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 swisspeace )سويس بيس(لسالم لالسويسرية ؤسسة مال

ألسباب المؤدية اتقوم المؤسسة بتحليل . ذات طابع عملي للسالم مؤسسة بحثية المؤسسة السويسرية للسالم هى
هام في تحسين المؤسسة إلى اإلستهدف . السلمي لإلتجاه تحويلهالاستراتيجيات  تضع كما أنهاالعنيفة  للنزاعات
  .النزاعات منع وتحويلقضيتا 

 Conflict Dynamics International الصراع الدوليةديناميات ة منظم

 تسويةنزاع و نشوب أي  تأسست لمنعلربح لهي منظمة مستقلة غير هادفة  الصراع الدولية ديناميات منظمة
وغيرها من  كنتيجة للنزاعاتمن المعاناة اإلنسانية التي تنشأ والتخفيف ، بين الدول وداخلها العنيفة النزاعات

  األزمات في جميع أنحاء العالم.

  netFarikBeirut. فريق بيروت

- يالنفس الدعمطوير ت علىيركز وهو فريق  ،المدنيين الخبراءفريق بيروت هو عبارة عن مجموعة من 
 األفراد من داممست مجتمع بناء أجل من ودمجهما البيئةتوجيه علم و  السالم وبناءوالثقافي  والتربوي االجتماعي
 .طبيعةالو  الجيرانيتزايد انسجامهم مع الذين المتوافقين و 

 تقديرالشكر و ال

ر، والسيدة/ ة هيلمولسار والسيدة/  ناصر، أبو متوليالسيد/  هذا التقريرإعداد المشارك في  المشروع فريقيود 
 والمشاركين ابالتالمق في المشاركينالتوجه بالشكر إلى  ناجي، ايسر والسيدة/ ، والسيدة/ ريم كاتخودا، هالل ليلى
كر إلى لتوجه بالشاكما يود الفريق ، الباحثين معهم نظر  وجهاتمجموعة التركيز على تبادل  مناقشات في
لىو على عملهم المفيد، فريق بيروت ن والمترجمين العاملين ضمن باحثيال لى دعمه عالسيد/ جاكوب أوزمان  ا 

لى ، و البيانات تحليلالثمين في  لو  ،البيانية الرسوماتفي  مساعدتهولر على ي يتونالسيد/ ا   رناى السيدة/ ا 
 .التحريريةهما تعليقاتعلى  ،حالج العزيز عبد عمرالسيد/ و ، فخال

وذلك  التنمية،ي مجال ف لتعاونلفنلندية  منظمة أكبر، الفنلندية سيةيالكن المعونةهيئة هذا التقرير  تفويضتولى 
لعدد أكبر  يدةمف تكون قد التقرير هذا نتائجحيث أن لجمهور إتاحة التقرير ل قررو قد . سوريا في عملها لدعم
 .فقط المؤلفينعلى عاتق  التقرير هذا محتوىعن  وليةئمستقع ال. الناسمن 
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 الملخص التنفيذي

ة ديناميات لماهيفهم ى تلك الجهات ذلك يكون لدلو  بشكل مباشر؛ للنزاعاتتتعرض الجهات المحلية الفاعلة 
 لحالة السورية حيث يمارس عدد منعلى اهذا ينطبق و التي يتعين التعامل معها لبناء سالم مستدام.  النزاع

عمليات العنف في أقصى استمرار  لبناء السالم على الرغم منمهمة  أنشطة  الجهات الفاعلة داخل البالد 
 أسباببشأن  اوتصوراته المحلية الفاعلة الجهات هذهالمعرفة برفع مستوى  إلى الدراسة هذهتسعى  و. درجاتها
 .التي تمارسها تلك الجهات المحلية السالم بناء أنشطةا فهم وكذنتائجه و العوامل المحركة له و  النزاع

عات لمجمو  نقاشكما تم عقد جلستي . سوريا داخلسوريون  باحثون أجراهاة مقابل 143 على التقريريرتكز هذا 
 الجهات تضمنت. البالد داخل شبكات لديها التي السورية و المدنية األهلية المنظمات مع لبنانداخل تركيز 

 لمجتمعاالشخصيات القيادية في  -التي تم تحديدها- السالمفي مجال العاملة و األساسية  المحلية الفاعلة
الوطنية  ةالمصالح ووزارة المحلية والمجالس المدني المجتمع ومنظمات الشبابية المبادراتئية و النسا والمبادرات

 سراح طالقإل المفاوضات بينالفاعلة  الجهات هذهفيها  تشارك التي األنشطةتتنوع  .المنبثقة عنها لجانالو 
 الخطاب هةومواج السلمية القيم وتعزيز والوساطة، النزاع وتسوية ،والمختطفين المحتجزيناألشخاص  وتبادل
 .اإلنسان حقوقأنشطة و  ،يةالتنمو  اإلغاثةأعمال و  ،الطائفي

 األيديولوجي، ستقطابواال ،والعنفالتسلح في  الحالية البيئة فيالمشاركون  ذكرها التي الرئيسية التحدياتتمثلت 
أمام  اضحةو  عقباتتخلق  التي االقتصادية والصعوباتريعة، الم اإلنسانية والظروف، وعدم القدرة على التنقل

بارزة  ولوياتأ إلى التحديات هذهتحولت تحقيق نتائج مثمرة. ل السالمالعاملة في مجال  المحلية الفاعلة لجهاتا
 األولوياتذه ، وتمثلت هوالدولي الوطنيالمستويين  على الفاعلة الجهاتوتم نقلها إلى  نو المشاركذكرها  واضحة

ية، كانت الرئيس حتياجاتاالعن  وعندما ُسئلوا .وطني حوار بدءو  األجنبي العسكري والتدخل العنف إنهاءفي 
 التنظيمية دارةاإل قدرات وبناء ،واللوجستية المالية الموارداألكثر ذكرا  في كثير من األحيان هي  الخمسة الجوانب

دارة و  رورة ضو اللزوم،  عند المؤسسي والدعم ،األخرى المبادرات مع أفضلمن أجل ارتباط  والدعم ،اتالمشروعا 
 .عالماإل وسائل مع بناءةال مشاركةال

 الجهات هذه التقرير أيضا  أنُيظهر  السالم، بناءلالمحلية  مبادراتللرائع على وصف إلى جانب اشتمال التقرير 
بالنسبة دا  المهم ج منلذلك، . ةالحاليالظروف ظل  في المؤقت االستقرار من صغيرةا  جزر مثل باألحرى ت الفاعلة

في  الفاعلة المحلية الجهات هذهتبين أن الدولي  الصعيد على الفاعلة العناصر حركهاالتي ت السالم عملياتل
 فقد. توياتالمس جميع على المختلفة المبادرات لربط أقوى شبكات لبناء المبذولة الجهود دعمأن تو  السالممجال 
 من غيرةالص الجزرتحول و ، بشكل أكثر استدامة محلي سالم بناءمكن فيها تُ ظروف  توفير علىهذا  يساعد

 .السالم من أكبر مناطق إلى االستقرار
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 المقدمة -1

ل معها يتعين التعام التي النزاعفي كثير من األحيان بشكل مباشر لديناميات  1المحلية الفاعلة الجهاتتتعرض 
درجة مائعة بالصراع  دينامياتأن  حيث السورية الحالةباألخص على  هذا ينطبق و. دائم سالم بناء أجل من

علي الرغم . يطرةسمال العسكرية السلطاتتنوع و  التاريخيةالوقائع  بسبب اإلقليمية لمناطققاصرة على او كبيرة 
من استمرار القيود األمنية وتصاعد مستويات العنف وسفك الدماء داخل البالد، إال أن عدد ا من السوريين 

  .بارزةأنشطة بناء السالم يشاركون في 

بدأت الجهات الدولية الفاعلة مؤخر ا في النظر إلى ديناميات الصراع المحلية، في حين تزايد تأكيد المشاركين  
المتزايد  ماالهتمامن  الرغم وعلى. ات السالمدر وعلى إمكانية توطين مبا في عملية السالم على أهمية شموليتها

 توجيه لىإ الدولية الفاعلة الجهاتتميل  السالم، بناءلالمؤلفات والممارسة العملية  في المحلية الدينامياتب
ين أساسي شركاءك والعسكرية السياسيةالنخب  وتحديدلنزاع الوطنية والجغرافية السياسية ل بعاداأل إلىاهتمامها 

لشامل ا تحليلخالية من الفي كثير من األحيان  النزاعتظل أساليب تسوية  لذلك،. 2السالم صنع أجل منلها 
 الدراسة هذه تسعى. 3دون استغالل السالم بناءالمحلية ل قدراتويظل عدد هائل من ال المحلية الفعلية لجهاتل

 سوريا اخلد السالم بناءلفاعلة ة جهما يمكن اعتباره لأفضل  فهمإلى التوصل  حاول، وتالفجوة هذه سد إلى
 .عليها التأثيرالتي تحاول  دينامياتالو للنزاع  اتصوراته ونقل

 يةالشباب المبادراتئية و النسا والمبادرات المجتمع قادة مثل الفاعلة الجهات من مجموعة الدراسةتضمنت 
ها والتي تتمثل أهداف ،المنبثقة عنها لجانالو  المصالحة ووزارة المحلية والمجالس المدني المجتمع ومنظمات

 لمجتمعا منظمات على األول المقام في التقريريركز فال  المعنى هذاالمعلنة في تعزيز السالم. وفي إطار 
نما يالمؤسسية  المدني  السالم ناءب في تسهم التيالجهات الفاعلة و  األنشطة من واسعة مجموعةاستيعاب  حاولوا 
والتي  لمدنيا المجتمعمن  الفاعلة لجهاتإعداد خريطة تمثيلية لإلى التقرير  هدفي الو . اليومية أنشطتهاعبر 

                                                           
 وليس الوطنية نظرا  لحقيقة أن مجال أنشطتها يركز على المستوى دون الوطني. المحلية الفاعلةيشار إليها بالجهات  1

Ambiguity and Identity. In:  -Conflict Peacebuilding -Chetail V. (2009) Introduction: Post هذا موثق على سبيل المثال في 2

Chetail V (ed) Post-Conflict Peacebuilding. A Lexicon. Oxford: Oxford University Press, p.10; Bendix D. and Ruth 

S. (2008) Deconstructing local ownership of security sector reform: a review of the literature. In: Studies IfS (ed.) 

African Security Review. Pretoria: Institute for Security Studies, p.99; Autesserre S. (2010) The Trouble with the 

Congo: Local Violence and the Failure of International Peacebuilding, New York: Cambridge University Press, p.10-

12, 43, 247; Von Billerbeck S. (2011) Whose Peace? Local Ownership and UN Peacebuilding. Journal of Intervention 

and Statebuilding: p.329;Mac Ginty R. (2011) International Peacebuilding and Local Resistance: Hybrid Forms of 

Peace, Basingstoke: Palgrave Macmillan, p.10, 87. 
 consensus building, London conflict -Post -Donais T. (2012) Peacebuilding and Local Ownership انظر على سبيل المثال 3

and New York: Routledge Taylor & Francis Group, p.41. 
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نما يشتمل أيضا  على جهات ةالرسميصبغة ال ذات الحكومية غير المنظماتعادة  ما تكون متعادلة مع  ، وا 
 .الدولية الفاعلة الجهات أضواءبعيدا  عن  السالم أجل من تعملأقل  ةرسميصبغة فاعلة أخرى ذات 

 لبناء المحلية ةالفاعل والجهات السوري المدني المجتمعالحالية بشأن  لتقاريرتقرير مكمل لك التقرير هذايأتي 
النزاع المتعلقة ب واألنشطة والمواقف التصوراتأنه يعبر عن أولهما : جوانب ةثالثفي ذلك يظهر ، و 4السالم

 علىأنه يركز  ماثانيه و، البالد داخلتسوية النزاع  أنشطةالسالم و  تعزيز فيالمشاركون  نو السوريوالتي تبناها 
 عليها طرتسيأنه يغطي عدة مناطق  ثالثهما و، رسمية كثراأل واألنشطة المنظماتا وكذ الرسميةغير  المبادرات

 منمتنوعة  مجموعةكما يتناول  .(أدناه 1 الخريطة انظر) 5الحكومةجهات غير حكومية وجهات تسيطر عليها 
 .األيديولوجيةمن مختلف الشرائح  الفاعلة الجهات

 دينامياتقة لرؤى متعم السالمفي مجال  المحلية الفاعلة الجهاتبشأن  التقريرالتي يتضمنها  مناقشةالتعرض 
 جهاتال إلىنتباه اال لفتوعبر . أوسع نطاق علىسوريا  داخل السالم بناءالمتواصل ألجل  والعملالنزاع 

السورية  فاعلةال الجهات بينإقامة شبكة  فرص تعزيز نأمل السالم، بناء في المشاركةتنوعة الم المحلية الفاعلة
المحلية  لجهاتل الرئيسية األولويات تحديدعبر  الدولية البرامجعالقة  تحسينوكذا  السالمالعاملة في مجال 

 معرفةلق في خ التقرير هذامن النهائي هدف يتمثل ال المعنى، هذاإطار  فيو . السالمالعاملة في مجال  الفاعلة
 .سورياداخل  السالم بناء مجال وثغرات وفرص طبيعةب أفضل

الرئيسية  الفاعلة المحلية لجهاتايبين أو يوضح ، ثم المستخدمة لمنهجيةفي بدايته مقدمة موجزة ل التقريريعرض 
 شركائهاو  وأنشطة هذه الجهات والسالمللنزاع  اتصوراتهالتي تم تحديدها مع عرض السالم  مجال في العاملة

تقديم  كيفيةلؤى متعمقة بر  التقريروينتهي . هاواحتياجات هاوأولويات تواجهها التي الرئيسية التحدياتباإلضافة إلى 
 .تحديدها تم التي المحلية الفاعلة لجهاتأفضل لدعما   الدولية الفاعلة الجهات

 المنهجية -2

                                                           
 Center for Civil Society and Democracy in Syria (2014) Building Peace within Syrianانظر على سبيل المثال   4

Communities. Gaziantep, available at: http://ccsdsyria.org/files/peace_resouces_report_en.pdf;Citizens of Syria 

(2015) Mapping the Syrian Civil Society Actors – Phase One. Berlin, available at: 

https://citizensforsyria.org/OrgLiterature/CfS-mapping-phase1-EN.pdf; Khalaf, R.; Ramadan, O.; Stolleis, F. (2014) 

Activism in Difficult Times: Civil Society Groups in Syria. Istanbul / Beirut: Badael Project and Friedrich-Ebert-

Stiftung, available at: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/11162.pdf. 
ة مسمى "النظام" لإلشارة للحكومة السورية الحالية، في حين يستخدم يستخدم الكثير من المشاركين حتى أولئك الذين يعدون موالين للحكومة الحالي    5 

 " الحكومة" أو" زيةالمرك الحكومة" مصطلح نستخدمغالبا  ما س ،ولكي يتحقق الغرض من هذا التقرير . آخرون تسمية "حكومة األسد" في إشارة إلى الشئ نفسه
 .الحالية السورية الحكومة إلى لإلشارة
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 صوراتتورسم  المالحظات من أنماطالتعرف على  الغرض منها، تفسيرية منهجية علىهذا التقرير  يرتكز
ما يعرض ك ، البياناتتجميع وتحليل  تم كيف بإيجاز القسم هذالخص ي. ثابتة حقائقوليس  نظر ووجهات
 .الدراسة هذه نتائجكان لها تأثير على  التي الرئيسية التحديات

 تجميع البيانات 2-1
مارس هري شعبر فريق من الباحثين السوريين داخل سوريا خالل الفترة بين تجميع البيانات  فريق بيروتتولى 

والشكل  1)انظر الخريطة  بسوريا مناطق ةستمقابلة في  143أجرى الباحثون وقد . 2015 من عام وسبتمبر
مت تم تحديد المناطق التي ت. لبنان داخل تركيز لمجموعات نقاش جلستيكما تولى فريق بيروت عقد (. 1

إعداد  وقت اسوريوالنزاع في  السالمواألهمية النسبية لديناميات  بحسب درجة الوصولتغطيتها داخل سوريا 
دلب، حلبتا محافظ( 1هذه المناطق هي: ). الدراسة  الريفية المناطق) دمشق ريف( 3) دمشق،مدينة ( 2) وا 

( 6، )الزور دير محافظة( 5) ،(والسويداء القنيطرةو  درعا محافظات) سوريا جنوب( 4) ،(دمشقب المحيطة
 (.حماة محافظة) السلمية
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 خريطة 1: عدد المشاركون بحسب المنطقة الجغرافية

 
 

 بينهم من ار  محاو  سبعين من أكثر مع مستفيضة ومناقشاتالمقابالت بعد مشاورات مشاركين في تم اختيار ال
وضع  يف جميعا   ساعدوا، وقد على األرض وباحثين السالم بناءفي مجال  فاعلة وجهات نيومحلل نيصحفي

 لمقابالتاتم إجراء . ينمحتمللمشاركين  و إعطاء توصيات سوريافي جميع أنحاء  السالم بناء مبادراتخريطة ل
 .وتحليلهاوتشفيرها  اإلنجليزية اللغة إلى ترجمتها ثم العربية باللغةكتابتها و 

الجوانب  يفالتي تم تسجيلها  المشاركين وأنشطة ومواقف تصوراتاإلمكان من  قريبا  قدر البيانات تحليلظل 
. لتقريرإعداد ا رةفت نطاقبسبب بشكل متعمق  البيانات جوانبلم يتم تحليل جميع و . الدراسةأجريت فيها  التي

 .المقابالت في مشاركينالعلى ُطرحت  التي الرئيسية األسئلةالمتعلقة ب النتائج لىع عامةنظرة   التقريروفر يولذلك 
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 شكل 1: توزيع المشاركون بحسب المنطقة

 
 ظروف المحيطةوالالتحديات  2-2

والظروف  ،المصطلحاتالجوانب الحساسة في استخدام : هما مترابطين رئيسيين تحديين واجهت عملية البحث
 .كبيرةة جوالمتغيرة بدر  منةاآل غير

ها من شأن غير في ذلك شأنها  سوريابدرجة كبيرة داخل  وُمسيسة قضية حساسة المصطلحاتتمثل  : أوال   
تتصاعد  أن مكني السالم ببناء المتعلقة القضايا مناقشة فيفمشكلة ماهية اللغة التي ستستخدم . نزاعاتالظروف 

تنظيم  ةوسيطر  المعارضةمعينة من  فصائلو  مركزية لحكومة الخاضعة المناطق في أمنيةمخاطرة  مستوى إلى
لشخص بحسب المنطقة وا المقابالت إجراءأثناء  المصطلحاتبإجراء تغييرات على  الباحثونولذلك، قام داعش. 
 .المشارك

 منطقة كل لىع تؤثروجود خصائص  مع البالد أنحاء جميعليشمل  مختلفة بطرق سوريا فيتطور النزاع  : ثانيا  
 مناطقال عضب فيبدرجة كبيرة بالمرور غير اآلمن والمقيد  تغير الظروف ارتبطالتغير. دائمة  بيئةظل  في

 عنيفا   قتاال   تشهد الشمالية المناطق كانت ،2015 عام منتصف في لبحثأثناء إجراء او . الدراسةالتي شملتها 
دلب حلبتي محافظ في المقابالت إجراء كانواضح. كما  بشكل  مجموعاتلالكثير من ا وجود بسببا  جدا  صعب وا 

 مقابالتلا إجراءواضحة في  تتحدياكما كانت هناك التحرك.  على المفروضة والقيود الجوي والقصف المسلحة
 ألنة المعارضاألجزاء التي تسيطر عليها مركزية و ال حكومةال عليها تسيطر التيمدينة حلب  من أجزاء في

 .الباحثين إلى التحدث فيالريبة درجة عالية من لديهم  كان السكان
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 وعةمجمبحسب  دمشق ريف إلى محدودا   المرور كما كان. ا  متوقعحسبما كان حدودا  م دمشق مدينةالمرور ل كان
 قصفوالالحكومة المركزية تفرضه كانت الذي  الحصارأن كما . على المنطقة سيطرةمال مسلحةال معارضةال

 .ا  صعبأمرا   الدخول لهذه المناطق منجعلت  جميعها  مستمرةال العدائية واألعمال المتكرر
 ذات ائرالعشمع  تاريخلما لها من  الجنوبمحافظة درعا في لداخل  كان الوصول أسهل نسبيا  وعلى النقيض، 

 قنيطرةال فيو . آمنا   الطريقكان  مقابلة، إجراءعلى  رسمي اتفاقأن تم التوصل إلى  بمجرد، . ولذلكالنفوذ
في وضع  مقابالت إجراء في صعوبة المعارضة فصائل بينالدائر  العنيف القتالخلق  بها، المحيطة والمناطق

 حيث من سهلأ السويداء في المقابالت إجراءكان . وعلى النقيض، المجتمع قادةخالف  أشخاص مع آمن
 مستويات أنويرجع ذلك إلى  السالم ببناء المتعلقة األسئلة على لإلجابة األشخاص استعدادالفعلي و  الدخول
 .نسبيا   أقلالدائر كانت  العنف
م أجزاء معظ علىش ة تنظيم داعسيطر  بسبب الزور دير في مقابالتإلى حد بعيد إجراء  الصعب من كانوقد 
 خرىاأل مناطقكانت الو . مقابلة 16 إجراءالقدرة على الباحثين  لدىكان  . وعلى الرغم من ذلك،محافظةال

 ركةح، األمر الذي كان يشل لها ةالموالي القواتو المركزية  الحكومة فرضتها مشددة أمنية إجراءاتمحاصرة ب
  .ينالمدني

هي  يالوطن الدفاع قوات. ومع ذلك وعلى أرض الواقع، قيل أن المركزية الحكومةكانت السلمية تحت سيطرة 
يكون ذلك  ربماو  نسبيا   سهلبشكل  سلميةال في المقابالتأجريت  عام،قوات األمن الرئيسية المسئولة. وبوجه 

 أن المدينة تشهد الكثير منمن على الرغم و  ذلك، إلى باإلضافة. التاريخية التعدديةها تقاليدراجعا  إلى 
ا  مسرحلم تكن  كما الحكومية الهجماتمن جانب من القمع شديدة عرضة لدرجة  المدينةلم تكن  المظاهرات،

 وقت إجراء البحث.للوجود العسكري 
 أطراف بناء السالم السورية -3

. سوريا في ةالمحلي السالمأطراف بناء  مجموعة فهم إلى سعتتمثيلية فقد متعمقة أو ليست  الدراسةأن في حين 
األطراف السورية التي يمكن النظر إليها على أنها تشارك في تشجيع األساليب قامت الدراسة بتقييم لذلك و 

 والقيم الشاملة داخل سوريا سواء بطرق رسمية أو غير رسمية.السلمية 
الجهات  تم تحديد فئاتعلى المقابالت التي أجريت وجلستي نقاش مجموعات التركيز اللتين عقدتا، وبناء   

 منظمات (4، )الشبابية المبادرات (3، )النسائية المبادرات (2، )المجتمع قادة (1)الفاعلة على النحو التالي: 
ة إعداد قائمولكن . عنها المنبثقة واللجان الوطنية المصالحة وزارة (6، )المحلية المجالس (5، )المدني المجتمع
 سالمتعمل دائما  على تعزيز الهذه الجهات  أنفي بناء السالم ال يعني ضمنا   المحلية الفاعلة الجهاتبهذه 

لجهات اومع ذلك، فقد شاركت تلك في بعض األحيان. المزيد من النزاعات منها قد يثير فالبعض  ،أنشطتهاب
 ا الدراسة.تسوية النزاعات في المناطق التي شملتهتشارك في  وفي بعض األنشطة التي تعتبر أنها تعزز السالم 
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 قادة المجتمع 3-1

)انظر  في قطاع األعمالشخصيات بارزة وشخصيات دينية وقادة عشائر وجهات فاعلة تضم فئة قادة المجتمع 
 اهلهذه الجهات الفاعلة تأثير داخل مجتمعاتو وشيوخ وشباب. ء ونسا على رجالهذه الجهات تشتمل . 6(2الشكل 

 مكانتها التقليدية داخل المجتمع. أو  المروربسبب موارد معينة أو القدرة على 

 قادة المجتمع: تصنيف 2شكل 

     
من حيث  اارز  ب دورا  دائما  ما يكون لها تأثير قيادي داخل مجتمعاتها كما أنها تلعب أن هذه الجهات الفاعلة يبدو 

اء المناطق وفي جميع أنحمحلي والتوسط في النزاعات وتعزيز القيم السلمية. الحد من النزاعات على المستوى ال
ر الشخصيات البارزة وشيوخ العائالت يلعبون الدو ذكر المشاركون في أغلب األحيان أن "التي شملتها الدراسة، 

ذكر أحد قادة المجتمع أنهم يعملون في كثير من األحيان األكبر في حل المشكالت والنزاعات". وفي درعا، 
الناس بأن الخيارات العسكرية ال تصب في مصلحة أي عن طريق "إقناع وذلك النزاعات تخفيف حدة على 

سارعنا إلى  ]...["منذ بدء التوترات في منطقتنا قائال   أيضا  حد قادة المجتمع ذكر أ، السويداءطرف". وفي 
حدوثها وتسوية الخالفات االستفزازية". الحتواء المشكالت قبل  ]...[ذوي النفوذ من االتصال بأصحاب المصلحة 

 تقلينالمع عن لإلفراج المفاوضات فييشاركون في كثير من األحيان  المجتمع قادة كان وحلب، إدلبوفي 
 .المختلفة المسلحة الفصائل بينتوسط وال النزاعاتوتسوية  والمختطفين

                                                           
على أنها شخصيات بارزة، بيد أنه في إطار هذه الدراسة، تضمنت في قطاع األعمال كما يمكن النظر إلى قادة الدين وقادة العشائر والجهات الفاعلة  6

لخلفيات ا وهم ينحدرون من مجموعة واسعة من، فئة الشخصيات البارزة من ليسوا مدرجين ضمن الفئات الثالث األخرى لكن ال يزال لديهم تأثير فردي
 والمهن.

قطاع األعمال
5%

قادة العشائر
12%

الشخصيات البارزة 
63%

الشخصيات الدينية
20%
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ن في جميع المناطق داخل سوريا. وفي حيثابتة مستقرة أو وعلى الرغم من ذلك، فإن فئة قادة المجتمع ليست 
العشائر  التقليدية مثل المتعلمين وشيوخبأنهم الشخصيات البارزة الكثيرون من المشاركين قادة المجتمع عرَّف 

ن أو العسكرييمع عالقات تربطهم هم األشخاص الذين بأنهم وصف آخرون قادة المجتمع  والعائالت القوية،
أدوار بنيابة  عن مجتمعاتهم، الذين يعملون كما يضطلع المهنيون، كالمحامين أو األطباء . معهملهم مكانة جيدة 

أنا قادر على لعب دور في عمليات الوساطة  وقد ذكر أحد األطباء في حلب قائال  "كأطراف في بناء السالم. 
 أي مصاب أثناء المظاهراتعلى عالج  اقمت بعالج المتظاهرين قبل ظهور األسلحة. وقد كنت معتادا  ألنني 

  ". الجيشقمت بعالج أفراد من حتى أنني  ،داخل عيادتي

قادة المجتمع يكون لهم تأثير إيجابي على بناء السالم، اعتبروا بدرجة كبيرة أن المشاركين  نأمن على الرغم 
وضح أحد أوقد مزيد من النزاعات. الخلق سلطتهم بطرق تسهم في وظفون ذكر البعض أن هناك قادة معينين ي

يخدم العسكريين  تحريضيا   دورا   ]قادة المجتمع["في بعض الحاالت، يلعبون بقوله المشاركين في المقابالت ذلك 
لخص و  ه.ب مسلما   ايجب أال تكون أمر  شرعية قادة المجتمع في بناء السالم إلى أن  أكثر من المدنيين" مشيرا  

. ]المحلية[اعات وكذا في تسوية النز في تعزيز ثقافة السالم  ا  رئيسي   زعماء الدين دورا  لعب "ذلك بقوله آخر مشارك 
عدة ديد على الرغم من تحه في التصعيد الطائفي". يشير هذا إلى أنومع ذلك، فقد أسهموا في بعض األحيان 

ل دورهم ، يتعين تحليفي بناء السالم محليا  مهمة  قادة المجتمع بأنهم شخصيات فاعلةمن مشاركين بوضوح 
 .على حدةعلى أساس كل حالة 

 المبادرات النسائية 3-2

لهذا التقرير إلى  ي أجريذالبحث ال ىسعوقد . 7في المجتمع المدني فاعال   كانت المرأة السورية عضوا   ،تاريخيا  
مج دالفاعلة في مجال السالم وكذا إلى تقديم لمحة عن مواقف الرجال والنساء حيال النسائية األطراف تحديد 

  المرأة في بناء السالم.

بالمشاركة الضئيلة للمرأة في  ، األمر الذي يوحيفقط %14 الدراسة هذهفي ات لمشاركاإلجمالية لة نسبالبلغت 
 تتوصل لتيا تلكمع  النتيجة هذهتتشابه . درجة الوصول إليها أقلغير بارزة أو أن أنها عملية بنا السالم أو 

 ،مسحهمتم التي  مدنيال مجتمعمن ال مجموعة 94 بين من أنهأوردوا في التقرير  حيث وآخرون فخال إليها

                                                           
7 Kawakibi, S. (ed.) (2013) Syrian Voices From Pre-Revolution Syria: Civil Society Against All Odds. Special 

Bulletin 2, Knowledge Programme Civil Society in West Asia, available at: 

https://www.yumpu.com/en/document/view/42162973/download-pdf-quotspecial-bulletin-2-salam-kawakibi-6-5-13-

hivos. 
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في كانت المرأة و . منها %54 بينما مثلت عضوية المرأة األقلية في نسائيةال مشاركةمن ال منهم %31خال 
 .8على النساء فقط مقتصرةفقط مشاركة  %7بينما شكلت  ،تشكل أغلبية األعضاءفقط من المنظمات  8%

 شكلبين وحسبما ي. يًّاحال سوريا في المرأةلدمج واقع ا عسير ا  المرأة دورحيال  المشاركين مواقف بعض عكست
معظم الناس " مثل بعبارات" السالم؟ بناء فيللمرأة دور  هل" سؤالال على المشاركين من %32 أجاب ،3

 ساءالن" مثلعبارات أخرى  و" مسلحون اآلن، ولم يسبق أن كان للمرأة دور ا سوى العناية بالمنزل واألطفال
 داخل بيوتهن". مشغوالت

 : دور المرأة في بناء السالم3شكل 

 
لى الرغم ع ،بسبب الظروف العسكرية المحيطةتقلصت قد ذكرت المشاركات أن المساحة العامة المتاحة للمرأة 

 ومهمش ا  دور المرأة ضعيف جد  ذكرت إحدى المشاركات "و أن هذه المساحة تختلف من مكان إلى آخر. 
ذكرت و يمنعها من المشاركة".  ]المسلح[كما أن الشباب  وتقتصر فاعلية دورها على المستوى الفردي فقط،

 "تتحكم في تحركات المرأة وتراقبها مما يحد من أنشطتهاأن الجهات الفاعلة المسلحة " على األقل  ةمشاركة واحد
اأن أصبح النزاع بمجرد بدأت المشاكل ذكرت امرأة أخرى ".  ات في المظاهر مهم . قبل هذا، كان لنا دور مسلح 

 عاد دورنا إلى المطبخ وغيره من األماكن". فقد اآلن ، أما السلمية

يوجد دور للمرأة في ( أنه ال يزال %57,9)المشاركات  ذكرت أغلبيةحتى في ظل هذه الظروف، ومع ذلك، 
لرغم على اوحسبما ذكرت المشاركات، هذا الدور. نوع من تباين المواقف حيال ماهية على الرغم بناء السالم 

ألحرى حيث أن المساحة المتاحة للمرأة هي باواقع ا ثابت ا فهذا ليس أن المساحة المتاحة لنشاط المرأة قد تقلصت، 
ي المناطق فالمرأة ف؛ المناسبةتتوصل فيها المرأة إلى طرق جديدة لوضع نفسها في المكانة منطقة تفاوضية 

                                                           
8 Khalaf, R.; Ramadan, O.; Stolleis, F. (2014) Activism in Difficult Times: Civil Society Groups in Syria. Istanbul / 

Beirut: Badael Project and Friedrich-Ebert-Stiftung, available at:http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/beirut/11162.pdf, p.22. 

ال يوجد دور
32%

يوجد دور
58%

غير مكترث
10%
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د القتال امرأة ضخمسين وفي منطقة أخرى، تظاهر أكثر ن سوريا على سبيل المثال كانت فاعلة جدا . الكردية م
تخفيف من حدة على ال االمتبادلة بين الفصائل المسلحة وانتهى األمر بأن كان لهذه المظاهرة تأثير   واالعتقاالت

للتحدث عن التحديات المرتبطة لي من الشابات إلى المجلس المحتوجهت مجموعة الموقف. وفي حالة أخرى، 
قضايا ي البمنع بناتها من التدخل ف هنعائالت لمطالبة قادة الكتائباألمر الذي دفع  بوجود مسلحين في مدينتهن.

رفض معظم اآلباء تنفيذ هذا األمر وعقدوا اجتماعات مع المجلس المحلي. وفي نهاية األمر، تم السياسية. 
. كما بدرجة أكبر من الناحية االجتماعية مقبوال  هذا القرار اعتبر و اتخاذ قرار بتدريب النساء في أعمال اإلغاثة 

ا  اُذكر أن النساء يلعبن دور   عادتهم إلعن يدين "أوالدهن بعإبقاء في مهم  ى األسلحة والحرب والقتل والتدمير وا 
 مدارسهم وألعابهم".

يشاركن في المقام األول في أعمال  المقابالت في اتالمشاركالنساء كانت ، 4حسبما يتضح من شكل بالفعل و 
السلمية ومواجهة الخطاب الطائفي وأنشطة حقوق اإلنسان وتسوية النزاعات  اإلغاثة والتنمية وتعزيز القيم
ة منقذأو  ةسلبيية إما ضح اعلى أنهمرأة أنه قد يكون في محله أن ننظر إلى الوالوساطة. تبين هذه األمثلة 

ي المجتمع فالمرأة تتوصل إلى طرق مبتكرة لتعزيز السالم ف ،بدرجة كبيرة جدا  لتفاوت دورها وتأثيرها  ة نظرا  جماعي
ك، ومع ذل فعال على الرغم من المعوقات.وظف المساحات التي يمكنها الوصول إليها على نحو وتاألوسع 

، إحدى الحاالت فيبني السالم. ت دائمانظرة  خالية من النقد وكأنها نفسه عدم النظر إلى المرأة  الوقتيتعين في 
م على أنهالحاملين للسالح  أو تصور جميع المشاركين في المظاهراتطاعنة في السن قصة  امرأة أقرت 

دوار يجب تحليل أوعلى غرار الجهات الفاعلة األخرى،  على العنف والكراهية. حرض ، األمر الذي"إرهابيين"
 .بطريقة افتراضيةمجرد وليس نقدي ا المرأة والمبادرات النسائية تحليال  

 

 : المجاالت الرئيسية ألنشطة المبادرات النسائية4 شكل
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 المبادرات الشبابية 3-3

الذي  مرهن في تقريو وآخر  فخال توحسبما ذكر . سوريا في السالم بناء فيبشكل بارز عامال  فعاال  الشباب 
الدور . 9اعام   30و 16تراوح متوسط أعمار األعضاء بين  مجموعة من المجتمع المدني، 94شمل بالمسح 

لية على أنها إلى االنتفاضة األصالكثيرون من السوريين نظر و  جيدالبارز الذي لعبه الشباب تم توثيقه بشكل 
 .10"هورقإليه على أنه "صامت وسلبي ومُينظر كان سنا  جيل أكبر  ، وذلك في تناقض صارخ معشباب"ال"ثورة 

ف األمنية بالظرو تأثر تتفاوت و تلعب دور في بناء السالم داخل سوريا لالشباب مواصلة فإن درجة  ،ومع ذلك
هري إلى الشباب كعنصر جو في ريف دمشق،  ا، خصوص  المقابالت في المشاركينأشار بعض  بدرجة كبيرة.

ذكر مشارك أن تحدث". و  هذه الثورة المباركةما كان لدون الشباب، باء السالم قائلين "نفي االنتفاضة وحركات ب
باب في منطقة معينة، فهذا يؤكد أن الشتحقيق السالم ول فكرة حعندما ترى طالب الجامعة يلتفون " آخر قائال  

حرض عن عدم ثقتهم قائلين "الشباب يآخرون عبَّر  لسالم". ومع ذلك،حلول لتهيئة في له الدور األكبر واألهم 
بار كعن هذه المواقف حيال الشباب في جميع المناطق خصوصا  المشاركون وقد عبَّر  على االنتقام والثأر".

 سلحة".بعضهم الشباب على أنه "فوضوي" و"حامل لألصوَّر السن من المشاركين حيث 

بتعزيز القيم السلمية ومواجهة الخطاب الطائفي في لها عالقة في أنشطة يتضح أن معظم الشباب يشاركون 
الحياة إلى المدينة إعادة "الفضل في إلى الشباب أحد المشاركين في إدلب نسب (. 5)انظر شكل مجتمعاتهم 

                                                           
 .23المرجع السابق، ص  9

 .28المرجع السابق، ص  10
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الطائفي الخطاب  

والتنمية اإلغاثة أعمال اإلنسان حقوق أنشطة   
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غراض ألتشجع على التعاون المجتمعي التي عالنات اإلعن طريق األنشطة الثقافية والدينية والخدمية ونشر 
وق اإلضافة إلى أنشطة حقأعمال اإلغاثة والتنمية بكما يشارك الشباب بدرجة كبيرة في األمن". و االستقرار 
طالق سراحتبادل و عض المناطق في التفاوض على في بشاركت المبادرات الشبابية كذلك اإلنسان.  عتقلين الم ا 

على المساحة  اتعتمد بدرجة كبيرة جد   فإن أنشطتهملجهات الفاعلة األخرى، مثل اوفي هذا الصدد،  والمختطفين.
 بوجه عام. المتاحة لهم

 

 : المجاالت الرئيسية ألنشطة المبادرات الشبابية5شكل 

 
 
 
 

 منظمات المجتمع المدني 3-4

ع تركيز مللسالم في سوريا  التحتيةفي البنية أساسية  امهام  والمنظمات األهلية منظمات المجتمع المدني تؤدي 
 المجتمع نظماتمكانت بالغة األهمية.  التي تعتبر تقديم المساعدات اإلنسانية وخدمات التنمية ىالكثير منها عل

التاريخي  لمجتمع المدنيلأحد المكونات الرئيسية تمثل  الرسمية المسجلة لدى الحكومة المركزية السورية المدني
انت ك، وكان الكثير منها عبارة عن منظمات خيرية تقدم خدمات اجتماعية وبرامج تعليمية وصحية. في سوريا

أسيسها يتولى تكان ، أو وعشائررسمية هذه المنظمات تابعة في كثير من األحيان لمؤسسات دينية وكيانات 
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 اإلغاثةل أعما لتقديم شبكاتها استخدام المنظمات هذه بعضبدأت  نفوذ من القطاع الخاص. وأفراد أثرياء وذو 
 حدأاألفراد في المناطق المحاصرة. وقد ذكر  اخصوص  ، اداخلي  مشردين شخاص اللأل اإلنسانية والمساعدات
 إلى اجاء المشردون داخلي   و حينما ،]...[ االضطرابات قبللسنوات قائال  "لقد كنا نعمل  دمشق في المشاركين

  ".احتياجاتهمالتي تعمل على توفير  المؤسساتأحد أول  كنا ]...[ اليرموك، مخيم

 منظماتللوفي حين أن قبل النزاع بفترة من الزمن وأثنائه. قائمة داخل سوريا كما كانت المنظمات األهلية 
في كثير من  األقلتمثل النسبة فهي  سوريا،في للغاية  منةاآل غيرالمتغيرة و البيئة  في خاصة أهمية األهلية

 ويتولى قيادة هذهالخطورة. بالغة  ظروف فيأنها تعمل  من على الرغم ،والظهوراألحيان من حيث الموارد 
ي تحت مسمى تمثيلالمنظمات في كثير من األحيان الشباب والنساء وقادة المجتمع. وتعمل هذه المنظمات 

 طابع مؤسسي رسمي.مسجلة أو ذات بيد أنها غير بمشاركة أعضاء نظاميين 

لناشئتين ا واالحترامالقدرة على التنقل ميزتي  منظمات المجتمع المدني والمنظمات األهليةالكثير من يستغل  
سات عقد جلما بين ة تلك المنظمات أنشطوتتنوع . مباشرة  لتعزيز السالم  ؛على خطوط المواجهةعن العمل 

 خلفيات نمجمهورا   معتج فنية عروضتقديم و  ،الوساطة مهاراتعلى  تدريبية عملورش وعقد  ،صغيرةمناقشة 
 التي المناطق يفكثيرة  منظمات واصلوت. أسواق تقليدية لبيع المواد الغذائيةتوفير و  ،متنوعة سياسية وانتماءات
 المرأة وقحق تعزيزالسيما تحظى بدرجة أكبر من القبول مجاالت  في لعملا المركزية الحكومة عليها تسيطر

 اصةخ انتماءاتتلك التي لها  السيماالمجتمع المدني،  منظمات بعضتم اتهام  ذلك، ومع. اإلغاثة ومساعدات
 .سياسية ألغراض مواردهابتوظيف  المحلية، المجالس أو المركزية للحكومة عامة أو

 دول يفالتي يقع مقرها  السوريةالمجتمع المدني  لمنظمات انتشار هناك كان الماضية، األربع السنواتخالل و 
 قرهامالتي يقع  المدني المجتمع منظماتوعادة  ما يكون ل. ولبنان تركيافي خصوصا   سوريا، خارجالجوار 

 ليهاع تسيطر التي المناطق في امعظمهوالتي يقع  ،سوريا داخل محلية ومكاتب داخلية شبكات الخارجب
 تمعالمج في فراغاتملء  فيمهما   دورا   العابرة للحدود الوطنية المدني المجتمع منظماتتلعب . المعارضة

  و يعتبرون محاورين متكررين للجهات الخارجية و المانحة. المدني

  المجالس المحلية 3-5

 حكومةال سيطرة خارجالواقعة  مناطقال للحكم في والبلديات المجالس على مستوى المحافظات والمدنظهرت 
 بين العالقات تنسيق أجل من 2012 يناير فيي الزبدانمدينة  فيهذه المجالس  أولتم تأسيس وقد . المركزية
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نقابات و خاصة  محاكمكما تم إنشاء . أخرى محلية مجالس إنشاء، ثم تال ذلك 11المسلحة والجماعات المدنيين
 قضاة.ين والمحاموائتالفات من ال

بدرجة كبيرة على قدرتها على "استعادة الحد األدنى من الخدمات االجتماعية تعتمد شرعية المجالس المحلية 
هو أن نتباه واألمر المثير لال .12"طبيعتها المحلية وتاريخها الثوري أثناء االنتفاضة"في مناطقها" باإلضافة إلى 

مية سلطة رسمن المجتمع المدني حيث "أنها تعمل دون أي  اجزء  هذه المجالس تعتبر في كثير من األحيان 
تعاني  ك،ذل ومع. األجنبية الحكومات من اوتدريب   تمويال  بعض المجالس المحلية تلقى ت .13"وتعتبر بدائل مؤقتة

 .في القدرات ونقص في كثير من األحيان من ضعف مالي هذه المجالس

وسط في تعزيز األهداف السياسية والتمهما   المجالس المحلية دورا  في المراحل األولى من النزاع السوري، لعبت 
الق النار أو إطالتفاوض لوقف  وكذا التفاوض في بعض الحاالت ،في التوترات بين المدنيين والعسكريين

 المجالسأدوار وسلطات  مستويات تطورت الوقت، مرور معو . الخدمات تقديممن أجل طرق الدخول  استخدام
 المحلية جالسالم نأ يقال المثال، سبيل على حلب فيو . أيضا   والوساطة النزاعتسوية في إلى المشاركة  المحلية
 فيو . المحلية اعيةاالجتم والتوترات المخالفاتبفي أغلب األحوال فيما يتعلق  النزاعتسوية  في فاعال   ا  دور تلعب 
ه أن أحد المجالس المحلية ممثل ذكر. والتنمية اإلغاثة أعمال في اجد  فاعلة المحلية فإن المجالس  الوقت، نفس

من  نهألالمدني المتعلق بالسالم أهم جزء في العمل ة الصحو  والتعليم اإلغاثةالعمل في مجال شكل ي"في درعا 
 اإلغاثة طةأنشإلى  ةالمحليالس آخر بالمج عضو أشار". مشاكلهم من كثيرالُتسوى ؛ للناس الغذاءتوفير  خالل

 المدنيين استهدافق عن طري اخصوص   السالم لتعزيز وسيلة باعتبارها ،والكهرباء المياهوتوفير  ،التي يقومون بها
، محليةال المجالس بعضتشارك . على حد سواء المعارضةأو  الحكومةالتي تسيطر عليها المناطق  فيسواء 
 ألطفالامواصلة تعليم "من أجل حسبما ذكر أحد المشاركين بالغ األهمية  وهو أمردعم المدارس في ، األقل على
 ."المستقبل في سوريا حماية من يتمكنوا حتى

 عنها المنبثقة واللجان المصالحة وزارة 3-6

 ومحاولة الدستور إلصالحالمركزية الحكومة  من نهج ا. وكانت الوزارة جزء  2012عام  المصالحة وزارةتأسست 
من  اتلينمقإجالء ال كانو . أسلحتهم عن مسلحينال فراداألتعتمد على تخلي  محلية فترات هدنالتوصل إلى 

                                                           
11 Institute for War and Peace Reporting (2014) Local Governance Inside Syria: Challenges, Opportunities and 

Recommendations, available at: http://www.refworld.org/pdfid/5416e7d14.pdf. 
12 Khalaf, R. (2015) Governance without Government in Syria. Civil Society and State Building during Conflict. 

Syria Studies Vol 7(3), p.46. 
13 Khalaf, R.; Ramadan, O.; Stolleis, F. (2014) Activism in Difficult Times: Civil Society Groups in Syria. Istanbul / 

Beirut: Badael Project and Friedrich-Ebert-Stiftung, available at:http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/beirut/11162.pdf, p.11. 
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 اجان  ل الوزارة شكلتوقد . المركزية والحكومة المعارضة فصائل بين اتالهدنأبرز أحد  القديمة حمص مدينة
 .الحكومة نهجوفق  الهدندعم تلك ل مهنيةاتحادات و  شعبية

قد انضموا  المصالحة وزارة أعضاء معظم أن هو واسع نطاق علىة المشتركات التصور أحد  أن الرغم علىو 
 األشخاص الدراسة هذه حددتفقد  الشخصية، طموحاتهم تعزيزعلى األول المقام لوزارة للعمل في إلى ا

 للجانا أعضاء أحدوحسبما ذكر . لسالمحقيقي ل بناءمن أجل  مناصبهم استخدام إلى سعوا الذينالمنضمين 
 تطوعت لب،ح فيالوزارة مباشرة عملها  بدأت عندماو . النزاعتصاعد حدة  بعدلمصالحة ا وزارة إنشاء تم" الشعبية
أن جزءا  كبيرا  من  آخرذكر مشارك و ". اآلخر الطرف مع الحوار بناء ]المساعدة على[من أجل ا معه للعمل

 ."المحتجزين تبادل فيكوسيط "العمل و  "األطفاللقاحات و  الغذائية المواديخصص "لتوفير هذا العمل 

 رئيسيكون ل ،الحاالت من كثيرال في" هنأ المشاركينمع ذكر بعض  واضح غير المصالحة وزارةالدقيق ل تأثيرال
 ساعدتالتي  اتتكون الهدنعالوة  على ذلك،  ".قرارال التخاذ أكبر سلطةواجز حعند المسئول أو أمنية إدارة أي 

ي دمشق ف المقابالت في المشاركينذكر أحد  .في كثير من األحيان غير مستقرةفي التفاوض عليها الوزارة 
اب ترجع وذلك ألسب النظام مع هدنةال بعد المحيطة المناطق مع العالقات فيفي الحي أو  لم يتغير شيء" قائال  

 بإطار مرتبط هذا أنمن ". وعلى الرغم وقت أي في تنهار أنمن الممكن و  هشة الهدنةعلى األخص إلى أن 
 اقع.أرض الو  علىمستمر  تأثير لها يكونهو أن  المصالحة وزارةالذي يواجه  التحديأن فهو يوحي  أوسع،

 التصورات بشأن النزاع -4

النزاع  وذلك فيما يتعلق بأسباب المقابالت في المشاركينللنزاع لدى  المتنوعةيعرض هذا القسم التصورات 
ية للسالم فضل للتصورات المحلأ ايحقق فهم   امفيد   االمتعمقة إطار  هذه الرؤى توفر . نتائجهو اعده تص وعوامل
 .المحلية الفاعلة الجهاتمارسها ت التي األنشطةأنواع  وكذلك

 أسباب النزاع 4-1

نظر إلى تية الساحقة أنها سؤال المشاركين عن أسباب النزاع في المناطق التي يعيشون بها، ذكرت األغلب عند
 .اقتصادية جذورله الموقف على أنه صراع من أجل تغيير سياسي 

. المركزية مةالحكو  هيمنةلقضاء على ل سياسية سلطة أجل منالنزاع بأنه ثورة  المشاركين منالكثيرون عرَّف  
ذا وهنزاع. للهما السببان المباشران األفواه  وتكميم ]للدولة[حكمة القبضة األمنية المُ أن " إلى نو المشارك وأشار
ية سيطرتها ألمنا وحداتواصلت ال" قائال   المشاركين أحدذكر . في كثير من األحيان المؤسسي الفسادب يرتبطكان 
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األعمال و نحالل اال و الفجورو  الرشوةكوقائع  الفسادوفي الوقت نفسه، تزايد . وأرزاقهم الناس رقابحكمة على المُ 
 ."يةالتخريب

نقص مشروعات و  والبطالة والفقر المعيشة تكاليف ارتفاعالتي ُذكرت تضمنت األسباب االجتماعية االقتصادية 
 آثارب تعلقت محددةا  أسبابعدد قليل من المشاركين  ذكركما . المياه ونقصزراعية ال األراضي مصادرةو  التنمية
جد أبناؤنا حيث ال ي اقتصادية صعوبات من نعاني نحن"قائلين  ريعدم وجود مرافق  المياه وندرة الجفاف سنوات

طرون الفالحين كانوا يض أن المشاركين بعضوذكر ". المياهبسبب انعدام مشروعات تبور اضينا وأر وظائف 
 توتراتال من زاد الذي األمر الحضرية، المناطق إلىالهجرة و  االقتصاديةصعوبات ال بسبب أراضيهم بيعإلى 
 هل" ائال  ق الزور ديرفي  المقابالتب المشاركينذكر أحد  كما. األحيان بعض فياإلحباط  إلى وأدى جتماعيةاال
صحاب أمتدنية في حين أنهم  أجورنظير  الينمَّ كح   للعمل وحلب دمشق إلىيتوجه الفالحون  أن الممكن من

 ؟".يأراض

 الحتجاجاتابدأت " قائال   واالقتصادية السياسيةاألسباب  من المزيج هذا دمشق في جيد اأحد المشاركين لخَّص  
واعتقال [ والسياسية الثقافية المعارضةحركات [قمع تمَّ  .كافية ريعدم وجود مشروعات و  األسعار ارتفاع بسبب

حدَّد  النحو، ذاه وعلى". الثورة قبل النظام سجون في سنواتوقضى الكثيرون من الشخصيات البارزة  الناشطين
 .واالقتصادية السياسيةالتظلمات  فيالنزاع  أسبابون بوضوح المشارك

 عوامل تصاعد النزاع 4-2

، الفاعلة الجهاتالعديد من  وتسلح عنف (1الوارد ذكرها أعاله: التي تلت أسبابه عوامل تصاعد النزاع تضمنت 
 .خارجية جهات إشراك( 3، النفس عن لدفاعضرورة اب يشعرون الناسجعل الذي  البيئة استقطاب( 2

ة، كومالح جانب علىف. النزاع تصعيدأساسي وراء عامل كان  الجهاتالعديد من  وتسلح عنف أن يبدو، أوال  
 ريخيةالتا عالماتكانت هي ال المتظاهرينضد  والهجمات والمجازر االعتقاالتقيل في كثير من األحيان أن 

على وجه الخصوص  14"الشبيحة" على اللومب المشاركين منوألقى الكثيرون . الشعبيالتسلح  إلى أدت التي
 حلب يف على وجه الخصوص" الشبيحة" دورذكر كما ورد . واالعتقاالت والقتل العشوائي لعنفوذلك بسبب ا

دلب  وقال .لحمايةبغرض ا السالح حمل على الناسأجبر  الدولة ترعاهكانت  الذي العنف أنوذكر البعض . وا 
ود على إهانة لم نتع نحن؟ ظهركله  تديرفهل تنظر إليه وهو يفعل ذلك أم جاء أحد ليقتلك،  إذا" المشاركين أحد

                                                           
التي تدعم  شير إلى الميليشيات المسلحةوهي تالظل في اللغة اإلنجليزية. أو الشبح أو  "ش ب ح" التي تعني الروحكلمة هذا المصطلح مشتق حرفيا  من  14

 السورية.الحكومة المركزية 



24 
 

 السالم يريد الشعب". واستأنف قوله "السالح حملوا عندما حتى الشبابوقفنا في صف  ،لذلك. وكرامتنا بيوتنا
 ".منازلالو  ىقر ال تدميرإلى يريد ضمان أال يؤدي هذا السالم  اأيض   لكنه

ح المشاركون، حسبما أوض التي،شديدة االستقطاب والتسليح  بالبيئة يرتبط العامل الثاني وراء تصاعد النزاع
مثل  يفاالنحياز إلى أي جانب  عدم أن المشاركيناستمرار الحيادية. ذكر الكثيرون من  المستحيل من جعلت
الح الس حمل أن الناسشعر  المناطق، بعض فيف. عالية أمنية مخاطر على نطويمن شأنه أن يالظروف  هذه
 المقابالت يف المشاركينذكر أحد  المثال، سبيل على السويداء فيو . وأسرهم أنفسهم لحماية الوحيدة الطريقةهو 

ْمل  قائال  "لألسف، ذكر بعض المشاركين الدروز السالح هو خيارنا الوحيد لكي نكون آمنين". وبالمثل، ح 
 ية مجتمعهم.للمحافظة على حياد السالح حملوا أنهم السورية الفلسطينية المخيماتفي  المقابالت في المشاركينو 

جود باإلضافة إلى و  كردية ميليشيات وجودوراء تصاعد النزاع إلى ب بالس األكرادالمشاركون  بعض رجعوأ
 دأحوألقى . تنظيم داعش، السيما المسلحة اإلسالمية والجماعات الكرديةالجماعات  بين عقائدية مواجهات

جميع  بين" ئفيةطاال حربال"تأجيج بسبب  الكردستاني العمال حزبمقاتلي  على باللوم حلب ريف فيالمشاركين 
 من حاممكما أشار . التطرف أشكال جميعالتصدي ل يتطلبقد  السالم أناألمر الذي يوحي ب المجتمع،شرائح 
 سيطر تنظيم داعش عليها". عندما المنطقة في انكسارأول حدث " وقالب" الشع حماية حدةو  وجود"إلى  المنطقة

ع المشاركين ذكر جمي. والدولية اإلقليمية التدخالت نعينشأ العامل الثالث الذي تم تسجيله وراء تصاعد النزاع 
 نتماءاتاال عن وبصرف النظر. واإلقليمية الدولية الجهاتكانت تلعبه الدور التحريضي على النزاع الذي  اتقريب  

. الخارجية تألقوا بقدر من اللوم على الجها فقد ،(الشيعة أو السنة)ك المقابالت في لمشاركينل السياسية أو الدينية
ظروف  على الب  س ونؤثر يسعودية وال األمريكية المتحدة والواليات وتركيا وروسيا إيرانأن أغلبية المشاركين وذكر 
 كثير في ةأيديولوجي أسسبناء  على  - األسلحة تدفقل الخارجيكيف أشعل التمويل ون المشارك ووصفالنزاع. 

 اطقمنال في الحاليةنزاع ال ديناميات إلىالموقف مما أدى لهيب  - واضح سياسي توجيه ودون األحيان من
تم  كانما  إذا مي،اإلقلي المستوىب يتعلق فيما" قائال   المقابالتأحد المشاركين في كما ذكر التي يعيشون فيها. 

 ".أسابيعتوقفت خالل  الحربلكانت  استثناء، دون لجميعل األسلحة وتدفق السياسي المالإيقاف 

عدد  أشاربشكل مختلف بحسب المنطقة. الخارجية في بعض األحيان الجهات ومع ذلك، كان ينظر إلى دور 
طراف بأنها أ الخارجية الجهاتالمناطق التي تحت سيطرة الحكومة، إلى في  اقليل من المشاركين، خصوص  

اولت التي ح اإلرهابية الجماعاتكانت وذكر أحد المشاركين في المقابالت "محرضة على الحرب في سوريا. 
وبدأ تنظيم  نزاعال تطور ثم ] ...[. أجنبيةبلدان  من تشجيعالبتحظى في بادئ األمر  سوريا في األمن زعزعة
 أرضنا عن دفاعتحولت المعركة إلى معركة  وبالتالي؛  ]...[ت األقليامطاردة في األخرى  والجماعاتداعش 
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الموجه  سليحتال على اللومبقدر من  المصالحة وزارةالمقابالت ممن لهم عالقة بكما ألقى المشاركون في نا". وشرف
 هاتالج على اللومب آخرونوألقى . الحكومية غير المسلحة الفاعلة لجهاتل الضار السلوكخارجية و اد بأي

من أفسد  اءج للشعب، المشروعة المطالبإبداء  بعدقائلين " التغيير أجل من نضالهم اختطافبسبب  الخارجية
 اإلقليمية والمسيطرة".البلدان  إرادةقبل لت المطالبهذه 

في ية إلى نزاعات داخل واقتصادي سياسيتحول ما بدأ على أنه نزاع هذه العوامل وراء تصاعد النزاع، بسبب 
 مدينتنا لم تتأثر البداية، في" الجنوب فيوحسبما وصف أحد المشاركين وعوامل جديدة.  فاعلة جهاتظل وجود 

 أتنشو . الحكومية قامت بقمعها مناأل قوات لكن االحتجاجات من الكثيرثار  األحداث، تطورومع  ]...[مطلقا  
مراحل ن م أعداد كبيرة تتداخل على هذا النحو،و ي". األجنب التدخل بسببنزاع ال دائرةاتساع  مع جديدة مشاكل
البعض ،  يةسياسالحالية هي نزاعات  الفرعيةالنزاعات  بعضذكر أحد المشاركين في المقابالت ". احالي  النزاع 

 الحرب وفي ،لالقتا يجذبوالقتال  ،تجر الدماءماء الد أن نعلم نحن. طائفية اأبعاد  اتخذ البعض منها و منها ق ب لي 
 ".أطفالنا دماءحساب  علىويرتقي يستفيد م ْن  يوجددائما  

 

 النزاع نتائج 4-3

 تدهورو ( 2، )والعقائدية المجتمعية االنقسامات( 1إلى نتيجتين مترابطتين للنزاع:  أشار المشاركون في المقابالت
 . االقتصادية والحياة والنظام القانون

كنتيجة معينة ع النزا عبرتفاقمت  التي المجتمعية االنقساماتمرارا  وتكرارا  على  المقابالت في المشاركونركَّز  
 منتحد و " نيالدي التحريض" إلى ؤديت األيديولوجية االنقساماتكما قيل أن . السالم بناءأمام  ومثَّلت تحدي ا له

 أنحاء يعجم في االنقسامات انتشرت .للنزاعاتة السلميوالتسوية األخوي"  وجودال" لتعزيزة محايدالمساحة ال
 .حتى اآلن المسلحة المواجهات تجنبت التي المناطقفي  حتى البالد

دين معارضين ومؤي بينمنقسما   دمشق مجتمع أصبحاألحداث،  من أشهرمرور  بعدين قائال  "المشاركذكر أحد 
نا هي مزيج تمدين" إن قيل السويداء، فيانقسمت فيما بينها". و  العائالت حتى ومتعاونين، خونةبين ، ]للنظام[

من سوريا،  المناطق بعض فيفي الظهور  الطائفي الخطابأ بد عندماو . ]...[ن والمسيحيي والدروز السنة من
 المثال بيلسقيل على  الجنوب، فيمتوترة". و ات بين أجزاء المجتمع العالقهنا خائفين وأصبحت  الناس أصبح

ز األمر الذي الرصاص،ب منازلهموهوجمت  البدو محاصيلُأْحرقت "  ونتيجة   .والبدو الدروز بينات التوتر  عزَّ
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 لسويداءا غربمنها إلى  بعضتوجه الو ا ومحاصيلها منازلهه ْجر  ية إلىالبدو العائالت  معظماضطرت  لذلك،
 ".هناكاألغلبية  البدويشكل  حيث

 المناطق يف المقابالت في نيالمشارك بعضذكر حيث . المناطق جميع فيدرجة بنفس ال ليست االنقسامات هذه
سنا  المجتمعية قد شهدت تح العالقات أن، درعاريف  مثل ،طويلة لفترة المعارضة سيطرةالتي ظلت خاضعة ل

 مرونةو  األجنبية المسلحة الجهات من أقل عدديوجد  حيث إدلب ريف فيو . منطقتهم في الحكومةهزيمة  بعد
في  للنزاع سيةالرئيالنتائج وتمثلت  إيجابيةظلت  االجتماعية العالقاتذكر المشاركون أن فقد  نسبية،ية مجتمع
 .الخدماتوانعدام  المؤسسي النظامضعف 

إلى  زئيا  جالذي يعزى  االقتصادي والتدهور والنظام القانون تراجعتمثلت في نزاع لل أخرى نتيجةلوحظ وجود 
بعد  20,000إلى  50,000 حوالي من واحدةمدينة  في سكانانخفض عدد ال درعا، فينزوح. ال مستوى ارتفاع

 تدهورال من مزيدالنزوح إلى  أدىحيث  االجتماعي النسيج في انهياركما حدث . المتكررةالحكومية  الهجمات
لَّ  ثحي األماكن من كثير وفيفي جميع المناطق  الدورة هذهتكرار تمَّ . العامة لخدماتاوف ْقد  االقتصادي ح 

 .الرسمية االقتصادية األنشطة محل الحرب اقتصاد

 االجتماعية االنقساماتحيث تهدد النزاعات تصاعد  من لمزيدوراء اعوامل  األحيان من كثير في النتائج هذهتمثل 
من و  ،نزاعال حالةإطالة أمد  إلى استمرارب االقتصادية الحياةمخاطر و  والنظام القانون تراجعو  يديولوجيةواأل

 .االضطرابات من المزيدتعزيز المحتمل 

  تصورات السالم -5

من و على كيفية تصور الناس للسالم. وبالتالي، تؤثر وجهات النظر بشأن أسباب النزاع وعوامله ونتائجه 
نما معنى السالم ضروري عدم افتراض ال  على له. ُيعرِّف الناس السالم بناء  المحلية التعاريف االستعالم عن وا 
استخدام ية كيفحول متعمقة آراء  هذا القسم وفر في ظروف النزاع المسلح. ييمرون بها التي اليومية  تجاربال

 للمصطلح.معان مترابطة خمسة  بإيجازكما يعرض مصطلحات السالم في سوريا 

 مصطلحات السالم 5-1

ويعني  .السلم األهلي""أشار المشاركون في المقابالت في أغلب األحيان إلى  السالم،بشأن األسئلة  على ردا  
 المحافظةى إل عادة  المصطلح يشير . المدنيينبين  السالم أوأفراد الشعب"  بين السالم" حرفيا   المصطلح هذا
تيق يوجد مرجع ع. جنب إلى اجنب  العيش  أجل من والمواطنينجماعات والالعائالت  بينالطيبة  عالقاتال على
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الذي ينطلق  مالسال بناءوبالتالي فهو يشير ضمنا  إلى طويل األجل.  السالمذكر يو  اللغةفي تطور  سوريا في
 .المجتمع وتقاليد هياكلمن القاعدة ويضرب بجذوره في 

 قليدتهو مصطلح له و ، في بعض األحيان إلى مصطلح "المصالحة" عند مناقشة بناء السالمأشار المشاركون 
 المصالحة وهللمصطلح  التقليديوالمعنى . معينةوبروتوكوالت  وطقوس عاداتب ويرتبط سوريا فياألمد  طويل
 لمحليا المستوى علىستخدم المصطلح حاليا  يُ  الحالي،النزاع ظل  فيو . والعائالت والجماعات األفراد بين
من لحالية ا بالمفاوضات يتعلق فيما المعارضة وجماعات الحكومةكما تستخدمه  التقليدي بدرجة أكبر، معناهب

-3م القس انظر) المركزية لحكومةالتابعة ل لمصالحةا وزارة المثال، سبيل على. محلية اتأجل التوصل إلى هدن
ير من في كث المصالحاتتلك حاط ت" المحلية. و المصالحاتعلى " لتفاوضبا ظاهريا  هي المكلفة ( أعاله 6

هذا  رتبطيوبالتالي  للحكومة، أسلحتهم عن التخلي المعارضة مقاتليأطر معينة كأن تشترط على باألحيان 
لمصالحة ومن يتولى االتشجيع على  بكيفية يتعلق فيما اتعقيد  للمصطلح  مزدوجال ستخداميخلق اال. ستسالمباال

 مصالحةلتواصل دعوتها إلى االفاعلة  المحلية الجهات أن الدراسة هذهعلى الرغم من ذلك، اكتشفت و . تشجيعها
 .الوطني المستوى على للسالم كأساس المجتمع مستوى على

 معاني السالم 5-2

ْلم األهلي". كانت كما سبق وأن ذكرنا، عندما  و العبارة التي تستخدم بشكل سائد لإلشارة إلى السالم هي "السِّ
لى تؤكد عمن الراجح أن معان مترابطة خمسة  المشاركينذكر معظم  ُطِلب من المشاركين وضع تعريف لها،

 نتقالية.االمرحلة للالتوقعات العامة 

 السالمة واألمن

وذكر األفراد.  سالمة وأمنتتعلق مباشرة  بمسألة السالم بأنه  اعرَّف جميع المشاركين تقريب  نظرا  لدرجة النزاع، 
وذكر مشارك آخر في المقابالت أن دون خوف". سالم  من حق كل إنسان أن يعيش فيأحد المشاركين قائال  "

السالمة واألمن السالم يستلزم "وقف القتل والتدمير وعودة األمن والسالمة لبالدنا". أظهرت اإلجابات أن 
ن موالهجمات العسكرية واالعتقاالت التعسفية واالحتجاز يتضمنان إنهاء القتال والتحرر من القمع السياسي 

نهجانب  ين السالم باء جميع أشكال الحصار. ذكر أحد المشاركين من دمشق قائال  "جميع الجهات المسلحة وا 
كما ينطوي ضمنا  على وجود حرية التعبير والتفكير".  ]...[على أساس فراد بين األ شالمدنيين يعني التعاي

بيت  يرمز إلىالسالم بين المدنيين قائال  "كما ذكر أحد المشاركين من السويداء لعدم التكرار. ضمان معين 
ونلتزم بعدم  ،ما ضُعفكلونتعهد لبعضنا البعض بتقوية أساسه  ،تحت سقفه وبين جدرانهفي أمان لنعيش بنيناه 

 ".استخدام السالح بين سكانه مهما حدث
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 والفرص االقتصاديةاالحتياجات األساسية 

ك ، رابطين إياه بامتالاألساسية االحتياجات ونقصعوز ال من خالية دولةبأنه  السالم نو المشاركف كما عرَّ 
للدواء  عدم احتياج أي طفل"أن السالم يعني  الزور دير في المشاركين أحدذكر و . الحياة قيد على لبقاءا وسائل

. "المستقبلعدم الخوف من " بأنه السالم دمشق في آخرياع". ووصف مشارك ج الناسأال يكون و  الغذاء أو
. مستدام سالمي أ لتحقيقبالغ األهمية عنصرا  باعتبارها  االجتماعية والعدالة االقتصادية الفرصكما تكرر ذكر 

 حكومةجود و  مع وسالم أمن فيأن يعيش بلدنا  نريدنحن "قائال   درعا فيذكر أحد المشاركين في المقابالت  كما
 ."االقتصادية الرفاهيةوتوفر له  شعبال تحترم

 القانون وسيادة الديمقراطي الحكم

 اراالستقر ". كما ورد ذكر القانونيتم فيها إنفاذ " ودولة" عادلة حكومة" بأنه السالم نو المشارك وصفكما 
بلد  نييع السالم" أن دمشق في المشاركين أحد ذكر. هذالحدوث  مسبق كشرط الديمقراطيةاألنظمة و  السياسي
ن في أحد المشاركيد هذا الرأي أيَّ وقد ". االقتراع صناديقصلون إلى المناصب عبر يصالحين أناس  يحكمه

 احترامو  نتخاباتواال السياسية والتعددية القانونغلبة يعني  المدنيينبين  السالم"بقوله أن  درعا فيالمقابالت 
 في ةالدول مؤسسات علىمحافظة ال أهميةشدد العديد من المشاركين على و ". االقتراع صندوقلخيار  جميعال
 ". البالد يرتدم مع لستني لكن ،النظام ضد أناقائال  " دمشق فيذكر أحد المشاركين و . سياسي انتقالعملية  أي

 التعايش السلمي والعدالة االجتماعية

ربط عدد و . "محبة"ب اسوي  بأنه "العيش سويا " و"األخوة" و"التعايش" والعيش بين المدنيين لسالم تكرر وصف ا
المجتمع". ائح شر "الحرية والكرامة والتعايش بين جميع قائلين كبير من المشاركين التعايش بالمساواة والكرامة 

ماعي قصاء االجتإنهاء التهميش واإلبمعنى السالم لتحقيق كشرط ُذكرت "العدالة االجتماعية" عدة مرات كما 
فيها حترم دولة مدنية يُ ساوي "السالم يقائال   السويداءالمشاركين في المقابالت في أحد  أعلن واالقتصادي. كما

 ."لقبهطائفته أو مكان نشأته أو عن بصرف النظر مع كل شخص بأمانة فيها تتعامل و كلُّ إنسان 

 حاسبةالم

إليها  ُينظر قد المحاسبةأن يتضح من المقابالت. كثير حاضرة بشكل غير مباشر في الحاسبة المكانت مسألة 
ح عدد قليل أوضوقد والوصول إلى حالة العدالة االجتماعية. في وئام على التعايش والعيش للقدرة شرط مسبق ك

ة ومحاسبقهورين "الحب والعدالة والدفاع عن الم هومن ريف دمشق أن السالم قال أحد األشخاص  حيثذلك 
ي كثر ف. ُتذكر المصالحة ُذكرت لمعظم اإلجابات التيبالنسبة  افرعي   اأن هذا األمر كان موضوع  بيد  ،الظالم"
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هو  امر األقل وضوح  واألممثلي الحكومة المركزية. لمحاسبة ضرورة أن تتبعها عملية افتراض من األحيان مع 
ركون تحدث المشاومع ذلك، النتهاكات التي قد ترتكبها جهات فاعلة غير حكومية. اعن لناس احكي كيف ي

ائلين بضرورة قعن سيادة القانون والمساواة في كثير من األحيان هذه الدراسة في المقابالت التي أجريت لغرض 
حلب،  فيخاصة  من الحاالت، كثير في الو الحكومة. على  أولوية أعلىتطبيق مسألة مبدأ مع كالمحاسبة دعم 

 لسالم.حد أولويات اذكر المشاركون العدالة االنتقالية كأ

 األنشطة -6

 لجديرومن ا. آنفا   معاني السالم المذكورةوفق سالم الأنشطة محددة لتعزيز  الفاعلة المحلية  تمارس الجهات
مصطلح  ِذْكر م،وأهدافهعملهم وصف عند  ،أغفلوا في كثير من األحيانأن المشاركين في المقابالت  بالذكر

في اللغة أصليا  تعبيرا  " لكنه ليس peacebuildingترجمة حرفية للكلمة اإلنجليزية "هو الذي "بناء السالم" 
ة كما ذكروا، اسالحسالسياسية ذكروا الجوانب ن يالمشاركأولها أن  :ثالثة أسباب رئيسيةإلى ذلك رجع ي. العربية

لطابع بالمنظمات ذات ارتبط تصور بأن بناء السالم يهو وجود وثانيها  ،المخاطر األمنيةفي بعض المناطق، 
ل على دليوجود  اوأخير   ،المعتادةالمؤسسي التي تعمل على المستوى الوطني وليس األنشطة غير الرسمية 

تبط ر من المشاركين أن أنشطة بناء السالم تشعر الكثيرون المصطلح حيث والشعور بخيبة األمل حيال جهاد اإل
الحة" إلى االستخدام المتناقض لمصطلح "مص ادائمة. يعود ذلك جزئي  تأثيرات ليس لها هدنات وجود بفي الغالب 

 (.أعاله 1-5و 6-3المعارضة )انظر القسمين ي تستخدمه الحكومة ومجموعات ذال

 "بناء السالم"، كان الهدف النهائيتسمية على أنشطتهم يطلقوا أن المشاركين لم من على الرغم  وومع ذلك، 
توترات بين المقاتلين والمساهمة في التخفيف من حدة العنف حدة التخفيف وهو  في كثير من األحيان واحدا :

فئات أساسية من  خمستحديد  تمَّ  ،6حسبما يوضح شكل التطرف. واجهة آثار الحصار العدائي ومواجهة وم
طالقلتبادل و ( التفاوض 1: )هي األنشطة ( 3) ،وساطة( وتسوية النزاع وال2، )والمختطفين المحتجزين سراح ا 

 ( وأنشطة حقوق اإلنسان.5( وأعمال اإلغاثة والتنمية، )4لقيم السلمية ومواجهة الخطاب الطائفي، )تعزيز او 
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طالق سراح و  تبادلالمفاوضات على  6-1  والمختطفين المحتجزينا 

مفاوضات الفي يشاركون شاركون في المقابالت كان المفي جميع المناطق الجغرافية التي شملتها الدراسة، 
طالقلتبادل و مسلحة والحكومة المركزية المجموعات المباشرة مع ال كانت و والمختطفين.  المحتجزين سراح ا 

رات في حين كانت نسبة المشاركة األقل للمباد قادة المجتمع، يفي هذا النشاط هاألكثر مشاركة  الجهات الفاعلة 
 اخصوص  في تصاعد النزاع  امؤثر   كانت عامال  عمليات االحتجاز (. ذكر المشاركون أن 7انظر شكل ) الشبابية

وفيما بيئة. لك التصعوبة التفكير في السالم في اكتشاف الناس لجميع الجوانب و على انتشار الميليشيات مع 
كمن تو ، اوضاع هنا مرهقة حالي  قال أحد قادة المجتمع "األيتعلق بمشكلة االختطاف التي ال تزال دون حل، 

 المجتمعات".من غيره إلى توترات في ؤدي تمجتمع أي المشكلة في أن التوترات في 

سواء ط حتجزين فقالمختطفين والمقضية على عام ألكثر من لقد عملنا "قائال  أحد المشاركين في دمشق  ذكر
مثال في إدلب، انتشرت وكالمعارضة، وحققنا بعض النجاحات وبعض اإلخفاقات".  وأمن جانب الحكومة 

مجموعة من  سعتـف .حتجزينالمنطقة كانت تخطط لقتل مجموعة من الممسلحة في الفصائل الإشاعة أن 
بة. ي، بالذهاب إلى مقر قائد الكتحتجزينالسيما أمهات المسيدات، إقناع مجموعة أكبر من الإلى المعلمات 

راح بعد مرور شهر، ُأطلق سو المجلس العسكري. إلى تحدث سيأنه يبة لهن قائد الكتقول انتهى اللقاء بو 
بين زين المحتجفي عملية تبادل يشارك في درعا، كان أحد المشاركين و . صفقات تبادل كجزء منحتجزين الم

حدى كتائب الو الحكومة   صدرهات تبوء بالفشل حتىمعارضة. استمرت المفاوضات لمدة ثالثة أسابيع وكادت ا 
من تجزين حعشرة مباإلفراج عن المفاوضات انتهت و . األمر الشيوخ ويسروا الصفقة في نهايةعدد قليل من 

 درعا وثالثة من دمشق.
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ية على المدن الجنوب في إحدىفالمفاوضات إلى النتيجة المتوقعة. ومع ذلك، في بعض األحيان ال تؤدي تلك 
ن بإفراج يطالبو  وكان المختطفونإلى عائلته. أحد المختطفين حاولت مجموعة من الشباب إعادة سبيل المثال، 
وصل إلى تمرات عديدة كانوا يقتربون من الوفي رفضت. الحكومة ، لكن مقابلمحتجزين في الالحكومة عن ال

ندما منذ ثالثة أسابيع ع"آخر مرة كانت  المشاركوكما ذكر يفشل في اللحظة األخيرة. لكن دائما  ما كان اتفاق 
 10إلى  ا  شخص 15عدد األشخاص الذين يريدون إطالق سراحهم من بخفض تمكنا من إقناع الخاطفين 

 .التفاوضفي طور كانوا ال يزالون وأثناء إجراء المقابلة، أشخاص". 

طالق سراح تبادل و في التفاوض على في المقابالت ينخرطون من المشاركين كثيرون األمثلة أن ال هذه ُتظهر  ا 
ثقة الناء بإمكانية وتحمل األرواح تنقذ حيث أنها  مهمةمساهمة  هذه األنشطة  ُتشكل. حتجزينالمختطفين والم
الم نحو الس بناة مقدار توجيه نشاطإلى األمثلة أيضا   ههذتشير ومع ذلك، الموقف. تطبيع والمساهمة في 

 .دخلتوكيفية متابعة وتعقب هذا الشكل من ال إمكانيةنظر إلى يُ ال يزال من حدة النزاع وأنه العاجل التخفيف 

 

 تسوية النزاع والوساطة 6-2

نوعة من مجموعة متفي المقابالت بشكل مباشر في تسوية التي شاركت  الفاعلة المحليةالجهات كما تنخرط 
في طة في هذا النوع من األنشالمنخرطة بدرجة كبيرة الجهات الفاعلة تتمثل . فيهاوالوساطة النزاعات المحلية 

(. 7 نظر شكلاوزارة المصالحة )عاملين في المجتمع والمبادرات النسائية وممثلي المجالس المحلية والقادة 
ي المحلجتمع الم ىمستو إلى التوسط وتسوية النزاعات سواء بين األفراد على بدرجة كبيرة تهدف هذه الجهات 

 أو بين الفصائل المسلحة.
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عال. فمؤسسات قانونية تعمل بشكل  ن األفراد أهمية خاصة في ظل غيابالوساطة وتسوية النزاعات بيتشغل 
ن متحملت أنا ومجموعة "منذ اختفاء المؤسسات القانونية في المدينة، قائال  ذكر أحد المشاركين في دمشق 

". كما مبينهمنازعات وتسوية الالناس ولية حماية مصالح ئالدين مسهم على دراية بأمور ممن اإلخوة األفاضل 
ة من خاللها تسويتحاول الشخصيات الدينية والبارزة عدد قليل من الجهات الفاعلة مبادرات محلية أطلق 

ات عن شائعانتشرت حالة في دمشق عندما كانت هناك تنشب. على سبيل المثال،  يالمحلية التمنازعات ال
 "أتذكر قائال  أحد المشاركين كما ذكر مئات المسلحين في إحدى المناطق لمهاجمة منطقة مجاورة. استعداد 

 بدأت مجموعة من األفراد فيثم  ، "األسلحة والسكاكين والسيوف والعصيحاملين خروج الناس إلى الشوارع 
ين ا حضور الزعماء الدينيانتظرو االجتماع. وقد منهم ت وعائالتهم من المنطقتين وطلبء صدقااألدعوة جميع 
دار الثالث منجحنا على لقد "بالقول كالمهم واختتموا . اتالذين تمكنوا من تخفيف حده التوتر و من الطرفين 

لحكماء ابعض عالقات طيبة بين المنطقتين، ولوال نجاحنا نحن و وجود على محافظة الماضية في السنوات 
 ".حربا  شرسة المنطقتين لشهدت

 أمثلة ثالث يلي نعرض فيماو . المسلحة الفصائل التوتر بين حده لتخفيف بشكل مباشر آخرون توسط مشاركوني
، المسلحة ةالجهات الفاعل بين هدنةفي التوصل إلى  بشكل مباشر نيالمشارك توسط أحد درعا، في -: إيضاحية

عن  لرسائلا تبادال حيثالمواجهة  خط على لهدنة المتنازعين الطرفينتمثلت في بدء  األولى الخطوة نأ وقال
 وضعت عندما ةالعملي توقفت ذلك، ومع. للتفاوض استعداد على ممثلين اوجد ثمن التابعين لهما مقاتليالطريق 
 التوصلفي  نالطرفي من مساعدة الوسيط تمكن الوقتفترة من  وبعد. المسلحة الكتائب رفضتها شروطا   الحكومة

 الدينيون عماءالز  ساعد ثم. مقتنعة غير الفصائل بعض ظلت ولكن المسلحة الكتائبتحظى بموافقة  شروطإلى 
 سانياإلن الوضع بسبب السكان من ضغوط هناكت كان حين في األطراف جميع في إقناع المنطقة وشيوخ
 وسطاءنحن ال كناو  ،شهرين لمدة والنظام المعارضة بينالمناقشة استمرت " المشاركتذكر  حسبماو  .المتردي

ساعدنا  وقد هدنةال على للتفاوض حقيقية إرادة هناك كانت الشهرين ولكن هذين خاللمعرضين لالختطاف 
 ".المسألة هذه لقبول المسلحين على الضغط طريق عن كثيرا  الناس 

 ألمنا وقوات الحر السوري الجيش مع مفاوضات في شاركأنه  الزور دير في دينأحد رجال ال قالوبالمثل، 
لكيفية ؤية ر "لديهم  كانت لكن ، مرات عدةتوقفت  ثم أشهر لعدة المفاوضات استمرتو . عامين نحوالسورية منذ 

 من ألكثر تستمر لملكنها  هدنة لىإ والتوصل القتال وقف النهاية من في". وقد تمكنوا األمورإحراز تقدم في 
 ةمدفعيهجمات و  جوية غارات بعد المتاحة المحاور جميع من المنطقة إلى الحكومة دخول قبل" أشهر ثالثة

 المناطق المجاورة". نصفدمرت 
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 وهو وخأحد الشي مع بالتعاون تقام حيثحاربين م لواءين بين الوساطة في األفراد من أخرى مجموعة اشتركت
تفاصيل من ال المزيد لمعرفة المعلومات بجمع المسلحة، األلويةلدى مسموعة  كلمة لهو  المنطقة في شرعي قاض
 واتفق الوضع تهدئة من توتمكن ينالكتائب التابعة للواء قادة معالمجموعة ثم تواصلت  .القتال ظروف عن

مجموعة من ت ال، تمكنالثقةبسبب انعدام  السلبيةفعال األ ردود بعض من الرغم علىاالجتماع. و  على الطرفان
مرة   اكاتاالشتباندلعت و  االتفاقلم يستمر  من ذلك، على الرغمو ". نزاعال تسويةعلى االجتماع لالجميع "حمل 
 .أشهر أربعة بعدأخرى 

 عن يعبرون في بعض األحيان جعل المشاركين مما المبادرات هذه هشاشة بوضوح المذكورة ُتظهر األمثلةكما 
إلى توصل الفي  من المساعدة ،الطيبةالنوايا جميع  فضل، بتمكنهموحتى في حالة . بالعجز شعوردرجة من ال

 أحدر ذك. طويلة لفترةعن طريق الوساطة، فإن هذه االتفاقات ال تدوم في كثير من األحيان محلي  اتفاق
. التي تحدث" واإلقليمية الدولية التطورات بسببلم يستمر  ]الوساطة محاوالتنا في[ها معظم"قائال   المشاركين

. صادقة الجهود بنية هذه تشارك في لم النزاع أطرافأن الفشل كان يرجع إلى حقيقة أن  آخرون مشاركونورأى 
في كثير من األحيان عبارة كانت  المحلية المفاوضاتقائلين أن  مستدامة اتهدن وجود عدمإلى  أشارواكما 
 ذكرما ك .السالم أو المصالحةمنظمة الغرض منها  اتفاقات وليسالمسلحة  الفصائل بين مؤقتة صفقاتعن 
 المعركةبه فيما يتعلق وحسابات طرف كل بظروفرتبط يفهذا  عندما يتصالح طرفان،"قائال   المشاركين أحد

قائمة  ]....[ دتُعق التي هدناتال جميعكانت و . أكثر ال النزاع بتأجيلمرتبطا  األمر ، يكون النهاية وفي. بينهما
 األقل لىعإلى هذا الواقع على أنه  نظر المشاركون". السالملصنع  نوايا نع وليست نابعة اإلكراه أساس على

 جل.السالم طويلة األ بناء مزيد من عمليات إلىة الهدن اتفاقاتتحول لعدم  جزئي تفسير

فشل باءت بالجميع المحاوالت " لكن تنظيم داعش عناصر مع هدنة عقدأنه حاول  المشاركين من البعضذكر 
 ةمحاول عن المشاركين أحد تحدث". مسلحةال شتباكاتاالنشوب استمرار  مع عدائيةها مع العالقات وظلت

 األقل علىالسماح  أو الحي إلى وطبية غذائيةساعدات مإدخال ب لسماحل تنظيم داعش مع اتفاق إلى للتوصل
 إلى ذهاببال للطالب السماح حتى رفض" لكنه أخرى، والعودة إليها مرة  المحاصرة  المناطق بمغادرة للمدنيين
 تنظيم مع ينةمع اتفاقاتعلى  التفاوض في نجحوا السوريين بعض أن أخرى تقاريرومع ذلك، تظهر ". جامعاتهم
  15دمشق.بفي المناطق المحيطة و  الشمال فيداعش 

                                                           
 Turkmani R.; Kaldor M.; Elhamwi W.; Ayo J.; Hariri N. (2014) Hungry for Peace: positives and انظر على سبيل المثال 15

pitfalls of local truces and ceasefires in Syria, Security in Transition, LSE, Madani, available at: 

http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/CSHS/pdfs/Home-Grown-Peace-in-Syria-report-final.pdf. 
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ال يزال تمر، سلتوصل إليها عن طريق الوساطة لم تالتي تم ا االتفاقيات الكثير منحقيقة أن  من الرغم علىو 
 نسانيةاإل اآلثارحيث تحاول الحد على األقل من  المؤقتة الهدناتوجود قيمة في  المشاركين يرى من الكثير

 .من الوقتللنزاع لفترة 

 الطائفي الخطاب ومواجهة السلمية القيم تعزيز 6-3

 هو أحد األنشطة التي تنخرط فيها العديد من الجهات الطائفي الخطاب ومواجهة السلمية للقيم الواعي التعزيز
(. أشار 7الفاعلة، السيما قادة المجتمع والمبادرات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني)انظر شكل 

الناس إلى هذا النوع من األنشطة على أنه "نشر للحب" أو "بناء للجسور"، وهو نشاط كثيرا  ما تصاحبه أهمية 
شاركين أحد الم صرَّح موحدة والرجوع إلى ما أشير إليه على أنه "القيم السورية األصيلة".كوحدة  رياسو  وجود

ت التي ستراتيجياهناك العديد من اإلو قائال  "أنا أعمل على بناء جسور من الود والتعاون بين جميع األطراف". 
 الطائفي.لنشر القيم السلمية ومواجهة الخطاب  ُتوظف

ستراتيجي األول في عقد بعض المشاركين في المقابالت لورش عمل وحلقات دراسية ومنتديات النشاط اإليتمثل 
 ويعقد بعضهم ورش عمل حول التسامح للنقاش حول قيمة الحوار، والتسوية السلمية للنزاعات، ومنع العنف؛

تقالية، ات مثل العدالة االنوينظم آخرون دورات تدريبية حول بعض موضوع الديني والتنوع وضرورة التعايش؛
دارة األزمات، والتمسك بالمبادئ الدستورية،  ال  والعمل المدني، والتصويت واالنتخابات، فضوتسوية النزاعات، وا 

ور الخالفات في ذالمبادرات في محافظة حلب على حل ج إحدى تركزو عن قضايا حقوق اإلنسان األخرى. 
الشباب. كما ينظم من الجهات الفاعلة أحياء المحافظة، وذلك من خالل عقد اجتماعات نصف شهرية مع 

ي أشار مشاركون آخرون فوقد المشاركون دوائر شبابية تجمع بين الناس لنشر أفكار التسامح والتعايش. 
شار المجالس المحلية والنشطاء". أقادة  من قبل يتم تنظيمها التي المقابالت إلى "الحلقات الدراسية واللقاءات

يجاد السبل التي تساعد في حل المشاكل عن طريق تنظيم  أحد المشاركين قائال  "دائما  ما نحاول تغيير سلوكنا وا 
لقاء دروس في المساجد أو بيوتنا حول العدالة والتسامح وأهمية سيادة القانون في حل المشاكل".  ورش عمل وا 

البعض أيضا  شبكات ومنصات للجمع بين مجموعة متنوعة من األشخاص لتعزيز التعددية والتعايش.  ُينشئ
 وكثيرا  ما يعتمد الناس على األسرة وشبكات األصدقاء لتنفيذ هذه األنشطة. 

في ما بعض المشاركين للقيم السلمية من خالل الفنون اإلبداعية، بستراتيجي الثاني في تعزيز يتمثل النشاط اإل
أشار أحد أعضاء مبادرة للفنون في دمشق قائال  "يتمثل هدفنا األساسي في نشر  ذلك المسرح والرقص والغناء.

ثقافة الحوار وضرورة إعادة السالم إلى سوريا. ]نقوم بذلك مع[ الناس الذين يرفضون االنحياز ألحد أطراف 
 فية. من خاللها إلى نبذ الطائالناس  ليدعون ب"،النزاع". ويؤدي آخرون مسرحيات موسيقية ويؤلفون أغاني "الرا
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في إشراك الناس في أنشطة مشتركة لبناء المجتمع تشجع على التعايش.  ستراتيجي الثالثالطريق اإل تمثلي
فمشاريع الزراعة على األسطح، على سبيل المثال، تسمح للناس بالتعاون على زراعة غذائهم بأنفسهم، األمر 

هي طالذي يخفف من التوتر فيما بينهم. وأوضح أحد المشاركين كيف يقومون بشكل منتظم بجمع الناس للقيام بال
سوق محلي للناس من مختلف المدن والبلدات وفيها "يقوم كل  إقامةوتناول الطعام. تتضمن األنشطة األخرى 

ن مختلف ، يلتقي الناس مشخص بجلب منتج غذائي من المنتجات الغذائية التقليدية في منطقته". وبالتالي
 ذكرهمتُ  وينشرون رسائل السالم التي المجتمعات والمناطق التي تخضع لسيطرة العديد من الجماعات المسلحة

في الحد من التعصب بين األطراف المتنازعة عن طريق  هذا همبإنسانيتهم المشتركة. ذكر أحد األشخاص "يس
 تعريفهم باألعراف السائدة لدى بعضهم البعض وعن طريق التعاون". 

الذي تم تحديده هو استخدام وسائل اإلعالم لمواجهة الخطاب الطائفي وتشجيع  ستراتيجي الرابعكان النشاط اإل
نواع أهي أكثر  أنشطة وسائل اإلعالم االجتماعي فإن" "مواطنون ألجل سوريا"الحوار. وحسب ما وثقته منظمة 

صفحة ومدونة  3000الماضية، وقد أحصى فريق المسح أكثر من  الخمس السنواتاألنشطة شيوعا  في 
. قامت 16يديرها نشطاء وجماعات مدنية ومحلية"" فيسبوك" االجتماعي التواصل موقع علىومجموعة إعالمية 

مجموعة من الشباب بإنشاء منصة إذاعية لنشر القيم السلمية. وأشاروا قائلين "حتى في ظل االنقطاع المتكرر 
 القادرة على المهمة الوسائل اإلعالمية للكهرباء في معظم أنحاء دير الزور، ال تزال اإلذاعة واحدة من أكثر

ة محلية بهدف "نشر ثقافة الحب والتسامح، والمساعدالذاعة اإلتقوم المجموعة بتشغيل  والوصول إلى كل بيت". 
في تطوير المجتمع المدني، األمر الذي يسهم في استعادة السالم المدني داخل المجتمع السوري". كما أضافوا 

. أعني أننا ال ننزل إلى الشارع، ولكننا نسهم في الحفاظ على السالم المدني النزاعات مباشرة  قائلين "ال نحل 
. يقوم آخرون بإصدار مطبوعات وملصقات وحمالت 17عن طريق نشر أفكار التعايش والحب على مستمعينا"

 غير محددة المصدر تدعو إلى التسوية السلمية للنزاعات.اإلنترنت  على شبكة

اإلعالمية على مواجهة الوسائل اإلعالمية األخرى التي تحرض على الكراهية. ذكر روعات المشتركز بعض 
أحد المشاركين في المقابالت في دمشق "لقد أقنعت بعض الخاليا بضرورة التوقف عن عملها اإلعالمي 

رات التي عد التغيي"ب أشار مشارك آخر قائال  في حين التحريضي ]...[ بعد جلسات طويلة من الحوار والنقاش". 
الخطاب األيديولوجي المتطرف ]...[، بدأنا في تخصيص جزء من مطبوعاتنا لتشجيع تصاعد نبرة طرأت و 

                                                           
 برلين، متاح على  المرحلة األولى. –مسح الحراك المدني في سوريا ( 2015مواطنون ألجل سوريا ) 16

EN.pdf-phase1-mapping-https://citizensforsyria.org/OrgLiterature/CfS. 
 اضطروا إلى وقف البث أثناء المقابلة بسبب احتجاز شاب وفتاة وبسبب األوضاع األمنية العامة. 17

https://citizensforsyria.org/OrgLiterature/CfS-mapping-phase1-EN.pdf
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مقاالت دعت الناس من خاللها إلى روعات الناس على عدم التجاوب مع الخطاب الطائفي". نشرت هذه المش
 طالبة بالحرية والعدالة والمساواة.عن الم التوحد والعودة إلى هويتهم السورية المشتركة، فضال  

ستراتيجي الخامس الذي يستخدم لنشر القيم السلمية ومواجهة الخطاب الطائفي. أعادت التعليم النشاط اإل ُيمثل 
فال المدرسين بهدف "إبقاء األطبعض الجهات الفاعلة التي أجريت معها المقابالت فتح المدارس وتتعاون مع 

بعيدا  عن الخطاب الذي يشجع على العنف". قال أحد المشاركين "تمكنا من منع الكثير من الشباب من االنضمام 
 وسوف يكون جوابي أن الشخصإلى الفصائل المسلحة ]...[. قد تقول إن هذا ليس له صلة بالسالم المدني، 

سنة". ال ينظر إلى التعليم على أنه مفيد في حد  12عمره منذ أربع سنوات سنة كان  16 االذي يبلغ عمره حالي  
نما فذاته  ْمع في على أنه مفيد أيضا  حسب، وا  ين الناس. ففي السويداء، على سبيل المثال، افتتح أحد المشارك ج 

في حين  مشارك،هذا التعرضوا للتشريد. قال  الذين األطفال فيه مركزا  تعليميا  مجانيا  لمدة عام ونصف استقطب
ات بادئ األمر، "إال أنهم بدأوا في تكوين صداقكان األطفال من األماكن المختلفة يتجنبون بعضهم البعض في 

. ]...[ كان هناك طالبين يجلسان واحد شهر مرور بعد مع طالب آخرين من حلب ودرعا والسويداء ودمشق
دون العلم بأن والد أحدهما كان من المنضمين للجيش  بجوار بعضهما البعض يتحادثان ويتبادالن تجاربهما

 18السوري الحر ووالد اآلخر كان يعمل ضابط أمن لدى الحكومة".

 صراعالصرحت إحدى النساء قائلة "بعد تصاعد  فقد له أهمية خاصة في مجال التعليم. اتلعب المرأة دور  
المسلح، بدأنا نحن، مجموعة من النساء، االهتمام باألطفال حتى يمكنهم مواصلة تعليمهم، السيما في ظل 

م". تقدم بعض هتعليم على بحفاظناتصاعد التحريض الطائفي ]...[. وأردنا أيضا  أن نحافظ على عقول األطفال 
 يةو ليدوالحرف ا الت الخياطة والماكياجالنساء األخريات دورات للتدريب المهني، على سبيل المثال، في مجا

والتمريض. ذكرت إحدى المشاركات، أنه نتيجة ألن البيئة أصبحت مسلحة على نحو متزايد "قمنا  والصحة
". أشارت الحروب غةل عن ابعيد   أطفالنا إبقاء بهدف الفنيةميمات بتعليم الفتيات الخياطة والغناء الشعبي والتص

جماعات عض الالتعليم ضد األفكار التي تنشرها بمشاركة أخرى في درعا أنه "عندما نحمي أطفالنا من خالل 
 ، فنحن نؤمن بأننا نحمي مستقبل سوريا".بلدتنا الدينية المتشددة في

 الوكهخالل سوأخيرا ، تعمل العديد من الجهات الفاعلة على تعزيز القيم السلمية عن طريق إرساء أمثلة من 
. قالت إحدى االشخصي في عدم التفرقة بين التوجهات السياسية التي يتبناها األشخاص الذين يعملون معه

[ عندما ]...القائدات النسائيات في السويداء "أتعامل مع أي شخص بصرف النظر عن توجهاته السياسية. 
رار سوريا شباب والفتيات، فنحن نسهم في استقنحافظ على قيم السالم التي نشأنا عليها والتي ننشرها بين ال

                                                           
 قف النشاط حيث طالبتهم الحكومة بتصريح عمل ولم يكن المركز قد استصدر هذا التصريح.اضطروا إلى و  18
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". وذكر معلم "أحاول بقدر استطاعتي أن أنشر أفكار الحب والتعايش وقبول الجميع". فيهافيف حدة التوتر خوت
في مساعدة أي شخص، وكان هذا مدخلي إلثبات احترامي ذكر طبيب من درعا "لم أتردد منذ بداية األحداث 

 بصفتي وسيطا ". للناس وجعلهم يحترمونني

 والتنمية اإلغاثة أعمال 6-4

المشاركون، الذين يتمثل معظمهم في قادة المجتمع والمبادرات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع  اينخرط أيض  
(. وقد تكون العديد من الجهات الفاعلة 7المدني والمجالس المحلية، في أعمال اإلغاثة والتنمية )انظر شكل 

أو بسبب  19ة"رئيسي للجهات المانحة الدوليتبنت هذه األنشطة ألنها "كانت تتمتع بقدر أكبر من التركيز الوالتي 
 األنشطة.انخفاض مستوى الحساسية السياسية التي تنطوي عليها هذه 

، السيما تلك التي تعيش في ظروف متضررةالعديد من المشاركين الغذاء والماء والمالبس لألسر ال ُيوفر 
 زعض المشاركين في المقابالت مراكافتتح ب. ايوفر آخرون اإلغاثة الطبية حيثما كان ذلك ممكن  و الحصار. 

 هناك أمثلة ألناس ت. وفي جميع مناطق الدراسة، كانأيضا   لألطفالهذا الدعم يقدمون للدعم النفسي، كما 
مواد غذائية وطبية إلى المناطق المحاصرة في محاولة منهم "للحفاظ على حيادية المواطنين يحاولون توصيل 
اإلغاثة  ْمالعُ شاركين قائال  "شاركنا في مساعدة األطفال والنساء وكبار السن". أشار أحد المفي القتال، السيما 

ع مبادرات م بفعاليةعندما دخلت قوافل المعونات الغذائية الدولية المدينة. يشارك جميع الشباب في مبادراتنا 
 للناس.مسلحة لتقديم خدمات العديد من الشباب مع الفصائل اليتعاون اإلغاثة". وعلى الجانب اآلخر، 

 أوضح أحد المشاركين في دمشق قائال  و . واضح بشكللقد ربط المشاركون هذه األنشطة بعملية بناء السالم 
ونحن  ،"يتمثل اهتمامنا في العمل على دعم الناس في تأمين احتياجاتهم األساسية بحيث يمكنهم مواصلة حياتهم

ن الكثير من الشباب واآلباء يحملو وذلك ألن  ؛عملية بناء السالم المدنينعتقد أن هذا يمثل جزءا  حاسما  في 
مية بأعمال تعزيز القيم السل األسلحة باعتبارها وسيلة لتأمين الغذاء ألطفالهم". وقد ربط العديد من المشاركين

أحد المشاركين في المقابالت قائال  "قبل أن نوزع أي صناديق تحتوي على مواد غذائية،  وقد صرَّح اإلغاثة.
نعقد ورش عمل لتعزيز التعايش والتعاون بهدف الحفاظ على النسيج االجتماعي". وبالمثل، ينخرط أحد 

نفسه  الوقت السويداء، في أعمال اإلغاثة للنازحين من المناطق المجاورة، في حين يعمل فيالمشاركين، في 
احد. ونحاول أن الشعب السوري و مفادها هذا المشارك قائال  "نريد أن ننقل رسالة  صرَّح على تعزيز القيم السلمية.

                                                           
19 Khalaf, R. (2015) Governance without Government in Syria. Civil Society and State Building during Conflict. Syria 

StudiesVol 7(3), p.54. 
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من خالل عملنا ]...[ أن نحافظ على األساليب التي اعتدنا العيش عليها معا  في السابق دون االلتفات إلى دين 
 أو عرق".

لوساطة أحد أعضاء لجنة ل وقد صرَّح أنها تتيح مدخال  لبناء السالم. لتنمية علىويرى آخرون أنشطة اإلغاثة وا
التفاق حو ان الصراعقائال  "أعتقد أن ]...[ مجرد حقيقة أن مجموعة من األفراد يمكنهم دفع أولئك المنخرطين في 

ن كان األمر يتعلق بالغذاء، هو أمر يخدم سوريا في الوقت الراهن وكذلك في المستقبل. ومن خالل هذا  حتى وا 
المدخل، نجحنا في تحقيق اتفاقات أخرى بشأن تبادل المعتقلين وكذلك الهدنات". وهذا يدل على أن إيجاد 

 اتفاقات أخرى.بعض األحيان أمام اتفاقات بشأن توصيل المعونات اإلنسانية قد يفتح الباب في 

هذا المشارك قائال  "يتعلق  صرَّح رأى مشارك آخر دعم استمرار الحياة على أنه عمل من أعمال بناء السالم.
عملنا بتوفير المساعدات للناس الذين يقعون تحت طائلة الحصار ]...[. ومن خالل هذا العمل، نحافظ على 

حن نتحقيقه في سوريا. تخيل السالم دون وجود الناس؛ ما هو المغزى؟  الناس الذين هم جوهر أي سالم يتم
 ".ةممكنإلى أقصى درجة القتل والدمار الحد من نحاول 

ن كانت تعتبر في كثير من األحيان مختلفة تماما  عن  وعلى هذا النحو، تنطوي أعمال اإلغاثة والتنمية، حتى وا 
سوريا. إشراك الجهات الفاعلة التي تسعى إلى التخفيف من معاناة بناء السالم، على إمكانية تعزيز السالم في 

 20المدنيين هو أمر من شأنه أن يساعدهم على البقاء وغالبا  ما يسهم في التخفيف من حدة التوتر.

 اإلنسان حقوق أنشطة 6-5

ت االسيما المبادرات النسائية والشبابية، وكذلك منظمكان للمشاركين فعالية أيضا  في مجال حقوق اإلنسان، 
، وحقوق المرأة، والحمالت اإلعالمية، المساعدات القانونية، والمناصرة ذكر تمَّ  (.7المجتمع المدني )انظر شكل 

أنشطة حقوق اإلنسان. كان معظم من أنها جميعا  أنواع أساسية حقوق اإلنسان والتدريب عليها، على مراقبة و 
معهم مقابالت من المحامين حسب المهنة، ولكن كان هناك أيضا   ُأجريتالمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين 

. وفي إدلب، كانت هناك مجموعة من األشخاص تعمل على إنشاء مركز لحقوق اإلنسان صحفيونطالب و 
الناس لحل مشاكلهم  على مساعدة عليهم من واجبات، عالوة  وق وما بهدف تثقيف الناس حول ما لهم من حق

 مع اإلدارة المدنية للمدينة.

القانونية  محافظة حلب تقوم بمراقبة الهيئاتبحقوق اإلنسان والتدريب عليها يتمثل في مؤسسة مراقبة مثال آخر ل
تطور عمل و انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الفصائل المعارضة المسلحة والحكومة.  وُتوثقوالقضائية 

                                                           
 مالجهات المسلحة تستخدم أيضا  أعمال اإلغاثة الكتساب الشرعية في أوساط السكان. ولذلك ال تسهم أنشطة اإلغاثة بالضرورة في بناء السال بأن ُيقال  20

 في جميع الحاالت.
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ول سيادة القانون وضمان وصطبيق مراقبة رموز السلطة الجديدة في حلب حيث يمثل "تهذه المؤسسة ليشمل 
ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز التطبيق العملي  ُتعقد . كمامهمةيع األشخاص إلى العدالة" أولويات جم

 لحقوق اإلنسان والمعايير الدولية.

ومبادرة شبابية في السويداء على موضوع المعتقلين وتدعو إلى إنهاء االعتقاالت  تعمل مجموعة نسائية في دمشق
التعسفية وتوفير سبل للحصول على محاكمات عادلة. يركز أحد المشاركين على تسجيل انتهاكات حقوق 
اإلنسان من أجل تحقيق العدالة في المستقبل في حين يعمل بعض المشاركين في المقام األول على نشر 

عدم و مشارك واحد على األقل احتقاره لوسائل اإلعالم الوطنية والدولية اكات المستمرة. ومع ذلك، فقد ذكر النتها
 االهتمام بانتهاكات حقوق اإلنسان.

وبالنسبة للمدافعين عن حقوق اإلنسان، فقد كان من الصعب عليهم للغاية أن يعملوا على إبراز انتهاكات حقوق 
عرض يتحيث قع في سوريا بسبب المخاوف األمنية من الحكومة وغيرها من الجهات. اإلنسان على أرض الوا

المدافعون عن حقوق اإلنسان لالعتقال والتهديد واالختفاء واالحتجاز والتعذيب من قبل السلطات الحكومية. 
جماعات ل، هناك صعوبة أخرى تتمثل في أنهم يواجهون حاليا  تهديدات أخرى من مختلف االنزاع تفاقم معو 

لتي اذين يركزون على توثيق االنتهاكات المسلحة والمتطرفين. ففي محافظة دير الزور، ذكر أحد النشطاء ال
يتم ارتكابها على أيدي تنظيم داعش أنه كانت لديه مخاوف أمنية شخصية كبيرة بسبب ظروف العمل بالغة 

ما أالعديد من المدافعين عن حقوق اإلنسان من البالد،  فرَّ  لذلك، تنظيم. ونتيجة  الالصعوبة في ظل سيطرة 
رقلها شديد. ذكر أحد المشاركين أن ممارسته لعمله يع حذر  فهو يقوم بعمله في  موجودا  منهم ال يزال بالنسبة لمن

 االختطاف أو حتى القتل".االعتقال أو بتهديد "ال

 والدوليون المحليون الشركاء -7

هم  تالمقابالوالذين ُأجريت معهم العاملة في مجال بناء السالم الفاعلة المحلية أهم شركاء الجهات وقد كان 
أسر هؤالء الجهات أو شبكاتهم االجتماعية. ذكر المشاركون في المقابالت أنهم يتعاونون في األغلب مع 

بلغ ي مع مبادرات في مناطق أخرى من البالد. أنهم يتعاونون البعضالموجودين في محيطهم المباشر. كما ذكر 
ائع . وبشكل عام، يبدو أن التعاون مةغير رسمي ةعن عملهم بطريقالعديد من الجهات الفاعلة بعضهم البعض 

 واألحياء والمجتمعات المجاورة. داخل  وأنَّ التعاون يرتكز وأن اإلجراءات نادرا  ما ترتبط بخطة أوسع للسالم
 من نقاط التفتيش الموجودة في جميعإلى ظروف الحصار، والعدد الكبير  ايرجع هذا في أغلب األحيان أيض  

 وتزايد مظاهر التسلح.عن انتشار األسلحة  الثقة بين مختلف الجماعات، فضال  أنحاء البالد، وانعدام 
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ما هو عليه ع يزيد قليال   ارسمي   اطابع   التعاونأنشطة حقوق اإلنسان، عادة ما يأخذ و وفي قطاع اإلغاثة والتنمية 
طالق سراح المحتجزين والمختطفين، وتسوية النزاعتبادل و في المبادرات للتفاوض بشأن  توسط، وتعزيز ات والا 

 بحقيقة أن منظمات المجتمع المدني )المنظمات األهلية االقيم السلمية ومواجهة الطائفية. ربما يرتبط هذا أيض  
 .هابينفيما ضل أف بشكل   ما تكون مرتبطة في القطاعين السابقين وعادة   اهي أكثر حضور   والمنظمات المجتمعية(

اإلنسان األساسية، يعمل أيضا  بعض المشاركين مع المؤسسات المعارضة وعمال  على تلبية احتياجات 
والمؤسسات الحكومية، مثل المجالس المحلية ووزارة المصالحة على التوالي. ومع ذلك، أعرب بعض المشاركين 

أحد  حوقد صرَّ  .لطابع األكثر رسميةالمبرمة مع هذه الهيئات ذات امشاركات عن تشككهم فيما يتعلق بال
ك يتعلق األمر بالسالم المدني، وقد تضلل حينما لديها وجهة نظر خاصة بها منهنلمشاركين قائال  "كل واحدة ا

يتعاون عدد قليل من المشاركين مع الجهات الفاعلة المسلحة. أشار أحد قادة المجتمع في كما في أي لحظة". 
لق هذا ". يتعالواقع القوة على أرضيمثلون "هناك تعاون، السيما مع قادة األلوية المسلحة ألنهم  درعا قائال  

 بأنشطة بناء السالم.التفاعل في أغلب األحيان بالتفاوض على المساحة الالزمة للقيام 

دعمت قد و كان الشركاء الدوليون للمشاركين في المقام األول هيئات إغاثة وهيئات إنسانية وقت كتابة التقرير. 
أنشطة حقوق اإلنسان منذ بداية االنتفاضات. ومع ذلك، هناك شكوك عميقة في الوقت  دولية أهلية مؤسسات

جهات مع ال كانت تدمج الحكومات األجنبية ت،و في أغلب األوقا. الفاعلة الخارجية إزاء نوايا الجهات هنفس
الفاعلة غير الحكومية أو المؤسسات الدولية التي تحاول أن تلعب دور بناء السالم. ذكر أحد المشاركين في 

ن ثم، م ال يساعد على إعادة البناء". و وم ْن ُيخرب طقة هي المسئولة عن تخريب سوريا،المقابالت "بلدان المن
. غير الدقيقو هو مصطلح  "الدولي المجتمع"جميع الجهات الخارجية معا  في مصطلح  يتم الجمع ما بين

الوكاالت  من –يتضح الموقف في االقتباس التالي: "الشركاء اإلقليميون والدوليون ]...[ وراء تدمير سوريا 
 ُينظر ما االخارجية. وغالب   تلعبه الجهاتالدولية وحتى البلدان المجاورة". هناك خيبة أمل كبيرة حول الدور الذي 

إلى مبادرات بناء السالم العاملة على المستوى الدولي على أنها غطاء ليس له نتائج سياسية ملموسة سوى 
، 2، وجنيف 1"مبادرات جنيف  أشار أحد المشاركين قائال  وقد زيادة المساعدات اإلنسانية في بعض المناطق. 

 ال تمنح الشعب السوري أي شيء سوى إدخال المعونات الغذائية". ُمؤقتة هي مبادرات –وموسكو، والرياض

غيرها من و  الفاعلة الدولية للتعاون مع الجهاتالمشاركين في المقابالت ليسوا على استعداد هذا ال يعني أن 
المبادرات. وعلى العكس من ذلك، فقد أكد جميع المشاركين تقريبا  أنهم على استعداد للعمل مع "أي مبادرة 

ن أالفاعلة المحلية  ترى الجهات ما اأحيان  ، اخرون ف وتوثيق خال وحسبعادلة إلنهاء الحرب". ومع ذلك، 
إنفاق األمر سينتهي ب بها، بغض النظر عما إذا كانعلى العمل بالطرق التي هي أعلم  ُتصر "الجهات المانحة
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وفي المقابل، أكد المشاركون على النهج التصاعدي الذي ينطلق من القاع  21المزيد وبوتيرة أبطأ وبتأثير أقل".
ة فقد تدفعك بك هذه القاعدتثق إلى القمة قائلين "عندما تعمل على المستوى المحلي وتبني قاعدة سليمة، وعندما 

إلى القوة المؤدية إلى تحسن األوضاع على أنها كامنة في  وُينظر على مستوى وطني أو إقليمي". للعمل
م. ن، لدينا تاريخ طويل من التعايش والحب واالحتراو "جميعنا سوريذكر أحد المشاركين وقد السوريين أنفسهم. 

 وأعتقد أنه قد حان الوقت كي نستيقظ وندرك أنه علينا أن نتحاور".

عن تطلعهم لمشروع وطني يجمع الناس معا  للتحاور.  افي الحوار أيض  وفي هذا الصدد، أعرب المشاركون 
  هذا المشروع داخل سوريا وأال يفرض من قبل جهاتستقر ومع ذلك، فقد أكد العديد منهم على أهمية أن ي

روف ظالعاملة في مجال السالم في الالمحلية  يات واألولويات واحتياجات الجهاتخارجية. يرتبط هذا بالتحد
 ، وهو ما سيتم تناوله في القسم التالي.ةالسوري

 واالحتياجات واألولوياتالتحديات   -8

تواجه  يالتحديات الرئيسية التِذْكر في المقابالت من المشاركين  بلِ طُ  
الذي ف العنينزاع الضغوط البدنية والبيئية الناجمة عن الفذكروا عملهم، 

االعتقال والتهديد بالمستمرة األعمال العدائية العسكرية  ُتمثلطال أمده. كما 
رى األخوالقتل بما في ذلك الهجمات المسلحة والقصف وأشكال العنف 

مثل تُ  المجموعات العسكرية والقوات الحكومية وتنظيم داعش،ترتكبها  يالت
اء بنو عمل واضحة أمام قدرة أطراف بناء السالم على التحديات جميعها 

ة وانتشار األسلحالبيئة المسلحة ، تكرر ذكر وبشكل  أشمل قوة دافعة.
ن أقدرة األفراد على تحد من عقبات إضافية كولوجية يواالنقسامات األيد

نهاء النزاعالحوار  تشجع  .بشكل  علني والشمولية وا 

فرص  عوم نْ  في الجماعات المنقسمةنعدام الثقة االعميق و  يولوجيتحد آخر وهو االستقطاب األيدِذْكر  تمكما  
أني آخرون ب يلمخابرات بينما يتهمنأني عميل لالبعض ب يأحد المشاركين قائال  "يتهمن. وقد ذكر الهادفلحوار ا

". مسلحةالكتائب المؤسسات الحكومية وبعض قادة المع عالقات قوية السرية. وهذا كله ألن لي المعارضة من 
عب صما يجعل من الات، ولوجيييداألأو  اتمجموعمشابهة لالنحياز إلى أحد التحدث مشارك آخر عن ضغوط 

 عدة قطاعات من السكان.على تشجيع التعايش أو التأثير 

                                                           
 21 Khalaf, R. (2015) Governance without Government in Syria. Civil Society and State Building during Conflict. Syria 

StudiesVol 7(3), p.53. 

 التحديات الرئيسية
 التسلح والعنف 
  األيديولوجياالستقطاب 
  عدم القدرة على التنقل 
  اإلنسانية الظروف

 المريعة
 الصعوبات االقتصادية 
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ار من نشطاء وقادة السالم بسبب التهديدات األمنية والحصالكثيرين تواجه  يالت عدم القدرة على التنقل أنَّ  كما 
 لفيزيائيةاالحدود على جميع خرين اآلصعوبات في التواصل مع جميعها شكَّلت العسكري ونقاط التفتيش، 

 الهاتف. وقدو  واإلنترنت لكهرباءالمستمر لبسبب االنقطاع مقيد  االفتراضياالتصال أن ولوجية، حتى يواأليد
 المجاورة.األحياء  ىحتى إلالتنقل القدرة على من انعدام من المشاركين  شكا الكثير

واجه ت ينسانية الحادة التهذه األزمة اإلظل بناء السالم في ألنشطة وهو إيالء األولوية كما يوجد تحد آخر 
ذين المشاركون الا يعيشون في مناطق كانت أو ال تزال تحت الحصار وكذالمشاركون الذين ذكر وقد البالد. 

نساني الذي إلالوضع اكما كان . ارئيسي   اتحدي   ُيمثل كاننساني أن الوضع اإل اأكثر انفتاح  يعيشون في مناطق 
ببا  في الماهرين، سالتدهور االقتصادي وعدم توفر السلع والخدمات والبضائع وخسارة األشخاص ساء بسبب 

 .النزاعحدة الفوري لبناء السالم بعد التخفيف الذي يواجه مواصلة أنشطة زيادة التحدي 

أو هم اتتماءأو انأماكنهم بصرف النظر عن  اجميع المشاركين تقريب  التي ذكرها بناء السالم تمثلت أولويات  
 ( وبدء حوار وطني. 2)نهاء العنف والتدخالت العسكرية األجنبية، ( إ1في عنصرين هما: ) الرئيسيةتهم أنشط

مرة إنهاء األعمال العدائية المستلديهم هي  الُملحة ةولوياألذكر المشاركون أن ولوية األولى، باألفيما يتعلق 
القتال  اإلنهاك بسببالواضح هو السالم. وكان اإلحساس في بناء إلحراز تقدم إنساني وشرط ضروري كمطلب 
لعسكري األجنبي القتال بسبب التدخل القدرة على إيقاف لن يالسوريالمدنيين فقد بسبب حباط العميق واإل ،المستمر

 حتياج إلى األمنمن المشاركين عن االكثيرون إرادة سياسية للدخول في عملية سالم. تحدث العدم وجود و 
محاربة تنظيم داعش أولوية قصوى ذكرها كما كانت المجموعات المسلحة.  من من الحكومة أوسواء الشخصي 

لقصف ان في الشمال أن إيقاف يالمشارك ممعظ أكَّد أو أوضح في حين ،ميةلْ السَّ و ن في دير الزور و المشارك
في بناء  الفاعلةالمحلية الجهات لدعم  ُيبذل من الواضح أن أي جهدو  قصوى.أولوية   ُيشكل ياألجنبو  يالحكوم

اعلة ستراتيجيات لحماية هذه الجهات الفالتوصل إلى إو أن يبدأ بإنهاء األعمال العدائية المستمرة السالم يجب 
 .آنفا  العديدة التي ورد ذكرها من التحديات 

على جميع مستويات فوفيما يتعلق باألولوية الثانية، 
 جتماعية والمناطق الجغرافية واالنتماءاتالمؤشرات اال
لحوار الوطني كأولوية رئيسية. لن يالمشاركتكرر ذكر 

نهيار ابط في كثير من األحيان مرتبيه أن التأكيد علراجح من الالنظر عن صيغة الحوار الوطني، وبصرف 
ر يغيالرغبة في رؤية تباإلضافة إلى نقسامات األيدولوجية وغياب النظام المؤسسي جتماعية واالالعالقات اال

إجماع في  هشبوجود البحث إلي أشار و . لها الفاعلة المحلية  الجهاتحسب فهم حالة السلم تحقيق سياسي و 

 األولويات الرئيسية
 إنهاء العنف والتدخالت العسكرية األجنبية 
 الحوار الوطني 
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ة معنى فيما يتعلق بماهيمختلفة آراء تسجيل  تمَّ وعلى الرغم من ذلك، الحوار الوطني. على الموقف السوري 
 .عاجلةأهدافه الهية وماقه يتحقالحوار الوطني ومتى يتعين 

 األفراد بإشراكآخرون ساءلة. وطالب الحكومة "بعد سقوطها" أو بعد عملية ممع استبعاد حوار بالالبعض طالب 
 تحدث المشاركون عن ضرورة الحوار الوطني". كما إيمانهم بالدولة السوريةحالة واحدة فقط وهي "في  المسلحين

عادة إبرام إلعادة بناء مؤسسات الدولة و  جتماعي بين الشعب والحكومة أو كجزء من عملية صياغة العقد االا 
 ةتحدث المشاركون عن ضرور . و أتي على رأس األولوياتيسلطة مدنية تشكيل أن الكثيرون  ىرأو الدستور. 

 .ةمؤسسات الحكم عن النفوذ العسكري ف ْصل

اد. حجتماعي والسياسي الالمشاركين على الحوار الوطني كآلية لمعالجة االستقطاب االمعظم أكد ومع ذلك، 
بين  حواربالالبعض طالب ، ضمن األولويات "السوري"الحوار "الوطني" أو وفي حين وضع معظم المشاركين 

 ىلمستو ا مصالحة علىومنح البعض األولوية للالجغرافية. رأب الصدع بين المناطق ب"المناطق المتناحرة" أو 
الرغبة  من المشاركين عنكثيرون ن أو التجمعات القبلية. وعلى نطاق أوسع، تحدث اليلتوحيد المسلحداخلي ال

 رؤية مشتركة.تعزيز و في الحوار لسالم كمرجع للتحضر أخالقي عالي لوضع أساس في 

 ااص  خ اأبدوا اهتمام  عند سؤال المشاركين عن احتياجاتهم الرئيسية،  
جميع المشاركين تحدث ى، النقطة األولفيما يتعلق بخمس نقاط. ب

ومع األخذ في االعتبار . 22عن نقص الموارد المالية واللوجستية اتقريب  
وحقيقة أن المنظمات البالد داخل شديد الخطورة الوضع االقتصادي 

ول الحصاألسهل في و  ابروز  هي األكثر ها بالخارج اتقع مقر ت يالت
. االي  ح ايمثل تحدي   أن نقص التمويلإدراك الممكن  فمن التمويل،على 
 دةممتلفترة زمنية تطوعي على أساس فراد من األكثيرون عمل الوقد 
وفي حين احتياجاتهم األساسية. يلة لتغطية دخل أو وسوجود دون 

اء رتقضرورة االعن عدد قليل منهم تحدث المشاركين نقص الموارد بأنه يمثل نقطة ضعف، ذكر معظم 
ائمة قالتمويل الخارجي برمتها السيما عندما تكون ورفض آخرون فكرة الحالية. باألنشطة إلي مستوي الموارد 

 أجندات خارجية.على 

                                                           
 من عدمه.برعاية دولية أجريت بحقيقة أن هذه الدراسة قد تأثر ما إذا كان هذا واضح من غير ال 22

 االحتياجات الرئيسية
 الموارد المالية واللوجستية 
 بناء القدرات 
  ىالتواصل مع المبادرات األخر 
 الدعم من جانب المؤسسات 
 الموارد اإلعالمية 
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دارة المشروعات  اخصوص  بناء القدرات  ضرورةثانيا ، ذكرت بعض الجهات الفاعلة  للتين افي اإلدارة التنظيمية وا 
حيث غادر الكثيرون أهمية الضرورة اكتسبت هذه وقد . 23"بين المدنيين أدوات بناء السالممن كنان النشطاء "تم

مشردين لمن األنشطة ما نقدمه ل"لدينا  قائال   أحد المشاركين في دير الزوروقد ذكر . من األفراد المدربين سوريا
ة فإن بسبب نقص العمالة المدربولكن ، جتماعياالنفسي و والدعم ال تعليممنها تقديم الدعم في مجال ال اداخلي  

من الجهات الفاعلة التي كانت تشارك فيما كثير أن الإلى المشاركون في هذا الجانب محدود". أشار نشاطنا 
نت للحفاظ على الحيز الذي كاانتقلت إلى الخارج مما جعل األمر أكثر صعوبة سبق في بناء السالم المحلي 

 أو غادرت البالد.األذى للقمع أو  تعرضت ح السالمالتي تعمل في صالأن الكتلة الحرجة تشغله حيث 

مشابهة طة في أنشمن يشاركون بشكل أفضل مع ضرورة االتصال إلى ثالثا ، ذكر العديد من المشاركين الحاجة 
ْقدفائدة المشاركين  بعض. ذكر أحدالتعلم من بعضها التبادل الخبرات و ل أفراد لتقي حيث يمؤتمر جماهيري  ع 

مناطق الما يحدث في بالناس خبار إمكن عبرها يتوعية" واقترح آخرون إنشاء "مراكز مختلفة، من خلفيات 
 األخرى.

أشار و من خاللها تأثير مستمر على السالم. كون لهم وجود مؤسسات يضرورة  اأيض  رابعا ، ذكر المشاركون 
إحراز ى قادرة علتكون على سيادة القانون و حكومية تقوم مؤسسات ضرورة وجود إلى المشاركون في المقابالت 

ساسية. األمات خدالعلى تقديم قدرتهم بناء السالم إلى تركيز المشاركون في ال يضطر مهامها بحيث تقدم في 
طويل تأثير القدر أكبر من حتى يكون لهم عملهم ضرورة إضفاء الصبغة المؤسسية على إلى  بعضالأشار كما 

 .األجل

في  الخطاب الطائفي ويعملونمواجهة يروجون للقيم السلمية و ممن  يد من المشاركين، السيماخامسا ، أشار العد
لعديد أشار اكما في عملهم أو عرقلته. للمساعدة أساسية أداة بأنها اإلعالم وسائل إلى  أنشطة حقوق اإلنسان

لى قدرة آخرون إفي حين أشار نزاعات العلى التحريض إلعالم في وسائل اإلى الدور السلبي لالمشاركين  من
روعات دعم ملموس للمشضرورة وجود إلى ضمنا  هذا يشير عملهم. إحراز تقدم في اإلعالم على وسائل 

 اإلعالمية.

 

 الخاتمة -9

التقرير يؤكد و سوريا. الحالية داخل بناء السالم وأنشطة لديناميات النزاع المحلي متعمقة هذا التقرير رؤى عرض 
ة سالم وطنية والمساهمة يعمل الدعم أليبحشد بناء السالم في  هامةالمحلية الفاعلة الالجهات كيفية قيام على 

                                                           
23 See also Khalaf, R.; Ramadan, O.; Stolleis, F. (2014) Activism in Difficult Times: Civil Society Groups in Syria. 

Istanbul / Beirut: Badael Project and Friedrich-Ebert-Stiftung, p.49. 
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أدوار الجهات  تقديرخاص لصناع القرار الدوليين والسوريين  بشكل   من المهمو . اداخلي   العنفحدة في تخفيف 
راتيجيات دعم ودمج إستتكوين أجل تواجهها وأولوياتها واحتياجاتها من  التحديات التيو وتأثيراتها الفاعلة المحلية 
 .آمنة عملية

جنبية والتدخالت العسكرية األعمال العدائية وهو إنهاء األأكبر هدف إطار في تحديدا  الدعم الدولي تقديم يجب 
ود ُذكر بوضوح في هذا التقرير وفي تقارير أخرى وجكما وتحقيق تسوية سلمية للنزاع عن طريق حوار وطني. 

مع ذلك، أظهرت هذه الدراسة أن المبادرات المحلية و سوريا. داخل مبادرات وأنشطة محلية تسهم في بناء السالم 
غير مترابطة و كبيرة بدرجة للنقد هي عرضة و  المؤقت االستقرار من صغيرةا  جزر على وجه الدقة تشكل حاليا  

 شبكات الدعم الداخلية والخارجية.مع  وأبالقدر الكافي فيما بينها 

دعم لاالدولية الراغبة في تمكين جهود السالم المحلية هي تقديم للجهات رئيسية يجب أن تكون األولويات ال
دارة المشروعات و المالي و ال   جهاتأفضل بين العالقات قامة ا  لوجستي وبناء القدرات في اإلدارة التنظيمية وا 

على التعاون مع المؤسسات الرسمية وتصميم مشروعات تعزز الدور ، عند اللزوما، ومساعدتهالفاعلة المحلية 
المحيطة  التحدياتجميع هذه الجوانب ذات حساسية حيال أن مع العلم إلعالم في تسوية النزاع وسائل االبناء ل
 الحماية. وتطلب

القرار الدوليون إلى ما هو أبعد من منظمات  ُصنَّاعهو أن ينظر من غيره ومع ذلك، فإن الجانب األكثر أهمية 
التي اعلة الفأقوى مع الجهات المحلية استماع وعمل شبكات قيموا وأن ي ،المجتمع المدني ذات الصبغة الرسمية

 اتهذه الجهمراعاة مع النخب السياسية والعسكرية. يجب ذات األولوية المشاركات الحالية يتجاوز عملها 
د من التحليل مزييقودها المجتمع الدولي. ربما يلزم إجراء في أي عملية سالم وتوقعاتها عملها و الفاعلة المحلية 

 يق معرفة أفضلتحقيساعد هذا في ربما و . المحلية وربط العمليات والجهات الفاعلة العليا وتوقيت فهم كيفية ل
لجزر الصغيرة ا التى تمكن استدامةأكثر المحلية على نحو بناء السالم ممارسة أنشطة فيها يمكن التي بيئة الب

 .المؤقت أن تتحول إلى مناطق كبرى للسالمذات االستقرار 
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 حقالمال -11

 استبيان

 .أخرى مقابلةمن بتصرف مأخوذان التسلسل الدقيق والصياغة 
 تصورات حل النزاعات وبناء السالم 

 ماهي/كانت األسباب المباشرة للصراع في منطقتك ؟  1س

 كيف أّثر الصراع على العالقات في مجتمعك / حيك ؟  2س

 لك مصطلح السلم األهلي أو السالم ؟  ماذا يعني 3س

 السالمأنشطة بناء 

ة نزاعات؟ إذا كانت اإلجابالمشكالت أو تسوية الفي حل  تسهم مؤسستك أو مبادرتكعملك أو هم هل يس 4س
 ؟تسهمكيف فبنعم، 

 ؟ستسهمكيف ف؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، سوريا مستقبال  داخل تسهم في بناء السالم تك سأن أنشطتعتقد هل  5س

 ما هو؟و الدينيين؟ لشباب أو القادة اللمرأة أو يوجد دور هل  6س 

 .فشلباءت فيها الجهود بالآخر لتجربة سيئة و ناجحة في بناء السالم جهود لاضرب مثاال   7س

 ؟ُتمارس طبيعة األنشطة التيأو إضافات أخرى حول أي تعليقات  يوجدهل  8س

 أولويات بناء السالم

 المحلي والوطني واإلقليمي؟ ىلتسوية النزاع في منطقتك؟ على المستو  الُملحة ما هي األولويات 9س

 تطورت هذه األولويات؟كيف و كيف توصلت إلى اعتبارها أولويات؟  10س

 سمح بذلك؟كان الموقف يإذا تناولها المختلفة التي قد ترغب في ضوعات ما هي المو  11س

 تحتاجه حتى يحدث ذلك؟ما الذي  12س
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 بناء السالمالمداخل ل

خل تصميم مدلك؟ كيف يمكننا المداخل المتاحة في بناء السالم؟ ما هي  كلعملمتاحة ما هي الفرص ال 13س
 بين المدنيين؟لتحقيق السالم 

 وية النزاع؟وتسالسالم بين المدنيين في عملية بناء تأثير لها أن ى التي تر وسائل ما هي األنشطة أو ال 14س

 في عملك أو نشاطك أو مبادرتك؟ ُتواجهك ما هي أكبر التحديات التي 15س

 تجعل عملك أكثر فاعلية؟يمكن أن ما هي الجوانب التي  16س

 الشبكات

 رجىيُ  السالم بين المدنيين؟معك في أنشطتك لبناء تعاونون يهل لديك شركاء أو مؤسسات أو أشخاص  17س
 ذكرهم باختصار إن ُوجدوا.

 ؟فيما مضىأو كنت تستخدمها في عملك ستخدمها تما هي أنواع الشبكات والعالقات التي  18س

 المجاورة؟اطق المن فيمنطقتك و هل يوجد تعاون لتحقيق السالم في  19س

 إطار عملية وطنية أو إقليمية أو دولية؟في أفضل على نحو عملك ربط كيف يمكن  20س
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