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متهيد
مع ن�شر هذا التقرير ،ال يزال املواطنون ال�سوريون يعي�شون يف
ظروف خطرية وغري �إن�سانية .فقد خ�سر مئات الآالف منهم
�أرواحهم ج ّراء ال�صراع الع�سكري والعنف واحل�صار ،وتفاقمت
حمنتهم ب�سبب حمدودية امل�ساعدات الإغاثية والرعاية الطبية.
كما فقد املاليني منازلهم وممتلكاتهم نتيجة النزوح املتكرر
داخل �سوريا �أو الفرار �إىل خارج البالد طلب ًا ل ّلجوء.
وقد لعب نا�شطو املجتمع املدين ال�سلميون دور ًا مهم ًا منذ
بداية الثورة ال�سورية يف �آذار/مار�س  .2011فبعد �أن اجتمعوا
يف البداية عفوي ًا بهدف تنظيم التظاهرات وحركة الع�صيان
املدين�َ ،ش َرعوا منذ ذلك الوقت يف ت�أ�سي�س جمموعات و�شبكات
يف جميع �أنحاء البالد مطالبني بالدميقراطية والعدالة وامل�ساواة
واالحرتام .وكر ّد فعل على الو�ضع الإن�ساين املت�أزم� ،شاركت
جمموعات نا�شطة عدة يف توزيع م�ساعدات الإغاثة وتقدمي
اخلدمات الطبية والتعليمية وغريها �إىل ال�سوريني املحتاجني.
ولكن �سرعان ما �أ�صبح ه�ؤالء النا�شطون من �أوائل �ضحايا
االعتقاالت ،وق�ضى الع�شرات منهم يف كثري من الأحيان حتت
التعذيب على �أيدي قوات النظام امل�سلحة ويف �سجونه .وما زالوا
يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام يواجهون القمع والتعذيب
واملوت حتى اليوم� .أما يف املناطق الأخرى ،فهم يتعر�ضون
لال�ضطهاد بال هوادة من قبل اجلماعات املت�شددة التي تمُ عن
يف �إ�ضعاف �صفوفهم �أو تجُ ربهم على الفرار من البالد .وعلى
الرغم من ال�صعوبات الكبرية التي يواجهونها ،ال تزال جمموعات
كبرية منهم تن�شط يف �سوريا ،وتلعب دور ًا مهم ًا يف التخفيف من
الت�أثريات التي ترتكها العوامل الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واجلماعات املت�شددة و�أمراء احلرب.
و ُيعترب متكني املجتمع املدين خطو ًة �أ�سا�سية نحو �إر�ساء الهياكل
الدميقراطية ودعمهاّ .
وبغ�ض النظر عن امل�سار الذي �ست�سلكه
�سوريا يف الأعوام املقبلة ،ف�إن املجتمع املدين �سي�ستمر يف مراقبة
احلكومة وم�ؤ�س�سات الدولة وحتميلها م�س�ؤولية �أعمالها ،ويف
غد
معار�ضة الديكتاتورية ،ومواجهة الإرهاب ،والن�ضال من �أجل ٍ
�أف�ضل .وال بد بالتايل من فهم القوى والديناميات التي ت�صوغ
�شكل املجتمع املدين يف �سوريا اليوم .فهذا الفهم ال يوفر �صورة
�أدق من تلك التي تنقلها غالب ًا و�سائل الإعالم فح�سب ،بل ويدعم
جمموعات املجتمع املدين ال�سوري للتغلب على ال�صعوبات التي
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تواجهها وا�ستغالل الفر�ص املتاحة لها على �أكمل وجه �أي�ض ًا.
ويف الوقت نف�سه ،ميكن لذلك �أن ُيلهم املجتمع الدويل ملراجعة
دعمه للمجتمع املدين كي يجعله �أكرث �صلة بالوقائع واالحتياجات
على الأر�ض .ولذلك ،تهدف هذه الدرا�سة التي � ِأع ّدت كجزء من
م�شروع "بدائل" �إىل الإ�سهام يف متكني املجتمع املدين ال�سوري
عرب حت�سني فهم الآخرين له.
م�شروع "بدائل" هو مبادرة �سور ّية تدعم من قبل م�ؤ�س�سة
فردري�ش �إيربت ،تلتزم بتمكني جمموعات املجتمع املدين التي
تن�شط �أو ترغب يف �أن تن�شط يف جمال تعزيز تدابري نبذ العنف
ال�سلم بغية املحافظة على املجتمع ال�سوري و�إبعاد �شبح
و�إحالل ِ
تفككه 1.كما يهدف م�شروع "بدائل" �إىل ت�شجيع جمموعات
املجتمع املدين على طرح �أفكار جديدة ت�ساعد يف �إيجاد ال�سبل
الناجعة لإحالل ال�سالم يف �سوريا ،وما ينبغي الرتكيز عليه يف
مرحلة احلرب التي مت ّر فيها البالد اليوم من �أجل الو�صول
�إىل �إر�ساء �أ�س�س ال�سالم امل�ستدام يف �سوريا الغد .ويعمل فريق
"بدائل" منذ متوز/يوليو  2013على تدريب عدد كبري من
جمموعات املجتمع املدين يف �سوريا وتقدمي اال�ست�شارة لها .ومن
خالل عالقاته ودوائره املوثوقة على الأر�ض ،مت ّكن الفريق من
جمع البيانات الكم ّية الواردة يف هذا التقرير والتي ي�ستحيل
جمعها عرب قنوات �أخرى .لقد م ّثلت الر�ؤى الغنية لفريق "بدائل"
وحتليله املدرو�س �س ّر النجاح يف تعزيز م�ضمون هذا التقرير.
ويتح ّمل وا�ضعوه م�س�ؤولية �أي خط�أ �أو �سوء فهم للبيانات املُج َّمعة.
تغطي هذه الدرا�سة الفرتة حتى �شباط/فرباير  .2014ومنذ
ذلك احلني تدهورت ظروف عمل جمموعات املجتمع املدين
ب�شكل كبري ،وخا�صة يف املناطق التي تقع حتت �سيطرة الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام "داع�ش" .وقد ف ّر الكثري من
النا�شطني �إىل تركيا حيث يحاولون تن�سيق �أن�شطتهم من اخلارج
وي�أملون بفر�صة للعودة .مع نهاية  2014يواجه عمل املجتمع
املدين �صعوبات وحتديات �أكرث من �أي وقت م�ضى.

1يف بداية ت�أ�سي�س م�شروع "بدائل" مت ا�ست�ضافته ودعمه من قبل م�ؤ�س�سة فردري�ش
�إيربت ،ولكنه الآن يف طور الت�سجيل كم�ؤ�س�سة �سورية م�ستقلة .ول�ضمان اال�ستقاللية
وامللكية املحلية ف�إن م�ؤ�س�سة "بدائل" ال تقبل التمويل امل�س ّي�س الذي ي�سعى �إىل امللكية يف
�أهدافها ومبادئ العمل املحددة من قبل جمل�س �إدارتها وفريقها ال�سوري.

ملخّ �ص تنفيذي
�إن �أن�شطة املجتمع املدين يف �سوريا مق ّيدة ب�شدة منذ �أربعة عقود
يف ظل نظام الأ�سد ،حيث كانت املنظمات غري احلكومية القليلة
التي تواجدت يف هذه الفرتة خا�ضعة لرقابة حكومية �صارمة
ودائمة .و ُيعترب الظهور الأخري لباقة متنوعة من املجموعات
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية ظاهرة جديدة .وفيما
يطالب كثري منها باحلرية والعدالة والدميقراطية وال�سالم،
ت�أ�س�ست منظمات �أخرى كي متلأ الفراغ املوجود يف مناطق عدة
يف البالد والنا�شئ عن �إ�ساءة ا�ستخدام اخلدمات العامة ك�أدوات
حرب.
َ nيعر�ض هذا التقرير نتائج التحليل الك ّمي والنوعي لـ 94ع ّينة
من جمموعات املجتمع املدين واملجال�س املحلية ،مت ّثل الغالبية
العظمى من املجموعات املحلية النا�شطة يف املناطق غري
اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام يف �سوريا ،وتر ّكز يف املقام الأول على
ق�ضايا �أخرى غري امل�ساعدات الإن�سانية .ولهذه الدرا�سة �أهداف
ثالثة )1 :حتديد �سمات جمموعات املجتمع املدين املحلية يف
�سوريا )2 ،فهم هويتها وديناميتها )3 ،حتليل التحديات التي
تواجهها والفر�ص املتاحة لها واحتياجاتها .وقد ُجمعت بيانات
التقرير انطالق ًا من حلقات نقا�ش ومقابالت فردية وا�ستمارات
�شبه منظمة ،ف�ض ًال عن و�سائل الإعالم كم�صدر ثانوي للبيانات.
 nتتوزع جمموعات املجتمع املدين التي دُر�ست على  5حمافظات
هي حماة� ،إدلب ،حلب ،الرقة ،ودير الزور .وقد ت�أ�س�س �أكرث
من ثل َثي هذه املجموعات بني الن�صف الأول من عام 2012
والن�صف الأول من عام  ،2013وهي الفرتة التي تزامنت يف كثري
من احلاالت مع انتهاء �سيطرة النظام على مناطق تواجد هذه
املجموعات ،وظهور حاجة ما�سة �إىل جمموعات املجتمع املدين
كي تتوىل ال�ش�ؤون املحلية يف �سياق منحها حرية �أكرب للقيام
بذلك .ولكن انت�شار جماعات مت�شددة يف الن�صف الثاين من عام
� 2013أبط�أ ب�شكل كبري عملية ت�أ�سي�س جمموعات جديدة.
 nمعظم جمموعات املجتمع املدين التي �شملتها الدرا�سة� ،صغرية
ن�سبي ًا ،وت�أثريها حملي فقط� ،إذ ال ي�ضم ثلثها �إال ما بني  11و25
ع�ضو ًا ،وم�شاركة الن�ساء خجولة ولكنها �آخذة باالزدياد ،وهي
تختلف كثري ًا تبع ًا للخ�صو�صيات االجتماعية املحلية .وتبلغ �أعمار
معظم النا�شطني يف هذه املجموعات ما بني  16و 30عام ًا  -وهي
�سمة تنطبق على جمموعات املجتمع املدين كافة التي نا�ضلت من

�أجل تنظيم تظاهرات �سلمية وع�صيان مدين يف جميع �أرجاء
�سوريا منذ بداية الثورة .كما ت�ضم املجموعات ن�سبة ال ب�أ�س بها
من الأع�ضاء الأكرب �س ّن ًا ،حيث ي�ش ّكل ه�ؤالء الغالبية يف املجال�س
املحلية .وم�ستويات التح�صيل العلمي مرتفعة ن�سبي ًا وتعك�س
الرتكيب العمري لكل جمموعة .ف�أكرث من ن�صف النا�شطني يف
هذه املجموعات حا�صل على �شهادة جامعية� ،أما الباقي فهم �إما
تخرجوا من �أحد املعاهد �أو حا�صلون على ال�شهادة الثانوية �أو ال
يزالون يف املرحلة الثانوية.
 nتعك�س الت�سميات التي اتخذتها هذه املجموعات ب�شكل مبا�شر
�أوجه الق�ضية التي تلتزم بها وال�صورة التي ت�سعى �إىل تقدميها،
ك�أن يكون الأع�ضاء متّحدين وراء ق�ضيتهم� ،أو منتمني �إىل
الثورة� ،أو دعاة للحرية �شديدي احلما�سة� ،أو �شباب ًا وطموحني،
�أو لديهم هوية جغرافية حمددة .وي�صعب فهم �أيديولوجيا
معظم جمموعات املجتمع املدين ،وتكون بياناتها ال�سيا�سية غالب ًا
مت�ضاربة ،و�أحيان ًا متناق�ضة .وعموم ًا ،ت�شرتك هذه املجموعات
يف ت�أييدها للقيم الأ�سا�سية كالدميقراطية والتنوع وامل�ساواة بني
اجلن�سني ،بيد �أنها تختلف يف تعريفها لهذه القيم.
ُ nيعترب التمويل ق�ضية ح�سا�سة جد ًا يف املناطق غري اخلا�ضعة
ل�سيطرة النظام� ،إذ يتعني على جمموعات املجتمع املدين التي
كاف ح�شد ما ت�ستطيعه من املوارد .وحتى �إن
لي�س لديها متويل ٍ
توافر التمويل ،ال يكون تخ�صي�صه فعا ًال �أو ناجع ًا �أو م�ستداماً،
موجه بالت�ساوي
ويتح ّول �إىل ق�ضية نقا�ش �ساخن .وهذا االنتقاد ّ
�إىل جهات دولية كاملانحني واملنظمات غري احلكومية الدولية
والو�سطاء امل�ستقلني ،و�أي�ض ًا �إىل جهات حملية كمجموعات
املجتمع املدين نف�سها .ويت�شابك مع هذا �أي�ض ًا التحدي الرئي�س
املتمثل يف �ضمان ا�ستدامة امل�ساعدات ل�سوريا .فالدعم غري
املايل ،على �شكل م�شاريع بناء قدرات مث ًال ،نادر رغم احلاجة
امللحة �إليه.
 nتَعترب الغالبية ال�ساحقة من جمموعات املجتمع املدين التي
�شملتها الدرا�سة� ،أن مهمتها الرئي�سة هي التوعية من خالل
مبادرات وم�شاريع تغطي باقة متنوعة من املوا�ضيع .وعلى الرغم
من �أن هذا البحث يركز على املجموعات التي ال تكتفي بتقدمي
م�ساعدات �إن�سانية فح�سب� ،إال �أن نحو ثلث هذه املجموعات
ي�شارك يف �أعمال الإغاثة ف�ض ًال عن مهمته الأ�سا�سية .وثمة �سمة
�أخرى يف هذا ال�سياق هي تنفيذ معظم املجموعات لأكرث من
مهمة يف وقت واحد .وقد كان لذلك بالغ الأثر يف دورها وعملها
وقدرتها على الإجناز .وتت�أثر هذه املجموعات �أي�ض ًا بالديناميات
املتغرية با�ستمرار يف عالقتها ب�أطراف معنية �أخرى.
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 nيتم ّثل التحدي الأبرز الذي يواجه جمموعات املجتمع املدين
يف نق�ص الدعم ،وبالتايل حمدودية مواردها املالية واللوج�ستية
والفنية .وتفتقر املجموعات املحلية �إىل القدرات واملهارات ،كما
كاف حلدوث
�أن التعاون والتوا�صل داخلها ويف ما بينها غري ٍ
�إثراء متبادل .وتت�أثر هذه املجموعات �سلب ًا بالأو�ضاع االقت�صادية
والإن�سانية املرتدية ،وتفكك ال�سلطة ال�سيا�سيةّ ،
وتدخل اجلماعات
املت�شددة يف احلياة العامة ،وبيئة العنف ،وانعدام الأمن ب�شكل
عام.

املجموعات املن�ش�أة حديث ًا �إىل القيام بعملي ٍة تحُ ِّول �سوريا �إىل
َ
باملواطنة ،النا�شئ
ح�سها
جمتمع �شامل وحديث ومتط ّور .وي�شري ّ
حديثا ً ،واندفاعها ومثابرتها� ،إىل جانب هياكلها املرنة والفعالة
والتعددية يف كثري من احلاالت �إىل احتمال �أنها جمهزة جيد ًا
ملتابعة ق�ضيتها – هذه احلاالت التي تتناق�ض تناق�ض ًا �صارخ ًا
مع الهياكل الأيديولوجية اخلا�ضعة لرقابة �صارمة واملفرو�ضة
بريوقراطي ًا والتي م ّيزت املجتمع املدين يف �سوريا قبل ثورة عام
.2011

� nإن الدور الذي تلعبه امل�ؤ�س�سات الدولية واملنظمات غري
احلكومية يف دعم جمموعات املجتمع املدين املحلية مت�ضارب:
�صحيح �أن البع�ض منها تقدم الدعم لأهداف �سامية� ،إال �أن
هذا الدعم قد ي�سبب م�شكالت .فاملنظمات الدولية وغريها
من املنظمات العاملة مع املجموعات املحلية ،تعمل يف مناخ من
عدم معرفة حقيقة ما يجري على الأر�ض ،وكذلك التما�سك
االجتماعي املتفاوت واحلرب الأيديولوجية .ومع ذلك ،ي�ص ّر
الكثري منها على اتخاذ �أ�سهل خيار وهو اللجوء �إىل ا�ست�شاريني
ف ّنيني ،رغم �أن العديد من ه�ؤالء يفتقر �إىل الإملام الكايف
بالأو�ضاع على �أر�ض الواقع .وحتى املنظمات الدولية ذات النوايا
احل�سنة غري قادرة على تقدمي دعم حقيقي ملجموعات املجتمع
املدين .ويبدو �أن املنظمات الدولية الأخرى ال تنفذ �إال �أجندتها
ال�سيا�سية واالقت�صادية التي ت�صب يف م�صلحتها بينما تُ�س ِّي�س
امل�ساعدات الإن�سانية وتقدم دعمها امل�شروط بتنفيذ م�شاريعها
اخلا�صة على ح�ساب عمل جمموعات املجتمع املدين املحلية.

 nيتعينّ على جمموعات املجتمع املدين كي تزداد فعاليتها �أن
تُط ّور تنظيمها وتبني قدراتها .ف�إدارة امل�شاريع والتخطيط لها
مهارات ال غنى عنها من �أجل احل�صول على متويل دويل .وينبغي
�أن تركز �أن�شطتها على جمال حمدد ،وحتدد ر�ؤيتها ور�سالتها
تبع ًا لذلك ،عو�ض ًا عن �إثقال نف�سها بق�ضايا كثرية جد ًا ما يجعل
مالحمها �ضبابية .وميكن الق�ضاء على انعدام الثقة والنزاعات
بني هذه املجموعات عرب الت�شبيك والأن�شطة امل�شرتكة وااللتزام
بال�شفافية .ومن الق�ضايا الأ�سا�سية هنا تكاف�ؤ فر�ص احل�صول
على الدعم لأن عدم امل�ساواة يف الدعم القادم من املنظمات غري
احلكومية الدولية ع َّمق انعدام الثقة بني هذه املجموعات.

 nتتمثل �إحدى املزايا الأ�سا�سية ملجموعات املجتمع املدين يف
جت ّمع ن�شطائها الذين ميثلون كل ما يعنيه املجتمع املدين .وه�ؤالء
النا�شطون الذين يحاولون الت�صدي ل�سائر العقبات التي ي�ضعها
ال�صراع يف طريقهم ،مثابرون وجادون يف متابعة ق�ضيتهم،
ومنفتحون ب�ش�أن جتريب �أدوات و�آليات جديدة يف �سعيهم هذا
ويف عالقاتهم العامة وتوا�صلهم و�أن�شطة ح�شد املوارد التي
ينفذونها .وهم �أي�ض ًا عازمون على �إيجاد قاعدة �شعبية حقيقية
يف جمتمعهم املحلي.
 nو�ضعت غالبية املجموعات ،لدى �س�ؤالها عن احتياجاتها ،الدعم
املايل يف املقام الأول ،يليه الدعم اللوج�ستي على �شكل الدخول
�إىل الإنرتنت ،وت�أمني �أجهزة حا�سوب وكامريات وم�ساحات
مكتبية .كما �أ�شار �أكرث من ن�صفها �إىل حاجته �إىل دعم �أو
ا�ست�شارة لبناء القدرات يف جماالت معينة .وتباينت احتياجاتها
التدريبية من منطقة �إىل �أخرى تبع ًا للظروف املحلية .ت�سعى هذه
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 nيجب �أن ت�صبح �أولوية املجتمع الدويل الأ�سا�سية ال�سعي �إىل
�إيجاد حل �سيا�سي لإنهاء احلرب يف �سوريا .وك�إجراء موازٍ  ،يتعينّ
عليه تعديل دعمه بحيث يل ّبي االحتياجات اخلا�صة للمجتمع
املدين ال�سوري .وينبغي �أن ت�ستثمر اجلهات املانحة الدولية يف
دعم التعليم والتفكري النقدي ،وبدعم بناء امل�ؤ�س�سات وال�شبكات
على �أ�س�س ال�شفافية ،وبتح�سني املعلومات التي تن�شرها �أهم
و�سائل الإعالم عن جمموعات املجتمع املدين.

 .1مقدمة� :صحوة املجتمع املدين
2
ال�سوري
قبل ثورة �آذار/مار�س  ،2011الحظت املنظمات الدولية العاملة
على تنفيذ م�شاريع ثقافية و�سيا�سية وتنموية يف �سوريا بالتعاون
مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املحلية� ،أنها تعمل من دون طائل.
ويئ�س كثري منها بعد �سنوات من املحاوالت غري املجدية واملحبطة
للعمل مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وبناء عالقات مثمرة معها.
وكان غياب جمتمع مدين ن�شط وم�ستقل يف �سوريا �أحد العوامل
التي تف�سر املحنة الرهيبة للبالد .ولكن يجري حالي ًا ال�سعي �إىل
�إحداث تغيري جذري يف هذا ال�ش�أن ويف �ش�ؤون عدة �أخرى .و ِلفهم
الو�ضع الذي يعمل املجتمع املدين ال�سوري فيه ،من الأهمية مبكان
العودة �إىل الوراء ودرا�سة فرتة ما قبل حكم حزب البعث و�أثناءه
و�أي�ض ًا ال�سياق ال�سلطوي لنظام �آل الأ�سد.
 1 .1املجتمع املدين ال�سوري يف القرن الع�شرين
ترقى اجلمعيات التطوعية وغري احلكومية يف �سوريا �إىل عهد
الإمرباطورية العثمانية .وبنا ًء على هذه الأ�س�س التاريخية،
ن�ش�أ عدد من اجلمعيات يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين،
معظمها خريي من قبيل دُور الأيتام ،واملنظمات التي تقدم
خدمات للفقراء ،واجلمعيات الثقافية واالجتماعية الهادفة �إىل
تعزيز دور فئات معينة من املجتمع كال�شباب وال ُكتّاب واملر�أة.
ويف عام � ،1958صدر ت�شريع جديد خا�ص باجلمعيات هو القانون
رقم  .93وعلى الرغم من �أن معظم اجلمعيات املوجودة م�سبق ًا
�سعى �إىل حتديث و�ضعه القانوين بالت�سجيل مبوجب القانون
اجلديد ،مل يقم كثري منها بذلك .و ُيعزى الأمر �إىل �أن القانون
 93كان من �أقل القوانني الناظمة للمجتمع املدين مالءم ًة يف
ن�ص على �أن ت�أ�سي�س �أي جمعية يخ�ضع لإ�شراف
املنطقة� ،إذ ّ
الأجهزة الأمنية وموافقتها .عالوة على ذلك ،يج ّرم قانون
العقوبات ال�سوري التعاون مع املنظمات الدولية �أو احل�صول على
�أموال من اخلارج من دون موافقة م�سبقة .وعاد ًة كانت تحُ جب
هذه املوافقة.

�2أخذ هذا الف�صل من مقال ن�شر �أ�ص ًال بالأملانية (.)Stolleis 2012
لقراءة املزيد (.)Kawakibi (ed.), 2013

وعندما تولىّ حزب البعث ال�سلطة عام � ،1963أن�ش�أت احلكومة
ال�سورية جمعيات متولها الدولة جلميع فئات املجتمع الكربى
من ن�ساء و�شباب وفالحني و�صحفيني� ،إلخ ...وعندما ر�أت
احلكومة عدم احلاجة �إىل هياكل موازية�ُ ،ص ّنفت غالبية
اجلمعيات املوجودة م�سبق ًا كمنظمات ترعاها احلكومة ،وتوقف
تقريب ًا ت�سجيل منظمات جديدة .واختفت التعددية التي كانت
موجودة لتُ�ستبدل بفهم �أيديولوجي مت�شدد للمجتمع .ولكن بع�ض
اجلمعيات اخلريية حافظت على ا�ستقالليتها وبقيت تعمل من
دون ت�سوية و�ضعها القانوين.
ومع احتكار الدولة لهذه العملية ،كانت اجلمعيات الوحيدة
و�س ّجلت يف �ستينيات و�سبعينيات القرن الع�شرين،
التي �أُن�شئت ُ
وبالتايل تغا�ضت عنها احلكوم ُة ،خريي ًة ،والغالبية ال�ساحقة
منها دينية .وقد دعمت الفقراء وامل�سنني والأيتام واملع ّوقني
الذين مل تق ّدم لهم الدولة خدمات كافية .ولكن اال�ضطرابات
ال�سيا�سية وقانون الطوارئ الالحق جعال مهمة ت�سجيل جمعيات
جديدة �أكرث تعقيد ًا وت�ستغرق وقت ًا طوي ًال ،و ُرف�ضت طلبات عدة
لت�سجيل جمعيات جديدة .وتوقفت عملية الت�سجيل ك ّلي ًا يف فرتة
الثمانينيات والت�سعينيات .و�أخري ًا ،ويف �أواخر الت�سعينيات،
منحت احلكومة ال�سورية �صفة ر�سمية جلمعيات خريية كانت قد
�أُن�شئت يف العقدين ال�سابقني وتعمل ب�صورة غري ر�سمية.
ُ�سجلت اجلمعيات كاف ًة لدى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل،
وا�شترُ ط ح�صولها على موافقة خطية لكل ن�شاط تقوم به ،ولو
للقيام بات�صال �أويل مع �شركاء حمتملني .وقد ح َّد هذا ال�شرط
من عزمية بع�ض اجلمعيات ،فيما اختار بع�ضها الآخر املجازفة
و�إحداث توازن معقد بني الأن�شطة التي تتقدم بطلب للموافقة
عليها وتلك التي ال تتقدم بطلب لها .وبح�سب الأرقام الر�سمية،
بلغ عدد اجلمعيات امل�سجلة لدى الوزارة يف �أواخر ت�سعينيات
القرن املا�ضي  600جمعية .ومع ذلك ،مل نتمكن من احل�صول
على �أي معلومات مف�صلة عن ذلك ،وال يوجد هناك �أي �سجل
للجمعيات ميكن �أن يطلع عليه اجلمهور.
وعلى الرغم من هذا الو�ضع ال�صعب ،برز عدد من منظمات
حقوق الإن�سان يف مطلع الت�سعينيات .وقد تعر�ض �أع�ضا�ؤها
لال�ضطهاد واالعتقال من جانب الأجهزة الأمنية .وخري مثال
على ذلك جلنة الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق
3
الإن�سان يف �سوريا والتي ت�أ�س�ست عام .1989
موقع اللجنة:
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" 2 .1ربيع دم�شق"
عندما تولىّ ب�شار الأ�سد ال�سلطة عام  ،2000كانت فكرة قيام
املنظمات غري احلكومية ب�أي �شيء �آخر �سوى الأعمال اخلريية
غريبة بالن�سبة �إىل �شرائح كثرية من املجتمع ال�سوري .وبت�شجيع
من وعود الإ�صالح التي ق ّدمها الرئي�س ال�شاب� ،شهدت ال�سنوات
الأوىل من حكمه ت�أ�سي�س منتديات نقا�ش �سيا�سية ،مثل جلنة �إحياء
املجتمع املدين �أو �أ�صدقاء املجتمع املدين .وطالبت هذه املنتديات
ب�إجراء �إ�صالحات �سيا�سية و�إلغاء حالة الطوارئ .و�أ�ضاف ما
ُيعرف بـ "ربيع دم�شق" م�صطلح "املجتمع املدين" �إىل القامو�س
ال�سوري .يف البداية ،كان املفهوم يعني �أ�سا�س ًا حرك ًة �سيا�سية
متثل ال�شرائح ال�سكانية غري َّ
املنظمة يف هياكل الدولة .ويف الوقت
نف�سه ،ر�أى العديد من ال�سوريني �أن �صفة "املدين" تعني معار�ض ًة
لهيمنة اجلي�ش يف املجتمع ال�سوري وانتقاد ًا لديكتاتوري ٍة جاءت
�إىل ال�سلطة بانقالب ع�سكري .وعلى الرغم من �أن منتديات
النقا�ش التي ارتبطت بريا�ض �سيف (ع�ضو م�ستقل يف الربملان)
وغريه من ال�شخ�صيات البارزة ،م ّثلت خطوة مهمة نحو ت�شكيل
املعار�ضة يف عهد ب�شار الأ�سد ،فقد بقيت قطاعات وا�سعة من
املجتمع ال�سوري مبن�أى عن هذا التطور ،وكانت �إما تراقبه من
بعيد �أو غري معنية به على الإطالق.
وعندما ُق�ضي على "ربيع دم�شق" بعد ب�ضعة �أ�شهر فقط من
بدايته ،بفر�ض حظر على منتديات النقا�ش واعتقال قادته،
بد�أ ال�شارع ال�سوري يفهم م�صطلح "املجتمع املدين" ب�أنه يعني
منتقدي النظام ،وغالب ًا ما ا�ستُخدم هذا امل�صطلح ،ال �سيما من
قبل جهات ر�سمية ،بالتبادل مع م�صطلح "املعار�ضة" .وقد جعل
املناخ الناجم من عدم الثقة باملجتمع املدين ا�ستمرار وجود �أي
منظمة غري حكومية ع�سري ًا للغاية .وكي تن�أى بنف�سها عن مفهوم
املجتمع املدين الذي �أ�صبح يعني �شيئ ًا خطري ًاّ ،
ف�ضلت جمعيات
عدة ت�سعى �إىل حتقيق �أهداف غري �سيا�سية �أن تطلق على نف�سها
ت�سمية "املجتمع الأهلي" ،م�ؤكدة اجلانب االجتماعي لأن�شطتها.
وعلى الرغم من ال�ضوابط ال�صارمة التي ف ُر�ضت حينها� ،أخذ
�شكل جديد من املجتمع املدين يتبلور بعد عام  .2001وكانت بع�ض
4
منظماته تعنى بحقوق الإن�سان وتوثيق االنتهاكات واملنا�صرة.
4ت�شمل هذه املنظمات مركز دم�شق لدرا�سات حقوق الإن�سان الذي �أُن�شئ عام  2005ون�شر
جملة "البو�صلة" ال�شهرية التي كانت تُطبع يف اخلارج وتو ّزع �سر ًا يف منتديات مناق�شة
�صغرية داخل �سوريا ) .)http://dchrs.org/english/news.phpوقبل اندالع الثورة
يف �آذار/مار�س � ،2011أطلق املركز جملة "امل�شكاة" الف�صلية املعنية بق�ضايا حقوق
الإن�سان يف �سوريا والتي ال تزال تُن�شر حتى الآن.
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�إلاّ �أن تعر�ض القادة البارزين و�أع�ضاء هذه املنظمات للمالحقة
واملنع من ال�سفر والتحقيق ا�ستم ّر من قبل الأجهزة الأمنية.
وباملثل ،مل يتم �إ�سكات �شرائح �أخرى من املجتمع املدين واحلراك
ال�شعبي ب�شكل ك ّلي .ومن الأمثلة على وجودها العام امل�ستمر
�سل�سلة �أن�شطة جرت يف داريا قرب دم�شق عام  ،2003عندما
نظمت جمموعة �شبابية  4فعاليات ِ�سلمية ،كان �أولها تظاهرة
�صامتة �ضد الغزو الأمريكي للعراق .وما �أغاظ الأجهزة الأمنية
هو تف ّرد هذه التظاهرة يف عدم رفع �صور للرئي�س الأ�سد ،وهو
�شرط تقليدي لأي احتجاج يف �سوريا .وكانت الفعالية الثانية
وف�سر النظام هذه
حمل ًة خلدمات تنظيف ال�شوارع يف دارياّ .
مق�صر يف واجباته نحو
احلملة كمحاولة لت�شويه �سمعته ب�أنه ِّ
تلبية احتياجات مواطنيه .كما ثارت ثائرته لمِ ا �أبداه النا�شطون
من مهارات تنظيمية ،وخاف من �أن ي�صبحوا قدوة لغريهم من
النا�شطني الداعمني لق�ضايا �أهم .وغ�ضب النظام �أي�ض ًا ب�سبب
الفعالية الثالثة التي انطوت على تعليق مل�صقات وتوزيع من�شورات
حتثّ املواطنني على عدم دفع الر�شاوى .وثار حنقه جمدد ًا
بعد الفعالية الرابعة ،وكانت حملة ملقاطعة الب�ضائع الأمريكية
وجميع ال�سلع ذات العالمات التجارية الأمريكية احتجاج ًا على
الغزو الأمريكي للعراق .وقد اعتُقل الن�شطاء الذين نظموا هذه
الفعاليات الحق ًا ،و�أدى �إ�سكاتهم �إىل انتهاء "حراك داريا".
ويف �أعقاب �أزمة عام  2005ال�سيا�سية التي �ضغطت على النظام
ال�سوري ل�سحب قواته امل�سلحة من لبنان ،عادت القب�ضة الأمنية
امل�شددة مع فروق ب�سيطة مقارنة بتلك التي كانت �سائدة قبل عام
.2000
 3 .1املنظمات غري احلكومية املرتبطة باحلكومة
يف الوقت نف�سه�َ ،ش َرعت �أ�سماء الأ�سد يف لعب دور جديد كونها
ال�سيدة الأوىل يف �سوريا ،مك ِّر�س ًة وقتها وجهودها لإحياء املجتمع
املدين .و�أن�ش�أت عام  ،2001مقتدي ًة مب�ؤ�س�سة امللكة نور يف
الأردن� ،شبكة من املنظمات لتعزيز التقدم يف جماالت متنوعة
كالتنمية الريفية ،والثقافة ،ورعاية ال�شباب واملعوقني والأيتام.
تعان �أي قيود مالية �أو
و�سرعان ما احتلت هذه املنظمات ،التي مل ِ
روتينية ،مركز ال�صدارة يف جمال امل�شاركة املدنية .وفيما كانت
�سائر جمعيات املجتمع املدين الأخرى اخلا�ضعة لرقابة �صارمة
من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل بحاجة �إىل موافقة قبل �أن
تتمكن من التوا�صل مع الأجانب� ،أ�صبح املانحون الدوليون �ضيوف ًا
منتظمني لدى املنظمات العاملة حتت رعاية �أ�سماء الأ�سد.

وعملت هذه املنظمات التي ُعرفت ب�إ�سم "املنظمات غري
احلكومية املرتبطة باحلكومة" ،كعن�صر من عنا�صر الواجهة
التي �ص ّورت الرئي�س ال�سوري على �أنه جمد ٌد و�إ�صالحي ،كما
عملت ك�صمام �أمان ال�ستعداد الغرب لدعم املجتمع املدين
ال�سوري .ويف غياب هياكل بديلة ت�سمح بتنفيذ م�شاريع ثقافية
�أو تنمويةُ ،قدِّ مت مقرتحات حتى من منتقدي النظام� ،إىل
املنظمات غري احلكومية املرتبطة باحلكومة ،وهم يدركون جيد ًا
�أنهم يعززون بذلك واجهة احلداثة التي �ص ّورها النظام .وقد
ُنفذت بع�ض امل�شاريع البارزة متبعة م�سار هذه املنظمات والتي
كان م�صريها الف�شل لو �أنها اتبعت م�سار ًا �آخر يف ظل التعقيدات
البريوقراطية ال�سورية.
ويف عام �ُ ،2007ض ّمت �أغلبية املنظمات العاملة حتت رعاية �أ�سماء
الأ�سد حتت مظلة الأمانة ال�سورية للتنمية .وكان الهدف من ذلك
�إظهار �أن ثمة جهود ًا تُبذل لإحياء املجتمع املدين ال�سوري وعلى
امل�سجلة لدى وزارة ال�ش�ؤون
الأقل ظاهري ًا لإيقاظ اجلمعيات
ّ
االجتماعية والعمل من �سباتها ،وخلق انطباع عام بوجود جمتمع
مدين نا�شط يف �سوريا .وقد ت�ضاعف عدد اجلمعيات امل�سجلة
يف العقد الأول من حكم ب�شار الأ�سد .ور ّكزت معظم اجلمعيات
املن�ش�أة حديث ًا على الأعمال اخلريية ،ولكن بع�ضها ك َّر�س طاقاته
لق�ضايا من قبيل تعزيز الثقافة ،والعلوم ،وحماية البيئة ،واملر�أة،
وال�شباب.
وبدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �أن�ش�أت الأمانة
ال�سورية للتنمية من�ص ًة للمنظمات غري احلكومية ،تهدف �إىل
دعم جهود اجلمعيات القائمة يف التوا�صل وتن�سيق �أن�شطتها.
وذكر املوقع الإلكرتوين للأمانة ال�سورية للتنمية �أن وجود جمتمع
مدين قوي يعزز امل�شاركة يف العمليات الدميقراطية ويح�سن
العالقة بني املجتمع املدين والدولة 5.وعلى الرغم من قرب هذه
املن�صة من ال�سيدة الأوىل ،وبالتايل من النظام ،اعتربها بع�ض
املعار�ضني و�سيل ًة تعزز املجتمع املدين وبالتايل قوات املعار�ضة،
املن�صة لي�ست �إال
بيد �أن مراقبني �آخرين �أ�ش ّد انتقاد ًا ر�أوا �أن هذه ّ
ذراع ًا طويلة لل�سيطرة على ما تب ّقى من منظمات املجتمع املدين
امل�ستقلة وحماول ًة لتلميع �صورة املجتمع املدين لنظام الأ�سد.

 5قارن ،www.syriatrust.sy :التزال الإ�شارة �إىل �إن�شاء من�صة املنظمات غري
احلكومية موجودة على املوقع الإلكرتوين للأمانة ال�سورية للتنمية ولكن الرابط املعني مل
يعد �صاحل ًا (�آخر قراءة لهذا الرابط متت بتاريخ � 1آب�/أغ�سط�س .)2014

و ُت ِّوج هذا التطور بعقد م�ؤمتر دويل كبري يف دم�شق عام 2010
بعنوان "الدور النا�شئ للمجتمع املدين يف التنمية" ،حيث ظهرت
املنظمات العاملة حتت رعاية �أ�سماء الأ�سد مبظهر املمثل عن
املجتمع املدين ال�سوري .ولكن اجتماع املتابعة الذي كان من
يجر مطلق ًا ب�سبب
املقرر عقده يف حلب يف ربيع عام  2011مل ِ
ثورة �آذار/مار�س  2011ال�شعبية ،عندما ثارت �شرائح �سكانية مل
ترتبط م�سبق ًا باملجتمع املدين يف �سوريا من �أجل �إي�صال �صوتها.
 4 .1جمتمع مدين جديد
خرج ال�سوريون �إىل ال�شوارع للمطالبة ب�إ�صالحات �سيا�سية،
بداية يف درعا يف اجلنوب ثم يف جميع �أنحاء البالد .وقد ُقمعت
مي�ض
تظاهراتهم ال�سلمية بوح�شية منذ البداية .ولذلك ،مل ِ
وقت طويل قبل �أن يبد�أ املحتجون باملطالبة لي�س بالإ�صالح
فح�سب ،بل وبالإطاحة بالنظام �أي�ض ًا .ولتهدئة العنف باحلوار،
�أخذ النظام يظهر درجة غري م�سبوقة من االهتمام باملنظمات
ال�ضعيفة العاملة حتت رعاية وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل
واخلا�ضعة ل�سيطرته ،و�أي�ض ًا مبن�صة املنظمات غري احلكومية
املذكورة �أعاله ،م�شري ًا �إىل �أن ه�ؤالء كانوا �شركاء يف احلوار مع
النظام ،ما يعطي االنطباع ب�أن الر�أي العام كان بالفعل ي�ؤخذ
بعني االعتبار .ومل يكن من امل�ستغرب ف�شل حماوالت ت�ضليل
النا�س هذه ،وكان كثري من املنظمات املعنية يدرك جيد ًا ب�أنه
اعتُرب وب�صورة خاطئة "�صوت ال�شعب".
ويف الوقت نف�سه ،ا�ستمرت التعبئة ال�شعبية يف املدن والقرى
ال�سورية على قدم و�ساق .و�سرعان ما ا�ستُبدلت التظاهرات
العفوية يف الأيام الأوىل من الثورة باحتجاجات �أكرث تنظيم ًا
بوجود هياكل دعم �شعبية يف جميع �أنحاء البالد .و�شهدت
مناطق عدة ت�أ�سي�س جلان تن�سيق حملية (تن�سيقيات) نظمت
التظاهرات ،و�أدارت العالقات العامة ،وو�ضعت اال�سرتاتيجيات،
و�أقامت �شبكات توا�صلَ ،
و�ش َرعت يف جمع الأموال .ومع انت�شار
ُ
واملهجرين� ،أن�شئت هياكل
حالة التمرد وارتفاع �أعداد ال�ضحايا
َّ
�إدارية غري ر�سمية للم�ساعدة يف احل�صول على م�ساعدات
�إن�سانية للمواطنني املحتاجني .و�أن�ش�أ الثوار تدريجي ًا هياكل
متنوعة تعمل بالتوازي مع الهياكل احلكومية .ويف املناطق التي مل
تعد خا�ضعة ل�سيطرة النظام� ،أُ�ضفي الطابع امل�ؤ�س�سي على بع�ض
هذه الهياكل و�أ�صبحت جمال�س حملية ،عملت رغم اختالف
قدراتها من منطقة �إىل �أخرى ،على دعم وتقدمي جميع �أنواع
اخلدمات العامة ،بدء ًا من توزيع امل�ساعدات وتوفري اخلدمات
الطبية والتعليم ،مرور ًا باحلفاظ على النظام الق�ضائي ،وانتها ًء
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ب�إدارة جمع النفايات.
وعلى م�ستوى �أقل م�ؤ�س�سي ٍة ،وبعدما ُطرد مرا�سلو وكاالت الأنباء
الأجنبية من البالد و�أ�صبح نقل الأخبار ب�صورة م�ستقلة من
�سوريا �أمر ًا م�ستحي ًال ،بد�أت وكاالت �أنباء غري ر�سمية بالظهور
ومت ّكن من خاللها مواطنون �أعلنوا �أنف�سهم �صحفيني من توثيق
الأحداث اجلارية يف جميع �أرجاء البالد والتعليق عليها وجعل
املعلومات املتاحة لهم يف متناول العامل .ويف الوقت نف�سهُ ،و ّ�سعت
�شبكات امل�ساعدات الطبية والإن�سانية وازداد دعم املنظمات
املن�ش�أة حديث ًا يف �سوريا واخلارج لها .ومتتعت جمموعات املجتمع
املدين التي �أُن�شئت ب�أعداد ال حت�صى بالقدر نف�سه من الأهمية
لأنها عملت يف جميع جماالت امل�شاركة االجتماعية بهدف
خلق هياكل دميقراطية وتعزيز املجتمع املدين .و�أن�ش�أ الطالب
�ضمن هذه املجموعات ،جمموعات طالبية م�ستقلة .وظهرت
�أي�ض ًا توجهات دميقراطية جديدة حتى داخل النقابات العمالية
التي كانت جزء ًا من جهاز �سيطرة الدولة يف ظل حكم حزب
البعث .وعلى مدى ال�سنوات الثالث املا�ضية� ،أحدث املعار�ضون
– وغالبيتهم من ال�شباب الأبطال الذين ال يزالون جمهولني
– تغيريات جوهرية يف املجتمع ال�سوري .ففي بلد خ�ضعت فيه
�أ�شكال العمل اجلماعي كافة لرقابة �صارمة من الدولة على مدى
عقود ،تُخترب حالي ًا �أ�شكال جديدة من املنظمات ال�شعبية .و�أعاد
ال�شعب ،احلا�ضر �أبد ًا يف خطاب حزب البعث ،تعريف دوره
بنف�سه.
ولكن ،ومع قمع �سائر �أ�شكال املنظمات امل�ستقلة على مدى
عقود ،تفتقر جمموعات املجتمع املدين �إىل قاعدة �صلبة للبناء
عليها ،ال �سيما بالن�سبة �إىل املجموعات املنادية بالدولة املدنية.
فاجلمعيات الدينية الإ�سالمية وامل�سيحية ،اخلريية يف غالبيتها،
كانت موجودة على الدوام ،وميكنها اال�ستفادة من �شبكات
تراكمت على مدى فرتة طويلة .وهذا يعني �أن اجلمعيات ذات
الدوافع الدينية تُوفر حالي ًا الدعم لكثري من ال�ضحايا ،مبن فيهم
املهجرين ،فيما ال يزال كثري من نظرياتها الزمنية غري الدينية
يبني هياكله ال�ضرورية يف ظل ظروف لوج�ستية و�أمنية يف غاية
ال�صعوبة.
وجمدد ًا ،تبحث املنظمات الدولية عن �شركاء مالئمني ميكن
�أن ت�صبح معهم نا�شطة يف �سوريا .وبينما كانت البريوقراطية
احلكومية التحدي الأ�صعب املاثل �أمامها يف املا�ضي� ،أ�صبح
التحدي الأبرز اليوم هو �ضرورة تعاملها مع منظمات وليدة تعمل
يف ظل ظروف �صعبة للغاية .لذلك ،ي�ستدعي حتقيق التعاون
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درج ًة عالية من املرونة وافرتا�ض جدوى ال�شراكة مقدم ًا ،وهو
افرتا�ض يتعار�ض مع قوانني كثري من امل�ؤ�س�سات الدولية املانحة
ويجب االعرتا�ض عليه.
وتُعترب �صحوة املجتمع املدين ال�سوري واحد ًة من الفر�ص الكبرية
املتاحة للمجتمع ال�سوري اليوم .وي�سعى هذا التقرير �إىل ت�سليط
بع�ض ال�ضوء على التغيريات التي �شهدها املجتمع املدين ال�سوري
منذ بداية الثورة ( .)2014-2011وهو يهدف �إىل تو�ضيح هذه
التغيريات �سواء التي جرت داخل �سوريا �أو التي �أحدثها الر�أي
العام العاملي ،حيث �أن اجلميع يركز �أكرث مما ينبغي على احلرب
والدمار فقط متجاه ًال �إمكانات كثري من الأفراد الذين ينا�ضلون
على الأر�ض خللق بلد م�سامل ودميقراطي.

 .2نطاق البحث ومنهجيته
 1 .2نطاق البحث
تبحث هذه الدرا�سة يف امل�سار الذي اتخذه املجتمع ال�سوري بني
�آذار/مار�س  2011و�شباط/فرباير  2014بتحليل جمموعات
املجتمع املدين املن�ش�أة حديث ًا .وهي ت�سعى �إىل تو�ضيح خ�صائ�ص
هذه املجموعات وهيكلتها وديناميتها ،مع تو�صيف الأو�ضاع
الأمنية ال�صعبة التي تعمل فيها والتحديات التي تواجهها.
وت�ستند الدرا�سة �إىل �أبحاث ميدانية �شملت  94جمموعة
من جمموعات املجتمع املدين العاملة يف مناطق �سور ّية غري
خا�ضعة ل�سيطرة النظام و�/أو متنازع عليها .تعمل غالبية هذه
املجموعات ب�شكل غري ر�سمي وت�سعى وراء ق�ضايا متنوعة من
قبيل �إيجاد �صوت قوي وموحد �ضد م�ضطهديها ،والن�ضال من
�أجل الدميقراطية والعدالة وامل�ساواة واحرتام جميع �شرائح
املجتمع ،واملطالبة مبحا�سبة خمتلف هياكل احلكم ،وال�سعي
�إىل �إيجاد نظام اقت�صادي �شامل يعمل مل�صلحة الفقراء ويوفر
الفر�ص للجميع .ونظر ًا �إىل الظروف الراهنة ،ي�شارك بع�ض هذه
املجموعات يف توفري امل�ساعدات الإن�سانية �أي�ض ًا ،بيد �أنها ال تعترب
ذلك هدفها الأ�سا�سي .ومل تت�ضمن الع ّينة املدرو�سة املجموعات
التي تعمل ح�صري ًا يف جمال امل�ساعدات الإن�سانية.
وتت�ضمن جمموعات الع ّينة ال  21 ،94جمل�س ًا حملي ًا .ولأغرا�ض
هذه الدرا�سة� ،ستُعترب هذه املجال�س جزء ًا من املجتمع املدين.
فعلى الرغم من �أن هذه املجال�س متثل حالي ًا بدائل للهياكل
احلكومية على م�ستوى البلديات� ،إال �أنها تعمل من دون �أي �سلطة
ر�سمية ،بل كبدائل م�ؤقتة .وهي تعمل بطريقة ت�شبه طريقة عمل
جمموعات املجتمع املدين.
ونظر ًا �إىل اختالف الظروف يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة
النظام ،ينبغي ت�صنيف جمموعات املجتمع املدين العاملة هناك
يف فئة خمتلفة ،وال�شيء نف�سه ينطبق على املجموعات العاملة من
خارج البالد ،وكالهما غري مدرج يف هذه الدرا�سة .كما وتتناول
هذه الدرا�سة ب�إيجاز اجلهات الدولية ذات الأثر الكبري على
بع�ض جمموعات املجتمع املدين بحيث ال ميكن ر�سم �صورة كاملة
من دون الإ�شارة �إليها ،ولكن حتليل �أدوارها ودينامياتها حتلي ًال
عميق ًا هو � ً
أي�ضا خارج نطاق هذه الدرا�سة.

ويهدف حتليل نتائج الدرا�سة �إىل حتقيق �أهداف ثالثة:
حتديد خ�صائ�ص جمموعات املجتمع املدين املحلية:
على الرغم من االنت�شار ال�سريع ملجموعات املجتمع املدين
اجلديدة ،ال ُيعرف عنها �إال ال�شيء الي�سري لأ�سباب �أقلها
ا�ستمرار طغيان الع�سكرة وامل�ستجدات اخلطرية على الأر�ض على
�أخبار هذه املجموعات و�أن�شطتها ،ولذلك حتدد هذه الدرا�سة
اخل�صائ�ص الرئي�سة ملجموعات العينة وتدر�سها من حيث
انت�شارها اجلغرايف ،وحجمها ،والرتكيب العمري لأع�ضائها،
وم�ستوى حت�صيلهم العلمي ،ون�سب اجلن�سني فيها ،وهويتها،
وو�ضعها.
فهم هوية هذه املجموعات ودينامياتها:
�أُطلقت تعميمات كثرية ب�ش�أن هوية هذه املجموعات يف �سوريا،
ال �سيما على �صعيد �أيديولوجيتها وخلفيتها الدينية ،ولكن ال
تزال الأبحاث يف هذا املجال �ضئيلة .عالوة على ذلك ،قد يكون
هناك فرق بني ر�ؤية هذه املجموعات وت�سويقها لهويتها ودورها
و�أثرها ،وبني هويتها ودورها و�أثرها فعلي ًا .ولذلك ،تبحث هذه
الدرا�سة يف ر�ؤية هذه املجموعات وت�صويرها لهويتها ،مبا يف
ذلك الأ�سماء التي اتخذتها ،وميولها ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ودينامياتها .ويهدف التحليل �إىل تو�ضيح هيكلتها
و�أثرها و�أدوارها ،ف�ض ًال عن عالقاتها مع بع�ضها بع�ض ًا ومع
خمتلف الأطراف املعنية العاملة يف الداخل ال�سوري حالي ًا.
حتليل التحديات التي تواجه هذه املجموعات والفر�ص
املتاحة لها واحتياجاتها:
ما زالت جمموعات املجتمع املدين يف �سوريا تواجه �صعوبات
جمة ،ال �سيما �أنها ت�أ�س�ست يف ظل ظروف تت�سم ب�صراع عنيف
ملحة ،مع افتقارها �إىل املوارد الأ�سا�سية
واحتياجات �إن�سانية ّ
و�أنظمة الدعم .ولكن على عك�س جميع التوقعاتُ ،يعترب اندفاعها
َ
باملواطنة وامل�س�ؤولية
لإحداث تغيري و�إح�سا�سها املت�شكل حديث ًا
من املوارد الرئي�سة التي يجب �أخذها يف االعتبار عند تقومي �سبل
اال�ستفادة الق�صوى من الفر�ص املتاحة لها .ولذلك ،تبحث هذه
الدرا�سة يف احتمال قيام جمموعات املجتمع املدين املحلية بتغيري
�إيجابي يف �سوريا مع ت�سليط ال�ضوء على احتياجاتها والأهم من
ذلك التحديات الرئي�سة التي تواجهها.
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 2 .2تقنيات البحث
حلقات النقا�ش واملقابالت الفردية
ُعقدت حلقات نقا�ش �صغرية و�أجريت مقابالت فردية مع �أع�ضاء
من جمموعات املجتمع املدين وقادة املجتمعات املحلية يف
املناطق غري اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام .ومت بع�ضها �شخ�صي ًا،
وبع�ضها الآخر عرب املحادثة الإلكرتونية .وقد �س َّهل تعاونُ
الباحثني على �أر�ض الواقع مع هذه املجموعات عرب دوائر ثقة
على َ
تبادل معلومات �شاملة و�صريحةَ ،
و�ضمِ ن �شعو َر الأع�ضاء
يف حلقات النقا�ش واملقابالت براحة كبرية ورغبة يف احلديث.
ا�ستمارات �شبه منظمة
ا�ستَخدمت هذه الدرا�سة ا�ستمارات �شبه َّ
منظمة للح�صول
على بيانات كمية ونوعية حمددة من جمموعات املجتمع
املدين القائمة �أ�سا�س ًا يف املناطق غري اخلا�ضعة ل�سيطرة
و�سعت اال�ستمارات �إىل جمع معلومات �شاملة عن هذه
النظامَ .
املجموعات العاملة يف ظل ال�صراع الدائر يف �سوريا .وملأت
 94جمموعة ا�ستماراتها يف العام املن�صرم .وقد ُحدِّ ث نحو
ن�صف هذه اال�ستمارات منذ ذلك الوقت مبا يعك�س الو�ضع لغاية
�شباط/فرباير � .2014أما اال�ستمارات املتبقية ف�إما مل تحُ َّدث
(يعود بع�ضها �إىل منت�صف عام � )2013أو مل تُ�ستكمل �إطال ًقا
ج ّراء انعدام الأمن.
جمع البيانات الثانوية
وح ّللت بيانات ثانوية نوعية
�إ�ضافة �إىل البيانات الأوليةُ ،جمعت ُ
مهمة من مقاالت ووثائق على الإنرتنت ،وم�صادر من و�سائل
الإعالم االجتماعية ،ومن�شورات ملنظمات غري حكومية ،وتقارير
�أكادميية .كما ُجمعت معلومات �أ�سا�سية �إ�ضافية من وثائق تتعلق
بدورات تدريبية �أجراها فريق "بدائل".
 3 .2نقاط القوة والقيود
نقاط القوة
تتمثل نقطة القوة الرئي�سة لهذه الدرا�سة يف اعتمادها على فريق
"بدائل" املكون من باحثني ميدانيني .فقد �سمح انت�شارهم
الوا�سع بالو�صول �إىل جمموعات مدنية داخل مناطق غري
خا�ضعة ل�سيطرة النظام وفهم �أو�ضاعها املختلفة بعمق.
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 nكان الباحثون امليدانيون من ال�سكان املحليني ،ما �ساعد يف
�إقامة عالقة من الثقة �أبدت املجموعات خاللها ا�ستعدادًا لتبادل
املعلومات ،ولوالها لكان من ال�صعب �إجراء مقابلة مع �أي من هذه
املجموعات.
ق َّدمت طرق البحث ،التي ت�ضمنت مقابالت �شبه منظمة وحلقات
نقا�ش� ،صور ًة �شبه �شاملة عن الو�ضع وفهم ًا واقعي ًا لديناميات تلك
املجموعات يف معظم املناطق امل�شمولة يف الدرا�سة.
القيود
ثمة �أربعة قيود رئي�سة يف هذه الدرا�سة وهي تتعلق بالو�ضع الأمني،
واخلوف من القمع ،واملبالغة ،و�ضيق الوقت:
 nيوا�صل انعدام الأمن العام �إىل جانب انت�شار الفو�ضى والعنف
يف تقييد تنقل جمموعات املجتمع املدين و�إمكانية الو�صول �إليها.
وقد ت�سبب ذلك حتى الآن يف تخ ّلي  8جمموعات ( 4جمموعات
جمتمع مدين و 4جمال�س حملية) يف الرقة وحلب عن عملها،
وق ّيد �إمكانية الو�صول �إىل  21جمموعة يعمل معظمها يف حلب
و�إدلب .وبالتايل ،ال تعك�س النتائج الكمية دائم ًا البيانات من جميع
اال�ستمارات الـ ،94و�إمنا تعك�س اال�ستجابات املتاحة.
� nش َّكل اخلوف من القمع ،ال �سيما من جماعات م�سلحة متد ّينة
وجماعات مت�شددة كتنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
"داع�ش" وغريها من اجلماعات املت�شددة ،قيود ًا خطرية على
�صعيد فهم هوية املجموعات التي �شملتها الدرا�سة ،وم�صادر
متويلها ،ودينامياتها.
 nما َلت بع�ض املجموعات التي ق َّدمت معلومات �إىل املبالغة عند
الإجابة عن �أ�سئلة تتعلق بحجمها ومتويلها و�إجنازاتها �إلخ ،..رمبا
لت�سويق نف�سها بهدف احل�صول على متويل �إ�ضايف .عالوة على
ذلك ،مل يكن من املمكن يف كثري من احلاالت �إجراء مقابلة مع
�أع�ضاء املجموعة كافة بل مع قائدها فقط .ولذلك ميكن القول
�إن �إجابات كثرية تعك�س نظرة قائد املجموعة ولي�س املجموعة
ب�أ�سرها .وثمة افرتا�ض يخفف من ذلك وهو �أن املجموعات تتكون
غالب ًا من �أفراد لهم تفكري مت�شابه ،وبالتايل ف�إن قيا�س نظرة
القائد هو يف ح ّد ذاته م�ؤ�شر بحثي قوي.
نتيجة ل�ضيق الوقت و�صعوبة الو�صول �إىل بع�ض التجمعات يف
بع�ض الأحيان ،بقيت �أق�سام عدة يف كثري من اال�ستمارات فارغة،
ولذلك ال ب ّد من �إجراء مزيد من البحث.

 .3خ�صائ�ص جمموعات املجتمع
املدين املحلية
 1 .3املجتمع املدين على �أر�ض الواقع
 1 . 1 .3االنت�شار اجلغرايف
على �صعيد جغرايف ،تتوزع املجموعات قيد الدرا�سة – والتي
متثل معظم جمموعات املجتمع املدين املحلية التي ال تركز
على �أعمال الإغاثة يف املناطق غري اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام
– يف خم�س حمافظات �سورية وهي :حلب ،و�إدلب ،ودير الزور،
والرقة ،وحماة .وت�ضم حلب العدد الأكرب من هذه املجموعات
( 34جمموعة) ،حيث يعمل  20منها يف ريف حلب .وحتتل �إدلب
املرتبة الثانية بـ 20جمموعة ،تليها دير الزور ( ،)15ثم الرقة
( .)9وت�ضم حماة �أقل عدد من املجموعات (( )4ال�شكل .)1
�إن عدد �سكان حمافظة حلب هو الأكرب بني هذه املحافظات الـ،5
وهي ت�ضم عدد ًا �ضخم ًا من املهجرين ،ولذلك لي�س م�ستغرب ًا �أن
ت�ضم العدد الأكرب من جمموعات املجتمع املدين .ولكن تو ّزع
هذه املجموعات يف املحافظة يحتاج �إىل مزيد من التحليل،
لأن مدينة حلب وريفها ال�شرقي ي�ضمان مع ًا وبالت�ساوي تقريب ًا
غالبية املجموعات ( )%85املوجودة يف املحافظة .وال ي�ضم ريفا
حلب ال�شمايل واجلنوبي �إال عدد ًا قلي ًال ( 2و  1على التوايل)،
ومل يتنا َه �إىل علمنا وجود �أي جمموعة يف ريف حلب الغربي يف
وقت جمع بيانات هذه الدرا�سة من ج ّراء وجود تنظيم الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام "داع�ش" يف املنطقة .وعلى الرغم
من �إمكان عزو هذا الغياب الوا�ضح ملجموعات املجتمع املدين
�إىل عدم كفاية الأبحاث ،طغت �سيطرة تنظيم الدولة الإ�سالمية
"داع�ش" وغريه من اجلماعات املت�شددة على مقومات احلياة
املدنية هناك ،وهي بال �شك امل�س�ؤولة عن التفاوت يف �أعداد هذه
املجموعات .وي�شكل هذا االنت�شار غري املتزن ملجموعات املجتمع
املدين يف حمافظة حلب م�صدر قلق نظر ًا �إىل �آثاره املحتملة يف
امل�ستقبل .ففي حال �إحراز تق ّدم يف و�ضع ح ّد النت�شار الأ�سلحة
والعنف والطغيان� ،ست�صبح احلاجة �إىل خدمات هذه املجموعات
كبرية جد ًا يف تلك املناطق التي عانت �أكرث من غريها.

6

6وفق ًا للمكتب املركزي للإح�صاء يف �سوريا ،بلغ عدد �سكان حمافظة حلب  4.744مليون
ن�سمة عام  2011قبل الأزمة .وهو يزيد عن � 5أ�ضعاف عدد �سكان الرقة (� 921ألف
ن�سمة) وعن ثالثة �إىل �أربعة �أ�ضعاف عدد ال�سكان يف املحافظات الأخرى قيد الدرا�سة
(.)Syrian Central Bureau for Statistics, 2011

وثمة حالة تثري االهتمام هنا وهي حمافظة �إدلب .فعلى الرغم
من �أنها واحدة من �أ�صغر املحافظات املدرو�سة من حيث عدد
ال�سكان 7،ف�إنها حتوي ثاين �أكرب عدد من جمموعات املجتمع
املدين (ولكنه ال يبلغ �إال ن�صف عددها يف حلب رغم الكثافة
ال�سكانية املتماثلة يف كال املحافظتني) .وجميع املجموعات
القائمة يف حمافظة �إدلب تعمل يف ريفها ولي�س يف مدينة �إدلب
التي ال تزال حتت �سيطرة النظام ،وبالتايل خارج نطاق هذه
الدرا�سة .وتعك�س هذه الن�سبة املرتفعة من جمموعات املجتمع
املدين حدوث تغري يف نظرة ال�سكان املحليني .فبعد �أن كانوا
يعي�شون �سابق ًا يف واحدة من �أكرث املناطق حرمان ًا يف �سوريا،
لعلهم اختاروا الآن ا�ستالم زمام الأمور كمواطنني نا�شطني .ومع
ذلك ،من املهم الت�أكيد على �أن ثلثي هذه املجموعات هي جمال�س
حملية .ورمبا يعزى �إن�شاء هذا العدد الكبري من املجال�س املحلية
املا�سة �إىل وجود جمال�س
يف ريف �إدلب �إىل �أ�سباب عدة كاحلاجة ّ
حملية تدير ال�ش�ؤون املحلية كبدائل عن امل�ؤ�س�سات احلكومية
غري القائمة �أو املختلة وظيفي ًا ،وزيادة اهتمام النا�س باحلكم يف
�أعقاب ح�صولهم على حرية �أكرب بعد نهاية نظام احلكم املركزي
حلزب البعث ،وطبيعة الدعم املايل الذي تقوده امل�شاريع ويوفره
املجتمع الدويل واالئتالف الوطني ال�سوري لإدارة املجال�س
املحلية 8.وثمة ق�ضية �أخرى مثرية لالهتمام وهي حمافظة حماة
التي حتوي �أقل عدد من جمموعات املجتمع املدين .ويعزى ذلك
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل بقائها خا�ضعة ل�سيطرة النظام ،حيث �أن
جزء ًا �صغري ًا فقط من ريفها يقع حتت �سيطرة املعار�ضة .وفيما
كان الو�صول �إىل املجموعات يف املناطق اخلا�ضعة للنظام �صعب ًا
للغاية لأنها متيل �إىل البقاء بعيد ًا عن الأنظار ،كان الو�صول �إىل
املجموعات يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة املعار�ضة مقيد ًا ،ويعود
ذلك يف املقام الأول �إىل امل�سافات الكبرية التي تف�صل بني هذه
املناطق.

 7ت�شري بيانات املكتب املركزي للإح�صاء �إىل �أن عدد ال�سكان بلغ  1.464مليون ن�سمة
عام  2011قبل الأزمة� ،أي نحو ثلث عدد �سكان حلب
(.)Syrian Central Bureau for Statistics, 2011

 8لوحظت هذه الزيادة الوا�ضحة يف عدد املجال�س املحلية يف �أماكن �أخرى �أي�ض ًا يف
املحافظات املدرو�سة .ولكن نظر ًا �إىل �ضعف �إمكان الو�صول �إىل هذه املجال�س ،قد ال
تكون �أي مقارنة بينها �صحيحة.
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ال�شكل  :1االنت�شار اجلغرايف ملجموعات املجتمع املدين واملجال�س املحلية قيد الدرا�سة
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و ُيظهر حتليل املجموعات اخلم�س املدرو�سة والعاملة يف حمافظات عدة �أن لديها مع ًا فروع ًا يف  6من املحافظات ال�سورية الـ ،14وت�ضم
9
�أك ُرب مدينتني (حلب وتليها دم�شق) العدد الأكرب من هذه املجموعات (ال�شكل .)2
 9مل تُدر�س حمافظات احل�سكة وطرطو�س والقنيطرة على �صعيد وجود فروع ملجموعات املجتمع املدين لأنها لي�ست من املحافظات قيد الدرا�سة .وهذا ال يعني بال�ضرورة عدم وجود هذه
املجموعات يف تلك املحافظات ،ولكن هذه الدرا�سة ال ميكنها تقدمي �أي تقومي تدعمه الأدلة لهذه املناطق .ومع ذلك ،ت�شري مالحظات عامة �إىل بع�ض التف�سريات املحتملة لعدم و�ضوح
ن�شاط هذه املجموعات يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام من قبيل �سيا�سة العمل ب�سرية �صارمة خوف ًا من اال�ضطهاد ،ومواقع احلدود الوطنية والتي يكون الو�صول �إليها مقيد ًا ب�شدة،
وبعد امل�سافة عن و�سط البالد.
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ال�شكل  :2االنت�شار اجلغرايف ملجموعات املجتمع املدين العاملة يف حمافظات عدة
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 2 . 1 . 3ن�شوء جمموعات املجتمع املدين ح�سب املنطقة
ُيظهر التحليل الزمني لن�شوء جمموعات املجتمع املدين (مبا يف
ذلك املجال�س املحلية) يف املحافظات قيد الدرا�سة بو�ضوح �أن
�أكرث من ثلثيها ت�أ�س�س بني الن�صف الأول من عام  2012والن�صف
الأول من عام ( 2013ال�شكل  .)3وتتزامن هذه الفرتة مع نهاية
�سيطرة النظام يف مناطق عدة ،وبالتايل ظهور حاجة ملحة �إىل

هيئات بديلة – جمموعات املجتمع املدين – لإدارة اخلدمات
املحلية ،وتوفري امل�ساعدات الإن�سانية ،وتنفيذ م�شاريع �إمنائية،
وتنظيم حمالت توعية ،وتعزيز الأن�شطة احلقوقية .والأهم من
ذلك ،يعك�س توقيتُ ت�أ�سي�س هذه املجموعات احلرية الأكرب التي
ح�صل عليها الن�شطاء �أثناء تلك الفرتة يف �إن�شائها وت�شغيلها.
ولعل �سعي هذه املجموعات يف ذلك الوقت �إىل احل�صول
على متويل دويل �ساهم يف ارتفاع عددها .وقد ازدهرت هذه
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املجموعات من ج ّراء احلرية الأكرب التي ُوجدت بني مطلع 2012
ومطلع  2013رغم القيود ال�صعبة جد ًا التي واجهتها وال تزال
تواجهها اليوم.

الو�صول �إليها حمدود حالي ًا .ويف الوقت نف�سه ،تراجع وبحدة
عدد املجموعات املن�ش�أة حديث ًا يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة
اجلماعات املت�شددة �إىل  6جمموعات فقط .ولكن فيما تزعم

ال�شكل  :3الت�سل�سل الزمني لت�أ�سي�س جمموعات املجتمع املدين يف املناطق غري اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام
30
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مل ي� َّؤ�س�س �إال ب�ضع جمموعات جمتمع مدين قبل عام  2012عندما
كانت مناطق كثرية من �سوريا ال تزال تخ�ضع ل�سيطرة النظام.
كما اختفى كثري من املجموعات التي �أُن�شئت �أثناء تلك الفرتة
بعد �سيطرة تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش" وجماعات متدينة
م�سلحة �أخرى على مناطق عدة بعد الن�صف الأول من عام .2013
وبينما ال توجد معلومات دقيقة عن عدد املجموعات التي توقفت
عن العمل قبل عام  2012من ج ّراء رقابة النظام ،ت�شري البيانات
التي ُجمعت لأغرا�ض هذه الدرا�سة �إىل �أن �أغلبية جمموعات
الع ّينة التي �أُن�شئت عام  2011كانت تن�سيقيات وجمموعات
�شبابية ّ
نظمت التظاهرات ال�سلمية والع�صيان املدين ،وجماعات
ِّ
منظمة للمجتمع املحلي طالبت بالإطاحة بالنظام.
وت�شري البيانات �إىل �أنه منذ الن�صف الأول من عام  ،2013ومع
ازدياد ت�أثري تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش" واجلماعات
املت�شددة الأخرى يف مناطق عدة ،ع ّلقت  8جمموعات �أو �أكرث
�أن�شطتها �أو �أنهتها كلي ًا ،وال يزال م�صري كثري غريها جمهو ًال لأن
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هذه املجموعات الـ� 6أنها غري �سيا�سية وغري معنية ب�أي �أن�شطة
حقوقية (خوف ًا على ما يبدو من م�ضطهديها اجلدد� ،أي تنظيم
الدولة الإ�سالمية "داع�ش")ُ ،يعترب احتوا�ؤها على ن�سبة مرتفعة
من الن�ساء وال�شباب عالمة �إيجابية .ون�صف هذه املجموعات
ن�سوي �أو ذو متثيل ن�سائي كبري� ،أما الن�صف الآخر ف�شبابي
وطالبي يبلغ متو�سط �أعمار �أع�ضائه  23عام ًا.
حلب وريفها
بلغت ظاهرة ت�أ�سي�س جمموعات جمتمع مدين جديدة يف حلب
ذروتها يف الن�صف الثاين من عام  ،2012ما يعك�س بو�ضوح املدى
اجلغرايف املتغري ل�سيطرة النظام .وعندما و�صلت جماعات
مت�شددة وم�سلحة من اخلارج للمرة الأوىل �إىل حلب و�ضواحيها
وبد�أت تتدخل بقوة يف ال�ش�ؤون املحلية مغيرِّ ًة بذلك من الدينامية
على الأر�ض ،كان عدد جمموعات املجتمع املدين م�ستمر ًا يف
االرتفاع و�إن بوترية �أبط�أ ،ليرتاجع بح ّدة عام .2013

دير الزور وريفها
تعك�س ال�صعوبات التي ال تزال دير الزور تواجهها على �صعيد
�إن�شاء جمموعات مدنية اخل�صائ�ص املحددة لهذه املنطقة.
فحقولها النفطية ،وهياكلها الع�شائرية ،وم�ستوى الت�سليح الكبري
فيها يعني �أنها تبقى واحد ًة من �أ�شد املناطق ح�سا�سية وتنازع ًا
عليها يف ال�صراع ال�سوري .وبينما ال توجد بيانات كثرية عن
�أنظمة احلكم املحلية ،من الوا�ضح �أن �أن�شطة جمموعات املجتمع
املدين ازدهرت يف الن�صف الثاين من عام  2011والن�صف الأول
من عام .2013
ويعك�س هذا جمدد ًا الو�ضع املتغري على الأر�ض .فاجلماعات
املتطرفة املختلفة كانت يف البداية �أكرث اهتمام ًا بحقول النفط
من التدخل يف ال�ش�أن املحلي .ولكن هذا مل يدم طوي ًال� ،إذ يزداد
تدخل تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش" واجلماعات املت�شددة
الأخرى �أكرث ف�أكرث يف ال�ش�ؤون املحلية والعمل املدين يف املدينة
منذ ذلك الوقت ،ال �سيما منذ مطلع عام  2014اىل �أن ّمتت
ال�سيطرة عليها كلي ًا من قبل تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش"
يف نهاية �شهر متوز/يوليو .2014
وفيما كانت جمموعات من املجتمع املدين املُن�ش�أ بني عامي 2012
و 2013تُعنى بالق�ضايا ال�سيا�سية ،ن�أت جمموعات كثرية �أخرى
ت�أ�س�ست منذ عام  2013بنف�سها عن ال�سيا�سة ،معتمدة هوية
�إ�سالمية ب�صورة �أكرب .وقد جعل مناخ العنف وانت�شار الأ�سلحة يف
دير الزور الأن�شطة املدنية التي ال تنطوي على �أن�شطة امل�ساعدات
والإنقاذ تظهر منف�صلة كلي ًا عن الواقع.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن وجود منابع نفطية كبرية يف دير الزور
لعب دور ًا رئي�س ًا يف ت�صعيد العنف .ومع تفكك ال�سلطة ال�سيا�سية،
مت ّكن �أمراء حرب جدد من ال�سيطرة ع�شوائي ًا على �آبار النفط
املحلية وحتقيق �أرباح �ضخمة منها .ومن الوا�ضح �أنه ال يوجد
م�صلحة له�ؤالء يف و�ضع ح ّد لل�صراع .وقد �أن�ش�أ كثريون منهم
كتائب م�سلحة هدفها الوحيد هو حماية �آبار النفط.
ريف �إدلب
على عك�س حلب والرقة ،ال يظهر تنظيم الدولة الإ�سالمية
"داع�ش" قوي ًا مبا فيه الكفاية يف معظم ريف �إدلب ،ليتدخل
جدي ًا يف ال�ش�أن املحلي ،مع وجود بع�ض اال�ستثناءات يف بلدات
يف ريف �إدلب ال�شمايل وعدد �آخر قليل يف �أماكن �أخرى .وميكن
لقي التنظيم
ذكر عاملني لتف�سري هذا الو�ضع :فمن جهة �أوىلَ ،

مقاومة قوية من املجتمعات املحلية .ومن جهة �أخرى ،مل ي�ش ّكل
ريف �إدلب على ما يبدو �أولوية بالن�سبة �إليه �أثناء الفرتة التي
�أجريت فيها هذه الدرا�سة ،فعندما بد�أ "اجلي�ش ال�سوري احلر"
وبع�ض الف�صائل الإ�سالمية ب�شن حرب �ضد تنظيم الدولة
الإ�سالمية "داع�ش"َّ ،
ف�ضل الأخري �أن ُير ّكز جهوده على املحافظة
على �سيطرته على الرقة ودير الزور وريف حلب ال�شرقي.
وت�ؤيد بيانات البحث هذه املالحظة بقوة �أثناء الفرتة املمتدة من
الن�صف الأول لعام  2012وحتى الن�صف الأول من عام .2013
ومع ذلكَ ،تغيرّ الو�ضع يف الن�صف الثاين من عام  2013عندما
توقفت �أن�شطة جمموعات املجتمع املدين اجلديدة كلي ًا يف �إدلب.
ويثري ذلك قل ًقا ب�ش�أن دور جميع الأطراف املعنية هناك ،مبا يف
ذلك دور اجلماعات املت�شددة ،والع�صابات ،و�أمراء احلرب،
والذين تعتربهم غالبية جمموعات املجتمع املدين يف ريف �إدلب
حتد لها .وكان وجود تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش"
�أكرب ٍ
بالفعل �أحد الأ�سباب الرئي�سة الختفاء بع�ض املجموعات يف
املناطق التي وقعت حتت �سيطرته يف الن�صف الثاين من عام
 2013قبل �أن تُخرجه منها جماعات م�سلحة حملية مت ّثل "اجلي�ش
ال�سوري احلر".
ريف حماة
من ال�صعب جد ًا �إ�صدار �أي تعميم ب�ش�أن حماة نظر ًا �إىل �إن�شاء
 4جمموعات جمتمع مدين فقط فيها �أثناء الن�صف الأول
من عام  2012و ،2013و 2منها جمل�سان حمليان .ويبدو �أن
هذين املجل�سني �أكرث مي ًال للعمل كمجموعات جمتمع مدين
منه كهياكل حكم� ،إذ يعمالن يف جماالت التوعية والتنمية
واحلقوق وامل�ساعدات الإن�سانية .ويتمثل �أحد اجلوانب املهمة
يف حالة هذين املجل�سني يف �إعالن نيتهما افتتاح فروع لهما يف
تو�سع جمموعات املجتمع املدين
تركيا .وهذا ال يعك�س �ضرورة ّ
بغية ا�ستقطاب متويل دويل فح�سب ،بل وغياب �أن�شطة التعاون
والتوا�صل داخلها ويف ما بينها �أي�ض ًا ،لأن كل جمموعة تعمل
مبعزل عن املجموعات الأخرى املماثلة التي تطمح �إىل حتقيق
الهدف عينه .عالوة على ذلك ،وحيث �أن غالبية النا�شطني
واجلهات املانحة الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية تعمل
الآن من تركيا� ،أ�صبحت جمموعات املجتمع املدين املحلية �أكرث
حر�ص ًا على �أن يغدو لها وجود هناك .وقد ُيحدث هذا التطور
م�شاكل م�ستقب ًال بخ�صو�ص ا�ستقاللية عمل املجتمع املدين
املحلي يف �سوريا وملكيته وا�ستدامته.

16

الرقة وريفها
عندما َن�صب تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش" مقره يف الرقة
يف �آب�/أغ�سط�س  ،2013فر�ض على �أن�شطة جمموعات املجتمع
املدين املحلية قيود ًا �صارمة كان لها �أثر �ضا ّر وا�ضح على تو�سعها.
ويذكر نا�شطون �أن �أكرث من  35جمموعة �أُن�شئت يف الرقة خالل
�شهر ون�صف ال�شهر من حترير املدينة يف �آذار/مار�س ،2013
حيث عزوا هذا االزدهار �إىل ات�ساع هام�ش احلرية بعد التحرير،
و�أي�ض ًا �إىل عودة ن�شطاء من ور�شات عمل ودورات تدريبية
عقدتها منظمات حملية ودولية يف تركيا ،وهم يتمتعون بخربات
جديدة ويحر�صون على احل�صول على التمويل .ولكن على الرغم
من ارتفاع عدد هذه املجموعات بني �شهري ني�سان�/أبريل و�آب/
�أغ�سط�س  ،2013ظلت  8منها فقط ن�شطة .فقد توقف البع�ض
عن العمل حتى قبل �أن يبد�أ التنظيم بالتدخل يف عمل املجتمع
املدين ،من ج ّراء �ضعف بنيوي و�/أو عدم و�صول التمويل املتوقع.
كما توقفت جمموعات �أخرى الحق ًا ب�سبب رقابة تنظيم الدولة
الإ�سالمية "داع�ش".
وال ُيعترب املجل�س املحلي للرقة الذي ت�أ�س�س بعد حترير املدينة
ا�ستثنا ًء هنا .ففي البداية انت ََخب  400نا�شط م�ستقل وممثل عن
جمموعات املجتمع املدين والهيئات الثورية والع�شائر املحلية 50
ع�ضو ًا� ،شكلوا الأمانة العامة التي انتخبت بدورها �أع�ضاء املجل�س
املحلي من بني �صفوفها .وبد�أ املجل�س َ
املنتخب عمله ُمر ِّكز ًا على
تقدمي اخلدمات .ولكن عندما �سيطر تنظيم الدولة الإ�سالمية
"داع�ش" على املدينة ،ا�ضطر املجل�س �إىل اتباع ا�سرتاتيجية عدم
املواجهة معه ،وا�ستمر يف ممار�سة �أعماله وفق هذه ال�شروط .ويف
�آذار/مار�س  ،2014انتهت فرتة والية املجل�س ،ولكن �سكان الرقة
مل يكونوا م�ستع ّدين لإجراء انتخابات �أخرى خوف ًا من ا�ستيالء
التنظيم على هياكل املجل�س التنفيذية.
وعلى الرغم من �أن القيود التي فر�ضها تنظيم الدولة الإ�سالمية
"داع�ش" واجلماعات املت�شددة الأخرى على جمموعات املجتمع
املدين التي �أُن�شئت يف الرقة يف الن�صف الأول من عام  2013كانت
�أكرب من تلك املفرو�ضة على املجموعات يف املحافظات الأخرى،
�إال �أن جمموعات الرقة تبقى مميزة لأنها �أكرث تقدمي ًة و�سلمي ًة،
وعلى ما يبدو �أكرث مدنية من كثري من املجموعات يف �أماكن
�أخرى .عالوة على ذلك ،تمُ ِّيز بع�ض جمموعات الرقة نف�سها
عن كثري من املجموعات الأخرى يف �سوريا باتباع ا�سرتاتيجيات
مو�ضوعة بعناية وتركيز.
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جمموعات املجتمع املدين العاملة يف مناطق متعددة
تختلف ن�ش�أة جمموعات املجتمع املدين العاملة يف مناطق
متعددة عن ن�ش�أة املجموعات العاملة يف حمافظة واحدة خالل
الفرتة بني اندالع الثورة عام  2011وعام  .2013ويبدو �أن ذلك
نتيج ٌة لطبيعتها العابرة للحدود ،وامتدادها اجلغرايف الأكرب،
ومنهجيتها اال�سرتاتيجية الأكرث �شمولية ،وهي جميعها عوامل
جتعلها �أكرث مالءم ًة لتلبية االحتياجات على مدى �أطول يف جميع
�أنحاء البالد من جمرد اال�ستجابة لأزمة حمددة يف منطقة مع ّينة.
ويعمل كثري من هذه املجموعات يف حلب �أو دم�شق �أو غريهما من
املدن الكبرية ،ويركز معظمها يف عمله على التوعية ،واملنا�صرة،
ال�سلم ،و�/أو ال�سيا�سة،
والتوثيق ،والع�صيان املدين ،و�إحالل ِ
عو�ض ًا عن �أعمال الإغاثة �أو امل�ساعدات الإن�سانية .ومع ذلك،
�إذا �أرادت هذه املجموعات ا�ستغالل طاقاتها كامل ًة كي ي�صبح
�أثرها �أقوى و�أكرث ا�ستدام ًة على �أر�ض الواقع وت�سهم ب�صفة �أكرب
يف بناء الدولة ،فيتعني عليها �أن تتوا�صل عن كثب مع املجموعات
النا�شطة يف مناطق �إفرادية .فبا�ستطاعة هذه الأخرية �أن ت�ؤ ّمن
للأوىل �شرعي ًة حملية وقبو ًال من املجتمع املحلي ،كما تتمتع الأوىل
بر�ؤية �أكرث ا�سرتاتيجية و�شمولية .وبعملهما مع ًا �ضمن �شراكة،
ف�إنهما تُكمالن بع�ضهما البع�ض (ال�شكل .)5

 2 . 3اخل�صائ�ص الدميوغرافية
 1 . 2 . 3حجم املجموعات
ت�شري اال�ستمارات ،رغم �أنها ال تق ّدم يف كثري من الأحوال �إال
تقديرات تقريبية� ،إىل �أن  %30من املجموعات كافة قيد الدرا�سة
تتك ّون من � 11إىل  25ع�ضو ًا ،وتوجد واحدة فقط (يف حلب)
ت�ضم � 5أع�ضاء �أو �أقل ،و� 3أي�ض ًا ت�ضم �أكرث من  300ع�ضو (بني
 850و 1000ع�ضو).
ويتبينّ لنا عند �إجراء حتليل متع ّمق حلجم املجموعات ح�سب
املحافظة� ،أن دير الزور و�إدلب هما املنطقتان الوحيدتان اللتان
ت�شكل فيهما املجموعات التي ت�ضم بني  11و 25ع�ضو ًا الن�سبة
الأكرب� .أما يف الرقة ،فت�ضم الن�سبة الأكرب من املجموعات بني
 101و 300ع�ضو .ويختلف حجم املجموعات بو�ضوح بني حمافظة
و�أخرى .وت�ضم حمافظة حلب الأكرث تنوع ًا جمموعات عدة ي�صل
عدد �أع�ضائها �إىل  300ع�ضو .ويف املقابل ،ال حتوي حمافظة
�إدلب �أي جمموعة ت�ضم �أكرث من  50ع�ضو ًا (ما قد يعك�س
احلجم ال�صغري للقرى يف ريف �إدلب الذي �شملته الدرا�سة).
كما ي�ضم ثلث املجموعات يف حمافظة دير الزور بني  51و100
ع�ضو (ال�شكل .)6

ال�شكل  :5حجم جمموعات املجتمع املدين (ح�سب عدد �أع�ضائها)
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ال�شكل  :6تو ّزع جمموعات املجتمع املدين ح�سب احلجم واملحافظة
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يفرون من البالد طلب ًا للجوء يف اخلارج� ،أو ُيحتجزون ق�سر ًا،
هجرون� ،أو ُيقتلون) .كما ي�شريون �إىل �أن املجموعات
�أو ُي َّ
الكبرية هي وحدها القادرة على الوقوف يف وجه تنظيم
الدولة الإ�سالمية "داع�ش" .ويربط باحثون �آخرون النجاح
والفاعلية بالظروف املحددة ال�سائدة يف املحافظة املعن ّية،
الفتني �إىل �أن النجاح يف حتقيق �أثر ما يف بع�ض املناطق،

وال تو�ضح البيانات العالقة املحتملة بني حجم املجموعة من جهة
وبني جناحها و�أثرها وكفاءتها من جهة �أخرى .وي�صف باحثون
ميدانيون هذه العالقة ب�أنها تنا�سبية ،را ِبطني بني ارتفاع عدد
الأع�ضاء وزيادة الفعالية ،و ُم�شريين �إىل �أن املجموعات الكبرية
تكون معروفة على نطاق �أو�سع ،و�أنها �أكرث مرونة لفقدان �أع�ضاء
منها (يغادر �أع�ضاء كثريون عائدين �إىل �أعمالهم �أو درا�ستهم� ،أو
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ب�إ�سم "احلزام العربي" ينا�ضلون �ضد اال�ضطهاد منذ عام
 10،1962وعلى عك�س املجتمع العربي ،يتّ�سم الأكراد بجودة
التنظيم قبل فرتة طويلة من بدء ثورة  .2011والأعداد الكبرية
بالن�سبة �إليهم تعني القوة وجبه ًة موحدة �ضد اال�ضطهاد.

كريف حلب الغربي وريف �إدلب ال�شمايل ،يرتبط ب�أيديولوجيا
املجموعة ودورها يف تقدمي م�ساعدات �إن�سانية ،حيث ت�ؤثر هذه
العوامل على �شرعية املجموعة وعلى الدعم الذي حت�صل عليه
من املجتمعات املحلية.
و ُيظهر امل�سح �أي�ض ًا �أن املجموعة الوحيدة يف ريف حلب التي
كانت ت�ضم �أقل من � 5أع�ضاء قد ُح ّلت الآن .كما يك�شف �أن
هناك �أثر ًا كبري ًا على ما يبدو لأكرب ثالث جمموعات (بني 850
و 1000ع�ضو) .فهي تتمتع ب�صفات عدة م�شرتكة )1( :تعمل يف
حمافظات عدة )2( ،تبلغ ن�سبة م�شاركة الن�ساء فيها بني 25
و� )3( ،%49أُن�شئت اثنتان منها يف الن�صف الثاين من عام 2012
(�أما الثالثة فهي باملنا�سبة ترقى �إىل عام  )4( ،)1957ك ّلها
م�سجلة )5( ،لديها ارتباطات خارج �سوريا )6( ،ت�شارك يف
غري ّ
�أن�شطة توعوية وتعليمية.

 2 . 2 .3هيكلة النوع االجتماعي
تُعترب م�شاركة الن�ساء يف املجموعات قيد الدرا�سة �ضعيفة عموم ًا
ولكنها �آخذة باالزدياد .وهذا ينطبق على م�شاركتها حني جمع
البيانات مقارنة بالو�ضع قبل ثورة  .2011وتُظهر الدرا�سة �أن
 %31من املجموعات التي �شملتها الدرا�سة ال يوجد فيها �أي ع�ضو
ن�سائي ،و�أن الن�ساء ي�شكلن �أقلية يف نحو  %54من هذه املجموعات،
و�أنهن ي�شكلن �أكرثية يف  %8منها ،و�أن قرابة  %7منها جمموعات
ن�سوية (ال�شكل  .)7وهكذا ،ت�شري البيانات �إىل �أن م�شاركة
اجلن�سني تختلف بني منطقة/حمافظة و�أخرى ،كما ر�أينا �سابق ًا

ال�شكل  :7م�شاركة الن�ساء يف جمموعات املجتمع املدين قيد الدرا�سة
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�أما بخ�صو�ص ال�سكان الأكراد ،فتُظهر البيانات �أن جمموعات
كردية كثرية ت�ضم عدد ًا كبري ًا من الأع�ضاء ولديها
هياكل قوية .ويت�ضح ذلك خ�صو�ص ًا يف �أحزابها ال�سيا�سية
وجمموعات املجتمع املدين فيها .ولي�ست مقاومة اال�ضطهاد
بال�شيء اجلديد عليهم ،فالأكراد املوجودون يف ما يعرف
10يف ت�شرين الأول�/أكتوبر ُ ،1962ج ِّرد � 125ألف كردي يعي�شون يف �سوريا من جن�سيتهم
ال�سورية .فقد جعلهم املر�سوم الرئا�سي رقم � 93آنذاك بال دولة ،حارم ًا �إياهم من
جميع احلقوق ،مبا يف ذلك احلق يف ت�سجيل �أر�ضهم �أو عقاراتهم ،وت�سجيل مواليدهم
وزواجهم ،واحلق يف التعليم اجلامعي ،واحل�صول على جواز �سفر �أو رخ�صة قيادة
ال�سيارة ،والعمل لدى احلكومة ،و�إيداع الأموال لدى امل�صارف ال�سورية �أو احل�صول على
قرو�ض منها ،وحتى املتاجرة بحرية.
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مع خ�صائ�ص جمموعات املجتمع املدين الأخرى .لذلك ،ال بد من
درا�سة م�شاركة اجلن�سني ح�سب املحافظة (ال�شكل .)8
م�شاركة الن�ساء متدنية �أو معدومة
يعمل �أكرث من  %61من املجموعات التي ال ت�ضم �أي عن�صر ن�سائي
يف ريف �إدلب ،وي�أتي ترتيبها يف هذا ال�صدد �أدنى بكثري من جميع
املحافظات الأخرى .وال يحوي ريف �إدلب �إال جمموعتني ت�ضمان
ن�ساء يف ع�ضويتهما ( 3و 5ن�ساء على التوايل من �أ�صل  25ع�ضو ًا
يف كل منهما) .ون�سبة م�شاركة الن�ساء يف ريف حلب �أعلى بقليل
منها يف ريف �إدلب ،ولكن تدنيّ م�ستوى امل�شاركة هناك الفت
للنظر �أي�ض ًا.

ال�شكل  :8م�شاركة الن�ساء يف جمموعات املجتمع املدين قيد الدرا�سة ح�سب املحافظة
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زيادة م�شاركة الن�ساء
ُتبينّ الدرا�سة ازدياد م�شاركة الن�ساء يف جمموعات املجتمع
املدين يف حمافظة دير الزور و�أي�ض ًا يف مدينة حلب وريفها
ال�شرقي .فهن ي�شكلن الأكرثية يف  7جمموعات يف هذه املناطق.

�أما يف جمموعات املحافظات الأخرى التي �شملتها الدرا�سة،
فال تزال الن�ساء ت�شكل �أقلية فيها ،و�أقل من ربع الأع�ضاء يف
كثري من احلاالت .وفيما ت�شري هذه النتيجة �إىل �ضعف م�شاركة
الن�ساء يف جمموعات املجتمع املدين يف مناطق عدة غري خا�ضعة
ل�سيطرة النظام� ،إال �أنها تُعترب م�ؤ�شر ًا نوعي ًا قوي ًا على خ�صائ�ص
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الن�ساء اللواتي ين�ضممن طواعي ًة �إىل جمموعات ي�شكل الرجال
غالبيتها .فالثقافة والتقاليد يف هذه املناطق ت�ش ّكل عوائق �أمام
م�شاركة الن�ساء ،لدرجة ال ت�ستطيع التغلب عليها �إال من كانت
تتمتع ب�شخ�صية قوية جد ًا متكنها من االن�ضمام �إىل جمموعات
غالبيتها من الرجال .ومن الالفت �أن بع�ض الن�سوة ممن قمن
بذلك حتديد ًا ُولدن لأ�سر حم�سوبة على املعار�ضة ال�سيا�سية
منذ عقود طويلة .ومن منظور �آخرُ ،ذكر �أن بع�ض الن�سوة
ان�ضممن حتديد ًا �إىل جمموعات �إن�سانية بهدف اال�ستفادة من
م�ساعداتها .ويف كلتا احلالتني كانت النتيجة الإجمالية هي زيادة
م�شاركة الن�ساء يف املجال العام يف ال�سنوات الثالث املا�ضية و�إن
اختلفت ن�سبتها بني حمافظة و�أخرى.
املجموعات ذات الغالبية الن�سائية
ملا كان االت�صال بني اجلن�سني يخلق م�شاكل من وجهة نظر
الثقافة والتقاليدّ ،
ف�ضل بع�ض الن�سوة ترك املجموعات التي
ي�شكل الرجال غالبيتها وت�شكيل جمموعات خا�صة بهن .كما
�أن�ش�أت �أخريات جمموعات ن�سوية بالكامل بهدف ت�سليط ال�ضوء
على ق�ضية حقوق املر�أة حتديد ًا .وال ميكن احلكم على ظاهرة
املجموعات الن�سوية بالكامل ب�أنها �سلبية �أو �إيجابية لأن ح�صر
ع�ضوية املجموعة بجن�س واحد مرتبط بهوية املجموعة ودورها.
وقد َد َر�س هذا التقرير  6جمموعات ن�سوية 1 :يف حلب ،و 2يف
ريف حلب ال�شرقي ،و 3يف دير الزور .وي�شوب دور املجموعات
الـ 3يف دير الزور بع�ض الغمو�ض ،ولكن ب�شكل عام يبدو �أنها
تهدف �إىل ت�شجيع الن�ساء على االنخراط �ضمن �أعمال تقليدية
يف مهن معينة يكون ح�ضورهن فيها كثيف ًا عادة� ،أو على االلتحاق
بالتعليم الديني .وقد �أفاد بع�ض �أفراد املجتمع ب�أن هذا الدور
الأخري تدعمه تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي .ومن ناحية �أخرى،
يبدو �أن بقية املجموعات الن�سوية اعتمدت دور ًا تقدمي ًا جد ًا يف
تعزيز حقوق املر�أة.
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
�إذا نظرنا �إىل م�شاركة الن�ساء يف املجال�س املحلية  -حيث ما ِز ْلنَ
ُي�ش ّكلن �أقلية  -نرى �أن م�شاركتهن يف احلياة ال�سيا�سية �ضعيفة.
جمل�سا حمل ًيا متت خماطبته بيانات
وقد ق َّدم  19من �أ�صل ً 21
لأغرا�ض هذه الدرا�سة .وذكرت �أربعة جمال�س تتوزع يف حماة

والرقة وحلب �أن ن�سبة م�شاركة الن�ساء فيها ت�صل �إىل  ،%17و�أن
�أعمار امل�شاركات ترتاوح بني  31و 44عام ًا.
كانت م�شاركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية والعامة �ضعيفة قبل
الثورة ولكنها تفاقمت يف كل من الرقة ودير الزور من جراء
ت�أثري تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش" وجماعات مت�شددة
�أخرى فيهما ،وب�سبب طبيعة املجتمع املحا ِفظة عموم ًا يف �إدلب.
عالوة على ذلك ،ف�إن �أكرثية املجال�س التي مت التوا�صل معها يف
�إطار هذه الدرا�سة ( 12من �أ�صل  )21موجودة يف �إدلب قد يجعل
ال�صورة العامة غري دقيقة.
ومن ناحية �أخرى ،يك�شف تقومي امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
يف املجموعات امل�شاركة يف �أن�شطة �سيا�سية (يبلغ عددها 22
جمموعة) �أن املر�أة غري متواجدة يف  11منها (معظمها جمال�س
حملية يف �إدلب) ،و�أنها ت�شكل �أقلية يف  8منها ،و�أكرثية يف
واحدة .والأهم من ذلك هو �أن املجموعتني املتبقيتني (يف دير
الزور وريف حلب ال�شرقي) ن�سويتان بالكامل ،ومن الوا�ضح
�أنهما تتطلعان للعب دور �سيا�سي .ويف الوقت نف�سه ،يظهر
من خالل حتليل الأحزاب ال�سيا�سية الكردية �أن امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة الكردية �أقوى منها يف �أي منطقة �أخرى يف
�سوريا .وعلى الرغم من �أن امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف �سوريا
�ضعيفة وثمة حاجة ما�سة �إىل زيادتها� ،إال �أنها قد تر�سخت
على ما يبدو يف املناطق غري اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام.
 3 .2 . 3الرتكيب العمري
يرتاوح متو�سط �أعمار  %74من �أع�ضاء املجموعات املدرو�سة بني
 16و 30عام ًا 11،ما يعك�س �صغر �سن كثري من الن�شطاء الذين
نظموا التظاهرات ال�سلمية والع�صيان املدين �أثناء ثورة عام
.2011
�إن ن�سبة الأع�ضاء الأكرب �سن ًا ( 40 - 31عام ًا) جيدة �أي�ض ًا وتبلغ
 ،%17وتوجد �أكرب ن�سبة لهذه الفئة العمرية يف حلب و�إدلب وحماة
ب�شكل �أ�سا�سي .وميثل الأع�ضاء الذين ترتاوح �أعمارهم بني 41
و 50عام ًا �أقلية ( )%8يف جميع املجموعات ،ولكنهم �أكرثية يف
املجال�س املحلية .ف�أع�ضاء هذه املجال�س �أكرب �سن ًا يف املتو�سط

 11يعك�س هذا املعدل الرتكيب العمري لـ 52جمموعة فقط هي التي قدمت معلومات يف هذا ال�ش�أن من �أ�صل املجموعات الـ 94املدرو�سة.
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من ن�شطاء جمموعات املجتمع املدين الأخرى .وقد �أ�سفرت
االنتخابات يف جمال�س عدة عن توزع املقاعد بالت�ساوي تقريب ًا
بني �أوائل الن�شطاء منذ بدء الثورة وقادة جمتمع حملي �أكرب �سن ًا
يحظون ب�سمعة طيبة واحرتام بني ال�سكان املحليني .ولذلك لي�س
من امل�ستغرب �أن يكون �أع�ضاء املجال�س املحلية �أكرب �سن ًا من
�أع�ضاء املجموعات الأخرى بـ� 4إىل � 9سنوات يف املتو�سط.

املجموعات التي �أجابت عن �س�ؤال العمر يف كل حمافظة .فعلى
�سبيل املثال ،مل يرد من حماة �إال � 4إجابات 2 ،منها من جمل�سني
حمليني (�أكرب �سن ًا عموم ًا) ،و 1من جمموعة حقوقية ي�ستقطب
توجهها التقني بال�ضرورة �أ�شخا�ص ًا �أكرب �سن ًا .ويف �إدلب ،جاءت
 7من الإجابات الـ 11من جمال�س حملية (�أكرب �سن ًا عموم ًا) ،و1
من جمموعة كان متو�سط �أعمار �أع�ضائها �أكرب بكثري من معظم
املجموعات قيد الدرا�سة .ويختلف الو�ضع يف حلب �إىل حد ما� ،إذ
مل ت� ِأت �إجابات �إال من جمل�سينَ حمليني وجمموعات حقوقية عدد

ومع ذلك ،تُخالف حمافظة واحدة هذا االجتاه ،وهي حمافظة
�إدلب .ف�أع�ضاء املجموعات فيها �أكرب بنحو � 5سنوات يف املتو�سط
ال�شكل  :9الرتكيب العمري ملجموعات املجتمع املدين ح�سب املحافظة
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من �أع�ضاء جمال�سها (ال�شكل  .)9وتعزى هذه النتيجة عملي ًا
�إىل �أن  4جمموعات فقط �أجابت عن �س�ؤال الرتكيب العمري،
ال �سيما و�أن متو�سط عمر الأع�ضاء يف واحدة منها مرتفع ،وهو
عامل ح ّرف ال�صورة العامة .فتلك املجموعة لديها رابع �أعلى
متو�سط لأعمار الأع�ضاء بني جميع املجموعات املدرو�سة� ،إذ يبلغ
 43عام ًا .و�إذا ا�ستثنينا هذه املجموعة من احل�سابات ،ي�صبح
متو�سط �أعمار �أع�ضاء املجموعات يف �إدلب 30عام ًا� ،أي �أدنى بـ3
�سنوات منه يف املجال�س هناك.

 4 .2 .3التح�صيل العلمي

وجتدر الإ�شارة عموم ًا �إىل �أن �أع�ضاء املجموعات يف الرقة وريف
حلب ودير الزور – معظمهم يف �أواخر الع�شرينات من العمر
(ال�سيما  26و 27عام ًا) – �أ�صغر �سن ًا من نظرائهم يف حلب
و�أ�صغر بكثري من نظرائهم يف حماة و�إدلب حيث يبلغ متو�سط
الأعمار منت�صف الثالثينات .وترتبط هذه النتيجة بطبيعة وعدد

ذكرت املجموعات التي ق ّدمت معلومات عن حت�صيل �أع�ضائها
العلمي ( 41جمموعة) �أن �أكرث من  %55من �أع�ضائها حا�صل
على �شهادة جامعية ،و %17منهم حا�صل على �شهادة من �أحد
املعاهد ،و %22على �شهادة ثانوية �أو ال يزال طالب ًا يف املرحلة
الثانوية (يعود ال�سبب جزئي ًا �إىل �إغالق كثري من امل�ؤ�س�سات

�أع�ضا�ؤها �أكرب بال�ضرورة من �أع�ضاء املجموعات الأخرى نظر ًا �إىل
اخلربة التقنية املطلوبة يف عملها .وت�شري البيانات �إىل �أن جمال
الأعمار يف املحافظات التي يتواجد فيها عدد كبري من املجال�س
املحلية واملجموعات احلقوقية كحلب وحماة و�إدلب �أكرب عموم ًا
منه يف املحافظات الأخرى التي يقل فيها وجود هذه املجال�س.
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التعليمية يف جميع �أنحاء �سوريا).
وكما يبني (ال�شكل  ،)10وفيما ْ
حتمل غالبية �أع�ضاء املجموعات
�شهادة جامعية على �أقل تقدير ،يبدو الو�ضع يف حمافظة الرقة
خمتلف ًا .فـ % 90من �أع�ضاء املجموعات فيها و�صلوا �إىل املرحلة
الثانوية فقط .ولكن مبا �أنه مل ُيجب عن �س�ؤال التح�صيل العلمي

�إال  4جمموعات من �أ�صل املجموعات الـ 9املدرو�سة هناك ،ف�إن
هذه الأرقام ال تعك�س بال�ضرورة الو�ضع احلقيقي يف الرقة.
ويف حني �أن �أع�ضاء جمموعات الرقة �أ�صغر �سن ًا منهم يف
بقية املحافظات – بع�ضهم ال يزال يف املرحلة الثانوية – ف�إن
بيانات التح�صيل العلمي يف الرقة تفقد بع�ض دقتها ب�سبب وجود
جمموعة كبرية جد ًا ت�ضم  275ع�ضو ًا �أق�صى حت�صيل علمي لهم

ال�شكل  :10التح�صيل العلمي لأع�ضاء جمموعات املجتمع املدين ح�سب املحافظة
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هو ال�شهادة الثانوية .وثمة حمافظة �أخرى ذات ن�سبة كبرية من
الأع�ضاء احلا�صلني على ال�شهادة الثانوية ،وهي حماة .وهنا
جمدد ًا يعطي وجود جمموعة كبرية جد ًا ت�ضم  255ع�ضو ًا (�أي
�ضعف عدد �أع�ضاء كافة املجموعات الأخرى جمتمعة يف حماة)
�صور ًة غري دقيقة عن الو�ضع الفعلي.
ومع ذلك ،من ال�ضروري �أن نلفت �إىل �أن غالبية املدار�س
واجلامعات يف املناطق غري اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام �أغلقت
�أبوابها و�أن تعليم كثري من ال�شباب توقف جراء اعتقالهم �أو يف
�أح�سن الأحوال طردهم من نظام التعليم ب�سبب ن�شاطهم .ويف
ظل هذه الظروف ،لي�س من امل�ستغرب �أن يكون الدمار املنت�شر
على نطاق وا�سع وم�ستويات العنف املرتفعة قد �أ ّثرت �سلب ًا يف
انخفا�ض م�ستويات التح�صيل العلمي يف مناطق كالرقة.
وال يزال من ال�صعب حتليل م�ستويات التح�صيل العلمي ح�سب
املحافظة لأن �أقل من ن�صف املجموعات التي �شملتها الدرا�سة
ق ّدم معلومات وافية يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن حجم هذه املجموعات
�صغري وال يكفي لتقدمي �صورة حقيقية عن كامل جمموعات
املجتمع املدين .ومع ذلك ،ثمة نتيجة عامة �إيجابية جد ًا� ،إذ
يبدو �أن الأفراد ذوي التعليم الأعلى القادمني من خلفيات
�شعبية هم الذين يتولون دور القيادة يف جمموعات املناطق غري
اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام ،و�أنهم ال ُيقْ�صون �شرائح املجتمع ذات
التح�صيل العلمي املختلف عنهم .وهذه النتيجة �إيجابية جد ًا
لأن عمل املجتمع املدين قبل الثورة ،كما هو مو�ضح �أعاله ،كان
حكر ًا على نخبة �سورية تعمل مل�صلحة املنظمات غري احلكومية
املرتبطة بالنظام ومثقفني كان توا�صلهم مع النا�س العاديني
يف �أدنى حدوده .ونظر ًا �إىل ا�ستمرار تدهور الو�ضع التعليمي
يف �سوريا ،ف�إن �أمام جمموعات املجتمع املدين مهمة ع�سرية يف
ردم الفجوة التعليمية التي حكمت على "جيل �ضائع" مب�ستقبل
يت�سم باله�شا�شة والإق�صاء والعنف .فبعد �سنة �أو اثنتني �أو ثالث
– وبع�ض ال�سوريني بد�أ الآن عامه الرابع – من غياب التعليم،
بد�أت خيارات العديد من الأطفال وال�شباب ودوافعهم �إىل متابعة
تعليمهم ت�ضمحل ب�سرعة.
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 .4هويات وديناميات منظمات
املجتمع املدين املحلية

ت�سميات خمتلفة تت�ضمن م�صطلحات مثل" :احتاد"" ،حتالف"،
"جتمع"" ،حر"�" ،شباب"" ،املنطقة الفالنية".

ُيعترب فهم هوية جمموعات املجتمع املدين قيد الدرا�سة مهمة
�صعبة لأنها ن�ش�أت �ضمن �سياق من العنف متغري با�ستمرار ،مما
يرتك تبعات دائمة على دينامياتها واحتياجاتها و�أولوياتها.
فخال ًفا ملجموعات املجتمع املدين يف املناطق احل�ضرية النا�شئة
قبل الثورة ال�سورية التي تناولناها يف املقدمة ،والتي ير ّكز
معظمها على هموم النخب الفكرية ،نه�ضت جمموعات املجتمع
املدين النا�شئة حدي ًثا بدفع من قاعدة البيئات املجتمعية،
وعملت وف ًقا لالحتياجات والأولويات التي تفر�ضها تطورات
الظروف اليومية .وطاملا �أن هوية ودور منظمات املجتمع املدين
ال يزاالن يف طور الت�شكل ،فمن غري الواقعي طرح �أي حتليل
�شامل يف هذا ال�صدد .لذلك تركز هذه الدرا�سة على ال�سبل
التي تعي وتربز فيها املجموعات ذاتها بوا�سطة فح�ص م�سمياتها
وتوجهاتها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية وجهازها وعملها
ودورها على الأر�ض ،ومن ثم ا�ستك�شاف ت�أثريها ودينامياتها.
 1 .4اختيار الإ�سم
ال �شك يف �أن الأ�سماء التي اختارتها جمموعات عدة قيد الدرا�سة
متاما هويتها ،لكنها تتبع ً
منطا مع ّي ًنا .ويت�ضمن ذلك
ال تعك�س ً
اال�ستخدام الوا�سع لأ�سماء تف�سر نف�سها بنف�سها ،مما يعطي
�إ�شارة وا�ضحة �إىل هياكل احتادية با�ستخدام م�صطلحات من
قبيل "احتاد" �أو "جتمع" ،واال�ستخدام امل�شرتك مل�صطلحات
ومفاهيم معينة مثل "احلرية" و"ال�شباب" ،والأ�سماء التي ت�شري
�إىل نطاق املجموعة اجلغرايف ،ووجود عالقة تربط بني �إ�سم
اجلمعية (احتاد ،حزب ،جلنة ،الخ) ودورها.
�أطلقت  9من جمموعات الدرا�سة على نف�سها �إ�سم "جتمع" ،و7
"احتاد" و" 4حتالف" �أو "فريق" .وي�صادف م�صطلح "احلر"
ب�أ�شكال خمتلفة يف �أ�سماء  16جمموعة (منها  4جمموعات
ن�سائية) وم�صطلح "ال�شباب" يف �أ�سماء  17جمموعة .با�ستثناء
جمل�سا حمل ًيا و 9جلان تن�سيق حملية تعتمد تقاليد ت�سمية
21
ً
قيا�سية ("املجل�س املحلي" �أو "املجل�س املحلي الثوري" �أو
"جلنة التن�سيق املحلية للمنطقة الفالنية") ،كما و�أن �أ�سماء 13
جمموعة تت�ضمن �إ�سم املحافظة/املدينة /للمنطقة التي تعمل
فيها .ولذا ف�إن العديد من املجموعات قيد الدرا�سة اتخذت
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يت�ضح من اختيار الأ�سماء التي ت�شرح نف�سها بنف�سها �أنها تعك�س
مبا�شرة �آلية بع�ض املنظمات يف ر�ؤية و�إبراز نف�سها بالت�شديد
على طبيعة بنيتها الهيكلية (احتاد ،حزب ،جلنة حملية ،الخ)
وانتمائها للثورة و�/أو تب ّنيها لـ "احلرية" كقيمة ،و"ال�شبابية" يف
ع�ضويتها و�صوتها ،وهويتها اجلغرافية/اجلهوية/املحلية.
وبخ�صو�ص داللة الإ�سم ،ف�إن �أ�سماء  20من جمموعات املجتمع
املدين تت�ضمن ما ي�شري �إىل بنية هيكلية متحدة مثل "احتاد"
�أو "ائتالف" �أو "جتمع" �أو "فريق" .رمبا يعترب هذا م�ؤ�ش ًرا
�إىل الدور املر�سوم� ،أو احلاجة �إىل الوحدة ،الذي ي�صبغ العديد
من �أهداف املنظمات املعنية هذه .حيث يعترب ال�سعي من �أجل
الوحدة مبثابة رد فعل على املناف�سة وغياب الثقة وا�سع النطاق
الذي يبعرث ن�شطاء املجتمع املدين ويعرقل جهودهم .ورغم
تناق�ض ذلك مع وجود هيكل موحد ي�شري �إليه �إ�سمها� ،إال �أنه يعرب
� ً
أي�ضا عن الرغبة يف حركة جمتمع مدين �أكرث توحدً ا.
تُظهر النظرة املع ّمقة �أن �أ�سماء هذه املجموعات ت�شي غال ًبا
ب�أهدافها ودورها .فمثلاً  ،ركزت غالبية املجموعات التي
ت�ستخدم م�صطلح "جتمع" يف ت�سميتها على �إعادة بناء
امل�ؤ�س�سات احلكومية و�إعادة توجيه م�سار الثورة نحو القيم
الأ�صلية .وتتبنى املجموعات من فئة "جلان التن�سيق" �أهدا ًفا
مماثل ًة ،ولكنها ت�شدد على دورها يف دعم الع�صيان املدين وتدعو
�إىل �إ�سقاط النظام .وتنخرط معظم املجموعات التي ت�أخذ
ت�سمية "احتاد" يف دعم ق�ضايا تعليمية ،كمنظمات جمتمع مدين
للطالب وال�شباب واملعلمني .وتن�شط يف جمال حقوق الإن�سان
معظم املجموعات التي يحتوي �إ�سمها على م�صطلح "مركز" �أو
"مكتب" ،وت�شارك ب�شكل رئي�س يف جهود الدفاع والتوثيق .وتعمل
غال ًبا �أكرثية املجموعات حتت م�سمى "جلنة" يف �إطار التوعية
خارج احلقل ال�سيا�سي 12.ويبدو �أن ق�س ًما من املجموعات القليلة
التي اختارت �أ�سما ًء �أكرث ابتكا ًرا مر�شحة للعب دور �أكرب يف جمال
الدفاع و�أكرث فعالية يف جمال التوعية من معظم جمموعات
املجتمع املدين الأخرى ،وعرب الكثري منها عن اتباع توجه �أكرث
مدنية.

12هذه جمرد مالحظات عامة ،وال ميكن بالتايل اعتبارها نهائية نظ ًرا �إىل ق ّلة عدد
جمموعات املجتمع املدين يف كل فئة.

يبدو �أن �شيوع وتكرار بع�ض امل�صطلحات ذات ال�صلة باحلرية
وال�شباب يهدف �إىل ت�سويق فكرة امتالك ال�شباب للثورة .حيث
يعترب كثريون من م�ؤيدي الثورة �أن االنتفا�ضة هي "ثورة �شباب"
رفعت �أخ ًريا مطالبهم يف التغيري ،على النقي�ض من اجليل
املا�ضي ال�سلبي وال�صامت واملقموع .ولكن امل�س�ألة املثرية للقلق
هنا هي اال�ستخدام املتزايد لهذه امل�صطلحات ك�أدوات يف لعبة
ال�سيا�سة اللغوية ملمار�سة �سلطة �أو �إقرار �أو �إقامة �شرعية عمياء
�أو ق�سرية  -وهي ظاهرة م�ألوفة �أ�صلاً يف خطاب حزب البعث.
حيث يو�ضع م�صطلح "احتاد" يف �إ�سم معظم منظمات املجتمع
املدين املزعومة التابعة حلزب البعث ،ومن �أمثلتها احتاد الطلبة
واالحتاد الن�سائي� .ساعدت هذه الت�سمية على التجان�س وت�صنيف
جميع تلك الأن�شطة يف �إطار كيان واحد �شديد املركزية و ُم َ
�سيطر
عليه ب�شكل كبري .ومن الالفت يف هذا امل�صطلح �أن منظمتني
خمتلفتني تعمالن حال ًيا حتت �إ�سم "احتاد الطلبة ال�سوريني
الأحرار" .وترى كلتاهما �أنها تلعب دور البديل عن احتاد الطلبة
التابع حلزب البعث .ومبا �أن الأخري مل يعبرّ �إطال ًقا عن م�صالح
الطالب ،ف�إن اختيار هاتني املنظمتني اجلديدتني للإ�سم ذاته
 ورمبا لنطاق العمل ذاته  -يعك�س حر�ص الطالب على �ضمان�إ�سماع �صوتهم يف نهاية املطاف .ويعترب �ضمان عدم �إيجاد تركة
متنف�سا لها يف هذه الهياكل حتد ًيا حا�س ًما.
البعث
ً
�أخ ًريا� ،إن حقيقة تركيز جمموعات املجتمع املدين �أكرث ف�أكرث
على الأن�شطة املناطقية والعمل على تلبية االحتياجات املحددة
املطروحة فيها ،ال ُيعترب مفاج ًئا بل نتيجة طبيعية مفهومة لل ُبعد
املناطقي لل�صراع يف �سوريا ،نظ ًرا �إىل �أن هذا ال�صراع �أدى
منذ اندالعه �إىل زيادة التباينات بني املناطق وتكثيف العنف
القائم على متييز مناطقي وحملي وتزايد تقييد حرية احلركة
ب�سبب االعتبارات الأمنية وت�سيي�س امل�ساعدات ،ف�ضلاً عما
يرتبط بها من فر�ض مل�صالح التوجهات الالمركزية املعززة
دول ًيا .ولكن الرتكيز على ب�ؤر ن�شاط حملية قد ينطوي � ً
أي�ضا على
خماطر انق�سام مناطقي .و�أحد الأمثلة التي قدمها الن�شطاء
لإي�ضاح ذلك� ،إيراد واقعة تفيد �أن  5جمال�س حملية خمتلفة
تدعمها �إحدى املنظمات الدولية تلقت دورات تدريب على �إدارة
متاما عن بع�ضها .والنتيجة ح�سب ما يدعي
امل�ؤ�س�سات خمتلفة ً
�أولئك الن�شطاء �أن هذه املجال�س الـ ،5التي ت�ستطيع تويل دور يف
احلكم يف �سوريا يف غياب بديل حكومي ،قد ت�صبح �أكرث ميلاً
للعمل ب�شكل م�ستقل بدلاً من التن�سيق امل�شرتك .ومع �أن فكرة
الالمركزية لي�ست �سيئة بحد ذاتها ،ف�إنها يف الو�ضع الراهن ويف
ظل غياب منظومة �ضبط عام ،ال تخدم �سوى �أغرا�ض تق�سيمية.

 2 .4التوجه الأيديولوجي
حتدثت جمموعات عدة قيد الدرا�سة عند الرد على �أ�سئلة
مبا�شرة مثل "حدثنا عن منظمتك ،توجهاتها� ،أيديولوجيتها،
�إلخ" عن اخللفية الثقافية لأع�ضائها ،و�أ�شارت �إىل تنوع خلفيات
�أع�ضائها الدينية والأيديولوجية ،و�أبرز بع�ضها دواعي و�آليات
ت�أ�سي�سه .ولكن الغالبية العظمى �شددت �إما على هويتها كمنظمة
"مدنية" �أو على �أن هدفها هو امل�ساعدة يف بناء "دولة مدنية".
ويف الواقع �إذا كانت هناك �أية ِ�سمة م�شرتكة يف طريقة ت�صور (�أو
تقدمي) هذه املجموعات لنف�سها فهي الغمو�ض وااللتبا�س .وتتمثل
احلالة املدرجة يف العينة التي تو�ضح ذلك ،يف �أن �أكرث من ثلث
املجموعات قيد الدرا�سة (�سواء املدنية �أم الإ�سالمية) تتطلع �إىل
بناء دولة مدنية ،غري �أن �أ ًيا منها ال متتلك ر�ؤية �أو فهم ًا وا�ضح ًا
�أو من�سجم ًا لفحوى هذه الدولة .قد يكون هذا الغمو�ض ناج ًما عن
اخلوف من �إ�شهار �أهدافها الأيديولوجية بو�ضوح ب�سبب وجود
تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام "داع�ش" �أو ف�صائل
م�سلحة �أخرى ت�شكل تهديدً ا خط ًريا على امل�ستويني ال�شخ�صي
واجلماعي .ومن جهة �أخرى ،ميكن �أن يعود التباين يف �أجوبة
جمموعات عدة من املجتمع املدين امل�شمولة باال�ستبيان مث ًال عن
"الإ�سالم املعتدل هو احلل" و"الدين هلل والوطن للجميع"� ،إىل
افتقار معظم هذه املجموعات �إىل هوية وا�ضحة حتدد نظرتها
و�أهدافها و�أيديولوجيتها ب�شكل وا�ضح .وكما �أُ�شري �ساب ًقا ،ف�إن
العديد منها ال يزال يف مرحلة جنينية ومل ي�ستكمل مالحمه
النهائية حتى الآن.
على الرغم من هذا االفتقار �إىل الو�ضوح ف�إن الأ�سئلة
املطروحة قدمت بع�ض املعلومات املعمقة حول التوجهات
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والدينية لـ  38منظمة
�أجابت عن الأ�سئلة املتعلقة بهذه الق�ضايا من �أ�صل الـ 48
امل�شمولة باال�ستبيان .ويف ما يلي حتليل هذه الإجابات.
 1 .2 .4االهتمام بامل�شاركة يف الن�شاط ال�سيا�سي
رمبا ت�صنف التظاهرات ال�سلمية املنادية بامل�ساواة واحلرية
والعدالة التي �شهدتها بداية االنتفا�ضة ال�شعبية يف �سوريا من بني
�أقوى الأحداث ال�سيا�سية العامة يف تاريخ �سوريا احلديث .ولكن،
عندما حتولت الثورة �إىل الع�سكرة ،اتخذ امل�شهد طابع �صعود
العديد من املجموعات امل�سلحة التي تقاتل من �أجل ال�سلطة
بدلاً من حتقيق تطلعات املتظاهرين يف زيادة امل�ساواة واحلرية
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والعدالة� .أما اليوم ،ف�إن اجلماعات املت�شددة متار�س القمع على
جمموعات املجتمع املدين مثلها مثل النظام ال�سوري �سع ًيا يف
�إبقائها بعيد ًة عن احلياة ال�سيا�سية ودفعها باجتاه تب ّني هويات
دينية �أو �إثنية .وهذا من �ش�أنه �إطالة �أمد ال�صراع (وبالتايل
�سلطة اجلماعات املت�شددة) واحل ّد من �أية جهود ملحا�سبتها على
�أفعالها.
وعند ال�س�ؤال عن م�ستوى قبولها ملقولة" :نحن منظمة جمتمع
مدين غري حكومية ونعمل (�أو من املمكن �أن نعمل) يف املجال
ال�سيا�سي" ،وافقت  12من �أ�صل  39جمموعة �أجابت عن ال�س�ؤال،
وقالت � 10أنها غري مت�أكدة و� 17أنها غري موافقة.

�إن معظم املجموعات التي اتّ�سم موقفها بالرتدد ب�ش�أن ما �إذا كانت
تريد العمل يف ال�سيا�سة �أم ال هي املجال�س املحلية (ومنظمات
املجتمع املدين) التي ال تبدي انتما ًء ديني ًا بل مواطني ًا .وقد عزا
البع�ض �شكوكها وترددها �إىل الو�ضع احلايل و�آليات تغريه والآثار
التي قد ترتتب على مثل هذه التغريات ،فيما عزا �آخرون ذلك
 ومن �ضمنهم معظم املجال�س املحلية � -إىل افتقارها �إىل ر�ؤيةوا�ضحة يف هذا ال�صدد .وتعتقد البقية �أن ثمة حاجة يف امل�ستقبل
�إىل العمل على تعزيز احلكم الدميقراطي .ولكن ال�سبب الكامن
خلف الت�شابه البادي لكثري من املجموعات التي ذكرت �أنها "غري
�سيا�سية" هو ترددها من �إعالن الرغبة يف العمل ال�سيا�سي.
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�أحالت املجموعات التي ت�صنف نف�سها �أنها ن�شطة بالفعل يف
ال�سيا�سة – ت�شكل املجال�س املحلية ثلثها– اهتمامها بال�سيا�سة
�إىل ق�ضايا تتعلق باحلوكمة :يريد بع�ضها العمل لإنهاء احلكم
املركزي ،ويرغب البع�ض الآخر يف امل�شاركة يف احلكم ب�شكل
عام ،ويعتقد الباقي �أن الو�ضع يف �سوريا قد يتطلب هذا النوع
من التدخل ال�سيا�سي امل�ستند �إىل املجتمع املدين .وبينما قالت 3
من هذه املجموعات �أنها ال ت�ستلهم الدين يف تعريف نف�سها ،ف�إن
الغالبية اعتربت نف�سها �إ�سالمية ،وب�شكل �أو ب�آخر ميكن �أن يعتقد
البع�ض �أنها تن�ضوي حتت راية الإ�سالم ال�سيا�سي �أو ترتبط به.
عزت املجموعات التي �صنفت نف�سها على �أنها غري �سيا�سية –
جمل�س حملي واحد فقط ،وينق�سم الباقي ب�أعداد مت�ساوية تقري ًبا
بني �إ�سالمي ومدين -عدم اهتمامها بالن�شاط ال�سيا�سي �إىل
الرغبة يف البقاء على احلياد ل�ضمان �أنها على "حق"  -ح�سب
�أقوالها .حيث تفاوتت �أن�شطتها من الدفاع عن حقوق الإن�سان
وحقوق الن�ساء وحق املواطنني يف احل�صول على امل�ساعدة
والإغاثة الإن�سانية �إىل مراقبة االنتخابات .ومن اجلدير
باالهتمام �أن جمموعات كثرية منها ن�شطة �سيا�س ًيا بالفعل عرب
كفاحها لو�ضع �أ�صحاب ال�سلطة قيد امل�ساءلة عن �أفعالهم ،ولكنها
يف الوقت نف�سه ترتدد يف �إعالن نواياها ال�سيا�سية.

29

وباخت�صار �شديد ف�إن الن�سبة العظمى من املجموعات التي
�شملتها الدرا�سة �أجابت عن �س�ؤال اال�ستبيان عن توجهها
ال�سيا�سي ب�أنها لي�ست �سيا�سية �أو مرتددة يف �أح�سن الأحوال.
ولكن يتبني انطال ًقا من الأ�سباب التي �أوردتها والتوجهات
املدنية �أو الإ�سالمية املعتدلة ملعظمها� ،أن جمموعات عدة منها
اختارت تقدمي نف�سها على �أنها لي�ست �سيا�سية �أو غري مهتمة
بال�ش�أن ال�سيا�سي حماية لنف�سها من ال�سلطة احلاكمة� ،سواء
�أكانت النظام �أو املجموعات املت�شددة وامل�سلحة التي �ستمنع من
جهة �أخرى �أي �شكل من �أ�شكال املجتمع املدين �أو �سلطة القانون
التي قد ت�ضعها قيد امل�ساءلة .يبدو �أن هذا ينطبق ب�شكل خا�ص
على بع�ض املجموعات املنادية بدولة املواطنة� .أما بالن�سبة �إىل
املجموعات النا�شطة فعل ًيا �أو الراغبة م�ستقبلاً بالن�شاط يف
املجال ال�سيا�سي ،ف�إن احلوكمة هي ق�ضيتها الرئي�سة بكل و�ضوح.
ويبدو �أن اجلماعات الإ�سالمية ت�سيطر على هذه احللبة .وقد
ُيعزى ذلك �إىل متويلها الأف�ضل من جهة و�إىل حقيقة �أنها �أقل
عر�ضة للقمع من املجموعات امل�سلحة املت�شددة من جهة �أخرى.

 2 .2 .4الر�ؤية االقت�صادية
رمبا يكون اجلانب االقت�صادي �أحد �أهم �أبعاد ال�صراع الدائر
يف �سوريا اليوم .ال يتعلق الأمر ب�أن اقت�صادات احلرب املحلية
والإقليمية والدولية ت�سعى �إىل �إدامة العنف يف �سوريا فح�سب،

ي�شكلون ح�سب اعتباراتها غالبية ال�سكان -واملواطنني ب�شكل
عام .و�أفادت جمموعات �أخرى �أن ال �ش�أن لن�شاطها بالق�ضايا
ً
منخف�ضا لهذا ال�س�ؤال.
االقت�صادية ،و�أعطت باملقابل ت�صني ًفا
من اجلدير باالهتمام مالحظة �أنه رغم التباينات ب�ش�أن النموذج
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بل يتعلق � ً
أي�ضا بالقدر نف�سه من الأهمية بامل�صالح الرا�سخة
الهادفة �إىل تطبيق �سيا�سات اقت�صاد ال�سوق احلرة الراديكالية،
التي تعترب �أوقات الأزمات �أو العنف املتطرف �أف�ضل بيئة
لرواجها ،وذلك عندما ي�صاب الأعداء بـ "�صدمة" كبرية �إزاء
حجم التحديات ،وبالتايل ي�صبحون على �أ ّمت اال�ستعداد لقبول
�أية و�صفة اقت�صادية ( .(Klein 2010لذا ُطرح على جمموعات
املجتمع املدين �أن حتدد م�ستوى قبولها للمقولة التالية" :نحلم
ب�سوريا ترتكز على مبادىء ال�سوق واحلرية".
وافقت  14جمموعة من �أ�صل  39ممن �أجابت عن هذا ال�س�ؤال،
و�أجابت  19ب�أنها غري مت�أكدة ورف�ضتها  .6ي�شري ذلك �إىل �أن
قرابة ن�صف املجموعات لي�ست على ب ّينة من النموذج االقت�صادي
الذي تو ّد ر�ؤيته يف �سوريا .حيث يعتقد البع�ض �أن مثل هذا القرار
ال بد �أن ي�ستند �إىل حاجة البالد وم�ستوى التنمية ،بينما يعتقد
ر�ض ،ويقول
البع�ض الآخر �أن �سوريا ذات �أداء اقت�صادي ُم ٍ
�آخرون �أن �سوريا حتتاج �إىل تهيئة اقت�صادية واجتماعية قبل
الإقدام على هذه اخلطوة ،و�أعلنت البقية �أنه لي�س لديها ما يكفي
من املعلومات املتعلقة باملو�ضوع من �أجل اتخاذ قرار �سليم.
تربط جمموعات املجتمع املدين الداعمة لنموذج اقت�صاد ال�سوق
احلرة خيارها بعدد من العوامل� :ضرورة و�ضع ح ّد للنموذج
اال�ستبدادي املركزي احلاكم ،ر�ؤية تنطلق من تنوع وت�سريع
التنمية االقت�صادية ،ال�سعي �إىل تعزيز تكاف�ؤ الفر�ص مع احلفاظ
على الإنتاج املحلي و�ضمان زوال التعدي �أو اال�ستغالل .بالإ�شارة
�إىل النقطتني الأخريتني ،ترى املجموعات التي تقف �ضد منوذج
اقت�صاد ال�سوق احلرة �أن الظلم وعدم امل�ساواة جز ٌء ال يتجز�أ من
نظام هذه ال�سوق وتخ�شى من �إهمال وا�ستغالل الفقراء  -الذين
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االقت�صادي املف�ضل تطبيقه يف �سوريا التي �أ�شارت �إليها �أجوبة
جمموعات املجتمع املدين ،ف�إن معظمها ركز على مفاهيم
امل�ساواة والتنمية و�ضرورة �ضمان ذلك كخطوة �أوىل للتغلب على
الفقر امل�ست�شري يف مناطقها.
 3 .2 .4التوجه الديني
�أ�صبحت م�س�ألة الدين والإرهاب ب�إ�سمه م�صدر قلق كبري على
ال�صعيد العاملي من جراء متدد �سلطة اجلماعات امل�سلحة
املت�شددة � -سواء اجلماعات اجلهادية الأجنبية �أو املقاتلني
املحليني -يف خمتلف �أنحاء �سوريا .لقد ُكتب الكثري عن التقدم
الع�سكري لهذه املجموعات على الأر�ض .و ُكتب �أكرث عن �أ�سباب
وجود جمتمعات حا�ضنة لها يف العديد من املناطق التي خ�ضعت
واف عن جمموعات
ل�سيطرتها .ولكن ال يوجد حتى الآن حتليل ٍ
املجتمع املدين ال�سلمية القادرة على م�ساءلة مقرتيف هذه
املمار�سات ب�إ�سم الدين و�إن�شاء قاعدة حكم ملواجهة جتاوزاتهم.
وال يوجد � ً
أي�ضا �سوى فهم حمدود للتوجه الديني لهذه املجموعات
ُ
وكيف يتفاعل مع �سيا�ساتها .ولذا طرح على املجموعات قيد
الدرا�سة �أن حتدد م�ستوى قبولها للعبارتني التاليتني" :الإ�سالم
املعتدل هو احلل" و "�ضرورة ف�صل الدين عن ال�سيا�سة"
(م�أخوذة عن القول العربي" :الدين هلل والوطن للجميع").
كما �أ�شري �آن ًفا ،فقد وافقت  21جمموعة (�أي  )٪60من �أ�صل
� 35أجابت عن هذا ال�س�ؤال على كلتا املقولتني املتعار�ضتني .وال
�شك يف �أن االفتقار �إىل هوية وا�ضحة اجتماع ًيا و�سيا�سي ًا وفكر ًيا
�أو اخلوف من الإف�صاح عن طبيعتها املواطنية  -مما قد يهدد
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م�ستقبلها  -قد يكون �أ�سا�س هذا املوقف امللتب�س .ويف معر�ض
ردها على �أ�سئلة مبا�شرة عن �أيديولوجيتها وخلفيتها� ،أفادت قلة
13
قليلة جدً ا فقط عن وجود خلفية دينية لها.

ان�سجاما مع
ال يتعار�ض مع احلرية ،و�ص ّرحت � 7أخرى مبوافقتها
ً
هويتها ونظرتها و�أهدافها وتطلعاتها� .إال �أن هناك جمموعات
ف�سرت العبارة ب�أنها حتيل �إىل العي�ش �ضمن �أُطر املجتمع
ّ

ال�شكالن  13و :14م�ؤ�شرات التوجه الديني ملجموعات املجتمع املدين
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و�ص ّنفت  6جمموعات نف�سها بو�ضوح على �أنها تعزز "االنتماء
املواطني" كبديل عن "االنتماء الديني" ،بينما �ص ّنفت جمموعة
واحدة فقط نف�سها بو�ضوح على �أنها �إ�سالمية� .إال �أن حتليل الرد
على �س�ؤال "كيف ترى دور الإ�سالم يف ال�سيا�سة؟" �أظهر �أن
حوايل  24جمموعة رمبا تكون مدنية فع ًال و 23جمموعة رمبا
توجه املجموعات
تكون �إ�سالمية .وقد كان من ال�صعب تقومي ّ
املتبقية نظ ًرا �إىل كمية املعلومات املحدودة التي قدمتها يف هذا
الإطار.
و ُيبينّ تقومي الردود على كل مقولة على حدة �أن  28جمموعة
�أجابت عن ال�س�ؤال اعتربت "الإ�سالم املعتدل هو احلل" ،بينما مل
توافق  9جمموعات على ذلك .وعلى الرغم من �سهولة افرتا�ض
�أن املجموعات التي �أ ّيدت هذه املقولة �إ�سالمية التوجه� ،إال �أن
الواقع لي�س كذلك بال�ضرورة ،فهذه املجموعات كلها ت�شكلت يف
عام � ،2013أي عندما �سيطر تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش"
وجمموعات مت�شددة �أخرى على مدن ب�أكملها .وقد �أ ّيدت 5
جمموعات العبارة كر ّد فعل على دعم تنظيم الدولة الإ�سالمية
"داع�ش" للإ�سالم املت�شدد املناق�ض لدعم هذه املجموعات
للإ�سالم املعتدل .من ناحية �أخرى ،وافقت جمموعات عدة على
العبارة من منظور ديني� ،إذ اعتربت  5منها �أن الإ�سالم املعتدل
 13ركز هذا البحث على ر�ؤية جمموعات املجتمع املدين الدينية وتفاعلها مع ال�سيا�سة.
وال يتطرق �إىل اخليارات الدينية ال�شخ�صية لأع�ضاء املجموعة حيث �أن ذلك لي�س جز ًءا
من �سيا�ستها العامة.
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و�أدبياته فقط ولي�س �إىل ممار�سة �سيا�سية �أو�سع ،بينما اعتقدت
 6جمموعات �أنه من البديهي �أن يكون الإ�سالم املعتدل ح ًال من
الناحية ال�سيا�سية طاملا �أن امل�سلمني ي�شكلون �أكرثية املجتمع يف
�سوريا.
كان اخلوف من الآثار املرتتبة على العبارة الأخرية بالتحديد،
وراء عدم موافقة �أو تردد العديد من املجموعات الأخرى يف ت�أييد
فكرة �أن "الإ�سالم املعتدل هو احلل" .و�أ�شارت جمموعات �إىل
غياب فهم م�شرتك ملاهية "الإ�سالم املعتدل" .ويعتقد العديد من
الن�شطاء الآخرين �أن غمو�ض الفكرة قد يكون مقدمة لال�ستغالل
واال�ستبداد .بينما تعتقد جمموعات �أخرى بب�ساطة �أنه ال يتعني
خلط الدين مع ال�سيا�سة ،وتقرتح �أقلية منها �أنه لي�س ثمة م�شكلة
بتويل التكنوقراط زمام القيادة ال�سيا�سية ،رغم �أن قيادتهم
لي�ست اخليار الأف�ضل بال�ضرورة.
�أما بخ�صو�ص عبارة "�ضرورة ف�صل الدين عن ال�سيا�سة" ،التي
متاما مع العبارة الأوىل ،فقد وافقت عليها  30جمموعة
تتعار�ض ً
من �أ�صل  ،38وترددت  7منها وعار�ضت  1ب�شدة .و�أ�شارت
املجموعات التي وافقت �إىل �ضرورة احرتام وجود طوائف وديانات
�أخرى يف �سوريا ،و�أهمية ان�ضمام اجلميع �إىل جهود �إعادة بناء
البالد ،و�أهمية االعرتاف ب�أن الدين لي�س معيا ًرا للحكم .و�أ�شارت
تلك املرتددة �أو غري املوافقة من جهة �أخرى �إىل �أنها م�س�ألة مثرية
للجدل يتعني على ال�شعب البت بها .ويف �ضوء ما �سبق ،مل نتو�صل �إىل
فهم وا�ضح بخ�صو�ص التوجه الديني للمجموعات قيد الدرا�سة.

َ
واملواطنة
 4 .2 .4قيم الدميقراطية

وطني �أو اجتماعي �أو �سيا�سي �آخر.

ال�صراع املحتدم يف �سوريا اليوم هو �صراع �أيديولوجي �إىل
حد ما .ولكن تعريف مفاهيم الدميقراطية وامل�ساواة واحلرية
َ
واملواطنة والعدالة تختلف وتتباين ،لي�س بني جمموعات املجتمع
املدين واملجموعات امل�سلحة املت�شددة التي تعار�ض بجالء كل
هذه املفاهيم فح�سب ،بل � ً
أي�ضا بني جمموعات املجتمع املدين
واملجال�س املحلية ،وبني جمموعات املجتمع املدين واملجموعات
امل�سلحة ،وبني جمموعات املجتمع املدين واملجتمعات املحلية،
وبني جمموعات املجتمع املدين واملحاكم الدينية ،وبني جمموعات
املجتمع املدين يف ما بينها ،بل وحتى �ضمن �أع�ضاء املجموعة
املدنية الواحدة.

هذا اخلط الفكري هو االجتاه ال�شائع بني املجموعات التي ال
تربز الطابع الديني مرجع ّي ًة لها � -إمنا الطابع املواطني  -وتلك
العاملة يف جمال حقوق الإن�سان/املر�أة ،وجمموعات ال�ضغط
العاملة يف جماالت ّ
ف�ض النزاعات وتعزيز ال�سالم والتعبئة
يف وجه طغيان كل من النظام واملجموعات املت�شددة امل�سلحة.

َ
واملواطنة
لذا� ،سعت هذه الدرا�سة �إىل فهم قيم الدميقراطية
التي تتبناها املجموعات التي خ�ضعت للدرا�سة عن طريق طرح
الأ�سئلة عليها للتو�صل �إىل معرفة مدى اتفاقها �أو اختالفها مع
العبارات التالية:
" nنحن نريد �سوريا دولة م�ؤ�س�سات دميقراطية "
" nن�ؤمن ب�سوريا دولة تعددية – لدى كل املواطنني واملواطنات
نف�س احلقوق والواجبات"
" nن�ؤمن بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة"
كانت الردود �إيجابية للغاية .و�أ ّيدت املجموعات جميعها ،عدا
واحدة ،مفاهيم الدميقراطية وامل�ساواة ،و�أ ّيد اجلميع تقري ًبا
امل�ساواة بني الرجال والن�ساء (با�ستثناء حالة واحدة) ،وتب ّنى
َ
واملواطنة
اجلميع تقري ًبا على قدم امل�ساواة مفاهيم التنوع
(با�ستثناء حالة واحدة �أي�ض ًا) .ولكن هذا ال ي�شري بال�ضرورة �إىل
ر�ؤية م�شرتكة لهذه املجموعات جتاه الق�ضايا �سابقة الذكر� ،إذ
ا�ستطاع �أع�ضاء فريق "بدائل" املتواجدون على الأر�ض اكت�شاف
فروق بني طريقة فهم وتعريف كل من هذه املجموعات للمبادئ
الثالثة ال�سابقة .وبالرغم من �أن معظم املجموعات قد �أ ّيدت
هذه املفاهيم� ،إال �أنها باملقابل ع ّرفتها ب�صو ٍر خمتلفة ،وف ًقا لأحد
اجتاهات التفكري ال�سائدة التالية:
االتفاقيات الدولية
الإعالن الدويل حلقوق الإن�سان ،واالتفاقيات الدولية ،والوثائق
الأخرى ذات ال�صلة التي حتمي حقوق املواطنني دون �أي متييز
على �أ�سا�س اجلن�س �أو الدين �أو اللون �أو العرق �أو/و �أي انتماء

ال�شريعة الإ�سالمية
نظام ال�شريعة الإ�سالمية الذي يدعو �إىل دميقراطية مف�صلة
وفق خ�صو�صيات الواقع ال�سوري.
يذهب هذا النمط من التفكري �إىل �أن القرارات واالنتخابات
لي�ست على الدرجة نف�سها من الأهمية بالن�سبة �إىل اجلميع،
تهم جز ًءا حمددًا من املجتمع ي�ضم على �سبيل املثال
و�إمنا ّ
قادة املجتمع والفئة املتعلمة والنخبة املثقفة .وهو �شائع بني
اجلماعات التي حتمل هوية "�إ�سالمية معتدلة" ال ت�ؤمن بف�صل
الدين عن ال�سيا�سة ،وتفرت�ض �أن املجتمع ال�سوري لي�س م�ستعدً ا
للدميقراطية ،وتتعامل مع التفاهم الدويل على هذه املبادئ
على �أنه فكرة غربية بعيدة عن الثقافة ال�سورية .ويتبنى الكثري
من املجال�س املحلية هذا اخلط الفكري يف �سيا�ساته التقييدية
على حقوق الت�صويت لقادة املجتمع املحلي وممثلي املجموعات
الثورية.
مزيج من االجتاهني
ر�ؤية للإ�سالم ترى �أنه ال يتعار�ض مع الدميقراطية واحلرية،
وتعتربه مبثابة نظام �أر�سى �آليات لتعزيز وحماية حقوق املواطنني
وواجباتهم.
يختلف� أ�سلوب تعريف وعمل مفاهيم الدميقراطية واحلرية
وامل�ساواة والعدالة الذي تعتمده جمموعات املجتمع املدين،
وي�سوده الغمو�ض لي�س بني جمموعة و�أخرى فح�سب ،بلً � 
أي�ضا بني
�أع�ضاء املجموعة الواحدة .وتبني �أن غالبية جمموعات الدرا�سة
تلتزم هذا النمط من التفكري ،وينعك�س هذا الغمو�ض داخل
بنيتها الهيكلية (م�ستوى الدميقراطية ،م�شاركة املر�أة ،التنوع،
احلرية) .ويعود ال�سبب غال ًبا �إىل النق�ص املعريف واخلوف
من التعر�ض لال�ضطهاد على �أيدي جماعات م�سلحة تحُ ِّرم
هذه املفاهيم .وي�ؤمن �آخرون بهذه الأفكار ولكنهم بب�ساطة ال
يف�ضلونها يف �صيغتها احلالية .ففي حني تُق ّر غالبية املجموعات
ب�أهمية احلرية على �سبيل املثال ،يطرح كثريون ب�أنه ال ينبغي
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منح احلريات للأفراد على ح�ساب املجتمع واحلكومة كما هو
احلال يف الغرب.
التطرف
ينظر اخلط الإ�سالمي املت�شدد �إىل مفاهيم الدميقراطية
واحلرية وامل�ساواة والعدالة على �أنها كفر و�شرك باهلل ،ويروج
للنزعة الت�سلطية بهدف �إدامة �سلطته بوا�سطة اخلطاب الديني
املت�شدد.
ال تتب ّنى� أي من املجموعات التي �شملتها الدرا�سة هذا اخلط
من التفكري ،لأ�سباب لي�س �أقلها �أنه غري ملزم لها با�ستثناء
اجلمعيات اخلريية �أو امل�ؤ�س�سات الواقعة حتت �سيطرة املت�شددين
وتتبنى بالتايل خطا ًبا مت�شدد ًا يف دعوتها.
تو ّلت جمموعات م�سلحة عدة زمام ال�سلطة يف مناطق وا�سعة من
�سوريا يف الآونة الأخرية .وبالن�سبة �إىل بع�ضها ،ف�إن بناء الدولة
ال�سورية على �أ�سا�س �سيادة القانون يعني احتمال م�ساءلتها عن
�أفعالها والعودة اىل �سبل العي�ش ال�سابقة التي قد ال تتمتع فيها
مب�ستوى عي�شها احلايل من حيث ال�سلطة والدخل والقوة .لذلك،
لي�س م�ستغر ًبا �سعي هذه املجموعات امل�سلحة  -مت�شددة �أم ال -
�إىل تعزيز �سلطتها عرب قمع �أي �شكل مهم للحرية والدميقراطية
واملواطنة بالتوازي مع خطاب عنيف التوجه �ضد هذه املفاهيم.
ولذلك ترى جمموعات كثرية من املجتمع املدين نف�سها �أمام
خيارات ثالثة� :إما حتمل ا�ضطهاد املجموعات امل�سلحة� ،أو العمل
على هذه املفاهيم يف اخلفاء� ،أو جتنب اخلو�ض فيها كل ًيا.
خال�صة القول �أن القمع العنيف ملنظمات املجتمع املدين من
قبل املجموعات امل�سلحة ،لي�س العقبة الوحيدة �أمام نهو�ض

َ
واملواطنة وامل�ساواة بني اجلن�سني واحلرية .فالنق�ص
الدميقراطية
املعريف بجوهر هذه الأفكار ال يقل �أهمية عن ذلك .كما يعترب نق�ص
القدرات والأدوات و�آليات العمل عليها وتطويرها ق�ضية حا�سمة
�أخرى .وهذه الأخرية لي�ست م�شكلة طاملا يبقى الرتكيز قائ ًما على
حقوق الإن�سان وحرية االختيار .فلن�أحذ الدميقراطية كق�ضية
مطروحة على ب�ساط البحث :رغم �أن الكثري من املجموعات
قيد الدرا�سة �أقرت ب�أنها �أف�ضل نظام متوفر ،ف�إن عددًا كب ًريا
منها �أ�شار �إىل �أنها ال تخلو من العيوب وحتتاج �إىل حت�سني.
 3 .4الديناميات
 1 .3 .4م�صادر التمويل
�إن عبارة "تتحدث جمموعات املجتمع املدين لغة مموليها"
تعك�س الت�صور ال�شائع بني النا�شطني على الأر�ض .ففي حني
قد ي�صح ذلك على منظمات املجتمع املدين املدعومة يف �إطار
تبنيها خطا ًبا ذا توجه �أيديولوجي/ديني وا�سع ،وعلى بع�ض
املجال�س املحلية امل�س ّي�سة �أو ذات الدوافع االقت�صادية ،ف�إنه
لي�س بال�ضرورة ظاهرة معممة .حتلل هذه الدرا�سة ،بهدف
فهم "تبعية" جمموعات املجتمع املدين�ُ ،سبل تلقي الكثري منها
للدعم ،وطبيعته وم�صدرهَ ،ومن هي الفئات التي حت�صل عليه.
على الرغم من احتمال عدم دقة� أجوبة جمموعات كثرية ،نظ ًرا
�إىل ح�سا�سية الق�ضية املطروحة ،ف�إن هذا البحث معني بتقومي
الإجابات كما وردت .فقد �صرحت  39جمموعة ( )٪41من
�أ�صل  94قيد الدرا�سة �أنها تتلقى دع ًما مال ًيا� .إ�ضافة �إىل هذا
الدعم املايل الذي اعتربه معظمها "باحلد الأدنى"� ،أ�شارت 8
منها �إىل تلقيها تدري ًبا ودع ًما يف جمال بناء القدرات .و�أفادت
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 5جمموعات بتلقي دعم لوج�ستي ،وذكرت � 4أنها تتلقى دع ًما
�إعالم ًيا .وهذا يعني �أن الـ  ٪59الباقية من جمموعات الدرا�سة
ال تتلقى �أي �شكل من �أ�شكال الدعم (ال�شكل .)15
يتبني من حتليل و�ضع جمموعات املجتمع املدين التي تدبرت
�أمر احل�صول على بع�ض الدعم� ،أن  12منها ذات ميول
�إ�سالمية .وتتخذ هذه املجموعات من حلب ( )2والرقة ()2
و�إدلب ( )6وحماة ( )1ودير الزور ( )1مق ًرا لها .وهناك 7
من املجموعات التي تلقت متويلاً لها ميول مدنية .وتتخذ هذه
املجموعات من الرقة ( )3ومن حلب ( )3مق ًرا لها ،ويعمل ما
تبقى منها يف مناطق خمتلفة� .أما التوجه الأيديولوجي/الديني
ملا تبقى من املجموعات التي تلقت متويلاً فغري معروف.
�أجابت قلة قليلة من املجموعات عن �س�ؤال يتعلق بهوية مموليها،
بينما �أعطى معظمها جمرد �إ�شارة عامة �إىل منظمات دولية �أو
حملية .وذكر العديد منها تلقيه حتويالت مالية من �أفراد يعي�شون
الآن يف اخلارج وتعود �أ�صولهم �إىل املناطق �أو املحافظات التي
تعمل فيها .وذكر نا�شطون من جمموعات النقا�ش اململكة العربية
ال�سعودية و�أوروبا كم�صدر للتمويل ،بينما ُذكرت يف اال�ستبيانات
ال�سويداء و�إدلب واملناطق الكردية يف ريف حلب ال�شمايل كوجهة
للتحويالت .ال �شك يف �أن قائمة دول م�صادر التمويل ووجهة
حتويالتها �أطول مما �أ�شارت �إليه الإجابات ،ولكن التفا�صيل
تختبئ وراء م�صطلح "متويل حملي" .و�أفادت  4جمموعات ب�أنها
تلقت متويلاً من جلان التن�سيق املحلية ورجال �أعمال �سوريني
ومنظمات ن�سائية �سورية غري حكومية .عدا ذلك ،كان االئتالف
الوطني لقوى الثورة واملعار�ضة املمول الوحيد الذي ُذكر بالإ�سم
من قبل  9جمموعات ،ادعت جميعها �أنها مل ت�ستلم منه �سوى
مبالغ رمزية وغري كافية لتغطية جزء ب�سيط من احتياجاتها.
�أما ما يثري االهتمام فهو �أن �أكرث من ربع املجموعات الـ  39التي
�أجابت عن �أ�سئلة اال�ستبيان ( 11جمموعة) يعتمد على موارده
اخلا�صة� ،سواء من ر�سوم الع�ضوية �أو من �أن�شطة التمويل ال�صغري
14
(كاملخابز) �أو من ت�أجري الأ�صول �أو من الر�سوم احلدودية.
ويبدو �أن حالة املجال�س املحلية التي تعتمد على مواردها الذاتية
وتقدما ،وهي بالتايل �أكرث ا�ستقاللي ًة.
جناحا
ً
قدر الإمكان �أكرث ً
ويف الواقع بد�أ بع�ضها ب�إعادة بناء م�ؤ�س�سات دولة خا�صة به.
ولكنها تواجه مقاومة �شر�سة من املجموعات املت�شددة امل�سلحة
التي ترى م�صلحتها الرئي�سة يف اال�ستفراد بحكم تلك املناطق
 14ي�شري م�صدر الدخل الأخري بالتحديد �إىل املجال�س املحلية النا�شطة يف املناطق
احلدودية.

ولي�س يف �إعادة بنائها �أو امل�ساعدة يف ذلك� .أما بالن�سبة �إىل
جمموعات املجتمع املدين ،فمن املقلق �أن نرى بع�ض من غطته
هذه الدرا�سة منها ،رغم �أنه يعترب الأقوى ،مرتوك دون م�ساعدة
جتعله قاد ًرا على البقاء واال�ستمرار يف ظل ظروف يحكمها
التطرف على نطاق وا�سع.
مقيا�سا دقي ًقا
وثمة �إقرار عام ب�أن م�صادر التمويل ال متثل
ً
لتقومي "تبعية" جمموعات املجتمع املدين .ولكن مبا �أن  3فقط
منها م�سجلة قانون ًيا ( 2يف تركيا و 1يف فرن�سا) و�أفيد عن 3
�أخرى م�سجلة يف �سوريا ( 1لدى املجل�س املحلي يف حمافظة حلب
و 1يف مدينة حلب و 1يف الرقة) 15،فال يتبقى لدينا من و�سائل
تقومي "تبعية" املجموعات �سوى التمويل �إىل جانب دائرة عملها
وهويتها .وعلى الرغم من �أن ما �سبق ال ي�سمح با�ستنتاج حا�سم
انطال ًقا من حتليل دائرة الأن�صار والهوية ،ف�إن ق�ضية التمويل
ت�سمح بت�سجيل  3مالحظات مهمة يف هذا ال�ش�أن:
 nال يزال التمويل م�س�أل ًة ح�سا�س ًة جدً ا ودقيقة يف املناطق غري
اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام .ويتم التقيد ب�سرية �صارمة على هذا
ال�صعيد ،رمبا ل�سبب �أو �أكرث من الأ�سباب الثالثة البارزة التالية:
اخلوف من فقدان دائرة �أن�صارها (تتمتع "التبعية/التمثيل"
ب�أهمية خا�صة ال �سيما على �صعيد الدين والأيديولوجيا ،وتلعب
الأقاويل وال�شائعات دو ًرا ف ّعالاً يف ك�سب دائرة الأن�صار �أو
فقدانها) ،واخلوف من انتقال الدعم �إىل جهات �أخرى ،واحرتام
رغبة اجلهات املانحة يف احلفاظ على ال�سرية .وثمة تف�سريات
�أخرى ممكنة منها على �سبيل املثال جمرد العزوف عن تقدمي
مثل هذه املعلومات .ولكن �إحدى الق�ضايا املهمة وامل�شرتكة هنا
هي �أن اجلهات املانحة� ،إىل جانب �ضرورة التعامل مع هذا
املو�ضوع بدقة ووف ًقا لأف�ضليات املتلقي ،حتتاج � ً
أي�ضا �إىل الت�أكد
من �أن جمموعات املجتمع املدين تطبق ال�شفافية.
 nقد ال يكون التمويل كاف ًيا ،ولكن امل�شكلة الأكرب تتمثل غال ًبا
يف الطريقة غري الفعالة وغري املجدية وغري امل�ستدامة يف املنح
والإنفاق .فامل�ساعدات التي ق ّدمتها و�أنفقتها الأمم املتحدة
واملنظمات غري احلكومية الدولية يف �سوريا تعترب من �أكرب
عمليات امل�ساعدة يف التاريخ احلديث (United Nations Office
،)for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2013
 15نظ ًرا �إىل عرقلة و�/أو حظر ت�سجيل الكثري من جمموعات املجتمع املدين يف �سوريا
قبل اندالع االنتفا�ضة ،ف�إنه من النادر جدً ا العثور على منظمة جمتمع مدين �سورية
م�سجلة نا�شطة يف املناطق التي ال ت�سيطر عليها احلكومة .ونظ ًرا �إىل �أن هذه املجموعات
ت�أ�س�ست بعد االنتفا�ضة ،فمن غري املحتمل �أن تكون م�سجلة لدى احلكومة ،ولكنها قد
تكون م�سجلة لدى كيانات �أخرى.
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ولكن حتى هذا امل�ستوى مل يرتجم �إىل ت�أثري وا�ضح على الأر�ض.
رمبا ي�شكل النزاع يف �سوريا فر�صة للمجتمع الدويل لإعادة
التفكري يف م�س�ألة امل�ساعدات والدعم الواجب تقدميه �إىل البلدان
التي تعاين النزاعات ،كجزء من التزاماته الأ�سا�سية يف جمال
حقوق الإن�سان .ويتمثل التج�سيد البارز مل�شكلة �إهدار املال هذه
رمبا يف املبالغ ال�ضخمة املخ�ص�صة للإنفاق الثابت على املوظفني
الدوليني البعيدين كل البعد عن الوقائع على الأر�ض ،ومع ذلك
ي�صممون وينفذون م�شاريع ال حتتاجها بال�ضرورة جمموعات
املجتمع املدين املحلية ،ف�ضلاً عن تنفيذها ب�أ�سهل ال�سبل
املمكنة ،وعاد ًة خارج �سوريا .ويف حني يحاول املجتمع الدويل
م�ساعدة منظمات املجتمع املدين ال�سورية لإن�شاء ال�شبكات ،ف�إن
على املنظمات غري احلكومية الدولية �أي�ض ًا ،وب�إحلاح� ،أن ت�ضمن
تن�سي ًقا وكفاءة �أف�ضل يف تعاملها مع منظمات املجتمع املدين
املحلية� .إ�ضاف ًة �إىل �أن م�س�ألة ا�ستدامة امل�ساعدات وت�سيي�سها
تبقى حتد ًيا �أ�سا�سي ًا .فحجم الأزمة يف �سوريا يتطلب تغي ًريا يف
املنظور وتركيزً ا على دعم �سبل العي�ش ولي�س على توفري املواد
الغذائية وغريها من م�سائل الإغاثة الفورية ،لأن اال�سرتاتيجية
الأخرية قد ت�ؤدي �إىل حالة من التبعية ال�شاملة .وهي ال حتد
من خيارات املجتمعات الأهلية ال�سورية فح�سب ،بل � ً
أي�ضا من
خيارات منظمات املجتمع املدين التي �أجربت يف �سياق التعامل
مع حا�ضنة التطرف التي ن�ش�أت يف هذه الظروف على حتويل
تركيزها �إىل امل�ساعدات الإن�سانية على ح�ساب تعزيز مبد�أ
االختيار واحلرية الفردية .ولذلك لي�س من امل�ستغرب ارتفاع
حدة التطرف.
 nال ينح�صر الدعم باجلانب املايل بال�ضرورة .والواقع �أن
اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية هو �شكل الدعم الأكرث ا�ستدامة .وقد
اختارت قلة من املنظمات غري احلكومية هذه املقاربة من خالل
توفري الدعم التقني وبناء القدرات .ولكن كما �أظهرت �أجوبة
اال�ستبيان ،ال يزال الدعم غري املايل حمدودًا من حيث احلجم
والنطاق� :أ�شارت  19جمموعة فقط �إىل �أنها تلقت هذا الدعم.
ف�ضلاً عن �أن معظم الدعم املقدم يف جمال بناء القدرات اتخذ
�شكل برامج تدريب ق�صرية متهيدً ا ملوا�ضيع حمددة (التوثيق،
العدالة االنتقالية ،بناء ال�سالم� ،إدارة امل�شاريع ،حقوق الإن�سان،
حقوق املر�أة ،حل النزاعات� ،إلخ) ولي�س �شكلاً ميكن بوا�سطته بناء
كيان متما�سك من اخلربة التقنية يف �أي جمال حمدد .كما �أنه
ناد ًرا ما قدمت �أي جهة دع ًما يف جمال بناء القدرات امل�ؤ�س�ساتية
ملنظمات املجتمع املدين املحلية يتجاوز جولتني �أو ثالث ًا من
دورات التدريب وملدة �أ�سبوع واحد .وتواجدت بالنتيجة جمموعات
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�شديدة التحفيز ولكنها ال تتمتع �إال بقدرات حمدودة يف جمال
تنظيم امل�شاريع اال�سرتاتيجية ،والأهم من ذلك ،يف جمال �إعداد
مقرتحات التمويل مع التقيد بالإجراءات ال�صارمة يف ميدان
الر�صد والتقومي و�إعداد التقارير والتي تعزز احتماالت جناحها.
 2 .3 .4الأدوار والعالقات على الأر�ض
حتاول هذه الدرا�سة ،عرب تركيزها على جمموعات جمتمع مدين
تعمل يف املناطق غري اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام وال يغلب على
ن�شاطها تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية ،فهم ُ�سبل ت�صنيف هذه
املجموعات لعملها وماهية الدور الفعلي الذي تلعبه وتطمح �إليه
وطبيعة دينامياتها.
ت�صور جمموعات املجتمع املدين لعملها
طلب �أحد مقاطع اال�ستبيان من املجموعات ت�صنيف عملها
يف جماالت التنمية ،والتوعية ،وخدمات الإغاثة/امل�ساعدات
الإن�سانية واحلقوقية .وت�شري �إجابات  58جمموعة �إىل عدد من
االجتاهات الرئي�سة (ال�شكل .)16
 nالرتكيز على التوعية :ترى ن�سبة  ٪88من املجموعات �ضرورة
ين�صب كل عملها �أو جزء منه على م�سائل تتعلق بالتوعية،
�أن
ّ
م�ست�شهد ًة مببادرات وم�شاريع تغطي جمموعة وا�سعة من
املوا�ضيع .وكثري منها يعترب عمله تعزيزً ا لق�ضايا حقوق الإن�سان
(وتوثيق االنتهاكات) ،وبناء ال�سالم والعدالة االنتقالية وبناء
الدولة (عرب الرتكيز على �إعادة بناء م�ؤ�س�سات البالد) ،واحلرية،
والدميقراطية ،وامل�ساواة ،وكرامة الإن�سان ،والع�صيان املدين
(كو�سيلة �سلمية ملقاومة اال�ستبداد) ،والتعليم ،وتعبئة املوارد
وامل�شاريع املنتجة اقت�صاد ًيا (تعزيز اال�ستقالل االقت�صادي)،
َ
واملواطنة ،و�إدارة النزاعات.
والإ�سعافات الأولية والدعم الطبي،
و�أفادت جمموعة قليلة � ً
أي�ضا عن تركيزها بوجه خا�ص على ن�شر
ق�ضايا تتعلق باالنتخابات والقانون والإعالم والعمل التطوعي،
و�إجراءات ال�سالمة ،وحقوق الن�ساء ،ومتكني املر�أة ،وامل�شاركة
ال�سيا�سية واالجتماعية ،واحلد من االنت�شار الع�شوائي لل�سالح.
 nامل�شاركة الن�شطة يف �أعمال الإغاثة :رغم �أن �أعمال الإغاثة
لي�ست مدرجة �صراحة يف ر�سالة جمموعات املجتمع املدين،
ف�إن  17منها ( )٪29ت�شارك يف �أعمال الإغاثة ،ف�ضلاً عن
متابعة الأن�شطة املتعلقة مبهامها الأ�صلية .وتنتمي  10من هذه
املجموعات �إىل املجال�س املحلية� ،أما الباقية فهي جمموعات
حقوقية �أو تنموية �أو توعوية تق ّدم جميعها حزمة عري�ضة من

و�سلطة املجموعات الأقوى مال ًيا على ح�ساب تلك التي تدافع عن
قيم التنمية الإن�سانية وتعززها ،ولكن بالكاد تتوفر لديها موارد
مالية.

اخلدمات ،وتوفر الغذاء وامل�أوى للنازحني واملجتمعات املحلية
ب�صورة عامة ،وامل�ساعدات الطبية والإ�سعافية ورعاية الأطفال
الأيتام ،والتعليم الرتفيهي للأطفال ،وامل�ساعدة يف توفري امل�أوى
و�إعادة بناء البنية التحتية وخدمات �أخرى.

ً
مقارنة بت�أثريها
ر�ؤى و�أهداف جمموعات املجتمع املدين
الفعلي على �أر�ض الواقع

 nتويل �أدوار/وظائف متعددة :تن�شط ن�سبة  ٪72من املجموعات
يف جماالت عدة يف �آن م ًعا .فبا�ستثناء املجموعات الـ 5التي
تعمل ح�ص ًرا يف �أن�شطة تنموية و�/أو حقوقية ،ت�شرتك جميع
هذه املجموعات يف جماالت توعوية �أو خدمية �أو يف االثنتني مع ًا
(ال�شكل  .)16والالفت �أن ن�سبة كبرية منها ( )٪12تعترب نف�سها
م�س�ؤولة يف الوقت نف�سه عن جميع الوظائف الـ 4املذكورة �أعاله.

تتمايز ر�ؤى و�أهداف جمموعات املجتمع املدين قيد الدرا�سة،
وكذلك تتمايز بالتايل �أن�شطتها .يتمحور تركيز الكثري
من املجموعات حول تعزيز قيم العدالة وامل�ساواة واحلرية
والدميقراطية والكرامة ،واملواطنة يف بع�ض احلاالت ،وحول �سد
الفجوة الناجمة عن غياب عمل امل�ؤ�س�سات احلكومية ،و�إىل درجة
�أقل حول �إعادة بنائها� ،أو ا�ستمرار �سلمية حمالت الع�صيان
املدين املطا ِلبة ب�إ�سقاط النظام ،مع �أن هذا الأمر ات�سع يف حالة

ت�شري هذه النتائج �إىل حاجتني �أ�سا�سيتني حتددان حال ًيا
�أولويات و�أدوار جمموعات املجتمع املدين ال�سورية هما خدمات
ال�شكل  :16ت�صنيف جمموعات املجتمع املدين لأدوارها
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احلماية االجتماعية التي تخفف حالة العوز الإن�ساين الرهيب
والتوعية بالق�ضايا التي تعترب حيوية لبقاء املجتمعات املحلية
ال�سورية وانتقال البالد �إىل دولة حمورها الإنتاجية والتنمية
والإن�سان .وعلى الرغم من الأهمية البالغة حال ًيا لهذا التغيري
يف �أدوار جمموعات املجتمع املدين و�أولوياتها لأ�سباب �إن�سانية،
ف�إن ثمة تهديدات عدة مطروحة .يتمثل �أحدها يف �أن تتخلى
هذه املجموعات عن ال�سيا�سة وت�صبح من دون ا�سرتاتيجية
�إذا حتولت ق�ضيتها الأ�صلية والأدوار املختلفة التي تتوالها يف
الوقت نف�سه �إىل العمل الإن�ساين كل ًيا .ويتمثل تهديد �آخر يف �أن
امل�ساعدات الإن�سانية نف�سها قد تتحول �إىل �ش�أن �سيا�سي متا�ش ًيا
مع الأجندات املختلفة ملنظمات املجتمع املدين (والأهم من ذلك
�أجندات مانحيها)� ،إىل جانب الآثار املرتتبة على تعزيز �شرعية
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جمموعات عدة لي�شمل �إ�سقاط �أي طغيان ينتهك حقوق الإن�سان
وحرية التعبري.
ُيعترب تط ّور جمموعات املجتمع املدين يف �سوريا منذ فرتة ما قبل
ً
مده�شا بالفعل .ففي حني اعتادت معظم جمعيات
� 2011أم ًرا
املجتمع املدين الرتكيز على الأعمال اخلريية وتقدمي امل�ساعدات
تو�سع
الإن�سانية �أو تعزيز مهارات الأعمال ،ن�شاهدها اليوم ّ
نطاق ن�شاطها و�أدوارها �إىل حدود �أكرب من ذلك بكثري .فر�ؤاها
و�أهدافها و�أن�شطتها تغطي حال ًيا جماالت ال�صحة ،والتعليم،
والرعاية الطبية ،وعمليات الإنقاذ ،والع�صيان املدين ال�سلمي،
والتمكني ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي للمر�أة ،وال�شباب،
َ
واملواطنة ،ومراقبة االنتخابات ،والبيئة ،وامل�ساعدات الإن�سانية
والإغاثية ،وخدمات احلماية االجتماعية ،والق�ضايا الطالبية،
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وامل�سائل القانونية و�إنفاذ القانون ،وحل النزاعات وبناء ال�سالم،
والتنمية الب�شرية ،والدعم النف�سي واالجتماعي ،وبناء الدولة،
وبناء القدرات امل�ؤ�س�ساتية ،والتنمية االجتماعية واالقت�صادية،
والعدالة ،وامل�ساواة ،والدميقراطية وق�ضايا �أخرى كثرية.
رمبا مل تُعرب جمموعات املجتمع املدين عن ر�ؤاها و�أهدافها
ب�صياغة تتما�شى مع املعايري الدولية ،ولكن جرى يف كثري من
احلاالت الرتكيز ب�شكل وا�ضح على هذه الر�ؤى والأهداف
ومتابعتها ب�صورة خالقة .ويت�ضح ذلك ،من باب املثال ،من
خالل و�ضع الأهداف والإجنازات ملجموعتي جمتمع مدين جن ًبا
�إىل جنب يف (ال�شكل .)17

ولكن يف العديد من احلاالت الأخرى يبدو �أن ثمة م�سافة فا�صلة
بني الر�ؤى والأهداف من جهة وما �أجنزته املجموعات املعنية
من جهة �أخرى .وبينما تعك�س هذه الثغرة عدم قدرة على
التخطيط وو�ضع ا�سرتاتيجية متما�سكة ،ف�إنها قد تُعزى � ً
أي�ضا
�إىل االحتياجات الإن�سانية وامل�سائل الأمنية ونق�ص التمويل ،وهي
العوامل التي �أدت بكثري من املجموعات �إىل االبتعاد عن مهامها
الأ�صلية.
يبدو انطال ًقا من الردود الواردة �أن املجموعات التي تتب ّنى
عموما حول ال�سعي �إىل حتقيق قيم �أ�سا�سية
�أهدا ًفا تتمحور ً
كالعدالة وامل�ساواة واحلرية والدميقراطية تفتقر رمبا ب�شكل

ال�شكل  :17عينات من خطط و�إجنازات املجموعات املدرو�سة

الهدف/الر�ؤية:
الأهداف:
الإجنازات:
اخلطط امل�ستقبلية:

الهدف/الر�ؤية:
الأهداف:
الإجنازات:
اخلطط امل�ستقبلية:

املجموعة (�أ)
وطن ي�صون كرامة الفرد وي�سمح مب�شاركة اجلميع يف بنائه عن طريق االنتخابات والتناف�س القائم على
الكفاءة.
( )1مراقبة االنتخابات )2( ،تكري�س مفهوم الربامج/امل�ؤ�س�سات.
�إجراء درا�سات ميدانية لتبيان الواقع الذي يواجهه املجتمع املحلي ،وتوفري الدعم النف�سي للأطفال ،و�إقامة
خيمة عزاء ردًا على عمليات الإعدام امليداين ،وتنظيم جمموعات �ضغط �أثناء التظاهرات ،وال�ضغط على
املجتمع املحلي ل�ضمان امتالكه ملجل�س حملي �شرعي.
تعزيز عمل جماعات ال�ضغط والدفاع لإعادة تفعيل امل�ؤ�س�سات احلكومية ،ومراقبة املجموعات امل�سلحة
واملجال�س املحلية و�ضمان خ�ضوعها للم�ساءلة واملحا�سبة.

املجموعة (ب)
التوعية مب�سائل حقوق الإن�سان واحرتامها.
الدفاع عن حرية الر�أي والتعبري ،ودعم ثقافة احلوار واحرتام الآخر ،وتكري�س مبادئ امل�ساواة واملواطنة
والتعاي�ش ال�سلمي والت�سامح وعدم التمييز ،و�إحياء قيم امل�صاحلة مع �ضمان تطبيق العدالة االنتقالية
بحيث تقود �إىل بناء جمتمع يقوم على ال�سالم والعدالة والدميقراطية.
تنظيم حملة توعية بحقوق الطفل ،كمدخل حلقوق الإن�سان ،و�إدارة حملة هدفها احلفاظ على املركز
ً
ت�سليطا لل�ضوء على �أهمية احلفاظ على جميع امل�ؤ�س�سات العامة.
الثقايف يف املدينة
تنفيذ م�شاريع دعم حقوق الإن�سان وتوثيق دمار املباين العامة واخلا�صة وحتديدً ا مباين الرتاث الثقايف
املحلي والتوعية ب�ش�أنها ،وت�شكيل جمموعات �ضغط ملحا�سبة مرتكبي االنتهاكات.
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خا�ص �إىل الرتكيز واعتماد ا�سرتاتيجية متما�سكة متكنها من
�إحداث ت�أثري حقيقي على الأر�ض� .أما الفئة الأخرى التي تعاين
�ضعف العالقة بني الأهداف والإجنازات فهي املجال�س املحلية.
فهذه املجال�س املحلية ،وبا�ستثناءات حمدودة ،ال تبذل �سوى
جهود قليلة لإعادة بناء وت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات الدولة التي حتتاجها
للقيام ب�أعمال احلكم .ويعزى هذا النق�ص يف العمل يف كثري من
احلاالت �إىل �صعوبة الو�ضع الأمني املرتدي والنق�ص احلاد يف
املوارد .ومع ذلك تعمل املجال�س املحلية جاهد ًة لتوفري الإغاثة
وامل�ساعدات الإن�سانية و�إعادة �إعمار البنية التحتية املحلية،
وت�شجيع حل النزاعات واحلد من االنت�شار الع�شوائي للأ�سلحة
وتنظيم حياة املجتمع ،وتنفيذ م�شاريع م�ستدامة و�إنتاجية من
الناحية االقت�صادية وتعزيز التعليم .وعملها يف هذه املجاالت
جدير باالعرتاف والتقدير.
تتلخ�ص التو�صية الأ�سا�سية هنا ب�ضرورة دعم اجلهات املانحة
واملجتمع الدويل جلهود بناء القدرات امل�ؤ�س�سية وتعزيز قدرة
جمموعات املجتمع املدين واملجال�س املحلية على التخطيط
اال�سرتاتيجي وامل�ستدام .وينبغي ت�صميم هذا الدعم بطريقة
تعزز امل�ساءلة وال�شفافية واملُلكية لدى املجموعات املعنية وت�شجعها
على الت�شبيك يف ما بينها لزيادة اال�ستفادة من الت�ضامن
وال�صوت الأقوى وبالتايل �إحداث ت�أثري �أ�شد على الأر�ض.
 3 .3 .4العالقات مع الأطراف املعنية الأخرى
تت�أثر قدرة جمموعات املجتمع املدين على �أداء دورها ومهامها
كث ًريا بالعالقات مع اجلهات املعنية الأخرى :املجتمع املحلي،
والن�شطاء على الأر�ض ،ومنظمات املجتمع املدين الأخرى،
و"اجلي�ش ال�سوري احلر" ،واملجموعات املتطرفة امل�سلحة،
واملحاكم ال�شرعية (الدينية) ،واملحاكم املدنية ،ووجهاء املجتمع
املحلي ،وكل ه�ؤالء �أطراف �أ�سا�سية يف هذا املجال .ولذلك ُطلب
من جمموعات الدرا�سة حتديد هذه اجلهات وتقومي ت�أثريها
عموما
عليها .و�أ�شارت النتائج العامة �إىل وجود عالقة �إيجابية ً
مع جمموعات املجتمع املدين الأخرى واملجتمع املحلي والن�شطاء
على الأر�ض ،وعالقة ملتب�سة مع املجال�س املحلية و"اجلي�ش
ال�سوري احلر" تت�أرجح �سل ًبا و�إيجا ًبا ح�سب املنطقة/املحافظة
املعنية ،ودور �سلبي للغاية مع املجموعات املت�شددة امل�سلحة .وال
توجد حماكم مدنية حال ًيا ،وح َّلت حمل الكثري منها حماكم
�شرعية ت�ؤدي دو ًرا مث ًريا جدً ا للجدل .ويف ما يلي درا�سة عين ّية
للو�ضع يف كل حمافظة على حدة.

الرقة
لعب ن�شطاء وجمموعات املجتمع املدين املحلية دو ًرا ب ّنا ًء للغاية
يف الرقة .و ُينظر على العموم باملثل �إىل الدور الإيجابي للمجال�س
وجهها البع�ض ب�ش�أن
املحلية ،على الرغم من االنتقادات التي ّ
افتقارها �إىل القدرة على �إحداث ت�أثري حقيقي .وكان دور
ملتب�سا للغاية ،حيث عبرّ �أكرث من ن�صف
"اجلي�ش ال�سوري احلر" ً
املجموعات عن موقف حمايد حياله ور�أى الباقون �أن دوره كان
�سلب ًيا .وتعر�ضت اجلماعات الدينية امل�سلحة واملحاكم ال�شرعية
النتقادات �شديدة ب�سبب ت�أثريها التدمريي وال�سلبي .وذكرت
املجموعات بالإ�سم كلاً من تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش"
وبدرجة �أقل املجموعات امل�سلحة املت�شددة الأخرى على الرغم
مما ي�ستدعيه ذلك من خماطر كبرية على �أمنهم ال�شخ�صي
و�أمن منظماتهم .وذكرت بع�ض املجموعات �أن منظمات جمتمع
مدين �أخرى تركت ت�أث ًريا �سلب ًيا على �أن�شطة املجتمع املدين
بالذات.
دير الزور
مل توافق جمموعات الدرا�سة يف دير الزور �إال على نقطة واحدة
فقط وهي الدور الإيجابي للن�شطاء وجمموعات املجتمع املدين.
وق ّومت غالبيتها العظمى �إيجا ًبا دور املجتمع املحلي ،فيما
اعتربته جمموعة واحدة �سلب ًيا ب�سبب وط�أة التقاليد .ور�أت
غالبية املجموعات �أن املجال�س املحلية تلعب دو ًرا داع ًما عرب
توفري خدمات احلماية االجتماعية والبنية التحتية ،على الرغم
من االنتقادات املوجهة لها ب�ش�أن �ضعف قدراتها الإدارية .ومن
جهة �أخرى ،ر�أت ق ّلة من املجموعات �أن املجال�س املحلية ال تدعم
�إال م�شاريعها اخلا�صة التي ت�سيطر عليها اجلهات املانحة ،كما
�أنها تفتقر �إىل امليزات التي ت�ضفي الطابع امل�ؤ�س�ساتي املنا�سب
عليها.
وتراوحت النظرة �إىل دور "اجلي�ش ال�سوري احلر" بني حمايدة
و�سلبية من قبل ن�صف جمموعات املجتمع املدين ،والتي �أعادت
ال�سبب �إىل حمدودية الدعم الذي يقدمه .وباملقابل ،مت تقومي
دوره �إيجا ًبا لتوفريه الدعم اللوج�ستي ملنظمات املجتمع املدين.
�أما بالن�سبة �إىل اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة ،فقد تراوح
ت�صنيف غالبية املجموعات لدورها من املحايد �إىل ال�سلبي،
با�ستثناء  3منها اعتربت دورها �إيجاب ًيا ب�سبب الدعم الذي تتلقاه
من جماعات الوعظ الديني "جماعة التبليغ والدعوة" .وحكمت
اعتبارات مماثلة تفكري ن�صف جمموعات املجتمع املدين التي
�صنفت �إيجا ًبا دور املحاكم ال�شرعية .واتخذ الن�صف الآخر
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موق ًفا حمايدًا جتاهها ،على الرغم من انتقاداته لتعاطيها مع
بع�ض امل�سائل على �أ�س�س قبلية ،م�شددًا على �أن املحاكم املدنية
كانت تلعب دو ًرا �إيجاب ًيا �أكرث عندما كانت موجودة.
حلب
اعتربت جمموعات الدرا�سة يف حلب وريفها دور الن�شطاء
وجمموعات املجتمع املدين الأخرى داع ًما � ً
أي�ضا .و�أ�شارت
بع�ض املجموعات يف ريف حلب ال�شرقي �إىل افتخار جمتمعاتها
بها .وتراوح ت�صنيف املجال�س املحلية من قبل ربع املجموعات
بني املحايد وال�سلبي ،مع الإ�شارة �إىل �أن املجموعات امل�سلحة
اختطفت �أع�ضاء املجال�س املحلية يف بع�ض املناطق وا�ستبدلتهم
ب�أ�شخا�ص تابعني لها ،وحاولت ال�سيطرة على امل�ساعدات واملوارد.
ور�أت غالبية املجموعات �أن املجال�س املحلية يف مناطق �أخرى من
املحافظة قامت بدور �إيجابي نظ ًرا �إىل الدعم الذي قدمته يف
جمال امل�ساعدات الإن�سانية و�إعادة �إعمار البنية التحتية ب�شكل
�أ�سا�سي.
و ُيعترب دور "اجلي�ش ال�سوري احلر" مثار جدل وا�سع يف حلب.
ففي حني ر�أت جمموعات عدة �أنه يتدخل يف عملها حماولاً
ال�سيطرة عليها ،ر�أى �آخرون �أن دوره �إيجابي نظ ًرا �إىل ت�سهيله
و�صول امل�ساعدات الإن�سانية �إليهم� .أما التقومي التايل فكان
متجان�سا �أكرث ويتعلق بدور املحاكم الدينية ،حيث تبنت الأغلبية
ً
ً
ال�ساحقة من املجموعات موقفا �سلب ًيا اعترب هذه املحاكم عدوة
مهم
للدميقراطية وترعى الف�ساد حتت يافطة الدين .وهذا �أمر ّ
ال �سيما �أن املحاكم املدنية غري موجودة فعل ًيا وهي على �أية حال
�أ�ضعف بكثري يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة اجلماعات امل�سلحة
املت�شددة وتنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش".
وحددت بع�ض جمموعات املجتمع املدين يف حلب � ً
أي�ضا جهات
معنية �أخرى داعمة وغري داعمة .و�شملت الأوىل جمل�س حمافظة
حلب ونقابة املحامني الأحرار وجمعيات خريية واملجل�س املدين
ال�سوري واملجل�س الع�سكري واملجل�س الثوري ومنظمات الإغاثة
والوجهاء املحليني .و�شملت الثانية تنظيم الدولة الإ�سالمية
"داع�ش" واجلماعات امل�سلحة الأخرى والهيئات الدينية
واجلماعات املت�شددة امل�سلحة.
�إدلب
كانت جمموعة �صغرية من جمموعات املجتمع املدين يف
حمافظة �إدلب �أول من خرق التقليد املتبع بتقوميها للمجتمع
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على �أنه غري داعم ،وال يق ّدم �سوى دعم معنوي ال يرتجم �أبد ًا
�إىل �أفعال على �أر�ض الواقع .بيد �أن غالبية املجموعات ق ّومت
دوره على �أنه متعاون .وباملثل انق�سمت وجهات النظر ب�ش�أن دور
الن�شطاء ومنظمات املجتمع املدين الأخرى :فقد تراوح تقومي دور
جمل�سني حمليني بني احليادي وال�سلبي ،لكن الغالبية العظمى
من املجموعات ر�أت �أن دورهما �إيجابي يف حت�سني التن�سيق.
كما هو احلال يف حمافظات �أخرى ،كان دور كل من املجال�س
املحلية و"اجلي�ش ال�سوري احلر" مثار جدل .ففي حني ر�أت
جمموعات عدة �أن املجال�س املحلية غري جمدية �أو �أنها ال تهتم �إال
بالتناف�س على املوارد ،ر�أت �أخرى �أنها داعمة نظ ًرا �إىل امل�ساعدة
وخدمات احلماية االجتماعية التي تو ّفرها .ويف ما يتعلق بدور
"اجلي�ش ال�سوري احلر" ،فقد اعتربه البع�ض �سلب ًيا ب�سبب
التناف�س على ال�سيطرة وال�سلطة ،بينما ث َّمن �آخرون دوره يف
توفري احلماية لهم وللم�ؤ�س�سات العامة ،وكذلك يف حل امل�شاكل
واعتُرب "اجلي�ش ال�سوري احلر"
وال�صراعات داخل املجتمعْ .
�أكرث دع ًما عندما كان ي�ضم النا�شطني يف �صفوفه.
�أما بالن�سبة �إىل املجموعات املت�شددة امل�سلحة فيبدو �أن اخلوف
من التعبري عن الر�أي �أدى �إىل ت�صنيفها على �أنها حمايدة من
قبل ثلث املجموعات يف �إدلب تقري ًبا .و�أ�شار �آخرون �إىل �أن
هذه املجموعات معادية جد ًا لأي ن�شاط مدين وحتظر جميع
الأن�شطة املتعلقة حتديدً ا بالدميقراطية واحلرية .وكان هذا
وا�ضحا � ً
أي�ضا حيال دور املحاكم ال�شرعية :فقد اعتربته
االنق�سام ً
جمموعات عدة �سلب ًيا ،بينما اعتربته �أخرى كثرية غريها داع ًما
نظ ًرا �إىل غياب املحاكم املدنية يف الكثري من املناطق.
و�أُفيد عن دور داعم تلعبه جمموعات املجتمع املدين ،وكذلك
جلان التن�سيق املحلية وغريها من منظمات الإغاثة ال�سورية
والدولية .و�أفيد باملقابل عن دور غري داعم لأطراف معنية �أخرى،
بينها تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش" وغريها من املجموعات
امل�سلحة التي ت�ستفيد من اقت�صاد احلرب وفر�ض الأمر الواقع.
حماه
ر�أت جمموعات الدرا�سة الـ 4يف حماه �أن املجتمع والنا�شطني
واملجال�س املحلية وجلان التن�سيق واحتاد الطلبة يلعبون جمي ًعا
دو ًرا داع ًما جدً ا .واعتُرب دور املحاكم املدنية داع ًما � ً
أي�ضا يف
حدود وجودها .ولكن هنا � ً
أي�ضا كان دور "اجلي�ش ال�سوري احلر"
مثار جدل كبري� ،إذ اعتربه ن�صف املجموعات حمايدً ا واعتربه
الن�صف الآخر �إيجاب ًيا بف�ضل احلماية التي يقدمها .ومت ت�صنيف

املجموعات امل�سلحة امل�ستفيدة من اقت�صاد احلرب (الفدية
وال�سرقة والتهريب وغريها) على �أنها ذات دور مدمر للغاية.
وباملثل تطرقت االنتقادات ال�شديدة� إىل املت�شددين وكذلك
اجلماعات املت�شددة امل�سلحة ،وامتنعت غالبية املجموعات عن
ذكرها بالإ�سم على الرغم من النظر �إليها عاد ًة باعتبارها
خطرة وغري داعمة.
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 .5جمموعات املجتمع املدين
املحلية :التحديات والفر�ص
واالحتياجات
بعد حتليل الديناميات التي حتكم عمل املجموعات قيد الدرا�سة،
�أ�صبح من املفيد النظر يف التحديات التي تواجهها واحتياجاتها
واملوارد الأ�سا�سية التي ميكن �أن تعتمد عليها ،واجلهود القادرة
على تعبئتها يف �سبيل امل�ساهمة يف نه�ضة �سوريا .ويف ما يلي
�أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يف هذا ال�صدد.

و�سجونها اخلا�صة بهدف االحتفاظ بال�سيطرة على ال�ش�ؤون
املدنية والع�سكرية ،وتدعم يف الوقت نف�سه املحاكم املحلية التي
تقاوم االندماج يف النظام الق�ضائي املوحد .ونظ ًرا �إىل الق�صور
الذي تعانيه املجال�س املحلية يف فر�ض وتو�سيع �سلطتها ،متكنت
املجموعات املت�شددة من توزيع مواردها الوفرية يف �سبيل اكت�ساب
املزيد من ال�سلطة وال�شرعية على الأر�ض .لدى هذه املجموعات
اليوم م�ؤ�س�ساتها اخلا�صة الداعمة لأجنداتها غري الوطنية التي
تعمل على توطيد هوية ما قبل الدولة التي تتميز بها :جي�شها،
وحماكمها ،وجمعياتها اخلريية ،ومراكزها ال�صحية ،ومدار�سها
التي تدر�س مناهج فر�ضتها على املجتمع امل�ضيف ق�س ًرا
(.)Khalaf 2013, Baczko/Dorronso/Quesnay 2013

 1 .5التحديات
�إن املجتمع املدين الذي �أب�صر النور حدي ًثا يف �سوريا
ي�ستحق التقدير ،نظ ًرا �إىل ا�ستمراره يف مواجهة التحديات
الداخلية واخلارجية التي مير بها ،بد ًءا من ن�ش�أته يف
معاد للغاية ،ثم تو�سعه يف ظل ظروف
ظل �سياق �سلطوي ٍ
فر�ضتها حرب عنيفة بالوكالة .وعند ال�س�ؤال عن التحديات
العامة واخلا�صة التي تواجهها ،ذكرت املجموعات قيد
الدرا�سة (مدعومة بالبيانات الثانوية) عددًا من �أبرزها:
 1 .1 .5الو�ضع يف �سوريا
تفكّك ال�سلطة ال�سيا�سية وتدخّ ل اجلماعات املت�شددة
يف احلياة العامة

و�سرعان ما تغيرَّ الو�ضع على الأر�ض بعد ما ُ�س ِّمي بـ "الثورة
الثانية" � -أي اجلهود املبذولة من قبل حركة القوى املدنية
والع�سكرية لطرد تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش" خارج
وح ّرر ريف حلب الغربي الذي بد�أت منه مقاومة تنظيم
البالدُ .
الدولة الإ�سالمية "داع�ش" ،بينما �سقط ريف حلب ال�شرقي
حتت �سيطرة تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش" بعد ب�ضعة �أيام
فقط من مقاومة "اجلي�ش ال�سوري احلر" .ومنذ ذلك احلني
ف ّر �أغلب ن�شطاء جمموعات املجتمع املدين الذين يعملون يف
تلك املناطق �إىل تركيا .وينطبق الأمر نف�سه على العاملني يف
الرقة التي احتلها تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش" ،ثم �أعلنها
عا�صمة الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام .وتوقفت تقري ًبا
�أن�شطة املجتمع املدين كافة يف جميع املجاالت املذكورة �أعاله،
وعاد الن�شطاء الآن للعمل �إما يف اخلفاء كما اعتادوا يف ظل نظام
الأ�سد� ،أو ف ّروا من البالد �إىل تركيا بانتظار ا�ستعادة "اجلي�ش
ال�سوري احلر" ملناطقهم.

�أ ّدى ّ
ته�شم ال�سلطة ال�سيا�سية يف �سوريا وتفككها �إىل جانب
تدمري م�ؤ�س�سات الدولة التي كانت تق ّدم �ساب ًقا خدمات احلماية
االجتماعية �إىل ظهور عدد كبري من الهياكل والبنى اجلديدة.
ون�ش�أت جمموعات خمتلفة بدعم ومتويل دوليينَّ  ،ينتمي بع�ضها
وو�سعت هياكلها
�إىل حركات جهادية دولية ودينية مت�شددةّ ،
ال�سيا�سية والع�سكرية و�شبكاتها اخلا�صة العابرة للحدود
الوطنية .وت�شرتك هذه املجموعات يف ارتباطاتها غري الوطنية
والنزعة الإنف�صالية وعدم الت�سامح  -الذي عانته جمموعات
كثرية قيد الدرا�سة  -مما يطيل �أمد العنف وي�ضعف ويقمع �أي
�شكل من �أ�شكال ن�شاط املجتمع املدين.

العنف وانعدام الأمن

ولع ّل خري مثال على ذلك ،الأ�سلوب الذي تالعبت به هذه املجموعات
املت�شددة بالنظام الق�ضائي يف حلب من خالل �إن�شاء حماكمها

تُرتكب كل يوم انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان يف
�سوريا .وت�شمل القتل والإعدام من دون حماكمة واالعتقال
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ولكن املجموعات املت�شددة امل�سلحة لي�ست الطرف الوحيد
املعار�ض جلهود املجتمع املدين املحلي لبناء الدولة .وكما ات�ضح
يف الق�سم اخلا�ص بديناميات الأطراف املعنية ،ف�إن �صراع
بع�ض املجموعات امل�سلحة واملجال�س املحلية الكت�ساب املزيد من
ال�سلطة مي ّثل حت ّد ًيا خط ًريا ملجموعات املجتمع املدين ،حيث
متتد تدابريها اجلائرة �أحيا ًنا لتطال مواردها �أو حتى اعتقال
ن�شطائها.

التع�سفي والتعذيب واالغت�صاب واختطاف الرهائن
و�إعدامها وحاالت االختفاء الق�سري والنهب واالعتداء
على احلرمات وتدمري املمتلكات اخلا�صة والعامة
Khalaf 2013;) Independent International Commission

) .of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 2013وت�ضررت
اخلدمات والبنية التحتية مثل املدار�س واجلامعات وامل�ست�شفيات
�أو د ُِّمرت �أو ا�ستُخدمت ك�أدوات حرب وو�سائل قمع(Khalaf,
) .2013ومت حتويل املوارد من �أهداف �إنتاجية �إىل تدمريية،
وتفاقم الو�ضع االقت�صادي املرت ّدي �أ�صلاً  ،وحت ّول �إىل اقت�صاد
حرب قائم على الإجرام والغنائم وال�سلب وانعدام القانون
والإرهاب .وقد تُركت جمموعات املجتمع املدين النا�شئة تكافح
من �أجل البقاء على قيد احلياة يف ظل هذه الظروف ،وحتاول
يف الوقت نف�سه حت�سني الأو�ضاع املحيطة بها وتقدمي اجلناة
للم�ساءلة.
الو�ضع االقت�صادي والإن�ساين املرتدي
بعد و�صف �سوريا ب�أنها تنحدر �إىل ما قبل املرحلة ال�صناعية
والر�أ�سماليةُ ،قدِّ رت خ�سائرها االقت�صادية بنحو 103,1
مليار دوالر يف الن�صف الأول من عام � ،2014أي  ٪174من
الناجت املحلي الإجمايل ال�سوري يف عام  2010بالأ�سعار الثابتة
(.)The Syrian Center for Policy Research 2013a, 2013b
و هذا االنكما�ش االقت�صادي  -جن ًبا �إىل جنب مع ارتفاع معدالت
الت�ضخم،و,ت�ضييق م�صادر �سبل العي�ش ،وفقدان فر�ص العمل،
وانخفا�ض الدخل احلقيقي ،وتدهور نظام التعليم (غياب ما
يقرب من ن�صف الأطفال يف �سن الدرا�سة عن املدار�س)،
ون�شوب �أزمة �صحية (وفيات على نطاق وا�سع ،ومر�ضى وجرحى
وعاجزون ،و�أمرا�ض مزمنة ومعدية) ،وت�ضا�ؤل �إمدادات ال�سلع
واخلدمات � -أدى كل ذلك �إىل و�ضع جعل  9,3مليون �سوري
بحاجة �إىل احلماية بحلول ت�شرين الثاين/نوفمرب 2013
(Khalaf 2013, The Syrian Center for Policy Research

 .)2013 a, 2013bوت�أثر �أع�ضاء جمموعات املجتمع املدينً � 
أي�ضا
بهذا الو�ضع االقت�صادي املرتدي وقد �سعى كل واحد منهم �إىل
�إيجاد �سبل للمحافظة على مورد رزقه .واحتاجت املجموعات
�أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل حتويل مواردها باجتاه تنفيذ
متطلبات الأعمال الإن�سانية الطارئة.
نظ ًرا �إىل النق�ص يف احلاجات الأ�سا�سية يف �سوريا اليوم (املواد
الغذائية والطبية والكهرباء واملاء� ،إلخ) ،تعاين الآن جمموعات
املجتمع املدين � ً
أي�ضا م�شكلة خطرية تتمثل يف قبول وتفهم دورها.

لذا حت ّول الكثري منها� إىل الرتكيز على �أعمال الإغاثة وتخ ّلى
عن مهمته املدنية الأ�صلية ،بينما تنا�ضل �أخرى ،مثل تلك التي
مت �إجراء مقابالت معها يف هذه الدرا�سة ،لتحقيق التوازن
بني عملها الإغاثي وبني عملها املدين بهدف ك�سب ثقة املجتمع
املحلي ،حيث ال ميكن لأي منظمة ك�سب هذه الثقة من دون تنفيذ
بع�ض �أعمال الإغاثة على الأقل .ففي نظر املجتمعات املحلية ال
يحتل العمل املدين درجة عالية يف �س ّلم �أولويات النا�س الذين
ي�ستميتون يف احلفاظ على موارد رزقهم.
املهجرون واقتالع جمتمعات ب�أكملها
ّ
ت�سببت �أعمال العنف والدمار امل�ستمرة يف �سوريا بتحوالت
دميوغرافية جذرية .حيث ُق ّدر انخفا�ض معدل النمو ال�سكاين
بني عام  2010ومنت�صف عام  2013من � ٪2,45إىل The( ٪5,9 -
 .)Syrian Center for Policy Research 2013aوتغري التوزع
ال�سكاين � ً
أي�ضا ،حيث انتقل �أو نزح داخل البالد ما ال يقل عن
 6,5مليون �سوري وجل�أ  1,73مليون �آخر �إىل اخلارج (KHALAF
2013.The Syrian Center for Policy Research 2013a,

 .)2013bوحتول عدد من القرى واملناطق احل�ضرية بحلول
نوفمرب/ت�شرين الثاين � 2013إىل ما ي�شبه مدن الأ�شباح .ونتيجة
حرمانهم من م�صادر الرزق واخلدمات الأ�سا�سية ،ا�ضطر
الكثري من الالعبني الأ�سا�سيني يف جمموعات املجتمع املدين �إىل
مغادرة منازلهم قا�صدين جهات �أخرى داخل �سوريا �أو خارجها.
وتُعتربظاهرة هجرة العقول �إحدى التبعات املثرية للقلق.
 2 .1 .5التحديات الداخلية
االفتقار �إىل اخلربة واملهارات
مل ي�شرتك معظم الن�شطاء الذين عملوا يف الآونة الأخرية يف
جمموعات املجتمع املدين النا�شئة يف �سوريا يف �أن�شطة املجتمع
املدين قبل �آذار/مار�س  ،2011وبالتايل ف�إنهم يفتقرون �إىل
اخلربة واملهارات املطلوبة يف الإدارة وبناء امل�ؤ�س�سات .ف�ضلاً عن
ف�شل نظام التعليم العام ال�سوري يف تزويدهم مبهارات اللغات
الأجنبية واملهارات الداعمة الأ�سا�سية الأخرى ،مثل التخطيط
والإدارة واتخاذ القرار ومهارات التوا�صل والتفاو�ض وما �إىل
ذلك .وبالتايل فقد افتقدوا املهارات وقنوات التوا�صل الالزمة
مع اجلهات املانحة الأجنبية ،بالإ�ضافة �إىل املهارات ال�ضرورية
ل�صياغة املقرتحات وكتابة التقارير باحلد الأدنى من املعايري
الدولية املطلوبة .عالو ًة على �أن افتقارهم �إىل اخلربة واملهارات

42

�أعاق � ً
أي�ضا جهودهم يف �إدارة وت�شغيل حتى منظماتهم اخلا�صة
بهم .وينطبق هذا ب�شكل خا�ص على املجال�س املحلية  -وبت�أثري
عموما واالختناقات امل�ؤ�س�سية برعاية
من احلوكمة املركزية
ً
ودعم نظام الأ�سد  -التي ال متتلك املعرفة �أو اخلربة يف احلوكمة
املحلية ،ناهيك عن �صعوبة ذلك يف �سياق معقد كهذا .وقد
فاقمت هجرة الأدمغة �إىل بلدان �أو مناطق �أخرى �سع ًيا �إىل حياة
�أف�ضل ،النق�ص العام يف اخلربة واملهارات.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن االفتقار �إىل اخلربة يت�أثر �سلب ًا بدوره
من جراء النق�ص يف الرتكيز على جمموعة �أ�سا�سية من الأن�شطة
واال�سرتاتيجيات .انخرط الن�شطاء منذ بداية الثورة يف عدد كبري
من الأن�شطة التي تزامنت يف �آن واحد .فقد ان�شغل الن�شطاء يف
بداية الثورة ذات الطابع ال�سلمي يف �أعمال املقاومة غري العنفية
� ً
أي�ضا ويف تنظيم التظاهرات وتوفري م�ستلزمات امل�ست�شفيات
امليدانية وتهريب الأدوية �إىل املناطق الواقعة حتت الق�صف.
وغاب التخ�ص�ص �أو الرتكيز على مهمة واحدة �أو مهمتني.
وا�ستمر هذا اخللل ب�أ�شكال خمتلفة عندما ت�أ�س�ست جمموعات
املجتمع املدين :انتمى الكثري من الن�شطاء يف الوقت نف�سه �إىل 3
منظمات جمتمع مدين على الأقل ،ولو �أنها قد تعمل على حتقيق
�أهداف خمتلفة.
حمدودية املوارد املالية واللوج�ستية والتقنية
نظ ًرا �إىل واقع عملها يف ظل االنكما�ش االقت�صادي ،والدمار
الكبري الالحق باملمتلكات والبنى التحتية وم�صادر العي�ش ،مل
تتمكن �سوى قلة قليلة من جمموعات الدرا�سة من تدبر وتعبئة
مواردها اخلا�صة .وحتى تلك التي متكنت من االعتماد على
التحويالت والتمويل املحدود من االئتالف واملجتمع الدويل ،تبقى
مواردها املالية غري كافية على �ضوء حجم وتكلفة العمل املنوط
بها .عالو ًة على �أن ا�ستخدام خدمات احلماية االجتماعية مثل
الكهرباء واالت�صال ك�أدوات حرب ،حرم العديد من املجموعات
من التوا�صل �أو العمل بالكفاءة الالزمة .تت�ألف املوارد الأ�سا�سية
التي حتتاجها املجموعات قيد الدرا�سة من االت�صاالت عرب �شبكة
االنرتنت و�أجهزة الكمبيوتر والهواتف والتجهيزات املكتبية .و�أدى
�سوء التقدير �إىل �أن قلة قليلة من املانحني وفرت مثل هذه املنح
العينية التي ت�شكل حاجة ما�سة ملنظمات املجتمع املدين العاملة
يف املناطق غري اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام.
حرب الأيديولوجيات
ا�ستغ ّلت جمموعات مت�شددة وانتهازية كثرية نق�ص الوعي املنت�شر
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على نطاق وا�سع ،ويف �أف�ضل الأحوال االلتبا�س احلا�صل حول
َ
واملواطنة ،ومتكنت
مفاهيم �أ�سا�سية مثل الدميقراطية واحلرية
من �إبراز تعاريفها اخلا�صة لهذه الأفكار �أو رف�ضها �صراحة
قدما ب�أجنداتها وتعزيز �سلطتها و�شرعيتها.
ك�أ�سا�س لل�سري ً
ُخدم الدين ك�أداة يف هذا امل�سعى .ونظ ًرا �إىل �أن جمموعات
وا�ست ِ
املجتمع املدين ال تتلقى �سوى دعم حمدود من امل�ؤ�س�سات املدنية،
بات امل�سرح مهي�أً للم�ؤ�س�سات الدينية الكت�ساب املزيد من ال�سلطة
وال�شرعية على الأر�ض.
اجلهل وانعدام التما�سك االجتماعي
�إن التع�صب واجلهل واخلوف من التغيري وانتماءات ما قبل الدولة
التي تغذي العنف والظلم� ،أف�سدت الت�ضامن االجتماعي وق ّو�ضت
القيم الإن�سانية وع ّمقت االنق�سامات داخل املجتمع ال�سوري .ويف
مواجهة العنف املت�صاعد ،ويف ظل غياب �أي حماية ر�سمية ،ف�إن
الكثريين اختاروا مرغمني طلب الدعم من امل�ؤ�س�سات التقليدية
غري الر�سمية مثل العائلة والع�شرية واملنطقة والإثنية واالنتماء
الديني .وا�ستغلت املجموعات املت�شددة هذا ال�سياق ،بدعم من
اقت�صاد احلرب وو�سائل الإعالم االجتماعية والتدخل الأجنبي،
وعن طريق ت�سيي�س الو�ضع الإن�ساين املرتدي ،من �أجل النهو�ض
مب�شروعها لل�سيطرة واكت�ساب ال�شرعية و�إ�ساءة ا�ستخدام هذه
االنتماءات لت�سليح املدنيني وتربير �إنكار حقوق الإن�سان على
"الآخر"� ،سواء �أكان هذا "الآخر" امر�أة �أو طفلاً �أو �شا ًبا �أو
املجتمع املدين على العمومKhalaf 2013, The Syrian( .
.)Center for Policy Research 2013a

يَ
جمال التعاون والت�شبيك
�أوجه الق�صور يف
ي�ؤدي ق�صور االت�صاالت والت�شبيك بني جمموعات املجتمع
املدين يف �سوريا  -مبا فيها تلك التي ت�سعى �إىل حتقيق �أهداف
متماثلة � -إىل �إ�ضعاف �صوتها وا�ستنزاف ق ّوتها .وثمة تف�سريان
حمتمالن لهذا الق�صور هما التناف�س على الأموال وغريها من
املوارد و�ضرورة العمل ال�س ّري لأ�سباب �أمنية .و�ش ّكل غياب الثقة
املتبادلة وانت�شار ثقافة املناف�سة بدلاً من العمل اجلماعي م�سائل
هامة �أخرى حتول دون التعاون والت�شبيك بني جمموعات املجتمع
املدين ال�سورية.
الت�شرذم الفكري
عاما من دون مناق�شة الق�ضايا ال�سيا�سية �أو
عا�ش ال�سوريون ً 45
االجتماعية� .إىل درجة �أنهم ،ح�سب تعبري العديد من النا�شطني،

ال يعرفون بع�ضهم بع�ض ًا قبل اندالع الثورة .وعندما اندلعت،
ن�ش�أ الف�ضاء الذي ي�ستطيع النا�س معرفة بع�ضهم من خالله،
و�أ�صبحوا يف خ�ضم توا�صلهم واجتماعهم معر�ضني ملختلف
وجهات النظر الأيديولوجية ،و�أحرا ًرا يف اختيار ما يف�ضلونه
منها .ولكن الت�شرذم الفكري والأيديولوجي النا�شئ بني
�أع�ضاء املنظمة �أدى �أحيا ًنا �إىل ن�شوب خالف وحتى �صراع حول
الفل�سفة والأيديولوجيا والأهداف واال�سرتاتيجيات التي ت�ؤطر
عمل الفريق .وهذا بدوره يعني �إنفاق املزيد من الوقت على ح ّل
ال�صراعات الداخلية �أكرث من الرتكيز على املهمة احلقيقية
للمنظمة .و�أدى ذلك يف بع�ض حاالت الت�شرذم هذه �إىل انحالل
املنظمة �أو ان�شقاق بع�ض الأع�ضاء وت�أ�سي�س هياكل جديدة.
وي�ؤكد هذا اخللل مر ًة �أخرى �ضرورة �إن�شاء هياكل م�ؤ�س�ساتية
متينة.
انعدام الثقة وانت�شار ال�شائعات
بعد اندالع الثورة ال�سورية ،ال �سيما بعد منت�صف عام 2012
وتزايد م�ستوى الع�سكرة ،انت�شرت موجة من عدم الثقة يف
املجتمع ال�سوري انغم�س فيها اجلميع ،مبن فيهم املجموعات
امل�سلحة والقوى ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين والهيئات
الثورية .من الوا�ضح �أن تف�شي هذه الظاهرة جاء نتيجة احلرب
احلالية ،لكن جذورها تعود �إىل ديكتاتورية نظام الأ�سد الذي
ا�ستخدمها على مدى �أربعة عقود كو�سيلة لن�شر اخلوف .يفيد
�أحد الأقوال ال�شائعة ب�أن 1" :من بني كل � 3سوريني يعمل ل�صالح
املخابرات" ،ويقول �آخر" :للحيطان �آذان" .تدل هذه الأقوال
على �أن �أنا�س ًا كثريين اعتادوا على اخلوف من بع�ضهم بع�ض ًا،
علم ًا �أن �أي انتقاد للنظام ال�سيا�سي قد ي�ؤدي �إىل ق�ضاء بقية
حياتهم يف ال�سجن.
يف ظل غياب ثقافة املجتمع املدين ،تقع جمموعات املجتمع املدين
املن�ش�أة حدي ًثا فري�سة االنخراط يف نوع من املناف�سة ال�سلبية،
ت�سود فيها اخليانة وانعدام الثقة بدلاً من التن�سيق والتعاون.
وقد �أدى غياب ثقافة املجتمع املدين � ً
أي�ضا �إىل �شخ�صنة هذه
املنظمات ،حيث ارتبط العديد من جمموعات املجتمع املدين
ب�شخ�ص واحد  -غال ًبا ما يكون زعي ًما ،ولكنه �أحيا ًنا قد يكون
جمرد ع�ضو  -وي�شار �إليها ب�إ�سمه" :منظمة فالن".
ال �شك يف �أن �أ�سباب ًا �سيا�سية تكمن وراء ق�ضية انعدام الثقة.
فالنظام ال�سوري ي�ستفيد من انعدام هذه الثقة عرب ن�شر
ال�شائعات عن ن�شطاء �أو منظمات جمتمع مدين بعينها من �أجل

ت�أليب املجتمع املحلي �ضدها.
ف�ضلاً عن م�ساهمة التناف�س ال�سيا�سي بني املنظمات الإ�سالمية
وغري الإ�سالمية � ً
أي�ضا يف خلق بيئة غري �صحية ،حيث ي�شجع
كل جانب منها بيئته االجتماعية على عدم الثقة بالآخر.
وتوجهت االنتقادات �إىل املجتمع الدويل كذلك ب�ش�أن الدخول يف
مناف�سة غري �صحية جلهة ماله ال�سيا�سي وهاج�سه يف ك�سب ثقة
ال�شركاء واملجتمعات املحلية امل�ستهدفة و�إهماله دور الآخرين.
ومتتلك اجلهات املذكورة �أعاله (النظام ،واجلمعيات اخلريية
الإ�سالمية ،وغريها) املوارد املالية والب�شرية لإثارة م�شكلة
انعدام الثقة على نطاق وا�سع .وتعترب جمموعات املجتمع املدين
الأقل جاهزية للتعامل مع عواقب ذلك.
ومما ي�شري �إىل بعد �آخر يف مو�ضوع انعدام الثقة هي حقيقة �أن
يف مناطق كثرية ميثل عدم وجود ا�ستحقاقات ثورية �شخ�صية
عائق ًا �أمام االن�ضمام �إىل جمموعة جمتمع مدين ،حيث �أن
الأهلية لقبول االن�ضمام للع�ضوية تعتمد يف كثري من الأحيان على
ال�سجل الثوري ملقدم الطلب نف�سه� ،أي مدى ما قدم للثورة وفيما
�إن كان قد �شارك يف الأن�شطة الثورية .هذه ال�سيا�سة احلازمة
�أدت �إىل ا�ستثناء بع�ض من ال�شباب وغريهم من الأفراد الذين
مل يلتحقوا باالنتفا�ضة من ع�ضوية املنظمات النا�شئة حديث ًا.
هنالك جمموعة واحدة يف الرقة تبنت �سيا�سة مغايرة قبلت
مبوجبها �أع�ضا ًء كانوا ذوي مواقف حيادية �أثناء االنتفا�ضة
�أو حتى كانوا من الداعمني للنظام� .إال �أن هذه املجموعة �آلت
�إىل التبدد ،وف�شلها هذا قد ي�ؤكد مدى �أهمية توافق �أع�ضاء
املجموعة على املبادىء الأ�سا�سية التي حتكم عملهم اجلماعي.
كما كانت هناك حاالت �أخرى اتهم فيها �أ�شخا�ص متنفذون
�أع�ضا ًء تابعني ملجال�سهم املحلية ب�أنهم مل ي�شاركوا يف الثورة
ملجرد هدف ا�ستبدالهم ب�أفراد �آخرين من املح�سوبني عليهم.
الف�ساد
تُ�ضاف اتهامات الف�ساد �إىل ق�ضية انعدام الثقة .وقد �أ�صبحت
هذه االتهامات �شائع ًة وتتغذى على انعدام ال�شفافية املالية،
وتوجه غال ًبا �إىل املجموعات التي تقدم اخلدمات وامل�ساعدات.
وغال ًبا ما حامت ال�شبهات � ً
أي�ضا حول جمموعات املجتمع
املدين ب�ش�أن متويلها و�آلية �إنفاقها .قد يكون الف�ساد واق ًعا
قائ ًما طاملا يحول الو�ضع الأمني دون مراقبة ت�سليم اخلدمات
والإ�شراف عليها من قبل �أي جهة عدا ال�شريك املحلي .وعالو ًة
على ذلك ،هناك � ً
أي�ضا جمموعات وهمية ال وجود لها �إال على
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الورق ،وترف�ض كل تعاون مع جمموعات �أخرى خ�شية تعر�ضها
لالنك�شاف .ولكنّ ،
بغ�ض النظر عن م�ستوى الف�ساد املحتمل،
وما �إذا اعتُرب م�شكلة حقيقية �أم ال ،ال يزال املجتمع املدين يف
�سوريا يفتقر �إىل املقاربة ال�صحيحة والأدوات املنا�سبة للتعامل
معه.
الإجهاد النف�سي وال�صدمات
اخترب ال�سوريون على مدى ثالث �سنوات من احلرب �أ�سو�أ
�آثارها املمكنة� .شهدوا �أنا�سا ميوتون �أمام �أعينهم ،وعرفوا
ن�شطاء ق�ضوا حتت التعذيب يف �سجون النظام ،و�شهدوا
ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية �ضد املدنيني ،وق�صف طائرات
امليغ املنتظم ،واملزيد من ذلك .كانت للحرب مفاعيل نف�سية
�شملت اجلميع .وتُعترب �إحدى التحديات الرئي�سة التي تواجه
جمموعات املجتمع املدين اليوم ،طريقة التعامل مع ا�ضطرابات
الكرب ما بعد ال�صدمة واال�ضطرابات النف�سية الأخرى ذات
ال�صلة التي قد يعانيها املجتمع ب�أكمله ،والتعامل يف الوقت
نف�سه مع �أ�شكال ال�ضغط الأخرى التي يتعر�ضون هم لها.
 3 .1 .5ا�ستجابة دولية غري كافية
االفتقار �إىل الدعم
ت�شعر منظمات املجتمع املدين يف �سوريا �أن مهمة �إ�سقاط النظام
اال�ستبدادي وا�ستبداله بنظام ي�ستند �إىل القيم الأ�سا�سية للحرية
َ
واملواطنة وحقوق الإن�سان ،ملقاة على
والدميقراطية والكرامة
عاتقها وحدها .وتغدو هذه املهمة �أكرث �صعوبة على املجموعات
التي حتاول يف الوقت نف�سه تلبية االحتياجات الإن�سانية امللحة
للمجتمع املحلي �ضمن بيئة م�ضطربة وعنيفة للغاية ،تقودها
�سيا�سات القوة والتطرف واقت�صاد احلرب .وتعاين جمموعات
املجتمع املدين ا�ضطهاد العديد من الهيئات ،بد ًءا بالنظام
واملجموعات املت�شددة امل�سلحة و�صولاً �إىل جمموعات م�سلحة
�أخرى .على الرغم من كل هذه القيود ،ال يكاد ي�صلها �أي دعم
من جانب املجتمع الدويل  -الذي اختار الن�أي بنف�سه عن كل
الق�ضايا الأمنية الداخلية .وقد اختار العديد من الالعبني يف
املجتمع الدويل بدلاً من ذلك� ،إما دعم ما هو متاح �أكرث من
جمموعات املجتمع املدين التي تتخذ من البلدان املجاورة مق ًرا
لها� ،أو تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية �إىل اجلمعيات اخلريية داخل
�سوريا عن طريق منظمات خا�صة يقوم عملها على م�شاريع
الو�ساطة.
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دور امل�ؤ�س�سات الدولية واملنظمات غري احلكومية
الدولية
�أ�شار عدد من الن�شطاء �إىل الدور ال�سلبي الذي لعبته م�ؤ�س�سات
دولية ومنظمات غري حكومية دولية ،منتقدين �إياها على ت�سيي�س
امل�ساعدات الإن�سانية ،ومقاربتها على �أ�سا�س امل�شروع ملنح الدعم
املايل والتقني ،وافتقارها �إىل الرتكيز احلقيقي على بناء قدرات
املجتمع املدين ال�سوري .و�أحد الأمثلة التي ا�ست�شهد بها مثقف
�سوري يتعلق بواحدة من املنظمات الكربى غري احلكومية التي
ق ّدمت التدريب ِل  5جمال�س حملية خمتلفة ،ولكنها خ�ص�صت
مدر ًبا لكل جمل�س ومتويلاً يكفي ل�ضمان �أن �أ ًيا من املجال�س لن
يتعاون مع الآخر .ويبدو �أن مهمة هذه املنظمة غري احلكومية
العمل على تعزيز الالمركزية يف �سوريا ،وهي فكرة قد ال ت�ؤدي
رئي�س جامع متما�سك �إال �إىل مزيد من
نظام ٍ
يف ظل عدم وجود ٍ
الفرقة والت�شرذم.
انتقاد �آخر ينطبق على العديد من املنظمات غري احلكومية
الدولية يتعلق ب�إ�صرارها على جعل عملها التدريبي �سهلاً قدر
دوما على املجموعة ال�صغرية نف�سها من
الإمكان عرب الرتكيز ً
النا�شطنيّ ،
بغ�ض النظر ع ّما �إذا كان التدريب املق ّدم �سيحقق
�أي قيمة م�ضافة ملنظمات املجتمع املدين املتلقية �أم ال ،وف�شلها
يف الوقت نف�سه يف التن�سيق مع املنظمات غري احلكومية الدولية
الأخرى العاملة يف املجال نف�سه� .أ�صبح بالتايل ح�ضور ور�شة
عمل �أو دورة تدريبية (عاد ًة يف تركيا) حك ًرا على عدد قليل من
"الن�شطاء" الذين يح�ضرون مثل هذه "املنا�سبات" التدريبية
التي حتولت �إىل م�صدر رزق بحد ذاتها (�سكن ،ومنحة مالية،
واكت�ساب معدات مثل كامريا وجهاز كمبيوتر حممول) بد ًال من �أن
تكون و�سيلة للنهو�ض بق�ضايا جمموعات املجتمع املدين املتلقية.
ف�ضلاً عن �أن العديد من املجموعات ذات املوارد املحدودة ترى
نف�سها حمكومة بااللتزام ب�شروط املانحني وم�صالح مم ّويل
امل�شاريع ،وم�ضط ّرة بالتايل �إىل اعتماد �أجندة املنظمات غري
احلكومية الدولية الداعمة بدلاً من الرتكيز على �أجنداتها
الوطنية اخلا�صة.
مت ّثل الأهداف املتغيرّ ة با�ستمرار وغياب هياكل تنظيمية متينة
حت ّد ًيا �آخر .ويغيرّ العديد من املجموعات �أهدافه وغاياته مرا ًرا
وتكرا ًرا ،لأ�سباب تتعلق عاد ًة �إما باملانحني �أو ا�ستجاب ًة حلاجة
حقيقية نا�شئة داخل جمتمعاتها .ومثال على ذلك �أن �إحدى
جمموعات املجتمع املدين التي تق ّدم بالأ�سا�س خدمات طبية
ح َّولت مهمتها �إىل العمل على التوعية بحقوق املر�أة ملجرد �أنها

م�س�ألة ذات �أولوية بالن�سبة �إىل بع�ض اجلهات املانحة املحتملة.
وطاملا ال يوجد لدى جمموعات املجتمع املدين ما ي�ضمن تل ّقي
التمويل املطلوب حتى بعد تغيري حمور عملها الأ�سا�س ،ف�إن
تغيري اال�سرتاتيجية الذي يجب �أن يكون حم�صور ًا �أ�ص ًال
باملانحني ،قد مي ّثل خط�أ .كما �أن التغيري يف اال�سرتاتيجية
بدوافع احلاجة قد يكون �إ�شكالية � ً
أي�ضا� .أحد الأمثلة الداعمة
بتف�ش مميت ملر�ض �شلل الأطفال يف �شمال �سوريا
�أي�ض ًا تتعلق ٍ
يف عام  ،2013وهي م�شكلة �صحية خطرية حملت العديد من
املجموعات العاملة يف توثيق انتهاكات حقوق الإن�سان على
تبديل حمور عملها و�إدارة حملة تلقيح �ضد �شلل الأطفال.
 2 .5الفر�ص
ت�شري ردود َمن �أجريت معهم مقابالت من جمموعات املجتمع
املدين والنتائج التي تو�صلت �إليها جمموعات النقا�ش� ،إىل
�أن الو�ضع يف �سوريا ال يزال ي�ش ّكل حت ّد ًيا خط ًريا بالن�سبة �إىل
جمموعات املجتمع املدين� ،إال �أنها ال تزال متتلك العديد من
املوارد الأ�سا�سية والفر�ص املتاحة:
املوارد الب�شرية
حتدثت غالبية املجموعات عن معارف ومهارات وخربات
�أع�ضائها عندما �سئلت عن مواردها ،على �سبيل املثال� ،أع�ضاء
ذوو مهارات لغوية �أو يف جمال الكمبيوتر �أو من ت� َّأهل منهم
كمحامني ومعلمني و�أطباء وفنانني ومهند�سني وغري ذلك،
واكت�سبوا بعد ذلك خربة مهنية يف تلك احلقول .ال �شك يف �أن
معرفة ومهارات وخربة �أع�ضاء جمموعات املجتمع املدين ت�شكل
�أحد الأ�صول الرئي�سة التي �أُ ْح ِ�سن ا�ستخدامها يف املا�ضي ،وينبغي
اال�ستمرار يف ن�شر �أكرب قدر ممكن من ت�أثريها.
وتعترب على القدر نف�سه من الأهمية �شجاعة ودوافع ومثابرة
ن�شطاء املجتمع املدين يف ن�شر وتعزيز القيم التي ينادون بها
وينا�ضلون من �أجلها  -من خالل الع�صيان املدين وك�سب الت�أييد
وتدابري التوعية  -منذ بداية الثورة يف �آذار/مار�س  .2011ومن
دون هذه الإرادة القوية لإحداث التغيري والإميان بقدرة املجتمع
املدين على القيام بذلك �سيختفي املجتمع املدين يف �سوريا،
و�سيكون و�ضع البالد �أ�سو�أ مما هو عليه اليوم.
العالقات العامة وال�شبكات
ذكرت جمموعات عدة عند �س�ؤالها عن ُ�سبل ح ّل م�شكالتها

الرئي�سة� ،أنها تعتمد �آليات التوا�صل والتفاو�ض مع الأطراف
املعنية الأخرى ،مبا يف ذلك تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش"
واملجموعات املت�شددة امل�سلحة الأخرى .و�أفادت � ً
أي�ضا �أن الروابط
هاما جدً ا يف التعامل مع هياكل
القبلية والعائلية تلعب دو ًرا ً
ال�سلطة والدعم التقليدية ،م�شري ًة �إىل �أنه رغم اعتبار الأ�س�س
القبلية �شكلاً قد ًميا للحوكمة ،فقد �أ�صبحت مبثابة �شبكة �أمان يف
�سوريا املعا�صرة ،ورمبا �أقوى �شبكة �أمان متاحة يف مواجهة قمع
املجموعات املت�شددة مثل تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش".
ورغم �أن االعتماد على القبلية ُيعترب م�س�ألة حيوية حال ًيا ،ال بد
ملجموعات املجتمع املدين من الرتكيز على حت�سني قدراتها على
التوا�صل والت�شبيك ومهارات التفاو�ض لإحراز التقدم وحتويل
�سوريا �إىل دولة ي�سودها القانون وتقوم على م�ؤ�س�سات را�سخة.
القدرة على تعبئة املوارد
يبدو �أن العديد من جمموعات املجتمع املدين ت�ضم �أع�ضاء
يحتفظون ب�شبكات دعم ن�شطة من �أقارب و�أ�صدقاء يعي�شون
يف اخلارج ،ويدعمون ق�ضيتهم مال ًيا من خالل حتويالت مالية
وتربعات .وتعتمد جمموعات �أخرى على ر�سوم ا�شرتاك الع�ضوية
للحفاظ على االكتفاء الذاتي من الناحية املالية .وبكل ب�ساطة
يح�صر العديد من املجموعات ذات املوارد املالية املحدودة
�أن�شطته يف حمالت تنظيم جمتمعية وم�شاريع �أخرى منخف�ضة
التكلفة .ورغم ا�ستمرار خ�ضوعها للعديد من القيود غري املالية،
اكت�شفت املجموعات القادرة على تعبئة موارد ذاتية �أنها لي�ست
�أكرث ا�ستقاللية وح�سب ،بل �أكرث قدرة � ً
أي�ضا على تعزيز �أجندتها
اخلا�صة .ال غنى عن هذه الإمكانات املالية لتوطيد دور املجتمع
املدين ال�سوري يف ر�سم م�ستقبل البالد.
القدرة على ا�ستخدام �أدوات وو�سائل الإعالم اجلديدة
على الرغم من املخاطر الأمنية ،مت ّكنت العديد من جمموعات
املجتمع املدين ،با�ستخدام التكنولوجيات اجلديدة وو�سائل
التوا�صل االجتماعي والقدرة على التفكري مبرونة ،من موا�صلة
العمل �س ّر ًا ،حتى يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة املجموعات
املت�شددة امل�سلحة .و�أ�صبحت �أعمال اجلماعات املدنية يف �أو�ساط
ال�شتات ال�سوري واملجتمع الدويل �أكرث فعالية با�ستخدام هذه
الأدوات واملهارات � ً
أي�ضا .وا�ست�شرا ًفا للم�ستقبل ،ت�ستطيع هذه
املهارات يف النهاية حت�سني م�ؤهالت جمموعات املجتمع املدين
يف احل�صول على الدعم التقني واملايل على الرغم من امل�صالح
ال�سيا�سية التي تعوق ذلك.
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بناء عليه ،ينبغي على املنظمات الدولية غري احلكومية اال�ستمرار
يف توفري التدريب ،ولكن البد من تكثيفه وتكييفه لتلبية احتياجات
حمددة� .إذا �أرادت املنظمات الدولية غري احلكومية جت ّنب
الت�أثري ال�سلبي لـ "ور�شات العمل" املذكورة �آنف ًا ،فيتعينّ عليها
ا�ست�شارة جمموعات املجتمع املدين املحلية م�سب ًقا ،لتحديد ما
يتوجب على التدريب �إجنازه بال�ضبط ،والآلية التي ت�ضمن �أن
اختيار امل�شاركني تخلق �أثر ًا م�ضاعف ًا ي�ستفيد منها �أكرب عدد
ممكن من النا�س.

 3 .5االحتياجات
احتلت امل�س�ألة املالية ر�أ�س القائمة عند ال�س�ؤال عن احتياجات
منظماتهم� ،إذ �أ�شارت  ٪75من جمموعات املجتمع املدين �إىل
حاجتها �إىل مزيد من الدعم املايل .وجاء الدعم اللوج�ستي
مبا�شرة بعد التمويل ،حيث �أفادت  ٪71من املجموعات عن
حاجتها �إىل ات�صاالت الإنرتنت و�أجهزة الكمبيوتر والكامريات
واملكاتب و�سواها من �أ�شكال الدعم اللوج�ستي .ثم تلته احلاجة
�إىل الدعم يف بناء القدرات و�أوردته  ٪58من املجموعات،
و�أعقبته حاجة  ٪20من املنظمات خلدمات اال�ست�شارات
(ال�شكل .)18
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واملفارقة هنا ،هي التقليل من �ش�أن احلاجة �إىل بناء القدرات
نظ ًرا �إىل �أن  ٪97من املجموعات �أ�شارت �إىل م�صلحتها يف تلقي
التدريب على جمموعة وا�سعة من املوا�ضيع .يبينّ (ال�شكل )19
انخفا�ض احلاجة املذكورة �إىل بناء القدرات ،ويحتل التدريب
الإعالمي (مبا يف ذلك ال�صحافة) ر�أ�س القائمة  -حتى بني

احلمالت� ،إدارة املخاطر� ،إدارة املوارد الب�شرية وامل�ؤ�س�سية،
و�إدارة �ش�ؤون املجتمع املدين� .أما االكت�شاف املثري لالهتمام فهو
�أن بع�ض الأفراد من خمتلف جمموعات املجتمع املدين ا�ستفاد
من بع�ض مهارات الإدارة اال�سرتاتيجية التي تع ّلمها يف ور�شات
التدريب على املقاومة الالعنفية املقدمة من فريق "بدائل"

ال�شكل  :19احتياجات بناء القدرات كما حددته املجموعات قيد الدرا�سة
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ومن الالفت � ً
أي�ضا �أن يتب ّو�أ التدريب على املهارات الإدارية
ثاين �أكرب حاجة يف فئة بناء القدرات ،ورمبا يعك�س ذلك حر�ص
جمموعات املجتمع املدين على القيام بعملها على نحو �أكرث
فعالية وكفاءة .و�شملت املوا�ضيع املقرتحة� :إدارة امل�شاريع� ،إدارة

§«£îàdG

املجموعات التي ال يرتبط عملها بو�سائل الإعالم ب�أي �شكل من
الأ�شكال .وبعد املزيد من التدقيق� ،أ�شار النا�شطون �إىل حاجة
جمموعات املجتمع املدين �إىل �أن تتمتع بالقدرة على ت�سويق
نف�سها ب�شكل منا�سب من �أجل حت�سني فر�ص متويلهاُ .
وطرح
�سبب �آخر مثري لالهتمام يتعلق باملناف�سة الإقليمية ،حيث يرغب
الكثري من النا�شطني ت�سويق مناطقهم على �أنها من�سية ومهملة.
�إ�ضافة �إىل ما �أفاد به العديد من النا�شطني عن احلاجة امللحة
�إىل �إعالم وثائقي ك�أداة لإ�سماع �أ�صواتهم ومعاناتهم للعامل
اخلارجي ،على �أمل احل�صول على ت�ضامن ودعم �أقوى وم�ستقبل
�أف�ضل �إذا �سارت العملية االنتقالية على ما يرام.

لدعم �سبل عي�شه اخلا�صة عرب تخطيطه مل�شاريع منتجة للدخل.
ولي�س ذلك �إال داللة على حجم التحدي االقت�صادي الذي يواجهه
�أع�ضاء جمموعات املجتمع املدين يف املناطق غري اخلا�ضعة
ل�سيطرة النظام.
وجاء يف املرتبة الثالثة التدريب على ما ي�س ّمى "مو�ضوعات
خا�صة" .و�شملت هذه املو�ضوعات :مهارات البحث ،قيادة
احلمالت والإ�سعافات الأولية يف الرقة ،ال�سيا�سة ،العالج
َ
املواطنة وتدريب املدربني يف دير الزور� ،إنتاج
الفيزيائي،
و�إخراج الأفالم ،الكتابة ،التوثيق� ،أ�سلوب التنظيم املجتمعي
عندما تعمل جمموعات املجتمع املدين يف مناطق متنوعة.
و�شملت موا�ضيع التدريب الأخرى على �سبيل املثال ال احل�صر:
الريا�ضة ،املحا�سبة ،التعليم ،املو�سيقى ،التمثيل ،الطب،
الت�صميم ،حقوق املر�أة ،العمل يف ظل ظروف ال�صراع ،الدفاع
املدين.
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احتل مو�ضوع حقوق الإن�سان رابع �أعلى ت�صنيف ،مما يعك�س
على ما يبدو احلاجة امللحة �إىل ا�ستيعاب هذا املفهوم .وكان
ملحا ب�شكل خا�ص يف �إدلب.
طلب التدريب يف هذا املجال ً
و�أعقبته املو�ضوعات التالية :بناء ال�سالم ،املقاومة املدنية،
حل النزاعات .وتبو�أت هذه املو�ضوعات مرتبة عالية ال �سيما
يف حلب ،مبا يعك�س رمبا حجم الطغيان والت�سليح وال�صراع
هناك .وب�صورة عامة� ،أعربت جمموعات الدرا�سة عن االهتمام
بالتدريب على مهارات �أ�سا�سية مثل �صناعة القرار والتفاو�ض
واالت�صاالت ،مما ي�شري �إىل تزايد �أهميتها يف احلياة اليومية.
�أما العدالة االنتقالية وبناء الدولة والتخطيط فقد احتلت �أدنى
مرتبة يف قائمة الأولويات ،حيث مل ت ُِبد االهتمام بها �سوى قلة
من جمموعات املجتمع املدين.
من اجلدير باملالحظة �أن املجموعات رتّبت معظم املو�ضوعات
التدريبية املذكورة �أعاله على �أنها تعك�س حاجة القاعدة
ال�شعبية ،بينما يف احلقيقة �أن العديد من امل�صطلحات
امل�ستخدمة جديدة على ثقافة املجتمع املدين ال�سوري ،مما
ي�شري �إىل �أن االحتياجات املزعومة جرى و�ضعها بت�أثري من
املنظمات غري احلكومية الدولية ومقاربتها على �أ�سا�س امل�شروع
ويف �إطار توفري التدريب.
من املثري لالهتمام درا�سة املو�ضوعات التي احتلت �أعلى
املراتب بح�سب املناطق .يبينّ (ال�شكل  )20تركيز جمموعات
املجتمع املدين يف حلب جهودها ب�شكل �أ�سا�سي على بناء ال�سالم
واملقاومة املدنية ،بينما تُر ّكز تلك املوجودة يف دير الزور ب�صورة
�أ�سا�سية على التخطيط وبدرجة �أقل على ما ي�سمى املو�ضوعات
فين�صب الرتكيز على بناء الدولة
اخلا�صة� ،أما يف حماة
ّ
ّ
والعدالة االنتقالية وح ّل النزاعات ،ويف الرقة تُركز املجموعات
على املهارات الأ�سا�سية والتخطيط ،ويف �إدلب على املقاومة
املدنية وحقوق الإن�سان� .أما املجموعات العاملة يف حمافظات
متعددة ف�إنها تهتم ب�شكل خا�ص مبا ُي�س ّمى املوا�ضيع اخلا�صة
وبناء ال�سالم.
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 .6خامتة
رمبا الظاهرة الإيجابية الوحيدة التي ت�شهدها �سوريا اليوم،
هي �صعود جمتمع مدين دينامي ذي قاعدة �شعبية ،يختزن
�إمكانات قوية لإحداث تغيري �إيجابي م�ستوحى من مفاهيم
َ
واملواطنة .و�ساهم
العدالة وامل�ساواة واحلرية والدميقراطية
ظهور املجتمع املدين بالأ�صل يف احتواء عملية التفتت على �أ�س�س
�إثنية وطائفية و�سيا�سية و�أيديولوجية ،وي�ستمر اليوم يف ذلك على
الرغم من مناخ العنف ال�سائد .عالو ًة على �أنه هو من �سيع ّول
عليه عندما ت�سنح الفر�صة النتقال ناجز و�سلمي وبناء الدولة
والتنمية امل�ستدامة املتمحورة على الإن�سان.
حتاول اليوم جمموعات املجتمع املدين واحلركات االجتماعية
النا�شئة حدي ًثا يف �سوريا ،وت�شمل �شبكات ال�شباب وجلان
التن�سيق املحلية واملجال�س املحلية ومنظمات التوعية والتنمية
واحلركات املعنية باحلقوق� ،أن تقود التغيري نحو �سوريا حديثة
َ
باملواطنة وحوافزها
موحدة� .إن �شعورها حديث الن�شوء
متط ّورة ّ
ومثابرتها ،املقرتن مع بناها الهيكلية التي هي غال ًبا مرنة وفعالة
وتعددية  -التي تناق�ض هياكل املجتمع املدين ذات الرقابة
ال�صارمة والبريوقراطية والأيديولوجية والهرمية التي �سادت
قبل انتفا�ضة  – 2011ت�شري �إىل �إمكاناتها الكبرية للم�شاركة يف
هذا امل�سعى.
تدعم هذا التقومي �أد ّلة من �أر�ض الواقع م�شفوعة با�ستنتاجات
متما�سكة قوية ،ت�شري �إىل �أن غالبية املجموعات العاملة يف املناطق
غري اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام ال�سوري ت�ضع مفاهيم الإق�صاء
التقليدية وامل�ؤ�س�سات واملجموعات التي تدعمها مو�ضع ت�سا�ؤل
وحتاربها .وتو�صلنا انطال ًقا من نظرتها �إىل هويتها ودينامياتها
�إىل �أن هذه املجموعات لي�ست جميعها تقدمية ،ولكن الكثري منها
مييل �إىل املدنية والعمل ال�سيا�سي (مبعنى التزام احلوكمة القابلة
للم�ساءلة) ،وم�س�ؤولة اجتماع ًيا (تدعو �إىل نظام اقت�صادي
�شامل يحاكي تطلعات الفقراء ويوفر الفر�ص للجميع) ،وتعددية
(تطالب بالدميقراطية والعدالة وامل�ساواة واحرتام جميع
قطاعات املجتمع) ،ومهتمة بالتعاون على �صعيد التحدث عل ًنا
�ضد م�ضطهديها ب�صوت قوي موحد.
لكن الق�ضية احلا�سمة ال تزال تتمثل بااللتبا�س ال�شائع داخل
العديد من املجموعات ب�ش�أن هويتها ،وفهمها لتطور بع�ض
املفاهيم من قبيل الدميقراطية واحلرية وحقوق املر�أة وحقوق
الإن�سان والدولة املدنية .ويبدو �أن هذا االلتبا�س يخ�ضع

51

لال�ستغالل من قبل قوى متد ّينة مثل اجلماعات امل�سلحة املت�شددة
وتنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش" التي ت�ستلهم تطلعاتها
وم�صادرها من هويات ما قبل الدولة ،و�سيا�سات القوة واقت�صاد
احلرب والأجندات العابرة للحدود .وعلى ذلك ف�إن هذه القوى
جناحا من املجتمع الدويل يف تعزيز �أجنداتها ،يف الوقت
�أكرث ً
نف�سه الذي ت�شدد فيه القيود على املوارد املحلية ملجموعات
املجتمع املدين وتفاقم امل�شكالت التي تواجهها .وهذا ما يحيل
�إىل �ضرورة ا�ستمرار املجتمع الدويل يف اال�ستثمار يف حت�سني
املوارد املتاحة ملنظمات املجتمع املدين يف �سوريا (�أي :مواردها
الب�شرية ،دائرة �أن�صارها االجتماعية يف املجتمعات املحلية،
�شبكاتها ،العالقات والت�ضامن ،ابتكاراتها ،املرونة والقدرة
على ا�ستخدام التكنولوجيا اجلديدة� ،إمكاناتها يف تعبئة املوارد
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية) .كما �أنه يحيل � ً
أي�ضا �إىل
�ضرورة �أن يوفر املجتمع الدويل دع ًما �أف�ضل ملنظمات املجتمع
املدين مل�ساعدتها على تخطي م�شكالتها :قدرات غري كافية،
موارد مالية وتقنية ولوج�ستية حمدودة ،تفكك ال�سلطة ال�سيا�سية
الذي �أثار �صعود البنى الغا�شمة القمعية ون�شر انعدام الأمن على
نطاق وا�سع ،اقت�صاد احلرب الوح�شي ،الو�ضع الإن�ساين املرتدي،
احلرب الأيديولوجية رهينة تيار التطرف والتي يغذيها اجلهل
وهويات ما قبل الدولة ،عدم كفاية جهود التوا�صل والت�شبيك
التي تعوق متكني جمموعات املجتمع املدين ،ت�سيي�س امل�ساعدات
بهدف تعزيز الالمركزية وغريها من الأجندات غري املحلية التي
تتب ّناها بع�ض املنظمات الدولية.

 .7التو�صيات
 1 . 7تو�صيات ملجموعات املجتمع املدين ال�سوري
الرتكيز والتخ�ص�ص
ن�ش�أت معظم جمموعات املجتمع املدين تلقائ ًيا كجزء من الثورة،
وذلك �إما كر ّد فعل على حدث معني �أو ا�ستجابة حلاجة نا�شئة.
وكما �أظهرت بيانات البحث ،فقد تولىّ العديد من املجموعات
وظائف متعددة كانت يف معظم احلاالت غري مرتبطة �أو ذات
�صلة واهية ببع�ضها بع�ض ًا (مثال ذلك منظمة تعمل يف ال�صحافة
و�أعمال الإغاثة والتعليم والدعم النف�سي وبناء ال�سلم يف �آن م ًعا).
وبالنتيجة �أدى عدم الرتكيز يف العمل �إىل �إعاقة هذه املجموعات
عن التخ�ص�ص وتطوير �شخ�صيتها اخلا�صة �أو حتى املميزة.
كما جعل من ال�صعب على �أع�ضائها حتديد �أولويات �أن�شطتها،
و�إقناع اجلهات املانحة املحتملة بخرباتها وقدراتها على تنفيذ
م�شروع معني .لذلك ،يتعينّ على جمموعات املجتمع املدين البدء
باتخاذ خيارات ا�سرتاتيجية وتوحيد ر�ؤيتها ور�سالتها .وي�ساعد
التخ�ص�ص � ً
أي�ضا يف خف�ض تناف�س املجموعات على املوارد ،بينما
عمل كل منها يف جماله اخلا�ص مي ّكنها من التعاون والتوا�صل.
اال�ستثمار يف التطوير التنظيمي وبناء القدرات
مثلما حتتاج معظم جمموعات املجتمع املدين �إىل حتديد
وتوحيد ر�ؤيتها ور�سالتها ،ف�إنها بحاجة � ً
أي�ضا �إىل حت�سني هياكلها
التنظيمية و�آليات ت�شغيلها ،حيث ال ميكن على املدى الطويل لأي
منظمة �أن تعمل من دون هيكل وخطة ا�سرتاتيجية وا�ضحني.
وبالن�سبة �إىل املجموعات الهادفة �إىل بناء ما هو �أبعد من حركة
اجتماعية و�إىل م�أ�س�سة بناها الهيكلية ،ي�ساعد حتديد الأدوار
الوا�ضح على تخطي م�شكلة تقلبات الع�ضوية وت�سهيل ملء
ال�شواغر .ف�ضلاً عن �أن معظم املنظمات املانحة تطلب معلومات
عن الهيكل التنظيمي والتخطيط واملوازنات ال�سنوية� ،إذ �أن
تخطيط امل�شاريع املتما�سكة و�إدارتها ُيع ّدان من القدرات التي ال
غنى عنها للح�صول على متويل دويل.
حت�سني نقل املعرفة
تتلقى جمموعات من املجتمع املدين يف �سوريا حال ًيا تدريبات يف
جماالت متعددة يف الدول املجاورة على يد منظمات دولية و�/أو
منظمات �سورية .ويف �أغلب الأحيان يقوم �أحد نا�شطي منظمة ما
بح�ضور �إحدى ور�ش العمل ،ثم ينقل/تنقل ما تعلمه �إىل �أع�ضاء

منظمته �أو حتى �إىل خارجها .وهي ظاهرة �إيجابية بحد ذاتها
لكنها حتتمل بع�ض املخاطر ،لأن توفري التدريب من دون خربة
وتوجيه �سليم قد ي�ض ّر �أكرث مما ينفع .وبغية حت�سني نقل املعرفة
يجب على جمموعات املجتمع املدين �أن ت�سعى �إىل �إر�سال �أكرث
من �شخ�ص �إىل ور�ش العمل ،و�أن تطلب� ،إذا �سمح الو�ضع الأمني
بذلك ،جمموعة من مواد التدريب �أو �إجراء تدريب موازٍ يقوم
به مدرب حمرتف يف موقع عمل املنظمة .و�إذا تع ّذر التدريب
يف املوقع ،فلي�س بال�ضرورة �أن ي�أخذ نقل املعرفة �شكل حماولة
املتدربني العائدين تكرار التدريب الذي تع ّلموه� :إنها مهمة
لي�ست �سهلة على الإطالق ،وتكاد تكون م�ستحيلة بالن�سبة �إىل
املتدربني العائدين عدميي اخلربة .ومن املمكن �أن ت�أخذ بدلاً من
ذلك �شكل تقارير عن ور�شة العمل �أو عقد جل�سة متهيدية .قد
ت�ساعد هذه املقاربة جمموعات املجتمع املدين ك ّل على حدة يف
حتديد جمال التدريب الذي حتتاجه ،ويف تن�سيق طلبات التدريب
مع غريها من منظمات املجتمع املدين من �أجل حت�سني �آفاق
التدريب املتوفر.
احلد من عدم الثقة والنزاعات بني جمموعات املجتمع
ّ
املدين
من املمكن التقليل من عدم الثقة والنزاعات بني جمموعات
املجتمع املدين من خالل ال�شبكات والأن�شطة امل�شرتكة امل�ستمدة
من القيم امل�شرتكة واملوجهة نحو ال�صالح العام� .إ�ضاف ًة �إىل �أن
االلتزام بال�شفافية وو�ضع نظام م�ستقر لرفع تقارير منتظمة
وم�س�ؤولة للأع�ضاء وال�شركاء وامل�ستفيدين ُيعترب �أم ًرا بالغ
رئي�سا يف
الأهمية ،ال �سيما حني تلعب الأقاويل وال�شائعات دو ًرا ً
بناء �أو تدمري دائرة �أن�صار املنظمة و�سمعتها .كما يعترب عقد
االجتماعات ملواجهة هذه الق�ضية طريقة �أخرى للتغلب على
انعدام الثقة .وت�أخذ مثل هذه االجتماعات طاب ًعا ب ّنا ًء عندما
يتقابل النا�س وج ًها لوجه ملناق�شة هذه امل�شكلة ،ال �سيما �إذا
�ساعدهم و�سيط بارع.
نظ ًرا �إىل �أن الف�ساد �أحد العوامل التي تثري عدم الثقة ،فمن
امل�ستح�سن �إقامة نظام رقابة داخلي يعزز ال�شفافية يف تنفيذ
ح�سن يف الوقت نف�سه فر�صها يف احل�صول على
امل�شاريع ،و ُي ِّ
التمويل من املجتمع الدويل .و�أحد الأ�سباب التي متنع املنظمات
الدولية من منح التمويل هو عدم قدرتها على الدخول �إىل
�سوريا ،وبالتايل عدم قدرتها على مراقبة تنفيذ امل�شاريع� .أما
بالن�سبة �إىل احل ّد من ال�شائعات ،فمن ال�ضروري ت�شكيل فريق
من �أ�شخا�ص مدربني تدري ًبا منا�س ًبا قادرين على التحقيق فيها
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وجمع الأدلة والتوعية مبدى قدرة ال�شائعات البالغة على تق�سيم
املجتمع وال�ضرر الذي قد تلحقه بالعمل اجليد املن ّفذ.
الدفاع عن الق�ضايا املهمة
تُعترب جمموعات املجتمع املدين هذه خبري ًة بالأر�ض التي تعمل
عليها ،ولديها معرفة وا�سعة بال�ش�ؤون املحلية وتطوراتها وتفهم
احتياجات جمتمعها املحلي .ولذا ينبغي �أن ت�ستخدم هذه اخلربة
لإقناع اجلهات املانحة واملجتمع الدويل مبزايا و�صحة ق�ضاياها
بدلاً من تكييف �أهدافها متا�ش ًيا مع معايري دعم املانحني.
 2 .7تو�صيات للمجتمع الدويل
تعزيز بيئة مواتية ملنظمات املجتمع املدين
ينبغي �أولاً وقبل كل �شيء بذل كل جهد ممكن لإيجاد ح ّل �سيا�سي
من �ش�أنه �إنهاء احلرب يف �سورياُ .يعترب التو�صل �إىل ت�سوية
�سيا�سية بني النظام واملعار�ضة ت�سمح باال�ستقرار والعدالة
االنتقالية ذا �أهمية ق�صوى يف تهمي�ش املت�شددين وغريهم من
امل�ستفيدين احلاليني من اقت�صاد احلرب .ومن �أجل �ضمان عدم
تكرار العنف يف امل�ستقبل ،من الأهمية مبكان تطبيق نظام العدالة
االنتقالية ملعاجلة الأ�سباب االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
للأزمة ال�سورية التي تعود جذورها �إىل عقود عدة قبل انتفا�ضة
�آذار/مار�س .2011
بينما يدور التفاو�ض احلايل حول امل�صالح طويلة الأجل
للأطراف اخلارجية (ال�شبكات والأعمال واحلكومات) مما
يطيل �أمد اقت�صاد احلرب يف �سوريا ،ينبغي �أن تكر�س اخلطوة
الأوىل لفر�ض وقف �إطالق النار وتدابري حفظ ال�سالم .و ُيعترب
�إدراج جمموعات مت ّثل املجتمع املدين يف مفاو�ضات وحمادثات
ال�سالم ذا �أهمية حيوية هنا ،مع �ضرورة �أن يلعب املجتمع املدين
� ً
أي�ضا دو ًرا مواز ًيا ككيان قوي م�ستقل بحد ذاته ال ينتمي �إىل
النظام وال �إىل املعار�ضة ال�سيا�سية ممثل ًة باالئتالف� .إن �إ�شراك
املجتمع املدين مهم ال �سيما و�أن ا�ستبعاده ال�سابق هو ال�سبب
الرئي�س للأزمة احلالية.
خ�صي�صا لتلبية االحتياجات
تقدمي دعم م�صمم
ً
املحددة للمجتمع املدين ال�سوري
حتتاج املعلومات الواردة يف هذه الدرا�سة �إىل ا�ستكمال باملعرفة
واخلربات املحلية عرب الو�صول �إىل جمموعات املجتمع املدين
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داخل �سوريا� ،إذا �أردنا فهم واحرتام خ�صائ�ص املجتمع
املدين ال�سوري بال�شكل ال�صحيح .وت�صبح املنظمات املانحة
املزودة بتلك املعلومات املحددة قادرة على تكييف دعمها وفق
االحتياجات على الأر�ض بدلاً من اتخاذ اخليار الأ�سهل باالعتماد
على خرباء ومنظمات �أجنبية ال �صلة فعلية لها بالداخل ال�سوري.
ويف ما يلي املزيد من الن�صائح حول توفري الدعم املتكيف مع
احلاجات املحلية ملجموعات املجتمع املدين يف �سوريا.
االبتعاد عن الدعم على �أ�سا�س امل�شروع
�أقدمت قلة قليلة من املنظمات الدولية حتى الآن على توفري دعم
ملجموعات املجتمع املدين ال�سورية يف جمال بناء القدرات يتجاوز
امل�شاريع اجلاهزة على �أ�سا�س مو�ضوعات من قبيل :العدالة
االنتقالية ،توثيق انتهاكات حقوق الإن�سان ،حل النزاعات ،بناء
ال�سالم ،تنظيم املجتمع� ،أمن الإنرتنت ،و�سائل الإعالم .وحتى
عندما عر�ضت توفري تدريب متخ�ص�ص ،قلما تع ّدى التدريب
الأ�سا�سي ،وبالتايل فهو غري منا�سب لبناء كيان خربة م�ستدام
وقابل للمحاكاة داخل البلد .عالو ًة على �أن قلة قليلة جدً ا من
املنظمات ركزت �أن�شطتها يف بناء القدرات ل�صالح جمموعات
املجتمع املدين ال�سورية يف املجاالت التي احتلت �أعلى �أولوياتها
يف هذه الدرا�سة ،على �سبيل املثال مهارات الإدارة وخمتلف
املهارات الأخرى مما مل ت�شمله القائمة املذكورة �أعاله من
امل�شاريع اجلاهزة .ينبغي �أن يرتكز الهدف على بناء �صالت
م�ستدامة مع جمموعات املجتمع املدين ال�سورية للمراكمة على
التدريبات ال�سابقة وتوطيد اخلربات وخلق قدرات حقيقية بدلاً
من نهج "الك ّر والف ّر" ال�سائد حتى الآن والهادف بب�ساطة �إىل
�إ�شراك �أكرب عدد ممكن من املنظمات.
مراعاة الهوية واخل�صائ�ص املحلية ملجموعات املجتمع
املدين
�إن املعلومات الواردة يف هذه الدرا�سة عن الهوية االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ملجموعات املجتمع املدين املن�ش�أة
حدي ًثا وخ�صائ�صها من حيث النطاق اجلغرايف واحلجم والعمر
والتعليم واجلندر واحلالة ،ت�شري �إىل �أكرث الطرق كفاءة وفعالية
يف دعمها مما ي�سمح بزيادة مواردها �إىل �أق�صى حد وي�أخذ
باحل�سبان تطلعاتها ومعوقاتها.
ال �شك يف �أن واقع انعدام �إمكان ت�سجيل معظم جمموعات
املجتمع املدين ال�سورية يف �سوريا وكونها غري م�سجلة يف �أي
مكان �آخر يثري قل ًقا بال ًغا للمانحني .ولكن املجموعات التي تفكر

بالت�سجيل تواجه � ً
أي�ضا �صعوبات تتعلق مبلكية منظماتها وم�سائل
عملية �أخرى مثل فتح ح�ساب م�صريف نظ ًرا �إىل العقوبات الدولية
املطبقة حال ًيا على ال�سوريني .لذا ف�إن �أي اقرتاح يهدف �إىل
دعم جمموعات املجتمع املدين ال�سورية يت�ضمن �شرط حيازتها
على ت�سجيل ُيعترب مبثابة و�ضعها يف حالة دفاع عن النف�س
مفتوحا للو�سطاء الدوليني الذين يحظون بفر�صة
ويرتك امللعب
ً
احل�صول على متويل �أف�ضل بكثري من جمموعات املجتمع املدين
ال�سورية املحلية.

�أنحائها .وب�صورة عامة ،من ال�صحيح القول �أن هذه املجموعات
اكت�سبت الت�أثري الأكرب يف املناطق الأكرث فق ًرا والأقل تعلي ًما
حيث قاتل عدد كبري من ال�شباب يف العراق كجهاديني طيلة
العقد املا�ضي .تُدير هذه املجموعات املت�شددة حال ًيا يف املناطق
منهاجا ال
اخلا�ضعة ل�سيطرتها مدار�سها اخلا�صة التي تعتمد
ً
ي�ستند �إال �إىل �أيديولوجيتها ور�ؤيتها للإ�سالم ،يف حني تت�ص ّدى
بقوة جلهود املجموعات املدنية يف احلفاظ على�/أو �إعادة ت�أ�سي�س
�أي نوع من �أنواع التعليم الأخرى.

معرفة خ�صائ�ص وديناميات مناطق الداخل

مما ال �شك فيه �أن هذه املجموعات املت�شددة امل�سلحة وغريها من
امل�ستفيدين من اقت�صاد احلرب تحُ ّرم �أي �شكل من �أ�شكال التعليم
الذي يحمل يف طياته بذور حتقيق ال�سالم واال�ستقرار والتنمية،
لي�س يف �سوريا فح�سب ،بل يف املنطقة ب�أ�سرها .ونظ ًرا �إىل عدم
ذهاب ما يقرب من ن�صف الأطفال ال�سوريني �إىل املدر�سة حال ًيا
وخ�سارة ما يعادل � 35سنة من التنمية الب�شرية يف �سوريا حتى الآن
( ،)The Syrian Centre for Policy Research, 2013bال بد
جلهود �إعادة اال�ستثمار يف ال�سوريني عن طريق التعليم �أن تكون
قوية وخالقة ووا�سعة النطاق .ويف بع�ض احلاالت يعترب بب�ساطة
تزويد جمموعات املجتمع املدين ببع�ض املوارد الأ�سا�سية مثل
الكمبيوترات والإنرتنت واملناهج التعليمية فعالاً جدً ا على �صعيد
جهودها الرامية �إىل تعزيز التعليم وتكوين عقول نقدية.

على الرغم من الت�شابه العام ،لي�ست املناطق ال�سورية املختلفة
وجمموعات املجتمع املدين يف كل منها متجان�سة ،ولي�س لديها
املوارد وامل�شكالت ذاتها .ومثال ذلك االختالفات بني املجال�س
املحلية يف املناطق احلدودية القادرة على تعبئة موارد معينة
بحكم موقعها ،ولكنها تتعر�ض لهجمات �ضارية من املجموعات
املت�شددة امل�سيطرة على الأر�ض وتفر�ض قوانينها وتعليماتها،
نظ ًرا �إىل م�صلحتها يف ال�سيطرة على تلك املوارد (كما يف
الرقة) ،وبني نظرائها يف �أماكن �أخرى ال متتلك موارد حملية
ويتعني عليها االعتماد على الدعم اخلارجي ،ولكنها تتمتع بحرية
�أكرب يف ظل غياب ملمو�س ل�سيطرة املجموعات املت�شددة �إياها
(كما هو احلال يف العديد من مناطق حمافظة �إدلب).
التقومي الدقيق للمعلومات عن جمموعات املجتمع
املدين املحلية
من ال�سهولة مبكان �إ�ساءة فهم املعلومات ال�شحيحة املتاحة
عن �سوريا �إذا جرى تقوميها مبعزل عن فهم معمق للواقع على
الأر�ض� .أحد الأمثلة التي ُ�س ّلط عليها ال�ضوء يف هذه الدرا�سة
يتعلق مبوقفها (االهتمام �أو عدمه) من امل�شاركة ال�سيا�سية ور�ؤية
النظام االقت�صادي املقبل يف �سوريا الذي عبرّ ت عنه جمموعات
املجتمع املدين املحلية .ت�شري الإح�صاءات� ،إذا �أُ َ
خذت ب�صورة
منعزلة� ،إىل تف�ضيل وا�سع النطاق ملجتمع مدين غري �سيا�سي
وديني وليربايل جديد .ولكن مناق�شة املجموعات على الأر�ض
ت�شري بقوة �إىل تف�ضيل عام ملجتمع مدين مييل �إىل ال�سيا�سة
�أكرث وغري ديني (حاملا ُيفهم امل�صطلح على نحو �أف�ضل) ونظام
اقت�صادي منا�صر للفقراء.
اال�ستثمار يف التعليم والتفكري النقدي
�إن احلالة التي ت�ستدعي املزيد من الدرا�سة هي الطريقة التي
دخلت فيها املجموعات املت�شددة �إىل �سوريا وانت�شرت يف جميع

دعم بناء امل�ؤ�س�سات وال�شبكات
حتتاج �أي جهود لبناء الدولة امل�ستقبلية يف �سوريا �إىل معاجلة
العقبات امل�ؤ�س�سية على طريق �إن�شاء م�ؤ�س�سات حديثة وم�س�ؤولة
و�شفافة ،والت�أكد من �أن هياكل الإدارة اجلديدة حت ّد من االنق�سام
والت�شرذم على �أ�س�س �إقليمية �أو �إثنية و�/أو طائفية .ولذا ينبغي
على اجلهات املانحة واملجتمع الدويل �إيالء �أولوية مت�ساوية لدعم
بناء القدرات امل�ؤ�س�سية من جهة ،وتعزيز املوارد املالية والتقنية
واللوج�ستية التي حتتاجها جمموعات املجتمع املدين واملجال�س
املحلية لتخطيط ا�سرتاتيجي وم�ستدام �أكرث فعالية من جهة
�أخرى .وعلى كل هذا الدعم �أن ي�أخذ يف االعتبار �ضرورة زيادة
خ�ضوع جميع منظمات املجتمع املدين للم�ساءلة ،و�أن تت�صف
ب�شفافية �أكرب و�أن يتنامى لديها ح�س �أقوى باملُلكية .وبعبارة
�أخرى ،يجب تقدمي الدعم لكل من املجال�س املحلية ومنظمات
املجتمع املدين الأخرى� ،شريطة �ضمان �أن تخ�ضع �سلطة املجال�س
لرقابة فعالة من املجموعات عرب و�ضع �إجراءات م�ساءلة حمددة.
عالو ًة على ذلك ،ينبغي ت�شجيع توا�صل جمموعات املجتمع املدين
مع بع�ضها بع�ض ًا  -رمبا عن طريق �شروط التمويل -بهدف تعزيز
ح�س الت�ضامن وال�صوت اجلماعي وم�ستوى الت�أثري.
ّ
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حت�سني املعلومات عن �سوريا يف و�سائل الإعالم الرئي�سة
"�أوقفوا القتل ،نريد �أن نبني وط ًنا لكل ال�سوريني" هو �شعار
ال�سالم املعروف الذي �أطلقته ولوحت به مكتو ًبا على الفتة امر�أة
�شابة �أمام جمل�س ال�شعب (الربملان) يف ربيع  ،2012تطور الأمر
بعد ذلك �إىل حملة وطنية لبناء ال�سالم ال تزال ن�شطة حتى اليوم.
ولكن و�سائل الإعالم الدولية جتاهلت هذا احلدث وخلفياته �إىل
حد كبري ،يف ما بدا �أنه تركيز منها على التطورات الع�سكرية يف
�سوريا فقط ،ومفاقمة بالتايل ال�صراع اجلاري� .أفاد �صحافيون
�سوريون ون�شطاء جمتمع مدين �أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية على
ا�ستعداد لدفع مبالغ هائلة لأية �أخبار تردها عن التطورات
الع�سكرية ،غري �أن ال�صحافيني املحرتفني وال�صحافيني املواطنني
ون�شطاء جمموعات املجتمع املدين يجدون �صعوبة يف التفاو�ض
مع �أية و�سيلة �إعالمية لتغطية �أن�شطة املجتمع املدين ،حيث ناد ًرا
ما تظهر �أخبارهم على القنوات التلفزيونية وال�صحف البارزة.
يف �سياق ثقافة العنف التي ت�ستحوذ على اهتمام و�سائل الإعالم
الرئي�سة كجانب وحيد من �سوريا املعا�صرة ،تت�ضاءل حوافز دعم
و�إظهار الت�ضامن مع املجتمع املدين ال�سوري� .إذا كان مطلو ًبا
عك�س هذا االجتاه ،فال بد لو�سائل الإعالم الدولية �إيالء املزيد
من التغطية للتفاعل الإن�ساين على الأر�ض ،والأ�شياء املذهلة التي
ينجزها وي�ستمر يف �إجنازها املجتمع املدين ال�سوري رغم كل
ال�صعاب .وينطبق الأمر نف�سه على البحث الأكادميي .ف�إذا ازداد
حجم ما ُيعرف عن احلركات االجتماعية مثل جمموعات املجتمع
املدين يف �سوريا ،فمن الأ�سهل بكثري ح�شد املوارد الالزمة جلعلها
�أكرث كفاءة وفعالية وا�ستدامة.
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حول امل�ؤلفات
رنا خلف :باحثة وم�ست�شارة يف جمال التنمية يف بالد ال�شام .تتمحور �أبحاثها حول النزاعات ،احلكم ،املجتمع املدين ،ال�شباب وال�سالم
النيوليربايل يف املناطق غري اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام يف �سوريا .رنا حالي ًا باحثة زميلة يف مركز الدرا�سات ال�سورية يف جامعة �سانت
�آندروز.
عال رم�ضان :م�ؤ�س�سة ومديرة م�شروع "بدائل" .ترتكز خربتها يف جمال حقوق الإن�سان ،حتويل النزاعات وبناء ال�سالم يف �سوريا� ،إىل
جانب العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي بني الالجئني يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .عال ع�ضو يف جلنة
متابعة مبادرة الن�ساء ال�سوريات من �أجل ال�سالم والدميقراطية.
فريديريكه �شتوالي�س :حتمل درجة املاج�ستري يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية و�شهادة الدكتوراه يف الدرا�سات �شرق الأو�سطية .عملت
كم�ست�شارة يف م�ؤ�س�سات �سورية وعاملية يف دم�شق يف جمال التنمية الريفية ،ودعم الن�ساء وال�شباب .منذ عام  2012تدير م�شروع �سوريا
يف م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت.
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