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المساعدات الدولية للجميع في سوريا :اختيار
القنوات غير اإلشكالية

العبر والتوصيات بشأن إيصال المساعدات في سوريا
مقدمة
نظــراً لتفاقــم التالعــب بالمســاعدات الدوليــة وتسييســها وتحويلهــا عــن مســارها فــي

ـتمر منــذ عقــد مــن الزمــن فــي ســوريا ،باإلضافــة إلــى الخطــر الــذي يشـ ّ
ـكله
ســياق نــزاع يسـ ّ
ـتقبلية ،اقترحــت مجموعــة مــوارد
هــذا األمــر علــى عمليــة التعافــي وإعــادة اإلعمــار المسـ
ّ
ّ
التدخــات الدوليــة للجهــات المانحــة إلــى مشــروطية قائمــة علــى
ســوريا أن يتــم إســناد

حقــوق اإلنســان ،ســواء اســتمر ربــط مســاعدات إعــادة اإلعمــار باالنتقــال السياســي أم ال.١
فقــد قدمــت المجموعــة ورقــة مناقشــة بعنــوان المســاعدات الدوليــة للجميــع فــي
ســوريا ( ،)2020وضحــت فيهــا كيــف يمكــن إســناد المســاعدات الدوليــة لمشــروطية حقــوق

ـدد
ـدم المجتمــع الدولــي مســاعدات موائمــة لواقــع ســوريا المتعـ ّ
اإلنســان ،واقترحــت أن يقـ ّ
األوجــه وذلــك مــن خــال تجنــب قنــوات إيصــال المســاعدات اإلشــكالية ،والعمــل علــى نطــاق
ّ
ّ
المحلــي وعلــى المشــاريع
ومحلــي ومــن ثــم التــدرج (أي التركيــز علــى المســتوى
صغيــر

الصغيــرة وتوســيع نطــاق وحجــم العمــل بشــكل تدريجــي مــا أمكــن) ،واالعتمــاد علــى جهــات
فعالــة ،وإعــادة تفعيــل دور
وســيطة ســورية موثوقــة ،والتأكــد مــن وجــود آليــات مراقبــة ّ

ـاص.
القطــاع الخـ ّ

ثــم أصــدرت مجموعــة مــوارد ســوريا عــدة أوراق مختصــرة تتضمــن مقترحــات سياســاتية

حــول هــذه التوصيــات ٢ومنهــا هــذه الورقــة التــي تتنــاول تجــارب ناتجــة عــن العمــل مــع

جهــات فاعلــة وقنــوات غيــر إشــكالية إليصــال المســاعدات الدوليــة داخــل ســوريا .وهــي
تتضمــن أفــكار وتوصيــات يمكــن مــن خاللهــا توســيع نطــاق هــذه التجــارب لكــي تلعــب دوراً
ّ

ـاال فــي رســم مســتقبل البــاد.
فعـ ً

ّ
محليــة فــي ســوريا ،ومــع
ترتكــز هــذه الورقــة علــى استشــارات مــع قيــادات مجتمعيــة
خبــراء وفاعليــن ســوريين ودولييــن فــي مجــاالت العمــل اإلنســاني والتنمــوي فــي ســوريا،
 .1تســتخدم المجموعــة عبــارة “المشــروطية القائمــة علــى حقــوق اإلنســان” للداللــة علــى شــرط مقتــرح مفــاده أن تقــوم المســاعدات الدوليــة فــي ســوريا بدعــم حقــوق
المؤديــة إلــى ســام مســتدام ،وحمايــة المصالــح علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى المناطق/األقاليــم داخــل ســوريا حاضــراً
اإلنســان وحمايتهــا ،وتعزيــز الظــروف
ّ

مستقبال .
و
ً

 .2تشــمل األوراق السياســاتية األخرى"المســاعدات الدوليــة للجميــع فــي ســوريا :العمــل مــن خــال جهــات وســيطة ســورية موثوقــة" ،و"المســاعدات الدوليــة للجميــع
فــي ســوريا العمــل عــى نطــاق محـ ّ
ـي وصغــر ومــن ثــم التــدرج".
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ّ
محليــة فاعلــة فــي العمــل اإلنســاني
إضافــة إلــى مجموعــة مــن النقاشــات مــع مجموعــات

والتنمــوي فــي أنحــاء مختلفــة مــن ســوريا .ومــع اإلقــرار بالتعقيــد الكبيــر الــذي يرافــق
تنفيــذ أنشــطة المانحيــن فــي ســوريا ،تهــدف هــذه الورقــة إلــى طــرح حلــول مبتكــرة ّ
وإنمــا
واقعيــة تســاعد فــي تجــاوز الجهــات اإلشــكالية إليصــال المســاعدات الدوليــة اإلنســانية
فعالــة ،وفــق المشــروطية القائمــة
وتلــك المتعلقــة بالتعافــي وإعــادة اإلعمــار بطريقــة ّ

علــى حقــوق اإلنســان.

إيصال المساعدات وفق مشروطية حقوق اإلنسان – نعم ،هذا
األمر ممكن
إن ســياق المســاعدات فــي ســوريا ســياق إشــكالي ،يمــارس الفاعلــون المختلفــون فيــه
ضــروب الفســاد والتالعــب بشــتى الوســائل وبدرجــات مختلفــة مــن منطقــة إلــى أخــرى.
ّ
يتمثــل القاســم المشــترك بيــن جميــع المناطــق فــي وجــود قنــوات أو هيــاكل غيــر
ولكــن،

إشــكالية لتوصيــل المســاعدات ،باإلضافــة إلــى وجود فــرص لحماية هــذه القنــوات والهياكل
وتوســيع نطــاق عملهــا تحضيــراً لمرحلــة إعمــار ســوريا.

التحديــات األمنيــة بيــن منطقــة وأخــرى فــي ســوريا ،نجــح فاعلــون
رغــم التبايــن الهائــل فــي
ّ
مختلفــون مــن العامليــن علــى توصيــل المســاعدات اإلنســانية فــي المناطــق المختلفــة
فــي منــاورة القيــود المفروضــة لضمــان وصــول المســاعدات إلــى المســتفيدين الحقيقييــن
بطريقــة فعالــة وفــق مشــروطية حقــوق اإلنســان.

فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام والتــي تعانــي فيهــا المســاعدات مــن الفســاد

والتالعــب بشــكل ممنهــج بســبب ســيطرة مؤسســات النظــام علــى العمــل اإلنســاني
محليــة عديــدة هيــاكل تســمح لهــا بالعمــل بشــكل مسـ ّ
ّ
ّ
ـتقل.
منظمــات
والتنمــوي ،ابتكــرت
ـا ،العمــل
رغــم المخاطــر المترتبــة علــى ذلــك ،اختــارت بعــض المجموعــات فــي الســويداء مثـ ً

بشــكل كامــل تحــت األرض ،فتفــادت التســجيل اإللزامــي الــذي ُيخضعهــا إلى ســيطرة النظام.
المؤسســات الدينيــة .تالفت
عوضــاً عــن ذلــك ،التمســت الحمايــة القانونيــة والمجتمعيــة مــن
ّ
ّ
منظمــات ســورية وســيطة
مجموعــات أخــرى التســجيل فــي دمشــق عبــر التعــاون مــع

ـجلة فــي تركيــا أو لبنــان ،أو بحثــت عــن دعــم قانونــي ّ
وفنــي لــدى شــركات دوليــة عاملــة
مسـ ّ
فــي دمشــق.

مقيــدة بســبب ســلطات األمــر الواقــع ،نجحــت
فــي المناطــق التــي تهيمــن عليهــا بيئــة
ِّ

ّ
المنظمــات فــي تأســيس بنــى متكاملــة لتوصيــل المســاعدات ،قــادرة علــى االلتفــاف حــول

الســلطات الموجــودة علــى األرض والقيــود التــي تحكــم العمــل اإلنســاني والتنمــوي فــي

هــذا الســياق .فــي األماكــن الخاضعــة للســيطرة التركيــة فــي ريــف حلــب الشــمالي
ّ
ّ
المنظمــات جمعــت فــي كنفهــا
مظلــة إحــدى
والشــرقيُ ،أنشــئت هيكليــة هجينــة تحــت
ّ
محليــة مختلفــة مســتقلة قانونيــاً  ،إال أنهــا فــي الوقــت ذاتــه تعمــل تحــت مظلــة
مكاتــب
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ّ
والفنيــة (ما أعطــى المكاتب
ـجل فــي تركيا لتســهيل العمليــات الماليــة
مكتــب مركــزي مسـ ّ

المحليــة ســلطة أكبــر فــي صنــع القــرار وحصانــة مــن التدخــل التركــي المباشــر فــي عملها).

ّ
منظمــات المجتمــع المدنــي،
ـدال مــن
فــي اعــزاز ،أنشــأت جهــات أخــرى شــركات غيــر ربحيــة بـ ً

مــا ســمح لهــا باســتالم األمــوال علــى شــكل رأســمال اســتثماري عوضــاً عــن المســاعدات.
ّ
منظمــات
بالتهــرب مــن القيــود الثقيلــة التــي تواجههــا
ســمح لهــا هــذا األمــر بــدوره
ّ

المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة بســبب التدخــل التركــي ،كمــا ســاعدها علــى بنــاء نمــوذج
عمــل مســتدام ماليــاً يخلصهــا مــن االعتماديــة علــى المســاعدات الدوليــة .فــي إدلــب ،حيــث

تواصــل هيئــة تحريــر الشــام وحكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهــا جهودهــا اآليلــة إلــى ممارســة

تخصصهــا التقنــي
عولــت بعــض المديريــات مثــل مديريــة الصحــة علــى
ّ
المزيــد مــن النفــوذّ ،
الفريــد واعتمــدت نهجــاً تصاعديــاً (نهــج االنطــاق مــن القاعــدة – )Bottom-up approach

لبنــاء شــرعيتها محليــاً والتحــرر مــن ســطوة الســلطات المفروضــة .فــي المناطــق التــي
ّ
تقــع تحــت ســيطرة اإلدارة الذاتيــة مثــل ّ
المحليــون فــي تأميــن
الرقــة ،نجــح الفاعلــون

تمويــل مباشــر مــن المانحيــن لالنخــراط فــي نشــاط التعافــي المبكــر وإعــادة اإلعمــار علــى
نطــاق صغيــر عبــر تشــكيل لجنــة شــبه مسـ ّ
ـتقلة إلعــادة اإلعمــار وذلــك لفتــرة وجيــزة قبــل

أن تهيمــن عليهــا الســلطات المحليــة وتعيــد هيكلتهــا كجــزء مــن مؤسســاتها.

كل هــذه األمثلــة وجــود قنــوات مســاعدة فعالــة أقـ ّـل ّ
تبيــن ّ
ّ
تأثــراً
بتدخــات وتالعــب النظــام
ّ
وغيــره مــن ســلطات األمــر الواقــع فــي ســوريا ،وأكثــر مرونــة للتعامــل مــع تعقيــدات ســياق
ّ
تتطلــب االســتفادة مــن هــذه القنــوات اســتعداداً مــن قبل
المســاعدات الدوليــة فــي ســوريا.

المانحيــن العتمــاد نُ هــج مبتكــرة وأكثــر مراعــاة للســياق ،وتصميــم المســاعدات بطريقــة
تســمح بمزيــد مــن المرونــة ومــن االســتقاللية فــي صنــع القــرار للفاعليــن الســوريين
غيــر اإلشــكاليين مــع ضمــان محاســبة وشــفافية كافيتيــن .يتطلــب هــذا تقليــص الحــدود

الفاصلــة بيــن المســاعدات اإلنســانية والتنمويــة الســائدة حاليــاً  ،واستكشــاف الفــرص التــي

يقدمهــا النهــج القائــم علــى الترابــط بيــن العمــل اإلنســاني والتنميــة وصنــع الســام (The
ّ

.)humanitarian-development-peace nexus approach

ّ
التعلم من التجربة
فــي معــرض تحليــل الهيــاكل والقنــوات التــي نشــأت فــي ســوريا إليصــال المســاعدات إلــى
ـدةـ:
ـدد البحــث اعتبــارات عـ ّ
الســكان بطريقــة فعالــة تحتــرم مشــروطية حقــوق اإلنســان ،حـ ّ
التعــرف عليهــا
 )1مــا هــي القنــوات ذات المصداقيــة وغيــر اإلشــكالية؛  )2كيــف يمكــن
ّ

ودعمهــا وتوســيع نطــاق عملهــا و )3كيــف يمكــن المضــي قدمــاً مــن دون كشــفها أو
تعريضهــا للخطــر.
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نعرف القنوات غير اإلشكالية؟
كيف ّ
تمــت مقابلتهــم ألغــراض هــذا البحــث القنــوات غيــر
عــرف الخبــراء والفاعلــون الذيــن ّ
ّ
لمتغيريــن اثنيــن )1 :المصالــح التــي ّ
اإلشــكالية وفقــاً
تمثلهــا ،و )2قدرتهــا علــى تجــاوز القيــود
ّ

مهمتهــا .فــي هــذا المجــال ،يشـ ّ
ـكل الفاعلــون المســؤولون
التقنيــة واألمنيــة لتحقيــق
ّ
أقــل ّ
ّ
ّ
تأثــراً
بالتدخــات والتالعــب
والمســاءلون أمــام مجتمعاتهــم الخيــار األمثــل .فهــم
ّ
ً
وأقــل
مناعــة لتحويــل المســاعدات عــن مســارها
علــى يــد ســلطات األمــر الواقــع وأكثــر
مســاهمة فــي تكريــس اقتصــادات النــزاع أو تأجيــج االنقســامات الجيوسياســية فــي البــاد،

وهــم متجهــون أكثــر نحــو االســتدامة علــى المــدى البعيــد ونحــو احتــرام مبــادئ وقيــم
حقــوق اإلنســان.

ّ
المحليون الذين يمكن البناء عليهم إلنشاء
من هم الفاعلون
قنوات غير إشكالية؟
هياكل الحوكمة المحلّ ية
ّ
المحليــة القائمــة
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام ،تعمــل هيــاكل الحوكمــة

ضيقــة جــداً  .فــي أجــزاء أخــرى مــن البــاد ،صــارت هيــاكل
(البلديــات) بهوامــش اســتقاللية ّ
الحوكمــة المحليــة خاضعــة بشــكل كبيــر لســلطات األمــر الواقــع المختلفــة ،رغــم األمــل
الــذي حملتــه ســابقاً فــي احتماليــة نشــوءها كهيــاكل مســتقلة .مــا خــا اســتثناءات نــادرة،

لــم تنجــح هــذه الهيــاكل فــي تطويــر ذاتهــا كهيئــات تمتلــك مــوارد مالية مسـ ّ
ـتقلة وســلطة
صنــع القــرارات.

ّ
المحليــة فــي الوقــت الحالــي قنــوات مشــروعة غيــر إشــكالية
قــد ال تمثــل هيــاكل الحوكمــة

إليصــال المســاعدات فــي ســوريا ،إال ّأنــه يمكنهــا أن تصبــح كذلــك فــي المســتقبل .فــي

الواقــع ،يمكــن العمــل علــى إرســاء الظــروف الكفيلــة بإعــادة تفعيــل دور الهيــاكل
المحلّ يــة كنــواة للقنــوات غيــر اإلشــكالية مــن أجــل إدارة الخدمــات األساســية .لقــد

ّ
نفــذ ذلــك فــي بعــض المناطــق (عــن طريــق بعــض المديريــات فــي إدلــب وبعــض المجالــس

المحليــة فــي ضواحــي حلــب) ويمكــن تنفيــذه فــي مناطــق أخــرى إذا مــارس الفاعلــون
النافــذون ،بمــا فــي ذلــك المانحــون ،نفوذهــم السياســي والمالــي.

الخاص
القطاع
ّ
الخــاص فــي ســوريا كفاعــل أساســي فــي هندســة تقديــم
غالبــا مــا يتــم تجاهــل القطــاع
ّ

ّ
وأكفــاء مــن هــذا القطــاع فــي جميــع المناطــق.
المســاعدات رغــم وجــود فاعليــن أخالقييــن

علــى العكــس ،تجاهــل هــذا الفاعــل وتركــه للعمــل بشــكل منعــزل دون أي دعــم اســتراتيجي
لمســؤوليته االجتماعيــة يجعلــه عرضــة للتدخــل والتالعــب مــن قبــل ســلطات األمــر الواقــع،
بمــا يســاهم بتطويــع عملــه لخدمــة مصالحهــم.
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ـاص قــد يفتــح آفاقــاً للعمــل التنمــوي المســتدام
توضــح التجربــة أن التعــاون مــع القطــاع الخـ ّ

وفــق مشــروطية حقــوق اإلنســان ،ال تســتطيع أن تقدمهــا آليــات العمــل مــن خــال

ـاص فــي اعــزاز
المنظمــات غيــر الحكوميــة .عمــل إحــدى المبــادرات تحــت مظلــة القطــاع الخـ ّ
علــى ســبيل المثــال لــم يقتصــر جــدواه علــى قــدرة الشــركة المعنيــة علــى المســاهمة
فــي ســد فجــوة إحــدى الحاجــات فــي المنطقــة ،بــل ســاعدها أيضــاً فــي منــاورة الكثيــر مــن

المالزمــة للعمــل تحــت مظلــة المســاعدات اإلنســانية الدوليــة وتلــك التــي يفرضهــا
القيــود ُ
التدخــل التركــي فــي المنطقــة.

ّ
يتمتــع بســلطة
ـم
ـول فــي نهايــة المطــاف إلــى حليــف مهـ ّ
ـاص أن يتحـ ّ
يمكــن للقطــاع الخـ ّ
ّ
يقــدم
مؤثــرة تجــاه ســلطات األمــر الواقــع .باســتطاعة المجتمــع الدولــي أن
تفــاوض
ّ
المســاعدة هنــا عبــر تســهيل بعــض جوانــب نظــام العقوبــات التــي تعيــق اســتثمارات
(مثــا :التعامــات الماليــة).
الخــاص األخالقيــة
القطــاع
ً
ّ

ّ
المنظمات الدينية
ّ
مقدمــي المســاعدة رســوخاً فــي ســوريا .إال
المنظمــات الدينيــة مــن بيــن أقــدم وأكثــر
ـد
ّ
تعـ ّ

أن دور هــذه المنظمــات تــم تهميشــه فــي كثيــر مــن الحــاالت ضمــن تصميــم المســاعدات
ّ
الدوليــة الحاليــةّ .
فعــال ّ
وبنــاء إلــى
قلــة هــم المانحــون الدوليــون الذيــن ســعوا بشــكل ّ

ّ
المنظمــات لضبــط تدخالتهــم بطريقــة فعالــة تراعــي الحقــوق.
التعــاون مــع هــذه

ّ
المحليــة دور المجموعــات الدينيــة وســعت إلــى
فــي المفارقــة ،لــم تتجاهــل المجتمعــات

تطويــر الشــراكات معهــا مســتفيدة مــن ســلطتها المجتمعيــة فــي مواجهــة ســلطة

قــوى األمــر الواقــع ،كمــا هــي الحــال فــي الســويداء علــى ســبيل المثــال .فالمجتمعــات
ّ
المحليــة قــادرة علــى التعـ ّـرف علــى المجموعــات الدينيــة التضمينيــة وغيــر التمييزيــة وغيــر

ّ
بالمنظمــات الدينيــة هــذه لتســهيل
اإلشــكالية .ويمكــن للمجتمــع الدولــي االســتعانة
وحمايــة عمــل مجموعــات المجتمــع األهلــي الصغيــرة والمتوســطة الحجــم التــي تقــوم

بدورهــا بعمــل حيــوي وفعــال لتوصيــل المســاعدات علــى أرض الواقــع بشــكل غيــر إشــكالي.
ّ
والمنظمات األهلية
مجموعات المجتمع المدني
ّ
ّ
أهم ً
يــة لضمــان هيــاكل
المحليــة الجهــات الفاعلــة األكثــر
تشــكل المجموعــات المدنيــة
ّ
ّ
ولكنهــا تتموضــع في
مســتدامة وكفــؤة وغيــر إشــكالية لتوصيــل المســاعدات فــي ســوريا.

ّ
تتمتــع ســوى بمــوارد محــدودة للعمــل
معظــم األحيــان فــي أســفل السلســلة الغذائيــة وال
بفعاليــة وبســلطة غيــر كافيــة لصنــع القــرار .واألســوأ مــن ذلــك هــو ّأنهــا أجبــرت غالبــاً علــى

ّ
التأهــل للتمويــل ،األمــر
متطلبــات المانحيــن المكلفــة بشــكل غيــر عــادي مــن أجــل
اســتيفاء
ّ
الــذي جعــل أجنــدة الفاعليــن الدولييــن تطغــى بشــكل كبيــر علــى برامجهــا.

اتصــاال
أن منظمــات المجتمــع المدنــي واألهلــي تبقــى األقــرب مــن األرض واألكثــر
غيــر ّ
ً
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ّ
التعــرف بشــكل أفضــل علــى القنــوات الواقعيــة
المحليــة ويمكنهمــا
بالمجتمعــات
ّ

ـدي فــي تحويــل هــذه
لتقديــم المســاعدات وفــق مشــروطية حقــوق اإلنســان .يكمــن التحـ ّ
ـا مــع النمــط
المنظمــات إلــى شــركاء جذابيــن للمانحيــن ،خصوصــاً مــن كان منهــا أقــل تماثـ ً

ّ
ّ
المنظمــات
تمكــن المجتمــع الدولــي مــن منــح
الســائد للمنظمــات غيــر الحكوميــة .إذا
ّ
أقــل
الســورية المدنيــة واألهليــة المزيــد مــن االعتــراف والمرونــة ســتكون المســاعدات
ّ
ً
ً
المحليــة.
اســتجابة لألولويــات
عرضــة للتالعــب وأكثــر

ّ
المحلــي تجيــز التمييــز بيــن
فــي نهايــة المطــاف ،وحدهــا تلبيــة حاجــات ومصالــح المجتمــع
ّ
قــوة المعرفــة
الســيئة .تمتلــك المجتمعــات
الجيــدة والمســاعدات
المســاعدات
ّ
ّ
المحليــة ّ
ّ
ّ
يتمتــع بالقــدرة والمشــروعية للتحقــق
المحليــة التــي يجــب احترامهــا وتعزيزهــا .وهــي مــن

مــن جــدوى القــرارات واألفعــال علــى أرض الواقــع ،والمصادقــة عليهــا ،وهــي مــن يمكنــه

تحديــد كيــف يتــم التالعــب بالمســاعدات ولمصلحــة أي فريــق .ولذلــك ،يمكــن ويجــب البنــاء

ّ
المحليــة وتنظيماتهــا المختلفــة فــي روح مــن العمــل المشــترك.
علــى دور المجتمعــات

كيف يمكن للفاعلين الدوليين تسهيل عملية إرساء القنوات غير
اإلشكالية؟
الحاجة لالبتكار
ً
ســلطة أكبــر
إن تصميــم المســاعدات بطريقــة تتيــح مزيــداً مــن المرونــة وتعطــي

فــي مجــال صنــع القــرار للفاعليــن الســوريين غيــر اإلشــكاليين مــع ضمــان مســتويات
كافيــة مــن المســاءلة أمــر أساســي لتجــاوز العيــوب ونقــاط الضعــف فــي آليــات إيصــال

المســاعدات الحاليــة .يتطلــب ذلــك تقليــص الحــدود الفاصلــة بيــن المســاعدات اإلنســانية
والتنمويــة الســائدة حاليــاً  ،واستكشــاف الفــرص التــي ّ
يوفرهــا النهــج القائــم علــى الترابــط
بيــن العمــل اإلنســاني ،والتنميــة ،وصنــع الســام ،أو مــا يشــار إليــه اصطالحــاً
(.)The humanitarian-development-peace nexus approach

الحاجة إلى قناة مالية مشروعة
تعانــي معظــم هيــاكل إيصــال المســاعدات غيــر اإلشــكالية التــي تــم تحديدهــا فــي ســوريا

ّ
يتطلــب العمــل مــع قنــوات غيــر إشــكالية
مــن قيــود قصــوى مرتبطــة بالتعامــات الماليــة.
قيــدة في ســوريا بحيث تســمح
الم ِّ
اســتحداث آليــة للتعامــات الماليــة تمتثــل للتدابيــر ُ

ـور مجموعــة مــوارد ســوريا
للفاعليــن بالعمــل بشــكل فعــال وقانونــي رغــم العقوبــات .تطـ ّ

ّ
المتعلقــة بإمكانيــة تنفيــذ آليــة للتعامــات
فــي الوقــت الحالــي مجموعــة مــن األفــكار

الخاصــة بســوريا.
الماليــة
ّ

ّ
وفعال
مستقل
الحاجة إلى نظام مراقبة
ّ
يعانــي معظــم قنــوات توصيــل المســاعدات الحاليــة مــن غيــاب آليــات المراقبــة الشـ ّ
ـفافة
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والفعليــة .قــد يعــود ذلــك إلــى قواعــد التمويــل ،وبروتوكــوالت توزيــع المســاعدات ،والبيئــة
ّ
المعقــدة القتصــاد الحــرب ،التــي أفســحت المجــال أمــام الفســاد والتالعــب فــي مســار

ّ
مســتقل يعطــي
ثمــة حاجــة إلــى نظــام مراقبــة
المســاعدات .مــن أجــل
التصــدي لذلــكّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
بالتحقــق مــن ،والمصادقــة علــى ،وتقييم
يتعلــق
المحليــة فيمــا
األولويــة لــدور المجتمعــات

ّ
والمحلييــن أثنــاء تخطيــط برامجهــم وتصميمهــا وتنفيذهــا .مــن
عمــل الفاعليــن الدولييــن

شــأن هــذا النظــام أن يســاعد فــي تحديــد معاييــر المراقبــة الواجــب اعتمادهــا فــي عمليــة
تصميــم آليــات إيصــال المســاعدات.

كيف يمكن استنساخ النماذج الناجحة أو توسيع نطاق عملها؟
رغــم المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن توســيع نطــاق عمــل بعــض النمــاذج الناجحــة ،أو عــن
ثمــة جوانــب عمليــة جديــرة بالحمايــة والتطويــر .بوجــه
اإلفــراط فــي لفــت االنتبــاه إليهــاّ ،

ـاص ،مــن المهــم التركيــز علــى الخبــرة التقنيــة ،وعلــى بنــاء نمــاذج حوكمــة تســتقي
خـ ّ
مشــروعيتها مــن عملهــا علــى أرض الواقــع ،األمر الــذي من شــأنه أن يحمــي الفاعلين
ّ
غيــر اإلشــكاليين .يشـ ّ
المحلييــن
ـكل االســتثمار فــي رســم خارطــة محــددة توضــح الفاعليــن

وتســاعد فــي معرفــة مهاراتهــم التقنيــة ،وشــرعيتهم المحليــة ،وبناهــم التحتيــة ،وسـ ً
ـيلة
التعــرف علــى الفاعليــن الذيــن قــد يلعبــون دوراً مهمــاً فــي
مهمــة لتســهيل عمليــة
ّ

تشــكيل قنــوات غيــر إشــكالية إليصــال المســاعدات.

توصيات أخيرة
بعــد مضــي عقــد علــى النــزاع فــي ســوريا ،ال تلــوح بــوادر ّ
حــل سياســي فــي األفــق رغــم
الجهــود المتواصلــة التــي يبذلهــا المجتمــع الدولــي (محادثــات األمــم المتحــدة ،محادثــات

أســتانة برعايــة روســيا ،المبــادرات التركيــة ،إيــران) .أوصلــت اآلراء المتباينــة للجهــات النافــذة
خــاص) وغيــاب رؤيــة مشــتركة البــاد إلــى
(الواليــات المتحــدة األميركيــة وروســيا بشــكل
ّ
ّ
يتخللــه انــدالع عرضــي ألعمــال العنــف ،وتطويــر للترتيبــات
وضــع مــن النــزاع المحتــوى الــذي

األمنيــة ،وجهــود متناميــة لنظــام األســد إلضفــاء الشــرعية علــى حكمــه والشــروع بعمليــة
إعــادة اإلعمــار بالتعــاون مــع رعاتــه األجانــب (روســيا ،إيــران ،الصيــن).

بأهميــة المســاعدات الدوليــة التــي تســتعمل القنــوات
علــى هــذه الخلفيــة ومــع االعتــراف
ّ
التوصــل إلــى بعــض
المناســبة للمســاهمة فــي تحســين حيــاة جميــع الســوريين ،تــم
ّ

التوصيــات األخيــرة وهــي كاآلتــي:

•يجــب اعتمــاد تعريــف أوســع وأكثــر مرونـ ً
ـة للمجتمــع المدنــي ،وإعــادة إنتــاج المصطلــح
ّ
المنظمــات غيــر الحكوميــة المرخصــة قانونيــاً
بمــا يتجــاوز فهمــه علــى أنــه مجموعــة
بغــض النظــر عــن محدوديــة شــرعيتها أو وصولهــا محليــاً .

ّ
ّ
المحليــة بســيطرة قصــوى علــى عمليــات صنــع
تتمتــع المنظمــات المجتمعيــة
•يجــب أن
ّ
ً
اســتقاللية سياســية وماليــة أكبــر عــن
المتعلقــة بالمســاعدات .يســتتبع ذلــك
القــرار
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ـكل صناديــق االســتئمان المسـ ّ
ســلطات األمــر الواقــع فــي منطقتهــا .تشـ ّ
ـتقلة طريقـ ً
ـة
جيــدة لتحقيــق ذلــك.
ّ

ثمــة حاجــة إلــى سياســات جديــدة مــن أجــل إعــادة النظــر فــي بعــض شــروط المســاعدات
• ّ
ّ
ـد مــن التعويــل علــى
ـا :القواعــد
التــي يضعهــا المانحــون (مثـ ً
المتعلقــة بالتوثيــق) والحـ ّ
وســطاء دولييــن مكلفييــن لتفــادي ذلــك ،بــل البحــث عــن حلــول مســتقاة مــن الســياقات
ا لمحلية .

•مــن شــأن تكثيــف العمــل مــع فاعليــن غيــر إشــكاليين داخــل البــاد أن يســاعد فــي زيــادة
ـؤدي إلــى حلقــة مثمــرة تعـ ّـزز حقــوق
شــرعية (وعليــه ،نفــوذ) هــؤالء الفاعليــن ،مــا يـ ّ
االنســان.

ّ
متعــددة االختصاصــات ،وغيــر
مســتقلة،
منصــة
مجموعــة مــوارد ســوريا ( )SRGهــي
ّ
ّ
مكونــة مــن خبراء/خبيــرات ســوريين/ات بارزيــن/ات مقيميــن/ات فــي
منتميــة ألي كيــان،
ّ

ســوريا ،أو علــى صلــة وثيقــة بهــا ،أو يشــاركون/كن مــن خارجهــا بشــكل فاعــل فــي تقديــم
حلــول إبداعيــة وواقعيــة وملتزمــة حــول مســتقبل إعــادة إعمــار ســوريا بمــا فيــه تمويــل

المســاعدات الدوليــة .تســعى المجموعــة إلــى نشــر رؤيــة ســورية تنطلــق مــن تقييــم الواقــع
محليــا ،للمســاعدة في رســم معالــم نظام
صممــة
ً
الم ّ
المحلــي ،وتوليــد المقترحــات والحلــول ُ

ـدال مــن االكتفــاء بــرد الفعــل عليــه .تهــدف المجموعة
تقديــم المســاعدات الدوليــة لســوريا بـ ً

إلــى جعــل المســاعدات الدوليــة تضمينيــة لكافــة الســوريين/ات ،فــي ظــل تشــظي الواقــع

مؤسســة دعــم
الديموغرافــي والسياســي واالقتصــادي واألمنــي فــي ســوريا .تســاند
ّ
االنتقــال المتكامــل ( )IFITمجموعــة مــوارد ســوريا مــن خــال تقديــم الدعــم التقنــي والخبــرة
الدوليــة بهــدف ضمــان ترويــج أفــكار المجموعــة بفعاليــة.

ّ
منظمــة غيــر حكوميــة
مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل ( )IFITعــام  ،٢٠١٢وهــي
ُأنشــئت
ّ

ً
ومشــورة تقنيــة للفاعليــن الوطنييــن المعنييــن
متكامــا
تحليــا
تقــدم
دوليــة مســتقلة،
ً
ً
ّ
ّ
ّ
المؤسســة
والمتأثــرة بالنزاعــات .دعمــت
الهشــة
بالمفاوضــات واالنتقــاالت فــي المجتمعــات
ّ
المفاوضــات واالنتقــال فــي بلــدان مثــل أفغانســتان ،وكولومبيــا ،والســلفادور ،وغامبيــا،

وليبيــا ،ونيجيريــا ،وســوريا ،وســريالنكا ،والســودان ،وتونــس ،وأوكرانيــا ،وفنزويــا ،وزمبابــواي.

