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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص تنفيذي

أجل  املاضية، من  األعوام  في سورية، على مدى  العمرانية  بالبيئة  كبير  السوري بشكل  النظام  تالعب 
تحقيق اإلنجازات السياسية والحفاظ عليها. تستكشف هذه الورقة هذا البعد من الصراع السوري، من 
على  والبنائية  -التدميرية  املختلفة  العنيفة  الحضرية  الترتيبات  بأن  وتجادل  التحضر.  إبادة  عدسة  خالل 
ّبقت في السياق السوري، بهدف تعزيز السلطة االستبدادية للنظام، والقضاء على التنوع 

ُ
حد سواء- قد ط

االجتماعي السيا�سي. وتتضمن هذه الترتيبات:

• التدمير العشوائي واملنهجي للمناطق السكنية واملرافق املدنية الحيوية في مناطق املعارضة؛	
• الهدم املتعمد لألحياء السكنية بعد انتهاء املعركة؛	
• الحصار املنهجي املطول واستخدام إيصال املساعدات إلى املناطق املحاصرة كسالح؛	
• اإلخالء القسري وتسفير السكان؛	
• منع العودة إلى مناطق املعارضة املستعادة؛	
• أطر إعادة اإلعمار التمييزية التي تفضل زبانية النظام.	

وتخلص الورقة إلى أن هذا التكوين العنيف للبيئة العمرانية في سورية هو محاولة للقضاء على سكان 
يغير  ألنه  االقتصادية،  املصالح  خدمة  وهدفه  السيا�سي.  التجانس  تحقيق  ثم  ومن  املعارضة،  مناطق 
الشروط العامة لتراكم رأس املال، بطريقة تعزز الطابع االستبدادي للنظام. وأخيًرا، تتبع هذه االستراتيجية 
أيًضا أسًسا طائفية، مستخدمة الهرمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية في سورية كأساس للبناء عليه 

وتدعيمه.
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مقدمة

 من 
ً

األمل بتحول ديمقراطي في سورية يبدو اليوم أبعد من أن يتحقق، أكثر من أي وقت م�سى. وبدال
ذلك، فقد حّول الصراع املستمر منذ ثماني أعوام البالد إلى ما يصفه كثيرون بالجحيم على األرض ]1[.  تشهد 
]3[، وتالعبت  أيًضا  الناس وإبادة للحواضر  ]2[، أودت بحياة مئات اآلالف من  إبادة جماعية  سورية عملية 
بعنف ببيئتها العمرانية، تعزز التجانس الذي أحدثته اإلبادة الجماعية. من أجل فهم ذلك، ال يمكن تقليل 
الضرر الذي لحق بالبيئة العمرانية في سورية إلى مستويات التدمير، أو ال يمكن التعامل مع التدمير فقط 
على أنه مظهر مادي أو ضرر جانبي للصراع. كما ال يمكن تقييم مدى الدمار، إال عندما ينظر إلى التدمير 
في سورية على أنه عمل متعمد وسالح في الحرب، يرتبط بإعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع، وله آثار 

بنيوية بعيدة املدى.

]1[  - McKenzie, Sheena. 2018. “How Seven Years of War Turned Syria’s Cities into ‘Hell on Earth,’” March 2018.

]2[  - Carey, Chip. 2013. “Syria’s Civil War Has Become A Genocide.” World Policy. 2013.

]3[  - Sharp, Deen. 2016. “Urbicide and the Arrangement of Violence in Syria.” In Beyond the Square: Urbanism and the Arab 
Uprisings, edited by Deen Sharp and Panetta Claire, 118–41. Terreform.
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اإلبادة الجماعية للتحضر

لذلك،   .]4[ الناس  من  معينة  مجموعة  تدمير  أو  لقتل  املتعمد  الفعل  بأنها  الجماعية  اإلبادة  عرف 
ُ
ت

كإبادة  الحضري،  املجال  على  الجماعية  اإلبادة  كلمة  رضت 
ُ
ف وقد  التنوع.  على  للقضاء  منهجي  عمل  فهي 

في  الضخمة  التحتية  البنية  تطوير  مشاريع  ضمنها  من  مختلفة،  سياقات  في  تطبيقها  خالل  من  للتحضر. 
الستينيات والسبعينيات في الواليات املتحدة، والحرب األهلية اللبنانية في الثمانينيات، والحرب البوسنية 
دخل مصطلح إبادة الحواضر وُعّرف على 

ُ
في التسعينيات، والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني املستمر، فقد أ

أنه ظاهرة تخص التدمير واإلعمار على حد سواء. يحدد ستيفن غراهام، الذي يعمل على نطاق واسع في 
هذا املوضوع في السياق الفلسطيني/ اإلسرائيلي، ثالثة مظاهر إلبادة الحواضر: التدمير املنهجي، وحرمان 

مجموعات معينة من املدن/ حرمان املدن من وجود مجموعات معينة، وأطر إقصائية إلعادة اإلعمار ]5[.

التحضر  إبادة  لتطبيق  الحاسم  الجانب  بأن  املجادلة  خالل  من  أكثر،  املفهوم  هذا  شارب  دين  تناول 
التحكم  إلى  تهدف  التحضر  إبادة  أفعال  أن  )2016(. ويشرح  استهدافه  يتم  ما  في  السياسية،  املصالح  هو 
في الترتيبات الحضرية املعقدة والتداوالت املادية واالجتماعية داخل هذه الترتيبات. بناًء على أعمال مارتن 
]6[، حيث عّرف فيه إبادة التحضر على أنها التدمير املتعمد للفضاءات املشتركة للقضاء على عدم  كاوارد 
التجانس االجتماعي والسيا�سي، ويعّرف دين شارب إبادة التحضر على أنها محاولة عنيفة لفرض ترتيبات 

حضرية معينة في محاولة لفرض التجانس، أو القضاء على التعددية والتنوع ]7[.

ستبني هذه الورقة على هذا التعريف، في محاولة الستكشاف مظاهر إبادة التحضر في سورية، وتجادل 
التجانس السيا�سي، وهو األمر الذي  بالترتيبات الحضرية في الصراع، لفرض  بأن النظام السوري تالعب 
سيعزز قوة النظام في مرحلة ما بعد الصراع. وستحلل الورقة كثيًرا من األمثلة من دمشق الكبرى )العاصمة 

وضواحيها( من أجل إظهار املظاهر التدميرية والبنائية إلبادة التحضر.

]4[  - UN. n.d. “Definitions: Genocide.” Accessed July 17, 2019. https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml .

]5[  - Graham, Steven. 2003. “Lessons in Urbicide.” New Left Review, no. April 2002: 63–77. https://doi.org/10.1007/s00359-
014-0932-0.
-. 2004. “Constructing Urbicide by Bulldozer in the Occupied Territories.” In Cities, War, and Terrorism: Towards an Urban 
Geopolitics, 113–92. Malden: Wiley-Blackwell.

]6[  - Coward, Martin. 2007. “‘Urbicide’ Reconsidered.” Theory and Event 10 )2(.
-. 2008. Urbicide: The Politics of Urban Destruction. Urbicide: The Politics of Urban Destruction. https://doi.
org/10.4324/9780203890639 .

]7[  - Ibid, Sharp, 2016

https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml
https://doi.org/10.4324/9780203890639
https://doi.org/10.4324/9780203890639
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دمشق الكبرى واملعركة من أجل السيطرة على األرض

معركة  املعارضة  شنت   ،2011 عام  أواخر  في  لالنتفاضة،  وعدوانيته  شراسته  في  املفرط  القمع  بعد 
للسيطرة على دمشق. وبينما فشلت املعارضة في السيطرة على مدينة دمشق على وجه التحديد، تمكنت من 
تعزيز قبضتها على ضواحي العاصمة. ونتيجة لذلك، أصبحت أحياء مختلفة في املدينة )منها جوبر والقابون 
وبرزة( وضواحيها )دوما وحرستا وعربين، وبلدات أخرى في الغوطة الشرقية، وداريا واملعضمية في الغوطة 
الغربية، ومدن أخرى في الضواحي الجنوبية والشمالية( معاقل للمعارضة، في أواخر عام 2012. وتزامن ذلك 

مع سيطرة املعارضة تدريجًيا على مزيٍد من األرا�سي في جميع أنحاء سورية ]8[ )انظر الشكل 1(.

الشكل 1: مناطق السيطرة في دمشق وضواحيها في أواخر 2012 وأوائل 2013. املناطق الخضراء تحت سيطرة 
.)Archicivilians 2015( املعارضة واملناطق الحمراء تحت سيطرة النظام

عّد النظام السوري قرب املعارضة من مركز العاصمة تهديًدا حاسًما وتحدًيا غير مقبول لسيادته. فردَّ 
يوفر  لم  الهدف،  هذا  ولتحقيق   .]9[ حديدية“  »قبضة  بـ  »اإلرهاب«  بسحق  بتعهده  ذلك  على  األسد  بشار 
واملدنيين،  املتمردين  بين  تمييز  دون  من  املفقودة،  أراضيه  الستعادة  محاولة  في  عنيفة  وسيلة  أي  النظام 

الذين وصفهم بشار األسد بأنهم »حاضنة لإلرهابيين«.

[8]  - Archicivilians. 2015. “Overview on Military Situation in Damascus City – The Capital of Syria.” 2015.

]9[  - SANA. 2012. “Speech of The President Bashar Al Assad at Damascus University Auditorium at 10, January 2012.” 2012.
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 عن تلك املستخدمة في أي مكان 
ً
لم تكن األساليب التي استخدمها النظام في الحرب على دمشق مختلفة

هذه  أدت  املحلية.  املصالحة  اتفاقات  خالل  من  )اإلخالء(  والتفريغ  والحصار،  القصف،  البالد:  من  آخر 
االستراتيجية إلى مقتل اآلالف من املدنيين في مناطق املعارضة، وفي نهاية املطاف، أدت إلى اإلخالء القسري 
ملئات اآلالف من الناجين. لم يغير هذا األمر خريطة السيطرة العسكرية فحسب، بل تالعب أيًضا بشكل 

كبير بالتركيبة الديموغرافية لسورية ]10[.

وفي معركته من أجل استعادة األرا�سي، قام النظام بتسييس وعسكرة مجموعة واسعة من املمارسات 
الحضرية، واستخدامها كسالح. يقدم هذا القسم ملحة عامة عن بعض املمارسات التي استخدمها النظام 

بشكل منهجي، كجزء من استراتيجيته الستعادة األرض.

]10[  - Amnesty International. 2017. “Syria: ‘We Leave, or We Die’: Forced Displacement Under Syria’s ‘Reconciliation’ Agree-
ments.”
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التدمير املمنهج

ربما كان القصف العشوائي الذي أدى إلى الدمار الشامل هو سالح النظام األكثر استخداًما، ضد املناطق 
التي تسيطر عليها املعارضة. أورد تقرير أعّدته ريتش )REACH( لعام 2019 [وهي منظمة من االتحاد األوروبي 
 Registration, Evaluation, Authorization and( ،لتسجيل وتقييم وترخيص املواد الكيمياوية والحد منها
 لـ 35,722 مبنى تضرر جزئًيا أو ُدمّر بالكامل، في ضواحي دمشق وحدها. 

ً
Restriction of Chemicals( خريطة

وذكرت املنظمة أنه في أوائل كانون األول/ ديسمبر 2017، تضررت أو ُدمرت 71 في املئة من جميع املباني في 
عين ترما، و93 في املئة في أحياء جوبر ]11[. ولم يقتصر الدمار على مناطق الخطوط األمامية/ الجبهات، بل 
امتد إلى عمق مناطق املعارضة، وأدى ذلك إلى تسوية مدن وبلدات بأكملها على األرض. شهدت األرا�سي التي 
يسيطر عليها النظام، على الجانب املقابل من الخطوط األمامية/ الجبهات، مستويات دمار منخفضة نسبًيا 

]12] )انظر الشكل 2(.

الشكل 2: خريطة دمشق تظهر منطقة جوبر )التي تسيطر عليها املعارضة( إلى اليمين، ومنطقة القصاع )التي يسيطر 
.)Google Earth June 2019( إلى اليسار )عليها النظام

]11[  - REACH. 2019. “Syrian Cities Damage Atlas.”

]12[  - Ibid
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البراميل املتفجرة املصنوعة من أسطوانات معدنية مملوءة  اعتمد النظام بشكل كبير على استخدام 
 عشوائًيا 

ً
رمى عادة من الطائرات املروحية )الهليكوبتر( وتسبب دماًرا شامال

ُ
ت بشظايا معدنية ومتفجرات، 

وغير دقيق. وذكرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SNHR( عن استخدام 12,858 برميل متفجر خالل 
عام 2016 وحده ]13[. وخلصت دراسة أجرتها منظمة العفو الدولية، لتقدير عدد القتلى في ثماني هجمات 
 واحًدا فقط من 

ً
بالبراميل املتفجرة على حلب، إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 188 مدنًيا ومقاتال

تقرير  املتفجرة. وأشار  للبراميل  العشوائية  الطبيعة  الضوء على  النتائج  أ(. تسلط هذه   2015( املتمردين 
صادر عن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، وثقت فيه وفاة اآلالف من السوريين، إلى أن نظام األسد هو 

الطرف املسؤول عن أكبر عدد من وفيات املدنيين ]14[.

الحضرية  والتحوالت  الجغرافية  بقضايا  مهتمة  فرنسية  [باحثة   )Leila Vignal( فينيال  ليلى  وتناقش 
في الشرق األوسط] إستراتيجية النظام في التدمير، وتخلص إلى أن حجمها وتوزيعها املكاني وأهدافها )التي 
تذكرها بشكل أسا�سي بأنها تستهدف مناطق سكنية ومباني خدمة حيوية( »يشير إلى أن التدمير ليس مجرد 
أضرار جانبية )انظر الشكل 3(. بل هو أداة حرب«. وتجادل بأن التدمير »كان يهدف إلى القضاء على سكان 

مناطق املعارضة، وإعطاء دروس للجماعات في املناطق التي يسيطر عليها النظام« ]15[.

]13[  - SNHR. 2017a. “No Less Than 12,958 Barrel Bombs Dropped in 2016.”

]14[  - SNHR. 2017b. “207,000 Civilians Have Been Killed Including 24,000 Children and 23,000 Female; 94% of the Victims 
Were Killed by the Syrian-Iranian-Russian Alliance.”
املئة من  في   94 السوري  اإليراني  الرو�سي  التحالف  قتلت قوات  امرأة،  ألف  طفل، و23  ألف   24 منهم  شخص،  207 آالف   ،2017 عام  تل 

ُ
ق

الضحايا. 

]15[  - Vignal, Leila. 2014. “Destruction-in-Progress: Revolution, Repression and War Planning in Syria )2011 Onwards(.” Built 
Environment 40 )3(: 326–41.
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)REACH 2019( الشكل 3: مستويات الدمار في الغوطة الشرقية



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

11

عمليات الهدم بعد املعركة

إلى  اللجوء  إلى  يميل  كان  املعارضة،  عليها  تسيطر  التي  األرا�سي  إلى  الوصول  من  النظام  تمكن  عندما 
القتال. هّدم  املناطق بعد توقف  املتفجرة- لهدم هذه  البراميل   من 

ً
-بدال استخدام املتفجرات والجرافات 

النظام السوري عمًدا أحياًء سورية بأكملها في مدينة دمشق، بعد أن استعاد سيطرتها عليها. وبرر مسؤولو 
وفًقا  تطويرها  إعادة  وتجب  قانوني،  غير  بشكل  مبنية  األحياء  هذه  بأن  االدعاء  خالل  من  ذلك  النظام 
كثيًرا  أن  وأصروا على  جماعًيا،  عقاًبا  ذلك  عّدوا  املناطق  هذه  سكان  من  كثيًرا  لكن  التخطيط.  لضرورات 
منهم يمتلك وثائق قانونية سارية على ممتلكاتهم، وأن عمليات الهدم حدثت من دون سابق إنذار أو من دون 

تحذير )الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2014(.

أحياء تسيطر  في خمسة  السكنية،  املباني  تقاريرها، هدم آالف  أحد  في  رايتس ووتش،  وأكدت هيومن 
عليها املعارضة في دمشق بين عامي 2012 و2013. وذكر التقرير أن عمليات الهدم لم تكن بخدمة أي غرض 
عسكري ضروري، أي كانت غير قانونية، وبذلك تكون تلك العمليات جرائم حرب. وشملت مناطق الهدم 
41,5 هكتاًرا في منطقة املزة، و15,5 في التضامن، و14,5 في حران العواميد، و5,3 في برزة، و18 في القابون 
صدت  أن  بعد  مباشرة،  األرض  مع  التسوية  حتى  القابون  في  املستهدفة  األحياء  ُدمّرت   .)4 الشكل  )انظر 
الحكومة هجوم املعارضة في عام 2012. وادعى محافظ هذه املناطق الذي عينه النظام أن عمليات الهدم 

هذه ضرورية لطرد مقاتلي املعارضة ]16[.

الشكل 4: نظرة عامة على األحياء املهدمة في دمشق بنهاية 2013 )هيومن رايتس ووتش 2014(.

]16[  - Human Rights Watch. 2013. Razed to the Ground, Syria’s Unlawful Neighborhood Demolitions In 2012-2013.
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الحصار وسياسة املساعدة

التكتيك اآلخر الذي استخدمه النظام، كجزء من حربه ضد التحضر، هو الحصار: تقييد الحركة وقطع 
جميع املواد الغذائية واإلمدادات الطبية عن املناطق التي تسيطر عليها املعارضة. في مشروع رصد مراقبة 
الحصار )Siege Watch project(، رصدت منظمة السالم )PAX( حاالت الحصار، وخلصت إلى أن ما يقرب 

من 2,5 مليون سوري كانوا يعيشون في مناطق محاصرة بين عامي 2012 و2018، ويقول تقريرها النهائي:

حاالت  من  العظمى  الغالبية  عن  مسؤولة  وإيران،  روسيا  حلفائها  جانب  إلى  السورية،  الحكومة  كانت 
الحصار، وكانت الطرف الوحيد الذي قرر أن يفرض الحصار على نطاق واسع ومنهجي في جميع أنحاء البالد. 
 من أشكال العقاب الجماعي الذي انتهى غالًبا باالنهيار الكامل 

ً
كانت عمليات الحصار الحكومية هذه شكال

للمجتمعات املستهَدفة، وبعمليات النقل القسري للسكان على نطاق واسع كجزء من استراتيجية الهندسة 
الديموغرافية طويلة املدى ]17[.

2013، بعد وقت قصير من خضوعها لسيطرة املعارضة.  ُحوصرت الغوطة الشرقية في نيسان/ أبريل 
وعاش عشرات اآلالف من األفراد بعد ذلك في ظروف قاسية، معتمدين على أنفاق حفروها لتهريب الطعام 
واألدوية ]18[. في عام 2015، ذكرت منظمة العفو الدولية أن 165 ألف شخص من سكان الغوطة الشرقية 
ركوا يموتون تحت الحصار« ]19[، ووصفت منظمة السالم الحصار بأنه استراتيجية »االستسالم أو املوت« 

ُ
»ت

]20[، ووصفته لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة بأنه عمل »بربري وقروسطي“ ]21[.

خضعت مناطق أخرى في دمشق الكبرى لتلك التكتيكات، لكن بمستويات متفاوتة من الشدة. في عام 
مكتب  اعترف  الكبرى،  دمشق  في  محاصًرا  تجمًعا   Siege Watch( 39( الحصار  رصد  مشروع  وثق   ،2016
تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة )UNOCHA( بـ )15( حالة منها فقط ]22[ )انظر الشكل 5(. 
الرغم  إليها، على  إمكانية الوصول  وحافظت مناطق أخرى، أدرجها مشروع رصد الحصار، على درجة من 
من أن الحركة من هذه املناطق وإليها كانت مقيدة بشدة من خالل نقاط تفتيش )حواجز( النظام. كانت 

املساعدة في كل السيناريوهات موضع خالف وجدل.

]17[  - PAX. 2019. “Siege Watch. Final Report: Out of Sight, Out of Mind: The Aftermath of Syria’s Sieges.”

[18]  - Human Rights Council. 2018. “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab 
Republic.”

]19[  - Amnesty International. 2015b. “‘Left To Die Under Siege’ War Crimes And Human Rights Abuses In Eastern Ghouta, 
Syria.”

]20[  - PAX. 2019. “Siege Watch. Final Report: Out of Sight, Out of Mind: The Aftermath of Syria’s Sieges.”

]21[  - UN News. 2018. “Siege of Syria’s Eastern Ghouta ‘Barbaric and Medieval’, Says UN Commission of Inquiry.” 2018.

]22[  - PAX. 2016. Siege Watch: Second Quarterly Report on Besieged Areas in Syria May 2016.
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.)PAX 2016 /الشكل 5: املناطق املحاصرة في دمشق وضواحيها عام 2016 )منظمة السالم

طالب قرارا األمم املتحدة 2139 و2165 بأن تنهي جميع األطراف املتحاربة، وخاصة السلطات السورية، 
مجلس  )قرار  الحدود  عبر  اإلنسانية  املساعدات  بوصول  وبالسماح  املدنيين،  على  والهجمات  الحصار 
األمن 2014(. على الرغم من النجاح النسبي الذي حققته األمم املتحدة في التوسط في وصول املساعدات 
نَفذ في املناطق املحاصرة، 

ُ
اإلنسانية عبر الحدود التي ال يسيطر عليها النظام السوري، فإن القرارات لم ت

 Syria السورية  الحملة  ذلك  وثقت  النظام.  بموافقة  تحظى  أن  للحدود  العابرة  العمليات  على  كان  حيث 
Campaign، التي ذكرت أيًضا أن النظام استخدم عمليات األمم املتحدة إليصال املساعدات كسالٍح، وأنه 
ا واتفاقات أدت إلى تسليم املساعدات الدولية في الغالب إلى املناطق التي يسيطر عليها النظام. 

ً
فرض شروط

4 في املئة فقط من املساعدات املرسلة إلى دمشق إلى املناطق املحاصرة، في األشهر  م 
ّ
ووفًقا لتقريرها، ُسل

ع التقرير أكثر من خمسين منظمة غير حكومية سورية عّدت ذلك خضوًعا 
ّ
الثمانية األولى من عام 2015. وق

اتهموا األمم املتحدة »باالنحياز« وعدم التصرف وفًقا  النظام. ولذلك،  صريًحا من األمم املتحدة لشروط 
ملبادئ النزاهة واالستقالل والحيادية ]23[.

]23[  - The Syria Campaign. 2016. “Taking Sides : The United Nations ’ Loss Of Impartiality , Independence And Neutrality In 
Syria.” http://takingsides.thesyriacampaign.org/wp-content/uploads/2016/06/taking-sides.pdf. 

http://takingsides.thesyriacampaign.org/wp-content/uploads/2016/06/taking-sides.pdf
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الهدنات املحلية والتهجير القسري

لم يبق للسكان املحاصرين سوى مخرج واحد فقط: الهدنات املحلية التي توسطت فيها األمم املتحدة. 
حيث ذكرت منظمة العفو الدولية عن تلك الهدنات ما يلي:

أصبحت االتفاقات املحلية شيًئا فشيًئا واحدة من االستراتيجيات الرئيسة للحكومة السورية، لفرض 
قدم الحكومة وحلفاؤها االتفاقات كمحاولة لـ ”املصالحة«، لكنها في الواقع نتاج 

ُ
استسالم املعارضة. حيث ت

حصار وقصف غير قانونين طويلي األمد، وعادة ال تؤدي فقط إلى إجالء أعضاء الجماعات املسلحة من غير 
الدول، ولكن أيًضا إلى التهجير الجماعي للمدنيين ]24[.

في  الوطنية  املصالحة  استراتيجية  من  كجزء  الهدنات،  هذه  قّدم  السوري  النظام  أن  من  الرغم  على 
خطابه العام والعلني، فقد كانت تعني في الواقع استسالم املعارضة وطرد املقاتلين، وفي بعض األحيان، طرد 
كل السكان. حتى إن أعضاء مجلس الشعب ووسائل اإلعالم في النظام وصفوا هذه االتفاقات بأنها جهود 
»لتعزيز االنتصارات التي حققها الجيش العربي السوري ضد املنظمات اإلرهابية« ]25[. على املدى القصير، 
ّبقت فيها، لكن على املدى الطويل، يمكن اعتبارها بوضوح 

ُ
أوقفت الهدنة بال شك العنف في املناطق التي ط

»سياسات التجنيد والتهجير القسريين، وفقدان ممتلكات املهجرين، وتجريف/ محو املساكن العشوائية، 
وعدم إطالق النظام سراح املعتقلين« ]26[.

وجاء  املدينة.  مغادرة  على  سكانها  جميع  أجبرت  محلية  بهدنة  أعوام  أربع  دام  الذي  دارّيا  حصار  انتهى 
في تقريٍر ملنظمة العفو الدولية يصف االتفاق »كان جون كيري، وزير الخارجية األميركي آنذاك، يجري في 
إن  قال  كيري  أن  رويترز  وكالة  الرو�سي، محادثات حول سورية. وذكرت  نظيره  جنيف مع سيرغي الفروف، 
الحكومة السورية »أجبرت املدينة على االستسالم«، في حين وصف الفروف االتفاقية بأنها مثال ُيحتذى به“ 
]27[. ومن ناحية أخرى، أصدر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )UNOCHA( بياًنا جاء فيه 

أن »االتفاقات التي تؤدي إلى إخالء جماعي للمدنيين بعد فترة طويلة من الحصار، ال تتوافق مع القانون 
ترتيًبا  إطاًرا/  يكون  أن  ينبغي  ال  داريا  في  حدث  »ما  أن  مضيًفا  اإلنسان«،  حقوق  وقانون  الدولي  اإلنساني 

سابًقا، لتحذوه املناطق املحاصرة األخرى في سورية“ ]28[.

لم يكن لهذه التصريحات تأثير كبير على استراتيجية النظام في التهجير القسري لسكان مناطق املعارضة؛ 
حيث تعّرض شرق حلب والغوطة الشرقية ودرعا ومناطق أخرى للتهجير القسري، بعد دارّيا، كما أدى اتفاق 
الغوطة الشرقية في ربيع 2018 إلى تشريد أكثر من 60 ألف شخص قسًرا إلى الشمال السوري الذي يسيطر 
إلى املناطق  أو  إلى مراكز املساعدة حيث احُتجزوا بعد ذلك،  الباقين من السكان،  عليه املتمردون، وفرار 

املحيطة التي يسيطر عليها النظام، أو مكثوا في مدنهم املدمرة التي استولت عليها قوات النظام.

]24[  - Amnesty International. 2017. “Syria: ‘We Leave, or We Die’: Forced Displacement Under Syria’s ‘Reconciliation’ Agreements.”

]25[  - Hinnebusch, Raymond, and Omar Imady. 2018. “Syria’s Reconciliation Agreements.” Syria Studies 9 )2(.

]26[  - Adleh, Fadi, and Agenes Favier. 2017. “‘Local Reconciliation Agreements’ in Syria: A Non-Starter for Peacebuilding.”

]27[  - Ibid, Amnesty International. 2017, p. 29

[28]  - OCHA. 2016. “Statement on Daraya and the Situation in Other Besieged Areas in Syria.” 2016.
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منع الناس من العودة

تلك  استعادة  منذ   .]29[ معينة  أحياء  إلى  العودة  تمنع  استراتيجية  القسري  التهجير  عمليات  أعقبت 
املناطق، سيطرت قوات النظام بشكل صارم على نقاط الوصول إلى مناطق مثل داريا والقابون والتضامن 
ووادي بردى، أو أغلقتها بالكامل، وُسمح لعدد قليل فقط من األشخاص بالدخول واملغادرة في نفس اليوم 
للتحقق من ممتلكاتهم، حيث ُمنحوا هذا اإلذن الخاص بالوصول، إما ألنهم كانوا قادرين على دفع رشاوى 

كبيرة وإما لوجود اتصاالت وعالقات مع مسؤولين عسكريين رفيعي املستوى.

ذكرت هيومن رايتس ووتش في أحد تقاريرها أن قوات النظام ال تزال تفرض، بعد عامين من استعادة 
وسائل  زعمت  أخرى،  ناحية  ومن  املادية.  والحواجز  التفتيش  نقاط  خالل  من  الوصول  على  قيوًدا  دارّيا، 
املكتب  من  إعالن  بالفعل  هناك  كان   .]30[ ممتلكاتهم  إلى  يعودون  كانوا  دارّيا  سكان  أن  الحكومية  اإلعالم 
التنفيذي في دارّيا يسمح للناس بدخول داريا. ومع ذلك، قال السكان الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش 
إن أولئك الذين سجلوا للدخول من نقطة معينة في البلدة وحدهم ُمنحوا حق الوصول وتفقد منازلهم. ال 
أحد يستطيع البقاء، كان عليهم املغادرة في اليوم نفسه. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذا التقييد 
وانتهاك  إلى ممتلكاتهم، هو فرض عقاب جماعي  الوصول  الحركة، وحرمان األشخاص من  التعسفي على 

لقانون حقوق اإلنسان وللقانون اإلنساني.

وباملثل، ال يزال الوصول إلى أحياء معينة في القابون محظوًرا تماًما، بينما الوصول إلى أحياء أخرى مقيد. 
كما وثقت هيومن رايتس ووتش تنفيذ موجات جديدة من عمليات الهدم، واسُتهِدفت املباني التي كانت ال تزال 

سليمة وقابلة للسكن، من دون تحذير للسكان أو اإلسكان البديل أو التعويض املتاح ]31] )انظر الشكل 6(.

.)Digital Globe 2018( الشكل 6: صورة القمر الصناعي لسحابة ناتجة عن انفجار شديد من هدم مبنى سكني

]29[  - HRW. 2018. “Syria: Residents Blocked from Returning. Government Demolishes Homes, Denies Property Rights.”

]30[  - Reuters. 2018. “Thousands of Syrians Start Returning to Daraya: State Media,” 2018.

]31[  - Ibid, HRW. 2018.
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في حّي التضامن، أعلنت لجنة مؤقتة في دمشق أن عشرة في املئة فقط من مساكن الحي قابلة للسكن، 
صنف منازلهم كجزء من هذه النسبة العشرة في املئة بالعودة إلى ممتلكاتهم. 

ُ
ولم ُيسمح للسكان الذين لم ت

وأفادت صحيفة الوطن السورية أن السكان عّدوا تقرير اللجنة غير موضوعي وغير عادل )الوطن 2018(. 
هذه اآلراء مفهومة، بالنظر إلى أن سكان املناطق األخرى، التي شهدت دماًرا كبيًرا مثل الزبداني واملعضمية، 
قد عادوا وُمنحوا حق الوصول إلى ممتلكاتهم ]32[. يشير التفاوت في إدارة النظام للمناطق املستعادة إلى خطة 
أهمية  ذات  مناطق  على  حلفائها(  ملكية  )أو  الدولة  ملكية  فرض  أو  التخصيص،  وإعادة  التطوير  إلعادة 

اقتصادية و/ أو سياسية استراتيجية )انظر الشكل 7(.

.)Syria Direct 2018( الشكل 7: التدخالت الحضرية في بعض مناطق دمشق وضواحيها

فهناك  املمتلكات،  وهدم  الوصول  تقييد  خالل  من  فقط  ممتلكاتهم  إلى  السكان  عودة  منع  ُيفرض  لم 
تكتيك آخر مستخدم على نطاق واسع، ولكنه أقل مباشرة، وهو العبث بحقوق السكن واألرض وامللكية، 
 عن 

ً
ويشمل التدمير املوجه لسجالت البنية التحتية الخاص باملمتلكات واملساكن والبنية التحتية، فضال

]32[  - Ibid, HRW. 2018.
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تزوير املعامالت، من بين ممارسات أخرى، وتسهيل مصادرة املساكن واألرا�سي اململوكة ألشخاص ينتمون 
إلى مجموعات سكانية معينة ومنحها لآلخرين ]33[.

]33[  - Unruh, Jon D. 2016. “Weaponization of the Land and Property Rights System in the Syrian Civil War: Facilitating Resti-
tution?” Journal of Intervention and State building 10 )4(: 453–71. https://doi.org/10.1080/17502977.2016.1158527. 

https://doi.org/10.1080/17502977.2016.1158527
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إعادة اإلعمار املدمرة

اإلعمار  إعادة  عملية  في  السوري  النظام  شرع  العسكرية،  املكانية  التدخالت  من  السياق  هذا  ضمن 
بتطوير مدينة ماروتا )انظر الشكل 8(. يضع هذا املشروع خط األساس لرؤية النظام املقصودة إلعادة إعمار 
سورية. يجري تطوير مدينة ماروتا في قلب دمشق، فوق املباني املدمرة من املساكن غير الرسمية السابقة 
التجريبي األول  الثورة. وهو املشروع  بداية  في  للنظام  التي شهدت احتجاجات مناهضة  الرازي،  في بساتين 
للمرسوم 66، الذي يوفر األساس القانوني واملالي ملصادرة مناطق املساكن العشوائية وإعادة تطويرها، من 
جانب  إلى   ،66 للمرسوم  واملفرطة  الصارمة  اإلجرائية  الشروط  مكنت  الخاص.  القطاع  استثمارات  خالل 
الحرمان االجتماعي واالقتصادي والسيا�سي العام لسكان بساتين الرازي، السلطات املحلية من طرد معظم 
السكان وحرمانهم من الحقوق في التنمية الجديدة. ُعرض على السكان تعويضات غير عادلة، أو لم يحصلوا 
على أي تعويض على اإلطالق، وفتح تطوير الحي أمام املستثمرين من القطاع الخاص، ومعظمهم من زبانية 

النظام ]34[.

في عام 2018، أعلن النظام السوري قانوًنا إشكالًيا جديًدا، وهو القانون رقم 10 )الذي عدله القانون 
غير  املناطق  خارج  إلى  صالحيته  يوسع  حيث   ،66 للمرسوم  توسيًعا  فعال  بشكل  هذا  ويعّد   .)2018/42
تخصيصها  ليتم  مناطقهم،  داخل  مناطق  بإنشاء  املحلية  اإلدارية  الوحدات  تمكين  خالل  من  الرسمية، 

إلعادة اإلعمار.

.)http://marotacity.sy :افقة للتخطيط في مدينة ماروتا )املصدر الشكل 8: أحد املشاريع الفاخرة التي حصلت على مو

]34[  - Daher, Joseph. 2018. “The Political Economic Context of Syria’s Reconstruction: A Prospective in Light of a Legacy of 
Unequal Development,” no. December.

http://marotacity.sy
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األرا�سي  ملكية  ونظام  الحضرية  اإلدارة  إلصالح  الطريق  تمّهد  الجديدة  القوانين  هذه  أن  الواضح  من 
الصراع،  سياق  في  املوضوع  إلى  النظر  عند  سورية.  إعمار  إلعادة  مخطط  وضع  إلى  باإلضافة  واإلسكان، 
هناك  أن  تخمين  بسهولة  يمكن  استعادها،  التي  املعارضة  بمناطق  املتعلقة  النظام  تصرفات  إلى  وبالنظر 
تالعًبا استراتيجًيا بسلطة التخطيط الحضري، من أجل هندسة التغيير الديموغرافي القائم على املصالح 
االقتصادية والسياسية. وهذا، بدوره، يقدم نظرة قاتمة لسورية متجانسة، حيث يمتلك النظام قبضة أكثر 

إحكاًما على البلد.

رقم  والقانون   66 املرسوم  بموجب  اإلعمار،  إلعادة  سورية  أنحاء  جميع  في  مختلفة  مناطق  صصت 
ُ

خ
وفًقا  ططت 

ُ
خ ماروتا(،  مساحة  أضعاف  )أربعة  هكتار   900 مساحتها   )Basilia City( باسيليا  مدينة   .10

للمرسوم 66 في املناطق الجنوبية من دمشق، وحالًيا قيد املراجعة من أجل التنفيذ. وستشمل مناطق دارّيا 
والقدم واملزة وكفر سوسة، وغيرها من األحياء التي اختارتها محافظة دمشق بموجب القانون رقم 10. في 
حين أثار التطوير املخطط 21 ألف اعتراض من قبل السكان املتضررين، عولج 17 ألف اعتراض من تلك 
االعتراضات، وفًقا للمدير التنفيذي للمرسوم 66 )محافظة دمشق 2018(. وما تزال املفاوضات جارية بين 
في املنطقة  العامة لإلسكان والشركات الروسية، إلقامة استثمارات مشتركة للمشاريع السكنية  املؤسسة 

.]35[ 2018

من املفترض أن تكون خطط التطوير األخرى جارية أيًضا أو ستتبعها قريًبا. أكد عماد خميس، رئيس 
إلى هوية جديدة، عندما  الوزراء املختصين ومحافظي دمشق وريفها، وجود حاجة  بين  في اجتماع  الوزراء 
الشرقية  الغوطة  مناطق  تقسيم  إلعادة  الجديدة  الظروف  مع  تتما�سى  اإلقليمي،  بالتخطيط  األمر  يتعلق 
وبرزة وجوبر والقابون من بين مناطق أخرى. وصرح خميس بأن إعادة إعمار هذه املناطق ستبدأ على الفور، 

 واملدمرة ثانًيا )الوطن 2018(.
ً

األمر الذي يوجب إزالة عاجلة للمباني الخطيرة أوال

]35[  - Hurriya Press. 2018. “Assad Government Starts Implementing Its Zoning Plans for Areas South of Damascus.” 2018.
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إبادة التحضر في سورية

إذا  بأكمله.  البلد  يستهدف  والبنائية،  املدمرة  كسالح،  الحضرية  للممارسات  النظام  استخدام  إن 
تفحصنا ممارساته منذ بداية الصراع، من خالل منظور إبادة الحواضر، كما حدده وعرفه الباحث شارب، 
فيمكننا أن نجادل بأن النظام فرض عمًدا بعض الترتيبات الحضرية، من أجل تحقيق اإلنجازات السياسية 
والحفاظ عليها. إن تدمير املباني والبنية التحتية، والحصار املطول على املدن، وعمليات اإلخالء القسري، 
التي أعادت تشكيل الشكل الحضري  والتهجير الجغرافي، وهدم األحياء املستعادة، والتشريعات الجديدة 
والتكوين الديموغرافي للمدن، يمكن فهمها على أنها محاوالت للقضاء على سكان مناطق املعارضة. بكلمات 

أخرى، تعمل هذه املمارسات على ترسيخ التجانس السيا�سي في سورية.

اقتصادية  ا 
ً
أهداف تحمل  ولكن  فحسب،  سياسية  مكاسب  لتحقيق  سورية  في  التحضر  إبادة  تسَع  ال 

من  جزًءا  كانت  التي  األحياء  حمص  في  واإلخالء  الدمار  استهدف  فقد  التقارير،  ذكرت  ما  وبحسب  أيًضا. 
إلى قبل اندالع الصراع، تسّمى حلم حمص  ليبرالية جديدة )نيوليبرالية( مثيرة للجدل تعود  خطة رئيسية 
)Homs Dream( ]36[.  هذه الخطة، التي تعود إلى عام 2007، تنطوي على مصادرة وهدم األرا�سي واملمتلكات 
بشكل تعسفي. اعتبر كثيرون الحجم والنمط والتوزيع املكاني للدمار واإلخالء في حمص مؤشًرا على أن ”حلم 
عيد إلى الحياة، وسيتم تنفيذه في النهاية، وهو إنجاز أصبح ممكًنا من خالل الحرب ومشاركة 

ُ
حمص“ قد أ

املدينة في الثورة ]37[.

جوزيف  في دراسة مكثفة للسياق االقتصادي والسيا�سي إلعادة اإلعمار في سورية، يقول االقتصادي 
فهم بالطريقة التي يعرضها بها النظام، 

ُ
ضاهر إن املشاريع الحالية واإلجراءات الحضرية األخرى »ال يجب أن ت

 من ذلك، 
ً

وتحديًدا كخطوات ضرورية و »تكنوقراطية« تهدف إلى التغلب على ويالت الحرب والدمار. وبدال
فأفضل فهم لها أنها وسيلة لتحويل وتقوية الشروط العامة لتراكم رأس املال“. ويتنبأ بأن ”خطة الحكومة 
السورية إلعادة اإلعمار، التي ال تزال متخلفة، ستحصن وتعزز الشخصية التوريثية واالستبدادية للنظام 
يعني، من  ]38[، وهذا  السابقين«  املتمردين  السكان  تأديب  أو  ملعاقبة  ستخدم كوسيلة 

ُ
ت في حين  وشبكاته، 

صِصت لزيادة تعزيز قوة النخبة من رجال األعمال )البزنس( 
ُ

منظور اقتصادي، أن الترتيبات الحضرية قد خ
املكونة من مؤيدي النظام وحلفائه، على حساب حقوق السكان في ممتلكاتهم.

إن إعادة التشكيل العنيفة للبنية الحضرية في سورية تسير على أسس طائفية. فاألحياء التي استهدفها 
األحياء  إلى  الضرر  يصل  لم  حين  في  السّنة،  السكان  قبل  من  الغالب  في  مسكونة  كانت  والهدم،  القصف 
]39[. عالوة على ذلك، فإن  تدميرها مصلحة عسكرية معينة  لم يخدم  ما  إلى حد كبير،  العلوية واملختلطة 

]36[  - PAX for Peace, and The Syria Institute. 2017. “No Return to Homs - A Case Study on Demographic Engineering in Syria.” 
https://doi.org/10.1080/0010751YYxxxxxxxx. 

]37[  - Najm Aldeen, Sarah. 2018. “In Homs, Assad Accused of Using Military for Urban Planning.” Syria Deeply. 2018.

[38]  - Ibid, Daher, 2018.

]39[  - Poppe, Katharine, and Sarah Timreck. 2018. “From Dream to Nightmare: Regime-Driven Demographic Engineering In 
Homs,” no. May.

https://doi.org/10.1080/0010751YYxxxxxxxx
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أعضاء  الواقع  في  يفيد  املعامالت،  تزوير  خالل  من  املثال  سبيل  على  وامللكية،  السكن  بحقوق  التالعب 
تم  التي  السابقة  املعارضة  في مناطق  أن هناك ممتلكات،  التقارير  تفيد  مجموعات سكانية معينة، حيث 

تفريغها، منحت للموالين واملقاتلين الشيعة والعلويين ]40[.

بغض النظر عن الدوافع، كان هجوم النظام السوري البربري واملستمر على املدنيين، واألزمة اإلنسانية 
للقضاء على   صارخة 

ً
البالد، محاولة بعناية، وسياسة األرض املحروقة عبر مساحات شاسعة من  املدبرة 

املتمردين السوريين. ال يمكن اعتبار التهجير القسري تحت غطاء املصالحة، واستمرار قصف إدلب بعد 
إلى هناك، إال محاولة أخرى للقضاء على أولئك الذين بقوا  ردت 

ُ
التي ط تسفير معظم املجتمعات املحلية 

على قيد الحياة. إن محو أحياء بأكملها، ومصادرة ملكيات ومنازل املجتمعات املنشقة، ومنح هذه املمتلكات 
خطر  على  القضاء  على  أيًضا  يعمل  امليليشيات،  ومقاتلي  املوالين  للمواطنين  تطويرها  املعاد  أو  الجديدة 
التمرد في املستقبل. وبشكل عام، فإن التكتيكات الحربية للنظام تحمل عالمات واضحة على خطة لتأسيس 

نظام اجتماعي وديموغرافي جديد، يضمن تجانس سورية في مرحلة ما بعد الحرب.

]40[  - Ibid, PAX 2017
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