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لقد تمَّ في السنوات العشرة األخيرة بدقة متناهية توثيق تحويل النظام للمساعدات اإلنسانية التي يعتمد عليها 
غالبية الشعب السوري إلى سالح حقيقي، حيث تمَّ على مستًوى دْولٍي تقديم فائض من األدلة على أن نظام األسد قام 
على  لالستيالء  المتحدة  األمم  منظمات  وبابتزاز  المعارضة،  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  بتجويع  د  متعمَّ بشكٍل 
المساعدات اإلنسانية وتحويلها لصالح القوات العسكرية والميليشيات، كما استعملت قضية المساعدات اإلنسانية 
لدعم استراتيجيته العسكرية، ودعم اقتصاد الحرب في مناطقه عن طريق الدعم والمساعدات اإلنسانية المخصصة 

مات اإلنسانية للدفع بأجندته. نت استعمال المنظَّ لتلك المناطق، باإلضافة إلى تكتيكات أخرى تضمَّ

مه بعملية وصول المساعدات اإلنسانّية إلجبار المناطق الخاضعة  النظام السوري استغلَّ تحكُّ  ال يخفى -أيًضا- أنَّ 
معة، بمساعدة حلفاء النظام من الروس  لسيطرة المعارضة على التسليم من خالل "اتفاقيات المصالحة" سيئة ِالسُّ

واإليرانيين.
لقد قامت روسيا بتطبيق سياسة األرض المحروقة ضد المناطق المدنية بالتزامن مع سياسة التجويع الممنهجة ضد 
هذه المناطق المحاصرة؛ ليتم بعدها عرض المساعدات اإلنسانية وفك الحصار مقابل خضوع هذه المناطق لسيطرة 

النظام وقبولها بـ "اتفاقيات المصالحة".

وفًقا لكلٍّ من مؤيد الُبنيِّ وماكسويل غاردينر من مركز التحليل والبحوث العملياتية، وكذلك المبعوث األمريكي 
األسبق جيمس جيفري: 1

بتقديم  والوعود  كثيرة،  المصالحة  إجراءات  في  أساسي  كعنصر  اإلنسانية  بالمساعدات  التالعب  على  األمثلة   "
وجنوب  وسط  في  المحلية  المصالحة  التفاقيات  صريحة  كانت  ما  وكثيًرا  ضمنية  أبعاًدا  كانت  إنسانية  مساعدات 
شروط  توقيع  بعد  مباشرة  أيام  أو  أسابيع  بعد  المتحدة  األمم  مساعدات  قوافل  تصل  ما  عادة  فعليا،  سوريا. 
المصالحات، ومن األمثلة الواضحة على ذلك: داريا، التل, الغوطة الشرقية، وحاالت في ريف حمص الشمالي، فعلى 
سبيل المثال: خالل لقاءات في األيام األخيرة العصيبة لحصار داريا صرح أعضاء من المجلس المحليِّ لدارّيا أن موظفين 
على  تنص  التي  المصالحة  باتفاقية  مرتبطة  المتحدة  األمم  مساعدات  قوافل  أن  لهم  شرحوا  المتحدة  األمم  من 
استسالم الفصائل المحلية المسلحة، إنَّ صانعي القرار في نيويورك وواشنطن وبرلين وعواصم أخرى يدركون تماما 

هذه الحقيقة."

هذه الحقيقة الصارخة والطبيعة القاسية والطريقة الخانقة لسياسة النظام السوري في إيصال المساعدات اإلنسانية 
هي قضية مركزية في النقاشات في مجلس األمن حول إيصال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود إلى ماليين النازحين 
2020م حيث قامت روسيا باستعمال حق النقض "الفيتو"  السوريين في شمال سوريا، وكان آخرها في شهر تموز 
إيصال  خاللها  من  يتم  التي  الحدودّية  المعابر  عدد  تقليص  على  منهجيٍّ  بشكٍل  وإجباره  المجلس  قرار  لخطف 

المساعدات اإلنسانية لحوالي أربعة ماليين سوريٍّ مكتظين في محافظتي إدلب وحلب.
تِصرُّ روسيا على أْن يتمَّ تسليم المساعدات اإلنسانية عن طريق دمشق لتمنَح النظام السوريَّ السيطرة الكاملة على 
الخضوع  المعارضة في شمال غرب سوريا على  آخر منطقة تحت سيطرة  إجبار  اإلنسانية بهدف  المساعدات  تدفق 
واالستسالم، بينما يزيد النظام من أرباحه من خالل الفساد المرتبط بعملية توزيع المساعدات اإلنسانية واالستيالء 

عليها.

1   https://bit.ly/3wIXpQd
" يجب أن يكون تسليح دمشق للمساعدات اإلنسانية هو محور نقاش األمم المتحدة بشأن الحل العابر للحدود

الملخص التنفيذي



مات اإلنسانية  يقوم هذا التقرير بفحص اآللّيات والطرق التي يستعملها النظام السوري للسيطرة على عمل المنظَّ
مات السورية التي عادة ما يتمُّ تشكيلها من  مات األممية والدولية، وكذلك المنظَّ وتوجيهها، بما في ذلك المنظَّ
قبل مؤسسات النظام ووكالئه. يستند التقرير على خمٍس وأربعين مقابلًة مع مدراء وموظفين من تسٍع وعشرين 

منظمًة تعمل في مناطق سيطرة نظام األسد في سوريا.
ماِت  ين، وكلهم يعمل في منظَّ غالبية المشاركين في المقابالت هم سوريون، باإلضافة إلى بعض العاملين الدْوليِّ

ماِت إغاثٍة ومجتمٍع مدنيٍّ سورّية. ماٍت ُأممّية، ومنظَّ إغاثٍة دْولّية، ومنظَّ

في غالبية الحاالت كان الحافُز األساسيُّ للمشاركين في االستبيان تغييَر الوضع الراهن في المنظمات اإلنسانية، حيث 
هذه  عمل  بطريقة  بالتدخل  حاسمًة-  تكون  دائًما  -ولكن  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطرق  السوري  النظام  يقوم 

هة ضد الشعب السورّي. مات، وتحويلهم إلى سالٍح آخر في ترسانة األسلحة الموجَّ المنظَّ

ُل النظاِم السوريِّ بين التأثير المباشر في توزيع المساعدات اإلنسانية، وتحديد األطراف التي ستستفيد  يتفاوت تدخُّ
النظام في مناصب  المنظمات، وتعيين شخصيات قريبة من  التي تقوم بها  المتعددة  المشاريع  أو لن تستفيد من 
مات ومراقبة عملها، وبين االستيالء بشكل مباشر على المساعدات اإلنسانية لصالح القوات  حّساسة للتأثير في المنظَّ
العسكرّية للنظام وميليشياته -أحياًنا- بكمياٍت تفوق تلك التي يتم تحويلها إلى المستفيدين المقصودين من هذه 
مات اإلنسانية؛ سواًء الدْولّية أو السورّية، حيث  ِل منتشٌر بين كل أنواع المنظَّ ل هذا النوع من التدخُّ المساعدات، وتقبُّ

نشأ نوٌع من التعايش والعالقة التكافلية الخطيرة بين هذه المنظمات ومؤسسات النظام السوري.

النظاَم السوريَّ بنفسه مشارٌك في تشكيل الكثير من  أنَّ  أخيًرا؛ َيعتِقد بقوٍة غالبيُة المشاركين في هذا االستبيان 
المجتمع  عن  مستقلة  ساٍت  كمؤسَّ السياسيِّ  المسار  في  الحقٍة  مراحَل  في  تشارك  التي  المدنيِّ  المجتمع  مات  منظَّ

المدنيِّ السورّي.

يجب أْن تساهَم هذه المخرجات في ترشيد سياسات أهم األطراف المانحة للمساعدات اإلنسانية في سوريا، بشكٍل 
تدقيٍق مستقّلٍة وموضوعّيٍة  أن تكون هناك عملية  األوروبي، ويجب  األمريكية واالتحاد  المتحدة  الواليات  أساسيٍّ 
لمنع  األرض؛  على  تعمل  التي  والسورّية  والدْولّية  اُألممّية  مات  المنظَّ قبل  من  المالّية  مواردهم  توظيف  لكيفية 

ِل من قبل النظام السوريِّ لتعزيز أجندته القمعّية واإلجرامّية. التالعب بالمساعدات اإلنسانية والتدخُّ

يجب أن ُتثرَي هذه المخرجاٌت المحادثاِت حول كيفية إنهاء ابتزاز روسيا في مجلس األمن لقضية معابر المساعدات، 
وتبنَي مقارباٍت بديلٍة لضمان وصول المساعدات اإلنسانّية بطريقٍة قانونّيٍة إلى السوريين دون الحاجة إلى موافقة 

ِل النظام السورّي. مجلس األمن أو تدخُّ

يجب أْن تحصل مراجعٌة شاملٌة لسياساِت وممارساِت المنظماِت اُألممّية المنخرطة في توزيع المساعدات اإلنسانية 
ين بناٍء على حلٍّ سياسيٍّ  رين السوريِّ في سوريا قبل وضع أيِّ خطٍط لترتيب العودة اآلمنة والطوعّية والكريمة للمهجَّ
المبادئ  مع  ينسجم  بشكٍل  اإلنسانيِّ  الدعم  عمليات  سير  ضماُن  ا  جدًّ الضروريِّ  ومن  صلبة،  دْولّيٍة  بضماناٍت  شامٍل 
ين منسجمًة مع مبادئ  إنقاذ حياة السوريِّ التي تهدف لما هو أبعد من مجرد  اإلنسانية، وأْن تكون جميع الجهود 

ومعاّيير عام 2018م لألمم المتحدة بما يخصُّ المساعدات في سوريا.
ا  هذا األمر سيتطلب بشكٍل مستعَجٍل رفَع مستوى التركيز على الحوار بين األمم المتحدة والدول المانحة القائِم حاليًّ
ِد من أنَّ المنظماِت اُألممّيَة التي تعمل داخل سوريا تحترم الخطوط الحمراء المعرفة من  على مستوى اإلقليم للتأكُّ
قبل المانحين والمعايير العملّياتّية األساسّية، على وجه الخصوص في مناطق سيطرة النظام، ومن ناحية أخرى يجب 
على الفريق المحليِّ لألمم المتحدة في سوريا من جهة واألطراف المانحة من جهة أخرى أن يأخذوا على محمل الجد 
مة في هذا  في نقاشهم األدلة والتوصيات التي يتمُّ تقديمها من قبل أصحاب المصالح الخارجية، كالمعلومات المقدَّ

التقرير.

إلى  اإلنسانية  للمساعدات  السوري  النظام  التقرير وتحويَل  توصيفها في هذا  يتمُّ  التي  والممارساِت  السياساِت  إنَّ 
مات المجتمع المدنيِّ كلها أموٌر ال يجب أْن يتمَّ تطبيعها والقبوُل بها إذا كان هناك أي  سالح وسيطرَته على منظَّ

جدّية في اإلبقاء على األمل في تحقيق حلٍّ سياسيٍّ واستقراٍر على المدى البعيد.
في نهاية األمر ال ُبدَّ أْن تكون هناك مساءلٌة حول الفساد وتوظيف أموال المساعدات اإلنسانية لدعم اقتصاد الحرب 

من قبل النظام، وهذا التقرير يهدف إلى المساهمة في إحداث هذه التغييرات.
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د أربعة أخماس؛ أي (81%) من المشاركين في االستبيان بناًء على مالحظاتهم وانخراطهم المباشر  أكَّ
ماتهم بشكٍل أساسيٍّ وفق إحدى الطرق  ل في عمل منظَّ ن النظام السوريَّ يقوم بالتدخُّ في العمل أَّ

التالية:
مات. - تحديد من يستفيد ومن ال يستفيد من هذه المنظَّ

مات. - تعيين مدراء وموظفين في المنظَّ
مات إلى جهاٍت عسكرّيٍة وأجهزٍة أمنّية. - تحويل المساعدات وفوائد عمل المنظَّ

(77%) أنَّ "إشراف المؤسسات الحكومية على  د أكثر من ثالثة أرباع المشاركين في الدراسة؛ أي  أكَّ
مة، في حين ذكَر أكثر من ربع المشاركين؛ أي  ل في عمل المنظَّ عمل المنظمة" هو أهم مصادر التدخُّ
ل في عملهم بشكل مباشر، بينما  بالتدخُّ (27%) أن أطراف عسكرية غير رسمية (ميليشيات) قامت 

أشار (23%) من المشاركين إلى التدخل المباشر في عملهم من أطراٍف عسكرّيٍة حكومّيٍة رسمّية.

ٍل من قبل النظام  أشار الغالبية الكبرى من المشاركين في االستبيان إلى أنهم دائما يتقبلون أيَّ تدخُّ
السوري، بينما فقط (19%) أكدوا أنهم كانوا يرفضون هذا التدخل.

ل المباشر أو غير المباشر من قبل النظام السوري قد تكون له عواقب قاسية تتراوح من  إنَّ رفض التدخُّ
الغاء رخصة المنظمة إلى إنهاء مشاريع بعينها أو خسارة الوظيفة.

بسبب  ذلك  يفعلون  النظام  تدخل  لون  يتقبَّ ممن   (%95) أْي  االستبيان؛  في  المشاركين  كل  تقريبا 
يخشون  و(%19)  المضايقات،  أو  االعتقال  من  يخافون   (%38) بينما  وظيفتهم،  خسارة  من  خوفهم 

التهديدات الشخصية المباشرة ضدهم.

مات اإلنسانية الدْولّية  حوالي (58%) من المشاركين في االستبيان وصفوا مستويات الفساد في المنظَّ
بينما  ا،  جدًّ والعالية  المتوسطِة  بين  تتراوح  بأنها  النظام  سيطرة  مناطق  في  تعمل  التي  ّية  والمحلِّ

ا. وصفها (42%) من المشاركين بأنها منخفضٌة أو منخفضٌة جدًّ

نٍة من الفساد حتى  مات اإلنسانّية الدْولّية واُألممّية على قبول مستوياٍت معيَّ يتمُّ غالًبا إجباُر المنظَّ
المنظمات  غالبية  بينما  السوري،  النظام  قبل  من  المالحقة  وتتجنب  عملها  متابعة  من  تتمكن 
المحلية يتمُّ إنشاؤها من قبل شخصّياٍت قريبٍة من النظام كوسيلٍة للحصول على موارَد مالّيٍة، في حين 

مات الدْولّية. تقوم جهاٌت قريبٌة من النظام بالضغط عليهم لبناء شراكات مع المنظَّ

صة  إن مايقارب (44%) من المشاركين يعتقدون أن أكثر من (25%) من المساعدات اإلنسانّية المخصَّ
لمناطق سيطرة النظام السوري يتمُّ تحويلها إلى أطراٍف عسكرّيٍة وميليشيات، بينما يعتقد (%16) 

من المشاركين أن النسبة الحقيقية هي أعلى من ذلك؛ أْي (من 50 إلى 75%) من المساعدات.

النظام في  بٍة من  يتمُّ تعيين أقرباء شخصيات مرتبطة بالنظام السوريِّ باإلضافة إلى شخصّياٍت مقرَّ
في  ساهمت  التي  والجهات  النظام  إلى  التقارير  ورفع  المراقبة  بهدف  اإلنسانّية  مات  المنظَّ غالبية 

توظيفهم عن نشاطاِت المنظمة وعن الموظفين فيها.

ْت مقابلتهم في هذا التقرير؛ أْي (65%) يعتقدون أن النظام السوريَّ كانت له يٌد  تقريًبا ثلثي من تمَّ
مات المجتمع المدنيِّ بهدف استعمالهم كواجهٍة مستقّلٍة لتمثيل  في تأسيس عدٍد كبيٍر من منظَّ

المجتمع المدنيِّ في المسار السياسّي.

04

المخرجات األساسية

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



مات اإلنسانية  يقوم هذا التقرير بفحص اآللّيات والطرق التي يستعملها النظام السوري للسيطرة على عمل المنظَّ
مات السورية التي عادة ما يتمُّ تشكيلها من  مات األممية والدولية، وكذلك المنظَّ وتوجيهها، بما في ذلك المنظَّ
قبل مؤسسات النظام ووكالئه. يستند التقرير على خمٍس وأربعين مقابلًة مع مدراء وموظفين من تسٍع وعشرين 

منظمًة تعمل في مناطق سيطرة نظام األسد في سوريا.
ماِت  ين، وكلهم يعمل في منظَّ غالبية المشاركين في المقابالت هم سوريون، باإلضافة إلى بعض العاملين الدْوليِّ

ماِت إغاثٍة ومجتمٍع مدنيٍّ سورّية. ماٍت ُأممّية، ومنظَّ إغاثٍة دْولّية، ومنظَّ

في غالبية الحاالت كان الحافُز األساسيُّ للمشاركين في االستبيان تغييَر الوضع الراهن في المنظمات اإلنسانية، حيث 
هذه  عمل  بطريقة  بالتدخل  حاسمًة-  تكون  دائًما  -ولكن  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطرق  السوري  النظام  يقوم 

هة ضد الشعب السورّي. مات، وتحويلهم إلى سالٍح آخر في ترسانة األسلحة الموجَّ المنظَّ

ُل النظاِم السوريِّ بين التأثير المباشر في توزيع المساعدات اإلنسانية، وتحديد األطراف التي ستستفيد  يتفاوت تدخُّ
النظام في مناصب  المنظمات، وتعيين شخصيات قريبة من  التي تقوم بها  المتعددة  المشاريع  أو لن تستفيد من 
مات ومراقبة عملها، وبين االستيالء بشكل مباشر على المساعدات اإلنسانية لصالح القوات  حّساسة للتأثير في المنظَّ
العسكرّية للنظام وميليشياته -أحياًنا- بكمياٍت تفوق تلك التي يتم تحويلها إلى المستفيدين المقصودين من هذه 
مات اإلنسانية؛ سواًء الدْولّية أو السورّية، حيث  ِل منتشٌر بين كل أنواع المنظَّ ل هذا النوع من التدخُّ المساعدات، وتقبُّ

نشأ نوٌع من التعايش والعالقة التكافلية الخطيرة بين هذه المنظمات ومؤسسات النظام السوري.

النظاَم السوريَّ بنفسه مشارٌك في تشكيل الكثير من  أنَّ  أخيًرا؛ َيعتِقد بقوٍة غالبيُة المشاركين في هذا االستبيان 
المجتمع  عن  مستقلة  ساٍت  كمؤسَّ السياسيِّ  المسار  في  الحقٍة  مراحَل  في  تشارك  التي  المدنيِّ  المجتمع  مات  منظَّ

المدنيِّ السورّي.

يجب أْن تساهَم هذه المخرجات في ترشيد سياسات أهم األطراف المانحة للمساعدات اإلنسانية في سوريا، بشكٍل 
تدقيٍق مستقّلٍة وموضوعّيٍة  أن تكون هناك عملية  األوروبي، ويجب  األمريكية واالتحاد  المتحدة  الواليات  أساسيٍّ 
لمنع  األرض؛  على  تعمل  التي  والسورّية  والدْولّية  اُألممّية  مات  المنظَّ قبل  من  المالّية  مواردهم  توظيف  لكيفية 

ِل من قبل النظام السوريِّ لتعزيز أجندته القمعّية واإلجرامّية. التالعب بالمساعدات اإلنسانية والتدخُّ

يجب أن ُتثرَي هذه المخرجاٌت المحادثاِت حول كيفية إنهاء ابتزاز روسيا في مجلس األمن لقضية معابر المساعدات، 
وتبنَي مقارباٍت بديلٍة لضمان وصول المساعدات اإلنسانّية بطريقٍة قانونّيٍة إلى السوريين دون الحاجة إلى موافقة 

ِل النظام السورّي. مجلس األمن أو تدخُّ

يجب أْن تحصل مراجعٌة شاملٌة لسياساِت وممارساِت المنظماِت اُألممّية المنخرطة في توزيع المساعدات اإلنسانية 
ين بناٍء على حلٍّ سياسيٍّ  رين السوريِّ في سوريا قبل وضع أيِّ خطٍط لترتيب العودة اآلمنة والطوعّية والكريمة للمهجَّ
المبادئ  مع  ينسجم  بشكٍل  اإلنسانيِّ  الدعم  عمليات  سير  ضماُن  ا  جدًّ الضروريِّ  ومن  صلبة،  دْولّيٍة  بضماناٍت  شامٍل 
ين منسجمًة مع مبادئ  إنقاذ حياة السوريِّ التي تهدف لما هو أبعد من مجرد  اإلنسانية، وأْن تكون جميع الجهود 

ومعاّيير عام 2018م لألمم المتحدة بما يخصُّ المساعدات في سوريا.
ا  هذا األمر سيتطلب بشكٍل مستعَجٍل رفَع مستوى التركيز على الحوار بين األمم المتحدة والدول المانحة القائِم حاليًّ
ِد من أنَّ المنظماِت اُألممّيَة التي تعمل داخل سوريا تحترم الخطوط الحمراء المعرفة من  على مستوى اإلقليم للتأكُّ
قبل المانحين والمعايير العملّياتّية األساسّية، على وجه الخصوص في مناطق سيطرة النظام، ومن ناحية أخرى يجب 
على الفريق المحليِّ لألمم المتحدة في سوريا من جهة واألطراف المانحة من جهة أخرى أن يأخذوا على محمل الجد 
مة في هذا  في نقاشهم األدلة والتوصيات التي يتمُّ تقديمها من قبل أصحاب المصالح الخارجية، كالمعلومات المقدَّ

التقرير.

إلى  اإلنسانية  للمساعدات  السوري  النظام  التقرير وتحويَل  توصيفها في هذا  يتمُّ  التي  والممارساِت  السياساِت  إنَّ 
مات المجتمع المدنيِّ كلها أموٌر ال يجب أْن يتمَّ تطبيعها والقبوُل بها إذا كان هناك أي  سالح وسيطرَته على منظَّ

جدّية في اإلبقاء على األمل في تحقيق حلٍّ سياسيٍّ واستقراٍر على المدى البعيد.
في نهاية األمر ال ُبدَّ أْن تكون هناك مساءلٌة حول الفساد وتوظيف أموال المساعدات اإلنسانية لدعم اقتصاد الحرب 

من قبل النظام، وهذا التقرير يهدف إلى المساهمة في إحداث هذه التغييرات.

أهمية البحث
إلى  واستنادا  النظام  سيطرة  مناطق  في  اإلنسانية  المنظمات  لداخل  ومتميز  خاص  وصول  على  بناء 
معلومات داخلية، يقوم هذا التقرير بفحص عن كثب سلوك المنظمات اإلنسانية في مناطق سيطرة 
النظام وتأثير عملهم على المجتمع السوري. تضمن البحث مقابالت مع موظفين في أهم المنظمات 
المنظمات  من  موظفين  وكذلك  السوري،  النظام  سيطرة  مناطق  في  تعمل  التي  والدولية  األممية 

المحلية السورية، ولكن لم يتم ذكر هذه المنظمات باالسم الصريح بسبب الظروف األمنية.

المجتمع  التدخل في عمل كل من منظمات  السوري والدوافع لهذا  النظام  إن فهم مستويات تدخل 
المدني، والمنظمات غير الحكومية المحلية، والمنظمات الدولية وحتى األممية التي تعمل في مناطق 
سيطرة النظام السوري هو أمر في غاية األهمية ونادرا ما يتم التطرق له أو بحثه، ولذلك قامت الرابطة 

السورية لكرامة المواطن كتيار شعبي بهذه الدراسة.

المدني  المجتمع  ومبادرات  االجتماعي  الحراك  كبيرة  وبقوة  المواطن  لكرامة  السورية  الرابطة  تؤيد 
من  النوع  لهذا  أن  وتعتبر  معيشتهم،  وسبل  حقوقهم  وحماية  المدنيين  وخدمة  لتمكين  كوسيلة 
النشاطية المدعومة من أطراف محلية ودولية دور محوري في تشكيل وبناء ثقافة اجتماعية وسياسية 

جديدة في سوريا ومستقبل واعد لكل البلد.

لهذه  يصل  الذي  الدعم  في  بالتحكم  السوري  بالنظام  مرتبطة  أطراف  قيام  لمنع  الرابطة  تسعى 
المنظمات واستعماله ألهداف سياسية وإلحداث المزيد من األذى والضرر للشعب السوري. من الضرورة 
بمكان أال تصل المساعدات اإلنسانية إلى األطراف المستبدة أو التي ترتكب انتهاكات ممنهجة لحقوق 

اإلنسان في سوريا.

نعتقد أن هذه الدراسة هامة جدا وتوقيتها مالئم لألسباب التالية:

05

عائدين  (نازحين،  النظام  سيطرة  مناطق  في  السوريين  من  واسعة  شريحة  وكرامة  معيشة  تعتمد 
ومقيمين) إلى درجة كبيرة على العمل الذي تقوم به المنظمات التي تقوم هذه الدراسة بتناولها، وال 

سيما وسط الوضع االقتصادي والمالي المتردي في سوريا.

تساهم هذه الدراسة في كشف الفساد في المنظمات الدولية واألممية في مناطق سيطرة النظام وهذا 
هام جدا بحد ذاته، ولكنه أيضا يساعد األطراف المانحة والدول الداعمة لوضع سياسات وممارسات أكثر 

فعالية لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الذين يحتاجون هذه المساعدات أكثر من أي طرف أخر.

أخرى، وفهم مستويات  السوري من جهة  والنظام  المنظمات من جهة  بين هذه  العالقة  استكشاف 
النظام  خطاب  وترويج  دعم  في  المنظمات  هذه  تلعبه  الذي  والدور  المنظمات،  على  للنظام  التأثير 
وأجندته هام جدا لمساعدة صناع السياسات في فهم االحتياجات الحقيقية للمجتمع السوري بعيدا عن 

أي تسييس لهذه المطالب.
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المنهجية
وعشرين  تسٍع  من  موظًفا  وأربعين  خمسًة  شمل  استبياٍن  نتائِج  تحليِل  على  التقريُر  هذا  يعمُل 
مع  االستبياُن  هذا  ُأجِرَي  حيُث  السورّي،  النظاِم  سيطرِة  مناطِق  في  مختلفًة  إنسانيًة  منظمًة 

المستجيبين السوريين وغير السوريين.

ا أو من خالِل وسائِل التواصِل الخاّصِة  تمَّ التواصُل مع المشاركيَن في مقابالٍت مباِشرٍة؛ إما شخصيًّ
بسبِب ظروِف (كوفيد – 19) 

تمَّ اختياُر المنظماِت للمشاركِة في االستبياِن بناًء على المعايير التالية

والمنظمات  اإلغاثة  منظمات  وسياسات  عمليات  في  السوري  النظام  لدور  شامل  فهم  لبناء 
اإلنسانية العاملة في البالد ، استهدفِت الدراسُة مجموعًة متنوعًة من المنظمات (الشكل 1).

ين  الدْوليِّ والمانحين  المتحدة  األمم  من  دعًما  االستطالُع  شملها  التي  يُة  المحلِّ المنظماُت  تتلقى 
لتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات في سوريا.

المنهجية
وعشرين  تسٍع  من  موظًفا  وأربعين  خمسًة  شمل  استبياٍن  نتائِج  تحليِل  على  التقريُر  هذا  يعمُل 
مع  االستبياُن  هذا  ُأجِرَي  حيُث  السورّي،  النظاِم  سيطرِة  مناطِق  في  مختلفًة  إنسانيًة  منظمًة 

المستجيبين السوريين وغير السوريين.

ا أو من خالِل وسائِل التواصِل الخاّصِة  تمَّ التواصُل مع المشاركيَن في مقابالٍت مباِشرٍة؛ إما شخصيًّ
بسبِب ظروِف (كوفيد – 19) 

تمَّ اختياُر المنظماِت للمشاركِة في االستبياِن بناًء على المعايير التالية

والمنظمات  اإلغاثة  منظمات  وسياسات  عمليات  في  السوري  النظام  لدور  شامل  فهم  لبناء 
اإلنسانية العاملة في البالد ، استهدفِت الدراسُة مجموعًة متنوعًة من المنظمات (الشكل 1).

ين  الدْوليِّ والمانحين  المتحدة  األمم  من  دعًما  االستطالُع  شملها  التي  يُة  المحلِّ المنظماُت  تتلقى 
لتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات في سوريا.

التواجد والتأثير: استهَدَف المسُح المنظماِت ذات التأثير األكبر والفاعلية األهم في مجالها.

عدد سنوات العمل: ُأعطَيِت األفضليُة للمنظماِت التي عملْت منذ عام 2011؛ وحدد شرط خمَس 
سنواٍت على األقّل.

مة مع النظام السوري. وجود صالت واضحة للمنظَّ

مات منّظمات األمم المتحدة: 11% أي: خمس منظَّ
مة مات الدولية: 33% أي: خمس عشرة منظَّ المنظَّ

مة مات المحلية: 56% أي: خمٌس وعشرون منظَّ المنظَّ

33%

11%

مات  أنواُع المنظَّ
المشمولِة في 

الدراسة
56%

منظمات محلية منظمات دولية منظمات األمم المتحدة

مات المشمولِة في الدراسةالشكل - 01 أنواُع المنظَّ
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تعمل هذه المنظمات في قطاعات مختلفة من مجاالت العمل اإلنسانّي، وتشمل معظم المجاالت 
التالية:

•األمن الغذائي.
•الصحة.

•  البنية التحتّية للخدمات.
ر. •  التعافي المبكِّ

•التعليم.
• دعم الصحة النفسية والعقلية.

• بناء القدرات.

عِمل المشاركون في االستطالع خالل فتراٍت زمنيٍة مختلفٍة بين عامي 2011م ومنتصف 2021م. 
ترِك  على  المشاركين  بعُض  ُأجِبر  التقرير  بهذا  الخاصة  والبيانات  المعلومات  جمع  فترة  أثناء 
ر آخرون ترك وظائفهم والعمل في المجال اإلنساني بمياديَن مختلفة، وما يزال  وظائفهم ؛ بينما قرَّ

آخرون يعملون في نفس المنظمات.

تمَّ اتخاُذ تدابيَر خاصٍة في كلِّ مرحلٍة من مراحل الدراسة والمقابالت بسبب التهديدات األمنية ، بما 
في ذلك مرحلة تصميم العينة وعملية اختيار المشاركين والمنظمات والتواصالت مع المشاركين.

ُعرضة  األكثُر  ألنهم  منهم؛  المحليَة  خاصًة  والمنظمات،  المشاركين  جميع  أسماء  إخفاء  تم 
لالستهداف من قبل النظام.

أعطى جميُع المشاركين موافقتهم الموّقعة بعد شرٍح كامٍل لمخاِطر وآثاِر المشاركة في الدراسة، 
باإلضافة إلى التدابير التي اتخذتها الرابطة السورية لكرامة المواطن بهذا الخصوص. 

اإلناث   مشاركة  بلغت  حيث  المشاركين،  إجمالي  من  الجنسين  بين  متوازنة  عينة  الدراسة  شملت 
 . %40

40%

نسب 
المشاركين 

حسب الجنس 
60%

ذكر أنثى
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نسب المشاركين حسب الجنس الشكل - 02

كيف يحول النظام السوري
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تم تقسيم الفئات العمرية للمشاركين إلى مجموعتين (الشكل 3)
الفئة العمرية األولى: 26 – 42 سنة  %71 

الفئة العمرية الثانية : 43 – 60 سنة  %29 

هذه  ألن  منظماتهم؛  داخل  للمشاركين  اإلدارية  للمستويات  وفًقا  االستبيان  أسئلة  تصميم  تم 
المستويات الوظيفية المختلفة ُتتيح للمشاركين االختالف في :

ما يقارب ثالثة أرباع المشاركين (71%) عملوا بمناصَب إدارية، وكان الباقون موظفين عاديين؛ أي: 
مناصب غير إدارية (الشكل 4).

العشرة  السنوات  وأحداث  السوري  النظام  من  المشاركين  مواقف  تصنيف  الصعب  من  كان 
الماضية، ومع ذلك فإن شهاداتهم وإجاباتهم تعكس مجموعًة متنوعًة من االنتماءات السياسية. 

الوصول إلى المعلومات. 
الوعي بالعالقات واالنخراط مع النظام السوري.
المعرفة التقنية آلليات العمل وإدارة المشاريع. 

29%

الفئات العمرية 
للمشاركين 71%

26-42 43 - 60

29%

المناصب 
الوظيفية 
للمشاركين

71%

منصب إداري موظف
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الفئات العمرية للمشاركين الشكل - 03

المناصب الوظيفية للمشاركينالشكل - 04

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



مدى تدخل النظام السوري في عمل المنظمات:
َد %81  تم طرح األسئلة في األقسام التالية على المناصب اإلدارية ضمن عينة المشاركين؛ حيث أكَّ

أن النظام يتدخل بشكل مباشر في عمل منظمتهم بناًء على مالحظاتهم وتجاربهم المباشرة. 

تتوافق الردود على هذا السؤال مع طبيعة 
بأيِّ  يتعلق  فيما  للنظام  العامة  التدخل 
وعلى  سوريا،  في  تعمُل  منظمٍة  أو  نشاٍط 
من  العظمى  الغالبية  أنَّ  من  الرغم 
تعمل  الدراسة ال  المشاركة في  المنظمات 
أنَّ  إال  الحّساّسة  األمنّية  القطاعات  في 

النسبة تجاوزِت التوقعات. 

مختلفًة  نظٍر  وجهاِت  المشاركون  أظهر 
حول كيفّية تفسير هذا التدخل:

19%

تدخل النظام 
السوري 

81%

نعم ال

09

مات ؟" ل من النظام في عمل المنظَّ مالحظة: يشير الشكل إلى إجابات المشاركين على سؤال: "هل هناك تدخُّ

"في منظمتي ال يمكنني القول أن أطراف حكومية 
االداريين  تعيين  في  مباشرة  بالتدخل  تقوم 
المنظمة   في  االدارية  الفئة  ولكن  والموظفين  
يخدم   بما  التعيين  في  خاصة  توجهات  لديها 

مصالحها وتحالفاتها مع الجهات الحكومية"
سامر - منظمة إنسانية سورّية - إداري

علي - منظمة إنسانية سورّية - إداري

"تدخل الجهات الحكومية هو نوع من الشراكة وليس تدخل فالمنظمة تعتبر جهة حكومية تابعة 
انها فعليًا اقوى من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  للسيدة االولى وليست جهة مستقلة كما 

ومسيطرة على عدد كبير من المنظمات وعملها في المنطقة"

تدخل النظام السوري  الشكل - 05

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



لعل االنطباع األبرز الذي حصلنا عليه من االستبيان والمحادثات مع المشاركين هو أن العالقة بين 
يتعدى  بل  النظام؛  التدخل من قبل  تتجاوز حدَّ  اإلنسانية  مات والوكاالت  السوريِّ والمنظَّ النظام 
م النظام  ذلك إلى وجود عالقة تشاركية وتبعية مباشرة وغير مباشرة في حاالت معينة، حيث يتحكَّ
لهذه  الحمراء"  "الخطوط  ُد  ويحدِّ القرار  صنع  عملية  في  مختلفٍة  وتنظيماٍت  أشخاٍص  خالل  من 

المنظمات، كما يبرز دوره في التأثيرالحاسم على اختياروتحديد المستفيدين.

10

ساندي - منظمة إنسانية سورّية - إداري

دارين
منظمة إنسانية سورّية - إداري

تأخذ جميع  الوقت حيث  بنفس  السورية  للحكومة  وتابعة  يعتبر جهة مستقلة  األحمر هو  "الهالل 
األوامر والقرارات بالتشاور مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة الداخلية واحيانًا وزارة الدفاع 
االنساني  الذراع  وتعتبر  ومشاريعها  عملها  ومناطق  المنظمة  به  تقوم  الذي  التدخل  نوع  حسب 

للحكومة السورية"

تعليمية  مشاريع  على  "نعمل 
جدًا  وقليلة  سالم  وبناء  وثقافية 
المشاريع الخدمية او التي يتم فيها 
تكون  واغلبها  مساعدات  توزيع 
تبرعات والسبب في اختيارنا العمل 
عدم  هو  فقط  المجال  هذا  ضمن 
من  واالستغالل  لالبتزاز  التعرض 
لنا  رخصت  التي  الشؤون  وزارة  قبل 
العمل في المنطقة بعد رحلة عذاب 
السنة  قرابة  استمرت  ومعامالت 
ونصف ودفعت الكثير من الرشاوى 
الحصول  من  التمكن  والهدايا 
ممارسة  في  حقي  على  مؤخرًا 

العمل في هذه المؤسسة"

وامنية  سياسية  ارتباطات  لديه  الجمعية  ادارة  مجلس  "ان 
التي  للسياسات  باالضافة  نفوذ  ذات  مدنية  شخصيات  ومع 
السابق  من  طرف  اي  تستدعي   ال  عملهم  في  يتبعونها 

ذكرهم للتدخل"

مع  الحال  وحدة  من  نوع  "يوجد 
الحكومة وليس تدخل"

المنظمة  في  يوجد  تدخل  وليس  العمل  في  تداخل  "هو 
الشؤون  ولوزارة  االمنية  لألفرع  تابع  كامل  امني  مكتب 
والموظفين  والمشاريع  العمل  سير  كامل  على  ومطلع 

وجميع التفاصيل"

"لم يحدث عملية تدخل في عمل الجمعية ألنها من األساس 
مبنية على التحالف والتوافق مع الجهات الحكومية واألفرع 
بتقديم  وتقوم  القائم  للنظام  سياسيًا  وداعمة  األمنية 

المساعدات للميليشيات وعوائلهم."

أحمد - منظمة إنسانية سورّية - إداري

لجين - منظمة إنسانية سورّية - إداريةماهر - منظمة إنسانية سورّية - إداري

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



تحديد قوائم المستفيدين ومن يتمُّ استثنائه واستبعاده.
مات وإدارييها، وحتى الموظفين.  تعيينات رؤساء هذه المنظَّ

توجيه المساعدات واالمتيازات للهيئات العسكرية واألمنية وأفرادها.
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"احيانًا وخالل عملية توزيع المساعدات في بعض المناطق التي عادت حديثًا لسيطرة الحكومة السورية 
مثل مناطق برزة وجوبر وغيرها تتدخل الميليشيات المتواجدة هناك في عملية توزيع المساعدات  على 

االهالي و يأخذون حصص من هذه المساعدات بمقابل السماح للفريق باالستمرار في عمله"

"من خالل فرض وجود كوادر الهالل األحمر في 
المتعلقة  المشاريع  او  التوزيع  عمليات  كل 
تدخل  ذاته  بحد  تأهيل.وهذا  او  اعمار  باعادة 

سافر وغير مقبول من قبل النظام"

القرار  واصحاب  الدولة  في  المتنفذين  "يقوم 
والجهات االمنيه بالتدخل في عمل المنظمات من 
وكذلك  معينة  جهات  نحو  الدعم  توجيه  أجل 

توظيف اشخاص يتبعون لهذه الجهات"

م بشكٍل شبه كامٍل في كيفّية  ُتظِهر إجاباُت المشاركين أنَّ النظام السوري يصبُّ ُجلَّ اهتمامه في التحكُّ
مات من ناحية اتخاذ القرارات وتحديد المستفيدين من الخدمات والمساعدات (الشكل 6)  عمل المنظَّ

مات ضمن المجاالت التالية: ص أهمُّ التدخالِت في عمل المنظَّ تتلخَّ

أنماط التدخل

58%

58%

58%

50%

50%

42%

 منع شرائح معينة من االستفادة

تحديد قوائم المستفيدين

 تعيينات الموظفين

توجيه المساعدات لجهات عسكرية

 تعيينات المدراء

أخرى

أنماط التدخل في عمل المنظماتالشكل - 06

علي - منظمة إنسانية سورّية - إداري

صائب - منظمة إنسانية سورّية - إدارينادين - منظمة إنسانية سورّية - إدارية

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



وتعمل  مستقلة  أنها  تظهر  أخرى  مات  منظَّ مع  شراكات  فرض  عبر  التدخل  من  آخر  جانب  برز  كما 
كمنظمات مجتمع مدني؛ لكنها في الواقع مرتبطٌة وتابعٌة للنظام، حيث يسعى من خالل هذا النوع من 
م بها؛ للتأكد من أنها  التدخل إلى السيطرة بشكل كامل على مؤسسات المجتمع المدني وهيئاته والتحكُّ

تخدم وتتماشى مع سياسات وأهداف النظام.

ا للغاية حول دور الهالل األحمر العربي السوري؛ حيث يتمُّ فرض  تعكس شهادات المشاركين تصوًرا سلبيًّ
وجوده في الغالب ضمن المشاريع وآليات العمل، وهو مرتبٌط بالنظام بشكٍل كامل.

12

"كان هناك إلغاء عدد من المشاريع ألنها تستهدف مناطق ساخنه سابقا"

"هناك عدد من الشخصيات المتنفذة التي ترغب بوضع اسماء اشخاص من جرحى الحرب والمعارك مع 
المعارضة من اجل الحصول على المساعدات المادية والمعنويه ويتم ذلك من خالل فرض االسماء "

حيث  من  المنظمة  بعمل  "التدخل 
اختيار الموظفين وطبيعه المشاريع 
العائالت  باسماء  وكذلك  المنفذة 
الحصول  في  السياسي  وتوجههم 

على الدعم"

وفرض  التوظيف  موضوع  يخص  ما  في  يكون  التدخل  "نوع 
فريق  من  جزء  ليكونوا  الوزارة  قبل  من  معينين  اشخاص 
العمل رغم ان المرشحين في كثير من االحيان هم اشخاص ال 
للمراقبة  هو  وجودهم  ان  ومعروف  مهارة  وال  لديهم  خبرة 
وخصوصًا  عملنا  نواحي  جميع  حول  تقارير  وتقديم  والمتابعة 

موضوع المنح والتمويل"

لميس - منظمة إنسانية سورّية - إدارية

سامي - منظمة إنسانية سورّية - إداري

هال - منظمة إنسانية سورّية - إدارية ميرا - وكاالت أممية - إدارية

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح
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"ضمن مجال عملنا تقوم الجهات 
ودفعهم  اشخاص  باختيار  االمنية 
للعمل ضمن فرق المنظمة وكذلك 
من  المستفيدين  اسماء  اختيار 

الدعم المقدم"

سامي 
منظمة إنسانية دولية - إداري

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح
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تم طرح األسئلة في هذا القسم على جميع المشاركين على اختالف مستوياتهم اإلدارية والوظيفية، فأكد 
أكثر من 75% من المستجيبين للدراسة أن المصدر الرئيسي للتدخل هو وكاالت النظام التي تشرف على 
ل بشكل مباشر، بينما أفاد  د 27% من المشاركين أن الميليشيات تتدخَّ أنشطة المنظمة (الشكل 7)، وأكَّ

ٍل عسكريٍّ رسميٍّ مباشر. 23% بحصول تدخُّ

مصادر التدخل الرئيسية:

77%

62%

35%

27%

27%

23%

23%

وكاالت ومؤسسات النظام

األفرع األمنية

جهات مدنية غير رسمية (المتنفذين)

جهات حزبية

جهات عسكرية غير رسمية (ميليشيات)

أخرى

الجهات العسكرية

"أعمل في قسم المشتريات واللوجستيات و أتعرض في كثير 
بعض  قبل  من  عملي  نوع  بسبب  للضغط  األحيان  من 
الشخصيات التي كانت باألساس مسؤولة عن توظيفي في 
المقابل  أن  أعلم  بالواسطة) ولم  المنظمة( توظفت  هذه 
رواتب  من  المالية  التفاصيل  جميع  في  بالتدخل  سيكون 
موظفين لمعلومات عن المستفيدين وحتى حول موضوع 
التمويل الذي يصل للمنظمة وتركت العمل منذ ستة اشهر 

بعد عمل استمر ٨ أعوام بسبب هذا االمر" 

موسى – وكاالت اممية – اداري 

مصادر التدخلالشكل - 07
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ل في عمل كلٍّ من اإلداريين والموظفين يتمُّ عبرعمالء أو  د شهاداُت المشاركين مرًة أخرى أنَّ التدخُّ تؤكِّ
مات نفسها، أو يقوموا بممارسة الرقابة على عملها  وكالء داخليين وخارجيين، حيث يتمُّ زرعهم في المنظَّ
النظام  أو هم وكالء  بالنظام،  لها صالت  رٌة  األساس شخصياٌت مؤثِّ العمالء هم في  الخارج، وهؤالء  من 

بشكل مباشر.

ل في عمل  تعزز المزيد من شهادات المشاركين التأكيد على دور الهالل األحمر العربي السوري في التدخُّ
مات، وعلى تبعيته اإلدارية المباشرة للنظام السوري. المنظَّ
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تدخل  مستوى  وتقييم  االحتياجات  دراسة  على  يقوم  كان  عملي  متتالية  أعوام  أربع  لمدة  "عملت 
المنظمة.عملنا كان ضمن مناطق دمشق وريف دمشق وتحديدًا مع النازحين من المناطق التي اشتدت 
فيها النزاعات وحدث فيها حركات نزوح كبيرة مثل مناطق الغوطة الشرقية والغربية وبعض أحياء 
وظيفتهم  أمنية  جهات  قبل  من  تعيينهم  تم  موظفين  قبل  من  يتم  كان  عملي  في  دمشق.التدخل 
للجهات  التقارير  رفع  وطبعًا  مشروع  أي  وميزانية  المستفيدة  والجهات  العمل  خطط  على  االطالع 
المعنية. جميعنا في المركز الذي كنت أعمل به كنا نعمل تحت ضغط وخوف من االستدعاء للتحقيق 
في حال ابدينا أي اعتراض على هذا التدخل أو حتى استنكرنا طريقة ادارة وتوجيه المنح والمساعدات 

وهذا االمر يحدث في جميع أفرع المنظمة العاملة في مناطق سيطرة النظام"

بناء  حيث  من  الحدود  من  الكثير  بشروط  محكوم  "عملي 
الشراكات والتواصل مع المنظمات والمحافظات وعالقتي 
مباشرة مع االفرع االمنية ومع اعضاء الفرق الحزبية في جميع 
والجمعيات  المانحة  للمنظمات  باالضافة  المحافظات 

الشريكة"

حيدر – منظمة انسانية سورية – اداري 

ميرا - وكاالت أممية - إدارية

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



16

ل المباشر للنظام؛ سواًء عبر القنوات الرسمية  ه من الصعب رفُض أو تحدي التدخُّ ُتظِهر نتائُج االستبيان أنَّ
ٍل للنظام، بينما قال  أو غير الرسمية، حيث أشار حوالي 81% من المشاركين إلى أنهم يقبلون دائًما أيَّ تدخُّ
المشاركين  جميع  على  القسم  هذا  في  األسئلة  طرح  وتم   (8 (الشكل  رفضه  اعتادوا  أنهم  فقط   %19

اإلداريين والموظفين.

إنَّ مغامرة رفض التعليمات المباشرة أو غير المباشرة من النظام لها عواقُب تتفاوت بين إلغاء تصاريح 
مات وبين إلغاء المشاريع أو فقدان الوظائف. عمل المنظَّ

الموافقة على التدخل:

انا مديرة واشرف على الفرق العاملة على االرض و اثناء وضع خطط المتابعة والرصد للمشاريع يكون هناك 
قسم من الزمالء غير المعنيين بالعمل ضمن مجالي يتدخلون في وضع هذه الخطط و يطالبون دائمًا بالحصول 
لالفرع  مباشر  بشكل  ستذهب  القوائم  هذه  ان  يعلم  المنظمة  في  والجميع  المستفيدين  اسماء  قوائم  على 

االمنية  وال يمكنني االعتراض ألن األمر خارج حتى عن ارادة المدير الرئيسي للمنظمة 

"ايقاف  ترخيص منظمة ميرسي كور في سوريا منذ عام 2013 "
إلغاء المشاريع ببساطة

19%

 الموافقة على 
التدخل 

81%

نعم ال

 الموافقة على التدخل الشكل - 08

غانم - منظمة انسانية دولية – اداري 

فاطمة - وكاالت أممية - إدارية 

ناصر
منظمة انسانية دولية – اداري 

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



ل النظام في عملهم أنَّ موافقتهم ناجمٌة عن مخاوفهم من  أفاد 95% من المشاركين الذين قِبلوا تدخُّ
مات وتأثيره المباشر عليها (الشكل  د سيطرة النظام الفعلية على هذه المنظَّ فقدان وظائفهم، ما يؤكِّ
د 38% أنهم يخشون االعتقاالت أو المضايقات األمنية، في حين أن 19% يخشون التهديدات  9)، بينما أكَّ
ا بالممارسات األمنّية في مناطق سيطرة النظام، وبغياب البيئة  المباشرة ضدهم، ويعدُّ هذا تذكيًرا إضافيًّ

اآلمنة، وتمت مناقشة هذا الموضوع في هذا القسم مع جميع المشاركين.

تتوافق هذه النتائج مع نتائج تقرير الرابطة السورية لكرامة المواطن بعنوان "تطبيع الرعب" الصادر في 
أغسطس 2021م. 
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أسباب قبول التدخل:

95%

38%

19%

خوفًا من إنهاء عملي وعدم قدرتي
على العمل مجددًا في هذا المجال

خوفًا من االعتقال
 والمضايقات األمنية

 التهديد المباشر

"تم فصلي من عملي رغم أني توظفت فيها بناًء على تزكية من أحد تجار دمشق  ذوي النفوذ الكبير والذي يتبرع 
التي  البرامج  في  المستهدفة  الشرائح  على  مرات  عدة  اعتراضي  بعد  ذلك  وتم  دائم،  بشكل  بسخاء  للجمعية 
تنفذها الجمعية (الشرائح االكثر استهدافًا عائالت قتلى و جرحى الجيش والميليشيات الرديفة والميليشيات 
المساعدة لهم، اسر عناصر الميليشيات المحلية  والعناصر األمنية  في المنطقة التي يتم تنفيذ المشروع فيها 

)باالضافة للبذخ واألموال الكبيرة التي كانت تصرف على االحتفاالت التي يطلبها مجلس االدارة"

"يتم التدخل في عملي من خالل تحديد الفئة المستهدفة واستالم الشكاوى واالستجابة لحاالت معينة دون 
غيرها .باالضافة لتدخل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في عملي بشكل مباشر عبر اجبارنا على المشاركة 

في الفعاليات التي تقررها الوزارة حتى وان لم تكن مهمة او من ضمن اختصاص االقسام عندي"

أسباب قبول التدخلالشكل - 09

سامر - منظمة انسانية سورية – إداري 

سيما - منظمة انسانية سورية – إدارية 

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



تحويل المساعدات اإلنسانية إلى الجهات العسكرية:
نظرًا  فقط  المشاركين  من  اإلدارية  المناصب  ذوي  األشخاص  على  القسم  هذا  في  التساؤل  طرح  تم 
لحساسية هذا الموضوع وضرورة اإلطالع على تفاصيل ومعلومات ال يمكن لفئاٍت كثيرة من الموظفين 

االطالع عليها.

خالل  السوري  النظام  سيطرة  مناطق  إلى  المرسلة  الدولية  المساعدات  كانت  إذا  ما  حول  النقاش  دار 
الشهادات  بعض  أشارت  حيث  المستحقين،  المستفيدين  إلى  تسليمها  يتم  الماضية  العشرة  السنوات 
ين في مناطق سيطرة النظام انتهى بها  صة للسوريِّ ة إلى أّن بعض مساعدات األمم المتحدة المخصَّ واألدلَّ

األمر مع القوات العسكرية للنظام أو الميليشيات المتحالفة معه2.

القوات  إلى  اإلنسانية  المساعدات  تحويل  فيها  تمَّ  بحاالٍت  ِعلٍم  على  أنهم  المستجيبين  من   %47 أكد 
هذه  على  المطلعين  األفراد  لندرة  نظًرا  ا  جدًّ عاليًة  النسبُة  هذه  ُتعتبر  حيث   ،(10 (الشكل  العسكرية 
ز فكرة أنَّ النسبة الحقيقية للمساعدات اإلنسانية التي يتم تحويلها إلى الجيش  المعلومات، وهو ما يعزِّ
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"فرض أسماء الجرحى من الجيش واألمن وعائالتهم ضمن أسماء المستفيدين لالستفادة من الدعم " 

53%

تحويل 
المساعدات 

لجهات 
عسكرية

47%

نعم ال

من  المساعدات  تحويل  د  تؤكِّ معلومات  لديك  "هل  السؤال:  على  المشاركين   إجابات  الشكل  يعرض  مالحظة: 
منظمتك أو منظمة أخرى إلى الجهات العسكرية؟"

2   Hر�نظام مغشوش سياسات الحكومة السورية �ستغ	ل ا�ساعدات ا�نسانية و�ويل إعادة ا�ع
    https://bit.ly/3BQgwsb

تحويل المساعدات لجهات عسكريةالشكل - 10

نادين - منظمة انسانية سورية – إدارية 

نظام مغشوش سياسات الحكومة السورية الستغالل المساعدات اإلنسانية وتمويل إعادة اإلعمار
https://bit.ly/3wDuX24

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح
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"هناك عدد من االسماء من جرحى الحرب 
لالستفادة  فقيرة  كعائالت  تسجيلهم  تم 

من الدعم"

"المساعدات التي نقدمها لجهات عسكرية تكون على شكل جزء من المساعدات الغذائية او الطبية التي 
نقدمها للحواجز لتسمح لنا بالمرور بدون تفتيش وتأخير وبدون االطالع على قوائم المستفيدين"

واالشخاص  العوائل  بأعداد  قوائم  تجهيز  "يتم 
المدمرة في ريف  المناطق  المستفيدين وهم عمومًا من 
توزيع  يتم  والدعم  التمويل  على  الحصول  وعند  دمشق 
التابعة  العوائل  المساعدات على  القسم االكبر من هذه 
من  الكثير  ويوجد  لها  التابعة  والميليشيات  للجيش 
الخدمات  سوء  من  يشتكون  االهالي  من  الشهود 
والمنظمات  للجمعيات  بالنسبة   . أحيانًا  وانعدامها 
يكون  العسكرية  للجهات  المساعدات  فتقديم  األخرى 

لدواعي الحماية وضمان االستمرارية "

”"المنظمات العاملة في سوريا عمومًا في مناطق سيطرة الحكومة السورية تخصص مبلغ وكمية معينة من 
المساعدات للجهات العسكرية من حواجز امنية و جهات عسكرية مسيطرة على المناطق التي نعمل بها"

"تحت بند تقديم او ابداء حالة التعاون مع الحكومة السورية 
تم تخصيص جزء ليس بالقليل لعوائل بعض الجهات التابعة 
للنظام مثل الدفاع الوطني والجيش وغيرهم .وهذا أمر كان 

تقريبًا دائم في المساعدات العينية المادية"

"ال يوجد في منظمتي هذا االمر"

غير  لجهات  التمويل  من  جزء  تحويل  "يتم 
مصرح بها وال يمكنني االطالع عليها "

نديم - منظمة انسانية دولية – إداري 

قاسم - منظمة انسانية دولية – إداري 

ميرا - وكاالت أممية – إدارية 

نور - وكاالت إنسانية دولية – إدارية 

سامر - منظمة إنسانية سورية – إداري سيما - منظمة إنسانية سورية – إدارية 

ساندي - منظمة إنسانية سورية – إدارية 

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



مناطق  في  العسكرية  الجهات  إلى  المساعدات  تحويل  أن  المشاركين  وشهادات  الدراسة  نتائج  تظهر 
الكبير  تدخله  ومستوى  للنظام  األمنّية  السياسات  عن  ناجمًة  ممنهجًة  ممارسًة  أصبح  النظام  سيطرة 
واختراقه للمنظمات اإلنسانية واإلغاثية، حيث أفاد (56%) من المشاركين أنَّ ما يصل إلى 25% من إجمالي 
والميليشيات  وعائالتهم  العسكرية  القوات  إلى  تحويلها  يتم  منظمتهم  تقدمها  التي  المساعدات 
50% من مساعدات منظمتهم تصل  26إلى  أنَّ من  المشاركين  (28%) من  أّكد  بينما  المتحالفة معهم؛ 

للجيش وحلفائه من الميليشيات (الشكل 11).
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16%

28%

النسبة المئوية 
للمساعدات الموجهة 

لمستفيدين خارج 
نطاق العمل 

اإلنساني 56%

(1-25)% (26-50)% (51-75)%

مالحظة: ُيظِهر الشكل إجابات المشاركين حول النسبة المئوية للمساعدات التي يتمُّ توجيهها خارج إطار العمل 
اإلنساني (جهات عسكرية – مليشيات – جهات أمنية - مسؤولون ...)

الجيش  لدعم  يذهب  مشروع   كل  من  "جزء 
الوطني  الدفاع  مثل  الميليشيات  وتمويل 
ومعروف  عنه  معلن  امر  وهذا  وغيرهم 

بالنسبة للجميع"

لجين – منظمة انسانية سورية - ادارية

النسبة المئوية للمساعدات الموجهة لمستفيدين خارج نطاق العمل اإلنسانيالشكل - 11

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح
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للوزارة يذهب جزء منه للوزارة وهي بدورها ترسل نصيب جهات  التابعة  المنظمات  "أي تمويل تحصل عليه 
خارج الوزارة غير معروفة بالنسبة لنا كموظفين"

وسيم – منظمة انسانية سورية - ادارية

النفسي  الدعم  وتقديم  الشهداء  لعوائل  غذائيه  سلل  وتقديم  الجيش  جرحى  لدعم  كامل  برنامج  "يوجد 
التي  المنظمة   ) االمانة  تعتبر  لذلك  الحرب   جراء  دائمة  باعاقات  اصيبوا  او  اطرافهم  فقدوا  الذين  للعساكر 

تديرها أسماء األسد) جهة رسمية تمول  قوى الجيش وحتى الميليشيات وعوائلهم"

علي – منظمة انسانية سورية - اداري

طارق – منظمة انسانية سورية - اداري

وميليشيات  عسكرية  لجهات  مشاريعها  تمويل  من  جزء  تقدم  المنظمات  من  كبير  عدد  "يوجد 
بهدف الحفاظ على عملها في المناطق التي تنفذ بها المشاريع و يوجد جمعيات ومنظمات هي 

في االصل موجودة لدعم الجهات العسكرية التابعة للحكومة مثل البستان والعرين واالمانة"

ليلى – منظمة انسانية سورية – ادارية 

"الهالل األحمر السوري وجمعية البستان هما الجهتين األكثر تمويًال 
للجهات العسكرية ومعظم المساعدات التي يقدمونها تذهب لعوائل 

العساكر والدفاع الوطني وبشكل علني"

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



ا من التدخل  أشار 62٪ من المستجيبين أن للُسلطات العسكرية واألمنية مستًوى مرتفًعا أو مرتفًعا جدًّ
ٌل عسكريٌّ في  ه ال يوجد تدخُّ في عمل المنظمات اإلنسانية واإلغاثية في سوريا، بينما يعتقد 3٪ فقط أنَّ

عملها (الشكل 12).
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16%

3%

19%

مستوى تدخل الجهات 
العسكرية واألمنية في 

عمل المنظمات 
اإلنسانية

40%

22%

مرتفع جدًا مرتفع متوسط نادر غير موجود

واألمنية في عمل  العسكرية  الفروع  تدخل  تقّيم  "كيف  على سؤال:  المشاركين  إجابات  الشكل  يعرض  مالحظة: 
المنظمات اإلنسانية؟"

مستوى تدخل الجهات العسكرية واألمنية في عمل المنظمات اإلنسانيةالشكل - 12

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



الفساد
في  العاملة  المنظمات  من  المختلفة  األنواع  داخل  الفساد  واقِع  دراسُة  التالية  األقسام  تتناول 
جميع  على  ُطرحت  التي  األسئلة  حول  المشاركين  إجابات  خالل  من  النظام  سيطرة  مناطق 

المستويات اإلدارية والوظيفية منهم.

اإلنسانية  المنظمات  داخل  الفساد  مستويات  أنَّ  االستطالع  في  المشاركين  من   %58 يعتقد 
إلى  متوسطٌة  النظام  عليها  يسيطر  التي  المناطق  في  المتحدة  لألمم  التابعة  اإلغاثة  ومنظمات 

ا (الشكل 13). ا ، مقارنة بـ 42% أفادوا بأنها منخفضٌة أو منخفضٌة جدًّ عاليٌة جدًّ
ُف شهادات المشاركين هذا الفساد على النحو التالي: تصنِّ
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20%

22%

22%

29%

7%

ضعيفة جدًا

ضعيفة

متوسطة

مرتفعة

مرتفعة جدًا

"المنظمات االممية اصبحت منظمات البناء المتنفذين وابناء الضباط وعلية القوم في دمشق لالسف. اصبحت 
وظائفهم هي فقط للتباهي والمظاهر فقط. لم تعد االمم المتحدة تقوم بدورها" 

دارين – منظمة انسانية سورية - ادارية

مستويات الفساد في منظمات األمم المتحدة:

المستفيدين  اختيار  األمنية على  السوري واألفرع  النظام  التي يفرضها  للشروط  التام  االنصياع 
بطريقة مسّيسة بغض النظر عن المعايير اإلنسانية.

تعيين المدراء والموظفين انطالقًا من والئهم وانتمائهم للنظام، وليس على أساس كفاءاتهم 
ومؤهالتهم.

ذات صلة  أطراف محددة  إلى  المجدولة  المساعدات  نسبة معينة من  وتحويل  الرشاوى  تلقي 
وثيقة بالنظام. 

اختيار منظمات محلية لالستفادة من المساعدات والمنح الدولية دون معايير أو أسس محددة 
لهذا االختيار.

مستوى الفساد في منظمات األمم المتحدةالشكل - 13

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح
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"في الغالب الفساد في المنظمات األممية هو أمر مفروض على هذه المنظمات حيث أنها ال تستطيع العمل 
المجال  هذا  في  المختصة  الحكومية  المؤسسات  تشترطها  تنازالت  تقديم  دون  الحكومية  المناطق  في 

واألجهزة  األمنية"
سامر – منظمة انسانية سورية – اداري 

"مستوى الفساد عالي بحكم تدخل الفرق الحزبية واألجهزة األمنيه في الحصول على الدعم وتوجيه الدعم 
حيث نضطر لدفع مبالغ ماليه لتسهيل العمل"

نادين – منظمة انسانية سورية – ادارية 

"ال يمكن القول أن المنظمات االممية فاسدة بشكل كلي ألن الموظفين الموجودين او قسم من الموظفين 
يتمتع بجانب كبير من المصداقية والشفافية في العمل ولكن المنظمات االممية العاملة في مناطق سيطرة 

النظام مجبرة في كثير من االحيان على تقديم تنازالت لتضمن االستمرار في عملها وهو تقديم المساعدات"

فاطمة – وكاالت أممية – ادارية 

يعم  الفساد  أن  القول  فأستطيع  السوري  النظام  سيطرة  مناطق  وهي  بها  نعمل  التي  المناطق  "في 
المنظمات بسبب المحسوبيات والرشاوى وتدخل المتنفذين وسعي الجميع للحصول على التمويل او جزء من 

التمويل  باالضافة للتحكم بالفئات المستهدفة وتحديدها حسب التوجه السياسي والطائفي"

ميرا – وكاالت أممية – ادارية 

"اتكلم بصفتي رئيس مكتب تواصل مع المنظمات االممية اضطررنا في عدة مرات كمنظة اهلية لدفع مبالغ 
مالية لموظفي المنظمات األممية بغية الحصول على تمويل لمشاريع الجمعية"

لما – منظمة انسانية سورية  - ادارية 

"المنظمات االممية فيها جانب بسيط من الفساد من وجهة نظري ولكن عملها حقيقي وفعال في مناطق 
سوريا عمومًا"

معتز – منظمة انسانية دولية – اداري 

كيف يحول النظام السوري
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. تغطية اهداف غير انسانية تحت  "المحسوبيات في اختيار المستفيدين والشركاء والموظفين والمشرفين 
بنود االهداف المطروحة . شراء ادوية منتهية الصالحية وتغيير اغلفتها وتوزيعها"

باسل – منظمة انسانية سورية – اداري 

"تلعب الواسطات و المحسوبيات دور كبير في العمل . رؤساء المكاتب بتقاضون اجور عالية و رشاوي مقابل 
يرغبون  ال  التي  اما  جاهز  بشكل  االتفاقيات  لها  يقدمون  بمساعدتها  يرغبون  التي  الجهات   . امور  تسيير 

بمساعدتها قد تنتظر لسنوات و ال تحصل على شيء"

أنس – وكاالت أممية – اداري 

"في الوقت الحالي قل الفساد بسبب قلة 
الموارد وتقليص حجم المساعدات"

أيهم – وكاالت أممية – موظف 

اإلغاثي  الدعم  من  األكبر  القسم  "تبديد 
الموجه للبلد في اإلنفاق المبالغ فيه على 

مسائل لوجستية وفنية" 

رنا – وكاالت أممية – ادارية 

"بشكل شخصي تعاملت مع منظمة الصحة العالمية واجرت معي تعاقد برقم معين وسلموني اقل من نصف 
المبلغ والباقي استولوا عليه . بالنسبة للمنظمات األخرى يقدمون التمويالت للجمعيات و يأخذون نسبة على 

كل مشروع من هذه الجمعيات"
كوثر – منظمة انسانية سورية – ادارية 

ساندي – منظمة انسانية سورية – ادارية 

"المنظمات االممية العاملة في سوريا غارقة في الفساد بسبب التسيب في موضوع المحاسبة والشراكات 
مع المنظمات المحلية الشريكة الفاسدة اصًال باالضافة للمناقصات والمشاريع مع المتعهدين وغيرهم ممن 

يدفعون عمولة كبيرة لبعض الموظفين الرساء المناقصة عليه"

"اليوجد فساد هناك إحراجات شخصية للعاملين في المظمات االممية حيث تكون هناك طلبات شخصية 
لبعض الشخصيات النافذة بالبلد"

جمال – منظمة انسانية سورية – اداري 

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



د البيانات والشهادات التي تمَّ االدالء بها من المشاركين إلى أن المنظمات الدولية أقلُّ فساًدا من  تؤكِّ
غيرها مقارنة بنظيراتها من المنظمات األممية والمحلية، حيث يعتقد 7% فقط من المشاركين أن لهذه 
المنظمات مستوًى عاٍل من الفساد، بينما  51% من المستجيبين أبلغوا عن مستوى متوسط من الفساد 

(الشكل 14).

20%

22%

51%

29%

فاطمة – وكاالت اممية – ادارية 

لمى – منظمة انسانية سورية – ادارية 

المنظمات  لهذه  مظلم  جانب  هناك  فإن  دمشق  في  العاملة  الدولية  المنظمات  من  بجزء  معرفتي  "حسب 
والتي تم تحديد عملها بشكل كبير في السنوات االخيرة بسبب تدخل الحكومة فيها وتوظيف عدد كبير من 
في  العمل  أن  بما  والسمعة  العالية  الرواتب  على  للحصول  المنظمات  هذه  في  المتنفذين  وبنات  ابناء 

المنظمات الدولية أصبح أحد اشكال الرفاهية بالنسبة للشعب السوري"

"المنظمات الدولية بشكل او بآخر هي اكثر شفافية 
الى  تحتاج  االحوال  جميع  وفي  انه  اال  االممية  من 

معارف شخصية من داخل المنظمة لتسيير االمور"

"الفساد في المنظمات الدولية يكون بغض النظر 
الجمعيات  في  الفساد  حاالت  مع  والتساهل 
وغيرها  رشاوى  قبول  وبالطبع  الشريكة   المحلية 

مقابل هذا السكوت"

طارق – منظمة انسانية سورية - اداري

"المنظمات الدولية العاملة في سوريا عمومًا تخضع لشروط الحكومة بشكل كبير لتضمن استمرارها ودخل الفساد 
اليها من خالل الموافقة على توظيف اشخاص تابعين للوزارة ويتدخلون في جميع مناحي عمل المنظمة وخصوصًا في 

االمور المالية"

دارين – منظمة انسانية سورية - ادارية
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مستوى الفساد في المنظمات الدوليةالشكل - 14

ضعيفة جدًا

ضعيفة

متوسطة

مرتفعة
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"المنظمات الدولية تتمتع بالنزاهة ولكن مشكلتها انها تستجيب لحاالت الفساد في المنظمات المحلية الشريكة 
بسبب عدم قدرتها على مراقبة ورصد الفساد في هذه المنظمات ألنها محمية من قبل الجهات الحكومية التي تعمل 

معها"

قاسم – وكاالت اممية – اداري 

"المنظمات الدولية تعتبر اكثر استقاللية من باقي المنظمات 
سواء المحلية او االممية . لكن غالبا ما تضطر الى تسيير بعض 

االمور لتحافظ على وجودها"

طوني – منظمة انسانية دولية – موظف 

بمنح  والتمييز  واضح  الفساد  مسيس  "عملهم 
المشاريع واضح والتعامل مع الحكومة واضح"

سوسن – منظمة انسانية دولية – موظفة 
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اإلنسانية  المنظمات  في  ا  جدًّ عاليٍة  أو  عاليٍة  فساٍد  لمستويات  المشيرين  المستجيبين  نسبة  تتجاوز 
االختالف  المئوية  النسبة  في  التباين  هذا  ويعكس  المشاركين،  إجمالي  من   %52 المحلية  واإلغاثية 
تخضع  التي  المناطق  في  والدولية  األممية  والمنظمات  المحلية  اإلنسانية  المنظمات  بين  الجوهري 

لسيطرة النظام السوري.

البقاء  أجل  من  الفساد  من  نٍة  معيَّ مستوياٍت  قبول  األحيان  أغلب  في  الدولية  المنظمات  على  ُيفَرض 
واالستمرار في العمل وتجنب االضطهاد من قبل النظام، في حين أنَّ معظم المنظمات المحلية أسسها 
بون من النظام كأداٍة للحصول على األموال ؛ حيث ُتفَرض شراكاتهم مع المنظمات الدولية من  أفراٌد مقرَّ

قبل األطراف المرتبطة بالنظام.
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" بعض المنظمات المحلية فاسدة باألساس وتتبع في سياسات عملها وأساليب فسادها أساليب الحكومة 
السورية ذاتها"

سامر – منظمة انسانية سورية – اداري 

الديمومة  لتحقيق  التنازالت  تقدم  و  و تسير على نهجها  المانحة  للمنظمات  المحلية محكومة  "المنظمات 
واالستمرار ولكن بالمقابل ال يمكن اغفال ان الكثير من الفاسدين وبعد ان فهموا كيفية الدخول في العمل 
المجتمعي و عمل المنظمات انخرط في هذا المجال تحت مسمى ناشط عمل مدني وبدأ يستخدم هذا العمل 

للحصول على ارباح واصبحت المنظمة هي مصدر رزق له وألمثاله" 
فاطمة – وكاالت أممية – ادارية 

النظام حاليًا وخصوصًا في دمشق هي منظمات مرخصة مع وزارة الشؤون  العاملة في مناطق  "المنظمات 
المحسوبيات  وتحكمها  النظام  صورة  تبييض  حمالت  من  جزء  تعتبر  منظمات  وهي  والعمل  االجتماعية 
والرشاوى والعالقات المشبوهة وهدفها حاليًا هو تحصيل أكبر قدر من التمويل بغض النظر ان كانت تصرف 

بمكانها الصحيح او ال لذلك تعتبر من الجهات األكبر فسادًا في مجال العمل االنساني"
 ميرا – وكاالت أممية – ادارية 

مستويات الفساد في المنظمات المحلية

13%

11%

24%

36%

16%

مستوى الفساد في المنظمات المحليةالشكل - 15

ضعيفة جدًا

ضعيفة

متوسطة

مرتفعة

مرتفعة جدًا
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"بسبب طبيعة المنطقة وطبيعة الشخصيات التي تسلمت العمل االنساني في المنطقة نجد حاالت السرقة 
والفساد الكبيرة جدًا بنسبة 90٪ من المنظمات المحلية هي منظمات فاسدة وال تتمتع بالشفافية والنزاهة"

معتز – منظمة انسانية دولية – اداري
 

"التعيينات في معظم المنظمات المحلية هي مبنية على الوساطة والرشاوى و القرابة وغيرها أي اننا نرى 
جمعيات عائلية وليست جمعيات انسانية .ال يوجد هيكليات واضحة في هذه المنظمات وال موازنة وال الية 

متابعة وتقييم او مراقبة وشفافية"
كوثر – منظمة انسانية سورية – ادارية 

عملية  ضبط  على  قادرة  لتكون  الكافية  الخبرات  والتملك  اداريًا  ضعيفة  منظمات  هي  المحلية  "المنظمات 
ادارة المنح والمشاريع لذلك نرى العديد من رؤساء اصحاب هذه المنظمات اصبحوا من الطبقة الغنية في 

دمشق خالل مدة ال تتجاوز العامين بسبب سرقة المشاريع التي تحصل على تمويل بسببها"
لجين – منظمة انسانية سورية – ادارية 

"رغم محاولة العديد من المنظمات المحلية اتباع معايير واجراءات عالية في الشفافية والنزاهة اال ان واقع 
الحال في مناطق سيطرة النظام من سيطرة االجهزة االمنية والميليشيات المحلية و المختلفة وتدخلها في 
عمل هذه المنظمات يزيد من نسبة الفساد (القسري) في هذه المنظمات ،كما ال يمكنني إغفال ذكر وجود 
العاملة في  المنظمات  به من  بأس  قيادية وحساسة في عدد ال  الفاسدين في مراكز  العديد من االشخاص 

مناطق النظام"
وائل – منظمة انسانية دولية – موظف

 

"يظهر الفساد في المنظمات المحلية بشكل كبير في بندين أساسيين األول اختيار المستفيدين و الثاني في 
عليها  يفرض  بالطبع)قد  (سرا  للنظام  المؤيدة  غير  المنظمات  من  المنظمة  كانت  فاذا   . الموظفين  اختيار 
موظفين و مستفيدين من جهات امنية او حكومية و ال تستطيع الرفض حفاظا على وجودها اما اذا كانت 
موالية فالنسبة االكبر من الموظفين و المستفدين يتم اخيارهم وفقا للطائفة و حسب الواسطات الموجودة 

لديهم"
سوسن – منظمة انسانية دولية – موظفة 

"يوجد عدد من الموظفين معروفين بفسادهم واستخدام اسم المنظمة ألغراض ال انسانية مثل اعطاء وعود 
خدمات  او   هدايا  او  اموال  على  المقابل  في  ويحصل  )بمساعدتهم  المستهدفة  الفئات  غير  (من  للناس 
الموظفين من هذا  الكتمان ألن  الكثير من االخبار حول هذااالمر ولكن لألسف تبقى طي  (جنسية) وهناك 

النوع هم ممن يملكون الحصانة والنفوذ ولهم مكانة في مجلس االدارة"
فاطمة – وكاالت أممية – ادارية

 
"أحيانًا نضطر للقبول بتوظيف اشخاص تابعين للوزارة او الحد االفرع االمنية رغم عدم وجود خبرة او معرفة 
لديه لضمان استمرارنا في العمل . باالضافة اننا نعطي نسبة معينة من كل تمويل نحصل عليه لوزارة الشؤون 

ليتم الموافقة على العمل و االستمرار"
منصور – منظمة انسانية سورية – اداري 

" أكبر مشكلة تعاني منها المنظمة هو تدخل الهالل االحمر في عمل المنظمة وتجبر االدارة في كثير من 
االحيان على توظيف شخص او اكثر وهم اشخاص ال يملكون الخبرة في مناصب وظيفية مهمة في المنظمة 
800 الف ليرة .وتضطر االدارة للموافقة للحصول  ويشترطون تقديم رواتب بين متوسطة وعالية ال تقل عن 

على الموافقة االمنية التي ال يمكن الحصول عليها اال عن طريق مدير الهالل و مساعده "
أكرم – منظمة انسانية دولية – موظف 
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"كنت متطوعة شاركت منذ سنتين في احد المشاريع وتم 
تسليمي مبلغ مالي معين لقاء اتعابي في المشروع وبعد 
فترة اكتشفت انهم في المنظمة كانوا قد ارسلوا فواتير 
وايصاالت بمبلغ يبلغ خمس اضعاف المبلغ الذي استلمته 
المانحين معي بشكل  بدًال مني وتواصل  بالتوقيع  وقاموا 
تبين  التي  المالية  االمور  من  الكثير  عن  سألوني  و  مباشر 
فيما بعد أنهم تالعبوا بها. طبعًا تم ايقاف عملية التمويل 
تمارس  الزالت  المنظمة  ولكن  المشروع  وايقاف  والدعم 
والزال  اخرى  داعمة  جهات  ووجدت  كامل  بشكل  عملها 
الفساد مستمر فيها بناًء على معلومات حصلت عليها من 
معظم  فإن  المنظمة  في  انه  هناك.باالضافة  الموظفين 
الضباط  ابناء  من  هم  االدارية  الوظائف  في  الموظفين 
غير  ولكنه  دمشق  ابن  هو  ومديرالمنظمة  والمسؤولين 
قادر على اتخاذ اي قرار بشكل مستقل عن الموظفين األقل 

منه رتبة وهذا احد اوجه الفساد الواضحة في المنظمة"

رزان – منظمة انسانية سورية – موظفة

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



أنواع  معظم  تمارسها  التي  الفساد  مظاهر  أبرز  اعتبروه  ما  على  الضوَء  الدراسة  في  المشاركون  ط  سلَّ
المنظمات اإلنسانّية واإلغاثّية (الشكل 16)

ٍم للغاية من قبل النظام بهدف السيطرة الكاملة على هذه  ًة ُأخرى على نهٍج منظَّ د هذه األرقاُم مرَّ تؤكِّ
المشاريع  من  المستفيدين  ُد  ويحدِّ والموظفين،  المدراء  تعيين  في  حاسًما  دوًرا  يلعُب  حيث  مات،  المنظَّ
وحتى المشاريَع ذاَتها التي يتمُّ تنفيذها، ويشارك في مجموعٍة واسعٍة من األنشطة غير القانونية في هذه 

العملية؛ أْي أنها دورة مغلقُة اإلحكام ذاُت نتائَج كارثيٍة على صعيد المساعدات اإلنسانّية.
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أشخاٌص  أو  النظام  في  لمسؤولين  أقارُب  هناك  "هل  سؤال:  على  المشاركين  إجابات  الشكُل  َيعِرض  مالحظة: 
ستك؟" مرتبطين بالنظام في مؤسَّ

مظاهر الفساد:

16%
توجيه المساعدات لجهات غير مستحقة

(  جهات عسكرية ، ميليشيات،،، )

سرقة المساعدات اإلنسانية من المستودعات22%

مشاريع وهمية 22%

فساد في عمليات الشراء36%

أخرى38%

توجيه فوائد المشاريع لفئات معينة 42%

االختيار المسّيس للمستفيدين49%

عمليات التوظيف وتعيين المدراء69%

•  سياساُت التوظيف (%69)
س للمستفيدين (%49) • االختياُر الُمسيَّ

• توجيُه عائدات المشاريع وفوائدها لجهاٍت محددٍة (%42)
•  تنفيُذ مشاريَع وهميٍة لتغطيِة االختالس والفساد (%22)

53%

صلة الموظفين 
مع مسؤولي 

النظام ورجاالته 

47%

نعم ال

أنواع الفسادالشكل - 16

صلة الموظفين مع مسؤولي النظام ورجاالته الشكل - 17
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ُتَعد عمليُة توظيِف أقارِب المسؤولين أو األشخاِص المقربين من النظام الممارسَة األكثر شيوًعا؛ لضمان 
سيطرة هذه الشخصيات على المنظمات اإلنسانية والمساعدات، ووفًقا إلجابات وشهادات المشاركين 
في  يعملون  بالنظام  مرتبطين  أشخاًصا  أو  مسؤولين  أقارَب  هناك  أنَّ  المستجيبين  من   (%47) د  أكَّ
ون مناصَب ومستوياٍت إداريًة عليا ضمن هذه المنظمات  مؤسساتهم (الشكل 17) وأنَّ (33%) منهم يحتلُّ

(الشكل 18).

واألشخاص  المسؤولين  أقارب  توظيف  أن   (%93) بلغت  الدراسة  عينة  من  جدًا  مرتفعة  نسبٌة  تعتقد 
المرتبطين بهم ال يتمُّ على أساس الكفاءة ( الشكل 19) وأفادت نسبٌة مماثلٌة أنَّ الموظفين المعينين من 

هذه الفئة غيُر أْكفاء وغيُر مناسبين لوظائفهم (الشكل 20)
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مالحظة: َيعِرض الشكُل إجابات المشاركين على سؤال: "هل يتمُّ تعييُن األقارب على أساس الجدارة والكفاءة؟"

93%

الواسطات 
والمحسوبّيات 
في ممارسات 

التوظيف.

7%

33%

60%

33%

موظفين (مستويات غير ادارية)

مستويات إدارية متوسطة

 مستويات إدارية عليا

درجات المناصب الوظيفية ألقارب المسؤولين والمرتبطين بهم. الشكل - 18

الواسطات والمحسوبّيات في ممارسات التوظيف.الشكل - 19

نعم ال

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



العمل  وآليات  زمالءهم  يراقبون  بالنظام  المرتبطين  والمدراء  العمال  أنَّ  المستجيبين  من   (٪87) د  أكَّ
ويرسلون تقاريَر حول أنشطة المنظمات وفعالياتها لألطراف التي ساهمت بتوظيفهم والدوائر المختصة 

سات النظام  ( الشكل 21). ضمن مؤسَّ

المجتمع  مات  أنواٍع مختلفٍة من منظَّ السيطرة على  السوريَّ من  النظام  التوظيف هذه  نْت سياسة  مكَّ
المدنّي، وحتى الهالل األحمر العربي السوري.

أكد أكثر من ثلثي الموظفين أصحاب المناصب اإلدارية الذين تمت مقابلتهم في هذه الدراسة؛ أي (٪69) 
أن الهالل األحمر العربي السوري يخضع لسيطرٍة كاملٍة من النظام، وأنه يعاني من مستوياٍت عاليٍة من 
الفساد وتسييس خدماته بشكٍل يدعم النظام وميليشياته، وامتنع (13%) عن التعليق على القضية، وعبر 

(18%) الباقون عن ارتياحهم للدور الذي لعبه الهالُل األحمُر العربيُّ السوريُّ منذ عام 2011م حتى اّالن.
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مالحظة: َيعِرض الشكل إجابات المستجيبين على سؤال: "هل تعتقد أنهم مناسبون لهذا المنصب؟"

93%

مؤهالت 
وكفاءات 

الموظفين ذوي 
العالقات مع 

النظام

7%

نعم ال

مون تقاريَر  مالحظة: َيعِرض الشكل إجابات المستجيبين على سؤال: "هل تعتقد أنهم يراقبون عمل زمالءهم ويقدِّ
حول عملهم وأنشطتهم؟"

13%

الدور الرقابي 
للموظفين 

أصحاب الصلة 
بالنظام على 

زمالئهم

87%

نعم ال

مؤهالت وكفاءات الموظفين ذوي العالقات مع النظامالشكل - 20

الدور الرقابي للموظفين أصحاب الصلة بالنظام على زمالئهمالشكل - 21

كيف يحول النظام السوري
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ا باعتباره امتداًدا لمؤسسات النظام، ويمارس قدًرا كبيًرا  يلعُب الهالُل األحُمر العربيُّ السوريُّ دوًرا محوريًّ
األمم  لوكاالت  يسمح   ال  حيث  المتحدة،  األمم  ووكاالت  والدْولّية  المحلّية  المنظمات  على  التأثير  من 
المتحدة والمنظمات الدولية العمل في سوريا ما لم تتعاون وتتشارك مع منظمة محلية  معتمدة من 
يتم  التي  البرامج  نوع  حسب  وذلك  المختصة،  الوزارة  أو  السوري  العربي  األحمر  الهالل  أو  النظام  قبل 
ة والمكانة للوزارة أو  ويَّ تنفيذها في سوريا، وبالتالي ُيعتبر الهالُل األحمُر العربيُّ السوريُّ على نفس السَّ

الهيئات المعتمدة من قبل النظام.

ُتظهر مذكرات النظام التي نشرها المركز السوري للعدالة والمساءلة3 في آب / أغسطس 2019م كيف 
أصدرت األفرع األمنية أوامَر صريحًة لفروعها للعمل بالتنسيق الوثيق مع الهالِل األحمِر العربيِّ السوريِّ 
لتنظيم توزيع المساعدات الطبية على المناطق [الخاضعة لسيطرة المعارضة] واختيار أنواع المساعدات 
التي سيتم السماح بها، كما تشير وثائق أخرى إلى شكاوى من األمم المتحدة، في إشارة إلى حاالت احتجاز 
التوزيع  مراكز  داخل  من  األمنية  األفرع  عناصر  قبل  من  مباشرة  الدعم  من  للمستفيدين  واستجواب 

للمساعدات. 

رايتس  (هيومن  منظمة  بها  دْت  ُزوِّ التي  الطبية  والمواد  للمساعدات  التوزيع  وإيصاالت  الوثائق  تظهر 
األمنية على  األفرع  السوريِّ ضرورة موافقة  العربيِّ  األحمِر  الهالِل  ووتش)4 من قبل موظف سابق في 
األمنّيِة  القواِت  قياَم  محليٍة  إنسانيٍة  منظماٍت  في  موظفون  د  أكَّ حيث  اإلغاثية،  المواد  شحنات  جميع 
الصالحيات  هذه  األمن  قوات  وتستغل  المواد،  هذه  لقوافل  والمرافقة  اإلغاثية  المواد  جميع  بفحص 
الطبية  المساعدات  إيصال  منع  أو  المساعدات،  من  جزٍء  مصادرة  خالل  من  شخصية  مكاسب  لتحقيق 

األساسية ألسباٍب سياسية.

العربي  األحمر  الهالل  في  سابق  موظف  قال  حيث  النقاط،  هذه  ووتش)  رايتس  (هيومن  تقرير  يشرح 
عدة  َشِهَد  مة  المنظَّ مع  قضاها  التي  األربعة  السنوات  مدار  على  إنه  ووتش:  رايتس  هيومن  لـ  السوري 
حوادث تعاوَن فيها ضباُط مخابرات رفيعو المستوى مع موظفي الهالل األحمر العربيِّ السوريِّ لسرقة 
وإعادة بيع المساعدات اإلنسانية،  كما شارك صور المعونات التي قال أنها مسروقة، واألختام المكسورة 
على الشحنات التي أزالتها أفرع المخابرات، وشارك ناشٌط آخر في مجال حقوق اإلنسان صوًرا للمساعدات 

نة -حسب زعمه- في فرٍع للمخابرات الجوّية. المخزَّ

والجهات  األمنية  الفروع  بين  كجسٍر  المحلية  المنظمات  وبعض  السوريُّ  العربيُّ  األحمُر  الهالُل  يعمل 
للتعامل معهم بشكٍل  أفراد األمن  الدولية) بحيث ال يضطر  المنظمات  أو  المتحدة  (أي: األمم  األجنبية 

مباشر.

عن  رْت  عبَّ معها  تواصلت  التي  الدْولّية  مات  المنظَّ جميع  أن  إلى  ووتش)  رايتس  (هيومن  تقرير  ويشير 
مخاوفها من القيود المفروضة عليها من قبل الشركاء المحليين، باإلضافة إلى التدخل المستمر لقوات 

األمن في تحديد قوائم التوزيع والمستفيدين، مما يعيق قدرتها على التنفيذ للبرامج.
من  التحقق  الصعب  من  يجعُل  رئيسيٍّ  محليٍّ  كشريٍك  السوريِّ  العربيِّ  األحمِر  الهالِل  فْرَض  إنَّ  حقيقًة 

التوزيع الفعلي للمساعدات، ويقلص عمليات هذه المنظمات بشكل كبير.
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دور الهالل األحمر العربي السوري:

3   Syria Justice and Accountability Centre, “Inside the Syrian Arab Red Crescent”, 9 August 2019.
    https://bit.ly/3bYofKi

4   Human Rights Watch, “Rigging the System”, 2019. 
   https://bit.ly/3oe9Sr5

المركز السوري للعدالة والمحاسبة تحليل عن الهالل األحمر العربي السوري,

(نظام مغشوش) سياسات الحكومة السورية الستغالل المساعدات اإلنسانية وتمويل إعادة اإلعمار

كيف يحول النظام السوري
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"الهالل االحمر جيد بالنسبة للقسم الطبي حيث ان الهالل الطبي خالل فترة عمله اثناء سنوات الحرب العشر 
السابقة تفانى  في العمل ووصل لمناطق من الصعب جدًا الوصول لها حتى من قبل الجهات العسكرية وفي 
كثير من المراحل كان هو الجهة الوحيدة الموثوق بها من قبل الناس. ولكن بما يخص قسم االغاثة فال يمكن 
االنكار انه حدثت سرقات تاريخية واختالس و استغالل  للمستفيدين وصل لحد االستغالل الجنسي ولالسف ال 

يوجد محاسبة "
ساندي – منظمة انسانية سورية – ادارية

 
العالقات  بسبب  المسائلة  او  المحاسبة  من  خوف  ودون  علني  بشكل  تحدث  السرقة  األحمر  الهالل  "في 
واالرتباطات مع شخصيات امنية ومتنفذة في الدولة بالنسبة للقطاع الطبي فنسبة الفساد قليلة ألن الهالل 
لفضائح  باالضافة  واضحة  فالسرقة  االغاثة  يخص  فيما  ولكن  والدواء  الطبية  المعدات  من  الكثير  يستلم  ال 

االستغالل واالبتزاز التي تحدث في فروع الهالل في مناطق ريف دمشق " 
بسمة – منظمة انسانية سورية - موظفة

"الهالل االحمر العربي السوري هو في االسم منظمة مستقلة لكنه فعليًا هو منظمة شبه حكومية ان لم 
نقل حكومية وهو يعكس في كافة تفاصيله الفساد القائم في مؤسسات ودوائر الدولة السورية ان كان من 

أساليب وطرق التعيين والتوظيف والفساد اإلداري وان كان من حجم واساليب الفساد المالي"
سمير – منظمة انسانية سورية – موظف 

ألوالد  تابعة  منظمة  الهالل  اصبح  حبوباتي  خالد  استلمه  ان  منذ  السوري  العربي  االحمر  الهالل  ان  "أعتقد 
المسؤولين والمتنفذين والمجتمع المخملي  وتقديم المساعدات لفئات  معينة وغالبيتها تكون من جهات 

عسكرية وميليشيات تابعة للنظام"
كوثر – منظمة انسانية سورية – ادارية 

الحكومة  من  والمندوب  الرقيب  دور  وتلعب  السورية  الحكومة  ذراع  هو  السوري  االحمرالعربي  "الهالل 
للتدخل في جميع اعمال ومشاريع المنظمات وهو جهة فاسدة جدًا ماليًا و اجتماعيًا واخالقيًا "

طارق – منظمة انسانية سورية – اداري 

”ال اعتبرالهالل األحمر العربي السوري منظمة وجهة عاملة بالشأن االنساني ,هو عبارة عن أداة في يد النظام 
السوري وال يمكن اعتباره جهة حقيقية أو جهة ترقى لتحمل اسم الهالل األحمر او المنظمات .“

معتز – منظمة انسانية دولية – اداري 

كيف يحول النظام السوري
المساعدات اإلنسانية إلى سالح



تأسيس المنظمات اإلنسانية في مناطق سيطرة النظام

تحدُّ الكثير من القيود والضوابط والقوانين التي يتمُّ فرضها من قبل الجهات المسؤولة عن التراخيص 
التقني والدقيق للمهام والخطط الخاصة بمعظم  مات من مجال العمل واإلنجاز  واإلشراف على المنظَّ
اإلغاثة  مات  ومنظَّ اإلنسانية  مات  المنظَّ إنشاء  حرية  أن  المشاركين  من   %82 د  أكَّ حيث  مات،  المنظَّ

وعملياتها غير مضمونة (الشكل 22).

العمل  ومنظمات  جمعيات  ترخيص  عن  المسؤولة  الجهة  ألن  مكفولة  غير  المنظمات  وعمل  انشاء  "حرية 
رسم  على  السورية  االمنية  االجهزة  تقوم   التي  والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  هي  سوريا  في  المدني 
سياساتها وآليات عملها ومراقبة عمل المنظمات ومشاريعها والسماح فقط بالمشاريع التي تخدم مصالح 

الحكومة وضمن نطاق ضيق جدًا وضمن رؤى واهداف تتناسب مع سياسة الدولة ومظهرها" 
سامر – منظمة انسانية سورية – اداري 

"عند تأسيس منظمة في سوريا يتم وضع شروط قاسية وصعبة جدًا من قبل الجهة المرخصة وهي غالبًا وزارة 
الشؤون ويتدخلون في ادق التفاصيل ويفرضون توظيف اشخاص يقومون بتعيينهم ليكونوا مراقبين لجميع 

االنشطة التي ستقوم بها المنظمة"
ميرا – وكاالت أممية – ادارية 

"ال يوجد قانون يحمي المنظمات وعملها والحتى حرية انشائها"
فاطمة – وكاالت أممية – ادارية 

"ال يوجد شيء من الحرية الرقابة االمنية على الجمعيات كبيرة جدا و لكل فرع امني مندوبه الخاص للمنظمة 
ترفع اليه كل اعمال الجمعية بما فيها محاضر جلسات مجلس االدارة . و ال يمكن القيام باي عمل دون اخذ 

موافقة امنية"
لما – منظمة انسانية سورية – ادارية 

" رخصنا مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وال يمكننا حاليًا اخذ اي مشروع اال بعد الحصول على موافقة 
امنيًا  ليتم دراستها  المستهدفين  المشروع وتقديم اسماء  امنية وتقديم نسبة من تمويل  الوزارة وموافقة 

قبل البدء بأي مشروع"
منصور – منظمة انسانية سورية – اداري 
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مالحظة: يعرض الشكل إجابات المشاركين على سؤال: "هل حرية إنشاء وتشغيل المنظمات اإلنسانية في مناطق 
سيطرة النظام السوري مصانة ومضمونة؟"

18%

القدرة على إنشاء 
وتشغيل 

المنظمات 
اإلنسانية

82%

نعم ال

القدرة على إنشاء وتشغيل المنظمات اإلنسانيةالشكل - 22
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اإلنسانية  مات  المنظَّ وتشغيل  بتأسيس  يسمح  النظام  أنَّ   (%82) المشاركين  أرباع  ثالثة  من  أكثر  أكد 
واإلغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرته بغرض السيطرة على المساعدات الدْولّية في البالد ( الشكل 
مات التي تتلقاها  ِم في هذه المساعدات من خالل اإلشراِف  المباشرعلى المنظَّ 23) ويتم ذلك عبر التحكُّ
سٍة في تحديد المستفيدين، مما يتيح للنظام توجيه المساعدات  وتوزعها، وفرِض سياساٍت ومعاييَر مسيَّ
المواطنين على  السوري  التي يحددها ويعمل على دعمها بشكٍل خاّص، ويجبرالنظام  للفئات واألفراد 
مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرته من خالل هذه الممارسات التي تهدف للتحكم بالمصادر المعيشية 

لهم، مما يجعلها تخضع للتهديد الدائم من قبله.

والمنظمات  المتحدة  األمم  بين  المشينة  الشراكات  إلى  كذلك  ووتش)5  رايتس  (هيومن  تقرير  يشير 
مسؤولو  منها  يستفيد  وكيف  أخرى،  جهة  من  المحلية  الحكومية  غير  والمنظمات  جهة  من  الدْولّية 
بالشراكة مع منظمة محلية أسسها  المتحدة قراًرا  التابعة لألمم  الوكاالت  اتخذت إحدى  النظام، حيث 
عضٌو في قوات الدفاع الوطني ذائع الصيت؛ لتنفيذ مشروع حماية، على الرغم من تحذيرات المختص الفني 
المسؤول عن المخاطر التي تشكلها الشراكة مع منظمة تتبع ألحد منتهكي حقوق اإلنسان المعروفين؛ 
نادرة  المشروع بعد ستة أشهر، وفي جولة مراقبة وتقييم  المتحدة مضت قدًما في  األمم  أن وكالة  إال 
ِذ المشروع، وأنَّ المنظمة كانت تتلّقى األموال  اكتشفت وكالة األمم المتحدة أن الشريك المحليَّ لم ينفِّ
ر توقيعات المستفيدين المزعومين عوًضا عن القيام  من وكالة األمم المتحدة لمدة ستة أشهر، وكانت تزوِّ

بأنشطة محددة.
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مها على أنها شرعّية  مات ويقدِّ مالحظة: يعرض الشكل إجابات المشاركين على سؤال: "هل يؤسس النظام منظَّ
بغرض السيطرة على المساعدات اإلنسانية؟"

18%

82%

نعم ال

هيومن رايتس ووتش (نظام مغشوش) 

مات من قبل النظام بغرض السيطرة على المساعدات الدْولّيةالشكل - 23 إنشاء منظَّ

مات  إنشاء منظَّ
من قبل النظام 
بغرض السيطرة 
على المساعدات 

الدْولّية
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تقريبًا   2019 عام  منذ  ما.حيث  نوعًا  ومفضوح  مكشوف  مثال  أكبر  هي  للتنمية  السورية  األمانة  "بالتأكيد 
سيطرت االمانة السورية على معظم المشاريع  المتعلقة بالوضع القانوني للنساء في سوريا".

سامر – منظمة انسانية سورية – اداري 

"يوجد الكثير من المنظمات حاليًا تابعة للنظام وتطرح نفسها في المجتمع كمنظمات انسانية هدفها توزيع 
المساعدات وتقديم برامج التوعية والدعم ولكن في الحقيقة هي تعمل لجمع البيانات وتقديمها للجهات 

االمنية باالضافة لتحصيل التمويل وبناء امجاد شخصية" 
ميرا – وكاالت أممية – ادارية 

"من خالل عملنا مع الكثير من المنظمات المحلية والتي تبين لنا فيما بعد أنها منظمات تابعة للحكومة وان 
المساعدات يتم استخدامها لدعم عوائل ميليشيات ودعم الفئة الحاضنة المؤيدة للنظام بدل ان يتم ايصالها 

للفئات المحتاجة" 
معتز – منظمة انسانية دولية – اداري 

للنظام وللمتنفذين في سوريا وهي غطاء وواجهة  اذرع  المعروفة في دمشق هي  المنظمات  "الكثير من 
فقط للحصول على التمويل من الجهات الخارجية"

ليلى – منظمة انسانية سورية – ادارية 

"االمانة مثًال التي سيطرت واحتكرت منذ ما يقارب العامين جميع المشاريع التي تعمل على القضايا القانونية 
للمرأة وتم اصدار قرار وزاري بمنع ومالحقة ومحاسبة اي منظمة تتلقى دعم بهدف تمويل مشاريع قانونية "

طارق – منظمة انسانية سورية – اداري 

"هناك منظمات تتبع ألجهزة امن النظام وتعمل تحت المسمى االنساني من اجل الحصول على الدعم المالي 
واالغاثي وتوجيهه لجهات عسكرية"

جواد – منظمة انسانية سورية – اداري 

"المنظمات التابعة للكنيسة هي منظمات انشئت بهدف تحصيل التمويل للحكومة بمقابل دعم المسيحيين 
في المنطقة"

لجين – منظمة انسانية سورية – ادارية 

"الحظنا هذا االمر عندما بدأت تستقر االوضاع امنيا نوعا ما تم تأسيس عدد كبير من المنظمات التابعة بشكل 
او بآخر للنظام"

أمير – وكاالت أممية – اداري 

"يوجد عدة جمعيات تم تشكيلها حديثا لهذا الغرض . و بعضها مدعوم من السفارة االيرانية في دمشق و 
تحصل على تمويل من المنظمات بعد دعم السفارة لها "

زين – منظمة انسانية سورية – موظفة 
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عندما ُسئل المشاركون عن ما إذا كان النظام يعمل على زرع عمالء داخل المنظمات الدولية أو يحاول 
ين من خالل الرشوة واالبتزاز أكد 76% من المستجيبين أنه يفعل ذلك  شراء والء بعض الموظفين الدْوليِّ

(الشكل 24).

مات اإلنسانية واإلغاثية الدْولّية  ُيعدُّ هذا األسلوب مؤشًرا واضًحا آخر على كيفية تعامل النظام مع المنظَّ
والمحلّية كأداة أخرى لممارسة المزيد من السيطرة على الشعب السوري والتحكم بمصالحهم ومصيرهم 

عبر مستويات متعددة من الفساد واالبتزاز.

مالحظة: يعرض الشكل إجابات المشاركين على سؤال: "هل تعتقد أن النظام يزرع عمالء ويحاول السيطرة على 
ين من خالل الرشاوى واالبتزاز؟" العمال الدْوليِّ

24%

م النظام  تحكُّ
السوري 

بالموظفين 
ين الدْوليِّ

76%
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ينالشكل - 24 م النظام السوري بالموظفين الدْوليِّ تحكُّ
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"أظن أن النظام يقدم رشوى وتسهيالت لموظفين دوليين ولكن مع الوقت تتحول العالقة إلبتزاز وتهديد 
استمرار  أهدافهم  أهم  أحد  ومن  مظلم  جانب  يملكون  ايضًا  هم  مالئكة  ليسوا  الدولية  (المنظمات  ما  نوعًا 

عملهم وذلك ال يتحقق اال باستمرار حالة النزاع والحرب في سوريا)"

فاطمة – وكاالت اممية – ادارية 

هذه  داخل  موظفين  زرع  خالل  من  سوريا  في  العاملة  الدولية  المنظمات  معظم  مخترق  السوري  "النظام 
المنظمات لمراقبة ومتابعة جميع التفاصيل داخل هذه المنظمات"

كوثر – منظمة انسانية سورية – ادارية 

"أحد شروط السماح للمنظمات في العمل في سوريا يفرض النظام وجود موظفين هو يقوم باختيارهم ضمن 
مناصب ادارية مهمة"

طارق – منظمة انسانية سورية – اداري 

شركات  وتوظيف  والحراسة  االمن  اقسام  الغاء  على  االممية  وحتى  والمحلية  الدولية  المنظمات  اجبار  "تم 
امنية معروفة بتبعيتها لألجهزة المخابراتية السورية ( الشروق- القلعة)"

 وسيم – منظمة انسانية سورية – اداري 

"الصليب األحمر أكبر مثال حيث كان هناك بناء عالقات مع كبار موظفين في الصليب ومنهم أجانب وتسويق 
النظام لنفسه امامهم على انه جهة ديمقراطية وانسانية وسمح للصليب بالدخول للسجون ومراكز االعتقال 
كان  وهذا  المطلوبة)  الصورة  العطاء  (مجهزة.  ونظيفة  ممتازة  السجون  وكانت  طبعًا  دولي  ضغط  بعد 

باالتفاق مع هذا النوع من الموظفين"

قاسم – منظمة انسانية دولية – اداري 

مع  مقارنة  ملحوظ  التغيير  هذا  كان  قد  و  كبير  بشكل  االممية  المنظمات  في  العاملين  وضع  تغير  "لقد 
السنوات االولى للنزاع . أغلب الموظفين االن يتبعون بشكل او بآخر للنظام . و الرشاوي موجودة بشكل كبير 
خاصة في االدارات العليا كما يتم "تطفيش" الموظفين الشرفاء و حصل هذا مع زميل لي و اضطر في نهاية 

االمر لترك العمل"

أمير – وكاالت أممية – اداري 

"نستطيع أن نرى هذا االمر من خالل أسماء كبار موظفي هذه المنظمات في سوريا وخلفياتهم األمنية أو 
السياسية" 

هادي – منظمة انسانية دولية – موظف 
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المجتمع  منظمات  إنشاء  ل  يسهِّ أو  س  يؤسِّ النظام  أن  يعتقدون  كانوا  إذا  ما  المشاركون  ُسئل  عندما 
أكد  السياسي  المسار  على  المدني  المجتمع  لتمثيل  "مستقلة"  كجهات  الستخدامها  قصد  عن  المدني 

حوالي 62% من المستجيبين أنَّ هذا هو الحال (الشكل 25).

المتعلقة  الغربية  واالستراتيجيات  السياسات  البارزعلى  التأثير  ذات  الهامة  القضايا  من  هذه  تعد 
بالمنظمات المتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. 
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الفتية  الغرفة  مثل  والسياسية  الدولية  المحافل  في  اسمها  يلمع  التي  المنظمات  من  الكثير  يوجد  "حاليًا 
المباشرة  بتبعيتها  السالم(منظمة نسوية). وغيرها وهي جهات معروفة  بناء  الدولة وملتقى  بناء  وحركة 

للنظام السياسي في سوريا ولكن تقدم نفسها على أنها منظمات مدنية وانسانية"

فاطمة – وكاالت أممية – ادارية 

"نعم اعتقد هذا االمر فالكثير من المنظمات ورد اسمها في مؤتمر سوتشي ولم نكن قد سمعنا بها سابقًا 
وكان من الواضح انها وليدة اللحظة لتكون ممثل عن المجتمع السوري وتكون ممثل للنظام كما حدث في 

المؤتمر"

لور – منظمة انسانية سورية – ادارية 

جهة  انه  على  لنفسه  يسوق  الذي  للديمقراطية  السوري  الملتقى  مثل  المنظمات  من  كبير  عدد  "يوجد 
مستقلة ومعارضة ولكن في الحقيقة هي جهة شاركت في الكثير من المؤتمرات التي دعمت فيها وجود 
ببعض  الشخصية  لمعرفتي  الجهة  هذه  ذكرت  ولكن   كثيرة  واالمثلة  وسياساتها  واستمرارها  الحكومة 

افرادها"

دارين – منظمة انسانية سورية – ادارية 

مات  منظَّ تأسيس  على  يعمل  النظام  أنَّ  تعتقد  "هل  سؤال:  على  المشاركين  إجابات  الشكل  يعرض  مالحظة: 
سات مستقلة للمجتمع المدني في المسار السياسي؟" مها كمؤسَّ يسيطرعليها بشكل غير رسمي ويقدِّ

38%

سيطرة النظام 
على قطاع 
المجتمع 

المدنّي 62%

سيطرة النظام على قطاع المجتمع المدنّيالشكل - 25
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"ينشئ النظام السوري منظمات تابعة له بشكل رسمي ويمثل المجتمع المدني وعلى عينك ياتاجر"

باسل – منظمة انسانية سورية – اداري 

للحكومة  تابعة  جهات  هي  المدني  المجتمع  مسمى  تحت  تعمل  التي  والمنظمات  الشخصيات  من  "الكثير 
السورية وتسوق لبقاء السلطة في المحافل الدولية وتحاول اظهار الحكومة بمظهر الحكومة الديمقراطية 

التي تسمح بالعمل المدني والسياسي في سوريا"
باسمة – منظمة انسانية سورية – ادارية 

"حركة بناء الدولة هي من الجهات التي تسوق لنفسها سياسيًا على انها جهة معارضة لسياسة الحكومة 
السورية وتقدم نفسها انها تمثل المجتمع المدني في سوريا وهي في الحقيقة وجه من اوجه النظام  وتدعم 
وجوده وبقاءه ,السبب األبرز لهذا السلوك هو الوعود بأن تكون حركة البناء مستقبال ً حزب سياسي مرخص 
ومدعوم من قبل النظام وألطماع سياسية اخرى مثل الوصول لعضوية مجلس الشعب وغيرها من المطامع 

التي أصبحت واضحة بالنسبة لمعظم الناس"

رزان – منظمة انسانية سورية – ادارية 
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المساعدات اإلنسانية إلى سالح



مات اإلنسانّية واإلغاثّية  ا في سوريا بالتعاون مع المنظَّ مات الدْولّية واُألممّية دوًرا محوريًّ تمتلك المنظَّ
مات وعملّياتها. المحلّية، ولكنَّ النظاَم السوريَّ ُيحِكم قبضَته على وصول هذه المنظَّ

ها عرضٌة  ا في مناطق سيطرة النظام، ولكنَّ مات الدْولّية تسعى جاهدًة لتلعب دوًرا إيجابيًّ غالبيُة المنظَّ
استمرار  لضمان  والمحسوبية  الفساد  من  محدّدٍة  مستوياٍت  قبول  على  إجبارها  ويتمُّ  ابتزاٍز،  لعمليات 

عملهم.

يقوم  حيث  واُألممّية،  الدْولّية  مات  بالمنظَّ مقارنًة  الفساد  من  أعلى  درجاٍت  المحلّية  مات  المنظَّ ُتظِهر 
ِم بتنفيذ المشاريع  النظام السوريُّ باستعمالها كأطراٍف وسيطٍة للوصوِل إلى الموارد المالّية والتحكُّ

وتحديِد المستفيدين منها.

مات، حيث يقوم  بعة لممارسة السيطرة على المنظَّ م بالتوظيف هو من أحد أهمِّ الممارسات المتَّ التحكُّ
س على موظفيها من خالل تعيين مدراَء  م بعملها والتجسُّ مات والتحكُّ النظام بالمراقبة ألنشطة المنظَّ

وعاملين فيها.

الكاملة  فالدورة  نشأتها،  منذ  كامٍل  بشكٍل  السوري  النظام  سيطرة  تحت  اإلنسانّية  المنّظمات  تقع 
مات هي تحت سيطرة ورقابة النظام. لتأسيس وتشغيل المنظَّ

مات  بطريقة تمييزّية ترتكز  يتم تحديد المستفيدين من المساعدات والمشاريع التي تقدمها هذه المنظَّ
على الوالءات السياسية واالعتبارات الطائفية.

مات دْولّية وُأممّية بشكٍل  يتمُّ تقديمها من قبل منظَّ التي  يتم تحويل جزء من المساعدات والخدمات 
ين إلى قّوات النظام العسكرّية والميليشيات الطائفّية. يِّ مباشٍر أو عن طريق شركائهم المحلِّ

التي تعمل في مناطق سيطرته كأدواٍت يستطيع من  مات اإلنسانّية  المنظَّ إلى  السوريُّ  النظام  ينظر 
خاللها الدفع بسياساته وممارساته.

النظام  لسيطرة  قويٍّ  بشكٍل  خاضعٍة  محلّيٍة  مٍة  منظَّ كأيِّ  السورّي  العربيِّ  األحمِر  الهالِل  اعتبار  يجب 
السورّي، وتقوم بتنفيذ األوامر التي تصلها من الفروع األمنّية.

ل   تمثِّ النظام كواجهات  المدنيِّ في مناطق سيطرة  المجتمع  مات  يتم استعمال نسبٍة كبيرٍة من منظَّ
ا تقوم بإيصال أجندة النظام السوري. ها عمليًّ ا المجتمِع المدنيَّ في المسار السياسّي؛ ولكنَّ نظريًّ

االستنتاجات
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ما االتحاُد األوروبيُّ والواليات المتحدة األمريكية القيام بما يلي: ين وال سيَّ على المانحين الدْوليِّ

مِة مجتمٍع مدنيٍّ تعمل  مٍة إنسانّيٍة أو منظَّ التدقيُق بشكٍل مكثٍف إلجراءات الفحص والتقييم أليِّ منظَّ
ّيِة منها. مات اُألممّية والدْولّية، ولكْن بشكٍل أساسيٍّ المحلِّ في سوريا، بما في ذلك المنظَّ

في  للعمل  ِقَبلهم  من  دعمها  يتمُّ  التي  اإلنسانّية  مات  للمنظَّ وِحرفّيٍة  شّفافٍة  تدقيٍق  بعملية  القياُم 
إلى  تؤدي  قد  التي  والسياسات  التوظيف  ممارساِت  ذلك  في  بما  السورّي،  النظام  سيطرة  مناطق 
فيِّ ضد المستفيدين من الدعم اإلنسانّي، وكذلك االستيالء على المساعدات اإلنسانّية  التمييز التعسُّ

من قبل النظام.

يتمُّ دعمها من جهٍة  التي  المدنيِّ  المجتمع  مات  بين منظَّ لالرتباطات  بعملية مراجعٍة شّفافٍة  القياُم 
في  لمسؤولين  الفردّية  التعيينات  ذلك  في  بما  أخرى،  جهة  من  السوريِّ  النظام  مؤسسات  وبين 

مات، والستعمال الموارد المالية وممارسات أخرى مؤثرة. المنظَّ

المجتمع  تمثيل  سياق  في  مستقلًة  اعتبارها  يمكن  ال  بحيث  صحيٍح  بشكٍل  المنظمات  هذه  توصيف 
المدنيِّ في المسار السياسّي.

التوصيات

ين الضغُط على النظام السوري للسماح بما يلي: على المانحين الدْوليِّ

فيها دون  السماح لألمم المتحدة والمنظمات الدْولّية أْن تعمل في سوريا بشكل مباشر عن طريق موظَّ
الحاجة لالستعانة بشركاء محليين.

السماح بعمل ِفَرِق المراقبة والتحقق الخاصة بالدولة المانحة وتطبيق إجراءاتهم على األرض.

للنظام  السماح  يجب  وال  سالح،  إلى  تحويله  أو  سوريا  في  اإلنساني  الدعم  توزيع  تسييس  منُع 
بعين  آخذين  إدلب،  في  توزيعها  أو  اإلنسانّية  المساعداِت  معابر  تحديد  في  م  بالتحكُّ السوريِّ 
إليصال  واضحٌة  قانونّيٌة  أرضّيٌة  فهناك  التقرير،  هذا  في  توصيفها  تمَّ  التي  ممارساته  االعتبار 
المساعدات اإلنسانية عبر الحدود دون الحاجة لموافقة مجلس األمن، حيث بإمكان الدول المؤثرة 
المساعدات  تحويل  لمنع  القانونية  األرضية  هذه  تستعمل  أْن  اإلنسانّية  الفاعلة  والجهات 

اإلنسانّية إلى سالٍح من قبل النظام السوريِّ وروسيا.

الممارسات  لمراجعة  حدة  المتَّ األمم  مات  منظَّ كاّفة  امتداد  على  فّعالٍة  مراقبٍة  آلياِت  تأسيُس 
والسياسيات المتعلقة بإيصال المساعدات اإلنسانّية في سوريا بهدف تطوير آلياٍت شرعّيٍة خاليٍة 
رين كجزٍء من  من الفساد لتوزيع المساعدات قبل أيِّ تخطيٍط لعودٍة آمنٍة وطوعّيٍة وكريمٍة للمهجَّ

حلٍّ سياسيٍّ شامٍل يضمن الحدَّ األدنى من الشروط الالزمة بضمانات من المجتمع الدْولّي.
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