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اأي�شًا.  وجه  اأكمل  على  لها  املتاحة  الفر�س  وا�شتغالل  تواجهها 

ُيلهم املجتمع الدويل ملراجعة  اأن  الوقت نف�شه، ميكن لذلك  ويف 

دعمه للمجتمع املدين كي يجعله اأكرث �شلة بالوقائع واالحتياجات 

على االأر�س. ولذلك، تهدف هذه الدرا�شة التي اأِعّدت كجزء من 

م�شروع "بدائل" اإىل االإ�شهام يف متكني املجتمع املدين ال�شوري 

عرب حت�شني فهم االآخرين له.

موؤ�ش�شة  قبل  من  تدعم  �شورّية  مبادرة  هو  "بدائل"  م�شروع 

التي  املدين  املجتمع  جمموعات  بتمكني  تلتزم  اإيربت،  فردري�س 

تن�شط اأو ترغب يف اأن تن�شط يف جمال تعزيز تدابري نبذ العنف 

واإحالل ال�ِشلم بغية املحافظة على املجتمع ال�شوري واإبعاد �شبح 

جمموعات  ت�شجيع  اإىل  "بدائل"  م�شروع  يهدف  كما   
1

تفككه.

اإيجاد ال�شبل  اأفكار جديدة ت�شاعد يف  املجتمع املدين على طرح 

الرتكيز عليه يف  ينبغي  وما  �شوريا،  ال�شالم يف  الناجعة الإحالل 

الو�شول  اأجل  من  اليوم  البالد  فيها  متّر  التي  احلرب  مرحلة 

اأ�ش�س ال�شالم امل�شتدام يف �شوريا الغد. ويعمل فريق  اإر�شاء  اإىل 

من  كبري  عدد  تدريب  على   2013 متوز/يوليو  منذ  "بدائل" 
جمموعات املجتمع املدين يف �شوريا وتقدمي اال�شت�شارة لها. ومن 

الفريق من  االأر�س، متّكن  املوثوقة على  ودوائره  خالل عالقاته 

ي�شتحيل  والتي  التقرير  هذا  يف  الواردة  الكمّية  البيانات  جمع 

جمعها عرب قنوات اأخرى. لقد مّثلت الروؤى الغنية لفريق "بدائل" 

التقرير.  هذا  م�شمون  تعزيز  يف  النجاح  �شّر  املدرو�س  وحتليله 

عة.  ويتحّمل وا�شعوه م�شوؤولية اأي خطاأ اأو �شوء فهم للبيانات املُجمَّ

ومنذ   .2014 �شباط/فرباير  حتى  الفرتة  الدرا�شة  هذه  تغطي 

املدين  املجتمع  جمموعات  عمل  ظروف  تدهورت  احلني  ذلك 

الدولة  �شيطرة  حتت  تقع  التي  املناطق  يف  وخا�شة  كبري،  ب�شكل 

من  الكثري  فّر  وقد  "داع�س".  وال�شام  العراق  يف  االإ�شالمية 

النا�شطني اإىل تركيا حيث يحاولون تن�شيق اأن�شطتهم من اخلارج 

املجتمع  عمل  يواجه   2014 نهاية  مع  للعودة.  بفر�شة  وياأملون 

املدين �شعوبات وحتديات اأكرث من اأي وقت م�شى.

  

فردري�س  موؤ�ش�شة  قبل  من  ودعمه  ا�شت�شافته  مت  "بدائل"  تاأ�شي�س م�شروع  بداية  يف 
1

اال�شتقاللية  ول�شمان  م�شتقلة.  �شورية  كموؤ�ش�شة  الت�شجيل  طور  يف  االآن   ولكنه  اإيربت، 

وامللكية املحلية فاإن موؤ�ش�شة "بدائل" ال تقبل التمويل  امل�شّي�س الذي ي�شعى اإىل امللكية يف 

اأهدافها ومبادئ العمل املحددة من قبل جمل�س اإدارتها وفريقها ال�شوري.

 متهيد

يف  يعي�شون  ال�شوريون  املواطنون  يزال  ال  التقرير،  هذا  ن�شر  مع 

منهم  االآالف  مئات  خ�شر  فقد  اإن�شانية.  وغري  خطرية  ظروف 

الع�شكري والعنف واحل�شار، وتفاقمت  اأرواحهم جّراء ال�شراع 

حمنتهم ب�شبب حمدودية امل�شاعدات االإغاثية والرعاية الطبية. 

املتكرر  النزوح  نتيجة  وممتلكاتهم  منازلهم  املاليني  فقد  كما 

داخل �شوريا اأو الفرار اإىل خارج البالد طلبًا لّلجوء.

منذ  مهمًا  دورًا  ال�شلميون  املدين  املجتمع  نا�شطو  لعب  وقد 

اجتمعوا  اأن  فبعد   .2011 اآذار/مار�س  يف  ال�شورية  الثورة  بداية 

الع�شيان  وحركة  التظاهرات  تنظيم  بهدف  عفويًا  البداية  يف 

املدين، �َشَرعوا منذ ذلك الوقت يف تاأ�شي�س جمموعات و�شبكات 

يف جميع اأنحاء البالد مطالبني بالدميقراطية والعدالة وامل�شاواة 

�شاركت  املتاأزم،  االإن�شاين  الو�شع  على  فعل  وكرّد  واالحرتام. 

وتقدمي  االإغاثة  م�شاعدات  توزيع  يف  عدة  نا�شطة  جمموعات 

اخلدمات الطبية والتعليمية وغريها اإىل ال�شوريني املحتاجني. 

�شحايا  اأوائل  من  النا�شطون  هوؤالء  اأ�شبح  ما  �شرعان  ولكن 

حتت  االأحيان  من  كثري  يف  منهم  الع�شرات  وق�شى  االعتقاالت، 

التعذيب على اأيدي قوات النظام امل�شلحة ويف �شجونه. وما زالوا 

يف املناطق اخلا�شعة ل�شيطرة النظام يواجهون القمع والتعذيب 

يتعر�شون  فهم  االأخرى،  املناطق  يف  اأما  اليوم.  حتى  واملوت 

مُتعن  التي  املت�شددة  اجلماعات  قبل  من  هوادة  بال  لال�شطهاد 

البالد. وعلى  الفرار من  اأو جُتربهم على  اإ�شعاف �شفوفهم  يف 

الرغم من ال�شعوبات الكبرية التي يواجهونها، ال تزال جمموعات 

كبرية منهم تن�شط يف �شوريا، وتلعب دورًا مهمًا يف التخفيف من 

التاأثريات التي ترتكها العوامل الع�شكرية وال�شيا�شية واالقت�شادية 

واجلماعات املت�شددة واأمراء احلرب. 

وُيعترب متكني املجتمع املدين خطوًة اأ�شا�شية نحو اإر�شاء الهياكل 

�شت�شلكه  الذي  امل�شار  عن  النظر  وبغ�ّس  ودعمها.  الدميقراطية 

�شوريا يف االأعوام املقبلة، فاإن املجتمع املدين �شي�شتمر يف مراقبة 

ويف  اأعمالها،  م�شوؤولية  وحتميلها  الدولة  وموؤ�ش�شات  احلكومة 

معار�شة الديكتاتورية، ومواجهة االإرهاب، والن�شال من اأجل غٍد 

ت�شوغ  التي  والديناميات  القوى  فهم  من  بالتايل  بد  وال  اأف�شل. 

�شكل املجتمع املدين يف �شوريا اليوم. فهذا الفهم ال يوفر �شورة 

اأدق من تلك التي تنقلها غالبًا و�شائل االإعالم فح�شب، بل ويدعم 

التي  ال�شعوبات  للتغلب على  ال�شوري  املدين  املجتمع  جمموعات 
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اأرجاء  جميع  يف  مدين  وع�شيان  �شلمية  تظاهرات  تنظيم  اأجل 

�شوريا منذ بداية الثورة. كما ت�شم املجموعات ن�شبة ال باأ�س بها 

من االأع�شاء االأكرب �شّنًا، حيث ي�شّكل هوؤالء الغالبية يف املجال�س 

وتعك�س  ن�شبيًا  مرتفعة  العلمي  التح�شيل  وم�شتويات  املحلية. 

النا�شطني يف  فاأكرث من ن�شف  العمري لكل جمموعة.  الرتكيب 

هذه املجموعات حا�شل على �شهادة جامعية، اأما الباقي فهم اإما 

تخرجوا من اأحد املعاهد اأو حا�شلون على ال�شهادة الثانوية اأو ال 

يزالون يف املرحلة الثانوية.

n تعك�س الت�شميات التي اتخذتها هذه املجموعات ب�شكل مبا�شر 

اأوجه الق�شية التي تلتزم بها وال�شورة التي ت�شعى اإىل تقدميها، 

اإىل  منتمني  اأو  ق�شيتهم،  وراء  مّتحدين  االأع�شاء  يكون  كاأن 

اأو �شبابًا وطموحني،  اأو دعاة للحرية �شديدي احلما�شة،  الثورة، 

اأيديولوجيا  فهم  وي�شعب  حمددة.  جغرافية  هوية  لديهم  اأو 

معظم جمموعات املجتمع املدين، وتكون بياناتها ال�شيا�شية غالبًا 

واأحيانًا متناق�شة. وعمومًا، ت�شرتك هذه املجموعات  مت�شاربة، 

يف تاأييدها للقيم االأ�شا�شية كالدميقراطية والتنوع وامل�شاواة بني 

اجلن�شني، بيد اأنها تختلف يف تعريفها لهذه القيم.

املناطق غري اخلا�شعة  التمويل ق�شية ح�شا�شة جدًا يف  ُيعترب   n

التي  املدين  املجتمع  يتعني على جمموعات  اإذ  النظام،  ل�شيطرة 

لي�س لديها متويل كاٍف ح�شد ما ت�شتطيعه من املوارد. وحتى اإن 

م�شتدامًا،  اأو  ناجعًا  اأو  فعااًل  تخ�شي�شه  يكون  ال  التمويل،  توافر 

ويتحّول اإىل ق�شية نقا�س �شاخن. وهذا االنتقاد موّجه بالت�شاوي 

الدولية  احلكومية  غري  واملنظمات  كاملانحني  دولية  جهات  اإىل 

كمجموعات  حملية  جهات  اإىل  واأي�شًا  امل�شتقلني،  والو�شطاء 

املجتمع املدين نف�شها. ويت�شابك مع هذا اأي�شًا التحدي الرئي�س 

غري  فالدعم  ل�شوريا.  امل�شاعدات  ا�شتدامة  �شمان  يف  املتمثل 

نادر رغم احلاجة  بناء قدرات مثاًل،  املايل، على �شكل م�شاريع 

امللحة اإليه.

التي  املدين  املجتمع  جمموعات  من  ال�شاحقة  الغالبية  َتعترب   n

خالل  من  التوعية  هي  الرئي�شة  مهمتها  اأن  الدرا�شة،  �شملتها 

مبادرات وم�شاريع تغطي باقة متنوعة من املوا�شيع. وعلى الرغم 

من اأن هذا البحث يركز على املجموعات التي ال تكتفي بتقدمي 

املجموعات  هذه  ثلث  نحو  اأن  اإال  فح�شب،  اإن�شانية  م�شاعدات 

ي�شارك يف اأعمال االإغاثة ف�شاًل عن مهمته االأ�شا�شية. وثمة �شمة 

من  الأكرث  املجموعات  معظم  تنفيذ  هي  ال�شياق  هذا  يف  اأخرى 

مهمة يف وقت واحد. وقد كان لذلك بالغ االأثر يف دورها وعملها 

وقدرتها على االإجناز. وتتاأثر هذه املجموعات اأي�شًا بالديناميات 

املتغرية با�شتمرار يف عالقتها باأطراف معنية اأخرى.

اإن اأن�شطة املجتمع املدين يف �شوريا مقّيدة ب�شدة منذ اأربعة عقود 

يف ظل نظام االأ�شد، حيث كانت املنظمات غري احلكومية القليلة 

�شارمة  حكومية  لرقابة  خا�شعة  الفرتة  هذه  يف  تواجدت  التي 

املجموعات  من  متنوعة  لباقة  االأخري  الظهور  وُيعترب  ودائمة. 

وفيما  جديدة.  ظاهرة  احلكومية  غري  واملوؤ�ش�شات  واملنظمات 

وال�شالم،  والدميقراطية  والعدالة  باحلرية  منها  كثري  يطالب 

تاأ�ش�شت منظمات اأخرى كي متالأ الفراغ املوجود يف مناطق عدة 

يف البالد والنا�شئ عن اإ�شاءة ا�شتخدام اخلدمات العامة كاأدوات 

حرب.

لـ94 عّينة  n َيعر�س هذا التقرير نتائج التحليل الكّمي والنوعي 

الغالبية  متّثل  املحلية،  واملجال�س  املدين  املجتمع  جمموعات  من 

غري  املناطق  يف  النا�شطة  املحلية  املجموعات  من  العظمى 

اخلا�شعة ل�شيطرة النظام يف �شوريا، وترّكز يف املقام االأول على 

ق�شايا اأخرى غري امل�شاعدات االإن�شانية. ولهذه الدرا�شة اأهداف 

يف  املحلية  املدين  املجتمع  جمموعات  �شمات  حتديد   )1 ثالثة: 

التي  التحديات  حتليل   )3 وديناميتها،  هويتها  فهم   )2 �سوريا، 

بيانات  ُجمعت  وقد  واحتياجاتها.  لها  املتاحة  والفر�س  تواجهها 

التقرير انطالقًا من حلقات نقا�س ومقابالت فردية وا�شتمارات 

�شبه منظمة، ف�شاًل عن و�شائل االإعالم كم�شدر ثانوي للبيانات.

n تتوزع جمموعات املجتمع املدين التي ُدر�شت على 5 حمافظات 

اأكرث  تاأ�ش�س  وقد  الزور.  ودير  الرقة،  حلب،  اإدلب،  حماة،  هي 

 2012 عام  من  االأول  الن�شف  بني  املجموعات  هذه  ثلَثي  من 

والن�شف االأول من عام 2013، وهي الفرتة التي تزامنت يف كثري 

من احلاالت مع انتهاء �شيطرة النظام على مناطق تواجد هذه 

املجتمع املدين  اإىل جمموعات  املجموعات، وظهور حاجة ما�شة 

للقيام  اأكرب  حرية  منحها  �شياق  يف  املحلية  ال�شوؤون  تتوىل  كي 

بذلك. ولكن انت�شار جماعات مت�شددة يف الن�شف الثاين من عام 

2013 اأبطاأ ب�شكل كبري عملية تاأ�شي�س جمموعات جديدة.

n معظم جمموعات املجتمع املدين التي �شملتها الدرا�شة، �شغرية 

ن�شبيًا، وتاأثريها حملي فقط، اإذ ال ي�شم ثلثها اإال ما بني 11 و25 

وهي  باالزدياد،  اآخذة  ولكنها  خجولة  الن�شاء  وم�شاركة  ع�شوًا، 

تختلف كثريًا تبعًا للخ�شو�شيات االجتماعية املحلية. وتبلغ اأعمار 

معظم النا�شطني يف هذه املجموعات ما بني 16 و30 عامًا - وهي 

�شمة تنطبق على جمموعات املجتمع املدين كافة التي نا�شلت من 

ملّخ�ص تنفيذي
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اإىل  �شوريا  ل  حُتوِّ بعمليٍة  القيام  اإىل  حديثًا  املن�شاأة  املجموعات 

جمتمع �شامل وحديث ومتطّور. وي�شري ح�ّشها باملواَطنة، النا�شئ 

حديثاً، واندفاعها ومثابرتها، اإىل جانب هياكلها املرنة والفعالة 

اأنها جمهزة جيدًا  احتمال  اإىل  احلاالت  من  كثري  والتعددية يف 

�شارخًا  تناق�شًا  تتناق�س  التي  احلاالت  – هذه  ق�شيتها  ملتابعة 

واملفرو�شة  �شارمة  لرقابة  اخلا�شعة  االأيديولوجية  الهياكل  مع 

بريوقراطيًا والتي مّيزت املجتمع املدين يف �شوريا قبل ثورة عام 

.2011

اأن  فعاليتها  تزداد  كي  املدين  املجتمع  جمموعات  على  يتعنّي   n

لها  والتخطيط  امل�شاريع  فاإدارة  قدراتها.  وتبني  تنظيمها  ُتطّور 

مهارات ال غنى عنها من اأجل احل�شول على متويل دويل. وينبغي 

ور�شالتها  روؤيتها  وحتدد  حمدد،  جمال  على  اأن�شطتها  تركز  اأن 

تبعًا لذلك، عو�شًا عن اإثقال نف�شها بق�شايا كثرية جدًا ما يجعل 

مالحمها �شبابية. وميكن الق�شاء على انعدام الثقة والنزاعات 

بني هذه املجموعات عرب الت�شبيك واالأن�شطة امل�شرتكة وااللتزام 

فر�س احل�شول  تكافوؤ  هنا  االأ�شا�شية  الق�شايا  ومن  بال�شفافية. 

على الدعم الأن عدم امل�شاواة يف الدعم القادم من املنظمات غري 

ق انعدام الثقة بني هذه املجموعات. احلكومية الدولية عمَّ

اإىل  ال�شعي  االأ�شا�شية  الدويل  املجتمع  اأولوية  ت�شبح  اأن  يجب   n

اإيجاد حل �شيا�شي الإنهاء احلرب يف �شوريا. وكاإجراء مواٍز، يتعنّي 

للمجتمع  اخلا�شة  االحتياجات  يلّبي  بحيث  دعمه  تعديل  عليه 

يف  الدولية  املانحة  اجلهات  ت�شتثمر  اأن  وينبغي  ال�شوري.  املدين 

دعم التعليم والتفكري النقدي، وبدعم بناء املوؤ�ش�شات وال�شبكات 

اأهم  تن�شرها  التي  املعلومات  وبتح�شني  ال�شفافية،  اأ�ش�س  على 

و�شائل االإعالم عن جمموعات املجتمع املدين.

املدين  املجتمع  يواجه جمموعات  الذي  االأبرز  التحدي  يتمّثل   n

يف نق�س الدعم، وبالتايل حمدودية مواردها املالية واللوج�شتية 

والفنية. وتفتقر املجموعات املحلية اإىل القدرات واملهارات، كما 

حلدوث  كاٍف  غري  بينها  ما  ويف  داخلها  والتوا�شل  التعاون  اأن 

اإثراء متبادل. وتتاأثر هذه املجموعات �شلبًا باالأو�شاع االقت�شادية 

واالإن�شانية املرتدية، وتفكك ال�شلطة ال�شيا�شية، وتدّخل اجلماعات 

ب�شكل  االأمن  وانعدام  العنف،  وبيئة  العامة،  املت�شددة يف احلياة 

عام.

غري  واملنظمات  الدولية  املوؤ�ش�شات  تلعبه  الذي  الدور  اإن   n

مت�شارب:  املحلية  املدين  املجتمع  احلكومية يف دعم جمموعات 

اأن  اإال  �شامية،  الأهداف  الدعم  تقدم  منها  البع�س  اأن  �شحيح 

وغريها  الدولية  فاملنظمات  م�شكالت.  ي�شبب  قد  الدعم  هذا 

من املنظمات العاملة مع املجموعات املحلية، تعمل يف مناخ من 

التما�شك  وكذلك  االأر�س،  على  يجري  ما  حقيقة  معرفة  عدم 

ي�شّر  ذلك،  ومع  االأيديولوجية.  واحلرب  املتفاوت  االجتماعي 

الكثري منها على اتخاذ اأ�شهل خيار وهو اللجوء اإىل ا�شت�شاريني 

الكايف  االإملام  اإىل  يفتقر  هوؤالء  من  العديد  اأن  رغم  فّنيني، 

باالأو�شاع على اأر�س الواقع. وحتى املنظمات الدولية ذات النوايا 

احل�شنة غري قادرة على تقدمي دعم حقيقي ملجموعات املجتمع 

املدين. ويبدو اأن املنظمات الدولية االأخرى ال تنفذ اإال اأجندتها 

�س  ُت�شيِّ بينما  م�شلحتها  يف  ت�شب  التي  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

م�شاريعها  بتنفيذ  امل�شروط  دعمها  وتقدم  االإن�شانية  امل�شاعدات 

اخلا�شة على ح�شاب عمل جمموعات املجتمع املدين املحلية.

يف  املدين  املجتمع  ملجموعات  االأ�شا�شية  املزايا  اإحدى  تتمثل   n

جتّمع ن�شطائها الذين ميثلون كل ما يعنيه املجتمع املدين. وهوؤالء 

النا�شطون الذين يحاولون الت�شدي ل�شائر العقبات التي ي�شعها 

ق�شيتهم،  متابعة  يف  وجادون  مثابرون  طريقهم،  يف  ال�شراع 

هذا  �شعيهم  يف  جديدة  واآليات  اأدوات  جتريب  ب�شاأن  ومنفتحون 

التي  املوارد  ح�شد  واأن�شطة  وتوا�شلهم  العامة  عالقاتهم  ويف 

ينفذونها. وهم اأي�شًا عازمون على اإيجاد قاعدة �شعبية حقيقية 

يف جمتمعهم املحلي.

n و�شعت غالبية املجموعات، لدى �شوؤالها عن احتياجاتها، الدعم 

املايل يف املقام االأول، يليه الدعم اللوج�شتي على �شكل الدخول 

وم�شاحات  وكامريات  حا�شوب  اأجهزة  وتاأمني  االإنرتنت،  اإىل 

اأو  دعم  اإىل  حاجته  اإىل  ن�شفها  من  اأكرث  اأ�شار  كما  مكتبية. 

ا�شت�شارة لبناء القدرات يف جماالت معينة. وتباينت احتياجاتها 

التدريبية من منطقة اإىل اأخرى تبعًا للظروف املحلية. ت�شعى هذه 
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وعندما توىّل حزب البعث ال�شلطة عام 1963، اأن�شاأت احلكومة 

الكربى  املجتمع  فئات  جلميع  الدولة  متولها  جمعيات  ال�شورية 

راأت  وعندما  اإلخ...  و�شحفيني،  وفالحني  و�شباب  ن�شاء  من 

غالبية  ّنفت  �شُ موازية،  هياكل  اإىل  احلاجة  عدم  احلكومة 

اجلمعيات املوجودة م�شبقًا كمنظمات ترعاها احلكومة، وتوقف 

كانت  التي  التعددية  واختفت  جديدة.  منظمات  ت�شجيل  تقريبًا 

موجودة لُت�شتبدل بفهم اأيديولوجي مت�شدد للمجتمع. ولكن بع�س 

من  تعمل  وبقيت  ا�شتقالليتها  على  حافظت  اخلريية  اجلمعيات 

دون ت�شوية و�شعها القانوين.

الوحيدة  اجلمعيات  كانت  العملية،  لهذه  الدولة  احتكار  ومع 

الع�شرين،  القرن  و�شبعينيات  �شتينيات  يف  و�ُشّجلت  ن�شئت 
ُ
اأ التي 

ال�شاحقة  والغالبية  خرييًة،  احلكومُة،  عنها  تغا�شت  وبالتايل 

واملعّوقني  واالأيتام  وامل�شنني  الفقراء  دعمت  وقد  دينية.  منها 

اال�شطرابات  ولكن  كافية.  خدمات  الدولة  لهم  تقّدم  مل  الذين 

ال�شيا�شية وقانون الطوارئ الالحق جعال مهمة ت�شجيل جمعيات 

جديدة اأكرث تعقيدًا وت�شتغرق وقتًا طوياًل، وُرف�شت طلبات عدة 

لت�شجيل جمعيات جديدة. وتوقفت عملية الت�شجيل كّليًا يف فرتة 

الت�شعينيات،  اأواخر  ويف  واأخريًا،  والت�شعينيات.  الثمانينيات 

منحت احلكومة  ال�شورية �شفة ر�شمية جلمعيات خريية كانت قد 

ن�شئت يف العقدين ال�شابقني وتعمل ب�شورة غري ر�شمية.
ُ
اأ

والعمل،  ال�شوؤون االجتماعية  �ُشجلت اجلمعيات كافًة لدى وزارة 

ولو  به،  تقوم  ن�شاط  لكل  موافقة خطية  على  وا�شرُتط ح�شولها 

للقيام بات�شال اأويل مع �شركاء حمتملني. وقد حدَّ هذا ال�شرط 

من عزمية بع�س اجلمعيات، فيما اختار بع�شها االآخر املجازفة 

للموافقة  بطلب  تتقدم  التي  االأن�شطة  بني  معقد  توازن  واإحداث 

عليها وتلك التي ال تتقدم بطلب لها. وبح�شب االأرقام الر�شمية، 

ت�شعينيات  اأواخر  يف  الوزارة  لدى  امل�شجلة  اجلمعيات  عدد  بلغ 

نتمكن من احل�شول  ومع ذلك، مل  600 جمعية.  املا�شي  القرن 

�شجل  اأي  هناك  يوجد  وال  ذلك،  مف�شلة عن  معلومات  اأي  على 

للجمعيات ميكن اأن يطلع عليه اجلمهور.

منظمات  من  عدد  برز  ال�شعب،  الو�شع  هذا  من  الرغم  وعلى 

اأع�شاوؤها  تعر�س  وقد  الت�شعينيات.  مطلع  يف  االإن�شان  حقوق 

مثال  وخري  االأمنية.  االأجهزة  جانب  من  واالعتقال  لال�شطهاد 

وحقوق  الدميقراطية  احلريات  عن  الدفاع  جلنة  ذلك  على 

3

االإن�شان يف �شوريا والتي تاأ�ش�شت عام 1989. 

.http://cdf-sy.org  :موقع اللجنة
3

1. مقدمة: �سحوة املجتمع املدين 
2

 ال�سوري

قبل ثورة اآذار/مار�س 2011، الحظت املنظمات الدولية العاملة 

على تنفيذ م�شاريع ثقافية و�شيا�شية وتنموية يف �شوريا بالتعاون 

اأنها تعمل من دون طائل.  مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين املحلية، 

ويئ�س كثري منها بعد �شنوات من املحاوالت غري املجدية واملحبطة 

وبناء عالقات مثمرة معها.  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  للعمل مع 

وكان غياب جمتمع مدين ن�شط وم�شتقل يف �شوريا اأحد العوامل 

التي تف�شر املحنة الرهيبة للبالد. ولكن يجري حاليًا ال�شعي اإىل 

اإحداث تغيري جذري يف هذا ال�شاأن ويف �شوؤون عدة اأخرى. وِلفهم 

الو�شع الذي يعمل املجتمع املدين ال�شوري فيه، من االأهمية مبكان 

العودة اإىل الوراء ودرا�شة فرتة ما قبل حكم حزب البعث واأثناءه 

واأي�شًا ال�شياق ال�شلطوي لنظام اآل االأ�شد.

1. 1 املجتمع املدين ال�سوري يف القرن الع�سرين

عهد  اإىل  �شوريا  يف  احلكومية  وغري  التطوعية  اجلمعيات  ترقى 

التاريخية،  االأ�ش�س  هذه  على  وبناًء  العثمانية.  االإمرباطورية 

ن�شاأ عدد من اجلمعيات يف الن�شف االأول من القرن الع�شرين، 

تقدم  التي  واملنظمات  االأيتام،  ُدور  قبيل  من  خريي  معظمها 

خدمات للفقراء، واجلمعيات الثقافية واالجتماعية الهادفة اإىل 

تعزيز دور فئات معينة من املجتمع كال�شباب والُكّتاب واملراأة.

ويف عام 1958، �شدر ت�شريع جديد خا�س باجلمعيات هو القانون 

رقم 93. وعلى الرغم من اأن معظم اجلمعيات املوجودة م�شبقًا 

القانون  مبوجب  بالت�شجيل  القانوين  و�شعه  حتديث  اإىل  �شعى 

اأن القانون  اجلديد، مل يقم كثري منها بذلك. وُيعزى االأمر اإىل 

يف  مالءمًة  املدين  للمجتمع  الناظمة  القوانني  اأقل  من  كان   93

الإ�شراف  يخ�شع  جمعية  اأي  تاأ�شي�س  اأن  على  ن�ّس  اإذ  املنطقة، 

قانون  يجّرم  ذلك،  على  عالوة  وموافقتها.  االأمنية  االأجهزة 

العقوبات ال�شوري التعاون مع املنظمات الدولية اأو احل�شول على 

اأموال من اخلارج من دون موافقة م�شبقة. وعادًة كانت حُتجب 

هذه املوافقة.

 .)Stolleis 2012( اأخذ هذا الف�شل من مقال ن�شر اأ�شاًل باالأملانية
2

.)Kawakibi )ed.(, 2013( لقراءة املزيد
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اإاّل اأن تعر�س القادة البارزين واأع�شاء هذه املنظمات للمالحقة 

االأمنية.  االأجهزة  قبل  من  ا�شتمّر  والتحقيق  ال�شفر  من  واملنع 

وباملثل، مل يتم اإ�شكات �شرائح اأخرى من املجتمع املدين واحلراك 

امل�شتمر  العام  وجودها  على  االأمثلة  ومن  كّلي.  ب�شكل  ال�شعبي 

عندما   ،2003 عام  دم�شق  قرب  داريا  يف  جرت  اأن�شطة  �شل�شلة 

تظاهرة  اأولها  كان  �ِشلمية،  فعاليات   4 �شبابية  جمموعة  نظمت 

�شامتة �شد الغزو االأمريكي للعراق. وما اأغاظ االأجهزة االأمنية 

االأ�شد، وهو  للرئي�س  التظاهرة يف عدم رفع �شور  تفّرد هذه  هو 

الثانية  الفعالية  وكانت  �شوريا.  يف  احتجاج  الأي  تقليدي  �شرط 

هذه  النظام  وف�ّشر  داريا.  يف  ال�شوارع  تنظيف  خلدمات  حملًة 

نحو  واجباته  يف  ر  مق�شِّ باأنه  �شمعته  لت�شويه  كمحاولة  احلملة 

النا�شطون  اأبداه  مِلا  تلبية احتياجات مواطنيه. كما ثارت ثائرته 

من مهارات تنظيمية، وخاف من اأن ي�شبحوا قدوة لغريهم من 

ب�شبب  اأي�شًا  النظام  اأهم. وغ�شب  الداعمني لق�شايا  النا�شطني 

الفعالية الثالثة التي انطوت على تعليق مل�شقات وتوزيع من�شورات 

جمددًا  حنقه  وثار  الر�شاوى.  دفع  عدم  على  املواطنني  حتّث 

االأمريكية  الب�شائع  ملقاطعة  حملة  وكانت  الرابعة،  الفعالية  بعد 

االأمريكية احتجاجًا على  التجارية  العالمات  ال�شلع ذات  وجميع 

الغزو االأمريكي للعراق. وقد اعُتقل الن�شطاء الذين نظموا هذه 

الفعاليات الحقًا، واأدى اإ�شكاتهم اإىل انتهاء "حراك داريا".

ويف اأعقاب اأزمة عام 2005 ال�شيا�شية التي �شغطت على النظام 

ال�شوري ل�شحب قواته امل�شلحة من لبنان، عادت القب�شة االأمنية 

امل�شددة مع فروق ب�شيطة مقارنة بتلك التي كانت �شائدة قبل عام 

.2000

1. 3 املنظمات غري احلكومية املرتبطة باحلكومة

يف الوقت نف�شه، �َشَرعت اأ�شماء االأ�شد يف لعب دور جديد كونها 

�شًة وقتها وجهودها الإحياء املجتمع  ال�شيدة االأوىل يف �شوريا، مكرِّ

يف  نور  امللكة  مبوؤ�ش�شة  مقتديًة   ،2001 عام  واأن�شاأت  املدين. 

التقدم يف جماالت متنوعة  لتعزيز  االأردن، �شبكة من املنظمات 

واالأيتام.  واملعوقني  ال�شباب  ورعاية  والثقافة،  الريفية،  كالتنمية 

و�شرعان ما احتلت هذه املنظمات، التي مل تعاِن اأي قيود مالية اأو 

روتينية، مركز ال�شدارة يف جمال امل�شاركة املدنية. وفيما كانت 

�شائر جمعيات املجتمع املدين االأخرى اخلا�شعة لرقابة �شارمة 

من وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل بحاجة اإىل موافقة قبل اأن 

تتمكن من التوا�شل مع االأجانب، اأ�شبح املانحون الدوليون �شيوفًا 

منتظمني لدى املنظمات العاملة حتت رعاية اأ�شماء االأ�شد.

1. 2 "ربيع دم�سق"

2000، كانت فكرة  قيام  ال�شلطة عام  عندما توىّل ب�شار االأ�شد 

االأعمال اخلريية  �شوى  اآخر  باأي �شيء  املنظمات غري احلكومية 

غريبة بالن�شبة اإىل �شرائح كثرية من املجتمع ال�شوري. وبت�شجيع 

من وعود االإ�شالح التي قّدمها الرئي�س ال�شاب، �شهدت ال�شنوات 

االأوىل من حكمه تاأ�شي�س منتديات نقا�س �شيا�شية، مثل جلنة اإحياء 

املجتمع املدين اأو اأ�شدقاء املجتمع املدين. وطالبت هذه املنتديات 

ما  واأ�شاف  الطوارئ.  حالة  واإلغاء  �شيا�شية  اإ�شالحات  باإجراء 

ُيعرف بـ "ربيع دم�شق" م�شطلح "املجتمع املدين" اإىل القامو�س 

�شيا�شية  حركًة  اأ�شا�شًا  يعني  املفهوم  كان  البداية،  يف  ال�شوري. 

مة يف هياكل الدولة. ويف الوقت  متثل ال�شرائح ال�شكانية غري املنظَّ

نف�شه، راأى العديد من ال�شوريني اأن �شفة "املدين" تعني معار�شًة 

لديكتاتوريٍة جاءت  وانتقادًا  ال�شوري  املجتمع  لهيمنة اجلي�س يف 

منتديات  اأن  من  الرغم  وعلى  ع�شكري.  بانقالب  ال�شلطة  اإىل 

النقا�س التي ارتبطت بريا�س �شيف )ع�شو م�شتقل يف الربملان( 

البارزة، مّثلت خطوة مهمة نحو ت�شكيل  ال�شخ�شيات  وغريه من 

من  وا�شعة  قطاعات  بقيت  فقد  االأ�شد،  ب�شار  عهد  يف  املعار�شة 

تراقبه من  اإما  وكانت  التطور،  ال�شوري مبناأى عن هذا  املجتمع 

بعيد اأو غري معنية به على االإطالق.

من  فقط  اأ�شهر  ب�شعة  بعد  دم�شق"  "ربيع  على  ُق�شي  وعندما 

قادته،  واعتقال  النقا�س  منتديات  على  حظر  بفر�س  بدايته، 

بداأ ال�شارع ال�شوري يفهم م�شطلح "املجتمع املدين" باأنه يعني 

منتقدي النظام، وغالبًا ما ا�شُتخدم هذا امل�شطلح، ال �شيما من 

وقد جعل  قبل جهات ر�شمية، بالتبادل مع م�شطلح "املعار�شة". 

املناخ الناجم من عدم الثقة باملجتمع املدين ا�شتمرار وجود اأي 

منظمة غري حكومية ع�شريًا للغاية. وكي تناأى بنف�شها عن مفهوم 

لت جمعيات  املجتمع املدين الذي اأ�شبح يعني �شيئًا خطريًا، ف�شّ

عدة ت�شعى اإىل حتقيق اأهداف غري �شيا�شية اأن تطلق على نف�شها 

موؤكدة اجلانب االجتماعي الأن�شطتها.  ت�شمية "املجتمع االأهلي"، 

اأخذ  فُر�شت حينها،  التي  ال�شارمة  ال�شوابط  الرغم من  وعلى 

�شكل جديد من املجتمع املدين يتبلور بعد عام 2001. وكانت بع�س 

 
4

واملنا�شرة. االنتهاكات  وتوثيق  االإن�شان  بحقوق  تعنى  منظماته 

ن�شئ عام 2005 ون�شر 
ُ
ت�شمل هذه املنظمات مركز دم�شق لدرا�شات حقوق االإن�شان الذي اأ

4

جملة "البو�شلة" ال�شهرية التي كانت ُتطبع يف اخلارج وتوّزع �شرًا يف منتديات مناق�شة 

�شغرية داخل �شوريا )http://dchrs.org/english/news.php(. وقبل اندالع الثورة 

يف اآذار/مار�س 2011، اأطلق املركز جملة "امل�شكاة" الف�شلية املعنية بق�شايا حقوق 

االإن�شان يف �شوريا والتي ال تزال ُتن�شر حتى االآن.
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 2010 موؤمتر دويل كبري يف دم�شق عام  بعقد  التطور  ج هذا  وُتوِّ

بعنوان "الدور النا�شئ للمجتمع املدين يف التنمية"، حيث ظهرت 

عن  املمثل  مبظهر  االأ�شد  اأ�شماء  رعاية  حتت  العاملة  املنظمات 

من  كان  الذي  املتابعة  اجتماع  ولكن  ال�شوري.  املدين  املجتمع 

ب�شبب  يجِر مطلقًا  2011 مل  عام  ربيع  املقرر عقده يف حلب يف 

ثورة اآذار/مار�س 2011 ال�شعبية، عندما ثارت �شرائح �شكانية مل 

ترتبط م�شبقًا باملجتمع املدين يف �شوريا من اأجل اإي�شال �شوتها.

1. 4 جمتمع مدين جديد

�شيا�شية،  باإ�شالحات  للمطالبة  ال�شوارع  اإىل  ال�شوريون  خرج 

بداية يف درعا يف اجلنوب ثم يف جميع اأنحاء البالد. وقد ُقمعت 

مي�ِس  مل  ولذلك،  البداية.  منذ  بوح�شية  ال�شلمية  تظاهراتهم 

باالإ�شالح  لي�س  باملطالبة  املحتجون  يبداأ  اأن  قبل  طويل  وقت 

اأي�شًا. ولتهدئة العنف باحلوار،  فح�شب، بل وباالإطاحة بالنظام 

باملنظمات  النظام يظهر درجة غري م�شبوقة من االهتمام  اأخذ 

والعمل  ال�شوؤون االجتماعية  وزارة  العاملة حتت رعاية  ال�شعيفة 

احلكومية  غري  املنظمات  مبن�شة  واأي�شًا  ل�شيطرته،  واخلا�شعة 

املذكورة اأعاله، م�شريًا اإىل اأن هوؤالء كانوا �شركاء يف احلوار مع 

يوؤخذ  بالفعل  كان  العام  الراأي  باأن  االنطباع  يعطي  ما  النظام، 

ت�شليل  حماوالت  ف�شل  امل�شتغرب  من  يكن  ومل  االعتبار.  بعني 

باأنه  جيدًا  يدرك  املعنية  املنظمات  من  كثري  وكان  هذه،  النا�س 

اعُترب وب�شورة خاطئة "�شوت ال�شعب".

والقرى  املدن  يف  ال�شعبية  التعبئة  ا�شتمرت  نف�شه،  الوقت  ويف 

التظاهرات  ا�شُتبدلت  ما  و�شرعان  و�شاق.  قدم  على  ال�شورية 

تنظيمًا  اأكرث  باحتجاجات  الثورة  من  االأوىل  االأيام  يف  العفوية 

و�شهدت  البالد.  اأنحاء  جميع  يف  �شعبية  دعم  هياكل  بوجود 

نظمت  )تن�شيقيات(  حملية  تن�شيق  جلان  تاأ�شي�س  عدة  مناطق 

التظاهرات، واأدارت العالقات العامة، وو�شعت اال�شرتاتيجيات، 

انت�شار  االأموال. ومع  و�َشَرعت يف جمع  توا�شل،  �شبكات  واأقامت 

ن�شئت هياكل 
ُ
اأ رين،  حالة التمرد وارتفاع اأعداد ال�شحايا واملهجَّ

م�شاعدات  على  احل�شول  يف  للم�شاعدة  ر�شمية  غري  اإدارية 

هياكل  تدريجيًا  الثوار  واأن�شاأ  املحتاجني.  للمواطنني  اإن�شانية 

متنوعة تعمل بالتوازي مع الهياكل احلكومية. ويف املناطق التي مل 

�شفي الطابع املوؤ�ش�شي على بع�س 
ُ
تعد خا�شعة  ل�شيطرة النظام، اأ

اختالف  رغم  عملت  حملية،  جمال�س  واأ�شبحت  الهياكل  هذه 

اأنواع  جميع  وتقدمي  دعم  على  اأخرى،  اإىل  منطقة  من  قدراتها 

اخلدمات  وتوفري  امل�شاعدات  توزيع  من  بدءًا  العامة،  اخلدمات 

الطبية والتعليم، مرورًا باحلفاظ على النظام الق�شائي، وانتهاًء 

غري  "املنظمات  باإ�شم  ُعرفت  التي  املنظمات  هذه  وعملت 

الواجهة  عنا�شر  من  كعن�شر  باحلكومة"،  املرتبطة  احلكومية 

كما  واإ�شالحي،  جمدٌد  اأنه  على  ال�شوري  الرئي�س  �شّورت  التي 

املدين  املجتمع  لدعم  الغرب  ال�شتعداد  اأمان  ك�شمام  عملت 

ثقافية  م�شاريع  بتنفيذ  ت�شمح  بديلة  هياكل  غياب  ويف  ال�شوري. 

اإىل  النظام،  منتقدي  من  حتى  مقرتحات  مت  ُقدِّ تنموية،  اأو 

املنظمات غري احلكومية املرتبطة باحلكومة، وهم يدركون جيدًا 

وقد  النظام.  �شّورها  التي  احلداثة  واجهة  بذلك  يعززون  اأنهم 

والتي  املنظمات  م�شار هذه  متبعة  البارزة  امل�شاريع  بع�س  ُنفذت 

كان م�شريها الف�شل لو اأنها اتبعت م�شارًا اآخر يف ظل التعقيدات 

البريوقراطية ال�شورية.

ّمت اأغلبية املنظمات العاملة حتت رعاية اأ�شماء  ويف عام 2007، �شُ

االأ�شد حتت مظلة االأمانة ال�شورية للتنمية. وكان الهدف من ذلك 

اإظهار اأن ثمة جهودًا ُتبذل الإحياء املجتمع املدين ال�شوري وعلى 

ال�شوؤون  وزارة  لدى  امل�شّجلة  اجلمعيات  الإيقاظ  ظاهريًا  االأقل 

االجتماعية والعمل من �شباتها، وخلق انطباع عام بوجود جمتمع 

امل�شجلة  اجلمعيات  عدد  ت�شاعف  وقد  �شوريا.  يف  نا�شط  مدين 

يف العقد االأول من حكم ب�شار االأ�شد. ورّكزت معظم اجلمعيات 

�س طاقاته  املن�شاأة حديثًا على االأعمال اخلريية، ولكن بع�شها كرَّ

لق�شايا من قبيل تعزيز الثقافة، والعلوم، وحماية البيئة، واملراأة، 

وال�شباب. 

االأمانة  اأن�شاأت  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  من  وبدعم 

اإىل  تهدف  احلكومية،  غري  للمنظمات  من�شًة  للتنمية  ال�شورية 

اأن�شطتها.  وتن�شيق  التوا�شل  يف  القائمة  اجلمعيات  جهود  دعم 

وذكر املوقع االإلكرتوين لالأمانة ال�شورية للتنمية اأن وجود جمتمع 

ويح�شن  الدميقراطية  العمليات  يف  امل�شاركة  يعزز  قوي  مدين 

 وعلى الرغم من قرب هذه 
5

العالقة بني املجتمع املدين والدولة.

املن�شة من ال�شيدة االأوىل، وبالتايل من النظام، اعتربها بع�س 

املعار�شني و�شيلًة تعزز املجتمع املدين وبالتايل قوات املعار�شة، 

ة لي�شت اإال  بيد اأن مراقبني اآخرين اأ�شّد انتقادًا راأوا اأن هذه املن�شّ

ذراعًا طويلة لل�شيطرة على ما تبّقى من منظمات املجتمع املدين 

امل�شتقلة وحماولًة لتلميع �شورة املجتمع املدين لنظام االأ�شد.

غري  املنظمات  من�شة  اإن�شاء  اإىل  االإ�شارة  التزال   ،www.syriatrust.sy قارن:    
5

احلكومية موجودة على املوقع االإلكرتوين لالأمانة ال�شورية للتنمية ولكن الرابط املعني مل 

يعد �شاحلًا )اآخر قراءة لهذا الرابط متت بتاريخ 1 اآب/اأغ�شط�س 2014(.
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وهو  ال�شراكة مقدمًا،  وافرتا�س جدوى  املرونة  عالية من  درجًة 

افرتا�س يتعار�س مع قوانني كثري من املوؤ�ش�شات الدولية املانحة 

ويجب االعرتا�س عليه.

وُتعترب �شحوة املجتمع املدين ال�شوري واحدًة من الفر�س الكبرية 

املتاحة للمجتمع ال�شوري اليوم. وي�شعى هذا التقرير اإىل ت�شليط 

بع�س ال�شوء على التغيريات التي �شهدها املجتمع املدين ال�شوري 

منذ بداية الثورة )2011-2014(. وهو يهدف اإىل تو�شيح هذه 

الراأي  اأحدثها  التي  اأو  �شوريا  داخل  التي جرت  �شواء  التغيريات 

العام العاملي، حيث اأن اجلميع يركز اأكرث مما ينبغي على احلرب 

والدمار فقط متجاهاًل اإمكانات كثري من االأفراد الذين ينا�شلون 

على االأر�س خللق بلد م�شامل ودميقراطي.

باإدارة جمع النفايات.

وعلى م�شتوى اأقل موؤ�ش�شيٍة، وبعدما ُطرد مرا�شلو وكاالت االأنباء 

من  م�شتقلة  ب�شورة  االأخبار  نقل  واأ�شبح  البالد  من  االأجنبية 

اأنباء غري ر�شمية بالظهور  اأمرًا م�شتحياًل، بداأت وكاالت  �شوريا 

ومتّكن من خاللها مواطنون اأعلنوا اأنف�شهم �شحفيني من توثيق 

وجعل  عليها  والتعليق  البالد  اأرجاء  جميع  يف  اجلارية  االأحداث 

املعلومات املتاحة لهم يف متناول العامل. ويف الوقت نف�شه، ُو�ّشعت 

املنظمات  دعم  وازداد  واالإن�شانية  الطبية  امل�شاعدات  �شبكات 

املن�شاأة حديثًا يف �شوريا واخلارج لها. ومتتعت جمموعات املجتمع 

ن�شئت باأعداد ال حت�شى بالقدر نف�شه من االأهمية 
ُ
اأ املدين التي 

بهدف  االجتماعية  امل�شاركة  جماالت  جميع  يف  عملت  الأنها 

الطالب  واأن�شاأ  املدين.  املجتمع  وتعزيز  دميقراطية  هياكل  خلق 

وظهرت  م�شتقلة.  طالبية  جمموعات  املجموعات،  هذه  �شمن 

اأي�شًا توجهات دميقراطية جديدة حتى داخل النقابات العمالية 

حزب  حكم  ظل  يف  الدولة  �شيطرة  جهاز  من  جزءًا  كانت  التي 

البعث. وعلى مدى ال�شنوات الثالث املا�شية، اأحدث املعار�شون 

جمهولني  يزالون  ال  الذين  االأبطال  ال�شباب  من  وغالبيتهم   –
تغيريات جوهرية يف املجتمع ال�شوري. ففي بلد خ�شعت فيه   –
اأ�شكال العمل اجلماعي كافة لرقابة �شارمة من الدولة على مدى 

عقود، ُتخترب حاليًا اأ�شكال جديدة من املنظمات ال�شعبية. واأعاد 

دوره  تعريف  البعث،  حزب  خطاب  يف  اأبدًا  احلا�شر  ال�شعب، 

بنف�شه. 

مدى  على  امل�شتقلة  املنظمات  اأ�شكال  �شائر  قمع  ومع  ولكن، 

اإىل قاعدة �شلبة للبناء  عقود، تفتقر جمموعات املجتمع املدين 

عليها، ال �شيما بالن�شبة اإىل املجموعات املنادية بالدولة املدنية. 

فاجلمعيات الدينية االإ�شالمية وامل�شيحية، اخلريية يف غالبيتها، 

�شبكات  من  اال�شتفادة  وميكنها  الدوام،  على  موجودة  كانت 

ذات  اجلمعيات  اأن  يعني  وهذا  على مدى فرتة طويلة.  تراكمت 

الدوافع الدينية ُتوفر حاليًا الدعم لكثري من ال�شحايا، مبن فيهم 

املهجرين، فيما ال يزال كثري من نظرياتها الزمنية غري الدينية 

يبني هياكله ال�شرورية يف ظل ظروف لوج�شتية واأمنية يف غاية 

ال�شعوبة.

ميكن  مالئمني  �شركاء  عن  الدولية  املنظمات  تبحث  وجمددًا، 

البريوقراطية  كانت  وبينما  �شوريا.  يف  نا�شطة  معهم  ت�شبح  اأن 

اأ�شبح  املا�شي،  يف  اأمامها  املاثل  االأ�شعب  التحدي  احلكومية 

التحدي االأبرز اليوم هو �شرورة تعاملها مع منظمات وليدة تعمل 

التعاون  حتقيق  ي�شتدعي  لذلك،  للغاية.  �شعبة  ظروف  ظل  يف 
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ويهدف حتليل نتائج الدرا�شة اإىل حتقيق اأهداف ثالثة:

حتديد خ�سائ�ص جمموعات املجتمع املدين املحلية:

املدين  املجتمع  ملجموعات  ال�شريع  االنت�شار  من  الرغم  على 

اأقلها  الأ�شباب  الي�شري  ال�شيء  اإال  عنها  ُيعرف  ال  اجلديدة، 

ا�شتمرار طغيان الع�شكرة وامل�شتجدات اخلطرية على االأر�س على 

الدرا�شة  هذه  حتدد  ولذلك  واأن�شطتها،  املجموعات  هذه  اأخبار 

حيث  من  وتدر�شها  العينة  ملجموعات  الرئي�شة  اخل�شائ�س 

الأع�شائها،  العمري  والرتكيب  وحجمها،  اجلغرايف،  انت�شارها 

وهويتها،  فيها،  اجلن�شني  ون�شب  العلمي،  حت�شيلهم  وم�شتوى 

وو�شعها.

فهم هوية هذه املجموعات ودينامياتها:

�شوريا،  يف  املجموعات  هذه  هوية  ب�شاأن  كثرية  تعميمات  طلقت 
ُ
اأ

ال  ولكن  الدينية،  وخلفيتها  اأيديولوجيتها  �شعيد  على  �شيما  ال 

تزال االأبحاث يف هذا املجال �شئيلة. عالوة على ذلك، قد يكون 

هناك فرق بني روؤية هذه املجموعات وت�شويقها لهويتها ودورها 

تبحث هذه  ولذلك،  فعليًا.  واأثرها  ودورها  وبني هويتها  واأثرها، 

يف  مبا  لهويتها،  وت�شويرها  املجموعات  هذه  روؤية  يف  الدرا�شة 

واالقت�شادية  ال�شيا�شية  وميولها  اتخذتها،  التي  االأ�شماء  ذلك 

هيكلتها  تو�شيح  اإىل  التحليل  ويهدف  ودينامياتها.  واالجتماعية 

ومع  بع�شًا  بع�شها  مع  عالقاتها  عن  ف�شاًل  واأدوارها،  واأثرها 

خمتلف االأطراف املعنية العاملة يف الداخل ال�شوري حاليًا.

حتليل التحديات التي تواجه هذه املجموعات والفر�ص 

املتاحة لها واحتياجاتها:

�شعوبات  تواجه  �شوريا  يف  املدين  املجتمع  جمموعات  زالت  ما 

جمة، ال �شيما اأنها تاأ�ش�شت يف ظل ظروف تت�شم ب�شراع عنيف 

االأ�شا�شية  املوارد  اإىل  افتقارها  مع  ملّحة،  اإن�شانية  واحتياجات 

واأنظمة الدعم. ولكن على عك�س جميع التوقعات، ُيعترب اندفاعها 

وامل�شوؤولية  باملواَطنة  حديثًا  املت�شكل  واإح�شا�شها  تغيري  الإحداث 

من املوارد الرئي�شة التي يجب اأخذها يف االعتبار عند تقومي �شبل 

اال�شتفادة الق�شوى من الفر�س املتاحة لها. ولذلك، تبحث هذه 

الدرا�شة يف احتمال قيام جمموعات املجتمع املدين املحلية بتغيري 

اإيجابي يف �شوريا مع ت�شليط ال�شوء على احتياجاتها واالأهم من 

ذلك التحديات الرئي�شة التي تواجهها.

2. نطاق البحث ومنهجيته

 2. 1 نطاق البحث

تبحث هذه الدرا�شة يف امل�شار الذي اتخذه املجتمع ال�شوري بني 

جمموعات  بتحليل   2014 و�شباط/فرباير   2011 اآذار/مار�س 

املجتمع املدين املن�شاأة حديثًا. وهي ت�شعى اإىل تو�شيح خ�شائ�س 

االأو�شاع  تو�شيف  مع  وديناميتها،  وهيكلتها  املجموعات  هذه 

االأمنية ال�شعبة التي تعمل فيها والتحديات التي تواجهها.

جمموعة   94 �شملت  ميدانية  اأبحاث  اإىل  الدرا�شة  وت�شتند 

غري  �شورّية  مناطق  يف  العاملة  املدين  املجتمع  جمموعات  من 

غالبية هذه  تعمل  عليها.  متنازع  و/اأو  النظام  ل�شيطرة  خا�شعة 

من  متنوعة  ق�شايا  وراء  وت�شعى  ر�شمي  غري  ب�شكل  املجموعات 

والن�شال من  وموحد �شد م�شطهديها،  قوي  �شوت  اإيجاد  قبيل 

�شرائح  جميع  واحرتام  وامل�شاواة  والعدالة  الدميقراطية  اأجل 

وال�شعي  احلكم،  هياكل  خمتلف  مبحا�شبة  واملطالبة  املجتمع، 

ويوفر  الفقراء  يعمل مل�شلحة  �شامل  اقت�شادي  نظام  اإيجاد  اإىل 

الفر�س للجميع. ونظرًا اإىل الظروف الراهنة، ي�شارك بع�س هذه 

املجموعات يف توفري امل�شاعدات االإن�شانية اأي�شًا، بيد اأنها ال تعترب 

ذلك هدفها االأ�شا�شي. ومل تت�شمن العّينة املدرو�شة املجموعات 

التي تعمل ح�شريًا يف جمال امل�شاعدات االإن�شانية.

وتت�شمن جمموعات العّينة ال 94، 21 جمل�شًا حمليًا. والأغرا�س 

املدين.  املجتمع  املجال�س جزءًا من  �شُتعترب هذه  الدرا�شة،  هذه 

للهياكل  بدائل  حاليًا  متثل  املجال�س  هذه  اأن  من  الرغم  فعلى 

احلكومية على م�شتوى البلديات، اإال اأنها تعمل من دون اأي �شلطة 

ر�شمية، بل كبدائل موؤقتة. وهي تعمل بطريقة ت�شبه طريقة عمل 

جمموعات املجتمع املدين.

ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق  يف  الظروف  اختالف  اإىل  ونظرًا 

النظام، ينبغي ت�شنيف جمموعات املجتمع املدين العاملة هناك 

يف فئة خمتلفة، وال�شيء نف�شه ينطبق على املجموعات العاملة من 

خارج البالد، وكالهما غري مدرج يف هذه الدرا�شة. كما وتتناول 

على  الكبري  االأثر  ذات  الدولية  اجلهات  باإيجاز  الدرا�شة  هذه 

بع�س جمموعات املجتمع املدين بحيث ال ميكن ر�شم �شورة كاملة 

من دون االإ�شارة اإليها، ولكن حتليل اأدوارها ودينامياتها حتلياًل 

ا خارج نطاق هذه الدرا�شة. عميقًا هو اأي�شً
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يف  �شاعد  ما  املحليني،  ال�شكان  من  امليدانيون  الباحثون  كان   n

اإقامة عالقة من الثقة اأبدت املجموعات خاللها ا�شتعداًدا لتبادل 

املعلومات، ولوالها لكان من ال�شعب اإجراء مقابلة مع اأي من هذه 

املجموعات.

مت طرق البحث، التي ت�شمنت مقابالت �شبه منظمة وحلقات  قدَّ

نقا�س، �شورًة �شبه �شاملة عن الو�شع وفهمًا واقعيًا لديناميات تلك 

املجموعات يف معظم املناطق امل�شمولة يف الدرا�شة.

القيود

ثمة اأربعة قيود رئي�شة يف هذه الدرا�شة وهي تتعلق بالو�شع االأمني، 

واخلوف من القمع، واملبالغة، و�شيق الوقت:

n يوا�شل انعدام االأمن العام اإىل جانب انت�شار الفو�شى والعنف 

يف تقييد تنقل جمموعات املجتمع املدين واإمكانية الو�شول اإليها. 

وقد ت�شبب ذلك حتى االآن يف تخّلي 8 جمموعات )4 جمموعات 

عملها،  عن  وحلب  الرقة  يف  حملية(  جمال�س  و4  مدين  جمتمع 

حلب  يف  معظمها  يعمل  جمموعة   21 اإىل  الو�شول  اإمكانية  وقّيد 

واإدلب. وبالتايل، ال تعك�س النتائج الكمية دائمًا البيانات من جميع 

اال�شتمارات الـ94، واإمنا تعك�س اال�شتجابات املتاحة.

ل اخلوف من القمع، ال �شيما من جماعات م�شلحة متدّينة  n �شكَّ

وجماعات مت�شددة  كتنظيم الدولة االإ�شالمية يف العراق وال�شام 

على  خطرية  قيودًا  املت�شددة،  اجلماعات  من  وغريها  "داع�س" 
وم�شادر  الدرا�شة،  �شملتها  التي  املجموعات  هوية  فهم  �شعيد 

متويلها، ودينامياتها.

مت معلومات اإىل املبالغة عند  n ماَلت بع�س املجموعات التي قدَّ

االإجابة عن اأ�شئلة تتعلق بحجمها ومتويلها واإجنازاتها اإلخ..، رمبا 

اإ�شايف. عالوة على  بهدف احل�شول على متويل  نف�شها  لت�شويق 

ذلك، مل يكن من املمكن يف كثري من احلاالت اإجراء مقابلة مع 

اأع�شاء املجموعة كافة بل مع قائدها فقط. ولذلك ميكن القول 

املجموعة  ولي�س  املجموعة  قائد  نظرة  تعك�س  كثرية  اإجابات  اإن 

باأ�شرها. وثمة افرتا�س يخفف من ذلك وهو اأن املجموعات تتكون 

نظرة  قيا�س  فاإن  وبالتايل  مت�شابه،  تفكري  لهم  اأفراد  من  غالبًا 

القائد هو يف حّد ذاته موؤ�شر بحثي قوي.

يف  التجمعات  بع�س  اإىل  الو�شول  و�شعوبة   الوقت  ل�شيق  نتيجة 

بع�س االأحيان، بقيت اأق�شام عدة يف كثري من اال�شتمارات فارغة، 

ولذلك ال بّد من اإجراء مزيد من البحث.

2. 2 تقنيات البحث

حلقات النقا�ص واملقابالت الفردية

ُعقدت حلقات نقا�س �شغرية واأجريت مقابالت فردية مع اأع�شاء 

يف  املحلية  املجتمعات  وقادة  املدين  املجتمع  جمموعات  من 

�شخ�شيًا،  بع�شها  النظام. ومت  ل�شيطرة  املناطق غري اخلا�شعة 

تعاوُن  ل  �شهَّ وقد  االإلكرتونية.  املحادثة  عرب  االآخر  وبع�شها 

ثقة  دوائر  املجموعات عرب  مع هذه  الواقع  اأر�س  على  الباحثني 

االأع�شاء  �شعوَر  ِمن  و�شَ و�شريحة،  �شاملة  معلومات  تبادَل  على 

يف حلقات النقا�س واملقابالت براحة كبرية ورغبة يف احلديث.

ا�ستمارات �سبه منظمة

للح�شول  مة  منظَّ �شبه  ا�شتمارات  الدرا�شة  هذه  ا�شَتخدمت 

املجتمع  جمموعات  من  حمددة  ونوعية  كمية  بيانات  على 

ل�شيطرة  اخلا�شعة  غري  املناطق  يف  اأ�شا�شًا  القائمة  املدين 

النظام. و�َشعت اال�شتمارات اإىل جمع معلومات �شاملة عن هذه 

ومالأت  �شوريا.  يف  الدائر  ال�شراع  ظل  يف  العاملة  املجموعات 

نحو  ث  ُحدِّ وقد  املن�شرم.  العام  يف  ا�شتماراتها  جمموعة   94

ن�شف هذه اال�شتمارات منذ ذلك الوقت مبا يعك�س الو�شع لغاية 

ث  حُتدَّ فاإما مل  املتبقية  اال�شتمارات  اأما   .2014 �شباط/فرباير 

اإطالًقا  ُت�شتكمل  اأو مل   )2013 اإىل منت�شف عام  )يعود بع�شها 

جّراء انعدام االأمن.

جمع البيانات الثانوية

اإ�شافة اإىل البيانات االأولية، ُجمعت وُحّللت بيانات ثانوية نوعية 

و�شائل  من  وم�شادر  االإنرتنت،  على  ووثائق  مقاالت  من  مهمة 

االإعالم االجتماعية، ومن�شورات ملنظمات غري حكومية، وتقارير 

اأكادميية. كما ُجمعت معلومات اأ�شا�شية اإ�شافية من وثائق تتعلق 

بدورات تدريبية اأجراها فريق "بدائل".

2. 3 نقاط القوة والقيود

نقاط القوة

تتمثل نقطة القوة الرئي�شة لهذه الدرا�شة يف اعتمادها على فريق 

انت�شارهم  �شمح  فقد  ميدانيني.  باحثني  من  املكون  "بدائل" 
غري  مناطق  داخل  مدنية  جمموعات  اإىل  بالو�شول  الوا�شع 

خا�شعة ل�شيطرة النظام وفهم اأو�شاعها املختلفة بعمق.
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اإدلب. فعلى الرغم  وثمة حالة تثري االهتمام هنا وهي حمافظة 

عدد  املدرو�شة من حيث  املحافظات  اأ�شغر  من  واحدة  اأنها  من 

املجتمع  جمموعات  من  عدد  اأكرب  ثاين  حتوي  فاإنها   
7

ال�شكان،

الكثافة  رغم  حلب  يف  عددها  ن�شف  اإال  يبلغ  ال  )ولكنه  املدين 

املجموعات  وجميع  املحافظتني(.  كال  يف  املتماثلة  ال�شكانية 

اإدلب  اإدلب تعمل يف ريفها ولي�س يف مدينة  القائمة يف حمافظة 

هذه  نطاق  خارج  وبالتايل  النظام،  �شيطرة  حتت  تزال  ال  التي 

املجتمع  جمموعات  من  املرتفعة  الن�شبة  هذه  وتعك�س  الدرا�شة. 

كانوا  اأن  فبعد  املحليني.  ال�شكان  نظرة  يف  تغري  حدوث  املدين 

�شوريا،  يف  حرمانًا  املناطق  اأكرث  من  واحدة  يف  �شابقًا  يعي�شون 

لعلهم اختاروا االآن ا�شتالم زمام االأمور كمواطنني نا�شطني. ومع 

ذلك، من املهم التاأكيد على اأن ثلثي هذه املجموعات هي جمال�س 

حملية. ورمبا يعزى اإن�شاء هذا العدد الكبري من املجال�س املحلية 

يف ريف اإدلب اإىل اأ�شباب عدة كاحلاجة املا�ّشة اإىل وجود جمال�س 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  عن  كبدائل  املحلية  ال�شوؤون  تدير  حملية 

غري القائمة اأو املختلة وظيفيًا، وزيادة اهتمام النا�س باحلكم يف 

اأعقاب ح�شولهم على حرية اأكرب بعد نهاية نظام احلكم املركزي 

حلزب البعث، وطبيعة الدعم املايل الذي تقوده امل�شاريع ويوفره 

املجال�س  الإدارة  ال�شوري  الوطني  واالئتالف  الدويل  املجتمع 

 وثمة ق�شية اأخرى مثرية لالهتمام وهي حمافظة حماة 
8

املحلية.

التي حتوي اأقل عدد من جمموعات املجتمع املدين. ويعزى ذلك 

اأن  حيث  النظام،  ل�شيطرة  خا�شعة  بقائها  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل 

جزءًا �شغريًا فقط من ريفها يقع حتت �شيطرة املعار�شة. وفيما 

كان الو�شول اإىل املجموعات يف املناطق اخلا�شعة للنظام �شعبًا 

للغاية الأنها متيل اإىل البقاء بعيدًا عن االأنظار، كان الو�شول اإىل 

املجموعات يف املناطق اخلا�شعة ل�شيطرة املعار�شة مقيدًا، ويعود 

ذلك يف املقام االأول اإىل امل�شافات الكبرية التي تف�شل بني هذه 

املناطق.

 ت�شري بيانات املكتب املركزي لالإح�شاء اإىل اأن عدد ال�شكان بلغ 1.464 مليون ن�شمة 
7

 عام 2011 قبل االأزمة، اأي نحو ثلث عدد �شكان حلب

  .)Syrian Central Bureau for Statistics, 2011( 

يف  اأي�شًا  اأخرى  اأماكن  يف  املحلية  املجال�س  عدد  يف  الوا�شحة  الزيادة  هذه  لوحظت   
8

ال  قد  املجال�س،  اإىل هذه  الو�شول  اإمكان  اإىل �شعف  نظرًا  ولكن  املدرو�شة.  املحافظات 

تكون اأي مقارنة بينها �شحيحة.

3. خ�سائ�ص جمموعات املجتمع 

 املدين املحلية

 3. 1 املجتمع املدين على اأر�ص الواقع

3. 1 . 1 االنت�سار اجلغرايف

والتي   – الدرا�شة  قيد  املجموعات  تتوزع  جغرايف،  �شعيد  على 

تركز  ال  التي  املحلية  املدين  املجتمع  جمموعات  معظم  متثل 

النظام  ل�شيطرة  اخلا�شعة  غري  املناطق  يف  االإغاثة  اأعمال  على 

–  يف خم�س حمافظات �شورية وهي: حلب، واإدلب، ودير الزور، 
املجموعات  هذه  من  االأكرب  العدد  حلب  وت�شم  وحماة.  والرقة، 

)34 جمموعة(، حيث يعمل 20 منها يف ريف حلب. وحتتل اإدلب 

الرقة  ثم  الزور )15(،  دير  تليها  بـ20 جمموعة،  الثانية  املرتبة 

)9(. وت�شم حماة اأقل عدد من املجموعات )4( )ال�شكل 1(.

 
6

اإن عدد �شكان حمافظة حلب هو االأكرب بني هذه املحافظات الـ5،

وهي ت�شم عددًا �شخمًا من املهجرين، ولذلك لي�س م�شتغربًا اأن 

توّزع  ولكن  املدين.  املجتمع  جمموعات  من  االأكرب  العدد  ت�شم 

التحليل،  من  مزيد  اإىل  يحتاج  املحافظة  يف  املجموعات  هذه 

تقريبًا  وبالت�شاوي  معًا  ي�شمان  ال�شرقي  وريفها  الأن مدينة حلب 

غالبية املجموعات )85%( املوجودة يف املحافظة. وال ي�شم ريفا 

التوايل(،  1 على  و  قلياًل )2  اإال عددًا  ال�شمايل واجلنوبي  حلب 

ومل يتناَه اإىل علمنا وجود اأي جمموعة يف ريف حلب الغربي يف 

الدولة  تنظيم  وجود  جّراء  من  الدرا�شة  هذه  بيانات  جمع  وقت 

االإ�شالمية يف العراق وال�شام "داع�س" يف املنطقة. وعلى الرغم 

املدين  املجتمع  ملجموعات  الوا�شح  الغياب  هذا  عزو  اإمكان  من 

اإىل عدم كفاية االأبحاث، طغت �شيطرة  تنظيم الدولة االإ�شالمية 

احلياة  مقومات  على  املت�شددة  اجلماعات  من  وغريه  "داع�س" 
املدنية هناك، وهي بال �شك امل�شوؤولة عن التفاوت يف اأعداد هذه 

املجموعات. وي�شكل هذا االنت�شار غري املتزن ملجموعات املجتمع 

املدين يف حمافظة حلب م�شدر قلق نظرًا اإىل اآثاره املحتملة يف 

االأ�شلحة  تقّدم يف و�شع حّد النت�شار  اإحراز  امل�شتقبل. ففي حال 

والعنف والطغيان، �شت�شبح احلاجة اإىل خدمات هذه املجموعات 

كبرية جدًا يف تلك املناطق التي عانت اأكرث من غريها.

وفقًا للمكتب املركزي لالإح�شاء يف �شوريا، بلغ عدد �شكان حمافظة حلب 4.744 مليون 
6

األف   921( الرقة  �شكان  عدد  اأ�شعاف   5 عن  يزيد  وهو  االأزمة.  قبل   2011 عام  ن�شمة 

ن�شمة( وعن ثالثة اإىل اأربعة اأ�شعاف عدد ال�شكان يف املحافظات االأخرى قيد الدرا�شة 

.)Syrian Central Bureau for Statistics, 2011(
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ال�شكل 1: االنت�شار اجلغرايف ملجموعات املجتمع املدين واملجال�س املحلية قيد الدرا�شة

وُيظهر حتليل املجموعات اخلم�س املدرو�شة والعاملة يف حمافظات عدة اأن لديها معًا فروعًا يف 6 من املحافظات ال�شورية الـ14، وت�شم 

9

اأكرُب مدينتني )حلب وتليها دم�شق( العدد االأكرب من هذه املجموعات )ال�شكل 2(.

مل ُتدر�س حمافظات احل�شكة وطرطو�س والقنيطرة على �شعيد وجود فروع ملجموعات املجتمع املدين الأنها لي�شت من املحافظات قيد الدرا�شة. وهذا ال يعني بال�شرورة عدم وجود هذه 
 9

املجموعات يف تلك املحافظات، ولكن هذه الدرا�شة ال ميكنها تقدمي اأي تقومي تدعمه االأدلة لهذه املناطق. ومع ذلك، ت�شري مالحظات عامة اإىل بع�س التف�شريات املحتملة لعدم و�شوح 

ن�شاط هذه املجموعات يف املناطق اخلا�شعة ل�شيطرة النظام من قبيل �شيا�شة العمل ب�شرية �شارمة خوفًا من اال�شطهاد، ومواقع احلدود الوطنية والتي يكون الو�شول اإليها مقيدًا ب�شدة، 

وبعد امل�شافة عن و�شط البالد.
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– الإدارة اخلدمات  –  جمموعات املجتمع املدين  هيئات بديلة 

اإمنائية،  م�شاريع  وتنفيذ  االإن�شانية،  امل�شاعدات  وتوفري  املحلية، 

االأن�شطة احلقوقية. واالأهم من  وتنظيم حمالت توعية، وتعزيز 

ذلك، يعك�س توقيُت تاأ�شي�س هذه املجموعات احلرية االأكرب التي 

وت�شغيلها.  اإن�شائها  يف  الفرتة  تلك  اأثناء  الن�شطاء  عليها  ح�شل 

احل�شول  اإىل  الوقت  ذلك  يف  املجموعات  هذه  �شعي  ولعل 

هذه  ازدهرت  وقد  عددها.  ارتفاع  يف  �شاهم  دويل  متويل  على 

3 . 1 . 2 ن�سوء جمموعات املجتمع املدين ح�سب املنطقة

ُيظهر التحليل الزمني لن�شوء جمموعات املجتمع املدين )مبا يف 

اأن  بو�شوح  الدرا�شة  قيد  املحافظات  املحلية( يف  املجال�س  ذلك 

اأكرث من ثلثيها تاأ�ش�س بني الن�شف االأول من عام 2012 والن�شف 

االأول من عام 2013 )ال�شكل 3(. وتتزامن هذه الفرتة مع نهاية 

�شيطرة النظام يف مناطق عدة، وبالتايل ظهور حاجة ملحة اإىل 

ال�شكل 2: االنت�شار اجلغرايف ملجموعات املجتمع املدين العاملة يف حمافظات عدة
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املجموعات من جّراء احلرية االأكرب التي ُوجدت بني مطلع 2012 

تزال  وال  واجهتها  التي  جدًا  ال�شعبة  القيود  رغم   2013 ومطلع 

تواجهها اليوم.
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ال�شكل 3: الت�شل�شل الزمني لتاأ�شي�س جمموعات املجتمع املدين يف املناطق غري اخلا�شعة ل�شيطرة النظام

�س اإال ب�شع جمموعات جمتمع مدين قبل عام 2012 عندما  مل يوؤ�شَّ

كانت مناطق كثرية من �شوريا ال تزال تخ�شع ل�شيطرة النظام. 

الفرتة  تلك  اأثناء  ن�شئت 
ُ
اأ التي  املجموعات  من  كثري  اختفى  كما 

بعد �شيطرة تنظيم الدولة االإ�شالمية "داع�س" وجماعات متدينة 

م�شلحة اأخرى على مناطق عدة بعد الن�شف االأول من عام 2013. 

وبينما ال توجد معلومات دقيقة عن عدد املجموعات التي توقفت 

عن العمل قبل عام 2012 من جّراء رقابة النظام، ت�شري البيانات 

جمموعات  اأغلبية  اأن  اإىل  الدرا�شة  هذه  الأغرا�س  ُجمعت  التي 

وجمموعات  تن�شيقيات  كانت   2011 عام  ن�شئت 
ُ
اأ التي  العّينة 

�شبابية نّظمت التظاهرات ال�شلمية والع�شيان املدين، وجماعات 

مة للمجتمع املحلي طالبت باالإطاحة بالنظام.  منظِّ

وت�شري البيانات اإىل اأنه منذ الن�شف االأول من عام 2013، ومع 

واجلماعات  "داع�س"  االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  تاأثري  ازدياد 

اأكرث  اأو  جمموعات   8 عّلقت  عدة،  مناطق  يف  االأخرى  املت�شددة 

اأن�شطتها اأو اأنهتها كليًا، وال يزال م�شري كثري غريها جمهواًل الأن 

اأن�شطة  باأي  اأنها غري �شيا�شية وغري معنية  الـ6  هذه املجموعات 

حقوقية )خوفًا على ما يبدو من م�شطهديها اجلدد، اأي  تنظيم 

ُيعترب احتواوؤها على ن�شبة مرتفعة  الدولة االإ�شالمية "داع�س"(، 

املجموعات  هذه  ون�شف  اإيجابية.  عالمة  وال�شباب  الن�شاء  من 

ف�شبابي  االآخر  الن�شف  اأما  كبري،  ن�شائي  متثيل  ذو  اأو  ن�شوي 

وطالبي يبلغ متو�شط اأعمار اأع�شائه 23 عامًا. 

حلب وريفها

تاأ�شي�س جمموعات جمتمع مدين جديدة يف حلب  بلغت ظاهرة 

ذروتها يف الن�شف الثاين من عام 2012، ما يعك�س بو�شوح املدى 

جماعات  و�شلت  وعندما  النظام.  ل�شيطرة  املتغري  اجلغرايف 

مت�شددة وم�شلحة من اخلارج للمرة االأوىل اإىل حلب و�شواحيها 

ًة بذلك من الدينامية  وبداأت تتدخل بقوة يف ال�شوؤون املحلية مغريِّ

يف  م�شتمرًا  املدين  املجتمع  جمموعات  عدد  كان  االأر�س،  على 

االرتفاع واإن بوترية اأبطاأ، ليرتاجع بحّدة عام 2013.

وبحدة  تراجع  نف�شه،  الوقت  ويف  حاليًا.  حمدود  اإليها  الو�شول 

ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق  يف  حديثًا  املن�شاأة  املجموعات  عدد 

تزعم  فيما  ولكن  فقط.  جمموعات   6 اإىل  املت�شددة  اجلماعات 
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مقاومة قوية من املجتمعات املحلية. ومن جهة اأخرى، مل ي�شّكل 

التي  الفرتة  اأثناء  اإليه  بالن�شبة  اأولوية  يبدو  ما  على  اإدلب  ريف 

اأجريت فيها هذه الدرا�شة، فعندما بداأ "اجلي�س ال�شوري احلر" 

الدولة  تنظيم  �شد  حرب  ب�شن  االإ�شالمية  الف�شائل  وبع�س 

ل االأخري اأن ُيرّكز جهوده على املحافظة  االإ�شالمية "داع�س"، ف�شَّ

على �شيطرته على الرقة ودير الزور وريف حلب ال�شرقي.

وتوؤيد بيانات البحث هذه املالحظة بقوة اأثناء الفرتة املمتدة من 

 .2013 2012 وحتى الن�شف االأول من عام  الن�شف االأول لعام 

ومع ذلك، َتغرّي الو�شع يف الن�شف الثاين من عام 2013 عندما 

توقفت اأن�شطة جمموعات املجتمع املدين اجلديدة كليًا يف اإدلب. 

ويثري ذلك قلًقا ب�شاأن دور جميع االأطراف املعنية هناك، مبا يف 

احلرب،  واأمراء  والع�شابات،  املت�شددة،  اجلماعات  دور  ذلك 

والذين تعتربهم غالبية جمموعات املجتمع املدين يف ريف اإدلب 

"داع�س"  االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  وجود  وكان  لها.  حتٍد  اأكرب 

يف  املجموعات  بع�س  الختفاء  الرئي�شة  االأ�شباب  اأحد  بالفعل 

عام  من  الثاين  الن�شف  يف  �شيطرته  حتت  وقعت  التي  املناطق 

2013 قبل اأن ُتخرجه منها جماعات م�شلحة حملية متّثل "اجلي�س 

ال�شوري احلر".

ريف حماة

من ال�شعب جدًا اإ�شدار اأي تعميم ب�شاأن حماة نظرًا اإىل اإن�شاء 

االأول  الن�شف  اأثناء  فيها  فقط  مدين  جمتمع  جمموعات   4

اأن  ويبدو  حمليان.  جمل�شان  منها  و2  و2013،   2012 عام  من 

مدين  جمتمع  كمجموعات  للعمل  مياًل  اأكرث  املجل�شني  هذين 

والتنمية  التوعية  جماالت  يف  يعمالن  اإذ  حكم،  كهياكل  منه 

املهمة  اجلوانب  اأحد  ويتمثل  االإن�شانية.  وامل�شاعدات  واحلقوق 

افتتاح فروع لهما يف  نيتهما  اإعالن  يف حالة هذين املجل�شني يف 

املدين  املجتمع  جمموعات  تو�ّشع  �شرورة  يعك�س  ال  وهذا  تركيا. 

التعاون  اأن�شطة  بل وغياب  ا�شتقطاب متويل دويل فح�شب،  بغية 

تعمل  جمموعة  كل  الأن  اأي�شًا،  بينها  ما  ويف  داخلها  والتوا�شل 

حتقيق  اإىل  تطمح  التي  املماثلة  االأخرى  املجموعات  عن  مبعزل 

النا�شطني  غالبية  اأن  وحيث  ذلك،  على  عالوة  عينه.  الهدف 

واجلهات املانحة الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية تعمل 

االآن من تركيا، اأ�شبحت جمموعات املجتمع املدين املحلية اأكرث 

التطور  هذا  ُيحدث  وقد  هناك.  وجود  لها  يغدو  اأن  على  حر�شًا 

املدين  املجتمع  عمل  ا�شتقاللية  بخ�شو�س  م�شتقباًل  م�شاكل 

املحلي يف �شوريا وملكيته وا�شتدامته.

دير الزور وريفها

�شعيد  على  تواجهها  الزور  دير  تزال  ال  التي  ال�شعوبات  تعك�س 

املنطقة.  لهذه  املحددة  اخل�شائ�س  مدنية  جمموعات  اإن�شاء 

فحقولها النفطية، وهياكلها الع�شائرية، وم�شتوى الت�شليح الكبري 

اأ�شد املناطق ح�شا�شية وتنازعًا  اأنها تبقى واحدًة من  فيها يعني 

عن  كثرية  بيانات  توجد  ال  وبينما  ال�شوري.  ال�شراع  يف  عليها 

اأنظمة احلكم املحلية، من الوا�شح اأن اأن�شطة جمموعات املجتمع 

املدين ازدهرت يف الن�شف الثاين من عام 2011 والن�شف االأول 

من عام 2013.

فاجلماعات  االأر�س.  على  املتغري  الو�شع  جمددًا  هذا  ويعك�س 

النفط  اأكرث اهتمامًا بحقول  البداية  املتطرفة املختلفة كانت يف 

من التدخل يف ال�شاأن املحلي. ولكن هذا مل يدم طوياًل، اإذ يزداد 

واجلماعات املت�شددة  "داع�س"  تدخل تنظيم الدولة االإ�شالمية 

اأكرث فاأكرث يف ال�شوؤون املحلية والعمل املدين يف املدينة  االأخرى 

مّتت  اأن  اىل   2014 عام  مطلع  منذ  �شيما  ال  الوقت،  ذلك  منذ 

ال�شيطرة عليها كليًا من قبل تنظيم الدولة االإ�شالمية "داع�س" 

يف نهاية �شهر متوز/يوليو 2014.

وفيما كانت جمموعات من املجتمع املدين املُن�شاأ بني عامي 2012 

اأخرى  ناأت جمموعات كثرية  ال�شيا�شية،  بالق�شايا  ُتعنى  و2013 

هوية  معتمدة  ال�شيا�شة،  عن  بنف�شها   2013 عام  منذ  تاأ�ش�شت 

اإ�شالمية ب�شورة اأكرب. وقد جعل مناخ العنف وانت�شار االأ�شلحة يف 

دير الزور االأن�شطة املدنية التي ال تنطوي على اأن�شطة امل�شاعدات 

واالإنقاذ تظهر منف�شلة كليًا عن الواقع.

الزور  دير  كبرية يف  نفطية  منابع  وجود  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 

لعب دورًا رئي�شًا يف ت�شعيد العنف. ومع تفكك ال�شلطة ال�شيا�شية، 

اآبار النفط  متّكن اأمراء حرب جدد من ال�شيطرة ع�شوائيًا على 

يوجد  ال  اأنه  الوا�شح  ومن  منها.  �شخمة  اأرباح  وحتقيق  املحلية 

منهم  كثريون  اأن�شاأ  وقد  لل�شراع.  حّد  و�شع  يف  لهوؤالء  م�شلحة 

كتائب م�شلحة هدفها الوحيد هو حماية اآبار النفط.

ريف اإدلب

االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  يظهر  ال  والرقة،  حلب  عك�س  على 

ليتدخل  اإدلب،  ريف  معظم  يف  الكفاية  فيه  مبا  قويًا  "داع�س" 
بلدات  يف  اال�شتثناءات  بع�س  وجود  مع  املحلي،  ال�شاأن  يف  جديًا 

يف ريف اإدلب ال�شمايل وعدد اآخر قليل يف اأماكن اأخرى. وميكن 

ذكر عاملني لتف�شري هذا الو�شع: فمن جهة اأوىل، لقَي التنظيم 
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الرقة وريفها

عندما َن�شب تنظيم الدولة االإ�شالمية "داع�س" مقره يف الرقة 

اأن�شطة جمموعات املجتمع  2013، فر�س على  اآب/اأغ�شط�س  يف 

املدين املحلية قيودًا �شارمة كان لها اأثر �شاّر وا�شح على تو�شعها. 

ن�شئت يف الرقة خالل 
ُ
ويذكر نا�شطون اأن اأكرث من 35 جمموعة اأ

 ،2013 اآذار/مار�س  يف  املدينة  حترير  من  ال�شهر  ون�شف  �شهر 

حيث عزوا هذا االزدهار اإىل ات�شاع هام�س احلرية بعد التحرير، 

تدريبية  ودورات  عمل  ور�شات  من  ن�شطاء  عودة  اإىل  واأي�شًا 

عقدتها منظمات حملية ودولية يف تركيا، وهم يتمتعون بخربات 

جديدة ويحر�شون على احل�شول على التمويل. ولكن على الرغم 

من ارتفاع عدد هذه املجموعات بني �شهري ني�شان/اأبريل واآب/

البع�س  توقف  فقد  ن�شطة.  منها فقط   8 2013، ظلت  اأغ�شط�س 

املجتمع  بالتدخل يف عمل  التنظيم  يبداأ  اأن  العمل حتى قبل  عن 

املدين، من جّراء �شعف بنيوي و/اأو عدم و�شول التمويل املتوقع. 

الدولة  تنظيم  رقابة  ب�شبب  اأخرى الحقًا  توقفت جمموعات  كما 

االإ�شالمية "داع�س".

املدينة  بعد حترير  تاأ�ش�س  الذي  للرقة  املحلي  املجل�س  ُيعترب  وال 

ا�شتثناًء هنا. ففي البداية انَتَخب 400 نا�شط م�شتقل وممثل عن 

جمموعات املجتمع املدين والهيئات الثورية والع�شائر املحلية 50 

ع�شوًا، �شكلوا االأمانة العامة التي انتخبت بدورها اأع�شاء املجل�س 

زًا على  املحلي من بني �شفوفها. وبداأ املجل�س املنتَخب عمله ُمركِّ

االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  �شيطر  ولكن عندما  تقدمي اخلدمات. 

"داع�س" على املدينة، ا�شطر املجل�س اإىل اتباع ا�شرتاتيجية عدم 
املواجهة معه، وا�شتمر يف ممار�شة اأعماله وفق هذه ال�شروط. ويف 

اآذار/مار�س 2014، انتهت فرتة والية املجل�س، ولكن �شكان الرقة 

ا�شتيالء  اأخرى خوفًا من  انتخابات  يكونوا م�شتعّدين الإجراء  مل 

التنظيم على هياكل املجل�س التنفيذية.

وعلى الرغم من اأن القيود التي فر�شها تنظيم الدولة االإ�شالمية 

"داع�س" واجلماعات املت�شددة االأخرى على جمموعات املجتمع 
ن�شئت يف الرقة يف الن�شف االأول من عام 2013 كانت 

ُ
املدين التي اأ

اأكرب من تلك املفرو�شة على املجموعات يف املحافظات االأخرى، 

اإال اأن جمموعات الرقة تبقى مميزة الأنها اأكرث تقدميًة و�شلميًة، 

اأماكن  يف  املجموعات  من  كثري  من  مدنية  اأكرث  يبدو  ما  وعلى 

نف�شها  الرقة  جمموعات  بع�س  ز  مُتيِّ ذلك،  على  عالوة  اأخرى. 

عن كثري من املجموعات االأخرى يف �شوريا باتباع ا�شرتاتيجيات 

مو�شوعة بعناية وتركيز.
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جمموعات املجتمع املدين العاملة يف مناطق متعددة

مناطق  يف  العاملة  املدين  املجتمع  جمموعات  ن�شاأة  تختلف 

العاملة يف حمافظة واحدة خالل  ن�شاأة املجموعات  متعددة عن 

الفرتة بني اندالع الثورة عام 2011 وعام 2013. ويبدو اأن ذلك 

االأكرب،  اجلغرايف  وامتدادها  للحدود،  العابرة  لطبيعتها  نتيجٌة 

عوامل  جميعها  وهي  �شمولية،  االأكرث  اال�شرتاتيجية  ومنهجيتها 

جتعلها اأكرث مالءمًة لتلبية االحتياجات على مدى اأطول يف جميع 

اأنحاء البالد من جمرد اال�شتجابة الأزمة حمددة يف منطقة معّينة. 

ويعمل كثري من هذه املجموعات يف حلب اأو دم�شق اأو غريهما من 

املدن الكبرية، ويركز معظمها يف عمله على التوعية، واملنا�شرة، 

ال�شيا�شة،  و/اأو  ال�ِشلم،  واإحالل  املدين،  والع�شيان  والتوثيق، 

ذلك،  ومع  االإن�شانية.  امل�شاعدات  اأو  االإغاثة  اأعمال  عن  عو�شًا 

ي�شبح  كي  كاملًة  طاقاتها  ا�شتغالل  املجموعات  هذه  اأرادت  اإذا 

اأثرها اأقوى واأكرث ا�شتدامًة على اأر�س الواقع وت�شهم ب�شفة اأكرب 

يف بناء الدولة، فيتعني عليها اأن تتوا�شل عن كثب مع املجموعات 

النا�شطة يف مناطق اإفرادية. فبا�شتطاعة هذه االأخرية اأن توؤّمن 

لالأوىل �شرعيًة حملية وقبواًل من املجتمع املحلي، كما تتمتع االأوىل 

�شراكة،  �شمن  معًا  وبعملهما  و�شمولية.  ا�شرتاتيجية  اأكرث  بروؤية 

فاإنهما ُتكمالن بع�شهما البع�س )ال�شكل 5(.

ال�شكل 5: حجم جمموعات املجتمع املدين )ح�شب عدد اأع�شائها(
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 3 . 2 اخل�سائ�ص الدميوغرافية 

3 . 2 . 1 حجم املجموعات

اإال  االأحوال  من  كثري  يف  تقّدم  ال  اأنها  رغم  اال�شتمارات،  ت�شري 

تقديرات تقريبية، اإىل اأن 30% من املجموعات كافة قيد الدرا�شة 

حلب(  )يف  فقط  واحدة  وتوجد  ع�شوًا،   25 اإىل   11 من  تتكّون 

ت�شم 5 اأع�شاء اأو اأقل، و3 اأي�شًا ت�شم اأكرث من 300 ع�شو )بني 

850 و1000 ع�شو(.

ح�شب  املجموعات  حلجم  متعّمق  حتليل  اإجراء  عند  لنا  ويتبنّي 

املحافظة، اأن دير الزور واإدلب هما املنطقتان الوحيدتان اللتان 

الن�شبة  ع�شوًا  و25   11 بني  ت�شم  التي  املجموعات  فيهما  ت�شكل 

الن�شبة االأكرب من املجموعات بني  الرقة، فت�شم  اأما يف  االأكرب. 

101 و300 ع�شو. ويختلف حجم املجموعات بو�شوح بني حمافظة 

واأخرى. وت�شم حمافظة حلب االأكرث تنوعًا جمموعات عدة ي�شل 

حمافظة  حتوي  ال  املقابل،  ويف  ع�شو.   300 اإىل  اأع�شائها  عدد 

يعك�س  قد  )ما  ع�شوًا   50 من  اأكرث  ت�شم  جمموعة  اأي  اإدلب 

الدرا�شة(.  �شملته  الذي  اإدلب  ريف  يف  للقرى  ال�شغري  احلجم 

51 و100  كما ي�شم ثلث املجموعات يف حمافظة دير الزور بني 

ع�شو )ال�شكل 6(.
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وال تو�شح البيانات العالقة املحتملة بني حجم املجموعة من جهة 

وبني جناحها واأثرها وكفاءتها من جهة اأخرى. وي�شف باحثون 

عدد  ارتفاع  بني  راِبطني  تنا�شبية،  باأنها  العالقة  هذه  ميدانيون 

االأع�شاء وزيادة الفعالية، وُم�شريين اإىل اأن املجموعات الكبرية 

تكون معروفة على نطاق اأو�شع، واأنها اأكرث مرونة لفقدان اأع�شاء 

منها )يغادر اأع�شاء كثريون عائدين اإىل اأعمالهم اأو درا�شتهم، اأو 

يفرون من البالد طلبًا للجوء يف اخلارج، اأو ُيحتجزون ق�شرًا، 

املجموعات  اأن  اإىل  ي�شريون  كما  ُيقتلون(.  اأو  رون،  ُيهجَّ اأو 

تنظيم  وجه  يف  الوقوف  على  القادرة  وحدها  هي  الكبرية 

ويربط باحثون اآخرون النجاح  الدولة االإ�شالمية "داع�س". 

املعنّية،  املحافظة  ال�شائدة يف  املحددة  بالظروف  والفاعلية 

املناطق،  بع�س  يف  ما  اأثر  حتقيق  يف  النجاح  اأن  اإىل  الفتني 
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ال�شكل 6: توّزع جمموعات املجتمع املدين ح�شب احلجم واملحافظة
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باأيديولوجيا  يرتبط  ال�شمايل،  اإدلب  وريف  الغربي  حلب  كريف 

اإن�شانية، حيث توؤثر هذه  املجموعة ودورها يف تقدمي م�شاعدات 

الذي حت�شل عليه  الدعم  وعلى  املجموعة  �شرعية  العوامل على 

من املجتمعات املحلية.

التي  حلب  ريف  يف  الوحيدة  املجموعة  اأن  اأي�شًا  امل�شح  وُيظهر   

اأن  يك�شف  كما  االآن.  ُحّلت  قد  اأع�شاء   5 من  اأقل  ت�شم  كانت 

هناك اأثرًا كبريًا على ما يبدو الأكرب ثالث جمموعات )بني 850 

و1000 ع�شو(. فهي تتمتع ب�شفات عدة م�شرتكة: )1( تعمل يف 

 25 بني  فيها  الن�شاء  م�شاركة  ن�شبة  تبلغ   )2( عدة،  حمافظات 

ن�شئت اثنتان منها يف الن�شف الثاين من عام 2012 
ُ
و49%، )3( اأ

كّلها   )4(  ،)1957 عام  اإىل  ترقى  باملنا�شبة  فهي  الثالثة  )اأما 

غري م�شّجلة، )5( لديها ارتباطات خارج �شوريا، )6( ت�شارك يف 

اأن�شطة توعوية وتعليمية.
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ال�شكل 7: م�شاركة الن�شاء يف جمموعات املجتمع املدين قيد الدرا�شة

د 125 األف كردي يعي�شون يف �شوريا من جن�شيتهم  يف ت�شرين االأول/اأكتوبر 1962، ُجرِّ
10

من  اإياهم  حارمًا  دولة،  بال  اآنذاك   93 رقم  الرئا�شي  املر�شوم  جعلهم  فقد  ال�شورية. 

جميع احلقوق، مبا يف ذلك احلق يف ت�شجيل اأر�شهم اأو عقاراتهم، وت�شجيل مواليدهم 

قيادة  رخ�شة  اأو  �شفر  جواز  على  واحل�شول  اجلامعي،  التعليم  يف  واحلق  وزواجهم، 

ال�شيارة، والعمل لدى احلكومة، واإيداع االأموال لدى امل�شارف ال�شورية اأو احل�شول على 

قرو�س منها، وحتى املتاجرة بحرية.

مع خ�شائ�س جمموعات املجتمع املدين االأخرى. لذلك، ال بد من 

درا�شة م�شاركة اجلن�شني ح�شب املحافظة )ال�شكل 8(. 

م�ساركة الن�ساء متدنية اأو معدومة

يعمل اأكرث من 61% من املجموعات التي ال ت�شم اأي عن�شر ن�شائي 

يف ريف اإدلب، وياأتي ترتيبها يف هذا ال�شدد اأدنى بكثري من جميع 

املحافظات االأخرى. وال يحوي ريف اإدلب اإال جمموعتني ت�شمان 

ن�شاء يف ع�شويتهما )3 و5 ن�شاء على التوايل من اأ�شل 25 ع�سوًا 

يف كل منهما(. ون�شبة م�شاركة الن�شاء يف ريف حلب اأعلى بقليل 

الفت  هناك  امل�شاركة  م�شتوى  تديّن  ولكن  اإدلب،  ريف  يف  منها 

للنظر اأي�شًا.

جمموعات  اأن  البيانات  فُتظهر  االأكراد،  ال�شكان  بخ�شو�س  اأما 

ولديها  االأع�شاء  من  كبريًا  عددًا  ت�شم  كثرية  كردية 

ال�شيا�شية  اأحزابها  يف  خ�شو�شًا  ذلك  ويت�شح  قوية.  هياكل 

اال�شطهاد  مقاومة  ولي�شت  فيها.  املدين  املجتمع  وجمموعات 

يعرف  ما  يف  املوجودون  فاالأكراد  عليهم،  اجلديد  بال�شيء 

عام  منذ  اال�شطهاد  �شد  ينا�شلون  العربي"  "احلزام  باإ�شم 

بجودة  االأكراد  يّت�شم  العربي،  املجتمع  عك�س  وعلى 
 10

،1962

2011. واالأعداد الكبرية  التنظيم قبل فرتة طويلة من بدء ثورة 

اال�شطهاد. �شد  موحدة  وجبهًة  القوة  تعني  اإليهم   بالن�شبة 

3. 2 . 2 هيكلة النوع االجتماعي

ُتعترب م�شاركة الن�شاء يف املجموعات قيد الدرا�شة �شعيفة عمومًا 

جمع  حني  م�شاركتها  على  ينطبق  وهذا  باالزدياد.  اآخذة  ولكنها 

اأن  الدرا�شة  وُتظهر   .2011 ثورة  قبل  بالو�شع  مقارنة  البيانات 

31% من املجموعات التي �شملتها الدرا�شة ال يوجد فيها اأي ع�شو 

ن�شائي، واأن الن�شاء ي�شكلن اأقلية يف نحو 54% من هذه املجموعات، 

واأنهن ي�شكلن اأكرثية يف 8% منها، واأن قرابة 7% منها جمموعات 

م�شاركة  اأن  اإىل  البيانات  ت�شري  وهكذا،   .)7 )ال�شكل  ن�شوية 

اجلن�شني تختلف بني منطقة/حمافظة واأخرى، كما راأينا �شابقًا 
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الدرا�شة،  �شملتها  التي  االأخرى  املحافظات  جمموعات  يف  اأما 

يف  االأع�شاء  ربع  من  واأقل  فيها،  اأقلية  ت�شكل  الن�شاء  تزال  فال 

كثري من احلاالت. وفيما ت�شري هذه النتيجة اإىل �شعف م�شاركة 

الن�شاء يف جمموعات املجتمع املدين يف مناطق عدة غري خا�شعة 

ل�شيطرة النظام، اإال اأنها ُتعترب موؤ�شرًا نوعيًا قويًا على خ�شائ�س 

زيادة م�ساركة الن�ساء 

املجتمع  جمموعات  يف  الن�شاء  م�شاركة  ازدياد  الدرا�شة  ُتبنّي 

وريفها  حلب  مدينة  يف  واأي�شًا  الزور  دير  حمافظة  يف  املدين 

ال�شرقي. فهن ي�شكلن االأكرثية يف 7 جمموعات يف هذه املناطق.

ال�شكل 8: م�شاركة الن�شاء يف جمموعات املجتمع املدين قيد الدرا�شة ح�شب املحافظة
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والرقة وحلب اأن ن�شبة م�شاركة الن�شاء فيها ت�شل اإىل 17%، واأن 

اأعمار امل�شاركات ترتاوح بني 31 و44 عامًا.

ال�شيا�شية والعامة �شعيفة قبل  الن�شاء يف احلياة  كانت م�شاركة 

جراء  من  الزور  ودير  الرقة  من  كل  يف  تفاقمت  ولكنها  الثورة 

مت�شددة  وجماعات  "داع�س"  االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  تاأثري 

اأخرى فيهما، وب�شبب طبيعة املجتمع املحاِفظة عمومًا يف اإدلب. 

عالوة على ذلك، فاإن اأكرثية املجال�س التي مت التوا�شل معها يف 

اإطار هذه الدرا�شة )12 من اأ�شل 21( موجودة يف اإدلب قد يجعل 

ال�شورة العامة غري دقيقة.

للمراأة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  تقومي  يك�شف  اأخرى،  ناحية  ومن 

 22 عددها  )يبلغ  �شيا�شية  اأن�شطة  يف  امل�شاركة  املجموعات  يف 

جمموعة( اأن املراأة غري متواجدة يف 11 منها )معظمها جمال�س 

يف  واأكرثية  منها،   8 يف  اأقلية  ت�شكل  واأنها  اإدلب(،  يف  حملية 

دير  املتبقيتني )يف  املجموعتني  اأن  هو  واالأهم من ذلك  واحدة. 

الوا�شح  ومن  بالكامل،  ن�شويتان  ال�شرقي(  حلب  وريف  الزور 

يظهر  نف�شه،  الوقت  ويف  �شيا�شي.  دور  للعب  تتطلعان  اأنهما 

امل�شاركة  اأن  الكردية  ال�شيا�شية  االأحزاب  حتليل  خالل  من 

يف  اأخرى  منطقة  اأي  يف  منها  اأقوى  الكردية  للمراأة  ال�شيا�شية 

�شوريا. وعلى الرغم من اأن امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة يف �شوريا 

تر�شخت  قد  اأنها  اإال  زيادتها،  اإىل  ما�شة  حاجة  وثمة  �شعيفة 

النظام. ل�شيطرة  اخلا�شعة  غري  املناطق  يف  يبدو  ما   على 

3 . 2. 3 الرتكيب العمري

يرتاوح متو�شط اأعمار 74% من اأع�شاء املجموعات املدرو�شة بني 

الذين  الن�شطاء  من  كثري  �شن  �شغر  يعك�س  ما   
11

عامًا، و30   16

عام  ثورة  اأثناء  املدين  والع�شيان  ال�شلمية  التظاهرات  نظموا 

.2011

اإن ن�شبة االأع�شاء االأكرب �شنًا )31 - 40 عامًا( جيدة اأي�شًا وتبلغ 

17%، وتوجد اأكرب ن�شبة لهذه الفئة العمرية يف حلب واإدلب وحماة 

 41 اأعمارهم بني  الذين ترتاوح  االأع�شاء  اأ�شا�شي. وميثل  ب�شكل 

اأكرثية يف  ولكنهم  اأقلية )8%( يف جميع املجموعات،  و50 عامًا 

املتو�شط  يف  �شنًا  اأكرب  املجال�س  هذه  فاأع�شاء  املحلية.  املجال�س 

الرجال  ي�شكل  اإىل جمموعات  ين�شممن طواعيًة  اللواتي  الن�شاء 

غالبيتها. فالثقافة والتقاليد يف هذه املناطق ت�شّكل عوائق اأمام 

كانت  من  اإال  عليها  التغلب  ت�شتطيع  ال  لدرجة  الن�شاء،  م�شاركة 

تتمتع ب�شخ�شية قوية جدًا متكنها من االن�شمام اإىل جمموعات 

غالبيتها من الرجال.  ومن الالفت اأن بع�س الن�شوة ممن قمن 

ال�شيا�شية  املعار�شة  على  حم�شوبة  الأ�شر  ُولدن  حتديدًا  بذلك 

الن�شوة  بع�س  اأن  ُذكر  اآخر،  منظور  ومن  طويلة.  عقود  منذ 

اال�شتفادة من  بهدف  اإن�شانية  اإىل جمموعات  ان�شممن حتديدًا 

م�شاعداتها. ويف كلتا احلالتني كانت النتيجة االإجمالية هي زيادة 

م�شاركة الن�شاء يف املجال العام يف ال�شنوات الثالث املا�شية واإن 

اختلفت ن�شبتها بني حمافظة واأخرى.

املجموعات ذات الغالبية الن�سائية

نظر  وجهة  من  م�شاكل  يخلق  اجلن�شني  بني  االت�شال  كان  ملا 

التي  املجموعات  ترك  الن�شوة  بع�س  ل  ف�شّ والتقاليد،  الثقافة 

كما  بهن.  خا�شة  جمموعات  وت�شكيل  غالبيتها  الرجال  ي�شكل 

اأن�شاأت اأخريات جمموعات ن�شوية بالكامل بهدف ت�شليط ال�شوء 

املراأة حتديدًا. وال ميكن احلكم على ظاهرة  على ق�شية حقوق 

الأن ح�شر  اإيجابية  اأو  �شلبية  باأنها  بالكامل  الن�شوية  املجموعات 

ع�شوية املجموعة بجن�س واحد مرتبط بهوية املجموعة ودورها. 

و2 يف  1 يف حلب،  ن�شوية:  6 جمموعات  التقرير  َدَر�س هذا  وقد 

املجموعات  دور  وي�شوب  الزور.  دير  يف  و3  ال�شرقي،  حلب  ريف 

اأنها  يبدو  عام  ب�شكل  ولكن  الغمو�س،  بع�س  الزور  دير  يف  الـ3 

اأعمال تقليدية  الن�شاء على االنخراط �شمن  اإىل ت�شجيع  تهدف 

يف مهن معينة يكون ح�شورهن فيها كثيفًا عادة، اأو على االلتحاق 

الدور  هذا  باأن  املجتمع  اأفراد  بع�س  اأفاد  وقد  الديني.  بالتعليم 

اأخرى،  ناحية  ومن  ال�شيا�شي.  االإ�شالم  تيارات  تدعمه  االأخري 

اأن بقية املجموعات الن�شوية اعتمدت دورًا تقدميًا جدًا يف  يبدو 

تعزيز حقوق املراأة.

امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة

اإذا نظرنا اإىل م�شاركة الن�شاء يف املجال�س املحلية - حيث ما ِزْلَن 

ُي�شّكلن اأقلية - نرى اأن م�شاركتهن يف احلياة ال�شيا�شية �شعيفة. 

21 جمل�ًشا حملًيا متت خماطبته بيانات  اأ�شل  19 من  م  وقد قدَّ

حماة  يف  تتوزع  جمال�س  اأربعة  وذكرت  الدرا�شة.  هذه  الأغرا�س 

 يعك�س هذا املعدل الرتكيب العمري لـ52 جمموعة فقط هي التي قدمت معلومات يف هذا ال�شاأن من اأ�شل املجموعات الـ94 املدرو�شة. 
11
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املجموعات التي اأجابت عن �شوؤال العمر يف كل حمافظة. فعلى 

�شبيل املثال، مل يرد من حماة اإال 4 اإجابات، 2 منها من جمل�شني 

حمليني )اأكرب �شنًا عمومًا(، و1 من جمموعة حقوقية ي�شتقطب 

توجهها التقني بال�شرورة اأ�شخا�شًا اأكرب �شنًا. ويف اإدلب، جاءت 

7 من االإجابات الـ11 من جمال�س حملية )اأكرب �شنًا عمومًا(، و1 

من جمموعة كان متو�شط اأعمار اأع�شائها اأكرب بكثري من معظم 

املجموعات قيد الدرا�شة. ويختلف الو�شع يف حلب اإىل حد ما، اإذ 

مل تاأِت اإجابات اإال من جمل�شنَي حمليني وجمموعات حقوقية عدد 

اأ�شفرت  وقد  االأخرى.  املدين  املجتمع  جمموعات  ن�شطاء  من 

تقريبًا  بالت�شاوي  املقاعد  توزع  عن  عدة  جمال�س  يف  االنتخابات 

بني اأوائل الن�شطاء منذ بدء الثورة وقادة جمتمع حملي اأكرب �شنًا 

يحظون ب�شمعة طيبة واحرتام بني ال�شكان املحليني. ولذلك لي�س 

من  �شنًا  اأكرب  املحلية  املجال�س  اأع�شاء  يكون  اأن  امل�شتغرب  من 

اأع�شاء املجموعات االأخرى بـ4 اإىل 9 �شنوات يف املتو�شط. 

حمافظة  وهي  االجتاه،  هذا  واحدة  حمافظة  ُتخالف  ذلك،  ومع 

اإدلب. فاأع�شاء املجموعات فيها اأكرب بنحو 5 �شنوات يف املتو�شط 
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عمليًا  النتيجة  هذه  وتعزى   .)9 )ال�شكل  جمال�شها  اأع�شاء  من 

العمري،  الرتكيب  �شوؤال  عن  اأجابت  فقط  جمموعات   4 اأن  اإىل 

ال �شيما واأن متو�شط عمر االأع�شاء يف واحدة منها مرتفع، وهو 

اأعلى  رابع  لديها  املجموعة  فتلك  العامة.  ال�شورة  حّرف  عامل 

متو�شط الأعمار االأع�شاء بني جميع املجموعات املدرو�شة، اإذ يبلغ 

ي�شبح  احل�شابات،  من  املجموعة  هذه  ا�شتثنينا  واإذا  عامًا.   43

متو�شط اأعمار اأع�شاء املجموعات يف اإدلب30 عامًا، اأي اأدنى بـ3 

�شنوات منه يف املجال�س هناك.

وجتدر االإ�شارة عمومًا اإىل اأن اأع�شاء املجموعات يف الرقة وريف 

العمر  من  الع�شرينات  اأواخر  يف  – معظمهم  الزور  ودير  حلب 

حلب  يف  نظرائهم  من  �شنًا  اأ�شغر   – عامًا(  و27   26 )ال�شيما 

متو�شط  يبلغ  حيث  واإدلب  حماة  يف  نظرائهم  من  بكثري  واأ�شغر 

االأعمار منت�شف الثالثينات. وترتبط هذه النتيجة بطبيعة وعدد 

اأع�شاوؤها اأكرب بال�شرورة من اأع�شاء املجموعات االأخرى نظرًا اإىل 

اخلربة التقنية املطلوبة يف عملها. وت�شري البيانات اإىل اأن جمال 

االأعمار يف املحافظات التي يتواجد فيها عدد كبري من املجال�س 

اأكرب عمومًا  املحلية واملجموعات احلقوقية كحلب وحماة واإدلب 

املجال�س. فيها وجود هذه  يقل  التي  االأخرى  املحافظات   منه يف 

3. 2. 4 التح�سيل العلمي

اأع�شائها  معلومات عن حت�شيل  قّدمت  التي  املجموعات  ذكرت 

حا�شل  اأع�شائها  من   %55 من  اأكرث  اأن  جمموعة(   41( العلمي 

اأحد  من  �شهادة  على  منهم حا�شل  و%17  �شهادة جامعية،  على 

املرحلة  يف  طالبًا  يزال  ال  اأو  ثانوية  �شهادة  على  و%22  املعاهد، 

املوؤ�ش�شات  من  كثري  اإغالق  اإىل  جزئيًا  ال�شبب  )يعود  الثانوية 

ال�شكل 9: الرتكيب العمري ملجموعات املجتمع املدين ح�شب املحافظة
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اإال 4 جمموعات من اأ�شل املجموعات الـ9 املدرو�شة هناك، فاإن 

الرقة.  يف  احلقيقي  الو�شع  بال�شرورة  تعك�س  ال  االأرقام  هذه 

يف  منهم  �شنًا  اأ�شغر  الرقة  جمموعات  اأع�شاء  اأن  حني  ويف 

– فاإن  الثانوية  املرحلة  يزال يف  – بع�شهم ال  املحافظات  بقية 

بيانات التح�شيل العلمي يف الرقة تفقد بع�س دقتها ب�شبب وجود 

جمموعة كبرية جدًا ت�شم 275 ع�شوًا اأق�شى حت�شيل علمي لهم 

التعليمية يف جميع اأنحاء �شوريا(.

وكما يبني )ال�شكل 10(، وفيما حْتمل غالبية اأع�شاء املجموعات 

�شهادة جامعية على اأقل تقدير، يبدو الو�شع يف حمافظة الرقة 

خمتلفًا. فـ90 % من اأع�شاء املجموعات فيها و�شلوا اإىل املرحلة 

الثانوية فقط. ولكن مبا اأنه مل ُيجب عن �شوؤال التح�شيل العلمي 

ال�شكل 10: التح�شيل العلمي الأع�شاء جمموعات املجتمع املدين ح�شب املحافظة
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هو ال�شهادة الثانوية. وثمة حمافظة اأخرى ذات ن�شبة كبرية من 

وهنا  حماة.  وهي  الثانوية،  ال�شهادة  على  احلا�شلني  االأع�شاء 

جمددًا يعطي وجود جمموعة كبرية جدًا ت�شم 255 ع�شوًا )اأي 

�شعف عدد اأع�شاء كافة املجموعات االأخرى جمتمعة يف حماة( 

�شورًة غري دقيقة عن الو�شع الفعلي.

املدار�س  غالبية  اأن  اإىل  نلفت  اأن  ال�شروري  من  ذلك،  ومع 

اأغلقت  النظام  ل�شيطرة  اخلا�شعة  غري  املناطق  يف  واجلامعات 

اأبوابها واأن تعليم كثري من ال�شباب توقف جراء اعتقالهم اأو يف 

ن�شاطهم. ويف  ب�شبب  التعليم  االأحوال طردهم من نظام  اأح�شن 

املنت�شر  الدمار  اأن يكون  امل�شتغرب  لي�س من  الظروف،  ظل هذه 

يف  �شلبًا  اأّثرت  قد  املرتفعة  العنف  وم�شتويات  وا�شع  نطاق  على 

انخفا�س م�شتويات التح�شيل العلمي يف مناطق كالرقة.

العلمي ح�شب  التح�شيل  م�شتويات  ال�شعب حتليل  من  يزال  وال 

الدرا�شة  �شملتها  التي  املجموعات  ن�شف  اأقل من  الأن  املحافظة 

قّدم معلومات وافية يف هذا ال�شاأن، كما اأن حجم هذه املجموعات 

جمموعات  كامل  عن  حقيقية  �شورة  لتقدمي  يكفي  وال  �شغري 

اإذ  جدًا،  اإيجابية  عامة  نتيجة  ثمة  ذلك،  ومع  املدين.  املجتمع 

خلفيات  من  القادمني  االأعلى  التعليم  ذوي  االأفراد  اأن  يبدو 

�شعبية هم الذين يتولون دور القيادة يف جمموعات املناطق غري 

اخلا�شعة ل�شيطرة النظام، واأنهم ال ُيْق�شون �شرائح املجتمع ذات 

جدًا  اإيجابية  النتيجة  وهذه  عنهم.  املختلف  العلمي  التح�شيل 

الأن عمل املجتمع املدين قبل الثورة، كما هو مو�شح اأعاله، كان 

حكرًا على نخبة �شورية تعمل مل�شلحة املنظمات غري احلكومية 

العاديني  النا�س  مع  توا�شلهم  كان  ومثقفني  بالنظام  املرتبطة 

التعليمي  الو�شع  تدهور  ا�شتمرار  اإىل  ونظرًا  حدوده.  اأدنى  يف 

يف �شوريا، فاإن اأمام جمموعات املجتمع املدين مهمة ع�شرية يف 

مب�شتقبل  "جيل �شائع"  ردم الفجوة التعليمية التي حكمت على 

يت�شم باله�شا�شة واالإق�شاء والعنف. فبعد �شنة اأو اثنتني اأو ثالث 

– وبع�س ال�شوريني بداأ االآن عامه الرابع – من غياب التعليم، 
بداأت خيارات العديد من االأطفال وال�شباب ودوافعهم اإىل متابعة 

تعليمهم ت�شمحل ب�شرعة.
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"حتالف"،  ت�شميات خمتلفة تت�شمن م�شطلحات مثل: "احتاد"، 

"املنطقة الفالنية". "�شباب"،  "حر"،  "جتمع"، 

يت�شح من اختيار االأ�شماء التي ت�شرح نف�شها بنف�شها اأنها تعك�س 

بالت�شديد  نف�شها  واإبراز  روؤية  يف  املنظمات  بع�س  اآلية  مبا�شرة 

الخ(  حملية،  جلنة  حزب،  )احتاد،  الهيكلية  بنيتها  طبيعة  على 

وانتمائها للثورة و/اأو تبّنيها لـ "احلرية" كقيمة، و"ال�شبابية" يف 

ع�شويتها و�شوتها، وهويتها اجلغرافية/اجلهوية/املحلية.

وبخ�شو�س داللة االإ�شم، فاإن اأ�شماء 20 من جمموعات املجتمع 

"احتاد"  مثل  متحدة  هيكلية  بنية  اإىل  ي�شري  ما  تت�شمن  املدين 

موؤ�شًرا  هذا  يعترب  رمبا  "فريق".  اأو  "جتمع"  اأو  "ائتالف"  اأو 

اإىل الدور املر�شوم، اأو احلاجة اإىل الوحدة، الذي ي�شبغ العديد 

اأجل  ال�شعي من  يعترب  املعنية هذه. حيث  املنظمات  اأهداف  من 

الوحدة مبثابة رد فعل على املناف�شة وغياب الثقة وا�شع النطاق 

ورغم  جهودهم.  ويعرقل  املدين  املجتمع  ن�شطاء  يبعرث  الذي 

تناق�س ذلك مع وجود هيكل موحد ي�شري اإليه اإ�شمها، اإال اأنه يعرب 

ا عن الرغبة يف حركة جمتمع مدين اأكرث توحًدا.  اأي�شً

غالًبا  ت�شي  املجموعات  هذه  اأ�شماء  اأن  املعّمقة  النظرة  ُتظهر 

التي  املجموعات  غالبية  ركزت  فمثاًل،  ودورها.  باأهدافها 

بناء  اإعادة  على  ت�شميتها  يف  "جتمع"  م�شطلح  ت�شتخدم 

القيم  نحو  الثورة  م�شار  توجيه  واإعادة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 

اأهداًفا  التن�شيق"  "جلان  فئة  من  املجموعات  وتتبنى  االأ�شلية. 

مماثلًة، ولكنها ت�شدد على دورها يف دعم الع�شيان املدين وتدعو 

تاأخذ  التي  املجموعات  معظم  وتنخرط  النظام.  اإ�شقاط  اإىل 

ت�شمية "احتاد" يف دعم ق�شايا تعليمية، كمنظمات جمتمع مدين 

االإن�شان  حقوق  جمال  يف  وتن�شط  واملعلمني.  وال�شباب  للطالب 

معظم املجموعات التي يحتوي اإ�شمها على م�شطلح "مركز" اأو 

وت�شارك ب�شكل رئي�س يف جهود الدفاع والتوثيق. وتعمل  "مكتب"، 
اإطار التوعية  يف  "جلنة"  غالًبا اأكرثية املجموعات حتت م�شمى 

 ويبدو اأن ق�شًما من املجموعات القليلة 
12

خارج احلقل ال�شيا�شي.

التي اختارت اأ�شماًء اأكرث ابتكاًرا مر�شحة للعب دور اأكرب يف جمال 

جمموعات  معظم  من  التوعية  جمال  يف  فعالية  واأكرث  الدفاع 

اأكرث  اتباع توجه  الكثري منها عن  املجتمع املدين االأخرى، وعرب 

مدنية.

عدد  قّلة  اإىل  نظًرا  نهائية  اعتبارها  بالتايل  ميكن  وال  عامة،  مالحظات  جمرد  هذه 
12

جمموعات املجتمع املدين يف كل فئة.

4. هويات وديناميات منظمات 

 املجتمع املدين املحلية

الدرا�شة مهمة  ُيعترب فهم هوية جمموعات املجتمع املدين قيد   

�شعبة الأنها ن�شاأت �شمن �شياق من العنف متغري با�شتمرار، مما 

واأولوياتها.  واحتياجاتها  دينامياتها  على  دائمة  تبعات  يرتك 

فخالًفا ملجموعات املجتمع املدين يف املناطق احل�شرية النا�شئة 

يرّكز  والتي  املقدمة،  يف  تناولناها  التي  ال�شورية  الثورة  قبل 

معظمها على هموم النخب الفكرية، نه�شت جمموعات املجتمع 

املجتمعية،  البيئات  قاعدة  من  بدفع  حديًثا  النا�شئة  املدين 

تطورات  تفر�شها  التي  واالأولويات  لالحتياجات  وفًقا  وعملت 

الظروف اليومية. وطاملا اأن هوية ودور منظمات املجتمع املدين 

حتليل  اأي  طرح  الواقعي  غري  فمن  الت�شكل،  طور  يف  يزاالن  ال 

ال�شبل  على  الدرا�شة  هذه  تركز  لذلك  ال�شدد.  هذا  يف  �شامل 

التي تعي وتربز فيها املجموعات ذاتها بوا�شطة فح�س م�شمياتها 

وتوجهاتها ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية وجهازها وعملها 

ودينامياتها. تاأثريها  ا�شتك�شاف  ثم  ومن  االأر�س،  على   ودورها 

4. 1 اختيار االإ�سم 

ال �شك يف اأن االأ�شماء التي اختارتها جمموعات عدة قيد الدرا�شة 

ذلك  ويت�شمن  معّيًنا.  منًطا  تتبع  لكنها  هويتها،  متاًما  تعك�س  ال 

يعطي  مما  بنف�شها،  نف�شها  تف�شر  الأ�شماء  الوا�شع  اال�شتخدام 

من  م�شطلحات  با�شتخدام  احتادية  هياكل  اإىل  وا�شحة  اإ�شارة 

مل�شطلحات  امل�شرتك  واال�شتخدام  "جتمع"،  اأو  "احتاد"  قبيل 

واالأ�شماء التي ت�شري  ومفاهيم معينة مثل "احلرية" و"ال�شباب"، 

اإ�شم  بني  تربط  عالقة  ووجود  اجلغرايف،  املجموعة  نطاق  اإىل 

اجلمعية )احتاد، حزب، جلنة، الخ( ودورها.

و7  اأطلقت 9 من جمموعات الدرا�شة على نف�شها اإ�شم "جتمع"، 

وي�شادف م�شطلح "احلر"  "احتاد" و4 "حتالف" اأو "فريق". 
جمموعات   4 )منها  جمموعة   16 اأ�شماء  يف  خمتلفة  باأ�شكال 

ن�شائية( وم�شطلح "ال�شباب" يف اأ�شماء 17 جمموعة. با�شتثناء 

ت�شمية  تقاليد  تعتمد  حملية  تن�شيق  جلان  و9  حملًيا  جمل�ًشا   21

اأو  الثوري"  املحلي  "املجل�س  اأو  املحلي"  )"املجل�س  قيا�شية 

كما واأن اأ�شماء 13  "جلنة التن�شيق املحلية للمنطقة الفالنية"(، 
تعمل  التي  للمنطقة  املحافظة/املدينة/  اإ�شم  تت�شمن  جمموعة 

اتخذت  الدرا�شة  قيد  املجموعات  من  العديد  فاإن  ولذا  فيها. 
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4. 2  التوجه االأيديولوجي 

اأ�شئلة  على  الرد  عند  الدرا�شة  قيد  عدة  جمموعات  حتدثت 

اأيديولوجيتها،  توجهاتها،  منظمتك،  عن  "حدثنا  مثل  مبا�شرة 

اإلخ" عن اخللفية الثقافية الأع�شائها، واأ�شارت اإىل تنوع  خلفيات 

واآليات  دواعي  بع�شها  واأبرز  واالأيديولوجية،  الدينية  اأع�شائها 

تاأ�شي�شه. ولكن الغالبية العظمى �شددت اإما على هويتها كمنظمة 

"مدنية" اأو على اأن هدفها هو امل�شاعدة يف بناء "دولة مدنية".

ويف الواقع اإذا كانت هناك اأية �ِشمة م�شرتكة يف طريقة ت�شور )اأو 

تقدمي( هذه املجموعات لنف�شها فهي الغمو�س وااللتبا�س. وتتمثل 

احلالة املدرجة يف العينة التي تو�شح ذلك، يف اأن اأكرث من ثلث 

املجموعات قيد الدرا�شة )�شواء املدنية اأم االإ�شالمية( تتطلع اإىل 

بناء دولة مدنية، غري اأن اأًيا منها ال متتلك روؤية اأو فهمًا وا�شحًا 

اأو من�شجمًا لفحوى هذه الدولة. قد يكون هذا الغمو�س ناجًما عن 

وجود  ب�شبب  بو�شوح  االأيديولوجية  اأهدافها  اإ�شهار  من  اخلوف 

تنظيم الدولة االإ�شالمية يف العراق وال�شام "داع�س" اأو ف�شائل 

ال�شخ�شي  امل�شتويني  على  خطرًيا  تهديًدا  ت�شكل  اأخرى  م�شلحة 

اأجوبة  يف  التباين  يعود  اأن  ميكن  اأخرى،  جهة  ومن  واجلماعي. 

جمموعات عدة من املجتمع املدين امل�شمولة باال�شتبيان مثاًل عن 

اإىل  "االإ�شالم املعتدل هو احلل" و"الدين هلل والوطن للجميع"، 
نظرتها  وا�شحة حتدد  اإىل هوية  املجموعات  افتقار معظم هذه 

فاإن  �شابًقا،  �شري 
ُ
اأ وكما  وا�شح.  ب�شكل  واأيديولوجيتها  واأهدافها 

مالحمه  ي�شتكمل  ومل  جنينية  مرحلة  يف  يزال  ال  منها  العديد 

النهائية حتى االآن.

االأ�شئلة  فاإن  الو�شوح  اإىل  االفتقار  هذا  من  الرغم  على 

التوجهات  حول  املعمقة  املعلومات  بع�س  قدمت  املطروحة 

منظمة   38 لـ  والدينية  وال�شيا�شية  واالجتماعية  االقت�شادية 

 48 الـ  اأ�شل  من  الق�شايا  بهذه  املتعلقة  االأ�شئلة  عن  اأجابت 

االإجابات.  هذه  حتليل  يلي  ما  ويف  باال�شتبيان.   امل�شمولة 

4. 2. 1  االهتمام بامل�ساركة يف الن�ساط ال�سيا�سي

واحلرية  بامل�شاواة  املنادية  ال�شلمية  التظاهرات  ت�شنف  رمبا 

والعدالة التي �شهدتها بداية االنتفا�شة ال�شعبية يف �شوريا من بني 

اأقوى االأحداث ال�شيا�شية العامة يف تاريخ �شوريا احلديث. ولكن، 

�شعود  طابع  امل�شهد  اتخذ  الع�شكرة،  اإىل  الثورة  حتولت  عندما 

ال�شلطة  اأجل  من  تقاتل  التي  امل�شلحة  املجموعات  من  العديد 

بداًل من حتقيق تطلعات املتظاهرين يف زيادة امل�شاواة واحلرية 

باحلرية  ال�شلة  ذات  امل�شطلحات  بع�س  وتكرار  �شيوع  اأن  يبدو 

وال�شباب يهدف اإىل ت�شويق فكرة امتالك ال�شباب للثورة. حيث 

يعترب كثريون من موؤيدي الثورة اأن االنتفا�شة هي "ثورة �شباب" 

اجليل  من  النقي�س  على  التغيري،  يف  مطالبهم  اأخرًيا  رفعت 

للقلق  املثرية  امل�شاألة  ولكن  واملقموع.  وال�شامت  ال�شلبي  املا�شي 

لعبة  كاأدوات يف  املتزايد لهذه امل�شطلحات  هنا هي اال�شتخدام 

ال�شيا�شة اللغوية ملمار�شة �شلطة اأو اإقرار اأو اإقامة �شرعية عمياء 

اأو ق�شرية - وهي ظاهرة ماألوفة اأ�شاًل يف خطاب حزب البعث. 

حيث يو�شع م�شطلح "احتاد" يف اإ�شم معظم منظمات املجتمع 

املدين املزعومة التابعة حلزب البعث، ومن اأمثلتها احتاد الطلبة 

واالحتاد الن�شائي. �شاعدت هذه الت�شمية على التجان�س وت�شنيف 

جميع تلك االأن�شطة يف اإطار كيان واحد �شديد املركزية وُم�شيَطر 

منظمتني  اأن  امل�شطلح  هذا  يف  الالفت  ومن  كبري.  ب�شكل  عليه 

ال�شوريني  الطلبة  "احتاد  اإ�شم  حتت  حالًيا  تعمالن  خمتلفتني 

وترى كلتاهما اأنها تلعب دور البديل عن احتاد الطلبة  االأحرار". 

التابع حلزب البعث. ومبا اأن االأخري مل يعرّب اإطالًقا عن م�شالح 

ذاته  لالإ�شم  اجلديدتني  املنظمتني  هاتني  اختيار  فاإن  الطالب، 

- ورمبا لنطاق العمل ذاته - يعك�س حر�س الطالب على �شمان 

اإ�شماع �شوتهم يف نهاية املطاف. ويعترب �شمان عدم اإيجاد تركة 

البعث متنف�ًشا لها يف هذه الهياكل حتدًيا حا�شًما.  

فاأكرث  اأكرث  املدين  املجتمع  جمموعات  تركيز  حقيقة  اإن  اأخرًيا، 

املحددة  االحتياجات  تلبية  على  والعمل  املناطقية  االأن�شطة  على 

املطروحة فيها، ال ُيعترب مفاجًئا بل نتيجة طبيعية مفهومة للُبعد 

اأدى  ال�شراع  هذا  اأن  اإىل  نظًرا  �شوريا،  يف  لل�شراع  املناطقي 

العنف  وتكثيف  املناطق  بني  التباينات  زيادة  اإىل  اندالعه  منذ 

تقييد حرية احلركة  وتزايد  القائم على متييز مناطقي وحملي 

عما  ف�شاًل  امل�شاعدات،  وت�شيي�س  االأمنية  االعتبارات  ب�شبب 

املعززة  الالمركزية  التوجهات  مل�شالح  فر�س  من  بها  يرتبط 

ا على  دولًيا. ولكن الرتكيز على بوؤر ن�شاط حملية قد ينطوي اأي�شً

الن�شطاء  قدمها  التي  االأمثلة  واأحد  مناطقي.  انق�شام  خماطر 

خمتلفة  حملية  جمال�س   5 اأن  تفيد  واقعة  اإيراد  ذلك،  الإي�شاح 

تدعمها اإحدى املنظمات الدولية تلقت دورات تدريب على اإدارة 

املوؤ�ش�شات خمتلفة متاًما عن بع�شها. والنتيجة ح�شب ما يدعي 

اأولئك الن�شطاء اأن هذه املجال�س الـ5، التي ت�شتطيع تويل دور يف 

مياًل  اأكرث  ت�شبح  قد  بديل حكومي،  �شوريا يف غياب  احلكم يف 

فكرة  اأن  ومع  امل�شرتك.  التن�شيق  من  بداًل  م�شتقل  ب�شكل  للعمل 

الالمركزية لي�شت �شيئة بحد ذاتها، فاإنها يف الو�شع الراهن ويف 

ظل غياب منظومة �شبط عام، ال تخدم �شوى اأغرا�س تق�شيمية.
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والعدالة. اأما اليوم، فاإن اجلماعات املت�شددة متار�س القمع على 

يف  �شعًيا  ال�شوري  النظام  مثل  مثلها  املدين  املجتمع  جمموعات 

اإبقائها بعيدًة عن احلياة ال�شيا�شية ودفعها باجتاه تبّني هويات 

)وبالتايل  ال�شراع  اأمد  اإطالة  �شاأنه  من  وهذا  اإثنية.  اأو  دينية 

�شلطة اجلماعات املت�شددة( واحلّد من اأية جهود ملحا�شبتها على 

اأفعالها.

جمتمع  منظمة  "نحن  ملقولة:  قبولها  م�شتوى  عن  ال�شوؤال  وعند 

املجال  نعمل( يف  اأن  املمكن  من  )اأو  ونعمل  مدين غري حكومية 

ال�شيا�شي"، وافقت 12 من اأ�شل 39 جمموعة اأجابت عن ال�شوؤال، 

وقالت 10 اأنها غري متاأكدة و17 اأنها غري موافقة. 

ال�شكل 11: اهتمام جمموعات املجتمع املدين بامل�شاركة يف العمل ال�شيا�شي

يف  بالفعل  ن�شطة  اأنها  نف�شها  ت�شنف  التي  املجموعات  اأحالت 

اهتمامها بال�شيا�شة  – ت�شكل املجال�س املحلية ثلثها–  ال�شيا�شة 

احلكم  الإنهاء  العمل  بع�شها  يريد  باحلوكمة:  تتعلق  ق�شايا  اإىل 

ب�شكل  احلكم  يف  امل�شاركة  يف  االآخر  البع�س  ويرغب  املركزي، 

النوع  هذا  يتطلب  قد  �شوريا  يف  الو�شع  اأن  الباقي  ويعتقد  عام، 

من التدخل ال�شيا�شي امل�شتند اإىل املجتمع املدين. وبينما قالت 3 

من هذه املجموعات اأنها ال ت�شتلهم الدين يف تعريف نف�شها، فاإن 

الغالبية اعتربت نف�شها اإ�شالمية، وب�شكل اأو باآخر ميكن اأن يعتقد 

البع�س اأنها تن�شوي حتت راية االإ�شالم ال�شيا�شي اأو ترتبط به. 

 – اأنها غري �شيا�شية  التي �شنفت نف�شها على  عزت املجموعات 

جمل�س حملي واحد فقط، وينق�شم الباقي باأعداد مت�شاوية تقريًبا 

اإىل  ال�شيا�شي  بالن�شاط  اهتمامها  عدم  ومدين-  اإ�شالمي  بني 

ح�شب  الرغبة يف البقاء على احلياد ل�شمان اأنها على "حق" - 

االإن�شان  حقوق  عن  الدفاع  من  اأن�شطتها  تفاوتت  حيث  اأقوالها. 

امل�شاعدة  على  احل�شول  يف  املواطنني  وحق  الن�شاء  وحقوق 

اجلدير  ومن  االنتخابات.  مراقبة  اإىل  االإن�شانية  واالإغاثة 

باالهتمام اأن جمموعات كثرية منها ن�شطة �شيا�شًيا بالفعل عرب 

كفاحها لو�شع اأ�شحاب ال�شلطة قيد امل�شاءلة عن اأفعالهم، ولكنها 

يف الوقت نف�شه ترتدد يف اإعالن نواياها ال�شيا�شية. 

التي  املجموعات  من  العظمى  الن�شبة  فاإن  �شديد  وباخت�شار 

توجهها  عن  اال�شتبيان  �شوؤال  عن  اأجابت  الدرا�شة  �شملتها 

االأحوال.  اأح�شن  يف  مرتددة  اأو  �شيا�شية  لي�شت  باأنها  ال�شيا�شي 

والتوجهات  اأوردتها  التي  االأ�شباب  من  انطالًقا  يتبني  ولكن 

اأن جمموعات عدة منها  اأو االإ�شالمية املعتدلة ملعظمها،  املدنية 

مهتمة  غري  اأو  �شيا�شية  لي�شت  اأنها  على  نف�شها  تقدمي  اختارت 

�شواء  احلاكمة،  ال�شلطة  من  لنف�شها  حماية  ال�شيا�شي  بال�شاأن 

اأكانت النظام اأو املجموعات املت�شددة وامل�شلحة التي �شتمنع من 

جهة اأخرى اأي �شكل من اأ�شكال املجتمع املدين اأو �شلطة القانون 

التي قد ت�شعها قيد امل�شاءلة. يبدو اأن هذا ينطبق ب�شكل خا�س 

اإىل  بالن�شبة  اأما  املنادية بدولة املواطنة.  على بع�س املجموعات 

يف  بالن�شاط  م�شتقباًل  الراغبة  اأو  فعلًيا  النا�شطة  املجموعات 

املجال ال�شيا�شي، فاإن احلوكمة هي ق�شيتها الرئي�شة بكل و�شوح. 

وقد  احللبة.  هذه  على  ت�شيطر  االإ�شالمية  اجلماعات  اأن  ويبدو 

اأقل  اأنها  واإىل حقيقة  االأف�شل من جهة  اإىل متويلها  ُيعزى ذلك 

 عر�شة للقمع من املجموعات امل�شلحة املت�شددة من جهة اأخرى.

اإن معظم املجموعات التي اّت�شم موقفها بالرتدد ب�شاأن ما اإذا كانت 

اأم ال هي املجال�س املحلية )ومنظمات  تريد العمل  يف ال�شيا�شة 

املجتمع املدين( التي ال تبدي انتماًء دينيًا بل مواطنيًا. وقد عزا 

البع�س �شكوكها وترددها اإىل الو�شع احلايل واآليات تغريه واالآثار 

اآخرون ذلك  التغريات، فيما عزا  التي قد ترتتب على مثل هذه 

- ومن �شمنهم معظم املجال�س املحلية - اإىل افتقارها اإىل روؤية 

وا�شحة يف هذا ال�شدد. وتعتقد البقية اأن ثمة حاجة يف امل�شتقبل 

اإىل العمل على تعزيز احلكم الدميقراطي. ولكن ال�شبب الكامن 

خلف الت�شابه البادي لكثري من املجموعات التي ذكرت اأنها "غري 

�شيا�شية" هو ترددها من اإعالن الرغبة يف العمل ال�شيا�شي. 

"»°SÉ«°ùdG  ∫ÉéŸG  ‘  (πª©f  ¿CG  øµªŸG  øe  hCG)  πª©fh   á«eƒµM  ÒZ  Êóe  ™ªà›  áª¶æe  øëf"

≥aGƒeócCÉàe ÒZ≥aGƒe ÒZ

31%26%44%
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4. 2. 2 الروؤية االقت�سادية 

الدائر  ال�شراع  اأبعاد  اأهم  اأحد  االقت�شادي  اجلانب  يكون  رمبا 

املحلية  احلرب  اقت�شادات  باأن  االأمر  يتعلق  ال  اليوم.  �شوريا  يف 

فح�شب،  �شوريا  يف  العنف  اإدامة  اإىل  ت�شعى  والدولية  واالإقليمية 

ال�شكل 12: التوقعات االقت�شادية ملجموعات املجتمع املدين قيد الدرا�شة

الرا�شخة  بامل�شالح  االأهمية  من  نف�شه  بالقدر  ا  اأي�شً يتعلق  بل 

الهادفة اإىل تطبيق �شيا�شات اقت�شاد ال�شوق احلرة الراديكالية، 

بيئة  اأف�شل  املتطرف  العنف  اأو  االأزمات  اأوقات  تعترب  التي 

اإزاء  كبرية  "�شدمة"  بـ  لرواجها، وذلك عندما ي�شاب االأعداء 

لقبول  اال�شتعداد  اأمّت  على  ي�شبحون  وبالتايل  التحديات،  حجم 

اأية و�شفة اقت�شادية )Klein 2010(. لذا ُطرح على جمموعات 

"نحلم  التالية:  للمقولة  قبولها  م�شتوى  اأن حتدد  املدين  املجتمع 

ب�شوريا ترتكز على مبادىء ال�شوق واحلرية".  

وافقت 14 جمموعة من اأ�شل 39 ممن اأجابت عن هذا ال�شوؤال، 

اأن  اإىل  ذلك  ي�شري   .6 ورف�شتها  متاأكدة  غري  باأنها   19 واأجابت 

قرابة ن�شف املجموعات لي�شت على بّينة من النموذج االقت�شادي 

الذي توّد روؤيته يف �شوريا. حيث يعتقد البع�س اأن مثل هذا القرار 

اأن ي�شتند اإىل حاجة البالد وم�شتوى التنمية، بينما يعتقد  ال بد 

ويقول  ُمر�ٍس،  اقت�شادي  اأداء  ذات  �شوريا  اأن  االآخر  البع�س 

قبل  واجتماعية  اقت�شادية  تهيئة  اإىل  حتتاج  �شوريا  اأن  اآخرون 

االإقدام على هذه اخلطوة، واأعلنت البقية اأنه لي�س لديها ما يكفي 

من املعلومات املتعلقة باملو�شوع من اأجل اتخاذ قرار �شليم. 

تربط جمموعات املجتمع املدين الداعمة لنموذج اقت�شاد ال�شوق 

للنموذج  حّد  و�شع  �شرورة  العوامل:  من  بعدد  خيارها  احلرة 

وت�شريع  تنوع  من  تنطلق  روؤية  احلاكم،  املركزي  اال�شتبدادي 

التنمية االقت�شادية، ال�شعي اإىل تعزيز تكافوؤ الفر�س مع احلفاظ 

على االإنتاج املحلي و�شمان زوال التعدي اأو اال�شتغالل. باالإ�شارة 

اإىل النقطتني االأخريتني، ترى املجموعات التي تقف �شد منوذج 

اقت�شاد ال�شوق احلرة اأن الظلم وعدم امل�شاواة جزٌء ال يتجزاأ من 

نظام هذه ال�شوق وتخ�شى من اإهمال وا�شتغالل الفقراء - الذين 

ب�شكل  واملواطنني  ال�شكان-  غالبية  اعتباراتها  ح�شب  ي�شكلون 

بالق�شايا  لن�شاطها  �شاأن  ال  اأن  اأخرى  جمموعات  واأفادت  عام. 

ا لهذا ال�شوؤال.  االقت�شادية، واأعطت باملقابل ت�شنيًفا منخف�شً

من اجلدير باالهتمام مالحظة اأنه رغم التباينات ب�شاأن النموذج 

اأجوبة  اإليها  اأ�شارت  التي  �شوريا  املف�شل تطبيقه يف  االقت�شادي 

مفاهيم  على  ركز  معظمها  فاإن  املدين،  املجتمع  جمموعات 

امل�شاواة والتنمية و�شرورة �شمان ذلك كخطوة اأوىل للتغلب على 

الفقر امل�شت�شري يف مناطقها.

4. 2. 3  التوجه الديني 

على  كبري  قلق  م�شدر  باإ�شمه  واالإرهاب  الدين  م�شاألة  اأ�شبحت 

امل�شلحة  اجلماعات  �شلطة  متدد  جراء  من  العاملي  ال�شعيد 

املقاتلني  اأو  االأجنبية  اجلهادية  اجلماعات  �شواء   - املت�شددة 

املحليني- يف خمتلف اأنحاء �شوريا. لقد ُكتب الكثري عن التقدم 

اأ�شباب  الع�شكري لهذه املجموعات على االأر�س. وُكتب اأكرث عن 

وجود جمتمعات حا�شنة لها يف العديد من املناطق التي خ�شعت 

ل�شيطرتها. ولكن ال يوجد حتى االآن حتليل واٍف عن جمموعات 

هذه  مقرتيف  م�شاءلة  على  القادرة  ال�شلمية  املدين  املجتمع 

املمار�شات باإ�شم الدين واإن�شاء قاعدة حكم ملواجهة جتاوزاتهم. 

ا �شوى فهم حمدود للتوجه الديني لهذه املجموعات  وال يوجد اأي�شً

قيد  املجموعات  على  ُطرح  ولذا  �شيا�شاتها.  مع  يتفاعل  وكيف 

"االإ�شالم  الدرا�شة اأن حتدد م�شتوى قبولها للعبارتني التاليتني: 

ال�شيا�شة"  عن  الدين  ف�شل  "�شرورة  و  احلل"  هو  املعتدل 

)ماأخوذة عن القول العربي: "الدين هلل والوطن للجميع"(.

اأ�شل  من   )%60 )اأي  جمموعة   21 وافقت  فقد  اآنًفا،  اأ�شري  كما 

اأجابت عن هذا ال�شوؤال على كلتا املقولتني املتعار�شتني. وال   35

�شك يف اأن االفتقار اإىل هوية وا�شحة اجتماعًيا و�شيا�شيًا وفكرًيا 

اأو اخلوف من االإف�شاح عن طبيعتها املواطنية  - مما قد يهدد 

"ájô◊Gh  ¥ƒ°ùdG  ÇOÉÑe  ≈∏Y  õµJôJ  ÉjQƒ°ùH  º∏ëf"

≥aGƒeócCÉàe ÒZ≥aGƒe ÒZ

49% 36%15%
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معر�س  ويف  امللتب�س.  املوقف  هذا  اأ�شا�س  يكون  قد   - م�شتقبلها 

ردها على اأ�شئلة مبا�شرة عن اأيديولوجيتها وخلفيتها، اأفادت قلة 

 
13

قليلة جًدا فقط عن وجود خلفية دينية لها.

"á°SÉ«°ùdG  øY  øjódG  π°üa  IQhô°V"

≥aGƒeócCÉàe ÒZ≥aGƒe ÒZ

79%18%3%

"π◊G  ƒg  ∫óà©ŸG  ΩÓ°SE’G"

≥aGƒe≥aGƒe ÒZ

76%24%

ال�شكالن 13 و14: موؤ�شرات التوجه الديني ملجموعات املجتمع املدين

"االنتماء  تعزز  اأنها  على  بو�شوح  نف�شها  جمموعات   6 و�شّنفت 

بينما �شّنفت جمموعة  املواطني" كبديل عن "االنتماء الديني"، 

واحدة فقط نف�شها بو�شوح على اأنها اإ�شالمية. اإال اأن حتليل الرد 

اأن  اأظهر  ال�شيا�شة؟"  يف  االإ�شالم  دور  ترى  "كيف  �شوؤال  على 

رمبا  جمموعة  و23  فعاًل  مدنية  تكون  رمبا  جمموعة   24 حوايل 

املجموعات  توّجه  تقومي  ال�شعب  من  كان  وقد  اإ�شالمية.  تكون 

املتبقية نظًرا اإىل كمية املعلومات املحدودة التي قدمتها يف هذا 

االإطار.  

جمموعة   28 اأن  حدة  على  مقولة  كل  على  الردود  تقومي  وُيبنّي 

اأجابت عن ال�شوؤال اعتربت "االإ�شالم املعتدل هو احلل"، بينما مل 

توافق 9 جمموعات على ذلك. وعلى الرغم من �شهولة افرتا�س 

اأن  اإال  التوجه،  اإ�شالمية  املقولة  هذه  اأّيدت  التي  املجموعات  اأن 

الواقع لي�س كذلك بال�شرورة، فهذه املجموعات كلها ت�شكلت يف 

عام 2013، اأي عندما �شيطر تنظيم الدولة االإ�شالمية "داع�س" 

 5 اأّيدت  وقد  باأكملها.  مدن  على  اأخرى  مت�شددة  وجمموعات 

جمموعات العبارة كرّد فعل على دعم تنظيم الدولة االإ�شالمية 

املجموعات  هذه  لدعم  املناق�س  املت�شدد  لالإ�شالم  "داع�س" 
لالإ�شالم املعتدل. من ناحية اأخرى، وافقت جمموعات عدة على 

العبارة من منظور ديني، اإذ اعتربت 5 منها اأن االإ�شالم املعتدل 

ال يتعار�س مع احلرية، و�شّرحت 7 اأخرى مبوافقتها ان�شجاًما مع 

جمموعات  هناك  اأن  اإال  وتطلعاتها.  واأهدافها  ونظرتها  هويتها 

املجتمع  طر 
ُ
اأ �شمن  العي�س  اإىل  حتيل  باأنها  العبارة  ف�ّشرت 

واأدبياته فقط ولي�س اإىل ممار�شة �شيا�شية اأو�شع، بينما اعتقدت 

6 جمموعات اأنه من البديهي اأن يكون االإ�شالم املعتدل حاًل من 

اأكرثية املجتمع يف  اأن امل�شلمني ي�شكلون  الناحية ال�شيا�شية طاملا 

�سوريا.

بالتحديد،  االأخرية  العبارة  املرتتبة على  االآثار  كان اخلوف من 

وراء عدم موافقة اأو تردد العديد من املجموعات االأخرى يف تاأييد 

اإىل  واأ�شارت جمموعات  املعتدل هو احلل".  "االإ�شالم  اأن  فكرة 

غياب فهم م�شرتك ملاهية "االإ�شالم املعتدل". ويعتقد العديد من 

الن�شطاء االآخرين اأن غمو�س الفكرة قد يكون مقدمة لال�شتغالل 

اأنه ال يتعني  واال�شتبداد. بينما تعتقد جمموعات اأخرى بب�شاطة 

خلط الدين مع ال�شيا�شة، وتقرتح اأقلية منها اأنه لي�س ثمة م�شكلة 

قيادتهم  اأن  رغم  ال�شيا�شية،  القيادة  زمام  التكنوقراط  بتويل 

لي�شت اخليار االأف�شل بال�شرورة. 

التي  اأما بخ�شو�س عبارة "�شرورة ف�شل الدين عن ال�شيا�شة"، 

تتعار�س متاًما مع العبارة االأوىل، فقد وافقت عليها 30 جمموعة 

واأ�شارت  ب�شدة.   1 وعار�شت  منها   7 وترددت   ،38 اأ�شل  من 

املجموعات التي وافقت اإىل �شرورة احرتام وجود طوائف وديانات 

اأخرى يف �شوريا، واأهمية ان�شمام اجلميع اإىل جهود اإعادة بناء 

البالد، واأهمية االعرتاف باأن الدين لي�س معياًرا للحكم. واأ�شارت 

تلك املرتددة اأو غري املوافقة من جهة اأخرى اإىل اأنها م�شاألة مثرية 

للجدل يتعني على ال�شعب البت بها. ويف �شوء ما �شبق، مل نتو�شل اإىل 

 فهم وا�شح بخ�شو�س التوجه الديني للمجموعات قيد الدرا�شة.

 ركز هذا البحث على روؤية جمموعات املجتمع املدين الدينية وتفاعلها مع ال�شيا�شة. 
13

وال يتطرق اإىل اخليارات الدينية ال�شخ�شية الأع�شاء املجموعة حيث اأن ذلك لي�س جزًءا 

من �شيا�شتها العامة.
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وطني اأو اجتماعي اأو �شيا�شي اآخر.

ال  التي  املجموعات  بني  االجتاه ال�شائع  هو  الفكري  اخلط  هذا 

تربز الطابع الديني مرجعّيًة لها - اإمنا الطابع املواطني - وتلك 

ال�شغط  وجمموعات  االإن�شان/املراأة،  حقوق  جمال  يف  العاملة 

والتعبئة  ال�شالم  وتعزيز  النزاعات  ف�ّس  جماالت  يف  العاملة 

يف وجه طغيان كل من النظام واملجموعات املت�شددة  امل�شلحة.

ال�سريعة االإ�سالمية

دميقراطية مف�شلة  اإىل  يدعو  الذي  االإ�شالمية  ال�شريعة  نظام 

وفق خ�شو�شيات الواقع ال�شوري.

واالنتخابات  القرارات  اأن  اإىل  التفكري  من  النمط  هذا  يذهب 

اجلميع،  اإىل  بالن�شبة  االأهمية  من  نف�شها  الدرجة  على  لي�شت 

املثال  �شبيل  على  ي�شم  املجتمع  من  حمدًدا  جزًءا  تهّم  واإمنا 

بني  �شائع  وهو  املثقفة.  املتعلمة والنخبة  والفئة  املجتمع  قادة 

اجلماعات التي حتمل هوية "اإ�شالمية معتدلة" ال توؤمن بف�شل 

الدين عن ال�شيا�شة، وتفرت�س اأن املجتمع ال�شوري لي�س م�شتعًدا 

املبادئ  هذه  على  الدويل  التفاهم  مع  وتتعامل  للدميقراطية، 

الكثري  ويتبنى  ال�شورية.  الثقافة  اأنه فكرة غربية بعيدة عن  على 

التقييدية  �شيا�شاته  الفكري يف  املحلية هذا اخلط  املجال�س  من 

املجموعات  املحلي وممثلي  املجتمع  لقادة  الت�شويت  على حقوق 

الثورية.

مزيج من االجتاهني 

واحلرية،  الدميقراطية  مع  يتعار�س  ال  اأنه  ترى  لالإ�شالم  روؤية 

وتعتربه مبثابة نظام اأر�شى اآليات لتعزيز وحماية حقوق املواطنني 

وواجباتهم.

واحلرية  الدميقراطية  مفاهيم  وعمل  تعريف  يختلف اأ�شلوب 

املدين،  املجتمع  جمموعات  تعتمده  الذي  والعدالة  وامل�شاواة 

ا بني  وي�شوده الغمو�س لي�س بني جمموعة واأخرى فح�شب، بل اأي�شً

اأع�شاء املجموعة الواحدة. وتبني اأن غالبية جمموعات الدرا�شة 

داخل  الغمو�س  هذا  وينعك�س  التفكري،  من  النمط  هذا  تلتزم 

التنوع،  املراأة،  م�شاركة  الدميقراطية،  )م�شتوى  الهيكلية  بنيتها 

واخلوف  املعريف  النق�س  اإىل  غالًبا  ال�شبب  ويعود  احلرية(. 

م  حُترِّ م�شلحة  جماعات  اأيدي  على  لال�شطهاد  التعر�س  من 

ال  بب�شاطة  ولكنهم  االأفكار  بهذه  اآخرون  ويوؤمن  املفاهيم.  هذه 

يف�شلونها يف �شيغتها احلالية. ففي حني ُتقّر غالبية املجموعات 

ينبغي  ال  باأنه  كثريون  يطرح  املثال،  �شبيل  احلرية على  باأهمية 

4. 2. 4  قيم الدميقراطية واملواَطنة

اإىل  اأيديولوجي  �شراع  هو  اليوم  �شوريا  يف  املحتدم  ال�شراع 

واحلرية  وامل�شاواة  الدميقراطية  تعريف مفاهيم  ولكن  ما.  حد 

واملواَطنة والعدالة تختلف وتتباين، لي�س بني جمموعات املجتمع 

كل  بجالء  تعار�س  التي  املت�شددة  امل�شلحة  واملجموعات  املدين 

املدين  املجتمع  جمموعات  بني  ا  اأي�شً بل  فح�شب،  املفاهيم  هذه 

واملجموعات  املدين  املجتمع  جمموعات  وبني  املحلية،  واملجال�س 

املحلية،  واملجتمعات  املدين  املجتمع  جمموعات  وبني  امل�شلحة، 

وبني جمموعات املجتمع املدين واملحاكم الدينية، وبني جمموعات 

املجموعة  اأع�شاء  �شمن  وحتى  بل  بينها،  ما  يف  املدين  املجتمع 

املدنية الواحدة.

واملواَطنة  الدميقراطية  قيم  فهم  اإىل  الدرا�شة  هذه  �شعت  لذا، 

التي تتبناها املجموعات التي خ�شعت للدرا�شة عن طريق طرح 

اأو اختالفها مع  اتفاقها  اإىل معرفة مدى  للتو�شل  االأ�شئلة عليها 

العبارات التالية:

n "نحن نريد �شوريا دولة موؤ�ش�شات دميقراطية "

n "نوؤمن ب�شوريا دولة تعددية – لدى كل املواطنني واملواطنات  

نف�س احلقوق والواجبات"

n "نوؤمن بامل�شاواة بني الرجل واملراأة"

عدا  جميعها،  املجموعات  واأّيدت  للغاية.  اإيجابية  الردود  كانت 

تقريًبا  واأّيد اجلميع  وامل�شاواة،  الدميقراطية  مفاهيم  واحدة، 

وتبّنى  واحدة(،  حالة  )با�شتثناء  والن�شاء  الرجال  بني  امل�شاواة 

واملواَطنة  التنوع  مفاهيم  امل�شاواة  قدم  على  تقريًبا  اجلميع 

)با�شتثناء حالة واحدة اأي�شًا(. ولكن هذا ال ي�شري بال�شرورة اإىل 

اإذ  الذكر،  �شابقة  الق�شايا  املجموعات جتاه  لهذه  روؤية م�شرتكة 

ا�شتطاع اأع�شاء فريق "بدائل" املتواجدون على االأر�س اكت�شاف 

فروق بني طريقة فهم وتعريف كل من هذه املجموعات للمبادئ 

اأّيدت  قد  املجموعات  معظم  اأن  من  وبالرغم  ال�شابقة.  الثالثة 

هذه املفاهيم، اإال اأنها باملقابل عّرفتها ب�شوٍر خمتلفة، وفًقا الأحد 

اجتاهات التفكري ال�شائدة التالية:

االتفاقيات الدولية

الدولية، والوثائق  واالتفاقيات  االإن�شان،  الدويل حلقوق  االإعالن 

االأخرى ذات ال�شلة التي حتمي حقوق املواطنني دون اأي متييز 

انتماء  اأي  اأو/و  العرق  اأو  اللون  اأو  الدين  اأو  اأ�شا�س اجلن�س  على 
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الدميقراطية واملواَطنة وامل�شاواة بني اجلن�شني واحلرية. فالنق�س 

املعريف بجوهر هذه االأفكار ال يقل اأهمية عن ذلك. كما يعترب نق�س 

القدرات واالأدوات واآليات العمل عليها وتطويرها ق�شية حا�شمة 

اأخرى. وهذه االأخرية لي�شت م�شكلة طاملا يبقى الرتكيز قائًما على 

كق�شية  الدميقراطية   فلناأحذ  االختيار.  وحرية  االإن�شان  حقوق 

املجموعات   من  الكثري  اأن  رغم  البحث:  ب�شاط  على  مطروحة 

كبرًيا  عدًدا  فاإن  متوفر،  نظام  اأف�شل  باأنها  اأقرت  الدرا�شة  قيد 

حت�شني. اإىل  وحتتاج  العيوب  من  تخلو  ال  اأنها  اإىل  اأ�شار   منها 

 4. 3 الديناميات

4. 3. 1  م�سادر التمويل

مموليها"  لغة  املدين  املجتمع  جمموعات  "تتحدث  عبارة  اإن 

حني  ففي  االأر�س.  على  النا�شطني  بني  ال�شائع  الت�شور  تعك�س 

اإطار  يف  املدعومة  املدين  املجتمع  منظمات  على  ذلك  قد ي�شح 

بع�س  وعلى  وا�شع،  اأيديولوجي/ديني  توجه  ذا  خطاًبا  تبنيها 

فاإنه  االقت�شادية،  الدوافع  ذات  اأو  امل�شّي�شة  املحلية  املجال�س 

بهدف  الدرا�شة،  هذه  حتلل  معممة.  ظاهرة  بال�شرورة  لي�س 

فهم "تبعية" جمموعات املجتمع املدين، �ُشبل تلقي الكثري منها 

للدعم، وطبيعته وم�شدره، وَمن هي الفئات التي حت�شل عليه.

على الرغم من احتمال عدم دقة اأجوبة جمموعات كثرية، نظًرا 

بتقومي  البحث معني  فاإن هذا  املطروحة،  اإىل ح�شا�شية الق�شية 

من   )%41( جمموعة   39 �شرحت  فقد  وردت.  كما  االإجابات 

اإىل هذا  اإ�شافة  مالًيا.  دعًما  تتلقى  اأنها  الدرا�شة  قيد   94 اأ�شل 

 8 اأ�شارت  االأدنى"،  "باحلد  الذي اعتربه معظمها  املايل  الدعم 

واأفادت  تلقيها تدريًبا ودعًما يف جمال بناء القدرات.  اإىل  منها 

هو  كما  واحلكومة  املجتمع  ح�شاب  على  لالأفراد  احلريات  منح 

احلال يف الغرب.

التطرف

الدميقراطية  اإىل مفاهيم  املت�شدد  االإ�شالمي  اخلط  ينظر 

ويروج  باهلل،  و�شرك  كفر  اأنها  على  والعدالة  وامل�شاواة  واحلرية 

للنزعة الت�شلطية بهدف اإدامة �شلطته بوا�شطة اخلطاب الديني 

املت�شدد.

اخلط  هذا  الدرا�شة  �شملتها  من املجموعات التي  تتبّنى اأي  ال 

لها با�شتثناء  ملزم  غري  اأنه  اأقلها  لي�س  الأ�شباب  التفكري،  من 

اجلمعيات اخلريية اأو املوؤ�ش�شات الواقعة حتت �شيطرة املت�شددين 

وتتبنى بالتايل خطاًبا مت�شددًا يف دعوتها.

توّلت جمموعات م�شلحة عدة زمام ال�شلطة يف مناطق وا�شعة من 

�شوريا يف االآونة االأخرية. وبالن�شبة اإىل بع�شها، فاإن بناء الدولة 

ال�شورية على اأ�شا�س �شيادة القانون يعني احتمال م�شاءلتها عن 

تتمتع فيها  التي قد ال  ال�شابقة  العي�س  والعودة اىل �شبل  اأفعالها 

مب�شتوى عي�شها احلايل من حيث ال�شلطة والدخل والقوة. لذلك، 

لي�س م�شتغرًبا �شعي هذه املجموعات امل�شلحة - مت�شددة اأم ال - 

اإىل تعزيز �شلطتها عرب قمع اأي �شكل مهم للحرية والدميقراطية 

واملواطنة بالتوازي مع خطاب عنيف التوجه �شد هذه املفاهيم. 

اأمام  نف�شها  املدين  املجتمع  من  كثرية  جمموعات  ترى  ولذلك 

خيارات ثالثة: اإما حتمل ا�شطهاد املجموعات امل�شلحة، اأو العمل 

على هذه املفاهيم يف اخلفاء، اأو جتنب اخلو�س فيها كلًيا.

من  املدين  املجتمع  ملنظمات  العنيف  القمع  اأن  القول  خال�شة 

نهو�س  اأمام  الوحيدة  العقبة  لي�س  امل�شلحة،  املجموعات  قبل 
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ال�شكل 15: الدعم الذي تتلقاه جمموعات املجتمع املدين
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اإىل  بالن�شبة  اأما  ذلك.  يف  امل�شاعدة  اأو  بنائها  اإعادة  يف  ولي�س 

اأن نرى بع�س من غطته  جمموعات املجتمع املدين، فمن املقلق 

هذه الدرا�شة منها، رغم اأنه يعترب االأقوى، مرتوك دون م�شاعدة 

يحكمها  ظروف  ظل  يف  واال�شتمرار  البقاء  على  قادًرا  جتعله 

التطرف على نطاق وا�شع.

دقيًقا  مقيا�ًشا  متثل  ال  التمويل  م�شادر  باأن  عام  اإقرار  وثمة 

3 فقط  اأن  "تبعية" جمموعات املجتمع املدين. ولكن مبا  لتقومي 

 3 عن  واأفيد  فرن�شا(  يف  و1  تركيا  يف   2( قانونًيا  منها م�شجلة 

اأخرى م�شجلة يف �شوريا )1 لدى املجل�س املحلي يف حمافظة حلب 

 فال يتبقى لدينا من و�شائل 
15

و1 يف مدينة حلب و1 يف الرقة(،

تقومي "تبعية" املجموعات �شوى التمويل اإىل جانب دائرة عملها 

وهويتها. وعلى الرغم من اأن ما �شبق ال ي�شمح با�شتنتاج حا�شم 

التمويل  فاإن ق�شية  والهوية،  االأن�شار  دائرة  انطالًقا من حتليل 

ت�شمح بت�شجيل 3 مالحظات مهمة يف هذا ال�شاأن:

املناطق غري  التمويل م�شاألًة ح�شا�شًة جًدا ودقيقة يف  يزال  ال   n

اخلا�شعة ل�شيطرة النظام. ويتم التقيد ب�شرية �شارمة على هذا 

ال�شعيد، رمبا ل�شبب اأو اأكرث من االأ�شباب الثالثة البارزة التالية: 

"التبعية/التمثيل"  )تتمتع  اأن�شارها  دائرة  فقدان  من  اخلوف 

باأهمية خا�شة ال �شيما على �شعيد الدين واالأيديولوجيا، وتلعب 

اأو  االأن�شار  دائرة  ك�شب  يف  فّعااًل  دوًرا  وال�شائعات  االأقاويل 

فقدانها(، واخلوف من انتقال الدعم اإىل جهات اأخرى، واحرتام 

تف�شريات  وثمة  ال�شرية.  املانحة يف احلفاظ على  رغبة اجلهات 

العزوف عن تقدمي  املثال جمرد  �شبيل  اأخرى ممكنة منها على 

اإحدى الق�شايا املهمة وامل�شرتكة هنا  مثل هذه املعلومات. ولكن 

هذا  مع  التعامل  �شرورة  جانب  اإىل  املانحة،  اجلهات  اأن  هي 

التاأكد  ا اإىل  اأي�شً املو�شوع بدقة ووفًقا الأف�شليات املتلقي، حتتاج 

من اأن جمموعات املجتمع املدين تطبق ال�شفافية. 

غالًبا  تتمثل  االأكرب  امل�شكلة  ولكن  كافًيا،  التمويل  يكون  ال  قد   n

يف الطريقة غري الفعالة وغري املجدية وغري امل�شتدامة يف املنح 

املتحدة  االأمم  واأنفقتها  قّدمتها  التي  فامل�شاعدات  واالإنفاق. 

اأكرب  من  تعترب  �شوريا  يف  الدولية  احلكومية  غري  واملنظمات 

 United Nations Office( عمليات امل�شاعدة يف التاريخ احلديث

 ،)for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2013

 نظًرا اإىل عرقلة  و/اأو حظر ت�شجيل الكثري من جمموعات املجتمع املدين يف �شوريا 
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�شورية  مدين  جمتمع  منظمة  على  العثور  جًدا  النادر  من  فاإنه  االنتفا�شة،  اندالع  قبل 

م�شجلة نا�شطة يف املناطق التي ال ت�شيطر عليها احلكومة. ونظًرا اإىل اأن هذه املجموعات 

قد  ولكنها  لدى احلكومة،  تكون م�شجلة  اأن  املحتمل  االنتفا�شة، فمن غري  تاأ�ش�شت بعد 

تكون م�شجلة لدى كيانات اأخرى.

دعًما  تتلقى  اأنها   4 وذكرت  لوج�شتي،  دعم  بتلقي  جمموعات   5

اإعالمًيا. وهذا يعني اأن الـ 59% الباقية من جمموعات الدرا�شة 

ال تتلقى اأي �شكل من اأ�شكال الدعم )ال�شكل 15(.

تدبرت  التي  املدين  املجتمع  جمموعات  و�شع  حتليل  من   يتبني 

ميول  ذات  منها   12 اأن  الدعم،  بع�س  على  احل�شول  اأمر 

 )2( والرقة   )2( حلب  من  املجموعات  هذه  وتتخذ  اإ�شالمية. 

 7 وهناك  لها.  مقًرا   )1( الزور  ودير   )1( وحماة   )6( واإدلب 

هذه  وتتخذ  مدنية.  ميول  لها  متوياًل  تلقت  من املجموعات التي 

املجموعات من الرقة )3( ومن حلب )3( مقًرا لها، ويعمل ما 

تبقى منها يف مناطق خمتلفة. اأما التوجه االأيديولوجي/الديني 

ملا تبقى من املجموعات التي تلقت متوياًل فغري معروف.

اأجابت قلة قليلة من املجموعات عن �شوؤال يتعلق بهوية مموليها، 

اأو  اإ�شارة عامة اإىل منظمات دولية  بينما اأعطى معظمها جمرد 

حملية. وذكر العديد منها تلقيه حتويالت مالية من اأفراد يعي�شون 

التي  املحافظات  اأو  املناطق  اإىل  اأ�شولهم  وتعود  االآن يف اخلارج 

تعمل فيها. وذكر نا�شطون من جمموعات النقا�س اململكة العربية 

ال�شعودية واأوروبا كم�شدر للتمويل، بينما ُذكرت يف اال�شتبيانات 

ال�شويداء واإدلب واملناطق الكردية يف ريف حلب ال�شمايل كوجهة 

ووجهة  التمويل  م�شادر  دول  قائمة  اأن  يف  �شك  ال  للتحويالت. 

التفا�شيل  ولكن  االإجابات،  اإليه  اأ�شارت  مما  اأطول  حتويالتها 

تختبئ وراء م�شطلح "متويل حملي". واأفادت 4 جمموعات باأنها 

�شوريني  اأعمال  ورجال  املحلية  التن�شيق  جلان  من  متوياًل  تلقت 

ومنظمات ن�شائية �شورية غري حكومية. عدا ذلك، كان االئتالف 

الوطني لقوى الثورة واملعار�شة املمول الوحيد الذي ُذكر باالإ�شم 

�شوى  منه  ت�شتلم  مل  اأنها  جميعها  ادعت  جمموعات،   9 قبل  من 

مبالغ رمزية وغري كافية لتغطية جزء ب�شيط من احتياجاتها.

اأما ما يثري االهتمام فهو اأن اأكرث من ربع املجموعات الـ 39 التي 

اأ�شئلة اال�شتبيان )11 جمموعة( يعتمد على موارده  اأجابت عن 

اخلا�شة، �شواء من ر�شوم الع�شوية اأو من اأن�شطة التمويل ال�شغري 

 
14

احلدودية. الر�شوم  من  اأو  االأ�شول  تاأجري  من  اأو  )كاملخابز( 

ويبدو اأن حالة املجال�س املحلية التي تعتمد على مواردها الذاتية 

قدر االإمكان اأكرث جناًحا وتقدًما، وهي بالتايل اأكرث ا�شتقالليًة. 

به.  خا�شة  دولة  موؤ�ش�شات  بناء  باإعادة  بع�شها  بداأ  الواقع  ويف 

امل�شلحة  املت�شددة  املجموعات  من  �شر�شة  مقاومة  تواجه  ولكنها 

املناطق  تلك  بحكم  اال�شتفراد  الرئي�شة يف  ترى م�شلحتها  التي 

 ي�شري م�شدر الدخل االأخري  بالتحديد اإىل املجال�س املحلية النا�شطة يف املناطق 
14

احلدودية.



35

بقدرات حمدودة يف جمال  اإال  تتمتع  ال  ولكنها  التحفيز  �شديدة 

تنظيم امل�شاريع اال�شرتاتيجية، واالأهم من ذلك، يف جمال اإعداد 

ميدان  يف  ال�شارمة  باالإجراءات  التقيد  مع  التمويل  مقرتحات 

 الر�شد والتقومي واإعداد التقارير والتي تعزز احتماالت جناحها.

4. 3. 2 االأدوار والعالقات على االأر�ص 

حتاول هذه الدرا�شة، عرب تركيزها على جمموعات جمتمع مدين 

على  يغلب  وال  النظام  ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق غري  تعمل يف 

هذه  ت�شنيف  �ُشبل  فهم  االإن�شانية،  امل�شاعدات  تقدمي  ن�شاطها 

املجموعات لعملها وماهية الدور الفعلي الذي تلعبه وتطمح اإليه 

وطبيعة دينامياتها.

ت�سور جمموعات املجتمع املدين لعملها 

عملها  املجموعات ت�شنيف  من  اال�شتبيان  مقاطع  اأحد  طلب 

االإغاثة/امل�شاعدات  وخدمات  والتوعية،  التنمية،  جماالت  يف 

58 جمموعة اإىل عدد من  االإن�شانية واحلقوقية. وت�شري اإجابات 

االجتاهات الرئي�شة )ال�شكل 16(.

n الرتكيز على التوعية: ترى ن�شبة 88% من املجموعات �شرورة 

بالتوعية،  تتعلق  م�شائل  على  منه  جزء  اأو  عملها  كل  ين�شّب  اأن 

من  وا�شعة  جمموعة  تغطي  وم�شاريع  مببادرات  م�شت�شهدًة 

املوا�شيع. وكثري منها يعترب عمله تعزيًزا لق�شايا حقوق االإن�شان 

وبناء  االنتقالية  والعدالة  ال�شالم  وبناء  االنتهاكات(،  )وتوثيق 

الدولة )عرب الرتكيز على اإعادة بناء موؤ�ش�شات البالد(، واحلرية، 

املدين  والع�شيان  االإن�شان،  وكرامة  وامل�شاواة،  والدميقراطية، 

املوارد  وتعبئة  والتعليم،  اال�شتبداد(،  ملقاومة  �شلمية  )كو�شيلة 

االقت�شادي(،  اال�شتقالل  )تعزيز  اقت�شادًيا  املنتجة  وامل�شاريع 

واالإ�شعافات االأولية والدعم الطبي، واملواَطنة، واإدارة النزاعات. 

ا عن تركيزها بوجه خا�س على ن�شر  واأفادت جمموعة قليلة اأي�شً

التطوعي،  والعمل  واالإعالم  والقانون  باالنتخابات  تتعلق  ق�شايا 

وامل�شاركة  املراأة،  ومتكني  الن�شاء،  وحقوق  ال�شالمة،  واإجراءات 

ال�شيا�شية واالجتماعية، واحلد من االنت�شار الع�شوائي لل�شالح. 

االإغاثة  اأعمال  اأن  رغم  االإغاثة:  اأعمال  يف  الن�شطة  امل�شاركة   n

املدين،  املجتمع  جمموعات  ر�شالة  يف  �شراحة  مدرجة  لي�شت 

عن  ف�شاًل  االإغاثة،  اأعمال  يف  ت�شارك   )%29( منها   17 فاإن 

10 من هذه  وتنتمي  االأ�شلية.  املتعلقة مبهامها  االأن�شطة  متابعة 

جمموعات  فهي  الباقية  اأما  املحلية،  املجال�س  اإىل  املجموعات 

من  عري�شة  حزمة  جميعها  تقّدم  توعوية  اأو  تنموية  اأو  حقوقية 

ولكن حتى هذا امل�شتوى مل يرتجم اإىل تاأثري وا�شح على االأر�س.

الإعادة  الدويل  للمجتمع  فر�شة  �شوريا  يف  النزاع  ي�شكل  رمبا   

التفكري يف م�شاألة امل�شاعدات والدعم الواجب تقدميه اإىل البلدان 

االأ�شا�شية يف جمال  التزاماته  النزاعات، كجزء من  تعاين  التي 

اإهدار املال هذه  حقوق االإن�شان. ويتمثل التج�شيد البارز مل�شكلة 

رمبا يف املبالغ ال�شخمة املخ�ش�شة لالإنفاق الثابت على املوظفني 

الدوليني البعيدين كل البعد عن الوقائع على االأر�س، ومع ذلك 

بال�شرورة جمموعات  حتتاجها  ال  م�شاريع  وينفذون  ي�شممون 

ال�شبل  باأ�شهل  تنفيذها  عن  ف�شاًل  املدين املحلية،  املجتمع 

الدويل  املجتمع  يحاول  حني  ويف  �شوريا.  خارج  وعادًة  املمكنة، 

م�شاعدة منظمات املجتمع املدين ال�شورية الإن�شاء ال�شبكات، فاإن 

على املنظمات غري احلكومية الدولية اأي�شًا، وباإحلاح، اأن ت�شمن 

املدين  املجتمع  مع منظمات  تعاملها  يف  اأف�شل  وكفاءة  تن�شيًقا 

وت�شيي�شها  امل�شاعدات  ا�شتدامة  م�شاألة  اأن  اإىل  اإ�شافًة  املحلية. 

اأ�شا�شيًا. فحجم االأزمة يف �شوريا يتطلب تغيرًيا يف  تبقى حتدًيا 

املواد  توفري  على  ولي�س  العي�س  �شبل  دعم  على  وتركيًزا  املنظور 

الغذائية وغريها من م�شائل االإغاثة الفورية، الأن اال�شرتاتيجية 

حتد  ال  وهي  ال�شاملة.  التبعية  من  حالة  اإىل  توؤدي  قد  االأخرية 

من  ا  اأي�شً بل  فح�شب،  ال�شورية  االأهلية  املجتمعات  خيارات  من 

التعامل  خيارات منظمات املجتمع املدين التي اأجربت يف �شياق 

حتويل  على  الظروف  هذه  يف  ن�شاأت  التي  التطرف  حا�شنة  مع 

مبداأ  تعزيز  ح�شاب  على  االإن�شانية  امل�شاعدات  اإىل  تركيزها 

ارتفاع  امل�شتغرب  من  لي�س  ولذلك  الفردية.  واحلرية  االختيار 

حدة التطرف.

اأن  والواقع  بال�شرورة.  املايل  باجلانب  الدعم  ينح�شر  ال   n

اال�شتثمار يف املوارد الب�شرية هو �شكل الدعم االأكرث ا�شتدامة. وقد 

اختارت قلة من املنظمات غري احلكومية هذه املقاربة من خالل 

اأجوبة  اأظهرت  كما  ولكن  القدرات.  وبناء  التقني  الدعم  توفري 

اال�شتبيان، ال يزال الدعم غري املايل حمدوًدا من حيث احلجم 

والنطاق: اأ�شارت 19 جمموعة فقط اإىل اأنها تلقت هذا الدعم. 

ف�شاًل عن اأن معظم الدعم املقدم يف جمال بناء القدرات اتخذ 

)التوثيق،  حمددة  ملوا�شيع  متهيًدا  ق�شرية  تدريب  برامج  �شكل 

العدالة االنتقالية، بناء ال�شالم، اإدارة امل�شاريع، حقوق االإن�شان، 

حقوق املراأة، حل النزاعات، اإلخ( ولي�س �شكاًل ميكن بوا�شطته بناء 

كيان متما�شك من اخلربة التقنية يف اأي جمال حمدد. كما اأنه 

نادًرا ما قدمت اأي جهة دعًما يف جمال بناء القدرات املوؤ�ش�شاتية 

من  ثالثًا  اأو  جولتني  يتجاوز  املدين املحلية  املجتمع  ملنظمات 

دورات التدريب وملدة اأ�شبوع واحد. وتواجدت بالنتيجة جمموعات 
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املحلية  واملجتمعات  للنازحني  واملاأوى  الغذاء  وتوفر  اخلدمات، 

االأطفال  ورعاية  واالإ�شعافية  الطبية  وامل�شاعدات  عامة،  ب�شورة 

االأيتام، والتعليم الرتفيهي لالأطفال، وامل�شاعدة يف توفري املاأوى 

واإعادة بناء البنية التحتية وخدمات اأخرى. 

n تويل اأدوار/وظائف متعددة: تن�شط ن�شبة 72% من املجموعات 

التي  الـ5  املجموعات  فبا�شتثناء  مًعا.  اآن  يف  عدة  جماالت  يف 

جميع  ت�شرتك  حقوقية،  و/اأو  تنموية  اأن�شطة  يف  ح�شًرا  تعمل 

هذه املجموعات يف جماالت توعوية اأو خدمية اأو يف االثنتني معًا 

)ال�شكل 16(. والالفت اأن ن�شبة كبرية منها )12%( تعترب نف�شها 

م�شوؤولة يف الوقت نف�شه عن جميع الوظائف الـ4 املذكورة اأعاله.

حالًيا  حتددان  اأ�شا�شيتني  حاجتني  اإىل  النتائج  هذه  ت�شري 

اأولويات واأدوار جمموعات املجتمع املدين ال�شورية هما خدمات 
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ال�شكل 16: ت�شنيف جمموعات املجتمع املدين الأدوارها

الرهيب  االإن�شاين  العوز  حالة  تخفف  التي  االجتماعية  احلماية 

املحلية  املجتمعات  لبقاء  حيوية  تعترب  التي  بالق�شايا  والتوعية 

والتنمية  االإنتاجية  حمورها  دولة  اإىل  البالد  وانتقال  ال�شورية 

التغيري  لهذا  حالًيا  البالغة  االأهمية  من  الرغم  وعلى  واالإن�شان. 

اإن�شانية،  واأولوياتها الأ�شباب  اأدوار جمموعات املجتمع املدين  يف 

تتخلى  اأن  يف  اأحدها  يتمثل  مطروحة.  عدة  تهديدات  ثمة  فاإن 

ا�شرتاتيجية  دون  من  وت�شبح  ال�شيا�شة  عن  املجموعات  هذه 

يف  تتوالها  التي  املختلفة  واالأدوار  االأ�شلية  ق�شيتها  حتولت  اإذا 

الوقت نف�شه اإىل العمل االإن�شاين كلًيا. ويتمثل تهديد اآخر يف اأن 

امل�شاعدات االإن�شانية نف�شها قد تتحول اإىل �شاأن �شيا�شي متا�شًيا 

مع االأجندات املختلفة ملنظمات املجتمع املدين )واالأهم من ذلك 

اأجندات مانحيها(، اإىل جانب االآثار املرتتبة على تعزيز �شرعية 

و�شلطة املجموعات االأقوى مالًيا على ح�شاب تلك التي تدافع عن  

قيم التنمية االإن�شانية وتعززها، ولكن بالكاد تتوفر لديها موارد 

مالية.

روؤى واأهداف جمموعات املجتمع املدين مقارنًة بتاأثريها 

الفعلي على اأر�ص الواقع 

الدرا�شة،  قيد  املدين  املجتمع  جمموعات  واأهداف  روؤى  تتمايز 

الكثري  تركيز  يتمحور  اأن�شطتها.  بالتايل  تتمايز  وكذلك 

واحلرية  وامل�شاواة  العدالة  قيم  تعزيز  املجموعات حول  من 

والدميقراطية والكرامة، واملواطنة يف بع�س احلاالت، وحول �شد 

الفجوة الناجمة عن غياب عمل املوؤ�ش�شات احلكومية، واإىل درجة 

الع�شيان  حمالت  �شلمية  ا�شتمرار  اأو  بنائها،  اإعادة  حول  اأقل 

املدين املطاِلبة باإ�شقاط النظام، مع اأن هذا االأمر ات�شع يف حالة 

جمموعات عدة لي�شمل اإ�شقاط اأي طغيان ينتهك حقوق االإن�شان 

وحرية التعبري.

ُيعترب تطّور جمموعات املجتمع املدين يف �شوريا منذ فرتة ما قبل 

جمعيات  معظم  اعتادت  حني  ففي  بالفعل.  مده�ًشا  اأمًرا   2011

املجتمع املدين الرتكيز على االأعمال اخلريية وتقدمي  امل�شاعدات 

تو�ّشع  اليوم  ن�شاهدها  االأعمال،  مهارات  تعزيز  اأو  االإن�شانية 

نطاق ن�شاطها واأدوارها اإىل حدود اأكرب من ذلك بكثري. فروؤاها 

والتعليم،  ال�شحة،  جماالت  حالًيا  تغطي  واأن�شطتها  واأهدافها 

ال�شلمي،  املدين  والع�شيان  االإنقاذ،  وعمليات  الطبية،  والرعاية 

للمراأة، وال�شباب،  ال�شيا�شي واالجتماعي واالقت�شادي  والتمكني 

االإن�شانية  وامل�شاعدات  والبيئة،  االنتخابات،  ومراقبة  واملواَطنة، 

الطالبية،  والق�شايا  االجتماعية،  احلماية  وخدمات  واالإغاثية، 
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ولكن يف العديد من احلاالت االأخرى يبدو اأن ثمة م�شافة فا�شلة 

املجموعات املعنية  اأجنزته  وما  جهة  من  واالأهداف  الروؤى  بني 

على  قدرة  عدم  الثغرة  هذه  تعك�س  وبينما  اأخرى.  جهة  من 

ا  اأي�شً ُتعزى  قد  فاإنها  متما�شكة،  ا�شرتاتيجية  وو�شع  التخطيط 

اإىل االحتياجات االإن�شانية وامل�شائل االأمنية ونق�س التمويل، وهي 

العوامل التي اأدت بكثري من املجموعات اإىل االبتعاد عن مهامها 

االأ�شلية. 

تتبّنى  التي  املجموعات  اأن  الواردة  الردود  من  انطالًقا  يبدو 

اأ�شا�شية  قيم  حتقيق  اإىل  ال�شعي   حول  عموًما  تتمحور  اأهداًفا 

ب�شكل  رمبا  تفتقر  والدميقراطية  واحلرية  وامل�شاواة  كالعدالة 

وامل�شائل القانونية واإنفاذ القانون، وحل النزاعات وبناء ال�شالم، 

الدولة،  وبناء  واالجتماعي،  النف�شي  والدعم  الب�شرية،  والتنمية 

واالقت�شادية،  االجتماعية  والتنمية  املوؤ�ش�شاتية،  القدرات  وبناء 

والعدالة، وامل�شاواة، والدميقراطية وق�شايا اأخرى كثرية.

واأهدافها  روؤاها  عن  املدين  املجتمع  جمموعات  ُتعرب  مل  رمبا 

من  كثري  يف  جرى  ولكن  الدولية،  املعايري  مع  تتما�شى  ب�شياغة 

واالأهداف  الروؤى  هذه  على  وا�شح  ب�شكل  الرتكيز  احلاالت 

من  املثال،  باب  من  ذلك،  ويت�شح  خالقة.  ب�شورة  ومتابعتها 

خالل و�شع االأهداف واالإجنازات ملجموعتي جمتمع مدين جنًبا 

اإىل جنب يف )ال�شكل 17(. 

ال�شكل 17: عينات من خطط واإجنازات املجموعات املدرو�شة

املجموعة )اأ( 

وطن ي�شون كرامة الفرد وي�شمح مب�شاركة اجلميع يف بنائه عن طريق االنتخابات والتناف�س القائم على 

الكفاءة. 

)1( مراقبة االنتخابات، )2( تكري�س مفهوم الربامج/املوؤ�ش�شات.

اإجراء درا�شات ميدانية لتبيان الواقع الذي يواجهه املجتمع املحلي، وتوفري الدعم النف�شي لالأطفال، واإقامة 

خيمة عزاء رًدا على عمليات االإعدام امليداين، وتنظيم جمموعات �شغط اأثناء التظاهرات، وال�شغط على 

املجتمع املحلي ل�شمان امتالكه ملجل�س حملي �شرعي. 

امل�شلحة  املجموعات  املوؤ�ش�شات احلكومية، ومراقبة  تفعيل  الإعادة  والدفاع  ال�شغط  تعزيز عمل جماعات 

واملجال�س املحلية و�شمان خ�شوعها للم�شاءلة واملحا�شبة. 

املجموعة )ب( 

التوعية مب�شائل حقوق االإن�شان واحرتامها.

الدفاع عن حرية الراأي والتعبري، ودعم ثقافة احلوار واحرتام االآخر، وتكري�س مبادئ امل�شاواة واملواطنة 

االنتقالية  العدالة  تطبيق  �شمان  مع  امل�شاحلة  قيم  واإحياء  التمييز،  وعدم  والت�شامح  ال�شلمي  والتعاي�س 

بحيث تقود اإىل بناء جمتمع يقوم على ال�شالم والعدالة والدميقراطية.

املركز  على  احلفاظ  هدفها  حملة  واإدارة  االإن�شان،  حلقوق  كمدخل  الطفل،  بحقوق  توعية  حملة  تنظيم 

الثقايف يف املدينة ت�شليًطا لل�شوء على اأهمية احلفاظ على جميع املوؤ�ش�شات العامة.

تنفيذ م�شاريع دعم حقوق االإن�شان وتوثيق دمار املباين العامة واخلا�شة وحتديًدا مباين الرتاث الثقايف 

املحلي والتوعية ب�شاأنها، وت�شكيل جمموعات �شغط ملحا�شبة مرتكبي االنتهاكات.

الهدف/الروؤية: 

االأهداف: 

االإجنازات: 

اخلطط امل�شتقبلية:

الهدف/الروؤية: 

االأهداف: 

االإجنازات: 

اخلطط امل�شتقبلية:
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الرقة 

لعب ن�شطاء وجمموعات املجتمع املدين املحلية دوًرا بّناًء للغاية 

يف الرقة. وُينظر على العموم باملثل اإىل الدور االإيجابي للمجال�س 

ب�شاأن  البع�س  وّجهها  التي  االنتقادات  من  الرغم  على  املحلية، 

دور  وكان  حقيقي.  تاأثري  اإحداث  على  القدرة  اإىل  افتقارها 

"اجلي�س ال�شوري احلر" ملتب�ًشا للغاية، حيث عرّب اأكرث من ن�شف 
اأن دوره كان  املجموعات عن موقف حمايد حياله وراأى الباقون 

�شلبًيا. وتعر�شت اجلماعات الدينية امل�شلحة واملحاكم ال�شرعية 

وذكرت  وال�شلبي.  التدمريي  تاأثريها  ب�شبب  �شديدة  النتقادات 

"داع�س"  االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  من  كاًل  باالإ�شم  املجموعات 

الرغم  على  االأخرى  املت�شددة  امل�شلحة  املجموعات  اأقل  وبدرجة 

ال�شخ�شي  اأمنهم  على  كبرية  خماطر  من  ذلك  ي�شتدعيه  مما 

واأمن منظماتهم. وذكرت بع�س املجموعات اأن منظمات جمتمع 

املدين  املجتمع  اأن�شطة  على  �شلبًيا  تاأثرًيا  تركت  اأخرى  مدين 

بالذات.

دير الزور 

مل توافق جمموعات الدرا�شة يف دير الزور اإال على نقطة واحدة 

فقط وهي الدور االإيجابي للن�شطاء وجمموعات املجتمع املدين. 

فيما  املحلي،  املجتمع  دور  اإيجاًبا  العظمى  غالبيتها  وقّومت 

وراأت  التقاليد.  وطاأة  ب�شبب  �شلبًيا  واحدة  جمموعة  اعتربته 

عرب  داعًما  دوًرا  تلعب  املحلية  املجال�س  اأن  املجموعات  غالبية 

توفري خدمات احلماية االجتماعية والبنية التحتية، على الرغم 

من االنتقادات املوجهة لها ب�شاأن �شعف قدراتها االإدارية. ومن 

جهة اأخرى، راأت قّلة من املجموعات اأن املجال�س املحلية ال تدعم 

املانحة، كما  ت�شيطر عليها اجلهات  التي  اإال م�شاريعها اخلا�شة 

املنا�شب  املوؤ�ش�شاتي  الطابع  ت�شفي  التي  امليزات  اإىل  تفتقر  اأنها 

عليها. 

وتراوحت النظرة اإىل دور "اجلي�س ال�شوري احلر" بني حمايدة 

و�شلبية من قبل ن�شف جمموعات املجتمع املدين، والتي اأعادت 

تقومي  مت  وباملقابل،  يقدمه.  الذي  الدعم  حمدودية  اإىل  ال�شبب 

اللوج�شتي ملنظمات املجتمع املدين.  الدعم  لتوفريه  اإيجاًبا  دوره 

تراوح  فقد  امل�شلحة،  االإ�شالمية  اجلماعات  اإىل  بالن�شبة  اأما 

ال�شلبي،  اإىل  املحايد  من  لدورها  املجموعات  غالبية  ت�شنيف 

با�شتثناء 3 منها اعتربت دورها اإيجابًيا ب�شبب الدعم الذي تتلقاه 

وحكمت  من جماعات الوعظ الديني "جماعة التبليغ والدعوة". 

التي  املدين  املجتمع  جمموعات  ن�شف  تفكري  مماثلة  اعتبارات 

االآخر  الن�شف  واتخذ  ال�شرعية.  املحاكم  دور  اإيجاًبا  �شنفت 

من  متكنها  متما�شكة  ا�شرتاتيجية  واعتماد  الرتكيز  اإىل  خا�س 

اإحداث تاأثري حقيقي على االأر�س. اأما الفئة االأخرى التي تعاين 

�شعف العالقة بني االأهداف واالإجنازات فهي املجال�س املحلية. 

�شوى  تبذل  ال  حمدودة،  وبا�شتثناءات  املحلية،  املجال�س  فهذه 

جهود قليلة الإعادة بناء وتاأ�شي�س موؤ�ش�شات الدولة التي حتتاجها 

للقيام باأعمال احلكم. ويعزى هذا النق�س يف العمل يف كثري من 

والنق�س احلاد يف  االأمني   املرتدي  الو�شع  اإىل �شعوبة  احلاالت 

االإغاثة  لتوفري  املحلية جاهدًة  املجال�س  تعمل  ذلك  ومع  املوارد. 

املحلية،  التحتية  البنية  اإعمار  واإعادة  االإن�شانية  وامل�شاعدات 

لالأ�شلحة  الع�شوائي  االنت�شار  من  واحلد  النزاعات  حل  وت�شجيع 

من  واإنتاجية  م�شتدامة  م�شاريع  وتنفيذ  املجتمع،  حياة  وتنظيم 

املجاالت  هذه  يف  وعملها  التعليم.  وتعزيز  االقت�شادية  الناحية 

جدير باالعرتاف والتقدير.

املانحة  اجلهات  دعم  ب�شرورة  هنا  االأ�شا�شية  التو�شية  تتلخ�س 

قدرة  وتعزيز  املوؤ�ش�شية  القدرات  بناء  جلهود  الدويل  واملجتمع 

التخطيط  على  املحلية  واملجال�س  املدين  املجتمع  جمموعات 

بطريقة  الدعم  هذا  ت�شميم  وينبغي  وامل�شتدام.  اال�شرتاتيجي 

تعزز امل�شاءلة وال�شفافية واملُلكية لدى املجموعات املعنية وت�شجعها 

الت�شامن  من  اال�شتفادة  لزيادة  بينها  ما  يف  الت�شبيك  على 

االأر�س. على  اأ�شد  تاأثري  اإحداث  وبالتايل  االأقوى   وال�شوت 

4. 3. 3  العالقات مع االأطراف املعنية االأخرى

اأداء دورها ومهامها  تتاأثر قدرة جمموعات املجتمع املدين على 

املحلي،  املجتمع  االأخرى:  املعنية  اجلهات  مع  بالعالقات  كثرًيا 

االأخرى،  املدين  املجتمع  ومنظمات  االأر�س،  على  والن�شطاء 

امل�شلحة،  املتطرفة  واملجموعات  احلر"،  ال�شوري  و"اجلي�س 

واملحاكم ال�شرعية )الدينية(، واملحاكم املدنية، ووجهاء املجتمع 

املحلي، وكل هوؤالء اأطراف اأ�شا�شية يف هذا املجال. ولذلك ُطلب 

تاأثريها  وتقومي  اجلهات  هذه  حتديد  الدرا�شة  جمموعات  من 

اإيجابية عموًما  عليها. واأ�شارت النتائج العامة اإىل وجود عالقة 

مع جمموعات املجتمع املدين االأخرى واملجتمع املحلي والن�شطاء 

و"اجلي�س  املحلية  املجال�س  مع  ملتب�شة  وعالقة  االأر�س،  على 

املنطقة/املحافظة  واإيجاًبا ح�شب  �شلًبا  تتاأرجح  ال�شوري احلر" 

املعنية، ودور �شلبي للغاية مع املجموعات املت�شددة امل�شلحة. وال 

حماكم  منها  الكثري  حمل  وحلَّت  حالًيا،  مدنية  حماكم  توجد 

�شرعية توؤدي دوًرا مثرًيا جًدا للجدل. ويف ما يلي درا�شة عينّية 

للو�شع يف كل حمافظة على حدة. 
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اأبدًا  �شوى دعم معنوي ال يرتجم  يقّدم  وال  داعم،  اأنه غري  على 

قّومت  املجموعات  غالبية  اأن  بيد  الواقع.  اأر�س  على  اأفعال  اإىل 

دوره على اأنه متعاون. وباملثل انق�شمت وجهات النظر ب�شاأن دور 

الن�شطاء ومنظمات املجتمع املدين االأخرى: فقد تراوح تقومي دور 

العظمى  الغالبية  لكن  وال�شلبي،  احليادي  بني  حمليني  جمل�شني 

من املجموعات راأت اأن دورهما اإيجابي يف حت�شني التن�شيق.

املجال�س  من  كل  دور  كان  اأخرى،  حمافظات  يف  احلال  هو  كما 

راأت  حني  ففي  جدل.  مثار  احلر"  ال�شوري  و"اجلي�س  املحلية 

جمموعات عدة اأن املجال�س املحلية غري جمدية اأو اأنها ال تهتم اإال 

بالتناف�س على املوارد، راأت اأخرى اأنها داعمة نظًرا اإىل امل�شاعدة 

بدور  يتعلق  ما  ويف  توّفرها.  التي  االجتماعية  احلماية  وخدمات 

ب�شبب  �شلبًيا  البع�س  اعتربه  فقد  احلر"،  ال�شوري  "اجلي�س 
يف  دوره  اآخرون  ن  ثمَّ بينما  وال�شلطة،  ال�شيطرة  على  التناف�س 

توفري احلماية لهم وللموؤ�ش�شات العامة، وكذلك يف حل امل�شاكل 

احلر"  ال�شوري  "اجلي�س  واْعُترب  املجتمع.  داخل  وال�شراعات 

اأكرث دعًما عندما كان ي�شم النا�شطني يف �شفوفه.

اأما بالن�شبة اإىل املجموعات املت�شددة امل�شلحة فيبدو اأن اخلوف 

اأنها حمايدة من  اإىل ت�شنيفها على  اأدى  الراأي  التعبري عن  من 

اأن  اإىل  اآخرون  واأ�شار  تقريًبا.  اإدلب  يف  املجموعات  ثلث  قبل 

جميع  وحتظر  مدين  ن�شاط  الأي  جدًا  معادية  املجموعات  هذه 

هذا  وكان  واحلرية.  بالدميقراطية  حتديًدا  املتعلقة  االأن�شطة 

ا حيال دور املحاكم ال�شرعية: فقد اعتربته  االنق�شام وا�شًحا اأي�شً

جمموعات عدة �شلبًيا، بينما اعتربته اأخرى كثرية غريها داعًما 

نظًرا اإىل غياب املحاكم املدنية يف الكثري من املناطق.

وكذلك  املدين،  املجتمع  جمموعات  تلعبه  داعم  دور  عن  فيد 
ُ
واأ

ال�شورية  منظمات االإغاثة  من  وغريها  املحلية  التن�شيق  جلان 

والدولية. واأفيد باملقابل عن دور غري داعم الأطراف معنية اأخرى، 

بينها  تنظيم الدولة االإ�شالمية "داع�س" وغريها من املجموعات 

امل�شلحة التي ت�شتفيد من اقت�شاد احلرب وفر�س االأمر الواقع.

حماه

والنا�شطني  املجتمع  اأن  حماه  يف  الـ4  الدرا�شة  جمموعات  راأت 

جميًعا  يلعبون  الطلبة  واحتاد  التن�شيق  وجلان  املحلية  واملجال�س 

يف  ا  اأي�شً داعًما  املدنية  املحاكم  دور  واعُترب  جًدا.  داعًما  دوًرا 

ا كان دور "اجلي�س ال�شوري احلر"  حدود وجودها. ولكن هنا اأي�شً

واعتربه  املجموعات حمايًدا  ن�شف  اعتربه  اإذ  كبري،  مثار جدل 

الن�شف االآخر اإيجابًيا بف�شل احلماية التي يقدمها. ومت ت�شنيف 

مع  لتعاطيها  انتقاداته  من  الرغم  على  جتاهها،  حمايًدا  موقًفا 

اأن املحاكم املدنية  اأ�ش�س قبلية، م�شدًدا على  بع�س امل�شائل على 

كانت تلعب دوًرا اإيجابًيا اأكرث عندما كانت موجودة.

حلب 

الن�شطاء  دور  وريفها  حلب  يف  الدرا�شة  جمموعات  اعتربت 

واأ�شارت  ا.  اأي�شً داعًما  االأخرى  املدين  املجتمع  وجمموعات 

بع�س املجموعات يف ريف حلب ال�شرقي اإىل افتخار جمتمعاتها 

املجموعات  ربع  قبل  من  املحلية  املجال�س  ت�شنيف  وتراوح  بها. 

امل�شلحة  املجموعات  اأن  اإىل  االإ�شارة  مع  وال�شلبي،  املحايد  بني 

اختطفت اأع�شاء املجال�س املحلية يف بع�س املناطق وا�شتبدلتهم 

باأ�شخا�س تابعني لها، وحاولت ال�شيطرة على امل�شاعدات واملوارد. 

وراأت غالبية املجموعات اأن املجال�س املحلية يف مناطق اأخرى من 

قدمته يف  الذي  الدعم  اإىل  نظًرا  اإيجابي  بدور  قامت  املحافظة 

ب�شكل  التحتية  البنية  اإعمار  واإعادة  االإن�شانية  امل�شاعدات  جمال 

اأ�شا�شي.

وا�شع يف حلب.  مثار جدل  ال�شوري احلر"  "اجلي�س  وُيعترب دور 

حماواًل  عملها  يف  يتدخل  اأنه  عدة  جمموعات  راأت  حني  ففي 

اإىل ت�شهيله  اإيجابي نظًرا  اأن دوره  اآخرون  ال�شيطرة عليها، راأى 

فكان  التايل  التقومي  اأما  اإليهم.  االإن�شانية  امل�شاعدات  و�شول 

متجان�ًشا اأكرث ويتعلق بدور املحاكم الدينية، حيث تبنت االأغلبية 

ال�شاحقة من املجموعات موقًفا �شلبًيا اعترب هذه املحاكم عدوة 

للدميقراطية وترعى الف�شاد حتت يافطة الدين. وهذا اأمر مهّم 

ال �شيما اأن املحاكم املدنية غري موجودة فعلًيا وهي على اأية حال 

اأ�شعف بكثري يف املناطق اخلا�شعة ل�شيطرة اجلماعات امل�شلحة 

املت�شددة وتنظيم الدولة االإ�شالمية "داع�س".

جهات  ا  اأي�شً حلب  يف  املدين  املجتمع  جمموعات  بع�س  وحددت 

معنية اأخرى داعمة وغري داعمة. و�شملت االأوىل جمل�س حمافظة 

حلب ونقابة املحامني االأحرار وجمعيات خريية واملجل�س املدين 

االإغاثة  ومنظمات  الثوري  واملجل�س  الع�شكري  واملجل�س  ال�شوري 

االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  الثانية   و�شملت  املحليني.  والوجهاء 

الدينية  والهيئات  االأخرى  امل�شلحة  واجلماعات  "داع�س" 
واجلماعات املت�شددة امل�شلحة.

اإدلب

يف  املدين  املجتمع  جمموعات  من  �شغرية  جمموعة  كانت 

للمجتمع  بتقوميها  املتبع  التقليد  خرق  من  اأول  اإدلب  حمافظة 
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)الفدية  احلرب  اقت�شاد  من  امل�شتفيدة  امل�شلحة  املجموعات 

للغاية.  مدمر  دور  ذات  اأنها  على  وغريها(  والتهريب  وال�شرقة 

وكذلك  املت�شددين  ال�شديدة اإىل  االنتقادات  تطرقت  وباملثل 

عن  املجموعات  غالبية  وامتنعت  امل�شلحة،  املت�شددة  اجلماعات 

باعتبارها  عادًة  اإليها  النظر  من  الرغم  على  باالإ�شم  ذكرها 

خطرة وغري داعمة.
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ال�شوؤون  على  بال�شيطرة  االحتفاظ  بهدف  اخلا�شة  و�شجونها 

املدنية والع�شكرية، وتدعم يف الوقت نف�شه املحاكم املحلية التي 

تقاوم االندماج يف النظام الق�شائي املوحد. ونظًرا اإىل الق�شور 

الذي تعانيه املجال�س املحلية يف فر�س وتو�شيع �شلطتها، متكنت 

املجموعات املت�شددة من توزيع مواردها الوفرية يف �شبيل اكت�شاب 

املزيد من ال�شلطة وال�شرعية على االأر�س. لدى هذه املجموعات 

اليوم موؤ�ش�شاتها اخلا�شة الداعمة الأجنداتها غري الوطنية التي 

بها: جي�شها،  تتميز  التي  الدولة  قبل  ما  هوية  توطيد  على  تعمل 

وحماكمها، وجمعياتها اخلريية، ومراكزها ال�شحية، ومدار�شها 

ق�شًرا  امل�شيف  املجتمع  على  فر�شتها  مناهج  تدر�س   التي 

.)Khalaf 2013, Baczko/Dorronso/Quesnay 2013(

"الثورة  بـ  ي  �ُشمِّ ما  بعد  االأر�س  على  الو�شع  تغريَّ  ما  و�شرعان 

املدنية  القوى  حركة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  اأي   - الثانية" 

"داع�س" خارج  االإ�شالمية  الدولة  لطرد تنظيم  والع�شكرية 

البالد. وُحّرر ريف حلب الغربي الذي بداأت منه مقاومة تنظيم 

ال�شرقي  حلب  ريف  �شقط  بينما  "داع�س"،  االإ�شالمية  الدولة 

حتت �شيطرة تنظيم الدولة االإ�شالمية "داع�س" بعد ب�شعة اأيام 

احلني  ذلك  ومنذ  احلر".  ال�شوري  "اجلي�س  مقاومة  من  فقط 

يف  يعملون  املدين الذين  املجتمع  جمموعات  ن�شطاء  اأغلب  فّر 

يف  العاملني  على  نف�شه  االأمر  وينطبق  تركيا.  اإىل  املناطق  تلك 

ثم اأعلنها  الرقة التي احتلها تنظيم الدولة االإ�شالمية "داع�س"، 

تقريًبا  وتوقفت  وال�شام.  العراق  يف  االإ�شالمية  الدولة  عا�شمة 

اأعاله،  املذكورة  املجاالت  كافة يف جميع  املدين  املجتمع  اأن�شطة 

وعاد الن�شطاء االآن للعمل اإما يف اخلفاء كما اعتادوا يف ظل نظام 

"اجلي�س  بانتظار ا�شتعادة  تركيا  اإىل  البالد  فّروا من  اأو  االأ�شد، 

ال�شوري احلر" ملناطقهم.

الوحيد  الطرف  لي�شت  امل�شلحة  املت�شددة  املجموعات  ولكن 

املعار�س جلهود املجتمع املدين املحلي لبناء الدولة. وكما ات�شح 

�شراع  فاإن  املعنية،  االأطراف  بديناميات  اخلا�س  الق�شم  يف 

بع�س املجموعات امل�شلحة واملجال�س املحلية الكت�شاب املزيد من 

حيث  املدين،  املجتمع  ملجموعات  خطرًيا  حتّدًيا  ميّثل  ال�شلطة 

اعتقال  حتى  اأو  مواردها  لتطال  اأحياًنا  اجلائرة  تدابريها  متتد 

ن�شطائها.

العنف وانعدام االأمن

يف  االإن�شان  حلقوق  ج�شيمة  انتهاكات  يوم  كل  ُترتكب 

واالعتقال  حماكمة  دون  من  واالإعدام  القتل  وت�شمل  �شوريا. 

5. جمموعات املجتمع املدين 

املحلية: التحديات والفر�ص 

واالحتياجات

بعد حتليل الديناميات التي حتكم عمل املجموعات قيد الدرا�شة، 

اأ�شبح من املفيد النظر يف التحديات التي تواجهها واحتياجاتها 

واملوارد االأ�شا�شية التي ميكن اأن تعتمد عليها، واجلهود القادرة 

يلي  ما  ويف  �شوريا.  نه�شة  يف  امل�شاهمة  �شبيل  يف  تعبئتها  على 

ال�شدد. هذا  يف  الدرا�شة  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج   اأهم 

5. 1 التحديات

�شوريا  يف  حديًثا  النور  اأب�شر  الذي  املدين  املجتمع  اإن 

التحديات  مواجهة  يف  ا�شتمراره  اإىل  نظًرا  التقدير،  ي�شتحق 

يف  ن�شاأته  من  بدًءا  بها،  مير  التي  واخلارجية  الداخلية 

ظروف  ظل  يف  تو�شعه  ثم  للغاية،  معاٍد  �شلطوي  �شياق  ظل 

التحديات  عن  ال�شوؤال  وعند  بالوكالة.  حرب عنيفة  فر�شتها 

قيد  املجموعات  ذكرت  تواجهها،  التي  واخلا�شة  العامة 

اأبرزها: من  عدًدا   الثانوية(  بالبيانات  )مدعومة   الدرا�شة 

5. 1. 1 الو�سع يف �سوريا

املت�سددة   ال�سيا�سية وتدّخل اجلماعات  ال�سلطة  تفّكك 

يف احلياة العامة  

جانب  اإىل  وتفككها  �شوريا  ال�شيا�شية يف  ال�شلطة  ته�ّشم  اأّدى 

تدمري موؤ�ش�شات الدولة التي كانت تقّدم �شابًقا خدمات احلماية 

والبنى اجلديدة.  الهياكل  من  كبري  اإىل ظهور عدد  االجتماعية 

، ينتمي بع�شها  ون�شاأت جمموعات خمتلفة بدعم ومتويل دولينيَّ

هياكلها  وو�ّشعت  مت�شددة،  ودينية  دولية  جهادية  حركات  اإىل 

للحدود  العابرة  اخلا�شة  و�شبكاتها  والع�شكرية  ال�شيا�شية 

الوطنية  غري  ارتباطاتها  يف  املجموعات  وت�شرتك هذه  الوطنية. 

جمموعات  عانته  الذي   - الت�شامح  وعدم  االإنف�شالية  والنزعة 

كثرية قيد الدرا�شة - مما يطيل اأمد العنف وي�شعف ويقمع اأي 

�شكل من اأ�شكال ن�شاط املجتمع املدين.

 ولعّل خري مثال على ذلك، االأ�شلوب الذي تالعبت به هذه املجموعات 

اإن�شاء حماكمها  املت�شددة بالنظام الق�شائي يف حلب من خالل 
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وتخّلى  االإغاثة  اأعمال  على  الرتكيز  منها اإىل  الكثري  حتّول  لذا 

التي  اأخرى، مثل تلك  تنا�شل  بينما  االأ�شلية،  عن مهمته املدنية 

التوازن  لتحقيق  الدرا�شة،  هذه  يف  معها  مقابالت  اإجراء  مت 

االإغاثي وبني عملها املدين بهدف ك�شب ثقة املجتمع  بني عملها 

املحلي، حيث ال ميكن الأي منظمة ك�شب هذه الثقة من دون تنفيذ 

اأعمال االإغاثة على االأقل. ففي نظر املجتمعات املحلية ال  بع�س 

الذين  النا�س  اأولويات  �شّلم  يف  عالية  درجة  املدين  العمل  يحتل 

ي�شتميتون يف احلفاظ على موارد رزقهم.

 املهّجرون واقتالع جمتمعات باأكملها 

بتحوالت  �شوريا  يف  امل�شتمرة  والدمار  العنف  اأعمال  ت�شببت 

ال�شكاين  النمو  معدل  انخفا�س  ُقّدر  حيث  جذرية.  دميوغرافية 

 The( %5،9 - بني عام 2010 ومنت�شف عام 2013 من 2،45% اإىل

Syrian Center for Policy Research 2013a(. وتغري التوزع 

يقل عن  ال  ما  البالد  داخل  نزح  اأو  انتقل  ا، حيث  اأي�شً ال�شكاين 

 KHALAF( 6،5 مليون �شوري وجلاأ 1،73 مليون اآخر اإىل اخلارج

 2013.The Syrian Center for Policy Research 2013a,

بحلول  احل�شرية  واملناطق  القرى  من  عدد  وحتول   .)2013b

نوفمرب/ت�شرين الثاين 2013 اإىل ما ي�شبه مدن االأ�شباح. ونتيجة 

ا�شطر  االأ�شا�شية،  واخلدمات  الرزق  م�شادر  من  حرمانهم 

الكثري من الالعبني االأ�شا�شيني يف جمموعات املجتمع املدين اإىل 

مغادرة منازلهم قا�شدين جهات اأخرى داخل �شوريا اأو خارجها. 

للقلق.  املثرية  التبعات  اإحدى  العقول  هجرة   وُتعتربظاهرة 

5. 1. 2 التحديات الداخلية 

االفتقار اإىل اخلربة واملهارات 

يف  االأخرية  االآونة  يف  عملوا  الذين  الن�شطاء  معظم  ي�شرتك  مل 

اأن�شطة املجتمع  النا�شئة يف �شوريا يف  جمموعات املجتمع املدين 

اإىل  يفتقرون  فاإنهم  وبالتايل   ،2011 اآذار/مار�س  قبل  املدين 

اخلربة واملهارات املطلوبة يف االإدارة وبناء املوؤ�ش�شات. ف�شاًل عن 

اللغات  تزويدهم مبهارات  ال�شوري يف  العام  التعليم  نظام  ف�شل 

التخطيط  مثل  االأخرى،  االأ�شا�شية  الداعمة  واملهارات  االأجنبية 

اإىل  وما  والتفاو�س  التوا�شل  ومهارات  القرار  واتخاذ  واالإدارة 

الالزمة  التوا�شل  وقنوات  املهارات  افتقدوا  فقد  وبالتايل  ذلك. 

مع اجلهات املانحة االأجنبية، باالإ�شافة اإىل املهارات ال�شرورية 

املعايري  من  االأدنى  باحلد  التقارير  وكتابة  املقرتحات  ل�شياغة 

الدولية املطلوبة. عالوًة على اأن افتقارهم اإىل اخلربة واملهارات 

الرهائن  واختطاف  واالغت�شاب  والتعذيب  التع�شفي 

واالعتداء  والنهب  الق�شري  االختفاء  وحاالت  واإعدامها 

والعامة  اخلا�شة  املمتلكات  وتدمري  احلرمات   على 

  Khalaf 2013;( Independent International Commission

 )of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 2013. وت�شررت 

اخلدمات والبنية التحتية مثل املدار�س واجلامعات وامل�شت�شفيات 

 )Khalaf,قمع وو�شائل  حرب  كاأدوات  ا�شُتخدمت  اأو  رت  ُدمِّ اأو 

تدمريية،  اإىل  اإنتاجية  اأهداف  من  املوارد  حتويل  ومت   .2013( 

اقت�شاد  اإىل  وحتّول  اأ�شاًل،  املرتّدي  االقت�شادي  الو�شع  وتفاقم 

القانون  وانعدام  وال�شلب  والغنائم  االإجرام  على  قائم  حرب 

تكافح  النا�شئة  املدين  املجتمع  ُتركت جمموعات  وقد  واالإرهاب. 

الظروف، وحتاول  البقاء على قيد احلياة يف ظل هذه  اأجل  من 

اجلناة  وتقدمي  بها  املحيطة  االأو�شاع  حت�شني  نف�شه  الوقت  يف 

للم�شاءلة.

الو�سع االقت�سادي واالإن�ساين املرتدي

ال�شناعية  املرحلة  قبل  ما  اإىل  تنحدر  باأنها  �شوريا  و�شف  بعد 

 103،1 بنحو  االقت�شادية  خ�شائرها  رت  ُقدِّ والراأ�شمالية، 

من   %174 اأي   ،2014 عام  من  االأول  الن�شف  يف  دوالر  مليار 

الثابتة باالأ�شعار   2010 ال�شوري يف عام  االإجمايل  املحلي   الناجت 

 .)The Syrian Center for Policy Research 2013a, 2013b(

و هذا االنكما�س االقت�شادي - جنًبا اإىل جنب مع ارتفاع معدالت 

العمل،  وفقدان فر�س  العي�س،  �شبل  الت�شخم،و،ت�شييق م�شادر 

ما  )غياب  التعليم  نظام  وتدهور  احلقيقي،  الدخل  وانخفا�س 

املدار�س(،  عن  الدرا�شة  �شن  يف  االأطفال  ن�شف  من  يقرب 

ون�شوب اأزمة �شحية )وفيات على نطاق وا�شع، ومر�شى وجرحى 

وعاجزون، واأمرا�س مزمنة ومعدية(، وت�شاوؤل   اإمدادات ال�شلع 

�شوري  مليون   9،3 جعل   و�شع  اإىل  ذلك  كل  اأدى   - واخلدمات 

 2013 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  بحلول  احلماية  اإىل   بحاجة 

 Khalaf 2013, The Syrian Center for Policy Research(

ا  a, 2013b 2013(. وتاأثر اأع�شاء جمموعات املجتمع املدين اأي�شً

اإىل  الو�شع االقت�شادي املرتدي وقد �شعى كل واحد منهم  بهذا 

املجموعات  واحتاجت  رزقه.  مورد  على  للمحافظة  �شبل  اإيجاد 

تنفيذ  باجتاه  مواردها  حتويل  اإىل  م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث 

متطلبات االأعمال االإن�شانية الطارئة. 

 نظًرا اإىل النق�س يف احلاجات االأ�شا�شية يف �شوريا اليوم )املواد 

الغذائية والطبية والكهرباء واملاء، اإلخ(، تعاين االآن جمموعات 

ا م�شكلة خطرية تتمثل يف قبول وتفهم دورها.  املجتمع املدين اأي�شً
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حول  احلا�شل  االلتبا�س  االأحوال  اأف�شل  ويف  وا�شع،  نطاق  على 

مفاهيم اأ�شا�شية مثل الدميقراطية واحلرية واملواَطنة، ومتكنت 

�شراحة  رف�شها  اأو  االأفكار  لهذه  اخلا�شة  تعاريفها  اإبراز  من 

و�شرعيتها.  �شلطتها  وتعزيز  باأجنداتها  قدًما  لل�شري  كاأ�شا�س 

وا�شُتخِدم الدين كاأداة يف هذا امل�شعى. ونظًرا اإىل اأن جمموعات 

املجتمع املدين ال تتلقى �شوى دعم حمدود من املوؤ�ش�شات املدنية، 

 للموؤ�ش�شات الدينية الكت�شاب املزيد من ال�شلطة 
ً
بات امل�شرح مهياأ

وال�شرعية على االأر�س.

اجلهل وانعدام التما�سك االجتماعي 

اإن التع�شب واجلهل واخلوف من التغيري وانتماءات ما قبل الدولة 

التي تغذي العنف والظلم، اأف�شدت الت�شامن االجتماعي وقّو�شت 

القيم االإن�شانية وعّمقت االنق�شامات داخل املجتمع ال�شوري. ويف 

مواجهة العنف املت�شاعد، ويف ظل غياب اأي حماية ر�شمية، فاإن 

الكثريين اختاروا مرغمني طلب الدعم من املوؤ�ش�شات التقليدية 

واالنتماء  واالإثنية  واملنطقة  والع�شرية  العائلة  مثل  الر�شمية  غري 

بدعم من  ال�شياق،  املت�شددة هذا  املجموعات  وا�شتغلت  الديني. 

اقت�شاد احلرب وو�شائل االإعالم االجتماعية والتدخل االأجنبي، 

وعن طريق ت�شيي�س الو�شع االإن�شاين املرتدي، من اأجل النهو�س 

هذه  ا�شتخدام  واإ�شاءة  ال�شرعية  واكت�شاب  لل�شيطرة  مب�شروعها 

على  االإن�شان  حقوق  اإنكار  وتربير  املدنيني  لت�شليح  االنتماءات 

اأو  �شاًبا  اأو  طفاًل  اأو  امراأة  "االآخر"  هذا  اأكان  �شواء  "االآخر"، 
 Khalaf 2013, The Syrian( .العموم على  املدين  املجتمع 

.)Center for Policy Research 2013a

اأوجه الق�سور يف جماَل التعاون والت�سبيك

املجتمع  جمموعات  بني  والت�شبيك  االت�شاالت  ق�شور  يوؤدي 

املدين يف �شوريا - مبا فيها تلك التي ت�شعى اإىل حتقيق اأهداف 

متماثلة - اإىل اإ�شعاف �شوتها وا�شتنزاف قّوتها. وثمة تف�شريان 

االأموال وغريها من  التناف�س على  الق�شور هما  لهذا  حمتمالن 

املوارد و�شرورة العمل ال�شّري الأ�شباب اأمنية. و�شّكل غياب الثقة 

املتبادلة وانت�شار ثقافة املناف�شة بداًل من العمل اجلماعي م�شائل 

هامة اأخرى حتول دون التعاون والت�شبيك بني جمموعات املجتمع 

املدين ال�شورية.

الت�سرذم الفكري 

عا�س ال�شوريون 45 عاًما من دون مناق�شة الق�شايا ال�شيا�شية اأو 

االجتماعية. اإىل درجة اأنهم، ح�شب تعبري العديد من النا�شطني، 

ا جهودهم يف اإدارة وت�شغيل حتى منظماتهم اخلا�شة  اأعاق اأي�شً

بهم. وينطبق هذا ب�شكل خا�س على املجال�س املحلية - وبتاأثري 

برعاية  املوؤ�ش�شية  واالختناقات  عموًما  املركزية  احلوكمة  من 

ودعم نظام االأ�شد - التي ال متتلك املعرفة اأو اخلربة يف احلوكمة 

وقد  كهذا.  معقد  �شياق  يف  ذلك  �شعوبة  عن  ناهيك  املحلية، 

فاقمت هجرة االأدمغة اإىل بلدان اأو مناطق اأخرى �شعًيا اإىل حياة 

اأف�شل، النق�س العام يف اخلربة واملهارات. 

�شلبًا بدوره  يتاأثر  اإىل اخلربة  فاإن االفتقار  اإىل ذلك،  باالإ�شافة 

من جراء النق�س يف الرتكيز على جمموعة اأ�شا�شية من االأن�شطة 

واال�شرتاتيجيات. انخرط الن�شطاء منذ بداية الثورة يف عدد كبري 

من االأن�شطة التي تزامنت يف اآن واحد. فقد ان�شغل الن�شطاء يف 

بداية الثورة ذات الطابع ال�شلمي يف اأعمال املقاومة غري العنفية 

امل�شت�شفيات  م�شتلزمات  وتوفري  التظاهرات  تنظيم  ويف  ا  اأي�شً

الق�شف.  حتت  الواقعة  املناطق  اإىل  االأدوية  وتهريب  امليدانية 

مهمتني.  اأو  واحدة  مهمة  على  الرتكيز  اأو  التخ�ش�س  وغاب 

تاأ�ش�شت جمموعات  باأ�شكال خمتلفة عندما  وا�شتمر هذا اخللل 

املجتمع املدين: انتمى الكثري من الن�شطاء يف الوقت نف�شه اإىل 3 

منظمات جمتمع مدين على االأقل، ولو اأنها قد تعمل على حتقيق 

اأهداف خمتلفة. 

حمدودية املوارد املالية واللوج�ستية والتقنية 

والدمار  االقت�شادي،  االنكما�س  ظل  يف  عملها  واقع  اإىل  نظًرا 

مل  العي�س،  وم�شادر  التحتية  والبنى  باملمتلكات  الالحق  الكبري 

وتعبئة  تدبر  الدرا�شة من  قليلة من جمموعات  قلة  �شوى  تتمكن 

على  االعتماد  من  متكنت  التي  تلك  وحتى  اخلا�شة.  مواردها 

التحويالت والتمويل املحدود من االئتالف واملجتمع الدويل، تبقى 

مواردها املالية غري كافية على �شوء حجم وتكلفة العمل املنوط 

اأن ا�شتخدام خدمات احلماية االجتماعية مثل  بها. عالوًة على 

الكهرباء واالت�شال كاأدوات حرب، حرم العديد من املجموعات 

من التوا�شل اأو العمل بالكفاءة الالزمة. تتاألف املوارد االأ�شا�شية 

التي حتتاجها املجموعات قيد الدرا�شة من االت�شاالت عرب �شبكة 

االنرتنت واأجهزة الكمبيوتر والهواتف والتجهيزات املكتبية. واأدى 

�شوء التقدير اإىل اأن قلة قليلة من املانحني وفرت مثل هذه املنح 

العينية التي ت�شكل حاجة ما�شة ملنظمات املجتمع املدين العاملة 

يف املناطق غري اخلا�شعة ل�شيطرة النظام.

حرب االأيديولوجيات 

ا�شتغّلت جمموعات مت�شددة وانتهازية كثرية نق�س الوعي املنت�شر 
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تاأليب املجتمع املحلي �شدها. 

ف�شاًل عن م�شاهمة التناف�س ال�شيا�شي بني املنظمات االإ�شالمية 

ي�شجع  حيث  �شحية،  غري  بيئة  خلق  يف  ا  اأي�شً االإ�شالمية  وغري 

باالآخر.  الثقة  عدم  على  االجتماعية  بيئته  منها  جانب  كل 

وتوجهت االنتقادات اإىل املجتمع الدويل كذلك ب�شاأن الدخول يف 

مناف�شة غري �شحية جلهة ماله ال�شيا�شي وهاج�شه يف ك�شب ثقة 

االآخرين.  دور  واإهماله  امل�شتهدفة  املحلية  واملجتمعات  ال�شركاء 

اأعاله )النظام، واجلمعيات اخلريية  املذكورة  ومتتلك اجلهات 

م�شكلة  الإثارة  والب�شرية  املالية  املوارد  وغريها(  االإ�شالمية، 

انعدام الثقة على نطاق وا�شع. وتعترب جمموعات املجتمع املدين 

االأقل جاهزية للتعامل مع عواقب ذلك.

ومما ي�شري اإىل بعد اآخر يف مو�شوع انعدام الثقة هي حقيقة اأن 

�شخ�شية  ثورية  ا�شتحقاقات  وجود  كثرية ميثل عدم  مناطق  يف 

اأن  حيث  مدين،  جمتمع  جمموعة  اإىل  االن�شمام  اأمام  عائقًا 

االأهلية لقبول االن�شمام للع�شوية تعتمد يف كثري من االأحيان على 

ال�شجل الثوري ملقدم الطلب نف�شه، اأي مدى ما قدم للثورة وفيما 

ال�شيا�شة احلازمة  الثورية. هذه  االأن�شطة  اإن كان قد �شارك يف 

اأدت اإىل ا�شتثناء بع�س من ال�شباب وغريهم من االأفراد الذين 

حديثًا.  النا�شئة  املنظمات  ع�شوية  من  باالنتفا�شة  يلتحقوا  مل 

قبلت  مغايرة  �شيا�شة  تبنت  الرقة  يف  واحدة  جمموعة  هنالك 

االنتفا�شة  اأثناء  حيادية  مواقف  ذوي  كانوا  اأع�شاًء  مبوجبها 

اآلت  املجموعة  اأن هذه  اإال  للنظام.  الداعمني  كانوا من  اأو حتى 

اأع�شاء  توافق  اأهمية  مدى  يوؤكد  قد  هذا  وف�شلها  التبدد،  اإىل 

املجموعة على املبادىء االأ�شا�شية التي حتكم عملهم اجلماعي. 

متنفذون  اأ�شخا�س  فيها  اتهم  اأخرى  حاالت  هناك  كانت  كما 

الثورة  يف  ي�شاركوا  مل  باأنهم  املحلية  ملجال�شهم  تابعني  اأع�شاًء 

ملجرد هدف ا�شتبدالهم باأفراد اآخرين من املح�شوبني عليهم.                 

الف�ساد 

اأ�شبحت  ُت�شاف اتهامات الف�شاد اإىل ق�شية انعدام الثقة. وقد 

املالية،  ال�شفافية  انعدام  على  وتتغذى  �شائعًة  االتهامات  هذه 

وتوجه غالًبا اإىل املجموعات التي تقدم اخلدمات وامل�شاعدات. 

املجتمع  جمموعات  حول  ا  اأي�شً ال�شبهات  حامت  ما  وغالًبا 

واقًعا  الف�شاد  يكون  قد  اإنفاقها.  واآلية  متويلها  ب�شاأن  املدين 

ت�شليم اخلدمات  االأمني   دون مراقبة  الو�شع  قائًما طاملا يحول 

واالإ�شراف عليها من قبل اأي جهة عدا ال�شريك املحلي. وعالوًة 

اإال على  ا جمموعات وهمية  ال وجود لها  اأي�شً على ذلك، هناك 

اندلعت،  وعندما  الثورة.  اندالع  قبل  بع�شًا  بع�شهم  يعرفون  ال 

خالله،  من  بع�شهم  معرفة  النا�س  ي�شتطيع  الذي  الف�شاء  ن�شاأ 

ملختلف  معر�شني  واجتماعهم  توا�شلهم  خ�شم  يف  واأ�شبحوا 

يف�شلونه  ما  اختيار  يف  واأحراًرا  االأيديولوجية،  النظر  وجهات 

بني  النا�شئ  واالأيديولوجي  الفكري  الت�شرذم  ولكن  منها. 

اأع�شاء املنظمة اأدى اأحياًنا اإىل ن�شوب خالف وحتى �شراع حول 

توؤطر  التي  واال�شرتاتيجيات  واالأهداف  واالأيديولوجيا  الفل�شفة 

عمل الفريق. وهذا بدوره يعني اإنفاق املزيد من الوقت على حّل 

احلقيقية  املهمة  على  الرتكيز  من  اأكرث  الداخلية  ال�شراعات 

للمنظمة. واأدى ذلك يف بع�س حاالت الت�شرذم هذه اإىل انحالل 

جديدة.  هياكل  وتاأ�شي�س  االأع�شاء  بع�س  ان�شقاق  اأو  املنظمة 

موؤ�ش�شاتية  هياكل  اإن�شاء  �شرورة  اأخرى  مرًة  اخللل  هذا  ويوؤكد 

متينة.

انعدام الثقة وانت�سار ال�سائعات

 2012 عام  منت�شف  بعد  �شيما  ال  ال�شورية،  الثورة  اندالع  بعد 

يف  الثقة  عدم  من  موجة  انت�شرت  الع�شكرة،  م�شتوى  وتزايد 

املجموعات  فيهم  مبن  اجلميع،  فيها  انغم�س  ال�شوري  املجتمع 

والهيئات  املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�شيا�شية  والقوى  امل�شلحة 

الثورية. من الوا�شح اأن تف�شي هذه الظاهرة جاء نتيجة احلرب 

الذي  االأ�شد  نظام  ديكتاتورية  اإىل  تعود  جذورها  لكن  احلالية، 

يفيد  اخلوف.  لن�شر  كو�شيلة  عقود  اأربعة  مدى  على  ا�شتخدمها 

اأحد االأقوال ال�شائعة باأن: "1 من بني كل 3 �شوريني يعمل ل�شالح 

االأقوال  هذه  تدل  اآذان".  "للحيطان  اآخر:  ويقول  املخابرات"، 

بع�شًا،  اعتادوا على اخلوف من بع�شهم  اأنا�شًا كثريين  اأن  على 

بقية  ق�شاء  اإىل  يوؤدي  قد  ال�شيا�شي  للنظام  انتقاد  اأي  اأن  علمًا 

حياتهم يف ال�شجن.

يف ظل غياب ثقافة املجتمع املدين، تقع جمموعات املجتمع املدين 

ال�شلبية،  املناف�شة  من  نوع  يف  االنخراط  فري�شة  حديًثا  املن�شاأة 

والتعاون.  التن�شيق  من  بداًل  الثقة  وانعدام  اخليانة  فيها  ت�شود 

هذه  �شخ�شنة  اإىل  ا  اأي�شً املدين  املجتمع  ثقافة  غياب  اأدى  وقد 

املدين  املجتمع  جمموعات  من  العديد  ارتبط  حيث  املنظمات، 

يكون  اأحياًنا قد  ولكنه  يكون زعيًما،  ما  واحد - غالًبا  ب�شخ�س 

جمرد ع�شو -  وي�شار اإليها باإ�شمه: "منظمة فالن".

الثقة.  انعدام  ق�شية  وراء  تكمن  �شيا�شية  اأ�شبابًا  اأن  يف  �شك  ال 

ن�شر  عرب  الثقة  هذه  انعدام  من  ي�شتفيد  ال�شوري  فالنظام 

ال�شائعات عن ن�شطاء اأو منظمات جمتمع مدين بعينها من اأجل 
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دور املوؤ�س�سات الدولية واملنظمات غري احلكومية 

الدولية

اأ�شار عدد من الن�شطاء اإىل الدور ال�شلبي الذي لعبته موؤ�ش�شات 

دولية ومنظمات غري حكومية دولية، منتقدين اإياها على ت�شيي�س 

امل�شاعدات االإن�شانية، ومقاربتها على اأ�شا�س امل�شروع ملنح الدعم 

املايل والتقني، وافتقارها اإىل الرتكيز احلقيقي على بناء قدرات 

مثقف  بها  ا�شت�شهد  التي  االأمثلة  واأحد  ال�شوري.  املدين  املجتمع 

التي  الكربى غري احلكومية  املنظمات  بواحدة من  يتعلق  �شوري 

ولكنها خ�ش�شت  5 جمال�س حملية خمتلفة،  ِل  التدريب  قّدمت 

مدرًبا لكل جمل�س ومتوياًل يكفي ل�شمان اأن اأًيا من املجال�س لن 

احلكومية  غري  املنظمة  هذه  مهمة  اأن  ويبدو  االآخر.  مع  يتعاون 

العمل على تعزيز الالمركزية يف �شوريا، وهي فكرة قد ال توؤدي 

 رئي�ٍس جامع متما�شك اإال اإىل مزيد من 
ٍ
يف ظل عدم وجود نظام

الفرقة والت�شرذم.

احلكومية  غري  املنظمات  من  العديد  على  ينطبق  اآخر  انتقاد 

قدر  �شهاًل  التدريبي  عملها  جعل  على  باإ�شرارها  يتعلق  الدولية 

من  نف�شها  ال�شغرية  املجموعة  على  دوًما  الرتكيز  عرب  االإمكان 

�شيحقق  املقّدم  التدريب  كان  اإذا  عّما  النظر  بغ�ّس  النا�شطني، 

اأم ال، وف�شلها  املتلقية  اأي قيمة م�شافة ملنظمات املجتمع املدين 

يف الوقت نف�شه يف التن�شيق مع املنظمات غري احلكومية الدولية 

ور�شة  ح�شور  بالتايل  اأ�شبح  نف�شه.  املجال  يف  العاملة  االأخرى 

عمل اأو دورة تدريبية )عادًة يف تركيا( حكًرا على عدد قليل من 

التدريبية  "املنا�شبات"  هذه  مثل  يح�شرون  الذين  "الن�شطاء" 
اإىل م�شدر رزق بحد ذاتها )�شكن، ومنحة مالية،  التي حتولت 

واكت�شاب معدات مثل كامريا وجهاز كمبيوتر حممول( بداًل من اأن 

تكون و�شيلة للنهو�س بق�شايا جمموعات املجتمع املدين املتلقية. 

ف�شاًل عن اأن العديد من املجموعات ذات املوارد املحدودة ترى 

ممّويل  وم�شالح  املانحني  ب�شروط  بااللتزام  حمكومة  نف�شها 

غري  املنظمات  اأجندة  اعتماد  اإىل  بالتايل  وم�شطّرة  امل�شاريع، 

اأجنداتها  على  الرتكيز  من  بداًل  الداعمة  الدولية  احلكومية 

الوطنية اخلا�شة. 

متينة  تنظيمية  با�شتمرار وغياب هياكل  املتغرّية  االأهداف  متّثل 

حتّدًيا اآخر. ويغرّي العديد من املجموعات اأهدافه وغاياته مراًرا 

حلاجة  ا�شتجابًة  اأو  باملانحني  اإما  عادًة  تتعلق  الأ�شباب  وتكراًرا، 

اإحدى  اأن  ذلك  على  ومثال  جمتمعاتها.  داخل  نا�شئة  حقيقية 

طبية  خدمات  باالأ�شا�س  تقّدم  التي  املدين  املجتمع  جمموعات 

اأنها  املراأة ملجرد  التوعية بحقوق  العمل على  اإىل  لت مهمتها  حوَّ

اأخرى خ�شية تعر�شها  تعاون مع جمموعات  الورق، وترف�س كل 

املحتمل،  الف�شاد  م�شتوى  عن  النظر  بغ�ّس  ولكن،  لالنك�شاف. 

املدين يف  املجتمع  يزال  اأم ال، ال  م�شكلة حقيقية  اعُترب  اإذا  وما 

للتعامل  املنا�شبة  املقاربة ال�شحيحة واالأدوات  اإىل  �شوريا يفتقر 

معه. 

االإجهاد النف�سي وال�سدمات 

اأ�شواأ  احلرب  من  �شنوات  ثالث  مدى  على  ال�شوريون  اخترب   

وعرفوا  اأعينهم،  اأمام  ميوتون  اأنا�شا  �شهدوا  املمكنة.  اآثارها 

و�شهدوا  النظام،  �شجون  يف  التعذيب  حتت  ق�شوا  ن�شطاء 

طائرات  وق�شف  املدنيني،  �شد  الكيميائية  االأ�شلحة  ا�شتخدام 

نف�شية  مفاعيل  للحرب  كانت  ذلك.  من  واملزيد  املنتظم،  امليغ 

تواجه  التي  الرئي�شة  التحديات  اإحدى  وُتعترب  اجلميع.  �شملت 

جمموعات املجتمع املدين اليوم، طريقة التعامل مع ا�شطرابات 

ذات  االأخرى  النف�شية  واال�شطرابات  ال�شدمة  بعد  ما  الكرب 

الوقت  يف  والتعامل  باأكمله،  املجتمع  يعانيها  قد  التي  ال�شلة 

لها. هم  يتعر�شون  التي  االأخرى  ال�شغط  اأ�شكال  مع   نف�شه 

5. 1. 3 ا�ستجابة دولية غري كافية 

االفتقار اإىل الدعم 

ت�شعر منظمات املجتمع املدين يف �شوريا اأن مهمة اإ�شقاط النظام 

اال�شتبدادي وا�شتبداله بنظام ي�شتند اإىل القيم االأ�شا�شية للحرية 

على  ملقاة  االإن�شان،  وحقوق  واملواَطنة  والكرامة  والدميقراطية 

اأكرث �شعوبة على املجموعات  عاتقها وحدها. وتغدو هذه املهمة 

امللحة  االإن�شانية  االحتياجات  تلبية  نف�شه  الوقت  يف  حتاول  التي 

تقودها  للغاية،  وعنيفة  م�شطربة  بيئة  �شمن  املحلي  للمجتمع 

جمموعات  وتعاين  احلرب.  واقت�شاد  والتطرف  القوة  �شيا�شات 

بالنظام  بدًءا  الهيئات،  من  العديد  ا�شطهاد  املدين  املجتمع 

م�شلحة  جمموعات  اإىل  و�شواًل  امل�شلحة  املت�شددة  واملجموعات 

اأخرى. على الرغم من كل هذه القيود، ال يكاد ي�شلها اأي دعم 

كل  عن  بنف�شه  الناأي  اختار  الذي   - الدويل  املجتمع  جانب  من 

يف  الالعبني  من  العديد  اختار  وقد  الداخلية.  االأمنية  الق�شايا 

من  اأكرث  متاح  هو  ما  دعم  اإما  ذلك،  من  بداًل  الدويل  املجتمع 

جمموعات املجتمع املدين التي تتخذ من البلدان املجاورة مقًرا 

لها، اأو تقدمي امل�شاعدات االإن�شانية اإىل اجلمعيات اخلريية داخل 

م�شاريع  على  عملها  يقوم  خا�شة  منظمات  طريق  عن  �شوريا 

الو�شاطة. 
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االأطراف  مع  والتفاو�س  التوا�شل  اآليات  تعتمد  اأنها  الرئي�شة، 

"داع�س"  املعنية االأخرى، مبا يف ذلك تنظيم الدولة االإ�شالمية 

ا اأن الروابط  واملجموعات املت�شددة امل�شلحة االأخرى. واأفادت اأي�شً

هياكل  مع  التعامل  يف  جًدا  هاًما  دوًرا  تلعب  والعائلية  القبلية 

االأ�ش�س  اعتبار  رغم  اأنه  اإىل  م�شريًة  التقليدية،  والدعم  ال�شلطة 

القبلية �شكاًل قدمًيا للحوكمة، فقد اأ�شبحت مبثابة �شبكة اأمان يف 

�شوريا املعا�شرة، ورمبا اأقوى �شبكة اأمان متاحة يف مواجهة قمع 

"داع�س".  االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  مثل  املت�شددة  املجموعات 

ورغم اأن االعتماد على القبلية ُيعترب م�شاألة حيوية حالًيا، ال بد 

ملجموعات املجتمع املدين من الرتكيز على حت�شني قدراتها على 

وحتويل  التقدم  الإحراز  التفاو�س  ومهارات  والت�شبيك  التوا�شل 

�شوريا اإىل دولة ي�شودها القانون وتقوم على موؤ�ش�شات را�شخة. 

القدرة على تعبئة املوارد

اأع�شاء  ت�شم  املدين  املجتمع  جمموعات  من  العديد  اأن  يبدو 

يعي�شون  واأ�شدقاء  اأقارب  من  ن�شطة  دعم  ب�شبكات  يحتفظون 

يف اخلارج، ويدعمون ق�شيتهم مالًيا من خالل حتويالت مالية 

وتربعات. وتعتمد جمموعات اأخرى على ر�شوم ا�شرتاك الع�شوية 

ب�شاطة  وبكل  املالية.  الناحية  من  الذاتي  االكتفاء  على  للحفاظ 

املحدودة  املالية  املوارد  ذات  املجموعات  من  العديد  يح�شر 

منخف�شة  اأخرى  وم�شاريع  تنظيم جمتمعية  اأن�شطته يف حمالت 

التكلفة. ورغم ا�شتمرار خ�شوعها للعديد من القيود غري املالية، 

اأنها لي�شت  اكت�شفت املجموعات القادرة على تعبئة موارد ذاتية 

ا على تعزيز اأجندتها  اأكرث ا�شتقاللية وح�شب، بل اأكرث قدرة اأي�شً

اخلا�شة. ال غنى عن هذه االإمكانات املالية لتوطيد دور املجتمع 

املدين ال�شوري يف ر�شم م�شتقبل البالد. 

القدرة على ا�ستخدام اأدوات وو�سائل االإعالم اجلديدة 

على الرغم من املخاطر االأمنية، متّكنت العديد من جمموعات 

وو�شائل  اجلديدة  التكنولوجيات  با�شتخدام  املدين،  املجتمع 

التفكري مبرونة، من موا�شلة  والقدرة على  التوا�شل االجتماعي 

املجموعات  ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق  يف  حتى  �شّرًا،  العمل 

املت�شددة امل�شلحة. واأ�شبحت اأعمال اجلماعات املدنية يف اأو�شاط 

هذه  با�شتخدام  فعالية  اأكرث  الدويل  واملجتمع  ال�شوري  ال�شتات 

هذه  ت�شتطيع  للم�شتقبل،  وا�شت�شراًفا  ا.  اأي�شً واملهارات  االأدوات 

املدين  املجتمع  موؤهالت جمموعات  النهاية حت�شني  املهارات يف 

يف احل�شول على الدعم التقني واملايل على الرغم من امل�شالح 

ال�شيا�شية التي تعوق ذلك. 

م�شاألة ذات اأولوية بالن�شبة اإىل بع�س اجلهات املانحة املحتملة. 

تلّقي  ي�شمن  ما  املدين  املجتمع  جمموعات  لدى  يوجد  ال  وطاملا 

فاإن  االأ�شا�س،  عملها  حمور  تغيري  بعد  حتى  املطلوب  التمويل 

اأ�شاًل  حم�شورًا  يكون  اأن  يجب  الذي  اال�شرتاتيجية  تغيري 

اال�شرتاتيجية  يف  التغيري  اأن  كما  خطاأ.  ميّثل  قد  باملانحني، 

الداعمة  االأمثلة  اأحد  ا.  اأي�شً اإ�شكالية  يكون  قد  احلاجة  بدوافع 

�شوريا  �شمال  يف  االأطفال  �شلل  ملر�س  مميت  بتف�ٍس  تتعلق  اأي�شًا 

من  العديد  حملت  خطرية  �شحية  م�شكلة  وهي   ،2013 عام  يف 

على  االإن�شان  حقوق  انتهاكات  توثيق  يف  العاملة  املجموعات 

االأطفال. �شلل  �شد  تلقيح  حملة  واإدارة  عملها  حمور   تبديل 

5. 2 الفر�ص 

املجتمع  جمموعات  من  مقابالت  معهم  اأجريت  َمن  ردود  ت�شري 

اإىل  النقا�س،  جمموعات  اإليها  تو�شلت  التي  والنتائج  املدين 

اإىل  بالن�شبة  خطرًيا  حتّدًيا  ي�شّكل  يزال  ال  �شوريا  يف  الو�شع  اأن 

من  العديد  متتلك  تزال  ال  اأنها  اإال  املدين،  املجتمع  جمموعات 

املوارد االأ�شا�شية والفر�س املتاحة: 

املوارد الب�سرية 

وخربات  ومهارات  معارف  عن  املجموعات  غالبية  حتدثت 

اأع�شاء  اأع�شائها عندما �شئلت عن مواردها، على �شبيل املثال، 

منهم  ل  تاأهَّ من  اأو  الكمبيوتر  جمال  يف  اأو  لغوية  مهارات  ذوو 

ذلك،  وغري  ومهند�شني  وفنانني  واأطباء  ومعلمني  كمحامني 

اأن  واكت�شبوا بعد ذلك خربة مهنية يف تلك احلقول. ال �شك يف 

معرفة ومهارات وخربة اأع�شاء جمموعات املجتمع املدين ت�شكل 

ْح�ِشن ا�شتخدامها يف املا�شي، وينبغي 
ُ
اأحد االأ�شول الرئي�شة التي اأ

اال�شتمرار يف ن�شر اأكرب قدر ممكن من تاأثريها.

ومثابرة  ودوافع  �شجاعة  االأهمية  من  نف�شه  القدر  على  وتعترب 

بها  ينادون  التي  القيم  وتعزيز  ن�شر  يف  املدين  املجتمع  ن�شطاء 

وينا�شلون من اأجلها - من خالل الع�شيان املدين وك�شب التاأييد 

وتدابري التوعية - منذ بداية الثورة يف اآذار/مار�س 2011. ومن 

دون هذه االإرادة القوية الإحداث التغيري واالإميان بقدرة املجتمع 

�شوريا،  يف  املدين  املجتمع  �شيختفي  بذلك  القيام  على  املدين 

و�شيكون و�شع البالد اأ�شواأ مما هو عليه اليوم. 

العالقات العامة وال�سبكات

م�شكالتها  حّل  �ُشبل  عن  �شوؤالها  عند  عدة  جمموعات  ذكرت 
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5. 3 االحتياجات 

احتياجات  ال�شوؤال عن  عند  القائمة  راأ�س  املالية  امل�شاألة  احتلت 

اإىل  املدين  املجتمع  جمموعات  من   %75 اأ�شارت  اإذ  منظماتهم، 

اللوج�شتي  الدعم  وجاء  املايل.  الدعم  من  مزيد  اإىل  حاجتها 

عن  املجموعات  من   %71 اأفادت  حيث  التمويل،  بعد  مبا�شرة 

والكامريات  الكمبيوتر  واأجهزة  االإنرتنت  ات�شاالت  اإىل  حاجتها 

اأ�شكال الدعم اللوج�شتي. ثم تلته احلاجة  واملكاتب و�شواها من 

املجموعات،  من   %58 واأوردته  القدرات  بناء  يف  الدعم  اإىل 

اال�شت�شارات خلدمات  املنظمات  من   %20 حاجة   واأعقبته 

)ال�شكل 18(.

بناء عليه، ينبغي على املنظمات الدولية غري احلكومية اال�شتمرار 

يف توفري التدريب، ولكن البد من تكثيفه وتكييفه لتلبية احتياجات 

جتّنب  احلكومية  غري  الدولية  املنظمات  اأرادت  اإذا  حمددة. 

عليها  فيتعنّي  اآنفًا،  املذكورة  العمل"  "ور�شات  لـ  ال�شلبي  التاأثري 

ما  لتحديد  م�شبًقا،  املحلية  املدين  املجتمع  جمموعات  ا�شت�شارة 

اأن  ت�شمن  التي  واالآلية  بال�شبط،  اإجنازه  التدريب  على  يتوجب 

عدد  اأكرب  منها  ي�شتفيد  م�شاعفًا  اأثرًا  تخلق  امل�شاركني   اختيار 

ممكن من النا�س. 
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ال�شكل 18: ت�شنيف االحتياجات كما حددته جمموعات الدرا�شة
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واملوؤ�ش�شية،  الب�شرية  املوارد  اإدارة  املخاطر،  اإدارة  احلمالت، 

واإدارة �شوؤون املجتمع املدين. اأما االكت�شاف املثري لالهتمام فهو 

اأن بع�س االأفراد من خمتلف جمموعات املجتمع املدين ا�شتفاد 

من بع�س مهارات االإدارة اال�شرتاتيجية التي تعّلمها يف ور�شات 

"بدائل"  فريق  من  املقدمة  الالعنفية  املقاومة  على  التدريب 

لدعم �شبل عي�شه اخلا�شة عرب تخطيطه مل�شاريع منتجة للدخل. 

ولي�س ذلك اإال داللة على حجم التحدي االقت�شادي الذي يواجهه 

اخلا�شعة  غري  املناطق  يف  املدين  املجتمع  جمموعات  اأع�شاء 

ل�شيطرة النظام.  

"مو�شوعات  ي�شّمى  ما  على  التدريب  الثالثة  املرتبة  يف  وجاء 

قيادة  البحث،  مهارات  املو�شوعات:  هذه  و�شملت  خا�شة". 

العالج  ال�شيا�شة،  الرقة،  يف  االأولية  واالإ�شعافات  احلمالت 

اإنتاج  الزور،  دير  يف  املدربني  وتدريب  املواَطنة  الفيزيائي، 

املجتمعي  التنظيم  اأ�شلوب  التوثيق،  الكتابة،  االأفالم،  واإخراج 

متنوعة.  مناطق  يف  املدين  املجتمع  جمموعات  تعمل  عندما 

و�شملت موا�شيع التدريب االأخرى على �شبيل املثال ال احل�شر: 

الطب،  التمثيل،  املو�شيقى،  التعليم،  املحا�شبة،  الريا�شة، 

الت�شميم، حقوق املراأة، العمل يف ظل ظروف ال�شراع، الدفاع 

املدين. 

القدرات  بناء  اإىل  �شاأن احلاجة  التقليل من  واملفارقة هنا، هي 

نظًرا اإىل اأن 97% من املجموعات اأ�شارت اإىل م�شلحتها يف تلقي 

التدريب على جمموعة وا�شعة من املوا�شيع. يبنّي )ال�شكل 19( 

التدريب  ويحتل  القدرات،  بناء  اإىل  املذكورة  احلاجة  انخفا�س 

بني  حتى   - القائمة  راأ�س  ال�شحافة(  ذلك  يف  )مبا  االإعالمي 

املجموعات التي ال يرتبط عملها بو�شائل االإعالم باأي �شكل من 

اإىل حاجة  النا�شطون  اأ�شار  التدقيق،  االأ�شكال. وبعد املزيد من 

ت�شويق  على  بالقدرة  تتمتع  اأن  اإىل  املدين  املجتمع  جمموعات 

وُطرح  متويلها.  فر�س  حت�شني  اأجل  من  منا�شب  ب�شكل  نف�شها 

�شبب اآخر مثري لالهتمام يتعلق باملناف�شة االإقليمية، حيث يرغب 

الكثري من النا�شطني ت�شويق مناطقهم على اأنها من�شية ومهملة. 

اإ�شافة اإىل ما اأفاد به العديد من النا�شطني عن احلاجة امللحة 

للعامل  ومعاناتهم  اأ�شواتهم  الإ�شماع  كاأداة  وثائقي  اإعالم  اإىل 

اخلارجي، على اأمل احل�شول على ت�شامن ودعم اأقوى وم�شتقبل 

اأف�شل اإذا �شارت العملية االنتقالية على ما يرام. 

االإدارية  املهارات  على  التدريب  يتبّواأ  اأن  ا  اأي�شً الالفت   ومن 

ثاين اأكرب حاجة يف فئة بناء القدرات، ورمبا يعك�س ذلك حر�س 

اأكرث  نحو  على  بعملها  القيام  على  املدين  املجتمع  جمموعات 

فعالية وكفاءة. و�شملت املوا�شيع املقرتحة: اإدارة امل�شاريع، اإدارة 

ال�شكل 19: احتياجات بناء القدرات كما حددته املجموعات قيد الدرا�شة
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يعك�س  مما  ت�شنيف،  اأعلى  رابع  االإن�شان  حقوق  مو�شوع  احتل 

وكان  املفهوم.  هذا  ا�شتيعاب  اإىل  امللحة  احلاجة  يبدو  ما  على 

اإدلب.  يف  خا�س  ب�شكل  ملًحا  املجال  هذا  يف  التدريب  طلب 

املدنية،  املقاومة  ال�شالم،  بناء  التالية:  املو�شوعات  واأعقبته 

�شيما  ال  عالية  مرتبة  املو�شوعات  هذه  وتبواأت  النزاعات.  حل 

وال�شراع  والت�شليح  الطغيان  حجم  رمبا  يعك�س  مبا  حلب،  يف 

هناك. وب�شورة عامة، اأعربت جمموعات الدرا�شة عن االهتمام 

والتفاو�س  القرار  �شناعة  مثل  اأ�شا�شية  مهارات  على  بالتدريب 

اليومية.  اأهميتها يف احلياة  تزايد  اإىل  ي�شري  واالت�شاالت، مما 

اأما العدالة االنتقالية وبناء الدولة والتخطيط فقد احتلت اأدنى 

ُتبِد االهتمام بها �شوى قلة  مرتبة يف قائمة االأولويات، حيث مل 

من جمموعات املجتمع املدين. 

املو�شوعات  رّتبت معظم  اأن املجموعات  من اجلدير باملالحظة 

القاعدة  حاجة  تعك�س  اأنها  على  اأعاله  املذكورة  التدريبية 

امل�شطلحات  من  العديد  اأن  احلقيقة  يف  بينما  ال�شعبية، 

مما  ال�شوري،  املدين  املجتمع  ثقافة  على  جديدة  امل�شتخدمة 

من  بتاأثري  و�شعها  جرى  املزعومة  االحتياجات  اأن  اإىل  ي�شري 

املنظمات غري احلكومية الدولية ومقاربتها على اأ�شا�س امل�شروع 

ويف اإطار توفري التدريب. 

اأعلى  احتلت  التي  املو�شوعات  درا�شة  لالهتمام  املثري  من 

جمموعات  تركيز   )20 )ال�شكل  يبنّي  املناطق.  بح�شب  املراتب 

املجتمع املدين يف حلب جهودها ب�شكل اأ�شا�شي على بناء ال�شالم 

واملقاومة املدنية، بينما ُترّكز تلك املوجودة يف دير الزور ب�شورة 

اأ�شا�شية على التخطيط وبدرجة اأقل على ما ي�شمى املو�شوعات 

الدولة  بناء  على  الرتكيز  فين�شّب  حماة  يف  اأما  اخلا�شة، 

والعدالة االنتقالية وحّل النزاعات، ويف الرقة ُترّكز املجموعات 

املقاومة  على  اإدلب  ويف  والتخطيط،  االأ�شا�شية  املهارات  على 

حمافظات  يف  العاملة  املجموعات  اأما  االإن�شان.  وحقوق  املدنية 

اخلا�شة  املوا�شيع  ُي�شّمى  مبا  خا�س  ب�شكل  تهتم  فاإنها  متعددة 

وبناء ال�شالم. 
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ال�شكل 20: احتياجات بناء القدرات ح�شب املحافظة
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لال�شتغالل من قبل قوى متدّينة مثل اجلماعات امل�شلحة املت�شددة 

تطلعاتها  ت�شتلهم  التي  "داع�س"  االإ�شالمية  الدولة  وتنظيم 

وم�شادرها من هويات ما قبل الدولة، و�شيا�شات القوة واقت�شاد 

احلرب واالأجندات العابرة للحدود. وعلى ذلك فاإن هذه القوى 

الوقت  اأجنداتها، يف  تعزيز  الدويل يف  املجتمع  اأكرث جناًحا من 

ملجموعات  املحلية  املوارد  على  القيود  فيه  ت�شدد  الذي  نف�شه 

يحيل  ما  وهذا  تواجهها.  التي  امل�شكالت  وتفاقم  املدين  املجتمع 

حت�شني  يف  اال�شتثمار  يف  الدويل  املجتمع  ا�شتمرار  �شرورة  اإىل 

املوارد املتاحة ملنظمات املجتمع املدين يف �شوريا )اأي: مواردها 

املحلية،  املجتمعات  يف  االجتماعية  اأن�شارها  دائرة  الب�شرية، 

والقدرة  املرونة  ابتكاراتها،  والت�شامن،  العالقات  �شبكاتها، 

على ا�شتخدام التكنولوجيا اجلديدة، اإمكاناتها يف تعبئة املوارد 

اإىل  ا  اأي�شً اأنه يحيل  وال�شيا�شية(. كما  االجتماعية واالقت�شادية 

املجتمع  ملنظمات  اأف�شل  دعًما  الدويل  املجتمع  اأن يوفر  �شرورة 

كافية،  غري  قدرات  م�شكالتها:  تخطي  على  مل�شاعدتها  املدين 

موارد مالية وتقنية ولوج�شتية حمدودة، تفكك ال�شلطة ال�شيا�شية 

الذي اأثار �شعود البنى الغا�شمة القمعية ون�شر انعدام االأمن على 

نطاق وا�شع، اقت�شاد احلرب الوح�شي، الو�شع االإن�شاين املرتدي، 

اجلهل  يغذيها  والتي  التطرف  تيار  رهينة  االأيديولوجية  احلرب 

والت�شبيك  التوا�شل  جهود  كفاية  عدم  الدولة،  قبل  ما  وهويات 

التي تعوق متكني جمموعات املجتمع املدين، ت�شيي�س امل�شاعدات 

بهدف تعزيز الالمركزية وغريها من االأجندات غري املحلية التي 

تتبّناها بع�س املنظمات الدولية.

6. خامتة

اليوم،  �شوريا  ت�شهدها  التي  الوحيدة  االإيجابية  الظاهرة  رمبا 

�شعبية، يختزن  قاعدة  ذي  دينامي  مدين  جمتمع  �شعود  هي 

مفاهيم  من  م�شتوحى  اإيجابي  تغيري  الإحداث  قوية  اإمكانات 

و�شاهم  واملواَطنة.  والدميقراطية  واحلرية  وامل�شاواة  العدالة 

ظهور املجتمع املدين باالأ�شل يف احتواء عملية التفتت على اأ�ش�س 

اإثنية وطائفية و�شيا�شية واأيديولوجية، وي�شتمر اليوم يف ذلك على 

�شيعّول  اأنه هو من  ال�شائد. عالوًة على  العنف  مناخ  الرغم من 

الدولة  وبناء  و�شلمي   ناجز  النتقال  الفر�شة  ت�شنح  عندما  عليه 

والتنمية امل�شتدامة املتمحورة على االإن�شان.

االجتماعية  واحلركات  املدين  املجتمع  جمموعات  اليوم   حتاول 

وجلان  ال�شباب  �شبكات  وت�شمل  �شوريا،  يف  حديًثا  النا�شئة 

والتنمية  التوعية  ومنظمات  املحلية  واملجال�س  املحلية  التن�شيق 

�شوريا حديثة  التغيري نحو  تقود  اأن  املعنية باحلقوق،  واحلركات 

متطّورة موّحدة. اإن �شعورها حديث الن�شوء باملواَطنة وحوافزها 

ومثابرتها، املقرتن مع بناها الهيكلية التي هي غالًبا مرنة وفعالة 

الرقابة  ذات  املدين  املجتمع  هياكل  تناق�س  التي   - وتعددية 

�شادت  التي  والهرمية  واالأيديولوجية  والبريوقراطية  ال�شارمة 

قبل انتفا�شة 2011 – ت�شري اإىل اإمكاناتها الكبرية للم�شاركة يف 

هذا امل�شعى.

با�شتنتاجات  الواقع م�شفوعة  اأر�س  اأدّلة من  التقومي  تدعم هذا 

متما�شكة قوية، ت�شري اإىل اأن غالبية املجموعات العاملة يف املناطق 

ت�شع مفاهيم االإق�شاء  ال�شوري  النظام  ل�شيطرة  غري اخلا�شعة 

ت�شاوؤل  مو�شع  تدعمها  التي  واملجموعات  واملوؤ�ش�شات  التقليدية 

وحتاربها. وتو�شلنا انطالًقا من نظرتها اإىل هويتها ودينامياتها 

اإىل اأن هذه املجموعات لي�شت جميعها تقدمية، ولكن الكثري منها 

مييل اإىل املدنية والعمل ال�شيا�شي )مبعنى التزام احلوكمة القابلة 

اقت�شادي  نظام  اإىل  )تدعو  اجتماعًيا  وم�شوؤولة  للم�شاءلة(، 

�شامل يحاكي تطلعات الفقراء ويوفر الفر�س للجميع(، وتعددية 

جميع  واحرتام  وامل�شاواة  والعدالة  بالدميقراطية  )تطالب 

علًنا  التحدث  �شعيد  على  بالتعاون  ومهتمة  املجتمع(،  قطاعات 

�شد م�شطهديها ب�شوت قوي موحد.

داخل  ال�شائع  بااللتبا�س  تتمثل  تزال  ال  احلا�شمة  الق�شية   لكن 

بع�س  لتطور  وفهمها  هويتها،  ب�شاأن  املجموعات  من  العديد 

وحقوق  املراأة  وحقوق  واحلرية  الدميقراطية  قبيل  من  املفاهيم 

يخ�شع  االلتبا�س  هذا  اأن  ويبدو  املدنية.  والدولة  االإن�شان 
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اإيجابية بحد ذاتها  اإىل خارجها. وهي ظاهرة  اأو حتى  منظمته 

لكنها حتتمل بع�س املخاطر، الأن توفري التدريب من دون خربة 

وتوجيه �شليم قد ي�شّر اأكرث مما ينفع. وبغية حت�شني نقل املعرفة 

اأكرث  اإر�شال  اإىل  ت�شعى  اأن  املجتمع املدين  يجب على جمموعات 

من �شخ�س اإىل ور�س العمل، واأن تطلب، اإذا �شمح الو�شع االأمني 

يقوم  مواٍز  تدريب  اإجراء  اأو  التدريب  مواد  بذلك، جمموعة من 

التدريب  تعّذر  واإذا  املنظمة.  عمل  موقع  يف  حمرتف  مدرب  به 

حماولة  �شكل  املعرفة  نقل  ياأخذ  اأن  بال�شرورة  فلي�س  املوقع،  يف 

مهمة  اإنها  تعّلموه:  الذي  التدريب  تكرار  العائدين  املتدربني 

اإىل  بالن�شبة  م�شتحيلة  تكون  وتكاد  االإطالق،  على  �شهلة  لي�شت 

املتدربني العائدين عدميي اخلربة. ومن املمكن اأن تاأخذ بداًل من 

قد  اأو عقد جل�شة متهيدية.  العمل  ور�شة  تقارير عن  �شكل  ذلك 

ت�شاعد هذه املقاربة جمموعات املجتمع املدين كّل على حدة يف 

حتديد جمال التدريب الذي حتتاجه، ويف تن�شيق طلبات التدريب 

اآفاق  حت�شني  اأجل  من  املدين  املجتمع  منظمات  من  غريها  مع 

التدريب املتوفر. 

احلّد من عدم الثقة والنزاعات بني جمموعات املجتمع 

املدين 

جمموعات  بني  والنزاعات  الثقة  عدم  من  التقليل  املمكن  من 

املجتمع املدين من خالل ال�شبكات واالأن�شطة امل�شرتكة امل�شتمدة 

من القيم امل�شرتكة واملوجهة نحو ال�شالح العام. اإ�شافًة اإىل اأن 

منتظمة  تقارير  لرفع  م�شتقر  نظام  وو�شع  بال�شفافية  االلتزام 

بالغ  اأمًرا  ُيعترب  وامل�شتفيدين  وال�شركاء  لالأع�شاء  وم�شوؤولة 

االأهمية، ال �شيما حني تلعب االأقاويل وال�شائعات دوًرا رئي�ًشا يف 

عقد  يعترب  كما  و�شمعتها.  املنظمة  اأن�شار  دائرة  تدمري  اأو  بناء 

على  للتغلب  اأخرى  طريقة  الق�شية  هذه  ملواجهة  االجتماعات 

عندما  بّناًء  طابًعا  االجتماعات  هذه  مثل  وتاأخذ  الثقة.  انعدام 

اإذا  �شيما  ال  امل�شكلة،  هذه  ملناق�شة  لوجه  وجًها  النا�س  يتقابل 

�شاعدهم و�شيط بارع. 

فمن  الثقة،  عدم  تثري  التي  العوامل  اأحد  الف�شاد  اأن  اإىل  نظًرا 

تنفيذ  يف  ال�شفافية  يعزز  داخلي  رقابة  نظام  اإقامة  امل�شتح�شن 

على  احل�شول  يف  فر�شها  نف�شه  الوقت  يف  ن  وُيح�شِّ امل�شاريع، 

التمويل من املجتمع الدويل. واأحد االأ�شباب التي متنع املنظمات 

اإىل  الدخول  على  قدرتها  عدم  هو  التمويل  منح  من  الدولية 

اأما  امل�شاريع.  تنفيذ  مراقبة  على  قدرتها  عدم  وبالتايل  �شوريا، 

فريق  ت�شكيل  ال�شروري  فمن  ال�شائعات،  احلّد من  اإىل  بالن�شبة 

من اأ�شخا�س مدربني تدريًبا منا�شًبا قادرين على التحقيق فيها 

 7. التو�سيات 

7 . 1 تو�سيات ملجموعات املجتمع املدين ال�سوري 

الرتكيز والتخ�س�ص 

ن�شاأت معظم جمموعات املجتمع املدين تلقائًيا كجزء من الثورة، 

وذلك اإما كرّد فعل على حدث معني اأو ا�شتجابة حلاجة نا�شئة. 

املجموعات  من  العديد  توىّل  فقد  البحث،  بيانات  اأظهرت  وكما 

ذات  اأو  مرتبطة  غري  احلاالت  معظم  يف  كانت  متعددة  وظائف 

�شلة واهية ببع�شها بع�شًا )مثال ذلك منظمة تعمل يف ال�شحافة 

واأعمال االإغاثة والتعليم والدعم النف�شي وبناء ال�شلم يف اآن مًعا(. 

وبالنتيجة اأدى عدم الرتكيز يف العمل اإىل اإعاقة هذه املجموعات 

املميزة.  حتى  اأو  اخلا�شة  �شخ�شيتها  وتطوير  التخ�ش�س  عن 

اأن�شطتها،  اأولويات  اأع�شائها حتديد  ال�شعب على  كما جعل من 

تنفيذ  على  وقدراتها  بخرباتها  املحتملة  املانحة  اجلهات  واإقناع 

م�شروع معني. لذلك، يتعنّي على جمموعات املجتمع املدين البدء 

وي�شاعد  ور�شالتها.  روؤيتها  وتوحيد  ا�شرتاتيجية  باتخاذ خيارات 

ا يف خف�س تناف�س املجموعات على املوارد، بينما  التخ�ش�س اأي�شً

عمل كل منها يف جماله اخلا�س ميّكنها من التعاون والتوا�شل. 

اال�ستثمار يف التطوير التنظيمي وبناء القدرات 

حتديد  اإىل  املدين  املجتمع  جمموعات  معظم  حتتاج  مثلما 

ا اإىل حت�شني هياكلها  وتوحيد روؤيتها ور�شالتها، فاإنها بحاجة اأي�شً

التنظيمية واآليات ت�شغيلها، حيث ال ميكن على املدى الطويل الأي 

وا�شحني.  ا�شرتاتيجية  وخطة  هيكل  دون  من  تعمل  اأن  منظمة 

وبالن�شبة اإىل املجموعات الهادفة اإىل بناء ما هو اأبعد من حركة 

االأدوار  حتديد  ي�شاعد  الهيكلية،  بناها  ماأ�ش�شة  واإىل  اجتماعية 

ملء  وت�شهيل  الع�شوية  تقلبات  م�شكلة  تخطي  على  الوا�شح 

ال�شواغر. ف�شاًل عن اأن معظم املنظمات املانحة تطلب معلومات 

اأن  اإذ  ال�شنوية،  واملوازنات  والتخطيط  التنظيمي  الهيكل  عن 

تخطيط امل�شاريع املتما�شكة واإدارتها ُيعّدان من القدرات التي ال 

غنى عنها للح�شول على متويل دويل. 

 حت�سني نقل املعرفة 

تتلقى جمموعات من املجتمع املدين يف �شوريا حالًيا تدريبات يف 

جماالت متعددة يف الدول املجاورة على يد منظمات دولية و/اأو 

منظمات �شورية. ويف اأغلب االأحيان يقوم اأحد نا�شطي منظمة ما 

بح�شور اإحدى ور�س العمل، ثم ينقل/تنقل ما تعلمه اإىل اأع�شاء 
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املجتمع  خ�شائ�س  واحرتام  فهم  اأردنا  اإذا  �شوريا،  داخل 

املانحة  املنظمات  وت�شبح  ال�شحيح.  بال�شكل  ال�شوري  املدين 

وفق  دعمها  تكييف  على  قادرة  املحددة  املعلومات  بتلك  املزودة 

االحتياجات على االأر�س بداًل من اتخاذ اخليار االأ�شهل باالعتماد 

على خرباء ومنظمات اأجنبية ال �شلة فعلية لها بالداخل ال�شوري. 

مع  املتكيف  الدعم  توفري  حول  الن�شائح  من  املزيد  يلي  ما  ويف 

احلاجات املحلية ملجموعات املجتمع املدين يف �شوريا.

االبتعاد عن الدعم على اأ�سا�ص امل�سروع 

اأقدمت قلة قليلة من املنظمات الدولية حتى االآن على توفري دعم 

ملجموعات املجتمع املدين ال�شورية يف جمال بناء القدرات يتجاوز 

العدالة  قبيل:  من  مو�شوعات  اأ�شا�س  على  اجلاهزة  امل�شاريع 

بناء  النزاعات،  االإن�شان، حل  انتهاكات حقوق  توثيق  االنتقالية، 

اأمن االإنرتنت، و�شائل االإعالم. وحتى  ال�شالم، تنظيم املجتمع، 

التدريب  تعّدى  قلما  متخ�ش�س،  تدريب  توفري  عر�شت  عندما 

كيان خربة م�شتدام  لبناء  فهو غري منا�شب  وبالتايل  االأ�شا�شي، 

من  جًدا  قليلة  قلة  اأن  على  عالوًة  البلد.  داخل  للمحاكاة  وقابل 

جمموعات  ل�شالح  القدرات  بناء  يف  اأن�شطتها  ركزت  املنظمات 

اأولوياتها  اأعلى  التي احتلت  ال�شورية يف املجاالت  املجتمع املدين 

وخمتلف  االإدارة  مهارات  املثال  �شبيل  على  الدرا�شة،  هذه  يف 

من  اأعاله  املذكورة  القائمة  ت�شمله  مل  مما  االأخرى  املهارات 

�شالت  بناء  على  الهدف  يرتكز  اأن  ينبغي  اجلاهزة.  امل�شاريع 

على  للمراكمة  ال�شورية  املدين  املجتمع  مع جمموعات  م�شتدامة 

التدريبات ال�شابقة وتوطيد اخلربات وخلق قدرات حقيقية بداًل 

اإىل  بب�شاطة  والهادف  االآن  والفّر" ال�شائد حتى  "الكّر  نهج  من 

اإ�شراك اأكرب عدد ممكن من املنظمات. 

مراعاة الهوية واخل�سائ�ص املحلية ملجموعات املجتمع 

املدين 

االجتماعية  الهوية  عن  الدرا�شة  هذه  يف  الواردة  املعلومات  اإن 

املن�شاأة  املدين  املجتمع  ملجموعات  وال�شيا�شية  واالقت�شادية 

حديًثا وخ�شائ�شها من حيث النطاق اجلغرايف واحلجم والعمر 

والتعليم واجلندر واحلالة، ت�شري اإىل اأكرث الطرق كفاءة وفعالية 

وياأخذ  حد  اأق�شى  اإىل  مواردها  بزيادة  ي�شمح  مما  دعمها  يف 

باحل�شبان تطلعاتها ومعوقاتها. 

جمموعات  معظم  ت�شجيل  اإمكان  انعدام  واقع  اأن  يف  �شك   ال 

اأي  يف  م�شجلة  غري  وكونها  �شوريا  يف  ال�شورية  املدين  املجتمع 

مكان اآخر يثري قلًقا بالًغا للمانحني. ولكن املجموعات التي تفكر 

وجمع االأدلة والتوعية مبدى قدرة ال�شائعات البالغة على تق�شيم 

املجتمع وال�شرر الذي قد تلحقه بالعمل اجليد املنّفذ. 

الدفاع عن الق�سايا املهمة 

ُتعترب جمموعات املجتمع املدين هذه خبريًة باالأر�س التي تعمل 

وتفهم  وتطوراتها  املحلية  بال�شوؤون  وا�شعة  معرفة  ولديها  عليها، 

احتياجات جمتمعها املحلي. ولذا ينبغي اأن ت�شتخدم هذه اخلربة 

الإقناع اجلهات املانحة واملجتمع الدويل مبزايا و�شحة ق�شاياها 

املانحني.  دعم  معايري  مع  متا�شًيا  اأهدافها  تكييف  من   بداًل 

7. 2 تو�سيات للمجتمع الدول 

تعزيز بيئة مواتية ملنظمات املجتمع املدين 

ينبغي اأواًل وقبل كل �شيء بذل كل جهد ممكن الإيجاد حّل �شيا�شي 

ت�شوية  اإىل  التو�شل  ُيعترب  �شوريا.  يف  احلرب  اإنهاء  �شاأنه  من 

والعدالة  باال�شتقرار  ت�شمح  واملعار�شة  النظام  بني  �شيا�شية 

من  وغريهم  املت�شددين  تهمي�س  ق�شوى يف  اأهمية  ذا  االنتقالية 

امل�شتفيدين احلاليني من اقت�شاد احلرب. ومن اأجل �شمان عدم 

تكرار العنف يف امل�شتقبل، من االأهمية مبكان تطبيق نظام العدالة 

االنتقالية ملعاجلة االأ�شباب االقت�شادية واالجتماعية وال�شيا�شية 

لالأزمة ال�شورية التي تعود جذورها اإىل عقود عدة قبل انتفا�شة 

اآذار/مار�س 2011. 

االأجل  طويلة  امل�شالح  حول  احلايل  التفاو�س  يدور  بينما 

مما  واحلكومات(  واالأعمال  )ال�شبكات  اخلارجية  لالأطراف 

اأن تكر�س اخلطوة  اأمد اقت�شاد احلرب يف �شوريا، ينبغي  يطيل 

النار وتدابري حفظ ال�شالم. وُيعترب  اإطالق  االأوىل لفر�س وقف 

اإدراج جمموعات متّثل املجتمع املدين يف مفاو�شات وحمادثات 

ال�شالم ذا اأهمية حيوية هنا، مع �شرورة اأن يلعب املجتمع املدين 

اإىل  ينتمي  ال  ذاته  بحد  م�شتقل  قوي  ككيان  موازًيا  دوًرا  ا  اأي�شً

النظام وال اإىل املعار�شة ال�شيا�شية ممثلًة باالئتالف. اإن اإ�شراك 

ال�شبب  هو  ال�شابق  ا�شتبعاده  واأن  �شيما  ال  مهم  املدين  املجتمع 

الرئي�س لالأزمة احلالية. 

االحتياجات  لتلبية  ا  خ�سي�سً م�سمم  دعم  تقدمي 

املحددة للمجتمع املدين ال�سوري 

حتتاج املعلومات الواردة يف هذه الدرا�شة اإىل ا�شتكمال باملعرفة 

املدين  املجتمع  جمموعات  اإىل  الو�شول  عرب  املحلية  واخلربات 
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اأنحائها. وب�شورة عامة، من ال�شحيح القول اأن هذه املجموعات 

تعليًما  واالأقل  فقًرا  االأكرث  املناطق  يف  االأكرب  التاأثري  اكت�شبت 

طيلة  كجهاديني  العراق  يف  ال�شباب  من  كبري  عدد  قاتل  حيث 

العقد املا�شي. ُتدير هذه املجموعات املت�شددة حالًيا يف املناطق 

ال  منهاًجا  تعتمد  التي  اخلا�شة  مدار�شها  ل�شيطرتها  اخلا�شعة 

اأيديولوجيتها وروؤيتها لالإ�شالم، يف حني تت�شّدى  اإىل  اإال  ي�شتند 

بقوة جلهود املجموعات املدنية يف احلفاظ على/اأو اإعادة تاأ�شي�س 

اأي نوع من اأنواع التعليم االأخرى. 

مما ال �شك فيه اأن هذه املجموعات املت�شددة امل�شلحة وغريها من 

امل�شتفيدين من اقت�شاد احلرب حُتّرم اأي �شكل من اأ�شكال التعليم 

الذي يحمل يف طياته بذور حتقيق ال�شالم واال�شتقرار والتنمية، 

لي�س يف �شوريا فح�شب، بل يف املنطقة باأ�شرها. ونظًرا اإىل عدم 

ذهاب ما يقرب من ن�شف االأطفال ال�شوريني اإىل املدر�شة حالًيا 

 وخ�شارة ما يعادل 35 �شنة من التنمية الب�شرية يف �شوريا حتى االآن 

)The Syrian Centre for Policy Research, 2013b(، ال بد 

جلهود اإعادة اال�شتثمار يف ال�شوريني عن طريق التعليم اأن تكون 

قوية وخالقة ووا�شعة النطاق. ويف بع�س احلاالت يعترب بب�شاطة 

مثل  االأ�شا�شية  املوارد  ببع�س  املدين  املجتمع  جمموعات  تزويد 

الكمبيوترات واالإنرتنت واملناهج التعليمية فعااًل جًدا على �شعيد 

جهودها الرامية اإىل تعزيز التعليم وتكوين عقول نقدية. 

دعم بناء املوؤ�س�سات وال�سبكات 

معاجلة  اإىل  �شوريا  يف  امل�شتقبلية  الدولة  لبناء  جهود  اأي  حتتاج 

اإن�شاء موؤ�ش�شات حديثة وم�شوؤولة  املوؤ�ش�شية على طريق  العقبات 

و�شفافة، والتاأكد من اأن هياكل االإدارة اجلديدة حتّد من االنق�شام 

والت�شرذم على اأ�ش�س اإقليمية اأو اإثنية و/اأو طائفية. ولذا ينبغي 

على اجلهات املانحة واملجتمع الدويل اإيالء اأولوية مت�شاوية لدعم 

بناء القدرات املوؤ�ش�شية من جهة، وتعزيز املوارد املالية والتقنية 

واملجال�س  املدين  املجتمع  جمموعات  حتتاجها  التي  واللوج�شتية 

جهة  من  فعالية  اأكرث  وم�شتدام  ا�شرتاتيجي  لتخطيط  املحلية 

اأخرى. وعلى كل هذا الدعم اأن ياأخذ يف االعتبار �شرورة زيادة 

تت�شف  واأن  للم�شاءلة،  املدين  املجتمع  منظمات  جميع  خ�شوع 

وبعبارة  باملُلكية.  اأقوى  ح�س  لديها  يتنامى  واأن  اأكرب  ب�شفافية 

ومنظمات  املحلية  املجال�س  من  لكل  الدعم  تقدمي  يجب  اأخرى، 

املجتمع املدين االأخرى، �شريطة �شمان اأن تخ�شع �شلطة املجال�س 

لرقابة فعالة من املجموعات عرب و�شع اإجراءات م�شاءلة حمددة. 

عالوًة على ذلك، ينبغي ت�شجيع توا�شل جمموعات املجتمع املدين 

مع بع�شها بع�شًا - رمبا عن طريق �شروط التمويل- بهدف تعزيز 

ح�ّس الت�شامن وال�شوت اجلماعي وم�شتوى التاأثري. 

ا �شعوبات تتعلق مبلكية منظماتها وم�شائل  بالت�شجيل تواجه اأي�شً

عملية اأخرى مثل فتح ح�شاب م�شريف نظًرا اإىل العقوبات الدولية 

اإىل  يهدف  اقرتاح  اأي  فاإن  لذا  ال�شوريني.  على  حالًيا  املطبقة 

دعم جمموعات املجتمع املدين ال�شورية يت�شمن �شرط حيازتها 

النف�س  عن  دفاع  حالة  يف  و�شعها  مبثابة  ُيعترب  ت�شجيل  على 

ويرتك امللعب مفتوًحا للو�شطاء الدوليني الذين يحظون بفر�شة 

احل�شول على متويل اأف�شل بكثري من جمموعات املجتمع املدين 

ال�شورية املحلية. 

معرفة خ�سائ�ص وديناميات مناطق الداخل 

ال�شورية املختلفة  العام، لي�شت املناطق  الت�شابه  على الرغم من 

لديها  ولي�س  متجان�شة،  منها  كل  يف  املدين  املجتمع  وجمموعات 

املجال�س  بني  االختالفات  ذلك  ومثال  ذاتها.  وامل�شكالت  املوارد 

معينة  موارد  تعبئة  على  القادرة  احلدودية  املناطق  يف  املحلية 

املجموعات  لهجمات �شارية من  تتعر�س  ولكنها  بحكم موقعها، 

وتعليماتها،  قوانينها  وتفر�س  االأر�س  على  امل�شيطرة  املت�شددة 

يف  )كما  املوارد  تلك  على  ال�شيطرة  يف  م�شلحتها  اإىل  نظًرا 

حملية  موارد  متتلك  ال  اأخرى  اأماكن  يف  نظرائها  وبني  الرقة(، 

ويتعني عليها االعتماد على الدعم اخلارجي، ولكنها تتمتع بحرية 

اإياها  املت�شددة  املجموعات  ل�شيطرة  ملمو�س  اأكرب يف ظل غياب 

)كما هو احلال يف العديد من مناطق حمافظة اإدلب(. 

املجتمع  جمموعات  عن  للمعلومات  الدقيق  التقومي 

املدين املحلية 

املتاحة  ال�شحيحة  املعلومات  فهم  اإ�شاءة  مبكان  ال�شهولة  من 

اإذا جرى تقوميها مبعزل عن فهم معمق للواقع على  عن �شوريا 

الدرا�شة  هذه  يف  ال�شوء  عليها  �ُشّلط  التي  االأمثلة  اأحد  االأر�س. 

يتعلق مبوقفها )االهتمام اأو عدمه( من امل�شاركة ال�شيا�شية وروؤية 

النظام االقت�شادي املقبل يف �شوريا الذي عرّبت عنه جمموعات 

ب�شورة  خَذت 
ُ
اأ اإذا  االإح�شاءات،  ت�شري  املحلية.  املدين  املجتمع 

�شيا�شي  غري  مدين  ملجتمع  النطاق  وا�شع  تف�شيل  اإىل  منعزلة، 

االأر�س  على  املجموعات  مناق�شة  ولكن  جديد.  وليربايل  وديني 

ال�شيا�شة  اإىل  مييل  مدين  ملجتمع  عام  تف�شيل  اإىل  بقوة  ت�شري 

اأكرث وغري ديني )حاملا ُيفهم امل�شطلح على نحو اأف�شل( ونظام 

اقت�شادي منا�شر للفقراء. 

اال�ستثمار يف التعليم والتفكري النقدي 

التي  الطريقة  الدرا�شة هي  املزيد من  ت�شتدعي  التي  اإن احلالة 

وانت�شرت يف جميع  �شوريا  اإىل  املت�شددة  دخلت فيها املجموعات 
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 حت�سني املعلومات عن �سوريا يف و�سائل االإعالم الرئي�سة 

�شعار  هو  ال�شوريني"  لكل  وطًنا  نبني  اأن  نريد  القتل،  "اأوقفوا 
ال�شالم املعروف الذي اأطلقته ولوحت به مكتوًبا على الفتة امراأة 

�شابة اأمام جمل�س ال�شعب )الربملان( يف ربيع 2012، تطور االأمر 

بعد ذلك اإىل حملة وطنية لبناء ال�شالم ال تزال ن�شطة حتى اليوم. 

ولكن و�شائل االإعالم الدولية جتاهلت هذا احلدث وخلفياته اإىل 

حد كبري، يف ما بدا اأنه تركيز منها على التطورات الع�شكرية يف 

�شوريا فقط، ومفاقمة بالتايل ال�شراع اجلاري. اأفاد �شحافيون 

على  االإعالمية  املوؤ�ش�شات  اأن  مدين  جمتمع  ون�شطاء  �شوريون 

التطورات  عن  تردها  اأخبار  الأية  هائلة  مبالغ  لدفع  ا�شتعداد 

الع�شكرية، غري اأن ال�شحافيني املحرتفني وال�شحافيني املواطنني 

التفاو�س  املدين يجدون �شعوبة يف  املجتمع  ون�شطاء جمموعات 

مع اأية و�شيلة اإعالمية لتغطية اأن�شطة املجتمع املدين، حيث نادًرا 

ما تظهر اأخبارهم على القنوات التلفزيونية وال�شحف البارزة. 

يف �شياق ثقافة العنف التي ت�شتحوذ على اهتمام و�شائل االإعالم 

الرئي�شة كجانب وحيد من �شوريا املعا�شرة، تت�شاءل حوافز دعم 

مطلوًبا  كان  اإذا  ال�شوري.  املدين  املجتمع  مع  الت�شامن  واإظهار 

عك�س هذا االجتاه، فال بد لو�شائل االإعالم الدولية اإيالء املزيد 

من التغطية للتفاعل االإن�شاين على االأر�س، واالأ�شياء املذهلة التي 

كل  رغم  ال�شوري  املدين  املجتمع  اإجنازها  يف  وي�شتمر  ينجزها 

ال�شعاب. وينطبق االأمر نف�شه على البحث االأكادميي. فاإذا ازداد 

حجم ما ُيعرف عن احلركات االجتماعية مثل جمموعات املجتمع 

املدين يف �شوريا، فمن االأ�شهل بكثري ح�شد املوارد الالزمة جلعلها 

اأكرث كفاءة وفعالية وا�شتدامة.
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