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ستنتاجات الرئيسيةاال  

بعد نحو ست سنوات من استعادة حلب، بات نظام األسد مرة أخرى مسيطراً إلى ما الجديد؟ 
حد بعيد، إال أن المدينة أضحت مجرد ظل لما كانت عليه في الماضي. إذ ما تزال عدة أحياء 

والغارات الجوية الروسية. وتتجول الميليشيات في مدمرة جراء قصف الجيش السوري 
  الشوارع، ويزدهر اقتصاد غير منظم، وبالكاد هناك شيء آخر.

، وكانت مركز اإلنتاج 2011كانت حلب أكبر المدن السورية قبل عام  ما أهمية ذلك؟
منطقة والتجارة والخدمات في الشمال. وبالتالي فإن إعادة إحيائها محورية لرخاء واستقرار ال

على المدى البعيد. إذا لم يكن من الممكن إعادة تأهيل مدينة بهذه األهمية، فإن مستقبل مدن 
  أخرى دمرتها الحرب أكثر قتامة بالتأكيد.

يمكن لدمشق، باإلضافة إلى روسيا وإيران، أن تساعد سكان حلب  ما الذي ينبغي فعله؟
ضي من خالل كبح جماح الميليشيات، وطبقة رواد األعمال التي كانت حيوية ونشطة في الما

وضبط األجهزة األمنية وعمالء النظام، ووضع حد الضطهاد األشخاص المتهمين بالصالت 
مع المعارضة. ما تزال إعادة اإلعمار واسعة النطاق غير مطروحة، لكن مشاريع "التعافي" 

  الصغيرة الممولة دولياً يمكن أن تخفف معاناة الناس.
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 الملخص التنفيذي

توفر حلب نظرة للواقع القاتم لسورية ما بعد الحرب. فقد كانت أكبر مدن البالد ومحركها االقتصادي قبل أن 
الجوية الروسية أحياء كاملة فيها إلى ركام، ويتسبب في تهجير  يحول قصف المدفعية السورية والغارات

معظم سكانها. لم يعد كثيرون إلى المدينة ولم تتعاَف الشركات واألعمال األخرى، في الوقت الذي توسع فيه 
الميليشيات المرتبطة بالحكومة حضورها، وتنهب المنازل، وتطلب الرشى وتنخرط في أشكال أخرى من 

لذين ظلوا في المدينة. وال يفعل نظام الرئيس بشار األسد وحلفاؤه شيئاً يذكر إلنهاض المدينة نهب أولئك ا
على قدميها مرة أخرى. يشعر قادة قطاع األعمال باالستياء من الحكم العشوائي لألجهزة األمنية وعمالء 

ي. ورغم أن روسيا النظام الذين ينشطون في ظلها؛ ويغادر كثيرون مع استمرار مناخ اقتصادي غير صح
وإيران لم تظهرا رغبة تذكر حتى اآلن في استخدام نفوذهما لمنع الميليشيات غير المنضبطة من ابتزاز 
السكان وسرقة الممتلكات، فإن لهما مصلحة في فعل ذلك. إذ من شأن تلك الخطوات أن تساعد في إعادة إحياء 

  المدينة.

ً من الريف المحيط بها وقََسم المدينة إلى منطقتين ، 2012وصل القتال إلى حلب في منتصف عام  منتشرا
تخضع إحداهما لسيطرة النظام واألخرى لسيطرة المعارضة المسلحة. المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة 
المعارضة المسلحة تكونت بشكل رئيسي من مناطق السكن العشوائي التي يسكنها العمال القادمون من داخل 

ن حلب التي سيطر عليها النظام، والتي تكونت بشكل رئيسي من مركز المدينة وجزئها البالد، في حين أ
الغربي، شملت األحياء األكثر ثراء. وبينما تعرض القسم األخير من المدينة لألضرار، وتردت جودة الخدمات 

م وحليفه الروسي العامة والوصول إلى السلع األساسية فيه، فإن حملة القصف غير التمييزي التي شنها النظا
  دمرت أجزاء كاملة من شرق المدينة وهّجرت سكانه.

بدعم من قوة النيران الجوية الروسية والمشورة والدعم البري اإليرانيين، تمكن النظام من إخراج المعارضة 
 واستعاد المدينة بأكملها. إال أن هزيمة المعارضة المسلحة لم تعنِ  2016المسلحة من حلب في أواخر عام 

العودة إلى االستقرار، ناهيك عن تحقيق الرخاء، لسكان حلب. فما تزال مناطق كبيرة من المدينة مدمرة، وما 
من دليل يذكر على رؤية منسقة للدولة أو جهد من قبلها إلعادة بنائها، باستثناء إجراء تقدير لعدد المباني 

  المدمرة.

طرة رئيسية لكن ليست حصرية على المدينة، بالنظر ما يزال الوضع األمني هشاً؛ وتفرض قوات النظام سي
إلى أن الميلشيات، ورغم تحالفها االسمي مع النظام، تنخرط في صدامات متفرقة مع جنود النظام ومع بعضها 
ً وتضايق السكان. المعارضة المسلحة مبعدة، وليس لطرف فاعل أجنبي مصلحة في تجديد التدخل  بعضا

نزفتهم وأفقرتهم سنوات الحرب، وهم منشغلون بتلبية احتياجاتهم األساسية بشكل لتحدي النظام، والسكان است
روا إلى المناطق  ال يمّكنهم من الخروج في انتفاضة أخرى. عالوة على ذلك، فإن معظم سكان المدينة الذين ُهّجِ

شون التجنيد التي تسيطر عليها المعارضة أو إلى الخارج لم يتمكنوا من العودة، بشكل رئيسي ألنهم يخ
  اإلجباري أو االنتقام بسبب مشاركتهم المحتملة في الثورة.

اقتصادياً واجتماعياً، ال تشبه حلب اآلن ما كانت عليه قبل الحرب. وتنشط الميليشيات المتحالفة مع النظام 
. كما أن وبدعم من إيران وروسيا علناً في جميع أحياء المدينة، فتنهب الممتلكات وتضايق السكان كما تشاء

القوى األمنية تفرض ضرائب كبيرة على األنشطة االقتصادية الرئيسية في المدينة، وتتاجر بالمنتجات 
المتدفقة من الخارج وتحتكر عمل المولدات المربح في تكملة الكميات الشحيحة من الكهرباء التي توفرها 

لياتهم إلى الدول المجاورة في السنوات الدولة. هذه الظروف تجعل صناعيي حلب، الذين نقل كثيرون منهم عم
ً من  ً كبيرا األولى للحرب، يترددون في المخاطرة بالعودة إلى االستثمار في مدينتهم األصلية. كما أن عددا
العمال المهرة الذين كانوا يعملون لديهم في الماضي غادروا أيضاً، ويجعل التهديد الدائم بالتجنيد اإلجباري 

لشباب الذكور من توفر العمالة أمراً غير مؤكد. هذا الوضع يجعل حتى احتماالت العودة الذي يواجهه جميع ا
  الجزئية إلى الحيوية االقتصادية التي كانت تتمتع بها المدينة قبل الحرب ضئيلة.

يفتقر النظام السوري إلى امتالك خطة شاملة، ناهيك عن امتالكه القدرة على إعادة إعمار المدينة؛ وما من 
ء يشير إلى احتمال تقديم مساعدات دولية لهذا الغرض. ولم تعبر داعمتا النظام، روسيا وإيران، عن شي

عزمهما إنفاق مبالغ كبيرة من المال على إعادة اإلعمار. وتبقى الجهات الفاعلة الغربية ملتزمة بعملية انتقال 
االستثمارات الكبيرة ستفضي فقط إلى تعزيز سياسي على مستوى البالد، اعتقاداً منها أنه دون هذه العملية فإن 

الحكم القمعي للنظام وبذلك تفاقم الصراع. لقد أشارت بعض دول الخليج العربية، خصوصاً اإلمارات العربية 
المتحدة، إلى أنها قد تكون مستعدة لدعم إعادة اإلعمار، ربما على أمل إخراج سورية من الفضاء اإليراني 

ة المفروضة على ميركية في الشمال، لكنها قلقة من مخالفة العقوبات الثانوية األووقف التجاوزات التركي
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التعاون مع النظام. لقد وسعت المنظمات الدولية عملها اإلنساني لكنها تصارع للعمل في متاهة القيود غير 
لمستفيدين الذين المتناسقة في كثير من األحيان المفروضة على تفويضها. كما أنها تواجه تشككاً في أوساط ا

  يشكون في كثير من األحيان بنواياها تحديداً ألن النظام وافق على وجودها.

إلى  -أو أي مدينة سورية أخرى تضررت بشكل كبير خالل الحرب  –ليس هناك آفاق محتملة لعودة حلب 
هذه المدينة وأجزاء . في الواقع، فإن تجربة 2011مستويات الرخاء أو الرفاه اإلنساني التي عرفتها قبل عام 

أخرى من سورية تشير إلى أنه بدالً من ضبط وتقييد الميليشيات واألجهزة األمنية التي تستغل المواطنين 
العاديين وقطاع األعمال، فإن النظام تحرك لتعزيز قوة هذه العناصر من أجل السيطرة على المجتمع من 

كل من الحكم تحوالً من االفتراس العشوائي البحت خالل موزاييك من االقطاعات. ويكمن في جوهر هذا الش
للسكان المحليين خالل الحرب إلى نهب ما بعد الحرب الذي يترافق أحياناً بشكليات اإلجراءات القانونية دون 

  أن يخضع للمساءلة، بل إنه يمنع حدوث حتى شكل متواضع من التعافي.

على احتضان طبقات ريادة األعمال فيها وأكثر قابلية  رغم ذلك، ما يزال من الممكن جعل المدينة أكثر قدرة
للحياة بالنسبة لسكانها. ففي حين أن مساعدات إعادة اإلعمار على نطاق واسع تبقى غير مطروحة، فإن 
مشاريع صغيرة ممولة دولياً، مثل إعادة إحياء المخابز، على سبيل المثال، أو استعادة المنشآت الصحية 

يمكن أن تساعد في تخفيف حدة المعاناة، رغم أنها ال توفر أمالً بحد ذاتها بتحقيق  –وأنظمة الصرف الصحي 
  تغير بنيوي.

ً أكبر تتمثل في قيام النظام السوري، وروسيا وإيران بكبح جماح السلوك  ثمة خطوة يمكن أن تحدث أثرا
ً عمالء النظام الذين يعملون  في ظل حاملي األسلحة، أو االفتراسي للميليشيات واألجهزة األمنية، وأيضا

بالتواطؤ معهم. لقد اتخذت دمشق سابقاً مثل تلك الخطوة حيال المهربين وأجهزتها األمنية عندما تجاوزوا 
حدودهم، في حين أن روسيا وإيران يمكن أن تكبح جماح الميليشيات واألجهزة األمنية الخاضعة لسيطرتها. 

لى الحدود أو األراضي السورية، فإن النظام يفتقر لمكونات في الوقت الحاضر، ودون وجود سيطرة كاملة ع
رئيسية من مكونات الدولة، ما يحتم على روسيا وإيران أن تدعماه بشكل دوري لتبقيه واقفاً. يمكن للمساعدة 
في الحد من الفوضى في حلب أن تخفف من هذا الصداع لموسكو وطهران في منطقة واحدة مهمة على األقل. 

دمشق وحلفاؤها الخارجيين قادرين على وقف عملية االفتراس بشكل كامل، لكنهم إذا تمكنوا من  قد ال تكون
  التخفيف من حدته، فإنهم يمكن أن يساعدوا المدينة على اتخاذ الخطوة الحاسمة األولى نحو التعافي.

  2022أيار/مايو  9حلب/بيروت/بروكسل، 
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I. مقدمة   

 2011ظل سكان حلب، أكبر مدينة سورية، على الحياد بشكل عام عندما اندلعت انتفاضة آذار/مارس 
بُني رخاء المدينة في ظل حكم الرئيس بشار األسد على عالقات  1البالد.وانتشرت بسرعة إلى سائر أنحاء 

 2بالنظام أحجم كثير من الحلبيين، بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية أو مشاعرهم الشخصية، عن قطعها.
، دفعت هجمات النظام على المعارضة المسلحة حول حلب إلى خروج مظاهرات 2011لكن في أواخر عام 

مات مع وكالء الدولة في األحياء الشرقية للمدينة، حيث كان المهاجرون الريفيون قد استقروا وحدوث صدا
، تحولت المظاهرات الصغيرة المتفرقة بسرعة إلى مواجهات عنيفة 2012في العقود السابقة. في آذار/مارس 

   3مع قوات النظام.

من تحت سيطرة النظام. واحتفظت  كثير من أحياء شرق حلب قد خرجال، كان 2012بحلول منتصف عام و
دمشق بقبضتها على مركز المدينة والمناطق الغنية في غربها، بينما دافعت المعارضة المسلحة المرتبطة 

يشكل مظلة للمجموعات المسلحة المعارضة لألسد، عن األحياء كان بالجيش السوري الحر، التنظيم الذي 
لسكان المحليون في هذه المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة التي كانت قد سيطرت عليها في الشرق. شكل ا

لجاناً إلدارة الخدمات التي كانت توفرها الدولة في السابق. وأصبحت نجاحات المعارضة المسلحة في هذا 
ً لكيفية إخراج عناصر النظام والسيطرة على المناطق. وبسبب هذه اإلنجازات  الجزء من المدينة نموذجا

   4ة لحلب، أصبحت المدينة رائدة جهود المعارضة المسلحة برمتها.ستراتيجيصادية واالواألهمية االقت

أكد رد النظام على األهمية التي أوالها للمدينة ومحيطها المباشر. مع سيطرة المعارضة المسلحة على أجزاء 
في أواخر عام و 5أكبر من الريف المحيط، قاتل النظام بشراسة للمحافظة على سيطرته على غرب حلب.

التي أصابت دون تمييز منازل  المليئة بالمتفجرات من المروحيات، بدأ برمي البراميل والحاويات 2013
ساعدت قوة النيران الجوية و 6المدنيين، والمستشفيات والمدارس، إضافة إلى وحدات المعارضة المسلحة.

. 2016ك في كانون األول/ديسمبر حصل ذل 7الروسية في تحضير األرضية لهجوم للنظام في النهاية.
وسرعان ما طغى على دفاعات المعارضة المسلحة، األمر الذي مهد الطريق التفاق بوساطة روسية بين 

ضعة لسيطرة المعارضة النظام والمعارضة المسلحة على خروج المسلحين وعائالتهم إلى المناطق الخا
  8.وغرب حلب إدلبالمسلحة في 

بحت قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها القوى العسكرية المهيمنة في الجزء بعد عملية اإلخالء، أص
وجد نظاماً سياسياً أو اجتماعياً مستقراً. استمرت المناوشات أاألكبر من حلب، لكن يصعب وصف حكمها بأنه 

ت حماية وشملت هذه المجموعات وحدا 9مع مجموعات صغيرة من المعارضة المسلحة في السنوات التالية.

 
 
1 1The New ”, till command supportsSyrian government can Assad rally shows -ProNada Bakri, “ 

York Times, 20 October 2011. 
ت . كما لعب382-372)، ص. 2012(بيروت،  العقد األخير في تاريخ سورية: ديالكتيك الجمود واإلصالحمحمد جمال باروت،  2

الحتجاجات في القرن العشرين دوراً أيضاً في تقليص حجم المخاوف والذكريات من قمع االنتفاضة اإلسالمية في مطلع ثمانينيات ا
مص وحماة، . لكن ال يمكن لهذه العوامل أن تفسر الظاهرة بشكل كامل؛ فقد خرجت احتجاجات كبيرة جداً في ح2011حلب في عام 

 وهما مدينتان شهدتا وحشية مماثلة للنظام في الثمانينيات. 
3 ”, Consumed by War: The End of Aleppo and Northern Syria's Political Order“Kheder Khaddour, 

Friedrich Ebert Stiftung, October 2017, p. 10. 
حرب حلب وحالة ال بين السيارات المفخخة والبراميل المتفجرة:، 155تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  4

 .2، ص. 2014أيلول/سبتمبر  9، السورية
 .10المرجع السابق، ص.  5
6 .31 May 2015, BBC”, in Aleppo province72’ Barrel bomb strikes kill ‘Syria crisis: “ 
7 Airstrikes on Aleppo resume as Russia begins new “Nechepurenko, Anne Barnard and Ivan 

offensive in Syria”, The New York Times, 15 November 2016. 
8 including 3,000 rebels, leave 8,500, “BBC, 23 December 2016; ”, s happening in Aleppo?’What“

eastern Aleppo in less than 24 hours”, Syrian Observatory for Human Rights, 16 December 2016. 
. انظر 2020س على سبيل المثال، طهر النظام بشكل كامل حي الزهراء الُمدمر بدرجة كبيرة من المعارضة المسلحة في آذار/مار 9
رس آذار/ما 6، فوكس حلب"، حي الزهراء في حلب بال خدمات ومرافق عامة واألهالي يستغيثون…عاٌم على سيطرة النظام"

2020. 
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 تقطنهماالشعب الكردية، التي احتفظت بالسيطرة على الجزء األكبر من حيي الشيخ مقصود واألشرفية اللذان 
ظلت المناطق األخرى التي كان النظام قد سيطر عليها خالل الحرب مدمرة بشكل كبير  10أغلبية كردية.

  عادة بناء أي منها.وال يوجد خطط منهجية إل 11وخالية من السكان لعدة سنوات بعد ذلك.

ئ في المدن يوفر شرق حلب مثاالً على الواقع الجديد في سورية ما بعد الحرب، ويلقي الضوء على نظام ناش
 12ففيها من المباني المتضررة عدد أكبر مما هو موجود في أي مدينة سورية أخرى. ،التي استعادها النظام

ر والغوطة الشرقية، وهي منطقة واسعة من ضواحي ، مثل دير الزوتدميرلقد عانت عدة مدن أخرى من ال
، في حين أن مناطق بأكملها في في الهكتار الواحد من شرق حلب دماردمشق، شهدت معدالت أعلى من ال

بين  –العالقات االفتراسية التي تقوم في العديد من هذه األماكن اليوم  13حولت إلى أنقاض.ت حماةحمص و
  ظهرت في أعقاب هذا التدمير. –من جهة أخرى  معه من جهة، والسكان النظام والميلشيات المتحالفة

االقتصادي لكامل الشمال السوري. فقد كانت المدينة  –كما ينعكس مصير حلب أيضاً على الرفاه االجتماعي 
ً مركزاً اقتصادياً وإدارياً  سكان  ق عبرها. وكان. وكانت المواد األولية ومواد الجملة تتدف2011قبل عام  حيويا

اج الصناعي المحلي د اإلنتالمنطقة يأتون إليها للحصول على الخدمات اإلدارية والعالج الطبي المتقدم. وقد ولَّ 
  جزءاً كبيراً من النمو االقتصادي في المنطقة.

يحلل هذا التقرير كيف أن حكم النظام والميليشيات لما تبقى من شرق حلب يمنع العودة إلى االستقرار وعودة 
االقتصاد المحلي إلى الحياة. ويدرس محدودية ما يستطيع المانحون الغربيون تحقيقه. كما يقترح خطوات 

مقابلة أجريت في سورية  45نحو  يمكن للنظام ورعاته الخارجيين اتخاذها لتحسين األوضاع. ويستند إلى
، إضافة إلى تحليل 2022وشباط/فبراير  2020في الفترة الواقعة بين تشرين الثاني/نوفمبر  وعن بعدولبنان 

لصور األقمار الصناعية. وهو يبني على تقارير مجموعة األزمات السابقة حول حلب والشمال السوري منذ 
 14تحولت االنتفاضة إلى حرب أهلية.

 

   

 
 
ً لبيانات برنامج تقي 3.5نسمة، أي  56,517هذين الحيين نحو  يقيم في 10 يم االحتياجات بالمئة من إجمالي سكان المدينة، طبقا

تسوية هشة مع وكالء  اإلنسانية التابع لألمم المتحدة (لمزيد من التفاصيل، انظر الملحق أ). لقد توصلت القوات الكردية في حلب إلى
ية التي يهيمن ألمر الذي غير ميزان القوى في مدينة القامشلي، حيث تحيط قوات سورية الديمقراطالنظام والميليشيات األخرى، ا

منطقة األخرى. أحد عليها األكراد بالقوات الموالية للنظام. وباتت التوترات في إحدى المنطقتين تنعكس في كثير من األحيان في ال
الكردية في حلب  بأن النظام لن يتدخل نيابة عن القوات 2021ي نيسان/أبريل ضباط الجيش أبلغ ممثلين لقوات سورية الديمقراطية ف

ً أ ن النظام سيسحب إذا اتسع نطاق التوترات بين قوات سورية الديمقراطية والقوات الموالية للنظام في القامشلي، ما يعني ضمنا
،" ت من حلبي مستمر.. النظام يهدد بطرد الوحداصراع السيطرة على حي طالحماية التي كان يوفرها للقوات الكردية في حلب. "

ً ؛ و"2021نيسان/أبريل  27تلفزيون سوريا،   15، نب بلديع، في حلب ‘قسد’.. النظام يضيّق على نفوذ  على توترات القامشلي ردا
 .2021كانون الثاني/يناير 

 200,000ى وإل 2016نسمة خالل عام  325,000انخفض عدد سكان مناطق السكن العشوائي في المحيط الشرقي للمدينة إلى نحو  11
ذي ، مقارنة بعددهم قبل الحرب ال2021في آذار/مارس  475,000و 2018عام  395,000، ثم ارتفع مرة أخرى 2017في عام 

دة و"نتائج التعداد العام ت وفرها برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية التابع لألمم المتحنسمة. ُحسبت األرقام من بيانا 1,342,281بلغ 
 للسكان على مستوى الحي"، المكتب المركزي لإلحصاء في سورية.

12 .2017May  24, The New York Times Magazine”, after the fallAleppo “Robert F. Worth,  
13 REACH ”, ear Anniversary of the Syrian Civil WarY-EightSyrian Cities Damage Atlas: “

Initiative, March 2019.المعدالت  . الرقة، وهي مدينة في شرق سورية، شهدت أيضاً معدالت من الدمار في الهكتار أعلى من
عها تراس التي يتبالتي شهدها شرق حلب. وتخضع اآلن لسيطرة قوات سورية الديمقراطية، وبالتالي فإن ديناميكية االف

 النظام/الميليشيات الواردة في هذا التقرير ال تنطبق هناك. 
 25، وريةسُسبُل الخروج من المأزق األوروبي في إعادة إعمار ، 209انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  14

لدوائر في اتربيع ، 204؛ ورقم 2020يار/مايو أ 14، إسكات البنادق في إدلب السورية، 213، ورقم 2019تشرين الثاني/نوفمبر 
، مرجع بين السيارات المفخخة والبراميل المتفجرة: حلب وحالة الحرب السورية ؛ و2020تموز/يوليو  31، شمال شرق سورية

 سابق.
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II. ميليشيات غير منضبطة وأطراف مسلحة أخرى  

ت المتحالفة إن خطر تجدد الصراع المسلح في مدينة حلب بعيد االحتمال، بالنظر إلى أن النظام والميليشيا
ني مستقر ن الوضع األمإق لسلطتهم. لكن ال يمكن القول بما يكفي للقضاء على أي تحٍد منسّ  ونمعه مهيمن

  ن تهديدات دائمة.ها على السكاتغّول؛ إذ تبقى الصدامات الدورية بين الميليشيات وبالنسبة للمواطنين العاديين

، سواء من 2017و 2012ظهرت الميليشيات الموالية للنظام خالل معركة السيطرة على حلب بين عامي 
"لجان  شكل السكان ذوي العالقات القوية مع النظامفخالل مبادرات السكان أو بتشجيع من األجهزة األمنية. 

الحقاً إلى قوات الدفاع الوطني، التي تشكل  اشعبية" بتمويل من رجال أعمال موالين للنظام، انضم كثير منه
تولت هذه الميليشيات  15المظلة الجامعة للقوات شبه العسكرية الموجهة من قبل شخصيات أمنية في النظام.

لمسلحة على الجبهات، وتهريب السلع إلى المدينة ها، ومحاربة المعارضة ائالدفاع عن أحيا –دداً من المهام ع
الخارجيتين،  تيهوفي كثير من األحيان بدعم من النظام وداعم –للمؤيدين ونهب ممتلكات معارضي النظام 

في  فرادهاثراء أإلهت هذه الميليشيات تركيزها إيران وروسيا. ومع تراجع حدة الصراع على حلب، وجّ 
 2021قات مع رعاتها. تراجع نشاط الميليشيات داخل حلب إلى حد ما في عام الوقت الذي احتفظت فيه بعال

ً من المقاتلين إلى الجبهات شمال وشرق المدينة. لكن يبقى للميليشيات  بشكل رئيسي ألن النظام أرسل عددا
  حضور قوي وتتصرف قوات األمن التابعة للدولة، من حيث أنها حلت محل الميليشيات، بنفس الطرق.

 من التعاون إلى الدمار  آ.

ً للنمو االقتصادي في سورية. 2011قبل عام  ً رئيسيا ً ومحركا ً وحيويا ً نشطا ً اقتصاديا ، كانت حلب مركزا
ً للنشاط التجاري للمنطقة بأسرها، حيث تمت المحافظة على عالقات العمل  ً مركزا وكانت المدينة تاريخيا

ونمت التجارة،  16ارية ومالكة األعمال على مدى عدة أجيال.بحكم الثقة التي تم بناؤها بين العائالت التج
  2011.17وخصوصاً التصنيع، بشكل كبير في العقد الذي سبق انتفاضة عام 

ل الرخاء أحد وظائف التعاون بين نخب األعمال في المدينة والمهاجرين االقتصاديين من الداخل السوري، شكّ 
النخب. ورغم أن هاتين المجموعتين تعاونتا واعتمدتا على  حيث كان هؤالء يعملون في معامل وورشات هذه

ين إلى حد بعيد. فالعائالت التجارية الثرية كانت تسكن بشكل تعيشان منفصلتا تبعضهما بعضاً، فإنهما كان
الغربي، في حين أن المهاجرين بنوا  في جزئهارئيسي في مركز المدينة القديمة والفيالت واألبنية البرجية 

ً في الجنوب والجنوب الغربي، في منازل ع شوائية غير منظمة بشكل رئيسي في شرق المدينة لكن أيضا
ً مناطق حضرية يشار إليها  ). وكانت الزيجات المشتركة عبر الحاجز 1"شرق حلب" (انظر الشكل  بـ محليا

م أنماط ريفية السكني نادرة جداً، وجلب المهاجرون، الذين كانت لديهم بشكل رئيسي خلفية عشائرية، معه
   18األسر الممتدة.بين أفراد تضامن الالخصوبة و مثل

  

  

  

 
 
15 .op. cit., p. 13”, Consumed by War“Khaddour,  
. انظر أيضاً 2020تشرين الثاني/نوفمبر  24من حلب يعيش في أوروبا، مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع رجل أعمال  16

Françoise Métral, “Alep, le commerce et les affaires”, in Thierry Boissière and Jean-Claude David 
(eds.), Alep et ses territoires: Fabrique et politique d’une ville (1868-2011) (Beirut, 2014), pp. 283-

 Paul Anderson, “The Social Life of Yarn in Aleppo: Trust and Speculation in a Time of؛ و 296
Economic Transformation”, ibid., pp. 333-350. 

ب من م حرم حلألن طبقة التجار دعمت االنتفاضة اإلسالمية في أواخر سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن العشرين، فإن النظا 17
رات خليجية ، ألغى الرئيس بشار األسد عزلة حلب، وسعى إلى استثما 2000فرص األعمال لعدة عقود. عند وصوله إلى السلطة عام

ن مطار حلب كنسبة وتركية ومنح رواد األعمال المحليين العديد من العقود التفضيلية مع الدولة. ونتيجة لذلك، تضاعفت الصادرات م
 .374مرجع سابق، ص.  العقد األخير،. انظر باروت، 2010و 1990بين عامي  من الصادرات الوطنية

ً وإنجاب عدد أكبر من األطفال من سكان المدينة األصليين. وحافظوا 18 على أساليب  كان المهاجرون ينزعون إلى الزواج مبكرا
لمدينة األصليين. ام أكثر من نظرائهم من سكان مميزة في اللباس والعالقات بين الجنسين، حيث يقيدون حضور النساء في الفضاء العا

لدولة، لم يتمكنوا الم يكن سكان ضواحي المدينة حصرياً من المهاجرين؛ فالكثير من سكانها غير األغنياء، بمن فيهم العمال وموظفي 
ً قبل الح  لب األصليين.حرب من سكان من تحمل األسعار في أحيائهم األصلية فانتقلوا شرقاً. كان ربع سكان هذه األحياء تقريبا

Crisis Group interviews, residents, Aleppo, December 2020. See also Khaddour, “Consumed by 
War”, op. cit., p. 7; and  

 “Informal Settlements in Aleppo: Rapid Profiles of All Informal Settlements in Aleppo”, 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 2009. 



   سوريا: الحكم فوق أنقاض حلب
 4الصفحة  2022 أيار/مايو 9 ،234تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

  
 
  
 

 

  لب ما قبل الحرب، حسب نمط البناء. أحياء ح1الشكل 

النسيج االجتماعي والمادي للمدينة. فخطوط المعارك بين  2017و 2012بين عامي  دارق القتال الذي مزّ 
من المدينة الخطوط الفاصلة بين األجزاء الغربية الغنية  مقاتلي المعارضة المسلحة والنظام تطابقت تقريباً مع

لجأ النظام وحلفاؤه الروس إلى القصف غير التمييزي في المناطق التي وعشوائياً.  يومحيطها الشرقي المبن
فرضت المعارضة المسلحة سيطرتها عليها، بينما افتقرت المعارضة المسلحة إلى األسلحة الثقيلة والدعم 

ونتيجة لذلك،  19إللحاق نفس القدر من األضرار في أي من المناطق التي كان يسيطر عليها النظام.الجوي 
  ).2عانت األحياء الشرقية من أكبر درجة من األضرار خالل الحرب (انظر الشكل 

   

 
 
“te UN Institu”, Percentage Damage in Residential Area of Aleppo Cityبيانات هذا المسح للدمار مستمدة من  19

for Training and Research, 20 December 2016.بناء متضرراً في المدينة.  33,521. ويذكر التقرير 
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  )2016ب، حسب الحي (أيلول/سبتمبر . نسبة المنازل المدمرة في الحر2الشكل 

ودعات الشركات وغيرها من األصول الثابتة. المناطق الصناعية، رغم أنها واقعة كما دمر القتال أيضاً مست
بشكل رئيسي في المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، لم تتعرض للقصف. بل كانت األهداف 

رغم ذلك،  الرئيسية للنظام المناطق السكنية والتجارية التي يقيم فيها أفراد المعارضة المسلحة والموالون لهم.
  20سمحت ظروف الحرب للميليشيات بنهب مخازن الصناعيين.

كما دمرت سنوات من الصراع العنيف الثقة الحيوية لعمل االقتصاد المحلي. فلم يقتصر األمر على انقسام 
العائالت التجارية بين طرفي الصراع خالل الحرب، بل إن النهب واالستغالل اللذان أدت إليهما فترات القتال 

لطويلة وتشكيل الميليشيات دمر العالقات التي كانت قائمة قبل الحرب سواء داخل طبقة األعمال في المدينة ا
  21أو بين مالكي األعمال وموظفيهم.

 رانمستم تغّولنعدام أمن وا  ب.

اومة متفرقة ، لم تواجه قوات النظام وميليشياته سوى مق2016منذ استعادة شرق حلب في أواخر عام 
وريف حلب الغربي بشكل كبير ولم تحاول  إدلبد تم إضعاف المعارضة المسلحة في قفومحدودة من السكان. 

ً التقدم  والعنف العشوائي الذي تمارسه  تغّوليشعر السكان بالغضب من ال 2016.22إلى المدينة منذ عام  كثيرا
اجية مستمرة، حيث قوات النظام وميليشياته، إال أن سكان حلب يفتقرون إلى القدرة على إطالق حملة احتج

  هم وتوفير الضروريات لمعيشتهم.ئيركزون على بقا

مدينة، وأبرز في أعقاب هزيمة المعارضة المسلحة، عاد خليط من قوات األمن المتداخلة التابعة للدولة إلى ال
هذه القوات هي الفرقة الرابعة النخبوية التابعة للجيش السوري، التي يقف جنودها على حواجز الطرق 

 
 
ن إعادة بيعها، ويتذكر ولم تنُج مستودعات قوات األمن التابعة للنظام والمؤسسات العامة من النهب. فقد نُهبت فعلياً كل مادة يمك 20

ة أجرتها مجموعة من الكابالت الصناعية للحصول على مكوناتها من النحاس. مقابلالسكان رائحة الدخان المتولد من حرق البالستيك 
 .2020األزمات مع سكان من حلب، كانون األول/ديسمبر 

اجز إلحدى حأحد رجال األعمال الحلبيين روى بمرارة كيف أن أحد أقاربه تعرف على أحد العمال السابقين لدى عائلته على  21
رزوا خالل بفع له كي يمر. وعلى نحو مماثل، وبالنظر إلى أن التجارة بات يسيطر عليها رجال أعمال الميليشيات واضطر أن يد

ان بإتمام المعامالت الحرب، فإن الثقة التي بُنيت على مدى أجيال بين العائالت التجارية والصناعية، والتي سمحت في كثير من األحي
اتفية أجرتها ألعمال نفسه، "لم تعد تعرف في حلب سوى أفراد أسرتك". مقابلة هدون عقود مكتوبة، تالشت. وعلى حد تعبير رجل ا

 . 2020تشرين الثاني/نوفمبر  24مجموعة األزمات، 
22 .op. cit”, s happening in Aleppo?’What“.مرجع سابق ، 
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وتتمتع مخابرات القوى الجوية بثاني أكبر  23الواصلة بين المدينة والمحافظات األخرى ومناطق المعارضة.
ثمة عدد من أجهزة األمن  24المعارضة.وجود عسكري، مع انخراط قوي في تنسيق نشاط الميليشيات وقمع 

 –الرسمية األخرى، بما فيها المخابرات العسكرية، وأمن الدولة واألمن السياسي، تركز على مهام إدارية 
  25وتنفيذ قرارات المحافظ، وإصدار وثائق الهوية وتوزيع تراخيص األعمال.

المنسقة لسلطة النظام، فإن الدولة بالكاد  في حين أن هذا الخليط من الجهات األمنية فعال في منع التحديات
ه موجودة في سائر ئميليشيات المرتبطة بالنظام وحلفان هناك طيف من الإتحتكر استخدام القوة في حلب. إذ 

أنحاء المدينة. في حي السكري الشرقي، على سبيل المثال، يمكن مشاهدة لواء الباقر المتحالف مع إيران 
ويرتدي  بندقيةومن الناحية العملية، فإن كل من يحمل  26روسيا في كل مكان. ولواء القدس المتحالف مع

ً يمكن أن يمارس ً مموها عبارة يعزوها كثير من السكان لرجال  وثمةالسلطة على السكان العاديين.  لباسا
ة في يتجاوز عدد أفراد الميليشيات عدد أفراد الشرط 27الميليشيات تختصر هذا الوضع: "هيه، نحن الدولة!"

الكثير من أحياء حلب الشرقية. ويكون الوجهاء المحليون، والمخاتير، وأعضاء حزب البعث والموظفين 
ً وسطاء بين المسلحين والسكان لتسوية النزاعات على قضايا مثل حقوق الملكية وحجم  الحكوميين أحيانا

   28الرشى التي تعطى لشخصيات في السلطة.

جعل المدينة عرضة النفجارات عنيفة غير متوقعة. إذ إن هذه الجماعات إن وجود الكثير من الميليشيات ي
حول  –اً تنزع إلى العمل بالتحالف إما مع إيران أو روسيا وفي كثير من األحيان تتصادم مع بعضها بعض

حتى أنها تدخل في مناوشات متفرقة  29أحياناً وعلى مسائل شخصية أحياناً أخرى. مناطق السيطرة والغنائم
 30الء النظام.وكمع 

على السكان بمختلف الطرق.  تغّولتالء النظام، وكيتساوى في ذلك أفراد الميليشيات و ،جميع هذه الجهات
فالسيطرة على جميع الحواجز التي تتحكم بالدخول والخروج من المدينة تسمح ألفراد الفرقة الرابعة بفرض 

يفرض الجنود في كثير من األحيان ضرائب رسوم مرتفعة على مرور األشخاص والسلع عبر حواجزهم. و
هذه  31ظهر مالك هذه السلع دليالً على أنه دفع رسومها من قبل.على نفس السلع عدة مرات، حتى عندما يُ 

الء الدولة تبقي أسعار مواد البناء في حلب أعلى بما ال يقل عن الثلث مما هي عليه وكالرسوم التي يفرضها 
افي العملة بشكل منتظم وفرض الغرامات عليهم لمخالفات ويجري اعتقال صرّ  32منها.في تركيا، التي تستورد 

إضافة  33من قبل قوات األمن. –أو يتم اختطافهم على ما يذكر من أجل الحصول على فدية  –تقنية صغيرة 
ء غير إلى ذلك، يدعي السكان أن المسؤولين البلديين وعناصر األمن يأخذون الرشى للسماح بعمليات البنا

 
 
 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، حلب، كانون األول/ديسمبر  23
لمستمرة أزال النظام حاجزين للمخابرات الجوية في شرق المدينة. أحد السكان الحظ أن الشكاوى ا، 2020في أواخر عام  24

صر األمن كان يتم للمواطنين عبر القنوات المؤسساتية، مثل المحافظ ومجالس اإلدارة المحلية، من عمليات النهب التي يمارسها عنا
لدى مرورهن  رية، بمهاجمة الحاجز بسبب التحرش الذي تعاني منه النساءتجاهلها إلى أن هدد السكان، ومعظمهم ذوي خلفية عشائ

 .2020ديسمبر كانون األول/ 31، عنب بلديعلى الحاجز. "ارتياح في أحياء حلب الشرقية بعد إزالة حاجزين للمخابرات الجوية"، 
 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع سكان من حلب، كانون األول/ديسمبر  25
 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع أحد وجهاء حي السكري، حلب، كانون األول/ديسمبر  26
 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، حلب، تشرين الثاني/نوفمبر  27
 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عقيد في الشرطة، حلب، تشرين الثاني/نوفمبر  28
ا، أحضر أشقاؤه ل المثال، وبعد قيام أحد رجال ميليشيا لواء الباقر بضرب زوجته ضرباً مبرحاً،، على سبي2020في أواخر عام  29

اعات من الصدامات الذين ينتمون إلى قوات الدفاع الوطني ثالث شاحنات مليئة بأفراد الدفاع الوطني لمواجهته، ما أدى إلى ثالث س
 .2020ها مجموعة األزمات مع سكان، حلب، كانون األول/ديسمبر امتنعت قوات النظام خاللها عن التدخل. مقابالت أجرت

ا يتصارعان على تدخل الميليشيات في كثير من األحيان في صراع مع الشرطة، أحياناً بسبب استغاللها للسكان، وأحياناً ألنهم 30
طة اعتقلت الشر ، على سبيل المثال،2021نفس السلع، سواء كانت المواد المنهوبة أو الخبز والغاز المدعومين. في حزيران/يونيو 

ركز الشرطة واستولوا مرجاالً مرتبطين بميليشيا عائلة بري بسبب تهريب المخدرات وبعد عدة أيام من اعتقالهم، هاجم أفراد الميليشيا 
هب منازل في بن على مخزونه من األسلحة وحرروا الرجال. وعلى نحو مماثل استذكر أحد السكان قيام أفراد قوات الدفاع الوطني

لتوسط بين احي باب الفرج في شرق حلب وطرد الشرطة بنيران البنادق والقنابل اليدوية. في بعض الحاالت، يجبر الوجهاء على 
؛ ومع 2021المجموعتين الحتواء العنف في مناطقهم. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع ضابط شرطة، حلب، حزيران/يونيو 

 .2020األول/ديسمبر سكان من حلب، كانون 
توا، ما يعني أنهم أأحد سائقي الشاحنات قال إن أفراد الفرقة الرابعة يضمنون الدفع عن طريق التهديد بإعادة السائقين من حيث  31

األول/ديسمبر  سيعودون إلى دفع الرسوم الجمركية على كل نقاط التفتيش السابقة. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، حلب، كانون
باط/فبراير ش 27، عنب بلدي"، إجبارية على المارين في حلب وريفها ‘الفرقة الرابعة’رسوم "لكل حاجز تعريفة خاصة .. . 2020
2021. 

ن ؛ ومع تاجر مواد بناء، تشري2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع سكان في شرق حلب، كانون األول/ديسمبر  32
 .2020الثاني/نوفمبر 

ابتزاز ة قيمة". "العملة كان قد اعتقل عدة مرات بهذه الطريقة وقال إن قوات األمن تعتبر أفراد هذه المهنة "بضاعأحد صرافي  33
 .2021كانون الثاني/يناير  10عنب بلدي، ، "واعتقاالت وفق اختصاصات األفرع األمنية في حلب
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القانوني، ويقوم عمال البلدية بإزالة ركام األبنية المدمرة من الشوارع لتمكين األجهزة األمنية والميليشيات 
  34من نهب المواد القيمة من المنازل.

 (نهب) وتنخرط الميليشيات التي ليست جزءاً من الدولة في أشكال مشابهة من االفتراس، خصوصاً تعفيش
ً في  كثير 35المنازل الخاصة. من أعضاء الميليشيات العاديين المتحدرين من خارج المدينة يعيشون مجانا

الشقق التي تمت السيطرة عليها في األحياء الشرقية، في حين يُعرف عن قادة الميليشيات مصادرتهم للمنازل 
لة واألمن في المناطق األكثر ثراًء في غرب حلب. يجبر السكان على اللجوء إلى معارفهم من مسؤولي الدو

أو يدفعون مبالغ كبيرة من المال لميليشيات منافسة إلخراج هؤالء القادة من  )الواسطةباستعمال الكبار (
كما تبيع الميليشيات منتجات النفط المهربة من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية  36.منازلهم

الل قدرتهم على تجاوز الدور على الديمقراطية والخبز الذي يحصلون عليه من األفران الحكومية (من خ
والمواطنون ال يستطيعون  37تتم مناقشته أدناه)، وكل ذلك بأسعار أعلى بكثير من الكلفة الفعلية. كماالخبز، 

   38تحدي الشروط التي يفرضها أعضاء الميليشيات خشية االنتقام.

، وتفكيك تدريجياً خارج المدينةعلى دفع بعض الميليشيات  2020لقد دأبت قوات أمن النظام منذ أواخر عام 
ها وإرسالها، على حد تعبير عقيد في الشرطة، "لمواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية في الصحراء حواجز

قد يكون هذا التحرك بهدف استعادة سلطة فروع األجهزة  39".إدلبالسورية وعلى الجبهات الساخنة في 
في حين أن بعض السكان يربطون تنامي سلطة  40ية فيما بينها.والمنافسة التقليد –األمنية األربعة أنفة الذكر 

قوات األمن على حساب الميليشيات بتراجع حدة السلوك االفتراسي، لكن سكان المدينة ال يشعرون على 
 اعدد من الميليشيات ما يزال له وجود قوي في حلب، ومن حيث أنه 41ر اإليجابي.ياألغلب بالكثير من التغي

تتمكن الميليشيات من حماية  في العديد من الحاالت. في هذه األثناء، ات األمن حلت محله، فإن قواتغادر
كما أن قوات األمن  42بسبب النشاط اإلجرامي. همعندما يسعى النظام إلى اعتقال واحد أو أكثر من فرادهاأ

 
 
لذي يعد مادة اابعة على تجارة قضبان الحديد المسلح، المعادن "الخردة" ذات قيمة مرتفعة على نحو خاص. وتسيطر الفرقة الر 34

ألزمات مع رئيسية في إعادة االعمار، وتتمكن من سحب هذه القضبان رغم احتجاجات مالكي المنازل. مقابالت أجرتها مجموعة ا
 .2020سكان في شرق حلب، كانون األول/ديسمبر 

بل النظام . رغم استعادتها من ق2020حلب، كانون األول/ديسمبر  مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع وجيه من حي السكري، 35
اً، بحيث تتمكن ، فإن العديد من المناطق المدمرة في شرق حلب نُظفت من األنقاض بعد ذلك بأربع سنوات تقريب2016في أواخر عام 

ألزمات مع سكان في قابالت أجرتها مجموعة االميليشيات المتحالفة مع النظام وعمالء األجهزة األمنية من نهب المباني المتبقية. م
فيسبوك  . كان مجلس مدينة حلب مستمراً في توثيق جهود إزالة األنقاض على صفحته على2020شرق حلب، كانون األول/ديسمبر 

 .2021في آب/أغسطس 
ديسمبر /، كانون األولمقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع أحد أفراد الميليشيات في شرق حلب، ومع أحد سكان غرب حلب 36

2020. 
يين، ؛ ومع أحد سكان حلب األصل2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع وجيه من حي السكري، كانون األول/ديسمبر  37

، ليوماحلب "، تطورات جديدة في قضية االعتداء على رجل مسن في حلب. انظر أيضاً "2020كانون األول/ديسمبر  24بيروت، 
 .2020نوفمبر /تشرين الثاني 3

شددة عندما رمى ، قتل أحد أفراد ميليشيا قوات الدفاع الوطني شخصاً وأرسل اثنين آخرين إلى العناية الم2021في آذار/مارس  38
ي مكان آخر. فقنبلة يدوية في محل تجاري يبيع اإللكترونيات بعد أن تجادل مع صاحبه بشأن إعادة منتج كان قد وجده بسعر أقل 

مع سلطات . وعندما تس2021آذار/مارس  7، عنب بلدي، "تنتهي بإلقاء قنبلة بمتجر في حلب ‘فرق السعر’ية بسبب مشادة كالم"
تراث. أحد السكان الدولة عن حاالت نهب تقوم بها الميليشيات، فإنها تكتفي في كثير من األحيان بهز أكتافها عالمة على عدم االك

تزايدة في مدينة مجرائم استذكر أن الشرطة قالت له، "هللا يعوض عليك". براء األحمد، " أبلغ عن حالة مماثلة في حي كرم الميّسر
 .2021شباط/فبراير  21، العربي الجديد"، حلب وسط هشاشة أمنية

  .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع عقيد في الشرطة، تشرين الثاني/نوفمبر   39
تها مجموعة . ومراسلة أجر2021مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع أحد أعضاء ميليشيا لواء الباقر، حلب، حزيران/يونيو  40

الشرق في  . أُرسل لواء القدس المدعوم من روسيا للقتال في2020كانون األول/ديسمبر  18األزمات مع حلبي يعيش في تركيا، 
ات المعارضة، ن مقاتليه بسبب الفرار من الخدمة ألن اللواء خفض الرواتب وبدأ بقتال قو، بعد أن خسر عدداً م2020أواخر عام 

، عنب بلدي"، لبحيخفض رواتب مقاتليه ويسّرح بعضهم في  ‘واء القدسل"’بما في ذلك أفراد العائالت الممتدة ألفراد الميليشيات. 
لنظام الميليشيا ا، منع 2021و 2020قواله أعاله الحظ أنه في عامي . عضو لواء الباقر الذي اقتبست أ2021كانون الثاني/يناير  13

لذي كانوا يسيطرون التي يخدم فيها وميليشيات أخرى مدعومة إيرانياً من االحتفال برمضان على الطريقة الشيعية في مركز المدينة ا
د سكان حلب بالتوازي في بيروت، ما دفع أح. تشبه هذه االحتفاالت تلك التي كان يقيمها حزب هللا 2019و 2018عليه في عامي 

ينة بحاكم وجيش وتحتل المد.. ‘ ليالي حلب الساطعة’إيران تحيي للقول: "لوال النشيد الوطني، لما كنت ستشعر أنك في سورية". "
 .2018حزيران/يونيو  22 عين المدينة،"، ‘ثقافية’وأمن وتجميعات 

ة األزمات مع . مقابلة أجرتها مجموع2020كانون األول/ديسمبر  18قيم في تركيا، مراسلة أجرتها مجموعة األزمات مع حلبي ي 41
  .2020كانون األول/ديسمبر  24حلبي مقيم في بيروت، 

انون ؛ ومع سكان في حلب، ك2021مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع موظف في مجلس مدينة حلب، حلب، حزيران/يونيو  42
 .2021أجرتها مجموعة األزمات مع أحد الحلبيين في تركيا، أيار/مايو . مراسلة 2020األول/ديسمبر 
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التابعة للدولة تضايق، وتحتجز وتبتز الناس ببساطة بسبب وجود أقارب لهم يعيشون في المناطق التي تسيطر 
  43حتى أولئك الذين أكملوا عمليات "المصالحة" الرسمية (انظر أدناه). –عليها المعارضة 

في حلب  ع الذي من المرجح أن يتبلوريوفر التعزيز التدريجي لقوات األمن لمحة عن نظام ما بعد الصرا
الفتراس ايشكل هذا في جوهره تحوالً بين الجهات الفاعلة المسلحة. إذ يحل محل  حيثوسورية بشكل عام. 

الرسمية ألنها  العشوائي للمجموعات المسلحة عملية قسرية أكثر تنظيماً وتحتوي شكليات اإلجراءات القانونية
األجهزة عمل د ن التابعة للنظام. ومع عدم وجود ضغوط تذكر على النظام لتقيييتم تنفيذها من قبل قوات األم

فتراسي الرسمي األمنية، سواء من الجهات الفاعلة الدولية أو السكان المنظمين، فإن هذا النوع من الحكم اال
  من غير المرجح أن يتضعضع على المدى القصير.

  الجذور االجتماعية للميليشيات  ج.

األكثر قوة في حلب نطاق من القواعد االجتماعية، لكن أكثرها نما وتطور من الشبكات العائلية للميليشيات 
الموجودة أصالً للسكان. بعضها، مثل عشيرة آل بري، كانت ضالعة في الجريمة بتواطؤ من األجهزة األمنية 

د في عمليات التهريب، قبل الحرب ووسعت أنشطتها بعد بدايتها. أفراد عائلة بري، النشطين منذ أمد بعي
الميليشيا األكبر، لواء القدس، تشكلت حول  2011.44ساعدوا النظام في قمع المظاهرات خالل انتفاضة عام 

سعيد، وهو قومي فلسطيني متشدد عمل قبل الحرب كوسيط بين الفلسطينيين في مخيم النيرب لالجئين المحمد 
في حي األشرفية والشيخ مقصود لديها  متدةالكردية الم على نحو مماثل، فإن العائالت 45قرب حلب والنظام.
كما تتكون عدة وحدات صغيرة في قوات الدفاع الوطني على األغلب من أفراد من  46ميليشياتها الخاصة.

   47أو من نفس الحي. متدةنفس العائلة الم

وروسيا. ويبرز من  كما تقيم بعض الميليشيات المتحالفة مع النظام عالقات بقوى خارجية، خصوصاً إيران
بين هذه الميليشيات المرتبطة بإيران لواء الباقر، وهي ميليشيا مكونة بشكل رئيسي من أفراد قبيلة البقارة 

. كثير من أفراد لواء الباقر كانوا ضالعين في 2011الذين حصلوا على الرعاية مقابل والئهم للنظام قبل عام 
ولوا إلى المذهب الشيعي. قائد الميليشيا، خالد الحسن، تبنى وفي وقت الحق تح ،قمع االحتجاجات األولى

لقب  بدالً من استخداماسم مفرد، على نمط قادة حزب هللا، وحاج باقر، مستخدماً لقب "حاج" الاالسم الحركي 
   48عسكري.

ة شيعية فيلق المدافعين عن حلب. بدأت المجموعة كميليشيا ذات أغلبيا ثانية مهمة مرتبطة بإيران هي ميليشي
ً من أعضا – إدلبفي ريف حلب و ً مهما ها من السنة المرتبطين بالنظام من ذوي الخلفية ئرغم أن جزءا

القبلية. واكتسبت الحقاً سمعة في عمليات النهب واالصطدام بميليشيات ومجموعات قبلية أخرى وهي تقاتل 
. قائدها، 2017لجديد في عام واكتسبت اسمها ا 49إلى جانب النظام لطرد المعارضة المسلحة من حلب.

 
 
ً 2021مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مختار في شرق حلب، حزيران/يونيو  43  ,Post“Mazen Ezzi-. انظر أيضا

reconciliation Rural Damascus: Are Local Communities Still Represented?”, European University 
Institute Wartime and Post-Conflict in Syria Project, 27 November 2020, p. 15"قاطرجي يستحوذ على ؛ و

 .2021كانون الثاني/يناير  4عنب بلدي، "، بحلب ‘طريق المطار’منازل في 
ع المزيد من ، ما دف2012المتظاهرين، زينو بري، قتل على يد المعارضة المسلحة في عام  قائد أفراد عشيرة آل بري في قمع 44

زي، "حرب الهوامش أفراد العائلة إلى االنضمام إلى الميليشيا التي ستصبح مقربة من إيران خالل وبعد معركة استعادة حلب. مازن ع
لفزيون ت"، يران حاضرة في ترشيحات عضوية "برلمان" النظامإ؛ و"2016تشرين األول/أكتوبر  25، المعهد العربيالحلبية"، 
 .2020حزيران/يونيو  27، سورية

ى نحو أوثق تذبذب لواء القدس بين الحصول على الدعم من إيران وروسيا، جزئياً بسبب صراعات في قيادته، قبل التحالف عل 45
يخفض  ‘لقدساواء ل"’. انظر أيضاً 2020. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، حلب، تشرين الثاني/نوفمبر 2019مع روسيا في عام 

 "؛ وعزي، " حرب الهوامش الحلبية"؛ مرجعان سابقان.برواتب مقاتليه ويسّرح بعضهم في حل
 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، حلب، تشرين الثاني/نوفمبر  46
 .2019آب/أغسطس  10 جسر برس،"، ‘فيلق المدافعين عن حلب’من هو " 47
ً في البرلمان منذ عام  48 ، حلب، جرتها مجموعة األزمات. مقابالت أ2016أحد أقرباء الحسن، عمر حسين الحسن، كان عضوا

ة شد حبال . وتتضح عملي2019تموز/يوليو  13جسر برس، "، العشائر في حلب والثورة. انظر أيضاً "2020تشرين الثاني/نوفمبر 
د من ن إيران، للتجنيروسية في أفعال لواء الباقر. أحد أفراد الميليشيا قال إن التنظيم قام بمحاوالت متجددة، بإصرار م –إيرانية 

ألكثر قرباً من روسيا القرى الشيعية في منطقة حلب ودمج مقاتلين غير سوريين في الميليشيا. وفي الوقت نفسه، فإن األجهزة األمنية ا
ب، حزيران/يونيو تحاول الحد من نفوذ لواء الباقر والميليشيات األخرى المتحالفة مع إيران. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، حل

2021. 
 .2019حزيران/يونيو  30 الُمدن،"، للنفوذ االيراني ‘مربعات’أربعة : ‘فيلق المدافعين عن حلب’" 49
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حاج محسن والذي يشاع أنه إيراني، تولى قيادتها بعد مقتل قائدها األصلي في حادث مروري الالمعروف ب
  2018.50مريب في عام 

على سبيل المثال فإن حزب االتحاد الديمقراطي  –في حين أن لدى عدد قليل من الميليشيات أيديولوجيا علنية 
(PYD) ،يهيمن على اإلدارة الذاتية في شمال شرق سورية مرتبط و، الموجود في األحياء الكردية في حلب

أقل أهمية في تحقيق الترابط بين أفرادها من األواصر تبدو األيديولوجيا فإن  –بحزب العمال الكردستاني 
تتقاطع هذه االعتبارات.  في بعض األحيان، 51العائلية أو القضايا المتعلقة باألمن الشخصي وكسب العيش.

بالنسبة على سبيل المثال، فإن االنضمام إلى ميليشيا يشكل في الوقت نفسه طريقة لتحاشي التجنيد اإلجباري و
رجل من حي الشعار، من خلفية ريفية قبلية، شرح أنه  52الطريقة الوحيدة للحصول على المال. لكثيرين

من دخله كسائق تاكسي، سمح لثالثة من أبنائه  دثمانية أفرا وبسبب عدم تمكنه من إطعام أسرته المكونة من
ً من  صارواباالنضمام إلى ميليشيا ينتمي إليها أقارب آخرون. وقال إن أبناءه  ً يقدمون ألسرته جزءا الحقا

أي أولئك الذين ينتمون إلى األسر التي حققت  –رواتبهم وشقة مجانية للسكن. لكن سكان حلب األصليين 
رفضت التعامل معه واتهمت أسرته بممارسة  –مدى عقود من االنخراط االقتصادي والمدني  مكانة على

  53النهب والبلطجة.

 ً ها، لكنها عامل ثانوي. فكما تشير ئفي تشكيل الميليشيات وتجنيد أعضايمكن للهوية القبلية أن تلعب دورا
ي اجتذاب األفراد إلى ميليشيا معينة، قصة سكان حي الشعار، فإن األواصر العائلية داخل القبائل تساعد ف

لكن نادراً ما تتحالف قبيلة بأكملها مع ميليشيا معينة أو مع داعم أجنبي بعينه. فلواء الباقر، على سبيل المثال، 
يقوده أحد أفراد قبيلة البقارة وهو مرتبط بعمق بها، إال أن الكثير من أفراد القبيلة انضموا إلى ميليشيات 

واحدة انضمت كاملة بائل حلبية أخرى مرتبطة جزئياً بفصائل المعارضة، لكن ليس هناك قبيلة ق 54المعارضة.
إلى المعارضة المسلحة أو ظلت مع النظام. بشكل عام، حاول النظام االحتفاظ بعالقات زبائنية مع زعماء 

معارضة المسلحة من القبائل (الوجهاء) لتأسيس ميليشيات صغيرة موالية للنظام لحماية نفسه من هجمات ال
  55نفس القبيلة.

النظام االجتماعي الذي كان سائداً قبل الحرب.  قلبوتتمثل النتيجة العامة لهذه الديناميكيات على األرض في 
ت جانباً، في حين ظهرت نخبة فالعائالت التي امتلكت معظم القوة االقتصادية المحلية على مدى أجيال نُحيّ 

االستياء  56ة الميليشيات، بشكل رئيسي من ضواحي المدينة والريف المحيط بها.جديدة من أمراء الحرب وقاد
الموجه إلى سكان مثل سائق التكسي السابق الذي يقاتل أبناؤه في الميليشيا يعكس الطريقة التي قلبت فيها 

ن يتحدرون من وأولئك الذي صليينالحرب التراتبيات االجتماعية في المدينة وعمقت االنقسام بين الحلبيين األ
ينظرون إلى القوة االقتصادية (والعسكرية) التي باتت الميليشيات  في المجموعة األولى خلفية ريفية. الحلبيون

إلى هذه  تنتمي صليينن قلة من الحلبيين األإبالوالدة. إذ هم الموالية للنظام اآلن تمتلكها على أنها حقهم 
  الميليشيات.

، عندما فاز أمراء 2020وظهر مؤشر واضح على هذا االنقالب في األدوار في االنتخابات البرلمانية لعام 
الحرب بمقاعد على حساب شخصيات تقليدية في عالم األعمال وزبائن النظام. على سبيل المثال، خسر فارس 

م، مقعده. على العكس من ذلك، فاز الشهابي، رجل األعمال الحلبي التقليدي الذي تربطه عالقات وثيقة بالنظا

 
 
 أيار/مايو 4  الُمدن،"، في حلب تخسر مؤسسها.. ونفوذها ‘لدفاع المحليا’"، مرجع سابق؛ و"‘فيلق المدافعين عن حلب’من هو " 50

مع محافظ  مموه مع شعار يظهر رتبته) ويذهب إلى األنشطة العامة. يقلد الحاج محسن مظهر قادة حزب هللا (لحية ولباس 2018
ً علناً، ما يغذي التكهنات بأن لهجته ستكشف أصله اإليراني.  المدافعين عن  فيلق"’حلب وأمين فرع حزب البعث. ولم يتحدث أبدا

 "، مرجع سابق.للنفوذ االيراني ‘مربعات’أربعة : ‘حلب
  ،"، مرجع سابق.مستمر.. النظام يهدد بطرد الوحدات من حلبصراع السيطرة على حي طي " 51
تلين قانونياً من االلتزام الذي يعد االنضمام إلى ميليشيا متحالفة مع النظام حالً للتهديد الوشيك بالتجنيد اإلجباري لكنه ال يعفي المقا 52

تب المجند في منازلهم وتحصيل راتب يبلغ ضعف را تشكله الخدمة العسكرية. لكنه يسمح بشكل عام ألفراد الميليشيا بالخدمة قرب
 "، مرجع سابق.‘فيلق المدافعين عن حلب’من هو الجيش، بالنظر إلى أن الميليشيا تتلقى دعماً إيرانياً. "

سد الموالية لأل والحظ قائالً: "ليس لدى رجالنا وظائف ولم يحصلوا على تعليم، ولذلك فإنهم ينضمون إلى القوات والميليشيات 53
رتها مجموعة مقابلة أجلدعم أسرهم، والحصول على الخبز والزيت المدعومين، وعلى كهرباء مولدات أرخص من قادة الميليشيات". 

  .2020األزمات، حلب، كانون األول/ديسمبر 
 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع سكان من حلب، كانون األول/ديسمبر  54
قبائل في دير الزور. مرجع سابق. استخدم تنظيم الدولة اإلسالمية تكتيكات حماية مماثلة مع زعماء ال "،العشائر في حلب والثورة" 55

"، منظمة ألهليأبناء العشائر في دير الزور من االستقرار إلى الثورة، ديناميكيات الصراع وعوامل السلم اانظر فيصل مشهور، "
 .2017العدالة من أجل الحياة، أيلول/يوليو 

يحة جدد"، أعمال حلبي يعيش في أوروبا اشتكى من خسارة التجار التقليديين للسلطة ووصف النخبة الناشئة بأنها "شب رجل 56
ً المصطلح المحلي للبلطجية الذين يعملون كمنفذين لسياسات النظام. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات عبر  24واتساب،  مستخدما

 .2020تشرين الثاني/نوفمبر 
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حسام قاطرجي، وهو أمير حرب من ريف حلب أصبح شخصية مركزية في تجارة النفط والقمح بين المناطق 
وكان  57التي يسيطر عليها النظام والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية خالل الحرب، بمقعد.

خسر رغم صالته القديمة بدمشق ألنه لم يكن ليناً ومطواعاً بما يكفي،  االعتقاد الشائع في المدينة أن الشهابي
مصالحه االقتصادية والعسكرية مرتبطة وتابعة مباشرة للمصالح االقتصادية  نفي حين أن القاطرجي فاز أل

في حين أن االنتخابات في سورية تجري تحت غطاء من االختيار الشعبي، فإنها و 58والعسكرية للنظام.
   59عملياً لسيطرة النظام. خاضعة

  مقاربات دولية  د.

مثل تلك  جعلتفالواليات المتحدة والدول األوروبية  ؛ات الدولية إلعادة اإلعمار قاتمةإن آفاق المساعد
وتستند مقاربتها إلى قرار مجلس األمن الدولي  60بوجود عملية انتقال سياسي شاملة.مشروطة المساعدات 

ينص على خارطة طريق لمثل تلك العملية االنتقالية. بالنظر إلى عدم قدرة ، الذي 2015لعام  2254رقم 
النظام السوري على اتخاذ حتى أصغر الخطوات في هذا االتجاه، فإن مثل تلك العملية االنتقالية غير مرجحة 

دمشق من موسكو الذي تحظى به دعم البواسطة تدخل عسكري خارجي. و سقاطهإال بانهيار النظام أو إ
  بل أكثر بُعداً. ،هران يجعل هذه االحتماالت غير مرجحة على اإلطالقوط

ً يذكر  عادة اإلعمار حتى اآلن، وركزتا بدالً من ذلك على تعزيز إلوحتى موسكو وطهران لم تبذال جهدا
عقود استخراج الغاز  منة في البالد. إذ يتكون االستثمار الروسي بشكل رئيسي ستراتيجياال امواقعهم
. ولم تظهر الشركات الخاصة الروسية اهتماماً يذكر باالستثمار على نحو أوسع بالنظر إلى اآلفاق الطبيعي

وإيران، التي تواجه تحدياتها المالية الخاصة، اقتصرت  61القاتمة لجني األرباح في ظروف زمن الحرب.
   62على تعهد مشاريع إعادة بناء صغيرة تدعم الميليشيات المتحالفة معها.

، تجعل الدول، والشركات 2020رضت في حزيران/يونيو ة الثانوية على سورية، التي فُ ميركيت األالعقوبا
والمنظمات غير الحكومية األخرى أكثر إحجاماً عن االستثمار في سورية. قانون قيصر لحماية المدنيين لعام 

الكيانات  من قبلركز من جديد على حظر الدعم المادي للنظام السوري، أو التعامالت التجارية معه  2019
ً على ة. وميركيغير األ ً من اإلفراط في االلتزام أثر أيضا قد خلق غموض واتساع هذه العقوبات مناخا

الحكومات المانحة، والكيانات التجارية والمنظمات غير الحكومية، ما دفع البعض إلى تجنب حتى المشاريع 
ر، ربما على لقد أشارت بعض دول الخليج العربية إلى أنها قد تكون مستعدة لدعم إعادة اإلعما 63الصغيرة.

 
 
. وعلى نحو 2020تموز/يوليو  29، عنب بلدي"، يرانيةإ-يدة في مجلس الشعب السوري تعكس محاصصة روسيةدماء جد" 57

ائلة آل بري احتفظ عمماثل، فإن القائد الفخري للواء الباقر، وهي ميليشيا موالية إليران، انتخب عن محافظة ريف حلب، وأحد أفراد 
ت أجرتها مجموعة التقليديين وشيوخ القبائل في البرلمان تراجع بشكل كبير. مقابالبمقعده في حين أن عدد رجال األعمال الحلبيين 

 :Ziad Awad and Agnès Favier, “Elections in Wartime. انظر أيضاً 2020األزمات، حلب، كانون األول/ديسمبر 
The Syrian People’s Council (2016-2020)”, European University Institute Wartime and Post-Conflict 

in Syria Project, 30 April 2020, pp. 13-20. 
دماء " .2021؛ وعبر الهاتف، أيار/مايو 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع سكان في حلب، كانون األول/ديسمبر  58

 رجع سابق."، مإيرانية-كس محاصصة روسيةجديدة في مجلس الشعب السوري تع
ائن في النظام. توزع المقاعد البرلمانية بشكل عام حسب تقدير النظام، والترشيحات الناجحة تعكس تطور عالقات الرعاة بالزب 59

على نطاق واسع، فإن  فبين عمليات التدقيق المكثفة التي يجريها حزب البعث الحاكم واألجهزة األمنية وانتشار المخالفات االنتخابية
 ,Karam Shaar and Sammy Akil .حصول البرلمانيين على مقاعدهم يجري عبر التعيين أكثر مما يجري عبر االنتخاب. 

“Inside Syria’s Clapping Chamber: Dynamics of the 2020 Parliamentary Elections”, Middle East 
Institute, 28 January 2021.  

في إعادة إعمار  ُسبُل الخروج من المأزق األوروبيلنقاش معمق للقضايا التي ينطوي عليها ذلك، انظر تقرير مجموعة األزمات،  60
 ، مرجع سابق.سورية

 .22ق، ص. المرجع الساب 61
ة أجرتها مجموعة المنظمات المرتبطة بالميليشيات المحلية والحلفاء اإليرانيين تقوم بمشاريع تنموية صغيرة للموالين. مقابل 62

ساعدات . وتشمل المشاريع بناء المستشفيات، وتوفير الم2021األزمات مع وسيط عقاري في حي الشعار، حلب، حزيران/يونيو 
يتغلغل اإليرانيون  كيفيات الجرحى وكهربة نُبُّل والزهراء، البلدتان الشيعيتان الواقعتان في ضواحي حلب. "الطبية لرجال الميليش

عماً للميليشيات . تتناقض هذه الخطوات التكتيكية في حلب، والتي تجري د2020تشرين الثاني/نوفمبر  6 العربي الجديد،"، في حلب؟
قليلة في الشرق، من إيران االستراتيجية لمد جذورها في المناطق ذات الكثافة السكانية ال التي تدفع بالمصالح اإليرانية، مع جهود

ياسة الخارجية خالل حمالت التحول الديني وتطوير المؤسسات الدينية واالجتماعية. مراسلة أجرتها مجموعة األزمات مع محلل للس
 دير الزورالراهن"،  ر الزور: مراحل التشيّع منذ البدايات وحتى الوقت. انظر أيضاً "التشيّع في دي2021شباط/فبراير  8اإليرانية، 

 .2020، آذار/مارس 24
63 .July 2020”, 13 ions on Syria: What Comes Next?U.S. Sanct“Crisis Group Commentary,  وضع .

المساعدات اإلنسانية متغير، مع وجود نزعة نحو درجة أكبر من القبول بما يسمى أعمال تعزيز القدرة على الصمود. وينعكس هذا 
المبكر" ثالث مرات، إضافة إلى ، التي تذكر مصطلح "التعافي 2585التغيير في اللغة المستخدمة في قرار مجلس األمن الدولي رقم 
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حتى اآلن، في اتخاذ  ،تتردد هاالتركية في الشمال. لكن عدياتأمل إخراج سورية من الفضاء اإليراني وصد الت
   64المخاطرة.

لقد تمثل النشاط الرئيسي لالتحاد األوروبي على األرض في سورية في توفير المساعدات اإلنسانية، التي 
ً من خالل األمم المتحدة والم نظمات غير الحكومية الدولية. وقد التزمت الدول األعضاء في توزع غالبا

ً سياسياً جوهرياً قبل، الذي يتط2254االتحاد، حتى اآلن، بالقرار   65م الدعم إلعادة اإلعمار.يتقد لب تغييرا
لكن كان هناك تحرك من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي لتوسيع المساعدات بشكل يتجاوز 

 نحوهذه المساعدات التي ُسميت "إنسانية +" أو "تعافي مبكر"، توجه اإلنسانية األساسية. واالحتياجات 
مشاريع إعادة البناء األساسية، مثل إعادة تأهيل المدارس، واألفران وأنظمة الصرف الصحي، لكنها ال تصل 

 66تحتية التي تتطلبها.إلى إعادة اإلعمار بشكل كامل ومنح قروض ومساعدات دولية إلعادة تطوير البنية ال
ريكا موغيريني، مقاربة ي، اقترحت الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية، فيد2017في عام 

"أكثر مقابل أكثر"، يتم بموجبها توسيع برامج التعافي المبكر بشكل كبير بعد اتخاذ دمشق لخطوات ملموسة 
المقاربة بالتفصيل، ناهيك عن محاولة الشروع فيها، بشكل  لم يتم تطوير هذه 67باتجاه المشاركة السياسية.

   68رئيسي ألن النظام لم يظهر استعداداً يذكر لالستجابة حتى بشأن قضايا ثانوية.

لقد فتحت بعض المنظمات اإلنسانية الدولية مكاتب ميدانية في حلب. ممثل مقيم في حلب ألحد هذه المنظمات 
لميداني، وخصوصاً القدرة على إجراء تقييم احتياجات وموقفاً متعاوناً بشكل ذكر تحسناً ملموساً في الوصول ا

رغم ذلك، فإن سكان شرق حلب من نطاق واسع من الخلفيات االجتماعية  69عام من السلطات المحلية.
 والمهنية عبروا لمجموعة األزمات عن تشككهم في أن يستفيدوا من المساعدات الدولية، ألنهم مقتنعون على

 
 

ألشكال التجارة والمساعدات  2021تحوالت في الموقف األميركي، بما في ذلك توضيح لوزارة الخزانة األميركية في نيسان/أبريل 
ن الدولي، اإلنسانية التي تسمح بها عقوبات قانون قيصر (ما يزال القانون يحظر االستثمارات الكبيرة في إعادة اإلعمار). مجلس األم

 U.S. Treasury Department, “FAQ 884” and “FAQ 885”, 5؛ 2021تموز/يوليو  9)"، 2021( 2585"القرار 
April 2021. عممت وزارة الخزانة تفويضات جديدة للمنظمات غير الحكومية لتيسير المساعدات 2021. في تشرين الثاني/نوفمبر ،

 US amends sanctions regulations to ease aid delivery in Syria”, Al-Monitor, 25 November“اإلنسانية. 
2021. 

راتي كيفية في دبي، ناقش وزيرا االقتصاد السوري واإلما 2021على سبيل المثال، في معرض تجاري في تشرين األول/أكتوبر  64
س األعمال قرار بتشكيل مجلاإلماراتي. " –زيادة التعاون االقتصادي واالستثمار، ما أدى إلى تشكيل مجلس األعمال السوري 

 Abbas Al Lawati, “UAE؛ 2021تشرين األول/أكتوبر  20السورية لألنباء،  "، الوكالة العربيةالسوري اإلماراتي
discusses investment with Syria amid foreign policy shift”, Bloomberg, 5 October 2021; Giorgio 
Cafiero and Kristian Coates Ulrichsen, “Where do Gulf states stand on Syria’s decade-old conflict?”, 

Politics Today, 31 March 2021 ؛ و“US sanctions challenge Syria’s Arab League return: UAE”, Al 
Jazeera, 9 March 2021. 

ي ذلك جمهورية فوعدد منها، بما  –وروبي بدأ بإعادة تأسيس عالقات دبلوماسية في حين أن بعض الدول األعضاء في االتحاد األ 65
 Murielوقف. فإن الدول األعضاء المؤثرة فيه لم تشر إلى أي خطط لتغيير هذا الم –التشيك وبلغاريا، لم تقطع تلك العالقات 

Asseburg, “Reconstruction in Syria”, German Institute for International and Security Affairs, July 
2020, p. 25. 

يركية في في مجلس األمن إلقرار "التعافي المبكر" وتوضيح لوزارة الخزانة األم 2021عملية تصويت جرت في تموز/يوليو  66
 Samy Akil عافي المبكر المسموح بها فتحت الباب لهذه األشكال من المساعدات.لقائمة أنشطة الت 2021تشرين الثاني/نوفمبر 

and Karam Shaar, “The politics of early recovery aid in Syria. Is it actually reconstruction aid?”, 
Atlantic Council MENASource (blog), 8 February 2022; U.S. Treasury Department, “FAQ 938”, 24 

November 2021.مدن سورية.  د بدأ العمل على التعافي المبكر بشكل مشترك بين االتحاد األوروبي واألمم المتحدة في عدة. لق
ر/مارس آذا 22صباحاً،  DanStoenescuEU ،10:23@انظر تغريدة لدان ستونسكيو، رئيس بعثة االتحاد األوروبي إلى سورية، 

2022 . 
عة األزمات، . انظر تقرير مجمو2018استكشفت مجموعة األزمات الشروط التي يمكن بموجبها إلعادة اإلعمار أن تبدأ في عام  67

 ، مرجع سابق. ُسبُل الخروج من المأزق األوروبي في إعادة إعمار سورية
68 .op. cit., p. 31”, Reconstruction in Syria“Asseburg, ة المتحدة، الث، المكونة من المملك. وتعد معارضة مجموعة الث

فرنسا "لن يتغيرا  وفرنسا، وألمانيا، عامالً مهماً هنا. دبلوماسي فرنسي أخبر مجموعة األزمات بأن موقف االتحاد األوروبي وموقف
جموعة األزمات، تم التوصل إلى حل سياسي". مقابلة هاتفية أجرتها مإلى أن ي –ال تطبيع، وال رفع للعقوبات وال إعادة إعمار   -

 .2022آذار/مارس  31
تمييز بين يترتب على المنظمات غير الحكومية على األرض أن تناور في متاهة من تعريفات المانحين، حيث يترتب عليها ال 69

قال:  الحكومية درجات "إعادة التأهيل" و"التعافي المبكر" التي يدعمها البعض ويتجنبها البعض اآلخر. ممثل إحدى المنظمات غير
بوب بأكمله. أو . يمكنك أن تستبدل جزءاً من أنبوب متضرر لكن ليس األن'إعادة التأهيل الخفيف'"بعض الجهات المانحة تقبل فقط 

مقبوالً، لكن بعض  يمكن أن يقبلوا بإعادة تأهيل خفيفة فقط للمياه، والصرف الصحي والنظافة. أما دعم سبل العيش فنادراً ما يكون
 مبكر ويرفضونه، ون بالتدريب المهني. إذا أردنا توزيع األسمدة على المزارعين، فإن بعض المانحين يعتبرونه تعافٍ المانحين يقوم

حزيران/يونيو  10د، في حين أن آخرين يقبلونه كتدخل طارئ ألن األمر يتعلق بتأمين الغذاء". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات عن بُع
حمر، وبرنامج في حلب تشمل أوكسفام، ومساعدات الشعب النرويجي، واللجنة الدولية للصليب األ . المنظمات الدولية النشطة2021

  األمم المتحدة اإلنمائي، وموئل التابعة لألمم المتحدة ويونيسيف.
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توزيع المزايا لن المحليين في المنظمات الدولية يبدو بأن النظام يستلم معظم المساعدات ويوجه الموظفي ما
  70في المناطق المتحالفة مع النظام. سكانفقط على ال

  

  

 
 
لبحثية . وتنسجم هذه اآلراء مع تقييم طيف من المنظمات ا2021مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، حلب، حزيران/يونيو  70

 :Syria“ال، المستقلة، بمعنى أن دمشق تحول مسار الموارد بشكل منتظم إلى زبائنها وألغراضها الخاصة. انظر، على سبيل المث
Major Problems with UN Procurement Practices”, Human Rights Watch, 27 January 2022; “Syria in 
2022: New Aid Approaches For an Evolving Crisis”, Center for Operational Analysis and Research, 

6 January 2022, p. 9. 
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III. محاولة العمل في ظل الحكم االفتراسي  

ى األرض. صياغة الحياة عللقد أعادت األشكال الجديدة للحكم التي ظهرت في حلب في فترة ما بعد الحرب 
ي كثير من فالحكم االعتباطي للميليشيات، وعنفها وسلوكها االفتراسي تخلق مخاطر ال يمكن التنبؤ بها ف

لتهم التضخم يد بيئة يصعب على السكان العمل والعيش فيها. األوضاع االقتصادية قاسية، حيث األحيان وتوجِ 
لة في السابق، كسبها. والخدمات األساسية التي كانت تقدمها الدوقيمة الدخول الشحيحة التي يستطيع السكان 

ان على دفع ر السكإما غائبة أو ذات جودة سيئة جداً. وبالتالي يجبَ  ه والصرف الصحيمثل الكهرباء والميا
يتعين  جزء كبير من دخلهم لمقدمي الخدمات الخاصين (خصوصاً بالنسبة للكهرباء). وفي معظم األحيان،

  لتخلي عن الخدمات األساسية.عليهم ا

ويأتي  71بعض سكان حلب السابقين يعودون، لكن عدد السكان يبقى أقل بكثير مما كان عليه قبل الحرب.
الخاضعة لسيطرة  إدلبالعائدون بشكل رئيسي من المناطق التي يسيطر عليها النظام. فالحلبيون في 

ية وسوء المعاملة بسبب الشكوك في أنهم شاركوا المعارضة أو في الخارج يخشون من االعتقاالت العشوائ
  في المعارضة أو دعموها.

لب محركاً حكما تؤثر هذه البيئة على نحو مماثل باالقتصاد وسوق السكن. فرواد األعمال الذين جعلوا من 
أولئك لعودة. ومن بين أولئك األكثر إحجاماً على ا 2011للنمو االقتصادي في سورية في العقد الذي سبق عام 

ع النظام ال مالذين دعموا المعارضة ال يستطيعون العودة، في حين أن أولئك الذين ظلوا حياديين أو وقفوا 
أجهزة أمنية. يستطيعون إيجاد وسيلة لتحقيق الربح في مدينة محرومة من قواها العاملة وتديرها ميليشيات و

فإنهم  الذي تعرض ألضرار بالغة العودة، عندما يحاول السكان السابقون في الجزء الشرقي من المدينة
ير منصفة غيواجهون عوائق إدارية في إعادة بناء منازلهم وتضغط عليهم الميليشيات لبيع بيوتهم بأسعار 

  للمالكين أو يتعرضون للمصادرة الصريحة لممتلكاتهم.

 األحوال المعيشية  آ.

انت في الفترة التي تلت استعادة النظام لها باتت عالمات الفقر أكثر وضوحاً اليوم على سكان حلب مما ك
انهيار  –سائر أنحاء البالد في سواء في حلب أو  –مباشرة. قد يكون أهم عوامل تدهور األحوال المعيشية 

منذ مطلع  بالمئة 99ونحو  2016من قيمتها منذ استعادة حلب عام  بالمئة 85الليرة. فقد فقدت العملة السورية 
لت الحرب السوريين يعتمدون على السلع المستوردة حتى أكثر مما كانوا يفعلون قبل لقد جع 2011.72عام 
، وبالتالي فإن تدني قيمة الليرة جعل تلبية االحتياجات األساسية صراعاً بالنسبة لمعظم السكان. ما 2011عام 

لة للسلع التي يعتمد إلى رفع جزء من دعم الدو تأن الضغوط على مالية الدولة أد وهساهم في تفاقم األمور 
عدد  بالمئة 15قلص بنسبة  2022عليها معظم السكان؛ فقرار اتخذته الحكومة في كانون الثاني/يناير 

المواطنين المؤهلين للحصول على السلع المدعومة، بما فيها الغذاء والوقود، مع التخطيط إلجراء تخفيضات 
بهم في الخارج يجدون أن العديد من المنتجات غير حتى السوريين الذين يتلقون أمواالً من أقار 73أخرى.

   74متوفرة في األسواق.

أحد هذه المنتجات هو الخبز المدعوم من الحكومة. ينتظر الناس في سائر أنحاء سورية بالطوابير لعدة ساعات 
 250يباع الخبز المدعوم بسعر  75لشراء أرغفتهم التي تدهورت جودتها بعد نقص القمح على مستوى البالد.

 
 
لذين غادروا وعادوا إلى اات اإلنسانية التابع لألمم المتحدة تظهر أن عدد السكان والعائدين (السكان بيانات برنامج تقييم االحتياج 71

ً 2021مليون في عام  1.45إلى  2017مليون في عام  1.11حلب خالل الحرب) ارتفع من   ؛ وانخفض عدد المهجرين داخليا
 خالل نفس المدة. 170,000إلى  465,000(السوريون من خارج حلب الذين يعيشون في المدينة) من 

يرة عندما تمت ل 500، مقارنة بنحو 2022ليرة في أواخر كانون الثاني/يناير  3,600بلغ سعر صرف الليرة مقابل الدوالر نحو  72
 US dollar exchange rates”, SP Today, 16 February. 2011ليرة في عام  50و 2016استعادة حلب في أواخر عام 

2022. 
لى ع، وذات المحركات الصغيرة، ظلت مؤهلة للحصول 2008تمثل أحد الشروط في أن وحدها السيارات المصنعة قبل عام  73

شعبية من صناعة ب على هذه السيارات األصغر واألقدم؛ إذ ارتفع سعر أحد الموديالت التي تحظى بالالوقود المدعوم، ما زاد الطل
 596,000 ستبعدالنظام السوري يبالمئة بين ليلة وضحاها في أسواق السيارات المستعملة. عبد هللا البشير، " 10بمعدل  208عام 

ي سوريا بين فقرار االستبعاد من الدعم يشعل سوق السيارات ؛ "2022ير كانون الثاني/ينا 30العربي الجديد، "، أسرة من الدعم
 .2022شباط/فبراير  11"، تلفزيون حلب اليوم، ارتفاع وانخفاض

مل العربات . تع2020كانون األول/ديسمبر  24؛ بيروت، 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، حلب، تشرين الثاني/نوفمبر  74
نتظام. بعض خطوط النقل العامة السابقة ألن علف الحيوانات، على عكس البنزين، رخيص ومتوفر باالتي تجرها الخيول على 

 .2021 نيسان/أبريل 3الدرر الشامية، "، غياب الوقود في مناطق األسد يدفع السوريين الستخدام وسائل نقل غير مألوفة"
75  .Human Rights Watch, 21 March 2021”, Syria: Bread Crisis Exposes Government Failure“  
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) 0.38ليرة ( 1,350كغ، في حين أن الخبز غير المدعوم يكلف  1.1) لكيس يحتوي على دوالر 0.07ليرة (
ً لنفس الكمية. ً من الخبز  76دوالرا ً كبيرا يتمثل أحد أسباب نقص الخبز في األفران الحكومية في أن جزءا

واألمن والميليشيات الذين يتجاوزون المنتج يتم تحويله. ومن بين المسؤولين عن هذا النقص عناصر الشرطة، 
الدور في خطوط "سريعة"، والموزعين الخاصين الذين يبيعون خبز األفران خارج مبانيها بأضعاف السعر 

كما تظهر بوضوح الطوابير  77المدعوم، وفي كثير من األحيان على مرأى من عناصر األمن والشرطة.
  78الخطوط "السريعة" على محطات البنزين.الطويلة التي ينتظر عليها الناس ساعات بجوار 

ويبقى جزء كبير من البنية التحتية المادية للمدينة ركاماً. ويعد مستشفى الكندي الجامعي، أكبر منشأة طبية 
 2013في سورية قبل الحرب، مثاالً على هذه المشكلة. حيث سيطرت عليه المعارضة المسلحة في عام 

هب للحصول على المعادن والمواد الموجودة فيه وبات معطالً تماماً؛ فمعظم ودمره النظام بقصفه، وبعد ذلك نُ 
إضافة إلى ذلك، فإن األبنية التي  79األطباء المؤهلين غادروا وأولئك الذين ظلوا يفتقرون إلى المواد الطبية.

ً القصف الجوي للنظام وروسيا، تنهار عادة وتؤدي إلى مقتل  تعرضت للضرر خالل القتال، خصوصا
أن آالف المباني السكنية  2019يعيشون فيها. وقد وجدت دراسة حكومية أجريت عام  ظلوااألشخاص الذين 

، أجرت السلطات عمليات إخالء عاجلة 2021معرضة لخطر االنهيار الوشيك. في كانون األول/ديسمبر 
من تلقاء ذاتهما قبل أن خالل الحرب؛ اثنين من بينها انهارا  كبيرةلثالثة مباٍن كانت قد تعرضت ألضرار 

  80يتمكن العمال من هدمهما.

كما تضررت شبكة الكهرباء والقدرة على التوليد بشكل كبير في الحرب ولم يتم إصالحها بعد. في غرب 
حلب، يحصل السكان على الكهرباء التي توفرها الدولة لنصف يوم، على أساس ثالث ساعات وصل وثالث 

الزمني للمقاطعة بشكل متكرر في أشهر الشتاء التي يرتفع فيها الطلب  ساعات قطع. ويتعرض هذا الجدول
إمدادات الوقود وتتعطل شبكة الكهرباء ذات البنية السيئة. جزء كبير  دء إلى أقصاه، وعندما تنفعلى الكهربا

هكذا و 81من شرق المدينة يتلقى بضع ساعات فقط من الكهرباء التي تقدمها الدولة يومياً في أفضل الظروف.
 2013أولى المولدات في عام  ُركبتيتحول السكان إلى مشغلي المولدات الخاصة لتأمين الطاقة الكهربائية. 

من قبل أفراد قوات الدفاع الوطني، بينما يوجد اليوم الكثير منها تدير كل منها المجموعة المسلحة المهيمنة 
لى سوق الكهرباء في شرق ووسط حلب؛ وتفعل في الحي. وتسيطر الميليشيات المدعومة من روسيا وإيران ع

الميليشيات العائلية الكردية الشيء نفسه في حي الشيخ مقصود؛ وتوفر المخابرات العسكرية الكهرباء إلى 
   82حي حلب الجديدة، حيث مقرها.

حكوميون كثير من العمال وموظفي الدولة ينفقون جزءاً كبيراً من رواتبهم على الكهرباء. ويتلقى الموظفون ال
دوالراً شهرياً) ويحصل العمال  19إلى  17ليرة ( 70,000و 60,000متوسطو المستوى رواتب تتراوح بين 

ً ( 10,000و 3,000اليدويون على ما بين  دوالراً). وتكلف كمية الكهرباء من المولدات  3-1ليرة يوميا
بالطبع، فإن  83دوالراً شهرياً). 70ة (لير 240,000 الالزمة لتشغيل األجهزة الكهربائية األساسية عادة نحو

  لدى السكان نفقات أخرى غير الكهرباء. 

 
 
ن الخبز هي بالمئة من متلقيه، الحظ مسؤول حكومي أن الكلفة الكاملة لكل كيلو غرام م 10عند اإلعالن عن رفع الدعم عن  76

باط/فبراير ش 1، "، تلفزيون سورياحكومة النظام السوري تحّدد سعر الخبز للمستبعدين من الدعمالراً). "دو 0.50ليرة ( 1800
2022. 

ار باعة مع انتش. انظر أيضاً "2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع موظف في فرن حكومي، حلب، كانون األول/ديسمبر  77
 .2021شباط/فبراير  2 عنب بلدي،"، ص في حلبتتناق ‘المدعومة’.. المخصصات  الخبز المتجولين

 .2020كانون األول/ديسمبر  19حلب اليوم، في توزيع المحروقات في حلب"، ‘ ومحسوبيات  واسطة"’ 78
 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع موظف في مديرية الصحة، حلب، كانون األول/ديسمبر  79
لب بعد ح؛ "حي الصالحين في 2019شباط/فبراير  4عنب بلدي، "، مهدد بالسقوطمحافظة حلب تقرر إخالء عشرة آالف بناء " 80

 .2021كانون األول/ديسمبر  27هاشتاغ سورية، إخالئه من سكانه"، 
اسطات وإتاوات .. و الكهرباء في مدينة حلب. انظر أيضاً "2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، حلب، تشرين الثاني/نوفمبر  81

 .2020تشرين الثاني/نوفمبر  24فوكس، حلب "، ورشى
حلب،  ؛ ومع سكان في2021مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع أحد مشغلي المولدات الخاصة، شرق حلب، حزيران/يونيو  82

العمل لسماح لهم بل. غالباً ما يدفع مشغلو المولدات المستقلون أتاوات للميليشيا المهيمنة في حي معين 2020كانون األول/ديسمبر 
 "، مرجع سابق... واسطات وإتاوات ورشى الكهرباء في مدينة حلبهناك. "

ستمدة من المولدات الخاصة في حين يتم قياس الكهرباء التي توفرها الدولة وتدفع فواتيرها طبقاً لالستهالك الفعلي، فإن الكهرباء الم 83
وقت من األوقات،  القصوى للكهرباء المتوفرة ألحد الزبائن في أيفي حلب تباع بسعر يحدد أسبوعياً. وتوضع األسعار طبقاً للكمية 

شغل المولد لكل زبون. موتقاس باألمبير. وبالتالي فإن الحد األقصى والكلفة األسبوعية لالشتراك تحددها قوة قاطع الدارة الذي يركبه 
؛ ومع سكان من حلب، تشرين 2021مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مشغل مولد خاص، شرق حلب، حزيران/يونيو 

ترهق  ‘يراتاألمب’.. أسعار  أصحاب المولدات يتذرعون بغالء المحروقات. وللمزيد من المعلومات، انظر "2020الثاني/نوفمبر 
كانون  3دي، عنب بل"، األسمنت يرتفع في حلب وحركة البناء والترميم تتراجع؛ و"2021شباط/فبراير  8عنب بلدي، "، أهالي حلب

 .2021ثاني/يناير ال
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السكان العاديون ومالكو األعمال على حد سواء يشتكون من األسعار التي يفرضها مشغلو المولدات، الذين 
 ً  ،إضافيةكهرباء لحصول على على المستهلكين تبلغ أضعاف األسعار التي تضعها الدولة ل يفرضون أسعارا

وفي كثير من األحيان يوفرونها لعدد أقل من الساعات مما تم االتفاق عليه، بينما يطالبون بدفعات إضافية 
فارس الشهابي، وهو رجل أعمال بارز ال يشارك في اقتصاد توليد  84إلصالح المعدات عندما تتعطل.

اً أن الهدف الحقيقي لسياسات التقنين ، مدعي2021ر عن إحباطه علناً في كانون الثاني/يناير الكهرباء، عبّ 
التي تتبعها الدولة يتمثل في دعم مشغلي المولدات. ومضى إلى حد مقارنة شركة الكهرباء التي تديرها الدولة 
بتنظيم الدولة اإلسالمية، مشيراً إلى األثر السلبي القتصاد توليد الكهرباء على مناخ األعمال في المدينة وعلى 

   85سبل عيش الناس.

إال أن الضغط الذي تشكله أسعار الكهرباء على موازنات الحلبيين سببه أيضاً انهيار الليرة. فسعر السوق هو 
ً  أمبيردوالراً) لكل  2.78نحو عشرة آالف ليرة ( واستناداً إلى دراسة  86لثمان ساعات كهرباء يومياً. أسبوعيا

زل في السوق في حلب، يتعين على مشغل المولدة للبنك الدولي حول اقتصاد المولدات في لبنان وأسعار الدي
ً  1.69( ليرة 100,6طلب  وبالتالي فإن مشغلي المولدات يتمتعون بهامش ربح قدره  87) ليستعيد كلفته.دوالرا

  ، وهو ربح جيد لكنه ال يبلغ عدة أمثال الكلفة كما يدعي السكان.بالمئة 39

 ً المولدات،  في تحميل مسؤولية ارتفاع األسعار لمشغلي بعبارة أخرى، في حين أن المواطنين مخطئون جزئيا
ر إلى أن حتى فإنهم يواجهون بالتأكيد مصاعب في دفع قيمة الكهرباء. عالوة على ذلك، فإن هذا التحليل يشي
ردات لجميع مشغلي المولدات يواجهون تكاليف مرتفعة جداً نتيجة انخفاض قيمة الليرة واعتمادهم على الوا

  ي يستعملونها لتوليد الكهرباء.المدخالت الت

هذه الظروف ال تقتصر على حلب؛ فطوابير الخبز والوقود الطويلة مشاهد منتظمة في دمشق وعدة مدن 
تهيمن الميليشيات وقوات األمن على  88أخرى، والنقص المماثل في الكهرباء شائع في سائر أنحاء البالد.

اكن أخرى أيضاً. فالميليشيات المدعومة من إيران تتنافس مع الحياة اليومية وتتنافس مع بعضها بعضاً في أم
بشأن أرباح القمح بين  2021قوات أمن النظام في دير الزور، على سبيل المثال، وأدى نزاع في أيار/مايو 

قائد قوات الدفاع الوطني وأفراد من قوات األمن في ريف حماة إلى قيام األخيرة بحرق هكتارات من 
المسلحة أقل حدة في المناطق التي لم تخرج عن سيطرة النظام،  طرافلوك االفتراسي لألالس 89المحاصيل.

لكنها ليست غائبة تماماً. ففي ضاحية جرمانا قرب دمشق، على سبيل المثال، أزالت الحكومة حواجز تفتيش 

 
 
  مرجع سابق. "،ترهق أهالي حلب ‘األمبيرات’.. أسعار  أصحاب المولدات يتذرعون بغالء المحروقاتانظر، على سبيل المثال، " 84
في  .2021 ني/ينايركانون الثا 5تلفزيون سوريا، "، والالذقية الشهابي يهاجم النظام بألفاظ قاسية والتسمم القاتل يصل طرطوس" 85

دعى أن الكهرباء التي احين ال يعلن عن العمليات الداخلية في شركة الكهرباء، فإن السكان قالوا إن قائداً بارزاً إلحدى الميليشيات 
وايتهم، فإن موظفي ويطالب بدفع ثمنها. وطبقاً لريعتقدون أنهم يحصلون عليها من شبكة الكهرباء تأتي في الواقع من مولدة يشغلها 

، كانون الدولة لم يستطيعوا وقفه بسبب الميليشيا جيدة التسليح التي تقف وراءه. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، حلب
اء ومتعهدي ربتواطؤ بين موظفي شركة الكه. ينشر الكثير عن مثل هذا السلوك في الصحافة المحلية. انظر "2020األول/ديسمبر 

"، مرجع ى.. واسطات وإتاوات ورش الكهرباء في مدينة حلب؛ "2021كانون الثاني/يناير  21حلب اليوم، "، األمبيرات في حلب
في  . كرر الشهابي هذه االنتقادات2021نيسان/أبريل  21، الجمهوريةسابق؛ ومصطفى أبو شمس، "صورة لحلب المتروكة"، 

ً على ندما هاجم الحكومة في منشور على فيسبوك ادعى فيه أن األموال التي ينفقها الحلبي، ع2022كانون الثاني/يناير  ون شهريا
سناك "، يست حالً؟ل ‘البندقة’فارس الشهابي: متى نتعلم أن ميغاوات. " 10كهرباء المولدات كافية لبناء محطة توليد كهرباء بطاقة 

 .2022كانون الثاني/يناير  22سوري، 
 2021ع عام ليرة في مطل 5,000إلى  2020ليرة لألمبير أسبوعياً لثمان ساعات يومياً في أواخر عام  2,500من قفز السعر  86

 10,000لسعر إلى بسبب االرتفاع في أسعار الديزل واالنخفاض في قيمة الليرة. ودفعت الزيادات الالحقة في كلفة الديزل محلياً ا
ولدات . مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مشغل إحدى الم2021األول/ديسمبر في كانون  15,000ليرة في حزيران/يونيو و

بزنس 2بزنس ليرة سورية.. استغالل أم أزمة؟ 10,000 األمبير في حلب بـ. انظر أيضاً "2021الخاصة، شرق حلب، حزيران/يونيو 
يل نيسان/أبر 10،عنب بلدي"، مواطنين إللغائها الليلية يدفع ‘األمبيرات’.. ارتفاع أسعار  حلب؛ "2021نيسان/أبريل  3"، سورية
  .2021كانون األول/ديسمبر  30 الحل،"، ارتفاع أسعار األمبير في حلب يدفع األهالي لفصل اشتراكاتهم؛ و"2021

 انظر الملحق (آ) لمزيد من التفاصيل حول هذه الحسابات. 87
تي توفرها وجودها شائع في الضواحي، التي ال تصلها الكهرباء الال تستعمل المولدات على نطاق واسع في مركز دمشق لكن  88

 ‘األمبيرات’ورة فات. انظر أيضاً "2022الدولة سوى ساعات قليلة في اليوم. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، دمشق شباط/فبراير 
كهرباء أزمة ال؛ "2021ل/أكتوبر تشرين األو 13عنب بلدي، "، والمازوت توقف عمل الورشات والمهنيين في الغوطة الشرقية

ت من الكهرباء . كما تتلقى حمص بضع ساعا2022كانون الثاني/يناير  4العربي الجديد، "، تضع السوريين في مواجهة غالء البدائل
افظ حمص محباء. "يومياً، األمر الذي دفع المحافظ إلى انتقاد وزير الكهرباء علناً لحرمان المدينة من حصتها المنصفة من الكهر

 .2021كانون األول/ديسمبر  26 الحل،"، !‘الواقع سيء’..  يهاجم الحكومة السورية بسبب الكهرباء
بع للنظام خالف بين مليشيات تت؛ و"2020كانون األول/ديسمبر  1الشرق األوسط، "دير الزور، ضحية ابتزاز الميليشيات"،  89

 .2021أيار/مايو  17العربي الجديد، "، السوري تعمق جراح المدنيين في ريف حماة
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 من ما، لكن الميليشيات وعناصر األ2019كانت مصادر ألرباح غير شرعية لقوات األمن في مطلع عام 
  90زالوا يفرضون رسوماً على التجارة، خصوصاً في مواد البناء.

 عوائق العودة  ب.

األحوال المعيشية الصعبة والسلوك االفتراسي الذي ناقشناه في األجزاء السابقة تجعل العودة مستحيلة أو غير 
الناس عادوا إلى شرق جروا بسبب الحرب. رغم ذلك، فإن بعض جذابة نهائياً للكثير من سكان حلب الذين هُ 

)، بشكل رئيسي من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سورية. انخفض عدد سكان 2المدينة (انظر الشكل 
عندما  2017في كانون الثاني/يناير  220,000إلى  2004مليون نسمة في عام  1.3األحياء الشرقية من 

ً منذ ذ 310,000استعادها النظام؛ وقد عاد  لك الحين. على العكس من ذلك، فإن عدد سكان مواطن تقريبا
. 2017في كانون الثاني/يناير  545,000إلى  2004في عام  350,000األحياء المركزية ارتفع من نحو 

وبالنظر إلى أن هذه المنطقة لم تخرج عن سيطرة النظام، فإنها عانت من قدر أقل من النزوح وشكلت مالذاً 
. وانخفض 2017فقط من السكان السابقين عادوا منذ عام  26,000من العنف.  للكثير من السكان الذين هربوا

في كانون  300,000إلى  2004في عام  405,000عدد سكان األحياء القديمة في وسط المدينة من نحو 
   80,000.91 وارتفع منذ ذلك الحين إلى نحو 2017الثاني/يناير 

  2021آذار/مارس  – 2017الثاني/يناير . العائدون إلى حلب حسب الحي، كانون 3 الشكل

 إدلبلكن العودة خطيرة بالنسبة ألغلبية المهجرين من حلب، الذين انتقلوا خالل الحرب إلى تركيا أو إلى 
وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في الشمال الغربي. وحدها حقيقة أنهم عاشوا 

تعاطفهم مع أنشطة المعارضة المسلحة ب شكض العائدين إلى الظام تعرّ خارج المناطق التي يسيطر عليها الن
ويمكن اعتقال العائدين  92أو المشاركة النشطة فيها. ويمكن لهذا الشك أن يكون ذريعة لالعتقال أو االستغالل.

من مناطق المعارضة بتهمة النشاط المعارض أو تجنب الخدمة العسكرية اإللزامية. ويمكن للشرطة أن 
  93تجز آخرين ببساطة للحصول على فدية.تح

 
 
 .0192آذار/مارس  4، زمان الوصل، ".. جرمانا نظيفة من حواجز األسد ومخاوف من استمرار السرقات و"التشبيح دمشق" 90
 انظر الملحق (آ) حول تصنيف األحياء، وبيانات العودة ومنهجيتها. 91
ديسمبر ؛ ومع سكان من حلب، كانون األول/2021حزيران/يونيو  مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مختار في شرق حلب، 92

 .2020تشرين الثاني/نوفمبر  11. مراسلة أجرتها مجموعة األزمات مع باحث متخصص بحلب، 2020
 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع سكان من حلب، كانون األول/ديسمبر  93
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لقد أوجد النظام آلية لتيسير المصالحة والعودة، سميت "تسوية الوضع األمني"، لكنها ال توحي بالكثير من 
الثقة. تنطوي العملية على تسوية وضع الشخص المعني لدى األجهزة األمنية األربعة الرئيسية والتحقق من 

لكن ثمة أشخاص يذكرون أن عملية تسوية  94ت الخدمة العسكرية اإلجبارية.أن الشخص قد حقق جميع متطلبا
أحد المخاتير  95الوضع تعرضهم لخطر االعتقال واالبتزاز بشكل أكبر في التفاعالت التالية مع عناصر األمن.

ومسؤول سابق في حزب البعث في شرق حلب استذكر أن قوات األمن تسأل بشكل منتظم عن الشباب الذين 
كوا في عمليات المصالحة، من أجل "دعوتهم" لـ "زيارة" أحد الفروع األمنية، حيث يتم اعتقالهم. شار

   96وكثيرون يختفون.

د العودة. إذ ال يعترف النظام بسجالت الزواج، أو الوالدة أو حتى وثائق السجل المدني األساسية يمكن أن تعقّ 
ذاتية، ما يدفع الكثير من الحلبيين المهجرين إلى البقاء الوفاة التي تصدرها المعارضة أو سلطات اإلدارة ال

خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام. آخرون قد يضطرون إلى القيام بعمليات التفاف غريبة. هناك 
إلى حلب بعد سنتين  رة المعارضة، وأنجبا طفالً. عادازوجان تزوجا وهما مهجران في منطقة خاضعة لسيط

ن على أنه يسجال ابنهما البالغ من العمر سنتوسجال نفسيهما على أنهما "تزوجا للتو". وبعد تسعة أشهر، 
 97حديث الوالدة.

كما تلعب ديناميكيات النزوح دوراً بين أحياء حلب الشرقية والغربية. فأولئك الذين ظلوا في الجزء الشرقي 
أي كانوا ممن يفتقرون إلى  –ه كانوا بشكل رئيسي فقراء و/أو كبار في السن المدمر بعد استعادة النظام ل

كثير من سكان  98الوسائل التي تمكنهم من الخروج أو الذين يخافون من المجهول أكثر مما يخافون من البقاء.
ت ذويهم وا مدخراتهم ويعتمدون على تحويالدن حالياً إلى غرب المدينة، استنفشرق حلب السابقين، النازحو

لدفع أجور شققهم في الجزء الغربي من المدينة، الذي تعرض لقدر أقل بكثير من الدمار ويتمتع بدرجة أفضل 
   99من األمن ومن الخدمات العامة.

أكدت هجرة سكان شرق حلب وغير الحلبيين إلى غرب المدينة خالل وبعد القتال على انقسامات الهوية التي 
الجهات الفاعلة االقتصادية  100أسهمت في قلب تراتبية السلطة في المدينة.و 2011كانت سائدة قبل عام 

المهيمنة في حلب اليوم هي بشكل رئيسي تجار وقادة ميليشيات أسسوا أنفسهم خالل العقد األخير ويفتقرون 
ارتهم إلى جذور في المدينة. كما أشرنا أعاله، فإن الكثير من السكان األصليين مستاؤون مما يشعرون أنه خس

لملكية المدينة ويشعرون بالنقمة ضد السكان الذين يعودون بجذورهم إلى الريف، رغم أن معظم هؤالء الناس 
  عانوا أضراراً مشابهة من الحرب والنهب واالستغالل.

 
 
 17 زيرة،الج"، .. كابوس جديد يؤرق سكان محيط دمشق تسوية الوضعأيضاً " "تسوية وضع"، وزارة الخارجية السورية. انظر 94

 .2018حزيران/يونيو 
طر التجنيد "ابتزاز واعتقاالت" مرجع سابق. حتى بالنسبة ألولئك الذين ال يشك بأنهم شاركوا في أنشطة المعارضة، فإن خ 95

ات الرئيسية وتداهم رطة العسكرية بشكل دوري نقاط تفتيش على التقاطعاإلجباري يشكل رادعاً كبيراً يمنعهم من العودة. إذ تقيم الش
ق الشبان للخدمتين الشرطة العسكرية تبدأ بحملة في حلب لَسوالمنازل للعثور على الرجال المطلوبين للخدمة العسكرية اإلجبارية. "

ً في حلبقوات النظام تعتقل ؛ و"2021شباط/فبراير  4عنب بلدي، "، اإللزامية واالحتياط  9ليوم، احلب "، !.. والسبب شخصا
 .2020تشرين األول/

رات عن . في شرح هذه الدعوة، علق المختار قائالً: "سمعت عدة م2021مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، حزيران/يونيو  96
ضد  هرة أو قاتلعناصر أمن وموظفين ال يسامحون أي شخص وقف ضد [النظام]، أو عبر عن مواقف معارضة، أو شارك في مظا

 ً  Syria: Former Refugees Tortured, Raped, Disappeared after Returning“الحكومة السورية". انظر أيضا
Home”, Amnesty International, 7 September 2021. 

النتظار ا. كان على الزوجين 2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع أحد سكان طارق الباب، حلب، كانون األول/ديسمبر  97
 ر إضافية ألن األعراف االجتماعية تحتم أنه ال يمكن إنجاب أطفال إال من قبل رجل وامرأة متزوجين.تسعة أشه

وابط عائلية أحد سكان شرق حلب منذ مدة طويلة، ممن ظلوا في حيهم منذ بداية االنتفاضة، الحظ أن معظم األسر التي لها ر 98
. أما األشخاص ل الصراع أو غادرت إلى مناطق المعارضة أو إلى الخارجواسعة في الجزء الغربي من المدينة انتقلت إلى هناك خال

ت أجرتها الذين ظلوا في شرق حلب فكانوا بشكل رئيسي من الريف أو قادمين جدد إلى المدينة، وذوي إمكانات محدودة. مقابال
 .2020مجموعة األزمات، حلب، كانون األول/ديسمبر 

ه لم حي القاطرجي شرق حلب لكنه يستأجر شقة ذات أجر مرتفع في غرب حلب، قال إنأحد موظفي الحكومة يمتلك شقة في  99
قات والنقل العام يستطع العودة إلى القاطرجي، ألن الحي يفتقر إلى الكهرباء، وليس فيه مدارس أو مستشفيات، ويعاني من سوء الطر

ستطيع أن ت. "سأعود إلى شقتي في القاطرجي عندما اوألن سكانه يتعرضون لمخاطرة دائمة من استغالل ومضايقات الميليشيا –
 .2020أشعر باألمان وألبي احتياجاتي األساسية. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، حلب، كانون األول/ديسمبر 

حلب م من شرق هبالمئة من السكان المحليين  85أحد سكان حلب من الجيل القديم يعيش في حي من أحياء غرب المدينة قدّر أن  100
ً جديدة ال تعرف شوارع المدينة أو أحيائها. يريدون  أو انتقلوا إلى المدينة خالل الحرب. وعلى حد تعبيره: "اليوم، التقي وجوها

م بأسعار مبالغ الوظائف الحكومية من أجل منح المشاريع الحكومية لمعارفهم و [إجبار الحكومة] على شراء مواد من مخازن معارفه
لب، كانون ح. ليس لديهم أي روابط عاطفية بالمدينة وال ينتمون إليها". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بها لتحقيق الربح

 .2020األول/ديسمبر 
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صور األقمار الصناعية التي توضح انبعاثات الضوء تظهر بشكل صارخ االنقسام بين شرق المدينة وغربها، 
األيام  2012 أبريل). وتمثل الصورة التي تعود بتاريخها إلى نيسان/ 4أو بعد الحرب (الشكلسواء خالل 

األخيرة قبل اندالع القتال في حلب، عندما كانت األضواء واضحة في جميع أجزاء المدينة. بحلول عام 
صاً في األحياء ، خصو2020، أظلمت المدينة بشكل كامل تقريباً. ويبدأ الضوء بالعودة ببطء في عام 2016

، على األرجح بسبب تراجع قدرة الحكومة وأصحاب 2021الغربية، لكنه يتراجع مرة أخرى في عام 
تظهر هذه السلسة من الصور ليس فقط ضآلة الكهرباء في الشرق،  101المولدات الخاصة على إنتاج الكهرباء.

  بل أيضاً العودة غير المتناسبة إلى األحياء الغربية.

  حلب: انبعاثات الضوء ليالً بمرور الوقت. 4 الشكل

  ألعمال في النظام الجديدا  ج.

التي  داد ألسر حلب الصناعية والتجاريةدمرت الحرب المستودعات، وشردت العمال وهدمت سالسل اإلم
كانت تدير اقتصاد حلب قبل الحرب. نقل أكبر المنتجين الصناعيين عملياتهم إلى الخارج، وبشكل رئيسي 

في حين أن بعض الصناعيين احتفظ بوجود محدود، ورمزي في كثير من األحيان في  102ا ومصر.إلى تركي
حلب، بحيث يكون قادراً على التوسع حالما تتحسن الظروف، فإن كثيرين يفتقرون إلى الموارد التي تمكنهم 

تجات مثل لكن بعض الورشات األصغر عادت إلى العمل، حيث يصنع الحرفيون األفراد من 103من فعل ذلك.

 
 

ي نيسان/أبريل فبالمئة فقط من تلك المسجلة  3تشكل  2016انبعاثات الضوء اإلجمالية المسجلة في حلب في صورة نيسان/أبريل  101
ي حين أن صورة ، ف2012بالمئة مما كان عليه اإلجمالي في عام  18إلى  2020لمسجلة في نيسان/أبريل . ارتفعت االنبعاثات ا2012

 .2012بالمئة فقط من إجمالي عام  12سجلت  2021عام 
لول/سبتمبر ؛ أيار/مايو وأي2020مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع رجال أعمال حلبيين، تشرين الثاني/نوفمبر  102

2021. 
على حد تعبير أحد رجال األعمال، فإن الصناعيين الكبار الموجودين في حلب "يبيعون ويشترون األمل"، في محاولة "ليكونوا  103

أمام المنعطف" إذا تحسنت األحوال وعندما تتحسن، بدالً من تحقيق األرباح. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع تجار وسكان، 
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األحذية واألثاث الخشبي يدوياً. كثير من هذه الورشات أنشأها مهاجرون في األحياء السكنية وليس رجال 
  104األعمال التقليديين في المناطق الصناعية.

ذين لم تكن يأتي األمن على رأس قائمة العقبات التي تحول دون عودة األعمال. كثير من رواد األعمال، ال
رضة دعموا المعا الحكم العشوائي والعنيف للنظام، عجبهمعلى التعامل مع الدولة والذين ال ي سبل عيشهم تعتمد

ن خارج المناطق ويواجهون اآلن عمليات التدقيق التي تفرضها األجهزة األمنية على جميع الحلبيين العائدين م
  التي يسيطر عليها النظام.

مال. فالكثير من العمال المهرة انضموا إلى المعارضة، مشكلة أخرى بالنسبة للصناعيين تتمثل في نقص الع
أو لديهم أفراد في عائلتهم الممتدة فعلوا ذلك، وبالتالي فإنهم يخشون من أن يعلقوا في شبكة األجهزة األمنية 
إذا عادوا إلى حلب. حتى الشباب غير المهرة والذين ال تربطهم عالقات بالمعارضة يخشون العمل في المدينة 

معظم العمال في المعامل إما مراهقون أو رجال فوق سن  105التهديد الذي يشكله التجنيد اإلجباري. بسبب
). مع عدم توفر 42و  18 الخامسة واألربعين (بالنظر إلى أن سن الخدمة العسكرية اإلجبارية يقع بين سن الـ

  106ى نحو متزايد على العامالت اإلناث.العدد الكافي من الرجال، قال متعهد ألعمال البناء إنه بدأ باالعتماد عل

وتشكل الصعوبات التشغيلية رادعاً ثالثاً لالستثمار. فالتيار الكهربائي الذي ال يمكن الركون إليه من الشبكة 
العامة يعني انقطاعات مكلفة ورسوم مرتفعة لمولدات الكهرباء الخاصة، كما وصفنا أعاله. وقد التهم التضخم 

كه التجار والصناعيون الصغار الذين احتفظوا بمدخراتهم في سورية، مما يجعل من رأس المال الذي يمتل
حتى أولئك الذين يحتفظون  107المستحيل بالنسبة لهم شراء منتجات جديدة ومعدات استثمارية من الخارج.

التي  برأس مالهم خارج البالد يواجهون صعوبات في استيراد قطع التبديل والمواد الالزمة لصنع المنتجات
ب هذه المواد عبر تتخصص حلب في صنعها، مثل األنسجة والمواد البالستيكية. يتعين على الصناعيين تهري

معظم رجال  2011.108، األمر الذي يجبرهم على دفع أضعاف ما كانوا سيدفعونه قبل عام لبنان أو تركيا
صناعات صغيرة مثل إنتاج الثياب، األعمال األكبر سناً الذين ما زالوا موجودين في المدينة ينخرطون في 

الرشى التي يأخذها مسؤولو الدولة ورسوم الحماية  109واألعمال الخشبية واألعمال المعدنية األساسية.
(األتاوات) التي تفرضها الميليشيات وقوات األمن تضيف إلى التكاليف التشغيلية للجميع، سواء التجار، أو 

  110أسواق حلب. الصناعيين أو حتى البائعين الصغار في

الشركات الجديدة التي فتحها رواد أعمال أسسوا أنفسهم خالل وبعد الحرب أبسط وأقل إنتاجية بكثير من تلك 
التي كانت موجودة في حلب قبل الحرب. يركز هؤالء بشكل رئيسي على الخدمات، بما في ذلك المطاعم، 

أكثرها نجاحاً على العالقات مع الميليشيات ويعتمد  111والمقاهي، ومحالت بيع األطعمة السريعة والمخابز.
واألجهزة األمنية لتهريب الوقود والسلع التركية، التي يفضلها السوريون األثرياء على المنتجات الصينية أو 
السورية. هؤالء الالعبون الجدد المرتبطون بالميليشيات يهمشون النخبة القديمة. وهذه الديناميكية كانت 

، 2011بين فارس الشهابي، رجل األعمال البارز قبل عام  2020ي حزيران/يونيو واضحة في الصراع ف
وخضر علي طاهر، بائع الدجاج السابق من طرطوس الذي كان يقود ميليشيا مقربة من الفرقة الرابعة خالل 
ة الحرب ويدير اآلن شركات ضالعة في التجارة والتهريب عبر الحدود، وأيضاً في تشكيل قوة حماية أمني

في أعقاب اتهامات من الشهابي بثت على التلفزيون الحكومي بأن طاهر دمر  112تحمي الحجاج اإليرانيين.

 
 

كانون األول/ديسمبر  18. مراسلة أجرتها مجموعة األزمات مع أحد الحلبيين المقيمين في تركيا، 2020حلب، كانون األول/ديسمبر 
2020 . 

 .2021كانون الثاني/يناير  5مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع موظف في األمم المتحدة، بيروت،  104
دي عناصر األمن تجعل من المستحيل على العمال تفاحواجز النظام المنتشرة على التقاطعات الرئيسية في سائر أنحاء المدينة  105

ا. مقابالت أجرتها عندما ينتقلون إلى منطقة الشيخ نجار الصناعية، حيث يوجد الكثير من المصانع التي تحاول إعادة إطالق عملياته
رين تش 11ي حلب، . مراسلة أجرتها مجموعة األزمات مع باحث متخصص ف2020مجموعة األزمات، حلب، كانون األول/ديسمبر 

 .2020الثاني/نوفمبر 
 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، حلب، كانون األول/ديسمبر  106
رواتهم. لم يعد من ما يضيف إلى هذه الخسائر المحلية األزمة المصرفية في لبنان، حيث كان كثير من التجار الحلبيين يودعون ث 107

-Lebanon crisis wreaks havoc on Syria’s war“أن معظمها قد ضاع.  الممكن الوصول إلى هذه األصول، ومن المرجح
torn economy”, Reuters, 29 November 2019. 

مال حلبي في ؛ ومع رجل أع2020كانون األول/ديسمبر  18مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع حلبي مقيم في تركيا،  108
 .2020تشرين الثاني/نوفمبر  24أوروبا، 

 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عضو غرفة صناعة حلب، حلب، تشرين الثاني/نوفمبر  109
ً 2020تشرين الثاني/نوفمبر  24مراسلة أجرتها مجموعة األزمات مع رجل أعمال حلبي في أوروبا،  110 حكومة ". انظر أيضا

 .2020تشرين األول/أكتوبر  17حلب اليوم، "، النظام تجبر التجار على نقل بضائعهم إلى سوق العامرية في حلب
 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، حلب، كانون األول/ديسمبر  111
 .2019آذار/مارس  26بلدي، عنب "، .. رجل األعمال الذي أجبر وزير الداخلية على التراجع خضر طاهر" 112
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صناعة البالستيك في حلب بإغراق السوق بالواردات غير القانونية، منعت وزارة الداخلية العمل مع طاهر. 
مقابلة الشهابي من موقع القناة التلفزيونية الحكومية  حذفتإال أن طاهر استخدم عالقاته بالنظام إللغاء القرار و

   113على اإلنترنت.

ن، كما اتضح كما يشارك مسؤولو الدولة في الممارسات االفتراسية التي يتعرض لها رواد األعمال التقليديو
، 2020من االتفاق بين غرفة تجارة حلب ومديرية الجمارك السورية. ففي أواخر كانون األول/ديسمبر 

لمركزي اادر مسؤولو الجمارك كميات كبيرة من السلع من تجار حلب التقليديين وتحركوا إلغالق السوق ص
ك كانوا على أساس أن التجار كانوا قد تهربوا من دفع الرسوم الجمركية. رد التجار بأن موظفي الجمار

إغراق لسماح لهؤالء بيحاولون الحصول على رشى إضافة إلى المبالغ التي يتلقونها من أمراء الحرب ل
واألجهزة  السوق بالسلع المهربة من تركيا. أدى النزاع إلى اجتماعات لغرفة التجارة، ومديرية الجمارك

ة وسيطاً األمنية، حددت الظروف التي يمكن لموظفي الجمارك فيها الدخول إلى السوق وجعلت غرفة التجار
  بين المديرية والتجار األفراد.

عدم فعاليتها في تقليص حدة الممارسات االفتراسية. واستمرت مصادرة السلع والمطالبة  أثبتت هذه الوساطة
، ما دفع التجار في أسواق حلب 2021بالرشى من قبل مديرية الجمارك واألجهزة األمنية األخرى طوال عام 

اسية راألثر اإلجمالي للتنافس بين أمراء الحرب والممارسات االفت 114إلى اإلضراب في آب/أغسطس.
ً لمسؤولي الدولة هو أن كثير من التجار الذين ظلوا في المدينة يوقفون عملياتهم أو ينتقلون إلى دمشق أو إلى  ا

وصل استياء التجار إلى حد أن وزير الصناعة زياد صباغ زار حلب في كانون األول/ديسمبر  115الخارج.
نسجة األجنبية لحماية اإلنتاج المحلي. لكنه لم لطمأنتهم بأن دمشق ستعدل القواعد الناظمة الستيراد األ 2021

  116يتخذ إجراءاً محدداً بهذا الصدد، ما زاد من إحباط التجار.

  هدم المنازل واالستمالك  د.

يعد السكن مجاالً حاسماً للصراع لتشكيل مستقبل حلب. فالجزء الشرقي من حلب، الموقع الذي حصل فيه 
مار تذكر. على العكس من ذلك، فإن السلطات هدمت أعمال التصليح معظم الدمار المادي، لم يشهد إعادة إع

التي قام بها السكان، وأرسلت طواقم البلديات لهدم األجزاء التي أعيد إكساؤها من المباني، لفرض سيطرتها 
 وتتدخل الميليشيات الموالية للنظام في الكثير من األحياء 117على هوية األشخاص الذين يعودون إلى المنطقة.

الشرقية لخدمة أغراضها، فتصادر المنازل أو تضغط على سكانها لبيع ممتلكاتهم بأسعار تقل عن سعر 
السوق، وتستولي على تجارة مواد البناء وتوزيع المنازل على مقاتليها. ومن خالل السيطرة على من يتمكن 

  األرباح.من العيش في هذه المناطق، فإن الميليشيات تعزز الدعم للنظام بينما تحصد 

يواجه سكان أحياء شرق حلب التي لحقت بها أضرار تحديات هائلة في المحافظة على أبنيتهم القابلة للسكن. 
من قبل الشركة  2019وجدت دراسة أجريت في عام  118إذ تحدث انهيارات المباني عدة مرات في السنة.
أسرة  4,000 جح أن تنهار وأوصتمبنى من المر 10,000 العامة للدراسات واالستشارات الفنية أن هناك

بمغادرتها فوراً. لم يشمل نطاق الدراسة األحياء العشوائية، وهي األحياء التي لحق بها أكبر الضرر خالل 
من المباني في شرق حلب  بالمئة 70أجراها مجلس المحافظة قدرت أن  2019القتال. دراسة أخرى من عام 

 
 

حزيران/يونيو  24تلفزيون أورينت، "، شبيح فوق العادة: "الغوار" من بائع للفروج إلى أكبر حيتان الفساد في مزرعة األسد" 113
2020.  

إضراب ودعوات ؛ "2021آب/أغسطس  31عنب بلدي، "، .. تجار في حلب يحتجون بإغالق محالهم لليوم الثالث" 114
حت صناعيو حلب ت؛ و"2021آب/أغسطس  11العربي الجديد، "، للتظاهر...التفقير واالبتزاز يخرجان السوريين عن صمتهم

 .2021أيلول/سبتمبر  3عنب بلدي، "، الحل باإلغالق.. ‘المكتب السري’ضربات 
لذين ظلوا على امن التجار الحلبيين . الكثير 2021مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع تاجر مواد بناء، حلب، حزيران/يونيو  115

تركيا. حسين مدى سنوات الحرب األهلية يحاولون اآلن مغادرة البالد إلى أماكن ذهب إليها تجار آخرون قبل سنوات، مثل مصر و
 حلب "؛ و2021أيلول/سبتمبر  14نون بوست، الخطيب، "ما يروجه ال يعكس الواقع: النظام يشدد الخناق على التجار الحلبيين"، 

 ً ً 2021أيلول/سبتمبر  9عنب بلدي، "، أغلقوا محالهم وحاولوا مغادرة سوريا .. اعتقاالت تطال تجارا لحل أزمة مصادرة " . انظر أيضا
جم النظام بألفاظ الشهابي يها؛ و2021كانون الثاني/يناير  11عنب بلدي، "، تتوصل إلى اتفاق مع الجمارك ‘تجارة حلب’..  البضائع

 "، مرجع سابق.قاسية والتسمم القاتل يصل طرطوس
 .2021كانون األول/ديسمبر  8زمان الوصل، "، حكومة النظام تنحني أمام عاصفة صناعيي حلب" 116
117 in Aleppo: Beyond the implementation of Decree No. 40 of ’ building violations‘Demolishing “

2012", Syria Report, 10 February 2021. 
  op. cit11”, Syria war: Aleppo building collapse kills.على سبيل المثال، انظر  118
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ت قبل أن يتمكن أي شخص من العودة إليها. إال أن الكثير من ستحتاج إلى إصالحا بالمئة 30تضررت وأن 
  119هذه المباني ما تزال مسكونة.

لت األنقاض في عدة أحياء في شرق حلب، لكن هذه لم تستثمر الدولة شيئاً يذكر في إعادة اإلعمار. لقد رحّ 
السكان أنفسهم  120ه مما بقي فيها.المناطق تم التخلي عنها، وتدخلها الميليشيات واألجهزة األمنية بحثاً عما تنهب

يقومون عادة بعمليات اإلصالح ويدفعون كلفتها. في الكثير من مناطق شرق حلب، يجمع المختار والوجهاء 
المال من أصحاب المحال التجارية والسكان وينسقون مع مهندسي الحكومة والعمال لشراء المواد وإجراء 

رئيسياً لالبتزاز، ألن قوات األمن والميليشيات تفرض رسومها غير لكن مواد البناء تعد هدفاً  121التصليحات.
  122الرسمية على التجار الذين يدخلون هذه المواد إلى المدينة.

كما يواجه سكان المناطق المتضررة بشدة عوائق قانونية وبيروقراطية في إصالح منازلهم. عملياً، فإن 
يستطيعون تأمين إذن  –قوات األمن أو الميلشيات  –وحدهم أولئك الذين يستطيعون الوصول إلى السلطة 

غير رسمي بإجراء اإلصالحات. هناك قرار لمجلس مدينة حلب يحدد عملية تسجيل رسمية إلعادة إكساء 
المباني المتضررة. إال أن هذه العملية متاحة فقط للسكان في المناطق المبنية رسمياً في المدينة وتتطلب توثيق 

معظم  123ناهيك عن الرشى للموظفين الحكوميين. –" ترميمللعقار ودفع رسم "رخصة الملكية الرسمية 
وبالتالي فهي غير مؤهلة للحصول على التراخيص  –المناطق المدمرة تقع خارج المخطط الرسمي للمدينة 

عالوة على ذلك فإن ثمة تشريعات وطنية جديدة تمنح  124ويفتقر مالكوها إلى وثائق ملكية العقارات. –
السكان الذين يحاولون إعادة البناء  125لسلطات في دمشق حق مصادرة المناطق التي دمرت في الحرب.ا

تعد جميع أعمال البناء خارج المخطط التنظيمي  126دون إذن رسمي يخاطرون بهدم المنزل من قبل السلطات.
ذه المباني، رغم أنها تسامحت تقنياً، يمكن للسلطات أن تأمر بهدم أي مبنى من هوالرسمي للمدينة غير قانونية. 

حيال عدد كبير من حاالت البناء غير الرسمي على مدى عقود من الهجرة من الريف إلى المدينة. إعالن 
 

 
119 ”Aleppo governorate decides to evacuate ten thousand buildings""بعد أمطار الشتاء، مرجع سابق؛ و  ..

 2016حدة عام دراسة أجرتها األمم المت .2021كانون الثاني/يناير  31عنب بلدي، "، تخوف من انهيار المباني المتصدعة في حلب
 ..Percentage Damage”, op. cit“مبنى متضرراً.   33,521تستند إلى صور التقطت قبل أشهر من انتهاء القتال، وجدت 

 مرجع سابق.
.. تخوف  ءتابعد أمطار الش. انظر أيضاً "2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع متعهد عام، حلب، كانون األول/ديسمبر  120

ية المرتبطة بالنظام، "، مرجع سابق. وكاالت األمم المتحدة، بالتنسيق مع األمانة السورية للتنممن انهيار المباني المتصدعة في حلب
 .2021نيسان/أبريل  12تساعد أيضاً في إزالة األنقاض. انظر منشور على فيسبوك لمجلس مدينة حلب، 

وى يعلمون لشرب والصرف الصحي التابعة للدولة قال إن مسؤولين حكوميين رفيعي المستمهندس من المؤسسة العامة لمياه ا 121
لديها مال،  بهذه االتفاقيات لكنهم "يغضون النظر ألنهم ال يمتلكون أية حلول أخرى. لدى الحكومة موظفين ومهندسين لكن ليس

 .2020ديسمبر /رتها مجموعة األزمات، حلب، كانون األولوبالتالي فإن المجتمع المحلي يقوم برعاية أعمال الحكومة". مقابلة أج
المواد في حلب أعلى  يتعين على جميع التجار الذين يُدخلون المواد إلى حلب أن يدفعوا ألفراد الفرقة الرابعة في الجيش. وكلفة 122

ليف المرتفعة، ب. ورغم هذه التكابنحو الثلث مما هي في المدن الخاضعة لسيطرة المعارضة المدعومة من تركيا، مثل أعزاز والبا
ة على نطاق تبقى متوفر  -فإن مواد البناء، بما فيها تلك المستوردة من عدد من الدول األوروبية التي فرضت عقوبات على سورية 

حلب، ناء، بواسع، ولو أن األسعار أعلى من قدرة معظم سكان حلب على دفعها. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع تجار مواد 
 .2021وحزيران/يونيو  2020كانون األول/ديسمبر 

اء. على حد لدى المتعهدين عادة عالقات مع السلطات المحلية ويحصلون على موافقة ضمنية مقابل رشى قبل الشروع في البن 123
ة كبيرة. هد رشوتعبير أحد المتعهدين: "هناك سعر لكل شيء. من السهل الحصول على رخصة بناء خالل أسبوعين إذا دفع المتع

لبناء غير اوإال، فإن الرخصة تستغرق أسابيع ويمكن للطلب أن يختفي على مكاتب الموظفين". متعهد آخر الحظ أنه في حين أن 
الرشى. مقابالت  كان يحدث ليالً وفي العطالت، فإنه يحدث اآلن في ضوء النهار إذا دفع المالكون 2011القانوني في حلب قبل عام 

 .2020وعة األزمات مع متعهدين عامين، حلب، تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر أجرتها مجم
ً 2021مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مهندس من بلدية حلب، حزيران/يونيو  124  ,Myriam Ferrier. انظر أيضا

“Rebuilding the City of Aleppo: Do the Syrian Authorities Have a Plan?”, European University 
Institute Wartime and Post-Conflict in Syria Project, 19 March 2020. 

دولة يغطي عدة مناطق في دمشق يخول ال 2012ينطبق على كل البالد. قانون صدر في عام  2018لعام  10القانون رقم  125
ة مساهمة رة أي عقار في المناطق المتأثرة بالقتال، وهدم جميع البنى التي بنيت هناك وتعويض مالكيها بحصص في شركبمصاد

 Sune Haugbølle, “Law No. 10: Property, lawfare and new social order inمحدودة منحت ملكية العقار الجديد. 
Syria”, Syria Untold, 26 July 2018. يحدد عملية تسجيل رسمية إلصالح 2020لعام  55. قرار مجلس مدينة حلب رقم 

 Aleppo City“ها. المباني المتضررة؛ وتشترط وثائق غير منشورة لمجلس المدينة أن جميع المناطق غير المنظمة ينبغي هدم
Council imposes fees, rather than compensation, on permits to repair properties”, Syria Report, 21 

October 2020. 
. وصعدت 0182أمر مجلس المدينة بهدم طوابق إضافية تم بناؤها بشكل غير قانوني منذ بدأ الناس بالعودة إلى حلب في عام  126

. وأعلن 2020طس آب/أغس 28حلب اليوم، "، حكومة النظام تهدم أبنية مخالفة في حلب. "2021أعمال الهدم منذ كانون الثاني/يناير 
ن/أبريل عملية هدم أخرى أجريت في آذار/مارس ونيسا 59، ونشر صور 2021هر األول من عام عملية هدم في الش 40المجلس عن 

س مدينة على صفحته على فيسبوك، والحظ وجود أعمال هدم إضافية خالل نفس المدة. انظر المنشورات المختلفة على صفحة مجل
تلك المنشورة  ن إن أعداداً أكبر بكثير من المباني من. ويقول مراسلون محليو2021نيسان/أبريل  –حلب على فيسبوك، آذار/مارس 

 ، مرجع سابق.”Demolishing ‘building violations’ in Aleppo“بالصور قد هدمت. انظر 



   سوريا: الحكم فوق أنقاض حلب
 22الصفحة  2022 أيار/مايو 9 ،234تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

  
 
  
 

 

ى سالقانوني سابقاً وفرض غرامات أق حدد اإلجراءات الالزمة لقوننة أعمال البناء غير 2012صدر في عام 
بالكاد يمكن تمييزها عن  2012أعمال البناء التي جرت بعد عام على األعمال التي تتم بعد صدوره. إال أن 

عملياً،  127األعمال غير القانونية أو حتى القانونية، خصوصاً في المناطق التي تضررت بشدة بسبب الحرب.
لهدم، بصرف لمنازلهم عرضة تكون ية أو الميليشيات وحدهم السكان الذين ليس لديهم صالت باألجهزة األمن

   128زمن بناء تلك المنازل. النظر عن

تتركز عمليات إعادة البناء في مناطق السكن العشوائي في شرق وجنوب المدينة. ولتحقيق فهم أفضل للتوزيع 
المكاني للجهات الفاعلة القادرة على مخالفة قواعد البناء الرسمية، وضعت مجموعة األزمات خريطة للمناطق 

 5يرسم الشكل  129ستعمال صور أقمار صناعية ذات دقة عالية لحلب.التي تحدث فيها أعمال إعادة البناء با
، وهي الفترة التي بدأت فيها 2021وكان الثاني/يناير  2020إعادة اإلعمار التي حدثت بين أيلول/سبتمبر 

العملية بالتسارع. وتقارن عملية إعادة اإلعمار في المناطق غير المنظمة بالمناطق التي شهدت مستويات 
بدو بشكل رئيسي في تي على المناطق المدمرة بشدة لكن بالتساو ةغير موزع يوه 130ن الدمار.كبيرة م

على العكس من ذلك، لم يكن  131مناطق مثل السكري والقاطرجي التي تديرها ميليشيات متحالفة مع النظام.
المعارضة المسلحة، أو هناك إعادة إعمار تذكر في المدينة القديمة، التي كانت خط الجبهة للقتال بين النظام و

األحياء ذات األغلبية الكردية في الشمال الشرقي، األشرفية والشيخ مقصود. وتعود األسباب إلى العالقات 
) والكوادر األخرى التي تهيمن PYDبين األطراف المسلحة المحلية والنظام. حزب االتحاد الديمقراطي (

   132النظام من الميليشيات الموجودة في شرق المدينة. قفها مناعلى الحيين األخيرين أكثر تردداً في مو

   

 
 

“s latest ’Why does Syria. 2012لعام  40بموجب أحكام األنظمة الحكومية المتعلقة بالبناء غير الرسمي، المرسوم رقم  127
amnesty decree exclude ‘building violations’?”, Syria Report, 12 May 2021.  

خبر المشرفون يلي المحافظة ويتم تفاديها على عدة مستويات: مهندس يعمل لدى بلدية حلب قال إن أوامر الهدم تأتي من مسؤو 128
ما يحاول الموظفون الموظفين البلديين الموكلين بتطبيق القواعد أن المحافظ طلب استثناء كبار المسؤولين وقادة الميليشيات. وعند

يتوجب على الموظفين وحيان باستعمال العنف. تنفيذ أوامر الهدم ألبنية رممها أفراد الميليشيات، تهددهم الميليشيات في كثير من األ
طة والبلدية من في كثير من األحيان االتصال بالشرطة لحمايتهم. وعلى حد تعبير المهندس: "في كثير من األحيان هوجم رجال الشر

ناؤهما] في المدينة ب[يتم قبل رجال الميليشيات في أجزاء مختلفة من المدينة. أستطيع القول إن هناك مبنى أو مبنيين غير قانونيين 
من وقادة الميليشيات". كل يوم، لكن البلدية، مع مراكز الشرطة المحلية، ال تستطيع هدمها إذا كان لدى مالكيها عالقات قوية بضباط األ

ً 2021مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، حلب، حزيران/يونيو   Demolishing ‘building violations’ in“. انظر أيضا
Aleppo”.مرجع سابق ، 

 ، أتيحت لمجموعةand Worldview 2-DigitalGlobe Worldview-3 يعتمد التحليل على صور األقمار الصناعية  129
. وهي تقسم المدينة U.S. State Department Humanitarian Information Unit’s NextView Licenseاألزمات عبر 

لمؤتمتة إلرشاد امزيجاً من الدراسة البشرية لصور األقمار الصناعية وطرق التعلم اآللية وتستعمل  50×50إلى شبكة من المربعات 
 المستخدمة. مفسري الشيفرات إلى المناطق التي من المرجح أن يعاد بناؤها. انظر الملحق (آ) للمزيد من التفاصيل حول الطرق

هو المستوى بالمئة من جميع المباني السكنية، و 19.3من األحياء المحاطة بالخط األحمر شهدت مستويات من الدمار أعلى  130
 المتوسط للدمار في سائر أحياء حلب.

 المدينة. القاطرجي هو أيضاً اسم إحدى عائالت أمراء الحرب البارزين في حلب. أما اسم الحي فيسبق وصول العائلة إلى 131
، 2013ر كانون الثاني/يناي 22، : صراع داخل الصراعأكراد سورية، 136تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  132

  ، مرجع سابق.”Responding to tensions“؛ و16-6ص. 
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مقارنة بأنماط الدمار، ، 2021كانون الثاني/يناير -2020مناطق إعادة بناء األبنية، أيلول/سبتمبر  .5الشكل 
2013-2016  

إعادة اإلعمار، فإن سكان حلب يواجهون التهديد باالستيالء على الممتلكات من قبل  يوإضافة إلى تحد
الميليشيات. وقد قام قادة الميليشيات بشكل متكرر بطرد السكان من شققهم بذريعة أن المالك يؤيد نشطاء 

تصادر فيها  في المناطق التي ال 133ه يقاتلون إلى جانبهم.ءو المتمردين المسلحين أو أن أبناالمعارضة أ
العقاريون المرتبطون بها باستخدام التهديد بالمصادرة أو  سطاءالميليشيات الممتلكات بشكل مباشر يقوم الو

  134بتدخل األجهزة األمنية للضغط على السكان كي يبيعوا منازلهم بسعر أقل من سعر السوق.

يتمركز رواد األعمال المرتبطون بالنظام في مناطق شرق المدينة لحسابات بعيدة المدى. فهناك شركة اسمها 
ن استولوا عليها من العقاريي سطاءزعم أن الوقاطرجي للتطوير واالستثمار العقاري تشتري العقارات التي يُ 

بالنظر إلى أن الكثير من هذه  135ة.أصحابها األصليين، وكثير منها في شرق حلب قرب أحد الطرق الرئيسي
العقارات غير قابلة للسكن، فإن عدداً كبيراً من السكان يتكهنون بأن لدى الحكومة خطة لهدمها جميعاً وإعادة 

 
 

نياء من منازلهم في رغم أن معظم عمليات الطرد حدثت في المناطق الشرقية األكثر فقراً، فإن الميليشيات طردت أيضاً سكاناً أغ 133
طيعون دفع رشى دهم أولئك الذين يرتبطون بعالقات قوية مع مسؤولي النظام أو يستالجزء الغربي من المدينة. وقال السكان إن وح

 .2020ر كبيرة يتمكنون من استعادة منازلهم في هذه المناطق. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، حلب، كانون األول/ديسمب
العتقال وخطف رات، تتصاعد إلى التهديدات بايقدم الوسطاء العقاريون بشكل متكرر عروضاً دون أن يطلبها أحد لشراء العقا 134

 27، فوكس حلب، ‘بيع بيتك أو بتاخدو الدولة’.. المهجرون أمام خيارين  العقارات في حلباألقارب والهدم إذا لم يبع المالكون. 
ادة بيع العقارات ء وإع. كما يقوم رواد األعمال هؤالء بتزوير سندات تمليك العقارات ويسارعون إلى شرا2020كانون األول/ديسمبر 

معارضة يمنعهم المعروف أن أصحابها خارج البالد أو في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة؛ وغيابهم وارتباطهم المزعوم بال
الستيالء على امن السعي إلى تصحيح أو معالجة هذا الوضع في الجهاز القضائي الذي يسيطر عليه النظام. "من سوق المولدات إلى 

 25، لبحفوكس "، العقارات في حلب تنتقل من أصحابها لقبضة إيران واألسد؛ و"2020أيار/مايو  12، عكس السيرعقارات"، ال
 .2021كانون الثاني/يناير 

  جواباً. قامت مجموعة األزمات بمحاوالت عديدة للحصول على تعليق من شركة قاطرجي بشأن هذه المزاعم لكنها لم تتلقَ  135
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وعلى نحو مماثل، فإن شركات تابعة لمجموعة القاطرجي تقوم  136على نفقتهم. –تطويرها بتخطيط مركزي 
ً من األحياء األخرى. وقد أسست منطقة صناعية إلنتاج مواد بأعمال الترميم في حلب القديمة وع ً كبيرا ددا

  137البناء الالزمة.

   

 
 

رتها مجموعة دى شركة مرتبطة بالقاطرجي أكد شراء المجموعة ألراٍض بهدف تطويرها بهذه الطريقة. مقابلة أجمحاسب يعمل ل 136
ً "2021األزمات، حلب، حزيران/يونيو  ؛ "، مرجع سابقبحلب ‘طريق المطار’قاطرجي يستحوذ على منازل في . انظر أيضا

 ، مرجع سابق..East Aleppo: Katerji buys”, op. cit“و
ثمار والتعهدات، ، مجموعة األصل لالستمازن قاطرجي، المدير العام للشركة الفرعية لمواد البناء التابعة لمجموعة القاطرجي 137

المنطقة  ورشة صغيرة في 10,000وتخطط لفتح  2022عامل في كانون الثاني/يناير  5,000قال في مقابلة إن هذه الشركة وظفت 
ً بها كثيراً، فإنها تشير  25,000الصناعية ستوظف  ق طموح لى نطاإعامل آخر مع نهاية العام. حتى لو كانت هذه األرقام مبالغا

مجموعة  – والمدى الذي يتطلع فيه هؤالء إلى الهيمنة على المستقبل االقتصادي لحلب. "مجموعة األصل لالستثمار والتعهدات
قاطرجي مجموعة ال –؛ و"مجموعة أحياء حلب القديمة 2022كانون الثاني/يناير  15صدى اف ام سورية، القاطرجي القابضة"، 

 .2022كانون الثاني/يناير  8صدى اف ام سورية، القابضة"، 
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IV. ما الذي ينبغي فعله   

سلحة في عامي بعد أن استعادت قوات األمن السورية والميليشيات المتحالفة مع النظام حلب من المعارضة الم
 أصالً في الحرب (بشكل رئيسي من قبلمرت بشكل كبير ، قامت بنهب مدينة كانت قد دُ 2017و 2016

االقتصادية في حلب اليوم تهيمن عليها النزعة االفتراسية لقوات األمن  –الحياة االجتماعية  .النظام وحلفائه)
ألن هذه األطراف التابعة للدولة والميليشيات من غير الدولة المتحالفة مع دمشق وداعمتيها، إيران وروسيا. و

 ُ ارساتها االفتراسية إلعادة إطالق اإلنتاج والتجارة على نطاق كبير، فإن مم ينلعمالة الالزمبعد رأس المال وات
  مو االقتصادي لسورية.اتضمن فعلياً استمرار الركود في المدينة التي كانت فيما مضى الدين

السابق. رت الطبقات التي كانت تضطلع بريادة األعمال في لقد أبعدت طريقة الحكم الحالية في حلب ونفّ 
آخرون ظلوا موجودين لكنهم عبروا بصوت  138فاختار كثيرون منهم أخذ أسرهم وأعمالهم إلى خارج البالد.

عاٍل عن شكاواهم؛ فرجل األعمال فارس الشهابي، على سبيل المثال، أدان بشكل متكرر أتاوات الحماية التي 
ند دعدوش، رئيس قطاع النسيج في غرفة مه 139يتوجب على المستوردين دفعها للميليشيات واألجهزة األمنية.

 غير الثابتةصناعة دمشق، عدد مؤخراً المشاكل التي يواجهها رواد األعمال: تشمل القائمة امدادات الكهرباء 
، واستمرار انعدام األمن الذي يجعل من الصعوبة بمكان إحضار المشترين المحتملين مرتفعة التكاليفو

  140ون بشرائه وصعوبة الحصول على واردات متخصصة.للبضائع السورية لرؤية ما يرغب

آفاق لتحقيق  تأتي هذه الصورة القاتمة لحلب على خلفية سياسية سورية محبطة أوسع. إذ ليس هناك فعلياً أي
التي من  2254تقدم حقيقي نحو العملية السياسية االنتقالية التي نص عليها قرار مجلس األمن الدولي رقم 

ة اإلعمار. ريق للمساعدات واالستثمارات الخارجية الالزمة لمجهود عملية شاملة إلعادشأنها أن تمهد الط
لحاضر. ما اعودة إلى األمن والرخاء اللذان كانا سائدان قبل الحرب في الوقت اليبدو من المستحيل تخيل 

ً لت اقعة لواخرى األحوال المعيشية وظروف قطاع األعمال في حلب والمناطق األ حسينالذي يمكن فعله إذا
  تحت سيطرة النظام في سورية؟

على شكل منح من بلدان مانحة وقروض من المؤسسات الدولية لمشاريع  –إن دعماً رئيسياً إلعادة اإلعمار 
فسه على خطة "أكثر مقابل أكثر" نموضع نقاش. وينطبق األمر  ليس –بائية مثل إعادة بناء الشبكة الكهر
ءات ملموسة ، التي تجعل تقديم إغاثة أوسع مشروطة باتخاذ إجرا2017بي عام التي اقترحها االتحاد األورو

ظر إلى من قبل دمشق. كما ال توجد هناك رغبة تذكر في العواصم الغربية ألي من هذين المقترحين بالن
اقع، فإن . في الو2254وقوف الواليات المتحدة ومجموعة الثالث إلى جانب قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 جزئياً بسبب لتجربة الحديثة كشفت عدم جدوى خطط إعادة اإلعمار. فدولياً، توقفت عملية السالم في جنيف،ا
الذي رفض حتى مطالب من حليفته روسيا. وفي سورية، تقوم الميليشيات واألجهزة األمنية  –تعنت النظام 

غير الرسمية  ضده. وطريقة الحوكمة بنهب المدنيين وال يفي النظام بوعوده بالتصالح مع أولئك الذين وقفوا
لمرجح أن تبتلع االسائدة تضمن فعلياً أن مبالغ كبيرة من المساعدات سيتم تحويلها عن أهدافها األصلية، ومن 

، ما يعني أنها التجمعات المكونة من النظام والجهات المتحالفة معه في المدينة أية مساعدات من هذا القبيل
  عودة السكان واألعمال.لن تفعل الكثير لتشجيع 

ً التي كانت  وتشير تجربة حلب إلى أن النظام، وبدالً من استعادة أنماط الرعاية والمحسوبية المركزية جدا
سائدة قبل الحرب، يميل نحو إقامة خليط من مناطق السيطرة المدعومة من أمراء حرب تحولوا إلى رواد 

ً يارأعمال. وليس من الواضح ما إذا كان هذا النهج خ ً استراتيجي ا لة ئأم رد فعل انتهازي على القوة المتضا ا
للنظام. إال أن الواضح هو أنه بعد سنوات من نفوذها في المدينة، فإن الميليشيات باتت متجذرة إلى حد أنه ال 

 
 

. انظر أيضاً 2021آب/أغسطس  8، عنب بلدي"، صناعيون سوريون يهاجرون إلى مصر.. مشكالت القطاع دون حلول" 138
 .2021أيلول/سبتمبر  France 24 ،3"، مصالح تجارية توارثتها العائالت الحلبية وتهدّد الهجرة استمراريتها"

درك صناع ي"، مرجع سابق. وغرد الشهابي قائالً: "هل الشهابي يهاجم النظام بألفاظ قاسية والتسمم القاتل يصل طرطوس" 139
اء مل اليوم باستثنالقرار االقتصادي أن المعركة االقتصادية هي أساس المعركة للمحافظة على الوطن؟ ... لم يعد أحد يستطيع أن يع

دة ع. 2021أيلول/سبتمبر  8صباحاً،  ShehabiFares ،10:02@تجار الحرب". انظر تغريدة لرجل األعمال فارس الشهابي، 
جرتها مجموعة أرجال أعمال حلبيين عبروا عن نفس الشكاوى بشأن األتاوات التي تطلبها الميليشيات واألجهزة األمنية. مقابالت 

ايو ؛ أيار/م2020؛ وعبر الهاتف، تشرين الثاني/نوفمبر 2020كانون األول/ديسمبر  األزمات مع رجل أعمال حلبي، حلب،
  . 2021وآب/أغسطس 

ة الشكاوى . وتعكس هذه القائم2021آب/أغسطس  7مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ميلودي اف ام (محطة إذاعة محلية)،  140
 عة األزمات.التي عبر عنها رواد األعمال الحلبيين الذين التقتهم مجمو
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أن يقتلعها. لقد اندمجت أوجه حكم الميليشيات  –ناهيك عن القوى الخارجية  –يمكن ألي قرار واحد من دمشق 
   141في مؤسسات الدولة، وأصبح أباطرة الحرب مندمجين بعمق في أجزاء من االقتصاد الحلبي.

إذا كان هذا السياق السياسي يستبعد أية قروض أو مساعدات ذات نطاق كبير، فإنه يجعل المساعدات اإلنسانية 
تخفيف معاناة السوريين. حيوية ل –بما فيها أنشطة "التعافي المبكر" مثل مشاريع إعادة التأهيل الصغيرة  –

إلى انفتاحها على أنشطة  2021ة في تشرين الثاني/نوفمبر ميركيوفي هذا اإلطار، أشارت وزارة الخزانة األ
رغم أن هذه المساعدات  142مثل ترميم المدارس وإعادة إكساء المطاحن، وصوامع الحبوب، واألفران.

لما تستطيع الجهات المانحة أن تقدمه بأي درجة  وىقصشحيحة بالمقارنة مع نطاق الحاجة، وتمثل الحدود ال
االقتصادية للمدينة بدالً من تمكين قلة مفترسة من  –سهم في استعادة الحياة االجتماعية يس بأن ذلك من الثقة

   143.ةجوهريفإنها تعد التربح عليها، 

دين أو من الناحية السياسية. واء للمستفيس –رغم ذلك، ينبغي أن تكون التوقعات واقعية بشأن ما يمكن إنجازه 
ً أكثر مما تقدمه المساعدات اإلنسانية الفورية الهادفة إلى سد  ستوفر مشاريع التعافي المبكر الجارية حاليا

اً قابالً للحياة ومنح تجعل القيام باألعمال أمربحيث رمق، لكنها ليست كافية لمعالجة احتياجات البنية التحتية ال
ئقاً مركزياً أمام الحياة الطبيعية. إن بناء مطحنة أو فرن، على سبيل المثال، سيزيل عا سكان المدينة درجة من

تمع المحلي. لكن المجتمع المحلي إلنتاج الخبز محلياً، والذي يمكن أن يحقق فرقاً في حياة السوريين في المج
يبقى مفتقراً سن نفس المخبز مع تداعي شبكة الكهرباء العامة وعدم إمكانية تقديم تمويل دولي إلصالحها، فإ

ل يحمّ  سيجبر على أنوإلى التيار الكهربائي الرخيص والمستمر وبالتالي سيبقى عرضة النقطاع اإلنتاج 
غيرة لمساعدات التكاليف األعلى للكهرباء المأخوذة من المولدات لزبائنه الفقراء. كما أن هذه المبالغ الص

  شكل عام.بلحالة االفتراس السائدة في حلب حالياً، وفي سورية التعافي المبكر لم تغير الوضع األساسي 

إن نظرة رصينة إلى حدود ما يمكن للدول الغربية وللمؤسسات الدولية أن تحققه تعيد تركيز االهتمام على 
مصالح وقدرات الجهات الفاعلة على األرض، وعلى رأسها النظام في دمشق. ثمة نزعة في أوساط المحللين 

إما يسيطر على منطقة أو ال يسيطر؛  –النظام من منظور ثنائي  نظر إلىياسات الغربيين إلى الوصناع الس
ً وأنه شريك يمكن الركون إليه أو ال يمكن الركون إليه. إال أن الواقع على األرض يقدم صورة أكثر   تعقيدا

يطرة بشكل كامل للميليشيات عن الس الحكومة": إذ أن النظام لم يتخلَّ  وتفصيالً لما يمكن أن يسمى "سيطرة
المتنافسة معه وبين بعضها، لكنه ال يستطيع أيضاً أن يخرجها بشكل كامل من تراتبية السلطة. رغم أنه يخفق 
بشكل متكرر في الوفاء بااللتزامات التي قدمها في المفاوضات في جنيف، فإن النظام ما يزال يستطيع اتخاذ 

اقتصادي تدعمه المساعدات الخارجية.  –ية إلى تعاٍف اجتماعي خطوات من شأنها تعزيز الظروف المفض
وبالفعل، فإن له تاريخاً من فرض سيطرته على جهات فاعلة مسلحة غير رسمية، ومنحها رخصة ضمنية 

  144للتهريب واالبتزاز ومن ثم كبح جماحها عندما تتجاوز حدودها.

تي اتخذتها في الماضي للحد من افتراس يمكن لدمشق اتخاذ خطوات تدريجية وتراكمية شبيهة بتلك ال
الميليشيات وأجهزة األمن التابعة للدولة في حلب. إن إعادة نشر بعض الميليشيات في مواقع خارج المدينة 
يمكن أن يشكل خطوة في االتجاه الصحيح، لكنها لم تحقق تحسناً يذكر، بالنظر إلى أن أجهزة الدولة تنخرط 

 
 

سربة إلى أن النظام على سبيل المثال، بات النظام يدخل بعض الميليشيات في التراتبية العسكرية الرسمية. تشير وثائق حكومية م 141
يبة من مقراتها عين ميليشيات متحالفة مع إيران قوات دفاع وطنية محلية بدالً من قوات الدفاع الوطني، للسماح لها بالبقاء قر

ت دفاع وطني محلية م إلى القوات المسلحة الرسمية، التي ال تعد قوات الدفاع الوطني جزءاً منها. كما يسمح تصنيفها كقواواالنضما
 ,”Mazen Ezzi, “Lebanese Hezbollah’s Experience in Syriaألفرادها بالوفاء بمتطلبات الخدمة العسكرية. 

European University Institute Wartime and Post-Conflict in Syria Project, 13 March 2020, p. 6 ؛
وراً مهماً . تلعب الميليشيات د2017أيار/مايو  Pundicity (blog) ،3"، ارية بخصوص قوات الدفاع المحلي: تحليلدإقرارات و"

لى نظام األسد بعد يليشيا قاطرجي تستأنف نقل النفط من مناطق قسد إفي نقل النفط والقمح إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. "م
غرفة ل 2020يوليو . إضافة إلى ذلك، فإن انتخابات تموز/2021أيلول/سبتمبر  14ورية لألنباء، "، سنا، الوكالة السانقطاع دام شهر

يصل، أمين فتجارة حلب قدمت أحد عشر من مقاعدها االثني عشر ألعضاء قائمة الشهباء المقربة من حسام قاطرجي. شقيقه، محمد 
 .2020أيلول/سبتمبر  online ،25الوطن ، ‘"تجارة حلب’تكتسح انتخابات  ‘قاطرجي’المدعومة من  الشهباءسر الغرفة. "

142 ”The politics of early recovery“Akil and Shaar, مرجع سابق ،. 
 “ :Syriaنظر ايُزعم أن جهات فاعلة في النظام ضالعة في انتهاكات حقوق اإلنسان تفترس حتى شحنات المساعدات اإلنسانية.  143

Major Problems”, Human Rights Watchمرجع سابق ،. 
لبنانية ووسعت العائلة لقد أدار أفراد عائلة األسد الممتدة، على سبيل المثال، منذ وقت طويل عمليات تهريب مربحة على الحدود ال 144

ات الذين يعبرونها؛ عملياتها في مطلع تسعينيات القرن العشرين بإقامة حواجز على الطرق في الجبال الساحلية البتزاز أصحاب السيار
الح، "في صام فعل ذلك، قام بسرعة وفعالية بإغالق اقتصاد الحواجز هذا وقلص نشاط التهريب. ياسين الحاج وحالما قرر النظ

ً للرئيس السابق لجهاز األمن السياسي في 2012(قلمون، الشبيحة والتشبيح ودولتهما"،  لالذقية، نبيل ا). وعلى نحو مماثل وطبقا
طلع األلفية بأمر من شقيق ماً للتهريب ألفراد عائلة األسد، لكن النظام قلص هذا النشاط في الدندل، فإن ميناء المدينة كان موقعاً رئيسي

 .2014س آذار/مار 24، أورينت نيوزنبيل الدندل ،، "السلسلة الوثائقية ذاكرة المخابرات الحلقة األولىالرئيس، ماهر. "
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تكمن فيما إذا كانت المجموعات المسلحة متحالفة مع الدولة أو كيانات من غير  في نفس السلوك. فالمشكلة ال
  وفي من يخضعها للمساءلة، إذا كان هناك أحد يقوم بهذا الدور. تتلقاهاالدولة، بل في األوامر التي 

لى اتخاذ ويمكن لحلفاء النظام الخارجيين أن يساعدوا. قد ال تكون روسيا وإيران مستعدتين إلجبار النظام ع
تزاز وإساءة معاملة بقادة الميليشيات لوقف أعمال اال إجراءات محددة، لكنهما تستطيعان الضغط على

المدنيين. إنهما تفرضان مثل هذا النفوذ عندما تتاح الفرص، كما يحدث عندما تنسق ميليشيات متحالفة مع 
كما يمكن لهذا  145لعمليات االفتراسية.ا بذل جهد مماثل ضد اميمكنهوأحد الداعمين الخارجيين نشاطاتها؛ 

منهما قد عبرت عن رغبة في تعزيز التعافي  اإلجراء أن يخدم مصالح كال الدولتين، بالنظر إلى أن كالً 
وإلى الحد الذي يمكن للصين، التي شملت سورية في مبادرة الحزام والطريق  146االقتصادي في سورية.

وحددت حلب كموقع محتمل لالستثمار، عندما تبدأ بوضع األموال في االقتصاد السوري، يمكنها استخدام أي 
 147نفوذ تتمتع به إلقناع النظام بوقف انتهاكات الميليشيات.

  

  

   

   

 
 

لقوات امحافظة حمص في وقت سابق من هذا العام لدعم على سبيل المثال، انتقلت وحدات لواء الباقر من حلب إلى شرق  145
ً الموجودة في المنطقة. " حلب "، لبأرتال عسكرية لميليشيات تدعمها إيران تصل إلى ريف حمص قادمة من حالمدعومة إيرانيا

  .2022كانون الثاني/يناير  6اليوم، 
لالجئين. ااون سيدعم االقتصاد السوري ويسرع عودة الناطق باسم الرئيس فالديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، قال إن التع 146

“What does the summit between Assad and Putin involve?”, The Syrian Observer, 16 September 
الحلبيين على  لمعالجة العوامل المؤثرة في قدرة المنتجين 2021وفد إيراني اجتمع مع غرفة صناعة حلب في شباط/فبراير  ..2021

 . 2021شباط/فبراير  7حلب اليوم، "، وفد اقتصادي إيراني يزور مدينة حلبالتصدير إلى إيران. "
147 .Xinhua, 13 January 2022”, s Belt and Road Initiative’Syria joins China“ يمكن لشراكات األعمال أن .

طرجي في حلب أخباراً ، بثت وسيلة إعالم تابعة للقا2022توفر نفوذاً صينياً مباشراً أكثر على الميليشيات. في كانون الثاني/يناير 
لدولة ااتفاق مهم بين مجموعة قاطرجي القابضة وشركة صينية لم تسمها لتجميع الشاحنات والباصات في حلب. وقد تكون عن 

ستثمار جديد االسورية حريصة على المحافظة على هذه العالقات، بالنظر إلى أن المتحدث باسم الشركة الصينية أشار إلى قانون 
توقيع عقد مع  | مجموعـة قاطرجي القابضةعلى أنهما عامالن محفزان لتوقيع االتفاقية. " مواٍت وتمويل الدولة السورية للشراكة

 .2022كانون الثاني/يناير   22صدى اف ام سورية، "، شركة صينية
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V. خالصةال 

تواجه النازحين الحلبيين والسكان الحاليين في جميع مناطق سورية التي يسيطر عليها ر القضايا التي ظهَ تَ 
النظام، أي السلوك االفتراسي للميليشيات وعناصر األمن حيال المواطنين العاديين، وانعدام الخدمات العامة 

هر في معظم المناطق ، تظك بأنه دعم المعارضةشَ تقريباً، والعقوبات غير المتوقعة لكن الشديدة لكل من يُ 
تلبية االحتياجات األساسية، ناهيك عن إعادة بناء األحياء وإعادة فتح األعمال، إن . الواقعة تحت سيطرة النظام

يشكل صراعاً في ظل هذه الظروف. ما يجعل الوضع في حلب مؤلماً على نحو خاص هو أن المدينة كانت 
يمنة على المدينة من قبل الميليشيات ورجال األعمال . إن اله2011المحرك االقتصادي لسورية قبل عام 

وحتى  –الذين ظهروا خالل الحرب تأتي على حساب رواد األعمال الحلبيين األصليين والحلبيين اآلخرين 
على حساب النظام نفسه. في المحصلة، فإن إعادة إحياء النشاط االقتصادي المنتج من شأنه أن يوفر عائدات 

  ظالم المواطنين الذين يعيشون في ظل حكم النظام.ضرورية وأن يخفف م

واالستغاللية لقواته األمنية، ناهيك عن الميليشيات  نتهازيةعلى الحد من األعمال االالنظام  ةيشير عدم قدر
إلى مستقبل قاتم للمدينة والمناطق األخرى الواقعة تحت سيطرة النظام.  ،شبه المستقلة، التي تعمل في حلب

وفي غياب جهد متضافر من قبل السلطات المركزية للحد من هذا االفتراس وتشجيع عودة التجارة والمنتجين 
يكاً يإلى المراكز االقتصادية السابقة مثل حلب، من المتوقع لسورية الواقعة تحت سيطرة النظام أن تظل موزا
  من االقطاعات المتنافسة التي تزدهر على بؤس السكان الخائفين من الحرب والذين ال حول لهم وال قوة.

  2022أيار/مايو  9حلب/بيروت/بروكسل، 
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  مصادر البيانات والمنهجية الكمية: آ الملحق

 Syrian Arab Republic – Subnational“لجميع األشكال تم تعديلها من الخرائط األساسية 
Administrative Divisions”, UN Cartographic Section, February 2021.  

 Kheder Khaddour, “Consumed by War: The End ofمستمدة من  1البيانات في الشكل 
Aleppo and Northern Syria's Political Order”, Friedrich-Ebert-Stiftung, October 

؛ ومقابالت أجرتها مجموعة األزمات وصور لألقمار الصناعية من مصادر مفتوحة (وجدت عبر 2017
Google Maps ؛(Fabrice Balanche, “Alep et ses territoires: une métropole syrienne 

dans la mondialisation”, in Thierry Boissière and Jean-Claude David (eds.), Alep 
et ses territoires: Fabrique et politique d’une ville (1868-2011) (Beirut, 2014), pp. 

39–65. 

 Damage Density in the City of Aleppo, Syria”, UNITAR“مستمدة من  2لشكل البيانات ل 
Operational Satellite Applications Programme, 16 December 2016.  

نسانية التابع يستخدم بيانات قدمها لمجموعة األزمات برنامج تقييم االحتياجات اإل يستخدم بيانات 3 الشكل
  لألمم المتحدة.

-Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Monthly Cloud يستخدم  4الشكل 
free Day-Night Band (DNB) Composite data صد األرض، ر، التي تستضيفها مجموعةC. 

D. Elvidge, K. E. Baugh, M. Zhizhin and F.-C. Hsu, “Why VIIRS Data Are 
Superior to DMSP for Mapping Night-time Lights”, Asia-Pacific Advanced 

Network, vol. 35 (2013).    

 WorldView-3 و DigitalGlobe WorldView-2يستخدم صور أقمار صناعية من  5 الشكل
satellites  قدمت لمجموعة األزمات من ،NextView License  زارة وفي وحدة المعلومات اإلنسانية في
  ة.ميركيالخارجية األ

اد المولدات تقديرات الكلفة وهوامش الربح لمشغلي المولدات الخاصة تستند إلى دراسة للبنك الدولي القتص
 ,Ali Ahmad, “Distributed Power Generation for Lebanon”, World Bankفي لبنان. 

May 2020, pp. 22-36.  

) 1المحلي:  الحسابات لحلب استخدمت نموذج البنك الدولي، مع تعديالت على البنود اآلتية كي تعكس السياق
ً  مبيركلفة األ  كل مولد بطاقة ل) عدد الزبائن 3يومياً (سبع)،  ) عدد ساعات العمل2ليرة)،  10,000( أسبوعيا
KVA 500 )605 ،(4) كلفة 5)، مبيرأ –كيلو فولط  4) الكمية القصوى للكهرباء المقدمة لكل زبون (

) كلفة 6 ) وميركير األال، معدالت لبنان قبل األزمة بالدو2018لعام  بالمئة 50العمالة وأجرة األرض (
ن مقابالت م] لليتر). االفتراضات من واحد إلى أربعة مستمدة أميركيدوالر  0.75 ليرة) [ 2,660الديزل (

 Rise“مأخوذ من  5؛ واالفتراض 2022هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع سكان في حلب، شباط/فبراير 
in amperate prices”انظر أيضاً  ، مرجع سابق)“Syrian Arab Republic – Food Prices”, 

World Food Programme, 13 February 2022 االفتراضات البديلة مأخوذة من مقابالت في .(
“Rise in amperate prices” عة من سا 12أسبوعياً لـ  مبيرليرة لأل 15,000، وتشمل السعر للمستهلك

العمالة وأجرة  لمشغلي المولدات. رفع كلفة بالمئة 30مياً وهذه االفتراضات تنتج هامش ربح بنسبة الخدمة يو
ً  أمبيرفي لبنان يرفع كلفة كل  2018األرض عام    .بالمئة 8بمعدل  أسبوعيا

ات البناء من خالل دراسة صور األقمار الصناعية ذات الدقة العالية للتغيرات في مستوي 5 تم وضع الشكل
 األقمار الصناعية من . تم الحصول على صور2021وكانون الثاني/يناير  2020ن أيلول/سبتمبر بي

DigitalGlobe WorldView-2  وWorldView-3  ) متر على التوالي). 0.31و 0.46بدقة  

م آلي مدربة على العثور على المناطق تم تحديد مواقع إعادة البناء من خالل دراسة أجرتها خوارزميات تعلّ 
التي يحتمل أنه أعيد إعمارها في المدينة؛ وقد تم تبني هذه التقنية لتقليص عدد المواقع التي يحتاجها الباحثون 

قسم محللو مجموعة األزمات المدينة أوالً إلى شبكة  148دقة التدقيق اليدوي.بللتدقيق البصري دون التضحية 
 

 
 Detecting Dwelling “Knoth and Edzer Pebesma, Christianهذه العملية اتبعت العملية التي وضعت في  148

Destruction in Darfur through Object-Based Change Analysis of Very High-Resolution Imagery”, 
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م اآللي على تحديد مربعات م، ولتوليد البيانات لتدريب نموذج التعلّ ثمربعاً.   141,434م، ما أنشأ  50×50
الشبكة التي قد تكون تمت إعادة إعمار األبنية فيها، اختار المحللون أربعة أحياء ذات معطيات جغرافية مادية 

ير عن طريق وضع خاليا واجتماعية ومستويات دمار متفاوتة لكي يتم التحقق منها بصرياً. تم إجراء التشف
   149الشبكة على صور األقمار الصناعية ومقارنة هذه الصور.

حالما تم بناء قاعدة بيانات "التدريب"، طبق محللو مجموعة األزمات خوارزمية تصنيف غابية عشوائية 
 ومن أجل تحضير صور األقمار 150للتنبؤ بما إذا كانت كل خلية شبكة في حلب تمت إعادة اإلعمار فيها.

الصناعية للتصنيف، تم تطبيق عدد من الفالتر للتمكن من مقارنة صور األقمار الصناعية مع الخصائص 
المختلفة نوعياً، مثل المستويات المختلفة لتدرجات ضوء الشمس واأللوان. الفلتر الذي طبق أوالً على صور 

يحلل هذا الفلتر  Prewitt(.151(يت وياألقمار الصناعية كان فلتر التعرف على الحواف استناداً إلى عامل بر
التغيرات في اللون من أجل التعرف على ما إذا كان هناك حافة في الصورة. وهذه الحافة التي يتم اكتشافها 
بواسطة الفلتر تخلق صورة جديدة تشكل األساس لباقي التحليل. وهذه الصورة التي تم فيها تحديد الحافة تقسم 

)، التي أنتجت عدة ملخصات إحصائية حول بنية الصور في قطع Haralickإلى سمات نسيج هاراليك (
م في مربعات الشبكة وجمعها مع قاعدة البيانات  50×50ثم تم جمع هذه اإلحصائيات إلى  152بكسل. 50×50

  .المشفرة يدوياً لتدريب النموذج الغابي العشوائي

ً إلى تحتوي أبنية أعيد إعمارهالتحديد مربعات الشبكة التي  النموذج الغابي العشوائيواستخدم  ، استنادا
عمارها تم اختيارها إالمربعات التي تحوي أبنية أعيد  . ومن أجل التأكد من أن جميعاألختالفات في البنية

للتدقيق اليدوي، تم ضبط معايير النموذج للتنبؤ بقدر أكبر مما ينبغي من إعادة اإلعمار وليس أقل مما 
من جميع مربعات الشبكة، مما يسمح لعملية التدقيق اليدوي  بالمئة 77أدت هذه العملية إلى فلترة  153ينبغي.

ـ  المتبقية التي يحتمل أن تكون قد تمت إعادة اإلعمار فيها. وقد حددت عملية التدقيق  بالمئة 23بالتركيز على ال
تخدمة في بيانات التدريب، حيث قام البصري لمربعات الشبكة من قبل النموذج المتبع نفس العملية المس

ً بدراسة المربعات المجاورة للمربعات أو مجموعات المربعات التي تم تحديدها من قبل  المحللون أيضا
ها في هذه ئاحتوت مباٍن تمت إعادة بنا )141,434مربعاً في الشبكة (من بين  532النموذج. وإجماالً، فإن 

  الفترة. 

  
   

 
 

International Journal of Remote Sensing, vol. 38, no. 1 (2017), pp. 273-295. خوارزميات التعلم اآللي . قارنت
، واستخدم التحقق البصري نفس الصورتين وأضاف إليهما 2021كانون الثاني/يناير  10و 2020أيلول/سبتمبر  10الصور من 

 ثالث صور أخرى ملتقطة من قبل هذه األقمار الصناعية في األشهر الفاصلة بين التوقيتين.
 Christian Knoth, Sofian Slimani, Marius Appel andلمفصلة في اتبع تحليل الصور يدوياً إجراءات التقنيات ا 149

Edzer Pebesma, “Combining Automatic and Manual Image Analysis in a Web-Mapping Application 
for Collaborative Conflict Damage Assessment”, Applied Geography, no. 97 (August 2018), pp. 25-

 Liping Lei, Liangyun Liu, Li Zhang, Jiantao Bi, Yanhong Wu, Quanjun Jiao and Wenjuan؛ و 34
Zhang, “Assessment of Spatial Variation of the Collapsed Houses in Wenchuan Earthquake with 

Aerial Images”, Journal of Applied Remote Sensing, vol. 3, no. 1 (2009). 
دخالت عبر النظر إلى الخوارزمية الغابية العشوائية هي خوارزمية قادرة على التنبؤ بنتائج معينة استناداً إلى متغيرات في الم 150

ا تسمح للمرء اعتمادات إحصائية بين متغيرات المدخالت ومتغيرات المخرجات في بيانات "التدريب". هذه الخوارزمية مفيدة ألنه
ً إلى التشفير اليدوي الخبير للباحث. انظر بخلق تنبؤ آلي للدمار وغ  Tin Kam Ho, “Randomيره من المتغيرات استنادا

Decision Forests”, in Proceedings of 3rd International Conference on Document Analysis and 
Recognition, vol. 1 (1995), pp. 278-282. 

151 A Comparison of Various Edge Detection Techniques “G. T. Shrivakshan and C. Chandrasekar, 
Used in Image Processing”, September 2012. 

152 Textural Features for Image “hak Dinstein, ’Haralick, K. Shanmugam and ItsRobert M. 
Classification”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics SMC-3, no. 6 (November 

1973), pp. 610-621. 
هذه  . وتمكنت010لالستعادة بعامل  F-1رفع محللو مجموعة األزمات أرقام االستعادة بدالً من الدقة بوزن إحصائيات  153

يب. ومن خالل التدقيق بالمئة من جميع خاليا الشبكة التي أعيد بناؤها في الجزء المحجوز لبيانات التدر 82الخوارزمية من التنبؤ بـ 
ء التدقيق البصري قد البصري في خاليا الشبكة المجاورة لتلك التي تم تحديدها بنموذج االستعادة المثقّلة، من المرجح أن يكون إجرا

  ملية التحديد العالية أصالً.حّسن ع
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 الدولية زماتعن مجموعة األ: ب الملحق

موظفاً في  120مجموعة األزمات الدولية (مجموعة األزمات) هي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي 
 تسويةمن أجل منع ووحشد الدعم وممارسة اإلقناع على المستويات العليا خمس قارات يعملون من خالل التحليل الميداني 

 النزاعات الخطيرة.

فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من الدول تعمل حيث ، مجموعة األزمات على أساس البحث الميداني مقاربةقوم ت

من الميدان المستقاة معلومات تقييمات الوبناء على  عنيف.صراع التي يوجد فيها خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث 

 نشركما ت .، واإلقليميين والوطنيينوجهة إلى كبار صناع القرار الدوليينتقوم بإعداد تقارير تحليلية تتضمن توصيات عملية م

ما يصل إلى حول وضع اإلنذار المبكر وتحديثاً واضحاً ومنتظماً وهي نشرة شهرية تقدم  ووتشسكرايسيمجموعة األزمات 

  العالم.سائر أنحاء في  حالة صراع فعلي أو محتمل 80

ها على على موقع، وتتوافر في نفس الوقت البريد اإللكتروني عبريتم توزيع تقارير مجموعة األزمات بشكل واسع 

. تعمل مجموعة األزمات بشكل وثيق مع الحكومات واألطراف التي تؤثر على www.crisisgroup.org:اإلنترنت

  زمات وحشد التأييد لتوصياتها بشأن السياسات.الحكومات، بما في ذلك اإلعالم، من أجل إبراز تحليالتها حول األ

 –الذي يضم شخصيات بارزة في مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم  –مجموعة األزمات أمناء إن مجلس 

 لم.العاسائر أنحاء يعمل بشكل مباشر في المساعدة على إيصال هذه التقارير والتوصيات إلى انتباه كبار صناع السياسات في 

الرئيس والمدير العام التنفيذي لمجموعة فيوري ومؤسس مؤسسة رادكليف، فرانك مجموعة األزمات يتشارك رئاسة 

  .، سوزانا مالكوراالسابقة زيرة خارجية األرجنتين ورئيسة ديوان األمين العام لألمم المتحدةوغيوسترا، و

. انضمت إيرو إلى مجموعة 2021رئيسة ومديرة تنفيذية لمجموعة األزمات في كانون األول/ديسمبر  ُعيّنت كمفورت إيرو

ومن ثم ُرقيّت لتصبح مديرة لبرنامج أفريقيا ونائبة رئيس مؤقتة.  2001األزمات أوالً مديرة لمشروع غرب أفريقيا في عام 

ي المركز الدولي للعدالة االنتقالية ولصالح الممثل الخاص بين الفترتين اللتين عملت فيهما في مجموعة األزمات، عملت ف

  لألمين العام في بعثة األمم المتحدة في ليبيريا."

ة مواقع أخرى هي: بوغوتا، سبعأن لها مكاتب في لمجموعة األزمات الدولية في بروكسل، كما الدولي يوجد المقر الرئيسي 

وأديس وداكار، واسطنبول، ونيروبي، ولندن، ونيويورك، وواشنطن دي سي. كما أن لها وجود في المواقع اآلتية: أبوجا، 

رغ، وجوبا، ، والقدس، وجوهانسبووبانكوك، وبيروت، وكاراكاس، ومدينة غزة، ومدينة غواتيماالأبابا، والبحرين، وباكو، 

 ، وطرابلس، وتونس، ويانغون.ووتبليسي، وتورنتوموسكو، وسيؤول، ومكسيكو سيتي، ومانيال، وكييف، وكابول، 

ً من طيف واسع من مجموعة األزمات تتلقى  ً ماليا أما األفكار، واآلراء . وارد الخاصةوالم مؤسساتوالالحكومات دعما

ً عالقات مع  تقيموالتعليقات فتعود لها وال تمثل أو تعكس وجهات نظر أي من المانحين.  الدوائر مجموعة األزمات حاليا

ووزارة الدفاع الوطني الوكالة النمساوية للتنمية، ، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية: تيةت الحكومية اآلهيئاوال

وروبي ألفريقيا، وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، صندوق أمانة طوارئ االتحاد األوزارة الخارجية الدنماركية، الكندية، 

وكالة التنمية الفرنسية، وزارة شؤون وزارة الخارجية الفنلندية، وآلية االتحاد األوروبي للمساهمة في االستقرار والسالم، 

الوكالة اليابانية دائرة الشؤون الدولية الكندية، وزارة الخارجية والتجارة اإليرلندية، أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، 

وزارة الشؤون  ،كسمبورغول والشؤون األوروبية فيخارجية الوزارة ، ليختنشتاينوزارة خارجية إمارة الدولي،  للتعاون

وزارة الشؤون الخارجية االتحادية وزارة الشؤون الخارجية السويدية،  وزارة الخارجية القطرية، الخارجية النرويجية،

اإلمارات العربية المتحدة (وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية)، برنامج األمم السويسرية، 

  التنمية البريطانية، والبنك الدولي.الخارجية والكومونولث ووزارة المتحدة اإلنمائي، برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة، 

ومؤسسة غلوبال مؤسسة فورد،  ؤسسة كارنيغي في نيويورك،المؤسسات التالية: مترتبط مجموعة األزمات بعالقات مع 

، ومؤسسات أوبن سوسيتي، ومؤسسة بلوشيرز، ماكآرثر .وكاثرين ت .ومؤسسة جون دومؤسسة هنري لوس، تشالنجز، 

 .ٍ اإلنساني، وصندوق ويلسبرينغ ، وشتيفتونغ ميركاتورتيفتونغ، ومؤسسة اإلخوان روكفلرشومؤسسة روبرت بوش 

  2022 مايو/أيار
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 حول الشرق األوسط  األزمات مجموعة وإحاطات تقارير: ج الملحق
  2019 عامال منذوشمال أفريقيا 

Special Reports and Briefings 

Council of Despair? The Fragmentation of UN 
Diplomacy, Special Briefing N°1, 30 April 2019. 

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020, 
Special Briefing N°2, 12 September 2019. 

Seven Priorities for the New EU High Repre-
sentative, Special Briefing N°3, 12 December 
2019. 

COVID-19 and Conflict: Seven Trends to Watch, 
Special Briefing N°4, 24 March 2020 (also 
available in French and Spanish). 

A Course Correction for the Women, Peace and 
Security Agenda, Special Briefing N°5, 9 De-
cember 2020. 

Ten Challenges for the UN in 2021-2022, Spe-
cial Briefing N°6, 13 September 2021. 

Israel/Palestine 

Defusing the Crisis at Jerusalem’s Gate of 
Mercy, Middle East Briefing N°67, 3 April 2019 
(also available in Arabic). 

Reversing Israel’s Deepening Annexation of Oc-
cupied East Jerusalem, Middle East Report 
N°202, 12 June 2019. 

The Gaza Strip and COVID-19: Preparing for the 
Worst, Middle East Briefing N°75, 1 April 2020 
(also available in Arabic). 

Gaza’s New Coronavirus Fears, Middle East 
Briefing N°78, 9 September 2020 (also availa-
ble in Arabic). 

Beyond Business as Usual in Israel-Palestine, 
Middle East Report N°225, 10 August 2021 
(also available in Arabic). 

The Israeli Government’s Old-New Palestine 
Strategy, Middle East Briefing N°86, 28 March 
2022 (also available in Arabic). 

Iraq/Syria/Lebanon 

Lessons from the Syrian State’s Return to the 
South, Middle East Report N°196, 25 February 
2019. 

The Best of Bad Options for Syria’s Idlib, Middle 
East Report N°197, 14 March 2019 (also avail-
able in Arabic). 

After Iraqi Kurdistan’s Thwarted Independence 
Bid, Middle East Report N°199, 27 March 2019 
(also available in Arabic and Kurdish). 

Squaring the Circles in Syria’s North East, Mid-
dle East Report N°204, 31 July 2019 (also 
available in Arabic). 

Iraq: Evading the Gathering Storm, Middle East 
Briefing N°70, 29 August 2019 (also available 
in Arabic). 

Averting an ISIS Resurgence in Iraq and Syria, 
Middle East Report N°207, 11 October 2019 
(also available in Arabic). 

Women and Children First: Repatriating the 
Westerners Affiliated with ISIS, Middle East 
Report N°208, 18 November 2019. 

Ways out of Europe’s Syria Reconstruction Co-
nundrum, Middle East Report N°209, 25 No-
vember 2019 (also available in Arabic and 
Russian). 

Steadying the New Status Quo in Syria’s North 
East, Middle East Briefing N°72, 27 November 
2019 (also available in Arabic). 

Easing Syrian Refugees’ Plight in Lebanon, Mid-
dle East Report N°211, 13 February 2020 (also 
available in Arabic). 

Silencing the Guns in Syria’s Idlib, Middle East 
Report N°213, 15 May 2020 (also available in 
Arabic). 

Pulling Lebanon out of the Pit, Middle East Re-
port N°214, 8 June 2020 (also available in Ara-
bic). 

Iraq: Fixing Security in Kirkuk, Middle East Re-
port N°215, 15 June 2020 (also available in Ar-
abic). 

Exiles in Their Own Country: Dealing with Dis-
placement in Post-ISIS Iraq, Middle East Brief-
ing N°79, 19 October 2020 (also available in 
Arabic). 

How Europe Can Help Lebanon Overcome Its 
Economic Implosion, Middle East Report 
N°219, 30 October 2020 (also available in Ara-
bic). 

Avoiding Further Polarisation in Lebanon, Middle 
East Briefing N°81, 10 November 2020 (also 
available in Arabic). 

Iraq’s Tishreen Uprising: From Barricades to Bal-
lot Box, Middle East Report N°223, 26 July 
2021 (also available in Arabic). 

Managing Lebanon’s Compounding Crises, Mid-
dle East Report N°228, 28 October 2021 (also 
available in Arabic). 

Syria: Shoring Up Raqqa’s Shaky Recovery, 
Middle East Report N°229, 18 November 2021 
(also available in Arabic). 

North Africa 

Decentralisation in Tunisia: Consolidating De-
mocracy without Weakening the State, Middle 
East and North Africa Report N°198, 26 March 
2019 (only available in French). 

Addressing the Rise of Libya’s Madkhali-Salafis, 
Middle East and North Africa Report N°200, 25 
April 2019 (also available in Arabic). 

Post-Bouteflika Algeria: Growing Protests, Signs 
of Repression, Middle East and North Africa 
Briefing N°68, 26 April 2019 (also available in 
French and Arabic). 
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Of Tanks and Banks: Stopping a Dangerous Es-
calation in Libya, Middle East and North Africa 
Report N°201, 20 May 2019. 

Stopping the War for Tripoli, Middle East and 
North Africa Briefing N°69, 23 May 2019 (also 
available in Arabic). 

Avoiding a Populist Surge in Tunisia, Middle 
East and North Africa Briefing N°73, 4 March 
2020 (also available in French). 

Algeria: Bringing Hirak in from the Cold? Middle 
East and North Africa Report N°217, 27 July 
2020 (also available in Arabic and French). 

Fleshing Out the Libya Ceasefire Agreement, 
Middle East and North Africa Briefing N°80, 
4 November 2020 (also available in Arabic). 

Time for International Re-engagement in West-
ern Sahara, Middle East and North Africa Brief-
ing N°82, 11 March 2021. 

Libya Turns the Page, Middle East and North Af-
rica Report N°222, 21 May 2021 (also availa-
ble in Arabic). 

Jihadisme en Tunisie : éviter la recrudescence 
des violences, Middle East and North Africa 
Briefing N°83, 4 June 2021 (only available in 
French). 

Relaunching Negotiations over Western Sahara, 
Middle East and North Africa Report N°227, 14 
October 2021 (also available in Arabic). 

Steering Libya Past Another Perilous Cross-
roads, Middle East and North Africa Briefing 
N°85, 18 March 2022 (also available in Ara-
bic). 

Saïed’s Tunisia: Promoting Dialogue and Fixing 
the Economy to Ease Tensions, Middle East 
and North Africa Report N°232, 6 April 2022 
(only available in French). 

Iran/Yemen/Gulf 

On Thin Ice: The Iran Nuclear Deal at Three, 
Middle East Report N°195, 16 January 2019 
(also available in Farsi and Arabic). 

Saving the Stockholm Agreement and Averting a 
Regional Conflagration in Yemen, Middle East 
Report N°203, 18 July 2019 (also available in 
Arabic). 

Averting the Middle East's 1914 Moment, Middle 
East Report N°205, 1 August 2019 (also avail-
able in Farsi and Arabic). 

After Aden: Navigating Yemen’s New Political 
Landscape, Middle East Briefing N°71, 30 Au-
gust 2019 (also available in Arabic). 

Intra-Gulf Competition in Africa’s Horn: Lessen-
ing the Impact, Middle East Report N°206, 19 
September 2019 (also available in Arabic). 

The Iran Nuclear Deal at Four: A Requiem?, Mid-
dle East Report N°210, 16 January 2020 (also 
available in Arabic and Farsi). 

Preventing a Deadly Showdown in Northern 
Yemen, Middle East Briefing N°74, 17 March 
2020 (also available in Arabic). 

Flattening the Curve of U.S.-Iran Tensions, Mid-
dle East Briefing N°76, 2 April 2020 (also avail-
able in Arabic). 

The Urgent Need for a U.S.-Iran Hotline, Middle 
East Briefing N°77, 23 April 2020 (also availa-
ble in Farsi). 

The Middle East between Collective Security and 
Collective Breakdown, Middle East Report 
N°212, 27 April 2020 (also available in Arabic). 

Rethinking Peace in Yemen, Middle East Report 
N°216, 2 July 2020 (also available in Arabic). 

Iran: The U.S. Brings Maximum Pressure to the 
UN, Middle East Report N°218, 18 August 
2020 (also available in Arabic). 

The Iran Nuclear Deal at Five: A Revival?, Mid-
dle East Report N°220, 15 January 2021 (also 
available in Arabic and Farsi). 

The Case for More Inclusive – and More Effec-
tive – Peacemaking in Yemen, Middle East Re-
port N°221, 18 March 2021 (also available in 
Arabic). 

Iran: The Riddle of Raisi, Middle East Report 
N°224, 5 August 2021 (also available in Ara-
bic). 

A Time for Talks: Toward Dialogue between the 
Gulf Arab States and Iran, Middle East Report 
N°226, 24 August 2021 (also available in Ara-
bic). 

After al-Bayda, the Beginning of the Endgame 
for Northern Yemen?, Middle East Briefing 
N°84, 14 October 2021 (also available in Ara-
bic). 

The Iran Nuclear Deal at Six: Now or Never, Mid-
dle East Report N°230, 17 January 2022 (also 
available in Arabic). 

Brokering a Ceasefire in Yemen’s Economic 
Conflict, Middle East Report N°231, 20 Janu-
ary 2022 (also available in Arabic). 

Truce Test: The Huthis and Yemen’s War of Nar-
ratives, Middle East Report N°233, 29 April 
2022 (also available in Arabic).
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