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أطلق بشار األسد مصطلح )سوريا املفيدة( يف بداية عام 2016م، وَعَنى 
وحماة،  وحمص،  دمشق،  وريف  دمشق،  السّت:  املحافظات  به 
من  يملك  ما  بكّل  عنها  سيدافع  أنه  وأّكد  وطرطوس،  والالذقية، 
قوة، وعّد املحافظات السورية األخرى أقّل إسرتاتيجيًة لديه. وتهدف 
هذه الدراسة إىل رصد التغيري الديموغرايف )التغيري النوعي اإلثني أو 
الديني أو املذهبي للسكان(، الذي ينّفذه النظام السوري وحلفاؤه يف 
هذه املحافظات من خالل عمليات التهجري القسري، وإسرتاتيجيات 
برتحيل  تقيض  التي  القهرية  االتفاقات  وعقد  والتجويع،  الحصار 
وتعتمد  محّلهم.  أخرى  بشرية  فئة  وإحالل  أمكنتهم،  من  السكان 
الدراسة عىل املقارنة بني اإلحصاءات الرسمية لعدد السكان يف نهاية 
عام 2011م وتقديرات عدد السكان يف نهاية عام 2016م. وتقّدم الدراسة 
الديموغرايف يف محافظات  التغيري  يف نهايتها رصداً ألهم مالمح هذا 
)سوريا املفيدة( مدعومًة بالجداول واألشكال البيانية، إضافًة إىل أهم 

النتائج والتوصيات التي خرجت بها.

ملخص
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مقدمة
تنفيذه  ويتّم  ما،  منطقة  يف  للسكان  املذهبي  أو  الديني  أو  اإلثني  النوعي  التغيري  هو  الديموغرايف  التغيري 
خالل مدة قصرية أو طويلة من الزمن تبعاً لألساليب واألدوات املستخدمة يف تنفيذ خطته، التي منها ما 
يندرج ضمن أدوات القوة الناعمة كاألسلوب الدعوي التبشريي، والثقايف العلمي، وتقديم التسهيالت، 
املختلفة،  التضييق  وأساليب  املعنوي،  والرتهيب  املادي  الرتغيب  وأسلوب  والجنسيات،  االمتيازات  ومنح 
وهي أدوات وأساليب هادئة ُتستخدم يف تنفيذ الخطط اإلسرتاتيجية عىل املدى الزمني البعيد. ومن أساليب 
التغيري الديموغرايف ما يندرج ضمن القوة العسكرية الصلبة وأدواتها يف أثناء الحروب والنزاعات من خالل 
العرقي،  التطهري  كعمليات  املدنيني؛  ضد  ووحيش  مفرط  بشكل  واألسلحة  العسكرية  القوة  استخدام 
والتهجري القسري، وإسرتاتيجيات الحصار والتجويع، وعقد االتفاقات القهرية التي تقيض برتحيل السكان 

من أمكنتهم، وإحالل فئة بشرية أخرى محّلهم، كما يحدث اآلن يف سوريا.

سوريا املفيدة
املفيدة( يف بداية عام 2016م، وَعَنى به مناطق ومحافظات محّددة من  أطلق بشار األسد مصطلح )سوريا 
سوريا، تشمل محافظتي الالذقية وطرطوس، وأجزاء من محافظات حمص وحماة ودمشق وريفها، وأّكد 
أنه هو ومؤّيديه سيدافعون عنها بكّل ما يملكون من قوة، وعّد املناطق واملحافظات السورية األخرى التي 
دّمرها هو وحلفاؤه أقّل إسرتاتيجيًة لديه، وأن املعارك فيها يمكن أن تكون كراً وفراً. ويبلغ مجموع مساحات 
ي بـ)سوريا املفيدة(، وهي: دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة،  املحافظات السّت الداخلة ضمن ما ُسمِّ
والالذقية، وطرطوس، نحو 75 ألف كيلومرت مربع؛ أي: ما يعادل نحو 40% من مساحة سوريا البالغة نحو 
186 ألف كيلومرت مربع، لكن النظام السوري ال يسيطر حالياً سوى عىل نحو 50% من مساحة املحافظات 
السّت املذكورة؛ ألن هناك مساحات واسعة من محافظات ريف دمشق وحمص وحماة تقع خارج سيطرته.

مناطق ومحافظات »سوريا املفيدة«

هذه الخريطة من إعداد الباحث
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األهمية الجغرافية لـ»سوريا املفيدة«
وطائفته  لنظامه،  حيويًة  املفيدة(  )سوريا  بمصطلحه  األسد  بشار  عناها  التي  واملناطق  املحافظات  تعّد 
العلوية، ومصالح حلفائه الروس واإليرانيني وحزب الله اللبناين، وتنبع حيويتها وأهميتها من األوضاع 

الجغرافية اآلتية:

تستأثر وحدها من الجغرافيا السورية باإلطاللة عىل البحر املتوسط.  •

هي املنطقة األكرث كثافًة سكانيًة يف سوريا؛ إذ يقطن فيها نحو 46% من مجموع سكان سوريا.  •

تشتمل عىل العاصمة دمشق، وهي العاصمة التاريخية لسوريا منذ فجر التاريخ.  •

يكاد ينحصر فيها انتشار العلويني يف سوريا.  •

للعلويني يف سوريا،  طائفياً  امتداداً  الذي يشّكل  لبنان،  والشيعي يف  العلوي  االنتشار  نطاق  يجاورها   •
ويوّفر إمكانية الوصول إىل البحر املتوسط من نافذة أخرى عرب األرايض اللبنانية.

تحظى محافظة حمص بأهمية إسرتاتيجية فائقة لدى النظام وحلفائه؛ ألنها تشّكل حلقة الوصل بني   •
مناطقه الحيوية يف الساحل والعاصمة دمشق وريفها من جهٍة وبني نطاق انتشار الشيعة يف لبنان من 
جهٍة أخرى؛ لذلك بدأ النظام السوري الضغط العسكري املُفرط عىل منطقة القصري ومدينة حمص وما 
بابا عمرو، واإلنشاءات، والسلطانية، والخالدية،  حولها منذ بداية عام 2012م، وحاصر أحياءها يف: 
وكرم الزيتون، والرفاعي، والسبيل، والبياضة، ووادي العرب، واضطّر السكان يف هذه املناطق واألحياء 
إىل النزوح والهجرة القسرية، حتى أُفرغت هذه املناطق واألحياء تباعاً من سّكانها بالكامل، ويحاول 

النظام حالياً إفراغ ما تبّقى من سكان يف حي الوعر.

تحتوي عىل قاعدتني عسكريتني لروسيا، هما: القاعدة العسكرية البحرية يف طرطوس، وقاعدة مطار   •
حميميم العسكرية الجوية يف الالذقية.
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الجغرافيا السكانية لـ»سوريا املفيدة« حتى نهاية عام 2011م
وصل مجموع سكان محافظات )سوريا املفيدة( السّت يف نهاية عام 2011م إىل تسعة ماليني و826 ألف نسمة؛ 
أي: ما يعادل نحو 46% من مجموع سكان سوريا البالغ عددهم 21 مليوناً و377 ألف نسمة يف ذلك الوقت)1(.

عدد السكان يف محافظات »سوريا املفيدة« يف نهاية عام 2011م)2(

 عدد السكاناملحافظة
)ألف نسمة(

نسبة السكان إىل عدد 
سكان سوريا كلها

نسبة السكان إىل عدد 
سكان »سوريا املفيدة«

 املساحة
)كم2(

 الكثافة السكانية
)نسمة/ كم2(

1815991097%8%1754دمشق

2918032157%13%2836ريف دمشق

184222343%8%1803حمص

178883183%8%1628حماة

102297439%5%1008الالذقية

81892421%4%797طرطوس

10074926131%46%9826املجموع

توزيع النسب السكانية ملحافظات »سوريا املفيدة« من مجموع سكان هذه املحافظات يف نهاية عام 2011م

“تقدير عدد السّكان املوجودين يف سوريا حسب املحافظة والجنس )باأللف نسمة( يف 2011/12/31م”، السكان واملؤرشات الديموغرافية، املجموعة   )1(
اإلحصائية )سوريا: املكتب املركزي لإلحصاء يف سوريا، 2011م(،

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter2/TAB-32011-2-.htm.

جميع اإلحصائيات الواردة يف الجداول ال تشمل السوريني الذين يعيشون خارج سوريا، وهي مأخوذة عن املكتب املركزي لإلحصاء يف سوريا، وجميع   )2(
األشكال البيانية أعّدها الباحث اعتماداً عىل املعلومات الرقمية الواردة يف الجداول الخاصة بها، وتّم تقريب األرقام اإلحصائية يف الدراسة كّلها؛ بسبب 

اعتمادنا عىل أرقام مقّربة يف األساس.

دمشق %18

ريف دمشق %29

حمص %18

حماة %17

الالذقية %10

طرطوس %8
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مقارنة بني النسبة السكانية ملحافظات »سوريا املفيدة« وبقية املحافظات من مجموع سكان سوريا يف نهاية عام 2011م

توزيع النسب السكانية ملحافظات »سوريا املفيدة« من مجموع سكان سوريا يف نهاية عام 2011م

القنيطرة %0.4

دمشق %8

ريف دمشق %13

حمص %8

حماة %8

الالذقية %5

طرطوس %4

السويداء %2

درعا %5

الرقة %4

دير الزور %6

الحسكة %7

إدلب %7

حلب %23

• حلب
• إدلب
• الرقة

• دير الزور
• الحسكة

• درعا
• السويداء
• القنيطرة

• دمشق 
• ريف دمشق

• حمص
• حماة

• الالذقية
• طرطوس

محافظات »سوريا املفيدة«

%46
بقية املحافظات السورية

%54

عدد السكان يف بقية محافظات سوريا يف نهاية عام 2011م

 عدد السكاناملحافظة
)ألف نسمة(

نسبة السكان إىل مجموع سكان 
سوريا كلها

نسبة سكان كّل محافظة إىل 
الكثافة السكانية املساحة )كم2(مجموع سكان هذه املحافظات

)نسمة/ كم2(

4218500263%23%4868حلب

136097246%7%1501إدلب

132333465%7%1512الحسكة

113306037%6%1239دير الزور

81961648%4%944الرقة

93730275%5%1027درعا

3555067%2%370السويداء

0.8186148%0.4%90القنيطرة

100111748103%54%11551املجموع
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وتوزّعت أعداد السكان يف املحافظات السورية السّت )دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، والالذقية، 
 ،)%69 بنسبة  نسمة،  مليون   6.802( والشركس  والرتكمان  واألكراد  العرب  نَّة  السُّ عىل:  وطرطوس( 
بنسبة 6%(، واإلسماعيلية  ألف نسمة،   542( 21%(، واملسيحيني  بنسبة  )2.055 مليون نسمة،  والعلويني 
)236 ألف نسمة، بنسبة 2%(، والدروز )99 ألف نسمة، بنسبة 1%(، والشيعة )92 ألف نسمة، بنسبة %1( 

من مجموع عدد سكان هذه املحافظات.

توزيع سّكان محافظات »سوريا املفيدة« حسب األديان والطوائف يف نهاية عام 2011م )باأللف نسمة()3(

توزيع النسب السكانية عىل األديان والطوائف يف محافظات »سوريا املفيدة« يف نهاية عام 2011م

- محافظة دمشق:

بلغ عدد سكان محافظة دمشق يف نهاية عام 2011م مليوناً و754 ألف نسمة؛ أي: ما يعادل 8% من مجموع سكان 
سوريا، و18% من مجموع سكان محافظات )سوريا املفيدة(. ويتكّون الرتكيب السكاين ملدينة دمشق من العرب 
بنسبة 95% من إجمايل سّكانها، ونحو 4% من األكراد، و1% من اإلثنيات األخرى من األرمن، واآلشوريني، 
والرتكمان، والشركس، واألذريني، والبشناق، واأللبان. كما تتكون أغلبية سكان دمشق من املسلمني، إضافًة 

األقليات يف سوريا، مركز سوريا للبحوث والدراسات، دراسة غري منشورة.  )3(

الدروز  %1

الشيعة  %1

العلويون  %21

اإلسماعيلية %2

املسيحيون %6

السنة  %69

نَّةاملحافظة املجموعاملسيحيونالشيعةاإلسماعيليةالدروزالعلويونالسُّ

140550058049797طرطوس
372580022521008الالذقية
115445503381531803حمص
109327401682911628حماة

1583825224581754دمشق
2460114943261392836ريف دمشق

6802205599236925429826املجموع
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وأعداد  الكاثوليك،  امللكيني  والروم  األنطاكيني،  األرثوذكس  الروم  املسيحيني  من  صغريٍة  نسٍب  وجود  إىل 
نَّة نسبة  ضئيلة من اليهود، ويتوّزع املسيحيون بشكل رئيس يف حيي: باب توما، وباب شرقي. ويشّكل السُّ
90% من مجموع سكان محافظة دمشق حسب اإلحصاءات الرسمية، إضافًة إىل 5% من العلويني، و3% من 
املسيحيني، و1% من الشيعة، و0.3% من الدروز، و0.1% من اإلسماعيلية، وجاء العلويون واإلسماعيليون 

ون من سّكانها األصليني. ومعظم الشيعة إىل دمشق يف عهد حافظ األسد وابنه بشار، وال ُيعدُّ

توزيع نسب السكان يف محافظة دمشق عىل األديان والطوائف يف نهاية عام 2011م

- محافظة ريف دمشق:

بلغ عدد سكان محافظة ريف دمشق يف نهاية عام 2011م مليونني و836 ألف نسمة؛ أي: ما يعادل 13% من 
نَّة نسبة 87% من  مجموع سكان سوريا، و29% من مجموع سكان محافظات )سوريا املفيدة(. ويشّكل السُّ
مجموع سكان محافظة ريف دمشق، إضافًة إىل 5% من املسيحيني، و4% من العلويني، و3% من الدروز 

و1% من الشيعة، و0.1% من اإلسماعيلية.

توزيع نسب السكان يف محافظة ريف دمشق عىل األديان والطوائف يف نهاية عام 2011م

الدروز  %3

اإلسماعيلية %0.1

العلويون  %4

الشيعة  %0.9

املسيحيون %5

السنة  %87

املسيحيون %3

السنة  %90

الدروز  %0.3

اإلسماعيلية %0.1

الشيعة  %1

العلويون  %5
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- محافظة حمص:

بلغ عدد سكان محافظة حمص يف نهاية عام 2011م مليوناً و803 آالف نسمة؛ أي: ما يعادل 8% من مجموع 
نَّة 64% من سكان املحافظة،  سكان سوريا، و18% من مجموع سكان محافظات )سوريا املفيدة(. ويشّكل السُّ

إضافًة إىل 25% من العلويني، و8% من املسيحيني، و2% من الشيعة، و0.2% من اإلسماعيلية.

توزيع نسب السكان يف محافظة حمص عىل األديان والطوائف يف نهاية عام 2011م

- محافظة حماة:

بلغ عدد سكان محافظة حماة يف نهاية عام 2011م مليوناً و628 ألف نسمة؛ أي: ما يعادل 8% من مجموع 
نَّة 67% من مجموع سكان  سكان سوريا، و17% من مجموع سكان محافظات )سوريا املفيدة(. ويشّكل السُّ

املحافظة، إضافًة إىل 17% من العلويني، و6% من املسيحيني، و10% من اإلسماعيلية، و0.1% من الشيعة.

توزيع نسب السكان يف محافظة حماة عىل األديان والطوائف يف نهاية عام 2011م

السنة  %67

املسيحيون %6

الشيعة  %0.1

اإلسماعيلية %10

العلويون  %17

املسيحيون %8

الشيعة  %2

اإلسماعيلية %0.2

العلويون  %25

السنة  %64
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- محافظة الالذقية:

بلغ عدد سكان محافظة الالذقية يف نهاية عام 2011م مليوناً وثمانية آالف نسمة؛ أي: ما يعادل 5% من مجموع 
سكان سوريا، و10% من مجموع سكان محافظات )سوريا املفيدة(. ويشّكل العلويون 58% من مجموع سكان 

نَّة، و5% من املسيحيني، و0.2% من اإلسماعيلية، و0.2% من الشيعة. املحافظة، إضافًة إىل 37% من السُّ

توزيع نسب السكان يف محافظة الالذقية عىل األديان والطوائف يف نهاية عام 2011م

- محافظة طرطوس:

بلغ عدد سكان محافظة طرطوس يف نهاية عام 2011م 797 ألف نسمة؛ أي: ما يعادل 4% من مجموع سكان 
سكان  مجموع  من   %69 العلويون  ويشّكل  املفيدة(.  )سوريا  محافظات  سكان  مجموع  من  و%8  سوريا، 

نَّة، و7% من اإلسماعيلية، و6% من املسيحيني. املحافظة، إضافًة إىل 18% من السُّ

توزيع نسب السكان يف محافظة طرطوس عىل األديان والطوائف يف نهاية عام 2011م

اإلسماعيلية %7

املسيحيون %6

السنة  %18

العلويون  %69

السنة  %37

املسيحيون %5

الشيعة  %0.2

اإلسماعيلية %0.2

العلويون  %58
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التغيري الديموغرايف يف سوريا: مؤشرات وحقائق
ازدياد عدد املقامات الشيعية يف سوريا من ثالثة مقامات إىل أضعاف هذا العدد، وانتشارها يف معظم   •

املحافظات.

كانت )املدرسة املحسنية( يف حّي األمني الدمشقي املدرسة الوحيدة للتعليم الديني الشيعي يف سوريا،   •
واليوم أصبح عدد الحوزات العلمية الدينية الشيعية والثانويات الشرعية أكرث من ستني حوزة وثانوية.

أنشأت املرجعيات الشيعية كثرياً من الهيئات الشيعية الدينية إلدارة الطقوس الدينية يف سوريا خالل   •
املناسبات الشيعية.

تعّد املدة )1970- 2007م( هي املرحلة الذهبية للتشّيع يف سوريا؛ فقد بلغ عدد املتشّيعني يف سوريا فيها   •
ر  نَّة، وسبعة آالف من اإلسماعيلية. وُيقدَّ نحو 76 ألفاً، منهم 53 ألفاً من العلويني، و16 ألفاً من السُّ
أي:  شخصاً؛  بـ6960  األسد،  حافظ  عهد  تمّثل  التي  )1970-1999م(،  املدة  يف  تشّيعوا  الذين  نَّة  السُّ عدد 
نَّة الذين تشّيعوا يف املدة )1999- 2007م(، التي  ر عدد السُّ بمعدل 232 شخصاً يف السنة الواحدة، بينما ُيقدَّ

تمّثل عهد بشار األسد، بـ8040 شخصاً؛ أي: بمعدل 1005 أشخاص يف السنة الواحدة)4(.

عدد املتشّيعني من سكان سوريا بالعمل الدعوي الشيعي يف عهد نظام حافظ األسد وابنه بشار حتى عام 2007م

سّجل التشيُّع انتشاراً نقطياً يف كّل املحافظات السورية، وبلغ عدد نقاطه أكرث من 134 نقطة، بينما كان   •
انتشار الشيعة يف سوريا محصوراً يف نحو عشر نقاط فقط.

بلغ عدد العراقيني املستقّرين يف سوريا عام 2007م 1.2 مليون نسمة، 57% منهم شيعة، حسب تقارير   •
مفوضية األمم املتحدة لالجئني.

عّم الخراب والدمار معظم أنحاء سوريا، وحّلت فيها كارثة إنسانية وصلت إىل مستويات ُمرعبة لم   •
يسبق لها مثيل يف أّي بلٍد يف العالم، وتشري التقديرات إىل أن كّل دقيقة تمّر عىل السوريني ترتك فيها 
اغتصاب  أو  الرعب،  حالة  أو  القتل،  أو  التدمري،  أو  العشوايئ،  القصف  بسبب  منزلها  سورية  عائلة 

النساء، أو صعوبة الحياة نتيجة تخريب البنية التحتية للبلد.

وتّم  الخارج،  أو الجئ يف  الداخل  نازٍح يف  منازلهم، وأصبحوا بني  أكرث من نصف سكان سوريا  غادر   •
تسجيل نحو 6.5 مليون نازٍح يف الداخل، ينقسمون إىل: نحو 4.5 مليون نازح إىل مناطق تقع خارج 

سيطرة النظام، ومليوين نازح إىل مناطق سيطرته)5(.

البعث الشيعي يف سوريا: 1919- 2007م )سوريا: املعهد الدويل للدراسات السورية، 2009م(، ص170.  )4(
http://www.fmreview.org/ar/syria/mooney.html.                ،إيرين موني، “القصة من الداخل: النزوح داخل سوريا”، نرشة الهجرة القرسية  )5(

النسبة املئوية من عدد املتشّيعنيعدد املتشّيعني من سكان سوريا حتى عام 2007مالطائفة

69%52.700الطائفة العلوية

21%15.930الطائفة السنية

10%7.400الطائفة اإلسماعيلية

100%76.030املجموع
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أعداد النازحني يف بعض املحافظات السورية وفق آخر دراسة استقصائية للشبكة السورية لحقوق اإلنسان)6(

نسبة عدد النازحني إىل مجموع النازحني يف املحافظات األربع

أخذ النزوح ُبعداً طائفياً ُسنِّياً؛ ألن املناطق العلوية بقيت شبه آمنة، خصوصاً يف طرطوس والالذقية،   •
نَّة هم َمن فّجروا الثورة ضد النظام، وتحّملوا عبئها األكرب. وألن أبناء السُّ

التحتية  بنيتها  أصابت  تعّرضت ألحداث مرّوعة  التي  السورية  املحافظات  أوىل  كانت محافظة حمص   •
والعمرانية بالخراب، فصار أغلبية سكانها بني شهيٍد ونازٍح والجٍئ )النازحون نحو 1.21 مليون نسمة، 

أو ما يعادل 67% من مجموع سكانها(.

نِّية خاليًة من السكان؛ بسبب القصف العشوايئ، والتدمري الوحيش،  أصبحت أحياء مدينة حمص السُّ  •
والتهجري القسري)7(، ومنع النظام سّكانها من العودة إليها بعد توقيع الهدنة، وخروج املقاتلني منها، 

عام 2014م، وحّلت محّلهم عوائل شيعية وعلوية.

نارص الغزايل، “تقرير: النازحون يف سوريا والالجئون السوريون يف لبنان واألردن وتركيا والعراق ومرص”، )مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق   )6(
املدنية واللجنة العربية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع حركة شباب 17 نيسان للتغيري الديمقراطي، 2012م(،

http://www.achr.eu/raport%20syria.pdf.

عالء الدين رشوان، “مأساة النزوح الداخيل يف سوريا”، )املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشمال إفريقيا: منظمة العفو الدولية(،  )7(
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue21/TragedyofSyrianIDPs.aspx?articleID=1124.

عدد النازحنياملحافظة
)مليون نسمة(

عدد النازحني
داخل املحافظة 
)مليون نسمة(

عدد سكان 
املحافظة

)مليون نسمة(

نسبة النازحني 
إىل عدد سكان 

املحافظة

نسبة النازحني إىل
مجموع النازحني يف 

املحافظات األربع

57%78%2.20.452.836ريف دمشق

31%67%1.210.081.803حمص

8%30%0.30.111.008الالذقية

5%10%0.1801.754دمشق

--3.890.647.401املجموع

ريف دمشق  %57

دمشق %5

حمص %31

الالذقية %8
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قام النظام بحرق السجل العقاري الخاّص بسندات امللكية وسجالت املساحة للعقارات يف حمص)8(.  •

استولت إيران عىل مسجد أبناء جعفر الطيار يف مدينة حمص بعد خروج الثوار منها عام 2014م، وأعادت   •
بناءه عىل نمط املراقد الشيعية)9(.

احتّل حزب الله اللبناين مدينة القصري وجميع القرى املحيطة بها، وأفرغها من سّكانها، وأحّل محّلهم   •
عوائل شيعية من لبنان ومن ميليشيا لواء الرىض الشيعي يف حمص.

قام النظام بتهجري سكان كثري من قرى محافظة حماة، مثل: العشارنة، وقرب فضة، والرملة، وأحّل   •
محّلهم السكان العلويني الذين فّروا من قرية اشتربق.

قام حزب الله اللبناين الشيعي بإنذار أهل مدينة مضايا بضرورة إخالء مساكنهم ومغادرتها.  •

قصفت روسيا والنظام السوري جبيل الرتكمان واألكراد يف محافظة الالذقية، فنزح أكرث من 95% من   •
سكانهما، وهو ما اضطّر رئيس الوزراء الرتيك السابق أحمد داود أغلو إىل اّتهام روسيا والنظام بممارسة 

التطهري العرقي يف ريف الالذقية.

عمل النظام وحزب الله عىل احتالل منطقة القلمون، وتفريغها من سكانها؛ من أجل تحقيق التواصل   •
الجغرايف الطائفي بني شيعة لبنان وعلوية سوريا)10(.

إصرار إيران عىل مبادلة سكان الزبداين ومضايا وسرغايا وبقني بسكان الفوعة وكفريا؛ حتى نجحت يف   •
إبريل عام 2017م يف إبرام اتفاق مع جيش الفتح يقيض بإخالء جميع سكان الفوعة وكفريا عىل مرحلتني 
خالل 60 يوماً يف مقابل نقل مسّلحي الزبداين وعوائلهم يف مضايا واملناطق املحيطة بها إىل الشمال السوري.

فرض النظام السوري وحزب الله اللبناين حصاراً ُمطبقاً عىل داريا )عدد سكانها يزيد عىل 250 ألف نسمة(   •
متفّجر،  برميل  آالف  ثمانية  بنحو  العشوايئ  للقصف  خالله  تعّرضت  سنوات،  ثالث  من  أكرث  استمر 
وثماين هجمات باألسلحة الكيماوية، وثالث هجمات بالقنابل العنقودية. ويف 25 أغسطس عام 2016م، 
فرض النظام وحلفاؤه عىل سّكان داريا اتفاقاً يقيض بتهجري ما تبّقى منهم بعد عمليات نزوح مستمرة، 

واستشهاد أكرث من 800 شخص من سكانها، واختفاء أكرث من أربعة آالف باالعتقاالت)11(.

ضمن  إيران  مع  بالتنسيق  جانبه  إىل  يقاتلون  الذين  املرتزقة  للشيعة  السورية  الجنسية  النظام  يمنح   •
لدمشق ومحيطها  أولويًة  الشام، ويعطي  بالد  الديموغرايف يف  التغيري  إىل  يهدف  إسرتاتيجي  مخطط 

ومحافظة حمص؛ فقد قال بشار األسد: »سوريا ملَن يدافع عنها، وليست ملَن يحمل جواز سفرها«.

“التهجري القرسي والتغيري الديموغرايف يف سوريا تحت غطاء األمم املتحدة”، االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، )لندن: مركز الرشق   )8(
العربي للدراسات الحضارية واإلسرتاتيجية، 2016م(،

http://cutt.us/9jExg.

املرجع السابق.  )9(
“التطهري العرقي: معرب نحو »سوريا املفيدة«”، الجزيرة نت،  )10(

http://cutt.us/Lbl4U.

“التهجري القرسي والتغيري الديموغرايف يف سوريا تحت غطاء األمم املتحدة”، االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، )لندن: مركز   )11(
الرشق العربي للدراسات الحضارية واإلسرتاتيجية، 2016م(،

http://cutt.us/9jExg.
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تقوم إيران بشراء املساكن واملحالت التجارية من أصحابها بمبالغ تساوي أضعاف قيمتها، وإذا رفضوا   •
يتّم اللجوء إىل األساليب الرتهيبية، مثل حادثة حرق سوق العصرونية يف دمشق بعد رفض أصحاب 

املحالت التجارية بيع محالتهم)12(.

بلغ عدد الالجئني السوريني املسّجلني لدى املفوضية األممية لشؤون الالجئني نحو 4.2 مليون الجئ يف   •
دول الجوار، وهو رقم أقّل من العدد الحقيقي؛ ألن أعداداً كبرية من الالجئني لم ُيَتح لها التسجيل 
لدى املفوضية، كما أن أعداداً أخرى ال يرغبون يف التسجيل لدى املفوضية، ويعيشون خارج مخيمات 
ر العدد الحقيقي لالجئني السوريني بأكرث من 5.3 مليون الجئ)13(. اللجوء يف دول الجوار وغريها، وُيقدَّ

عدد الالجئني السوريني املسّجلني لدى املفوضية األممية لشؤون الالجئني يف دول الجوار حتى نهاية عام 2015م)14(

تقديرات التغيري الديموغرايف يف محافظات »سوريا املفيدة« يف نهاية عام 2016م حسب مؤشرات التغيري الديموغرايف 

السابقة بناًء عىل توزيع السكان يف نهاية عام 2011م )باأللف نسمة(

املرجع السابق.  )12(
“التطهري العرقي: معرب نحو »سوريا املفيدة«”، الجزيرة نت،  )13(

http://cutt.us/Lbl4U.

أنطونيو غوترييس املفّوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وهيلني كالرك مديرة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ورئيسة مجموعة األمم املتحدة   )14(
اإلنمائية، “الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات )2015- 2016م( استجابة لألزمة السورية: استعراض إسرتاتيجي إقليمي”،
http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/20143/11/RP-Regional-Overview-Arabic.pdf.

املجموعمصرالعراقاألردنلبنانتركياالبلد

1.71.50.70.250.124.27عدد الالجئني )مليون نسمة(

الطائفةاملحافظة

عدد 
السكان

يف نهاية 
عام 2011م

النقص 
يف عدد 
السكان 
بسبب 
القتل

النقص 
يف عدد 
السكان 
بسبب 
النزوح 
واللجوء

النقص 
يف عدد 
السكان 
بسبب 
التشّيع

عدد 
النازحني 

إليها

الزيادة 
يف عدد 
السكان 
بسبب 
التشّيع

الزيادة 
يف عدد 
السكان 
بسبب 
الجنسية

تقدير 
عدد 

السكان يف 
نهاية عام 

2016م

دمشق

نَّة 15831580011100001867السُّ

8231350585العلويون

24200154230271الشيعة

20000002اإلسماعيلية

50000005الدروز

58150100062املسيحيون

1754218064113042352292املجموع
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الطائفةاملحافظة

عدد 
السكان

يف نهاية 
عام 2011م

النقص 
يف عدد 
السكان 
بسبب 
القتل

النقص 
يف عدد 
السكان 
بسبب 
النزوح 
واللجوء

النقص 
يف عدد 
السكان 
بسبب 
التشّيع

عدد 
النازحني 

إليها

الزيادة 
يف عدد 
السكان 
بسبب 
التشّيع

الزيادة 
يف عدد 
السكان 
بسبب 
الجنسية

تقدير 
عدد 

السكان يف 
نهاية عام 

2016م

ريف 
دمشق

نَّة 2460751700210000783السُّ

114410500297العلويون

2630007320350الشيعة

30000003اإلسماعيلية

94210000082الدروز

1392150000122املسيحيون

2836861735710073221437املجموع

حمص

نَّة 115480950310000221السُّ

455501010504394العلويون

38520513250299الشيعة

30000003اإلسماعيلية

00000000الدروز

1535150200135املسيحيون

180314097713112132541052املجموع

حماة

نَّة 109335700140000757السُّ

274103561001234العلويون

20009516الشيعة

1682102000154اإلسماعيلية

00000000الدروز

91110020082املسيحيون

1628487559412961243املجموع

الالذقية

نَّة 3721015011000221السُّ

58025025002532العلويون

20002261040الشيعة

20000002اإلسماعيلية

00000000الدروز

5202050055املسيحيون

10083515226172612850املجموع

طرطوس

نَّة 1408351500101السُّ

55025030303501العلويون

0000332540الشيعة

5810140060اإلسماعيلية

00000000الدروز

4902020049املسيحيون

79734373217328751املجموع

98263644462911788918377625املجموع
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أهم مالمح التغيري الديموغرايف يف محافظات »سوريا املفيدة«
أعّد الباحث الجدول السابق لتقدير حجم التغيري الديموغرايف يف سوريا خالل مدة حكم عائلة األسد )حافظ 
األسد وابنه بشار( استناداً إىل املعطيات واملؤشرات التي سبق ذكرها بشأن التغيري الديموغرايف يف سوريا، 
واحتسب حجم التغيري عىل مستوى مجموع سكان محافظات )سوريا املفيدة(، وعىل مستوى سكان كّل 
والتهجري،  للقتل،  نتيجًة  السكان  عدد  والزيادة يف  النقص  نفسها، من محّصلة  املحافظات  من  محافظة 
والنزوح خارج املحافظة، واللجوء، والتشّيع، واستقبال النازحني داخل املحافظة، ومنح الجنسية السورية 
األدىن  الحّد  ذلك  يف  معتمداً  وغريها،  وتركيا  ولبنان  العراق  من  سوريا  إىل  الوافدين  والعلويني  للشيعة 
للتقديرات التي تتعّلق بأعداد القتىل والنازحني والالجئني السوريني. وتّم اعتماد عدد السكان يف نهاية عام 
2011م أساساً ملالحظة حجم التغيري الديموغرايف، مع أن التغيري الديموغرايف بدأ يف سوريا منذ ثمانينيات القرن 
نَّة والعلويني واإلسماعيلية من جهٍة، وكان  املايض، لكنه كان محدوداً يتّم بأعداٍد قليلٍة من املتشّيعني من السُّ
النظام يخفي منح الجنسية للشيعة والعلويني الوافدين من جهٍة أخرى؛ لذلك فإن تحليل حجم التغيري 
الديموغرايف قبل عام 2011م لم يكن مهماً من الناحية العددية، وكانت خطورته تنحصر فقط يف سعة انتشاره 
الجغرايف يف كّل املحافظات السورية. ويختصر الجدول اآليت حجم التغيري الديموغرايف يف سوريا من خالل 
املقارنة بني عدد سّكان محافظات )سوريا املفيدة( يف نهاية عام 2011م وتقدير عدد سكانها يف نهاية عام 2016م، 
مع مالحظة أن الباحث لم يأخذ يف الحسبان -عند تقديره عدد سكان محافظات )سوريا املفيدة( عام 2016م- 
الزيادة الطبيعية للسكان، وإنما تعامل مع عدد السكان عام 2011م بوصفه متغرّياً ثابتاً؛ بهدف توضيح حجم 

التغيري الديموغرايف يف سوريا من خالل التغرّي يف النسب السكانية لألديان والطوائف.

 مقارنة بني عدد سّكان محافظات »سوريا املفيدة« يف نهاية عام 2011م وتقدير عدد سكانها يف نهاية عام 2016م 

من خالل توزيعهم عىل األديان والطوائف )باأللف نسمة(

العام
املحافظة

دمشق
ريف 

دمشق
املجموعطرطوسالالذقيةحماةحمص

الطائفة

عدد السكان يف 
نهاية عام 2011م

نَّة 15832460115410933721406802السُّ
821144552745805502055العلويون
24263822092الشيعة

233168258236اإلسماعيلية
594000099الدروز

58139153915249542املسيحيون
175428361803162810087979826املجموع

تقدير عدد 
السكان يف نهاية 

عام 2016م

نَّة 18677832217572211013950السُّ
85973942345325011843العلويون
2713502991640401016الشيعة

233154260224اإلسماعيلية
582000087الدروز

62122135825549505املسيحيون

22921437105212438507517625املجموع
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وتتمّثل أهم مالمح التغيري الديموغرايف يف محافظات )سوريا املفيدة( يف:

انخفاض عدد سّكان محافظات )سوريا املفيدة( بنسبة 22% من تسعة ماليني و826 ألف نسمة يف نهاية   •
نَّة بنسبة  عام 2011م إىل سبعة ماليني و625 ألف نسمة يف نهاية عام 2016م، وانخفاض عدد السكان السُّ
17% من ستة ماليني و802 ألف نسمة إىل ثالثة ماليني و950 ألف نسمة )أي: بمقدار النصف تقريباً(، 
)أي: أكرث من  ألف نسمة  ألف نسمة إىل مليون و16  الشيعة بنسبة 12% من 92  السكان  وارتفاع عدد 
نَّة إىل قّلة املجموع الكّل لعدد السكان يف  عشرة أضعاف(. وأّدى االنخفاض الكبري يف عدد السكان السُّ
محافظات )سوريا املفيدة(، وأّثر ذلك يف نسب جميع الطوائف واألديان؛ لذلك ارتفعت نسبة العلويني 
من 21% إىل 24%، ونسبة املسيحيني من 6% إىل 7%، ونسبة اإلسماعيلية من 2% إىل 3%، بينما بقيت 

نسبة الدروز كما هي )1%(، حتى وإن قّلت أعداد هذه األديان والطوائف أو بقيت عند مستوياتها.

مقارنة بني توزيع النسب السكانية عىل األديان والطوائف يف محافظات »سوريا املفيدة« يف نهايتي عامي 2011 و2016م

 

عام 2011م

اإلسماعيلية %2

الدروز %1

الشيعة %1

العلويون  %21

املسيحيون %6

السنة  %69

عام 2016م

اإلسماعيلية %3

الدروز %1

الشيعة %13

العلويون  %24

املسيحيون %7

السنة  %52
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إىل  2011م  نهاية عام  ألف نسمة يف  23% من مليون و754  بنسبة  العاصمة دمشق  ارتفاع عدد سكان   •
مليونني و292 ألف نسمة يف نهاية عام 2016م؛ بسبب زيادة عدد الشيعة فيها من 24 ألف نسمة إىل 271 
نَّة من مليون و583 ألف نسمة إىل مليون و867 ألف نسمة نتيجة النزوح  ألف نسمة، وزيادة عدد السُّ
نِّي الداخل إليها. وأّدى هذا االرتفاع الكبري يف عدد السكان الشيعة يف العاصمة دمشق، مع حركة  السُّ
نسبة  فارتفعت  املحافظة؛  يف  السكان  لعدد  الكّل  املجموع  زيادة  إىل  إليها،  الداخل  نِّي  السُّ النزوح 
نَّة فيها بمقدار 9%، وكذلك انخفضت  السكان الشيعة بمقدار 11%، بينما انخفضت نسبة السكان السُّ
نسب املسيحيني من 3% إىل 2.7%، والعلويني من 5% إىل 4%، والدروز من 0.3% إىل 0.2%، وبقيت 
نسبة اإلسماعيلية كما هي تقريباً )0.1%(، حتى وإن زادت أعداد هذه األديان والطوائف أو بقيت عند 

مستوياتها.

مقارنة بني توزيع النسب السكانية عىل األديان والطوائف يف محافظة دمشق يف نهايتي عامي 2011 و2016م

 

عام 2016م

املسيحيون %2.7

السنة  %81

الدروز %0.2

اإلسماعيلية %0.1

الشيعة %12

العلويون  %4

عام 2011م

الشيعة %1

العلويون  %5

اإلسماعيلية %0.1

الدروز %0.3

املسيحيون %3

السنة  %90
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انخفاض عدد سكان محافظة ريف دمشق بنسبة كبرية )49%( من مليونني و836 ألف نسمة يف نهاية   •
نَّة بنسبة 33% من  عام 2011م إىل مليون و437 ألف نسمة يف نهاية عام 2016م، وانخفاض عدد السكان السُّ
مليونني و460 ألف نسمة إىل 783 ألف نسمة )أي: بمقداٍر أكرث من الثلثني(، وارتفاع عدد السكان الشيعة 
بنسبة 23% من 26 ألف نسمة إىل 350 ألف نسمة )أي أن عدد الشيعة تضاعف أكرث من 13 مرة(. وأّدى 
نَّة إىل قّلة املجموع الكّل لعدد السكان يف محافظة ريف دمشق،  االنخفاض الكبري يف عدد السكان السُّ
وأّثر ذلك يف نسب جميع الطوائف واألديان؛ لذلك ارتفعت نسبة املسيحيني من 5% إىل 8%، ونسبة 
العلويني من 4% إىل 7%، ونسبة الدروز من 3% إىل 6%، ونسبة اإلسماعيلية من 0.1% إىل 0.2%، حتى 

وإن قّلت أعداد هذه األديان والطوائف أو بقيت عند مستوياتها.

مقارنة بني توزيع النسب السكانية عىل األديان والطوائف يف محافظة ريف دمشق يف نهايتي عامي 2011 و2016م

 

الدروز %6

اإلسماعيلية %0.2

الشيعة %24

العلويون  %7

عام 2016م

املسيحيون %8

السنة  %54

عام 2011م

الدروز %3

اإلسماعيلية %1

الشيعة %1

العلويون  %4

املسيحيون %5

السنة  %87
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انخفاض عدد سكان محافظة حمص بنسبة كبرية )42%( من مليون و803 آالف نسمة يف نهاية عام 2011م   •
نَّة بنسبة كبرية )43%( من  إىل مليون و52 ألف نسمة يف نهاية عام 2016م، وانخفاض عدد السكان السُّ
بع(، وارتفاع عدد  ى من السنة هم أقّل من الرُّ مليون و154 ألف نسمة إىل 221 ألف نسمة )أي أن َمن تبقَّ
السكان الشيعة بنسبة كبرية )26%( من 38 ألف نسمة إىل 299 ألف نسمة )أي أن عدد الشيعة تضاعف 
نَّة إىل قّلة املجموع الكّل لعدد السكان  أكرث من سبع مرات(. وأّدى االنخفاض الكبري يف عدد السكان السُّ
يف محافظة حمص، وأّثر ذلك يف نسب جميع الطوائف واألديان؛ لذلك ارتفعت نسبة العلويني من %25 
إىل 37%، ونسبة املسيحيني من 8% إىل 13%، ونسبة اإلسماعيلية من 0.2% إىل 0.3%، حتى وإن قّلت 

أعداد هذه األديان والطوائف أو بقيت عند مستوياتها.

مقارنة بني توزيع النسب السكانية عىل األديان والطوائف يف محافظة حمص يف نهايتي عامي 2011 و2016م

عام 2016م

اإلسماعيلية %0.3

الشيعة %28

املسيحيون %13

السنة  %21

العلويون  %37

عام 2011م

اإلسماعيلية %0.2

الشيعة %2

العلويون  %25

املسيحيون %8

السنة  %64
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انخفاض عدد سكان محافظة حماة بنسبة 24% من مليون و628 ألف نسمة يف نهاية عام 2011م إىل مليون   •
نَّة بنسبة 6% من مليون و93 ألف نسمة  و243 ألف نسمة يف نهاية عام 2016م، وانخفاض عدد السكان السُّ
إىل 757 ألف نسمة، وارتفاع عدد السكان الشيعة بنسبة 1% من ألفي نسمة إىل 16 ألف نسمة. وأّدى 
نَّة إىل قّلة املجموع الكّل لعدد السكان يف محافظة حماة، وأّثر ذلك يف  االنخفاض يف عدد السكان السُّ
نسب جميع الطوائف واألديان؛ لذلك ارتفعت نسبة العلويني من 17% إىل 19%، ونسبة املسيحيني من 
6% إىل 7%، ونسبة اإلسماعيلية من 10% إىل 12%، حتى وإن قّلت أعداد هذه األديان والطوائف أو بقيت 

عند مستوياتها.

مقارنة بني توزيع النسب السكانية عىل األديان والطوائف يف محافظة حماة يف نهايتي عامي 2011 و2016م

 

 

عام 2011م

اإلسماعيلية %10

الشيعة %0.1

العلويون  %17

املسيحيون %6

السنة  %67

عام 2016م

اإلسماعيلية %12

الشيعة %1

العلويون  %19

املسيحيون %7

السنة  %61
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انخفاض عدد سكان محافظة الالذقية بنسبة 16% من مليون وثمانية آالف نسمة يف نهاية عام 2011م إىل   •
نَّة بنسبة 11% من 372 ألف نسمة إىل 221  850 ألف نسمة يف نهاية عام 2016م، وانخفاض عدد السكان السُّ
ألف نسمة، وارتفاع عدد السكان الشيعة بنسبة 5% من ألفي نسمة إىل 40 ألف نسمة. وأّدى االنخفاض 
نَّة إىل قّلة املجموع الكّل لعدد السكان يف محافظة الالذقية، وأّثر ذلك يف  الكبري يف عدد السكان السُّ
نسب جميع الطوائف واألديان؛ لذلك ارتفعت نسبة العلويني من 58% إىل 63%، ونسبة املسيحيني 
من 5% إىل 6%، وبقيت نسبة اإلسماعيلية كما هي تقريباً )0.2%(، حتى وإن قّلت أعداد هذه األديان 

والطوائف أو زادت أو بقيت عند مستوياتها.

مقارنة بني توزيع النسب السكانية عىل األديان والطوائف يف محافظة الالذقية يف نهايتي عامي 2011 و2016م

عام 2011م

اإلسماعيلية %0.2

الشيعة %0.2

العلويون  %58

املسيحيون %5

السنة  %37

عام 2016م

اإلسماعيلية %0.2

الشيعة %5

العلويون  %63

املسيحيون %6

السنة  %26
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بنسبة  سكانها  عدد  انخفض  فقد  طرطوس؛  محافظة  يف  السكانية  الرتكيبة  عىل  كبري  تغيري  يجِر  لم   •
صغرية )6%( من 797 ألف نسمة يف نهاية عام 2011م إىل 751 ألف نسمة يف نهاية عام 2016م، وانخفض 
نَّة فيها بنسبة 5% من 140 ألف نسمة إىل 101 ألف نسمة، وانخفضت نسبة العلويني يف  عدد السكان السُّ
املحافظة من 69% إىل 67%، كما أصبح باملحافظة وجود شيعي وصل إىل 40 ألف نسمة بنسبة 5% من 
نَّة إىل قّلة املجموع الكّل لعدد السكان  إجمايل عدد سكان املحافظة. وأّدى انخفاض عدد السكان السُّ
يف املحافظة، وأّثر ذلك يف نسب بقية األديان والطوائف، فارتفعت نسبة اإلسماعيلية من 7% إىل %8، 

ونسبة املسيحيني من 6% إىل 7%، حتى وإن قّلت أعدادهما أو زادت أو بقيت كما هي.

مقارنة بني توزيع النسب السكانية عىل األديان والطوائف يف محافظة طرطوس يف نهايتي عامي 2011 و2016م

عام 2011م

املسيحيون %6

اإلسماعيلية %7

العلويون  %69

السنة  %18

عام 2016م

املسيحيون %7

اإلسماعيلية %8

العلويون  %67

الشيعة %5

السنة  %13
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النتائج والتوصيات
يف  الديموغرايف  للتغيري  اإلسرتاتيجية  تنفيذ خّطتهم  متقّدمة يف  وحلفاؤه خطوات  السوري  النظام  حّقق 
هدفاً  بوصفها  املفيدة(،  بـ)سوريا  األسد  بشار  النظام  رأس  سّماه  ما  نحو  مؤخراً  اّتجهوا  لكنهم  سوريا، 
مرحلياً تكتيكياً، وبدؤوا بالرتكيز يف تفريغ مدينة حمص وما حولها، ودمشق وما حولها، وريف دمشق، 
وترجموا ذلك بإسرتاتيجية الحصار وعقد الُهَدن املنفردة عىل مستوى األحياء والبلدات، حتى إنهم أفرغوا 
إليها  العودة  فيها، ومنعوا سّكانها من  امللكية  نَّة قسراً، وحرقوا سجالت  السُّ أحياء حمص من سكانها 
بعد اتفاقية خروج الثوار منها عام 2014م، وأفرغوا منطقة القصري وما حولها من سّكانها قسراً، وأحّلوا 
كان  واتفاقات،  ُهَدن  وريفها عدة  العاصمة  أحياء  وعراقية، كما شهدت  لبنانية  عائالت شيعية  مكانهم 
أبرزها تهجري سكان داريا ومعظمية الشام برعايٍة أمميٍة، واتفاق إيران مع جيش الفتح عىل مبادلة سكان 

الزبداين ومضايا وسرغايا يف ريف دمشق بسكان الفوعة وكفريا الشيعيتني يف إدلب.

اعتمد النظام السوري وحلفاؤه إسرتاتيجيتني مهّمتني يف تنفيذ خّطتهم اإلسرتاتيجية للتغيري الديموغرايف 
يف سوريا، هما: إسرتاتيجية الحصار، وإسرتاتيجية عقد الُهَدن. تتمّثل إسرتاتيجية الحصار يف رفع النظام 
عبارة )الجوع أو الركوع( يف مداخل املناطق املُحاَصرة، ثم إغالق جميع منافذ األحياء واملناطق التي ُيخّطط 
النظام لحصارها إال واحداً منها ُيسمح للسكان باملغادرة منه، وللموظفني غري املطلوبني بالخروج والعودة 
املناطق  وقصف  األطفال،  وحليب  والطبية  الغذائية  املواد  دخول  بمنع  وحلفاؤه  النظام  يقوم  ثم  منه، 
املُحاَصرة عشوائياً بقذائف الهاون والرباميل املتفجرة، وقطع الكهرباء واملياه، وبّث الشائعات بقرب اقتحام 
النظام املنطقة املُحاَصرة يف محاولة لبّث الخوف والرعب يف نفوس السكان املدنيني، ودفعهم إىل النزوح، 
وترك منازلهم، ثم ُيغلق النظام وحلفاؤه يف مرحلٍة الحقٍة جميع املنافذ، وُيصّعد القصف الوحيش عىل 
املناطق املُحاَصرة بكّل األسلحة؛ تمهيداً إلبرام اتفاقية االستسالم والخروج، كما حدث مع سكان مدينة 
داريا وغريها. وتتمّثل إسرتاتيجية عقد الُهَدن يف إبرام النظام السوري االتفاقات والُهَدن املنفردة مع سكان 
واملناطق، مثل: حيي  األحياء  املُحاَصرة يف محافظات حمص ودمشق وريف دمشق عىل مستوى  املناطق 
بابا عمرو واإلنشاءات يف حمص، ومناطق وأحياء برزة والقابون وتشرين وبيت سحم ويلدا وببيال والقدم 
والعسايل والحجر األسود والزبداين ومضايا، وهو ما يشري إىل حرص النظام وحلفائه عىل إفراغ محافظات 
الفرصة  إتاحة  إىل  الُهَدن  عقد  إسرتاتيجية  وتؤدي  األصليني.  السكان  من  دمشق  وريف  ودمشق  حمص 
لخروج السكان املدنيني وهروبهم من جحيم القصف العشوايئ، وخروج بعض املقاتلني الثوار أو جميعهم 

وترك األعمال القتالية، وتفّرغ قوات النظام يف هذه املناطق وتوّجهها إىل القتال يف مناطق أخرى)15(.

“التهجري القرسي والتغيري الديموغرايف يف سوريا تحت غطاء األمم املتحدة”، االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، )لندن: مركز   )15(
الرشق العربي للدراسات الحضارية واإلسرتاتيجية، 2016م(،

http://cutt.us/9jExg.
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ونتج من الخّطة اإلسرتاتيجية للتغيري الديموغرايف يف سوريا، التي نّفذها النظام السوري وحلفاؤه، عدد 
من النتائج، أهمها:

نَّة يف محافظات )سوريا املفيدة( من ستة ماليني  انخفاض كبري بمقدار النصف تقريباً يف عدد السّكان السُّ  •
و802 ألف نسمة يف نهاية عام 2011م إىل ثالثة ماليني و950 ألف نسمة يف نهاية عام 2016م، وذلك بمقدار 
حمص  هي:  االنخفاض  لهذا  تعّرضاً  املحافظات  كربى  وكانت  املحافظة،  سكان  عدد  إجمايل  من   %17

)43%(، وريف دمشق )33%(، ودمشق والالذقية )%9(.

ارتفاع كبري يصل إىل أكرث من عشرة أضعاف يف عدد السكان الشيعة يف محافظات )سوريا املفيدة( من   •
92 ألف نسمة يف نهاية عام 2011م إىل مليون و16 ألف نسمة يف نهاية عام 2016م، وذلك بمقدار 12% من 
إجمايل عدد سكان املحافظة، وكانت كربى املحافظات ارتفاعاً هي: حمص )26%(، وريف دمشق )%23(، 

ودمشق )%11(.

انخفاض بسيط يف عدد السكان العلويني يف محافظات )سوريا املفيدة( من مليونني و55 ألف نسمة يف   •
نهاية عام 2011م إىل مليون و843 ألف نسمة يف نهاية عام 2016م، لكنه انخفاض خادع؛ ألن نسبة السّكان 
الكبري يف عدد  االنخفاض  نتيجة  إىل %24   %21 من  واقعياً  ارتفعت  السكان  إجمايل عدد  العلويني من 
 ،)%12( العلويني هي: حمص  أعداد  يف  ارتفاعاً  التي شهدت  املحافظات  نَّة، وكانت كربى  السُّ السّكان 

والالذقية )%5(.

وتتمّثل أهم التوصيات التي خرج بها الباحث بناًء عىل النتائج السابقة يف:

عىل الرغم من حرص الباحث عىل عدم املبالغة يف تقدير حجم النزوح واللجوء يف سوريا إال أن الدراسة   •
تنفيذ هذه  السوري وحلفائه يف  النظام  ونجاح  الديموغرايف يف سوريا،  التغيري  بوضوٍح حجم  عكست 
الخطة؛ لذلك يرى الباحث ضرورة تكوين ِفَرق عمل بحثية، وتوفري اإلمكانات الالزمة لها، إلجراء الدراسات 

امليدانية، والحصول عىل املعلومات الدقيقة؛ حتى يمكن مواجهة خطة التغيري الديموغرايف يف سوريا.

ال تتوافر إحصاءات رسمية دقيقة عن التعداد السكاين يف سوريا منذ عام 2011م؛ لذلك يجب العمل عىل   •
توثيق بعض املؤشرات السكانية املتاحة بعد هذا التاريخ.

والتجويع  والتهجري  القتل  إيقاف  للعمل عىل  املمكنة  والقانونية  املادية  اإلجراءات  اّتخاذ جميع  ينبغي   •
املنتشر يف سوريا.

ضرورة العمل عىل إثارة قضية التغيري الديموغرايف يف سوريا يف املحافل الدولية، وإقامة دعوى قضائية   •
ضد النظام وحلفائه؛ ألن التغيري الديموغرايف قسرياً ُيصنَّف يف القانون الدويل عىل أنه جريمة حرب.

املؤتمر اإلسالمي؛ لذلك  العربية ومنظمة  الدول  سوريا بلد عربي مسلم، وعضو مؤّسس يف جامعة   •
لإلسرتاتيجية  التصدي  الحقوقية  ومؤّسساتها  واإلسالمية  العربية  والدول  واملنظمة  للجامعة  ينبغي 

اإليرانية يف التغيري الديموغرايف للشعب السوري يف املحافل واملحاكم الدولية.

العمل عىل وقف مختلف أنواع السطو عىل العقارات واألمالك السورية الخاصة والعامة، التي تسعى   •
إىل إحداث نوٍع من التغيري الديموغرايف يف سوريا.
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مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
تأّسس املركز سنة 1403هـ/ 1983م ملواصلة الرسالة النبيلة للملك فيصل بن عبدالعزيز 

-رحـــمـــه الـــلـــه- يف نــشــر الــعــلــم واملـــعـــرفـــة بـــني املــمــلــكــة وبــقــيــة دول الـــعـــالـــم. ويـــعـــدُّ املــركــز 

منصَة بحٍث تجمع بني الباحثني واملؤسسات لحفظ العمل العلمي ونشره وإنتاجه، 

وإثراء الحياة الثقافية والفكرية يف اململكة العربية السعودية، والعمل بوابًة وجسراً 

للتواصل شرقاً وغــربــاً. ويــرأس مجلس إدارة املركز صاحب السمو املليك األمــري تريك 

الفيصل بن عبدالعزيز، وأمينه العام هو الدكتور سعود بن صالح السرحان.

ويـــــقـــــّدم املــــركــــز تـــحـــلـــيـــالت مــتــعــّمــقــة حـــــول الـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة املــــعــــاصــــرة، والـــــدراســـــات 

الـــــســـــعـــــوديـــــة، ودراســــــــــــــــات شـــــمـــــال إفــــريــــقــــيــــا واملـــــــغـــــــرب الــــــعــــــربــــــي، والــــــــــدراســــــــــات اإليـــــرانـــــيـــــة 

واآلســيــويــة، ودراســـــات الــطــاقــة، ودراســـــات الــلــغــة الــعــربــيــة والــحــداثــة. ويــتــعــاون املــركــز 

مــع مــؤســســات الــبــحــث الــعــلــمــي املــرمــوقــة يف مختلف دول الــعــالــم، ويــضــّم نــخــبــًة من 

الباحثني املتمّيزين، وله عالقة واسعة مع عدٍد من الباحثني املتخّصصني يف مختلف 

املجاالت البحثية. ويحتضن املركز مكتبة امللك فيصل، ومجموعة مخطوطات نادرة، 

ومتحفاً إسالمياً، وقاعة امللك فيصل التذكارية، وبرنامج الباحثني الزائرين. ويهدف 

ــفــات والــبــحــوث الــحــالــيــة لتقديمها إىل صــــدارة املــنــاقــشــات  املــركــز إىل تــوســيــع نــطــاق املــؤلَّ

واالهــتــمــامــات العلمية، مّتبعاً مساهمة املجتمعات اإلســالمــيــة يف الــعــلــوم اإلنسانية 

واالجتماعية والفنون واآلداب قديماً وحديثاً.


