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شهد هذا األسبوع نهاية السنة السادسة للحرب في سورية .وحول هذه الذكرى القاتمة سندرس
التقسيمات العميقة االقتصادية واالجتماعية وغيرها من االنقسامات التي تجعل من الصعب على الالجئين
العودة إلى حلب ،املدينة التي أصبحت املنطلق ملستقبل البالد.

صورة التقطت خالل عاصفة رملية تظهر الدمار في أحد األحياء التي كان يسيطر عليها املتمردون،
حي باب النصرفي حلب في  10آذار /مارس  .2017وكالة الصحافة الفرنسية /جوزيف عيد
في أواخر كانون الثاني /يناير ،انطلق القطار من محطة السكك الحديد الرئيسة في املدينة إلى شرق
كجزء
حلب ،للمرة األولى منذ أربع سنوات .وقد شهدت هذه املحطة ،التي ُب ّنيت قبل الحرب العاملية األولى
ٍ
من شبكة برلين  -بغداد الحديدية ،التي ما يزال ُيشار إليها من بعض السكان املحليين َّ
بأنها "محطة بغداد"،
تقريباْ ،
صراعات عدة على مدى قرن ً
ولكن ال ش يء يماثل الدمار مثل حصار حلب ،والهجوم العسكري
الالحق الذي قامت به الحكومة السورية في كانون األول /ديسمبر.
بينما كان القطار يعبر أحياء شرق حلب ّ
املدمرة بوصفها ً
جزءا من مساره اليومي عبر املدينة ،كان
صمت محير ،أصبحت مدينتهم َ
غير معروفة ،ويمكن رؤية بعض
الركاب يتابعون عبر النوافذ الحطام في
ٍ
السكان العائدين إلى ديارهم ،يتسلقون فوق بقايا املباني املدمرة ،وكثير منها من دون كهرباء ،ومياه ،وفي
بعض الحاالت ،من دون
أسقف وجدر.
ٍ
3

دخلت سورية عامها السابع من الصراع يوم األربعاء 15 ،آذار /مارس  ،2017وبكى كثيرون تدمير حلب.
ً
َّ
لكن املباني التي تعرضت للقصف ليست سوى واحدة من العقبات الكثيرة التي تعترض إعادة بناء املدينة.
فقد عانت ً
أيضا خسارات كبيرة في البشر ،ورأس املال ،والطاقة الفكرية ،والتنوع .لقد أصبحت حلب في
ً
الواقع رمزية للصدوع الطائفية ،واالجتماعية واالقتصادية كما الريفية /الحضرية طويلة األمد في أنحاء
ً
داخليا.
البالد جميعها ،ويمكن ْأن يكون لها تأثير خطر في عودة الالجئين ،واملشردين
التكون متعدد الثقافاتَّ ،
على الرغم من قرون من ّ
فإن السنوات القليلة األخيرة من الحرب َّأد ْت إلى
انقسام واضح بين شرقها وغربها ،وتحويل نحو  35722مبنى
مدينة في سورية ،ما أدى إلى خلق
تفتيت أكبر
ٍ
ٍ
َّ
جزء
مكان في العالم" ،ويرجع ذلك في ٍ
إلى أنقاض .وقد وصفت جماعات حقوق اإلنسان حلب بأنها "أسوأ ٍ
كبير منه إلى قصف الحكومة العشوائي للمدنيين ،وفرضها الحصار عليهم.
مع حرمان كثير من سكان حلب من الخدمات األساسية ،ومن شريان الحياة االقتصادي الذي قطعه
ُ
القتالّ ،
فر كثيرون إلى أجز ٍاء أخرى من سورية ،ومنهم من َع َب َر حدودها .في اآلونة األخيرة ،أخرج 37500
ّ
جماعي توسطت فيها تركيا ،وروسيا خالل ما
إخالء
شخص من املدينة في كانون األول /ديسمبر في عملية
ٍ
َّ
سمي بعملية "تحرير" القسم الشرقي من املدينة .وبحلول أوائل كانون الثاني /يناير ،أفادت األمم املتحدة
ظاهرياً ،
َّ
ً
وفقا
ات ديموغرافية دائمة
أن حوالى  2200أسرة فقط قد عادت .لقد خضعت حلب لتغيير ٍ
ملنظمات عدة ،بما في ذلك وكالة األمم املتحدة لشؤون الالجئين.
مؤتمر نظمته اللجنة االقتصادية واالجتماعية
وقال باحثون في األجندة الوطنية ملستقبل سورية ،في
ٍ
في األمم املتحدة لغرب آسيا (أسكوا) ،في بيروت في تشرين الثاني /نوفمبر املاض يَّ :
"إن إعادة مثل هذا
كبيرا ً
االستنزاف من الناس واملوارد إلى ما كان عليه ،سيتطلب استثما ًرا ً
جدا ،إذا أردنا العودة إلى حالة ما
قبل الصراع" .ويهدف البرنامج إلى تحديد العوامل االجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية التي تشكل ّ
أي
إعمار مستقبلية.
إعادة
ٍ
ٌ
ٌ
"استقطاب
مستشار رئيس في مشروع األجندة الوطنية ،إلى َّأن هناك اآلن
ويشير باسل كغدو ،وهو
كثيف قائم على الهوية" أثارته األطراف املتحاربة ،ووكالؤها .وأضاف كغدوَّ :إن "الهويات ،والهويات الصغيرة
تحج ْ
(امليكرو هويات)" ملدن مختلفة َّ
رت خالل سنوات الصراع يجب أن تؤخذ في الحسبان من وكاالت األمم
ٍ
املتحدة السياسية واإلنسانية.
" َّإن الصراع في منطقة دمشق ،على سبيل املثال ،له بعد ّ
مالي وريفي /حضري أكثر ،في حين إ َّنه في مناطق
مثل حمص حاز على بعد أكثر طائفية ،أما في مناطق مثل حلبَّ ،
فإنه صراع أكثر بين الفقراء  /األغنياء؛
ٍ
ّ
انقسام بين أولئك الذين يملكون ،والذين ال يملكون" .وقال كغدو :إن فهم طبيعة الصراعات في املراكز
الحضرية املختلفة ٌّ
أمر حيو ّي لتقويم طبيعة العائدات /النتائج وجدواها.
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اختفاء التنوع
ً
سابقة مثيرة للفزع لعشرات األماكن األخرى املحاصرة في أنحاء البالد جميعهاً ،
لقد َّ
وفقا
قدمت حلب
ً
منطلقا للعائدين
لتقارير األمم املتحدة الداخلية ،ومجموعات املراقبين املحليين ،وقد تكون املدينة
ً
مؤخرا
اآلخرين ،وإعادة بناء ليس البنية التحتية فحسب ،بل النسيج االجتماعي .طوقت قوات الحكومة
ٌ
أحياء يسيطر عليها املتمردون في شرق دمشق من أجل تأمين الغوطة الشرقية ،وهي منطقة زراعية
ثالثة
ٍ
يقطنها ما يقدر بـ ّ 250000
مدني ،وهو ما قد يكون املرحلة التالية من التهجير الجماعي.
ُ
يقول فيليب مانزيل ،في كتابه "حلب :صعود وسقوط املدينة التجارية الكبرى في سورية" الذي نشر في
الصيف املاض ي قبل هجوم الحكومة في أواخر كانون األول /ديسمبر" :هناك ٌ
عدد قليل من األماكن بهذا
حصار متقطع من جانب أطراف معارضة ابتدأ منذ عام .2012
القدم والتنوع" .وكان هذا بعد
ٍ
إن استكشاف مانزيل ّ
ألحد أقدم املدن املأهولة بالسكان في العالم ،التي هي ٌ
جزء من شريان الحياة الذي
ً
وضوحا
يربط بين بالد ما بين النهرين ،والبحر األبيض املتوسط ،وميناء رئيس على طريق الحرير؛ يكتسب
ً
إضافيا اليومَّ .إن اآلشوريين ،والفرس ،واليونانيين ،والرومان ،والعرب ،والعثمانيين ،والفرنسيين الذين
ٌ
تنافسوا في أوقات مختلفة للسيطرة على هذه املدينة التجارية املوقرة ،التي يصفها مانزيل َّ
شريان يضخ
بأنها
ٍ
املكاسب االقتصادية ،والتبادل الثقافي بين الشرق األقص ى والغرب؛ لم يدركوا قيمة حلب التي ّ
تجسد اليوم
أثر العنف املستدام.
لقرون من
وفي حديثه إلى شبكة أخبار  ،News Deeplyأعرب مانزيل عن قلقه من َّأن النهاية القريبة
ٍ
ٌ
التعايش متعدد الثقافات في حلب هي عالمة مثيرة للقلق بالنسبة إلى مستقبل املجتمعات املختلطة في
سورية.
َّإن صعوبة تقويم َّ
ً
بيانات يمكن التحقق منها ،تعني َّأن
صوصا نتيجة عدم وجود
التغير الديموغرافي ،خ
ٍ
الوضع على األرض ّ
يتغير ً
تقريبا ّ
كل أسبوع ،كما يقول مانزيل.
وغالبا هم متعلقون ً
ً
جيدا بها .فاألرمن يذهبون إلى أرمينيا
"هناك كثير من األقليات يغادرون حلب،
املستقلة ،واملسيحيون كانوا يغادرون حتى قبل الصراع .وعلى الرغم من مغاد ة كثير من املسلمين ّ
السنة،
ر
َّ
لكن ً
كثيرا منهم ال يستطيعون الرحيل".
مساحات
َّإن حملة "األرض املحروقة" التي تقودها روسيا -املشابهة ملعركة غروزني في الشيشان -أفرغت
ٍ
ًّ
واسعة من املدينة من سكانهاُ ،مسهلة على القوات الحكومية السيطرة عليها .وخالل محادثات السالم
السورية األخيرة في جنيف ،اتهم مفتشو حقوق االنسان التابعون لألمم املتحدة األطراف جميعها بارتكاب
جرائم حرب في حلب .وخلصوا ً
أيضا إلى َّأن عمليات اإلخالء الجماعي للمنطقة التي يسيطر عليها املتمردون
ٍ
في شرق حلب تقا ب "النزوح القسري" .وقد ذهب الفيلسوف الفرنس ي برنار هنري ليفي إلى ّ
حد ْأن يسميَّ
ر
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ّ
ً
اخليا ً
يشكل الالجئون والنازحون د ً
تحديا في املستقبل
حلب إحدى أكثر الدروس تكلفة في تاريخ "اإلبادة" ،إذ
املنظور.
ً
إلحاحا من ّ
عملية ملموسة لضمان عودة املدنيين على املدى الطويل هي ُ
وقت مض ى،
أكثر
َّإن إرساء
أي ٍ
ٍ
ً
ً
خصوصا َّأن خيار املناطق اآلمنة أصبح خيا ًرا ّ
أقل قابلية للتطبيق ،ثم إ َّن البلدان املجاورة ،مثل تركيا،
واألردن ،ولبنان ،تغلق حدودها.
"ال توجد مناطق آمنة .عندما كنت تأخذ ًّ
مدنيا من شرق حلب ،أو من األجزاء الشرقية من حلب إلى
ٌ
تهديدات من الغارات الجوية الوحشية للحكومة ،واملعارضة املسلحة ،وهي ً
أيضا مؤذية
إدلب ،تبقى هناك
وقمعية" ،كما قال الكاتب السوري الكندي واملحلل املستقل يزن السعدي لشبكة .News Deeply

تقسيمات معقدة ،نتائج صعبة
في ضوء الحقائق الديمغرافية ّ
املتغيرة بسرعة في املدن السورية ،أعربت وسائل اإلعالم عن مخاوفها
داخليا ،وهم من املسلمين ّ
ً
السنة ،قد ال يتمكنون العودة إلى ديارهم .وهذا
من َّأن أغلب الالجئين واملشردين
صحيح ُوي ّ
صدق خص ً
وصا عن حلب ،إذ تسيطر األقليات -العلويين واملسيحيين واألرمن والدروزً -
حاليا على
الجانب الغربي ،بينما األحياء الشرقية هي باألساس من ّ
السنة.
ً
وقال السعدي" :يجب على املرء ْأن يكون حذ ً ا ً
مضيفا َّأنه من
جدا عند تقديم مثل هذه االدعاءات"،
ر
غير ّ
املرجح أن تق ّوم الحكومة السورية املدنيين العائدين على أساس تقويم "أبيض وأسود" للهوية
ّ
الطائفية" .ليست حالة" "إنك سني ،لذا ال يمكنك العودة"َّ ،إن األمر يتعلق بما إذا كنت "معنا" [النظام
السوري] أم ال.
ً
صوصا خالل سنوات الصراع ،تتجاوز
يقول مانزيلَّ :إن انقسامات الهوية بين سكان حلب ،خ
حروب بين السنة والشيعة ،بين السلفيين وغيرهم من املسلمين،
االنتماءات الدينية .فاملدينة "قد ُج َّرت إلى
ٍ
بين العلمانيين واملتدينين ،بين الدكتاتوريين والليبراليين؛ بين الجيوش واملدنيين ،بين املدينة والدولة".
أضافت الهويات الريفية /الحضرية ً
بعدا ً
آخرا إلى االنقسامات ،إذ األغلبية العظمى من "البرجوازية في
ٌ
ٌ
خائفة من هذه االنتفاضة ،و ّ
عدت َّأنها قادمة من املناطق الريفية ،وتسعى لتحقيق مزيد من
املدينة كانت
ً
ٌّ
وتحديدا من
أصل سوري،
العدالة االجتماعية" ،كما قال جوزيف ضاهر ،وهو
أكاديمي سويسري ،من ٍ
ً
حلب ،متحدثا من جنيف.
يشير ضاهر ،والسعدي إلى "االنقسامات الطبقية" بوصفها َّ
أهم الديناميات في حالة حلب.
لقد حالت هذه الخطوط املتشابكة للهوية دون عودة املدنيين الذين ّ
فروا من املدينة معظمهم .وفي
ّ
موضعة للمقيمين يشكل
الوقت نفسه ،يحذر املراقبون من َّأن حصار حلب ،وما يترتب على ذلك من إعادة
ٍ
6

جزءا من إستراتيجية منسقة لتنظيم ّ
ً
التغيرات طويلة األجل في الهوية ،والتركيب االجتماعي في أنحاء البالد
ٍ
ّ
كلها.
وأضاف ضاهر شار ًحا :لقد كانت السيطرة على املراكز الحضرية الرئيسة ،على طول العمود الفقري في
ً
سورية هدفا لألطراف املتحاربة جميعها .استيالء الحكومة على حلب ،و"سحق وجود املعارضة في املدينة
ً
حاسما للنظام قبل التفاوضات الجديدة [التي جرت في كانون الثاني /يناير في آستانة ،وشباط /فبراير
كان
في جنيف]".
كان ما يسمى بتحرير حلب نقطة تحو ٍل رئيسة في ترسيخ سلطة الحكومة السورية على العمود الفقري
ّ
للبالدَّ .إن السيطرة السياسية واملادية على هذه املدن هو ٌّ
مفتاحي للنظام الستعادة السيطرة على البالد
أمر
ً
بأسرها .ومع َّأن إدلب -التي ما تزال تحت سيطرة املتمردين -تشكل فقرة رئيسة من هذا العمود الفقري،
َّ
ً
داخليا في املحافظة الشمالية
فإن كثيرين ممن جرى إجالؤهم من حلب ،وإرسالهم إلى مخيمات املهجرين
حصار إلى آخر .وأحضرت عمليات اإلجالء الجماعي من
الغربية يخشون من َّأنهم قد خرجوا أساسا من
ٍ
آمن مقابل اإلخالء إلى
ملمر ٍ
األجزاء الشرقية من حلب املفهومات املتنافسة واملتصارعة في أغلب األحيان ٍ
الواجهة.

إخالء أم تهجيرقسري؟
أشهر من الهجوم على حلب ،وصف منسق اإلغاثة الطارئة في األمم املتحدة ،ستيفن أوبراين،
قبل
ٍ
املطول ّ
بوضوح عمليات اإلجالء الجماعي ،والحصار ّ
بأنها انتهاكات للقانون اإلنساني الدولي .وأضاف" :يجب
أساليب تعود إلى القرون الوسطى ،وال ينبغي ْأن يحدث ذلك من خالل ّ
ٌ
أي
رفع أنواع الحصار جميعهاَّ ،إنها
نوع من االتفاقات التي تؤدي إلى التهجير القسري للسكان املدنيين".
ٍ
ّ
ً
ً
َّ
ات ديمغرافية يشكل في الواقع انتهاكا صارخا للقانون
في حين إن إجالء السكان من أجل إحداث تغيير ٍ
ً
الدوليَّ ،
لكن التأكد من الطابع الطوعي لعمليات اإلجالء ّ
املدنية في ّ
ُّ
ويصر
ظل الصراع ،يبقى عملية صعبة.
العاملون في املجال اإلنساني معظمهم على َّأنه من الخطر بالقدر نفسه تأخير عمليات اإلجالء عندما يقطع
شريان الحياة األساس ي من األغذية ،واملأوى ،واألدوية من دون ضمانات باألمان والسالمة.
عندما أقلت الحافالت املدنيين ومقاتلي املعارضة في حلب متوجهين إلى إدلب ،ذكرت األمم املتحدة َّأنه
ٌ
على الرغم من َّأن عمليات اإلجالء ليست ضمن اختصاصهاّ ،
مستعدة ملساعدة ّ
شخص سيغادر
أي
لكنها
ٍ
ً
"طوعا" املدينة .ويشير غياب وجود مراقبين محايدين على األرض لتوثيق حاالت النقل القسري ،إلى وجود
فجوة صارخة في حماية املدنيين .وبالنظر إلى َّأن ما ال يقل عن نصف السكان السوريين ّ
فروا من ديارهم
ٍ
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على مدى السنوات الست املاضيةَّ ،
فإن نقل السكان من أماكن سكنهم األصلي ،ومن دون ضمانات
بالعودة ،ما يزال غير واضح.
ُ
ٌ
" َّإن األمم املتحدة متحيزة بطبيعتها بسبب الطريقة التي أنشئت بها [إذ يتعين عليها التعامل مع الدول].
ٌ
ملزمة ً
أيضا بالتعامل مع القوانين الدولية واإلنسانية التي تتعارض
َّإن املنظمات الدولية غير الحكومية
ٌ
ٌ
ً
أحيانا مع حاجات املجتمع" ،وكما يقول السعدي" .الحل الوحيد الذي أراه هو منظمة دولية أو هيئة دولية
من املدنيين".
وأضاف السعديَّ :إن أولئك الذين يتعاملون مع العائدين يجب ْأن يكونوا مدركين ً
أيضا َّأن النزوح ليس
ً
بالضرورة مصدر قلق للحكومة السوريةً ،
نظرا إلى َّأن البالد شهدت طفرة كبيرة في النمو ،وفي زيادة السكان
في الستينيات.

اقتصادات العائدين
في حالة حلب ،يبدو َّأن االنقسامات االجتماعية ،واالقتصادية تؤدي دو ًرا ً
مؤثرا بمثل دور التكوين
الطائفي .يجب على املرء ْأن ينظر إلى "الجغرافيا االجتماعية" للقتال في املدينة ،التي كانت واضحة في وقت
ّ
مؤلفي:
مبكر من صيف عام  ،2012لفهم إمكانات العودة ،كما يدعي جان كلود ديفيد ،وتييري بواسيير،
"حلب وضواحيها" الذي يستكشف العالقة بين الفضاءات الحضرية ،ومجتمعات حلب.
َّ
ات من خالل الجغرافيا السياسية
يشير املؤلفان إلى أن الصحافيين واملراقبين الذين يبحثون عن تفسير ٍ
ً
يتغاضون
أحيانا عن الصراعات املحلية ،والتوترات االجتماعية ،واالقتصادية املتشابكة التي تشعل
العداوات ،كما هو الحال في املراكز الحضرية في سورية.
ً
" إن ترتيب الفضاء [العام] إلى مجموعتين اقتصاديتين اجتماعيتين كبيرتين ما يزال صارخا في الوقت
أحياء ّ
ثرية غرب [املدينة] وثالثة أرباعها األكثر شعبية ،في الشمال والشرق والجنوب ،مع
الحاضر بين
ٍ
ً
الطبقات االقتصادية التي تعبر الهويات الدينية والطائفية" ،وفقا للمؤلفين .غير َّأن الحصار املفروض على
التجارة في املدينة ،وانخفاض التفاعل بين مختلف الجهات خالل الصراع قد زادا من اغتراب الجانبين.
ويقول عبد اللطيف العلي ،الباحث السوري الذي يكمل دراسته في العالقات الدولية في تركيا :في عموم
البالدَّ ،إن االنقسامات الطبقية املتطرفة ،واالرتحال الريفي /الحضري بسبب فقدان سبل العيش هما
السبب الجذري وراء اندالع الصراع .وأضافَّ :إن الفوارق الطبقية "تتحول تدر ً
يجا إلى فجوة هوية".
مقابلة مع شبكة ،News Deeply
ويستذكر علي ،وهو من املسلمية في محافظة حلب ،تجربة أسرته .في
ٍ
كيف كان أعمامه ،الذين كانوا مزارعين ،يكافحون من أجل كسب عيشهم في القرية قبل ْأن تبدأ
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ً
مركز
االنتفاضات ،إذ انتقلت نسبة كبيرة من الرجال في سن العمل إلى املراكز الحضرية .كانت حلب أقرب ٍ
اقتصادي لكثيرين.
وقال السعدي" :إلى جانب َّأن االنقسام بين "املوالين للحكومة" أو "املناهضين للحكومة" ،هو القضية
املرافقة ً
حتما للعائدين بالنسبة إلى النمو االقتصادي في املستقبل في سورية .وأضافَّ :إن استخدام الناس
ّ
متعددي األبعاد" سوف يملي سياسات الحكومة السورية على العائدين.
"أدوات بدال من أفر ٍاد
ٍ

لقد انخفض الناتج املحلي اإلجمالي السوري بنسبة  40في املئة منذ بداية الصراع ،ما يعني ّأن "جذب
ً
أمان
رؤوس األموال إلى البالد سوف يسير جنبا إلى جنب مع التغلب على هجرة األدمغة" وضمان شبكة ٍ
للعائدينً ،
وفقا لبرنامج األجندة الوطنية ملستقبل سورية.

الحاجة إلى سياسة تجاه الالجئين
َّإن مناقشة جدوى عودة السوريين من مختلف الهويات االقتصادية واالجتماعية والطائفية تطرح
ً
أساسيا :ما هي سياسة الحكومة السورية تجاه الالجئين؟ الجواب البسيطً ،
ً
وفقا لجميع الباحثين
سؤاال
الذين قابلتهم في شبكة  ،News Deeplyهو َّأنه ال يوجد ّ
أي ش يء.
"لو ُق ّدر لنا ْأن نصدق تصريحات الحكومة َّ
بأن ّ
لكل فرد الحرية في العودة من دون التدقيق في ما ْإن
كانت صادقة أم ال ،ما هي الضمانات التي ترغب الحكومة في تقديمها ،بالتأكيد ليس فقط املرور اآلمن،
ولكن ً
أيضا الحماية االجتماعية ،واالستقرار االقتصادي ،والوصول إلى ديارهم؟ تساءل السعدي.
ويشير العلي إلى ما ُيسميه "األدلة املتراكمة على منازل الناس الذين ُه ّجروا ونهبت منازلهم ،و ُد ّمرت،
ً
وأصبحت ملكا للدولة".
ُ
ولكي يعود املدنيون
بأعداد كبيرة ،يبدو َّأن عملية املصالحة يجب ْأن تعالج االنقسامات االجتماعية،
ٍ
ً
واالقتصادية ،والدينية ،والطائفية التي تركت بصمة كبيرة على توازن سورية االجتماعي ،وهويتها .ويقول
َ
َّ
نسخ
غالين المفير -إنغلند في مشروع حلب :إن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى تحويل املدن السورية إلى ٍ
ً
عقود من االحتالل املسلح ،في تحد لعودة
من سراييفو ،حيث ما تزال االنقسامات العرقية مستمرة ،بعد
ٍ
السكان األصليين.
َّإن سياسة ملموسة تجاه "العائدين" ،تلك التي لم يجر تناولها بصراحة في التفاوضات الدولية ،هي
ٌ
قضية محورية ستحدد مستقبل ماليين النازحين السوريين .ومع ذلك ،وفقا لكغدوَّ ،
"إن بناء السالم [في
ً
سورية] يتطلب ً
ً
جديدا" ،ومن دونه لن يعود كثير من الالجئين.
اجتماعيا
عقدا
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