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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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مقدمة

تداولت وسائل اإلعالم اإلخبارية على نطاق واسع صور األروقة الحضرية املدمرة من جميع أنحاء سورية، 
الصراع  الصور كدليل على عبث  ستخَدم هذه 

ُ
ت ما  2011. غالًبا  أوائل عام  في  املسلح  الصراع  اندالع  منذ 

والشر املتأصل؛ فالدمار الحضري الظاهر، في مدن مثل حلب وحماة وحمص ومحيط دمشق- دمار كبير 
لم نشهد مثله منذ الدمار الحضري الواسع النطاق الذي سببته الحرب العاملية الثانية. تسلط هذه الصور 
الضوء على حقيقة أن تدمير البيئة العمرانية امتد إلى ما هو أبعد بكثير من األهداف العسكرية أو األضرار 

»الجانبية«، ليشمل، على سبيل املثال، أحياء سكنية كاملة.

إنه  للبيئة العمرانية.  أنه تدمير متعمد  إبادة املدن/ الحواضر على نطاق واسع على  يمكن فهم مفهوم 
من بين التحليالت املركزية التي سعى من خاللها العمل املعاصر في الجغرافيا السياسية إلى تجاوز الفكرة 
 ،Coward القائلة بأن مثل هذا التدمير ينتج ببساطة عن الشر املتأصل في الصراع. كما الحظ مارتن كاوارد
وقد اسُتخِدم املصطلح ملقاومة رمي التدمير واسع النطاق للبيئة العمرانية في »سلة املهمالت املفاهيمية«، 

لـ »التدمير الوح�شي« ]1[.

طَبق فكرة إبادة املدن/ الحواضر 
ُ
على الرغم من التدمير الواسع النطاق للبيئة العمرانية في سورية، لم ت

على الدمار الهائل للبالد ]2[. تحاول هذه الدراسة، التي هي نظرية باألساس والتوجه، أن تستدرك هذه الثغرة 
في الدراسات حول الحرب األهلية املستمرة في سورية. ومع ذلك، فإنني أطبق املفهوم على الصراع السوري، 
ليس إللقاء نظرة ثاقبة على هذا الصراع فحسب، بل ملعرفة كيف نفهم »إبادة املدن/ الحواضر«، ولكشف 
قيود املفهوم. وعند القيام بذلك، آمل أن يتوّسع نطاق تطبيقنا للمصطلح إلى أبعد من أعمال التدمير )وكما 

سنرى، اإلعمار( ليشمل تصوًرا مفاهيمًيا إلبادة املدن، باعتبارها عملية مستمرة وواسعة.

وهكذا، ال تفّصل هذه الدراسة الدليل العملي لهدم البيئة العمرانية منذ بداية االنتفاضة السورية. على 
 مميًزا 

ً
التي يمكن عّدها شكال الثقافية«،  أو »التراثية  املباني »الرمزية«  املثال، ال تنطوي على تدمير  سبيل 

 من ذلك، وتماشًيا مع كاوارد، أؤكد على عناصر البيئة العمرانية تلك التي 
ً

إلبادة املدن/ الحواضر ]3[. وبدال
غالًبا ما يتم استبعادها من تحليالت التدمير الحضري، على سبيل املثال، عالم األعمال )البزنس( واملساكن 
والبنية التحتية. باإلضافة إلى ذلك، تشتمل هذه الدراسة على مفهوم إبادة املدن بما يتجاوز فكرة التدمير. 
وعلى وجه التحديد، هي تعتمد على معارف أخرى موسعة إلى حد ما درسها باحثون آخرون، سلطت الضوء، 

]1[  -Coward, Martin, )2009(: Urbicide: The Politics of Urban Destruction. New York: Taylor & Francis, p. 23

]2[  - ال يهدف تركيز هذه الدراسة على تدمير وتحويل البيئة العمرانية في سياق االنتفاضات السورية إلى تهميش املعاناة اإلنسانية العميقة التي 
أحدثها الصراع الوح�شي. ترتكز هذه املادة على مقاربة تستوعب أن اإلنسان ال بّد أن ينخرط في ترتيب العناصر املادية والخطابية، وتعّد تركيًزا 

على البيئة العمرانية كدراسة، وتعّد في الوقت نفسه تقديًرا للشرط البشري.

]3[  - اكتسب تدمير التراث الثقافي الغني لسورية كثيًرا من االهتمام والتحليل الدوليين )انظر، على سبيل املثال، ديكنتال 2014 ويوسف 2014( 
درجت جميع مواقع التراث العالمي الستة في سورية على »قائمة اليونسكو للتراث 

ُ
كما تقوم منظمات مختلفة بمراقبة التراث الثقافي السوري. أ

العالمي الواقع تحت الخطر«.
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بطريقة معاكسة للحدس، على )إعادة( إعمار البيئة العمرانية كشكل من أشكال إبادة املدن.

تبدد هذه الدراسة بعض الغموض املستمر حول ما تنطوي عليه إبادة املدن -سواء أكان مادًيا أم غير 
مادي- من خالل التمحيص بعناية في كل مما ُيستهَدف مادًيا في السياق السوري، وما هو على املحك/ في 
موقع الخطر، سياسًيا أو أيديولوجًيا. من خالل هذه املناقشة لألهداف واملخاطر، أضيف بعًدا آخر لفهمنا 
إلبادة املدن. وعلى وجه التحديد، أوضح كيف يمكن أن يشمل املفهوم أيًضا صراًعا على الترتيبات الحضرية، 
توجد  التي  الحضرية«  للحياة  مؤقًتا  نظاًما  توفر  التي  املنظِمة  »الشبكات  من  عدد  أنه  على  أفهمه  ما  وهو 
البيئة  أو إعمار  ]4[. يمكن أن ينطوي هذا الصراع على تدمير  أيًضا خارج حدودها  املدينة، ولكنها تمتد  في 
العمرانية، ويمكن أن يشمل أيًضا عمليات بين ذينك القطبين، مثل منح أو منع الوصول إلى البنية التحتية 
مثل الكهرباء أو شبكات املياه أو الطرق. عالوة على ذلك، أوضح، من خالل فرض عنيف وقسري للترتيب 
في املناطق الحضرية، كيف يمكن أن تكون إبادة املدن على نحو مفارق مولدة ملساحات جديدة، مثل بيئة 

سرية أو تكوينات بنية تحتية جديدة.

أزعم أن إبادة املدن هي الفرض العنيف، أو النضال من أجل الترتيبات الحضرية التي تهدف إلى إصالح 
لفرض  الجهود  هذه  مثل  فإن  ذلك،  ومع  متجانس.  سيا�شي  أو  و/  عرقي  جيب  ضمن  معينة  حضرية  بيئة 
التجانس غير مجدية، ألن الترتيب الحضري -حتى لو فرض ذلك التجانس بعنف- يخلق بالضرورة إمكانية 
إعادة الترتيب/ االصطفاف والتعددية. كما يالحظ كاوارد، باالعتماد على عمل مارتن هايدغر، والتركيز على 
فكرة أن »املباني« تشكل قوام املساحة املشتركة، والتغيير الذي ال يمكن التحكم فيه، »البيئة العمرانية هي 
دائًما مساحة مشتركة بالفعل« ]5[. ونتيجة لذلك، كما سأوضح أدناه، يمكن أن يكون فرض ترتيب/ نظام 
حضري )إبادي( على نحو مفارق مولًدا ومسبًبا في تكوين مساحات جديدة أو إنشاء ترتيبات/ أنظمة حضرية 

جديدة.

أبحاث  في  املكاني،  االجتماعي  املنظور  ]يعالج  املكانية  االجتماعية  التكوينات  على  الضوء  إللقاء  أخيًرا، 
وُمنِتج  كمنَتج  يعمل  االجتماعي  الفضاء  أن  ويفترض  املجتمع،  مع  التحتية  البنية  تفاعل  كيفية  التحضر 
للتغيرات في البيئة الحضرية[ املتميزة التي تولدها إبادة املدن، من الضروري مراعاة مجال هذه الترتيبات، 
ومراعاة حجمها أيًضا. وهذا يتطلب التحّول من التفكير من حيث األسطح واملناطق، إلى التفكير ثالثي األبعاد 
ل 

ّ
ر في آليات السيطرة على األجواء )الفضاء السري( التي تشك

ّ
أيًضا، من حيث االرتفاع والعمق ]6[. إن التفك

ر فهًما أكثر اتساًعا لعملية إبادة املدن.
ّ
الترتيبات الحضرية توف

]4[  - Amin, Ash, and Nigel Thrift )2002(, Cities: Reimagining the Urban. Cambridge: Polity Press, p. 3

]5[  - Ibid, Coward, Martin )2009(, pp. 61-62

]6[  - Elden, Stuart )2013(, Secure the Volume: Vertical Geopolitics and the Depth of Power. Political Geography, p. 33, and 
Weizman, Eyal )2002(, Introduction to The Politics of Verticality. openDemocracy.https://www.opendemocracy.net/ecol-
ogy-politicsverticality/article_801.jsp, accessed March 11, 2015, )2007(, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation. 
New York: Verso.
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)URBICIDE( إبادة الحواضر

إبادة الحواضر أو تطهيرها هي مصطلح ناتج عن دمج كلمة »حضري urban« مع الالحقة »cide-«، وتعني 
القتل أو الذبح. في حين ُيفهم أن البيئة الحضرية/ املدنية هي بيئة معقدة ومتشابكة من املباني وترتيبات 
cide- إلى القتل أو  ]7[، وتشير الالحقة  البنية التحتية التي تسّهل عملية التداول املادي واالجتماعي داخلها 
هم مصطلح قتل التحضر عادة على أنه يشير إلى التدمير املتعمد للتحضر أو إلى املناطق 

ُ
الذبح. وبذلك ف

الحضرية. ويجادل كاوارد Coward ]8[، بأن التعبير عن إبادة الحواضر يرتبط في املقام األول بعالقته باإلبادة 
، تستمد إبادة الحواضر معناها من اإلبادة 

ً
الجماعية، ويسلط الضوء على عالقتين بين املصطلحين: أوال

الجماعية التي تقوم على القتل املنسق واملنهجي. وثانًيا، لكونها كلمة تنتهي بالحقة دالة على القتل أو الذبح، 
فإن املصطلح يتناغم مع الجريمة املطلقة لإلبادة الجماعية ]9[.

التحوالت الحضرية واسعة  في سياق  الناشطين  في وسائل اإلعالم األميركية ودوائر   
ً

أوال ظهر املصطلح 
 Ada Louise Huxtableالنطاق، في الخمسينيات والستينيات. ومن الجدير بالذكر أن أدا لويس هوكستابل
حيث  الحواضر«،  إبادة  في  »دروس  بعنوان   ،1968 عام  تايمز  نيويورك  في  مقال  في  املصطلح  استخدمت 
عّرفت فيه املفهوم بأنه قتل التاريخ والذاكرة من خالل تدمير الصيغة العمرانية. ومع ذلك، على الرغم من 
تداول املصطلح طوال الستينيات والسبعينيات، فإن العلماء والباحثين عادة ما يحددون مارشال بيرمان 
الظالل:  في  »الحياة   ،1987 عام  مقالته  في   .]10[ للمفهوم  الرئيس  الصاحب  باعتباره   Marshall Berman
الجانب الخفي من مدينة نيويورك Life in the Shadows: The Underside of New York City »، عّرف 
بتلون ينتمون إلى واحدة من أكبر 

ُ
بيرمان إبادة الحواضر بأنها قتُل املدينة: »هؤالء األشخاص املنكوبون/ امل

مجتمعات الظل في العالم، وضحايا لجريمة كبرى.. جريمة من دون اسم. دعونا نطلق عليها اسًما اآلن: القتل 
العمد وقتل املدينة« ]11[.

 Cross Bronx Expressway في توضيح فهمه للمفهوم، ركز بيرمان على بناء طريق كروس برونكس السريع
]شارع رئيس في نيو يورك[، الذي اجتاز حي طفولته ومّزقه. من وجهة نظره، لم يسفر الطريق السريع عن 
أسفر عن  بل  املهجرين فحسب،  السكان  امللكية من  وانتزاع  العمرانية  للبيئة  املادية  الهياكل  اعتداء على 
فقدان الهوية. وجادل بيرمان أن املدينة كانت مكاًنا حيث يمكن لقليٍل من الهوية غير املحددة، وهي النقطة 

]7[  - Coward, Martin )2012(, Between Us in the City: Materiality, Subjectivity, and Community in the Era of Global Urbaniza-
tion. Environment and Planning D: Society and Space 30)3(: 468–481.

]8[  - Coward, Martin )2007(, “Urbicide” Reconsidered. Theory & Event 10)2(.

]9[  - ibid.

]10[  - Abujidi, Nurhan, )2014(, Urbicide in Palestine: Spaces of Oppression and Resilience. London: Routledge, Graham, Ste-
phen, )2003(, Lessons in Urbicide. New Left Review 19)II(: 63–77.

]11[  - Berman, Marshall, )1987(, Among The Ruins. New Internationalist, December.
 http://newint.org/features/1987/12/05/among/ , accessed March 6, 2015.

http://newint.org/features/1987/12/05/among/
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التي انتقد فيها كاوارد )2007( برمان، أن تتجذر، وبالتالي فإن تدمير البيئة العمرانية الحضرية دّمر هذه 
الهوية، وبذلك، تمزق نسيج املدينة.

حقوق  وجماعات  والباحثون  العلماء  أظهر   ،urbicide الحواضر  إبادة  ملصطلح  بيرمان  استخدام  منذ 
عبر  الباحثون  فاستخدمه  به.  املرتبطة  والظواهر  باملفهوم  كبيًرا  اهتماًما  الدولية  واملنظمات  اإلنسان 
مجموعة واسعة من السياقات الزمنية والجغرافية، من حرب البوسنة 1992-1995 ]12[، وكوريا الجنوبية 
املعاصرة ]13[ إلى الحرب األهلية في لبنان ]14[ والصراع بين إسرائيل وفلسطين ]15[. وعالوة على ذلك، بالتوازي 
 )ICG( ومجموعة األزمات الدولية )HRW( مع نمو هذه املعرفة، أظهرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش
ووكاالت األمم املتحدة، قلًقا متزايًدا بشأن التدمير املتعمد للبيئة العمرانية. على سبيل املثال، قامت هيومن 
التهديم  إلى مساءلة األطراف عن   

ً
في فترة الصراع، داعية بيئات  في حاالت/  الظاهرة  رايتس ووتش بدراسة 

املحسوب لـ »البنى املدنية« ]16[.

 ؛ وكاوارد )2009(،DAS-SABIH 1993- )رابطة املهندسين املعماريين   ]12[
Urbicide: The Politics of Urban Destruction. New York: Taylor & Francis.

]13[  - Watson, Iain, )2013( )Re( Constructing a World City: Urbicide in Global Korea. Globalizations 10)2(: 309–325.

]14[  -Fregonese, Sara, )2009(, The Urbicide of Beirut? Geopolitics and the Built Environment in the Lebanese
Civil War )1975–1976(. Political Geography 28)5(: 309–318.

]15[  - Abujidi, Nurhan, )2014(, Urbicide in Palestine: Spaces of Oppression and Resilience. London: Routledge, Graham, Ste-
phen, )2004(, 2004 Constructing Urbicide by Bulldozer in the Occupied Territories. In Cities,
War, and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics. Stephen Graham, ed. Pp. 192-113. Malden: Wiley-Blackwell.

]16[  - Solvang, Ole, Anna Neistat, and HRW, )2014( Razed to the Ground: Syria’s Unlawful Neighborhood Demolitions in 
2012-2013. New York: Human Rights Watch.
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ما املستهَدف وما الذي على امِلحك؟

الهدف  معرفة  في  ملًيا  التفكير  حاول  غني  عمل  خط  وجود  عن  الحواضر  إلبادة  بيرمان  مفهوم  أسفر 
بالضبط من التدمير املتعمد للبيئة العمرانية ]17[. كان ستيفن غراهام ]18[ أحد أبرز الباحثين في هذا املسعى. 
التي  الحواضر  إبادة  ألفعال  فهمنا  غراهام  عزز  الفلسطيني،  اإلسرائيلي  الصراع  بصدد  عمله  خالل  من 
تستهدف بصورة مادية، وكيف تفعل ذلك، وما هي العواقب. على وجه التحديد، قدم غراهام أفكار »إبادة 
الحواضر غير املتماثلة« و »إنكار/ رفض املدينة«. في تعريف »إبادة الحواضر غير املتماثلة«، يشرح غراهام 
الحضرية  املساحات  لهدم   )D-9( طراز  من  املدرع   Caterpillar كاتربيلر  للبلدوزر  اإلسرائيلي  االستخدام 
ل إبادة الحواضر بصورة غير متكافئة، ألن العنف الفلسطيني »ضئيٌل تماًما، 

ّ
الفلسطينية. هذا الشكل يمث

بسبب النطاق الواسع والطبيعة املستمرة للعنف والقمع اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين« ]19[.

لتوضيح »إنكار/ رفض املدينة«، يقترح غراهام أن كال من الفلسطينيين واإلسرائيليين هاجموا املواقع 
ومراكز  واملطاعم  الحافالت  ومحطات  الحانات  مثل  اليومية،  الحضرية  للحداثة  »الناعمة«  املستهَدفة 
التسوق، لحرمان أعدائهم من فوائد حياة املدينة ]20[. وإضافة إلى ذلك، يشرح غراهام تفاصيل تدمير جيش 
الدفاع اإلسرائيلي للطرق واملرافق العامة والكهرباء وشبكات االتصاالت والبنية التحتية الطبية، ويجادل 
أن الهدف من ذلك حرمان الفلسطينيين من »ثمار التحديث التي يتمتع بها اإلسرائيليون أنفسهم منذ مدة 
طويلة« ]21[. وهكذا، يظهر أن استهداف البنية التحتية ُيعّد وسيلة لـ »حرمان« بعض الجماعات من املدينة/ 

 من »قتلها« أو »ذبحها« ]22[.
ً

»إنكار« املدينة على بعض الجماعات، بدال

ى عمل  حواضر، من خالل االعتماد عل إبادة ال )2004( نطاق بحثه واعتباراته عن  وّسع غراهام 
ح غراهام،  ي. كما يوض الفلسطين ي  ى الصراع اإلسرائيل أيًضا عل الذي يركز   ،)2004( إيال وايزمان 
حضري اإلسرائيلية املتعمدة تتكامل بشكل وثيق مع  يجادل وايزمان بأن »إستراتيجية التدمير ال

]17[  - Fregonese, Sara, )2009(, The Urbicide of Beirut? Geopolitics and the Built Environment in the Lebanese
Civil War )1975–1976(. Political Geography 28)5(: 309–318, Shaw, Martin, )2004(, New Wars of the City: Relationships of 
“Urbicide” and “Genocide.” In Cities, War, and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics. Stephen Graham, ed. Pp. 141-153. 
Malden: Wiley-Blackwell.

]18[  - Graham, Stephen, )2003(, Lessons in Urbicide. New Left Review 19)II(: 63–77, and )2004(, Constructing Urbicide by 
Bulldozer in the Occupied Territories. In Cities, War, and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics. Stephen Graham, ed. Pp. 
192-113. Malden: Wiley-Blackwell.

]19[  - Ibid, )2004(, p. 193

]20[  - Ibid, p. 128

]21[  - Ibid, p. 75

]22[  - رغم أن بيرمان يناقش البنية التحتية، وتحديًدا الطريق السريع، فإنه ليس مصدر القلق الرئي�شي لتصوره عن إبادة الحواضر.
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حتلة« ]23[. من وجهة النظر  ي امل ي األرا�ش خطط بعناية للمكان والفضاء ف ي اإلعمار امل جهود إسرائيل ف
ي،  حواضر ظاهرة تدميرية بحتة، ولكن يمكن أن تكون تشييدية أيًضا. وبالتال عد إبادة ال

ُ
هذه، ال ت

يجب أيًضا وضع مجموعة كاملة من السياسات واملمارسات -تتضمن التخطيط التمييزي وأنظمة 
ي  البناء، وإدخال أنظمة املراقبة ونقاط التفتيش، وبناء الطرق وشبكات البنية التحتية األخرى- ف
ى أن إبراز هذه األبعاد البنائية/ التشييدية  حواضر ]24[، وتجدر اإلشارة إل ي إطار إبادة ال حسبان، ف ال

 من فعل تدمير واحد ومعزول.
ً

ي الظاهرة، باعتبارها عملية مستمرة بدال ى التفكير ف جعنا عل يش

قّدمت تفسيرات كل من بيرمان وغراهام رؤى مهمة حول األهداف املادية إلبادة الحواضر. ومع ذلك، 
فقد كانا أقل إقناًعا -من الناحية التحليلية والنظرية- في مسألة املخاطر السياسية. في تحديد »سياسات 
التدمير الحضري«، يعالج مارتن كاوارد )2007، 2009( هذا القلق، ويجادل بأن املصلحة/ الرهان املنطقي 
زال من 

ُ
والسيا�شي إلبادة الحواضر هي تدمير األماكن العامة/ املشتركة )من خالل استهداف املباني(، حيث ت

]25[. يصف كاوارد هذا بأنه يهدد »الوجود مع اآلخرين«  خاللها إمكانية التغير/ التنوع االجتماعي السيا�شي 
غير املتجانس/ املتنوع، ويدعي أنه أمر أسا�شي في تكوين الهويات، التي ال توجد في عزلة أبًدا ولكنها في الواقع 

تعتمد بشكل أسا�شي على وجود »اآلخر«.

يتم تدمير مثل هذا التنوع/ عكس التجانس )أو التعددية(، من قبل جماعات، منهم القوميون العرقيون 
ethno-nationalists، الذين يحاولون بعد ذلك استبداله بنوع معين من التجانس. ويشرح كاوارد: »ُدمّرت 
ومع   .]26[  )2007( الجزئي«  التجانس  فيها  يتحقق  معزولة  مناطق  جيبية/  سياسة  ت 

َّ
وُسن العمرانية  البيئة 

الفرد.  تكوين  إعادة  يستلزم  ولكنه  السياسية،  النظر  وجهات  التجانس على  هذا  تطبيق  يقتصر  ال  ذلك، 
لذلك، فإن الهوية واالختالف هما الرهانان السياسيان املركزيان في أعمال إبادة الحواضر. وفي هذا الصدد، 
يؤكد كاوارد أن استخدام إبادة الحواضر هو محاولة جزئية »إلعادة تكوين الوجود، من أفراد/ مجموعات 

متجانسة وذات سيادة منفصلة« )2009: 95( ]27[.

]23[  - Ibid, Graham, )2004(, p. 194

]24[  - Graham, Stephen, )2003(, Lessons in Urbicide. New Left Review 19)II(: 65-66

]25[  - Coward, Martin, )2009(, Urbicide: The Politics of Urban Destruction. New York: Taylor & Francis, p. 70

]26[  - هذه العملية جزئية ألن التجانس، كما يؤكد كاوارد، أمٌر مستحيل، إضافة إلى أن البيئة العمرانية نفسها »تقاوم« مثل هذه السياسة، 
ألنها عاّمة ومفتوحة دائًما للتغيير )2007(.

السياسية  النظرية  صياغة  إعادة  يستدعي  الحواضر  إبادة  عليها  تنطوي  التي  السياسية  للمخاطر  الكامل  الفهم  أن  إلى  كاوارد  يشير   -   ]27[
الليبرالية وتأسيس الفرد كموضوع سيا�شي. في إعادة صياغة كاوارد للنظرية السياسية الليبرالية، يتم التعامل مع املباني كجزء ال يتجزأ من 
التي تشكل  املكانية  أداتية، ألنها أجزاء من الشبكات  املباني مجرد أشياء ذات قيمة إجرائية/  ينبغي اعتبار  الوجود اإلنساني. وكما يشرح، ال 
الوجود البشري )كاوارد: 2009: 110(. باستخدام هذا املفهوم للعالقة بين األشخاص واملباني، يستمر كاوارد في تحدي فكرة النظرية الليبرالية 

عن الفرد املستقل أو ذي السيادة.
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ترتيبات إبادة الحواضر 

ومع ذلك، لدى إلقاء الضوء على ما هو في حالة خطر في أعمال إبادة الحواضر، فقد كاوارد االهتمام 
برؤى بيرمان وغراهام املتعلقة باألهداف املادية. ويركز كاوارد )2007, 2009( على قضية تدمير املباني في 
تفسيره إلبادة الحواضر، ويهمل إلى حد بعيد الترتيبات الحضرية األوسع التي تقع فيها املباني. في الواقع، في 
عمل أحدث ]28[، قام كاوارد بمراجعة وتنقيح مفهومه عن املناطق الحضرية لتتما�شى بشكل أوثق مع اقتراح 
غراهام، بأن كال من املباني والبنية التحتية يشكل قوام التجمع أو الترتيب الحضري ]29[. تحقيًقا لهذا الهدف، 
الحضرية/   )metacity( املدينة  بعد  ما  مقاربة  تتفهم   .)2012(  )metacities( املدن  بعد  ما  مصطلح  قّدم 
املدنية لإلشارة ليس فقط إلى »جودة املباني« الوجودية، بل إلى البيئة املعقدة وترتيب البنية التحتية. البنية 
التحتية حاسمة بصورة خاصة لفهم كاوارد لـ ما بعد املدينة: »الطرق، والنقل العام، واالتصاالت، وخدمات 

 .»)metacity( اإلمداد اللوجستية، وتوليد الطاقة، وإزالة النفايات كلها حيوية في تكوين ما بعد املدينة

ال يربط كاوارد )2012( بين مفهوم ما بعد املدينة )metacity( مع إبادة الحواضر )urbicide( صراحة، 
ومع ذلك فإن للمفهوم األول آثاًرا مهمة على تكوين تصور عن أهداف إبادة الحواضر. على وجه التحديد، 
يعد مفهوم  لم  أيًضا،  املدن  بعد  ما  إلى  بل  املباني وحدها  إلى  ليشير  ليس  املدنية  أو  التحضر  ُيفهم  عندما 
اآلن  يشمل  أن  يمكن  بل  التعددية،  لتدمير  للمباني  العرقيين  القوميين  هدم  على  يقتصر  الحواضر  إبادة 
محاوالت استهداف أو السيطرة على الترتيبات الحضرية املعقدة والتداوالت املادية و/ أو االجتماعية ضمن 
هذه الترتيبات. ولذلك، ال يمكن تصور إبادة الحواضر على أنها مجرد تدمير متعمد للبيئة العمرانية، ولكن 

أيًضا كمحاولة عنيفة لفرض ترتيبات حضرية معينة في محاولة لفرض التجانس السيا�شي و/ أو اإلثني.

يحتاج فهم املناطق الحضرية، كنظام مكون مما بعد املدن ]املدن العمالقة[ )metacities(، إلى االبتعاد 
جّدد 

ُ
وت صَنع 

ُ
ت مترابطة  متعددة  ألنظمة  نتاًجا  تكون  واحدة،  صورة  إلى  واالنتقال  ككل،  املدينة  صورة  عن 

ب باستمرار يتحدى فكرة إمكانية »قتل« املدينة ]30[. 
ّ
باستمرار. هذا الفهم للمناطق الحضرية كترتيب متقل

دن، على عكس الناس أو الكائنات الحية األخرى، ال يمكن قتلها، كل ما يمكن فعله إعادة ترتيبها 
ُ
ذلك أن امل

أو تهجيرها.

 حول الترتيبات الحضرية، يستدعي إطار إبادة الحواضر هذا 
ً

ومع ذلك، لفهم النضال العنيف فهًما كامال
 آخًرا في التفكير ليصبح ثالثي األبعاد. من املهم النظر والتأمل في الترتيبات الحضرية، من حيث أبعادها 

ً
تحوال

]28[  - Coward, Martin, )2012(, Between Us in the City: Materiality, Subjectivity, and Community in the Era of Global Urban-
ization. Environment and Planning D: Society and Space 30)3(: 468–481.

]29[  - اخترت استخدام مصطلح الترتيب، ألن مفهوم دولوز Deleuze للتجميع/ التركيب )assemblage(، أو التوكيل، ُيترَجم بشكل أكثر دقة 
إلى اللغة اإلنجليزية على أنه »ترتيب« )فيليبس 2006(. ]التجميع/ التركيب هو نوع من املفهوم املناهض للبنيوية الذي يسمح للباحث بالتحدث 

عن الظهور، وعدم التجانس، والالمركزية، والحالة العابرة في الحياة االجتماعية املنظمة. م[. 

]30[  - Berman, Marshall, )1987(, Among the Ruins. New Internationalist, December.
 http://newint.org/features/1987/12/05/among/ , accessed March 6, 2015.

http://newint.org/features/1987/12/05/among/
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الثالثية، وال يكفي النظر إلى املساحة املسطحة/ املستوية فحسب، أي تجب إضافة بعد العمق إلى املشهد. 
املنظمات  تركز  حيث  البعد(،  )ثنائية  املساحة  السطح/  في  متجذرة  الحواضر  إلبادة  الحالية  التفسيرات 
أبوجيدي  املثال،  سبيل  )على  والباحثون   ]31[ املتحدة  األمم  ومنظمات  ووتش  رايتس  هيومن  مثل  الدولية 
2014، كاوارد 2009، غراهام 2004( في تحليالتهم غالًبا على املساحة املحدودة/ املحصورة للمدينة، وعلى 
الدمار )أو البناء( الذي يحدث »على األرض«. ويوضح وايزمان ]32[، بخبرة وبراعة، أن الجغرافيا السياسية 
هي خطاب مسطح يتجاهل البعد العمودي: »نظًرا ألن السياسة والقانون يفهمان املكان فقط، من حيث 
الخريطة والخطة، تفترض املطالبات اإلقليمية املحددة على الخرائط أن املطالبات قابلة للتطبيق في وقت 

واحد، مع إهمال البعد العمودي«.

يسلط وايزمان )2002( الضوء على خطورة هذا االفتراض، باإلشارة إلى أنه في حالة إسرائيل/ فلسطين، 
ختِرعت حدود جديدة ومعقدة ... بموجبها 

ُ
جاءت »سياسة العمودية« لتوجيه منطق االحتالل اإلسرائيلي: »ا

ُمنحت السلطة الفلسطينية السيطرة على ُجزر من أراٍض معزولة، لكن إسرائيل احتفظت بالسيطرة على 
األبعاد  الحجم/  مفهوم  مركزية  أوضح  أنا  تحتها«.  األرضية  التضاريس  وعلى  فوقها،  الواقع  الجوي  املجال 

الثالثية لفهمنا إلبادة الحواضر من خالل استكشافي له في السياق السوري.

]31[  - Human Rights Watch )HRW(, 2014 Syria: New Barrel Bombs Hit Aleppo. Human Rights Watch.
http://www.hrw.org/news/2014/04/28/syria-new-barrel-bombs-hit-aleppo, accessed March 10, 2015.

]32[  - Ibid, Weizman, Eyal, )2002(

http://www.hrw.org/news/2014/04/28/syria-new-barrel-bombs-hit-aleppo
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إبادة التحضر في سورية

بدأت االنتفاضة السورية في جنوب غرب سورية، في مدينة درعا، بالقرب من الحدود مع األردن، البعيدة 
عشر  خمسة  األمن  قوات  اعتقلت   ،2011 مارس  آذار/   6 في   .]33[ البالد  في  الرئيسة  الحضرية  املراكز  عن 
 تراوح أعمارهم بين 10 و15 عاًما، كانوا قد نقشوا على جدران مدرستهم الشعار الشعبي لالنتفاضات 

ً
طفال

العربية الذي كان يردد في شوارع مصر وتونس: »الشعب يريد إسقاط النظام!«. نقلت قوات األمن األطفال 
إلى فرع فلسطين سيئ السمعة، وهو مركز تحقيق رئيس للمخابرات العسكرية السورية في دمشق. بعد فشل 
عائالتهم في التفاوض على إطالق سراحهم، ثار سكان درعا ]34[. قليٌل من املراقبين السوريين توقعوا أن تبدأ 

االنتفاضة في هذه املدينة الصغيرة ]35[.

جيش  ا. بحلول أواخر نيسان/ أبريل 2011، دخلت قوات األمن وال ًي حكومة سريًعا وعدوان كان رد ال
ى إثر ذلك اإلمدادات األساسية  ص عل

ّ
ى املدينة وفرضت حظر تجول كامل مدة ثالثة أسابيع، تقل إل

ي درعا  ]37[ عن مصدر عسكري سوري، أن »الوضع« ف ي  ي بورزو داراغاه حف ]36[. ونقل الص بسرعة 
ي أن  ى لو كان هذا يعن ى باالهتمام »بأي وسيلة ضرورية«. وأضاف املصدر العسكري: »حت سيحظ
حيفة نيويورك تايمز، بتقارير  ي ص ي الراحل ف حف ي شديد ]38[، الص شهد أنتون

َ
املدينة سُتحَرق«. است

ى 6 آالف جندي، وأن املياه والكهرباء  ى درعا مع ما بين 4 إل ي دبابات دخلت إل ي ذكرت أن ثمان السكان الت
حصار. أجرى معهد األمم املتحدة  حكومة املدينة تحت ال طعت )A1(. وضعت ال

ُ
وخطوط الهاتف ق

ي  للتدريب والبحث من خالل برامج )UNITAR/UNOSAT( لتحليل الصور تقييًما لألضرار الواقعة ف
ى تضررت  ى أن 351 مبن درعا، من خالل تحليل صور األقمار الصناعية، من 2010-2014. وخلص إل

]33[  - تحتل درعا موقًعا عسكرًيا حيوًيا بين دمشق وعمان، وتحدها من الغرب هضبة الجوالن املتنازع عليها. وفًقا لتعداد عام 2004، يبلغ عدد 
سكان املدينة أقل بقليل من 100 ألف نسمة.

]34[  - وصلت االحتجاجات إلى نقطة تحول في درعا وغيرها، بعد تداول صور ومقاطع فيديو لجثمان حمزة علي الخطيب، وهو صبي في الثالثة 
عشرة من عمره، ورد أنه كان يسير إلى بلدة درعا لالنضمام إلى التظاهرات، عندما اعتقلته قوات األمن السورية. وبعد شهر من االحتجاز، أعيدت 

جثة الخطيب إلى األسرة مشوهة بشدة.

]35[  - اشتهر سكان درعا في سورية بأنهم موالون للنظام، وربما بشكل أكثر صلة، احتفظ الجيش السوري بوجود كبير للقوات في محافظة 
درعا، في حالة نشوب صراع محتمل مع إسرائيل. وكما يالحظ املحلل العسكري جوزيف هوليداي، فإن »درعا تفتخر بأكبر عدد من األلوية لكل 

محافظة، من أي مكان آخر خارج دمشق« )2013: 36(.

]36[  - Leenders, Reinoud, )2012(, Collective Action and Mobilization in Dar’a: An Anatomy of the Onset of Syria’s Popular 
Uprising. Mobilization: An International Quarterly 17)4(: p. 422

]37[  - Daragahi, Borzou, )2011(, Syrian Forces Told to Use “Any Means Necessary” to Crush Rebellion in Dara. Los Angeles 
Times, May 1. http://articles.latimes.com/2011/may/01/world/lafg-syria-protests-20110501,  accessed March 10, 2015.

]38[  - Shadid, Anthony, )2011(, Syrian Army Storms Dara’a, Cracking Down on Rebels. The New York Times, April 25. http://
www.nytimes.com/2011/04/26/world/middleeast/26syria.html , accessed March 12, 2015.

http://articles.latimes.com/2011/may/01/world/lafg-syria-protests-20110501
http://www.nytimes.com/2011/04/26/world/middleeast/26syria.html
http://www.nytimes.com/2011/04/26/world/middleeast/26syria.html
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بحلول عام 2014، ومعظم الضرر حدث قبل أيلول/ سبتمبر عام 2013 ]39[.

إن قيام الحكومة بتدمير البنية التحتية واملنازل عمًدا كان واضًحا لسكان املدينة. وكان من الواضح أيًضا 
أن هذا كان يهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن نظام األسد لن يقبل أي تحٍد لحكمه. وقال أحد سكان درعا 
للصحفي شديد: »إنهم يريدون تلقين سورية درًسا من خالل تلقينه لدرعا« ]40[. بهذه الطريقة، كما يجادل 
]41[، عكست األحداث في درعا تلك األحداث التي وقعت في حماة عام 1982، عندما دّمر  رافائيل ليفيبفر 

نظام حافظ األسد تلك املدينة في محاولة لقمع ثورة يقودها اإلخوان املسلمون ]42[.

لكن تدمير درعا لم يوقف الثورة. وسرعان ما انتشر االضطراب إلى حمص، ثالث أكبر مدن سورية، وإلى 
مدن الالذقية وإدلب والحسكة ودير الزور )ظلت دمشق وحلب هامشية إلى حد كبير تجاه الثورة حتى عام 
2012( ]43[. ومع انتشار االحتجاجات إلى هذه املدن طوال عام 2011، أصبحت عنيفة أكثر فأكثر. تفاقم هذا 
العنف بسبب ظهور العديد من الجماعات املسلحة. والحظت لجنة التحقيق الدولية املستقلة بخصوص 
الجمهورية العربية السورية، أّن تشكيل تلك الجماعات نتج جزئًيا عن »دول ذات نفوذ« غير مسّماة، تقّدم 
الدول.  غير  من  الفاعلة  الجهات  مشاركة  من  وكذلك  املتحاربة،  األطراف  إلى  والعسكرية  املالية  املساعدة 
تشمل املجموعة األخيرة منظمات مثل حزب هللا والدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(، وعدًدا من 
املقاتلين األجانب »املدفوعين بفكر ديني متشدد« )2015: 19(. وعلى ذلك؛ تكون األطراف الرئيسة املتورطة 
حالًيا في الصراع السوري هي الحكومة السورية )برئاسة نظام األسد(، والحزب السيا�شي اللبناني وجماعة 
حزب هللا املسلحة، والجيش السوري الحر، وجبهة النصرة ]44[، والدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( 
]45[، ووحدات حماية الشعب )YPG( ]46[، إضافة إلى املجموعات األصغر التي ال حصر لها، ومعظمها انشّق 

عن بعض هذه املنظمات الرئيسة.

]39[  - United Nations Institute for Training and Research Operational Satellite Applications Programme )UNITAR/UNOSAT( 
2014a Four Years of Human Suffering: The Syrian Conflict as Observed Through Satellite Imagery. UNITA, p. 6

]40[  - Ibid, Shahid, A1

]41[  - Lefèbvre, Raphaël, )2013(, Ashes of Hama: The Muslim Brotherhood in Syria. New York: Oxford University Press.

]42[  - في الثمانينيات، شهدت كثير من املراكز الحضرية في سورية احتجاجات جماهيرية بلغت ذروتها بالدمار السيئ السمعة لحماة. قطعت 
رافائيل  يوضح   .)183-184  :1990 )فيسك  املدينة  إلى   T-62 دبابات  من   

ً
أرتاال وأرسلت  الطرق،  وأغلقت  الهاتف،  خطوط  السورية  الحكومة 

العديد من  املدينة، وقصفت  في  بأكملها  أحياء  األكثر والء  البعث  نظام  فبراير 1982، قصفت قوات  ليفيبفر )2013(: »طوال شهر شباط/ 
مناطقها السكنية، تاركة ما بين 25 و40 ألف قتيل« )xi(. استلزم إبادة حماة التدمير املتعمد للنسيج الحضري بأكمله في املدينة، وبشكل كبير، 

استمرت العملية مع إعادة اإلعمار املصممة لفرض ترتيب حضري جديد.

]43[  -. هذا ال يعني أنه لم تكن هناك احتجاجات ضد الحكومة السورية في دمشق أو حلب. ففي نيسان/ أبريل 2011، ذكرت قناة الجزيرة عن 
احتجاجات مناهضة للحكومة في حلب، كما أشارت الدكتورة ليزا ويدين  Lisa Wedeen )2013( إلى عدد من االحتجاجات في دمشق في 2011. ومع 

ذلك، فمن املقبول على نطاق واسع بين الباحثين واملحللين أن دمشق وحلب ظلت إلى حد كبير خارج التمرد، حتى األشهر األولى من عام 2012.

]44[  - هذه املجموعة هي فرع من تنظيم القاعدة في العراق، وأعلن تشكيلها في كانون الثاني/ يناير 2012.

]45[  - بعد انهيار تحالفها مع جبهة النصرة، تشكلت داعش وتوسعت بسرعة عام 2014.

 منها وحدات حماية الشعب )YPG(، الجناح 
ً

]46[  - في منتصف عام 2012، انسحبت الحكومة السورية من مناطق األغلبية الكردية لتحل بدال
املسلح لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي )PYD( في سورية.
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إبادة محدودة للحواضر

السياق  في  واسع،  نطاق  على  ُيستخَدم  لم   )urbicide( الحواضر  إبادة  مصطلح  أن  من  الرغم  على 
وقد  كر. 

ُ
ذ ما  وفق  بسهولة،  فهمها  يمكن  حضري  دمار  حاالت  وثقت  مختلفة  منظمات  فإن  السوري، 

 )ICG( ومجموعة األزمات الدولية )HRW( أفادت تقارير عديدة من مجموعات مثل هيومن رايتس ووتش
ووكاالت األمم املتحدة، بالتفصيل، عن تدمير كٍل من الجيش السوري وجماعات املعارضة املتعمد لألحياء 

السكنية ]47[. 

في سورية  القانونية  األحياء غير  بعنوان: »تسوية مع األرض: عمليات هدم  تقرير  في  املثال،  على سبيل 
 Neighborhood Demolitions  Razed to the Ground: Syria’s Unlawful(  »2013-2012 عامي  خالل 
في  الحضري  التدمير  على  ووتش،  رايتس  هيومن  من   )2014( ونيشتات  سولفانغ  يركز   ،)in 2012–2013
منطقتين سكنيتين في حماة وخمس مناطق في دمشق. ويشير التقرير إلى أن »السلطات السورية، منذ تموز/ 
باستخدام  بأكملها،  أحياًء  الحاالت  بعض  في  وهدمت  السكنية،  املباني  آالف  عمًدا  هدمت   ،2012 يوليو 
املتفجرات والجرافات، في دمشق وحماة«. وقالت سيدة تقطن في أحد املنازل املدمرة، لـ هيومن رايتس ووتش: 
»عندما اقتربت الجرافات من منزلنا، خرج زوجي للتحدث مع جنود الجيش. كان زوجي يتوسل إليهم ليتركوا 
ونيشتات  كان يحدث« )سولفانغ  ما  لنا  لم يشرحوا  ندّمر..  أن  نريد  ندّمر،  أن  نريد  لكنهم صرخوا:  منزلنا، 
أي  »لم يخدم  السورية  الحكومة  به  الذي قامت  التدمير  أن هذا  ونيشتات  2014: 13(. يستنتج سولفانغ 

غرض عسكري، وبدا أنه يعاقب السكان املدنيين« )2014: 1( ]48[. 

للحكومة  املناهضة  والقوات  األسد  نظام  قام  مناطق سكنية،  أو  بأكملها  استهداف مدن  إلى  باإلضافة 
أيًضا بأعمال أكثر تركيًزا، تهدف إلى تدمير الحياة الحضرية. وقد شمل ذلك استهداف البنية التحتية املدنية 
واألسواق واملحال التجارية واملدارس واملشافي واألماكن العامة األخرى، في محاولة »لجعل الحياة ال تطاق في 
املناطق الخارجة عن سيطرتهم« ]49[. على سبيل املثال، رصد كيلكولين وآخرون ]50[، وسولفانغ ]51[ من هيومن 

]47[  - International Crisis Group )ICG(, )2012(, Syria’s Mutating Conflict. Middle East Report N°128. Damascus/Brussels, 
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic )IICIS( )2015(, Report of the Independent 
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. 9th Report of Commission of Inquiry on Syria, & Solvang, 
Ole, Anna Neistat, and HRW 2014 Razed to the Ground: Syria’s Unlawful Neighborhood Demolitions in 2012-2013. New 
York: Human Rights Watch.

]48[  - بالتزامن مع التقرير، أصدرت هيومن رايتس ووتش بعض مقاطع الفيديو التي وثقت هذا الهدم السكني، وقد شكلت املقاطع أساس 
تقريرها. يسلط التعليق الصوتي للفيلم الضوء على أوجه الشبه بين السياسات اإلسرائيلية املناهضة للفلسطينيين، وأوضح غراهام )2003، 

2004(: »هذه ليست فلسطين. هذا ليس جنوب لبنان.. إنه حّي القابون ]حي في دمشق[«.

]49[  - Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic )IICIS( 2014 Report of the Independent 
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. 8th Report of Commission of Inquiry on Syria, p. 16

]50[  - Kilcullen, David, Nate Rosenblatt, and Jwanah Qudsi )2014(, Mapping the Conflict in Aleppo, Syria. Caerus.

]51[  - Solvang, Ole, )2013(, Death from the Skies: Deliberate and Indiscriminate Air Strikes on Civilians. New York: Human 
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رايتس ووتش )HRW(، وغوتمان ورايموند ]52[، عمليات التدمير الشامل للمخابز من قبل الفصائل املختلفة 
في الصراع. وأشار كيلكولين وآخرون إلى أن 40 في املئة من املخابز في حلب التي تسيطر عليها املعارضة مغلقة 
قد ثلثها على األقل، بسبب القصف. وباملثل، أفاد األطباء من أجل حقوق اإلنسان 

ُ
أو ُدمرت أو تضررت، وف

أنه في الفترة من آذار/ مارس 2011 إلى 2014 وقع 150 هجوًما على 124 منشأة طبية مختلفة ]53[، وفي الوقت 
ا 

ً
نفسه، حسبت لجنة التحقيق الدولية املستقلة بخصوص سورية )2015( أن 5 آالف مدرسة، كانت أهداف

متكررة لكل من املعارضة والقوات الحكومية، قد ُدمّرت في جميع أنحاء البالد منذ بداية الصراع )10(.

ومع ذلك، بشكل مشابه للمناقشة أعاله، ليس تدمير البيئة العمرانية وحده هو ما يستحق االهتمام، 
 Valérie فجهود إعادة اإلعمار هي أيًضا مهمة. في تحليلها لـ »سورية ما بعد االنتفاضة«، توضح فاليري كليرك
Clerc كيف تم استخدام سياسات إعادة اإلعمار الحكومية أيًضا لسن قوانين التدمير الحضري. وتالحظ 
كليرك أنه قد بوشر في تنفيذ مشاريع التجديد الحضري )التي تنطوي على الهدم وإعادة اإلعمار( في أحياء 
ليس  كسالح،  الحضري  التخطيط  استخدمت  »السلطات  إن  وتقول   .]54[ للثورة  كمؤيدة  مصنفة  محددة 
فقط من خالل تدمير منازل املعارضين وقصف األحياء التي تسيطر عليها املعارضة املسلحة، ولكن أيًضا من 

خالل وضع مشاريع للتجديد الحضري )أي هدم وإعادة إعمار( أحياء معينة« ]55[.

وأكد كاوارد أن الخطَر في هذا االستهداف املتعمد، للمساكن واملخابز واملشافي واملدارس السورية، وكذلك 
بعض  في  سياسية.  أو  عرقية  كانت  سواء  التعددية،  على  القضاء  محاولة  هو  للنظام،  البناء  سياسات  في 
الحاالت، كان الدافع وراء ذلك هو أجندة عرقية قومية ethno-nationalist، حيث يستهدف فيها مرتكبو 
إبادة الحواضر جوانب معينة من البيئة العمرانية التي يربطونها بمجموعة عرقية معينة. ونقل خالد يعقوب 
عويس )2013( ]مراسل رويترز في سورية[، عن رجل دين »مؤثر« أصبح فيما بعد أحد قادة املتمردين، قوله: 
ز على معاقلهم ]العلويين[ وعلى مساكنهم وبنيتهم التحتية. إذا ظّل )العلويون( يعيشون -كما 

ّ
»يجب أن نرك

هم اآلن- بسالم وأمان، وهم مرتبطون بالنظام؛ فلن يتأثروا« ]56[.

ا مثل نظيرتها العرقية تماًما. تربط كل من مجموعة 
ً
لكن في هذا الصراع، تعد التعددية السياسية هدف

األزمات الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة التحقيق املستقلة، تدمير البيئة العمرانية، بمحاوالت األطراف 
املختلفة لرفع تكاليف املعارضة أو املصطفة مع الجماعات السياسية املعارضة. في الواقع، »األسد، أو نحرق 

Rights Watch.

]52[  - Gutman, Roy, and Paul Raymond, )2013(, Syrian Government Has Pattern of Attacking Bakeries, Bread Lines. Mc-
Clatchy, January 31. http://www.mcclatchydc.com/2013/01/21/180376/syrian-government-has-pattern.html,  accessed 
March 10, 2015.

]53[  - Cousins, Sophie, )2014(, Under Attack: Aleppo’s Hospitals. The Lancet 384)9939(: 221

]54[  - Clerc, Valérie, )2014(, Informal Settlements in the Syrian Conflict: Urban Planning as a Weapon. Built Environment 
40)1(: 12.

]55[  - Ibid.

]56[  - Owies, Khaled Yacoub, )2013(, Syrian Rebel Sheikh Calls for War on Assad’s Alawite Heartland. Reuters, July 10. http://
www.reuters.com/article/2013/07/10/us-syria-crisis-coast-idUSBRE9690PU20130710, accessed March 11, 2015.

http://www.mcclatchydc.com/2013/01/21/180376/syrian-government-has-pattern.html
http://www.reuters.com/article/2013/07/10/us-syria-crisis-coast-idUSBRE9690PU20130710
http://www.reuters.com/article/2013/07/10/us-syria-crisis-coast-idUSBRE9690PU20130710
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في كثير من األحيان  التي رددها مؤيدون للحكومة، ويمكن أن تراها  البالد« هو واحد من الشعارات األولى 
 الجنود واملؤيدين ]57[.

ّ
مكتوبة على الجدران بخط

]57[  - Jalabi, Afra, )2013(, Anxiously Anticipating a New Dawn: Voices of Syrian Activists. In the Syria Dilemma. Nader Hash-
emi and Danny Postel, eds. Pp: 77-92. Cambridge: The MIT Press, p. 76
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الترتيبات الحضرية

وفًقا للتعريفات املوضحة أعاله، يمكن بسهولة فهم أمثلة التدمير/ اإلعمار في املناطق الحضرية، على 
أنها مظاهر إلبادة الحواضر. ومع ذلك، تحدث جميعها بصورة كبيرة وبارزة داخل الحدود البلدية واملتخّيلة 
للمدن ومتركزة على األرض. وهذا يوفر عنصر فهم جزئي فقط لكيفية استهداف املناطق الحضرية وتحولها 
و  التدمير  اعتبارات  ستكمل 

ُ
ت أن  الحواضر، يجب  للحصول على تفسير كامل إلبادة  االنتفاضة.  في سياق 

)إعادة( اإلعمار في املركز الحضري )أو بشكل أعم ضمن فكرة محدودة من املدينة(، مع فحص »الشبكات 
من  أن  يعني  وهذا   .]58[ وخارجها«  املدينة  عبر  تمر  التي  الحضرية،  للحياة  مؤقًتا  أمًرا  تعطي  التي  املنظمة 
الضروري توسيع نطاق التحقيق ليشمل البيئات املعقدة للمباني وترتيبات البنية التحتية التي تشكل قوام 

الحياة الحضرية املعاصرة، وهي غالًبا ما تتجاوز الحدود الظاهرية للمدينة.

-من  املدينة  داخل  الحضرية  فالتدفقات  الصدد.  في هذا  أساسًيا  ترتيًبا حضرًيا  التحتية  البنية  تشكل 
ا مباشًرا بترتيبات البنية التحتية الخاصة 

ً
الناس واملواد الغذائية والكهرباء واملياه وما إلى ذلك- ترتبط ارتباط

بها -من الطرق وكابالت الكهرباء والصرف الصحي وما إلى ذلك- داخل وخارج حدودها املادية. لذلك، ليس 
من املستغرب أن تبرز طرق اإلمداد الرئيسة في القتال على املدن كمواقع مركزية للصراع، وتشكل بؤرة قلق 

مهمة بين املحللين العسكريين.

في السياق السوري، كانت الطرق موضع قتال مكثف، إضافة إلى حراستها وإعادة ترتيبها ]59[. في الكتابة 
يوضح  األميركية(،  العسكرية  باملؤسسة  وثيًقا  ا 

ً
ارتباط )املرتبطة  لالستشارات   Caerus كايروس  شركة  إلى 

بالتفصيل كيف نشرت الجماعات املسلحة )من جميع الجهات( نقاط تفتيش محددة  كيلكولين وآخرون 
ستخدم نقاط التفتيش 

ُ
ومقيدة، على طول أكثر الطرق ازدحاًما في حلب، حيث أعاقت الحركة في املدينة ]60[. ت

األساسية  السلع  حركة  وتنظيم  املناطق،  داخل  املقيمين  السكان  على  للسيطرة  وكذلك  األرا�شي،  لتأمين 
واألشخاص عبر الطرق الرئيسة في املدينة )كيلكولين وآخرون 2014: 20(. والحظ املراقبون أن سعر الخبز 
وتوافره في حلب قد تذبذب تذبذًبا كبيًرا، تبًعا للفصيل الذي يسيطر على طريق اإلمداد الرئيس إلى املدينة: 

»تعكس تقلبات أسعار الخبز ]في حلب[ الصراع خارج املدينة، من أجل السيطرة على طرق اإلمداد« ]61[.

إضافة إلى البنية التحتية للطرق، استهدفت الحكومة السورية وجماعات املعارضة بشكل متكرر أنظمة 

]58[  - Amin, Ash, and Nigel Thrift2002( (, Cities: Reimagining the Urban. Cambridge: Polity Press, p. 3

]59[  - بصورة خاصة، كان كل من الطريقين السريعين M5 وM4 موقًعا ملعارك واسعة النطاق، وجزء من السبب األوسع للقتال العنيف في 
إلى غرب سورية، حيث يقع  2014(. يعد الطريق السريع M5 مهًما بشكل خاص، ألنه يمتد  2012، وبيتروساين  شمال شرق سورية )مولكير 
معظم السكان السوريين، ويربط دمشق باملدن الكبرى مثل حلب وحمص والالذقية في شمال شرق سورية ودرعا في الجنوب، ويسمح أيًضا 

بالوصول إلى األردن.

]60[  - Kilcullen, David, Nate Rosenblatt, and Jwanah Qudsi, 2014 Mapping the Conflict in Aleppo, Syria. Caerus, p. 4

]61[  - Ibid, p. 53
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الغذاء واملياه والكهرباء. يوثق نوار شموط ]62[ من تشاتام هاوس )Chatham House(، الهجمات التي وقعت 
على كثير من محطات معالجة مياه ومرافق الصرف الصحي، والسدود، وتمديدات املياه، حيث تأثرت بها 
بشكل حاد أكبر مدن البالد. على سبيل املثال، أصبح سّد الطبقة )وهو أكبر سّد في سورية وأكثرها أهمية، 
 عن تزويد الريف بالخدمات( موقًعا مركزًيا للصراع، حيث 

ً
لكونه يزّود حلب بمياه الشرب والكهرباء، فضال

انخرطت الجماعات املتمردة والقوات الحكومية في معارك ضارية، من أجل السيطرة عليه ]63[.

الجبهة  عن  األصغر  املنشقة  واملجموعات  النصرة،  جبهة  أن  إلى  املستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  تشير 
اإلسالمية، وجيش املجاهدين، قد استهدفوا شبكة حلب الكهربائية وإمدادات املياه، بهدف حرمان السكان 
املدنيين من املياه الصالحة للشرب ومن الصرف الصحي ]64[. وكذلك ظهرت البنى التحتية الخاصة بالغذاء في 
املناطق الحضرية كأهداف عسكرية بارزة. وأفادت اللجنة نفسها )2014(، على سبيل املثال، أن مقاتلي تنظيم 
داعش استهدفوا )مطحنة الفيصل( عمًدا شمال حلب ]على الطريق بين حلب وإعزاز، تبعد عن حلب 35 كم[، 

وقاموا بتفكيك املعدات وتفجير املتفجرات داخلها، وذلك بسبب أهميتها في توفير إمدادات الطعام للمدينة.

العائدة لشبكة  التحتية  البنية  التقارير أن الحكومة السورية لم تدّمر  في أحد  ذكر كيلكولين وآخرون 
الكهرباء فحسب، بل حجبت الكهرباء عن األحياء التي تسيطر عليها املعارضة في حلب ]65[. وقد وصف أحد 
للحكومة  املحطة  حي  استسالم  إثر  على  عادت،  واملياه  الكهرباء  خدمات  أن  كيف  للصحفي  درعا  سكان 
 من تدميرها، تستطيع الحكومة »إنكار/ رفض 

ً
السورية في 2011 ]66[، من خالل حجب البنية التحتية بدال

املدينة«، ومن ثم إعادتها بشروطها الخاصة.

من املهم مالحظة أن هذه القدرة على »إنكار املدينة« غير مقبولة، من دون مقاومة من السكان. يمكن 
آخر:  بتعبير   ،]67[ قديم  طريق  الحواجز  تحظر  عندما  تظهر  التي  الجديدة  الطرق  في  ذلك  على  دليل  رؤية 
يمكن منع/ سّد الطرق أو تدميرها، كما يمكن أيًضا إنشاؤها أو إعادة ترتيبها. يعيدنا هذا االقتراح إلى فكرة 
ترتيبات  وخلق  جديدة،  حضرية  مساحات  تكوين  إلى  متناقض  بشكل  تؤدي  أن  يمكن  الحواضر  إبادة  أن 
جديدة للحياة الحضرية القائمة. يبدو هذا الجانب من إبادة الحواضر واضًحا، خصوًصا عندما ننظر في 

هذه الظاهرة من منظور ثالثي األبعاد.

]62[  - Shamout, Nouar, )2014(, Syria Faces an Imminent Food and Water Crisis. Chatham House.
http://www.chathamhouse.org//node/14959,  accessed March 10, 2015.

]63[  - Saad, Hwaida, and Rick Gladstone, 2013 Syrian Insurgents Claim to Control Large Hydropower Dam. The New York 
Times, February 11. http://www.nytimes.com/2013/02/12/world/middleeast/syrian-insurgents-claim-to-control-large-hy-
dropower-dam.html,  accessed March 10, 2015.

]64[  - Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic )IICIS( 2014 Report of the Independent 
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. 8th Report of Commission of Inquiry on Syria.

]65[  - Kilcullen, David, Nate Rosenblatt, and Jwanah Qudsi )2014(, Mapping the Conflict in Aleppo, Syria. Caerus.

]66[  - Abouzeid, Rania, )2011(, Starving the Rebellion: Syria’s Brutal Tactics. Time, May 13.
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2071362-1,00.html, accessed March 10, 2015.

]67[  - United Nations Institute for Training and Research Operational Satellite Applications Programme )UNITAR/UNOSAT( 
2014b Situation Update for Aleppo City, Aleppo Governorate, Syrian Arab Republic. UNITAR.

http://www.chathamhouse.org//node/14959
http://www.nytimes.com/2013/02/12/world/middleeast/syrian-insurgents-claim-to-control-large-hydropower-dam.html
http://www.nytimes.com/2013/02/12/world/middleeast/syrian-insurgents-claim-to-control-large-hydropower-dam.html
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2071362-1,00.html
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حجم إبادة الحواضر: عن األنفاق والطائرات

لقد ظهرت »إبادة الحواضر املتناظرة« املميزة في الصراع السوري. وقال رجل أعمال سوري للصحفي 
سامي كاتز )وكالة الصحافة الفرنسية(: »هذه حرب الطائرات ضد األنفاق« ]68[. تشير الدبابير إلى قصف 
الجيش السوري من الجو والخلود للشبكة الواسعة من األنفاق التي شيدتها الجماعات املناهضة للحكومة.

مليئة  التكلفة  منخفضة  أسطوانات  وهي  املتفجرة،  البراميل  على  للجيش  الجوي  الهجوم  اعتمد 
رمى يدوًيا من املروحيات )لويد 2013(. لقد أصبحت 

ُ
ت باملتفجرات، والوقود، وشظايا من الحديد الصلب 

ريتشارد  العسكري  املحلل  وقال  السوري.  الحضري  للمشهد  العشوائي  الحكومة  لتدمير  مرادفة  القنابل 
للمناطق  البراميل املتفجرة السورية هو خلق أضرار رخيصة وقاتلة  ]69[: »الهدف الرئيس من برنامج  لويد 
الحضرية في سورية«. في حين كان اإلبالغ عن البراميل املتفجرة وتدميرها للبيئة العمرانية واسًعا، لم ُيؤخذ 

تأثيرها في الحسبان إال في مجال تأثيرها، مع إيالء القليل من االهتمام آلثارها اإلضافية.

 الحضرية إلى االختفاء. 
َ
إلى حد كبير، دفعت الهيمنة الجوية للجيش السوري والدمار الذي أحدثته الحياة

شق األنفاق في جميع 
ُ
وأشارت تقارير عدة إلى أن »الصراع في سورية قد صار خفًيا تحت األرض« ]70[، حيث »ت

أنحاء سورية« ]71[. هذه األنفاق، التي غالًبا ما تتبع مسارات البنية التحتية املوجودة في املناطق الحضرية، 
املناهضة  الجماعات  وتمكن  مراقبة(،  بكاميرات  مزودة  إنها  )حتى  بالكهرباء  ومزودة  جيدة  بتهوية  تتمتع 
ستخدم لزرع »قنابل األنفاق« التي اسُتخِدمت في الهجوم 

ُ
للحكومة من نقل البشر والطعام واألسلحة، وهي ت

على فندق كارلتون القلعة وسط حلب. هذا التفجير، الذي أعلن )لواء التوحيد( مسؤوليته عنه، وأسفر عن 
مقتل ما يقدر بنحو 30-50 جندًيا ]72[.

أدى تدمير املدن من الجو إلى غمر/ طمس أوسع للحياة الحضرية. كما أدى استهداف املرافق الطبية 

]68[  - Ketz, Sammy, )2013(, Rebel “Moles” Wage War against “Hornets” from Underground Tunnels. Agency France Presse, 
August 6.http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Aug-06/226416-rebel-moles-wage-war-against-hornets-
fromunderground-tunnels.ashx,  accessed March 10, 2015.

]69[  - Lloyd, Richard, 2013 Syria’s Barrel Bomb Technology Relative To Aleppo Syria Attacks — The Good, The Bad And 
The Ugly. Brown Moses Blog. http://brown-moses.blogspot.com/2013/12/syrias-barrel-bomb-technology-relative.html, ac-
cessed March 10, 2015.

]70[  - Sweid, Rami, )2014(, Syria’s War Moves Underground as Rivals Dig for Victory. Al-Araby, November 26. http://www.
alaraby.co.uk/english/features/2014/11/26/syrias-warmoves-underground-as-rivals-dig-for-victory,  accessed March 10, 
2015.

]71[  - Shamout, Nouar, )2014(, Syria Faces an Imminent Food and Water Crisis. Chatham House.
http://www.chathamhouse.org//node/14959,  accessed March 10, 2015.

]72[  - Ibid, Sweid, Rami, )2014(, & Winter, Lucas )2014(, The Emergence of Syria’s Tunnel Bombs. OE Watch: Foreign News & 
Perspectives of the Operational Environment 4)7(: 62–69.

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Aug-06/226416-rebel-moles-wage-war-against-hornets-fromunderground-tunnels.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Aug-06/226416-rebel-moles-wage-war-against-hornets-fromunderground-tunnels.ashx
http://www.alaraby.co.uk/english/features/2014/11/26/syrias-warmoves-underground-as-rivals-dig-for-victory
http://www.alaraby.co.uk/english/features/2014/11/26/syrias-warmoves-underground-as-rivals-dig-for-victory
http://www.chathamhouse.org//node/14959
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واملدارس واملوظفين إلى بناء غرف العمليات تحت األرض ]73[، وإعادة بناء مدارس بأكملها تحت األرض ]74[، 
في شمال شرق سورية، وأفاد كريستوفر شيفرز ]75[ أن بعض العائالت انتقلت إلى مالجئ تحت األرض، هذه 

املالجئ، كما تزعم بعض املصادر، تشمل زرائب املاشية السابقة، واآلثار الرومانية، وحتى السراديب. 

]76[، فهي توضح »عمق السلطة«، وكذلك عمق  تبرز السياسة العمودية للصراع السوري قوة الحجم 
املرونة والصمود بين الجماعات املناهضة للحكومة التي تتحدى جهود الحكومة لفرض االنفصال/ العزل 
والتجانس من األعلى. تظهر لنا استجابة سورية للهجمات الجوية التي شنتها الحكومة أن محاوالت فرض 

ترتيبات حضرية معينة بعنف ال يمكن إصالحها أبًدا، وأنها تترك دائًما إمكانية إعادة الترتيب مفتوحة.

]73[  - Cousins, Sophie )2014(, Under Attack: Aleppo’s Hospitals. The Lancet 384)9939(: 221.

]74[  - Brumfield, Ben, and Saad Abedine, )2012(, Cave Becomes Classroom for Syrian Kids. CNN.
 http://www.cnn.com/2012/10/05/world/meast/syria-underground-school/index.html, 
accessed March 11, 2015.

]75[  - Chivers, Christopher J. )2013(, Syrians, Fleeing Home, Crowd in Roman Caves. The New York Times, March 23.
http://www.nytimes.com/2013/03/24/world/middleeast/syrians-fleeinghome-crowd-in-roman-caves.html,  accessed 
March 6, 2015.

]76[  - Elden, Stuart, )2013(, Secure the Volume: Vertical Geopolitics and the Depth of Power. Political Geography 34: 35–51.

http://www.cnn.com/2012/10/05/world/meast/syria-underground-school/index.html
http://www.nytimes.com/2013/03/24/world/middleeast/syrians-fleeinghome-crowd-in-roman-caves.html
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تمام عزام، قبلة غوستاف كليمت )رسوم الحرية(، 2013 مطبوعة رقمية ووسائط مختلطة، 140 × 140 
سم، بإذن من الفنان
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الخاتمة

فهم على أنها أكثر من مجرد التدمير 
ُ
عند دراسة إبادة املدن، اقترحت هذه الدراسة أن الظاهرة يجب أن ت

البسيط أو بناء البيئة العمرانية. يجب توسيع املفهوم الستيعاب حقيقة أن الهم الرئيس إلبادة املدن هو في 
فهم على أنها محاولة عنيفة 

ُ
الغالب الترتيبات التي توفر نظاًما مؤقًتا للحياة الحضرية. إن إبادة املدن، التي ت

لفرض ترتيب حضري معين سيقوي التجانس السيا�شي/ أو االثني، يمكن أن تؤدي إلى تدمير واسع النطاق 
للمباني أو البنية التحتية، ولكن يمكن أن يتبعها أيًضا عمليات بين التدمير واإلعمار، مثل توفير أو حجب 

البنية التحتية.

نَفذ إبادة املدن من دون تخاصم وطعن، وتميل إلى توليد أشكال مختلفة من املقاومة. 
ُ
ومع ذلك، نادًرا ما ت

يمكن أن تؤدي هذه املقاومة في حد ذاتها إلى تكوين تشكيالت جديدة تشغل الفضاء االجتماعي. من خالل 
 واحًدا على هذه 

ً
استكشاف الجوانب ثالثية األبعاد إلبادة املدن في الصراع السوري، فقد أوضحت مثاال

للبقاء على قيد الحياة واالنخراط في أعمال املقاومة  الظاهرة: الفضاء السري الذي استخدمه السوريون 
املسلحة. لقد غاص السكان املحليون في كثير من جوانب الحياة اليومية، من أجل تحدي وتحمل محاوالت 
فرض ترتيب حضري متجانس و/ أو عرقي. باإلضافة إلى ذلك، فقد انغمست الجماعات املناهضة للحكومة 
بالصراع، من خالل استخدام األنفاق للمشاركة في الصراع املسلح. وبفعلتهم هذه، أنتجوا ترتيبات حضرية 

جديدة تشهد بمرونتها.

نتج إبادة املدن دائًما مثل هذه الترتيبات، فإن طبيعة التحّضر، كمساحة مشتركة باألساس، 
ُ
بينما قد ال ت

تشير إلى أن األفعال اإلبادية محدودة بطبيعتها في قدرتها على فرض سياسة الفصل. إلى جانب استحالة قتل 
املدينة، يضمن هذا البعد الحضري قدرته على تحمل عدم التجانس. إن إخفاقات نظام األسد والجماعات 
املناهضة للنظام في فرض التجانس السيا�شي و/ أو االثني املفضل لديهم، من خالل إبادة املدن، أمٌر توضيحي 

في هذا الصدد: على الرغم من الجهود املستمرة، ال يمكن أن تكون سورية متجانسة سياسًيا أو عرقًيا.
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