
 

 

 

 

 :السوري الشمال

 واالحتياجات الواقعبين  نووالمدني اشطونالن

 الخربوطلي بالل

 

 تيم السيوفي "سالمات من إدلب" - 2018إدلب 

 

وهذا  .نسانعلى مفاصل شتى في حياة اإل فإنها تلقي بظاللها بعيدا   ،ما جغرافية   ن الحرب إذا ما احتدمت في بقعة  "إ

دموية ليس فيها أي اعتبار  في ظل حرب   صوصا  خ المدنيين،يظهر بطبيعة الحال في التغييرات التي تطرأ على حياة 

 ".ال إرادة دولية جدية تسعى الحتوائها والحد من الخسائر البشرية التي تتركهاحيث و ،ألدنى معايير اإلنسانية
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 للدراسة النظري اإلطار :أوالا 

 وهدفها أهميتها المطروحة، اإلشكالية

،تزال مستعر الالحرب في سوريا و منذ سبع سنوات    فة  مخلّ ، في وتيرة العنف والمأساة متصاعدا   بيانيا   خطا   خذة  متّ  ة 

 ،بينكبيرة من المعتقلين والمغيّ  عداد  ، أالف من القتلى المدنييناآل :واالتجاهاتشكال من جميع األ ها معاناة  ءورا

نسان محور اهتمام األمم ن اإلأومن مبدأ  .داخليا  والنازحين  رين قسرا  الف من المهجّ ومئات اآل ،الماليين من الالجئين

بد لنا في  كان ال ،وتنتهي عندها أي تجاوزات عتباراتنقطة ارتكاز  تبدأ عندها أي اهو و ،والجهات المعنية بحقوق البشر

المدنيين  وصا  خص ،في الشمال السوري رين قسرا  أساسي على واقع المهجّ  بشكل  التركيز  من هذه الدراسة

   اشطين.والن

لوضع هؤالء المدنيين والناشطين في  ينوواقعي   ينمنطقي   وتشخيص   توصيف  إلى ل أهمية هذا الهدف في التوصّ  تكمن

، وبالتالي أكثر وضوحا   هم بشكل  ومتطلبات همفهم واقع والمعنية منالمهتمة ن تتمكن الجهات أعسى  ،الشمال السوري

الرتكاز من حيث ا كثر أهمية  مادية لهذه الفئة بوصفها األالمعنوية والمتطلبات ال دراسةيساهم في تحقيق خرق ما من 

المعطاة لألهمية الملموسة  نظرا  و ،في بناء سوريا المستقبل ضمن إطار العدالة والحريةحجر أساس يساهم ك يهاعل

 .عيش ضمنهاتوالجغرافيا التي  اعلى الساحة الدولية من حيث واقعهلهذه الفئة 

 

 لدراسةلوالزمني  الجغرافي النطاق

ية التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية ومجموعات تم تحديد محافظة ادلب وريفها ومناطق ريف حماه وريف الالذق

ن، وذلك في ساسياأل هممالذو ا  قسر مهّجرينوجهة قوافل الللدراسة كونها المنطقة التي كانت  مكانيا   مجاال   ،أخرى

 ( 1)رسم بياني   .2019الفترة التي تلت بداية الثورة السورية وحتى أواخر نيسان 

 

 المتّبع منهجال

 تهاهميأو اإلشكالية التي تطرحها الدراسةوالغرض منه بلورة  ،لمنهج الوصفي واالستطالعياهذه الدراسة اعُتمد في  

جراء إسحية وذلك عبر ي منهج الدراسة الم  من تبنّ لنا  بدّ  كان ال ،جل بلوغ هذا الهدفأومن  .أكثر وضوحا   بشكل  

على تقارير  إلى االعتمادباإلضافة  الشخصية،لقصص واآلراء إلى اتماع واالسالمباشرة الميدانية والمقابالت  ياناتاالستب

  .كمصادر تدعم الغرض والمحتوى ودوليا   ودراسات سابقة لمنظمات ومؤسسات فاعلة محليا  

 هاعتوزّ  ةخذ عينات عشوائية من الفئات المستهدفة مع مراعاعبر أالمسح والمقابالت ه تّم إجراء نأاإلشارة الى  تجدر

وقد تم إجراء االستبيانات والمقابالت  .التسلسل المنطقي في األسئلة المطروحة، معتمدين والجغرافي ريدنالج

 . 2019نيسان  15و  2019آب  15والمسح في الفترة الممتدة بين 

 

 :الدراسة مجتمع

لون ويقيمون في كونهم يتأصّ  ةالمهجرين مع مراعا اشطينالمدنيين والن يفئت   ساسيأ ة بشكل  استهدفت الدراس

 معفي القرى والمدن وأو مدنيين مقيمين في المخيمات  معمقابلة  250حيث تم اجراء حوالي  مناطق مختلفة،

  .ناشطين يعملون في مجاالت ونشاطات شتى

 و انياالستب وعملية المقابالت في ينالمستهدف شخاصاأل نسبة توّزع( 1,2,3,4) البيانية رسومالتبيّن 

 .والناشطين  المدنيين أي الفئَتين من لكّل   وذلك الجنس،و(  مهجر مأ مقيم) اإلقامة حسبب
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 مقدمة :ثانياا 

شاركت المحافظة بالثورة . (1)من الحدود السورية التركية تقع محافظة ادلب في الشمال الغربي لسوريا، وتحاذي جزءا  

سيطرت الفصائل العسكرية بعد أن  2015ذار/مارس آيامها األولى لتخرج عن سيطرة النظام السوري في أالسورية منذ 

 وانتقلت تباعا   2015ذار آ 28حينها على مدينة ادلب ومنطقة جسر الشغور في  "جيش الفتح"ى المنضوية تحت مسمّ 

الكلية على مدينة  ابسيطرته انتهاء   ،يللسيطرة على القرى والحواجز المحيطة الواقعة تحت سيطرة النظام السور

"، حرار الشام"أحينها  "جيش الفتحـ"نة لهم الفصائل المكوّ أوكانت  .2015ابريل من عام نيسان/جسر الشغور في 

 .(2)"جبهة النصرة" و"فيلق الشام"

من معظم المناطق  إليها نهجمموقسري  المالذ األساسي في عمليات تهجير  شكّلت تبرز أهمية المحافظة كونها 

في كانون األول عام  ثم تهجير حلب الشرقية ،2014 عام منذ تهجير مدينة حمص القديمة في أيار ،السورية الثائرة

، لكنها (3)2018ومحافظة درعا خالل عام  وريف حمص الشمالي ريف دمشقتهجير معظم المناطق الثائرة في ثم  ،2016

جديد بفعل الحملة التي يشنّها عليها النظام السوري بدعم روسي، إلى تعرضها  اليوم باتت هي أيضا  أمام خطر تهجير

 لعمليات قصف مستمرة، باإلضافة لتفجيرات انتحارية بين الحين واآلخر. 

الواقع بمر الذي دفع األ ،وعسكريين ناشطينمدنيين ومنذ مطلع الثورة، عمليات التهجير التي حصلت وقد شملت 

غاثية على عاتق المنظمات والمؤسسات اإلنسانية اإل كبيرا   عبئا   ا  ضعاو ،نحو التعقيد حافظةلمي االديمغرافي الجديد ف

تهجيرهم من  ن تمّ أاحتواء ورعاية ودعم بعد إلى كبير من المدنيين   عدد   ، خصوصا  في ظّل حاجةمنها واالجتماعية

لحصار الذي عانته إلى اباإلضافة  ،مناطقهم التي شهدت عمليات عسكرية كبيرة وخسائر فادحة في األرواح البشرية

تهجير أهلها الذين بهدف سبع سنوات ذلك على مدار و ا،داريا وغيرهالمعضمية وبعض تلك المناطق كالغوطة الشرقية و

 .هؤا النظام السوري وحلفارفضوا البقاء في مناطقهم التي سيطر عليه

المدنيين الذين  فئة  الناشطينوهي كبيرة من التضحية،  أعباء   تلأخرى نصيبها من هذا التهجير وتحمّ  فئة   بدورها، نالت

لواقع اإلنساني إلى اباإلضافة . فبقوافل التهجير تلك لحاقهم قسرا  إن يتم أبمجاالت عديدة في مناطقهم قبل  عملوا

نظام األسد  يشنّها ضّدهمالتي  المالحقات األمنية الكبيرةفي  ة هؤالءتتجلى معانا، وه في مناطقهمعاش السيء الذي

رئيسي لمالحقة واعتقال وتعذيب وقتل  وبشكل   كبيرا   اهتماما   هذه األخيرة تولي . بأفرعه األمنية والمخابراتية ال  متمثّ 

إلى العالمي   العام يأيصال الصورة وتوجيه الرإساسي في الذين كان لهم الدور الرئيس واأل يةنساننشطاء الرأي واإل

فاعل في المجاالت اإلنسانية كاإلغاثة والتنمية . وقد كان لناشطين آخرين دور  انتهاكات النظام السوري بحق المدنيين

سياسة القصف والحصار إلى دائم  بشكل  ا فيهضمن المناطق نفسها التي كان يلجأ نظام األسد  اوالتعليم وغيره

 .(6( )5( )4)النهيار الذاتي والمعنوي والجسدي والتسليم لهإلى ادنى متطلبات الحياة لدفع أهلها أوتفريغها من  نهجممال

شراف مركز المصالحة الروسي بقيادة إمباشر تحت  ن عمليات التهجير القسري جرت بشكل  أ اإلشارة إلىجدر ت ،هناو

ما الناشطين االختيار بين ح على األهالي والعسكريين وطر  ما كان يُ  وغالبا   ،في جيش النظامآخرين روس وضباط 

 و أ "المصالحةـ"ب هنويسمّ 

 

من  وحالة   في خيار التهجير صعوبة  بمختلف مجاالتهم من المدنيين  عدد  وقد وجد  .(7)التهجير باتجاه الشمال السوري

األقل  ذلك برأيهم الخيارفكان  ،ما الذين اختاروا البقاء. أفي االختيار معظمهم من حيرة  انى ، فعمجهول االنتقال نحو عالم  

ّ أ بيد، األفضلوليس  ضررا   تزال  مجرد ادعاءات حيث الهي  حقة األمنيةالوعود الروسية للمدنيين بعدم المال ه تبيّن أنّ ن

الذين عملوا في مجاالت إنسانية النشطاء المدنيين و من  وقد طالت عددا   ،مستمرة حتى اليومعمليات االعتقال بحقهم 

المخابرات التابعة فروع تزال  ال. كما من عملوا في مجال الحكومة واإلدارة المحليةإلى باإلضافة  ،كاإلغاثة والطب والتعليم

 .والبلدات اإلجراءات األمنية وحرية التنقل بين المدن ما يخصّ في كبير على األهالي  ق بشكل  للنظام تضيّ 

خذين بعين االعتبار أساليب آ ،مع بعض الشخصيات التي بقيت في الغوطة الشرقية عّدة اتصاالت  أجرينا وفي هذا اإلطار، 

في  الظروف التي يعيشونهامن  كبيرا   التواصل معهم امتعاضا   معظم من تمّ وقد أبدى  .على سالمتهم األمان حفاظا  

وا في الغوطة الشرقية بعد سيطرة األسد يحد الشبان الذين بقأ ،يقول رامي ؛األسدن سيطر عليها نظام أمناطقهم بعد 

بشكل  النظام  عولفرالدوريات األمنية التابعة في حين تتواجد   ،حاالت اعتقال نشهدن أدون من  يوم   يكاد ال يمرّ "عليها: 

أحد الضباط قال لنا حيث  فزازية بحق المدنيينتبتكر أساليب استما زالت حواجز التفتيش . كما أّن حياءاأل شبه دائم في

 ."ا بدكن كلكن إبادة"هولوال تعليمات القيادة ورحابة صدر همحاضنين اكنتو وتوانإلرهابيين نتو بيئة اإ"

يقول: "لم أكن امتلك ف ،ر الخروج باتجاه الشمال السوريابن مدين الرسن والذي لم يخت   -الناشط اإلعالمي -ما ثائر أ

في البداية عندما دخل جنود  ...مرغما   بقيتُ ف بذلكالتفكير حتى بظروفي ال تسمح لي فو الخروج، أالخيار في البقاء 

لم يتم ون، اعتقلوني مرتين حتى اآل ،مزهوينخذوا يتجولون في الحارات والشوارع أالمخابراتية،  فروعالجيش وعناصر ال
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"مفكرين رح ترجعوا تعيشوا  :كل مرةردّده على مسامعي في كان الضابط ي ا  وحيد ئا  أتذكر شي .ي شيءأالتحقيق معي ب

 "."هوهللا لنذلكن ونشهيكم الموت وما تالقو ...2011بيناتنا متل قبل 

صعبة ومريرة على مدار  لقد مررنا بسنوات  "منطقة الحجر األسود بريف دمشق: إلى تقول لبنة المنتمية من جهتها، 

هلي في بلدتنا أنا وأ نابصراحة بقي ،ثمن يّ أكنا ننتظر الخالص من الحرب ب، سنوات من حصار وقصف وحرب وفقرخمس 

إعادة بعض  تبالفعل تمو .ونعود لممارسة حياتنا بشكل طبيعيينتهي كل ذلك ن أمل أ كلّناالنظام وإليها ن دخل أبعد 

 ولكن حتى  نا،منطقتإلى الخدمات 

 

وحرية الحركة شبه  ،العديد من الناس اعتقل والتدقيق األمني على حواجز النظام يكاد ال يطاق، فاليوم لم نشعر بالراحة

 ".ما كانت عليه قبل الحربإلى كنا مخطئين عندما توقعنا عودة الحياة  نالعلّ  ،مشلولة ليال  

إلى حصول سيطر عليهما نظام األسد  نتيلمن الغوطة الشرقية ومدينة درعا ال 2018في آب  تقارير واردة أشارتهذا و

من الشخصيات التي كانت تنشط في المجالس  عدد  بحّق ما يمن المدنيين، ال س الكثير من االعتقاالت بحق  عدد  

التمريض  يعملن في مجالّن ك نساء  اعتقال إلى باإلضافة  ،كانوا يعملون لدى منظمات محلية إنسانية شخاص  أالمحلية و

بعيد اعتقاله  حيتانيعدمت الطبيب معتز أقوات النظام  نّ أخبارا  مفادها أإعالمية  تناقلت وكاالت   ،2018ب آفي و .والطب

تحتجز قوات النظام كذلك،   .الغوطة الشرقيةى ثناء الحملة العسكرية األخيرة علأليه إي لجأ ذيواء المراكز اإلأحد من 

  .خرين تحت اإلقامة الجبريةآوضعت في حين مؤقتة عاملين في منظمات المجتمع المدني في مراكز احتجاز 

 كبير   مالك عدد  أصدر مذكرات بالحجز االحتياطي على أموال وأكان نظام األسد قد  ،تلك االنتهاكات الفظيعةإلى باإلضافة 

ن السبب الرئيسي أعلى عكس الحقيقة التي تثبت  ،إرهابية بأعمال  نهم تورطوا أ مّدعيا   اشطينمن المدنيين والن جدا  

ضة النتهاكات ضة وراف  معار   نشاطات  ت تشارك في مذكورة في القوائم كانن معظم األسماء الأعمليات الحجز تلك هي ل

اختلفت تواريخ إصدارها بحق التي من تلك اللوائح  عدد  لوسائل اإلعالم ب وقد تسرّ  . 2011ذار آالنظام منذ بدء الثورة في 

مشترك أساسي  عامل   يجمعهمنما إالمناطقية والعرقية والدينية والقومية  انتماءاتهماختالف  علىالف من المدنيين اآل

ميدانيون منهم أطباء  ،م واسعةألهم نشاطات سلمية مدنية ضده محدودة  تن لنظام االستبداد وكانومعارضأنهم هو 

 ،ذاتهحّد الشخص بعلى قوائم الحجز على األمالك  ولم تقتصر  ، نوخرآن ون ومدنيونسانين إوعاملن وون وصحفيوعالميإو

غاثيين الذين اإلعاملين حد الأ - عماد السيد ه. وفي هذا اإلطار، يقولوالدأوأ تهو زوجأ ههلأ أيعائلته بأكملها  بل شملت

االحتياطي طفالي مذكرة بالحجز أكل عائلتي ووبحق  يبحق تصدر ،"منذ ثالث سنوات: كانوا ينشطون في منطقة درعا

 مباشرة  بموجب حكم  قضائي بل صدر صدر لم يولم يكن ثمة أي طريقة لفك ذلك الحجز الذي  ،على األمالك واألموال

مع قوافل  قد خرجتُ  مدينة ادلب حيث كنتُ في نا مقيم إاليوم  .وزارة االقتصاد والماليةإلى يعازه إمخابراتي تم  بقرار  

مالكي من أاستمالك كامل أ تمّ  نه قدأخرين آ شخاص  أمن  قاربي وعلمتُ أحد أي خبرنأ وقدالتهجير من الجنوب السوري

 و عرضه على محام  به أقضائي يمكن الطعن  قرار   غياب أيّ لو عودة عنهتعسفي ال  بشكل  وذلك قبل النظام السوري 

 (11( )10( )9( )8) لغائه"إ لمحاولة
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 :الميداني الواقع :ثالثاا 

الف من المدنيين من المحافظات والمدن لى تهجير اآلإه ؤعمد النظام السوري وحلفا ،على مدار سبع سنوات مضت

ووجهة النازحين من داخل الشمال السوري أيضا ، خصوصا   دلب مالذهم األخيرإمحافظة ت نكاو ،والقرى السورية الثائرة

في ريف  "شرق السكة"سيما مناطق  الوعسكرية   شهدت عمليات  من المناطق التي سيطر عليها النظام بعد أن 

  ا.دلب والتي تشمل مناطق أبو الظهور وسنجار والقرى المحيطة بهإ

يبلغ عدد سكان المنطقة ، شملت حتى فترة انتهاء الدراسة، فيها عاملة ومؤسسات   منظمات  أجرتها حصائيات إوفق 

تشكل نسبة و، المقيمين والمهجرين والنازحينمن )ثالثة ماليين وثمانمئة وسبعة وستون ألفا (  3.867.000حوالي 

وتشمل هذه وستمئة ألفا (.  مليون)1.600.000أي حوالي  ،جمالي عدد السكانإ% من 42النازحين والمهجرين حوالي 

 (13( )12).ريف حلب الغربيوريف حماه الشمالي ، دلبإاإلحصائية مناطق 

الحمالت  عبرسيطرته الخارجة عن حافظات السورية والمناطق بعد ان استعاد النظام السوري السيطرة على كامل المو

ب آمنذ عمد نظاره تتجه نحو محافظة ادلب حيث أ دأتب ،غلبهاأرض على إلنساني الذي فُ العسكرية الهمجية والحصار ا

 حينها بشنّ وقد قام  .الميليشيات المساندة لهبمساعدة حشد القوات العسكرية على حدود المنطقة إلى  2018

  .طق عدة في ريف ادلب الجنوبي والشرقي وفي ريف حماه وريف الالذقيةاجوي وبري متقطعة طالت من عمليات قصف  

الذي بحسب  شيتسوي باتفاق مّ دلب سُ إبخصوص  التفاق   اأعلن الطرفان التركي والروسي توصلهم ،بالتزامن مع ذلك

رت كانت قد حذّ ، علما  أّن تركيا واسعة من قبل النظام السوري وحلفائه عسكرية   ا  ب المنطقة حربالجانب التركي سيجنّ 

 (14) .باتجاه الخارجواسعة ينتج عنها حركات نزوح من حصول أزمة إنسانية كبيرة 

من قرى  عدد  في استهداف المدنيين باستمر النظام السوري بعملياته االستفزازية المتمثلة  ،على الرغم من ذلك

عالمها إعبر  روسيااستمرت  ة. من جهتها،جوية ومدفعية متقطع عبر غارات   ، وذلكب وحماه والالذقيةوبلدات ريف ادل

 اتببث االشاعات حول تحضير الفصائل العسكرية العاملة في ادلب والمنطقة بالتعاون مع منظمة الدفاع المدني )الخوذ

إلى مر الذي أدى األ ،مسرحية استخدام الغازات السامةتروّج لكما أخذت  .ا "استفزازي عمال  "سمته أالبيضاء( للقيام بما 

 البيضاء نقلوا غازات   اتالمسلحين والخوذ نّ مّدعية  أتذكرها في تقاريرها  روسياد من المناطق التي ما فتئت يعدالنزوح 

بدأ  ،2019في نيسان و(16( )15).كفر زيتا والطامة وخان شيخونن مد ،ومن تلك المناطق .مها هناكاليها الستخدإسامة 

عدة مدن وقرى بريف  تجوي وبري عنيفة استهدف يتمهيدقصف بعملية مدعوما  من الجيش الروسي النظام السوري 

سيطرة النظام على مدينتي قلعة المضيق وكفرنبودة إلى تبعها عمليات اقتحام برية أدت  ،حماه وريف ادلب الجنوبي

من المشافي الميدانية والمرافق  عدد  توقّف مقتل العشرات من المدنيين وإلى  باإلضافة ،الواقعتين بريف حماه الشمالي

عائلة من  2476يقارب  ما 2019حتى نيسان . هذا ونزح لها العامة عن الخدمة بسبب االستهداف الجوي المباشر

عن التصعيد  باتجاه المناطق الحدودية البعيدة نسبيا   ،من مناطقهم التي تتعرض للقصف واالستهدافالمدنيين 

من مناطقهم بسبب ممارسات النظام والروس منذ عقد اتفاق سوتشي  ليرتفع عدد النازحين داخليا  ، (17)العسكري

)خمسمئة وسبعة  537.392يقارب  لى ماإ 2019وحتى نيسان  2018أيلول  7بخصوص ادلب بين تركيا وروسيا بتاريخ 

 (81).نسمةوثالثون ألفا  وثالثمئة واثنان وتسعون( 

 العسكرية والفصائل المدنية اإلدارة: 

 التي الشام تحرير هيئة لفصيل واإلداري السياسي الجناح - اإلنقاذ بحكومة يسمّى ما قبل من إداريا   المنطقة تُدار

 تلك بعض كان وقد. الغربي حلب وريف الالذقية وريف حماه ويف وريفها ادلب مناطق كامل على سيطرتها تفرض

 ريحاوأ النعمان كمعرة( الشام صقور الشام، أحرار حركة) للتحرير الوطنية الجبهة لفصائل عسكريا   خاضعا   المناطق

. والمعارضة الثورة لقوى السوري لالئتالف التابعة المؤقتة للحكومة إداريا   تتبع وكانت الغربي، حلب ريف في ومناطق

 حلب ريف في عزة دارة مدينة على عسكرية حملة   الشام تحرير هيئة شنّت ،2019 عام يناير/الثاني كانون في ولكن

 (20( )19).معها بالتفاوض األخرى الفصائل الخاضعة لسيطرة المناطق باقي وعلى عليها بسيطرتها انتهت الغربي

 

 والمعيشة الخدمات:  

 السكان من % 60 عن ال يقل ما ، هناك2019وحتى تاريخ انتهاء الدراسة في نيسان ، المعيشي الواقع صعيد على

ال  حيث%(، 80فيها الـ النسبة تتجاوز والتي قسريا   والمهجرين النازحين فئة نشمل أن دونمن  (الفقر خط تحت المحليين

  : عّدة هيأسباب   إلى المرتفعة النسب هذه وتعود .شهريا  $ 50 ـالفي بعض الحاالت  دخل العائلة متوسط يتجاوز

 بحرية التنقل على القدرة وعدم الطرقات انقطاع بسبب لهم ساسياأل الدخل مورد المدنيين من الكثير فقدان -

 رواتبهم توقفت النظام مؤسسات قطاعات في اسابق   العاملين الموظفين من كبيرة نسبة (أخرىإلى  منطقة من
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لدى  اعتقالهم ومحاولة النظام قبل من فصلهم بسبب أو مستحقاتهم واستالم الوصول على قدرتهم لعدم إما

 .إلى العمل(قدومهم

 على أصحابها قدرة وعدم المنشآت من العديد تخريب لىإ دىأ والذي القصف أعمال نتيجة الحاصل الدمار -

 تصليحالو الترميم موضوع في المواطنين نهاكإ لىإ  الدمارقد أدّى ف ،السكنية المنشآت صعيد على أما .ترميمها

 لرعي والصالحة الزراعية المساحات من الكثير فقدان .يجاراتاإل إلى اللجوء إلى حوالاأل سوءأ فيدفعهم و

 قوت تكفي خرىأ عمال  أ الى توجهيو األساسي مورد دخله يفقد السكان من خراآل القسم جعلما  ،الماشية

 .يومه

 :فهي كالتالي ،السوري الشمال في حاليا   للمواطنين متقد   التي األساسية الخدماتأما 

 

 :الكهرباء قطاع -

عالية  ة  وبكلف يوميا   محدودة ساعات   ضمن) يراتبأم (كهربائية مولدات   على وضخم أساسي بشكل   االعتماديتّم 

 .الواحد لألمبير $6 الى المناطق بعض في تصل

 :واالنترنت االتصاالت قطاع -
 وفي. السوري الشمال على المعارضة فصائل سيطرة بعد متوقفة السورية الشبكات من اآلتية االتصاالت زالت ال

 انتشار وبعد هناك. المنتشرة التركية الشبكات الى السكان يلجأ ا،تركي من القريبةو الحدودية المناطق بعض

 (هافي عملت االتصاالت التركية ةكبش بدأت  ،إليها التغطية أبراج في بعض المناطق ووصول التركية المراقبة نقاط
 ومناطق الطوقان تل لنقطة والمناطق المجاورة الشغور جسر ومناطق حماة وريف ادلب جنوب من أجزاءأي في 

  (.الغربيب حل ريف من
مستقل  بشكل   الهاتفية المقاسم تفعيل عادةإ المناطق بعض استطاعت ، فقدرضيةاأل التصاالتل أما بالنسبة

 .دوري بشكل   جبايةال وأ فواتيرال ويتم تسديد ضمن نطاقها،

 

 :المياه قطاع -
. إال أّن هذه السوري الشمال في المنتشرة الضخ محطات خالل المحلية من الشبكة علىأساسا   االعتماديتّم 

. كما استبدال الى بحاجة التي تشّغلها والمولدات قديمة غلب المضخاتالشبكة ضعيفة بشكل  عام حيث أّن أ
 قدرةال عدمإّن  ضافة إلى ذلك،باإل .لتشغيلها المحروقات عدم توفّر وأ كاألعطال لصعوباتا من العديد تعانيأنها 
 الخيار لىإ ونلجأي المواطنين من العديد نتجعال التشغيل ساعات وقلة الطوابق المرتفعة الى الوصول على

 .انتشارا   كثراأل الخيار وهو باراآل من والتعبئة المياه صهاريج أي الثاني،

كمية تنخفض  حين في.يومال/ لتر 30 حواليب للمياهيومي ال الستهالكاتحّدد المؤّشرات العالمية حصة الفرد من  

 عدلمب( لخمسة أشخاص أيام 10 كل لتر 1000 الى الى في الشمال السوري العائالتالمياه التي تستهلكها 

ما  الى كلفتها وتصل ،شهريا  /لتر 3000 الى بالحد األدنىتحتاج  العائلة نأ يعنيما ) يوميا   فرد لكل لتر عشرون

 .الضخ شبكاتل الجبايةكلفة  عدا ، ماشهريا   (دوالرات ثمانية$8 ( يقارب
 

 :الخبز ومادة فراناأل قطاع -

 :عدة أهمها تحديات  من هذا القطاع ويعاني ،السوري الشمال في للسكان الغذائي مناأل شريان الخبز مادة تعد
 

 في الفترة ما   دوالر نصف 0.5 $ (الى الواحدة الربطة سعر وصل حيث كبير بشكل الخبز ربطة ثمن رتفاعإ

 بعض استهالك ويصل .أشخاص ثالثة من مكونة واحدة عائلة تكفي وهي، )2019وحنى أيار  2018بين بداية 

 .خبز يوميا   ربطات أربع وأ ثالث الى العائالت

 مرتفعة بأسعار الطحين مادة شراء الى دىأ ، مالألفران الطحين لمادة المقدم الدعم في نقص. 

 أسباب لعدة العمل عن فراناأل من العديدوقف ت: 

 التشغيلية ةالكلف رتفاعإ. 
 الكثافة السكانيةلتغطية  العمل على تهاقدر وعدم دمهاق   بسبب صيانة عمالأ إلىاألفران  حاجة 

 .المرتفعة

 خروجها  الى ما أدى السوري الشمال مناطق لها تعرضت التي القصف عمليات نتيجة فراناأل بعض تضرر
 (24( )23( )22( )21) .الخدمة عن
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  الشمال السوري. في مناطق والمعيشي ياتالخدم ينالواقعلكّل من  بيانالمدنيين المستهدفين من عملية االستتقييم  انيوضح 6و 5 رسمان البيانيانال

 في مناطقهم. ياناالحتياجات الضرورية للمدنيين المستهدفين من عملية االستب وّزعيبين نسبة ت 7 رسم البيانيال

  يانيبين تقييم الواقع األمني في مناطق المدنيين المستهدفين من عملية االستب 8رسم البياني ال
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  ّنورالمهج: 
 

من مناطق ريف دمشق وريف حمص الشمالي  لتشمل كال   2018بلغت عمليات التهجير القسري ذروتها خالل عام 
في الشمال تهتم ببرامج الطوارئ واالستجابة للمهجرين إنسانية ومحلية فاعلة  جهات  فبحسب  .سورياوجنوب 

المناطق  يقبيل التحاق باق وذلك، ألف 100 ،2018منذ بداية العام حتى أيار  عدد المهجرين قسرا  لغ ، بالسوري

 ا  مهجر 83214ومن ريف دمشق حوالي  24473بقوافل التهجير حيث بلغ عدد المهجرين من ريف حمص الشمالي 

 .2018حزيران  15حتى تاريخ 
ذ إ ،ضةعلى األهالي في المناطق المعار   واقعا   مرا  أعسكرية فرضت  بعيد عمليات   هذه عمليات التهجيروقد جاءت 
مر الذي يعرضهم لخطورة األ ،و البقاء تحت سلطة النظامأن على االختيار بين التهجير مجبري أنفسهمن ووجد المدني

 (26( )25) .المالحقات األمنية واالعتقال
إنسانية  خلق أزمات   يمر الذاأل ،الضخمة بأعدادهمجيد الحتواء المهجرين  بشكل   ألم يكن الشمال السوري مهيّ 

ندرة إلى باإلضافة  ،المهجرين في منطقة مكتظة بالسكان إليواءكبيرة وعديدة في ظل عدم وجود أماكن سكنية 
المستوى التعليمي في منطقة تفتقر للدعم في هذا االتجاه وللكوادر وتدني   عدادفرص العمل التي تكفي تلك األ

االستقرار واالندماج في مجتمع  حالة األمنية الرديئة التي أثّرت على الوزاد الواقع اإلنساني سوءا   .التعليمية الكافية
 ،يقول مدين محمدوفي هذا اإلطار،  .مختلفة ةوجود فصائل عسكرية ذات توجهات راديكاليبو تسوده اختالفات ثقافية

فقد  .مهجرو أمن بلدي األصلي كمنفي  رحل أن أ "لم اكن أتوقع يوما   :من جنوب دمشق حد المهجرين قسرا  أ
ن نبدأ ألشمال السوري وقررنا إلى اوصلنا ، مجهول ال نعلمه شخاص نحو مصير  أوعائلتي المؤلفة من خمسة  خرجتُ 
مناسب  مين مالذ  أتل عانينا كثيرا   حيثتصورنا  االواقع كان أسوأ ممّ  لكنّ  .ألطفالنا من جديد وان نبني مستقبال   حياة  
 .وسوء المعيشة ضمن المخيمات ،المناطق البعيدة عن الجبهات وخطوط التماسيجار في من مع ارتفاع تكاليف اإلآو

يلبي  ستطيع من خالله البدء من جديد بمشروع  أسمال أعدم امتالكي لرباإلضافة إلى  العمل متوفرا  كذلك، لم يكن 
 .مان"عن المالذ والعمل واأل نتقل بين مناطق الشمال باحثا  أحتى اليوم  زلتُ  اللذلك،  .احتياجاتي

مناطقهم إلى في خيار العودة  بعضهم أحيانا   ،  يفكّرالتأقلمعلى مهّجرين عاقت قدرة الالتي أعوامل  وبسبب هذه ال
و أهذا الخيار من خطورة وعرضة لالعتقال  ما يحملهمع  معه، جراء تسوياتإصلية التي سيطر عليها النظام واأل

هو الخروج من الشمال السوري باتجاه تركيا ف ،كبير من المهجرين عدد  الخيار الثاني الذي قد يفكر به . أما القتل
غير  على الرغم من التشديد األمني على الحدود التركية للعابرين بطرق   عبرها، وذلك و قصد أوروباأواالستقرار فيها 

عبر رعي شالتعتبر تكاليف الخروج غير و. الخروجبطريقة شرعية تسمح للمدنيين  غياب أي في ظلّ شرعية 
 ، باإلضافة إلى أنه يؤدي في حاالت  عدة إلى تعرض مدنيين للعنف وأحيانا  للقتلمرتفعة جدا  سماسرة ومهرّبين 

بتاريخ السورية في الشمال الى تركيا. ف حرس الحدود التركي( عند محاولتهم العبور من األراضي) درماالجنبرصاص 

   .سنوات 10تركيا بينهم طفلة تبلغ من العمر إلى ثناء محاولتهم العبور أتل ثالثة سوريين قُ  ،2018تموز  23
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  نووالنازح المخيمات :رابعاا 
 

في  تهاأنفسهم مضطرين لمغادر ن ضمن المناطق الثائرةومقيم، وجد السكان ال2011 عام افي سوري الثورةمع اندالع 

بل قوات النظام السوري للمدنيين من ق   منهجمالتصاعد وتيرة العمليات العسكرية واالستهداف  سببهاقسري  رحلة نزوح  

 واالنتماءات أجبرت هذه الظروف ماليين السوريين بمختلف الشرائح العمرية فقد فيها. منيا  أو وفرض واقع سيء معيشيا  

ل السيطرة تبدّ  إال أنّ  السورية.األراضي  نا  داخلعلى هجرة مدنهم وقراهم بحثا  عن مناطق أكثر أم الطائفية والقومية

 إجبارالعسكرية على المناطق في العديد من المحافظات السورية، أفرزت حالة من عدم استقرار النازحين، إلى جانب 

ازداد عدد األفراد النازحين ليصل إلى ما  ،حربومع توالي سنوات ال،كبير من السكان على النزوح من مناطقهم عدد  

 .2017( مليون نازح في نهاية عام 6.784يقارب )

لجأ العديد من السكان حيث  ،وسالمة   منا  أ أكثر مأوىعن  بحثا  بصفة المؤقتة معظم موجات النزوح الداخلي اتّسمت 

للنزوح إلى المناطق القريبة من مناطقهم األصلية على أمل الرجوع إليها قريبا  بعد انتهاء األعمال العسكرية. إال أن 

ما فاقم من معاناتهم وضعفهم  ،على تكرار تجربة النزوح ألكثر من مرة العسكرية أجبرهمعمال استمرار الحرب واأل

نوات السبع الماضية. وليس خفيا  على المتابع للحالة السورية الوضع اإلنساني الصعب الذي االجتماعي على مدار الس

 ،الظروف االقتصادية الصعبةفي ظل فمع غياب المأوى و .تعيشه هذه الكتلة البشرية من النازحين على مختلف الصعد

عشوائي  مة، منها ما أقيم بشكل  اضطرت نسبة كبيرة منهم للعيش في مخيمات تفتقد ألدنى مقومات الحياة الكري

والبعض اآلخر أقيم ضمن تجمع تشرف عليه بعض منظمات المجتمع المدني. وشكلت هذه المخيمات مستوطنات 

واسعة االمتداد يزداد أعداد النازحين فيها يوما  بعد آخر، مع افتقار غالبيتها إلى الخدمات األساسية كالتعليم والصحة 

هؤالء في تأمين سبل عيشهم  هكبير يواجه تحّد  إلى باإلضافة  ،الخدمات الحياتية األخرى والصرف الصحي وغيرها من

  .في ظل غياب فرص العمل والدعم

وجاء في تصنيف قطاع  .في الشمال وتتسم غالبيتها بالعشوائية ةمخيمات النزوح ضمن األراضي السوريمعظم تتوزع 

تنعدم فيها ، كما عليها معايير الحياة السليمة تنطبق والتتصف بالعشوائية منها بالمئة  85.9ن أوتنسيق المخيمات  ةدارإ

حصائيات ومعلومات دورية متكاملة إعليها وتقديم  شرافلإلإدارة مركزية في ظل غياب معظم مقومات الخدمات والحياة 

خيمات التي يتفشى فيها الفقر تقصير المنظمات المحلية والدولية في تلبية احتياجات تلك المإلى باإلضافة  ،عن واقعها

شرت في إحصائية نُ  2018حتى نيسان بلغ عدد النازحين في هذه المخيمات . وقد مدطويلة األالوالجهل والبطالة 

يبلغ عدد مخيمات النزوح في ، في حين نازحا   )ثمانماية وسبعة وخمسون ألفا  وثالثماية وأربعة وعشرون( 857324

 . يما  مخ 795الشمال السوري حوالي 

 الصحة: 

 لتلك الصفة العشوائيةأّن دراسة سابقة عن األوضاع الصحية للنازحين في مخيمات الشمال السوري  وجدت

في نسبة  كبيرة منها،  مداد بالمياهإشبكات وشبكات صرف صحي وغياب لمخيمات وسوء الخدمات المتوفرة فيها ا

ارتفاع نسبة  وذكرت الدراسة أيضا  . المتنقلة في المخيماتمراض ألى انتشار االإأساسي  سباب أدت بشكل  كلها أ

تتسم ها الناس في المخيمات والتي ضمن التنفسي نتيجة البيئة التي يعيش جهازالالتهابات بأمراضاإلصابة 

، فقد أشارت موضوع توافر وحدات الصحة الرئيسيةأما في  .من عوامل الطقس تقي الخيم  في قامةباالكتظاظ واإل

 .لم تضم أي مرفق صحي (% من التجمعات54.8ما نسبته )أي  31صل أمن  تجمعا   17الدراسة إلى أّن 

 في ظلّ  بين قاطني المخيمات بشك ل  واسع مراضتفشي األ إلىالنقص الكبير في توافر المرافق الصحية أدى هذا 

يخص  ام فيأما  .للعالجمدن التي تتوفر فيها أماكن عدها عن مراكز الدوية في معظمها وبُ أو أعدم توافر صيدليات 

نسبة ن إف، sig))حسب مجموعة لقاح سوريا بنه وأذكرت الدراسة نفسها  ، فقدلألطفالحمالت اللقاح األساسي 

نسبة التلقيح  حيث أّن نسبة غير مرضية تماما  وهي  2018% في عام 69.62ها كانت فيالمخيمات التي تم التلقيح 

األمراض  هم أسبابأن أتضيف الدراسة  ،وحول األوضاع النفسية لقاطني المخيمات.%100عن  لال تقأيجب 

قصف الشديد من قبل النظام صلية الى حمالت الض كثر من سكان المخيمات في مواطنهم األهي تعرّ  النفسية

كبير لتلك  تواجد  إلى الدراسة أشارت و .و األصدقاءأسرة فراد األأحد أالقتل والدمار وفقدان  لى مشاهدةإوحلفائه و

 ةذهنيالى اضطرابات  إضافة   ،تغير المزاج الى سيء وعصبي ،االكتئاب، الصدمة والقلق ما بعداضطرابومنها  مراضاأل

مراكز خدمات الطب النفسي إلى توفّر بالنسبة  . أماعدوانية(، أوهاموسة، هلالشديد لتلك الظروف ) إثر التعرّض

أي غياب  هناك فجوات كبيرة في هذا المجال مع ، فبيّنت الدراسة أنّ والمناطق المجاورةوالعقلي في المخيمات 

ودير  وكفروسيين وارمنا عرباتمن تجمعات المخيمات مثل تجمع  مرفق خدمي للطب النفسي والعقلي في عدد  

 .وكفر تخاريمحسان 
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 التعليم:  

يسود مخيمات  التعليم وضع يزال تدهور ال ،2018حزيران  18 صدر بتاريخ اإلعالميةالجهات  حدىإل حسب تقرير  ب

 مخيما  موزعة   169لتابعة لمحافظة إدلب والواقعة على الحدود السورية التركية، والتي تتضمن السوري ا الشمال

 تجمعات )أطمه، باب السالمة، قاح، سرمدا، الكرامة، الرحمة، خربة الجوز، وسلقين(. سبععلى 

مخيمات تتشارك مع بعضها مصاعب النزوح ومتاعبه، وتختلف فيما بينها في مستوى الرعاية والدعم هذه ال

المقدم ين من المنظمات والهيئات المختلفة. ففي الوقت الذي توافرت فيه مقومات العملية التعليمية في بعض 

 بتاريخ المؤقتةالدعم في الحكومة  المخيمات، غابت نهائيا  عن مخيمات أخرى، وفقا  لدراسة أصدرتها وحدة تنسيق

من حيث عدد المدارس والكوادر  المذكورةبيّنت اختالف األوضاع التعليمية في التجمعات  والتي ،2018آب  7

 التدريسية ونسب تسرّب الطالب وتوافر الكتب والقرطاسية وغيرها.

مخيما ،  169عدد المدارس الموجودة في  أنّ هو ، الواردة في هذه الدراسة أول ما يلفت النظر في اإلحصائية ولعلّ 

فبعضها ذات  :وآخر مدرسة تختلف في بنيتها وأساساتها بين مخيم   44ألف طفل، لم يتجاوز الـ  55والتي تستوعب 

مدرسة أخرى  14 مدارس، في حين أنّ  9عددها ومدرسة، والبعض ذات أسقف توتياء 13عددها وبنية إسمنتية 

 فمدارس داخل الكر 4داخل الخيم، و فيهاجري العملية التعليمية ت  
ُ
 قيمت ضمن بناء  انات، مقابل مدرسة واحدة أ

وتوزعت تلك المدارس على تجمعات مخيمات الشمال السبعة الكبرى، ليكون النصيب األوفر من المدارس  مستأجر.

أكبر الذي سّجل  مدرسة، في حين غابت المدارس نهائيا  عن تجمع سرمدا 14في تجمع أطمه الذي توافرت فيه 

الكلية نسبة ال%، في حين بلغت 86التجمعات السبعة السابقة، إذ بلغت  بيننسبة تسرب للطالب من المدارس 

مخيم سلقين أقل نسبة لتسرب الطالب والتي بلغت وقد سّجل  .%60تسرب الطالب في التجمعات السابقة ل

 .إلى سهولة الوصول إليها % فقط، ويعود ذلك إلى توافر المدارس فيه، إضافة  37

يعزو األستاذ رضوان إسماعيل المشرف على مدارس تجمّع الكرامة، ارتفاع نسب تسرّب أطفال وفي هذا السياق، 

عديدة تعود في أغلبها إلى غياب المرافق التعليمية عن بعض المخيمات،  المخيمات من المدارس، إلى أسباب  

عالوة  على الظروف االقتصادية الصعبة لألهل التي تحول بينهم وبين  أخرى، وصعوبة الوصول إليها في مخيمات  

تأمين متطلبات الدراسة، كمالبس المدرسة والكتب والقرطاسية. كما أن عمالة األطفال والزواج المبكر للفتيات 

 .يلعبان دورا  هاما  في تسرّب األطفال من المدارس حال توافرها

مد علوي في مح العربيةأستاذ اللغة عليمية في المدارس الموجودة، يوضح وعن مستوى التعليم والكفاءات الت

من قلة عدد المدرسين، حالها حال المدارس في المخيمات تعاني المدارس الموجودة في مخيمنا " الدراسة أنّ 

أكثر من نصف فاألخرى. ويعود ذلك إلى غياب الدعم المادي وغياب الكفاءات التي تركت المخيم في وقت سابق. 

على المدرسين في مدارس المخيم متطوعون، وغالبيتهم من أصحاب الشهادات الثانوية أو المتوسطة، نشكرهم 

تطوعهم ومساهمتهم في محو أمية األطفال، ولكننا بحاجة إلى خبرات وكفاءات علمية لرفع مستوى التعليم في 

 في المدارس الثانوية". المدارس، خاصة  

مدرسا  ومدرّسة، من بينهم  796، بلغ 44عدد المدرسين في المدارس الـ  يات الحكومة المؤقتة أنّ وقد بيّنت إحصائ

عدة كالنزوح خارج المخيم والسفر إلى  غير محترفين. ويعزو العلوي غياب المدرسين المختصين إلى أسباب   222

هري والحوافز، فالمعلمون وإن كانوا يتقاضون بلدان مجاورة. إال أن السبب األهم، وفقا  له، هو غياب نظام الرواتب الش

أجرا  في بعض المخيمات، إال أنه في الغالب عبارة عن مكافآت غير منتظمة ومتقطعة ال تفي احتياجاتهم، ما 

  .أطفالهمخرى توفر لهم قوتهم وقوت يضطرهم إلى العمل في مهن أ

ثانوي. وفي  حلتيه األولى والثانية، وإلى تعليم  أساسي بمر ينقسم التعليم في مدارس المخيمات إلى تعليم  هذا و

س المرحلة الثانوية في تجّمعات أطمه والرحمة والكرامة وقاح، غابت كليا  الوقت الذي توافرت فيه المدارس التي تدرّ 

 (29( )28) عن باقي التجمعات التي اقتصرت المدارس فيها على التعليم األساسي بمرحلتيه األولى والثانية.
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  موضوع الدراسة. ن في المخيماتونوعية الدعم الذي يتلقاه النازحتوّزع يبين  9رسم البياني ال

 .ذلك الدعم نال يتلقومقابل من في المخيمات  إنسانياا  يبين نسبة النازحين الذين يتلقون دعماا  01رسم البياني ال

  

 

 :ونشطاالن :خامساا 

ميت بصفحة على الفيسبوك سُ  من أبناء سوريا المدنيين في الخارج صفحة   أطلق عدد   ،2011 يناير/كانون الثاني 18في 

م فيها  توكان، الثورة السورية ي مّ دعت حينها الصفحة لما سُ  . وقدمصطلح الثورة السوريةتلك المرة األولى التي ُيستخد 

مام السفارة الليبية أاعتصم العشرات من السوريين  ،فبراير/شباط 22في و .ذارآبيوم الغضب السوري في الثامن من 

خرج بعض  ،2011 مارس/ذارآفي منتصف و (30).على جرائم القذافي ضد الشعب الليبي الثائر حينها دمشق احتجاجا  في 

الشباب والشابات السوريين من سوق الحريقة في العاصمة دمشق في مظاهرة سلمية صغيرة رافعين شعارات الحرية 

 (31).العشرات من الناس إليهمن انضم أمة، ما لبث والكرا

 الحقا   اويمل التجمعات وتكتالت الشباب الذين سُ يللتعارف واللقاء وتشك فرصة   هذه التحركات والنشاطات األولية شكّلت

ته يختصر النشاطات واللقاءات والتجمعات بمؤسسا ضمن بيئة بلد  مهمّة تسمية ثورية لها دالالت وهي ، ينشطابالن

 .الحكومية وتحت شعارات ومبادئ الحزب الواحد والقائد الواحد

هم المد الثوري ن الذين شدّ ون المتحمسومنهم الطالب الجامعي ،الشبان والشابات في مقتبل العمر هؤالء كان معظم

يصون الحريات  وطن  لتحرر والتغيير نحو وذلك بهدف ا ،وعفوية وتجرد   في بلدان الربيع العربي بكل ما يملكون من عنفوان  

عن الواقع  مختلف تماما   نحو نموذج  وغير مؤطر تحت سلطة القبضة األمنية الحديدية،  ة،ويمنح العدل والكرامة والمساوا

 .الزدهار والحضارة والرقي بمجرد انتهاء عصر التسلط واالستبداد واالستئثار بكل مقدرات ومفاصل البلدإلى اسينقلهم 

بل مخابرات النظام بالنار والحديد من ق   ووجهوان أ واما لبثثّم  ،اتهم بالتظاهر والهتاف السلميبدأ شبان الثورة نشاط

مباشرة  ردة فعل  . كان ذلك بمثابة و حتى االستماع لهاأ هممطالبمحاولة العمل على تحقبق دونمن األمنية  فروعهو

انطلق النظام في محاربة ف .ريو حتى التغيأتقبل التنازل  ال من الزمن بعقلية   عقود  لم البلد ك  ح   بل نظام  وقاسية من ق  

باالعتقال والتعذيب النظام واجههم  .هم ونشاطاتهمتستعر كلما استعرت حناجرُ أخذت  حرب  في بال هوادة،  اشطينالن

 (32).واينما حلّ أوالحقهم حيثما كانوا و ،فاء القسريتخوالقتل واإل

 شعال فتيل الثورة وتنقيح شعاراتها، من تنظيم  إبرز في الدور األساس واألكان للشباب الناشط من جهة  أخرى، 

األداة  شكّلواف .مكانياتهم الفرديةإلى توثيق ما يجري عبر إعالم، للمظاهرات والمتظاهرين وكتابة الالفتات وطباعة األ

للحرية  حصل من صرخات  كل ما ي، مسّجلين الخارج والداخلبعدستهم إلى منيصال الصورة والمشهد إلاألساسية 

  النظام. الهدف األول لبراثن االستبداد المتأصل فيهؤالء الناشطين جعل  ماللنظام بحق المتظاهرين،  وانتهاكات  

 المتواصلة االستهداف عمليات: والتحديات الواقع: أوالا 

 ضدّ ممارسات النظام السوري  جرّاءالف من األمثلة عن ضحايا القتل واالعتقال واالختفاء القسري مئات اآلهناك 

المجموعات المسلحة ، بل تعّدتها إلى نما لم تنحصر تلك االنتهاكات على النظام السوريإ السوريين، ينشطاالن

توسع نطاق تلك االنتهاكات ف .السوريةراضي على األوالتي ظهرت هداف المختلفة يدولوجيات واألاإلذات الراديكالية 

في ممارسة االعتقال والتعذيب  أيضا   من تلك الجماعات التي كان لها دور   ا  بنظام األسد ليشمل عدد الذي كان محصورا  

 (33).أصحاب الكلمة الحرة والمطالب السلمية اشطينوالقتل واالخفاء للن
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ريين الذين السو اشطينأحد الن ا ( وهوعام 26) اعتقل النظام السوري الناشط غياث مطر ،2011سبتمبر أيلول/ 6بتاريخ ف

وطلب  ،بلغ النظام السوري عائلة مطر بمقتلهأ ،من اعتقاله وبعد أيام   النظام. وا بتنظيم المظاهرات السلمية ضدرفعُ 

حازم أيضا  تل قُ  ،2017 ديسمبر/كانون األول 13وفي  .ثار التعذيبآعليها  ة  واضح تمنهم القدوم الستالم الجثة التي كان

 (34).اعتقالهعلى النظام بعد خمس سنوات في معتقالت  اث مطر شقيق غي

بعد "محاكمته"،  2015أنه ُقتل في عام  خرطبيلباسل مطوّ ر البرمجيات ، علمْت عائلة 2017 أغسطس/آبفي و

 15بل المحكمة الميدانية العسكرية في الجابون. وكان باسل خربطلي قد اعُتقل في و"الحكم عليه باإلعدام" من ق  

من قبل "المخابرات العسكرية السورية"، واحُتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثمانية أشهر قبل  2012مارس/آذار 

أكتوبر /تشرين األول 3في سجن عدرا حتى  . وظلّ 2012ديسمبر /كانون األولنقله إلى "سجن عدرا" بدمشق في 

تناقل  ،2018 نوفمبرتشرين الثاني/من  ثامن والعشرينفي الو(35).غير معلوم قبل إعدامه عندما نُقل إلى مكان   2015

كد أو .السوريتحت التعذيب في معتقالت النظام  الشوكانيفاتن رجب وليلى ت ين تؤكد مقتل الناشط نباء  أ اشطونن

 اوفاتهم أنب ينت  الناشطن دائرة النفوس في دمشق أبلغت ذوي أناشطون حقوقيون على صفحات التواصل االجتماعي 

اعتقل فاتن رجب التي تحمل دكتوراه فيما  ،2016في دمشق عام  شوكانيكان النظام قد اعتقل ليلى و .المعتقلفي 

 (36).2011 نوفمبر/في الفيزياء في تشرين الثاني

تلقيها  2018يوليو /تموز 23أعلنت عائلة الناشط السياسي السوري يحيى شربجي ابن مدينة داريا، بتاريخ ا، من حهته

ا ألنباء مقتله تحت التعذيب في سجون النظام السوري إلى جانب شقيقه معن شربجي اللذين اعتقلهما فرع  تأكيد 

 يناير/كانون الثاني 15تل في ت العائلة أن يحيى قُ وأوضح .2011 سبتمبر/أيلول 6غياث مطر في مع المخابرات الجوية 

 (37).نفسه من العام ديسمبر/كانون األول 13تل معن في ، بينما قُ 2013

جها وائل حماده وسميرة الخليل وناظم حمادي ورزان زيتونة وز ونشطاطف الناختُ  ،2013ديسمبر كانون األول/ 9بتاريخ و

يعملون في مجال توثيق االنتهاكات التي تحصل بحق المدنيين من قبل  وامن مكان عملهم في مدينة دوما حيث كان

اإلسالم التي كانت تسيطر على مدينة  جيشدولية حينها ميليشيا  ومنظمات   لت جهات  وحمّ  .المنطقةالنزاع في  أطراف

 (38).مرفي األ عن مصيرهم والتحقيق باإلفصاحمطالبة  األربعة  اشطينالمسؤولية وراء عملية اختطاف الن ،دوما

حالة اعتقال  144899   2019حتى منتصف عام 2011ذار آنسان منذ قت الشبكة السورية لحقوق اإلوثّ بالمحصّلة، 

%  2,1نظيم داعش و% اعتقلهم ت7,44% اعتقلهم نظام األسد , و88,63تعسفي على ايدي اطراف النزاع في سوريا  

 (39)% اعتقلوا على ايدي فصائل في المعارضة المسلحة  1,96وقراطية ميقوات سوريا الد

 :النزوح مناطق في االحتياجاتو الطموح: ثانياا  

بعاد المعارضين بل النظام السوري وحلفائه نقطة ارتكاز إلبعة من ق  منهج المتّ معمليات التهجير القسري الشكّلت 

ن  إيصال الصورة والواقع كما والمدني الناشطون . وقد استطاعوقراهمخماد الثورة في بلداتهم إوالثائرين عن مناطقهم و

عمالهم من توثيق وحمالت ونداءات وتقارير أنسان عبر نشاطاتهم وأبواب الجهات الدولية المعنية بحقوق اإل ينرقاهو ط

 بد لهم كان الّي له. ف، مشكّلين مصدر أرق  أساسبل النظامبحق المدنيين من ق   رتكبةحجم الجريمة المإلى كانت تشير 

قوافل هذه الالتحق بف .النظام الذي سيطر على مناطقهم متناول عن بعيدا  التهجير تلك ن يكونوا ضمن قوافل أ بالتالي

صبح أحتى  ،المجاالت والنشاطات المختلفةالعاملين في المدنيين  ينشطاالمتجهة نحو الشمال السوري المئات من الن

رغم على العن ديارهم  المدنيين الذين اختاروا بكل عقالنية وصدق الرحيل بعيدا   ينشطاللن كبر تجمع  أالشمال السوري 

للمالحقات األمنية  هم في تلك المناطق عرضة  ءسلبياتها بقامع الم ومصاعب لم تكن لتساوي آا يحمله التهجير من مّ م

  .وجيش النظام فروعمن قبل أجهزة و

الذين عاشوا مراحل القصف والقتل والحصار في مناطقهم قبل سيطرة  ينشطالنلقاسية  صدمة  شكّل التهجير  هذا

خرج  . فقدنسانية التي تنتهك جميع معايير القانون الدولي وقوانين حقوق اإلجاألسد عليها بالعمليات العسكرية المنه

تاركين  ،السوريحمص القديمة وداريا وريف دمشق وشرق حلب والغوطة الشرقية ثم الجنوب ءا  من بد ونشطاالن

ولم يعودوا بالتالي قادرين و سيطر عليها النظام أرت مّ ما دُ إالتي  أمالكهمبعد أن خسروا وصور ومشاهد  خلفهم ذكريات  

بعد تهجيرهم التأقلم مع الواقع والبحث عن سبل لالستقرار والحياة  ونشطايحاول النومع ذلك،  .على التصرف بها

 . المادي والمعنويي ين وا بها على المستوينارة التي مُ تلك الخسمن  على الرغم السليمة

ر من الغوطة الشرقية ومقيم مهجّ  ،يعمل في مجال التصويروهو  ،العمرمعاذ  عالمياإلناشط ال وفي هذا اإلطار، يقول

 ،لأللم التهجير من معان   يحمله مع كل ماف ."لم أندم للحظة على قراري بالخروج مع قوافل التهجير :في محافظة ادلب

في الغوطة  كنتُ  .ن فرض النظام السوري سيطرته عليهاأبقيت في الغوطة بعد  حال ال يساوي شدة األلم فيإنه 

 عليها عمل كمصور وموثق لجرائم النظام بحق المدنيين من عمليات القصف والمجازر التي ارتكبها والحصار الذي فرضهأ

ستطيع التأقلم مع الواقع أال  زلتُ  لكنني ال، بقيت  لوألسد ليتركني حرا  نظام الم يكن  ،بالطبع .سنوات  على مدار ستّ 



    واالحتياجات الواقع بين والمدنيون الناشطون :السوري الشمال
 

14 

 

بحث عن وسائل تضمن أ زلتُ  ال ،شهر على التهجير ووجودي هناأ 6على الرغم من مرور حوالي ف .عيشهأالجديد الذي 

استشهد بالحملة  خي األكبر الذيأدون من عن عائلتي  أعيش اليوم بعيدا  . إنني لي االستقرار المادي والمعنوي

صعب لكن  واقع  إنه ل ...ستطع إخراجها معي من هناكأمعداتي التي لم  خسرتُ   ...العسكرية األخيرة على بلدتي

 ."علينا التأقلم معه مفروض  

 همكثرت االنتهاكات بحق ين حيثشطاللن ةمنآاألمني والمعيشي في الشمال السوري بصناعة بيئة  انلم يساهم الواقع

على  ةسلبي ةله وطأ توكان ،لقى بثقله على طبيعة العمل المدني للناشط المقيم والمهجرأ سلبيا   مال  عا ما شكّل

عدد المستهدفين في سابقة إن  وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان قال في إحصائية   .حريته في الحركة والعمل

القتلى مدنيون بين  إلى أنّ  ، مشيرا  شخصا   251مسلسل االغتياالت في ريف إدلب وريفي حلب وحماة ارتفع إلى نحو 

اغتيالهم بواسطة عبوات ناسفة أو إطالق النار أو االختطاف ثم القتل تّم و ونشطافصائل ونمن الوأطفال وشخصيات 

 وإلقاء الجثث في مواقع متعددة.

 في ظلالمجهولة ومعلومة منها مختلفة ال من قبل جهات   ينشطاخفاء للنعمليات االغتيال والقتل واالعتقال واإلإذا  تكثر 

دولية مختلفة  مختلفة وتتبع لجهات   يدولوجيات  إالنزاع البيني بين الفصائل المسيطرة على مناطق الشمال والتي تنتهج 

اغتيال  أحيث استيقظت محافظة ادلب على نب 2018نوفمبر تشرين الثاني/ 21خر تلك االنتهاكات كان بتاريخ . آأيضا  

  .مع صديقه حمود الجنيد ،لكفرنبمدير راديو فريش ومهندس الفتات مدينة  ،ارسالناشط رائد الف

ن نشاط اإلعالميين في إ حساممحمد قال الناشط  الناشطين،أسباب تركيز الخطف واالغتيال على  في الحديث عنو
تأثير على أيضا  ال يطال، وإنما فقط ال يقتصر على توثيق الحراك السلمي وجرائم النظام بحق الشعب السوري“إدلب 

واعتبر أن استهداف الناشطين يهدف إلى إخماد صوت الثورة، . ”الرأي العام وتوجيه المجتمع وكشف الملفات المجهولة
المسيطرة على الفصائل والجماعات بل ات النظام، وحالي ا من ق  بل قوبون منذ بداية الثورة من ق  مشير ا إلى أنهم محار  

 .الشمال السوري

 

أسهموا في "أنهم  هوب في استهداف الناشطين السب أنّ  زكيرواد شط في المجال اإلنساني النااعتبر  ه،من جهت
إلى  في سوريا إضافة   ا  وأساسي ما  مهورا  لناشطين دل أنّ  ؤكدا  ، م"ع فصائل متطرفة مثل تنظيم الدولةإفشال مشرو

 .تأثيرهم على المجتمع وعلى الرأي العام في المنطقة

 
بل على جميع فئات  ،على حياة الناشطين في إدلبليس فقط لب ا حوادث الخطف واالغتياالت األخيرة سوقد أثّرت 

وما يشبه الحلقة  نظر كثيرة وجهاتهناك دائما  و .سكريةالعناشطين وتجار وعناصر الفصائل  من المجتمع في الشمال
فبعض العسكريين والناطقين باسم الفصائل يقولون إنها خاليا التي تقف وراء االغتياالت،  اتالجهالمفقودة لدى تحديد 

هذه  صوص وقطاع طرق في حين يتم تسجيل، وآخرون يرجعون الحالة إلى وجود ل”الدولة اإلسالمية“تابعة لتنظيم 
 .ضد مجهولالحوادث 

وإنما نسبي ا، كأن تكون كامل  بشكل   همالوضع القائم دفع كثير من الناشطين إلى اتخاذ إجراءات أمنية ال تحميهذا 
وذلك مستمر،  دوري، وعدم التجول في المناطق العامة كثير ا، وعدم الظهور بشكل   المواعيد سرية وغير مرتبة بشكل  

كل  تقديرمناطق مختلفة حسب في دنا عملنا جمّ  ،كناشطين إعالميين" :خطيب الذي قالال اإلعالمي رائد بحسب
 ".مؤشر نسبي طبع امستوى أمان المنطقة، وهو لناشط 

 
ر من توقف عمل المنظمات اإلنسانية في محافظة إدلب حذّ قد في الشمال السوري ” االستجابةّسقي من“وكان فريق 

 .على خلفية حوادث الخطف التي تطال العاملين في المجال اإلغاثي
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  في مناطقهم. لواقع األمنيل بيان المستهدفين من عملية االست الناشطينن حسب النسب المذكورة تقييم يبيّ  11 رسم البيانيلا

 .يان ن من عملية االستبوالمستهدف التوّزع النسبي لنوعية الدعم الذي يحتاجه الناشطونيبين 21 الرسم البياني

             

    

 

ي احتياجاته يلبّ  للبحث عن عمل   خاص مضطرا   ر بشكل  بات الناشط المهجّ  ،حالة الفلتان األمني تلكإلى باإلضافة 

. وفي هذا السياق، يرى بعد خسارته للعمل والمأوى بعيد التهجير خصوصا   ،أخرى والعائلية أحيانا   الشخصية أحيانا  

التحدي " نّ أو "الحاجة األساسية للناشط هي األمان واالستقرار" نّ أمحمد حميدان مهجر من ريف دمشق الناشط ال

حالة الفلتان األمني المستمرة والمنتشرة وعقلية بعض الفصائل هو األول الذي واجهه الناشطون في الشمال السوري 

يعيق حرية الناشط في الحركة  ام ،خري اآلأض والريفواه ومحاربة النقاأل والجهات المسلحة التي تمارس سياسة كمّ 

ي مني لي ولعائلتي يلبّ أومادي و يمعيش عن استقرار  اليوم حث بأنا أ ،بالنسبة للمستقبل". ويضيف: "والعمل

  .احتياجاتنا"
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 .ثابت أي راتب  ون ال يتلق وأوئك الذين ن عمالا وويمتلك ثابتاا  الذين يتلقون راتباا بين  التوّزع بالنسبة المئويةللناشطينيوضح  13رسم البياني ال

  .خاصة للقيام بنشاطاتهم معدات   أو ال نويمتلكبحسب ما إذا كانوا  الناشطين نسبة  توّزع يبين 14 الرسم البياني

   

من  هانتيجة أوضاع البالد استئناف توقفوا عن الدراسةالذين  ينشطاح الواقع التعليمي في الشمال السوري للنت  لم يُ 

رغباتهم من حيث النوعية والشهادات التي  ال يلبيلتعليم االفتراضي الذي إلى الجوء إلى البعضهم بدفع ، ما جديد

والتي  الستكمال تعليمه الجامعي هاهيواجعاناته مع الصعوبات التي م الناشط المدني فادي امين. وهنا، يروي يمنحها

 :قابلناهمنها مشتركة مع جميع من ألمسنا 

، اختصاص التأمين والمصارف ،حيث كنت أدرس االقتصاد في جامعة دمشق 2012عن الدراسة منذ عام  انقطعتُ "    

 حوصرُت تتعلق بالمالحقة األمنية بسبب النشاط في الجامعة، ثم  في الفصل األخير من السنة األخيرة، ألسباب   وذلك

 .2013ها عام علي حصارالفي الغوطة الشرقية مع بدء 

الخروج منها بطبيعة لم يكن باإلمكان بما أنه لم يظهر أي أمل بمتابعة التحصيل العلمي ضمن الغوطة و ،مع مرور السنوات

زيف مصداقية فيما بعد لكن اكتشفنا و ،على دبلوم في العلوم السياسية للتعليم االفتراضي وحصلتُ  الحال، اتجهتُ 

 رة للدبلوم.الجهة المصدّ 

 هستكمالا جد ضمن مناطق مفتوحة نسبيا ، عاد األمل بمتابعة التحصيل العلمي، إما عن طريق فرصاوتمع التهجير وال

في الجامعات التركية(،  هااستكمال عن الدراسة يتيح للطالب السوريين المنقطعين قرار   صدر )حيثالجامعات التركية في 

أخرى. ولم يكن خيار المتابعة في الجامعات التي بالداخل  عالمية في دول   في جامعات  فرص قبول أو حتى البحث عن 

 العالمي واإلقليمي.   ينالعلمي واالعتراف  مستوى ال ها الكثير منانالسوري مطروحا  لفقد

عام عن حالة الطالب  لكن هذا األمل بمتابعة التحصيل العلمي بدأ يخفت مع االصطدام بعوائق عديدة، منها وبشكل  

 المحاصرين سابقا :

للتسجيل في صعوبة الحصول على األوراق الجامعية من الجامعة األصل والجهات الحكومية السورية والالزمة  -

جد الشخصي وصعوبة التوكيل والمخاوف األمنية للموك ل، اوتالجامعات المراد التسجيل فيها، بسبب عدم ال

 العالمات(. )كشف$ إلحدى األوراق 1000إلى ووجود سماسرة الستخراج األوراق لكن بمبالغ كبيرة جدا  قد تصل 

( بطريقة قانونية، وارتفاع التكاليف )تركياى الخارج ضي السورية في الشمال المحرر إلاصعوبة الخروج من األر -

أي جهة تمثل الطالب للراغبين باستكمال  ليس هناكحيث  ،والمخاطر المهددة للحياة في العبور غير الشرعي

ني أعتقد أن هذا األمر من أهم نتسعى لتأمين عبورهم على األقل إلى خارج األراضي السورية، مع أدراستهم 

 ة حكومية مدنية!أولويات أي جه

الطالب متابعة دراسته، حيث على الرغم من مجانية التعليم العالي في تركيا ق على صعوبات مادية حياتية تعي -

استنفذ  تكاليف المعيشة بالطبع يجب أن يتحملها الطالب المنهك أصال  من حصار   إال أنّ مثال  للطالب السوريين، 

صعوبة كبيرة باالستفادة من المنح الدراسية التي من أهم معايير  هناككما  .جميع مدخراته ومدخرات عائلته

زادت سنوات االنقطاع ذين لطالب المتقدمين في الجامعة والتعطي منحا  ل وال السنّ عادة  صغر القبول فيها 

 والحصار من أعمارهم!

 ا  تقانها وقتإأخرى يحتاج  سنوات عنها، ناهيك عن الدراسة بلغة  لنقطاع االصعوبات تتعلق بالرجوع للدراسة بعد  -

 أجواء الدراسة.إلى برامج تأهيل إلعادة الطالب  ، في ظّل غيابوتكاليف إضافية
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عنى بتعريف الطالب على برامج وتطبيقات القبول والدراسة في الجامعات العالمية قلة وضعف المبادرات التي تُ  -

 بشكل   .المنقطعينقبول للكثير من الطالب المختلفة، والتي يمكن للتعرف عليها بشكل جيد أن يزيد فرص ال

  ."األكبر لمتابعة التحصيل العلميعائق قد يكون العامل المادي هو األهم وال ،عام

ال دعم وتمكين في مج اال سيمفي المجتمع  محوريا   تلعب الناشطات المهجرات في الشمال السوري دورا  ، نمن جهته

على وذلك  التهجير،صلية قبل بها في مناطقهن األيقمن  التي كنّ  النشاطاتاالستمرار في  ، وهّن قد اخترن  المرأة

ن  المختلف الذي وجدْ  االجتماعيالواقع و ئةالردي ةاألمني حالةلل كبيرة نظرا   وتحديات   من صعوبات   هنيواج االرغم ممّ 

هدى مهجرة من مدينة دوما الومديرة مركز دعم وتمكين المرأة في مدينة ادلب  . وفي هذا اإلطار، ترويهفيّن أنفسه

 :تجربتها بعيد التهجير خيطي

ظ منظمات المجتمع ها تحفّ أهمّ  ،في مدينة ادلب تحديات تواجه عملنا كناشطات في الشمال السوري وتحديدا   عدة" 

في  ،الفصيل المسيطر بطبيعةتتعلق حسب وصفهم  ألسباب  المدني على دعم المشاريع المدنية ضمن مدينة ادلب 

 .يهم لوجهة نظر مختلفة عن الواقع تماما  نّ ة وتبنصورة حقيقية لديهم عن الواقع المدني واالجتماعي في المدي غياب ظلّ 

يوجب على المنظمات دعم مشاريع تساهم في  ذاته تحّد   بحدّ هذا لكن  ،قناعتي بسوء الواقع األمنيعلى الرغم من 

حدده ثقافة مجتمع مختلفة تعض التحديات كوني ضمن واقع جديد كناشطة بواجهتني لقد  ،ذلكإلى باإلضافة  .التغيير

ضمن  .عرقلة سرعة اندماجي في المجتمعإلى أدى  ، ماوتعامل مختلف مع الجهات الحكومية والعسكرية المسيطرة

بل من ق   ا  كبير قباال  إلمس أو ،في مدينة ادلب المرأةبدعم وتمكين  يدير المركز الوحيد المعنأن اآل ، أنامجال عملي

و ناشط أناشطة  أيمعاناة ك معاناتي، فعلى الصعيد الشخصي . أماالنساء للتسجيل في الدورات التدريبية في المركز

طريق شرعي استطيع  بسبب غيابعائلتي في تركيا ال استطيع الذهاب لزيارتهم  :صليمن بلده األ مهجرو مدني أ

 ".منآالخروج عبره بشكل 

رئيسي من حلفائه الروس على الثورة والمعارضة  وانتصار النظام السوري بدعم   سورية جغرافيا  في ظل انحسار الثورة ال

م غربية للتطبيع مع النظام السوري وفتح سفاراتها في أكانت  من الدول عربية   قبال المعلن لعدد  مع اإلو ،عسكريا  

مل لديهم ظل وجود اإلرادة واألفي  را  م مؤثّ أ ن هاما  ون هذا العامل لن يكأّ  ينشطامن الن يرى عدد   ،دمشق من جديد

النظام وحلفائه ومنح الحق  إلدانةوكمدنيين بضرورة االستمرار بالعمل وبذل الجهود واستخدام األدوات الالزمة  ينشطاكن

بالدهم والحياة إلى كامل في تقرير مصيرهم نحو عملية انتقالية حقيقية وشفافة تضمن لهم العودة  للسورين بشكل  

 هذا السياق:في )طلب عدم الكشف عن هويته( الناشط جواد  . ويقولمن ومستقرأ بشكل  

باإلضافة  ،ثورة بعد سلسلة األخطاء التي اعترتها أوال  المن عودة الثورة السورية للمعادلة الصفرية وثنائية النظام و بدّ  " ال 

ن تم خلق التنظيمات أمساعي الدول في خلق ثورة مضادة وتشويه الصورة الحقيقية للثورة السورية المدنية بعد إلى 

ال لتحقيق إ كامل للدول الداعمة لها والتي لم تتدخل أساسا   الراديكالية والمتطرفة والفصائل التي ترهن قرارها بشكل  

ه لم ينتصروا في المعركة ءن النظام السوري وحلفاأأرى  ،من هنا .األعداء امنهوباسم أصدقاء للثورة  امنه ،مصالحها

ن أو أن يطمسوا فكرة الثورة أمن األحوال  حال  أّي ب همال يمكنحيث  ،صعب عليهماألخطر واأل دّ ع  الحقيقية بعد التي تُ 

 ينشطاعلى عاتقنا كنضع ي اممّ  ،العدالة وفي سوريا مدنية ديمقراطيةومالنا في الحرية آو نهدأ لتحقيق أيجعلوننا نلين 

 ال نهدأأو ،عن جميع التجاذبات السياسية والدولية بعيدا   ،خالصا  وإ وصدقا   كثر وعيا  أ العمل بشكل  مسؤولية ومتضامنين 

نعاشه إعمار وبل الدول على عقود إعادة اإلبمناطقه من ق   لمنع النظام من حصوله على تفويض   ، وذلكتجاه الضغط

 ."اعتقل الماليينود مجرم قتل وشرّ  جرعة قوة لوحش   إعطاء بمثابة نومر الذي سيكاأل ،وعسكريا   وسياسا   قتصاديا  إ
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  :والتوصيات االستنتاجات_ سادسا

  منطقة ادلب الوجهة الرئيسية لقوافل التهجير القسري بحق المدنيين من مناطقهم التي سيطر عليها شكّلت

% من العدد 42نسبة  2019حتى أيار ن في منطقة ادلب ومحيطها ون والنازحول المهجرويشكّ  .السوريالنظام 

 من هنا تكمن أهمية المنطقة من حيث البعد اإلنساني بشكل   .3900000اإلجمالي للسكان البالغ حوالي 

الجهات الدولية  كش باللزم للواقع المعيشي واالجتماعي واألمني الذي يعيشه السكان والذي يُ  رئيسي نظرا  

والمانحة والمنظمات المعنية بتوجيه كامل أنواع الدعم المادي والمعنوي لمساندة هؤالء المدنيين وتهيئة بيئة 

  .صالحة للحياة فيها

 

   مباشر من قبل روسيا  استطاع النظام السوري من خالل عملياته العسكرية والحصار على بعض المناطق بدعم

 2018خالل عام  صوصا  لسيطرة على معظم المناطق السورية الثائرة والمناوئة لحكمه خا ،كإيرانخرين آوحلفاء 

الغوطة  ،أهمها ريف دمشقوالتهجير القسري من مناطقهم  مأساةالف من المدنيين اآل خالله عانىالذي 

ق وكان السبب الرئيسي في خروج المدنيين من تلك المناط .ريف حمص الشماليو ،جنوب سوريا ،الشرقية

في مناطقهم بعد سيطرة  وايبقالذين بحق  الهروب من المالحقات األمنية وعمليات التصفية التي حدثت سابقا  

مناطق من تلك الفي  وايبق الذينوالمدنيين  ينشطاالنهؤالء كبير من  عدد   يسلملم  في المقابل. النظام عليها

عدا عن مذكرات ، نونسانيون إشطان ونوعالميإومنهم أطباء ، وعدامات واالعتقاالت التعسفيةالمالحقات واإل

مر يستدعي هذا األ هم.من كبير   الحجز االحتياطي على األمالك واألموال التي أصدرها النظام السوري بحق عدد  

بل الجهات الحقوقية الدولية للوقوف بوجه تلك الممارسات واالنتهاكات حثيثة من ق   ي بذل جهود  جدّ  بشكل  

إلى يصاله إوضع استراتيجية رادعة له بإمكانها و ،يوالتشفّ  الثأرجموح النظام نحو  إليقافمة وإيجاد وسائل صار

  .ومنع استمراره في تلك االنتهاكات لمحاكمة القضائية دوليا  ا

 

 من السكان المقيمين في منطقة ادلب ومحيطها )تشمل هذه النسبة المقيمين 80عن  ال يقل ما %

  الـدخل الفرد الواحد شهريا   ال يتجاوزحيث  ،عتبرون دون خط الفقر( يُ 2019اريخ أيار حتى ت والمهجرين والنازحين

عتبر القطاع الخدمي في المنطقة كما يُ  .$ مع فقدان العديد من الناس لمورد الدخل األساسي بسبب الحرب50

لغالء األسعار وافتقار المنطقة لموارد ذاتية  نظرا   ،والتعليم والصحة والغذاء يهسيما في الكهرباء والم ال ،جدا   ئا  ردي

بل المانحين والداعمين من ق   ا  حقيقي ال  يستدعي تدخّ  اممّ  ،حقيقية وانحسار مشاريع الدعم الخدمية والتنموية

يجاد سبل ناجعة لتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في توفير فرص عمل مختلفة إوالدوليين لدعم تلك القطاعات 

  .وعديدة

 

  ذات  تكون بل جهات مدنية يختارها الشعبهم من ق  دار مناطقُ ن تُ ألنسبة العظمى من السكان ضرورة اترى

أهمية ابتعاد الفصائل العسكرية والجماعات األخرى عن التدخل  ويشدد السكان على .وخبرة في العمل كفاءة

رئيسية منع أي وجود لمؤسسات النظام السوري  كأولويةمع االخذ بعين االعتبار  ،في إدارة وحكم المنطقة

ف جميع باإلضافة لكونه يوظّ  ،عتبر العدو األول لهمالمدنية والعسكرية والسياسية في مناطقهم كونه يُ 

 نّ أالمدنيين معظم  يعتبركما  .ذرعه المخابراتيةأمؤسساته باختالف قطاعاتها لدعم سياساته االستبدادية و

من جهة الفلتان األمني الداخلي إن ها المنطقة إليهم الحاجات التي تفتقر أ ىدحهي إمن األإلى حاجة ال

دائم  من جهة عمليات القصف الجوي والبري التي يقوم بها النظام والروس بشكل  أو من وغياب أجهزة حفظ األ

نيل ما كامل ل يجب النظر بجدية في حاجات السكان هذه ومناصرتهم بشكل   .مستهدفين مرافق عامة ومدنية

الجهات المانحة والدول والجهات األخرى  على بعض يوجب اممّ  ،مستقبلهملويعتبرونه المعبر األساسي  هيريدون

هذه المناطق  دعم نّ إس والتي تقول عالم المسي  بل اإلالتي يتم تسويقها من ق  لنظرية عدم تبني االمعنية 

إرادة المدنيين ودعمهم لتعزيز سلطتهم ال تركهم نحو خذ بعين االعتبار األ بل يجب "،سيعزز سلطة اإلرهاب"

  .خيار وحيد هو سلطة العسكر والجماعات األخرى

 

 لما يعانيه  لكنها مستمرة بالتفاقم نظرا   الواقع اإلنساني في المخيمات ينذر بأزمة إنسانية قائمة أساسا   نّ إ

عتبر معظم المخيمات في حيث تُ  ،الحياة السليمةدنى متطلبات ومقومات أل ضمن المخيمات من فقدان   نوالنازح

، وبالتالي تفتقر و حكوميةأبل أي جهة إنسانية من ق   شرافاإل وألإلدارة مناطق ادلب ومحيطها عشوائية تفتقر 

 .التعليم والغذاء والمأوى الجيد والمياه والصرف الصحي والكهرباءوكبير للخدمات بمعظم قطاعاتها كالصحة  بشكل  

، مدروس م االحتياجات والواقع بشكل  مركزية تشرف على وضع المخيمات وتقيّ هيئة إدارية من خلق  بدّ  اللذلك، 

زمات من تلك األ للحدّ  - نصاف حلولأال  -كاملة  ن تضع حلوال  أ إلمكانياتها من مانحين ومنظمات قادرة وفقا   بدعم  

 حق في التعليم.اليها حتى األطفال ف ال يمتلكالم لمعاناة واآلل ا  التي تجعل من المخيمات بؤر
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 األصوات من النيل تريد أخرى جماعات  لالهدف األول للنظام السوري و ونيزال والالناشطون السوريون  كان 

 وجود إلى الحاجة عدّ تُ  اإلطار، هذا وفي .فواهاأل وكمّ  القمع لسياسة الرافضة السلمية والنشاطات والمساعي

 ينشطاللن الحاجات همأ ىحدإ ،عمالواأل النشاطات وممارسة والتنقل ةكالحر في حرية   تمنح ةمنآ بيئة  

 معظم نّ إ ذلك، إلى إضافة   .عام بشكل   السوري الشمال وفي ،خاص بشكل   ومحيطها ادلب في السوريين

  وأ للخبرة وفقا   العمل تمنحهم مشاريع عبر ا  يمادّ  نإ وتمكينهم دعمهم في األهمية على شددوني ينشطاالن

 لديهم المتبقية الوحيدة هي المنطقة هذه نّ أ السوري الشمال في ونشطاالن يعتبر أخرى، جهة   من .ا  معنوي

 والمعيشي األمني الواقع في تدّن   من البيئة هذه يشوب اممّ  الرغم على السوري النظام متناول عن بعيدا  

 باإلضافة ،والنشاط العمل في مبدأهم يعتبرونها التي القضية لصالح االستمرار من لهم بدّ  ال نماإ ،ياتوالخدم

 النظام يسعى التي وصورتهم رسائلهم إيصالو صمودهم دعم يستطيع لمن الشمال في المدنيين حاجة إلى

 ينشطاالن فئة دعم تكون نأ يجب والدولية اإلنسانية الجهات لدى األولويات همأ ىحدإ إنّ  وبذلك، .لطمسها

  نأ بعد التنقل في خيارات   أساسا   تمتلك تعد لم التي
ُ
 ،القسري التهجير بعمليات مناطقهم من معظمهم قصيأ

 شفافة استراتيجية تشكيل نّ إف لذا .اللجوء بالد في خرونآ وينتشر ،النظام معتقالت في خرآ قسم   يقبع فيما

 جميع بوجه المدنيين صمود تعزيز في ا  هامّ  عامال   عتبريُ  حمايتهمو ينشطاالن هؤالء قدرةثبيت تو لتمكين

 .أخرى جهة من عسكرية وجهات جهة من السوري النظام بها يقوم التي المحاوالتو المشاريع

خالصة ما يمكن قوله إن محافظة ادلب وحتى تاريخ انتهاء الدراسة، تعاني من أزمة إنسانية خانقة وخطيرة، تتفاقم يوميا  
مع انعدام كافة السبل والوسائل لحماية المدنيين وتمكينهم من البقاء في ظل انحسار الخدمات والموارد وضعف 

مدني يعيشون ضمن منطقة جغرافية لم تعد آمنة البتة. وإذا كانت هذه ماليين  4اإلمكانيات المتاحة مع وجود ما يقارب 
الدراسة ال تستطيع بالمجمل الوقوف على كافة االحتياجات والضرورات الالزمة لتوفير الحد األدنى من متطلبات الحياة 

والسكاني واألمني  للمدنيين، فإن ما يعوّل عليه أن يكون هناك جهد دولي ممنهج ومدروس لمتابعة الواقع المعيشي
للمدنيين المقيمين في هذه المنطقة، ودرس احتياجاتهم بشكل دوري ومستمر، وتوفير الضغط السياسي والدولي 

 إليقاف العمليات العسكرية والقصف الممنهج وتحييد المدنيين عن الصراع. 
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 :المصادر

  دلب ومشاركتها في الثورةإموقع محافظة -1

https://www.dailysabah.com/arabic/arab-

world/2018/09/14/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%9F 

 

 دلب إعلى  "جيش الفتح"سيطرة -2

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/4/30/%D8%AC%D9%8A%D8

%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD 

 

 دلبإلى إتهجير المناطق السورية -3

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1165586-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 

 دلبإلى إالتهجير والنزوح -4

https://orient-

news.net/ar/news_show/149299/0/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9

%85-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%81-

%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9 

 

 حصار الغوطة-5

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%

88%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9 

 

 حصار داريا-6

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%

8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%A9 

 

 شراف روسيإتهجير ب عمليات-7

https://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2018/04/01/-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-

%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-
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%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-

%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7 

 

 ل معتز حتيتانيتوعود روسيا الكاذبة ومق-8

https://www.enabbaladi.net/archives/245083 

 

 اعتقاالت درعا-9

https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%

D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B8%D8%B1-

%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86 

 

 الياعتقاالت في حمص الشم-10

https://7al.net/2018/07/01/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%85/ 

 

 الحجز االحتياطي-11

https://www.stj-sy.com/ar/view/1211 

 

 توزع السكان-12

http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3%D8%8C6-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-

%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-

%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9.html 

 

 معارك شرق السكة والنزوح-13

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%A7-

%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD 

 

 اتفاق سوتشي-14

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/9/18/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-

%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-

%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-

%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87 

 

 انهيار اتفاق سوتشي-15

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-
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%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-

%D9%85%D9%86-6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B5%D9%81-

%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-

%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/1448058 

 

 كيماوي روسيا -16

https://www.skynewsarabia.com/amp/middle-east/1176410-

%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%94-

%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-

%D8%A7%D9%95%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9 

 

 معارك النظام االخيرة -17

https://www.alhurra.com/amp/492631.html 

 

 منذ سوتشي نوالنازح-18

https://www.sy-24.com/news/%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-

%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88-500-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-

%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D8%AE%D9%84/?fbclid=IwAR0gXglkFXMR_WON1ypfIfqV68RaOBNd0SaXcm9dIQf-

KGGKPRkRLF8ZN80  

 

 دارة عزة لىتحرير الشام تسيطر ع-19

https://www.almodon.com/arabworld/2019/1/2/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 

 

 دلب إنقاذ تدير حكومة اإل-20

https://www.france24.com/ar/20190110-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-

%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-

%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9 

 

 وى المعيشة في سوريامست -21

https://jusoor.co/details/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D

8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8 

%B1%D9%8A%D8%A9/421/ar 

 

 النزوح مخيمات في العيش سبل واقع -22

https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A

7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%AF

%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-

%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-
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%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html 

 

 االستجابة منسقو الشمال واقع في قراءة-23

https://drive.google.com/file/d/19ZaCOEojIdt8ARBbhUSqKG2mse4f1YAc/view?usp=drivesdk 

 

 االستجابة منسقو الخدمي الواقع-24

https://drive.google.com/file/d/1Po97JZA32ulCqkF1OVMKC4uqQdJdm371/view?usp=drivesdk 

 

 دعمال تنسيق وحدة والقلمون للغوطة من التهجير-25

https://drive.google.com/file/d/1FwSzpd4ekEB-Zfw7tJBeuvBwzuviPkSM/view?usp=drivesdk 

 

  الدعم منسقو ،وإحصائيات أعداد القسري، التهجير حمالت-26

/view?usp=drivesdk-e.google.com/file/d/1bTs9sqjrwBKTfpk7Cz7p2HNRYSycMWShttps://driv 

 انتهاكات حرس الحدود التركي -27

http://www.syriahr.com/?p=31757   

 

 التعليم في المخيمات-28

https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjSqODFgZziAhUN16QKHeAU

Cf0QzPwBegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.co.uk%2Fsociety%2Fc0ef9d72-c99d-4cf1-

aa2a-fc26ed0f3805&psig=AOvVaw1nmPs2Hs9CuzTs8hs8HVVX&ust=1557957352334202 

 

 دراسة - في المخيماتاالوضاع الصحية -29

https://drive.google.com/file/d/1hNZ8EBzsvGlsI0eVQ-LSNK3tJB6HmEoA/view?usp=drivesdk 

 

 اعتصام امام السفارة الليبية-30

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/24/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9

%85-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-

%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86 

 مظاهرات الحريقة

https://www.france24.com/ar/20110218-syria-demonstrations-bashar-alassad-police 

 

 نشطاء الثورة المعتقلين-31

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A

7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86 

 

 هكذا بدأت الثورة-32

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/3/5/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-

%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 

 

 مقتل غياث مطر-33

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%AB_%D9%85%D8%B7%D8%B1 

 

https://drive.google.com/file/d/1bTs9sqjrwBKTfpk7Cz7p2HNRYSycMWS-/view?usp=drivesdk
http://www.syriahr.com/?p=31757
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 مقتل باسل خرطبيل-34

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D8%A

8%D9%8A%D9%84 

 

 مقتل فاتن رجب-35

https://geiroon.net/archives/143075 

 

 مقتل ليلى شويكاني-36

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2018/11/28/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-

%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-

%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-

%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF 

 

 مقتل يحيى شربجي-37

https://jisrtv.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D

8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9

%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-

%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AC%D9%8A-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-

%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/ 

 

    خطف رزان زيتونة-38

https://g.co/kgs/sSxDaW 

 

 توثيق االعتقاالت الشبكة السورية-39

 -%d9%8a%d9%82%d9%84-%d9%84%d8%a7-hr.org/arabic/2018/12/31/%d9%85%d8%a7http://sn4

-%d9%84%d8%a7-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-118829-d8%b9%d9%86%

-%d9%82%d9%8a%d8%af-d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%86%

/d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa% 
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