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ي شمال غرب سورية 
 
 التصعيد ف

 مخاوف المدنيي   

ين االول ٢١  ٢٠١٩تشر

ي تضم أجزاء من 
دلب، وريف حماه، وريف امحافظات وهي  ثالثتعد منطقة شمال غرب سورية والت 

ي يقوم بها النظام وحلفاؤه يوميا 
ي من االنتهاكات الت 

ي عانت وتعان 
 السكانبحق حلب، من أكثر المناطق الت 

 . ومناطقهمالمدنيي   

 
ا
ي  -أول

 
 شمال غرب سورية،  الوضع العام ف

ا  عول  من أجل التخفيف من معاناتهم ، والذي (مسار استانة عىل اتفاقية خفض التصعيد )المدنيون  كثث 

ي بداية تطبيق االتفاقية  بالفعل خفف من شدة القصف عىل المنطقة
 
، لكن وما أن تكشفت الخارطة ف

ي يسث  تجاهها هذا المسار حت  بدأت المخاوف لدى الناس باحتمالية حدوث انتهاكات
واسعة تطال  الت 

المنطقة بكاملها ، وخاصة مع حمالت تهجث  المعارضي   المدنيي   والفصائل العسكرية من مناطقهم مثل 

ي أصبح عدد سكانها يقارب  ثالثة 
، وريف دمشق، ودرعا( إىل محافظة إدلب، والت  ي

))الغوطة، الزبدان 

كررة عىل المنطقة تمثلت حمالت عسكرية متت ٪ منهم اطفال ونساء(، ومن ثم بدأ٧٦ماليي   نسمة )

 :  بثالثة حمالت وهي

ي  ●
 
ي  7/10/2017األوىل: بدأت ف

 
 10/2/2018وانتهت ف

ي  ●
 
ي  1/12/2018الثانية: بدأت ف

 
 20/1/2019وانتهت ف

ي  ●
 
ي  29/4/2019الثالثة: بدأت ف

 
 1/9/2019وانتهت ف

عمليات  مرب  ع بعد كيلو مث    457قرية بمساحة  67العسكرية الثالث االستيالء عىل  تكانت نتيجة الحمال 

سة، استهدفت جميع المرافق المدنية  ي قدرت والمناطق السكنيةعسكرية شر
 244من  بما يقار ، والت 

ي البت  التحتية. مع تسجيل عدد ضحايا بلغ 
 
. ومساجد(، ودمار كبث  ف ي

 
منشأة مدنية )مدارس. مشاف

، ونزوح أكثر من  405ضحية بينهم  1455) ي
 شخص. ألف  ٦٠٠طفل( بحسب الدفاع المدن 

 
 
 رأي الشارع:  -ثانيا

ي المستقبل القريب، وخاصة مع تقدم ت
 
هم ف ة حول مصث  ، تخوفات كبث  سيطر عىل السكان المدنيي  

وح اىل الشمال، وقسم كبث  منهم هم اصال نازحي    قوات النظام  
نحو قراهم ومدنهم، حيث بدأ الناس بالث 

وح مرة أخرى، اىل  ي تلك المناطق عاد إليهم شبح الث  
اء أراض  حيث قام بعض النازحي   من المنطقة بشر

كية إلقامة مخيم خاص بهم و ا-عىل الحدود السورية  عائالتهم. بلث 

يقول " )ع.س( من جبل الزاوية أنهم وبعد س              قوت خان ش              يخون، وتهديدات النظام عىل ص              فحات   
عات من العائلة إلنش         اء مخيم خاص بهم ويكون مال هم األمن  بس         حق المنطقة قامت أشت  بجمع تثل

 من بطش النظام السوري"

غ طائلة من اجل الهجرة اىل لسفر خارج البالد حيث دفع مبالا واختار وقسم آخر قام ببيع كل ما يملك 

 خارج سوريا هربا من الموت المحتم. 
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ي و 
يورو  6000شاب من جبل الزاوية حيث كلفة السفر أكثر من  19)ع.ف( يقول "لقد هاجر أخ 

 حر. للشخص الواحد اىل كندا عن طريق الب

ي كانت ت
م أوي  هم، ومصادر رزقهأما القسم األكثل من المدنيي   فهم من الفقراء الذين فقدوا حت  بيوتهم الت 

بعد نزوحهم، ما اضطرهم إىل االنخرات بالعمل العسكري كمصدر للعيش، و كخيار أخث  لمقاومة أي 

 حملة عسكرية تستهدفهم وعائالتهم من قبل النظام والميليشيات التابعة ل ،

خيار سوى يقول أبو عبد الحميد الذي انضم مؤخرا لفرق التدشيم والتحصي   موضحا "لم يبق  ل  أي  
ي الشباب السوريي   من أجل المقاومة"

 المقاومة" حيث ترك عمل  لينضم اىل باف 

وعىل التوازي من  لك تم رصد تحركات لناشطي   سوريي   بمجموعة من الفعاليات لمواجهة تهديدات 

يط الحدودي مع تركيا للضغط عىل الحكومة  النظام باجتياح المنطقة، حيث نظموا مظاهرات عىل الشر

كية من أجل تحمل مسؤولياتها كضامن ال ي اتفاقية خفض التصعيد ث 
 
أو فتح الحدود أمام المدنيي   للنجاة ف

 .  بأرواحهم، وتوجي  رسائل للدول األوروبية لتحمل مسؤولياتهم تجاه المدنيي  

 
 
 التوصيات:  -ثالثا

ي لسورية، ت ي الشمال الغرنل
 
ي يعيشها المدنيون ف

قب الت   -السورية: ة المدنية المنص وضي أمام حالة الث 

وقف أي حملة عسكرية عىل تحمل مسؤولياتها، والعمل عىل  عىل الدول الضامنة لمسار استانة .1

ي المنطقة واللجوء اىل الحوار. 
 
 إدلب وحماية ماليي   المدنيي   ف

ي عملية  .2
 
ي حل السياسي وفق انتاج اإلشاع ف

 
  ٢٢٥٤جنيف والقرار  العملية السياسية ف

ورة توجي   .3 المنظمات المدنية للتدخل الشي    ع قبل حلول الشتاء إليواء النازحي   القاطني   بي   ض 

ي ازمة إنسانية قادمة. 
 
 األشجار من النساء واالطفال لتالف

 


