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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص البحث

يمكن القول، من دون الخشية من الوقوع في محذور الحكم التعميمي التعسفي، إن أثًرا حقيقًيا ملنظمات 
املجتمع املدني في الحياة الجتماعية والسياسية والتربوية قد سّدت أمامه املنافذ في عهد الستبداد املديد 
في سورية، وإن وجودها قد اقتصر على شكل بال مضمون يستثمره نظام الستبداد، كما هو دأبه في تحسين 

صورته، وبما يخدم بقاءه وتكريس مصادرته للدولة واملجتمع السوريين.   

عسيًرا  مخاًضا  أعقبت  قيصرية،  ولدة  كانت   2011 عام  انبثقت  التي  السوريين  ثورة  شرارة  ولعل 
ملبادرات أولى ملنظمات املجتمع املدني، في املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام في الداخل السوري وفي 
أماكن اللجوء، فرضتها ظروف موضوعية وحتمتها ضرورة الستجابة لجسر الهوة بين حياة الناس اليومية، 

وبين ضرورة استمرار اندفاعتهم الثورية بما تضعه على أكتافهم من تكاليف باهظة.

وقد كان طبيعًيا أن تتحول هذه املبادرات األولى، بحكم سيرورة تداخلت في تشكيلها إرادات مختلفة، 
إلى منظمات مجتمع مدني مرخصة قانونًيا، في الدولة التركية التي تمثل منطقة بحثنا، وأن تتنوع مجالت 

عملها بين سياسية وإغاثية وتربية وتنموية وغيرها.

بتكثيف  املدني  املجتمع  ملفهوم  والتكوين  البنية  جدل  فهم  من  تنطلق  أن  الحالية  الدراسة  حاولت 
اقتضته ضرورة البحث، وذلك لتأكيد ما طرأ على املفهوم من تغيرات، بحسب السياقات التاريخية، ثم إلقاء 
 إلى عهد 

ً
الضوء بشكل مختصر على عالقة املجتمع املدني بالسلطة في سورية، عبر مراحل مختلفة، وصول

بشار األسد والتحولت التي شهدتها هذه العالقة التي يفترض البحث تكريس اختاللها بعد حكم البعث، ثم 
يعرض باختصار ملبادرات املجتمع املدني مع انطالقة الثورة السورية، ومن ثم يقارب البحث البنية اإلدارية 
والتنظيمية للمنظمات التي انُتقيت منها عّينة تتوزع على معظم طيف الخدمات التي تقّدمها، وفق تصنيف 
بع فيها أسلوب املقابالت املركزة، ومن ثم محاولة تقويم اإلنجازات 

ُ
على أساس معايير معينة، وهي مقاربة ات

التي حققتها منظمات العينة املدروسة؛ من أجل وضع أساس يصلح للخروج بتوصيات يقّدمها البحث. 

ولم يكتف الباحثان بنتائج العينة، بل أجريا مقابالت شخصية، مع عدد من الخبراء العاملين في منظمات 
دولية ومحلية، من أجل تغطية جوانب أخرى تحاول كشف واقع هذه املنظمات، من حيث الظروف التي 
املنظمات  واقع  في  الفساد  ظاهرة  مقاربة  محاولة  إلى  إضافة  تحولت،  من  عليها  طرأ  وما  بانطالقتها  حفت 

ومستوياته، وما يمكن أن تمارسه هذه املنظمات من دور في مستقبل إعادة البناء في سورية.
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الفصل األول 
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اإلطار املنهجي للبحث

- مشكلة البحث وأسئلته
ً

أول

الثورة  عام   ،2011 عام  قبل  في سورية  املدني  املجتمع  ملنظمات  حقيقي  أي وجود  السوريون  يعرف  لم 
من  السوري  الوضع  لتطورات  نتيجة  املختلفة  بأشكالها  املنظمات  تلك  ولدت  وقد  األسدي،  النظام  على 

التظاهرات السلمية إلى العسكرة. 

ومع نهاية عام 2011، شهد السوريون ولدة منظمات املجتمع املدني خارج وطنهم، في بعض بلدان اللجوء 
التي استجابت  املدنية األولى  السورية  باملبادرات  إليها، وقد بدأت  نتيجة لجوء عدد كبير منهم  مثل تركيا؛ 
أعداد  زيادة  فرضت  وقد  السوري،  الداخل  في  النازحين  حاجات  أو  تركيا  في  األولية  الالجئين  لحاجات 
الالجئين والنازحين تحول هذه املبادرات املدنية األولى إلى منظمات مجتمع مدني سورية، تسعى إلى النهوض 
باملسؤوليات الجديدة تجاه السوريين، ويبّين الجدول التالي تزايد أعداد الالجئين السوريين في تركيا سنة بعد 

أخرى، منذ عام 2012 حتى عام 2020.

الشكل 1: أعداد الالجئين في تركيا)1)

www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 :إدارة الهجرة التركية  (((
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الشكل 2: توزع الالجئين السوريين في املدن التركية لغاية عام )2)2020

وقد سّهل املوقف السيا�سي للحكومة التركية تجاه الصراع في سورية، كما سهلت البنية القانونية التركية 
 على األرا�سي التركية، 

ً
)التي سنأتي عليها فيما بعد(، تأسيس منظمات املجتمع املدني السورية املرخصة أصول

والجديد هو أن هذه املنظمات لم يقتصر نشاطها على الجانب اإلغاثي الذي كان سائًدا في مرحلة املبادرات 
املدنية األولى. فتعدد حاجات الالجئين والنازحين، مع طول أمد الحرب، أدى إلى وجود أشكال مختلفة لهذه 

املنظمات: سياسية وصحية وتربوية وتنموية خدمية، ومنظمات تمكين املرأة، وحماية الطفولة وغيرها.

األمر  فعلية،  مدني  مجتمع  منظمات  إلى  األولى  املدنية  املبادرات  تحول  رصد  في  البحث  مشكلة  تتمثل 
تقوم  التي  والتنظيمية واألدوار  بنيتها اإلدارية  إلى  والتعّرف  الذي يستدعي تصنيفها بحسب اختصاصاتها، 
بها، وتقويم تجربتها التي ستشكل تراكًما يسهم في إعادة بناء املجتمع املدني في سورية الجديدة، بعد تحقيق 

انتقال سيا�سي إلى نظام ديمقراطي يتيح نشاط منظمات املجتمع املدني بحرية. 

www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 :إدارة الهجرة التركية  (((
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وقد وضع فريق البحث األسئلة التالية، من أجل تقويم تجربة املجتمع املدني السورية في تركيا. 

ثانًيا- أهداف البحث

تتحدد أهداف البحث في محاولة تشخيص بنية وأداء منظمات املجتمع املدني السورية في تركيا، ومحاولة 
مقاربة واقعها من أجل:
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ا- مجالت البحث
ً
ثالث

رابًعا- منهج البحث وأدواته

متغيراتها  إلى  التعرف   
ً

محاول الجتماعية  الظواهر  يتناول  الذي  التحليلي  املنهج  على  البحث  يعتمد 
بقصد تحليلها، وهو منهاج تفرضه طبيعة البحث املركبة. والستعانة بالطريقة الستكشافية التي »تهدف 
إلى استطالع مجال محدد للبحث الجتماعي أو صياغة مشكالت تصلح للبحث الدقيق في مرحلة لحقة... 
ا من 

ً
أو حصر املشكالت التي يعّدها الناس ذات أهمية خاصة بحياتهم وعالقاتهم الجتماعية«)3(، انطالق

القناعة بانطواء هذه الطريقة على إمكانية السماح بتعميم النتائج التي يتوصل إليها البحث على الظواهر 
املشابهة.

إجراءات البحث

اعتمد منهج البحث على جمع البيانات وتحليلها، واستكشاف واقع منظمات املجتمع املدني السوري، 
من خالل التعرف إلى بنيتها اإلدارية والتنظيمية، ومشكالتها، إضافة إلى التعرف إلى اإلنجازات العملية التي 
حققتها هذه املنظمات، من خالل اختيار عّينة ممثلة. ويعرض الباحثان فيما يأتي الخطوات املنهجية التي 

اتبعاها في دراستهما للموضوع، وهي: 

)3) -  محمود أحمد درويش، مناهج البحث في العلوم اإلنسانية، مؤسسة األمة العربية للنشر والتوزيع، 2018، ص126. بتصرف يسير.
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الشكل 3: الخطوات املنهجية

: اطلع الباحثان على واقع كثير من منظمات املجتمع املدني السوري في تركيا، ووجدا صعوبة بالغة 
ً

أول
في إحصاء عددها، لعدم وجود دراسات مسحية تحددها بدقة؛ لذلك جمع الباحثان املعلومات حول هذه 
املنظمات من خالل البحث أو التواصل الشخ�سي، أو من خالل مواقع منصة املجتمع املدني السوري أو 

الشبكة التي تحوي تعريًفا بكثير من هذه املنظمات، على اختالف اختصاصاتها.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

13

ثانًيا: حدد الباحثان معايير لختيار العينة من مجتمع البحث الكبير نسبًيا وهي: 

وفًقا للمعايير السابقة، اختار الباحثان العينة التي تتألف من عشر منظمات، وهي عينة ممثلة  ا: 
ً
ثالث

ملجتمع البحث -بحسب رأي الباحثين- ووفًقا للتقدير التقريبي لعدد منظمات املجتمع املدني السورية التي 
تحقق املعايير السابقة، وهي منظمات يمكن ردها إلى عشرة اختصاصات، وهي على الشكل اآلتي:
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عمل  العينة،  منها  تتألف  التي  املدني  املجتمع  ملنظمات  والتنظيمية  اإلدارية  البنية  إلى  للتعّرف  رابًعا: 
املقابالت  هذه  أغلب  كانت  وقد  املنظمات،  هذه  في  مسؤولين)4(  مع  معمقة  مقابالت  إجراء  على  الباحثان 
20 ساعة( أيًضا، واثنتان منها فحسب كانتا عن بعد، وقد جاءت أسئلة  فيزيائية ُسجلت صوتًيا )أكثر من 

، ُوّزعت على سبعة أقسام هي: 
ً

املقابلة في أربع صفحات، وتضمنت 31 سؤال

الشكل 4: عناصر البنية التنظيمية واإلدارية للمنظمات

وبعد إجراء املقابلة املعمقة، عمل الباحثان على تفريغ املقابالت املسجلة وتصنيف اإلجابات تحت كل 
إلى  التعرف  ن من 

ّ
تمك التي  النتائج  منها، واستخالص  املئوية  النسبة  املقابلة، ثم حساب  سؤال من أسئلة 

الطبيعة اإلدارية والتنظيمية للمنظمات التي تمثلها عينة البحث. 

خامًسا: أجرى الباحثان مقابالت مكملة مع عدد من الخبراء العاملين في منظمات سورية ودولية؛ من 
الفساد  ومؤشرات  تمويلها  مصادر  حيث  من  السورية،  املنظمات  واقع  عن  دقة  أكثر  بصورة  التزود  أجل 
الشائعة في عدد منها، ومن حيث املناخ السيا�سي والقتصادي الذي رافق نشوءها وسيرورتها واستشراف 

دورها في مستقبل سورية.
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سادًسا: للتعرف إلى األعمال التي قامت بها منظمات املجتمع املدني السورية في خدمة السوريين في تركيا 
أو الداخل السوري، اطلع الباحثان على املشاريع التي نفذتها كل منظمة أو اإلصدارات التي تصدرها عبر 

مواقعها اإللكترونية الرسمية، ثم أعّدا تقريًرا خاًصا موجًزا عن كل منظمة من منظمات العينة.

سابًعا: عمل الباحثان على تقويم أداء منظمات املجتمع املدني السورية في تركيا، من ناحتين: 

األولى: تتصل بتقويم البنية اإلدارية والتنظيمية. 	
الثانية: تتعلق بتقويم اإلنجازات العملية ملنظمات العينة املدروسة.  	

ا: وضع الباحثان نتائج مستخلصة من املقابالت التي أجرياها مع عدد من الخبراء تتعلق بتمويلها، 
ً
ثامن

ا من واقعها.
ً
وظاهرة الفساد فيها، واستشراف دور هذه املنظمات في مستقبل سورية انطالق
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الفصل الثاني
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اإلطار النظري للبحث

- مفهوم املجتمع املدني
ً

أول

يظن  ما  عكس  التحديد، على  على  استعصاء  وأكثرها  املفاهيم  أصعب  من  املدني  املجتمع  مفهوم  لعل 
 ل توجب إعادة النظر؛ والصعوبة 

ً
مة

ّ
كثيرون ممن اتخذوا من اختزال جهات معينة له في تعريف محدد مسل

راجعة إلى أن املفهوم مّر بتحولت كثيرة، إذ يمكن تلّمس جذوره عند فالسفة اليونان الذين اتخذ عندهم 
يحميه  خاص  مجال  صيغة  اتخذ  فقد  الرومان  عند  أما  سياسًيا،  منظمة  جماعة  صيغة  املدني  املجتمع 

القانون. 

التي  املسيحية  النظريات  هيمنة  وهي  األولى،  األلفية  صبغت  لهيمنة  املدني  املجتمع  مفهوم  خضع  ثم 
ه “توما 

ّ
نازع استهتارها بالعتماد على الذات واحتقارها للحياة والدولة -ألنهما نتيجتا خطأ- مفهوٌم آخر سك

األكويني”، ضمن سقف العقيدة األرثوذكسية، وقد استعاد ألجله املفهوم األرسطي للمجتمع املدني الذي 
عاد في نظر األكويني ليكون جماعة منظمة سياسًيا، ولكنها تعبر عن طبيعة اإلنسان وتحقق غايات هللا.)5( 

ّوض باتساع األسواق وظهور الدولة القومية التي حددت إمكانية 
ُ
هذا التصور الديني للمجتمع املدني ق

تشكل املجتمع املدني بسلطة صاحب السيادة، وكان ظهور الفرد املتبلور على يد حركة اإلصالح قد أّسس 
املدني  املجتمع  فجعل  والباطنة،  الظاهرة  الحياة  بين  حاًدا   

ً
فصال وكّرس  الدولة،  لسلطة  جديد  لتسويغ 

مجتمًعا إطارًيا ينظم العالقة بين مؤمنين متساوين.)6( 

ثم أمكن عبر هوبز فصل املفهوم عن الالهوت، عندما أعلن في اللفيتان أن كل منافع الحضارة من فن 
وأخالق وعدالة ممكنة في مجتمع مدني يؤسسه صاحب السيادة. )7( 

وقد أصبح املجتمع املدني املتمحور حول فرٍد ينكّب على السعي خلف مصالحه الخاصة، بتأثير هيمنة 
 لدى جون لوك، ولكنه يستلزم، بسبب تمحوره حول املصالح الفردية، دولة يحكمها 

ً
 سائدة

ً
األسواق، نغمة

في  إلى مبادئ أخالقية تغرس  -للسبب نفسه-  بين األفراد، كما يحتاج عند برغسون  القانون ملنع الصراع 
قلبه.)8(  

وعلى الرغم من عدم خروج آدم سميث عن هذا التصور السائد الذي ينظم املجتمع املدني حول أفراد 
يسعون نحو مصالحهم بإشراف قانون تضعه وتنفذه الدولة؛ فإنه عّد السوق املكّون للمجتمع املدني، وهو 

الترجيح الذي خرج به آدم سميث مانًحا للسوق اليد العليا.)9(

))) - نفس املرجع، ص. 195-194.
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يمارس  محمًيا  عاًما  فضاًء  بوصفه  املدني،  للمجتمع  التنظير  كانط  محاولة  ما-  حد  -إلى  أخفقت  وقد 
الناس اتخاذ قراراتهم فيه ضمن شروط الحرية؛ بسبب افتقارها إلى أرضية تجريبية، وهو ما حاول هيجل 
ا 

ً
أن يسّده عبر افتراض ثالث لحظات هي: العائلة، واملجتمع املدني، والدولة، يكون فيها املجتمع املدني وسيط

بين العائلة والدولة مسوًدا بقيم الحرية، ولكن إخفاق مجتمع هيجل املدني في حل مشكلة الفقر، ونكوصه 
إلى تسويغ الستبداد، حكما على مفهومه باإلخفاق. وقد أوصل ماركس )الرافض لتصور هيجل( النقاش إلى 
نهايته، عندما وضع البروليتاريا في مركز الحياة السياسية، وهو نقاش تمحور حول سؤال أسا�سي هو عالقة 

املجتمع املدني بالدولة، وإنكار النظر إليه كميدان مستقل لنشاط ديمقراطي.)10(

التنظيمات  مفهوَم  املركزية  الدولة  من  إرثها  جعل  التي  الفرنسية  الثورة  بتأثير  آخر،  تحّول  حدث  وقد 
الدفاع عن  إلى  الذي وضعها في صلب مفهومه للجمهورية، سعًيا منه  الوسيطة أساسًيا، لدى مونتسكيو 
املدني  املجتمع  رأى  الذي  روسو  جاك  جان  ولدى  املركزية.)11(  الدولة  تغّول  ضد  األرستقراطية  المتيازات 
 يثمر تضامنها توافًقا بين املصالح الذاتية والصالح العام.)12( وهو تحّول في املفهوم بلغ ذروته لدى 

ً
جماعة

توكفيل الذي اعتنى -أّيما اعتناء- بالحياة العامة خارج الدولة متأثًرا بمشاهداته في أميركا.)13(  

أما التحول الذي استمّد منه مثقفو العالم العربي تصوراتهم، فقد كان األقرب زمنًيا وشبًها بالواقع العربي، 
وهو ما جرى للمفهوم في دول أوروبا الشرقية التي جعل استبداد السلطة فيها )املبرر لدى املمسكين بزمامها 
بمسوغات التصنيع وتحقيق الشتراكية( املفهوَم على طرف النقيض من الدولة، وهو ما جعله مفتقًرا إلى 
واملنتديات  الحركات  كل  وجود  بتهديد   

ً
كفيال السوق  منطق  -بذلك-  وجعل  السوق،  ملخاطر  جدي  تصور 

 تفسيرًيا -يضاف إلى انتشار الثقافة األميركية- للعودة إلى املفهوم التوكفيلي 
ً

املدنية. وهو ربما يصلح عامال
عن تجمعات تطوعية محكومة بمعايير غير رسمية، وجعل هذا املفهوم التوكفيلي مهيمًنا، على الرغم من 
املجتمع  هذا  في  الستهالكية  للثقافة  الحاكم  الشمولي  التسليع  منطق  تخريب  عواقب  من  كثيرين  تحذير 

املدني له، بتحويله إلى مجتمع متمحور حول النزعة املحلية وإعاقته عن القيام بعمله كميدان وسيط.)14( 

ويمكن العثور في الفكر العربي املعاصر على تصور مهم للمجتمع املدني، يتالفى القصور السابق، فقد 
حدد املفكر عزمي بشارة أركان املجتمع املدني باملؤسسات القائمة على السعي إلى املساواة في املجالت الثالثة: 
حقوق املواطنة املدنية، والحقوق األساسية باملشاركة في الشؤون العامة، والحقوق الجتماعية)15(. ويعتقد 
الدكتور بشارة استحالة البحث عن مفهوم املجتمع املدني في تجريدات منفصلة عن األوضاع القتصادية 
وملموسيته،  عينيته  يكتسب  أنه  بيد  بذاتها،  قائمة  وحدة  -برأيه-  املدني  فاملجتمع  السائدة؛  والسياسية 

)1)) - نفس املرجع، ص. 21-20.

)))) - نفس املرجع، ص. 280.

)))) - انظر جان جاك روسو، العقد الجتماعي، عبد العزيز لبيب )مترجًما(، )بيروت: املنظمة العربية للترجمة، 2011(، ص. 203.

)3)) - انظر توكفيل، الديمقراطية في أمريكا، أمين مر�سي قنديل )مترجًما(، )القاهرة: عالم الكتب، 2015(، ص. 62.

)1)) - اهرنبرغ، ص. 24-23.

)5))  - عزمي بشارة، املجتمع املدني – دراسة نقدية، )الدوحة، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2012( ط6، ص 70- 71. 
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كمفهوم تحليلي وكاصطالح معياري، من عالقته بالدولة واألوضاع القتصادية ونظام الحكم والقتصاد)16(. 

واستناًدا إلى هذه املحددات، يذهب الدكتور بشارة إلى أن وظيفة املجتمع املدني تختلف بحسب 
طبيعة النظام السيا�سي والجتماعي والقتصادي لكل دولة، إل أنه ل ينشأ من ضعف الدولة، بل هو وليد 
قوة الدولة، من أجل إحداث نوع من التوازن في هذه القوة. فليس املجتمع املدني، برأي الدكتور بشارة، نتاج 
هدم الدولة أو تراجعها أو زعزعتها، وإنما هو نتاج تحديد العالقة بينها، كمجال السلطة واحكتار القوة، 

وبين املجتمع املفترض فيه أن يكون مصدر شرعيتها)17(. 

وفي إطار عالقة املجتمع املدني بالديمقراطية، يرى الدكتور بشارة أن هذا املجتمع يأخذ على محمل 
الجد ما تدعيه الديمقراطية عن ذاتها، فيالحقها إلى عقر دارها، بغية مشاركتها، متسلًحا بقدرته على ابتكار 

آليات حوار وتبادل رأي ومشاركة واجتماع وضغط، ليست هي آليات السوق وآليات السلطة)18(. 

إن عرضنا لسيرورة تشكل املفهوم يتوخى اإلمساك بتالبيبه، عبر فهم جدل بنيته وتكوينه قبل تقييده 
في تعريف ناجز، وفي إشارتنا إلى األنموذج الذي استمد منه مثقفو العالم العربي تصورهم األولي للمجتمع 
املدني ما يصلح لتفسير بعض جوانب القصور في هذا التصور الذي يغفل أثر منطق السوق، عندما يتغول 

بعيًدا عن الدولة وفي سياق غير ديمقراطي.

إلى إيراد تعريفين ألصق بمتطلبات بحثنا وللواقع  ثمة تعاريف عديدة للمجتمع املدني، ولكننا سنعمد 
الذي نحاول مقاربته: أحدهما قّدمه )مركز املجتمع املدني في مدرسة لندن القتصادية(؛ واآلخر تبنته ندوة 
)املجتمع املدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية( التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 

في بيروت. 

الذي يقوم حول مصالح  الفعل الجمعي الطوعي  إلى “مجال  الرأي األول، يشير املجتمع املدني  بحسب 
وغايات وقيم مشتركة، وتتميز أشكاله املؤسساتية نظرًيا عن األشكال املؤسساتية لكل من الدولة والعائلة 
والسوق، مع أن الحدود عملًيا بين املجتمع املدني والدولة والعائلة والسوق غالًبا ما تكون معقدة ومشوشة 
ومحّل نقاش، ومن الشائع أن يضم املجتمع املدني تنوعا من الفضاءات والفاعلين واألشكال املؤسساتية، 
تختلف في درجة رسميتها واستقاللها وسلطتها، وغالًبا ما تكون املجتمعات املدنية مؤلفة من منظمات مثل 
الجمعيات الخيرية املسجلة، واملنظمات غير الحكومية والجماعات الخاصة ومنظمات النساء واملنظمات 
الجتماعية  والحركات  الذاتي  العون  وجماعات  والنقابات  املهنية  والروابط  العقيدة  أساس  على  القائمة 

وجمعيات األعمال والتحادات وجماعات الدفاع«)19(.

)6))  - املرجع نفسه، ص80. 

)1))  -  املرجع نفسه، ص75. 

)8))  املرجع نفسه، 78. 

)))) - رونق عودة عباس، التنظيم القانوني ملنظمات املجتمع املدني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، 2013.
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وبحسب الرأي الثاني، وفًقا للندوة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ُيقصد باملجتمع املدني: 
في استقالل  املختلفة،  ميادينها  في  تعمل  التي  والثقافية  السياسية والجتماعية والقتصادية  »املؤسسات 
القرار على  الدولة، لتحقيق أغراض متعددة، منها أغراض سياسية، كاملشاركة في صنع  نسبي عن سلطة 
املستوى القومي، ومثال ذلك األحزاب السياسية، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن املصالح القتصادية 
ألعضاء النقابة، ومنها أغراض مهنية، كما هو الحال في النقابات لالرتفاع بمستوى املهنة والدفاع عن مصالح 
أعضائها، ومنها أغراض ثقافية، كما في اتحادات الكتاب واملثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر 
الوعي الثقافي وفًقا لتجاهات أعضاء كل جمعية، ومنها  أغراض اجتماعية، لإلسهام في العمل الجتماعي 

لتحقيق التنمية”)20(.

منظمات  بأنها  املوصوفة  املنظمات  استقاللية  تأكيدهما  هو  املختارين  التعريفين  يميز  ما  أهّم  ولعل 
مجتمع مدني عن الدولة، وكونها منظمات غير ربحية، وشمولها فضاءات واسعة ومجالت متشعبة وفاعلين 

مختلفين. 

وهي سمات يعتمدها الباحثان كسمات أساسية ملنظمات املجتمع املدني.

)1)) -  سعيد بن سعيد وآخرو ن، املجتمع املدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1992، 

ط1، ص 854.
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ثانًيا- البعث واملجتمع املدني

كانت  التي  الفترة  وهي  الستقالل،  بعد  مدني  مجتمع  جنين  ق 
ّ
تخل سورية  فيها  شهدت  قصيرة  مدة  بعد 

جهض األمل من جراء عوامل داخلية وخارجية، ل يتسع املقام 
ُ
مبشرة ببناء دولة حديثة ومجتمع ليبرالي؛ أ

لذكرها، ولكن يمكن القول إن أهم فصول إجهاضها هو تجربة الوحدة السورية املصرية التي خنقت بوادر 
أفقية  عالقة  أي  وتغييب  واملجتمع  الدولة  بين  عمودية  عالقات  من  كرسته  بما  السوري،  املدني  املجتمع 

كفيلة بتشكيل كيان مجتمع مدني حقيقي.)21(

وقد أمعنت فترة النفصال القصيرة في هذا املنع لبذور املجتمع املدني من اإلنتاش؛ ألنها سعت إلى بناء 
ديمقراطية ومجتمع مدني بأدوات استبدادية موروثة من عد الوحدة.)22(

أما النقالب البعثي الذي أسس لعهد الستبداد، فإنه يحتاج إلى تفصيل أكبر.

الحضرية  املؤسسة  سلطة  كسر  على   
ً
مصممة الريفية  األقلية  سمة  تسمها  التي  البعث  قيادة  كانت 

السنية، فعمدت إلى:

في  	 البعث وألجهزة األمن، وتعويض نقص شرعيته  النقابات لحزب  املعارضة واستتباع  قمع أحزاب 
نظر شرائح كثيرة بصنع قاعدة اجتماعية مؤلفة من منظمات شعبية وتعاونية، يمكن عن طريقها 

فقط تأكيد الولء للنظام ومن ثم تحقيق مصلحة النظام ودائرته الضيقة.
تدمير األسس القتصادية للسلطة البرجوازية عن طريق عمليات التأميم وتهميش دور مالك األرا�سي،  	

الدولة، وعبر توسيع  إلى فالحين صغار يعتمدون على  القرى  في  عبر تحويل جزء كبير من املعدمين 
التعليم، ومن ثم زيادة فرص التوظيف في مؤسسات الدولة.

تّوج  	 اجتماعية جديدة  الطبقية وخلق تضاريس  الحدود  تسييل  عبر  اجتماعية جديدة  تفريخ قوى 
األسد األب استغاللها ببناء دولة قائمة على التضامن الطائفي والولء للحزب. 

ن النظام البعثي من خلق حالة زبائنية  	
ّ

تحقيق السيطرة على القطاع العام والثروة النفطية، وهو ما مك
منظمة على أسس طائفية، فسهل اللعب على تناقضات مجتمع مجزأ على أسس طائفية وعرقية.

إضفاء الشرعية على النظام، من خالل مقولة “الصراع مع إسرائيل”، وهو ما سّوغ تحويل املوارد  	
مس القوة العاملة، فكّرس الوزن الكبير للدولة على حساب 

ُ
الهائلة إلى الجهاز العسكري الذي يضّم خ

املجتمع.

طائفية  لعصبية  تكريسه  الحسبان  في  أخذنا  إذا  مستقل،  مدني  مجتمع  قيام  أسس  أضعف  هذا  كل 
النظام  بين  والطبقية  الطائفية  النقسامات  تداخل  جعل  وقد  الوطنية.  قبل  الهويات  حّفزت  السلطة  في 
رص التسوية بينهما شبه معدومة؛ فدفع املواجهة بينهما إلى انفجار عنيف في بعض املراحل.)23(

ُ
واملعارضة ف

((3( - State and Civil Society in Syria, op.cit., p. 5.
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الكيانات  ولكن  الليبرالي،  سلفه  من  أكثر  املجتمع  من  قريًبا  كان  البعث  نظام  أن  على  املوافقة  يمكن 
الوصاية  وطأة  تعاني  كانت  مصالحها،  عن  للتعبير  الفرصة  املجتمع  قطاعات  منح  أجل  من  أسسها،  التي 
البعثية، فقد هيمن البعثيون على النقابات والتحادات، حتى النقابات التي احتفظت بقدر من الستقاللية 
كنقابات األطباء واملهندسين واملحامين لم تستطع الحتفاظ بهذا القدر من الستقاللية، بعد أحداث أواخر 

السبعينيات، فجرى الستبدال بقياداتها قادات معينة من طرف الدولة.  

بمعنى  صفرية؛  محصلة  ذا  صراًعا  تكن  لم  واملجتمع  الدولة  بين  العالقة  إن  القول  يمكن  ولكن 
للمجتمع  مطلقة  خسارة  تعني  تكن  لم  املجتمع  حساب  على  الدولة  حققتها  مكاسب  من  ذكرناه  ما  أن 
الكيانات  اكتسبت  كما  السلطة،  إلى   

ً
وصول ومنحها  شعبية  قطاعات  البعث  نظم  فقد  املدني، 

ورعاية  الفرص  تكافؤ  في  املكاسب  بعض  النسائي  التحاد  حقق  فقد  جديًدا،  اجتماعًيا  وزًنا  الجديدة 
التحاد هذا  أن  وصحيح  القرى،  في  فروع  إنشاء  ودعم  األرا�سي  مالكي  الفالحين  اتحاد  ونظم   األطفال، 

قد بني من األعلى إلى األسفل، ل كما يجب أن يبنى عبر النضال من األسفل إلى األعلى، وظل مفتقًرا إلى القوة 
الكافية لتحدي الدولة، ولكنه منح الفالحين قدرة على التخلص من العتماد على املالك والتجار، وأمن لهم 

الحماية من تجدد تركز األرا�سي في أيدي حفنة من املالكين. 

 مصمتة 
ً
وعلى الرغم من أن التحاد سّهل سيطرة الدولة على الفالحين، لم يكن قطاع الفالحين كتلة

الفالحين  شريحة  لحتفاظ  وذلك  األسد؛  حكم  ظل  في  وخصوًصا  البعث  ظل  في  الدولة  عليها  تسيطر 
القرض،  على  للحصول  القرية  في  الجمعية  من  يستفيد  فالفالح  بدائل؛  وجود  بسبب  كبيرة  باستقاللية 
فرض عليه قيود كتسويق الدولة للمحاصيل الستراتيجية بشكل حصري، ولكنه يستطيع أن ينسحب 

ُ
وت

من هذه العالقة، وبذلك تبقى العديد من املحاصيل في السوق الحرة وإمكانية الستقالل متاحة؛ ألن الفالح 
 يمكن ألخ أن يعمل في األرض، بينما 

ً
يمكنه العتماد على األقارب وعلى تنويع العمل بينه وبين أشقائه، فمثال

يعمل الثاني في مجال العمل الحر، وثالث في وظيفة حكومية.)24( 

خالصة ما ذكر أن السيطرة املطلقة التي كان يرنو إليها نظام البعث لم تتحقق كما أراد؛ بسبب طبيعة 
دينية  أخرى  بروابط  املجتمع  وعبر  األسرة  داخل  التضامنية  العالقات  فيه  تترسخ  الذي  السوري  املجتمع 

واجتماعية وعشائرية وشخصية، بما يخرق النقسامات السياسية.

للمجتمع  القواعد املوجودة سابًقا  املزيد من السيطرة كانت توسع  إلى  في سعيها  الدولة  املفارقة أن 
املهن  وظهور  والتمدن  التعليم  فرص  زيادة  فرضته  الذي  للعكس  القابل  غير  التطور  من  نوع  في  املدني، 
إلى نمو جمعيات غير رسمية حّفز  النتباه كذلك  النقابات. ويجب  في  العضوية  التي زادت نسبة  الحديثة 
إلى جمعيات لتحسين دخولهم   القدرة الشرائية للمعتمدين على رواتب الدولة، فانضموا 

ُ
نشوءها ضعف

وملمارسة نشاط استيراد السلع املهربة.)25(

((1( - Ibid., p. 61-.

((5( - Ibid.
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رض على السوريين، في وجود أرضية للعمل الجماعي، 
ُ
إن ما سبق قد انعكس في واقع اللجوء الذي ف

ولكنه لم يكن بالطبع ناضًجا باملعنى الذي تومئ إليه مفاهيم العمل الجماعي املعاصرة، بما تنطوي عليه 
من صنع الكيان العتباري املنفصل عن شخصيات الفاعلين، ومن ضرورة استدخال ميكانيزمات العمل في 
الكيان بحيث ل ينهار بغياب املؤسس أو املنظم األصلي، ولكنها كانت أرضية مكنت من امتالك أسس غير 
متطورة تكفي لالستجابة ملا فرضته الضرورة في الشروع في مبادرات لتأسيس منظمات مجتمع مدني مشوبة 

بما ذكرناه آنًفا، من غلبة الروابط الشخصية والعائلية واملناطقية وغيرها من الروابط “قبل الوطنية”.

ا- قانون منظمات املجتمع املدني في تركيا 
ً
ثالث

لم يخصص قانون منظمات املجتمع املدني التركي األخير الصادر في 2004/11/4م، فقرات خاصة بإنشاء 
منظمات املجتمع املدني األجنبية على األرا�سي التركية، إنما كان حالها في القانون حال املنظمات التركية. 
ص وفًقا لقانون املجتمع املدني التركي، فهذا يفرض علينا تقديم صورة 

ّ
رخ

ُ
وألن املنظمات السورية في تركيا ت

عامة وموجزة لهذا القانون.

يعّرف القانون التركي الجمعية أو املنظمة على أنها: “اجتماع عدد من األفراد أو املؤسسات حول أهداف 
محددة، ل يمنعها القانون الدستور التركي، بشرط أن تكون غير ربحية، ول يحتاج إنشاؤها إلى موافقة أمنية 
أو إدارية مسبقة، إنما يتم تسجيلها بشكل رسمي في مكتب إدارة املنظمات التابع لوزارة الداخلية فحسب”.

ويتألف القانون التركي الذي ينظم شؤون منظمات املجتمع املدني من ستة أقسام أساسية وهي: 

: قسم األهداف واإلطار، والتعريفات- 
ً

أول

وهو قسم يحدد أهداف قانون املنظمات، ويقدم تعريفات خاصة بها، فيجب أن تكون هذه املنظمات 
التركي، ويجب أن يكون للمنظمة مركز، وهيئة عامة ومجلس إداري،  غير ربحية، وغير مخالفة للدستور 

ويسمح أيًضا بافتتاح فروع داخل تركيا وخارجها، بعد اللتزام بالشروط التي حددها القانون.

ثانًيا: األحكام العامة- 

ونظام  بها،  تقوم  التي  واألنشطة  الداخلي،  ونظامها  املنظمة،  تأسيس  حق  يحدد  الذي  القسم  وهو 
التصويت في إنشاء املنظمة وإدارتها، والهيئة العامة التي تحكمها، واملراقبة الداخلية للمنظمة، واملناصرة 
إلى  إضافة  املنظمة،  وصندوق  منها،  يخرج  وما  املنظمة  إلى  يدخل  ما  تنظيم  يحدد  وأيًضا  فيها،  واملشاركة 
بين أعضاء املنظمة  في حال نشوب املشكالت  تنظيم شؤون املوظفين وأجورهم، وأخيًرا أصول املحاكمة 

وإدارتها.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

25

اقبة واإلشعارات-  ا: املر
ً
ثالث

يحتوي على نصوص مراقبة بيانات ما يدخل املنظمة وما يخرج منها، إضافة إلى صالحيات القوات األمنية 
 عن آلية 

ً
في متابعة أنشطة هذه املنظمات، والتي ل يسمح لها باملتابعة إل بقرار املحكمة املختصة، فضال

قبول الدعم بأشكاله من الخارج، وأصول التملك لهذه املنظمات.   

رابًعا: األنشطة املسموحة- 

 عن تحديد األنشطة التي 
ً

وفيها يحدد القانون األنشطة املختلفة التي يسمح بها القانون التركي، فضال
تقوم بها املنظمة في الحياة العامة أو الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

خامًسا: املمنوعات- 

وفيها يحدد القانون بعض األمور املمنوعة في تنظيم منظمات املجتمع املدني مثل: استخدام العلم، أو 
تنفيذ أنشطة غير التي حددتها املنظمة، باإلضافة إلى األنشطة التي يمنعها القانون، واألنشطة التي تمس 
باللغة  املنظمات وقراراتها مكتوبة  تنظيم  أوراق  تكون  أن  القانون  العسكرية واألمنية، كما يشترط  األمور 

التركية.

سادًسا: أحكام العقوبات- 

 وفيها يحدد القانون أشكال العقوبات التي تتخذ بحق األعضاء والهيئة العامة، ومجلس اإلدارة في حال 
مخالفتهم للفقرات التي حددها هذا القانون.
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رابًعا - الدراسات السابقة

باهتمام   
َ
يحظ لم  فإنه  السوري،  السياق  في  املدني  املجتمع  منظمات  موضوع  أهمية  من  الرغم  على 

الباحثين، ونعتقد أن األمر ل يعود فقط إلى نشأته الحديثة بعد عام 2011، فحسب، وإنما أيًضا إلى طبيعة 
لثالثة أشكال   

ً
نقدم تفصيال يأتي  السوري، وفيما  املدني  املجتمع  بدراسة  ترتبط  التي  املشكالت والقضايا 

اهتمت  التي  العمل  العلمية، وأخيًرا ورشات  األكاديمية، والدراسات  البحوث  تناولت املوضوع وهي:  بحثية 
باملوضوع. 

- البحوث األكاديمية
ً

أول

بحث خضر السوطري )2014( املجتمع املدني النشأة – اتحاد منظمات املجتمع املدني السوري، وهي 
أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العالقات الدولية من الجامعة السورية الحرة. 

موضوع البحث: 

تناول البحث موضوعات عديدة، قسمت على ستة فصول وهي: 

تناول الفصل األول: “مفاهيم أساسية في املجتمع املدني”، وقد عرض الباحث فيه مقدمة تاريخية عن 
املجتمع املدني، وأهميته في بناء الوطن، وسبل تمكين منظمات املجتمع املدني، وختم الفصل األول ببعض 
القضايا التي يلتبس فهمها في املجتمع املدني، مثل عالقته بالدين أو العشيرة، وعالقته بالقطاع الحكومي، 

ومفهوم الجمعيات الخيرية والتطوعية.

تحّدث الباحث في الفصل الثاني: “اتحاد منظمات املجتمع املدني وانطالقته في بداية الثورة السورية”، 
ونظامه  التحاد  أدبيات  عن  بالحديث  وختم  وأهدافه،  ورؤيته  وتعريفه  التحاد،  فكرة  نشأة  ظروف  عن 
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الداخلي وأقسامه الداخلية.   

اختص الفصل الثالث بالحديث عن مسيرة التحاد منذ نشأته، ومنجزاته ومؤتمراته حتى عام 2014. 

التي  العشرين  املنظمات  أنموذج  خالل  من   ،2013 لعام  التحاد  خطة  تناول  فقد  الرابع،  الفصل  أما 
طرحها التحاد، وأيًضا عني بتركيز التحاد على التدريب، والتشبيك واملأسسة، والتنسيق بين التجمعات، 

وفروع التحاد والساحات الفاعلة، وأخيًرا استعرض املنظمات املوجودة ضمن التحاد منذ نشأته. 

والعمل  اإلسالمي،  الدين  في  والتطوعي  املدني  العمل  على  الحّض  موضوع  الخامس  الفصل  تناول  كما 
التطوعي في منظمات املجتمع املدني، واملنهج القرآني في العمل املدني.  

منها:  وعربية،  سورية  مدني  مجتمع  منظمات  تجارب  لتناول  الباحث  خصصه  فقد  األخير  الفصل  أما 
منظمات املجتمع املدني ما قبل الثورة السورية، ومنظمات املجتمع املدني في مصر واألردن ولبنان.  

منهج البحث: 

اعتمد البحث على مناهج متعددة في تناوله للموضوع املدروس، كاملنهج التاريخي الوصفي في فصله األول، 
الذي جمعت فيه املعلومات واألفكار التي تخدم فكرة هذا الفصل. 

من  الباحث  كون  الشخصية؛  التوثيقية  الطريقة  على  والرابع  والثالث  الثاني  فصوله:  في  اعتمد  كما 
مؤس�سي اتحاد منظمات املجتمع املدني، وأيًضا بسبب ترؤسه لهذا التحاد سنوات. 

وفي الفصلين األخيرين، عاد الباحث إلى املنهج التاريخي الوصفي في تأصيل مفهوم املجتمع املدني إسالمًيا، 
من خالل العودة إلى املصدرين األساسين في اإلسالم وهما: القرآن الكريم والسنة النبوية. 

وألن البحث توثيقي لجزء من منظمات املجتمع املدني في تركيا )وهو اتحاد منظمات املجتمع املدني(، فقد 
اقتصرت الدراسة على 17 مرجًعا ومصدًرا علمًيا استفاد منها الباحث. 

نتائج البحث: توصل البحث إلى نتائج متعددة أهمها: 

ما زالت منظمات املجتمع املدني في البلدان العربية حتى اليوم قليلة العدد، ضعيفة األداء، مقارنة  	
بمثيالتها في الغرب، وقد عزت الدراسة ذلك إلى غياب الديمقراطية أو طبيعة السلطة الدكتاتورية 

في املنطقة العربية. 
أن  	 يؤكد  الباحث  أّن  إل  اليوم،  نعرفها  كالتي  يعرف منظمات مجتمع مدني  لم  تراثنا اإلسالمي  أن 

التي يمكن عّدها منظمات مجتمع مدني،  العديد من الحرف واملهن واملمارسات  تاريخنا قد شهد 
ومنها نظام “الحسبة” التي بدأت مبكًرا في مطلع اإلسالم، كما يقول الباحث. 

أكد البحث فكرة إمكانية تأصيل املجتمع املدني في اإلسالم على أسس الحكم التكليفي، وفروض  	
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الكفاية، وواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعدد واسع من القواعد الفقهية األخرى كما 
فصلها علماء األصول والفقهاء، بالعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية، كما يقول الباحث. 

أن منظمات املجتمع املدني في البالد العربية ما زالت في طور النمو، وهي بحاجة ماّسة إلى كثير من  	
 عن وجوب توفير الدعم املادي الكافي 

ً
الجهد؛ من أجل كسب املؤيدين لها واملشاركين فيها، فضال

لعمل هذه املنظمات حتى ل تضطر إلى العتماد على مانحين من خارج الوطن ويتحول ولؤها للخارج. 
اللقاءات  	 وتكثيف  واإلسالمية،  العربية  بلداننا  في  املدني  املجتمع  منظمات  بين  التنسيق  أهمية 

والتواصل والحوار فيما بينها، مع ضرورة ترسيخ قيم الديمقراطية في ممارسات هذه املنظمات؛ من 
أجل كسب ولء أعضائها والتفاف املجتمع حولها ومآزرتها. 

ضرورة الشفافية في نشر التقارير الدورية عن منجزات هذه املنظمات، من أجل كسب ثقة املجتمع،  	
وتشجيع املانحين على دعمها. 

ثانًيا: الدراسات العلمية

ونتناول فيها دراسة اتخذت من منظمات املجتمع املدني السوري موضوًعا لها:  

زيدون الزعبي رئيس الفريق، والباحثين )خالد إياد، سالم كواكبي، خضر خضور، محمد باي،  دراسة 
الواقع والتحديات )بحث مبني  السورية:  املدني  إبراهيم، وآخرون(، منظمات املجتمع  العمر، هوزان  تمام 
2017، عن منظمة  الدراسة عام  السورية(، وقد صدرت  املدني  املجتمع  نتائج مسح معمق ملنظمات  على 

مجتمع مدني سوري غير ربحية )مواطنون ألجل سورية(. 

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى التعرف إلى شكل املجتمع املدني السوري بتقسيماته الثالثة: 
املنظمات العاملة في أرا�سي الحكومة السورية، واملنظمات العاملة في األرا�سي التي تسيطر عليها املعارضة 

املسلحة، وفي مناطق اإلدارة الذاتية )شمال شرق سورية(، من خالل األهداف اآلتية: 

تحديد النزعات العامة في منظمات املجتمع املدني السورية. 	
تحديد التحديات التي تواجه منظمات املجتمع املدني.  	
معرفة التباينات التي تواجه منظمات املجتمع املدني بحسب مناطق عملها. 	
توفير قاعدة بيانات تساعد املانحين ووكالت األمم املتحدة على وضع برامج بناء قدرات مبنية على  	

أسس بيانات حقيقية.
توفير قاعدة بيانات تساعد منظمات املجتمع املدني في تحديد أولوياتها من جهة، وفي تحديد شركاء  	
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محتملين لها في مختلف القطاعات ومناطق العمل من جهة أخرى.
توفير قاعدة بيانات تساعد املنظمات في تحديد موقعها املنهي ضمن خارطة منظمات املجتمع املدني  	

السورية.

عينة الدراسة: شمل هذا البحث املؤسسات املعّرفة مسبًقا واملبادرات األهلية أو مبادرات النشطاء، 
والتي لها اسم محدد وطريقة رسمية لالتصال معها، وجرى استبعاد كل مما يلي:

املنظمات الدولية وفروعها في سورية. 	
املنظمات الحكومية. 	
املنظمات شبه الحكومية. 	
املجالس املحلية واملديريات الخدمية. 	
املشاريع املوجودة فقط في مواقع التواصل الجتماعي “فيسبوك وتويتر”. 	
املنظمات غير الفاعلة. 	

ودرس البحث نتائج استبانة تحديد كفاءة املنظمات لـ 748 منظمة سورية تحقق معايير البحث، وكانت 
200 منظمة  مئة سؤال(. وقد رفضت حوالي  )نحو  املؤسسة  تحديد كفاءة  تتوخى  الستبانة  أسئلة  أغلب 
املشاركة ألسباب متعددة، وقال الباحثون إنهم يعتقدون بوجود حوالي 75 منظمة لم يتمكنوا من الوصول 

إليها.

للمنظمات املدروسة وتحليلها، وقد  البيانات  الدراسة طريقة جمع  الدراسة: استخدمت  أدوات 
اعتمدت في ذلك على مصدرين هما: 

الرئيسية من  البيانات  إجراء مقابالت مع مصادر  للبيانات: عن طريق  األولية  املصدر األول: املصادر 
منظمات ومؤسسات وفرق عمل سورية:

مقابالت مباشرة مع املنظمات: قام بها الراصدون أو مديرو املناطق في أماكن عمل املنظمات، وفي  	
بعض الحالت الخاصة عبر اإلنترنت.

محلي  	 فريق  كل  ويدير  السورية،  املحافظات  على  يتوزعون  الذين  للراصدين:  املباشرة  املالحظات 
منصة  ضمن  معلوماتهم  تجمع  حيث  املنظمة،  ومكتب  تركيا  فريق  إلى  إضافة  منطقة،  ومسؤول 
قبل  من  املصادر  باقي  مع  ومقاطعتها  تدقيقها  يتم  حيث  املسح،  لهذا  خصيًصا  برمجت  إلكترونية 

مكتب تدقيق البيانات، ليشرف على معالجتها وإظهارها بعد ذلك مركز املنظمة األسا�سي في برلين.
املعلومات املنشورة عن املنظمة عبر وسائل اتصالها الرسمية.  	

املصدر الثاني: املصادر الثانوية للبيانات: 

معلومات مقدمة من شركاء املنظمة من الشبكات واملنظمات السورية الفاعلة. 	
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معلومات منشورة عن عمليات مسح سابقة. 	
ّبق خاصة على منصة )فيسبوك( وجزئًيا  	

ُ
املسح اإللكتروني غير املهيكل Data harvesting الذي ط

على منصات ثانوية أخرى.

نتائج الدراسة: قسمت الدراسة نتائجها على ثالثة مستويات أساسية هي: 

فيه  	 ناقشت  وقد  العينة،  لطبيعة  العامة  الصورة  تحليل  ويقدم  البحث،  مجتمع  صفات  تحليل 
الدراسة خمسة جوانب أساسية هي: نوع منظمات العمل اإلنساني في سورية، ودوافع املنظمات، 
وتوزيع املنظمات تبًعا ملناطق السيطرة، وسنة تأسيس هذه املنظمات، وتوزيع املنظمات على املناطق. 

التحليل العام ويشمل صورة موسعة للنتائج على مستوى كل منظمات املجتمع املدني السوري،  	
وهو تحليل يهدف إلى توضيح اإلطار العام للمجتمع املدني بواقعه وتحدياته ومعوقاته.

تبًعا ألماكن وجودها في سورية،  	 التحليل الخاص، ويشمل بعض املقارنات بين صفات املنظمات 
وقد ناقشت فيه الدراسة املقارنات بين منظمات املجتمع املدني في سورية، وفًقا للمناطق التي تعمل 

فيها.
من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة:

ل يزال العديد من املنظمات يعاني مواطن ضعف إدارية يكمن بعضها في الهيكلية اإلدارية التي - 
تمتلكها؛ حيث أظهر تحليل البيانات أن أكثر من 42 %من املنظمات العاملة حالًيا غير مسجلة 
رسمًيا لدى الدول التي هي فيها، وهذا قد ينعكس سلًبا في بعض النواحي اإلدارية والتنظيمية، 
وباألخص عند التقدم بطلب للمنح من مؤسسات املجتمع الدولي سواء أكانت مادية أم تدريبية 

أم خدمية.
40 % فقط من منظمات املجتمع املدني انتخبت أعضاء مجلس إدارتها بطريقة -  كما تبين أن 

تنافسية بينما اتبعت 60 %املتبقية أسلوب التعيين أو التوافق.
ومن الجدير بالذكر أيًضا أن 25 %من املنظمات ل تمتلك في مجلس إدارتها أي تنوع من حيث - 

مشاركة  أن  منها  العديد  ويظهر  فقط،  الرجال  على  املسؤولية  هذه  اقتصرت  حيث  الجنس؛ 
النساء فيها شكلية أو انتقائية وبنسبة ضئيلة جًدا. 

عدد -  انخفاض  إن  واملساءلة.  الشفافية  تضمن  حوكمة  أطر  بناء  على  املنظمات  تعمل  لم 
املنظمات التي لها مجالس إدارات تطوعية تراقب عمل الكوادر التنفيذية وتضع رؤاها يجعل 

قضية الشفافية واملساءلة تحدًيا كبيًرا يهدد هذه الكيانات.
تحديد -  على  قادرة  أو  راغبة  السوري  املدني  العمل  قطاع  في  العاملة  املنظمات  بعض  تبدو  ل 

إلى  الفئة املستهدفة، لتستهدف غالبية املنظمات جميع فئات املجتمع، وهو ما يؤكد الحاجة 
التخصصية  التوجهات وتعزز  الرؤى وتحدد  إدارات تضع  أو مجالس  أمناء و/  وجود مجالس 

بالعمل. 
كفئة -  النساء  تستهدف  التي  املنظمات  من  كبير  عدد  ظهور  هنا،  أيًضا  املهمة  النتائج  من 

مستضعفة في املجتمع، ويشكل ذلك مفارقة مع ما لوحظ من انخفاض حاد في تمثيل املرأة، 
وبخاصة في املنظمات العاملة في مناطق املعارضة، مما يثير عالمات استفهام حول جدية تعامل 
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الجهات  إرضاء  زاوية  من  معها  التعامل  احتمالية  من  ويرفع  املرأة،  قضية  مع  املنظمات  هذه 
املانحة.

اّدعت معظم املنظمات )80 %( أنها تمتلك نظاًما داخلًيا، تذكر فيه )الرؤية والرسالة واألهداف(، - 
وقالت 60 % منها إنه متاح للعموم، إضافة إلى وجود لوائح قانونية داخلية يلتزم بها العاملون، 
وتقول املعلومات املقدمة من أغلبية املنظمات كذلك إن لديها آليات ووسائل تقييم ومراقبة 
ومتابعة. ولكن ما يستنتجه الباحثون، من خالل األسئلة الستيضاحية التي ُوجهت إلى عدد من 
كوادر هذه املنظمات، أن هذه األرقام غير مطابقة للواقع تماًما، وأن فيها بعض املبالغة، وهو 

ما يجعل الحوكمة تحدًيا أساسًيا يواجه هذه املنظمات.

ا- ورشات العمل
ً
ثالث

الورشة األوىل: 

املتحدة بعنوان: »مناقشة  برنامج األمم  مها 
ّ
التي نظ العمل  نتائج وتوصيات ورشة  ثمة دراسة مهمة هي 

الوضع العام وقدرة املنظمات واملبادرات والشبكات النسائية السورية«، وقد صاغ هدفها األساس السيد 
مارك كتس، نائب املنسق اإلقليمي لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية، وهو الهدف املتمثل 
في ضرورة أن تكون النساء في طليعة اتخاذ القرار بشأن الستجابة اإلنسانية، وبما أن الواقع ليس كذلك، 
ول بد من تغييره؛ عقدت الورشة في غازي عينتاب في شباط/ فبراير 2020، وشارك في الورشة 36 امرأة من 

ذوات الخبرة في التمثيل في املحافل الدولية، ومن عضوات املنظمات النسائية والشبكات.

لضمان إستراتيجية  خطة  وضع  تحديًدا  الورشة  أهداف  أكثر  كان  الورشة:   أهداف 
 استدامة وتطوير املنظمات واملبادرات والشبكات النسائية السورية، وتعزيز التنسيق بين شبكات
كيفية “معرفة  هو:  الهدف  هذا  من  املشتق  ي  األسا�س الورشة  سؤال  وكان  السورية.  املرأة    

تحليل  نفذ  السؤال؛  عن  ولإلجابة  السورية«،  النسائية  والشبكات  املنظمات  واستدامة  تطوير   
swat للمواضيع اآلتية:
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نتائج الدراسة: 

خلصت الورشة إلى النتائج اآلتية:

)1) تعزيز التنسيق بين املنظمات النسائية والشبكات النسائية من خالل األنشطة التالية: 

	.إنشاء مجموعة عمل لدعم وتمكين املنظمات والشبكات النسائية السورية
	.التدريب الفني على آليات التنسيق واملهارات واألدوات

)2) تعزيز وتنويع املشاركة والتمثيل للمنظمات والشبكات النسائية السورية من خالل:

	.إنشاء مجموعة عمل لدعم وتمكين املنظمات والشبكات النسائية السورية
	.التدريب الفني على آليات التنسيق واملهارات واألدوات
	.تخصيص تمويل لتسهيل تمثيل املنظمات والشبكات النسائية
	 تصميم تقويم وجدول زمني واضح لجميع منتديات صنع القرار واملؤتمرات والجتماعات التي يجب أن

تحضرها املنظمات والشبكات النسائية السورية وتشارك بفاعلية فيها.
	.تكثيف التدريبات الفنية في مهارات التمثيل
	 إجراء مشاورات مع الجهات املانحة ومنظمي املؤتمرات ومنتديات اتخاذ القرار بشأن الدروس املستفادة

فيما يتعلق بمشاركة املرأة؛ لتحسين فاعلية إدماجها في املستقبل.
	.تنمية فرص أقسام املناصرة واإلعالم والتواصل داخل الشبكات النسائية السورية

)3) تعزيز القدرات التنظيمية واملؤسسية للمنظمات والشبكات النسائية من خالل:

	.إجراء تقييم دقيق لقدرات املنظمات والشبكات وتصميم برنامج تنمية القدرات على أساس املخرجات
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	.تنمية أقسام إدارات املوارد البشرية واإلدارة املالية داخل املنظمات

	.تطوير قدرات أقسام إدارة املعلومات

	.تخصيص جزء من املنح للمنظمات والشبكات النسائية

	.تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل حول أفضل املمارسات في إدارة املنظمات والشبكات

)4) ضمان استدامة املنظمات والشبكات من خالل:

	 ثم العمل،  تصاريح  على  والحصول  الترخيص  إجراءات  في  املنظمات  ملساعدة  قانوني  مكتب  إنشاء 
املساعدة في اإلجراءات القانونية واملالية للمنظمات والشبكات النسائية السورية.

	.التنسيق على مستوى البرنامج بين املنظمات والشبكات لضمان استدامة البرنامج
	.إقامة ورش عمل ودورات تدريبية حول مفهوم الستدامة والتنمية للمنظمات والشبكات النسائية
	.تعزيز أنظمة التنسيق بين املنظمات والشبكات

الورشة الثانية

املتحدة  األمم  برنامج  أيًضا  عقدها  وقد  القدرات”،  تنمية  وتقييم  التنظيمي  “التقييم  بعنوان:  وهي 
اإلنمائي في تركيا، في كانون الثاني/ يناير 2019.

حددت األهداف في الحفاظ على قدرات منظمات املجتمع املدني وتنميتها على  أهداف الورشة: 
املستوى املؤس�سي؛ مما سيعزز دورها في تمثيل املجتمع املدني، وتحسين تنفيذها للمشاريع من خالل تعزيز 

منصات التنسيق. وقد تضمن التقرير الصادر عنها:

	 .تحليل بناء القدرات املقدمة وتأثيرها في القدرات املؤسسية ملنظمات املجتمع املدني
	 .تحليل الشبكات واملنصات الحالية ملنظمات املجتمع املدني، وصياغة التوصيات ذات الصلة
	.تقويم القدرات التنظيمية ملنظمات املجتمع املدني، وتحديد الفجوات الحالية في القدرات
	 املدني املجتمع  منظمات  مشاريع  تنفيذ  تحسين  أجل  من  القدرات؛  تنمية  استجابات  صياغة 

لالستجابة اإلنسانية، وتعزيز قدراتها املؤسسية.

وتضمنت الدراسة النظرية مراجعة للوثائق املتعلقة بمنظمات املجتمع املدني السوري العاملة في املناطق 
الخاضعة لسيطرة املعارضة.
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منهج الدراسة: املنهجية املتبعة للوصول إلى األهداف هي دراسة نظرية ومزيج من األدوات الكمية 
والنوعية. 

• األداة الكمية	

130 منظمة  إلى حوالي  تضمنت استبانة أجريت عبر اإلنترنت لقدرات منظمات املجتمع املدني أرسلت 
من منظمات املجتمع املدني، معظمها أعضاء في منصة منظمات املجتمع املدني السوري التي تدار من قبل 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وقد استجاب نحو ثلثي املنظمات املدني املستهدفة بالرّد 

على الستبانة.

• األداة النوعية	

في  مقابلتين  )باستثناء  عينتاب  غازي  في  لوجه  وجًها  األساسيين  املعلومات  مقدمي  مع  مقابالت  أجريت 
لبنان(، في حين أجريت بعض املقابالت بواسطة )سكايب( ملن ل يمكنهم القدوم إلى غازي عينتاب. وأجريت 

املقابالت مع أصحاب املصلحة:

شبكات منظمات املجتمع املدني السوري.	 
منظمات املجتمع املدني السوري الفردية.	 
املنظمات غير الحكومية الدولية.	 
منظمات األمم املتحدة.	 
املنظمات الدولية والجهات املانحة.	 

نتائج الورشة: 

خلص تحليل شبكات املجتمع املدني إلى النتائج اآلتية:

معظم  	 في  موجودة  غير  مشترك  نحو  على  والتنفيذ  والتمويل  والبرمجة  الجماعية  اإلجراءات  إن 
على  الشبكات  به  تضطلع  الذي  الرئيس  العمل  يقتصر  بينما  املدني،  املجتمع  منظمات  شبكات 

التنسيق والحشد واملناصرة.
ل تشعر بعض املنظمات بالنتماء إلى الشبكات لعدم منحها أي عمل. 	
إن افتقار الشبكات حتى الصغيرة منها إلى التخصص دفع منظمات املجتمع املدني إلى النضمام إلى  	

شبكات عدة في وقت واحد، ويفسر ذلك بعدم وجود رؤية مشتركة بين األعضاء.
قدرة الشبكات على وضع خطة استراتيجية للشبكة بأكملها محدودة للغاية، على الرغم من أن هذه  	

القدرة قد تكون متاحة على مستوى املنظمات الفردية.
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بنية الحوكمة في بعض الشبكات غير مالئمة، من حيث فصل دور املنسق عن دور اإلدارة، فقد تتولى  	
قليل من منظمات  استفادة عدد  إلى  ذلك  فيؤدي  الشبكة،  إنشاء  األقوى  املدني  املجتمع  منظمة 
الشبكة على حساب املنظمات األخرى في الشبكة، إضافة إلى أن معايير النضمام إلى الشبكة غير 

محددة بوضوح، إذ تكون بعض املنظمات أعضاء في أكثر من شبكة.
تفتقر رابطة الشبكات السورية، التي تمثل غالبية شبكات منظمات املجتمع املدني وأكبر عدد من  	

منظمات املجتمع املدني، إلى هيئة تنفيذية متفرغة لضمان الستمرارية في تشغيل الرابطة وتعزيز 
فاعليتها.

اضطلعت منصة منظمات املجتمع املدني، وهي منصة أسست عام 2014م بدعم من مكتب تنسيق  	
الشؤون اإلنسانية في تركيا، بمهمة التنسيق بين حوالي 137 منظمة سورية غير حكومية، لتحسين 

صورة منظمات املجتمع املدني أمام مجتمع املانحين.

أما الستبانة التي أجريت عبر اإلنترنت فقد غطت القضايا اآلتية:

القدرات التنظيمية. . 1
جودة التدريب املقدم والقدرات التدريبية.. 2
والسياسات . 3 واإلجراءات  التنظيمي  التطوير 

الداخلية.
التخطيط الستراتيجي.. 4
القدرات. 5

إدارة املوارد البشرية.. 6
الدعوة والتواصل.. 7
الشراكة.. 8
إدارة املوارد املالية.. 9
الرصد والتقييم. 10
تقديم الخدمات.. 11

نتائج الستبانة: جاءت نتائج الستبانة على الشكل اآلتي:

	:القدرات التنظيمية

عدد كبير من املنظمات يعاني انخفاًضا في مستوى القدرات، في خمسة مجالت، من بين املجالت التي 
قّدم التدريب فيها إلى منظمات املجتمع املدني، حيث أشار أكثر من ثلث منظمات املجتمع املدني إلى أّن 
هناك ضعًفا في القدرات التنظيمية، وعملية جمع األموال، والعالقات مع الجهات املانحة، وإستراتيجية 

الدعوة والتواصل، وتعبئة املتطوعين.

	:جودة التدريب

لعدم  أسباًبا  قّدمت  فقد  األخرى  املنظمات  أما  التدريب،  من  أفادت  أنها  املنظمات  من   1% عّدت 
التدريب  بين  العالقة  وغياب  املتدربون،  تعلمه  ما  تنفيذ  وصعوبة  التدريب،  جودة  تدني  منه:  اإلفادة 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

36

ألن  التدريب؛  من  تستفد  لم  بأنها  املنظمات  ثلث  صّرحت  كما  املدني،  املجتمع  منظمات  واحتياجات 
املوظفين املهرة املدربين قد غادروا املنظمة.

	:قدرات املنظمات في التطوير التنظيمي والسياسات واإلجراءات

أكدت 80 باملئة من املنظمات أنها قد حققت تحسًنا في سياساتها وعملياتها وإجراءاتها الداخلية، وكذلك 
في الهيكل املؤس�سي لتعزيز أداء منظمات املجتمع املدني في املجالت املتعلقة باملوارد البشرية واإلدارة املالية 

والرصد والتقييم.

	:قدرة منظمات املجتمع املدني في التخطيط الستراتيجي

خلصت الدراسة إلى أن مجال التخطيط اإلستراتيجي من املجالت التي تعاني فيها املنظمات قدرات 
منخفضة، وتحتاج إلى بناء قدرات، على الرغم من أن معظم املشاركين قد أشاروا إلى أن لديهم خطة 

إستراتيجية وخطة سنوية.

	 :5( الحوكمة(

هي إحدى الفجوات الرئيسة في العديد من منظمات املجتمع املدني، على الرغم من تحقيق تقدم 
ملموس في هذا املجال، وقد فسرت الدراسة ذلك بشكل رئيس من خالل حقيقة أن إنشاء منظمات 
ومبادئ  ثقافة  تمتلك  ل  املنظمات  من  العديد  أن  أي  نسبًيا؛  العهد  حديث  السورية  املدني  املجتمع 
املجتمع املدني؛ ألن هذه التجربة حديثة بدأت مع األزمة، ونمت بسرعة كبيرة بفضل توفر التمويل من 

مختلف الجهات املانحة.
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	:6( القدرة في إدارة املوارد البشرية(
للسلطة  واضحة  خطوط  مع  تنظيمًيا   

ً
هيكال املدني  املجتمع  منظمات  معظم  تمتلك 

واملسؤولية، إضافة إلى دليل املوظفين وسياسة التدريب والتطوع الداخلي، وبالرغم من أن 
يمتلك خطة سنوية  تدريب داخلية، فإن معظمها ل  لديها سياسة  أن  ادعت  املنظمات قد 
املوارد  وإجراءات  سياسات  حيث  من  املنظمات،  أداء  أن  إلى  الدراسة  للتدريب. خلصت 

لث املنظمات.
ُ
البشرية، أفضل بشكل عام، أما تقييم أداء املوظفين فقد كان ضعيًفا لدى ث

	:7( قدرة منظمات املجتمع املدني في مجال الدعوة والتواصل(

نصف املنظمات تقريًبا ل تمتلك استراتيجية تواصل/ تسويق، وثلثها ل تملك القدرة على 
تنفيذ حمالت إعالمية.

	:8( قدرة منظمات املجتمع املدني على إقامة الشراكات(

بناء  فإن قدرتها على  تحالفات وشبكات،  في  أعضاء  املنظمات  أن معظم  الرغم من  على 
الشراكات ضعيفة، حيث إن ثلث املنظمات تحجم عن مشاركة املوارد مع منظمات املجتمع 

املدني األخرى.
)9( قدرة منظمات املجتمع املدني في إدارة املوارد املالية:

خلصت الورشة إلى وجود فجوات في القدرات في اإلدارة املالية، حيث واجهت منظمات املجتمع املدني 
صعوبات في تغطية التكاليف اإلدارية التي تتحملها في تنفيذ املشاريع الخاضعة لسيطرة املعارضة.

	:10( قدرة منظمات املجتمع املدني في الرصد والتقييم(

خلصت الورشة إلى أن جودة أنظمة الرصد والتقييم ليست واضحة؛ ألن أغلبية املنظمات بحاجة 
للمجموعات  املقدمة  الخدمات  تأثير  تقويم  على  القدرة  إلى  املنظمات  وتفتقر  النظام،  في  تحسين  إلى 

املستهدفة، وكذلك في إجراء تقويم منتظم لخدماتها.

	:11( قدرة منظمات املجتمع املدني في تقديم الخدمات للمستفيدين(

خلصت الدراسة إلى أن حوالي ثلث املنظمات لديها القدرة على استخدام تقويم الحتياجات كأداة 
عند تقديم الخدمات للمستفيدين، بينما أغلبية املنظمات يلزمها تحسين قدرتها في هذا املجال.
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التعقيب على الورشتين:

منظمات  موضوع  أهمية  في  املتحدة(  األمم  إشراف  )تحت  الورشتين  هاتين  مع  الحالية  دراستنا  تتفق 
دراستنا  بين  ا 

ً
مشترك موضوًعا  السورية  النسوية  املنظمات  كانت  وقد  تركيا،  في  السوري  املدني  املجتمع 

اتفقت  كما  النسائية(،  والشبكات  واملبادرات  املنظمات  وقدرة  الوضع  )مناقشة  األولى  والورشة  الحالية 
دراستنا مع الورشة األولى في أهمية املنظمات النسوية في وصول املرأة السورية إلى مهامها في الحياة السياسية 

والجتماعية السورية. 

الكمية  )األداة  بحثية  ألدوات  استخدامها  على  عنها  دراستنا  اختالف  يقتصر  فلم  الثانية  الورشة  أما 
 عن الستبانة( واعتماد دراستنا على )املقابلة املعمقة واملقابالت الشخصية( في التعرف إلى 

ً
والنوعية فضال

البنية اإلدارية والتنظيمية ملنظمات املجتمع املدني السوري، بل نتج اختالفنا معها أيًضا في الجانب املدروس 
بينما توسع  التنظيمية واإلدارية للمنظمات،  البنية  الثانية اقتصر بحثها على  في هذه املنظمات، فالورشة 
بحثنا في تناول املبادرات األولى ملنظمات املجتمع املدني السوري في تركيا ، ونشوء هذه املنظمات وتطورها، 
وتقويم  والتنظيمية،  البنية  لهذه  وتقويمنا  السوريين،  خدمة  في  وإنجازاتها  والتنظيمية،  اإلدارية  بنيتها  ثم 
إنجازاتها، إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق باستشراف دورها في مستقبل سورية ومقاربة ظاهرة الفساد في 

هذه املنظمات.

على الرغم من أهمية التصنيف الذي توصلت إليه الورشة الثانية، في تقسيم منظمات املجتمع املدني 
املدني  املجتمع  منظمات  السوري،  املدني  املجتمع  منظمات  شبكات  وهي:  تركيا  في  السوريين  تخص  التي 
الدولية والجهات  املنظمات  املتحدة،  الدولية، منظمات األمم  الحكومية  املنظمات غير  الفردية،  السوري 
تصنيف  إلى  البحث  نتائج  في  وتوصلنا  دون غيرها،  فقط  السورية  املنظمات  تناول  قد  بحثنا  فإن  املانحة؛ 

جديد ذكرناه سابًقا. 
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الفصل الثالث
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اإلطار العملي للبحث

- التعريف بالعينة
ً

أول

تنوعت اختصاصات منظمات املدني السورية في تركيا )عّينة الدراسة(، وفيما يأتي تعريف موجز بعشر 
منظمات اختارها البحث عينة له، وهي موزعة وفًقا لالختصاصات اآلتية: 
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ثانًيا- املبادرات السورية املدنية األولى في تركيا وتطورها

البنية الجتماعية والفكرية  ترك زلزال الحرب التي شّنها النظام السوري ضد الشعب أثره الكبير على 
إضافة  سكانه،  أغلب  لجأ  السوري،  الشمال  في  العسكرية  العمليات  تركز  وبسبب  وغيرها،  والسياسية 
رت لهم -من خالل هيئة الكوارث التركية )آفاد(- 

ّ
إلى سكان مناطق أخرى طالها القصف، إلى تركيا التي وف

مخيمات مؤقتة توفرت فيها الخدمات األساسية العاجلة، من طعام ورعاية صحية وغيرها. 

في هذه املخيمات املؤقتة، ولدت املبادرات املدنية األولى التي يمكن عدها إرهاًصا لولدة املجتمع املدني 
- بدأت املبادرات الفردية التطوعية 

ً
السوري في تركيا، وخاصة في مجالي التعليم واإلغاثة، ففي التعليم -مثال

من املعلمين )الذين ينتمون إلى الختصاصات التربوية أو إلى اختصاصات علمية أخرى( داخل الخيم، قبل 
أن تن�سئ الحكومة التركية املدارس لكل املراحل في املخيمات السورية في تركيا)26(.

أما في مجال اإلغاثة، فقد حّرضت املأساة نوازع الرحمة لدى كثير من السوريين في تركيا، أو في البالد 
األوروبية والخليجية، وحثتهم على التبرع لتلبية الحاجات اإلغاثية الكثيرة واملتعددة )مواد غذائية وغيرها( 
خصوًصا بعد أن أصبح عدد املحتاجين املتزايد ظاهرة ل يمكن ملكابر التقليل من شأنها، وأصبحت حاجاتهم 
تستصرخ كل ذي ضمير، سواء أكانت حاجات الالجئين في تركيا، أم حاجات النازحين في الداخل السوري؛ 

نتيجة لتزايد حدة القصف الذي استهدف املناطق السورية املختلفة.

بتزايد الالجئين، أصبح لزاًما العمل على  تلبية الحاجات املتزايدة  وألن املبادرات الفردية ل تستطيع 
تعمل  التي  املنظمات  أو  الجمعيات  أكثر فاعلية؛ فنشأت  إلى أصحابه بطرق  الدعم  تنظيم أشكال وصول 
كوسيط بين املتبرعين واملحتاجين السوريين في تركيا أو في الداخل السوري في الشمال، لذلك تحولت هذه 
صت بموجب قانون الجمعيات التركي الصادر 

ّ
املبادرات الفردية والتطوعية إلى منظمات أو جمعيات، ُرخ

.2004

  

وقد اتصفت هذه املبادرات األولى بما يلي: )27(

)1)) ينظر: خرض السوطري، املجتمع املدين السوري، النشأة والرضورة، ص51-56.
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افية : العفوية والبعد عن الحتر
ً

أول

املدني  القطاع  في  العاملين  أغلب  جعل  السوري  املجتمع  عموم  من  غفلة  على  طرأ  الذي  الوضع  ألن 
يمارسون عملهم عفوًيا، وينظرون إلى الحترافية والستعانة بالخبرات بنوع من الالمبالة، في ظل عدم وجود 
رفاهية في الوقت يمتلكها املستصرخ ذو الحاجة املاسة ول من يتشوف لتلبية حاجته، واألهم عدم وجود 
خبرات سابقة في هذا املجال؛ فالسوريون لم يعرفوا منظمات املجتمع املدني في الفترة البعثية، وما عاصروه 
منها كانت منظمات تحت هيمنة السلطة، ولم يكن لها حضور حقيقي في حياة الناس، أو كانت منتديات 

كلت مع بداية عهد األسد البن ووئدت في مهدها.
ُ

ش

ثانًيا: البعد عن التخصص

فقد وجد املواطن نفسه فجأة بحاجة إلى أن يكون شخًصا متعدد املهام، فهو املتظاهر واملصور والصحفي 
واملفاوض واملسعف وموزع املعونة ومشرف اإليواء، وكل هذه الحتياجات ظهرت مًعا، ولذلك ق�سى الشباب 

الناشط في القطاع املدني فترة طويلة من نشاطهم من دون تخصص.

ا: ضعف التواصل بين مجموعات النشاط املدني
ً
ثالث

تبادل  املناطق األخرى، كان  في  املدني  النشاط  في كل منطقة، عن واقع  املدنيين  الناشطين  ُبعد  بسبب 
وسم  وجوده  إنكار  يمكن  ل  مناطقي  نزوع  ظهور  إلى  إضافة  األخطاء،  تكرار  في  وساهم  محدوًدا،  الخبرات 

العالقة بين الناشطين أحياًنا بسمة التنافس السلبي.

رابًعا: الفتقار إلى التنظيم

في  فرد  كل  مهمة  وتوضيح  الهيكلية،  وضوح  إلى  افتقرت  مدنًيا  الناشطة  املجموعات  أغلب  إن  حيث 
املجموعة، وآلية اتخاذ القرار، وتحديد الذي ينبغي أن يضطلع بمهمة العمل في حال تغيب الفرد املكلف به.

خامًسا: عدم وجود سلطة تنظم العمل املدني

وهو مشتق من ضعف الخبرات في هذا املجال التي يكرس ضعفها غياب ثقافة العمل املشترك أو روح 
الفريق بين العاملين؛ نتيجة لعدم وجود الخبرات السابقة في هذا املجال. 

إطار  في  تعمل  منظمة  ثالثين  من  تكون  الذي  املدني  املجتمع  منظمات  اتحاد  تأسس   ،2012 عام  في   
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واحد، وقد عده مؤسسوه أول تجمع ملنظمات املجتمع املدني السوري في تاريخ سورية الحديث، ثم توالى 
ظهور املنظمات األخرى، وزاد عددها وتنوعت اختصاصاتها )تربوية، إغاثية، سياسية، اقتصادية، وغيرها( 

وتطورت مهارات تنظيمها وإدارتها. 

وإضافة إلى هذه الثغرات في بنية املنظمات وجوانب القصور لدى العاملين فيها، فإن من املهم اإلشارة 
إلى تقلبات طرأت على العالقة بين املضيف التركي وبين املنظمات بدأت بتسهيالت كبيرة لعملها؛ استجابة 
للسياسة التركية الداعمة لثورة الشعب السوري، وعدم اللتفات إلى تقيدها الكامل بالقوانين التركية، ثم 
شهدت العالقة تغيًرا نوعًيا، عندما انتبه أصحاب القرار في تركيا إلى حجم التدفقات املالية الواردة إلى هذه 
2016، وهو فساد تجلى في ظهور فضيحة  املنظمات، وبعد أن فاحت رائحة الفساد الكبيرة في عملها عام 

لحقت بعض هذه املنظمات وتسببت في حظرها من طرف املانحين الدوليين.

الترخيص،  املنظمات، من حيث إجراءات  أكبر على عمل  التركية بفرض قيود  الحكومة  عندئذ، بدأت 
ن العاملين من أصحاب الجنسية 

ّ
ومن حيث فرض كوتا من العاملين األتراك في هذه املنظمات، وهو ما مك

التوريد، وتحول  املالي وقسم  القسم  الهيمنة على مفاصل مهمة فيها، مثل  املنظمات من  في بعض  التركية 
قسم منهم إلى جزء من شبكة الفساد الذي كان ادعاء محاربته علة وجودهم.

وقد نبه حجم األموال الكبير أيًضا منظمات مجتمع مدني تركية إلى الفرص التي تخلقها املأساة السورية، 
فدخلت بعض هذه املنظمات إلى حقل اإلغاثة، وصارت تنافس املنظمات السورية فيها.

ومن اآلثار املهمة للتشديد الذي فرضه الطرف التركي ما تسبب به فرض كوتا تحمل الجنسية التركية في 
املنظمات من لجوء بعض املنظمات إلى تفضيل حاملي الجنسية التركية من غير الخبراء على من ل يحملونها 

من ذوي الخبرة العالية؛ من أجل تلبية التوجه التركي، وهو ما أدى إلى إحداث أثر سلبي على نوعية العمل.
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ا-البنية التنظيمية واإلدارية لعينة منظمات املجتمع املدني السورية في تركيا 
ً
ثالث

من خالل املقابالت املعمقة التي أجراها فريق البحث، مع إداريين في منظمات العينة، كان واقع البنية 
التنظيمية واإلدارية التالي:

- مهام مجلس اإلدارة وسلطاته
ً

أول

مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنظمة وما عالقتها بمجلس اإلدارة. 1

مجلس  تعيين  مهمتها  عامة  هيئة  لديها  املدروسة  العينة  منظمات  من   %  80 نسبة  أن  الدراسة  بّينت 
20 % من منظمات العينة املدروسة سّوغت عدم  اإلدارة، ورسم السياسات العامة للمجلس، وأن نسبة 

وجود هيئة عامة في املنظمة، بصغر حجمها.   

الشكل 5: مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنظمة وعالقتها بمجلس اإلدارة

آلية اختيار مجلس اإلدارة. 2

أظهرت الدراسة أن نسبة 50 % من منظمات العينة املدروسة تختار مجلس إدارتها بالتوافق، وأن نسبة 
30 % تختاره بالتوافق والنتخاب. وقد تفردت شبكة املرأة السورية بأن  20 % تختاره بالنتخاب، ونسبة 
استبدلت بمفهوم مجلس اإلدارة مفهوم لجنة التنسيق واملتابعة، وهي لجنة منتخبة من املؤتمر العام الذي 

ُيعقد دورًيا. 
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الشكل 6: آليات اختيار مجلس اإلدارة

نسبة اإلناث والذكور في مجلس اإلدارة. 3

30 % من منظمات العينة املدروسة ليس في مجلس إدارتها إناث، و20 % من  بّينت نتائج الدراسة أن 
منظمات العينة طغت فيها نسبة الذكور، وكانت نسبة حضورهن قليلة، ولم تفرد 30 % من منظمات العينة 
حصة محددة لإلناث، بل جعلت هذه الحصة دالة للكفاءة املطلوبة، وفي %10 من منظمات العينة تقريًبا 
كانت النسبة متساوية، أما شبكة املرأة السورية )بنسبة %10(، بوصفها منظمة نسوية، فقد وصلت فيها 

نسبة اإلناث إلى 85 % من مجلس إدارتها. 

الشكل 7: نسبة الذكور إلى اإلناث في مجلس اإلدارة
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سياسة التفويض التي يتبعها مجلس اإلدارة. 4

إدارة  ملجلس  تفويض  سياسة  فيها  ليس  املدروسة  العينة  منظمات  من   %  20 أن  الدراسة  نتائج  بّينت 
املنظمة، وأن 70 % من منظمات العينة املدروسة لديها سياسة تفويض مكتوبة ملجلس إدارة هذه املنظمات، 
و10 % ل توجد فيها سياسة تفويض مكتوبة، لكن ثمة سياسة تفويض مطبقة وفعلية كروتين متفق عليه 

بين أعضاء مجلس إدارة املنظمة. 

الشكل 8: سياسة التفويض التي يتبعها مجلس اإلدارة

القيم واألهداف التي يضعها مجلس اإلدارة وآلية تطويرها. 5

بّينت نتائج الدراسة اتفاق جميع منظمات العينة املدروسة على أن مجلس اإلدارة هو الذي يضع القيم 
واألهداف، وهي نابعة من طبيعة عمل كل منظمة، وتختلف باختالفها. وقد كانت أهداف 40 % من منظمات 
العينة،  20 % من  العينة املدروسة متغيرة ومتبدلة، بحسب الظروف واألولويات واملتابعة والتقييم، وفي 

تضع الهيئة العامة القيم التي ل تخضع للتغيير. 

أما األهداف، فإن مجلس إدارة املنظمات املدروسة هو الذي يضع هذه األهداف، وهي تتغير باستمرار 
وفًقا لألولويات والظروف التي تفرض نفسها. وتنفرد منظمة )سيما( بأنها استعانت بخبراء استراتيجيين من 

أجل صياغة القيم. 

السياسات التي يتبعها مجلس اإلدارة من أجل تحديد املادية والبشرية. 6

أظهرت نتائج الدراسة أن مجلس اإلدارة، في 60 % من منظمات العينة، يضطلع بوضع السياسات املالية 
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 %  20 وأن  املنظمات،  خارج  من  متخصصون  السياسات  هذه  لها  يضع  منها   %  10 أن  وبينت  والبشرية، 
من منظمات العينة تضع السياسات املالية والبشرية فيها اإلدارة التنفيذية، وأخيًرا %10 توضع فيها هذه 

السياسات بشكل مشترك، بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

الشكل 9: إسهام مجلس اإلدارة في وضع السياسات املادية والبشرية

سياسة مجلس اإلدارة في اإلشراف على السياسات املالية. 7

مع  املالية،  السياسات  على  إدارتها  مجلس  يشرف  العينة  منظمات  من   %  30 أن  الدراسة  نتائج  بينت 
اإلدارة يشرف على سياستها  فإن مجلس  العينة  باقي منظمات  وأما  املنظمة،  بخبرات من خارج  الستعانة 
املالية، مع األخذ بالحسبان أن مجلس اإلدارة يتبع في ذلك معايير متنوعة استجابة ملعايير محلية ودولية، 

 عن معايير الشفافية.
ً

فضال

الشكل 10: سياسة مجلس اإلدارة في اإلشراف على السياسات املالية
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رسالة املنظمة وآلية تحديدها. 8

مجلس  املنظمة  رسالة  فيها  صاغ  قد  املدروسة  العينة  منظمات  من   %  50 أن  الدراسة  نتائج  بّينت 
إدارتها، وأن 30 % وضع رسالتها املؤسسون لهذه املنظمات، و 20 % من تلك املنظمات قد استعانت بخبراء 

استراتيجيين من خارج املنظمة. 

الشكل 11: رسالة املنظمة وآلية تحديدها

السياسات التي يتبعها مجلس اإلدارة من أجل تحسين صورة املنظمة. 9

 لوضع سياسة لتحسين صورة املنظمة، إذا 
ً

بّينت نتائج الدراسة أن 40 % من منظمات العينة ل تلقي بال
أصاب هذه الصورة ما يشوهها، بينما كانت 20 % منها فقط تهتم بهذا األمر، معتمدة في تحسين صورتها على 

اإلعالم، وكانت 40 % منها تعتمد في تحسين صورتها على اإلعالم والعالقات العامة. 

الشكل 12: سياسات مجلس اإلدارة في تحسين صورة املنظمة
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العالقة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 10

الدعم  كامل  فيها  اإلدارة  مجلس  يقّدم  املدروسة  العينة  منظمات  من   %  70 نسبة  أن  النتائج  بّينت 
20 % من  10 % منها يقدم دعًما جزئًيا، بينما اتسمت العالقة في  واملساندة لإلدارة التنفيذية، وأن نسبة 
هذه املنظمات، بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، بالتسلطية، ولوحظ فيها وجود رئيس مجلس اإلدارة 

أو أحد أعضاء املجلس بصفة مدير تنفيذي. 

الشكل 13: العالقة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

ثانًيا- التنظيم اإلداري  

الهيكل التنظيمي ملنظمات املجتمع املدني. 1

التنظيم اإلداري  العينة املدروسة تعتمد على  إلى أن األغلبية الساحقة من منظمات  الدراسة  توصلت 
الرأ�سي، وفق التراتبية املعروفة )هيئة عامة ثم مجلس إدارة ثم اإلدارة التنفيذية(، وبعض هذه املنظمات 
اعتمدت على التنظيم الرأ�سي األفقي: التنظيم الرأ�سي في عالقة اإلدارة التنفيذية بمجلس اإلدارة، والتنظيم 

األفقي في عالقة اإلدارة التنفيذية باإلدارات املتوسطة. 

آلية التنسيق بين الوحدات الداخلية وبين الوظائف في املنظمة. 2

بّينت الدراسة أن 50 % من منظمات العينة املدروسة لديها آلية تنسيق مكتوبة، ولجنة معينة لتسهيل 
عملية التنسيق فيها، وأن 20 % منها لديها آلية تنسيق متوسطة املستوى، لكنها غير مكتوبة، وإنما تعتمد 
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على الجتماع الدوري لتحقيق غايتها. وأن 30 % منها يتسم فيها مستوى التنسيق بالضعف، لقتصاره على 
التنسيق أثناء تنفيذ املشاريع. 

الشكل 14: آلية التنسيق بين الوحدات الداخلية وبين الوظائف في املنظمة

الدليل التنظيمي ملنظمات املجتمع املدني. 3

، يوضح العالقات بين 
ً

 تنظيمًيا شامال
ً

أظهرت نتائج الدراسة أن 50 % من منظمات العينة ل تملك دليال
الوحدات وشكل تدفق املعلومات بينها. أما من حيث معيار تقسيم اإلدارات، فكانت 40 % منها تتبنى معياًرا 

ا: وظيفًيا جغرافًيا، وهذا يعود إلى طبيعة خدمات املنظمة، أهي في منطقة جغرافية واحدة أم أكثر. 
ً
مشترك

ا - سياسة التخطيط
ً
ثالث

سياسة التخطيط الستراتيجي للمنظمات املجتمع املدني. 1

بّينت نتائج الدراسة أن 50 % من منظمات العينة ليس لديها سياسة تخطيط استراتيجي، إنما يقتصر 
إلى  لديها سياسة تخطيط استراتيجي، تستند  منها   % 10 البرامج، وأن  البعد الستراتيجي على أهداف  فيها 
لديها سياسة تخطيط  منها   % 10 إلى أطر منطقية، وأن  حّول 

ُ
ت وثائق  التنفيذية  منها اإلدارة  نظرية تشتق 

السوري.  املدني  املجتمع  ومستوى  املنظمة،  مستوى  مستويين:  على  وتقوم  هدف،  على  تعتمد  استراتيجي 
وأكدت 30 % من منظمات العينة أن لديها سياسة تخطيط استراتيجي تصوغها لجان مختصة اعتماًدا على 

استبانات ونقاشات معمقة.
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الشكل 15: سياسة التخطيط الستراتيجي ملنظمات املجتمع املدني

معوقات التخطيط الستراتيجي. 2

ا في معوقات 
ً
بّينت الدراسة أن 60 % من منظمات العينة تعّد الظروف األمنية والسياسية قاسًما مشترك

التخطيط الستراتيجي، وأن 20 % منها عزت ضعف التخطيط الستراتيجي لديها إلى ضعف الخبرة في مجال 
التخطيط. بينما عزت 70 % منها معوقات التخطيط الستراتيجي إلى نقص التمويل.

الخطط املرحلية وأهداف الخطة الستراتيجية. 3

أظهرت نتائج الدراسة أن 90 % من منظمات العينة تعاني حالة عدم تطابق بين الخطط املرحلية والخطة 
الستراتيجية لديها، وقد عزت سبب ذلك إلى الظروف األمنية والسياسية ونقص التمويل، بينما أكدت 10 

% من منظمات العينة توافق خططها املرحلة مع خطتها الستراتيجية. 
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الشكل 16: الخطط املرحلية وأهداف الخطة الستراتيجية

معوقات انسجام الخطط املرحلية مع الخطط الستراتيجية. 4

20 % من منظمات العينة يصل فيها مستوى النسجام بين الخطط املرحلية  بينت نتائج الدراسة أن 
والخطط الستراتيجية إلى مستوى جيد ويقصر عن األمثل، وقد عزت ذلك إلى صغر حجم املنظمة. وأكدت 
50 % من منظمات العينة أن قدرتها ممتازة في تحقيق هذا النسجام؛ بسبب وجود شبكة عالقات واسعة 
وتنوع وسائل الحصول على الدعم. بينما أكدت 30 % من منظمات العينة أن قدرتها متوسطة؛ بسبب صغر 

حجم املنظمة وظروف موضوعية خارجة عن إرادة املنظمة. 

رابًعا - قدرات املنظمة التنظيمية

القدرة على تعبئة املجتمع املحلي وتعزيز مشاركة الشباب. 1

العينة لديها قدرة على تعبئة املجتمع املحلي، ويعود ذلك  80 % من منظمات  الدراسة أن  نتائج  بينت 
إلى تنوع إستراتيجيات التواصل )ورشات العمل، ندوات، لقاءات، تدريبات استبانات(، وبينت أيًضا أن 70 
% منها لديها قدرة على تعزيز مشاركة الشباب؛ بسبب اعتماد بعضها على مشاركتهم التي تقتضيها طبيعة 
عدم  بسبب  الشباب؛  مشاركة  موضوع  في  القدرة  ضعف  تعاني  منها   %  20 وأن  املنظمة.  هذه  تخصص 

الهتمام بهذا املوضوع. 
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إدارة املوارد البشرية. 2

أظهرت نتائج الدراسة أن 50 % من منظمات العينة لديها مستوى متميز في إدارة املوارد البشرية؛ بسبب 
املوارد  في  متوسطة  خبرة  لديها  منها   %  10 وأن  املنظمات.  هذه  تمتلكها  التي  والتخصصية  التقنية  الخبرة 
البشرية؛ بسبب صغر حجم املنظمة، أو عدم وجود  في املوارد  40 % كانت قدرتها ضعيفة  البشرية، وأن 

الخبرة التخصصية أو كليهما.       

إدارة املشروعات. 3

أظهرت نتائج الدراسة أن 90 % من منظمات العينة لديها قدرة عالية في إدارة املشروعات؛ بسبب الخبرة 
العملية في تنفيذ املشروعات وتعدد مهام مدراء املشاريع، كما أظهرت أن 10 % منها لديها قدرة متوسطة؛ 

كونها منظمات صغيرة الحجم ومشاريعها قليلة ومحدودة. 

الشكل 17: القدرة على إدارة املشروعات

تقييم الحتياجات وتحليلها. 4

بينت نتائج الدراسة أن 60 % من منظمات العينة املدروسة لديها مستوى عال من التقويم، وتعتمد في 
ذلك على تلبية حاجة طويلة األجل مع الستجابة ملعايير املانحين، بينما كانت 30 % منها لديها قدرة عالية 
10 % منها لديها قدرة  في تقويم الحتياجات، لكنها تعتمد على الستجابة لحاجات املانحين فقط، وكانت 

متوسطة؛ وهذا يعود إلى اختصاص املنظمة الذي ل يتطلب البحث عن أثر بعيد املدى. 
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الشكل 18: تقييم الحتياجات وتحليلها

 تعزيز حقوق اإلنسان5. 

العينة ل يشكل لديها تعزيز حقوق اإلنسان أولوية؛ ألنها  30 % من منظمات  نتائج الدراسة أن  بّينت 
تعدها نتيجة حتمية ألنشطتها. وأن 70 % منها تجعل ذلك األمر على رأس أولوياتها، وتتبع نشاطات متعددة 

لتعزيزه، وهي تتنوع حسب اختصاصات كل منظمة. 

الشكل 19: تعزيز حقوق اإلنسان
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خامًسا - قدرات العاملين

برنامج بناء قدرات العاملين. 1

50 % من منظمات العينة لديها برنامج خاص ببناء القدرات للعاملين، وهو  أظهرت نتائج الدراسة أن 
ذو مستوى متميز، وهذا يعود إلى طبيعة عمل املنظمة، أو ألنها تعد بناء القدرات وسيلة أساسية لتحقيق 
أهدافها، وأن 10 % من النسبة السابقة لديها برنامج بناء قدرات بمستوى متميز، ولكن اللتزام به ضعيف؛ 
لبناء  برنامًجا خاًصا  تملك  العينة ل  50 % من منظمات  بينما كانت  البشرية،  املوارد  إدارة  بسبب ضعف 

القدرات، وإنما تعتمد في بنائها على الستعانة ببرامج بناء قدرات من خارج املنظمة وقت الحاجة.

مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات. 2

 %  30 نسبة  وأن  القرارات،  اتخاذ  في  العاملين  مشاركة  املدروسة  العينة  في  املوظفين  أداء  نتائج  تؤكد 
إلى الطبيعة التقنية التخصصية  املتبقية من منظمات العينة تعزو ضعف مشاركة العاملين في املشاركة 

للقرارات التي تتخذها املنظمة.

أما مشاركة املرأة، فقد كانت 30 % من هذه املنظمات ل تعطي أولوية للمساواة بين الجنسين، ونسبة 
20 % من هذه املنظمات املدروسة أعادت املسألة إلى الهتمام بالكفاءة، كأولوية على نسبة مشاركة املرأة، 
وكانت 50 % من املنظمات املدروسة تضع املساواة بين الجنسين كأولوية؛ إما ألن هذا من مبادئها األساسية، 

وإما استجابة لضغوط املانحين.

تطبيق النظام الداخلي في املنظمات. 3

إلى  النظر  الداخلي بشكل موحد، من دون  نظامها  تطّبق  املنظمات  90 % من  أن  الدراسة  نتائج  بّينت 
املكان الجغرافي، سواء أكان في تركيا أو في الداخل السوري، مع اختالفات قليلة تفرضها خصوصية البيئة 
أو خصوصية املكان، بينما امتلكت نسبة 10 % املتبقية نظامين داخليين مختلفين: أحدهما لتركيا واآلخر 

للداخل السوري.      
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الشكل 20: تطبيق النظام الداخلي في املنظمات

سياسة تقويم أداء املوظفين . 4

وأنها  املوظفين،  تقويم  أداء  سياسة  فيها  طبق 
ُ
ت ل  العينة  منظمات  من   %  30 أن  الدراسة  نتائج  بّينت 

تبقى كالًما نظرًيا إذا وجدت، وأن 10 % من هذه املنظمات لديها سياسة تقويم أداء واضحة تعتمد املعايير 
التقنية، وتبتعد قدر اإلمكان عن األحكام الشخصية غير املوضوعية، وأن 60 % منها لديها سياسة تقويم 

أداء مكتوبة في داخل املنظمة، ولكنها تحتاج إلى تطوير كي تبتعد عن األحكام الشخصية. 

الشكل 21: سياسة تقويم أداء املوظفين
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اقبة والتقويم والستدامة  سادًسا - سياسة املر

سياسة املراقبة والتقويم للمشاريع. 1

بّينت نتائج الدراسة أن 90 % من منظمات العينة لديها سياسة مراقبة وتقويم خاصة باملنظمة، وأن 50 
% من هذه املنظمات تضع سياسة تقييم ومراقبة استجابة لحاجات املنظمة ومعايير املانحين، وقد كانت 
نسبة 20 % من هذه املنظمات قد أكدت أنها تضع سياسة املراقبة والتقييم وفق معايير املانحين، كما بينت 
النتائج أن 20 % من هذه املنظمات تضع سياسة مراقبة وتقييم وفًقا لحاجات املنظمة، و10 % من هذه 

املنظمات ل يوجد لديها سياسة مراقبة وتقييم البتة. 

أما قياس األثر؛ فإن كل منظمات العينة قد اتبعت الوسائل نفسها في قياس أثر مشاريعها وهي: صندوق 
الشكاوى، الستبانات، اللقاءات وغير ها. 

فرص استمرار املشاريع ومعوقاتها. 2

80 % من منظمات العينة املدروسة لديها فرص استمرار كبيرة، وعزت ذلك  أكدت نتائج الدراسة أن 
إلى وجود سياسة طويلة األمد، وإلى وجود شبكة عالقات قوية وتسويق إلكتروني للمشروعات، وأيًضا إلى 
10 % من املنظمات املدروسة أن فرصة استمرار املشاريع غير كبيرة؛  بينما أكدت  تميزها في اختصاصها. 
بسبب عدم أولوية اختصاص املنظمة لدى املانحين، وعبرت 10 % من منظمات العينة عن امتالكها فرصة 

استمرار للمشاريع محدودة؛ بسبب نقص التمويل. 

الشكل 22: فرص استمرار املشاريع ومعوقاتها
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سابًعا - سياسة التمويل واإلنفاق والشراكة

استراتيجية املنظمات في الحصول على التمويل. 1

بينت نتائج الدراسة أن 90 % من املنظمات لها مصادر متعددة للتمويل، وأنها تتبع إستراتيجيات متعددة 
للحصول عليه: )مقترحات، تسويق إلكتروني، عالقات مع املانحين تبرعات داخلية وخارجية(. أما معوقات 
الحصول على التمويل فهي الظروف األمنية والسياسية املتبدلة، وهناك 20 % من منظمات العينة املدروسة 

تضيف إلى ذلك عدم أولوية اختصاصها بالنسبة للمانحين )منظمة تعليم بال حدود، وحراس الطفولة(.   

نظام اإلنفاق وأنظمة الرقابة ومشاكلها. 2

أظهرت نتائج الدراسة أن 40 % من منظمات العينة ل تملك سياسة إنفاق، وتقتصر سياسة اإلنفاق 
أو  املنظمة،  حجم  لصغر  يعود  وهذا  مراقبة؛  نظام  لديها  يوجد  ل  وكذلك  املشروعات،  إنفاق  على  لديها 
لعدم الكثرات بهذه املسألة. وهناك نسبة 60 % من املنظمات يوجد لديها سياسة إنفاق مكتوبة ومتعددة 

املستويات، أولها من داخل املنظمة، وثانيها تركية سنوية، وثالثها تضعها شركات دولية مختصة.  

الشكل 23: نظام اإلنفاق وأنظمة الرقابة

قدرة املنظمات على بناء الشراكات. 3

بينت النتائج أن 40 % من منظمات العينة امتلكت قدرة ضعيفة في بناء شراكات مع املنظمات األخرى؛ 
بسبب طبيعة تخصص املنظمات الذي يقل عدد املنظمات العاملة فيه، أو بسبب صغر حجم هذه املنظمة، 
في  عالية  قدرة  لديها  املنظمات  هذه  من   %  60 وكانت  الرتهان.  وعدم  الستقاللية  على  الحرص  بسبب  أو 
بناء شراكات قوية؛ بسبب امتالكها الكفاءة التقنية الالزمة. ويعوق قدرتها هذه على التحقق الكامل أحياًنا 

قوانين البلد الذي تعمل فيه هذه املنظمات. 
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الشكل 24: القدرة على بناء الشراكات

رابًعا- إنجازات منظمات املجتمع املدني السورية في تركيا أو الداخل السوري 

منظمة اليوم التالي 

متابعة إصدارات منظمة اليوم التالي تشير إلى اهتمامات بأبحاث سياسية، وهذا عرض موجز لها:)28(

هواجس السلم األهلي في خرائط قلقة: وهي دراسة عنيت برصد التوترات املجتمعية، في شمال وشمال 
شرق سورية، ومحاولة معرفة اتجاهات السكان في هذه املناطق التي تتميز بتداخل عربي كردي، وبالتحديد 

في الرقة وعفرين ومنبج والحسكة.

وقد خلصت الدراسة إلى أن أغلب املستجيبين يستشعرون خطًرا يهدد السلم األهلي، في مناطق الدراسة 
الواحدة. كما  املنطقة  في  الثنية  التباينات  أكبر من  العينة  الكلية على مستوى  التباينات  أن  وإلى  األربعة، 

)8)) - ملزيد من االطالع، انظر: 

https://tda-sy.org/%d8%a1%d(%81%d8%a1%d8%b5%d8%af%d8%a1%d8%b(%d8%a1%d8%aa/?lang=ar    

https://tda-sy.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/?lang=ar
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خلصت إلى أن عوامل تهديد السلم األهلي في نظر نصف املستجيبين تقريًبا هي: انتشار السالح، وضعف 
ثقافة حقوق اإلنسان، وعدم وجود قانون ملحاسبة املسيئين.

إلى  التعرف  إلى  هدف  العودة،  في تركيا حول قضية  السوريين  توجهات  ومن اإلصدارات، مسح حول 
أبرز اتجاهات الالجئين السوريين في تركيا، من خالل اإلجابة عن جملة من األسئلة من أهمها: إلى أي درجة 
ما زالت آمال الالجئين بالعودة حية بين الالجئين، بعد تسع سنوات على بدء توافدهم إلى تركيا؟ وما أبرز 
العوامل املؤثرة في الرغبة في العودة؟ واقع حياة الالجئين في تركيا، أو تطورات األوضاع في سورية، أو العوامل 
السياسية  الناحية  من  الالجئون  بها  ير�سى  التي  العودة  مالمح  عن  وسؤال  لالجئين.  والشخصية  الفردية 

واألمنية والقتصادية.

وقد خلص املسح إلى نتائج من أهمها: ارتباط عودة الالجئين الطوعية بتغير الظرف السيا�سي في سورية 
بالدرجة األولى، وامتناع تحقق عملية دمج الالجئين السوريين في املجتمع التركي إل بتوفير فرص عمل لهم 

لكسب قوت يومهم وإزالة العقبات القانونية أمام ذلك.

وهناك مسح تضمنه تقرير صدر عام 2019، بعنوان: أحوال الضحايا وتوجهاتهم بخصوص املحاسبة 
مختلف  من  مورست  التي  العتداءات  ضحايا  أحوال  إلى  التعّرف  إلى  املسح  هدف  وقد  والتعويضات، 
التقرير  نتائج  أظهرت  وقد  والتعويضات،  املحاسبة  بخصوص  توجهاتهم  وفهم  في سورية،  املسلحة  القوى 
أن معاناة النساء النفسية مماثلة ملعاناة الرجال، وأن نسبة قليلة تتلقى املساعدات التي تحتاج إليها وهي 
غالًبا مساعدات مادية، أما املساعدات النفسية فهي شبه غائبة، وأما القانونية فهي غير موجودة إل في 
حالت استثنائية. أما توجهات الضحايا بخصوص املحاسبة والتعويضات، فقد أظهر التقرير أنها متنوعة 
بين توجهات متشددة تطالب بالعقاب من دون محاكمة، وبين نسيان املا�سي وفتح صفحة جديدة، وبين 

مطالبات بتعويضات تتناسب مع حالة الضحية وطبيعة العتداء. 

لناجيات  الذاكرة الشفوية  الهامش  املهمة، كتاب بعنوان: “كي ل أكون على   ومن إصدارات املنظمة 
سوريات من العتقال”، صدر عام 2019، ووثق سردية إحدى عشرة امرأة ناجية من العتقال، وقد اعتمد 
التاريخ الشفوي الذي يحتفي بالتجارب الشخصية ومحاولة نقلها من الهامش إلى املركز؛ من أجل تحدي 

عالقات القوة وهياكل السلطة في املجتمع والسعي إلى تغييرها.

وهناك بحث صادر أيًضا عام 2019، بعنوان “عندما تنعدم خيارات البقاء أو العودة: التهجير الجماعي 
2016 و2018،  ز على قصص النزوح القسري التي حدثت بين عامي 

ّ
وفق اتفاقات املصالحة وتبعاته”، رك

إدلب،  إلى  سورية  في  مختلفة  مناطق  من  الحافالت  بواسطة  شخص   200.000 من  أكثر  ترحيل  تم  حيث 
بعد إبرام اتفاقيات املصالحة. وقد هدف البحث إلى توفير قاعدة بيانات آللف النازحين داخلًيا، وتوثيق 
قصصهم وتطلعاتهم املستقبلية، كي تتمكن األطراف املعنية املحلية والدولية من فهم سياق النزوح الداخلي، 
ومن ثم التمكن من إعداد ملفات التقا�سي، أو إنشاء آليات للتعويض أو الجبر، أو دمج شهادات الضحايا 

من أجل رسم صورة كاملة عن معاناة النازحين.
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ومن إصدارات )اليوم التالي(: تقرير العدالة النتقالية الحساسة للجندر في سورية، وهو بحث للباحثة 
لمى قنوت، صدر عن منظمة اليوم التالي في أيلول/ سبتمبر 2019، وتقول الباحثة محددة الهدف منه إنها 
ومنظمات  اإلنسان  حقوق  منظمات  تقارير  في  للجرائم،  الجندري  األثر  غياب  في  متمثلة  ثغرة  سد  تحاول 
العدالة النتقالية. وقد خلص البحث إلى أسباب عديدة لضعف البعد الجندري لدى املنظمات السورية 

التي تعمل على مسارات العدالة النتقالية، منها:

ضعف تمثيل املنظمات النسوية مع املنظمات العاملة على مسار بناء العدالة النتقالية. 	
ضعف مشاركة الحقوقيات ضمن منظمات حقوق اإلنسان املعنية بمسار العدالة النتقالية. 	
عدم وجود النساء في مراكز صنع القرار في منظمات حقوق اإلنسان. 	
والجرائم  	 النتهاكات  بتوثيق  القانونية  باألطر  املتعلقة  القانونية  األطر  في  معرفية  فجوات  وجود 

املتعلقة بقضايا الجندر.

وخرج البحث بمجموعة من التوصيات من أهمها:

بين  	 املساواة  في سياساتها وأنشطتها وتحقيق  املنظمة من أجل دمجه  في كل هياكل  الجندر  إدراج 
الجنسين.

عناصرها  	 ضمن  من  والنتهاكات،  للجريمة  الجندري  األثر  إلدماج  متكاملة  استراتيجية  صياغة 
تشكيل مجلس أمناء تكون عضويته من رجال ونساء مهتمين ومهتمات ببناء سورية ديمقراطية.

ومن األبحاث املهمة التي أنجزتها املنظمة البحث املتعلق باملشكلة العقارية وتداعياتها على حقوق امللكية 
10، ومعرفة  القانون رقم  العقارية وخاصة  إلى تقديم شرح مفصل للمشكلة  في سورية، وهو بحث هدف 
أسبابه ومخاطر تطبيقه وعالقته باملشكلة العقارية في سورية، ومن ثم شرح أحكامه ومواطن الخلل فيه، 

وسبل التغلب على تداعياته.

ومن ضمن اإلصدارات املهمة للمنظمة، استطالع أجري عام 2017 بعنوان: أي دستور تحتاج سورية؟ 
وقد هدف إلى اإلجابة عن سؤالين: ما الذي يريده السوريون للمرحلة النتقالية؟ وأي دستور تحتاج سورية؟

وقد خرج البحث بخالصة وتوصيات: بالنسبة إلى دستور املرحلة النتقالية، ل يدخل الدستور ضمن 
األولويات الرئيسة للسوريين، حيث إن أولوياتهم هي وقف إطالق النار وإطالق سراح املعتقلين. كما رفض 
املستجيبون فكرة وجود دستور دائم للمرحلة النتقالية، وعّبروا عن رغبتهم في دستور مؤقت لهذه املرحلة، 
وبناء عليه أو�سى البحث املجتمع الدولي والدول الراعية ملفاوضات جنيف بالتركيز على القضايا التي تشغل 

بال السوريين والوصول إلى دستور مؤقت أو إعالن دستوري. 

وملنظمة )اليوم التالي( مجموعة كبيرة من النشاطات من ضمنها:

سر 
ُ
األ من  كبيًرا  عدًدا  شملت   ،

ً
سؤال  140 من  استبانة  تضمن  الذي  القسري  التهجير  توثيق  مشروع 
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األطراف  وتحديد  الحالية  والظروف  وراءهم  تركوها  التي  املمتلكات  حول  دقيقة  معلومات  لجمع  السورية 
املسؤولة عن نزوحهم، وأكبر التحديات التي تواجه املجتمعات املضيفة.

العتقال،  الناجيات من  النتهاكات بحق  لتوثيق  الذي تضمن ورشة  الناجيات من العتقال  ومشروع 
وورشة تدريبية على مبادئ املناصرة للناجيات من العتقال.

قبيل  من  مختلفة،  دول  وفي  سورية  داخل  عديدة  مواضيع  حول  حوارية  جلسات  في  املنظمة  وتشارك 
في  للسالم  بازل  مؤتمر  هامش  على  حوارية  وجلسات  الشخصية،  األحوال  قانون  حول  حوارية  جلسات 

سويسرا حول مفهوم املجتمع املدني، وجلسات حوارية حول مآل العملية السياسية في سورية في هولندا.

إلى حفظ وحماية سجالت  الذي يهدف  الرسمية  الوثائق  املهمة، مشروع حفظ  املنظمة  ومن نشاطات 
املهجرين قسًرا والالجئين السوريين من الدمار أو الضياع أو التالعب.

وتصدر املنظمة نشرات دورية بنشاطاتها)29(.

منظمة قدرة 

وفيما يلي نماذج من مشاريع منظمة قدرة:)30(

مشروع مسرح الدمى الذكية: وهو مشروع يندرج تحت قطاع سبل العيش، بادرت إليه إحدى السيدات  	
 للبرمجة من قبل املستخدم لتحريك الدمى، وحصلت على 

ً
من رائدات األعمال التي صممت روبوًتا قابال

86%d8%a1/?%https://tda-sy.org/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a1%d8%b(%d( انظر عىل موقع املنظمة القسم الخاص بالنرشات - ((((

  lang=ar

    http://www.kudra.org/ar/Programs/Details/1:31) - للمزيد، انظر(

https://tda-sy.org/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7/?lang=ar
https://tda-sy.org/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7/?lang=ar
https://tda-sy.org/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7/?lang=ar
http://www.kudra.org/ar/Programs/Details/4
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منحة الظروف، من منظمة )قدرة( للمشاركة في برنامج ستارت، وعلى حزمة التدريبات الكاملة لريادة 
األعمال الحترافية.

تحت  	 يندرج  مشروع  وهو  التعليمي:  الروبوت  استخدام  عبر  لألطفال  الحياة  مهارات  تدريب  مشروع 
مشروع »احموا حقي في التعليم«، حيث تقوم منظمة )قدرة( بتقديم تدريبات مهارات الحياة عبر تقنية 
الروبوت التعليمي ألكثر من 4600 طالب وطالبة، من مرحلة التعليم األسا�سي في محافظتي حلب وإدلب.

م املتميز: وهو يقوم على تكامل الخصائص املعرفية املهنية والتقنية مع املبادئ الشخصية  	
ّ
مشروع املعل

التي ستكون عوًنا للمعلمين في تحسين أدائهم وإيصال رسالتهم في بناء جيل املستقبل، رغم كل الظروف.
بالشراكة مع منظمة فيلد  	 الناشئة: وهو برنامج أطلقته منظمة )قدرة(  1( للمشاريع  برنامج )ستارت 

البتكار  ثقافة  ومن  الناشئة  املشاريع  في  العمل  من  الشباب  تمكين  إلى  يهدف  نوعي  برنامج  وهو  ريدي، 
تم  حيث  الحديثة،  والقتصادات  العيش  سبل  مجال  في  التدريبية  البرامج  أهم  من  الجتماعي، وُيعّد 
ز، يتعلم فيه 

ّ
ا من مختلف الختصاصات العلمية والعملية، ضمن برنامج تدريبي مرك

ً
مشارك انتقاء 20 

املشاركون كيفية تحويل األفكار إلى مشاريع ناشئة ونماذج أولية قابلة لالختبار.

منظمة وطن 

يتركز عمل وطن في تركيا )غازي عينتاب وأنقرة( وفي سورية في األصل في )إدلب وريفها، ريف دمشق، درعا، 
ريف حماة، ريف حمص(. ومما يميز وطن التنوع الواسع في برامجها التي تصنف بحسب موقع املنظمة في:

التعليم

بدأ برنامج التعليم في حزيران/ يونيو 2012 عن طريق دعم 800 طالب في سورية و100 طالب في تركيا، من 
خالل تزويدهم بالتعليم الرسمي والصفوف اللتحاقية، باإلضافة إلى خدمات الدعم النف�سي، ثم توسعت 
350 طالًبا من الالجئين السوريين،  لـ  التعليم الرسمي  في منطقة عكار، حيث قدم  لبنان  في  للعمل  )وطن( 
قّدمت  حمص  في  مدرسة  افتتحت  سورية  وفي  السايكودراما،  مركز  طريق  عن  طرابلس،  في  طالب  و200 
ازداد عدد  السوريين، وقد  ازدياد احتياجات  نتيجة  البرنامج؛  2015 توسع عمل  وفي  750 طالًبا،  لـ  الدعم 
املستفيدين ليصبح أكثر من 32.566 استفادوا من خدمات التعليم الرسمي والبرامج الصيفية، كما توسعت 
 من إدلب وحلب وتركيا، وفي 2016 ازداد عدد املستفيدين 

ً
الرقعة الجغرافية التي يغطيها البرنامج لتشمل كال

ليصبح أكثر من 33.060 في األرياف الشمالية والجنوبية ملدينة إدلب، والريف الشمالي ملدينة حلب، وفي عام 
2017 -وهو آخر عام مذكور في موقع املنظمة بخصوص برنامج التعليم- أصبح عدد املستفيدين 16.000 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

69

من الذين تقدم لهم حزم خدمات متكاملة )تعليم رسمي، تعليم غير رسمي، برامج صيفية، أنشطة ترفيهية، 
حمالت تطوعية، منح، دعم نف�سي(.

برنامج الحماية

وكالة  مع  بالشتراك  لبنان،  طرابلس  في  الالجئين  لألطفال   2012 عام  النف�سي  العالج  بتقديم  بدأ  وقد 
الوليات املتحدة للتنمية الدولية، من خالل مكتب املبادرات النتقالية، واستمر البرنامج في حتى عام 2013، 

في دعم 3000 يتيم.

برنامج األمن الغذائي وسبل العيش

2012، من قبل برنامج األمن الغذائي الذي أسفر عن توزيع  وقد بدأ أول مشروع في هذا البرنامج عام 
3800 سلة غذائية، في حمص وحماة وحلب وريف دمشق ودير الزور، ملساعدة 22.400 مستفيد. وبفضل 
التنفيذ الناجح والحتياجات العاجلة، عملت )وطن( في العام نفسه على دعم املخابز وتوفير 210 أطنان من 
الدقيق في دير الزور، بالتعاون مع منظمة رحمة الدولية. وقد وسع البرنامج نطاق التركيز، ليشمل نتائج أكثر 
استدامة على املدى الطويل، كزراعة املحاصيل الستراتيجية، وأدوات الزراعة والخدمات الزراعية لدعم 

الثروة الحيوانية.

برنامج دعم املجتمع املدني

بدأ العمل في هذا البرنامج باكًرا في املؤتمر األول، الذي أقيم في كانون األول/ ديسمبر 2011، وقد ضم 
مؤتمر  أقيم  ثم  املنظمة.  أساس  على  للعمل  )وطن(  أعضاء  من  عضًوا  و250  ناشئة،  مؤسسة  خمسين 
وطن السنوي الثاني، في حزيران/ يونيو 2016، بحضور ضيوف ومتحدثين رئيسيين، باإلضافة إلى ضيوف 
 عن بناء قدرات املشاركين على 

ً
الشرف. وأقيمت 12 ورشة عمل، بهدف صياغة استراتيجية )وطن(، فضال

 ،2016 2013، عقدت أول حلقة عمل لبناء قدرات قادة املجتمع املدني، وفي عام  أداء أدوارهم. وفي عام 
توسع البرنامج إلى برنامج شامل ملعالجة العديد من املجالت، ومن ذلك املناصرة وكتابة مقترحات املشاريع.

البرنامج الطبي 

وهو برنامج يعمل على الحد من الوفيات وانتشار األمراض، ويقدم الدعم املستدام للمرافق الطبية، 
التشغيلية  والتكاليف  الطبي  املجال  في  العاملين  مرتبات  تغطية  خالل  من  الطارئة  للحالت  والستجابة 

 عن إعادة تأهيل املراكز املتأثرة بالحرب.
ً

واألدوية والسفر واملواد الستهالكية، فضال

برنامج املأوى واملواد غير الغذائية

أطلق أول برنامج غير غذائي في نهاية عام 2012، نتيجة التبرعات التي جمعت، وقد وزع في هذه املرة 3000 
بطانية، و10000 كيس للنوم للنازحين. وبالتزامن مع هذا املشروع، واصلت )وطن( توزيع 4000 بطانية في 20 
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ا 
ً
منطقة في طرابلس لبنان، ملساعدة الالجئين. وقد قطع برنامج املأوى واملواد غير الغذائية في )وطن( شوط

 منذ عام 2016، وتوسع عام 2017 إلى العمل في ريف إدلب، حيث وزع 10.000 مجموعة طوارئ، مثل 
ً

طويال
 متضرًرا، 

ً
البطانيات وأدوات املطبخ والقطن، على النازحين الجدد. ويجري العمل على إعادة تأهيل 550 منزل

في معرة النعمان ومعر شمشة وكفرنوران وكفرعويد وحاس وكفر روما في ريف إدلب.

برنامج املياه واإلصحاح

قدم  حيث   ،2013 نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  الصحية،  والنظافة  واإلصحاح  للمياه  برنامج  أول  نفذ 
املساعدة اإلنسانية إلى النازحين داخلًيا وإلى األسر املشردة. وكانت عمليات التوزيع في قضاء الكسرة - دير 
الزور التي شملت توزيع 2500 فلتر مياه، و2500 مجموعة من لوازم النظافة، و200.000 من أقراص الكلورة، 
و6600 علبة ماء. وقد مّول هذه التوزيعات املجلس النرويجي لالجئين. وقد أفاد من هذه املساعدات 3300 
أسرة، واستخدمت كأساس ملخصصات ناجحة أخرى على نطاق أوسع بكثير. في عام 2016، وسعت )وطن( 
أكتد؛  منظمة  مع  النعمان،  معرة  في  الصحي  للصرف  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  طريق  عن  عملها  نطاق 
9 كم(، مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.  وخط الليشمانيا، بين أريحا وبنش )الذي يمتد إلى أكثر من 
ويعمل برنامج املياه واإلصحاح والنهوض بالنظافة الصحية أيًضا على إعادة تأهيل محطات املياه في أكثر من 

20 موقًعا، مثل حلب والحسكة وإدلب، بالشراكة مع منظمة )كير( و)أكتيد( و)وورد فيجين( و)يونيسف(.

برنامج التمكين القتصادي

في  املنهي  التدريب  توفير  يتألف من  2013، وهو  عام  في  القتصادي  التمكين  لبرامج  األول  املشروع  نفذ 
مجال النجارة، وتم تنفيذه في ريف إدلب، حيث إن النجارة هي تجارة حرفية، ونتيجة لهذا التدريب تم إنشاء 

فرص مستقبلية لـ 250 شخًصا.

شبكة )وطن(

 « اسم:  تحت  الربحية،  وغير  الحكومية  غير  السورية  املدنية  املنظمات  من  مجموعة  )وطن(  تحتضن   
شبكة وطن«، تعمل في املجالت اإلنسانية واإلنمائية داخل سورية وخارجها.

تنشر )وطن( على موقعها تقارير شهرية عن نشاطاتها وفعالياتها.
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منظمة سيما “الرابطة الطبية للمغتربين السوريين”

تصنف مشاريع )سيما( إلى األصناف اآلتية:)31)

وهي ستة مشاٍف منتشرة في املناطق املحررة: مشفى الفارابي التخص�سي، مشفى  	 املشافي الجراحية: 
اإلسعافية،  إدلب  منظومة  حسينو،  وسيم  مشفى  التخص�سي،  الجراحي  مشفى  التخص�سي،  اإلخاء 

مشفى معاذ أبو مهدي. 
الرعاية الصحية األولية: تدعم )سيما( شبكة واسعة من مرافق الرعاية الصحية األولية في الشمال  	

)الصحة  مجالت  وتغطي  األولية،  الصحية  الرعاية  لخدمات  األساسية  الحزمة  تطبق  التي  السوري، 
اإلنجابية، صحة الطفل، الصحة النفسية والدعم النف�سي، األمراض السارية وغير السارية، التغذية 
ميدان  مركز  املحررة:  املناطق  في  منتشرة  مراكز  ستة  هي  الصحية:  )سيما(  ومراكز  واللقاحات(. 

اكبس، مركز الشيخ يوسف، العيادة املتنقلة، مركز الدانا، مركز بكسريا، عيادة األسنان املتنقلة.
املشاريع التخصصية: من أهمها مراكز غسيل الكلية، ومراكز العالج الفيزيائي، واألطراف الصناعية. 	
املعدات  	 صيانة  خدمات  توفير  في  مهمته  وتتمثل   ،2013 عام  افتتح  الذي  الطبية:  الهندسة  مكتب 

الطبية لجميع املرافق الصحية في الشمال السوري، ويغطي املكتب الهند�سي 4 محافظات هي: )حلب، 
حماة، الالذقية، إدلب(، ويعمل في كل املرافق الصحية التي تحتاج إلى خدماته )صيانة، تركيب، تدريب، 

كشف(.
جسر  	 مشفى  املنظمة:  نشاط  مناطق  بحسب  املشاريع،  من  نسبًيا  كبير  عدد  وهي  املنفذة:  املشاريع 

الشغور، املخبر املركزي في الغوطة الشرقية، مركز السالم لالتصالت، أكاديمية شام للعلوم الطبية، 
مركز الشفاء، مشفى زملكا، مركز إنخل، مركز املليحة الشرقية، مركز نبض الحياة، مشفى نصيب، 
مشفى  اإلسعافية،  حماة  ريف  منظومة  معلة،  تير  مشفى  كفرلها،  مشفى  الجراحي،  تلبيسة  مشفى 

أسامة أبلق، مشفى كيوان.
دورات  	 يقدم  الذي  القسم  وهو  يبدو،  كما  خاصة،  عناية  به  املنظمة  تعنى  والتدريب:  التعليم  قسم 

لرفع سوية الكوادر كما ذكرنا، ومنها: دورات تأسيس لفنيي التخدير، دورات في اإلنعاش القلبي الرئوي، 
دورات تأسيسية في التمريض، دورات في دعم الحياة املتقدم عند األطفال، دورات في إنعاش الوليد.

ومن مشاريع قسم التعليم والتدريب الطبي: 	
	.أكاديمية العلوم الصحية في ريف إدلب
	.أكاديمية شام الطبية في ريف دمشق
	 .املعهد التقاني الطبي في ريف الالذقية

(3(( - https//:www.sema-sy.org#/ 

https://www.sema-sy.org/
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وحدة تنسيق الدعم 

أهم مشاريعها:)32(

بين 	 السوري  الشباب  كل  يستهدف  وهو  )إصرار(:  تركيا  في  السوري  الشباب  توظيف   مشروع 
طبيعة  أو  اإلقامة،  مكان  العلمي،  التحصيل  عن  النظر  بغض  تركيا،  في  املوجودين  عاًما،   35  –  18
الوثائق الثبوتية التي يحملها أحدهم، وهو مشروع تعمل عليه الوحدة، بالتعاون مع عدد من املنظمات 

منها صندوق قطر للتنمية، ومؤسسات أخرى سورية وتركية.

اتخاذ  	 لتمكين  الجودة،  عالية  بيانات  تقّدم   ،2012 عام  نهاية  أسست  وحدة  وهي  املعلومات:  إدارة 
قرارات أفضل في سورية ضمن القطاعات اإلنسانية ومجالت إعادة الستقرار والتنمية. كما تضطلع 

وحدة إدارة املعلومات بمهمة جمع البيانات وإصدار التقارير بطريقة مبتكرة وفعالة.

إدارة املشاريع: ثمة ثالثة أنواع من املشاريع تشتغل عليها الوحدة: 	
مشروع معّد بناء على تقويم احتياج من قبل برامج وأقسام الوحدة.	 
مشروع معّد بناء على احتياج مقدم من قبل جهة محلية.	 
مشروع معّد بناء على طلب مقترحات مشاريع عند وجود منحة مالية. 	 

اقبة والتقويم: يعمل على تزويد أصحاب املصلحة بمعلومات مفصلة في وقت مبكر، عن  	 برنامج املر
التقّدم أو التأخر الحاصل ألنشطة املشروع املقرة ضمن الخطة والجاري تنفيذها. ويهدف كذلك إلى 
التحديد  هذا  عبر  نهم 

ّ
فيمك املحدد،  الزمني  املخطط  وفق  املطلوبة  النتائج  إلى  التوصل  قيمة  تحديد 

من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح حالت التقصير في أسرع وقت ممكن، واستكشاف األخطاء ملنع 
تكرارها، وتأكيد وتعزيز آليات ناجحة للمشاريع الحالية واملستقبلية.

املناصرة: ولها قسم خاص تتكون منتجاته من: تقارير طارئة تعكس قضية إنسانية معينة أو قضية  	
عامة مثل تقرير سد الفرات، ومواد مرئية لتقارير تصدر من باقي البرامج واألقسام، مثل فيديو سد 
الوحدة، مثل  وأقسام  برامج  تقارير ومنشورات وبوسترات لصالح  الطبقة، وتصميم  الفرات وحصار 
منشورات التحريك املجتمعي لحملة اللقاح، وتنظيم مؤتمرات صحفية مثل مؤتمر سد الفرات وحصار 
الطبقة، واملساهمة في تنظيم ورش العمل كورشة حقوق املهجرين والالجئين، وتنظيم مؤتمرات وندوات 
ومحاضرات، مثل مؤتمر آليات التعاون والتنسيق بين الحكومة السورية املؤقتة ووحدة تنسيق الدعم 

ومجالس املحافظات.
بناء القدرات: وتنحصر مهامه وأنشطته الرئيسة في: البحث والتدريب، بناء قدرة الشركاء على مفاهيم  	

 #/https://www.acu-sy.org :3) - للمزيد، انظر((

https://www.acu-sy.org/
https://www.acu-sy.org/
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تقويم الحتياج وتحديد األولويات، وتعزيز مفاهيم الحترافية وتطبيق املعايير الدولية في تنفيذ األعمال 
اإلدارية والفنية. 

كما تصدر املنظمة أنواًعا عدة من التقارير: )33)

تقارير إدارة املعلومات، تقارير املناصرة. 	 
تقارير الترصد الوبائي.	 
تقارير اللقاح. 	 
تقارير األمن الغذائي.	 

ويحوي موقع الوحدة على أنواع مختلفة من الخرائط التفاعلية منها: )34)

الخرائط التفاعلية لحالة الطرق واملعابر.	 
املدارس في مخيمات الشمال السوري.	 
املخابز في سورية.	 

 /reports-acu/org.sy-acu.www//:https :33) - لالطالع على مزيد من التفاصيل عن تقارير املنظمة انظر(

)31) - لالطالع على مزيد من التفاصيل حول الخرائط انظر الرابط السابق.

https://www.acu-sy.org/acu-reports/
https://www.acu-sy.org/acu-reports/
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شبكة املرأة السورية

منظمة  مع  بالتعاون  نجز 
ُ
أ وقد  للمرأة،  السيا�سي  التمكين  الشبكة مشروُع  مشاريع  أهم  من  يكون  ربما 

أخرى، وتضمن إنجازه عقد ورشات عدة عنيت كل ورشة بموضوع محدد.

يعنى  سورية”،  “نساء  عنوان:  تحت  ونشاط  املعتقالت  بخصوص  حمالت  شكل  على   
ٌ
نشاط وللشبكة 

بالتعريف بنساء سوريات يبدعن في مجالت مختلفة أو بشرح معاناتهن وتضحياتهن في الثورة.

تصدر الشبكة أيًضا مواد وتقارير محورها األسا�سي املرأة، وإن كانت تقارب هذا املحور بطرق متنوعة، 
فهناك مواد عن التعليم من قبيل مادة بعنوان: “إدلب والتعليم عن بعد في ظل كورونا”، ومادة عن موضوع 
انتهاكات جديدة  بأنواع  تتعلق  النسوي”. ومواد  الفاقد  في  باملرأة بعنوان: “رياض األطفال ودورها  ذي صلة 
من  السوريات  زواج  “كوارث  وريفها”،  إدلب  في  للطفولة  انتهاك  القاصرات  “زواج  قبيل:  من  املرأة  لحقوق 
مقاتلين أجانب”. كما تعقد الشبكة جلسات ملناقشة أبحاث من قبيل الجلسة التي عقدت ملناقشة بحث 

بعنوان: “تغير األدوار الجتماعية للمرأة خالل النزاع املسلح”.
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املنتدى السوري

يمكن رصد إنجازات املنتدى بإلقاء نظرة سريعة على برامجه التي تضم:

برنامج اإلغاثة والتنمية: الذي أنجز منذ التأسيس حتى نهاية عام 2019 أربعمئة وثالثة مشاريع بقيمة  	
تتجاوز مئتي مليون دولر، وهو يتضمن:

الالزمة 	  الرئيسة  باملدخالت  مزارًعا   3300 من  أكثر  دعم  يأتي:  ما  أنجز  الذي  الغذائي  األمن 
مربيي  من  مستفيد   2400 من  ألكثر  التقنية  والتدريبات  البيطرية  الرعاية  تقديم  للزراعة، 
املوا�سي،  تربية  في  توعية  حمالت  وإقامة  مخابر   3 وتجهيز  بيطرية  عيادة   2 تأسيس  املوا�سي، 
مقابل  النقد  برنامج  ضمن  امرأة   500 دعم  الصغيرة،  التجارية  للمشاريع  منحة   174 تقديم 
الغذائي  التصنيع  مشروع  خالل  من  امرأة   65 دعم  املختلفة،  الزراعية  املشاريع  في  العمل 
ملنتجات الخضار واللبان، تدريب 1000 مزارع على أفضل املمارسات لزراعة الزيتون وإنتاجه 

وتسويقه. وقد بلغ عدد املستفيدين من برنامج األمن الغذائي حوالي 882 ألف مستفيد.
اإليواء واملواد غير الغذائية: إعادة تأهيل 15 مركز إيواء جماعي لألسر النازحة، توفير سالل 	 

تشمل مواد وأدوات ترميم لألسر النازحة، إعادة تأهيل املنازل املتضررة من القصف من خالل 
رفع األنقاض وإصالح املرافق الصحية والكهرباء وتركيب خزانات املياه، توزيع أكثر من 5000 
واملصابيح  البطانيات  توفير  الستخدام،  متعددة  نقدية  وقسائم  شتوية  مساعدات  قسيمة 
وفرش النوم، باإلضافة إلى املدافئ ووقود التدفئة. وقد بلغ عدد املستفيدين من برنامج اإليواء 

حوالي 162 ألف مستفيد وعدد املنازل املعاد تأهيلها حوالي 900 منزل.
برنامج املياه واإلصحاح والنظافة وقد أنجز: تركيب 650 خزاًنا ملياه الشرب، صيانة وبناء 630 	 

للنساء واليافعات، تزويد  33.000 سلة نظافة عائلية وسلل خاصة  كتلة دورات مياه، توزيع 
أكثر من 20 مخيًما بـ 1700 متر مكعب من مياه الشرب يومًيا، استخدام الطاقة الشمسية في 
تشغيل محطات املياه لتزويد مياه الشرب لـ 5000 مستفيد، جمع النفايات وترحيلها للمكبات 
جلسات  وتنفيذ  الحماية  ومراكز  للمدارس  والنظافة  املياه  خدمات  تقديم  حاويات،  وتوزيع 
وتنفيذ  املياه،  ملحطات  بعد  عن  مراقبة  وأنظمة  املياه  اختبار  أدوات  توزيع  بالنظافة،  توعية 
الصيانات العاجلة،  تأهيل 10 محطات مياه وأنظمة صرف صحي، وتقديم الدعم التشغيلي 
والدورات التدريبية التقنية ملوظفي املحطات، وقد بلغ عدد املستفيدين أكثر من تسعمئة ألف 

مستفيد.
التعليم وتضمنت خدماته: بناء قدرات الكادر التعليمي وتأمين الحتياجات الشتوية الخاصة 	 

باملدارس، وتقديم دورات تعليم لغة تركية، وإعادة تأهيل املدارس، وتزويد املدرسين والطالب 
بالوسائل التعليمية ورفع مستوى األمن والسالمة في املدارس، وقد بلغ عدد املستفيدين أكثر 

من 65.000 مستفيد.
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برنامج الحماية ويتضمن حماية الطفل ودعم املرأة والحماية العامة، وقد بلغ عدد املستفيدين 	 
للطفل،  صديقة  أماكن  وثالثة  لليافعين،  مراكز  ثالثة  وضم  مستفيد،  ألف  أربعمئة  قرابة 

وثمانية أماكن آمنة لإلناث، واثنين وثالثين فرقة جوالة. 
برنامج التمكين القتصادي: الذي أنجز منذ تأسيسه حتى نهاية 2019: 	

توظيف أكثر من 19.000 فرًدا، ودّرب أكثر من 3200 متدرب، وبلغ عدد املستفيدين اإلجمالي 	 
من خدماته أكثر من 96.000 وبلغ عدد األيتام املستفيدين أكثر من 1100 مستفيد.

تدريبية، 	  ساعة   1000 من  وأكثر  تدريبية،  دورة   469 أنجز  الذي  واإلبداع  التدريب  برنامج 
واستفاد منه أكثر من 12.600 مستفيد، وحصل على شهادة تأهيل حوالي 8000 مستفيد.

مسار الدراسات والسياسات العامة الذي أنجز 424 ورقة بحثية، وعقد 334 مؤتمًرا وفعالية، 	 
.

ً
وشارك في 541 مشاركة إعالمية، وأنتج 12 كتاًبا و50 دراسة و114 مقال

املسار اإلعالمي الذي زار موقعه أكثر من 20 مليون زائر، وحقق أكثر من 32 مليون مشاهدة، 	 
ونشر آلف األخبار واملقالت. 

ا تدريًبا، و200 جلسة 	 
ً
مشروع دعم الناشئة الذي أنجز 249 مباراة، و26بطولة، و450 نشاط

توعية وإرشاد لالعبين.
 	

حراس الطفولة

تحّولت منظمة )حّراس الطفولة( من مبادر محلي عام 2015، إلى منظمة ذات بنية تنظيمية وسياسات 
إدارية واضحة، وفي ذلك العام، وّسعت عملياتها وأسست أربعة مكاتب إضافية في شمال سورية، وآخر في 
جنوبها. ولدى )حراس الطفولة( اليوم 188 موظًفا: خمسة وثالثون منهم داخل تركيا يشرفون على الفرق 
التزام  خالل  ومن  املتعاقدين.  واملتدربين  املتطوعين  من  املتزايد  العدد  إلى  إضافة  سورية،  داخل  العاملة 
املنظمة بالعمل، في أصعب مراحل الصراع داخل سورية، تمكن فريقها من تطوير خبرات عملية استثنائية، 

ومن تقديم خدمات حماية طفل ألكثر من 566 ألف طفل سوري.

مدارس  في  طفل  حماية  نظم  تأسيس  الجودة،  عالي  تعليم  فرص   توفير  الخدمات:  هذه  وتضمنت 
النتهاكات  وتوثيق  مراقبة  النف�سي،  الدعم  وخدمات  املستويات  متعددة  النفسية  الصحة  توفير  رسمية، 
ألغراض املناصرة واملساءلة، تقديم نظم إدارة حالة شاملة تعالج الحالت الفردية، تمكين املجتمع عبر كل 
القطاعات واملؤسسات، من أجل فهم أهمية حماية الطفل وتنفيذ مقاييس حماية أساسية، بناء قدرات من 
خالل طيف واسع من التدريبات التخصصية والستشارات للعاملين واملنظمات حول مبادئ التدخل اآلمن، 
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مواجهة السياسات املسيئة لحقوق الطفل، وتوسيع وصول الشبكة إلى مدى يسمح لألطفال من كل املناطق 
بالحصول على خدماتها، خصوًصا عند عدم توفر التعليم الرسمي.

كما تشمل خدمات شبكة حراس: حماية األطفال من التجنيد العسكري، حمايتهم من مزاولة األعمال 
التي ل تناسبهم وحمايتهم من أي إساءة من أي نوع ومن الزواج املبكر، وتمكين املجتمعات من إعطاء فرص 

متساوية لألطفال الذكور واإلناث، وإعادة تأهيل املدارس في ثالثين منطقة مختلفة.

وتفخر )حراس الطفولة( في خبرتها الرائدة في إدماج األماكن الصديقة للطفل في التعليم الرسمي،    
وقد ساهم ذلك في زيادة معدلت اللتحاق باملدارس، وحّسن قدرة الشبكة في تحديد األطفال املحتاجين إلى 

التدخل العاجل.

مع  الروابط  وقّوى  املحلية،  املجتمعات  أعضاء  مع  قوية  عالقات  عقد  من  )حراس(  فريق  تمكن 
القدرات  لبناء  الشبكة  برامج  خالل  من  خصوًصا  سورية،  داخل  واملديريات  واملنظمات  املؤسسات 
تأسيس  الطفل،  بحقوق  الوعي  ورفع  املجتمعات  تمكين  في  املتمثل  )حراس(  هدف  عن  ونتج  للمؤسسات. 
31 لجنة حماية طفل محلية في مناطق مختلفة، كما نجحت )حراس( في تضمين مقاييس حماية الطفل في 
1400 مدرسة، وفي إعادة تأهيل أكثر من 172 مدرسة لتحوي احترافيين في حماية الطفل، كما تدير 117 

مدرسة في إدلب وحلب، وتقدم تعليًما رسمًيا لها)35(.

 org.childprotectsyria.www :35)  للمزيد، انظر(

http://www.childprotectsyria.org
http://www.childprotectsyria.org
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منظمة مداد

مشاريع املنظمة: للمنظمة عدد كبير من املشاريع، بالشراكة مع جهات أخرى محلية وغير محلية منها:)36(

	  3640 منه  املستفيدين  عدد  وبلغ  السوري،  الداخل  في   2015 عام  بدأ  الذي  حلب:  جامعة  مشروع 
مستفيًدا. 

مشروع مكتبة الجامعة: الذي يهتم بتأمين احتياجات ولوازم الطالب، من قبيل تأمين كتب للتثقيف  	
وتوعية الطالب الجامعيين وتأمين كل ما یفيد الطالب ویطور مهاراتهم. كما توفر املكتبة خدمة إعارة 

املصادر العلمية للطالب، لالستفادة منها في أبحاثهم العلمية.
مشروع دعم املعاهد املتوسطة: بدأ عام 2015، وبلغ عدد املستفيدين منه 220 طالًبا، وهو مشروع  	

يهتم بتأمين فرص دراسية لخريجي الشهادة الثانوية في سورية من خالل:
افتتاح معاهد متوسطة ملعظم الختصاصات املهمة، وذلك لتأمين فرص دراسية داخل البلد.	 
محاولة إيجاد فرص عمل لهم بعد التخرج، بالتنسيق مع مديريات التربية في املناطق املحررة.	 

100 طالب، وهو مشروع  	 2015، وبلغ عدد املستفيدين منه  مشروع منح طالبية في سورية: بدأ عام 
يهتم باستيعاب الطالب املتفوقين، من خالل إيجاد منح دراسية لهم.

	  10.000 املستفيدين  عدد  وبلغ   ،2017 عام  الفرات  درع  منطقة  في  املدارس:  تأهيل  إعادة  مشروع 
مستفيد.

مشروع “زدني علًما”: الذي بدأ عام 2016 في سورية، وبلغ عدد املستفيدين 935 مستفيًدا، وهو يهدف  	
إلى دعم تميز الطالب النوابغ واكتشاف مهاراتهم.

مشروع دعم مدارس وصيانتها في سورية: وقد بلغ عدد املستفيدين 200 مستفيد وهو يقدم الخدمات  	
اآلتية:

تجهيز 	  للمدارس،  التحتية  البنية  دعم  وقرطاسية(،  )حقائب  الطالب  ودعم  للمدرسين  منح 
البيئة اآلمنة للمدارس، تشجيع التفوق ورعاية التميز، التعليم الفني واملنهي.

عدد 	  وبلغ   ،2017 عام  الفرات  درع  منطقة  في  مخيمات  مدارس  في  مدارس  تدفئة  مشروع 
املستفيدين 1528 مستفيًدا لـ 11 مدرسة و45 صًفا.

مشروع تعليم منزلي في غازي عينتاب عام 2018، وبلغ عدد املستفيدين منه 300 مستفيد، وهو يقدم  	
تدريًبا للمعلمات لتدريس الطالب املنقطعين عن التعليم، وسد النقص العلمي الحاصل لهم، وتدريًبا 
هدايا  للطالب  ويقدم  دائمة،  شهرية  مكافآت  يمنحهن  كما  احترافية،  تدريس  مهارات  على  للمعلمات 

تحفيزية وتشجيعية، ورحالت ترفيهية كنوع من الدعم النف�سي.
مشروع دعم املدارس في حلب وإدلب عام 2017 وقد بلغ عدد املستفيدين منه 5000 مستفيد، وهو  	

)36)  ملف غير منشور يتضمن مشاريع املنظمة زودت به املنظمة الباحثين.
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مهارات  إلى تحسين  باإلضافة  معلًما ومديًرا،   90 لنحو  رواتب  توفير  النظامي:  التعليم  في مجال  يقدم 
املعلمين للعدد نفسه، وتوفير التعليم ألكثر من 2031 طالًبا في تلك املناطق. وفي التعليم غير النظامي، 
بلغ عدد املستفيدين منه 1825 مدرًسا ومعلًما. وكانت هناك منح ومبالغ مالية للموظفين العاملين في 

املدارس، وأوصل التعليم إلى الطالب في تلك املناطق.
وهو  	  ،272 منه  املستفيدين  عدد  وبلغ  وشتوية،   2017 عام  جرابلس  في  مالية  مكافآت  دفع  مشروع 

يقدم: مكافآت مالية لـ 222 مدرس وإداري من منطقة درع الفرات، دعم إعادة الحياة إلى املنطقة.
مشروع التعليم املكثف في سورية عام 2017 الذي يستهدف 21.500 طالب منقطع في شمال وجنوب  	

سورية، ويهدف إلى إيصال التعليم للطالب املنقطعين في سورية.
مشروع توزيع حقيبة شتوية بلغ عدد املستفيدين منه 4258 في درعا عام 2018.  	
	  25.000 منه  املستفيدين  عدد  وبلغ  الشرقية،  الغوطة  في   2017 عام  مدرسية  كتب  طباعة  مشروع 

مستفيًدا.
مشروع رؤية في غازي عينتاب عام 2018، وبلغ عدد املستفيدين منه 50 مستفيًدا، ووصف املشروع  	

هو: تزويد السوريين بعدة مواد تدريبية لالندماج في املجتمع التركي مثل: تدريبهم على مهارات الحياة، 
وعلى املهارات الجتماعية، مهارات التعريف بالثقافة، ومهارات القيم، تقديم كورسات لغة عربية.

مشروع دعم اللغة والندماج في غازي عينتاب 2018، وبلغ عدد املستفيدين منه 100 مستفيد، وهو  	
مع  النظامية  باملدارس  اللتحاق  من  تمكينهم  أجل  من  التعليم  عن  املنقطعين  الطالب  تأهيل  يقدم: 
أقرانهم، تزويد الطالب بمهارات اللغة العربية لتقويتهم باملادة العلمية كلغة أم، تزويد الطالب بكورسات 

لغة تركية لتقويتهم ومساعدتهم في الندماج في املجتمع التركي.
مشروع التعليم الرديف في تركيا عام 2017، وهو يهدف إلى إيصال تعليم غير رسمي.  	
2015، وهو يقدم نوعين من  	 عام  مشروع حوكمة التعليم، ويندرج تحته: مديريات التربية في سورية 

املركزية  باملديرية  التربية  مديريات  تربط  التي  الخدمات  وهي  واللوجستية،  اإلدارية  األول  الخدمات: 
شهرية  مالية  منح  تقديم  عبر  املالية،  الخدمات  والثاني  تفاهم؛  مذكرات  عبر  اإلشرافي  دورها  لتأخذ 

لتحافظ على استمرارها.
مشروع دعم نقابات املعلمين عام 2015 في سورية، وهو يقّدم خدمات املشروع السابق. 	
مشروع التدريب ويندرج تحته مشروع تدريب موظفي التعليم في درعا 2017، وعدد املستفيدين 400  	

مستفيد. 
ويندرج تحته مركز الخدمات الطالبية، ويستفيد منه املئات، وهو موجود في  	 مشروع تطوير التعليم 

إدلب والدانا في سورية، وفي إسطنبول وأورفا في تركيا، وكانت بدايته عام 2017. 
مشاريع دعم الشباب ويندرج تحتها: 	

2018، وعدد 	  بدأ عام  تقوية  تقديم دورات  في غازي عينتاب عن طريق  الجامعة  دعم طالب 
املستفيدين 50 مستفيًدا.

على 	  الحاصلين  ملساعدة  شخًصا،   42 واملستفيدون   ،2018 عينتاب  غازي  في  )يوس(  دورات 
الشهادة الثانوية في الحصول على مقعد جامعي بسهولة.

في 	  دورية  كورسات  من  مؤلف  مشروع  وهو   ،2018 عام  عينتاب  غازي  في  لغة  دورات  مشروع 
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اإلنكليزية والتركية والعربية لطالب التعليم دون الجامعي.
مشروع مساعدة الطالب للتقدم بطلب للحصول على منح دراسية في إسطنبول عام 2017.	 
مشروع ورش عمل وندوات لطالب الجامعة في إسطنبول عام 2017.	 
الخطيب 	  اإلمام  مدارس  واملستفيدون   ،2018 عام  عفرين  في  الطالب  نقل  باصات  مشروع 

الثانوية.
مشروع باصات نقل الطالب في كلية الطب في مارع عام 2018.	 
مشروع شاشات أجهزة إسقاط ضوئي، حواسيب محمولة لكلية الطب في مارع عام 2018.	 

تجمع املحامين السوريين األحرار

للمنظمة مشاريع عديدة:)37)

مشروع التوثيق الوطني: وهو مشروع أطلقه تجمع املحامين السوريين، ودعمته منظمة )اليوم التالي(  	
تحت اسم )مشروع التوثيق الوطني(، قبل نهاية العام 2018 أنهى فريق العمل حفظ سجالت املحاكم 
في مدينة أخترين شمال حلب، وقلعة املضيق بريف حماة. حيث أنهى فريق العمل خالل ثالثة أشهر 
مسًحا ضوئًيا لـ 123.066 وثيقة في أخترين. و56.600 وثيقة في قلعة املضيق، وقد تم تنفيذ هذا الجزء 

من العمل بموجب عقد فرعي مع منظمة APJD )سفراء السالم(.

الذي  	 املشروع  هذا  هدف  السوريين:  والنازحين  لالجئين  العقارية  واملمتلكات  املساكن  رد  مشروع 
ملكيتها  التعدي على  أو جرى  أو صودرت  ُدّمرت  التي  العقارات  توثيق  إلى   2018 املنظمة عام  أطلقته 
 تتأسس عليه املطالبة باستعادة الحقوق العقارية أو 

ً
بأي وجه من الوجوه؛ ليكون هذا املشروع مدخال

.
ً

التعويضات عنها مستقبال

وتؤكد املنظمة أن كل ما ُوثق أو ُصور في إطار هذا املشروع سيتم إيداعه لدى األمم املتحدة بشكل 
، ومن ضمن نشاطات 

ً
رسمي وقانوني، ليكون مرجًعا في أي رؤية لحل مشكلة العقارات في سورية مستقبال

املشروع املكملة له إطالق منصة إلكترونية، وهي متاحة لكل السوريين أينما وجدوا في العالم، ليطلعوا 
على تفاصيل املشروع واألسس القانونية التي تأسس عليها. 

ويندرج تحت فعاليات هذا املشروع عقد دورات تدريبية للكادر العامل فيه.

)31)  ملف عن اإلنجازات زودت به املنظمة الباحثين.
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مشروع التعليمات التنفيذية إلصدار وثائق وقوعات األحوال املدنية والشخصية: حيث يقوم تجمع  	
املحامين السوريين األحرار بإصدار الوثائق التالية للسوريين املقيمين في تركيا )عقد زواج، وثيقة تثبيت 
عقد زواج، وثيقة مخالعة رضائية، شهادة ولدة، وثيقة وفاة، قيد مدني فردي، قيد مدني عائلي( مع 

تعليمات تخص إصدار هذه الوثائق.

ويصدر التجمع منشورات هي عبارة عن أوراق بحثية وكتيبات في مواضيع قانونية ودستورية مختلفة 
مثل:

امللكية العقارية والدستور )ورقة بحثية لتجمع املحامين السوريين بالتعاون مع فريق الخبراء القانونيين(، 
أحكام النتخابات في الدساتير السورية )ورقة بحثية لتجمع املحامين السوريين بالتعاون مع فريق الخبراء 
القانونيين(، العدالة النتقالية والدستور )ورقة بحثية لتجمع املحامين السوريين بالتعاون مع فريق الخبراء 

القانونيين(. 

ومن الكتيبات: »مقاربات قانونية للسوريين في تركيا”، وآخر بعنوان: »عشرة أسئلة وأجوبة في األوضاع 
القانونية للسوريين في تركيا”، وكتاب بعنوان: »إضاءات على مسائل في القانون التركي للسوريين في تركيا”.

قانونية”،  “مراجعات  بعنوان:  ورشة  مثل  السوري،  والداخل  تركيا  في  تدريبية  ورشات  التجمع  ويقيم 
وورشة في الداخل السوري في جبل الزاوية بعنوان: »العدالة النتقالية ودور منظمات املجتمع املدني فيها”، 
وورشة في دركوش بعنوان: “القانون الدولي اإلنساني”. إضافة إلى تقديم محاضرات في مواضيع متنوعة مثل 
محاضرة بعنوان: “املجتمع املدني” التي قدمت في كفر نبل، ومحاضرة أخرى فيها بعنوان: “الدستور واملبادئ 

الدستورية”. 
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اقع منظمات املجتمع املدني السورية في تركيا )38( خامًسا - مقاربة و

حاول الباحثان، عن طريق مقابالت مكملة أجريت مع خبراء في منظمات محلية ودولية، الحصول على 
معلومات تخدم أهداف البحث، وتجيب عن بعض أسئلته التي لم تتضمنها أسئلة املقابالت املعمقة. وهي 
تحاول أن تغطي الجانب املتعلق بمصادر التمويل األساسية التي تعتمد عليها املنظمات، ومظاهر الفساد 

األكثر شيوًعا، واستشراف أثر هذه املنظمات ودورها في مستقبل سورية، بالنطالق من تشخيص واقعها.

أ- مصادر التمويل

 2011 عام  فبدأت  السورية،  األزمة  سياق  على  طرأت  التي  التغيرات  بحسب  التمويل،  مصادر  تنوعت 
بمبادرات تطوعية من سوريين مهجوسين بمعاناة شعبهم وبسعيه لنيل حريته، وهي مبادرات تجسدت في 

السعي إلى الحصول على أموال من أصحاب رؤوس أموال سوريين.

وقد اختلفت الصورة عام 2012، عندما تصاعدت املواجهات مع النظام، وأصبح الظن أن قطاف الثورة 
طريق  عن  الخارج  في  مقيمون  سوريون  عليه  يحصل  تمويل  األول  التمويل:  من  نوعان  فظهر  داٍن،  ضده 
 بارًزا؛ والثاني تمويل خليجي من أصحاب رؤوس أموال ومن األنطمة 

ً
عد ظاهرة العرعور مثال

ُ
التبرعات، وت

نفسها، وكان في معظمه تمويل قطري سعودي كويتي، وتمويل من منظمات دولية مثل الجمعية السورية 
األميركية )سامز(.

التمويل  هذا  تدفق  مع  بالتخلق  بدأ  قد  السورية  املدني  املجتمع  منظمات  جنين  إن  القول  ويمكن 
)سيما(  منظمة  وتعد  مؤسسات.  إلى  تحويلها  في  وشروع  للمنظمات  حوكمة  نواة  تشكل  بدأ  حيث  السخي، 
في الخليج  التي أقامها على ساقها هذا الدعم الوارد من سوريين مقيمين  البارزة على املنظمات  من األمثلة 

ومرتبطين برجال أعمال خليجيين وبصناديق تمويل إنسانية.

تقديم  أقر  الذي   )cross border( قرار  إلى  بالستناد  املتحدة  األمم  وكالت  حضور   2013 عام  شهد 
مساعدات إنسانية للسوريين عبر بوابات حدودية عدة، وملا كانت معايير األمم املتحدة في املساءلة والشفافية 

تتسم بقدر كبير من الصرامة، فقد انتقلت املنظمات إلى شكل مؤس�سي أكثر تبلوًرا.

يطغى  مظلتها  تحت  العاملة  الحكومية  غير  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم  وكالت  تمويل  بدأ  وقد 
التراجع عام  في  التمويل  بالتراجع، وقد استمر هذا  بدأ  الذي  الخليجي  التمويل  2014 على  ابتداء من عام 
2015، بسبب ظهور تنظيم )داعش(، وبدأ ظهور التمويل املباشر من الصناديق اإلنسانية للحكومات مثل 
األميركية  للحكومة  اإلنساني  التمويل  وصناديق   )DFFID( البريطانية  للحكومة  اإلنساني  التمويل  صندوق 
مثل )USAID( و )OFDA( وصندوق التمويل اإلنساني لالتحاد األوروبي )ECHO(، وهي صناديق تقدم دعمها 

)38)  مقابالت مكملة أجراها الباحثان مع عدد من الخبراء العاملين في منظمات محلية ودولية طلبوا عدم التصريح عن أسمائهم خالل الفترة 

الواقعة بين 12 و 25 من الشهر التاسع 2020.
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للمنظمات السورية عبر قنوات املنظمات الدولية.

كما ظهر الدعم املباشر عبر وزارات خارجية بعض الدول التي ل تقدم تمويلها عبر صناديق تمويل إنسانية، 
مثل الحكومة األملانية التي تقدم دعمها بشكل مباشر للمنظمات عبر وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي.

التطوير  )أهداف   )Sustainable Development Goals: SDG( بـ  يسمى  ما  ظهور  الخبراء  أحد  ويعيد 
املستدام( عام 2015، إلى وجود حاجة لدى الدول املتقدمة عموًما إلى تطوير ما سمي عام 2000 أهداف 
الدول  دعم  هدفه  كان  الذي   )Millennium Development Goals: MDG( للتطوير  الجديدة  األلفية 
الفقيرة، وهو ما ينظر إليه الخبير بعين الريبة؛ ألنه -حسب تجربته- يسعى إلى إبقاء هذه الدول الفقيرة على 
حال الفقر التي هي عليه، وإلى تكريس سلوك التسول والعتماد عليه، وهو ما كرسه تطوير هذا الهدف عام 
2015، وإن اختلفت التسمية؛ ألن ما يقدم من مساعدات في الحقيقة للتطوير ل يؤسس لتنمية حقيقية، 

م متلقيها أسس البناء، وإنما يجعله رهًنا إلرادة من يساعده وموجًها بتوجيهاته.
ّ
كونه ل يعل

وقد استمرت الحال هكذا إلى حلول عام 2018 الذي بدأ فيه التمويل الدولي بالتراجع ألسباب عدة:

ما يسمى بـ متالزمة تعب املانح )Donner fatigue(؛ بسبب تطاول أمد األزمة السورية. 	
في  	 الداعمين  بعض  رغبة  أضعف  الذي  األمر  املنظمات؛  في  الفساد  ظاهرة  وتشعب  انتشار 

تقديم الدعم.
من  	 حصة  على  الحصول  أجل  من  الضغط  خالل  من  الخط،  على  السوري  النظام  دخول 

التمويل املقدم للدعم اإلنساني، بمحاولت إقناع املمثلين األممين بخطأ آلية التوزيع املعتمدة، 
بحجج تتغير بحسب السياق، فمرة يقول إن التوزيع ينبغي أن يكون بحسب عدد السكان، ومرة 
أخرى يقول إن التوزيع ينبغي أن يكون بحسب املساحة الجغرافية، وذلك من أجل الحصول 
على حصة -كما ذكرنا- من هذا التدفق الكبير من األموال عن طريق الستثمار اإلنساني في 

مناطقه من جهة، ومن أجل خنق املنظمات العاملة خارج حدود سيطرته من جهة أخرى.
	  Cross( :انخفاض عدد بوابات املساعدات اإلنسانية التي كان التقديم يحصل عبرها وفق قرار

Border( وتحول قسم من الستثمار اإلنساني إلى دمشق؛ ألنها أصبحت أكثر جدوى ملن يريد 
رئة  في ظل خنق  أهدافها  أكثر قدرة على تحقيق  بمعنى  اإلنساني؛  العمل  في هذا  أن يستثمر 

املساعدات اإلنسانية املقدمة في مناطق املعارضة.
تسييس العمل اإلنساني الذي يمارسه كل الداعمين، ولكنهم ل يصرحون بأجنداتهم السياسية،  	

املمولة  الجهات  انسحبت بعض  ما  إلى العتراض عليه عندما يصبح معلًنا، وهو  ويضطرون 
اللجنة الدستورية يصلح  في  بذريعته )إشراك بعض ممثلي منظمات املجتمع املدني السورية 

 على هذا التسييس العلني(.
ً

مثال
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ب- ظاهرة الفساد في املنظمات ومستوياتها

ثمة إجماٌع بين عدد من الخبراء الذين التقاهم الباحثان على تشعب الفساد وانتشاره على ثالثة مستويات 
تمثل كامل املشهد:

انتقاء  السياق، وفي  تتناسب مع  في فرض مشاريع ل  يتمثل -كما أشرنا-  املانحين وهو فساد  - مستوى 
في  املنح  أقسام  بين  ومشبوه  قانوني  غير  تنسيق  عبر  تتحقق  التي  املصلحة  معيار  وفق  معينة  منظمات 
املنظمات وبين لجان تقييم املشاريع لدى الجهات املانحة؛ األمر الذي يجعل لجان تقييم املشاريع تفضل 
تحصل  وقد  مشاريعها.  مقترحات  اختيار  مقابل  اللجان،  هذه  ألعضاء  وحصًصا  رشاوى  تقدم  منظمات 

الفائدة املتبادلة بين منظمات معينة وبين املانحين عن طريق سماسرة يحققون هذه املنفعة مقابل نسبة.

وثمة شكل آخر للفساد على مستوى املانحين -حسب رأي هؤلء الخبراء- هو الفساد املتعلق بتفضيل 
أيديولوجية  تتبنى  التي  املنظمات  عليه   

ً
مثال الخبراء  يضرب  ما  وهو  معينة،  أيديولوجيات  ذات  منظمات 

إخوانية، وهي تتلقى أكبر الدعم من منظمات عاملة في بريطانيا، وهو ما يعزوه خبير آخر إلى تمتع اإلسالميين 
تتمتع  التي  السياسية  الهيبة  بسبب  األوروبية؛  الدول  من  بغيرها  مقارنة  بريطانيا،  في  أكبر  نشاط  بحرية 
الفلسفة  تبقيها بمنجى من السؤال عن استضافتها لحملة فكر  متشدد، وبسبب  التي  اململكة املتحدة  بها 

اإلنكليزية القائمة على إعادة قولبة الفكر بدل محاولت اجتثاثه.

ومثالها اآلخر منظمات تقدم نفسها على أنها ذات هوية علمانية، وبحسب معرفة الخبراء فهي العرضة 
لدعم من جهات استخباراتية دولية، وخصوًصا املنظمات التي تعمل في مجال الحوكمة، وقد حصل تدخل 
سافر غير خفي تمثل في حضور بعض رجال الستخبارات الدوليين اجتماعات هذه املنظمات في عينتاب، 
وإن كان الختراق األمني ل يقتصر على منظمات ذات توجه علماني ول يوفر ذات التوجه اإلسالمي، ولكنه 

في السابقة ملحوظ أكثر.

- أما املستوى الثاني للفساد فهو فساد املنظمات، وهو يأخذ شكلين: األول السرقة املباشرة من أموال 
املشاريع وتغطيتها بفواتير غير نظامية، وقد يحصل هذا أحياًنا بعلم الجهة املانحة التي تتكتم على السرقة، 
مقابل حصة تعطى للمسؤول املباشر عن املراقبة؛ والثاني عن طريق آلية الوفر، وهي آلية تعد تطويًرا آللية 
 من جهات مانحة دولية، 

ً
الفساد التي ذكرنا في بداية البحث أنه أصبح ملء السمع والبصر، وتطلب تدخال

األولى،  كالحالة  نظامية  غير  فواتير  بتقديم  تجري  توثيق  آلية  وهي  املنظمات،  بعض  عمل  حظر  إلى  وأدى 
ولكنها ل تتضمن -بالضرورة- استفادة تصّب في جيوب أشخاص فاعلين في املنظمات، وإنما يجري استثمارها 
أو للحفاظ على املنظمة  لتغطية رواتب بعض املوظفين، عندما ل يكفي تمويل بعض املشاريع لتغطيتها، 
بالذكر أن هذه اآللية موضع نظر لدى كثير من الخبراء،  إذا فاقت نفقاتها مدخولها. وجدير  من النهيار 

وبعضهم يعدها إجراء يمكن شرعنته إذا ارتبط بتنفيذ جيد للمشاريع ولم يؤثر على نوعيتها.

والنوع الجديد نسبًيا لفساد املنظمات هو تأسيسها شركات تساهم في مناقصات، وتحصل عليها من دون 
أن تظهر املنظمة في الصورة، مع أن الشركة التي حازت املناقصة ليست إل واجهة للمنظمة، أو بناء شبكة 
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موردين يعملون لحساب املنظمة، وتتقاسم املنظمة املنفعة املادية معهم.

- وثمة مستوى ثالث للفساد موجود لدى سلطات األمر الواقع، كاملجالس املحلية والكيانات السياسية 
التابعة للمعارضة السورية، وهي تفرض أتاوات أحياًنا على املنظمات من أجل السماح لها بالعمل، أو تفرض 

موظفين تختارهم أو متعهدين تفضلهم.

 ج- تشخيص أثر املنظمات واستشراف دورها في مستقبل سورية

التي فصلناها، ل تمنع من وجود جوانب إيجابية يمكن  نتائج العينة  في  إن جوانب القصور الطاغية، 
 بإهمالها، ما دامت محسوسة في أنموذجات متعينة، ولكن رؤى بعض 

ً
البناء عليها، وإن ضمورها ليس كفيال
الخبراء توحي بصورة قاتمة إلى حد ما.

إليه  خلصت  ما  وبين  السورية  املنظمات  واقع  بين  الباحثان  التقاهم  الذين  الخبراء  أحد  يربط   ،
ً

فمثال
مؤلفة كتاب »عقيدة الصدمة«، من إرادة خارجية تملى على العاملين في هذه املنظمات؛ من أجل التمهيد 
لفتح البالد التي ينتمون إليها على سياسات اقتصادية، وفق أنموذج ميلتون فريدمان )القتصادي األميركي 
الذي يعد أبا الليبرالية الجديدة ومنظر عوملة األنموذ ج األميركي في القتصاد(، وهو أنموذج جاء تطبيقه 
بنتائج كارثية في مناطق مختلفة من العالم)39). وبحسب هذه الرؤية، فإن هذا يتحقق عبر تكوين نخبة تعمل 
في هذه املنظمات مرتهنة إلرادة املانحين الدوليين من جهة تنفيذهم ملشاريع غير مستدامة تبقي عجلة تدفق 
األرباح قائمة، ومن جهة عدم استجابة كثير من هذه املشاريع للحاجات الفعلية، ومن ناحية فرض أولويات 

املانحين ل أولويات املستفيدين، وهي أولويات قد تكون مفارقة لثقافة املجتمع، من جهة ثالثة.

نفع معظم  انعدام  أيًضا  نتائج هذا الرتهان  الباحثان أن من  بهم  التقى  الذين  الخبراء  بينما رأى بعض 
العاملين في املنظمات؛ ألنهم في األصل ل يمتلكون خبرة سابقة ل في العمل الخاص، ول في العمل اإلنساني؛ 
حيث إن معظمهم شباب حديثو العهد بالسوق، وهم إما خريجون جدد أو غير متخرجين، وقد استقطبتهم 
املنظمات، وكونت لهم خبرات ل قيمة كبيرة لها في نظر شركات القطاع الخاص التي ستضطلع بمهمة إعادة 

اإلعمار؛ بسبب الختالف النوعي بين طبيعة عمل املنظمات اإلنسانية واملنظمات الربحية.

السوق  سيجعل  فيها  عملهم  فإن  املنظمات،  هذه  في  العاملين  السوريين  من  الحقيقيون  الخبراء  أما 
يخسرهم؛ ألنهم اعتادوا العمل برواتب عالية ل تستطيع شركات القطاع الخاص تقديمها، وإذا استطاعت 

فإنها تفضل استجالب خبراء بكلفة أقل.

القائمة على رؤية فريدمان  الليبرالية الجديدة  عقيدة الصدمة عن فلسفة  الكاتبة اليسارية الكندية نعومي كالين في كتابها:  - تتحدث   (3((

والتي أدت إلى نتائج كارثية في بقاع مختلفة من العالم، عبر تكريس عجز الدول الضعيفة بفتحها أمام الستثمارات األجنبية وخصخصة مرافقها 
فخري  ماجد  الصدمة،  عقيدة  كالين،  ناومي  انظر:  الطالع،  من  ملزيد  الكوارث.  ظروف  في  أكلها  تؤتي  سياسات  وهي  الدولة،  جسم  وتقليص 

)مترجًما(، )بيروت: شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، 2009(، ص. 395 وما بعدها.
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وكال النوعين من السوريين العاملين في هذه املنظمات، من خبراء وغير خبراء، ل يستطيع الخروج عن 
السياسات املوضوعة من طرف املانحين، فعلى الرغم من محاولت بعض العاملين الخبراء جعل املشاريع 
لواقع هيمنة  النهاية  في  فإنهم فشلوا ورضخوا  املانحين،  أولويات  تلبية  السوري، قبل  الواقع  أولويات  تلّبي 

إرادة املانح.

وتتحدث خبيرة دولية التقاها الباحثان عن أثر للمنظمات بما يفرض عليها من مفاهيم وما تساهم فيه 
من مشاريع في العتداء على ثقافة املجتمع املحلي والستبدال بها ثقافة غريبة عن نسيج مجتمعها.

 وبيان ذلك -حسب رأي الخبيرة- أن ثمة رؤيتين تحددان النظرة إلى العالم: إحداهما مستمدة من ثقافة 
محلية، وهي ثقافة جماعاتية أول تجلياتها األسرة؛ واألخرى مستوحاة من إطار مفاهيمي غربي، وهي ثقافة 

فردية تعطي األولوية للفرد على حساب الجماعة.

الحكومية  غير  واملنظمات  اآلخرون  واملمولون  األخرى  الدولية  والوكالت  املتحدة  األمم  اعتمدت  وقد   
على النهج القائم على حقوق اإلنسان املتمحور حول الرؤية الثانية، وصّرح مكتب املفوض السامي لحقوق 
تستند  التي  البشرية  التنمية  لعملية  مفاهيمي  إطار  هو  اإلنسان  حقوق  على  القائم  »النهج  بأن  اإلنسان 
بشكل نموذجي إلى معايير حقوق اإلنسان الدولية، وهي موجهة لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، ويسعى إلى 
تحليل التفاوات التي تكمن في صميم مشاكل التنمية ومعالجة املمارسات التمييزية والتوزيعات غير العادلة 

للسلطة التي تعيق تقدم التنمية«)40(.

التنمية البشرية يتعلق بتوسيع ثراء الحياة البشرية ول  ويخبرنا برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بأن نهج 
يختزل في الثراء املادي، بمعنى آخر إنه نهج يعطي األولوية لألشخاص وكيفية توسيع خياراتهم وفرص إثراء 

حياتهم)41(.

كما  الحضارية،  منظومته  من  املستمدة  للعالم،  شخص  كل  نظرة  اختالف  القتباسان  هذان  يغفل 
يقدمان مفهوم حقوق اإلنسان املعتمد لدى الجهات الدولية على أنه كوني، من دون الكتراث بالخصوصيات 

الثقافية املحلية التي قد ل تناسبها كل املعايير التي ينطوي عليها هذا املفهوم.

وثمة عوامل عديدة ساعدت هذه النظرة الشمولية -بحسب الخبيرة- في الهيمنة، يمكننا إجمالها فيما 
يلي:

األمر  	 الدول؛  على  الحقوق  هذه  متطلبات  تنفيذ  بعبء  تلقي  التي  الدولية  واملعاهدات  القوانين 
التي تسوق هذا املفهوم نقطة دخول مهمة؛ ففي حالة دولة ضعيفة كاألردن  للقوى  الذي يوفر 
ا لالجئين منذ نكبة فلسطين، وهي دولة تعتمد على املساعدات الخارجية، ل يمكن لها 

ً
كانت مالذ

(11( - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON A HUMAN RIGHTS-BASED APPROACH TO DEVELOPMENT COOPERATION, OFFICE OF 

THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, )UNITED NATIONS, New York and Geneva, 2006(, p. 15. 

(1(( - http://hdr.undp.org/en/humandev 

http://hdr.undp.org/en/humandev
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اإلنسان  بمقاومة خطاب حقوق  لها  قبل  الدولية، ول  للمعاهدات  “ل«  تقول:  أن  -وحالها هذه- 
هذا، وسيف�سي هذا حتًما إلى تطوير الدولة آليات لفرض معايير غريبة عن الثقافة املحلية، من 
أمثلتها البارزة ما يسّمى “وحدة حماية األسرة” التي تفاجأ بوجودها بعض الالجئين السوريين، وقد 

أدى عدم تقيدهم بمعاييرها داخل أسرهم إلى اإللقاء بهم في السجن)42(.
ول يخفى أيًضا أن بعض قيم حقوق اإلنسان الدولية هذه تتقاطع مع قيم الثقافة املحلية، وهذه  	

والصحة  الطعام  قبيل  من  لإلنسان  األساسية  الحتياجات  تحولت  فقد  أخرى،  دخول  نقطة 
والتعليم واملأوى، من احتياجات تبحث عمن يلبيها، إلى حقوق، بحسب هذا النهج ينبغي املطالبة 

بها وحمايتها.
ومن نقاط الدخول كذلك، ما تتيحه فترات الكوارث التي تأتي على البنى الجتماعية وتجعل البشر  	

 ملا يراد بيعه لهم من قيم جديدة، ول يخفى على املتتبع ما تصّر 
ً

أكثر ضعًفا، ومن ثم أكثر تقبال
على السؤال عنه الوكالة األميركية ))usaid، من إمكانية وصول املنظمات التابعة لها إلى األويغور 
ملساعدة الضحايا هناك، وهو ما ل يمكن النظر إليه بسوء نية محض، ول بحسن نية تستبعد 
 على استغالل ظروف الحروب ما تنشط 

ً
غايات سياسية مغلفة بغالف إنساني. كما تضرب مثال

فيه بعض املنظمات غير الحكومية، في إطار استهداف املثليين العراقيين بعد عام 2003، في أماكن 
، واملثليين السوريين في لبنان. 

ً
لجوئهم كاألردن مثال

قطاع  	 غطاء  تحت  إشكالية  لقضايا  تتعرض  التي  املرأة  حقوق  إطار  في  املنظمات  بعض  ونشاط 
حماية املرأة، من قبيل حقها في مغادرة املنزل إذا رغبت في ذلك وتأمين املأوى لها، ومشاريع الصحة 
اإلنجابية التي تخوض في قضايا إشكالية من قبيل منح املرأة الحق في اإلجهاض، وما ذكرناه آنًفا 
من قضية حقوق املثليين، ول شك أن املنهج القائم على أولوية الحق الفردي قادر على تبرير كل 

ما سبق، ولكن التداعيات على املستوى املجتمعي يجب أن تؤخذ بالحسبان.

))1)  -وهي وحدة تأسست عام 1997، وكانت عند تأسيسها تابعة إلحدى املراكز األمنية ثم أصبح لها إدارة مستقلة عام 2003، وهي موجودة في 

معظم محافظات األردن، وتعرف نفسها بأنها إدارة تهدف إلى توفير الظروف املالئمة لكي تقوم األسرة بدورها في تشكيل شخصية الفرد وإعداده 
للحياة في جو تسوده املودة والوئام. ملزيد من الطالع انظر موقع الوحدة:

 https//:www.psd.gov.jo/index.php/ar48-59-12-03-03-2015/06-25-08-19-01-2015/ 

https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-01-19-08-25-06/2015-03-03-12-59-48
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الفصل الرابع
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نتائج البحث

 - تقييم بنية عينة منظمات املجتمع املدني السورية التنظيمية واإلدارية
ً

أول

يستهدف تقويم عينة منظمات املجتمع املدني السورية في تركيا عنصرين أساسيين: األول تقويم البنية 
اإلدارية والتنظيمية؛ والثاني تقويم األدوار التي قامت بها هذه املنظمات، من خالل اإلنجازات والفعاليات 

التي نفذتها في تركيا أو الداخل السوري:  

دور الهيئة العامة

وجود نسبة طاغية من املنظمات التي يقع في رأس هيكلها التنظيمي الهيئة العامة يعني أن للمؤسسين 
املقابالت ومن  أو غير مباشر، وهذا ما اتضح من خالل  املنظمات، بشكل مباشر  في قرارات  حضوًرا قوًيا 

خالل تجربة الباحثين العملية.

طريقة اختيار مجلس اإلدارة

لألسلوب  الالفت  الغياب  العامة،  بالهيئة  املتمثلين  للمؤسسين  الكبير  الدور  هذا  على  املؤشرات  ومن 
أسلوب  به  والستبدال  اإلدارة  مجلس  اختيار  في  املدروسة،  العينة  نصف  تقارب  نسبة  في  الديمقراطي، 

التعيين.

حصة اإلناث في املشاركة

املقصودة  باملشاركة  املنظمات  من  األكبر  النسبة  اكتراث  عدم  كذلك  الديمقراطية  غياب  من  ويلزم 
لإلناث، وجعل هذه املشاركة دالة للحاجة إلى كفاءات معينة قد تملكها بعض اإلناث.

سياسة التفويض

أما التفويض فهو غائب في حوالي 30 باملئة من املنظمات، إما كلًيا وإما بصورته املكتوبة، وهو مؤشر بالغ 
الخطورة على عدم وجود حدود واضحة للعالقة بين الهيئة العامة ومجلس اإلدارة وترك التدخالت من طرف 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

90

الهيئة أو املبادرات من طرف املجلس تابعة لالرتجال، وهو ما يفسح املجال للخالفات التي قد تعرقل العمل 
أو تقوض املنظمة أحياًنا.

صياغة القيم واألهداف

في ما يخص القيم واألهداف، ل يكاد يتضح األساس الذي اشتقت منه هذه القيم واألهداف، فبينما 
عبرت معظم منظمات العينة عن تبني الحيادية في وضع هذه القيم، عّبرت نسبة محدودة عن قيم وأهداف 
مشتقة من الطبيعة الثورية للمنظمة، وهو ما يبعث على الشك في دوافع الحياد وفي ادعاء الثورية املعلنة؛ 
فالدوافع ل يمكن أن تنفصل عن ضغوط املانحين خصوًصا، وأن معظم منظمات العينة هي من أصحاب 
املوقف املعارض للنظام املؤيد للثورة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن مفهوم الحياد ليس محدًدا بوضوح 
املنظمات  هويات  تؤكد  -كما  انتماءاتهم  عن  النظر  بغض  سورية،  في  يجري  ما  ضحايا  تجاه  حياد  أهو  في 
املعلنة- أم هو حياد بمعنى إخفاء املوقف املعارض للنظام بضغط من املانحين. وأما موقف الثورية املعلن 
املدعى من بعض منظمات العينة فهو قابل للشك؛ ألنه يجعل املنظمة عرضة لالتهام بالتخلي عن الحيادية 

التي ينبغي أن تصطبغ بها في نظر املانحين.

السياسات املالية والبشرية

وتشير النسب املتفاوتة في ما خص وضع السياسات املالية والبشرية إلى عدم وجود تحديد للجهة املسؤولة 
عن وضع هذه السياسات، وإلى وجود تداخل واضح بين مهام مجلس اإلدارة ومهام اإلدارة التنفيذية. كما 
أن النسبة األقل من العينة التي تستعين بخبراء لإلشراف على سياسات املنظمة املالية ل تعني بالضرورة أن 
 لالضطالع بهذه 

ً
النسبة األكبر التي يشرف فيها مجلس اإلدارة على هذه السياسات تملك مجلس إدارة مؤهال

املهمة، وإنما قد يوحي بإرادة للتحكم في هذه السياسات بعيًدا عن أعين الخبراء املؤهلين، وتحديد ما يسمح 
لهؤلء الخبراء برؤيته وفق هذه اإلرادة املتحكمة ملجلس اإلدارة بهذا الشأن.

 صياغة رسالة املنظمة

لوحظ عدم الكتراث من طرف أغلبية منظمات العينة، بالستعانة بخبراء من أجل صياغة الرسالة، 
وهو ما يعد مؤشًرا على الرتجال في صياغة الرسالة التي تحتاج صياغتها إلى ذوي خبرات واسعة، وقد تشير 
أيًضا إلى عدم إدراك معنى صياغة الرسالة، وما تحتاج إليه من عناصر لكي تكون رسالة معبرة عن هوية 

املنظمة وقادرة على الوصول إلى الجهات املختلفة املستهدفة بخدمات املنظمة أو الداعمة لها.
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تحسين صورة املنظمة

ويوحي عدم الكتراث بتحسين صورة املنظمة عند طروء حدث ي�سيء إلى هذه الصورة، لدى 40 % من 
منظمات العينة -وهي نسبة كبيرة نسبًيا- بعدم اكتراث باألثر الذي يحدثه نشاط املنظمة، وبعدم إيالء أي 
اهتمام لرأي املجتمع الذي ينبغي أن يكون في بؤرة الهتمام. كما توحي نسبة منظمات العينة التي تعتمد على 
العينة، وهو علم أصبح  العلم، لدى نسبة كبيرة من منظمات  بأهمية هذا  العامة بوجود جهل  العالقات 

قائًما بذاته ل تستغني عنه أي مؤسسة تعمل على أسس علمية معاصرة.

العالقة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 لإلدارة التنفيذية، وهو مؤشر 
ً

وعلى الرغم من النسبة الكبيرة التي يقدم فيها مجلس اإلدارة دعًما كامال
قدرة  عدم  على  خطير  مؤشر  تسلطًيا  دوًرا  اإلدارة  مجلس  فيها  يمارس  التي  القليلة  النسبة  فإن  إيجابي، 
نسبة يعتد بها من منظمات املجتمع املدني السورية على التخلص من صبغة منظمة املؤسس والتحول إلى 

مؤسسات تملك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصيات األفراد.

الدليل التنظيمي الشامل وآلية التنسيق

ومن املؤشرات بالغة الدللة على غياب الصبغة املؤسسية، لدى نسبة كبيرة من منظمات العينة، غياب 
اجتماعات  على  التنسيق-  أجل  -من  والقتصار  املكتوبة  التنسيق  آلية  وغياب  الشامل  التنظيمي  الدليل 
دورية، أو عندما تفرض ضرورة تنفيذ املشاريع ذلك، وهو ما يؤكد ضعف الفهم الالزم ألساسيات الحوكمة 

أو إيالء األهمية األكبر للحصول على التمويل واللجوء إلى التنسيق بما تفرضه هذه الغاية فقط.

الخريطة التنظيمية

والقتصار على شكل واحد للخريطة التنظيمية، هو الشكل الرأ�سي لدى األغلبية، يعني إما الجهل بوجود 
أشكال أخرى قد تكون أكثر جدوى في تحقيق التواصل املثمر والتنسيق الفعال وإشراك الجميع في اتخاذ 
عجلة  دامت  ما  أخرى  أشكال  تجريب  أجل  من  الجهد  بذل  في  الرغبة  عدم  وإما  ديمقراطي،  بشكل  القرار 

العمل قائمة واملانح راضًيا.
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التخطيط اإلستراتيجي ومعوقاته

التصور  في  العجز  إلى  استراتيجًيا  ا 
ً
تخطيط تملك  ل  التي  العينة  منظمات  من  النصف  نسبة  وتشير 

القصير وما يتحقق فيه من  باملدى  إل  إلى عدم الهتمام  أو  الظن،  في أحسن  الخبرة  الستراتيجي؛ لنقص 
هذا  أفرادها  معظم  يعزو  استراتيجًيا  ا 

ً
تخطيط تملك  ل  التي  النسبة  أن  الستنتاج  هذا  يؤكد  ومما  فائدة. 

النقص إلى نقص التمويل، مع أن 30 % من منظمات العينة تمكنت -على الرغم من عدم وجود فرق كبير في 
التمويل بينها وبين السابقة- من وضع سياسة تخطيط استراتيجي بالعتماد على إمكانياتها.

انسجام الخطط املرحلية مع الخطة اإلستراتيجية ومعوقاته

وتشير النسبة الطاغية التي تعّبر عن عدم انسجام خططها املرحلية مع خططها الستراتيجية، وتعزو 
عدم النسجام هذا إلى ظروف أمنية وسياسية، إلى عدم وجود تنسيق بين املنظمات املحلية وتشكيلها جزًرا 
منفصلة في األغلب األعم؛ بدليل أن ثمة نسبة من املنظمات التي تعاني الظروف املعيقة نفسها عبرت عن 
وجود انسجام ممتاز بين خططها املرحلية والستراتيجية، وهي على الرغم من قلتها تصلح ألن تكون قدوة 

 يستفاد من خبرته.  
ً

لغيرها في هذا املجال ومثال

تعبئة املجتمع املحلي وتعزيز مشاركة الشباب

من املؤشرات اإليجابية على أثر حقيقي قد يكون مستداًما لنشاط املنظمات، النسبة الكبيرة التي عبرت 
عن قدرة عالية على تعبئة املجتمع املحلي وتعزيز مشاركة الشباب، باستخدام وسائل متنوعة، ولكن وجود 
نسبة قليلة ل تملك هذه القدرة يوحي -كما ذكرنا آنًفا- أن بعض املنظمات لديها عزوف كامل عن الستفادة 

من تجارب وخبرات املنظمات األخرى.

إدارة املوارد البشرية وإدارة املشروعات

كان واضًحا أن القدرات التقنية ملعظم املنظمات في إدارة املوارد البشرية وفي إدارة املشروعات قدرات 
بالخبرة  املمارسة  امتزاج  وعبر  األولى،  بالدرجة  السابقة  السنوات  عبر  الطويلة  املمارسة  نتيجة  جيدة، 
النظرية لدى بعض املنظمات، كما أن تقويم الحتياجات ذو مستوى جيد لدى أغلب املنظمات، ولكنه 
يخضع لدى نسبة ليست بالقليلة ملعايير املانح، ل ملعايير املنظمة ول لألثر على املستهدف، وهو ما يؤكد 
هيمنة معايير املانحين على النسبة الكبيرة من املنظمات، وهي معايير ل تنسجم بالضرورة مع األثر الذي 

ينبغي تحقيقه.
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الهتمام بحقوق اإلنسان

وتدل نسبة الثالثين باملئة التي عبرت بصراحة عن عدم الهتمام بتعزيز حقوق اإلنسان، وتركها األمر 
للتحقق من تلقاء نفسه، إلى فقدانها أهم مقوم من مقومات وجودها كمنظمة مجتمع مدني.

برنامج بناء القدرات

وتشير نسبة النصف من منظمات العينة التي ل تملك برنامج بناء قدرات خاًصا بها إلى أن طول الزمن لم 
يكرس الشعور بالحاجة إلى الستغناء عن العتماد على الجهات الخارجية، لدى نسبة كبيرة من املنظمات، 
مع أن امتالك مفهوم التعاون مع منظمات أخرى لديها برامج بناء قدرات كفيل بسد هذه الحاجة، وهو ما 
يؤكد ما توّصلنا إليه سابًقا من فقدان هذا املفهوم وتجسيده؛ بسبب اللجوء إلى بناء القدرات لدى الحاجة 

التي يحددها املانح.

مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات

ول يعني إقرار نسبة كبيرة من منظمات العينة، بوجود مشاركة كبيرة في اتخاذ القرار من الجميع، أن هذه 
املشاركة أمر واقع، إذا ما أخذنا بالحسبان ما توصلنا إليه سابًقا من وجود نسبة كبيرة من املنظمات تتحكم 
في قراراتها الهيئة العامة، ووجود نسبة يعتد بها تتداخل فيها مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 
وتتخذ أحياًنا شكل تسلط املجلس على اإلدارة التنفيذية، إضافة إلى ما أقرت به نسبة كبيرة من املنظمات 
استجابة  كأولوية  النساء  أخرى تضع مشاركة  كبيرة  ونسبة  القرارات،  في  النساء  بمشاركة  الكتراث  بعدم 
ليس فقط ملبادئها، بل لضغوط املانحين. كل هذه األسباب تجعل ادعاء مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات، 

 إلعادة النظر.  
ً

من جانب نسبة 70 % من منظمات العينة، ادعاء قابال

سياسة تقويم أداء املوظفين

ومما يشير إلى ضعف البنية التنظيمية واإلدارية، عدم وجود سياسة تقويم أداء للموظفين لدى نسبة 
الثلث من منظمات العينة، ووجودها قاصرة وغير مكتملة لدى نسبة الستين باملئة، وهو تعبير عن ضعف 
الخبرة من جهة، وعن عدم وجود فكر إداري ناضج يسّير عمل كثير من املنظمات بما يفرضه من ضرورة 
القابل  أو غير  باملهمل  أو الستبدال  األداء  املستمرة من أجل تطوير  املراقبة  القائم على  الدوري  التقويم 

للتطور آخر أكثر قابلية من جهة أخرى.
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اقبة وتقييم املشاريع سياسة مر

األغلبية  لدى  للمشاريع  وتقويم  مراقبة  سياسة  وجود  مًعا،  آن  في  والسلبية،  اإليجابية  املؤشرات  ومن 
الساحقة من منظمات العينة، وهو ما يعني استناد هذه املشاريع إلى أحد أهم أركانها الذي ل تقوم بدونه، 
مفروضة،  سياسة  أنها  إلى  العينة-  منظمات  من  كبيرة  نسبة  أجوبة  -بحسب  آخر  جانب  من  يشير  ولكنه 
بحسب معايير املانحين وليس بحسب األثر املستدام املتوخى منها، وهو استنتاج يعززه أن وسائل قياس األثر 
تقتصر على وسائل ل تسبر سبًرا عميًقا هذا األثر؛ ألنها تقتصر على صناديق الشكاوى واملقاييس الكمية 
في األغلب األعم، وليس على قياس األثر طويل األجل متعدد األبعاد واملستويات القتصادية والجتماعية 

والنفسية وغيرها، وباستخدام مزيج متوازن من املقاييس الكمية والنوعية. 

فرص استمرار املشاريع

وما يؤكد هيمنة إرادة املانحين على عمل املنظمات أن نسبة ساحقة ممن استشرفوا فرص عمل كبيرة في 
املستقبل إنما عزوا ذلك إلى وجود عالقات قوية مع املانحين، بينما عزت النسبة القليلة من منظمات العينة 
ضعف الفرص إلى عدم اهتمام املانحين باختصاصها، وهو ما يؤكد تمحور وجود الفرص من عدمها على 

إرادة املانح.

سياسة اإلنفاق

ومن الظواهر الالفتة، عدم وجود سياسة إنفاق لدى أربعين باملئة من منظمات العينة، واقتصار هذه 
الفكر  ضعف  أخرى-  -مرة  تعني  ألنها  لفتة؛  وهي  املشروع  تنفيذ  سياسة  في  موجود  هو  ما  على  السياسة 
اإلداري والتنظيمي، والهتمام فقط بتنفيذ املشاريع بما يحقق معايير املانحين من جهة، ومن جهة أخرى 
فإن وجود نسبة ستين باملئة تملك سياسة إنفاق مكتوبة ُيعّد مؤشًرا إيجابًيا يمكن املراكمة عليه من أجل 

تطوير عمل املنظمات.

القدرة على بناء الشراكات

وفي املقارنة بين القدرة الضعيفة ألربعين باملئة على بناء الشراكات، والجيدة بالنسبة لستين باملئة ألسباب 
إلى املنظمات ذات القدرة  عديدة، منها صغر حجم املنظمة، وعدم اهتمام املانحين باختصاصها بالنسبة 
الضعيفة، وانعدام هذين السببين بالنسبة إلى املنظمات ذات القدرة الجيدة، يمكن النتباه إلى سبب عزت 
إليه بعض املنظمات ضعفها في بناء الشراكات، وهو الرغبة في الستقاللية وعدم الرتهان، وهو ما يمكن 
أن يستنبط منه أن من تكاليف القدرة الجيدة على بناء الشراكات -بالنسبة إلى بعض املنظمات- التضحية 
بشكل كلي أو جزئي بالستقاللية، وهو ما يمكن أن يكون واقًعا أشرنا إليه عند الحديث عن محورية إرادة 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

95

املانح في عمل املنظمات، وفي توفر فرص استمرارها من عدمها. 

ثانًيا- تقويم إنجازات عينة منظمات املجتمع املدني السورية في تركيا

ف�سي إلى القتناع بوجود 
ُ
إن النظرة املتبصرة إلى إنجازات املنظمة السياسية )اليوم التالي(  في العينة ت

وتليه  وامليداني،  النظري  بشقيه  البحثي  العمل  هو  النشاطات  في  الطاغي  كان  وإْن  بالهتمام،  جدير  عمل 
على  يالحظ  ما  ولكن  املنظمة،  أهداف  تحقيق  في  تساهم  التي  الحوارية  والجلسات  والتدريبات  الورشات 
عّد شأًنا طبيعًيا بسبب عمومية 

ُ
اإلنجازات -لدى مقارنتها باألهداف عدا عن وجود فجوة بينهما يمكن أن ت

النتائج  بعض  ظهر 
ُ
ت عندما  إليها،  قسًرا  األبحاث  نتائج  بعض  جّر  محاولة  هو  دركها-  وصعوبة  األهداف 

كان  الذي  البحث  ففي  نظرها،  في  الغاية  منتهى  تكون  أن  وينبغي  نهائية،  املنظمة  عّدتها  ألهداف  مفارقتها 
من نتائجه األساسية إصرار نسبة كبيرة من املستجيبين على الهوية العربية، توصية بحضور رمزي للهوية 
العربية اإلسالمية يخفف قلق العرب على هويتهم، ولم يحاول البحث العتراف بالنزوع العروبي لدى أغلبية 
املستجوبين، من أجل فهم أسبابه وجعله نزوًعا ل يعارض الوطنية السورية، واكتفى بالتوصية بالبحث عن 

نموذج للتفاعل الثقافي في سورية.

ا ل محيد عنه، 
ً
والجّر القصدي للنتائج إلى أهداف مفترض أنها نهائية يتجلى كذلك في عّد الالمركزية هدف

والستناد إلى وجود نسبة ل بأس بها تؤيد هذه الالمركزية، والعمل على إنتاج خطاب وممارسة سياسيتين 
وضمانات تعزز املوقف اإليجابي منها، على الرغم من أن نتائج البحث أظهرت انقساًما في تأييد استقاللية 
القضاء والتشريع التي حظيت بتأييد كبير في مناطق الكرد وبتأييد محدود في مناطق العرب، كما عارض أكثر 
من نصف املستجيبين اقتراح منح اإلدارة الذاتية الديمقراطية وضًعا خاًصا بصالحيات أوسع من غيرها، 
وهو ما يجعل نسبة األغلبية املؤيدة لالمركزية اإلدارية ل تكفي وحدها لتأييد توجه املنظمة، خصوًصا أن 

البحث كمي وليس نوعًيا، ول يستطاع من خالله تقدير مدى إدراك املستجوبين لهذا املفهوم.

عّد إنجازات املنظمة في توثيق النتهاكات وفي توثيق شهادات ضحايا العنف والنزوح القسري، وما حاولت 
ُ
ت

سبره بخصوص وضع الالجئين السوريين، والعدالة النتقالية الحساسة للجندر في سورية والدستور السوري، 
وتمكين املواطنين من مبادئ وممارسات الديمقراطية، إنجازات بالغة األهمية وذات صلة مباشرة بالسعي 
نحو أهداف املنظمة التي تتمحور حول سورية مدنية ديمقراطية، تتحقق فيها مبادئ املساواة ويتوصل إليها 
عبر تطوير برنامج للعدالة النتقالية وعبر دستور يختاره السوريون املتمثلون ملبادئ الديمقراطية، ولكن 
املطلوب،  الديمقراطية  شكل  بخصوص  إظهار  إلى  تحتاج  األهداف،  هذه  في  مضمرة  افتراضات  ثمة  تبقى 

وضبط مفهوم املساواة ومدى أصالته أو اشتقاقه من منظومات ثقافية مغايرة. 

في  املرأة  بحقوق  املتعلقة  ألهدافها  تحديدها  في  واضًحا  نهًجا  نهجت  قد  املرأة(  )تمكين  منظمة  وكانت 
املجالت املختلفة، وفي إنجازاتها التي صّبت جميعها في محاولة تحقيق هذه األهداف، وقد اقتحمت  بإنجازاتها 
-بجرأة تستحق الهتمام- ميادين لم يكن من السهل اقتحامها، من قبيل جندرة الدستور، كما بذلت جهًدا 
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ملموًسا في تكريس مفهوم التمكين السيا�سي للمرأة، وإن كانت اإلنجازات تعاني -كما سبق أن أشرنا- فجوة 
بعض  ضبط  عدم  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  تحقيقها  وصعوبة  األهداف،  عمومية  سببها  األهداف،  مع 
املصطلحات في صياغة األهداف، فيؤدي ذلك إلى ضمور ملحوظ في اإلنجازات املتعلقة بالهدف غير الواضح 
في األحوال الشخصية ل يقوم على مبدأ  إلى تغيير كل نص  في السعي  الهدف املتمثل  بما يكفي، من قبيل 
املساواة، فاملالحظ هنا أن مفهوم املساواة لم يحدد بدقة، فهل املقصود بها املساواة املجردة، أم املساواة 
التي تتوخى العدالة وإْن انطوت على تفاوت ظاهري؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم نلحظ في اإلنجازات 
ا لتجسيد هذا الهدف، ربما ألنه هدف قد يكون فيه مصادرة على املطلوب بافتراض أنه هدف 

ً
ا ملحوظ

ً
نشاط

مطلوب لشرائح النساء كافة، وهي املعضلة نفسها التي عانتها املنظمة السياسية التي وضعت بعض األهداف 
بناء على افتراض مسبق لديها أنها أهداف للجميع.

وعلى الرغم من أن هناك إنجازات مهمة  للمنظمة الخدمية التنموية في العينة )قدرة(، في سبيل تحقيق 
أهداف توفير التعليم وحمايته كحق أسا�سي وفي سبل العيش، وهما القطاعان اللذان تعنى بهما املنظمة، 
- تأسيس منصة 

ً
فإن الفجوة هنا تبدو هائلة بين اإلنجازات وبين األهداف؛ فبينما تتضمن األهداف -مثال

معرفية تساهم في اإلنتاج املعرفي على مستوى املنطقة العربية، وهو هدف بالغ الضخامة ل توحي إمكانات 
املنظمة، على صعيد حجمها وتمويلها وقدراتها اإلعالمية، بإمكانية تحقيقه في املدى املنظور، نجد إنجازات 
في  التعليمية  املشاريع  وبعض  جيد،  علمي  بشكل  املدروسة  الصغيرة  املشاريع  بعض  تأسيس  على  تقتصر 
ا ل يقل في عموميته وصعوبة تحقيقه، وهو هدف تحقيق 

ً
مناطق محددة. كما نلحظ بين األهداف كذلك هدف

التوازن املتمثل بمعادلة اإلنسان والبيئة واملوارد، وهو ما يمكن أن يكون شأًنا تعنى به الدول ول تضطلع به 
ا في العديد من الجوانب اإلدارية والتنظيمية، من 

ً
منظمة صغيرة، خصوًصا أنها منظمة تعاني ضعًفا ملحوظ

قبيل آلية التنسيق الضامرة، واقتصار سياسة اإلنفاق على السياسة املوجودة في املشاريع، والضعف في 
بناء الشراكات، وعدم وجود دليل تنظيمي شامل، والفتقار إلى الخطة الستراتيجية، وكلها جوانب قصور 
تمنع تقارب املنجز الفعلي مع الهدف النظري بشكل عام، إضافة إلى تناقض بين مهمتها وأهدافها من جهة، 
وبين عدم توجهها إلى حقوق اإلنسان كهدف مستقل، وإنما كهدف يأتي كتحصيل حاصل للنشاطات من 

جهة أخرى.

ولعل تعّين الحاجة الصحية وعدم إمكانية الختالف حول سبل تلبيتها، وفًقا لختالف الرؤى واملناهج 
واأليديولوجيات، كما هو الحال في الشأن السيا�سي والتعليمي والنسائي، يجعل املنظمة الطبية في العينة 
)سيما( من املنظمات التي تنسجم إنجازاتها مع أهدافها، وتساعد بنيتها اإلدارية والتنظيمية املتقدمة نسبًيا؛ 
بسبب حرصها على التطور والستعانة بخبراء استراتيجيين في العديد من املجالت، ووجود آليات حوكمة في 

مستوى جيد في تنوع إنجازاتها ووفرتها.

عّد إنجازات منظمة الدعم والتقييم )وحدة تنسيق الدعم( إنجازات بالغة األهمية، وتكاد تغيب فيها 
ُ
وت

الفجوة امللحوظة في غيرها، بين األهداف وبين اإلنجازات؛ ألسباب عديدة من أهمها بنيتها اإلدارية والتنظيمية 
املتميزة، وإن كانت هذه اإلنجازات يمكن النظر إليها على مستويين: 
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مستوى الوحدة وهي املقصودة بالكالم السابق.	 
ومستوى الرؤية التي تتبناها املنظمة التي يمكن التعبير عنها في أنها رؤية تتبنى إحداث ثورة تغيير، 	 

وهي إنجازات لم تبلغ املستوى املنشود؛ بسبب التشوف إلى أهداف ل قبل ملنظمة مفردة، مهما 
إليها؛  بالوصول  حجمها،  وكبر  تمويلها  حجم  بلغ  ومهما  والتنظيمية،  اإلدارية  بنيتها  تماسك  بلغ 
فهذه األهداف املتمثلة -حسب ما عّبر املسؤول املستجوب- تنحصر في )تاءات أربعة( تهدف إلى 
إحداث التغيير في املجتمع املدني في سورية عبر: التأطير للمجالس املحلية والتحادات والنقابات 
واملديريات واملبادرات؛ والتمكين عبر السياسات واإلجراءات والتدريب والنظم الداخلية؛ والتأثير 
في املجتمع؛ والتغيير عبر التشبيك بين املناطق املختلفة لتحقيق التبادل املعرفي والحصول على 
الدروس املستفادة. وهي أهداف لم يتحقق منها -بحسب واضعها- أكثر من ثالثين باملئة، وتتدنى 

أحياًنا إلى عشرين باملئة.

وتمثل املنظمة اإلغاثية )وطن( أنموذًجا متعدد اإلنجازات؛ بسبب التطابق مع الحاجة األكثر إلحاًحا من 
جهة، ومع توجه املانحين األسا�سي من جهة أخرى.

حيث  من  واحد  مستوى  على  أنها  يعني  ل  بجدية،  إليها  بالنظر  معظمها  وجدارة  اإلنجازات،  كثرة  ولكن 
األهمية، فمن الواضح أن املجال اإلغاثي طاغ على عمل املنظمة، وأن ما يسّمى »إحياء املجتمعات« كهدف 
أسا�سي إنما يتكئ في جسمه األسا�سي على هذا العمل، أما دعم وتطوير املجتمع املدني فهو نشاط ل يؤتي 
نتائجه املقصودة -على األرجح- إل بشكل جزئي؛ بسبب ضعف الصبغة الديمقراطية في املنظمة، وطغيان 
ب الستجابة السريعة 

ّ
إلى أن طغيان الجانب اإلغاثي يغل الذكور؛ بسبب نوعية ثقافة املؤسسين، إضافة 

وتلبية الحاجات قصيرة األمد.

تمثل املنظمة القانونية )تجّمع املحامين( أنموذًجا إلنجازات تمّس الجوانب األكثر حيوية للسوريين، من 
قبيل توثيق سجالت املحاكم في بعض املناطق، وتوثيق العقارات التي صودرت أو ُدّمرت، وتقديم خدمات 
ذات صلة بحياة السوريين اليومية في تركيا، إضافة إلى ما تصدره من كتيبات وأبحاث قانونية عن الدستور 
والعدالة النتقالية وجوانب قانونية تهّم السوريين في تركيا، وما تعقده من ورشات حول مواضيع في هذه 
امليادين، ولكن ما يالحظ أن وصول املنظمة محدود، سواء إلى مناطق معينة في سورية، وهو ما يمكن أن 
ا بوضوح بسبب الظروف األمنية والسياسية، أم إلى الجهات الدولية، وهو ما تحتاج املنظمة إلى 

ً
يكون مسوغ

 هذا القصور ما جاء على لسان املنظمة 
ّ

تطوير أدواته لكي تكون أكثر فاعلية. وما يجعل الباحث يستشف
؛ األمر الذي يعني أن هذا اإليداع لم يحصل، وهو 

ً
من تأكيد إيداع بعض الوثائق لدى األمم املتحدة مستقبال

ما يجعل النفع من وجود هذه الوثائق نظرًيا، ما دامت إمكانية الوصول غير موجودة.

حيث  من  جيد،  مستوى  ذات  إنجازات  أنها  على  )مداد(  التعليمية  املنظمة  إنجازات  إلى  النظر  ويمكن 
تلبيتها لحتياجات تعليمية مختلفة، كالكتب واملنح وتأهيل املدارس وتزويدها بمستلزماتها، وتزويد الطالب 
بحاجاتهم األساسية، وتدريب املعلمين واملعلمات، ومشروع جامعة حلب، ومشروع مكتبة الجامعة، ومشروع 
دعم الشباب  وغيرها من اإلنجازات، وهي إنجازات تسعى إلى تحقيق أهداف محددة للمنظمة، وهي توفير 
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جوانب  بين  املفارقة  في  املتمثل  للسؤال  املجال  تفتح  ولكنها  منه،  السوريين  حرمان  شبح  وإبعاد  التعليم 
القصور في البنية اإلدارية والتنظيمية للمنظمة، وبين إنجازاتها امللموسة ذات املستوى الجيد، وهو ما يمكن 
التي  القرار  مركزية  وإلى  غيره،  دون  الهدف  هذا  على  وتركيزها  دقيقة،  بصورة  لهدفها  بتحديدها  يفّسر  أن 
ربما كان لها أثر إيجابي في هذه الحالة؛ بسبب صغر حجم املنظمة ورضا العاملين عن تمركز القرار في جهة 

واحدة.

أنموذًجا إلنجازات كبيرة نسبًيا مشتقة من  )املنتدى القتصادي(  املتعددة األهداف  املنظمات  وتمثل 
أهداف واضحة، ومن إدارة خبيرة، ودعم متعدد املصادر، ومن بنية إدارية وتنظيمية جيدة؛ فقدرة املنظمة 
مئات  منه  املستفيدين  أعداد  وبلوغ  مختلفة،  مجالت  في  عدة  منظمات  تحته  تندرج  إطاًرا  تكون  أن  على 

اآللف، يشير إلى مثال م�سيء يمكن الستفادة من تجربته والبناء على ما تراكم منها.

وكذلك، تمثل منظمة حماية الطفل )حّراس الطفولة( أنموذًجا رائًدا، من حيث إنجازاتها التي تتنوع 
الصحة  وتوفير  في مدارس رسمية،  نظم حماية طفل  وتأسيس  الجودة،  عالي  تعليم  توفير فرص  بدًءا من 
النفسية متعددة املستويات وخدمات الدعم النف�سي، إلى توثيق النتهاكات، وحماية األطفال من التجنيد 
العسكري، وحمايتهم من مزاولة األعمال التي ل تناسبهم، وحمايتهم من أي إساءة من أي نوع، ومن الزواج 
املبكر، وتمكين املجتمعات من إعطاء فرص متساوية لألطفال الذكور واإلناث، وليس انتهاء بتأسيس لجان 
في  أكثر من ألف مدرسة  في  الطفل  في سورية، وتضمين مقاييس حماية  في مناطق مختلفة  الطفل  حماية 

سورية.

التغيير”:  “نظرية  نظرية تسمى  إلى  الستناد  نتجت عن  وقد  بالكبيرة،  إنجازات تستحق وصفها  وهي 
)إذا قمنا بكذا؛ فسيكون كذا(، وهي نفسها سياسة التخطيط الستراتيجي، وهي تتضمن افتراضات وتساعد 
إليها، عند الظروف الطارئة، كما تعد من مكوناتها  في إعادة صياغة األهداف بعد تقويمها وإضافة أخرى 
سياسة تقييم الحتياجات وفق طرق علمية منضبطة، إضافة إلى العالقة التكاملية التشاركية بين مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووجود اهتمام أسا�سي بحقوق اإلنسان وبمشاركة املرأة وعّدهما أولوية، وتوفر 

قدر من الستقاللية في تحديد التوجه وتنفيذ األعمال بعيًدا عن تدخالت املانحين املباشرة.

والنوع-  الكم  حيث  -من  مستواها  ارتباط  هو  املنظمات،  إنجازات  بين  مشترك  كقاسم  يالحظ،  ما 
بمستوى بنيتها اإلدارية والتنظيمية بشكل عام، ما عدا حالة خاصة واحدة )املنظمة التعليمية( أشرنا إليها، 
ل تمثل القاعدة املمكن استخالصها، وهي تبعية اإلنجازات ملدى تماسك هذه البنية، إضافة إلى غلبة الوزن 
النسبي لألهداف الكبيرة غير املحددة بدقة في معظم منظمات العينة، هذا عالوة على وجود أهداف يراد لها 
ا إما 

ً
ا للجميع، انطالق

ً
أن كون حاكمة إلرادة الناس في بعض الحالت، على افتراض أنها ينبغي أن تكون أهداف

ا خلف رغبة ذاتية.
ً
من توجه أيديولوجي معين، أو انسياق
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التوصيات 

توصيات عامة

 ذا نفع كبير، إذا لم يؤخذ 
ً

ل يمثل تقديم توصيات في واقع املنظمات الذي حاولنا مقاربته في بحثنا عمال
في الحسبان أن انبثاق ظاهرة املنظمات ل يمكن فصله عن إرادات خارجية، ليس بمعنى التدخل التخريبي 
بالضرورة، ولكن بمعنى وجود قصدية غير معنية بالشأن السوري كأولوية إل بقدر تحقيق مصالح املتدخلين. 

وليس ما نقوله بدًعا، فقد حصل ذلك في كل املناطق التي شهدت حروًبا وأوضاًعا إنسانية استثنائية، 
ومن هنا، فإن عدم التوازن بين إرادة السوري املعني بمأساة شعبه، وبين إرادة املانح الذي ل يعدها أولوية 

-في األغلب األعم- لصالح األخير، يجعل التوصية بالستقاللية الكاملة مطالبة بشبه املستحيل.

وبناء على ما سبق، ل ينبغي أن تقفز التوصيات فوق الواقع، وفي الوقت نفسه، ل ترضخ إلى سلبياته. 
ومن بعد هذه اإلشارة، يمكن أن نحدد التوصيات في ما يلي:
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توصيات خاصة بالعينة املختارة
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خاتمة

يمكن أن نختم الدراسة بنظرة تحاول جدل الصلة بين اإلطار النظري والبحث امليداني بصورة أوثق، 
وهو ما أملحنا إليه بداية في تغّير مفهوم املجتمع املدني بحسب السياقات التاريخية، وإفقاره عبر اختزاله في 
قالب نظري محدد، وإن كان هذا ما يضطر الباحث إلى اللجوء إليه إجرائًيا، ولعل ما عرضناه من ظاهرة 
 

ً
أثنائها، كفيل بكشف أن هذه املنظمات اتخذت شكال الثورة وفي  املدني السورية، قبل  منظمات املجتمع 

ومحتوى محكومين بالسياق التاريخي بمختلف أبعاده من جهة، وأنها مغايرة للسمات األساسية التي اعتمدها 
الباحثان في البداية كسمات أساسية للمجتمع املدني، وأهمها التطوعية والالربحية، فقد كان واضًحا أن 
النسبة األكبر منها -بعد تدفق التمويل- أصبحت تبحث عن حصة من الكعكة، وأن الجانب التطوعي فيها 

شبه معدوم.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن ما أشرنا إليه في النبذة التاريخية السريعة لواقع املجتمع املدني في 
ظل نظام البعث، والذي لم يكن مجدًبا بصورة كاملة؛ بسبب عجز النظام عن سد كل املنافذ أمامه، قد 
اتسم بسمة املجتمع األهلي من حيث جوهره القائم على روابط عائلية أو مناطقية أو إثنية أو دينية، وهو 
إرث استمر في الوجود في واقع املنظمات السورية بعد قيام الثورة، فما زالت نسبة كبيرة من املنظمات تعتمد 

في بنيتها على هذه الروابط التي تعوق تحولها إلى منظمات مجتمع مدني حقيقية.

وقد كانت العّينة املختارة -كما خلص الباحثان- تعّبر عن جوانب مضيئة، في عدد من الجوانب املتعلقة 
 راهًنا وملًحا، 

ً
ببنية املنظمات اإلدارية والتنظيمية أو بإنجازاتها، وهو ما يجعل البناء على هذه الجوانب عمال

ولكن النظرة األشمل التي استخلصها الباحثان، من املقابالت املكملة مع الخبراء، تلفت النظر إلى ضرورة 
التزود  بعد  السلبية،  ومعالجة  اإليجابية  الجوانب  استثمار  ضرورة  وإلى  الجزئية،  بالنظرة  النخداع  عدم 
برؤية لواقع املنظمات من كل الزوايا، وإدراك األجندات التي تسعى بعض الجهات إلى جعل املنظمات أدوات 
املهم  الكوارث. ومن  أمثلة واقعية عدة من مناطق  له  ناومي كالين، وضربت  إليه  نّبهت  ما  لتنفيذها، وهو 
التأكيد أن الصراع الذي كان جنيُن املجتمع املدني يتخلق في رحمه، قبل خنقه ابتداًء من فترة الوحدة، هو 
صراٌع شاركت فيه أطراف املجتمع املتنوعة، ول يصّح إسقاط تعريفات ناجزة، لتحديد مكونات املجتمع 
. ومن هنا؛ فإن الصراع من أجل تجسيد مجتمع 

ً
املدني، على واقٍع لم يكن فيه ثمة مجتمع مدني متبلور أصال

مدني حقيقي في ظل الستبداد أو في ظل تأثيرات قوى مختلفة، كما هو واقع الحال اليوم، يمكن أن يضم 
ا مختلفة، بغض النظر عن احتواء التعريفات السائدة وغير النهائية بالطبع لهذه األطراف، كمكونات 

ً
أطراف

للمجتمع املدني. 
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ملحق البحث

أسئلة املقابلة املعمقة

تهدف هذه األسئلة إلى التعرف إلى البنية التنظيمية واإلدارية ملنظمات املجتمع املدني السوري في تركيا: 

ام
ه

طات
سل

س اإلدارة و
هيئة العامة ومجل

م ال
ها

أوًل: م

ما مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنظمة؟ وما عالقتها بمجلس إدارة املنظمة؟1

كيف يتم اختيار مجلس إدارة املنظمة: بالنتخاب أم بالتعيين أم بالتوافق؟2

ما نسبة اإلناث والذكور في مجلس إدارة املنظمة؟3

4
فيما  يمنحها  التي  والصالحيات  اإلدارة  مجلس  يتبعها  التي  التفويض  سياسة  ما 

يخص األمور اإلدارية والتنظيمية إن وجدت؟

ما القيم واألهداف التي يضعها مجلس اإلدارة؟ وكيف يجري تطويرها؟5

6
ما السياسات التي يتبعها مجلس اإلدارة من أجل تحديد وتنظيم الحصول على 

املوارد املادية والبشرية الالزمة لتحقيق رسالة املنظمة؟

7
مطابقتها  وضمان  املالية  السياسات  على  اإلشراف  في  اإلدارة  مجلس  سياسة  ما 

للقوانين واإلجراءات املتعلقة بالشفافية؟

ما رسالة املنظمة؟ وكيف حددت؟8

ما السياسات التي يتبعها مجلس اإلدارة من أجل تحسين صورة املنظمة؟9

ما عالقة مجلس اإلدارة باإلدارة التنفيذية من حيث الختيار واملساندة والتقويم؟10
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ي
م اإلدار

ظي
ثانيًا: التن

1
ما نوعية تصميم الهيكل التنظيمي؟ )كيف تحدد اإلدارات واألقسام التابعة لكل 
وحدة والوظائف والسلطات، من حيث الصالحيات وحدود التفويض والختصاصات 
والعالقات التنظيمية، سواء بين الوحدات الداخلية أم بينها وبين املنظمات األخرى؟(

2

 ما آلية التنسيق بين الوحدات الداخلية وبين الوظائف داخل الوحدات وخارجها؟ 
)من حيث وجود لجان مشتركة بين الوحدات، اشتراك أكثر من جهة واحدة في كتابة 
معين،  نشاط  ضمن  إدارية  وحدة  أو  فرد  كل  سلطة  تحديد  معينة،  تقارير  وإعداد 
اجتماعات الوحدات وتحديد إمكانات تشكيل فرق عمل مشتركة، تحديد أشخاص 
يعملون كحلقات اتصال بين الوحدات في أمور معينة، تحديد سلطة وظيفية لوحدة 

معينة على الوحدات األخرى(.

3
املنظمة  لحجم  توضيحها  حيث  من  للمنظمة،  التنظيمية  الخريطة  شرح  يرجى   

وطبيعة العالقات والوظائف املوجودة وبيان خطوط السلطة والتصال.

4
تقسيمه  مكوناته،  طريقة  حيث  من  للمنظمة،  التنظيمي  الدليل  شرح  يرجى   
اإلدارات )وظيفي - جغرافي - مشترك(، أسلوب تقسيم العمل والتخصص، العالقات 

بين الوحدات، شكل تدفق املعلومات.

ط
طي

سة التخ
سيا

ثالثًا: 

يرجى شرح سياسة التخطيط الستراتيجي للمنظمة؟1

ما معوقات التخطيط الستراتيجي؟2

ما مدى تحقيق الخطط املرحلية ألهداف الخطة الستراتيجية؟3

ما معوقات انسجام الخطط املرحلية مع الخطط الستراتيجية؟4
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ظيمية
ظمة التن

ملن
ت ا

رابًعا: قدرا

يرجى شرح قدرات املنظمة من حيث:

جمع األموال والتواصل مع الجهات املانحة.1

إستراتيجيات التواصل، تعبئة املجتمع املحلي وتعزيز مشاركة الشباب.2

إدارة املوارد البشرية.3

إدارة املشروعات.4

تقويم الحتياجات وتحليلها.5

تعزيز حقوق اإلنسان. 6

ني
ت العامل

ًسا: قدرا
خام

1
)التدريب، جودته، مدى  في منظمتكم؟  العاملين  بناء قدرات  برنامج  يرجى شرح 

الستفادة منه(. 

2
بين  املساواة  تحقيق  مدى  وما  القرارات؟  اتخاذ  في  العاملين  مشاركة  مدى  ما 

الجنسين في هذا الخصوص؟(

3
هل تنطبق قوانين )النظام الداخلي( املنظمة على كل موظفيها في تركيا أو الداخل 

السوري؟ 

4
أو  األساسية  بالقدرات  يتعلق  ما  في  املوظفين،  أداء  تقويم  سياسة  شرح  يرجى 

القدرات الشخصية؟ 
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ستدامة
م وال

ملراقبة والتقيي
سة ا

سيا
ًسا: 

ساد

1
يرجى شرح سياسة املراقبة والتقويم للمشاريع في منظمتكم )بالتوافق مع معايير 
على  خدماتها  أثر  املنظمة  تقيس  وكيف  املنظمة،  لحاجات  استجابة  أم  املانحين 

املستهدفين بها؟(.

ما فرص استمرار املشاريع التي تنفذها املنظمة؟ وما هي معوقات استمرارها؟2

رشاكة
ق وال

سة التمويل واإلنفا
سيا

سابًعا: 

1
ما إستراتيجية املنظمة في الحصول على التمويل )هل هو من مصدر واحد أم من 

مصادر متعددة؟ وما معوقاته؟

2
يرجى وصف نظام اإلنفاق لديكم؟ وبيان أنظمة الرقابة املتبعة في ضبط اإلنفاق؟ 

وما املشاكل التي تواجهكم في الرقابة؟

ما حدود قدرة املنظمة على بناء الشراكات؟3
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