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يبرز دور المجتمع

المدني خالل الحروب

والنزاعات في تأمين

الخدمات العامة وإعادة

اإلعمار وتحقيق السالم،

ألن قدرة الدولة على

القيام بالوظائف المتوقعة

منها -في الحالة

الطبيعية -تضعف أو
تتالشى تماما

منذ أوائل تسعينات القرن املنصرم ،بدأ مفهوم املجتمع املدني يظهر على نحو بارز
في قطاع التنمية ،وأصبح سمة من سمات املجتمعات الحديثة ال يمكن تجاهل
أهميتها .وبصورة عامة ،يرجع ظهور مؤسسات املجتمع املدني إلى عدة أسباب منها
فشل كثير من الحكومات في تأمين املتطلبات األساسية للشعوب كاألمن والسالم
والخدمات العامة والحد من الفقر ،إلى جانب تفش ي الفساد في القطاع العام عبر
أنحاء العالم وال سيما في الدول النامية). (Lewis, 2001
ويبدو دور املجتمع املدني أكثر جالء في أثناء الحروب والنزاعات ،حيث تعمل هذه
املنظمات على تأمين الخدمات العامة وإعادة اإلعمار وتحقيق السالم ،ألن قدرة
الدولة على القيام بالوظائف املتوقعة منها -في الحالة الطبيعية -تضعف أو قد
تتالش ى تماما .وتضطر جماعات أخرى تمأل هذا الفراغ الناتج وتقوم باملهام
املختلفة بدال عن الدولة كالجماعات الدينية والقبلية وغيرها ) .(Khalaf, 2015في
هذا املقال سوف نركز على مساهمات املجتمع املدني في تحقيق السالم مع التركيز
على التحديات التي تواجه منظمات املجتمع املدني تحت وطأة الحرب ،مع دراسة
الحالة السورية في هذا السياق نظرا للدور الكبير الذي قامت به منظمات املجتمع
املدني في دعم املجتمع السوري وال سيما بعد اندالع األزمة الحالية في عام .2011
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه منظمات
املجتمع املدني تحت وطأة الحرب ،مع التركيز على املجتمع املدني في سوريا كمثال
على الدور الكبير الذي تؤديه هذه املنظمات في مواجهة األزمات باعتبارها منظمات
إنسانية هدفها األول تقديم املساعدات والخدمات والدعم للمجتمع وتخفيف
اآلثار الناجمة عن األزمة السورية في الوقت الحالي ،وتحقيق السالم ،واملساعدة
في إعادة اإلعمار والتنمية بعد انتهاء الحرب .أما السؤال الرئيس ي الذي يحاول هذا
البحث اإلجابة عنه فهو :ما هو الدور الذي تقوم به منظمات املجتمع املدني خالل

الحرب في صنع السالم ،وما هي الصعوبات التي تواجه املجتمع املدني خالل الصراع ،مع التركيز على الوضع في
سوريا باعتبارها دولة عاشت صراعا مسلحا طوال السنوات التسع املاضية.

تعريف املجتمع املدني
للمجتمع املدني تعريفات عدة من أبرزها تعريف البنك الدولي الذي ينص على أن املجتمع املدني هو "مجموعة
واسعة النطاق من املنظمات غير الحكومية واملنظمات غير الربحية التي لها وجود في الحياة العامة ،وتنهض
بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو غيرهم من أبناء املجتمع ،استنادا إلى اعتبارات أخالقية أو ثقافية
أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية" (البنك الدولي .)2020 ،كذلك يشير مصطلح املجتمع املدني إلى "حيز
املجتمع املنظم الذي يعمل مستقال عن الحكومة والقطاع الخاص ،ويشمل مجموعة واسعة من الجهات ،من
أهمها املنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية ،واملبادرات الشعبية واألشكال التقليدية لألحزاب والروابط،
والتي قد تشمل النقابات العمالية واألحزاب السياسية ومنظمات حقوق اإلنسان واملؤسسات التقليدية
واملنظمات غير الحكومية والدينية وجمعيات الرعاية االجتماعية" ) .(Verkoren, 2012وبحسب مركز املجتمع
املدني (ّ ،)Centre for Civil Society
يعد املجتمع املدني بمثابة ّ
الحيز الذي يمأل الفراغ بين الدولة والسوق ،وفيه
يحدث التفاعل والتداخل بينهما ،ويمكن أن يشمل جهات وأشكاال مؤسساتية فاعلة مختلفة تتفاوت من حيث
الشكل واالستقاللية والصالحيات املنوطة بها ).(Centre For Civil Socity, 2008
ولكن بسبب تعقيد الصراع في سوريا -كما هي الحال في الصراعات كافة -يمكن القول إن منظمات املجتمع املدني
ال تتفاعل فقط مع الحكومة السورية بل تتعامل أيضا مع مجموعة واسعة من األطراف األخرى التي ّ
عرفها
باحثون على أنها مجموعات تنشط في املنطقة الرمادية بين الدولة واملجتمع املدني ،كاملنظمات الدولية
والحكومات األجنبية واملجموعات املسلحة ) .(Elayah, 2019وعلى سبيل املثال ،لعبت الجماعات املسلحة دورا
مهما في الصراع في سوريا ،وال سيما في املناطق الواقعة خارج سيطرة النظام ،وكان انتشارها مرتبطا باملناطق
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وتجمع الدراسة بين املنهجين النظري والتطبيقي .حيث تم جمع البيانات بالعودة إلى مجموعة من الدراسات التي
تناولت املجتمع املدني بشكل عام واملجتمع املدني في سوريا بشكل خاص ،كما تم إجراء مقابالت شبه مهيكلة
بتاريخ  24و 27أبريل  2020مع عاملين في املنظمات غير الحكومية تأسست بعد اندالع األزمة السورية وتعمل
حاليا داخل سوريا .تمارس املنظمات املختاره نشاطها في املناطق التابعة للنظام السوري ،وفي املناطق التابعة
للمعارضة السورية .وقد اقتصر جمع املعلومات املتعلقة على املقابالت الشخصية التي أجريت مع العاملين،
ونظرا لكونها غير مرخصة -كغالبية املنظمات غير الحكومية في سوريا -وبالتالي ال يوجد ألي منهما موقع إلكتروني
رسمي يمكن الرجوع إليه وال يمكن الكشف عن هوياتهم ولحساسية املوقف األمني لللمنظمات غير الحكومية في
سوريا.
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التابعة للنظام أو املسيطر عليها من قبل الجماعات األخرى ) .(Khalaf, 2015وبالتالي ،تشارك تلك الجماعات
املسلحة في تمكين (أو عرقلة) منظمات املجتمع املدني في سعيها إلى تحقيق السالم في تلك املناطق ،وذلك بسبب
الخصومات التي تنشب فيما بينها تارة وميلها إلى التعاون فيما بينها تارة أخرى ،بما يخدم مصالحها الخاصة
).(Durham University, 2017
دور املجتمع املدني في حاالت السلم والحرب
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في معظم دول العالم ،تؤدي منظمات املجتمع املدني دورا مهما في أوقات الحرب والسلم على السواء .ولكن أهمية
هذا الدور تزداد ازديادا كبيرا في أوقات األزمات ،بما فيها الصراعات والحروب .فنتيجة تركيز اهتمام الحكومة
على االستجابة لألزمة التي تواجهها وتكريس جزء كبير من مواردها الستعادة السيطرة على الوضع القائم،
تضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة ملواطنيها التي تؤديها في الظروف العادية ،وعلى رأسها الحفاظ
على األمن .وبالتالي ،تضطر املجتمعات املحلية في هذه الظروف إلى االعتماد على نفسها لتوفير االحتياجات
األساسية ألبنائها.
وهناك العديد من األمثلة عن تطور دور املجتمع املدني في أوقات الحروب والنزاعات ليقوم بوظائف عدة من
أبرزها توفير األمن والخدمات للسكان املحليين ،وهذا غالبا ما يكسب منظمات املجتمع املدني قاعدة جماهيرية
أوسع ويمنحها الشرعية لتحافظ على استمرارها ووجودها ) .(Verkoren, 2012ففي سريالنكا مثال ،وعلى مدى
قرابة ثالثة عقود من الصراع املسلح بين عامي  ١٩٨٣و ،٢٠٠٩عملت منظمات املجتمع املدني على توفير خدمات
متنوعة عالية الجودة للسكان املحليين في املناطق املتأثرة بالنزاع ،وقدمت كثيرا من البرامج لدعم للمرأة هناك،
إضافة إلى دورها في التنسيق والتعاون مع صناع القرار من أجل إعادة السالم بعد نهاية الصراع ).(UNDP, 2007
إن دور املجتمع املدني في هذه الحاالت ال يقتصر على توفير الشعور باألمن وتأمين الطعام والشراب وغيرهما من
الحاجات األساسية ألبناء املجتمع ،بل إن منظمات املجتمع املدني تؤدي في كثير من األحيان دورا رئيسيا في إخماد
نار الصراعات وتخفيف حدة العنف وحماية املدنيين ،وذلك عبر تسهيل الحوار والتفاوض بين األطراف املختلفة
ذات املصالح واألولويات املتعارضة ) .(uropean Centre for Conflict Prevention, 2006وترى الباحثة األملانية
بافنهولز في دراستها عن املجتمع املدني أن هناك سبع وظائف أساسية للمجتمع املدني في عملية بناء السالم يمكن
تلخيصها كاآلتي :توفير الحماية ،ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان ،ودعم مبادرات السالم ،وتعزيز الروابط
االجتماعية ،والحفاظ على وحدة النسيج االجتماعي ،والتوسط في مبادرات السالم ،وتقديم الخدمات
).(Paffenholz, 2015
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فعلى سبيل املثال يساهم املجتمع املدني في توفير الحماية ودعم مبادرات السالم بين األطراف املتنازعة سواء
على املستوى املحلي أو الوطني ،وال سيما في ظل هشاشة وغياب الدور الحكومي في الحروب وضعف الثقة بين

الدولة والشعب ) .(Paffenholz, 2015وبالفعل ،أظهرت الدراسات أن منظمات املجتمع املدني في جمهورية
السودان قد لعبت دورا محوريا في توقيع اتفاقيات السالم بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير
السودان ،ويتضح ذلك من خالل التواجد الكبير والفعال ملنظمات املجتمع املدني في دارفور لصياغة السالم
والذي تم عقده في مدينة الدوحة في عام .(Assal, 2016) 2009

املجتمع املدني في سوريا قبل وبعد األزمة الحالية
قبل عام  ،٢٠١١عانت منظمات املجتمع املدني في سوريا كثيرا من القيود والبيروقراطية والفساد ،وكانت أعداد
املنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا قليلة جدا ،وأغلبها تحت سيطرة الحكومة السورية ،إضافة إلى أن
وجودها كان يحتاج إلى ضرورة الحصول على موافقات حكومية مع قيود صارمة مفروضة من قبلها (خلف،
 .)2014فمنذ تولي حزب البعث الحكم في سوريا في عام  ،١٩٦٣تولت الدولة اإلشراف على منظمات املجتمع
املدني ومؤسساته ،والتي كانت فقط عبارة عن جمعيات خيرية يشرف عليها النظام نفسه أو رجال أعمال تابعين
له ويعملون تحت مظلته ) .(Ruiz, 2013وقد حال هذا الوضع دون مشاركة املجتمع املدني في العمل الجماعي من
أجل العدالة أو املساواة أو املساءلة من خالل الحمالت الداعية إلى التغيير أو الضغط أو التأثير على سياسات
الحكومة مثال ).(Ruiz, 2013
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وفي حين قد تتمكن منظمات املجتمع املدني من أداء بعض هذه الوظائف أو جميعها ،فإنها تواجه في كثير من
األحيان تحديات عدة تؤثر على أدائها أو تمنعها من القيام بهذه الوظائف .وقد صنف باحثون هذه التحديات
التي تواجه منظمات املجتمع املدني في حاالت الصراع في خمسة أنواع هي :التحديات األمنية ،وغياب حرية التعبير
عن الرأي ،وانتشار الفساد على نطاق واسع ،وغياب دور الحكومة في الصراعات ،واالنقسامات التي تحدث بين
أبناء املجتمع نفسه) . (Dufranc, 2011وتتضمن الفقرات التالية مناقشة لهذه التحديات الخمسة في سياق
الصراع الدائر في سوريا حاليا،

ومع بداية األزمة الحالة في سوريا التي أدت إلى كارثة إنسانية ما تزال قائمة حتى اليوم ،وبسبب التفكك الكبير في
سلطة الحكومة ،ظهرت في سوريا مجموعة من منظمات املجتمع املدني التي كان أغلبها مبادرات شعبية مثل
املؤسسات الدينية أو العشائرية وغيرها ،عملت على تقديم الدعم للمواطنين السوريين في املناطق املتضررة من
الصراع في ظل غياب دور الدولة في تلك املناطق ) .(the syrian centre for policy research, 2013وبفضل تدفق
التمويل الدولي ،تحولت هذه املبادرات الشعبية إلى منظمات تقوم حتى يومنا هذا بمشاريع عديدة وذات ميزانية
عالية ).(Mairead Collins, 2018
إن تزايد نشاط منظمات املجتمع املدني في سوريا في اآلونة األخيرة ليس مستغربا ،فغالبا ما تزداد أهمية املجتمع
املدني والحركات االجتماعية خالل الصراعات .فبعد عام  2012وعقب التصعيد الذي حول الحراك السلمي في
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سوريا إلى صراع مسلح ،وجد العديد من دعاة السالم أنفسهم بموقع املسؤولية الذي أدى الحقا إلى تأسيس
العديد من املنظمات غير الحكومية العاملة في مجاالت مختلفة) . (Center for Security Studies, 2015ولعل
أفضل مثال للمبادرات الشعبية في سوريا هو املجموعات الدينية والقبائل في مدينة دير الزور في الشرق السوري
وما قامت به من توزيع للمواد الغذائية على األهالي والنازحين ،ومقاومة سيطرة تنظيم الدولة (داعش) وغيرها
من املجموعات اإلرهابية على أراضيها في ظل غياب سلطة الدولة في تلك املناطق ) .(Khalaf, 2015وقد خلصت
كثير من األبحاث التي تناولت الوضع في مناطق شمال وشرق سوريا إلى أن العمليات العسكرية التي شنتها
األطراف املتصارعة كلها بالتزامن مع الخوف من استعادة النظام للسيطرة على هذه املناطق قد ساهما في
انسحاب عدة منظمات دولية من معظم هذه املناطق حرصا على سالمة موظفيها ولصعوبة تنقالتهم ضمنها،
ملقية بذلك بالعبء كله على املنظمات املحلية ) .(Enab Baladi, 2019فمثال توقفت منظمة ”“ GAVالعاملة
بمجال حماية املرأة والطفل في شرق سوريا عن تقديم خدماتها في مناطق شرق سوريا بسبب تصعيد العمليات
العسكرية في املنطقة ).(Enab Baladi, 2019
ومن هنا يبرز دور املنظمات املحلية التي نشأت بعد بداية األزمة السورية وما تزال تعمل على األراض ي السورية
على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها ،ومنها املنظمات املختاره في هذه الدراسة (ن= .)2وفيما يأتي ملحة
مختصرة عن هاتين املنظمتين قبل االنتقال إلى التحديات التي تواجه منظمات املجتمع املدني في سوريا .تعد
منظمة (ن= )1من املنظمات غير الحكومية القليلة وغير املرخصة في املجتمع السوري التي اهتمت بمجال تمكين
املرأة والتماسك االجتماعي .تم تأسيسها في عام  2016بميزانية معدومة وقائمة على عمل املتطوعين فقط ،وقد
مارست نشاطها بصورة رئيسية ضمن املناطق التي يسيطر عليها النظام السوري حتى نهاية العام نفسه حيث
اتسع نطاق أعمالها ليشمل تقديم االستشارات في املناطق الواقعة خارج سيطرة النظام السوري كالغوطة ودرعا.
وفي عام  2017اتخذت املنظمة أولى خطواتها في الحصول على التمويل من منظمات خارجية ،األمر الذي ساعد
في زيادة عدد موظفيها وتطوير خبراتهم اإلدارية .أما املنظمة (ن= )2فتأسست في عام  ٢٠١٧وتنشط في املناطق
التابعة للمعارضة السورية في ريف حلب ،حيث تسعى إلى تمكين املجتمع من املشاركة الفعالة في الحياة العامة،
وتعزيز مبادئ الحوكمة في املؤسسات املحلية ،وذلك من خالل تحسين القاعدة املعرفية لدى الشباب ،وخلق
فرص ومساحات تشاركية ،وتوظيف قدرات الشباب والتنسيق لزيادة وعي صناع القرار الذي يؤدي إلى تحقيق
استجابة أفضل لالحتياجات املحلية.
التحديات التي تواجه منظمات املجتمع املدني العاملة في سوريا:
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نورد فيما يأتي أهم التحديات التي تواجه منظمات املجتمع املدني في سوريا كما ّ
عبر عنها العاملون في املنظمات
غير الحكومية السورية:

 -1التحدي األمني:
ّ
يعد التحدي األمني من أبرز التحديات التي تواجه العاملين في منظمات املجتمع املدني في سوريا سواء في املناطق
التابعة للنظام واملناطق التي تسيطر عليها املعارضة واملجموعات املسلحة بالرغم من اختالف الظروف فيهما.
فبحسب املنظمة (ن= ،)1وصل التدقيق األمني في املناطق التابعة للنظام إلى ذروته مع بداية عام  ،٢٠١٨حيث
اشتدت حدة املساءلة ولجأ النظام إلى استخدام اإلجراءات القانونية مع زيادة عمليات البحث والتدقيق
واملتابعة .وقد واظب النظام السوري على إرسال دوريات أمنية إضافة إلى لجان تابعة لوزارة التربية السورية
قامت بزيارة املعاهد التابعة لهذه املنظمات وأغلقت عددا منها.

 -2تحدي التمويل:
تعاني املنظمات العاملة داخل سوريا من نقص التمويل وصعوبة الحصول عليه .فقلة من املنظمات التي تعمل
بالداخل السوري حصلت على التمويل الالزم لبقائها واستمرار أداء عملها على املستوى الذي يضاهي املنظمات
ّ
العاملة خارج سوريا .وقد أثر هذا بدوره على فرص حصول هذه املنظمات على التمويل الذي تحتاجه .وبحسب
أحد العاملين في املنظمة (ن=:)1
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أما في املناطق الواقعة خارج سيطرة النظام ،فيتمثل التحدي األمني في استمرار االشتباكات التي تهدد سالمة
العاملين في هذه املنظمات وشيوع عمليات الخطف والقتل بينهم .فبحسب منظمة (ن=2ـ) ،ال تحبذ الجماعات
املسلحة -وعلى رأسها املجموعات اإلسالمية -في كثير من األحيان استمرار عمل منظمات املجتمع املدني في
املناطق الواقعة تحت سيطرتها ،وغالبا ما كانت تلجأ إلى عرقلة عمل املنظمات املوجودة في املناطق التي تبسط
سيطرتها عليها بطرق عدة مثل خطف العاملين في هذه املنظمات ،األمر الذي اضطرها إلى تخفيف نشاطها في
بعض األحيان حتى تهدأ األمور حفاظا على سالمة العاملين فيها .وبالفعل ذكرت إحدى املنظمات غير الحكومية
التي تعمل في مجال الصحة أنه تم خطف  12موظف لديها من قبل تلك الجماعات في عام (Mairead 2018
).Collins, 2018

"فيما يتعلق بالتمويل ،لم تأخذ املنظمات العاملة داخل سوريا فرصتها بشكل حقيقي فيما يخص
املهارات الخاصة ببناء السياسات ،فأصبحت هناك فروقات بين املهارات في منظمات الداخل
واملنظمات العاملة في دول الجوار .فأصبح هناك طبقية بين املنظمات ،فمنظمات الدول املجاورة
أصبح لديها تمويل أكبر ومهارات أكثر ألنها اخدت فرصتها بالتدريبات".
ومن أبرز املشكالت املتعلقة بالتمويل التي واجهتها املنظمتان (ن= )1و(ن=2ـ) على السواء هي صعوبة تحويل
األموال ،وال سيما في ظل العقوبات املفروضة على سوريا وعلى البنوك العاملة ضمن أراضيها .فقد واجهت
املنظمة (ن= )2على سبيل املثال مشكلة أساسية عند محاولتها الحصول على التمويل من الجهات املانحة ،فقد
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كانت هذه الجهات تشترط -من ضمن شروط كثيرة-أن تكون املنظمة مسجلة في املنطقة التي تعمل فيها ،األمر
الذي اضطر املنظمة (ن= )1إلى اللجوء إلى الجهات املانحة التي ال تشترط التسجيل ،األمر الذي حرمها من
االستفادة من فرص كثيرة وشكل عائقا حال دون تطورها على النحو األمثل.
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إضافة إلى ذلك ،أكدت املنظمتان أن األهداف واألولويات التي تسعى إليها الجهات املانحة قد تكون مختلفة عن
أهداف املنظمة في بعض األحيان .فأهداف الجهات املانحة "سياسية في أغلب األحيان ،وقد أدى هذا إلى منافسة
كبيرة بين املنظمات العاملة في املنطقة للحصول على التمويل" .ففي املناطق الواقعة تحت سيطرة املعارضة
مثال ،كانت أهداف الجهات املانحة إسقاط النظام السوري في حين تسعى املنظمة (ن= )2إلى تطوير مهارات
الشباب السوري في هذه املناطق.
 -3الفساد:
ّ
عبر كثير من العاملين في منظمات املجتمع املدني السورية عن استيائهم من الطريقة التي تتعامل بها الجهات
املانحة معهم ،إذ ّ
تمول العديد من املنظمات حديثة العهد بمبالغ مالية ضخمة من دون التدقيق في آلية انفاقها
أو حتى مراقبة املشاريع التي تشرف عليها تلك املنظمات ،ما يساهم في تفش ي الفساد اإلداري واملالي في تلك
املنظمات ) .(Al Monitor, 2013وقد أكدت املنظمتان (ن  )1و(ن2ـ) على هيمنة العالقات الشخصية على عمل
املنظمات في سوريا ،األمر الذي يؤدي إلى تفش ي الفساد اإلداري داخل هذه املنظمات على نحو كبير .وأشار أحد
العاملين فيهما إلى أن "الفساد بسوريا يعني أن الجهات املانحة ال يمكنها الدخول ،فال تستطيع اإلشراف والرقابة
على الوضع".
 -4الهيكل اإلداري:
من أبرز التحديات التي تواجه منظمات املجتمع املدني العاملة في سوريا هو ضعف املهارات والخبرات بالعمل
املدني ،وال سيما أن معظمها ظهر حديثا بعد بدء األزمة ويعتمد على عمل متطوعين ال يملكون خبرة مسبقة
بالعمل املدني وببناء املؤسسات وقيادتها باعتبارها مختلفة نوعا ما بأنشطتها وإداراتها عن القطاعات األخرى
) .(Rana Khalaf, 2014وقد أشارت املنظمتان (ن  )1و (ن ) 2إلى املشكالت اإلدارية املوجودة فيهما ،فاملنظمة
(ن )1مثال تعاني من نقص في الكادر الوظيفي وضعف مهارات العاملين بالعمل املدني ،وذلك يعود إلى ضعف
الثقة بالخبرات املوجودة والتي قد تشكل خطر أمني في بعض األحيان.
 -5االنطباعات املسبقة:
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أخيرا ،واجهت املنظمة (ن )1كغيرها من املنظمات التي تنشط في املناطق التابعة للنظام السوري تحديا آخر
ّ
تمثل في نظرة السكان والجهات املانحة إليها على أنها تقوم بالتنسيق مع جهات األمن التابعة للنظام وتخدم

مصالحه ،وهذا بدوره شكل عائقا أمام املنظمة في سعيها إلى تحقيق أهدفها وغاياتها .وقد بدا هذا جليا في
االجتماعات التي ُعقدت خارج سوريا مع منظمات املجتمع املدني األخرى.
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الخاتمة والتوصيات
نستنتج أن منظمات املجتمع املدني في سوريا تعاني من تحديات عدة ،وبعضها يختلف باختالف املناطق
املوجودة فيها ،أي خارج املناطق التابعة للنظام السوري أم داخلها .وقد أثرت هذه املشكالت بصورة كبيرة على
الدور الذي تؤديه هذه املنظمات سواء عند تقديم الخدمات العامة للمواطنين أو إقامة السالم في املنطقة .ومن
أهم هذه التحديات :مشكلة غياب األمن ،ونقص التمويل وصعوبة الحصول عليه ،وتفش ي الفساد ،وشيوع
املشكالت اإلدارية .هذا ويعاني املجتمع املدني من مشكالت عديدة أخرى ال مجال لذكرها بالتفصيل في هذا
البحث ،ولكن يمكن تسليط الضوء عليها من خالل إجراء دراسات أشمل تتضمن عددا أكبر من هذه املنظمات.
ولتسهيل عمل هذه املنظمات ،يجب على الحكومة السورية في املقام األول االعتراف باملجتمع املدني باعتباره
شريكا مهما في التنمية وبناء السالم ،وبالتالي توفير األمن والظروف األخرى الالزمة الستمرار عمل منظمات
املجتمع املدني داخل أراضيها .كما يجب على املنظمات الدولية املبادرة بتقديم التدريب -عبر املنابر االفتراضية
حاليا -ملوظفي منظمات املجتمع املدني العاملين في سوريا ،لتزويدهم باملهارات واملعارف الضرورية ألداء مهامهم
وكسب خبرات العمل املدني .وكذلك يجب على الجهات الخارجية املانحة أن تأخذ في االعتبار أهداف املنظمات
املحلية وأولوياتها ،التي قد تختلف من وقت آلخر حسب الظروف السائدة في املكان الذي تعمل فيه ،وأن تولي
مزيدا من االهتمام لحاجات املجتمعات املحلية التي ترزح تحت وطأة الحرب ،مع البحث عن حلول مبتكرة لتوفير
الرقابة على األموال التي تخصصها للمنظمات العاملة في مختلف مناطق سوريا ،سواء الواقعة ضمن سيطرة
النظام السوري أو خارجها.
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