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  التهجير القسري 

 المحتويات:

 -تعريف التهجير القسري
 -أنواع التهجير القسري

 -تاريخيا

 -محاوالت النظام تغيير البيئة االجتماعية قبل الثورة 

 -اليات التهجير القسري في سوريا والتشريعات المتبعة 

 -األمم المتحدة سبب التهجير

 -المجازر والحصار والتهجير القسري 

 -مناطق ونماذج صارخة من التهجير القسري

 -التهجير القسري في ارقام 

 -نتائج التهجير القسري 

 -توصيات 

هو سلوك وممارسة تنفذها قوى حكومية أو شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه  التهجير القسري

فة أو دينية أو مذهبية، بهدف إخالء مدن وقرى وأقاليم إلحالل مجاميع ومجموعات سكانية مختل مجموعات عرقية

ديمغرافي. –عرقيا أو مذهبيا أو طائفيا بديال عنها، ليصار إلى تغيير سكاني   

د فرااإلخالء القسري وغير القانوني لمجموعة من األ“التهجير القسري يعّرفه القانون الدولي اإلنساني بأنه 

، وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو ”والسكان من األرض التي يقيمون عليها

المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة، وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخالء أراٍض 

روما األساسي، التهجير القسري جريمة ( من نظام 8(، )7(، )2معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة، وتعتبر المواد )

 حرب.

-وهنا جدير بالذكر ان المبدأين 5-6 من المبادئ التوجيهية بشأن التهجير الداخلي التي انجزن عام 8998 

والتي من ترشد ممثل األمين العام المعني بالمشردين داخليا55ن قبل لجنة حقوق االنسان بالدورةواعتمدت م  

 والحكومات والجماعات في عالقاتهم مع المشردين داخليا والدول 

حيث نص المبدأ الخامس على الجميع احترام القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق االنسان لمنع حدوث تشريد 

 داخلي 

المبدأ السادس لكل انسان الحق في الحماية ان يشرد من منزله او مسكنه تعسفا ويحظر التشريد التعسفي  في 

 الحاالت التالية :

 -عندما ينطوي على سياسات الفصل العنصري –في حالة النزاع المسلح )استثناء حماية المدنيين (

 -في حالة التنمية التي ال تناسب الجمهور –في حالة الكوارث 

 -عندما يستخدم ك أداة للعقوية الجماعية 

، 8999أغسطس  82( من اتفاقيات جنيف األربع، المؤرخة في 99عمليات التهجير القسري، تُعّد وفق المادة )

، جرائم حرب دامغة. وتشكل عمليات التهجير القسري انتهاًكا فاضًحا 8977والبروتوكوالن الملحقان بها لعام 

أن  -في مادتها الثانية-، والتي تعّد 8998التي أقرتها األمم المتحدة عام ” التفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية“

عية.التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بمنزلة إبادة جما  كل ما يؤدي إلى  

ي ارتكب ف النقل القسري للسكان متى من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية  تحذر ابعاد السكان المدنيين او 7م 

 اطار هجوم منهجي واسع ضد السكان المدنيين 

حظرت الترحيل القسري  8977من البرتوكول الملحق ب اتفاقية جنيف عام  87كذلك حظرت المادة   

ن او ل أسباب المدنيي األشخاصتتصل بالنزاع مالم يتطلب ذلك امن  ألسبابال يجوز االمر بترحيل السكان المدنيين 

 عسكرية ملحة او اذا ما اقتضت الظروف اجراء مثل هدا الترحيل 

حية واألوضاع الص المأوىث يالمدنيين في ظروف مرضية من ح الستقبال الممكنةذ كافة اإلجراءات ويحب اتخا

والوقائية والسالمة والتغذية –مع الحق التام لالستفادة من حقوق االنسان التي تنص عليها صكوك القانون 

 الدولي لحقوق االنسان 
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 أنواع التهجير القسري :

 8-مباشر ويكون التهجير القسري إما مباشرا أي ترحيل السكان من مناطق سكناهم بالقوة،

 2-غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب واالضطهاد

تدمير المشافي منع اجالء الجرحى –منع دخول المواد الغذائية والدوائية  –منع الخدمات  –وحصار المدن 

وهنا ويدخل من ضمنها التجنيد االجباري وتجنيد القاصرين  –تعطيل الحياة العامة  –والمدارس   

ياذا لم يستطيعوا العودة هنا تهجير قسراذا كان بإمكان السكان العودة الى مناطق سكناهم ب ارادهم ام ال    

 تاريخيا :

ة ب اخراج الرسول عليه الصال مكة حدثت حاالت من التهجير القسري بالتاريخ اإلسالمي من أبرزها قيام أهل 

  والسالم من مكة وخاطبها على االطالل قائال والله انك ل احب البقاع الي ولوال ان اهلك اخرجوني ما خرجت و

، في سياسة ممنهجة يتبعها االحتالل 89988عام  النكبة منذ لهذا النوع من التهجير تعرض الفلسطينيون

 اإلسرائيلي بشكل مستمر.

 كما أن السنة العراقيين يواجهون التهجير القسري منذ بداية االحتالل األميركي للعراق عام 2005.

الخوف من العمليات االنتقامية للحشد الشيعي  وحصل تهجير للعرب السنة من الموصل جراء  

ه بعمليات تهجير قسري في شب عبد الفتاح السيسي أيضا قامت السلطات في عهد الرئيس مصر وفي

جزيرة سيناء، وهو ما أشار إليه تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان "ابحثوا عن وطن آخر “قالت 

ف فيه إن ما قام به الجيش المصري على مدار عامين من تهديم جماعي وإخالء قسري لمنازل أكثر من ثالثة آال

 .عائلة في شبه جزيرة سيناء كان انتهاكا للقانون الدولي

 محاوالت تغيير البيئة االجتماعية قبل الثورة 

اإليرانية  مشروع الهالل الشيعي، لتكون العراق وسوريا ولبنان مناطق نفوذ للسياسةفي  إيرانحلم  اً لم يعد سر

نا عمد وتابعة لها وتدور في فلكها. النفوذ اإليراني في لبنان من خالل حزب الله كان وما زال جليا وصارخا، من ه

ية خالل تغيير البن اإليرانيون وخصوصا في مرحلة حكم بشار األسد إلى محاوالت للهيمنة على سوريا من

شاطا إيرانيا االجتماعية المذهبية لها عن طريق نشر التشيع في صفوف أبنائها. وقد رصد معارضون وسياسيون ن

كثيفا في هذا اإلطار )ما بين عامي 2006-2007( وصدرت عن “جبهة الخالص الوطني” المعارضة بقيادة عبد 

ة السورية.من خطر التشيع على البنية االجتماعية والديموغرافيالحليم خدام نائب الرئيس األسبق بيانات تحذر   

يعيّة في تعددت أدوات التشيع وأساليبه في سوريا منها على سبيل المثال: إنشاء عدد كبير جدا من المزارات الش

الله  وذ حزبأنحاء مختلفة من البالد، اإلغراءات الماليّة واالقتصاديّة والتعليمية للفقراء، اإلعالم الموجه، ونف

إيران( والذي –األسد –، ونشوء الحلف الثالثي )حزب الله 2006السياسي والعسكري خاّصة بعد حرب لبنان عام 

 دفع بعمليات التشيّع والنفوذ اإليراني ليصل إلى أوجه في سوريا.

ثة كليات للتعليم حوزة شيعية وثال 822وكمثال للتغلغل الشيعي فقد أنشئ في منطقة السيدة زينب وحدها أكثر من 

 ، كما حصلت أول جامعة إسالمية شيعية على ترخيص أمني للعمل في2006و 2008الديني الشيعي، ما بين العام 

.2005سوريا في عام   

وكذلك كان لما يسمى  بمشروع “حلم حمص” و بإشراف محمد اياد غزال محافظ حمص السابق والمقرب من 

سباب االحتقان في حمص والتي أدت لتأجج االحتجاجات الشعبية. كان وكان المشروع أحد أ 2080األسد عام 

مضاعفة المخطط يرمي لتهديم حمص القديمة وبناء مراكز تجارية بقلب المدينة التاريخي وإنشاء أبراج سكنية ل

الريف كان من االستيعاب السكاني من مليون إلى ثالثة ماليين لتغيير التركيبة الديمغرافية ألحياء حمص بجلب س

 والقرى واسكانهم بالمدينة

 

 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
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 آليات التهجير القسري في سوريا وأهم الممارسات والتشريعات المتبعة 

 أوال:

 -المرسوم 21لعام 1026
أليح القاضي ب احداث نسخة رقميو عن السجل العقاري من النسخة الرقمية الموجودة سابقا لدى الدولة والسما  

بداية العقار  محكمةمن قبل ويبت باالعتراض  أشهر 9شخص يدعي بحق من االعتراض عليها خالل   
رين على قاد ايكونووهنا يكون السوريين المقيمين في الخارج من أصحاب العقارات التي تم االعتراض عليها لن 

 العودة لمواجهة الخصم الذي قدم االعتراض على الملكية في المحكمة 
بالتالي لن و الصحف الرسميةمل السرقة فان المرسوم قرر تبليغ أصحاب العقارات المعترض عليها في ولكي تكت

 يتمكن أصحاب العقارات لن يصلهم التبليغ وسيضيع حقهم بالتقاضي 

ف يوم امام محكمة االستئناف في تفس الدائرة بمن تاريخ التبليغ في الصح 85ومدة الطعن باالستئناف خالل 
 الرسمية 

 ثانيا :

 المرسوم التشريعي 66لعام 2082

والقاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين  88/9/2082/ بتاريخ 66وتحديدا في بساتين المزة من خالل المرسوم التشريعي رقم /

نوب كفرسوسة والثانية ج –في مدينة دمشق األولى في منطقة جنوب شرق المزة من منطقتين عقاريتين، األولى مزة 

سافر في  القدم. تدخل إيران بشكل –بساتين داريا -قنوات  –كفرسوسة  –جنوبي وتضم المناطق العقارية مزة المتحلق ال

قة موضوع تلك المناطق وإعالنها عزمها على بناء مشروع أبراج سكنية تدعى األبراج اإليرانية كون تلك المنطقة مالص

المحمومة للتغيير الديموغرافي للمنطقة للسفارة اإليرانية بشكل مباشر، يدخل ضمن إطار المحاوالت  

 ثالثا :

 شراء العقارات 

 

وبتعاون  قام تجار ومقاولون إيرانيين بشراء عقارات وأراض سكنية في مدن السورية بتشجيع ودعم من الحكومة اإليرانية

 ومجموعات السماسرة وأصحابمن نظام األسد. وجندت إيران شبكة من العمالء في المخابرات واألمن ومن تجار العقارات 

ن المكاتب العقارية في سوريا، عبر ضخها ماليين الدوالرات في محاوالت محمومة منها لشراء عقارات وأمالك السوريي

-5-26المنهكين من الحرب والراغبين بالفرار من الموت، لصالح أفرادها وعناصرها في كل منطقة حيوية )الشرق األوسط 

وردت فيه شهادة الحد سكان دمشق قال فيها أن  2085 -7-28نشر موقع السورية نت تقريرا  (. في نفس السياق2086

مليون ليرة  90قد باع منزله في حي المزرعة بـ “تجار يتبعون إليران اشتروا منازل في قلب دمشق بمبالغ كبيرة، وأنه 

لمنازل في لى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الرجل أعمال خليجي، تبين فيما بعد أنه يعمل لصالح شركات إيرانية تعمل ع

اً ألني لم بعُت منزلي وسافرت إلى تركيا متيقناً أني لن أعود إلى هذه المدينة يوم“ويضيف الدمشقي في شهادته ”. دمشق

”رع بغداداأكن األول ممن باعوا بيوتهم إليرانيين فهناك الكثير من األمثلة ألشخاص باعوا بيوتهم في العدوي والمزرعة وش  

لصحافة ضمن هذا اإلطار، نشر مراسل صحيفة الغارديان البريطانية في بيروت مارتن شيلوف والحائز على جائزة اورال لو

شق ، كشف فيه قيام إيران بتنفيذ عمليات تغيير ديموغرافي، عبر طرد سوريين من دم2087-8-89تقريرا في الصحيفة   
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حل عاصمة السورية والحدود اللبنانية من خالل إحالل عائالت من العراق ولبنان مومحيطها وتأمين الطريق الرابط بين ال

ذ اإليراني في العائالت السنية التي يتم طردها، األمر الذي سينعكس مستقبالً ليس على سوريا وحدها، وإنما أيضاً على النفو

بين دمشق  ران والنظام ال يريدون أياً من السنةالمنطقة، بحسب التقرير. ونقل التقرير عن مسؤول لبناني كبير قوله إن إي

 وحمص والحدود اللبنانية، مضيفا بأن هذا يمثل تحوال تاريخيا في التركيبة السكانية.

 

 رابعا :

 حرق السجالت العقارية : 

غالبا(  سـنةالعبث بالسـجالت العقارية والشؤون المدنية: تم حرق السـجالت والعقارية والمدنية لطمس حقوق األهالي )ال 

والعلويين للعقارات، واستبدالها بملكيات للشيعة  

ديدة في هناك نية من القيادة بنقل العلويين الى حمص وربط حمص بالعاصمة ومنحوا تسهيالت إدارية ك تسجيل وقائع ج

 اريخيلجدد قدم تل اكساب المنتقلين االقيود المدنية وخاصة في حارات حمص القديمة ك باب السباع وباب هود وباب تدمر 

القضاة المنشقين عن نظام األسد  أحدوللحديث عن السجالت نذكر هنا شهادة   

 القاضي مصطفى القاسم حيث قال:

 ريطة واضحة هي الحدود اللبنانية وضمان الالذقية وطرطوس وأجزاء كبيرة من حمصالتطهير والتهجير القسري له خ-

حتى يتواصل هذا الكيان مع بعضه ويسهل تجانسه وجزء من حماه   

( عن مسؤولين كبار في لبنان يراقبون 2087-8-89شيلوف في الجارديان البريطانية ) المارتانفي نفس السياق، نقل تقرير  

عدم وجود فما يعتقدون بأنه إحراق منهجي لمكاتب السجل العقاري في المناطق السورية التي استعاد النظام السيطرة عليها، 

سجالت يجعل من الصعب بالنسبة للمقيمين إثبات ملكية المنزل. والمكاتب التي تم تأكيد حرقها هي في الزبداني، وداريا، 

 وحمص والقصير على الحدود اللبنانية، التي استولى عليها حزب الله في أوائل عام 2085.

وثائق الكتّاب ر بيانات وقيود السجالت العقارية وتزوير وكاالت وبالتعاون مع أجهزة النظام بتزوي إيرانقيام يضاف الى ذلك -

قاري في بالعدل وغيرها مما يتعلق بنقل الملكيات العقارية، ومن ثم نقلت الملكيات، إما مباشرة عن طريق دوائر السجل الع

.المناطق، أو عن طريق استصدار أحكام قضائية لدى المحاكم المدنية  

 خامسا :

 مراسيم التجنيس لغير السوريين )الذين قدموا للوطن خدمات جليلة (

  6قانون مرن اذ انه ينص في المادة السوري قانون الجنسية 

9يد بشروط منح الجنسية الواردة في المادة يجوز بمرسوم بناء علـى اقتراح وزير الداخلية ودون التق  

خطاباته:قال في احد  عندماوشجع ذلك راس النظام  لكل من أدى للدولة او لالمة العربية خدمات جليلة 2ف  

يدافع  الوطن ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جنسيته وجواز سفره، بل لمن“أمام وفود رسمية ونقابية، قال إن  26/7/2085

ا” عنه ويحميه  

المواطنةفهو يرى ان المرتزقة من الشيعة والعراقيين واالفغان يمكن تجنيسهم ومنحهم صفة   

82/9/2086األضحى وقال أيضا مجيبا على سؤال المراسل بيوم عيد   

 

 

االجتماعية  عمليا سوريا كأي بلد متنوع، الحالة الديمغرافية تتبدل عبر األجيال بسبب مصالح الناس االقتصادية، والحالة

ضع مختلف لريف فالقرى ووالظروف السياسية تتنوع لذلك ال تستطيع أن ترى مدينة كبرى وال صغرى طبعا ال أتحدث عن ا

عة ال لكن المدن دائما تكون متنوعة وخاصة داريا والمدن التي تكون قريبة من المدن الكبرى كدمشق وحلب فهي مدن متنو

 يمكن أن تكون من لون واحد وشكل واحد.
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لتالعب وذلك من خالل ا بالسكان مأهولةعلى سبيل المثال مدينه تدمر اخليت من سكانها بعد خروج تنطيم الدولة ولكن االن -

بشكل قانوني وتسجيل وقوعات جديدةبالسجالت المدنية و  

لقومي وهو كتاب مسرب من االمن ا مسربة لتقرير مصور للجزيرة بعنوان حرب الديمغرافية القاسم وثيقةرد القاضي وأ-

السورية  الباديةوهو مرسل الى القضاة في  2089تاريخ 85266برقم   

الضبوط  وفق األصول والقانون لتسهيل تنظيم والالزمة السريعةيطلب منكم وحرصا على المصلحة العليا اتخاذ اإلجراءات 

كري في يشرف عليها فرع االمن العس لألصدقاء( والتيمعامالت مكتومي القيد في البادية ) المتضمنةوالتحقيقات الالزمة 

  لسجل المدني للقيد اصوالتدمر واإلسراع ب إحالة الضبوط الى امين ا

  298موجهة للفرع  268من الفرع األصدقاء ورد في وثيقة أخرى مسربه تعبير 

ى الغرباء ك داللة لإلشارة ال األصدقاءتتحدث البرقية عن اخالء سبيل موقوفين لبنانيين وتسليمها الى الحاح أبو مهدي 

ى مدينه تدمر مع النظام السوري من الميليشيات بالعودة ال المتعاونين  

 قال الشاهد القاضي المنشق عن النظام وبشهادة مكتوبة 

لون وسائل اثباتهم وكان عناصر المخابرات يستغ وفقدواا من داعش  اهربواهل الشيعطات الذين  مأساةان النظام استغل 

 ليشهدوا شرطة وبشهادة شهود زور بوطضالفرصة بضم المئات من الميلشيات األفغانية وضمهم مع اهل الشعيطات لتنظيم 

لما ان ع وثائقهم وبالتي يصبحون سوريين دون حاجة الى مرسوم للتجنيس وفقدواان هؤالء االفعان من اهل الشعيطات 

ا على هؤالء كان من السهل تمييزهم من اشكالهم ولغاتهم اثناء الحضور الى المخافر لتنظيم الضبوط لكن ال احد كان يجرؤ

سيصبح مجهول المصير ألنهاألوامر خالفة التكلم او م  

 األمم المتحدة والتهجير 

األمم المتحدة: لعبت األمم المتحدة دورا سلبيا للغاية منذ بدايات حمالت التهجير القسري 2085 وتراوح دورها بين الوساطة 

ها ارات من مجلس األمن ومنغير األخالقية في اتفاقيات التهجير القسري أو اإلشراف عليها. وعلى الرغم من صدور قر

 والذي تضمن إدخال المساعدات اإلنسانية إلى المناطق المحاصرة، فإن مجلس األمن واألمم المتحدة عجزت أو 2259القرار 

السورية والروسية تظاهرت بالعجز أمام قصف الطائرات   

 

في عددها الصادر في 29-8-2086 نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقا استقصائيا يكشف عما يمكن اعتباره تواطؤ 

م بشار من األمم المتحدة في دعم نظام األسد. وأماط التقرير اللثام عن تقديم األمم المتحدة مساعدات بماليين الدوالرات لنظا

في سوريا. وأشارت  األسد في سوريا من خالل برامج المساعدات اإلنسانية التي تقدمها المنظمة لمتضرري الحرب

ضح الغارديان إلى أن النظام استغل هذا البرنامج لمصلحته من خالل شركات محددة سمح لها بالتعاون مع األمم المتحدة، ات

 الحقاً بأنها شركات عائلية تابعة لألسد وعائلته

وتحت عنوان “مساعدات األمم المتحدة ال تصل إلى معظم المناطق السورية المحاصرة”، نشرت الغارديان البريطانية في 

من المساعدات تذهب  %96تقريرا صادما. فقد عرضت الصحيفة بيانات تُظهر أن حوالي  2086-9-82عددها الصادر يوم   

 

من المساعدات إلى مناطق المعارضة، ونتيجة لذلك، فإن كل  %9إلى مناطق النظام، في الوقت الذي ال تصل فيه سوى 

ات اكثر وضوحا في دعم عملي المتحدةوكان موقف األمم  ريا حدثت في مناطق المعارضة.الوفيات بسبب الجوع في سو

بل ايدته ضمنيا  2528ب فهي لم تدن  قرار مجلس االمن االجالء )التهجير القسري ( في حل  

ن المدنييضمان المرور على نحو طوعي وآمن وكريم لجميع  أهميةوالى وعلى الرغم ان القرار نص ان يتم االجالء طوعي 

نفيذها اال ان الوقائع على األرض لم تدعم ان الفكرة تم تنفيذها او يمكن ت من األحياء الشرقية في حلب أو المناطق األخرى  

 

وعقب االجالء صرح المبعوث األممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في 22 ديسمبر 2086: “ذهب الكثيرون 

ال  ، موجهاً بذلك رسالتين، أوالها: اعتبار المرّحلين من حلب مطاردين”حلب التاليةمنهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح 
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جريمة  ضحايا، وثانيها: اعتبار الترحيل من حلب خطوة منجزة نحو مخرج سياسي تسمح بالعودة لمسلسل جنيف، وليس

–حرب في بشاعتها   

عها يجب المعاقبة عليها وردلتهجير القسري جريمة وهذا الراي مناقض للرأي الحقوقي في األمم المتحدة الذي يعتبر ا  

 

 

 

 المجازر الوحشية والحصار سبب التهجير:

انه كارثي  حصار المدن والتجويع على نطاق واسع طوال الصراع وثبت القسرييستخدم النظام في ابتاع سياسية التهجير 

االستيالء على أراضي كانت في سيطرة قوات المعارضة  من حيث ناجحاالمدنيين ولكنه كان  بحالة  

ر التي حبر المعارضة على االستسالم ونورد هنا على سبيل المثال لبعض اشهر المجازيفالحرمان من االمدادات والحصار س

ومن ثم المفاوضات واالستسالم ومن ثم التهجير  والتجويعارتكبها النظام للداللة على الوحشية قبل الحصار   

لذي كان اقترفت قوات األسد العديد من المجازر بحق المدنيين إضافة إلعمال االعتقال والتعذيب الوحشي وافقد 

 عهملإلبادة ودفتمهيدا النظام بتقديري يسرب متعمدا أفالم وصور لها لبث الرعب والخوف في قلوب السكان 

:قة في تتابع األحداث وما آلت إليهللنزوح والهروب. ومن أبرز هذه المجازر والتي شكلت عالمات فار  

مجزرة الحولة: وقعت يوم 25 مايو 2082م في قرية الحولة بريف حمص، ضحاياها 808 قتيل بينهم 59 امرأة 

حام البيوت القرية تحت غطاء من قذائف الدبابات حيث قام الشبيحة باقت والشبيحةطفاًل. اقتحمت قوات األمن  99و

 وذبح من فيها.
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مجزرة القبير: وقعت يوم 6 يونيو 2082م في قرية القبير قرب مدينة حماة، ضحاياها 800 قتيل بينهم 20 طفاًل 

امرأة. اقتحمت قوات األمن والشبيحة القرية وقتلت من سكانها تحت وابل من قصف صاروخي لجيش  20و

 النظام.

 

 

 

 

 

مجزرة داريا: وقعت ما بين 20 – 25 أغسطس 2082م في مدينة داريا بريف دمشق، ضحاياها ما بين 900 – 

 كانقتيل. قامت قوات النظام بشن قصف مدفعي عنيف على المدينة مما أوقع عدًدا من القتلى. اضطر الس 500

قامت ت المسجد وعلى وقع القصف العنيف للهرب منه باتجاه مسجد سليمان الديراني لكن قوات النظام حاصر

 بتصفية السكان داخله، كما أوقعت العديد من عمليات اإلعدام الجماعية.

 

مجزرة نهر حلب: وقعت في الفترة بين 29 يناير و89 مارس 2085م في حوض نهر حلب. في نهاية شهر يناير 

جثة لرجال وصبية تم تقييد أيديهم من الخلف وتكميم أفواههم بشريط  880م تم العثور على ما يقارب 2085

 ايتس ووتشالصق مع وجود عمليات تعذيب واضحة وآثار طلقات نارية في الرأس. تقرير لمنظمة هيومان ر

ليهم أشار إلى أن هؤالء القتلى لم ينخرطوا مع قوات المعارضة، وأنهم مجرد سكان في المدينة تم إلقاء القبض ع

م العثور على صف شهر مارس تخالل نقاط التفتيش الخاصة بجيش النظام السوري. وفي الفترة بين فبراير ومنت

المعهد  بحسبعثور على عدة جثث بشكل شبه يومي.إضافية بنفس الوصف السابق حيث كان يتم الجثة  280

 السوري للعدالة
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مجزرة البيضاء: وقعت في يومي 2 و5 مايو 2085م في قرية البيضاء بمحافظة طرطوس. ضحاياها أكثر من 72 

رية أعقاب لققتياًل. فقد قتلت قوات الجيش والشبيحة المرافقة عددا كبيرا من المدنيين في القرية بعد اقتحامها ل

 حدوث اشتباكات بين الجيش والمعارضة قرب البيضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجزرة جديدة الفضل: اقترفت بين يومي 86 – 28 أبريل 2085م في منطقة جديدة الفضل في ريف دمشق، 

ات قتيل. فبعد حصار محكم، قامت قوات النظام السوري بعمليات قصف صاروخي وعملي 500ضحاياها أكثر من 

لك تم ميدانية بحق سكان المنطقة، باإلضافة لعمليات مداهمة للسكان خالل محاولة دفن جثث ذويهم. بعيد ذإعدام 

 العثور على مئات الجثث بينها العشرات ألطفال ونساء في صورة هياكل عظمية محروقة.
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مجزرة الغوطة–الكيماوي-: وقعت يوم 28 أغسطس 2085م في الغوطة شرق دمشق. تمت المجزرة باستخدام 

األعصاب  األسلحة الكيماوية المحظورة دوليا، حيث راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة نتيجة استنشاقهم لغاز

الثانية والنصف  صاروًخا بدًءا من الساعة 86المتمركز بمنطقة القلمون بإطالق  855القاتل بعد قيام قوات اللواء 

نة فجًرا باتجاه منطقة الغوطة الشرقية، ثم أطلقت صواريخ أخرى باتجاه مدينة زملكا وبلدة عين ترما ومدي

.بمنطقة الغوطة الغربي  المعضمية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجزرة الكيماوي بخان شيخون :

أبريل / نيسان  9في  نصباحا، أصابت طائرة عسكرية أربعة صواريخ على مدينة خان شيخو 6490تمام الساعة 

ة، شخصا لقوا حتفهم في الهجوم وحددوا السارين على أنه المادة الكيميائية المستخدم 92ال يقل عن ما 2087

ل استنادا إلى حسابات الشهود وأعراض الضحايا ومخلفات األسلحة، التي تبدو متسقة مع خصائص القناب

ينات الطبية لتسليمها السارين. وعالوة على ذلك، وبعد تحليل العالكيميائية التي تم إسقاطها من الهواء والمصممة 

خدمت في الحيوية للضحايا، أكدت منظمة حظر األسلحة الكيميائية أيضا أن السارين أو مادة كيميائية مماثلة است

 هجوم خان شيخون
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 الميليشيات التابعة لحزب ب ي د

تهجير قامت هذه المليشيات بعمليات تهجير اعتمدت على عنصرين قومي وسياسي فاإلضافة إلى ننها قامت ب 

طط بأن هناك مخ ان نقوليمكن ال لمخططاتها و اكراد معرضينقرى من سكانها العرب فإنها كذلك قامت بتهجير 

اهمية والتهجير تجري تبعا لظروف كل منطقة مليات كامل للتهجير القسري لدى قيادات تلك الميلشيا وإنما ع

الكاملة عليه السيطرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داعش:

 عمليات تهجير ممنهجة لمعارضيها الذين اما هجروا خوفا من الموت والتجنيد االجباري اوكذلك قامت داعش ب

 ً من البطش والتنكيل كما حصل مع أبناء الشعيطات هربا  

ى الدولة يسم مماصدر بالقوة حيث أجبرت العوائل الكردية على التهجير وترك منازلهم باتجاه تدمر وفق بيان  وأ

 اإلسالمية في الرقة
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 مناطق ونماذج صارخة من التهجير القسري

مستهدفة ال بدأ النظام وداعمه اإليراني ومن بعد الروسي بتطبيق سياسة تخيير المحاصرين من أهل المدن والقرى

وتصاعد األمر ليصل إلى مدينة حلب نهاية  2085ما بين التجويع واإلبادة أو التسفير والتهجير، بشكل علني عام 

 العام الماضي.

 فيما يلي بعض من المناطق التي تعرضت للتهجير القسري والتطهير المذهبي:

القصيـر: اجتاحتهـا مليشـيات حـزب الله، عـام 2085، وهجرت أهلهـا ودمـرت مسـاجدها، ومنعـت أهلهـا مـن 

العـودة إليهـا، ووطنـت مكانهـم شـيعة مـن مليشـيات طائفيـة وأهمهـم لـواء الرضـا مع عائالتهم، ولم يخف 

ـن الحـزب نيتـه تحويلهـا مالذا آمـن للشـيعة، حيـث يؤكـد النائـب اللبنانـي معيـن المرعبـي تواجـد مطلوبي

 –ري ـة مـن حـزب الله، مقيميـن فيهـا، متمتعيـن بحمايـة مليشـيات الحـزب )التهجير القسللحكومـة اللبناني

(. المدينة التي تحولت إلى ثكنات عسكرية ومراكز لتدريب الميليشيات 2086سبتمبر  –الجسور للدراسات 

شارك فيه المئات  2086-88-85الشيعية شهدت عرضا عسكريا كبيرا لحزب الله بمناسبة ما يسمى بيوم الشهيد 

ع.والمداف الثقيلةمن مقاتلي الحزب، باإلضافة إلى فوج المدرعات الذي استعرض عشرات الدبابات واآلليات   
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 مدينة حمص 

 الوعر 

ورة، بدأ المدينة التي شهدت كما ذكر سالفا محاوالت من النظام لتبديل تركيبتها السكانية في مرحلة ما قبل الث 

تسكنها أغلبية  منها تطبيق سياسة التهجير القسري والتغيير السكاني. فقد تعرضت أحياء المدينة القديمة والتي

عقد لجوء والنزوح. وبعد حصار دام لعامين، انتهى بسنية إلى قصف واسع وتدمير شبه كامل دفع معظم أهلها ل

 2250، يقضي بإخراج المقاتلين البالغ عددهم 2089أبريل  9اتفاق بين النظام ومعارضيه برعاية روسية في 

، بحسب مقاتالً، إضافة إلى المدنيين الذين كانوا محاصرين معهم في المدينة إلى الريف الشمالي. هذا االتفاق أدى

بدالً  إلعالمي في مدينة حمص يعرب الدالي إلى تفريغ المدينة من معارضي النظام، واستقطاب موالينالناشط ا

 900 عنهم، حيث انخفض عدد سكان حمص من مليون ونصف نسمة قبل بداية أحداث الثورة السورية إلى قرابة

دول الجوار ومحافظة إدلب من سكان المدينة األصليين نحو  %65ألف نسمة حالياً، بعد أن تم تهجير قرابة 

مركز رفيق الحريري للدراسات الشرق األوسط(. –)حسام الجبالوي   

وصلت المعارضة والنظام الى اتفاق يقضي بخروج عناصر من قوات المعارضة مع  2085في كانون األول عام 

 الطبيةوالمواد الغذائية  ولقلين والسماح بدخعائالتهم الى ريف ادلب مقابل اعراج قوات النظام على عدد من المعت

 وتسهيل حركة المدنيين من والى الحي 

اغلق المعبر نهائيا وزادت معاناة المدنيين مع خرق متعمد ل اتفاق وقف االعمال القتالية  2086ادار 80في   

مالي خرجت الدفعة الثانية من المقاتلين تنفيذا التفاق األمم المتحدة الى ريف حمص الش 2086في نهاية أيلول 

شخص بقي غب الحي  ألف 28شدد الحصار على  اواحدا ويعدهوفتحت المعابر شهرا   

ميغ واستخدمت صواريخ محمولة بالمظالت  والقصف بطيرانصعد الحصار 2087شباط 5في   

في 89 مايو خرجت اخر دفعة من المدنيين باتجاه جرا بلس وادلب واستلمت القوات الروسية مواقعها لتامين 

الحي وننوه الى ان عدد المختفين قسرا طيلة فترة الحصار 697 شخص بينهم 88سيدة و9 أطفال وبلغ عدد 

القتلى من المدنيين 898 شخص بينهم 86 شخص ماتوا بسبب الحصار 85 منهم بسبب نقص الطعام و5 بسبب 

وذلك بحسب تقربر الشبكة السورية لحقوق االنسان–نقص الدواء   
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 داريا: 

طس أربع سنوات من الحصار والجوع والقصف أجبرت من بقي من سكان داريا على التفاوض مع النظام في أغس

ألف نسمة  250، والقبول بالتهجير القسري الذي فرضه عليهم أو إبادتهم، لتتحول المدينة التي كانت تضم 2086

 ريا محاصرة أربع سنين محرومة منقبل الثورة إلى مدينة فارغة من سكانها وخاوية على عروشها. بقيت دا

أولى قوافل األمم المتحدة وفد غاب عنها  2086يونيو  80قوافل المساعدات الطبية والغذائية لتدخلها في 

يف المساعدات الضرورية وحضرت حبوب موانع الحمل وخيم مقاومة البعوض. كانت شروط النظام بعد قصف عن

بقي  لحة: إما إخالء المدينة بشكل كامل وتام وإال إفنائها وإبادة منوبشكل متواصل استخدم فيه كل أنواع األس

بول فيها بالقذائف والحمم، ولم يكن أمام المحاصرين المنهكين وفي ظالل صمت دولي وال مباالة عالمية إال الق  

 

( 2087-8-89بشروط النظام القاسية والرضوخ لها. وبحسب تقرير نشرته الغارديان البريطانية على موقعها )

ان في داريا التي هجر منها أهلهاعائلة شيعية عراقية لالستيط 500فقد تم استقدام   

ترة ارتكبت في ف يالمجازر التويمكن تلخيص اهم وتم تهجير السكان الى مدينه ادلب والكسوة بريف دمشق 

 الحصار ودلم بحسب الشبكة السورية لحقوق االنسان 

ويمكن تلخيص عدد المختفين قسرا 9588 شخص –عدد القتلى 887شخص من المدنيين بينهم 67 طفل و98 

امرأة –عدد الهجمات الكيماوية 8 –عدد البراميل  المتفجرة 7896 برميل –عدد القتلى بسبب الحصار 9 –سته 

نقص الدواء منهم بسبب5ماتوا بسبب الجوع   
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 معضمية الشام:

بي في بعد سنوات من الحصار القاس وبعد عمليات القصف المستمر دخلت معضمية الشام في ريف دمشق الغر 

ا. ففي يوم مسار التهجير والتغيير الديموغرافي ليكتمل بالتهجير ما بدأه النظام باستهداف الحياة حصارا وقصف

لب شمال سوريا.تم إخراج مئات المقاتلين مع عائالتهم نحو إد 89-80-2086  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مة حماة حقوق االنسانظمن   
عيسى  المحامي: سليماناعداد   

 

 

 

 

 

 

 

 الزبداني:

بين  2085منطقة الزبداني من المناطق المستهدفة بالتهجير والتغيير السكاني، ففي مفاوضات جرت أغسطس  

كفريا  وفد إيراني وحركة أحرار الشام بالنيابة عن جيش الفتح، طالب اإليرانيون بمبادلة السكان الشيعة في

المعارضة  بشكل متعاكس. وهو ما رفضتهوالفوعة الواقعتين في إدلب بسكان الزبداني الواقعة في ريف دمشق و

في وأدى إلى انهيار تلك المفاوضات. غير أن محاوالت التهجير السكاني المحمومة استمرت بوتيرة متسارعة. ف

أكد األهالي وناشطون أن حزب الله اللبناني ينفذ تهجيرا طائفيا  2086-7-58تقرير نشره موقع الجزيرة نت 

مغادرة  ني المحاذية للحدود مع لبنان، حيث أجبر الحزب أكثر من خمسين عائلة علىللسكان بمنطقة الزبدا ممنهج

حموا منازلهم بمنطقة العقبة، ثم نهب مقاتلو الحزب المنازل وأحرقوها. وروت إحدى السكان أن مقاتلي الحزب اقت

عدها ن األمم المتحدة، وبالمنطقة وطلبوا من األهالي إحصاًء دقيقا لسكان كل منزل، مبررين ذلك بجلب مساعدات م

فق مباشرة بدأت عملية التهجير على مراحل، حيث أبلغوا ساكني كل حارة بوجوب المغادرة خالل خمسة أيام. وو

ذي ينفذه ال” مسلسل التهجير الممنهج“المجلس المحلي في بلدتي مضايا وبقين، فإن هذه الواقعة تعد حلقة في 

لة على يل من قوات النظام، حيث أجبر الحزب نحو مئتين وخمسين عائحزب الله في منطقة سهل الزبداني بتسه

مغادرة منازلهم خالل عامين، كما أجبروا قرابة خمسين ألف مدني على النزوح من الزبداني. ويقول رئيس 

ية على أدركنا منذ بداية المعارك في المنطقة أن الهدف هو تغيير التركيبة السكان“المجلس المحلي محمد عيسى 

”. همأساس طائفي، عبر تهجير األهالي بغض النظر عن توجههم السياسي، فحتى المؤيدون للنظام تم تهجير

ي وراء ما يؤكد الدافع الطائف“ويضيف أن الجامع الكبير في بلدة الحوش حوله حزب الله إلى حسينية شيعية 

سينيات.قة وتحويل كل المساجد إلى ح، معربا عن مخاوفه من تغيير التركيبة السكانية بالمنط”عمليات التهجير  
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 مدينة حلـب: 

لمناطـق تـم تهجيـر أغلـب سـكانها تحـت القصـف المتواصل والبراميـل والصواريخ، فتناقـص عـدد سـكانها فـي ا

ألـف نسـمة. ومع  500، مـن نحو ثالث مالييـن إلـى 2082الشـرقية التي كانت تحت سيطرة المعارضة منذ عام 

يع اتفاق اد الحصار القاتل والقصف الروسي بأسلحة وصواريخ متطورة وفراغية رضخ المعارضون وتم توقاشتد

والذي نص على تهجير ونقل المقاتلين وعشرات اآلالف من المدنيين نحو ريف حلب أو  2086في ديسمبر   

لى أحياء ية فور بسط سيطرتها عمحافظة إدلب. نفذت قوات النظام والميلشيات التي تقاتل معها حمالت إعدام ميدان

حلب الشرقية، منها إعدام الكادر الطبي لمشفى الحياة في حي الكالسة، بعد اقتحامها للمستشفى أثناء تمشيطها 

للمنطقة. كما أعدمت 59 شخصا وأحرقت حتى الموت تسعة اطفال في حي الفردوس، كما نفذت مجموعة من 

حمالت اإلعدامات الميدانية في أحياء الكالسة، الفردوس، الصالحين وبستان القصر. ويبدو أن أحد أهداف نلك ال

م.ممتلكاتهباإلضافة إلى االنتقام، دفع عموم المدنيين إلى النزوح والهجرة والفرار والتخلي عن بيوتهم و  
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 وخلصت لجنه التحقيق الدولية الخاصة بسوريا بتقريرها عن حلب 

الى ان القوات الحكومية والقوات الروسية المتحالفة معها لجات الى حملة جوية منسقة بوجود قوات برية 

 وبوحاصرت المدنيين واستخدما أسلالمسلحة على االستسالم  الجماعات إلجبارواستخدمت أساليب وحشية 

 التجويع على نطاق واسع 

لة واستخدمت القوات الحكومية األسلحة المحظورة ك الكلور والذخائر العنقودية مما يشكل جريمة حرب المتمث

 بشن هجمات عشوائية على المدنيين 

وباإلضافة الى الهجوم على قافلة اإلغاثة وتسبب بمقتل 85 شخص من العامليين باإلغاثة وهنا جريمة حرب 

 أخرى متمثلة في تعمد مهاجمة العاملين غي المجال االغاثي واإلنساني 

وبظهور تقارير تفيد انه بعد انتقال المدنيين الى مناطق تحت سيطرة الحكومة جرى فرز للمدنيين وجند 50 

 ت الموالية لبعضواالربعون واعتقل بعض عمال اإلغاثة واعدمت الميليشيا 25شخص اجباريا ممن هم بين سن 

زعمهم  وزوجاتهم حسبالمواليين للمعارضة   

أخيرا ترى لجنه التحقيق ان هذه االتفاقات التي جرت في حلب وقبلها في داريا والزبداني والمعضمية التي لم يتح 

 للمدنيين خيار البقاء 

رى الى مناطق مثل ادلب ال تتوفر فيها أوضاع معيشية مالئمة وفي حالة خوف من هجمات أخ نوتهجير المدنيي

  في المستقبل

 ترقى هذه االتفاقات الى جريمة حرب المتمثلة بالتهجير القسري للسكان 

 التهجير في ارقام واحصاء :

اسية واساليب نظرا لطبيعة الصراع القتتباين التقديرات في أعداد النازحين والالجئين في سوريا وهو أمر طبيعي 

ا جميعها الدمار العنيفة والسياسة الوحشية التي يستخدمها النظام وداعموه. ومع التباين بين التقديرات إال إنه

الي تجمع على ضخامة الكارثة وعظم المصاب السوري والذي أصبح من أعظم المآسي اإلنسانية في عصرنا الح

   عصوروربما على مر الدهور وال

 وبحسب التقرير الذي نشره مركز "رصد النزوح الداخلي"، التابع للمجلس النرويجي لالجئين 
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ذ ، فقد تسبب الصراع الدائر في سوريا، بأسوأ أزمة نزوح من-وهو منظمة إنسانية مستقلة-2086-5-82في 

نسمة أو أكثر من نصف عدد سكان مليون  8009الحرب العالمية الثانية، حيث أن القتال المستمر والعنف قد أجبر 

عائلة تتشرد كل ساعة منذ بداية  50، على الهرب وهجرة منازلهم، أي أن هناك ما يقارب 2088سوريا قبل 

مليون نازح داخل سوريا 606، منهم 2088 .  

 

 نتائج التهجيرالقسري:

يعبد التهجير القسري الطريق ويمهده لتقسيم سوريا -  

كم األمر التهجير القسري من جريمة حرب وإبادة إلى أداة سياسية مقبولة بح لية تحولالحااتفاقيات التهجير  -

 الواقع وتحت شعارات إنسانية زائفة بذريعة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

تدمير قطاع عريض وواسع من السوريين وتعريض إنسانيتهم لظروف قاسية واختبارات مريعة، -  

إنسانية  قضية إلى-السنةالعرب –ق األسر وتحويل العمود الفقري للمنطقة حرمان جيل كامل من التعليم وتمزي -

 وإغاثية من الدرجة األولى.

وثرواتها مقدراتها  واستنزاف اهتزاز االستقرار السياسي واالجتماعي في المنطقة-  

طفاء نحاول إازدياد تقبل وقبول الفكر المتطرف بين صفوف الشباب والذي يشعر بالعجز والمهانة، وكأننا -

عنف الحرائق بسكب الوقود والبنزين عليها مما يدخل المنطقة في دوامات مفتوحة من التيه وال  

ل تابعة ازدياد التهديدات اإليرانية لدول المنطقة مع سقوط الساتر الغربي والشمالي وتحول العراق وسوريا لدو-

 إليران ومعادية للجوار.

 

 التوصيات 

لي لألطراف وللمجتمع الدو  

ن الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسانااللتزام بالقانو-8  

السماح بعودة المهجرين الى بلداتهم ومكان سكناهم -2  

انهاء جميع مظاهر الحصار والسماح بدخول المساعدات اإلنسانية الى المناطق المحاصرة -5  

لكن يين المدن حمايةلحجة منه االمتناع عن أي اتفاق ينتج عنه التشريد القسري في المستقبل وان كان البد -9

السماح لهم بالعودة بعد زوال السبب بشرط   

جنة نسخ منها الى ل وارسالالحقوقية بالتعاون مع المنظمات اللثام عن االتفاقات السابقة  ل كشف الضغط-5

 التحقيق الدولية وااللية الدولية الجديدة ل ضرورات التحقيق والمحاسبة 

السماح بحريه التنقل ضمن المناطق وإزالة الحواجز التي تساعد على الحصار -6  

القصف العشوائي للمدن والقرى التي تكون سبب مباشر للتهجير منع-7  

األسباب الغير مباشرة للتهجير القسري  أحدالجباري التي تعد على الحد من ظاهرة التجنيد ا العمل-8  

منعها بقصد حث الناس على  والصحة وعدمعلى توفير الخدمات العامة األساسية ك ماء والكهرباء  العمل-9

 التهجير 
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