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هذا التقرير هو الثالث من ضمن سلسلة تشكّل بمجملها الملّف اإلنساين الذي عملت عليه المنّصة 
المدنّية السوريّة. حيث تم جمع البيانات من خالل إجراء مشاورات مع قرابة 3500 من السوريّين 

خالل الفترة الممتّدة من تشرين األول 2017 وحتى أيّار 2018.
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ملخّص تنفيذّي: 

عن  بعيداً  السوري  الصراع  مسار  أستانا  يف  وروسيا  وإيران  تركيا  محادثات  حّولت  لقد 
األرض  كامل  على  السيطرة  خريطة  رسم  وأعادت  جنيف،  يف  السياسية  المفاوضات 
إقامة مناطق  الثالث على  الدول  باالتفاق بين  المسار يف عامه األول  بدأ  السورية. حيث 
بين  العدائية  األعمال  االتفاقية إىل وقف  التصعيد يف سوريا، وقد دعت  محّددة لخفض 
جماعات المعارضة المسلحة والقوات التي تقاتل نيابًة عن الحكومة السورية ضمن ما 
بالدرجة  المعارضة  التي تسيطر عليها  المناطق  التصعيد” وهي  “مناطق خفض  يسمى 
األوىل، حيث تلعب كل من تركيا وروسيا وإيران دور الضامن. ولكن ما لبث أن ترافق هذا 
االتفاق مع تغّيرات عسكرية يف سوريا ساهم فيها الضامنون، إضافًة إىل التصعيد يف طرح 

موضوعات أخرى كالمعتقلين، والدستور. 

يلقي هذا التقرير الضوء على آراء السوريين بما يتعلق باتفاقية أستانا لخفض لتصعيد، 
فضالً عن دراسة تأثيرها على حياتهم.

استند التقرير إىل )304( جلسة نقاش مجتمعية مركّزة أجريت بين تشرين األول 2017 
وأيار 2018 يف تسع محافظات سورية )دير الزور، والرقة، والحسكة، وإدلب، وحمص، وريف 
دمشق، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء، ُيضاف إليها جلسات تم إجراؤها مع السوريين يف 
دول اللجوء: تركيا، واألردن، ولبنان، وكردستان(. شارك يف هذه الجلسات )3376( شخصاً، 
المدنية فبلغ عددهم )705(  المنظمات  المشاركون من  أّما  النساء.  منهم )1580( من 

شخص.

 من أهّم النتائج التي خلصت إليها الجلسات:
مستويات  خفض  تجاه  الملموسة  اآلثار  بعض  عن  االتفاق  أسفر  العملية،  بداية  يف   .1
العنف، لكن ما لبث أن تغّير الوضع ليصبح العنف ممنهجاً مع استهداف المرافق المدنية 
والمشايف والمدارس. هنالك أيضاً مناطق لم تدخل يف إطار االتفاق؛ لذلك لم يشعر سكّانها 

بأي فرق قبل أو بعد االتفاقية. 

2. الجهات التي تقوم باألعمال العدائية والقتالية هي بشكل أساسي قوات النظام السوري 
مدعومة بحلفائها الروس واإليرانيين، وأيضاً تركيا يف بعض المناطق والفصائل اإلسالمية 

المسلحة. 

3. هناك تخّوف أمني من تغيير القوة المسلحة الموجودة يف المناطق واستبدالها بقوة 
أخرى. حيث يتعلق هذا التخوف عادًة بالنزعات االنتقامية التي يحملها الطرف المسلح 

الجديد الذي سيدخل إىل المنطقة. 
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4. الحلول التي يقترحها المشاركون تتضمن: 1( تكثيف الجهود للتوّصل إىل حّل سياسي، 
يمّثل حالً لجميع المخاوف األمنية الحالية، 2( إرسال مراقبين دوليين إىل سوريا لمراقبة 
وقف األعمال العدائية، 3( بناء أبراج مراقبة يف مناطق التماس. 4( خروج جميع الميليشيات 

األجنبية خارج األراضي السورية. 

5. وعن أدوار منظمات المجتمع المدين، يرى المشاركون ضرورة أن تلعب دوراً يف التواصل 
والمساهمة يف  التصعيد،  حّدة  للتخفيف من  المحلية  المناطق  المختلفة يف  القوى  بين 
الوصول إىل حلوٍل وسطى، تقي من اندالع نزاعاٍت مسلحة مستقبالً. كما اقترح المشاركون 
أيضاً أن تقوم المنظمات برصد وتوثيق خروقات االتفاقية، باإلضافة لدور المناصرة للقضايا 

المحلية الهامة. 



الخلفية: 

جذب مسار محادثات األستانا الذي بدأ مع نهاية عام 2016، انتباه أغلب السوريين، حيث 
شعروا أن هذه المحادثات قد تفضي إىل التخفيف من معاناة المدنيين، ووقف األعمال 
العدائية، وإحياء عملية السالم يف جنيف والتي كانت متعّثرة. وهذا االهتمام بمسار األستانا 
بُني على أساس اإلحساس بأن الدول الضامنة المشاركة فيه لها تأثير كبير يف سوريا على 

معظم القوى المسلحة على األرض.

ساهم مسار األستانا يف عامه األول بشكل فعلي يف تخفيض مستويات العنف يف كل 
المناطق السورية. لكن لم يتم اإلعالن عن االتفاقيات التي يتم عقدها خالل االجتماعات 
الدورية بين الدول الضامنة حتى الجولة الرابعة من محادثات األستانا يف 4 أيار 2017، 
حيث كشفت وزارة الخارجية الروسية عن فحوى االتفاق الذي تّم بين الضامنين الثالثة، 
والذي تضمن تحديد مناطق الحّد من التصعيد، وتحسين الوضع اإلنساين، وخلق ظروف 

مالئمة لدفع التسوية السياسية للصراع يف سوريا.

المناطق التي تغطيها اتفاقية مناطق خفض التصعيد يف األستانا هي:
- محافظة إدلب وأجزاء معّينة من المحافظات المجاورة )الالذقية، وحماة، وحلب(.

- مناطق معّينة من شمال محافظة حمص.
- الغوطة الشرقية.

- مناطق معّينة من جنوب سوريا )وتشمل أجزاء من محافظة درعا والقنيطرة(.
التصعيد ومناطق  للحّد من  إنشاء مناطق  أن  االتفاق على  باإلضافة إىل ذلك، فقد نّص 
آمنة، هو إجراء مؤّقت ستكون مّدته مبدئياً سّتة أشهر، وسيتّم تمديده تلقائياً باالستناد 

إىل توافق الضامنين.

ولكن، بعد انقضاء الستة أشهر األوىل من االتفاق، تم إنشاء مناطق نفوذ للضامنين بحدود 
إّما عمليات عسكرية مكثفة أدت إىل ترحيل  جغرافية واضحة. وقد تم ذلك عن طريق: 
فصائل المعارضة المسلحة وآالف المدنيين إىل الشمال السوري، أو عن طريق اتفاقات 
من  للسكان  القسري  والتهجير  عسكرية  حمالت  قيام  احتمالية  دون  حالت  )مصالحة( 

المنطقة.

أيضأ بدأ الضامنون خالل االجتماعات التي عقدت بعد االتفاق بمناقشة قضايا أخرى مهمة 
مثل الحصار والمعتقلين والدستور. 

أثرت اإلفرازات المفصلية لمسار األستانا على مسار العملية السياسية يف جنيف. ومع 
ذلك فإن عملية السالم السورية على المديين المتوسط والبعيد، وواقع السوريين داخل 
سورية وخارجها، يتطلّب مزيداً من المدخالت من السوريين مقارنًة بما أتاحته هذه االتفاقية. 
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ويهدف هذا التقرير لمعالجة حالة عدم التضمين الكايف لمدخالت ومواقف معبرة عن عموم 
المدنيين يف مختلف المحافظات السورية حول مخادثات األستانا واتفاق مناطق خفض 
والمواقف  والخروقات  بالنتائج  تتعلق  مواضيع  تضمين  ناحية  من  خصوصاً  التصعييد، 
تجاه المجموعات المسلحة المسيطرة على المناطق المختلفة ودور منظمات المجتمع 

المدين بما يتعلق باالتفاقية.

الذي  اإلنساين  الملّف  الثالث من ضمن سلسلة تشكّل بمجملها  التقرير  التقرير هو  هذا 
عملت عليه المنّصة المدنّية السوريّة. حيث تم جمع البيانات من خالل إجراء مشاورات 
 2017 األول  تشرين  من  الممتّدة  الفترة  خالل  السوريّين  من  شخص   3500 قرابة  مع 

وحتى أيّار 2018.

وتتناول التقارير المرافقة القضايا التالية:
- الحصار

- التغيير الديمغرايف القسري
- المعتقلون والمختفون قسرياً

- النازحون والالجئون

وأيار  األول 2017  بين تشرين  أجريت  إجراء )304( جلسة تشاورية  التقرير على  اعتمد 
2018. يف تسع محافظات سورية هي: إدلب، والحسكة، والرقة، وديرالزور، وحمص، وريف 
دمشق، والسويداء، ودرعا، والقنيطرة، كما تم إجراء جلسات إضافية مع السوريين يف دول 
اللجوء السوري: تركيا واألردن ولبنان وكوردستان العراق. وشارك يف الجلسات )3376( 
شخصاً، منهم )1580( من النساء. وبلغ عدد المشاركين من المنظمات المدنية )705( 

شخصاً. وكان متوسط الوقت لكل جلسة مابين 4 و 6 ساعات. 
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رأي السوريين في الداخل السوري حول 
اّتفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 

محافظة إدلب
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أوالً-محافظة إدلب: 

تخضع محافظة إدلب كاملًة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، مع جبهة فتح الشام 
)النصرة سابقاً(. وقامت المنصة المدنية السورية بإجراء )18( جلسة تشاورية، شارك فيها 

)187( شخصاً منهم )66( نساء، و )35( شخصاً من منظمات مدنية.  

- رأي سكان إدلب باتّفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد:
أجمع المشاركون يف الجلسات على أنه لم يتّم تطبيق اتفاق األستانا يف محافظة إدلب، 
حيث لم يكن هناك التزام من قبل النظام السوري بأيٍّ من شروط االتفاق. فقد تّم تسجيل 
عدد ضخم من الخروقات واالعتداءات والمجازر يف إدلب، قام بها النظام السوري بدعٍم من 

خلفائه الروس واإليرانيين.

كما أشار المشاركون إىل أن القصف قبل األستانا كان عشوائياً؛ لكن بعد األستانا أصبح 
منّظماً يستهدف المشايف والمدارس ونقاط الدفاع المدين.

- الجهات التي تقوم بالخروقات: 
بشكٍل عام، فإن الجهات التي تقوم بأعمال القصف يف منطقة خفض التصعيد - إدلب هي 

النظام السوري وروسيا، وميليشيا حزب هللا وإيران. 

- رأي سكان إدلب بالقوى المسيطرة يف المحافظة: 
أفاد المشاركون أن اآلراء منقسمة بين مؤيّد ومعارض لجماعات المعارضة المسلحة، إال 
أن األغلبية ضد حمل السالح. كما أفادوا بأن الحريات كانت محدودة يف كل المناطق من 
قبل الجماعات المسلحة المختلفة. إال أن أغلب السكان يدعمون الجيش السوري الحّر، 

ويعارضون بوضوح بايق الفصائل والتشكيالت العسكرية األخرى. 

كما أعرب معظم المشاركين عن تخوفهم من تغيير القوى المسلحة يف المحافظة؛ لما قد 
يرافق ذلك من انتهاكات واسعة النطاق، والبعض اآلخر أفاد على العكس من ذلك بأن 
هناك ارتياح يف حال أصبح هنالك تغّير يف بعض الفصائل المسلحة المسيطرة. ولتاليف 
هذه التخّوفات يف التغيير المحتمل يف القوى المسيطرة، اقترح المشاركون اتخاذ الخطوات 

التالية؛ وهي:
1. التوسط بين الجماعات المسلحة المختلفة لفّض النزاعات الداخلية فيما بينها. 

2. إىل جانب التنسيق والدعم الدويل، ينبغي بذل الجهود لتوحيد ضباط الجيش السوري 
المنشقين وفصائل الجيش السوري الحر، وكذلك جماعات المعارضة المسلحة المعتدلة 

داخل جيٍش وطنيٍّ واحد.
3. دعم اإلدارة المدنية يف المحافظة، وتعزيز استقاللها عن الجماعات المسلحة المعارضة.
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- دور المجتمع المدين بما يتعلق باتفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
أفاد غالبية المشاركين أن منظمات المجتمع المدين تقوم بحمالت توعية للحد من التوتر 
بين األطراف المتنازعة، إضافًة إىل أدوار المناصرة والتوثيق وحّل النزاعات. مع ذلك فقد 

اعتبر دورها محدوداً وتأثيرها ضئيل نسبياً.

تعليق  تم  وقد  دور،  لها  ليس  المدين  المجتمع  منظمات  أن  رأى  من  هنالك  بالمقابل،   
نشاطها بسبب االشتباكات العسكرية األمر الذي أثر سلباً على المدنيين.
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المحافظات السورية 

محافظة حمص
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ثانياً-محافظة حمص: 

على مدار بضع السنوات السابقة، خضعت محافظة حمص لسيطرة العديد من القوى 
والتي  الشمايل،  ريف حمص  إىل صفقة يف  التوصل  تم   ،2018 أيار  يف  ولكن  المختلفة. 
تمثل المنطقة األخيرة التي تسيطر عليها المعارضة يف حمص. وينص االتفاق على إخالء 
المقاتلين المعارضين وأسرهم من المنطقة والتي تضم بلدات الحولة والرستن وتلبيسة، 
وسيطرة قوات النظام السوري على معاقل قوى المعارضة المسلحة. وجاء االتفاق بعد 
لتكون  المنطقة.  القتحام  بشن حملة عسكرية ضخمة  السوري  النظام  قوات  أن هددت 

المنطقة حالياً تحت السيطرة الكاملة للنظام السوري وحلفائه.

األخيرة يف  التطورات  قبل  الشمايل  ريف حمص  اإلنساين يف  الملّف  إجراء مشاورات  تم 
المحافظة، وبلغ عدد الجلسات التي تّم إجراؤها )18( جلسة؛ مع )204( مشارك منهم 

)80( إمرأة. كما شارك يف الجلسات )70( ممثالً وممثلة عن منظمات مدنية. 

- رأي سكان حمص باتّفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
بعد التوصل إىل اتفاق األستانا، أفاد المشاركون أن االتفاق خّفف من معاناة المدنيين ومن 
سفك الدماء، وأن الناس أصبحوا قادرين على ممارسة أعمالهم وهم يشعرون باألمان، 

وعدم الخوف من القصف.

كما أفادوا أنه قبل األستانا استهدفت المنطقة بقصٍف مكثف بالمدفعية الثقيلة والطيران 
الحريب، أّما بعد األستانا، فمازال القصف المدفعي موجود، ولكن توّقف القصف الجوي.

- الجهات التي تقوم بالخروقات: 
يشكٍل عام، فإن الجهات التي تقوم بأعمال القصف يف ريف حمص الشمايل، هي النظام 

السوري وروسيا، وميليشيا حزب هللا وإيران. 

- رأي سكان ريف حمص الشمايل بما يتعلق بالقوى المسيطرة يف المحافظة: 
كّد بعض المشاركين أن السكان يؤيّدون الفصائل يف المنطقة، ومن ناحيٍة أخرى أفادوا  أ
بأنهم ال يخشون تغيير المجموعات المسلحة. ومع ذلك، أفاد آخرون عن تخّوفهم من هذا 
النظام  وقوات  المسلحة  المعارضة  بين مجموعات  فاصلة  قوات  وجود  لعدم  السيناريو 
السوري وميلشياته. واقترحوا نشر قوات فصل مستقلة وأبراج مراقبة على الحدود الفاصلة 
بين المعارضة والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، باإلضافة إىل العمل على 

دعم فصائل الجيش السوري الحر وتوحيدها.
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- دور المجتمع المدين يف ما يتعلق باتفاق أستانا لمناطق خفض التصعيد: 
أفاد المشاركون أن منظمات المجتمع المدين تقوم بتشكيل لجاٍن وفرٍق تقوم بحمالت 
المدنية  األصوات  وتمثيل  العدائية،  األعمال  خطر  إىل  للتنبيه  ميدانية  وجوالٍت  توعية 
وإيصالها لصّناع القرار، وتقديم المساعدات اإلنسانية، والسعي الستصدار قرارات لوقف 

العنف، إضافًة إىل توثيق الخروقات واالنتهاكات.
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المحافظات السورية

محافظة ريف دمشق
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ثالثاً-محافظة ريف دمشق:

الهامة،  التطورات  من  العديد  الماضيين  العامين  خالل  دمشق  ريف  محافظة  شهدت 
لتتحّول يف النهاية إىل سيطرة النظام بشكل كامل وذلك يف النصف األول من عام 2018. 
بلغ عدد الجلسات التي تّم عقدها )11( جلسة نقاشية، شارك فيها )119( شخصاً،  كان 
من بينهم )70( من النساء، وبلغ عدد المشاركين من المنظمات المدنية )45( شخصاً. 
ُيضاف إليها )8( جلسات تّم إجراؤها يف لبنان، مع )96( شخص، منهم )48( من النساء، 

وبلغ عدد األفراد المشاركين من منظمات المجتمع المدين )60( شخصاً.  

- رأي سكان ريف دمشق باتّفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
تبعاً للمشاركين، فإن اتفاق األستانا لم يؤد إىل أي انخفاٍض يف حدة العمليات العسكرية، 
أو نجاح العملية السياسية. ففي الغوطة الشرقية فشلت كل المفاوضات التي حصلت يف 
التخفيف من العنف. يف حين رأى بعض المشاركين أن المفاوضات واالتفاقات ساهمت 

يف تخفيف القصف يف البداية، إال أنه وبعد فترة من الزمن عاد الوضع إىل حالته السابقة.

- الجهات التي تقوم بالخروقات: 
إن الجهات التي تقوم بأعمال القصف يف ريف دمشق غالباً هي؛ النظام السوري وروسيا، 
وميليشيا حزب هللا وإيران. كما أشار البعض إىل أن جرمانا كانت ُتقصف من قبل مجموعات 
المعارضة المسلحة والفصائل اإلسالمية، وتبعاً آلخرين فإن القصف على جرمانا كان يتم 

من قبل قوات الحكومة السورية.

- رأي سكان ريف دمشق بالقوى المسيطرة يف المنطقة: 
لقد اختلفت آراء المشاركين بما يتعلق بالقوى المسيطرة، حيث أعرب البعض عن دعمهم 
للمجموعات المسلحة يف الغوطة الشرقية، يف حين رفضوا الجماعات المتواجدة يف مخيم 
اليرموك. والبعض أفاد أنه، ومع تطور األحداث أصبحت كل المجموعات المسلحة مخّربة 
لديها قضية  المجموعات  هذه  بأن  آخرون  أفاد  ذلك،  العكس من  وعلى  ألجنداتها.  وفقاً 

عادلة ولكن العالم خذلها.

ولتجنب المخاوف المرتبطة بتغييرٍ محتمل يف القوى المسيطرة يف المنطقة، اقترح غالبية 
كدوا على الحاجة إىل ضرورة  المشاركين أن الحل السياسي هو أفضل طريقة للتقدم. كما أ

تسهيل دخول منظمات حقوق اإلنسان، وإرسال مراقبين دوليين إىل مناطق الصراع. 

- دور المجتمع المدين يف اتّفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
أفاد بعض المشاركين أن البعض من منظمات المجتمع المدين يقوم بإجراء مشاورات مع 
الحكومة السورية للتخفيف من حدة العنف، حيث تجري هذه المشاورات دون دعٍم دويل. كما 
تعمل المنظمات أيضاً على حمالت التوعية  للحد من توّجه الشبان السوريين لحمل السالح.
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المحافظات السورية

محافظة دير الزور
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رابعاً: محافظة ريف دمشق: 

التي تسيطر  السوري  النظام  كلٌّ من قوات  العسكرية يف ديرالزور حالياً  السيطرة  تتوّزع 
على المحافظة جنويب نهر الفرات )وهي المناطق الممتدة من البوكمال شرقاً حتى قرية 
معدان عتيق غرباً(، وقوات سورية الديموقراطية شمال النهر. باإلضافة إىل أجزاء صغيرة 

ومعزولة يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية.

الزور،  دير  أهايل  تواجد  أماكن  يف  سورية  داخل  يف  نصفها  نقاش  جلسة   )35( إجراء  تّم 
ونصف الجلسات اآلخر تّم عقده يف مدينة أورفا التركية مع الالجئين السوريين من أهايل 
المحافظة خالل الفترة الممتدة بين شهري شباط ونيسان 2018. وبلغ عدد المشاركين 
أّما عدد المشاركين من المنظمات  يف الجلسات من األفراد )357( منهم )198( نساء. 

المدنية فقد بلغ )50( شخصاً. 

- رأي سكان ديرالزور باتّفاقية األستانا لمناطق خفض التصعيد:
رأى المشاركون بأن اتفاق األستانا لم يخفف من معاناة المدنيين يف ديرالزور؛ كونها لم 
تكن مشمولًة به، بينما البعض اآلخر أفاد بأن العنف زاد بعد اتفاق األستانا، والحظوا حشد 

النظام للقوات باتجاه مناطق من دير الزور.

ويف تركيا، كان أغلب المشاركين يف الجلسات من الالجئين من محافظة ديرالزور، ولذلك 
نأوا بأنفسهم عن نقاش الموضوع باعتبارهم يعيشون خارج سوريا.

- الجهات التي تقوم بالخروقات: 
بشكٍل عام، أشار المشاركون إىل أن الجهات التي تقوم بأعمال القصف يف المحافظة تتمّثل 

بالنظام السوري وروسيا، والتحالف الدويل بقيادة الواليات المتحدة إضافة إىل داعش.

- رأي سكان ديرالزور بالقوى المسلحة المسيطرة على المحافظة: 
ولكن  المحافظة،  على  المسيطرة  المسلحة  بالقوى  يتعلق  بما  المشاركين  آراء  اختلفت 
الغالبية اتفقوا على أن قوات النظام السوري ومليشياته هم المنتهكون األسوأ. وبعض 

المشاركين اعتبر أيضاً قوات سورية الديموقراطية وجهاً آخر للنظام.

ويف حين فّضل البعض فصائل الجيش السوري الحر على اعتبار أن أغلب أعضائها من 
أهايل المحافظة، اعتبر آخرون أن هذه الفصائل عبارة عن جماعات مسلحة تمارس النهب 
والسرقة. إضافًة إىل ذلك، هنالك من قال من المشاركين أن جميع القوى المسلحة تعمل 

لخدمة مصالحها دون األخذ بعين االعتبار مصالح سكان المحافظة. 

وعن احتمالية تغيير القوى الحالية المسيطرة؛ تنّوعت إجابات المشاركين، فمنهم من كان 
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متشائماً وقال إنه لن يكون هناك أيّ فرق يف حال تم استبدال القوى العسكرية الحالية 
بأي قوة جديدة أخرى، وقال آخرون بأن تغيير القوى المسيطرة قد يؤدي إىل مزيٍد من 
المعاناة للمدنيين وانتهاكاٍت جسيمة لحقوق اإلنسان. ومن ناحيٍة أخرى عّبر البعض عن 

تفاؤلهم بأن احتمالية التغيير قد تسهل من عودة الالجئين والنازحين إىل مناطقهم. 

ولتفادي كل هذه المخاوف المتعلقة باحتمالية تغير القوى المسيطرة يف المحافظة، 
اقترح المشاركون اتخاذ الخطوات التالية: 

- الحّل السياسي الشامل المدعوم دولياً هو الضامن الوحيد لمعالجة كافة القضايا الحرجة.
كافة  تضم  موحدة  عسكرية  قوة  وتأسيس  المفككة  السورية  المعارضة  قوى  توحيد   -

فصائل الجيش السوري الحر.
- حّل كافة المجموعات والتشكيالت العسكرية وسحب السالح منها وتشكيل قّوة موّحدة 

لحفظ األمن. 
-  خروج كامل القوى والمليشيات األجنبية.

- انخراط مراقبين دوليين لرصد وضبط انتهاكات حقوق اإلنسان.

- دور المجتمع المدين بما يتعلق باتفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
أفاد المشاركون بأن دور منظمات المجتمع المدين محدودٌ جداً بما يتعلق باالتفاق. ولكنهم 
أشاروا إىل أن عليها القيام بالرصد واإلبالغ عن االنتهاكات إضافًة للحشد والقيام بحمالت 
المناصرة. من ناحيٍة أخرى أشار بعض المشاركين إىل أن بعض المنظمات المدنية تتبع 

للقوى المسيطرة. 
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محافظة الرقة
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خامساً-محافظة الرقة: 

بعد دحر داعش من معظم مناطق المحافظة بتاريخ 20 تشرين األول 2017 باتت تسيطر 
عليها حالياً قوات سوريا الديمقراطية بشكل أساسي، باإلضافة إىل سيطرة النظام السوري 

على األجزاء الجنوبية للمحافظة )جنويب نهر الفرات(. 

تّم إجراء )40( جلسة نقاش مركّزة، مع )323( من أهايل محافظة الرقة، منهم )115( من 
النساء، كما شملت الجلسات مشاركة 37 ممثالً وممثلة عن منظماٍت مدنية. 

- رأي سكان الرقة باتّفاقية األستانا لمناطق خض التصعيد: 
كان هنالك توافق بين المشاركين على أن الرقة لم تتأثر باتفاق خفض التصعيد، وذلك 
ألنها لم تكن مشمولًة به. وعلى العكس من ذلك، تم قصف الرقة بجميع أنواع األسلحة 
الثقيلة خالل فترة تنفيذ االتفاقية. كما أضاف بعض المشاركين، أنه قبل عقد اتفاق األستانة 
كان الطيران الحريب للتحالف الدويل بقيادة الواليات المتحدة قد شن غارات محدودة على 
الرقة يف حين أنه بعد االتفاق تم استهداف المحافظة بانواع مختلفة من األسلحة لم ُترى 

من قبل.

كان  ولكن  باالتفاقية،  غير مشمولة  الرقة  أن  الرغم من  وعلى  أنه  إىل  البعض  أشار  وقد 
هنالك تأثير إيجايب فيما يخّص تسهيل التنقالت لنازحي الرقة إىل مناطق خفض تصعيد 

أخرى. 

ويعتقد بعض المشاركين أن اتفاق األستانا ما هو إال مجّرد أداة أتاحت للنظام السوري 
السيطرة على مزيٍد من األراضي.

- الجهات التي تقوم بالخروقات: 
الجهات التي كانت تقصف الرقة أثناء وجود تنظيم الدولة اإلسالمية هي بشكل أساسي؛ 
قوات التحالف الدويل بقيادة الواليات المتحدة، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات النظام 

السوري وروسيا. حالياً ال يوجد قصف على المحافظة من أي جهة. 

- رأي سكان الرقة بالقوى المسلحة المسيطرة يف المحافظة: 
النظام يف حين  القوى المسيطرة. فمنهم من فّضل قوات  آراء المشاركين حول  تنوعت 
قال آخرون أنهم كانوا مجبرين على العيش يف مناطق سيطرة قوات النظام لعدم قدرتهم 

على تأمين طريٍق للخروج.

بالنسبة لقوات سوريا الديموقراطية، فقد أظهر البعض أيضاً دعمهم لها، حيث قالوا بأن 
قوات سوريا الديمقراطية هي األفضل مقارنًة بالقوى األخرى. ولكن بالعموم فإن معظم 
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المشاركين أشاروا إىل أنها سلطة أمر واقع، وتعّد بمثابة قوات احتالل للمنطقة، وتعمل 
منع  ومنها  االنتهاكات  من  العديد  ارتكبت  قسد  بأن  البعض  وأفاد  أمريكية.  راية  تحت 
السكان المحليين من المشاركة يف إدارة مناطقهم، وعبروا أيضاً عن مخاوفهم من وجود 

مخطٍط لمشروٍع قومي. 

كثر ما يخشاه الناس هو عودة النظام وسيطرته  رأى غالبية المشاركين يف الجلسات أن أ
األمان واالستقرار فقط  يريدون  السكان َمن أصبحوا  المحافظة. وهنالك من  على كامل 
بغّض النظر عّمن يأيت ويحكم، بينما ما يزال يفضل قسٌم آخر تأسيس إدارة مدنية تتبع 

للمعارضة السورية.

اقترح  المحافظة،  يف  المسيطرة  القوى  تغّير  باحتمالية  المتعلقة  المخاوف  ولتجنب 
المشاركون اتخاذ الخطوات التالية: 

- تشكيل قوة محلية شاملة لجميع مكونات المحافظة. 
- على روسيا وتركيا والتحالف الدويل بقيادة الواليات المتحدة منع الحكومة السورية من 

استعادة السيطرة على المحافظة. 
- السعي إىل حل سياسي بوصفه المسار األفضل لحل القضايا الحرجة. 

- وضع الرقة تحت الحماية الدولية. 
- تسليم اإلدارة المحلية يف المحافظة ألهلها بغض النظر عن انتماءاتهم، مع األخذ بعين 
االعتبار النسب السكانية، )وقد فّضل بعض المشاركين أن تكون تركيا هي الدولة الضامنة(.

- دور المجتمع المدين فيما يتعلق باتفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
أفاد بعض المشاركين أن المنظمات المدنية ليس لها دور أو يف بعض األحيان دور صغير 
دورها  أن  إىل  اآلخر  البعض  وأشار  العسكرية.  الهيمنة  إىل  ويعود ذلك  األرض،  على  جداً 

محدود بنشاطها على شبكات التواصل االجتماعي. 

كبر من  كما أشاروا أيضاً إىل أن منظمات المجتمع المدين باستطاعتها االنخراط بشكٍل أ
خالل رصد االنتهاكات واإلبالغ عنها والحشد والقيام بحمالت المناصرة. 
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سادساً-محافظة الحسكة: 

مع  كامل،  بشكٍل شبه  الديمقراطية  قوات سورية  تحت سيطرة  الحسكة  محافظة  تقع 
وجوٍد طفيف لقوات النظام يف مركز مدينتي الحسكة والقامشلي. 

تّم إجراء )22( جلسة نقاش يف المحافظة، مع )241( شخص منهم ) 142( سيدة ، كما 
النقاش )77(  بلغ عدد الممثلين المشاركين عن منظمات المجتمع المدين يف جلسات 
شخصاً. يضاف إليها جلسات تّم عقدها يف إقليم كوردستان العراق مع الالجئين السوريين 
هناك؛ حيث تّم عقد )37( جلسة نقاش، بمشاركة )550( شخص منهم )210( من النساء، 

يف حين بلغ عدد الممثلين عن المنظمات الذين شاركوا يف الجلسات )15( شخصاً.

- رأي السكان باتّفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد:
أجمع المشاركون على أّن محافظة الحسكة لم تتأثر باتفاق األستانا، حيث أن المحافظة 
لم تكن مشمولًة به. مع وجود البعض الذي أجاب أن االتفاق لم يغّير شيئاً باستثناء زيادة 
نفوذ الدولة التركية يف سورية كونها كانت راعية لالتفاق، وسمح لها بالتدخل، والذي برز 

مؤّخراً يف منطقة عفرين يف ريف حلب. 

- الجهات التي تقوم بالقصف:
محافظة الحسكة لم تشهد قصفاً عنيفاً مثل بقية المحافظات باستثناء بعض الحاالت والتي 
كانت من قبل النظام السوري، والحكومة التركية، وبالمقابل قوات سورية الديموقراطية. 

- رأي سكان الحسكة بالقوى العسكرية يف المحافظة: 
اعتبر المشاركون أن المجموعات المسلحة المتمّثلة بقوات سورية الديموقراطية، وقوات 
النظام عوامل استقرار يف المحافظة. ولكن هنالك عدم ثقة بالدفاع الوطني؛ وهو ميليشيا 
موالية للنظام السوري تم تشكيلها بعد صيف عام 2012 كجسم من المتطوعين داعم 

للقوات المسلحة النظامية. 

ويرى المشاركون أن السكان يف محافظة الحسكة متعايشون مع وحدات حماية الشعب 
التابعة لإلدارة الذاتية، لكن يف الفترة األخيرة وبعد انضمام الكثير من الناس لهم أصبحت 
هناك خروقات وتجاوزات. وبالرغم من ذلك فإن وجود هذه القوات يوفر حالة من األمان 

واالرتياح لدى السكان.

- بشكٍل عام، هناك مخاوف جدية من دخول القوات التركية إىل المنطقة أو تمكن النظام 
السوري من  استعادة سيطرته على المحافظة.

المشاركون  اقترح  المحافظة،  المسيطرة يف  القوى  بتغّير  المتعلقة  المخاوف  ولتجنب   -
اتخاذ الخطوات التالية: 
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- الوصول إىل اتفاقات دولية لحماية المدنيين، والعمل على فرض منطقة حظر طيران 
على المحافظة.

- تشكيل إدارة مدنية تمثل كل مكونات المحافظة.
- الوصول إىل حّل شامل للقضية السورية.

- توافق سياسي بين مكّونات المحافظة ووجود ضمانات دولية.
- الوصول إىل اتفاق بين اإلدارة الذاتية والنظام السوري بضمانات دولية.

- دور المجتمع المدين بما يتعلق باتفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
أشار بعض المشاركين إىل أن منظمات المجتمع المدين قد لعبت أدواراً مختلفة تتلّخص 
التوعية  حمالت  وإقامة  المحافظة،  يف  األهايل  لدى  التخّوفات  على  الضوء  تسليط  يف 
لتشجيع العيش المشترك والسلم األهلي، وعقد جلسات حوارية لتقريب وجهات النظر 
بين السياسيين والعسكريين، والوجهاء المجتمعيين لتفادي الصدامات المحتملة. وبالنظر 
لتعقيدات الوضع السوري، هنالك من رأى أن جهود منظمات المجتمع المدين لم تكن 

ناجحة لعدم قدرتها على التدّخل. 
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سابعاً-محافظة درعا: 

من الجدير بالذكر أن الوضع يف درعا قد تغير بشكل كبير منذ 18 حزيران 2018 ، بسبب 
حصار  إىل  أدى  الذي  األمر  المنطقة،  على  وسيطرتها  المباغت  السورية  الحكومة  هجوم 
بعض المناطق وسيطرة النظام السوري على غالبية المحافظة. وقد تم جمع المعلومات 

أدناه قبل هذا الهجوم.

باإلضافة  السوري،  النظام  المسلحة، وقوات  المعارضة  كانت درعا تخضع لسيطرة قوى 
المحافظة يف حوض  الدولة اإلسالمية يف جنوب  لتواجد مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم 

اليرموك على الحدود مع الجوالن المحتّل، ومع األردن. 

تّم إجراء )21( جلسة نقاشية يف محافظة درعا مع )304( مشاركاً، منهم )159( سّيدة. 
وكان عدد المشاركين من منظمات المجتمع المدين )144( شخصاً. كما أضيف إىل هذا 
القسم، المشاورات التي جرت مع الالجئين السوريين يف األردن )والذين أغلبهم ينحدرون 
من محافظة درعا(، حيث تّم إجراء )15( جلسة، شارك فيها )182( شخصاً، منهم )70( 

سّيدة. 

- رأي سكان درعا باتّفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
أشار المشاركون إىل أن االتفاقية قللت بشكل كبير من أعمال العنف، لكن قوات النظام 
كد غالبية المشاركين أنه عندما تقوم قوات  السوري قامت بخروقات يف بعض المناطق. وأ
النظام باستهداف المنطقة يتم الرد عليها من قبل فصائل الجيش الحر. ومع ذلك ، كان 
هناك فرق كبير يف شدة وتكرار القصف بعد التوصل إىل االتفاق، حيث أن القصف باألسلحة 

الثقيلة توقف يف معظمه، مع بعض االنتهاكات كما هو الحال يف درعا البلد.

- الجهات التي تقوم بالقصف:
ذكرت الغالبية العظمى من المشاركين أن قوات النظام والمليشيات اإليرانية تقوم بأعمال 

القصف يف المنطقة، حيث يتم الرد عليها من قبل فصائل المعارضة. 

- رأي السكان بالقوى المسيطرة: 
يرى أغلب المشاركين أن المجموعات المسلحة المتواجدة يف المنطقة مقبولة نوعاً ما. 
غير  فصائل  يوجد  ال  إنه  إذ  عنف،  بأعمال  يقوم  المجوعات  هذه  من  قسم  هناك  ولكن 
شرعية مسلحة، وإنما يوجد جيش حر مع وجود أعداد قليلة من المجموعات المحظورة 

التي تّدعي انتمائها له.

وتبعاً للمشاركين، فإن السكان يف درعا قلقون من تغّير القوى المسلحة يف المنطقة، حيث 
أن هناك مخاوف من بسط النظام سيطرته على بعض المناطق المحررة من جديد.
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ولتجنب هذه المخاوف والمتعلقة بالتغيير المحتمل للقوى المسيطرة يف المحافظة، 
اقترح المشاركون اتخاذ الخطوات التالية:

السورية  الحكومة  على  الضغط  وممارسة  دولية  قرارات  إصدار  المتحدة  األمم  على   .1
لوقف األعمال العدائية واستهداف المدنيين.

2. توحيد كافة المجموعات المسلحة يف جسٍم عسكريٍّ واحد.

- دور المجتمع المدين فيما يتعلق باتفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
أفاد البعض بأن منظمات المجتمع المدين تستطيع أن تلعب دوراً هاماً يف وقف األعمال 

العدائية من خالل عمليات الوساطة، وإصدار البيانات وأوراق تقدير الموقف.
قادرة على  المحافظة  توجد منظمات مجتمع مدين يف  ال  بأنه  أفاد  اآلخر  البعض  أن  إال   

المساهمة يف إيقاف األعمال العدائية، وهناك من قال إنه ليس لها أي دور.
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محافظة القنيطرة
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ثامناً-محافظة القنيطرة: 

 2018 حزيران   18 منذ  كبير  بشكل  تغير  قد  القنيطرة  يف  الوضع  أن  بالذكر  الجدير  من 
المنطقة، مما أدى إىل حصار بعض  المباغت وسيطرته على  النظام السوري  مع هجوم 
المناطق و سيطرة الحكومة السورية على غالبية المحافظة. وقد تم جمع المعلومات أدناه 

قبل هذا الهجوم.
النظام  أّما  القنيطرة،  محافظة  مساحة  معظم  على  المسلحة  المعارضة  قوات  سيطرت 
القنيطرة ودرعا منطقتي  المناطق. وتعّد  المدينة وبعض  فاقتصرت سيطرته على مركز 
اتّصال طبيعي، وهو ما يجعل المنطقتين ذات أهمية استراتيجية متصلة لبعضهما البعض. 
منهم  )230( شخصاً؛  فيها  القنيطرة، شارك  نقاشية يف محافظة  )20( جلسة  إجراء  تّم 

)62( من النساء، وبلغ عدد المشاركين من منظمات المجتمع المدين )27( شخصاً. 

- رأي سكان القنيطرة باتّفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
لم  القصف  ألن  تسميات  إال  ماهي  التوتر\التصعيد  مناطق خفض  أن  المشاركون  يجد 
لم  حيث  نسبّي  هدوٍء  إىل  االتفاق  أدى  عام،  بشكل  الجبهات.  عند خطوط  كثيراً  يتوقف 
ُيستخدم الطيران يف عمليات القصف، يف حين استمر القصف المدفعي، وإن كان ذلك 

على نطاٍق محدود.

- الجهات التي تقوم بالقصف:
العدائية،  األعمال  معظم  عن  األول  المقام  يف  المسؤولة  هي  السوري  النظام  قوات  إن 
باإلضافة إىل الجماعات المسلحة المعارضة والتي تشن عمليات عسكرية يف بعض األحيان.

- رأي السكان بالقوى المسيطرة يف المحافظة:
من  جزء  وأشار  المنطقة.  يف  المسلحة  بالمجموعات  ثقة  عدم  هناك  المشاركين  برأي 
السلبية  بين  تتفاوت  المجموعات  هذه  حول  الناس  نظر  وجهات  أن  إىل  المشاركين 
منها  العديد  وارتكب  كبير،  بشكل  المجموعات  هذه  ممارسات  تغيرت  حيث  واإليجابية. 

أعمال نهب وخطف. 

غير أن آخرين أشاروا إىل أن الجماعات المسلحة ال تتدخل يف حياة السكان. ومع ذلك، 
هناك عدم رضى بسبب فشل هذه الجماعات يف تحقيق األمن واالستقرار ومنع السرقة 

واالختطاف.

أشار المشاركون إىل أن هناك خوفاً لدى السكان من تغيير القوى المسلحة المسيطرة 
يف المحافظة. وتعتبر فصائل الجيش الحر أفضل من بايق القوى العسكرية على اختالف 
مسمياتها، بما يف ذلك قوات النظام. فالجيش الحر هم من أبناء المنطقة، خالفاً للفصائل 

األخرى التي تضم يف صفوفها عناصر من خارج سورية.
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المحافظة،  المسيطرة يف  القوى  بتغيير محتمل يف  المرتبطة  المخاوف  ولتجنب هذه 
اقترح المشاركون اتخاذ الخطوات التالية:

1 - دعم تنفيذ اتفاق األستانا، ومنع القوات الجوية من استهداف المدنيين.
2 - إنهاء حصار المناطق المدنية.

3 - توحيد المجموعات العسكرية المختلفة تحت قيادة عسكرية واحدة وااللتزام بحماية 
السكان.

- دور المجتمع المدين فيما يتعلق باتفاق األستانة لمناطق خفض التصعيد:
اختلفت ردود المشاركين حول هذا الموضوع. حيث قال البعض، إن منظمات المجتمع 
المدين ليس لها دور بسبب سطوة القوى العسكرية المسيطرة يف المنطقة. ومع ذلك ، 
قال آخرون إن هذه المنظمات لعبت عدداً من األدوار، مثل توثيق االنتهاكات واإلبالغ عنها 

إىل األمم المتحدة والتواصل بين مختلف األطراف لتعزيز الحوار والسالم.
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محافظة السويداء 



31

تاسعاً-محافظة السويداء 

المحافظة  اعتبار  ويمكن  السوري،  النظام  لسيطرة  بالكامل  السويداء  محافظة  تخضع 
 )30( عقد  تم  مختلفة.  سورية  مناطق  ومن  درعا  محافظة  من  للنازحين  تمركز  منطقة 
جلسة حوار يف السويداء، شارك فيها )269( شخص، منهم )172( من النساء، وبلغ عدد 

األفراد من المنظمات والفرق المدنية الذين شاركوا يف الجلسات )48( شخصاً. 

- رأي سكان السويداء باتّفاق األستانة لمناطق خفض التصعيد: 
جاءت  وأنها  المدنيين،  معاناة  من  تخفف  لم  االتفاقية  أن  إىل  المشاركين  معظم  أشار 

لمصلحة النظام السوري وحلفائه.

والحظ البعض أنه يف أعقاب تنفيذ االتفاق، ازداد القصف بأسلحة محرمة دولياً يف جميع 
المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة.

- الجهات التي تقوم بالقصف:
الجيش  قوات  المنطقة هي  القصف يف  بأعمال  تقوم  التي  الجهات  أن  المشاركون  أفاد 

السوري والقوات الداعمة له، وكذلك جبهة النصرة وجماعات المعارضة المسلحة.

- رأي سكان السويداء بالقوى المسيطرة على مناطقهم: 
على  والهجمات  السالح  حمل  ضد  المنطقة  يف  السكان  كل  أن  المشاركين  غالبية  أفاد 
المدنيين. وهناك عدم رضا وتذّمر من القوات الحكومية وداعميها وكل الفصائل المسلحة.
بهدف  المنطقة  يف  المسلحة  الميليشيات  معظم  تشكيل  تم  أنه  إىل  المشاركون  وأشار 
السيطرة وقمع الحراك السلمي، وأّدى االنتشار العشوايئ لألسلحة إىل تحّول العديد من 

الجماعات المسلحة إىل عصابات وميليشيات تسبب المشاكل والذعر بين الناس.

لهذا السبب، فقد أفاد البعض أنه ال توجد مخاوف من تغّير هذه القوى، بل على العكس 
يجب تغييرها وإنهاء تواجدها. أّما البعض اآلخر فقد أفاد أن هناك مخاوف من ظهور قوى 

مسلحة جديدة، ألن أي تشكيل مسلح يمّثل يف حد ذاته تهديداً للسلم األهلي.

المحافظة،  المسيطرة يف  القوى  بتغيير محتمل يف  المرتبطة  المخاوف  ولتجنب هذه 
اقترح المشاركون اتخاذ الخطوات التالية:

- ضرورة إنجاز الحل السياسي.
-  ضرورة تعزيز دور المؤّسسات والمجتمع المدين ودور القانون األمر الذي سيوفر االستقرار.
أجل  من  والضغط  العدائية  األعمال  ووقف  السالح  الفاعلة سحب  القوى  على  يجب   -

التوصل إىل حل سياسي وإعادة اإلعمار وتطبيق العدالة االنتقالية.
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خفض  لمناطق  األستانة  باتفاق  يتعلق  فيما  المدين  المجتمع  منظمات  دور   -
التصعيد: 

وفقاً لبعض المشاركين، لم تتمكن منظمات المجتمع المدين من االستجابة بفعالية للحد 
من العنف بسبب تقليص دورها من قبل النظام السوري. ونتيجًة لذلك، اقتصرت أنشطتها 
على األعمال اإلغاثية. باإلضافة إىل ذلك، عدم قدرة منظمات المجتمع المدين على لعب 
دورٍ هام بالنظر إىل كون أن معظم النشطاء المدنيين يتعرضون للتضييق واالعتقال من 

قبل النظام السوري.

ومع ذلك ، قال مشاركون آخرون إن منظمات المجتمع المدين قامت بعدة أدوار، مثل 
الحوار والسالم، والعمل على  لتعزيز  األطراف  بين مختلف  والتواصل  االنتهاكات،  توثيق 

حمالت إعالمية لتعزيز الوعي بين الناس بشأن قضايا حقوق اإلنسان.
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خفض  لمناطق  األستانا  باتّفاق  يتعلق  فيما  سوريا  خارج  السوريين  رأي 
التصعيد: 

أوالً-الالجئون السوريون يف تركيا:

تم إجراء 29 جلسة نقاش بمشاركة 314 شخص منهم )188 من النساء(، و88 شخصاً 
من ممثلي المنظمات المدنية.

- رأي الالجئين باتّفاق األستانة لمناطق خفض التصعيد: 
أفاد غالبية المشاركين أن االتفاقية لم تخفض من العنف يف أي منطقة تقريباً، فالبعض 
أفاد إنه يف مناطق ريف حماة الّشمايلّ وإدلب لم يختلف الوضع والقصف مستمر على 
تلك المناطق، وأجمع البعض اآلخر على أّن تجربة خفض التصعيد فاشلة باألصل، فهذه 
المعاناة قد ازدادت خاّصة يف اآلونة األخيرة، إىل حّد أّن الّنظام استخدم الّسالح الكيماويّ 

ضّد المدنّيين بحماية روسيا وإيران.

- الجهات التي تقوم بالقصف:
يف  مناطق  ومكثف  مستمر  بشكٍل  قصفت  السوري  النظام  قوات  أن  المشاركون  يرى 
دمشق وحلب وإدلب وحمص ودير الزور. إضافًة إىل تعرض بعض المناطق للقصف من 

قبل قوات سورية الديمقراطية وداعش وتركيا. 

- رأي الالجئين بالقوى المسيطرة على مناطقهم: 
انقسم المشاركون برأيهم يف القوى المسيطرة بين مؤيّد ومعارض، فالمجموعات المسلحة 
الّتابعة للّنظام مرفوضة كلّّياً. ومن ناحيٍة أخرى، الحظ المشاركون أن أغلب المؤيّدين لوجود 

مجموعات مسلّحة يف صفوف المدنّيين هم من المستفيدين من وجودها.

ووفقاً للمشاركين: 
- يف إدلب، هناك عدم رضا عام عن الجماعات المسلحة المعارضة الموجودة.

-  يف الغوطة، يدعم المدنيون الجماعات المسلحة المعارضة.
-  يف حلب ودمشق، يعاين المدنيون من حالة من القلق وعدم الرضا عن الوجود العسكري 

ونشر األمن.
-  يف بلديت عفرين وكوباين\عين العرب يف حلب ، فإن نسبة كبيرة من السكان غير راضية 

عن قوات سوريا الديمقراطية.
بشكل عام، هناك مخاوف كبيرة من أن القوات المسيطرة يمكن أن تتغير وأن الحكومة 
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السورية سوف تكون قادرة على استعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرتها.

ولتجنب هذه المخاوف المرتبطة بتغيير محتمل يف القوى المسيطرة، اقترح المشاركون 
اتخاذ الخطوات التالية:

1 - طمأنة المدنيين السوريين وتفعيل دور اإلعالم.
2 - توحيد الرؤى بين مختلف أطراف الطيف الثوري.

والصالحيات  سلطتها  تعزيز  مع  المحلية  للمجالس  والمحلي  الدويل  الدعم  توفير   -  3
التنفيذية الالزمة لمواصلة عملها بعيداً عن العسكرة والتسليح.

4 - التوصل إىل اتفاقيات للحد من العنف يف جميع المحافظات السورية، مع السعي إىل 
إيجاد حل سلمي.

- دور المجتمع المدين فيما يتعلق باتفاق األستانة لمناطق خفض التصعيد: 
باستثناء  يكون معدوماً،  يكاد  المدين  المجتمع  دور منظمات  أن  المشاركين  رأى بعض 
بعض محاوالت منظمات المجتمع المدين للتخفيف من معاناة المدنيين، وتأمين وصول 
صناع  إىل  صوتهم  وإيصال  المدنيين  تهم  التي  القضايا  ومناصرة  اإلنسانية  المساعدات 

القرار.
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ثانياً-الالجئون السوريون يف كردستان: 

عدد  وكان  نساء،   )210( منهم  شخص   )550( بمشاركة  نقاش،  جلسة   )37( أجراء  تم 
المشاركين من المنظمات المدنية هو )15( شخصاً.

- رأي الالجئين باتّفاقية األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
تبعاً للمشاركين، فإن اتفاقية األستانا أدت إىل انخفاض نسبي يف أعمال العنف وأدت أيضاً 
الرئيسية مثل حلب ودمشق. من ناحية أخرى، زادت  التي تربط المدن  إىل فتح الطرق 
المناطق، مثل مدينتي عفرين وكوباين  الخارجية يف بعض  القوى  االتفاقية من تدخالت 

والتي لم تكن مشمولة باالتفاق.

- رأي السكان بالقوى المسيطرة على مناطقهم:
الجماعات المسلحة يف المناطق الكوردية هي من أبناء المنطقة لذلك هنالك قبول من 
السكان لوجودها مع وجود تخّوفات، من اندالع صراع كبير بينها وبين النظام السوري من 
جهة، وبينها وبين القوات التركية من جهة أخرى، )حيث تستمّد إدارة هذه المنطقة فلسفتها 
وأسلوب إدارتها من فكر وفلسفة عبد هللا أوجالن المعتقل يف تركيا، القائد القومي الكردي 

 .)PKK وأحد األعضاء المؤسسين لحزب العمال الكردستاين

و   YPG الـ عنها مثل  المسلحة كمدافع  المجموعات  تؤيّد هذه  السكان  فئة من  وهناك 
YPJ واألساييش التابعة لإلدارة الذاتية، وهناك أطرف ضد عملها وتواجدها المستفّز للجار 
التركي الذي يتحجج بوجودها، ويقوم بالتدخالت العسكرية بين الحين واآلخر، فضالً عن 

التجنيد القسري.

أعرب معظم المشاركين عن مخاوفهم من حدوث تغيير يف القوى العسكرية المسيطرة 
بسبب االنتهاكات الواسعة التي من الممكن أن تقع.

ولتجنب هذه المخاوف المرتبطة بتغييرٍ محتمل يف القوى المسيطرة، اقترح المشاركون 
اتخاذ الخطوات التالية: 

حماية  على  تعمل  المحافظة  يف  المكونات  جميع  من  مكّونة  عسكرية  قوة  إنشاء   -  1
المدنيين. 

المصلحة  الصراع يف سوريا وأصحاب  الرئيسية يف  الفاعلة  األطراف  بين  إجراء حوار   -  2
وكذلك المكونات السكانية المختلفة، والتوصل إىل اتفاق سياسي بين مختلف القوى من 

أجل الحد من العنف.
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3 - التوصل إىل حل سلمي لألزمة السورية بحسب مقررات جنيف وقرارات مجلس األمن، 
وال سيما القرار 2254. 

4 - دعم الوحدات الكوردية وإقامة اتفاقات بين األحزاب الكوردية. 
5 - فرض منطقة حظر جوي.

- دور المجتمع المدين فيما يتعلق باتفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
االنتهاكات،  وتوثيق  مراقبة  يف:  المدين  المجتمع  منظمات  دور  يتمثل  للمشاركين،  وفقاً 
تعزيز عملية المصالحة، زيادة الوعي بين المدنيين لحماية أنفسهم أثناء القصف واألعمال 
اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  الدولية  للمؤتمرات  والتوصيات  اإلحصائيات  تقديم  القتالية، 

والدعوة لفتح ممرات إنسانية ورفع الحصار.

وهنالك من قال من المشاركين إن منظمات المجتمع المدين لم يكن لها دورٌ مهم يف ظل 
وجود قوى مسلحة ال تسمح بأي عمل دون تصريٍح منها. 
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ثالثاً-الالجئون السوريون يف األردن: 

تّم إجراء )15( جلسة مع الالجئين السوريين المتواجدين يف األردن )والذين ينحدر أغلبهم 
من محافظة درعا(، حيث شارك يف الجلسات )182( شخص؛ منهم )70( من نساء. 

- رأي الالجئين باتّفاق األستانة لمناطق خفض التصعيد: 
يف  خاصة  المدنيين  معاناة  كثيراً  خّفت  األستانا  اتفاق  وبعد  أنه  المشاركين  بعض  أفاد 
المناطق المشتعلة مثل درعا البلد وطريق السد. كما الحظوا أن النظام السوري توقف 
عن شن غارات جوية. والبعض أفاد أن الناس باتوا يشعرون ببعض األمان بعد االتفاق، 
لكن التطورات التي وقعت يف الغوطة الشرقية خيبت آمال الجميع وخفضت من مستوى 

إحساسهم باألمان.

- رأي السكان بالقوى المسيطرة على مناطقهم: 
فقدت  حين  يف  مقبولة،  المعتدلة  المسلحة  المعارضة  جماعات  بأن  المشاركون  أفاد 
الجماعات المتطرفة دعمها الشعبي. وبشكٍل عام، يرفض الناس وجود جماعات إسالمية 

متشددة باإلضافة إىل مظاهر التسلح داخل المدن.

كما أعرب المشاركون عن قلقهم من دخول قوات النظام السوري، أو الميليشيات اإليرانية، 
أو أي قوات أخرى تابعة لهم إىل مناطقهم. ولم يظهر آخرون أي قلق بشأن التغيير المحتمل 
للقوى المسيطرة ألنهم يعتقدون أن توزيع السلطة يتم االتفاق عليه من خالل التسويات 

غير المعلنة.

ولتجنب هذه المخاوف المرتبطة بتغيير محتمل يف القوى المسيطرة، اقترح المشاركون 
اتخاذ الخطوات التالية:

وجود ضامن دويل حقيقي للهدنة مع آلية مراقبة محايدة.  - 1
العمل على دعم الهدن من خالل وضع ضوابط لكل األطراف.  - 2

عودة الحراك المدين السلمي والحراك السياسي البحت بكل أشكاله.  - 3
تعزيز دور المجتمع المدين.  - 4

تقوية الجماعات المسلحة المعتدلة.  - 5
إيجاد أرضية مشتركة بين القادة المجتمعيين وقادة الفصائل المسلحة، وبناء الثقة   - 6

بين هذه المجموعات والسكان المدنيين.
ضمان مساءلة مرتكبي الجرائم المرتبطين بتلك المجموعات.  - 7
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- دور المجتمع المدين فيما يتعلق باتّفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
برأي البعض ال يوجد أي سلطة لمنظمات المجتمع المدين لوقف األعمال العدائية فهي 
تتبع سياسة النأي بالنفس عن دائرة الصراع العسكري، وربما يقتصر دورها على الدعوة 

للحوار وتهدئة النفوس.

وقال بعض المشاركين إن هناك هيئة إصالح تقوم بالتدخل لوقف القتال بين الفصائل 
وحّل المشاكل والعمل على إرساء السلم األهلي. 
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رابعاً: الالجئون السوريون يف لبنان: 

تم عقد 8 جلسات تشاورية، بمشاركة 96 شخص، منهم 48 نساء، وبلغ عدد األفراد من 
المنظمات المدنية 60 شخصاً. 

- رأي الالجئين باتّفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
أفاد بعض المشاركين بأن هذا االتفاق خّفف من معاناة المدنيين نوعاً ما يف البداية أي 
النظام السوري زادت من هجماتها على  أفاد بأن قوات  حوايل الشهرين، والبعض اآلخر 

جميع المناطق المشمولة باالتفاق.

- رأي السكان بالقوى المسيطرة:
أفاد بعض المشاركين أن االحتقان شديد من قبل المدنيين تجاه الحواجز والمجموعات 
أن  فرأى  اآلخر  البعض  أّما  وإيران،  اللبناين  هللا  حزب  لميليشيات  التابعة  المسلحة 

المجموعات المسلحة تتمّثل بالجيش الحّر، وهم مؤيّدون له.
رفض  أو  جزيئ  أو  كلي  تأييد  حول  المجتمع  يف  انقسام  وجود  رأى  من  هناك  أن  كما   
للمجموعات المسلحة؛ بسبب ممارسات بعض أفرادها، فعلى الرغم من اختالف اآلراء إال 
أن األغلبية تؤيد الجيش الحر ،وتقف ضد المجموعات المتطرفة. كما وجدوا أيضاً أن هناك 

مخاوف من دخول قوات النظام والمليشيات اإليرانية أو جماعات متطرفة إىل مناطقهم.

اتخاذ  المشاركون  اقترح  المسيطرة،  القوى  بتغيير  المرتبطة  المخاوف  هذه  ولتجنب 
الخطوات التالية:

1. توحيد الجماعات المسلحة المعارضة ضمن جيش وطني واحد، مع وجود تنسيق ودعم 
دوليين.

يف  المدنيين  تمثيل  يف  أساسياً  دوراً  ومنحها  المعتدلة  المسلحة  الجماعات  دعم   .2
المفاوضات والمؤتمرات.

- دور المجتمع المدين فيما يتعّلق باتفاق األستانا لمناطق خفض التصعيد: 
أفاد المشاركون بأن دور منظمات المجتمع المدين هو كالتايل: 

1 - الدعم اإلعالمي واالهتمام بالتوثيق.
2 - القيام بحمالت مناصرة التفاق وقف األعمال العدائية. 

3 - المشاركة يف فعاليات الحراك المدين.
4 - تشكيل لجان من الوجهاء يمّثلون المدنيين لتكون جهة تفاوض، ورفع الصوت لصّناع 

القرار.
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الخالصة العاّمة للمشاورات التي تّم إجراؤها: 

ما  لكن  العنف،  مستويات  خفض  تجاه  ملموسة  آثار  هناك  كانت  االتفاق،  بداية  يف   .1
كثر منهجية باستهدافه للمرافق المدنية والمشايف  لبث أن تغّير الوضع ليصبح العنف أ
والمدارس. وهنالك مناطق لم تدخل يف إطار االتفاق لذلك لم يشعر سكانها بأي فرق قبل 

أو بعد االتفاقية. 

كثر الجهات التي تقوم باألعمال العدائية هي قوات النظام مدعومة بحلفائها روسيا  2. أ
وإيران، وأيضا تركيا يف بعض المناطق، والفصائل اإلسالمية المسلحة. 

3. هناك تخّوف من تغيير القوى المسلحة الموجودة يف المناطق واستبدالها بقوة جديدة 
والخوف دائماً من النزعات االنتقامية تجاه المدنيين التي يحملها الطرف المسلح الجديد 

الذي سيدخل إىل المنطقة. 

4. الحلول التي يقترحها المشاركون، تتمثل ب:
الحاصلة  المشكالت  الحّل لجميع  الذي يشكل  للتوّصل إىل حّل سياسي وهو  العمل   -

حالياً.
- ضرورة إرسال مراقبين دوليين لمراقبة وقف األعمال العدائية.

- نشر أبراج مراقبة يف مناطق التماس.
- إخراج جميع الميليشيات األجنبية إىل خارج األراضي السورية. 

5. وعن أدوار المجتمع المدين، يرى المشاركون ضرورة أن يكون لمنظمات المجتمع المدين 
التصعيد  المحلية للتخفيف من حّدة  المناطق  المختلفة يف  القوى  التواصل بين  دور يف 
وتوثيق  رصد  وأيضاً  مسلحة.  نزاعات  من  تقي  وسطى  لحلول  الوصول  يف  والمساهمة 

خروقات االتفاقية، باإلضافة لدور المناصرة لقضايا المناطق المحلية. 
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التحليل القانوين والسياسي لمسار األستانا: 

البدء  العدائية يف سورية بما يعّول عليه يف  الرغم من أهمية وجود وقف لألعمال  على 
السوريين يف مختلف  بين  المركّزة  النقاشات  وبناء على  أن-  إال  انتقال سياسي،  بمسار 
يراِع  لم  وإيران؛  وتركيا  روسيا  من  كل  رعته  الذي  األستانا  مسار  السورية-  المحافظات 
قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تحكم تسيير األعمال العدائية يف المنازعات المسلحة 
غير الدولية، والتي تستند إىل أعمال ونتائج اجتماع المائدة المستديرة الرابع عشر بشأن 
القانون اإلنساين، الذي نُّظم وُعقد تحت رعاية المعهد الدويل اإلنساين يف 13و14 سبتمبر/
أيلول 1989 يف سان ريمو. وحّدد القواعد العامة المتعلّقة بتسيير األعمال العدائية، يف 

المنطقة أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية، والتي تتلّخص يف: 

اآلالت  المدنيين، وحظر  السكان  المدنيين، وحصانة  المحاربين واألشخاص  بين  “التمييز 
التي ال داعي لها، وحظر الغدر، واحترام وحماية أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين، وكذلك 
الوحدات الصحية ووسائل النقل الطبي، وحظر مهاجمة المساكن وغيرها من المرافق التي 
السكان  لبقاء  الضرورية  الممتلكات  المدنيون دون سواهم، وحماية  السكان  يستخدمها 

المدنيين على قيد الحياة، وتدابير احتياطية عند شّن أي هجوم”.  1

نصوص  إنفاذ  هو  والهدف  السورية،  المناطق  يف  االنتهاكات  َشْرَعنة  على  عمل  إنما 
االتفاقيات التي كانت تتم يف اجتماعات األستانا يف كل المناطق السورية، واضعاً مصالح 
الدول الضامنة السياسية فوق مصلحة المدنيين السوريين. األمر الذي يهّدد بمخاطر عدم 
وجود مسار انتقال سياسي حقيقي يأمله السوريون، ويعّولون عليه يف بناء دولة مدنية 

ديموقراطية. 

وبالعموم يمكن اإلشارة إىل عدة نقاط فيما يتعّلق بمسار أستانا:  2
- أوالً: هذه االتفاقية ساهمت يف زيادة المشاريع السياسية والعسكرية ذات الرؤى المتناقضة 
فيما يخّص شكل ومستقبل الحّل السوري، وأّججت الخالفات بين هذه األطراف المحلية 

واإلقليمية والدولية، وهو ما يزيد من هشاشة االتفاقية.

- ثانياً: َشْرَعن االتفاق وجود العديد من القوى اإلقليمية والدولية بالتدّخل يف األرض السورية 
وإقامة قواعد عسكرية لها، وهو أمر غير شرعي مالم يكن يف إطار اتفاق أممي ترعاه األمم 

المتحدة وبضمانة منها، تجيز بموجبه لهذه الدول التدّخل على األراضي السورية. 

 HTTP://HRLIBRARY.UMN.EDU/ARAB/ICCR2.HTM  - 1
2 - السوريون واتفاقية خفض التصعيد، تقرير خاص نشرته المنصة المدنية السورية بتاريخ 30 تشرين األول 2017 
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- ثالثاً: إن المستفيد األول من هذه االتفاقية هو النظام السوري وحلفاؤه، حيث شهدت 
مرحلة ما بعد االتفاقية تقّدماً واضحاً له على األرض السورية، باإلضافة لما بدأ الحديث عنه 

بما يخّص إعادة فتح العالقات الدبلوماسية معه. 

- رابعاً: إن مسار األستانا وطريقة تطبيقه عدا عن أنه يغطي على انتهاك حقوق اإلنسان 
يف سورية، إال أنه -من الواضح- يعمل على مبدأ حلول بدون مساءلة ومحاسبة لألطراف 
المنتهكة يف سورية، وخاصة جرائم الحرب، وجرائم استخدام األسلحة المحرمة دولياً، األمر 

الذي يهّدد مسار السالم، ويقّوض وجود دولة ديمقراطية يف المستقبل. 

- وأخيراً: إن الحديث عن موضوع إعادة اإلعمار من غير ربطها بموضوع الوصول إىل حّل 
سياسي، تنطوي على مخاطر جّمة يف استمرار الديكتاتورية و الحرب المدّمرة.


