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PAX حول باكس

باكس تعمل مع مواطنني ورشكاء ملتزمني لحامية املدنيني من آثار الحرب، وإلنهاء العنف املسلح وبناء السالم العادل. باكس تعمل بشكل 

مستقل عن املصالح السياسية.

TSI حول معهد سوريا

معهد سوريا هو منظمة بحوث مستقلة غري ربحية وغري حزبية موجودة يف العاصمة األمريكية واشنطن. تسعى املنظمة ملعالجة املعلومات 

وفهم الثغرات التي تعيق عملية صنع السياسات الفعالة وتقود ردود الفعل العامة تجاه األزمة السورية القامئة. نقوم بذلك من خالل تقديم 

بحوث وتحليالت وخيارات سياسية مناسبة وذات جودة عالية وسهلة الوصول ومبنية عىل البيانات. تقوِّي هذه البحوث والتحليالت صّناع 

القرارات وتطور فهم الناس. ملزيد من املعلومات زوروا موقعنا اإللكرتوين 

او االتصال باملركز
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تم إعداد هذا التقرير من قبل معهد سوريا بدعم من فريق باكس. شكر خاص ملتدريب معهد سوريا صويف سبينرس وهاين وريث للبحوث، وأنس 

القائد وأنس شاكر للرتجمة واملراجعة، وجييس بيرتسون للدعم بالخرائط. شكرا للشبكة القانونية السورية يف هولندا لنصائحهم القانونية. وأخريا، 

مل يكن من املمكن كتابة هذا التقرير لوال شجاعة األشخاص الذين كان لديهم استعداد للحديث عن هذا املوضوع املؤمل والحساس، شكرا لكم 

لثقتكم بنا وإخبارنا قصصكم، نتمنى أن نكون قد أنصفناكُم. 
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بات النزوح السكاين الذي تقوده الدولة سمة مميزة للنزاع السوري. من خالل اسرتاتيجية الحصار، والتجويع، والدمار، ونقل السكان، قامت 

الحكومة السورية -مبساعدة من حلفائها روسيا وإيران- بتهجري مئات اآلالف من املدنيني من املناطق الريفية والحرضية يف دمشق، وحلب 

وحمص التي متردت عىل حكم بشار األسد، متسببني يف ذلك بأزمة شهدت تهجري أكرث من نصف السوريني بعيدا عن منازلهم. باإلضافة لألرضار 

املادية الكارثية غالبا يف البنى التحتية يف املناطق التي تم إخالؤها من السكان والرضر النفيس والجسدي الهائل الذي يلحق باملهجرين، فإن 

السرتاتيجية التهجري القرسي هذه تداعيات ثقافية واقتصادية-اجتامعية طويلة األمد ستزيد تعقيد أفق السالم واملصالحات يف املستقبل السوري. 

يستكشف هذا التقرير آليات وآثار الهندسة الدميغرافية التي تقوم بها الدولة يف سوريا من خالل دراسة حالة يف مدينة حمص، والتي أصبحت 

عام 2014 أول مركز حرضي مهم يستسلم للحصار والسرتاتيجية التدمري املتبعني من قبل الحكومة. هدف هذه الدراسة هو فهم ما حصل 

ملدينة حمص وسكانها املهجرين من أجل تسليط الضوء عىل التحديات املستمرة التي يواجهها النازحون، ولتحديد الدروس التي ميكن أن 

تساعد يف تحسني استجابة الجهات الدولية الفاعلة ولفهم أفضل للديناميكيات الفاعلة اليوم يف مدن وقرى سورية أخرى مستهدفة من قبل 

اسرتاتيجية التهجري القرسي الحكومية.  

تقدم هذه الدراسة بداية خلفية عن مدينة حمص، ونظرة شاملة ملسار النزاع منذ بداية االحتجاجات عام 2012 مرورا بالتدمري والتهجري ملعظم 

أنحاء مركز املدينة يف حلول منتصف عام 2014. تبحث الدراسة يف آثار الحصار والدور الذي لعبته األمم املتحدة يف تطورات ما بعد الحصار. 

املعلومات الواردة يف التحليالت والنقاشات املوجودة يف هذا التقرير هي نتيجة لعدة مقابالت ومحادثات وإحصائيات أجريت يف الفرتة ما بني 

عامي 2011 و2014 مع سكان سابقني ملدينة حمص ممن تم تهجريهم. 

يظهر التقرير أن اسرتاتيجية التهجري الحكومية يف مدينة حمص هي نوع من أنواع الهندسة الدميغرافية التي تسعى للتالعب بشكل دائم 

بالتعداد السكاين عىل أسس طائفية من أجل متكني قاعدة السلطة الحكومية. واصل سكان حمص السابقون مواجهة االضطهاد حتى بعد النزوح 

األول ومعظمهم محارص يف مناطق أخرى من املحافظة حتى يومنا هذا. حدد األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت قامئة طويلة من الحواجز 

املادية واإلدارية التي وضعتها الحكومة السورية والتي متنعهم من العودة ملنازلهم. ونتيجة لذلك فقد تم استبعادهم فعليا من جهود إعادة 

اإلعامر التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة وبدعم من الدول األجنبية املانحة. 

ملخص
تنفيذي
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يف ظل هذه الظروف، قد يساهم الدعم الدويل لجهود الحكومة يف إعادة إعامر أحياء حمص التي دمرتها وأخلتها من سكانها عمداً يف تحفيز 

فظائع مامثلة يف أماكن أخرى من خالل دفع “عوائد جرائم الحرب” للحكومة بدال من تحميلها املسؤولية. والواقع أن “منوذج حمص” كان 

مبثابة مخطط لتدمري مواقع رئيسية أخرى مثل داريا ورشق حلب يف عام 2016 وإخالئها. 

إن حجم ونطاق وطبيعة التهجري القرسي من أماكن كمدينة حمص ميثل تحديا هائال أمام االستقرار املستقبيل يف سوريا. املصالحات الوطنية لن 

تتمكن من التقدم بدون معالجة القضايا املعقدة املتعلقة بالعودة للوطن وحقوق امللكية. يف هذا املعنى، فإن جهود إعادة اإلعامر املبكرة يف 

مناطق مثل مدينة حمص والتي ال تراعي حساسية النزاع ميكن أن تعزز الظلم وتعمق االنقسامات الطائفية وتخلق مظامل جديدة من شأنها أن 

تقوض التقدم نحو الحل ووضع أسس الرصاع املستقبيل. 

يجب أن تبذل جهود إعادة اإلعامر املادي يف مناطق مثل مدينة حمص فقط كجزء من اسرتاتيجية إنعاش شاملة تراعي حساسية النزاع وتجمع 

ما بني الدعم املرشوط إلعادة اإلعامر والجهود املبذولة ملعالجة حقوق وهموم وأولويات املهجرين. 

التوصيات الرئيسية:

إرشاك النازحني السوريني وإعطائهم صوتا يف مستقبل مجتمعاتهم. يجب أن تقوم وكاالت األمم املتحدة وباقي الجهات          .1

الداعمة لجهود إعادة اإلعامر بإجراء تقييميات تحضريية لتحديد أماكن وحاجات وأولويات السكان األصليني. يجب أن تكون     

هذه التقييامت مستقلة عن الحكومة السورية، وأن تكتمل قبل بداية مشاريع إعادة التأهيل وإعادة اإلعامر. وينبغي     

استخدام النتائج لتوجيه القرارات يف جهود إعادة اإلعامر التي تدعمها األمم املتحدة.   

إعادة اإلعامر املادي ملدينة حمص رضوري الستعادة الحياة، لكنه يجب أن يكون جزءا من اسرتاتيجية شاملة تضمن أن     .2

الجهات الدولية الفاعلة ال تدفع “عوائد جرائم الحرب” للحكومة السورية. إن التزامات االتحاد األورويب بشأن عدم دعم     

جهود إعادة اإلعامر يف سوريا قبل التوصل بشكل مؤكد لعملية انتقال سيايس مقبولة يجب أن ترتجم بشكل ثابت اىل معايري     

ملموسة، وأن يتم تبنيها كرشط من قبل جميع الجهات الدولية الفاعلة.   

االعرتاف مبجموعة كاملة من القضايا التي تخلق عوائق أمام العودة واملصالحات يف مناطق مثل حمص ومعالجتها. هذه     .3

التحديات تتضمن اإلسكان، واألرايض وقضايا حقوق امللكية والخطر واستمرار خطر العنف واالضطهاد الذي يواجهه      

العائدون. ينبغي نرش مراقبني دوليني تابعني لألمم املتحدة أو أية مراقبني دوليني آخرين يف مناطق مثل مدينة حمص يف     

املراحل املبكرة من إعادة الدمج واملصالحة، يك يشعر النازحون بأمان كاف للعودة.   

االسرتاتيجية املتعمدة للتهجري القرسي للمدنيني من مدينة حمص ومناطق أخرى مشابهة يف سوريا تشكل جرائم حرب     .4

وجرائم ضد اإلنسانية. يجب إدانة التهجري القرسي للمدنيني ونقل السكان وإدراجهام ضمن آلية املساءلة التي تم إنشاؤها     

وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 12 كانون األول 2016.  
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أصبح التهجري السكاين الذي تقوم به الدولة سمة مميزة يف النزاع السوري. من خالل اسرتاتيجية حصار وتجويع وتدمري ونقل السكان، قضت 

الحكومة السورية -مدعومة بحلفائها روسيا وإيران- عمدا عىل السكان املدنيني يف املناطق التي متردت عىل حكم بشار األسد. هّجرت هذه 

األفعال ماليني الناس من املناطق الريفية والحرضية يف دمشق وحلب وحمص مام ساهم يف تسبيب أزمة شهدت تهجري أكرث من نصف 

السوريني بعيدا عن منازلهم. 

تشري األدلة إىل أن اسرتاتيجية التهجري السكاين التي تتبعها الحكومة بدأت تأخذ طابع الهندسة الدميغرافية، التي تعرف هنا بأنها تالعب الدولة 

يف املجموعات اإلثنية خالل النزاع1. إن الهدف املبارش لهذه االسرتاتيجية هو تغيري توازن القوى بني املجموعات الطائفية املعارضة2، لكنه ينطوي 

عىل آثار ثقافية واقتصادية اجتامعية بعيدة األمد ستغري شكل املستقبل لسوريا والالجئني. التغيريات الدميغرافية التي أجريت خالل النزاع ال 

تؤثر فقط يف حياة ماليني السوريني، بل تعّقد آفاق السالم املستقبيل. املفاوضات، واالنتقال السيايس، وإعادة اإلعامر، وجهود املصالحات ستتأثر 

جميعها بالقضايا املعقدة املحيطة مبوضوع النزوح والهوية الطائفية.

عام 2014، قبل أكرث من سنتني عىل قيام املشهد املدمر لرشق حلب بصدم ضمري العامل، أصبحت مدينة حمص أول وأكرب مركز حرضي يستسلم 

لحصار الحكومة واسرتاتيجيتها التدمريية. مجازر، اغتصاب حرمان، حصار، تجويع، حرمان من االهتامم الطبي، قصف يستهدف املدنيني والبنى 

التحتية املدنية، ميليشيات طائفية، حرب نفسية، هذه الخطط املستخدمة من قبل الحكومة لتنجح بإخالء األحياء السكنية ذات الغالبية السنية 

يف مدينة حمص، أصبحت مخططا ألماكن أخرى مثل داريا وحلب عام 2016. وبناء عىل ذلك، ميكن أن توفر تجربة حمص وشعبها يف الشتات 

يف السنوات التي تلت عملية إخالء السكان، نظرة ثاقبة حول ما ميكن أن يحمله املستقبل يف املناطق التي تم إخالءها حديثا، ومناطق أخرى 

مثل مضايا ودوما التان تبدوان مستعدتني ملتابعة املسار ذاته يف العام املقبل.

1  جون مكغاري،“,Demographic engineering’: the state-directed movement of ethnic groups as a technique of conflict regulation » الدراسات اإلثنية والعرقية املجلد 21، الصادر يف 

نيسان 1998.

2  من أجل رشح مفصل للمصطلح انظر يف: بول مورالند،“,Demographic Engineering: Population Strategies in Ethnic Conflict » فرانهام، اململكة املتحدة، آشغيت، 2014.

مقدمة
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كانت حمص تعد ثالث أكرب مدينة يف سوريا بتعداد سكاين يراوح بني 800 ألف ومليون و300 ألف شخص قبل الحرب3. نقص عدد السكان يف 

حمص بسبب الحرب، ويقدر اليوم ما بني 200-650 ألف شخص4. يف نهاية املطاف، تؤرش هذه التقديرات إىل أن نصف السكان األصليني عىل 

األكرث بقوا يف حمص. استعادت القوات املوالية للحكومة السيطرة عىل املدينة بكاملها بحلول منتصف 2014، ما عدا منطقة الوعر يف ضواحي 

حمص. اليوم، بعد مرور أكرث من سنتني عىل نهاية الحصار عىل أحياء حمص املركزية وإخراج آخر سكانها، ما تزال أجزاء كبرية من املدينة مدينة 

أشباح.

تم ترحيل آخر مجموعة من املدنيني واملقاتلني بقيت يف وسط مدينة حمص املحارص يف بداية 2014 يف سلسلة من عمليات نقل قرسي للسكان 

برعاية األمم املتحدة. بعد سنوات من الحرمان والهجوم، مل يعد أمام السكان خيار سوى االستسالم أو املوت. تنتهك أفعال التهجري القرسي هذه 

القوانني اإلنسانية الدولية والقانون الجنايئ الدويل. وكون جرائم حرب مامثلة كالتهجري القرسي ارتكبت ضد مدنيني آخرين -من ضمنهم سكان 

داريا ورشق حلب- فإن ذلك يشري إىل أنها جزء من اسرتاتيجية منهجية واسعة النطاق، وبالتايل ميكن اعتبارها جرائم ضد اإلنسانية. 

سيبحث هذا التقرير يف آليات ووسائل الهندسة الدميغرافية املتبعة من قبل الدولة يف سوريا من خالل دراسة حالة ملدينة حمص التي فقدت 

أكرث من نصف تعدادها السكاين ما قبل الحرب بني عامي 2011 و2014. 

املنهجية

تم جمع املصادر األولية لهذا التقرير من خالل مقابالت وإحصائيات ومتابعة اتصاالت مع ستة عرش سوري ممن ُهّجروا من مدينة حمص. تم 

جمع املعلومات أيضا من خالل مقابالت تكميلية مع 31 مصدر ثانوي من ضمنهم صحفيني سوريني وقادة مجتمع مدين وسكان سابقني لديهم 

معرفة مفصلة عن حمص. استندت الخلفية اإلضافية والبحوث املساعدة عىل تقارير صحفية، دراسات سابقة وتحليل لبيانات مفتوحة املصدر 

كصور األقامر الصناعية. 

األشخاص الذين تم التواصل معهم إلجراء هذه الدراسة هم أشخاص مهجرون من مجتمعاتهم يف الفرتة ما بني 2011-2014. سنوات التهجري 

موزعة عىل الشكل التايل: (5)2014- (3)2013 – (7) 2012- (1) 2011. أحد عرش مشاركا كانوا ما زالوا يف حمص يف الوقت الذي أجريت 

فيه املقابالت: خمسة منهم يف منطقة الوعر املحارصة، خمسة يف مناطق حمص الريفية املحارصة، وواحد يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 

يف املدينة. الخمسة الباقون موزعون 2 يف األردن و2 يف تركيا و1 يف أوروبا. من بني املشاركني كان هناك  15من الذكور وامرأة واحدة. تم انتقاء 

املشاركني من خالل إحاالت متسلسلة من شبكات اتصال متواجدة عىل األرض ويف الخارج. وبسبب املخاوف األمنية تم تغيري جميع األسامء يف 

هذا التقرير. 

أجرى الباحثون جميع املقابالت عن بعد باللغة الغربية عرب تطبيق واتساب، فيسبوك أو سكايب. بالنسبة لعدد من األشخاص كان ال بد من 

إجراء عدة جوالت ملتابعة املحادثات وتبادل املعلومات بعد االتصال األصيل. عىل الرغم من تفضيل االتصال الصويت إال أن خمسة أشخاص 

من أصل ستة عرش مل يكن ممكنا االتصال بهم صوتيا بسبب مشاكل تقنية أو أسباب أمنية، وبدال عن ذلك أجابوا عىل استبيان من 21 سؤال 

حول تجاربهم. استخدمت هذه األسئلة كإطار عمل للباحثني أثناء إجراء املقابالت املبارشة، لكنها مل تستخدم كنص رسمي. استخدم الباحثون 

تقديراتهم الخاصة لتجاوز أو تعديل األسئلة كام يناسبهم وسألوا أسئلة إضافية تتعلق باملحادثات. 

بذلت الجهود لتجنب الطرح املتعمد للمعتقدات الطائفية أو السياسية. سئل األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت عن تجاربهم ومل يتم 

سؤالهم أسئلة من املمكن أن تثري حساسية ما لتحديد هوياتهم الدينية أو اإلثنية أو خلفياتهم املهنية. مع ذلك، أعطى معظم الناس هذه 

املعلومات املحددة أثناء السياق الطبيعي للمحادثات. 

.<www.state.gov> ،2010 8 أيلول ،»Syria Background Note« ،3  وزارة الخارجية األمريكية

4  عبادة كوجان، »بابا عمرو مرشوع »استيطاين« يجرد أهله من حقوقهم. رغم تهجري نصف سكانها، دميغرافيا حمص تحافظ عىل ثباتها حتى اآلن«، عنب بلدي، 31 كانون الثاين 2016،

.<www.enabbaladi.net> 

https://www.state.gov/outofdate/bgn/syria/158703.htm
http://www.enabbaladi.net/archives/62787
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التحديات 

 شكلت الطبيعة الحساسة للموضوع التحدي األسايس للباحثني يف تحديد األشخاص الذين سيجرون معهم املقابالت لهذا التقرير. العديد من 

اإلحاالت رفضت أو مل تستطع املشاركة والحديث حول تجاربها. عدم الرغبة يف التحدث كان بشكل عام ناتجا عن الخوف من االنتقام منهم أو 

من عائالتهم من قبل الحكومة السورية. مل يشعر أحد املهجرين الذين هربوا إىل منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية يف مدينة حمص 

باألمان ليتواصل بشكل مبارش مع فريق العمل، لكنه كان مستعدا لتقديم إجاباته مكتوبة لدى طرف ثالث. االتصاالت يف املناطق الخاضعة 

لسيطرة الحكومة مراقبة بشكل كثيف. يف هذه الحالة تم توزيع استبيان مكتوب من 21 سؤال، وتم تقديم األجوبة بدون أسامء إىل طرف 

ثالث موجود عىل األرض. عىل الرغم من أن جهات االتصال اقرتحت العديد من األشخاص للتواصل ضمن املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، 

إال أن أحدا منهم مل يشعر باألمان الكايف للتواصل مع فريق البحث. 

يعيش عدد من األشخاص املهجرين من وسط مدينة حمص اآلن يف مناطق أخرى من املحافظة تقع تحت الحصار، حيث هناك نقص يف توفر 

الكهرباء واإلنرتنت. مل يتمكن ثالثة من هؤالء األشخاص ممن يعيشون يف منطقة الوعر وآخر يف الريف الشاميل املحارص من إجراء مكاملات 

صوتية وأجابوا بدال عن ذلك عىل استبيان خطي. إن عدم االستقرار الذي يواجهه هؤالء األشخاص الذين ما زالوا يعيشون يف مناطق النزاع قلّص 

من إمكانية إجراء اتصاالت متابعة متعلقة بالدراسة، حيث أنه من املفهوم أن يكون للمخاوف األمنية أولوية عىل مناقشة التجارب السابقة.
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السياق القطري

سوريا دولة استبدادية متنوعة السكان ذات أغلبية سنية تحكمها عائلة األسد منذ سبعينيات القرن املايض5. تحت حكم األسد، تحولت سوريا 

إىل دولة علامنية قومية بهيكلية سلطة تعطي أفضلية ألعضاء األقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة األسد. عمل النظام عىل تأمني الوالء من 

قبل األقليات املختلفة وأغلبية السنة الحرضيني من خالل االستثامر يف نخبة رجال األعامل يف املدن الكربى كدمشق وحلب. يف ظل هذا النظام، 

جرب السوريون عدة أشكال من القمع، أما املعارضة فلم تكن مقبولة لديه بأي شكل من األشكال. مع ذلك، كان العديد من الناس مبن فيهم 

طبقة رجال األعامل السنة يقّدرون استقرار الوضع. كنتيجة لذلك، مل تشكل الهويات الطائفية عائقا كبريا أمام التعايش والتامسك االجتامعي. 

لكن كل ذلك تغري منذ بداية الرصاع. 

يف آذار 2011، انترشت االحتجاجات التي بدأت يف مدينة درعا الجنوبية عرب أرجاء البالد، مع خروج السوريني لبث مظاملهم ضد نظام األسد، 

مطالبني بإصالحات متنوعة. مع أن االحتجاجات بدأت سلمية، إال أن الحكومة استجابت بشن حمالت عنيفة. بدال من إسكات املتظاهرين، 

دفع هذا الرد األويل العنيف البالد نحو مسار من العنف املتصاعد، فقاد املنشقون عن الجيش الجهود املبذولة لتنظيم دفاع مسلح تحول الحقا 

إىل مقاومة مسلحة ضد نظام األسد. عملت الحكومة السورية عىل تصنيف االنتفاضة الدميقراطية السلمية كحراك طائفي عنيف، باإلضافة 

الستخدام الدعاية والرسائل االستفزازية، وتشكيل ميليشيات الشبيحة املوالية للحكومة6، واالغتيال املستهدف لألقليات الذي أشعل الخوف 

وحرض عىل العنف. يف نهاية املطاف، تم تفعيل الهويات الطائفية كأدوات للتعبئة عىل جانبي الرصاع، ومع مرور الوقت أصبحت الديناميكية 

الشيعية/العلوية مقابل السنية جانبا بارزا من جوانب الحرب.

.<www.chathamhouse.org> ،2015 تشاتام هاوس املعهد املليك للعالقات الدولية، 4 ترشين الثاين ،»Hands of Power: The Rise of Syria’s Assad Family« ،5  نيل كويليام

6  يستخدم مصطلح شبيحة يف سوريا لوصف امليليشيات املسلحة املوالية للحكومة والقوات شبه العسكرية. يعرف الشبيحة بأنهم من يقومون باألعامل السيئة بدال عن الجيش السوري وأنهم متورطون 

بجرائم مبا فيها التعذيب واالغتصاب والنهب.

حمص

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/hands-power-rise-syrias-assad-family


15   ! PAX & TSIال عودة إىل حمص

 خريطة 1:

سوريا

حمص ما قبل الحرب

تقع حمص يف الوسط بني حلب ودمشق، وهي مبثابة بوابة اسرتاتيجية نحو املركز الَعلَوي يف الساحل. تستضيف حمص بعض أهم املؤسسات 

العسكرية يف البالد. قبل الحرب، كانت حمص ثالث أكرب مدينة يف سوريا بعد حلب ودمشق، وكانت تعرف بكونها مركزا اقتصاديا وصناعيا. 

كانت مدينة حمص متنوعة بسكانها، ففيها غالبية سّنيّة ونسبة ال بأس بها من األقليات العلوية واملسيحية7، بدأت هجرة العلويني إىل حمص 

منذ 20-30 سنة، حني بدأ العلويون يف القرى والبلدات املجاورة االنتقال للمدينة. تجمع السكان الجدد بداية يف الطرف الجنويب-الرشقي 

من املدينة وكونوا أحياء ذات غالبية علوية، عىل الرغم من أن ديناميكية األغلبية-األقلية مل تكن ديناميكية عدائية يف ذلك الوقت8. تواجد 

املسيحيون كأقليات يف عدة أحياء، وشكلوا غالبية يف حي الحميدية قرب وسط املدينة.

وبعيدا عن الديناميكيات االجتامعية الكامنة وراء هيكل السلطة يف سوريا، مل يكن هناك سوى القليل من الدالئل الواضحة عن االنقسام 

الطائفي بني سكان حمص قبل الحرب. عىل اختالف انتامءاتهم، عمل السكان وعاشوا وتفاعلوا فيام بينهم يف مدينة تعددية، وهذا ما أكده 

العديد من األشخاص ممن أجريت معهم املقابالت. عىل سبيل املثال، عندما طلبنا من شخص اسمه إبراهيم أن يصف حيه الذي يدعى البياضة 

قبل الحرب، قال:

  9 »Homs: Syrian revolution’s fallen ‘capital’« ،وأخبار يب يب يس  ،<gro.wrh.www> 2011 7  هيومان رايتس ووتش »وكأننا يف حرب، قمع املتظاھرين يف محافظة حمص« 11 ترشين الثاين

.<moc.cbb.www> ،2015 كانون  األول

<library.fes.de>. ،2013 فريدريك إيربت ستفتنغ، آذار ،»The Alawite Dilemma in Homs« ،8  عزيز نقاش

https://www.hrw.org/ar/report/2011/11/11/256265
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15625642
http://library.fes.de/pdf-files/iez/09825.pdf
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“ قبل املشاكل كنا نحن والعلويني ما كنا نفكر بني مسيحي أو كردي وال بني شيعة وال بني سني. كنا نحتفل مع االكراد. كنا نحتفل مع املسيحي 

 عىل العيد. كنا مشرتكني. يف رمضان نحن صمنا وجرياننا املسيحيني أو العلويني ما يأكلون أو يرشبون امامنا، كنا نحرتم بعضنا. 

 الناس كلهم تغريت، اإلنسان بيكره اإلنسان، الجار بيكره جاره، حتى السني بني بعضهن يكره بعض.

قبل املشاكل كانت فرحتنا واحدة، ونحزن مع بعض. مع وفاة عند بيت علوي الكل يحرض بالوفاة ونحزن عليه وكان جار عزيز نبك عليه لو 

علوي، مسيحي أو كردي، ما يف اي مشكلة مع الطائفة. كانت الحياة بسيطة. ال أحد يفكر يف األمور السياسية. إذا جار ما شفته يومني اسأل 

عليه شو ما يكون مسيحي او علوي او شو ما كان. إذا جار عنده صعوبة بدفع االجار نساعده، من الجريان كلهم نجمع، شو هي املصاريف 

نجمعها وال نقبل ينقص يش. مو عىل جيلنا عىل جيل لقبلنا9. “

وأكرث من ذلك، كان من الصعب عىل طالب غادر حمص قبل بداية النزاع لدراسة القانون يف دمشق، أن يتذكر الخلفيات الدينية ألصدقائه فهو 

مل يحاول حتى أن يسألهم. مهند، مهجر من حي القرابيص قال: “مل يكن هناك انقسامات طائفية بني الشيعة مقابل السنة، كان اللباس نفسه 

وننظر نفس اليشء خاصة مع النساء لتلبس الحجاب، متاما مثل النساء السنة. مل يعلم الناس باالنقسام الطائفي واالختالفات العرقي10.”

عىل الرغم من وجود هذا التسامح بني الجريان، لكنه مل يكن ينطبق عىل الحكومة السورية. حتى قبل اندالع انتفاضة 2011، كان الكثري من 

سكان حمص غري راضني عىل مبادرة إعادة التطوير التي أُطلق عليها اسم “حلم حمص” والتي قادها محافظ حمص آنذاك إياد غزال. بدأ مرشوع 

حلم حمص بتهجري السكان من أحياء مزدحمة يف وسط املدينة وجنوب غربها مبا فيها منطقة بابا عمرو، جوبر وكفرعايا من أجل بناء مجموعة 

واسعة من ناطحات السحاب الزجاجية الحديثة ومراكز التسوق11. ترافق املرشوع بحملة مصادرة أرايض وإخالء بدأت عام 2009، وعىل الرغم 

من الحملة التجارية الالمعة، فإنه مل ينل شعبية كبرية. أطلق سكان حمص عىل هذا املرشوع اسم »كابوس حمص«12. 

حقيقة أن مخطط مرشوع “حلم حمص” الكبري مل يقرتب من الحارات التي يسيطر عليها العلويون تدفع نحو االستنتاج بأن مرشوع إعادة 

التطوير الحرضي هذا صمم ليغري الرتكيبة الدميغرافية ملدينة حمص13. خالل األيام األوىل لالحتجاجات يف سوريا -قبل أن تدفع حمالت القمع 

الحكومية العنيفة املحتجني عرب البالد لتوحيد املطالبة بإسقاط النظام- كانت املظاهرات يف مدينة حمص تنادي إلقالة إياد غزال. 

االحتجاجات والعنف

مع اجتياح الربيع العريب لشامل أفريقيا، وسقوط األنظمة االستبدادية، كان لدى حكومة األسد الوقت الكايف للتخطيط. قبل انطالق أوىل 

املظاهرات يف سوريا بفرتة طويلة -قبل خروج أهايل درعا يف احتجاجات ليطالبوا بإطالق رساح أبنائهم املراهقني املخطوفني- أرسلت دمشق 

رسائل إىل ضباطها العسكريني يف حمص ليحرّضوا لهجامت من قبل عصابات سّنيّة إرهابية14. سعت الحكومة، من خالل خلق رواية التهديد 

الطائفي، إىل تقويض أية مطالب رشعية وسلمية ودميقراطية للمحتجني. وبناء عىل ذلك، ردت الحكومة السورية عىل املظاهرات السلمية 

يف سوريا بعنف منذ البداية. مبرور الوقت دفع العنف املتصاعد بعض املتظاهرين لتنظيم وتسليح أنفسهم، يقودهم منشقون من الجيش 

السوري.

خرج سكان حمص يف احتجاج سلمي يف 18 آذار 2011 بعد أسابيع قليلة من بداية التوتر يف مدينة درعا الجنوبية. كانت أكرب تظاهرة وأكرثها 

حامسا تلك التي جرت يف وسط املدينة قرب جامع خالد ين الوليد وساحة الساعة الجديدة والتي ساهمت بإطالق اسم “عاصمة الثورة” عىل 

مدينة حمص. رسعان ما حشدت أجهزة أمن الدولة رجاال علويني للرد عىل املظاهرات املناهضة للحكومة، لتقوم بإرسالهم يف مظاهرات مضادة 

ضمن األحياء السنية، وتشجيع الخطاب الطائفي. وأصبحت منطقة الزهراء، وهي أكرب تجمع علوي يف حمص، بؤرة مليليشيات الشبيحة الداعمة 

للحكومة. مل تكن مصادفة أن أحد األشخاص الذين قابلناهم هو أحد سكان تلك املنطقة وكان قد غادر حمص يف بداية األحداث عام 2011. قال 

رامي أنه قد هرب بسبب تعرض عائلته للمضايقات من قبل العلويني. “عندما بدأت الثورة بدأ جرياننا يعاملوننا كأعداء ... ال أستطيع أن أتصل مع 

9  ابراهيم، تم حجب االسم الحقيقي.

10  مهند، تم حجب االسم الحقيقي، القرابيص.

<www. ،2016 11  عبادة كوجان، »بابا عمرو مرشوع »استيطاين« يجرد أهله من حقوقهم. رغم تهجري نصف سكانها، دميغرافيا حمص تحافظ عىل ثباتها حتى اآلن«، عنب بلدي، 31 كانون الثاين

.enabbaladi.net>

12  بسمة أتايس، »Syria Broke My Grandfather’s Heart« هفينغتون بوست،1 متوز www.huffingtonpost.com> 2016>، نوارة محفوظ، A Syrian City’s Life, Amid the Fighting « » ذا 

.<wsimag.com> ،2014 وول سرتيت إنرتناشيونال، 25 شباط ›»Homs sweet Homs!« ،مروة صابوين ،<www.newyorker.com> 2013 نيويوركر،21 حزيران

.<carnegieendowment.org>  2016كارنيجي إندومنت، 22 ترشين الثاين «Syria’s Path From Civic Uprising to Civil War«،13  هيكو ومين

.<library.fes.de> ،2013 فريدريك إيربت ستفتنغ، آذار ،»The Alawite Dilemma in Homs« ،14  عزيز نقاش

http://www.enabbaladi.net/archives/62787
http://www.enabbaladi.net/archives/62787
http://www.huffingtonpost.com/basmaatassi/syria-broke-my-grandfathe_b_10777072.html
http://wsimag.com/economy-and-politics/7547-homs-sweet-homs
http://www.newyorker.com/news/news-desk/a-syrian-citys-life-amid-the-fighting
http://carnegieendowment.org/2016/11/22/syria-s-path-from-civic-uprising-to-civil-war-pub-66171
http://library.fes.de/pdf-files/iez/09825.pdf
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مبان عرصية تحيط بساحة الساعة يف صورة تخيلية ملدينة حمص

مخطط تخييل لحلم حمص

أصدقاء لبعدن هناك. حتى أصدقايئ العلويني تحولوا ضدي قائال إنني إرهايب غري مرغوب فيه 15.”

مل ينَسق جميع العلويني فورا وراء رواية الحكومة الطائفية، لكن كل ذلك تغري بعد العدد الكبري من االغتياالت الطائفية التي دفعت مبجتمع 

حمص العلوي للتجمع حول النظام. يف نيسان 2011 تم قتل العميد عبدو التالوي بوحشية باإلضافة البنيه وابن أخيه يف حي الزهراء، وتم 

عرض جثثهم املشوهة عرب اإلعالم عرب اإلعالم16. ويف 17 متوز، وجدت ثالث جثث أخرى لشبيحة علويني مشوهة ومرمية يف منطقة مهجورة. ردا 

عىل ذلك، ثار علويو حمص وخربوا وحرقوا محالت السنة وقتلوا ثالثة أشخاص17. استمر الوضع بالتفاقم خالل 2011، فكان هناك مظاهرات 

واعتقاالت وحمالت قمع عنيفة من ضمنها عدة عمليات تطهري كبرية يف أيار وترشين الثاين استخدمت فيها الحكومة الدبابات18. كانت 

الدالالت الطائفية موجودة طيلة فرتة التصعيد يف حمص.

يف عام 2012، وصل العنف يف حمص إىل مستوى جديد. كان حي بابا عمرو املضطرب والذي كانت تسيطر عليه قوات املعارضة املسلحة يف ذلك 

الوقت، أحد أول األماكن التي شهدت استخدام القوة املفرطة من الجيش السوري. يف الرابع من شباط 2012، وصل النزاع ملرحلة جديدة يف حمص 

حيث أطلقت الحكومة السورية حملة عسكرية كبرية ضد عدة أحياء من مدينة حمص، ويقال إن عدد الضحايا بلغ أكرث من مئتي شخص قتلوا 

15  رامي، تم حجب االسم الحقيقي، الزهراء.

<library.fes.de>. ،2013 فريدريك إيربت ستفتنغ، آذار ، »The Alawite Dilemma in Homs«،16  عزيز نقاش

<www.nytimes.com>. ،2011 نيويورك تاميز، 18 متوز ،»Deaths in Syria Tied to Rift Between Sects« ،17  ندى بكري

<understandingwar.org>. ،2011 معهد دراسات الحرب، كانون األول  »The Struggle for Syria in 2011«،18  جوزيف هوليدي

http://library.fes.de/pdf-files/iez/09825.pdf
http://www.nytimes.com/2011/07/19/world/middleeast/19syria.html
http://understandingwar.org/sites/default/files/Struggle_For_Syria.pdf
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بالقذائف وحدها19. بحلول التاسع من شباط كانت قوات الحكومة قد أحكمت الطوق عىل حي بابا عمرو وقطعت الطريق عىل املسلحني واملدنيني 

عىل حد سواء20. خالل الحصار الوحيش تعرضت بابا عمرو للهجوم بالدبابات، الهاون ونريان القناصة. استمر االعتداء حوايل شهر قبل أن يقوم مقاتلو 

املعارضة-الذين كانوا يتشكلون حينها من عنارص منشقة عن الجيش السوري-باالستسالم. بني مئات الضحايا املدنيني كان هناك مراسلون أجانب مثل 

ماري كولفني ورميي أوشليك، واللتان قتلتا يف هجوم استهدف املركز اإلعالمي21. يف اليوم الذي سبق مقتلها، قالت ماري كولفني يف مقابلة أجريت 
معها “إن قوات الحكومة تقصف املدنيني بال رحمة أو مسؤولية ”.22

وصف تحليل ملنظمة هيومن رايتس ووتش بذات الطريقة شدة الهجامت التي استهدفت املناطق املدنية من بابا عمرو ورفض الحكومة 

السامح للمدنيني بالخروج اآلمن من املنطقة23. تحولت معظم األبنية يف الحي إىل دمار بحلول شهر آذار 2012، حني استعادت القوات 

السورية السيطرة24. أصبح استخدام الحصار واستهداف املدنيني وتدمري البنى التحتية فيام بعد أهم ثالث وسائل تتبعها الحكومة إلجبار 

املدنيني عىل الخروج من حمص وباقي املناطق املدنية التي يسيطر عليها الثوار يف البالد. أثناء حصار وتدمري بابا عمرو وحدها، تم تهجري ما 

يقارب خمسني إىل ستني ألف شخص25.

مل يكن سقوط بابا عمرو يف آذار 2012 نهاية القتال يف حمص. يف األشهر التالية اندلع القتال يف عدة أحياء من املدينة. يف شهر آب، وثق ألول 

مرة استخدام الرباميل املتفجرة ضد أحياء مدينة حمص26. يف هذه األثناء، ارتكبت ميليشيات الشبيحة املوالية للحكومة عدة مجازر كبرية ضد 

املدنيني. كانت أهم هذه املجازر وأكربها مجزرة كرم الزيتون والتي راح ضحيتها حوايل 47 شخص تم إعدامهم يف 11-12 ترشين األول. وصف 

شهود عيان ممن نجو من املجزرة كيف طوق الرجال الحي ملنع هروب السكان قبل ارتكابهم للمجزرة. تم اغتصاب النساء وحرق األبنية وقتل 

<www.cbsnews.com>. ، 2012 4 شباط »Syria denies massacre of 200 in Homs« ،19  يس يب أس نيوز

<www.bbc.com>. ،2015 9  كانون  األول »Homs: Syrian revolution’s fallen ‘capital’« ،20  أخبار يب يب يس

<www.newyorker.com>. ،2012 ذا نيويوركر، 2 آذار ،»The Fall of Homs«  ،21  جون يل أندرسون

<www.bbc.com>. ،2015 9  كانون  األول »Homs: Syrian revolution’s fallen ‘capital’« ،22  أخبار يب يب يس

2012<www.hrw.org>. 23  هيومان رايتس ووتش، »سوريا: صور جديدة للقمر الصناعي تُظهر القصف يف حمص«، 2 آذار

<www.theguardian.com>. ،2012 ذا غارديان، 1 آذار »Battle for Baba Amr – timeline« ،24  ماثيو ويفر

 <www.un.org>.،2012 12 آذار ،»Press Conference on Syria by Emergency Relief Coordinator« ،25  األمم املتحدة

26  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان،"Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic” ، 12 شباط  )نرش يف 5 آذار 2014 

 .<www.ohchr.org>

مجزرة كرم الزيتون
اعتداء ملدة شهر وحصار 
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http://www.cbsnews.com/news/syria-denies-massacre-of-200-in-homs/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15625642
http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-fall-of-homs
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15625642
https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/02/245473
https://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/battle-baba-amr-timeline-syria
http://www.un.org/press/en/2012/120312_Amos.doc.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
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عائالت بكاملها داخل منازلها27. 

يبد و أن و حشية الجرائم كام وصفها املشاركون كانت قد صممت لتخويف السكان وإجبارهم عىل الهرب. وصف إبراهيم من حي البياضة الطبيعة 

الطائفية لهذه الجرائم: “اغتصبوا النسوان وقتلوا االطفال. والله العظيم قتلوهم بالسكاكني وكتبوا عىل رأسهم يا حسني. كانت امرأة حامل 7 أشهر 

قتلوها بالسكني وأخدوا الولد من بطنها وكتبوا عىل جبينه “يا حسني”. متل باألفالم الرعب.”28 مل تكن هذه املجازر عشوائية بحسب طارق من حي دير 
بعلبة: “منذ اول املجازر، كانت اإلرادة لتغيري الدميوغرافيا واضحة يقتل الناس من طائفة معينة يف مناطق معينة.”29

التهجري

أطلق العنف املستخدم يف النصف األول من 2012 موجة التهجري الرئيسية األوىل، حيث خرج اآلالف من األحياء السنية املضطربة يف املدينة30. 

باإلضافة للمجازر املشار إليها، تعرضت األحياء لقصف يومي باألسلحة الثقيلة مبا يف ذلك قصف الدبابات، وتعرض الناس لالعتقال واملضايقات 

وتم إجبار البعض عىل املغادرة من قبل القوات املوالية للحكومة. أحد املشاركني يف الربنامج، طارق من حي دير بعلبة قال إن أكرث الناس الذين 

كانوا يعيشون هناك هربوا عندما استعادت قوات الحكومة السيطرة عىل املنطقة بداية 2012، لكن حوايل 250-300 شخص رفضوا املغادرة، 

“اعتقدوا أن النظام مل يكن بربريا كفاية لقتل األبرياء الذين مل يشاركوا يف االحتجاجات والذين كانوا يعملون معه«. بحسب طارق، تم قتل كل 

27  هيومان رايتس ووتش، »بدم بارد: عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء عىل يد قوات األمن السورية وامليليشيات املوالية للحكومة« 9 نيسان www.hrw.org> ،2012> و آن برنارد،

. <www.nytimes.com>2012 نيويورك تاميز، 12 آذار»Massacre Is Reported in Homs, Raising Pressure for Intervention in Syria« 

28  إبراهيم، تم حجب االسم الحقيقي، البياضة.

29  طارق، تم حجب االسم الحقيقي، دير بعلبة.

30  عبادة كوجان، »بابا عمرو مرشوع »استيطاين« يجرد أهله من حقوقهم. رغم تهجري نصف سكانها، دميغرافيا حمص تحافظ عىل ثباتها حتى اآلن«، عنب بلدي، 31 كانون الثاين 2016، 

.<www.enabbaladi.net>

 أنقاض املباين يف بابا عمرو بعد الحصار

https://www.hrw.org/ar/report/2012/04/09/256313
http://www.nytimes.com/2012/03/13/world/middleeast/death-toll-in-homs-rises.html
http://www.enabbaladi.net/archives/62787
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الذين بقوا هناك عىل أيدي ميليشيات الشبيحة املوالية للنظام يف مجزرة يف نيسان 31.2012 تم توثيق روايته من مصادر مستقلة32.

 

يف هذه األثناء، قامت قوات الحكومة وامليليشيات املوالية بشكل متكرر بخطف النساء واالطفال والرجال واغتصابهم يف مدينة حمص أثناء 

الهجامت. روال، إحدى املشاركات من حي الحمراء بحمص وصفت كيف استخدم النظام النساء كسالح حرب33. قالت روال إن الخوف من 

اغتصاب امليليشيات كان سببا رئيسيا لهروب العديد من النساء الاليت كانت تعرفهن من حمص. كانت األدلة عىل استخدام هذا العنف الجنيس 

كجزء من سياسة منهجية للتخويف والتعذيب قوية جدا لدرجة أن لجنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان والخاصة 
بالجمهورية العربية السورية وجدت أنه ميكن مالحقة جرائم االغتصاب هذه “كجرائم ضد اإلنسانية.”34

بحلول شهر حزيران 2012، كانت الحكومة قد أخلت واستولت عىل أجزاء كبرية من أحياء بابا عمرو، كرم الزيتون، جب الجنديل، عشرية، 

املريجة، دير بعلبة والبياضة35. معظم هذه األحياء مجاورة ألحياء علوية. تشري دراسات أجريت عىل السكان العلويني أنهم كانوا يشعرون 

بالصدع الطائفي وكانوا مدركني متاما ألهداف هذا التهجري36. يقول رجل علوي يف حي الزهراء نقال عن رويرتز: “املناطق السنية فارغة، عىل 
األقل تلك التي طالبت بالحرية.”37

 كان هناك نهب ورسقات من قبل امليليشيات الطائفية املوالية للحكومة حتى يف املناطق التي مل تدمر منازلها. عىل سبيل املثال، يف قرية 

الحاصوية شامل منطقة القصور حيث بقيت املنازل بدون تدمري، ال يشعر سكانها الذين هربوا منها بسبب املجازر أن بإمكانهم العودة وذلك 

بسبب الرسقات. زاهر، أحد سكان الحاصوية السابقني قال: “ال الحي مو مترضر الناس طلعت منه بسبب الخوف بعد املجزرة يعني مو من 

القصف. يعني االبنية موجودة مو مهدمة بس كل يش داخل البيوت مرسوق مايف اغراض بنوب38.” يصف سكان سابقون ملناطق أخرى مل تدمر 

أغلب منازلها كالزهراء الوضع ذاته. يقول طارق من حي دير بعلبة املجاور: “كان يقول النظام أن اإلرهابيني يعيشون هناك وأخذوا جميع 
االشياء الثمينة بدون عقاب.”39

كان النهب شديدا، ويف حاالت عديدة تم تجريد املنازل حتى من األنابيب واألرضيات، مام جعلها غري قابلة للسكن. البضائع املرسوقة كانت تباع يف 

“أسواق السنة” يف األحياء الَعلوية يف املدينة، والتي سميت أحيانا بأسامء املجتمع الذي رسقت منه. عالء، من حي الخالدية وصف العنف املستمر 
والرسقات وقال: “النظام عم مينع اعادة الناس إىل املدينة ... هذا كل بيبني ان يف نشاط لتغيري دميوغرافيا مدينة حمص.”40

يف متوز 2012، قامت الحكومة باستخدام هذا التكتيك يف باقي األحياء التي تسيطر عليها املعارضة حيث استمرت املقاومة يف األماكن التي تجّمع 

فيها العديد ممن هربوا من املجازر السابقة. بدأت القوات املوالية للحكومة بفرض حصار عىل األحياء التي تسيطر عليها املعارضة يف وسط املدينة 

والشامل، مبا فيها: املدينة القدمية، الخالدية، القصور، القرابيص وجورة الشياح. بدأت عمليات اإلغالق يف رشق املدينة حيث كانت قوات الحكومة 

قد أحكمت السيطرة عىل املناطق املجاورة لها مثل باب السباع وجب الجنديل. وازدادت القيود حتى باتت نقطة الوصول الوحيدة عرب جورة 

الشياح إىل الوعر يف الشامل الغريب طريقا خطرا41. خلق هذا جيبا محارصا يف املكان الذي كان سابقا وسط حمص املكتظ بالسكان. 

مع مرور الوقت تم استنزاف السكان الذين بقوا يف املنطقة بعد انخفاض الظروف املعيشية بسبب الحرمان واملعارك التي أجربت مزيدا من 

العائالت عىل املخاطرة بحياتهم والهرب. بعد مرور سنة، استولت قوات الحكومة عىل قسم كبري من الخالدية وجورة الشياح. أدى ذلك لقطع 

31  طارق، تم حجب االسم الحقيقي، دير بعلبة.

32  فرانس The massacre that almost went unnoticed: a survivor tells his story« ،24«، 7 حزيران observers.france24.com/en> ،2012>، شبكة حقوق اإلنسان السورية، 

.<sn4hr.org> ، 6 2012 رايأ،»Documenting Deir Ba’alba Massacre in April 2012«

33  روال، تم حجب االسم الحقيقي، حي الحمراء.

34  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، »Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic، 12 شباط  )نرش يف 5 آذار 2014( 

.<www.ohchr.org>

35  عبادة كوجان، »بابا عمرو مرشوع »استيطاين« يجرد أهله من حقوقهم. رغم تهجري نصف سكانها، دميغرافيا حمص تحافظ عىل ثباتها حتى اآلن«، عنب بلدي، 31 كانون الثاين 2016، 

<www.enabbaladi.net>، وطارق، تم حجب االسم الحقيقي، من دير بعلبة.

.<library.fes.de> ،2013 فريدريك إيربت ستفتنغ، آذار ، »The Alawite Dilemma in Homs«،36  عزيز نقاش

.<www.reuters.com> 2012 19 حزيران ،»Alawite fortress and Sunni wasteland in Syria’s Homs« ، 37  رويرتز

38  زاهر، تم حجب االسم الحقيقي، من الحاصوية.

39  طارق، تم حجب االسم الحقيقي، من دير بعلبة.

40  عالء، تم حجب االسم الحقيقي، من الخالدية.

. <orient-news.net/ar> 2014 41  أورينت نيوز، »حصار اإلبادة الجامعية عىل مدينة حمص«، 29 آذار

http://observers.france24.com/en/20120607-massacre-survivor-tells-story-homs-deir-baalba-neighbourhood-army-security-forces-killed-residents-free-syrian
http://sn4hr.org/blog/2012/05/06/2852/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
http://www.enabbaladi.net/archives/62787
http://library.fes.de/pdf-files/iez/09825.pdf
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-homs-feature-idUSBRE85I0EI20120619
http://www.orient-news.net/ar/news_show/8401
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 خريطة 4:

مراحل حصار مدينة حمص 2014-2012

الطريق الوحيد إىل الوعر ووضع املدينة القدمية، القصور، والقرابيص تحت حصار شديد يف نهاية متوز 2013 بوجود ما يقارب 3500 شخص 

تحت الحصار42. تجدد القتال يف نهاية 2013، وبحلول عام2014  كانت الظروف اإلنسانية للمدنيني العالقني يف الجيب املحارص قد ساءت 

للغاية، فلم يعد هناك عناية طبية، أو ماء نظيف، أو طعام أو كهرباء. 

.<orient-news.net/ar>   2014 42  أورينت نيوز، »حصار اإلبادة الجامعية عىل مدينة حمص«، 29 آذار

http://www.orient-news.net/ar/news_show/8401
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نقل السكان

بدأت سلسلة من املفاوضات متعددة االطراف بني قوى املعارضة والحكومة، بوساطة إيرانية وروسية ورقابة األمم املتحدة. أدت هذه 

املفاوضات لالتفاق عىل نقل املقاتلني واملدنيني الذين تبقوا إىل خارج املدينة. يف الفرتة ما بني 7-9 شباط 2014، بدأ إخالء املنطقة املحارصة يف 

وسط املدينة خالل سلسلة نقل إجباري للسكان. أشار تقرير لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل( صدر يف حزيران 2014 أن 

هناك 100 شخص فقط مل يتم تهجريهم43. عىل الرغم من أنها سميت أحيانا “عمليات إجالء”، إال أن هذا النوع من الصفقات هو يف واقع األمر 

عمليات استسالم قرسية تجرى باإلكراه، حيث ال يكون أمام السكان املحارصين سوى االستسالم أو املوت. وصف مهند، أحد املشاركني يف هذا 

املرشوع، عمليات النقل القرسي قائال: “اضطر الناس إىل الفرار، نزح الناس مع ثيابهم عىل ظهرهم.”44 استمر املدنيون الذين تم تهجريهم ضمن 

اتفاقية حمص واتفاقيات أخرى مشابهة يف مواجهة العنف املوجه والقمع حتى بعد مغادرتهم ألحيائهم، وقلة قليلة فقط سمح لهم بالعودة.

بوجود مراقبني لألمم املتحدة، تم تعبئة املقاتلني واملدنيني يف باصات خرض حكومية ونقلهم إىل الوعر أو إىل الريف الشاميل لحمص. ما زالت 

منطقة الوعر والريف الشاميل لحمص تحت حصار القوات املوالية للحكومة حتى اليوم. منذ ذلك الوقت تحولت هذه الباصات الخرضاء إىل 

رمز يسء السمعة السرتاتيجية االستسالم أو التجويع والنقل السكاين اإللزامي املتبعة من الحكومة. 

أثارت مشاركة األمم املتحدة يف اتفاقية حمص والتهجري القرسي للسكان جدال كبريا. شعر العديد من سكان حمص املهجرين بأن مشاركة األمم 

املتحدة متثل تواطؤا مع جهود الحكومة لتهجري السكان السّنة. “كنا نتمنى لو قّدموا لنا الغذاء بدال من ذلك،” قال أحد سكان القرابيص45. 

“مش مفروض لألمم املتحدة أن يكون لها دور يف تغيري الدميوغرافية ملدينة، بل دورها يف مساعدة املدنيني،” قال شخص آخر من جورة 

الشياح46.

واجهت األمم املتحدة انتقادات خاصة لفشلها يف حامية أولئك الذين أجربوا عىل املغادرة يف ظل االتفاقية، حيث أن الحكومة السورية اعتقلت 

املئات ممن تم إخالؤهم أثناء “فحصهم”47. تشري التقارير إىل أنه تم تعذيب بعض هؤالء األشخاص وقتلهم48. أطلق رساح العديد منهم ولكن 

ليس جميعهم. أعيد اعتقال بعض ممن أخيل سبيلهم عىل الحواجز الحكومية49.

يبدو بأن النازحني يتشاطرون االفرتاض الزائف بأن وجود األمم املتحدة يؤمن لهم مستوى من الحامية من انتهاكات الحكومة. وجد تقرير 

ملجموعة الحامية العاملية يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن لدى الجهات الفاعلة يف الشأن اإلنساين خوفا من أنه “مل يتم إبالغ 

الناس بشكل صحيح عن ظروف اإلخالء اإلنساين، ورمبا أخطأوا فهم وجود الجهات الفاعلة يف الشأن اإلنساين، مبا فيها األمم املتحدة، كطرف 

ضامن لحاميتهم األمر الذي كان بعيدا كل البعد عن الواقع50”. كنتيجة مبارشة لهذا السيناريو، وضعت مفوضية شؤون الالجئني وثيقة “املعايري 

الدنيا للمشاركة يف عمليات اإلجالء اإلنساين املشرتك بني الوكاالت51” يف محاولة لضامن التزام جهود وكاالت األمم املتحدة املستقبلية بالقوانني 

اإلنسانية الدولية وقوانني حقوق اإلنسان. لسوء الحظ، مل تتضمن الوثيقة سوى القليل من املبادئ التوجيهية العملية للوضع املعقد يف سوريا 

وفشلت يف تحسني مامرسة عمليات االنتقال القرسي وإجراء تغيريات ملحوظة يف دور وكاالت األمم املتحدة يف هذه العمليات. كان أحدث 

األمثلة ما جرى يف رشقي حلب والذي مياثل متاما ما حصل يف حمص قبل عامني. 

.<unhabitat.org> ،2014 حزيران ،»Neighbourhood Profile: Old City of Homs« ،43  موئل األمم املتحدة

44  مهند، تم حجب االسم الحقيقي، من القرابيص.

45  مهند، تم حجب االسم الحقيقي، من القرابيص.

46  عبد الله، تم حجب االسم الحقيقي، من جورة الشياح.

.<www.wsj.com> ،2014 وول سرتيت جورنال، 11 شباط ،»Fate of Hundreds of Men Evacuated From Homs and Detained in Doubt« ،47  سام داغر

.<www.amnesty.org> 2014 12 حزيران ،»updated briefing on sieges across syria« ،48  آمنيستي

.<www.globalprotectioncluster.org> 2014 ترشين الثاين ،»Humanitarian Evacuations in Armed Conflict« ،49  مجموعة الحامية العاملية

.<www.globalprotectioncluster.org> 2014 ترشين الثاين ،»Humanitarian Evacuations in Armed Conflict« ،50  مجموعة الحامية العاملية

 » Minimum Standards for participation, in humanitarian inter-agency evacuations, informed by international humanitarian and ،51  املفوضية العليا لشؤون الالجئني

.<www.refworld.org> 2014 23 شباط ،international human rights law »

http://unhabitat.org/neighbourhood-profile-old-city-of-homs/
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303874504579377250947171122%3E
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/023/2014/en/
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/news_and_publications/GPC-Seminar-Summary_Conclusions-04_2015-screen.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/news_and_publications/GPC-Seminar-Summary_Conclusions-04_2015-screen.pdf
http://www.refworld.org/docid/57a97e0b4.html


25   ! PAX & TSIال عودة إىل حمص

التهجري القرسي للسكان من القرابيص يف شباط 2014
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اآلثار

بعد النقل القرسي ونهاية الحصار، سمحت الحكومة السورية للسكان النازحني بالقرب من وسط املدينة بدخول األحياء املدمرة لوقت قصري 

لزيارة منازلهم وجمع ممتلكاتهم. استطاع بعض املشاركني يف املرشوع أو معارفهم زيارة منازلهم. إن إمكانية الزيارة القصرية هذه ومشاهدة 

الدمار كانت مبثابة عامل اإلثبات األخري لهم أنهم لن يستطيعوا العودة أبدا. “سمح للناس بالعودة لرؤية املنازل فقط ولكن يف الحقيقة شاهدوا 

الدمار”، هكذا وصف مهند الوضع52. 

يصف تقييم موئل األمم املتحدة لألحياء املدمرة بعض املخاوف من هذه العملية. وتجدر اإلشارة إىل أنه إن أراد السكان استعادة ممتلكاتهم 

فإن عليهم التقدم بطلب لدى مكاتب الرشطة املحلية وإبراز وثائق ملكية. مع ذلك، يشري موئل األمم املتحدة أنه مل يكن هناك تحقق فعيل 

من وثائق امللكية خالل عمليات تقديم الطلبات53. هذا يعني أن الحكومة استخدمت موافقات الرشطة كوسيلة لفحص األشخاص بدال من 

فحص وثائق امللكية، مام أثار قضايا حامية خطرية ستناقش بالتفصيل الحقا يف التقرير. عمليات كهذه تحرم أولئك الذين ال يستطيعون العودة 

إىل حمص أو مل تعد وثائق امللكية بحوزتهم من حقوقهم. 

منذ عام 2014، سمح ملجموعة صغرية من سكان حمص النازحني بالعودة للسكن يف أحياء محددة مثل القصور، القرابيص والحميدية. حي 

الحميدية ذو األغلبية املسيحية هو أحد األحياء القليلة التي سمح للناس بالعودة إليها وهو أيضا من أوائل األحياء التي متت معالجة وضعها 

عن طريق مشاريع إعادة التأهيل املدعومة من قبل األمم املتحدة، األمر الذي عزز من االستياء الطائفي بني النازحني. ال تزال أحياء أخرى كحي 

بابا عمرو والخالدية مدن أشباح كاملة وال يزال الوصول إليها محدودا. يقول طارق من دير بعلبة: “إذا حدا رجع وقال هذا البيت النا. يقول 
بدنا ترصيح من الحكومة. ال يجرؤ عىل طلب بعد اآلن.” 54

استمر اضطهاد الحكومة للمواطنني الذين نزحوا من وسط حمص ملناطق أخرى ضمن املحافظة. مثال واضح عن ذلك هو حي الوعر. حي 

الوعر هو منطقة حديثة يف الضواحي الشاملية الغربية ملدينة حمص. قبل الرصاع، كانت منطقة سكنية غنية باإلضافة لكونها موقعا لبعض 

املكاتب الحكومية. أثناء النزاع، هرب املزيد من سكان وسط حمص إىل الوعر، وغادرها أغلب سكانها األصليني فتحولت إىل منطقة للنازحني 

داخليا. 

يف البداية، هرب الناس من أحياء وسط حمص إىل حي الوعر القريب النتظار نهاية العنف، اعتقادا منهم أنهم سيعودون إىل منازلهم. لكن بعد 

خضوع وسط حمص لحصار جزيئ عام 2012، أصبح حي الوعر طريق الهروب الرئييس للمواطنني الهاربني ومقاتيل املعارضة عىل حد سواء. 

بدءا من ترشين الثاين 2013، قطعت قوات الحكومة وامليليشيات املرتبطة بها الطريق املتبقي بني الوعر ووسط املدينة باإلضافة للمداخل 

الخارجية، مام وضع حي الوعر تحت حصار كامل بوجود أكرث من مئة ألف شخص محارص يف داخله55. هرب العديد من مدينة حمص إىل 

املناطق الريفية يف الريف الشاميل للمحافظة، ووضعوا أيضا تحت الحصار. يبدو أن الهدف النهايئ لهذا الحصار كام هو الحال بالنسبة ألي 

حصار آخر هو تخفيض عدد السكان وتهجريهم. 

يف بعض الحاالت، تبع االضطهاد حتى أولئك الذين هربوا إىل أماكن أخرى من البالد. ويصف تقرير لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 

كيف قام الجيش السوري يف نيسان 2013 بقصف بلدة تدعى دير عطية يف ريف دمشق الشاميل حيث ذهب الكثري من أهل حمص ليعيشوا 

بأمان.  هددت الحكومة البلدة بأن القصف سيستمر إذا مل يغادرها أولئك النازحون. كنتيجة لذلك، أبلغ مكتب البلدية يف دير عطية النازحني 

أن “ أمامهم أربعة أيام للمغادرة قبل سحب حصتهم من الخبز56،« مام أجربهم عىل الهرب مجددا. واعتربت لجنة حقوق اإلنسان هذا العمل 

جرمية ضد اإلنسانية. ووصف رامي، من حي الزهراء يف حمص، سلسلة من عمليات النزوح قبل أن يهرب إىل األردن يف نهاية املطاف، “بعد 

توجهنا إىل الريف، زاد القصف أكرث وتابعنا الهرب ملناطق أخرى لكنها ايضا تعرضت للقصف57.” كام هو الحال بالنسبة للحصار، يبدو أن هذا 

االستهداف املتواصل لسكان حمص حتى بعد هروبهم من منازلهم مصمم ليخرجهم يف نهاية املطاف من البالد ومينع عودتهم.

52  مهند، تم حجب االسم الحقيقي، من القرابيص.

.<unhabitat.org> 2014 حزيران »Neighbourhood Profile: Old City of Homs« ،53  موئل األمم املتحدة

54  طارق، تم حجب االسم الحقيقي، من دير بعلبة.

.<siegewatch.org> 2016  »Siege Watch: First Quarterly Report on Besieged Areas in Syria – February 2016« ،55  باكس ومعهد سوريا

2013 .<www.ohchr.org> 56  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان »تقرير حول اللجنة الدولية املستقلة حول االحتياجات يف الجمهورية العربية السورية،« 18 متوز

57  رامي، تم حجب االسم الحقيقي، من الزهراء.

http://unhabitat.org/neighbourhood-profile-old-city-of-homs/
https://siegewatch.org/wp-content/uploads/2015/10/PAX-RAPPORT-SIEGE-WATCH-FINAL-SINGLE-PAGES-DEF.pdf
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 خريطة 5:

تقييم األرضار يظهر تدمري مستهدف ملدينة حمص,  2014
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  األمم املتحدة، إعادة التأهيل، حقوق املهجرين

منذ أن تم نقل آخر سكان مدينة حمص القدمية، بدأت وكاالت مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

جهود إعادة التأهيل يف بعض األحياء املدمرة بدعم من الدول املانحة وبالتعاون مع السلطات الحكومية السورية املحلية

هناك شفافية قليلة بخصوص اختيار األحياء املستهدفة يف جهود إعادة التأهيل األولية، لكن من املفرتض أن الحكومة السورية تمتتع بسلطة 

كبرية يف اختيار هذه املواقع وأنواع املشاريع، كونها تسيطر عىل الوضع األمني يف املنطقة. إن اختيار حي الحميدية املسيحي كأول موقع تتم 

إعادة تأهيله عززت هذه الفكرة لدى العديد من املراقبني58. قال أحد املشاركني يف الربنامج ممن ما زال أقاربهم يعيشون يف حمص أن إعادة 

متهيد الطرقات الواصلة إىل عدة مناطق يف وسط املدينة قد بدأ، لكن قد تم تجاهل حي باب هود االسرتاتيجي، والذي كان سابقا معقال 

للمعارضة، ألسباب مجهولة. تعزز هذه االختيارات فكرة أن الحكومة تستخدم عملية إعادة التأهيل ملتابعة خطتها يف التغيري الدميغرايف ملدينة 

حمص وحرمان النازحني السّنة خاصة من حقوقهم وتحول التخطيط العمراين إىل سالح حرب. 

ويف شهر آب 2016 بدأت جهود ممولة من قبل األمم املتحدة إلزالة الرّكام من حي جورة الشياح يف وسط مدينة حمص. أخلت الحكومة السورية 

حي جورة الشياح خالل ما يقارب سنتني من الحصار، وتظهر صور األقامر الصناعية أن كل أبنية املنطقة مدمرة بشكل جزيئ أو كامل. كان الحي جزءا 

من االتفاقية األخرية التي جرت بوساطة األمم املتحدة لنقل السكان عام 2014 والتي تم من خاللها تهجري السكان املحارصين قرسيا من املدينة. 

ال يبدو أن هذا العمل يتضمن جهودا لضامن حقوق األصحاب األصليني للمنطقة. مل يتم االتصال بأي من املهجرين الذين تواصلنا معهم يف هذه 

الدراسة من قبل وكاالت أو منظامت بخصوص األمالك التي خلفوها وراءهم. يف أيار 2016، وحني سئل ناطق باسم اللجنة الدولية للصليب 

األحمر يف دمشق عن مكان تواجد الناس الذين فروا من مدينة حمص أجاب “ليس لدينا أية فكرة”59. 

58  حكاية ما انحكت، »A Real Estate Market Under Surveillance«، 12 ترشين الثاين www.syriauntold.com>  2016>، وسكوت كريغ،

.<www.unhcr.org> 2017 31 كانون الثاين » UN refugee head meets Homs’ »displaced on Syria visit»  

.<www.theaustralian.com.au> ،2016 ذا أسرتاليان، 19 أيار ،»Capital of Syria’s revolution Homs a ghost city looking for life« ،59  توم كوغالن

مناقشة

http://www.syriauntold.com/en/2016/11/real-estate-market-surveillance/
http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2017/1/5890b64b4/un-refugee-head-meets-homs-displaced-syria-visit.html
http://www.theaustralian.com.au/news/world/the-times/capital-of-syrias-revolution-homs-a-ghost-city-looking-for-life/news-story/9b436c0d897618478ec3ee8f8a2f0e0fwww.theaustralian.com.au
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عامل األمم املتحدة يزيلون الركام من أحياء حمص القدمية املهجر أهلها.

إن التعاون مع الحكومة السورية يف إعادة تأهيل املناطق التي دمرت عمدا من أجل تهجري أهلها املدنيني يثري شكوكا أخالقية خطرية. ينطبق 

هذا األمر عىل شدة وحجم انتهاكات حقوق اإلنسان املوثقة وجرائم الحرب املرتكبة من قبل الحكومة ملتابعة عمليات التهجري. إن التمويل 

الدويل والدعم إلعادة اإلعامر يف مناطق كمناطق حمص القدمية يشكل “عوائدا لجرائم الحرب” مام يسمح للحكومة السورية باالستفادة من 

جرامئها بدال من تحميلها مسؤولية ارتكاب هذه الجرائم. عندما زارت بعثة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مدينة حمص يف 

نهاية عام 2014، أخربهم محافظ حمص الحايل أنه “ال يجب تحميل الحكومة وحدها مسؤولية إعادة اإلعامر، بل ينبغي عىل املجتمع الدويل 

تحمل هذا العبء أيضا60.” أكدت رئاسة البعثة التزامهم بالعمل مع الحكومة من أجل إعادة ترميم مدينة حمص. يف احتفال إلطالق أحد 

مشاريع إعادة اإلعامر املدعومة من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، قال وزير اإلسكان السوري أن هذا املرشوع وغريه سيعيد إعامر “املناطق 

التي دمرها اإلرهاب”61 يف حني أن الحي املعني كان قد دمر بشكل كبري بسبب قصف الحكومة له خالل حصار حمص القدمية.

كنتيجة لهذا الدعم غري املرشوط باتت الحكومة تعرف أنه ميكن لها ارتكاب جرائم الحرب هذه، وأكرث من ذلك، بات هناك ما يشجعها عىل 

ارتكابها. عىل بعد ميلني فقط من جهود إزالة األنقاض التي قام بها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف جورة الشياح، ال يزال عرشات اآلالف من 

املدنيني يف منطقة الوعر يعانون من هجوم الحكومة والحصار62. 

كام أن التعاون مع جهود إعادة التأهيل التي تقوم بها الحكومة السورية يثري أيضا مخاوف عملية مهمة حول مستقبل سوريا. ونظرا لنطاق 

النزوح الكبري يف سوريا، فإن حقوق السكن واألرض واملمتلكات ستكون مواضيع مهمة يف أية مفاوضات مقبلة حول السلم الوطني، باإلضافة 

لعمليات املصالحة والعودة إىل الوطن. إن مساعدة األمم املتحدة للحكومة السورية يف إعادة تأهيل أحياء كجورة الشياح بدون النظر يف حقوق 

السكان األصليني )غالبا من السنة( تعني أن وكاالت األمم املتحدة قد تعمق من دون قصد االنقسامات الطائفية، وترشع جرائم الحرب وتلغي 

أي أمل يف عودة الكثري من السكان األصليني.

.<sana.sy/en> ،2014 16 أيلول ،»Homs Governor to UNHCR: Cooperation with international organizations helps serve Syrian society« ،60  سانا

.<sana.sy/en> ،2016 21 آب ،»Rehabilitating archeological covered market in Homs helps revive tourism and economic movement« ،61  سانا

.<siegewatch.org> »Siege Watch: Fourth Quarterly Report on Besieged Areas in Syria – August – October 2016« ،62  باكس ومعهد سوريا

http://sana.sy/en/?p=13295
http://sana.sy/en/?p=85946
https://siegewatch.org/wp-content/uploads/2015/10/PAX-TSI-Syria-SiegeWatch-report-4.pdf
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من الواضح أن الوكاالت اإلنسانية ال تحاول االضطالع يف مشاريع تطبيع جرائم الحرب أو تقويض جهود املصالحات والعدالة االجتامعية 

املستقبلية. إن إعادة اإلعامر، إعادة املواطنني، إعادة الدمج واملصالحات هي عمليات معقدة جدا يف سيناريوهات ما بعد الحرب. تواجه 

الوكاالت التي تعمل يف سوريا مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عقبات هائلة ويجب ان تعالج أولويات متعددة وغالبا متعارضة يف عملهم. 

هذا يعني أنه يجب عىل هذه الوكاالت أن توازن بني املكاسب االجتامعية قصرية األجل يف مساعدة أولئك الذين ما زالوا يف املنطقة، مبا قد 

يرتتب عىل قراراتهم من آثار طويلة األجل عىل املهجرين وإمكانية تحقيق السالم يف البلد.

ومع االعرتاف بأن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ووكاالت أخرى تواجه تحديات معقدة يف أماكن مثل 

حمص، فإن هذا ال يعفي تلك الوكاالت من مسؤوليتها يف معالجتها. وكام أوضح تقرير لحلول النزوح بشأن دور حقوق األرايض يف عملية السالم 

يف ميامنار: »إذا مل يتم االعرتاف الكامل بحقوق الالجئني أو املهجرين داخليا يف العودة إىل ديارهم األصلية بعد النزاع، فإن األثر املتبقي للرصاع 

املعني قد ال يتبدد يشكل كامل، مع حقوق )السكن واالرض واملمتلكات( التي مل يتم حلها واملطالبات التي تشكل األساس لتجدد الرصاعات63.” 

إن الجهود التي بدأت يف مدينة حمص قد تسبب الرضر أكرث من النفع من خالل تعزيز املظامل واالنقسامات التي تؤدي إىل الرصاع يف املستقبل.

وتظهر تحليالت وكاالت األمم املتحدة املتاحة علنيا أن األمم املتحدة عىل بينة من بعض القضايا العديدة املحيطة بإعادة إعامر مدينة حمص. 

مع ذلك فإنهم فشلوا يف معالجة الهم الرئييس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت: الحامية من السلطة. يف حني استطاع بعض الذين 

تم تهجريهم من األحياء املستهدفة إيجاد مأوى يف األحياء التي تسيطر عليها الحكومة، فإن معظمهم قد غادر املدينة كليا. مل يستطع فريق 

الباحثني يف هذا املرشوع إيجاد إحصائية موثوقة للسكان املهجرين من مدينة حمص الستعاملها لتطوير فهم خاص بأحوال هؤالء الناس 

وآرائهم. بناء عىل املعلومات التي قدمها املشاركون يف هذا املرشوع -والذين مل يصفوا فقط تجاربهم الشخصية بل تجارب أرسهم وجريانهم 

أيضا- فإن جزءا كبريا من السكان املهجرين يخشون من االضطهاد إذا ما عادوا. 

ولهذه الحقيقة آثار خطرية عىل مستقبل حمص، وعىل جهود الوكاالت الدولية العاملة يف املنطقة. وال تكفي جهود إعادة البناء املادي وحدها 

.<displacementsolutions.org> ،»Bridging the HLP Gap« ،63  حلول النزوح

لوحة تشكر فيها الحكومة السورية األمم املتحدة عىل املساعدة يف إزالة آثار الدمار يف   جورة الشياح وقرابيس. املصدر: صفحة إعادة تأهيل جورة الشياح عىل موقع الفيس بوك

http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/DIS2383-Bridging-The-Gap-v13.pdf
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ملعالجة هموم الحامية األساسية. هذه الجهود ال تفعل شيئا للمساعدة يف إعادة بناء الثقة وتجديد التامسك االجتامعي الرضوري لالستقرار 

يف املستقبل. إن الجهود الحالية التي تبذلها السلطات السورية يف مجال حقوق اإلسكان واألرايض واملمتلكات، تفشل متاما يف مقاربة املعايري 

الدولية، بل إن بعضها قد يصل إىل حد جرائم الحرب64.

تصف مبادئ األمم املتحدة )بينهريو( بشأن إعادة اإلسكان وإعادة املمتلكات لالجئني والنازحني التي تضع املعايري الدولية لسلطات الدولة أيضا 

األدوار واملسؤوليات املعيارية للمجتمع الدويل. ومن بني هذه املعايري ينبغي عىل هذه الوكاالت أن تعزز حقوق السكن واألرض وامللكيات 

وإعادة الحقوق والعودة الطوعية واآلمنة، وينبغي للامنحني أن يأخذوا بعني االعتبار بشكل كامل الحظر الدويل للتهجري غري القانوين وعمليات 

الطرد65. وإذا قام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ووكاالت أخرى بأعامل إعادة اإلعامر دون اي اعتبار 

للمهجرين، فإنهم يفشلون يف الوفاء بالتزامهم ب »عدم اإليذاء«، ورمبا يقوضون طريق البالد نحو السالم.

64   التقرير النهايئ للمقرر الخاص املعني بإعادة اإلسكان واملمتلكات يف سياق عودة الالجئني واملرشدين داخليا)E / CN.4 / Sub.2 / 2005 / 17 / ADD.1 و E / CN.4 / Sub.2 / 2005/17( . وتتضمن 

هذه الوثيقة نص األمم املتحدة الرسمي للمبادئ املتعلقة بإعادة اإلسكان واملمتلكات لالجئني واملرشدين، عىل النحو الذي وافقت عليه اللجنة الفرعية لألمم املتحدة لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف القرار 

. <displacementsolutions.org> ،2012 أيلول ،»Housing, Land and Property Rights and International Criminal Justice« ،21/2005 املؤرخ 11 آب / أغسطس 2005؛ حلول النزوح

 .)E / CN.4 / Sub.2 / 2005/17 و E / CN.4 / Sub.2 / 2005 / 17 / ADD.1( 65  . التقرير النهايئ للمقرر الخاص املعني بإعادة اإلسكان واملمتلكات يف سياق عودة الالجئني واملرشدين داخليا

وتتضمن هذه الوثيقة نص األمم املتحدة الرسمي للمبادئ املتعلقة بإعادة اإلسكان واملمتلكات لالجئني واملرشدين، عىل النحو الذي وافقت عليه اللجنة الفرعية لألمم املتحدة لحامية وتعزيز حقوق 

اإلنسان يف القرار 2005/21 املؤرخ 11 آب / أغسطس 2005.

UNDP Syria Facebook pageصورة أخذت من فريق األمم املتحدة يف حمص القدمية ويرى فيها مبان طليت مؤخرا وعليها أعالم النظام السوري. املصدر: 

http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/Holding-HLP-Violators-Accountable-DS-Report.pdf
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املربرات القانونية والبريوقراطية. 

إىل جانب بدء جهود إعادة التأهيل التي تدعمها األمم املتحدة، أصدرت الحكومة السورية قوانني ومراسيم إدارية جديدة ملحاولة تربير بعض 

أعاملها يف حمص. وقد صممت هذه السياسات املتعلقة باستخدام األرايض وحقوق امللكية واإلجراءات البريوقراطية لضامن أن الحكومة 

تستطيع أن تقرر من يعود إىل األحياء التي تختارها، بحيث تغري هندسة الرتكيبة الدميغرافية املستقبلية ملدينة حمص.

فعىل سبيل املثال، أصدر الرئيس بشار األسد يف أيار 2016 مرسوما قانونيا برقمنة سجالت امللكية66. ونظرا لتدمري وتزوير سجالت امللكية عىل 

نطاق واسع )املوصوف يف القسم التايل(، فإن سجل امللكية الرقمي الجديد سيؤدي إىل محو جميع سجالت املايض بصورة دامئة، مع إضفاء 

الصبغة الرسمية عىل االستيالء عىل املمتلكات بطريقة تجعل الرتاجع عنها مستقبال أمرا صعبا إن مل يكن مستحيال. وبدال من أن ميثل هذا 

النوع من السياسات جهدا حقيقيا للسامح للمهاجرين باستعادة املمتلكات والعودة إىل منازلهم، فإنه يدعم جهود الحكومة يف مجال الهندسة 

الدميغرافية ويساعد عىل توطيد سلطتها. وتساعد هذه السياسات أيضا عىل توفري غطاء من الرشعية حول مبادرات إعادة البناء وإعادة 

التطوير، مام يجعلها مقبولة لدى الجهات الفاعلة الدولية مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني التي تدعم 

جهود الحكومة إلعادة اإلعامر.

إن استخدام الحكومة السورية للترشيع لتربير وإضفاء الرشعية عىل اسرتاتيجيتها للهندسة الدميغرافية ال يقترص عىل مسألة حقوق امللكية. يف مثال 

آخر، أنشأت الحكومة محكمة جديدة خاصة “ملكافحة اإلرهاب” عام2012  قدمت مربرات واهية الحتجاز نشطاء حقوق اإلنسان واملتظاهرين 

الدميقراطيني وإدانتهم وإعدامهم67. ويف املراسيم والتوجيهات الترشيعية ذات الصلة، قامت الحكومة بترشيع االستيالء عىل ممتلكات هؤالء 

املعتقلني68. استخدمت هذه التربيرات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز سيطرتها، وغرس الخوف وتهجري السكان غري املرغوب فيهم بشكل دائم. 

يف الوقت نفسه، هناك آالف السوريني ممن “اختفوا قرسا” ومل يتم االعرتاف باعتقالهم عىل اإلطالق.

يف آب 2015، أعلنت الحكومة السورية أنها قد اتخذت إجراءات إلعادة إعامر بابا عمرو ومنطقة جوبر القريبة منها وفقا لخطط “حلم حمص” 

األصلية املوضوعة قبل الحرب69. وهذا يشري إىل أن الحكومة تخطط لالستفادة من تدمري املناطق املدنية لتنفيذ خطط التغيري الدميغرايف التي 

وضعتها قبل الحرب بدون أي شكل من أشكال املقاومة التي واجهتها يف السابق. وقد تم اإلعالن عن خطط مامثلة إلعادة التطوير العمراين من 

شأنها أن تغري الدميغرافية بشكل دائم ومتنع عودة النازحني يف مناطق أخرى أخليت من سكانها مثل داريا يف دمشق70.

حول العودة 

ومن أجل فهم ما قد يبدو عليه املستقبل بالنسبة للسكان النازحني يف مدينة حمص، واملجتمعات التي تركوها خلفهم، سئل األشخاص الذين 

متت مقابلتهم عن إمكانية العودة إىل ديارهم يوما ما71. كانت ردود األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت عىل مسألة العودة قوية. فيام 

 ييل مجموعة اقتباسات من هذه الردود:

إن االنطباع العام الذي تقدمه هذه الردود هو شعور صارخ بالصدمة والخوف أجرب الناس عىل الفرار، وما زال الكثريون يحملونه معهم. كانت 

ردودهم متشابهة بشكل كبري: فقد أشار جميع الذين أجريت معهم املقابالت إىل أنهم نظريا يريدون العودة إىل حمص، ولكنهم أعربوا جميعا 

عن قناعتهم بأن ذلك لن يكون ممكنا. ونوه معظمهم للسببني الرئيسيني لهذا التشاؤم: الخوف من االضطهاد من قبل الحكومة وامليليشيات 

الطائفية، والدمار املادي. وعندما سئلوا عام إذا كانوا يرغبون يف العودة يف مستقبل افرتايض حيث ال يوجد لديهم خوف من السلطات، أجاب 

.<www.sana.sy> ،2016 66  سانا، »الرئيس األسد يصدر مرسوماً ترشيعياً يقيض بعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية املنقولة عن الصحيفة العقارية ذات صفة قانونية«، 19 أيار

.<www.hrw.org> ،2013 67  هيومن رايتس ووتش، »سوريا: محكمة مكافحة اإلرهاب تستخدم لخنق املعارضة«، 25 حزيران

.<www.vdc-sy.info> ،2015 نيسان ،»Counter-Terrorism Court: a Tool for War Crimes« ،68  مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا - مركز مكافحة اإلرهاب

.<sana.sy> ،2016 69  سانا، »مجلس مدينة حمص يقر املخطط التنظيمي العام ملرشوع إعادة إعامر بابا عمرو والسلطانية وجوبر«، 19 أيار

70  نامه شام، »Silent Sectarian Cleansing: The Iranian Role in Mass Demolitions and Population Transfers in Syria«، أيار www.naameshaam.org> ،2015>، ونبيه بولوس وباتريك ج. 

.<www.latimes.com> ،2015 لوس آنجليس تاميز، 26 متوز ،»Syria’s Assad admits setbacks, insists he won’t lose civil war« ،ماكدونيل

71  مالحظة: يف التفاعالت األولية، سئل األشخاص الذين متت مقابلتهم »هل ترغب يف العودة إىل منزلك يوما ما؟« ويبدو أن العديد من الذين أجريت معهم مقابالت يجدون السؤال نفسه سخيفا نظرا لإلرهاب 

الذي دفعهم إىل الفرار. من أجل الحصول عىل إجابة واضحة كان من الرضوري أن نوجه سؤاال توضيحيا يطلب من الذين متت مقابلتهم تصور حالة افرتاضية ال وجود للحكومة وامليليشيات الطائفية يف السلطة 

فيها وتُضمن فيها سالمتهم. ولتجنب اإلحباط الذي ال لزوم له لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت، استبدل السؤال األسايس يف املقابالت اإلضافية »هل ترغب يف العودة إىل منزلك يف يوم من األيام؟« ليصبح 

»هل ترغب يف العودة إىل منزلك يوما ما إذا ذهبت امليليشيات وحكومة األسد؟”.

http://www.sana.sy/?p=383609
https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/25/250229
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1430186775-English.pdf
http://www.sana.sy/?p=257736
http://www.naameshaam.org/report-silent-sectarian-cleansing/index.html
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-assad-syria-civil-war-20150726-story.html
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“طبعا أمتنى العودة، لكن ذلك ليس ممكنا اآلن. إذا مل يعد النظام موجودا يف الحكم     !  

سنعود ملنازلنا، لكنها مدمرة.” -عبد الله، جورة الشياح   

“ال أحد يجرؤ عىل العودة لهذه األحياء، حتى اذا أخذنا اإلذن بالعودة فستقتلنا الشبيحة    !  

وامليليشيات. حيُنا مل يعد يصلح للحياة. ال ماء ال كهرباء، ال أبنية قامئة، مل يعد هناك      

يشء.” -مهند، القرابيص   

“بالطبع أمتنى ذلك، لكن اسمي موجود يف قوائم النظام، وحاليا فإن هذه املناطق مدمرة   !  

ومل تعد تصلح للعيش. أستطيع العودة فقط عندما أعرف أن بشار وعصابته      

وأولئك املتورطون يف قتل اصدقايئ قد رحلوا” -عبد الرحمن، الخالدية   

“ال، النظام قتل عائلتي فكيف ميكن أن أعود؟ ليس هناك ضامنات )للسالمة(. سيعتقلني     !  

النظام.” -زاهر، الحاصوية   

 

!  “لن أمتكن من العودة أبدا، سيكون ذلك مستحيال. أمتنى العودة لكن ليس بالشكل املدمر    

الذي أصبح فيه الحي.” -رامي، الزهراء    

“لن أعود إىل الحي بشكله الحايل. ملاذا؟ بسبب العلويني الذين يعيشون هناك. سنخاف    !  

عىل حياتنا إذا عشنا بالقرب منهم.” -ابراهيم، البياضة   

“لدي أمل بالعودة يوما ما بدون وجود الحكومة الحالية. ليس لدي مشكلة يف أن تعيش    !  

الجامعات املختلفة مع بعضها البعض” -طارق، دير بعلبة   

معظمهم ب “بالتأكيد، ولكن ...« ومرة   أخرى وضعت أسباب عديدة تجعل عودتهم أمرا مستحيال.

وتشمل التحديات التي وصفها األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت بأنها متنعهم من العودة إىل ديارهم مجموعة من الحواجز املادية 

والبريوقراطية والخاصة بالسالمة التي تشكل جميعها جزءا من اسرتاتيجية الحكومة املتعمدة للتهجري. وفيام ييل وصف لثامين حواجز رئيسية:
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التدمري - التدمري املادي للبنية التحتية واملمتلكات هو الوسيلة األكرث وضوحا ملنع العودة. وبيبني تقييم األرضار الذي 

أظهره الربنامج التشغييل للتطبيقات الساتلية عام 2014 حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية ملدينة حمص72. دمرت 

أجزاء كبرية من شبكات الطرق والرصف الصحي واملاء والكهرباء يف األحياء التي أخليت من سكانها، مام جعل هذه 

املناطق غري صالحة للسكن. معظم األبنية يف أحياء كجورة الشياح، الخالدية واملدينة القدمية ترضرت أو دمرت بالكامل. 

يظهر التقييم أرضارا بالغة يف املستشفيات واملدارس يف املناطق املستهدفة وهذا أحد الخصائص الرئيسية السرتاتيجية 

الحكومة. تعد هذه املناطق اآلن غري صالحة للسكن متاما. أشار العديد ممن أجريت معهم املقابالت أنه ال يوجد 

يشء هناك يعودون له: “ما فيها خدمات نهائيا: ال فيها كهرباء، ماء، ال فيها يشء... حتى لو سمح العامل ترجع، مل يبق 

يشء.”73   

النهب - وصف العديد ممن أجريت معهم املقابالت كيف نهبت امليليشيات املوالية للحكومة منازلهم. مل تتم فقط 

رسقة املمتلكات الشخصية ألصحاب املنازل، لكنها نهبت بالكامل ومل يتبق فيها سوى الحجر. كام وصف عالء من 

الخالدية: “أخذ الجيش وامليليشيات السورية كل يشء من البيوت، األثاث واألدوات املنزلية والكهرباء... صدم الناس 

ألنهم قد رسقوا كثريا من املنازل: املياه، والكهرباء، وجميع األشياء الشخصية.”74 هذا النهب الشديد حّول الهياكل 

املنزلية التي كانت ما تزال صامدة إىل أماكن غري صالحة للسكن. اعرتف تقييم موائل األمم املتحدة لعام 2014 

واملذكور سابقا أنه من املحتمل أن تكون السلطات قد تغاضت عن عمليات النهب هذه وحمتها. كام لوحظ أنه وبعد 

رسقتها، تم حرق بعض البيوت واملحال التجارية “باستخدام مواد تخزن الحرارة لفرتة طويلة”، مام جعلها غري سليمة 

هيكليا75. إن التدمري املستهدف للممتلكات الخاصة باملهجرين قرسيا بعد انتهاء الحصار يشري إىل استهداف متعمد من 

قبل قوات وميليشيات الحكومة. وجد تقرير مجلس حقوق اإلنسان التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة الصادر يف 5 

شباط 2013 أن القوات الحكومية وامليليشيات التابعة لها ارتكبت جرمية النهب والتي تعترب جرمية حرب76.

التهديد باالعتقال - يتعرض جزء كبري من السكان املدنيني السوريني اليوم لالضطهاد من قبل الحكومة السورية، مام 

يجعل العودة إىل مدينة حمص أو املناطق األخرى التي تسيطر عليها الحكومة محاولة خطرة. من أجل الوصول إىل 

بعض األحياء، أو للتأكيد عىل ملكية املمتلكات، يجب عىل الناس التقدم بطلب شخيص للحصول عىل إذن من األجهزة 

األمنية الحكومية السورية. تحدث العديد من الذين متت مقابلتهم عن عملية تقديم الطلبات هذه وتم تأكيدها من 

خالل فحص إشعارات الحكومة املكتوبة77. وهذا النوع من العمليات يحرم عمدا اآلالف من املدنيني املهجرين الذين 

ال يستطيعون العودة، ويثري قلقا كبريا بخصوص حامية أولئك الذين يستطيعون. وبحسب بعض التقارير، فإن السّنة 

»يحرمون بشكل منهجي من اإلذن بالعودة إىل املدينة القدمية.”78 وقال العديد ممن أجريت معهم مقابالت إنهم 

يعتقدون أن أسامءهم كانت موجودة عىل قوائم »األمن«، وبالتايل كان احتامل اعتقالهم كبريا جدا. ويتعرض كل من 

النساء واألطفال وكبار السن لخطر االعتقال ألي سبب من األسباب مبا يف ذلك الصالت الشخصية أو مناشري عىل مواقع 

التواصل االجتامعي أو تقديم الدعم ملجموعات إنسانية تعمل يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة، ولكن الخطر 

أعىل بالنسبة للرجال الذين يف عمر الخدمة العسكرية.”79 ويواجه الذكور املعتقلون املتهمون بدعم املعارضة احتامل 

تعرضهم للتعذيب واإلعدام، ولكن من املرجح أيضا تجنيدهم قرسا يف الجيش السوري وإرسالهم إىل الخطوط األمامية. 

ومع مرور الوقت، تدهورت القوات السورية، وازدادت جهود التجنيد التي تقوم بها الحكومة من أجل تكملة جيشها 

املتناقص عددا. ونتيجة لذلك، فإن جميع الرجال تقريبا يف سن القتال يف سوريا يخشون التجنيد القرسي يف الجيش. 

وكانت الخدمة العسكرية للرجال رشطا للحكومة يف اتفاقات االستسالم القرسي األخرية يف مدن حول دمشق مثل التل 

واملعضمية80. وهناك أيضا تقارير تفيد بأنه خالل األيام األخرية من أحداث رشق حلب، تم احتجاز آالف الرجال الفارين 

.<unosat.web.cern.ch> ،2015 آذار ،Four Years of Human Suffering«« 72  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث-الربنامج التشغييل للتطبيقات الساتلية

73  مهند، تم حجب االسم الحقيقي، من القرابيص.

74  عالء، تم حجب االسم الحقيقي، من الخالدية.

.<unhabitat.org> ،2014 حزيران ،»Neighbourhood Profile: Old City of Homs« ،75   موئل األمم املتحدة

76  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، “Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic«، 12 شباط )نرش يف 5 آذار 2014(. 

.<www.ohchr.org>

.<www.facebook.com> ،2016 77  منشور عىل الفيس بوك من صفحة حكومية حول إعادة تأهيل حي جورة الشياح يف حمص، 16 متوز

.<foreignpolicy.com> ،2015 فورين بولييس 23 كانون األول ،»Syria’s Stalingrad« 78  ثاناسيس كامبانيس

.<www.thenational.ae> ،2014 ذا ناشيونال، 8 شباط ،»Syria evacuees: ”All of their names will go to the mukhabarat« ،79  فيل ساندز

.<siegewatch.org> ،»Siege Watch: Fourth Quarterly Report on Besieged Areas in Syria – August – October 2016« ،80  باكس ومعهد سوريا
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http://unosat.web.cern.ch/unosat/unitar/downloads/SyriaFourYearsOfHumanSuffering/UNITAR-UNOSAT_SyriaFourYearsOfHumanSuffering.pdf
http://unhabitat.org/neighbourhood-profile-old-city-of-homs/
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.22.59_en.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=155289991560284&id=155285421560741
http://foreignpolicy.com/2015/12/23/syrias-stalingrad/
https://siegewatch.org/wp-content/uploads/2015/10/PAX-TSI-Syria-SiegeWatch-report-4.pdf
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صورتان من جورة الشياح والقرابيص، حيان دمر جزء كبري منهام أوائل عام2014 
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 من الجيب املحارص وإرسالهم فورا للقتال81.

العنف الطائفي - ما زال خطر العنف سائدا يف مدينة حمص. تتمتع امليليشيات الطائفية املتحالفة مع الحكومة 

بالسيطرة عىل العديد من الحواجز التي تفصل األحياء. ووصف مهند من القرابيص كيف “تم االستيالء عىل هذه 

املناطق من قبل مسؤويل ]امليليشيات[ غري الحكومية وإدارتها مثل املافيا املحلية.”82 وأشار العديد من الذين أجريت 

معهم املقابالت إىل أمثلة عن أشخاص كانوا يعرفونهم حاولوا أو استطاعوا العودة اىل تلك املناطق فتعرضوا للرضب أو 

القتل. عىل سبيل املثال، قال عالء من الخالدية إنه يعرف زوجني حاوال العودة إىل منزلهام يف منطقة باب السباع يف 

املدينة القدمية. وقال إنهم “تعرضوا لهجوم من الشبيحة الذين قالوا لهم إن الحكومة تسيطر عىل املدينة. تم إحراق 

البيوت ووجدوهم ميتني يف املنطقة. ونفى الجيش أي مسؤولية يف هذا الشأن.”83 وتثري قصص من هذا القبيل خوفا بني 

النازحني ومتنع الكثريين حتى من التفكري يف محاولة العودة. وكام قال مهند: “حتى لو الناس فيهم يرجعوا إىل مناطقهم، 

هم معارضني يف اي وقت يفوت عليهم الشبيحة ويقتلون كل العامل املوجودة.”84 وبهذه الطريقة، فإن امليليشيات 

املوالية للحكومة تخلق جوا من العدائية، مام يضمن أنه حتى لو قامت الحكومة بسن السياسات التي تسمح عىل 

الورق لبعض النازحني بالعودة واملطالبة مبمتلكاتهم، فإن الكثريين لن يجرؤوا عىل العودة. وأشار العديد ممن أجريت 

معهم املقابالت إىل أن الخوف من امليليشيات منعت أشخاصا آخرين ممن نزحوا إىل أحياء حمص الخاضعة لسيطرة 

الحكومة من التحدث إىل فريق البحث الخاص بهذا املرشوع.

إتالف السجالت - يف متوز 2013، دمر مكتب السجل العقاري الذي يحتوي عىل وثائق امللكية بحريق. املكتب يقع 

يف الطابق العلوي ملبنى كانت تحتل القوات السورية طوابقه السفىل85. يعتقد أن هذا الحريق كان مفتعال كونه 

“املبنى الوحيد الذي احرتق يف الجزء األكرث أمانا يف املدينة86.” تم تسجيل حاالت استهداف وتدمري لسجالت امللكية يف 

مناطق أخرى من سوريا فيام يبدو أنه فعل عسكري ضد املدنيني عن طريق “استخدام نظام حقوق األمالك واألرايض 

كسالح.”87 إن تدمري السجالت األصلية يسهل عىل الحكومة منع املاّلكني األصليني من استعادة أمالكهم ومتكنها من 

إعادة بيع األمالك املرسوقة. مل يكن أحد ممن تم التواصل معهم من أجل هذه الدراسة ميلك أية وثيقة ملكية ألمالكهم 

التي خلفوها وراءهم يف حمص. تشمل األسباب التي ذكروها أن هذه الوثائق قد أتلفت بعمليات القصف والنهب، أو 

فقدت أثناء النزوح حيث اضطر الكثريون للهرب بدون ممتلكاتهم. يف تقييم أجري يف حزيران 2014 وصف موئل األمم 

املتحدة القضايا املحيطة بحقوق امللكية والتوثيق يف حمص بأنها “مرعبة للغاية”، مشريا إىل أن “السلطات املحلية ال 

متلك األطر الالزمة )البرشية واملنطقية( ملعالجة هذه القضية، ومل تخطط لها أيضا.”88 

التزوير يف السجالت - وصف اثنان من الذين أجريت معهم مقابالت محاوالت للتخلص من ثالث ممتلكات يف حمص 

بعد فرارهم من املدينة، ليعلموا الحقا أن منازلهم قد تم بيعها بشكل غري قانوين باستخدام وثائق مزورة. ووقعت هذه 

الحوادث يف أحياء البياضة، حي األرمن، والزهراء يف الجزء الشاميل الرشقي من املدينة. وهذه املناطق إما ذات أغلبية 

علوية أو متاخمة لألحياء ذات األغلبية العلوية ومل تخضع للحصار الذي فرض عىل وسط املدينة، وكان الرضر يف أبنيتها 

ضئيال. ووصف هذان الشخصان اللذان أجريت معهام املقابالت سيناريوهات مامثلة حيث تحدث كالهام مع وكالء 

العقارات عن طريق الهاتف عن ممتلكاتهم، وقيل لهام أن املنازل قد تم بيعها بالفعل وهناك سجالت إلثبات ذلك. 

قال أحدهم: “مل نفهم هذا ألننا مل نعرض املنازل للبيع ... كل املباين تم بيعها إىل العلويني، من خالل سلطة الحكومة 

.<english.alarabiya.net> ،2016 العربية باإلنكليزي، 12 كانون األول ،»Men fleeing E Aleppo forced to fight with Assad« ،81  ليىل علوان

82  مهند، تم حجب االسم الحقيقي، من القرابيص.

83  عالء، تم حجب االسم الحقيقي، من الخالدية.

84  مهند، تم حجب االسم الحقيقي، من القرابيص.

85  مارتن تشولوف ومنى محمود، »dnaltraeh etiwalA ‘esnaelc yllacinhte’ ot stnaw emiger dassA raef sinnuS nairyS«، ذا غارديان، 22 متوز www.theguardian.com> ،2013>، وفارس 

. <www.zamanalwsl.net> ،2013 الرفاعي، »بعد تهجري أهلها، إحراق السجل العقاري بداية إلحاق حمص ببلدية طهران«، 2 متوز

86  جون د أونرو »?Weaponization of the Land and Property Rights System in the Syrian Civil War: Facilitating Restitution«، مجلة التدخل وبناء الدولة، الجزء العارش العدد الرابع، 

2016، الصفحة 7.

87  . جون د أونرو »?Weaponization of the Land and Property Rights System in the Syrian Civil War: Facilitating Restitution”، مجلة التدخل وبناء الدولة، الجزء العارش العدد 

الرابع، 2016.

.<unhabitat.org> ،2014 حزيران ،»Neighbourhood Profile: Old City of Homs« ،88  موئل األمم املتحدة
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http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/12/12/Civilians-fleeing-Eastern-Aleppo-forced-to-fight-alongside-Assad-s-army-.html
https://www.theguardian.com/world/2013/jul/22/syria-sunnis-fear-alawite-ethnic-cleansing
https://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=39421
http://unhabitat.org/neighbourhood-profile-old-city-of-homs/
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السورية. تم تزوير وثائق تقول إنني قد بعت بيتي إىل العلويني. حدث ذلك يف جميع أنحاء الحي.”89 وأوضح أن جارا 

ما زال يعيش يف الحي قد شاهد وثيقة امللكية الجديدة؛ إذ أن األرسة العلوية التي اشرتت املنزل بطريقة أو بأخرى قد 

أظهرتها له. وأوضح شخص آخر أن عائلته »اتصلت بوكيل عقاري قال إن لديهم أوراق تثبت أن العلويني ميتلكون املنزل 
...بدا األمر وكأننا قد بعناه، إال أننا مل نحصل عىل أي يشء من بيعه، فقط أخذوه.”90

رقمنة السجل الجديد - عرض أحد األشخاص صورة إلشعار حكومي فعيل تم توزيعه يف نسخة مطبوعة داخل أحياء 

حمص الخاضعة لسيطرة الحكومة. ووفقا لإلشعار، فإن الناس لديهم أربعة أشهر ابتداء من ترشين األول 2016 لتقديم 

اعرتاضات بشكل شخيص إىل قسم السجالت املؤقتة أو ثالثة مواقع أخرى يف األحياء الرشقية إذا كانوا يشعرون أن هناك 

أخطاء يف توثيق ممتلكاتهم. وثائق امللكية متاحة للناس للتحقق من دقتها بشكل شخيص يف مراكز الخدمة. ويوضح 

موقع حكومي عىل شبكة اإلنرتنت أنه بعد ذلك التاريخ، سيتم رقمنة السجالت والحفاظ عليها يف ثالثة مواقع بحيث 

ال ميكن التالعب بها91. وسيحرم نهائيا أصحاب العقارات الذين مل يتلقوا هذا اإلشعار أو الذين مل يتواجدوا يف حمص 

ليذهبوا إىل إدارة السجالت املؤقتة، من أي حق إداري. ووصف عبد الرحمن من الخالدية هذه السياسة بأنها وسيلة 

إلضفاء الصفة الرسمية عىل النزوح واالستيالء عىل األرايض، ألن “معظمهم يف السجن أو قتلوا أو يف أوروبا” وال ميكنهم 

استعادة منازلهم92. كام اتهم موقع الحكومة اإللكرتوين، الذي يرشح هذه السياسة، اإلرهابيني والعصابات اإلجرامية 

بإحراق سجالت األرايض األصلية عىل الرغم من األدلة التي تثبت أن القوات الحكومية هي من دمرها عمدا. وسيتم 

التحدث عن ذلك أكرث يف القسم التايل93.

89  إبراهيم تم حجب االسم الحقيقي، من البياضة.

90  رامي، تم حجب االسم الحقيقي، من الزهراء.

.<ouruba.alwehda.gov.sy> ،2016 91  العروبة، »السجل املؤقت يبدأ باستالم طلبات تثبيت امللكية وتسجيل االعرتاضات إلصدار النسخة الورقية للملكيات العقارية«، 14 ترشين الثاين

92  عبد الرحمن، تم حجب االسم الحقيقي، من الخالدية.

.<ouruba.alwehda.gov.sy> ،2016 93  العروبة، »السجل املؤقت يبدأ باستالم طلبات تثبيت امللكية وتسجيل االعرتاضات إلصدار النسخة الورقية للملكيات العقارية«، 14 ترشين الثاين
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 االحتالل - كان هناك اعتقاد شائع بني األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت بأن معظم املنازل يف مدينة حمص التي 

مل يتم تدمريها قد احتلها مؤيدون لحكومة، سواء كانوا يحملون وثائق مزيفة أم ال. وقال عبد الله من جورة الشياح إن 

“سبعون باملائة من املنازل دمرت كليا، أما املنازل التي نجت فقد تم احتاللها من قبل الشيعة. حتى املناطق املسيحية، 

والحميدية، وكنيسة أم الزنار يحتلها الشيعة. املنازل التي مل يتم تدمريها إما تحتلها الجامعات الشيعية أو الجنود الذين 

يقاتلون مع النظام.”94 هناك أدلة واضحة تدعم ادعاء عبد الله بأن هذه الظاهرة قد حدثت. وقد وصف مشاركان يف 

هذا املرشوع من األحياء الرشقية ملدينة حمص -تم ذكرهام سابقا- أدلة مبارشة عىل أن منازلهم قد بيعت بشكل غري 

قانوين ودون علمهم. تحدث مشاركون آخرون عن أقارب أو أصدقاء لهم ممن حاولوا العودة ملنازلهم ليجدوا أنها قد 

احتلت. تم توثيق حوادث مشابهة من قبل مصادر خارجية95.

العوائق التي تعرتض العودة واملذكورة أعاله هي مبثابة طبقات تعزز بعضها البعض، وتضمن أن عددا قليال من النازحني ميكن أن يعودوا إىل 

ديارهم، وأن عدد الذين سيحاولون العودة هو أقل بكثري. مل يعترب أي من األشخاص الذين متت مقابلتهم أن نزوحهم أو العوامل التي متنعهم 

من العودة ملنازلهم هي نتيجة فعلية للنزاع املسلح، بل شعروا جميعهم بأن ذلك كان متعمدا ومفروضا. وقد لخص طارق من دير بعلبة هذا 

الشعور قائال: “وضع النظام قوانني متنعنا من العودة إىل بيوتنا وجعل من حمص أكرب مثال عىل هذه السياسة. حتى لو خرس النظام مراكز يف 

حلب أو دمشق، كان تدمري حمص درسا لكافة البالد. مل يكن هدف النظام خروج املقاتلني من هذه املناطق بل كان هدفه زرع الخوف والرعب 
حتى ال يفكر الناس بالعودة اىل منازلهم.”96

القانون الدويل 

يعني التهجري القرسي أو الرتحيل أن يتم نقل الناس ضد إرادتهم أو من دون منحهم خيارا حقيقيا. وقد تعترب أعامل التهجري القرسي أو الرتحيل 

أثناء النزاعات املسلحة، سواء داخل أو عرب حدود الدولة، مبثابة جرائم دولية، إما كجرمية حرب أو جرائم ضد اإلنسانية. وليك تعترب هذه األفعال 

جرائم حرب، يجب أن يكون الضحايا »أشخاصا محميني« مبوجب اتفاقيات جنيف أو الربوتوكوالت اإلضافية، أي املدنيني. أما اعتبارها كجرائم 

مرتكبة ضد اإلنسانية، فينبغي أن تكون عمليات التهجري القرسي جزءا من هجوم منهجي واسع النطاق عىل السكان املدنيني97.

وينص القانون اإلنساين الدويل عىل ظروف استثنائية محدودة يسمح مبقتضاها بتهجري املدنيني أثناء النزاع املسلح، أي إذا ما نُفذت من أجل 

أمن األفراد املعنيني أو ألسباب عسكرية حتمية. وال ميكن تطبيق هذا االستثناء أبدا إذا كان القصد من النزوح هو اضطهاد السكان املدنيني98. 

يف الحاالت التي يكون فيها االستثناء رشعيا، ينبغي أن يكون النزوح مؤقتا وأن يتم عىل نحو يكفل عودة النازحني إىل ديارهم حاملا يسمح الوضع 

بذلك99. وباإلضافة اىل ذلك، يجب اتخاذ كافة اإلجراءات املمكنة لضامن استقبال السكان املدنيني النازحني »يف ظل ظروف مرضية من حيث 
املأوى والنظافة والصحة والسالمة والتغذية.”100

ال ميكن تطبيق رشوط االستثناء القانونية لحظر التهجري القرسي للسكان املدنيني يف حالة مدينة حمص. أُرسل العديد من املهجرين إىل مناطق 

كالوعر، حيث ما زالوا يتعرضون لالضطهاد، ويعيشون تحت الحصار، ويواجهون ظروفا معيشية سيئة للغاية. وبعيدا عن عدم القيام بهذا 

التهجري بطريقة تسمح للناس بالعودة إىل ديارهم، اتخذت الحكومة السورية تدابري ملنع النازحني عمدا من العودة. وبناء عليه، فإن التهجري 

القرسي يف حمص ينتهك كال من مبادئ القانون اإلنساين الدويل والقانون الجنايئ الدويل. ووفقا للجنة الدولية للصليب األحمر، فإن هذه القواعد 

94  عبد الله، تم حجب االسم الحقيقي.

95  ايتانا سوريا، »International Convention for the Evacuation of Homs«، ملفات ايتانا، 3 حزيران www.etanasyria.org> ،2014>، وفيليب عيىس، 

.<www.timesofisrael.com> ،2016 تاميز إرسائيل، 7 ترشين الثاين ،» Displaced Syrians fear return, marking a demographic shift »

96  طارق، تم حجب االسم الحقيقي، دير بعلبة.

97  غودو أكوافيفا، »Forced Displacement and International Crimes«، سلسلة بحوث حول القانون وسياسة الحامية الخاصة باملفوضية العليا لشؤون الالجئني، حزيران 2011، 

.<www.unhcr.org>

.<ihl-databases.icrc.org> 2017 تاريخ الوصول 26 كانون الثاين ،»Rule 129. The Act of Displacement« ،98  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل العريف

99  غودو أكوافيفا، »Forced Displacement and International Crimes«، سلسلة بحوث حول القانون وسياسة الحامية الخاصة باملفوضية العليا لشؤون الالجئني، حزيران 2011، 

.<www.unhcr.org>

100  . اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 » Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts )Protocol II(,«

.<ihl-databases.icrc.org> ،1977 املادة 17، 8 حزيران
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تشكل جزءا من القانون العريف، وبالتايل ملزمة لجميع األطراف.

االستنتاج 

قام الجيش السوري وامليليشيات الطائفية التابعة له بترشيد أكرث من نصف سكان مدينة حمص بشكل منهجي بني عامي 2012 و2014 

وتشمل التكتيكات التي اتبعوها: االعتقال والتعذيب واالغتصاب واملذابح واالعتداء العسكري الشامل برا وجوا والحصار والتدمري املستهدف 

للبنى التحتية املدنية. يصف املهجرون من مدينة حمص الرتهيب الكبري الذي تقوم به امليليشيات التابعة للحكومة والعنف الطائفي الذي 

تعرضوا له.

إن قيام الجيش باستهداف غري متكافئ للمدنيني والبنى التحتية املدنية يشري إىل أن لدى الحكومة دوافع أكرب من مجرد إزاحة جامعات 

املعارضة املسلحة أو مكافحة “اإلرهاب”. ذكرت تقارير لجنة حقوق اإلنسان أن االسرتاتيجية التي اتبعتها الحكومة يف حرمان بعض املناطق من 

اإلمدادات الغذائية والطبية مل تكن تهدف فقط إىل السيطرة عىل الجامعات املسلحة، بل أيضا إلجبار السكان عىل النزوح101. إن “األمر بتهجري 

السكان املدنيني ألسباب تتعلق بالنزاع” يشكل جرمية حرب مبوجب املادة الثامنة الفقرة الثامنة من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية 

الدولية ما مل يكن هناك سبب عسكري أو أمني للقيام بذلك102. ونظرا للطابع الواسع واملنهجي للتهجري القرسي للسكان املدنيني يف سوريا، قد 

تعترب هذه الجرائم جرائم مرتكبة ضد اإلنسانية103.

تم تدمري أكرث من اثني عرش حيا من األحياء املستهدفة بشكل كيل أو جزيئ، وهي أحياء ذات أغلبية سنية باإلضافة إىل حي الحميدية املسيحي. 

كام كان السكان السنة الذين يعيشون يف األحياء ذات األغلبية العلوية هدفا انتقائيا للطرد، عىل الرغم من أن األحياء نفسها ال تزال مأهولة 

بالسكان وال تزال سليمة إىل حد كبري، األمر الذي تسبب يف رضر ضئيل من جراء قصف املعارضة. إن منط الدمار الحاصل يشبه إىل حد بعيد 

خطط ما قبل الحرب ملرشوع إعادة التطوير الحرضي املسمى »حلم حمص« الذي كان يهدف إىل بناء مراكز التسوق الحديثة والحدائق 

وناطحات السحاب يف األحياء السنية املكتظة بالسكان. ويبدو أن الهدف من هذه الخطة هو إعادة توزيع السكان لتعزيز السيطرة االقتصادية 

واملادية عىل املدينة من قبل املجتمع العلوي املوايل للحكومة. وقد أتاح الرصاع للحكومة الفرصة والوسائل لتنفيذ وترسيع وتوسيع أهداف 

التغريات الدميوغرافية املوضوعة قبل الحرب.

ومبا أن آخر السكان املوجودين يف حمص القدمية املحارصة قد تم نقلهم قرسيا إىل خارج املنطقة يف أيار 2014، فقد وضعت الحكومة حواجز 

بريوقراطية وقانونية جديدة ملنع النازحني من العودة واستعادة منازلهم، وال سيام حول موضوع امللكية. تعزز هذه القيود الجديدة الحواجز 

املادية املوجودة أصال -الدمار، والعنف، والرتهيب- لضامن عدم محاولة بعض السكان غري املرغوب بهم العودة. هناك عوائق أخرى للعودة 

أكرث من تلك التي حددها املشاركون يف املرشوع، ال سيام مخلفات الحرب التي مل تنفجر كاأللغام األرضية أو الذخائر العنقودية والتي تم توثيق 

استخدامها بشكل موسع يف سوريا104. تقتل األلغام األرضية والذخائر العنقودية التي مل تنفجر وتشوه املدنيني يف املقام األول، وميكن لها أن 

تتسبب يف وقوع إصابات ومتنع إعادة اإلعامر والتطوير ملدة طويلة بعد انتهاء الرصاع.

وقد استخدمت الحكومة السورية حمص كمخطط، ووظفت مرارا وتكرارا نفس منط الحصار والتجويع والتدمري ونقل السكان حول البالد. من 

أبرز الحاالت التي حصلت عام 2016، ما حصل يف داريا يف ريف دمشق يف شهر آب، وما حصل يف رشقي حلب يف كانون االول. تتعلق هذه 

الهموم والتحديات التي حددها املشاركون يف هذه الدراسة الخاصة بحمص بشكل كبري باملناطق والسكان املدنيني املهجرين حديثا. وهي أيضا 

تتعلق بوكاالت األمم املتحدة والجهات الفاعلة الدولية املشاركة بعمليات نقل السكان وجهود إعادة التأهيل بعد الحصار. يجب تطبيق الدروس 

املستفادة من حصار وتدمري حمص والتطورات والنتائج عىل هذه الحاالت وغريها من الحاالت املستقبلية.  

101  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، »Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic«، 18 متوز 2013.

.<www.ohchr.org> 

.<www.icc-cpi.int> ،102  نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية

.<www.icc-cpi.int> ،d )1( 7 103  انظر »نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية«، النظام

104  . الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية، رصد الذخائر العنقودية، أيلول www.the-monitor.org> ،2015>، وهيومن رايتس ووتش، »تصاعد اإلصابات يف سوريا جراء الذخائر العنقودية«، 16  آذار 

.<www.hrw.org> ،2013

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-23-58_en.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2015/syria/casualties-and-victim-assistance.aspx
https://www.hrw.org/ar/news/2013/03/16/249078
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توصيات 

كام هو مذكور يف التقرير، يواجه مدنيو حمص املهجرون العديد من الحواجز التي تعيق عودتهم. إن إعادة اإلعامر وحدها ال ميكن أن تتصدى 

لهذه التحديات بل قد تسبب مزيدا من الرضر يف املناطق التي استُهدفت، مثل مدينة حمص، باسرتاتيجية الحكومة السورية يف والحصار، 

والتجويع، والتدمري، ونقل السكان. وال ينبغي بذل جهود إعادة اإلعامر يف أماكن مثل حمص إال كجزء من اسرتاتيجية شاملة لإلنعاش تراعي 

النزاعات وتقرن الدعم املرشوط إلعادة اإلعامر مع الجهود التي تعالج حقوق املهجرين واهتامماتهم وأولوياتهم.

وبناء عىل ذلك، يويص فريق باكس ومعهد سوريا مبا ييل:

 إرشاك النازحني - عىل اعتبار أن أكرث من نصف السوريني نازحون من ديارهم، فإن مستقبل النازحني يعد أمرا أساسيا الستقرار سوريا. ومن 

املهم جدا إرشاك النازحني السوريني وإعطائهم صوتا يف مستقبل مجتمعاتهم.

ينبغي لألمم املتحدة إجراء مسح واسع النطاق للنازحني السوريني للتأكد من آرائهم وأولوياتهم وهمومهم فيام    !  

يتعلق بقضايا العودة وإعادة التوطني واإلعامر واملصالحة. وينبغي استخدام نتائج هذه الدراسة االستقصائية      

لتحسني اتخاذ القرارات يف جهود إعادة اإلعامر املدعومة دوليا والتي تقودها األمم املتحدة. وينبغي أن توفر      

الجهات املانحة األموال الالزمة لجهود الدراسة هذه.   

يجب عىل وكاالت األمم املتحدة والجهات الفاعلة األخرى الداعمة لجهود إعادة اإلعامر أن تجري تقييامت أولية    !  

لتحديد مكان وجود السكان األصليني واحتياجاتهم وأولوياتهم قبل بدء إعادة التأهيل والتعمري يف مدينة حمص     

واملناطق املامثلة. وسيساعد ذلك عىل تحديد أي آثار سلبية محتملة عىل املدى الطويل ميكن أن تحدثها      

عملية إعادة اإلعامر، بحيث ميكن للمنفذين اتخاذ خطوات للتخفيف من األرضار املحتملة التي يتعرض لها      

املهجرون، ومنع الرصاعات املحتملة يف املستقبل. وينبغي أن يتم هذا املسح للسكان األصليني بشكل مستقل      

عن الحكومة السورية، نظرا للطبيعة املريبة للتالعب بسجالت امللكية يف حمص، كام ذكر يف هذا التقرير.    

ينبغي أن تؤخذ مشاركات النازحني بعني االعتبار خالل محادثات السالم السورية وأن تدرج يف أي عملية انتقال    !  

سيايس سورية مستقبلية.   

إعادة اإلعامر - إعادة البناء املادي ملدينة حمص أمر بالغ األهمية الستعادة الحياة، ولكن يجب أن يتم كجزء من اسرتاتيجية شاملة ملعالجة 

حقوق النازحني واحتياجاتهم. وسيساعد ذلك عىل ضامن أال تقوم الجهات الفاعلة الدولية بدفع »عوائد جرائم الحرب« إىل الحكومة السورية، 

أو مفاقمة االنقسامات االجتامعية، أو تقويض جهود املصالحة يف املستقبل.

يجب عىل الجهات الفاعلة الدولية التي تختار التعاون مع الحكومة السورية يف جهود إعادة اإلعامر أن تتأكد من أنها ال    !  

تسبب املزيد من الصدمات أو الظلم للنازحني من خالل وضع سياسة »ال رضر« خاصة بإعادة اإلعامر يف سوريا.   

وينبغي أن يرتجم التزام االتحاد األورويب بعدم دعم جهود إعادة اإلعامر يف سوريا حتى تتحول عملية انتقال     !  

سيايس ذات مصداقية »إىل مرحلة ثابتة«، إىل معايري ملموسة، وأن تعتمدها جميع األطراف الفاعلة الدولية ذات     

الصلة كرشط أسايس105. ميكن استخدام “الخطوات الخمس الواضحة للمرحلة االنتقالية” الواردة يف بيان جنيف     

عام 2012 كأساس لهذه املعايري106.   

ويجب عىل املانحني أن يجتهدوا للتأكد بأن الوكاالت املشاركة بإعادة اإلعامر ال تقوم بها إال كجزء من اسرتاتيجية    !  

شفافة وشاملة تراعي حقوق النازحني.    

العودة واملصالحة - إن قضية العودة يف مدينة حمص، حيث كان تهجري السكان اسرتاتيجية متعمدة من الحكومة، هي أمر أكرث تعقيدا من 

مجرد إعادة بناء البنى التحتية للمدينة. إن من املهم جدا أن تنتبه األطراف الدولية الفاعلة للنطاق الكبري للتحديات التي تعيق عودة املدنيني. 

.<www.consilium.europa.eu> ،2016 املجلس األورويب 15 ،34/16 كانون األول ، ”European Council meeting – Conclusion« ،105  األمانة العامة للمجلس

.<www.un.org> ،2012 30 حزيران ، »Final Communiqué« ،106  الفريق العامل املعني بسوريا

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/12/20161215-euco-conclusions-final_pdf/
http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf
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وينبغي لألطراف املشاركة يف العمليات السياسية أن تضمن املعالجة الكاملة للتحديات املعقدة املتعلقة     !  

بحقوق السكن واألرايض وامللكية بالنسبة للمهجرين يف أي مفاوضات وطنية وعمليات انتقالية ومصالحات      

مستقبلية. وينبغي أن تتفق القرارات املتخذة -مثل تلك املتعلقة باإلعادة إىل الوطن أو التعويضات- مع القانون     

اإلنساين الدويل وأن تراقبها أطراف ثالثة بصورة مستقلة.   

ويجب أن تعرتف جميع األطراف بوضوح مبخاطر العنف واالضطهاد التي يتعرض لها العائدون. ولتشجيع     !  

العودة، ينبغي تنفيذ اسرتاتيجيات لحامية املدنيني وإعادة بناء الثقة عىل الصعيدين الوطني واملحيل. وعىل      

الرغم من أن هذه االسرتاتيجيات يجب أن تكون بقيادة سورية، فإن اإلرشاف واملشاركة الدوليني ميكن أن تلعبا     

دورا هاما يف املراحل املبكرة/االنتقالية. وتتمثل إحدى التوصيات الرئيسية يف أن تحافظ األمم املتحدة أو      

املراقبون الدوليون اآلخرون عىل وجود مبديئ يف مناطق مثل مدينة حمص يف املراحل املبكرة من إعادة      

الدمج واملصالحة، حتى يشعر املواطنون بأنهم آمنون مبا فيه الكفاية للعودة. قد تشمل االسرتاتيجيات األخرى     

)عىل سبيل املثال ال الحرص(107:   

مغادرة جميع امليليشيات األجنبية غري السورية  -    

نزع سالح امليليشيات السورية وترسيحها وإعادة إدماجها  -    

ويجب معالجة الصدمات النفسية وانعدام الثقة يف سيناريو مستقبيل حيث تكون العودة خيارا للنازحني. قد     !  

تشمل االسرتاتيجيات )عىل سبيل املثال ال الحرص(:   

  

لجان الحقيقة والعدالة  -    

الرتكيز عىل متكني الضحايا  -    

مبادرات الحوار وبناء الثقة  -    

الدعم النفيس واالجتامعي، مع الرتكيز بوجه خاص عىل الفئات الضعيفة مثل النساء     -    

واألطفال وضحايا التعذيب والجنود األطفال     

املساءلة - يشكل التهجري القرسي للسكان املدنيني من مدينة حمص وأماكن أخرى يف سوريا انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل والقانون 

الجنايئ الدويل، مام يجعله جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية.

ينبغي للحكومات والهيئات الحكومية الدولية أن تعرتف باسرتاتيجية نقل السكان بالقوة يف حمص وأماكن أخرى يف    !  

سوريا وتدينها، وأن تعرتف بأن هذا التهجري يشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.   

وينبغي ألي طرف يبذل جهودا لتوثيق جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية أن يراقب التهجري القرسي    !  

وحرمان املهجرين من حقوقهم، من أجل دعم جهود املساءلة املقبلة.   

سوريا.  ينبغي أن توفر الجهات املانحة األموال الالزمة لتوثيق عمليات النقل القرسي للسكان التي ال تزال ترتكب يف    !  

 

ويجب إدراج عمليات النقل القرسي للسكان يف آلية املساءلة التي سيتم إنشاؤها وفقا للقرار الذي اعتمدته الجمعية    !  

العامة لألمم املتحدة يف 21 كانون األول 108.2016   

.<www.un.org> ،2003 ،»Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook« ،107  املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية

              »International, Impartial and Independent Mechanism to assist in the Investigation and Prosecution of those ،842/17 108  . قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم

.<www.un.org> ،2016 12 كانون األول Responsible for the Most Serious Crimes under International Law committed in the Syrian Arab Republic since March 2011«

http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/Reconciliation-After-Violent-Conflict-A-Handbook-Full-English-PDF.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.48
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