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تحالف  بناء  إلى  المنّصة  تسعى  ال 
أو  أو صحية  إغاثية  لتقديم خدمات 
خدمية، رغم أهمية هذه القطاعات، 
الدور  على  المنّصة  ترّكز  إنما 
السياسي للمجتمع المدني، وعلى 
دورها في مرحلة االنتقال السياسي، 
مالمح  ترسم  أن  شأنها  من  التي 
المنّصة  أّن  كما  البالد،  مستقبل 
ناقلة  قناة  تكون  أن  إلى  تسعى 
المفاوضات،  في  الناس  ألصوات 
هذه  تضمين  تكفل  محاولة  في 
األصوات، ووضع مطالب المواطنين 
المفاوضات،  طاولة  على  السوريين 
والضغط على صّناع القرار المحليين 
والدوليين ألخذ هذه المطالب على 

محمل الجّد.
حلول  لتقديم  المنّصة  تبادر  كما 
خارج  التفكير  أجل  من  وتوصيات 
تدفع  حلول  وإيجاد  الصندوق، 
بالعملية السياسية في سوريا نحو 

األمام. 
تشكيل  المنّصة  أهداف  من  وليس 
عبء  إلى  يتحّول  تجميعّي  جسم 
على أكتاف أصحابه، وال تسعى إلى 
التمويل  لجلب  أداة  إلى  تتحّول  أن 
أكثر  ترّكز  إنما  األخرى،  والمكاسب 
بين  والتشبيك  التعاون  آليات  على 
المنظمات، لتكون قادرة على إيصال 
أصوات الناس، وأكثر قدرة على طرح 
بالوضع  حلول وبناء ملّفات متعّلقة 
السلطة  نقل  ملّفي  مثل  السوري، 
وإيقاف القصف، ومّلف المعتقلين، 

وغير ذلك الكثير من الملّفات.

٢- سياق العمل: 
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تجربـــة  أّن  أحـــد،  علـــى  يخفـــى  ال 
فـــي  الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــات 
ناضجـــة،  غيـــر  تجربـــة  هـــي  ســـوريا، 
وال تتمّتـــع بالخبـــرة العميقـــة، وهذا 
عائـــد بشـــكل أساســـي إلـــى حقبة 
التـــي ســـادت ســـوريا  الدكتاتوريـــة 

“األســـدين”.  حكـــم  خـــالل 
أّمـــا بعـــد الثورة الســـورية، فقد وجد 
النشـــطاء مســـاحة أكبـــر لتشـــكيل 
المنظمات بهدف ســـّد الثغرة التي 
مؤّسســـات  لغيـــاب  نتيجـــًة  نشـــأت 
المناطـــق  فـــي  وخاصـــة  الدولـــة، 
التـــي الخارجـــة عن ســـيطرة النظام 
الرغبـــة  إلـــى  باإلضافـــة  المحـــّررة(،   (
الجامحـــة لبنـــاء مجتمـــع متماســـك 
التجربـــة  هـــذه  فكانـــت  ومنفتـــح، 
الناشـــئة والحديثـــة، تعانـــي العديد 
مـــن المشـــاكل، منهـــا عـــدم الفهم 
الصحيـــح ألدوار منظمـــات المجتمع 
يتعلـــق  فيمـــا  وخاصـــة  المدنـــي، 
بالصـــراع علـــى الســـلطة وموقفها 
منها؛ حيث يســـود عنـــد العامة، أنه 
يتحّتـــم علـــى المنظمـــات أن تّتخـــَذ 
الســـلطة،  عـــن  بعيـــدًا  حياديـــًا  دورًا 
ويعتقـــد الكثيـــرون، أن المنظمـــات 

بعيـــدة  كل البعـــد عـــن السياســـة، 
أن  المعظـــم  يـــرى  ذلـــك،  وعلـــى 
عليهـــا الوقوف موقـــف الحياد عن 
الدكتاتوريـــة، وأحيانـــًا التغاضي عن 
االنتهـــاكات فـــي ســـبيل إنقـــاذ مـــا 

يمكـــن إنقـــاذه. 
االنتقال السياسّي:

المشـــاركة السياســـية هي نشـــاط 
مســـاهمة  إلـــى  يرمـــز  سياســـي 
إطـــار  فـــي  ودورهـــم  المواطنيـــن 
النظام السياســـي . وتبعـــًا لتعريف 
وجـــون  هنتنغتـــون  صموئيـــل 
نيلسون، فإن المشـــاركة السياسية 
تعنـــي تحديـــدًا ذلك النشـــاط الذي 
العاديـــون  المواطنـــون  بـــه  يقـــوم 
صنـــع  عمليـــة  فـــي  التأثيـــر  بقصـــد 
القـــرار الحكومـــي، ســـواء أكان هذا 
النشـــاط فرديـــًا أم جماعيـــًا، منظمـــًا 
منقطعـــًا،  أم  متواصـــاًل  عفويـــًا،  أم 
غيـــر  أم  شـــرعيًا  عنيفـــًا،  أم  ســـلميًا 

شـــرعي، فّعـــااًل أم غيـــر فّعـــال.
المشـــاركة  هـــذه  تتحّقـــق  وحتـــى 
حكـــم  نظـــام  إلـــى  بحاجـــة  فإننـــا 
يتمتـــع بالمشـــروعية ويحتـــاج إلـــى 
بنيـــة مســـتقرة كمـــا أنـــه ال يمكـــن 

أن يكـــون هناك مشـــاركة سياســـية 
حقيقّيـــة فـــي ظل وجـــود األنظمة 
المنصـــة  أتـــت  لذلـــك  االســـتبدادية 
مـــن  كواحـــدة  الســـورية  المدنيـــة 
للدفـــع بعمليـــة  الضغـــط  جماعـــات 
األمـــام  إلـــى  الّسياســـّية  االنتقـــال 
لتحقيـــق  االســـتبداد  وتفكيـــك 
هدفيـــن رئيســـين: األول هـــو إتاحة 
الفرصة للجميع للمشـــاركة بفاعلية 
فـــي بناء مســـتقبل البـــالد. والثاني 
للوصول إلى ســـالم دائم ومســـتمّر 
إيقـــاف  بـــدون  يتحّقـــق  لـــن  وهـــذا 
وبنـــاء  االنتقـــال  وإجـــراء  العنـــف 
دســـتور عصري يؤّدي إلـــى القطع 

مـــع االســـتبداد.
شكر:

بعدمـــا وصـــل المشـــروع إلـــى هـــذا 
الحـــّد مـــن االكتمـــال نـــوّد أن نتوّجه 
بالشـــكر الجزيل إلى كل من ســـاهم 
فـــي الدفع بالمشـــروع إلـــى األمام، 
شـــاركونا  الذيـــن  أولئـــك  وخاصـــة 
المشـــروع،  إنجـــاح  بهـــدف  بوقتـــه 
النصـــح  بتقديـــم  قامـــوا  والذيـــن 
والدعـــم الفنـــي والتقنـــي للنجـــاح. 
كمـــا نـــوّد شـــكر جميـــع المنظمات 
التـــي آمنـــت بالمشـــروع وانخرطـــت 

بفاعليـــة كبيـــرة فيـــه.

١- المقّدمة:
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التدريبات

ثـــالث  إنجـــاز  تـــّم  أيـــار  شـــهر  خـــالل 

التأســـيس  للجـــان  تدريبيـــة  ورشـــات 

المحّليـــة، كما تّم إجـــراء تدريب واحد 

خـــالل شـــهر حزيـــران وتدريـــب خـــالل 

التدريبـــات  كانـــت  وبالمجمـــل  تمـــوز، 

ولبنـــان  واألردن  تركيـــا  بيـــن  موّزعـــة 

العـــراق: وكوردســـتان 

وقـــد تـــّم خـــالل التدريبات الخمســـة 

تقديـــم نظـــرة شـــاملة ومتكاملة عن 

مشروع المنّصة المدنية السورية من 

حيـــث الرؤيـــة السياســـية واألهداف 

المرحلّيـــة وبعيـــدة المـــدى، إضافـــة 

إلـــى تقديـــم شـــرح واٍف عـــن النظام 

التنظيمـــي  والهيـــكل  الداخلـــي 

أيضـــًا  اإلضـــاءة  وتّمـــت  للمشـــروع. 

مـــن  كل  مهـــام  علـــى  بالتفصيـــل 

لجان التأســـيس المحّليـــة والمنّصات 

المحّلية وذلـــك لتوضيح االختالفات 

بين عمل كل جســـم تبعـــًا لمتطّلبات 

المرحلـــة. كمـــا تـــّم إفســـاح المجـــال 

لألســـئلة مـــن قبـــل الحضـــور وتمـــت 

اإلجابـــة عـــن التســـاؤالت المطروحة. 

تمكيـــن  علـــى  العمـــل  أيضـــًا  وتـــّم 

التقنّيـــات  بعـــض  مـــن  المشـــتركين 

النقاشـــات  بتيســـير  المتعّلقـــة 

للتحليـــل  المســـتخدمة  واألدوات 

التخطيـــط  آليـــات  إلـــى  إضافـــة 

األساســـية والتـــي تـــّم اســـتخدامها 

خـــالل اليوم األخير مـــن التدريب في 

وضع الخطـــط التي ستســـير عليها 

تأسيســـية. لجنـــة  كل 

٤- ما تّم إنجازه
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كانت البداية بحضور اجتماع تشاورّي 

مدنـي  مجتمـع  منّظمـة   40 يجمـع 

فـي غـازي عينتـاب مـن ضمنهـا مركـز 

.CCCC المدنـّي والديمقراطيـة  المجتمـع 

خـالل الشـهر العاشـر لعـام 2014 تـّم 

منّظمـات  مـع  10اجتماعـات  عقـد 

مسـتقّلين  وأفـراد  مدنـي  مجتمـع 

عينتـاب. غـازي  ضمـن 

 2014 عشـر  الحـادي  الشـهر  خـالل 

ضمنهـا  مـن  اجتماعـًا   15 عقـد  تـّم 

مجموعـة  مـع  سـكايب  اجتماعـات 

مـن الشـبكات والمنّظمـات السـورية 

فـي كل مـن مدينتـي غـازي عينتـاب 

التركّيتيـن. وأورفـا 

مـن  مجموعـة  عقـد  تـّم  كمـا 

الدوليـة  المنظمـات  االجتماعـات مـع 

بغيـة  المّتحـدة  واألمـم  والحكومـات 

وأهدافـه. بالمشـروع  التعريـف 

ومنذ بداية المشـروع تّم التركيز على 

المشـــاركة النســـائية في المشـــروع 

حيث تّم عقد جلســـتين تشـــاورّيتين 

مـــع 36 امـــرأة مـــن أعضاء نســـاء من 

أنـــا  )شـــبكة  أجـــل مســـتقبل ســـوريا 

. ) هي

 150 ب  قائمـــة  تحضيـــر  تـــّم  كمـــا 

 CCCC تشـــارك  مدنـــّي  مجتمـــع  منظمـــة 

للمنّصـــة. قويـــة  قاعـــدة  لبنـــاء 

تشـــاورّي  اجتمـــاع  أول  عقـــد  وتـــم 

يجمـــع  )أوغورلـــو(  بفنـــدق  رســـمي 

منّظمـــات  ممّثلـــي  مـــن  جهـــة   13

وشبكات ومســـتقّلين بنهاية كانون 

.2014 األول 

أما فيما يتعّلق بدول الجوار: 

منّســـق  قـــام  العـــراق:  كوردســـتان 

المنّصـــة المدنيـــة الســـورية بتســـعة 

لقـــاءات فرديـــة لمنظمـــات مجتمـــع 

اجتماعـــًا  عقـــد  ثـــم  هنـــاك،  مدنـــي 

موّســـعًا بتاريـــخ 26\12\2014 يضـــم 

16 ممثاًل عن جماعات مدنية.

األردن: قام منّســـق مشـــروع المنّصة 

زيـــارة   14 ب  الســـورية  المدنيـــة 

منظمـــات  تســـع  تشـــمل  ميدانيـــة 

مدنـــي. مجتمـــع 

قـــام مركـــز  عـــام 2015  بدايـــة  ومـــع 

والديمقراطيـــة  المدنـــي  المجتمـــع 

بأخذ اآلراء وجمع االستشـــارات حول 

فـــي  المدنـــي  المجتمـــع  مشـــاركة 

الحـــل السياســـي مـــن خـــالل:

اســـتهداف الداخـــل الســـوري ودول 

الجـــوار )لبنـــان – األردن – كوردســـتان 

العراق( باســـتبيان ورقي وإلكتروني، 

جمـــع آراء عدد مـــن منّظمات مجتمع 

مدنـــي ومســـتقّلين قياديين.

وجماعيـــة  فرديـــة  لقـــاءات  عقـــد 

ضمـــن  شـــخصًا   35 حوالـــي  مـــع 

مدينـــة غـــازي عينتـــاب – تركيـــا مـــع 

ممثليـــن لمنظمـــات مجتمـــع مدني 

. مســـتقلين و

اللجنـــة  اجتمعـــت  ذلـــك  وبعـــد 

المدنيـــة  للمنصـــة  التوجيهيـــة 

شـــبكات  عـــن  )ممثلـــون  الســـورية 

ومســـتقلون(  مدنيـــة  ومنظمـــات 

رســـمية  اجتماعـــات  ســـبعة  ضمـــن 

ناقشـــت وطرحت خاللها المنظمات 

المشـــاركة للمنصة المدنية السورية، 

باإلضافة إلى وضع مســـّودة الالئحة 

المؤّقتـــة والشـــروط والمعايير التي 

المنّصـــة  ضمـــن  العمـــل  ســـتحكم 

الســـورية. المدنيـــة 

٣- الحشد والمناصرة.
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العراق  كردستان  إقليم  التدريبات في  إجراء  بعد 

بهدف  اجتماع  بعقد  التأسيسية  اللجنة  قامت 

الخاصة  الخّطة  وضع  على  العمل  استكمال 

وتّم  المنّصة،  تشكيل  باّتجاه  الحشد  بعمليات 

إلى  العمل  االّتفاق على تقسيم  خالل االجتماع 

ثالثة قطاعات تبعًا للمحافظات التي تنتشر فيها 

التأسيسية  اللجنة  تحت  المنضوية  المنظمات 

تّم  حيث  السليمانية(   – دهوك   – )أربيل  وهي 

العمل على استشارة وإشراك ممّثلين عن كافة 

الفئات في اإلقليم.

اللجنة  بعمل  يتعّلق  بما  جيد  تقّدم  هناك  كان 

التأسيسية في اإلقليم بما يتعّلق بعملية الحشد 

والمشاورات التي تّمت خالل شهر تموز لتشمل 

الموّسع األول للجنة ممّثلين عن  خالل االجتماع 

مستقلين   10 مشاركة  إلى  إضافة  منظمة   21

من الشخصيات الفاعلة على المستوى المحلي 

ومن الشخصيات االعتبارية.

وخالل شهر آب تّم إعالن منّصة كردستان العراق 

باجتماٍع حضره 37 شخصًا من بينهم ممثلون عن 

االجتماع  استمّر  حيث  و12مستقاًل  25منظمة 

قرابة الخمس ساعات وقد جرى في مدينة أربيل، 

وتّم خالله التباحث حول الالئحة الداخلية للمنصة 

المحلية ووضع معايير الختيار الممثلين للمنصة 

شخصًا   14 تقّدم  حيث  الوطنية  اللجنة  في 

بترشيحاتهم، وبعد عدة جوالت من التصويت تّم 

الحصري  زكريا  المرشحين:  اختيار  حول  التوافق 

وجليلة عوجه.

كردستان العراق
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- المنّصات المحّلية

نهاية  من  الممتّدة  الفترة  خالل 

قامت  تاريخه  وحتى  أيار  شهر 

لجان التأسيس المشّكلة بالعمل 

التضمين  خطط  تنفيذ  على 

إعالن  فعاًل  تّم  وقد  الموضوعة، 

من  لكل  المحلية  المنّصات 

العراق وديرالزور وإدلب  كردستان 

والرقة  واألردن  ولبنان  والحسكة 

تشكيل  تّم  ثم  البداية،  في 

وحمص  حلب  من  كل  منّصات 

وريف  ودرعا  والقنيطرة  وحماه 

الفترة  في  والسويداء  دمشق 

قبيل مطلع شهر كانون الثاني.

وفيما يلي لمحة مقتضبة على 

بها  مّرت  التي  العمل  مراحل 

المنّصات المعلنة:

- كردستان العراق

- األردن

- لبنان

- دير الزور

- الرقة

- الحسكة

- أورفا

- إدلب

- القنيطرة

- السويداء

- حماه

- درعا

- حلب

 -
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بمـــا يتعّلـــق بمنصة لبنـــان فقد تـــّم إنجـــاز التدريب 

فـــي الخامـــس من شـــهر تموز حيـــث تـــّم الخروج 

بخّطـــة عمـــل متكاملـــة، جـــرى بـــدء العمـــل على 

تنفيذهـــا فـــور االنتهـــاء مـــن التدريـــب حيـــث تـــّم 

عقد سلســـلة من اللقـــاءات تالها عقـــد االجتماع 

الموّســـع األول للجنـــة التنفيذيـــة إضافـــة لحضور 

عـــدد مـــن الضيـــوف والشـــخصيات، وتـــّم تقديـــم 

شـــرح حول المشـــروع لحوالي  وتّم عقـــد اجتماع 

إعـــالن المنصة في منتصف شـــهر تشـــرين األول 

بحضـــور ممثليـــن عـــن 15 منظمـــة، علمـــًا أن عدد 

المنضّميـــن هـــو 26 منظمـــة ولكـــن لـــم تتمّكـــن 

منظمـــات مناطـــق عرســـال والبقـــاع مـــن الحضور 

بســـبب التشـــديد األمني على تحّركات السوريين 

مـــن تلـــك المناطـــق إلى بيـــروت والمـــدن الكبرى.

لبنان
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تـــّم االنتهـــاء من تدريـــب اللجنة التأسيســـية في 

بـــدأت  حيـــث  حزيـــران  شـــهر  مطلـــع  فـــي  األردن 

الفرديـــة  اللقـــاءات  مـــن  سلســـلة  التدريـــب  بعـــد 

واالجتماعـــات لتوضيـــح فكـــرة وهدف المشـــروع 

المطروحـــة  التســـاؤالت  كافـــة  عـــن  واإلجابـــة 

إضافـــة  المقترحـــة،  العمـــل  آليـــات  بخصـــوص 

إلـــى هـــذه اللقـــاءات تـــّم عقـــد اجتمـــاع موّســـع 

خـــالل شـــهر تموز تـــّم خاللـــه االّتفـــاق علـــى آلية 

التضميـــن وتنســـيق العمل ما بين أعضـــاء اللجنة 

ممثلـــون  االجتمـــاع  حضـــر  وقـــد  التأسيســـية، 

عـــن خمـــس منظمـــات إضافـــة إلـــى حضـــور عّدة 

شـــخصيات مســـتقلة، واســـتمر العمـــل بعـــد ذلك 

مـــن  الســـادس  نســـبيًا حتـــى  بوتيـــرة منخفضـــة 

شـــهر أيلـــول حيث ُعقـــد اجتمـــاع موّســـع آخر لم 

يـــرَق إلى مســـتوى التوّقعـــات، ولكن ابتـــداًء من 

منتصـــف أيلول بدأ عمل لجنة التأســـيس بالتطّور 

من خالل عملّيات التضمين ونجاحها مع اإلشـــارة 

إلـــى صعوبـــة العمل نســـبيًا فـــي األردن بالنســـبة 

للمنظمـــات غير اإلغاثيـــة الســـورية والعاملة في 

مجـــال دعـــم وتقويـــة المجتمـــع المدنـــي، حيـــث 

مـــن  العديـــد  التنفيذيـــة  الســـكريتاريا  واجهـــت 

الصعوبـــات فيمـــا يتعّلق بالحصـــول على موافقة 

أمنيـــة لدخـــول األردن بغية متابعة العمل بشـــكٍل 

الدعـــم  تقديـــم  وبغيـــة  فاعليـــة  وأكثـــر  أمثـــل 

الكافـــي للجنـــة التأسيســـية، ولكـــن رغـــم هـــذه 

التحّديـــات تّم إعـــالن المنصة المحليـــة لألردن في 

31 تشـــرين األول 2015 وذلـــك بحضـــور ممّثليـــن 

عـــن 7 منظمات إضافة لحضور 5 مســـتقّلين، وتّم 

انتخـــاب ممّثليـــن عـــن المنّصـــة المحّليـــة.

األردن
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منّصـــة  علـــى  العمـــل  تـــّم 

نطاقيـــن  وفـــق  الحســـكة 

: فييـــن ا جغر

بعـــد  وريفهـــا:  القامشـــلي 

العمل مع اللجنة التأسيســـّية 

واضحـــة  خّطـــة  وضـــع  علـــى 

فـــي  التضميـــن  لعمليـــة 

المنطقـــة المذكـــورة، قامـــت 

سلســـلة  بعقـــد  اللجنـــة 

التعريفيـــة  اللقـــاءات  مـــن 

الفرديـــة، تلتهـــا سلســـلة من 

7 اجتماعـــات موّســـعة للجنة 

أّولهـــا  عقـــد  تـــّم  التأســـيس، 

حيـــث  منظمـــات،   6 بحضـــور 

عملـــت المنّظمات المشـــاركة 

انطالقـــًا مـــن هـــذا االجتمـــاع 

الجهـــات  تحديـــد  علـــى 

المستهدفة بشـــكل مفّصل، 

ووضـــع وتحديد آليـــات العمل 

التأسيســـية،  اللجنـــة  ضمـــن 

وبعد انتهاء عملية التضمين 

وفـــق الخّطـــة الموضوعة تّم 

فـــي 15 أيلول الجـــاري إعالن 

المنّصـــة المحّليـــة لمحافظـــة 

الحســـكة / الداخل بحضور 33 

منظمـــة مجتمع مدنّي، حيث 

تـــّم خـــالل االجتمـــاع انتخـــاب 

الوطنيـــة. للجنـــة  ممثليـــن 

الحسكة
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خّطة  تطوير  على  بالعمل  اللجنة  قامت  ديرالزور  لمنّصة  التأسيسية  اللجنة  حضرته  الذي  التدريب  بعد 

التضمين التي قّدمتها مسبقًا خالل التدريب، وأرفقتها بميزانية متوّقعة للعمل، وتّم خالل شهري تموز 

وآب تنفيذ هذه الخّطة، وكانت المخرجات متكاملة حيث تّم مراعاة التوّزع الجغرافي للمحافظة، وتّم عقد 

اجتماع إعالن منصة ديرالزور بحضور أكثر من سبعين شخصًا يمّثلون فعالّيات مختلفة، وتّم خالل االجتماع 

انتخاب ممثل وممثلة عن المنصة، إضافة إلى لجنة تنفيذية من تسعة أعضاء ولجنة حكماء لضمان سير 

عمليات المشاورات المستقبلية بالشكل األمثل.

بما يتعّلق بمنصة الرقة فقد واجه العمل صعوبات عّدة بعد انتهاء التدريب تمّثلت بهجرة عدد من أعضاء 

لجنة التأسيس وعدم فعالية بعض األعضاء اآلخرين ضمن المشروع، ولكن تّم تجاوز هذه الصعوبات خالل 

أّدى  فّعال  بشكل  الشخصيات  من  جديد  عدد  دخول  تّم  حيث  أفضل،  بشكل  العمل  بدأ  حيث  آب  شهر 

الرقة في 19 تشرين األول بحضور 40 ممّثاًل عن  التضمين، وتّم اإلعالن عن منّصة  إلى استكمال عملية 

المدنية  المنّصة  في  أعضاًء  ليكونا  وممّثلة  ممّثل  انتخاب  وتّم  والعشائرية،  المدنية  المحافظة  فعاليات 

ولجنة استشارية وتنفيذية.

دير الزور

الرقة
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تّم العمل على تشكيل منّصة القنيطرة بعد إجراء 

العديد من المشاورات مع ممثّلين عن الفعاليات 

قامت  حيث  المحافظة،  في  العاملة  المختلفة 

بإجراء  شخصين  من  والمكّونة  التأسيس  لجنة 

سلسلة من اللقاءات مع أكثر من عشرين منظمة 

عاملة في قطاعات مختلفة من المحافظة ونتج 

اإلعالن  اجتماع  إلى  الدعوة  اللقاءات  هذه  عن 

إضافة  منظمة   20 عن  ممّثلون  حضره  الذي 

انتخاب  المستقلين و3 نساء، وتّم  إلى عدد من 

للجنة  بالقنيطرة  المحلية  المنّصة  عن  ممّثلين 

الوطنية.

العمل  تّم  فقد  السويداء،  بمنّصة  يتعّلق  بما 

التي  االعتبارية  الشخصيات  من  عدد  خالل  من 

تاّمة  بسّرّية  األرض  المنظمات على  مع  تواصلت 

اللقاءات  وتّم عقد سلسلة من  أمنية،  العتبارات 

وأيضًا  عام  بشكل  السورية  المدنية  المنصة  مع 

التساؤالت  كافة  عن  لإلجابة  المجال  إلفساح 

بآليات  أساسي  بشكل  والمتعلقة  المطروحة 

تحت  الواقعة  المناطق  في  والتضمين  العمل 

المحلية  المنّصة  إعالن  وتّم  النظام،  سيطرة 

ثالث  عن  ممّثلون  حضره  باجتماٍع  للسويداء 

منّظمات إضافة لحضور سبعة مستقّلين، حيث 

تّم انتخاب ممثل وممثلة للمنصة الوطنية.

القنيطرة

السويداء
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تّم  فقد  أورفا  في  الحسكة  بمنّصة  يتعّلق  بما 

العمل مع األعضاء بعد انتهاء التدريب المشترك 

المنظمات  من  عدد  عن  ممّثلون  حضره  والذي 

في  المدني  المجتمع  قطاع  في  العاملة 

المحافظة في الداخل السوري وفي تركيا، قام 

التضمين  على  العاملة  التأسيس  لجنة  أعضاء 

في أورفا ببدء االستشارات وطرح المشروع على 

وتّم  تركيا،  في  المحافظة  شخصيات  من  عدد 

عقد لقاء تعريفي موّسع في مطلع شهر أيلول، 

تاله اجتماع آخر بعد عشرة أيام، وتّم إعالن منّصة 

الحسكة في أورفا بتاريخ 30 تشرين األول.

المحّلية  المنّصة  تشكيل  على  العمل  كان 

لمحافظة إدلب أكثر سالسة رغم الوضع الميداني 

تشكيل  موضوع  على  العمل  وتّم  األرض،  على 

تشكيل  يتّم  بحيث  إدلب  في  المحلية  المنّصة 

والنساء  النسائية  بالمنظمات  الخاص  القسم 

مرّشحات  تقّدمن  بحيث  والفاعالت  المستقاّلت 

عقد  وتّم  المحافظة،  نساء  عن  الوطنية  للجنة 

األول  تشرين  شهر  مطلع  في  الجتماع  هذا 

وبنفس الوقت تّم العمل على حشد المنظمات 

ذات الطيف األوسع حيث إنه وبعد سلسلة من 

تّمت  المستهدفة  للمنظمات  التعريفية  الزيارات 

الدعوة الجتماع إعالن منّصة إدلب والذي حضره 

المستقلين  من  و8  منظمة   15 عن  ممثلون 

وخالل  مختلفة،  مدنية  قطاعات  في  العاملين 

عن  الوطنية  للمنّصة  ممّثل  اختيار  تّم  االجتماع 

المحافظة.

أورفا

إدلب
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تعّرض العمل على تشكيل منّصة حلب للعديد من العراقيل المتمّثلة بداية بعدم 

حضور كل أعضاء لجنة التأسيس التدريبات التي جرت في تركيا، وذلك بسبب 

إغالق الحدود بشكل شبه كامل، وأيضًا عدم منح إذن للعمل من قبل اإلدارة الذاتية 

مناطق  مختلف  عن  ممّثلين  تضّم  اجتماعات  عقد  لصعوبة  إضافة  عفرين،  في 

ومكّونات المحافظة على األرض بسبب تقّطع أوصال المحافظة نتيجة الصراع 

المحتدم بين القوى المسيطرة، كل هذه العوامل وغيرها أّدت إلى ضياع الكثير 

من الجهود والتأّخر بالعمل على إعالن المنصة المحلية في حلب األمر الذي دفع 

بفريق المنّصة والشركاء من المنظمات في المحافظة إلى العمل بآليات بديلة 

تتمّثل بتكثيف اللقاءات على األرض مع الفعاليات المختلفة للتعريف بالمشروع 

الغربي  الريف  ومناطق  المدينة  حلب  في  اللقاءات  هذه  وترّكزت  وأهدافه، 

الخاصة  اللقاءات  جرت  حين  في  الشمالي،  الريف  مناطق  وبعض  والجنوبي 

بتضمين منطقة كوباني )عين العرب( وريفها مع فعاليات المنطقة المتواجدة 

في تركيا، وذلك بهدف تضمين أوسع طيف ممكن في هذه المرحلة على أن 

يبقى الباب مفتوحًا لتضمين كافة المكّونات بالمراحل المقبلة في حال تغّيرت 

بعض العوامل المعيقة على األرض.

الغربي للمحافظة  الريف  وتّم عقد اجتماع إعالن المنصة في بلدة األتارب في 

وذلك من خالل اجتماعين منفصلين للنساء والرجال لضرورات أمنّية، وكان ذلك 

المنصة  عن  وممّثلة  ممّثل  انتخاب  وتّم  سيدة،   14 بينهم  مشاركًا   40 بحضور 

استكمال  لحين  العرب  عين  منطقة  عن  ممّثل  انتداب  تّم  حين  في  المحلية، 

عملية التضمين في منطقة عفرين.

حماه

حلب

درعا
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تّم العمل في محافظة حماة وفق قطاعين وذلك نتيجة 

الوضع الميداني في المحافظة. القطاع األول هو منطقة 

الشعبية  اللجان  سيطرة  تحت  الواقعة  وريفها  السلمية 

المحافظة  ريف  هو  الثاني  والقطاع  للنظام،  التابعة 

من  للنازحين  المخّصصة  المخّيمات  إلى  وصواًل  الشمالي 

المحافظة على الحدود السورية التركية.

سّرّية  مشاورات  إجراء  على  العمل  تّم  األول  القطاع  في 

مع عدد من المنظمات المدنية ونتج عن هذه االجتماعات 

ثالث  عن  ممثلون  حضره  والذي  اإلعالن  الجتماع  الدعوة 

انتخاب  وتّم  المستقلين،  من  عدد  إلى  إضافة  منظمات 

الخاص  االجتماع  عقد  حين  في  الوطنية،  للجنة  ممثلة 

السورية  الحدود  على  سرمدا  بلدة  في  الثاني  بالقطاع 

إضافة  منظمات  ثالث  عن  ممثلين  بحضور  وذلك  التركية 

إلى حضور 11 مستقاًل، حيث تّم انتخاب ممثل عن المنصة 

نصفي  بين  التشبيك  اآلن  ويتّم  الوطنية،  للجنة  المحلية 

المنصة من خالل الممثلين وأيضًا من خالل فريق المشروع 

بالسكرتاريا التنفيذية.

تعّرض العمل على تشكيل منّصة حلب للعديد من العراقيل المتمّثلة بداية بعدم 

حضور كل أعضاء لجنة التأسيس التدريبات التي جرت في تركيا، وذلك بسبب 

إغالق الحدود بشكل شبه كامل، وأيضًا عدم منح إذن للعمل من قبل اإلدارة الذاتية 

مناطق  مختلف  عن  ممّثلين  تضّم  اجتماعات  عقد  لصعوبة  إضافة  عفرين،  في 

ومكّونات المحافظة على األرض بسبب تقّطع أوصال المحافظة نتيجة الصراع 

المحتدم بين القوى المسيطرة، كل هذه العوامل وغيرها أّدت إلى ضياع الكثير 

من الجهود والتأّخر بالعمل على إعالن المنصة المحلية في حلب األمر الذي دفع 

بفريق المنّصة والشركاء من المنظمات في المحافظة إلى العمل بآليات بديلة 

تتمّثل بتكثيف اللقاءات على األرض مع الفعاليات المختلفة للتعريف بالمشروع 

الغربي  الريف  ومناطق  المدينة  حلب  في  اللقاءات  هذه  وترّكزت  وأهدافه، 

الخاصة  اللقاءات  جرت  حين  في  الشمالي،  الريف  مناطق  وبعض  والجنوبي 

بتضمين منطقة كوباني )عين العرب( وريفها مع فعاليات المنطقة المتواجدة 

في تركيا، وذلك بهدف تضمين أوسع طيف ممكن في هذه المرحلة على أن 

يبقى الباب مفتوحًا لتضمين كافة المكّونات بالمراحل المقبلة في حال تغّيرت 

بعض العوامل المعيقة على األرض.

الغربي للمحافظة  الريف  وتّم عقد اجتماع إعالن المنصة في بلدة األتارب في 

وذلك من خالل اجتماعين منفصلين للنساء والرجال لضرورات أمنّية، وكان ذلك 

المنصة  عن  وممّثلة  ممّثل  انتخاب  وتّم  سيدة،   14 بينهم  مشاركًا   40 بحضور 

استكمال  لحين  العرب  عين  منطقة  عن  ممّثل  انتداب  تّم  حين  في  المحلية، 

عملية التضمين في منطقة عفرين.

شبكات  خالل  من  العمل  تّم  فقد  درعا،  بمنصة  يتعلق  بما 

والقنيطرة  األردن  في  المحلية  المنّصات  أعضاء  من  عدد 

وأعضاء لجنة التأسيس مّمن حضروا التدريبات خارج سوريا 

إضافة لكادر المشروع، حيث جرت لقاءات مكّثفة مع عدد 

من المنظمات والشخصيات المستقلة لضمان إنجاح العمل، 

وتّم إعالن المنصة المحلية في درعا بتاريخ 28 كانون الثاني 

حيث تضّم المنصة 21 منظمة من بينهم ممثلة عن االتحاد 

النسائي بالمحافظة وثالث سيدات.

حماه

حلب

درعا
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رغم الصعوبات التي واجهت المشروع والظروف المتغّيرة استطاع المشروع تحقيق معظم األهداف، حيث 

تّم في البداية الحشد والمناصرة للمشروع بين الشبكات والمنظمات، كما استطاع تشكيل لجنة توجيهية 

أضافت الكثير، إال أن بعض األعضاء انسحبوا منها لمجموعة من األسباب المختلفة.

كما أن المشروع استطاع تنفيذ عدد من التدريبات للجان التأسيس المحلية بلغت ٥ تدريبات، حيث بلغ عدد 

المستفيدين ٧٧ شخصًا. 

وتّم تشكيل ١٤ منّصة من أصل ١٨ منّصة كان مخّططًا لها،  وبعض المنّصات التي لم يتّم تأسيسيها يعود 

إلى أسباب أمنّية..

وعلى مستوى التضمين استطاع المشروع تحقيق نسبة جيدة، حيث بلغت نسبة النساء ٣٥٪ من مجموع 

المجتمع  مكّونات  كافة  بتضمين  يتعّلق  فيما  أما  الوطنية،  اللجنة  مستوى  على  و٥٠٪  المحّلية  المنّصات 

حلب  في  حدث  كما  المحافظات  بعض  في  كامل  بشكل  التضمين  في  المشروع  ينجح  فلم  السوري، 

والحسكة…

٣- التقييم
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2015
تمة خا

من الجدير بالذكر في النهاية هو التنويه إلى أن الجهود المبذولة حتى اللحظة لتنفيذ مشروع 

المنّصة المدنية السورية وتحويل الرؤيا إلى واقع، ما هي إال بداية لسلسة الحقة من المتابعة 

المجتمع  صوت  إيصال  وهو  عليه،  البناء  تّم  الذي  الهدف  تحقيق  لضمان  الجهود  وتكثيف 

المدني إلى طاولة المفاوضات وضمان مشاركة فاعلة للمجتمع السوري في صناعة القرار على 

كافة المستويات.
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الميزانية
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عدد الذين حضرواعدد المتدربين
إعالن المنصات المختلفة

احصائيات

حلب   40غازي عنتاب  20

الحسكة   33

درعا               21أورفة               15

الرقة               40

حماة           14كوردستان العراق        17

50 دير الزور         

السويداء                10عمان                12

لبنان                15

إدلب             23بيروت             13

األردن             12

كردستان العراق          37

77295

في عينتاب ٤٠ لقاء 

- ٢٥ اجتماعات مع منظمات 

- لقاءان في أورفا مع أكثر من ٣٠ منظمة و١٥ شخصية

- ٥ اجتماعات تشاورية.

- جلستان تشاوريتان مع ٣٦ امرأة. 

- اجتماع ل ١٣ منظمة وشلكة لمدة ٥ أيام.

دول الجوار :

- ١٦ لقاء في كوردستان.

- ١٤ لقاء في األردن.

- ١٢ لقاء لبنان.

- داخل سوريا أكثر من ٥٠ لقاء. 

- لقاء مع ٦ منظمات دولية.




