
 ة فيهاالسن   أهل علىوأثره  في سورية القسريالتهجير          

 بقلم                                                                                                                     

  الفراس رياض السق  

 المقدمة 

تبعهم بإحسان إىل يوم ومن  ،على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم ،احلمد هلل رب العاملني 
 ..الدين وبعد

العبد  يصري، حيث عظم أصناف االمتحانمن أاهلجرة  ت عد  بامتحانات شىت، و  أصفياَءه  ميتحن  اهلل  املؤمن ممتحن، وإن  فإن  
أمجعني أن أنبيائه صلوات اهلل عليهم اهلل تعاىل يف  وترعرع يف أحضاهنم، ولقد مضت س ن ة ومن نشأ معهم ،عن أهله ووطنه وذويه بعيًدا

 مالحقات وتبعات. صات و نغ  يدعون إىل اهلل دون م   ،بعبادهتم يكونوا أحرارًاف ،دوا بيئة مناسبةيجمن بالدهم ل معظمهم هاجروا

يناسبه، فإن فعله حاز  يدعى ألمر الأو أن  ،طريًدا املرء جمربًا جَّرهكأن ي    ؟منها جرة، فكيف إن كان األمر أشد  هذه هي اهل 
الساسة ودستور السياسة اجلوفاء،  وكل ذلك جيري بسيف  .سلطده حاضر وسوطه م  الرضا من الـم ْكرِه، وإال فال بقاء له يف وطنه، فجال  

 كما يعتقد املستبد "من ليس معنا فهو ضدنا" دون أي احرتام لآلراء. 
، وقد رأينا ذلك يف العراق واليمن، وها هو ة على وجه اخلصوصيالسن  و  ،عموًما نراه يف العديد من الدول املسلمةوهذا التهجري  

 .1% من السكان76،1فيها أكثر من  ن السن  ل املكو  شك  ، حيث ي  ة فيها السواد األعظمأهل السن   ، اليت يعد  فحل يف سوريةيَ 
ا لفت االنتباه والتمحيص فيما جيري يف إظهار حقائقه، م، يستحق من  القسري املنظ  من التهجري إن ما يعانيه الشعب السوري  

قانوين اللناشئة من هذا الفعل غري القائمة يف حتريك هذه الفتنة وتنميتها، واآلثار اوكشف مظاهر هذا التهجري وأهدافه، واألصابع اخلفية 
 .يننسااإلأو 

جلميع خلالص طريق ا يهيئأن  اهلل  ز ومراوغة، وأرجو، دون حتي  بشفافية ومهنيةيف مجع هذه املادة  وأسعى جاهًدا 
 املضطهدين يف العامل إنه مسيع جميب. 

 تحديد المشكلة:
 ؟أهل السن ة دون غريهمملاذا يستهدف هذا التهجري  -1
 ؟ما هي الدول الالعبة يف املنطقة إلجناز هذا التغري -2
 ؟ما هي أهداف ومصاحل هذه الدول من إزاحة املسلمني السن ة عن بالدهم -3

 السورية، ساعني يف اإلجابة عليها.خالل الثورة وما يتبعها على الساحة السورية  ،لنسلط الضوء على هذه األفكار تنادع ه األسئلةهذ
                                                           

 . 19/4/2011( وموقع اجلزيرة بعنوان )الرتكيبة السكانية يف سورية( scpssانظر املركز السوري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ) 1
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 :أهمية هذا الموضوع
، والعمل على إفراغها من أهلها، من خالل محالت ة يف سوريةالسن  ي والداين على ما نراه يف هذا العقد من تكالب القاص 

 علينا عدم الغفلة عنها.، جعل للبحث العلمي حول هذه القضية أمهية كربى، جيب ائفي، وتعاون الشيعة مع قوى عظمىالتهجري الط
عناصر  ت السورية ويف أحياء دمشق حتديًدايقمعون املظاهرا ذينالمن تفكريي بعدما رأيت  بدأت هذه الفكرة تأخذ حيزًالقد  

حيلقون شعورهم، حلاهم طويلة، يضعون النظارات السوداء، بعضهم يلبس القمصان  ،خام األجسامغريبة عن بالدنا، حيث كانوا ضِ 
وكانت أسلحتهم غري ليس عليها لوحات رقمية،  ويركبون سيارات سوداء( والبناطيل السوداء، وبعضهم البنطال املموه )مارنز(، )تيشرت

 . ة الصنعاليت نعرفها، فأسلحتنا كلها روسي  
 فتون بلهجة لبناني ة،بينهم، وعندما اقرتبت منهم مسعتهم يتخاالكبري يحة( للشبه ب  يف البداية حسبتهم من عناصر الساحل السوري )الش

 .  2عندها عرفت أهنم من عناصر حسن نصر اهلل الكالم،و : إياك مث قال أحدهم لصاحبه
قتل من ي عذب وي  ن الكثري ممأن ورأيت يف املعتقل  ،2011ثالث مرات منذ بداية الثورة السورية لو اعتقلت األمر اآلخر عندما  

دنا ،ة فقطالسن   ويكثر بالنيل من أيب بكر  بل ويشتم صحابة رسول اهلل  ،ونبيناوديننا ربنا وشتم سب كان يتفنن يف  وأن جال 
 وعائشة رضي اهلل عنهما.

من أوطاهنم هذه االنتهاكات حلد هتجري األهايل  وصلتة يف سورية، وتفاقمت شيًئا فشيًئا، فالسن  حبق  رائموبعدها تراكمت اجل 
حيمل القواسم املشرتكة بني تلك ي تغربت هذا التعاون الذ، فاسفائه يف إيران وحزب اهللقوات النظام السوري وحليد على  ،وبيوهتم
 .ة حتديًدايف عدائها للشعب السوري أال وهو العداء ألهل السن   الفئات

يف إحداث  وإقليمية احلقائق والنوايا اليت تسعى خالهلا قوى عامليةبعض كشف اللثام عن سأحاول  هذا البحث ومن خالل  
 .سوريةيف  خلل كبري يف املكون السن  

 
 مفهوم التهجير القسري وأهدافه: أوًل 

 مفهوم التهجير القسري: 
ض إىل ة( من أر رَ اجَ هَ م  ـ)ال. و(ة  رَ جْ ا، واالسم )اهلِ ( أيضً اناً رَ جْ )هِ وبابه نصر و ،( ضد الوصلر  جْ )اهلَ من التهجري لغة: : التهجير لغة . أ

ر(. اجِ ( املريض من باب نصر فهو )هَ رَ جَ ا اهلذيان وقد )هَ ( بالفتح أيضً ر  جْ )اهلَ ( التقاطع. ور  اج  هَ )التـَّ للثانية. وأرض ترك األوىل 
( ر  جْ )اهلَ . وأي باطاًل [ 30]الفرقان:{ اور( وبه فسر جماهد وغريه قوله تعاىل: }إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورً ج  هْ والكالم )مَ 

ن تشبه ( فالرَ جَّ هَ ر( السري يف اهلاجرة. و)تَـ ج  هَ ري( و)التـَّ جِ هْ ( نصف النهار عند اشتداد احلر. و)التـَّ ر  يْـ جِ و)اهلَ ة( رَ اجِ بالفتح و)اهلَ 
 .3ر  جَ ( بفتحتني اسم بلد مذكر مصروف. ويف املثل: كمبضع متر إىل هَ ر  جَ . و)هَ «وار  جَّ هَ وا( وال تَـ ر  اجِ )هَ »باملهاجرين. ويف احلديث:

 .5وتـَْهجري )مفرد(: مصدر هجََّر، هجََّر إىل .4: هم من هجروا أوطاهنمواملهاجرون، واهلجر: الرتك

                                                           
 يف ذلك الوقت كنت فذاهباً إىل جامع احلسن يف حي امليدان يف يوم اجلمعة.2
  ،املكتبة العصرية بريوت. 5/1999، ط324/ص1انظر: خمتار الصحاح، للرازي، ج3
 ، دار الفكر.2/1988، ط365/ص1انظر: القاموس الفقهي لسدي أبو جيب ، ج 4
 .1، عامل الكتب/ط2325/ص3انظر: معجم اللغة العربية املعاصرة، د.أمحد خمتار عبد احلميد عمر، ج5
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 مفارقة األوطان، والتقاطع.و ، الترك، والتشب ه بالمهاجرينكلمة تهجير:   ينن معافم إًذا

والتوجه : انتقال قسري بسبب صراعات داخلية، تدفع األ سر واألفراد إىل مغادرة أماكن إقامتهم األصلية، هواصطالًحا والتهجير  . ب
 .6أكرب من األمن وشروط االستقرار إىل أماكن توفر هلم قدًرا

من جرَّاء حرب  أو نزاع  م سلَّح أو فتنة  ،سياسة إكراه وتشريد وإرغام على مغادرة مسكن أو بلد: بالمعنى السياسي التهجير . ت
 .7سياسيَّة "خمط طات هتجرييَّة وتطهري عرقي"

بعد  وتوطينهم يف فلسطني ،بدأت سياسة التهجري تنتشر مع قيام إسرائيل باستقدام اليهود يف العامل: بداية هذه السياسة 
ادة البشرية القتالية تدف ق املويعترب  ة استيطانية،حركة توطيني  ة كانت وما زالت الصهيوني. فوهتجريهم يف بقاع األرضها إجالء أهل
 انجد أن احلركة الصهيونية كثريً فالضطالع بوظيفته القتالية. حىت يستمر يف ا ،مسألة أساسية وحيوية بالنسبة له فلسطنيعلى اليهودية 

 ة لبعض يهود العامل.ما تلجأ إىل عملية هتجري قسري  
أي الصهيونية اليت تتجاوز املشروع املعلن والشعارات  (،الصهيونية البنيوية)ي مبحاولة َخْلق ما ميكن تسميته القسر وتبدأ عملية التهجري 

وجيعل رفضهم الصهيونية شبه مستحيل.  ،ايف أوطاهنم صعبً هودية اجلماعات اليحياة ( جيعل استمرار اا )بنيويً لتخلق وضعً  ،املطروحة
حىت  (،الشعب اليهودي)من  بداًل  (العْرق اليهودي) استخدام عبارة حيث سعى الصهاينة إىل ،وأوىل هذه احملاوالت كانت وعد بلفور

تسق ط صفة املواطنة عن الختيار، ومن مث  االنتماء العْرقي ال يرتك جمااًل  يف هذا الشعب، إذ أن اعلوا كل يهودي، شاء أم أىب، عضوً جي
 .8يهود العامل فيضطرون إىل اهلجرة

تشردهم يف هذا ل 1948قامت الصهيونية بتهجري أهل فلسطني )أصحاب األرض واألمالك( من بيوهتم وأراضيهم يف عام و  
العامل ر يهود فالصهيونية هتج   ولبنان واألردن. يمت املخيمات الفلسطينية يف سوريةوما زالت عمليات التهجري إىل يومنا هذا، فأق ،العامل

ج ر الفلسطينني من أوطاهنم لتشردهم يف بقاع األرض.  من بيوهتم لتخلق هلم وطًنا حمتاًل مغتصًبا  وبنفس الوقت هت 
 جتاهاأو جمموعات متعصبة  ،"ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية مفهوم التهجير القسري في القانون الدولي: . ث

   .9ا عنهوإحالل جماميع سكانية أخرى بداًل  ،هبدف إخالء أراض  معينة ،جمموعات عرقية أو دينية أو مذهبية

جملموعة من األفراد والسكان من األرض اليت  ،"اإلخالء القسري وغري القانوين :بأنه ف القانون الدويل اإلنساين التهجري القسريعر  وي  
 ،أو اجملموعات املتعصبة جتاه جمموعة عرقية أو دينية معينة ،وإجراء تقوم به احلكومات ،يقيمون عليها" وهو ممارسة مرتبطة بالتطهري

من نظام روما (8(، )7(، )6) ا ضد جمموعات عديدة هبدف إخالء أراض  معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة، وتعترب املوادوأحيانً 
 .10األساسي، التهجري القسري جرمية حرب

                                                           
 .العربية، بريوتالعربية معدلة، الناشر ورشة املوارد  1/ ط 205كتاب الصحة النفسية للجميع، الدكتور فيكرام باتل، ص:انظر6
 3/2325: املرجع السابق جظران7
 .، املكتبة الشاملة203/ص19انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د.عبد الوهاب املسريي، ج 8
 .2014انظر: مقالة"مفهوم التهجري القسري يف القانون الدويل" لعادل عامر، موقع ديوان العرب، نوفمرب / 9

 . 6/9/2016 السورياالئتالف الوطن   سوريا حتت غطاء األمم املتحدة()التهجري القسري والتغيري الدميوغرايف يف لعريبانظر: مركز الشرق ا 10
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محاية املدنيني يف  2006لعام  "1674"القرار من قرارات جملس األمن يف إجراءات مجلس األمن إزاء التهجير القسري:  
 ايف ظل ظروف تشكل انتهاكً  ،(: يشري إىل حظر التهجري القسري للمدنيني يف حاالت الصراع املسلح12)الفقرة  الصراعات املسلحة

 .11اللتزامات األطراف مبوجب القانون اإلنساين الدويل

 .بني كلميت اهلجرة والتهجري الفرق جري يتضح معناهتَ  من خالل تناولنا ملعىن كلمة :الفرق بين الهجرة والتهجير . ج

أخرى، وممكن أن تكون على سبيل الفرار من أي  خارجية جهةمن ل دخ  تَ  دون ،رغبة املهاجربمكن أن تكون اختيارية امل من :الهجرةف
 خطر يهدد حياة اإلنسان ودينه وعرضه وماله ونسله.

وهو  ،فالـم َهجَّر هو املعىن اآلخر لكلمة هجرة ،)َهَجَر، َهجََّر( وزيادة املبىن تدل على زيادة املعىن ،فمبناها يدل على معناها أما التهجير
 .تأيت مبعىن الطردو  ،منهرغم على اهلجرة دون اختيار من أ  

 التهجير القسري طرق: 
ل الرأي املخالف، هذا قب  يف تَ  يتالءم وفكرها، ومل تتناغم يوًما من يعارضها، فهذا البينها ال يروق لألنظمة املستبدة أن جتد  

وهذا ما قد ر فع قام بزجه أو إبعاده بأي طريقة كانت،  د سلطانه، فإن وجد رأًسادعا إىل احتكار كل شيء يدعم فكر املستبد وميج  
 هذه الطرق:فمن  تة،أهداف النظام املبي   حبسب وقد ختتلف طرق التهجري .اتبعه رأس النظام السوري

 2018.12حىت آذار  شخًصا 118829فقد بلغ عدد املعتقلني االعتقاالت التعسفية دون أي استثناءات أو حدود.  -1

حقوق اإلنسان أمساء الكثري من الشبان السوريني وترتاوح أعمارهم ما قت وقد وث   واعتقال الشباب على احلواجز.التجنيد اإلجباري  -2
 . 13يف غالب احملافظات سنة حاالت اعتقال وسوقهم إىل التجنيد اإلجباري 35-25بني 

ما  هبدم محص القدمية. وأيًضا" ويقضي إعادة التنظيم العمراين وإطالق مشاريع كربى: كما يف محص "مشروع حلم محص -3
 .14وداريا وغريها ،والقدم ،وبساتني املزة ،جرى يف كفرسوسة

 .  15ةأبناء السن   بيوت لتفريغها واالستيالء عليها، وباخلصوص ،وخاصة يف دمشق القدمية، بأمثان زهيدةإجبار السكان على بيع البيوت  -4

، وقد وثقت املنظمات احلقوقية الكثري األهايل حبياهتمفرار مما يستدعي  ،مةالقصف الوحشي وبكافة أنواع األسلحة ومنها احملر   -5
 .16باألسلحة الكيماوية ومنها اهلجمات من هذه االنتهاكات

ة، وذلك بتهجري السكان بشكل كامل،  ، يف مجيع مناطق السن  تهجه سلطات النظام وحلفائه اإليرانيةالتغيري الدميوغرايف الذي تن -6
. إضافة إىل 17ةتسيطر عليها املعارضكانت وغريها من املناطق احملررة اليت  ، ومعضمية الشام، ووادي بردىكما فعلت يف داريا، 

 .اجلنوب الدمشقي، والقلمون، والزبداين، ومحص، والغوطة الشرقية

                                                           
 ، نيسان.5430يف جلسته  2006/عام1674انظر: األمم املتحدة ، جملس األمن ، القرار  11
 انظر: املرجع السابق. 12
 .م2015/ديسمرب/22انظر: املرجع السابق  13
 .، موقع الراصد20/1/2017دوات والتبعات"، د.ياسر سعد الدين، مركز أمية للبحوث وريا السياسات األ"التهجري القسري يف سانظر:14
 2016/اكتوبر/31انظر: مقالة "التغيري الدميغرايف والطريق إىل سوريا املفيدة" غازي دمحان، موقع معهد العامل للدراسات،  15
  عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.انظر: موقع اجلزيرة نقالً  16
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األدوية، الوقود والغاز، )الكهرباء، الغذاء،  من ،عنهم وقطع مجيع ضروريات احلياةاملفروض على املناطق احملررة، احلصار اخلانق  -7
 . حليب األطفال، اإلنرتنت وغري ذلك(

 )مثال يف مضايا(..18منع املرضى اخلارجني من مناطق احلصار للعالج من العودة إىل مناطقهم -8

إعجاز هذا في سبيل  ،لنظام السوري وحلفاءه روسيا وإيران وحزب اهلل، يمارسون أسوء الطرق وأبشعهاوهكذا نرى أن ا 
أو التهجير  ،إما القتل والعتقال، فوإجرامهالنزول تحت طاعته  بهدف، ودفعهم لكراهية العيش في بلدهم، األعزلالشعب 
 .19القسري

 

 والجهات القائمة عليه أهداف التهجير القسري في سورية: 

 أهداف التهجير: -1

  أبناء شعبه، وذلك لتحقيق مكاسب  لظهور مبظهر القوي واملنتصر يف معاركه ضديسعى النظام ل :السياسيةأهداف التهجير
، فمعياره لبلد وحدهراه يتجلى يف بقاءه على كرسي احلكم، ولو بقي يف ام اجملتمع الدويل، وما نسياسية يعرض فيها عضالته أما

 مجيع أبناء بلده. د ر  ج ر وش  احلفاظ على العاصمة، ولو ه  
لو حيصلوا عليها حكم األسد بقاء لتحالفاهتم ومصاحلهم، اليت لن حيلموا أن العقلية، فبقاء النظام السوري بنفس النظرة و  وينظر حلفاء

 ومن هؤلء الحلفاء:  . دوام أمن إسرائيلمن أهم تلك املصاحل  طبًعاتغري رأس احلكم يف سوريا، 
 ليبياف، عدنإىل  مصرمن قدم  عدة مواطئفقد خسر االحتاد السوفييت  حلمها احلضور يف املياه الدافئة )البحر املتوسط( روسيا: ( أ

ق أهداف وغايات سياسية حتقي، إضافة إىل ، وللخالص من اجملاهدين  املنتشرين يف بالدهةال سوريإ ا يبق حاليً ملة، وسوري والعراق
 .20رسالة اقتصادية إلعادة تلميع صورة السالح الروسي وتسويقهتكون ورمبا  ،ال تتخلى عن حلفائها ابأهنورسالة  .واقتصادية

أما الظاهر عيانًا أن هلا ثقل وتواجد  ،وعسكرية وحتاول جاهدة إخفاء وجودها العسكري سرتاتيجيةاو سياسية  مكاسبهلا   إيران: ( ب
 .21ستهان بهعسكري ال ي  

ثري من خطاباته أكد "حسن نصر اهلل" ذلك يف الكبسياسة طهران، و مرتبطة  سياسة حزب اهلل يف سوريةإن  :حزب اهلل اللبناني ( ت
جيريان استعدادات  حزب اهللران و صرح مسؤولون من الواليات املتحدة والشرق األوسط بأن إي): ذكر معهد واشنطنو . 22املتلفزة

تمل أن تبتلع سوريعسكرية ملواجهة الفوضى الط إن  :مكافحة اإلرهاب ماثيو ليفيت ما بعد األسد. ويقول خبري ةائفية اليت حي 
حىت لو  ،سوف يقوم بأعمال يف هذه األيام تصب يف مصلحة إيرانو  ،قوة القدس" اإليرانية"نفسه بشكل وثيق مع  ألزم حزب اهلل

 .23(زباحلومصلحة  ،رض مع مصاحل لبناناكانت هذه األعمال تتع

                                                                                                                                                                                                                       
 انظر: املرجع السابق. 17
 .2016/اكتوبر/spc ،9انظر: تقرير"طريقة جديدة للتهجري القسري مرضى مضايا املخرجون ممنوعون من العودة"، املركز الصحفي السوري  18
 م 2016/سبتمرب/2نعسان أغا، "التهجري القسري يف سوريا"  انظر: جملة االحتاد، اإلمارات، د.رياض 19
 م10/10/2015اجلزيرة ، والنتائج" هلشام جابر، موقع انظر: مقالة"روسيا يف سوريا األهداف والقدرات  20
 31/12/2012الشيمي، موقع األلوكة، لدوافع )تقرير مرتجم(" أمحد انظر: مقالة "الدور اإليراين يف سوريا األهداف وا 21
 16/4/2016انظر: مقالة" مهمة حزب اهلل يف سوريا" ماري كوسرتز )لوموند ديبلو ماتيك( ترمجة "عبد الرمحن احلسين"، جريدة الغد، 22 
  2013انظر: مقالة"عالقات حزب اهلل يف سوريا وإيران" لـ ماثيو ليفت ، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن، شباط  23

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/00ce2e4e-d3a7-4a6e-a234-f86a7c38fb7d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2a21921f-8ac3-4e09-a3e9-38f49f3226f2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
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 ،بريئة على حساب أرواح ،من روسيا وإيران وحزب اهلل، يسعى إلمتام مكاسب سياسية يف سورية وهكذا يتبني لنا أن كاًل  
فمن ينظر إىل  ،هبؤالء املهجرين وال بأقدارهمعدم اهتمامهم ، إضافة إىل املشبوهةيف سبيل إمتام هذه الصفقات ساعة، تزهق كل 

 .على أوراق التاريخفهي مداد لصفقات سياسية  ،دماء املشردينب كرتثالسياسة احلالية ال ي
 :كي األمري ستعمارينيالقطبني االفكال  ،لعدواهناأي تربير إن الدول االستعمارية ال حتتاج  أهداف التهجير الستعمارية

  الشرق األوسط. رة وغري املباشرة يفلتوسيع مستعمراته املباشالروسي، يسعى و 

ستعمار بصورة جديدة، وبطرق بعد أن أبدت الدول العربية رغبتها يف عودة اال، يف سوريةحتلم يف كسر عظم أمريكا  فروسيا 
، مث يلتهم من د توسعه تظهر أنيابهص، وبعأو املخل  تأخذ شكل املنقذ  ئًماإن بداية االستعمار دا .24غري مباشرة إىل الوطن العريب

فعلته روسيا  ماوهذا رات البلد بكامله، وبعدها اهليمنة على مقد   ،مث بإنشاء القواعد ،بالتعومي االقتصاديستعمار االفيبدأ  استغاث به.
إضافة إىل الزحف  .سورية عو م يفمنتجات روسيا الكاسدة ت  ف ،ي ةصناعة روس ةالطائر حىت  ةالرصاص األسلحة السورية منف ،يف سورية

السوري ، إضافة لعدم سيطرة النظام واستقدام اجلند واخلرباء ،محيم وغريها وإنشاء قاعدة ،العسكري املتمثل حبمالت الطائرات الروسية
 .25على أي قرار سيادي

ومن بداية . 26ملفاوضات بني املعارضة والنظام، فال يتم االتفاق على أي بند دون موافقة الدولة املستعمرة )روسيا(حىت ا 
  ها باملفاوضات املباشرة هي روسيا، كان القائم علي  "املصاحلات"بـإىل يومنا هذا وما جرى مبا يسمى  2017النصف الثاين من عام 

  .واجلنوب الدمشقي والقلمون كاملفاوضات يف الغوطة الشرقية

سعى حافظ األسد وبعده ابنه، ومنذ مخس وأربعني سنة على التمهيد لتكون دمشق الشق الثاين لطهران، : المستعمر اإليراني 
 تإيران يف حرهبا مع العراق، ودعمخص املعاهدات الدفاعية املشرتكة، فدعمت دمشق وذلك عرب املعاهدات الثنائية بني البلدين، وباأل

ا والتالعب باهلندسة الدميوغرافية للدول حتويل موازين القوى دميوغرافيً سامل الكتيب: ) قال الكاتبو  يف حربه مع إسرائيل.حزب اهلل 
 27.(ةعلى قدم وساق يف سوريها هي متضي العربية، خطة تآمرية نفذهتا إيران يف العراق، و 

 ة، مبا فيها العاصمة دمشق.قواعد عسكريفيها إال وإليران  (يف مناطق سيطرة النظام) ال يوجد مكان يف سورية واليوم 

 :واعد العسكرية اإليرانية في سوريةحجم الق

تشمل القاعدة اإليرانية يف مطار دمشق الدويل، وهي ف ةالقواعد اإليرانية يف سوريأما : )ة فقالتنشرت صحيفة سبق السعودي 
املقر الرئيسي للحرس الثوري اإليراين، وبسيطرهتا على املطار الدويل متكنت من السيطرة على اإلمدادات اليت تصلها من إيران، وإمداد 

 .28(..الشيعةخمتلف املناطق السورية باملقاتلني 

                                                           

 2017/فرباير/9االستعمار للعودة واملفاضلة بني املستعمرين"، لبيب القمحاوي، جريدة الشروق  انظر: مقالة"دعوة24 
 م10/10/2015اجلزيرة ،  والنتائج" هلشام جابر، موقعانظر: مقالة"روسيا يف سوريا األهداف والقدرات 25 
 م1/1/2017/ بريوت انظر: مقال "سوريا واملفرقة الروسية اإليرانية" إياد اجلعفري، جريدة املدن 26 
 8، ص10501، العدد 3/1/2017انظر: مقال "كوارث إيران يف سوريا" سامل الكتيب، صحيفة العرب ، 27 
 2016/اكتوبر/24دول حتتفظ بقوات وقواعد عسكرية يف سوريا( صحيفة سبق السعودية، 4انظر: تقرير: ) 28
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"لوال دعم قال:  ن للمقاومة اإليرانيةيف اجمللس الوطالعضو على لسان شاهني غوبادي  عن صحيفة أسبانية تقريرًا وقعاملنشر و  
احلرس الثوري، حوايل ستة فأكرب بكثري مما نتوقعه،  سوريةالتدخل اإليراين يف إن  ونقلت الصحيفة. "يف منصبه إيران، ملا بقي األسد

ا للمجلس أنه وفقً و  .دسعدد قوات نظام األفوق تات اليت ختضع ألوامر اإليرانيني القو و  ر من القوات النظامية اإليرانية،آالف عنص
إحداها مركزية، والبقية فرعية، حيث ختضع كل منها إىل  إىل مخس مناطق عسكرية ةمت سورياإليرانية، فإن "إيران قس  الوطن للمقاومة 
 .29مركز قيادة خمتلف

، وقد بانت عورهتم بأهنم ليسوا منقذين والسيطرة على خرياهتا وثرواهتا ،سوريةاحتالل  يفالدول أهداف تلك وهكذا نالحظ  
 .هم مستعمرون حقيقيون بثوب املخل ص بل ،هلذه البلد من ويالت احلروب

 :مع العلم أن على التالعب يف مكونات هذا البلد،  1970احلكم  علىنظام األسد سيطرة  تساعد أهداف التهجير الدينية
دون أي  ود  أقليات تتعايش مع أهل السنة بكل  أم بقية الطوائف فكانت ،انتماءات الشعب السوري إىل اإلسالم السن  عموم 
حىت جاء األسد ت ، ولكن مع ذلك مل يكن هلم شوكة وال صو على اإلسالمية حاقدة ينتمي إىل طائفة أقل   واألسد ات.منغص  

للشيعة ة املوالني باإلضافة إىل بعض أهل السن  ليكونوا له حلفاء وداعمني، شيعة( )وهم الة أهل السن  إىل السلطة، فاختار خصوم 
نه حافظ األسد مفيت اجلمهورية بعد والئه ودعمه لسياسته وأفكاره، الذي عي   "أمحد كفتارو"بشكل كبري وعلى رأسهم الشيخ 

 السوري بالتوسع والتناغم. التقارب اإليراين ومن هنا بدأ
واملراكز الثقافية يف مجيع أحناء  ،فقد سه ل هلم بناء احلسينيات ،( يف سوريةا)ديني   األسد للشيعة يف التوسعد حافظ وقد مه   

ة يف مجيع احملافظات السورية. وقد نشطت هذه التوسعات محالت التشيع تدق أبواب السن   حىت وصلت يف عهد ابنه بشار ،البالد
 ائيل. التشيعية بعد حرب متوز بني حزب اهلل وإسر 

 ،يف قمع املتظاهرين ب اهلل يف الوقوف إىل جانب األسديف بداية الثورة السورية، فبتدخل حز  قد كانأما عصر التشيع الذهيب ف 
، عاهلل يف الدعوة إىل التشيومل يكتف أبناء إيران ونصر  املركز دمشق.، وعلى وجه اخلصوص لزحف الشيعي بكامل قواه إىل سوريةبدأ ا

 (حي العمارة والشاغور وباب تومايف )وحول مسجد السيدة رقية  ،بشراء البيوت احمليطة باجلامع األموي داخل سور القلعةبل قاموا 
 .30على البيعفقاموا بإجبار السكان وبشىت الطرق )بدعم من أجهزة األمن(  ،وبأسعار زهيدة

يريد هنش خريات بلد بات لقمة سائغة بني  جائًعا، ليس إال وحًشا ،وهكذا جند أن من يليب إغاثة النظام السوري وجندته 
ملصاحل شخصية، وأهداف ال أخالقية،  بلأو إفشاء سالم،  ،أو حماربة إرهاب ،ما جاؤوا رغبة بإنقاذ شعب ين عدة،أنياب مستعمر 

 حيلم بنشرها يف هذا البلد.ومسوم طائفية  ،مناهضة ألمريكاومستعمرات  ،مكاسب سياسيةسعًيا وراء 
 
 
 
 

                                                           

 م2016/اكتوبر/2،  21السرية بسوريا( موقع عريبانظر: تقرير )صحيفة إسبانية تكشف القواعد اإليرانية 29 
  6/9/2016 السوري األمم املتحدة(، االئتالف انظر: مركز الشرق العريب، )التهجري القسري والتغيري الدميوغرايف يف سوريا حتت غطاء30
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 القائمة على التهجير القسري في سوريا:  الجهات -2
A. إن "الوطن ليس ملن يسكن فيه أو حيمل جنسيته بشار األسدقال قد ، فعملية التهجري يد األول مناملستفهو  :النظام السوري :

اللبنانية امتزجت دماؤهم حزب اهلل بالقول: "إخوتنا األوفياء باملقاومة و وجواز سفره، بل ملن يدافع عنه وحيميه"، مشيًدا بدعم إيران 
 .31وكان هلم دورهم املهم وأداؤهم الفعال والنوعي" ،بدماء إخواهنم يف اجليش

B. :يكشف عما  احتقيقً  نشرتصحيفة الغارديان في ف ،2013محالت التهجري القسري يف  اا سلبيً دورً لعبت  فقد األمم المتحدة
من  والرات لنظام بشار األسدمساعدات مباليني الدها تقدمياألسد. إضافة إىل  ميكن اعتباره تواطؤ من األمم املتحدة يف دعم نظام

ويف ظل احلملة العسكرية العنيفة على الغوطة الشرقية اليت بدأت يف  ومؤخرًا. 32حلربملتضرري ات اإلنسانية خالل برامج املساعدا
 .18/3/2018قامت منظمة الصليب األمحر حبماية ومرافقة بشار األسد يف دخوله إىل الغوطة يف  2018شباط 

C. :من  ،والتطهري العرقيوبطريقة غري مباشرة يف جرمية التهجري القسري ها يف سورية تشجعت سياس الوليات المتحدة األمريكية
كوباين يف حني مل ت العامل من أجل مدينة عني العرب  شفواشنطن تدخلت بشكل مباشر وجي   تأجيج الطائفية والعرقية،خالل 

 يكن لنا مكان آخر مل"يف تقرير بعنوان و ة. لقرى ومدن سورية تسكنها غالبية عربية سني   ا شاماًل ا وهي تشهد تدمريً حترك ساكنً 
رب عمليات التهجري القسري وتدمري املنازل واليت ت عد مبثابة جرائم حعن ، كشف 2015 لية صدرملنظمة العفو الدو  "نذهب إليه

 . 33والذي سيطر على املنطقةمن أمريكا(  ة)املدعوم "حزب االحتاد الدميقراطي" نفذهتا قوات

D. ء للتهجري التحريض الطائفي )والذي يشكل بذرة السو ب واضًحا. بدأ يةيف جرمية التهجري القسري يف سور  كان دورها :روسيا
ي السافر . مث جاء التدخل العسكري الروسيف سورية بأن روسيا لن تسمح بقيام حكم سن   2012 صرح الفروف يففالقسري( 

 .34بني اإلفناء أو التهجري السورينيلتخري احملاصرين واحملرمة  ةفتاكالسلحة األ، واستخدام 2015 والعنيف يف

E. توسعات إيران وحزب اهلل  يظهراملناطق املتامخة للشريط احلدودي اللبناين ك  ،توطني الشيعةمن ممارسات إيران يف  يبدو جلًيا :إيران
ن يف قلب دمشق القدمية واآل، الغوطة واجلنوب الدمشقي ويف محصو  يف احتالهلا الزبداين وداريا وخاصة ،وامليليشيات العراقية

 .من التهجري القسري يف سوريةأهداف كل ذلك يدل على أن إيران هلا مصاحل و   ،ومنطقة املزة

الوسائل  بشىتباشرة، و ، بطرق مباشرة أو غري مالتهجري من سورية نسب بكل طاقاهتا لرفع تضح لدينا اجلهات الساعيةوهكذا ت 
 وكرامته.تزيد يف نكبة الشعب السوري الذي يضحي بكل ما ميلك ليحصل على حريته جهة جديدة تظهر  في كل يوماملتاحة، ف

 
 آثار التهجير القسري في سورية: ثانًيا

 :اآلثار النفسية 

أال وهو التهجري، تدل على سببها رين املهج  آالم وأمراض فإن  ثر يدل على املسري، أيًضاكما أن البعر يدل على البعري، واأل 
إال مبفارقة الروح  ،السقيمر املهج  ال تفارق فثار التهجري واإلبعاد والطرد تذوب وختتفي بفعل الزمن، أما آفاآلثار الكثري من تذهب قد و 

                                                           
 .، موقع الراصد20/1/2017سعد الدين، مركز أمية للبحوث "التهجري القسري يف سوريا السياسات األدوات والتبعات"، د.ياسرانظر: 31
 .انظر: املرجع السابق 32
 انظر: املرجع السابق. 33
 انظر: املرجع السابق.34
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 ،ف األشخاص عن بيوهتم: )يبتعد آالدكتور فيكرام باتل"قال فيها "ال ة،ة نفسي  ي  مرضآثار . ومن هذه اآلثار لوطنه أو بعودته اجلسد
جربوا على ترك أي األشخاص الذين أ   ،من احلرب أو االضطهاد أو اجملاعة، وهؤالء نسميهم الالجئني أو النازحني أو املهجرين هربًا

 . 35(منازهلم يف حماولة إلنقاذ حياهتم

كلها حاالت   ،احلرب واإلرهاب والشغب واالضطراب األهلي ،ومن األسباب اليت دعت إىل ترك الديار واألوطان واألهل 
من  نساء، ويبقى الالجئون األوفر حظًاسيما األطفال والوإن أكثر الضحايا هم املدنيون المفجعة واقعية يف عدة مناطق يف العامل. 

 .36فهم معرضون للرعب الناتج من احلرب وللمعاملة الالإنسانية اليت ينالوهنا من املعتدين ،الذين يبقون يف منازهلم

البحث عن السالمة عبء ، إضافة إىل عده عن أهله ووطنه وديارهراء ب  جَ  ،األمراض النفسيةر من وهكذا يعاين املهج   
 فهي من مهمات الصحة النفسية لالجئني. حلياته وحياة من يعول،واحلاجات األساسية 

 كما يقول الدكتور فيكرام باتل:  ،ومن أهم المشكالت النفسية التي يعاني منها الالجئون 

 .، فضالً عن خسارة األهل واألقارب واألصدقاءهي مفاجأة رهيبة لألشخاص السيما الفقراء منهمخسارة املمتلكات ف :احلزن واحلداد (1

 مروعة. أحداثًا جئني قد تعرض وشهدالتعرض للعنف املرعب: فعدد كبري من الال (2

 على الصحة النفسية.كبري مراض قد يكون هلا أثر  بات أو األمراض اجلسدية: فهذه األاإلصا (3

ت الصحية فيها ات الالجئني أمكنة حزينة، واملنشآما تكون خميم ن شبكات الدعم االجتماعي: فغالًباالعيش يف بيئة خالية م (4
 وقد يتواجد يف املسكن نفسه أشخاص من جمتمعات خمتلفة. ،مكتظة وفقرية

وقد يشكو الشخص  ،ط الناتج عن صدمةفهي االكتئاب والضغبني املهجرين  مراض شيوًعا: )أما أكثر األالدكتور فيكرام ويتابع
والشعور بالرغبة يف االنتحار.  ،وفقدان االهتمام بالنشاطات اليومية ،والكوابيس والشعور باخلوف والتعب ،عادة من صعوبة النوم

 .37أن يصبح بعض األشخاص كثري االضطراب ويتصرف بطريقة غريبة( ل شيوًعاومن األعراض الواردة واألق
ويشكو من الكوابيس وأوجاع  د.فيكرام: )يصبح الطفل منعزاًل  روا بعد تعرضهم للعنف يضيفج  الذين ه   ألطفالأما بالنسبة ل 
 .38بكثري( ويتصرف كما لو كان أصغر سًنا ،واآلالم يف أجزاء أخرى من جسده ،الرأس
ألهلهم  متفكريهم، وحبهأن مشاهد األسى للمهجرين، وحنينهم للماضي ال ختلو من خميلتهم، وال تغادر وهكذا نرى  

 .ال برجوعهم ملا اعتادوه وألفوهال يهنئ هلم عيش إجيعلهم ال تروق هلم هذه احلياة، فوأرضهم 
دث عنه الدكتور ملا حت والوطن، أجد نفسي مثااًل حًياوبعد جتربيت املريرة مع االعتقال وما عانيته ومن السفر والبعد عن األهل  

 داد مصح ات، وال أستطيع نسياهنا، ولوال إمياين بقضاء اهلل وقدره لكنت من عاألمراض ال تغادرين مما ذكر من فرام، فإن كثريًا
 األمراض النفسية، فرمحة ريب أدركتن فله الشكر وله احلمد.  

 

                                                           
 .العربية معدلة، الناشر ورشة املوارد العربية، بريوت 1/ ط 204انظر: كتاب الصحة النفسية للجميع، الدكتور فيكرام باتل، ص 35
 انظر: املرجع السابق. 36
 انظر: املرجع السابق. 37
  205انظر: املرجع السابق ص  38
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 :اآلثار الجتماعية 

كيان ذلك اجملتمع، فال ة تزعزع  ، وفقدان هذه الثرو وأحبائه مبجتمعه الذي ترعرع فيه بني أهله وعشريتهتتمثل حياة اإلنسان إن  
دلت األرض، صبت الدور وب  اآلالف، واغت  واعتقل وجرح مئات ومات  ،علية، فالناس ش ردوايبقى جمتمع وال تبقى حياة مجاعية تفا

وبني  خالية من الروح، وال يوجد بينهاوهكذا تفككت األسر واغتيلت اجلماعة، وبدأ األفراد بإنشاء حياة جديدة معجونة باألسى، 
 .جتمعهم وعوامل مشرتكةأأي تناغم  جديدها

 فيكرام باتل:  كتور د لل اآلثار الجتماعية هذهبعض ،التهجري القسريونتائج وإن مما قرأته من خملفات  

 الشعور بالغربة.و  العزلة االجتماعية -1

 اإلقامة ضمن شروط معيشية غري مالئمة. -2

 .فقدان موارد الرزق -3

 االحتيال.اللصوصية و انتشار البطالة وتفشي  -4

   39التعليم والصحة.تدهور خدمات  -5

 أضيف لما سبق من اآلثار الجتماعية: 

 .ثقافات واللغة والعاداتاختالف ال -6

 تباين نظرة اجملتمعات األخرى )املضيفة أو الـم ساِعَدة( للم َهج ر. -7

 .األسر وتناثر األفرادتفكك  -8

 الغربية.ذوبان بعض الشخصيات واألخالقيات يف اجملتمعات  -9

 يف تغيري دينه. اين لدى بعض املهجرين يكون سبًباضعف الوازع اإلمي -10

 جمتمعات املهجرين أصحاب احلق. على أنقاضعامل أساسي يف بناء جمتمعات جديدة حمتلة التهجري  -11

لعداوة بني اجملتمعات والثأر ممن طردوهم واغتصبوا أرضهم، مما جيعل ا لالنتقام اره أنه يولد لدى املهجرين دافًعا قويًامن آثو  -12
 إال بإفشاء العدالة.  ،قائمة ال زوال هلا

بأسرها  أمةتدمري إىل فهو يؤدي  واألفراد، وهكذا يتبني لدينا أن التهجري القسري له آثار اجتماعية وخيمة يف حياة اجملتمعات 
يف عامل ينشد السالم جلماعات دون  ، ونشوء جمتمعات على أنقاض أصحاب احلق حيث ال عدالة وال سالم وال آمانوضياعها

 .وأرضهم، وتفرضهم على جمتمعات جديدةمجاعات أخرى، فازدواجية املعايري تالحق املهجرين فتنتزعهم من دورهم 
 :اآلثار الطائفية 

 مجيًعا، وأهل الشام 1970األسد للسلطة قدمية، منذ وصولبل  ،ليس وليدة الساعة رها يف سوريةاشتنوا إن مشكلة الطائفية 
ة يف اجليش واألمن واملراكز السلطوية على أبناء الطائفوالقيادات املراكز  يد الطائفة النصريية، حيث اقتصرتو يدركون كيف بدأت بتس

 .، أو حتالف البعض مع النظامأو كبتهم وقمعهم ،ةمع سكوت أبناء السن  النصريية، وأخذت متتد وتنتشر 

                                                           
39
 انظر: المرجع السابق. 
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، وعش الورور، والدمياس، 86يف املزة  خاصة هبم ر هلم جتمعات سكانيةصادمشق، ف ف النصريين من الساحل إىلوازداد زح 
. ويعفور لضباط األمن الكبار يف املزة أوتوسرتاد (املساكن الراقية)والسومرية، وحول املناطق العسكرية، والنقاط األمنية، بل انتشرت 

 .40بعد يوم وهكذا بدأت الطائفية تكرب يوًما
نشأت صلة قوية بني ف ،فكان التقارب الشيعي اإليراينله، أن يتوج طائفيته بسياسة خارجية داعمة  األباألسد وأراد  
يف  عندها برزت املنشأت الشيعيةتسهيالت دينية واقتصادية وسياسية. و شرتكة، املعاهدات بعد امل رابطة متانةال زادتو  ،الطائفتني

 . 41وأخذت احلسينيات تتوسع، ومحالت التشييع تزداد دون أي رقيب ،)املزعومة(وحول املراقد الشيعية  ،وجرمانا ،السيدة زينب
يف دعم حزب اهلل و  األسد مع إيران ضد العراق،وقف فريقني بالتحالفات العسكرية، حني ال وضحت العالقات الطائفية بني 

 يف وجه الفارين من ويالت احلرب يف لبنان. دودهح، بل وفتح حرب متوز عسكريًا ولوجستًيا
فكان دخول  ،لشعبه  نظرهم يف املشاركة يف قتل النظاميف اجلو مواتًيا ، فكانلرد مجيل صنيع األسد دور الطائفيني األ خروجاء  

 .قد كانت سلمية حبتة(فللثورة أو تسليح أي مظاهر عسكرة  وقتهاكن )ومل تيف بداية الثورة أفراد حزب اهلل 
سيكون قد أباح البالد هذا  طلبهأنه ببعد طلبه العون من الشيعة، ومل يدرك حجم تدخلهم، ومل يعلم  مل حيسب األسد النتائج 

خرج األمر من يد  وإيران وأفغانستان ولبنان وغريها ميليشيات وعصائب وأحزاب شيعية مستقدمة من العراق واليمن وبدخول .هلم
 .أمر يف بلدهأي لم يعد يسيطر على ف ،األسد

تة من هجمة شرسة على دول املنطقة تطيح يدل على أهدافهم املبي   ،النظامواآلن ما نراه من متدد شيعي كبري يف كل البالد اليت حيكمها 
 .لنشر فكرهم وقوميتهم الفارسية ،اة مجيعً بأهل السن  

 
 :42ةفي سوريالطائفية الشيعة النظام و مارسات ممن 
ألف نسمة، إضافة  125فقد ه جر  ،خلف مشفى الرازيحول السفارة اإليرانية يف املزة وهذا ما رأيناه  ،املباينشراء األراضي وهدم  (1

 وجعلها مقرات مليليشيات أيب الفضل العباس.  ،كالعمارة والشاغور والصاحلية  ،إىل شراء بيوت يف أحياء دمشقية عريقة

 .43واستبداهلا مبلكيات للشيعة والنصريين ،ةلطمس أصول حقوق أهل السن   : وذلكحرق السجالت والنفوس (2

 وجتنيسهم اجلنسية السورية.  ،يف دمشق اإليرانيني والعراقيني ولبنانينيتوطني الشيعة  (3

  .44وعقد حلقات اللطم والعويل وسب الصحابة الكرام يف باحات املسجد ،دمشقل اجلامع األموي يف قلب احتال (4

                                                           
 2016عبد املنعم زين الدين، مؤسسة جسور للدراسات،  دي( يف ظل الثورة السورية، انظر: التغيري الدميوغرايف يف سوريا )التهجري القسر  40
 انظر: املرجع السابق. 41
 انظر: املرجع السابق. 42
 .2017/يناير/28لراصد موقع ا 20/1/2017ريا السياسات األدوات والتبعات" د.ياسر سعد الدين مركز أمية للبحوث انظر: "التهجري القسري يف سو  43

 (2( وصورة رقم )1الصورة رقم ) :انظر 44
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 (1)صورة رقم 

 

 
 (2صورة رقم )

جيولون هبم أحياء  ،ورايات طائفية ،لوهنم أعالم حزب اهللم  مث حي   ،تنظيم مسريات فاطمية وحسينية ألطفال سوريني يشيعوهنم (5
 .45وأسواق دمشق القدمية

 

 
 (3الصورة رقم )

                                                           
 (3الصورة رقم ) :انظر 45
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 الشيعية يف أسواق دمشق. لبياتوالت إضافة إىل اهلتافات ،الشيعةمةولآلئ ،خامنئي، و حلسن نصر اهللانتشار صور  (6

 .46إنشاء احلسينيات داخل سور القلعة يف دمشق (7

 . 47انتشار اللجان األمنية ونقاط التفتيش الشيعية يف العاصمة، وممارساهتم السيئة على احلواجز ألبناء دمشق من أهل السنة (8

 

 
 (4لصورة رقم )ا

 وتشييعهم مقابل مبالغ زهيدة.  ( وضيوفهم )واملهج ريندمشق استغالل حالة فقر سكان  (9

ومؤخرًا يعزمون  وحلب ةكالقصري ومحص والزبداين وداريا واملعضمي  ،وسيطرة الشيعة عليها ،تفريغ مناطق بأكملها من أهلها (10
 جنوب دمشق. يلدا وببيالو الشرقية والقلمون الغوطة على 

 .سورية، ويف كافة أرجاء لسنة حصرًار الواسعة اليت طالت مناطق ااجملاز  (11

 :أهداف كال الفريقين )النصيرية والصفوية(
 :هدفها )العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين(إسالمية وعربية  اليت اجتاحت بالًدا الصفويةة الشيعي  ة لطائفي  فا

 .ع يف هذه البالدالتشينشر  -

 .الصفويةمرباطورية حتقيق حلمهم يف بناء اإل -

 .واالستيالء على ممتلكاهتمأو هتجريهم  ،ة وإبادهتمأهل السن   قتل -

 فقوميتهم أقوى لديهم من دينهم. ،ولو على حساب دينهم ،العريب إهناء الوجود -

الضعيفة بشىت  تقوية طائفتها فهدفها نة فنك لت بأهل السنة أشد التنكيل،الطائفية النصريية اليت احتلت سورية من مخسني سأما 
 ة. ، فاتفقوا على هدف واحد، وهو اجتثاث أهل السن  توحيد مصاحلها مع إيرانا سائل، وأقرب طريقة وجدهتالو 

                                                           
   2015/أيلول/15 ات لصاحل إيران(انظر: تقرير السورية نت )عبد اهلل نظام أبرز أذرع إيران يف دمشق يشرتي عقار  46
 (4الصورة رقم ) :انظر 47
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ولكن سيأيت دورهم بانتهاء مهمتهم،  ،وأظنهم )أي الشيعة( لن يقص روا يف قتل النصريية وإبادهتم ،أن الشيعة ي كف رون النصريية علًما
 .وليس هذا موضوع حبثنا اآلن

)بل ويف كل  يف سورية كر النصريية وحلفائهم الشيعة، يف إزالة األثر اإلسالمي السن  وهكذا يبدو لنا من املشهد السوري، ف 
ة، وهنب خرياهتم، وبناء مستعمراهتم، أو طريقة إال واستخدموها، الحتالل أرض أهل الشام السن   امل اإلسالمي(، فلم يوف روا جهًداالع

 هبا. فوية اليت حيلمونوإنشاء امرباطوريتهم الص
 

 :والتوصياتالنتائج 
 :ن بعض النتائج اليت توصلنا إليهانستطيع تدوي ،وبعد هذه الدراسة التفصيلية ، سوريةيفبعد هذا السرد لواقع التهجري 

 .مدبر ومدروسبل هو طرد ، ه شعب بأكمله ليس هتجريًا عبثًياالتهجري الذي يتعرض ل -1

 الوضعية.، والقوانني واملنظمات احلقوقية ،الدوليةاألنظمة التهجري القسري قد أدانته مجيع  -2

 .م وكرامتهمضهاعر أو  مودينه منفسهأب ، والنجاةلرتك كل شيء يف سورية، حىت أجربت أهلها تنوعت طرق اإلجرام -3

حتالفات سياسية،  وأهداف سياسية إلنشاءوهنب خرياته، أهداف استعمارية الحتالل البلد  هي التهجريأهداف  -4
 واهليمنة على الشرق األوسط.دولتها الصفوية الفارسية، يف إنشاء إيرانية رغبة متثلت ب وأهداف دينية طائفية

وتظهر عورهتم من خالل  ،تنكشف هويتهم كل يوم ،يف التهجريهلم دور مهم الذين و  ن الالعبني البارزين يف سوريةأ -5
م السوري، إيران وحزب اهلل، ، النظااملتحدةاألمم )الفاشية، ومن هؤالء:  وركوهنم ملصاحلهم ،املظلوم خذهلم الشعب

 كا، روسيا(.ير أم

آثار اجتماعية و ، فسي وإعادة تأهيلآثار نفسية جعلت أبناء شعبنا حباجة لعالج ن :من آثار التهجري على أبنائنا وأمتنا -6
شى املرض ففية فت، وآثار طائغريت ثقافتهم وأخالقهمفشردت األسر وأفسدت الناس و  ،اجعلت اجلماعات أفرادً 

وهدم تارخينا يف بالدنا من خالل حمو ذكرنا  ،ةالشيعة بردم آثار السن   وبدأت  ،الصفوي بني أبناء الشعب السوري
 وتزييف احلقائق. 

وا أبناء فلسطني )أصحاب األرض(، باملقابل وط نوا شعبهم وأتوا تل الصهيوين واحملتل النصريي: اليهود هج ر الفرق بني احمل -7
فإن النظام النصريي هج ر أبناء وطنه )أصحاب الديار( وشتتهم يف كل  ع الشتات. وعلى العكس متاًمال بقا هبم من ك

 بقاع العامل، واستقدم الشيعة احملتلني فوط نهم مكان أهله. 

وأن  ،ط الضوء على قضيتنا السوريةأن تسل   ،ما نريده من مجيع احملاكم واملنظمات واهليئات الدولية والقضائية والقانونية -8
ة بالنسبة لقضية ملآرب ومصاحل ومكاسب سياسية هزيلة وهش   ،يف وجه ظامل تقف معه كربى الدول تقف موقًفا مشر فًا

 والعدالة واحلرية والكرامة. يةاإلنسان
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 ..وأخيراً 
ل أخرج كل هذا ما سعى له النظام السوري، بتحالف  سيء الصيت ضد أهله وشعبه، فلم يكتِف بظلم شعبه وقتلهم، ب 

، فهج ره من وطنه، واستلب أمالكه، وصادر ه على شعب طي ب مسامل، أراد يوًما أن يكون حرًا كرميًاأساليب اإلجرام واحلقد، فأفرغ
يف إنشاء إمربطوريته املزعومة، وقد شاركه يف  ده الدفني على أهل السن ة، طمًعاحقوقه، وجاء بالعدو اإليراين احلاقد، الذي صب حق  

 خبرياهتا الوفرية.  اليها سافلها، طمًعااملشؤوم الروس، الذين احتلوا البالد وقرارهتا، وقد جعلوا عحلمه 
فت ت يف  س هلم إال اهلل، فقد محلوا مهوًما تفوق أعمارهم، وورثوا آثارًاأما املهج رين العز ل فقد ساحوا يف بالد اهلل الواسعة، لي 

. أرجو اهلل أن أكون أملهم بنصر اهلل وحريتهمأال وهو  فتغري كل شيء لديهم، إال شيًئا واحًدام، نفوسهم وأفكارهم وثقافتهم وحضارهت
 قد أجبت عن تلك األسئلة، ووضعت النقاط على احلروف، وأوضحت تلك اخلفايا، واهلل غالب على أمره.
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