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مل ّخص
عرض ـةً للمعانــاة مــن
تجــارب المجتمــع المدنــي الســوري فــي العمــل ضمــن البيئــات المختلفــة والمتغيــرة ،تجعــل منــه ُ
ب وقيــو ٍد مختلفــة
ثغــرات فــي تنفيــذ العمــل ،بســبب العوامــل المختلفــة التــي يمــارس نشــاطه ضمنهــا ،مــن عزلـ ٍة واســتقطا ٍ
األشــكال ،يفرضهــا واقــ ٌع سياســي ومجتمــ ٌع دولــي ،إضافــةً إلــى مجتمــع مانحيــن يقــدّ ُم الخدمــات والدعــم بنــا ًء علــى
المصالــح غالبــاً ،لكــن رغــم كل مــا ســبق تميّــزَ ت التجــارب معظــم األحيــان باإلبداعيــة واالبتــكار فــي البحــث عــن
الحلــول المناســبة ،وهيكلتهــا لتكــون أكثــر مالئمــة ،وانفــرد المجتمــع المدنــي الســوري بديناميكيتــه ســريعة االســتجابة
مــر األزمــ ِة الســورية ،بعــد تراكــم
األول مــن ُ
للمتغيــرات أغلــب األوقــات ،خاصــةً فــي النّصــف الثّانــي مــن العقــد ّ
ع ِ
الخبــرات والتجــارب المختلفــة.
ت َســت َخد ُم الدراســة المنهــ َج الوصفــي فــي دراســة واقــع المجتمــع المدنــي الســوري والممارســات الفُضلــى ،مــن خــال
البحــث الوصفــي فــي دراســة وتحليــل أربعــة محــاور ،وتحليــل الســياق فــي كل منهــا ،وتحديــد أفضــل الممارســات
التــي قامــت بهــا المنظمــات المدنيــة فــي االســتجابة لالحتياجــات المجتمعيــة ،واســتخالص مجموعــة مــن النتائــج ،وتقديــم
صــة ،بــكل محــور علــى ِح ـدَةٍ مــع تقديــم نتائــج بحثيــة وتوصيــات عا ّمــة للدراســة كاملــة.
مجموعــة مــن التوصيــات الخا ّ
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مقدمة
ـارس المواطنــون والمواطنــات حقوقهــم الفرديــة ،إضافـةً إلــى عضويتهــم فــي
تتض ّمــنُ مبــادئ الديمقراطيــة الحديثــة أن يمـ َ
الكيــان الــذي يســمى الدولــة ،فينتســب األفــراد إلــى الكيانــات السياســية لممارســة حقوقهــم السياســية ،لكــن ال تكــون الكيانات
السياســية قــادرة علــى تغطيــة الحاجــات المجتمعيــة والفرديــة بشــكل كامــل ،والبـدَّ مــن وجــود كيانــات ومؤسســات مدنيــة
ـارس مهامهــا بهــدف تحقيــق غايــة مجتمعيــة تعــودُ بالنفــع العــام علــى
غيــر متحزبــة وغيــر سياســية وال تتبــع للحكومــة ،تمـ ُ
المواطنيــن ،وهــذا مــا يسـ ّمى بالمجتمــع المدنــي والكيانــات المدنيــة ،وال يوجــد مــا يمنــع األفــراد مــن االنتســاب للكيانــات
السياســية والكيانــات المدنيــة فــي ذات الوقــت ،إذ يختلــف الــدور الوظيفــي الــذي يقــوم بــه الفــرد أثنــاء وجــوده فــي كل
ق عليــه
منهمــا .اختلفــت تعريفــات المجتمــع المدنــي ومنظماتــه ،إذ يــكاد القــو ُل ممكن ـا ً بعــدم وجــود تعريــفٍ جامــع و ُمتَّفَ ـ ٍ
حــول مفهــوم المجتمــع المدنــي ومنظماتــه ،نتيجـةَ المســاح ِة الواســعة التــي تتضمنهــا التعاريــف المختلفــة ،ويمكننــا وضــع
تعريــف اصطالحــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري فــي معــرض هــذا ال ُكتيّــب علــى أنهــا :الكيانــات أو المؤسســات
أو التنظيمــات التطوعيــة ،غيــر الحكوميــة وغيــر ال ُم ّ
ـارس نشــاطات
تحزبــة ،التــي ال تســعى للوصــول إلــى الســلطة ،وتمـ ُ
ســلمية غيــر مســلحة ،بهــدف تحقيــق مصالــح فئــة اجتماعيــة ُمعيّنــة أو مصالــح شــعبية عامــة ،تصــبُّ فــي حقــل المصلحــة
العامــة.
ي ،عــاد المجتمــع
بعــد عقــود مــن غيــا ِ
ب ِ
دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســورية واقتصارهــا علــى الشــكل الجمعيّاتـ ّ
المدنــي للظهــور ُمجــددا ً بفضــل حــراك آذار (مــارس)  ،2011فــي ســياق هــذا الحــراك بــدأت منظمــات المجتمــع المدنــي
ـت ســنوات علــى انطــاق الحــراك حتــى عــام  ،2017عددهــا
ـور والتّنامــي بشــك ٍل ُمكثّــف ،ليتجــاوز عددهــا بعـدَ سـ ّ ِ
الظهـ َ

خــال نصــف قــرن مــن  1959وحتــى  .2010تعــددت أســباب ظهــور هــذه المنظمــات ،فمنهــا مــا ظهــر لغايــا ٍ
ت مرتبطــة
بالعنــف الناشــئ ،مثــل توثيــق االنتهــاكات واإلغاثــة بجميــع أشــكالها ،ومنهــا مــا ظهــر لغايــات مرتبطــة بتأميــن فــرص
ـكار ال ُمحافَ َ
ظتيــن ال ُكبريَيــن دمشــقَ وحلــب لهــذه
عمــل للشــباب الهــارب خصوص ـا ً فــي دول الجــوار ،كمــا انكســر احتـ ُ
ـر فــي دو ِل الجــوار وفــي أغلــب محافظــات ســورية ،باســتثناء الرقــة وديــر الــزور الخاضعتيــن لســيطرة
المنظمــات ،لتنتشـ َ
تنظيــم داعــش ،حيــث كان عــدد المنظمــات فيهمــا قليـ ٌل جــدا ً حتــى عــام  ،2017بســبب اضطهــاد وقمــع التنظيــم لمنظمــات
المجتمــع المدنــي ومــن يعمــ ُل فيهــا ،كذلــك بــدأت هــذه المنظمــات تشــكي َل شــبكا ٍ
ت وتحالفــات تســاعدها فــي عمليــات
المناصــرة وتنســيق االســتجابة ،وتجاوزتهــا إلــى ح ـ ِدّ تشــكيل رابطــة لهــذه الشــبكات ُمجتمعــة(.)1
ظهــر المجتمــع المدنــي الســوري فــي بيئـ ٍة محفوفــة بالتحديــات والمخاطــر والتغيُّــرات ،بهــدف تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية
واإلنمائيــة المتناميــة علــى أرض الواقــع ،منــذ حــراك الشــعب الســوري عــام  2011والحــرب التــي تلتــه ،ورغــم التطورات
العســكرية والسياســية واإلنســانية ،وتبايــن اآلليــات المحليــة واإلقليمية،

 1زيدون الزعبي ،منظمات المجتمع المدني السورية الواقع والتحديات ،مواطنون ألجل سوريا ،2017 ،ص .6
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وطــورت قدراتهــا التنظيميــة ،واكتســبت ثقــةَ المجتمــع الدولــي ،وســلّطت
نمــت منظمــاتُ المجتمــع المدنــي الســورية،
َّ
الضــوء علــى التحديــات التــي تواجههــا وعلــى احتياجاتهــا وأولوياتهــا ،إذ عملــت هــذه المنظمــات فــي مجــاال ٍ
ت متنوعــة
منهــا :االســتجابة لحــاالت الطــوارئ وخدمــات المعونــة ،والتعليــم والصحــة وتمكيــن الشــباب والنســاء ،وحقــوق اإلنســان
وبنــاء الســام.أجرت منظمــة إمباكــت ( )IMPACTللبحــث والتطويــر فــي المجتمــع المدنــي سلســلةً مــن الدراســات
لتحديــد الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي الســوري ،وح ـدّدَ أكثــر مــن  800جهــة عــام  ،2015فيمــا انخفــض عــدد
الجهــات الفاعلــة والناشــطة فــي المجتمــع المدنــي عــام  2019إلــى مــا يزيــد علــى  500بقليــل ،ورغــم ّ
الطفــرة فــي عــدد
الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي الســوري منــذ عــام  ،2011ال يــزال هنــاك قيــود تحيــط بال َحيّـ ِـز المدنــي نتيجــة القمــع
صــراع العنيــف والمديــد ،والتطــورات السياســية والعســكرية ،وتغيُّــر هيــاكل الحكــم المحلّــي ،إلــى جانــب
السياســي ،وال ّ
وجــود سياســات تقييديــة للمانحيــن وانقطــاع التمويــل ،ونقــص المــوارد التقنيــة واللوجســتية ،والعقوبــات االقتصاديــة،
حيـ ُ
ـث أدّى كل مــا ســبق إلــى تقييــد أنشــطة العمــل المدنــي ،وغيــاب الجهــات الفاعلــة(.)2
ـري عــام  ،2016ت َبعــه بحـ ٌ
ـث صــادر عــن منظمــة إمباكــت أن تــوزع المنظمــات المدنيــة الســورية
بيّــن مس ـ ٌح ُمع ّمــق أُجـ َ
وفــق مناطــق الســيطرة كان كاآلتــي 395 :فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة بنســبة  44بالمئــة ،تليهــا  206خــارج ســورية
بنســبة  23بالمئــة ،ث ـ َّم  170فــي مناطــق ســيطرة اإلدارة الذاتيــة بنســبة  19بالمئــة ،وأخيــرا ً  126فــي مناطــق ســيطرة
ـدر التنويــه أن النســب واألرقــام
الحكومــة الســورية بنســبة  14بالمئــة ،كمــا يوجــد  8منظمــات لــم يُ َحـدَّد مــكان عملهــا .يجـ ُ
غيــر دقيقــة ،بســبب صعوبــة الوصــول إلــى جميــع المنظمــات مــن جهــة ،وهشاشــة وضــع المنظمــات الــذي يشــهد زوال
ـتمر ،إذ بيَّنــت الدراســة أيض ـا ً أن أكثــر مــن  91بالمئــة مــن المنظمــات تأسســت بعــد العــام
وتأســيس بعضهــا بشــكل مسـ ّ
 ،2011علمـا ً أن عــدد المنظمــات قبــل بدايــة الحــراك فــي ســورية عــام  ،2011بلـ َغ  1074جمعيــة وفقـا ً لتقاريــر وزارة
ي الخيــري مثــل :دور األيتــام ومســاعدة الفقــراء،
الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،اتّخ ـذَ طابعهــا العــام الشــكل الجمعيّات ـ ّ
ســة قبــل عــام  2011كان  59منظمــة ،وهــذا الرقــم يــد ُّل علــى أن العديــد
بينمــا عــدد المنظمــات المشــمولة بالمســح وال ُمؤ َّ
س َ
مــن المنظمــات أُغلقَـ ْ
ـاف إلــى مــا ســبق وجــود العديــد مــن المنظمــات فــي مناطــق
ـت بعــد بدايــة الحــراك الســوري ،يضـ ُ
()3
الحكومــة الســورية ،مــا يجعــل الوصــول إليهــا صعبـاً ،بالتالــي فــإن الرقــم الحقيقــي يبــدو أكبــر مــن ذلــك.

يمكن تقسيم قطاعات العمل االجتماعي تبعا ً لعدد المنظمات العاملة به إلى ثالثة أقسام رئيسية(:)4
قطــاع الخدمــات االجتماعيــة الــذي اســتحوذ علــى النســبة األعلــى بيــن قطاعــات العمــل فــي منظمــات المجتمــع
.1
المدنــي الســورية ،حيــث ينــدرج تحتـهُ مــا يقــارب  349منظمــة تعمــل فــي :العنايــة باألطفــال ،شــؤون وخدمــات المــرأة،
رعايــة األســرة ،دعــم ذاتــي وخدمــات شــخصية واجتماعيــة ،رعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة ،شــؤون وخدمــات
البالغيــن ،رعايــة المســنين ،باإلضافــة إلــى القطاعــات التــي تعمــل علــى إغاثــة الالجئيــن ،والمالجــئ ،والطــوارئ والتدخــل
الســريع والســيطرة علــى الكــوارث ،والصيانــة.

 2خلود منصور ،العقوبات االقتصادية والتقييد المالي :تحديات إضافية للحيز المدني المحدود في سوريا ،دولتي ومركز القاهرة لحقوق اإلنسان ،تموز  ،2020ص .5
 3زيدون الزعبي ،منظمات المجتمع المدني السورية الواقع والتحديات ،مرجع سابق ،ص .16
 4زيدون الزعبي ،منظمات المجتمع المدني السورية الواقع والتحديات ،مرجع سابق ،ص .20
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القطاعــات متوســطة التكــرار التــي تض ـ ُّم :قطاعــات العمــل ال ُمتعلّقــة بالتعليــم واألبحــاث  157منظمــة ،التنميــة
.2
واإلســكان  151منظمــة ،الثقافــة واإلبــداع  146منظمــة ،الص ّحــة  125منظمــة.
قطاعــات القانــون والمناصــرة والسياســة  175منظمــة ،البيئــة  18منظمــة ،الدِّيــن  7منظمــات ،الجمعيــات
.3
المهنيــة واالتحــادات  6منظمــات ،المانحــون ووســطاء دعــم العمــل التطوعــي  1منظمــة ،ثــ ّم قطاعــات أخــرى.
يمكــن القــول إن البيئــة الســورية المتغيّــرة باســتمرار علــى الصعيــد السياســي والعســكري واالقتصــادي ،ســلّطت الضــوء
علــى ضعــف مســتوى أداء وفاعليــة دور منظمــات المجتمــع المدنــي علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،فــكان واقــع عمــل
ّ
المنظمــات مختلفـا ً بيــن وقـ ٍ
ت وآخــر ،وبيــن منطقـ ٍة جغرافيّــة وأخــرى ،وكان علــى المنظمــات المدنيــة الســورية أن تبحــث
عــن أفضــل الممارســات فــي االســتجابة للحاجــة المجتمعيــة ،والتحديــات التــي تواجههــا أثنــاء ممارســة النشــاط المدنــي،
كمــا لعــب الواقــع الســوري دورا ً فــي التأثيــر علــى ديناميكيــة تلــك المنظمــات وممارســتها نشــاطها المدنــي ،إذ رصــدت
ـاش مر ّكــزة مــع
دولتــي هــذه اإلشــكالية مــن خــال عمليــة المالحظــة ،وســعت إلــى البحــث فيهــا ،فأجــرت عـدّة جلســات نقـ ٍ
عــد ٍد مــن ممثلــي المنظمــات المدنيــة الســورية الفاعلــة علــى األرض ،بهــدف دراســة هــذه اإلشــكالية مــن الناحيــة النوعيــة
وتحليلهــا ،وبعــد جلســات النقــاش المر ّكــزة ودراســة الوثائــق والمالحظــة ،تبيَّــنَ أن هنــاك أربعــة محــاور أساســية ،تلعــب
الــدور الرئيــس فــي رســم إطــار عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي ،وتؤثــر بشــكل مباشــر علــى مســار العمــل المدنــي
الســوري هــي :المشــاركة المدنيــة ،الحشــد والمناصــرة ،التمويــل والتخطيــط المالــي ،مســاحة العمــل.

شـعّبة والمتزايــدة ،التــي تتعلّـ ُ
ـق
علــى صعيــد التخطيــط المالــي ،يواجــه المجتمــع المدنــي الســوري كثيــرا ً مــن العوائــق ال ُمت َ َ
بواقــع التمويــل وتحدياتــه كعنصــر أساســي الســتدامة عمــل المنظمــة ،وقدرتهــا علــى تنفيــذ أنشــطتها وبرامجهــا بالشــكل
المطلــوب ،والوصــول إلــى الشــرائح المســتهدفة ،حيــث َوج ـدَت منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري نفســها أمــام ثُلَّ ـ ٍة
ـب منهــا البحـ َ
ـث فــي وضــع حلــول عمليــة وفعَّالــة قابلــة
متنوعــة مــن التحديــات والخيــارات فــي ســياقات مختلفــة ،مــا يتطلَّـ ُ
للتنفيــذ اســتجابةً للظــروف القائمــة ،وتأتــي أهميــة البحــث فــي التمويــل كعنصــر أساســي مــن عناصــر اســتدامة عمــل
المنظمــة ،وقدرتهــا علــى تنفيــذ أنشــطتها وبرامجهــا بالشــكل المطلــوب ،والوصــول إلــى الشــرائح المســتهدفة ،كمــا يُعتبــر
التمويــل مــن العوائــق الكبيــرة والمتزايــدة التــي يواجههــا المجتمــع المدنــي الســوري عام ـا ً بعــد آخــر.
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فــي محــور المناصــرة ،يمكــن القــول إن الحيــاة المدنيــة الســورية قبــل عــام  ،2011لــم تشــهد وجــود حمــات مناصــرة
بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة ،وال يــزال حضــور المفهــوم اصطالحيــا ً وفعليــا ً ضعيفــا ً حتــى اليــوم فــي المشــهد المدنــي
الســوري ،خاصـةً علــى المســتوى المحلــي والوطنــي ،باإلضافــة إلــى عــدم وجــود تغطيــة إعالميــة حقيقيــة وفعّالــة لحمالت
المناصــرة ،مــن قبــل وســائل اإلعــام المرئيــة والمســموعةّ ،إل إذا كانــت الحمــات تســاه ُم فــي دعــم المواقــف السياســية
ـى مختلف ـا ً عــن طبيعتهــا وروحهــا ،فــي
للقــوى المســيطرة علــى أرض الواقــع ،مــا َجع ـ َل حمــات المناصــرة تأخــذ منحـ ً
صنَّــاع القــرار مــن أجــل تغييــر سياسـ ٍة عامــة اســتجابةً لمطالــب شــعبية ،نحــو منحــى آخــر يحقــق
الحشــد والضغــط علــى ُ
رضــا الســلطات ،وصنــاع القــرار عــن موضــوع الحمــات كــي يت ـ َّم تنفيذهــا.
بالنظــر إلــى بيئــة عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية ،يبــدو جليّـا ً مســتوى المخاطــر التي تعمــل المنظمــات ضمنها،
وال يمكــن تجاهـ ُل أهميــة وضــرورة أن تكــون المنظمــات قــادرة ً علــى التعامــل مــع هــذه المخاطــر بالشــكل األنســب ،بهــدف
تجاوزهــا بأشــكالها المختلفــة الداخليــة والخارجيــة ،وســواء كانــت أمنيــة أو قانونيــة أو ميدانيــة أو اجتماعيــة أو تقنيــة أو
غيرهــا .إذ طـ ّـورت المنظمــات علــى مــدار الســنوات الفائتــة آليــات واســتراتيجيات مختلفــة ،لتحديــد المخاطــر والتعامــل
معهــا وإدارتهــا ،مــن أجــل التخفيــف منهــا وتأميــن مســاحة عمــل آمنــة ومســتقرة قــدر اإلمــكان.

إشكالية الدراسة
ـر حالــة عــدم االســتقرار ووجــودُ بيئــا ٍ
ت ســريعة التغيّــر فــي ســورية علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي ،وذلــك
تؤثّـ ُ
مــن ناحيــة مســتوى المشــاركة المدنيــة وأشــكالها والمســاحة اآلمنــة لهــا ،كمــا تلعــب دورا ً فــي تأطيــر قدرتهــا علــى رســم
سياســاتها الماليــة واســتدامتها ،باإلضافــة إلــى تقييــد الــدور الرئيســي للمجتمــع المدنــي فــي الحشــد والمناصــرة ،مــا يقــود
إلــى اإلشــكالية البحثيــة فــي مــدى اســتجابة المنظمــات المدنيــة للواقــع الســوري وتأثُّرهــا بــه ،وقدرتهــا علــى الوصــول
إلــى أفضــل الممارســات الســتمرار نشــاطاتها بفاعليــة وكفــاءة ،خــال فتــرة مــا بعــد بدايــة األزمــة الســورية عــام .2011
تقارب الدراسة عدّة تساؤالت فرعية حول اإلشكالية الرئيسية:
1-

ما هو واقع عمل منظمات المجتمع المدني السوري؟

2-

ما هي التحديات التي تواجهُ منظمات المجتمع المدني السوري؟

3-

كيف اختيرت الممارسات واآلليات لممارسة العمل المدني؟

أهمية الدراسة
تنبـ ُع أهميـةُ الدراســة باعتبارهــا دراســة بحثيــة نوعيّــة األســلوب ،تهــدف إلــى تحليــل النشــاط المدنــي للمنظمــات المدنيــة
الســورية علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،مــن منظــور المحــاور الرئيســية األربعــة التــي ترســم إطــار العمــل المدنــي:
المشــاركة المدنيــة ،الحشــد والمناصــرة ،التمويــل والتخطيــط المالــي ،مســاحة العمــل.
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كمــا تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن تحليــل واقــع المجتمــع المدنــي الســوري ،مــن منظــور ك ّل واحـ ٍد مــن المحــاور األربعــة
الســابق ذكرهــا علــى ِحـدَة ،وتحليــل التحديــات التــي واجهــت المنظمــات المدنيــة ،والممارســات الفُضلــى التــي اتبعتهــا فــي
التعامــل مــع الواقــع والتحديــات ،وتنفيــذ أنشــطتها المدنيــة ،وطــرح التوصيــات التــي قدمتهــا المنظمــات المدنيــة حســب
ّ
القطــاع وأصحــاب المصلحــة.

أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى نشــاط المجتمــع المدنــي الســوري ،وتقديــم دراســة وصفيــة مــن منظــور المحاور
األربعــة األكثــر تأثيــرا ً فــي العمــل المدنــي :المشــاركة المدنيــة ،الحشــد والمناصــرة ،التمويــل والتخطيــط المالــي ،مســاحة
العمــل .باعتبارهــا المفاصــل التــي ترســم إطــار عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،بهــدف
تحليــل ســياق عملهــا ،ودراســة تجاربهــا الناجحــة ،ومحاولــة تعميمهــا وتطبيــق المناســب منهــا حســب الســياقات المختلفــة.

منهجية الدراسة
تســتخدم الدراســة المنهــج الوصفــي فــي تحليــل واقــع المجتمــع المدنــي الســوري ،وتحديــد أفضــل الممارســات ،مــن خــال
البحــث ودراســة التجــارب المدنيــة فــي أربعــة محــاور رئيســة ،ترســم إطــار العمــل المدنــي الســوري كمــا هــي علــى أرض
الواقــع ،دون إدخــال المتغيــرات أو دراســة عوامــل التغيــر التــي تحــدث ،فال ُكتيّــب يبحــث فــي ماهيّــة المحــاور األربعــة ،وال
يبحــث فــي الناحيــة الكميــة ،مــع اتبــاع أدوات البحــث النوعــي مثــل :مجموعــات النقــاش المركــزة ،والمقابــات النوعيــة،
ودراســة الوثائــق والمالحظــات المباشــرة للباحثيــن .إذ تــم تقســيم الدراســة إلــى أربعــة محــاور ،بحيــث يتنــاول كل محــور
دراســة الســياق المحلــي والعقبــات والعوائــق التــي تواجــه المجتمــع المدنــي ،وتحليــل ودراســة التجــارب الفضلــى التــي
مارســتها منظمــات المجتمــع المدنــي فــي إطــار كل محــور ،ليتــم فهــم ســياق عمــل المجتمــع المدنــي مــن منظــور المحــاور
األربعــة اآلتيــة ،التــي تســاهم فــي تصميــم ورســم إطــار عمــل المجتمــع المدنــي الســوري:
المحور األول :المشاركة المدنية.
المحور الثاني :مساحة العمل المدني.
المحور الثالث :الحشد والمناصرة.
المحور الرابع :التخطيط المالي واالستدامة المالية.

كمــا جــرت دراســة وتحليــل الســياق الســوري فيمــا يخــص كل محــور مــن المحــاور األربعــة ،وتحديــد العوائــق التــي
تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري ،وتحليــل أفضــل الممارســات ال َمرعيّــة فــي كل محــور واســتخالص مجموعــة
مــن النتائــج ،وتقديــم مجموعــة مــن التوصيــات.
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المصدر األولي للبيانات:
.1

مجموعات النقاش ال ُمر َّكزة مع ممثلي المنظمات.

.2

دراسة الوثائق المكتبية.

.3

المقابالت النوعية ال ُمع َّمقة مع ممثلي المنظمات ،واتباع أساليب األسئلة شبه المغلقة.

المصدر الثانوي للبيانات:
الدراسات واألبحاث السابقة.

العيّنة البحثية
ـرق
تشــمل العينــة البحثيــة الكيانــات المدنيــة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،ســواء كانــت منظمــات أو مبــادرات أو فِـ َ
ُمر َّخصــة أو غيــر ُمر ّخصــة ،لكنهــا معروفــة االســم ومح ـدّدة طريقــة التواصــل ،ولــم تشــمل العينــة:
-

المنظمات الدولية.

-

المنظمات الحكومية.

-

المنظمات شبه الحكومية.

-

المجالس المحلية.

-

النقابات والمنظمات الشعبية مثل :منظمة طالئع البعث ،أو اتحاد الطلبة ،أو اتحاد شبيبة الثورة.

كذلك أجريت المقابالت والنقاشات التالية:
 12مجموعــة نقــاش مر ّكــزة مــن قبــل فريــق دولتــي ،ب ُمعـدَّل  3مجموعــات لــكل محــور مــن ال ُكتيــب ،وض َّمــت
ســمت الجغرافيــا الســورية إلــى ثــاث مناطــق :شــمال شــرق
كل مجموعــة ُممثليــن عــن مــا يقــارب  10منظمــات ،كمــا قُ ّ
ســورية ،شــمال وشــمال غــرب ســورية ،وســط وجنــوب ســورية.
-

أجريت  5مقابالت نوعية بأسلوب النقاش شبه المفتوح مع ممثلي  5منظمات.

-

أجريت  10استبيانات نوعية باتباع أسلوب األسئلة شبه المفتوحة مع ممثلي  10منظمات.
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نتائج الدراسة
قدّمــت الدراســة نتائــج خاصــة بــكل محــور مــن محاورهــا األربعــة علــى حــدة ،وذلــك أثنــاء دراســة وتحليــل كل محــور،
وهنــا مجموعــة مــن النتائــج العامــة:
 1الضعــف الهيكلــي والهشاشــة فــي مؤسســة العمــل المدنــي ،يعــود بشــكل رئيــس إلــى عــدم وجــود عالقــة قويّــة تربــطالمنظمــات المدنيــة العاملــة علــى األرض والمجتمعــات المحليــة التــي تعمــل فيهــا.
 2يمكــن إرجــاع ضعــف األثــر الــذي تتركــه النشــاطات المدنيــة إلــى عــدم وجــود صلــة وصــل حقيقــة ،بيــن النشــاطاتالتــي تنفذهــا المنظمــات المدنيــة والحاجــة المجتمعيــة الفعليــة ،بحيــث ال تعكــس النشــاطات حاجــة القاعــدة الشــعبية.
 3اتبــاع الكثيــر مــن المنظمــات المدنيــة سياســة حــرق المراحــل ،مــن خــال تنفيــذ نشــاطات مدنيــة بنفــس اآلليــات ،فــيب رفضـا ً مجتمعيـا ً للمفهــوم بحـ ِدّ ذاتــه علــى
مناطــق ذات ســياقات اقتصاديــة واجتماعيــة ودينيــة وثقافيــة مختلفــة ،مــا يُسـ ِبّ ُ
وجــه الخصــوص ،وللنشــاط المدنــي عمومـاً.
 4يــرى المجتمــع المدنــي الســوري أن القــوى المســيطرة فــي كل جغرافيــا غيــر داعمــة لــدوره بشــكل كامــل ،مــع اختــافتلــك الــرؤى حســب مناطــق الســيطرة ،إذ تعتبــر المجتمــع المدنــي نِ ـدّا ً لهــا دون االلتفــات إلــى دوره الرئيســي فــي تقديــم
الخدمــات المجتمعيــة.
 5يعــي المجتمــع المدنــي الســوري أن األولويــات بالنســبة للجهــات المانحــة هــي غالبــا ً المصالــح الجيوســتراتيجيّة،فتكــون العامــل األبــرز واألكثــر تأثيــرا ً فــي توجهــات المانحيــن ،مــا يمكــن مالحظتــه مــن خــال تغيُّــر أولويــات المانحيــن
باســتمرار ،وتغيُّــر مراكــز الدعــم وتقديــم المنــح.
 6يق ـدّم المانحــون غالب ـا ً نشــاطات دعــم بنــاء القــدرات للمنظمــات الشــريكة علــى شــكل قوالــب جاهــزة ،يقدّمهــا المانــحلــكل الجمعيــات الشــريكة وال ُمن ِفّــذة علــى األرض ،دون إجــراء دراســة احتيــاج حقيقيــة ،والتــي قــد تختلــف بيــن منظمــة
وأخــرى.
ت كثيــرة ،بســبب قيامهــا بتغطيــة احتياجــات مــن المفتــرض أن ت ُ ِ ّ
 7تخضــع منظمــات المجتمــع المدنــي لضغوطــا ٍغطيهــا
الســلطةُ المشــرفة وليــس المجتمــع المدنــي ،مــا يضــع المجتمــع المدنــي تحــت ضغوطــات كبيــرة ،تتعلَّـ ُ
ـق بالتمويــل ونقــص
الكــوادر والمخاطــر األمنيــة.
 8ال يوجــد تخصيــص للكــوادر والخبــرات فــي مجــال تقديــم وتنفيــذ نشــاطات المجتمــع المدنــي الســوري ،إنمــا تمــارسأغلــب المنظمــات نشــاطاتها حســب توجهــات المانحيــن فــي المنطقــة.
 9يغيــب التنســيق والتعــاون والتواصــل والتشــبيك بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي معظــم الحــاالت ،ســواء بالنســبةللمنظمــات العاملــة ضمــن منطقــة جغرافيّــة واحــدة ،أو التــي تعمــل ضمــن مناطــق جغرافيــة مختلفــة ،ولهــذا أســباب
ُمتعــددة منهــا غيــاب الثقــة ،ووجــود حالــة مــن التنافــس بيــن المنظمــات.
 10تحتــاج معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي لبنــاء قــدرات كوادرهــا فــي المجــاالت اإلداريــة والتشــغيلية والماليــة،وتغيــب الفــرص المرتبطــة بذلــك داخــل ســورية ،ويصعــب الوصــول للفــرص ذات الصلــة خــارج ســورية.
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 11يمكــن القــول إن المجتمــع المدنــي الســوري رغــم بعــض الســلبيات التــي يعانــي منهــا ،اســتطاع بحكــم الســياقالســوري علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ممارســة دور المنظمــات الدوليــة ،التــي اقتصــر دورهــا علــى تقديــم المنــح
والرقابــة ،بينمــا المنظمــات الموجــودة علــى األرض هــي الفاعــل ال ُمنفٍّــذ للمشــاريع.
 12يتميــز ســياق التخطيــط المالــي لــدى المنظمــات علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية أنــه قصيــر ومتوســط المــدى ،وعلــىالرغــم مــن إدراك المنظمــات ألهميــة وضــع االســتراتيجيات والخطــط الماليــة وتنــوع مصــادر التمويــل ،لكنهــا تضــع
اســتراتيجيات بســيطة وغيــر تنبؤيــة بالشــكل الكافــي لرســم ّ
خطــة ماليــة طويلــة المــدى.

التوصيات
قدّمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات الخاصــة بــكل محــور علــى حــدة فــي القســم الخــاص بهــا ،وهنــا مجموعــة مــن
التوصيــات العامــة:

 .1التوصيات الموجهة إلى الجهات الرسمية
تشــريع نــص قانونــي جديــد يحكــم عمــل المجتمــع المدنــي الســوري ،بحيــث تكــون البيئــة التشــريعية متناســبة مــع
.1
الواقــع والحاجــات وداعمــة لتجــاوز التحديــات ،علــى أن يضــع التشــريع آليــات موحــدة لتســجيل عمــل المنظمــات المدنيــة.
.2

كف يد السلطة التنفيذية وسلطات األمر الواقع عن التعسف في استعمال سلطتها بوجه المجتمع المدني.
ّ

تشــكيل هيئــة وطنيــة ناظمــة لعمــل المجتمــع المدنــي ،تمــارس الــدور الرقابــي واإلشــرافي علــى عمــل المجتمــع
.3
المدنــي ،وتعمــل علــى تنســيق العمــل بيــن المنظمــات العاملــة علــى األرض الســورية.
إفســاح المجــال أمــام المنظمــات المدنيــة لتمــارس دورهــا المدنــي الحقيقــي فــي رفــع التوعيــة والحشــد والمناصرة
.4
وممارســة الــدور الرقابــي الشــعبي.
.5

تقبّل المجتمع المدني والتعامل معه بصفته داعم لدور المؤسسات الرسمية في تحقيق حاجات المواطنين.

إفســاح المجــال أمــام المجتمــع المدنــي ليكــون حلقــة الوصــل بيــن أجــزاء الجغرافيــا الســورية عــن طريــق العمــل
.6
المدنــي الحقيقــي علــى المســتوى الوطنــي.

 .2التوصيات الموجهة إلى المانحين الدوليين
تخفيــف أو حـ ّل القيــود التــي يمارســها المانحــون علــى المجتمــع المدنــي الســوري مــن منظــور سياســي ،وفصــل
.1
دوره المدنــي عــن األبعــاد السياســية ،والعمــل علــى المســتوى الدولــي لرفــع العقوبــات عــن األعمــال ذات البعــد المدنــي.
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وضــع المانحيــن اســتراتيجياتهم بنــا ًء علــى أســس التوزيــع العــادل للمنــح ،وليــس بنــاء علــى األجنــدات المســتندة
.2
إلــى المصالــح.
دعــم المانحيــن أنشــطة بنــاء القــدرات المؤسســاتية ،والعمــل المؤسســاتي ،وتطويــر الهيكليــات اإلداريــة لكيانــات
.3
المجتمــع المدنــي الســوري.
دعــم برامــج ومشــاريع التوعيــة المدنيــة ومفهــوم العمــل المدنــي ،وإدمــاج المجتمعــات المحليــة فــي العمــل
.4
المدنــي ،بهــدف رفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي وتقبلــه للنشــاطات المدنيــة.
.5
الناشــئة.

دعــم دور المؤسســات والمنظمــات المدنيــة الوســيطة التــي تســاعد فــي تنميــة أدوار المنظمــات والفــرق المدنيــة

 .3التوصيات المو ّجهة إلى منظمات المجتمع المدني السوري
فتــح قنــوات التواصــل بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري نفســها ،وتجــاوز البعــد الجغرافــي والواقــع
.1
المناطقــي الــذي فرضــه الوضــع العســكري فــي ســورية.
ضــرورة قيــام المنظمــات برفــع مســتوى الشــفافية والمحاســبة لديهــا ،واتبــاع أســاليب العمــل التشــاركي مــع
.2
المســتفيدين ،وإشــراكهم فــي عمليــة تنفيــذ المشــاريع ،بــدءا ً مــن تقييــم االحتياجــات ،مــرورا ً بتقديــم الخدمــات ،وصــوالً إلــى
تقييــم المشــروع.
رســم منظمــات المجتمــع المدنــي خطــط االســتدامة الماليــة ،مــن خــال إيجــاد مصــادر تمويليــة حقيقيــة ذاتيــة
.3
وبديلــة فــي حــال توقّــف الدعــم أو المنــح المقدمــة.
مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي الخبــرات والمعــارف والــدروس المســتفادة والبنــاء عليهــا ،لتناســب الســياق
.4
المحلّــي الــذي تعمــ ُل فيــه.
العمــل علــى توحيــد الــرؤى والمواقــف بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية بعيــدا ً

.5
عــن األجنــدات السياســية.

يجــب أن تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها علــى االنخــراط فــي مجتمعاتهــا بشــكل حقيقــي وفعّــال يكســر
.6
الصــور النمطيــة الســلبية عــن المجتمــع المدنــي.
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المشاركة المدنية
مقدمة
يُشـ ّك ُل وجــود الكيانــات المدنيّــة فــي المجتمــع خطــوة ً هامــة علــى مســار اإلشــراك والدمــج المجتمعــي ،وتحفيــز المشــاركة
فــي الشــأن العــام ،وال تعتبــر ضــرورة ُ وجــود المؤسســات المدنيــة محصــورة ً فــي المجتمعــات ال ُمتقدمــة ،التــي تســتقر
فيهــا الحقــوق والحريــات ،وتمــارس الســلطاتُ الحاكمــة دورهــا وفــق األطــر الدســتورية والقانونيــة تحــت مظلــة الرقابــة
الشــعبية ،بــل إن تأســيس مجتمــع مدنــي فــي البيئــات غيــر المســتقرة ،التــي تعانــي مــن تســلُّط أجهــزة الدولــة ،وعــدم
ســلّم أولويّــات المنظمــات المدنيــة ،إذ يكــون وجودهــا فــي
اســتقرار الحقــوق والحريــات ،يجــب أن يكــون أولويــة علــى ُ
تلــك البيئــات عامــاً داعمــا ً ومحفّــزا ً لإلشــراك فــي الشــأن العــام بمفهومــه الواســع ،علــى اعتبــار وجــود الكثيــر مــن
القيــود المفروضــة علــى المشــاركة السياســية ،إذ يمــارس المجتمــع المدنــي دورا ً مه ّمـا ً فــي قيــادة دفّــة العالقــة ،بيــن الفــرد
واألســرة والدولــة والمجتمــع فــي فتــرات األزمــات وعــدم االســتقرار ،كمــا يشــمل مفهــوم المشــاركة المدنيــة ممارســة
النشــاطات المتعلّقــة فــي الشــأن العــام ،خــارج إطــار الحكومــة أو ّ
القطــاع الخــاص أو القطــاع العائلــي أو العشــائري.
عمـ ِـر األزمــة الســورية ،مــارس أدوارا ً
ضمــن هــذا الســياق ،يمكــن القــول إن المجتمــع المدنــي الســوري علــى امتــداد ُ
عديــدة بــدءا ً مــن تقديــم الدعــم اإلغاثــي واإلنســاني ،مــرورا ً برفــع الوعــي والتمكيــن والتماســك المجتمعــي ،وصــوالً إلــى
تحقيــق ممارســات ناجحــة علــى مســتوى العمليــة السياســية.
يبحــث هــذا المحــور فــي تحليــل واقــع المشــاركة المدنيــة فــي الســياق الســوري ،والــدور الــذي تلعبــه المشــاركة المدنيــة،
علــى اعتبارهــا محــور أساســي مــن محــاور عمــل المجتمــع المدنــي ،باإلضافــة إلــى تحليــل ودراســة الممارســات الناجحــة
علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،بهــدف الوصــول إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات ،وفــق المخطــط اآلتــي:
 القسم األول :أنماط المشاركة المدنية المحفّزات والعوائق. القسم الثاني :الممارسات الفُضلى في ممارسة النشاط المدني. القسم الثالث :الممارسات الفُضلى في تجاوز العقبات. -خاتمة.
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القسم األول

أنماط المشاركة المدنية :ال ُمح ِفّزات والعوائق
ســاهم المجتمــع المدنــي الســوري فــي تحقيــق حزمــة مــن المنجــزات خــال عملــه فــي مختلــف المحــاور ،خاص ـةً بعــد
انــدالع األزمــة الســورية ،وفــي دراســة أجراهــا مركــز المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة عــام  ،2018ســلّطت الضــوء
علــى منجــزات المجتمــع المدنــي الســوري فــي عــدد مــن المســتويات منهــا :السياســية ،حــل النــزاع ،الوعــي والتمكيــن
المجتمعــي ،مســتوى الخدمــات ،باإلضافــة إلــى المنجــزات التــي تحققــت علــى مســتوى المجتمــع المدنــي الســوري نفســه.
تناولــت الدراســة المذكــورة ســابقا ً منجــزات المجتمــع المدنــي الســوري علــى مســتوى العمليــة السياســية ،وقدرتــه علــى
ـام المجتمــع
نقــل األصــوات للمســاهمة فــي العمليــة السياســية برعايــة األمــم المتحــدة فــي جنيــف ،إذ م ّكنــت تلــك الجهــود قيـ َ

ـدور استشــاري فــي العمليــة التفاوضيــة ،أمــا علــى مســتوى حــل األزمــة الســورية ،بيّنــت الدراســة أن المجتمــع
المدنــي بـ ٍ
المدنــي ســاهم فــي التخفيــف مــن األزمــة اإلنســانية الناجمــة عــن النّــزاع المســلّح ،وتحجيــم الصراعــات علــى المســتوى
دور ضاغــط علــى الجهــات المســيطرة فــي بعــض القضايــا ،كمــا مــارس دورا ُ فــي الحشــد والمناصرة،
المحلــي ،وممارســة ٍ
وتوثيــق االنتهــاكات بحــق المدنييــن الســوريين ،إضافـةً إلــى ممارســته دورا ً توعويـاً ،وخلقــه مســاحا ٍ
ت حواريــة وطنيــة،
وكذلــك التوعيــة حــول العدالــة االنتقاليــة.
لــم تقتصــر منجــزات المجتمــع المدنــي الســوري علــى هذيــن المســتويين فقــط ،بــل تجاوزتهمــا إلــى المســتوى الخدمــي،
حيـ ُ
ع ِمـ َل المجتمـ ُع المدنــي علــى سـ ِدّ الفجــوة الناجمــة عــن غيــاب مؤسّســات الدولــة ،وإجــراء تقييــم احتياجــات بشــكل
ـث َ
دوري ،والعمــل علــى صعيــد التنميّــة المجتمعيــة ،وتقديــم خدمــات الدعــم النفســي ،كمــا ســاهم فــي تطويــر القــدرات
التنظيميــة المجتمعيــة لهيــاكل الحكــم المحلــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،وفيمــا يتعلــق بمنجزاتــه علــى مســتوى المجتمــع
صــات وشــبكات تتضمــن آراء المجتمعــات المحليــة ،ودعــم
المدنــي ذاتــه ،ســاهم فــي تنظيــم العمــل المؤسســاتي ،وبنــاء من َّ
العديــد مــن القــادة المجتمعييــن ،باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي خلــق وتشــكيل بيئــة مدنيــة مناســبة للحــوار المجتمعــي،
ونشــر ثقافــة العيــش المشــترك والســام ،ومــا تمهــده مــن رأب للصــدع المجتمعــي الناجــم عــن الصــراع )5(.إذ لــم يكــن
مــن الممكــن تحقيــق تلــك المنجــزات أو بعضهــا ،لــوال تنـ ُّـوع أشــكال منظمــات العمــل المدنــي العاملــة فــي ســورية ،وفقـا ً
لمســتويات ونمــاذج مختلفــة مثــل :منظمــة ،مبــادرة ،مركــز ،حركــة ،اتحــاد.
تختلــف أســباب ودوافــع العمــل لــدى منظمــات العمــل المدنــي فــي ســورية ،وتعمــل معظــم المنظمــات بدوافــع ومحــر ّكات
إنســانية ومجتمعيــة وتنمويــة ،حيــث بلغــت نســبة المنظمــات ذات الدوافــع اإلنســانية مــا يقــارب  40بالمئــة ،بينمــا قاربــت
نســبة كل مــن الدوافــع التنمويــة والمجتمعيــة حوالــي  25بالمئــة ،تلتهــا الدوافــع الوطنيــة بأقــل مــن  10بالمئــة ،فيمــا تشــكل
()6
الدوافــع الدينيــة أدنــى نســبة إذ بلغــت أقــل مــن  2بالمئــة.

 5مركز المجتمع المدني والديمقراطية ،المجتمع المدني السوري ،استطالع رأي ،آب  ،2018ص .4-5
 6زيدون الزعبي ،منظمات المجتمع المدني السورية الواقع والتحديات ،مرجع سابق ،ص .15
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أوالً :أنماط المشاركة المدنية في السياق السوري
تأخــذ المشــاركة المدنيــة فــي الســياق الســوري أشــكاالً مختلفــة ،اســتنادا ً للمعيــار الشــكلي أو المعيــار الموضوعــي ،وفــق
اآلتــي:

 1المعيار الشكلييتــم التصنيــف وفــق ال ّ
س مــن خاللــه نشــاط مدنــي مــا ،ويأخــذ إحــدى صورتيــن :إمــا أن
ـار ُ
شــكل أو النمــوذج الــذي يُمـ َ
يكــون مــن خــال المشــاركة بالمــوارد البشــرية ،أو المشــاركة بالدعــم المالــي أو العينــي.
يأخــذ شــكل المشــاركة بالمــوارد البشــرية نمــاذج عديــدة ّأولهــا :االنتســاب إلــى الجمعيــات والمنظمــات ،حيــث
.1
يأخــذ هــذا االنتســاب غالب ـا ً شــكل التطـ ّـوع للمســاهمة فــي كافــة نشــاطات المؤسســة .أمــا النمــوذج الثانــي فهـ َـو :التطــوع
للمشــاركة فــي نشــاطات المؤسســة ،بهــدف أداء مهــام ونشــاطات مدنيــة معينــة ،مــن خــال مشــاركة وتقديــم األعضــاء
والمتطوعيــن خبراتهــم فــي مجــال النشــاط المدنــي الــذي تعمــل بــه المؤسســة ،مثــل تقديم خدمــات الدعــم القانونــي والتوعية
القانونيــة ،وصــوالً إلــى تقديــم خدمــات الدعــم النفســي االجتماعــي.
يأخــذ الشــكل الثانــي للمشــاركة بالمــوارد غيــر البشــرية نمــاذج عديــدة ،إمــا مــن خــال تقديــم الدعــم العينــي أو
.2
المالــي ،متضمنـا ً تقديــم األبحــاث والدراســات ،التــي تتنــاول كل مــا يهــم الشــأن المدنــي ،مــن أبحــاث قانونيــة واجتماعيــة
وسياســية واقتصاديــة ودراســة االحتيــاج ،كمــا ينــدرج ضمنهــا تقديــم التبرعــات النقديــة أو علــى هيئــة مــواد عينيــة غيــر
نقديــة كالمــكان أو األدوات ،وفــي العديــد مــن الحــاالت كان ناشــطو الكيانــات المدنيــة أنفســهم يقومــون بتغطيــة نشــاطاتهم.
 2المعيار الموضوعيـض النظــر عــن شــكل الخدمــة ،ويأخــذ المعيــار
يتــم التصنيــف وفــق موضــوع النشــاط ومضمــون الخدمــة التــي يقدّمهــا ،بغـ ِ ّ
الموضوعــي فــي تصنيــف المشــاركة المدنيــة عـدّة أشــكال:
.1

ممارســة األنشــطة المدنيــة ذات البعــد القانونــي :تشــمل الخدمــات والنشــاطات المرتبطــة بالخدمــات القانونيــة،
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بمعناهــا الواســع أمــام المحاكــم أو الدوائــر الرســمية األخــرى ،وتقديــم االستشــارات القانونيــة ،والدراســات واألبحــاث
التــي تتنــاول ظواهــر ومواضيــع إشــكالية قانونيــة ،وتقديــم المقترحــات والتوصيــات الالزمــة .وال يقــف النشــاط المدنــي
الســوري القانونــي عنــد هذيــن الحدَّيــن ،بــل يمتـدُّ ليشــمل نشــاطات رفــع الوعــي القانونــي وممارســة الضغــط ،مــن خــال
حمــات التوعيــة القانونيــة ،ضمــن أشــكالها المختلفــة بهــدف حشــد المواقــف واآلراء ،لتشــكيل قــوة ضاغطــة تهــدف إلــى
إحــداث تغييــر مــا فــي الســياق القانونــي.
المشــاركة فــي األنشــطة المدنيــة ذات البعــد السياســي ،وهــو النمــوذج الثانــي مــن أشــكال الممارســة المدنيــة
.2
حســب المعيــار الموضوعــي ،تتنــاول النشــاطات المدنيــة التــي تحمــل منظــورا ً سياســيا ً كإجــراء الجلســات الحواريــة
السياســية ،مــن أجــل تحليــل اآلراء ووجهــات النظــر السياســية ومقاربتهــا ،وتقديــم نشــاطات التمكيــن السياســي للنســاء
والشــباب ،وهــي أكثــر األنشــطة حضــورا ً ضمــن هــذا النمــوذج ،بهــدف تحقيــق رفــع فــي مســتوى الوعــي السياســي لــدى
فئتــي النســاء والشــباب.
المشــاركة فــي األنشــطة المدنيــة ذات البعــد التنمــوي ،وتشــمل ممارســة نشــاطات العمــل التنمــوي بمفهومــه
.3
الواســع ،ويتــراوح النشــاط التنمــوي بيــن إدمــاج النســاء والشــباب فــي ســوق العمــل ،أو إجــراء ورشــات التدريــب المهنــي،
بهــدف مســاعدة الفئــات المســتهدفة فــي اكتســاب مهــارات مهنــة معينــة ،وصــوالً إلــى مرحلــة دعــم المشــاريع الصغيــرة.
المشــاركة فــي األنشــطة المدنيــة ذات البعــد التعليمــي ،وتشــمل الممارســات المدنيــة ذات الصلــة بقطــاع التعليــم،
.4
كمــا فــي تقديــم الخدمــات التعليميــة لألطفــال المتســربين مــن المــدارس ،أو خدمــات دعــم تعليــم األطفــال إلــى جانــب التعليــم
الرســمي ،أو تقديــم التوعيــة لألهالــي.
المشــاركة فــي األنشــطة المدنيــة ذات البعــد االجتماعــي ،وينــدرج ضمنهــا الممارســات المدنيــة التــي تتأثــر
.5
وتؤثّــر فــي الجانــب االجتماعــي للمجتمــع مثــل :المشــاركة فــي األنشــطة الحواريــة ذات البعــد االجتماعــي ومنهــا التماســك
المجتمعــي ،أو الحشــد للقيــام بحمــات المناصــرة لقضايــا اجتماعيــة معينــة كالعنــف ضــد النســاء ،أو العنــف ضــد األطفــال.
أجمــع أفــراد العيّنــة البحثيــة علــى اســتخدام أســاليب الورشــات ،ومجموعــات النقــاش فــي تنفيــذ نشــاطاتهم المدنيــة ،كمــا
أظهــر التحليــل أن أغلــب النشــاطات المدنيــة تســتهدف فئتــي النســاء والشــباب بالدرجــة األولــى ،مــا يمكــن أن يخلــق إشــكاالً
مســتقبلياً ،لوجــود فئــة ُم َم ّكنَــة وحاصلــة علــى الوعــي والتثقيــف المناســب ،بينمــا يوجــد فــي نفــس الوقــت فئــة لــم تكــن محــل
اهتمــام النشــاط المدنــي ،وهنــا يثــور اإلشــكال عنــد التقاطعــات فــي العالقــة بيــن الفئــات ال ُم َم َّكنَــة والفئــات غيــر ال ُم َم َّكنَــة.
تنــوع أشــكال المشــاركة المدنيــة ،تتفــق أغلــب المنظمــات المدنيــة علــى أن المشــاركة المدنيــة ال ترقــى
بالرغــم مــن ّ
للمطلــوب ،ألنهــا ليســت ذات تأثيــر حقيقــي فــي السياســة العامــة ،كمــا أنهــا محصــورة فــي إطــار المبــادرات والجمعيــات
والمؤسســات ،نتيجــة االعتبــارات الخاصــة بالســياق الســوري مــن تقييــد للنشــاط المدنــي ،ووجــود أشــكال عديــدة مــن
العراقيــل فــي مســيرة المشــاركة المدنيــة ،كمــا يــرى بعــض أفــراد العينــة أن هنــاك التبــاس فــي مفهــوم المشــاركة المدنيــة،
مــا يخلــق حــذرا ً فــي التعامــل معــه نتيجــة الوضــع الســوري ،خوفـا ً مــن التبعــات األمنيــة التــي قــد يتعــرض لهــا ناشــطو
العمــل المدنــي ،إضاف ـةً إلــى ضعــف دور اإلعــام مــن حيــث عــدم تمتعــه بالمهنيــة واالســتقاللية ،واســتخدام القنــوات
اإلعالميــة تنفيــذا ً ألجنــدات معينــة ،ومــا يرافــق ذلــك مــن غيــاب الوعــي العــام حــول أهميــة المشــاركة المدنيــة وضرورتها.
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 3أنماط المشاركة المدنية وفقا ً لمعايير خاصة بالدراسةيمكــن تصنيــف أنمــاط المشــاركة المدنيــة بنــا ًء علــى معاييــر :التمثيليــة ،القضايــا األكثــر طرح ـاً ،النطــاق الجغرافــي،
مســتوى الحضــور علــى األرض وفــق رأي العيّنــة البحثيــة كاآلتــي
المنطقة
نمط
المشاركة

التمثيلية

القضايا األكثر
طرحاً

النطاق
الجغرافي

مستوى
الحضور
على األرض

تحت سيطرة الحكومة

تحت سيطرة اإلدارة الذاتية

شمال شرق حلب
(المجالس المحلية)

شــمال غــرب ســورية
(حكومــة اإلنقــاذ )

المشاركة التمثيلية نظريا ً واسعة
المدى واإلطار ،ويوجد الكثير
من الكيانات المدنية التمثيلية،
لكن عمليا ً ال تتحقق التمثيلية
بسبب السيطرة عليها من قبل
الحكومة.

يوجد مشاركة تمثيلية جيدة،
لكن الحضور األقوى
للمنظمات الوظيفية.

المشاركة التمثيلية
واضحة هناك:
جمعيات ،نقابات،
اتحادات ،وذلك
بسبب وجود هامش
من حرية تنظيم
األشخاص وحصولهم
على تمثيل.

المشاركة المدنية
التمثيلية أقل حضوراً،
مقابل الكيانات المدنية
الوظيفية.

الدور التنموي خفيف ،بشك ٍل
صة ،إذ
خاص للمنظمات ال ُمرخ ّ
إذن بممارسة
ال تحصل على ٍ
النشاطات التنموية ،السياسية،
أو الحوكمة ،أو االجتماعية،
كما تقوم بأدوار مزودي خدمة
كاألعمال اإلغاثية أو الطبية،
ويمكن مالحظة الدور التنموي
الضيق الذي تمارسه المنظمات
صة ،بسبب التضييق
غير المرخ ّ
عليها .يمكن القول َّ
أن نطاق
العمل واسع ضمن حقوق
النساء واألطفال ،دون التعرض
للتمكين السياسي أو المواضيع
االجتماعية بالشكل الكافي.

يوجد مساحة عمل كبيرة
ضمن مناطق اإلدارة الذاتية،
وإن كانت محكومة بسلسلة
طويلة من اإلجراءات
والتراخيص من مكتب
المنظمات ،إذ يوجد قدر من
حرية العمل المدني ،ويوجد
مساحة عمل كبيرة لقضايا
حقوق اإلنسان وحقوق
النساء ،لكن أقل ضمن نطاق
العمل السياسي ،فتمارس
المنظمات أدوارا ً خدمية
وتنموية.

ال يوجد نطاق للنشاط
المدني في الحقل
السياسي ،بسبب وضع
المنطقة وعدم وجود
إدارة واضحة ،لكن
يوجد طرح للقضايا
المتعلقة بالحوكمة
وحقوق اإلنسان،
ويوجد طغيان لألدوار
اإلغاثية على التنموية.

ال يوجد بُعُد تنموي
بسبب البعد الديني
للقوى المسيطرة،
فال طرح للقضايا
السياسية ،أو حقوق
النساء ،أو اإلنسان،
ضيّق.
إال في اإلطار ال ّ

التّشارك المدني مع باقي
المناطق يعتبر جيد ،لكنه
غير كافٍ لبناء تواصل فعّال
ومشاركة فعّالة.

يوجد جسور تواصل
مع المناطق األخرى.

المشاركة المدنية
على المستوى المحلّي
كبيرة ،دون وجود
قنوات تواصل مع
المناطق األخرى،
بسبب التهديدات
والمخاوف من القوى
المسيطرة.

يوجد حضور قوي لكل من
المنظمات الدولية والمحلية.

الحضور القوي
للمنظمات الدولية
وللمحلية.

الحضور القوي
للمنظمات الدولية
والمحلية.

يوجد مساحة عمل على
المستوى المحلي مرتفعة،
باإلضافة إلى مشاركة
وتقاطعات في العمل بين
المنظمات في مناطق سيطرة
الحكومة وباقي المناطق ،لكن
والتخوفات
ضمن اإلطار الضيق
ّ
الكبيرة.

يوجد حضور قوي لكل من
المنظمات الدولية والمحلية.
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ال يمكــن إخفــاء أثــر وجــود عوامــل م ُحفّــزة وعوامــل كابحــة للنّشــاط المدنــي فــي الجغرافيــا الســورية ،إذ تختلــف تلــك
العوامــل الُمحفّــزة والكابحــة تبع ـا ً لمعاييــر مختلفــة.

ثانياًُ :محفّزات المشاركة المدنية في السياق السوري
تباينــت آراء العيّنــة البحثيــة حــول العوامــل ال ُمحفّــزة للمشــاركة فــي النشــاط المدنــي الســوري ضمــن المســاحة المتاحــة
للعمــل ،فبينمــا يــرى البعــض أنــه ال يوجــد اهتمــام بالعمــل المدنــي نتيجــة الوضــع االقتصــادي ،ومــا يترتــب عليــه مــن
ـر تغيّــر
ضعــف قــدرة الكيانــات المدنيــة فــي المحافظــة علــى المتطوعيــن ،الذيــن تجذبهــم القطاعــات ال ُمـ ّ
ـدرة للدخــل ،إثـ َ
أولويــات المواطنيــن المرتبطــة بالظــروف االقتصاديــة ،ووجــود تحــ ٍدّ حقيقــي حــول إمكانيــة وكيفيــة المحافظــة علــى
ي مغايــر يقــول إن غالبيــة أفــراد العينــة
الكــوادر الموجــودة فــي ظــل انهيــار الظــروف المعيشــية ،يوجــد فــي المقابــل رأ ٌ
يثقــون بوجــود ُمحفّــزات للمشــاركة المدنيــة ،تنضــوي تحــت عـدّة أصنــاف منهــا محفــزات موضوعيــة ،ومحفــزات ذاتيــة.

 1ال ُمحفّزات الموضوعيةـعي نحــو تحقيــق تغييـ ٍـر إيجابــي ســواء
تُف ّ
ـر ال ُمحفّــزاتُ الموضوعيـةُ العوامـ َل التــي تُشـ ِ ّج ُع علــى المشــاركة المدنيــة ،وال ّ
سـ ُ
سـ َ
فــي الواقــع االجتماعــي أو القانونــي ،مــا يدفــع الناشــطين إلــى المشــاركة بهــدف تحقيــق مبتغاهــم فــي القضايــا التــي يؤمنــون
بهــا ،مــن خــال اســتثمار مســاحة حريّــة التعبيــر المتوفــرة ،علــى اعتبــار أن مســاحة الــرأي السياســي ُمقيّــدة علــى امتــداد
الجغرافيــا الســورية ،فيكــون العمــل المدنــي مــاذاً ،ألنــه يخلــق مســاحة مــن حريــة التعبيــرْ ،
وإن كانــت بعيــدة إلــى درجــة
مــا عــن حريــة التعبيــر فــي الواقــع السياســي ،لكــن فــي النهايــة جميعهــا تصــبُّ فــي تحقيــق تغييـ ٍـر إيجابــي ،وقــد يكــون
اســتهداف فئــات اجتماعيــة معينــة لتجــاوز التهميــش الــذي يطالهــا عامـاً مهمـا ً فــي التحفيــز علــى المشــاركة المدنيــة ،كمــا
فــي الحمــات التــي تســتهدف النســاء ،أو ذوي االحتياجــات الخاصــة ،بهــدف مســاعدتهم فــي تجــاوز الصــور النمطيــة
والعقبــات التــي رســمها المجتمــع.

 2ال ُمحفّزات الذاتيةتفسر ال ُمحفّزات الذاتية العوام َل التي تشج ُع على المشاركة المدنية ،بهدف تحقيق منفعة ذاتية مادية أو معنوية:
المحفــزات الماديــة ،ينــدرج ضمنهــا الحصــول علــى منفعة ماديــة كالحصول على البــدالت الماليــة والتعويضات،
.1
ســواء بخصــوص العمــل التطوعــي ،أو بخصــوص المشــاركة فــي الورشــات والتدريبــات.
ال ُمحفّــزات المعنويــة ،تتعلــق بشــكل جوهــري بالحصــول علــى الخبــرة والتدريــب والشــهادات المقدمــة بعــد
.2
التدريبــات ،إضافــة إلــى مــا تُحقّقــه مــن توســيع لمــدارك الفكــر والقــدرات الشــخصية ،وتقويــة الــذات فــي المجــال السياســي
واالجتماعــي بشــكل خــاص ،ويــرى أحــد أفــراد العينــة أن رغبــة الظهــور وممارســة الســلطة تُحفّـ ُ
ـز بعضهــم للدخــول فــي
مجــال المشــاركة المدنيــة ،واتفقــت غالبيــة أفــراد العينــة علــى الــدور التحفيــزي اإليجابــي لحمــات المناصــرة ،فــي تحفيــز
أصحــاب المصلحــة علــى المشــاركة المدنيــة.
21

ُكتيب المجتمع المدني السوري | دولتي

ثالثاً :العوائق التي تواجه المشاركة المدنية
ي ّ
والمتنوعــة مســاحةً واســعةً مــن العالقــة بيــن المؤسســات الرســمية والمجتمــع
ُغطــي النشــاط المدنــي بنماذجــه المختلفــة
ّ
واألســرة ،وصــوالً إلــى الفــرد ضمــن إطــار تعقيــدات الواقــع السّــوري ،مــا يجعــل المجتمــع المدنــي الســوري خــال
تحركــة مــن العراقيــل التــي تواجهــه ،وتتــراوح بيــن العراقيــل ال ُمتعلّقــة ببيئــة
ممارســته النشــاط المدنــي ،أمــام سلســلة ُم ّ
عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي ،والعراقيــل المرتبطــة ببنيــة المجتمــع المدنــي ذاتــه.
يمكــن اســتنتاج وجــود عوائــق خارجيّــة تتعلــق بالبيئــة المحيطــة فــي النشــاط المدنــي ،وعوائــق داخليــة ذاتيّــة فــي مضاميــن
العمــل المدني.

 العوائق والتحديات الخارجية في بيئة عمل المجتمع المدنيتأخذ أشكاالً عديدة نذكر منها:
عوامــل اقتصاديــة ،تعتبــر مــن أكثــر التحديــات حضــورا ً فــي الواقــع الســوري ،وتتــرك أثــرا ً بالغـا ً فــي النشــاط
.1
ـاض مســتوى الدخــول،
ـش ،وانخفـ ُ
المدنــي الســوري ،خاص ـةً انخفــاض مســتوى المعيشــة نتيجــة الوضــع االقتصــادي الهـ ّ
ـدرة للدخــل ،لكــن
ومــا يترتــب عليــه مــن إهمــا ٍل وتهميـ ٍ
ـش وصــرف نظـ ٍـر عــن المشــاركة فــي النشــاطات المدنيــة غيــر ال ُمـ ّ
فــي الوقــت ذاتــه ال يمكــن إنــكار الــدور التحفيــزي للعامــل االقتصــادي ،وتــردّي األوضــاع المعيشــية فــي دفــع بعــض
الناشــطين للمشــاركة ،باعتبــاره مصــدرا ً للدخــل مــن خــال التعويضــات والبــدالت ،بي ـدَ أنــه فــي ذات الوقــت ،يُعتبــر
عامـاً انكماشــيا ً فــي حــال ممارســة نشــاطات مدنيــة ال تقــد ُم تعويضــات أو بــدالت للمشــاركين أو المنفذيــن لهــا .مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار أن العامــل التحفيــزي ذو البعــد المــادي والحاجــة االقتصاديــة يختفــي بمجــرد انتقــال النشــاط المدنــي للجانب
التطوعــي ،أو توقــف صــرف البــدالت والتعويضــات ،كمــا فــي حالــة توقــف التمويــل أو تأخــره ألســباب متعــددة ،وخيــر
مثــال مــا أفرزتــه جائحــة كورونــا مــن آثــار ســلبية علــى تمويــل منظمــات وإيقــاف مشــاريع ،ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تــرك
ـدرة للدخــل.
الكثيريــن للعمــل المدنــي والبحــث عــن مصــادر مـ ّ
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عوامــل ثقافيــة واجتماعيــة وسياســية :ال يمكــن إنــكار دور العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية فــي التأثيــر
.2
علــى ســياق نشــاط المجتمــع المدنــي ،بــل يمكــن القــول أنهــا أكثــر العوامــل تأثيــرا ً فــي تنفيــذ النشــاطات المدنيــة ،ومــن
أكثــر أشــكال العوائــق شــيوعا ً عــدم وجــود ثقــة بيــن المجتمــع والمؤسســات المدنيــة ،نتيجــة نقــص الوعــي حــول مفهــوم
المشــاركة المدنيــة ،ويعــود ذلــك إلــى تغييــب المجتمــع عــن الحيــاة المدنيــة والسياســية ،مــا أدّى إلــى تهميــش المناطــق
الشــعبية مــن االســتهداف مــن قبــل المنظمــات ،ليخلــق هــذا التهميــش فــارق ثقافــي وتوعــوي بيــن أفــراد المجتمــع ،ويجعــل
مــن تلــك المناطــق فــي كثيــر مــن األحيــان بيئــة غيــر ُمتقبّلــة لممارســة العمــل المدنــي ،باإلضافــة إلــى وجــود عوامــل
تمييزيــة بأنواعهــا المختلفــة مثــل العوامــل :المناطقيــة ،واإلثنيــة ،واالنتمــاءات المختلفــة الدينيــة أو السياســية.
عوامــل تتعلــق بالبيئــة الفيزيائيــة المحيطــة :تشــمل العوائــق التــي تؤثــر فــي البيئــة المادّيّــة المحيطــة بالعمــل
.3
المدنــي ،وتنعكــس ســلبا ً علــى أدائــه ،مثــل موجــات انتشــار جائحــة كورونــا ،ومــا يترتــب عليهــا مــن حــاالت إغــاق
للمناطــق وحظــر التجمعــات الفيزيائيــة ،باإلضافــة إلــى ضعــف البنيــة التحتيــة ّ
كقطــاع االتصــاالت والمواصــات،
واألماكــن التــي تتســع لممارســة النشــاطات المدنيــة ،كذلــك تؤثــر صعوبــة التنقــل الجغرافــي بيــن المناطــق ،مــا ينعكــس
ســلبا ً علــى مشــاركة النســاء فــي النشــاطات المدنيــة بشــكل خــاص.
العوائــق القانونيــة واإلجرائيــة :أكثرهــا وضوح ـا ً وتأثيــرا ً صرامــة القوانيــن ،بحيــث يفــرض القانــون عقوبــات
.4
جزائيــة بحـ ّ
ـق ممارســي العمــل المدنــي دون ترخيــص ،وفــي كثيــر مــن األحيــان يتــم توصيــف الفعــل علــى أنــه تمويــل
خارجــي وداعــم لإلرهــاب ،وحتــى فــي حــال السّــعي للحصــول علــى الموافقــات والتراخيــص ،تصطــدم المنظمــات
باإلجــراءات الروتينيــة ،واشــتراط الموافقــة األمنيــة علــى أســماء ال ُمؤسّســين ،واشــتراط وجــود منــدوب فــي اجتماعــات
مجلــس اإلدارة فــي بعــض االجتماعــات ،إذ تُش ـ ّكل المحــاور الســابقة عائق ـا ً أمــام ممارســة العمــل المدنــي ،مــن ناحيــة
اشــتراط الحصــول علــى الموافقــات األمنيــة أو مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،حتــى يكــون بإمــكان المنظمــة
العمــل قانونيــاً .باإلضافــة إلــى أن اتخــاذ القــرارات فــي مســتويات مختلفــة ،يــؤدّي إلــى تعــدّد القــرارات وتضاربهــا
بنــا ًء علــى تع ـدُّد الجهــات صاحبــة الصالحيــة فــي إصــدار هــا ،وضمــن هــذا الســياق صــدرت الكثيــر مــن القــرارات
المتناقضــة .كمــا تختلــف القوانيــن الناظمــة للنشــاط المدنــي حســب المنطقــة الجغرافيــة ،ففــي مناطــق ســيطرة الحكومــة
يكــون قانــون الجمعيــات الصــادر عــام  1958هــو الناظــم ،مــع العلــم أنــه أصبــح قديمـا ً وال يغطــي الحاجــة المدنيّــة اليــوم،
ويتــرك المجــال المدنــي عرضــة للتنظيــم ،وفــق القــرارات اإلداريــة والتقييــدات التــي تفرضهــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة
والعمــل ،بينمــا يوجــد فــي مناطــق ســيطرة اإلدارة الذاتيــة قانــون عمــل مدنــي حديــث يغطــي النشــاطات المدنيــة ،لكنــه
يتصــف بكثــرة اإلجــراءات ومدّتهــا الطويلــة نســبياً ،وتختلــف القواعــد الناظمــة فــي مناطــق الشــمال الســوري حســب
اختــاف القــوى المســيطرة علــى المنطقــة.
فــرض الممــول أحيانــا ً كثيــرة أجنــدا ٍ
ت تتناســب مــع اســتراتيجيته فقــط ،وإن كانــت ال تتفــق مــع الحاجــة
.5
المجتمعيــة ،مــا يش ـ ّك ُل خطــرا ً علــى واقــع العمــل المدنــي ،ألنــه يخلــق شــرخا ً اجتماعي ـا ً أو ثقافي ـا ً فــي بعــض األحيــان.
كمــا كانــت العوائــق األمنيــة واالقتصاديــة األكثــر تــداوالً ونقاش ـا ً بيــن أفــراد العينــة ،وأجمــع عليهــا كامــل أفــراد العينــة
ب ال ُمحفّــزات
التــي اعتبــرت أن العوائــق والمخــاوف األمنيــة ،تُشـ ّكل الهاجــس األول فــي تحجيــم المشــاركة المدنيــة ،ولَعـ ِ
لدورهــا الفعّــال فــي تنشــيط العمــل المدنــي ،كاللجــوء إلــى إكســاء المشــاركة المدنيــة بأشــكال صوريــة ،مــن قبيــل إعطاءهــا
أســماء مقنعــة ،أو تنميطهــا بغيــر الواقــع لتجنُّــب المخــاوف األمنيــة.
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 العوائق الداخلية في مضامين العمل المدنيالفهــم الخاطــئ لثقافــة التطـ ّـوع :مــن العوائــق داخليـ ِة التصنيــف ذاتيّـ ِة المضمــون ،تــدور فــي فلــك المنظمــة نفســها
.1
متطوعيهــا ،إذ يُبنــى التّطـ ّـوع فــي األعمــال المدنيــة ألهــداف وغايــات ذاتيــة ،أو للمحفــزات الذاتيــة
وبيــن أعضائهــا أو
ّ
التــي تحدَّثْنــا عنهــا ســابقا ً كالماديــة مثـاً ،دون أن يكــون االنضمــام بســبب المحفــزات الموضوعيــة  -كاإليمــان فــي إحــداث
تغييــر مــا  -التــي هــي محــل المشــاركة المدنيــة فــي األســاس ،وفــي ظــل هــذا المفهــوم الخاطــئ لثقافــة التطــوع تكــون
المنفعــة هــي البوصلــة فــي ممارســة العمــل ،كأن يكــون هــدف المشــاركة الحصــول علــى منفعــة مــا ،فتنتهــي المشــاركة
بالوصــول للمنفعــة ،وتأخــذ المنفعــة أشــكاالً عديــدة :ماليــة ،شــهادة خبــرة ،الخبــرة ب َح ـ ِدّ ذاتهــا ،منفعــة معنويــة.
الفهــم الخاطــئ لمفهــوم المشــاركة المدنيــة :أي تفســير العمــل المدنــي بشــكل مغايــر لمضمونــه الحقيقــي ،وفــي
.2
الغالــب يكــون هــذا الســياق األوضــح واألكثــر ظهــوراً ،فــي البلــدان التــي تعانــي مــن ضعــف ثقافــة المجتمــع المدنــي ،قبــل
تبلــور مفهومــه بشــكل واضــح:
مث ـ َل تنميــط ممارســي العمــل المدنــي بقوالــب جاهــزة ،بحيــث تصبــح تلــك األنمــاط ملتصقــة بالعمــل المدنــي،
.a
كمــا فــي حالــة اتهــام ناشــطي المجتمــع المدنــي بالفســاد لمجــرد نشــاطهم المدنــي ،أو قيــام القــوى األمنيــة كمــا فــي مناطــق
الحكومــة تحديــدا ً باعتقــال الناشــطين المدنييــن ،ألنهــم يعتبــرون النشــاط المدنــي تبنــي موقــف سياســي معيــن ،أو قيــام
القــوى المســيطرة خاصـةً فــي الشــمال الســوري باعتقــال الناشــطين المدنييــن ،واتهامهــم بالكفــر والعلمانيــة التــي تعتبرهــا
القــوى الدينيــة المســيطرة جرم ـا ً يســتحق المعاقبــة عليــه.
عــدم وجــود مبــادئ ُمتّفــق عليهــا للعمــل المدنــي ،وهــذا فــي الواقــع مــا يُشـ ّك ُل تخبُّطـا ً فــي عمــل المجتمــع المدنــي
.b
ت نشــاطاته.
وت َشــت ُّ ِ
تحـ ُّ
ـزب العمــل المدنــي حســب القــوى المســيطرة ،وضعــف التشــبيك والتنســيق بيــن الكيانــات المدنيــة لعــدم وجود
.3
غطــاء قانونــي ،خاصـةً فــي حالــة التشــبيك عبــر حــدود الصــراع ،باإلضافــة إلــى عــدم وجــود آليــات واضحــة للشــراكة
بيــن الكيانــات المدنيــة ،ويمكــن ربــط هــذا العائــق بشــكل مباشــر مــع قيــام الســلطات األمنيــة ،علــى اختــاف ُمس ـ َميَّاتها
وأماكنهــا بفــرض ســلطتها علــى الكيانــات المدنيــة ،واشــتراط الموافقــات األمنيــة لترخيــص أي كيــان مدنــي ،أو حتــى
ممارســة أي نشــاط مدنــي ،نتيجــة ضعــف البيئــة التشــريعية القديمــة وغيــر الواضحــة.
يُش ـ ّك ُل ضعــف قــدرات المؤسســة عائق ـا ً داخلي ـا ً أمــام العديــد مــن المنظمــات ،فــي ممارســة النشــاطات المدنيــة
.4
التــي تدخــل ضمــن إطــار عملهــا ،لصعوبــة تحقيــق معاييــر الفَعَاليــة والكفــاءة المطلوبــة ،وقــد يكــون الضعــف المؤسســاتي
مرتبط ـا ً بعوامــل هيكليــة كحجــم الفريــق اإلداري ،وآليــة اإلدارة والترخيــص القانونــي ،أو يكــون ناجم ـا ً عــن انخفــاض
مســتوى القــدرات لــدى العامليــن أو المتطوعيــن فيهــا ،ويعــود ضعــف الخبــرات الداخليــة إلــى عوامــل ذاتيــة منهــا عــدم
الرغبــة فــي العمــل علــى التطويــر المؤسّســي ،أو عــدم القــدرة علــى ذلــك ،أو ألن الخبــرات الجيــدة تنتقــل إلــى المنظمــات
الدوليــة حــال حصولهــا علــى فرصــة فيهــا ،أو عوامــل غيــر ذاتيــة كعــدم قــدرة المؤسســة علــى تدريــب كوادرهــا ألســباب
تمويليــة.
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ـر فــي ذات
ترتبــط العوائــق الخارجيــة والداخليــة بأنواعهــا المختلفــة فــي فــرض أشــكال األنشــطة المدنيــة وتنفيذهــا ،إذ تُؤثّـ ُ
الوقــت علــى تحديــد خيــارات العمــل المدنــي ،إذ تــم اعتبــار الفهــم الخاطــئ لمفهــوم التّطــوع باعتبــاره وســيلة لتحقيــق منفعــة
ماديــة أو معنويــة عائــق وتحــد أمــام العمــل المدنــي ،لكنــه فــي الوقــت ذاتــه كان عامـاً ُمحفّــزا ً كمــا رآه البعــض للتشــجيع
ـار معيّــن
علــى المشــاركة المدنيــة ،كذلــك شــكلت العوائــق القانونيــة واإلجرائيــة ،دافع ـا ً لتنميــط العمــل المدنــي فــي إطـ ٍ
خوفـا ً مــن المالحقــة القانونيــة أو األمنيــة ،لكنهــا فــي ذات الوقــت خلقــت فرصـةً لرســم عالقـ ٍة مــن التنســيق والتشــبيك بيــن
المنظمــات المدنيــة ال ُمر ّخصــة وغيــر ال ُمر ّخصــة ،وأجبــرت تلــك العوائــق بعــض المنظمــات أحيانـا ً علــى إســباغ صيغــة
مختلفــة علــى عملهــا ،مــن أجــل الحصــول علــى ترخيــص لممارســة نشــاطاتها ،كقيــام بعــض المنظمــات بالترخيــص
كشــركات تجاريــة ،بهــدف ممارســة العمــل المدنــي تحــت غطــاء تلــك الشــركات.
ـى مختلفـا ً ع ّمــا تواجهــه المنظمــات
يمكــن مالحظــة أن العوائــق التــي تواجههــا المنظمــات الســورية فــي لبنــان ،تأخـذُ منحـ ً
فــي الداخــل الســوري ،علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية وباختــاف القــوى المســيطرة ،فالنشــاط المدنــي خــارج إطــار
ويحررهــا مــن القيــود القانونيــة والتشــريعية
التخــوف األمنــي،
الداخــل الســوري ،يرفــع عــن كاهــل المنظمــة عــبء
ٍّ
ُّ
الســارية فــي الداخــل الســوري ،لكــن تواجــه الكيانــات خــارج الجغرافيــا الســورية مشــاكل إضافيــة ،تتعلــق فــي الدرجــة
األولــى باإلغــاق المرافــق النتشــار موجــات وبــاء كوفيــد  ،-19كمــا بــدأت تواجههــا حديثــا ً مشــكلة الحصــول علــى
التمويــل ،نتيجــة العقوبــات واألزمــة السياســية-االقتصادية فــي لبنــان.
يؤثــر الســياق السياســي واالقتصــادي علــى النشــاط المدنــي فــي عــدة نــواحٍ ،فكلّمــا كانــت المنطقــة أكثــر اســتقرارا ً سياســيا ً
واقتصاديـا ً كلّمــا ســاهمت فــي تعزيــز المشــاركة المدنيــة ،ففــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة ومناطــق شــمال شــرق حلــب تبــدو
ـر نشــاطا ً مدني ـاً ،بينمــا فــي مناطــق شــمال غــرب ســورية الواقعــة تحــت ســيطرة
الحيــاة أكثــر اســتقراراً ،بالتالــي أكثـ َ
الجهــات الدينيــة ،فــإن الحيــاة االقتصاديــة والسياســية أقــل اســتقراراً ،بالتالــي النشــاط المدنــي فيهــا أقــل حضــورا ً ويمكــن
تصنيفــه ضعيف ـاً ،أمــا فــي مناطــق الحكومــة الســورية ورغــم االســتقرار السياســي ،إال أن األوضــاع االقتصاديــة تلعــب
دورا ً فــي ضعــف المشــاركة المدنيــة.
تــؤدّي تلــك األوضــاع غالب ـا ً إلــى االنكفــاء عــن النشــاط المدنــي ،إمــا ألســباب سياســية كالخــوف مــن المالحقــة األمنيــة،
ـرا َء انعــدام قدرتــه فــي التأثيــر
والتضييــق األمنــي بســبب القــوى المســيطرة ،أو لعــدم اإليمــان والثقــة بالعمــل المدنــي ،جـ ّ
علــى األطــراف السياســية أو تحقيــق توافــق فــي الحــد األدنــى ،أو بســبب الحاجــة االقتصاديــة والبحــث عــن ســبل العيــش
ومصــدر القــوت اليومــي.
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القسم الثاني

الممارسات الفضلى في ممارسة النشاط المدني
أوالً :تحديد الممارسات الفضلى في تنفيذ األنشطة المدنية
حصــل المجتمــع المدنــي الســوري علــى العديــد مــن التجــارب والخبــرات المكتســبة مــن العمــل الميدانــي ،أثنــاء مســيرة
تنفيــذه أنشــطته المدنيــة ،وخــال كافــة مراحــل النشــاط المدنــي ومواضيعــه ،إذ مــن المفتــرض أن يُعتبــر اختيــار وتحديــد
ســلّم أولويــات العمــل المدنــي ،علــى اعتبارهــا التقنيــات والمناهــج التــي أثبتــت مــن
ومشــاركة الممارســات الفضلــى فــي ُ
خــال التجربــة والبحــث نجاعتهــا فــي الوصــول إلــى تحقيــق األهــداف المرغوبــة ،وســنتناول تلــك الممارســات وفــق
اآلتــي:
تنــدرج أفضــل الممارســات المدنيــة بالدرجــة األولــى ضمــن إطــار تنفيــذ الحمــات المجتمعيــة ،مثــل حمــات التوعيــة
وحمــات المناصــرة والحشــد ،باإلضافــة إلــى نجاعــة أســاليب الجلســات الحواريــة ،كإحــدى أدوات تنفيــذ النشــاطات
المدنيــة ،أمــا الممارســات المتعلقــة بتنفيــذ األنشــطة فيمكــن إجمــال أفضــل الممارســات فيهــا بالتالــي:
أن تكــون الحمــات أو الجلســات الحواريــة وليــدة الحاجــة المجتمعيــة ،واتبــاع النهــج التشــاركي مــن خــال
.1
إشــراك المســتفيدين فــي كافــة مراحــل تنفيــذ المشــروع ،ألن ذلــك جعــل المســتفيدين يشــعرون أنهــم يمتلكــون المشــروع
ويتبنونــه ،نظــرا ً إلــى ارتباطــه بالقضايــا التــي تهمهــم ،ولشــعورهم بتملّــك المشــروع مــن خــال مشــاركتهم فــي األنشــطة،
باإلضافــة إلــى بنــاء قــدرات المســتفيدين.
تضميــن أنشــطة فيزيائيــة وأنشــطة مقــروءة ومســموعة مثــل توزيــع بروشــورات ،وطباعــة بوســترات،
.2
واســتخدام فيديوهــات خــال تقديــم المعلومــة ،لضمــان وصولهــا إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة.
فــي األنشــطة الثقافيــة التــي نفَّذَتْهــا بعــض المنظمــات ،كان مــن المفيــد جــدّا ً اســتخدام أســلوب المســابقات
.3
والجوائــز ،إلدمــاج المســتفيدين فــي المشــروع وإدمــاج األنشــطة الجديــدة فــي المجتمــع.
أدّت حمــات المناصــرة وجلســات الحــوار المجتمعــي إلــى تقريــب وجهــات النظــر بيــن المســتفيدين ،وســاعدتهم
.4
علــى تجــاوز الصــور النمطيــة التــي كانــت موجــودة قبــل المشــاركة فــي المشــروع ،فانعكــس ذلــك إيجابـا ً علــى التماســك
المجتمعــي ،لتجــاوز الحواجــز النمطيــة وإدمــاج ثقافــة تقبُّــل اآلخــر.
كان مــن المثمــر جــدا ً توظيــف مخرجــات اللقــاءات والجلســات الحواريــة مــن أوراق وأبحــاث فــي عمليــات
.5
المناصــرة ،لتكــون عمليــات المناصــرة وليــدة َ المجتمــع ،وتســتطيع الحصــول علــى دعــم ومســاندة مختلــف أطيــاف
المجتمــع فــي ســبيل تبنّيهــا ،وكــي تشــعرهم بالمشــاركة فــي عمليــة بنــاء النشــاط المدنــي.
ســاعد التجميــع والتشــبيك بيــن عــدَّةِ فــرق تطوعيّــة تتشــارك خبراتهــا فــي توســيع النطــاق الجغرافــي ،كمــا
.6
ســاعدت مشــاركة الخطــط والتدريبــات علــى تقديــم كل فريــق التدريبــات حســب خبرتــه ،مــا ســاهم فــي تحقيــق فعاليــة
وكفــاءة أكبــر فــي تنفيــذ النشــاط المدنــي.
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القطــاع الجغرافــي أو ّ
التشــبيك مــع الكيانــات المدنيّــة األخــرى العاملــة فــي ذات ّ
القطــاع الموضوعــي ،مــا ســاهم
.7
فــي تخفيــف األعبــاء وتحقيــق وصــول أكبــر ،وتأميــن غطــاء قانونــي للعمــل.
يجدر التنويه إلى وجود نوعين من التشبيك:
تشــبيك ُمؤقّــت فــي مشــروع أو نشــاط ُمعيّــن أو علــى أســاس مناطقــي ،حيــث يتــم التشــبيك والتنســيق بيــن
.1
منظمــات عاملــة فــي منطقــة واحــدة ،أو بيــن عــدة منظمــات وكيانــات مدنيــة عاملــة فــي تنفيــذ مشــروع معيــن ،لتســهيل
التنفيــذ والوصــول إلــى المســتفيدين والدخــول للمنطقــة ،لكــن ال يخفــى أحيانــا ً ظهــور روح التنافــس ،فيتــ ُّم تقديــم ذات
مــرات.
الخدمــة فــي نفــس المنطقــة ِعــدّة َ ّ
تشــبيك دائــم ضمــن تحالــف ،حيــث يتــم عــرض الخطــط االســتراتيجية وتنســيق األنشــطة المشــتركة ،بحيــث
.2
تــؤدي التدخــات إلــى تحقيــق هــدف واحــد مشــترك ،فيعمــل أفــراد التحالــف علــى خطــى متوازيــة بكافــة االتجاهــات ،مــا
يقــود لتظافــر الجهــود فــي تحقيــق الهــدف ضمــن فعاليّــة وكفــاءة عاليتيــن.

ثانياً :دراسة التجارب غير الناجحة في تنفيذ األنشطة المدنية
ي األهــداف المرجــوة كمــا هــو مخطــط لهــا ،فــا يخلــو العمــل المدنــي مــن
ليــس بالضــرورة أن ينت ُـ َج عــن ك ِّل نشــاطٍ مدنـ ّ
وجــود إخفاقــات فــي بعــض المواضــع وكانــت أقــل النشــاطات المدنيــة نجاحـاً:
جلســات التوعيــة التــي أخــذت المنحــى النظــري البحــت ،إذ لــم تكــن مرتبطــة بتقديــم مســاعدة قانونيــة ،إنمــا
.1
ّ
كانــت تُق ـدّم معلومــة قانونيــة فقــط فــي مواضيــع مختلفــة مثــل اإلرث والـ ّ
والطــاق والميــراث ،علــى الرغــم مــن
ـزواج
أهميــة المواضيــع لــم تُحقّــق النتائــج المرجــوة ،لعــدم تقديــم خدمــة قانونيــة رديفــة.
الجلســات الحواريــة السياســية لــم تكــن فاعلــة ،بســبب التّخـ ُّـوف مــن المخاطــر األمنيّــة ،وانشــغال السياســيين عــن
.2
العمــل المدنــي ،أو عــدم إيمانهــم بــدوره ،باإلضافــة إلــى عــدم وجــود تمثيــل لكافــة األطيــاف السياســية ،مــا انعكــس ســلبا ً
علــى التحفيــز للمشــاركة فــي تلــك الجلســات.
الحمــات المجتمعيــة لــم تكــن ذاتَ أثــر ،ولــم تُحقّــق أهدافهــا ،إذ لــم يتــم تبنّــي قضايــا ومواضيــع الحمــات مــن
.3
قبــل المجتمــع أوالً ،ثــ َّم الفئــة المســتهدفة ثانيــاً.
الحمــات والنشــاطات المفروضــة مــن قبــل الممـ ّـول وال ُمج ّهــزَ ة بشــكل مســبق ،أو ال ُمطبّقــة بشــكل كامــل ،دون
.4
األخــذ بعيــن االعتبــار بعــض االعتبــارات المتعلقــة بتلبيــة الحاجــات المجتمعيــة ،تركــت أثــر ســلبيا ً علــى القبــول المجتمعــي
لتلــك النشــاطات والممارســات ،وأثّــرت فــي ذات الوقــت علــى التقبُّــل المجتمعــي للكيــان المدنــي بحــد ذاتــه.
.5
ـركَ
التفــاوت الكبيــر بيــن كفــاءات وخبــرات الناشــطين علــى صعيــد العمــل المدنــي فــي الجلســات المشــتركة ،تَـ َ
أثــرا ً ســلبيا ً علــى صعيــد التعــاون المدنــي ،بســبب وجــود نــوع مــن الهيمنــة والســيطرة لألكثــر خبــرة وقـ ّـوة ،ومــا ترتــب
عليــه مــن عــزوف عــن المشــاركة بالنســبة إلــى باقــي الحضــور ،وهــذا مــا حصــل فــي إحــدى الجلســات الحواريــة
المشــتركة بيــن ناشــطين مدنييــن ســوريين ولبنانييــن حــول كوفيــد  ،-19وفــي ذات الســياق نجــد الكثيــر مــن التفــاوت فــي
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خبــرات نشــطاء المجتمــع المدنــي الســوري بيــن المناطــق الجغرافيــة ،بســبب وجــود نــوع مــن تركيــز تمويــل المانحيــن
فــي مناطــق معينــة وعلــى قطاعــات معينــة.

القسم الثالث

الممارسات الفضلى في تجاوز العقبات
مــن شــبه المســتحيل فــي الســياق الســوري أن يخلــو نشــاط مدنــي مــن عقبــات وعوائــق تواجــه تنفيــذه ،وفــي الغالــب ال
تد ِّخــر الكيانــات المدنيــة ال ُمنفّــذة جهــدا ً فــي تجــاوز العقبــات التــي تقــف فــي طريــق الوصــول إلــى النتائــج المرجـ ّـوة ،إذ
تعمــل علــى اتبــاع أســاليب عديــدة لمواجهــة تلــك التحديــات والعوائــق حســب نوعهــا وآليــة التعامــل معهــا ،وســنبحث فــي
أفضــل الممارســات التــي اتبعتهــا الكيانــات المدنيــة فــي تجــاوز العقبــات التــي واجهتهــا ،وهــي:
تجــاوز الصعوبــات الماليــة ونقــص التمويــل ،مــن خــال اســتخدام المــوارد البشــرية المتاحــة للمنظمــة مــن
.1
متطوعيــن ،إضاف ـةً إلــى مشــاركة المــوارد المعرفيــة لــدى المشــاركين ،ســاعدت فــي تقديــم خدمــة فعّالــة بكفــاءة ضمــن
ســياق ضعــف المــوارد الماليــة وصعوبــة الحصــول عليهــا.
تجــاوز الصعوبــات الناجمــة عــن انغــاق المجتمــع ،وعــدم تقبّــل طــرح أفــكار ومفاهيــم جديــدة فــي حمــات
.2
المناصــرة والجلســات الحواريــة ،مــن خــال تشــكيل عالقــات وروابــط جيــدة مــع قــادة المجتمــع المحلــي ووجهائــه،
بوصفهــم صلــة وصــل مــع المجتمــع المحلــي ،مــن أجــل ت َقبُّــل المشــاريع التــي تُق ـدّ ُم خدمــات وأفــكار جديــدة علــى ثقافــة
المنطقــة ،وإشــراك المجتمــع المحلــي فــي كافــة مراحــل المشــروع مــن البدايــة وصــوالً إلــى الرقابــة والتقييــم.
اللجــوء إلــى وســائل التقنيــات الحديثــة كاالنترنــت ،إلجــراء التدريبــات والجلســات النقاشــية ،مــا ســاعد فــي
.3
ـف مــن المخاطــر األمنيــة ،وكان حـ ّ
ـاً مثاليـا ً
تجــاوز العقبــات المتعلّقــة بصعوبــة تحــرك النســاء فــي بعــض المناطــق ،وخفّـ َ
الســتمرار المشــاريع خــال موجــات كوفيــد .-19
تجــاوز الصعوبــات والمخاطــر األمنيــة ،مــن خــال التشــبيك مــع شــريك ُمر ّخــص ،أو مــن خــال اللجــوء إلــى
.4
ترخيــص مراكــز تدريــب ،وتنفيــذ المشــاريع تحــت غطاءهــا ،أو مــن خــال تغليــف المشــاريع بتوصيــف صــوري مغايــر
للواقــع ،وســاعدت شــبكة العالقــات فــي الدخــول لبعــض المناطــق ،بغــرض تقديــم الخدمــات للنســاء اللواتــي واجهــن
صعوبــات فــي الخــروج مــن مناطقهــن بســبب الظــروف األمنيــة ،وكانــت التكنولوجيــا الحديثــة كاالنترنــت خيــارا ً ناجحـا ً
فــي الوصــول للمســتفيدين فــي الكثيــر مــن الحــاالت.
تشــكيل شــبكة إحالــة فعّالــة بيــن المعنييــن وأهالــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ســاهمت فــي تقبُّــل األهالــي إلرســال
.5
أبناءهــم أو أقاربهــم إلــى الجمعيــة ،التــي تُعنــى بتقديــم خدمــات لــذوي االحتياجــات الخاصــة.
متابعــة الكيانــات المدنيــة التدريبــات واألنشــطة مــع المتدربيــن المتفاعليــن فقــط ،دون المشــاركين لغايــات ذاتيــة
.6
ماديــة أو معنويــة غيــر الفاعليــن.

28

ُكتيب المجتمع المدني السوري | دولتي

أوالً :النتائج

خاتمة المحور األول

يوجــد بعــض المنظمــات التــي تتبــع أســاليب العمــل البحثــي ،مــن خــال إجــراء لقــاءات ومجموعــات نقــاش
.1
ُمر ّكــزة ومقابــات ُمع ّمقــة واســتبيانات ،لكــن فــي الواقــع يمكــن مالحظــة قلّــة لجــوء المنظمــات إلــى العمــل البحثــي ،نتيجــة
ضعــف القــدرات البحثيــة أحيانـاً ،ولعــدم القــدرة الماليــة علــى توظيــف باحثيــن مــن خــارج ال ُم ّ
نظمــة فــي أحيــان أخــرى.
العوائــق المشــتركة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية هــي :الهيمنــة مــن القــوى المســيطرة المختلفــة علــى كل
.2
مفاصــل الحيــاة ،إضاف ـةً لفرضهــا شــروطا ً للعمــل وتراخيصــه ،ومراقبــة عمــل المؤسســات والمضايقــات األمنيــة التــي
تتعــرض لهــا المؤسســات والناشــطون ،وصعوبــة وصــول األمــوال وتحويلهــا لداخــل ســورية.
عــدم وجــود بيئــة تشــريعية مناســبة وحاضنــة للعمــل المدنــي ،فالقوانيــن الناظمــة للعمــل المدنــي أصبحــت قديمــة
.3
وال تتناســب مــع احتياجــات الواقــع اليــوم ،مــا ينتــج عنــه مــن ضعــف البنــى الهيكليــة للمجتمــع المدنــي الســوري ،وعــدم
قدرتهــا علــى االســتجابة للمســؤوليات والواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــا.
ال يمكــن وجــود نشــاط مدنــي حقيقــي وفعــال ،دون إفســاح المجــال واســعا ً أمــام عمــل المنظمــات ،ضمــن قواعــد
.4
قانونيــة واضحــة وشــفافة تحكــم العمــل المدنــي.
يُشـ ّكل ضعــف التنســيق والتواصــل بيــن الكيانــات المدنيــة الســورية عائقـا ً موضوعيـا ً أمــام تنفيــذ خدمــات فعالــة
.5
تحقــق الحاجــة الحقيقيــة.
صــة جامعــة للمجتمــع المدنــي الســوري ،مــا يــؤدي إلــى ظهــور العشــوائية والتشــتت فــي تقديــم
.6
عــدم وجــود من ّ
الخدمــات علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية.
يــؤدي عــدم وجــود مصــادر تمويــل مســتدامة إلــى تحكــم المموليــن فــي النشــاطات المدنيــة ،وتحويــل النشــاط
.7
المدنــي فــي كثيــر مــن األحيــان عــن غرضــه األساســي ،وتبنّــي أجنــدات المموليــن ورؤاهــم ،وخلــق جانــب تنافســي أحيانـا ً
بيــن المنظمــات المدنيــة العاملــة.
إغفــال الــدور الحقيقــي للمجتمــع المدنــي وتأطيــر عملــه مــن قبــل القــوى المســيطرة ،يــؤدي إلــى تحجيــم عملــه
.8
ضمــن إطــار العمــل اإلغاثــي كمقــدم رعايــة ،وعزوفــه عــن ممارســة دوره الحقيقــي فــي التنميــة علــى كافــة المســتويات.
تعــدد الجغرافيــات الســورية حســب قــوى الســيطرة ،واختــاف الســياقات القانونيــة والسياســية واالقتصاديــة
.9
بينهــا ،أوجــد درجــة ال يســتهان بهــا مــن التفــاوت بيــن النشــاطات المدنيــة ال ُمنفّــذة فــي كل جغرافيــا ،ســواء لناحيــة نــوع
النشــاطات ال ُمنفّــذَة أو ُمدتهــا أو آليتهــا.
.10

نجــح المجتمــع المدنــي الســوري أحيانــا ً فــي خلــق مســاحات توافقيــة حواريــة بيــن النشــطاء المدنييــن علــى

امتــداد الجغرافيــا الســورية ،لكــن دون أن يترتــب علــى تلــك المســاحات والتوافقــات نقــل فعلــي وحقيقــي إلــى ميــدان العمــل
المدنــي.
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ثانياً :التوصيات
 1التوصيات المو ّجهة إلى المنظمات والكيانات المدنية على صعيد عالقتها مع المجتمعأ -عالقة الكيانات مع المجتمع لناحية التمكين االقتصادي والسياسي:
تمكيــن وبنــاء القــدرات لممثلــي المنظمــات الســورية المشــاركة فــي الفعاليــات الدوليــة ،وذلــك لنقــل الصــورة
.1
الصحيحــة لصنــاع القــرار والناشــطين الفاعليــن فــي العمــل المدنــي.
التمكيــن االقتصــادي والمســاعدة علــى خلــق فــرص العمــل ودعــم المشــاريع الصغيــرة ،نظــرا ً النصــراف
.2
االهتمــام عــن العمــل المدنــي بســبب الوضــع االقتصــادي الراهــن.

ب -عالقة الكيانات مع المجتمع لناحية الشراكة المجتمعية:
إدمــاج وإشــراك فئــات المجتمــع كافّـةً فــي العمــل المدنــي فــي كافــة مراحلــه ،ورفــع مســتوى الوعــي الثقافــي،
.1
وإشــراك النســاء والشــباب والفئــات المهمشــة.
.2

دعم المبادرات الناشئة والمنظمات وتمكينها للقيام بمشاريعها انطالقا ً من الحاجة المجتمعية.

صــات للرقابة الشــعبية
.3
إشــراك أصحــاب المصلحــة مــن المجتمــع فــي وضــع سياســات العمــل المدنــي وتشــكيل من َّ
علــى العمــل المدنــي.
نشــر الوعــي بأهميــة العمــل المدنــي وضرورتــه فــي بنــاء التماســك االجتماعــي ،بهــدف خلــق حالــة مــن الشــعور
.4
بالمســؤولية للمشــاركة فــي نشــاطات العمــل المدنــي ،وتســليط الضــوء علــى أهميــة وضــرورة مشــاركة النســاء.
.5

القيام بأنشطة إعادة بناء الهويات الثقافية المجتمعية بهدف تحقيق االندماج االجتماعي.

 2التوصيات الموجهة إلى المنظمات والكيانات المدنية على صعيد عالقاتها مع بعضهاتعزيــز التشــبيك والتنســيق بيــن الكيانــات المدنيــة ،ســواء فــي الجغرافيــا الواحــدة أو علــى امتــداد الجغرافيــا
.1
الســورية فــي المناطــق المختلفــة ،مــن خــال بنــاء المنصــات الحقيقيــة المحليــة والوطنيــة لتشــارك البيانــات والمعلومــات.
تأســيس قواعــد بيانــات مشــتركة يمكــن للمجتمــع المدنــي الوصــول إليهــا ،وتشــارك المعــارف والخبــرات مــن
.2
خاللهــا واالســتفادة مــن التجــارب ،بســبب وجــود حالــة مــن االحتــكار المعرفــي لــدى بعــض الكيانــات ،وتيســير ورشــات
عمــل لبنــاء اســتراتيجيات تعزيــز المشــاركة المدنيــة.
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 3التوصيات المو َّجهة إلى المنظمات والكيانات المدنية على صعيد الهيكلية.1

تطوير أدوات المؤسسات المدنية في المجال السياسي.

.2

كسر تقاليد عمل المنظمات وتحقيق المزيد من المرونة واالتصال بالجمهور .

.3

قوية المنظمات مؤسساتيا ً وتمويليا ً وتشبيكياً.

فهــم المؤسســات لهويتهــا وبنــاء التحالفــات علــى أســس واضحــة ،لتكــون الحالــة المدنيــة مــرآة عاكســة لواقــع
.4
المجتمــع بعيــدا ً عــن االنتمــاءات واالصطفافــات.

 4التوصيات الموجهة للتعامل مع الظروف المحيطة بعمل المنظمات.1

تعزيز دور اإلعالم ال ُمستقل والمهني لتسهيل وصول المبادرات والنشاطات المدنية للمجتمعات.

.2

تعديل القوانين الناظمة للعمل المدني والمجتمعي.

.3

العمل على إيجاد مخرج سياسي لألزمة السورية.

 5التوصيات الموجهة إلى الجهات المانحةتســهيل الجهــات المانحــة والدوليــة آلليــات عمــل المنظمــات ،وحصولهــا علــى المنــح ،خاص ـةً تلــك التــي تجــد
.1
صعوبــة فــي الحصــول علــى الترخيــص فــي مــكان عملهــا.
تحويــل المانحيــن لدعــم النشــاطات المدنيّــة التــي تُركــز علــى رفــع الوعــي والتنميــة عوضـا ً عــن الدعــم اإلغاثــي
.2
اإلنســاني.
.3

ابتعاد المانحين عن تقديم اعتماد المشاريع ال ُمعدّة ُمسبقا ً وفق إطار ونموذج معين.

.4

قيام المانحين بدعم المشاريع التي تنبثق عن الدراسة الحقيقية الحتياج المنطقة المستهدفة بتقديم الخدمات.

قيــام الجهــات المانحــة بإجــراء تقييــم احتيــاج وقــدرات شــركائها كل علــى حــدة ،لتقديــم الخدمــات التدريبيــة
.5
حســب الحاجــة.
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مساحة العمل المدني
مقدمة
تفــرض بعــض الـدّول  -خاصـةً التــي تــرز ُح تحــت حكــم األنظمــة البوليســية  -عــددا ً مــن القيــود علــى المجتمــع المدنــي،
بــدءا ً مــن عمليــة التســجيل ،مــرورا ً بالتمويــل واألنشــطة ،وصــوالً إلــى مرحلــة التقييــم ،وبشــك ٍل خــاص فــي حــال كانــت
المؤسســات المدنيــة تتبنــى قيــم الديمقراطيــة والعدالــة وحريــة التعبيــر ،إذ تتنــوع أشــكال تلــك القيــود ،وتتــراوح بيــن قيــود
ـرعها الســلطة التشــريعية ،التــي تتبنــى مواقــف األنظمــة الحاكمــة ،وقيــود إداريــة تمارســها الســلطة التنفيذيــة
قانونيــة تُشـ ّ
ومــن ضمنهــا األمنيــة ،باإلضافــة إلــى ضبابيــة تلــك القواعــد القانونيــة أو اإلداريــة ،لتكــون خاضعــة إلــى التأويــل والتفســير
س ـدُ تلــك القيــود القانونيــة
الكيفــي للســلطات ،صاحبــة االختصــاص فــي تســجيل الكيانــات المدنيــة ومتابعــة عملهــا ،وتتج َّ
وتخوفــات ،تواجـهُ نشــاطات الكيانــات المدنيــة المرخصــة منهــا وغيــر المرخصــة .ول ّمــا
واإلداريــة علــى شــكل مخاطــر
ّ
ت التنفيذيــة ،مــا يــؤدّي
كان الســياق الســوري فــي مضاميــن النصــوص الدســتورية والقانونيــة اســتجابةً لرغبــة الســلطا ِ
إلــى ظهــور العديــد مــن الثغــرات فــي العمــل المدنــي المحكــوم بالمســاحة التــي تضيــق أو تتســع ،حســب رغبــة الســلطة
الحاكمــة علــى اختــاف أنواعهــا فــي الجغرافيــا الســورية ،هــذه الحــال أدّت بالمقابــل إلــى اختــاف مســاحات العمــل بيــن
منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري ،تبعـا ً لعوامــل الخطــر التــي قــد تواجههــا حســب موضــوع نشــاطها ،ومــكان ممارســة
هــذا النشــاط ،والجهــة الداعمــة أو المانحــة.
تُشــ ِ ّك ُل مســاحة العمــل اآلمنــة هاجســا ً لــدى الكيانــات المدنيــة ،حتــى تكــون قــادرة علــى تنفيــذ أنشــطتها وفقــا ً للخطــة
المرســومة ســابقاً ،وباســتخدام الوســائل التــي تســمح بتحقيــق أهدافهــا ،لكــن ربّمــا تضيــق أو تتســع مســاحة العمــل لــدى
الكيانــات المدنيــة ،تبعـا ً للظــروف السياســية فــي كل بلــد ،خصوصـا ً أن العمــل المدنــي يشــكل مســاحة للعمــل الجماعــي،
بغيــة تحقيــق أهــداف ومصالــح مجموعــة مــن األشــخاص تجمعهــم أهــداف مشــتركة ،مــا يــؤدي إلــى ت َخـ ّـوف األنظمــة
ـرض حريــة االجتمــاع الســلمي وتشــكيل
السياســية منهــا ،ألن العمــل المدنــي فــي مضمونــه ووفــقَ المواثيــق الدوليــة ،يفتـ ُ
ـعر األنظمــة السياســية القمعيــة أنهــا قــد تشــكل تهديــداً ،ألنهــا تتض ّمــنُ غالبـا ً مطالبــات شــعبية بحريــة
الجمعيــات ،التــي ت َشـ ُ
التعبيــر ،والديمقراطيــة السياســية ،والرقابــة الشــعبية علــى أداء الســلطة التنفيذيــة ،ولــم يكــن المجتمــع المدنــي الســوري
 فــي ظــل الظــروف السياســية التــي تســيطر علــى البــاد ألكثــر مــن نصــف قــرن  -بمنــأى عــن الضغوطــات وضيــقمســاحات العمــل اآلمنــة فــي حــال توفرهــا.
ترغــب المنظمــات عــادة ً بالتعامــل مــع المخاطــر وإدارتهــا ،بهــدف الح ـدّ مــن تأثيرهــا الســلبي علــى نتائــج العمــل الــذي
ـرص محتملــة لتنميــة أو تحســين وضعهــا وعملهــا .بذلــك تعتبــر عمليــة إدارة
تقــوم بــه ،كمــا ترغـ ُ
ـب بعــدم تفويــت أي فـ ٍ
المخاطــر أمــرا ً أساســيا ً لحمايــة المنظمــة واســتمراريتها ،وحمايــة المســتفيدين مــن خدماتهــا والعامليــن فيهــا ،والتأكــد مــن
فاعليــة برامجهــا ومــا تُن ِفّ ـذُه مــن مشــاريع ،وتشــمل هــذه العمليــة تحديــد المخاطــر المحتملــة بشــكل اســتباقي ،وتحليلهــا
ودراســتها وتقييمهــا ،ومراقبــة احتماليــة حدوثهــا ،ووضــع ّ
خطـ ٍة للتعامــل معهــا فــي حــال حدوثهــا ،والتقليــل مــن نتائجهــا
ـر غاي ـةً ،إنمــا وســيلة الســتمرار عمــل
الســلبية علــى عمــل المنظمــة ،ضمــن هــذا الســياق فــإن إدارة المخاطــر ال تُعت َبـ ُ
المنظمــة.

33

ُكتيب المجتمع المدني السوري | دولتي

بالنظــر إلــى بيئــة عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية ،ال تصعــب مالحظــة مســتوى المخاطــر التــي تعمــل ضمنهــا،
وفــي الوقــت ذاتــه ال يمكــن تجاهـ ُل أهميّــة أن تكــون قــادرة علــى التعامــل معهــا بالشــكل األنســب .تتنــوع هــذه المخاطــر
الداخليــة والخارجيــة ،مــا بيــن أمنيــة وقانونيــة وميدانيــة واجتماعيــة وتقنيــة وغيرهــا ،وعلــى مــدار الســنوات الفائتــة،
طـ ّـورت المنظمــات آليــات واســتراتيجيات مختلفــة لتحديــد المخاطــر وآليــة التعامــل معهــا وإدارتهــا ،بهــدف التخفيــف منها،
وتأميــن مســاحة عمــل آمنــة ومســتقرة قــدر اإلمــكان.
ع ِق ـدَت مــع مجموع ـ ٍة
يتنــاول هــذا المحــور دراســة نتائــج الجلســات الحواريــة واالســتبيانات والمقابــات ال ُمع َّمقــة ،التــي ُ
مــن ُممثّلــي المجتمــع المدنــي الســوري ،حــول آليــات إدارة المخاطــر التــي عملــت علــى تطويرهــا خــال الســنوات الفائتــة،
وكيفيــة عملهــا للوصــول إلــى بيئــة عمــل أكثــر أمنــا ً واســتقرارا ً رغــم العوائــق والمتغيــرات ،ومــا هــي الممارســات
الفُضلــى بهــذا الشــأن ،التــي يمكــن تعميمهــا ومشــاركتها ضمــن الحــاالت المشــابهة ،وفــق اآلتــي:
 القسم األول :مساحات العمل اآلمنة لعمل المجتمع المدني السوري والمخاطر التي تعترضها. القسم الثاني :الممارسات الفُضلى في تحديد المخاطر وسياقاتها. القسم الثالث :الممارسات الفُضلى في إدارة المخاطر وتجاوزها. -خاتمة.
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القسم األول

مساحات العمل اآلمنة لعمل المجتمع المدني السوري والمخاطر التي تعترضها
سياقي لمساحات العمل اآلمنة للمجتمع المدني السوري
أوالً :التحليل ال ّ
أظهــرت الدراســة الميدانيــة ِلعَ ِيّنـ ٍة بحثيّــة مــن كيانــات المجتمــع المدنــي الســوري ،علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية وتحــت
قــوى الســيطرة المختلفــة ،تفــاوتَ مفهــوم مســاحة العمــل اآلمنــة بالنســبة للمجتمــع المدنــي الســوري بيــن ِعـدَّةِ مســتويات،
إذ اتَّفَقــت الكيانــات أن مســاحة العمــل اآلمنــة ،تكــون مــن خــال األمــان الشــخصي للعامليــن فــي النشــاط المدنــي ،فــي
ظـ ِّل ظــروف عمـ ٍل مؤسســاتية إيجابيــة تتبنــى إطــار عمـ ٍل واضــح ،يُح ِقّـ ُ
الراحــة النّفســية للعامليــن فــي النّشــاط المدنــي،
ـق ّ
مــن خــال توافــر عوامــل وظــروف خارجيــة محيطــة كالبيئــة القانونيــة المواتيــة ،التــي تفســح المجــال واســعا ً أمــام العمــل
ـان
المدنــيَ ،
وتؤ ِ ّمــنُ الحمايــة القانونيــة لــه مــن تَغَـ ّـول الســلطة التنفيذيــة فــي ت َقييـ ِد مســاحة عملــه ،باإلضافــة إلــى تحقيــق أمـ ٍ
ـدر ِة للدّخــل،
اقتصــادي للكيانــات المدنيــة ،ســواء مــن خــال التمويــل عبــر المنــح أو التمويــل الذاتــي ،أو مــن المشــاريع ال ُمـ َّ
مــع التأكيــد علــى أن األمــان االجتماعــي ال يق ـ ُّل أهمي ـةً عــن مــا ســبق ذكــره ،ألن األمــان االجتماعــي يــؤدّي إلــى خلــق
ـار التســاؤل هنــا حــول المقصــود باألمــان االجتماعــي
بيئــة عم ـ ٍل صالح ـ ٍة لتنفيــذ النشــاطات وتحقيــق الهــدف منهــا ،ويُثـ ُ
فــي معــرض تحليــل مســاحة عمــل المجتمــع المدنــي ،ويمكــن اإلجابــة علــى ذلــك أن األمــان االجتماعــي فــي هــذا الســياق
يعـدُّ أحــد ركائــز العمــل المجتمعــي بمفهومــه المتكامــل ،وأبعــاده االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والبيئيــة،
مكونــات وفئــات المجتمــع المختلفــة)7( .
ألنــه يهــدف إلــى دعــم االســتقرار والتماســك المجتمعــي ،وتحقيــق التــوازن بيــن ّ
أشــار أحــد المشــاركين بوضــع تراتبيــة لتصاعــد الخطــر وضيــق مســاحة العمــل بشــكل تصاعــدي ،كلمــا اقتــرب نطــاق
العمــل مــن الجانــب الحقوقــي اإلنســاني ،أو التنمــوي ،أو بنــاء الســام ،ليكــون العمــل اإلنســاني األقـ ّل خطــرا ً فــي الســياق
الســوري ،ويتصاعــد الخطــر وصــوالً للعمــل الحقوقــي ال ُمتعلّــق بالقانــون والسياســة ومــا يرتبــط بهمــا.
ضـ ُع للتقديــر الشــخصي ،إذ هنــاك مؤسســات تطــرح قضايــا
أعــرب أحــد أفــراد العيّنــة أن الموضــوع عشــوائي جــدا ً ويخ َ
النســاء وحقــوق اإلنســان فــي منطقــة شــمال غــرب ســورية رغــم المخاطــر المحتملــة ،ومؤسســات تدعــو لالنتخابــات
وســبق أن ّ
نظمــت انتخابــات ،فــي منطقــة شــمال شــرق حلــب ألحــد المجالــس المحليــة رغــم المخاطــر والتحديــات ،كذلــك
ـور حــول المشــاركة السياســية ،فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية واإلدارة الذاتيــة رغــم
فــإن هنــاك نشــاطات تتمحـ ُ
الســرية وعــدم الظهــور ،وأخــذ االحتياطــات فــي
حساســية الموضــوع ،كمــا يوجــد هنــاك قواعــد عامــة ُمتّبعــة أهمهــا
ّ
التنقّــل وغيرهــا مــن اإلجــراءات العامــة ،لكــن ال يوجــد معاييــر واضحــة ثابتــة فــي كل منطقــة ،حيــث يوجــد دائمـا ً هامــش
لمســاحة مشــاركة مدنيــة ضمــن الخطــوط الحمــراء ،وتعــودُ لتقديــرا ٍ
ت شــخصية وذاتيــة ،وتختلــف مــن مؤسســة إلــى
أخــرى ومــن ناشــطٍ آلخــر.

 7عالقة شبكات األمان االجتماعي بسياسات الرعاية االجتماعية :حاالت تطبيقية ،المعهد العربي للتخطيط ،الكويت ،ال يوجد سنة نشر ،ص .6
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ثانياً :العوامل المؤثرة على مساحة عمل المجتمع المدني السوري
ـب
ـر علــى مســاحة عملــه ضيقـا ً أو اتســاعاً ،وتتفــاوتُ نسـ ُ
يواجــه المجتمــع المدنــي الســوري العديــد مــن العوامــل التــي تُؤثّـ ُ
تأثيــر تلــك العوامــل وخطورتهــا ،فبعضهــا يكــون أوســع انتشــارا ً وأكثــر تواتــراً ،مــن قبيــل المخاطــر المتعلقــة بالعوامــل
القانونيــة واألمنيــة والماليــة ،فــي المقابــل تكــون العوامــل الذاتيــة المؤسســاتية أو التقبــل المجتمعــي األقــل انتشــارا ً وتواتــرا ً
فــي التأثيــر علــى العمــل المدنــي .ســنبحث العوامــل المؤثــرة علــى مســاحة العمــل وفق ـا ً لماهيــة العامــل ومصــدره ،هــل
هــو خارجــي أم داخلــي:

 العوامل الخارجيةـار واســع لمجموعــة مــن العوائــق الخارجيــة التــي تواجــه
تتفــق منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري علــى وجــود انتشـ ٍ
نشــاطهم المدنــي ،ويمكــن تصنيفهــا:
العوائـ ُ
ســلطات الحاكمــة علــى اختــاف أيديولوجياتهــا فــي نشــاطات العمــل المدنــي ،مــا
.1
ـق األمنيــة وت َد ُّخــل ال ُّ
يشــك ُل هاجس ـا ً دائم ـا ً فــي التخـ ّـوف مــن المالحقــة األمنيــة فــي حــال كانــت المنظمــة غيــر مســجلة .علــى ســبيل المثــال،
انخفضــت نســبة االعتقــاالت لــدى ناشــطي المجتمــع المدنــي فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية بعــد عــام ،2018
عــزى عــددٌ مــن النشــطاء ذلــك إلــى وجــود توجيهــات دوليــة متفــق عليهــا ،بفســح مجــال العمــل قلي ـاً أمــام الكيانــات
و َ
المدنيــة العاملــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ،لكــن ال يمكــن القيــاس علــى ذلــك فــي مناطــق الشــمال الســوري ،بســبب
طبيعــة القــوى المســيطرة ،التــي تأخــذ شــك َل مجموعــات أو تكتــات عســكرية ،تتســم بعــدم وجــود مرجعيّــة فــي غالــب
األحيــان ،وتمــارس تضييــق مســاحة العمــل أو توســيعها حســب مصالحهــا اآلنيــة ،فبينمــا يمكــن لمنظمات الشــمال الســوري
العمــل علــى مواضيــع توثيــق االنتهــاكات وجرائــم الحــرب ،التــي قــد تكــون ارتكبتهــا الحكومــة ،ال يُســمح لهــذه المنظمــات
توثيــق انتهــاكات المجموعــات المســلحة المعارضــة ،أو يســم ُح لهــا القيــام بحمــات إغاثيــة غذائيــة ،لكــن ال يُســمح بإقامــة
تدريبــات أو ورشــات تتنــاول موضــوع العلمانيــة ،وعلــى نفــس المنــوال حــا ُل الكيانــات المدنيــة العاملــة فــي شــمال شــرق
ســورية ،إذ تتســع مســاحة العمــل فــي مجــاالت المســاواة الجندريــة ،وحقــوق النســاء ،والمواطنــة والعلمانيــة ،لكــن تضيــق
أو تغلــق مســاحة العمــل عنــد تنــاول المواضيــع الحسّاســة بالنســبة لــإدارة الذاتيــة ،كمواضيــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان
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أو الالمركزيــة .ضمــن هــذا الســياق ،ال يوجــد معيــار معيــن للعراقيــل األمنيــة ،ألنهــا موضــوع متشــعب يرتبــط بــكل
تفصيــل فــي النشــاط المدنــي مــن قبيــل :الناشــط ذاتــه ،موضــوع النشــاط ،الجهــة المنفــذة ،المــكان ،التاريــخ ،الوقــت،
الســياق السياســي ،وغيرهــا .علــى ســبيل المثــال تعانــي النســاء بشــكل أكبــر فــي مناطــق ســيطرة مــا تُسـ ّمى حكومــة اإلنقاذ،
ومــع ذلــك هنــاك الكثيــر مــن الناشــطات الفاعــات ،فــي المقابــل يعانــي النشــطاء العــرب بشــكل أكبــر فــي مناطــق اإلدارة
الذاتيــة ،ورغــم ذلــك مــا زال الكثيــر منهــم فاعليــن ،كمــا يعانــي النشــطاء الوطنيــون المقاومــون للم ـ ِدّ التركــي اإلداري
والهوياتــي ،ورغــم ذلــك مــا زال هنــاك الكثيــر منهــم ،وعلــى هــذا المنــوال تجــري األمــور فــي مختلــف المناطــق.
عوائــق التمويــل وصعوبتــه ،خصوصــا ً بعــد الحصــار والعقوبــات المفروضــة علــى ســورية والتعامــل مــع
.2
الســوريين ،وتخـ ّـوف المنظمــات والبنــوك مــن ذلــك ،مــا يؤثّــر علــى األمــان االقتصــادي لــدى الكيانــات المدنيــة الســورية
ّ
المنظمــات
خوفـا ً مــن توقــف التمويــل أو نقصــه ،أمــا الشــكل اآلخــر مــن عوائــق التمويــل ،فهــو احتــكاره مــن قبــل بعــض
ذات العالقــات الواســعة ،فــي هــذا اإلطــار يمكــن مالحظــة أن التخــوف ال ُمتعلّــق بالتمويــل يرتبــط باعتمــاد المنظمات بشــكل
ـدرة للدخــل ،بالنســبة للمنظمــات مــن
كبيــر علــى المنــح والدعــم الخارجــي ،دون وجــود اســتثمار حقيقــي لفــرص العمــل ال ُمـ ّ
أجــل تغطيــة مصاريفهــا ونفقاتهــا.
العوائــق القانونيــة والعراقيــل اإلداريــة المتعلقــة بالترخيــص والتســجيل وشــروطه ،خاصــةً الحصــول علــى
.3
الموافقــات األمنيــة لممارســة العمــل المدنــي ،فــي ظــل وجــود قوانيــن قديمــة ضبابيــة ال تواكــب المتغيــرات فــي الواقــع،
ـر علــى اســتقرار عمــل المنظمــات ،لكــن
واســتصدار قــرارات بشــكل مســتمر تمنــح صالحيــات للســلطة التنفيذيــة تؤثّـ ُ
يمكــن مالحظــة أن اإلجــراءات القانونيــة فــي التســجيل ،لــم تكــن عائقـا ً مقيّــدا ً لمســاحة العمــل المدنــي فــي مناطــق شــمال
شــرق ســورية ،علــى عكــس المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية أو المعارضــة المســلحة ،فــي ذات الوقــت لــم
ـر علــى مســاحة عمــل المنظمــات المدنيــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية ،لكنها
تُشـ ّكل العمليــات العســكرية مخاطـ َ
شـ ّكلت عامـاً مقيّــدا ً للعمــل المدنــي فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة ومناطــق اإلدارة الذاتيــة ،حيــث يوجــد قانــون
صــارم إلدارة النشــاط المدنــي فــي مناطــق الشــمال الشــرقي ،يبيّــن مســاحات العمــل والمســاءلة ،والواجبــات والحقــوق،
وآليــات التســجيل والترخيــص فــي مناطــق ســيطرة اإلدارة الذاتيــة ،بينمــا ال يوجــد فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية
قانــون ناظــم للعمــل المدنــي ،إنمــا يوجــد القانــون  93الخــاص بالجمعيــات والمؤسســات الخاصــة والصــادر عــام ،1958
والــذي صــار قديمـا ً ال يصلـ ُح إلدارة مســاحة العمــل المدنــي أو تنظيمهــا ،ألنــه يحكــم الجمعيــات الخيريــة ،ويشــترط الكثيــر
مــن الموافقــات مــن الســلطة التنفيذيــة قانون ـاً ،كمــا يشــترط الموافقــات األمنيــة فــي كل عمليــة أو نشــاط ت َ ْنــوي الجمعيــة
القيــام بــه .اتفــق أفــراد العينــة أن الســلطات العســكرية كانــت ومازالــت صاحبــة القــول الفصــل فــي مســاحة العمــل المدنــي،
لكــن الســلطات اإلداريــة هــي مــن تتولــى ذلــك فــي الواجهــة ،ويُالحــظ فــي معظــم المناطــق تراجــع رقابــة المؤسســات
العســكرية والفصائــل وغيرهــا ،حتــى حيــن يكــون هنــاك مشــكلة أمنيــة ،إذ عــادة ً مــا يتــم توجيــه اإلدارة المدنيــة للتعامــل
مــع الموضــوع ،أو تحويلــه رســميا ً إلــى مديريــات ومؤسســات األمــن ،بنــا ًء علــى توجيــه مــن الجهــات اإلداريــة.
كانت أقل العوامل الخارجية انتشارا ً وتأثيرا ً هي العوامل المجتمعية والتقنية:

.4

 .aالعوامــل المجتمعيــة :تَت َعلَّـ ُ
تحملُهــا نشــاطات
ـق بالســياق االجتماعــي كعــدم تقبّــل المجتمــع لبعــض األفــكار التــي ِ
المجتمــع المدنــي ،بســبب الطبيعــة االجتماعيــة والثقافيــة للبيئــة التــي تــم التدخــل فيهــا ،وفــي الواقــع كان لفــرض بعــض
دور كبيــر فــي عــدم تقبُّــل بعــض المجتمعــات الســورية لنشــاطات مدنيــة معينــة.
موليــن أجنداتهــم ٌ
ال ُم ّ
.b

العوائق التقنية والرقمية وحاالت اختراق المواقع التي تتعرض لها الكيانات المدنية.
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العوامل الداخلية
انتشار واسع لمجموعة من العوائق الداخلية وهي:
ق منظماتُ المجتمع المدني على وجود
تَتف ُ
ٍ
العوائــق ال ُمتعلّقــة بالكــوادر :مــن العوائــق الداخليــة واســعة االنتشــار علــى صعيــد المنظمــات الســورية ،بتوافــق
.1
ـر فــي عمــل المنظمــة علــى كافــة المســتويات،
أغلــب المشــاركين فــي الدراســة الميدانيــة ،إذ تأخــذ أشــكاالً كثيــرة ،وتُؤ ِث ّـ ُ
وتتــراوح تلــك العوائــق بيــن العوائــق النفســية كضعــف االنتمــاء والقيــم ،والعوائــق الداخليــة ال ُمتعلّقــة بضعــف القــدرات
وانتقــال الكــوادر الخبيــرة إلــى العمــل فــي المنظمــات الدوليــة ،باإلضافــة إلــى وجــود نقــص فــي التمويــل الخــاص ببنــاء
قــدرات الكــوادر فــي المؤسســات المدنيــة ،وأثــر ذلــك علــى ضعــف المــوارد البشــرية ك ّمـا ً ونوعـاً ،مــا يجعــل المؤسســات
تتّج ـهُ نحــو االعتمــاد علــى المتطوعيــن ذوي الخبــرة األقــل والوقــت األضيــق ونــدرة التفــرغ.
كانــت أقــل العوامــل الداخليــة انتشــارا ً وتأثيــرا ً هــي العوائــق المؤسســاتية الهيكليــة ،إذ تعانــي بعــض المنظمــات
.2
المدنيــة الســورية مــن ضعــف الهيكليــة المؤسســاتية الداخليــة ،كالنقــص فــي التّخطيــط والحوكمــة وإدارة المخاطر ،ويُشـ ّكل
ذلــكَ أحــد العوامــل الداخليــة قليلــة االنتشــار والتأثيــر علــى مســاحة عمــل المنظمــة مــن وجهــة نظــر العيّنــة البحثيــة ،لكــن
ـر علــى كيــان المؤسّســات المدنيــة ككل ،وبعضهــا كثيــر
يمكننــا القــول هنــا أن تلــك العوائــق هــي األخطــر ،ألنهــا تؤثّـ ُ
االنتشــار كالحوكمــة والتخطيــط المالــي ،بينمــا لــم تلحظهــا تلــك الكيانــات فــي النقــاش بســبب عــدم إيالءهــا األهميــة ،وعــدم
تقديرهــا لخطــورة تلــك العوائــق.

القسم الثاني

الممارسات الفضلى في تحديد المخاطر وسياقاتها
ربمــا تواجــه الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي ،محلي ـا ً أو وطني ـا ً أو إقليمي ـا ً أو عالمي ـاً ،عقبــات ومخاطــر تهــدف
للحيلولــة دون القيــام بأنشــطتها المشــروعة ،أو التقليــص مــن تأثيرهــا أو حتــى إيقافهــا ،بســبب المواقــف التــي قــد تتبناهــا
كانتقــاد الحكومــة ،أو معارضــة مواقفهــا أو إجراءاتهــا أو سياســاتها )8(.لذلــك تســعى المنظمــات المدنيــة إلــى اتّبــاع العديــد
مــن االســتراتيجيات فــي تحديــد المخاطــر ،التــي تواجههــا أو قــد تواجههــا ،ووضــع اآلليــات فــي مواجهتهــا والتغلــب
عليهــا ،وأبــدت كافــة منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري مــن أفــراد العينــة ،أن لديهــا اســتراتيجيات وآليــات لتحديــد
المخاطــر التــي تواجههــا ،واآلليــات الالزمــة لمواجهــة تلــك المخاطــر.

أوالً :تحليل سياق المجتمع المدني السوري في تحديد المخاطر
تتّفـ ُ
ـب منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري أنهــا ال تملــكُ سياســات أو أدوات موثّقــة بشــكل مســبق ،للتعامــل مــع
ـق أغلـ ُ
المخاطــر ومتابعتهــا وتقييــم نتائجهــا ،وفــي حــال وجــود هــذه السياســات واألدوات فإنهــا بســيطة ،وليســت ضمــن المســتوى
المطلــوب.

 8الحيز المتاح للمجتمع المدني ونظام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ،دليل عملي للمجتمع المدني ،دون سنة نشر ،ص .14
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فــي المقابــل كان هنــاك بعــض مــن المنظمــات التــي تمتلــكُ اســتراتيجيا ٍ
ت مكتوبــة ،وتعمــل علــى إجــراء التحليــل الرباعــي
( ،SWOT analysisأي تحليــل نقــاط القــوة والضعــف الداخليــة وتحليــل الفــرص والتهديــدات الخارجيــة) بشــكل دائــم،
ويمكــن القــول إن أغلــب أشــكال تحديــد المخاطــر كانــت وقتيّــة وآنيّــة وبســيطة ،لكنهــا مثمــرة وذات نتيجــة فــي مجابهــة
جــزء كبيــر مــن التحديــات .كمــا يُعتَقَــد أن اســتخدام أســاليب وقتيــة وآنيــة كان ناجعـا ً إلــى حـ ٍدّ مــا فــي الســياق الســوري،
نتيجــة وجــود متغيــرات كثيــرة ودائمــة علــى كافــة األصعــدة فــي البيئــة الســورية ،مــا يعنــي أن الخبــرة العمليــة واالســتجابة
الســريعة ،قــد يكــون لهــا دور مهــم وكبيــر فــي تحديــد المخاطــر ،ووضــع اســتراتيجيات أو أدوات للتعامــل معهــا بفعاليــة
ُبــر ُر ذلــك فــي ســياق عمــل المجتمــع المدنــي
جيّــدة ال يســتهان بهــا ،وإن كانــت دون المســتوى المطلــوب ،لكــن مــا ي ّ
الســوري هــو الضغوطــات األمنيــة والقانونيــة واالقتصاديــة ،التــي تعانــي منهــا المنظمــات الســورية عمومــاً ،وغيــر
المرخصــة منهــا خصوص ـاً ،وهــي حــال أغلــب ال ُمنظمــات المدنيــة الســورية.

ثانياً :الممارسات الفُضلى في تحديد المخاطر
يمكننا تحديد أكثر اآلليات اآلنية والوقتية استخداما ً من قبل الكيانات المدنية السورية باآلتي:
وضــع ّ
خطــة تحليــل المخاطــر بنــا ًء علــى تحليــل الواقــع والســياق الــذي تعمــل بــه المنظمــة ،وتطويــر أدوات
.1
التحليــل بشــكل دائــم لتتناســب مــع واقــع الحــال ،ووضــع معاييــر قيــاس دقيقــة.
تُكلّــف بعــض المنظمــات مه ّمــة تحديــد المخاطــر وإحالتهــا إلــى فريــق المراقبــة والتقييــم وفــق أدوات جمــع
.2
البيانــات.
تــرى إحــدى المنظمــات أن الحالــة الســورية مصابــة بالركــود وال يوجــد تغييــرات تذكــر ،لذلــك أصبحــت إدارة
.3
المخاطــر شــيء روتينــي بالنســبة لهــا فــي مناطــق عملهــا المتميّــزة باســتقرار نســبي نوعــا ً مــا.
الخطــر وقــت حدوثــه أو عنــد توقُّ ِعــه ،وتَبْنــي الحلــو َل وفقــا ً لذلــك ،ويمكــنُ القــول
تحلّــ ُل إحــدى المنظمــات
.4
َ
بنجاعــة تلــك الممارســة فــي ظـ ِّل وجــود مخاطــر ُمســتجدّة باســتمرار فــي الســياق الســوري ،وتــرى ذات المنظمــة أن تلــك
الوســائل كانــت ناجحــة ،لكــن كان مــن األفضــل اســتثمار بنــاء التحالفــات وإشــراك أصحــاب المصلحــة ،وبنــاء الشــراكات
فــي تحديــد المخاطــر ووضــع االســتراتيجيات البديلــة.
ـب ال ُم ّ
تتفـ ُ
نظمــات علــى أن تحديــد المخاطــر بنــا ًء علــى أدوات جمــع البيانــات ،خاصـةً التــي تعمــل علــى
.5
ـق أغلـ ُ
تحقيــق اإلشــراك المجتمعــي ،وإشــراك أصحــاب المصلحــة كانــت األنجــح فــي تحديــد المخاطــر وإدارتهــا.
اتفقــت المنظمــات علــى أنهــا ستســتمر فــي اتّبــاع اســتراتيجياتها وأدواتهــا ،ألنهــا أثبتــت نجاحهــا فــي تحديــد
.6
المخاطــر.
فــي الواقــع يــرى الباحـ ُ
ـث أن اتبــاع أســلوب التحليــل الرباعــي فــي إدارة المخاطــر يكــون ناجع ـا ً و ُمنتج ـاً ،ألنــه يســاعد
المنظمــة فــي تحليــل نقــاط الضعــف لديهــا ونقــاط القــوة ،والتهديــدات التــي تواجههــا والفــرص التــي تملكهــا ،مــا يعنــي
أنهــا تكــون قــادرة مــن التغلــب علــى نقــاط الضعــف والتهديــدات التــي تواجههــا ،مــن خــال اســتثمار نقــاط القــوة والفــرص
لديهــا ،باإلضافــة الــى اســتخدام مصفوفــة تحليــل درجــة الخطــورة.
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القسم الثالث

الممارسات الفضلى في إدارة المخاطر وتجاوزها
ال ينتهــي دور المنظمــة ال ُمتعلّــق بالتعامــل مــع المخاطــر فــي االكتفــاء بتحديــد تلــك المخاطــر ،إنمــا يتوجــب علــى
ّ
ال ُم ّ
المنظمــة تلــك المخاطــر
ـر
نظمــات وضــع خريطــة المخاطــر واالســتراتيجيات المفترضــة للتعامــل معهــا ،بحيــث تُديـ ُ
بطريقــة ناجحــة وحرفيّــة ،خاصـةً فــي البيئــات ذات الســياقات المتغيــرة بتواتــر ُمرتفــع ،إذ يكمــن نجــاح الممارســات مــن
ـكار األهميــة فــي التحليــل الصحيــح للمخاطــر ،لكــن
عدمهــا فــي اإلدارة الحقيقيــة والفعّالــة للمخاطــر ،وإن كان ال يمكــن إنـ ُ
األهــم أن تكــون آليــات إدارتهــا فعّالــة وذاتُ صلــة ،بحيــث تحقّــق الغايــة منهــا فــي إزالــة الخطــر وإبعــاده قــدر اإلمــكان ،أو
تخفيــف مســتواه إلــى أدنــى حــد ،وفــي حــال وقــوع ضــرر بــأن يكــون هــذا الضــرر بالدرجــة الدنيــا ،ويمكننــا تحديــد أفضــل
الممارســات فــي إدارة المخاطــر وتجاوزهــا ،وفــق التصنيــف اآلتــي اســتنادا ً لمعيــار األســلوب المســتخدم فــي تجــاوز
المخاطــر ،هــل هــي أســاليب خارجيــة مــن خــال االســتفادة مــن الظــروف المحيطــة بالمؤسســة ،أم هــي اســتثمار عوامــل
وظــروف داخليــة ضمــن المؤسســات المدنيــة:

 1الممارسات الجيدة في تجاوز المخاطر من خالل استثمار الظروف الخارجيةالحصــول علــى عقــود احتضــان مــن المنظمــات المرخصــة ،ســاهم فــي توســيع مســاحة عمــل الجمعيّــات،
.1
وإعطاءهــا هامــش ومســاحة عمــل أكبــر ،وتخفيــف المخاطــر األمنيــة والقانونيــة المحتملــة.
ســاهم التشــبيك بيــن المنظمــات ،واالعتمــاد علــى شــبكات عالقــات واســعة فــي تفتيــت المخاطــر بيــن عــدة
.2
أطــراف ،ولعــب دورا ً فــي إتاحــة هامــش عمـ ٍل أكبــر ،وإن كان ذلــك يمنــح مســاحة عمـ ٍل أقـ ّل مــن حالــة الحصــول علــى
ترخيــص ،أو العمــل تحــت مظلّــة منظمــة مر ّخصــة.
.3

العمــل علــى إقامــة شــبكة عالقــات مــع الجهــات الرســمية ،تســاهم فــي تقديــم غطــاء قانونــي للعمــل خاصـةً عمــل

المبــادرات.
لجــوء المنظمــات إلــى االســتفادة مــن خبــرات وتجــارب ممارســي العمــل المدنــي اآلخريــن ،واســتثمار مهــارات
.4
أصحــاب الخبــرة ،مــا ســاهم فــي تحقيــق إدارة جيــدة للمخاطــر ،وفــي رســم اســتراتيجيات فعّالــة فــي مجابهتهــا والتخفيــف
مــن أثرهــا.

 2الممارسات الجيّدة في تجاوز المخاطر من خالل استثمار الظروف الداخليةتميــزت الكيانــات المدنيــة التــي كان لديهــا عمليــات تحليــل مخاطــر ممنهجــة ،بمقــدر ٍة أســرع علــى مواجهــة
.1
االنحرافــات والتغييــرات فــي الســياق الــذي تعمــل بــه.

40

ُكتيب المجتمع المدني السوري | دولتي

.2
الشــفافية واالنخــراط مــع المجتمــع والقــرب منــه ،واللجــوء لألشــخاص المفتاح ِيّــن فــي مناطــق التد ّخــل ،عوامــل
ســاهمت فــي تدعيــم موقــف المنظمــات العاملــة علــى األرض ،وســاعدتها علــى المنــاورة أمــام المخاطــر التــي تواجههــا.
كان اللجــوء إلــى التمويــل الذاتــي والخــروج مــن إطــار تمويــل المانحيــن عامــاً مهمــا ً فــي تخفيــف مســاحة
.3
المخاطــر التــي تواجــه المنظمــة.
الحصــول علــى الترخيــص يفســح المجــال أمــام المنظمــة للعمــل بحريـ ٍة أكبــر ،وإن كان يترتــب عليــه المتابعــة
.4
األمنيــة والقانونيــة ،لكنــه يخفــض مــن هامــش المالحقــة واالعتقــال والتجريــم القانونــي ب ُح ّجــة عــدم وجــود ترخيــص.
ـرس وخبيــر فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي ،وتحليــل خرائــط أصحــاب المصلحــة ،وإجــراء
.5
بنــاء فريــق ُمتمـ ّ
الدراســة الميدانيــة فــي تحليــل عوامــل الخطــر ،مــن العوامــل الداعمــة بشـدّة فــي مجــال دعــم مســاحة عمــل المنظمــات مــن
تهديــد المخاطــر المحيطــة بهــا.

 3الممارسات الفضلى في تجاوز المخاطر من خالل التشبيك والتنسيق بين الكيانات المدنيةصــرة قبــل الدخــول فــي مرحلــة المصالحــات ،تعانــي مــن عزل ـ ٍة عــن النشــاط المدنــي والتنمــوي
كانــت المناطــق ال ُم َحا َ
المحيــط بهــا ،إال مــا كان يُقــدّم مــن نشــاطات عبــر جمعيــات محليــة فيهــا ،بيــدَ أنّــه كان لوجــود تنســيق وتشــبيك بيــن
المنظمــات المدنيــة فــي المناطــق المحاصــرة ،والمناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة أثــرا ً فعّــاالً وإيجابي ـاً ،فس ـ َح
المجــا َل أمامهــا للدخــول إلــى تلــك المناطــق ،وتقديــم الخدمــة مــن خــال الشــركاء المحليّــن ،وحصولهــم علــى القبــول
المجتمعــي ،والوصــول إلــى القــادة المحليّــن فــي تلــك المناطــق .فــي هــذا اإلطــار ،تبــرز الممارســة الفضلــى نتيجـةَ صعوب ِة
وصــول الكيانــات المدنيــة إلــى مناطــق المصالحــات لتقديــم الخدمــات واألنشــطة فيهــا ،فــكان إليجــاد عالقــات تشــبيك
وتنســيق وتبــادل للخبــرات والبيانــات ،وتحليــل مشــترك للســياق بيــن المنظمــات فــي مناطــق المصالحــات ،والمنظمــات
خــارج مناطــق المصالحــات ،دور ســمح لهــا بالوصــول إلــى مناطــق المصالحــات ،وتقديــم الخدمــات الفعّالــة التــي تغطــي
الحاجــة المجتمعيــة.

خاتمة المحور الثاني
أوالً :النتائج
ال يمكــن حصــر العوائــق التــي تواجــه المســاحة اآلمنــة للعمــل المدنــي ،ألنّهــا تتشــعب تبع ـا ً لمعاييــر مختلفــة
1تتعلــق بالموضــوع ،أو األشــخاص ،أو إيصــال األمــوال ،أو القانــون ،أو العالقــة مــع الســلطة ،أو الســياق الحالــي.
ال تُولــي الكيانــات المدنيــة الســورية األهميــة الالزمــة إلــى الخطــر والتهديــد المترتــب علــى وجــود هيكليــات
2إداريــة ه ّ
شــة وغيــر متينــة.
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تتفــاوت مســاحات العمــل المدنــي علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،وتكــون قابلــة للتأثــر ضيقــا ً أو اتســاعا ً
3بنــا ًء علــى عـدّة عوامــل ،مثـاً مــا قــد يُشـ ّك ُل مســاحةً آمنـةَ للعمــل فــي مرحلــة مــا ،ربمــا يتحـ ّـو ُل إلــى مســاحة غيــر آمنــة
ـف موضــوع
فــي مرحل ـ ٍة أخــرى ،وال يُ َحبَّ ـذُ دخــول المجتمــع المدنــي فــي ذلــك الميــدان وفــي تلــك المرحلــة ،كمــا يختلـ ُ
المســاحة ،بمقــدار عتبــة الخطــر التــي تضعهــا المنظمــة إذ ربّمــا تضيــق هــذه العتبــة أو تتســع.
إن بيئــة العمــل المدنــي الســوري ال ُمتغيّــرة باســتمرار ،تجعــ ُل مــن الصعــب أحيانــا ً وضــع دراســا ٍ
ت لكافــة
4المخاطــر واالفتراضــات التــي قــد يواجههــا المجتمــع المدنــي ،ويجــب علــى المنظمــات ترتيــب األولويــات فــي مثــل هــذه
الحــال.
يؤثــر تغـ ّـو ُل الســلطة التنفيذيــة بشــكل مباشــر فــي المســاحة اآلمنــة للعمــل المدنــي ،وإن كان ذلــك التغـ ّـول يأخــذ
5أشــكاالً مختلفــة ،ومــن قبــل جهــات مختلفــة وزاريــة أو أمنيــة أو غيرهــا.
إن ضعــف التشــريعات القانونيــة النّاظمــة للعمــل المدنــي فــي ســورية وقِدَمهــا ،واتســامها بالعبــارات الفضفاضــة،
6تغــول الســلطة التنفيذيــة مــن خــال التعاميــم والقــرارات اإلداريــة.
ســاهم فــي ّ
لــم يكــن المجتمــع المدنــي الســوري فــي أغلبــه قــادرا ً علــى وضــع المخاطــر المحتملــة ،ورســم االســتراتيجيات
7والوســائل البديلــة للتعامــل معهــا.
اعتمــاد منظمــات العمــل المدنــي الســورية علــى المنــح كمصــدر رئيســي للتمويــل ،يرفـ ُع مــن مســتوى المخاطــر
8التــي قــد تتعــرض لهــا ،ســواء مــن الناحيــة األمنيــة فــي حــال لــم تكــن مســجلة ،أو مــن الناحيــة الهيكليــة والذاتيــة عن ـدَ
ــدرةٍ للدخــل تســاعدها فــي االســتمرارية.
توقُّ ِ
ــف التّمويــل ،دون أن يكــون للكيانــات المدنيــة أي مصــادر ذاتيــة ُم ّ
لسياســات المانحيــن وقيودهــم الماليــة فــي إطــار تعاملهــم مــع الكيانــات المدنيــة الســورية ،أثــر كبيــر فــي رفــع
9نســبة المخاطــر والتهديــدات الماليــة ،التــي أعاقــت عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري بصفــة عامــة ،والمنظمــات
المحليّــة الصغيــرة بصفــة خاصــة.
يتفــاوت مفهــوم مســاحة العمــل اآلمنــة بالنســبة للمجتمــع المدنــي الســوري بيــن عــدة مســتويات ،فتتفــق الكيانــات
10أن مســاحة العمــل اآلمنــة تكــون مــن خــال األمــان الشــخصي للعامليــن فــي النشــاط المدنــي ،فــي ظ ـ ِّل ظــروف عمــل
مؤسســاتية إيجابيــة تتبنــى إطــار عمــل واضــح ،يحقــق الراحــة النفســية للعامليــن فــي النشــاط المدنــي ،مــن خــال توافــر
عوامــل وظــروف خارجيــة محيطــة كالبيئــة القانونيــة المواتيــة ،التــي تفســح المجــال واســعا ً أمــام العمــل المدنــي ،وتُؤ ّمــنُ
الحمايــة القانونيــة لــه مــن تغـ ّـول الســلطة التنفيذيــة فــي تقييــد مســاحته ،باإلضافــة إلــى تحقيــق أمــان اقتصــادي للكيانــات
ـدرةِ للدّخــل ،مــع التأكيــد
المدنيــة ،ســواء مــن خــال التمويــل عبــر المنــح ،أو مــن خــال التمويــل الذاتــي أو المشــاريع ال ُمـ ّ
علــى أن األمــان االجتماعــي ال يق ـ ُّل أهمي ـةً عــن مــا ســبق ذكــره ،ألن األمــان االجتماعــي يــؤدّي إلــى خلــق بيئــة عمــل
صالحــة لتنفيــذ النشــاطات وتحقيــق الهــدف منهــا.
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ثانياً :التوصيات
ق
أظهــرت الدراســة الميدانيــة أن المنظمــات المدنيــة الســورية تواجــه العديــد مــن نمــاذج المخاطــر ،التــي تُؤثّــر بشــك ٍل ضيـ ٍ
ـور معاكــس بتوســيع مســاحة
علــى مســاحة العمــل ،وفــي ذات الوقــت يوجــد عــدد مــن العوامــل التــي تُؤثّــر فــي إيجــاد منظـ ٍ
ـب
العمــل ،إذ تلجــأ ُ الكيانــاتُ المدنيـةُ إلــى اتبــاع عــدد مــن االســتراتيجيات فــي تحديــد المخاطــر ووضــع الحلــول لهــا ،ويترتـ ُ
صلــت إلــى جملــة مــن التوصيــات
علــى تلــك الخبــرة العمليــة أن المنظمــات المدنيــة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،تو ّ
ال ُمتعلّقــة بمســاحة العمــل المدنــي والمخاطــر التــي يواجههــا:
 1التوصيات الموجهة إلى القطاعات الرسمية 1وضع إطار قانوني ي ُّعزز ويحمي مساحة عمل المجتمع المدني.
 2وجود إعالم مساند وداعم للمجتمع المدني. 3تسهيل الحصول على التراخيص التي ستعطي مساحةَ عم ٍل أكبر ،خاصةً الفرق الصغيرة والناشئة لتنفيذنشاطاتها.
 2التوصيات المو َّجهة إلى المنظمات الدولية والمحلية 1التركيز على زيادة التشبيك مع األفراد والمؤسسات ،والقيام بذلك على المستوى األفقي والعمودي. 2احتضان الفرق الناشئة والصغيرة. 3الفهم العميق لمشاكل المجتمع المدني والعاملين بنفس السياق ،واالتفاق على أرضية موحدة للعمل بعيدا ً عنحالة العاطفة واالنفعال.
 4توفير مصادر الدعم الكافية ،لبناء قدرات الكوادر داخل المجتمع المدني. 5المناصرة لتشريع قوانين عمل مدني واضحة ومناسبة لالحتياج. 6ال تســتطيع الكثيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري التســجيل والحصــول علــى تراخيــص لممارســةـرص تمويــل هــذه المنظمــات ،ويهـدّدُ اســتدامتها
العمــل المدنــي ،ســواء داخــل ســورية أو فــي دول الجــوار ،مــا يحـدُّ فـ َ
ضمــن سياســات المانحيــن الحاليّــة وقيودهــم الماليــة ،والشــروط التــي يفرضونهــا علــى تلــك الكيانــات ،لذلــك مــن
ُ
تعيــق وصــول
المحبَّــذ أن يســعى مجتمــع المانحيــن إلــى التخفيــف مــن الشــروط الصارمــة التــي يضعهــا ،والتــي
المجتمــع المدنــي الســوري إلــى المنــح والمــوارد ،كتلــك المتعلّقــة بالترخيــص والحســابات المصرفيــة ،وبــدالً مــن ذلــك،
يجــب إنشــاء مســاحة تشــاركية للمنظمــات غيــر المســجلّة إلدراجهــا فــي الحــوار وآليــات التمويــل.
 7تخفيــف القيــود الصارمــة علــى التمويــل ،وتســهيل إجــراءات حصــول منظمــات المجتمــع المدنــي عليــه ،ووضــعقواعــد صارمــة لمراقبــة الفعاليــة والكفــاءة.
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 3التوصيات المو ّجهة إلى الكيانات المدنية ذاتها من منظور مؤسساتي 1التركيز على االستدامة والتمويل الذاتي وتطوير المهارات والقدرات. 2تعزيــز ممارســة إدارة المخاطــر داخــل المؤسســة ،وزيــادة التوثيــق وتوزيــع المســؤوليات فــي الفريــق ،لمتابعــةالمخاطــر ووضــع تحليــل مخاطــر وتحليــل رباعــي لــكل مؤسســة ،بالتزامــن مــع وضــع الخطــط البديلــة لــكل مشــروع
أو برنامــج ضمــن المؤسســة ،وتعزيــز المأسســة وسياســات التعامــل مــع المخاطــر ،وإشــراك المســتفيدين والمجتمــع
المحلــي فــي عمليــة تحديــد المخاطــر واســتراتيجيات التعامــل معهــا.
 3التواصــل مــع المانحيــن لتثقيفهــم حــول الســياق المحلــي ،وتوجيــه الدعــم التمويلــي نحــو الحاجــة الحقيقيــةللمجتمــع.
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الحشد والمناصرة
مقدمة
ق ُمعيّــن
تلعــب قضايــا الشــأن العــام دورا ً فــي تحريــك القاعــدة الشــعبية للقيــام بالضغــط ،والحصــول علــى التأييــد فــي ســيا ٍ
ـار التســاؤل هنــا هــل ممارســة الضغــط والحصــول علــى التأييــد
اقتصــادي أو سياســي أو اجتماعــي أو غيــره ،لكــن يُثـ ُ
تكــون فعّالــة فــي دعــم قضايــا الشــأن العــام ،خاصـةً فــي البلــدان التــي تمــارس وتفــرض أنواعـا ً مختلفــة مــن القيــود علــى
ـدف إلــى إحــداث تغييـ ٍـر
حريــة التعبيــر ،إذ تُعـ ّ
ف المناصــرة علــى أنهــا مجموعــة الجهــود والمقاربــات واآلليــات التــي تهـ ُ
ـر ُ
فــي السياســات ،أو إلــى تحقيــق العدالــة عبــر الضغــط وحشــد التأييــد لجهــة أو جهــات معينــة تمتلــك قــرار التغييــر أو
إحــداث األثــر المطلــوب ،فهــي عمليــة مبنيــة بشــكل أساســي علــى فهــم االحتياجــات والقضايــا األكثــر أهميــة للمجتمــع،
ومص ّممــة بغــرض اإلقنــاع وتقديــم الحلــول ،وليــس فقــط توجيــه االنتقــادات ،إذ تهــدف فــي نهايــة المطــاف للوصــول إلــى
التغييــر وتحقيــق المصلحــة والدعــم للقضايــا ذات الشــأن العــام.
لــم تشــهد الحيــاة المدنيــة الســورية قبــل عــام  2011حمــات مناصــرة بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة ،وال يــزال حضــور
المفهــوم اصطالحيــا ً وفعليّــا ً ضعيفــا ً فــي المشــهد المدنــي الســوري حتــى اليــوم ،باإلضافــة إلــى عــدم وجــود تغطيــة
إعالميــة حقيقيــة وفعّالــة لحمــات المناصــرة ،مــن قبــل وســائل اإلعــام المرئيــة والمســموعة ،إال إذ كانــت تســاهم فــي
ـى
دعــم المواقــف السياســية ألطــراف القــوى المســيطرة علــى أرض الواقــع ،مــا جعــل حمــات المناصــرة تأخ ـذُ منحـ ً
صنَّــاع القــرار لتغييــر سياســة عامــة ومطالــب شــعبية ،لتأخــذ
مختلفـا ً عــن طبيعتهــا وروحهــا ،فــي الحشــد والضغــط علــى ُ
صنّــاع القــرار عــن موضــوع الحمــات كــي يت ـ َّم تنفيذهــا.
ـر هــو إرضــا ُء الســلطات و ُ
ـى آخـ َ
منحـ ً
تنــاول هــذا المحــور دراســة المناصــرة فــي التجربــة المدنيــة الســورية ،وتحليــل العوائــق التــي تواجــه المجتمــع المدنــي
الســوري ،وتحديــد أفضــل الممارســات التــي اتبعتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحشــد والمناصــرة وتجــاوز العوائــق،
وفــق األقســام اآلتيــة:
 القسم األول :أنماط المناصرة نماذجها واستراتيجياتها. القسم الثاني :الممارسات الفُضلى في تنفيذ حمالت المناصرة. القسم الثالث :الممارسات الفُضلى في تجاوز العوائق. -خاتمة.
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القسم األول

أنماط المناصرة :نماذجها واستراتيجياتها
ـاليب حمــات المناصــرة التــي تقــوم بهــا الكيانــات المدنيــة مح ـ ّل الدراســة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية،
تتنــو ُ
ع أسـ ُ
ـف أنــواعِ حمــات المناصــرة التــي تمارســها تلــك الكيانــات اســتنادا ً إلــى عــدة معايير منهــا معيــار الموضوع،
ويمكــن تصنيـ ُ
ومعيــار المــدة الزمنيــة للحملــة ،ومعيــار هــدف الحملــة.
سنعرض تصنيف الحمالت تبعا ً للمعايير الثالثة السابقة كل على حدة وفق اآلتي:

أوالً :المعيار الموضوعي في تصنيف حمالت المناصرة
ـر إلــى موضــوع الحمــات كأســاس تبويبهــا ،إذ يمكــنُ
يعنــي المعيــار الموضوعــي فــي تصنيــف حمــات المناصــرة النظـ َ
تصنيفهــا تبعـا ً لموضوعهــا إلــى قانونيــة واقتصاديــة وخدماتيــة اجتماعيــة ،وفــق اآلتــي:
الحمــات القانونيــة :تعنــي حمــات المناصــرة التــي يكــونُ محلّهــا اســتهداف نصــوص قانونيــة ،مــن خــال
1تســليط الضــوء عليهــا كحمــات التوعيّــة القانونيــة ،أو حمــات رفــع الوعــي والثقافــة القانونيــة ،أو حمــات الحشــد لتعديــل
النصــوص القانونيــة التمييزيّــة ،أو قانــون الجمعيــات ،إذ كانــت أكثــر حمــات المناصــرة القانونيــة انتشــارا ً فــي مناطــق
ســيطرة الحكومــة ،ومناطــق اإلدارة الذاتيــة كحمــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وكانــت قليلــة فــي مناطــق
الشــمال الســوري.
الحمــات االقتصاديــة :هــي الحمــات التــي كان محلهــا نشــاط اقتصــادي ،بهــدف إحــداث تأثيــر فــي الســياق
2االقتصــادي أو السياســة االقتصاديــة ،وترتبــط بشــكل أساســي بدعــم بيئــة ريــادة األعمــال كـــدعم المشــاريع الصغيــرة
والناشــئة لتكــون فعّالــة ،أو تدريــب الشــباب لدخــول ســوق العمــل ،وتأميــن بيئــة حيويــة آمنــة لهــم ،ونشــر ثقافــة ريــادة
األعمــال .كانــت هــذه الحمــات واســعة االنتشــار علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية فــي كافــة المناطــق ،وفــي إحــدى
التجــارب التــي شــاركها أحــد أفــراد العينــة فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة ،كانــت حملـةً للضغــط علــى الســلطة عنــد رفع ســعر
المحروقــات ،أدّت إلــى إيقــاف قــرار رفــع ســعر المحروقــات بشــكل مؤقــت ،لكــن ألنهــا كانــت عفويــة وغيــر منظمــة،
رفعــت الســلطة الحق ـا ُ ســعر المحروقــات.
الحمــات المرتبطــة بالمواضيــع الخدميــة :تشــمل الحمــات التــي يكــون محلّهــا تنفيــذ األنشــطة ال ُمتعلّقــة
3بالخدمــات الحياتيــة أو اليوميــة التــي ته ـ ُّم المواطنيــن ،وتُش ـ ّك ُل مســاحةً واســعة مــن مناصــرة القطاعــات الخدميــة مثــل
قطاعــي الصحــة والتعليــم ،ومنهــا حمــات المناصــرة إلعــادة األطفــال المنقطعيــن عــن التعليــم ،نتيجــة ظــروف األزمــة
الســورية ،وحمــات محــو األُميّــة ،باإلضافــة إلــى حمــات محاربــة التســرب مــن المــدارس ،والتوعيــة ضــد العنــف
المدرســي والعنــف بيــن المراهقيــن ،وكذلــك قطــاع البيئــة ،مثــل حمــات النظافــة واالهتمــام بالبيئــة أو زراعــة األشــجار،
وكانــت حمــات دعــم التعليــم واســعة االنتشــار فــي مناطــق الحكومــة ،لكنهــا قليلــة فــي باقــي المناطــق.
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الحمــات السياســية :تشــمل الحمــات التــي كان محلّهــا النشــاطات السياســية ،وتهــدف إلــى إحــداث أثــر فــي
4المســاحات السياســية ،كتمكيــن مشــاركة النســاء والشــباب فــي السياســة ،وحمــات الضغــط علــى أطــراف النــزاع إلدخــال
الباصــات التــي كانــت تُق ـ ُّل ال ُمه َّجريــنَ  ،بعــد أن ُمنعــت مــن الدخــول إلحــدى المناطــق ،ومــن أهــم الحمــات وأكثرهــا
صلــة باالنتخابــات ،ودعــم النســاء للدخــول فــي المعــارك االنتخابيــة ،وكان هنــاك
ارتباطــا ً حمــاتُ المناصــرة ذات ال ّ
تجربــة لمثــل هــذه الحمــات فــي مناطــق الشــمال ،حيــث اســتطاعت بعــض النســاء الوصــول إلــى المجالــس المحليــة ،أمــا
فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة فــكان هنــاك حمــات سياســية ،لكنهــا لــم تكــن علــى المــأ بســبب التخــوف األمنــي ،وأخــذت
أشــكال ومســميات مختلفــة خوف ـا ً مــن المســؤولية األمنيــة المترتبــة علــى ذلــك.
الحمــات االجتماعيــة :تشــمل الحمــات التــي كان محلهــا القضايــا االجتماعيــة ،وتبغــي إحــداث أثــر فــي الســياق
5االجتماعــي ،للوصــول إلــى نتائــج ملموســة بخصــوص الظواهــر االجتماعيــة اإلشــكالية مثــل:
أ .قضايــا محاربــة الظواهــر االجتماعيــة المتعلقــة بالنســاء ،كــزواج القاصــرات أو التحــرش أو الصــور النمطيــة
للنســاء غيــر المتزوجــات.
ب .حمالت بناء السالم ،بهدف الضغط على أطراف الصراع للوصول إلى حلول إنهاءه.
ج.

حمالت المساواة الجندرية.

د.

حمالت التماسك المجتمعي والدمج بين المهجرين والمجتمع المضيف.

ه.

حمالت مكافحة وصمة اإلصابة بكوفيد .-19

كانــت هــذه الحمــات واســعة االنتشــار علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،باســتثناء بعــض مناطــق الشــمال التــي تــرز ُح
تحــت ســيطرة قــوى دينيــة ،إذ كانــت تقيّ ـدُ بش ـدّة حمــات دعــم حقــوق النســاء والمســاواة الجندريــة.
التطــرق لمواضيــع حمــات المناصــرة كأســاس للتصنيــف يحمــل جانبـا ً مــن األهميــة ،وســيكون مــن المهــم أيضـا ً تنــاول
الحمــات وفقـا ً لمعيــار المــدة الزمنيــة.

ثانياً :حمالت المناصرة وفق المعيار الزمني
بالنظــر إلــى مـدّة حمــات المناصــرة التــي قــد تطــول أو تقصــر ،يمكــن تقســيمها إلــى حمــات قصيــرة المــدى أو طويلــة
المــدى ،تبع ـا ً لطــول مــدة الحملــة الزمنيــة وتوقيتهــا وضرورتهــا ،واســتدامة الحاجــة لهــا ،ففــي الحمــات التــي يكــون
محلّهــا قضايــا مناصــرة لمواضيــع مرحليــة تكــون قصيــرة المــدّة ،أمــا الحمــات التــي يكــون محلّهــا مواضيــع بعيــدة
المــدى ،تكــون المناصــرة غالبـا ً بهــدف تحقيــق نتائــج ملموســة علــى الصعيــد المجتمعــي ،لــذا تكــون الحملــة طويلــة المـدّة،
وســنعرضها وفــق اآلتــي بعــد البحــث فــي تجــارب حمــات المناصــرة ألفــراد العينــة البحثيــة:
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حمالت المناصرة قصيرة المدى والتي ترتبط بقضايا مرحلية ذات طبيعة مؤقتة مثل:
القضايــا المرحليــة السياســية :إذ تكــون ذات طبيعــة مرحليــة مؤقتــة ،لكنهــا تحمــل مضاميــن سياســية ،كحمــات
1المشــاركة السياســية فــي االنتخابــات ،خــال ُمــدّة االنتخابــات ،متضمنــةً المــدة الســابقة للعمليــة االنتخابيــة ،وفتــرة
ـر حمــات الضغــط علــى أحــد
االنتخابــات ،ومرحلــة مــا بعــد االنتخابــات فــي حــاالت الرقابــة االنتخابيــة ،أو فــي مثــا ٍل آخـ َ
اطــراف النــزاع إلدخــال باصــات ال ُمه َّجريــن.
قضايــا مرحليــة طارئــة :تكــون ذات طبيعــة مؤقتــة وعاجلــة ،كحمــات وقــف انتشــار الســاح ونزعــه ،أو إعــادة
2الطــاب المنقطعيــن إلــى المــدارس ،باإلضافــة إلــى حمــات محاربــة وصمــة كوفيــد .-19
قضايــا اقتصاديــة :تهــدف الحمــات إلــى الوصــول ألهــداف اقتصاديــة ،كدعــم المشــاريع الصغيــرة ،أو دعــم
3الدخــول إلــى ســوق العمــل ،أو دعــم المشــاريع الرياديــة.
قضايــا قانونيــة :مثــل تعديــل قانــون أو نــص قانونــي معيــن أو المطالبــة بإقــرار قانــون جديــد ،تمتــاز أنهــا وقتيــة
4ولــو اســتمرت الحملــة م ـدّة معينــة مــن الزمــن ،أو كانــت تحــدث بتواتــر معيــن فــي كل عــام ،لكــن ذلــك ال ينفــي عنهــا
صفتهــا الوقتيــة ،إذ تهــدف إلــى إحــداث أثــر قانونــي ،مــا يميزهــا عــن الحمــات طويلــة المــدى التــي تســتهدف قضايــا
ُمتجــذّرة اجتماعيــاً.

حمــات المناصــرة طويلــة المــدى ،ترتبــط غالبـا ً بقضايــا متجــذرة فــي الســياق السياســي أو المجتمعــي،
فــي الغالــب تكــون أهدافهــا مجتمعيــة األثــر ،مــن أبرزهــا:
قضايــا خدميــة تمتــاز أنهــا طويلــة المــدى ،وتكــون ذات صلـ ٍة بالقضايــا االجتماعيــة اليوميــة الحياتيــة للمواطنين،
1التــي تتكــرر باســتمرار وبشــكل يومــي وليســت وقتيــة ،كمحــو األميــة ،ودمــج ذوي االحتياجــات الخاصــة ،أو محاربــة
العنــف المدرســي والعنــف بيــن المراهقيــن ،ومحاربــة الصــور النمطيــة التــي يرســمها المجتمــع كالعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي.
قضايــا بنــاء الســام والتماســك المجتمعــي وإدمــاج ال ُمه ّجريــن مــع المجتمــع المضيــف ،إذ ترتبــط بالصــور
2النمطيــة المجتمعيــة ،والتشــتت واإلقصــاء المجتمعــي وعــدم تقبــل اآلخــر ،وهــي قضايــا طويلــة المــدى أيضــاً ،وذات
جــذور عميقــة فــي النزاعــات بيــن المجتمعــات والصراعــات االجتماعيــة بيــن المدينــة والريــف.
قضايــا المســاواة الجندريــة ومحاربــة زواج القاصــرات والتمييــز ضــد النســاء ،والتــي ترتبــط بالمــوروث الثقافــي
3واالجتماعــي ال ُمتجــذّر ،وتحتــاج إلــى حمــات مســتمرة طويلــة المــدى.
قضايــا قانونيــة وسياســية مثــل رفــع الوعــي القانونــي ،أو تحفيــز المشــاركة السياســية علــى المــدى الطويــل،
4وهــي قضايــا طويلــة المــدى أيض ـاً ،فيمــا يتعلــق برفــع الوعــي والتمكيــن السياســي ،وتختلــف عــن القضايــا السياســية
الوقتيــة كالمشــاركة فــي االنتخابــات مثــاً ،أو حمــات تعديــل قانــون مــا.
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ال يمكــن تحديــد مواضيــع حمــات مناصــرة معينــة وفــق المناطــق الســورية ،إذ يرتبــط ذلــك بالدرجــة األولــى بطبيعــة
القــوى المســيطرة ،فبينمــا يكــون العمــل علــى مواضيــع حمــات المناصــرة الحقوقيــة والقانونيــة المتعلقــة بالنســاء واســعا ً
فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة ،تكــون فــرص العمــل علــى حمــات المناصــرة السياســية أقــل توفّــرا ً فــي تلــك المناطــق،
أمــا فــي مناطــق ســيطرة المجموعــات الدينيــة المســلحة ،ال يُفســح المجــال أمــام حمــات المناصــرة حــول حقــوق المــرأة
والعلمانيــة مثـاً ،بينمــا يكــون ذلــك متاحـا ً فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ،فــي المقابــل ال يمكــن تصميــم حمــات مناصــرة
حــول حقــوق اإلنســان ،باإلضافــة إلــى خصوصيــة كل منطقــة والقــوى المســيطرة عليهــا ،تظهــر رغبــة المانــح فــي تحديــد
أنــواع حمــات المناصــرة ،دون وجــود دراســة احتيــاج حقيقيــة فــي تلــك المنطقــة ،وغالبـا ً مــا يلجــأ المانحــون إلــى دعــم
حمــات مناصــرة فضفاضــة العنــوان ،ذات مضمــون ضيّــق خوفــا ً مــن التعــرض لمواضيــع حساســة بالنســبة للقــوى
المســيطرة.
بعــد البحــث فــي أشــكال حمــات المناصــرة وفق ـا ً لمعيــار الموضــوع والم ـدّة ،يمكــن الوصــول إلــى معيــار ثالــث وهــو
معيــار هــدف الحملــة.

ثالثاً :حمالت المناصرة وفق معيار هدف الحملة
يرتبــط هــذا المعيــار إلــى درجــة مــا بالمعياريــن الســابقين ،إذ إن هــدف حمــات المناصــرة هــو تســليط الضــوء ،وتقديــم
المعرفــة واإللمــام فــي مجــال السياســات وصنعهــا ،بهــدف تحقيــق التغييــر المنشــود عبــر وســائل واســتراتيجيات الحمالت،
التــي ســنتناولها الحقـاً ،ويمكــن تصنيــف أنــواع الحمــات وفــق الهــدف المنشــود إلــى:

الحمــات التــي تهــدف إلــى التعبئــة االجتماعيــة وحشــد االهتمــام العــام ،وتشــمل الحمــات التــي تســعى
إلــى تحريــك الشــارع فــي قضيــة شــأن عــام تهــم المواطنيــن-ات جميع ـاً ،ومــن أكثــر حمــات التعبئــة
ـر عنهــا أفــراد العينــة:
االجتماعيــة شــيوعا ً التــي عبَّـ َ
1-

حمالت محاربة انتشار السالح ونزعه.

2-

حمالت بناء السالم والسلم األهلي ونبذ خطاب الكراهية والمساواة الجندرية.

3-

الحمالت المتعلقة باألمور الخدمية كالصحة والتعليم والبيئة.

4-

حمالت التوعية القانونية والثقافية والسياسية.

الحمــات التــي تهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة فئــة خاصــة ،وتتضمــن الحمــات التــي تســتهدف الضغــط
إلحــداث تغييــر مصلحــي يحقــق منفعــة فئــة معينــة:
حمــات المناصــرة لقضايــا النســاء :الحمــات التــي تهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة النســاء فــي محاربــة الظواهــر
1االجتماعيــة التمييزيــة مثــل محاربــة الــزواج المبكــر ،والتمييــز ضــد النســاء ،والمشــاركة السياســية لهــن.
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حمــات المناصــرة لقضايــا فئــات عمريــة معينــة مثــل األطفــال أو المراهقيــن أو الشــباب :إذ تهــدف هــذه
2الحمــات إلــى دعــم قضايــا وحقــوق فئــة عمريــة معينــة ،بغــض النظــر عــن النــوع االجتماعــي ،كحمــات المشــاركة
السياســية ،ومحاربــة العنــف ضــد المراهقيــن والعنــف المدرســي ،وحمــات إعــادة األطفــال إلــى المــدارس ،بجانــب
حمــات محاربــة التســرب المدرســي.

الحمــات التــي تهــدف إلــى العمــل علــى قضايــا تقنيــة ،وتشــمل الحمــات التــي تســعى إلحــداث تغييــر
فــي موضــوع تقنــي ،ويمكــن ذكــر مواضيــع الحمــات التقنيــة وفــق نشــاطات العينــة البحثيــة:
حمــات المشــاركة السياســية واالنتخابيــة ،إذ تشــمل المواضيــع التقنيــة كالحمــات االنتخابيــة والنظــم االنتخابيــة
1والخطــاب السياســي ،وهــي حمــات بحاجــة إلــى خبــراء مختصيــن فــي هــذه المواضيــع.
حمــات تعديــل القوانيــن ،التــي تســتهدف أكثــر المواضيــع تقنيــة وهــي الصياغــة القانونيــة والنصــوص القانونيــة
2ومفاعيلهــا.
ُجمـ ُع أغلــب أفــراد العينــة أن الهــدف العــام مــن حمــات المناصــرة التأثيــر فــي الــرأي العــام ،بينمــا يــرى بعــض أفــراد
ي ِ
ـدف إحـ ُ
ـداث التغييــر فــي السياســات العامــة ،والتأثيــر فــي صانعــي القــرار ،وفــي الواقــع يمكــن إيعــاز ذلــك
العينــة أن الهـ َ
التبايــن إلــى الواقــع السياســي والمدنــي الســوري ،ومــا يتخللــه مــن تقييــد للحقــوق والحريــات ،وتوسّــع نفــوذ الســلطة
التنفيذيــة ،إذ ال تعطــي أذن ـا ً صاغيــة للمجتمــع المدنــي ،نتيجــة عــدم االعتــراف واإليمــان بــه مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة.
يمكــن التنويــه إلــى وجــود العديــد مــن المعاييــر التــي يمكــن اتخاذهــا فــي تصنيــف الحمــات ،لكــن تــم عــرض أكثــر
تصنيفــات حمــات المناصــرة شــيوعاً ،وهــي تلــك التــي تمارســها الكيانــات المدنيــة الســورية ،ومــن المالحــظ أن أغلــب
الحمــات كانــت مناطقيــة ،أي أنهــا محــدودة االســتهداف الجغرافــي ،دون العمــل علــى المســتوى الوطنــي ،مــع التنويــه
إلــى وجــود كثيــر مــن التقاطعــات وحــاالت التكــرار بيــن الحمــات ،واســتعانة البعــض بمؤيّديــن لموضــوع الحملــة فــي
الخــارج ،ويمكــن فــي هــذا الســياق التنويــه إلــى وجــود تجربــة حملــة مناصــرة مهمــة قيــد التحضيــر واإلنجــاز علــى
المســتوى الوطنــي ،تُج ّهـ ُ
ـز لهــا دولتــي مــن خــال مجموعــة مــن الشــركاء المحلييــن علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية.

رابعاً :استراتيجيات حمالت المناصرة وفق تجارب المجتمع المدني السوري
يثــار التســاؤل هنــا حــول آليــات واســتراتيجيات حمــات المناصــرة ،مــع مــا تتضمنــه مــن أدوات ووســائل وخطــط
ُ
وأهــداف مناســبة لتحقيــق الغايــة منهــا ،ويمكــن القــول إن اســتراتيجيات المناصــرة التــي يتبعهــا المجتمــع المدنــي الســوري
متنوعــة ،فهــي تتــراوح بيــن االســتراتيجيات الحواريــة الســلمية ،القائمــة علــى اإلقنــاع ورفــع الوعــي والتعــاون مــع
أصحــاب المصلحــة ،واالســتراتيجيات الصداميــة الســلمية كالدخــول فــي المواجهــة والتحــدي أو العصيــان المدنــي ،وفــق
اآلتــي:
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االســتراتيجيات الحواريــة الســلمية :هــي اســتراتيجيات المناصــرة التــي تتبعهــا الكيانــات المدنيــة ،تطبيقـا ً آلليــات
1ســلمي ،باإلضافــة إلــى التعــاون مــع األطــراف المعنيّــة،
النقــاش والحــوار وتقديــم المعلومــة ،بغــرض التوعيــة واإلقنــاع ال ّ
مــن أجــل تحقيــق غايــات الحملــة وأهدافهــا ،إذ يــرى غالبيــة المشــاركين أن ســلمية االســتراتيجيات هــي األنســب للتطبيــق
فــي الســياق الســوري ،بغــض النظــر عــن المنطقــة الجغرافيــة ،وبشــكل خــاص تجنبـا ً لالصطــدام مــع قــوى األمــر الواقــع،
وأبــدى بعــض أفــراد العينــة المقيميــن فــي مناطــق وســط وجنــوب ســورية ،أن هنــاك َمــن مــارس حمــات مناصــرة
خارجيــة علــى المســتوى الدولــي ،مــن خــال ناشــطين دولييــن ،بهــدف نقــل رســالة وصــوت الداخــل الســوري الحقيقيــة
إلــى العالــم.
االســتراتيجيات الصداميــة الســلمية :هــي االســتراتيجيات التــي تتبعهــا الكيانــات المدنيــة بشــكل صدامــي مــع
2أصحــاب المصلحــة ،إمــا علــى شــكل مواجهــة وتحــ ٍدّ ســلمي ،أو علــى شــكل العصيــان المدنــي مثــل تعليــق العمــل،
يتفــق غالبيــة المشــاركين علــى صعوبــة اتباعهــا ،بســبب عراقيــل تتعلــق بصعوبــة التنســيق بيــن الكيانــات المدنيــة ذات
االنتمــاءات والتوجهــات المختلفــة ،والقتناعهــم أن الضغــط والحــوار يكــون أكثــر أثــرا ً مــن المواجهــة ،باإلضافــة إلــى
التخوفــات مــن االصطــدام مــع القــوى األمنيــة ،وعــدم الثقــة بنتائــج االســتراتيجيات الصداميــة أيض ـاً ،لكــن يــرى أفــراد
العينــة الممارســين للنشــاط المدنــي فــي مناطــق الشــمال الغربــي ،أنــه مــن الممكــن اللجــوء لالعتصامــات بالقضايــا التــي
يكــون متفــق عليهــا دوليـاً ،إنّمــا ليــس ضــد جهــة معينــة مــن جهــات األمــر الواقــع فــي تلــك المناطــق ،فتكــون االعتصامــات
للضغــط مــن أجــل تطبيــق قــرار معيــن ،وليــس الســتصدار قــرار.
تتنــوع وســائل وأدوات حمــات المناصــرة بيــن وســائل وأدوات فيزيائيــة ،ووســائل وأدوات افتراضيــة عــن بعــد ،أمــا
األدوات الفيزيائيــة التــي تســتخدمها الكيانــات المدنيــة فتشــمل :لقــاءات فيزيائيــة مــع صنــاع القــرار ،وتوزيــع منشــورات،
وإقامــة ورشــات تدريبيــة ،وغيرهــا .بينمــا االعتصامــات بصفتهــا إحــدى الوســائل الفيزيائيــة لممارســة حمــات المناصرة،
فتنفــرد كيانــات قليلــة جــدا ً باســتخدامها كأحــد أدوات حمــات المناصــرة فــي شــمال غــرب ســورية ،وال يوجــد أي حضــور
لالعتصامــات فــي جنــوب ووســط ســورية ،فيمــا كان هنــاك حالــة لحــدوث اعتصــام فــي مناطــق ســيطرة اإلدارة الذاتيــة
عنــد رفــع أســعار المحروقــات ،لكنهــا تميّــزت أنهــا كانــت عفويــة غيــر منظمــة مــن قبــل كيــان مــا .أمــا األدوات غيــر
الفيزيائيــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي حمــات المناصــرة فتشــمل اســتخدام وســائل اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعي،
إذ تُسـت َخدَم كأحــد األدوات غيــر الفيزيائيــة فــي حمــات المناصــرة ،مــن قبــل كافــة الكيانــات المدنيــة علــى امتــداد الجغرافيــا
الســورية ،واتفــق أفــراد العينــة أنــه لــم يتــم اســتخدام موقــع حمــات المجتمــع آفــاز كأحــد أدوات حمــات المناصــرة عــن
بعــد ،لكــن ال يخلــو األمــر مــن اســتخدام قليــل للموقــع كأحــد أدوات المناصــرة ،ويتفــق جميــع أفــراد العينــة علــى اســتخدام
اللغــة العربيــة فــي حمــات المناصــرة ،علــى اعتبارهــا اللغــة الرســمية ولغــة التواصــل مــع المجتمــع المحلــي ،لكــن لــم
يخـ ُل األمــر مــن اســتخدام لغــات أجنبيــة غيــر عربيــة فــي حــال كان العمــل علــى حمــات مناصــرة علــى مســتوى دولــي.
فــي الحقيقيــة يمكــن القــول إن اســتراتيجيات المناصــرة تختلــف حســب المنطقــة وطبيعــة القــوى المســيطرة ،أو اهتمــام
ي أهميــة ،فاألســاليب الســلمية للمناصــرة كرفــع الوعــي واإلقنــاع،
المجتمــع المحلــي بموضــوع معيّــن أو عــدم إيالئــه أ َّ
هــي صاحبــة الحضــور األقــوى فــي المناطــق الخاضعــة لســلطة أمنيــة قويــة ،كمــا فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ،واإلدارة
الذاتيــة ،والشــمال الســوري ،بينمــا عبّــر أحــد أفــراد العينــة أن مســاحة اتبــاع المظاهــرات ،والوقفــات االحتجاجيــة واســعة
شــمال شــرق حلــب ،بســبب اختــاف سياســات المجالــس المحليــة المســيطرة ،ويمكــن القــول إن االســتراتيجيات واألدوات
تختلــف حســب المنطقــة ،لكــن يوجــد إطــار عــام يحكــم جميــع أنواعهــا هــو عــدم الديمومــة ،واعتبــار حملــة المناصــرة
كوســم (هاشــتاغ) علــى مواقــع التواصــل لفتــرة معينــة ،دون القيــام بحمــات مســتمرة ودائمــة فــي دعــم قضيــة مــا.
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خامساً :العوائق التي تواجه الكيانات المدنية في تنفيذ حمالت المناصرة
تواجه الكيانات المدنية التي تسعى إلى القيام بحمالت مناصرة نوعان من التحديات أو العوائق،
عوائــق خارجيــة تتعلــق بالبيئــة المحيطــة بالكيــان المدنــي ،وعوائــق داخليــة مؤسســاتية أو موضوعيــة ،وهــذا مــا ســنبحثه
وفــق اآلتــي:

 العوائق والتحديات الخارجيةهي العوامل التي تتعلق بالبيئة المحيطة بالكيان المدني بمعناها الواسع وسياقاتها المختلفة:
أ -عوائق خارجية معنوية غير مادية
اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية ،تشــكل هــذه العوائــق أوضــح مثــال للعوائــق غيــر الماديــة ،إذ ال تعتبــر عائقــا ً
.i
ـر علــى الحمــات بصفتهــا جــزءا ً ســياقيا ً مــن البيئــة المحيطــة ،لكــن تتــرك نتائــج ملموســة األثــر،
فيزيائيـا ً ماديـاً ،إنمــا تؤثـ ُ
وتواجــه الكيانــات المدنيــة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية هــذه العوائــق.
.ii

غرابــة وحداثــة مصطلــح المناصــرة والفروقــات الثقافيــة بيــن المناطــق الســورية ،كعــدم تقبــل بعــض المجتمعــات

لفكــرة مشــاركة المــرأة وقدرتهــا علــى القيــام بالمناصــرة ،وتخــوف بعــض القــادة المجتمعيّــن مــن تزعــزع مكانتهــم
االجتماعيــة ،بســبب النشــاطات النســائية ،مــا اعتبــره البعــض عائقــا ً جندريــاً ،باإلضافــة إلــى العــادات والتقاليــد التــي
حرضــة للعنــف الجنــدري ،وغيــاب واضــح للوعــي واالهتمــام المجتمعــي بالحقــوق المدنيــة.
تحمــي البيئــة االجتماعيــة ال ُم ّ
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عوائــق قانونيــة ومخاطــر أمنيــة :تشــمل العديــد مــن العوائــق مثــل تعــدد القــوى العســكرية وتدخلهــا ،وكثــرة
.iii
اإلجــراءات البيروقراطيــة والتراخيــص القانونيــة ،باإلضافــة إلــى التعامــل األمنــي الشــديد مــع أي عمــل مدنــي خــارج
مظلّــة الســلطة ،فــي ظــل عــدم وجــود قوانيــن ديمقراطيــة ناظمــة للحشــد والمناصــرة ،وعــدم منــح تراخيــص وموافقــات
أمنيّــة للقيــام بحمــات مناصــرة كبيــرة ،يتبلــور هــذا العائــق بوضــوح فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية ،مــن خــال
إصــدار عــدة قــرارات بحصــر التعامــل مــع قضايــا األحــوال الشــخصية واألحــوال المدنيــة كتثبيــت الــزواج ،والطــاق
وتســجيل الــوالدات ،بمنظمــات معينــة تعمــل بالتنســيق الوثيــق مــع الحكومــة الســورية ،فيتــم تفريــغ زخــم المجتمــع المدنــي
ودوره فــي القضايــا اإلشــكالية ،ويكــون هــذا العائــق موجــودا ً بدرجــة أخــف لــدى المنظمــات المدنيــة العاملــة فــي منطقــة
اإلدارة الذاتيــة أو مناطــق ســيطرة المعارضــة .

عوائــق تتعلــق بالتعامــل مــع وســائل اإلعــام :تــرى الكثيــر مــن الكيانــات المدنيــة العاملــة فــي مناطــق ســيطرة
.iv
الحكومــة أنــه ال يمكــن االســتفادة مــن اإلعــام بصفتــه ســلطة رابعــة ،إنمــا علــى العكــس ،يوجــد ضغــط للظهــور اإلعالمــي
مــع اإلعــام التابــع للســلطة بهــدف تلميــع صورتهــا فقــط.
عوائــق لغويــة فــي الوصــول للجمهــور المســتهدف :فــي هــذا الســياق ال يقصــد بالعوامــل اللغويــة األبجديــة فقــط،
.v
كمــا فــي حالــة حمــات المناصــرة فــي منطقــة ســيطرة اإلدارة الذاتيــة ،إذ يجــب أن تكــون الحمــات التــي تطلقهــا بعــض
المنظمــات باللغتيــن العربيــة والكرديــة ،وبعضهــا يجــب أن يحتــوي اللغــة اإلنكليزيــة أيضـاً ،إنمــا يوجــد عوائــق فــي لغــة
التواصــل مــع الفئــات المســتهدفة فــي حملــة المناصــرة ،والتــي قــد تتبايــن قــدرات االســتيعاب واإلدراك لديهــم.
ب  -عوائق خارجية مادية
تأثيــر جائحــة كوفيــد  -19فــي تقليــل اللقــاءات الفيزيائيــة ،والحــد مــن قــدرة الوصــول إلــى بعــض المجتمعــات
.i
المســتهدفة بســبب الجائحــة.
تأثيــر الواقــع الجيوسياســي ووجــود ثــاث مناطــق ســيطرة فــي ســورية ،مــا يعنــي وجــود خطــوط صــراع
.ii
فاصلــة بينهــا ،تشــ ّك ُل عائقــا ً أمــام التواصــل والتنســيق ،وتنفيــذ حمــات مشــتركة بيــن المناطــق الثــاث.

 العوائق والتحديات الداخليةهــي العوامــل التــي تعيــق تخطيــط وإنجــاز حمــات المناصــرة ،لكنهــا غيــر مرتبطــة بالبيئــة المحيطــة ،إنمــا داخليــة
المصــدر ،ويمكــن تصنيــف العوامــل الداخليــة إلــى:
أ  -عوائق مؤسساتية :تشمل العوامل الداخلية في المؤسسة ،وترتبط بكيان المؤسسة وهيكليتها
عوائــق مؤسســاتية تتعلّــق بالمــوارد وتأخــذ أحــد شــكلين ،إمــا نقــص المــوارد الماليــة وبشــكل أساســي يمكــن
.i
القــول محدوديــة المــوارد الماليــة ،فــا تكــون كافيــة لتغطيــة نفقــات حمــات المناصــرة ،أو الشــكل اآلخــر نقــص المــوارد
البشــرية والخبــرة الالزمــة إلجــراء حمــات مناصــرة فعّالــة ،ونقــص المعرفــة التقنيــة الالزمــة فــي الموضــوع محــل
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المناصــرة ،ينجــم ذلــك عــن نقــص أو عــدم وجــود خبــرة كافيــة لــدى المنظمــة فــي موضــوع المناصــرة ،أو بســبب عــدم
وجــود فريــق مختــص بحمــات المناصــرة لــدى الكيــان المدنــي ،إذ ينعكــس ذلــك ســلبا ً علــى تصميــم الحملــة ،مــا يحــول
دون التنفيــذ الفعــال لهــا.
وجــود نقــص فــي الكفــاءة فــي مواضيــع حمــات المناصــرة ذات المضمــون التقنــي كمــا فــي االنتخابــات ،وذلــك
.ii
نتيجــة نقــص الخبــراء فــي المواضيــع التقنيــة ،ولعــدم وجــود بيئــة مواتيــة ســابقا ً تســمح بتراكــم الخبــرات فــي القضايــا
التقنيــة.
عوائــق مؤسســاتية تتعلّــق بالتشــبيك والتنســيق ،واتحــاد الــرؤى والتوافــق بيــن كيانــات المجتمــع المدنــي ،كمــا
.iii
فــي حالــة أن كيــان المنظمــة أو هيكليتهــا غيــر قــادرة علــى إدارة التشــبيك مــع منظمــات أخــرى ،أو نتيجـةً لوجــود اختــاف
فــي الــرؤى بيــن بعــض المنظمــات العاملــة ،مــا يجعــل أمــر التشــبيك بينهــا غيــر وارد ،نتيجــة تضــارب الــرؤى حــول ذات
الموضــوع بســبب اختــاف المموليــن فــي األجنــدات.
ب – عوائق ذاتية موضوعية تتعلق بحمالت المناصرة ذاتها
إن عــدم وجــود أثــر ملمــوس ومباشــر لحمــات المناصــرة ،يشـ ّك ُل عائقـا ً أو تحدّيـا ً أمــام اســتمرارية الثقــة بهــا ،ألنــه يخلــق
صــورة نمطيــة أمــام المجتمــع بانعــدام فائدتهــا ،ورغــم أن البعــض يــرى هــذا العائــق خارجــي ،نظــرا ً لعــزوف المجتمــع
عــن دعــم حمــات المناصــرة ،لكنــه فــي الواقــع يتعلــق بشــكل أساســي بحملــة المناصــرة ذاتهــا ،التــي قــد تكــون غيــر
مناســبة ومالئمــة للســياق المحلــي والمجتمعــي ،فيقــود ذلــك إلــى تعزيــز الصــور النمطيــة بعــدم فاعليتهــا.
فــي ختــام القســم األول ،يمكــن القــول إن العديــد مــن أفــراد العيّنــة يــرون أن حمــات المناصــرة تتعامــل علــى مســتوى
اآلثــار والنتائــج ،وتقــف عنــد ذلــك الحــد ،وليــس علــى المســتوى الجــذري للمشــكلة ،أي دون أن تســتهدف قاعــدة المشــكلة،
ويمكــن أن يُعــزى ذلــك ألســباب اجتماعيــة كالعــادات والتقاليــد والثقافــة الســائدة ،أو ســيطرة رجــال الديــن ،أو ألســباب
سياســية مثــل ضيــق مســاحة حريــة التعبيــر السياســية ،نتيجــة اتبــاع األنظمــة الحاكمــة سياســات قمعيــة بوليســية فــي
مختلــف المناطــق.

القسم الثاني

الممارسات الفضلى في تنفيذ حمالت المناصرة
يعتبــر اختيــار وتحديــد الممارســات الفُضلــى بوصفهــا التقنيــات والمناهــج ،التــي أثبتــت التجربــة والممارســة نجاعتهــا فــي
الوصــول إلــى األهــداف وتحقيــق الغايــات ،مــن أهــم أدوات وأســاليب مشــاركة التجــارب والخبــرات ،ليســتفيد منهــا ك ٌّل مــن
الممارســين والفئــة المســتهدفة فــي المشــاريع القادمــة ،وقــد تعـدّدت أشــكال حمــات المناصــرة التــي قامــت بهــا الكيانــات
أفــراد العينــة ،لكــن بشــكل أساســي كانــت أغلــب حمــات المناصــرة تنــدرج ضمــن إطــار حقــوق النســاء وحمايتهــن،
والمشــاركة السياســية.
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أوالً :الممارسات الفُضلى في تجهيز وتنفيذ حمالت المناصرة
فــي الحمــات التــي تتبــع اســتراتيجية التعبئــة المجتمعيــة مثــل حمــات محاربــة التحــرش الجنســي ،كانــت
1الممارســة الفُضلــى هــي التخطيــط بشــكل جيــد للحملــة ،بحيــث يتـ ُم اختيــار أماكــن نشــر الملصقــات والبوســترات وتحديــد
محتواهــا بدقــة ،كــي تكــون غيــر مســتفزة مجتمعيــاً ،وتحظــى بالقبــول ضمــن إطــار االســتناد إلــى االســتراتيجيات
الالعنفيــة ،واســتخدام رســائل حملــة جذّابــة.
اســتخدام وســائل التكنولوجيــا كأدوات لحمــات المناصــرة ،مثــل اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي لتحفيــز
2الفئــة المســتهدفة فــي التعامــل مــع المنشــورات.
مــن المهــم جــدا ً تحضيــر خــط األســاس للحملــة كوســيلة لتحديــد الوضــع الراهــن قبــل تنفيذهــا ،حتــى يكــون
3بإمــكان المنظمــات ال ُمن ِفّــذة قيــاس أثــر تلــك الحملــة ونجاحهــا فــي تحقيــق أهدافهــا.
4-

أن تكون الفئة ال ُمن ِفّذة لحمالت المناصرة مؤمنة بالقضية وتكون جزءا ً منها.

مــن المهــم جــدا ً اســتهداف الفئــات ال ُمؤ ِث ّــرة ،كمــا فــي حالــة تنفيــذ حمــات المناصــرة لدعــم مشــاركة النســاء فــي
5ُ
االنتخابــات ،حيــث أجريــت جلســات ولقــاءات حواريــة مــع الرجــال فــي المنطقــة ،إذ لــم تكــن النســاء صاحبــات قــرار فــي
تلــك المنطقــة ،وكان لذلــك دور كبيــر فــي نجــاح حمــات المناصــرة لدعــم مشــاركة النســاء فــي االنتخابــات.
أن يتــم اختيــار مواضيــع حمــات المناصــرة منبثقـةً عــن الحاجــة المجتمعيــة ،بحيــث يشــعر أفــراد المجتمــع أنهــا
6تالمــس احتياجاتهــم.
7-

اتباع استراتيجيات حوارية غير صدامية تجنبا ً لالصطدام مع السلطات األمنية وسلطات األمر الواقع.

8-

االستعانة بغطاء قانوني عند تنفيذ حمالت المناصرة ،يرفع من مساحة انتشار الحملة األفقي والعمودي.

أن يتــم اتبــاع اســتراتيجيات رفــع الوعــي ،وتحويــل المشــاكل إلــى قضايــا رأي عــام ،بشــكل خــاص فــي الحمــات
9التــي يكــون موضوعهــا قضايــا اجتماعيــة أو قانونيــة أو سياســية.
10-

التنسيق والتشبيك مع المنظمات األخرى يساعد في تيسير جلسات وإجراءات حمالت المناصرة.

إجــراء اســتطالع الــرأي قبــل البــدء فــي نشــر الحملــة ،إلجــراء التعديــات الالزمــة فــي حــال وجــود ضــرورة
11لهــا ،للتعامــل مــع المتغيــرات.
12-

استخدام فريق مختص وخبير ،خاصةً في حمالت المناصرة التي يكون موضوعها قضايا تقنية.

اســتخدام أدوات دراســة االحتيــاج مــن اســتبيانات قبليــة ،ومجموعــات نقــاش مركــزة ،ومقابــات مــع المجتمــع
13المحلــي قبــل البــدء بالحمــات ،ألنــه مــن الضــروري دراســة تحليــل ثقافــة المجتمــع وتقاليــده ،والتشــبيك مــع الجهــات
المجتمعيــة والحكوميــة بشــكل مناســب.
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14-

كانت أفضل أدوات الحمالت الستخدامها في حمالت المناصرة في السياق السوري:

اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي لســهولة الوصــول إليهــا مــن الجميــع ،وباعتبارهــا أصبحــت متاحــة لــدى
.a
شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع.
اســتخدام اللقــاءات الفيزيائيــة مــع أصحــاب المصلحــة وصنــاع القــرار وحتــى الفئــة المســتفيدة مــن حملــة
.b
المناصــرة.
اســتخدام الورشــات التدريبيــة كآليــات معرفيــة لتقديــم المعلومــة والتوعيــة حــول موضــوع حملــة المناصــرة.
.c
كانــت األدوات الثالثــة الســابقة أكثــر األدوات اســتخداما فــي كافــة المناطــق الســورية ،واحتلــت الورشــات التدريبيــة
الصــدارة مــن بينهــا.
توزيــع المنشــورات كأحــد األدوات لكنهــا أقــل اســتخداماً ،أمــا االعتصامــات والوقفــات التضامنيــة فهــي غيــر
.d
موجــودة ضمــن أدوات العينــة فــي مناطــق الوســط والجنــوب والمنطقــة الشــرقية ،ويوجــد تجربــة واحــدة لالعتصامــات
فــي مناطــق الشــمال والغــرب.
لــم يكــن هنــاك أي تجربــة بيــن أفــراد العينــة الســتخدام موقــع حمــات المجتمــع آفــاز كإحــدى أدوات الحمــات،
.e
علــى الرغــم مــن وجــود تجــارب قليلــة لمنظمــات مدنيــة اســتخدمت الموقــع.
إن اســتخدام الوســائل اإلعالميــة واللقــاءات والورشــات يعتبــر مــن أكثــر األدوات اســتخداما ً ألنــه آمــن ويتضمــن التواصــل
المباشــر مــع القاعــدة المجتمعيّــة.

ثانياً :حمالت المناصرة وممارساتها األقل نجاحا ً
الحمــات البيئيــة ال تكــون ناجحــة إال بامتدادهــا فتــرة زمنيــة طويلــة نســبياً ،ألنهــا مرتبطــة بعــادات مجتمعيــة
1ُمتجــذّرة ،كمــا أنهــا تحتــاج إلــى دعــم مؤسســات الدولــة ،وتنســيق وتشــبيك مــع الكيانــات المدنيــة ،حتــى فــي حالــة
اســتخدام أدوات حمــات مناصــرة ناجحــة فــي باقــي النمــاذج ،كمــا فــي اســتخدام التوعيــة والحشــد وتوزيــع ســال النظافــة
والبوســترات التوعويــة.
اتبــاع أســلوب الدراســات واألبحــاث كأحــد أدوات المناصــرة ال يحقــق الغايــة المرجــوة منــه ،وال يُقـدّم أي دعــم
2للحملــة إذا لــم يكــن هنــاك فريــق مختــص بالعمــل البحثــي ،ســاهم فــي إعــداد تلــك الدراســات.
يشــكل ضيــق المــدة الزمنيــة فــي حمــات المناصــرة  -طويلــة المــدى والتــي تتعامــل مع عــادات وثقافــة اجتماعية
3متجــذرة  -عامـاً حاســما ً فــي عــدم نجاحهــا ،ألن مثــل هــذه الحمــات بحاجــة إلــى عمــل تراكمــي وطويــل المــدى ،كمــا فــي
حمــات مناهضــة العنــف ضــد النســاء.
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القسم الثالث

الممارسات الفُضلى في تجاوز العوائق
إن البحــث فــي الممارســات الفضلــى ال يتعلــق فــي إنجــاز حمــات المناصــرة واســتراتيجياتها فقــط ،إنمــا فــي معــرض
تجــاوز العقبــات التــي تواجــه حمــات المناصــرة ،وال بـ َّد مــن اســتخراج الممارســات الناجعــة والجيــدة فــي ذلــك ،ويمكــن
إدراج الممارســات الفضلــى فــي تجــاوز تلــك العوائــق:
فــي مواجهــة التحديــات المتعلقــة بالســياقات المختلفــة ،كان مــن الممارســات الفضلــى تنــوع األدوات المســتخدمة
1فــي حمــات المناصــرة.
فــي تجــاوز التحديــات القانونيــة :كان التشــبيك مــع الجمعيــات المرخصــة ،والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة هــو
2الخيــار األفضــل.
مــن الممارســات الفُضلــى لتجــاوز التحديــات األمنيــة كان الخيــار فــي اللجــوء نحــو ترخيــص عمــل تجــاري،
3بافتتــاح مركــز خــاص يتقاضــى أجــورا ً زهيــدة لقــاء خدمــات تعليميــة ،ويقــدم خدمــات خيريــة مجانيــة ضمــن العمــل
المدنــي ،وفــي تجربــة أخــرى لمنظمــة أخــرى ،كان قــد تــم إيقــاف نشــاطات حملــة مناصــرة بحجــة االختــاط بيــن النســاء
والرجــال ،لــذا جــرت معالجــة اإلشــكال بتخصيــص محاضــرات توعيــة خاصــة بالنســاء ،فاألنســب هــو تصميــم النشــاطات
وفــق خصوصيــات كل ســياق وكل منطقــة.
ـكار
4التبنــي المجتمعــي للحملــة وســيلة ناجحــة فــي تجــاوز التحديــات ،إذ كان الخيــار األنســب فــي توظيــف أفـ ٍ
إبداعيــة ،للتغلــب علــى الطــرق التقليديــة التــي لــم تنجــح فــي جــذب مشــاركة األطفــال فــي إحــدى الحمــات ،إذ تــم تبنــي
مفهــوم التعلّــم باللعــب لتقديــم نقــاط تشــجيعية مــن أجــل تعزيــز مشــاركة األطفــال ،وكانــت إحــدى اإلشــكاالت األخــرى
فــي واحــدة مــن حمــات المناصــرة تصميمهــا بنــا ًء علــى افتراضــات شــخصية ،دون قــراءة مجتمعيــة صحيحــة فلــم تكــن
ناجحــة ،وتــم تجــاوز تلــك العوائــق فــي رفــض المجتمــع لهــا ،مــن خــال اســتخدام أســاليب اللقــاءات المباشــرة ،والحــوار
للحصــول علــى آراء أصحــاب العالقــة أنفســهم والتعديــل وفــق المناســب ،وفــي تجربــة أخــرى لدمــج األطفــال ال ُمه ّجريــن
مــع أطفــال المجتمــع المضيــف ،كان الخيــار األفضــل هــو إقامــة معــرض رســم مشــترك لألطفــال.
كان للتشــبيك دور محــوري فــي مواجهــة الكثيــر مــن التحديــات اللوجســتية واألمنيــة والقانونيــة وحتــى ضعــف
5المــوارد الماليــة.
6-

كانت التبرعات من الحلول الفُضلى لمواجهة نقص الموارد في تنفيذ حمالت المناصرة.

االســتفادة مــن أي مســاحة عمــل ممكنــة داخــل المؤسســات الحكوميــة ،إذ يوجــد فــي بعــض األحيــان إدارات
7حكوميــة تتقبّــل التعــاون مــع المجتمــع المدنــي ،ضمــن إطــار معيــن وفــي مواضيــع معينــة ،خاصــة المواضيــع اإلغاثيــة
بغــض النظــر عــن ترخيــص المبــادرة ،ومــن المفيــد جــدا ً اســتثمار هــذه المســاحة لتحقيــق تدخــل أوســع فــي المنطقــة.
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فهــم المشــاكل االجتماعيــة وتحليلهــا باســتخدام اســتبيانات ومقابــات مــع أفــراد المجتمــع ،وفــي مثــال علــى ذلــك
8حــول موضــوع التســرب المدرســي ،تبيّــنَ أن التحــدي الحقيقــي ومكمــن المشــكلة فــي تحفيــز وتشــجيع األهالــي ألطفالهــم
علــى تفضيــل العمــل ،بســبب المــورد المــادي الــذي يُحقّقــه بالدرجــة األولــى ،وال تكمــن المشــكلة لــدى أربــاب العمــل.
وضــع اســتراتيجيات وتصميــم أدوات حمــات المناصــرة ،لتكــون ُمتغيــرة وقابلــة للتكيّــف مــع الســياقات المتغيرة
9صبــر وااللتــزام بالقضيــة وتبنّيهــا.
فــي الواقــع الســوري ،باإلضافــة إلــى التحلّــي بال ّ
مشــاركة التجــارب والــدروس المســتفادة بيــن الكيانــات المدنيــة ،تســاعد بدرجــة كبيــرة فــي تحســين قــدرة
10المنظمــات علــى االســتفادة منهــا ،وتطبيــق الحلــول المناســبة لتجــاوز العقبــات.

أوالً :النتائج

خاتمة المحور الثالث

ال يمكــن القــول بوجــود اســتراتيجية مناصــرة واحــدة مناســبة لــكل أنــواع الحمــات ،فــكل ســياق وكل نمــوذج
1حملــة مناصــرة يحتمــل اســتراتيجية مختلفــة ،ففــي بعــض األحيــان فــي ظــل حمــات المناصــرة المتعلقــة بالتمكيــن
السياســي ،يكــون للجلســات الحواريــة والنقاشــية الســلمية أثــر إيجابــي فــي تحقيــق الهــدف مــن الحملــة ،لكــن فــي ســياقات
أخــرى قــد تكــون اســتراتيجية العصيــان المدنــي هــي األنســب للحمــات السياســية مثــاً.
ضعــف الحمــات السياســية علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،يعــود بالدرجــة األولــى إلــى فــرض القــوى
2المســيطرة نفوذهــا علــى تلــك المناطــق بقــوة أمنيــة ،ومالحقــة أصحــاب األفــكار التحرريــة التــي تعــارض التوجهــات
األيديولوجيــة لتلــك القــوى ،ويأتــي بالدرجــة الثانيــة ضعــف اإلمكانيــات والخبــرات المتعلّقــة بالمشــاركة السياســية
وأنماطهــا ،نتيجــة حالــة الركــود السياســي ،والعــزوف عــن ممارســة السياســة قســرا ً لفتــرات طويلــة فــي ســورية.
كانــت حمــات المناصــرة التــي قامــت بهــا الكيانــات المدنيــة الســورية ذات طبيعــة مناطقيــة محليــة ،دون وجــود
3ّ
الموزعــة علــى
حمــات عابــرة للمناطــق الســورية ،ويعــود ذلــك إلــى وجــود تابــو مــن التواصــل بيــن الكيانــات المدنيــة
مناطــق الســيطرة المختلفــة فــي ســورية.
تختلــف اســتراتيجيات المناصــرة المناســبة حســب المنطقــة وطبيعــة القــوى المســيطرة ،وحتــى اهتمــام المجتمــع
4المحلــي بموضــوع معيــن أو عــدم إيالئــه أي أهميــة.
يمكــن وســم أغلــب حمــات المناصــرة فــي التجربــة المدنيــة الســورية ،أنهــا بعيــدة عــن المفهــوم الحقيقــي وروح
5الغايــة مــن حمــات المناصــرة ،مــن حيــث حشــد الــرأي العــام ،والضغــط علــى الســلطات القائمــة فــي تحقيــق مطالــب
شــعبية ،تتعلــق بقضيــة شــأن عــام ،ويكــون إلقــاء اللــوم فــي ذلــك بالدرجــة األولــى علــى الســلطات الحاكمــة ،بســبب حظــر
تنفيــذ حمــات المناصــرة إال فــي اإلطــار الضيــق الداعــم لمواقــف تلــك القــوى ولفتــرات قصيــرة ،باإلضافــة إلــى ضعــف
المعرفــة والخبــرة المدنيــة الســورية فــي تنفيــذ الحمــات وإدارتهــا ،وحصــر البعــض مفهــوم الحملــة بوســم هاشــتاغ علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،أو توزيــع بعــض المنشــورات والقصاصــات الورقيــة.
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فــي ختــام الحديــث عــن حمــات المناصــرة ،يمكــن االســتنتاج أن أغلــب الكيانــات المدنيــة الســورية تقــوم
6بحمــات ونشــاطات مناصــرة ،ذات صلــة قويــة برســالة ورؤيــة وقيــم وأهــداف مؤسســاتها ،لكــن فــي أغلــب المنظمــات ال
يتوفّــر لديهــا معاييــر واضحــة لتقييــم نجــاح الحمــات ،وال يتوفــر لديهــا أدوات القيــاس الموضوعــي للتحقــق مــن الوصــول
إلــى أهــداف الحمــات ،وإجــراء تغييــر علــى أرض الواقــع عــن خــط األســاس قبــل تنفيــذ الحمــات.

ثانياً :التوصيات
أوالً :التوصيات الموجهة للكيانات المدنية العاملة على قضايا المناصرة:
بنــاء اإلعــام االجتماعــي والخــروج مــن اإلعــام الســلطوي ،وتوســيع اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي
1للتوعيــة بالمواضيــع المرتبطــة بالحقــوق المدنيــة ،واألحــوال الشــخصية والقوانيــن التمييزيــة ،ومواضيع حسّاســة اجتماعيا ً
مثــل توضيــح اختــاط مفاهيــم العلمانيــة ومعــاداة الديــن.
الحصــول علــى تدريبــات باإلعــام اإللكترونــي ،والتعامــل مــع وســائل التواصــل االجتماعــي بالمناصــرة ،كمــا
2توجــد حاجــة للخبــرات االستشــارية اإلعالميــة والقانونيــة حــول تصميــم وتنفيــذ المنشــورات ونشــرها.
توســيع مســاحة التعــاون مــع اإلعــام بغايــة الحشــد والتعبئــة ،وتفعيــل دور الفعاليــات المجتمعيــة فــي المناصــرة
3مــع المبــادرات والمنظمــات المدنيــة.
4-

تطوير خطط استراتيجية للمناصرة ،تهدف إلحداث تغييرات عميقة وبعيدة المدى.

اإلعــان عــن حمــات المناصــرة وتطويرهــا إعالمياً ،باســتخدام وســائل اإلعالم ووســائل التواصــل االجتماعي،
5وتطويــر وســوم هاشــتاغات ومكونــات أخــرى مرافقــة مثــل الشــعارات والوســائل واألدوات.

ثانياً :التوصيات بخصوص العالقة بين الكيانات المدنية المنفذة لحمالت المناصرة:
التشــبيك العابــر للمناطــق ،لتنفيــذ حمــات مناصــرة علــى المســتوى الوطنــي ،ضمن إطــار عمل يجمــع المنظمات
1وتخصصاتهــا ،لتنظيــم الجهــود المشــتركة مــن خــال اجتماعــات دوريــة ومشــاركة المعلومــات والمــوارد.
2-

استخدام منصة إلكترونية تشاركية لمواجهة عوائق االجتماعات الفيزيائية.

3-

تنسيق جهود المناصرة ضمن كل منطقة لتحقيق فاعلية أكثر وتخفيف العبء.

بنــاء العالقــات بيــن الناشــطين للتوعيــة بمفهــوم المناصــرة ودور المجتمــع المدنــي ،وكســر الصــور النمطيــة
4حــول دوره فــي العمــل اإلغاثــي والتنمــوي فقــط.
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ثالثاَ :التوصيات بخصوص عالقة الكيانات المدنية مع المجتمع:
بنــاء قــدرة القاعــدة الشــعبية فــي المجتمــع علــى المفاهيــم المدنيــة ،ومنهــا المناصــرة وأهميتهــا ،وإشــراك المجتمع
1فــي تصميــم وتنفيــذ حمــات المناصــرة ،مــن خــال تقديــم تدريبــات للتنظيــم المجتمعــي ،بغيــة الوصــول إلــى المناصــرة
التشــاركية مــن خــال المشــاركة المجتمعيــة.
2الحملــة.

اســتقطاب المؤثريــن والمهتميــن بشــكل يقــوي الحملــة ،مــن خــال تأثيرهــم علــى المجتمــع ونشــاطهم فــي دعــم

إجــراء دراســات اجتماعيــة تســبر االحتياجــات االجتماعيــة األكثــر أهميــة فــي فتــرة مــا ،لبنــاء حمــات المناصرة
3اســتجابةً لهــا ،بحيــث يتــم بنــاء حمــات المناصــرة اســتنادا ً إلــى تلــك الحاجــات المجتمعيــة الحقيقيــة ،وليــس لمجــرد تنفيــذ
حمــات كجــزء مــن التزامــات تعاقديــة ضمــن المشــاريع ،فيجــب أن تكــون القضايــا مناســبة للســياق ،وليســت بعيــدة عــن
االحتيــاج ،وال ب ـدَّ مــن تدريــب أفــراد المجتمــع علــى المناصــرة ،وإشــراكهم فيهــا ضمــن كافــة المســتويات.
4-

تعزيز المشاركة المدنية على إطار واسع.

5-

تطوير أدوات الحشد والتنظيم المجتمعي للناس والجمهور المحلي.

بنــاء قــدرات الكــوادر الشــبابية والمجموعــات المهمشــة ،لتكــون عناصــر فعّالــة فــي تفعيــل الحشــد المجتمعــي،
6وتحقيــق غايــات حمــات المناصــرة.

رابعاً :التوصيات الموجهة إلى المنظمات الدولية:
رصــد تمويــل خــاص للقيــام بحمــات المناصــرة ،وعــدم االكتفــاء بتقديــم التمويــل لألنشــطة المباشــرة علــى
1األرض ،ذات النتائــج مباشــرة الرصــد والتقييــم ،بــل بــدء العمــل علــى الحمــات طويلــة المــدى.
2-

تقديــم دليــل أو تدريــب خــاص لبنــاء قــدرات الكيانــات المدنيــة ،بتصميــم حمــات المناصــرة وقيادتهــا واســتخدام

أدواتهــا ،وبشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالعمــل مــع اإلعــام باعتبــاره ذي تأثيــر مباشــر علــى المجتمــع.
الحصــول علــى مناصــرة وضغــط مــن المنظمــات الدوليــة والمجتمــع الدولــي ،لحصــول الكيانــات المدنيــة علــى
3التراخيــص القانونيــة ،بشــكل يحافــظ علــى اســتقالليتها وقيامهــا بــدور مدنــي حقيقــي.
تقديــم الدعــم والتســهيالت لتنفيــذ حمــات المناصــرة علــى المســتوى الدولــي ،وتســهيل الوصــول إلــى صن ـاّع
4القــرار الدولييــن المعنيّــن بالشــأن الســوري.
5-

دعم حمالت المناصرة على المستوى الوطني والدّولي.
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المحور الرابع:

التخطيط المالي
واالستدامة المالية
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التخطيط المالي واالستدامة المالية
مقدمة
ـر التّمويــل مــن العوامــل الها ّمــة فــي قــدرة أي مؤسســة علــى تنفيــذ المشــاريع والبرامــج الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا،
يُعتَبَـ ُ
وال يمكــن بــدون التمويــل تحقيــق أو تنفيــذ أي مــن مشــاريع أو برامــج المؤسســة ،لذلــك فــإن اســتمرار وجــود وعمــل
المؤسســات ،يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى نجــاح اإلدارة الماليــة ،وقدرتهــا علــى تدبيــر التمويــل الــازم الســتمرار وتطويــر
عمــل المؤسســة.
ـض
ضمــن هــذا اإلطــار ،يمكــن القــول إن الفشــل فــي اإلدارة الماليــة ،ســيؤدي حتم ـا ً إلــى انهيــار فــي عمــل المنظمــة بغـ ّ
()9
النظــر عــن الكفــاءة الفنيــة واإلداريــة للمؤسســة.
تســعى الكيانــات المدنيــة بتصنيفاتهــا المختلفــة إلــى رســم سياســاتها الماليــة بنجاعــة ،وتحقيــق مــا يُســ ّمى باالســتدامة
الماليــة ،مــن خــال القيــام بسلســلة مــن المراحــل والعمليــات ،تُشـ ّكل فــي مجملهــا التخطيــط المالــي ،الــذي يهــدف إلدارة
أمــوال تلــك الكيانــات عبــر الخطــة الماليــة ،التــي ترســم فــي معالمهــا التّدفقــات النقديــة الداخليــة والخارجيــة ،والنفقــات
الماليــة خــال فتــرة زمنيــة محــددة ،فــي إطــار تحقيــق أهــداف المنظمــة ،فالميزانيــة هــي جــزء غيــر قابــل لالجتــزاء مــن
التخطيــط المالــي.
ال يمكــن تحقيــق تلــك االســتدامة الماليــة ّإل مــن خــال الممارســات الماليــة الســليمة التــي تحتــوي ثالثــة محــاور أساســية
هي :
 1وضع أهداف مالية واضحة. 2تحضير تقارير مالية دورية التخاذ القرار الصائب بفعالية وكفاءة. 3استخدام أساليب الشفافية المالية من خالل عمليّات التدقيق المالي الداخلية والخارجية.ســع نطــاق عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية ،وازديــاد مســتوى االحتياجــات المختلفــة التــي تعمــل علــى
مــع تو ُّ
تغطيتهــا فــي مختلــف المناطــق ،بــات مــن الضــروري حصولهــا علــى المصــادر الماليــة الكافيــة والمســتدامة ،لإلنفــاق
علــى العمليــات اإلداريــة والتكاليــف التشــغيلية الخاصــة بهــا ،إضاف ـةً إلــى مختلــف البرامــج واألنشــطة التــي تنفذهــا.

 9خالــد جاســم ابراهيــم حســن الحوســني ،الــدور الرقابــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي وأثــره فــي تنميــة المجتمــع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة -جمعيــات النفــع العــام -دراســة حالــة ،رســالة ماجســتير فــي العلــوم السياســية ،قســم العلــوم
السياســية ،كليــة اآلداب والعلــوم ،جامعــة الشــرق األوســط ،2012-2013 ،ص .68
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ّ
وتبرعــات
المنظمــات الســورية تعتمــد عليهــا ،بيــن تمويــل ذاتــي
وتنوعــت مصــادر التمويــل التــي باتــت
كمــا تو ّ
ُّ
ســعت ّ
ومنــح مــن منظمــات دوليّــة ومشــاريع مولّــدة للدّخــل وغيرهــا مــن المصــادر .علــى أهميــة هــذا التنــوع ،بمــا يضمنــه مــن
ـر مــن عوائــق تقــف بوجــه الحصــول علــى التمويــل المطلــوب ،بيــن
إمكانيــة اســتمرار المنظمــات بعملهــا ،لــم يخـ ُل األمـ ُ
عوائــق ذاتيــة وأخــرى موضوعيــة ،وفــي الوقــت ذاتــه بــرزت أهميــة أن تُولــي المنظمــات أهميّـةً أكبــر لعمليــة التخطيــط
المالــي ،علــى اعتبــار أنهــا تضمــن اســتدامة التمويــل والحصــول عليــه مــن مصــادر تتوافــق مــع أهدافهــا ورؤيتهــا ،كذلــك
َ
طـ َّـورت المنظمــات علــى مــدار الســنوات الفائتــة مجموعـةً مــن الممارســات الفُضلــى بهــذا الشــأن ،معتمــدة ً علــى خبراتهــا
المتراكمــة بتجــاوز العوائــق المذكــورة ،وعلــى تشــارك الخبــرات والمعلومــات بيــن بعضهــا.
يتنــاول هــذا المحــور دراســةَ أشــكال التمويــل ونماذجــه ،ومــدى قــدرة المنظمــات المدنية الســورية علــى تحقيق اســتدام ٍة
ق لهــا نوعـا ً مــن االســتقرار المالــي والثبــات ،واالســتمرارية فــي أداء الخدمــات ،وتقديمهــا بفعاليــة وكفاءة.
ماليّــة ،ت ُحقّـ ُ
يُقسم المحور إلى:
 القسم األول :أشكال ونماذج التمويل في التجربة المدنية السورية. القسم الثاني :الممارسات الفُضلى في االستدامة المالية والتخطيط المالي. القسم الثالث :الممارسات الفُضلى في تجاوز العوائق التي تواجه المجتمع المدني السوري. -خاتمة.
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القسم األول

أشكال ونماذج التمويل في التجربة المدنية السورية
أوالً :نماذج تمويل منظمات المجتمع المدني
ـر تحقيــق االســتدامة الماليــة ،وقــدرة الجمعيــات والمؤسســات علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة اتجــاه الغيــر ،وامتالكهــا
يُعت َبـ ُ
ـض النظــر عــن القطــاع
للمــوارد التــي ت ُ َم ّكنُهــا مــن تقديــم خدماتهــا ،مــن أكبــر هواجــس تلــك الجمعيــات والمؤسســات ،بغَـ ّ
ـاف مــن االعتمــاد علــى المانحيــن ،لكنهــم قليلــون مــن يســتطيعون أن يخرجــوا مــن دائــرة
الــذي تعمــل فيــه ،فالجميــع يخـ ُ
()10
االعتمــاد علــى المانــح.
صلَــة مــن خمســة مصــادر تمويــل مختلفــة كأحــد
يمكــن اعتبــار أن  50بالمئــة مــن ميزانيّــات ال ُمنظمــات المدنيــةُ ،مح َّ
صــ ُل عليهــا الكيانــات
المؤشــرات علــى الصحــة الماليــة للمنظمــة ،ويمكــن تصنيــف كافــة أنــواع اإليــرادات التــي تتح َّ
المدنيــة إلــى ع ـدّة مصــادر ،وفق ـا ً لمعيــار مصــدر األمــوال وهــي:

تتنوع أشكال اإليرادات الداخلية
 1إيرادات داخليةّ ،ّ
المنظمــة مــن أمــوال أعضائها ومســاهماتهم ورســوم
التمويــل الذاتــي :يُقصــد بــه اإليــرادات الداخلــة إلــى ميزانيــة
1العضويــة أو االنتســاب مثــاً.
المشــاريع واألنشــطة المولّــدة للدخــل :يقصــد بهــا مصــادر اإليــرادات المتأتيــة مــن األنشــطة ،أو المشــاريع التــي
2تقــوم بهــا المنظمــة لتحقيــق إيــرا ٍد لهــا ،كمــا فــي حالــة تجهيــز صالــة لآلجــار ،أو تقديــم خدمــة برســوم شــبه مجانيــة ،أو
تجهيــز صــاالت مطالعــة.
يــرى كثيــرون أن تقديــم الخبــرة والخدمــة م َّجانـا ً مــن أعضــاء المنظمــة بمثابــة تمويــل عينــي ،وال يقـ ُّل أهميـةً عــن التمويــل
المالي.

 2إيرادات خارجية ،تتنوع أشكال اإليرادات الخارجيةصــل مــن مصــادر خارجيــة غيــر أعضــاء المنظمــة ،كمــا فــي حالــة
1التبرعــات الخارجيــة :مــورد الدّخــل ال ُمتح ِ ّ
قيــام المنظمــة بحمــات جمــع التبرعــات ،أو مــن خــال المســاهمات العينيــة والماديــة التــي يقدمهــا أفــراد أو مؤسّســات.

 10جاكي كميل ،دليل إدارة الجمعيات األهلية غير الهادفة للربح ،إنتاج مؤسسة فريدريش إيبيرت (مكتب مصر) ،برينت رايت للدعاية واالعالن ،مصر ،2016 ،ص .116
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صــص فــي الميزانيــة العامــة الحكوميــة ،لتقديــم الدعــم للمنظمــات المدنية،
2التمويــل الحكومــي :مصــدر تمويــل ُمخ ّ
بغيــة تحقيــق أهدافهــا المختلفــة .يتميّـ ُ
ـز هــذا المصــدر باشــتراط قانونيــة وجــود المؤسســة ،وحصولهــا علــى كيــان قانونــي
ُم َر َّخــص ،وفــق الشــروط واإلجــراءات النافــذة .كمــا يحتم ـ ُل مصــدر التمويــل هــذا أحــد وجهيــن :إمــا تمويــل الحكومــة
المحليــة الوطنيــة ،وينــدرج ضمنــه شــرط الترخيــص والتســجيل والكيــان القانونــي ،أو تمويــل حكومــة خارجيــة ،ويحتمــل
أوجهـا ً كثيــرة لمــا يتضمنــه مــن مخاطــر فــرض وتنفيــذ أجنــدات سياســية ،أو مخاطــر أمنيــة وقانونيــة ،إذا لــم تكــن طريقــة
ـر ُم الحصــو َل علــى
التمويــل قانونيــة ومعتــرف بهــا فــي بلــد المنظمــات الحاصلــة علــى المنحــة ،والكثيــر مــن الــدول تُجـ ِ ّ
ـس أمــن الدّولــة.
التمويــل مــن مصــادر خارجيــة ،باعتبــاره فعـاً جرميّـا ً يمـ ُّ
المنَــح مــن المنظمــات الدوليــة :مــن أكثــر مصــادر تمويــل الكيانــات المدنيّــة شــيوعاً ،والــذي تقدمــه المنظمــات
3ِ
المدنيّــة وفــق أهدافهــا واهتماماتهــا ،إذ تهتـ ُّم كل منظمــة أو مجموعــة منظمــات دوليــة ،بتقديــم المنــح والتمويــل إلــى ّ
قطــاعٍ
معيــن مــن قطاعــات العمــل المدنــي والمجتمعــي.

ثانياً :التحليل السياقي لتمويل المجتمع المدني السوري
فــي تحليــل التخطيــط المالــي لعيّن ـ ٍة تمثيليّــة مــن المنظمــات الســورية العاملــة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،يمكــنُ
الوصــو ُل إلــى تصنيــف نمــاذج تمويــل المجتمــع المدنــي الســوري ،اســتنادا ً لمعيــار مصــدر التمويــل داخلــي أو خارجــي:
ـر هــذه المنــح
1المصــدر األساســي لتمويــل الكيانــات المدنيــة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية هــو المنــح ،تُعتَبَـ ُ
مصــدرا ً خارجيّـا ً عــن المنظمــة ،ومصدرهــا إمــا دولــي كالمنظمــات الدوليــة ،أو داخليــة كمنــح المنظمــات المحليــة .تُشـ ِ ّك ُل
منـ ُح المنظمــات الدوليــة المصــدر األساســي للتمويــل ،إن لــم يكــن شــبه الوحيــد فــي المنطقــة الشــرقية مــن ســورية ،بينمــا
ـر التّمويـ ُل مــن خــال المنــح أفضــل
ـادر التّمويــل فــي الوســط والجنــوب أو فــي شــمال وغــرب ســورية ،ويُعت َبـ ُ
تتعـدَّدُ مصـ ُ
شــكل مــن أشــكال التمويــل وأنســبها فــي الســياق الســوري ،علــى الرغــم مــن ضــرورة وجــود وســيط فــي الكثيــر مــن
األحيــان.
تُش ـ ّك ُل التبرعــات الذاتيــة لــدى أغلــب المنظمــات العاملــة فــي وســط وجنــوب ســورية ،باإلضافــة إلــى شــمال
2وغــرب ســورية ،مصــدر تمويــل داخلــي مهــم ،وتأخــذ تلــك التبرعــات أشــكاالً عينيــة ومعرفيــة ،باإلضافــة إلــى التبرعــات
النقديــة ،وليــس بالضــرورة أن تكــون كلّهــا تبرعــات نقديــة.
يتــم اتّبــاع أســلوب جمــع التبرعــات مــن دوائــر الثقــة المحيطــة بالمنظمــة أو مــن الخــارج ،كأحــد أنمــاط التمويــل
3الخارجــي ،ويأخــذ أشــكاالً عينيــة أو ماديــة.
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ال يوجــد درايــة كافيــة بأســاليب التمويــل لــدى المنظمــات المدنيــة فــي الســياق الســوري ،خاصــةً بأســلوب
4ـف
صــات أو حمــات جمــع التبرعــات ،ويمكــنُ أن يعــزى ذلــك إلــى ضعـ ِ
التمويــل بنــا ًء علــى جمــع التبرعــات عبــر المن ّ
القــدرات المؤسســاتية لتلــك المؤسســات ،مــن ناحيــة التخطيــط المالــي والسياســات الماليــة ،وضبابيــة مفهــوم التمويــل،
وعــدم وجــود توصيــفٍ قانونــي لتلــك ال ُم ّ
نظمــات ،وافتقارهــا إلــى التســجيل والترخيــص فــي كثيــر مــن األحيــان ،مــع وجــود
ـدر للدخــل كمصــدر تمويــل ،أو القيــام بحمــات تبرعــات فــي
بعــض الحــاالت القليلــة لقيــام منظمــة مــا بإنجــاز مشــروعٍ ُمـ ٍ ّ
صــة إلكترونيــة.
إطــار معــرض مــا ،أو مــن خــال من ّ
ـف شــك ٍل يمكــنُ االعتمــاد عليــه مــن أشــكال مصــادر التمويــل ،وفــي حــال
5التمويــل الحكومــي فــي ســورية أضعـ ُ
حــدوث تمويــل حكومــي يكــون مشــروطا ً بمــا ينســجم مــع التو ُّجهــات الحكوميــة.
يمكــنُ
تفســير اتجــاه أغلــب المنظمــات إلــى الحصــول علــى المنــح مــن المنظمــات الدوليــة أو التبرعــات الخارجيــة،
ُ
نظــرا ً لســهولة الحصــول عليهــا بالمقارنــة مــع األســاليب األخــرى للتمويــل ،كحمــات التبرعــات أو المشــاريع المولّــدة
للدخــل ،وعــدم وجــود فريــق ُمختــص مؤ َّهــل باجتــذاب التمويــل لــدى المنظمــة ّإل فــي بعــض الحــاالت ،ويكــونُ اجتــذاب
التمويــل فــي الغالــب مهمــة إضافيــة لشــخص أو فريــق ،وليــس اختصاصـا ً حصريـا ً لفريــق أو كيــان للعمــل عليــه ،إذ تتَّبـ ُع
المنظمــاتُ األســاليب الســهلة للحصــول علــى التمويــل ،كمــا فــي حالــة بنــاء العالقــات مــع المنظمــات األخــرى ،لتكــون
تخوفــات
العالقــة التمويليــة مبنيــة علــى العالقــة الشــخصية وليــس الوظيفيّــة ،وال يخلــو الحصــول علــى التمويــل مــن وجــود ّ
ـص قانونــي ،وهــذه حــال أغلــب المنظمــات الســورية.
أمنيــة ،فــي حالــة عــدم وجــود ترخيـ ٍ
فــي الواقــع إن طبيعــة الســياق الســوري المتغيّــرة باســتمرار ،تجعــل مــن الصعــب وضــع الخطــط الماليــة طويلــة المــدى ،إذ
تتّســم نســبة معينــة مــن المنظمــات فــي المنطقــة الشــرقية بانعــدام وجــود اســتراتيجية طويلــة أو قصيــرة المــدى ،وال يوجــد
ي اهتمــام كافٍ بالتخطيــط المالــي لــدى معظــم تلــك المنظمــات ،ويمكــن القــول إن ذلــك يرتبــط بواقــع المنظمــات
إيــاء أ ّ
ـرف النظــر عــن وضــع
فــي المنطقــة الشــرقية مــن ســورية ،التــي تأخــذ تموي ـاً مباشــرا ً مــن المانحيــن ،مــا يجعلهــا تصـ ُ
االســتراتيجيات والخطــط الماليــة ،علــى عكــس الحــال فــي بقيــة المناطــق الســورية مثــل وســط وجنــوب وشــمال وغــرب
َّ
المنظمــات نتيجــة وجــود ســياق مختلــف فــي مناطــق وجودهــا ،متعلــق بإجــراءات الترخيــص
البــاد ،حيــث إن تلــك
والتســجيل والرقابــة األمنيــةُ ،مضطــرة أن يكــون لديهــا تخطيــط مالــي أو بعض ـا ً منــه ،وكثيــرا ً مــا تلجــأ تلــك المنظمــات
صــة وغيــر مســجلة ،ولــن تحصــل علــى التمويــل إال مــن
إلــى حلقــات الوســطاء ،إمــا بشــكل طوعــي ألنهــا غيــر ُمرخ ّ
خــال وســيط مرخــص فتــرزح تحــت ســيطرته ،أو تكــون مجبــرة بســبب وجــود منظمــات معينــة تتمتــع بنفــوذ قــوي،
وغطــاء أمنــي وســيطرة علــى المنــح الممولــة للمنظمــات ،فــا يكــون أمــام المنظمــة إال خيــار الــرزوح تحــت رحمتهــا.
أن أغلــب المنظمــات تعتمــد علــى المنــح كمصــدر أساســي للتمويــل ،إن لــم يكــن وحيــدا ً
بعــد عــرض أشــكال التمويــل ،تبيّــنَ ّ
كمــا لــدى أغلــب منظمــات المنطقــة الشــرقية ،ويجــدر التنويــه إلــى ســلبيات االعتمــاد علــى المنــح بشــكل كامــل ،أو بصفتهــا
مصــدر التمويل األول:
1-

انحياز المنظمات عن أهدافها ،لتنسجم مع أجندات المانحين ،بهدف الحصول على المنح.

2-

الفقر في اإلبداع بسبب االعتماد الكامل على المانح وما يراه مناسباً.

3-

عدم توافق الخدمة مع السياق المحلي غالباً.
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4-

مول ألجنداته في معظم األحيان ،وإن كانت ال تحقق الحاجة المحلية.
فرض ال ُم ّ

5-

الفقر في خبرات كوادر تلك الكيانات ،وعدم سعيها لتطوير نفسها وبناء قدراتها.

ثالثاً :التحديات التي تواجه المجتمع المدني السوري في الحصول على التمويل
تواجـهُ المنظمــات المدنيــة الســورية فــي ســبيل الحصــول علــى التمويــل المناســب جملـةً مــن العقبــات والتحدّيــات ،التــي
ص َ
ـر تلــك التحديــات والعوائــق علــى خيــارات المنظمــة ،فــي
تَ ْ
ط ـ ِد ُم بهــا خــال مســارها للحصــول علــى التمويــل ،وتُؤ ِث ّـ ُ
انتقــاء أشــكال التمويــل المناســبة لتحقيــق اســتدامتها الماليــة ،إذ تتنــوع أشــكال تلــك التحديــات مــن شــكلها البســيط إلــى
طــر ُق إلــى أكثــر أشــكال العوائــق
العوائــق الخارجيــة والعوائــق الداخليــة ،بحســب مــا تواجهــه المنظمــة ،ويمكننــا الت َّ ُّ
شــيوعاً ،تلــك التــي تواجــه الكيانــات المدنيــة الســورية وفــق اآلتــي:

 العوائق الخارجيةهــي العوائــق التــي تتعلــق بالبيئــة المحيطــة فــي عمــل المنظمــة ،وتكــون ذات تأثيــر ســلبي فــي حصولهــا علــى التمويــل،
ع نمــاذج وأشــكال العوائــق الخارجيــة أمــام
وت ُش ـ ّك ُل تح ـ ٍ ّد أمــا َم تمويــل المنظمــات المدنيّــة فــي تنفيــذ أنشــطتها ،وتتنــو ُ
تمويــل المنظمــات إلــى:
تعتبــر مــن أكثــر العوائــق الخارجيــة التــي تُشــ ّك ُل تحدّيــا ً أمــام حصــول المنظمــات علــى
مواقــف المانحيــن:
1ُ
ـق فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان فجــوة ً
التمويــل ،إذ يبنــي بعــض المانحيــن مواقفهــم التمويليــة علــى أجنــدات معينــة ،مــا يخلـ ُ
بيــن الحاجــات المجتمعيــة الواقعيــة ،والمشــاريع التــي يتـ ُم تنفيذهــا ،نتيجـةَ التبايــن بيــن رؤيــة المنظمــات ال ُمن ِفّــذة ورســالتها
صصـا ً ألنــواعٍ معينــة مــن األنشــطة تنســجم مــع أجنــدات المانحيــن،
وأجنــدات المانحيــن ،وهــذا يجعــل مــن تقديــم المنــح ُمخ ّ
واشــتراط المانحيــن فــي كثيــر مــن األحيــان متطلبــات وإجــراءات يكــونُ مــن الصعــب تلبيتهــا ،بســبب الواقــع والقيــود
السياســية واألمنيــة المفروضــة علــى مناطــق عمــل الكيانــات المدنيــة ،كمــا أظهــرت الدراســة أن تس ـ ِيّس التمويــل هــو
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أقــل األســباب تأثيــرا ً فــي تقييــد حصــول المنظمــات علــى التمويــل ،فالعائــق اليــوم ليــس تسـ ِيّس التمويــل ،بــل إن المنظمــة
ـو ُل عمــل المجتمــع المدنــي فــي مــكان ســيطرة أي مــن القــوى ســواء الحكومــة أو المعارضــة أو اإلدارة الذاتيــة،
التــي تُمـ ّ ِ
ال تحصــل علــى ترخيــص بالعمــل أو تمويــل العمــل المدنــي فــي المناطــق األخــرى ،إنمــا يقتصــر التمويــل فــي مثــل هــذه
الحــاالت علــى التمويــل المســتتر غيــر المفصــح عنــه ،خوف ـا ً مــن التبعــات األمنيــة التــي قــد تترتــب علــى ذلــك ،ويمكــن
اإلضافــة فــي هــذا العائــق أن المموليــن عموم ـا ً ال يقدّمــون المنــح فــي المناطــق التــي ال يكــون لهــم فيهــا غايــات ُمعيّنــة،
الممــول الحصــول عليــه مــن تلــك المنطقــة ،لذلــك ينقــل
وتختلــف اعتبــارات التمويــل وشــروطها حســب مــا يرغــب
ّ
الممولــون أحيانـا ً المنــح التمويليــة بشــكل كامــل إلــى منطقــة أخــرى ،دون وجــود دراســة حقيقيــة لــأرض ،إنّمــا بنــا ًء علــى
األجنــدات التــي يريدهــا ال ُممـ ّـول ،فيدفــع ذلــك بعــض ممتهنــي العمــل المدنــي علــى أســاس البزنــس لنقــل كامــل نشــاطهم
إلــى مناطــق مراكــز التمويــل الجديــدة ،مــا يعنــي ممارســة تلــك المنظمــات تد ُّخــات فــي المنطقــة ،دون أن تكــون علــى
درايــة كاملــة بســياق المنطقــة وظروفهــا ،مــا يُنت ـ ُج هــدرا ً فــي التمويــل.
مصــادر التمويــل وك ّميتهــا :تــرى الكيانــات المدنيــة أن مصــادر التمويــل للمجتمــع المدنــي الســوري اليــوم تشــكل
2ـص الجهــات المانحــة وعــدم كفايــة التمويــل ،لكــن فــي الواقــع يجــب أن يترتــب علــى عــدم كفايــة
تحدّيـا ً أمامــه ،نتيجـةَ تقلُّـ ِ
التمويــل أو تقييــد مصــادره ،لجــوء الكيانــات المدنيــة إلــى البحــث عــن مصــادر متنوعــة للتمويــل.
تد ُّخــل الســلطة :إن ضعــف البيئــة التشــريعية فــي ســورية ،وعــدم قدرتهــا علــى حمايــة المجتمــع المدنــي مــن
3ـرض لضغــوط ونفــوذ الســلطات المســيطرة ،خاص ـةً فــي حــال وجــود ســلطات غيــر رســمية ،يُش ـ ِ ّك ُل عثــرة ً كبيــرة
التَّعـ ُّ
أمــام التمويــل ،بســبب ممارســة تلــك الســلطات أشــكاالً مختلفــة مــن التعســف فــي الضغوطــات علــى العمــل المدنــي،
ســواء الرقابــة األمنيــة علــى التمويــل واألنشــطة التــي تنفذهــا الكيانــات المدنيــة ،أو الحصــول علــى إتــاوات ،وابتــزاز
الكيانــات المدنيــة الحاصلــة علــى التمويــل .علــى ســبيل المثــال ،يُقيِّـدُ موقــف ســلطات اإلدارة الذاتيــة فــي الشــمال الشــرقي
المنظمــات ،فــا يســمح لهــا وضــع صناديــق التبرعــات متعـدّدة األغــراض ،ويجــب علــى المنظمــة وضــع صنــدوق تبــرع
ـرد
لغــرض واحــد ،كمــا أن فتــح الحســابات البنكيّــة للحصــول علــى التبرعــات يتقاطــع مــع الكثيــر مــن العوائــق ،إذ إنــه ب ُمجـ ّ
ربــط الحســاب بالحصــول علــى تبرعــات ،يعنــي حصــول الكثيــر مــن المســاءالت والتحقيقــات األمنيــة.

العوائــق القانونيــة واإلداريــة :يرتبــط هــذا العائــق بشــك ٍل وثيــق مــع عائــق تد ُّخــل الســلطات ،نتيجــة عــدم وجــو ِد
4ـص قانونــي مناســب يالئــم واقــع المجتمــع المدنــي الســوري اليــوم ،فيُغ ّ
ســف الســلطات ،إذ
َطــي حاجتــه ويحميــه مــن تع ُّ
نـ ٍ ّ
فــي الوضــع الراهــن تُحــا ُل الكثيــر مــن شــؤون المجتمــع المدنــي إلــى الســلطات البوليســية المســيطرة علــى أرض الواقــع،
بحيــث يتــرك أمــر تنظيــم اإلجــراءات اإلداريــة إلــى تلــك الســلطات التــي تتباهــى بوضــع إجــراءات ُمعقّــدة ،وتجــاوز
النــص القانونــي ،واشــتراط موافقــات أمنيــة للحصــول علــى التراخيــص.
كوفيــد  :-19أثّــرت حال ـةُ اإلغــاق العــام التــي كانــت تطــال المناطــق علــى العمليــات المصرفيــة ،وال يمكــن
5ـص لمســاعدة الــدول
ـر مــن المانحيــن التمويــل ال ُم َخ َّ
إنــكار أثــر كوفيــد  -19حتــى علــى مبالــغ التمويــل نفســها ،إذ قيّـدَ كثيـ ٌ
صـ َ
التــي تُعانــي مــن نزاعــات أو َخفَّضــوه ،بهــدف تحويــل جــزءٍ مــن مصادرهــم الماليــة لالســتجابة إلــى حاجــة مجتمعاتهــم
المحليــة فــي التص ـدّي للوبــاء.
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العقوبــات وقانــون قيصــر :كان لتأثيــر العقوبــات األوروبيــة وقانــون قيصــر الــدور الرئيســي فــي الحــد مــن
6فــرص تمويــل المنظمــات غيــر الحكوميــة ،وأدّى ذلــك إلــى تخفيــض تلــك الفــرص إلــى نســب ضئيلــة ،بســبب الصعوبــات
فــي اســتالم الحــواالت ،وعــدم القــدرة علــى اســتالمها أحيان ـاً ،وصــوالً إلــى إغــاق الحســابات البنكيــة ،بســبب اتّبــاع
المؤسســات المصرفيــة قاعــدة صفــر مخاطــر ،خوفـا ً مــن التعامــل مــع الســوريين والمؤسســات الســورية ،كــي ال تطالهــا
العقوبــات المفروضــة عليهــم ،وفــي الواقــع يمكــنُ القــو َل ّ
صرافــة مــن مغــاالة فــي اســتثمار هــذه
إن مــا تقــو ُم بــه مؤسســات ال ّ
المخــاوف ،لدرجــة يمكــن وصفهــا بــأن العقــود المصرفيــة أصبحــت عقــود إذعــان وعقــود ســلطوية ،مــا حــرم الكثيــر مــن
الكيانــات المدنيــة مــن أموالهــا الموجــودة فــي المصــارف ،باإلضافــة إلــى التقليــل إن لــم نقــل الحرمــان مــن فــرص التمويــل
المســتقبلية ،مــع ضــرورة التنويــه إلــى ظهــور حلقــات الوســطاء المالييــن الذيــن أفرزتهــم هــذه اإلشــكالية ،وأخــذت حلقــات
الوســاطة نموذجيــن ،إمــا أن تكــون منظمــات أخــرى مر ّخصــة ولهــا نفوذهــا ،وتكــون هــي الوســيطة وتحقــق فائــدة ماديــة،
وتفــرض شــروطها علــى المنظمــة المدنيــة ،والتــي ربمــا تكــون أحيان ـا ً أصعــب مــن شــروط المانــح ،أو تأخــذ حلقــات
ـارس نوعـا ً مــن التســلّط والمغــاالة فــي النســب التــي تأخذهــا
الوســطاء شــكل الشــركات الماليــة وشــركات الصرافــة ،وتمـ ُ
علــى الوســاطة.
التصنيــف الجيوسياســي :يَت َحفَّ ـ ُ
ـر مــن المموليــن علــى تقديــم المنــح إلــى مناطــق الشــمال الســوري ،التــي
7ظ كثيـ ٌ
ـزف
تقــع تحــت ســيطرة الفصائــل المســلحة كهيئــة تحريــر الشــام ،أو مناطــق شــرق حلــب بســبب ســيطرة تركيــا ،ويَعـ ُ
البعــض اآلخــر عــن التمويــل فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة واإلدارة الذاتيــة لكــن نســبتهم أقــل ،علــى ســبيل المثــال ،يتو ّجــه
التمويــل نحــو القطــاع اإلغاثــي أكثــر مــن التنمــوي فــي إدلــب نتيجـةً لتصنيفهــا الجيوسياســي ،لكــن فــي الواقــع الســوري
المموليــن ،علــى الرغــم مــن أن توجــه المموليــن فــي عــام
اليــوم ،يمكــن القــول إن العمــل اإلغاثــي هــو الغالــب علــى تو ُّجــه
ّ
 2017كان نحــو العمــل التنمــوي ،نتيجــة االســتقرار النســبي حينــذاك ،والتســليم بالوضــع الراهــن الــذي كان ســائداً ،لكــن
منــذ أواخــر عــام  2019وحتــى اليــوم ،وبعــد تدهــور الوضــع االقتصــادي الســوري واللبنانــي وأزمــة كوفيــد  ،-19عــاد
العمــل اإلغاثــي إلــى الواجهــة وتراجــع الدعــم التنمــوي ،نتيجــة الحاجــة المتزايــدة للدعــم اإلغاثــي علــى األرض.
يمكــنُ القــول إن المنظمــات العاملــة فــي الشــمال الشــرقي ،وإن كانــت تواجــه صعوبــات تتعلــق بالتمويــل كتخــوف البنــوك
والمانحيــن مــن العقوبــات التــي قــد تطالهــم ،لكــن فــي نفــس الوقــت تَت َمت َّـ ُع المنطقــة الشــمالية الشــرقية بفــرص متاحــة أكثــر
ـب لهــا فــي أربيــل ،مــا يُفســح المجــال أمــام حصولها
فــي الحصــول علــى التمويــل ،لناحيــة فتــحِ الكثيــر مــن المنظمــات مكاتـ َ
ـف مــن تلــك األعبــاء ،بينمــا
علــى التمويــل ،ونقلــه أو تحويلــه عبــر شــركات التحويــل إلــى مناطــق الشــمال الشــرقي ،فَيُخفّـ ُ
تبقــى المنظمــاتُ العاملــة فــي الشــمال الســوري ،تتمتــع بقــدر مــن فــرص التمويــل أقــل مــن المناطــق الشــرقية ،لكــن
أعلــى مــن فــرص التمويــل للمجتمــع المدنــي فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ،التــي تعيــش فــي بيئــة بمســتوى مرتفــع مــن
الخطــورة والصعوبــة مــن ناحيــة الحصــول علــى التمويــل ،بســبب عــزوف كثيـ ٍـر مــن المموليــن عــن تقديــم المنــح ألســباب
تتعلــق بالخــوف مــن العقوبــات ،أو ألنهــم يتبنــون صــورة ً نمطيــة تتهـ ُم المنظمــات العاملــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة،
أنهــا منظمــات ذات صــات وعالقــات أمنيــة ،فيتوجهــون إلــى دعــم منظمــات الشــمال .ختامـاً ،يمكــن القــول فــي تحليــل هذه
اإلشــكالية إن فــرص التمويــل فــي الشــمال الشــرقي ،وفــي الشــمال الســوري أكثــر مــن مناطــق ســيطرة الحكومــة ،بســبب
سـ ِ ّه ُل التحويــات الماليــة ،ضمــن ظــروف رقابيّــة أقـ ّل تعقيــداً.
وجــود مكاتــب فــي تلــك المناطــق ت ُ َ
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يــرى بعــض ممثلــي المنظمــات أن الحصــول علــى الترخيــص فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ،يكــون عائقـا ً أمــام مســاحة
العمــل المدنــي بشــكل عــام ،بســبب خضــوع المنظمــة للرقابــة المباشــرة والمســتمرة مــن قبــل الجهــات الوصائيــة المختلفــة.
مــن العقبــات التــي تواجــه المنظمــات المدنيــة الســورية أيض ـاً ،ت َ َح ُّك ـ ُم الجهــات الماليــة المســيطرة ،ففــي مناطــق ســيطرة
الحكومــة ،يُســمح للجمعيــات والمنظمــات ال ُمر َّخصــة بتنفيــذ أنشــطتها والحصــول علــى منــح تمويليــة ،يتــم ذلــك حصــرا ً
عــن طريــق المصــرف المركــزي وبســعر الصــرف الرســمي ،الــذي يق ـ ُّل كثيــرا ً عــن ســعر الصــرف خــارج المصــرف
المركــزي فــي الســوق المــوازي ،وفــي مناطــق شــمال شــرق حلــب التــي تخضــع للســيطرة واإلشــراف التركــي ،تــم افتتــاح
مراكــز شــركات تقــد ُم خدمــات بريــد وتحويــل أمــوال وطــرود بريديــة ،كمــا جــرى إنشــاء مركــز فــي كل مدينــة فــي منطقــة
ف المنــح التــي تحصــل عليهــا المنظمــات إلــى
شــمال شــرق حلــب ،يفــرض السياســة الماليــة لتلــك الشــركات ،التــي تُصـ ِ ّ
ـر ُ
الليــرة التركيــة ،وفــق ســعر المصــرف المركــزي التركــي ،مــع تســليم نســبة  20بالمئــة مــن المنــح بالــدوالر األميركــي،
بذلــك تكــون الكيانــات المدنيــة فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريةُ ،مجبــرة علــى االلتــزام بسياســة تلــك الشــركات الماليــة
لحصولهــا علــى تراخيــص تركيــة ،بينمــا فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة ،تلجــأ معظــم المنظمــات إلــى التعامــل مــع شــركات
الحــواالت الماليــة المحليــة لتوصيــل األمــوال ،وكانــت بالنســبة لتلــك المنظمــات حـاًّ مقبــوالً وعمليّـاً.

 2العوائق الداخليةهــي العوائــق التــي تتعلّـ ُ
ـق بالكيانــات المدنيــة ذاتهــا أو متطوعيهــا ،وإن كانــت العوائــق الداخليــة غيــر ظاهــرة للعيــان
أو للمراقــب الخارجــي بشــك ٍل واضــح ،وال تبــدو ذات أثـ ٍـر علــى التخطيــط التمويلــي ،لكــن فــي الواقــع ،ال تق ـ ُّل العوائــق
الداخليــة خطــورة ً عــن العوائــق الخارجيــة ،وتتع ـدّدُ أشــكالها وفــق اآلتــي:
أ -نقص الخبرات:
تتعلـ ُ
ـق بالحاجــة االقتصاديــة بالدرجــة األولــى ،والمفهــوم الخاطــئ للتطــوع فــي المجتمــع المدنــي فــي الدرجــة الثانيــة ،إذ
ـدر للنقــود نتيجــة
ـزف الكثيــر مــن األشــخاص ذوي الخبــرة عــن التطــوع ،ويســعون للبحــث عــن عم ـ ٍل أو تطــوعٍ مـ ٍ ّ
يَعـ ُ
الضغــوط االقتصاديــة ،مــا يحــر ُم الكثيــر مــن الكيانــات المدنيــة مــن الخبــرات العاليــة ،التــي تتّجـهُ نحــو المنظمــات الدوليــة
والمنظمــات التــي تحقــق مــوردا ً ماليـا ً جيــداً.
ب -إطار عمل المنظمة:
يُشـ ِ ّك ُل إطــار عمــل المنظمــة ،ومــا يرتبــط بــه مــن رؤيــة ورســالة وأهــداف ،عائقـا ً عــن الحصــول علــى تمويــل معيــن مــن
أحــد المانحيــن أحيانـاً ،لكــن فــي هــذا الســياق ،نــرى أنــه ال يمكــن اعتبــاره عائــق تمويــل ،ألنــه مبــرر بالنظــام الداخلــي أو
ـق للمنظمــة تمويـاً مــن قبــل مانــح مــا ،يتّفـ ُ
دســتور المنظمــة ،ويحقـ ُ
ـق مــع رؤيتهــا ورســالتها.
ج -الصور النمطية:
تشويه السمعة التي تستهدف المجتمع المدني لناحية فساده ،تُؤدّي إلى فقدان الثقة بينه وبين المجتمع.
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د -اإلدارية والقانونية:
يمكن تصنيف العوائق الداخلية المتعلقة بالترخيص بنا ًء على تحليل الواقع السوري إلى نمطين:
عوائــق وجــود ترخيــص :كانــت تواجههــا أغلــب المنظمــات فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ،ومناطــق شــمال
.i
شــرقي ســورية حيــث ســيطرة اإلدارة الذاتيــة ،ولــم تكــن هــذه المشــكلة شــائعة االنتشــار فــي مناطــق الشــمال الســوري،
وقــد يكــون مــن الغريــب الحديــث عــن اعتبــار وجــود ترخيــص قانونــي يُش ـ ّك ُل عائق ـا ً مــن عوائــق التخطيــط التمويلــي
للمنظمــات ،لكــن لألســف فــي الواقــع الســوري الحصــول علــى الترخيــص ،يعنــي فســح المجــال لفــرض الرقابــة ،والقيــود
األمنيــة ،ورقابــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،وحتــى التدخــل فــي كل تفصيــل مــن تفاصيــل العمــل المدنــي،
ب عنهــا ،كمــا أن الترخيــص
إذ يمكــنُ لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل تعييــن عض ـ ٍو فــي مجلــس اإلدارة كمنــدو ٍ
ض للرقابــة األمنيــة بشــكل دائــم ،والحصــول علــى النقــود
والحصــول علــى التمويــل عبــر الحســابات البنكيــة ،يعنــي التعـ ُّ
ـر َ
وفــق ســعر المصــرف المركــزي ،الــذي ينقــص عــن القيمــة الحقيقيــة فــي الســوق ،مــا يعنــي خســارة فــي قيمــة النقــود
والتأثيــر ســلبا ُ علــى النشــاطات ،كمــا أن وجــود الترخيــص قــد يعنــي أحيان ـا ً الحصــول علــى التمويــل عبــر كيــان مدنــي
وســيط حصــري ،يتمتــع بعالقــات أمنيــة وســلطوية عاليــة ،ويحتكــر حلقــة التمويــل األولــى ،ويكــون الوســيط فــي حلقــة
التمويــل الثانيــة.
عوائــق عــدم وجــود ترخيــص :تواجههــا الكثيــر مــن المنظمــات فــي الشــمال الســوري ،ومناطــق ســيطرة
.ii
الحكومــة واإلدارة الذاتيــة ،إذ إنــه يمكــن تقبّــل فكــرة أن عــدم وجــود ترخيــص يشــكل عائقـاً ،مــن ناحيــة عــدم وجود حســاب
بنكــي باســم المنظمــة ،لــذا يتــم التحويــل المالــي إلــى اســم أحــد األشــخاص مــن أعضــاء الكيــان المدنــي ،مــا يشــكل خطــرا ً
أمني ـا ً نتيجــة ربــط التمويــل بالحســابات االســمية لألشــخاص ،كمــا يترتــب علــى ذلــك الحصــول علــى التمويــل بالعملــة
األجنبيــة ،واللجــوء إلــى الســوق المــوازي لتصريــف العملــة ،مــا يرفــع مــن المخاطــر ال ُمتعلّقــة بعمليــة التمويــل ،كمــا
يُشـ ّك ُل خطــرا ً عنــد نقــل األمــوال مــن خــارج ســورية إلــى الداخــل الســوري ،وفــي ذات الوقــت رأت العديــد مــن الكيانــات
المدنيــة أن وجــود الترخيــص ،وإن كان يُحقّـ ُ
ـق تخفيفـا ً مــن الخطــر األمنــي فــي مــكان مــا ،لكنــه بــذات الوقــت يرفــع مــن
مســتوى الضغــط األمنــي ،والتضييــق والرقابــة مــن قبــل األجهــزة الوصائيــة ،ومــن ضمنهــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة
والعمــل.
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القسم الثاني

الممارسات الفُضلى في االستدامة المالية والتخطيط المالي
أوالً :رسم استراتيجيات االستدامة المالية
إن اختيــار الممارســات الفُضلــى فــي رســم الخطــط الماليــة وتحقيــق االســتدامة الماليــة ،يَ ْقتضــي وجــود أدوات التمويــل
النشــط للتنميــة كشــرط أساســي فــي الوصــول إلــى هــذه االســتدامة ،ويحتــوي التمويــل النشــط للتنميــة علــى ثــاث
محــددات(:)11
.1

ـدرة للدّخــل التــي قــد تســتخدمها ُم ّ
نظمــة غيــر ربحيــة لتوليــد
توليــد اإليــرادات :مثــل جميــع االســتراتيجيات ال ُمـ َّ

المــوارد الماليــة الالزمــة لتنفيــذ مهمتهــا.
.2

متنوعة ،ونهج متعدد الجوانب لتمويل التنمية.
تنوع اإليرادات :الحاجة إلى مصادر دخل ّ
ّ

نموهــا وتطورهــا ،ويوصف
.3
الدخــل الخــاص :توليــد الدخــل إلــى جانــب جمــع التّبرعــات مــن أجــل االســتثمار فــي ّ
الدخــل الخــاص أنــه نــوع اإليــرادات غيــر المقيــدة ،التــي يمكــن أن تحققهــا المنظمــة.
علــى اعتبــار أن االســتدامة الماليّــة هــي الهاجــس األول لكيانــات المجتمــع المدنــي ،فــا ب ـ َّد مــن توافــر مجموعــة مــن
()12
العناصــر األساســية لتحقيــق اســتراتيجيات االســتدامة الماليــة:
.1

اتّباع التنويع في مصادر التمويل الخاص بالمنظمة ،وتبني نظام هجين.

.2

بخصوص المنح؛ من المهم العمل مع مانحين متعددين ومتنوعين ،وال تُه َم ُل المنح الصغيرة.

.3

بناء االحتياطيّات واألصول التي تساعد على تمويل األنشطة والفريق األساسي للجمعية.

تطبيــق ممارســات اإلدارة الماليــة الرشــيدة ،فمــن المهــم جــدا ً أن تبقــى الجمعيــة رشــيدة فــي صــرف مواردهــا
.4
ـب إدارة مرحلــة مــا بيــن المشــاريع ال ُم َم ّولــة،
الماليــة ،فــا تُغالــي فــي الصــرف فــي مرحلــة توفّــر التمويــل ،ألن هــذا يُصعّـ ُ
فمــن الضــروري أن تفهــم الجمعيــة جيــدا ً دورة الحصــول علــى التمويــل وماهيتــه ،وحجــم االحتياطــي الــذي لديهــا ،وكيفيــة
وجهــات إنفاقــه.
بعــد تحديــد العناصــر لرســم اســتراتيجيات االســتدامة الماليــة ،يمكننــا تحديــد ال ُممارســات الفُضلــى فــي التخطيــط التمويلــي،
التــي اتبعتهــا الكيانــات المدنيــة الســورية خــال مســيرة المجتمــع المدنــي الســوري.

 11االستدامة المالية في المنظمات غير الربحية ،مقال منشور على موقع اتحاد الجمعيات المغاربية ،متاح على الرابطhttps://bit.ly/3pN5gsP :
 12جاكي كميل ،دليل إدارة الجمعيات األهلية غير الهادفة للربح ،مرجع سابق ،ص .119
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ثانياً :الممارسات الفُضلى في التخطيط التمويلي
تجهيــز خطــط تمويــل قائمــة علــى التخطيــط المســبق لعــام أو أكثــر ،بوضــع خطــط موازنــة تقديريــة مــع هامــش
.1
للمخاطــر والظــروف الطارئــة.
.2

بناء عالقات مع مانحين وشركاء استراتيجيين لتوفير تمويل بالحد األدنى.

.3

درة للدخل تساعدُ في تأمين الغطاء المالي.
تنفيذ المشاريع ال ُم ّ

اســتخدام التمويــل الذاتــي مــن قبــل األعضــاء ،ســاهم فــي تجــاوز نقــص التمويــل فــي كثيــر مــن الحــاالت ،مــن
.4
خــال تقديــم تبرعــات ماليــة ،أو مــن خــال تقديــم تبرعــات عينيــة ،أو خبــرات وتدريبــات.
كان اســتخدام التشــبيك بيــن المنظمــات المدنيــة ،إحــدى الوســائل الناجعــة فــي توفيــر بعــض مصاريــف إعــداد
.5
أبحــاث ودراســات ،مــن خــال الحصــول علــى معلومــات وبيانــات مهمــة لألبحــاث عبــر عالقــات ومســارات التشــبيك،
دور فــي تأميــن مصــدر تمويــل بديــل ومشــاركة التكاليــف.
كمــا كان للتشــبيك والشــراكة بيــن منظمــات مختلفــة ٌ
.6
عديــدة.

التنظيــم والتخطيــط المالــي بشــكل دقيــق ووجــود اســتراتيجيات بديلــة يحقــق اســتدامة أعلــى ويوفّــر مــوارد ماليــة

ســاعدت روح الفريــق لــدى األفــراد العامليــن الجمعيــات علــى تجــاوز التحديــات خــال فتــرات ش ـ ّح التمويــل،
.7
مــن خــال تقديــم بعضهــم العمــل بشــكل تطوعــي ،وموافقــة بعضهــم علــى تأ ُّخــر التعويضــات والرواتــب أو تخفيضهــا.

ثالثاً :الممارسات سلبية األثر على االستدامة المالية
يُمكن تحديد مجموعة من األخطاء التي ارتكبتها المنظمات المدنية ،وتنعكس سلبا ً على االستدامة المالية:
االعتمــاد علــى التمويــل ضمــن دورة التمويــل األساســية ،ألنــه ال يحقــق اســتدامة فــي العمــل ،فارتبــاط التمويــل
.1
ــر علــى عالقــة ال ُم ّ
نظمــة مــع الموظفيــن ومــع المجتمــع ذاتــه.
بشــكل مشــاريعي يُؤث ّ ُ
.2

عدم إدراك الكيانات المدنية للقوة التي تملكها والتي يمكنها من خاللها الضغط على المانح.

عــدم قيــام الكيانــات المدنيــة بأيــة عمليــات مناصــرة منظمــة حــول شــروط المانحيــن فــي قضايــا التمويــل
.3
والضغوطــات التــي يمارســونها علــى المنظمــة.
.4

غياب التشبيك والتنسيق والتواصل بين الجمعيات.

إن ضمــان الحصــول علــى التمويــل يقتــل روح االبتــكار لــدى العديــد مــن المنظمــات ،فضمــان وجــود مصــادر
.5
للتمويــل ومانحيــن بشــكل دائــم ،يجعــل تلــك المنظمــات غيــر مهتمــة بالبحــث عــن مشــاريع جديــدة ،أو أســاليب جديــدة
مبتكــرة لجــذب مموليــن جــدد ،إنمــا يجعــل منهــا رهينــة خبرتهــا دون البحــث عــن تطويرهــا أو تحســينها.
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القسم الثالث

الممارسات الفضلى في تجاوز العوائق التي تواجه المجتمع
المدني السوري
أوالً :عوائق التخطيط المالي في تجارب المجتمع المدني السوري
تواجــه المنظمــات المدنيــة الســورية عوائــقَ ذات أشــكال وأصنــاف ُمختلفــة خــال عمليــة التخطيــط المالــي ،ويمكــن
شــة وســريعة
وضـ ُع مجموعــة محــددات لتلــك العوائــق التــي تكــون دائمــة النفــاذ خــال العمــل المدنــي فــي الســياقات اله ّ
التغيّــر:
تُشـ ّك ُل صعوبــة الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الدقيقــة فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان ،عائقـا ً أمــام المنظمــة فــي
.1
قدرتهــا علــى وضــع خطــط ماليــة حقيقيــة وواقعيــة ،أو تــؤدّي إلــى وضــع خطــط ماليــة غيــر صحيحــة ،مــا يكــون لــه أثــر
كارثــي علــى عمــل المنظمــة ومصداقيتهــا.
يصعــب وضــع الخطــط الماليــة الفعّالــة فــي ظــل البيئــات المتغيــرة ،وهــذا كثيــرا ً مــا تواجهــه المنظمــات العاملــة
.2
فــي الســياقات ســريعة التغيّــر والهشــة ،ويؤثــر علــى االســتقرار العملياتــي فــي المنظمــة.
يتطلّــب التخطيــط خبــرة ً ومــاالً ووقتـاً ،مــا يجعــل كلفتــه عاليــة ،وقــد ال تكــون هــذه األمــور متوافــرة فــي بعــض
.3
المنظمــات ،كمــا يعنــي التخطيــط إحــداث التغييــر الــذي يُوا َجـهُ معظــم األحيــان بمقاومــة ،مــن قبــل األفــراد داخــل المنظمــة،
ألن األفــراد عندمــا يعتــادون علــى شــيء ال يريــدون تغييــره(.)13

ثانياً :الممارسات الفُضلى في تجاوز عوائق التخطيط المالي
يمكــن إدراج مجموعــة الممارســات الفُضلــى فــي إطــار تجــاوز العوائــق ،التــي واجهــت المجتمــع المدنــي الســوري خــال
مســيرة العديــد مــن مشــاريع المنظمــات المدنيــة الســورية:
تجــاوز شــرط الترخيــص الــذي تضعــه الجهــات المانحــة فــي أحيــان كثيــرة ،مــن خــال ترخيــص مركــز تدريــب
1وبنــاء قــدرات ،وكان مقبــوالً لــدى عــدد كبيــر مــن المانحيــن وفــي أكثــر مــن فرصــة تمويليــة.
تجــاوز اشــتراط الحســاب البنكــي فــي ظــل العقوبــات االقتصاديــة ال يوجــد لــه حــل مباشــر ،لكــن كانــت شــركات
2الوســاطة الماليــة الحــل األنســب فــي الحصــول علــى المبالــغ الماليــة ،وإن كانــت تتقاضــى أجــورا ً مرتفعــة.

 13محمود حسن الهواسي وحيدر شاكر البرزنجي ،مبادئ علم اإلدارة الحديثة ،ال بوجد دار نشر ،2014 ،ص .63-64
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وجــود حســاب شــخصي خــارج ســورية ألحــد األشــخاص كان خيــارا ً مقبــوالً فــي الكثيــر مــن الحــاالت للحصــول
3عبــر اســتخدام حســاب بديــل الســتضافة أمــوال المنظمــة أو الشــركاء.
علــى التمويــل ،كمــا كان هنــاك أســلوب آخــر
َ
صــات فيســبوك وواتــس أب وحلقــات المعرفــة الشــخصية والجاليــة الســورية التــي تســاعد بجمــع
4اســتخدام من ّ
التبرعــات مــن األجانــب.
اتبــاع أســلوب التشــبيك والشــراكة مــع المبــادرات األخــرى ،كآليــة للحصــول علــى تمويــل بديــل ،بهــدف تغطيــة
5احتياجــات النشــاطات مــن التمويــل.
ولّــدة للدخــل ،ســاهمت فــي تحقيــق اســتدامة للتمويــل إلــى حــد مــا ،إذ ال
6تنويــع مصــادر الدخــل وبنــاء مشــاريع ُم ِ
يجــب ربــط التمويــل بالمنــح فقــط.
االعتمــاد علــى التمويــل الذاتــي والمتبرعيــن كان مصــدرا ً للتمويــل البديــل ،وســمح للمشــروع باالســتمرار ،دون
7حرمــان المســتفيدين مــن الخدمــة بعــد إيقافهــا مــن قبــل المانــح.
التبرعــات مــن الســوريين المقيميــن فــي الخــارج ،كانــت منفــذا ً فــي كثيــر مــن الحــاالت الســتمرار المشــروع،
8لكــن يوجــد صــورة نمطيــة مــن قبــل المغتربيــن الســوريين أن المبــادرات والجمعيــات التــي تعمــل فــي مناطــق ســيطرة
الحكومــة الســورية يكــون لهــا ارتباطــات وعالقــات أمنيــة.
كان الترخيــص والتســجيل فــي بعــض الحــاالت ،يُش ـ ّك ُل خطــرا ً وضغط ـا ً مضاعف ـا ً مــن قبــل الســلطات األمنيــة
9علــى الكيانــات المدنيــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ،لذلــك كان اللجــوء أحيانـا ً إلــى عــدم الترخيــص وســيلة ناجعــة فــي
تجــاوز تلــك األخطــار والضغوطــات.
10التمويــل.

التعــاون مــع هيئــات حكوميــة يُس ـ ّه ُل تنفيــذ المشــروع ،وفــي كثيــر مــن الحــاالت ال يتــم الســؤال عــن مصــدر

11المثــال:

مــن الضــروري إنشــاء مصــدر تمويــل داخلــي ومســتدام يلعــب دورا ً فــي بنــاء الثقــة مــع المجتمــع ،علــى ســبيل

صــة للتدريبــات النوعيــة ،بعضهــا ذات بــدل مــادي وبعضهــا مجانــي ،تحقــق مصــدر
.i
ترخيــص كشــركة خا ّ
تمويــل ذاتــي داخلــي ،ويلجــأ البعــض إلــى اســتخدام ترخيــص الشــركة كأداة قانونيــة للحصــول علــى المنــح مــن المنظمــات
الدوليــة ،والعمــل تحــت الغطــاء القانونــي للشــركة ،وإجــراء تدريبــات مجانيــة أو ورشــات عمــل ،فيكــون الوجــه القانونــي
للنشــاطات ،كنشــاطات تجاريــة تقــوم بهــا الشــركة مــن خــال تقاضــي رســوم وأجــور مقابــل الخدمــات ،لكــن يكــون هنــاك
المضمــون المدنــي فــي الباطــن المتمثــل فــي الحصــول علــى المنــح وتنفيــذ األنشــطة المدنيــة.
نــادي شــبابي لــه اشــتراك ومــكان للدراســة أو الترفيــه ،يخلــق اســتقطابا ً وتواصـاً مــع الشــباب وبينهــم ،وبنفــس
.ii
الوقــت يؤمــن دخــاً للمؤسســة وعامليهــا.
76

ُكتيب المجتمع المدني السوري | دولتي

تســجيل المنظمــات والمؤسســات المدنيــة خــارج أراضــي ســورية ،بشــكل خــاص فــي لبنــان وأربيــل وتركيــا
11واألردن ،بســبب المواقــف الجيوسياســية للمانحيــن والعقوبــات علــى الداخــل الســوري ،لتجــاوز صعوبــات التمويــل
واإلشــكاالت البنكيــة ،أو عــدم وجــود بنــوك أساســا ً فــي بعــض المناطــق.
12-

استثمار بند المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة بهدف تغطية النشاطات المدنية.

خاتمة المحور الرابع
أوالً :النتائج
فــي الختــام يمكــن الوصــول إلــى حصــر وتضييــق النشــاط التمويلــي للمنظمــات المدنيــة الســورية ،علــى أنمــاط
1معينــة ســهلة وبســيطة وبعيــدة عــن الواجهــة قــدر اإلمــكان ،إمــا لتخوفــات أمنيّــة أو نتيجــة ضعــف مؤسســاتي فــي القــدرات
واإلمكانيــات والخبــرات.
واقــع العمــل المدنــي الســوري ،علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،مــع اختــاف الســياقات فــي كل منهــا ،يفــرض
2أشــكاالً مــن العوائــق أمــام الحصــول علــى مصــادر تمويــل متعــددة ،وتتــراوح تلــك العوائــق ،بيــن صعوبــة إيجــاد مــوارد
ـدرة للدخــل ،أو صعوبــة جمــع التبرعــات ،مــرورا ً بالعوائــق واإلجــراءات البيروقراطيــة فــي مراحــل كثيــرة ،مــا دفــع
ُمـ ّ
ال ُمنظمــات إلــى اســتمرار االعتمــاد علــى المانحيــن ،مــن خــال المنــح وتمديدهــا.
يتميــز ســياق التخطيــط المالــي لــدى المنظمــات ،علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،أنــه قصيــر ومتوســط المــدى،
3وعلــى الرغــم مــن إدراك المنظمــات ألهميــة وضــع االســتراتيجيات ،والخطــط الماليــة ،وتنــوع مصــادر التمويــل ،لكنهــا
تضــع اســتراتيجيات بســيطة ،وغيــر تنبّؤيــة بالشــكل الكافــي لرســم خطــة ماليــة طويلــة المــدى.
ال يوجــد خبــرات كافيــة لــدى أغلــب منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري ،بحيــث تكــون قــادرة علــى رســم خطــط
4ماليــة ،تحقــق االســتدامة الماليــة ،واالســتقرار المالــي لتلــك الكيانــات المدنيــة.

ثانياً :التوصيات
يُمكــنُ إدراج مجموعــة مــن التوصيــات التــي يُعتقــد أنهــا ستســاهم فــي تحســين التخطيــط المالــي للمنظمــات وتأميــن
اســتدامة ماليــة أفضــل:
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 1التوصيات الموجهة لمنظمات المجتمع المدنيبنــاء وتعزيــز ال ُمســاءلة االجتماعيــة التــي تُمث ّـ ُل خلــق شــبكة رقابيــة مــن المجتمــع المحلــي ،وضمــن المجتمــع
1المدنــي ،لكشــف حــاالت الفســاد وعــدم الشــفافية.
بنــاء تحالفــات محليــة ضاغطــة ،بهــدف إيقــاف تنفيــذ مشــاريع غيــر منصفــة ،أو غيــر مهمــة علــى األرض،
2والقيــام بحمــات مناصــرة لحمايــة المجتمــع المدنــي مــن الفســاد الــذي يحصــل تحــت اســمه.
قيــام الكيانــات المدنيــة بتأســيس شــراكات وتحالفــات نوعيــة ضمــن مشــاريع كبيــرة ،تشــترك فيهــا العديــد مــن
3المؤسســات ،لتوحيــد أجنــدة المجتمــع المدنــي الســوري ،لتتجــاوز الجغرافيــات والتحزبــات العســكرية.
4-

تبــادل الخبــرات المســتمر بيــن المبــادرات والمنظمــات ،وإنشــاء حــوض مــن المــوارد المشــتركة المتبادلــة،

والتنســيق والمناصــرة بيــن الجمعيــات إليجــاد الحلــول لمشــاكل الترخيــص.
الحصــول علــى طــرق تمويــل مختلفــة ،وبنــاء القــدرات فــي مجــال تخطيــط وتنويــع مصــادر التمويــل ،وتفريــغ
5أشــخاص خبــراء للتعامــل مــع المشــاريع المولــدة للدخــل ،مــع الحفــاظ علــى مضمــون العمــل المدنــي.
صــة خاصــة بذلــك ،ورســم آليــات للتنســيق
6تنظيــم التشــبيك بيــن المنظمــات بشــكل ُم َمأســس ،مــن خــال من ّ
والتوجيــه االســتراتيجي ،بهــدف تعزيــز التشــبيك بيــن المبــادرات والمنظمــات ،لتســهيل العمــل المشــترك وتشــارك
المــوارد ،والوصــول لمــوارد أكبــر وأكثــر اســتدامة مــن خــال الجهــود الجماعيــة.
تســهيل حصــول المنظمــات علــى الترخيــص القانونــي ،وافتتــاح الحســابات البنكيــة للمبــادرات أو تج ّمــع
7المبــادرات.
8-

توسيع دوائر المعارف الشخصية لجمع التبرعات والهبات.

9-

إيجاد قواعد بيانات للجهات المحلية والدّولية ،لتسهيل وصول الكيانات المدنية لمصادر التمويل.

10-

التركيــز علــى مبــادئ المشــاركة ،وروح العمــل كفريــق مبــادرات ،ال ضــرورة النتظــار مــن يقــوم بتنظيــم

زمــام المبــادرة ،دون االهتمــام بالظهــور الشــخصي بقــدر االهتمــام بنجــاح
الكيــان المدنــي ،بــل يجــب أخــذ أعضــاءه
َ
المجموعــة ككل.
11-

وجود رقابة مدنية من المنظمات لتجاوز حاالت الفساد التي تسيء للمنظمات األخرى.

12-

يجب على المنظمات السعي للحصول على التمويل المتناسب مع رسالة ورؤية المبادرة.
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 التوصيات الموجهة للمانحينتخفيــف الشــروط الصعبــة وال ُمعقّــدة كشــرط الحســابات البنكيــة ،واالبتعــاد عــن اتبــاع األســاليب التقليديــة فــي
1تقييــم المؤسســة ،كشــرط لقيــام عالقــة الشــراكة أو تقديــم التمويــل ،إنمــا االســتناد إلــى أثــر المنظمــة علــى األرض وفعاليــة
أنشــطتها ،مــن خــال اعتمــاد تقييمــات خارجيــة ،واتبــاع أســاليب للعمــل بمرونــة أكبــر.
2-

تعزيز المشاركة بين المانح والكيانات المدنية في كافة المراحل ،خاصة التخطيط وليس فقط كشريك منفذ.

3-

اعتماد آلية ترخيص بديلة عن الترخيص الحكومي مثل التسجيل لدى األمم المتحدة.

4-

تو ُّجه المانح الرئيسي لدعم الجمعيات المحلية عوضا ً عن تقديم التمويل لوسطاء.

5-

تحويل العالقة بين المانح والكيانات المدنية إلى عالقة شراكة عوضا ً عن عالقة تمويلية.

79

ُكتيب المجتمع المدني السوري | دولتي

خاتمة الكُتيّب
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خاتمة ال ُكتيّب
أثبتــت تجربـةُ المجتمــع المدنــي الســوري فــي ممارســة العمــل المدنــي ،فــي ظــل وجــود بيئــة متغيــرة باســتمرار ،درجــة
جيــدة مــن القابليــة للتأقلــم واالســتجابة ،ســواء مــن ناحيــة تنفيــذ األنشــطة واختيــار الطــرق الجيّــدة لتنفيذهــا ،أو حتــى فــي
االســتجابة للتحديــات والتعامــل معهــا ،لكــن ال تخلــو التجربــة المدنيــة الســورية نتيجــة لحداثتهــا ،مــن وجــود الكثيــر مــن
ـبب فــي ظهــور مجموعــة مــن الســلبيات ،التــي تجعــل
العوامــل التــي تؤثــر علــى إطارهــا العملياتــي والمؤسســاتي ،وت َتسـ ُ
ـب مــع الدعــم المقــدم ،أو مــع درجــة الحاجــة
المجتمــع المدنــي الســوري ال يمــارس دوره بالفعاليــة والكفــاءة ،التــي تتناسـ ُ
المجتمعيــة.
لــم ينحصــر دور المجتمــع المدنــي الســوري فــي ممارســة الــدور المدنــي المعتــاد كمــا المفهــوم العالمــي لــه فقــط ،بــل كان
دوره يتـ ّ
ـوزع علــى مســتويات الحاجــات المجتمعيــة فــي جميــع أنماطهــا ،إغاثيــة وتنمويــة وتوعيــة ،ونتيجــة واقــع الســياق
الســوري والتحديــات التــي تقــف فــي وجــه النشــاطات المدنيــة التوعويــة والتنمويــة ،كان الجــزء الغالــب مــن ممارســات
المجتمــع المدنــي ،فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ،ومناطــق الشــمال والشــمال الغربــي ،تغطــي االحتياجــات المجتمعيــة
اإلغاثيــة ،وتمــأ الثغــرات الناجمــة عــن ضعــف الســلطات المســيطرة فــي أداء واجباتهــا ومهامهــا ،أمــا فــي مناطــق
ســيطرة اإلدارة الذاتيــة ،فــكان مجــال عمــل المجتمــع المدنــي مــن منظــور العمــل التنمــوي والتوعــوي أوســع وأكثــر
شــموالً مــن باقــي المناطــق.
يعانــي المجتمــع المدنــي الســوري مــن حالــة االســتقطاب الحــاد والعزلــة ،حســب القوى المســيطرة فــي المناطــق الجغرافية،
مــا يؤثــر فــي مضاميــن العمــل المدنــي وديناميكيتــه فــي االســتجابة علــى المســتوى الوطنــي ،ويبقــى محصــورا ً فــي اإلطــار
الجغرافــي المناطقــي ،ومــا يترافــق مــع ذلــك مــن ضعــف فــي التشــبيك والتنســيق والتواصــل ،ويخلــق االســتمرار فــي
العزلــة والقطيعــة بيــن المناطــق الســورية ،صعوبــة مســتقبلية فــي التواصــل ،وتقبُّــل اآلخــر فــي مرحلــة مــا بعــد األزمــة
السورية.
إن تجــارب المجتمــع المدنــي الســوري ،فــي الســياقات المختلفــة ،تعانــي كثيــرا ً مــن الثغــرات ،بســبب العوامــل المختلفــة،
مــن عزلــة واســتقطاب وقيــود بأشــكالها المتعــددة ،وواقــع سياســي ومجتمــع دولــي ومجتمــع مانحيــن ،يقــدم الخدمــات
والدعــم فــي كثيــر مــن األحيــان بنــا ًء علــى المصالــح ،لكــن رغــم كل مــا ســبق ،تميــزت التجــارب غالبـا ً بإبداعيــة وابتــكار
فــي إيجــاد الحلــول المناســبة ،وانفــرد المجتمــع المدنــي الســوري بالديناميكيــة ســريعة االســتجابة للمتغيــرات ،بشــكل
عمـ ِـر األزمــة الســورية ،بعــد تراكــم الخبــرات والتجــارب المختلفــة.
خــاص فــي النصــف الثانــي مــن العقــد األول مــن ُ
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المراجع
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كتب وأبحاث
 جاكــي كميــل ،دليــل إدارة الجمعيــات األهليــة غيــر الهادفــة للربــح ،انتــاج مؤسســة فريدريــش ايبيــرت (مكتــب مصــر)،برينــت رايــت للدعايــة واالعــان ،مصــر.2016 ،
 خالــد جاســم ابراهيــم حســن الحوســني ،الــدور الرقابــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي وأثــره فــي تنميــة المجتمــع فــي دولــةاإلمــارات العربيــة المتحــدة -جمعيــات النفــع العــام -دراســة حالــة ،رســالة ماجســتير فــي العلــوم السياســية ،قســم العلــوم
السياســية ،كليــة اآلداب والعلــوم ،جامعــة الشــرق األوســط.2012-2013 ،
 خلــود منصــور ،العقوبــات االقتصاديــة والتقييــد المالــي :تحديــات إضافيــة للحيّــز المدنــي المحــدود فــي ســوريا ،موجــزالسياســة والتوصيــات ،تمــوز  ،2020دولتــي ومركــز القاهــرة لحقــوق اإلنســان.2020 ،
 زيدون الزعبي ،منظمات المجتمع المدني السورية الواقع والتحديات ،مواطنون ألجل سوريا.2017 ، -محمود حسن الهواسي وحيدر شاكر البرزنجي ،مبادئ علم اإلدارة الحديثة ،ال يوجد دار نشر.2014 ،

تقارير ومقاالت
 الحيّز ال ُمتاح للمجتمع المدني ونظام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ،دليل عملي للمجتمع المدني ،دون سنة نشر. عالقة شبكات األمان االجتماعي بسياسات الرعاية االجتماعية :حاالت تطبيقية ،بحث معد من قبل المعهد العربيللتخطيط ،الكويت ،ال يوجد سنة نشر ،ص  .6متاح على الرابط:
https://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/215_P14007-2.pdf
 االستدامة المالية في المنظمات غير الربحية ،مقال منشور على موقع اتحاد الجمعيّات المغاربية ،متاح على الرابط:https://bit.ly/3pN5gsP
 -مركز المجتمع المدني والديمقراطية ،المجتمع المدني السوري ،استطالع رأي ،آب .2018

مراجع إضافية
 تقارير وزارة الشؤون االجتماعية والعمل. -القانون  93الصادر عام  1958الخاص بالجمعيّات والمؤسسات الخاصة.
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ُكتيب

المجتمع المدني السوري

الواقع والممارسات الفُضلى
من منظور
المشاركة المدنية ،مساحة العمل المدني،
المناصرة ،التخطيط المالي.

