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ً
 مقدمة:  -أوال

املحادثذذات الذذمت رعتذذو الحكومذذة الكا خسذذتانية  ذذز السذذتانة حيذذد النقذذاي العذذاخ لذذدى السذذوريين علذذى اخذذتالف   اخذذم مسذذار 

  ذذز ال ولذذة السادسذذة مذذ  مفاو ذذات 
ً
واختالفذاهم   والذذمت أف ذذى  تفذذى اتفذذاق خفذذل التصذذعيد الذذمت تذ  االعذذالن عنذذو رسذذ يا

أربع مناطق لخفل التصذعيد  ذز  نما الختامي على تحديدوالتي نص بيا 2017سيبت بر  \الستانة التي جرت  ز ش ر أيلول 

 سوريا.

 ملذذذدة سذذتة أشذذذ ر 
ً
 للبيذذان اليمذذذااي الجت ذذا  السذذتانة السذذذادسا فذذفن اتفذذاق منذذذاطق خفذذل التصذذعيد تعتبذذذر تجذذراً  م  تذذا

ً
تبعذذا

 ان.ي ك  ت ديدها تذا ا تضت الحاجة وذلك بناً  على التوافق بين الدول الضامنة وهز تركيا وروسيا وتير 

ويحذدد االتفذاق املنذذاطق التذ  يتعذين علذذى  ذوات املعار ذذة املسذاحة والقذوات النااميذذة و ذي اع ذذال القتذال ف مذا ب ذذا  ذز ذلذذك 

الضذراات ال ويذة ملذدة سذتة اشذ ر حيذ  تتفذي االتفذاق اامذذ  املحافاذات التاليذة أو بعضذ ا  وهذز مقسذ ة تفذى أربذع منذذاطق: 

 ق   وأجزا  م  ح ص والالذ ية وحلب ودرعا والقنيفرة وح اة.محافاة تدلب  التوطة الشر ية  ز ريي دمش

و ذذد أثذذارت اتفا يذذة خفذذل التصذذعيد ال ذذدل بذذين السذذذوريين وخلقذذت انقسذذامات  بذذين م يذذدي  ومعار ذذين لالتفا يذذة حيذذذ  

  ذذز مسذتوى ال
ً
 وا ذحا

ً
عنذذي عبذر العديذذد مذيم  عذذ  تخوفذاهم  مذذ  تبعاهمذا. مذذ  ناحيذة  أخذذرى حققذت هذذمً االتفا يذة انخفا ذذا

علذذذذى االر   ذذذذز املنذذذذاطق املشذذذذ ولة سمذذذذا. لكذذذذ  يبقذذذذه السذذذذ ال مذذذذاهو رأت السذذذذوريين سمذذذذمً االتفا يذذذذة  وتفذذذذى أت حذذذذد سذذذذاه ت  ذذذذز 

 تخفيل مستويات العني  ز مناطق    وماذا يأملون  ز املستقب  

 

 



 

4 | Page 

محافاة تدلب واملناطق الش الية مذ  محافاذة الالذ يذة واملنذاطق الترايذة مذ  محافاذة حلذب واملنذاطق الشذ الية مذ   :1املنطقة 

 محافاة ح اة. تض  همً املناطق أكثر م  مليون مدني وتعتبر الفصائ  امل ي نة ف ما على ارتباط بتناي  القاعدة.

 

ألي مدني وتسذيفر عل مذا مو وعذة مذ  الفصذائ  مذ  بييمذا  180رابة الرستن وتلبيسة ش ال محافاة ح ص. وتض   : 2املنطقة 

 مقاتلون مرتبفون بالقاعدة.

 

التوطذذة الشذر ية  ذذز ريذذي دمشذق الشذذ افز. تقذع تحذذت سذذيفرة جذي  افسذذالخ  وهذو أحذذد الفصذذائ   القويذة املشذذاركة  ذذز : 3املنطقةة 

 همً منفقة القابون امل اورة املحاصرة م   ب  الحكومة.ألي مدني. وال تش    690محادثات أستانا. تض  همً املنفقة  رابة 

 

مناطق ال نوب التي تسيفر عل ما فصائ  املعار ذة املسذاحة علذى طذول الحذدود مذع الردن وتضذ  أجذزا  مذ  محذافاتي : 4املنظقة 

 ألي مدني. 800درعا والقنيفرة. تعي  ف ما   رابة 

 ملو ع ال زيرة افنكليدية
ً
 تبعا

 

مً التساؤالت  امذت املنصذة املدنيذة السذورية بذفجرا  اسذتبيان  شذ   سذوريين مقي ذين  ذ   منذاطق خفذل لإلجابة ع  ه

التصذذعيد وخارج ذذا. تذذ  تتفيذذة اجابذذاهم   ذذ   هذذما التقريذذر حيذذ  مذذ  امل ذذ  أخذذمها بعذذين االعتبذذار مذذ   بذذ  صذذان ز القذذرار 

ع باتوذذذاً حذذذ  سيامذذذىي شذذذام   ذذذز سذذذوريا وتحسذذذين علذذذى املسذذذتويين الذذذوطيي والذذذدوفز لن ذلذذذك سذذذيقوت ال  ذذذود املبمولذذذة للذذذدف

 الشروط للوصول تفى افستقرار والسالخ املستداخ.

 منهجية التقرير : 

لاخذذروب سمذذذمً الدراسذذة تذذذ  تنفيذذم اسذذذتفال  ج عذذت مذذذ  خاللذذذو ةرا  وتجابذذات أعضذذذا  املنصذذة املدنيذذذة السذذورية والذذذمي  هذذذ  

وموت عذذذاهم  ولع لذذذون علذذذى احتكذذذام  مباشذذذر مع ذذذ  علذذذى الر  حيذذذ  أعضذذذا  فذذذاعلون  ذذذ   امل ت ذذذع املذذذدني  ذذذز منذذذاطق   

 ذذذاموا بعكذذذ  ةرا  وتصذذذورات موت عذذذاهم  ونقذذذ  صذذذورة ال ذذذو السذذذائد واملتصذذذ  بالقضذذذايا التذذذي همذذذ  السذذذوريين و ذذذد شذذذ لت 

 الدراسة أسئلة ميما:

 ه  ساه  اتفاق الستانة  ز خفل مستوى العني  -

  ز منفقتك  كيي أثر هما االتفاق على حياة املدنيين -

 ه  انت متفائ  أن هما االتفاق  د يقود افى ح  سيامىي  ز سورياا وملاذا  -

 ما هز تخوفاتك م ا  د يحدث بعد االتفاق  -

 ما هو املفلوب لتحسين ظروف الحياة  ز منفقتك  -
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   173شذ   االسذذتفال   
ً
سذذورية  تو ع مذدني  مذذو عين بذين داخذذ \منا ذذة 150مذذيم  نسذا م ي ثلذذون مذذا يقذارب  %33عضذوا

 ذز  ادلذب  ح ذذص  ريذي دمشذذق  درعذا  الحسذكة  ديذذر الذزور  الر ذذة  السذويدا م  وخارج ذا  ذذز  لبنذان واالردن  وكردسذذتان 

 العراق  وتركيام. 

 .2017أيلول  27وحت   2017ةب  20ت  تنفيم هما االستفال  خالل الفترة امل تدة م  

 

 
ً
 :  انعكاس االتفاق على حياة السوريين -ثانيا

 مذذ  ال ذذدل بذذين السذذوريين ولكذذ  بعذذذد 
ً
 ذذز بدايتذذوا أثذذار االتفذذاق حالذذة

البذذذد  بتنفيذذذمً ففنذذذذو انعكذذذ  علذذذذى السذذذوريين ع ومذذذذا بشذذذك  تيوذذذذابي 

 ب ذذذذذذذذذا يتعلذذذذذذذذذق بانخفذذذذذذذذذا  مسذذذذذذذذذتوى العنذذذذذذذذذي حيذذذذذذذذذ  بي  ذذذذذذذذذت 
ً
خصوصذذذذذذذذذا

% 55االجابذذات الذذواردة  ذذز استقصذذا  الذذرأت الذذمت أجرتذذو املنصذذة أن 

سذذاه  بشذذك  جزاذذي  ذذز خفذذل  مذذ  امل يبذذين أشذذاروا تفذذى أن االتفذذاق

% مذ  املشذذاركين  ذز االستقصذا  اشذاروا تفذذى 25مسذتويات العنذي  و

% اجذابوا 20أنو ساه  تفى حد كبيذر  ذز خفذل مسذتويات العنذي  و

 بأنو ل  تس    ز خفل مستويات العني.

ن  ذز داخذ  سذذورية بذالع وخ سذاه  انخفذا  مسذذتويات العنذي  ذز الكثيذذر مذ  املنذاطق السذورية بعذذودة المذ  لذدى السذذوريي

 
ً
 نيذر مسذذبوق  ذز املنذذاطق التذي اانذذت تشذ د عنفذذا

ً
ك ذا  ذذز خارج ذا. ففذذي الذداخ  السذذورت شذ دت السذذواق انتعاشذا ا تصذذاديا

 منذذذذم بذذذذد  الحذذذذرام االحتوذذذذا ز ف مذذذذا عذذذذاخ 
ً
   وظ ذذذذرت اتواهذذذذات اعذذذذادة اع ذذذذار البيذذذذوت واملحذذذذال التواريذذذذة التذذذذي 2011متواصذذذذال

 اتواهات ن
ً
 حو فتح مشارلع صتيرة م   ب  االفراد سمدف الحصول على القوت اليومي . دمرها القصي  وأيضا

وادأت بوادر عودة النا حين تفى مناطق   التي نزحوا ميما  حي  س لت املفو ية العليا لش ون الالجئين عذودة أكثذر مذ  

 ذز ايقذاف موجذات الحذدوح  ك ذا اسذ   هذما االتفذاق .شذ ر ةب وحتذ  2017ألي نا ح سورت تفى بالدهذ  منذم بدايذة عذاخ  600

الذذداخلز التذذي اانذذت مترافقذذة مذذع اشذذتداد القصذذي  ذذز املنذذاطق املختلفذذة  وسذذ   حركذذة تنقذذ  املذذدنيين بذذين املنذذاطق املختلفذذة 

 التي اانت مقيدة  ز السابق بفع  القصي واالشتبااات. 

سورية عل م    واذدأت بذوادر العذودة أما على مستوى الالجئين السوريين  ز دول ال وار فقد سيفرت احادي  العودة تفى 

تا ذذر ك ذذا  ذذز بعذذل املناسذذبات كعيذذد الففذذر  ذذز شذذ ر حزيذذران املااذذىي وعيذذد اال ذذشى  ذذز نمايذذة شذذ ر ةب وادايذذة شذذ ر أيلذذول 

% 14ألذي سذورت مذ  الالجئذين  ذز تركيذا عبذر البوابذات الحدوديذة  بقذي مذيم  مذا يقذارب  47والتي عاد ب وجبمذا مذا يقذارب مذ  

 الحكومة التركية.  بحسب احصائية
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ساهم بشكل جزئي  ساهم إلى حد كبير  لم يسهم في خفض التصعيد 
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تن هذما ال انذذب االيوذذابي مذذ  اتفذذاق االسذذتانة يبذذر   ذذز سذياق ايقذذاف الى  ذذات العشذذوائية علذذى املذذدنيين  وايقذذاف ألذذة القتذذ  

والدمار. والمت يوع  اآلمال تركز على و ي العني  والبد  بع لية تفاو  جدية ت س  لر ية ح  سيامىي  وال انب 

 اآلخذذر ل ذذما التفذذذاؤل باالتفذذا
ً
  ياسذذذا

ً
 علذذذى الر   باال ذذافة السذذذت راًر لفتذذرة جيذذذدة نسذذبيا

ً
ق نذذذاج  مذذ  أن تذذذأثيًر اذذان مباشذذرا

 باالتفا ات السابقة  وأيضا م  اون الطراف الضامنة ل ما االتفاق هز م  االطراف ذات النفوذ  ز امللي السورت. 

 
ً
  :محاذير اتفاق االستانة –ثالثا

تعكذذذذذذذذذذذ  نتذذذذذذذذذذذذائ  االسذذذذذذذذذذذذتفال  أنذذذذذذذذذذذع بذذذذذذذذذذذذالرن  مذذذذذذذذذذذذ  

االنفباعذذذذذذذذذات العامذذذذذذذذذة امل يذذذذذذذذذذدة ل  ذذذذذذذذذود خفذذذذذذذذذذل 

العنذذذذذي لذذذذذدى السذذذذذوريين تال أن هنالذذذذذك العديذذذذذد 

مذذذذذذذ  املحذذذذذذذاذير والتخوفذذذذذذذات التذذذذذذذي تبذذذذذذذر   ذذذذذذذز حيذذذذذذذذد 

النقاشذذذذذذات تبذذذذذذذدأ مذذذذذذذ  فقذذذذذذذدان المذذذذذذذ  باسذذذذذذذت رار 

مثذذذذذ  هكذذذذذما اتفا ذذذذذات نتيوذذذذذة خبذذذذذرة سذذذذذابقة  تذذذذذ  

التذذذذذذذذذذذي ف مذذذذذذذذذذذا اسذذذذذذذذذذذتخداخ مثذذذذذذذذذذذ  هذذذذذذذذذذذمً االتفا ذذذذذذذذذذذات 

حصذلت مذذ   بذذ  العديذد مذذ  االطذذراف وخاصذذة 

النااخ وحلفاًؤ لاحصول على مكاسب سياسية وعسكرية المر المت أسذ    ذز افشذال ا  واتخذاذ الو ذا  امليدانيذة منشذًى 

 للعديد م  املحاذير التي ي ك  تاخيص ا بالنقاط التالية: 
ً
 تصعيديا أكثر م ا اانت عنو  ب  همً االتفا ية. وصوال

خ ش ول االتفا ية لكام  االرااىي السورية  ولك  االطراف الفاعلة  ز املناطق املختلفة  ما يزيد التخوف م  عد -

 خفر التقسي . 

 عدخ و وح حدود اتفا ية خفل التوتر  ومأالهما املستقبلية  وتونب راف ا بخارطة لالنتقال السيامىي.  -

ح ونفذذذوذ بذذذذامللي السذذذذورت  يخفذذذل الثقذذذذة باسذذذذت رار  ذذذعي الثقذذذذة بالذذذدول الضذذذذامنة لالتفا يذذذذة اونمذذذا ذات مصذذذذال -

 االتفاق  ويخلق تخوف م  عدخ نزاهة تفبيق االتفاق على االر . 

 عدخ وجود   انات دولية التفا ية خفل التصعيد تشك  ال اج  االكبر لدى السوريين. -

أ ذذذذرب للشذذذذذك  عذذذذدخ اشذذذذرام مذذذذذدنيين باالتفذذذذاق وا تصذذذذذاًر علذذذذى العسذذذذذكريين  يوعذذذذ  مو ذذذذذو  تفبيقذذذذو علذذذذذى الر   -

 القسرت منو تفى اتفاق يأخم بعين االعتبار مصالح املدنيين  ز املناطق املختلفة. 

االتفا ذات املنفذردة  ذذز اطذار خفذل التصذذعيد التذي يوريمذذا اذ  فصذي  مسذذاح  ذز منفقتذو بحسذذب مصذالحو  يوعذذ   -

 صعب املنال  ك ا انو تعز  االنقسامات االجت اعية واملناطق
ً
 ية. م  الح  الشام  أمرا

تشذك  انفذذالق االتفا يذة مذذ  مبذدأ مكافحذذة االرهذاب  ولذذي  مذ  مبذذدأ خفذل التصذذعيد ت  يذدا للذذدخول  ذز ع ليذذة  -

 ح  سيامىي شاملة  مشكلة جوهرية  ز مرحلة ما بعد االستانة. 
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ً
 تخوفات املدنيين:  -رابعا

 م  االستفال  تبر  التخوفات االساسية لدى السوريين املشاركين بو  ز انميار ال دنة وعودة دائرة العني بشك  
ً
انفال ا

 م  السابق رن  املحاذير املوجودة. باف افة مل  وعة م  التخوفات ي ك  تاخيص ا بالنقاط التالية: 
ً
 أكبر وأشد عنفا

 املعل   وما يرافقو م  تتيير دي ونرا ز  ز مناطق خفل التوتر.  تخوفات م  التى ير القسرت الض يي نير  -

تخوفذات مذ  أن طذول املذدى الزميذي لالتفذاق  وعذدخ ا ترانذو بحذ  سيامذىي ومرحلذة انتقاليذة سذيفتح البذاب لحذذدوث  -

 حرب أهلية واسعة النفاق.

 السوريين. تخوف م  أن الدول الراعية لالتفاق تضع مصالح ا فوق ا  اعتبار وعلى حساب مصاحة  -

تكذذرل  منذذذاطق النفذذوذ  وتسذذذلي  ادارهمذذذا للفصذذائ  العسذذذكرية نيذذر املتوافذذذق عل مذذذا مذذ   بذذذ  املذذدنيين  ونيذذذر امل ثلذذذة  -

 واملعبرة ع  مصالح  . 

 فعذادة بسذط سذيفرتو علذى منذاطق املعار ذة التذي خرجذت عذ  سذيفرتو   -
ً
  ت  يذدا

ً
تعوي  النااخ السورت سياسذيا

شذذذذبو م كذذذذد النتقذذذذاخ الناذذذذاخ السذذذذورت والتنكيذذذذ  باملذذذذدنيين املعار ذذذذين  ذذذذز هذذذذمً  لالمذذذذر الذذذذمت يترتذذذذب عليذذذذو احت ذذذذا

 املناطق  وحدوث انتمااات على مستوى واسع. 

التتيير الشكلز التو يلز للنااخ السورت  مع عدخ املساس  ز بنيتو السياسية واالمنية القائ ة  واست رار بقذا   -

 الدكتاتورية. 

املحت   أن تكون مقدمة لش  حرب أكثر تدميرا م   ب  النااخ وحلفائو على  تخوفات م  أن همً االتفا ية م  -

 همً املناطق تحت ح ة مواسمة االرهاب. 

و ذذي العنذذي سذذيفتح البذذاب علذذى مشذذكالت مذذ  نذذو  أخذذر  تأخذذم شذذك  الحداعذذات البي يذذة  ذذز املنذذاطق املحليذذة نتيوذذة  -

لذمت ي كذذ  أن يذ دت تفذى ا تتذاالت مسذاحة وانتشذذار لتعذدد القذوى املسذاحة وعذدخ انتاام ذا  ذذز جسذ  واحذد  االمذر ا

االنتيذذذاالت  والحدعذذذات الثأريذذذة  ذذذز ظذذذ  عذذذدخ وجذذذود سذذذلفة  ضذذذائية وتنفيميذذذة  ذذذادرة ونافذذذمة علذذذى االر   وال يخلذذذو 

 االمر م  انتشار الحداعات على الخدمات أيضا نتيوة لنقص ا بالع وخ 

وبشذذك  خذذان املنذذاطق التذذي يقفيمذذا أنلبيذذة كرديذذة االمذذر تخوفذذات علذذى مصذذير املنذذاطق التذذي لذذ  تشذذ ل ا االتفا ذذات   -

 المت تعز  املخاوف املستقبلية لدى ع وخ الكرد  وأيضا املناطق الوا عة تحت سيفرة امل  وعات االرهابية.

تخوفات م  أن همً االتفا ية سوف تع   على همدئة جبمات القتال  ز بعل املنذاطق  وفذتح جبمذات  تذال أخذرى  -

بشذذذك  خذذذان  ذذذز املنذذذاطق الشذذذر ية التذذذي لذذذ  تشذذذ ل ا اتفذذذاق خفذذذل التذذذوتر  االمذذذر الذذذمت يترتذذذب عليذذذو انتمااذذذات علذذذى 

 مستوى واسع م   ب  النااخ ومليشياتو. 
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ً
 توصيات املدنيين:  –خامسا

ب ا يتعلق بالس ال حول الشروط التي مذ  امل كذ  ان تحسذ  مذ  حيذاة املذدنيين فذفن افجابذات جذا ت مختلفذة لل شذاركين 

 النتذذائ  املل وسذذة لالتفا يذذة 
ً
 ذذز االسذذتفال  بحسذذب منذذاطق السذذيفرة التذذي شذذ لتما االتفا يذذة أو لذذ  تشذذ ل ا  واحسذذب أيضذذا

 علذذى الر   حيذذ  نوذذد أن مسذذتوى التفذذاؤل مذذ  اذذون ا
ً
تفا يذذة خفذذل التصذذعيد ستف ذذىي تفذذى حذذ  سيامذذىي اذذان منخفضذذذا

  ز محافاتي الر ة ودير الزور وهو انعكاس للتصعيد العسكرت الكبير المت بدأ  ز املحافاتين بعد عقذد االتفا يذة  
ً
جدا

فذذذا  مسذذذتوى امذذا  ذذذز منذذذاطق سذذذيفرة افدارة الماتيذذذة نيذذر املشذذذ ولة باالتفا يذذذة  نوذذذدها تذذذأتي بعذذد املنذذذاطق الشذذذر ية  ذذذز انخ

 التفاؤل وتبين افجابات مستوى النقاشات والرا  نير الوا حة بعد تواً االتفا ية. 

أمذذذا  ذذذذز منذذذاطق املعار ذذذذة نوذذذذد أن مسذذذتوى التفائذذذذ  يذذذذزداد ف مذذذا  ولشذذذذارك    ذذذز ذلذذذذك السذذذذوريون املوجذذذودون  ذذذذز دول ال ذذذذوار 

 يامىي. والمي  تفا لوا  ز اون همً االتفا ية م  امل ك  ان تف ىي تفى ح   س

 

وعنذذذذد سذذذذ ال املشذذذذاركين  ذذذذز االسذذذذتفال  عذذذذ   رأيمذذذذ  بالشذذذذروط التذذذذذي مذذذذ  الواجذذذذب الع ذذذذ  عل مذذذذا لتحسذذذذين شذذذذروط الحيذذذذاة  ذذذذذز 

 مناطق    جا ت افجابات  تحااي خصوصية ا  منفقة  والقوى املسيفرة ف ما  فنود: 

  املعارضة:سيطرة في مناطق  -

نوذذذذد أن مسذذذذتوى التفذذذذاؤل بالوصذذذذول لحذذذذ  سيامذذذذىي بعذذذذد اتفا يذذذذة خفذذذذل التذذذذوتر مرتفذذذذع بنذذذذاً  علذذذذى النتذذذذائ  التذذذذي تذذذذ  

تحقيق ا على الر   والتي اس  ت  ز عودة املدنيين تفى حياهم  الفبيعيذة وت شذيط االسذواق  ولكذ  يبقذه هنالذك 

ل مذذذا تخوفذذذذات بذذذأن تكذذذذون هذذذذمً تذذذوج   ذذذذائ  مذذذ  فشذذذذ  هذذذمً ال دنذذذذة وعذذذودة تصذذذذاعد العنذذذي مذذذذ  جديذذذد  ويضذذذذاف ت

االتفا يذذة مقدمذذة لتقسذذي  جترا ذذز ودي ذذونرا ز علذذى اسذذاس طذذائفي  أو بأنمذذا محاولذذة ل زي ذذة الثذذورة وعذذدخ تحقيذذق 

 انتقال سيامىي دي و راطي للسلفة. 
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 لل سذذذذتفلعة ةراؤهذذذذ   ذذذذز هذذذذمً املنذذذذاطقا فذذذذفن هنالذذذذك العديذذذذد مذذذذ  المذذذذور التذذذذي يوذذذذب حذذذذدو ما لضذذذذ ان اسذذذذت رار 
ً
تبعذذذذا

 ظروف الحياة: تحس  

 بضرورة وجود طرف دوفز  ام  لالتفا ية مث  االم  املتحدة او االتحاد االوربي.  ▪

 استصدار  رار أممي م  مول  االم  ملزخ لألطراف املحلية والدولية باالتفا ية.  ▪

 تفعيذذ  دور الحكومذذذة امل  تذذذة  وتوحيذذذد ال  ذذذود املدنيذذذة وامل ذذذال  املحليذذذة   ذذذز مواج ذذذة التوسذذذع وال ي نذذذة ▪

 العسكرية  ز همً املناطق. 

 توحيد الفصائ  العسكرية. ▪

 الع   على ايواد  انون موحد يحتك  لو ج يع م   ز املناطق. ▪

 ا الة املااهر املساحة م  داخ  املدن  وا الة الحواجز العسكرية م  مداخ  املدن. ▪

توجيذذو العنايذذة بشذذك  توجيذذو االهت ذذاخ تفذذى املشذذارلع التن ويذذة التذذي مذذ  شذذأنما خلذذق فذذرن ع ذذ  للسذذكان  و  ▪

 خان لقفا  الزراعة. 

 توجيو الدع  لقفاعات التعلي  والصحة نارا لكونم ا أكثر القفاعات الخدمية تضررا  ز همً املناطق. ▪

 الع   على اعادة اع ار الب ية التحتية التي ت  تدميرها خالل الحرب. ▪

 فتح املعابر االنسانية. ▪

 عودة الطوعية للمهجرين والنازحني مع ضماانت العودة األمنة إىل مناطقهم. ال ▪
 

تذنخفل نسذبة التفذاؤل باالتفذاق الحاصذ  مذ   بذ  أهذافز محذافاتي ديذر الذزور والر ذة  في مناطق سيطرة داعة:: -

علذذذذى اعتبذذذذار أنذذذذو ال تشذذذذ   منذذذذاطق   وتبقذذذذه التخوفذذذذات مذذذذ  توجيذذذذو اذذذذ  الثقذذذذ  العسذذذذكرت لل نذذذذاطق الشذذذذر ية التذذذذي 

لذذذذذذك تحتل ذذذذذذا داعذذذذذذ  االمذذذذذذر الذذذذذذمت سذذذذذذيترتب  ذذذذذذريبة انسذذذذذذانية كبيذذذذذذرة علذذذذذذى املذذذذذذدنيين  ذذذذذذز املحذذذذذذافاتين  ويضذذذذذذاف تفذذذذذذى ذ

التخوفات م  الثأر العشائرت على خلفية االحداث  وتعزيز حالة االنفصذال والتى يذر العر.ذز.  ولتحسذين شذروط 

 خفل العني يرى السكان  ز همً املناطق أن ال  ود التي يوب أن تبمل:

 ذذرورة االعت ذذاد علذذذى  ذذوات محليذذة  ذذذز ع ليذذة تحريذذذر هذذمً املنذذاطق مذذذ  داعذذ   واشذذرام اذذذ  املكونذذات  ذذذز  .1

  ليات العسكرية للتحرير.الع

 الع   على تحييد املدنيين ع  الصرا   وفتح م رات ةمنة ل  .  .2

 الع   على تكثيي ج ود ت الة االلتاخ املنتشرة بشك  كبير  ز همً املناطق. .3

 تسلي  املناطق فور تحريرها لقوى معتدلة م  أهل ا الدارهما. .4

 فاري  م  املعارم. انشا  مخي ات ب واصفات تحفظ مستوى معيشة كري ة لل .5
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: املزاب العاخ  ز مناطق االدارة الماتية تواً االتفا يذة مضذفرب وهذو أ ذرب تفذى في مناطق سيطرة االدارة الذاتية -

 لذذذذذردود املسذذذذتفلعة ةراؤهذذذذذ  ففنذذذذذو 
ً
اونذذذذو نيذذذذذر متفائذذذذ  بذذذذذأن االتفا يذذذذذة الحاصذذذذلة سذذذذذوف تف ذذذذىي لحذذذذذ  سيامذذذذذىي. وتبعذذذذا

 خاذ الخفوات التالية: لتحسين شروط الحياة  ز همً املناطق يوب ات

 شراكة حقيقية للتيارات السياسية املوجودة  ز مناطق االدارة الماتية. -1

 مشاركة اافة املكونات  ز املفاو ات الحاصلة للوصول تفى حلول شاملة. -2

 تلتا  التونيد االجبارت  ز مناطق افدارة الماتية. -3

 دع  العودة الفوعية للنا حين والالجئين تفى دياره  . -4

 الع   على اصالح الب ية التحتية. -5

 ز مناطق سيفرة النااخ السورت واالرن  م  انخفا  التأثير املباشر لالتفا ية على  :مناطق سيطرة النظام -

 للناذذاخ 
ً
املذذدنيين  لكذذ  هنالذذك حالذذة مذذ  التر ذذب ملذذا ستف ذذىي تليذذو  وتذذوج  مذذ  أن هذذمً االتفا يذذة سذذتعفي نفسذذا

سذذذذذكرية. وتبقذذذذذه العذذذذادة ترتيذذذذذب نفسذذذذو والتفذذذذذرط لل نذذذذاطق التذذذذذي تسذذذذيفر عل مذذذذذا  ذذذذز اطذذذذذار تحكذذذذاخ  بضذذذذذتو المنيذذذذة والع

املفالب بضرورة وجود اتفا ية و ي اطالق نار تش   اام  الرااىي السورية مع وجود ح  سيامىي. وم  المور 

 التي أوردها املشاراون  ز االستفال      مناطق سيفرة النااخ:

  رورة كبح نفوذ امليليشيات التابعة للنااخ  ز مناطق سيفرتو.    .1

 كة للسكان بين املناطق.حرية التنق  والحر     .2

 تخفيي الحواجز داخ  املدن.    .3

 .وعسكرة املدنيينتلتا  التونيد االجبارت     .4

 تحسين الخدمات االساسية  والتن ية اال تصادية.    .5

فذذذذاملزاب العذذذذاخ لل شذذذذاركين  ذذذذز االسذذذذتفال  متفائذذذذ  بذذذذأن االتفا يذذذذة بدايذذذذة للوصذذذذول تفذذذذى حذذذذ   :أمةةةةا فةةةةي يةةةةار  سةةةة رية -

سيامذذىي  ولكذذ  مذذذ  ناحيذذة أخذذذرى يذذرى املشذذذاراون أن تحسذذين ظذذذروف الحيذذاة يوذذذب أن يأخذذم بعذذذين االعتبذذار المذذذور 

 التالية: 

 تلتا  التونيد االجبارت م   ب  ا  الطراف. -1

 للنا حين والالجئين تفى دياره . الكري ة الفوعية و تأمين العودة  -2

 ح اية الحقوق الساسية ل  يع املكونات وامل ت عات السورية.  -3

 تسلي  السلفة مل ال  محلية ت ث  ج يع املكونات والطراف. -4

 خروب القوات العسكرية لخارب املدن.  -5

 اففراب نير املشروط ع  سراح املعتقلين. -6



 

11 | Page 

   ان حرية الرأت والتعبير ل  يع السوريين.  -7

 االنتقال السلمي للسلفة. -8

 تحسين الاروف اال تصادية واصالح امل سسات. -9

 
ً
 الخالصة:  -سادسا

مذذذذ  حيذذذذ  املبذذذذدأ  تعتبذذذذر اتفذذذذاق منذذذذاطق خفذذذذل التصذذذذعيد مذذذذ   بذذذذ  العديذذذذد مذذذذ  السذذذذوريين  ذذذذز املنذذذذاطق املشذذذذ ولة باالتفذذذذاق 

 لنذذذو أ
ً
 تيوابيذذذا

ً
دى تفذذذى انخفذذذا  كبيذذذر  ذذذز مسذذذتوى العنذذذي وذلذذذك  ذذذز بعذذذل املنذذذاطق. مذذذ  ناحيذذذة  أخذذذرى  فذذذفن وخارج ذذذا تفذذذورا

ما  الوا يبحثون ع  حلذول ت  ذد  -ب   ف م  أولئك المي  تعيشون  ز املناطق املش ولة باالتفا ية  -العديد م  السوريين 

 علذى املذذدنيين  الفريذق فيوذاد حذ  سيامذىي يحقذق تفلعذاهم  بانتقذال دي قراطذي للسذلفة. تن نتذائ 
ً
االتفذاق  ذد ظ ذرت جليذة

 المي  يتو ون للعودة تفى الحياة الفبيعية  بعيدا ع  القصي اليومي واالستمداف املباشر لحياهم  وأر ا   . 

علذذذى الذذذرن  مذذذ  اله يذذذذة البالتذذذة ملذذذا سذذذذبق  تال أن املذذذدنيين يتخوفذذذون مذذذذ  أنمذذذ  ي ذذذحون باالسذذذذتقرار والسذذذالخ علذذذى املذذذذديين 

 عيد لتحقيق مكاسب  صيرة الج .املتوسط والب

واسذذذذذتنادا تفذذذذذى نتذذذذذائ  االسذذذذذتفال  وكذذذذذملك املشذذذذذاورات ال اريذذذذذة مذذذذذع السذذذذذوريين داخذذذذذ  وخذذذذذارب منذذذذذاطق خفذذذذذل التصذذذذذعيد علذذذذذى 

السوا   تاخص املنصة املدنية السورية عدة نقاط يوب أخمها بعين االعتبار  ز أت نقاي حول اتفاق خفذل التصذعيد 

 أو أت اتفا يات مستقبلية:

: هذذذمً االتفا يذذذة سذذذاه ت  ذذذز  يذذذادة املشذذذارلع السياسذذذية والعسذذذكرية ذات الذذذرؤى املتنا ضذذذة في ذذذا يخذذذص شذذذك  أ -
ً
وال

ومسذذتقب  الحذذ  السذذذورت  وأال ذذت الخالفذذات بذذذين هذذمً الطذذراف املحليذذذة واال لي يذذة والدوليذذة  وهذذذو مذذا يزيذذد مذذذ  

 هشاشة االتفا ية.

: شذذذرع  االتفذذذاق وجذذذود العديذذذد مذذذ  القذذذوى اال لي يذذذة والدوليذذذة بالتذذذدخ   ذذذز االر  السذذذورية وت امذذذة  واعذذذد  -
ً
ثانيذذذا

عسكرية لو  وهو أمر نير شرعز تن ل  يك   ذز تطذار اتفذاق مل لذ  المذ  يويذد ل ذمً الذدول التذدخ  علذى االرااذىي 

 السورية. 

: تن املسذذتفيد الول مذذ  هذذمً االتفا يذذة هذو ال -
ً
ناذذاخ السذذورت وحلفذذاًؤ حيذذ  شذ دت مرحلذذة مذذا بعذذد االتفا يذذة ثالثذا

تقدخ وا ح لو على االر  السورية  باال افة ملا بدأ الحدي  عنو ب ا يخص اعادة فذتح العال ذات الدبلوماسذية 

 معو كخفوة م  امل ك  أن تقو  ال  ود املبمولة للدفع بالح  السيامىي.

: الحذذذذذدي  عذذذذذ  مو ذذذذذو  اعذذذذذادة االع ذذذذذار وع -
ً
قذذذذذد االجت اعذذذذذات واملذذذذذ ت رات لذذذذذو مذذذذذ  نيذذذذذر راف ذذذذذا ب و ذذذذذو  الحذذذذذ  رابعذذذذذا

 السيامىي تنفوت عليو مخاطر ج ة  ز است رار الديكتاتورية واالتافز است رار الحرب املدمرة.

: تن هذذذمً االتفا يذذذة وطريقذذذة فر ذذذ ا مذذذ   بذذذ  الذذذروس  تشذذذبو ت امذذذا مذذذا فعلذذذو الناذذذاخ السذذذورت مذذذع الشذذذعب  -
ً
خامسذذذا

ات املا ذذية  ف ذذذو مذذ  خذذذالل سياسذذتو  ذذذز القصذذي امل ذذذنى   والحصذذار والتوولذذذع  السذذورت علذذى مذذذدى السذذبع سذذذنو 
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ع   على فر  شذروطو علذى هذمً املنذاطق سذوا  بشذك  مباشذر أو نيذر مباشذر  وهذو مذا تكذررً روسذيا مذع امل ت ذع 

 
ً
الذذذدوفز فت سذذذك ا بالناذذذاخ السذذذورت ودفاع ذذذا املسذذذت يت عنذذذو حتذذذ  ةخذذذر لحاذذذة جعذذذ  امل ت ذذذع الذذذدوفز يقبذذذ  مرن ذذذا

 .باالتفا ية التي أبرمتما بشك  منفرد وا عزل ع  مسار جنيي

 حول املنصة املدنية السورية

تسذ ى املنصذة املدنيذة السذذورية تفذى تعزيذز ال  ذذود املبمولذة مذ  أجذذ  التوصذ  تفذى حذذ  سيامذىي للصذرا   ذذز سذوريا مذ  خذذالل 

ر علذذذى أعلذذذى املسذذذتويات. تن خلذذذق حلقذذذات خلذذذق  نذذذوات فيصذذذال أصذذذوات امل ت ذذذع املذذذدني السذذذورت املتنوعذذذة تفذذذى صذذذنا  القذذذرا

التتميذذة الراجعذذة هذذمً سذذيقوت مذذ  الحلذذول املقترحذذة التذذي تعكذذ  احتياجذذات وخصوصذذية امل ت عذذات املحليذذة. ولشذذارم  ذذز 

مذذذذ   100مذذذذ  منا ذذذذات امل ت ذذذذع املذذذذدني السذذذذورية املحليذذذذة ومذذذذا يقذذذذرب مذذذذ   150املنصذذذذة املدنيذذذذة املدنيذذذذة السذذذذورية أكثذذذذر مذذذذ  

 ة املستقلة م  خلفيات متنوعة. وه  تع لون معا م  خالل:القيادات امل ت عي

لبنذا واملشاركة واملشاورة والتض ين والنقاي  الحوار منى ية على ع ل ا  ز املنصة تعت د والتض ين: االستشارة .1

  امل ت عذذذذذاتا واستشذذذذذارة املنصذذذذات  
ً
وتبذذذذذادل  التشذذذذذكي  ةليذذذذذات حيذذذذذ  مذذذذ  محافاذذذذذة اذذذذذ  وا ذذذذذع االعتبذذذذذار بعذذذذين ةخذذذذذمة

  ت.املعلوما

حذول  وتقذدي  تقذارير التفاو ذية الع ليذة سذير مرا بذة  ذز فعذال دور  بلعذب السذورية املدنيذة املنصذة تقوخ  :املرا بة .2

 بكليتما. الع لية همدد أن امل ك  م  الخرو ات التي

ال بكسب الفاعلة الدولية ال  ات مع والتواص  امل ت عية املشاورات خالل م  املنصة تقوخ واملناصرة: الحشد .3

افيوذذذذذذذذذذذذذذذذذابي علذذذذذذذذذذذذذذذذذى  التذذذذذذذذذذذذذذذذذأثير سمذذذذذذذذذذذذذذذذذدف وذلذذذذذذذذذذذذذذذذذك عل مذذذذذذذذذذذذذذذذذا بالع ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  تقذذذذذذذذذذذذذذذذذوخ التذذذذذذذذذذذذذذذذذي القضذذذذذذذذذذذذذذذذذايا ملختلذذذذذذذذذذذذذذذذذي والذذذذذذذذذذذذذذذذذدع  تأييذذذذذذذذذذذذذذذذذد

ب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا يتعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق  امل ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع ب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا يحقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق مصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالح التفاو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذية الع ليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذير

 املفاو ات. طاولة ىعل املفروحة القضايا ب ختلي

مذو اسشذارات علذى      مب يذة توصيات تقدي  على تع   السورية املدنية املنصة :والتوصيات االستشارات تقدي  .4

  املختلفة امل ت عات وحاجات تفلعات تعك  موسعة ت عية
ً
. محليا

ً
 ووطنيا

 

محافاذة داخذذ   11ليذة مو عذة علذى منصذة مح 14. وتتذألي مذ  2016فبراير\تذ  اطذالق املنصذة املدنيذة السذورية  ذز شذباط

منصات  ز موت عات الالجئين  ز دول ال وار: لبنان والردن وكردستان العراق وتركيا. وتدار ا  منصة محلية  4سوريا و

 للقيذذذادات امل ت عيذذذة والذذذذمي  ي ثلذذذون الفيذذذذي الواسذذذع لل وت عذذذذات 
ً
مذذذ   بذذذ  امل  وعذذذذات املدنيذذذة املنضذذذذوية تحتمذذذا ت ذذذذافة

 عديذذذذذذدة تشذذذذذذ   احتذذذذذذراخ حقذذذذذذوق افنسذذذذذذان والتعذذذذذذات  بذذذذذذين مختلذذذذذذي املختلفذذذذذذة  ذذذذذذز منذذذذذذاط
ً
ق  . حيذذذذذذ  يتشذذذذذذارم العضذذذذذذا   ي ذذذذذذا

  % م  مو   عضوية املنصة املدنية السورية.25السوريين. وتشك  ال سا  نحو 

 منم تأسيس اا ع لت املنصة املدنية السورية على:
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لقضذايا السياسذية وافنسذانية ذات الصذلة سورت حول ا 2000عقد مشاورات فردية وج اعية مع أكثر م         -

 ب حادثات السالخ  وتعداد تقارير وايانات تفص  احتياجاهم .

أنتوت العديد م  التقارير التي ركزت على الو ذا   ذز منذاطق مختلفذة  ك ذا  ذدمت معلومذات عذ  الاذروف        -

لول السياسية  ز ا   م  حلب ودرعذا وديذر افنسانية على أر  الوا ع والتي اان م  امل ك  أن تدع  أو همدد الح

 تفى أماك  أخرى.
ً
 الزور وتدلب ومضايا والر ة ت افة

م واالنتمااذذذذات 2016مرا بذذذذة اتفذذذذاق و ذذذذي الع ذذذذال العدائيذذذذة بذذذذين الواليذذذذات املتحذذذذدة وروسذذذذيا  أيلذذذذول   سذذذذبت بر        -

 تفى مرا بة ع لية تخال
ً
 م.2016  حلب  اانون الول   دتس بر الحاصلة لالتفا ية وتصدار تقارير عيما ت افة

تعذذداد خارطذذة طريذذق لالنتقذذال السيامذذىي اسذذتنادا تفذذى املشذذاورات امل ت عيذذة  فضذذال عذذ  تجذذرا ات بنذذا  الثقذذة        -

 ومبادئ الع لية التفاو ية.

يذوفر اافذة أشذكال يقوخ مركز امل ت ع املذدني والدي قراطيذة بذدور السذكريتارية التنفيميذة لل نصذة املدنيذة السذورية حيذ  

 الدع  والتدريباب الال مة لتحقيق الهداف املرجوة.

مركز امل ت ع املدني والدي قراطية هو منا ة نير حكومية نيذر راحيذة مسذتقلة ت بذع  رارهمذا مذ  ذاهمذا ومذ  ترادة أفرادهذا. 

 .تعذذذذذا بكامذذذذذذ  حقو ذذذذذذوتسذذذذذ ى افذذذذذذى بنذذذذذا  موت ذذذذذذع مسذذذذذذتقر تسذذذذذودً العذذذذذذدل والسذذذذذذالخ املسذذذذذتداخ ولعذذذذذذي  فيذذذذذو االنسذذذذذذان حذذذذذذرا مت 

مذ  أجذ  املسذاه ة  ذز بنذا  موت ذع مذدني  ذوت ومت اسذك مذ  خذالل دعذ  املنا ذات   CCSDتع ذ  ٢٠١٢منم تأسيسذو عذاخ 

 واالفراد.

 ملزيد م  املعلومات  ب ا  ز ذلك امل شورات الصادرة ع  املنصة املدنية السورية  ير ى  يارة املو ع التافز:

http://www.scplatform.net   
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