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منشــوراتنا هي جزء من مشــروع »زمن الحرب وما بعد الصرع في ســوريا« الذي يمّوله االتحاد األوروبي، 
وهو مشــروع بحثي في برنامج »مســارات الشــرق األوســط« ضمن مركز روبرت شــومان للدراســات العليا بالجامعة األوروبية بفلورنســا.

يقــدّم مشــروع »زمــن الحــرب وما بعد الصراع في ســوريا« تحليــاٍت عمليةً واســتراتيجيةً لآلفاق، والتحدّيات، والتوّجهات، وخيارات السياســة 
العامــة فــي زمــن الحرب، وفي إطــار التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في ســوريا.

إن محتوى منشــورات المشــروع هو من مســؤولية المؤلّفين حصراً.

يمكن تنزيل هذا النص ألغراض البحث الشــخصية فقط. إن أّي استنســاخٍ إضافي ألغراض أخرى، ســواء على شــكل نســخ مطبوعة أم 
إلكترونيــة، يتطلـّـب موافقــة المؤلّفيــن. أما في حال االستشــهاد بالنص أو اقتباســه، فيجب اإلشــارة إلى األســماء الكاملــة للمؤلّفين والمحّررين، 

إضافةً إلى العنوان، والســنة التي نُِشــر فيها، والناشــر.



دور العمل الخيري في الحرب السورية:
 المنظمات غير الحكومية برعاية النظام

 والجمعيات الخيرية التابعة للجماعات المسلحة

أيمن الدسوقي وسنان حتاحت* 

*أيمن الدســوقي باحث في مركز عمران للدراســات االســتراتيجية، ومســاهم في مشــروع زمن الحرب وما بعد الصراع في ســورية في معهد 
الجامعــة األوروبيــة فــي فلورنســا. يركز على االقتصاد السياســي والحكم والمجالس المحلية في ســورية.

ســنان حتاحت زميل باحث في منتدى الشــرق ومركز عمران للدراســات االســتراتيجية، وهو مســاهم في مشــروع زمن الحرب وما بعد 
الصــراع فــي ســورية فــي معهد الجامعة األوروبية في فلورنســا. تشــمل اهتماماته البحثيــة ديناميات االقتصاد الوطنــي والمحلي، والجهات 

الفاعلــة غيــر الحكوميــة، والحركة السياســية الكردية، والنظام اإلقليمي الجديد في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.

نُِشــَرت هــذه الورقــة البحثيــة أّوالً باللغــة اإلنكليزية في ١١ حزيران 2020 وترجمت إلــى اللغة العربية.
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ملّخص تنفيذي

دفــع التحــول إلــى اقتصــاد الســوق، فــي أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحالــي، النظــام الســوري إلــى تبنــي إطــار 
مــرن جديــد لحكمــه الســلطوي. وقــد تمثلــت هــذه المرونــة جزئيــاً فــي التشــجيع الحكومي للمجتمــع المدني الســوري، 
ــة  ــة الدول ــاء تحــت وصاي ــة التدريجــي مــن الضمــان االجتماعــي، ولكــن مــع البق بهــدف تعويــض انســحاب الدول
وإشــرافها. وبعــد انــدالع الثــورة الســورية، زادت الدولــة مــن إنفاقهــا العســكري لمحاربــة مجموعــات المعارضــة 
المســلحة، ليطــال البنيــة التحتيــة للبــاد أضــرار جســيمة. ولمواجهــة الوضــع االقتصــادي المتدهــور، تــم تكليــف 
ــاً والجمعيــات الخيريــة المواليــة، بجــذب التبرعــات الدوليــة لتمويــل  المنظمــات غيــر الحكوميــة المنظمــة حكومي
ــن  ــد متطوعي ــك لتجني ــن لألســد، كذل ــى نطــاق واســع موجــه للموالي ــآت عل ــذ نظــام مكاف ــر الخدمــات، ولتنفي توفي

للميليشــيات والمنظمــات المواليــة للنظــام.

تعتمــد غالبيــة الجمعيــات المواليــة علــى المســاعدات التــي تقدمهــا وكاالت األمــم المتحــدة بشــكل مباشــر أو غيــر 
ــة  ــي مرحل ــة. وف ــات الموالي ــة للمجتمع ــدادات الطاق ــذاء وإم ــر الغ ــات بتوفي ــذه الجمعي ــدأ ه ــا تب مباشــر. وعــادة م
الحقــة، تعمــل علــى تعزيــز دورهــا تدريجيــاً عبــر بالمشــاركة فــي توفيــر الخدمــات، مثــل مشــاريع الميــاه والصرف 
ــاد نفقاتهــا، تلجــأ هــذه الجمعيــات إلــى تنويــع مصــادر إيراداتهــا،  الصحــي وبرامــج اإلنعــاش المبكــر. ومــع ازدي
ــة األنقــاض ومشــاريع البنيــة  واالســتثمار فــي مشــاريع وأنشــطة مختلفــة، مثــل تقديــم القــروض المصغــرة وإزال

التحتيــة الصغيــرة والخدمــات الصحيــة.

يُظهــر تطــور هــذه الجمعيــات أثنــاء الصــراع ثــاث نتائــج مهمــة. أوالً، يســتغل النظــام المنظمــات غيــر الحكوميــة 
المنظمــة حكوميــاً إلجــراء رقابــة صارمــة علــى جهــود المســاعدات اإلنســانية التــي تقودهــا األمــم المتحــدة، وتقديــم 
المســاعدة إلــى مواليــه. ثانيــاً، تســتخدم الجمعيــات المقربــة مــن النظــام هــذه المنظمــات لتعزيــز نفوذهــم، وبالتالــي 
التنافــس مــع أقرانهــم علــى الغنائــم التــي يتيحهــا قطــاع الجمعيــات. ثالثــاً، أظهــرت الجماعــات المســلحة ميــاً قويــاً 
ــادة  ــة، وبالتالــي تمكنــت مــن زي ــة التحتي لفــرض ســلطتها المحليــة، عــن طريــق توفيــر الخدمــات ومشــاريع البني

اســتقاليتها. 
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مقّدمة

أدى التركيــز العالمــي علــى تطويــر القطــاع الخــاص، خــال العقــود األخيــرة، إلــى تمهيــد الطريــق لاهتمــام بالدور 
االجتماعــي للمجتمــع المدنــي فــي ســوريا والعالــم العربــي. وقــد أثــار هــذا االهتمــام تحــوالً اجتماعيــاً واقتصاديــاً، 
حيــث كان النظــام الســوري يبحــث عــن بدائــل للرعايــة االجتماعيــة التــي تقدمهــا الدولــة. ازداد اإلنفــاق العــام منــذ 
تولــي بشــار األســد الســلطة فــي عــام 2000، ولكــن بقيــت الدولــة غيــر قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة 
بالضمــان االجتماعــي. 1 ولمعالجــة اآلثــار الخطيــرة المترتبــة علــى تزايــد الفقــر، خفــف النظــام فــي نهايــة المطــاف 
قيــوده علــى المجتمــع المدنــي، وأطلــق مرحلــة جديــدة فــي مجــال قطــاع الجمعيــات. فــي هــذا الســياق، ازداد عــدد 
الجمعيــات الخيريــة فــي دمشــق وحلــب، وســرعان مــا أصبحــت جهــات فاعلــة رئيســية فــي مجــال توفيــر الضمــان 

االجتماعــي فــي الســنوات العشــر الاحقــة.

يعتبــر االفتــراض النيوليبرالــي التقليــدي، هذاالتحــول بمثابــة مؤشــر مبكــر لظهــور طبقــة سياســية جديــدة قــادرة 
علــى تحــدي األنظمــة القائمــة مــع مــرور الوقــت. 2 ومــع ذلــك، يصــف ســتيفن هايدمــان هــذه الديناميــات فــي العالــم 
ــر  ــوط اإلصــاح والتغيي ــع ضغ ــة م ــة العربي ــه األنظم ــف في ــث ســلطوي« تتكي ــن »تحدي ــا جــزء م ــي بأنه العرب
السياســي. 3 ويتفــق كل مــن تومــاس بيرييــه وكيتيــل ســيلفيك مــع هــذا الــرأي إلــى درجــة كبيــرة، لكنهمــا يجــادالن 
بــأن النظــام الســوري اختــار هــذا المســار عــن غيــر قصــد، وقــد خلصــا إلــى اســتنتاج بــأن التحديــث الســلطوي قــد 
وصــل إلــى ذروتــه فــي ســوريا. 4 وبالمثــل، ذكــرت لــورا رويــز دي ألفيــرا، فــي أحــد الكتــب النــادرة حــول هــذا 
الموضــوع، أن التحــول االجتماعــي السياســي الــذي شــهدته ســوريا فــي الفتــرة بيــن 2000 و20١0 يعكــس، تفــكك 
العقــد االجتماعــي القديــم، وتقــوض شــرعية النظــام، وهــو مــا هيــأ المجــال النــدالع انتفاضــة عــام 20١١. 5 وعلــى 
الرغــم مــن غيــاب اإلحصــاءات الموثوقــة وصعوبــة الوصــول إلــى المعلومــات، فقــد حاولــت عــدة دراســات أخــرى 

تقييــم تأثيــر قطــاع الجمعيــات وشــكله فــي هــذه الفتــرة. 6

يُعــدّ مشــهد الجمعيــات عقــب عــام 20١١ متنوعــاً ومعقـّـداً فــي مناطــق ســيطرة النظــام، حيــث يتكــون مــن منظمــات 
غيــر حكوميــة مســجلة ومنظمــة قانونيــاً، إما تحت إشــراف وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل أو وزارة األوقاف؛ 
ومــن جمعيــات خيريــة غيــر رســمية مرتبطــة بعــدد كبيــر مــن الجهــات الفاعلــة اجتماعيــاً وعســكرياً، مثــل أمــراء 
الحــرب،  والجماعــات المســلحة، ورجــال األعمــال المقربيــن، واألثريــاء المتدينيــن، والمهنييــن الحضرييــن مــن 
ــا  ــة عمله ــي طريق ــراً ف ــة كثي ــات الفاعل ــذه الجه ــن ه ــة. وتتباي ــن المحلي ــة المتوســطة؛ ومجموعــات التضام الطبق

وتوجهاتهــا وعاقاتهــا مــع النظــام والمجتمــع الدولــي، كذلــك نطــاق أنشــطتها. 

ــك  ــي ذل ــا ف ــات الســوري، بم ــن قطــاع الجمعي ــة م ــب مختلف ــى جوان ــة إل ــن األوراق البحثي ــت مجموعــة م تطرق
ــى هــذا  ــى الســيطرة عل ــدرة النظــام عل ــات، لكــن ق ــة واســتقالية الجمعي ــة والمســتفيدين والعضوي الشــؤون المالي

1 ســمير عيطــة وآخــرون، » لمحــة عــن ســوريا. الطريــق أمــام ســوريا« )باإلنكليزيــة(، تقريــر )بالقاهــرة، فرنســا: منتــدى البحــث االقتصــادي، مصــر ومعهــد 
.https://bit.ly/2Mrfbki ،200البحــر المتوســط، آب ٥

2 تشــارلز تريــب، »الدولــة والنخبــة و‘إدارة التغييــر‘» فــي الدولــة والتغييــر العالمــي، حســن حكيميــان وزيبــا موشــافر، )ريتشــموند: كــورزون، 200١(، 2١١-
23١؛ توبــي كارول وداريــل جارفيــس، »السياســة الجديــدة للتنميــة: المواطنــون والمجتمــع المدنــي وتطــور سياســة التنميــة النيوليبراليــة«، العولمــة، المجلــد ١2، 

https://bit.ly/3eMonMp ،304-28١ ،20رقم 3، 2 نيســان ١٥
3 ســتيفن هايدمــان، »تحديــث الســلطوية فــي العالــم العربــي« )باإلنكليزيــة(« ورقــة تحليليــة )واشــنطن دي ســي: مركــز ســابان لسياســات الشــرق األوســط فــي 

https://brook.gs/3gQc1oo ،)2007 ،معهــد بروكينغــز
4 تومــاس بريــه وكيتيــل ســيلفيك، »حــدود التحديــث الســلطوي فــي ســوريا: الضمــان االجتماعــي الخــاص، الجمعيــات الخيريــة اإلســامية، وصعــود جماعــة 

https://bit.ly/2MrVsRK ،6١4-٥٩٥ :)200٩( ،)4(4ــة لدراســات الشــرق األوســط، ١ ــة الدولي ــد«، المجل زي
ــة )2000-20١١( )بالفرنســية(، إصــدارات  ــاج الدول ــة وإعــادة إنت ــات الخيري ــي ســوريا: الجمعي ــد االجتماعــي ف ــة العق ــرا، نحــو نهاي ــز دي إلفي ــورا روي 5 ل

ــاال، 20١٩. كارت
6 كيتيــل ســيلفيك، »األعمــال والمســؤولية االجتماعيــة فــي العالــم العربــي: الــزكاة مقابــل نمــاذج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي ســوريا ودبــي«، علــم 
االجتمــاع المقــارن، ١2)١(، )20١3(: ٩٥-١23، https://bit.ly/305cjle؛ ســكينة بوخيمــة، »الحركــة الجمعياتيــة فــي ســورية« )بالفرنســية(، فــي الســلطة 
والجمعيــات فــي العالــم العربــي، تحريــر ســارة بــن نفيســة )باريــس: إصــدارات إصــدارات المركــز الفرنســي الوطنــي للبحــوث العلميــة، 2002(، 77-٩4؛ 
ماتيــو لــو ســو، »الحريــة الجمعياتيــة والديناميــات المتناقضــة للمجتمــع المدنــي الســوري« )بالفرنســية(، مراجعــة العوالــم اإلســامية والمتوســطية، ١١٥-١١6 

.https://bit.ly/2A0MJTM ،20١٩-٩3 :)2006(

https://bit.ly/2Mrfbki
https://bit.ly/3eMonMp
https://brook.gs/3gQc1oo
https://bit.ly/2MrVsRK
https://bit.ly/305cjle
https://bit.ly/2A0MJTM


3

القطــاع ال تــزال موضــع نقــاش.7 وعــاوة علــى ذلــك، قلمــا تناولــت الدراســات الــدور الخيــري الــذي تلعبــه الدائــرة 
الضيقــة المحيطــة باألســد والجماعــات المســلحة المواليــة للنظــام، وذلــك علــى الرغــم مــن مشــاركتها الفعالــة فــي 
ا الحفــاظ علــى شــبكات الزبائنيــة وإعــادة بنائهــا داخــل كل مــن المجتمعــات المواليــة وفــي المناطــق التــي اســتعاد 
النظــام الســيطرة عليهــا مــن المعارضــة . تحــاول هــذه الدراســة ســد الفجــوة البحثيــة مــن خــال البحــث فــي دوافــع 
 ،)GO-NGOs( ًــا ــة حكومي ــة المنظم ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــدد م ــات ع ــتراتيجيات وارتباط وأدوات واس

والجمعيــات الخيريــة المرتبطــة بالجماعــات المســلحة.

تجــادل هــذه الورقــة بــأن وضــع الجمعيــات الســورية فــي مناطــق ســيطرة النظــام أثنــاء النــزاع قــد تطــورت وفقــاً 
الحتياجــات النظــام، بالتالــي شــاركت فــي أدوار ومســؤوليات مختلفــة. بالوقــت الــذي واصلــت فيــه الجهــات الفاعلــة 
غيــر الحكوميــة مهمتهــا بجــذب التمويــل الدولــي للتعويــض عــن نقــص التمويــل العــام الــازم لتوفيــر الخدمــات 
ــول  ــم بالوص ــن والتحك ــليح المقاتلي ــن وتس ــد المتطوعي ــي تجني ــد ف ــام األس ــاً نظ ــاعدت أيض ــا س ــية، فإنه األساس
للمســاعدات، ودفــع التعويضــات لعائــات الجنــود والضبــاط القتلــى. أدى الحجــم الهائــل الــازم لاســتجابة 
اإلنســانية إلــى إلــى ظهــور فئــة جديــدة مــن المتبرعيــن مــن أمــراء الحــرب وقــادة الميليشــيات، األمــر الــذي أدى 
إلــى زيــادة اســتقاليتهم ومنحهــم مســؤوليات وســلطات جديــدة، وقــد أدى هــذا االلتــزام إلــى توســيع نطــاق تأثيرهــم 
داخــل القاعــدة االجتماعيــة للنظــام والدوائــر المقربــة منــه، محدثــاً ذلكمنافســات جديــدة، وواضعــاً إياهــم أحيانــاً فــي 

خــاف مــع القصــر الجمهــوري. 

ــى أنشــطة  ــم تتطــرق إل ــل الحــرب. ث ــات الســوري قب ــاع الجمعي ــة بوصــف موجــز وضــروري لقط ــدأ الورق تب
ــة الســورية  ــاً رئيســة وهــي: األمان ــة حكومي ــة منظم ــر حكومي ــات غي ــاث منظم ــات لث ــل وشــبكات العاق وتموي
للتنميــة، وجمعيــة البســتان الخيريــة، وجمعيــة الفــوز الخيريــة. ثــم تبحــث الورقــة فــي الضمــان االجتماعــي الــذي 
تســيطر عليــه قــوات الدفــاع الوطنــي )شــبكة مــن المســلحين المحلييــن المواليــن( وقــوات الدفــاع المحلــي )شــبكة 
مــن المقاتليــن المدعوميــن مــن إيــران( لتقييــم طموحاتهــم فــي مجالــي الحوكمــة وتوفيــر الخدمــات. يعــود الســبب 
ــم  ــى توزعه ــة إل ــة، باإلضاف ــات الموالي ــام والمجتمع ــب النظ ــى جان ــم إل ــن النخراطه ــؤالء الفاعلي ــار ه ــي اختي ف
الجغرافــي: علــى طــول الســاحل الســوري، حيــث تعيــش أكبــر المجتمعــات المواليــة للنظــام؛ وفــي حمــص، حيــث 
تضاءلــت الســلطة المركزيــة للدولــة إلــى حــد كبيــر؛ وفــي حلــب، حيــث مــا تــزال الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران 
تفــرض ســيطرتها. تعتمــد الدراســة بشــكل أساســي علــى تقاريــر متاحــة للعمــوم، إضافــة إلــى خمــس عشــرة مقابلــة 

أجريــت بيــن آذار ونيســان 2020 مــع موظفيــن وناشــطين ومتطوعيــن يعملــون فــي مجــال الجمعيــات.

7 رينــودز لينــدرز وخلــود منصــور، »اإلنســانية، وســيادة الدولــة، وصيانــة النظــام الســلطوي فــي الحــرب الســورية« )باإلنكليزيــة(، مجلــة العلــوم السياســية 
ــر  ــاحة عب ــي المس ــر ف ــادة التفكي ــي الصــراع الســوري: إع ــة ف ــات الطوبوغرافي ــز، »التقلب ــيرو مارتيني ــيه س ــة، 20١8، ١33)2(، 22٥-2٥8. خوس الفصلي
الخبــز« )باإلنكليزيــة(، مراجعــة الدراســات الدوليــة، 2020، 46 )١(، ١2١-١36. مركــز التحليــل والبحــوث التشــغيلية، »الوظيفــة قبــل الشــكل: إعــادة التفكيــر 
فــي المجتمــع المدنــي فــي ســوريا التــي تســيطر عليهــا الحكومــة«، شــباط https://bit.ly/2AU9toI ،2020؛ لــورا رويــز دي إلفيــرا، »مــن العمــل الثــوري 
ــن المجتمعــات فــي ســياق ســوريا مــا بعــد 20١١«، دراســات  ــة وتكوي ــة المحلي ــى: النشــاط فــي الشــبكات االجتماعي ــي المنف ــى العمــل اإلنســاني ف ــي إل المحل
الحركــة االجتماعيــة، 20١٩، ١8)١(، 36-٥٥؛ أســعد العشــي، »كيــف خســر المجتمــع المدنــي الســوري اســتقاله فــي حــرب األجنــدات المتصارعــة«، مركــز 

.https://bit.ly/2VlBkp6 ،2020 كارنيغــي للشــرق األوســط، ١٥ أيــار

https://bit.ly/2AU9toI
https://bit.ly/2VlBkp6
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الجزء األول: إدارة العبء والحفاظ على السيطرة

تأسســت فــي عهــد حافــظ األســد منظمــات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية هدفهــا دعــم ســلطة النظــام بــدالً مــن 
تحقيــق الرخــاء االقتصــادي للشــعب الســوري. ونتيجــة لتغلغــل الفســاد فيهــا وبتأثيــر تراجــع عائــدات النفــط وزيــادة 
ــدة لدعــم  عــدد الســكان، اســتهلك هــذا النمــوذج نفســه بمــرور الوقــت، دافعــاً النظــام للتكيــف وإيجــاد طــرق جدي
حكمــه. شــهدت الدولــة الســورية عــدة موجــات مــن تحريــر االقتصــاد، غالبــاً مــا ُوصفــت بكونهــا »إصاحــات«، 
والســيما فــي أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي وبعــد عــام 2000 عندمــا تولــى بشــار األســد زمــام الســلطة. 
ففــي العقــد األول مــن حكــم بشــار، كان الهــدف مــن تعديــل سياســات الدولــة العمــل علــى إدخــال عاقــات الســوق 
ــي عــام 200٥، دعــت الخطــة  ــط المركــزي. وف ــن التخطي ــود م ــاء تدريجــي لعق ــى االقتصــاد الســوري، وإنه إل
الخمســية العاشــرة إلــى »إلغــاء النفقــات التــي شــوهت األســعار وأثــرت علــى اإلنتــاج«،8 أي تفكيــك نظــام الدعــم 
ــوان  ــت عن ــع تح ــة والمجتم ــن الدول ــاون بي ــة تع ــى إقام ــة إل ــت الخط ــر. ودع ــر المباش ــر وغي ــي المباش الحكوم
ــة  ــى تنســيق نشــاط الدول ــاً، إل ــن العــام والخــاص. هدفــت هــذه الشــراكات، نظري ــن القطاعي ــات الشــراكة بي اتفاقي
والقطاعيــن العــام والخــاص علــى أســاس متســاٍو، لكنهــا اختُزلــت عمليــاً إلــى عاقــات تعاقديــة بيــن الدولــة والقطــاع 
الخــاص، مــا أدى إلــى دخــول االقتصــاد الســوري فــي مرحلــة الرأســمالية المتوحشــة. مّكنــت هــذه العقــود رجــال 
األعمــال المواليــن والمقربيــن مــن النظــام مــن إدارة وتشــغيل قطاعــات البنــوك والســياحة واإلعــام والعقــارات 
ــى بعــض المؤسســات العامــة وإدارتهــا بالمؤسســات  ــاظ عل ــل، أنيطــت مســؤولية الحف واالتصــاالت. وفــي المقاب

الخيريــة التابعــة لرجــال األعمــال هــؤالء.

ــة.  ــريكاً للدول ــح ش ــوري ليصب ــي الس ــع المدن ــيط المجتم ــادة تنش ــى إع ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــول ف ــذا التح أدى ه
ــى  ــام ١٩63 وحت ــث ع ــاب البع ــذ انق ــة من ــة 6٥0 منظم ــر الحكومي ــورية غي ــات الس ــدد المنظم ــاوز ع ــم يتج ل
عــام 200٥، وتــم منــح الترخيــص ألقــل مــن ٥0 منظمــة جديــدة فــي هــذه الفتــرة، واقتصــر الفضــاء الجمعياتــي 
غالبــاً علــى المنظمــات الخيريــة التــي أسســتها وتديرهــا المؤسســات الدينيــة. وبحلــول عــام 20١0، ارتفــع عــدد 
الجمعيــات إلــى ١48٥ جمعيــة باهتمامــات متنوعــة، مثــل التنميــة وحمايــة البيئــة والثقافــة والمناصــرة والخدمــات 
ــات  ــاورة للمنظم ــا توســعت مســاحة من ــة، فيم ــة للدول ــة.9 ازداد التراجــع التدريجــي للسياســات االجتماعي الصحي
ــة  ــت مــع تدهــور مكان ــة« )200٥-2008( تزامن ــرة الجمعياتي ــى أن »الطف ــة. وتجــدر اإلشــارة إل ــر الحكومي غي
األســد دوليــاً، بســبب تداعيــات اغتيــال رفيــق الحريــري وتدهــور العاقــات األمريكيــة الســورية. لــم يكــن النظــام 
يبحــث فقــط عــن شــريك لتخفيــف أعبائــه الماليــة، بــل كان يســعى أيضــاً إلــى اســترضاء الشــعب الســوري عبــر 

ــاء المجتمــع المدنــي. ــد وإحي تجدي

ــف  ــي منتص ــن ف ــاميين التقليديي ــام واإلس ــن النظ ــبي بي ــراج النس ــن االنف ــامي م ــري اإلس ــاع الخي ــتفاد القط اس
التســعينيات، وكان القطــاع قــد أعــاد تأســيس نفســه عندمــا خفــف األســد القيــود المفروضــة علــى المجتمــع المدنــي 
فــي الســنوات الاحقــة. عــاوة علــى مــا ســبق، كان تجــار المــدن مــن الســنة ورجــال األعمــال يصــورون أعمالهــم 
الخيريــة باالســتناد إلــى اإلســام، وبالتالــي ارتبطــت تلــك األعمــال بتقديــم الصدقــات والــزكاة، األمــر الــذي كان 
فــي صالــح المؤسســات الخيريــة اإلســامية ومّكنهــا مــن توســيع شــبكاتها ونفوذهــا. ومــع ذلــك، لــم تســتفد جميــع 
الشــبكات اإلســامية بالطريقــة نفســها: إذ لــم ينجــح األئمــة والشــيوخ المواليــن للنظــام فــي زيــادة شــعبيتهم، حيــث ال 
تثــق الطبقــة المتوســطة الحضريــة بهــذه الشــخصيات الدينيــة، إمــا بســبب ارتباطهــم بالنظــام، أو لاشــتباه بفســادهم،  
10 ونتيجــة لمــا ســبق، عمــدت تلــك الطبقــة علــى توجيــه زكاتهــم إلــى أئمــة أكثــر »اســتقالية«.11 بــدأ الخــاف بيــن 

8 ســامر عبــود، »تحديــد االجتماعــي فــي اقتصــاد الســوق االجتماعــي«، فــي ســوريا مــن اإلصــاح إلــى الثــورة )20١٥(، ريمــون هينيبــوش وتينــا زينتــل: 
.66-4٥

9 لــورا رويــز دي إلفيــرا، »العاقــات بيــن الدولــة والجمعيــات الخيريــة فــي ســوريا: بيــن التعزيــز والســيطرة واإلكــراه« فــي المجتمــع المدنــي والدولــة فــي 
https://bit.ly/2XWBlAr ،)20١2 ،ســوريا: االســتعانة بمصــادر خارجيــة للمســؤولية االجتماعيــة، لــورا رويــز دي إلفيــرا وتينا زينتــل )بولــدر: ليــن رينــر

10 تعــرض نجــل أحمــد كفتــارو لاضطهــاد بتهمــة اختــاس أمــوال عامــة بعــد وفــاة والــده. كمــا تــم القبــض علــى مديــر أوقــاف دمشــق، عبــد هللا دك البــاب، 

بتهمــة االحتيــال.
11 مقابلة مع أحد الصناعيين في دمشق عبر وسائل التواصل االجتماعي، 2١ آذار 2020.

https://bit.ly/2XWBlAr
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النظــام والعديــد مــن الجمعيــات الخيريــة اإلســامية، مثــل جماعــة زيــد، فــي صيــف 2008. حيــث تقلصــت حاجــة 
بشــار األســد إلــى رجــال الديــن بشــكل كبيــر مــع تحســن وضــع ســوريا الدولــي، كمــا تحولــت أولوياتــه نحــو الســعي 
إلبــراز صــورة حديثــة وليبراليــة لســوريا، وبنــاًء علــى ذلــك، أعلنــت وزارة األوقــاف عــن تدابيــر للســيطرة علــى 

الشــبكات الســنّية وكبــح جمــاح توســعها، مجبــرة إياهــا فــي النهايــة علــى التراجــع. 12

ــون أو  ــال الليبرالي ــال األعم ــا رج ــأها ورعاه ــي أنش ــة، الت ــر الحكومي ــات غي ــت المنظم ــه، ظل ــت نفس ــي الوق ف
المقربيــن مــن النظــام، نخبويــةً، إذ فشــلت فــي الوصــول إلــى المجتمعــات الســورية المتواضعــة. تــم تأســيس غالبيــة 
ــاق  ــه مشــروع الميث ــوم يدعم ــو مفه ــة للشــركات، وه ــؤولية االجتماعي ــي إطــار المس ــدة ف ــات الجدي ــذه الجمعي ه
ــر  ــع. اعتب ــان االجتماعــي للمجتم ــي الضم ــة للقطــاع الخــاص ف ــادة المســاهمة المالي ــم المتحــدة لزي ــي لألم العالم
إطــار المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، مــن وجهــة نظــر النظــام، بمثابــة وســيلة لتقليــص اإلنفــاق العــام، كمــا 
ــة.  ــة المدني ــد مــن الحكــم الســلطوي مــع الحفــاظ علــى واجهــة مزيفــة مــن التعددي ــاج نمــط جدي مثّــل فرصــة إلنت
وبغيــة احتــواء قطــاع الجمعيــات، حــث األســد شــبكته العائليــة علــى المشــاركة فــي إطــار المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات، واســتخدامها بأســلوب مؤسســاتي كمنصــة الحتــكار أنشــطة وشــبكات معينــة فــي المجتمــع المدنــي. 13 
وســاعد تهميــش شــبكات اإلغاثــة اإلســامية الدمشــقية والحلبيــة فــي تســهيل هــذه المهمــة، كمــا خلقــت مســاحات 

ــدة لطبقــة مــن رواد األعمــال المجتمعيــة، ألجــل تأطيــر هــدف وعمــل القطــاع الخيــري. عمــل جدي

تعيــن علــى الفضــاء الجمعياتــي الســوري جــذب التمويــل والتبرعــات الدوليــة لتمويــل المشــاريع الجديــدة.14 ازداد 
عــدد المنظمــات غيــر الحكوميــة المنظمــة حكوميــاً فــي العقــد األول مــن القــرن الحالــي، وتركــزت جهودهــا علــى 
القضايــا البيئيــة والثقافيــة والتنمويــة وحقــوق المــرأة. رعــى النظــام وشــجع تأســيس هــذه المنظمــات كجــزء مــن 
»تحديثــه الســلطوي«، وأيضــاً اســتجابةً لاتجاهــات واالهتمامــات العالميــة. ال يمكــن إنــكار تأثيــر الخطــاب الدولــي 
ــي  ــع المدن ــاء المجتم ــد وإحي ــي أن تجدي ــك ف ــوريا، وال ش ــي س ــركات ف ــة للش ــؤولية االجتماعي ــوص المس بخص
الســوري كان يهــدف إلــى ضبــط التطلعــات الليبراليــة، إضافــة إلــى اســتبدال المنظمــات الشــعبية القديمــة مــع ذلــك، 
تبنــى عــدد قليــل مــن الشــركات اســتراتيجيات متماســكة للمســؤولية االجتماعيــة،15 وكان القطــاع الخــاص األوســع 

ــل إطــار الــزكاة والتبرعــات عبــر القنــوات التقليديــة. أقــلَّ تقبُّــاً لهــذا المفهــوم، حيــث فضَّ

ــادة الدينييــن الطموحيــن،  شــكل انــدالع الثــورة الســورية فــي آذار 20١١ فرصــة وتحــدي فــي آن معاًلبعــض الق
حيــث نجــح العديــد مــن الشــيوخ فــي الحفــاظ علــى نفوذهــم وشــبكاتهم الخيريــة علــى الرغــم مــن ازديــاد شــدة تحكــم 
الدولــة ، وركبــوا موجــة االحتجاجــات المتصاعــدة ، فــي حيــن أظهــر آخــرون مزيــداً مــن ضبــط النفــس، وتطوعــوا 
للعــب دور الوســيط بيــن النظــام والمتظاهريــن.16 فــي الواقــع، كان الزعمــاء الدينيــون مــن الســنّة، ممــن يوصفــون 
بالمحرضيــن علــى االنتفاضــة، فــي غالبيتهــم مــن الرجعييــن وليســوا مدبريــن للثــورة ، ولكنهــم كانــوا فــي موقــف 
ــى مراكــز للمعارضــة،  ــى تحولهــم مســاجدهم إل ــاً إل ــك جزئي ــة، ويعــود ذل ــب الثوري ــي  المطال ــة تبن صعــب لجه
فضــاً عــن انخــراط جمهورهــم بشــكل مبكــر فــي االنتفاضــة، األمــر الــذي جعلهــم هدفــاً آللــة قمــع النظــام. بحلــول 
أوائــل عــام 20١2، أُجبــر معظــم الشــيوخ البارزيــن علــى مغــادرة البــاد أو االنســحاب مــن االنخــراط فــي الشــأن 
العــام. كانــت حملــة القمــع الاحقــة علــى شــبكات اإلغاثــة اإلســامية مدفوعــة بمخــاوف أمنيــة بالدرجــة األولــى، 
ولكنهــا كانــت أيضــاً تتويجــاً لسياســة النظــام الراميــة الســتعادة الســيطرة الكاملــة علــى الفضــاء الجمعياتــي بعــد 

االنفتــاح المؤقــت فــي بدايــات العقــد األول مــن القــرن الحالــي. 

12 كان أحــد اإلجــراءات المتبعــة منــع أي إمــام مســجل فــي وزارة األوقــاف مــن التســجيل فــي مجلــس إدارة أي جمعيــة. علــى ســبيل المثــال، تخلــى ســارية 

الرفاعــي عــن رئاســة جمعيــة حفــظ النعمــة وســلمها إلــى مســاعده.
13 رويز دي إلفيرا، »العاقات بين الدولة والجمعيات الخيرية في سوريا«.

14 لو سو، »الحرية الجمعياتية والديناميات المتناقضة للمجتمع المدني السوري«.

15 ســيطرت الشــركات الكبــرى ذات الروابــط السياســية القويــة علــى قائمــة الكيانــات المتوافقــة مــع المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. تشــمل القائمــة شــركات 

مثــل ســيرياتل وغلــف ســاندز بتروليــوم )رامــي مخلــوف(، األمانــة الســورية للتنميــة )أســماء األســد( المجموعــة المتحــدة )مجــد ســليمان(، مجموعــة الفاضــل، 
https://bit.ly/3gLK9Si ،وغيرهــا MAS ســوريا، ومجموعــة MTN

16 استضاف بشار األسد أئمة مشهورين من دمشق ودرعا وحمص في آذار ونيسان 20١١.
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خــال عقــد مــا قبــل الحــرب، كان الدافــع وراء تشــجيع المنظمــات غيــر الحكوميــة المنظمــة حكوميــاً يتمثــل فــي 
الرغبــة بالســيطرة علــى المجتمــع المدنــي الســوري، وجــذب األمــوال األجنبيــة المخصصــة لبرامج تعزيــز المجتمع 
المدنــي فــي منطقــة الشــرق األوســط. تعــدّ األمانــة الســورية للتنميــة التــي أسســتها أســماء األســد، وجمعيــة البســتان 
الخيريــة التــي أسســها رامــي مخلــوف، مثاليــن واضحيــن جــداً عــن هــذه المنظمــات. فقــد دعمــت المنظمتــان العديــد 
مــن المؤسســات العامــة بتمويــل تحصــا عليــه إمــا مــن المجتمــع الدولــي، أو باســتخدام مــوارد هائلــة تــم تأمينهــا 

بفضــل روابطهمــا مــع النظــام، وكذلــك الدولــة الســورية نفســها.

ومنــذ عــام 20١١، زادت الدولــة مــن إنفاقهــا العســكري وترافــق ذلــك بتدميــر االقتصــاد الســوري، وقــد تزايــدت 
ــة  ــة؛ أكثــر مــن 80 بالمئ ــة لألســباب التالي ــة بالنســبة للدول ــات الخيري ــة والجمعي ــر الحكومي ــة المنظمــات غي أهمي
مــن الســوريين يعيشــون تحــت خــط الفقــر، كمــا أن قطاعــات البــاد اإلنتاجيــة فــي حالــة مــن الفوضــى، إلــى جانــب 
العقوبــات االقتصاديــة األمريكيــة واألوربيــة المشــددة، وكذلــك ارتفــاع معــدالت البطالــة بشــكل كبيــر، هــذا ويجعــل 

مــا ســبق قطــاع الجمعيــات بالنســبة للدولــة مصــدراً حيويــاً للدخــل فــي المــدى المنظــور. 

يحلــل هــذا القســم كيــف تكيفــت المنظمــات غيــر الحكوميــة المنظمــة حكوميــاً مــع العزلــة الدوليــة المفروضــة علــى 
ــزاع، ومــا هــو رد فعــل النظــام  ــة خــال مراحــل الن ــت أدواراً مختلف ــف لعب ــذ عــام 20١١، وكي نظــام األســد من
علــى نفوذهــا المتزايــد فــي المجتمــع الســوري، وذلــك مــن خــال دراســة ثــاث منظمــات بــارزة )األمانــة الســورية 
للتنميــة، وجمعيــة البســتان الخيريــة، وجمعيــة الفــوز الخيريــة(. تمثــل كل حالــة صــورة فريــدة، وتوضــح كيــف أدّت 

طريقــة عملهــا وطموحــات رعاتهــا إلــى تشــكيل تفاعاتهــا مــع النظــام والدولــة الســورية.

الدوافع والطموحات

أسســت أســماء األســد، التــي تــم تصويرهــا كرمــز لتحــّول األســرة الحاكمــة، عــدداً كبيــراً مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة المنظمــة حكوميــاً بعــد زواجهــا مــن بشــار األســد عــام 2000 )الشــكل ١(. كمــا شــجعت علــى تأســيس 
منظمــات أخــرى، مثــل جمعيــة رواد األعمــال الشــباب، والغرفــة الفتيــة الدوليــة فــي دمشــق عــام 2004، وجمعيــة 
بســمة لدعــم األطفــال المصابيــن بالســرطان عــام 200٥. وقامــت الســيدة األولــى بدمــج معظــم هــذه المنظمــات فــي 
األمانــة الســورية للتنميــة عــام 2007، فأصبحــت األمانــة إحــدى أكثــر مشــاريع العاقــات العامــة قيمــة لــدى النظــام 
تجــاه الغــرب والمجتمــع الدولــي. وفــي عــام 20١0، كانــت األمانــة الســورية للتنميــة أكثــر المنظمــات الســورية 
غيــر الحكوميــة أهميــة مــن حيــث المــوارد الماليــة والبشــرية، وصــورت نفســها كحاضنــة لجميــع قطاعــات المجتمع 

المدنــي.17

تــم تأســيس األمانــة الســورية للتنميــة ضمــن جهــود الســيدة األولــى إلبــراز الوجــه المدنــي لســوريا األســد، والترويج 
لصــورة جديــدة تتســم بالشــمولية والعصريــة لجــذب رأس المــال األجنبــي لاســتثمار فــي ســوريا، وبحســب أحــد 
موظفــي األمانــة، »ال يمكننــا زيــادة رأس المــال فــي مجتمــع غيــر مؤهــل مثــل المجتمــع الســوري. نحتــاج إلــى بنــاء 
قــدرات ســوريا واالســتمرار فــي انتقــاء فئــة جديــدة مــن األفــراد المؤهليــن لتمثيلهــا أمــام العالــم«.18 شــهدت األمانــة 
الســورية للتنميــة مرحلتيــن مــن التوســع، األولــى منــذ تأسيســها وحتــى عــام 20١١، وأطلقــت فيهــا ثمانيــة مشــاريع 
فــي مختلــف قطاعــات التنميــة والتعليــم، والثانيــة أثنــاء الصــراع الســوري مــن عــام 20١4 حتــى اآلن، حيــث تــم 

إطــاق ثمانيــة مشــاريع جديــدة )الشــكل ١(.

17 كلودي فيوروني، »المجتمع المدني« وتطور السلطوية في سوريا )بالفرنسية(، )جنيف: منشورات معهد الدراسات العليا، 20١١(،

https://bit.ly/37n6QYU 
https://bit.ly/3eMfcvm ،20١7 18 كرم منصور، »األمانة السورية للتنمية، من الجانب المدني إلى البزة العسكرية«، الجمهورية، ١4 آب

https://bit.ly/37n6QYU
https://bit.ly/37n6QYU
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فــي الســنوات األولــى مــن الصــراع، تعرضــت األمانــة الســورية للتنميــة لضغــوط، يمكــن رصدهــا فــي التحــّول 
ــد أجــرى  ــة، وق ــي الاذقي ــة ف ــرع األمان ــي وســام خســروف إدارة ف ــع تول ــة عــام 20١2، م ــذي شــهدته األمان ال
ــر  ــن غي ــتبعاد الموظفي ــك باس ــرع المحافظــة، وذل ــي ف ــر ف ــة تطهي ــه المنصــب عملي ــرة تولي خســروف خــال فت
ــن مــن اإلدارة وفــرق التطــوع. اســتمر هــذا الوضــع حتــى عــام 20١٥، مــع اســتبعاد خســروف وتعييــن  العلويي
ــة، وبغــض  ــد األمان ــاء وتجدي ــع إحي ــن التدخــل الروســي م ــات األخــرى. تزام ــدة الســترضاء المجتمع إدارة جدي
النظــر فيمــا إذا كانــت عــودة أســماء األســد إلــى واجهــة المجتمــع المدنــي الســوري مرتبطــة بهــذا الحــدث أم ال، فقــد 

ــة وازدادت فروعهــا بشــكل ملحــوظ. ــة الســورية للتنمي ــي األمان ازداد عــدد موظف

الشكل ١. المشاريع والبرامج برعاية أسماء األسد ٢٠٠١-٢٠٢٠

https://bit.ly/2Uz3g8x المصدر: معلومات مستسقاة من الموقع اإللكتروني لألمانة السورية للتنمية
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ــقط  ــي مس ــة ف ــة محلي ــر حكومي ــة غي ــار ١٩٩٩ كمنظم ــي أي ــة ف ــتان الخيري ــة البس ــوف جمعي ــي مخل أســس رام
رأس والــده، بســتان الباشــا، قــرب مدينــة جبلــة فــي محافظــة الاذقيــة. حــددت الجمعيــة أهدافهــا بــــ؛ تعزيــز جــودة 
الخدمــات االجتماعيــة والثقافيــة والصحيــة للمجتمعــات المحليــة فــي الاذقيــة، فضــاً عــن رعايــة ذوي االحتياجــات 
ــث  ــي، حي ــاع الصح ــي القط ــري ف ــكل حص ــاً وبش ــام 20١١، تقريب ــل ع ــتان، قب ــة البس ــت جمعي ــة. عمل الخاص
وقعــت عــدداً مــن عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــع وزارة الصحــة الســورية، إلعــادة تجهيــز 

ــن. 19 ــة للمحتاجي ــات الجراحي ــل العملي ــي المحافظــة، وتموي المستشــفيات العامــة ف

اســتجاب رامــي مخلــوف لانتفاضــة الشــعبية عــام 20١١ عبــر إعــان اســتقالته مــن أعلــى منصــب فــي شــركة 
شــام القابضــة، وتفرغــه للعمــل الخيــري.20 كمــا أعلــن عــن نقــل ملكيــة أســهمه فــي شــركة ســيرياتل إلــى شــركة 
رامــاك للمشــاريع التنمويــة واإلنســانية، وهــي شــركة يمتلكهــا مخلــوف ويرأســها.21 ومــع ذلــك، قوبــل هــذا التحــول 

بتشــكيك واســع مــن المعارضــة، واعتُبــر تغييــراً ســطحياً وتجميليــاً للنظــام.

هنالــك عــدة أراء مختلفــة بخصــوص نشــأةجمعية البســتان الخيريــة، تشــير إحداهمــا بــأن بشــار األســد قــد شــجع ابــن 
خالــه لتأسيســها لتكــون الــذراع الخيريــة لــه قبــل توليــه الســلطة،22 فــي حيــن يصفهــا أخــرون بأنهــا محاولــة لتشــكيل 
ــد صحــة مــن هــذه اآلراء، إال أن  ــى الرغــم مــن تعــذر تأكي ــوي لمؤسســة آغــا خــان اإلســماعيلية. وعل ــر عل نظي
جمعيــة البســتان اتُّهمــت فــي وقــت مبكــر بتقديــم معاملــة تفضيليــة للعلوييــن، مــا دفعهــا إلــى إنــكار هــذه اإلدعــاءات 

فــي مناســبات مختلفــة. 23

علــى عكــس األمانــة الســورية للتنميــة وجمعيــة البســتان الخيريــة، تأسســت جمعيــة الفــوز الخيريــة لرعايــة األيتــام 
ــك مــن قبــل مجموعــة أمــان القابضــة التــي يترأســها  ــة خــال الصــراع فــي تشــرين الثانــي 20١٥، وذل واإلغاث
رجــل األعمــال الصاعــد ســامر الفــوز. تأسســت الجمعيــة فــي الاذقيــة، وهــي تجســيد لمبــدأ المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات، وفقــاً لمجلــس إدارتهــا.24 ينــص البيــان الرســمي للجمعيــة علــى أهدافهــا المتمثلــة فــي؛ رعايــة األيتــام 

وتقديــم الدعــم المالــي لهــم، ودعــم الفئــات المهمشــة، وتمويــل مشــاريع التنميــة لخدمــة أهــداف الجمعيــة. 25

التوجه والتنظيم والتوزيع االنتقائي للمساعدات

تقســم األمانــة إلــى أربعــة أقســام رئيســة: المــوارد البشــرية، والبحــوث واإلعــام، والعاقــات الخارجيــة، والشــؤون 
الماليــة. تجتمــع هــذه األقســام فــي مجلــس أمنــاء تترأســه أســماء األســد يضــم ١7 مــن مديــري كيانــات األمانــة علــى 
ر عــدد العامليــن فــي األمانــة بـــنحو ١300-١٥00 موظــف و٥  المســتوى الوطنــي..26 فــي نهايــة عــام 20١٩، قـُـدِّ

آالف متطــوع، بينمــا بلــغ عــدد الموظفيــن ١٥0 موظفــاً عــام 20١0. 27

تحــاول األمانــة إبــراز صــورة الشــفافية والمســاءلة باعتبارهــا نموذجــاً للمهنيــة والكفــاءة، وتدّعــي توظيــف 
األشــخاص علــى أســاس جدارتهــم وشــهاداتهم األكاديميــة، ومــع ذلــك كشــفتالتعيينات الجديــدة التــي أعقبــت مغــادرة 
ــر  ــى أســاس معايي ــا عل ــار اإلدارة العلي ــورة، اختي ــف للث ــى قمــع األســد العني ــن احتجاجــاً عل ــد مــن الموظفي العدي

19 رويز دي إلفيرا، نحو نهاية العقد االجتماعي، ص78.

https://bit.ly/3gO5wSY ،2020 حسن نداء ومارتن شولوف، »أغنى رجل في سوريا يعد بتقديم هبة خيرية ضخمة«، ذا غارديان، ١7 حزيران ١١

https://bit.ly/301Xdgs ،21 إيغانس ليفيريه، »رامي مخلوف، من األعمال إلى الخداع« )بالفرنسية(، 28 حزيران 20١١، لوموند

https://bit.ly/2UR7zww ،2022 موقع فينكس، »جمعية البستان الخيرية، عشرون سنة من العطاء«، 2٩ آب ١٩

https://bit.ly/2VcBNJr ،20١2 23 دام برس، »بيان لجمعية البستان الخيرية: نموذج للعطاء السوري«، ١١ كانون الثاني

24 أرابيان بزنس، »شركات سوريا كبرى تتنافس لتطبيق مفهوم المسؤولية االجتماعية ضمن مبادرة شبابية«، ١4 آب 20١8، 

https://bit.ly/3c7ykCS 
https://bit.ly/2y8mj1o ،2020 25 جمعية الفوز الخيرية، »بيان ترخيص جمعية الفوز الخيرية«، صفحة على فيسبوك، ١3 نيسان

26 منصور، »األمانة السورية للتنمية«.

27 منــارة نبــل، »دعــوة للتطــوع مــن فــي األمانــة الســورية للتنميــة«، صفحــة علــى فيســبوك، ١6 نيســان https://bit.ly/2KbtbO5 ،2020 لألرقــام المقــدرة 

لعــام 20١٩، وفيورونــي، »المجتمــع المدنــي« وتحديــث الســلطوية فــي ســوريا، لألرقــام لعــام 20١0.

https://bit.ly/3gO5wSY
https://bit.ly/301Xdgs
https://bit.ly/2UR7zww
https://bit.ly/2UR7zww
%20https://bit.ly/3c7ykCS%0D
%20https://bit.ly/3c7ykCS%0D
https://bit.ly/2y8mj1o
https://bit.ly/2KbtbO5
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أخــرى، مثــل الثقــة والــوالء.28 إضافــة إلــى ذلــك، تعمــل األمانــة عــن طريــق تنفيــذ برامــج قطاعيــة، والتــي تتلقــى 
مســتويات مختلفــة مــن التغطيــة اإلعاميــة واالهتمــام والتمويــل، اســتناداً إلــى العاقــات العامــة بحســب تصــّورات 

الســيدة األولــى وفريقهــا.

ــات  ــتهدفة ديموغرافي ــات الشــعب الســوري، مس ــع فئ ــا لجمي ــدم خدماته ــا تق ــة أنه ــة الســورية للتنمي تدعــي األمان
محــددة فــي برامجهــا القطاعيــة دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو الديــن. يقــدر موظفــو األمانــة الذيــن 
أجريــت معهــم مقابــات عــدد المســتفيدين مــن المســاعدات فــي عــام 20١٩ بمــا يتــراوح بيــن ١.2 و١.٥ مليــون 
مســتفيد، وهــو قريــب لعــدد المســتفيدين فــي عــام 20١8 بحســب التقريــر الســنوي األخيــر العــام لألمانــة.29 ومــع 
ــة  ــل عــام 20١١، تركــزت جهــود األمان ــاء ســنوات الصــراع. فقب ــة وتطــورت أثن ــت أنشــطة األمان ــك، اختلف ذل
بشــكل أساســي فــي دمشــق، وانحصــرت أنشــطتها بشــكل رئيســي فــي قطاعــات التعليــم والتنميــة الريفيــة والتــراث 

الثقافــي.

ــاريع  ــن المش ــن بي ــددة، وم ــات مح ــة احتياج ــة لتلبي ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــر ف ــكل كبي ــة بش ــعت األمان توس
الجديــدة التــي أطلقتهــا خــال الصــراع برنامــج »جريــح الوطــن« لمســاعدة »شــهداء وجرحــى« القــوات العســكرية 
واألجهــزة األمنيــة، ويمثــل البرنامــج أولويــة قصــوى للقصــر الجمهــوري، ويمكــن اعتبــاره حملــة تســويقية للــدور 

االجتماعــي للعائلــة الحاكمــة، ويديــر الرئيــس األســد البرنامــج بنفســه، ويتمتــع برعايــة حكوميــة خاصــة. 30

ــات  ــع المجتمع ــى جمي ــول إل ــتراتيجيتها للوص ــار اس ــي إط ــي ف ــا الجغراف ــيع نطاقه ــة بتوس ــت األمان ــك قام كذل
الســورية. علــى ســبيل المثــال، أطلقــت األمانــة برنامــج المنــارات عــام 20١7، وهــو يعــدّ أفضــل برامجهــا تمويــاً 
)الشــكل 2(، كمــا افتتحــت ١٥ مركــزاً مجتمعيــاً عــام 20١8 فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا النظــام مؤخــراً، 
ــع غيــر  وفــي عــام 20١٩ بلــغ عــدد مراكزهــا 24 مركــزاً فــي 7 محافظــات.31 تســببت هــذه االســتراتيجية بتوسُّ
مــدروس، مــا أجبــر األمانــة علــى إغــاق بعــض فروعهــا بعــد ثبــوت عــدم جدواهــا. فعلــى ســبيل المثــال، افتتحــت 
األمانــة مركــزاً مجتمعيــاً فــي مدينــة الســلمية عــام 20١7، ثــم اضطــرت إلــى إغاقــه بعــد ثــاث ســنوات. ويحلـّـل 
ناشــط محلــي فــي الســلمية ســبب اإلغــاق باعتبــاره »إجــراًء ضــروري بعــد تســبب المركــز بمشــاكل محليــة ناجمــة 
عــن جهلهبالســياق المحلــي والحساســيات المجتمعيــة، إلــى جانــب عــدم قــدرة األمانــة علــى منافســة مؤسســة آغــا 
خــان ذائعــة الصيــت«. انخفــض عــدد موظفــي األمانــة بنســبة 40 بالمئــة مطلــع عــام 2020، حســب تقديــر أحــد 
المتطوعيــن، وذلــك عقــب إغــاق فــروع المنــارات فــي كل مــن دّمــر والســيدة عائشــة والســلمية، كمــا تــم إلغــاء 
العديــد مــن المناصــب، مثــل منســق المســاعدات ومنســق األحــداث واألنشــطة والمعالــج النفســي وممثــل األنشــطة 
الداخليــة ومنســق اليافعيــن، ويرجــع أحــد موظفــي األمانــة الــذي تمــت مقابلتــه الســبب فــي إعــادة هيكليــة األمانــة 

إلــى انخفــاض عــام فــي التمويــل الدولــي فــي ســورية. 32

28 مقابلة مع عضو منارة دمشق عبر وسائل التواصل االجتماعي، ٥ آذار 2020.

29 يغطي آخر تقرير سنوي متاح أنشطة عام 20١8: األمانة السورية للتنمية، »التقرير السنوي لعام 20١8«، كانون الثاني 20١٩، 

https://bit.ly/2XRvsFI
30 تــرأس بشــار األســد شــخصياً االجتماعــات الفصليــة للّجنــة المشــتركة لبرنامــج جريــح الوطــن فــي عــام 20١8. وأوضــح أحــد شــركاء األمانــة المحلييــن أنــه 

»ال يُســمح ألي مســؤول أو منظمــة حكوميــة أخــرى بالعمــل علــى هــذا الملــف دون موافقــة األســد شــخصياً«. تلقــى برنامــج جريــح الوطــن دعمــاً ماليــاً بلــغ ١0 
مليــارات ليــرة ســورية مــن الحكومــة فــي عــام 20١7. دام بــرس، »الحكومــة تخصــص ١0 مليــارات ليــرة لمشــروع جريــح الوطــن«، ١4 نيســان 20١7، 

https://bit.ly/3eNwisL
31 تتــوزع علــى النحــو التالــي: ٩ منــارات فــي حلــب، 4 فــي كل مــن محافظــات دمشــق وريــف دمشــق والاذقيــة، وواحــدة فــي كل مــن محافظــات طرطــوس 

وحمــاة والســويداء. ســانا، »المنــارات المجتمعيــة لألمانــة الســورية للتنميــة«، 6 آذار https://bit.ly/36YWrC8 ،20١٩. تقــدم كل منــارة خدماتهــا لنحــو 
30-٥0 ألــف شــخص ســنوياً، لكــن عــدد المســتفيدين بــدأ ينخفــض عــام 2020 بســبب إغــاق عــدد مــن المنــارات.

32 مقابلة عبر اإلنترنت مع أحد أعضاء األمانة السورية للتنمية في دمشق، ١١ آذار 2020.

https://bit.ly/2XRvsFI%0D
https://bit.ly/2XRvsFI%0D
https://bit.ly/3eNwisL%0D
https://bit.ly/3eNwisL%0D
https://bit.ly/36YWrC8
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الشكل ٢. نفقات البرامج بالمليون ليرة سورية (٢٠١٦-٢٠١٧(

https://bit.ly/3fitUuz المصدر: األمانة السورية للتنمية – تقارير

فــي المقابــل، تــم تكليــف جمعيــة البســتان الخيريــة بــدور حيــوي الســتمرار وبقــاء النظــام. عقــب انــدالع الثــورة، 
ــق  ــات دمش ــي محافظ ــعت ف ــة، وتوس ــارج الاذقي ــل خ ــي للعم ــا الداخل ــة نظامه ــتان الخيري ــة البس ــت جمعي عدل
وطرطــوس وحمــص والقنيطــرة. ونتيجــة لذلــك، أنشــأت الجمعيــة مراكــز فــي محافظــات حلــب وحمــاة ودرعــا، 
ومكاتــب فرعيــة فــي الســلمية ومصيــاف والكســوة ومعضميــة الشــام، ومكتبــاً فــي القلمــون فــي شــباط 33.2020 
ــدة للمســاعدات  ــث أنشــأت إدارات جدي ــة، حي ــا الجمعي ــي تقدمه ــات الت ــرة، تطــورت الخدم ــي الســنوات األخي وف

ــد ألجهزتهــا العســكرية. ــة فضــاً عــن التجني ــة والتنمي اإلنســانية واإلغاث

ــاد ضــراوة قمــع النظــام وتصاعــد العنــف المضــاد، ركــزت جمعيــة البســتان خدماتهــا علــى مســتفيدين  مــع ازدي
ــوي. تشــمل  ــع العل ــراد مــن المجتم ــة والعســكرية للنظــام، وأف ــن األجهــزة األمني ــك موظفي ــي ذل ــا ف ــن، بم محددي
المســاعدات؛ رواتــب شــهرية، والتأميــن، وإعانــات ألســر الشــهداء ومنــح دراســية ألطفالهــم.34 إضافــة إلــى ذلــك، 
ــاركت  ــد ش ــي 20١2 و20١3. 35 وق ــن عام ــا بي ــف عدده ــلحة تضاع ــات مس ــتان مجموع ــة البس ــت جمعي أسس
الميليشــيات المرتبطــة بهــا فــي العديــد مــن الحمــات العســكرية المهمــة،36  وعملــت فــي تحالــف مــع المخابــرات 

الجويــة، ومــع الحــزب الســوري القومــي االجتماعــي فــي العديــد مــن الحــاالت.37

https://bit.ly/3auYsGw ،2020 33 جمعية البستان الخيرية، »افتتاح مكتب في جيرود«، صفحة على فيسبوك، 2٩ شباط

https://bit.ly/304KtWv ،20١7 34 عنب بلدي، »بعد العقوبات األمريكية، جمعية البستان تعلن عن منحة للطاب في سوريا«، 2١ أيار

https://bit.ly/3eCnjLu ،35 أيمن التميمي، »قوات الكميت: مقابلة«، 20 كانون األول 20١8، بونديسيتي

36 مولــت جمعيــة البســتان الخيريــة ودعمــت عــدة مجموعــات، بمــا فــي ذلــك قــوات الكميت/قــوات المهــام الخاصــة، وقــوات درع الوطن/صقــور القنيطــرة، 

وفهــود المشــرفة/فرقة مهــام خاصــة، وكتيبــة أســود الحســين التــي انضمــت إلــى قــوات الدفــاع الوطنــي منــذ عــام 20١6، وفــوج مجموعــة أحمــد علــي قــزق، 
وكتائــب الدفــاع الشــعبي/كتائب الجبــاوي.

37 مقابلة مع عضو سابق في مجموعات البستان القتالية على وسائل التواصل االجتماعي، 27 آذار 2020.

https://bit.ly/3auYsGw
https://bit.ly/304KtWv
https://bit.ly/3auYsGw


11

يكشــف رصــد أنشــطة جمعيــة البســتان بيــن عامــي 20١١ و2020 علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي عــن التوجــه 
ــة نشــاطاً  ــا الجمعي ــرى( ســجلت فيه ــدات وق ــدن وبل ــاً )م ــن ١30 موقع ــن بي ــي  ألنشــطة المؤسســة.38  فم الطائف
مســتمراً أو مؤقتــاً ، يقــع 6٥ بالمئــة منهــا فــي محافظتــي طرطــوس والاذقيــة، و27 بالمئــة فــي محافظتــي حمــاة 
وحمــص، فــي المناطــق الريفيــة التــي تســكنها أغلبيــة ســاحقة مــن العلوييــن أو الشــيعة.39 ويتضــح التوجــه الطائفــي 
لجمعيــة البســتان مــن خــال تعاونهــا مــع المنظمــات الخيريــة الشــيعية، مثــل مركــز الثقليــن.40 أمــا بقيــة أنشــطة 
الجمعيــة، فتتــوزع فــي محافظــات دمشــق وريــف دمشــق والقنيطــرة ودرعــا والســويداء، وفــي حلــب بدرجــة أقــل.

تختلــف طريقــة عمــل جمعيــة البســتان مــن مــكان إلــى آخــر، إذ تتكيــف بحســب الســياق المحلــي، ففــي المناطــق 
الســاحلية الريفيــة، تعتمــد الجمعيــة علــى المخاتيــر ورجــال الديــن العلوييــن لتحديــد المســتفيدين وتجنيــد المقاتليــن 
وجمــع البيانــات. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تعتمــد الجمعيــة علــى مجالــس اإلدارة المحليــة وفــروع حــزب البعــث 
لتوجيــه أنشــطتها وتنفيــذ مشــاريعها فــي المناطــق التــي تفتقــر فيهــا إلــى حضــور تنظيمــي.41 يُقــدَّر عــدد المســتفيدين 
ــي )مــن الطــاب واألســر محــدودة الدخــل(  ــف مدن ــة فــي عــام 20١٩ بنحــو 60 أل ــة البســتان الخيري مــن جمعي
و40 ألــف مــن العســكريين، بمــن فيهــم أســر »الشــهداء« والمقاتليــن الجرحــى المنتســبين لميليشــياتها، أيضــاً أفــراد 
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علــى الرغــم مــن طمــوح ســامر الفــوز ومحفظتــه االســتثمار المتناميــة، تعــدّ جمعيــة الفــوز الخيريــة أصغــر مــن 
المؤسســتين الســابقتين، ولــم تتوســع خــارج نطــاق واحــد محــدد. تتألــف جمعيــة الفــوز الخيريــة مــن ثاثــة أقســام 
ــس إدارة  ــة مجل ــر الجمعي ــة. ويدي ــات الصحي ــاني، والخدم ــم اإلنس ــاعدات والدع ــام، والمس ــة األيت ــة: رعاي رئيس
برئاســة ســامر الفــوز نفســه وقريبتــه هيــام الفــوز نائبــاً لــه، إضافــة إلــى جمعيــة عامــة تتكــون مــن 70 شــخصا. ال 
توجــد معاييــر طائفيــة أو مناطقيــة الختيــار أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة أو إدارتهــا، ولكــن غالبــاً ما يتــم االعتماد 
علــى كبــار مديــري شــركات الفــوز لتولــي مناصــب رئيســة فــي الهيــكل التنظيمــي للجمعيــة. علــى ســبيل المثــال، 
يشــغل ســامر إســماعيل، أميــن ســر جمعيــة الفــوز الخيريــة، منصــب المديــر اإلداري لمجموعــة أمــان القابضــة، 
وقــد شــغل ســابقاً منصــب مديــر المــوارد البشــرية فــي شــركة الفــوز التجاريــة عــام 20١6. كمــا تشــغل ياســمينة 
أزهــري، عضــو الجمعيــة، منصــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الســورية الســعودية لاســتثمار الســياحي، التــي 

تمتلــك فنــدق فــور ســيزونز دمشــق.

تركــز جمعيــة الفــوز الخيريــة خدماتهــا فــي المقــام األول علــى الاذقيــة، وقــد توســعت مؤخــراً إلــى دمشــق )فــي 
آذار 20١٩( ودرعــا )صيــف 20١٩( بعــد الحصــول علــى موافقــة مؤقتــة مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
والعمــل لتقديــم الخدمــات الصحيــة فــي المحافظــة. كمــا حــاول الفــوز التوســع فــي حلــب، لكنــه تراجــع فــي نهايــة 

المطــاف بعــد اصطدامــه مــع القاطرجــي، وهــو رجــل أعمــال ســيئ الســمعة مرتبــط برامــي مخلــوف.

ــم  ــر لتقدي ــى نظــام صــارم مــن المعايي ــة اعتمادهــا عل ــوز الخيري ــة الف ــي جمعي ــي ف ــق الداخل ــر التدقي تشــير تقاري
المســاعدات والخدمــات للمســتفيدين.43 وتخضــع الجمعيــة إلشــراف مباشــر مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة 

38 واصفــاً أنشــطة جمعيــة البســتان الخيريــة قبــل عــام 20١١: »لــم يكــن هنــاك أي تمييــز علــى أســاس الطائفــة، وحصــل أحــد أقاربــي الــذي ال ينتمــي للطائفــة 

العلويــة علــى دعــم الجمعيــة إلجــراء عمليــة جراحيــة.« مقابلــة مــع ناشــط محلــي مــن الاذقيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، 27 آذار 2020.
39 تــم جمــع البيانــات مــن اإلعانــات العامــة المنشــورة علــى صفحــات جمعيــة البســتان الرســمية علــى موقــع فيســبوك. وذكــر مصــدر مقــرب مــن الجمعيــة 

أن »70 بالمئــة مــن خدمــات جمعيــة البســتان فــي ســنوات األزمــة تركــزت علــى محافظتــي طرطــوس والاذقيــة«. مقابلــة فــي ١ آذار 2020 عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي مــع أحــد شــركاء جمعيــة البســتان الخيريــة فــي دمشــق.

40 كان لدى الجمعية 4١ شريكاً مدنياً وعسكرياً وحزبياً بين عامي 20١١ و2020.

41 مقابلة مع ناشط محلي في الاذقية، 27 آذار 2020.

42 مقابلــة مــع عضــو ســابق فــي مجموعــات البســتان القتاليــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، 27 آذار 2020، شــبكة أخبــار أصيلــة، »محضــر اتفــاق 

بالتراضــي لتقديــم خدمــات طبيــة خاصــة للجرحــى مــن الجيــش العربــي الســوري وفقــراء الحــال بيــن الهيئــة العامــة لمشــفى مصيــاف الوطنــي وجمعيــة البســتان 
الخيريــة«، صفحــة علــى فيســبوك، 8 نيســان https://bit.ly/3bV231M ،2020؛ »توزيــع رواتــب مقاتلــي درع الوطــن فــي القنيطــرة«، الصفحــة الرســمية 

https://bit.ly/2U6rEy5 ،2020 لجمعيــة البســتان فــي القنيطــرة، صفحــة علــى فيســبوك، 8 نيســان
43 حصلت الجمعية على شهادة اآليزو في أيلول 20١٩.

https://bit.ly/3bV231M
https://bit.ly/2U6rEy5
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ــم  ــز وتقدي ــة بالتميي ــك، اتُّهمــت الجمعي ــع ذل ــوزارة بشــكل دوري. وم ــى ال ــم بالمســتفيدين إل ــدم قوائ ــل، وتق والعم
ــة وحــي  ــة فــي حــي الصليب ــاً.44 ومــردّ هــذه اإلدعــاءات تواجــد مقــر الجمعي ــة الســنية حصري المســاعدات للطائف

ــى. ــنة والمســيحيون بالدرجــة األول ــث يقطــن الســكان الس ــة، حي ــة الاذقي ــي مدين ــكان ف األمري

ــاً  ــام 20١7 وفق ــي ع ــتفيد ف ــو 3 آالف مس ــة نح ــي الاذقي ــة ف ــوز الخيري ــة الف ــن جمعي ــتفيدين م ــدد المس ــغ ع بل
لتقاريرهــا العامــة؛ 72 بالمئــة منهــم مــن األســر محــدودة الدخــل، و١7 بالمئــة منهــم أفــراد بحاجــة إلــى العــاج، 
و١١ بالمئــة منهــم مــن األيتــام. ارتفــع عــدد المســتفيدين المباشــرين إلــى نحــو ١١ ألــف مســتفيد فــي عــام 20١٩؛ 
88 بالمئــة منهــم مقيميــن فــي الاذقيــة، و8 بالمئــة فــي دمشــق، و4 بالمئــة فــي درعــا )الشــكل 3(. إضافــة 
إلــى األفــراد، تعتمــد الجمعيــة علــى الشــركاء المحلييــن، وأبرزهــم جمعيــة األيتــام الخيريــة اإلســامية، وجمعيــة 
األوقــاف الخيريــة اإلســامية، وجمعيــة البــر والخدمــات االجتماعيــة، ودار رعايــة األيتــام. يمكــن تفســير تركيــز 
جمعيــة الفــوز الخيريــة علــى الاذقيــة برغبــة ســامر الفــوز فــي زيــادة شــعبيته فــي محافظتــه، علــى الرغــم مــن نفيه 
امتــاك طمــوح سياســي. وفــي عــام 20١٩، أعلنــت الجمعيــة أنهــا ســتجمد مؤقتــاً التســجيل فــي فرعهــا بالاذقيــة، 
مــع اإلبقــاء علــى بــاب التســجيل مفتوحــاً فــي دمشــق، بغيــة التقريــب بيــن أعــداد المســتفيدين فــي كا المحافظتيــن.

44 وفقــاً لشــهادات نشــطاء محلييــن فــي المدينــة، توظــف الجمعيــة كــوادر مــن جميــع الطوائــف والمذاهــب، وتقــدم خدماتهــا لمــن يســتوفي الشــروط المحــددة فــي 

لوائحهــا وأنظمتهــا الداخليــة. ومــع ذلــك، أشــار نشــطاء محليــون إلــى أن معظــم المســاعدات يتــم توزيعهــا علــى المســتفيدين الســنَّة حصريــاً.
https://bit.ly/2zoB9Sk ،45 صفحة جمعية الفوز على فيسبوك

الشكل ۳. المستفيدون من جمعية الفوز الخيرية حسب المحافظة في عام ٢٠١٩

المصدر: بيانات جمعية الفوز الخيرية 45
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تمويل بقاء النظام

تخضــع ســوريا منــذ نيســان 20١١ لعقوبــات أمريكيــة وأوروبيــة هــي األشــمل علــى اإلطــاق، حيــث اســتهدفت 
ــات العســكرية للنظــام، مثــل قطاعــي البنــوك والنفــط،  ــتبه فــي تمويلهــا للعملي ــة مــن االقتصــاد يُش قطاعــات كامل
فضــاً عــن األفــراد والكيانــات الرئيســة المســؤولة عــن الفظائــع التــي ارتُكبــت ضــد المدنييــن. ومــع ذلــك، فشــلت 
هــذه العقوبــات فــي كبــح عنــف قــوات النظــام وجرائمــه. ويمكــن أن يُعــزى هــذا جزئيــاً إلــى المســاعدات االقتصادية 
والعســكرية القيمــة التــي قدمهــا حلفــاء النظــام، مثــل إيــران وروســيا،46 كمــا يمكــن أن يُعــزى ذلــك إلــى برامــج 

اإلغاثــة التابعــة لألمــم المتحــدة فــي ســوريا.

تشــير بعــض التقاريــر إلــى أن مــا يقــارب 3٥ بالمئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبــاد يتــم تمويلــه مباشــرة مــن 
المجتمــع الدولــي.47 ومــن نافــل القــول إن المنظمــات غيــر الحكوميــة المنظمــة حكوميــاً والجمعيــات الخيريــة التابعة 
للجماعــات المســلحة لــم يكونــا المســتفيدين الوحيديــن مــن هــذا التمويــل، وال تشــكل االســتجابة اإلنســانية الدوليــة 
فــي مناطــق ســيطرة النظــام ســوى جــزء بســيط مــن المســاعدات المقدمــة إلــى ســوريا. وتماشــياً مــع قــرار مجلــس 
ــة الســورية،48 تحصــل  ــن الدول ــوريا دون إذن م ــى س ــانية إل ــاعدات اإلنس ــن 2١6٥ الخــاص بإيصــال المس األم
شــمال غــرب وشــمال شــرق ســوريا علــى النصيــب األكبــر مــن المســاعدات حتــى اآلن. بيــد أن قــرار الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة ١82/46 يُلــزم وكاالتهــا الحصــول علــى موافقــة الســلطات الرســمية ألي بلــد قبــل العمــل 
ــم وتنســيق وإيصــال  ــدء وتنظي ــي ب ــة المتضــررة ف ــدور األساســي للدول ــرار بال ــرف الق ــا يعت ــه.49 كم ــي أراضي ف
المســاعدات اإلنســانية التــي تصــل إلــى أراضيهــا. وبالتالــي، تمّكــن النظــام فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا مــن 
تحديــد مــن وكيــف ومــن خــال أي القنــوات يمكــن إيصــال المســاعدات الدوليــة.50 كانــت للمســاعدات فوائــد مهمــة 

جــداً الســتمرار وبقــاء النظــام فــي األوقــات الحرجــة.

منــذ عــام 20١2، بلغــت القيمــة اإلجماليــة للجهــود اإلنســانية التــي تقودهــا األمــم المتحــدة فــي ســوريا نحــو ١.١2 
مليــار دوالر،51 وتــم تقريبــاً تخصيــص نحــو ثلثــي تبرعــات األمــم المتحــدة الســنوية حتــى اآلن لصالــح الصنــدوق 
اإلنســاني الســوري عبــر الحــدود، كمــا تــم تخصيــص نحــو 4 مليــارات دوالر للمناطــق التــي يســيطر عليهــا النظام. 
فــرض النظــام فــي البدايــة منظمــة الهــال األحمــر الســوري كشــريك إلزامــي علــى وكاالت األمــم المتحــدة، وســمح 
ــذ نحــو  ــم تنفي ــم المســاعدات اإلنســانية فــي ســوريا. فــي عــام 20١4، ت ــة بتقدي ــر الحكومي ــة غي للمنظمــات الدولي
ــر  ــات غي ــن النظــام ســمح للمنظم ــر،52 لك ــق الهــال األحم ــم المتحــدة عــن طري ــن مســاعدات األم ــة م 60 بالمئ
الحكوميــة المحليــة األخــرى بتلقــي التبرعــات الدوليــة شــريطة نيلهــا موافقــة الســلطات الســورية. ووفقــاً للبيانــات 
الرســمية لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، دخلــت وكاالت األمــم المتحــدة فــي شــراكة مــع ١28 
منظمــة غيــر حكوميــة ســورية علــى األقــل، منهــا األمانــة الســورية للتنميــة وجمعيــة البســتان، حتــى عــام 20١6. 
ــة الســورية، ألن معظــم وكاالت  ــات الخيري ــا الجمعي ــي تتلقاه ــة الت ــة الدقيق ــغ التفصيلي ــر المبال ــب تقدي 53  ويصع

األمــم المتحــدة ال تفصــح عــن هــذه المعلومــات كاملــةً. تُظهــر البيانــات المتوفــرة علــى موقــع خدمــة التتبــع المالــي 
لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية أن النســبة األكبــر مــن المســاعدات تــم تخصيصهــا لمنظمــات 
غيــر حكوميــة لــم تتــم تســميتها فــي مناطــق ســيطرة النظــام، بينمــا تــم بوضــوح تحديــد المنظمــات المســتفيدة العاملــة 

46 ســنان حتاحــت، »روســيا وإيــران: التأثيــر االقتصــادي فــي ســوريا«، تقريــر بحثــي )لنــدن: تشــاتام هــاوس، برنامــج الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، آذار 

https://bit.ly/2MpMvZ1 ،)20١٩
https://fam.ag/3ctVJhu ،20١8 47 آني سبارو، »كيف أسفرت المساعدات اإلنسانية لألمم المتحدة عن دعم األسد«، فورين أفيرز، 20 أيلول

https://bit.ly/2Mn42kN ،2١648 قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، القرار ٥

ــي حــاالت  ــي تقدمهــا األمــم المتحــدة ف ــز تنســيق المســاعدة اإلنســانية الت ــة العامــة ١82/46، »تعزي ــرار الجمعي ــة العامــة لألمــم المتحــدة، ق ــرار الجمعي 49 ق

https://bit.ly/3dy6KzU ،الطــوارئ«، كانــون األول ١٩٩١
50 لندرز ومنصور، »اإلنسانية، وسيادة الدولة، والنظام السلطوي«.

51 خدمة التتبع المالي - مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الجمهورية العربية السورية.

52 االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر، »نــداء الطــوارئ فــي ســوريا: حالــة طــوارئ معقــدة«، االتحــاد الدولــي للصليــب األحمــر 

https://bit.ly/2B1OEYl ،20١4 ــون األول ــر، كان ــال األحم واله
53 لنــدرز ومنصــور، »اإلنســانية، وســيادة الدولــة، والنظــام الســلطوي«. مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، »الجمهوريــة العربيــة الســورية: 

المنظمــات التــي تنفــذ األنشــطة اإلنســانية القائمــة فــي ســوريا«.

https://bit.ly/2MpMvZ1
https://fam.ag/3ctVJhu
https://bit.ly/2Mn42kN
https://bit.ly/3dy6KzU
https://bit.ly/2B1OEYl
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فــي فــي تركيــا، وفــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة. 54

ــل  ــل شــخصيات مرتبطــة بالنظــام، مث ــن قب ــة م ــتفادت الشــركات المملوك ــى التبرعــات المباشــرة، اس ــة إل إضاف
مخلــوف والفــوز، مــن إقامــة األمــم المتحــدة فــي البــاد، وذلــك عن طريــق الخدمــات المدفوعــة وفواتيــر االتصاالت 
والوقــود والطعــام واإلقامــة.55 كمــا اســتفاد النظــام مــن وكاالت اإلغاثــة عبــر إلزامهــا بإجــراء المعامــات الماليــة 
بالــدوالر األميركــي عــن طريــق البنــك المركــزي وبســعر الصــرف الرســمي، الــذي يقــل بنســبة تتــراوح بيــن 20 
إلــى 2٥ بالمئــة عــن قيمتــه الحقيقيــة. ولعــل مــا يثيــر القلــق مــا ورد فــي تقريــر مبــادرة الحمايــة مــن المحليــة إلــى 
العالميــة لعــام 20١6، والــذي قــدر أن مــا بيــن 2-١8 بالمئــة فقــط مــن مســاعدات األمــم المتحــدة، قــد وصلــت إلــى 

المســتفيدين المســتهدفين بهــا، بينمــا ذهــب الباقــي لدعــم النظــام. 56

ــات الخاضعــة  ــة الكيان ــي قائم ــة ف ــة البســتان الخيري ــة جمعي ــة األمريكي ــار 20١7، أدرجــت وزارة الخزان ــي أي ف
للعقوبــات،57 وقــد كانــت أســماء األســد وســامر الفــوز مدرجيــن مســبقاً فــي قوائــم العقوبــات األوروبيــة واألميركيــة.   
58 ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن األمــم المتحــدة ال تحتــرم العقوبــات األحاديــة، مــا تــزال المنظمــات غيــر الحكومية 

المنظمــة حكوميــاً، مثــل األمانــة الســورية للتنميــة والمؤسســات المماثلــة، قــادرة علــى توجيــه المســاعدات الدوليــة 
ــة فقــط، ولكنهــا تمــول  ــى المســاعدات الدولي ــات عل ــه. وال تعتمــد هــذه الكيان ــى المواليــن للنظــام والمقربيــن من إل

أنشــطتها أيضــاً مــن مصــادر أخــرى.

ــم  ــة األم ــل مفوضي ــن، مث ــتراتيجيين الدوليي ــركاء االس ــن الش ــد م ــود العدي ــة بوج ــورية للتنمي ــة الس ــع األمان تتمت
المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، والبنــك الســوري الدولــي اإلســامي، والمجلــس 
النرويجــي لاجئيــن، وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، ومنظمــة قــرى األطفــال العالميــة، ومنظمــة ريســكاتي، 
واليونيســيف. ووفقــاً للبيانــات الرســمية لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، تبرعــت األمــم المتحــدة 
بالمبالــغ التاليــة علــى األقــل لألمانــة الســورية للتنميــة:  7٥١٬١2٩ دوالر فــي عــام 20١6، و 732,٥00 دوالر 
ــم  ــة األم ــة أن مفوضي ــي لألمان ــر داخل ــر تقري ــام 59.20١8 ويظه ــي ع ــون دوالر ف ــام 20١7، و4.3 ملي ــي ع ف
ــار  ــة فــي الفتــرة مــا بيــن كانــون الثانــي وأي المتحــدة لشــؤون الاجئيــن كانــت المانــح الخارجــي الرئيســي لألمان
20١8، حيــث بلــغ التمويــل نحــو 2,8١4 مليــار ليــرة ســورية )نحــو 6.٥ مليــون دوالر بســعر صــرف قــدره 43٥ 
ليــرة ســورية للــدوالر الواحــد فــي الفتــرة نفســها( )الشــكل ٥(. وعلــى الرغــم مــن عــدم توفــر بيانــات كافيــة لتقديــر 
ــة،  ــنوات الاحق ــي الس ــة ف ــورية للتنمي ــة الس ــدة لألمان ــم المتح ــه وكاالت األم ــذي قدمت ــل ال ــق للتموي ــغ الدقي المبل
إال أن العديــد مــن الشــركاء الوطنييــن والدولييــن لألمانــة، مثــل جمعيــة بســمة وجمعيــة دمــر الخيريــة ومؤسســة 
كاريتــاس، كانــوا فــي قائمــة المســتفيدين مــن مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية.60 وال يعــدّ وجــود 
شــركاء األمانــة الســورية للتنميــة فــي قائمــة األمــم المتحــدة للمســتفيدين دليــاً علــى التعــاون، لكنــه يثيــر شــكوكاً 
منطقيــة حــول محــاوالت األمانــة إدارة توزيــع المســاعدات وإيصالهــا. قــد نجحــت األمانــة فــي عــام 20١٩ فــي 
تطويــر شــراكات جديــدة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة التــي تــم تأسيســها حديثــاً فــي دمشــق، والعديــد 

https://bit.ly/2Aq4In0 ،2020 ولعام https://bit.ly/2N1mVdr ،2054 خطة االستجابة اإلنسانية في سوريا لعام ١٩

55 نيك هوبكنز وإيما بيلز، »كيف يسيطر نظام األسد على مساعدات األمم المتحدة المخصصة ألطفال سوريا«، ذا غارديان، 2٩ آب 20١6.

https://bit.ly/30oFsYN 
56 كريســتيان إيلــز وخلــود منصــور ونيلــس كارستينســن، »تمويــل الجهــات اإلنســانية الوطنيــة والمحليــة فــي ســوريا: بيــن العقــود الباطنيــة والشــراكات« تقريــر 

https://bit.ly/3cuifqD ،)20١6 مبــادرة الحمايــة مــن المحليــة إلــى العالميــة، أيــار(
ــار  ــرة للحــدود«، ١6 أي ــة العاب ــة المنظمــات اإلجرامي ــة وإزال ــات إضاف ــات عــدم االنتشــار؛ تحديث ــات ســوريا؛ تعيين ــة، »تصنيف ــة األمريكي  57 وزارة الخزان

https://bit.ly/3dvOGGn  ،20١7
https://bit.ly/3gSuCjs ،»58 وزارة الخزانة األمريكية، »عقوبات سوريا

ــؤون  ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب األم ــام 20١7، مكت ــدة«؛ لع ــم المتح ــاعدات األم ــد بمس ــام األس ــم نظ ــف يتحك ــز، »كي ــز وبيل ــام 20١6، انظــر هوبكن 59  لع

اإلنســانية، »خطــة االســتجابة اإلنســانية فــي ســوريا https://bit.ly/2C0sEhn ،»20١7؛ لعــام 20١8، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
https://bit.ly/2UyevhK ،»20١8 ــوريا ــي س ــانية ف ــتجابة اإلنس ــة االس »خط

60 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، »الجمهورية العربية السورية: المنظمات التي تنفذ األنشطة اإلنسانية القائمة في سوريا«

https://bit.ly/3fiQPph 

https://bit.ly/2Aq4In0
https://bit.ly/2N1mVdr
https://bit.ly/30oFsYN
https://bit.ly/3cuifqD
https://bit.ly/3dvOGGn
https://bit.ly/3gSuCjs
https://bit.ly/2C0sEhn
https://bit.ly/2UyevhK
https://bit.ly/3fiQPph
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منهــا منظمــات غيــر حكوميــة مســيحية، وذلــك بعــد انتقالهــا مــن لبنــان واألردن إلــى ســوريا. 61

ــرة الســورية بســعر  ــع باللي ــدوالر األمريكــي، لكنهــا تُدف ــة بال ــة الســورية للتنمي ــي األمان ــد أجــور موظف ــم تحدي يت
الصــرف الرســمي للبنــك المركــزي، وهــو تكتيــك يتيــح للنظــام إمكانيــة الحصــول علــى مبالــغ كبيــرة مــن النقــد 
األجنبــي الــذي تقدمــه المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة. وال تكشــف كل المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة عــن تمويلهــا ودعمهــا لألمانــة الســورية للتنميــة، حيــث يمكنهــم فقــط 
ذكــر اســم المنــارة التــي قدمــوا لهــا التبرعــات، مــا يزيــد مــن صعوبــة قيــاس حجــم المســاعدات التــي تلقتهــا األمانــة. 
ــل الموجــه  ــم يكشــف مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية عــن حجــم التموي ــال، ل ــى ســبيل المث فعل

لألمانــة الســورية للتنميــة فــي عــام 20١8.

وإضافــة إلــى التبرعــات الدوليــة، لجــأت األمانــة الســورية للتنميــة إلــى توســيع محفظتهــا االســتثمارية مــن خــال 
ملكيــة شــركات مثــل الشــركة الســورية للحــرف وديــاري والشــركة الوطنيــة، فضــاً عــن األربــاح مــن شــركات 
مثــل بــاك إنــك وأوغاريــت بالشــراكة مــع رجــال أعمــال مثــل بديــع الدروبــي وفــارس الشــهابي وصخــر التــون 
وســمير حســن. وفــي األشــهر الخمســة األولــى مــن عــام 20١8، غطــت محفظتهــا االســتثمارية نحــو 2١ بالمئــة 

مــن نفقاتهــا المقــدرة بـــ 800 مليــون ليــرة ســورية. 62

61 تشــمل قائمــة المنظمــات كاً مــن منظمــة زوا لرعايــة الاجئيــن، وكاريتــاس ســورية، وبروجكــت جابــان باتفــورم، وكورديــد، وتيرفانــد، وزمالــة الكنائــس 

اإلنجيليــة فــي الشــرق األوســط، ومســاعدات الكنيســة الدنماركيــة، وذلــك وفقــاً لعامــل فــي المجــال اإلنســاني فــي دمشــق )تمــوز 20١٩(.
62 تقرير مالي لألمانة السورية للتنمية للفترة بين كانون الثاني وأيار 20١8، تم الحصول عليه من موظف سابق في األمانة.

الشكل ٤. إيرادات ونفقات األمانة السورية للتنمية بالمليار ليرة سورية (٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨(

المصدر: التقارير السنوية الرسمية لألمانة السورية للتنمية، معلومات مستسقاة من تقارير األمانة السورية للتنمية
https://bit.ly/3fitUuz 

https://bit.ly/3fitUuz
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الشكل ٥. تمويل األمانة السورية للتنمية بحسب الشركاء (كانون الثاني-أيار ٢٠١٨(63

المصدر: تقرير مالي داخلي لألمانة السورية للتنمية تم الحصول عليه من موظف سابق في األمانة.

تعتمــد جمعيــة البســتان الخيريــة بشــكل أساســي علــى التمويــل المقــدم مــن شــركة رامــاك، وهــي شــريك فــي 
ــي  ــن عام ــران بي ــه إي ــذي قدمت ــر ال ــي الكبي ــم المال ــة، فضــاً عــن الدع ــات فرعي ــة وكيان ــج وطني ســبعة برام
20١١ و64.20١٥ وحتــى عــام 20١6، تلقــت الجمعيــة الخيريــة بعــض األمــوال المباشــرة مــن وكاالت األمــم 
المتحــدة، والســيما اليونيســف،65 ولكــن ال تتوفــر معلومــات تشــير إلــى اســتمرار تلقيهــا التمويــل بعــد إدراجهــا 
ــا  ــز عاقاته ــى تعزي ــة إل ــأت الجمعي ــك، لج ــى ذل ــة إل ــام 20١7. وإضاف ــة ع ــات األمريكي ــة العقوب ــي قائم ف
ــي  ــاء اليســوعيين ف ــة اآلب ــى المســاعدات، وخصوصــاً منظم ــة المســيحية للحصــول عل ــات الخيري مــع الجمعي

ــن 20١4 و20١٥. 66 ــرة بي الفت

أمــا جمعيــة الفــوز فتحصــل علــى تمويلهــا مــن رئيســها ســامر الفــوز فقــط، وقــد ازدادت نفقاتهــا تدريجيــاً تماشــياً مع 
تنامــي المحفظــة االســتثمارية لمجموعــة أمــان القابضــة. وفــي عــام 20١6، تبرعــت الجمعيــة بمبلــغ 62 مليــون 
ــغ 2٥0(. أمــا فــي عــام 20١8، فارتفعــت  ــرة ســورية )نحــو 248 ألــف دوالر أمريكــي بســعر الصــرف البال لي
ــرف ٥00(  ــعر ص ــي بس ــو 3٥0,000,١ دوالر أمريك ــورية )أي نح ــرة س ــى 6,73٩,830,00 لي ــا إل تبرعاته

وبلغــت نحــو مليــار ليــرة ســورية )300,000,2 دوالر أمريكــي( بحلــول عــام 20١٩. 67

63 يشكل التمويل الخارجي نحو 7٩ بالمئة من إجمالي ميزانية األمانة السورية للتنمية خال هذه الفترة.

64 يتم استخدام األموال اإليرانية لتغطية رواتب المقاتلين المسلحين لجمعية البستان.

https://bit.ly/2x57vR2 ،7-١ :)4(8 65 ماورو بريمافيرا، »رامي مخلوف واقتصاد الحرب السورية«، اقتصاد الشرق األوسط

66 مقابلة مع عضو جمعية البستان الخيرية في الساحل السوري عبر وسائل التواصل االجتماعي، ٥ آذار 2020.

67 مقابلة مع موظف جمعية الفوز الخيرية عبر وسائل التواصل االجتماعي، ١2 آذار 2020.

https://bit.ly/2x57vR2
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التعاون والتنافس

منــذ عــام 20١١، ضاعفــت األمانــة الســورية للتنميــة جهودهــا للســيطرة علــى المجتمــع المدنــي الســوري وقيادتــه، 
وذلــك إمــا عــن طريــق احتــواء المبــادرات المختلفــة التــي ظهــرت، أو التضييــق عليهــا. وتميــل األمانــة بشــكل عــام 
إلــى عــدم الدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية مــع المنافســين أو المنظمــات المحليــة مــا دامــت قــادرة علــى العمــل 
بمفردهــا. لكــن هــذه السياســة لــم تمنعهــا مــن المشــاركة فــي أنشــطة مشــتركة مــع بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ذات النطــاق المحلــي المحــدود ولفتــرة قصيــرة، مثــل جمعيــة دمــر الخيريــة، وفريــق إعــادة اإلعمــار التطوعــي فــي 
دمشــق، والجمعيــة الســورية للتنميــة االجتماعيــة فــي حلــب، والجمعيــة الخيريــة فــي بــرزة، وجمعيــة إنعــاش الفقيــر 
ــة الســورية  فــي التــل. وانخرطــت نحــو 200 منظمــة وجمعيــة خيريــة وشــركة فــي أنشــطة مشــتركة مــع األمان

للتنميــة بيــن عامــي 20١7 و20١٩. 68

يتمثــل عمــل الســيدة األولــى بشــكل رئيــس فــي تقديــم المنــح واالمتيــازات والحمايــة القانونيــة للمشــاريع والمنظمــات 
ــي  ــادرات الت ــة نفســها للمب ــم المعامل ــة، وترفــض تقدي ــة الســورية للتنمي ــى األمان ــام إل ــى االنضم ــق عل ــي تواف الت
ــاعدات  ــوال والمس ــال األم ــع وإيص ــة إدارة توزي ــتراتيجية لألمان ــذه االس ــت ه ــتقاليتها.69 أتاح ــى اس ــظ عل تحاف

الدوليــة، وقــد تعــززت هــذه االســتراتيجية أكثــر بفضــل سياســات النظــام. 

ــات  ــم الخدم ــث تقدي ــن حي ــورية م ــة الس ــات الدول ــة ومؤسس ــورية للتنمي ــة الس ــن األمان ــل واضــح بي ــاك تداخ هن
والرعايــة االجتماعيــة، ولكــن ال تخضــع األمانــة إلشــراف الحكومــة أو التدقيــق األمنــي والمالــي المفــروض علــى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة األخــرى. وإضافــة إلــى ذلــك، اســتفادت األمانــة مــن مــوارد الدولــة، كالحصــول علــى 
عقــود تأجيــر تفضيليــة للمراكــز الثقافيــة التابعــة لــوزارة الثقافــة. كمــا أنهــا اســتغلت الســلطات الحكوميــة لتعزيــز 
ــاً لشــهادات ناشــطين محلييــن، أصــدرت وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل  موقعهــا واســتبعاد منافســيها. ووفق
فــي تشــرين األول 20١8 تعميمــاً ينــص علــى منــع المنظمــات والجمعيــات مــن العمــل فــي قطــاع الدعــم القانونــي، 
ــم آخــر  ــع تعمي ــرار م ــذا الق ــن ه ــة، وتزام ــة الســورية للتنمي ــر الســوري واألمان ــال األحم ــة اله ــتثناء منظم باس
موجــه إلــى نقابــة المحاميــن الســوريين يقضــي بمنــع المحاميــن مــن العمــل مــع المنظمــات غيــر المرخصــة العاملــة 
فــي هــذا المجــال.70 ويصــف أحــد الناشــطين فــي إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة كا القراريــن بأنهمــا 

»ضغــوط تمارســها األمانــة الســورية للتنميــة، لمنــع أنشــطة المنظمــات األخــرى العاملــة فــي هــذا المجــال«. 

ُوصــف رامــي مخلــوف لفتــرة طويلــة بأنــه المؤسســة الماليــة لترويــكا القصــر الجمهــوري، إلــى جانــب ســيطرة 
ماهــر األســد العســكرية، والقيــادة والمظلــة السياســية التــي يوفرهــا بشــار األســد. وقــد تــم تكليــف مخلــوف بشــكل 
ــى  ــاف عل ــة، وااللتف ــر األمــوال الازمــة للميليشــيات الموالي ــى أمــوال النظــام، وتوفي ــاظ عل أساســي بمهمــة الحف

ــة مــع الشــركاء اإلقليمييــن والدولييــن. ــح التجاري ــى المصال ــة، والحفــاظ عل ــة واألوروبي ــات األمريكي العقوب

وفـّـر التدخــل الروســي فــي أيلــول 20١٥ التفــوق الجــوي الــازم لقــوات األســد للتغلــب علــى المعارضــة المســلحة، 
وتوســع ليشــمل إصــاح المؤسســة العســكرية إلعــادة ترســيخ ســلطة الدولــة علــى الميليشــيات المواليــة العديــدة التي 
تشــكلت بيــن عامــي 20١2 و20١٥. وبحلــول ربيــع 20١٩، اســتعاد الجيــش الســوري غالبيــة األراضــي المتنــازع 
عليهــا، وتضاءلــت حاجتــه إلــى مشــاركة الميليشــيات. نتيجــة لمــا ســبق، كان مــن المتوقــع أن يعيــد مخلــوف توجيــه 
دعمــه المالــي مــن تمويــل األنشــطة العســكرية إلــى تلبيــة االحتياجــات االقتصاديــة للنظــام. إال أن مخلــوف تــردّد 
فــي تولــي دوره الجديــد المتوقــع. لــذا أصبحــت جمعيــة البســتان الخيريــة الضحيــة األولــى للخــاف داخــل العائلــة 
الحاكمــة، حيــث شــهدت الجمعيــة تغييــرات قســرية فــي صيــف 20١٩، إذ تــم تفكيــك جناحهــا العســكري واســتبدال 

68 مقابلة مع أحد شركاء األمانة السورية للتنمية عبر وسائل التواصل االجتماعي، 26 آذار 2020.

69 مقابلة مع مؤسس منظمة غير حكومية مقرها دمشق.

70  تــم تأكيــد هــذه التعاميــم عــن طريــق المضايقــات األمنيــة التــي تعرضــت لهــا الجمعيــات التــي رفضــت االمتثــال، ومعظمهــا منظمــات مجتمــع مدنــي غيــر 

مرخصــة رســمياً. مقابلــة مــع موظــف فــي منظمــة محليــة فــي ســوريا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، 2٥ آذار 2020.
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مجلــس إدارتهــا بأفــراد اختارهــم القصــر الجمهــوري، فحــّل المشــرف العــام علــى ضريــح حافــظ األســد، المهنــدس 
ــي  ــي مناصــب مهمــة ف ــرات أخــرى ف ــل إجــراء تغيي ــة، قب ــر للجمعي ــش كمدي ــم، محــل ســامر دروي معــن إبراهي

المناطــق االســتراتيجية فــي حمــص والاذقيــة. 71

تفســر بعــض الروايــات هــذه الحادثــة بأنهــا نتيجــة لســيطرة أســماء األســد المتزايــدة داخــل القصــر الجمهــوري بعــد 
وفــاة أنيســة مخلــوف، والــدة بشــار األســد وخالــة رامــي. وتدعــم علــى هــذه الروايــة تقاريــر عــن احتــكاكات بيــن 
األمانــة الســورية للتنميــة وجمعيــة البســتان الخيريــة فــي الســاحل الســوري، فضــاً عــن تقديــم زمــاء مخلــوف 
ــادة  ــة مــن قبــل األســد الســتعادة القي ــى الحادثــة كمحاول ــى. بينمــا ينظــر آخــرون إل الســابقين الــوالء للســيدة األول
الموحــدة للطائفــة العلويــة، واســتبعاد جميــع المنافســين لــه علــى النفــوذ، بمــن فيهــم أقــرب أقربائــه. ويدعــم هــذا 
الــرأي حــل األمانــة العامــة للحــزب الســوري القومــي االجتماعــي، الممــول مــن مخلــوف،72 فضــاً عــن الضغــط 
االقتصــادي الــذي تعــرض لــه المليارديــر مخلــوف فــي نيســان 2020 لتســليم شــركة ســيرياتل التــي تمثــل جوهــرة 

إمبراطوريتــه الماليــة. 73

ــرة  ــي القنيط ــدة ف ــاً جدي ــف 20١٩، فروع ــي صي ــا ف ــتحواذ عليه ــذ االس ــة، من ــتان الخيري ــة البس ــت جمعي افتتح
والقلمــون، ولكــن برعايــة مباشــرة مــن أســماء األســد. وال يــزال مقــر الجمعيــة الرئيــس فــي المــزة يقــدم خدماتــه 
ــد وصــف أحــد أعضــاء  ــة. وق ــب والســلل اإلغاثي ــع الروات ــل توزي ــرت بعــض أنشــطتها، مث ــاد، ولكــن تأث كالمعت
الجمعيــة هــذا االنقطــاع بأنــه مرحلــة مؤقتــة ناتجــة عــن »عمليــات الجــرد والتفتيــش أدت إلــى تعطــل وتغيــر طريقــة 

عمــل الجمعيــة«. 74

ــة.  ــل تداخــاً مــع سياســات النظــام االجتماعي ــوز فــي القطــاع الخيــري أق ــدو مشــاريع ســامر الف ــل، تب ــي المقاب ف
فينــدر أن تكــون جمعيتــه هدفــاً لمســتويات الســلطة العليــا المتنافســة علــى الســيطرة علــى الفضــاء الجمعياتــي. ويجــد 
الفــوز نفســه مضطــراً إلــى الحفــاظ علــى ســجل أكثــر حكمــة نظــراً إلــى كونــه مــن األثريــاء الجــدد، ومــا يتبــع ذلــك 
ــى  ــن عل ــة مؤشــرين واضحي ــه الخيري ــه الســنوية ونطــاق أعمال ــدّ حجــم تبرعات ــه. ويُع مــن ســمعة ســيئة تلحــق ب

مقاربتــه هــذه.

ــاً الحتياجــات النظــام  ــاً وفق ــة المنظمــة حكومي لقــد تطــورت أدوار وواجبــات وســلطات المنظمــات غيــر الحكومي
ــا  ــي يرعاه ــة الت ــر الحكومي ــات غي ــة المنظم ــت مهم ــة، تمثل ــة االقتصادي ــن الناحي ــا. فم ــر به ــي يم ــات الت واألزم
النظــام فــي جــذب التبرعــات الدوليــة لتمويــل الخدمــات وتنفيــذ نظــام مكافــآت علــى نطــاق واســع موجــه للمواليــن 
لألســد. وعلــى الصعيــد الدولــي، تــم تكليفهــا بالحفــاظ علــى آخــر قنــاة اتصــال مفتوحــة مــع الــدول المانحــة ووكاالت 
ــع النظــام مــن هــذه المنظمــات  ــي ذروة المعــارك مــع المعارضــة الســورية، توق ــاً، وف ــا محلي األمــم المتحــدة. أم
ــه  ــب انتصارات ــتخدمها عق ــم اس ــة. ث ــة الموالي ــه االجتماعي ــوف قاعدت ــي صف ــم ف ــد الدع ــن وحش ــد المتطوعي تجني
ــة فــي مناطــق المجتمعــات الســنية التــي اســتعاد الســيطرة عليهــا. وبعــد  ــاء شــبكات الزبائني العســكرية إلعــادة بن
ــة الســورية  ــر شــموالً لألمان ــور سياســات أكث ــى ظه ــات الصــراع إل ــي دينامي التدخــل الروســي، أدى التحــول ف
ــم  ــة احتياجــات دوائره ــوز، لتلبي ــل ســامر الف ــال الســنة الجــدد، مث ــام رجــال األعم ــة، وإفســاح المجــال أم للتنمي
االجتماعيــة المفترضــة، كمــا تقلــص النهــج الطائفــي الــذي تبنتــه جمعيــة البســتان الخيريــة إلــى حــد كبيــر. وفــي 
الوقــت نفســه، تقلــص تســامح القصــر الجمهــوري بشــكل كبيــر مــع اســتقالية شــركائه، كمــا يبيـّـن الخــاف األخيــر 

بيــن األســد ومخلــوف. 75

https://bit.ly/2VWHpci ،2071 سليم النحاس، »أمن القصر يحقق مع سامر درويش وياحق جمعية البستان«، المدن، 4 أيلول ١٩

https://bit.ly/35yNgYz ،2072 شادي األحمد، »صراع أجنحة العائلة الحاكمة يصيب الحزب السوري القومي االجتماعي«، المدن، 6 أيلول ١٩

ــة عليــه لاســتقالة مــن مجلــس إدارة ســيرياتل،  ــآذاره الدول ــذي ت 73 مقطــع فيديــو نشــره رامــي مخلــوف علــى صفحتــه علــى فيســبوك يشــير إلــى الضغــط ال

https://bit.ly/2Xre8Hs ؛ لاطــاع علــى جميــع تصريحاتــه، انظــرhttps://bit.ly/2AwZplw
74 مقابلة مع أحد شركاء جمعية البستان الخيرية عبر وسائل التواصل االجتماعي، ٥ آذار 2020.
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https://bit.ly/30rVC3K ،)2020 األوروبيــة، برنامــج مســارات الشــرق األوســط، زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــراع فــي ســوريا، ١4 أيــار
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تواجــه المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي يرعاهــا النظــام تحديــاً بســبب نقــص الموظفيــن األكفــاء والمعرفــة والســياق 
المحلــي التــي تخولهــا العمــل بمفردهــا. وبالتالــي تلجــأ إلــى الجهــات الفاعلــة المحليــة، مثــل فــروع حــزب البعــث، 
ورجــال الديــن، والمخاتيــر، والمحاربيــن القدامــى فــي الجيــش، إلــى جانــب الجماعــات المســلحة. ومهــدت هــذه 
ــاع  ــوات الدف ــي، وق ــاع الوطن ــوات الدف ــل ق ــري للجهــات المســلحة مث ــر دور خي ــق لتطوي الحاجــة بدورهــا الطري

المحلــي، التــي تطــورت وظيفتهمــا مــن مجــرد قــوات مقاتلــة إلــى ســلطات محليــة واقعيــة.

الجزء الثالث: الضمان االجتماعي للجماعات المسلحة الموالية

ارتفــع عــدد المجتمعــات غيــر المخدمــة علــى مــدار الســنوات التســع الماضيــة بشــكل كبيــر، كنتيجــة لعجــز الدولــة 
والتكلفــة المرتفعــة للحــرب. وأصبحــت بلــدات وأحيــاء ومــدن بأكملهــا خــارج نطــاق خدمــات الدولــة وإن بقيــت 
ــلطة  ــا الس ــون فيه ــي تك ــي المناطــق الت ــى ف ــة الفوض ــة حال ــة لمواجه ــلطات محلي ــأ س ــد تنش ــا. وق ــة منه محكوم
المركزيــة للدولــة ضعيفــة أو غائبــة، إذ اضطلعــت المليشــيات والعصابــات )الشــبيحة( وأمــراء الحــرب والوجهــاء 
المحلييــن بــأدوار كانــت حكــراً علــى الدولــة فيمــا ســبق. وعلــى الرغــم مــن أن اســتمرار ســلطتها لفتــرة طويلــة أمــر 
ُمســتبعد، إال أن الجماعــات المســلحة لــم تؤســس ســلطتها عــن طريــق العنــف وحــده، بــل أيضــاً عــن طريــق تقديــم 

الخدمــات إلــى مواليهــم.

كانــت الخدمــات العامــة المقدمــة مــن قبــل جهــات عســكرية غيــر الحكوميــة، فــي معظــم الحــاالت التــي تــم رصدها، 
مدعومــة إمــا بمبــررات إيديولوجيــة أو عســكرية لهــذه األدوار. ويعــدّ إنشــاء البنيــة التحتيــة العامــة وتوفيــر الضمان 
االجتماعــي مــن الخدمــات األساســية التــي يوفرهــا أمــراء الحــرب، يليهــا تنظيــم الفــرق الرياضيــة، وتعليــم الطــاب 
وتأســيس المشــاريع االقتصاديــة. كمــا يســمح التنظيــم الهرمــي لهــذه الجهــات العســكرية بالتفــّوق علــى المنظمــات 
غيــر الحكوميــة المحليــة والوطنيــة، وتتمكــن فــي كثيــر مــن الحــاالت مــن تحديــد كيــف وأين ولمــن يمكــن للمنظمات 

أن تقدمــم لهــم مســاعدات أو خدمــات.

لدراســة هــذه الظاهــرة، يبحــث هــذا القســم فــي األنشــطة الخيريــة التــي تضطلــع بهمــا جماعتــان مســلحتان: قــوات 
الدفــاع المحلــي، وهــي شــبكة مــن المقاتليــن المدعوميــن مــن إيــران تتواجــد بشــكل أساســي فــي حلــب وديــر الــزور؛ 
وقــوات الدفــاع الوطنــي، وهــي شــبكة مــن المقاتليــن المحلييــن الســوريين تلقــت فــي البدايــة دعمــاً مــن إيــران، لكنهــا 
أصبحــت أقــرب إلــى روســيا والنظــام بعــد عــام 20١٥. أسســت كا الجماعتــان هيئــات خيريــة، كفيلــق المدافعيــن 
ــن. أوالً، اســتخدمت  ــن المجموعتي ــان بي ــان رئيس ــى، فرق ــة األول ــر، للوهل ــهيد. ويظه ــة الش ــب، ومؤسس عــن حل
الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن إيــران الديــن كمصــدر للشــرعية والحصــول علــى المــوارد، بينمــا اســتغلت 
قــوات الدفــاع الوطنــي عســكرة المجتمــع الســوري لتحويــل تضحياتهــا إلــى حــق أصيــل فــي الحكــم. ثانيــاً، ســاهمت 
المنظمــات غيــر الحكوميــة اإليرانيــة بشــكل كبيــر بتقديــم الخدمــات فــي قطاعــات الصحــة والطاقــة والغــذاء فــي 
ــي المناطــق  ــران ملموســاً ف ــر إي ــم يكــن تأثي ــل، ل ــي المقاب ــي. وف ــاع المحل ــوات الدف ــا ق ــي تنشــط فيه المناطــق الت
الخاضعــة لســيطرة قــوات الدفــاع الوطنــي، مثــل المنطقــة الســاحلية وحمــاة وبدرجــة أقــل حمــص، كمــا يبــرز فــي 

هــذه المناطــق دور المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي أنشــأتها الحكومــة فــي تمويــل المســاعدات واإلغاثــة.
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تحديث السلطة

تــم تأســيس فيلــق المدافعيــن عــن حلــب كمظلــة لقــوات الدفــاع المحلــي العاملــة فــي حلــب، وبــدأ نشــاطه فــي شــباط 
20١7 بعــد ســيطرة النظــام علــى حلــب الشــرقية. يعتبــر الفيلــق مشــروع تطوعــي ببعــد مدنــي وعســكري، يهــدف 
إلــى تحســين الخدمــات والواقــع االجتماعــي واإلنســاني فــي حلــب، وذلــك بحســب تعبيــر العقيــد غســان كيخــي أحــد 
القــادة الميدانييــن فــي الفيلــق.76  وقــد توســع حضــور الفيلــق بشــكل كبيــر عــام 20١8، ويتضــح ذلــك مــن كميــة 

المعــدات التــي تــم رصدهــا فــي جميــع أنحــاء المدينــة، والتــي اســتخدمها مجلســا المحافظــة والمدينــة بانتظــام. 77
 

يُعتبــر فيلــق المدافعيــن عــن حلــب القــوة الناعمــة إليــران فــي حلــب. وكحــال الميليشــيات األخــرى المدعومــة مــن 
إيــران، يميــل الفيلــق إلــى إخفــاء هويتــه األيديولوجيــة، ويحــاول نســج العاقــات مــع مكونــات المجتمــع الحلبــي، 
والمشــاركة فــي األنشــطة الدينيــة المســيحية والســنية. ومــع ذلــك، تظــل البصمــة اإليرانيــة واضحــة جــداً ويصعــب 
ــذ  ــب من ــن عــن حل ــق المدافعي ــي، فيل ــو مواطــن إيران ــاج محســن، وه ــود الح ــال، يق ــبيل المث ــى س ــا. فعل إخفاؤه
تشــكيله.78 وعــاوة علــى ذلــك، أشــار الحــاج محســن فــي إحــدى المقابــات إلــى نــوع الدعــم والتمويــل الــذي حصــل 
عليــه فيلــق المدافعيــن عــن حلــب مــن اللــواء 27، المعــروف باســم جيــش محمــد، وهــو جماعــة مســلحة مدربــة 

ومجهــزة مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي، وبالتالــي فقــد أّكــد ارتبــاط الفيلــق بطريقــة غيــر مباشــرة بطهــران. 79

وعلــى غــرار قــوات الدفــاع المحلــي، بــدأت قــوات الدفــاع الوطنــي كمشــروع إيرانــي رداً علــى المكاســب الســريعة 
ــي أول مــرة  ــاع الوطن ــوات الدف ــش الســوري المنهــار. وتأسســت ق ــا المعارضــة المســلحة ضــد الجي ــي حققته الت
فــي حمــص فــي منتصــف عــام 80،20١2 وذلــك بدعــم إيرانــي وبالتنســيق مــع اللــواء بســام الحســن قائــد الحــرس 
الجمهــوري الســوري فــي المحافظــة. وتــم تأســيس فــروع أخــرى فــي عــدة محافظــات ســوريا فيمــا بعــد. وفــي ربيع 
20١3، تطــورت قــوات الدفــاع الوطنــي إلــى مؤسســة وطنيــة معتــرف بهــا مــن قبــل الحكومــة الســورية، وتتبــع 
رســمياً إلــى إدارة مشــتركة مــن حــزب البعــث والحــرس الجمهــوري.81 وتولــى المهنــدس صقــر رســتم، المقــرب 
مــن اللــواء بســام الحســن، قيــادة قــوات الدفــاع الوطنــي فــي حمــص بعــد تأسيســها فــي عــام 20١2، وســرعان مــا 

أصبــح أبــرز المســؤولين فــي األمانــة العامــة لقــوات الدفــاع الوطنــي عــام 20١3. 82

وفــي كانــون األول 20١3، أسســت قــوات الدفــاع الوطنــي جناحهــا الخيــري رســمياً باســم مؤسســة الشــهيد 
ــب  ــع المكت ــراد أســر الشــهداء الجرحــى. يق ــي ألف ــة والدعــم المال ــر الرعاي ــس توفي ــا الرئي الســوري، وكان هدفه
الرئيســي للمؤسســة فــي حــي وادي الذهــب فــي حمــص، أحــد أبــرز األحيــاء العلويــة التــي شــكلت اللجــان الشــعبية 
ــار 20١4، شــهدت مؤسســة الشــهيد الســوري توســعاً  ــي أي ــي حمــص.83 وف ــي ف ــاع الوطن ــوات الدف ــواة ق ــا ن فيه
وطنيــاً، وبــدأت بدمــج المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة األصغــر، مثــل جمعيــة الشــهيد فــي حمــص. وتجــدر 

76 أيمن الدوري، »العقيد غسان كيخي يشرح لدام برس أهداف وتطلعات فيلق المدافعين عن حلب«، دام برس، 8 آب 20١7،

https://bit.ly/3anloaO 
ــراين، أو  ــل اإلي ــم داعــش، واملشــريات بالتموي ــوى املعارضــة وتنظي ــم الحــرب ضــد ق ــل غنائ ــق مــن مصــادر متعــددة، مث ــم الحصــول عــى معــدات الفيل 77 ت

االقــراض مــن الجمعيــات اإليرانيــة يف حلــب. يقــول أميــن حــاق، رئيــس مجلــس مدينــة حلــب يف ٢٠١٨: »قبــل الحــرب كان لــدى املجلــس ٦٠٠ آليــة واليــوم لدينــا 

فقــط ٢٥٠ آليــة تعمــل حاليــاً، وهــي قدميــة يف معظمهــا وتحتــاج إصاحــاً بشــكل متكــرر«. صحيفــة ترشيــن، »ترشيــن تفتــح ملــف أداء البلديــات يف املحافظــات. 

https://bit.ly/3gPeGia  ،العامــل املــادي ونقــص الكــوادر ليــس ســبباً بــل التســويف وغيــاب اإلرادة يف العمــل«، ٢٤ آذار ٢٠١٨
78 بخاف الشائعات، العميد هيثم النايف ليس قائد الفيلق. كان النايف القائد السابق لقوات الدفاع المحلي وقُتل في حادث مروري في أيار 20١8.

79 إبراهيم كحيل، »كلمة الحاج محسن أثناء افتتاح مدرسة إعدادية للبنات في حي الصاخور«، صفحة على فيسبوك، 2١ نيسان 2020،

https://bit.ly/2zl0Lz8 
https://bit.ly/2zOq3q3 ،20١4 80 خضر خضور، »النظام السوري والميليشيات المحلية«، مركز كارنيغي للشرق األوسط، حزيران

81 مقابلة مع متطوع من مؤسسة الدفاع الوطني على وسائل التواصل االجتماعي، 24 آذار 2020.

82 تم إدراج صقر رستم في قائمة العقوبات األوروبية في ربيع عام 2020.

83 مقابلة مع أحد سكان حمص على وسائل التواصل االجتماعي، آذار 2020.

https://bit.ly/3anloaO
https://bit.ly/3gPeGia
https://bit.ly/2zl0Lz8
https://bit.ly/2zOq3q3
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اإلشــارة إلــى أن مؤسســة الشــهيد مســتقلة عــن مؤسســة أمانــة الشــهيد الخيريــة التــي تأسســت فــي دمشــق فــي آب 
ــوف. ــي يمولهــا ويديرهــا رامــي مخل ــة الت 20١4 كإحــدى الجهــات الخيري

هنــاك العديــد مــن الروايــات حــول أصــول المؤسســة. تقــول األولــى أنهــا تأسســت مــن قبــب القصــر الجمهــوري 
الحتــواء التأثيــر المتزايــد لصقــر رســتم بيــن العلوييــن فــي حمــص، ولحصــره فــي المنصــب الفخــري كأميــن عــام 
للقــوات الدفــاع الوطنــي. بينمــا تشــير روايــة أخــرى بأنهــا نتــاج النــزاع بيــن رامــي مخلــوف وصقــر رســتم، األمــر 
الــذي اســتلزم تأســيس مؤسســة الشــهيد لتعزيــز قــوات الدفــاع الوطنــي علــى حســاب جمعيــة البســتان الخيريــة. وقــد 
تلقــت المؤسســة دعمــاً ماليــاً ملحوظــاً مــن الدوائــر المقربــة مــن أســماء األســد، والتــي علــى خــاف مــع مخلــوف. 
ــن  ــي ورجــال دي ــاع الوطن ــن لقواتللدف ــادة المحليي ــل الق ــة تأسيســها بضغــوط مورســت مــن قب ــة ثالث ــط رواي وترب

ورجــال أعمــال علوييــن، لتأســيس منظمــة لرعايــة مجتمعهــم مــن الطائفــة العلويــة.

تقديم المنح والخدمات والحوكمة

 يقســم الفيلــق مناطــق انتشــاره إلــى مربعــات باعتبارهــا وحــدات أمنيــة/ عســكرية ذات بعــد إداري بحــدود جغرافيــة 
مرنــة وينقســم كل مربــع إلــى قطاعــات.84 وتضــم مدينــة حلــب ثاثــة مربعــات، وتنقســم ضواحيهــا إلــى قســمين. 
ــاً  ــورياً أو موالي ــيعياً س ــون ش ــريطة أن يك ــي ش ــى، أو مدن ــدم أو أعل ــة مق ــكري برتب ــد عس ــع قائ ــر كل مرب ويدي
ــد  ــة عقي ــع األول، رتب ــد المرب ــر الزهيــري، قائ ــال، يحمــل زهي ــى ســبيل المث سياســياً مــع إيــران )الشــكل 6(. عل
فــي الجيــش، وســبق أن قــاد المربــع الثانــي للفيلــق. ومــن ناحيــة أخــرى، يعــدّ فيصــل حميــد، قائــد مربــع الحاضــر، 
مدنيــاً دون خبــرة عســكرية، وتــرأس فــي الســابق مكتــب الشــهداء والجرحــى لــدى قــوات الدفــاع المحلــي التابــع 
لجمعيــة الثقليــن الخيريــة. وبالمثــل، يتولــى محمــد ســلطان الزيــات قيــادة المربــع الثانــي، وهــو مدنــي مــن بلــدة نبــل 

الشــيعية، وشــغل ســابقاً منصــب قائــد المربــع األول.

أمــا القطاعــات فيتــم إدارتهــا بواســطة إدارات صغيــرة، تتألــف مــن ســكان محلييــن مواليــن، مســؤولون عــن توفيــر 
ــادة  ــع ق ــة. يجتم ــام والثقاف ــاعدات، واإلع ــتي، والمس ــم اللوجس ــن، والدع ــة: األم ــات التالي ــي القطاع ــات ف الخدم
الفيلــق علــى مســتوى المربعــات والقطاعــات بشــكل دوري لتخطيــط ومناقشــة األنشــطة والفعاليــات القادمــة.85 يُعــدّ 
قــادة الفيلــق ذوي صاحيــات مطلقــة فــي مناطقهــم، وال يمكــن ألي منظمــة تنفيــذ الخدمــات فــي هــذه المناطــق دون 
إذن مســبق منهــم. ووفقــاً لمصــادر محليــة، يمــارس فيلــق المدافعيــن عــن حلــب ضغوطــاً علــى الجمعيــات العاملــة 
هنــاك، وال ســيما الهــال األحمــر، لتوزيــع ســلل إغاثيــة وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدة عــن طريــق أفــراد الفيلــق 
فقــط.86 كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن مســؤولي اإلدارة المحليــة فــي المحافظــة والمدينــة ينســقون مــع قــادة الفيلــق 
فــي أنشــطتهم الخدميــة أو الجــوالت الميدانيــة.87 وعــاوة علــى ذلــك، يحــرص الفيلــق علــى التنســيق مــع حــزب 

البعــث، وذلــك علــى األرجــح بهــدف احتوائــه ومراقبــة أنشــطته عــن كثــب.

https://bit.ly/2xID2bu ،2020 84 خالد الخطيب، »إيران حاضرة في حلب ومقتل قائد في الحرس الثوري«، تلفزيون سوريا، ١8 شباط

85 محمــود ياســين، قائــد ميدانــي، »اجتمــاع مربعــات وقطاعــات فيلــق المدافعيــن عــن حلــب لمناقشــة األنشــطة الثقافيــة«، صفحــة علــى فيســبوك، 2١ نيســان 

https://bit.ly/3bqypl2  ،2020
86 مقابلة مع ناشط محلي على وسائل التواصل االجتماعي، 26 آذار 2020.

87 مجلس مدينة حلب، »حملة النظافة في حي الميدان، بالشراكة مع فيلق المدافعين عن حلب«، صفحة على فيسبوك، 2١ نيسان 2020،

https://bit.ly/2Y18Jb3 

https://bit.ly/2xID2bu
https://bit.ly/3bqypl2
https://bit.ly/2Y18Jb3


22

الشكل ٦. هيكلية فيلق المدافعين عن حلب

المصدر: المؤلفان، بناء على معلومات تم جمعها من المقابات والمصادر على شبكة اإلنترنت

يقــدم الفيلــق خدمــات متنوعــة للســكان المحلييــن فــي حلــب، بمــا فــي ذلــك إزالــة األنقــاض واألتربــة مــن األحيــاء 
ــة للطــاب،  ــم األنشــطة الصيفي ــد المــدارس وتنظي ــاه والصــرف الصحــي، وتجدي ــم شــبكات المي المدمــرة، وترمي

وإقامــة نــدوات توعيــة اجتماعيــة للســكان المحلييــن، والمشــاركة فــي االحتفــاالت الدينيــة. 

ــي  ــع الثان ــر المرب ــة. ويُعتب ــات الخاص ــاً لاحتياج ــر وفق ــى آخ ــع إل ــاع أو مرب ــن قط ــات م ــم الخدم ــف تقدي يختل
ــم األنشــطة  ــم تنظي ــق اإليرانــي«.88 ويت ــادة الفيل ــر الحجــاج و«ق ــه يضــم مق ــة ألن ــر أهمي ــع األكث ــب المرب فــي حل
ــن وســيف  ــث، وصــاح الدي ــع الثال ــي المرب ــل واألشــرفية ف ــة: شــارع الني ــاء التالي ــي األحي ــاً ف ــة غالب االجتماعي
الدولــة فــي المربــع األول، والســيد علــي والصاخــور فــي المربــع الثانــي. وتتركــز عمليــات ترميــم البنيــة التحتيــة 
وتوزيــع المســاعدات اإلنســانية فــي المربعيــن األول والثالــث، بينمــا يتــم تقديــم الخدمــات التعليميــة والنــدوات فــي 
المربــع الثانــي. كمــا افتتــح الفيلــق العديــد مــن األنديــة الرياضيــة ومراكــز التنميــة الثقافيــة التــي تســتهدف الشــباب 
واألطفــال، والتــي يشــرف عليهــا مباشــرة العقيــد شــعبان صوفــان، قائــد المربــع الثالــث.89 وقــد أبــدى الفيلــق اهتماماً 

خاصــاً بالشــباب، وأعــادت تجهيــز العديــد مــن المــدارس فــي أحيــاء الســكري واألندلــس وبنــي زيــد والمرجــة.

فــي المقابــل، تحظــى قــوات الدفــاع الوطنــي بحضــور أكثــر شــمولية علــى المســتوى الوطنــي، إذ تمتــد على مســاحة 
أكبــر، وهــو مــا يجعــل هيكليــة قــوات الدفــاع الوطنــي أكثــر ضخامــة، حيــث يتألــف مــن أربعــة مســتويات مختلفــة: 
أوالً قيــادة مركزيــة فــي دمشــق تُعــرف باســم األمانــة العامــة لقــوات الدفــاع الوطنــي،90 وقيــادات المراكــز الفرعيــة 
ــي  ــد التدخــل الروســي ف ــراً الســرايا. وبع ــات العســكرية، وأخي ــم القطاع ــي المحافظــات األخــرى، ث المنتشــرة ف

88 مقابلة مع ناشط محلي في شمال سوريا على وسائل التواصل االجتماعي، 2٩ آذار 2020.

89 في أحياء بني زيد والجميلة والصاخور واألنصاري.

90 يتكــون هيــكل األمانــة العامــة لقــوات الدفــاع الوطنــي مــن مكتــب المنظمــة، ومكتــب الشــهداء والمصابيــن والمفقوديــن، ومكتــب اإلعــام والتوجيــه، ومكتــب 

العمليــات الميدانيــة.
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عــام 20١٥، انخفــض عــدد المتطوعيــن فــي قــوات الدفــاع الوطنــي مــن نحــو ٥0-60 ألفــاً إلــى أقــل مــن ٥ آالف 
متطــوع.91 وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة الخطــط الروســية إلعــادة دمــج القــوات المواليــة تحــت القيــادة المركزيــة 
للجيــش الســوري، وتقليــص التمويــل اإليرانــي الــذي ركــز علــى قــوات الدفــاع المحلــي األقــرب إليــه إيديولوجيــاً. 92

ومــع ذلــك، كان لتراجــع الــدور العســكري لقــوات الدفــاع الوطنــي تأثيــر ضئيــل علــى ذراعهــا الخيريــة، حيــث 
واصلــت النمــو والتطــور علــى الرغــم مــن الديناميــات المتغيــرة فــي ســاحة الميــدان. وفــي كانــون األول 20١4، 
ــك، افتتحــت  ــع المحافظــات الســورية. وبعــد ذل عدلــت المؤسســة نظامهــا األساســي لتتمكــن مــن العمــل فــي جمي
فروعــاً جديــدة فــي طرطــوس ودمشــق وريفهــا عــام 20١4، وفــي الاذقيــة وحلــب ومخيــم النيــرب عــام 20١٥، 
وفــي الســويداء عــام 20١6، وفــي حمــاة عــام 20١7، وآخــر فــرع لهــا فــي ديــر الــزور عــام 2020. وإضافــة إلــى 

ذلــك، تديــر المؤسســة مكاتــب فــي مــدن وبلــدات أصغــر، مثــل محــردة وتلكلــخ وربلــة.

وعلــى غــرار قــوات الدفــاع المحلــي، تتبنــى فــروع مؤسســة الشــهيد هيــاكل وبنــى تنظيميــة مختلفــة لتناســب مــع 
االحتياجــات المحليــة. فعلــى ســبيل المثــال، يتألــف فــرع دمشــق مــن إدارات فنيــة وماليــة وقانونيــة فقــط،93 بينمــا 
يوجــد فــي حلــب مكتــب للتواصــل المجتمعــي،94 وفــي ديــر الــزور مكتبــان للعاقــات العامــة والخدمــات الصحيــة.  
ــة ومســتقلة  ــة منفصل ــر المؤسســة هيكلي ــك، تدي ــى ذل ــة إل ــي. وإضاف ــاف التنظيم ــذا االخت ــرر له 95 وال يوجــد مب

لتشــغيل وإدارة مشــاريعها االســتثمارية المختلفــة.

ارتفــع عــدد المســتفيدين مــن مؤسســة الشــهيد عامــاً تلــو اآلخر. ويشــير قصــي إســماعيل، المديــر التنفيــذي للجمعية، 
إلــى ارتفــاع عــدد المســتفيدين مــن 7 آالف فــي عــام 20١4 96  إلــى 23 ألفــاً فــي عــام 97،20١6 ويقــدر األعضــاء 
المحليــون أن العــدد ارتفــع إلــى 3٥ ألفــاً عــام 98.20١٩ تدعــي المؤسســة أنهــا تطبــق آليــة شــفافة وصارمــة الختيــار 
المســتفيدين المســتحقين للمســاعدات، حيــث يتــم تحديــد المســتفيدين المحتمليــن عــن طريــق المســوحات االجتماعيــة 
التــي تُجــرى أثنــاء الزيــارات الميدانيــة لألحيــاء الفقيــرة بالتعــاون مــع المخاتيــر المحلييــن، أو عــن طريــق التســجيل 
ــم  ــم يتــم حفــظ الطلبــات والبيانــات التــي يتــم جمعهــا فــي قاعــدة بيانــات آمنــة، ويت المباشــر فــي أحــد فروعهــا. ث
ترتيبهــا بإغفــال األســماء وتحديــد أولويتهــا وفقــاً لدرجــة الخطــورة ومــدى الحاجــة.99 إال أن الواقــع أظهــر خضــوع 
الخدمــات والمســاعدات المختلفــة التــي تقدمهــا مؤسســة الشــهيد لاعتبــارات الشــخصية لمســؤولي قــوات الدفــاع 
الوطنــي المحلييــن. فعلــى ســبيل المثــال، نفــذت المؤسســة عــدداً أكبــر نســبياً مــن المبــادرات فــي طرطــوس، وذلــك 
اســتجابة لضغــوط فيصــل الحســن، قائــد قــوات الدفــاع الوطنــي فــي المحافظــة.100 ويعــدّ الحســن مقربــاً مــن الحــرس 
الجمهــوري، ويُعتبــر مؤسســاً لقــوات الدفــاع الوطنــي فــي مدينــة بانيــاس، وأحــد القــادة المحلييــن األكثــر نفــوذاً فــي 

طرطــوس، حيــث يتمتــع بشــبكة واســعة مــن العاقــات مــع مســؤولي حــزب البعــث وأجهــزة األمــن.

https://bit.ly/3ayYZXO ،20١6 91 بسام يوسف، »قوات الدفاع الوطني ’الباسيج األسدي‘»، مدار اليوم، ١ تشرين األول

92 علــى ســبيل المثــال، انخفــض عــدد المتطوعيــن فــي قــوات الدفــاع الوطنــي بقيــادة فيصــل حســن فــي طرطــوس مــن 2000 مقاتــل قبــل التدخــل الروســي إلــى 

2٥0 مقاتــاً عــام 20١٩. مقابلــة مــع عضــو مــن قــوات الدفــاع الوطنــي فــي الاذقيــة، أيلــول 20١٩.
93 وائل حفيان، »شهداء سوريا، سجات حافلة بالتضحيات، دماء تسيج حدود الوطن، ومؤسسات ترعى حقوقهم«، جهينة،

https://bit.ly/3cGDKEZ 
https://bit.ly/2MnBg3m ،20١8 94 حوار إذاعي مع حازم بال، مدير فرع مؤسسة الشهيد في حلب على إذاعة سوريانا، يوتيوب، ١3 آب

https://bit.ly/36Wfq0k ،2020 95 عثمان الخلف، »مؤسسة الشهيد في دير الزور تباشر عملها الميداني«، صفحة على فيسبوك، 23 نيسان

96 سكينة محمد، »جمعية مؤسسة الشهيد الخيرية، عمل أهلي وعطاء ال محدود«، الوكالة العربية السورية لألنباء سانا، 2 أيلول 20١4،

https://bit.ly/2XrY1ta 
97 وائل حفيان »شهداء سوريا«.

98 مقابلة مع عضو من قوات الدفاع الوطني في الاذقية، أيلول 20١٩.

https://bit.ly/3cwvGpS ،2099 قناة سما، »مقابلة مع مدير مؤسسة الشهيد السوري«، يوتيوب، 20 حزيران ١٥

100 علــى ســبيل المثــال، قــوات الدفــاع الوطنــي فــي بانيــاس، »مؤسســة الشــهيد ومركــز الدفــاع الوطنــي فــي طرطــوس يقدمــان الهدايــا بمناســبة عيــد األم«، 

https://bit.ly/350VEj9 ،2020 ــى فيســبوك، 23 نيســان صفحــة عل

https://bit.ly/3ayYZXO
https://bit.ly/3cGDKEZ
https://bit.ly/2MnBg3m
https://bit.ly/36Wfq0k
https://bit.ly/2XrY1ta
https://bit.ly/3cwvGpS
https://bit.ly/350VEj9
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تمويل السلطة المحلية

يتلقــى فيلــق المدافعيــن عــن حلــب دعمــاً ماليــاً مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي بالدرجــة األولــى، وذلــك عــن طريــق 
تبرعــات رســمية مــن الحكومــة اإليرانيــة.101 كمــا اســتفاد الفيلــق مــن تمويــل المنظمــات غيــر الحكوميــة اإليرانيــة 
العاملــة داخــل حلــب وخارجهــا، وأبرزهــا جمعيــة الثقليــن الخيريــة وجمعيــة جهــاد البنــاء وجمعيــة النمــاء. وإضافــة 
إلــى ذلــك، يديــر الفيلــق العديــد مــن المشــاريع المحليــة، ويحصــل علــى عائــدات تأجيــر وبيــع عقــارات النازحيــن 
مــن حلــب الشــرقية، فضــاً عــن اإلتــاوات المفروضــة علــى التجــار والصناعييــن العامليــن فــي أراضــي الفيلــق، 
وأربــاح احتــكار توزيــع الميــاه فــي أحيــاء حلــب الشــرقية.102 كمــا يظهــر الفيلــق اهتمامــاً كبيــراً بتقديــم الخدمــات 

المأجــورة، مثــل مشــاريع التنظيــف وإزالــة األنقــاض، مســتفيداً مــن التمويــل الحكومــي والدولــي.

يوظــف فيلــق المدافعيــن عــن حلــب مــا بيــن ١0 إلــى ١2 ألــف موظــف إداري وعســكري، يتلقــون رواتــب شــهرية 
تتــراوح بيــن ١00 إلــى ١٥0 دوالراً. كمــا يتعاقــد الفيلــق مــع العديــد مــن المتطوعيــن بأجــور أقــل، ويتــم تمويــل 
ــن  ــا كمتعاقدي ــب. ويعمــل هــؤالء المتطوعــون إم ــي حل ــة ف ــة العامل ــات اإليراني ــاً مــن الجمعي هــذه األجــور جزئي

بشــكل مؤقتمــع البلديــات، أو كعامليــن مياوميــن فــي المشــاريع الممولــة مــن قبــل وكاالت األمــم المتحــدة. 103

ــراد  ــل أف ــي: تموي ــو التال ــى النح ــا عل ــادر تمويله ــام 20١4 مص ــت ع ــد بيّن ــهيد، فق ــة الش ــبة لمؤسس ــا بالنس أم
وتبرعــات مــن المواطنيــن، وعائــدات المشــاريع االســتثمارية والتجاريــة، واإلعانــات المقدمــة مــن الدولــة الســورية 
ــي  ــي ف ــهيد الطب ــع الش ــة: مجم ــتثمارات التالي ــة االس ــك المؤسس ــة. وتمتل ــة الوطني ــر الحكومي ــات غي أو المنظم
حمــص، ومعمليــن لأللبســة فــي دمشــق وحمــص )20١4(، والخدمــة اإلســعافية  فــي حمــص )20١٥(، ومجمعــاً 
تجاريــاً، ومجمعــاً تعليميــاً ابتدائيــاً، وروضــة أطفــال، وأرضــاً زراعيــة مســاحتها ٥0 دونمــاً،104 وشــبكة صيدليــات 
فــي محافظــات دمشــق وحمــص وطرطــوس )20١7(.105 وإضافــة إلــى ذلــك، كشــف رشــاد علــي، مديــر فــرع 
ــة األونــروا وبرنامــج  ــل اليونيســيف106 ووكال ــة مث المؤسســة فــي دمشــق، عــن تلقــي أمــوال مــن مؤسســات دولي
الغــذاء العالمــي، إضافــة إلــى أمــوال مــن منظمــة الهــال األحمــر الســوري،107 ومســاهمات مــن أعضــاء مجلــس 
أمنــاء مؤسســة الشــهيد. كمــا أعلــن حــازم بــال، مديــر فــرع المؤسســة فــي حلــب، عــن إنشــاء ورشــة نســيج جديــدة 

فــي حلــب تبرعــت محافظــة حلــب بمقرهــا، بينمــا تبــرع رئيــس غرفــة صناعــة حلــب بالمعــدات واآلالت. 108

التبعية وتعزيز االستقاللية

ــد  ــورية، أح ــات الس ــي المجتمع ــران ف ــة إلي ــة الموالي ــة والديني ــة والثقافي ــم االجتماعي ــر والقي ــر المعايي ــر نش يعتب
ــدرة  ــراغ اإلداري وعــدم ق ــران الف ــي ســورية. اســتغلت إي ــة ف ــي أدوات السياســية اإليراني العناصــر األساســية ف
ــى عــدد مــن  ــاد، وركــزت عل ــي بعــض مناطــق الب ــة ف ــر الحماي ــات األساســية وتوفي ــم الخدم ــى تقدي ــة عل الدول

101 شــبكة أخبــار مدينــة الحاضــر وريفهــا، »فيلــق المدافعيــن عــن حلــب يقــدم خدماتــه فــي الحاضــر بتمويــل مــن الحكومــة اإليرانيــة«، صفحــة علــى فيســبوك، 

https://bit.ly/2XTHQWn ،2020 2١ نيســان
102 مقابلة مع ناشط محلي على وسائل التواصل االجتماعي، 2٩ آذار 2020.

103 لوحــظ ذلــك فــي مشــاريع إزالــة األنقــاض والتنظيــف التــي يمولهــا برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. مقابلــة مــع ناشــط محلــي مقيــم فــي ســوريا علــى وســائل 

التواصــل االجتماعــي، 26 آذار 2020؛ شــبكة خدمــات حلــب، »إعــان برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي عــن الحاجــة إلــى عمــال إلزالــة األنقــاض فــي منطقــة 
https://bit.ly/2yB6Y9S ،2020 حلــب القديمــة«، صفحــة علــى فيســبوك، 2١ نيســان

https://bit.ly/2z0LLGT ،104 وائل حفيان، »شهداء سورية، سجات حافلة بالتضحيات«، موقع جهينة

105 مقابلة مع متطوع من قوات الدفاع الوطني على وسائل التواصل االجتماعي، 24 آذار 2020.

106 زيارة السيدة أمينة الشققي، مندوبة منظمة اليونيسف، إلى مؤسسة الشهيد في حمص، صفحة على فيسبوك، 23 نيسان 2020،

https://bit.ly/3by31RD 
ــاع الوطنــي  ــم الطلبمــن المســتفيدين وموظفــي قــوات الدف ــى انخفــاض خدمــات المؤسســة، وت ــة فــي عــام 20١٩، مــا أدى إل 107 توقــف تســليم الســلل اإلغاثي

ــر وســائل التواصــل االجتماعــي، 24 آذار 2020. ــاع الوطنــي عب ــة مــع متطــوع فــي الدف ــى منظمــة الهــال األحمــر الســوري. مقابل التوجــه إل
https://bit.ly/2MnBg3m ،20١8 108 راديو سوريانا، »مقابلة إذاعية مع حازم بال، مدير فرع مؤسسة الشهيد في حلب«، يوتيوب، ١3 آب

https://bit.ly/2XTHQWn
https://bit.ly/2yB6Y9S
https://bit.ly/2z0LLGT
%20https://bit.ly/3by31RD%0D
%20https://bit.ly/3by31RD%0D
https://bit.ly/2MnBg3m
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األدوات المفتاحيــة فــي المشــهد االجتماعــي والثقافــي الســوري، بغيــة توســيع نفوذهــا، وإعــادة تشــكيل المجتمــع 
ــل. ــدى الطوي ــى الم ــا عل ــا ومصالحه ــاءم حضوره ــق ت بطري

أوالً، أنشــأت إيــران مراكــز دينيــة شــيعية. حيــث تشــير دراســة أجراهــا المعهــد الدولــي للدراســات الســورية إلــى 
ــن عامــي 200١ و109.2006 كمــا شــهد  ــة بي ــة الديني ــات للتربي ــة، وثــاث كلي ــي عشــرة حــوزة ديني تأســيس اثنت
عــام 2003 ترخيــص أول جامعــة شــيعية فــي ســوريا. وتُقــدّر مصــادر أخــرى عــدد الحســينيات فــي ســوريا بنحــو 
ــن  ــد م ــزاع تأســيس العدي ــة الن ــذ بداي ــران من ــت إي ــاً، دعم ــيعياً. ثاني ــاً ش ــى 4٩ ضريح ــة إل ــينية، إضاف ٥00 حس
المؤسســات الخيريــة ذات األســماء الدينيــة التــي تشــير إلــى انتمائهــا الشــيعي، مثــل الجمعيــة الجعفريــة الخيريــة 
فــي الاذقيــة وطرطــوس، وجمعيــة الفوعــة الخيريــة فــي إدلــب، وجمعيــة جعفــر الطيــار فــي الاذقيــة، وجمعيــة 
ــة أم  ــي قري ــة ف ــى الخيري ــة المصطف ــب، وجمعي ــة فــي حل ــر الخيري ــة الغدي ــب، وجمعي ــة فــي حل الزهــراء الخيري
ــة  ــى تعبئ ــران عل ــت إي ــة، عمل ــى جانــب المســاعدة فــي تأســيس ميليشــيات شــيعية محلي ــاً، إل العمــد بحمــص. ثالث
المجتمعــات الشــيعية المحليــة عــن طريــق تشــكيل كيانــات سياســية وشــبه عســكرية محليــة، مثــل المجلــس الجعفري 
اإلســامي عــام 20١2 وحركــة كشــافة الخمينــي. وتضــم حركــة كشــافة الخمينــي كشــافة اإلمــام المهــدي فــي حلــب 
وإدلــب ودمشــق، وكشــافة الواليــة فــي حمــص والاذقيــة وريــف دمشــق، وكشــافة اإلخــاء فــي دمشــق. ويقــدر عــدد 

الكشــافين الشــيعة فــي ســوريا اآلن بنحــو ٥ آالف كشــاف فــي أكثــر مــن 2٥ فوجــاً.

وبالتالــي، يعــدّ فيلــق المدافعيــن عــن حلــب جــزءاً مــن شــبكة إيرانيــة أكثــر شــموالً فــي ســوريا، تضــم عــدداً مــن 
المؤسســات الخيريــة والعســكرية واألمنيــة والخدميــة، ولهــا أســماء وشــعارات مختلقــة مختلفــة، ولــكل منهــا إدارة 
ــة بالتعــاون مــع المؤسســات األخــرى. علــى ســبيل  مســتقلة تتبــع لفــرع تنفيــذي مختلــف فــي إيــران، لكنهــا ُمطالَب
ــاء إلــى  المثــال، يتبــع فيلــق المدافعيــن عــن حلــب للحــرس الثــوري اإليرانــي، فــي حيــن تتبــع جمعيــة جهــاد البن
ــاكل المتنوعــة.  ــن هــذه الهي ــاك تداخــل واضــح بي ــون. وهن ــة والفن ــي للثقاف ــي ومجمــع مهــاد اإليران مكتــب خامنئ
وكمــا هــو حــال فيلــق المدافعيــن عــن حلــب، تتكــون جمعيــة جهــاد البنــاء مــن المكاتــب التاليــة: دعــم أســر الشــهداء، 
ودعــم الحكــم والبلديــات، واإلعــام والرياضــة، ومكتــب فنــي مســؤول عــن تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة المتعلقــة 
بالتنظيــف والكهربــاء. وتنشــط جمعيــة جهــاد البنــاء فــي ريــف دمشــق والســيدة زينــب، إال أنهــا تقــدم خدماتهــا فــي 

حلــب بالتعــاون مــع فيلــق المدافعيــن عــن حلــب.

ــكار أن  ــن إن ــن. وال يمك ــاون المحليي ــس والتع ــات التناف ــر لدينامي ــهيد أكث ــة الش ــتجيب مؤسس ــل، تس ــي المقاب وف
المؤسســة هــي الــذراع الخيــري لقــوات الدفــاع الوطنــي. وقــد تولــى صقــر رســتم رئاســة كل مــن مجلــس أمنــاء 
المؤسســة واألمانــة العامــة لقــوات الدفــاع الوطنــي. ويتضــح التنســيق بيــن المؤسســتين فــي تركيــز مؤسســة الشــهيد 
خدماتهــا وتقديــم مســاعداتها لمتطوعــي قــوات الدفــاع الوطنــي، فضــاً عــن المكافــآت الماليــة التــي تمنحهــا األمانــة 

العامــة لقــوات الدفــاع الوطنــي لموظفــي مؤسســة الشــهيد.

ــاً  ــهدت فراغ ــي ش ــق الت ــي المناط ــة ف ــف الدول ــدة بوظائ ــلطات الولي ــذه الس ــت ه ــن، اضطلع ــا الحالتي ــي كلت وف
مؤسســياً لتأكيــد هيبتهــا وقيادتهــا. ومــع غيــاب تحالــف وطنــي قــوي بمــا يكفــي أو الدعــم األجنبــي الكافــي إليجــاد 
ــدالً مــن التنافــس معــه.  ــون مســتعدين لانخــراط مــع النظــام ب ــادة المحلي ــل مناســب لألســد، كان هــؤالء الق بدي
وفــي النهايــة، تعمــل هــذه المؤسســات كوســطاء للدولــة فــي التواصــل مــع الســكان، وفــي المقابــل، تســمح لهــا 

دمشــق باالســتمرار.

 https://bit.ly/2TTG06h ،20١8 ،109   عبد الرحمن الحاج، »البعث الشيعي في سوريا«، المعهد الدولي للدراسات السورية

https://bit.ly/2TTG06h
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خاتمة

جــاء تحــّول القطــاع الجمعياتــي الســوري كنتيجــة للتعديــات التــي طــرأت علــى الدولــة. وقــد تــم ذلــك فــي ســياق 
أوســع مــن التحــوالت االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة، اســتجابةً للعجــز المتزايــد للمؤسســات العامــة فــي تلبيــة 
احتياجــات الســكان. كمــا اتخــذ تطــور المؤسســات الخيريــة أثنــاء الصــراع الســوري ثاثــة أشــكال مختلفــة: أوالً، 
ظلــت المنظمــات غيــر الحكوميــة المنظمــة حكوميــاً أداة مهمــة للنظــام الســوري للســيطرة علــى الفضــاء الجمعياتي، 
وازدادت أهميتهــا بســبب دورهــا فــي توفيــر الرعايــة االجتماعيــة فــي الوقــت الــذي أُفرغــت فيــه خزائــن الدولــة فــي 
حربهــا ضــد جماعــات المعارضــة المســلحة الســورية. فــي الســابق، تــم تشــجيع هــذه المنظمــات علــى رســم صــورة 
ــي،  ــل الدول ــي جــذب التموي ــل ف ــة تتمث ــام حاســمة إضافي ــة للنظــام، وهــي اآلن مســؤولة عــن مه ــة ومدني ليبرالي
ــار  ــة، وتعويــض أســر الجرحــى والشــهداء. واســتفادت هــذه المنظمــات مــن افتق ــى شــبكات الزبائني ــاظ عل والحف
وكاالت األمــم المتحــدة إلــى خيــارات أخــرى، حيــث عمــدت إلــى تحويــل األمــوال مــن المانحيــن إلــى الميليشــيات 
المواليــة وعائاتهــم، فــي حيــن قامــت بإثــراء نفســها وتوليهــا دوراً خيريــاً جديــداً. ثانيــاً، اســتخدم الرعــاة األغنيــاء 
و«المتبرعــون » مؤسســاتهم لتعزيــز نفوذهــم، مــا أدى إلــى إثــارة التنافــس داخــل المســتويات العليــا للســلطة. ثالثــاً، 
أظهــرت الجماعــات المســلحة نزعــة قويــة لتأكيــد ســلطتها المحليــة، عــن طريــق توفيــر الخدمــات ومشــاريع البنيــة 

التحتيــة، وبالتالــي زيــادة اســتقاليتها.

تظهــر ســمات فريــدة لعــدد كبيــر مــن المنظمــات الفاعلــة أثنــاء الصــراع. ففــي الوقــت الــذي اســتفاد فيــه رجــال 
األعمــال المقربــون والشــخصيات المرتبطــة بالنظــام مــن هــذه العاقــات لاضطــاع بــدور خيــري، ســرعان مــا 
ُوضعــت أمامهــم خطــوط حمــراء، وعوقبــت بشــدة جميــع محــاوالت تقســيم دائــرة والء األســد، كمــا فــي حالــة أيمــن 
ومحمــد الجابــر اللذيــن ظهــرا كســيدين لمنطقــة الســاحل لفتــرة قصيــرة. وعــاوة علــى ذلــك، أدَّى التنافــس بيــن 
عصبــة األســد المقربــة إلــى تشــكيل مســارات هــذه المنظمــات، والتــي كان يُنظــر إليهــا لفتــرة طويلــة كركائــز لقــوة 
القصــر الجمهــوري، حيــث خضــع رامــي مخلــوف لضغــوط أســماء وماهــر األســد، واضطــر أخيــراً إلــى التخلــي 
ــات  ــة بالجماع ــة المرتبط ــات الخيري ــام للجمعي ــمح النظ ــة أخــرى، س ــن ناحي ــة. وم ــتان الخيري ــة البس عــن جمعي
المســلحة، مثــل مؤسســة الشــهيد التابعــة لقــوات الدفــاع الوطنــي، وفيلــق المدافعيــن عــن حلــب التابــع لقــوات الدفــاع 

المحلــي، بالعمــل بحريــة طالمــا بقيــت هــذه المؤسســات محليــة وتعاونــت مــع حــزب البعــث.

ــام رجــال األعمــال  ــل، ق ــة. فمــن حيــث التموي ــن هــذه المنظمــات الفاعل ــاك ســمات مشــتركة تظهــر بي ــد أن هن بي
أمثــال ســامر الفــوز ورامــي مخلــوف بتمويــل المؤسســات الخيريــة الخاصــة بهــم، مقابــل الحفــاظ علــى مشــاريعهم 
التجاريــة وتوســيعها. بينمــا اعتمــدت منظمــات أخــرى علــى المســاعدات الخارجيــة لتمويــل مشــاريعها وأعمالهــا 
ــدة  ــم المتح ــة األم ــم المتحــدة )مفوضي ــن وكاالت األم ــاً م ــة تموي ــة الســورية للتنمي ــت األمان ــث تلق ــة. حي الخيري
ــذ أيضــاً  ــه نف ــي، إال أن ــم إيران ــب بدع ــن عــن حل ــق المدافعي ــع فيل ــا تمت ــن بشــكل رئيســي(، بينم لشــؤون الاجئي
مشــاريع التعافــي المبكــر بالشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. كمــا تلقــت مؤسســة الشــهيد مســاعدات 
غيــر معلنــة مــن وكاالت األمــم المتحــدة، واســتفادت أيضــاً مــن التبرعــات المقدمــة مــن رجــال األعمــال المحلييــن. 
وإضافــة إلــى ذلــك، بــدأت جميــع المنظمــات بهــدف تلبيــة الحاجــات األساســية المتمثلــة فــي المســاعدات الغذائيــة 
والطاقــة، مــع ميــل واضــح نحــو أســر الشــهداء والجنــود الجرحــى، ثــم المجتمعــات المواليــة األوســع. وفــي مرحلــة 
الحقــة، انخرطــت هــذه المنظمــات فــي توفيــر الخدمــات فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي ومشــاريع التعافــي 
المبكــر، إمــا مدفوعــة بأجنــدات الجهــات المانحــة، أو كنتيجــة لتحديــث توجهاتهــا ونطــاق عملهــا. وأخيــراً، يمكــن 
ــطتها.  ــد أنش ــن رص ــتثمارية يمك ــة اس ــاء محفظ ــل إنش ــرادات، مث ــادر اإلي ــع مص ــى تنوي ــام إل ــل ع ــة مي ماحظ
ــك أيضــاً  ــرة، وذل ــة الصغي ــة التحتي ــاريع البني ــى مش ــاض إل ــة األنق ــن إزال ــاريع واألنشــطة م ــذه المش ــوع ه وتتن

بتمويــل مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة.

ال يمكــن إنــكار أن الظــروف االقتصاديــة المترديــة للســوريين الذيــن يعيشــون فــي مناطــق ســيطرة النظــام تتطلــب 
اســتجابة دوليــة جماعيــة للتخفيــف مــن معاناتهــم. إال أنــه يجــب أن يســتفيد مــن هــذه الجهــود فقــط األفــراد األكثــر 
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ــى تــرك  ــة حــرب النظــام عل ــن أجبرتهــم آل ــاً الذي ــن داخلي ــن النازحي ــال ومايي ــاً، بمــن فيهــم النســاء واألطف ضعف
منازلهــم. وال يمكــن الرهــان علــى المبــادرات المحليــة الصغيــرة المســتقلة لمواجهــة إجــراءات الحكومــة الســورية، 
فقــد يعــّرض ذلــك مؤسســيها للخطــر، أو يضعهــم فــي خــاف مــع الســلطات. وعــاوة علــى ذلــك، مــن الصعــب 
تخيــل كيــف يمكنهــم تعزيــز اســتقاليتهم طالمــا أن األجهــزة األمنيــة ومكتــب الرئاســة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة 

والعمــل، شــركاء فــي وضــع األجنــدة الوطنيــة للتعافــي المبكــر وتقديــم المســاعدات.

ــادرة لتخلــي األمــم المتحــدة عــن احترامهــا التقليــدي لســيادة  تتيــح القضيــة الســورية، للمــرة األولــى، فرصــة ن
ــة  ــة المنظم ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــل م ــا العم ــى اآلن، اختياره ــدة، حت ــم المتح ــررت األم ــد ب ــدول. فق ال
حكوميــاً اســتناداً إلــى أســس قانونيــة، فضــاً عــن الحاجــة إلــى تقديــم الخدمــات والمســاعدات لســكان المناطــق 
ــابقاً،  ــيطرة المعارضــة س ــت تحــت س ــي كان ــرم المناطــق الت ــت تُح ــا كان ــراً م ــك، كثي ــع ذل ــة. وم ــر حاج األكث
ــع  ــور الوض ــع تده ــة. وم ــاعدات الحيوي ــى المس ــول عل ــن الحص ــص، م ــرقية وحم ــة الش ــا والغوط ــل درع مث
االقتصــادي أكثــر مــن أي وقــت مضــى، والتوقعــات بتدهــوره أكثــر، ســتزداد نقــاط ضعــف نظــام األســد. يتيــح 
قانــون قيصــر للرئيــس األمريكــي إمكانيــة اســتثناء المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تقــدم المســاعدات اإلنســانية 
ــي  ــن والشــحن والشــركات الت ــوك وشــركات التأمي ــه يمكــن للبن ــات عليهــا. إال أن فــي ســوريا مــن تطبيــق عقوب
ــة فــي ســوريا، وذلــك  تقــدم ســلعاً إنســانية أن ترفــض التعامــل مــع المنظمــات اإلنســانية غيــر الحكوميــة العامل
ــام الســوري  ــارات النظ ــد أصبحــت خي ــر قصــد. لق ــة عــن غي ــات األمريكي ــاك العقوب ــن انته ــبب الخــوف م بس
ــذا،  ــى البــاد. ل ــة واألمــم المتحــدة لضمــان اســتمرار تدفــق األمــوال إل ــى المؤسســات الخيري ــة، وســيلجأ إل قليل
ــع مســاعدتها، أو أن تتمكــن مــن  ــة بتوزي ــدة المخول ــأن تكــون الســلطة الوحي ــب ب يمكــن لألمــم المتحــدة أن تطال

ــل. ــى األق ــن دون تدخــل عل ــار شــركائها المحليي اختي
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