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ــا؛ ــي يطرحه ــاؤالته الت ــث بتس ــذا البح ــكل ه  يش

أكاديميــة دراســات  باتجــاه  أولــى   خطــوة 
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 المســتمرة، وكذلــك حجــم الراوبــط المشــتركة التي

ــوريين. ــن الس ــترك بي ــش المش ــم العي ــزز قي  تع

الباحث
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مركز املجتمع املدين والدميوقراطية

   وطــن يســوده ثقافــة الســلم املجتمعــي والحــوار وتقبــل اآلخــر، هــي الرؤيــة التــي دأب مركــز املجتمــع 

املــدين والدميوقراطيــة عــى الســعي لتحقيقهــا منــذ البدايــة، حيــث إن النزاعــات الحاصلــة يف ســورية بعــد 

ثــورة 2011 ومــا ترتــب عليهــا مــن أزمــات عصفــت بالجاعــات واألفــراد عــى حــد ســواء، وعــى اختــاف 

ــى املســتوى  ــان ع ــق الســام واألم ــاه تحقي ــل باتج ــود تعم ــع بالحاجــة لجه ــم ومشــاربهم، دف انتاءاته

املحــي مــن خــال تجنــب وإدارة وحــل النزاعــات، وتعزيــز املشــاركة املجتمعيــة يف صياغــة الحلــول، والتــي 

مــن شــأنها إعــادة الحيــاة املدنيــة للســكان الذيــن أضناهــم الحــرب واملــوت.

ــنواته  ــاء الســام يف س ــج بن ــاً بالتأســيس لربنام ــه فعلي ــة عمل ــدين والدميوقراطي ــع امل ــز املجتم ــدأ مرك    ب

التأسيســية 2012-2013 و مــازال مســتمرا حتــى اآلن، وعمــل خــال هــذه الفــرة عــى إجــراء مشــاورات 

مجتمعيــة لدراســة مقاربــات الســام التــي يطرحهــا القــادة املجتمعيــني املحليــني للســام عــى املســتويني 

املحــي والوطنــي، ومحــاول ربــط جهــود الســام املحليــة القامئــة بجهــود الســام عــى املســتوى الوطنــي.  

ــات تحقيــق الســام يف ظــل ظــروف الحــرب  ــة عــن آلي يف عــام 2014 وبعــد أن كــّون املركــز فكــرة كافي

ــرت  ــي ، ظه ــتوى الوطن ــى املس ــية ع ــروف السياس ــاً الظ ــة، وأيض ــة املختلف ــق املحلي ــة يف املناط الحاصل

وبشــكل جــي الفجــوات املوجــودة يف عمليــة بنــاء الســام، وظهــر اتســاع الهــوة بــني تحقيــق الســام عــى 

املســتوى املحــي واملســتوى الوطنــي. ونظــراً ألن الحاجــة امللحــة لتحقيــق الســام عــى املســتوى املحــي 

هــو األرسع تأثــراً وميــس الحيــاة اليوميــة لألفــراد واملجتمعــات املحليــة، عــى نقيــض تحقيــق الســام عــى 

املســتوى الوطنــي الــذي هــو رهــني بتوازنــات القــوى السياســية والعســكرية األمــر الــذي يحتــاج اىل وقــت 

أطــول وال ميكــن تحقيقــه خــال فــرات قصــرة؛ ارتــأى املركــز الركيــز عــى حــل النزاعــات عــى املســتوى 

املحــي، انطاقــاً مــن منظــور أن هــذه الجهــود ســتصب بشــكل أو بأخــر بتحقيــق الســام عــى املســتوى 

ــي يف  ــلم املح ــز الس ــال تعزي ــن خ ــي م ــتوى الوطن ــى املس ــلم ع ــاء الس ــة لبن ــذا مقارب ــي. متخ الوطن

املناطــق الســورية املختلفــة. وبالتــوازي مــع هــذا املســار عمــل املركــز ويعمــل مــن أجــل تحقيــق الســام 

عــى املســتوى الوطنــي، ويحــاول مــن خــال مقارباتــه األساســية جــر الهــوة الحاصلــة بــني املســارين.

   يــأيت هــذا اإلســتطاع للــرأي مــن ضمــن املشــاورات التــي يجريهــا مركــز املجتمــع املــدين والدميوقراطيــة 

بشــكل مســتمر مــع الســوريني، الســتمزاج أرائهــم واتجاهاتهــم حــول املوضوعــات التــي تركــز عــى تحقيــق 

الســام املســتدام، والنتائــج التــي جــاء بهــا هــذا اإلســتطاع حــول اتجاهــات الســوريني تشــكل أمــل ودافــع 

للمركــز ولــكل العاملــني عــى صنــع الســام، لتقــول إن مايجمــع الســوريني أكــر بكثــر مــا يفرقهــم.

تمهيد
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ملخص تنفيذي
ــرز  ــل أب ــتمرة، ولع ــرب املس ــات الح ــش تداعي ــوري يعي ــع الس ــزال املجتم ــت والي ــنوات مض ــس س خم

ــر  ــراع الدائ ــرَز ال ــث أب ــم البعــض. حي ــات هــذه الحــرب هــي اتجاهــات الســوريني حــول بعضه تداعي

ــايف.  ــوع الثق ــوء إدارة التن ــن س ــم ع ــورية الناج ــات الس ــني املكون ــودة ب ــات املوج ــم التصدع حج

ــم مشــركة  ــش مشــرك وقي ــة عي ــة حــول إمكاني ــذا االســتطاع يف طــرح تســاؤالت مهم ــة ه ــأيت أهمي ت

تجمــع الســوريني بعــد كل هــذا الحجــم مــن االنتهــاكات الحاصلــة. وبالرغــم مــن أن هــذا االســتطاع أىت يف 

إطــار حــث عينــة مــن األفــراد ممــن يصنفــون عــى أنهــم فاعلــني يف مجتمعاتهــم عــى التفكــر أكــر بقيــم 

العيــش املشــرك وقبــول اآلخــر املختلــف إال أن نتائــج هــذا االســتطاع تُعــرب بشــكل مــا عــن االتجــاه العــام 

والقيــم الراســخة يف املجتمعــات التــي ينتمــى إليهــا هــؤالء االفــراد. حيــث  َهــَدف هــذا االســتطاع بشــكل 

رئيــي إىل تحليــل اتجاهــات الســوريني حــول:  

األولويات الرضورية لتحقيق األمان املجتمعي.   .1

اتجاه السوريني حول مشاركة اآلخر املختلف يف عمليات السام املحلية والوطنية.   .2

اتجاهات السوريني حول حجم الروابط املشركة التي تجمع جميع املكونات السورية.   .3

مستوى األمل يف بناء السام، والقدرة عى املشاركة يف اتخاذ القرار.   .4

اتجاهات املشاركني حول رضورة تضمني النساء بصناعة القرار.  .5

وإن كان هــذا االســتطاع ال يُســتهدف منــه التعــرف عــى اتجاهــات الســوريني بقــدر مــا كان الهــدف منــه 

تحفيــز تفكــر الفاعلــني املجتمعيــني عــى التفكــر مبســتقبل ســورية، فهــو يعــد اســتطاع غــر مضبــوط 

منهجيــاً، وال يُعتــرب اختيــار عينتــه ممثلــًة للمجتمــع الســوري. ولكــن هــذا االســتطاع يعطــي صــورة ولــو 

بالعمــوم عــن االتجاهــات الســائدة يف املجتمــع الســوري بعــد أربــع ســنوات منــذ بــدء الثــورة الســورية 

عــام 2011 . وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن هــذا االســتطاع تــم توزيعــه عــى مرحلتــني املرحلــة األوىل يف شــهر 

تريــن الثــاين 2014، واملرحلــة الثانيــة يف شــهر نيســان 2015. 

خلــص االســتطاع إىل نتيجــة مؤداهــا أن أولويــات تحقيــق األمــان املجتمعــي لــدى عينــة االســتطاع تبــدأ 

مبطالــب: )تأمــني الحاجــات اإلنســانية، إيقــاف إطــاق النــار، اإلفــراج عــن املعتقلــني، تجنــب الراعــات 

املحتملــة، حــل املشــكات بــني األطــراف املختلفــة، مبــادرات بنــاء الســام عــى املســتوى املحــي، اإلفــراج 

عــن املخطوفــني، ضبــط الســاح، ونــر الوعــي( وتختلــف هــذه املطالبــات بحســب األوضــاع يف  املناطــق 

املختلفــة. 

ــت  ــا أجاب ــاب، ك ــبته %79 بااليج ــا نس ــاب م ــتقبل، أج ــورية املس ــاء س ــر لبن ــل اآلخ ــألة تقب ــا مس وأم

عينــة البحــث بنســبة %70 بــأن هنالــك هويــة تجمــع الســوريني، وفيــا إذا كانــت هنالــك قيــم مشــركة 
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لــدى الســوريني أجــاب مــا نســبته %57 مــن عينــة االســتطاع أنــه ال تــزال هنالــك قيــم مشــركة تجمــع 

الســوريني. أمــا عــن مســتوى األمــل فأجــاب مــا نســبته %54 مــن العينــة بــأن لديهــا أمــل بالوصــول إىل 

اإلســتقرار. وعــن تضمــني النســاء فاجــاب مــا نســبته %72 بوجــوب تضمــني النســاء بصناعــة القــرار.

ــني جــاءت  ــني متتابعت ــني زمنيت ــرى عــى فرت ــذي أُج ــج االســتطاع ال ــاه الباحــث أن نتائ ــا لفــت انتب و م

متقاربــة مبــا يشــكل اتجــاه عــام لــدى عينتــني مختلفتــني مــن الفاعليــني االجتاعيــني حــول موضوعــات 

متعلقــة ببنــاء الســام وتقبــل اآلخــر، وأيضــاً حــول املطالبــات املحليــة لتحقيــق الســام، مــا يطــرح الكثــر 

مــن التســاؤالت التــي يجــب إعــادة النظــر بالفرضيــات التــي تقــول بــأن مــا يفــرق الســوريني أكــر مــا 

ــة  ــة الهوي ــن ماهي ــة ع ــاؤالت فعلي ــرح تس ــاكات، ويط ــن اإلنته ــل م ــم الحاص ــذا الك ــد ه ــم بع يجمعه

ــى  ــة ع ــكرية الحاصل ــية والعس ــتقطابات السياس ــد فاإلس ــن جدي ــكل م ــد التش ــي قي ــي ه ــورية الت الس

األرض، واملرافقــة مــع انتهــاكات عــى مســتوى واســع، والتــي تتجــى مــن خالهــا إرث اإلنتهــاكات الســابقة 

بحــق عمــوم األفــراد الســوريني قبــل عــام 2011، وأيضــا ماهيــة الشــكل الــذي ســتتجى فيــه هــذه الهويــة 

مســتقباً ، األمــر الــذي يحتــاج العديــد مــن الدراســات واألبحــاث لرصــد تشــكل هــذه الهويــة. 

لكــن االســتنتاج النهــايئ الــذي يفهــم مــن نتائــج هــذا االســتطاع أن مــا ميكــن التعويــل عليــه يف ســوريا 

ــاء الســام العميــق الــذي يشــمل جميــع  بعــد خمســة ســنوات هــو مســتوى األمــل لــدى الســوريني ببن

املكونــات واألرض الســورية، فــا هــو جامــع للســوريني أكــرب بكثــر مــن ذاك الــذي يفرقهــم لــو تــم إيقــاف 

االنتهــاكات الحاصلــة. 
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 أوالً - مقدمة ضرورية:
البــد بدايــة مــن مقدمــة ترســم صــورة عــن بنيــة املجتمــع الســوري القائــم بتفاصيــل هويتــه وانتــاءات 

أبنــاءه، والتــي ستشــكل منطلقــاً يف تحليلنــا، حيــث وكــا هــو غــر خــاٍف يتكــون املجتمــع الســوري مــن 

ــا  ــني إىل م ــض الباحث ــب بع ــا بحس ــل عدده ــة يص ــة متنوع ــة وطائفي ــة وديني ــات عرقي ــة مكون مجموع

يقــارب خمســة وعــرون مكونــاً عرقيــاً ودينيــاً وطائفيــاً ، يف مشــهد يصفــه البعــض بأنــه فسيفســاء تجمــع 

ــا  ــي وم ــال الفرن ــرة اإلحت ــن ف ــد م ــك املمت ــخ ســورية وخاصــًة ذل ــداً. ويوضــح تاري ــاً فري ــوع ثقافي تن

بعدهــا، إىل مــا بعــد فــرة اإلســتقال مــروراً بالحيــاة السياســية النشــطة التــي شــهدتها ســورية حتــى تاريــخ 

1970، مشــهداً مــن التنــوع والتجانــس بــني املكونــات املختلفــة املتجــاورة. والتســاؤل اليــوم الــذي يطرحــه 

ــا يصورهــا  ــرب إىل املتناحــرة ك ــات أق ــة إىل هوي ــات املختلف ــت هــذه الهوي ــف تحول ــن هــو كي الكثري

البعــض أو كــا تجلــت بعــد أكــر مــن ســنة مــن إنــدالع ثــورة 2011.

ــي أدت إىل  ــباب الت ــث يف األس ــذي يبح ــو ذاك ال ــوم ه ــه الي ــن طرح ــر م ــذي ال مف ــؤال ال        »فالس

انتقــال املجتمــع الســوري مــن مجتمــعٍ كان يقبــل يف الخمســينيات مــن القــرن املنــرم أن يــرأس »فــارس 

ــلمني يف  ــوان املس ــم األخ ــِقط زعي ــرة، وكان يُس ــن م ــر م ــوزارة ألك ــتانتي ال ــيحي الربوتس ــوري« املس الخ

ــظ األســد باألضاحــي يف  ــتقبَل )1970( حاف ــل وكان يُس ــاين، ب ــح منافســه العل ــة ليُنِج ــات النيابي االنتخاب

مــدن توصــف باملحاِفظــة دينيًــا... إىل مجتمــع تظهــر فيــه بــوادر انغــاق املكونــات الدينيــة والقوميــة عــى 

نفســها وتعلــو فيهــا شــيئًا فشــيئًا دعــوات التطــرف والعنــف ورفــض اآلخريــن                                                                                        

ولإلجابــة عــى هــذا التســاؤالت ال بــد مــن فهــم ماهيــة التغــر الــذي طــرأ عــى املجتمــع خاصــة بعــد 

عــام 1970 فــرة اســتقرار الحكومــات بعــد االســتقال، والبحــث يف األســباب التــي أدت إىل هــذا التحــول 

ــتويات؛  ــدة مس ــى ع ــل ع ــث والتحلي ــن البح ــد م ــه الب ــورية. وعلي ــات الس ــس املكون ــذري يف تجان الج

ــا  ــق بالتوجــه العــام الســائد يف املجتمــع الســوري في ــاث مســتويات: مســتوى متعل وبشــكل رئيــي ث

يخــص التوجهــات التنمويــة و النهضويــة خــال فــرة مــا بعــد اإلســتعار، ومســتوى السياســات الحكوميــة 

املُتبعــة فيــا يخــص إدارة التنــوع الثقــايف عــى املســتوى الوطنــي والــذي ســيقرن بالــرضورة بالسياســات 

ــق  ــو متعل ــاين وه ــتويني االول والث ــاج للمس ــو نت ــث ه ــتوى الثال ــاة، واملس ــة املُتبن ــة والتنموي النهضوي

بالتحليــل اإلجتاعــي ملــا تنتجــه السياســات املُتبعــة عــى املســتوى التنمــوي، وعــى مســتوى إدارة مجتمــع 

ذو مكونــات ثقافيــة متنوعــة، والتحليــل هنــا يكــون بإطــار الهويــة الوطنيــة ومــا تحققــه ألفرادهــا؛ مقارنــة 

1
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بالهويــات الفرعيــة التــي ينتمــي إليهــا األفــراد. ومــا يرتــب عــى كل ذلــك مــن تجانــس أو تنافــر يظهــر 

بأوقــات اإلســتقرار والســلم بأمثــال شــعبية وأحاديــث محكيــة، أو إقتتــال / تعاضــد يف األزمــات بــني األفــراد 

املنتمــني للجاعــات املتايــزة عــى أســاس العــرق أو الديــن أو حتــى املناطــق املحليــة. 

ــوم  ــا بعــده مبفه ــم اإلســتقال وم ــن ث ــن االســتعار، وم ــص م ــرة النضــال للتخل ــت ف ــا اقرن ــاً م     غالب

بنــاء الدولــة املســتقلة ذات الســيادة التــي لهــا مروعهــا الحضــاري، حيــث أنتجــت هــذه املرحلــة عــدة 

مشــاريع نهضويــة مــن الفئــات الناشــطة آنــذاك والتــي بــدأت تتجــى بعــد االســتقال مبشــاريع يناضــل 

ــتقال.  ــد االس ــورية بع ــل يف س ــا حص ــو م ــم، وه ــا يف بلدانه ــدف تطبيقه ــلطة به ــول للس ــا للوص متبنيه

ــة للمجتمــع الســوري؛  ــة املكون ــة الفرعي ــات الثقافي ــة الهوي ــة هــذه املشــاريع مل تراعــي خصوصي وغالبي

ــة أو  ــة العربي ــأت بالقومي ــي ارت ــاريع القومية-الت ــي املش ــادت ه ــي س ــاريع الت ــوى املش ــًة وإن أق خاص

الســورية أساســاً للخــروج مــن التخلــف ونــادت بالوحــدة ســواء عــى املســتوى العــريب أو اإلقليمــي- كحــل 

مــن الحلــول النهضويــة التــي تحقــق قــوة ورسعــة يف تحقيــق النمــو والنهــوض .حيــث »أُطلــق مصطلــح 

الدولــة التحديثيــة غــر الناجــزة أو الفجــة عــى هــذه الــدول الناشــئة التــي تحركهــا إرادة اللحــاق بركــب 

الحداثــة والســعي الســتيعاب وســائلها وتقنياتهــا، لتأكيــد نفســها ووجودهــا وســيادتها ضــد قــوى خارجيــة 

ــا هــذا مرتبطــة طــرداً  ــا عــى إنجــاز مروعه ــاد أن قدرته ــا االعتق ــا، ويوجهه ــة ال تســيطر عليه و داخلي

بتحررهــا مــن الضغــط الداخــي، وابتعادهــا عــن آليــات العمــل الدميوقراطيــة واحتكارهــا الســلطة والقــرار، 

ــدأ تجســيد اإلرادة الشــعبية الشــعبوية  ــل مب ــا يف املقاب ــل اإلحصــايئ، وتبنيه ــن أوهــام التمثي ــا ع وتخليه

املعــربَّ عنهــا بالتطلــع الجامــح إىل الخــروج مــن حــال التأخــر والفقــر والبــؤس التاريخيــة والراهنــة. ويفــر 

هــذا جــزءاً كبــراً مــن ســرورة تحــول الدولــة مــن مخلّــص إىل وحــش قاتــل«. 

     لتكــون هــذه املقاربــة للنهضــة والتنميــة بدايــًة لجملــة مــن املارســات املناهضــة للحقــوق املدنيــة 

والسياســية واإلقتصاديــة واإلجتاعيــة للمكونــات الســورية جميعهــا بــدون اســتثناء ســواًء أكانــت أكرية أو 

أقليــة، لكــن وعــى اعتبــار أن هــذه الســلطات انطلقــت مــن منطلــق قومــي، فهــي تبنــت شــكل مناهضــة 

ــات  ــذه السياس ــع. وه ــزة يف املجتم ــة املتاي ــات األقلوي ــة للمكون ــة واللغوي ــية والثقافي ــوق السياس الحق

املتبنــاة مــن قبــل الحكومــات املتعاقبــة يف ســورية واملبنيــة عــى مقاربــة قمــع الحريــات و ســلب الحقــوق 

السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة لألفــراد والجاعــات عــى حــد ســواء بالغالــب مــا كانــت تُــربر بحجــة 

أن األخــذ فيهــا ســيؤخر عمليــة التنميــة والنهضــة بــل وســيعرقلها، وســيضعف مواجهــة العــدو الخارجــي، 

بحيــث أصبحــت هــذه الحجــج بعــد اســتقرار الســلطة للفئــات الحاكمــة، املنطلــق الســهل ملواجهــة أي 

1
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عمــل ســيايس خــارج فلــك الســلطة، أو أي تحــرك ألي فــرد أو أي جاعــة للمطالبــة بالحقــوق، ويعاقــب 

فاعلهــا بتهمــة تهديــد األمــن القومــي للبــاد وصــوالً للخيانــة العظمــى وإلحــاق أقــى العقوبــات لفاعلهــا 

ســواءاً أكانــوا أفــراداً أم جاعــات. 

ــو  ــة ه ــم الدول ــاد، فإس ــة للب ــة القومي ــة الصف ــة املتتابع ــات الحكومي ــززت السياس ــورية ع ــي س     فف

الجمهوريــة العربيــة الســورية، والدســتور يثبــت رصاحــة عروبــة الدولــة، وتقــوم األجهــزة األيديولوجيــة 

للدولــة بتكريــس هــذه الصفــة، فتنكــر كليــاً األصــول غــر العربيــة للوطــن الســوري بــل وتتجاهــل وجــود 

ــة أو  ــة أو الثقاف ــة كاللغ ــة الهوياتي ــا القومي ــة بخصائصه ــع العربي ــة ال تتشــارك م ــة أقلوي ــات قومي مكون

التقاليــد. فاملناهــج املدرســية مثــاً ال تحمــل أي إشــارة البتــة إىل وجــود مّكونــات مثــل املّكــون الكــردي 

ــون الركــي . ــي واملّك ــون األرمن واملّك
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من مظاهر السياسات المتبعة في التعامل مع المكونات السورية المختلفة:

ــت ترســم يف ســورية صــورة الوحــدة  ــي كان ــياء والت ــف الصــورة الســطحية لألش ــن خل ــع، وم      يف الواق

الوطنيــة مل تغــب عــن الســلطة الســورية يومــاً مســألة الفسيفســاء مــع أنهــا مل تفصــح البتــة عــن اهتامهــا 

باألمــر، حيــث تصبــح املحاصصــة قانونــاً غــر مكتوب)عرفــاً( تلتــزم بــه الســلطة يف بنــاء مؤسســات الدولــة

)باســتثناء املؤسســات صاحبــة الســلطة الحقيقيــة(. مــا مــن مجلــس وزاري، أو مجلــس شــعب، أو مجلــس 

بلــدي تشــكل يف البــاد إال وكانــت املحاصصــة يف خلفيــات تشــكيله. ففــي كل وزارة نجــد بالــرضورة نســبة 

ــض  ــت بع ــل كان ــك، ب ــة أو تل ــذه القومي ــك، أو ه ــة أو تل ــذه الطائف ــون إىل ه ــوزراء ينتم ــن ال ــة م ثابت

الــوزارات، وخــال فــرة زمنيــة طويلــة، موقوفــة عــى هــذه الطائفــة أو تلــك، فقــد بقــي وزيــر الســياحة 

مســيحياً لزمــن طويــل كــا بقــي وزيــر اإلعــام علويــاً، و واحــد مــن وزراء الدولــة  إســاعيلياً.

أمــا عــى مســتوى أجهــزة الدولــة، وبشــكل خــاص املؤسســات صاحبــة الســلطة الحقيقيــة يف البلــد )الجيــش 

واألجهــزة األمنيــة( وحســبنا هنــا التذكــر بهــذه األخــرة: األجهــزة األمنيــة، التــي تُظهــر بشــكل فاقــع كيــف 

أنيطــت الســلطة الحقيقيــة يف هــذه األجهــزة برجــال ينتمــون )غالبــا( إىل مّكــون دينــي واحــد مــن املكونــات 

ــة عــن هــذه الســلطة،  إن  ــة كامل ــات قومي ــاع ّمكون ــة العديــدة. ويظهــر أيضــا درجــة اســتبعاد أتب الديني

التدخــل الســلطوي يف آليــات تشــكل النخــب شــوه تلــك اآلليــات وخلــق لــدى املكونــات املســتَبعدة شــعوراً 

ــن  ــا م ــدة فرصــة لتســتفيق ولتحي ــة الخام ــات املجتمعي ــا أعطــى للتصدع ــش واإلقصــاء، م ــاً بالتهمي عام

جديــد.

arab-reform.net ،حسان عباس، إدارة التنوع

ــة  ــة قومي ــي كانــت تحمــل مــروع النهضــة، مبقارب ــة الت ــا إن هــذه الحكومــات املتعاقب ــة هن إن املفارق

ــت  ــة، أثبت ــة رسيع ــق نهضــة تنموي ــرض تحقي ــات بغ ــراد والجاع ــكل األف ــة ل ــوق املدني ــي كل الحق تنف

فشــلها يف تحقيــق املــروع الحضــاري ذو االقتصــاد القــوي الــذي يعــول عليــه يف تنميــة تنهــض باملجتمــع 

وتُجــارى بــه التطــور الحاصــل يف العــامل، وحتــى أنهــا مل تنجــح يف تحقيــق الشــعارات التــي كانــت تنــادي 

بهــا مــن وحــدة وحريــة واشــركية. هــذا عــى املســتوى الوطنــي، لكــن عــى املســتوى اإلجتاعــي عــززت 

ــز  ــورية، وتعزي ــة الس ــة والديني ــات اإلثني ــني املكون ــة ب ــزات االجتاعي ــة التاي ــات املتبع ــذه السياس ه

االنتــاءات األوليــة عــى حســاب اإلنتــاء الوطنــي.

ــر  ــي تدي ــلطة الت ــل الس ــا تفش ــد، ك ــن الواح ــة للوط ــة جامع ــق هوي ــة يف خل ــل الدول ــا تفش فعندم

مؤسســات الدولــة يف إدارة التنــوع للمكونــات الثقافيــة، بــل أكــر مــن ذلــك تــرف بشــكل مبــارش ومعلــن 
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ــة  ــاك الحقــوق السياســية واإلقتصادي ــة، وانته ــة والديني ــات العرقي ــة لإلقلي ــاك الحقــوق الثقافي عــى انته

ــة  ــة الوطني ــى أســاس الهوي ــط ع ــك الرواب ــرضورة لتفكي ــع ككل، ســيؤدي هــذا بال ــة للمجتم واإلجتاعي

الجامعــة، ويصبــح تصنيــف الفــرد بنــاءاً عــى انتائــه األويل للعشــرة او القوميــة أو الديــن أو الطائفــة، أي 

ــاره. ــذي ال إرادة لإلنســان يف اختي ــاء ال اإلنت

عانــت األقليــة  الكرديــة أكــر مــن أي مكــون اجتاعــي آخــر يف ســورية مــن سياســة القمــع القومــي، فمــن 

حرمــان عــرات اآلالف مــن الكــرد الســوريني مــن الجنســية، إىل نقــل املواطنــني األكــراد املقيمــني عــى طــول 

الحــدود مــع تركيــا إىل مناطــق تبعــد مــن 10 إىل 15 كــم يف عمــق األرايض الســورية واســتبدالهم مبواطنــني 

ســوريني عــرب يف مــا عــرف وقتهــا مبــروع »الحــزام العــريب«، إىل القمــع املمنهــج واملســتمر لــكل مبــادرة 

إلحيــاء الثقافــة الكرديــة الخاصــة مبــا يف ذلــك اإلحتفــاالت الســنوية بعيــد رأس الســنة الكرديــة )النــروز( 

أو الغنــاء بالكرديــة يف األماكــن العامــة...  كلهــا منــاذج لسياســة واحــدة تهــدف إىل قمــع التعبــر القومــي 

ــة مــن خــارج ســورية بــيء  ــات املنحــدرة مــن هجــرات أقوامي ــا تحظــى املكون ــة. بين ــات املتأصل لألقلي

مــن التســامح والحريــة. فاألرمــن والراكســة مثــال يســتطيعون اســتخدام لغاتهــم يف الطباعــة ويف الكتابــة. 

ــات  ــدم خدم ــة وتق ــة القومي ــم اللغ ــن تعلي ــة، فتؤّم ــود إىل األقلي ــة تع ــة وثقافي ــات ديني ــاك مؤسس وهن

متعــددة تهــدف إىل الحفــاظ عــى الــراث الثقــايف الخــاص.
arab-reform.net ،حسان عباس، إدارة التنوع

ــال  ــل أبرزهــا األمث ــرات اإلســتقرار اإلجتاعــي ولع ــدة يف ف ــات ع ــكك مبظاهــر وتجلي  يتجــى هــذا التف

الشــعبية والنــكات املحكيــة؛ التــي تعطــي مدلــوالت مهمــة عــن مــدى الرابــط االجتاعــي بــني املكونــات 

املختلفــة، وتنبــأ بحجــم التصدعــات القامئــة بــني املكونــات املختلفــة بنتيجــة ســوء إدارة التنــوع يف املجتمع. 

وهــذا مــا حصــل فعليــاً بعــد ســنة مــن انطــاق الثــورة يف عــام 2011، وهــي وإن بــدأت ســلمية وتنــادي 

ــة  ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــية واالقتصادي ــوق السياس ــة بالحق ــورية واملطالب ــات الس ــني املكون ــدة ب بالوح

لــكل املواطنــني الســوريني باختــاف انتاءاتهــم، إال أنــه بعــد اشــتداد األزمــة وشــدة القمــع الــذي تتعــرض 

لــه املناطــق الثائــرة، ومــع الدعايــة التــي بــدأت املكينــات اإلعاميــة بالحشــد لهــا عــى أن الثائــرون هــم 

ــلمون  ــاص املس ــكل خ ــتهدف بش ــام يس ــأن النظ ــادة ب ــة املض ــني«، والدعاي ــاميني وارهابي ــني إس »متطرف

الســنة. هــذه االحــداث كلهــا ويضــاف إليهــا الروابــط غــر القامئــة عــى عقــد اجتاعــي وطنــي يجمــع 

ــي ذكرناهــا ســابقاً؛ ســتنتج بالــرضورة منطــاً مــن  ــة مشــركة بنتيجــة السياســات الت الســوريني عــى هوي

ــى  ــة أو للعشــرة، وحت ــة أو للقومي ــن أو للطائف ــاء األويل للدي ــاف عــى أســاس اإلنت الرجــوع إىل اصطف

للمنطقــة املحليــة، وهــو مــا حصــل فعــاً وأصبــح يرســم الصــورة العامــة للمشــهد الســوري اليــوم.
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مــا ســبق ذكــره مــن ســوء إدارة التنــوع للمكونــات الســورية املختلفــة؛ وأكــر مــن ذاك سياســة التهميــش 

ــم  ــش مشــرك وقي ــة عي ــة حــول إمكاني ــة، يطــرح تســاؤالت مهم ــات املختلف ــع للجاع واإلقصــاء والقم

مشــركة تجمــع الســوريني بعــد كل هــذا الحجــم مــن االنتهــاكات الحاصلــة، وهــو التســاؤل الــذي سيشــكل 

محــور هــذا االســتطاع.
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 ثانياً- حول استطالع الرأي:
يــأيت هــذا االســتطاع مــن ضمــن حملــة أطلقهــا مركــز املجتمــع املــدين والدميقراطيــة  يف نهايــة عــام 2014 

والتــي تصنــف مــن ضمــن الجهــود الهادفــة إىل تحقيــق أمــان مســتدام يف املجتمــع الســوري. وتعــد هــذه 

الحملــة مســاحة لألفــراد و املنظــات الســورية للتعبــر عــا يتمنــون ومــا ســيقومون بعملــه مــن أجــل 

بنــاء ســوريا املســتقبل. والركيــز عــى الطاقــة املنتجــة اإليجابيــة وقيــم التعايــش الســلمي وقبــول اآلخــر 

التــي هــي جــزء مــن قيــم املجتمــع الســوري.

اتخــذت الحملــة مقاربــة رفــع الوعــي املتعلــق بهــذه القيــم، يعــد خطــوة باتجــاه جعــل الحلــول املعتمــدة 

ــاش  ــرب للنق ــل مســاحة أك ــذي ســيخلق يف املقاب ــة يف املجتمــع و ال ــر وضوحــاً ومصداقي عــى الحــوار أك

والعمــل عــى بنــاء الســام. هدفــت الحملــة إىل :

تفعيل الحل السيايس يف سوريا.  

تعزيز فاعلية املواطنني يف املؤسسات البديلة.  

تعزيز ثقة املواطن بإمكانية حل النزاعات سلمياً.  

تفعيل دور املواطنني يف الحياة العامة.  

تشجيع الحوار.  

ويف إطــار حــث األفــراد عــى التفكــر أكــر بقيــم العيــش املشــرك تــم إجــراء مقابــات وتوزيــع إســتبيانات 

الهــدف منهــا هــو تحفيــز التفكــر لــدى عينــة األفــراد مــن املســتهدفني الذيــن هــم عبــارة عــن فاعليــني 

مجتمعيــني بقيــم العيــش املشــرك وقبــول اآلخــر املختلــف، َهــَدف االســتطاع بشــكل رئيــي إىل معرفــة 

آراء الســوريني حــول املوضوعــات التاليــة:  

األولويات الرضورية لتحقيق األمان املجتمعي.   .1

اتجاه السوريني حول مشاركة األخر املختلف يف عمليات السام املحلية والوطنية.   .2

اتجاهات السوريني حول حجم الروابط املشركة التي تجمع جميع املكونات السورية.   .3

مستوى االمل يف بناء السام، والقدرة عى املشاركة يف اتخاذ القرار.   4

اتجاهات املشاركني حول رضورة تضمني النساء بصناعة القرار.  .5

وإن كان هــذا االســتطاع ال يُســتهدف منــه التعــرف عــى اتجاهــات الســوريني بقــدر مــا كان الهــدف منــه 

تحفيــز تفكــر الفاعلــن املجتمعيــني عــى التفكــر مبســتقبل ســورية، فهــو بذلــك ال يعــد اســتطاعاً مضبوطــا 

ــو  ــأل للمجتمــع الســوري. لكــن هــذا االســتطاع يعطــي صــورة ول ــة ممث ــار العين ــاً، وال يعــد اختي منهجي
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بالعمــوم عــن االتجاهــات الســائدة يف املجتمــع الســوري بعــد أربــع ســنوات منــذ بــدء الثــورة الســورية 

عــام 2011 . وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن هــذا االســتطاع تــم توزيعــه عــى مرحلتــني املرحلــة االوىل يف شــهر 

تريــن الثــاين 2014، واملرحلــة الثانيــة يف شــهر نيســان 2015. 
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ثالثاً - االستطالع األول:
بلغ العدد الكيل: 470 مجيب منهم  149 أنثى؛ مبعدل %31 من اجايل العينة. 

ــم  ــخ 18.11.2014. ت ــى تاري ــخ 14.10.2014 وحت ــن تاري ــة االســتبيان: دامــت حــوايل شــهر م ــرة تعبئ ف

االعتــاد عــى أداتــني لجمــع املعلومــات املقابلــة املبــارشة، وتوزيــع االســتبيان إلكرونيــاً يف املناطــق التــي 

يصعــب الوصــول إليهــا.

الخصائــص العمريــة: تركــزت النســبة األكــرب يف الفئــة العمريــة املمتــدة مــن 18 وحتــى 41 ســنة؛ بنســبة 

%76 مــن إجــايل املجيبــني.

ــا، وتوزعــت  ــك هامــش للعمــل فيه ــي كان هنال ــم إجــراء اإلســتطاع يف املناطــق الت ــوزع الجغــرايف: ت الت

ــدان الجــوار. ــم )1( و%11 يف بل ــق الشــكل رق ــة %89 داخــل ســورية يف املحافظــات الســورية وف العين
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توزع المجیبین على المحافظات ) 1(الشكل رقم 
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  1- انظر امللحق: جدول رقم )1( توزع عينة االستطاع وفق األعداد والنسب املئوية.

ــكل املناطــق  ــدرة الوصــول ل ــف ق ــة بضع ــارات متعلق ــرا العتب ــوزع بحســب مناطــق الســيطرة : نظ الت

الســورية  يف كل املناطــق الســورية ونتيجــة لتداخــل القــوى املســيطرة يف املحافظــة الواحــدة، ونظــراً إىل 

أن القــوى املســيطرة يف كل منطقــة متتلــك أدوات القــدرة عــى تعميــم رؤيتهــا وأفكارهــا والحشــد تجــاه 

الزور بعد سيطرة تنظيم الدولة اإلسامية عى مناطقهم. 

ــا املختلفــة؛ تــم تصنيــف اإلجابــات بحســب مناطــق الســيطرة إىل أربعــة مناطــق: القضاي

مناطق املعارضة: ريف دمشق، ادلب، ريف الاذقية، درعا، القنيطرة، وحمص.  

مناطق النظام: وتشمل دمشق، ريف حاة، السويداء، حمص.  

مناطق اإلدارة الذاتية: الحسكة، عفرين، كوباين.  

خارج سورية: متوزعة بشكل رئيي من األفراد الذين نزحوا من محافظات الرقة ودير   

1

المعارضة 
43%

النظام
25%

االدارة الذاتیة
18%

خارج سوریة
14%

توزع العینة بحسب مناطق السیطرة ) 2(الشكل رقم 
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التوزع الجندري لعینة البحث بحسب مناطق السیطرة) 3(الشكل رقم 

ذكر انثى

ــة بحســب  ــن أصــل 470؛ موزع ــاث 149 م ــن اإلن ــني م ــدد املجيب ــغ ع ــن: بل ــدري للمبحوث ــوزع الجن الت

مناطــق الســيطرة كــا يف الشــكل رقــم )3( والــذي يبــني أن أكــرب نســبة مشــاركة للنســاء هــو يف مناطــق 

ســيطرة اإلدارة الذاتيــة، ومــن ثــم مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، وتنخفــض يف مناطق ســيطرة املعارضة، 

وبــني القاطنــني خــارج ســورية، والذيــن معظمهــم مــن محافظــة الرقــة وديــر الــزور.
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املحور األول: األولويات الرضورية لتحقيق األمان املجتمعي:
تبــني النتائــج الــواردة يف اســتطاع الــرأي أن أولويــات مطالبــات النــاس لتحقيــق الســام املحــي يف كافــة 

مناطــق تنفيــذ االســتطاع تلخصــت بأولويــة تأمــني االحتياجــات اإلنســانية والتــي تعكــس صعوبــة الحصول 

ــية  ــات األساس ــول الحاج ــتخدام دخ ــس اس ــا تعك ــق ك ــش يف كل املناط ــية للعي ــات األساس ــى الحاج ع

ــرض  ــام بف ــاته ق ــدى سياس ــوري وكإح ــام الس ــراع، فالنظ ــاء ال ــط أثن ــيلة ضغ ــة كوس ــق املختلف للمناط

حصــار عــى املناطــق التــي تخــرج عــن ســيطرته؛ حتــى أنــه تــم تســجيل حــاالت وفيــات نتيجــة الجــوع 

الشــديد كــا يف الغوطــة الرقيــة ومخيــم الرمــوك والحجــر األســود وأخــراً مــا حصــل يف مضايــا والتــي 

تصنــف كجرميــة حــرب وفــق اتفاقيــة جنيــف الثالثــة املشــركة :

المــادة 3 فــي حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولــي فــي أراضــي 
أحــد األطــراف الســامية المتعاقــدة، يلتــزم كل طــرف فــي النــزاع بــأن يطبق 

ــكام التالية: ــي األح ــد أدن كح

اتفاقية جنيف لتحسني حال جرحى ومرىض  وغرقى  القوات املسلحة يف البحار

املؤرخة يف 12 آب/أغسطس 1949

األشــخاص الذيــن ال يشــركون مبــارشة يف األعــال العدائيــة، مبــن فيهــم أفــراد القــوات املســلحة الذيــن ألقــوا 

عنهــم أســلحتهم، واألشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب املــرض أو الجــرح أو االحتجــاز أو ألي ســبب 

آخــر، يعاملــون يف جميــع األحــوال معاملــة إنســانية، دون أي متييــز ضــار يقــوم عــي العنــر أو اللــون، أو 

الديــن أو املعتقــد، أو الجنــس، أو املولــد أو الــروة، أو أي معيــار ماثــل آخــر. ولهــذا الغــرض، تحظــر األفعــال 

التاليــة فيــا يتعلــق باألشــخاص املذكوريــن أعــاه، وتبقــي محظــورة يف جميــع األوقــات واألماكــن:  

)أ( االعتــداء عــي الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، واملعاملة القاســية، 

ــة  ــة املهين ــة الشــخصية، وعــي األخــص املعامل ــداء عــي الكرام ــن، )ج( االعت ــب، )ب( أخــذ الرهائ والتعذي

ــة  ــام محكم ــابقة أم ــة س ــات دون إجــراء محاكم ــذ العقوب ــة، )د( إصــدار األحــكام وتنفي والحاطــة بالكرام

مشــكلة تشــكيا قانونيــا. وتكفــل جميــع الضانــات القضائيــة الازمــة يف نظــر الشــعوب املتمدنــة. 

ــة للصليــب  ــة الدولي ــزة، كاللجن ــة إنســانية غــر متحي يجمــع الجرحــى واملــرىض ويعتنــي بهــم. يجــوز لهيئ

األحمــر، أن تعــرض خدماتهــا عــي أطــراف النــزاع. وعــي أطــراف النــزاع أن تعمــل فــوق ذلــك، عــن طريــق 

اتفاقــات خاصــة، عــي تنفيــذ كل األحــكام األخــرى مــن هــذه االتفاقيــة أو بعضهــا. وليــس يف تطبيــق األحكام 

املتقدمــة مــا يؤثــر عــي الوضــع القانــوين ألطــراف النــزاع.

.2

.1

ــة،   ــة العربي ــة مينســوتا باللغ ــة جامع ــن خــال مكتب ــوق االنســان م ــة بحق ــة املتعلق ــني الدولي ــى القوان ــن اإلطــاع ع 1- ميك

/https://www1.umn.edu/humanrts/arabic

1



20

تامین  
الحاجات 
اإلنسانیة 
األساسیة

مفاوضات 
إلیقاف 

اطالق النار 

مفاوضات 
لإلفراج عن 

المعتقلین

مبادرات 
لتجنب 
صراع 
محتمل 

مفاوضات 
 لحل المشاكل
 بین األطراف

المختلفة

مبادرات 
م لبناء السال
المحلي 

مفاوضات 
لإلفراج عن 
المخطوفین 

نشر الوعي  ضبط سالح

173
148

111
88

7474
61

39
17

ااولویات تحقیق االمان المجتمعي في سوری) 4(الشكل رقم 

واألمــر نفســه يتكــرر يف مناطــق مختلفــة كحصــار قــرى مواليــة للنظــام مــن قبــل بعــض الفصائــل املعارضة 

للنظــام، أو حتــى مناطــق اخــرى يفــرض عليهــا حصــار إنســاين لخــاف بــني القــوى املســيطرة فيهــا والقــوى 

التــي تحــارص املنطقة. 

ــي  ــة االســتطاع، والت ــات عين ــراراً يف إجاب ــر تك ــن األك ــات م ــم )4( تسلســل األولوي ويوضــح الشــكل رق

ــة املناطــق الســورية.  ــع كل الســوريني يف كاف ــي تجم ــة الت ــاة اليومي ــس املعان تعك
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ــة  ــني هام ــض املبحوث ــا بع ــي يراه ــور الت ــن األم ــة م ــر مجموع ــم ذك ــابقة ت ــات الس ــة إىل األولوي   إضاف

لتحقيــق األمــان يف مجتمعاتهــم املحليــة مثــل: )إزالــة الحواجــز، إعــادة االعــار، إعــادة النازحــن، إقامــة 

املحاكــم، إقامــة املشــاريع التنمويــة، تأمــن فــرص عمــل، حظــر جــوي، نــر املخافــر(.

ــد  ــا االســتطاع، فق ــري فيه ــي أُج ــن املناطــق الت ــة م ــق الســام املحــي يف كل منطق ــات تحقي ــا أولوي أم

ــم تقســيم  ــث ت ــا الســكان؛ حي ــاين منه ــي يع ــن املشــكات الت ــد م ــي تع ــور الت ــر األم ــاً ألك جــاءت وفق

ــق كاآليت:  ــة مناط ــيطرة إىل أربع ــق الس ــب مناط ــات بحس املحافظ

1- املطالبات املحلية يف مناطق سيطرة النظام السوري:

تشــرك املناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري بأولويــة ضبــط الســاح ونــر الوعــي واإلفــراج عــن 

ــذه  ــكان يف ه ــع الس ــض مضج ــر تق ــات مظاه ــذه املطالب ــكل ه ــار، وتش ــاق الن ــاف إط ــني وإيق املعتقل

ــوة  ــوري بق ــام الس ــا النظ ــيطر عليه ــي يس ــني الت ــا املنطقت ــويداء وه ــق والس ــرك دمش ــق، وتش املناط

ــذي  ــة القلــق مــن اإلصطفــاف القائــم يف هــذه املناطــق وال ــة نــر الوعــي وهــو مــا يعكــس حال بأولوي

ــق عــى األمــان املجتمعــي.  يشــكل عنــر قل

أمــا يف ريــف حــاه الخاضــع أيضــا لســيطرة النظــام الســوري فتتصــدر مســألة »ضبــط الســاح« األولويــة 

ــاة  ــف ح ــاح يف ري ــار الس ــدى انتش ــر إىل م ــا يش ــو م ــم) 1( -  وه ــدول رق ــح يف الج ــو موض ــا ه –ك

واستشــعار النــاس الخطــورة مــن هــذا االنتشــار، وهــو مــا يشــر إىل تراجــع ســلطة الدولــة وقدرتهــا عــى 

ــاع  ــا وبشــكل رئيــي اللجــان الشــعبية والدف ــح امليليشــيات التابعــة له ــة لصال ــط والســيطرة األمني الضب

الوطنــي.  ومــن األولويتــني األوىل والثانيــة تتجــى إشــكالية أعمــق ناتجــة عــن حالــة قلــق وخــوف مــن 

تفجــر حالــة رصاع مســلح بــني مكونــات املجتمــع املحــي يف ريــف حــاة وهــو مجتمــع متنــوع اإلنتــاء 

الدينــي واملذهبــي، وهــو مــا يشــكل هاجــس ضاغــط بــني النــاس مــن أمكانيــة قيــام رصاع مســلح عــى 

أســس دينيــة أو مذهبيــة يف املنطقــة، مــا يتطلــب وجــود مبــادرات لتجنــب رصاع محتمــل كأولويــة ملحــة 

ــني العســكريني مــن لجــان  ــة عــن حجــم املشــكات القامئــة ب ــة الثالث ــد األولوي ــدى املســتجوبني، وتؤك ل

الدفــاع الوطنــي؛ وبــني املدنيــني.
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الجدول رقم )1( المطالبات المحلية في مناطق سيطرة النظام السوري

دير الزورالسويداءريف حماهدمشق

نر الوعينر الوعي

نر الوعي

الحاجــات ضبط الساح تأمــني 
ــية ــانية األساس اإلنس

الحاجــات  تأمــني 
اإلنســانية األساســية

الحاجــات  تامــني 
اإلنســانية األساســية

الحاجــات  تامــني 
اإلنســانية األساســية

مبــادرات لتجنــب رصاع 
محتمــل

مبــادرات لتجنــب رصاع 
محتمــل

ــب رصاع  ــادرات لتجن مب
محتمــل

ضبط ساح

ضبط ساح

ضبط ساح

إيقاف إطاق النار

اإلفراج عن املعتقلني

اإلفراج عن املعتقلني

اإلفراج عن املعتقلني

اإلفراج عن املعتقلني إيقاف إطاق النار
مفاوضــات لحــل املشــاكل 
بــني مجموعــات عســكرية 

او مجتمعــات مدنيــة

مفاوضــات لحــل املشــاكل 
بــني مجموعات عســكرية 

ــات مدنية او مجتمع

مفاوضــات لحــل املشــاكل 
بــني مجموعــات عســكرية 

او مجتمعــات مدنيــة

إيقاف إطاق النار

إيقاف إطاق النار

مبــادرات لبنــاء الســام 
املحــي

ــن  ــراج ع مفاوضــات لإلف
ــني املخطوف

ــن  ــراج ع ــات لإلف مفاوض
املخطوفــني

ــن  ــراج ع ــات لإلف مفاوض
املخطوفــني

ــراج عــن  مفاوضــات لإلف
ــني املخطوف

مبــادرات لتجنــب رصاع 
محتمــل

مفاوضــات لحــل املشــاكل 
بــني مجموعات عســكرية 

او مجتمعــات مدنيــة

مبادرات لبناء السام املحي

ــاء الســام  ــادرات لبن مب
املحــي

مبــادرات لبنــاء الســام 
املحــي
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بينــا يف ديــر الــزور تتصــدر األولويــة لتأمــني الحاجــات اإلنســانية األساســية وهــذا مــرده إىل الحصــار الــذي 

تعيشــه املدينــة، وكذلــك األمــر يف دمشــق كأولويــة ثانيــة وهــو ناجــم أساســاً عــن الضغــط الســكاين الكبــر 

ــن كل املحافظــات  ــزوح م ــة لن ــف دمشــق بشــكل أســايس باإلضاف ــن ري ــزوح م ــج عــن حــركات الن النات

ــة  ــة يف تأمــني الحاجــات األساســية للعيــش، ويف مقارن ــاء اإلضافي الســورية مــا خلــق مجموعــة مــن األعب

ــا  ــي يعــاين منه ــات الت ــة ال تشــكل إحــدى املطالب ــة ضبــط الســاح نجــد إن هــذه األولوي رسيعــة الولوي

الســكان، وإمنــا أتــت فعليــاً يف مؤخــرة املطالــب مــا يعكــس طبيعــة الــراع القائــم يف تلــك املنطقــة والتــي 

يشــكل فيهــا الســاح الضامــن األكــرب الســتمرار الوجــود عــى اعتبــار أن التهديــد الوجــودي هــو الســائد 

ــي يشــكل  ــة الت ــي وردت، فضــاً عــن الطبيعــة العشــائرية للمنطق ــة الت ــات املطلبي ــاً مــن األولوي انطاق

الســاح فيهــا إحــدى أهــم املوروثــات الثقافيــة للســكان املحليــني.

2- املطالبات املحلية يف مناطق سيطرة املعارضة:

ــي  ــلحة -الت ــراف املس ــدد األط ــه وتع ــاح وترعن ــط الس ــي تضب ــة الت ــلطة املرجعي ــاب الس ــة لغي نتيج

ــاءت أوىل  ــا- ج ــل خافاته ــًة يف ح ــداً أو مواجه ــاح تهدي ــان للس ــن األحي ــر م ــم يف كث ــارع وتحتك تتص

ــا  ــاين - ك ــب الث ــأيت املطل ــي، وي ــام املح ــق الس ــب لتحقي ــاح( كمطل ــط الس ــة )ضب ــات املطلبي األولوي

ــة  ــار ســواء مفاوضــات بيني ــم )2( - يف إجــراء مفاوضــات لوقــف إطــاق الن هــو موضــح يف الجــدول رق

أي بــني األطــراف املتنازعــة يف منطقــة ريــف دمشــق أو بــني أطــراف املعارضــة املســلحة والنظــام، لتعــرب 

عــن حجــم املعانــاة الناجمــة عــن اســتخدام الســاح وتعــرض املدنيــني للوقــوع ضحيــة الســاح املوجــود 

واملســتخدم مــن النظــام أو مــن األطــراف املســلحة مــن املعارضــة فيــا بينهــا. ويستشــعر املجيبــني بــأن 

الحالــة القامئــة تســتوجب الوعــي بالواقــع، وانخفــاض مســتوى الوعــي بــني الفاعلــني عــى األرض يدخــل 

ــا  ــج عنه ــة تنت ــر واعي ــة غ ــتقطابات مجتمعي ــاء اس ــة لبن ــة باإلضاف ــات بيني ــيطرة يف نزاع ــراف املس األط

ــكام  ــد أو معارضــة لطــرف دون آخــر مــن دون اإلحت ــراد املجتمــع تقــوم عــى تأيي ــني أف ــزاع ب حــاالت ن

ــات  ــني الحاج ــب تأم ــى مطل ــات ع ــذه املطالب ــح ه ــاه ترجي ــت لإلنتب ــم، وامللف ــاس وحاجاته ــح الن ملصال

اإلنســانية، وإذا مــا أخذنــا بعــني االعتبــار الوضــع املأســاوي عــى املســتوى اإلنســاين الناتــج عــن الحصــار 

ــه. ــاة القامئــة مــن الســاح والفــوىض املرافقــة ل ــل نســتنتج مــدى املعان ــم والطوي القائ

وال يبــدو الوضــع يف درعــا مختلــف عــن ريــف دمشــق حيث يظهــر التشــابه يف ترتيــب األولويــات املطالبية 

بتشــابه الوضــع القائــم عــى فــوىض الســاح ومــا ينتــج عنــه مــن إشــكاليات كبــرة يعــاين منهــا املجتمــع 

املحــي يف درعــا.

ــني املجموعــات  ــب املفاوضــات ب ــاء مطل ــني إلي ــع املجيب ــة فتعــدد األطــراف املتنازعــة دف ــا يف الاذقي أم
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ــاء  ــب الحاجــة لبن ــار مطل ــم الختي ــا دفعه ــدين؛ م ــر عــى املســتوى امل ــك األم ــة، وكذل العســكرية األولوي

مبــادرات ســام محــي، وهــو مــا يعكــس قلــق مــن الوضــع القائــم، ثــم يــأيت مطلــب املفاوضــات لتأمــني 

ــف  ــة ري ــع لجغرافي ــارس يرج ــار امل ــن الحص ــدا ع ــب ع ــرده بالغال ــذا م ــاً وه ــانية تالي ــات اإلنس الحاج

الاذقيــة والــذي يجعــل منــه حالــة حصــار غــر معلــن باعتبــار أن ريــف الاذقيــة غــر مفتــوح جغرافيــاً 

عــى مناطــق ســورية واســعة باإلضافــة لطبيعتهــا الجغرافيــة الوعــرة. ومــن ثــم تــأيت مشــكلة املعتقلــني 

ــوازي حــاالت اإلختطــاف  ــة وهــو ي ــف الاذقي ــم لتعكــس حجــم الظاهــرة يف ري ــراج عنه ــة باإلف واملطالب

ــة.  ــف الاذقي ــه يف ري ــكل تجليات ــف ب ــكام للعن ــة الفــوىض املســلحة واإلحت ــذي ميكــن رده لحال ــر ال األم

ويقــارب الوضــع يف ادلــب ذاك الحــال يف ريــف الاذقيــة وهــو ناتــج بالغالــب عــن املتاخمــة الجغرافيــة 

ــة  ــس الطبيع ــل يعك ــب رصاع محتم ــادرات لتجن ــود مب ــب وج ــة أن ورود مطل ــع ماحظ ــني، م للمنطقت

املتنوعــة واملتاخمــة ملناطــق ذات غالبيــة مختلفــة مذهبيــاً عــدا عــن اختــاف املوقــف الســيايس، خاصــًة 

أنهــا شــهدت يف بعــض األحيــان حــاالت انكــاش ورصاع ببعــد طائفــي ناتــج عــن طبيعــة املنطقــة وبنيتهــا 

املذهبيــة والدينيــة واملتنوعــة.

أمــا يف حلــب يــويل املشــاركون يف االســتطاع خيــار املفاوضــات لحــل املشــاكل بــني مجموعــات عســكرية 

ــا  ــي هــي بغالبه ــني أطــراف متعــددة مســلحة والت ــا يعكــس أيضــاً حجــم فــوىض الســاح ب ــة م أو مدني

ريفيــة املنشــأ تتقاطــع مصالحهــا فيــا بينهــا أحيانــاً وتتصــادم يف أحيانــاً أخــرى. ويــأيت مطلــب التفــاوض 

عــى تأمــني الحاجــات االنســانية ثانيــاً ليبــني حــال الوضــع اإلنســاين يف أحيــاء حلــب الواقعــة خــارج ســيطرة 

النظــام الســوري، ونتيجــة لوقــوع منطقــة ســيطرة املعارضــة بــني قــوات النظــام وتنظيــم الدولــة االســامية 

كانــت األولويــة الثالثــة يف الحاجــة ملبــادرات تجنــب رصاع محتمــل ســواء بــني أطــراف املعارضــة املســلحة 

نفســها أو بــني األطــراف األخــرى مــن النظــام الســوري أو مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية.
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الجدول رقم )2( المطالبات المحلية في مناطق سيطرة النظام المعارضة

حلب ادلب الالذقيةدرعاريف دمشق

ضبط الساحضبط الساح

ضبط الساحضبط الساح

مفاوضــات لحــل املشــاكل 
بــني مجموعات عســكرية 

او مجتمعــات مدنيــة

مفاوضــات لحــل املشــاكل 
بــني مجموعــات عســكرية 

او مجتمعــات مدنيــة

مفاوضــات لحــل املشــاكل 
بــني مجموعــات عســكرية 

او مجتمعــات مدنيــة

مفاوضــات لحــل املشــاكل 
بــني مجموعات عســكرية 

او مجتمعــات مدنيــة

مفاوضــات لحــل املشــاكل 
بــني مجموعات عســكرية 

او مجتمعــات مدنيــة

إيقاف إطاق النار

إيقاف إطاق النار

إيقاف إطاق النار

إيقاف إطاق النارإيقاف إطاق النار

لبنــاء  مبــادرات 
املحــي الســام 

لبنــاء  مبــادرات 
املحــي الســام 

لبنــاء  مبــادرات 
املحــي الســام 

لبنــاء  مبــادرات 
املحــي الســام 

لبنــاء  مبــادرات 
املحــي الســام 

مفاوضــات لإلفــراج عــن 
ــني املخطوف

مفاوضــات لإلفــراج عــن 
ــني املخطوف

مفاوضــات لإلفــراج عــن 
املخطوفــني

مفاوضــات لإلفــراج عــن 
ــني املخطوف

مفاوضــات لإلفــراج عــن 
ــني املخطوف

اإلفراج عن املخطوفني

اإلفراج عن املعتقلنياإلفراج عن املعتقلنياإلفراج عن املعتقلني

اإلفراج عن املخطوفني

الحاجــات  تأمــني 
األساســية اإلنســانية 

الحاجــات  تأمــني 
األساســية اإلنســانية 

الحاجــات  تأمــني 
األساســية اإلنســانية 

الحاجــات  تأمــني 
األساســية اإلنســانية 

الحاجــات  تأمــني 
األساســية اإلنســانية 

نر الوعي

نر الوعي

نر الوعينر الوعي

نر الوعي

ــادرات لتجنــب رصاع  مب
محتمــل

ــب رصاع  ــادرات لتجن مب
ــل محتم

مبــادرات لتجنــب رصاع 
محتمل

ــب رصاع  ــادرات لتجن مب
محتمــل

ــادرات لتجنــب رصاع  مب
محتمــل

ــة البحــث يف الحســكة  ــات عين ــة: تعكــس إجاب ــة يف مناطــق ســيطرة اإلدارة الذاتي ــات املحلي 3- املطالب

ــوى  ــني الق ــة وب ــة الكردي ــوات الحاي ــني ق ــة ب ــات مرتقب ــرات لنزاع ــى توت ــم ع ــراع القائ ــة ال طبيع

املتجــاورة مــن معارضــة مســلحة وإســاميني متمثلــني بتنظيــم الدولــة اإلســامية، حيــث كانــت األولويــات 

متمركــزة حــول مبــادرات لتجنــب رصاع محتمــل ومفاوضــات لحــل مشــكات بــني املجموعــات العســكرية 
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ــاة يف  ــم املعان ــس حج ــا يعك ــو م ــية وه ــانية األساس ــات اإلنس ــني اإلحتياج ــة لتأم ــأيت األولوي ــم ت ــن ث وم

محافظــة الحســكة فيــا يخــص توافــر الخدمــات األساســية فيهــا، األمــر الــذي يفهــم منــه تعامــل حكومــة 

النظــام الســوري مــع محافظــة الحســكة كمحافظــة معزولــة مــع إنخفــاض مســتوى اإلمــداد يف الخدمــات 

األساســية.

أمــا يف عفريــن فيبــدو الوضــع مختلــف نســبياً فاملوقــع الجغــرايف لعفريــن بــني الحــدود الركيــة ومناطــق 

ســيطرة كتائــب الجيــش الحــر عــى محيــط عفريــن واإلشــكاليات املســتمرة التــي ينتــج مواجهــات بــني 

ــار، ومــا  ــة وقــف إطــاق الن ــار أولوي ــة وكتائــب مــن الجيــش الحــر دفــع املجيبــني الختي القــوات الكردي

الحاجــة ملبــادرات ســام محــي بالرتيــب الثــاين يف إجابــات املشــاركني يف االســتطاع إال تعبــراً عــن وجــود 

ــد  ــا يزي ــر؛ وم ــش الح ــب الجي ــه كتائ ــيطر علي ــذي تس ــا ال ــن، ومحيطه ــة عفري ــكان منطق ــني س ــر ب توت

اإلشــكالية قــرب املنطقــة مــن بلــدات مواليــة للنظــام ) نبــل والزهــراء(  األمــر الــذي يعقــد الوضــع أكــر 

عــى املســتوى األمنــي. 

الجدول رقم )3( المطالبات المحلية في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية

عفرينالحسكة

مبادرات لتجنب رصاع محتمل

مبادرات لتجنب رصاع محتمل

مفاوضــات لحــل املشــاكل بــني مجموعــات عســكرية 
او مجتمعــات مدنيــة

مفاوضــات لحــل املشــاكل بــني مجموعــات عســكرية 
او مجتمعــات مدنيــة

تأمني الحاجات اإلنسانية األساسية

تأمني الحاجات اإلنسانية األساسية مفاوضات لإلفراج عن املخطوفني

مفاوضات لإلفراج عن املخطوفني

مبادرات لبناء السام املحي

مبادرات لبناء السام املحي

إيقاف إطاق النار

إيقاف إطاق النار

اإلفراج عن املعتقلني

اإلفراج عن املعتقلني

ضبط الساح

ضبط الساح نر الوعي
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الجدول رقم )4( المطالبات المحلية للسوريين القاطنين خارج سوريا

6- مبادرات لتجنب رصاع محتمل

3- مفاوضات لحل املشاكل بني مجموعات

1-مفاوضات لتامني الحاجات اإلنسانية األساسية

7- مفاوضات لإلفراج عن املخطوفني

5- إيقاف إطاق النار

2- اإلفراج عن املعتقلني

8- نر الوعي4- ضبط الساح

ــوا  ــن ترك ــكان الذي ــن الس ــاً ع ــربة أساس ــورية: واملع ــارج س ــن خ ــكان القاطن ــة للس ــات املحلي 4- املطالب

مناطقهــم يف الرقــة وديــر الــزور بعــد ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية عليهــا، حيــث املُاحــظ إن ســكان 

ــن  ــؤالهم ع ــد س ــات عن ــم اإلجاب ــث إن معظ ــم حي ــوي مبناطقه ــاط ق ــى ارتب ــوا ع ــق اليزال ــذه املناط ه

مــكان ســكنهم جــاءت نفســها مــكان ســكنهم بأحيائهــم التــي تركوهــا، فضــاً عــن التواصــل الكبــر بينهــم 

وبــني مــن بقــي يف محافظتهــم يف معرفــة أدق التفاصيــل عــن مــا يحــدث، وعــن أشــكال وأوجــه املعانــاة 

ــات  ــي الحاج ــة ه ــم)4( - إن أوىل أولوي ــدول رق ــح يف الج ــو موض ــا ه ــات -ك ــاءت اإلجاب ــة، ج الحاصل

اإلنســانية وخاصــة بعــد األزمــة اإلنســانية الحاصلــة نتيجــة التحــرك الــدويل ضــد تنظيــم الدولــة والتضييــق 

ــار والــذي تزامــن مــع اشــتباكات عنــارص التنظيــم مــع  ــأيت إيقــاف إطــاق الن عــى مــوارده، ومــن ثــم ي

ــر  ــل الح ــع فصائ ــتطاع، وم ــذ االس ــرة تنفي ــال ف ــعيطات(  خ ــرة الش ــة عش ــورية )وخاص ــائر الس العش

ــة، وأيضــاً النظــام . املقاتل

1- عشــرة الشــعيطان وهــي احــدى العشــائر التــي قاومــت عنــارص تنظيــم الدولــة االســامية، ماحــدا باألخــرة بارتــكاب مجــزرة تقــدر 

باملئــات مــن عشــرة الشــعيطات كــا اشــار ســكان هــذه املنطقــة وال يعــرف العــدد الدقيــق لعــدد االشــخاص الذيــن اعدمهــم تنظيــم 

الدولــة االســامية يف العــراق والشــام.

1

عسكرية او مجتمعات مدنية
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املحور الثاين: اتجاه السورين حول مشاركة األخر املختلف يف عمليات السالم املحلية والوطنية:

تُبــني اإلجابــات الــواردة حــول موضــوع مشــاركة اآلخــر والتشــاور معــه لتحقيــق الســام؛ أن أكــر مــن ثلثــي 

عينــة اإلســتطاع )%69 مــن إجــايل العينــة(؛ أشــارت إىل رضورة مشــاركة كل مكونــات املجتمــع يف عمليــة 

الســام كحاجــة رضوريــة؛ متضمنــًة %47 تؤمــن بــأن عمليــة التشــاور مــع األخــر لتحقيــق الســام حاجــة 

رضوريــة جــداً -كــا هــو موضــح بالشــكل رقــم )5( - أمــا األشــخاص غــر املؤمنــني بالتشــاور مــع األخــر 

فهــم مل يتجــاوزوا %18 مــن إجــايل عينــة اإلســتطاع .

10

8

13

22

47

01020304050

غیر موافق ابدا

غیر موافق

حیادي

موافق

موافق بشدة

ى ھل التشاور مع المجتمع كلھ بصناعة القرار عل) 5(الشكل رقم 
مستوى عملیات السالم ھي حاجة ضروریة النجاحھا

ــاف  ــة تحقيــق ســام عميــق وشــامل بــدون مشــاركة كل أطي ــة االســتطاع عــن إمكاني ــد ســؤال عين وعن

املجتمــع الســوري، بينــت اإلجابــات الــواردة بأكــر مــن ثلثيهــا بأنــه ال ميكــن تحقيــق ســام عميــق وشــامل 

بــدون مشــاركة جميــع أطيــاف املجتمــع، و تبــني اإلجابــات الــواردة -كــا يف الجــدول رقــم )5( - التايــزات 

ــي  ــرة، فف ــك الكب ــزات ليســت بتل ــا وهــذه التاي ــة عليه ــوى املختلف ــني املناطــق بحســب ســيطرة الق ب

مناطــق ســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة) %19 مــن العينــة( تــرى إمكانيــة بنــاء ســام عميــق وشــامل 

ــم  ــا إىل حج ــم منه ــزء مه ــبة يف ج ــذه النس ــود ه ــد تع ــرى؛ وق ــع األخ ــاف املجتم ــاركة أطي ــدون مش ب

ــل  ــن قب ــاً م ــة وخصوص ــلحة املختلف ــوى املس ــل الق ــن قب ــم م ــارس عليه ــت ومُت ــي ُمورس ــاكات الت اإلنته

ــاء ســام  قــوات النظــام الســوري، بينــا %11 جــاءت إجاباتهــم بأنهــم ال يعرفــون فيــا مــن املمكــن بن

مبشــاركة أو بــدون مشــاركة جميــع أطيــاف املجتمــع الســوري وهــي تعــرب بشــكل مــا عــن حياديــة ســلبية 

  1- انظر امللحق: جدول رقم)2(  إجابات املشاركني بحسب مناطق السيطرة عن التشاور حول عمليات السام املحلية.

1
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ــأت رضورة  ــة( ارت ــن العين ــرب) %70 م ــبة األك ــا النس ــة، بين ــة امللح ــا املجتمعي ــع القضاي ــي م يف التعاط

مشــاركة كل أطيــاف املجتمــع للوصــول إىل بنــاء ســام وهــو مــا يعكــس بشــكل واضــح اتجاهــات النــاس 

ــي  ــة يف ظــل األزمــة والت ــاكات الحاصل ــر الجــذري رغــم كل اإلنته نحــو اآلخــر حيــث مل يطــرأ ذاك التغي

تفــرض اســتحالة عيــش املكونــات الســورية مــع بعضهــا البعــض مســتقباً، وأيضــا تعكــس هــذه النتيجــة 

بجانــب مــن جوانبهــا مســتوى الوعــي لــدى عينــة البحــث، بــأن الحــل ال يكــون إال مبشــاركة الجميــع؛ وإال 

فــا ســام دائــم،  وال  اســتقرار مســتدام ميكــن أن يحــدث.

ــامل  ــق وش ــالم عمي ــاء س ــن بن ــن الممك ــل م ــم)5( ه ــدول رق ج
ــع ــاف المجتم ــع اطي ــاركة جمي ــدون مش ب

المعارضة

النعم

197011

15 76

81

86

8

99

5 9

ال أعرف

النظام السوري

اإلدارة الذاتية

خارج سورية

%

وباملقابــل فــإن اإلجابــات التــي وردت مــن مناطــق ســيطرة اإلدارة الذاتيــة )عفريــن، والقامشــي(، تُجمــع 

مبــا نســبته %81 مــن إجــايل العينــة بــرضورة بنــاء ســام مبشــاركة جميــع األطيــاف يف املجتمــع، وهــذه 

النتيجــة تطــرح تســاؤالت مهمــة عــن اتجاهــات الكــرد الســوريني، و الكيفيــة التــي يــرون هويتهــم فيهــا؛ 

هــل هــي مــن ضمــن الوطــن الســوري، أم يرونهــا كشــيئ منفصــل عــن ســورية بعــد عقــود مــن االنتهاكات 

الواقعــة عــى حقوقهــم الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة والسياســية. وايضــاً يفهــم مــن هــذه النتيجــة 

بجانــب مــن جوانبهــا أن هنالــك فئــة مــن الكــرد تــرى هويتهــا مــن خــال الوطــن الســوري الــذي يحفــظ 

لهــا حقوقهــا ويحميهــا. 

واألمــر تكــرر أيضــاً يف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري حيــث إن %76 قالــوا بــرضورة مشــاركة جميــع 

األطيــاف يف بنــاء الســام، بينــا األشــخاص الذيــن ال يعرفــون فيــا إذا كان مــن الــرضوري مشــاركة جميــع 

األطيــاف يف عمليــة بنــاء الســام كانــت نســبتهم %15 وهــي النســبة األكــرب يف الحياديــة الســلبية مقارنــة 
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مبناطــق الســيطرة األخــرى، أمــا نســبة األشــخاص الذيــن رأوا بأنــه ليــس مــن الــرضوري مشــاركة األخــر فــإن 

نســبتهم مل تتجــاوز %8 مــن إجــايل العينــة.

أمــا األفــراد خــارج ســورية فالنتيجــة ال تختلــف كثــرا عــن مثياتهــا يف داخــل ســورية حيــث إن %86 وهــي 

النســبة األعــى مقارنــة مبــن هــم داخــل ســورية حيــث يــرون رضورة مشــاركة كل األطيــاف للوصــول إىل 

ســام عميــق وشــامل يف ســورية.

النتيجــة التــي أجمعــت عليهــا عينــة البحــث هــي أن الروابــط املشــركة تجــاه األخــر املختلــف باإلنتــاء 

والفكــر والتوجــه، بالرغــم مــن كل اإلنتهــاكات الحاصلــة ال تــزال هــي الحاكمــة التجــاه غالبيــة الســوريني، 

ومــا يعــزز هــذه الرؤيــة واإلجابــات الســابقة، هــو اإلجابــات الــواردة عــن مــدى أهميــة تقبــل االخــر يف 

بنــاء ســورية املســتقبل، حيــث إن %79 مــن إجــايل العينــة -كــا هــو موضــح يف الشــكل البيــاين رقــم )6( 

-يؤمنــون بــأن تقبــل اآلخــر املختلــف هــو مهــم لبنــاء ســورية املســتقبل.

نعم
79%

ال
9%

ال اعرف
12%

ھل تقبل االخر مھم لبناء سوریا المستقبل )6(الشكل رقم 

نعم ال ال اعرف

ــي تحــت ســيطرة  ــك الت ــة لســيطرة املعارضــة وتل ــني املناطــق الخاضع ــاف يف النســب ب ويُاحــظ اإلخت

ــق  ــع يف مناط ــة، وترتف ــيطرة املعارض ــة لس ــق الخاضع ــل يف املناط ــب التقب ــض نس ــث تنخف ــام حي النظ

ــوات النظــام،  ــل ق ــن قب ــة م ــاكات الحاصل ــه إىل حجــم االنته ــا يعــود بجــزء من ســيطرة النظــام، وهــو م

بينــا تنخفــض نســبة عــدم تقبــل اآلخــر إىل حــوايل %4 يف مناطــق ســيطرة النظــام مــا يعكــس إىل حــد مــا 

اإلســتقرار الحاصــل وعــدم التبــدل يف اإلتجاهــات التــي كانــت ســائدة مــن قبــل، بينــا يف مناطــق اإلدارة 

ــل اآلخــر. ــرى رضورة تقب ــة العظمــى ت ــة نُاحــظ أن الغالبي الذاتي
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الجدول رقم )6( هل تقبل االخر مهم لبناء سوريا المستقبل

المعارضة

النعم

681616

13 4

1

5

83

936

11 85

ال أعرف

النظام السوري

اإلدارة الذاتية

خارج سورية

%

املحور الثاين: حجم الروابط املشركة: 

تُعــرِف الهويــة بأبســط معانيهــا عــى أنهــا مجموعة 

ســات مميــزة ملجموعــة مــن األفــراد، ويُطلــق 

ــخصية  ــاره ش ــرد باعتب ــى الف ــة ع ــح الهوي مصطل

متميــزة عــن غــره، وعــى جاعــة باعتبــار أن 

لهــا خصائــص متيزهــا عــن غرهــا مــن الجاعــات، 

والهويــة الوطنيــة تطلــق عــى األفــراد والجاعــات 

التــي متيزهــم عــن غرهــم بجملــة مــن الخصائــص 

والســات الفارقــة، وقــد يضــم الشــعب مجموعــة 

ــي  ــه. وال تنف ــة ضمن ــة وعرقي ــة ديني ــات ثقاف هوي

املتضمنــة  الفرعيــة  الهويــات  الوطنيــة،  الهويــة 

فيهــا، وإمنــا عــى العكــس مــن ذلــك ال وجــود 

لهويــة وطنيــة حقيقيــة، دون اإلعــراف وحفــظ 

ــا.  يف  ــة داخله ــات املتضمن ــة الهوي ــون وحاي وص

هــذا اإلســتطاع تــم ســؤال املُســتطلعني »هــل 

لدينــا هويــة تجمــع الســوريني«. جــاءت اإلجابــات 

-وكــا هــو موضــح بالشــكل رقــم )7(- إن أكــر من 

ثلثــي العينــة مبقــدار ) %70 مــن إجــايل العينــة( 

ــك  ــأن هنال ــول ب ــتطاع تق ــذ اإلس ــق تنفي يف مناط

ــة تجمــع الســوريني، وتنخفــض هــذه النســبة  هوي

يف مناطــق املعارضــة، وترتفــع يف مناطــق اإلدارة 

الذاتيــة إىل%71 مــن إجــايل العينــة، أمــا الســوريني 

خــارج ســورية %80 مــن إجــايل اإلجابــات التــزال 

ــع الســوريني. ــة تجم ــن بوجــود هوي تؤم

70, نعم

29, ال

ھل لدینا ھویة تجمع السوریین ) 7(الشكل رقم 
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وعنــد االستفســار مــاذا تعنــي الهويــة الجامعــة يف نظــر املشــاركني يف اإلســتطاع كان مــن الواضــح أن كل 

شــخص يــرى الهويــة الجامعــة مــن وجهــة نظــره حيــث جــاءت إجابــات تقــول بالعروبــة واإلســام واللغــة 

الواحــدة لكنهــا كانــت إجابــات متفرقــة، مبقابــل أن معظــم اإلجابــات عرّفــت الهويــة الســورية الجامعــة 

بــأن »ســوريا« هــي الهويــة التــي تجمــع الســوريني، وإجابــات أخــرى تلخصــت بأنهــا: الجغرافيــة املشــركة 

والتاريــخ العريــق، األمل الواحــد، اإلنتــاء لــألرض.

من إجابات المشاركين حول مفهوم الهوية الجامعة للسوريين من وجهة نظرهم

    هوية سورية وليست عربية حيث كانت سببا يف تفرقة غر العرب عن سوريا والعمل ضدها.

    هويــة ســورية واحــدة الننــا منتلــك اشــياء تجمعنــا قــادرة عــى تشــكيل هويــة هــي االميــان بســورية مدنيــة 

متعــددة.

   نجتمع عى حب الوطن لو اختلفنا باآلراء.

    نتشارك بوطن واحد مها اختلفنا فيها .

    مواطنة - روح األخوة .

    مل يدع النظام شئ .

    ال أقــول هويــة الديــن رغــم تعصبــي اىل دينــي ولكــن هنــاك هويــة الوطــن الــذي ســيأوي الجميــع يف النهايــة 

ــا  ــة بحدوده ــزام كل طائف ــع الت ــن م ــب الوط ــت بح ــة اذا ماتعلق ــذه الهوي ــخ ه ــن التاري ــك م ــا ذل ــد تعلمن وق

املرســومة لهــا واملحــددة يف الدســتور الجديــد واذا ماعــرف كل مواطــن ماعليــه مــن واجبــات ومالــه مــن حقــوق 

بعــد التخلــص مــن كل الشــوائب واملعوقــات والتــي اعتقــد ان الزمــن كفيــل بعاجهــا ونبذهــا رغــم الجــراح واآلالم 

اعتقــد اننــا ســنصل اىل بنــاء بلدنــا وتحكيــم العقــل واملنطــق والجغرافيــا مــع ماحظــة ان المــكان للمجرمــني بيننــا .

    سوريا هي هويتنا التي تجمعنا .

    حاليــاً ال توجــد أي هويــة تجمــع الســوريني ولكــن رمبــا يحصــل ذلــك يف املســتقبل القريــب يف حــال اتفــاق 

االطــراف السياســية املمثلــة للمجتمــع الســوري.

    جذورنا مشركه وأملنا واحد.

    الهويــة الســورية هــي اننــا شــعب واحــد عــاش عــى أرض الوطــن يف إطــار جاعــي الفــرق بــني جميــع أفــراد 

الشــعب.

    الهوية السورية بغض النظر عن عربية أو كردية أو دينية.
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ــذي  ــي ال ــر اإلجتاع ــرة التغ ــع الســوريني ف ــة تجم ــن بوجــود هوي ــي ال تؤم ــات الت ــس اإلجاب ــد تعك ق

يعيشــه املجتمــع الســوري املرافــق بظهــور أشــكال وأمنــاط جديــدة مل تكــن موجــودة يف الســابق، والتــي 

شــكلت صدمــة ألفعــال مل يكــن يُتوقــع أن توجــد يف ســورية أو أن ميارســها أحد مــن الســوريني، كاإلنتهاكات 

الحاصلــة عــى صعيــد واســع، أو حــاالت اإلســتبداد الدينــي املارســة، أو التصنيــف عــى أســاس الهويــة 

ــة، أو حــاالت فشــل النخــب السياســية يف بلــورة رؤيــة وتصــور للحــل الســوري، واملجتمــع املــدين  الديني

ــزوح واللجــوء املســتمرة ومــا يرافقهــا مــن  ــور، باإلضافــة إىل موجــات الن ــد التشــكل والتبل ــذي هــو قي ال

عــدد ال متناهــي مــن املشــكات املرتبطــة معهــا بالــرضورة.

الجدول رقم )7( هل لدينا هوية تجمع السوريين

المعارضة

النعم

62370

0 21

28

20

79

711

0 80

ال أعرف

النظام السوري

اإلدارة الذاتية

خارج سورية

%

ويف حــني تــرى عينــة اإلســتطاع أن الهويــة الســورية 

الســورية  واألطيــاف  املكونــات  لــكل  الجامعــة 

التــزال هــي الحــارضة؛ إال أن القيــم املشــركة لــدى 

ــض إىل  ــث تنخف ــة البح ــا عين ــا تراه ــوريني ك الس

أكــر مــن النصــف بقليــل كــا هــو موضــح بالشــكل 

ــم )8(. رق

نعم
ال57%

24%

ال اعرف
19%

في ظل الحرب ھل تبقى لدى السوریین ) 8(الشكل رقم
قیم مشتركة

نعم ال ال اعرف
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وعنــد ســؤال املشــاركني باالســتبيان عــن هــذه القيــم جــاءت إجاباتهــم كاأليت: ) وحــدة ســورية، وحــدة 

ــام،  ــة، الس ــب، الوطني ــزع التعص ــة، ن ــرك، الحري ــش املش ــار، العي ــوة واإليث ــن، األخ ــب الوط ــر، ح املص

ــاء لســورية(  ــذل، اإلنت ــض ال ــة، التســامح، رف املحب

بالدخــول لتفاصيــل هــذه النســبة بحســب اإلجابــات الــواردة مــن املناطــق املختلفــة، نجــد أن %30 مــن 

العينــة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة املعارضــة ال تــرى أن هنالــك قيــم مشــركة لــدى الســوريني، و24% 

ــدون  ــن يعتق ــبة م ــض نس ــوري تنخف ــام الس ــيطرة النظ ــق س ــا يف مناط ــة، بين ــق اإلدارة الذاتي يف مناط

بعــدم وجــود قيــم مشــركة تجمــع الســوريني يف ظــل الحــرب إىل %14. و مــن ال يعرفــون إذا مــا كانــت 

هنالــك قيــم تجمــع الســوريني يف ظــل الحــرب كانــت النســبة األكــرب منهــم هــي يف مناطــق ســيطرة النظــام 

بنســبة%31 مــن عينــة االســتطاع، ومــن ثــم مناطــق ســيطرة املعارضــة بنســبة%20، وتنخفــض بــني األفــراد 

خــارج ســورية إىل حــوايل %5؛ ويفهــم مــن هــذه النســب أن األفــراد القاطنــني يف مناطــق ســيطرة النظــام 

الســوري غــر قادريــن عــى اتخــاذ موقــف تجــاه مــا يحــدث أو هنالــك قيــود متنعهــم مــن قــول رأيهــم 

بحريــة خاصــة يف ظــل ســيطرة النظــام األمنيــة، بينــا مناطــق املعارضــة املســلحة يفهــم مــن النتيجــة إىل 

أن قــوى املعارضــة غــر قــادرة عــى تحفيــز األفــراد لتشــكيل رأي عــام جامــع تجــاه اآلخــر ســلباً أو إيجابــاً، 

ويفهــم منهــا أيضــاً حجــم اإلنتهــاك املــارس عــى األفــراد يف هــذه املناطــق، وكــا هــو موضــح بالجــدول 

رقــم )8( إن النســبة األكــرب مــن األفــراد الذيــن يؤمنــون بــأن القيــم املشــركة بــني الســوريني هــي الســائدة 

هــم مــن األفــراد القاطنــون خــارج ســورية، ومــن ثــم تــأيت إجابــات األفــراد يف مناطــق اإلدارة الذاتيــة، تليهــا 

مناطــق النظــام، ثــم مناطــق املعارضــة. 

جــدول رقــم)8( فــي ظــل الحــرب هــل تبقــى لــدى الســوريين 
قيــم مشــتركة

المعارضة

النعم

503020

31 14

24
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ال أعرف
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اإلدارة الذاتية

خارج سورية
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املحور الثالث: مستوى األمل بتحقيق السالم، والقدرة عىل املشاركة يف صنع السالم:

ــج أن نصــف  ــق الســام يف ســورية جــاءت النتائ ــة عــن مســتوى األمــل يف تحقي ــد ســؤال أفــراد العين عن

العينــة ال تــزال متلــك اإلميــان للوصــول إىل الســام واالســتقرار، ثلثهــم مؤمنــني بشــدة بأنــه ســيتم تحقيــق 

ــا 18%  ــض منه ــام منخف ــول إىل الس ــا بالوص ــل لديه ــتوى األم ــة مس ــث العين ــوايل ثل ــا ح ــام، بين الس

ــاً عــن  ــدي إنطباع ــة ومل تب ــت حيادي ــة كان ــن العين ــق الســام، و%17 م ــة تحقي متشــامئون جــداً بإمكاني

ــق الســام مســتقباً. ــة تحقي إمكاني

موافق بشدةموافقحیاديغیر موافقغیر موافق ابدا

18

11
17

22

32

ھل ھنالك امل للوصول الى االستقرار في ) 9(الشكل رقم 
سوریا ولو على المستوى المحلي

إذا دخلنــا إىل تفاصيــل اإلجابــات ناحــظ وكــا هــو موضــح يف الجــدول رقــم )9( أن مســتوى األمــل يزيــد 

يف مناطــق اإلدارة الذاتيــة ليصــل إىل %67 )منهــم %51 مؤمنــني بشــدة بتحقيــق الســام واالســتقرار(، ومــن 

ثــم تــأيت املناطــق التــي تحــت ســيطرة املعارضــة حيــث كانــت أكــر مــن نصــف العينــة لديهــا أمــل يف 

الوصــول إىل الســام بينــا %24 مــن العينــة تنخفــض نســبة األمــل لديهــم، أمــا يف مناطــق ســيطرة النظــام 

ــة بغرهــا مــن مناطــق تواجــد الســوريني إىل  الســوري تنخفــض نســبة األمــل بالوصــول لإلســتقرار مقارن

حــوايل نصــف العينــة.
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جــدول رقم)9(هــل هنالــك أمــل للوصــول إلــى االســتقرار فــي 
ــو علــى المســتوى المحلــي  ســوريا ول

المعارضة
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وال تختلــف اتجاهــات الســوريني القاطنــني خــارج ســورية عــن اتجاهــات النــاس داخــل ســورية حيــث يرتفع 

مســتوى األمــل يف الوصــول للســام واالســتقرار إىل حــوايل %59 وتنخفــض نســبة اليــأس إىل حــوايل 26%.

أمــا عــن املقــدرة عــى التأثــر يف صنــاع القــرار فجــاءت اإلجابــات أن مــا نســبته %41 مــن العينــة لهــا القــدرة 

عــى التأثــر يف صانعــي القــرارات؛ %17 منهــم يســتطيعون التأثــر إىل حــد كبــر جــداً؛ ويعــود هــذا األمــر 

بجزئــه األكــرب إىل أن مــن قــام بتوزيــع جــزء مــن االســتبيانات هــم مــوارد الســام  أنفســهم عــى حلقــات 

معارفهــم، والتــي تشــكل بشــكل أو بآخــر الفئــة األكــر تأثــراً يف املجتمعــات املحليــة، بينــا مــا تبقــى مــن 

اإلجابــات كانــت تــراوح بــني أنهــم ال يســتطيعون التأثــر أبــداً بنســبة %25، وال يســتطيعون التأثــر بنســبة 

%14، بينــا الحياديــني الذيــن ال رأي لهــم يف هــذه النقطــة كانــت نســبتهم %20، وهــي نســبة منخفضــة 

قياســاً بالســلبية التــي كان يتعاطــى معهــا الســوريني يف تســير أمورهــم الحياتيــة يف الســابق.

1- مــوارد الســام هــم شــخصيات الفاعلــة يف مناطــق ســكنهم، يعملــون عــى فــض النزاعــات القامئــة وتحقيــق الســام واألمــان للســكان 

مناطقهم. يف 

1

غیر موافق 
ابدا

موافق بشدةموافقحیاديغیر موافق
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ر برأیك كمواطن سوریة ھل تستطیع التأثی) 10(الشكل رقم 
على صنع القرار 
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ــع يف  ــبة ترتف ــذه النس ــظ إن ه ــرارات ناح ــع الق ــاركة يف صن ــى املش ــني ع ــدرة املواطن ــول إىل ق وبالدخ

مناطــق اإلدارة الذاتيــة لحــوايل النصــف منهــم %28 قــادرة عــى التأثــر يف صناعــة القــرار بشــكل كبــر، 

ويعــود هــذا إىل طبيعــة نظــام اإلدارة الذاتيــة التــي تعمــد عــى مبــدأ الكنتونــات املحليــة، ومــن ثــم تــأيت 

املناطــق الخاضعــة لســيطرة املعارضــة بنســبة %49 منهــم %17 يؤثــرون بشــدة يف صنــع القــرارات، ثــم 

تــأيت إجابــات مــن يقطنــون خــارج ســورية حيــث إنهــم يؤثــرون يف صنــاع القــرار مبــا نســبته %16 نصفهــم 

يؤثــرون بشــكل كبــر، بينــا تنخفــض نســبة التأثــر يف صنــع القــرارات يف مناطــق ســيطرة النظــام بنســبة 

ــم %55 ال  ــرار، منه ــع الق ــر يف صن ــا للتأث ــدرة لديه ــه ال ق ــت بأن ــة أجاب ــن العين ــا %73 م %16 . بين

يســتطيعون أبــداً وهــو مــا يعكــس بشــكل واضــح طبيعــة النظــام اإلســتبدادية.

جــدول رقــم)10(  برأيــك كمواطــن ســورية هــل تســتطيع التأثيــر 
علــى صنــع القــرار

المعارضة
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املحور الخامس: اتجاهات املشاركن حول رضورة تضمن النساء بصناعة القرار:

ــم )11(- إن 55%  ــا هــو موضــح يف الشــكل رق ــن املشــاركني يف االســتطاع -ك ــواردة م ــج ال تشــر النتائ

ــرون بــرضورة مشــاركة النســاء،  ــرون بــرضورة ماســة ملشــاركة النســاء بصناعــة القــرار؛ و%17 منهــم ي ي

وهنــا يطــرح تســاؤل عــن هــذا التحــول يف النظــر إىل دور املــرأة فيــا إذا كان ناجــم عــن تبــدل األدوار 

الناتــج عــن األزمــات الحاصلــة يف املجتمــع؛ أم أنــه ناجــم عــن تبــدل يف بنيــة املجتمــع وتغــر اتجاهــه 

نحــو رضورة فعليــة ملشــاركة املــرأة يف عمليــات الســالم وبصناعــة القــرار؟!

ــات بحســب مناطــق الســيطرة نجــد أن اإلتجــاه نحــو رضورة مشــاركة  ــل هــذه اإلجاب بالدخــول لتفاصي

ــم )11(- لتصــل لنحــو  ــا يف الجــدول رق ــة -ك ــع يف مناطــق اإلدارة الذاتي ــرار ترتف ــة الق النســاء يف صناع

ــق  ــرأة يف املناط ــة امل ــس وضعي ــا يعك ــو م ــة إىل %38 وه ــيطرة املعارض ــق س ــض يف مناط %76، وتنخف

الســورية حيــث إن ســلطة اإلدارة الذاتيــة تعطــي مســاحة كبــرة ملشــاركة املــرأة يف كافــة مناحــي الحيــاة 

وصــوالً إىل إدارة مناطــق اإلدارة الذاتيــة ، وقــد توجــت هــذه الجهــود بإصــدار مرســوم تريعــي تضمــن 

ــرأة  ــق امل ــن ح ــه: »م ــى أن ــص ع ــث ن ــاة. حي ــي الحي ــرأة يف كل مناح ــل وامل ــني الرج ــاواة ب ــرض املس ف

تشــكيل تنظيــات سياســية واجتاعيـــة واقتصاديـــة وثقافيـــة وتنظيمـــات الدفـــاع املــروع وغرهــا من 

التنظيــات الخاصــة بهــا مبــا ال يخالــف العقــد االجتاعــي، باإلضافــة إىل حضــور ممثــل عــن املنظــات 

ــي تصــدر يف حــاالت  ــن الت ــد مناقشــة القوان ــب عن ــة مراق ــوق اإلنســان بصف النســائية ومنظــات حق

1- تدار مقاطعة الجزيرة بحاكمني: هدية يوسف، وحميدي دهام هادي .

1

8

8

11

17

55

0102030405060

غیر موافق ابدا

غیر موافق

حیادي

موافق

موافق بشدة

 ھل تضمین النساء بصناعة القرار ضرورة) 11(الشكل رقم 
ملحة لبناء سوریة المستقبل
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اســتثنائية يف املجلــس التريعــي بدعــوة مســبقة مــن املجلــس، كــا أنــه وعنــد إصــدار القوانــن الخاصــة 

ــار« باملــرأة يف املجلــس التريعــي تؤخــذ إرادة املــرأة بعــن اإلعتب

وبعــد مناطــق اإلدارة الذاتيــة تــأيت مناطــق النظــام الســوري حيــث ترتفــع نســبة مــن يــرون رضورة تضمــني 

ــة  ــن املناطــق املديني ــا هــي م ــد يرجــع هــذا إىل أن هــذه املناطــق بغالبيته ــرار، وق ــة الق النســاء بصناع

التــي تختلــط فيهــا كل الفئــات االجتاعيــة مــع بعضهــا مــا يوســع هامــش الحريــة للمــرأة، ويفــرض منــط 

جديــد للحيــاة يســمح للمــرأة باملشــاركة يف الكثــر مــن املجــاالت الحياتيــة، باإلضافــة إىل أن هــذه املناطــق 

مل تتعــرض لحجــم االنتهــاكات الــذي تتعــرض لــه املناطــق األخــرى والتــي تفــرض منــط جديــد يف التعامــل 

مــع الظــروف الحياتيــة .

ــرورة  ــرار ض ــة الق ــاء بصناع ــن النس ــل تضمي ــم)11( ه ــدول رق ج
ــتقبل ــورية المس ــاء س ــة لبن ملح
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 أمــا مناطــق ســيطرة املعارضــة والتــي هــي يف غالبهــا مــن مناطــق األريــاف نلحــظ أن نســبة مــن يــرون 

رضورة تضمــني املــرأة يف مشــاركة القــرار %59 مــن إجــايل عينــة مناطــق املعارضــة، وهــي نســبة تعكــس 

تغــر يف وضعيــة املــرأة كــا تعكــس تغــر النظــرة اإلجتاعيــة الســائدة تجــاه املــرأة يف املناطــق الثائــرة، 

حيــث أصبــح للمــرأة دوراً باملشــاركة يف اإلحتجاجــات واملظاهــرات املناهضــة للســلطة، وأصبحــت تقــود 

ــة ملناطــق  ــة واملعــدات الطبي ــم كان لهــا دوٌر يف نقــل األدوي ــني ، ومــن ث ــة باملعتقل اإلعتصامــات للمطالب

ــة لفــك الحصــار عــن املناطــق املحــارصة. لكــن وبالرغــم  ــا، وأيضــاً املــواد الغذائي ــزاع لســهولة حركته الن

ــل  ــاالت العم ــع مج ــي ويف جمي ــراك االجتاع ــاء  الح ــرأة أثن ــه امل ــت ب ــذي إضطلع ــدور  ال ــن أن ال م

1- كــا حصــل يف دومــا االعتصــام النســايئ للمطالبــة باإلفــراج عــن املعتقلــني 25.7.2011 ودومــا املدينــة 

املعــروف عنهــا بأنهــا مدينــة محافظــة.

1
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اإلنســاين والثــوري تراجــع إال أنــه ليــس إال علــٌو لصــوت املعركــة عــى أي صــوت أخــر. ورغــم هــذه القيــود 

املســتحدثة التــي فُرضــت عــى املــرأة نجــد أن املــرأة مل تهــدأ، حيــث إنهــا ال تــزال تناضــل مــن أجــل إثبــات 

ــان فاعــل ومســتقل يف املجتمــع، وقــد أمثــرت هــذه النضــاالت املســتمرة ملكتســبات هامــة،  نفســها ككي

فعــى املســتوى املحــي تجلــت عــى ســبيل املثــال ال الحــر بإنشــاء العديــد مــن املنظــات النســائية التــي 

تهــدف لتمكــني وتقويــة النســاء الســوريات؛ بدءاًمــن تقديــم الدعــم للمعتقــات لــدى النظــام الســوري، 

ومســاعدتهن لإلندمــاج باملجتمــع، إىل نشــاطات الســلم األهــي يف عامــودا، والحشــد واملنــارصة لتخفيــض 

ــة  ــب، وتشــكيل هيئ ــة يف إدل ــس املحلي ــك، إىل الحشــد ملشــاركة النســاء يف املجال أســعار الســلع يف ديري

ــا  ــرار مــن خــال تضمينه ــب بهــدف إرشاك النســاء باتخــاذ الق ــارب مبحافظــة حل ــة األت نســائية يف مدين

ــى  ــار ع ــاق الن ــف إط ــة لوق ــراف املتصارع ــى األط ــط ع ــوالً للضغ ــارب ، وص ــي يف األت ــس املح يف املجل

ــادرة  ــداين مب ــه نســاء الزب ــي قدمــت مــن خال ــداين والت ــدويل كــا حصــل يف الزب املســتويني املحــي وال

إليقــاف العنــف وإيصــال املســاعدات اإلنســانية ملدينــة للزبــداين وتضامنــت معهــا مــا اليقــل عــن ألفــي 

امــرأة مــن مختلــف املحافظــات الســورية.  

أمــا عــى املســتوى الــدويل أنتــج هــذا النضــال الواســع للنســاء الســوريات خــال الخمــس ســنوات املاضيــة 

منــذ انطاقــة ثــورة 2011 لفــرض مشــاركة املــرأة بصناعــة القــرار الســيايس عــى املســتوى الوطنــي، والــذي 

تــّوج مؤخــراً مبشــاركة املــرأة بنســبة %30 بالعمليــة التفاوضيــة الحاصلــة مــن قبــل وفــد املعارضــة، وأيضــاً 

ــدويل  ــدويل الخــاص لســورية، بتشــكيل املجلــس النســايئ اإلستشــاري للمبعــوث ال ــل املبعــوث ال مــن قب

ــص  ــا يخ ــدويل في ــيط ال ــارات للوس ــدم اإلستش ــتقل يق ــان مس ــوريا ككي ــدة يف س ــم املتح ــاص لألم الخ

وضعيــة النســاء الســوريات بــأي اتفــاق تفــاويض قــد يحصــل ليتــم أخــذه بعــني اإلعتبــار.

 

1- جميــع هــذه املبــادرات هــي لحلقــات الســام املنضويــة تحــت شــبكة أناهــي التــي تعنــى بتعزيــز الســام مــن خــال تفعيــل دور 

https://www.facebook.com/I.am.she.sy ،ًاملــرأة سياســياً واقتصاديــاً واجتاعيــاً وثقافيــا

http://ccsdsyria.org/arabic/2296 :2- لإلطاع عى مبادرة نساء الزبداين كاملة

1

2
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رابعاً - استطالع المرحلة الثانية
تم البدء بتنفيذ االستطاع بتاريخ: 19.3.2015 وحتى 12.4.2015 

ــيطرة  ــق س ــات يف مناط ــزت اإلجاب ــردة، ترك ــة 311 مف ــم العين ــايل حج ــغ إج ــتجيبن: بل ــص املس خصائ

املعارضــة كــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )12( حيــث إن %57 مــن إجــايل العينــة يف مناطــق ســيطرة 

املعارضــة متوزعــة عــى محافظــات )حلــب، ريف دمشــق، حــاه، ادلــب(؛ ومناطــق ســيطرة اإلدارة الذاتية 

)الحســكة، عفريــن( بنســبة %29 مــن اجــايل العينــة. أمــا مناطــق ســيطرة النظــام فكانــت النســبة 9% 

لصعوبــات متعلقــة بضيــق هامــش الحركــة يف هــذه املناطــق.

جدول رقم )12( توزع العينة بحسب مناطق السيطرة

خارج سوريةادارة ذاتيةمعارضةنظام

المجيبين

النسبة المئوية

المجموع

279115311

100

178

9295 57

ــق  ــة ومناط ــيطرة املعارض ــق س ــة مناط ــى مقارن ــتطاع ع ــن االس ــة م ــة الثاني ــل يف املرحل ــز التحلي يرتك

ســيطرة اإلدارة الذاتيــة، مــع االســتطاع األول نتيجــة لعــدم توافــر العــدد الــكايف مــن االجابــات يف املناطــق 

األخــرى كــا هــو موضــح يف الجــدول )12(.

ــج  ــة بنتائ ــي املعارضــة واإلدارة الذاتي ــة مشــاركة النســاء باالســتطاع يف منطقت ــدري: مبقارن ــوزع الجن الت

االســتطاع األول، ناحــظ تــدين مشــاركة النســاء يف مناطــق املعارضــة وارتفاعهــا يف مناطــق اإلدارة الذاتيــة 

وهــو مــا يعكــس وضعيــة املــرأة يف املنطقتــني كــا أرشنــا إليــه يف الســابق.
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التوزع الجندري لعینة االستطالع الثاني) 12(الشكل رقم 

ذكر  إنثى
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املحور األول: األولويات الرضورية لتحقيق األمان املجتمعي:

مبقارنــة النتائــج الــواردة يف هــذا االســتطاع مــع تلــك التــي وردت يف االســتطاع األول ناحــظ اإلشــراك يف 

املطالبــات بتأمــني الحاجــات اإلنســانية األساســية، ومــن ثــم إيقــاف إطــاق النــار، أمــا يف املرتبــة الثالثــة 

فكانــت األولويــة لحــل النــزاع بــني املجموعــات العســكرية واملدنيــة، ومــن ثــم اإلفــراج عــن املعتقلــني.
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األولویات الضروریة لتحقیق األمان المجتمعي) 13(شكل رقم 

ــدل  ــات تتب ــة نُاحــظ أن األولوي ــة يف املناطــق الســورية املختلف ــات املحلي ــل املطالب بالدخــول إىل تفاصي

بتطــور الــراع، وبتبــدل وجهــة نظــر عينــة البحــث حــول األمــور األكــر تأثــراً عــى الســلم املحــي، وأيضــاً 

اختــاف املناطــق التــي ينحــدر منهــا األفــراد يف املحافظــة الواحــدة، لكــن اإلتجــاه العــام للمطالبــات بــكل 

ــًة باملطالبــات املحليــة التــي وردت يف االســتطاع االول، ففــي حلــب الخاضعــة  ــاً مقارن منطقــة بقــي ثابت

لســيطرة املعارضــة اليــزال املطالبــة بحــل املشــكات بــني املجموعــات املختلفــة لــه األولويــة، وكذلــك األمــر 

يف ريــف دمشــق ال تــزال فــوىض الســاح واملشــكات بــني املجموعــات املختلفــة هــي التــي تشــكل تخــوف 

ــا يخــص  ــات في ــب جــاءت إضاف ــا يف ادل ــة البحــث، أم ــرى عين ــا ت ــي املحــي ك ــان املجتمع ــى األم ع
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ــث  ــول للمشــكات، حي ــبه بالحل ــات أش ــع وهــذه اإلضاف ــن املجتم ــى أم ــر ع ــي تؤث ــر املشــكات الت أك

تلخصــت باإلضافــة إىل تأمــني الحاجــات اإلنســانية وحــل املشــكات بــني املجموعــات املختلفــة، يف تعزيــز 

دور التعليــم، ونــر ورشــات توعيــة بــني الســكان إضافــة تعزيــز دور القضــاء، وإقامــة املشــاريع التنمويــة.

جدول رقم )13( مناطق سيطرة المعارضة السورية

حلب 

ريف

ــن  ــراج ع اإلف

املعتقلــني

ــن  ــراج ع اإلف

املعتقلــني

ــن  ــراج ع اإلف

املعتقلــني

اإلفراج عن املعتقلني

اإلفراج عن املعتقلني

ــن  ــراج ع اإلف

املخطوفــني

ــن  ــراج ع اإلف

املخطوفــني

عــن  اإلفــراج 

فــني ملخطو ا

عــن  اإلفــراج 

فــني ملخطو ا

بنــاء الســام 

بــني  املحــي 

النازحــني

إيقــاف إطــاق 

ــار الن

ــاق  ــاف إط إيق

ــار الن

ــاق  ــاف إط إيق

ــار الن

إيقاف إطاق النار

إيقاف إطاق النار

حظر طران

ــز دور  تعزي

ــم التعلي

مبــادرات لتجنــب 

رصاع محتمــل

مبــادرات لتجنــب 

رصاع محتمــل

لتجنــب  مبــادرات 

محتمــل رصاع 

ــب  ــادرات لتجن مب

رصاع محتمــل

ــة  ــاريع تنموي مش

ــة وتعليمي

النازحــني  عــودة 

واملهرجــني

الحاجــات  تأمــني 

اإلنســانية

الحاجــات  تأمــني 

اإلنســانية

الحاجــات  تأمــني 

اإلنســانية

الحاجــات  تأمــني 

اإلنســانية

تأمــني الحاجــات 

اإلنســانية

تعزيز دور قضاءورشات توعية

مجالــس  دعــم 

ــة ومراقبتها محلي

الحاجــات  تأمــني 

األمناإلنســانية

مشــاكل  حــل 

بــني مجموعــات 

عســكرية/مدنية

مشــاكل  حــل 

بــني مجموعــات 

عســكرية/مدنية

مشــاكل  حــل 

بــني مجموعــات 

عســكرية/مدنية

مشــاكل  حــل 

بــني مجموعــات 

عســكرية/مدنية

مشــاكل  حــل 

بــني مجموعــات 

عســكرية/مدنية

ــة  ــاريع تنموي مش

ــة  -تعليمي

دمشق

حماه

ادلب

أمــا يف املناطــق الكرديــة فاالتجــاه العــام اليــزال متعلــق بتجنــب رصاع محتمــل، تأمــني الحاجات اإلنســانية، 

وإيقــاف إطــاق النــار إضافــة إىل اإلفــراج عــن املعتقلني.

جدول )14( مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية

الحسكة

عفرين
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املحور الثاين: اتجاه السورين حول مشاركة األخر املختلف يف عمليات السالم املحلية والوطنية. 

تتشــابه أراء األفــراد يف املوضوعــات املطروحــة عنــد إعــادة اســتطاع رأيهــم يف املرحلــة الثانيــة التــي جــرت 

بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ تنفيــذ اإلســتطاع األول، حيــث إن النســبة األكــرب %78 مــن إجــايل عينــة 

البحــث تؤمــن بــأن مشــاركة كل أطيــاف املجتمــع مهمــة ورضوريــة لبنــاء ســام عميــق وشــامل. 

ال اعرفالنعم

14

78

7

ھل من الممكن بناء سالم عمیق وشامل ) 14(شكل رقم 
بدون مشاركة جمیع اطیاف المجتمع

وكذلــك األمــر ينطبــق عــى تقبــل األخــر حيــث أن الغالبيــة تــرى أن تقبــل االخــر مهــم لبنــاء ســورية يف 

املســتقبل؛ كــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم )15( حيــث مــا نســبته %86 مــن إجــايل عينــة البحــث تقــول 

بــرضورة تقبــل اآلخــر لبنــاء ســورية املســتقبل، بينــا %9 مــن إجــايل العينــة ال يــرون ذلــك رضوريــاً.

86, نعم

9, ال
5, ال اعرف

ل ھل تقبل االخر مھم لبناء سوریا المستقب) 15(شكل رقم 

بالدخــول لتفاصيــل النتيجــة ومبقارنــة مــدى التقبــل يف مناطــق اإلدارة الذاتيــة ومناطــق املعارضــة ناحــظ 

أن نســبة التقبــل يف مناطــق اإلدارة الذاتيــة ترتفــع إىل %91 مبقابــل %71 يف مناطــق ســيطرة املعارضــة. 
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املحــور الثالــث: اتجاهــات الســورين حــول حجــم الروابــط املشــركة التــي تجمــع جميــع املكونــات 

الســورية. 

ــات يف  ــن إجاب ــا ورد م ــد م ــة تؤك ــد األزم ــم بع ــوريني لهويته ــة الس ــول رؤي ــواردة ح ــج ال ــاءت النتائ ج

االســتطاع األول حيــث إن %73 مــن عينــة البحــث التــزال تــرى أن الهويــة الســورية التــي تجمع الســوريني 

التــزال هــي الحــارضة، و%66 مــن عينــة البحــث ال تــزال تعتقــد بعــد 4 ســنوات أن هنالــك قيــم مشــركة 

تجمــع الســوريني.

%66 نعم

%19; ال

%15; ال اعرف

في ظل الحرب ھل تبقى لدى السوریین قیم ) 15(شكل رقم 
مشتركة

بالدخــول لتفصيــل النســبة ناحــظ ان %69 مــن اإلجابــات يف مناطــق ســيطرة املعارضــة تؤمــن بوجــود 

قيــم مشــركة لــدى الســوريني وهــي ترتفــع عــن النســبة التــي وردت يف االســتطاع األول، بينــا تنخفــض 

يف مناطــق اإلدارة الذاتيــة مــن %65 إىل %59، والواضــح يف اإلجابــات الــواردة يف االســتطاعني األول والثــاين 

ــة  ــان بوجــود هوي ــدى االمي ــق عــى ســؤال م ــر ينطب ــات، واألم ــن الثب ــوع م ــام يتســم بن أن اإلتجــاه الع

تجمــع الســوريني حيــث ترتفــع إجابــات مــن يقولــون بوجــود هويــة تجمــع الســوريني يف مناطــق ســيطرة 

املعارضــة مــن %62 إىل %79 يف االســتطاع الثــاين ، والعكــس يف مناطــق اإلدارة الذاتيــة حيــث انخفضــت 

النســبة مــن %71 إىل %60 يف االســتطاع الثــاين. 

1- انظر امللحق: الجدول رقم )3( والجدول رقم )4( .

1
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ــاذ  ــاركة يف اتخ ــىل املش ــدرة ع ــالم، والق ــاء الس ــل يف بن ــتوى االم ــس مس ــور يقي ــع: مح ــور الراب املح

ــرار.  الق

ــول إىل  ــن بالوص ــزال تؤم ــث الت ــة البح ــف عين ــن نص ــر م ــظ أن أك ــي ناح ــتطاع القب ــا ورد يف اإلس ك

اإلســتقرار، منهــم %29 مؤمنــني وبشــدة رغــم مــا هــو حاصــل مــن انتهــاكات، ومــا هــو حــادث مــن دمــار 

ويوضــح الشــكل )16( هــذه النســبة. 
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ھل ھنالك امل للوصول الى االستقرار في ) 16(شكل رقم 
سوریا ولو على المستوى المحلي

وبالدخــول إىل تفاصيــل اإلجابــات بحســب مناطــق الســيطرة ناحــظ أن هنالــك تشــابه يف اإلجابــات بــني 

ــة يف مناطــق ســيطرة اإلدارة  ــات مختلف ــا جــاءت اإلجاب اإلســتطاعني يف مناطــق ســيطرة املعارضــة، بين

الذاتيــة حيــث انخفضــت نســبة املؤمنــني جــداً بالوصــول إىل اإلســتقرار مــن %51 إىل %32 يف اإلســتبيان 

البعــدي، وقــد يكــون مــرد هــذا األمــر لتطــور النــزاع بشــكل كبــر خــال النصــف األول مــن عــام 2015 

ــة يف  ــة أو قومي ــة او طائفي ــذي يأخــذ صبغــة ديني ــراع ال ــة اإلســامية، فال ــم الدول ــع تنظي وخصوصــاً م

ــراد نحــو  ــاً يف اتجاهــات األف ــج تغــراً رسيع ــه تنت ــة هــي الســائدة في ــاءات األولي ــزال اإلنت مجتمــع ال ت

بعضهــم البعــض.

جدول رقم )15( هل هنالك امل للوصول الى االستقرار في سوريا ولو على المستوى المحلي

ً موافق بشدةموافقغير موافقغير موافق ابدا حيادي 
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وفيــا يخــص رأي عينــة املشــاركني يف اإلســتطاع عــن مــدى قدرتهــم عــى التأثــر يف صنــع القــرار جــاءت 

اإلجابــات مشــابهة إىل حــد كبــر مــع إجابــات االســتطاع األول، حيــث إن %39 يــرون أنهــم باســتطاعتهم 

التأثــر يف صنــع القــرار منهــم %24 يســتطيعون التأثــر بشــكل كبــر جــدا.

بالدخــول إىل تفاصيــل اإلجابــات بحســب مناطــق الســيطرة يُاحــظ أن اإلتجــاه العــام لتأثــر األفــراد عــى 

صنــاع القــرار يف مناطــق املعارضــة بقيــت شــبه ثابتــة تقريبــاً قياســاً باالســتطاع القبــي، فنصــف العينــة 

تــرى أن لديهــا القــدرة عــى التأثــر يف صنــاع القــرار، بينــا يف مناطــق اإلدارة الذاتيــة ناحــظ أن هنالــك 

انخفــاض واضــح يف قــدرة أفــراد العينــة يف التأثــر يف صنــاع القــرار، حيــث انخفضــت نســبة مــن يؤثــرون 

ــا يطــرح عــدة تســاؤالت  ــني مــن %22 إىل %33، وهن بشــدة مــن %28 إىل %15؛ وزادت نســبة الحيادي

حــول إىل أي درجــة يعــد تضمــن جميــع الرائــح يف صناعــة القــرار ذو فعاليــة، وإىل أي حــد نظــام إدارة 

الكانتونــات يف مناطــق اإلدارة الذاتيــة فّعــال يف التأثــر بّصنــاع القــرار عــىل املســتويات العليــا؛ طبعــاً مــع 

عــدم إهــال الوضــع األمنــي الــذي شــهد رصاعــات عنيفــة مــع تنظيــم الدولــة اإلســامية والــذي يجعــل 

صــوت الســاح هــو األعــى يف الشــارع الكــردي.

جدول رقم )16( برأيك كمواطن سورية هل تستطيع التأثير على صنع القرار 

ً موافق بشدةموافقغير موافقغير موافق ابدا حيادي 

معارضة

ادارة ذاتية
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املحور الخامس: اتجاهات املشاركن حول رضورة تضمن النساء بصناعة القرار.

مبقارنــة النتائــج بــني االســتطاعني األول والثــاين ناحــظ أن النتائــج متقاربــة؛ حيــث كانــت إجابــات األفــراد 

ــرار، ويف  ــع الق ــرأة يف صن ــاركة امل ــة ملش ــرضورة املاس ــدون بال ــن يعتق ــث األوىل %55 مم ــة البح يف عين

اإلســتبيان الثــاين نجــد أن نســبة مــن يــرون بــرضورة مشــاركة املــرأة %43 مــن إجــايل اإلجابــات.

ــع يف  ــات ترتف ــات بحســب مناطقــف الســيطرة، ناحــظ أن نســبة اإلجاب ــل اإلجاب  وبالدخــول إىل تفاصي

مناطــق اإلدارة الذاتيــة، وتنخفــض يف مناطــق ســيطرة املعارضــة وهــو مــا يؤكــد وضعيــة املــرأة يف املنطقتني 

كــا هــو وارد يف تحليــل نتائــج االســتطاع األول الــذي أوردنــاه. 
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ھل تضمین النساء بصناعة القرار ) 18(شكل رقم 
ضرورة ملحة لبناء سوریة المستقبل

1- انظر امللحق : جدول رقم)5( .
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الخالصة:
إن نتائــج اســتطاع الــرأي الــذي أُجــرى عــى فرتــني زمنيتــني متتابعتــني جــاءت متقاربــة مبــا يشــكل اتجــاه 

عــام لــدى عينتــني مختلفتــني مــن الســكان حــول موضوعــات متعلقــة ببنــاء الســام وتقبــل اآلخــر، وأيضــاً 

حــول املطالبــات املحليــة لتحقيــق الســام، مــا يطــرح الكثــر مــن التســاؤالت التــي يجــب إعــادة النظــر 

ــن  ــد هــذ الكــم الحاصــل م ــم بع ــا يجمعه ــر م ــرق الســوريني أك ــا يف ــأن م ــول ب ــي تق ــات الت بالفرضي

اإلنتهــاكات، ويطــرح تســاؤالت فعليــة عــن ماهيــة الهويــة الســورية التــي هــي قيــد التشــكل مــن جديــد 

فاإلســتقطابات السياســية والعســكرية الحاصلــة عــى األرض، واملرافقــة مــع انتهــاكات عى مســتوى واســع، 

والتــي تتجــى مــن خالهــا إرث اإلنتهــاكات الســابق بحــق عمــوم األفــراد الســوريني قبــل عــام 2011، وأيضــاً 

ماهيــة الشــكل الــذي ســتتجى فيــه هــذه الهويــة مســتقباً ، األمــر الــذي يحتــاج العديــد مــن الدراســات 

واألبحــاث لرصــد تشــكل هــذه الهويــة. 

لكــن االســتنتاج النهــايئ الــذي يفهــم مــن نتائــج هــذا االســتطاع أن مــا ميكــن التعويــل عليــه يف ســوريا 

بعــد خمســة ســنوات مــن األزمــة هــو مســتوى األمــل لــدى الســوريني ببنــاء الســام العميــق الــذي يشــمل 

جميــع املكونــات واألرض الســورية، فــا هــو جامــع للســوريني أكــرب بكثــر مــن ذاك الــذي يفرقهــم لــو تــم 

إيقــاف اإلنتهــاكات الحاصلــة. 
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مالحق االستطالع

جدول رقم )1( توزع عينة البحث بحسب مناطق السيطرة

خارج سورياتنظيم دولةالنظام السوريالمعارضة االدارة الذاتية

Frequency

Percent

201

42.819.818.35.313.8

862565 93

ــرار  ــة الق ــه بصناع ــع كل ــع المجتم ــاور م ــل التش ــم )2( ه ــدول رق ج
ــا ــة إلنجاحه ــة ضروري ــي حاج ــالم ه ــات الس ــتوى عملي ــى مس عل

ً غير موافق ابدا

ال أعرفالنعم

موافق بشدةموافقغير موافق حيادي 

المعارضة

معارضة

النظام السوري

االدارة الذاتية

ادارة الذاتية

خارج سوريا

8

96

912

142742

62
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22

1360

2640

10

691615

592219

%

%

جدول رقم )3( في ظل الحرب هل تبقى لدى السوريين قيم مشتركة
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جدول رقم )1( توزع عينة البحث بحسب مناطق السيطرة

ً موافق بشدةموافقغير موافقغير موافق ابدا حيادي 

معارضة

ادارة الذاتية

ال أعرفالنعم

معارضة

ادارة الذاتية

79

2311141834

210

60

45182152

400

%

جدول رقم )4( هل لدينا هوية تجمع السوريين 

جدول رقم )5( هل تضمين النساء بصناعة القرار ضرورة ملحة لبناء سورية المستقبل








