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الملخص التنفيذي
املســاءلة املجتمعيــة هــي توجــه نحــو بنــاء مســاءلة تعتمــد عــى مشــاركة مجتمعيــة، مبعنــى مشــاركة 

املواطنــون العاديــون ومنظــات املجتمــع املــدين يف تنفيذهــا بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش. حيــث بــرز 

ــز عــى املشــاركة الشــعبية  ــذي رك ــة، وال ــد للتنمي ــوم للمســاءلة مــن ضمــن التوجــه الجدي هــذا املفه

ــة  ــدم فاعلي ــة ع ــات املســاءلة التقليدي ــت آلي ــد أن أثبت ــي بع ــة، وبشــكل رئي ــع التنمي كأســاس يف صن

كبــرة يف ضبــط الفســاد.

وملــا كانــت إحــدى أهــم األســباب الكامنــة وراء حركــة االحتجاجــات الســورية تكمــن يف ضعــف املســاءلة 

ــج يف اإلدارة  ــة كمنه ــة املتبع ــة، والسياســة اإلقصائي ــة للمســؤولني، واســترشاء الفســاد يف الدول الحكومي

ــة  والحكــم، كانــت رشارة اإلحتجاجــات يف البدايــة تطالــب باملســاءلة واملحاســبة، كــا بالحريــة والعدال

ــدالع  ــت بعــد ان ــي حدث ــه يف فهــم التغــرات الت ــا يكتســب هــذا البحــث اهميت ــة؛ ومــن هن اإلجتاعي

حركــة اإلحتجاجــات عــام 2011. ويجيــب عــن تســاؤل رئيــي »حــول واقــع مشــاركة األفــراد يف مســاءلة 

املؤسســات الناشــئة يف مناطقهــم بعــد خمــس ســنوات مــن انــدالع حركــة اإلحتجاجــات الشــعبية عــام 

2011؛ ومــا هــو دورهــم يف مســاءلة املؤسســات ومكافحــة الفســاد كــام يرونــه هــم، وكيفيــة مامرســة 

هــذا الــدور«.

ــاركة  ــتوى مش ــاس مس ــدف إىل قي ــي ته ــتطالعية الت ــوث االس ــن البح ــن ضم ــث م ــذا البح ــدرج ه ين

ــرتة  ــالل الف ــكنهم. خ ــق س ــات يف مناط ــم الخدم ــوم بتقدي ــي تق ــات الت ــاءلة املؤسس ــني يف مس املواطن

ــع  ــة كأداة يف جم ــة املقنن ــوز 2015. اســتخدم البحــث املقابل ــى 7 مت ــار 2015 وحت ــن 19 أي ــدة م املمت

ــية:  ــاور رئيس ــة مح ــن ثالث ــة م ــتارة املقابل ــت إس ــة، وتكون ــات امليداني املعلوم

- املحور األول: يقيس رضا األفراد عن املؤسسات يف مناطق عملهم.

- املحور الثاين: مستوى املشاركة يف مساءلة املؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات. 

- املحور الثالث: يقيس وعي الفرد بدوره يف مكافحة الفساد.

خصائــص عينــة البحــث: بلغــت عينــة البحــث اإلجاليــة )1206( أفــراد، موزعــني عــى عــرشة مجتمعــات 

ــاه،  ــف ح ــب، ري ــف ادل ــا، ري ــة وريفه ــب املدين ــورية )حل ــة س ــات محلي ــرشة مجتمع ــة يف  ع محلي

الحســكة وريفهــا، دمشــق وريفهــا، الســويداء، درعــا(، توزعــت هــذه العينــة عــى أربعــة مناطق ســيطرة، 

وهــي )مناطــق ســيطرة قــوات حايــة الشــعب الكرديــة، مناطــق ســيطرة املعارضــة املســلحة، مناطــق 

ســيطرة النظــام، ومناطــق ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية(. بلغــت نســبة اإلنــاث مقابــل الذكــور 41% 
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متفاوتــة بحســب مناطــق الســيطرة املختلفــة. التــوزع العمــري لعينــة البحــث تركــزت يف الفئــة العمريــة 

الشــابة بــني 18-30 عــام مبعــدل النصــف تقريبــاً. 

أهــم التحديــات التــي واجههــا البحــث: تفاقــم النــزاع املســلح يف مناطــق البحــث املســتهدفة أثنــاء مرحلــة 

ــات يف  ــع البيان ــاف جم ــا أدى إىل إيق ــزوح وهجــرة واســعة، م ــا حــركات ن ــي رافقه ــات، والت ــع البيان جم

بعــض املناطــق والــذي أثـّـر عــى متثيــل عينــة البحــث للمجتمــع األصــي.

وخلص البحث إىل مجموعة من النتائج أهمها: 

 هنالــك عــدم رضــا مــن قبــل األفــراد عــن املؤسســات العاملــة يف مناطقهــم: حيــث إن أكــر مــن ثلثــي 

عينــة البحــث تــرى أن هنالــك فســاد يف املؤسســات العاملــة يف مناطقهــم، وحــوايل نصــف العينــة تــرى 

ــة، وال تقــوم بعقــد لقــاءات معهــم. وأكــر مــن نصــف  أن املؤسســات ال تلبــي الخدمــات ذات األولوي

العينــة تــرى أن املؤسســات ال تقــوم بدورهــا يف مكافحــة الفســاد. وأكــر مــن نصــف العينــة ممــن قدمــوا 

شــكاوي للمؤسســات يف مناطقهــم مل تتــم االســتجابة لهــا. 

 باملقابــل هنالــك ضعــف يف مســاءلة األفــراد للمؤسســات حيــث إن أكــر مــن ثلثــي العينــة اإلجــايل 

ــة أيضــاً مل  ــي العين ــة يف مناطقهــم، وأكــر مــن ثلث ــر املؤسســات العامل مل يقومــوا باإلطــالع عــى تقاري

يقومــوا بتقديــم شــكاوى للمؤسســات العاملــة يف مناطقهــم، بالرغــم مــن أن نصفهــم اطلــع عــى حالــة 

فســاد بنفســه داخــل مؤسســة واحــدة عــى االقــل. وعــن مشــاركة املؤسســات مبقرتحــات لتطويــر عمــل 

املؤسســة وتحســني الخدمــات أجــاب حــوايل نصــف العينــة باإليجــاب. 

 أمــا فيــا يخــص مســتوى وعــي األفــراد عينــة البحــث بدورهــم يف مكافحــة الفســاد جيــد جــداً، حيــث 

ــا  ــا دور يف مكافحــة الفســاد، وعززته ــأن له ــت ب ــة أجاب ــة البحــث اإلجالي ــي عين ــن ثلث ــد ع أن مايزي

اإلجابــات التــي وردت عــن الــدور املنــوط بهــم يف مكافحــة الفســاد، والتــي دللــت عــى مســتوى الوعــي 

ــن مســتوى الوعــي، لكــن األســاس يف  ــة أدىن م ــن أن املارســة الفعلي ــراد، بالرغــم م ــدور أف الفعــي ل

التغيــر هــو الوعــي بالــدور.

  وأخــراً وفيــا يتعلــق مبناطــق الســيطرة املختلفــة التــي توزعــت عليهــا عينة البحــث واتخذهــا الباحث 
كإحــدى التصنيفــات األساســية نجــد أن هنالــك تباينــات مختلفــة بــني مناطــق الســيطرة املختلفــة، رغــم 

تشــابه النمــط العــام للقــوى املســيطرة إال أن خصوصيــة النــزاع وطبيعتــه يف كل منطقــة محليــة يفــرض 

ــذي  ــة، وال ــني يف املنطق ــع الســكان القاطن ــة، ومنــط محــدد يف التعاطــي م ــاً محــدداً إلدارة املنطق منط

ــة  ــر املنطقــة، والعامل ينعكــس بطبيعــة الحــال عــى مســتوى رضــا األفــراد عــن املؤسســات التــي تدي

فيهــا عــى حــد ســواء، مــع التشــابه بالخصائــص العامــة التــي تتســم بهــا كل منطقــة ســيطرة.
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تمهيد
خــالل العقــود املاضيــة انتــرش الفســاد يف املجتمــع بشــكل أفقــي وعمــودي نتيجــة لغيــاب آليــات الحكــم 

ــي  ــوىض الت ــة الف ــا أن حال ــات املســاءلة. ومب ــايل آلي ــات مكافحــة الفســاد وبالت ــار إىل آلي الرشــيد واإلفتق

ــق  ــة، وضي ــب بالحاجــة الدامئــة لإلحتياجــات اإلنســانية واإلغاثي ــل بالغال تســيطر عــى املجتمعــات تتمثّ

حجــم املســاحة املتاحــة لنــرش املعلومــات وتقييــم الخدمــات املقدمــة مــن قبــل املؤسســات )وهــي التــي 

متثــل إحــدى أهــم أدوات الشــفافية(؛ تــؤدي إىل طبيعــة عمــل غــر شــفافة، وغــر كفــوءة بالــرضورة. كــا 

أنهــا تعيــق قــدرة مجموعــات املجتمــع املــدين كــا املؤسســات الحكومية عــى أن يكــون متثيلهــا ملجتمعاتها 

رشعيــاً. وملــا كان األســاس يف التغيــر اإلنطــالق مــن القاعــدة املجتمعيــة كمدخــل يتبنــاه مركــز املجتمــع 

املــدين والدميوقراطيــة يف عملــه؛ بُنيــت اســرتاتيجية العمــل يف برنامــج الشــفافية مــع املؤسســات الســورية 

الناشــئة ومنظــات املجتمــع املــدين، ومــع عمــوم النــاس عــى أن تعمــل بعــّدة مســتويات مختلفــة لتعزيــز 

الشــفافية وآليــات املســاءلة يف املجتمــع.

انطلــق برنامــج الشــفافية منــذ شــباط 2013 واعتمــد يف تعزيــز مفاهيــم الشــفافية واملســاءلة عــى أدوات 

ثالث:

• بحــوث: تعمــل عــى دراســة واقــع الشــفافية يف املؤسســات الســورية، وأخــرى تعمــل عــى معرفــة 

واقــع املســاءلة االجتاعيــة بــني األفــراد الســوريني؛ إضافــة إىل إجــراء دراســات حالــة لتدخــالت الربنامــج 

مــع املؤسســات التــي يســتهدفها؛ والهــدف مــن هــذه البحــوث هــو بالدرجــة األوىل تصميــم تدخــالت 

فعالــة، واســتخدام النتائــج كإحــدى أدوات املنــارصة لتعزيــز الشــفافية.

• ورش تدريبيــة: تســتهدف املواطنــني واملنظــات واملؤسســات الحكوميــة لتعريفهــم مبفاهيــم الفســاد 

ــة  ــة إىل أهمي ــيد، باإلضاف ــم رش ــاء حك ــا يف بن ــفافية ودوره ــة الش ــه، وأهمي ــرق مكافحت ــكاله وط وأش

ــة مارســتها. ــة، وكيفي املســاءلة االجتاعي

• حمــالت توعيــة: تســتهدف املواطنــني بشــكل أســايس وتشــارك بهــا املنظــات املحليــة بغايــة تفعيــل 

دورهــم يف املســاءلة االجتاعيــة وبالتــايل مكافحــة الفســاد.

عمــَل برنامــج الشــفافية ويعمــل يف عــرش محافظــات ســورية، حيــث ينفــذ املــرشوع الحــايل وهــو الثالث 

90 ورشــة تدريبيــة يســتهدف فيهــا 30 مجلســاً محليّــاً، و30 منظمــة مجتمــع مــدين، و30 مجموعــة مــن 

األفــراد املســتقلني حتــى نهايــة عــام 2015. 

ويخطــط الربنامــج يف عــام 2016 لبنــاء شــبكة مــن املتفاعلــني معــه بهــدف خلــق نــواة تجمع املؤسســات 

التــي تعمــل عــى تطبيــق الشــفافية، والرتكيــز عــى بنــاء النظــم املؤسســية التــي تعــزز الشــفافية. 
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ويــأيت هــذا البحــث مــن ضمــن األنشــطة التــي يقــوم بهــا مركــز املجتمــع املــدين والدميوقراطيــة لتعزيــز 

الشــفافية واملســاءلة يف املجتمــع الســوري، حيــث يهــدف هــذا البحــث وهــو البحــث الثــاين إىل معرفــة 

حجــم مشــاركة األفــراد يف مســاءلة املؤسســات الناشــئة يف مناطقهــم بعــد خمــس ســنوات مــن انــدالع 

ــة  ــات ومكافح ــاءلة املؤسس ــم يف مس ــى دوره ــرف ع ــام 2011، والتع ــعبية ع ــات الش ــة اإلحتجاج حرك

الفســاد.

                                                                               

                                                                                    مدير برنامج الشفافية 

 عمر الراوي                                                                                                  
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أوال- مفهوم المساءلة المجتمعية: 
ــة التــي تعتمــد عــى املشــاركة الشــعبية مــن  يعــد مفهــوم املســاءلة املجتمعيــة مــن املفاهيــم الحديث

قبــل األفــراد يف مســاءلة صنــاع القــرار. وتعــرف املســاءلة باملفهــوم العــام بأنهــا إلتــزاٌم مــن قبــل أصحــاب 

ــم  ــلطة ه ــاب الس ــم. وأصح ــن أفعاله ــؤولية ع ــوا املس ــاءلة أو يتحمل ــل مس ــوا مح ــأن يكون ــلطة ب الس

أولئــك الذيــن يشــغلون أي ســلطة سياســية أو ماليــة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الســلطة، ويشــملون 

املســؤولني يف الحكومــة واملؤسســات الخاصــة، واملؤسســات املاليــة، ومنظــات املجتمــع املــدين.  وتقســم 

املســاءلة إىل نوعــني: 

 مســاءلة أفقيــة: وتشــر إىل خضــوع كل هيئــة أو مســؤول للرقابــة واملســاءلة مــن قبــل هيئــة أخــرى 

بحيــث ال يوجــد أحــد خــارج املســاءلة.

 مســاءلة عاموديــة: وتشــر إىل قــدرة جمهــور الناخبــني عــى مســاءلة ممثليهــم عــرب إعــادة انتخابهــم، 

أو عــدم إعــادة انتخابهــم.

وملــا كانــت آليــات املســاءلة التقليديــة ليســت ذات فاعليــة كبــرة يف ضبــط الفســاد، حيــث يســهل 

التالعــب بهــا واإللتفــاف عليهــا، بــرز مفهــوم املســاءلة املجتمعيــة مــن ضمــن التوجــه الجديــد للتنمية، 

والــذي ركــز عــى املشــاركة الشــعبية كأســاس يف صنــع التنميــة.

 »يف البلــدان الناميــة بشــكل خــاص، أثبتــت اآلليــات »األفقيــة« التقليديــة للمســاءلة محدوديتهــا. 

وأيضــا فقــد أثبتــت االنتخابــات التــي تشــكل اآلليــة »الرأســية« الرئيســية والتقليديــة للمســاءلة، 

أنهــا أداة ضعيفــة وغــر جــادة ملســاءلة موظفــي ومســؤويل الحكومــة عــى أفعــال معينــة«.

البنك الدويل، املساءلة االجتاعية: مدخل لهذا املفهوم واملارسة والنشأة

1

2

  1- البنك الدويل، املساءلة االجتاعية: مدخل لهذا املفهوم واملارسة والنشأة، ten.smoorm.knabdlrow//:ptth/، ص2

  2- منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العريب يف مواجهة الفساد بروت، املركز اللبناين للدراسات، 2006، ص 36
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وملــا كانــت املســاءلة هــي إحــدى أهــم الوســائل التــي تضمــن تنميــة حقيقيــة وفاعلــة يف املجتمعــات 

ــة،  ــط التنموي ــذ الخط ــرار يف تنفي ــاع الق ــبة صن ــة ومحاس ــن مراقب ــات تضم ــن آلي ــه م ــوي علي ــا تنط مل

بــرز دور املجتمــع يف املشــاركة باملســاءلة كنــوع مــن الضغــط عــى أصحــاب القــرار، وخاصــة بعــد أن 

أثبتــت تجــارب الــدول املختلفــة أن آليــات املســاءلة التقليديــة غــر كافيــة لضــان مســاءلة فاعلــة داخــل 

املجتمعــات. 

فاملســاءلة املجتمعيــة هــي توجــه نحــو بنــاء مســاءلة تعتمــد عــى مشــاركة اجتاعيــة، أي تلــك التــي 

يشــارك املواطنــون العاديــون و/أو منظــات املجتمــع املــدين يف تنفيذهــا بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش . 

فهــي تعــد نــوع مــن انــواع املســاءلة ولكــن مســاءلة منبثقــة مــن أفعــال املواطنــني ومنظــات املجتمــع 

املــدين الراميــة إىل مســاءلة الدولــة، وكذلــك الجهــود املبذولــة مــن الحكومــة واألطــراف الفاعلــة األخــرى 

)وســائل اإلعــالم، القطــاع الخــاص، الجهــات املانحــة( ملســاندة هــذه األفعــال واالســتجابة لهــا .

ــا  ــن بيدهــم الســلطة بتحمــل تبعــات أفعالهــم يف قضاي ــزاُم َم ــة: »هــي أداة إل املســاءلة املجتمعي

املجتمــع والتــي تؤثــر عــى عــدد كبــر مــن املواطنــني«.

social-accountability.com منتدى املساءلة االجتاعية

 وتكمن أهمية املساءلة املجتمعية يف ثالثة أمور رئيسية:  

ــة  ــر الزاوي ــكل حج ــوم يش ــؤويل العم ــبة مس ــث إن محاس ــة(: حي ــم )الحوكم ــن إدارة الحك - تحس

ــة.  ــة الفعال ــبقا للدميقراطي ــاً مس ــيد ورشط ــم الرش للحك

ــاً؛ عــن  - زيــادة فعاليــة التنميــة: مــن خــالل تحســني الخدمــة العامــة وتصميــم سياســات أكــر وعي

ــني  ــة صــوت املواطــن وتشــجيع الحــوار، والتشــاور ب ــات وتقوي ــز ســبل إتاحــة املعلوم ــق تعزي طري

فئــات األطــراف الفاعلــة، حيــث إن آليــات املســاءلة املجتمعيــة تعمــل عــى تحســني فعاليــة تقديــم 

ــة إتخــاذ القــرار أكــر شــفافية وتشــاركية ومــؤازرة للفقــراء. الخدمــات، وجعــل عملي

1- البنك الدويل، املساءلة االجتاعية: مدخل لهذا املفهوم واملارسة والنشأة، http://worldbank.mrooms.net/، ص4

undp.org ،2- برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2010( تعزيز املساءلة االجتاعية: من املبدأ إىل التطبيق، مذكرة توجيهية

3- انظر : البنك الدويل، مرجع سبق ذكره، ص5

2

3

1
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ــة  ــا هــو توســيٌع لحري ــم. والتمكــني هن ــراء منه ــوة، والســيا الفق ــن أســباب الق ــراد م -  متكــن األف

ــائل  ــر مبس ــد كب ــق إىل ح ــة يتعل ــات الحكوم ــن سياس ــراء ع ــا الفق ــدم رض ــرف، فع ــار والت االختي

االســتجابة واملســاءلة. حيــث توفــر املســاءلة املجتمعيــة الوســائل التــي تزيــد وتعظــم صــوت الفئــات 

ــن  ــرب م ــتجابة األك ــة اإلس ــد فرص ــراء ويزي ــن الفق ــوي ميكِّ ــوت الق ــذا الص ــة. وه ــة والضعيف املحروم

ــم. ــة اىل احتياجاته ــب الدول جان

إضافــة إىل أن املســاءلة املجتمعيــة متنــع الراعــات املجتمعيــة املحتمــل حدوثهــا نتيجــة زيــادة الســخط 

ــعب يف  ــل الش ــن قب ــاركة م ــود مش ــن وج ــة م ــذه العملي ــه ه ــا تتضمن ــة، مل ــى الحكوم ــي ع اإلجتاع

مراقبــة الحكومــة.
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»إن كثــراً مــن املظــامل األساســية يف املنطقــة التــي أفضــت إىل الثــورات تــأيت ممــن يتعرضــون لإلقصــاء 

االجتاعــي والفقــراء واملســتضعفني واملهاجريــن والرشائــح الريفيــة مــن املجتمــع، فمــن املهــم ضــان 

ســاع أصــوات هــؤالء. فــال غنــى عــن الخدمــات العامــة األساســية )امليــاه، الــرف الصحــي، الصحــة، 

ــني  ــة املواطن ــن رقاب ــي تضم ــة الت ــاءلة اإلجتاعي ــادرات املس ــن ملب ــؤالء، وميك ــاه ه ــم( لرف التعلي

عــى مثــل هــذه الخدمــات ومشــاركتهم يف اتخــاذ القــرار أن تحّســن كثــراً جــودة هــذه الخدمــات 

وإمكانيــة الحصــول عليهــا«.

undp ،أسبوع إدارة الحكم اإلقليمي، املساءلة االجتاعية يف منطقة متغرة األطراف الفاعلة واآلليات

يتوقــف مــدى فعاليــة املســاءلة املجتمعيــة عــى ثالثــة أركان رئيســية: )بيئــة سياســية مواتيــة، أطــراف 

حكوميــة ماهــرة وداعمــة، قــدرات مؤسســية لــدى اصحــاب املصلحــة غــر الحكوميــني(  . وهــذه األطراف 

ــاءلة  ــة ملس ــذه االركان داعم ــت ه ــا كان ــة، فكل ــاءلة االجتاعي ــاس يف املس ــر األس ــكل حج ــة تش الثالث

الــة؛ كلــا كانــت املؤسســات يف املجتمــع أكــر رشعيــة ومتثيــالً للمواطنــني، وكلــا كان هــذا  اجتاعيــة فعَّ

داعــاً لحالــة اإلســتقرار اإلجتاعــي.

1- منتدى املساءلة االجتاعية، مرجع سبق ذكره.

1

ــة  ــه البيئ ــون في ــذي تك ــدر ال ــه بالق ــث إن حي

تتيــح لألفــراد مســتوى  الســائدة  السياســية 

ــرأي،  ــن ال ــر ع ــة السياســية، والتعب ــن الحري م

ــق  ــراد لســلوك الطري ــذي يدفــع األف بالقــدر ال

ويتوقــف  مايريدونــه،  لتحقيــق  املرشعــن 

اإلســتفادة مــن هــذه الحــركات املجتمعيــة 

عــى وجــود حكومــة تســتثمرها وتدعمهــا 

أداة  باعتبارهــا  معهــا  وتتعامــل  وترشعنهــا 

إضافيــة للحــد مــن الفســاد. وباملقابــل تتوقــف 

فعاليــة حــركات املســاءلة يف قــدرة األفــراد 

الحشــد واملنــارصة، ووضــع  املنظمــني عــى 
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خطــط للتصعيــد ودراســة التحــركات املطالبــة باملســاءلة. 

ــلطة  ــي الس ــد أن متاه ــوري نج ــع الس ــى الواق ــة ع ــاءلة املجتمعي ــة للمس ــذه األركان الثالث ــقاط ه بإس

ــن  ــع، ع ــي املجتم ــة مناح ــى كاف ــة ع ــتمرة للهيمن ــاتها املس ــة، ومارس ــات الدول ــع مؤسس ــة م الحاكم

ــة لرجــاالت الســلطة  ــات العامــة، وإعطــاء الحصان ــي مــن شــأنها قمــع الحري ــني الت ــق ســن القوان طري

ــا يرافــق كل هــذا مــن انعــدام املحاكــات  ــراد واملجتمــع، وم ــاكات بحــق األف ــوا انته ــى وإن ارتكاب حت

العادلــة، وعــدم وجــود قضــاء نزيــه. مهــّد لوجــود طرفــني يف املجتمــع، طــرف ســلطة حاكمــة متثــل رأس 

ــأدىن حقوقــه خوفــاً مــن قمــع  ــة ب الهــرم، وقطــاع شــعبي واســع غــر منظــم، وغــر قــادر عــى املطالب

الســلطة. ويوضــح الشــكل أدنــاه مقارنــة بــني شــكل املجتمــع بحالتــه الصحيــة وطبيعــة العالقــة التــي 

يجــب أن تكــون ســائدة بــني مكونــات املجتمــع الثــالث: الســلطة، املنظــات املدنيــة، القاعــدة الشــعبية. 

وبــني شــكل املجتمــع الســوري قبــل ثــورة 2011. 

1- انظر: الجسيم، محمد، واقع الشفافية يف املؤسسات السورية، مركز املجتمع املدين والدميوقراطية،2015، ص 12-5 .

1

صناع القرار

القاعدة الشعبية

 المجتمع المدني

ر
ضغط

توعية
تحريك

مناصرة

المجتمع السوري قبل2011المجتمع في حالته الصحية

أدلجة
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ــة  ــراف حكومي ــرضورة أط ــج بال ــائداً ينت ــذي كان س ــتبدادي ال ــلطوي االس ــط الس ــذا النم ــث إن ه حي

قامعــة لألفــراد، ويخلــق ثقافــة اجتاعيــة ســلبية تفــرض عــى األفــراد التعاطــي مــع قضاياهــم بنــوع مــن 

الالمبــاالة، الناجــم أساســاً عــن شــدة القمــع، وانعــدام اي أمــل باإلصــالح، فهــو مبعنــى أخــر يشــل قــدرات 

األفــراد أصحــاب املصلحــة يف املطالبــة واإلحتجــاج.

بناء قاعدة شعبية وسياسية لعقد اجتماعي جديد
مُتثــل إخفاقــات الحوكمــة أحــد األســباب الجوهريــة التــي تقــف وراء حركــة االحتجاجــات الراهنــة 

ــامل العــريب. كــا إن الفســاد املســترشي، وعجــز النظــام القضــايئ عــن إعــالء  ــي يشــهدها الع الت

حكــم القانــون عــى نحــو متســق، هــا مــن اهــم العوامــل التــي تعيــق النمــو واالســتثار. إن 

ترســيخ الحكــم الدميوقراطــي الرشــيد ميثــل رشطــاً رضوريــاً لعقــد اجتاعــي جديــد يربــط الدولــة 

واملجتمــع يف إطــار حوكمــة اســتيعابية غــر إقصائيــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة، وذلــك مــن 

أجــل دعــم اإلندمــاج اإلجتاعــي واإلقتصــادي يف إطــار منــوذج للتنميــة املســتدامة بيئيــاً. وتحتــاج 

ــية،  ــعبية وسياس ــدة ش ــم قاع ــود ودع ــتيعابية إىل وج ــة اإلس ــة واإلقتصادي ــات االجتاعي السياس

تتشــكل مــن أحــزاب سياســية قويــة وروابــط مهنيــة ونقابــات عاليــة مســتقلة. ويتطلــب ذلــك 

متكــني هــذه القاعــدة الشــعبية السياســية مــن خــالل قوانــني تضمــن حريــة املعلومــات، وعمليــات 

ــا  ــى األن اختزاله ــرى حت ــة ج ــاة العام ــة، فالحي ــداد املوازن ــال إع ــة يف مج ــفافية وعالني ــر ش أك

فيــا دائــرة صغــرة تقتــر عــى العواصــم، واحتكرتهــا النخبــة املســيطرة يف إطــار حــزب حاكــم 

واحــد. ومــع توســع حريــة التعبــر والتنظيــم عــى املســتوى املحــي، ســتمكن عمليــات الحوكمــة 

ــم  ــن تحتاجه ــية الذي ــة والسياس ــة واإلداري ــوادر التنظيمي ــة الك ــن تنشــئة وتربي ــة م الدميوقراطي

السياســات الوطنيــة. كــا ســتصبح الحكومــة يف ظــل املشــاركة الشــاملة، أكــر خضوعــا للمســاءلة 

وأقــل عرضــة لالحتــكار مــن قبــل النخــب. 

UNDP ،»من تقرير تحديات التنمية يف الدول العريب 2011 »نحو دولة تنموية يف املنطقة العربية
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ثانيا-اإلجراءات المنهجية للبحث:
يجيــب هــذا البحــث عــن تســاؤل رئيــي عــن واقــع مشــاركة األفــراد يف مســاءلة املؤسســات الناشــئة 

يف مناطقهــم بعــد خمــس ســنوات مــن انــدالع حركــة اإلحتجاجــات الشــعبية عــام 2011؛ وماهــو الــدور 

الــذي مــن الواجــب القيــام بــه يف مســاءلة املؤسســات ومكافحــة الفســاد يف مناطقهــم كــا يرونــه هــم، 

وكيفيــة مارســة هــذا الــدور.  

يكتســب البحــث أهميتــه يف فهــم التغــرات التــي حصلــت لــدى األفــراد بعــد حركــة االحتجاجــات التــي 

ــه  ــذي يلعب ــدور ال ــة ال ــى أخــر معرف ــة ومحاســبة الفاســدين، ومبعن ــة والعدال ــب بالحري خرجــت تطال

ــث  ــم. حي ــق تواجده ــؤولني يف مناط ــبة املس ــاءلة ومحاس ــرار، ومس ــة الق ــاركة يف صناع ــراد يف املش االف

يحــاول البحــث معرفــة مســتوى رضــا األفــراد للخدمــات املقدمــة مــن قبــل املؤسســات، والــدور الــذي 

قامــوا بــه يف ســبيل أن تكــون هــذه املؤسســات معــربة عــن طموحاتهــم ورغباتهــم للكيفيــة التــي يجــب 

أن تعمــل فيهــا هــذه املؤسســات، باإلضافــة إىل قيــاس درجــة وعــي الفــرد بــدوره املنــوط بــه يف املســاءلة 

ومكافحــة الفســاد. 

ــاركة  ــتوى مش ــاس مس ــدف إىل قي ــي ته ــتطالعية الت ــوث االس ــن البح ــن ضم ــث م ــذا البح ــدرج ه وين

ــرتة  ــالل الف ــكنهم. خ ــق س ــات يف مناط ــم الخدم ــوم بتقدي ــي تق ــات الت ــاءلة املؤسس ــني يف مس املواطن

املمتــدة مــن 19 أيــار 2015 وحتــى 7 متــوز 2015. اســتخدم البحــث املقابلــة املقننــة كأداة للوصــول إىل 

ــة محــاور:  هدفــه، وتألــف مــن ثالث

- املحور األول: يقيس رضا األفراد عن املؤسسات يف مناطق عملهم.

- املحور الثاين: مستوى املشاركة يف مساءلة املؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات. 

- املحور الثالث: يقيس وعي الفرد بدوره يف مكافحة الفساد.
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ریف حماة درعادیر الزور
الشمالي

عفرینالحسكةحلبریف إدلب

مناطق 
ام سیطرة النظ

مناطق 
یم سیطرة تنظ
الدولة 

مناطق سیطرة اإلدارة مناطق سیطرة المعارضة 
الذاتیة

166

5459
80

143

271

380

53

توزع عینة البحث على المناطق): 1(شكل رقم  عينــة البحــث: بلــغ حجــم عينــة البحــث 

اإلجــايل)1206( فــرداً، موزعــني عــى 

أربعــة مناطــق ســيطرة، كــا هــو موضح 

بالشــكل البيــاين رقــم )1(: وهــي مناطــق 

ســيطرة قــوات حايــة الشــعب الكرديــة 

باللــون األصفــر يف الحســكة وريفهــا ويف 

املعارضــة  ســيطرة  ومناطــق  عفريــن، 

املســلحة باللــون األخــرض متوزعــة عــى 

حلــب املدينــة وريفهــا، وعــى ريــف ادلــب، وريــف حــاه، ودرعــا، ومناطــق النظــام وتشــمل خمــس 

مناطــق يســيطر عليــه النظــام، وأيضــا مناطــق ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية.

ــق  ــول لفري ــة الوص ــة، وإمكاني ــروف املتاح ــق الظ ــم وف ــة ت ــار العين ــا إىل أن اختي ــارة هن ــدر اإلش تج

ــاً، وتــم  ــاً وجغرافي ــة متثــل رشائــح مختلفــة اجتاعي البحــث، وتــم مراعــاة قــدر اإلمــكان الوصــول لعين

ــوى املســيطرة يف  ــني الق ــات ب ــع مناطــق ســيطرة رئيســية نظــرا للتباين تقســيم املجتمــع الســوري ألرب

آليــة ســيطرتها عــى املجتمعــات والتــي ال تشــمل الســيطرة العســكرية فقــط، وإمنــا تتعداهــا لتشــمل 

الســيطرة مبفهومهــا الواســع الســيايس واإلقتصــادي والثقــايف. وهــذه اآلليــة يف الســيطرة تخلــق بالــرضورة 

ــر مناطقهــم،  ــي تدي ــة، ومــع املؤسســات الت منــط محــدد مــن تعاطــي الســكان مــع قضاياهــم الحياتي

وتقــدم الخدمــات لهــم. 

ــة  ــق معادل ــن البحــث وف ــة ملناطــق الوصــول املســتهدفة م ــة ممثل ــم ســحب عين كان املخطــط أن يت

ــزاع املســلح يف مناطــق البحــث  ــم الن ــة ، لكــن وبســبب تفاق ــرت ماســون( لحســاب حجــم العين )روب

املســتهدفة أثنــاء مرحلــة جمــع البيانــات، والتــي رافقهــا حــركات نــزوح وهجــرة واســعة، مل يتــم اختيــار 

ــة ملجتمــع  ــة ممثل ــة ال تعــد عين ــايل هــذه العين ــة التــي كان مــن املخطــط أن يتــم ســحبها، وبالت العين

البحــث األصــي، لكــن يُســتفاد مــن النتائــج يف رســم صــورة عــن واقــع املشــاركة واملســاءلة يف املجتمعــات 

املحليــة الســورية التــي تــم إجــراء الدراســة فيهــا.
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58.6

41.3

توزع عینة البحث بحسب الجنس) 2(رقمالشكل 

ذكر انثى

مناطق املعارضةمناطق االدارة الذاتية

ذكر

انثى

املجموع

مناطق سيطرة النظاممناطق تنظيم الدولة

218

215

433

366

187

553

47

7

54

76

90

166

1- التــوزع الجنــدري لعينــة البحــث: كــا 

ــم )2( إن  ــاين رق ــني بالشــكل البي هــو مب

نســبة االنــاث للذكــور هــي %41 مبقابــل 

%59 للذكــور.

ــق  ــس وف ــب الجن ــة بحس ــوزع العين وتت

ــح يف  ــو موض ــا ه ــيطرة ك ــق الس مناط

ــم )1(  ــدول رق الج

جدول رقم )1( التوزع الجندري بحسب مناطق السيطرة

1.3

16.6

32.5

49.5

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

عام 66ما فوق  43-65 31-42 18-30

العمر) 3(الشكل رقم 

عام 66ما فوق  43-65 31-42 18-30

2- التــوزع العمــري لعينــة البحــث: تركــزت العينــة يف الفئــة العمريــة مــن 18-30 بحــوايل نصــف العينــة، 

والفئــة العمريــة 31-42 جــاءت ثانيــاً بنســبة %32 مــن إجــايل العينــة، ومــن ثــم الفئــة العمريــة املمتدة 

بــني  43-65 عامــاً بنســبة 16%.
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مابعد الجامعیةجامعیةثانویةاعدادیةابتدائیةبال یقرأ وال یكت

المؤھل العلمي) 4(الشكل رقم 

3- املؤهــل العلمــي: توزعــت عينــة البحــث بشــكل رئيــي بــني حامــي الشــهادة الثانويــة، والجامعيــة 

ــة  ــي الشــهادة اإلعدادي ــم حام ــن ث ــم )4(، وم ــا هــو موضــح بالشــكل رق ــا ك ــكل منه بنســبة %37 ل

ــة بنســبة 5%. ــا بعــد الجامعي ــة بنســبة %6، م ــة البحــث، فاإلبتدائي بنســبة %14 مــن إجــايل عين
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ثالثا-نتائج البحث: 
املحور األول: يقيس رضا األفراد عن املؤسسات؛ ويتضمن عدة عنارص: 

-   درجة رضا االفراد عن تلبية املؤسسات لإلحتياجات ذات األولوية يف مناطقهم. 

-   إعالن املؤسسات عن الخدمات التي تقدمها. 

-   مستوى إرشاك املؤسسات لألفراد من خالل اللقاءات الدورية من وجهة نظر األفراد.

-   مستوى تواجد الفساد يف املؤسسات كا تره عينة البحث، واملظاهر التي يتجى فيها. 

-   رضا األفراد عن الدور الذي تقوم به املؤسسات ملكافحة الفساد. 

رضــا  حــول  الــواردة  النتائــج  تشــر 

األفــراد عــن املؤسســات يف مناطقهــم، 

أن %63 مــن عينــة البحــث أجابــوا بأنهــا 

ال تلبــي اإلحتياجــات ذات األولويــة يف 

ــة  ــن العين مناطــق تواجدهــم، و%31 م

أجابــوا بأنهــا تلبــي كل اإلحتياجــات ذات 

األولويــة، و%6 قالــوا بأنــه تلبــي بعــض 

االحتياجــات ذات األولويــة. 

بالدخول لتفاصيل هذه النتيجة بحسب مناطق توزع عينة البحث نجد أنه: 

- يف مناطــق ســيطرة قــوات حايــة الشــعب الكرديــة: إن تلبيــة اإلحتياجــات مل تتجــاوز %8 يف عفريــن، 

مبقابــل %3 يف الحســكة، و%68 يف عفريــن مقابــل 52 يف الحســكة، أمــا عــدم تلبيــة اإلحتياجــات ذات 

االولويــة جــاءت النســبة األكــرب يف الحســكة بنســبة %45 )وهــي النســبة األكــرب مقارنــة مبناطــق تــوزع 

عينــة البحــث( مبقابــل %25 يف عفريــن أي بفــارق 20%. 

- يف مناطــق ســيطرة املعارضــة الســورية: نجــد أن هنالــك تشــابه إىل حــد مــا بــني درعــا وادلــب كــا 

هــو موضــح بالشــكل رقــم )6(. أمــا يف ريــف حــاه نجــد أن %70 مــن العينــة تــرى أن املؤسســات 
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تلبــي بعــض االحتياجــات ذات األولويــة يف ريــف حــاه، و%30 قالــوا أنهــا ال تلبــي. ويف حلــب نجــد 

ــي اإلحتياجــات  ــا ال تلب ــوا بأنه ــة، و%26 اجاب ــي بعــض اإلحتياجــات الرضوري ــا تلب ــوا إنه أن %66 قال

ــة، وميكــن تفســر نســب  ــي كل االحتياجــات الرضوري ــا تلب ــوا بأنه ــب، و%9 قال ــة يف حل ذات األولوي

ــه  ــزء من ــا بج ــب ودرع ــاه، حل ــف ح ــب، ري ــف ادل ــة يف ري ــيطرة املعارض ــق س ــات يف مناط اإلجاب

ــى  ــر ع ــاد الكب ــة، واالعت ــة االقتصادي ــل العجل ــود إىل تعط ــر يع ــزء أخ ــروض، وج ــار املف إىل الحص

املســاعدات املقدمــة مــن قبــل الهيئــات واملنظــات اإلغاثيــة املشــكلة حديثــاً، وأيضــا تعكــس بصــورة 

مــا طبيعــة العالقــة بــني األفــراد واملنظــات والهيئــات التــي تديــر املناطــق، وحجــم الرشعيــة التــي 

تحــى بهــا مــن قبــل النــاس. 

- أمــا يف مناطــق ســيطرة تنظيــم الدولــة االســالمية: نجــد %52 مــن عينــة البحــث أجابــوا بأنهــا تلبــي 

ــة،  ــي كل االحتياجــات الرضوري ــا تلب ــوا بأنه ــة أجاب ــن العين ــة، و%37 م ــض اإلحتياجــات الرضوري بع

ــوا أنهــا ال تلبــي، وهــذه النتيجــة منطقيــة إىل حــد مــا قياســاً بقــوة التنظيــم يف الحوكمــة  و%11 قال

ــر  ــع لصغ ــن الواق ــة ع ــذه النتيج ــرب ه ــاً ال تع ــا، وعموم ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــدة إلدارة املناط الجي

ــة غــر عشــوائية.  حجمهــا والعتبارهــا عين

ــي كل اإلحتياجــات  ــأن املؤسســات تلب ــوا ب - ويف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري: نجــد أن %3 قال

ــوا أنهــا ال تلبــي  ــوا أنهــا تلبــي بعــض االحتياجــات، و%31 قال ذات األولويــة يف مناطقهــم، و%66 قال

اإلحتياجــات ذات االولويــة. وقــد يكــون مــرد هــذه النســبة إىل حجــم الضغــط الســكاين املتزايــد عــى 

مناطــق ســيطرة النظــام باعتبارهــا املناطــق األكــر أمنــاً مــن جهــة، وقــد يكــون مردهــا إىل أن الحاجــات 

ذات األولويــة يف مناطــق ســيطرة النظــام تختلــف عــن تلــك التــي يف مناطــق الســيطرة االخــرى.
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ات ھل تلبي المؤسسات في منطقتك الحاج) 6(الشكل رقم 
ذات األولویة ؟

التلبي تلبي بعض االحتیاجات تلبي كل االحتیاجات
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6

94

ھل تقوم المؤسسات في منطقتك باالعالن عن ) 7(الشكل رقم
خدماتھا؟ 

نعم  ال  أحیانا 

يوضــح الشــكل رقــم )7( أن مــا نســبته %94 مــن عينــة البحــث أجابــوا بــأن املؤسســات تقــوم باإلعــالن 

عــن الخدمــات التــي تقــوم بتقدميهــا، و%6 يقومــون باإلعــالن بشــكل دائــم.

1- راجع امللحق الشكل رقم )1( لالطالع عى توزع النسبة بحسب توزع العينة عى املناطق.

وعنــد ســؤال عينــة البحــث فيــا إذا كانــت املؤسســات يف مناطقهــم تقــوم بعقــد لقــاءات دوريــة مــع 

األهــايل أجــاب حــوايل %46 مــن العينــة أن املؤسســات تقــوم أحيانــا بعقــد لقــاءات مــع األهــايل، و47% 

مــن املجيبــني أشــاروا بأنهــا ال تقــوم بعقــد لقــاءات دوريــة مــع األهــايل.
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ع ھل تقوم المؤسسات في منطقتك بعقد لقاءات دوریة م) 8(الشكل رقم 
االھالي؟
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بالدخــول لتفصيــل النتيجــة هــذه بحســب تــوزع العينــة عــى املناطــق جائــت نســبة املؤسســات التــي 

تعقــد لقــاءات دوريــة مــع األهــايل كالتــايل: عفريــن %15، حلــب %5، ريــف حــاه %5، الحســكة 4%. 

ــع  ــة م ــاءات دوري ــد لق ــم ال تعق ــأن املؤسســات يف مناطقه ــول ب ــي تق ــات الت ــت اإلجاب ــل توزع باملقاب

األهــايل كالتــايل: %70 يف مناطــق ديــر الــزور الخاضعــة لســيطرة تنظيــم الدولــة »داعــش« %64 يف ريــف 

ــت  ــة تح ــق الواقع ــكة، %42 يف املناط ــب، %48 يف الحس ــا، %51 يف حل ــة درع ــاه، %52 يف محافظ ح

ســيطرة النظــام الســوري، %40 يف ادلــب، وتنخفــض النســبة يف مدينــة عفريــن مقارنــة بغرهــا إىل 19% 

مــن اإلجابــات الــواردة مــن عينــة عفريــن. ويوضــح الشــكل رقــم )9( تــوزع النســب بحســب املناطــق 

املختلفــة.

ــات  ــث يف دور املؤسس ــة البح ــن رأي عين وع

مــن   44% أن  نجــد  الفســاد  مكافحــة  يف 

عينــة البحــث أجابــوا بــأن املؤسســات تقــوم 

بدورهــا أحيانــاً، و%4 أجابــوا بــأن املؤسســات 

تقــوم مبكافحــة الفســاد بشــكل جيــد، و52% 

ــي. ــوا بالنف أجاب

44

4

52

برأیك ھل تقوم المؤسسات في ) 10(الشكل رقم 
؟منطقتك بدورھا في مكافحة الفساد

تقوم بدورھا أحیانا تقوم بدورھا بشكل جید ال تقوم بدورھا
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 ھل تقوم المؤسسات في منطقتك بعقد لقاءات) 9(الشكل رقم 
دوریة مع األھالي؟

أحیانا ال نعم 
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وتتــوزع اإلجابــات التــي قالــت بــأن املؤسســات تقــوم بدورهــا بشــكل جيــد يف مكافحــة الفســاد منخفضة 

ــأن مؤسســاتهم  ــوا ب ــة الحســكة قال جــداً كــا يوضــح الشــكل رقــم )11( حيــث نجــد أن %6 مــن عين

تكافــح الفســاد بشــكل جيــد، ومــن ثــم تــأيت حلــب ودرعــا بنســبة %5 لــكل منهــا، فعفريــن بنســبة 4%، 

وتــرتاوح بقــني النســبة يف املناطــق األخــرى عينــة البحــث بــني 1و%2. أمــا اإلجابــات التــي قالــت بــأن 

ــب بنســبة  ــا ال تقــوم بدورهــا يف مكافحــة الفســاد جــاءت النســبة األكــرب يف ادل املؤسســات يف مناطقه

%80، ومــن ثــم يف مناطــق ديــر الــزور الواقعــة تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة »داعــش« بنســبة 68%، 

فدرعــا بنســبة %66، فريــف حــاه بنســبة %65، فعفريــن بنســبة %57، ومناطــق ســيطرة النظــام بنســبة 

%54، حلــب %43، وأخــرا الحســكة بنســبة 40%.                                  
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ا برأیك ھل تقوم المؤسسات في منطقتك بدورھ) 11(الشكل رقم 
في مكافحة الفساد؟

تقوم بدورھا بشكل جید  تقوم بدورھا أحیانا ال تقوم بدورھا
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وعــن رأي عينــة البحــث مبســتوى وجــود 

نجــد  تواجدهــم  مناطــق  يف  الفســاد 

قالــوا أن حجــم  العينــة  أن %39 مــن 

اســترشاء الفســاد يف املؤسســات كبــر، 

و%44 قالــوا أنــه يوجــد فســاد ولكــن 

بأنــه ال  بشــكل متوســط، %2.4 قالــوا 

ــون  ــوايل %13 ال يعلم ــاد، وح ــد فس يوج

إذا كان هنالــك فســاد. 
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ھل تعتقد بوجود فساد في المؤسسات التي تعمل في منطقتك) 12(الشكل رقم 

وتتــوزع النســبة الســابقة لوجــود الفســاد عــى مناطــق تــوزع عينــة البحــث كــا هــو موضــح بالشــكل 

رقــم )13(: حيــث يكــون الفســاد كبــراً بحســب عينــة البحــث يف حلــب بنســبة %54، ومــن ثــم مناطــق 

ســيطرة النظــام الســوري بنســبة %53، ومــن ثــم الحســكة ودرعــا بنســبة 50 % يف كل منطقــة، فديــر 

الــزور بنســبة %41، ريــف حــاه بنســبة %34، عفريــن %28، وأخــراً ادلــب بنســبة %16. أمــا الفســاد 

بشــكل متوســط فتوزعــت اإلجابــات هنــا: %77 يف ادلــب، %58 يف عفريــن، %51 يف ريــف حــاه، 46% 

ــة  ــات عين ــب. وإجاب ــكة، %28 يف حل ــام، %32 يف الحس ــيطرة النظ ــق س ــزور، %35 يف مناط ــر ال يف دي

البحــث التــي تقــول بأنــه ال يوجــد فســاد يف املؤسســات العاملــة يف مناطقهــا مل تتجــاوز 5%.
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یوجد بشكل كبیر جدا یوجد بشكل متوسط ال أعرف الیوجد فساد
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أمــا عــن أكــر مظاهــر الفســاد انتشــاراً بــني املؤسســات يف مناطــق تواجــد عينــة البحــث هنالــك إجــاع 

مــن قبــل عينــة البحــث عــى أن أكــر مظاهــر الفســاد انتشــاراً هــي الرشــوة مقابــل الخدمــات بنســبة 

ــة  ــكات املؤسس ــوارد وممتل ــتخدام م ــم اس ــن ث ــبة %22، وم ــايل بنس ــاد امل ــأيت الفس ــم ي ــن ث %33، وم

ألغــراض شــخصية، ثــم تــأيت الوســاطة واملحســوبية يف التوظيــف بنســبة %15، وأخــرا املحابــاة يف تقديــم 

الخدمــات بنســبة 13%.
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برأیك أي من مظاھر الفساد التالیة موجودة في المؤسسات ) 14(الشكل رقم
العاملة في منطقتك؟

البــد مــن اإلشــارة إىل أن اإلجابــة عــى هــذا الســؤال يســتطيع املجيــب أن يختــار أكــر مــن إجابــة، حيــث 

جــاءت تــوزع عــدد اإلجابــة لعينــة البحــث كالتــايل:

عدد االجابات عند كل مجيب االجابات

إجابة واحدة

اجابتان

ثالث إجابات

أربع إجابات

297

308

219

261
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بالدخــول إىل تفاصيــل مظاهــر الفســاد بحســب مناطــق تــوزع عينــة البحــث نجــد أن اســتخدام ممتلكات 

ومــوارد املؤسســة ألغــراض شــخصية ينتــرش يف ادلــب حيــث أجمــع عليــه%47 مــن عينــة ادلــب، ومــن ثــم 

تــأيت حلــب بنســبة %37، ومــن ثــم ريــف حــاه بنســبة %35، فدرعــا بنســبة %34 وهــي مناطــق كلهــا 

خاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة، أمــا يف الحســكة وعفريــن نجــد هنالــك تــوازي يف النســب تقريبــاً 

فتــأيت الرشــوة أوالً، ومــن ثــم اســتخدام مــوارد وممتلــكات املؤسســة ألغــراض شــخصية، وأيضــا الفســاد 

املــايل، ويف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري نجــد أن %33 أجابــوا بــأن أكــر مظاهــر الفســاد انتشــاراً هــي 

الرشــوة ومــن ثــم الفســاد املــايل بنســبة %26 مــن إجــايل العينــة، أمــا يف مناطــق ديــر الــزور نجــد ان 

%37 أجابــوا بــأن الرشــوة أكــر املظاهــر انتشــاراً، ومــن ثــم يــأيت الفســاد املــايل بنســبة 34%.
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برأیك أي من مظاھر الفساد التالیة موجودة ) 15(الشكل رقم 
في المؤسسات العاملة في منطقتك؟

استخدام موارد وممتلكات المؤسسة الغراض شخصیة الفساد المالي

المحاباة في تقدیم الخدمات  الواسطة والمحسوبیة في التوظیف

الرشوة مقابل  الخدمات
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مــن النتائــج الســابقة فيــام يخــص رأي االفــراد باملؤسســات يف مناطقهــم نجــد أن هنالــك 

ــة البحــث تــرى  عــدم رضــا عــن املؤسســات بــن االفــراد، حيــث إن أكــر مــن ثلثــي عين

أن هنالــك فســاداً يف املؤسســات العاملــة يف مناطقهــم، وحــوايل نصــف العينــة وأكــر مــن 

ــة، وال تقــوم بعقــد  ــي الخدمــات ذات األولوي ــرى أن املؤسســات ال تلب ــل ت النصــف بقلي

لقــاءات دوريــة معهــم، وال تعلــن عــن خدماتهــا التــي تقدمهــا بشــكل دائــم. وأكــر مــن 

ــن  ــر م ــاد. وأك ــة الفس ــا يف مكافح ــوم بدوره ــات ال تق ــرى أن املؤسس ــة ت ــف العين نص

نصــف العينــة ممــن قدمــوا شــكاوي للمؤسســات يف مناطقهــم مل تتــم االســتجابة لهــا . 

وفيــام يخــص مناطــق الســيطرة املختلفــة التــي توزعــت عليهــا عينــة البحــث واتخذهــا 

ــق  ــن مناط ــة ب ــات مختلف ــك تباين ــد أن هنال ــية نج ــات األساس ــد التصنيف ــث كأح الباح

الســيطرة املختلفــة، رغــم تشــابه النمــط العــام للقــوى املســيطرة إال أن خصوصيــة النــزاع 

ــة، ومنــط محــدد يف  ــاً محــدداً إلدارة املنطق ــرض منط ــة يف ــة محلي ــه يف كل منطق وطبيعت

التعامــل مــع الســكان القاطنــن يف املنطقــة، والــذي ينعكــس بطبيعــة الحــال عــى مســتوى 

رضــا األفــراد عــن املؤسســات التــي تديــر املنطقــة، والعاملــة فيهــا عــى حــد ســواء، مــع 

التشــابه بالخصائــص العامــة التي تتســم بهــا كل منطقة ســيطرة. 

1- انظر املحور الثاين، الشكل )22( .

1

مستخلص المحور األول
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املحــور الثــاين: مســتوى املشــاركة يف مســاءلة املؤسســات التــي تقــوم بتقديــم الخدمــات: ويتضمــن هــذا 

املحــور عــدة نقــاط وهــي : 

-   اطالع أفراد عينة البحث عى التقارير التي تنرشها املؤسسات.

-   تقديم شكوى حول الخدمات التي تقدمها املؤسسات.

-   مشاركة األفراد للمؤسسات يف مناطقهم باقرتاحات وأفكار لتحسني وتطوير املؤسسات. 

-   آلية التعامل مع حالة فساد عرفها األفراد يف مؤسسة واحدة عى األقل يف مناطق تواجدهم. 

جائت إجابات املشاركن يف اإلستبيان كاآليت: 

 -   %77 مــن عينــة البحــث مل يطلعــوا وال عــى تقاريــر مؤسســة واحــدة تعمــل يف مناطقهــم، و21% 

قامــوا باالطــالع عــى تقاريــر مؤسســات تعمــل يف مناطقهــم ويوضــح الشــكل رقــم)16( هــذه النســبة 

بشــكل واضــح. 

76.8

20.9

 ھل اطلعت على تقایر متعلقة بمؤسسة تعمل) 16(الشكل رقم 
في منطقتك؟

ال نعم

1- باقي القيمة يعود لإلجابات املفقودة، التي مل يجيب أصحابها عى هذا السؤال والتي تبلغ اقل من 3% .

1
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أما توزع نسب اإلطالع عى التقارير بحسب مناطق توزع العينة جائت كالتايل:

مناطــق ســيطرة قــوات حايــة الشــعب الكرديــة: نجــد أن نســبة الذيــن اطلعــوا عــى تقاريــر مؤسســات 

يف مناطقهــم يف منطقــة عفريــن تزيــد عــن تلــك يف الحســكة بفــارق 11% . 

ويف مناطــق ســيطرة املعارضــة الســورية: نجــد أن هنــاك تفــاوت بــني األفــراد يف املناطــق األربــع حيــث 

نجــد أن نســبة اإلطــالع تزيــد يف حلــب بنســبة %22، ومــن ثــم تــأيت درعــا بنســبة %19، ومــن ثــم ادلــب 

بنســبة %14، وتنخفــض يف ريــف حــاه إىل 5%.

ــر %19. ويف  ــة اإلســالمية نجــد أن نســبة مــن اطلعــوا عــى تقاري ــم الدول أمــا يف مناطــق ســيطرة تنظي

ــر 14% .  مناطــق ســيطرة النظــام وصلــت نســبة اإلطــالع عــى التقاري
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أمــا عــن أســباب عــدم االطــالع فجــاءت اإلجابــات كــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم )18( أن %39 مــن 

ــر، و16%  ــى التقاري ــالع ع ــون باالط ــا، و%23 ال يهتم ــوم بنرشه ــة ال تق ــه إىل أن املؤسس ــة يردون العين

أجابــوا بــأن املؤسســات تقــوم بالتكتــم عــى نرشهــا، و%22 تحفظــوا عــى اإلجابــة عــن هــذا الســؤال.
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ماھو سبب عدم اطالعك؟" ال"إذا كانت اجابتك ) 18(الشكل رقم 

أما توزع أسباب عدم االطالع بحسب مناطق توزع عينة البحث نجد:

-  أن عــدم االهتــام باالطــالع يف املناطــق ســيطرة قــوات حايــة الشــعب الكرديــة يرتفــع يف عفريــن 

ــة  ــكة مقارن ــم يف الحس ــرش والتكت ــدم الن ــبة ع ــع نس ــكة، وترتف ــة ب %30 يف الحس إىل %38 مقارن

بعفريــن كــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم )19( .

-  يف مناطــق املعارضــة نجــد أن عــدم االهتــام باإلطــالع عــى التقاريــر يف ادلــب يصــل إىل أكــر مــن 

نصــف العينــة بنســبة %52، وتتقــارب النســبة يف مناطــق درعــا وادلــب وحلــب حيــث إن حــوايل ربــع 

العينــة يف كل منطقــة يهتمــون باإلطــالع، ومــا يقــارب مــن نصــف العينــة يف كل منطقــة أجابــوا بــأن 

املؤسســات ال تقــوم بالنــرش، وحــوايل ربــع العينــة أجابــوا أن املؤسســات تتكتــم عــى نــرش بيانتهــا. 

-  يف ديــر الــزور الواقعــة تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة االســالمية نجــد أن %38 مــن العينــة أجابــت 

بــأن املؤسســات ال تقــوم بالنــرش، و33 % اجابــوا بــأن املؤسســات تتكتــم عــى نــرش بياناتهــا )وهــي 

النســبة األعــى مقارنــة مبناطــق الســيطرة االخــرى(، و%29 ال يهتمــون باإلطــالع عــى مــا ينــرش.

-  يف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري: نجــد أن %72 مــن اإلجابــات جائــت بــأن املؤسســات ال تقــوم 

بالنــرش، و %20 ال يهتمــون باإلطــالع، و %7 أجابــوا بــأن هنالــك تكتــم عــى النــرش. 
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سبب عدم اطالعك؟ ماھو" ال"إذا كانت اجابتك ) 19(الشكل رقم 

المؤسسة تتكتم على نشر بیاناتھا المؤسسة ال تقوم بالنشر ال اھتم باالطالع

وعنــد ســؤال عينــة البحــث فيــا إذا كانــوا قدمــوا شــكوى حــول موضــوع يتعلــق بالخدمــات يف مناطــق 

تواجدهــم أجــاب %65 مــن عينــة البحــث أنهــم مل يقومــوا بتقديــم شــكوى، ونســبة مــن قدمــوا شــكوى 

حــول الخدمــات %34 مــن إجــايل العينــة.

34.4

65.0

ھل سبق وقمت بتقدیم شكوى حول ) 20(الشكل رقم 
موضوع یتعلق بالخدمات في منطقتك

نعم ال
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ــق  ــب مناط ــوا بحس ــن مل يقدم ــكاوي، وم ــوا ش ــن قدم ــوزع م ــم )21( ت ــاين رق ــكل البي ــح الش يوض

تواجدهــم، ويُالحــظ مايــي: 

-  يف مناطــق ســيطرة قــوات حايــة الشــعب الكرديــة: تتشــابه النســبة تقريبــاً بــني الحســكة وعفريــن، 

حيــث إن مــن قدمــوا شــكاوى يف عفريــن %34 وهــذه النســبة أكــر ب %4 عنهــا يف الحســكة.

- ويف مناطــق ســيطرة املعارضــة نجــد أن نســبة تقديــم الشــكوى ترتفــع يف درعــا إىل %49، ومــن ثــم 

تــأيت حلــب بنســبة %43، ومــن ثــم ادلــب بنســبة %36، لكنهــا تنخفــض يف ريــف حــاه لتصــل إىل 

%19 مــن إجــايل عينــة البحــث. 

- امــا يف مناطــق تنظيــم الدولــة االســالمية نجــد أن نســبة مــن قامــوا بتقديــم شــكاوى %44 مــن عينــة 

لبحث.  ا

ــم الشــكاوي وصلــت إىل %30 مقابــل %70 مل  - ويف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري نجــد أن تقدي

يقدمــوا شــكوى. 
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ھل سبق وقمت بتقدیم شكوى حول موضوع ) 21(الشكل رقم 
یتعلق بالخدمات المقدمة من قبل مؤسسة في منطقتك؟

ال نعم
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ــي  ــث الت ــة البح ــن عين ــد أن %50 م ــاج نج ــوا باإلحتج ــن قام ــكاوى م ــات لش ــتجابة املؤسس ــن إس وع

قامــت باإلحتجــاج )أي %34 مــن إجــايل عينــة البحــث(  قالــوا إنــه مل تتــم اإلســتجابة لشــكواهم، و39% 

كانــت إســتجابة املؤسســات لشــكواهم بطيئــة، و%10 كانــت اإلســتجابة رسيعــة.

10.2

38.9
50.9

ن كیف توصف استجابة القائمی, "نعم"اذا كانت اإلجابة ) 22(الشكل رقم 
عل المؤسسة مع الشكوى التي قدمتھا؟

تمت االستجابة فورا تمت االستجابة ولكن ببطئ لم یتم االستجابة

1- توصيــف آليــة االســتجابة ينــدرج مــن ضمــن املحــور االول، لكــن تــم وضعــه هنــا حفاظــاً عــى التسلســل املنطقــي حيــث إنــه 
متعلــق بالســؤال الــذي قبلــه.

1
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يوضــح الشــكل رقــم )23( اســتجابة املؤسســات لشــكاوى عينــة البحــث بحســب توزعهــا عــى مناطــق 

الســيطرة.

ــة حيــث إن  ــة نجــد أن النســب جائــت متفاوت ــة الشــعب الكردي -  يف مناطــق ســيطرة قــوات حاي

%49 مــن عينــة الحســكة أجابــوا بــأن اإلســتجابة متــت لكــن ببطــئ، و%39 مــن العينــة قالــوا أنــه مل 

يكــن هنالــك اســتجابة، و%12 أجابــوا بــأن اإلســتجابة كانــت فوريــة. 

-  يف مناطــق ســيطرة املعارضــة املســلحة: نجــد ان هنالــك تشــابه بــني ادلــب وحــاه يف أن الشــكاوي 

التــي قدموهــا مل يتــم اإلســتجابة لهــا بنســبة %67، و %44 يف حلــب، و %47 يف درعــا مل تتــم اإلســتجابة 

للشــكاوي. أمــا اإلســتجابة الفوريــة فكانــت النســبة األكــرب لهــا يف درعــا بنســبة %20 مــن عينــة درعــا، 

و مــن ثــم حلــب بنســبة %10، و %2 يف ادلــب، أمــا يف ريــف حــاه نجــد أنــه التوجــد أي اســتجابات 

للشــكاوى مــن قبــل املؤسســات. ويوضــح الشــكل )23( النســب بشــكل واضــح. 

ــت54%،  ــكاوي بلغ ــتجابة للش ــدم االس ــد أن ع ــالمية نج ــة االس ــم الدول ــيطرة تنظي ــق س -  ويف مناط

ــة. ــتجابة رسيع ــأن االس ــوا ب ــة للشــكوى، و%25 اجاب ــون بطيئ ــتجابة تك ــأن االس ــوا ب و%21 اجاب

-  ويف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري نجــد أن النســبة توزعــت بــني %80 مل تتــم اإلســتجابة لشــكوى 

عينــة البحــث، و%20 اإلســتجابة كانــت بطيئــة، ومل تكــن هنالــك اســتجابة رسيعــة.
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كیف توصف استجابة , "نعم"اذا كانت اإلجابة ) 23(الشكل رقم 
القائمین عل المؤسسة مع الشكوى التي قدمتھا؟

تمت االستجابة فورا تمت االستجابة ولكن ببطئ لم یتم االستجابة
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وعــن مشــاركة األفــراد للمؤسســات يف مناطقهــم باقرتاحــات وأفــكار لتحســني الخدمــات نجــد أن نصــف 

ــني  ــدف تحس ــكار به ــات وأف ــا باقرتاح ــات يف مناطقه ــاركة املؤسس ــت مبش ــاً قام ــث تقريب ــة البح عين

ــات. الخدم

48.6
49.8

ھل سبق وقمت بمشاركة مؤسسة في منطقتك ) 24(الشكل رقم 
باقتراحات أو أفكار لتحسن الخدمات ؟

ال نعم

بالدخــول لتفاصيــل هــذه النتيجــة بحســب أماكــن تواجــد العينــة، نجــد أن عينــة األفــراد يف درعــا تشــارك 

املؤسســات بنســبة %58، ومــن ثــم تــأيت حلــب بنســبة %54، ومــن ثــم الحســكة بنســبة %45، ومــن ثــم 

ريــف ادلــب بنســبة %53، وتنخفــض نســبة املشــاركة يف عينــة املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام 

إىل %39 مــن إجــايل عينــة األفــراد تحــت ســيطرة النظــام، أمــا يف ديــر الــزور نجــد أن املشــاركة عينــة 

البحــث هــي 48%.
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ھل سبق وقمت بمشاركة مؤسسة في منطقتك )25(الشكل رقم   
باقتراحات أو أفكار لتحسن الخدمات ؟

ال نعم
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وعــن آليــة املشــاركة نجــد أن الطريقــة األكــر انتشــاراً هــي النصائــح املبــارشة للمؤسســات، بنســبة 26%، 

ومــن ثــم تــأيت الجلســات الحواريــة بنســبة %12، فالجلســات التشــاورية بنســبة %7، ومــن ثــم النــدوات 

ــتارات التقييمية. فاإلس
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1سلسلة 3.23.86.911.926.3

اذكر " نعم"في حال كانت اإلجابة ) 26(الشكل رقم 
:كیف تمت عملیة المشاركة 

ــرب يف  ــارشة للمؤسســات هــي النســبة األك ــح املب ــم )27( أن النصائ ــن الشــكل رق ــا هــو مالحــظ م وك

كل مناطــق تــوزع العينــة فهــي ترتفــع يف ديــر الــزور لتصــل إىل %81 مــن إجــايل عينــة ديــر الــزور، 

وتنخفــض لتصــل إىل %35 يف عفريــن، وترتكــز الجلســات الحواريــة يف مناطــق ريــف ادلــب ويف الحســكة 

ويف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري وحلــب، أمــا الجلســات التشــاورية فترتكــز يف عفريــن بنســبة 26%، 

ويف ريــف ادلــب بنســبة %21، ويف حلــب بنســبة 17%.



37

9%9%7%6%8%5%

12%
26%

21%
17%

9%8%
5%

25%
17%

28%22%

15%16%

15%

25%

13%
13%

1%6%

3%
8%

4%

41%35%
49%49%

68%59%

81%
66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

دیر الزوردرعاحماةحلبإدلبعفرینالحسكة

مناطق تنظیم مناطق المعارضةمناطق االدارة الذاتیة
الدولة

مناطق سیطرة 
النظام

اذكر كیف تمت " نعم"في حال كانت اإلجابة ) 27(الشكل رقم 
:عملیة المشاركة 

استمارات تقییمیة جلسات تشاوریة جلسات حواریة ندوات نصائح مباشرة

وعنــد ســؤال عينــة البحــث هــل اطالعــوا عــى حادثــة فســاد بأنفســهم أجــاب %45 مــن العينــة أنهــم 

كانــوا عــى اطــالع بحالــة فســاد، و%54 مل يطلعــوا عــى حالــة فســاد بأنفســهم. 

45.2

53.7

ھل اطلعت بنفسك على حالة فساد داخل ) 28(الشكل رقم 
مؤسسة تعمل في منطقتك؟

نعم ال

  1- لإلطالع عى اطالع عينة البحث عى حاالت الفساد بحسب مناطق السيطرة انظر الشكل رقم )2( يف امللحق.

1
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أكــر حــاالت الفســاد التي قــام األفراد 

باالطــالع عليهــا بشــكل شــخيص هــي 

الرشــوة مقابــل الخدمــات بنســبة 

%22، ومــن ثــم الفســاد املايل بنســبة 

ــكات  ــوارد وممتل %21، فاســتخدام م

املؤسســة ألغــراض شــخصية، ثــم تــأيت 

فاملحابــاة  واملحســوبية،  الواســطة 

لصالــح األقــارب واألصدقــاء يف تقديــم 

الخدمــات.
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استخدام موارد الفساد المالي
وممتلكات 
المؤسسة 

ألغراض شخصیة

الواسطة 
 والمحسوبیة في

التوظیف

یم المحاباة في تقد
الخدمات لألقارب 

واألصدقاء 
والمعارف

22.421.220.018.817.6

في حال كانت االجابة نعم ماھي حالة الفساد ھذه ) 28(الشكل رقم 

يوضــح الشــكل رقــم )29( تــوزع مظاهــر الفســاد التــي اطلعــت عليهــا عينــة البحــث بشــكل مبــارش، 

حيــث يبــني التناســب التقريبــي يف انتشــار مظاهــر الفســاد بــني املناطــق املختلفــة.
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في حال كانت االجابة نعم ماھي حالة الفساد ھذه؟) 29(الشكل رقم 

الرشوة مقابل تقدیم الخدمات

الواسطة والمحسوبیة في التوظیف

المحاباة في تقدیم الخدمات لألقارب واألصدقاء والمعارف

استخدام موارد وممتلكات المؤسسة ألغراض شخصیة

الفساد المالي
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أمــا عــن أليــة التعامــل مــع حالــة الفســاد 

ــث  ــة البح ــراد عين ــا أف ــع عليه ــي اطل الت

نجــد أن اإلعتصــام هــو الطريقــة األكــر 

اســتخداماً للتعبــر عــن اإلحتجــاج ضــد 

حالــة الفســاد، ومــن ثــم تــأيت نــرش حالــة 

الفســاد عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي، 

الشــكوى.  تقديــم  طريقــة  تــأيت  وثالثــاً 

باإلحتجــاج  اكتفــوا  العينــة  مــن  و18% 
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د نشر حالة الفساتقدیم شكوىلم أفعل شيءاحتجاج بالقول
على مواقع 

التواصل

اعتصام

1819202122

كیف تعاملت مع حالة الفساد ھذه التي اطلعت علیھا) 30(الشكل رقم 

ــث. ــة البح ــن عين ــبتهم %19 م ــت نس ــيئ بلغ ــوا أي ش ــن مل يفعل ــراد الذي ــا األف ــول. أم بالق

وأمــا عــن تــوزع هــذه اإلجابــات بحســب مناطــق تــوزع افــراد العينــة، نجــد أن هنالك تناســب يف إســلوب 

التعامــل مــع حالــة الفســاد بــني مناطــق الســيطرة املختلفــة كــا هــو موضح يف الشــكل رقــم )31(.
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كیف تعاملت مع حالة الفساد ھذه التي اطلعت ) 31(الشكل رقم 
علیھا ؟

تقدیم شكوى احتجاج بالقول اعتصام نشر حالة الفساد على مواقع التواصل لم أفعل شيء
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مــن عــرض نتائــج املحــور الثــاين حــول مســتوى مشــاركة األفــراد يف مســاءلة مؤسســاتهم 

نجــد أن هنالــك ضعــف يف مســاءلة األفــراد للمؤسســات، حيــث إن أكــر مــن ثلثــي العينــة 

اإلجــاميل مل تقــوم باإلطــالع عــى تقاريــر املؤسســات العاملــة يف مناطقهــم، وأكــر مــن ثلثــي 

العينــة أيضــامًل يقومــوا بتقديــم شــكاوى للمؤسســات العاملــة يف مناطقهــم، بالرغــم مــن 

أن نصفهــم عــى األقــل اطلــع عــى حالــة فســاد بنفســه داخــل مؤسســة واحــدة عاملــة يف 

منطقتــه عــى األقــل.

ــات؛  ــن الخدم ــة وتحس ــل املؤسس ــر عم ــات لتطوي ــات مبقرتح ــاركة املؤسس ــن مش ــا ع أم

ــب إىل  ــبة بالغال ــذه النس ــاض ه ــع انخف ــاب، ويرج ــة باإليج ــف العين ــوايل نص ــاب ح أج

الثقافــة التــي رســخها نظــام الحكــم اإلســتبدادي، والــذي دأب عــى خلــق منــط محــدد يف 

تعاطــي األفــراد مــع قضاياهــم. لكــن وباملقابــل رغــم هــذا الضعــف -وبعــد أربــع أعــوام 

عــى الثــورة- نجــد أن هنالــك تحســن يف مســتوى مشــاركة األفــراد يف تقديــم املقرتحــات.

مستخلص المحور الثانيمستخلص املحور الثاين:
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املحور الثالث: وعي املواطن بدوره يف مكافحة الفساد:

عنــد ســؤال عينــة البحــث فيــا إذا كان لهــم دور يف مكافحــة الفســاد نجــد أن %63 مــن العينــة أجابــوا 

بــأن لهــم دور، و%18 كانــت إجابتهــم بالنفــي، و%19 ال تعلــم فيــا إذا كان لهــم دور.

63, نعم
18, ال

19, ال اعلم

ھل تعتقد أنك كمواطن لك دور في مكافحة ) 32(الشكل رقم 
الفساد؟

نعم ال ال اعلم

تتــوزع نســبة األفــراد الذيــن يعتقــدون بــأن لهــم دور يف مكافحــة الفســاد بحســب توزعهــم عــى املناطق 

كالتايل:

-  يف مناطــق ســيطرة قــوات حايــة الشــعب الكرديــة: نجــد أن نســبة مــن يعتقــدون بــأن لهــم دور 

يف مكافحــة الفســاد ترتفــع يف الحســكة إىل %55 مقارنــة ب %45 يف عفريــن، وترتفــع نســبة مــن ال 

يعرفــون فيــا إذا كان لهــم دور يف عفريــن إىل %38 مقارنــة ب %22 يف الحســكة. 

-  يف مناطــق ســيطرة املعارضــة الســورية: نجــد أن نســبة مــن يــرون أن لهــم دور يف مكافحــة الفســاد 

ــا، وتتشــابه النســبتني  ــة البحــث يف  كل منه ــي عين ــن ثلث ــد ع ــا يزي ــب إىل م ــب وادل ــع يف حل ترتف

الباقيتــني كــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم )33(. أمــا يف ريــف حــاه نجــد أن %48 مــن عينــة البحــث 

ــاد، و24%  ــة الفس ــم يف مكافح ــرون أن ال دور له ــاد، و %29 ي ــة الفس ــم دور يف مكافح ــرون أن له ي

يعلمــون إن كان لهــم دور، ويف درعــا %43 مــن العينــة يــرون أن لهــم دور يف مكافحــة الفســاد، و 21% 

مــن العينــة يعتقــدون أن الدور لهــم يف مكافحــة الفســاد، و %36 ال يعلمــون فيــا إذا كان لديهــم دور 

يف مكافحــة الفســاد. 
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ــة،  ــة البحــث عــن دورهــم املتوقــع يف مكافحــة الفســاد يف مجتمعاتهــم املحلي ــد ســؤال أفــراد عين وعن

ــا هــو موضــح  ــم ك ــف إجاباته ــم تصني ــة عــى هــذا الســؤال، وت ــن إجــايل العين ــرد م أجــاب 712 ف

بالشــكل رقــم )34(، حيــث نجــد أن %30 مــن العينــة تــرى أن دورهــا يتلخــص يف اإلحتجــاج عــى مظاهــر 

الفســاد ويشــمل هــذا اإلحتجــاج القيــام مبظاهــرات وإعتصامــات، وإحــداث ضجــة حــول حالــة الفســاد 

كــا ورد يف إجابــات املشــاركني.

-  يف مناطــق ســيطرة تنظيــم الدولــة االســالمية: نجــد أن %85 يــرون أن لهــم دور يف مكافحــة الفســاد، 

و%6 يــرون أن الدور لهــم. واألمــر ينطبــق عــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري حيــث بلغــت نســبة 

مــن يــرون أن لهــم دور يف مكافــة الفســاد %69، و%12 يــرون العكــس.
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ھل تعتقد أنك كمواطن لك دور في مكافحة الفساد؟)33(لشكل رقم 

ال ال اعلم نعم



43

0

5

10

15

20

25

30

إجابات يالبدء بنفس
متفرقة 

اإلبالغ عن التوعیة اقتراحات 
الفساد 

االحتجاج 

7
9

13
15

26
30

ما ھو دورك المتوقع في مكافحة الفساد؟) 34(الشكل رقم 

ــة الفســاد حيــث إن %26 مــن اإلجابــات جــاءت بــأن دورهــم يكــون  ومــن ثــم جــاء اإلبــالغ عــن حال

بالتبليــغ عــن أي حالــة فســاد تصدفهــم، وعــدم الســكوت عنهــا، ومــن ثــم جــاءت التوعيــة حيــث يــرى 

ــة  ــرش التوعي ــاد، ون ــح واإلرش ــالل النص ــن خ ــة م ــى التوعي ــر ع ــم يقت ــأن دوره ــراد ب ــن األف %15 م

ــم مقرتحــات؛ وتلخصــت  ــون بتقدي ــوا أن دورهــم يك ــه، و%13 قال ــوة إلجتناب بخطــورة الفســاد، والدع

ــايل: هــذه املقرتحــات بالت

       إيجاد آليات ملكافحة الفساد، واختيار األشخاص الكفؤ يف املؤسسات.
       العمل عى إيجاد جهات تعمل عى مراقبة املؤسسات.
       العمل عى تأسيس لجان تعمل عى رصد املؤسسات.

       العمل عى إصدار قانون لحرية تداول املعلومات.
      توقيع اتفاقيات مع منظات دولية هدفها زيادة من شفافية املؤسسات.

      العمل بشكل جاعي وإيجايب مع املؤسسات ما يسهم يف الحد من الفساد. 
      تفعيل دور املرأة يف مكافحة الفساد.

      تفعيل دور منظات املجتمع املدين يف مكافحة الفساد.
ــرون أن لهــم دور يف مكافحــة الفســاد لكــن ال يعرفــون  ــني ي ــأن املجيب ــات أخــرى جائــت ب        وإجاب
ــة القادمــة، أمــا األن ويف ظــل هــذه  ــا دور يكمــن يف املرحل ــوا إن لن ــدور، وأخــرون قال مــا هــو هــذا ال

ــا.  الظــروف ال دور لن
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ــال  ــر كمث ــر أث ــة ليكــون املوضــوع أك ــع منظــات عاملي ــة م ــع معاهــدات دولي العمــل عــى توقي

ــات أخــرى ــر يف مجتمع ــا تأث ــن له ــة لك ــة ليســت حكومي ــفافية الدولي ــة الش منظم

العمل عى وضع قوانني للرقابة واملتابعة للحد من الفساد يف املجتمع

الــدور مهــم لــكل مواطــن ولكــن يف هــذه الظــروف القاســية يكــون االمــر صعبــا وعــادات املجتمــع 

ال تســمح للمــرأة بالتشــارك بأمــور الحيــاة بشــكل مبــارش مــا يعيــق الــدور التــام لــكل مواطــن يف 

مكافحــة الفســاد

الــدور مهــم لــكل مواطــن ولكــن يف هــذه الظــروف القاســية يكــون االمــر صعبــا وعــادات املجتمــع 

ال تســمح للمــرأة بالتشــارك بأمــور الحيــاة بشــكل مبــارش مــا يعيــق الــدور التــام لــكل مواطــن يف 

مكافحــة الفســاد

ــا تتحــرر  ــا يف املســتقبل عندم ــع ألي شــخص دور يف مكافحــة الفســاد ام ــت الحــايل ال اتوق يف الوق

ســوريا مــن نظــام االســد فســيصبح كل شــخص مســؤول عــن مكافحــة الفســاد

ال ميكــن ألي شــخص ان يكــون لــه دور يف مكافحــة الفســاد عندمــا تكــون الســلطة الحاكمــة مســتبدة 

ومبنــي عــى اســاس الحــزب الواحــد وعــدم تقبــل االخــر فيجــب يف االول الخــالص مــن عقليــة الحزب 

الواحــد ومــن ثــم كل شــخص ســيصبح رقيــب عــى عمــل املؤسســات وتنتقــل الدولــة اىل دميقراطية

نعــم يل دور يف مكافحــة الفســاد ولكــن ليــس يف هــذه الظــروف الصعبــة وغيــاب القانــون والضوابــط 

واليات املحاســبة واملســائلة

من إجابات المشاركين

ــكان  ــع بامل ــا أوض ــب -وعندم ــكان املناس ــب بامل ــخص املناس ــع الش ــا يوض ــاد عندم ــف الفس يتوق

ــاد ــة الفس ــتطيع مكافح ــب يل أس املناس
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مــن النتائــج الســابقة نجــد أن مســتوى وعــي الفــرد بــدوره يف مكافحــة الفســاد جيــد 

ــا دور يف  ــأن له ــت ب ــة قال ــة البحــث اإلجاملي ــي عين ــد عــن ثلث ــث أن مايزي جــداً، حي

مكافحــة الفســاد، وعززتهــا اإلجابــات التــي وردت عــن الــدور املنــوط بهــم يف مكافحــة 

ــن  ــم م ــراد، بالرغ ــدور األف ــي ل ــي الفع ــتوى الوع ــى مس ــت ع ــي دلّل ــاد، والت الفس

ــدور،  ــن مســتوى الوعــي، لكــن األســاس هــو الوعــي بال ــة أدىن م أن املامرســة الفعلي

ــأيت الحقــاً. ــدور ت ــة لل واملامرســة الفعلي

مستخلص المحور الثالث
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مــن النتائــج التــي وصــل إليهــا البحــث ميكــن التمييــز بــن مســتوين يف املســاءلة؛ مســتوى 

ــاءلة ذوي  ــراد يف مس ــها األف ــي ميارس ــة الت ــة الفعلي ــتوى املامرس ــاءلة، ومس ــي باملس الوع

الشــأن. أمــا عــى صعيــد الوعــي تُظهــر إجابــات املشــاركن وعيــاً مرتفعــاً يف دورهــم املنــوط 

ــل  ــي إىل فع ــذا الوع ــم ه ــاد، وإن كان مل يرتج ــة الفس ــاءلة ومكافح ــص املس ــا يخ ــم مب به

محســوس بشــكل كاٍف يــوازي حجــم الوعــي التــي أظهرهــا األفــراد املشــاركون يف اإلســتبيان، 

وهــي نتيجــة تُفهــم بإطــار عوامــل عــدة منهــا ظــروف الحــرب الســائدة يف كافــة املناطــق 

والتــي تفــرض عــى الســكان ســطوة مــن بيــده الســالح، ويضــاف إليهــا عــدم وجــود ســلطة 

واحــدة وقانــون موحــد يخضــع لــه الجميــع يف املنطقــة الواحــدة، مــا يرتتــب عليــه شــيئ 

ــر عــن  ــوع مــن اإلحــرتاز يف التعب ــراد ن ــدى األف ــق ل مــن الفــوىض وانعــدام األمــان، ويخل

ــا قامــت  ــك نســبة ال يُســتهان به مطالبهــم. بالرغــم مــن كل هــذا وجــد البحــث أن هنال

مبشــاركة املؤسســات املتواجــدة يف مناطــق ســكنها مبقرتحــات لتطويــر عملهــا. وعليــه يــرى 

البحــث كاســتنتاج مختــر إن الحــراك املجتمعــي الــذي بــدأ يف آذار 2011  كحــراك رفــع 

مطالــب إصالحيــة يف البدايــة وعــى رأســها محاســبة املســؤولن الحكوميــن، قــد حقــق جــزء 

مــن املطالــب التــي خــرج مــن أجلهــا عــى مســتوى الوعــي بــرورة املســاءلة، وأيضــاً عــى 

مســتوى املامرســة العمليــة، بالرغــم مــن شــدة املأســاة اإلنســانية التــي تعــاين منهــا املناطــق 

التــي خرجــت عــن ســيطرة الســلطة الســورية والتــي تعــاين مــن أزمــات غــر متناهيــة تبــدأ 

بالحاجــات األساســية املطلوبــة للعيــش.

مستخلص البحث
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ملحق األشكال البيانية
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