
 

1 | Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 | Page 

 الثقة بناء جراءاتإ 
 

 النتقالا تعريف حول  منه البد   نقاش في الخوض علينا األطراف، بين الثقة إعادة شأنها من التي اإلجراءات في الخوض قبل

 الدولي وأ الوطني املستوى  صعيد على سواء مصالحه يحقق وما يراه، ما حسب بتعريفه يقوم طرف كل أن إذ سوريا، في السياس ي

 نقوم أن إلى دفعنا ما وهو وغيره، ١جنيف لبيان املتناقضة التعاريف هو ذلك على مثال وخير األمريكية، املتحدة والواليات كروسيا

ة في إليه نسعى الذي السياس ي االنتقال من الهدف وتحديد بتعريف ة املنص  ة: املدني   السوري 

 ديدةج سلطة إلى الحالية الحاكمة السلطة من والصالحيات السلطات نقل عملية هو السياس ي االنتقال أن املنصة ترى 

حدة األمم قرارات وفق سلمي   بشكل  الصلة ذات والقرارات ١ جنيف خاص وبشكل السياس ي، للحل   سوريا لدعم الدولية واملجموعة املت 

 .٢٢٥٤ وآخرها

 التفاوضية يةبالعمل ولكن فقط، الطرفين بين ليس الثقة، تعيد التي اإلجراءات مجموعة من البد   السياس ي نتقالباال  وللبدء

، ته الدولي باملجتمع السوريين ثقة وتعيد ككل 
 
قة عامة إجراءات إلى تصنيفها ويمكن املتحدة. األمم ومظل

 
 على السياسية ةبالعملي متعل

ية الخصوصية االعتبار ينبع تأخذ وأخرى  الوطني، املستوى 
 
ة املحل باعها تم   لتيا املنهجية وهي سياس ي، مسار بأي   البدء عند السوري   ات 

ة املنصة قبل من الثقة بناء إجراءات تحديد في ة. املدني    السوري 
 

 
ا
  الوطني: املستوى  على الثقة بناء إجراءات -أّول

 النار. إلطالق كامل وقف .1

 املحاصرة. والبلدات املدن إلى اإلنسانية املساعدات إدخال .2

 املحاصرة. والبلدات املدن عن الحصار فك   .3

 احتجازهم. وأماكن املعتقلين بأسماء قوائم تجهيز .4

  املفقودين. مصير تبيان .5

 الكراهية. على املحر ضة اإلعالمية الحمالت وقف .6

 املدن. داخل العسكرية الحواجز ظاهرة إنهاء .7

فين عودة .8
 
 عملهم. إلى املفصولين املوظ

 سوريا. من األجنبية املليشيات وإخراج السالح، منابع تجفيف .9

 للضغط. كسالح استخدامها وعدم العامة الخدمات أنواع وجميع والكهرباء املاء عودة .10
 

 
ا
ي: املستوى  على الثقة بناء إجراءات -ثانيا

ّ
  املحل

ة النظام، لسيطرة الخاضعة املناطق يخص   فيما تان مشكلتان ثم  صانتتل أساسي 
 
 في: خ

ى ما أو له التابعة واملليشيات النظام قوات بين الثقة انعدام .1 سم 
ُ
  ت

 
ا يحة"، شعبي  ي، املجتمع وبين "الشب 

 
 بناء إجراء يكون و  املحل

  الثقة:

 
 
يحة" يد بكف بين، مصير وكشف النظام، لدى املعتقلين بأسماء واالعتراف املدنيين، عن "الشب   غاءوإل نسانية،إ معابر وفتح املغي 

خذة القانونية اإلجراءات كافة ة الحواجز ظاهرة وإنهاء الرأي، وأصحاب السياسيين والنشطاء املعارضين بحق   املت   .األمني 

ئة: االقتصادية األوضاع .2  االنتقالية. ةباملرحل البدء فور  السوري بالشعب الضرر  ألحقت التي االقتصادية العقوبات رفع السي 
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ا ص املعارضة طرةلسي الخاضعة املناطق أم 
 
 قاملناط عن الحصار بفك   النار، إطالق إيقاف إلى باإلضافة الثقة، بناء إجراءات فتتلخ

فين إعادةو  إليها، وكهرباء ماء من األساسية الخدمات وإعادة اإلنسانية املساعدات وإدخال املحاصرة،
 
 ملهم؛ع إلى املفصولين املوظ

ز
ُ
 لحصارل محاولة أي واعتبار ثكناته، إلى الجيش وسحب املدن، داخل من الحواجز وإزالة ن،املد خارج العسكرية الكتائب جميع وتمرك

ة األعمال من د العدائي  تها. العملية سير تهد    برم 
 

  السورية: املحافظات حسب الثقة بناء إجراءات إلى الدخول 

 

 حمص -1

َرح الحّل  املشكلة
َ
 األثر املقت

 عشوائي   قصف إلى املعارضة لسيطرة الخاضعة املناطقة تتعر ض

ر    متكر 
 
 يةالصاروخ والقذائف الثقيلة األسلحة أنواع بمختلف يوميا

ز النظام، لقوات التابع الجو سالح وقذائف
 
 يف القصف هذا ويترك

ع أماكن ا املدنيين تجم  ي مم  ل بالغة، أضرار إلى يؤد 
 
 أو اةالوف في تتمث

ب إلصابات التعرض مات أبسط وفقدان دائمة، إعاقات تسب   مقو 

  املعارضة. ملناطق بالنسبة الحياة

 النار إلطالق الكامل الوقف

ة تخفيف في إيجابي   أثر له  ودةوع املسلح، النزاع حد 

 لسيطرة الخاضعة املناطق إلى الطبيعية الحياة

 املعارضة.

فية االعتقاالت من املمنهجة الحملة ت التعس   ازديادو  الثقة فقدان إلى أد 

ة نات بين الهو  بم هو من املعتقلين من فهناك السوري، الشعب مكو   غي 

 بيرك قسم مصير معرفة عدم إلى باإلضافة سنوات، خمس من أكثر منذ

  النظام. سجون  في املعتقلين من

  املعتقلين سراح إطالق

 املفقودين مصير وبيان
  النفوس. تهدئة في إيجابي أثر له

 وارتكاب الوحشية واملمارسات للنظام التابع الجيش قوات إقحام

ى ِقَبله، من املجازر   الجيش. هذا ضد واسعة شعبية نقمة إلى أد 
 املدن من الجيش سحب

ا باملدنيين االحتكاك عن إبعاده ي مم   فيفالتخ إلى يؤد 

ة من  الجيش تواجد إن حيث والصدام، االحتقان حد 

 الصراع. تأجيج في كبير أثر له الحياة مرافق في

 في السكان على املفروض الحصار بسبب اإلنسانية املعاناة دازديا   

 ينةمد في النظام قوات قبل من املعارضة لسيطرة الخاضعة املناطق

لة حمص
 
 طةغرنا من واملمتد   لحمص الشمالي والريف الوعر بحي متمث

 
 
  القنيطرات وحتى غربا

 
  الحولة، منطقة إلى باإلضافة شرقا

 
ال
 
 في متمث

مات وأبسط واملحروقات الغذائية وادامل معظم فقدان   الحياة. مقو 

 الحصار فك  

 سخم من أكثر دامت التي الدامية الحرب آثار تخفيف

  التجارية البضائع بدخول  السماح خالل من سنوات

  أنواعها. بمختلف
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 حماه -2

 األثر املقترحة الحلول  املشكلة

 القصف

 

 دىامل البعيدة والصواريخ بالطائرات القصف أنواع جميع وقف

 لىع خاص" "وبشكل والفوسفور، والنابالم العنقودية والقنابل

  املدنية. واألحياء واإلسعاف، اإلنقاذ ومراكز املشافي

ة تخفيف  إلى الطبيعية الحياة وعودة املسلح، النزاع حد 

 املعارضة. لسيطرة الخاضعة املناطق

في االعتقال بين واملخطوفين املعتقلين، مصير عن الكشف  التعس   قس واملغي 
 
 الثقة. على يحمل جو   وخلق النفوس تهدئة را

ة برعاية مدني   معبر فتح  الحصار  لحركةا وتيسير الخدمات، لتحييد دولي 

 العالج لتلقي املستعصية األمراض وأصحاب املدنيين للمصابين

 املدني واإلمداد املساعدات إدخال  على العمل و املنطقة، خارج

 . واألفران املشافي لتشغيل وغاز ديزل  من

 بيد بمعظمه خاضع الريف ألن مشتركة تكون  الفائدة

 الزراعية مواده الستيراد النظام يضطر و املعارضة،

  املتبادلة التجارة تكون  أن ويمكن والغذائية.
 
 مب سببا

 
 اشرا

 الطرفين. عند السوق  في األسعار لخفض

 

 

 القنيطرة -3             

 األثر املقترحة الحلول  املشكلة

ة: أشكالها بكل الخدمات انعدام  الصحية الضروري 

 دملع والنظافة، والكهرباء واملاء والهاتف والتعليمية

لة جهة وجود   الخدمات. هذه لتقديم ممو 

 اتالخدم قطاع تدعم التي الجهات مختلف بين التعاون  ـ

لة
 
 ؤقتةامل الحكومة أو األرض على الفاعلة باملنظمات ممث

 وتسوية املوظفين مالحقة وعدم الحواجز فتح أو

ة وإيجاد أوضاعهم. اته املوظفين الستالم آلي   ممستحق 

 من هؤالء خشية بسبب النظام مناطق إلى الذهاب دون 

 االعتقال.

ات وتزويدها الخدمية املراكز تأهيل إعادة ـ  زمةالال  باملعد 

 املدمرة. أو املفقودة تلك بدل للعمل

رات صياغة ـ
 
يةاملح املجالس نبي وتوقيعها تفاهم مذك

 
 ل

 ائرالدو  تلك لها تتبع التي الحكومية واإلدارات جهة من

 عملال آلية وتسهيل  املوظفين سالمة لضمان الخدمية،

  . املشترك الخدمي

  لتيا األحقاد وتناس ي الناس معاناة من التخفيف

ثتها د الحرب، ور 
 
  ىلد النوايا سالمة من والتأك

 النظام ينب للتفاوض والتمهيد الطرفين،

  واملعارضة

. بالحل   للقبول   السياس ي 
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 درعا -4      

 األثر املقترحة الحلول  املشكلة

 النظام مناطق في والكهرباء املاء انقطاع

   املعارضة ومناطق

فاق عقد  الالزمة املحروقات بتأمين بموجبه النظام يقوم ات 

  املطلوبة الفترة خالل املياه ضخ   محطة لتشغيل
 
 على ،أسبوعيا

ي الشرب مياه خط بإصالح املعارضة قوات تقوم أن
 
 زءلج املغذ

فاق تم   وقد السوري، النظام لسيطرة الخاضع درعا مدينة  االت 

  .قصيرة فترة منذ عليه العمل وجرى 

 املراكز لىا الشرب مياه بضخ املعارضة تقوم الغريبة املنطقة وفي ـ

 بجميع املحروقات وادخال بالوقود تزويدهم مقابل االمنية

 املحررة. للمناطق الكهرباء واعطاء انواعها

ة إيجاد ة أرضي   حرص متبادلة ثقة لبناء قوي 
 
 ا

 مشكالت حل   في التشاركية استمرارية على

 ين.املدني معاناة من والتخفيف اليومية الحياة

 ةاملعارض فصائل لدى القتلى وجثث األسرى 

حة،
 
 املسل

 النظام. لدى واملعتقلون 

 أسماء بجمع الطرفين بين والوساطات التبادل، عمليات تنسيق

 األسرى  لمقاب بإخراجهم ليقوم للنظام وتقديمها املعتقلين بعض

 ذاك. أو الفصيل هذا بجوزة التي الجثث أو

 الثقة. على يحمل جو   وخلق النفوس تهدئة

 

 

ص حلب: -5
ّ

  : الثقة بناء إجراءات تتلخ

 على معارض طرف أي   من قصف أي   ووقف الروس ي، والطيران السوري النظام طيران قبل من الجوي  القصف وقف -

  السوري. النظام سيطرة مناطق

هها جنائية ُتَهم أي   واعتبار املعتقلين سراح إطالق -  سياسية. ومحاكمات ُتهم أساسها على معارضيه وحاكم النظام وج 

بين املعتقلين اعتبار -   مغي 
 
ا   استثنائية. املحكمة هذه َعد   و اإلرهاب، ملحكمة خضعوا ولو قسري 

  املطروحة. التوثيق جداول  وفق املفقودين مصير عن الكشف -

  الصراع. أطراف جميع من األسرى  سراح إطالق -

 املناطق. لهذه اإلنسانية املساعدات دخول  وتسهيل املناطق جميع عن الحصار فك   -

ي حصار لفرض محاولة أي   َعد   -
 
  منطقة أي   على جزئي أو كل

 
، عمال

 
د عدائيا تها. السياسية العملية يهد    برم 

مة. مرحلة في الثكنات إلى الجيش سحب -  متقد 

رين النازحين عودة عملية بتسهيل البدء -  أراضيهم. إلى واملهج 

 الجيش. هيكلة وإعادة األمنية األجهزة كتفكي -
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 في وعفرين الرقة، ريف في أبيض وتل الحسكة، محافظة من واسعة أجزاء وتشمل : PYDال لسيطرة الخاضعة املناطق -6

ي: املستوى  على الثقة إجراءات تشمل حلب. ريف
ّ

  املحل

 

  : املشكلة

 ىعل الديمقراطية الذاتية اإلدارة قوات سيطرة بعد املشكلة هذه ظهرت الكردي: الوطني واملجلس PYD بين الثقة انعدام

 أماكن إلى املناطق هذه عن السوري النظام قوات انحسار بعد حلب محافظة في وعفرين كوباني ومنطقة الحسكة محافظة في املناطق

ست أخرى،   قوات   الذاتية اإلدارة وأس 
 
 وقوات واألسايش " YPJ " املرأة حماية وحدات و) ( " YPG " الشعب حماية وحدات ) مثل عسكرية

ة أخرى  رت "( HAT " اإلرهاب مكافحة قوات ) مثل خاصة أمني   وأطراف (PYD)  حزب أعلنها التي الذاتية اإلدارة بين املشكلة وتطو 

د بعد املعارض االئتالف من جزء وه الذي ( الكوردي الوطني املجلس ) السورية املعارضة  األطراف بقية وإقصاء بالسيطرة (PYD) تفرُّ

.  

 وفرض اإلجباري، التجنيد من األرض، على يمارسها الفردية، اإلجراءات من بسلسلة (PYD ) قيام الثقة فقدان من وزاد

تها وفرض واألتاوات الضرائب ية التظاهر ومنع الناس، على بالقوة أيديولوجي   واغالق لنشطاءوا للسياسيين واالعتقاالت التعبير وحر 

 ءاتاإلجرا هذه إن الحزبية، ومصالحها أهدافها لخدمة ش يء كل وتسخير السياسية، الحياة إنهاء ومحاوالت األخرى  األطراف مكاتب

  انعكست الفردية
 
ت الناس وحياة املجتمع على سلبا ا والعائالت، الشباب من اآلالف هجرة إلى وأد  دي مم   باإلضافة املجتمع، تركيبة هد 

رات من للخوف  للمنطقة. خطيرة ديمغرافية تغي 

  اإلجراءات

  . املتبادلة اإلعالمية الحمالت وقف .1

2.  
 
  . الضرائب وفرض املمتلكات ومصادرة واالعتقاالت اإلجباري  كالتجنيد اليومية االنتهاكات عن الكف

 . للعمل مكاتب وفتح السياس ي نشاطهم بممارسة األطراف لباقي السماح .3

 . الرأي عن والتعبير بالتظاهر السماح .4

مات السماح .5
 
ة للمنظ ية والعمل بالتواجد املدني   . بحر 

 

 

  )داعش(: اإلسالمية الدولة تنظيم لسيطرة الخاضعة املناطق -7

  السكان: منها يعاني التي املشكالت أهم من 

ث االمراض -1 ين معاناة لتخفيف بها املرتبطة والكوادر واألدوية الغذاء ونقص املنتشر والتلو   . املدني 

 وسائل رتتواف ال الذين املرض ى خروج من مانع لديهم ليس داعش ملناطق بالنسبة داعش: مناطق في املتواجدين املرض ى موضوع -2

، بالتحر ك للمرض ى السماح للنظام بالنسبة لعالجهم،
 
ا قة مشكلة وهناك جو 

 
مات متعل  وعدرا لضميروا السويداء في ةاإلجباري باملخي 

ه للمرض ى السماح لعدم  تفعيلها على العمل يجب والتي تركيا مع الحدودية املنافذ مشكلة وأيضا العالج، لطلب دمشق إلى بالتوج 

  الهوى". "باب عناصر من ابتزاز دون  معاناتهم لتخفيف واملرض ى الجرحى وخاصة اإلنسانية، الحاالت أمام

ب: داعش: سيطرة قمناط على القصف -3   يتوج 

ة ضربها املطلوب العسكرية األهداف تحديد -
 
  املدنيين. عن داعش مقر ات فصل لصعوبة بدق
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ية النقاط تحييد - عات واملشافي الطب  ة تحت قصفها عن واالمتناع التجارية واألسواق املدنيين وتجم    ذريعة. أي 

ذة، الجوي   القصف بعمليات االعتراف -   تبعاتها. لوتحم   املنف 

  املوثوقين. والناشطين فيها العاملين كوادر مع بالتواصل واملشافي الطبية النقاط على االعتماد -

 القصف. نتائج توثيق في العيان شهود وشهادات الضحايا ذوي  على االعتماد -

 

  على العمل يجب التنظيم: سيطرة مناطق في السكان مع التواصل مشكلة -4

  إذاعة -
 
  / موجة الصناعية األقمار عبر بث

 
  داعش. مناطق في الصناعية األقمار عبر أنترنيت بث

  اإلعالم. وسائل دعم -

  االجتماعي. التواصل وسائل عبر رسائل -

  اإلعالم. ووسائل االجتماعي التواصل وسائل خالل من مجتمعية قيادات عبر رسائل توجيه يمكن -

  العاّمة: الثقة إجراءات ومن

 ذريعة. أي تحت القصف عن دنيينامل تحييد -

ق السماح -
 
 والغذائية. الطبية املساعدات بتدف

 للعالج. املرض ى تحر ك وتسهيل السماح -

صال سبل خلق -  الناس. مع ات 

  تواجدهم. وأماكن املخيمات في الالجئين مع واجتماعات لقاءات عقد -

ر. عام   رأي تشكيل -
 
  مؤث

يين السكان بين الثقة إعادة -
 
ة. والقيادات املحل   املجتمعي 

  مستقبلهم. على األهالي طمأنة -

ة. العملية في رأيهم تضمين -   التفاوضي 

ي املجتمع إشراك -
 
ة في املحل ية وإدارته السياسية، العملي 

 
 وخدماته. الحتياجاته املحل

ية إعطاء -    الشعبي. املدني الحراك استعادة في مصداقيته وتأكيد املدني، املجتمع لدور  أهم 

تها التفاوضية العملية وتنشيط الثقة ببناء يسمح مما السياس ي، املسار عن اإلنساني املسار فصل -  األمام. إلى هاودفع برم 

 


