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هذا الموضوع مترجم من اللغة اإلنجليزية عن موقع الشرق

ملخص تنفيذي:
ِّ
الروابــط
مؤسســات سياســية راســخة ،اســتخدم القــادة البعثيــون
ظــل غيــاب
—— فــي
َ
ٍ
الطائفيــة ،واالســتمالة األيديولوجيــة ،وقيــادة القــوات المســلحة لتعزيــز ســلطتهم ،ومنعــوا
تشــكيل ُهويــة وطنيــة ســورية شــاملة.
—— َّ
وظــف حافــظ األســد االنقســامات الطائفيــة للتالعــب بالطوائــف المحليــة عــن طريــق
أجــج الصراعــات العرقيــة
ـو مماثــلَّ ،
التصــرف باعتبــاره َ
الحكــم الفعلــي بينهــا .وعلــى نحـ ٍ
والدينيــة فــي البلــدان المجــاورة لتشــتيت خصومــه وأعدائــه اإلقليمييــن.
—— ظهــرت أزمــة ديموغرافيــة قبــل االنتفاضــة الشــعبية فــي عــام  ،2011و َن َجــم ذلــك
جزئيــا عــن الســلطوية التحديثيــة والتحـ ُّـرر االقتصــادي اللذيــن انتُ ِهجــا تحــت حكــم بشــار
ًّ
األســد ،باإلضافــة إلــى الجفــاف فــي عــام .2009
ـي فــي ســكان ســوريا كمــا أظهــرت المؤشــرات؛ إذ تراجــع
—— كان للص�رـاع الس��وري أثـ� ٌر كارثـ ٌّ
معــدل النمــو الســنوي لســكان ســوريا مــن  %2.5فــي عــام  2010إلــى  %0.3فــي عــام  ،2016فــي
حيــن تضاعــف معــدل الوفيــات الســنوي علــى مــرِّ الســنوات الخمــس الماضيــة ،وتراجــع
إجمالــي الســكان مــن  21مليــون نســمة إلــى  14مليــون نســمة علــى مــرِّ الفتــرة نفســها.
أن األغلبيــة
—— تكشــف مقارنــة المؤشــرات الديموغرافيــة بيــن عامــي  2010وَّ 2016
جــراء
الســن ّّية مــن كانــت هــي أكثــر الطوائــف تضــر ًرا بيــن ســكان ســوريا مــن َّ
العربيــة ُّ
ً
وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة ،يُ شــكِّل هــؤالء قرابــة
ـات مــن
الحــرب الدائــرة.
ٍ
ووفقــا لبيانـ ٍ
داخليــا ،وكانــت المناطــق التــي يعيشــون فيهــا مــن بيــن
 70مــن الالجئيــن والنازحيــن
ًّ
جــراء الحــرب.
األكثــر تضــر ًرا مــن َّ
وهجــر المدنييــن
عارضــة،
—— مــارس النظــام الســوري عقابًــا
َّ
ًّ
جماعيــا ضــد المناطــق المُ ِ
جماعيــا مــن المناطــق االســتراتيجية الرئيســية حــول دمشــق وحمــص ومنطقــة
تهجيـ ًـرا
ًّ
ـي عشــوائية ،وفــرض قيــودً ا أمنيــة
الســاحل وحلــب ،وشـ َّ
ـن عمليــات قصـ ٍـف جـ ٍّ
ـوي ومدفعـ ٍّ
ـاء لهــؤالء
علــى حركــة المدنييــن ،وحاصــر المناطــق الداعمــة للمعارضــة ،وأبــرم اتفاقــات إجـ ٍ
الســكان بتســهيل ٍ مــن األمــم المتحــدة وتشــجيعٍ مــن الجيــش الروســي والحــرس الثــوري
هجــرت علــى األقــل  400ألــف
أن قــوات النظــام َّ
اإليرانــي .وأشــارت تقاريــر ســابقة إلــى َّ
مدنــي قســريًّ ا علــى مــرِّ الســنوات الخمــس الماضيــة؛ وهــذا الرقــم ال يشــمل عــدد النازحيــن
داخليــا الذيــن فـ ُّـروا طوعً ــا مــن مناطــق القتــال.
ًّ
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حــرب ضــد الســكان
—— وفــي ســوريا ،ارتكــب تنظيــم الدولــة اإلســامية داعــش جرائــم
ٍ
الس ـنَّة األصلييــن المعارضيــن لــه .إذ اضطهــد التنظيــم اإلرهابــي القبائـ َ
ـل
األكــراد والعــرب ُّ
وهجــر األكــراد قســريًّ ا مــن مدنهــم فــي
العربيــة التــي لــم ترضــخ لحكمــه فــي ديــر الــزور،
َّ
ميــز أدبيــات داعــش بيــن األشــخاص علــى أســاس
محافظــات الرقــة والحســكة وحلــب .وال ُت ِّ
االنتمــاء العرقــي أو اإلثنــي ،بــل علــى أســاس الديــن والــوالء للخالفــة .ومــع ذلــك ،أدَّ ى
القتــال بيــن داعــش ووحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة فــي ســوريا إلــى انتهــاج داعــش
سياسـ ً
ـة خاصــة تجــاه األكــراد ،ال ســيما بعــد ُّ
تدخــل التحالــف الدولــي.
ً
أدلــة
—— وجــدت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
ـي ضــد العــرب
ـر عرقـ ٍّ
تثبــت انخــراط وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة فــي جرائــم تطهيـ ٍ
والتركمــان فــي منطقــة تــل أبيــض بمحافظــة الرقــة ،ووادي الخابــور بمحافظــة الحســكة.
ـات عرقيــة غيــر كرديــة فــي
ـات شــبيهة ُن ِّفــذت ضــد مجموعـ ٍ
و ُتظهــر تقاريــر أخــرى تصرفـ ٍ
مدينــة القامشــلي ووادي الخابــور .وا ُّت ِهمــت وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة وقــوات
ـاالت تعســفية غيــر قانونيــة اســتنادً ا إلــى
األمــن الداخلــي الكرديــة األســايش بإجــراء اعتقـ ٍ
ـات زائفــة باإلرهــاب ،ومصــادرة ممتلــكات المعارضيــن وتدميرهــا ،والتهديــد بتوجيــه
اتهامـ ٍ
ظهــر البيانــات الوقائعيــة
غــارات التحالــف الدولــي الجويــة نحــو مواقعهــم .ومــع ذلــكُ ،ت ِ
ِّ
المتعلقــة بالتهجيــر القســري محــدود ٌة ضمــن
أن سياســة وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة
َّ
نطاقه��ا الجغراف�يـ ،وتقتصــر علــى المناطــق ذات األهميــة االســتراتيجية لمشــروع وحــدات
حمايــة الشــعب التوســعي.
َّ
ٌ
المســلحة بارتــكاب
مجموعــات المعارضــة
ومنظمــات حقوقيــة
—— اتهــم النظــام الســوري
ِ
ـرب ضــد األقليــات الدينيــة والعرقيــة ،بمــا فــي ذلــك القصــف العشــوائي والتهجيــر
جرائــم حـ ٍ
ـداث جــرت بيــن عامــي  2013و 2016فــي
القســري .وتشــير هــذه المزاعــم
أساســا إلــى أحـ ٍ
ً
الالذقيــة ،وحمــاة ،وحمــص ،ودمشــق ،وإدلــب ،والحســكة ،والرقــة .وال توجــد أدلــة عمليــة
عرقــي لــدى المعارضــة .ومــع ذلــك ،يمكــن إلقــاء
تطهيــر
كافيــة إلثبــات وجــود سياســة
ٍّ
ٍ
الالئمــة علــى مجموعــات المعارضــة المسـ َّـلحة بســبب فشــلها فــي إرســاء ســيادة القانــون،
أو منــع أعمــال اإلرهــاب ،أو تقديــم الجنــاة إلــى العدالــة .وفــي الواقــع ،بالرغــم مــن رفــض
تطــرف
قــوات المعارضــة الرئيســية أعمــال اإلرهــاب والتمييــز ،فإ َّنهــا أخفقــت فــي منــع
ُّ
ً
الحقــا إلــى تنظيمــي القاعــدة وداعــش.
األشــخاص الذيــن انضمــوا
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مُ ِّ
قدمة
قــال َّ
ـر عقدتــه وزارة الخارجيــة والمغتربين
بشــار األســد فــي خطـ ٍ
ـاب ألقاه فــي افتتــاح مؤتمـ ٍ
أن ســوريا فقــدت شــبابها
الســورية فــي  20أغســطس آب مــن العــام الماضــي « :2017صحيـ ٌ
ـح َّ
1
وبنيتهــا التحتيــة ،لكنَّهــا كســبت مجتمعً ــا أفضــل صحـ ً
تجانســا» .وبإجــراء فحــص
ـة وأكثــر
ً
أن النظام الســوري وحلفاءه هم المهندســون الرئيســيون
ـي للصــراع الســوري ،ســيظهر َّ
تاريخـ ٍّ
للهندس��ة الديموغرافي��ة الجاري��ة فــي البــاد ،لكنَّه��م ليس��وا الجناــة الوحيدي��ن .ففــي الواقــع،
بينمــا يُ شــير النــزوح المدنــي الجماعــي الهائــل مــن حلــب 2ودمشــق 3والمناطــق الريفيــة
4
عرقــي ،يمكننــا أن
بقــوة إلــى تب ِّنــي النظــام الســوري سياســة تطهيــر
المحيطــة بحمــص
ٍ
ٍّ
ـكات مماثلــة اســتخدمها حــزب االتحــاد الديمقراطــي وتنظيــم داعــش وجماعــات
نــرى تكتيـ ٍ
َّ
ــم،
مســلحة متطرفــة أخــرى .ومــن َث َّ
ألي إدارة ســورية مقبلــة أن
فمــن المهــم ِّ
تاريخي للصراع السوري،
وبإجراء فحص
ٍّ
تــدرك أهميــة التغييــرات الديموغرافيــة سيظهر َّ
أن النظام السوري وحلفاءه هم
التــي طــرأت فــي ســوريا فــي أثنــاء المهندسون الرئيسيون للهندسة الديموغرافية
ســنوات الحــرب مــن أجــل إعــادة بنــاء الجارية في البالد ،لك َّنهم ليسوا الجناة الوحيدين
التجانــس االجتماعــي.
ٌ
مهمــة للغايــة فــي الســياق
أن الهندســة الديموغرافيــة كانــت لهــا
تبعــات َّ
ٌ
وجديــر بالذكــر َّ
وتحولــت
الســوري .إذ ســرعان مــا تصاعــدت المظاهــرات الســلمية المُ طا ِلبــة بتغييــر النظــام،
َّ
ـرب أهليــة فاقمــت المظالــم الطائفيــة والعرقيــة .و ُتستَ شــعَ ر تلــك الحساســية تجــاه
إلــى حـ ٍ
ِّ
التغييــرات الديموغرافيــة العرقيــة والدينيــة تحديــدً ا فــي االســتنكار المبكــر للتطهيــر
أن حــوادث التهجيــر الجماعــي لــم تبــدأ فــي الظهــور َّإل فــي المراحــل الالحقــة
العرقــي ،مــع َّ
مــن الحــرب.
ـم مجتمعيــن مضطهديــن فشــا فــي االندمــاج
علــى الصعيــد التاريخــي ،كانــت ســوريا تضـ ُّ
الكامــل فــي المجتمــع األكبــر :وهمــا األكــراد والعلويويــن .و ُتعَ ــدُّ الهويــة الكرديــة وطنيـ ً
ـة،
ارتباطــا شــديدً ا .وينطبــق هــذا تحديــدً ا
ويرتبــط بهــا األكــراد اآلخــرون فــي العــراق وتركيــا
ً
علــى أكــراد الجزيــرة ،الذيــن حرمتهــم الدولــة الســورية مــن حقوقهــم الثقافيــة ومارســت
ً
أمــا الهويــة
تمييــزا قويًّ ــا ضدهــمَّ .
ٌ
تضم
العلويــة ،فهــي طائفيــة ومتأثــر ٌة على الصعيد التاريخي ،كانت سوريا
ُّ
فــي األســاس بالدولــة الســورية مجتمعين مضطهدين فشال في االندماج الكامل
في المجتمع األكبر :وهما األكراد والعلويوين
الحديثــة وأســرة األســد علــى وجــه
الخصــوص.

6

التغييرات الديموغرافية القسرية في سوريا

منتدى الشرق  /ورقة بحثية

إمــا صغيــر ًة جــدًّ ا
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،كانــت األقليــات الدينيــة والطائفيــة األخــرى َّ
ـم،
أوإمــا متناثــرة
ـوي .ومــن َثـ َّ
َّ
ـي قـ ٍّ
جغرافيــا للغايــة بمــا ال يكفــي لتشــكيل انتمـ ٍ
ـاء جماعاتـ ٍّ
ًّ
أ
أوإمــا تحــت
ـان،
ـ
والشيش
ـان
ـ
التركم
ـل
ـ
مث
َّة»
ن
ـ
الس
ـلمين
ـ
«المس
ـف
ـ
تصني
ـن
ـ
ضم
ـوا
ـ
ج
در
�
ـا
ـ
فإم
َّ
َّ
ُّ
ِ

تصنيــف «العــرب» مثــل المســيحيين واإلســماعيليين .ونتيجــة لذلــك ،كانــت الهويــة
الســورية الســائدة طــوال القــرن العشــرين هويـ ً
ـامي نوعً ــا
ـة قوميــة عربيــة ذات طابــع إسـ
ٍّ
مــا حتــى ال ُت ِّ
الســنية.
نفــر األغلبيــة المســلمة ُّ
السـنَّة يشــكلون أغلبيـ ً
ـإن هويتهــم أقـ ُّـل تماسـكًا وثبا ًتــا مــن
ـة فــي البــاد ،فـ َّ
ومــع َّ
أن العــرب ُّ
إن انتماءاتهــم المحليــة واإلقليميــة
الهويــات المتجانســة للمجتمعــات الكرديــة والعلويــة .بــل َّ
والسياســية والقبليــة غال ًبــا مــا تطغــى علــى أصلهــم العرقــي وطائفتهــم المشــتركة .ومــع
مهمــا مــن الهويــة الكرديــة ،وإذا كان
ذلــك ،فــإذا كانــت ذكــرى المظالــم التاريخيــة
جــزءا ًّ
ً
ُّ
ً
التطلعــات إلــى
فــإن
تطــور الهويــة العلويــة؛،
عام�لا غال ًبـ�ا فــي
الخ��وف مـ�ن االضطه��اد
ُّ
َّ
الوحــدة واالندمــاج ُت ِّ
الســنية .وينعكــس هــذا
مثــل العوامــل المشــتركة للهويــة العربيــة ُّ
الواقــع تحديــدً ا فــي تأييدهــم العروبــة باعتبارهــا هويـ ً
ـة وطنيــة «شــاملة» قــادرة علــى لـ ِّ
ـم
ـات طائفيــة ودينيــة أخــرى.
شــمل هويـ ٍ
أن
تحــاول هــذه الدراســة لفــت االنتبــاه إلــى ظاهــرة النــزوح القســري فــي ســوريا .ومــع َّ
ـتنتاجات نهائيــة يُ عَ ــدُّ أمـ ًـرا صع ًبــا للغايــة ومُ بكِّـ ًـرا جــدًّ ا ،فمن الممكــن تحديد
التوصــل إلــى اسـ
ُّ
ٍ
ـجع النتائــج التــي ِّ
االتجاهــات العامــة فــي حــدود البيانــات المتاحــة .ونأمــل أن ُتتٌ شـ ِّ
نقدمهــا
األطـ َ
ـد مــن التحقيقــات حــول التغييــرات الديموغرافيــة فــي
ـراف المعنيــة علــى إجــراء مزيـ ٍ
ســوريا وآثارهــا فــي مســتقبل البــاد.
خلفية تاريخية
قســمت فرنســا وبريطانيــا العظمــى الشــرق األدنى إلى
فــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولــىَّ ،
دول ٍ َّ
ـاد جغرافيــة وديموغرافيــة غيــر متطابقــة .وفــي القــرن التالــي ،مـ َّـرت
هشــة ذات أبعـ ٍ
ً
هــذه الــدول بثــاث مراحــل؛ :فـ ً
ـتعمرة» تحــت وصايــة أجنبيــة إلى أن
ـأول :صــارت
«دول مُ سـ َ
تحولــت
ـت قصيــر .،ثــم َّ
حصلــت علــى االســتقالل بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بوقـ ٍ
إلــى «دول مــا بعــد االســتقالل» َّ
ـدة قصيــرة حتــى بــدأت الحــرب
تولــت أدوا ًرا ســيادية لمـ ٍ
ً
«دول اســتبدادية» ظهــرت فــي إطــار االنقالبــات العســكرية فــي
البــاردة ،وأخيـ ًـرا أصبحــت
5
الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــي واســتمرت حتــى الربيــع العربــي  .وعلــى
ـزاء أخــرى مــن العالــم ،لــم َتنتُ ــج هــذه الــدول مــن التطــور الطبيعــي للتاريــخ ،وال
عكــس أجـ ٍ
بفعــل
ـتداما ِ
قائمــا ومسـ ً
تعبئـ ٍـة شــعبية ،بــل عبــر هيــكل ٍ ُشـ ِّـيد مــن أعلــى إلــى أســفل ظـ َّـل ً
أن هــذا الوضــع مفيــدٌ للقــوى االســتعمارية؛ ،إذ مكَّنهــا مــن
سـ ٍ
ـنوات مــن حكــم النخبــة .و َث ُبــت َّ
7
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ً
ـروري
الحقــا أ َّنــه ضـ
التأثيــر عبــر اســتغالل النزاعــات والخالفــات بيــن الطوائــف ،ثــم َث ُبــت
ٌّ
للواليــات المتحــدة واالتحــاد الســوفييتي ،اللذيــن اســتخدماه لتمكيــن حلفائهمــا مــن الحكَّام
ـارب دائــم فــي
أن هــذه السياســات نجحــت
المســتبدين والــوكالء .بيــد َّ
ً
أساســا فــي إبقــاء تضـ ٍ
المصالــح داخــل المجتمعــات المحليــة ،وفاقمــت االختالفــات الهوياتيــة بينهــا.

شكل  :1توزيع المجموعات العرقية والطائفية في جميع أنحاء سوريا مالحظة :األلوان ُت ِّ
مثل
المناطق التي تتركز فيها مجموعات مختلفة ،وليس بالضرورة المناطق التي ُتشكِّل فيها هذه
المجموعات األغلبية المطلقة

6

غراء لـ»الفسيفســاء»
بعــد االســتقالل ،أيَّ دت النخبة الســورية مبــدأ القومية العربيــة باعتباره
ً
الســنية .إذ ناصــرت
الســورية ،وذلــك بالجمــع بيــن األقليــات الناطقــة بالعربيــة واألغلبيــة ُّ
ـزءا
النخــب السياســية والحــركات السياســية األنجــح فــي الخمســينيات اعتبــا َر ســوريا جـ ً
ـتثناء؛ إذ ُصــوِّ ر علــى أ َّنــه مشـ ٌ
ـي
أمـ ٍـة عربيــة أكبــر .7ولــم يكــن حــزب البعــث اسـ
مــن َّ
ً
ـروع قومـ ٌّ
والســنة
ـي يدعــو إلــى الوحــدة والحريــة واالشــتراكية ،ونجــح فــي اجتــذاب األقليــات
ُّ
عربـ ٌّ
فــي المناطــق الريفيــة الذيــن شــعروا بتجاهلهــم مــن جانــب النخبــة السياســية الحضريــة
والســلطة فــي يــد قلـ ٍـة معينــة .8ومــع ذلــك ،كان الكثيــرون ُ
ينظــرون
التــي حصــرت المــال
ُّ
َّ
انقــاب ضمــن سلســلة
إلــى اســتيالء البعثييــن علــى الســلطة فــي عــام  1963علــى أنــه
ٌ
خطــة
تعبئــة شــعبية ،بــل مــن
طويلــة مــن االنقالبــات .إذ لــم ينتــج النظــام الجديــد مــن
ٍ
ٍ
تصورهــا حفنـ ٌ
ـات سياســية راســخة،
ـة مــن الضبــاط العســكريين .وفــي ظـ ِّـل غيــاب مؤسسـ ٍ
ـط الطائفيــة ،واالســتمالة األيديولوجيــة ،وقيــادة
اســتخدم قــادة االنقــاب البعثيــون الروابـ َ
القــوات المســلحة لتعزيــز ســلطتهم.
8
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مزدوجــا َّ
وبالمثــل ،ففــي ظـ ِّـل حكــم حافــظ األســد ،أنشــأ النظــام هيـ َ
يتألــف مــن
ـلطة
ً
ـكل ُسـ ٍ
نــواة داخليــة غيــر رســمية ،وهيــكل حكومــي خارجــي رســمي .وكانــت النــواة الداخليــة
ٍ
أساســا مــن جهــاز أمــن الدولــة ،وكان هدفهــا الرئيســي هــو التحكُّــم فــي السياســة
ـون
تتكـ
ً
الســنَّة وأفــراد الطبقــة
واالقتصــاد والمجتمــع فــي البــاد .وبينمــا ُس ِ
ــمح ألهــل الريــف ُّ
الوســطى القديمــة بالمشــاركة فــي الحكــم ،فنــاد ًرا مــا كانــوا يُ شـ َـركون فــي النــواة الداخليــة،
قربيــن منــه .وقــد ُصمِّ ــم هــذا
التــي كانــت مقصــور ًة فــي األســاس علــى أهــل األســد والمُ َّ
ـعور بالتوافــق
الهيــكل لخلــق مظهــر مــن التــوازن فــي المجتمــع الســوري ،والحفــاظ علــى شـ ٍ
بيــن ُن َخــب المجتمعــات الســورية.
ويؤكِّــد هــذا الهيــكل حساســية األســد تجــاه مســألة الطائفــة والعــرق داخــل المجتمــع
ً
شــمول وتشــجيعها ،واختــار
هويــة وطنيــة أكثــر
الســوري .بيــد أ َّنــه لــم يحــاول تعزيــز
ٍ
وعرقيــة .وفــي الواقــع ،تمكَّــن آل األســد  -عبــر إبقــاء
انتمــاءات
الحفــاظ علــى
طائفيــة ِ
ٍ
ٍ
النظــام المجتمعــي الســوري مُ جـ َّـز أ� -مــن ممارســة ســيطرة أكبــر علــى مختلــف المجتمعــات
ِّ
المحليــة ،متظاهريــن بأ َّنهــم َ
الحكَــم الفعلــي بينهــا ،ومؤلبيــن بعضهــا علــى بعــض فــي تطبيــق ٍ
تقليــدي الســتراتيجية «فــرِّ ق َت ُســد».
ٍّ

جزءا مهمًّ ا من الهوية الكردية ،وإذا كان
فإذا كانت ذكرى المظالم التاريخية
ً
ً
ُّ
تطور الهوية العلوية؛َّ ،
فإن التطلعات
الخوف من االضطهاد
عامل غال ًبا في ُّ
إلى الوحدة واالندماج ُت ِّ
السنية
مثل العوامل المشتركة للهوية العربية ُّ
ُّ
التدخــل األجنبــي فــي السياســة الداخليــة الســورية ،شــرع األســد فــي
ـنوات مــن
وبعــد سـ
ٍ
عالقــات متداخلــة َّ
معقــدة مــع القــوى
زعزعــة اســتقرار جيرانــه المباشــرين بينمــا أقــام
ٍ
اإلقليميــة .واســتخدم العرقيــة والطائفيــة مــر ًة أخــرى لترســيخ نظامــه داخــل المنطقــة.
فعلــى ســبيل المثــال ،حافظــت دمشــق علــى عالقـ ٍـة وثيقــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني؛،
إذ اســتضافت زعيمــه عبــد اهلل أوجــان فــي أوائــل التســعينيات مــن القــرن الماضــي،
ووفــرت للحــزب مـ ً
ـاذا فــي ســهل البقــاع اللبنانــي الخاضــع للســيطرة الســورية حتــى عــام
مبنيــا علــى
 .19989ولــم يكــن دعــم ســوريا لحــزب العمــال الكردســتاني
أيديولوجيــا أو ًّ
ًّ
مبــادئ متبادلــة؛ فاألكــراد الســوريون فــي هــذه األثنــاء كانــوا مضطهديــن ومحروميــن مــن
ألن األخيــر كان
حقوقهــم الثقافيــة .بــل اختــار األســد دعــم حــزب العمــال الكردســتاني َّ
ـرد مسـ َّـلح ضــد الدولــة التركيــة ،التــي كانــت قــو ًة إقليميــة كان يُ نظــر إليهــا
ً
منخرطــا فــي تمـ ٍ
آنــذاك علــى أ َّنهــا تهديــدٌ للتكتُّ ــل الموالــي لالتحــاد الســوفيتي الــذي ارتبطــت بــه ســوريا.
وبالمثــلَّ ،
تدخلــت دمشــق لمصلحــة الموارنــة فــي الحــرب األهليــة اللبنانيــة فــي عــام ،1976
لكنَّهــا انقلبــت ضــد أحــد قادتهــم ،وهــو ميشــال عــون ،فــي عــام  ،1989وشــاركت بقــوة فــي
9
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وبالمثل ،ففي ِّ
َ
لطة مزدوجً ا
ظل حكم حافظ األسد ،أنشأ النظام
هيكل ُس ٍ
َّ
نواة داخلية غير رسمية ،وهيكل حكومي خارجي رسمي.
يتألف من
ٍ
أساسا من جهاز أمن الدولة ،وكان هدفها
وكانت النواة الداخلية تتكون
ً
الرئيسي هو التحكُّم في السياسة واالقتصاد والمجتمع في البالد
اإلطاحــة بالرئيــس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات ،بينمــا دعمــت حــزب اهلل المدعــوم
ـيات لبنانيــة يســارية وبعــض جماعــات المقاومــة الفلســطينية
إيرانيــا ،واســتهدفت ميليشـ ٍ
ًّ
َّ
ِّ
أن هــذا الســلوك المــارق قــد يُ شــتت
أن األســد كان يعتقــد َّ
المُ ســلحة .ويمكــن القــول َّ
خصومــه اإلقليمييــن ،ويجعــل حكمــه ال غ ًنــى عنــه بالنســبة إلــى القــوى الدوليــة المتنافســة
علــى تحقيــق االســتقرار اإلقليمــي.
جذور أزمة
َ
ــط ،بــل تالعــب بالمجموعــات
لــم ينتهــج حافــظ األســد سياســة تغييــر
ديموغرافــي ق ُّ
ٍّ
العرقيــة والطائفيــة الســوريةِّ ،
مؤل ًبــا بعضهــا علــى بعــض وعلــى خصومــه ،ومنــع تشــكيل
أن السياســات التــي قادهــا بشــار األســد بــدَّ دت اإلحســاس
هويــة وطنيــة متماســكة .بيــد َّ
َّ
تدريجيــا بســبب
بالتــوازن الــذي أوجــده والــده ،وبــدأت األزمــة الديموغرافيــة تتشــكل
ًّ
العوامــل التاليــة:
ـول مــن رجــال ٍ عســكريين
 -1تحديــث الســلطوية :شـ َّ
ـجع بشــار األســد أقربــاءه علــى التحـ ُّ
إلــى رجــال أعمــال .وشــرع كذلــك فــي عمليــة مصالحــة مــع ســكان الحضــر علــى حســاب
ً
ارتبــاط النظــام الرســمي بســكان الريــف والجيــش .وقــد َّ
دعامــة
مزقــت هــذه السياســة
رئيســية مــن دعامــات اســتقرار نظــام األســد.
ِّ
دورات مــن
 -2التحريــر االقتصــادي :شــهد االقتصــاد فــي ظــل حكــم بشــار األســد عــدَّ ة
ٍ
التحريــر ،ممــا عــاد بنفــعٍ أكبــر علــى القطــاع الخــاص الــذي َّ
َّ
ـب متزايــدة .وتركــز
حقــق مكاسـ َ
نظامــه الجديــد علــى رجــال األعمــال الذيــن خلقــوا احتــكارات فــي قطاعــي الخدمــات
ﺳﻨﻮي ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  10%4.7ﺑﻴﻦ
وﺻﺤﻴﺢ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري ﺣﻘَّﻖ ﻣﻌﺪَّ ل ﻧﻤﻮ
والصناعــة.
ٌ
ٍّ
ـاوت متزايــد ﺑﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء .وظهــر
ـن ذلــك كان علــى ﺣﺴﺎب تفـ ٍ
عامــي  2005و ،2011لكـ َّ
دمرت فيــه المنافســة األجنبيــة
اقتصــادٌ جديــد قائــم علــى الخدمــات فــي الوقــت الــذي َّ
قربــون مــن الســلطة قبضتهــم علــى
التصنيــعَ ِ
الح َرفــي التقليــدي .11وب ََســط الرأســماليون المُ َّ
ـاد متزايــد.
تعرضــت قاعــدة النظــام الريفيــة الســابقة إلبعـ ٍ
االقتصــاد ،بينمــا َّ
هجــرة هائلــة مــن
 -3أزمــة الجفــاف فــي عــام  :2009أدَّ ت هــذه األزمــة إلــى موجــات
ٍ
المحافظــات الشــرقية الريفيــة إلــى المحافظــات الغربيــة الحضريــة .وعلــى المســتوى
انخفــاض فــي عــدد الســكان اآلشــوريين الذيــن َّ
فضلــوا
الديموغرافــي ،أســفر ذلــك عــن
ٍ
ـادة فــي عــدد الســكان األكــراد حــول دمشــق
الهجــرة إلــى أوروبــا والواليــات المتحــدة ،وزيـ ٍ
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وحلــب .وأدى كذلــك إلــى انخفــاض عــدد الســكان فــي منطقــة الجزيــرة الريفيــة ،وظهــور
داخليــا.
ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة غيــر مســتقرة لألكــراد النازحيــن
ٍ
ًّ
فــي نهايــة المطــاف ،تفاقمــت هــذه األزمــات الديموغرافيــة واالقتصاديــة والسياســية
واالجتماعيــة بســبب عوامــل أخــرى ،وبلغــت ذروتهــا فــي احتجاجــات مــارس/آذار مــن
ـرب مفتوحــة مــع
عــام  .2011وتصاعــدت هــذه االحتجاجــات
تدريجيــا حتــى َّ
ًّ
تحولــت إلــى حـ ٍ
ُّ
مجتمعات عرقيــة وطائفية مختلفــة .إذ دعمت
ـات إقليميــة ودوليــة مباشــرة لمصلحــة
ٍ
تدخـ ٍ
أقليــات دينيــة ،بينمــا ســاعدت تركيــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي
إيــران وروســيا
ٍ
الحقــة مــن
وزودوهــم باألســلحة فــي مراحــل
الســنَّة ،فيمــا َّ
درب األميركيــون األكــراد َّ
ٍ
ُّ
ـج
ـك
ـ
ش
وال
ـرب.
ـ
الح
َّ
أن جميــع الحــروب ُتســفر عــن تغييــرات ديموغرافيــة ،بعضهــا يُ عَ ــدُّ نتائـ َ
َّ
طبيعيــة للقتــال مثــل الهجــرة ،وانخفــاض معــدالت الخصوبــة ،وزيــادة معــدل الوفيــات،
ومــا إلــى ذلــك؛ ،بينمــا يُ عَ ــدُّ البعــض اآلخــر نتيجـ ً
ـات ممنهجــة تبنَّتهــا أطــراف النــزاع،
ـة لسياسـ ٍ
السـكَّان .وســتحاول بقيــة هــذه
مــن بينهــا التهجيــر القســري واإلبــادة الجماعيــة واســتبدال ُ
الورقــة البحثيــة تســليط الضــوء علــى هــذه العوامــل وتأثيرهــا فــي الشــعب الســوري.
التركيبة السكانية السورية باألرقام
فــي عــام َّ ،2010
توقعــت األمــم المتحــدة وصــول عــدد ســكان ســوريا إلــى  22.6مليــون نســمة
12
بنهايــة عــام ً 2015
ـكاني جيــد كان يبلــغ آنــذاك  . %2.5ولكــن بعــد ســتة
وفقــا لمعــدل نمــو سـ ٍّ
أعــوام مــن الحــرب المســتمرة ،انخفــض معــدل نمــو الســكان الســوريين عــن التوقعــات
بكثيــر ،وبلــغ نحــو  %0.3فقــط .13وتتمثَّ ــل األســباب المباشــرة لهــذا االنخفــاض الســكاني فــي
معــدالت الهجــرة العاليــة وانخفــاض معــدالت المواليــد وارتفــاع معــدالت الوفيــات.

شكل  :2التركيبة السكانية السورية في عام .14 2011
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أن جميع الحروب ُتسفر عن تغييرات ديموغرافية ،بعضها يُ عَ دُّ
وال َّ
شك َّ
نتائج طبيعية
َ
للقتال مثل الهجرة ،وانخفاض معدالت الخصوبة ،وزيادة معدل الوفيات ،وما إلى
ً
لسياسات ممنهجة تب َّنتها أطراف النزاع ،من بينها
نتيجة
ذلك؛ ،بينما يُ عَ دُّ البعض اآلخر
ٍ
َّ
السكان
التهجير القسري واإلبادة الجماعية واستبدال ُ
ِّ
يوضــح (شــكل  )2توزيــع الســكان فــي ســوريا ً
وفقــا لالنتمــاءات العرقيــة والدينيــة قبــل
الســنَّة (الذيــن يشــملون العــرب والتركمــان واألكــراد)
الربيــع العربــي .إذ كان المســلمون ُّ
يُ شــكِّلون  %79مــن إجمالــي الســكان (بنســب  %62.2و %6.8و %10علــى التوالــي) ،يليهــم
أن البنــك الدولــي قــدَّ ر عــدد ســكان ســوريا
العلويــون الذيــن كانــوا يشــكلون  .%11.5يُ ذكَــر َّ
بنحــو  21مليــون نســمة فــي عــام .15 2010

شكل  :3التركيبة السكانية السورية في عام .16 2016

ِّ
يوضــح (شــكل  )3التركيبــة الســكانية فــي ســوريا بعــد  6ســنوات مــن
علــى الجانــب اآلخــر،
الحــرب .وتشــير مقارنــة إحصــاءات الهجــرة واللجــوء مــع معــدالت الوفيــات إلــى انخفــاض
َّ
السـنَّة هــم
ـر
الســنة مــن  %62.2إلــى  ،%60.2وهــو أمـ ٌ
متوقــع َّ
ألن العــرب ُّ
نســبة الســكان العــرب ُّ
السـنَّة مــن الالجئيــن
بيــن شــكل َّ 4
األكثــر تضــر ًرا مــن الحــرب (إذ يُ ِّ
أن النســبة التــي يُ شــكِّلها ُّ
أي مجموعـ ٍـة أخــرى).
الســوريين أكثــر مــن النســبة التــي ُتشــكِّلها ُّ
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طائفة من إجمالي الالجئين السوريين
شكل  :4نسبة كل
ٍ

17

ـجل مكتــب المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن  5.2مالييــون ســوري
سـ َّ
18
لكــن هــذا الرقــم يقــل عــن عــدد الالجئيــن الفعلــي بنســبة  %20علــى األقــل.
حتــى اآلن ،
َّ
وفــي الواقــع ،يُ قــدَّ ر عــدد ســكان ســوريا فــي عــام  2017بنحــو  14مليــون نســمة ،ويمكننــا أن
نســتبعد منــه  456ألــف ســوري ُق ِتلــوا بســبب الحــرب.19
أسباب زيادة عدد العلويين والشيعة:
ـبيا داخــل المجتمــع العلــوي ،الــذي يشــكِّل أقـ َّـل مــن  %1مــن
 -1انخفــاض معــدالت الهجــرة نسـ ًّ
إجمالــي الالجئيــن الســوريين.20
الســنَّة والعلوييــن الذيــن يتحولــون إلــى المذهــب الشــيعي ،21وتوطيــن
 -2تزايــد عــدد ُّ
2223
عائــات أفــراد الميليشــيات المؤيــدة إليــران علــى طــول الحــدود الســورية-اللبنانية .
وتشــير تقاريــر غيــر مؤكــدة إلــى زيــادة الســكان الشــيعة فــي ســوريا مــن نحــو  100ألــف فــي
عــام  2010إلــى نحــو  350ألــف فــي عــام .2017
ً
انخفاضــا كبيـ ًـرا بالمقارنــة مــع معــدالت الســكان
السـنَّة
 -3انخفــاض معــدالت نمــو الســكان ُّ
الســنة ،ويرجــع الســبب الرئيســي فــي ذلــك إلــى ارتفــاع معــدالت الهجــرة والوفيــات
غيــر ُّ
24
الس ـنَّة .
لــدى الســكان ُّ

13

منتدى الشرق  /ورقة بحثية

التغييرات الديموغرافية القسرية في سوريا

أن معظــم المجموعــات العرقيــة والطائفيــة حافظــت علــى
تكشــف اإلحصــاءات المتوفــرة َّ
نســبتها تقري ًبــا مــن إجمالــي الســكان الســوريين ،باســتثناء الشــيعة الذيــن تضاعــف عددهــم
ـد مــن الفحــص للبيانــات يُ ظهــر حــدوث
فــي البــاد أربعــة مــرات .ومــع ذلــك ،فــإن إجــراء مزيـ ٍ
الت ديموغرافيــة واســعة النطــاق .وعلــى الرغــم مــن صعوبــة الوصــول إلــى إحصــاءات
ـو ٍ
تحـ ُّ
أن عددهــم يبلــغ 6.5
عــن األشــخاص النازحيــن
داخليــا ،فــإن البيانــات المتوفــرة ُتظهــر َّ
ًّ
مليــون ســوري .25ويشــمل هــذا الرقــم نحــو مليونــي نــازحٍ مــن مناطــق خاضعــة لســيطرة
المعارضــة إلــى مناطــق خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري (انظــر :شــكل .)5
ٌ
كلي
مالحظات من
منظور ٍّ
ٍ
ــرت مــن جانــب مصــادر
تســتند البيانــات المذكــورة أعــاه إلــى
ٍ
إحصــاءات ُج ِمعَ ــت و ُن ِش َ
متعـ ِّ
ـددة ،مــن بينهــا األمــم المتحــدة ووكاالتهــا ،والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،والبنــك
ـات قاطعــة قبــل
الدولــي ،وتقاريــر محليــة .وصحيـ ٌ
أن مــن الصعــب الوصــول إلــى مالحظـ ٍ
ـح َّ
أن الوصــول إلــى المناطــق األكثــر تضــر ًرا مــا
ـي متعمِّ ــق ،لكــن نظـ ًـرا إلــى َّ
إجــراء بحــث ميدانـ ٍّ
زال مقيــدً ا ألســباب أمنيــة مختلفــة؛ ،فقــد اعتمــدت هــذه الورقــة علــى المعلومــات المتوفــرة
التوصــل إلــى االســتنتاجات األوليــة التاليــة:
لتتمكَّــن مــن
ُّ

يوضح (شكل ِّ )5
ِّ
يوضح معدالت النزوح في المناطق السورية في أثناء سنوات الحرب (المصدر:
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين)
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المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة هــي األكثــر تضـ ُّـر ًرا :شــهدت المناطــق الواقعــة تحت
السـ ِّنية المعارضــة أكبــر معــدالت النــزوح لألســباب التالية:
ســيطرة الجماعــات ُّ
 -1القصف الجوي والعنف اللذان مارسهما النظام السوري وحلفاؤه.
 -2تكتيــكات الحصــار التــي اســتخدمتها قــوات النظــام ضــد المناطــق الواقعــة تحــت
ســيطرة المعارضــة.
 -3الركــود االقتصــادي وفقــدان ُســبل كســب الــرزق فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة
المعارضــة.
 -4غياب الخدمات العامة األساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة.
مساعدات فعَّ الة للسكان المحاصرين.
 -5عجز األمم المتحدة عن تقديم
ٍ
 -6ارتفاع مستويات انعدام األمن وازدياد الخالفات بين قوات المعارضة المحلية.
خيــارات إعــادة التوطيــنِّ :
توضــح بيانــات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن 26وجــود ميــل ٍ واضــح بيــن المدنييــن لالنتقــال إلــى مناطــق آمنــة حيــث يعيــش
أن الفصيــل أو المجتمــع الــذي يســيطر علــى منطقــة إعــادة
ظهــر كذلــك َّ
أقرباؤهــم .و ُت ِ
داخليــا .فعلــى ســبيل المثــال،
التوطيــن ال يؤثــر فــي اختيــارات األشــخاص النازحيــن
ًّ
اســتقطبت المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة حــزب االتحــاد الديمقراطــي أكــرادً ا وســكا ًنا
عَ َر ًبــا أصلييــن علــى حـ ٍّ
ـتقر بعــض الســكان النازحيــن مــن المناطــق الواقعــة
ـد ســواء ،واسـ َّ
تحــت ســيطرة المعارضــة فــي مــدن ٍ خاضعــة لســيطرة النظــام فــي أثنــاء فرارهــم مــن
المواجهــات العســكرية العنيفــة.
أن قاعدتــه
ــدرك األســد َّ
تعيــش األقليــات فــي مناطــق واقعــة تحــت ســيطرة النظــام :يُ ِ
العلويــة مــا زالــت أقليـ ً
الس ـنَّة.؛ لــذا فقــد
ـة علــى الرغــم مــن زيــادة معــدالت الهجــرة بيــن ُّ
عمــل علــى إبقــاء مناطــق المســيحيين والعلوييــن والــدروز واإلســماعيليين تحــت ســيطرته.
ٌ
إذ تشــير
أن األقليــات الطائفيــة ُتشــكِّل  %41مــن ســكان المناطــق الواقعــة
دراســات 27إلــى َّ
تحــت ســيطرة األســد (بواقــع  %26علويــون و %5مســيحيون و %4دروز و %3شــيعة و%2
إســماعيليون) .وقــد أســهم نــزوح األقليــات العرقيــة والدينيــة مــن المناطــق الواقعــة تحــت
ـهاما كبيـ ًـرا فــي هــذه الظاهــرة.
ســيطرة المعارضــة إلــى أراضــي النظــام ،إسـ ً
اضطــر النظــام الســوري إلــى
ُّ
ـرات ديموغرافيــة:
شــارك النظــام الســوري فــي إحــداث تغييـ ٍ
الســنَّة مــن أجــل قلــب الموازيــن لمصلحــة قاعدتــه االجتماعيــة.
طــرد مالييــن العــرب ُّ
ً
ـتراتيجية لتطهيــر المناطــق الحيويــة مــن الســكان المؤيديــن للمعارضــة.
وبالفعــل ،اعتمــد اسـ
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َّ
تتجلــى فــي إجــاء جماعــات المعارضــة المســلحة
ولعــل أبــرز األمثلــة علــى تلــك السياســة
31
30
29
28
مــن مناطــق فــي ريــف دمشــق مثــل خــان الشــيح وداريــا والتــل والمعضميــة (انظــر:
شــكل .)6

شكل  :6حمالت التطهير التي شنَّها النظام في ريف دمشق

داخليــا ســيريدون العــودة إلــى ديارهــم فــور
أن العديــد مــن الالجئيــن والنازحيــن
ومــع َّ
ًّ
إقامــة الســام ،فلــن يكونــوا قادريــن علــى ذلــك بســبب طائفتهــم أو أصلهــم العرقــي أو
ً
مشــكلة اســتراتيجية لجميــع
انتمائهــم السياســي .وســتصبح إعــادة توطيــن النازحيــن
أن التنــوع الطائفــي يختفــي فــي العديــد مــن مناطق
األطــراف الفاعلــة المحليــة .فضـ ًـا عــن َّ
البــاد ،وترســم عمليــة المُ جانســة اإلقليميــة هــذه حــدودً ا داخليــة.
تكشف اإلحصاءات المتوفرة َّ
أن معظم المجموعات العرقية والطائفية
حافظت على نسبتها تقري ًبا من إجمالي السكان السوريين ،باستثناء الشيعة
مزيد
الذين تضاعف عددهم في البالد أربعة مرات .ومع ذلك ،فإن إجراء
ٍ
الت ديموغرافية واسعة النطاق
من الفحص للبيانات يُ ظهر حدوث
ُّ
تحو ٍ

16

التغييرات الديموغرافية القسرية في سوريا

منتدى الشرق  /ورقة بحثية

تغييرات ديموغرافية س َّببها النظام السوري
عندمــا بــدأت االنتفاضــة الســورية ً
الســنية ،لــم تكــن تتســم
أول فــي المناطــق ذات األغلبيــة ُّ
وهتافــات
شــعارات
أيديولوجــي محــدَّ د .إذ تبنَّــي المتظاهــرون باإلجمــاع آنــذاك
ٍ
ٍ
ٍّ
بطابــعٍ
ـيلة سـ ً
تطالــب بالحريــة والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة ،وكانــت هــذه الهتافــات وسـ ً
ـلمية
لتحقيــق مطالبهــم .وقــد حصــل هــذا الحــراك الــذي كان غيــر َّ
منظــم لكنَّــه كان متزايــدً ا
ودوليــا .وأدرك النظــام الســوري
وإقليميــا
محليــا
ـرعة مذهلــة ،علــى التعاطــف والدعــم
بسـ ٍ
ًّ
ًّ
ًّ
انقســام بيــن
أن الحركــة الثوريــة تلحــق الضــرر بشــرعيته؛ لــذا فقــد ســ َّبق بإثــارة
ٍ
آنــذاك َّ
ـودي لحشــد األقليــات
الســنية وبقيــة طوائــف البــاد عــن طريــق خلــق تهديــد وجـ ٍّ
األغلبيــة ُّ
الســنية وراءه .وكان األســد يأمــل فــي أن ُتمكِّنــه هــذه االســتراتيجية مــن التظاهــر
غيــر ُّ
بأ َّنــه حامــي األقليــات ،واألهــم مــن ذلــك ،تحـ ِّ
ـدي مصداقيــة الثــورة علــى الصعيــد المحلــي.
بيئــة مناســبة للحــرب األهليــة.
كان حجــر الزاويــة فــي هــذه االســتراتيجية هــو تهيئــة
ٍ
تســد».
ومــن َثـ َّ
ـم ،اســتخدم النظــام تكتيــك الفصــل العنصــري لتنفيــذ اســتراتيجية «فــرِّ ق ُ
ونســتعرض هنــا الخطــوات التــي تمكَّــن بهــا األســد مــن تحقيــق ذلــك:
 -1المرحلــة األولــى« :العقــاب الجماعــي» :فــي هــذه المرحلــة ،أطلــق النظــام العديــد مــن
الحمــات األمنيــة والعســكرية بهــدف الســيطرة علــى المــدن التــي شــهدت مظاهــرات
واحتجاجــات كبيــرة ،مثــل جســر الشــغور وبانيــاس .ونفــذت قــوات النظــام الســوري
عشــرات المجــازر 32ضــد المدنييــن بيــن مــارس/آذار وديســمبر/كانون األول مــن عــام 2011
بهــدف دفــع المعارضــة إلــى تب ِّنــي المقاومــة العســكرية.
 -2المرحلــة الثانيــة« :التطهيــر العرقــي والطائفــي» :ردًّ ا علــى تكتيــكات النظــام فــي
تدريجيــا إلــى األعمــال العســكرية علــى حســاب
المرحلــة األولــى ،لجــأت المعارضــة
ًّ
الوســائل الســلمية .وبحلــول نهايــة عــام  ،2011كانــت أجــزاء كبيــرة مــن البــاد تحــت ســيطرة
َّ
ٌ
مواجهــات تندلــع باســتمرار بينهــا وبيــن قــوات
مســلحة محليــة ،وكانــت هنــاك
جماعــات
ٍ
ـباب كافيــة لتبريــر التطهيــر العرقــي والطائفــي
األمــن .وأخيـ ًـرا ،أصبحــت لــدى النظــام أسـ ٌ
للمناطــق االســتراتيجية مــن «اإلرهابييــن» .وبــدأ النظــام اســتراتيجيته التطهيريــة فــي
محافظــة حمــص ،مُ ِّ
ــرا الســكان المحلييــن مــن مناطــق بابــا عمــرو وبــاب الســباع
هج ً
والخالديــة وعشــيرة وكــرم الزيتــون والرفاعــي والبياضــة والســبيل ووادي العــرب وجوبــر
والســلطانية.33
 -3المرحلــة الثالثــة« :ســوريا المفيــدة» :بحلــول بدايــة عــام  ،2013كان النظــام يدعــم
عل ًنــا تكتيــك تهجيــر المدنييــن القســري مــن أجــل حمايــة «ســوريا المفيــدة» مــع هدفيــن
رئيســيين:
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 توطيــد ســيطرة النظــام علــى المنطقــة الواقعــة بيــن دمشــق وســاحل البحــر المتوســط،اللذيــن يُ ِّ
مثــان مركــزي القــوة السياســية فــي البــاد.
 والحفــاظ علــى معقــل حــزب اهلل فــي لبنــان بإقامــة منطقـ ٍـة عازلــة علــى طــول الحــدودأي تأثيــر ســلبي محتمــل مــن جـ َّـراء الصــراع الســوري.
اللبنانيــة الســورية لحمايتــه مــن ِّ
 -4المرحلــة الرابعــة« :التدخــل الروســي»َّ :
تدخــل حــزب اهلل والمليشــيات المدعومــة
إيرانيــا إلنقــاذ األســد مــن فقــدان الســلطة ،لكنهــم لــم يتمكَّنــوا مــن منــع المعارضــة مــن
ًّ
ناحيــة أخــرى ،فقــد مكَّــن التدخــل الروســي الــذي بــدأ
التقــدُّ م فــي إدلــب ودرعــا .ومــن
ٍ
فــي ســبتمبر/أيلول مــن عــام  2015األســدَ مــن هزيمــة المعارضــة فــي مناطــق اســتراتيجية
رئيســية ،ال ســيما فــي حلــب وريــف دمشــق .وفــي نهايــة المطــاف ،فــإن الهيمنــة الروســية
فــي مجــال القــوة الجويــة والتطبيــق الممنهــج للحصــارات ،وحصــار المســاعدات اإلنســانية،
واالســتخدام العشــوائي للبراميــل المتفجــرة ،والقنابــل الفراغيــة والعنقوديــة والفســفورية
عارضــة إلــى التفــاوض علــى اتفاقيــات
ضــد المدنييــن – قــد دفعــت الجماعــات المســلحة المُ ِ
«إجــاء» مــع النظــام برعايــة األمــم المتحــدة .واتســمت هــذه المرحلــة بإجــاء مئــات اآلالف
مــن المدنييــن إلــى محافظــة إدلــب علــى النحــو التالــي:
■ جرى إجالء  65ألف مدني من شرق حلب في ديسمبر/كانون األول من عام .201634
■ ذكــرت تقاريــر أ َّنــه جــرى إجــاء  300ألــف مدنــي مــن دمشــق وضواحيهــا مــن عــام 2015
ألفــا مــن المعضميــة ،35وً 40
إلــى عــام  :2017بواقــع ً 45
ألفــا مــن قدســيا والهامــة ،36و 5700مــن
39
38
ألفــا مــن التــل  ،وً 13
ألفــا مــن الزبدانــي ووادي بــردى  ،وً 60
داريــا ،37وً 55
ألفــا مــن خــان
الشــيخ  ،40وً 30
ألفــا مــن بــرزة  ،41و 10آالف مــن القابــون.42
وفي عام  2017وحده ،جرى إجالء  40ألف مدني آخر من حمص.43
تكتيكات وأدوات
َّ
َ
اســتغل النظــام الســوري والقــوات المواليــة لــه وســائل سياســية وعســكرية واقتصاديــة
وإداريــة إلجبــار المدنييــن علــى مغــادرة مدنهــم ،مــن بينهــا:
 -1المجــازر :ارتكــب النظــام الســوري والقــوات المواليــة لــه عــددً ا مــن المجــازر الطائفيــة
لترويــع المدنييــن وإجبارهــم علــى الفــرار مــن منازلهــم ،مثــل :مجــزرة الحولــة (التــي وقعــت
ً
البيضــا ورأس
فــي  25مايو/أيــار  ،44)2012ومجــزرة القبيــر ( 6مايو/أيــار  ،45)2012ومجــزرة
النبــع ( 2مايو/أيــار  ، 46)2013ومجــزرة داريــا ( 27أغســطس/آب .47)2012
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 -2القصــف الجــوي :اســتخدم النظــام قواتــه الجويــة لتدميــر البنيــة األساســية المتمثلــة
ممنهجــا إلجبــار الســكان علــى الخــروج
فــي المستشــفيات والمخابــز والمــدارس 48تدميـ ًـرا
ً
ٌ
بحــث أجــراه المجلــس المحلــي لمحافظــة حمــص
مــن مناطــق اســتراتيجية .ويُ ظهــر
49
بعنــوان «مؤشــر التهجيــر فــي حــي الوعــر  -حمــص» العالقـ َ
ـة بيــن القصــف الجــوي ونــزوح
الســكان مــن الحــي.
بلــدات
 -3القيــود األمنيــة :فــرض جهــاز األمــن التابــع للنظــام قيــودً ا محــددة فــي
ٍ
اســتراتيجية مواليــة للمعارضــة .وشــملت هــذه القيــود تقييــد حريــة التنقــل داخــل هــذه
المناطــق وخارجهــا ،وإجــراء عمليــات اعتقــال تعســفية ضــد رجالهــا وشــبابها50؛ ممــا أجبــر
ً
لمزيــد مــن االنتقــام.
التعــرض
خوفــا مــن
الســكان المحلييــن علــى المغــادرة
ٍ
ُّ
ظهــر تحليـ ٌ
أن غالبيــة المناطــق
ـات َّ
 -4حصــار المــدن الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــةُ :ت ِ
تعرضــت لفتــرات طويلــة مــن الحصــار ،ومــن بينهــا داريــا والمعضميــة
التــي هجرهــا ســكانها َّ
51
ِّ
وتوضــح الدراســة
والمدينــة القديمــة فــي حمــص والزبدانــي ومضايــا ومناطــق أخــرى.
52
أن عــدد ســكان
المذكــورة أعــاه بعنــوان «مؤشــر التهجيــر فــي حــي الوعــر  -حمــص» َّ ،
ـرة شــهدت رفــع الحصــار عــن الحــي مؤقتً ــا.
الحــي كان يتراجــع بعــد كل مـ ٍ
ً
فرصــة كبيــرة للنظــام مــن أجــل
الملكيــة وإعــادة اإلعمــار :كانــت الحــرب
 -5تغييــرات ِ
خطــط عمرانيــة
تســريع اإلجــاء القســري مــن األحيــاء االســتراتيجية الرئيســية عبــر
ٍ
جديــدة .إذ ســمحت هــذه الخطــط  -فــي المقــام األول  -للدولــة بمنــح حلفائهــا والمواليــن
لهــا ملكيــة العديــد مــن األراضــي فــي عــدَّ ة مناطــق ،مــن بينهــا منطقــة بســاتين الــرازي فــي
منطقــة المــزة بدمشــق( 53المرســوم التشــريعي رقــم  66بتاريــخ  18ســبتمبر/أيلول مــن عــام
 ،)2012ومناطــق بابــا عمــرو والســلطانية وجوبــر فــي حمــص (المرســوم التشــريعي رقــم 5
لســنة  1982بصيغتــه المُ عدَّ لــة).
 -6اتفاقيــات اإلجــاء :يمكــن تعريــف هــذه االتفاقيــات علــى أ َّنهــا عمليـ ٌ
ـات تفاوضيــة ذات
إمــا
ـي تجــري بيــن ممثلــي النظــام وجماعــات المعارضــة المحليــة المســلحةَّ ،
بُعْ ــد ديموغرافـ ٍّ
54
ً
ووفقــا للبيانــات المتاحــة  ،فقــد
أوإمــا عبــر أطــراف ثالثــة أخــرى.
عبــر األمــم المتحــدة َّ
ِّ
ـر جزئيــة أو كُليــة لســكان 136
أجــرى النظــام الســوري والقــوات المواليــة لــه عمليـ ِ
ـات تهجيـ ٍ
55
ِّ
منطقــة ،مــن بينهــا  111مدينـ ً
ويوضــح
ـة ذات أغلبيــة ســنية عربيــة و  26بلــدة تركمانيــة .
(شــكل  )7توزيــع المناطــق التــي تعـ َّـرض ســكانها للتهجيــر فــي جميــع أنحــاء البــاد منــذ عــام
 2012إلــى عــام .2017

19

التغييرات الديموغرافية القسرية في سوريا

تعرض سكانها للتهجير في كل محافظة
شكل  :7عدد المناطق والمدن التي َّ

منتدى الشرق  /ورقة بحثية

56

ٌ
تغييرات ديموغرافية س َّببها تنظيم داعش
ورث تنظيــم داعــش نزعا ِتــه الطائفيــة العنيفــة الحــادَّ ة مــن تنظيــم القاعــدة فــي العــراق .بيد
ُّ
التغلــب) الخاصــة بتنظيــم
أن داعــش أجــرى مزيــدً ا مــن التطويــر علــى عقيــدة الهيمنــة (أو
َّ
القاعــدة ،وأعلــن قيــام خالفــة لتبريــر احتــكاره المــوارد البشــرية والماليــة المتاحــة .وعلــى
عكــس داعــش ،ال يســعى تنظيــم القاعــدة بالضــرورة إلــى الســيطرة علــى األراضــي ،بــل يُ عَ ــدُّ
ـات مــع مجموعــات متمــرِّ دة أخــرى .فعلــى ســبيل المثــال،
أكثــر ميـ ًـا إلــى تشــكيل تحالفـ ٍ
جماعــات إســامية
تحالــف تنظيــم القاعــدة مــع حركــة طالبــان فــي أفغانســتان ،ومــع
ٍ
وجهاديــة مُ سـ َّـلحة فــي ســوريا.

ومع َّ
داخليا سيريدون العودة إلى ديارهم فور
أن العديد من الالجئين والنازحين
ًّ
إقامة السالم ،فلن يكونوا قادرين على ذلك بسبب طائفتهم أو أصلهم العرقي أو
ً
مشكلة استراتيجية لجميع
انتمائهم السياسي .وستصبح إعادة توطين النازحين
األطراف الفاعلة المحلية
أمــا علــى الناحيــة األخــرى ،فقــد تبنَّــى داعــش ســلوكًا شــبه دولتــي فــي إدارة عالقاتــه
َّ
أي
عارضــة األخــرى؛ فهــو ال يتســامح مــع المنافســة وال يقبــل َّ
مــع الجماعــات المُ تمــرِّ دة والمُ ِ
شــكل مــن أشــكال التعــاون باســتثناء التبعيــة .وال يقتصــر هــذا الســلوك علــى التعامــل مــع
الجماعــات والتنظيمــات المُ سـ َّـلحة ،بــل يمتــدُّ إلــى التعامــل مــع الســكان المحلييــن كذلــك.
الســنَّة فقــط علــى حقــوق المواطنــة،
ــم ،ففــي
ومــن َث َّ
ٍ
«دولــة» يحصــل فيهــا المســلمون ُّ
ـتويات مختلفــة مــن التمييــز .وذكــرت لجنــة األمــم
تتعـ َّـرض جميــع الطوائــف األخــرى لمسـ
ٍ
ـرب
أن «قــادة تنظيــم داعــش َّ
المتحــدة للتحقيــق بشــأن ســورياَّ 57
تعمــدوا ارتــكاب جرائــم حـ ٍ
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ـاس يعرفــون أ َّنهــم مدنيــون
وجرائــم ضــد اإلنســانية ِب ِن َّيـ ٍـة واضحــة تتمثَّ ــل فــي مهاجمــة أ�نـ ٍ
أو عاجــزون عــن القتــال».
رجم نهج «بناء الدولة» الذي تبنَّاه داعش إلى السياسات التالية:
وقد ُت ِ
السـنَّة وغيــر المســلمين علــى أ َّنهــم أجانــب ،وفــرض ضرائب
 -1التعامــل مــع األشــخاص غيــر ُّ
إضافيــة عليهــم وتقييــد حركتهــم ومصــادرة ممتلكاتهــم وحرمانهــم مــن ممارســة طقــوس
أديانهــم فــي األماكــن العامــة وترحيلهــم.
 -2اعتبــار جميــع الجماعــات أو التنظيمــات المســلحة غيــر التابعــة لــه معارضيــن يجــب
تمامــا.
ســحقهم وإبادتهــم ً
 -3معاملــة األفــراد غيــر الملتزميــن بطاعتــه مثــل الناشــطين الذيــن يعملــون لحســاب
ـات دوليــة غيــر حكوميــة أو يتعاونــون معها ،علــى أ َّنهم عمــاء أجانب أو جواســيس.58
منظمـ ٍ

وأدرك النظام السوري آنذاك َّ
أن الحركة الثورية تلحق الضرر بشرعيته؛ لذا فقد
السنية وبقية طوائف البالد عن طريق خلق تهديد
س َّبق بإثارة
ٍ
انقسام بين األغلبية ُّ
السنية وراءه
غير
األقليات
لحشد
وجوديٍّ
ُّ

وعلــى عكــس مــا حــدث فــي العــراق ،كانــت األقليــات الطائفيــة والدينيــة قــد فـ َّـرت بالفعــل
ـول التنظيــم اإلرهابــي تركيــزه
مــن مناطــق شــرق ســوريا قبــل وصــول داعــش .وبذلــك ،حـ َّ
ـواء العــرب أو األكــراد ،مُ عرِّ ًضــا إيَّ اهــم
الس ـنَّة فــي هــذه المناطــق ،سـ ٌ
إلــى إخضــاع الســكان ُّ
59
ترهيــب
لتكتيــكات
وحشــي  .وبالفعــل ،ركَّــزت «الخالفــة» جهودهــا علــى القضــاء علــى
ٍّ
ٍ
للتمــرد المســتقبلي داخــل جمهورهــا المزعــوم .وبــدأ التنظيــم ً
أول بالجماعــات
مصــدر
أي
ُّ
ِّ
ٍ
الســنية وأنصارهــا المحلييــن ،معتبـ ًـرا إيَّ اهــم مرتديــن .ووردت تقاريــر عــن
ـة
ـ
العربي
ـلحة
ـ
المس
ُّ
وقــوع مذابــح فــي الشــحيل وأبــو همــام وبلــدة الشــعيطات 60فــي ريــف ديــر الــزور .61وبعــد
ـول تنظيــم داعــش تركيــزه إلــى توســيع خالفتــه.
القضــاء علــى المقاومــة و»المرتديــن» ،حـ َّ
وفــي ظـ ِّـل حماســته المتجـ ِّ
ـددة للغــزو ،كان الســكان المحليــون فــي المناطــق الواقعــة علــى
حافــة أراضــي التنظيــم هــم األشــد معانــا ًة .إذ تعـ َّـرض الســكان األكــراد وغيرهــم مــن الســكان
األصلييــن فــي جنــوب الحســكة وشــمال الرقــة وشــمال شــرق حلــب ،لجميــع أنــواع جرائــم
الحــرب المروعــة.
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ِس ِج ُّل ممارسات تنظيم داعش
ازدادت التوتــرات العرقيــة بيــن العــرب واألكــراد بعــد االشــتباكات التــي وقعــت فــي مدينــة
رأس العيــن بيــن جبهــة النصــرة ووحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة فــي أوائــل عــام ،201362
ـن حملــة داعــش فــي مدينــة عيــن العــرب أو كوباني63ش ـكَّلت عالمـ ً
ـة بــارز ًة فــي تاريــخ
لكـ َّ
ـري
العالقــات العربيــة الكرديــة فــي ســوريا .ووردت تقاريــر متكــرِّ رة عــن حــوادث نــزوح قسـ ٍّ
وترحيــل ،نســتعرض هنــا أبرزهــا:
اســتراتيجيا بيــن مدينتــي الحســكة
رابطــا
 -1تــل بــراك  -الحســكة :يُ شــكِّل تــل بــراك ً
ًّ
اشــتباكات عنيفــة بيــن داعــش ووحــدات حمايــة الشــعب فــي
والقامشــلي ،وقــد شــهد
ٍ
عــام  .201564وشــجب ناشــطون حقوقيــون عمليــات الترحيــل التــي أجراهــا تنظيــم داعــش
للســكَّان العــرب واألكــراد المحلييــن وســط هــذه االشــتباكات.
ووحــدات حمايــة الشــعب ُ
 -2الرقة:
■ تــل أبيــض  -يوليو/تمــوز وأغســطس/آب مــن عــام  :2013اتهــم ناشــطون تنظيــم داعــش،
وكتيبــة غربــاء الشــام ،ومقاتلــي جماعــة أحــرار الشــام المحلييــن  -بترحيــل مدنييــن أكــراد
مــن مناطــق سوســك ويارقــوي وكــري ســور وعبــدي كــوي وقزعلــي وملــوح القمــر وتــل
فنــدر 65إلــى كوبانــي والمناطــق الريفيــة المحيطــة بهــا.
■ مدينــة الرقــة  -يونيو/حزيــران مــن عــام  :2015أصــدر تنظيــم داعــش مذكــر ًة 66إلجبــار
جميــع األكــراد علــى إخــاء المدينــة بتهمــة دعــم التحالــف الدولــي ووحــدات حمايــة
يومــا واحــدً ا للمغــادرة.
الشــعب ،وأمهلهــم ً
 -3حلب:
■ ريــف جرابلــس  -يوليو/تمــوز مــن عــام  :2014أفــادت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
ـأن تنظيــم داعــش أحــرق منــازل مدنييــن ونهــب منـ َ
ـازل أخــرى واســتولى عليهــا فــي قــرى
بـ َّ
67
عفدكــه وأبــي صــرة وكــورك وجــل أوغلــي والجبنــة  ،ممــا دفــع  2100عائلـ ٍـة إلــى الفــرار نحــو
كوبانــي والحــدود الســورية التركيــة.
■ ريــف البــاب  -أغســطس/آب مــن عــام  :2015ذكــر ناشــطون حقوقيــون محليــون ترحيــل
مئــات المدنييــن األكــراد ومصــادرة ممتلكاتهــم فــي قــرى شــدود وق َّبــة شــيح والشــيخ جراح
وتــل بطــال وقعركلبيــن وبليخــة وتــل جرجــي وشــاوى والكعيبــة ،68ممــا أســفر عــن موجــات
نــزوحٍ جديــدة نحــو عفريــن وكوبانــي.
ميــز أدبيــات داعــش بيــن النــاس علــى أســاس االنتمــاء اإلثنــي أو العرقي ،بل على أســاس
ال ُت ِّ
22

منتدى الشرق  /ورقة بحثية

التغييرات الديموغرافية القسرية في سوريا

الديــن والــوالء للخالفــة .وبالفعــلِّ ،
يوظــف التنظيــم لديــه
استخدم النظام قواته الجوية
أشــخاصا مــن مختلــف األعــراق والجنســيات ،بمــا فــي
ً
لتدمير البنية األساسية المتمثلة في
ـن القتــال بيــن داعــش ووحــدات حمايــة
المستشفيات والمخابز والمدارس ذلــك األكــراد؛ لكـ َّ
ممنهجا إلجبار السكان على الشــعب فــي ســوريا ،والبيشــمركة فــي العــراق أدَّ ى إلــى
تدميرً ا
ً
الخروج من مناطق استراتيجية
تطويــر سياسـ ٍـة داعشــية محــدَّ دة تجــاه األكــراد ،ال ســيما
بعــد ُّ
تدخــل التحالــف الدولــي.
تغييرات ديموغرافية س َّببها حزب االتحاد الديمقراطي
منطقــة يتــراوح عــدد ُســكَّانها بيــن 2.5
حاليــا علــى
يســيطر حــزب االتحــاد الديمقراطــي
ٍ
ً
69
ـردي  .وعلــى الصعيــد التاريخــي،
و 3مالييــن شــخص ،ولكـ َّ
ـن  %60منهــم فقــط ذوو أصــل ٍ كـ ٍّ
كان الســكان األكــراد الســوريّ ون متركّزيــن فــي محافظــات الحســكة وحلــب ومناطــق
أن الســكان األكــراد ال يُ شــكِّلون أغلبيـ ً
ـة فــي
حضريــة أخــرى مثــل دمشــق وحلــب .وصحيـ ٌ
ـح َّ
مثلــون أغلبيـ ً
ـن األكــراد يُ ِّ
ـة واضحــة فــي منطقــة عفريــن
أي مــن المحافظــات الســورية ،لكـ َّ
ٍّ
فــي محافظــة حلــب ومناطــق المالكيــة وعامــودا والقحطانيــة والدرباســية فــي محافظــة
الحســكة .70وعــاوة علــى ذلــكَّ ،
وطــد الســكان األكــراد وجودهــم فــي منطقــة كوبانــي
بمحافظــة حلــب ومنطقتــي رأس العيــن والقامشــلي بمحافظــة الحســكة.71

شكل  :8التقسيمات العرقية في منطقة «غرب كردستان الخاضعة إلدارة كردية ذاتية في شمال
سوريا» (المصدر :معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى).72
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ً
فرصة كبيرة للنظام من أجل تسريع اإلجالء القسري من األحياء
كانت الحرب
خطط عمرانية جديدة .إذ سمحت هذه الخطط  -في المقام
االستراتيجية الرئيسية عبر
ٍ
األول  -للدولة بمنح حلفائها والموالين لها ملكية العديد من األراضي في َّ
عدة مناطق
أراض كرديــة فــي ســوريا اســم روج آفــا أو غــرب
أطلــق حــزب االتحــاد الديمقراطــي علــى ٍ
كردســتان ،وتشــمل هــذه المنطقــة محافظــة الحســكة ،وشــمال محافظــة الرقــة ،وشــمال
ِّ
وتمثــل نحــو  % 25مــن إجمالــي أراضــي ســوريا (انظــر :شــكل  .)8تتكــون
محافظــة حلــب،
منطقــة غــرب كردســتان مــن ثــاث أقاليــم ُت ِّ
ـدات إداريــة :الجزيــرة فــي الشــرق،
مثــل وحـ ٍ
وعفريــن فــي الغــرب ،و كوبانــي فــي المنتصــف .وتبلــغ المســافة بيــن إقليمــي عفريــن
وكوبانــي  140كيلومتـ ًـرا ،بينمــا تبلــغ المســافة بيــن كوبانــي والجزيــرة  160كيلومتـ ًـرا .وهنــاك
مجموعـ ٌ
ـات عرقيــة كبيــرة غيــر كُرديــة تســكن األراضــي الواقعــة بيــن هــذه األقاليم ،ال ســيما
داخــل إقليــم الجزيــرة .ويُ شــكِّل األكــراد فــي إقليمــي الجزيــرة وكوبانــي أغلبيـ ً
ـة ضئيلــة؛ ،إذ
ـن
تتجــاوز نســبتهم  %50بقليــلَّ .
أمــا فــي إقليــم عفريــن ،فجميــع الســكان أكــراد تقري ًبــا ،لكـ َّ
ـم مناطــق تــل رفعــت ومنــغ وشــمال منبــج إلــى هــذا
حــزب االتحــاد الديمقراطــي يعتــزم ضـ َّ
اإلقليــم ،ممــا سـ ُـي ِّ
خفض نســبة الســكان األكــراد فيــه إلــى الثلثيــن.
وفــي الواقــع ،ال تدعــم التركيبــة الديموغرافيــة الكرديــة طموحــات حــزب االتحــاد
الديمقراطــي فــي ســوريا ،بــل يتمثــل مُ حــرِّ ك هــذه الطموحــات فــي تصميــم الحــزب علــى
َّ
اضطــر حــزب االتحــاد الديمقراطــي إلــى دمــج
ـم،
ربــط األقاليــم الثالثــة التابعــة لــه .ومــن َثـ َّ
توســعه .ففــي منبــج علــى ســبيل المثــال ،يمثــل األكــراد أقـ َّـل
ســكان ٍ غيــر أكــراد فــي أثنــاء ُّ
أن هنــاك جهــودً ا متنوعــة
مــن ربــع الســكان .73ومــع ذلــك ،فــإن قــادة الحــزب يعتقــدون َّ
ـزء كبيــر مــن الســكان تحــت لوائهــم.
يمكــن أن تســاعد فــي جلــب جـ ٍ
فمــن جهـ ٍـة ،يحاولــون مســاومة الجماعــات العرقيــة غيــر الكرديــة عــن طريــق الفــوز بدعمهم
الحكــم األساســية ،وعــن طريــق إدماجهــم
فــي مقابــل توفيــر األمــن واالســتقرار وأوجــه ُ
إدماجــا رمزيًّ ــا فــي بعــض وظائــف اإلدارة الذاتيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،تريــد العديــد مــن
ً
القبائــل العربيــة القضــاء علــى منافســيها تحــت التظاهــر الزائــف بمكافحــة اإلرهــاب .ولعـ َّـل
حميــدي دهــام الجربــا شــيخ قبيلــة الشــمر العربيــة هــو أبــرز مثــال ٍ علــى هــذا النــوع مــن
االندمــاج؛ فهــو ال يشــارك فــي رئاســة حكومــة اإلدارة الذاتيــة فقــط ،بــل يــرأس ً
أيضــا قــوات
الصناديــد ،التــي ُت ِّ
ـزءا مــن تحالــف قــوات ســوريا الديمقراطيــة.74
مثــل جـ ً

َّ
الحادة من تنظيم
ورث تنظيم داعش نزعا ِته الطائفية العنيفة
مزيدً
القاعدة في العراق .بيد َّ
ا من التطوير على
أن داعش أجرى
ُّ
التغلب) الخاصة بتنظيم القاعدة ،وأعلن
عقيدة الهيمنة (أو
قيام خالفة لتبرير احتكاره الموارد البشرية والمالية المتاحة
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ً
مقاومــة ،يميــل إلــى
ناحيــة أخــرى ،فعندمــا يواجــه حــزب االتحــاد الديمقراطــي
مــن
ٍ
أن صالــح مســلم -رئيــس حــزب االتحــاد
ـي علــى نطــاق ٍ صغيــر .ويُ ذكَــر َّ
إجــراء تطهيــر عرقـ ٍّ
ً
لقــاء
حمــات كهــذه ضــد العــرب .إذ قــال فــي
ســابقا َّنيتَ ــه إجــراء
الديمقراطــي -أعلــن
ٍ
ٍ
«يومــا مــا ،ســيجب طــرد العــرب الذيــن ُج ِلبــوا
مــع قنــاة  Sterk TVالتلفزيونيــة الكرديــة:
ً
76
ٌ
إلــى المناطــق الكردية».75و ُت ِّ
قــدر
منظمــات حقوقيــة غيــر حكوميــة محليــة ودولية عــددَ
القروييــن العــرب الذيــن ُه ِّجــروا قسـ ًـرا مــن محافظتــي الحســكة والرقــة حتــى اآلن بــاآلالف.

ٌ
عرقي ضد ُسكَّانها (المصدر :مدونة
بلدات أجرى حزب االتحاد الديمقراطي حمالت تطهير
شكل :9
ٍّ
ُنصح)

ِس ِج ُّل ممارسات حزب االتحاد الديمقراطي
ً
وفقــا لمنظمــة العفــو الدولية77والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  ،فقــد أجــرت وحــدات
ـي علــى نطــاق ٍ صغيــر فــي مناطــق ريفيــة بمدينتــي تــل
حمايــة الشــعب حملــة تطهيــر عرقـ ٍّ
أبيــض وتــل حميــسُ ،
وقــرى عبــدي كــوي والمُ غــات وســلوك ورنيــن والحصويــة الكبيــرة
والحصويــة الصغيــرة وأم كبيــر وأم كهيــف والناعــم والحنــوة الكبيــرة والحنــوة الصغيــرة
والفســطاط والخولــة وتــل الشــوك والحســينية وعــكاظ وجزعــة والعشــرة والبكاريــة
األصليــون العــرب
وتعــرض الســكان
والهالليــة وتــل مجــدل واألغبيــش (انظــر :شــكل .)9
َّ
ُّ
والتركمــان فــي هــذه المناطــق لـــ:
78
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 -1اعتقــاالت تعســفية واحتجــاز غيــر قانونــي :إذ و َّثقــت منظمــة العفــو الدوليــة حــاالت
ـفي وســوء معاملــة ومحاكمــات جائــرة لمعتقليــن محتجزيــن بتهــم اإلرهــاب.79
اعتقــال تعسـ ٍّ
 -2مصــادرة الممتلــكات الخاصــة وإتالفهــا :إذ وردت تقاريــر عــن هــدم منــازل وتدميــر
ممتلــكات خاصــة فــي معظــم البلــدات المذكــورة أعــاه .وزار أفــرادٌ مــن منظمــة العفــو
الدوليــة قريــة الحســينية فــي ريــف تــل حميــس فــي أوائــل أغســطس/آب مــن عــام ،2015
ً
منــزل.80
أن جميــع منــازل القريــة قــد ُهدمــت باســتثناء نحــو 90
ورأوا َّ
 -3التهديــد بتوجيــه غــارات التحالــف الدولــي الجويــة نحــو مواقعهــم :إذ أفــادت الشــبكة
تعرضــوا لتهديــدات
ـأن الســكان المحلييــن فــي مــدن ٍ مســتهدفة َّ
الســورية لحقــوق اإلنســان بـ َّ
مســتمرة مــن جانــب مســؤولي وحــدات حمايــة الشــعب بتوجيــه غــارات التحالــف الدولــي
ٌ
ِّ
منشــآت تابعــة
ســيحددون مناطقهــم علــى أ َّنهــا
الجويــة نحــو مواقعهــم ،قائليــن إ َّنهــم
لداعــش.81
أن حــزب االتحــاد الديمقراطــي أنكــر َّ
كل مزاعــم التطهيــر العرقــي ،وبـ َّـرر نــزوح الســكان
بيــد َّ
بأســباب عســكرية .واعتــرف صــوان إبراهيــم -رئيــس قــوة األمــن الداخلــي الكرديــة
ـأن هنــاك عائــات ُه ِّجــرت
المعروفــة باســم األســايش التــي تعمــل تحــت اإلدارة الذاتيــة -بـ َّ
قسـ ًـرا مــن منازلهــا؛ ،لك َّنــه وصــف هــذه الحــاالت بأ َّنهــا حــوادث فرديــة وإجــراءات ضروريــة
لمواجهــة التهديــد األمنــيالــذي يُ شــكِّله داعــش .82ولكــن علــى الجانــب اآلخــر ،هنــاك أدلـ ٌ
ـة
ـور الحــزب أ َّنهــم
ي
انتقامــا َّ
ممــن تصـ َّ
ً
تشــير إلــى َّ
ـر َ
أن هــذا التهجيــر القســري غيــر القانونــي أ�جـ ِ
83
متعاطفــون مــع تنظيــم داعــش أو المعارضــة الســورية الرئيســية .
وعلى عكس ما حدث في العراق ،كانت األقليات الطائفية والدينية قد فرَّ ت بالفعل من مناطق
حول التنظيم اإلرهابي تركيزه إلى إخضاع السكان
شرق سوريا قبل وصول داعش .وبذلكَّ ،
ً
ِّ
إيَّ
وحشي
ترهيب
لتكتيكات
اهم
ا
ض
عر
األكراد،
سواء العرب أو
الس َّنة في هذه المناطق،
مُ
ُّ
ٌ
ٍّ
ٍ

أن هــذه
وبمزيــد مــن
ُّ
ٍ
التفحــص فــي الظــروف التــي أدَّ ت إلــى هــذه األحــداث ،يتضــح َّ
العمليــات أجريــت فــي المناطــق الجغرافيــة االســتراتيجية التــي ِّ
توســع حزب
تهدد مشــروع ُّ
ِّ
وتوضــح سياســات الحــزب فــي منطقــة وادي الخابــور هــذا
التوســعي.
االتحــاد الديمقراطــي
ُّ
ً
النمــط فــي ســلوكياته .وﺑﺪأت وﺣدات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ كذلــك حملــة لنــزع ســاح جماعــة
ـج قــادة جماعــة ﺣرس الخابــور علــى
مُ سـ َّـلحة آشــورية تحمــل اســم ﺣﺮس اﻟﺨﺎﺑﻮر .84واحتـ َّ
ﻣﻣﺎرﺳات النهــب التــي ارتكبهــا أفــراد وﺣدات حمايــة اﻟﺷﻌب االذيــن داهمــوا ُقــرى آشــورية
بعــد إجــاء تنظيــم داعــش منهــا .وبعــد ذلــك
ٍ
بوقــت قصيــر ،وقعــت محــاوالت اغتيــال ٍ
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ضــد دافيــد جنــدو وإليــاس ناصــر القياديَّ ْيــن فــي الجماعــة .85وفـ َّـر معظــم أهالــي منطقــة
وادي الخابــور اآلشــوريين إلــى مناطــق واقعــة تحــت ســيطرة الجيــش الســوري فــي مدينــة
ـات مماثلــة
القامشــلي ،ولــم يعــودوا إلــى ُقراهــم .ووردت تقاريــر كذلــك عــن وقــوع هجمـ ٍ
فــي القامشــلي ،أبرزهــا تلــك التــي وقعــت فــي  20كانــون األول/ديســمبر مــن عــام ،2016
ـآت خاصــة باآلشــوريين للهجــومُ ،
مدنيــا آشــوريًّ ا.86
وق ِتــل 14
تعرضــت عــدَّ ة منشـ ٍ
عندمــا َّ
ًّ
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى ،تســتضيف مــدن مثــل القامشــلي وعفريــن مئــات اآلالف مــن
تطــوع لالنضمــام إلــى وحــدات حمايــة
داخليــا ،87وبعضهــم
النازحيــن العــرب والتركمــان
َّ
ًّ
أن حــزب االتحــاد الديمقراطــي
الشــعب وقــوات ســوريا الديمقراطيــة ،ممــا يدحــض فكــرة َّ
أن بعــض
تبنَّــى سياســة تطهيــر
عرقــي علــى نطــاق ٍ واســع .88ومــن المهــم اإلشــارة إلــى َّ
ٍّ
90
الســكان العــرب المحلييــن ُسـ ِـمح لهــم باالســتقرار فــي بلــدات الهــول وســلوك 89وتــل بــراك
بعــد فرارهــم مــن منازلهــم بســبب القتــال بيــن تنظيــم داعــش ووحــدات حمايــة الشــعب.
عــاوة علــى ذلــك ،وبالرغــم مــن عــدم تســامُ ح أدبيــات حــزب االتحــاد الديمقراطــي مــع
المنافســين السياســيين واأليديولوجييــن ،فإ َّنهــا ُتشــيد بالتنوع العرقي وتشـ ِّ
ـجع على إشــراك
المواطنيــن غيــر األكــراد فــي هيــاكل الحــزب اإلداريــة .وهــذه الحقيقــة تقودنــا إلــى االعتقــاد
ـأن سياســات التهجيــر القســري التــي يقودهــا حــزب االتحــاد الديمقراطــي محــدود ٌة فــي
بـ َّ
التوســعيه.
نطاقــه الجغرافــي ،وتحديــدً ا فــي المناطــق االســتراتيجية لمشــروعه
ُّ
ميز أدبيات داعش بين الناس على أساس االنتماء اإلثني أو العرقي ،بل
ال ُت ِّ
ِّ
أشخاصا من
على أساس الدين والوالء للخالفة .وبالفعل ،يوظف التنظيم لديه
ً
مختلف األعراق والجنسيات ،بما في ذلك األكراد

ٌ
تغييرات ديموغرافية س َّببتها المُ عارضة
َّ
المســلحة
جماعــات المعارضــة
ا َّتهــم النظــام الســوري وبعــض منظمــات حقــوق اإلنســان
ِ
ـرب ضــد األقليــات الدينيــة والعرقيــة ،بمــا فــي ذلــك القصــف العشــوائي
بارتــكاب جرائــم حـ ٍ
والتهجيــر القســري .و ُتشــير هــذه االدعــاءات فــي األســاس إلــى الحمــات العســكرية التــي
قادهــا الجيــش الســوري الحــر ،وجماعـ ٌ
ـات إســامية مسـ َّـلحة فــي ريــف الالذقيــة فــي عــام
 ،201391ومنطقــة القلمــون فــي ســبتمبر/أيلول مــن العــام نفســه ،وريــف حمــاة فــي نوفمبــر/
تشــرين الثانــي مــن العــام نفســه 92وســبتمبر/أيلول مــن عــام  .2016بينمــا ذكــرت اتهامـ ٌ
ـات
ـب ضــد األقليــات فــي المناطــق والمــدن الواقعــة تحت ســيطرة
أخــرى توجيــه حمــات ترهيـ ٍ
المعارضــة فــي حمــص وريــف دمشــق وإدلــب والحســكة والرقــة.
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أن جماعــات المعارضــة المُ َّ
تهجيــرا غيــر
هجــرت مدنييــن
ســلحة َّ
وذكــر النظــام الســوري َّ
ً
قانونــي فــي المــدن التاليــة:
94
 -1ريف دمشق :معلوال 93والمدينة الصناعية بعدرا ومغر المير.
 -2إدلــب :95كفريــا والفوعــة ُّ 96
وحلــوز والقنيــة وإشــتبرق وجديــدة الجســر واليعقوبيــة
والغســانية ومعــرة مصريــن97وزرزور.
 -3حلب :الزهراء ونبل.
 -4حمــاة :محــردة وجدريــن وكفربــو وقســطل البــرج وتــل ســكين والصفصافيــة وحــي
الميــدان وجوريــن وشــطحة والــزارة.
 -5الالذقيــة :98أبــو مكــة وبــارودة والحمبوشــية وعرامــو وبلوطــة والجــب األحمــر
والخــوارات والخميلة وكســب 99وبــرج القصــب والغســانية وكشــيش وصلنفــة.100
 -6حمص :صدد وحمص والقصير وربلة.
102
 -7درعا :نمر والخربة والطليسية 101ومعربة وشقرا .
التفحــص فــي الظــروف التــي أدَّ ت إلــى هــذه األحــداث ،يمكــن مالحظــة
وبمزيــد مــن
ُّ
ٍ
ـط فــي ميــل األقليــات للهــروب مــن المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة.
ـ
نم
وجــود
ٍ
ـإن انتصــارات المعارضــة غال ًبــا مــا تدفــع األقليــات الدينيــة والعرقيــة المحليــة
وبالفعــل ،فـ َّ
103
َّ
يتبــق فــي مناطــق المعارضــة ســوى منطقــة جبــل الســماق ذات
إلــى المغــادرة  .ولــم
األغلبيــة الدرزيــة فــي محافظــة إدلــب.
أطلق حزب االتحاد الديمقراطي على
ٍ
أراض كردية وقــد و َّثقــت «لجنــة التحقيــق الدوليــة
في سوريا اسم روج آفا أو غرب كردستان ،وتشمل
المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة
هذه المنطقة محافظة الحسكة ،وشمال محافظة
وتمثل نحو  % 25من الســورية» 104التــي تعمــل برعايــة األمــم
ِّ
الرقة ،وشمال محافظة حلب،
إجمالي أراضي سوريا
حــرب فــي ســوريا
جرائــم
المتحــدة
ٍ
ـأن بعــض
منــذ بدايــة النــزاع .وأفــادت بـ َّ
َّ
المســلحة ارتكبــت جرائــم حــرب ،لكنَّهــا «لــم تصــل إلــى خطــورة
جماعــات المعارضــة
ومعــدَّ ل ونطــاق» تلــك التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام .واتهمــت منظمــة هيومــن رايتــس
ـرب
ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة كذلــك جماعـ ٍ
عارضــة مسـ َّـلحة بارتــكاب جرائــم حـ ٍ
ـات مُ ِ
تهجيــرا قســريًّ ا متعمــدً ا للمدنييــن.
تتضمــن
متنوعــة ،لكنَّهــا ال
َّ
ً

يفتقــر ِّ
ـي منهجيــة  -إلــى أدلـ ٍـة كافيــة
االدعــاء بـ َّ
ـأن المعارضــة أجــرت عمليــات تطهيــر عرقـ ٍّ
لتجريــم المعارضــة الرئيســية .إذ تتمثــل األطــراف الرئيســية المتهمــة بالتهجيــر القســري
ـرب فــي جبهــة النصــرة وتنظيــم داعــش ،وفــي بعــض
غيــر القانونــي وارتــكاب جرائــم حـ ٍ
الحــاالت ومقاتلــي أحــرار الشــام المحلييــن المتطرفيــن فــي بعــض الحــاالت .ومنــذ بدايــة
عارضــة ،باإلضافــة إلــى الجيــش الســوري
االنتفاضــة ،أكَّــدت أحـ ٌ
ـزاب ومنظمــات سياســية مُ ِ
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الحــر ،مــرا ًرا وتكــرا ًرا التزامهــا بحمايــة األقليــات .وعــاوة علــى ذلــك ،فعندمــا وقعــت مثــل
هــذه الحــوادث ،كانــت فصائــل المعارضــة مــن بيــن أول َمــن أدانهــا ،وطالبــت بمحاكمــة
ـي منهجيــة.
مرتكبيهــا ،ممــا يدحــض فكــرة أ َّنهــا تب َّنــت سياســة تطهيــر عرقـ ٍّ
وفي الواقع ،ال تدعم التركيبة الديموغرافية الكردية طموحات حزب االتحاد الديمقراطي في
سوريا ،بل يتمثل مُ ِّ
حرك هذه الطموحات في تصميم الحزب على ربط األقاليم الثالثة التابعة
َّ
توسعه
له .ومن َث َّم،
اضطر حزب االتحاد الديمقراطي إلى دمج سكان ٍ غير أكراد في أثناء ُّ

ولكــن مــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،يمكــن إلقــاء اللــوم علــى الجماعــات المسـ َّـلحة المعارضــة بســبب
إخفاقهــا فــي إرســاء ســيادة القانــون ،ومنــع أعمــال اإلرهــاب ،أو تقديــم الجنــاة إلــى العدالــة.
َ
تجاهــل الجرائــم التــي يرتكبهــا
ففــي العديــد مــن الحــاالت ،اختــارت فصائــل المعارضــة
أعضاؤهــا أو أعضــاء فصائــل المعارضــة األخــرى ،أو التغاضــي عنهــا .فعلــى ســبيل المثــال،
فشــلت حركــة أحــرار الشــام فــي تقديــم مقاتليهــا فــي مدينــة رأس العيــن إلــى العدالــة ،حتى
ـاالت
بعــد االعتــراف باشــتراكهم فــي جرائــم ارتكبــت ضــد ســكان ٍ أكــراد محلييــن .105وفــي حـ ٍ
أخــرى ،مثــل الحملــة العســكرية األخيــرة علــى شــمال حمــاة ،تعاونــت مجموعــات الجيــش
الســوري الحــر مــع جماعــة جنــد األقصــى المتطرفــة ،مــع أ َّنهــم كانــوا يشــتبهون فــي َّنيــة
ـرب ضــد األقليــات إذا ســنحت الفرصــة.106
الجماعــة ارتــكاب جرائــم حـ ٍ
خاتمة
ُت ِّ
ـب بالغــة األهميــة مــن بيــن تبعــات أوقــات
مثــل التغييــرات الديموغرافيــة القســرية عواقـ َ

اجتماعــي مُ َّ
حطــم ،مثــل ســوريا.
عقــد
بلــد ذي
ٍ
الحــرب ،بــل وتــزداد أهميتهــا بكثيــر فــي ٍ
ٍّ
فهــذه الموجــات مــن الهجــرة القســرية فــي أوقــات النــزاع لهــا آثــا ٌر سياســية واجتماعيــة
واقتصاديــة حــادَّ ة فــي الســكان ككل .إذ غــادر أكثــر مــن نصــف الســكان الســوريين بيوتهــم
داخليــا .ولفهــم
أوإمــا نازحيــن
إمــا الجئيــن َّ
منــذ بــدء الحــرب فــي عــام  ،2011وأصبحــوا َّ
ًّ
ســبب حــدوث ذلــك ،ومــا الــذي يمكــن فعلــه إللغائــه وإعــادة الوضــع إلــى مــا كان عليــه،
يجــب فحــص التركيبــة الســكانية للبــاد بالتفصيــل.
ـوء علــى القضيــة الســكانية فــي ســوريا قبــل الحــرب وفــي أثنائهــا،
ألقــت هــذه الدراســة الضـ َ
َّ
وحللــت كذلــك النمــط الــذي اســتخدمه النظــام الســوري فــي التطهيــر العرقــي والطائفــي
ُّ
وللتغلــب علــى مشــكلة نقــص
للمناطــق االســتراتيجية الرئيســية مــن المجتمعــات المعاديــة.
الدراســات والبحــوث النظريــة والتطبيقيــة فــي أثنــاء النــزاع ،أخــذت هــذه الورقــة البحثيــة
رؤيــة أوضــح
جميــعَ البيانــات المتاحــة مــن مصــادر مختلفــة مــن أجــل الحصــول علــى
ٍ
للوضــع الحالــي للســكان الســوريين.
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ومن المهم اإلشارة إلى َّ
أن بعض السكان العرب المحليين ُس ِمح لهم باالستقرار في
بلدات الهول وسلوك وتل براك بعد فرارهم من منازلهم بسبب القتال بين تنظيم
داعش ووحدات حماية الشعب .عالوة على ذلك ،وبالرغم من عدم تسامُ ح أدبيات
حزب االتحاد الديمقراطي مع المنافسين السياسيين واأليديولوجيين ،فإ َّنها ُتشيد
ِّ
وتشجع على إشراك المواطنين غير األكراد في هياكل الحزب اإلدارية
بالتنوع العرقي

أن النظــام الســوري ليــس الطــرف الفاعــل الوحيــد فــي هــذه الحــرب
مــن المهــم مالحظــة َّ
َ
ً
ـاط مماثلــة أيضــا فــي طريقــة عمــل تنظيــم داعــش وحــزب
الديموغرافيــة؛ إذ اكتُ ِشــفت أنمـ ٌ
االتحــاد الديمقراطــي وبعــض جماعــات المعارضــة المتطرفــة .وفــي الوقــت نفســه ،كانــت
ِّ
حــل الحــرب المســتمرة غيــر مثمــرة،
الجهــود التــي بذلهــا المجتمــع الدولــي مــن أجــل
ً
صراحــة التهجيــر الجماعــي للمدنييــن ،وإخــاء
وأقــرت اتفاقــات وقــف إطــاق النــار
َّ
المناطــق االســتراتيجية الحيويــة.
َّ
يتطلــب اســتقرار ســوريا والمنطقــة الحفـ َ
ـاظ علــى المجتمعــات المحليــة .وبطبيعــة الحــال،
تتضمــن العــودة اآلمنــة للســكان
ألي جهــود راميــة إلــى إعــادة الســام إلــى البــاد أن
َّ
يجــب ِّ
النازحيــن إلــى ديارهــم وبلداتهــم ،ويجــب أن تقــدم المســاعدة فــي إعــادة إعمــار أكثــر
أن الفشــل فــي توفيــر إطــار عمــل ٍ كهــذا سـ ِّ
تواصــل
إمــا إلــى
المناطــق تضـ ُّـر ًرا .وال شـ َّ
ُ
ـيؤدي َّ
ـك َّ
ُّ
تمامــا.
الصــراع المســتمر ،أو سيســفر فــي النهايــة عــن تف ـكك الدولــة والمجتمــع ً
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