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هذا التقرير هو الثاين من ضمن سلسلة تشكّل بمجملها الملّف اإلنساين الذي عملت عليه المنّصة 
المدنّية السوريّة. حيث تم جمع البيانات من خالل إجراء مشاورات مع قرابة 3500 من السوريّين 

خالل الفترة الممتّدة من تشرين األول 2017 وحتى أيّار 2018.
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ملخّص تنفيذّي: 

تشكل عمليات التهجير والنزوح القسري انتهاكاً صارخاً لطيٍف واسٍع من حقوق اإلنسان 
بحقوقهم  يتعلق  فيما  السوريين  بين  جدية  مخاوف  تخلق  أنها  كما  دولياً.  بها  المعترف 
باستمرار  المتحاربة  األطراف  استخدمت   ، السوري  الصراع  خالل  ومجموعات.  كأفراد 
النزوح القسري كمقاربة ممنهجة ضد األفراد والجماعات السكانية الذين عارضوا آراء هذه 
القوى وأجنداتها السياسية. واستخدم النظام  السورية - القوة األكبر على األرض - التهجير 

القسري بشكٍل منتظم.

يلقي هذه التقرير الضوء على آراء السكان يف تسع محافظات سورية )دير الزور، والرقة، 
إليها  يضاف  دمشق،  وريف  والسويداء،  والقنيطرة،  ودرعا،  وحمص،  وإدلب،  والحسكة، 
جلسات يف دول اللجوء السوري:تركيا، واألردن، ولبنان، وكردستان(. من خالل إجرائه )304( 
جلسة تشاورية بين تشرين األول 2017 وأيار 2018، شارك فيها )3376( شخص، منهم 
%46.6 )1580( من النساء. أّما المشاركون من المنظمات المدنية فبلغ عددهم )705( 

شخص.

من الجدير بالذكر أن هذا التقرير يستند بشكل أساسي إىل جلسات التشاور المجتمعي 
التقرير  يلخص  الديموغرايف.  التغيير  حول  السوريين  نظر  وجهات  تحديد  فيها  تم  التي 
القضايا التالية التي حددها المشاركون: مؤشرات التغيير الديموغرايف يف سوريا ، األهداف 
الكامنة وراء هذه السياسة / االستراتيجية ، الحلول والظروف المالئمة لمنع أو الحد من 

التغير الديموغرايف ، ودور منظمات المجتمع المدين فيما يتعلق بالتغيير الديموغرايف.

بناًء على المشاورات، بخلص التقرير إىل مايلي:
القوى  جميع  أن  تقريباً  السورية  والمدن  والبلدات  القرى  معظم  يف  السكان  يعتقد   •
المسيطرة يف المناطق المختلفة تقوم بالتهجير القسري ، وتحاول إعادة توطين الموالين 

لها لخدمة أهدافها طويلة المدى يف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

أهداف  له  القسري  النزوح  أن  السوريين  السكان  من  المجموعات  من  العديد  تعتقد   •
طائفية أو عرقية ، وخاصة يف المناطق المتنوعة عرقياً وطائفياً.

• يأخذ التغير الديموغرايف عدة أشكال ، حيث يبدأ بالتهجير القسري للسكان من مناطق 
معينة، وتغيير أسماء هذه المناطق ، وأخيراً نقل مجموعات أخرى من السكان إىل هذه 

المناطق.
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الديموغرايف  التغيير  استراتيجية  لمواجهة  المشاركون  اقترحها  التي  الحلول  يلي  فيما 
القسري:

• ينبغي إجراء مناقشات جادة نحو حل سياسي يف سوريا ، يتبعها انتقال سياسي شفاف 
ومنظم.

ترتكبها  التي  المقبولة  غير  الممارسات  من  للحد  دولية  حماية  توفير ضمانات  ينبغي   •
إىل  بالعودة  للمهجرين قسرياً  ملزمة تسمح  دولية  آليات  إىل  باإلضافة  المختلفة،  القوى 

ديارهم.

• توثيق شهادات ووثائق الملكية للمتلكات.

• زيادة المراقبة حول ممارسات منح الجنسية السورية لغير السوريين.



مقّدمة:

كثر المفاهيم المثيرة للجدل يف الصراع السوري وهو  ربما يكون التغيير الديموغرايف هو أ
إىل  الفعل  هذا  تحّول  منذ سنوات، حيث  السوريين  تالزم  فتئت  ما  التي  الهواجس  أحد 
هاجس له مؤّشرات متعددة، حيث لم يكن فعل التهجير لسكان العديد من المناطق التي 
عارضت النظام السوري أولها، ولن يكون القانون رقم )10( الصادر عام 2018 الذي ينّص 
على إعادة تنظيم المناطق من جديد آخرها. فالمؤّشرات التي تخلق هذه الهواجس لدى 
كل السوريين كثيرة، منها ما هو ظاهر، ومنها ما هو باطن؛ يتجلّى بعضها بنقل الملكيات 
العقارية بطرق قانونية وغير قانونية، وبعضها اآلخر بتغيير أسماء المعالم السكنية، واألحياء، 

يضاف إليها نقل المجموعات السكانية إىل مناطق أخرى.

إن سياسة التغيير الديمغرايف لم تكن سياسة جديدة يف سورية نجمت عن الصراع الحايل، 
إنما كانت منهجية مّتبعة من ِقبل حزب البعث الحاكم يف سوريا منذ زمٍن بعيد. حيث تبنى 
المناطق  البعث هذه السياسة يف شمال شرق سورية بشكل أساسي؛ مستهدفاً  حزب 
العرب مّمن عرفوا الحقاً  السكان  نقل  الكردية، حيث عمل على  السكانية  األغلبية  ذات 
)بعرب الغمر( إىل مناطق األغلبية الكردية، وتوطينهم فيما عرف فيما بعد )بالحزام العريب، 

أو الحزام األخضر(. 

يحرم القانون الدويل اإلنساين الترحيل أو النقل لألشخاص قسراً من المنطقة التي يوجدون 
فيها بصفة مشروعة، دون مبّررات يسمح بها القانون الدويل. 

غالبا ما كانت عمليات التهجير القسري الحاصلة يف سورية خالل السنوات السبع الماضية، 
السكنية،  األحياء  يستهدف  الذي  الممنهج  القصف  من  بدءاً  واسعة،  انتهاكات  يسبقها 
والمرافق الحيوية، وأماكن تواجد المدنيين، وصوالً إىل الحصار المطبق. والهدف هو إخضاع 
المنطقة لشروط الجهة المحاصرة، باالستسالم، وإخالء المنطقة بهدف نقل سكان آخرين 

من مكّون معين. 

يف معظم حاالت النقل القسري للسكان غالباً ما كانت القوات الحكومية هي التي تقوم 
التهجير،  عمليات  كل  يف  الجامع  والشيء  للسكان،  القسري  النقل  ثم  الحصار،  بفعل 
الديموغرايف  التغيير  إن  القول  وبالتايل يمكن  للحكومة،  المعارض  السياسي  االنتماء  هو 

الحاصل يف سورية هو تغيير مبني على أساس االنتماء السياسي. 

خالل الصراع السوري، بدأت عمليات النقل القسري للسكان يف مدينة الزبداين )بعد حملة 
نقل  تّم  وحلفائه( حيث  السوري  النظام  قوات  قبل  المنطقة من  على  عسكرية شرسة 
السكان إىل إدلب بتيسير من األمم المتحدة، ورعاية دولية، بما تعارف عليه وقتها اتفاق 
المدن األربعة والذي هو واحد من أهم عمليات اإلخالء التي تم التفاوض عليها منذ بداية 
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الحراك الشعبي يف عام 2011. والتي تّم فيها ربط مصير أربع بلدات ببعضها البعض؛ 
وهي: 

- بلدتا الزبداين ومضايا اللتين تسيطر عليهما قوات المعارضة ويحاصرهما النظام. 
- بلدتا كفريا والفوعة والتي يسيطر عليهما النظام السوري، وتحاصرهما فصائل المعارضة 

المسلحة. 
الثاين  وهو  سوريا،  يف  القسري  الديموغرايف  التغيير  استخدام  بتعمق  التقرير  هذا  يرصد 
المدنية  المنصة  أعدته  الذي  اإلنساين  الملف  معاً  تشكل  التي  التقارير  من  من سلسلة 
السورية، استناداً إىل جلسات التشاور المجتمعي التي أُجريت مع مجموعات متنوعة من 
السوريين يف الفترة بين تشرين األول 2017 و أيار 2018. وحيث تتناول التقارير األخرى 

يف السلسلة القضايا التالية:
- الحصار

- وقف األعمال العدائية
- المعتقلون والمختفون قسراً

- النازحون والالجئون

من خالل هذا التقرير، تحاول المنصة المدنية السورية الخوض يف تفاصيل قضية التغيير 
نظر  وجهات  إىل  االنتباه  يلفت  الذي  األمر  سوريا،  يف  محافظات  عدة  عبر  الديموغرايف 

األشخاص الذين يعيشون يف المناطق المتضررة.

اعتمد التقرير على إجراء )304( جلسة بين تشرين األول 2017 وحتى أيار 2018. يف تسع 
محافظات سوريّة وهي: إدلب، والحسكة، والرقة، ودير الزور، وحمص، والسويداء، ودرعا، 
واألردن  تركيا  السوري:  اللجوء  دول  جلسات يف  إىل  باإلضافة  دمشق،  وريف  والقنيطرة، 
ولبنان وكوردستان. وبلغ عدد المستهدفين يف الجلسات )3376( شخص، منهم )1580( 
نساء. وعدد المشاركين من المنظمات المدنية )705( منظمة. بلغ المعّدل الزمني لكل 

جلسة نقاشية بين )4 إىل 6 ساعات(.
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المحافظات السورّية

محافظة دير الزور 
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أّوالً- محافظة دير الزور 

حالياً تتقاسم السيطرة عليها قوات النظام السوري التي تسيطر على المحافظة جنويب نهر 
الفرات )وهي المناطق الممتّدة من البوكمال شرقاً حتى قرية معدان عتيق غرباً(، وقوات 
سورية الديموقراطية شمال النهر، باإلضافة إىل أجزاء صغيرة ومعزولة يسيطر عليها تنظيم 

الدولة اإلسالمية.   

إلعداد هذه التقرير تّم إجراء )35( جلسة نقاشية، نصفها يف داخل سورية يف أماكن تواجد 
أهايل دير الزور، ونصف الجلسات األخر تّم عقده يف أورفا التركية مع الالجئين السوريين 
عدد  بلغ   .2018 ونيسان  شباط  شهري  بين  الممتّدة  الفترة  خالل  المحافظة  أهايل  من 
عن  الممثلين  عدد  أّما  نساء.   )198( منهم   )357( األفراد  من  الجلسات  يف  المشاركين 

المنظمات المدنية الذين شاركوا يف الجلسات فقد بلغ )50( مشاركاً. 

- التغيير الديموغرايف:
آراءاً مختلفة حول حصول تغيير ديمغرايف من عدمه يف  المشاركون من ديرالزور  حمل 
المحافظة، حيث رأت مجموعة من المشاركين أن ما حصل يف المحافظة ال يرىق إىل التغيير 
الديمغرايف، يف حين رأى البعض اآلخر أن الصراع السياسي واستخدام العنف من قبل 
الظروف  الديموغرايف حسب  التغيير  انتهاج سياسة قائمة على  أّدى إىل  جميع األطراف 

القائمة والقوة المسيطرة.

- مؤّشرات التغيير الديموغرايف: 
رأى المشاركون يف الجلسات من أهايل دير الزور، أن هنالك مؤّشرات لتغيير ديموغرايف 
مارستها األطراف المسلحة المختلفة، بدءاً من تغيير يف أسماء القرى والبلدات والمدن، 
مختلفة  وأعراق  أيديولوجيات  من  أخرى  مجموعات  وجلب  سكانها  تهجير  إىل  وصوالً 

وتوطينهم داخل هذه المناطق. 

الزور  دير  يف  والشوارع  المدن  أسماء  بتغيير  داعش  قامت  فقد  المثال  سبيل  فعلى 
الخير(.  )والية  إىل  المحافظة  اسم  بتغيير  والشام  العراق  اإلسالمية يف  الدولة  قامت  كما 
وبعد ذلك أتت الميليشيات الشيعية لتنتهج النهج نفسه؛ حيث قامت ببناء الحسينات 
الشيعية، وتغيير اسم الجامع العمري يف دير الزور إىل جامع الرضوان. كما قامت قوات 
سورية الديموقراطية بعد سيطرتها على أجزاء من المحافظة بتغيير أسماء بعض المرافق. 
وأيضاً منع أهايل بعض البلدات من العودة إليها، كما يف بعض بلدات الخط الغريب بحّجة 

االشتباكات العسكرية المستمرة.
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- األهداف الكامنة وراء عملية التغيير: 
 تبعاً للمشاركين يف الجلسات فإن األهداف هي: 

1. محاولة السيطرة على األرض من خالل محاولة تغيير الرمزية التي تحملها األماكن.
2. تثبيت وضعية الموالين للجهات المسيطرة يف المنطقة. 

3. إخضاع السكان المختلفين بالرأي السياسي.

غالباً هذه األسباب تستند إىل دوافع طائفية أو قومية، كما يف حالة تهجير السكان العرب 
وراء  كامناً  استراتيجياً  الطبيعية عامالً  الثروات  توافر  السّنة من مناطقهم. وأيضاً يشكّل 

هذه السياسة للتغيير الديمغرايف

- الجهات التي  تبنت استراتيجية التغيير الديمغرايف: 
يرى المشاركون أن أغلب الجهات المسيطرة التي توالت على المحافظة، قامت بعمليات 
التهجير للسكان، حيث تّم تصنيفهم على الشكل التايل )النظام السوري، داعش، المليشيات 

الشيعية، التحالف الدويل بقيادة أمريكا، قوات سورية الديمقراطية(.

التغيير  أو للحّد من سياسة  الواجب توافرها لمنع  المالئمة  الحلول والظروف   -
الديموغرايف: 

1. العمل على توفير اتفاقيات دولية تمنع حصول تغييرات ديموغرافية.
2. وقف األعمال العدائية يليه إعادة إطالق لعملية اإلنتقال السياسي.

3. التوثيق الكامل لممتلكات السكان والملكية العقارية وأسماء المدن يف المناطق التي 
تشهد تغييرات ديموغرافية.

4. خروج المقاتلين وعودة الناس إىل منازلهم أو مناطقهم المحلية.
5. استعادة األسماء األصلية للمدن واألماكن والمرافق.

- أدوار المجتمع المدين: 
أفاد معظم المشاركين بجلسات النقاش؛ بأنه ليس لمنظمات المجتمع المدين أي دور يف 
محاربة التغيير الديمغرايف بسبب سطوة القوة العسكرية، إال أن البعض أفاد أنه يمكن أن 
تقوم المنظمات بالتوثيق باإلضافة للعمل على الحمالت اإلعالمية لتسليط الضوء على 

السياسات المتعلقة بالتغيير الديمغرايف.
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المحافظات السورية 

محافظة الّرقة
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ثانياً- محافظة الّرقة: 

بعد دحر داعش من معظم مناطق المحافظة بتاريخ 20 تشرين األول 2017 باتت تسيطر 
عليها حالياً قوات سورية الديموقراطية بشكل أساسي، باإلضافة إىل سيطرة النظام السوري 

على األجزاء الجنوبية للمحافظة )جنويب نهر الفرات(. 

تّم إجراء )40( جلسة نقاش مركّزة، مع )323( من أهايل محافظة الرقة، منهم )115( من 
النساء، كما شملت الجلسات مشاركة 37 ممثالً وممثلة عن منظمات مدنية. 

- التغيير الديموغرايف:
الديموغرايف، ويعود ذلك إىل  التغيير  التي عانت من قضية  المدن  الرقة هي واحدة من 
التنّوع ضمن  سببين رئيسين؛ األول هو تعّدد وتغّير القوى المسيطرة عليها، والثاين هو 
المجتمع الرقاوي من عرب وكورد وتركمان، وقد اتّفق المشاركون على أن جميع األطراف 

قامت بتنبني استراتيجية للتغيير الديموغرايف كلٌّ حسب أهدافه السياسية.

- مؤّشرات التغيير الديموغرايف:
• عندما سيطر تنظيم الدولة اإلسالمية على محافظة الرقة، انعكس التغيير الديموغرايف 
بتغيير أسماء بعض البلدات والقرى، وكذلك تغيير اسم المحافظة إىل “والية البركة”. كما 
قام  ذلك،  إىل  باإلضافة  إسالمي.  مقر  إىل  المحافظة  يف  الوحيدة  الكنيسة  بتحويل  قاموا 
الذين  األكراد  غالبية  بتهجير  أخرى  مسلحة  إسالمية  وجماعات  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

يعيشون يف المحافظة وصادروا ممتلكاتهم. 

• بعد سيطرة قوات سورية الديموقراطية، يقول المشاركون أن هنالك حركة شراء أراٍض 
عربية من قبل الكورد يف المنطقة، نشطة يف المحافظة. 

• تلفيق ُتهم للعرب باالنتماء لداعش ومصادرة أمالكهم حيث كان الهدف من هذه التهم 
هو مصادرة األمالك.

• هنالك تغيير ألسماء المدن والساحات والشوارع، وإطالق تسميات كردية على المناطق، 
أو تسميتها بأسماء قادة كرد. )يذكر المشاركون أن جميع المكونات عانت من هذه الظاهرة 

عبر فترات زمنية مختلفة بما فيهم الكرد أنفسهم(. 

• منع السكان من العودة إىل منازلهم وخاصة قرى تل أبيض وقرى عين عيسى حتى بعد 
تحريرها من داعش.
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- األهداف الكامنة وراء التغيير الديمغرايف: 
تبعاً للمشاركين فإن األهداف هي كالتايل:

1 - إنشاء دولة كردستان مستقلة واالنفصال عن سوريا. 
2 -تغيير التركيبة السكانية يف الريف الشمايل للرقة. 

التأثير يف نتيجة أي انتخابات أو استفتاءات  3 - إنشاء مناطق ذات أغلبية كردية بهدف 
مستقبلية.

4 - أهداف سياسية تتعلق بوجود المكّون الكردي.

- الجهات التي تبنت استراتيجية التغييرالديمغرايف: 
اتّفق المشاركون أن جميع األطراف انخرطت بالتغيير الديموغرايف، وهي قوات المعارضة 

التي سيطرت يف البداية، ثم داعش، وأخيراً قوات سورية الديمقراطية.

-  الحلول والظروف المالئمة التي يجب توافرها لمنع أو للحد من عملية التغيير 
الديمغرايف: 

1 - بالنظر إىل أن الرقة تقع ضمن نطاق نفوذ التحالف الدويل الذي تقوده الواليات المتحدة، 
الديموغرايف  والتغيير  القسري  التهجير  لوقف  التدخل  عن  المسؤول  هو  التحالف  فإن 

القسري.
المتنوعة يف  إدارة مدنية محلية منتخبة تمثل جميع المكونات والمجتمعات  2 - إنشاء 

المحافطة.
3 - تسهيل عودة النازحين من خالل تأمين عودة آمنة وكريمة، وتأمين المقّومات األساسية 

للحياة يف مناطقهم، وبشكل خاص ريف الرقة )من السبخة حتى معدان(.
4 - البدء بحّل سياسي يف سورية على أساس القرارات الدولية وخاصة مقّررات جنيف1، 
كونه يضمن عملية انتقال تضمن الحّد األدىن من الحالة األمنية للسكان الذين ُهّجروا بعد 

سيطرة النظام السوري على مناطقهم.

- وفيما يتعّلق بأدوار المجتمع المدين: 
بين  الحوار  بتيسير عملية  أدواراً  لعبت  قد  المدنية  المنظمات  فإن  المشاركين   بحسب 
والمواطنة، والحشد  بالتعددية  الوعي  المحلية، والعمل على نشر  المجتمعية  المكّونات 
والمناصرة لقضية عودة النازحين والالجئين الراغبين بالعودة إىل تلك المناطق، وقد اقترح 
التغيير  لعمليات  والرصد  بالتوثيق  دوراً  تلعب  أن  الممكن  من  المنظمات  بأن  البعض 
لها  أن يكون  الممكن  التي من  الملكية  والتدقيق يف حاالت نقل  المحتملة،  الديموغرايف 

تداعيات مرتبطة بالتغيير الديمغرايف. 
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المحافظات السورية

محافظة الحسكة



13

ثالثاً-محافظة الحسكة:

تقع محافظة الحسكة تحت سيطرة قوات سورية الديموقراطية بشكل شبه كامل، مع 
وجود طفيف لقوات النظام يف مركز المدينة وبعض المواقع. تّم إجراء )22( جلسة نقاش 
يف المحافظة، مع )241( شخص منهم ) 142( سيدة ، كما بلغ عدد الممثلين المشاركين 
إليها جلسات  يضاف  )77( شخصاً.  النقاش  المدين يف جلسات  المجتمع  منظمات  عن 
تّم عقدها يف إقليم كوردستان العراق مع الالجئين السوريين هناك؛ حيث تّم عقد )37( 
جلسة نقاش، بمشاركة )550( شخصاً منهم )210( سيدات، يف حين بلغ عدد الممثلين 

عن المنظمات الذين شاركوا يف الجلسات )15( شخصاً.

- التغيير الديموغرايف:
واقع محافظة الحسكة مختلف تماماً عن غيرها من المحافظات، حيث يرى المشاركون 
بمعظمهم أن المحافظة لم تتعرّض لتغيير ديموغرايف خالل فترة الصراع السوري الحايل، 

وإنما تعرّضت لعملية تغيير ديمغرايف يف ستينيات القرن الماضي على يد حزب البعث.

- مؤّشرات التغيير الديموغرايف:
لم يحدث هنالك  األزمة يف سورية؛  فترة  أنه خالل  النقاش  المشاركون يف جلسات  يرى 
حاالت تغيير ديموغرايف كبيرة يف المحافظة، باستثناء حاالت تهجير منطقة الخابور التي 

يقطنها سكان آشور من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية.

القرن  ستينات  من  هي  المشاركين  ذهن  يف  الراسخة  الديموغرايف  التغيير  حالة  أّما   
الماضي، والتي قام بها النظام السوري من خالل االستيالء على أراٍض زراعية )بموجب 
قانون اإلصالح الزراعي( تعود ملكّيتها لسكان كورد، وجلب مجموعة سكانية من محافظة 

الرقة وتوطينهم ضمن هذه األراضي تحت ما يسّمى بالحزام العريب. 

يأخذ التغيير الديموغرايف أشكاالً متعّددة أبرزها:
1 - تغيير أسماء القرى من ِقبل النظام السوري يف السابق من أسماء كوردية إىل أسماء 

عربية، واليوم محاولة اإلدارة الذاتية تكريد المحافظة بشكل كلّي. 

لإلدارة  يحّق  بموجبه  والذي  الذاتية،  اإلدارة  ِقبل  من  األمالك  مصادرة  قانون  إصدار   -  2
االستيالء على ممتلكات األشخاص المهاجرين والنازحين.

3 - وبعض المشاركين قالوا إن اإلدارة الذاتية من خالل فرضها أليديولوجّيتها على المنطقة، 
وبفرضها التجنيد اإلجباري يف صفوفها، أسهمت يف عملية التهجير للسكان والشباب الكورد 
وغير الكورد من مناطق سيطرتها، وهو ما يشكل عملية تهجير سكاين له طابع سياسي. 
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يشير المشاركون يف جلسات النقاش إىل ما يحدث يف عفرين حالياً يف محافظة حلب؛ بعد 
الثاين 2018، أدى  دخول فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا يف 20 كانون 
إىل مخاوف كبيرة بين األكراد، خاصة بعد أن تم ترحيل سكان ريف دمشق وحمص قسراً 
ونقلهم إىل منطقة عفرين. وقد تم تعزيز هذه المخاوف من خالل سياسة االستيالء على 
المنازل والممتلكات واألراضي تحت ذرائع مختلفة ، وكذلك منح بطاقات الهوية التركية 

للمقيمين يف المنطقة ، بغض النظر عما إذا كانوا من أهايل عفرين أم ال.

- الجهات التي تبنت استراتيجية التغيير الديمغرايف: 
كي هو الحزب المسؤول عن  كما ذكرنا سابقاً ، فإن حزب البعث العريب السوري االشترا
التغيير الديموغرايف الرئيسي الذي حدث يف المحافظة خالل الستينيات. وخالل السنوات 

الماضية قام بذلك أيضاً تنظيم الدولة اإلسالمية، وقوات سورية الديموقراطية. 

عملية  من  للحد  أو  لمنع  توافرها  يجب  التي  المالئمة  والظروف  الحلول   -
التغييرالديموغرايف: 

اإلجباري وخاصة  )التجنيد  السكان،  التي تسّببت بهجرة  القوانين  إلغاء  العمل على   -  1
لإلناث، واالستيالء على الممتلكات، ومشكلة التعليم(

المغمورين،  العرب  وبقضية  العريب،  بالحزام  المتعلّقة  السابقة  الملّفات  معالجة   -  2
المغمورين وأصحاب األرض األصليين. ومن  إيجاد تعويضات عادلة لكل من  من خالل 
المشاركين من رأى أن الحّل هو بإعادة عرب الغمر إىل مواطنهم األصلية، وإعادة ممتلكات 

الكورد إليهم. 

3 - إيجاد عقد اجتماعي جديد قائم على احترام خصوصية كل شرائح المجتمع السوري، 
وتقّبل االختالف الفكري والسياسي والعريق والديني. 

4 - تكريس مفهوم المواطنة يف المنطقة. 

5 - إعادة أسماء القرى والبلدات والمدن إىل أصلها التاريخي. 

6 - الضغط للوصول إىل اتفاقيات دولية تتعلق بحماية ملكية القوميات.

7 - العمل على إصدار قرار ملزم لكل القوى لتسهيل عملية عودة النازحين والالجئين إىل 
مناطقهم ومنازلهم.

8 - تحسين الوضع االقتصادي وضمان حرية التعبير.
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الحّل السياسي على المستوى الوطني يف جنيف ُيعّد األساس يف إجراء الحلول المختلفة 
ويضمن  الجميع،  حقوق  يحفظ  ديمقراطي  حكم  بنظام  يتعلّق  بما  وخاصة  المنطقة.  يف 
عودة النازحين والالجئين. ويرى مشاركون أن االستقرار وإصالح ما تّم سابقاً يكون ببناء 

الدولة الفيدرالية.

- دور المجتمع المدين:
وفقاً للمشاركين، اتخذت منظمات المجتمع المدين الخطوات التالية فيما يتعلق بالتغيير 

الديموغرايف القسري:
1 -  المناصرة لمبادئ التسامح والتعايش بين مختلف شرائح المجتمع السوري، وتنفيذ 
مشاريع تضمن حرية الرأي واحترام الخصوصية بعيداً عن الطائفية والعرقية، ونشر ثقافة 

المساواة.

2 - العمل على توثيق الملكيات، ورصد حاالت التغيير الديموغرايف. 

3 - فيما رأى جانب من المشاركين أن منظمات المجتمع المدين لن تكون قادرة على فعل 
أي شيء، على اعتبار أن التغيير الديموغرايف يتّم برعاية ومباركة دول إقليمية ودولية.
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المحافظات السورية

محافظة ريف دمشق
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رابعاً: محافظة ريف دمشق: 

تعرّضت ريف دمشق خالل العامين الماضيين لعملية تهجير قسري طالت جميع المناطق 
الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لتتحّول إىل سيطرة النظام بشكل كامل يف النصف 

األول من عام 2018. 

بلغ عدد الجلسات التي تّم عقدها )11( جلسة نقاشية، شارك فيها )119( شخص، بينهم 
)45( شخصاً.  المشاركة  المدنية  المنظمات  عن  الممثلين  عدد  وبلغ  النساء،  من   )70(
ُيضاف إليها )8( جلسات تّم إجراؤها يف لبنان، مع )96( سورياً متواجداً هنالك، منهم )48( 

من النساء، وعدد األفراد المشاركين من منظمات المجتمع المدين )60( شخصاً.  

-  التغيير الديموغرايف:
المحافظة، حيث  الديموغرايف يف  التغيير  الحوارية حول  الجلسات  المشاركون يف  انقسم 
رأى البعض أنه ال يوجد تغيير ديموغرايف وما يحصل ال يتعّدى كونه أحد مفرزات الحرب، 
به  تقوم  طائفي  أساس  على  ممنهجاً  ديموغرافياً  تغييراً  هناك  أن  آخرون  رأى  حين  يف 

المليشيات اإليرانية بالتعاون مع النظام لحماية العاصمة دمشق.

- مؤّشرات على التغيير الديموغرايف: 
1 - رأى المشاركون أن هنالك مسلسل تغيير ديموغرايف حاصل بسطوة القوى المسلحة 
على المناطق المختلفة والتي بدأت بتهجير كل من تبّقى من سكان الزبداين إىل الشمال 
القابون، وبرزة، والقلمون، و الضمير، والغوطة الشرقية، حيث غالباً  السوري، ثم درايا، و 
ما كانت العوامل خلف هذا التغيير الديموغرايف سياسية، بمعنى أن جميع المعارضين 
ضمانات  أي  وجود  دون  النظام  سلطة  تحت  بالبقاء  ُيخّيروا  أو  يرحلوا،  أن  يجب  للنظام 

بحمايتهم. 

2 - كما أشار المشاركون إىل أن عملية التغيير الديموغرايف التي تحدث يف كل من دمشق 
وريفها مرتبطة بشكل كبير بنشاٍط إيراين، حيث أفادوا بالحاالت التالية: 

- يف دمشق القديمة يوجد تغيير ديموغرايف باتجاه تشييع بعض األحياء بشكل كبير.
-  وذكر أحدهم أنه يف داريا تّم شراء عدد كبير من األراضي لصالح إيران.

- منطقة الرازي يف دمشق أعطيت لروسيا من أجل إعمارها و توطين سكان شيعة فيها، 
كما أن هناك عمل ممنهج لتدمير العشوائيات من أجل استثمارها الحقاً لجهات معّينة. 

- ويف السيدة زينب جنوب دمشق تّم تهجير معظم السكان المنتمين للمذهب السّني، 
ودعم حزب هللا للنازحين من العلويين والشيعة ليبقوا يف المنطقة.

- على النقيض من ذلك، فقد أفاد أحد المشاركين أن النازحين عادوا إىل معضمية الشام 
جنوب دمشق. 
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- يف بلدة عسال الورد أفاد أحد المشاركين أن األهايل استقبلوا عدداً ال بأس به من النازحين 
من حلب والجزيرة وحمص والغوطة.

-  تبرز صعوبة تمييز التغيير الديموغرايف القسري عن واقع الصراع من خالل قصة شخصية 
ألحد المشاركين:

كز     “ أنا من داريا وقد خرجت من بداية األحداث، ولكن أهلي بقوا وخرجوا فيما بعد إىل مرا
إيواء بالكسوة بدافع النزوح ليعيشوا هناك ولم يجبرهم أحد بالتوّجه إىل مناطق أخرى” 

وهي ال تعتبر سوى تهجير وليس تغييراً ديموغرافياً”.
بالتغيير  بآخر  أو  بشكل  تّتصل  والتي  المشاركون  ذكرها  التي  األخرى  األشكال  من   -  3
مع  باالتفاق  كبير  بشكل  انتشرت  التي  والعقارات  الوكاالت  تزوير  مسألة  الديموغرايف 

مكاتب عقارية، حيث يتّم نقل الملكية اىل مالكين جدد.

- األهداف الكامنة وراء التغيير الديمغرايف هي:
للنظام السوري وكذلك لتأثير إيران ،  1 - خفض نسبة السنة الذين قد يشكلون تهديداً 
وإعادة ملئ المناطق ذات األغلبية السنية بالشيعة األجانب و / أو المواطنين السوريين 
الشيعة - إىل جانب الجهود اإليرانية الرامية إىل تحقيق أجندتها وذلك بنشر التشّيع بين 

السكان على نطاق أوسع.
2 - ضمان والء المنطقة للنظام. 

3 - وحماية بعض األقليات وحماية األماكن المقّدسة، إضافة لمصالح دول معّينة. 
4 - الحصول على األرض الستخدامها كورقة مساومة يف المفاوضات المستقبلية.

- الجهات التي قامت بتبني استراتيجية التغيير الديمغرايف: 
النظام السوري مع المليشيات اإليرانية، وحزب هللا المدعوم إيرانياً.

- الحلول والظروف المالئمة التي يجب توافرها لمنع أو الحد من عملية التغيير 
الديموغرايف:

1 - يجب إعادة بدء مسار الحل السياسي يف سوريا، بما يف ذلك اتفاق وقف إطالق النار 
ووقف جميع األعمال العدائية واالعتقاالت، وخلق ظروف تضمن العودة اآلمنة للنازحين 
أجل  العنف من  أعمال  لوقف  الدويل  الضغط  المدمرة.  المناطق  بناء  وإعادة  والالجئين، 

العودة اآلمنة للمهّجرين.
2 - انسحاب المليشيات األجنبية وإعادة السكان األصلين إىل مناطقهم. 

3 - إيجاد حلول لوضع الشباب فيما يخّص الخدمة اإللزامية وخدمة االحتياط.
4 - تفعيل وتقوية مؤّسسات الدولة.

5 - تفعيل دور المجتمع المدين ضمن جهود تحقيق المصالحات.
كثر التحديات إلحاحاً فيما يتعلق  6 - ضمان احترام حقوق الملكية ، باعتبارها واحدة من أ

بضمان مجتمع متعدد األعراق بشكٍل حقيقي.
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- دور المجتمع المدين: 
التغيير لمحاربة  األدوار  ببعض  قامت  المدين  المجتمع  منظمات  إن  المشاركين؛   برأي 
الديموغرايف منها: إيجاد آلية لتوثيق ملكية السكان الذين ال يملكون أوراقاً ثبوتية أو أوراق 
ملكية، والقيام بحمالت وحراك مدين ضد التغيير الديموغرايف، والتواصل مع اللجان المحلية 
الديموغرايف  التغيير  بمخاطر  والتوعية  القرار،  لصانعي  الصوت  وتوصيل  الملكية،  إلثبات 
وشرح أبعاد مثل هذه الممارسات، وهذا الدور يجب أن يتّم تكثيفه، ويستمّر على نطاق 

أوسع. 
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المحافظات السورية

محافظة حمص
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خامساً: محافظة حمص:

على مدار األزمة السورية، خضعت محافظة حمص لسيطرة العديد من القوى المختلفة. 
ولكن يف أيار 2018، تم التوصل إىل صفقة يف ريف حمص الشمايل،والتي تمثل المنطقة 
المقاتلين  إخالء  على  االتفاق  وينص  حمص.  من  المعارضة  عليها  تسيطر  التي  األخيرة 
المعارضين وأسرهم من المنطقة والتي تضم بلدات الحولة والرستن وتلبيسة، وسيطرة 
قوات النظام السوري على معاقل قوى المعارضة المسلحة. وجاء االتفاق بعد أن هددت 

قوات النظام السوري بشن حملة عسكرية ضخمة القتحام المنطقة.

األخيرة يف  التطورات  قبل  الشمايل  ريف حمص  اإلنساين يف  الملّف  إجراء مشاورات  تم 
المحافظة، وبلغ عدد الجلسات التي تّم إجراؤها )18( جلسة؛ مع )204( مشارك منهم 

)80( إمرأة. كما شارك يف الجلسات )70( ممثالً وممثلة عن منظمات مدنية. 

- التغيير الديموغرايف:
حيث  النطاق  واسع  ديموغرايف  تغيير  عن  فيها  الحديث  تّم  محافظة  أول  تعتبر حمص 
كّده المشاركون يف الجلسات؛ حيث  كانت معالم الصراع الطائفي واضحة للعيان، وهو ما أ
أشاروا إىل أنه تّم تهجير أحياء وحارات كاملة من أهلها، وإسكان ميليشيات إيرانية فيها 

باإلضافة إىل قوات موالية للنظام.

- مؤّشرات على التغيير الديموغرايف: 
أفاد المشاركون أن هناك عمليات تغيير ديموغرايف مستمرة يف المحافظة، فقد ُهّجرت 
قرى وأحياء بأكملها كما يف القصير وكرم الزيتون، وتدمر، والبياضة، والغوطة، وتلكلخ، وبابا 
عمرو، وباب سباع، حيث تّم تهجير السكان األصليين واستبدالهم بمليشيات طائفية تابعة 
للنظام. حيث بدأت تظهر عادات وتقاليد وطقوس تابعة لهذه المجموعات الجديدة، وتّمت 

تسمية هذه القرى بمسّميات طائفية تابعة للميليشيات اإليرانية.

بشكل واضح يف محافظتي  الديموغرايف كان ظاهراً  التغيير  أن  المشاركين  وأفاد بعض 
ريف دمشق وحمص من خالل تهجير السكان األصليين. ويف بعض الحاالت فإن التهجير 
كان برعاية دولية واتفاقات جانبية )برعاية األمم المتحدة(. وكان هنالك شبه إجماع من 
كانوا  هللا،  حزب  رأسها  وعلى  وميلشياتها  وإيران  السوري  النظام  أن  على  المشاركين 

مسؤولين عن أعمال التهجير. 

- األهداف الكامنة وراء التغيير الديموغرايف:
بالعموم، إّن القصد من التهجير هو تغيير البنية السكانية واستبدالها بمجموعات سكانية 
كثر مواالًة للنظام، وإعطائها امتيازات وعقارات يف مناطق  قد تكون لها توجهات طائفية أ
استراتيجية. حيث ذكر المشاركون أمثلة على ذلك، منها تهجير أهايل داريا نظراً لقربها من 
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مطار المزة العسكري، ويف منطقتي دير ماكر وكناكر تّم االستالء على األراضي والممتلكات 
كونها تتمّتع بالموقع اإلستراتيجي، أّما القصير كونها تقع على الجبال المطلّة على الحدود 

السورية اللبنانية. 

كما تعتبر عمليات توطين مجموعات سكانية موالية للنظام السوري وسيلة يمكن من 
خاللها حشدها عسكريًا إذا لزم األمر يف المستقبل. كما أن هذه العمليات تعمل على تعزيز 
حصار المناطق المدنية الواقعة خارج نطاق سيطرة الحكومة السورية وتأمين طرق اإلمداد 

البري.

القوى السنية األكثرية  التهجير هو إضعاف  الكامنة وراء هذا  كما أشاروا إىل أن األهداف 
المعارضة للنظام والتمّدد اإليراين، وتقسيم المنطقة.

- الجهات التي قامت بالتغيير:
وميلشياته،  السوري  النظام  هي؛  ديمغرايف  تغيير  عمليات  بارتكاب  المتهمة  الجهات 

باإلضافة إىل حليفه اإليراين وحزب هللا.

التغيير  عملية  إيقاف  أو  لمنع  توافرها  يجب  التي  المالئمة  والظروف  الحلول   -
الديموغرايف:

1. دعم الفصائل القائمة على حماية هذه المنطقة لتمكينهم من صد أي مؤامرة تغيير 
للمنطقة من قبل النظام وميلشياته.

2. ضمان سريان مفعول حالة التهدئة القائمة.
3. يجب إعادة البدء يف مسار الحل السياسي يف سوريا، والذي يشمل وقف جميع األعمال 
والالجئين، وطرد  للنازحين  آمنة  التي تضمن عودة  الظروف  العدائية واالعتقاالت. وخلق 

جميع القوات والمليشيات اإليرانية والروسية من سوريا.
4. إصدار قرار أممي ُملزم يمنع عمليات التغيير الديموغرايف.

5. توفير فرص عمل تستوعب العمالة الشابة.

- أدوار المجتمع المدين:
وفقاً لوجهات نظر المشاركين، فقد قامت منظمات المجتمع المدين بنقل أصوات النازحين 
يف  القسري  الديموغرايف  التغيير  مسألة  أثارت  كما  العالمي.  العام  الرأي  إىل  والالجئين 

المنتديات الدولية وسلطت الضوء على مخاطرها.
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سادساً: محافظة درعا: 

من الجدير بالذكر أن الوضع يف درعا قد تغير بشكل كبير منذ 18 حزيران 2018 ، بسبب 
حصار  إىل  أدى  الذي  األمر  المنطقة،  على  وسيطرتها  المباغت  السورية  الحكومة  هجوم 
بعض المناطق وسيطرة النظام السوري على غالبية المحافظة. وقد تم جمع المعلومات 

أدناه قبل هذا الهجوم.

باإلضافة  السوري،  النظام  المسلحة، وقوات  المعارضة  كانت درعا تخضع لسيطرة قوى 
المحافظة يف حوض  الدولة اإلسالمية يف جنوب  لتواجد مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم 

اليرموك على الحدود مع الجوالن المحتّل، ومع األردن. 

تّم إجراء )21( جلسة نقاشية يف محافظة درعا مع )304( مشاركاً، منهم )159( سّيدة. 
وكان عدد المشاركين من منظمات المجتمع المدين )144( شخصاً. كما أضيف إىل هذا 
القسم، المشاورات التي جرت مع الالجئين السوريين يف األردن )والذين أغلبهم ينحدرون 
من محافظة درعا(، حيث تّم إجراء )15( جلسة، شارك فيها )182( شخصاً، منهم )70( 

سّيدة. 

- مؤّشرات التغيير الديموغرايف؛ وأهدافه: 
يفيد المشاركون أنه لم تحصل عمليات تغيير ديموغرايف يف درعا باستثناء ما حصل يف 
بصرى من ترك الشيعة لبيوتهم من تلقاء أنفسهم خوفاً من انتقام األهايل منهم كونهم 
قاموا بأعمال عدائية أثناء سيطرة النظام عليها و بعد فترة عاد أصحاب البيوت إىل بيوتهم. 
بعد  منطقتهم  أو  بيوتهم  السوري  للنظام  الموالية  العائالت  من  عدد  غادر  درعا،  ويف 
تغييرات  إىل  أدى  مما  المحافظة،  على  المسلحة  المعارضة  من  جماعات  سيطرت  أن 

ديموغرافية متأثرة بالنزاع.

ووفقاً للمشاركين، فإن أهداف التغيير الديموغرايف القسري هي أهداف سياسية، وتهدف 
إىل تخفيض نسبة السّنة الذين قد يشكلون تهديداً لحكم النظام السوري والنفوذ اإليراين، 
وإعادة توطين مجموعات سكانية أخرى من األجانب أو المواطنين السورين من الطائفة 
الشيعية يف مناطق السنّة. هذه السياسة تم تصميمها لتغيير المعتقدات والتالعب بتاريخ 

المنطقة والقضاء على جوانب معينة من التراث الثقايف للسكان.

- الحلول والظروف المالئمة لوقف عمليات التغيير الديمغرايف: 
1. يجب إعادة بدء مسار الحل السياسي يف سوريا ، ويشمل ذلك وقف جميع األعمال 

العدائية واالعتقاالت، وخلق الظروف التي تضمن العودة اآلمنة للنازحين والالجئين.
2. الوصول إىل حلول على المستوى الوطني، واالبتعاد عن االتفاقيات الجزئية بين مناطق 

محددة والنظام السوري.
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3. خروج الميليشيات الطائفية من سوريا من أجل تعزيز األمن.
4. االهتمام بتوثيق العقارات والسجالت المدنية.

5. إصدار قرارات دولية تضمن العودة اآلمنة للنازحين والمهجرين إىل ديارهم. 
6. تعليق القرارات األخيرة المتعلقة بمنح الجنسية.

7. تعزيز صمود السكان من خالل دعمهم وتوعيتهم بخطر مغادرة منازلهم وأراضيهم.

- أدوار المجتمع المدين:
أفاد أغلبية المشاركين أن دور منظمات المجتمع المدين كان محدوداً. حيث قامت بعض 
على  الحصول  عملية  يف  السكان  وساعدت  واإلنساين،  اإلغايث  الدعم  بتقديم  المنظمات 
المناطق  اإلنتاجية يف  المشاريع  تأمين  والعمل على  االنتهاكات،  المدنية وتوثيق  الوثائق 

المعرّضة للتغيير الديمغرايف بغية تشجيع السكان على البقاء يف مناطقهم. 
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سابعاً: محافظة القنيطرة: 

 2018 حزيران   18 منذ  كبير  بشكل  تغير  قد  القنيطرة  يف  الوضع  أن  بالذكر  الجدير  من 
المنطقة، مما أدى إىل حصار بعض  المباغت وسيطرته على  النظام السوري  مع هجوم 
المناطق و سيطرة الحكومة السورية على غالبية المحافظة. وقد تم جمع المعلومات أدناه 

قبل هذا الهجوم.

النظام  أّما  القنيطرة،  محافظة  مساحة  معظم  على  المسلحة  المعارضة  قوات  سيطرت 
القنيطرة ودرعا منطقتي  المناطق. وتعّد  المدينة وبعض  فاقتصرت سيطرته على مركز 
اتّصال طبيعي، وهو ما يجعل المنطقتين ذات أهمية استراتيجية متصلة لبعضهما البعض. 
منهم  )230( شخصاً؛  فيها  القنيطرة، شارك  نقاشية يف محافظة  )20( جلسة  إجراء  تّم 
المدنية  والفرق  المدين  المجتمع  منظمات  المشاركين من  عدد  وبلغ  النساء،  )62( من 

)27( شخصاً. 

- مؤّشرات على التغيير الديموغرايف: 
أفاد المشاركون أن هناك عمليات تغيير ديموغرايف يف مناطق سيطرة النظام والميلشيات 
الموالية له، فقد ذكروا تهجير السكان من منطقة نبع الفّوار إذ حلّت محلّهم مجموعات 
وعائالت تتبع ميليشيا حزب هللا المدعومة إيرانياً، وهناك من أفاد أنه ويف بداية الثورة 

غادرت بلدة بكاملها من الشراكس السوريين بعد سيطرة الجيش الحّر عليها. 

- األهداف الكامنة وراء التهجير: 
برأي البعض ال يوجد أي أهداف كامنة وراء التهجير الحاصل من طرف الجيش الحر وفصائل 
والسبب  المعارضة،  دخول  عند  األهايل  خروج  هو  حدث  ما  ولكن  المسلحة،  المعارضة 

الخوف من المجهول، بالنظر إىل أغلب سكان هذه القرى من األقليات العرقية والدينية.
أّما بالنسبة للنظام السوري فاألهداف كانت تغيير طبيعة المنطقة سكانياً، وفرض واقع 
يف  اإليراين  الثوري  والحرس  هللا  لحزب  موالية  جماعات  توطين  إعادة  خالل  من  جديد 

المنطقة.

- الجهات التي قامت بالتهجير:
إيرانيين وروس  المتحالفة معها من  بالقوات  النظام مدعومة  المشاركون أن قوات  أفاد 

كانت منخرطة بشكل أساسي بعمليات التغيير الديمغرايف.
كما ذكر المشاركون أن دخول الجيش الحّر كان أحد أسباب التهجير بسب خوف السكان 

من األعمال العسكرية.

- الحلول والظروف الُمثلى لوقف عمليات التهجير تكمن فيما يلي:
1 - وقف جميع األعمال العسكرية والسعي لحل سياسي.
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2 - تدّخل األمم المتحدة ومجلس األمن لوقف عمليات التغيير الديمغرايف.
3 - زيادة الدعم للجيش السوري الحر الذي يتحكم يف المنطقة.

4 - إيجاد اتفاقات تحافظ على البنية السكانية للمنطقة.
5 - طرد الميليشيات الطائفية والقوات األجنبية.

- أدوار المجتمع المدين:
االعالمي،  الدور  سوى  دور  أي  المدين  المجتمع  لمنظمات  يكن  لم  أنه  المشاركون  أفاد 
التي  والمنظمات  المتحدة  األمم  وإبالغ  الديمغرايف  التغيير  عمليات  توثيق  إىل  باإلضافة 

تعنى بحقوق اإلنسان، والتوعية بمخاطر هذا النوع من التغيير.

كد عدد من المشاركين على أهمية دور منظمات المجتمع المدين يف الحفاظ  ومع ذلك، أ
على السلم األهلي وتعزيز التعايش السلمي، حيث تلعب منظمات المجتمع المدين أيضاً 
دوراً رئيسياً يف زيادة الوعي بمخاطر التغيير الديموغرايف القسري والتواصل مع أصحاب 

المصلحة لوقفه.
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ثامناً-محافظة السويداء

المحافظة  وتستضيف  كامل  بشكٍل  النظام  قوات  لسيطرة  السويداء  محافظة  تخضع 
نسبة عالية من النازحين من محافظة درعا ومناطق أخرى. تّم عقد )30( جلسة حوار يف 
السويداء، شارك فيها )269( شخصاً، منهم )172( سّيدة، و48 شخصاً من المنظمات 

والفرق المدنية. 

- مؤّشرات على التغيير الديموغرايف: 
أفاد بعض المشاركين بأن محافظة السويداء لم تشهد أي تغييرات ديموغرافية واضحة. 
يف حين أشار آخرون إىل شكوكهم يف حدوث مثل هذه التغييرات، حيث يتم بيع األراضي 
مع  يعملون  وتجار  محليين  وسطاء  بمساعدة  المحافظة  خارج  من  ألشخاص  والشقق 

جهات تابعة إليران.

كما أشار أحد المشاركين أنه يوجد تغيير ديموغرايف كما حصل يف قرية الدويرة والمجيمر، 
حيث تّم استثمار مشاريع زراعية كبيرة من أشخاص من خارج المحافظة.

- األهداف الكامنة وراء التهجير: 
برأي المشاركين الهدف من هذه السياسة؛ هو تغيير التركيبة االجتماعية، وإعادة توطين 

مجموعات سكانية مرتبطة بمشاريع إقليمية وسياسية ودينية. 

- الجهات التي قامت بالتغيير الديموغرايف: 
بالتايل  المحافظة،  يف  واضحة  ديمغرافية  تغييرات  حدوث  يؤكدوا  لم  المشاركين  أن  بما 
لم يتم تحديد أي جهة بحد ذاتها. ولكن غالًبا ما تمت اإلشارة من قبل المشاركين إىل أن 

الحكومة السورية وميليشياتها وحليفها اإليراين جميعهم متورطون.

- الحلول والظروف المالئمة لوقف أو للحد من عمليات التغيير الديموغرايف:

1. ينبغي تكثيف الجهود لزيادة الوعي بالتغيرات الديمغرافية الجارية ومخاطرها.

2. يجب تعزيز الدعم للحل السياسي واالنتقال السياسي الذي سيحقق االستقرار، ويسهم 
بإنشاء دولة مدنية. إضافًة إىل تحقيق العدالة االنتقالية.

3. إعادة إعمار المناطق المدمرة وإعادة تفعيل الخدمات.

4. تحقيق التنمية االقتصادية.
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- أدوار المجتمع المدين: 
محاربة  يف  المدين  المجتمع  لمنظمات  فّعال  دور  وجود  عدم  على  المشاركون  أجمع 
هذه  به  تقوم  عمل  ألي  النظام  محاربة  نتيجة  وذلك  الديمغرايف،  التغيير  استراتيجية 
المنظمات، ويف حال تمكنت من العمل يكون دورها ضعيفاً جداً ويقتصر على إبداء رأيها 

سواءاً من خالل عقد  اللقاءات أوعلى صفحات التواصل االجتماعي. 

والبعض أفاد بأن لها دوراً يف توثيق حاالت النزوح التي تحصل على األرض وإيصال أصوات 
الناس إىل المجتمع الدويل، وتثقيف السكان بمخاطر التغيير الديمغرايف. 
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التحليل القانوينّ والسياسّي الستخدام التغيير الديمغرايف كاستراتيجية يف سوريا:

ُيصّنف النقل القسريّ للسكان على أنه جريمة ضد اإلنسانية، حيث تنّص المادة السابعة 
من نظام روما األساسي )17تموز 1998( كما وردت، على مايلي:

 1 - “يشكل أي فعل من األفعال التالية -جريمة ضد اإلنسانية- متى ارتكب يف إطار هجوم 
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
القسري للسكان.  النقل  أو  السكان  إبعاد  اإلبادة. ج( االسترقاق. د(  العمد. ب(  القتل  أ( 
هـ( السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد 
األساسية للقانون الدويل. و( التعذيب. ز( االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على 
البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي 

على مثل هذه الدرجة من الخطورة. 

ح( اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرفية أو 
قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف يف الفقرة 3 
، أو ألسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدويل ال يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي 

فعل مشار إليه يف هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل يف اختصاص المحكمة. 
الالإنسانية  األفعال  العنصري. ك(  الفصل  لألشخاص. ي( جريمة  القسري  االختفاء  ط( 
األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً يف معاناة شديدة أو يف أذى خطير يلحق 

بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

2 - لغرض الفقرة: 
أ( تعني عبارة “ هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين “ نهجاً سلوكياً يتضمن 
االرتكاب المتكرر لألفعال المشار إليها يف الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، 

عمالً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة.
أو هذه  الملكية،  المترتبة على حق  السلطات  أي من  “ ممارسة  االسترقاق   “ يعني  ج( 
السلطات جميعها، على شخص ما، بما يف ذلك ممارسة هذه السلطات يف سبيل االتجار 

باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال.
د( يعني “ إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان “ نقل األشخاص المعنيين قسراً من 
المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات 

يسمح بها القانون الدويل.
عقلياً،  أو  بدنياً  سواء  شديدة،  معاناة  أو  شديد  ألم  إلحاق  تعمد   “ التعذيب   “ يعني  هـ( 
أو  ألم  أي  التعذيب  يشمل  ال  ولكن  سيطرته،  أو  المتهم  إشراف  تحت  موجود  بشخص 
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معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.
ز( يعني “ االضطهاد “حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً 
من الحقوق األساسية بما يخالف القانون الدويل، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.
كما تشكل عمليات اإلخالء القسري انتهاكات صارخة لمجموعة واسعة من حقوق اإلنسان 
المعترف بها دولياً، بما يف ذلك حق اإلنسان يف السكن الالئق ويف الغذاء ويف الماء ويف 
التعرض  العمل ويف أمن الشخص ويف أمن المسكن ويف عدم  التعليم ويف  الصحة ويف 

للمعاملة القاسية وغير اإلنسانية والمهينة. 

وممارسات  السكاين،  التهجير  عمليات  إن  القول  يمكن  السياسي،  التحليل  منظور  من 
كونها  من  كثر  أ أساس سياسي،  على  ممارسات  أنها  على  ُتصّنف  الديموغرايف،  التغيير 

ممارسات عرقية أو دينية أو طائفية. 

- إن استراتيجية النظام السوري تجاه األرض السورية هي استبعاد المعارضين له، وهو 
ما أشار إليه رئيس النظام السوري بشار األسد يف أحد خطاباته يف آب 2017 أن الخسائر 
كثر تجانساً”، والوصول إىل هذا التجانس كان  كسبتنا “مجتمعاً أ يف األرواح والبنى التحتية أ

من خالل تطهير البالد من المعارضين، والذي تّم وفق ثالثة مستويات: 

1 - المستوى األول: قامت الحكومة السورية بشّن عملياٍت عسكريٍة ضد مناطق خارجة 
كزها الحيوية والمدنية. وقد اتبع  عن سيطرتها، تالها محاصرة هذه المناطق واستهداف مرا
النظام السوري أيًضا سياسة األرض المحروقة حيث أن كل هذه الممارسات مكنته من 

توسيع نطاق سيطرته على هذه المناطق وتهجير سكانها.

2 - المستوى الثاين: موّجه ضد األفراد، حيث غالباً ما عملت األجهزة األمنية على اعتقال 
وتصفية جميع المعارضين للنظام. األمر الذي اضطّر معظم المعارضين للفرار بحياتهم إىل 

كثر داخلها.   خارج سورية، أو إىل المناطق التي تحّقق لهم أماناً أ

3 - المستوى الثالث: على المستوى القانوين ، حيث تهدد المراسيم والقوانين التي تصدرها 
االستيالء  تنفيذ  تم  الطويل. حيث  المدى  السوريين على  واقٍع يمس  بترسيخ  الحكومة 
على الممتلكات مراراً وتكراراً من خالل المحاكم، التي طالبت بمصادرة ممتلكات منقولة 
وغير منقولة للمتهمين، وكذلك من خالل األجهزة األمنية السورية التي قامت بعمليات 

مصادرة دون وجه حق.
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يسمح  والذي   2012 لسنة   66 المرسوم  إصدار  تّم   2012 العام  من  أيلول  شهر  يف   -
للحكومة “بإعادة تصميم مناطق سكنية غير مرخصة أو غير قانونية” واستبدالها بمشاريع 
عقارية “حديثة” ذات جودة عالية. ومن المحتمل للمرسوم 66 أن يكون له عواقب مهمة 
على عملية إعادة اإلعمار وتثبيت القوة السياسية واالقتصادية لحكومة األسد من خالل 

أصدقائه، بينما يوفر للحلفاء األجانب حصة من السوق لمكافأتهم على مساعدتهم. 

ويقضي المرسوم بإحداث منطقتين تنظيميتين يف نطاق محافظة دمشق ضمن المصّور 
العام للمدينة. المنطقة األوىل: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين 
المزة - كفرسوسة. المنطقة الثانية: تنظيم جنويب المتحلّق الجنويب من المناطق العقارية 
مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين - داريا - قدم.  وتعتبر  هاتين المنطقتين بمثابة حصن 
تعيش  والتي  الحكومة،  أنصار  يسكنها  التي  المناطق  بقيت  حين  يف   ، المعارضة  لدعم 

ظروفاً سكنيًة مماثلًة، سليمة.

المالية من االستيالء على  التشريعي رقم 63 لسنة 2012 وزارة  المرسوم  -  كما مكّن 
ونقل   2012 لعام  اإلرهاب  مكافحة  لقانون  الخاضعين  األشخاص  وممتلكات  أصول 
تفسيراً   2012 لعام  اإلرهاب  مكافحة  قانون  يقّدم  حيث  السورية.  الحكومة  إىل  ملكّيتها 
فضفاضاً لإلرهاب، ويجرِّم بشكل غير عادل شريحة كبيرة من السكان دون منحهم أي حّق 

يف إجراءات قانونية أو محاكمة عادلة.  

-  وصوالً إىل إصدار القانون رقم )10( لعام 2018 يف 2 أبريل/نيسان، الذي يقضي بالسماح 
بإنشاء مناطق تنظيمية يف جميع أنحاء سورية، مخّصصة إلعادة اإلعمار، وتقول هيومن 
ممتلكات  لمصادرة  السورية  الحكومة  “تستعّد  القانون:  هذا  على  تعقيباً  واتش  رايتس 
بموجب  التعويض  أو  الواجبة  القانونية  اإلجراءات  اتّباع  اإلعمار من دون  وإعادة  السكان 
قانون الملكية الجديد، القانون رقم 10 لعام 2018. سيخلق القانون، الذي ترّوج له الحكومة 

كقانون للتنظيم العمراين، عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إىل ديارهم”. 

بالعمل  مناطق سيطرته،  المسلحة، كل فصيل يف  المعارضة  قامت فصائل  بالمقابل   -
كان الرأي السياسي هو مواٍل للنظام  على تهجير المعارضين له بالرأي السياسي، سواًء أ

السوري، أو معارض ولكنه يخالف رأي الفصيل المسيطر.
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ذات  مناطق  على  المعارضة  المسلحة  الجماعات  تسيطر  عندما  ذلك،  إىل  باإلضافة 
كثر أماناً.  مجموعات عرقية ودينية مختلفة ، غالباً ما تنتقل هذه المجموعات إىل مناطق أ
و تجدر اإلشارة هنا إىل أن حاالت معينة يف هذا السياق تحتاج إىل مزيد من البحث، حيث 

يشتبه يف أنها تغيير ديمغرايف قسري يعتمد على عوامل عرقية أو طائفية أو دينية.

وقد اتبعت قوات اإلدارة الذاتية يف مناطق سيطرتها الممارسات ذاتها لكن تحت مسّميات 
مختلفة تجاه المعارضين لسلطتها، سواًء المنتمين للمكّون العريب أو المكّون الكردي، أو 

تجاه السكان الذين هجروا بيوتهم وممتلكاتهم نتيجة الصراع.

الخالصة: 
تنفذ  المسيطرة  القوى  أن  السورية  والبلدات والمدن  القرى  السكان يف معظم  - يعتقد 
عمليات تهجيرٍ قسري تحت ذرائع مختلفة، وتحاول هذه القوى إعادة توطين مجموعات 

سكانية موالية لها لخدمة أهدافها طويلة المدى يف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

- تعتقد العديد من المجموعات السكانية يف سوريا أن النزوح القسري له أهداف طائفية 
أو عرقية، خاصًة يف المناطق التي تحتوي على مجموعات قومية وطائفية مختلفة.

تغيير أسماء  إىل  القسري وصوالً  بالتهجير  تبدأ  الديموغرايف عّدة أشكال،  التغيير  يأخذ   -
المناطق والشوارع والقرى، وليس انتهاء  بنقل مجموعات سكانية إىل هذه المناطق.

التوصيات العامة:
األعمال  جميع  وقف  أّن  حيث  جنيف،  التفاقيات  وفقاً  السياسي  الحل  تعزيز  يجب   )1
العدائية واالعتقاالت هو أفضل حل لوقف النزوح القسري للسكان المدنيين من مناطقهم.

2( السعي للوصول إىل حلول على المستوى الوطني واالبتعاد عن االتفاقيات الجزئية بين 
مجموعات مسلحة محددة والحكومة السورية.

3( إصدار قرارات دولية تسمح لألشخاص المهجرين قسراً بالعودة إىل ديارهم. وتعليق 
القرارات األخيرة المتعلقة بمنح الجنسية.

4( إنفاذ االتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين يف مناطق النزاع.

5( التوثيق الكامل للممتلكات والعقارات يف مختلف المناطق السورية.
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وكريمة،  آمنة  عودة  من خالل ضمان  منازلهم  إىل  والالجئين  النازحين  عودة  تسهيل   )6
باإلضافة إىل توفير الضروريات األساسية للحياة يف مناطقهم، وخاصة يف ريف الرقة )من 

بلدة السبخة إىل معدان(.

للنساء،  وخاصة  اإلجباري  )كالتجنيد  السكان  تهجير  يف  تسببت  التي  القوانين  إلغاء   )7
واالستيالء على الممتلكات، والقيود المتعلقة بالتعليم(.

8( التأسيس لعقد اجتماعي جديد على أساس احترام جميع شرائح المجتمع السوري 
بغض النظر عن اختالفاتهم الفكرية والسياسية واإلثنية والدينية.

السورية  المناطق  جميع  يف  الديموغرايف  والتغيير  القسري  التهجير  ممارسات  تتطلب 
ومن قبل جميع القوى العسكرية المسيطرة بحًثاً معمًقا. كما وأنه من األهمية بمكان 
أن يتم تسليط الضوء على جميع الممارسات المماثلة، حتى ولو كانت محدودة نسبياً، 
ألنه يف حال تركت هذه القضايا دون حل، فإنها على األرجح ستعقد أي مسارٍ مستقبليٍّ 

لعملية سالم مستدام تقودها المجتمعات المحلية يف سوريا.


