
13 أيلول/ سبتمبر 2016بدائل سياسات, 

قراءة في السوريون المحاصرون:
أحوال السوريين في ظروف الحرب

 صبر درويش← 

المجلس المحلي لمدينة دوما



يسعى صبر درويش إلى إلقاء الضوء على آليات تشكيل المجالس المحلية في
"المناطق المحررة" في سوريا والدور الذي تلعبه كبدائل عن مؤسسات الدولة، ويقيم
الكاتب أداءها ومستوى فعاليتها في تقديم الخدمات وتوفير السلع الغذائية في ظروف

الحرب والحصار. 

تعتبر هذة الورقة محاولة لمقاربة إجابات حول مجموعة من األسئلة، ومنها: كيف تصدى
أهالي المناطق المحررة، لمهمة إنتاج مؤسسات بديلة عن مؤسسات الدولة؟ وما هي

طبيعة النشاطات االقتصادية التي نشأت في ظل هذه الظروف، ظروف الحرب
والحصار؟ كيف قام الناس بإنتاج شروط حياتهم في ضوء حدث "التحرير" في مختلف
مجاالت الحياة، المعيشة والخدمات، التعليم والصحة، األمن والقضاء؟ هل تبلورت إثر

حدث التحرير أي مشاريع اجتماعية متكاملة؟ 

كيف يمكن دعم هؤالء الناس؟ وكيف يمكن بناء صالت قوية معهم؟ كيف يمكن إنعاش
مؤسسات المجتمع المدني والتي يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في ظل غياب مؤسسات
الدولة؟. وهل ثمة إمكانية لبناء شراكات مثمرة بين هذه المجتمعات المحلية من جهة،

واألطراف المتعاطفة والداعمة لهذه المجتمعات، من جهة ثانية؟. 

المجلس المحلي لمدينة دوما
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About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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