
الحياة يف إدلب

إدلب مستمرة يف الحياة قصة األبطال التي مل تُحَك

 12 متوز/ يوليو 2018

ترجمة: أحمد عيشة

وحدة الرتجمة والتعريب





ّ
ً ُ

ً

ّ

ٍ

ّ
ِ



 
 1 

 IDLIB LIVES اسم املادة األصلي

 .Peace Direct and The Syria Campaign الكاتب

 Untold Story، 2018، أيار/ مايو حكاية لم تحك   مكان النشر وتاريخه

 /https://www.idliblives.org رابط املادة

 6383 عدد الكلمات

 في مركز حرمون  وحدة الترجمة والتعريب ترجمة

 

  

https://www.idliblives.org/
https://www.idliblives.org/
https://www.idliblives.org/


 
 2 

 

 

 املحتويات

 5 ....................................................................................................................... ملخص تنفيذي

 5 .............................................................................................................. الثورية املكاتب اتحاد فارس، رائد

 6 ................................................................................................................ النار تحت الواقعة األرواح إنقاذ

 7 ......................................................................................................................... وقف القصف

 9 ........................................................................... املدارس أحد في مدير معاون  مستعار(، )اسم س محمد

 9 ............................................................................................................... املستقلين األطباء رابطة فداء، د.

 9 ......................................................................................................... ياءبرمجة من األلف إلى ال

 9 ................................................................................................................................ إن زووم راسم، محمد

 11 .................................................................................................................................... طبي عامل عنون،

 11 ............................................................................................................................. إن زووم راسم، محمد

 11 ...................................................................................................................ال تستسلموا أبًدا

 11 ............................................................................................................ املستقلين األطباء رابطة فداء، د.

 12 ............................................................................................... التنمية أجل من اآلن نساء الجندي، مزنة

 12 ........................................................................................................... الثورية املكاتب اتحاد فارس، رائد

 13 ......................................................................................................................... خلق الحلول 

 13 ............................................................................................................ املستقلين األطباء رابطة فداء، د.

 14 ............................................................................................................................. إن زووم راسم، محمد

 14 ........................................................................................ البيضاء الخوذات مستعار(، )اسم حلبي نورة

 14 ................................................................................................. الحرة حلب جامعة الحمدو، الكافي عبد

 14 .....................................................................................................املرأة تقود الطريق/ املسيرة



 
 3 

 14 ............................................................................................... التنمية أجل من اآلن املرأة الجندي، مزنة

 15 ....................................................................................................................... بقيادة النساء

 16 ............................................................................................... التنمية أجل من اآلن نساء الجندي، مزنة

 16 ....................................................................... إن وزووم املرأة لشؤون السورية نظمةامل شيروط، مريم

 16 ........................................................................................ البيضاء الخوذات مستعار(، )اسم حلبي نورة

 17 ............................................................................................................................. إن زووم راسم، محمد

 17 .................................................................................................... تغّير التصورات/ املفهومات

 17 ............................................................................................... التنمية جلأ من اآلن نساء الجندي، مزنة

 18 ........................................................................................ البيضاء الخوذات مستعار(، )اسم حلبي نورة

 18 ....................................................................... إن وزووم املرأة لشؤون السورية املنظمة شيروط، مريم

 18 ............................................................................................... التنمية أجل من اآلن املرأة الجندي، مزنة

 18 ............................................................................................................ تطرفمواجهة خطر ال

 18 ........................................................................................................... الثورية املكاتب اتحاد فارس، رائد

 21 .................................................................................................................................. الحمدو الكافي عبد

 23 ........................................................................................................................................... الجندي مزنة

 24 ............................................................................................................................... توصيات

 24 .................................................................................. التخفيف من الهجمات الجوية وإنهاؤها

 24 ............................................................................................... التنمية أجل من اآلن نساء الجندي، مزنة

 26 ............................................................................ دعم املجتمع املدني ملقاومة التطرف في إدلب

 26 ............................................................................................................................. إن زووم راسم، محمد

 27 ......................................................................راكة مع املجتمع املدنيإيجاد طرائق جديدة للش

 27 ................................................................................. اإلنساني املجال في عامل مستعار(، )اسم ك خالد

 28 .................................................................................................... النساء تقودها التي البرامج على التركيز

 28 ....................................................................................... املرأة لشؤون السورية نظمةامل شيروط، مريم



 
 4 

 29 ............................................................................................................................... املنهجية

 

 

  



 
 5 

 ملخص تنفيذي

الطريقة الوحيدة لخلق سورية جديدة هي من خالل املجتمع املدني. ال توجد طريقة أخرى. ال يمكن "

خلق من خالل الوقائع التي يحاول اآلخرون 
ُ
خلق من خالل السالح، ال يمكن أن ت

ُ
فرضها. ما سيوصلنا أن ت

 إلى سورية التي نحلم بها هو القوة الجماعية للمجتمع املدني من خالل عملهم ورؤاهم املختلفة.

بعد سبع سنوات، أعلم أن التغيير يحدث في املستوى الفردي، ليس بتغير رئيس النظام. لقد تعرضنا 

كل واحد منا. العمل على األفراد هو عاًما. لقد زرع هذا النظام أسًدا صغيًرا في داخل  50للقمع طوال 

 السبيل الوحيد للخالص".

 رائد فارس، اتحاد املكاتب الثورية

. لم يكن في وسع أحد أن يتنبأ بالثمن الذي سيدفعه السوريون نتيجة دعوتهم للحرية والديمقراطية

 (1)ه "صندوق قتل"مليون مدني محشورين في ما ُيوصف بأن 2.6في إدلب، نرى ذروة هذه التكلفة: أكثر من 

جبر على الفرار 
ُ
ِّ هجماٍت جوية يومية. حوالى نصف هؤالء املدنيين أ

نتيجة قيام النظام السوري وروسيا بشن 

، كان ُيَهجر إلى إدلب أكثر من شخص 2016من دياره من أماكن أخرى في سورية. منذ كانون الثاني/ يناير 

أدى الوصول املستمر لألشخاص املحتاجين إلى املساعدات واملأوى والرعاية الصحية  (2)واحد كل دقيقة.

 إلى خلق أزمة إنسانية متوقعة، ويمكن تجنبها أو منعها في إدلب. 

وأخيًرا، فإن طبيعة عملية اإلغاثة في سورية، وفقدانها الحيادية، بمعنى أن تقديم املساعدات ما يزال 

وتعدُّ  (3)في أشد الحاجة إلى املساعدة في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة، بعيًدا من أولئك الذين هم

ا بالسكان. ما زال هناك 
ً
 من أكثرها اكتظاظ

ً
مليون شخص بحاجة إلى املساعدة  1,73إدلب واحدة

 (4)اإلنسانية.

ملجموعات لقد سمحت وحشية نظام األسد للجماعات املتطرفة بالنشوء واالزدهار في املنطقة، وهذه ا

ا للهجمات الجوية، وثانًيا، من خالل هجماتهم على املدنيين، 
ً
غ ر مسو 

 
، هي توف

ً
د الحياة مرتين: أوال تهد 

ومحاوالت السيطرة على موارد املنطقة، والخدمات والتمويل. هؤالء املقاتلين املتطرفين، الذين يبلغ عددهم 

 ر.في املئة من سكان إدلب للخط 99، يعرضون 10000حوالى 

في حين إن كثيًرا من البلدات واملدن السورية تقع تحت سيطرة الجماعات اإلسالمية، إال أن الدولة 

رِّدت بالكامل من إدلب عام 
ُ
زت مجموعة أخرى، جبهة النصرة )املعروفة اآلن 2014اإلسالمية )داعش( ط

 
. رك

                                                           
1   -Ceasefire deal agreed in Syria's eastern Ghouta. Kareem Shaheen, The Guardian, 23 March 2018. 
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/23/ceasefire-deal-agreed-in-syrias-eastern-ghouta 
2  -Syria IDP flow data - 2017. Syria IDP Task Force.  
https://data.humdata.org/dataset/syria-idp-flow-data-2017 
3  -Taking Sides: The United Nations’ Loss Of Impartiality, Independence And Neutrality In Syria. The Syria Campaign, June 2016.  
http://takingsides.thesyriacampaign.org/wp-content/uploads/2016/06/taking-sides.pdf 
4  -Turkey | Syria: Recent Developments in North - western Syria. UN OCHA, January 2018. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/latest_developments_in_north_western_syria_20180103.pdf 

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/23/ceasefire-deal-agreed-in-syrias-eastern-ghouta
https://data.humdata.org/dataset/syria-idp-flow-data-2017
http://takingsides.thesyriacampaign.org/wp-content/uploads/2016/06/taking-sides.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/latest_developments_in_north_western_syria_20180103.pdf
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، وبينما ما تزال تحافظ على باسم هيئة تحرير الشام، أو "هتش"( على إدلب من بداية وجودها في سورية

موطئ قدم، نجحت مراكز سكانية كبيرة، مثل األتارب ومعرة النعمان، في طردها. ما تزال الجماعات 

 (5)املتطرفة ال تحظى بشعبية في أنحاء إدلب جميعها.

ر الخدمات األساسية، مث
 
ل في املقابل، يتمتع املجتمع املدني بدعٍم شعبي من السكان املحليين، ويوف

التعليم والدعم اإلنساني. ويسلط الضوء على أعمال الجماعات املسلحة التي تستحق دعم املجتمع الدولي. 

ومع ذلك، ال يمكن أن ُيتوقع من املجتمع املدني وحده أن يهزم هذه الجماعات، وال يمكن إزالة التطرف من 

ني الحالي واملوّرد هو عنصر حاسم في إن املجتمع املدالوجود، إذ ينمو املتطرفون نتيجة الفقر والفوض ى. 

 احتواء هذه املجموعات، وفي النهاية سيلحق الهزيمة بها.

في مواجهة الهجمات من الجهات جميعها، يواصل املجتمع املدني في إدلب العمل بفاعلية وتصميم 

مئات  ممتازين. في املناطق املعروفة عاملًيا باملجازر، هناك قصص غير محكية أو غير معروفة عن

املجموعات التي تقدم الخدمات التي يحتاج إليها املدنيون للبقاء على قيد الحياة. لكن النظر إلى الخدمات 

ل الفرصة األفضل للمؤسسات الحّرة املقدمة فقط يعني أننا نخطئ الهدف: 
ّ
املجتمع املدني في إدلب يمث

 والديمقراطية، ويثبت أبطالها أن وجود سورية أخرى أمٌر ممكن.

على الرغم من الطبيعة املتوقعة لألزمة التي تواجه إدلب، إال أن هناك نقٌص في األفكار والتخطيط 

طويل املدى من جانب املجتمع الدولي، ومن أولئك الذين لديهم اهتمام لدعم املجتمع املدني. لقد شهدنا 

كفاحها من أجل بقاء النظام  انخفاًضا مقلًقا في التمويل لهذه الجماعات السورية املحلية، على الرغم من

السوري والجماعات املتطرفة على قيد الحياة. يوضح هذا التقرير أن األفكار الخاصة بمجتمع عادل 

 إنها دعوة إلى أولئك الذين لديهم اهتمام لدعمهم للقيام بذلك.ومنصف يجب أن تأتي من املجتمع املدني، 

اقعة تحت النار  إنقاذ األرواح الو

 إنسانية حادة في إدلب لقد خلقت سبع
ً
. ووفًقا سنوات من الحرب والنزوح الجماعي للناس أزمة

  (6)في املئة من السكان هم من "األشخاص املحتاجين". 65لألمم املتحدة، فإن 

                                                           
5  -Resisting Hayat Tahrir Al-Sham: Syrian Civil Society on the Frontlines. Haid Haid, Adopt a Revolution, December 2017. 

https://www.adoptrevolution.org/wp-content/uploads/2017/12/2017_11_10_HTS_Studie-eng.pdf 
6  -Turkey | Syria: Recent Developments in North - western Syria. UN OCHA, January 2018. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/latest_developments_in_north_western_syria_20180103.pdf 

https://www.adoptrevolution.org/wp-content/uploads/2017/12/2017_11_10_HTS_Studie-eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/latest_developments_in_north_western_syria_20180103.pdf
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البيانات جميعها من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "تركيا/ سورية: الوجود 

 .2017نظرة عامة"، تشرين األول/ أكتوبر  -املدني السورية التشغيلي ملنظمات املجتمع 

يشمل "قطاع اإلغاثة" التعليم والصحة وحقوق اإلنسان وتنسيق املخيمات وإدارة املخيمات 

وفئات أخرى، ويشمل قطاع "عدم اإلغاثة" الحكم الرشيد وتمكين منظمات املجتمع املدني وبناء 

 املنظمات في فئات وقطاعات متعددة.السالم والفئات األخرى. يعمل عدد من 

للمساعدة األكثر إلحاًحا في قطاعات الحماية والصحة، كانت املنظمات التي يقودها سوريون في طليعة 

قادة االستجابة اإلنسانية، إذ قدمت مجموعة واسعة من الخدمات، بناًء على متطلبات محددة محلًيا. 

 ديات األكثر خطًرا التي يواجهونها.هذه املنظمات يتحدثون عن نجاحهم، وعن التح

 

 وقف القصف

دت الهجمات الجوية على أنها أكبر تحد ّ يواجه ع بر املقابالت جميعها التي أجريت لهذا التقرير، ُحّدِّ

إن استهداف هذه الهجمات ال يتطابق  مقدمّي/ مزودي الخدمات اإلنسانية، ومجموعات املجتمع املدني.

سيا "بمحاربة اإلرهاب"، بل إنه ُيظهر جهًدا منظًما الستهداف املدنيين، والبنية مع ادعاء النظام السوري ورو 

 التحتية الحيوية.
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ر مسؤولو األمم املتحدة من أن إدلب قد تصبح "حلب" أخرى،
 
وهو مصطلح يستخدم  (7)مؤخًرا، حذ

هذا التشبيه يتجاهل  اآلن للداللة على التدمير واسع النطاق ملنطقة بأكملها. وعلى الرغم من ذلك، فإن

حقيقة أن املدنيين في أنحاء املحافظة كلها ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، مع وجود فرصة ضئيلة 

شخص في املخيمات أو  440000للعودة إلى ديارهم، حتى لو توقف القتال. عالوة على ذلك، يعيش أكثر من 

ل التكلفة البشرية أمر غير  (8)املباني العامة. شن  على مخيمات، إذ تخي 
ُ
لم نشهد أبًدا حرًبا جوية متواصلة ت

ممكن. إضافة إلى العبء الهائل الناتج من آثار القصف، فإن التهديد اليومي للهجوم يجعل من العمل 

لب األكثر تكراًرا من الدعوة إلى الحماية من السماء هي الطاليومي لجماعات املجتمع املدني تحدًيا كبيًرا. 

 املجتمع املدني.

ال توجد إنسانية عندما تصيبنا هذه األنواع كلها من األسلحة على أساس يومي وال أحد يتدخل، إن "

املجتمع الدولي يسمع ويرى كلَّ ما يحدث. أين اإلنسانية في هذه الحالة؟ ال يوجد إنسانية، في إحدى 

قة أودُّ تقديم طلب تسجيل ألكون حيواًنا، وليس إنساًنا بعد الفيس بوك، قلت في الحقي منشوراتي على

 اآلن. ربما كان العالم سيولي مزيًدا من االهتمام في ما لو كنا حيوانات".

                                                           
7  -UN warns Idlib could be next Syrian disaster zone in 'marathon of pain'. Patrick Wintour, The Guardian, 25 April 2018. 

https://www.theguardian.com/world/2018/apr/25/top-un-officials-voice-fears-of-new-aleppo-in-syrias-idlib-province 

:جيرونالترجمة إلى العربية في موقع  وانظر  
  https://geroun.net/archives/117164 
8  -IDP Sites Integrated Monitoring Matrix (ISIMM). CCCM Cluster, March 2018. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_cccm_cluster_isimm_march_final.pdf 

https://www.theguardian.com/world/2018/apr/25/top-un-officials-voice-fears-of-new-aleppo-in-syrias-idlib-province
https://geroun.net/archives/117164
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_cccm_cluster_isimm_march_final.pdf
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 محمد س )اسم مستعار(، معاون مدير في أحد املدارس

ع في املناطق التي نذهب إليها لجمع الدم، ألننا نخش ى أن القصف قد يست هدف الناس ال يمكن أن نتجم 

ن على فريق جمع الدم الذهاب إلى عدد من املناطق املختلفة   لذلك، يتعي 
ً
الذين تجمعوا في الشارع. ونتيجة

 كيًسا من الدم، ألنهم بحاجة إلى الذهاب إلى كل مكان وكل شخص لجمع التبرع فردًيا. 20لجمع 

 لخطر االستهداف خالل مهماتها، وبخاصة "
ٌ
في الليل، لذلك ال يمكنهم تشغيل إن سيارات فريقنا معرضة

 أي أنوار، ويجب عليهم القيادة في ظالم تام".

 د. فداء، رابطة األطباء املستقلين

"إذا كان املجتمع الدولي ملتزًما حًقا بدعم املجتمع املدني هنا، ينبغي أن يكون هناك مزيد من الجهد 

لجوية العشوائية. إن تنظيف سمائنا يمكن والضغط على صناع القرار من الجهات جميعها لوقف الغارات ا

 أن يساعد الناشطين واملتطوعين على التحرك بحريٍة أكبر للعمل في مجتمعاتهم.

لن تنجح أي خطط مستقبلية لبناء السالم ودعم املدنيين ما لم تتوقف الضربات الجوية من نظام "

تي من املنظمات الدولية غير الحكومية كلها األسد وروسيا. وهذه املاليين من الدوالرات من األموال التي تأ

 سوف تضيع ألنها ال تستطيع إنقاذ املدنيين من الصواريخ والبراميل التي تسقط على منازلهم".

 

 برمجة من األلف إلى الياء

 محمد راسم، زووم إن

بدأ مقدمو املساعدات اإلنسانية املحليون ومنظمات املجتمع املدني األخرى في إدلب مجموعات 

تطوعية يقودها أناس من املجتمع املحلي، ونما عدد منها فقام بعمليات واسعة النطاق بمئات املوظفين. 

هذه الجذور تساعد في املحافظة على مستويات الثقة الالزمة لخدمة السكان، وتحديد الحاجات 

 األرض.النابعة من املجتمعات املحلية، وتقديم الخدمات استجابة للسياق املتغير بسرعة على 
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إن املوارد والخبرات البشرية الكبيرة التي يجري تطويرها تعمل اآلن على إدارة الخدمات من األلف 

ر: من حفر الخنادق  إلى الياء. هذا يسمح للمجموعات بتقديم الخدمات استجابة للتطورات سريعة التغي 

بسرعة بعد الفيضانات السريعة، إلى توفير السكن للنازحين داخلًيا، يمكن لهذه املنظمات أن تتصرف 

الطويل: بسرعة غير ممكنة ملنظمة دولية غير حكومية أخرى. وتسمح خبرتهم أيًضا بالتخطيط في املدى 

مثال ذلك تشكيل "حملة إدلب الكبرى"، وهي هيئة تنسيقية تكونت من مقدمي خدمات رئيسين، منهم 

الخوذ البيضاء )الدفاع املدني السوري(، ومنظمة البنفسج، وفريق ملهم التطوعي. تمكنت الحملة من 

لفة. فالخوذ البيضاء االستجابة لتشرد الناس واسع النطاق، مع قيام كل منظمة باالهتمام بعناصر مخت

اهتمت بوسائل النقل، والبنفسج بتوفير سالل الطعام، وفريق ملهم باملساعدة في تأمين البطانيات، 

ومنظمة راقين بتأمين املالبس. أخيًرا، كان املساعدون الطبيون ومقدمو الخدمات التعليمية في الطليعة 

املستمر من الهجمات الجوية. هذا العمل  لتحصين مراكزهم، أو نقلهم تحت األرض رًدا على التهديد

ل حالًيا من املانحين الدوليين بسبب القوانين القديمة.  التحصيني/ الحمائي ال ُيموَّ

يجب على الجهات املانحة واملنفذين الدوليين التوقف عن النظر إلى االستجابة اإلنسانية بوصفها 

 من ذلك، االستثمار في ه
ً
ذه املجموعات بوصفها مؤسسات، ومنحهم سلسلة من املشروعات، وبدال

 االستقالل لتحديد االستجابة املطلوبة، ومكانها.

يجب أن نتلقى كل ما نحتاج إليه للمحافظة على حياة البشر، ما تفعله ]الحكومات املانحة[ هو "

ن البقاء العكس. فهي تعوق الدعم الطبي وجميع الدعم للمنظمات العاملة في املنطقة. آمل حًقا أن نتمكن م
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على قيد الحياة واملحافظة على كرامتنا. خرجنا ضد النظام ألننا أردنا الكرامة. أريد أن تكون املنظمات 

عاملنا بكرامة، وأن تدعمنا".
ُ
 حًقا، وأن تتعاطف معنا، وأن ت

ً
 اإلنسانية إنسانية

 عنون، عامل طبي

ٍ من داعش إن جماعات املجتمع املدني قادرة على التغلب على األيديولوجيا"
ت املتطرفة العنيفة لكل 

والقاعدة، لكننا نخش ى أن الهيئات املانحة واملجتمع الدولي ال يدركان هذه الحقيقة. إذا توقف التمويل 

 على مواصلة العمل ألننا ال نستطيع املحافظة على أنفسنا".
ً
  الدولي فإن املنظمات معظمها لن تكون قادرة

 محمد راسم، زووم إن

من التنسيق مع الجهات املانحة في ما يتعلق بحاجاتنا هو أمرٌّ مهم للغاية. من املهم حًقا أن  إن مزيًدا"

سَمع بوصفنا موظفين في هذا املجال، ألننا بحاجة إلى تقويم من امليدان".
ُ
 ن

 

 ال تستسلموا أبًدا

 د. فداء، رابطة األطباء املستقلين

ني باالستمرار في الخدمة، وبخاصة في أثناء إن التزام املنظمات السورية وقادة املجتمع املد

وقد أتيحت فرصة املغادرة لكثيرين ممن أجريت معهم املقابالت، استهدافهم، هو أمر مذهل والفٌت للنظر. 

ولكنهم اختاروا البقاء بسبب التزامهم بالعمل ملجتمعاتهم. وبالفعل، فقد ابتعد بعض، وعادوا إلى ديارهم 

بينما قام آخرون ممن ُهجروا قسًرا من أماكن أخرى في سورية بإعادة تأسيس  لخدمة إخوانهم املدنيين،

فمعظمهم ليس مدفوًعا فقط لدعم مجتمعاتهم من أجل البقاء، بل بالسعي لتحقيق عملهم في إدلب. 

 الهدف األكبر املتمثل في بناء بلد حر وديمقراطي.

 



 
 12 

 

 

: كان يمكن لنا أن نغادر إلى تركيا، لكن من نترك إن غا"
ً

درنا؟ استمر والدي في االهتمام باآلخرين قائال

 ""ماذا عن األشخاص اآلخرين الذين ال يستطيعون املغادرة، من سيساعد هؤالء األشخاص؟

 مزنة الجندي، نساء اآلن من أجل التنمية

نحن نعمل في ظل أوضاع ال يمكن أن يعمل فيها سوى املجنون. لكن أنا سعيدة بهذه الطريقة. ال أريد "

 املغادرة. كلما زادت التحديات التي تعترض مسيرتي، ازددت تصميًما".

 رائد فارس، اتحاد املكاتب الثورية

"أنا متفائل، وآمل أن نكون قادرين على توفير مزيد من الخدمات الفريدة، الضرورية في املنطقة. أعني 

أن أتخيل التوقف، هذا ال يمكن أن الخدمات التي نادًرا ما يجري توفيرها ونحتاج إليها. ال يمكنني حتى 

 يحدث. يمكننا أن نتوقف فقط إذا متنا جميًعا، املوت هو األمر الوحيد الذي يمكن أن يوقفنا.

الحياة ال تتوقف أبًدا، ما مررنا به جعلنا أقوى، إذا ظل  الناس في البيت لينوحوا في وقت الحرب، كانت "

ة طويلة وحتى قبلن  ا".الحياة قد توقفت منذ مد 
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 خلق الحلول 

 د. فداء، رابطة األطباء املستقلين

 خالقة من أجل مواصلة عملهم. 
ً
من التدريس عبر في مواجهة التحديات، طور الذين قوبلوا حلوال

، إلى إنشاء لجان مصالحة جديدة، ُدعم هذا اإلبداع من املجتمعات، وهناك حاجة ملحة واتس آببرنامج 

دما يبدو أنه ال نهاية للهجمات الجوية، هذا اإلبداع هو التعبير األعمق وبخاصة عن-إلى دعم هذا اإلبداع 

 للنظر إلى املستحيل، وإيجاد ما هو ممكن. ينبغي استثمار املوارد املالئمة لدعم ذلك. -عن الحب واإلنسانية

 

 

 

 ، سوف نطلق مشروًعا جديًدا باسم "سفراء السالم"، وسيشمل لجان املصالحة الستعادة2018عام 

النسيج االجتماعي السوري، مع التركيز على األقليات، وجسر الهوة بين القبائل البدوية وسكان املناطق 

الحضرية. ونهدف إلى إعداد املجتمعات في املناطق الخارجة على سيطرة النظام لقبول اآلخر، ونحن نتوقع 

 املرحلة املقبلة".
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 محمد راسم، زووم إن

ب جامعات، وتشابكت برامج دراستهم الجامعية مع ساعات عملهن في كثيرات من النساء هم أيًضا طال 

]الخوذ البيضاء[. توصلُت إلى برنامج بديل يستوعب ويتكيف مع برنامج الجامعة، ويسمح للنساء  مراكز

 بحضور الدروس".

 نورة حلبي )اسم مستعار(، الخوذات البيضاء

ف النظام السوري، إذ ال يستطيع بعض الناس خالل املرحلة األخيرة، كانت املشكلة الرئيسة هي قص"

املجيء إلى مركز الجامعة بسبب مشكالت مالية وأمنية، لذلك أعطيتهم أرقامي كلها، بحيث يمكنهم أن 

يسألوني أي ش يء. في بعض األحيان، عليَّ أن ألقي محاضرة عبر واتس آب. يمكنهم أن يسألوني عن أي ش يء 

 كالت التي يواجهونها، لذا أحاول مساعدتهم كلما احتاجوا".ألنني أعرف أن هناك كثير من املش

طالب حقوق. لم يتمكنوا الحضور إلى الجامعة فطلبت منهم أخذ هذه املحاضرة  30"لدي مجموعة من 

. حاولت أن أشرح لهم املادة باللغة اإلنكليزية. لم أسمح لهم بالتحدث بالعربية طوال وتس آبعبر برنامج 

 لون رسائل صوتية، وأرسل لهم رسائل أيًضا، كما أرسلوا األجوبة عبر الرسائل الصوتية".الجلسة. كانوا يرس

 عبد الكافي الحمدو، جامعة حلب الحرة

، بدأنا دورات حياكة 2016، بدأنا دورات تصفيف الشعر والتمريض، وفي بداية عام 2015"عام 

يب على اإلكسسوارات أمًرا جديًدا في الصوف والتدريب على اإلكسسوارات املصنوعة يدوًيا. كان التدر 

املنطقة، وأنا فخور بالقول إن املدربة في مركزنا قد ابتكرت هذه الفكرة. حضرت إلي  وأخبرتني عن فكرتها 

ثم أخذت أسبوعين  -ربطات الشعر، والشرائط، والحبسات )مشابك( والريبانات-عن صنع اإلكسسوارات 

 (. عادت وبدأت دورة تدريبية".YouTubeيوتيوب )ملشاهدة مقاطع الفيديو والتعلم من ال

 

 املرأة تقود الطريق/ املسيرة

 مزنة الجندي، املرأة اآلن من أجل التنمية

لقد أثر النزاع السوري على نحو  غير متناسب في النساء والفتيات.
إن صعود الجماعات املتطرفة  (9)

أدى إلى تفاقم استبعاد النساء عن األدوار القيادية في هيئات الحكم واملجتمع املدني، وتواجه النساء 

 والفتيات تهديدات عدة لحقوقهن، منها ما يتعلق بزواج القاصرات.

 

                                                           
9  -Violations Against Women In Syria And The Disproportionate Impact Of The Conflict On Them: NGO Summary Report for the Universal 
Periodic Review of Syria” Women’s International League for Peace and Freedom, 2016. 

https://wilpf.org/wp-content/uploads/2016/06/WILPF_VAW_HC-2016_WEB-ONEPAGE.pdf 

https://wilpf.org/wp-content/uploads/2016/06/WILPF_VAW_HC-2016_WEB-ONEPAGE.pdf
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والت إلسكاتهن  على الرغم من ذلك، فإن النساء السوريات في إدلب، وفي أماكن أخرى، يرفضن محا

وتقييدهن، من خالل تأسيس مجموعات املجتمع املدني وقيادتها. تشغل النساء مناصب مفتاحية في بعض 

اقع، تثبت املشروعات التي املجالس املحلية، واملدارس، والرعاية الصحية، واملنظمات اإلنسانية.  في الو

 املجتمعات املحافظة جًدا.تقودها النساء أنه يمكنها تغيير مفهومات املجتمع، حتى في 

ل فرصة مهمة للبناء عليها. تتمتع النساء في إدلب بفهٍم 
 
ما تزال هذه األمثلة قليلة جًدا، ولكن نجاحها يمث

 .
ً

 ملجتمع أكثر عدال
ً
م برامجهن رؤية ولهذا السبب، من املهم دعم عميق لحاجات املجتمع، إذ تقد 

 .املجموعات التي تقودها النساء لتوسيع عملها

 

 بقيادة النساء

اٍت عرضية وحادة. على سبيل املثال، جاء ب  لتحدي 
ً
دأ عدد من املشروعات التي تقودها النساء استجابة

عمل النساء مع الخوذ البيضاء من الحاجة إلى تقديم أوسع للخدمات. في حين ركز املتطوعون الذكور في 

 الخوذات البيضاء على البحث واإلنقاذ وإزالة األسلحة 
ً
نت النساء في مجتمع أكثر محافظة

 
املتفجرة، تمك

من الذهاب إلى املنازل، حيث ال يستطيع الرجال القيام بذلك، إلجراء دورات تدريبية في التوعية، أو تقديم 

 خدمات األمومة الصحية )الصحة اإلنجابية(.

تلوا، أو غادروا امل
ُ
نزل للقتال، تاركين خلفهم فقدت كثير من األسر األزواج واألبناء واآلباء الذين ق

وقد أدى ذلك إلى تطوير نشاط التمكين االقتصادي، النساء إلدارة شؤون األسرة، وكسب لقمة العيش. 

ومنها التدريب في مجال األعمال التجارية )البزنس(، والقيادة أو الخياطة، إضافة إلى التدريب املنهي ألولئك 

ق لهن فرًصا جديدة مع املنظمات املهنية، مثل املنظمات غير الحاصالت على تعليم ثانوي أو عاٍل، ما خل

 الحكومية.
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"عندما يشعر املجتمع املحلي هنا باألثر اإليجابي للنساء العامالت، ليس فقط في املجاالت التعليمية 

لضغط واإلدارية والقيادية، ولكن أيًضا النساء اللواتي تعلمن  مهنة، وبدأن في بيع منتجاتهن، ال يمكنه ا

 عليهن".

 مزنة الجندي، نساء اآلن من أجل التنمية

بعد أن رأينا حجم مشروعات  2017إن املنظمة السورية للمرأة هي فكرة بدأناها في كانون الثاني/ يناير "

 األولوية لحاجاتهن، لتجنب تشتت الجهد وتخفيف تأثيره، كان علينا أن نتخذ 
َ
عط

ُ
النساء اللواتي لم ت

 نتحدث عن أنفسنا وعن النساء األخريات. هناك كثير من العمل املطلوب في مجال التوعية".املبادرة، وأن 

 مريم شيروط، املنظمة السورية لشؤون املرأة وزووم إن

كثيرات من النساء طالبات في الجامعات، ونعمل لترتيب برامجهن حتى يتمكن  حضور الدروس. نحن "

ة نخصص لألمهات ساعة ونصف في اليوم لرعاي ة األطفال والرضاعة الطبيعية، إذ يمكن استخدام تلك املد 

ر إجازة أمومة مدتها أربعة أشهر، وشهر إجازة مرضية مدفوعة األجر بنسبة 
 
 في املئة". 80بطريقة مرنة. ونوف

 نورة حلبي )اسم مستعار(، الخوذات البيضاء

 قسًرا " يهدف إلى الدمشقية هي ابنة إدلبمشروع آخر أطلقنا عليه اسم ""
نَّ دمج النساء اللواتي ُهجر 

من ريف دمشق إلى املجتمعات املحلية في إدلب. وكجزٍء من املشروع، تقوم النساء في إدلب بتعليم النساء 

 النازحات مهاراتهن، والعكس صحيح".
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 محمد راسم، زووم إن

نهي والتمريض. نحن "لقد قمنا بكثير من العمل مع النساء املهجرات داخلًيا، بما في ذلك التدريب امل

من نوعه، ما يمكن أن يمنح املتدربين مهاراٍت مهمة يمكنهم نحاول أن يكون لدينا تدريب منهي جديد وفريد 

استخدامها في السوق، ومن ثم تكون متمكنة اقتصادًيا. في الوقت الحالي، لعدد من النساء لألسف غير 

حه في عملنا. هناك كثير من العمل الذي يركز على قادرات على أن يكن  مستقالت، وهذا ما نحاول إصال 

تمكين املرأة هنا في املعرة، لكننا شعرنا أن الخطوات العملية لتمكين املرأة االقتصادي لم يجرِّ تسليط 

 الضوء عليه بدرجة كافية. ال يوجد كثير من العمل الحالي في التسويق وإدارة املشروعات". 

 

 تغّير التصورات/ املفهومات

 ة الجندي، نساء اآلن من أجل التنميةمزن

عدُّ 
ُ
شعر املستجيبون جميعهم بتحول  في املواقف تجاه عملهم، وبخاصة في إدلب التي كانت ت

في كثير من األحيان، من أحدث هذا التغيير هن قادة نساء تاريخيا منطقة محافظة جًدا في سورية. 

يات أو شكوك، ولكن منذ ذلك الحين حظيت باحترام شجاعات أنشأن البرامج التي واجهتها في البداية تحد

 املجتمع.
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 لفكرة عمل النساء مع الدفاع املدني السوري، أو ]الخوذ "
ً

عندما بدأنا، لم يكن املجتمع داعًما أو متقبال

ألن املجتمع محافظ تماًما. لكن بعد أن رأوا تأثير هذه املراكز على حياتهم، أصبح الجميع داعمين  البيضاء[،

 لعملنا، والناس اآلن يريدون حتى أن تنضم بناتهم إلى الدفاع املدني السوري ]الخوذات البيضاء[".

 نورة حلبي )اسم مستعار(، الخوذات البيضاء

م يجد املجتمع املحيط أنه من الطبيعي رؤية امرأة تقوم بأعمال النقد ممكن دائًما. في البداية، ل"

 
ً

متعددة، وتذهب إلى أي مكان تريده. تدريجًيا، بدأ املجتمع تغيير أفكاره عني. اآلن، أظن أنهم يرونني مثاال

  جيًدا، ونموذًجا ُيقتدى به للفتيات األخريات في املنطقة".

 أة وزووم إنمريم شيروط، املنظمة السورية لشؤون املر 

قت كثير من فرص العمل وتوافرت للنساء. لقد تغير كثير من األشياء واملفهومات منذ  لِّ
ُ
بعد الثورة، خ

. أعرف عدًدا من النساء من برنامج القيادة اللواتي يعملن اآلن، في الوقت الذي يبقى أزواجهن في 2011عام 

دخل من أجل لقمة العيش. هذا أمر شائع، ولم يعد املنزل مع األطفال. ما يهم الناس اآلن هو الحصول على 

  املجتمع يرفض ذلك".

 مزنة الجندي، املرأة اآلن من أجل التنمية

ا كبيًرا منذ عام "
ً
. على سبيل 2013الفكرة هي أن يكون لها تأثير في املجتمع، إنها بطيئة، ولكننا رأينا فرق

 من املجتمع. اآلن هناك عشرات من مراكز النساء، املثال عندما فتحنا أولَّ مركٍز نسائي، لم يكن مقبو 
ً

ال

وأصبح من الطبيعي أن تعمل النساء. يريد الناس أن تعمل بناتهم في مراكزنا، الش يء نفسه مع مركز الفتيات 

 املراهقات". 

 

 مواجهة خطر التطرف

 رائد فارس، اتحاد املكاتب الثورية
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ل مجموعة واسعة من مجموعات املجتمع املدني بالنظر إلى ما هو أبعد من العمل اإلنساني، تظ

تشمل هذه الهيئات القائمة على الحوكمة،  نشطة في إدلب، بهدف تحقيق مجتمعات تعددية وتشاركية.

مثل املجالس املحلية، وكذلك مجموعات املجتمع املدني التي تركز على قضايا مثل حقوق املرأة، والتنمية 

. يؤكد األشخاص الذين جرت مقابلتهم في هذا التقرير مراًرا وتكراًرا املحلية، ومشروعات وسائط اإلعالم

 كيف أن رؤيتهم لسورية ديمقراطية مساملة تستمر في تحفيز عملهم.

واجهت جماعات املجتمع املدني هذه على نحو متزايد تهديدات بالترهيب والعنف، إذ  2013منذ عام 

 ة املعارضة في املنطقة. وعلى وجه الخصوص أكثر، بدأتعززت الجماعات املتطرفة من منزلتها بين مجموع

هيئة تحرير الشام )هتش(الهيمنة والسعي للسيطرة على املجالس املحلية والخدمات، واملوارد التي تسيطر 

 (10)عليها.

يظل قضية ذات أهمية حاسمة، إال أن سيطرة الجماعة على إدلب  )هتش( على الرغم من أن وجود

)هتش( بعيًدا عن بلداتهم  في إبقاء األتارب واحسم وأرمناز متجانسة. لقد نجحت كل منليست ثابتة أو 

نت بدامة وحيش والجانودية وكفر تخاريم وبقية ريف غرب حلب املحافظة على نفوذ )هتش( 
 
تماًما. وقد تمك

 بالحد األدنى.

ه )هتش( على املجتمع املدني إذ ت
 
سعى لبسط سيطرتها كذلك وبخالف هذا التهديد املباشر الذي تمثل

يضرُّ أيًضا بآمال املجتمع املدني في تحقيق السالم واالستقرار، إذ إن  )هتش( على املوارد، فإن صعود

ا العتداءات النظام وروسيا.
ً
ر مسوغ

 
 وجودها وحده يوف

يظن كثيرون  في املنطقة. )هتش( وقد أوضحت املصادرجميعها  في إدلب أن السكان ال يحبون وجود

ر ذريعة للضربات العسكرية ضدهم وهم مدركون بصورة مؤملة أنها تؤثر في  )هتش( إدلب أن وجودفي 
 
يوف

جريت في تموز/ يوليو 
ُ
في املئة من الذين شملهم االستطالع  77، أن 2017مساعدتهم. وجدت دراسة أ

في  )هتش( لتابعة لـفي املئة رفضوا املجالس ا 73يعارضون )هتش(، واملجموعات السلفية األخرى في إدلب، و

                                                           
10  -Resisting Hayat Tahrir Al-Sham: Syrian Civil Society on the Frontlines. Haid Haid, Adopt a Revolution, December 2017. 

https://www.adoptrevolution.org/wp-content/uploads/2017/12/2017_11_10_HTS_Studie-eng.pdf 

https://www.adoptrevolution.org/wp-content/uploads/2017/12/2017_11_10_HTS_Studie-eng.pdf
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يظهر تحليل لعدد من جماعات املجتمع ( 11)إدلب. ظن جميعهم تقريًبا أن )هتش( كانت ضد أهداف الثورة.

املدني السوري بحسب املنطقة الفرعية في إدلب وجود عالقة بين عدد منظمات املجتمع املدني العاملة في 

كلما زاد نشاط املجتمع املدني، زاد احتمال ( في املوقع. أي منطقة وعدد االحتجاجات املناوئة لـ )هتش

 قدرتهم على مواجهة )هتش(.

إن قدرة املجتمعات املحلية على الوقوف في وجه تأثير )هتش( كانت تعتمد إلى حد  كبير على قدرة 

لًبا وغا (12)،جماعات املجتمع املدني على تنظيم االحتجاجات في الشوارع وأعمال املقاومة ضد الجماعة

من  األتارب ، ُمنعت )هتش( من دخول 2018آذار/ مارس، عام  2بتعريض أنفسهم لخطٍر كبير. في الواقع في 

ا لن 
ً
عشرات املدنيين الذين تظاهروا في الشوارع. بعد ذلك، أفاد رئيس املجلس املحلي بأنهم عقدوا اتفاق

 تحاول بموجبه الجماعة الدخول مرة أخرى.

 

 

 

يقصف املستشفيات من السماء، والجوالني من األرض. كالهما وجهان لعملة  تقول الالفتة: "األسد

 واحدة".

إذا كان على الناس في إدلب طرد )هتش(، سيحتاجون إلى املساعدة. املجالس تحتاج إلى التمويل حتى 

ذ تتمكن من االستمرار في تشغيل الخدمات األساسية، واملنظمات املجتمعية تحتاج إلى الدعم لتحدي نفو 

                                                           
11  -All4Syria, archived page:بالعربية، استطالع رأي على الموقع . 

https://web.archive.org/web/20171109181558/http:/www.all4syria.info/Archive/437312 
12  -How my Syrian hometown fought the Islamic State and won. Haid Haid, Middle East Eye, 14 September 2017. 

http://www.middleeasteye.net/essays/how-my-syrian-hometown-fought-islamic-state-and-won-2083666410 

https://web.archive.org/web/20171109181558/http:/www.all4syria.info/Archive/437312
http://www.middleeasteye.net/essays/how-my-syrian-hometown-fought-islamic-state-and-won-2083666410
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)هتش(، واملتظاهرون يحتاجون إلى تغطية إعالمية لحمالتهم، ويجب أن يكون هناك اعتراف بحقيقة أن 

املجتمع املدني وحده ال يستطيع أن يفعل كثيًرا ضد الفاعل العسكري. أغلقت داعش بعناية وبسرعة 

رة املطلقة على منظمات اإلغاثة الخارجية، ووسائل اإلعالم في مناطق سيطرتها، ما سمح لهم بالسيط

نت )هتش( تقليل عدد املؤثرين الخارجيين، والعاملين في مجال 
 
املناطق التي يديرونها داخل خالفتهم. إذا تمك

اإلعالم في محافظة إدلب، ستكون أكثر قدرة على ممارسة سيطرتها في املنطقة ألن التطرف يتكاثر في الظالم. 

 ضوء بالدخول".إن املحافظة على حصة في املجتمع يسمح لـ"ال

 دولًيا، وغالًبا في إطار برامج "االستقرار" 
ً

في إدلب، تتلقى بعض مجموعات املجتمع املدني هذه تمويال

وفق شروط املانح. كان التمويل ثنائًيا بصورة أساسية، إذ كانت الجهات املانحة الغربية، مثل أملانيا 

ون مسارات
 
العمل املختلفة، شركاء التنفيذ بما في ذلك آدم  والواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، يمول

 وغيرها. (،GIZ"، و)Creative -سميث الدولية و"كريتيف

ومع ذلك، فإن تمويل االستقرار يتعرض للتهديد، إذ أفاد عدد من املجتمعات املحلية أن املمولين 

هديد التخفيضات تستخدم املجالس واملجتمعات املحلية تينسحبون بسبب املخاوف من نفوذ )هتش(. 

في التمويل، أو التخفيضات الفعلية في التمويل، في محاولة لصد  هجوم )هتش(، على الرغم من أنها 

غ عن صعوبة املحافظة على السلطة عندما يكونون غير قادرين على 
 
)املجالس واملجتمعات املحلية( تبل

 توفير الخدمات بسبب نقص األموال.

التمويل الذي قد يفيد في نهاية املطاف )هتش(، حتى بصورة غير مباشرة، إن إحجام املانحين عن توفير 

هو أمر مفهوم. ومع ذلك، فإن تخفيض التمويل أو قطعه عن املجتمع املدني يخاطر بزيادة نفوذ )هتش(، 

 من القضاء عليه. 
ً

من خالل حرمان املجتمع املدني من التمويل، سوف يقلل املجتمع الدولي من بدال

 ى مقاومة )هتش(.قدرته عل

واجه )هتش( 
ُ
بعكس الحمالت واسعة النطاق من الحكومات الغربية واملانحين األجانب ضد داعش، لم ت

بحمالت رسائل مضادة بالطريقة نفسها. تحتاج مجتمعات إدلب إلى موارد لصد  هجمات )هتش(، من خالل 

ماعة، ومع الدعم السياس ي عندما املحافظة على املوارد التي تمنحهم السلطة في مواجهة تهديدات الج

نهم صّدها. يجب أن يكون هناك مزيد يرفعون أصواتهم ضدها. 
ّ
إن  تشجيع املجتمع املدني وتعزيزه يمك

 من العمل في املنطقة، وليس التقليل منه.

 عبد الكافي الحمدو 

اية الحديثة في جامعة حلب الحرة في ريف إدلب.  يدرس اللغويات والرو
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بعضهم كان يقاتل، وبعضهم -جامعة حلب الحرة أبوابها، بدأ آالف من الناس في الدراسة عندما فتحت 

 تساعد الجامعة الشباب في التغيير طالبي أبطال. -لم يفعل أي ش يء

إن غادرنا سورية، فإننا نخش ى أن هذا الجيل قد يذهب إلى النظام السوري، أو قد يتبنى وجهات نظٍر 

مهم 
 
معنى الديمقراطية، املعنى الحقيقي للحرية والديمقراطية، من دوننا قد متطرفة. يجب أن نعل

 يضيعون.

نت رئيًسا للجامعة.  -السلطة املدنية التابعة لـ)هتش(-لقد حضرت حكومة اإلنقاذ  إلى الجامعة، وعي 

ه الرئيس. عندما يأتي إلى صفوفنا، حتى ال ننظر إليه. احتج الطالب جميعهم إل ى أن نحن بالطبع ال نعد 

 طردوه خارج الجامعة.

عنا خارج الجامعة، وبدأُت في تدريس  لذا فقد أغلقت ]حكومة اإلنقاذ[ أبواب صفوفنا وقاعاتنا. تجم 

علم اللغويات لطالب السنة الرابعة. انضم بعض الطالب الذين ال ينتمون إلى الصف ألنه كان في الخارج، 

ندما كنا ندرس في الخارج كانت ]حكومة اإلنقاذ[ بل كان بعض األشخاص في الشرفة يستمعون إلينا. ع

 تصغي.

هذه املشكالت مع حكومة اإلنقاذ، يمكننا التغلب عليها لكننا ال نستطيع التغلب على القصف. ال 

نستطيع أن نفعل أي ش يء عندما يكون هناك قصف كثيف جًدا، نتوقف عن الذهاب إلى الجامعة فعلًيا، 

 .ونلقي املحاضرات عبر اإلنترنت



 
 23 

 اتحاد املكاتب الثورية رائد فارس هو مؤسس إدارة اتحاد املكاتب الثورية ورئيس مجلسها. موظفو

مركًزا لألطفال، ومحطة  12معظمهم من النساء. وهم يديرون ستة مراكز للفتيات املراهقات، و

 لى إذاعةاإلذاعة األكثر شعبية في إدلب. في استطالع حديث للرأي أجري في املنطقة، جرى التصويت ع

Radio Fresh   في املئة من األشخاص الذين شملهم االستطالع في املجتمع املحلي على أنها  95وبنسبة

 املحطة اإلذاعية األولى.

 نحن نبث أنواع البرامج جميعها: األطفال، واملجتمع، والدينية، ولدينا أيًضا مسلسالت الدراما.

ِّبت 
مون منهم املح-امرأة في اإلذاعة  28لقد ُدر  مدة عامين. في العام املاض ي، ُحظرت  -ررون واملقد 

املوسيقى وصوت املرأة. لم نرغب في إخبارهم بالذهاب إلى بيوتهم، ولم نكن نريد أن نخسر مهاراتهم. توصلُت 

نا أصوات 
 
إلى فكرة تغيير أصواتهم رقمًيا من خالل برنامج كمبيوتر لجعلها تبدو كأنها أصوات ذكور. وشغل

ي خلفية األخبار: املاعز، والصراصير، والضفادع، والديوك، كل ما يمكن أن يخطر في ذهنك. كان حيوانات ف

ٍ ساخر على حظر املوسيقى.
 من الواضح لكل من يستمع أنه صوت امرأة، وأننا قمنا بذلك كرد 

ه الناس من خالل األخبار  "املرصد"، لدينا عرض يسمى الذي يراقب حركة الطائرات الحربية، وينب 

 العاجلة في ما إذا أقلعت طائرة من إحدى املطارات على سبيل املثال.

لدينا سمعة جيدة في املنطقة، وهذا يرجع بصورة رئيسة إلى أن عملنا على األرض يتحدث عن نفسه. 

 ني هو أفضل ما حدث خالل السنوات السبع املاضيات.يظن الناس معظمهم اآلن أن عمل املجتمع املد

 مزنة الجندي 

املديرة العامة ملركز نساء اآلن في معرة النعمان، درست الهندسة الطبية الحيوية في جامعة حلب 

 .2014قبل أن تبدأ في مركز تعليم مجاني للنساء عام 

ينا غرفة للحضانة النهارية، وجليسات لدينا مركزان في إدلب؛ مركز تمكين، ومقهى إنترنت للنساء. ولد

بات.  أطفال ُمدر 

بدأنا مع برنامج القيادة للنساء الذي يتضمن مجموعة من املهارات التي تعدُّ النساء ليكن  في مواقع صنع 

 القرار. هذه املهارات ساعدت عدًدا من النساء على العمل مع املجالس املحلية، ومنظمات املجتمع املدني.

املرأة في مغادرة املنزل، وتحضر الدورات، فإنها تكتسب املعرفة، وترى صديقاتها، وتلتقي  حاملا تبدأ

نها.
 
 بصديقات جدد. هذا وحده يدعمها وُيمك

 أمي تقول لي دائًما: "أرى أحالمي تتحقق فيك".

، ما تزال الحياة قائمة. لدينا  املرأة التي فقدت زوجها مضطرة إلى أن تكون املعيل ألطفالها. بالنسبة إليهن 

الرغبة في العيش، وتحقيق االستقالل، والبقاء مستقالت. أعرف عدًدا من النساء من برنامج القيادة اللواتي 

 يعملن اآلن، ويبقى أزواجهن في املنزل مع األطفال.
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 توصيات

 إلى أولئك في املجتمع الدولي الذين لديهم القدرة على دعم املجتمع املدني فيا
ٌ
 لتوصيات موجهة

 إدلب.

 

 

 

البيانات األساسية متشائمة، واألولويات غائبة، والقرارات  إدلب مشكلة كبيرة وتحتاج إلى حلول كبيرة.

 من الفائدة املحتملة. إن استمرار سياسة الدعم ملا بعد الهجمات 
ً

ؤخذ على أساس املخاطرة، بدال
ُ
بالتدخل ت

س على قيد الحياة من خالل التدخل اإلنساني الجوية، واحتواء التهديد اإلرهابي، بهدف محض إبقاء النا

ض الثقة في املجتمع الدولي.  على املدى الطويل، ويقو 
ً
 األساس ي، يمثل  مشكلة

وصلت إدلب إلى نقطة حرجة، لكن إذا أسهم السياسيون الدوليون، واملانحون واملنظمات الدولية غير 

 تزدهر. الحكومية، وصناع القرار في دعم املجتمع املدني وتمويله،
ً

 فسوف نرى أفكاًرا وحلوال

وأخيًرا، ينبغي أيًضا إيالء اهتماٍم جدي إلشراك األشخاص في إدلب في أي عملية سياسية. ولتمثيل أكثر 

درج أصواتهم. 10من 
ُ
 في املئة من السكان قبل الصراع، مع أكبر تجمع للمجتمع املدني، ال بد من أن ت

 

 التخفيف من الهجمات الجوية وإنهاؤها

التمويل مهٌم وهو يساعدنا، ولكن إيقاف الهجمات الجوية هو مطلبنا األول. كلنا يعلم أن املجتمع "

  الدولي يستطيع أن يوقف القصف إذا أراد ذلك".

 مزنة الجندي، نساء اآلن من أجل التنمية

تستهدف بها، وتكبح بعيًدا عن التأثير في الحياة املدنية، للهجمات الجوية تأثير أوسع في الطريقة التي 

 قدرة املجتمع املدني على العمل.
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جادل بعض األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت، أن من صالحية املجتمع الدولي أن يمنع وقوع 

 هجمات جوية. 

من الضروري أن يستكشف املجتمع الدولي الخيارات كلها من أجل وقف جاد للهجمات الجوية على 

 أن يوفر األوضاع املالئمة ملحادثات سالم حقيقية وذات صدقية. إدلب. ومن شأن هذا التوقف

 ينبغي على املجتمع الدولي:

I. .إن  استكشاف التدابير جميعها على وجه السرعة لحماية املدنيين ووقف الهجمات الجوية

 لحماية 
ً
وقف عمليات القصف الجوية ينبغي أن يكون أكثر أولويات املجتمع الدولي ُعجالة

ينبغي أن ُيعامل بطاقٍة وتركيز متجددين. إن حقيقة أن إدلب هي منطقة جغرافية املدنيين، و 

متاخمة للحدود مع تركيا تعني أن بعض خيارات الحماية قد تكون أسهل لتنفيذها من مناطق 

أخرى في البالد. وينبغي اتخاذ تدابير الحماية كلها مع تركيٍز واضح على إنقاذ األرواح، بالترابط 

ا للتوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب.مع استراتي
ً
 جية أوسع نطاق

II. .ينبغي بذل الجهد  ينبغي على "أصدقاء سورية" إعادة التشارك في مناقشة الحماية

ا لعملية محادثات 
ً
الستعادة حجة الحماية من عملية آستانة، ما يجعلها )الحماية( شرط

 جنيف.

 على املدى القصير:

III.  افق واملباني.يجب على الحكومات املانحة توفير في الوقت  تمويل محدد لتحصين املر

الحالي، فإن التقسيم بين التمويل اإلنساني واإلنمائي الطارئ يخلق فجوة في املشروعات التي 

تربط بين التمويلين، مثل إجراءات الحماية للمستشفيات في سورية. هذا هو املطلب الرئيس 

 من الطاقم الطبي في سورية.

IV. ردوا قسًرا.نبغي أن يستمر الي
ُ
العاملين في املجال  دعم ألعضاء املجتمع املدني الذين ش

ا 
ً
اإلنساني، والجهات الفاعلة في املجتمع املدني، والعاملين في مجال اإلعالم، دفعوا ثمن

رد كثيرون أكثر من مّرة، واستهدفتهم أطراف كثيرة في الصراع. 
ُ
ا مقابل عملهم، إذ ش

ً
باهظ

من مناطق خضعت لـ "املصالحة"، فمن غير املرجح أن يتمكنوا  بالنسبة إلى الذين ُهجروا

العودة. لقد شارك عدد من تلك الجهات الفاعلة في أعمال  ممّولة دولًيا، وينبغي دعمهم 

 ملواصلة هذا العمل حاملا يصلون إلى إدلب.
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 دعم املجتمع املدني ملقاومة التطرف في إدلب

التغلب على األيديولوجيات املتطرفة العنيفة لكل من داعش إن جماعات املجتمع املدني قادرة على "

والقاعدة، لكننا نخش ى أن الهيئات املانحة واملجتمع الدولي غير مدركين لهذه الحقيقة. إذا توقف التمويل 

 الدولي، لن تتمكن املنظمات معظمها مواصلة العمل ألننا ال نستطيع أن نحافظ على أنفسنا".

 محمد راسم، زووم إن

لجماعات املتطرفة في إدلب معروفة بمساعيها للسيطرة على املوارد في املجتمع، بما في ذلك تدفقات ا

املساعدات. إن أفضل طريقة ملساعدة املجتمع املدني على هزيمة الجماعات املتطرفة هو ضمان امتالكه 

ة في التمويل يمكن أن املوارد الالزمة ملواصلة عمله. وبالعكس، فإن التخفيضات أو التوقيفات املفاجئ

تستخدمه )هتش( لحشد الدعم من املجتمعات التي تشعر بأنها تعتمد على أي  مجموعة يمكنها تقديم 

 الدعم املادي لها.

 من ذلك يدعم مجموعات  )هتش( إن التأكد من أن الدعم الدولي ال يفيد
ً

بصورة غير مباشرة، وبدال

 عم
ً

يًقا وفهًما للسياق عند تصميم البرامج. هناك حاجة إلى املجتمع املدني األصيلة، سيتطلب تحليال

في مستوى تفصيلي بين مجتمع محلي  املانحين، وأولئك الذين يعملون معهم، للتدقيق في سيطرة )هتش(

 )هتش(. وآخر، أو بين حي وآخر، لضمان استمرار الدعم في كل مكان ممكن، في حين ال يؤثر إيجاًبا في

 :ليينبغي على املجتمع الدو 

I. .إن الطريقة األكثر نجاًحا  املحافظة على تمويل أعمال املجتمع املدني في إدلب

 ملواجهة تأثير
ً
)هتش( املتزايد، ولدعم أولئك الذين يحاولون التصدي لها، هو  وفورية

استمرار التدخل اإلنساني في إدلب، الذي يسمح للمجتمعات املحلية بأن تكون 

 )هتش(. مكتفية ذاتًيا، والوقوف في وجه

II. .اقع إن قلق  التواصل الواضح مع استراتيجيات املانح، وغرس الثقة على أرض الو

ٍ من 
الجهات املانحة، بما في ذلك دورات التمويل غير الواضحة وغير املتسقة لعمل كل 

برامج االستقرار، واملساعدات اإلنسانية، ال تفعل كثيًرا ملساعدة الجهات الفاعلة في 

ن سحب التمويل، والفشل في تقديم تمويل جديد أو تجديد تمويل املجتمع املدني. إ

قدم التزامات واضحة وطويلة األجل بالدعم.
ُ
 قديم يؤدي إلى نتائج عكسية. يجب أن ت

III. .إن األعباء البيرقراطية الثقيلة املرتبطة  تطوير عالقة أكثر وشفافية مع املنظمات

ض العالقات الشفافة بين امل  انحين واملنظمات املحلية.بدورات التمويل تقو 

تقول جماعات املجتمع املدني إن القدرة على مشاركة التهديدات والتحديات في عملهم ستكون مفيدة، 

ا من أن يتأثر التمويل، أو ينقطع. 
ً
 لكن كثيًرا منها ال يفعل ذلك خوف
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الجميع، هذا  تشعر املنظمات املحلية معظمها أنه يمكن تنفيذ نظام أكثر استجابة ومرونة لفائدة

النظام سيسمح أيًضا لجماعات املجتمع املدني بإيقاف العمل إذا كان تدخل )هتش( يقصد إلى ضرورة 

 إجراء تفاوضات مع الجماعة املتطرفة.

 إيجاد طرائق جديدة للشراكة مع املجتمع املدني

صمم من املانح من دون مشاركة املستفيدين من املنحة في عمل"
ُ
ية التصميم، املشروعات معظمها ت

وبعد ذلك يطلب من املستفيدين أن ينفذوا البرامج التي أسسها املانحون من دون استشارتهم. واألمر سيان 

سواء يأخذونها أم يتركونها. ليس لديهم خيارات، لذلك فهم يقبلون هذه الخطط غير الفاعلة وغير العملية 

قل، وتزويد املجتمع املحلي بش يء أفضل من ال التي وضعها املانحون للمحافظة على تلقي األموال على األ

 ش يء".

 خالد ك )اسم مستعار(، عامل في املجال اإلنساني

يتلقى املجتمع املدني في إدلب الدعم بصورة أساسية من منظمات دولية تتعاقد من الخارج على العمل 

 خصوًصا 
ٌ
ة عندما يجب على املجتمع املدني بناًء على األولويات واالستراتيجيات الدولية. هذه املقاربة ضار 

 أن يمنع التهديدات من الجماعات املتطرفة في مثل هذا السياق سريع الحركة والتبدل.

إن مقاربة أكثر مرونة وطويلة األجل لجماعات املجتمع املدني ستسمح لهم بتحديد حاجات مجتمعاتهم 

 ودعمها. 

لدفاع املدني السوري )الخوذات البيضاء( وا إن تطور املجموعات اإلنسانية املحلية، مثل بنفسج،

ُيظهر أن قدرة املجموعات على محاولة تلبية الحاجات اإلنسانية الطارئة. ومع ذلك، فإن مجموعات 

املجتمع املدني التي أجرينا معها املقابالت أعطت األولوية للعمل في نطاق أوسع كثيًرا من القضايا. على سبيل 

د عدد من األشخا ص الذين قابلناهم على الحاجة إلى إعطاء أولوية أكبر لبرامج التعليم، املثال، شد 

 وخصوًصا نظًرا إلى الفرص املحدودة املتاحة أمام الشباب.

 ينبغي على املجتمع الدولي:

I. .حيثما أمكن، يشمل عمل املجتمع املدني في البرمجة  توفير التمويل املستدام

يرة في التمويل من وزارة الخارجية األميركية، اإلنسانية. وكما رأينا من التخفيضات األخ

فإن تمويل عملية االستقرار عرضة للتخفيضات أو للقطع بما يتماش ى مع األجندات 

 ألن تتأثر أكثر من تمويل عملية 
ً

السياسية. املساعدات اإلنسانية أقل  احتماال

 االستقرار.

II. ل للتكيف مع بناء نموذج جديد للدعم، الذي تقوده املنظمات املحلية قاب

ط هذا التقرير الضوء  السياقات املتغّيرة والقائمة على أساس األولويات املحلية.
 
سل
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على عينة صغيرة فقط من مجموعات املجتمع املدني في إدلب. ال يوجد نقص في األفراد 

املوهوبين واملؤسسات. ومع ذلك، فإنهم غالًبا ما تجري إعاقتهم من خالل نمط الدعم، 

 من ذلك، إذ إنهم بب
ً

ساطة "منفذون" للمشروعات التي صممها املجتمع الدولي. وبدال

ينبغي أن يؤدي الشركاء املحليون دوًرا أكثر محورًيا في إمالء أولويات البرمجة، وابتكار 

نشاطهم. يمكن أن يلبي التحول إلى نموذج يقوده املحليون للدعم بشكل أفضل 

ني الثقة، ويتيح لهم أن يكون لهم مصلحة في الحاجات امللحة للمجتمعات املحلية، ويب

 املساهمة في شكل من أشكال االستقرار في حياتهم.

III. شردين داخلًيا
ُ
. تشير مجموعات النازحين إلى صعوبات برمجة محددة لألشخاص امل

في العثور على تمويل أو فرص لتوفير التعليم املدرس ي، والعمل املجتمعي املحلي في 

النظر في البرامج التي تساعد على اندماجهم في مجتمع إدلب،  إدلب. من املهم أيًضا

 والحد من التوترات املحتملة مع املجتمعات هناك.

IV. .على الرغم من االحتياجات اإلنسانية املهمة، تؤكد  زيادة التركيز على التعليم

مجموعات املجتمع املدني باستمرار على الحاجة إلى مزيد من التركيز على االحتياجات 

ويلة األجل، وعلى وجه الخصوص الحاجة إلى مزيد من الدعم للبرامج التعليمية، ط

 ألسباب ليس أقلها عدد الشباب الكبير جًدا في إدلب.

 التركيز على البرامج التي تقودها النساء

ات، وهن يقمن  بكثير من العمل العظيم. هن  حرات. ال يمكن ألي كيان السيطرة " النساء السوريات ذكي 

.  وال )هتش( عليهن، أو منعهن  من فعل ما يردن. ال جبهة النصرة، وال حتى املجتمع، ال ش يء يمكن أن يوقفهن 

 النساء قويات ومستقالت هنا. ادعموهن حتى يتمكنوا من االستمرار في فعل ما يقمن  به".

 مريم شيروط، املنظمة السورية لشؤون املرأة

ط هذا التقرير الضوء على سلسلة م
 
ن مجموعات املجتمع املدني التي تعرض قدرة املنظمات التي سل

تقودها النساء على االستمرار في العمل في إدلب. إن بقاء هذه املجموعات هو أمرٌّ حيوي بالنسبة إلى النساء، 

واملجتمعات التي يعملن فيها. ويمكن للجماعات التي تقودها النساء الحصول على معلومات أفضل عن 

جتمع، وكما يتضح من حالة موظفات الخوذ البيضاء، يمكنهن تقديم الدعم بطريقة ال يمكن احتياجات امل

 للمنظمات التي تضم ذكوًرا فقط أن يقوموا بها.

ومع ذلك، فإن الحاجة إلى دعم الجماعات التي تقودها النساء تتجاوز الحجج البراغماتية حول فاعلية 

م املنظمات التي تقودها الن م حجة برامجها. تقد  ا وديمقراطية في سورية، وتقد 
ً
ساء رؤية ملجتمع أكثر إنصاف

مها )هتش( وغيرها من الجماعات اإلسالمية. أثبتت منظمات، مثل  مضادة قوية للرؤية املحافظة التي تقد 
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، أنه حتى في املجتمعات املحافظة، فهي قادرة على تأسيس ثقة محلية. اآلن أكثر من نساء من أجل التنمية

دعم مثل هذه املجموعات.أي  و 
ُ
 قت مض ى، من األهمية بمكان أن ت

ها  جبت من عدد من املجموعات بعد 
ُ

هناك مساٍع إلشراك النساء في تفاوضات جنيف للسالم، لكنها ش

 رمزيا". وقد أظهرت الدراسات الدولية أن درجة اشتراك النساء في تفاوضات السالم يمكن أن تؤثر 
ً

"عمال

يات السالم على املدى الطويل. املبدأ نفسه يسري في املستوى املحلي. ومن دون تمتع كثيًرا في فاعلية عمل

املجموعات التي تقودها النساء بدوٍر قيادي في إدلب، ال يمكن تحقيق أهداف حركة املجتمع املدني األوسع 

ا ملجتمع سلمي ديمقراطي.
ً
 نطاق

 :ينبغي على املجتمع الدولي

I. وكثيًرا ما تتعامل األعمال التي تقودها النساء  ودها النساء.توسيع دعم املنظمات التي تق

مع احتياجات محددة للغاية، إذ يحدُّ نقص الدعم الدولي من قدرتها على بناء برامج 

متخصصة مستقلة، مثل الدعم النفس ي االجتماعي لضحايا الصراع من اإلناث. يجب 

 ستراتيجيات الخاصة بهن وقيادتها.دعم املنظمات التي تقودها النساء لتصميم البرامج واال 

II. .التأكد من استخدام منظار الجندرة )النوع االجتماعي( في البرامج جميعها في إدلب 

يجب أن يواصل املجتمع الدولي تبني منظار الجندرة الذي يهدف إلى تعزيز دور املرأة في 

 صنع القرار في مجموعات املجتمع املدني، واملجالس املحلية.

 

 املنهجية

تناول هذا التقرير الوضع االجتماعي والسياس ي واإلنساني في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة في ي

شمال غرب سورية، مع التركيز على دور املجتمع املدني خصوًصا. تقع أغلب هذه األراض ي في محافظة إدلب، 

 ة لحلب وحماة. على الرغم من أن بعض النشاط أو املجموعات املشمولة تقع في أجزاء متاخم

جمع هذه املناطق التي تسيطر عليها املعارضة في "إدلب"، وهذا التقرير يتبع هذا 
ُ
في التحليالت معظمها ت

 العرف.

من العاملين في املجال اإلنساني وممثلي املجتمع املدني  20يستند هذا التقرير إلى مقابالت مع أكثر من 

بالت مع عدد من املنظمات الدولية واملحللين واألبحاث التي أجرتها الذين يعملون حالًيا في إدلب. أجريت املقا

 الحملة السورية، والسالم املباشر، والخبراء املستقلين.

 في بعض األماكن، بعض املصادر مجهولة الهوية لحماية أمنها.

 شكًرا ألمينة أ.صوان، ورنيم بادنكجي إلجراء املقابالت الخاصة لهذا التقرير.
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