


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

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 تنفيذي

حدثت طفرة في نمو منظمات املجتمع املدني السورية بعد الثورة، بحيث ال مجال ملقارنتها بمراحل سابقة، 
ووزعت على نحٍو أساس في املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام تباًعا وفي البلدان املجاورة التي تدفق 
املهاجرون السوريون إليها، نظًرا إلى الحاجة إلى التعويض عن مؤسسات الدولة وإغاثة األعداد املتزايدة 
من النازحين واملهجرين. وكانت الظروف القاسية قد تركت آثاًرا سلبية عدة عوقت قيام مجتمع مدني على 
أسس سليمة، ومنها اعتقال عدد كبير من الناشطين وموت بعضهم تحت التعذيب، وهجرة من تبقى منهم، 
وعسكرة املجتمع السوري، وإحباط بعض شباب الحراك من جدوى العمل املدني، وتراجع مفهوم العمل 

التطوعي تحت تأثير املال السيا�سي، وتأثير قوى األمر الواقع اإلقليمية والدولية.

وكان لديمومة االستبداد -أكثر من نصف قرن- آثار مدمرة في املجتمع السوري، إذ إّن مجتمع الحزب 
ا عاًما عن انخراط الشباب السوري في الشأن العام، وما رافق 

ً
الواحد )قائد الدولة واملجتمع( أشاع عزوف

ذلك من غياب املبادرة الذاتية والتفكير املستقل. ما أنتج بنية مجتمعية راكدة، أحيت روابطها التقليدية، 
الطائفية والعشائرية. ومن جهة أخرى، أدى االستبداد إلى النقص الحاد في الوعي الحقوقي والسيا�سي، 
بمعنى ضعف الثقافة السياسية الحديثة، وبخاصة ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق اإلنسان ومواصفات 

دولة الحق والقانون. 

أما املعّوقات الذاتية للمجتمع املدني الذي سينشأ في سورية بعد التغيير فتكمن في التباس هويته، بين 
ما هو: مدني وأهلي، سيا�سي ومدني، احتجاجي ومطلبي، وما هو اقتراحي وتشاركي. ومن املعّوقات املحتملة 
االكتفاء بالنشاط ضمن إطار فئات محدودة من املثقفين وأوساط الطبقة الوسطى، والعزلة عن العمق 
ر 

ّ
الشعبي. ولعلَّ من أخطر املعّوقات االلتباس بين مفهومي املجتمعين املدني واألهلي، وفي هذا السياق ذك

الدكتور عزمي بشارة بضرورة »رؤية الفرق بين التنظيمات املجتمعية املؤلفة، نظرًيا على األقل، من مواطنين 
أحرار تآلفوا على نحو طوعي، وبين البنى الجمعية العضوية التي يولد اإلنسان فيها ويعيش فيها«. 

وبعد اآلثار املدمرة التي تركتها ديمومة االستبداد أكدت الدراسة أّن منظمات املجتمع املدني جزء من 
الحراك السيا�سي العام في املجتمع، إنها جزء من حيث الفاعلية، عبر قوى الضغط التي تعتمدها في عملها. 
بمعنى أّن العالقة بين األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني هي التي يمكن افتراضها بين السياسة 
والشروط املتحضرة ملمارستها. أما عن مسألة العالقة بين املجتمعي املدني والسيا�سي فهي أكثر تعقيًدا، 
بسبب التأثير املتبادل لكل طرف في اآلخر، إذ إّن البحث عن شروط ازدهار املجتمع املدني ال يمكن أن يحدث 
بمعزل عن طبيعة دستور الدولة وقوانينها، فالرؤية التي نراهن عليها -في سورية بعد التغيير- تنطلق من 

إمكانية التكامل بين املجتمعين، بما يؤسس للحداثة السياسية واملواطنة وحقوق اإلنسان. 

ومن الشروط الذاتية الزدهار املجتمع املدني إنشاء مراصد مشتركة وتشابكية بين منظمات املجتمع 
املدني للتأثير في صناعة السياسات، واعتماد وحدة املعايير طبًقا ملواثيق األمم املتحدة وقراراتها، وبخاصة 
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الشرعة العاملية لحقوق اإلنسان. ومن عوامل االزدهار يمكن أن نذكر ضرورة قيام مجتمع مدني مستقل عن 
 

ً
سلطة الدولة، كي يؤثر فيها ويحملها -بوسائل الضغط السلمية- على تبّني اقتراحاته، أو القبول بها مدخال

للنقاش في اتجاه شراكة حقيقية بينهما. 

ر الحريات الفردية والعامة: حرية تشكيل املنظمات 
ّ
إّن أهم الرهانات الزدهار املجتمع املدني تكمن في توف

والنقابات واألحزاب السياسية، حرية التفكير والتعبير وحرية الرأي والضمير، حرية التواصل االجتماعي 
واإلنساني، حرية اإلضراب والتظاهر واالعتصام. 

إّن األدوار املطلوبة من املجتمع املدني ليكون قادًرا على املساهمة في تحقيق الديمقراطية والعدالة، وفي 
عملية التنمية والبناء، تفرض بناء اإلطار االجتماعي والقانوني، لتمكين املواطنة اإليجابية وتطبيق مفهومات 
الحقوق والواجبات. ما يساعد على نجاح عملية االنتقال الديمقراطي، والوصول إلى دولة الحق والقانون، 

والسير في اتجاه التنمية الشاملة. 

وقد جاءت العوملة بأدوار جديدة للمجتمع املدني، مثل: حماية البيئة من التلوث، والفقر، والهجرة 
والالجئين، وضحايا العنف الجن�سي، واملخدرات، واإلرهاب، وحقوق املرأة والطفولة واألقليات الدينية 
والعرقية. وتجاوًبا مع هذه التوجهات العامة تعمل منظمات املجتمع املدني في امليادين املختلفة، من أجل 

تلبية الحاجات االجتماعية وتقديم الخدمات التي ال تلبيها الدولة.

ويكتسب نشر الثقافة السياسية الديمقراطية أهمية كبرى في سورية املستقبل، إذ إّن هذه الثقافة 
تعد ركًنا أساسًيا من أركان نجاح عملية التحّول الديمقراطي، ما يتطلب ثالث مهمات أساسية هي: إشاعة 
ل املواطنين لهذه الثقافة وقيمها في حياتهم اليومية 

ّ
الثقافة املدنية الديمقراطية في املجتمع، واالهتمام بتمث

وفى عالقتهم باآلخرين، وتدريب املواطنين عملًيا على املمارسة الديمقراطية واكتسابهم خبرة هذه املمارسة 
من خالل النشاط اليومي الذي يقومون به في مختلف مجاالت الحياة.

وتلعب منظمات املجتمع املدني، بصفتها الوسيط في العالقة بين الشعب والسلطات، دوًرا مهًما في 
مشاركة املواطنين في مشروع إعادة بناء سورية الجديدة، من خالل مساهماتهم في رسم السياسات التي تهم 

مصالحهم املباشرة، بما يعكس حاجاتهم الحقيقية. 

وهكذا، ثمة حاجة ملحة في سورية املستقبل إلى إطالق الفضاء الواسع للمجتمع املدني، من خالل تبّني 
قوانين حديثة لتنظيم مؤسساته، وهو أمر في غاية األهمية، إلعادة الروح إلى العمل في الشأن العام، ومن ثم 

عودة السياسة إلى املجتمع السوري. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

5

مقدمة

ا بين الدولة ومؤسساتها 
ً
تزداد أهمية منظمات املجتمع املدني في الدول الديمقراطية بوصفها قطاًعا ثالث

من جهة واملجتمع األهلي من جهة ثانية. تنمو هذه املنظمات على نحو عابر للبنى االجتماعية األهلية وعلى 
حسابها تدريجًيا، وتمثل نقلة مهمة في بناء مفهوم املواطنة وتعزيزه، وتخضع للتنظيم وتقوننها املؤسسة 
التي تسمح لها بلعب دور الوسيط بين الدولة  التشريعية للدولة، لكنها تبقى مستقلة عنها في الحدود 
واملواطنين بهدف حماية مصالح األفراد والجماعات ومساعدة مؤسسات الدولة على القيام بوظائفها في 
الدول الديمقراطية. وازدادت مساحة نشاط منظمات املجتمع املدني بازدياد مساحة التواصل وسرعته 
التي وفرتها وسائل التواصل االجتماعية الحديثة لتغطي مصالح واهتمامات متنامية تقوم على املبادرات 

التطوعية الفردية والجماعية وتقديم خدماتها في مختلف املجاالت. 

وتتعلق مشكلة الدراسة باإلشكاالت التي رافقت تطور منظمات املجتمع املدني السوري والعوامل التي 
حالت دون قيامها بوظائفها، وتطور هذه املنظمات بطريقة انفجارية بعد الثورة من دون االستناد إلى تجارب 
وخبرات مهمة، وما رافق ذلك من خلل واضطراب في العمل التطوعي. يترتب على ما سبق استنباط قوانين 

ناظمة لعمل املنظمات من أجل تجاوز الحالة الراهنة لتتمكن من القيام بدور ريادي في سورية املستقبل.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد املعوقات التي تحول دون قيام منظمات املجتمع املدني وإبراز دورها 
املأمول في إعادة بناء سورية على أسس جديدة وديمقراطية، ودور مختلف العوامل والتحديات التي تعزز 

هذا الدور أو تحول دون تحققه على أفضل وجه.
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وتكمن أهمية الدراسة في توضيح ميزات الظروف التي نشأت فيها منظمات املجتمع املدني بعد الثورة 
وخصائصها، واملشكالت التي تعانيها واقتراح السبل األنجع ملعالجة هذه املشكالت، لتتمكن املنظمات من 
املساهمة في بناء سورية، كقيمة مضافة ُحرم منها السوريون عقوًدا، ومن أجل تعزيز دراستنا النظرية بوقائع 
عيانية أجرينا سبر آراء ناشطات وناشطين في بعض منظمات املجتمع املدني السوري، موزعة في: مناطق 
سيطرة النظام، ودول الجوار، وأوروبا، حيث تواصلنا مع 60 من مسؤوالت هذه املنظمات ومسؤوليها، من 

خالل الرسالة اآلتية))(. 

بع في هذه الدراسة، وسيجري االنتقال من منهج إلى آخر بحسب املوضوع الذي 
َّ
ثمة أكثر من منهج سيت

يعالج، وبخاصة املنهجين الوصفي والتحليلي، وسيستخدم املنهج التاريخي املقارن حين يستدعي البحث 
ذلك.

))(  الصديقات واألصدقاء
يسرنا أن نحيطكم علًما بأّن مجموعة من الباحثين في )مركز حرمون للدراسات املعاصرة( يشتغلون على إعداد دراسة حول )إعادة بناء املجتمع 
املدني السوري بعد التغيير(، ونأمل أن نستفيد من تجربتكن/ تجربتكم العملية في ميدان املجتمع املدني، كي نعزز دراستنا النظرية باستنتاجات 

عيانية من التجربة.
اسم املنظمة: .............

املجال الذي تعمل فيه املنظمة: ........................
الصفة الوظيفية في املنظمة: ............................

األسئلة:
) – ما األدوار التي قامت/ وتقوم بها املنظمة التي تعملون فيها؟

2 – ما هي التحديات واملعّوقات التي تحول دون قيام املنظمة بالدور واملهمات املنوطة بها؟
3 – ما هي املعّوقات واألدوار التي تتوقعونها في املرحلة االنتقالية بعد التغيير السيا�سي في سورية؟

4 – أي �سيء تريدون إضافته؟	
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: واقع منظمات املجتمع املدني NGO بعد الثورة)2)
ً

أول

حين بدأت ثورات )الربيع العربي( أدرك النظام السوري األثر السلبي لسياساته االقتصادية الجديدة، 
فسارع إلى إطالق مشروع الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية في شباط/ فبراير ))20، من أجل تقديم 
مزيد من الرعاية االجتماعية لألسر الفقيرة. ترافق ذلك مع رفع مستوى األجور وإقالة مهندس اإلصالحات 
النيوليبرالية عبد هللا الدردري، نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وقتها. لكن اتضح بأّن هذه اإلجراءات 

كانت متأخرة، وقد حصل شرخ مهم بين الدولة واملجتمع في العقد األول من األلفية الجديدة.)3( 

من الناحية الجغرافية، بعد ))20، وزعت منظمات املجتمع املدني السورية في الداخل السوري بأجزائه 
الثالثة؛ في مناطق النظام، ومناطق سيطرة املعارضة في شمال غرب سورية، ومناطق سيطرة قسد شمال 
شرق سورية، وفي دول الجوار وبعض الدول األوروبية، أي حيث يوجد الالجئون السوريون بصورة رئيسة، 
ومن املعروف أّن أكبر نسبة لجوء في دول الجوار موجودة في تركيا، يليها لبنان فاألردن، في حين تحتل أملانيا 

املرتبة األولى في ما يتعلق بوجود الالجئين السوريين في أوروبا، تليها السويد. 

بعد وصول موجة انتفاضات/ ثورات الربيع العربي إلى سورية في آذار/ مارس ))20 وفي السنوات التي 
تلتها، حدثت طفرة في النشاط املدني ال سابق لها وال مجال ملقارنتها بمراحل سابقة، فقد وجد السوريون 
أنفسهم في بيئات الثورة أمام واقع جديد لم يألفوه من قبل، هو ضرب من اليقظة بعد سبات طويل، 
وانتفاضة اضطروا إلى التعامل معها وفيها من خالل مبادرات فردية وجماعية بحكم الحاجة إلى مزيد من 
الخدمات اإلغاثية والتنظيمية، وفي أجواء مفعمة باألمل، على الرغم من حالة الفو�سى وصعوبة العمل في 
أوساط خطرة وقلة الخبرة، وحمالت القمع التي تقوم بها األجهزة األمنية والعناصر املرتبطة بها. بكالم آخر 
»ساهمت بيئة النزاع في إعادة تكوين املجتمع املدني السوري بأشكال ووظائف مركبة ومتداخلة، وفتح 
الحراك املجتمعي الواسع في ))20 فضاءات وتطلعات جديدة نحو مشاركة سياسية واجتماعية واقتصادية 

تضمن الحق في التعبير واملساءلة والعدالة واألمن اإلنساني«)4(. 

)2(  ُيعرف املجتمع املدني حالًيا بوصفه مجموعة متنوعة وواسعة من املنظمات، التنموية والخدمية والثقافية والبيئية وغيرها، القائمة على 
حدثة على وسائل التواصل االجتماعية التي تسعى 

ُ
املبادرات الفردية والجهد الجماعي املنظم، الطوعي وغير الربحي، بما في ذلك املجموعات امل

إلى مصالح مجموعات محددة وحقوقها، أو املصلحة العامة ككل. ال تشمل هذه املنظمات قطاع األعمال /الخاص وال الصحافة وال األحزاب 
السياسية.

)3(  لورا رويز دي إليفرا وتينا زينتل، نهاية العقد الجتماعي البعثي في سوريا بشار األسد: قراءة في التحولت الجتماعية السياسية من خالل 
الجمعيات الخيرية، معهد العالم للدراسات: في أسئلة الواقع وإجاباته، 4)20. بتصرف.

http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/400-601021016.html

)4(  العدالة لتجاوز النزاع: تقرير آثار النزاع السوري 6)20 – 9)20، املركز السوري لبحوث السياسات )SCPR(، جاد الكريم الجباعي )محرًرا(، 
ص 6)).

http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/400-601021016.html
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في إبان الثورة في مناطق املعارضة– 1

ا تنظيمية تجمع بين العمل السيا�سي واإلغاثي، وتعد بذلك 
ً
في البداية، ظهرت التنسيقيات بوصفها صيغ

صيغة ملتبسة من منظمات العمل املدني اقتضتها الظروف غير العادية وضرورة تنظيم التظاهرات وتنسيق 
األعمال املرتبطة بها، ومنها جهد اإلغاثة واملساعدة وإيجاد قنوات إليصال املساعدات وتوزيعها. ثم مع انتشار 
العسكرة))(، تحولت التنسيقيات إلى النشاط اإلغاثي وتقديم املساعدات، بمساعدة املنظمات الدولية غير 

الحكومية، وأضحت بذلك أقرب إلى منظمات املجتمع املدني. 

وتشكلت معظم املبادرات واملنظمات)6( املدنية في املناطق التي أصبحت تحت سيطرة املعارضة، بسبب 
الحاجة إلى التعويض عن عمل مؤسسات الدولة وتلبية االحتياجات املستجدة األخرى، إذ تشير بعض 
اإلحصاءات التقريبية إلى أّن »44% من منظمات املجتمع املدني توجد في مناطق سيطرة املعارضة))(، و%23 
منها تعمل من خارج الحدود السورية، و4)% في مناطق النظام ومثلها في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية«))(. 
وأح�سي )حتى عام ))20( أكثر من 400 صفحة/ مجموعة نشطة على مواقع التواصل االجتماعية تعمل في 

مجالي الدعم واإلعالم، وتعد هذه من مجموعات املجتمع املدني)9(. 

تحولت معظم هذه املنظمات بالتدريج، من إغاثية إلى تنموية، تبًعا إلرادة املمولين ولضرورة الحد من 
االعتماد على املساعدات املباشرة، ملا تتركه من أثر سلبي، فـ »في كثير من الحاالت أبدى الفاعلون في منظمات 
املجتمع املدني تأففهم من التعامل مع اإلغاثة كونها خلقت مجتمعات اتكالية وساهمت في رفع مستوى 

البطالة، خصوًصا في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة)0)(« 

كلت منظمات املجتمع السوري في هذه املرحلة في ظروف الصراعات املسلحة، من صعوبة التنقل 
ُ

ش
امللقاة على  انتظامه وضخامة األعباء  التمويل وعدم  للقصف والحصار، عالوة على ضعف  والتعرض 
عاتقها وغلبة املصالح الشخصية واالرتجال وضعف البنية التنظيمية والشفافية. ولم تستند هذه التجارب 
الجديدة إلى تجارب سابقة يعتّد بها، فلم يتمأسس مجتمع مدني فاعل في سنوات ما قبل الثورة، وكانت 

املنظمات مكبلة بكثير من القيود واالشتراطات األمنية. 

))(  فـ »حيث »توجد العسكرة يضعف الحراك السلمي، ألن السلطة تشتغل على العسكرة دوًما وتدفع نحوها كي تجد مبرًرا الستخدام السالح 
).......( تحت حجة محاربة اإلرهاب«. محمد ديبو، الحراك املدني السوري رؤية ميدانية، مؤسسة دولتي، ))20، حاشية )2(.

)6(  تسمية منظمة هي األكثر شيوًعا، ومن مرادفاتها: اتحاد، مبادرة، مجموعة، حركة، شبكة، مجلس، مركز... الخ.

))(  من املنظمات املوجودة في مناطق سيطرة املعارضة املسلحة الخاضعة للنفوذ التركي ومناطق سيطرة جبهة تحرير الشام وحكومة اإلنقاذ 
التابعة لها نذكر: اتحاد منظمات الرعاية الطبية ومجلس محافظة حلب الحرة واتحاد منظمات الرعاية واإلغاثة الطبية )أوسوم( ومنظمة سامز 

وشبكة الوعي ومنظمة بنفسج لإلغاثة والتنمية ورابطة املحامين السوريين األحرار وغيرها.

))(  مواطنون ألجل سورية، منظمات املجتمع املدني السوري الواقع والتحديات، ))20، ص 6).

)9(  املصدر السابق، ص 9. 

)0)(  املصدر السابق، ص )).
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بنفسج لإلغاثة والتنمية VO. أسست هذه املنظمة رسمًيا في 3)20 استجابة لالحتياجات اإلنسانية في 
كافة القطاعات. وقد لخص املدير التنفيذي للمنظمة دورها بـ: 

تمكين شريحة الشباب، نظًرا إلى دور هذه الشريحة العمرية األسا�سي في األزمات أو في مرحلة االستقرار. 
ولتحقيق ذلك، تقدم املنظمة الدعم في مجاالت الصحة والتعليم والغذاء والدواء واملياه واملأوى والتشغيل 
والتعرف إلى مشكالت الشباب، وتوفير سبل املشاركة والتواصل والحوار والحصول على العمل، من خالل 
فريق مؤلف من 00)) متطوع. ولخص مدير منظمة بنفسج التحديات التي تواجه منظمته بحالة عدم 
االستقرار والحالة املعيشية للمهجرين وصدمات التهجير وعدم توافر األمان وعدم توافر التمويل الكافي، 
ما يصّعب من عمل املنظمات ويحد من تطوير املبادرات الهادفة لبناء املجتمع ونشرها. ورأى مدير منظمة 
بنفسج التنفيذي أّن من املهم في املرحلة االنتقالية أن يعاد بناء البنية التحتية وتوفير األمان وتحريك عجلة 
االقتصاد والنهوض بالعملية التعليمية وإعادة الثقة بين املجتمعات الواقعة في مناطق سيطرة القوى 

املختلفة، وإعطاء دور كبير ملنظمات املجتمع املدني في بناء العقد االجتماعي الجديد)))(.

BRD. تعمل هذه املنظمة في مجاالت اإلغاثة والتنمية والتعليم وتمكين املرأة  بسمة لإلغاثة والتنمية 
والدعم النف�سي. وحول املعّوقات والتحديات يقول املدير التنفيذي للمنظمة في إجاباته عن أسئلة مركز 

حرمون للدراسات املعاصرة:

تعاني املنظمة ضعف الدعم املادي وسيطرة النظام على الجنوب السوري ومنع كافة منظمات املجتمع 
املدني من ممارسة عملها في دعم استقرار املجتمع السوري. وثمة تخوف من عدم السماح ملنظمات املجتمع 
املدني التي كانت تعمل في مناطق سيطرة املعارضة، من العمل إال التي كانت مرخصة لدى النظام السوري. 
ومن الضروري العمل على إنشاء منصة تجمع كافة منظمات املجتمع املدني السوري لتنسيق العمل لكي 

تصل املساعدات والخدمات اإلنسانية إلى جميع فئات املجتمع من دون استثناء.

منظمات مجتمع مدني سورية في دول الجوار– 2

تعمل في دول الجوار منظمات عدة من أجل رعاية مصالح السوريين في هذه الدول وتقديم الخدمات 
لهم.)2)( 

Development	For	Basamat. منظمة مجتمع مدني سورية غير حكومية  التنمية  أجل  من  بصمات 
أسست في 4)20 وهي مسجلة في تركيا ولبنان وكندا والسويد. وفي إجابته عن أسئلة مركز حرمون للدراسات 

املعاصرة، قال املدير التنفيذي للمنظمة: 

)))(  ملخص إجابات املدير التنفيذي ملنظمة بنفسج عن أسئلة مركز حرمون للدراسات املعاصرة حول منظمته.

)2)(  ومنها منتدى الحوار املدني الديمقراطي واملرأة العربية العاملة ومركز املجتمع املدني والديمقراطية CCSD ومنظمة شبكة أمان ومنظمة 
أنا – هي ومنظمة بصمات من أجل التنمية ومنظمة تستقل ومنظمة برجاف Bercav للتنمية الديمقراطية واإلعالم واملنظمة اليابانية للعون 

واإلغاثة AARJapan وغيرها.
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إّن منظمته تعمل في ثالث مجاالت إستراتيجية هي: التعليم، وحقوق النساء وتمكينهن، والقيادة وبناء 
القدرات. ففي مجال التعليم توفر املنظمة التعليم لألطفال املحاصرين واملنقطعين عن الدراسة باستخدام 
أفضل الوسائل للتعامل مع األطفال الناجين من الحرب، بما في ذلك تفعيل الروح القيادية وتقوية البنية 
العقلية والجسدية وتعزيز روح االكتشاف واإلبداع. وفي ما يتعلق بحقوق النساء وتمكينهن، تعمل منظمة 
بصمات على تمكين النساء اقتصادًيا للعيش بحرية وكرامة ودمجهن في عملية التطوير الثقافي والتقني 
واملشاركة االجتماعية والسياسية. وتعمل املنظمة في مجال القيادة وبناء القدرات على التدريب والتعليم 

املستمرين ورفع مهارات الشباب في اإلدارة والعمل املؤسساتي وعملية التغيير وإعادة البناء. 

وأشار املدير التنفيذي ملنظمة بصمات إلى معّوقات تتعلق بصعوبة الحصول على الترخيص في بعض 
البلدان، ومشكلة التحويالت املالية وانتشار فيروس كوفيد–9) واملعايير العالية للجهات املانحة، وتوقع 
وجود مشكالت جدية في املرحلة االنتقالية تتعلق بضبط الفصائل املسلحة والصراع على السلطة وغياب 
النخب املفكرة، ومصاعب أخرى تتعلق بالتعافي االقتصادي والفوارق في املستوى التعليمي واالندماج 

وتمكين املرأة. )3)(

منظمة تستقل TO. تستقل اختصاًرا لـ )تجمع سوريات تعملن بالقول واللين(. أسست هذه املنظمة غير 
الربحية في 4)20 لتكون جزًءا من عملية التغيير الثقافي في مستوى املجتمع. تؤمن املنظمة بقوة الحوار لتغيير 
الواقع وتلتزم بقيم الحرية والعدالة وسيادة القانون واملساواة والتكافل والتعددية، وأّن السبيل إلى ذلك يمر 

عبر بناء السالم وتمكين املرأة والتعليم، من أجل بناء وطن يعيش فيه الجميع بكرامة وأمان. 

تعمل املنظمة بين السوريين في تركيا والداخل السوري )مناطق النفوذ التركية( بصورة أساسية، وتلتزم 
بعدم التمييز بين القوميات واألديان والطوائف وخلق جو أسروي آمن متعاضد لتوفير شروط التفكير 
والتطور. بلغ عدد املستفيدات نحو 600 سيدة جرى تأهيلهن لتبّوء مناصب اجتماعية وسياسية والقيام 

بدور فاعل في العمل االجتماعي وبناء السالم.

ما يميز هذه املنظمة، بحسب ما أفادت رئيستها، السيدة هند قبوات أنها:

املنظمة األهم، إن لم تكن الوحيدة التي تهتم بتمكين النساء سياسًيا، ما يؤهلهن لشغل مواقع قيادية، 
ولو بوجود بعض املمانعة االجتماعية حيال ذلك.)4)( 

)3)(  كانت هذه مقتطفات من إجابات عن أسئلة وجهها مركز حرمون للدراسات املعاصرة إلى مسؤولي منظمات املجتمع املدني السوري.

)4)(  جاء ذلك جواًبا عن أسئلة وجهها مركز حرمون للدراسات املعاصرة إلى رئيسة منظمة تستقل
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وحول التحديات واملشكالت الحالية، قالت العاملة في منظمة )تستقل(، السيدة غيثاء أسعد)))(إّن:

النزوح املتتابع في شمال سورية نتيجة القصف وتغيير أماكن اإلقامة كانا من أهم معّوقات العمل، 
 عن تأثير فيروس كوفيد–9) في عملية التدريب من جراء مصاعب االنتقال إلى التدريب غير املباشر عن 

ً
فضال

بعد، وضعف شبكة اإلنترنت داخل سورية. وقد حّد تقلص مصادر التمويل وعدم استدامتها واستجابتها 
ملعدل االحتياجات العالية -ويحّد- من حجم أعمال املنظمة. 

منظمات مجتمع مدني سورية في أوروبا– 3

تعمل املنظمات الدولية مع الالجئين السوريين في أوروبا وبلدان الجوار وفي الداخل ضمن املناطق 
الخارجة عن سيطرة النظام.)6)(

والديمقراطية. منظمة سورية مرخصة في الواليات املتحدة وتركيا، وتعمل من  املدني  املجتمع  مركز 
خالل برامج فرعية هي: املنصة املدنية السورية، وشبكة أمان، وأنا – هي. وحول عمل املنظمة وما تواجهه 

من مشكالت، يقول مسؤول املنظمة: 

توصل املنصة املدنية السورية صوت الناس إلى صّناع القرار والتواصل مع الجهات الدولية املعنية 
بالشأن السوري ومنهم املبعوثون الدوليون إلى سورية. وساهمت شبكة أمان في إطالق سراح املخطوفين 
من درعا والسويداء عن طريق العالقات أو التبادل وعقد مؤتمر السهل والجبل )إحنا أهل( في مدينة إربد 
األردنية. تتمثل املعّوقات في ضعف مفهوم مؤسسات املجتمع املدني ودورها، وعدم السماح للمركز بالعمل 
في مناطق النظام وبعض مناطق سيطرة املعارضة. نتمنى أن يكون هناك مؤسسات مجتمع مدني قوية 
وقادرة على العمل بشكل جيد ومستقله عن األيديولوجيات واألحزاب؛ ألّن هذه املؤسسات هي التي تحمي 

الدولة املدنية الديمقراطية وإنجازاتها.

)))(  غيثاء أسعد: مدربة دعم نف�سي في منظمتي )تستقل( و )درب(، منسقة في رابطة الشبكات السورية، ورئيسة مجلس شبكة حماية املرأة 
سابًقا. 

 UOSSM-NL في هولندا والفرع الهولندي لالتحاد الدولي ملنظمات اإلغاثة والرعاية الطبية SVE 6)(  ومنها مؤسسة الغروب النسائي السوري(
ومنظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة في كندا واتحاد املنظمات األملانية السورية وغيرها. 
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الفرع الهولندي لالتحاد الدولي ملنظمات اإلغاثة والرعاية الطبية UOSSM .UOSSM-NL هو اتحاد 
مجموعة منظمات طبية إنسانية لها فروع عدة في العالم، ومنها الفرع الهولندي الذي يعمل في مجال اإلغاثة 

الطبية في سورية. وحول الدور الذي تقوم به هذه املنظمة، قال رئيس مجلس إدارتها سليم بشارة: 

إّن منظمته تقدم مختلف الخدمات الطبية والتدريب والتعليم الطبي في املناطق السورية املختلفة 
الخارجة عن سيطرة النظام وفي مخيمات اللجوء وفي مناطق عدة أخرى في العالم مجاًنا وبغض النظر عن 
مرجعية املستفيد الدينية أو القومية أو غير ذلك. وعن معّوقات العمل قال: إّن املنظمة ال تستطيع أداء 
عملها في مناطق سيطرة النظام بسبب رفضه، عالوة على الصعوبات الناتجة من غياب الدولة وسيطرة 
قوى األمر الواقع في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وكذلك الحساسيات الناتجة من خالفات 
املانحين، وأحياًنا، عدم مطابقة سياسات املنح مع حاجات السكان املحليين الطبية، وعانت املنظمة في 
السابق االستهداف املباشر ملقراتها وعمالها وكوادرها الطبية. وعن العمل املتوقع في املرحلة االنتقالية، أكد 
رئيس مجلس إدارة الفرع الهولندي ملجموعة أوسوم قدرة منظمته على إدارة الوضع الطبي ملناطق شاسعة 

في سورية)))(.

في مناطق سيطرة النظام– 4

مع أّن الطفرة في تشكيل منظمات املجتمع املدني حدثت على نحو أسا�سي في املناطق التي خرجت عن 
سلطة النظام، فإّن مثل هذه املنظمات)))(انتشرت أيًضا في مناطق سيطرته بسبب ضعف األداء الحكومي 
وعجزه عن االستجابة لألوضاع الجديدة واملستجدة، ومنها ضرورة إغاثة مئات آالف املهجرين إلى مناطق 
النظام، وبخاصة في 2)20 و3)20، قبل أن تتدفق املساعدات الدولية وتوزعها املؤسسات التي يتحكم فيها 
النظام، وبخاصة منظمة الهالل األحمر العربي السوري، وقد خضعت جميع املبادرات الفردية والجماعية 

إلى مراقبة األجهزة األمنية على نحٍو وثيق)9)(.

لكن أدبيات النظام ال تتحدث عن املجتمع املدني بوصفه مؤسسات مستقلة، ويقصد به غالًبا جمعيات 
املجتمع األهلي أو تلك املنظمات التي ترتبط بالنظام مباشرة، كاألمانة السورية للتنمية، أو تلك التي يتحكم 
فيها كفروع املؤسسات الدولية. ففي تقرير الخطة الحكومية اإلستراتيجية الصادر في 2020، يرد ذكر 
مؤسسات املجتمع املدني مرة واحدة وفي معرض الحديث عن الجهات املسؤولة عن تنفيذ برنامج تعزيز 

)))(  جاء ذلك في إجابات رئيس مجلس إدارة الفرع الهولندي ملنظمة أوسوم سليم بشارة عن أسئلة مركز حرمون للدراسات املعاصرة.

)))(  من أبرز املنظمات التي عملت في مجال اإلغاثة في مناطق النظام نذكر منظمات صانعات التغيير ومؤسسة البراعم الخيرية وشبكة املرأة 
السورية ومنظمة بسمة سوريا ومنظمة توليب لدعم املرأة والطفل. ومن املنظمات الحقوقية العاملة في الداخل ثمة جمعية حقوق اإلنسان في 

سورية ومركز الديمقراطية والحقوق املدنية في سورية.

)9)(  عندما بدأ املهجرون بالوصول من مناطق االشتباكات في 2)20 إلى املناطق التي يسيطر عليها النظام، ومنها املناطق الساحلية، كونها األكثر 
أماًنا، حصلت مبادرات فردية عدة قبل أن تتحول إلى مجموعات صغيرة إلغاثة املهجرين وتأمين الحد األدنى من احتياجاتهم عن طريق جمع 
التبرعات. في تلك األثناء، كانت أجهزة األمن مرتبكة وتكتفي باملراقبة وطلب تسجيل البيانات الشخصية واستدعاء الناشطين أحياًنا للتحقيق 

 عن مشاركين في هذه املبادرات.
ً

معهم. نقال
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 عن 
ً

املواطنة وسيادة القانون، ويبدو أّن ذلك حدث على نحٍو عارض، فكيف يكون املجتمع املدني مسؤوال
 في الخطة الحكومية اإلستراتيجية حتى )20(2030؟

ً
تنفيذ برنامج ما وهو غير موجود أصال

وفي تقرير )رصيد تنموي( الذي يعمل من الداخل السوري، ورد ذكر مؤسسات املجتمع املدني مرة واحدة 
 في عملية التنمية))2(. لكّن التقرير تحدث عن الجمعيات األهلية واملؤسسات 

ً
ا فاعال

ً
أيًضا بوصفها طرف

املرخصة في األشهر الثالثة األخيرة التي يغطيها التقرير، فذكر أنه ُرفض ترخيص ) مؤسسات وجمعيات 
وترخيص )4 منها، من دون أن يحدد طبيعتها بالضبط، لكنه أشار إلى أّن الجمعيات املحدثة تنشط في مجال 

الخدمات االجتماعية واألعمال الخيرية)22(. 

من الواضح أّن النظام ال يعترف بوجود منظمات مجتمع مدني مستقلة، وإن وجدت فهو يعدها منظمات 
government-organized	non- حكومية أو ملحقة بما بات ُيعرف باملنظمات غير الحكومية - الحكومية
	governmental، وينسجم ذلك مع طبيعته بوصفه نظاًما شمولًيا اعتمد  organizations )GONGO(
على دور املنظمات الشعبية امللحقة بالحزب القائد قبل سنة 2000، وأضاف إليها منظمات أهلية ومدنية 

مرتبطة به أو بعيدة كل البعد عن أي نشاط سيا�سي بعد هذا التاريخ)23(. 

)20(  البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الحرب: الخطة االستراتيجية سورية 2030، رئاسة مجلس الوزراء، هيئة التخطيط والتعاون 
الدولي، أيار/ مايو 2020، ص 69).

))2(  تقرير رصيد تنموي: مقاربات محلية من سورية، العدد الثالث، أيلول/ سبتمبر – كانون أول/ أكتوبر 2020، ص 24.

)22(  املرجع السابق، ص )).

)23(  املنظمات الشعبية الرديفة لحزب البعث قائد الدولة واملجتمع بحسب املادة ) من دستور عام 3)9) الذي لم يتغير دوره عملًيا مع أن هذه 
املادة ألغيت في دستور 2)20. املنظمات الشعبية الرديفة هي اتحاد العمال واتحاد الفالحين واتحاد الطلبة واتحاد الكتاب واالتحاد النسائي 
وطالئع البعث وشبيبة الثورة والنقابات، ومن ثم ألغي االتحاد النسائي )أسس في )96)(، في 23 نيسان/ أبريل ))20 ظهرت جماعة األخوات 
القبيسيات، من ضمن مساعي إعادة بناء التحالف السيا�سي للسلطة مع أوساط األغلبية الدينية، ومنها توسيع صالحيات وزارة األوقاف 

وتشكيل الفريق الديني الشبابي )9)20(. 
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منظمة توليب لدعم املرأة والطفل Tswk. تعمل هذه املنظمة في محافظة السويداء منذ ))20 من دون 
أن تحصل على الترخيص. وعن دور املنظمة قال رئيس مجلس اإلدارةـ: 

إّن منظمته تعمل على دعم املرأة والطفل من أجل ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان في املجتمع املحلي، 
وبخاصة الحقوق اإلنسانية للنساء، وتعمل بشكل أسا�سي من خالل مشروعاتها في التمكين والتثقيف 
السيا�سي للشباب والشابات من املجتمع املحلي ومن الوافدين والوافدات، من خالل مشروعات بناء السالم 
وإدارة النزاع والتشبيك بين الناشطات/ الناشطين في املجتمع املدني والفاعلين االجتماعيين والقيادات 
املحلية. وتعمل املنظمة على ثالثة محاور قانونية، يستهدف األول منها دعم النساء املعّنفات، ويقدم الثاني 
املشورة لبناء قدرات املحاميات واملحامين في القضايا الحقوقية، بينما يعمل املحور الثالث على محو األمية 

القانونية للنساء من خالل جلسات التوعية بحقوقهن. 

وعن املعّوقات التي تعترض عمل املنظمة، أجاب رئيس مجلس اإلدارة بأن أهمها يتمثل في غياب الوضع 
القانوني وعدم الترخيص والتهديدات األمنية، ومع ذلك استفادت املنظمة من وضع محافظة السويداء 
الذي يتيح لها العمل بحرية نسبية. وثمة مصاعب تتعلق بمزاجية التعامل من جهة املانحين الدوليين 

والعالقة غير املستقرة مع املنظمات املحلية، عالوة على فو�سى السالح وغياب سلطة القانون)24(.

وثمة بعض املنظمات ملتبسة الدور التي تحاول الجمع بين التنمية السياسية واالجتماعية مثل حركة 
البناء الوطني.

حركة البناء الوطني ))NBM)2. تعّرف هذه الحركة نفسها بأنها »حركة مدنية اجتماعية تعمل على بناء 
الهوية السورية الجامعة عبر استنهاض املجتمع السوري بجميع مكّوناته ونخبه الفاعلة ضمن مقّومات 
الشراكة والعدالة«، وبأنها »مبادرة مجتمعية مدنية غير ربحية مستقلة وال تتبع ألي جهة سياسية أو دينية«، 

وبحسب إحدى املقربات من هذه الحركة فإنها تتلقى التمويل من االتحاد األوروبي والحكومة النرويجية. 

تعّد حركة البناء الوطني نموذًجا ملنظمة مجتمع مدني تنموية تعمل في ظروف صعبة من الناحية األمنية 
في مناطق سيطرة النظام. أسست الحركة في كانون الثاني/ يناير 6)20، وتقيم ندوات وحوارات تهدف إلى 
التعريف باملجتمع املدني ودوره في التنمية، وتعتمد على حمولة مرهقة من التنظير اليساري ألعضاء سابقين 

أو حاليين في أحزاب شيوعية من أجل بناء أسسها النظرية وربما في محاولة لتجنب الحظر. 

تعمل الحركة على وضع رؤية إستراتيجية للمجتمع املدني السوري من خالل )ملتقى املجتمع املدني 
السوري( الذي لخص معّوقات تطور املجتمع املدني في مناطق النظام بضيق هامش الحرية والضغوط 
األمنية وعدم الترخيص وقلة الخبرة وتحكم الجهات املانحة وعدم االعتماد على برامج تنموية مدروسة)26(. 

)24(  ورد ذلك في إجابات رئيس مجلس إدارة منظمة توليب عن أسئلة مركز حرمون للدراسات املعاصرة عن عمل منظمته.

)25( 	https://m.facebook.com/NBMsyria/

)26(  التقرير األول لبرنامج ملتقى املجتمع املدني السوري، 6)20، ص 33. بتصرف. 

https://m.facebook.com/NBMsyria/
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من جهة ثانية، ومنذ خريف 2020، استولت السلطات السورية على أصول جمعية البستان الخيرية 
ومقراتها، ذات اإلمكانات الضخمة التي كانت تابعة لرجل األعمال رامي مخلوف، وأطلقت عليها تسمية 
جديدة هي جمعية العرين Al-Arein التي تقدم خدماتها لضحايا الحرب من قوات النظام والقوات الرديفة، 
عالوة على مساعدة األسر الفقيرة. ُرخصت هذه الجمعية في مدينة حماه من طرف وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل في أواخر ))2(2020. 

منظمات املجتمع املدني في شمال شرق سورية/ منطقة سيطرة اإلدارة الذاتية– 5

كما في كل املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، حدث بعد ))20 توسع في إنشاء منظمات))2( املجتمع 
املدني العاملة في مناطق اإلدارة الذاتية، بوصفها منظمات إغاثية وخدمية وغير سياسية، ما سمح لها بالعمل 

في ظل سلطة األمر الواقع)29(. 

SHE. أسست في تموز/ یولیو 6)20 في والية أورفا التركية، وهي بحسب ما وصفت  منظمة نساء الغد 
مديرتها: 

منظمة مجتمع مدني تضم نساء سوريات أكاديميات وتهتم بقضايا املرأة والشباب واألطفال من خالل 
مشروعات تنموية وتثقيفية ومساعدة ضحايا اإلرهاب، بما في ذلك الدعم النف�سي وحمالت التوعية ضد 

العنف الجن�سي والزواج املبكر وإقامة الندوات والدورات بهذا الخصوص)30(.

منظمة برجاف Bercav للتنمية الديمقراطية واإلعالم. تعمل في شمال شرق سورية وفي أربيل عاصمة 
كردستان العراق. وبحسب ما جاء في إجابة مديرها التنفيذي السيد فاروق حجي مصطفى عن أسئلة مركز 

حرمون للدراسات املعاصرة، املوجهة إلى منظمات املجتمع املدني، فإن هذه املنظمة تعمل في:

مجال حقوق الناس واحتياجاتهم الفكرية وبناء قدراتهم، وتتعاون املنظمة مع ما يتعلق بالعملية 
السياسية والدستورية والعدالة االنتقالية واالنتخابات، ومعرفة مصير املعتقلين واملختطفين واملفقودين، 

وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية بصورة خاصة.

 ويحظى مخيم الهول الذي يحتجز فيه مقاتلو تنظيم داعش وعائالتهم ومن يعتقد بانتمائهم إلى هذا 

)27( 	https://bit.ly/2RhfC6w

))2(  ومن أبرز املنظمات التي تعمل في شمال شرق سورية نذكر منظمة نساء الغد ومنظمة إنماء ومنظمة نساء سوريات ديمقراطيات وشبكة 
الوعي وملتقى أبناء الجزيرة في الرقة لدعم املجتمع املدني ومنظمة الهالل األحمر الكردي.

)29(  محمد حسن، الحركات السياسية واملدنية الكردية في سورية وإشكالية التمثيل، )برنامج الشرعية واملواطنة في العالم العربي، كلية لندن 
لالقتصاد والعلوم السياسية LSE، كانون األول/ ديسمبر 2020(، ص 2). بتصرف.

)30(  ملخص إجابة مديرة املنظمة عن أسئلة مركز حرمون للدراسات املعاصرة.

https://bit.ly/2RhfC6w
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التنظيم، بدعم أكثر من 20 منظمة دولية بالتنسيق مع إدارة املخيم))3(. 

معوقات عمل منظمات املجتمع املدني السورية– 6

ثمة معوقات كثيرة تقف في وجه تطوير عمل منظمات املجتمع املدني السورية في كافة املناطق السورية، 
وقد أوضحت اإلجابات الواردة من مسؤولي هذه املنظمات، عن أسئلة مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 

وجود املعّوقات اآلتية: 

الشكل )1(. أهم معّوقات عمل منظمات املجتمع املدني في سورية بعد الثورة.

وتعاني املنظمات املدنية في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام مسألة مرور املساعدات الدولية عبر 
حكومة النظام املعترف بها دولًيا، ما يحدُّ من وصول املساعدات وعمل منظمات املجتمع املدني املرتبطة 

باإلغاثة. 

ليس من املستغرب أّن أهم املعّوقات التي تعترض عمل منظمات املجتمع املدني هي غياب األمن واالستقرار 
وضعف التمويل، فالعامل األول، غياب األمن واالستقرار، ال غنى عنه من أجل القيام بمختلف النشاط 
اإلنساني، ومع االختالف في درجة توافر هذا العامل فإنه يبقى السمة السائدة في الداخل السوري الذي 
تسيطر عليه قوى أمر واقع استبدادية الطابع في جميع املناطق، بشقيها الديني والدنيوي. العامل الثاني، 
دار 

ُ
ضعف التمويل، ال خالف على أولويته أيًضا، لكن ما لم ُيفصح عنه مسؤولو املنظمات هو الطريقة التي ت

بها موارد املنظمات، وإن كان ثمة شفافية ومساءلة، وما هو الواقع الحقيقي للفساد ومستوياته، واألغرب 

)31( 	https://bit.ly/3d7PrrG

https://bit.ly/3d7PrrG
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من ذلك هو تكتم مسؤولي هذه املنظمات على الفساد بوصفه أحد املعّوقات من جهة ، وهذا ال يشير بالطبع 
إلى أنه غير موجود وإنما -على األرجح- إلى توّرط مستويات قيادية وإدارية عليا في فساد منظماتهم املشمولة 

في هذا البحث أو سوء إداراتهم وضعف في وسائل املساءلة واملحاسبة. 

باقي املعّوقات التي تعترض عمل منظمات املجتمع املدني السورية ال خالف كبير حولها، كمصاعب 
الترخيص وضعف العمل املؤسساتي وآثار االستبداد والبنى االجتماعية األبوية وتعطيل دور املرأة وضعف 
التشبيك بين املنظمات واعتقال الناشطات والناشطين وسوء الحالة االجتماعية للمستهدفين، وهي تتطلب 
ا جديدة تساعد في تحقيقها، ولعلَّ من أهم هذه الظروف بناء 

ً
مستويات أعلى من الوعي واإلرادة وظروف

القيم االجتماعية على أسس جديدة في إطار الحل السيا�سي والقانوني النهائي للمسألة السورية. 

لكّن املعّوقات والتحديات ال تقتصر على ما ورد أعاله، ففي إجابته على أسئلة مركز حرمون أسهب السيد 
أحمد الهشلوم، رئيس مجلس إدارة منظمة )إنماء الكرامة()32( سابًقا، في الحديث عن التحديات التي تواجه 

منظمته، وقسمها إلى تحديات داخلية وخارجية:

تتعلق التحديات الداخلية بأّن منظمات املجتمع املدني املشكلة تعّد مصطلًحا غريًبا وميدان عمٍل 
 رئيًسا في استمرار هذه املنظمات في مراحل انقطاع 

ً ً
جديد، يقوم على النشاط التطوعي بوصفه عامال

التمويل، ما جعل بعض الكفاءات تفّضل العمل مع املنظمات الدولية بسبب االستمرارية متوسطة املدى 
نوًعا ما في املنظمات الدولية، وبسبب الفارق في األجور، ما يف�سي إلى هجرة الكفاءات بعد تدريبها. 

أما التحديات الخارجية فتتعلق بقوانين السلطات املحلية وقراراتها التي تتدخل بصورة غير منطقية، 
وتسعى إلى فرض رؤى معينة قد ال تكون ذات جدوى، وتسعى إلى تضييق الهامش املدني واستخدامه في 
تحقيق مصالح ضيقة ال تخدم املصلحة العامة في املستوى الوطني. تشمل التحديات الخارجية أيًضا الدور 
األبوي للجهات املانحة، إذ عملت هذه األخيرة على تقديم ما يلزم من بناء قدرات واستشارات لتطوير هذه 
املنظمات، وجعلها قادرة على لعب دور محوري في مرحلة دعم االستقرار، ما عزز وجود هذه املنظمات في 
مجتمعها، حيث أدركت املجموعات املحلية واألهلية أهمية األدوار التي تؤديها هذه املنظمات، وكان هذا في 
مدة عام ونصف العام من الدعم املباشر والجيد. لكن انخفاض هذا التمويل وانتقاله الى مناطق أخرى، 
نتيجة كثرة املعوقات من السلطات لعمل املنظمات، كما في اعتقال ناشطي املجتمع املدني في 9)20 وترك 
اآلخرين ملواجهة مصيرهم بصورة فردية، أدى إلى انحسار األدوار واملهمات التي كانت املنظمات تسعى إلى 

إنجازها. 

 

)32(  »إنماء الكرامة ENMAA« هي منظمة مجتمع مدني محلية تعمل في نطاق محافظة الرقة أسست في ))20. تعمل املنظمة في مجال 
الخدمات األساسية والتعليم وتمكين املرأة وتنمية املجتمع وتوعية الجمهور، وتتعاون مع جميع املنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات 
 إلى التعافي املبكر 

ً
الفاعلة االنسانية واالنمائية املحلية والدولية، وتسعى إلى الخروج من حالة الطوارئ املعقدة الناتجة من الصراع، وصوال

وترسيخ دعائم االستقرار.
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أدوار منظمات املجتمع املدني السوري في املستقبل– 7

من ناحية األدوار التي تطمح هذه املنظمات إلى تأديتها في مستقبل سورية بعد التغيير، فقد جاء في مقدمة 
اهتماماتها العمل من أجل السلم األهلي وتمكين النساء ونشر ثقافة حقوق اإلنسان والديمقراطية. ويلخص 

الشكل )2( تراتبية هذه األدوار.

الشكل )2( أدوار منظمات املجتمع املدني السوري في املستقبل

ورد في أكثر من 60% من إجابات مسؤولي منظمات املجتمع املدني الذين ُسبرت آراؤهم، أّن منظماتهم 
مهتمة بالسلم األهلي، وهذا أمر مفهوم بافتراض أّن من أهم املعّوقات غياب األمن واالستقرار، والسلم األهلي 
يساعد في تحسين هذا العامل، لكن ليس بالدرجة الحاسمة، ألّن االستقرار النهائي يتعلق بالحل السيا�سي 

املالئم وعملية إعادة البناء املرتبطة به. 

وجاء تمكين النساء في املرتبة الثانية، بوصفه أحد أهم أدوار املنظمات، وهو أمر مفهوم وحيوي لبناء 
مجتمع سليم وتعزيز قدراته، بخاصة من خالل تحقيق املساواة القانونية بين الجنسين بوصفها أولوية 
تساعد بدورها في مساعدة النساء على تجاوز كل ما يعوق تحقيق ذواتهن. وحاز الدعم النف�سي للنساء 
واألطفال على نحو 40% من اهتمام املنظمات املشمولة في هذه الدراسة، بما يتوافق مع دورها في تمكين 
النساء، وهذا أمر مفهوم في إطار السعي إلى التخفيف من معاناة هاتين الشريحتين الضعيفتين اجتماعًيا، 
وبخاصة في ظروف الحرب والتهجير واإلقامة في املخيمات وغيرها. وفي هذا املجال ذكرت مديرة منظمة 

)صانعات التغيير()33(، سعاد األسود، أّن من مهمات منظمتها العمل على:

)33(  »صانعات التغيير Makers	Change« هي منظمة غير حكومية مقرها سلقين وتعمل في محافظة إدلب لتمكين النساء وبناء معرفتهن وصقل 
مهارتهن.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

19

املجتمع  في  التأثير  قادرات على  ليكّن  واجتماعًيا وسياسًيا  اقتصادًيا  وتمكينهن  النساء  بناء قدرات 
ل املجتمع دور املرأة القيادي، والدور النمطي للنساء  واالنخراط في الشأن العام، على الرغم من عدم تقبُّ
الذي فرضه عليهن املجتمع، وضعف التواصل والتشبيك بين النساء الفاعالت والنساء على األرض، وعدم 
إعطاء املرأة دورها الحقيقي، وتهميشها وعدم إشراكها في املرحلة االنتقالية بنسبة تحقق املساواة بين 

الجنسين. 

وأعرب 40% من مسؤولي املنظمات غير الحكومية عن االهتمام بكل ما يعزز الديمقراطية وحقوق 
خ القناعة بأهمية الحل الديمقراطي، وهذا ما يساعد، نظرًيا على األقل، في  اإلنسان، وهو مؤشر على ترسُّ

بناء دولة ديمقراطية حديثة وتساهم في تشييد بنيانها. 

في كل األحوال، تحتاج منظمات املجتمع املدني في كافة املناطق السورية إلى جهد إضافي من أجل رفع 
مستوى الشفافية واملساءلة والتمثيل، بما في ذلك فصل اإلدارة عن الكوادر العاملة ورفع مستوى الشفافية 
 عن الحاجة املاسة 

ً
م والتوعية، فضال

ُّ
للحد من الفساد، وإلى مزيد من الجهد في مجاالت التدريب والتعل

إلى رفع درجة تمثيل املرأة وإفساح املجال لها لتقوم بدورها في عمل هذه املنظمات، وبخاصة في ما يتعلق 
باملوضوعات التي تهمها. ومن املهم أيًضا زيادة استقاللية املنظمات من خالل برامج ربحية تقلل من اعتمادها 

على املساعدات واشتراطاتها، وذلك لضمان استمرار عملها بال انقطاعات)34(. 

وفي هذا الصدد أورد السيد فاروق حجي مصطفى، املدير التنفيذي ملنظمة برجاف للتنمية الديمقراطية 
واإلعالم، بعض النصائح التي ُيفترض على منظمات املجتمع املدني التعامل معها في املستقبل:

تضييق الشرخ بين املجتمعات وكسر الُجُدر بين الجغرافيات الثالث املوجودة في سورية في الوضع القائم 
حالًيا، وإيجاد قوانين ناظمة وناضجة لعمل املجتمع املدني في املرحلة االنتقالية والتعاون مع األحزاب 
السياسية في مجال العمل في الشأن العام، ومنه التعاون في االنتخابات التي يهم منظمات املجتمع املدني 
فيها األمور املتعلقة بالنزاهة والتركيز على نوعية املرشحين وأهليتهم التمثيلية. واألهم هو وجود دستور يعّبر 
عن كل السوريين، بوصفه مصدًرا جيًدا إلصدار قوانين ناضجة من أجل تسهيل العمل املدني وضمان 

حريته ليتمكن من االستجابة الحتياجات الناس. 

)34(  مواطنون ألجل سورية، منظمات املجتمع املدني السوري الواقع والتحديات، ))20، ص ). بتصرف.
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ويقترح مدير منظمة )منتدى التطوير املجتمعي())3( أن:

يقوم املجتمع املدني بخطوات جاّدة وحثيثة في إعادة تعريف نفسه، فلن يكون عسيًرا أمام أّي سلطة في 
ا أو تعود سريًعا إلى نموذج الدولة الشمولية، حيث إّن االستقطاب 

ً
املستقبل أن تتجاوزه بوصفه استحقاق

الحاد في بنية املجتمع املدني ُيعّبر عن انقسامات املجتمع السوري ومشكالته التي ُيفترض به أن يقود عملية 
معالجتها، بما يقت�سي إعادة ترتيب األولويات وتجاوز الخالفات وتحقيق مزيد من الحوكمة، على أمل أن 
يساهم ذلك في تعزيز القدرة على العمل باستقاللية، ليكون قادًرا على مراقبة أّي سلطة قادمة ومساءلتها، 

وتقديم مزيد من الدعم للمدنيين. 

وفي الحديث عن املعّوقات والتحديات واألدوار الحالية ملنظمات املجتمع املدني السورية، يجب أال نن�سى 
الدور اإليجابي العام الذي تقوم به في التأسيس ملجتمع مدني معافى، على الرغم من كل املشكالت الداخلية 
والخارجية. هذا أمر طبيعي في بلد لم يوجد فيه تراث ُيعتد به في هذا املجال، وخضع الستبداد طويل األمد، 
 عن 

ً
عاد فتكرس من خالل قوى أمر واقع تعمل جميعها على التضييق على النشاط املدني والتطوعي، فضال

الظروف املتعلقة بضعف درجة األمان وحالة عدم االستقرار. ومن املتوقع أن تكون املنظمات غير الحكومية 
 عن دورها في توثيق انتهاكات 

ً
 في عملية إعادة البناء وفي إطار حياة سياسية جديدة، فضال

ً
مساهًما فاعال

حقوق اإلنسان وتعزيز نظام املواطنة والرقابة على أجهزة الدولة. وعن تجربة املجتمع املدني ككل، أجاب 
مدير منظمة )منتدى التطوير املجتمعي(، عن سؤال ملركز حرمون، بأن:

املجتمع املدني في سورية تجربة غير مكتملة ومّرت بانقطاع زمني وانكفاء ذاتي، ما يعني عدم إطالق 
، فقد تطرأ تغيرات مستمّرة على 

ً
أحكام نهائية على الدور والهوية واملوقع الذي سوف يصبح عليه مستقبال

 باملرونة والحيوية، هذا بصرف النظر عن جميع املشكالت والتحّديات التي تواجهه.
ً

بنيته التي تتسم أصال

))3(  منظمة مدنية تعمل على التطوير املعرفي وتعزيز التنمية املستدامة. 
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ثانًيا: معّوقات قيام مجتمع مدني سوري بعد التغيير

ساهمت السنوات العشر للثورة السورية في إعادة تكوين منظمات املجتمع املدني السوري، بأشكال 
بة ومتنوعة ومتداخلة، وقد بّينت عّينات سبرنا آلراء ناشطات وناشطين في املنظمات بعض 

ّ
ووظائف مرك

الواسع فضاءات وتطلعات جديدة، نحو مشاركة  الحراك املجتمعي  إذ »فتح  املتنوعة،  الوظائف  هذه 
سياسية واجتماعية واقتصادية متنوعة«)36(، بعد أن كان لديمومة االستبداد أكثر من نصف قرن آثار مدمرة 
ا عاًما عن انخراط 

ً
في املجتمع السوري، إذ إّن مجتمع الحزب الواحد )قائد الدولة واملجتمع( أشاع عزوف

الشباب السوري في الشأن العام، وما رافق ذلك من غياب املبادرة الذاتية والتفكير املستقل. فأنتج بنية 
مجتمعية راكدة، أحيت روابطها التقليدية، الطائفية والعشائرية. ما يشير إلى أّن قيام مجتمع مدني سوري 
حديث سيكون صعًبا بقدر ما هو ضروري، فالعقبات كثيرة وكبيرة »تبدأ بالبنية الثقافية واالجتماعية 
السائدة بأولوياتها الكثيفة والثقيلة: األسرة، العشيرة، القبيلة، والسياسية، طبيعة النظام الحاكم، وال 
تنتهي عند الحزب السيا�سي الذي حّولته العقلية السائدة والخبرة الضعيفة إلى صيغة جديدة ملجتمع 

أهلي«))3(.

وفي ضوء االختالف والتمييز بين املجتمعين، املدني واألهلي، يمكن وضع اليد على أهم املعّوقات التي 
تواجه قيام مجتمع مدني سوري))3(: التركيب القبلي العشائري الطائفي، وهشاشة األحزاب كونها في األغلب 
واجهات لعصبويات ما قبل حديثة، على الرغم من تسمياتها املدنية والعصرية. وهنا نالحظ أّن هذه البنى 
التقليدية في مرحلة االنتقال الديمقراطي »قادرة على إفراغ عملية االنتقال من أي معنى، بخاصة إذا حلت 

تعدديتها محل التعددية السياسية«)39(.

وتشكل البنية االجتماعية – الثقافية – األبوية مصدًرا إضافًيا للعقبات التي تصّعب قيام مجتمع مدني 
سوري في املستقبل، ما يؤثر سلًبا في انخراط النساء السوريات في الشأن العام، إذ »ال يحّد النظام األبوي 

القمعي من حركة النساء وحريتهّن فحسب، بل يضاعف التحديات والعوائق أمامهّن«)40(. 

ومن جهة أخرى، أدى االستبداد إلى النقص الفادح في الوعي الحقوقي والسيا�سي، بمعنى ضعف الثقافة 
السياسية الحديثة، وبخاصة ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق اإلنسان ومواصفات دولة الحق والقانون. 
وترافق النمو الديموغرافي املرتفع والهجرات الكثيفة من األرياف إلى املدن، إلى تفتيت بقايا املجتمع املدني، 

)36( املركز السوري لبحوث السياسات: العدالة لتجاوز النزاع – آذار/ مارس 2020، ص 6)).	

))3( علي العبد هللا: عن طبيعة املجتمع املدني ودوره – عن صحيفة » العربي الجديد » )3 آذار/ مارس )202.

))3( كرم الحلو: إرباكات املجتمع املدني – صحيفة » الحياة » لندن 22 تشرين الثاني/ نوفمبر ))20.

)39( عزمي بشارة: املجتمع املدني، )الطبعة السادسة، بيروت، لبنان، 2)20(، ص )30.

)40( لين العابد: صمود العمل النسوي االستراتيجي – موقع »الجمهورية«  ))تشرين األول/ أكتوبر 2020. 

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://www.aljumhuriya.net/ar/authors/%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.aljumhuriya.net/ar/authors/%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF
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إذ »قامت الجماعات املهمشة التي تكونت على حواف املدن باالنقضاض على النخب املدينية لتفرض هيمنة 
عصبياتها من خالل عقل طائفي ال عقل مدني«))4(. 

وقد أدت ديمومة االستبداد إلى ارتكاس الثقافة السياسية الحديثة ألغلب السوريين الذين عدوا القيم 
التي تنطوي عليها تلك الثقافة مستوردة من الغرب، إذ لم يدركوا أّن هناك قيًما إنسانية مشتركة للبشرية 

كلها، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو األصل االجتماعي. 

ولعلَّ من أخطر املعّوقات االلتباس بين مفهومي املجتمعين املدني واألهلي، فاألول وليد الحداثة الغربية، 
بكل تجلياتها العلمية والتقنية واإلنتاجية والسياسية، مع تحّول في الثقافة والفكر واالجتماع، بما أسس 
ملفهوم الحرية الفردية والعالقات املدنية املختلفة، ويختلف –تماًما– عن مفهومات املجتمع األهلي، مجتمع 
القبيلة والعشيرة والطائفة الذي يتحدد بالروابط الدموية أو اإليمانية. وفي هذا السياق تبدو ضرورة »رؤية 
الفرق بين التنظيمات املجتمعية املؤلفة، نظرًيا على األقل، من مواطنين أحرار تآلفوا على نحو طوعي، وبين 

البنى الجمعية العضوية التي يولد اإلنسان فيها ويعيش فيها« )42(.

ولم تترك السنوات العشر للثورة آثاًرا إيجابية فحسب، بل تركت أيًضا آثاًرا سلبية عدة تعوق قيام 
مجتمع مدني فاعل، ومن تلك اآلثار، يمكن أن نذكر: اعتقال عدد كبير من الناشطين وموت بعضهم تحت 
التعذيب، وهجرة من تبقى منهم، وعسكرة املجتمع السوري، وإحباط بعض شباب الحراك من جدوى العمل 
املدني، وتراجع مفهوم العمل التطوعي تحت تأثير املال السيا�سي، وتأثير قوى األمر الواقع اإلقليمية والدولية. 
وقد أشارت آراء من سبرنا آراءهم إلى أهم تلك املعّوقات الناتجة من ديمومة االستبداد أكثر من نصف قرن.

تتجلى املعّوقات في ضعف بناء هيكلية إدارية وأطر حوكمة منظمات املجتمع املدني، بما يضمن الشفافية 
واملساءلة، بسبب حداثة عهد منظمات املجتمع املدني وبسبب الدوافع املصلحية في كثير من األحيان وراء 
تأسيسها وبسبب ظهورها في إبان األزمة، وكذلك اعتباطية العمل وغياب الرؤى، واملعّوقات األهم هي تلك 

التي تتعلق بالتمويل واالستدامة.

منتدى التطوير املجتمعي – إسطنبول

))4( كرم الحلو: الحراك العربي من خالل إشكالية الريف واملدينة – صحيفة »الحياة« لندن 2 نيسان/ أبريل ))20.

)42( عزمي بشارة: املجتمع املدني، املرجع السابق، ص )4.
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الشكل )3( يبين املعّوقات الناتجة عن ديمومة الستبداد

أما املعّوقات الذاتية للمجتمع املدني الذي سينشأ في سورية فتكمن في التباس هويته، بين ما هو: مدني 
وأهلي، سيا�سي ومدني، احتجاجي ومطلبي، وما هو اقتراحي وتشاركي. ويضاف إلى هذا االلتباس عدم قدرة 
الناشطين على تحديد أهداف مرحلية مشتركة، ما قد يؤدي إلى االنقسامات بين منظماتهم. وبخاصة إذا لم 
يدرك ناشطو املجتمع املدني خطر التماهي بين منظماتهم واألحزاب السياسية من جهة، واملجتمعين املدني 
والسيا�سي من جهة أخرى، حيث يسعى كالهما إلى الهيمنة على منظمات املجتمع املدني، بهدف التأثير في 

واقعه ومستقبله وأدواره. 

وهكذا، فإّن أهم املشكالت الفكرية والعملية التي يمكن أن تواجه منظمات املجتمع املدني في سورية 
بعد التغيير، يمكن تحديدها بما يأتي)43(: انصراف بعضها إلى مهمات سياسية مباشرة، وضعف الثقافة 
الحقوقية، وتغليب الحقوق املدنية والسياسية على حساب الدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، وضعف الهياكل والتراتيب التنظيمية، وغياب إستراتيجيات عمل محددة وواضحة، وعدم وجود 

تخصص في العمل الذي من شأنه أن يمنحها الفاعلية، وغياب الخبرة العملية. 

)43( عبد الحسين شعبان: مخطوط كتاب »املجتمع املدني/سيرة وسيرورة«، الصادر عن »دار أطلس« – بيروت 2)20، ص ص 6) – 62.
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لعلَّ أول املعّوقات وأهمها الخلط القائم بين عمل املجتمع املدني واألحزاب السياسية، حيث وظيفة 
املجتمع املدني تنظيم قطاعات وفئات شعبية وتحويلها إلى جماعة ضغط ببرنامج مطلبي لحماية حقوقها 
ومصالحها. وهذا يستدعي حواًرا معمًقا بين الناشطين في القطاعات املهنية والحقوقية لتحديد األطر 
والتخوم والتحرك الواضح، ويفرض الحاجة إلى برنامج درا�سي وتدريبي لتأهيل كوادر لكل قطاع أو منظمة 

مجتمع مدني. 

الجمعية السورية لحقوق اإلنسان – دمشق

ومن املعّوقات املحتملة االكتفاء بالنشاط ضمن إطار فئات محدودة من املثقفين وأوساط الطبقة 
الوسطى، والعزلة عن العمق الشعبي. إذ إّن عدم امتداد منظمات املجتمع املدني إلى الفئات االجتماعية في 
األحياء الطرفية من املدن واملخيمات التي هّمشها نظام االستبداد وتسّبب في انكفائها عن الشأن العام توخًيا 
للسالمة من بطش األجهزة األمنية، إضافة إلى انشغالها اليومي بتأمين لقمة العيش، تحت وطأة سياسات 
ن هذه 

ّ
اإلفقار والنهب والفساد التي امتصت خيرات البالد والعباد. إّن مثل هذه العزلة ستؤدي إلى عدم تمك

املنظمات، ذات النزوع الحداثي، من تقليص تأثيراتها في املجتمع األهلي. وقد أشارت آراء من سبرنا آراءهم إلى 
أهم املعّوقات الذاتية: 

الشكل )4( يبين املعّوقات الذاتية ملنظمات املجتمع املدني

 

املعّوقات املتوقعة في املرحلة االنتقالية تفكك املنظمات التي لم يحالفها الحظ والفرص لحوكمتها، 
وبناؤها املؤسساتي الذي يحّولها من منظمات نشأت في حالة طوارئ، قدمت االستجابات الطارئة للمجتمع 

املحلي كردة فعل طبيعية، إلى منظمات ومؤسسات مهيكلة وقادرة على التعامل مع املرحلة الجديدة.

منظمة توليب – السويداء
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ا: شروط ازدهار مجتمع مدني في سورية املستقبل
ً
ثالث

بعد اآلثار املدمرة التي تركتها ديمومة االستبداد يبدو أّن أولى األولويات تقت�سي تمكين القوى الحية 
للمجتمع السوري من الحوار املجدي، وتبادل الرأي في كل قضايا الشأن العام، من خالل عودة السياسة 
إلى املجتمع، لالقتراب من جوهر السياسة الذي يتمثل في التفاعل والتسويات، بوصفها فعالية اجتماعية، 
ما يحّول السوريين من رعايا تابعين إلى مواطنين فاعلين، يمكنهم املشاركة في تحديد األهداف الكبرى 

للجمهورية السورية الثالثة، والتأثير في ديناميات صنع السياسات العامة. 

وكي يزدهر دور منظمات املجتمع املدني بوصفها فعالية اجتماعية يجدر بها أن تلتزم بشروط تكوينها)44(: 
أن تكون منظمات مدنية وغير حكومية أو وراثية أو ربحية، وطوعية أي أن يكون االنتساب إليها اختياًرا واعًيا 
ا، وديمقراطية في جميع أعمالها وعالقاتها الداخلية ومع محيطها الخارجي، وأن تقبل االختالف والتنّوع،  وحرًّ
وأن تتخصص في األعمال واملشروعات التي تنفع املجتمع السوري، واحترام الشرعية القانونية والتنظيمية 

للجمعيات املدنية. 

ومن زاوية علم االجتماع السيا�سي والتربية على املواطنة تبدو أهمية جدل دوَري منظمات املجتمع املدني 
واألحزاب السياسية الديمقراطية وتكاملهما، من أجل ضمان إنجاز التحّول الديمقراطي واستمراره. إذ بقدر 
نجاح عمل املجتمع املدني في الدفاع عن حقوق املواطنين، من خالل فرض حدود قانونية لتدخل سلطة 
 السوري عن كونه محض رقم في آلية 

ُّ
املرحلة االنتقالية، يتولد مفهوم املواطنة بمعناها العصري، إذ يكف

الدولة، ليصبح إنساًنا كامل العضوية في مجتمع املواطنين.

ومن هنا فإّن منظمات املجتمع املدني هي جزء من الحراك السيا�سي العام في املجتمع، إنها جزء من 
حيث الفعالية، عبر قوى الضغط التي تعتمدها في عملها. إنها عنصر جذب نحو توحيد املواقف، وإعطاء 
العمل السيا�سي بعًدا إنسانًيا، يمنحه شرعية شعبية واسعة. بمعنى أّن العالقة بين األحزاب السياسية 
ومنظمات املجتمع املدني هي التي يمكن افتراضها بين السياسة والشروط املتحضرة ملمارستها. وفي هذا 
السياق، تتكامل أدوار هذه األحزاب واملنظمات، ولكن مع األخذ في الحسبان أخطار سعي بعض األحزاب 
إلى الهيمنة على منظمات املجتمع املدني، وأّن هدف األحزاب السياسية هو الوصول إلى السلطة، في حين 
إّن منظمات املجتمع املدني تتجه نحو املجتمع. أي »تشكيل املصفوفة املؤسسية التي تصوغ سياسات 
لة للجسد االجتماعي.. فالبعد اإلستراتيجي للمجتمع املدني ينبغي أن يحمل نوًعا 

ّ
شك

ُ
عامة لفهم املمارسات امل

من السياسة االجتماعية – الثقافية، باملعنى األوسع، وُيعنى بكل القيم واملعاني ومناقشتها والجدل حولها 
وتغييرها«))4(. 

أما عن مسألة العالقة بين املجتمع املدني والسيا�سي فهي أكثر تعقيًدا، بسبب التأثير املتبادل لكل طرف 

)44( عبد الحسين شعبان: املرجع السابق، ص )) و43.	

))4( هوزان خداج: املجتمع املدني والتنّوع السوري – موقع مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2) شباط/ فبراير )202.
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في اآلخر، إذ إّن البحث عن شروط ازدهار املجتمع املدني ال يمكن أن تحدث بمعزل عن طبيعة دستور الدولة 
وقوانينها، فالرؤية التي نراهن عليها، في سورية بعد التغيير، تنطلق من إمكانية التكامل بين املجتمعين، بما 
يؤسس للحداثة السياسية واملواطنة وحقوق اإلنسان، ومن املؤكد أّن كل اإلعاقات قابلة للتجاوز بالتدريج 

والتراكم. 

وهكذا، من املؤكد أّن املجتمع املدني ال ينشأ من ضعف الدولة، إذ إّن »املجتمع املدني هو وليد قوة 
الدولة، ومن أجل موازنة هذه القوة.. االنتقال من املجتمع املدني إلى الدولة هو انتقال من الفرد إلى املواطن« 

 .)46(

ومن الشروط التي تتوفر الزدهار املجتمع املدني أّن شباب سورية ونساءها يختزنون طاقة نضالية، وقدرة 
على توظيف وسائل التواصل االجتماعي إلنتاج قيادات فاعلة، وبخاصة بما اكتسبته من معرفة، خالل 
السنوات العشر للثورة السورية، في املناطق املختلفة للجوء السوري. من أجل إنشاء مراصد مشتركة 
وتشابكية بين منظمات املجتمع املدني للتأثير في صناعة السياسات، واعتماد وحدة املعايير طبًقا ملواثيق األمم 
املتحدة وقراراتها، خصوًصا الشرعة العاملية لحقوق اإلنسان. وبما يساعد على تفعيل آليات عمل املجتمع 
املدني، من خالل بناء قدراته على التنسيق والتواصل، ضمن إطار تمكين املواطنة اإليجابية ومفهومات 
الحقوق والواجبات، والدفع في اتجاه توظيف إمكانات أصحاب االختصاص لصياغة إستراتيجيات الدولة، 

وبناء السلم األهلي. 

من أهم شروط ازدهار املجتمع املدني السوري مشاركة املرأة في جميع املجاالت، ووصولها إلى مراكز 
صنع القرار.

رابطة نساء الغد - أورفا

وفي الواقع ال يمكن الحديث عن شروط ازدهار املجتمع املدني من دون االعتراف بمنزلة الفرد/ املواطن في 
هذا املجتمع، فاألفراد/ املواطنون في الجمهورية السورية الثالثة هم من يعنيهم تحقيق تلك املصالح. إذ إّن 
املجتمع املدني »يجعل الكائنات اإلنسانية كائنات متحضرة ألنه يصرفها عن التبعية الشخصية لآلخرين، 

وهو يحقق ذلك عن طريق جعلهم معتمدين كلًيا على الجماعة املجردة، التي أضحت بيتهم«))4(. 

ومن عوامل االزدهار يمكن أن نذكر ضرورة قيام مجتمع مدني مستقل عن سلطة الدولة، كي يؤثر فيها 
 للنقاش في اتجاه شراكة 

ً
ويحملها، بوسائل الضغط السلمية، على تبّني اقتراحاته، أو على القبول بها مدخال

حقيقية بينهما. ليس ذلك فحسب وإنما استقالليته عن العمل السيا�سي املباشر، والتعامل بمهنية وشفافية 
من دون لبس أو غموض، للدفاع عن مطالب الفئات التي يمثلها، أو عموم مصالح املجتمع السوري، من 
خالل اتباع الوسائل السلمية في الدفاع عن أهدافه ومطالبه، وعدم اختيار العنف أو تشجيعه أو تبرير 

استخدامه من جماعات متطرفة.

)46( عزمي بشارة: املجتمع املدني، املرجع السابق، ص 76 و177.

))4( جون اهرنبرغ، املجتمع املدني: التاريخ النقدي للفكرة، علي حاكم صالح وحسن ناظم )مترجمين(، )املنظمة العربية للترجمة، لبنان، 
بيروت، الطبعة األولى )200(، ص 300.
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وبهذا املعنى »ال بد من التزام آليات تقود إلى تعزيز مرجعية الدولة بوصفها املرجعية العليا التي ال تضاهيها 
أي مرجعية أخرى دينية، أو طائفية أو سياسية أو حزبية أو إثنية أو عشائرية أو مناطقية، وبالدولة وعبر حكم 
القانون، يمكن أن تلعب منظمات املجتمع املدني، بوصفها منظمات طوعية وتطوعية واختيارية وسلمية، 
الدور املطلوب منها واملنوط بها، فهي ال تطمح بأي شكل من األشكال إلى الوصول إلى السلطة، وال تسعى 

لتكون جزًءا من كيان سيا�سي أو ديني«))4(. 

ويستوجب األمر إحداث نقلة مهمة في امليدان التربوي، بتغيير املناهج الدراسية وتطويرها وتنقيتها من كل 
ما يتعارض مع حقوق اإلنسان وحرياته، ومن ثم االهتمام بنشر الثقافة الحقوقية والديمقراطية وثقافة 
حقوق اإلنسان، وأدوار منظمات املجتمع املدني. وهنا تبدو أهمية بناء املرجعية املعرفية ملنظمات املجتمع 
املدني، بما يساعدها على تقديم اقتراحات مقبولة لتطوير امليدان التربوي. وكذلك ما ذكره الدكتور بشارة 
عن توصيف تالكوت بارسونز عن كون املجتمع املدني نشأ من تمايز املجتمع ووظائفه في الحداثة، نتيجة 
ثورات ثالث »الثورة الصناعية التي فرزت االقتصاد كمجال قائم بذاته، الثورة التعليمية التي جعلت 
التعليم والثقافة قطاًعا اجتماعًيا قائًما بذاته أيًضا، والثورة الديمقراطية التي فرزت السياسة كمجال 

للمشاركة العامة والرقابة العامة«)49(. 

فإذا لم يحصل تغيير في عمق املجتمع لن نستطيع قطف ثمار التغيير املنشودة، إذ ثمة إشكاليتين مهمتين 
في التحّول الديمقراطي: أوالهما، اآللية الديمقراطية، الضرورية لنجاح عملية التحّول. وثانيتهما، ثقافة 
الديمقراطية كي ال تتحول اآللية الديمقراطية إلى دكتاتورية عدد، إذ »ليس صندوق االقتراع وحده املعيار، 
والتحّول الديمقراطي هو تحّول في املجتمع، وإذا لم تتأسس عالقات ديمقراطية داخل األسرة وفي سلك 

التعليم والعمل، وفي املؤسسات املختلفة فمن الصعب أن يصّوت الفرد بشكل ديمقراطي«)0)(. 

إذ إّن العقد االجتماعي الديمقراطي يحتاج إلى تهيئة البيئة الخاصة به »الديمقراطية ال يمكن أن تكون 
نظاًما للحكم بدون أن تكون نظاًما للمجتمع.. فالديمقراطية هي باألساس ظاهرة مجتمعية، واملجتمع هو في 
املقام األول نسيج من العقليات. ولئن تكن الحرية الديمقراطية تنتهي ال محالة إلى صندوق االقتراع، فإّن 

الصندوق األول الذي تنطلق منه هو جمجمة الرأس»)))(. 

ر الحريات الفردية والعامة: حرية تشكيل املنظمات 
ّ
إّن أهم الرهانات الزدهار املجتمع املدني تكمن في توف

والنقابات واألحزاب السياسية، حرية التفكير والتعبير وحرية الرأي والضمير، حرية التواصل االجتماعي 
واإلنساني، حرية اإلضراب والتظاهر واالعتصام. بما يحدُّ من تجاوز سلطة الدولة على الحريات والحقوق، 
ويؤثر في بنية الدولة، من خالل تفعيل الرقابة املجتمعية على مؤسسات الدولة، ونقد سياساتها والعمل على 

))4( عبد الحسين شعبان: العقد العربي للمجتمع املدني – صحيفة »الخليج« اإلماراتية » 3 آذار/ مارس 6)20. 

)49(  عزمي بشارة: املجتمع املدني، املرجع السابق، ص 73.

جواب طرابي�سي عن سؤال: ملاذا أخفقت األيديولوجيات الخالصية؟ حاوره: إبراهيم حاج عبدي، صحيفة » الرياض » السعودية – )    )(0(
حزيران/ يونيو 2006.

)))(  جورج طرابي�سي: هرطقات )/عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة واملمانعة العربية، دار الساقي، بيروت – 2006، ص ).
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تحسين أدائها، بهدف ضمان نجاح عملية التحّول الديمقراطي )2)(. 

)2)(  جاد الكريم الجباعي: هل تشكل منظمات املجتمع املدني رافعة للوطنية السورية – صحيفة »جيرون« اإللكترونية - 23 تشرين األول/ 
أكتوبر6)20.

http://www.geroun.net/archives/67278
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رابًعا: أدوار املجتمع املدني السوري بعد التغيير

إّن األدوار املطلوبة من املجتمع املدني ليكون قادًرا على املساهمة في تحقيق الديمقراطية والعدالة، وفي 
عملية التنمية والبناء، تفرض بناء اإلطار االجتماعي والقانوني، لتمكين املواطنة اإليجابية وتطبيق مفهومات 
الحقوق والواجبات. ما يساعد على نجاح عملية االنتقال الديمقراطي، والوصول إلى دولة الحق والقانون، 

والسير في اتجاه التنمية الشاملة. 

نتوقع أن يلعب املجتمع املدني )املنظمات( دوًرا أساسًيا في العملية االنتقالية، وأن ينتقل دوره من 
االستشاري الداعم للعملية السياسية إلى دور أسا�سي في تلك العملية، كما يطلب منه مراقبة العملية 

االنتقالية وتطبيقاتها وتوثيق االنتهاكات التي قد تصاحبها.

منظمة توليب – السويداء

إذ يحيل املجتمع املدني على فضاء الحرية في الفكر والعمل، وهو الركن األسا�سي في عملية التغيير، وهو 
مرادف لعملية التحّول الديمقراطي، بوصفه البديل من مجتمع الحزب الواحد الذي تهيمن فيه سلطة 
الدولة االستبدادية الشمولية، والبديل من نظام البنى التقليدية، الطائفي والقبلي الذي تكون فيه الكلمة 
العليا لشيخ القبيلة أو رئيس الطائفة. وبمنظور أوسع، فإّن املجتمع املدني هو الفضاء الذي يستطيع 

املواطنون املشاركة فيه في مرحلة التحّول الديمقراطي. 

م والطوعي، له أصناف وبرامج عمل عدة تحّددها طبيعة كل صنف 
ّ
إنه فضاء للعمل االجتماعي، املنظ

ووظيفته، حيث »هناك صنف للدفاع عن حقوق املواطنين في الحريات الخاصة والعامة، مثل حرية 
الرأي والتعبير والتنظيم في أحزاب سياسية ونقابات مهنية، جمعيات حقوق اإلنسان، وأخرى لتقديم 
دعم ومساعدات للفئات الضعيفة في املجتمع، جمعيات خيرية ملساعدة الفقراء ورعاية املسنين وذوي 
الحاجات واملتضّررين من الكوارث الطبيعية والحروب وحماية املستهلك، وثالثة مهنية للدفاع عن حقوق 
أصحاب املهن وحماية مصالحهم«)3)(. وقد أشارت آراء من سبرنا آراءهم إلى أهم األدوار التي يمكن أن يقوم 

بها املجتمع املدني السوري بعد التغيير:

)3)(  علي العبد هللا: عن طبيعة املجتمع املدني ودوره – عن صحيفة » العربي الجديد » )3 آذار/ مارس )202.	
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الشكل )5( يبين أدوار منظمات املجتمع املدني السوري بعد التغيير

ويبدو أّن فلسفة املجتمع املدني تقوم على)4)(: استكمال دور الحكومات في تقديم البرامج والتصّورات 
املستقبلية، والسعي إلى حل املشكالت القائمة، والقيام بمبادرات ذاتية وتقديم مقترحات، والكشف عن 
الطاقات الكامنة لدى األفراد لتوظيف خبرتهم على نحو يتسق مع خطط التنمية، من خالل العمل التطوعي 

للنهوض باملجتمع إلى مستوى الطموحات واألهداف التي تنشدها الدولة واملجتمع. 

سيتجاوز املجتمع املدني السوري، بعد التغيير السيا�سي في سورية، الدور التقليدي له، حيث سيعمل 
على إحياء مفهوم املجتمع املدني وسيكون للمنظمات املدنية أهمية خاصة تتجاوز املساهمة في الشأن 
العام لتغطي تقديم الخدمات واملساهمة في عملية بناء السالم من خالل خلق أطر تمثيلية للمجتمع املدني 
بطريقة أكثر اتساًعا وعدالة، وتنشيط الحوار بين مختلف مكّونات املجتمع السوري، واملطالبة بالحقوق 
املدنية والسياسية والثقافية، والعمل على تمكين املواطنين من املشاركة في تقرير مصائرهم وفي مواجهة 
سياسات القطاعين العام والخاص التي قد تؤثر في حقوقهم وظروف معيشتهم، وستساهم منظمات 

املجتمع املدني في وضع سياسات للحوكمة الرشيدة.

منتدى التطوير املجتمعي – اسطنبول

إّن املجتمع املدني هو أحد األسس التي تنبني عليها الديمقراطيات الحديثة، فقد لعب دوًرا مهًما ومحورًيا 
في دعم التحّول في تونس وعدد من بلدان أوروبا الشرقية وأميركا الالتينية. وهو »يميل في الحاالت كافة إلى 
تعريف للخير العام أكثر قوة وكثافة وللفضائل املبنية عليه... وقد يتضمن هذا التعريف للحّيز العام تشديًدا 

على االنتماء املباشر للمجتمع بأسره، في مراحل السعي من أجل الديمقراطية«)))(. 

)4)(  عبد الحسين شعبان: مخطوط كتاب »املجتمع املدني/ سيرة وسيرورة«، املرجع السابق، ص 0).

)))( عزمي بشارة: املجتمع املدني، املرجع السابق، ص 81.
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وكما ذكرنا سابًقا، فإّن منظمات املجتمع املدني مستقلة عن الدولة، وغير خاضعة لسلطتها، ولكنها 
تمارس أدواًرا متعددة الجوانب، تبدأ بالسياسة لجهة مراقبة ما يصدر من سلطة الدولة ومتابعته في ميادين 
متصلة بحقوق اإلنسان والحريات الفكرية واإلعالمية، إضافة إلى مهمات اجتماعية وتنموية، وكل القضايا 

التي تتناول هموم املواطن. 

إّن وجود منظمات مجتمع مدني، متخصصة بشؤون الفئات االجتماعية املختلفة ومصالحها، أو بمطالب 
ر أجواء صحية لنمو النقاش العام، وتطوير املقترحات والبرامج، وهو ما يؤسس 

ّ
محددة، من شأنه أن يوف

ألرضية تفاعلية بين السيا�سي واملدني.

وقد جاءت العوملة بأدوار جديدة للمجتمع املدني، مثل: حماية البيئة من التلوث، والفقر، والهجرة 
والالجئين، وضحايا العنف الجن�سي، واملخدرات، واإلرهاب، وحقوق املرأة والطفولة واألقليات الدينية 
والعرقية. وتجاوًبا مع هذه التوجهات العامة تعمل منظمات املجتمع املدني في امليادين املختلفة »من أجل 
تلبية الحاجات االجتماعية وتقديم الخدمات التي ال تلبيها الدولة، ألي سبب من األسباب، وتسهم في صنع 
القرارات التي تتخذها مؤسسات الدولة، ونقدها وتقييمها ومراقبة تنفيذها واملطالبة بمحاسبة صانعيها، 
– في التنمية اإلنسانية، االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وبناء القدرات وتحفيز إمكانات  فتسهم –من ثمَّ

االبتكار واإلبداع ورعايتهما« )6)(.

ا حقيقًيا في عمليات إعادة اإلعمار والتأهيل، ولعب أدوار حقيقية في أن تكون مقدمة 
ً
أن تكون شريك

لحياة سياسية جديدة، حيث إّن ملنظمات املجتمع املدني دوًرا في توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان وتعزيز 
قيم املواطنة ولعب دور الرقيب على السلطة في سورية ما بعد األسد.

منظمة إنماء – الرقة

وما دام نشوء مجتمع مدني قوي من أبرز األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة، فال بدَّ من تنشيط دوره “في 
مجاالت الرعاية الصحية واالجتماعية، إضافة إلى الدور التثقيفي والتربوي، وحماية البيئة، وحقوق املرأة 

والطفل، ومحو األمية ومكافحة الفقر، وحماية املستهلك من الغش”)))(.

إّن الطيف الشبابي، الناشط في منظمات املجتمع املدني، يمكن أن يساهم في إعادة السياسة واالهتمام 
ا 

ً
بالشأن العام إلى الفضاء السوري، بعد أن غابا عقوًد، إذ إّن الحرية -بالنسبة إلى هذا الطيف- تعني آفاق

مفتوحة أرحب، تحيل على الجماعة السورية بوصفها مجال عمل، وعلى خبرات اجتماعية وسياسية 
واقتصادية مشتركة، أساسها قيم إنسانية عامة كاملساواة واالحترام. 

وبعد تغييب السياسة عن املجتمع السوري ما يزيد على خمسة عقود، من املهم للغاية ملنظمات املجتمع 
لقت ما بين املدني والسيا�سي، إذ 

ُ
سّيس، والعمل على كسر الثنائية التي خ

ُ
املدني »فرض صوتها السيا�سي وامل

)6)( جاد عبد الكريم الجباعي: هل تشكل منظمات املجتمع املدني رافعة للوطنية السورية – صحيفة »جيرون« اإللكترونية 23 تشرين األول/ 
أكتوبر6)20.

)))( عمار علي حسن: املجتمع املدني واألمن االجتماعي – صحيفة »االتحاد« اإلماراتية )) شباط/ فبراير ))20.

http://www.geroun.net/archives/67278
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ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر، فسعي املجتمع املدني نحو العدالة أمر سيا�سي، كما يمكننا اعتبار سطوة 
ي عن الطبيعة السياسية للمجتمع املدني، 

ّ
سلطة الدولة أمًرا سياسًيا أيًضا. ولذلك من املهم عدم التخل

ولعلَّ هذا املنظور هو األسلم لفهم الحراك املجتمعي السوري الساعي نحو العدالة، فحياتنا جميًعا سياسية 
ومسّيسة وال يمكننا فصلها )تعسفًيا( عن اإلطار العام«)))(. 

وقد دخلت فكرة املجتمع املدني إلى الفلسفة السياسية تعبيًرا عن »وجود عالقة بين قطبين هما املجتمع 
والسياسة، وذلك من خالل الصراع داخل فكرة الحق الطبيعي، وبعدها فكرة العقد االجتماعي التي بنيت 

على األولى«)9)(.

ويكتسب نشر الثقافة السياسية الديمقراطية أهمية كبرى في سورية املستقبل، إذ إّن هذه الثقافة تعد 
ركًنا أساسًيا من أركان نجاح عملية التحّول الديمقراطي، ما يتطلب ثالث مهمات أساسية هي)60(: إشاعة 
ل هذه الثقافة وقيمها في حياتهم 

ّ
الثقافة املدنية الديمقراطية في املجتمع، واالهتمام بتربية املواطنين لتمث

اليومية وفى عالقتهم باآلخرين، وتدريب املواطنين عملًيا على املمارسة الديمقراطية واكتسابهم خبرة هذه 
املمارسة من خالل النشاط اليومي الذي يقومون به في مختلف مجاالت الحياة.

أما على صعيد املساعدة في نشر معايير الديمقراطية ومفهوماتها، يمكن لبعض منظمات املجتمع املدني 
أن تلعب أدواًرا مهمة، لجهة تقديم الوسائل والخبرات واإلمكانات، وأن تقيم دورات للتدريب على فنون 
اإلدارة والقيادة ومعالجة األزمات، طبًقا للمعايير الديمقراطية. مع العلم أّن املنظومة التعليمية تلعب الدور 
الرئي�سي في نشر املفهومات الديمقراطية »هناك طريق أوحد للديمقراطية: التعليم، والتعليم من أجل 

املشاركة السياسية عادة ما يصمم وفًقا للتعليم املدني«))6(. 

وتلعب منظمات املجتمع املدني، بصفتها الوسيط في العالقة بين املواطنين والسلطات، دوًرا مهًما في 
مشاركة املواطنين في مشروع إعادة بناء سورية الجديدة، من خالل مساهمتهم في رسم السياسات التي 
تهم مصالحهم املباشرة، بما يعكس حاجاتهم الحقيقية. وأيًضا بلورة آليات عمل واضحة ومجدية لتجاوز 
التمزق االجتماعي وإعادة الثقة بين السوريين، من خالل التواصل مع الشخصيات الوطنية من ذوي التأثير 
االجتماعي والربط في ما بينها كي يكون لها دور في السلم االجتماعي بين السوريين. ليس ذلك فحسب وإنما 
»تحرير وتشجيع املبادرة الذاتية، وإعادة تنظيم املجتمع لنفسه بمبادرات محلية تعّبر عن االحتياجات 

والتطلعات وتحدد طرق الوصول إليها«)62(.

)))( نور أبو عصب: املجتمع املدني كأداة مقاومة )مركز الفرد في التغيير االجتماعي( – موقع »الجمهورية« اإللكتروني )) تشرين األول/ أكتوبر 
.2020

)9)( عزمي بشارة: املجتمع املدني، املرجع السابق، ص )).

)60( عبد الغفار شكر: املجتمع املدني وتطوير الثقافة السياسية – صحيفة »األهرام« املصرية )2 تموز/ يوليو ))20. 

))6( جون س. درايزك وباتريك دنلفى، هاشم أحمد محمد )مترجًما ومعلًقا(، نظريات الدولة الديمقراطية، املركز القومي للترجمة – الهيئة 
املصرية العامة للكتاب، القاهرة 3)20، ص3)3.

)62( سميرة مبيض: املجتمع املدني في مستقبل سورية/ التحديات والدور املنتظر، محاضرة في » منتدى الحوار املدني الديمقراطي – 20 كانون 

https://www.aljumhuriya.net/ar/authors/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%A8
https://www.aljumhuriya.net/ar/authors/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%A8
http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/387/2018/0.aspx
http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/387/2018/0.aspx
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وبعد أن عّودت الدولة األمنية املواطنين السوريين على اختيار كل �سيء لهم، بدًءا من العمل إلى التعليم 
مروًرا بطريقة الحياة اليومية، فإّن املرحلة االنتقالية من االستبداد إلى الديمقراطية تحتاج إلى تدعيم ثقافة 

العمل التطوعي من كافة منظمات املجتمع املدني، بحيث يمكن قبولها واالستفادة من مردودها.

بالعودة إلى تعريف املجتمع املدني بأنه: مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل املجال العام بين 
األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم االحترام ومعاييره والترا�سي والتسامح واإلدارة 
السلمية للتنوع واالختالف. فإّن حدود فعالية املجتمع املدني وقدرته على التدخل تبقى شأًنا آخر له عالقة 

بطبيعة السلطة القائمة، ومدى سماحها بحرية ممارسة تدخل املجتمع املدني.

وفي هذا السياق، من املالئم الحديث عن أهمية تطوير مؤسسات املجتمع املدني لتتحول من )قوة 
احتجاج( إلى )قوة اقتراح(، ومن )قوة اعتراض( إلى )قوة اشتراك(، ومثل هذا الدور يمكنه أن يؤثر في مسار 

األحداث ويعلي من هيبة املنظمات ومنزلتها.

إّن مجتمًعا مدنًيا، على أساس املواطنة واملساواة والتعاقدية والتطوعية، يسعى إلى تفعيل حق املشاركة، 
يمكن أن يساهم في عملية التنمية املستدامة، بحيث يصبح قوة اقتراح وشراكة مع الدولة والقطاع الخاص. 

األول/ ديسمبر 2020.
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خامًسا: القوانين الناظمة للمجتمع املدني السوري بعد التغيير

ثمة حاجة ملحة في سورية املستقبل إلى إطالق الفضاء الواسع للمجتمع املدني، من خالل تبّني قوانين 
حديثة لتنظيم مؤسساته، وهو أمر في غاية األهمية، إلعادة الروح إلى العمل في الشأن العام، ومن ثم عودة 

السياسة إلى املجتمع السوري.

حرص املنتدى على مأسسة عمله وركز على وجود نظام أسا�سي وهيكلية إدارية ديمقراطية، تضمن 
تحديد املسؤوليات والصالحيات وتداول املسؤولية واالبتعاد عن الشخصنة والشللية.

منتدى الحوار املدني الديمقراطي – الرياض

 ويبدو أّن نقطة البدء في البحث عن القوانين الناظمة ملنظمات املجتمع املدني، في إطار مرحلة التحّول 
الديمقراطي، تقت�سي االنطالق من األسئلة الرئيسية اآلتية: هل يمكن توافر الثقة بين هذه املنظمات وسلطة 

املرحلة االنتقالية؟ أي قيام شراكة حقيقية بين املجتمعين املدني والسيا�سي؟ وكيف نتمكن من ذلك؟

إّن النجاح في شراكة املجتمعين تتطلب من املجتمع املدني تحديد أهدافه وأولوياته، ومن ثم اقتراح 
شكل العالقة وأهدافها واملطالبة بقوننتها. إذ تبدأ الشراكة بين املجتمعين من خالل إصدار قانون يجيز 
حرية تكوين الجمعيات واألحزاب والنقابات، وتحرير وسائل اإلعالم من الرقابة واالحتكار. وذلك من خالل 
التوافق بين ممثلي املجتمعين على ترتيب األوضاع الداخلية وصوغ السياسات العامة، بما يضمن نجاح 

مرحلة التحّول الديمقراطي. 

ومن املؤكد أّن عالقة صحية بين املجتمعين لها شروط عدة)63(: أولها، ال ينشأ املجتمع املدني من ضعف 
الدولة أو تراخيها أو استقالتها أو تفسخها. املجتمع املدني، في تحديده الحديث، هو وليد قوة الدولة، من 
أجل املوازنة معها، ومنع تسلطها والرقابة على حركتها، وتحديد ميادينها وصالحياتها. وثانيها، املجتمع املدني 
ال يمكن أن يحل محل الدولة، بفعل اختالف الوظائف جذرًيا. وثالثها، أّن افتراس الدولة للمجتمع يؤدي إلى 

ل الدولة يؤدي إلى الفو�سى.
ّ
دولة تسلطية، وتحل

إّن نجاح الشراكة بين املجتمعين يتطلب رؤية واضحة عن مهمات الدولة في املرحلة االنتقالية التي 
تنطوي على عدم وجود تناقض بين دولة الحق والقانون ومنظمات املجتمع املدني، بل إّن دور كل منهما 
يكمل اآلخر. فدولة الحق والقانون تدعم أدوار املجتمع املدني، وتساعد على انتشارها في كل مجاالت حياة 
املجتمع السوري. وفي املقابل فإّن هذا املجتمع يساعد الدولة على أداء مهماتها على أكمل وجه، بوصفه 

اإلطار األسلم لتحديث البنية االجتماعية. 

إّن العالقة املطلوبة، وبًقا للقانون الذي تصوغه السلطة االنتقالية بما يناسب إنجاح عملية التحّول 

)63( عزمي بشارة: املجتمع املدني، املرجع السابق، ص 6).
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الديمقراطي، هي عالقة تناغم وتمايز في آن واحد، إذ إّن للدولة حقول عملها، وللمجتمع املدني حّيزه الخاص 
بأدواره التي أشرنا إليها سابًقا. وال شك في أّن البنية التشريعية والقانونية السورية تحتاج إلى إعادة نظر 
جذرية بعد التغيير، خصوًصا قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات والقوانين التمييزية ضد املرأة، 
املستمدة من قوانين قديمة جًدا ال تناسب تطور املجتمع السوري، إضافة إلى القوانين الناظمة لنشاط 

منظمات املجتمع املدني واألحزاب السياسية واإلعالم. 

إّن األصل في العالقة بين املواطنين والدولة هو عقد اجتماعي، إال أن ملثل هذه العالقة التعاقدية 
»مجموعة من الشروط الرئيسية ال تستقيم بدونها ويمكن إيجازها في الكلمات الثالث: الشرعية والعدالة 

والحياد«)64(. 

وفي هذا السياق، تكمن أهمية التشريعات والقوانين الالزمة لتنظم أدوار املجتمع املدني وطبيعة عالقته 
ا في الحياة العامة، يرصد ويراقب ويحتج ويعترض ويقترح بدائل مّما سيقوم 

ً
مع الدولة، بعد أن أصبح شريك

في سورية املستقبل. بحيث يجب دفن قانون الجمعيات لعام ))9)، املعمول به طوال مرحلة االستبداد، 
بما يفرضه من شروط تعجيزية إلنشاء أي منظمة للمجتمع املدني، بما فيها الحاجة إلى املوافقات األمنية 

من أجهزة أمن الدولة.

ستمد البدائل القانونية السورية، في املستقبل، من املعايير اإلنسانية العامة، ما 
ُ
 وهكذا، يفترض أن ت

يساعدنا على الخروج من دائرة الغرق في الخصوصية التي تساعد على تمكين االتجاهات السلفية لالرتكاس 
باملجتمع السوري نحو املا�سي بدل التطلع إلى املستقبل.

أّن أحكام  إلى  املدني والسيا�سي، نشير  الناظمة لعالقة املجتمعين  القوانين  الحديث عن  وفي سياق 
االتفاقيات الدولية، وبخاصة الشرعة العاملية لحقوق اإلنسان، تثير بعض اإلشكاالت القانونية وكيفية 
انعكاسها في املنظومة القانونية للسلطة االنتقالية في مرحلة التحّول الديمقراطي. ومن اإلشكاالت التي 

ا:
ً
تستوجب املعالجة الجدية بغية املمارسة الفعلية لحقوق اإلنسان يمكن أن نذكر ثالث

)- ما هي وسائل إدراج األحكام التي تناولتها االتفاقيات الدولية في النظام القانوني؟ 

2- ما هي درجة القوة القانونية لنصوص االتفاقيات الدولية في التسلسل الهرمي القانوني الداخلي، وإذا 
ولى بالتطبيق؟ 

َ
حصل تعارض بين التشريع الوطني النافذ وأحكام االتفاقيات الدولية فأي نص أ

3-هل تجوز إثارة أحكام االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان أمام القضاء الوطني؟ وما هي اإلشكاالت 
التطبيقية املتفرعة منها؟ 

)64( عمرو حمزاوي: في شرح أهمية املجتمع املدني في بالدنا – صحيفة »القدس العربي«، لندن 4) آذار/ مارس ))20. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

36

سادًسا: توصيات ومقترحات

نظًرا إلى التضييق على املجتمع املدني السوري من هيئات املجتمع األهلي من جهة، ومن النظام . )
املستبد من جهة ثانية، فإّن إعادة بناء سورية تقت�سي تحرير املجتمع املدني من هيمنة مؤسسات 

الدولة وقوننة نشاطه بحيث يعطى مساحة كافية للعمل بصورة مستقلة.

بناء عالقة متكاملة بين هيئات املجتمعين األهلي واملدني، بحيث تستفيد منظمات املجتمع املدني من . 2
خبرة جمعيات املجتمع األهلي وعراقتها، وفي الوقت ذاته، تشجيع جمعيات املجتمع األهلي الخيرية 

سست على حسابها.
ُ
على توسيع نشاطها االجتماعي لتتجاوز في خدماتها البنى األهلية التي أ

تنظيم عمل منظمات املجتمع املدني على أسس حديثة، بما في ذلك وضع نظام داخلي لتحديد املهمات . 3
والعالقات الوظيفية واملسؤوليات، واالبتعاد عن الشخصنة واملساءلة واملحاسبة واعتماد الشفافية 

في ما يتعلق بمصادر التمويل.

في الدولة السورية الديمقراطية املأمولة، ثمة ضرورة للفصل اإليجابي بين املجتمع املدني والتنظيمات . 4
السياسية، بحيث ال تقوم منظمات املجتمع املدني بأدوار سياسية وال تعمل التنظيمات السياسية/ 
األحزاب على الوصاية على هذه املنظمات وتوجيهها لخدمتها. فالفصل هنا ال يعني االفتراق، إذ يعمل 
املجتمع املدني على دمقرطة التنظيمات السياسية مثلما تعمل هذه التنظيمات بدورها على نشر 

الوعي السيا�سي في املجتمع املدني. 

إيالء العمل والتنظيم من خالل وسائل التواصل االجتماعية أهمية خاصة في عمل هيئات املجتمع . )
مواقع  منظمة  لكل  يكون  وأن  خاللها،  من  االقتراحات  وتقديم  التواصل  سهولة  بسبب  املدني، 

لع املواطنون عبرها على عمل الهيئة ويقّيمونها.
ّ
وصفحات فاعلة كبوابة يط

إتاحة الفرصة لتعدد املنظمات املدنية العاملة على القضية نفسها من أجل خلق بيئة تنافسية . 6
سليمة في الخدمة العامة، وبقاء األصلح من هذه املنظمات.

 العمل على تطوير مؤسسات املجتمع املدني لتتحول من )قوة احتجاج( إلى )قوة اقتراح(، ومن )قوة . )
اعتراض( إلى )قوة اشتراك(، ومثل هذا الدور يمكنه أن يؤثر في مسار األحداث ويعلي من هيبة املنظمات 

ومنزلتها. 

ستمد البدائل القانونية السورية من املعايير اإلنسانية العامة، ما . )
ُ
ت من األفضل والضروري أن 

يساعدنا على الخروج من دائرة الخصوصية التي قد تساعد في تمكين االتجاهات املاضوية، عوًضا 
عن التطلع نحو املستقبل. 
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سابًعا: أهم مراجع الدراسة

جون اهرنبرغ، املجتمع املدني: التاريخ النقدي للفكرة، علي حاكم صالح وحسن ناظم )مترجَمين(، . )
)املنظمة العربية للترجمة، لبنان، بيروت، الطبعة األولى )200(.

جان جاك روسو، في العقد االجتماعي أو مبادئ القانون األسا�سي، عبد العزيز لبيب )مترجًما ومقدًما(، . 2
)املنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ))20(، ص )9 – 99.

عزمي بشارة، املجتمع املدني: دراسة نقدية، )الطبعة السادسة، بيروت، لبنان، 2)20(.. 3

حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، أنطوان أبو زيد )مترجًما(، )دار الساقي، بيروت، لبنان، الطبعة . 4
الثانية، 6)20(.

عزمي بشارة، واقع وفكر املجتمع املدني؛ قراءة شرق أوسطية، )مساهمة في كتاب إشكالية تعثر . )
التحول الديمقراطي في الوطن العربي، مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام 

هللا، فلسطين، الطبعة األولى، )99)(.

عبد هللا حنا، املجتمعان املدني واألهلي في الدولة العربية الحديثة، )دار املدى، دمشق، 2002(. . 6

الناشر: . ) الباحث الرئيس د زيدون الزعبي،  منظمات املجتمع املدني السوري الواقع والتحديات، 
مواطنون ألجل سورية، برلين، ))20.

 ماريكا بوسمان، قطاع املنظمات غير الحكومية في سورية – ملحة عامة، )ورقة إرشادية رقم 30، . )
.)20(2 ،INTRAC املركز الدولي للبحث والتدريب الخاص باملنظمات غير الحكومية

محمد ديبو، الحراك املدني السوري رؤية ميدانية، مؤسسة دولتي، ))20.. 9

مواطنون ألجل سورية، منظمات املجتمع املدني السوري الواقع والتحديات، ))20.. 0)

التقرير األول لبرنامج ملتقى املجتمع املدني السوري، 6)20.. ))

جورج طرابي�سي: هرطقات )/عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة واملمانعة العربية، دار الساقي، . 2)
بيروت – 2006.

جون س. درايزك وباتريك دنلفى، هاشم أحمد محمد )مترجًما ومعلًقا(، نظريات الدولة الديمقراطية، . 3)
املركز القومي للترجمة – الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة 3)20.

سميرة مبيض: املجتمع املدني في مستقبل سورية/التحديات والدور املنتظر، محاضرة في » منتدى . 4)
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الحوار املدني الديمقراطي – 20 كانون األول/ ديسمبر 2020.

تقرير املؤتمر األول للتحالف املدني السوري )تماس( – بيروت أيار/ مايو ))20.. ))

تقرير املؤتمر الثاني للتحالف املدني السوري )تماس( – إسطنبول تشرين الثاني/ نوفمبر ))20.. 6)

لورا رويز دي إليفرا وتينا زينتل، نهاية العقد االجتماعي البعثي في سوريا بشار األسد: قراءة في التحوالت . ))
الواقع  أسئلة  في  للدراسات:  العالم  معهد  الخيرية،  الجمعيات  من خالل  السياسية  االجتماعية 

وإجاباته، 4)20.

العدالة لتجاوز النزاع: تقرير آثار النزاع السوري 6)20 – 9)20، املركز السوري لبحوث السياسات . ))
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