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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

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

ر إليها على أنها مقولة وصفية وثابتة 
َ
في هذا املقال، أجادل بأن إبادة املدن/ الحواضر ال ينبغي أن ُينظ

لصراعات ما بعد الحرب الباردة، أو أنها خليط من أفكار مجردة من التحضر )النقد لـ كاوارد Coward(. على 
العكس من ذلك، أجادل بأن مفهوم كاوارد عن إبادة املدن يمكن أن يصبح أداة منهجية ونظرية، لدراسة 
األسباب السياسية الكامنة وراء االتجاهات الجديدة في حروب اإلبادة. وبالنسبة إلى مفهوم كاوارد عن إبادة 
املدن )تدمير البيئة العمرانية لخلق مجتمع متجانس جديد( أرى أن هناك إمكانية في أن نضيف إليه أربعة 
جوانب جديدة، لتحقيق فهم أفضل للمنطق السيا�سي والعواقب الكامنة وراء إبادة املدن: األول أن إبادة 
املدن يمكن أن تتخذ صيغة االحتالل أو التدمير، ويمكن أن تؤدي إما إلى إعادة بناء استراتيجي وقطاعي، وإّما 
إلى الفراغ، أي التخلي الكامل عن التهجير السيا�سي والتهجير القسري أو عن أحدهما. والثاني أن التجانس 
املطلوب واملرغوب فيه يبحث عن ديموغرافية مالئمة تتما�سى مع املصالح السياسية، وعلى ذلك؛ ينبغي أن 
تؤخذ عملية إعادة اإلعمار في الحسبان، كجزء من عملية إبادة املدن. والثالث أن تعّقد املناطق الحضرية 
فيها كخيار من أجل تحويل  املدن، والتفكير  إبادة  في  التأمل   مهًما الزدهار سياسة 

ً
وتفسيرها أصبح عامال

املقاومة  في  املتمثل  املدينة  الرغم من منطق  والرابع، على  ناعمة ومسطحة/ مستوية.  إلى فضاءات  املكان 
والتخريب )*( لتدمير املدن في سورية، يجب النظر إلى املنطق املستوحى من إبادة املدن على أنه تهديد حقيقي 
التوجيهية  املبادئ  يصبح  أن  يمكن  جديًدا  معياًرا  ظهر 

ُ
ت عنها  شف 

ُ
ك التي  السياسية  األنماط  ألن  ووشيك، 

الجديدة للحرب الحديثة. من أجل توضيح كل من هذه الجوانب الجديدة، سنقوم بدراسة محدثة للحالة 
في منطقة دمشق، سورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*(: التخريب ليس باملعنى السلبي، بل هو أي فعل يمكن أن ترى السلطات أو الجماعات أنه مهدد لها 
ولكياناتها. املترجم
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مقدمة

التقرير األخير الصادر عن مشروع مرصد الحصار )Siege Watch( الذي يغطي الفترة املمتدة من تشرين 
2018، هو إنذار صارخ للعالم بأسره: هناك قوٌل إن األمم  2017، إلى كانون الثاني/  يناير  الثاني/ نوفمبر 
الضوء  املتحدة  األمم  وتسلط  األسد،  إدارة  قبل  من  ملضايقات  وتتعّرض  محايد،  غير  دوًرا  تلعب  املتحدة 
على مسائل عدة، منها زيادة عدد املناطق املحاصرة الجديدة، ومراقبة مناطق خفض التصعيد، وتصعيد 
»مع  دمشق،  منطقة  حالة  املناطق،  تلك  بين  من  للقلق،  إثارة  واألكثر  سورية،  أنحاء  جميع  في  الصراعات 
تصاعد العنف في شباط/ فبراير ]...[ فإن حجم الكارثة اإلنسانية في الغوطة الشرقية قد تجاوز ما حدث في 

شرق حلب«)1(.

الغوطة  في  ا 
ً
حديث لوحظت  التي  الحضري  للدمار  الحضرية  السياسات  الحصار  رصد  مشروع  يصف 

الشرقية بأنها سياسات »االستسالم أو املوت«. وفي األسطر التالية، نريد أن نجادل بأن هذه السياسة تمثل 
اتجاهات جديدة في إبادة الحواضر، وهو مفهوم مفيد بالفعل، وقد جّربه مارتن كاوارد.

العمرانية  البيئة  احتالل  أو  تدمير  من  تتشكل  وهي  الخاص.  منطقها  لها  عملية  هي  الحواضر  إبادة  إن 
)الحضرية( إلنشاء مجتمعات جديدة متجانسة، بعد إجراء هذا التدمير أو التهجير. تحدث إبادة الحواضر، 
 غير شرعي من 

ً
عندما يكون التدمير اإلرادي للبيئة الحضرية غير متناسب مع أبعاد الصراع، ويصبح »شكال

الحرب«)2(. وتكون مصطلحات مثل »الضرر الجانبي/ الفرعي«، أو »الضرر الوح�سي/ املفرط«، غير كافية 
لوصف األحداث الجارية في سورية، ألنها تصور فعل التدمير على أنه فعل شرير أو خارج عن األطر املعتادة، 
رافضة التساؤل عن وجود »معيار خاص بهم« يتبعه الفاعلون)3(. وأخيًرا، مع اإلشارة إلى أن البيئة العمرانية 
هي مجاز/ رمز، فهي غير كافية أيًضا. ليس هدفنا أن نشير إلى ما هي البيئة الحضرية أو ما تمثله، ولكن ما 

»يكشف عنه تدميرها أو تلفها«))(. 

وإضافة إلى ذلك، يبدو أن مصطلح إبادة املدن )urbicide( غنٌي وخصٌب، ألنه في الوقت نفسه، يطرح 
املركزية  »تميل  الصراعات:  في   )anthropocentric( اإلنسان  حول  املتمركزة  نظرنا  وجهة  تجاوز  ضرورة 
اإلنسانية للسياسة الليبرالية إلى تجاهل تدمير البيئة الحضرية، مع تجاهل حقيقة أنها تؤثر في البشر، من 
خالل جعلهم مشردين، وحرمانهم من الشعور بمعنى الثقافة: إذا لم تكن هناك عواقب مباشرة على األفراد 

)1(  SIEGE WATCH )2018(, Ninth Quarterly Report on Besieged Areas in Syria. November 2017 – January 2018, Colophon, 
London.

)2(  SHAW Martin )2009(, “New wars of the city: relationships of “urbicide” and genocide”, in GRAHAM S., Cities, War and 
Terrorism: Towards an Urban Geopolitics, Studies in Urban and Social Change, Massachusetts.

)3(  ARENDT Hannah )1979(, The origins of totalitarianism, Harcourt, London.

)4(  COWARD Martin )2009(, Urbicide: the politics of urban destruction, Taylor and Francis, New York
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البشريين، فلن تنشأ مشكلة سياسية حينذاك«)5(.

ما  لصراعات  وثابتة  وصفية  مقولة  من  أكثر  أنها  على  الحواضر،  املدن/  إبادة  ستخَدم 
ُ
ست ذلك،  ومع 

في  املوت«  أو  الكامنة وراء حملة »االستسالم  لدراسة األسباب  كأداة منهجية ونظرية  الباردة،  الحرب  بعد 
منطقة دمشق. وللقيام بذلك، نجادل في األسطر التالية بأن هناك ضرورة لتوسيع داللة املفهوم، بإضافة 
وشحذ أربعة جوانب أصبحت اتجاًها في صراعات متقاربة، مثل جنين ونابلس )فلسطين( ونهر البارد )لبنان( 

والحرب األهلية السورية، في املرحلة الحالية من الصراع في منطقة دمشق:

 أخرى غير التدمير؛ والثاني أن التجانس املطلوب واملرغوب 
ً

األول يمكن أن تتخذ إبادة الحواضر أشكاال
الحضرية  املناطق  تعقيد  أن  والثالث  السياسية؛  املصالح  تتما�سى مع  يبحث عن ديموغرافية مالئمة  فيه 
 مهًما أّدى إلى ازدهار سياسة التأمل والتفكير في إبادة الحواضر، كخيار من أجل تحويل 

ً
وتشكيلها أصبح عامال

املكان إلى مساحات ناعمة ومستوية. والشكل األخير، على الرغم من منطق املدينة في املقاومة والتخريب، بما 
ر إلى املنطق الذي كشفت عنه إبادة الحواضر باعتباره 

َ
يخص إبادة املدن/ الحواضر في سورية، يجب أن ُينظ

ظهر معياًرا جديًدا يحمل في طياته خطر أن 
ُ
شف عنها ت

ُ
ا، ألن األنماط السياسية التي ك

ً
تهديًدا حقيقًيا ووشيك

 جديًدا للحرب الحديثة. 
ً

يكون دليال

)5(  Ibid.
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منطقة دمشق، الخريطة 2: التجمعات املحاصرة في دمشق وريفها

22- النشابية15- افتريس8- كفر بطنا1 - دوما
23- القدم16 - الريحان9- جسرين2 - حرستا
)2- اليرموك17 - الشفونية10- حّزة3 - عربين
25- الحجر األسود18 - حوش الدوايرة11- جوبر) - زملكا

26- يلدا19 - أوتايا12- مسرابا5 - عين ترما
27- ببيال20 - بيت نعيم13- مضايا6 - حمورية

28- بيت سحم21 - الصالحية)1- بيت سوا7 - سقبا
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إبادة املدن/ الحواضر: التدمير، التطويق واملنع، والتفريغ

ما بعد التدمير: استراتيجيات أخرى كشفتها إبادة املدن/ الحواضر 

 واستراتيجيات 
ً

ا ملفهوم كاوارد، تتخذ أشكاال
ً
، أوّد أن أشّدد على حقيقة أن إبادة املدن/ الحواضر، خالف

ً
أوال

أخرى غير التدمير. يجادل بروس ستانلي Bruce Stanley بأن هناك شكلين مختلفين إلبادة املدن: األول هو 
»االستيالء املباشر والسيطرة« من قبل »األجنبي/ الدخيل«)6(، في إشارة إلى فرض سياسات جديدة للسيطرة 
اليومية من األجنبي؛ والشكل  الرعب والسيطرة  للهيمنة من خالل  املواطنون  على الشوارع، حيث يخضع 
إلى محيط األحياء، وتقييد الوصول، والسيطرة على اإلمدادات الحيوية،  في إشارة  الثاني هو »الحصار«، 
وقطع املياه والكهرباء. ويتبع الشكل األخير مبدأ الضبط عن طريق الخوف، وتدمير البيئة العمرانية وفرض 

ل)7(.  نظام جديد ُمتخيَّ

في دراستنا املحّدثة للحالة في منطقة دمشق، يمكننا أن نقول إن باإلمكان تصنيف الوضع على أنه حالة 
حصار)8(، بقصد اإلبادة. كما ذكرنا من قبل، فإن الحصار هو الشكل الثاني من إبادة املدن، وهو ظاهرة 
من  ا 

ً
ثالث سنستخدم  هذه،  الظاهرة  تعقيد  فهم  أجل  من  الحضرية.  البيئة  تدمير  مجرد  من  تعقيًدا  أكثر 

االستراتيجيات األربع التي وصفها غراهام Graham في الصراع على مخيم جنين )فلسطين()9(: التدمير، وإلغاء 
التحديث والتحضر، وزيادة الجمود.

)تمت  للمساحة  أوسع  تفكيك  أو  إلى تحويل  املنازل واملدن، والسعي  التدمير: وعماده هدم واستهداف 
مناقشته بشكل إضافي في الجزء الثاني(. في حالة منطقة دمشق، تصاعد الحصار إلى درجة عالية، إذ ُرفع 
تصنيف مجتمعات الغوطة الشرقية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، إلى »املستوى األول املحاصر بشدة« 

)الفئة األكثر أهمية( ألول مرة)10(. 

إلغاء التحديث/ التحضر القسري: في املناطق املحاصرة، اختفى أي أثر للحداثة. على حين أن العديد 

)6(  STANLEY Bruce )2017( The City-Logic of Resistance: Subverting Urbicide in the Middle East City, Journal of Peacebuilding 
& Development, 12 )3(, pp. 10-24

)7(  Ibid, COWARD Martin )2009(

)8(  تطويق )مكان( بالقوات املسلحة من أجل االستيالء عليه أو فرض استسالمه: الحد من وصول اإلمدادات واملساعدات اإلنسانية )األمم 
املتحدة؛ مشروع مراقبة الحصار 2018(.

)9(  Graham )2003(.

)10(  SIEGE WATCH2018( (, Ninth Quarterly Report on Besieged Areas in Syria. November 2017 - January
2018, Colophon, London. & WALL Peter )2018( Cities under siege )I & II( - Geographical imaginations - Consulted: 5th march 
2018
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من املدن واألحياء التي تقع تحت سيطرة الحكومة، أو في املناطق املوالية للحكومة، تقّدم مستويات عالية 
الغوطة  في  املستهَدفة/ املحاصرة، فيحدث عكس ذلك؛  املناطق  في  أما  الحركة والتواصل والخدمات.  من 
واألجهزة  البطاريات  وُمنعت  وقصفت،  املشافي  واسُتهِدفت  الهاتف،  وإشارة  الكهرباء،  طعت 

ُ
ق الشرقية، 

الكهربائية وأي بنية تحتية تشير إلى أي إشارة للحداثة، تحولت الغوطة الشرقية إلى خراب)11(. 

الثقافي واالقتصادي واالجتماعي.  في منطقة دمشق االختناق  السوريون  السكان  يعاني  تزايد الجمود: 
عادة ما تكون املناطق املحاصرة مساحات ذات حدود وجدران ونقاط تفتيش وأنظمة مراقبة )وأخيًرا طائرات 
نوفمبر  الثاني/  تشرين  منذ  السكان.  تنّقل  إمكانية  بذلك  وتتعذر  الطرقات،  على  وحواجز  درونز(  مسّيرة/ 
غلقت املعابر، وتم تشديد ضوابط وصالحية نقاط 

ُ
2017، ُدمّرت املساجد، وُهّدمت أنفاق اإلمدادات، وأ

التفتيش ضد أي نوع من التهريب. وابتداًء من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أفادت منظمة العفو الدولية 
بأن »أي شخص يعبر يعّرض نفسه لخطر االعتقال أو إطالق النار من قبل قنا�سي الحكومة«)12(.

التفريغ: االستسالم أو املوت

كما يشير التقرير األخير ملرصد الحصار، أصبحت الغوطة الشرقية هدف الحكومة السورية الجديد لـ 
»حمالت االستسالم أو املوت في املكان«: هذه السلسلة من الحمالت، على سبيل املثال، اسُتخدمت في حلب 
خطورة  األكثر  الحالة  االستسالم.  بقصد  جيوب،  إلى  بالقوة  املنطقة  تقسيم  على  وتقوم  واحد،  عام  قبل 
وقعت في فصل الشتاء، إذ زاد انقطاع اإلمدادات املبكر األمور سوًءا، وأدى ذلك إلى انعدام الطعام والدواء 
الجيوب  دفع  ا، 

ً
راسخ نموذًجا  املحاصرة  املجتمعات  على  االستيالء  استراتيجية  أصبحت  طويلة)13(.  مدًدا 

املحاصرة إلى االنهيار بالتزامن مع عمليات تسفير قسرية وعنيفة للسكان.

حق بالبنية التحتية،  ى املدنيين، والضرر الذي ل جمات املتعمدة عل ى ذلك، تشير اله إل إضافة 
حكومة السورية  ى رغبة ال ي الغوطة الشرقية، إل زرع ف

ُ
ي ت جار وأي نوع من النباتات الت واقتالع األش

حة للعيش والسكن. ومع ذلك، فإن هدفنا الرئيس ليس فهم ما تعنيه  ي جعل املنطقة غير صال ف
ي  سياسات »االستسالم أو املوت«، ولكن ما تكشف عنه تلك السياسات. باتباع األنماط األخيرة الت
نفهم  التفريغ«. نحن  أو  املنطقة عن منطق »الطاعة  ي  ف املدن  إبادة  الطرفين، تكشف  اتبعها كال 
ي إخضاع املكان  ى أنه يعن حر املتعمد  desertification))1( ملنطقة ما أو تدميرها، عل التفريغ، التص
ى عالقة »االنضباط  ى، تؤدي الطاعة إل ى طرف من األطراف املتحاربة. من ناحية أول وانحياز السكان إل
ى أنه  ى التفريغ عل خوف« بين املدنيين وأي من األطراف املتحاربة، ومن ناحية أخرى، ُينظر إل عبر ال

)11(  Ibid

)12(  Ibid, & Amnesty international 2017.

)13(  Ibid, SIEGE WATCH )2018(

))1(  من خالل هذا املصطلح نتفهم حملة تدمير البيئة العمرانية والطبيعية وقتل املدنيين، ودفع كل من املعارضة واملدنيين إلى التخلي عن 
املنطقة.
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ي حالة هذا الصراع غير  »درس للمتمردين«، وقبل أن يتخلوا عن أي موقع، كانوا يدمرونه)15(. ولكن ف
األقوى  الطرف  يستخدم  االستراتيجية،  لهذه  واستجابة  الثالث(،  جزء  ال ي  ف نوقش  )الذي  ئ  املتكاف
ي  استراتيجيات جذرية/ راديكالية مثل »إلغاء املنطقة الرمادية« ]*[، ومحاصرة الناس وتدمير املبان
ا  خالية تماًم خريطة )1(، حيث املناطق ال ى ال جار. يمكن مالحظة ذلك بسهولة عل جسور واألش وال
ا 

ّ
ذَبح بعد، مل

ُ
ا لم ت ي، يمكن القول إن الغوطة الشرقية »محكومة باملوت، ولكنه من السكان. وبالتال

ا بعد«.  حَّ به َض ُي

استراتيجيات  ثالث  وتتبع  ملنطقة،  حصاًرا  أو   
ً

احتالال تكون  أن  يمكن  الحواضر  املدن/  إبادة  أن  رأينا 
البيئة الحضرية ليس  في الغوطة الشرقية على أن وصف تدمير  إبادة املدن  مختلفة ودقيقة. لقد برهنت 
كافًيا لإلشارة إلى إبادة العمران، وفي الوقت نفسه، أصبحت أشكال إبادة املدن قاسية وصلبة، دافعة املدن 

أو املناطق الرمادية إلى االنقراض، من أجل تأديب أو تهجير السكان وإقامة التجانس املطلوب)16(.

الثاني. املصدر املكتب  فرق اإلنقاذ تسحب فتاة من بين األنقاض بعد غارة جوية في حّمورية في كانون 
الطبي في ريف دمشق.

مشروع مراقبة الحصار )2017(  )15(

)16(  Ibid, COWARD Martin )2009
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* تشير املنطقة الرمادية إلى الفضاء الذي يمكن للتعددية والثقافات واملتعددة أن تتعايش وتعمل، بمعنى 
منطقة تفاوض وحوار وتداول، لطريقة عمل مجتمع ديمقراطي فعال، وتسمح املنطقة الرمادية بالتعايش 
بين الديانات املختلفة من دون قتال، إنها -باختصار- املساحة التي تعني وجود نقاشات سياسية قوية من 
دون اقتتال. وتعد من الشروط املرافقة لحرية التعبير وطريقة العيش في املجتمعات الديمقراطية. ]املترِجم[.
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فضاءات/ مساحات متجانسة جديدة: التركيبة السكانية املفيدة

افيات )التركيبات السكانية( املفيدة خلق الديموغر

يذكر مارتن كاوارد )2009( أن تدمير البيئة العمرانية يصبح إبادة للحواضر، عندما تكون هناك النية 
إبادة  مصطلح  استخدام  فيها  اسُتخِدم  التي  األولى  الحالة  في  متجانس.  جديد  مجتمع  إلنشاء  واملخطط 
املسلمين،  للصرب  جغرافي  فصل  إلى  النا�سئ  الجديد  التجانس  أدى  الصربي،  الصراع  بعد  الحواضر، 
التجانس الديني أو العرقي أو  التجانس -بهذا املعنى- أوسع من  عن الصرب غير املسلمين. ومع ذلك، فإن 
السيا�سي. وليس الهدف الرئيس إظهار أنواع عدم التجانس في سورية، بل إظهار املنطق السيا�سي الكامن 
من  وظروفه،  بأسره  املجتمع  شخصية  تحول  وهو  نهائًيا،  ا 

ً
هدف الحواضر  إلبادة  بأن  نجادل  نحن  وراءه. 

الناحية االجتماعية والفيزيائية)17(. في الغوطة الشرقية، بعد التهجير القسري الذي قلل عدد سكان الغوطة 
قيم تجانس جديد مفترض، أو على األقل 

ُ
الشرقية من 1,5 مليون إلى 00) ألف نسمة خالل الحصار)18( ، أ

كان من األسهل التحدث عن مجتمع متجانس، سّهل ذلك تصنيفهم على أنهم »إرهابيون«.

االنقسام  املتنامي  التمرد  لسحق  السورية  السلطات  بها  قامت  التي  العسكرية  العمليات  »تعكس 
افية كاملة على أنها  فت مناطق جغر

ّ
الواسع، بين أولئك الذين كانوا مع النظام ومن هم ضده، حيث ُصن

مع هذا الطرف أو ذاك، من دون أي محاولة للتمييز بين املتظاهرين الشرعيين واملتورطين في العنف«- 
ويل تودمان)11(.

تجانس مالئم/ مفيد

ن�سئ هذا 
ُ
ال يتردد نظام األسد وحلفاؤه وعمالؤه في تصنيف السكان املحاصرين على أنهم »متجانسون«. أ

تبرير  أجل  العليا من  السياسية  املصلحة  املدنيين، والتباع  السكان  لتجاهل  الجديد«  املتجانس  »املجتمع 
 ،»homogeneity of denial محاصرة »اإلرهابيين«. يمكن أن ُيصّنف هذا املثال على أنه »تجانس اإلنكار
حيث ُيرفض التجانس من أجل اتباع سياسات موحدة على أرض ما، وهي في هذه الحالة الحصار. ومع ذلك، 

)17(  GRAHAM Stephen )2003(, “Lessons in urbicide,” New left review 19 )II(, pp. 63-77

)18(  WALL Peter
)2018( Cities under siege )I & II( - Geographical imaginations - Consulted: 5th March 2018
https://geographicalimaginations.com/2018/02/06/cities-under-siege-i/ 
https://geographicalimaginations.com/2018/02/12/cities-under-siege-ii/

)19(  TODMAN Will )2017(, “Isolating Dissent, Punishing the Masses: Siege Warfare as Counter-Insurgency”, Syria Studies 9 
)I(, pp. 1-32

https://geographicalimaginations.com/2018/02/06/cities-under-siege-i/
https://geographicalimaginations.com/2018/02/12/cities-under-siege-ii/
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يمكن أن تكون طرق املنطق السيا�سي الكامن وراء البحث عن مجتمع متجانس، من خالل إبادة الحواضر، 
عديدة. على سبيل املثال، يمكن أن يكون املجتمع املتجانس أكثر »سهولة للتحكم فيه«، من حيث املوارد 

السياسية واملالية، مثل الجيوب املوالية للحكومة السورية.

تحتاج هذه الجيوب املوالية إلى موارد أقل من أجل حكمها، حيث يمكن تقديم املوارد بسهولة إلى الجهات 
الفاعلة الدولية التي ستستثمر املوارد الالزمة. وإن العديد من تدخالت األمم املتحدة في منطقة دمشق هي 
ُنهِبت مراًرا)20(، وسّبب ذلك  مثال على هذا املنطق. وقد ذكرت بعض التقارير أن مكاتب األمم املتحدة قد 
السوري  النظام  أن  إلى  الذي أشار  بيتر ويل هو  إن  إلى وضع غير محايد.  املتحدة، ودفعها  مضايقة لألمم 
ال يستطيع تحمل مسؤولية إخراج األمم املتحدة من سورية، فقد فتح املناطق املحاصرة أمام املساعدات 
 من الحكومة 

ً
اإلنسانية فقط في املناطق التي استسلمت، بحيث يحدد هؤالء الفاعلون املوارد الالزمة بدال

نفسها. من املهم أن تتذكر أن مناطق ما بعد االستسالم ليست مناطق ما بعد الصراع. إلى حد ما، هي تمثل 
استمراًرا للصراع، ولكن بوسائل مختلفة، ألنها ال تزال تمثل تهديًدا مباشًرا للسالمة على املدنيين، وتمنع عن 
عمد عودتهم )مرصد الحصار 2018(. وبالتالي، من املهم أن يعرف االستثمار الدولي من أجل إعادة التأهيل 

وإعادة اإلعمار، مثله مثل تدخالت األمم املتحدة، مدى إمكانية استفادة أطراف الصراع من أفعالهم. 

إعادة اإلعمار والتأهيل، أين وملن؟ 

إبادة  عملية  ف 
ّ
توق نقطة  حول  تساؤالت  إثارة  على  كافية  أدلة  ويل  وبيتر  الحصار  مرصد  من  كل  قّدم 

املدن. ومن املهم التأكيد أن مفهوم كاوارد )Coward( إلبادة املدن يتوقف عند بناء تجانس جديد، لكنه ال 
يتجاوز حقيقة بنائه من خالل تدمير البيئة العمرانية، أي أنه يعتمد فقط على تدمير رمزي. ومع ذلك، يقال 
إن إنشاء مجتمع جديد متجانس، من خالل إبادة الحواضر، غالًبا ما يتم باستخدام التخطيط الحضري 
واملساعدة الدولية كسالح. بهذا املعنى، عبر عملية إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار )أو تجنبهما عمًدا(، ُيصَنف 

التجانس الجديد.

املتحدة،  لألمم  اإلنسانية  اإلجراءات  أن  لوحظ  حصار)21(،  ال رصد  ملشروع  األخيرة  التقارير  ي  ف
ي لشق قنوات إعادة التأهيل، كانت بطيئة. وُيتوقع أن املقصد من  ومعظم عمليات التمويل الدول
ى أن  ى ذلك، من املهم جّدا تسليط الضوء عل ي عملية عودة املدنيين. وعالوة عل ذلك هو التحكم ف
ي حددتها حكومة األسد«)22(.  ى املناطق الت جهود إعادة اإلعمار والتأهيل هذه تتركز بشكل خاص »عل
ى الوضع املعاكس، حيث ُيعاقب  خريطة )1(، فإن تدمير املنطقة الرمادية هو مثال عل ى ال بالنظر إل
ي، ويؤدي ذلك  ي الطوع جير السيا�س ى نحو متماثل، من خالل التفريغ والته السكان واملقاومة عل

)20(  TODMAN Will )2017(, “Isolating Dissent, Punishing the Masses: Siege Warfare as Counter-Insurgency”, Syria Studies 9 
)I(, pp. 1-32

)21(  SIEGE WATCH

)22(  Wall )2018(, Cities under siege )II(
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يء«)23(. ي البط جماع ى« القتل ال إل

)23(  Ibid, TODMAN Will )2017(
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التمدنات املعقدة في ظل الصراعات غير املتكافئة

الصراع الحضري السوري: صراع غير متماثل

تنطوي الصراعات غير املتكافئة على عاملين مختلفين، في قوة سالحهما: األول عددي وتكنولوجي، والثاني 
تصّور القتال))2(. في هذه الحالة، سنأخذ بالحسبان طرفين: القوات الحكومية السورية، وقوات املتمردين، 
الذخيرة  استخدام  أثناء  في  املتمردين،  قوات  تواجه  التبسيط.  أجل  من  جانًبا  )داعش(  تنظيم  ونترك 
العنقودية،  والقنابل  الجوية،  والغارات  التقليدية،  الذخائر  يستخدم  الذي  السوري  الجيش  التقليدية، 
والذخائر الحارقة، والهجمات الكيمياوية املشتبه بها، وأخيًرا الطائرات من دون طيار )درونز()25(. ويختلف 
مفتاحي  أمٌر  هذا  ودوافعهم.  واإلقليمي،  والعملياتي،  االستراتيجي،  وموقعهم  تسليحهم،  في  الطرفين  كال 
لفهم االستراتيجيات املستخدمة في الصراع الحضري، ألنه كلما كان الصراع غير متماثل، زادت وفرة هذه 

االستراتيجيات البديلة)26(. 

كانت مساحات  وكلها  وأر�سي وجوي،  أنفاق سرية  األبعاد:  ثالثي  الصراع طابًعا  اتخذ  في حالة سورية، 
لهذه املجموعات. املثال األول هو استخدام األسلحة املحظورة دولًيا والجديدة، مثل الهجمات الكيمياوية 
التقارير، كان أول هجوم بطائرة من  املنطقة. وكما ذكرت  في  الطائرات من دون طيار )درونز(  واستخدام 
دون طيار في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 في جوبر، وأصبح استخدامها منتظًما في كانون األول/ ديسمبر 
بلغ عن إصابة وجرح كثير من املدنيين)27(. وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، 

ُ
في حرستا وزملكا وعين ترما: أ

)1 و15  في النشابية. وبين  إنقاذ املدنيين  أثناء عملهم على  في  استهدفت املدفعية الدفاع املدني السوري، 
بواسطة  متتاليين،  يومين  مدار  على  جزئًيا،  وُدمّرا  حمورية  في  مسجدان  اسُتهدف  نوفمبر،  الثاني/  تشرين 

املدفعية املوالية للحكومة كردة فعل)28(.

 سرب وهندسة عكسية وإبادة املدن

 للمعركة يتوافق مع املنطق 
ً
تقول إنيه أكويلوي Inés Aquilué: في املقام األول، إن اختيار املدينة ساحة

)24(  AQUILUÉ Inés )2012(, Cities in Conflict. Urban System and Complex City under Asymmetric Conflict. Syntax and Urban 
Space of Insurgency and Counterinsurgency, Master Thesis

)25(  SIEGE WATCH )2018(

)26(  Ibid, AQUILUÉ Inés )2012(

)27(  Ibid, SIEGE WATCH )2018(

)28(  Ibid.
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الذي يتوقع إنشاء أنظمة من خالل زيادة العالقات املحتملة بين األطراف فقط، ال عبر زيادة عدد األفراد، 
وذلك لكون املدينة بيئة معقدة. وقرر املتمردون، بوعي وحرص بخصوص القوة غير املتكافئة للخصم، أن 
 noisy /يصبحوا سرًبا: التخلي عن شكل يمكن التعرف إليه ويمكن تحديد مكانه، وأن يصبح »ضجة صاخبة
buzz«)29( تحت شكل السرب، يمكن لألطراف التكيف والعمل بشكل فردي، ولكن في تآزر جماعي. وبالتالي، 
ُينظر إلى الفضاء على أنه هندسة ثنائية األبعاد )ذات حواجز وجبهات وخطوط إمداد(. استخدمت قوات 

املتمردين السوريين هذه االستراتيجية في املناطق املحيطة بحلب ودمشق، منذ عام )30(2012.

ومع ذلك، ترى أكويلوي أن »املفتاح« ليس الفضاء نفسه، بل تفسيره. الفضاء، بالنسبة إلى البصر، هو 
مساحة معقدة وعرة وغير متواصلة. ومن أجل التعامل معها، يجب أن تتحول املساحة إلى مساحة بسيطة، 
الدفاع  اختراق جيش  كان  ذلك  مثال على  الحواجز.  وراء  بالتنقل  وبيئة مرنة ومسطحة/ مستوية، تسمح 
تتطرف  الفضاء.  تدمير  تقّرر  دمشق،  منطقة  حالة  في  )فلسطين()31(.  جنين  مخيم  في  للجدران  اإلسرائيلي 

السيطرة على املنظومة )system( حتى يغدو من الضروري تدميرها)32(، لتصبح العملية إبادة للحواضر.

في الصراع غير املتماثل، ال يعني النصر ال�سيء نفسه لكل األطراف، ويدفعهم ذلك إلى انتهاك غير متماثل 
للمنطقة نفسها)33(. كما نوقش من قبل، اختار املتمردون السوريون تدمير مواقعهم، لخلق تعقيد خاص 
باملساحة عن طريق االحتشاد )التوزع إلى أسراب( بينما اختارت الحكومة السورية حصار املباني بأكملها، 

من أجل الحد من تعقيد املنظومة.

تحطيم التعقيد

سالسة  وأكثر  وعورة،  أقل  مستمرة،  مساحة  خلق  إلى  الكلي  التدمير  يسعى  املدن،  إبادة  خالل  من 
وبساطة)34(. هذا البناء/ التركيب من الفضاء املستمر يمكن أن يوضحه الشكل )1(، حيث يمثل هذا الشكل 
تطور الوضع ودرجة تعقيد املنظومة. من الحالة األصلية السابقة للغزو ]املوضع أ[، حيث يتم تعديل الوضع 
إلى  انتهاكات لألرا�سي، فإنها تتدهور  النشر األولى ]املوضع ب[. عندما تحدث  األصلي بسرعة بعد عمليات 
املوضع )َب(. سببت إبادة املدن في منطقة دمشق تخفيًضا تدريجًيا للتعقيد الحضري لألرا�سي، ووضعها في 

.)C /( وإيصالها إلى )َجC /املوضع )َج

)29(  HIRSCH Gal )2003(, “On Dinosaurs and Hornets: A critical view on operational Moulds in Asymmetric conflicts” in RUSI 
Journal, nº August 2003, pp. 60-63

)30(  BERNARD Anne )2012(, Savvier, Rebels shift tactics in Syria, The New York Times, 26 November 2012 https://goo.
gl/2MeJPC  )Consulted on 23 April 2018(

)31(  Graham 2003; Aquilué 2012

)32(  AQUILUÉ Inés )2012(

)33(  Ibid

)34(  Ibid

https://goo.gl/2MeJPC
https://goo.gl/2MeJPC
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رسم بياني 1. تمثيل العالقة بين مستوى الفو�ضى وتعقيد املنظومة، مقدمة للحاالت أ، ب، َب، ج، 
َج، د. املصدر: أكويلوي )2012( 

بعد تقارير مرصد الحصار )2017، 2018(، أود أن أضيف وضًعا جديًدا، )د(، إلى رسم أكويلوي البياني، 
الرمادية«، وإنشاء مساحات  أو املوت«: خنق وانقراض »املنطقة  يتوافق مع عواقب سياسة »االستسالم 
صالحة للسكن. يؤدي تحطيم التعقيد إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين وتتحول املنظومة إلى فو�سى، 

فيسهل تثبيت نظام جديد.

التعقيد الحضري كعامل محدد في تطور النزاعات الحضرية

في حالة  إستراتيجيات جديدة.  أجل خلق  األطراف من  نظام معقد يستخدمه  املدينة هي  أن  رأينا  لقد 
واع  السورية(،  )القوات  الدخيل  الطرف  أن  نجد  سورية،  في  السابقة  املحاصرة  املدن  من  وغيرها  دمشق 
ومدرك للشبكة الحضرية املعقدة التي يتظاهر الخصم باستخدامها في الكمين والتصّيد، يقرر نشر تعقيده 
الخاص، أو باألحرى يقرر أن يدّمر تنوع املنظومة وتعقدها بالكامل، ودفن التمرد واملدينة تحت األنقاض 

نفسها.

البياني )G( للصراع الذي حدث في مخيم جنين/  من أجل توضيح هذه االستراتيجية، يبدو أن الرسم 
فلسطين ضروري)35(. ومن أجل التبسيط، يوضح الشكل )2( االستراتيجيات املماثلة التي استخدمها جيش 
الشرقية منذ  الغوطة  في  الصراع  لتوضيح  تكون مفيدة  أن  يمكن  التي  في مخيم جنين،  الدفاع اإلسرائيلي 
عام 2012 ]املرحلة/ Phase 1[، ويدل هذا على إعادة تموضع كال الطرفين ]املرحلة/ Phase )[، والتدمير 

التدريجي للمنظومة، الذي يوصل إلى / يقود الوضع َج/ C ]املرحلة 6[: إعادة التوزيع والتدمير.

)35(  Ibid
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الشكل 2: الرسم البياني للصراع في جنين G‹. توغل جيش الدفاع اإلسرائيلي ]األزرق[ من خالل القضاء 
)أكويلوي  املصدر:  عليها.  والقضاء  الفلسطينية  امليليشيات  توزيع  وإعادة  والخاصة،  العامة  األماكن  على 

.)2012
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إبادة املدن/ الحواضر مقابل منطق املدينة: التخريب والتهديدات

التمكين واإلرادة 

املدن،  أن  أيًضا  ورأينا  تجميعها.  وإعادة  وتخريبها  تشكيلها  إعادة  يمكن  الحضرية  البيئة  أن  رأينا  لقد 
كعروض وأداءات سياسية، تحول السيطرة اإلقليمية/ على األرا�سي إلى سيطرة اجتماعية: يصبح التالعب 
أثناء أي عملية إلبادة  في النظم الحضرية أداة رئيسة/ مفتاحية لتوطيد أنظمة األمن والسيطرة. وهكذا، 
املدنيين هم عمالء  أن  نعتقد  أن  لنا  ينبغي  نظاٌم جديد. ومع ذلك، ال  يؤَسس  املدن، كما ذكرنا من قبل، 
سلبيون تماًما على طوال عملية إبادة املدن. وبالفعل، فإن املقاومة املدنية تخرب »نظام السيادة البديل 
النا�سئ« الذي سعت إليه إبادة املدن)36(. وكما ذكرنا من قبل، تفسح املساحات املضطربة املجال والفرص 

لإلدارة/ الوكالة والتمكين، للحكومة، وكذلك للسكان املدنيين أيًضا.

، من خالل عدم تجانسها)37(، 
ً

بديال تمثل نظاًما  ذاتها  في حد  املدن  أن  نتفق مع كاوارد )Coward( على 
لتصبح مساحات استفزازية. في الواقع، املدن والدول غير متوافقة جذرًيا في الطبيعة، ألن املناطق الحضرية 
قّدم فيه املطالب السياسية للحق في املدينة )ليفيبفر/ Lefebvre )201(. هذا هو منطق 

ُ
هي املكان الذي ت

املدينة الذي يتجلى في مقاومة ومواجهة اإلبادة التي تسعى إلى تدمير ماهية املدينة.

التدمير/ التخريب واآلليات

ا مماثلة: الحفاظ على التماسك االجتماعي 
ً
وهكذا، فإن منطق املدينة يملي بأن لدى البشر داخلها أهداف

للمجتمع، وبناء وحمل صرخة »اإلنسانية« وحماية الحق في املدينة)38(. كانت منطقة دمشق ساحة، حيث 
كان مواطنوها يعيشون وفق هذا املنطق أيًضا، وإن معظم التخريب، مثل التجمعات العامة واالحتجاجات 
التخريب  والفعاليات، جاء من مواطنين عاديين يطلبون دفاًعا جماعًيا صراحة. كما جادل ستانلي، فإن 
املدني في الغوطة الشرقية لم يتبع أيديولوجية معينة وال نزعة عقائدية، بل يدعي حق املرء في العيش بغض 

النظر عن العنف السيا�سي إلبادة املدن)39(.

)36(  STANLEY Bruce )2017( The City-Logic of Resistance: Subverting Urbicide in the Middle East City, Journal of Peacebuild-
ing & Development, 12 )3(, pp. 10-24

)37(  COWARD Martin )2009(

)38(  Ibid, STANLEY Bruce )2017

)39(  Ibid
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إبادة املدن، رأينا في منطقة دمشق  )املقاومة( املدني تجاه  عقب حجة/ منطق ستانلي بشأن التخريب 
اآلليات الثالث للتخريب التي قّدمها املؤلف: األولى التخريب الفوري، الذي يسعى إلى تخفيف آثار العنف 
املعدات  في  الكبير  والنقص  املشافي  على  املفروض  الحصار  من  الرغم  )على  الطبية  الخدمات  خالل  من 
السكان،  تثقيف  أو  املهربة(  األغذية  معظم  مصادرة  محاولة  من  الرغم  )على  الطعام  وجمع  الطبية(، 
ا أكثر شيوًعا للقصف والقذائف. واآللية الثانية 

ً
موضًحا ملاذا أصبحت املدارس في الغوطة الشرقية هدف

املقاومة  خالل  من  أو  بالحياة)0)(،  تحتفل  التي  الشهيرة  اليرموك  بساتين  خالل  من  االستراتيجي،  التخريب 
الثقافية. املقاومة الثقافية مثيرة لالهتمام، ألنها تتحدى بشكل مباشر منطق إبادة املدن املتمثل في إنكار 
الهوية الجماعية، وألن الفن واملوسيقى والفكاهة تؤكد القيم اإلنسانية. أحد األمثلة البارزة على ذلك هو 
الخضروات  عربة  من  الخلفي  الجزء  في  »بيانو  وضع  إذ  اليرموك،  مخيم  في  بيانو  عازف  وهو  أحمد،  أيهم 
)201(. وأخيًرا، هناك  القنابل )أحمد  أثناء سقوط  الخاصة بهذا الرجل«، وتنقل في املخيم وهو يعزف في 
تعكس شدة  النهاية، وهي  العقاب حتى  اإلفالت من  تحاول  التوثيق«،  »مقاومة  مثل  أخرى،  تخريب  آليات 
الصدمات النفسية، من خالل البيانات. ربما تكون هذه اآللية هي اآللية الوحيدة املتبقية في هذه املرحلة في 
منطقة دمشق: ملف قيصر )Ceasar( مع أكثر من 50 ألف صورة ملتقطة من املشفى العسكري في دمشق، 
أو املخبرون الذين يزودون مرصد الحصار باملعلومات. ومع ذلك، فإن التعرض لهذه اآللية في وسائل اإلعالم 
العامة«  السياسة  تغيير  إلى  أيًضا  يؤدي  ولكنه  التقرير،  يشوه  األحيان،  بعض  »في  مشكلة:  يمثل  السائدة 

)كوكبيرن 2017( في التقارير األكثر راديكالية.

إبادة املدن تهديدات ملحة تجاه اإلنسانية

مع أن املدنيين اتبعوا منطق املدينة، بعد التصعيد األخير، لم تكتِف إبادة املدن بتقليص التعقيد/ التنوع 
الحضري ملنطقة دمشق، بل حطمت روح مواطنيها. حتى عازف البيانو في مخيم اليرموك، بعد أربع سنوات 
ا الضوء على التهديد 

ً
من التحدي الذي ال هوادة فيه، اضطر إلى التخلي عن سورية في عام )201، مسلط

البشرية  الكارثة  قياس  الصعب  من  كان  أخرى،  ناحية  ومن  البشرية.  على  املدن  إبادة  تمثله  الذي  الكبير 
تماًما، حيث لم تتمكن الحكومات املحلية من تتبع التحركات املدنية )مرصد الحصار 2018(: »أصبح البقاء 

على قيد الحياة األولوية املطلقة للجميع في الغوطة الشرقية«)1)(.

الوضع برمته مثير للقلق ذلك بأن املنطقة، بعد خنق الغوطة الشرقية، ستصبح غير مأهولة بالسكان، 
األهداف  تصبح  أن  لخطر  معرضة  دمشق  جنوب  وضواحي  التصعيد  خفض  مناطق  ستكون  النهاية،  وفي 

التالية وتتقاسم ذلك املصير.

أتفق مع مرصد الحصار، الذي الحظ أن الجانب األكثر إثارة للقلق بخصوص الغوطة الشرقية هو مدى 
الروتين الذي آلت إليه. ألننا رأينا بالفعل سيناريوهات مماثلة في مضايا وداريا وحمص وحلب. في ما يتعلق 
بحلب، صحيح أن الوضع متشابه كثيًرا، ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان أن الغوطة الشرقية يقطن فيها 

)40(  Ibid, TODMAN Will )2017(

)41(  Ibid
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عدد أكبر من السكان، وأنها حوصرت مدة أطول، وأن املدنيين طوروا آليات أكثر صالبة من أجل التكيف، 
معلنين أن سقوط املنطقة قد يكون »أكثر مالحم الحرب دموية«)2)(.

الثاني/ يناير، املركز الطبي في  22 كانون  ُيعالج باألوكسجين بعد الضربة الكيمياوية على دوما في  طفل 
دوما. 

)42(  Ibid, SIEGE WATCH )2018(



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

21

االستنتاجات

تعريف ديفيد كاوارد إلبادة املدن هو تعريف مجرد بما يكفي الجتياز الزمان واملكان. في الصراعات األخيرة 
في العراق وأفغانستان، وخصوًصا في سورية، أصبحت إبادة املدن Urbicide و«سياساتها في إخضاع الحياة 
للموت necro-politics« ]*[ خياًرا شائًعا في تطوير هذه الصراعات الحضرية. السؤال هو كيف وملاذا؟ ولهذا 
أثبتنا وجوب إضافة اعتبارات جديدة إلى تعريف إبادة املدن الذي طوره مارتن كاوارد. على سبيل املثال، ال 
يعود كاوارد إلى ما يكفي من أجل توضيح سبب حدوث إبادة املدن أو عّدها خياًرا، والبقاء فقط في سؤال معنى 
تدمير البيئة املبنية. على العكس من ذلك، رأينا أن طبيعة املدن نفسها -كرمز للتعقيد والتنوع- أصبحت 
 مهًما ومحِدًدا في مصير الصراعات الحضرية، وهذا يدفع الجهات الفاعلة في الصراعات غير املتكافئة 

ً
عامال

إلى االستجابة لتفسيرات بعضها البعض للفضاء، ومن ثم يدفعهم إلى اعتبار إبادة املدن ِخياًرا/ استراتيجية 
من أجل نشر أو تدمير التعقيد.

ثانًيا، ال يفهم كاوارد »إبادة املدن« على أنها الدمار، بينما جادل مؤلفون آخرون، مثل غراهام وستانلي، 
 مختلفة، مثل االحتالل أو الحصار، وذلك ُيجبر على إلغاء التحديث، 

ً
بأن إبادة املدن يمكن أن تتخذ أشكاال

ويخلق جموًدا متزايًدا ويدّمر رموز عدم التجانس. ومع ذلك، نتفق إلى حد كبير مع فكرة إبادة املدن كأداة 
من أجل إنشاء مجتمع جديد متجانس. وقد أظهر لنا هذا التجانس، في الحالة السورية، إمكانية التعبير عن 
للعداوات: إنشاء الحواجز وإعادة استيعاب األطراف املتحاربة، وإخراج  التعريف اإلقليمي  بأنه  التجانس 
املنطقة  صَنف 

ُ
ت الحالة،  هذه  في  العليا:  السياسية  املصالح  لتبرير  رمزي  كمصطلح  أماكنهم؛  من  املدنيين 

الجغرافية على أنها متجانسة، من أجل تطبيق سياسة موحدة )على سبيل املثال، الغوطة الشرقية مصنفة 
كمنطقة يسيطر عليها اإلرهابيون؛ أو كاستراتيجية ملوقع املوارد(.

أخيًرا، ناقشنا تأثير منطق املدينة، بالتنوع والتحريض على املدنيين، الذي يتسبب في إبادة املدن. وقد 
خضع الحياة للموت 

ُ
إبادة املدن التي ت جادلنا بأن املدنيين ليسوا رعايا، أو موضوعات سلبية، لسياسات 

بهما. ومع  واملطالبة  واملدينة  الحياة  في  والحق  اإلنسانية  والدفاع عن  تماًما،  تخريبها بطرق مختلفة  وتقرر 
ذلك، فقد رأينا أن وحشية الحصار قد أدت إلى تطرف الوضع إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا يدل على أن 

إبادة املدن يمكن أن تكون، في نهاية املطاف، تهديًدا قائًما وجدًيا للبشرية نفسها.

قد  تكن  لم  ما  قريًبا،  بالكامل  ستهجرنا  السياسية  اإلرادة  فإن  األسئلة،  هذه  مثل  نواجه  لم  “إذا 
هجرتنا بالفعل، ]...[ نحو االقتصادات السياسية والتكنولوجية. ]...[ وستكون هذه نهاية مجتمعاتنا. 
 بالسياسة، سيكون صحراء، وسوف نذوي من دون أن يكون لنا ثمة 

ً
]...[ عاملنا، بقدر ما يكون مشغوال

قبر« )نان�ضي 1111(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* يمكن ترجمة هذه الكلمة بالسياسة النيرونية، نسبة إلى نيرون الذي أحرق روما، ولكن عند مقارنتها 
بسياسة األسد ونهجه املتعمد في إبادة املدن واملدنية التي شملت البشر والحجر والشجر، تصبح النيرونية 
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 من الحياة. 
ً

مصطلًحا ال يعّبر عن جوهر النهج األسدي، وأفضل مقاربة للمفهوم هي »األسدية«: القتل بدال
وكلمة necro- بادئة من أصل إغريقي تعني املوت/ اإلفناء، وبذلك يصبح أقرب تعريف لها: السياسة القائمة 

على اإلماتة واإلفناء، وهي أقرب ما تكون إلى سياسة األسد في تعامله مع املدن والبلدات الثائرة. املترجم
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