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نبذة عن مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية هو منظمة بحثية مؤيَدة من الحزبين غير 
ربحيه وُتعنى بإجراء األبحاث حول السياسات في سبيل التوصل إلى حلول عملية 

ألبرز التحديات في العالم.

ُعيِّن توماس ج. بريتزكر )Thomas J. Pritzker( رئيًسا لمجلس أمناء المركز عام 2015، 
س المركز عام  خلًفا لعضو مجلس الشيوخ األمريكي السابق سام نان )Sam Nunn(. أًسِّ
الذي يشغل منصب رئيس   )John J. Hamre( قيادته جون ج. هامر 1962، ويتولى 

المركز ورئيسه التنفيذي منذ عام 2000.

يهدف مركز الدراسات االستراتيجية والدولية إلى رسم المسار المستقبلي لألمن 
القومي. ونسترشد لهذا الغرض بمجموعٍة مميزة من القيم – وهي الالحزبية، والفكر 
والنزاهة والمهنية،  التخصصات،  متعددة  المبتكر، والمعرفة  والتفكير  المستقل، 
وتطوير المواهب. وتساهم هذه القيم كلها في تحقيق الهدف المتمثل بإحداث أثر 

في العالم الفعلي.

بخبراتهم على صعيد  أبحاثهم وتحليالتهم وتوصياتهم  في  المركز  باحثو  يستعين 
السياسات وتقييمهم وشبكاتهم المتينة. وينّظم المركز المؤتمرات وينشر األوراق 
البحثية ويحاضر ويظهر على وسائل اإلعالم بهدف زيادة المعرفة والوعي بقضايا 

السياسات وإلقاء الضوء عليها لدى أصحاب المصلحة المعنيين والجمهور المهتم.

القرار من قبل  أبحاثنا في توجيه عملية صنع  أثًرا عندما تساعد  المركز  ُيحدث 
المؤثّرة. فنحن نعمل نحو رؤيٍة  الرئيسيين وفكر أبرز الجهات  صانعي السياسات 

بعالٍم أكثر أمانًا وازدهاًرا.

ال يّتخذ المركز أي مواقف محددة من السياسات. وبالتالي، تعّبر اآلراء الواردة ههنا 
عن وجهة نظر المؤلف وحده.

© 2022 جميع الحقوق محفوظة لمركز الدراسات االستراتيجية والدولية.

النظام القياسي الدولي لترقيم الكتب pb( :ISBN(؛ )كتاب إلكتروني(

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
Rhode Island Avenue, NW 1616

Washington, DC 20036
www.csis.org | 202-887-0200

رومان وليتلفيلد 
Forbes Boulevard 4501

Lanham, MD 20706
www.rowman.com | 301-459-3366
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الشكر والتقدير
بدايًة، توّد المؤلفة أن تشكر األعضاء الُكثر من المجتمع المدني والجهات الفاعلة 
لتغطية هذه  الذين خاطروا بحياتهم  المحليين  اإلغاثة  المحلي وعّمال  الحكم  في 
القضايا. فالعمل الذي ثابروا عليه على مر السنوات هو الذي دفع مركز الدراسات 

االستراتيجية والدولية إلى إعداد هذا التقرير.

المتفانين  الممارسين  للعشرات من  أيًضا اإلعراب عن خالص شكرها  المؤلفة  توّد 
في مجال اإلغاثة والمساعدات الذين شاركوا في االستجابة الحتياجات المساعدة 
في سوريا وقّدموا معرفتهم وآراءهم المتعمقة وخبراتهم في هذا الشأن، علًما أنه 
أبدوا آراءهم. فوقتهم ثمين، وما كان  الذين  التكتم عن هوية معظم األشخاص  تم 
هذا التقرير ليبصر النور لوال مساهماتهم. وتتوجه أيًضا المؤلفة بالشكر إلى مركز 
التحليل والبحوث التشغيلية وديانا رايس )Diana Rayes( على تحليل هيكليات الحكم 
المحلي وكيفية تنسيقه وتفاعله مع المنظمات غير الحكومية العاملة على األرض. 
 )William Roebuck( وتود أيًضا أن تعرب عن امتنانها لكل من السفير ويليام روباك
والدكتور ستيفن هايدمان )Steven Heydemann( وإيما بيلز )Emma Beals( على 

المالحظات الفريدة والقّيمة التي قّدموها حول إحدى المسودات النهائية.

كما أن المؤلفة ممتنة جًدا لعموم فريق “برنامج الشرق األوسط” في “مركز الدراسات 
االستراتيجية والدولية” – وتحديًدا الدكتور جون ألترمان )Jon Alterman( وكايلب 
هاربر )Caleb Harper( وويل تودمان )Will Todman( ودانيل شارب )Daniel Sharp( الذين 
قّدموا دعًما كبيًرا، باإلضافة إلى الجهود البحثية التي بذلها الموظفون والمتدرجون 
السابقون: ماكينلي نوب )McKinley Knoop( وفيونا ليري )Fiona Leary( وهانا براون 
)Hannah Brown( وأالنا ميتياس )Alana Mitias( وسارا توماس )Sarah Thomas( ولورن 
فريدريكس )Lauren Fredericks(. وتعرب المؤلفة كذلك عن امتنانها لفريق العمل في 
“مختبر األفكار” )iDeas Lab( في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية الذي ساهم 

في إغناء التقرير النهائي إلى حٍد كبير بفضل خبرته في اإلنتاج والتصميم.

االقتصادي والتنمية في  للتعاون  االتحادية  للوزارة  بالشكر  المؤلفة  تتقدم  أخيًرا، 
ألمانيا التي قدمت الدعم من خالل المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي )GIZ( )شركة 
محدودة المسؤولية(. وتجدر اإلشارة إلى أن المؤلفة مسؤولة حصًرا عن محتوى 

هذا التقرير.
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التسميات المختصرة
AANES - اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

AFAD - إدارة الكوارث والطوارئ )تركيا(
DTG - جماعة مدرجة على قائمة اإلرهاب

HAO - مكتب الشؤون اإلنسانية )اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا(
HLP - اإلسكان واألراضي والممتلكات

HTS- هيئة تحرير الشام
ICU - وحدة العناية المركزة

IDP - األشخاص النازحون داخلًيا
INGO - منظمة غير حكومية دولية

ISIS- تنظيم الدولة اإلسالمية 
MoU - مذكرة تفاهم

NGO - منظمة غير حكومية
PKK - حزب العمال الكردستاني

PMA- المؤسسة العامة إلدارة النقد )التابعة لحكومة اإلنقاذ السورية(
PTT- البريد التركي

PYD - حزب االتحاد الديمقراطي
SARC - الهالل األحمر العربي السوري

SDF - قوات سوريا الديمقراطية )قسد(
SNA - الجيش الوطني السوري
SSG - حكومة اإلنقاذ السورية

TPM - الرصد من قبل طرف ثالث
UN OCHA - مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

UNDP - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
UNSCR - قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
WASH - المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

WFP - برنامج األغذية العالمي
WHO - منظمة الصحة العالمية
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الملخص التنفيذي
تقف المساعدات الدولية إلى سوريا اليوم أمام منعطف. ففيما يستمر عدد السوريين 
المعوزين بالتزايد بعد مرور عقٍد من النزاع، تواصل حكومة األسد استخدام المساعدات 
لمكافأة حلفائها ومعاقبة أعدائها. وقد ازدادت الحكومة السورية مهارًة في تحويل 
المساعدات اإلنسانية إلى أداة سياسية. بالتالي، تؤدي الجهود العالمية لدعم الشعب 
السوري إلى دعم الحكومة السورية سياسًيا ومالًيا أكثر فأكثر - وهي الحكومة 
ذاتها المسؤولة عن معاناة ماليين السوريين ونفي الماليين غيرهم. لذلك، لن تؤدي 
إلى  إنقاذ سوريا، بل  إلى  الحالي  النظام  إلى  الدوالرات  إضافة مساعدات بمليارات 
تحصين الحكومة والجهات الخبيثة، ما سيضمن استمرار معاناة ماليين السوريين 

مّمن هم بأمّس الحاجة إلى المساعدة.

ونجحت الحكومة السورية في تحويل المخاوف الدولية حيال مأساة شعبها إلى 
مصدر ربح. فهي تختلس وتحّول وتعيد توجيه المساعدات لخدمة أغراضها الخاصة، 
سواء في المناطق التي تسيطر عليها أو في تلك التي ال تسيطر عليها من خالل ضبط 
إمكانية الوصول الدولي إليها. وفي حين تسعى الجهات المانحة الدولية أكثر فأكثر 
إلى دعم تعافي سوريا، ال تأخذ بعين االعتبار مجموعًة ال تعّد وال تحصى من التقييمات 

والتقارير التي تلحظ تالعًبا منهجًيا بنظام المساعدات.

ولم تتمّكن المساعدات اإلنسانية يوًما من معالجة المشاكل التي تكون في جوهرها 
سياسية، ولكن حدود المساعدات اإلنسانية ال تعفي وكاالت المساعدة أو الحكومات 
المانحة من ضرورة فهم األوجه التي تؤثر فيها المساعدات اإلنسانية على البيئة 
السياسية والعكس. ولكي تكسب الحكومات المانحة أي نفوذ لتفعيل المبادئ اإلنسانية 
وتحقيق أقصى حد من المكاسب من المساعدات المقدمة إلى السوريين، ال بد من 
دمج المساعدات ضمن استراتيجية أكبر لسوريا والمنطقة. وتقع على عاتق الجهات 
المانحة مسؤولية التكاتف إلعداد عملية تدريجية تضمن وصول المساعدات إلى 
القيام بذلك  الحرب. فإحجامها عن  أمراء  أيدي  المحتاجين وعدم وقوعها في  كل 

سيديم حالة عدم االستقرار القائمة.

ويجب أن ترّكز االستجابة الدولية لألزمة السورية على أربعة محاور أساسية:

1. يتعين على مجتمع المساعدات اإلنسانية التركيز بشكٍل أكبر على اإلجراء 
المدروس. وال بد من أن تولي الجهات المانحة أولويًة أكبر لمعرفة وجهة 
المساعدات والمستفيد منها، وال بد لها أيًضا من إجراء تقييم صارم وسياقي 
للتحديات التي تواجهها هذه المساعدات من المستوى المجتمعي وصواًل 

إلى المستوى الوطني.

يجب على الحكومات المانحة التي لديها مصالح في سوريا أن تخوض مساٍع   .2
دبلوماسية ومفاوضات أكثر تناسًقا وإنصافًا. وعليها التفاوض بالنيابة عن 
قطاع المساعدة اإلنسانية في شمال غرب وشمال شرق سوريا، وكذلك 
لمنع  الخارجية  السورية والقوى  الحكومة  التفاوض بشكٍل جماعي مع 
التدخل في االستجابة اإلنسانية وتأمين وقف إطالق النار. ويمكنها تأدية 
كالمياه  للحدود  العابرة  القضايا  المجاورة في  الدول  أيًضا مع  دور مهم 
بل الدبلوماسية  واألمن والالجئين. وفيما تتعامل الحكومات المانحة بالسُّ
مع الحكومة في دمشق، ينبغي أن تدرك أنه طالما أن هذه الحكومة باقية 
في السلطة، قد ال يشعر الكثير من الالجئين باألمان الكافي للعودة؛ وهذا 

ما تريده الحكومة الحالية.
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في المناطق التي يمكن فيها ضمان المبادئ اإلنسانية والسالمة، يجب على   .3
مجتمع العمل اإلنساني أن يولي تركيًزا أكبر على المرونة، التي من شأنها 
التي تتعرض  الصدمات  المحلية على تحّمل  المجتمعات  تحسين قدرات 
لها المساعدات الطارئة. وهذا الدعم مهم بشكٍل خاص في الشمال الغربي 
والشمال الشرقي من البالد، حيث يواجه ماليين األشخاص المنهكين من 
الحرب والنازحين مستقباًل قاتًما بدون هذه المساعدات. ولكن هناك تخّوف 
محّق من أن تؤدي فعلًيا المساعدة الهادفة إلى “التعافي المبكر” إلى تنمية 
قدرات الدولة وترسيخ إعادة الهندسة الديموغرافية. ومن الضروري أن 
تسترشد هذه الجهود بالتقييم الشامل المذكور أعاله لالستجابة والسياق 

االجتماعي إلعداد البرامج.

يجب أن تبذل الجهات المانحة جهًدا أكبر لتسهيل المساعدات. فمع أن   .4
العقوبات وإجراءات مكافحة اإلرهاب تخدم غرًضا مهًما، قد ال تعيق تقديم 
المساعدات فحسب، بل تعزز أيًضا في غالب األحيان قوة الجهات الخاضعة 
للعقوبات. ويمكن التخفيف من هذه األعباء عبر تقديم ضمانات مباشرة 
المساعدات من خاللها  لتوجيه  قناة مصرفية  إنشاء  أو حتى  للمصارف 
وتنسيق اللوائح التنظيمية بين الحكومات المانحة، مع ضمان بذل العناية 
الواجبة للتأكد من أن الموّردين والشركاء ليسوا متورطين في أي انتهاكات 

لحقوق اإلنسان.

إّن استمرار الحكومة السورية بالتالعب بالمساعدات اإلنسانية سيزيد الحرمان 
والقمع اللذين أشعال الحرب، ما سيطيل حالة عدم االستقرار والنزوح حتى المستقبل 
البعيد. وصحيح أن المساعدات وحدها ال تستطيع إصالح سوريا، غير أن االستثمار 
الواعي والمدروس في األمن البشري من خالل الخطوات المقترحة هنا قد يخفف من 
معاناة الشعب ويعطي األمل للسكان المتضررين. فإذا تمّكنت الحكومات المانحة من 
كسر نمط االستغالل المتنامي، سيكون للجهات المانحة أثر إيجابي هائل وسيجني 
الشعب السوري فوائد جّمة. أما إذا كانت عاجزة أو غير راغبة بذلك، فهذا اإلخفاق 

سيالحق الشعب السوري لعقود قادمة.
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المقدمة
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أكثر من عقد من النزاع، ال تزال سوريا 
بمليارات  دولية  مساعدات  تستقطب 
الدوالرات سنويًا. وتساند هذه المساعدات 
مئات المنظمات غير الحكومية المحلية 
ومجموعات المجتمع المدني التي أُنشئت 
لتقديم المساعدات للسوريين المحتاجين.

ولكن اليأس يسيطر اليوم على حياة ماليين السوريين أكثر من 
أي وقٍت مضى. فقد أُجبر أكثر من نصف السوريين على ترك 
القريب. نشأ  المستقبل  بالعودة في  أماًل  بيوتهم، وقلة يرون 
ماليين األطفال وهم لم يعهدوا إال هذا النزاع منذ أن تفتحت 
أعينهم، وكثيرون منهم ال يذكرون أنهم ارتادوا يوًما مدرسًة 
المؤقتة  الئقة. وبالنسبة إلى مئات اآلالف، ال تؤّمن المالجئ 
القاتل، ناهيك عن أن المياه  الحماية الكافية من برد الشتاء 
النظيفة شحيحة في غالب األحيان، وأنظمة الصرف الصحي 

بدائية، إن ُوجدت أصاًل، واألراضي الزراعية بائرة.

عندما اندلع النزاع في سوريا منذ أكثر من عقد، استحوذ على 
الفيديو  العالم بأسره. فانتشرت عبر اإلنترنت مقاطع  اهتمام 
عن فظائع الحكومة السورية، وظهرت على الصفحات األولى 
بعد  العظمية  بالهياكل  باتوا أشبه  الصحف صور ألطفال  من 
وقوعهم ضحية حصار النظام السوري. وترسخت في الذاكرة 
الجماعية صور ضحايا الهجمات الكيميائية الذين ُوضعوا في 
صفوف مرتبة ملفوفين بالبطانيات. هرع العالم للمساعدة وراح 
يعّد األيام حتى سقوط نظام األسد. واعُتبرت المساعدات مجرد 
بديل مؤقت، وأن سوريا ستبدأ قريًبا رحلة إعادة اإلعمار بعد 

حكم األسد، وسيواكبها العالم في مسيرتها.

ولكن العكس قد حدث. فاستمرت المعاناة في سوريا وأحكمت 
حكومة األسد قبضتها على الحكم. ولطالما أجادت الحكومة 
أنها  إال  الخاصة،  أغراضها  المساعدات لخدمة  تحويل مسار 
الزمن،  فعلى مدى عقد من  ذلك.  في  فاعليًة  أكثر  أصبحت 
تالعبت الحكومة بالمساعدات بشكٍل متعّمد وفعال من أجل 
مكافأة مواليها ومعاقبة معارضيها المزعومين. وباتت منظمات 
لم  االستجابة. وما  للحكومة تسيطر على  التابعة  المساعدة 
مرتجلة  مساعدة  مهمة  من  أكثر  يكون  أن  قط  منه  ُيقصد 
وقصيرة األجل تحّول إلى مصدر دائم إليرادات حكومة األسد. 
المتحدة  واألمم  المناصرة  منظمات  قامت  الصدد،  هذا  وفي 
بتكليف جهات إلنجاز عدد ال يحصى من التقييمات والتقارير 
حول المشاكل التي تواجهها االستجابة اإلنسانية، ولكن من 

دون تحقيق أثر يذكر.

اليوم، تقف سوريا عند نقطة انعطاف، إذ تعمل الحكومة السورية 
على ترسيخ سيطرتها الداخلية، وهي تعيد التواصل مع العالم من 
دون قبول أي إصالحات في الساحتين السياسية واإلنسانية. 
وفي معرض قيامها بذلك، تستخدم جهود المساعدات الدولية 
للمساهمة في تحقيق أهدافها السياسية ومراقبة السكان. وال 
يزال الماليين من السوريين داخل البالد وخارجها بحاجة ماسة 

بعد
إلى المساعدة اإلنسانية، ومن المتوقع أن تزداد هذه الحاجة.

األوسع  السياسي  المشروع  عن  المساعدة  تلك  فصل  لكن 
للحكومة السورية هو بمثابة لغز. فأولئك الذين يدركون تماًما 
بأنهم عاجزون عن مواجهته.  عمق هذا االستغالل يشعرون 
المتحدة حول  األمم  في  المستوى  رفيع  قال مسؤول  وكما 
االستجابة اإلنسانية في سوريا: “كيف يمكنك حّل 10 سنوات 
من التالعب؟”1 وهذه هي بالضبط المهمة التي تنتظر المجتمع 

المانح في المرحلة القادمة.

38 مليار  المانحة  الغربية  الحكومات  فاقت قيمة مساهمات 
دوالر منذ عام 2011، منها 25 مليار دوالر من االتحاد األوروبي 
و13.5 مليار دوالر من الواليات المتحدة.2 تعهدت كندا بتقديم 

3.5 مليار دوالر لسوريا والمنطقة بين عامي 2016 و2021. 3

ولكن بالرغم من تقديم المساعدات السخّية على مدى عشر 
المعاناة. في  البالد تحت وطأة  سنوات، يرزح كل جزء من 
المانحة تصاب باإلرهاق، وباتت  الجهات  غضون ذلك، بدأت 

سوريا تنافس أزماٍت ناشئة في مناطق أخرى من العالم.4 

المساعدات في سوريا يختلف  إلى أن مشهد  تجدر اإلشارة 
بحسب منطقة السيطرة. فالتحديات التي تعيق تقديم المساعدات 
القائمة على المبادئ اإلنسانية في كل منطقة ليست متساوية 
وال متشابهة بين المناطق. ففي شمال وشرق سوريا الواقعين 
خارج سيطرة الحكومة السورية إلى حٍد كبير، تتمتع الحكومات 
المانحة ومجتمع المساعدة اإلنسانية بنفوٍذ أكبر لسد الفجوات 
اإلنسانية. ولكن  التدخل في االستجابة  التغطية وتقليل  في 
النزاع المحلي وعدم  تفادي المخاطر وسط استمرار تقلبات 
الجهات  يغطي على ضرورة مساعدة  الصدد  اليقين في هذا 
المانحة للمجتمعات المحلية على تلبية احتياجاتها األساسية 
التي تسيطر  المناطق  أما في  المرونة.  المزيد من  واكتساب 

عليها الحكومة، فتواجه االستجابة تحدياٍت أكثر ترسًخا.

وتفاقمت هذه التحديات حتى باتت آفاق سوريا واالستقرار 
الغذائي مهّدد  فاألمن  قاتمة.  المنظور  المستقبل  اإلقليمي في 
التي  الكامل في منطقة شمال شرق سوريا –  بخطر االنهيار 
تعتبر مصدر الحبوب في سوريا - بسبب االنخفاض الحاد في 
محاصيل القمح. ويعاني نحو 12.4 مليون سوري اليوم إليجاد 
وجبة طعام، في زيادةٍ تفوق 50% بين عامي 2020 و2021. 5 أما 
في الركن الشمالي الغربي للمنطقة الخاضع لسيطرة المعارضة، 
فال تنفّك الحكومتان الروسية والسورية تهددان 4 ماليين شخص 
بالضربات الجوية، فتدّمران البنية التحتية المدنية الحيوية 
وتقضيان على أي أمل باالستقرار. وحتى في ظل مستويات 
المساعدة الراهنة، يعاني طفل واحد من بين كل ثالثة أطفال 
النمو في شمال  النقص في  ممن هم دون سن الخامسة من 
غرب سوريا.6 وقد استغلت الجماعات المسلحة من غير الدول 
والجماعات الخاضعة للعقوبات من الدول حالة الفوضى لتعزيز 
الخاضعة لسيطرة  المناطق  أما في  النهب.  مكانتها من خالل 
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الحكومة، فيواصل النظام معاقبة وحرمان سكان المناطق التي 
المعارضة. وفي غضون  لسيطرة  السابق  في  كانت خاضعة 
ذلك، ومع انهيار االقتصاد، تعاظمت احتياجات السكان بشكٍل 
كبير، ما أدى إلى ظهور طبقة جديدة من األشخاص المعتمدين 
على المساعدات. وإذا ُفتحت الحدود غًدا، سيتدفق الماليين 
غيرهم عبر الحدود هربًا من انعدام األمن المستمر والجوع 

والجفاف المدّمر.

وسبق لروسيا والصين أن أغلقتا في مجلس األمن التابع لألمم 
التي  األصلية  األربعة  الحدودية  المعابر  ثالثة من  المتحدة 
سمحت لوكاالت األمم المتحدة بتنسيق المساعدات وتمويلها 
السورية. وإذا استخدمت روسيا حق  الحكومة  إذن  بدون 
الفيتو إلسقاط حق األمم المتحدة باستخدام باب الهوى – وهو 

آخر معبر حدودي تستخدمه األمم المتحدة إليصال المساعدات 
إلى شمال غرب سوريا - سيتم توجيه استجابة األمم المتحدة 
الكاملة عبر دمشق. وسيعّرض ذلك الماليين للخطر في شمال 
غرب سوريا، بما أن حكومة دمشق حرمت المدنيين في مناطق 
المعارضة من المساعدات طوال فترة النزاع كتكتيك عسكري.

الحكومة  لعودة  المستمرة  اإلمكانية  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
السورية إلى شمال وشرق سوريا أو شّنها هجوًما آخر في 
وتعيق  االستجابة  عمليات  على  بظاللها  تلقي  المنطقة  تلك 
المحلية  المجتمعات  آلية مساعدة تعزز مرونة  إلى  االنتقال 
وتقّلص اعتمادها على المساعدات. فسكان شمال شرق سوريا 
ينتقلون اليوم إلى مخيمات النازحين - ليس هربًا من الحرب 
ولكن لتلبية احتياجاتهم األساسية. هذا وتواصل خاليا تنظيم 
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“الدولة اإلسالمية” االختباء ثم الهجوم، مستغلًة الحرمان الذي 
تعاني منه المجتمعات المحلية وافتقارها لألمان. والواقع أن 
التحديات  يعالج  ال  للنزاع  المنال  بعيدة  نهاية صعبة  انتظار 
في  يساعد  وال  االستجابة  عمليات  تواجهها  التي  المستمرة 

تلبية احتياجات السكان.

وعليه، ال بد لمجتمع المانحين أن يتبّنى نهًجا أكثر استدامًة 
فعالة  بطريقٍة  ذلك  إنجاز  ويستدعي  المساعدات.  لتقديم 
وقائمة على المبادئ سياسًة أكثر شمواًل بكثير إلمداد سوريا 
بالمساعدات. كما أن إحباط أالعيب الحكومة السورية وضمان 
وصول المساعدات إلى الشعب السوري يتطلبان مشاركًة أكبر 
من الحكومات المانحة. وكما أشار تقرير داخلي لألمم المتحدة 
تم تعليقه: “ال يمكن للشركاء في مجال العمل اإلنساني التغلب 
وحدهم على العراقيل السياسية التي تعيق تقديم المساعدات 

في الوقت المناسب وبشكٍل فعال”.7

تستعرض هذه الورقة التحديات الحالية التي تواجه عملية 
المواجهة وتصف كيف يمكن أن يؤدي اتّباع نهج أكثر شمواًل 
إلى نتائج أفضل. ويناقش كل فصل منها بعمق التحديات التي 
تواجه برامج المساعدة اإلنسانية في مناطق السيطرة الرئيسية 
الثالثة، أال وهي: منطقة شمال شرق وشرق سوريا الخاضعة 
الديمقراطية”، ومنطقة شمال غرب  “قوات سوريا  لسيطرة 
سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة، والمناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة السورية. ومن خالل تقديم لمحة عن كيفية إدارة 
الحالية  السلطات  قيام  وكيفية  منطقة  كل  في  المساعدات 
التالعب بها أو حرف وجهتها، يقّيم  بتسهيل المساعدات أو 

كل قسم النتائج االستراتيجية للوضع الراهن.

نشير أيًضا إلى أن الطبيعة المنعزلة لالستجابة تتطلب مساهمات 
من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لتقييم األثر الحقيقي 
لهذه المسائل على االستجابة والتحقق من تلك المعلومات من 
عدة مصادر. تحاول المؤلفة إطالق هذه العملية، بعد أن أجرت 
مقابالت متعددة وخمس ورش عمل مع أكثر من 130 فرًدا من 
المحليين والدولين في مجال المساعدة اإلنسانية،  العاملين 
ومفاوضين على إمكانية الوصول، ومحللين، ومراقبين خارجيين، 
وممثلين عن الحكومات المانحة، ومسؤولين من األمم المتحدة.

إلى حل  المساعدات ال يمكنها أن توِصل سوريا  وصحيٌح أن 
سياسي عادل أو مقبول. وذلك غير مطلوب منها. إال أن اتّباع 
نهج أكثر شموليًة للمساعدات والدبلوماسية يمكن أن ُيبطل 
المانحة طويلة األمد.  الجهات  المضّرة ويلبي مصالح  األنماط 
ولدى الحكومات المانحة التي تعمل مع الحلفاء في المنطقة 
الفرصة والمصلحة في جعل استثماراتها البالغة 40 مليار دوالر 

تؤتي ثمارها للشعب السوري، لكن الوقت ينفد.

وليست التحديات المذكورة هنا عصية على الحل، ولكن التغلب 
عليها يتطلب الطاقة والقوة بعد أكثر من عقد من الحرب. وعند 
يحققها  التي  المكاسب  ترسيخ  يمكن  الثغرات،  معالجة هذه 

الشعب السوري من المساعدات، ما يحسن مستقبله ويشجع 
الفشل في معالجة هذه  أما  االستقرار في سوريا وخارجها. 
المشاكل فال يهدد آمال الشعب السوري فحسب، بل قد يدفع 
بالمنطقة بأسرها إلى حافة اليأس، فيولّد تحديات مستعصية 

في المستقبل.

المنهجية المعتمدة
تستند هذه الورقة البحثية إلى مقابالت أجرتها المؤلفة بين 
2021 مع  األول/ديسمبر  2020 وكانون  شهَري آب/أغسطس 
المتحدة،  األمم  في  130 شخًصا تضمنوا مسؤولين  أكثر من 
وممارسين في مجال اإلغاثة، ومحللين ومراقبين ميدانيين 
ودبلوماسيين، ووسطاء معنيين بالنزاع السوري. وتم التحقق من 
صحة المعلومات الواردة في هذه المقابالت واستكمالها بخمس 
ورش عمل أُجريت مع عاملي إغاثة ومحللين ومسؤولين في 
التي تواجهها المساعدات في  التحديات  المتحدة بشأن  األمم 
جميع أنحاء سوريا. واسُتكملت أيًضا ببحث مكتبي لتقييمات 
المشاريع، ووثائق وقواعد بيانات مفتوحة المصدر، وتقارير 
إليها، ومؤلفات متوفرة  الوصول  المؤلفة من  داخلية تمّكنت 
حول الموضوع. كما اسُتكمل هذا البحث بعمٍل سابق في المجال 
اإلنساني في سوريا وبمقابالت مع ناشطين في المجتمع المدني 
وجهات فاعلة في الحكم المحلي وعاملين في مجال اإلغاثة. 
ونظًرا لحساسية هذا العمل، فّضل كل األشخاص الذين شملتهم 
المقابالت تقريًبا عدم الكشف عن هويتهم حتى يتمكنوا من 
التحدث بصراحة أكبر، وتم ذكر وظيفتهم وعالقتهم باالستجابة.
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من  المؤدية  الطريق  على  لقيادة  ا
شرق  شمال  إلى  لعراقية  ا الحدود 
النفط  تزيّن رؤوس مضخات  سوريا، 
مشهد الطبيعة الصخرية. والواقع أن 
بالموارد.  نسبًيا  فقيرة  دولة  سوريا 
باإلمكان حث األرض  إذا كان  ولكن 
لثروة  ا فهذه   ، لثروة ا ج  نتا إ على 
ينحصر  حيث   ، لبالد ا شرق  ل  شما من  بمعظمها  تي  تأ
 8 النفطية. والموارد  القمح  من  سوريا  إنتاج  من   %70 نحو 

التاريخ، لم  ومع أن المنطقة أنتجت ثروًة للحكومة على مر 
تبادلها الحكومة بالمثل، ال بل أهملت الحكومة السورية في 
الواقع هذه المنطقة وأساءت إدارتها لعقود. فالسياسات الزراعية 
واالقتصادية الكارثية، ناهيك عن معدالت الجفاف القياسية التي 
2009، قد خّضت  2006 حتى عام  المنطقة منذ عام  شهدتها 
المنطقة.9 ومع ازدياد عدد األراضي الزراعية المتروكة بائرة، 
االقتصادية  القطاعات  البطالة بشدة وبدأت  ارتفعت معدالت 
بحسب  نزح   ،2010 عام  وبحلول  بدورها.  تعاني  األخرى 
تقديرات وكاالت األمم المتحدة أكثر من 300 ألف شخص من 
شمال شرق سوريا، وهجر السوريون ما بين 60 و70% من 
القرى في محافظَتي الحسكة ودير الزور.10 وفي هذا السياق، 
الرقة  الناشطين في المجتمع المدني من مدينة  تحدث أحد 
الواقعة شمال شرق البالد بسخرية قاتمة عن اإلهمال الذي 
عهدته المنطقة. فبعد أن نجا من الفترة المظلمة التي أعلن فيها 
تنظيم “الدولة اإلسالمية” مسقط رأسه عاصمًة للتنظيم وفَرض 
نسخًة متشددة وقاسية من الشريعة اإلسالمية على سكانها، 
“الدولة اإلسالمية” مدينتي مشهورة.  تنظيم  “لقد جعل  قال: 
جعل منها عاصمة. لم يكن أحد يهتم بنا أو يعرفنا قبل ذلك”.

واليوم، أدت سنوات الحرب العشرة إلى تفاقم أنماط الجفاف 
إلى  الزراعي  باإلنتاج  ما دفع  المنطقة،  القديمة في  والنزوح 
شفير االنهيار. لكن المنطقة استقطبت أيًضا اهتماًما دولًيا واسع 
النطاق في أعقاب هزيمة قوات “الدولة اإلسالمية” عام 2019. 
المحلية على  الديمقراطية”  “قوات سوريا  ففي حين تسيطر 
معظم المنطقة، تنتشر فيها أيًضا مجموعات من الجنود األتراك 
والروس واألمريكيين واإليرانيين. ومنذ عام 2014، تتعاون “قوات 
“الدولة  القوات األمريكية لمحاربة  الديمقراطية” مع  سوريا 
اإلسالمية”. كما تنشط العشرات من مجموعات اإلغاثة المحلية 
اإلنسانية، وتتدفق ماليين  المساعدات  تقديم  والدولية في 
ليس لمساعدة سكانها فحسب، بل  المنطقة،  إلى  الدوالرات 
أيًضا إلبقاء الجماعات المتطرفة بعيدة. ومع ذلك، لم تندمل بعد 
الجروح التي خّلفتها سنوات حكم “الدولة اإلسالمية”- والمعارك 
التي تم خوضها إلنهاء هذا الحكم. فقد ُدمرت البنية التحتية، 
وتلقى عشرات آالف األطفال تعليًما جزئًيا وفق مناهج “الدولة 
اإلسالمية” أو لم يتلّقوا أي تعليم على اإلطالق.11 وتلّوث مصافي 
النفط المؤقتة والبنية التحتية النفطية المتداعية الهواء والمياه 
الثمينة، فتدّمر بذلك البيئة وصحة السكان وسبل عيشهم.12 

عند
ويعّكر المستقبل السياسي المجهول للمنطقة أي مساٍع لرسم 
رسمًيا  )المسماة  الحالية  السلطة  أن  حين  ففي  حاضرها. 
إذ  باالسم،  الذاتية لشمال وشرق سوريا”( متنوعة  “اإلدارة 
يسيطر فعلًيا على المنطقة األكراد المرتبطون بـ”حزب االتحاد 
الديمقراطي” الذي له انتماءاته األيديولوجية الخاصة لـ”حزب 
العمال الكردستاني”. وتعتبر تركيا والواليات المتحدة كلتاهما 
العمال الكردستاني” تنظيًما إرهابًيا، وقد شّنت تركيا  “حزب 
هجوًما بريًا في الشمال الشرقي واحتلت أراٍض هناك للتصدي 
لما تعتبره تهديًدا ألمنها القومي. ومع سعي تركيا إلى القضاء على 
نفوذ “حزب العمال الكردستاني” في شمال شرق سوريا، تكثر 
الشائعات القائلة إن “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” قد 
تعقد صفقًة مع حكومة األسد الحتواء إمكانية حدوث المزيد 

من التدخالت التركية.

إًذا، يتوجب على الجهات الفاعلة في مجال المساعدة اإلنسانية 
التوفيق بين متناقضين. فعليها تجّنب معاداة أي من األطراف 
الفاعلة الكثيرة التي تبقي على رقع من النفوذ والسيطرة في 
المنطقة، مع بقائها متيقظًة إلمكانية انسحاب القوات األمريكية، 
بالرغم من تصريحات إدارة بايدن عن نّيتها البقاء، أو إمكانية 
أن تلّبي “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” حكومة دمشق 
من أجل تجّنب توّغل تركي آخر. ونتيجًة لذلك، كانت الكثير 

من جهود اإلغاثة قصيرة األجل وانتهازية.

الذاتية لشمال وشرق سوريا” تسعى  “اإلدارة  بالرغم من أن 
إلى تنظيم أعمال اإلغاثة في المنطقة، إن العديد من األجزاء 
النائية في المنطقة خارجة عن سيطرتها بسبب انعدام األمن 
والتوترات مع المجتمعات المحلية. فعمليات األمم المتحدة في 
الشمال الشرقي مشحونة بشكٍل خاص. فال يمكن لمسؤولي 
األمم المتحدة العمل بسهولة مع المنظمات غير الحكومية أو 
“اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” خوفًا من إغضاب الحكومة 
السورية التي تعتبر الكيانات التي تعمل خارج سيطرتها تهديدات 
أو كيانات إرهابية أو كليهما - حتى ولو كانت هذه الكيانات 
منظمات إنسانية ومنشآت صحية. ويعني ذلك أن العديد من 

لقد جعل تنظيم “الدولة اإلسالمية” 
مدينتي مشهورة. جعل منها عاصمة. لم 

يكن أحد يهتم بنا أو يعرفنا قبل ذلك.
ناشط في المجتمع المدني 
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أنشطة األمم المتحدة تنَفذ عن بعد، ما يولّد الثغرات وبعض 
أوجه عدم الكفاءة.

من الصعب تحقيق االستقرار في المنطقة بدون االستثمار، ومن 
الصعب االستثمار بدون معرفة الجهة المسيطرة حالًيا وتلك 
تمتلك  المنطقة  أن  المستقبل. وفي حين  التي ستسيطر في 
إمكانية  تبقى  للمساهمة في تعزيز سوريا،  الالزمة  الموارد 

مواءمة السياسة من أجل هذا الغرض احتمااًل بعيد المنال.

االستجابة اإلنسانية اليوم
حتى مع انتشار األلغام بالمعنيين الحرفي والمجازي في جميع 
أنحاء المنطقة، يعتبر عمال اإلغاثة الدوليون أن المناطق الخاضعة 
لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” أكثر مالءمًة إلعداد البرامج 
من العديد من المناطق األخرى في سوريا. فبالرغم من المشاكل 
الكبيرة في القدرات من حيث البنية التحتية والموارد البشرية 

الخطوط  الزور وعلى طول  وانعدام األمن، خصوًصا في دير 
األمامية، يبدو الحصول على موافقات الجهات المانحة والسلطات 
المحلية أسهل مما هو عليه في مناطق أخرى من البالد. ولكن 
القضايا والثغرات المذكورة أعاله لناحية التمويل والتنسيق بين 

مختلف الجهات الفاعلة تؤثر سلًبا على المجتمعات المحلية.

يعيش أكثر من 3 ماليين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة 
“قوات سوريا الديمقراطية” اليوم، ومن بينهم حوالي 1.8 مليون 
شخص بحاجة إلى المساعدة، غير أن أعداد المحتاجين إلى 
المياه  في  الحاد  النقص  وأدى  التزايد.13  في  آخذة  مساعدة 
والكهرباء إلى زيادة انتشار األمراض المنقولة بالمياه واستنفاد 
القمح والشعير لتبلغ أدنى مستوياتها على اإلطالق.  محاصيل 
ففي الحسكة مثاًل، تقّدر الوكاالت اإلنسانية أن إنتاج المحاصيل 
لعام 2021 كان 5% فقط من غلة عام 2020 في أجزاء كبيرة 
السكان  من   %40 عيش  سبل  على  قضى  ما  المحافظة،  من 
المعتمدين على الزراعة والثروة الحيوانية.14 ولم تؤثر ندرة 
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المصدر: اسُتخرجت هذه الخريطة التي تم تكبيرها من خريطة أنشأتها المؤلفة سابًقا وأبحاث وتحاليل أصلية. الرجاء العودة إلى قسم موارد الصور للحصول على معلومات إضافية.
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المياه على هذه المنطقة التي تعتبر مصدر الحبوب في البالد 
األخرى  المناطق  في  الغذائي  األمن  على  أيًضا  بل  فحسب، 
المنظمات غير  إحدى  في  المنسقين  أحد  من سوريا. وقال 

الحكومية إن األرقام حول معدالت سوء التغذية باتت مقلقة.15

الجهات  قيود  إلى جانب  والبيئية  اإلقليمية  العوامل  وتقّيد 
المانحة على تحسينات البنية التحتية حجم المساهمة التي 
يمكن أن تحققها المساعدات بمفردها. فقد أدت عشر سنوات 
الذي  من الحرب واإلهمال والجفاف اإلقليمي طويل األمد - 
يعتبر األسوأ من نوعه منذ 70 عاًما - إلى تدمير البنية التحتية 
المنطقة.16 ولكن  الكهرومائية وإمداداتها في  للمياه والطاقة 
السيطرة التركية على العديد من السدود على طول نهر الفرات 
ومحطة مياه علوك في سوريا أدت أيًضا إلى تفاقم مشاكل المياه. 
وتهدد اآلثار مجتمعًة 5.4 مليون شخص بانقطاع مياه الشرب 
المنطقة.17  الكهرباء في  3 ماليين شخص بانقطاع  وأكثر من 
والحظ العاملون في المجال اإلنساني زيادًة في الحركة باتجاه 
مخيمات النازحين داخلًيا بسبب الفقر وليس بسبب النزاع.18 

مخيم  ُيعتبر  داخلًيا،  النازحين  مخيمات  مختلف  بين  ومن 
الهول ومخيم روج األكثر شهرة، إذ يأويان أولئك الذين فروا 
“الدولة اإلسالمية” مع استعادة  المناطق الخاضعة لتنظيم  من 
الدبلوماسية إلعادة  الجهود  التحالف لألراضي. وبالرغم من 
األجانب إلى الوطن وإعالنات “قوات سوريا الديمقراطية” حول 
إعادة السوريين إلى ديارهم، ال يزال مخيم الهول يأوي ما يقارب 
60 ألف شخص 90% منهم هم من النساء واألطفال.19 وتدير 
إحدى المنظمات غير الحكومية المخيم المكتظ، إال أن الظروف 
السائدة فيه مريعة واالبتزاز والقتل متفشيان بأعداد تفوق تلك 
التي تشهدها أبرز عواصم العالم التي ذاع صيتها بجرائم القتل.20 

ُتعتبر منظمات المساعدة مقيدة في قدرتها على معالجة هذه 
القضايا المعقدة بالرغم من االهتمام الكبير من قبل الجهات المانحة 
بالشمال الشرقي وتوفر بيئة عمل أكثر مالءمًة لمجتمع المساعدات 
اإلنسانية. ويعمل في هذه المنطقة ما يقارب 30 منظمة غير 
حكومية دولية، وأكثر من 210 منظمات غير حكومية محلية 
ومجموعات من المجتمع المدني، وعدد محدود من موظفي 
وكاالت األمم المتحدة.21 وُيعتبر شمال شرق سوريا وشرقها منطقة 
السيطرة الوحيدة حيث تمول الحكومات المانحة برامج إنسانية 
مهمة وبرامج لتحقيق االستقرار، وبدرجة أقل، أعمال التنمية. 
تتمثل األهداف النهائية لمساعدة الحكومات المانحة في تحقيق 
االستقرار في منع إعادة ظهور “الدولة اإلسالمية” من خالل دعم 
إعادة دمج النازحين وإعادة تأهيل المنطقة، بما في ذلك البنية 
التحتية والخدمات والشبكات االجتماعية.22 ففي حين أن تحقيق 
االستقرار والعمل اإلنساني يمكن أن يكّمال بعضهما البعض، يجعل 
عدم التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة من الصعب تحديد 
الثغرات واالزدواجية في الجهود. ونتيجًة لذلك، على حد تعبير أحد 
العاملين في منظمة غير حكومية، “ال أحد يعلم ما يفعله اآلخر”.23 

وقد حاولت “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” تنظيم برامج 

الرقابة ال ترقى إلى مستوى تخطيط  المساعدات، إال أن هذه 
الجهود المختلفة وتنسيقها. وتقّيد بعض الحكومات المانحة 
والحكومة السورية عمل المنظمات غير الحكومية ووكاالت 
األمم المتحدة مع “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” - وهي 
كيان حكومي غير معترف به - ما يمنع المزيد من التنسيق 

واالستثمار مع السلطات المحلية.24 

ولكن معظم المنظمات غير الحكومية اإلنسانية تنسق إلى حد 
ما مع “مكتب الشؤون اإلنسانية” التابع لـ”اإلدارة الذاتية لشمال 
10 فروع محلية.  أيًضا حوالي  وشرق سوريا”، والذي يضم 
غير  المنظمات  بتسجيل  اإلنسانية”  الشؤون  “مكتب  فيقوم 
الحكومية والموافقة على المشاريع. ويشرف مكتب منفصل 
إدارة  النازحين داخلًيا بشكٍل خاص على  لشؤون األشخاص 
المخيمات والمستوطنات غير الرسمية. ويعمل مجلسا الرقة 
ودير الزور المدنيان أيًضا مع الجهات الفاعلة اإلنسانية وتلك 
المعنية بتحقيق االستقرار. وغالًبا ما يتعين على المنظمات غير 
الحكومية على المستوى المحلي التنسيق مع البلديات الشعبية 
لهيكلية  وفًقا  األصغر  اإلدارية  الوحدات  والكومينات )وهي 

الحوكمة الخاصة بـ”اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”(.25

وُتعد هذه الهيئات التابعة لـ”إلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” 
األقوى في محافظة الحسكة )بالقرب من مركز قوة قيادة “اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا”(، تليها الرقة، وُتعد األضعف في 
محافظة دير الزور.26 وبحسب بعض العاملين في القطاع، يترتب 
عن ذلك نتائج إيجابية وسلبية على السواء على المساعدات 
في هذه المحافظات. فالعوائق البيروقراطية أقل بكثير في دير 
الزور. وعلى حد تعبير أحد المحللين، “ال تنخرط مع الكوادر 
المنتسبين إلى “حزب  عالية ومتوسطة المستوى ]األشخاص 
العمال الكردستاني”[ الذين يتنافسون في ما بينهم”.27 ولكن غياب 
سلطة مركزية قوية يولّد مخاطر للجهات المنّفذة على األرض.

وقد أدى الدور المحدود لألمم المتحدة في المنطقة بسبب 
قيود الحكومة السورية إلى توسيع الفجوات في االستجابة، ما 
زاد العبء على المنظمات غير الحكومية. وفي حين أن لألمم 
المتحدة مكاتب في القامشلي في شمال شرق محافظة الحسكة 
وأنها تقوم بشحنات عابرة لخطوط النزاع من المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة، ال يمكن لمسؤولي األمم المتحدة العمل علًنا 
الذاتية  “اإلدارة  المنظمات غير الحكومية على األرض أو  مع 

لشمال وشرق سوريا”.28 ولكن لم يكن الحال هكذا دائًما.

 2165 رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار  منح   ،2014 عام  ففي 
والتجديدات الالحقة له وكاالت األمم المتحدة تفويض آلية 
إيصال المساعدات عبر الحدود للعمل بالشراكة مع المنظمات 
غير الحكومية التي تتخذ من الشمال الشرقي مقًرا لها وبدون 
موافقة حكومة األسد. ولكن في عام 2019، استخدمت روسيا 
والصين حق الفيتو ضد تمديد تفويض األمم المتحدة الستخدام 
معبر اليعربية من العراق إلى شمال شرق سوريا. وقد جعل ذلك 
وكاالت األمم المتحدة، التي تخشى أساًسا إثارة غضب دمشق، 
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فعلًيا لحكومة دمشق، ما حد بشدة من قدرتها على  مدينًة 
الوصول إلى السكان، وتقديم اإلمدادات الالزمة، والتنسيق مع 
الجهات المنّفذة على األرض. وتعتبر الحكومة السورية المنظمات 
وهيئات الحكم الحالية وفئات من السكان في الشمال الشرقي 
“إرهابيًة” وتنتهك سيادتها.29 وبدون قدرة األمم المتحدة الموثوقة 
المساعدة تكافح  اليوم، ال تزال منظمات  على الشراء والنقل 
للحفاظ على مخزون اإلمدادات وسلسلة تبريد األدوية واللقاحات 
الحيوية.30 وبينما تشحن وكاالت األمم المتحدة اإلمدادات عبر 

خطوط النزاع، يالَحظ نقص في كمية هذه الشحنات ونوعيتها.31

بداًل من هيكلية تنسيقية ومقّسمة إلى تجّمعات تقودها األمم 
المتحدة، قامت مجموعة التوجيه االستراتيجي لمجمل سوريا 
)Whole of Syria Strategic Steering Group( بتفويض “منتدى 
شمال شرق سوريا” عام 2017 للعمل كهيئة تنسيق للمنظمات 
العاملة في شمال شرق سوريا.32  الحكومية  اإلنسانية غير 
ولكن هذه اآللية أوجدت أيًضا تحديات. فبدون الوصول إلى 
صندوق مجمع من المانحين مصمم خصيًصا للشمال الشرقي، 
الحصول على  “منتدى شمال شرق سوريا” صعوبًة في  يجد 
البرامج والتمويل من الشركاء.33 ولطالما كانت  بيانات حول 
قوة  البيانات هذه حساسة في سوريا، وبدون  عملية جمع 
المال، فإن مطالبة المنظمات غير الحكومية بأن تقدم طوًعا 
في جميع  والبرامج  االحتياجات  لتحديد  الالزمة  المعلومات 
أنحاء المنطقة تمثل إشكالية. وال يتمتع المنتدى أيًضا بإمكانية 
الوصول إلى موارد األمم المتحدة لتحديد البرامج واالحتياجات.34 
وفي حين أن األمم المتحدة تجري تقييمات لالحتياجات في 
المنطقة، تقول المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من شمال 
إمكانية  إلى  تفتقر  المتحدة  األمم  إن  لها  مقًرا  شرق سوريا 
الوصول والتنسيق مع المنفذين إلجراء مثل هذه التقييمات.35 

وتطرح المناطق الواقعة خارج األراضي الخاضعة لسيطرة “قوات 
سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا مجموعًة من التحديات 
الخاصة بها. فالشريط الذي يبلغ طوله 120 كيلومتًرا )75 مياًل( 
وعمقه 30 كيلومتًرا )19 مياًل( من األراضي الخاضعة لسيطرة 
تركيا – الذي أطلقت عليه تسمية “نبع السالم”، بعد العملية 
العسكرية لعام 2019 لالستيالء عليه - ال يمكن الوصول إليه من 
قبل وكاالت اإلغاثة العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات 
سوريا الديمقراطية”، بل يمكن الوصول إليه فقط عن طريق تركيا. 
وال يزال العديد من السكان األصليين يقيمون في مستوطنات 
لألشخاص النازحين داخلًيا في المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات 
سوريا الديمقراطية” حتى يومنا هذا.36 وبعد هذه العملية، أقامت 
تركيا مجالس محلية جديدة في تل أبيض ورأس العين- وهما 
أكبر مدينتين في هذه المنطقة- وهما تابعتان لمحافظة شانلي 
أورفا التركية، وعينت مساعد الحاكم لشؤون منطقة “نبع السالم” 
ومسؤولَين تركَيين، وهما “محافظا” تل أبيض ورأس العين.37 وتجدر 
اإلشارة إلى أن عدم التنسيق مع الحكومة التركية واالستثمار 
النافذة وقد تضطر  في هذه المنطقة يعيق وكاالت المساعدة 
الحكومات المانحة إلى تحديد شكل االستجابة في هذه المنطقة 

والتفاوض مع الحكومة التركية بشأن قضايا المياه المذكورة أعاله.

بالرغم من عودة بعض الالجئين واألشخاص النازحين داخلًيا إلى 
مناطق “نبع السالم”، تعّد الهجمات المستمرة على مناطق “قوات 
سوريا الديمقراطية” من قبل تركيا والفصائل المدعومة من 
تركيا بمثابة تذكير دائم بأن المستقبل السلمي غير مؤكد، بما 
أن أطرافًا متعددة تطالب بهذه األراضي. وداخل هذا القطاع من 
األراضي، يشكو السكان المحليون كثيًرا من النهب واالبتزاز 
من قبل الجماعات المسلحة، التي تنحدر أساًسا من مناطق 
المنظمات غير الحكومية أن  أفادت  أخرى من سوريا.38 كما 
وجود مجموعات مسلحة متنافسة مختلفة والقصف المتقطع 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  إلى  الوصول  على  قدرتها  يعيق 
الديمقراطية”، مثل منبج وكوباني. وبداًل من  “قوات سوريا 
)خطوط   M4 السريع  الدولي  استخدام طريق حلب-الالذقية 
أمامية متداخلة بشكل أساسي( أو المعبر الحدودي التركي، 
12 ساعة  لمدة  التنقل  إلى  الحكومية  المنظمات غير  تضطر 
على طريق دائري وقد يكون خطًرا عبر طرق ثانوية، ما يمنع 
برامجها  متابعة  من  الحكومية  غير  المنظمات  من  المزيد 
إذا  للطوارئ  التخطيط  أيًضا على  الرحلة  تؤثر هذه  هناك.39 
احتاج عمال اإلغاثة إلى إخراج أنفسهم من المنطقة بسرعة.

وبالمقارنة مع شمال غرب سوريا، ُيعتبر الوضع األمني في شمال 
شرق سوريا الذي تسيطر عليه “قوات سوريا الديمقراطية” هادئ 
نسبًيا، ما يتيح لعمال اإلغاثة الدوليين قدًرا أكبر من حرية 
الحركة. ولكن الهجمات على عمال اإلغاثة واألشخاص المرتبطين 
بـ”اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، خصوًصا في دير الزور 
من قبل كل من الجناة المجهولين وخاليا “الدولة اإلسالمية”، ال 
تزال تشكل رادًعا للمزيد من برامج المساعدات وتذكيًرا بهشاشة 
الوضع الحالي. تتصاعد التوترات بين المجتمعات المختلفة في 
بيئة تّتسم بندرة الموارد. وبما أن االستقرار النسبي الحالي 
للعمل في المنطقة يعتمد بشكٍل أساسي على الوجود العسكري 
األمريكي، ما يعيق عودة الجيش السوري بالكامل، فالمأزق الذي 
يعترض البرامج يتمثل بكيفية المضي قدًما. يمنع عدم اليقين 
هذا الحكومات المانحة والسلطات الحالية من القيام باستثمارات 
استراتيجية في هذه المنطقة المهملة منذ فترة طويلة، في حين 
يخشى عمال اإلغاثة من أن يؤدي هذا الفشل إلى تفاقم المخاوف 

اإلنسانية واألمنية الخطيرة أساًسا.

التحديات والفرص مع “اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا”

إن “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” متنوعة مثل المنطقة 
بذاتها ولكنها تحتفظ في مركز السيطرة بكادر مخصص لتعاليم 
مؤسس “حزب العمال الكردستاني” عبد اهلل أوجالن. وفي حين 
أن أوجالن يرّوج لهيكلية حكومية علمانية المركزية، ترددت 
“اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” في تفويض صالحيات 

حقيقية إلى القادة العرب.
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وبالرغم من أن عمال اإلغاثة يعتقدون أن شمال شرق سوريا 
هو بيئة متساهلة نسبًيا للعمل اإلنساني، ترتبط الصعوبات التي 
تنشأ عادةً باالختالل األساسي في توازن القوى بين الكوادر وأولئك 
الكوادر،  بأيديولوجيا الحزب. وتستمر هذه  المرتبطين  غير 
أو المستشارين التابعين لـ”حزب االتحاد الديمقراطي”، الذين 
يمارسون صالحيات ضخمة وإن كانت غير رسمية، بحجب 
المجالس المدنية والجهات الفاعلة في الحكم المحلي. ويعتقد 
نشطاء المجتمع المدني العرب والموظفون العرب في الهيكليات 
الحكومية المحلية أن هؤالء األفراد يحتفظون بالسيطرة الفعلية.

متباينة على عمليات  تأثيرات  الهرمي  التسلسل  لهذا  وكان 
المساعدة. فيعتقد الناشطون من المجتمع المدني والمنظمات 
غير الحكومية أن المناطق الكردية تتمتع بميزة في المنافسة 
على عقود المساعدات المربحة. وُيطلب عمل المساعدة بشكٍل 
خاص في منطقة ذات أجور منخفضة وفرص عمل متناقصة. في 
وقت مبكر، قام مقاتلون محليون في بعض الحاالت بسلب عمال 
اإلغاثة جزًءا من رواتبهم، إذ رفضوا واقع أن بإمكانهم كسب 
أموال أكثر بكثير من متوسط رواتب الموظفين الحكوميين.40 
ويؤثر التباين في الرواتب على االستجابة بعدة طرق أخرى. 
نحو عمل  والمثقفون  الماهرون  المحليون  العمال  فينجذب 
المنظمات غير الحكومية ويبتعدون عن وظائف الحكم المحلي، 
ما يزيد من اعتماد المنطقة اقتصاديًا على االستجابة اإلنسانية 
ويولّد نقمًة لدى الذين ال يستطيعون الحصول على وظائف في 
المنظمات غير الحكومية. ويوّسع ذلك أيًضا الفجوة االجتماعية 

واالقتصادية والفجوة في األحقية بين العرب واألكراد.

إن انعدام المساواة الواضح في برامج المساعدة يعّمق انعدام 
التي  المشاريع  فعالية  من  يحد  ما  المجتمعات،  بين  الثقة 
تهدف إلى بناء الجسور. وعندما تنفذ المنظمات التي يقودها 
األكراد مشاريع التماسك االجتماعي بين العرب واألكراد، يقول 
المشاركون العرب إنهم غالًبا ما يشعرون بالخضوع للمخاوف 
التدريبية حتى  المواد  الحاالت، احتوت  الكردية. وفي بعض 

على اقتباسات من أوجالن، ما زاد من نفور الجهات الفاعلة 
العربية وغير التابعة لـ”اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.41 
ويقّوض هذا االنفصال فعالية هذه المشاريع في أفضل األحوال 

ويخلق شروًخا اجتماعية في أسوئها.

ولن تعالج مشاريع التماسك االجتماعي وحدها كل التوترات بين 
المجتمعات، إذ يؤدي التجنيد العسكري اإلجباري في “قوات سوريا 
الديمقراطية”، ورداءة تقديم الخدمات، والوضع العام لالقتصاد 
في المناطق ذات األغلبية العربية إلى تفاقم العدائية. وغالًبا 
ما أدت جهود “قوات سوريا الديمقراطية” لمكافحة انعدام األمن 
والفساد في المناطق ذات األغلبية العربية إلى نتائج عكسية، 
ما أدى إلى تأجيج الوضع المتوتر أصاًل ودعم “الدولة اإلسالمية” 
والحكومة السورية في سعيهما الستغالل هذا السخط.42 وُتظهر 
هذه التوترات التحديات التي تواجهها “اإلدارة الذاتية لشمال 
أن  التي يجب  الديمقراطية”  وشرق سوريا” و”قوات سوريا 
توازن بين مكافحة الفساد والضرورات األمنية والحاجة إلى 
الحكم الرشيد من جهة، والحاجة إلى المحافظة على رضا هذه 

المجتمعات ذات األغلبية العربية من جهة أخرى.

وبينما تميل “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” و”مكتب 
التدخل بشكٍل علني في برامج  الشؤون اإلنسانية” إلى عدم 
المساعدة، تظهر نقاط الخالف عندما تكون برامج المساعدة 
ذات طبيعة سياسية بشكٍل أكبر. فقد أوقفت “اإلدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا” برامج المجتمع المدني التي تهدف إلى 
بناء الحوار بين مختلف أعضاء الطيف السياسي. وانتهى برنامج 
المجتمع المدني المدعوم من وزارة الخارجية بمشاركة أعضاء 
من “المجلس الوطني الكردي” )وهو حزب كردي سوري آخر( 

بطرد المشاركين من البالد.43 

وأصبح التعليم أيًضا نقطة خالف رئيسية. ففي عام 2017، عّلقت 
“اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” المنهج الدراسي للحكومة 
الخاص.44 وتأمل اإلدارة في  السورية وبدأت بفرض منهجها 
إضفاء الشرعية على هيئاتها الحاكمة وكذلك تدريس التاريخ 
الكردي السوري، والتاريخ الكردي، وتعاليم أوجالن من خالل 
يفضلون  المجتمع  أعضاء  من  العديد  ولكن  الخاص.  منهجها 
المنهج المستخدم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ليس 
بسبب أي مودة لها، إنما ألنه معترف بها دولًيا، وهو بالتالي 
التحديات  بمنهجها  الرسمي  االعتراف  معتمد. ويعكس غياب 
األوسع لإلدارة في الحصول على االعتراف الدولي بها كهيئة 
حكم. فبالرغم من أن اإلدارة في الشمال الشرقي سيطرت على 
مؤسسات الدولة هناك في تموز/يوليو 2012، لم تعترف الدولة 
التعليم. معضلة  فاقم  ما  بها رسمًيا،  أخرى  السورية ودول 

أدت الجهود المبذولة لتطبيق المنهج الدراسي إلى اعتقال المعلمين 
والطالب الذين يستخدمون منهج الحكومة السورية.45 كما أجبرت 
اإلدارة المعلمين على الخدمة في “قوات سوريا الديمقراطية”، 
وذلك جزء من مشكلة أكبر تتعلق بالتجنيد اإلجباري في صفوف 
للمدافع على  أنهم ُيستخدمون كوقود  الذين يشعرون  العرب 

وبما أن االستقرار النسبي الحالي للعمل 
في المنطقة يعتمد بشكٍل أساسي على 

الوجود العسكري األمريكي، ما يعيق عودة 
الجيش السوري بالكامل، فالمأزق الذي 

يعترض البرامج يتمثل بكيفية المضي قدًما. 



ناتاشا هول  |  11 مساعدات اإلنقاذ في سوريا

الخطوط األمامية.46 وفي منطقة عانى فيها األطفال من انقطاع 
أفراد المجتمع بسخٍط كبير، خشية أن  التعليم مراًرا، يشعر 
يتأخر أطفالهم أكثر بعد.47 وأشارت منظمات المساعدة إلى أن 
برامج التعليم قد تأخرت ألشهر ومن ثم توقفت.48 وعالوًة على 
القضايا، تؤدي الشكاوى واالحتجاجات المستمرة بشأن  هذه 
تجنيد األطفال من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” والقوات 

المحلية األخرى إلى تعاظم مخاوف هذا الجيل.49 

ولكن معظم المنظمات غير الحكومية تشعر بالقدرة على مكافحة 
حاالت التدخل، واتخاذ موقف متشدد من السلطات المحلية 
المستفيدين،  قوائم  إلى  األمر. ويمكن إضافة أسماء  لزم  إذا 
ولكن يمكن للمنظمات غير الحكومية عادًة التخفيف من هذا 
التدخل من خالل توجيه نداءات إلى كبار المسؤولين. ففي 
عام 2021، بدأت السلطات المحلية بالضغط على الجهات الفاعلة 
اإلنسانية لتقديم دعم أكبر للنازحين داخلًيا الذين نزحوا بسبب 
عملية “نبع السالم”، وإال فسيتم قطع إمكانية الوصول إلى مخيم 
الهول.50 ولكن عندما واجهت الجهات الفاعلة اإلنسانية “اإلدارة 
القيادة عن ندمها.51  الذاتية لشمال وشرق سوريا”، أعربت 

الفعال  التفاوضي  الموقف  أن  إال  تظهر،  المشاكل  تزال  وال 
للمنظمات غير الحكومية وتأثير الواليات المتحدة على “اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا” يميالن إلى التخفيف من العقبات 

أكراد سوريون يحملون صورة كبيرة لزعيم “حزب العمال الكردستاني” عبد اهلل أوجالن في 
أثناء مظاهرتهم في القامشلي بتاريخ	10	حزيران/يونيو	2021.	
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مناطق  في  شوهدت  التي  األكبر 
أخرى من البالد.52 والحظت إحدى 
المنظمات غير الحكومية أن الجهة 
المانحة األمريكية الخاصة بها “قد 
عالجت بعض مشاكلها” في الماضي.53 
وفي الواقع، تمنت بعض الحكومات 
المانحة أن توسع الحكومة األمريكية 
البرامج الممولة  النفوذ لصالح  هذا 

من غير الواليات المتحدة أيًضا.54

تأخيرات  تبرز  قد  نه  أ وصحيٌح 
بيروقراطية وجدل حول قطاعات 
معينة، إال أن جميع المنظمات غير 
أنه  إلى  أشارت  تقريًبا  الحكومية 
 ، طق لمنا ا لى  إ لوصول  ا يمكنها 
وتنفيذ المشاريع، وإجراء تقييمات 
االحتياجات بسهولة نسبية. حتى 
أن إحدى الجهات الفاعلة في تحقيق 
االستقرار أشارت إلى أنها استطاعت 
التفاوض بشأن قطاع التعليم المثير 
للجدل، فأنشأت بذلك منهًجا للتعلم 
الذاتي تم اعتماده اآلن في المدارس 
في جميع أنحاء الرقة ودير الزور 

والطبقة.55

وتتمثل المسألة األكبر من الحاالت الفردية 
متكاملة ومنسقة  في غياب خطة  الفساد  أو  االنحراف  من 
للمنطقة. فعلى سبيل المثال، تشمل معالجة القضايا في قطاع 
المياه عادًة دعم قدرات ضخ المياه للمجتمعات المختارة بداًل 
من إدارة قضية الشح األوسع بطريقة أكثر شمولية واستدامة. 
التنفيذ  المحلي وشركاء  الموارد والحكم  ونظًرا لمحدودية 
ما تختار  المجتمع، غالًبا  بالضرورة مصالح  يمثلون  الذين ال 
الحكومية بشكٍل تعسفي مستفيدين معينين  المنظمات غير 
“تقوم في بعض األحيان  على حساب غيرهم. ونتيجًة لذلك، 
بتغيير ديناميكيات السلطة في مجتمع معّين ألنك تفضل قبيلة 
أو أخرى عن غير قصد”.56 وتشمل هذه المشكلة القطاعات 
األخرى أيًضا، ما يضمن وجود فجوات في االستجابة ويزيد من 
حدة التوترات في المنطقة. ويمكن أن يساهم التحليل اإلضافي 
للسياق المجتمعي في تقييم كيفية تأثير البرامج على المنطقة.

وال تكفي برامج التماسك االجتماعي لمعالجة هذه المشاكل. 
المساعدة ضروري  المزيد من  إلى أن  فيشير عمال اإلغاثة 
التوتر. وال تشكل  بؤر  الفقر ومنع  المجتمعات من  النتشال 
أمام  الذاتية لشمال وشرق سوريا” بالضرورة عقبًة  “اإلدارة 
ففي  العربية.  األغلبية  ذات  المناطق  في  حتى  ذلك  تحقيق 
الواقع، قامت “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” في بعض 
األحيان بالترويج لبرامج المساعدات على نطاق واسع في دير 
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الزور والرقة لتحسين عالقاتها مع هذه المجتمعات وشرعيتها 
األوسع.57 ويشكل االفتقار للتمويل وانعدام األمن والفساد عادًة 
العوائق الرئيسية أمام المساعدة في هذه المناطق. وخارج إطار 
استجابة المساعدات اإلنسانية، ال يزال الكثيرون يتساءلون عن 
كيفية إنفاق “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” إليراداتها 

نظًرا لعدم مشاركة ميزانيتها.58 

وفي حين أن الحكومات المانحة قد ال تملك رؤيًة واضحة حول 
مستقبل الحكم في المنطقة، إن معالجة هذه القضايا الجوهرية 
ال يمكن أن تنتظر. فتهدد المشاكل البيئية واإلنمائية بانهيار 
األمن الغذائي، وستكون لها عواقب بعيدة المدى. وبناًء على 
موقف الحكومة السورية تجاه المنطقة، سواء قبل النزاع أو 
بعده، من غير المرجح أن تتحسن األمور إذا عادت الحكومة 

السورية بالكامل إلى المنطقة.

النفوذ الواسع للحكومة السورية
األمن  “فرع  أدناها  ُكتب  األسد  لبشار  ضخمة  صورة  تعلو 
السياسي في الحسكة” على مدخل مدينة القامشلي. فبالرغم 
“قوات سوريا  إلى حٍد كبير لسيطرة  المنطقة تخضع  أن  من 
النظام على وجوده هناك. ولكن  الديمقراطية”، يحافظ جيش 
تفّرق نقاط التفتيش التابعة للجيش السوري والمكاتب الحكومية 
في الشمال الشرقي ال يشير إلى النفوذ الواسع لحكومة األسد 

- المباشر وغير المباشر - في المنطقة.

فمن الناحية غير المباشرة، يحد الحديث عن عودة الحكومة 
السورية في نهاية المطاف من قوة وشرعية الجهات الفاعلة في 
الحكم المحلي ويعيق االستجابة اإلنسانية على المدى الطويل. 
ونظًرا اللتزام الواليات المتحدة المتقلب والهجمات التركية في 
الشمال الشرقي، يجب أن تكون “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
المصالحة  وأهمها  الطوارئ،  لجميع حاالت  مستعدًة  سوريا” 
المترددة أو القسرية مع الحكومة السورية. ويحد عدم اليقين 
هذا بال شك من نفوذ الواليات المتحدة أو أي حكومة مانحة 
أخرى على “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” في ما يتعلق 
بمكافحة الفساد والتماسك االجتماعي وجيوب تنظيم “الدولة 
اإلسالمية” في المناطق البعيدة عن الحسكة. وينطبق األمر ذاته 
على المجتمعات العربية، التي يجب أن تأخذ الحيطة من أي 

واقع سياسي مستقبلي.

وقد أثرت الحكومة السورية بشكٍل مباشر على االستجابة من 
خالل خلق جيوب من انعدام األمن للمنظمات غير الحكومية 
في المنطقة، حتى أنها احتجزت عمال اإلغاثة الذين دخلوا إلى 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لعدة أشهر.59 لذا تتجنب 
معظم المنظمات غير الحكومية ببساطة هذه الجيوب الحكومية 

في الحسكة والقامشلي وبين عين عيسى وتل تمر.60 

الحكومة  تجنب  تستطيع  ال  المتحدة  األمم  وكاالت  أن  إال 
السورية. فقرار مجلس األمن رقم 2504، وهو القرار التوفيقي 

األمم  المتحدة، أجبر وكاالت  األمم  أمام  اليعربية  أغلق  الذي 
المتحدة على الحصول على موافقة دمشق للعمل في المناطق 
الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، وأعاق قدرتها 
على التنسيق الفعال مع الجهات الفاعلة األخرى في مجال الحكم 
المحلي والمساعدات في المناطق. وتحتاج مكاتب األمم المتحدة 
إلى الحصول على موافقة  لها  القامشلي مقًرا  التي تتخذ من 
األخير  السورية، وال يكون هذا  للحكومة  من محافظ مواٍل 
متجاوبًا دائًما.61 وكذلك، فإن مدير صحة حلب، الذي ُيشار 
إليه كمواٍل قوي لنظام األسد، قد قّيد الوصول إلى مناطق على 
غرار منبج وكوباني.62 وتحاكي هذه العوائق العقبات السائدة 
النزاع. فترة  النزاع طيلة  لخطوط  العابرة  المساعدات  أمام 

وقد أثرت هذه المفاعيل سلًبا على جودة االستجابة اإلنسانية. 
فقد أثرت عالقة وكاالت األمم المتحدة بدمشق بشكٍل خاص 
على القطاع الصحي. وبرز أحد األمثلة الصارخة عندما ظهرت 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( في شمال شرق سوريا 
للمرة األول، إذ إن النظام الصحي في هذه المنطقة هو األضعف 
السورية  الحكومة  تسمح  لم  الصدد،  هذا  وفي  البالد.  في 
 )PCR( المتسلسل  البوليميراز  تفاعل  اختبار  أدوات  بتوزيع 
أنه توجب  يعني  ما   ،2020 نيسان/أبريل  المنطقة حتى  في 
إرسال عينات اختبار PCR إلى دمشق لتحليلها.63 ولكن عندما 
تم إرسال عينات من الشمال الشرقي إلى دمشق الختبارها، 
إيجابية لحوالي  نتائج  العالمية” عن  الصحة  “منظمة  تبّلغ  لم 
أسبوعين. وبحلول ذلك الوقت، كان المصابون بالفيروس قد 
القوا حتفهم.64 كما قال أحد العاملين في إحدى المنظمات غير 
كانت  لو  فاق حّده.  أمٌر  “هذا  بالصحة:  المعنية  الحكومية 
]منظمة الصحة العالمية[ قلقة بشأن الحكومة، لكان بإمكانها 
على األقل إرسال النتائج إلينا عبر قنوات غير رسمية. توجب 
علينا الحصول على هذه المعلومات من أحد فنيي المختبرات”.65 

تزال  ال  البالد،  أنحاء  جميع  في  اللقاحات  نشر  يتم  وفيما 
مشاكل معينة قائمة. ففي المرحلة األولى من نشر اللقاح في 

بناًء على موقف الحكومة السورية تجاه 
المنطقة، سواء قبل النزاع أو بعده، من 

غير المرجح أن تتحسن األمور إذا عادت 
الحكومة السورية بالكامل إلى المنطقة.
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1% فقط من  تلقى شمال شرق سوريا   ،2021 شباط/فبراير 
أصل 1.02 مليون جرعة مخصصة لسوريا.66 واليوم، وبينما 
ألف   30 يقارب  ما  بتلقي  العالمية”  الصحة  “منظمة  تحتفل 
تعقيًدا.67  أكثر  الواقع  يبقى  جرعة في شمال شرق سوريا، 
الطلب  اللقاحات على أساس  السورية  الحكومة  فقد وزعت 
بداًل من إعطاء األولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية. 
وهذا يعني فعلًيا أن أولئك الذين لم يكونوا يخشون االعتقال 
العاملين  وليس  فقط،  تلقيحهم  تم  الحكومة هم من  قبل  من 
في الخطوط األمامية. كما رفضت الحكومة السماح للملقحين 
بإبقاء هويتهم مجهولة. وقد استخدم البعض أسماء وهمية ولم 
يعودوا للجرعة الثانية. ففي الواقع، لم يعد 60% من األشخاص 
الذين تلقوا الجرعة األولى لتلقي الجرعة الثانية في الشمال 
أطلقت  الخصوصية،  قضايا  التنازل عن  الشرقي. وبداًل من 
السماح  األولى مع عدم  الجرعات  ثانية من  الحكومة جولًة 
ألولئك الذين سبق أن تلقوا جرعًة أولى بتلقي جرعة ثانية.68 

وبحسب ما ورد، لم تتقدم “منظمة الصحة العالمية” أيًضا بطلب 
للحصول على “االحتياطي اإلنساني” - وهو احتياطي بنسبة 
5% من لقاحات كوفيد19- يقدمها “ التحالف العالمي للقاحات 
والتحصين” )Gavi(، والمخصص لألشخاص الذي يعيشون في 
إليها  النزاع أو في سياقات إنسانية ال يمكن الوصول  مناطق 
من خالل حمالت التلقيح الحكومية. ويقول عمال اإلغاثة في 
شمال شرق البالد إن عدم وجود سلسلة تبريد موثوق بها 
بعد إغالق اليعربية وتردد األمم المتحدة في إزعاج دمشق قد 
اإلنساني.69 وقد  الحصول على االحتياطي  أعاقا تقديم طلب 
أُجبرت المنظمات غير الحكومية أيًضا على العثور على لوازم 
اختبارات PCR الخاصة بها، إذ كانت تنفد من المواد كل ثالثة 
أشهر أو ما يقارب ذلك وتسعى جاهدًة للعثور عليها ونقلها إلى 
“منظمة الصحة  الرعاية الصحية إن  المنطقة. ويقول عمال 
العالمية” يجب أن تكون مسؤولًة عن إرسال هذه اللوازم، إال 
أن المنظمة لم تفعل ذلك.70 ويخشى البعض من أن يؤدي االفتقار 
إلى التنسيق ومحدودية الموارد إلى الحد من الشفافية حول 
أكبر. لخطٍر  الضعيفة  المنطقة  يعرض  ما  الفيروس،  انتشار 

كما طرحت شحنات المساعدات العابرة لخطوط النزاع لألمم 
ُترسل  الشرقي إشكالية. فهي غالًبا ما  الشمال  إلى  المتحدة 
أو مساءلة  المحلية بدون أي مراقبة  السلطات  إلى  مباشرًة 
أو إقرار باالحتياجات.71 وخالل عملية الشحن، ُتزال أغراض 
من الشحنات أو يتم توزيعها عشوائًيا. ففي عام 2020، كانت 
الطبية الخاصة بعالج الصدمات المرسلة  مجموعات األدوات 
إلى الشمال الشرقي تفتقر لبعض محتوياتها، ما جعلها عديمة 
الفائدة. وأرسلت األمم المتحدة أيًضا أسّرة للعناية المركزة إلى 
مستشفى من دون وجود خطط إلنشاء وحدة للعناية مركزة، 
المنظمة  وحاضنات إلى مستشفى في الطبقة من دون إبالغ 
غير الحكومية التي تدير جناح الوالدة بذلك. وفي حاالت أخرى، 
اعتبرت األمم المتحدة أنه تم تزويد بعض المرافق بالمساعدات 
حتى ولو كانت عبارة عن بعض رداءات المستشفى وأغطية 

تميل األمم المتحدة إلى طمس 
جودة االستجابة من خالل 

اإلضاءة على الكمية باألطنان
أحد ممثلي الجهات المانحة 

الجهات  لألحذية ُتستخدم لمرة واحدة.72 وقال أحد ممثلي 
المانحة في هذا الصدد: “ال يمكن أن تقتصر االستجابة على 
الكمية، بل تقوم أيًضا على الجودة. فال يمكن االكتفاء بإعطاء 
البانادول فحسب. وتميل األمم المتحدة إلى طمس جودة االستجابة 
الكمية باألطنان”.73 وأشارت منسقة  من خالل اإلضاءة على 
للرعاية صحية إلى أنهم يتلقون مجموعات غير مكتملة لألدوات 
الطبية الخاصة بعالج الصدمات في حين أن ما يحتاجون إليه 
الخاصة باألمراض غير  للمنطقة هو مجموعات األدوات  فعاًل 
المعدية، والتي تقدر أنها تبلغ 2% إلى 5% فقط من المجموعات 
تريد  “  : تعبيرها حد  وعلى  متقاطع.  بشكٍل  يتلقونها  لتي  ا
الحكومة االحتفاظ باللوازم لذاتها وتضييق الخناق على ]اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا[ إلجبارها على الخضوع لها”.74 

وعالوًة على هذه األمثلة واسعة االنتشار، يستلزم نقل اللوازم 
من دمشق إلى شمال شرق سوريا موافقات كثيرة ونقاًل غير 
مباشر، ما يؤخر الشحنات ويزيد التكاليف المرتبطة بتوزيع 
المساعدات.75 وإن عدم موثوقية الشحنات العابرة لخطوط النزاع 
يعّرض المنطقة لخطر كبير بما أن المنظمات غير الحكومية 
التي تتخذ من الشمال الشرقي مقًرا لها غير قادرة على سد 
إلى صندوق طوارئ مشترك  تفتقر  فهي  بمفردها.  الفجوات 
للحفاظ على مخزون  الضرورية  الشرقي، والموارد  للشمال 

الطوارئ، وسلسلة تبريد كافية.

وفي حاالت أخرى، تركت األمم المتحدة ثغرات في االستجابة، 
ال سيما في سياقات المخيمات، ما أثقل كاهل المنظمات غير 
الحكومية بدون تحذير أو تمويل كافيين. فعلى سبيل المثال، 
انتظر “برنامج األغذية العالمي” ستة أسابيع ليخبر المنظمات 
لها  التي تتخذ من شمال شرق سوريا مقًرا  الحكومية  غير 
أنها لن تكون قادرًة على تقديم المساعدة لـ40 ألف أسرة لمدة 
شهرين.76 وفي عام 2021، أجرت األمم المتحدة تقييًما سريًعا 
لالحتياجات في مخيمي سري كانية وواشوكاني، وخلصت إلى 
أنه ال حاجة لخدمتهما ألن المنظمات غير الحكومية يمكن أن 
تؤمن االستجابة.77 ويسبب ذلك اإلحباط للعديد من المنظمات غير 
الحكومية، بحيث يتم تشجيعها من قبل الحكومات المانحة على 
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االبتعاد عن االستجابة للمخيمات، 
إال أنها تضطر بعد ذلك إلى توسيع 
ال  عندما  المخيمات  في  وجودها 
تتمكن األمم المتحدة من القيام بذلك. 
وكما قال أحد مدراء المنظمات غير 
الحكومية: “ال يمكن للمنظمات غير 
الحكومية الدولية سد هذه الفجوة 
في غضون أسبوعين. أتمنى فقط أن 
تؤكد األمم المتحدة، عند إعدادها 
هذه،  الجماعي  التمويل  لنداءات 
للحكومات المانحة أن المنظمات غير 
الحكومية ]في شمال شرق سوريا[ 
ال يمكنها الوصول إلى هذه األموال”.78 

وتتمحور نقطة خالف مستمرة بين 
المنظمات غير الحكومية ووكاالت 
األمم المتحدة التي تقدم تقاريرها إلى 
دمشق حول المبالغة بشأن وصول 
إذ تميل  المتحدة وبرامجها،  األمم 
إلى أن تقتصر على الجيوب الخاضعة 
ذكرت  وكما  الحكومة.  لسيطرة 
الحكومية  غير  المنظمات  إحدى 
التعليمية: “يحتجز النظام اليونيسف 
كرهينة، وهو غير قادر على تلبية 
الحاجات القائمة. ونحن نرى هذه 

المتحدة  باألمم  ُيفترض  ألنه  يمكننا سدها  ال  ولكن  الفجوة 
القيام بذلك”.79 

ال تسيطر الحكومة السورية على المنطقة، غير أنها أعلنت عن 
نواياها في هذا الصدد. ففي حين أنه يرَجح أن تعطي الحكومة 
األولوية للبنية التحتية المدّرة للدخل واالستثمار في المنطقة 
)لضمان استخراج أفضل للموارد مثل النفط(، فمن غير المرجح 
أن تستثمر األرباح لخدمة سكان المنطقة أو تسمح للمنظمات 
العمل بدون عوائق نسبية. وتوّفر  غير الحكومية بمواصلة 
القيود التي تفرضها على وكاالت األمم المتحدة وإغالق المنظمات 
غير الحكومية العاملة في المناطق التي كانت خاضعة سابًقا 
لسيطرة المعارضة في أنحاء أخرى من البالد بعَض األدلة األولية 
على ذلك. وبدون تبّصر أكبر في إعداد االستجابة اإلنسانية 
للمساعدة في تصحيح سلوك الحكومة، سُيدفع السكان المهَملون 

منذ فترة طويلة إلى حافة الهاوية مرًة أخرى.

التداعيات االستراتيجية للوضع 
الراهن

تؤدي قيود التمويل والمساعدات غير المنسقة إلى توسيع الفجوة 
بين االحتياجات التي تتم تلبيتها وتلك التي ال تتم تلبيتها في 
الشمال الشرقي. ويعيق عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي 

للمنطقة استثمارات أكثر شمواًل، ويدفع بالسكان نحو انهيار 
اقتصادي وزراعي. وال تتحمل هذه القضايا االنتظار إلى حين 
تحقق نهاية ملموسة ومقبولة عالمًيا للنزاع، وهي نهاية قد 

ال تأتي أبًدا.

إن البيئة الحالية مفتوحة أمام المزيد من المساعدات. وفي 
حين أن تحديات متعددة تعترض االستجابة اإلنسانية في شمال 
شرق سوريا من قضايا أمنية وفساد، أشار معظم عمال اإلغاثة 
إلى أن المنطقة هي البيئة األكثر مالءمًة لبرامج المساعدة في 
سوريا. ويعود ذلك جزئًيا إلى أن الجهات الفاعلة في المجال 
اإلنساني وتحقيق االستقرار شعرت بالقدرة على طرح مخاوفها 
أمام مكاتب “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” والسلطات 
المحلية. وصحيح أن هذه المفاوضات لم تكن ناجحة دائًما، إال 
أنها ساهمت في توسيع نطاق المجال اإلنساني. ويعتقد معظم 
األشخاص الذين تمت مقابلتهم أن الحكومات المانحة، ال سيما 
تلك التي تتعاون مع الواليات المتحدة، تستطيع حث السلطات 

المحلية على استنباط مقاربة أكثر تساهاًل.

أفضل  للمنطقة إجراء تخطيط  المؤكد  المستقبل غير  ويعيق 
والتفكير طويل األمد بشأن المساعدات. فقد تعثرت االستجابة في 
الشمال الشرقي بسبب قرار الحكومات الغربية المانحة تجّنب 
إعادة اإلعمار في سوريا ما لم يترافق ذلك مع انتقال سياسي في 
سوريا. ولكن هذا المأزق يمنع الحكومات المانحة من اتباع 

مقاتل كردي يساعد طفاًل سورًيا في الركوب على متن شاحنة في مخيم الهول الذي يديره 
األكراد بعد إطالق سراحه من المخيم للعودة إلى الديار في	28	تشرين األول/أكتوبر	2020.	
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إذا كان الهدف هو منع اإلرهاب أو النسخة 
الثانية من “داعش”، فبرامجنا ال تتطابق 
مع ذلك، إذ ال تعالج المشاكل األساسية. 

مواطن سوري يعمل في منظمة غير حكومية

استراتيجية أكثر شمواًل تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمياه 
والطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية، أو حتى المفاوضات 
العاملين في  المياه والنفط. وقال أحد  اإلقليمية حول موارد 
المجال اإلنساني، وهو يراقب بال حول وال قوة انتقال المزيد 
من األشخاص إلى مخيمات النازحين داخلًيا: “إذا كان وصف 
هذه المساعدة على أنها تهدف إلى “تحقيق االستقرار” أو تمويل 
“التنمية” معقًدا جًدا من الناحية السياسية، فليتم وصفها بأنها 

تساهم في “التعافي المبكر” أو أي تسمية أخرى”.80 

ويحمل العجز عن سد هذه الفجوة تداعياٍت إنسانية وأمنية 
التمركز على  “الدولة اإلسالمية” في  جّمة، إذ تستمر خاليا 
جانبي نهر الفرات الخاضعين لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” 
والحكومة وشن الهجمات المنتظمة. فقد أظهر التنظيم قدرًة 
متزايدة على التكّيف مع الوقائع العسكرية واالجتماعية المتغيرة 
من خالل االعتماد على انعدام األمن في المجتمعات المحلية. 
ويشير بعض المحللين إلى أن خاليا “الدولة اإلسالمية” تنتظر 

ربما انسحابًا أمريكًيا كاماًل لتستعيد نشاطها.81 

اإلنساني وبتحقيق  بالعمل  المعنية  الفاعلة  الجهات  وتخشى 
االستقرار من أن تؤدي االستراتيجية الضيقة للحكومات المانحة 
إلى زعزعة استقرار المنطقة على المدى القريب حتى البعيد. 
مقاتلي  الجارية إلعادة دمج عائالت  الجهود  أن  ويعتبر كثر 
“الدولة اإلسالمية” غير فعالة أو غير موجودة.82 وكما أفادت 
إحدى الجهات المعنية بتحقيق االستقرار: “إذا كان الهدف هو 
منع اإلرهاب أو النسخة الثانية من “داعش”، فبرامجنا ال تتطابق 
مع ذلك، إذ ال تعالج المشاكل األساسية. ففي برنامجنا التعليمي 
مثاًل، ال يسمح لنا باستهداف أطفال مقاتلي “الدولة اإلسالمية”. 
ويقوم آالف األطفال في مخيم الهول بجمع النفايات، وال تتوفر 
المدرسة. قد تكون  المتسربين من  برامج لمعالجة األطفال 
هناك بعض المشاريع التجريبية الصغيرة، إال أنها غير كافية”.83 

وال أحد يعلم إلى متى ستبقى الواليات المتحدة في المنطقة، 
وبالتالي، إلى متى سيبقى الجيشان السوري والروسي بعيدين 
عنها. فبالنسبة إلى عشرات المنظمات غير الحكومية والجهات 
الفاعلة المعنية بتحقيق االستقرار، ستكون هذه النتيجة نهاية 
المتدهور  المتردية واالقتصاد  البرامج. بينما تؤجج الخدمات 
ومعدالت البطالة المتزايدة المظالم ضمن المجتمعات المحلية 
و”اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، من غير المرجح أن 
تؤدي عودة الحكومة السورية إلى المنطقة إلى معالجة هذه 

المشاكل.

وإن السماح باستمرار الفجوات يتعارض مع تحقيق االستقرار 
واألهداف اإلنسانية للحكومات الغربية المانحة. كما هو بمثابة 
تذكير دائم للجهات الفاعلة في الحكم المحلي والسكان بأن 
أمنهم غير مضمون، ما يهدد أي مكاسب حققتها المساعدات.
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المناطق الخاضعة 
لسيطرة المعارضة
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ء  لبيضا ا لخيم  ا من  مجموعة 
والزرقاء البالية ألميال في شمال 
أشهر  مدى  غرب سوريا. وعلى 
لفيضانات  ا تحّول  عام،  كل  من 
ت  لفجوا ا لشتوية  ا لعواصف  ا و
طين.  إلى  خيمهم  بين  الصغيرة 
وفي أماكن أخرى، يحّول النازحون 
أكواًما من فضالت الخشب والمعادن إلى مستوطنات عشوائية 
تضم أسًرا متعددة. ويحتمي األوفر حًظا في المدن والبلدات 
المزدحمة، حيث ارتفعت اإليجارات بشكٍل كبير. ويضم شمال 
غرب سوريا ما يقارب 4 ماليين شخص، نزح ثلثاهم قسًرا إلى 
آخر معقل لسيطرة المعارضة في سوريا. فنظًرا لعدم قدرتهم 
على العيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو الهروب 
الذين يعيشون  المغلقة، إن األشخاص  الدولية  الحدود  عبر 
في هذا الجيب على شكل حرف L يتم حشرهم في الزاوية 
حرفًيا. وليس لديهم أي مكان آخر يقصدونه، وال يكفي االقتصاد 

المحلي لمساعدتهم على إعالة أنفسهم.

وفي بلٍد عرف فيه الكثيرون اليأس، عانى سكان الشمال الغربي 
أكثر من معظم السكان اآلخرين. وبحسب أحد االستبيانات 
الغربي ست  الشمال  في  النازحين  80% من  نزح  الحديثة، 
مرات على األقل، ونزح بعضهم حتى 25 مرة.84 ويأملون على 
المدى القصير في تجّنب هجوٍم آخر من الحكومة السورية 
وخلق مصادر دخل أكثر موثوقيًة، ولكنهم يعرفون أن حتى 
بلدة  من  ومعلمة  أم  وفيقة، وهي  وقالت  مؤكد.  ذلك غير 
خارج دمشق وتعيش اليوم في إدلب: “حتى بدون حرب وبدون 
ونسبة  مال،  يوجد  ال  صعبة.  االقتصادية  الظروف  قصف، 
البطالة مرّوعة. آمل فقط أن يخف القصف والغارات الجوية”.85 

بعد عشر سنوات من بدء الحرب، أصبح شمال غرب سوريا 
يعتمد بشكٍل متزايد على وقف إطالق نار هش ومساعدات 
األمد  نهج طويل  اعتماد  بد من  ال  لذا  طارئة غير موثوقة. 
لتأمين السالمة ودعم صمود المجتمعات المحلية. لكن عدم 
اليقين واألزمات المستمرة أحبطت اتباع نهج أكثر قوًة وعمًقا 

لمواجهة التحديات.

وبالرغم من اتفاق وقف إطالق النار التركي-الروسي الهش الرامي 
إلى منع هجوم كبير من قبل الحكومة السورية، والذي دخل 
حيز التنفيذ في آذار/مارس 2020، تعرضت المنطقة إلحدى أعنف 
عمليات القصف الجوي من قبل القوات السورية والروسية في 
البالد. وتستمر هذه الهجمات حتى يومنا هذا. هذا ويعرقل آالف 
الجنود األتراك المنتشرين على طول الخطوط األمامية هجوًما 
عسكريًا سوريًا آخر، لكن من غير الواضح إلى متى سيستمر 
ذلك. وفي الوقت عينه، تواصل روسيا، وهي العضو الدائم في 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، تهديدها لتجديد تفويض األمم 
المتحدة إليصال وتنسيق المساعدات عبر الحدود من تركيا. 
ونتيجة ذلك، يتم توجيه موارد المساعدة الثمينة والمتناقصة 

لنهاية محتملة  للتحضير  كل بضعة أشهر نحو جهد محموم 
لمساعدة األمم المتحدة والدعوة إلى استمرار دور األمم المتحدة. 
فالموعد النهائي التالي لتمديد التفويض هو في 10 تموز/يوليو 
2022. وبداًل من مراعاة احتياجات السكان وفعالية منهجية 
المساعدة، سيخضع التفويض األساسي لألمم المتحدة إليصال 
المساعدات عبر الحدوج مجدًدا ألُمرة الدوافع السياسية الروسية.

وباإلضافة إلى حالة عدم اليقين المستمرة التي تولّدها الهجمات 
الدبلوماسية والعسكرية الروسية، فإن توحيد الهيئات الحاكمة 
في الشمال الغربي التابعة لتركيا و”هيئة تحرير الشام” قد أعاق 
أيًضا حلواًل أكثر استدامًة لألزمة اإلنسانية. وأدت الحمالت 
العسكرية التركية للسيطرة على مناطق في شمال سوريا، ال 
سيما عفرين، إلى نزوح عشرات اآلالف من األشخاص.86 وأدت 
تركيا في عفرين والمخاوف بشأن  لتدخل  الدولية  اإلدانة 
ضم فعلي لألراضي السورية إلى تقليص التزام األمم المتحدة 
“هيئة  أدى تصنيف  المنطقة. وكذلك،  المانحة في  والجهات 
تحرير الشام” كمجموعة إرهابية إلى الحد من رغبة وكاالت 
اإلغاثة والحكومات المانحة في التعامل مع الجماعة وحكومة 
اإلنقاذ السورية التابعة لها لحماية المجال اإلنساني بطريقة أكثر 
شمواًل ونقل المساعدات اإلنسانية السابقة المنقذة للحياة. ففي 
الواقع، أوقفت معظم الحكومات المانحة تقريًبا جميع المساعدات 

الرامية إلى تحقيق االستقرار في شمال غرب سوريا.87 
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غير  المنظمات  تواصل  على  المانحة  الجهات  لقيود  وكان 
نتيجة أخرى غير  المناطق  السلطات في هذه  الحكومية مع 
مقصودة. فقد ثنت المنظمات غير الحكومية عن اإلبالغ عن 
قد  التدخل  تقارير عن  أي  أن  بما  تواجهها،  التي  التحديات 
تؤدي إلى إنهاء المساعدة من قبل الجهات المانحة. ويخشى 
العديد من عمال اإلغاثة المحليين المخاطر القانونية والمالية 
وحتى المادية لمحاولة التفاوض مع “هيئة تحرير الشام” وجًها 
لوجه، ويخشون أن تعاقبهم الجهات المانحة على التنازالت التي 
الحكومات  المفاوضات. ففيما تقبلت بعض  يقدمونها في تلك 
المانحة هذا الواقع ومنحت المنظمات غير الحكومية حريًة 
أكبر إلدارة عملياتها جنًبا إلى جنب مع جماعات مصنفة على 
قائمة اإلرهاب، لم تقم جميع الحكومات المانحة بذلك. وأعاقت 
هذه المخاطر الجهود المبذولة في سبيل التفاوض الجماعي 
من أجل توفير مجال إنساني أوسع. وفي غضون ذلك، قامت 
تركيا و”هيئة تحرير الشام” بتشديد قبضتهما على إدارة االقتصاد 

المحلي والمساعدات في مناطق سيطرتهما.

وتتمثل نتيجة أخرى لألنظمة التي تفرضها الجهات المانحة في 
زيادة اعتماد المنطقة على تفويض األمم المتحدة الهش إليصال 
الحكومات  من  العديد  تزال  وال  الحدود.  عبر  المساعدات 
المنظمات غير  تمويل  للغاية  الخطر  أنه من  تعتقد  المانحة 
الحكومية المحلية مباشرًة في سوريا، بالرغم من أن المنظمات 
غير الحكومية المحلية تقدم غالبية المساعدات في الشمال 
القدرة على تمويل هذه  المتحدة  الغربي.88 وإذا فقدت األمم 
المنظمات وتزويدها باإلمدادات، ستتعرض برامج المساعدات 

ووجود المنظمات بحد ذاته للخطر.

وتأتي الهجمات الجوية المستمرة على الشمال الغربي والتهديدات 
عبر  المساعدات  إليصال  المتحدة  األمم  لتفويض  المستمرة 
بأن  تعرضوا لصدمات  الذين  المنطقة  لتذّكر سكان  الحدود 
الحالية  السلطات  قامت  ذلك،  معّلق. وفي غضون  مستقبلهم 
المانحة ومجتمع  الحكومات  الثغرات، معّولة على ميل  بسد 
المساعدة اإلنسانية إلى االستجابة لألزمات بداًل من االستعداد 
لمرحلة جديدة من النزاع. وسيكون لهذه التحديات تداعيات 

طويلة المدى على األمن واالستقرار.

االستجابة اإلنسانية اليوم
يشكل األفراد من جميع أنحاء سوريا مًعا وجوًدا مؤقًتا في هذه 
الشبكات  القضاء على  تم  أن  أنه بعد  إال  الرقعة من األرض، 
االجتماعية، غالًبا ما تكون المساعدات اإلنسانية مالذهم الوحيد. 
وُتعتبر االستجابة الحتياجات السكان في شمال غرب سوريا 
هائلة ولكنها ال تزال ناقصة. فقد أدى العنف المستمر، والعدد 
الكبير من السكان النازحين، وتزايد حاالت اإلصابة بفيروس 

كورونا إلى استنفاد االستجابة اإلنسانية إلى أقصى حد.

في عام 2019، شن الجيشان السوري والروسي هجوًما عسكريًا 

عنيًفا. وتصدى الجيش التركي في النهاية للهجوم باستعراض 
قوة ذات فعالية مفاجئة في آذار/مارس 2020، ولكن ذلك لم 
دائم،  بشكٍل  مليون شخص  يقارب  ما  نزوح  بعد  إال  يحصل 
وفقدان الجيب الشمالي الغربي الكثير من أراضيه الصالحة 
للزراعة.89 فقد غادرت العائالت بما أمكنها حمله في ظل درجات 
حرارة شديدة البرودة، ووجدت مالًذا على التربة الموحلة 
لبساتين الزيتون أو اختبأت وراء آثار قديمة لالحتماء من رياح 
الشتاء.90 وال يزال إيجاد مأوى مناسب للنازحين يثقل كاهل 
االستجابة اإلنسانية التي تتعامل مع جائحة كورونا واالنكماش 
االقتصادي. وبحلول تشرين األول/أكتوبر 2021، ُسّجل ارتفاع 
بلوغ أسرة  شديد في معدالت اإلصابة بفيروس كورونا، مع 
المستشفيات ووحدات العناية المركزة طاقتها القصوى، ونفاد 
معدات الحماية الشخصية واإلمدادات الطبية واألكسجين.91 

األشخاص  زاد عدد  للوضع،  المفاِقمة  العوامل  ونتيجة هذه 
 2020 3.4 مليون شخص بين عامي  إلى   2.8 المحتاجين من 
و2021. 92 ويعتمد 75% من سكان المنطقة على األمم المتحدة 
لتلبية احتياجاتهم األساسية، وتصل العمليات العابرة للحدود 
إلى ما يقارب 85% منهم كل شهر. 93 وكما قال أحد العاملين 
االقتصادي  االنكماش  د  زا لقد  “ حكومية:  غير  منظمة  في 
باتوا  فالناس  الحكومية.  غير  المنظمات  مجتمع  أهمية  من 
بالمستحيل للحصول على سلة غذائية”.94  للقيام  مستعدين 

وفيما يواجه تفويض األمم المتحدة إليصال المساعدات عبر 
الحدود دوًما المقصلة، باعتباره رهينة حق الفيتو الروسي في 
مجلس األمن، أصبحت الحاجة إلى اآللية أكبر من أي وقت مضى. 
ففي حين أن االستجابة العابرة للحدود تسبق إصدار قرار مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة رقم 2165 عام 2014 الذي سمح لوكاالت 
المنظمات غير  المساعدة مع  المتحدة بتقديم وتنسيق  األمم 
الحكومية عبر الحدود، سمح القرار لالستجابة العابرة للحدود 
بالنمو بدعم من األمم المتحدة مع ازدياد االحتياجات بموازاة 
ذلك.95 وبالرغم من صعوبة تحليل حجم تمويل المساعدات 
الجهات  لتعدد  نظًرا  بالضبط  سوريا  غرب  لشمال  اإلجمالي 
الفاعلة والجهات المانحة، من الممكن إجراء تقديرات بشأن 
حجم المساعدات المقدمة من األمم المتحدة. وقدم الصندوق 
اإلنساني السوري العابر للحدود )SCHF( التابع لألمم المتحدة 
حوالي 190 مليون دوالر عام 2020، ليكون بذلك أكبر صندوق 
مشترك عابر للحدود في العالم.96 ومع إضافة التمويل الثنائي 
لألمم المتحدة والتبرعات العينية إلى الصندوق، بلغت مساعدة 

األمم المتحدة وحدها أكثر من 400 مليون دوالر عام 2020. 97

أدى االفتقار إلى المساعدات الرامية إلى تحقيق االستقرار أو 
التعافي المبكر إلى زيادة االعتماد على المساعدة الطارئة المنقذة 
للحياة. فقد استفادت المنطقة في السابق من تمويل كبير لتحقيق 
االستقرار، ما سمح للمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني 
ببناء القدرات والتنسيق مع منظمات اإلغاثة. ولكن عام 2018، 
أوقفت إدارة ترامب تموياًل بقيمة 230 مليون دوالر لمشاريع 
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النزوح القسري الدائم إلى شمال غرب سوريا

المصدر: تم االستناد إلى أبحاث وتحاليل أصلية أجرتها المؤلفة. الرجاء العودة إلى قسم موارد الصور للحصول على معلومات إضافية.

2016

2022

آب/أغسطس 2016

داريا 
حوالى 8300-4000 نازح، 

مجتمع مهجور

تشرين ا�ول/أكتوبر 2016

المعضمية
حوالى 3000 شخص ُنقلوا قسًرا

قدسيا والهامة 
ر بـ1000-2000 شخص ُنقلوا  ما ُيقدَّ

قسًرا

تشرين الثاني/نوفمبر 2016

خان الشيح 
 آالف األشخاص الذين

ُنقلوا قسًرا

كانون ا�ول/ديسمبر 2016

التل  
ر بـ1000-2000 شخص ُنقلوا  ما ُيقدَّ

قسًرا

مدينة حلب الشرقية 
حوالى 45000 شخص ُنقلوا قسًرا

كانون ا�ول/ديسمبر 2017

بيت جن 
حوالى 270 شخًصا نزحوا قسًرا

كانون الثاني/يناير 2017

وادي بردى 
حوالى 2100 شخص نزحوا قسًرا

آذار/مارس - أيار/مايو 2017

الوعر، حمص 
20308 شخص نزحوا قسًرا

نيسان/أبريل 2017

مضايا والزبداني 
حوالى 3700 نازح

أيار/مايو 2017

برزة والقابون 
أكثر من 5600 شخص نزحوا 

قسًرا

نيسان/أبريل 2018

دوما، الغوطة الشرقية
حوالى 20000 شخص نزحوا قسًرا

يلدا وببيال وبيت سحم 
حوالى 9250 شخًصا نزحوا قسًرا، 

يشملون أشخاًصا نزحوا من 
اليرموك والحجر األسود؛ أصبح 

اليرموك شبه مهجور تماًما

أيار/مايو 2018

تلبيسة والرستن والحولة وريف 
حمص الشمالي وحمص

35650 شخًصا نزحوا قسًرا

اليرموك والحجر األسود 
حوالى 1800 شخص ُنقلوا

حزيران/يونيو 2018

درعا والقنيطرة 
حوالى 9847 نازًحا

أيار/مايو 2019

جنوب إدلب وشمال 
حماة 

عشرات آالف األشخاص الذين 
نزحوا بشكٍل دائم بسبب 
هجمات الحكومة السورية 

ل خط الجبهة؛ نزوح بعض  وتبدُّ
المجتمعات

كانون ا�ول/ديسمبر 2019 – آذار/مارس 2020 

جنوب إدلب وشمال حاة وغرب حلب 
ل خطوط  حوالى 960000 شخص نزحوا قسًرا بسبب هجمات الحكومة السورية وتبدُّ

الجبهة؛ أصبحت بعض المجتمعات مهجورة بالكامل

آذار/مارس 2018

بيت جن 
حوالى 1351 شخًصا نزحوا قسًرا؛ 

حي مهجور

حرستا  
 حوالى 5250 شخًصا

نزحوا قسًر

جوبر، عربين، عين ترما وزملكا، 
الغوطة الشرقية، ريف دمشق 

أكثر من 41000 شخص نزحوا قسًرا؛ مجتمعات أصبحت 
مهجورة تماًما

آب/أغسطس 2021 – أيلول/سبتمبر 2021 

درعا 
انتقال عشرات األشخاص تقريًبا إلى 

شمال سوريا
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تحقيق االستقرار في سوريا، باستثناء مساعدات للدفاع المدني 
السوري )المعروف دولًيا باسم “الخوذ البيضاء”(. وأدى االستيالء 
العسكري التركي على عفرين عام 2018 وتوطيد سلطة “هيئة 
تحرير الشام” في إدلب عام 2019 إلى إعاقة برامج الحكومات 
أيًضا. وبينما  إلى تحقيق االستقرار  الرامية  المانحة األخرى 
للغاية. يستمر بعض الدعم لتحقيق االستقرار، بات محدوًدا 

التركية و”هيئة تحرير  الحكومة  وفي غضون ذلك، طورت 
الشام” هيكليات الحكم الخاصة بهما لتنظيم المساعدة. وتحتفظ 
تركيا بالسيطرة على المناطق التي استولت عليها خالل عملياتها 
العسكرية – وهي درع الفرات وغصن الزيتون - من خالل 
حكومات المقاطعات التركية وإدارة الكوارث والطوارئ )آفاد(.98 

فيتعين على منظمات اإلغاثة الحصول على تصريح من الحكومة 
التركية للعمل في المنطقة، وال يمكن إال للمنظمات غير الحكومية 
المسجلة في تركيا تأمين تنقل موثوق للموظفين بين تركيا 
وسوريا.99 وللقيام بذلك، يجب على المنظمات التسجيل لدى 
تنوي فيه  الذي  للموقع  المناسبة  التركية  المقاطعة  حكومة 
تنفيذ البرامج. وللعمل في المناطق الفرعية الغربية مثل أعزاز 
الفاعلة في مجال اإلغاثة  الجهات  وصوران ومارع، تتسجل 
لدى الحكومة المحلية في كلس في تركيا. ويتم الحصول على 
الشرقية من غازي عنتاب  الفرعية  للمناطق  العمل  تصاريح 
اإلذن، يجب على  الحصول على  لعفرين. وعند  ومن هاتاي 
المنظمات غير الحكومية االستمرار في التنسيق بشأن تنفيذ 
المشروع مع حكومة المقاطعة التركية ذات الصلة أو دائرة 

المجلس البلدي السوري.100

أما في المناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” في إدلب 
وغرب حلب، فتدير حكومة اإلنقاذ السورية، التي تأسست 
2017، أعمال اإلغاثة.101 فتتسجل  الثاني/نوفمبر  في تشرين 
المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة عادًة لدى وزارة 
التنمية والشؤون اإلنسانية التابعة لحكومة اإلنقاذ السورية 
وتحصل على تصريح لكل مشروع. ويتعين على المنظمات غير 
الحكومية عادًة توقيع مذكرة تفاهم مع المجالس المحلية في 
المناطق التي تعمل فيها. وقد تكون المنظمات غير الحكومية 
ملزمًة أيًضا بتعيين أعضاء لحضور اجتماعات تنسيقية منتظمة 
مع حكومة اإلنقاذ السورية.102 وبما أن ذلك قد ال يتوافق مع 
الخاصة بمنظمة  القواعد  أو  المانحة  الجهات  متطلبات بعض 
غير حكومية معينة، قد تحاول بعض المنظمات االلتفاف على 

حكومة اإلنقاذ السورية.

ويخضع لهذه الهيكليات اإلدارية مليونان ونصف مليون شخص 
لن يتمكنوا على األرجح من العودة إلى ديارهم طالما أن حكومة 
األسد باقية في السلطة. ولكن في ظل الوضع الراهن، لن ينعموا 
المبذولة  الجهود  تقييد  بناء حياتهم. وتم  باالستقرار إلعادة 
المدَمر،  الحالية، واالقتصاد  السلطات  الغاية من بسبب  لهذه 
بتنفيذ هجمات من قبل  األفق  يلوح دوًما في  الذي  والتهديد 

القوات الموالية للحكومة.

التحديات المرتبطة بالسلطات 
المحلية والتركية

الزيتون، سيطرت  الفرات وغصن  درع  عمليتي  انتهاء  منذ 
السياسية واالقتصادية  الديناميكيات  التركية على  الحكومة 
جعل  على  وحرًصا  الشمالية.  حلب  محافظة  في  واألمنية 
وآمًنا  السوريين  إلى  بالنسبة  للعيش  صالًحا  سوريا  شمال 
لتركيا، استثمرت الحكومة التركية بقوة في المنطقة. فربطت 
الحكومة التركية المنطقة بشبكة الكهرباء التركية، وفتحت 
مدارس ثنائية اللغة ومستشفيات، وسجلت 500 شركة سورية 
المنطقة عادًة  للحدود.103 ويستخدم سكان  العابرة  للتجارة 

مجموع المشاريع الممولة مجموع مخصصات المشاريع 

مجموع المشاريع الممولة مجموع مخصصات المشاريع 

الصندوق اإلنساني السوري العابر 
للحدود (2020)

153
للمنظمات غير الحكومية 

الوطنية

32
للمنظمات 

غير 
الحكومية 

الدولية

14
ل
مم 
المتحدة

5
للهالل ا�حمر

204
$50.9 مشاريع

من ا�مم 
المتحدة

$21.0 من 
المنظمات غير 

الحكومية 
الدولية

9.9$
من الهالل ا�حمر

104.1$
مــن المنظمات غير 
الوطنية الحكومية 

26.1$
مــن المنظمات غير 
الوطنية الحكومية 

صندوق التمويل اإلنساني التركي (2015)

185.9
مليون دوالر

110
مشاريع

32
للمنظمات 

غير 
الحكومية 

الدولية
 

69
للمنظمات غير الحكومية 

الوطنية

9
ل
مم 
المتحدة

54.7
مليون دوالر

$9.4 من 
ا�مم المتحدة

$19.1 من 
المنظمات 

غير 
الحكومية 

الدولية

المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. الرجاء العودة إلى قسم موارد 
الصور للحصول على معلومات إضافية.
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التركية. المحمولة والعملة  الهواتف 

وتأمل حكومة أردوغان أن تبقي في هذه المنطقة السوريين 
الذين قد يفرون إلى تركيا لوال ذلك، بل وحتى تعزيز عودة 
الالجئين السوريين. وللقيام بذلك، تدير تركيا المجالس المحلية 
)الصديقة لتركيا( وقوات الشرطة المدنية والعسكرية. كما 
الغربي وشكل  الشمال  األتراك في  الجنود  الجيش آالف  نشر 
الوطني  “الجيش  بالوكالة تسمى  القوات  مجموعًة شاملة من 
معارضة سورية مختلفة.104  فصائل  وتتألف من  السوري”، 
وبالرغم من إعالن الحكومة السورية المؤقتة )الذراع الحاكم 
للمجلس الوطني السوري، الذي يمثل المعارضة في المفاوضات 
الدولية( عن إنشاء “الجيش الوطني السوري” عام 2017، تخضع 
المجالس  التركي، شأنها شأن  المسلحة لإلشراف  الجماعات 

المنطقة. المحلية في 

وقد فرضت السيطرة التركية تحديات لالستجابة اإلنسانية 
على جانبي الحدود. فقد أدت محاولة االنقالب التي استهدفت 
الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016 إلى شن حملة قمع 
تركية على األعداء المحتملين األجانب والمحليين، بما في ذلك 
المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعمل على االستجابة 
في سوريا.105 فخفضت عدة منظمات غير حكومية دولية عدد 
موظفيها أو نقلت أماكن عملها، ما زاد من االعتماد على قرار 

األمم المتحدة غير الموثوق العابر للحدود.

مّذاك، أدت سيطرة الحكومة التركية الصارمة على االقتصاد 
المحلي وأجهزة المساعدة في شمال حلب إلى الحد من وجود 
المنظمات غير الحكومية والمساعدات الخارجية طويلة المدى. 
فإرث تركيا واستيالء الجيش الوطني السوري على المنطقة، وال 
سيما عفرين، والذي تسبب بنزوح 134 ألف إلى 200 ألف شخص 
معظمهم من األكراد، أثارا قضايا خطيرة متعلقة باإلسكان واألراضي 
والممتلكات )HLP( لبرامج المساعدة التي تسعى إلى تنشيط 
االقتصاد المحلي والزراعة.106 كما اتهمت جماعات حقوقية الجيش 
الوطني السوري بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان.107 ويؤدي 
عدم وجود هيكلية قيادة وسيطرة موحدة ومتماسكة إلى تفاقم 
هذه القضايا، بحيث تتنافس الفصائل على الموارد المحدودة.108 

كما تحد الحكومة التركية من مشاركة دولية أكبر. فبينما 
لجميع  االستجابة  تستطيع  ال  أنها  التركية  الحكومة  تعرف 
االحتياجات، ال تزال حذرًة من نوايا وفعالية المنظمات غير 
الحكومية الدولية. وكما أشار أحد المحللين، تركيا “تعتقد 
القيام بعمل أفضل من عمل الجهات الدولية”.109  أن بإمكانها 
وهذا هو جزئًيا سبب سيطرة “إدارة الكوارث والطوارئ” على 
في شمال  المساعدات وبرامجها  توزيع  الكثير من عمليات 
حلب، وسبب حصول نواب محافظي المحافظات التركية على 
إحدى  تتمثل  الواقع،  ففي   110 المشاريع. في  األخيرة  الكلمة 
في جهود  الدولية  المشاركة  زيادة  أمام  الرئيسية  العقبات 
اإلغاثة في المعايير الصارمة التي تفرضها الحكومة التركية 

و”إدارة الكوارث والطوارئ” على وكاالت اإلغاثة.

وتعتقد المنظمات غير الحكومية والجهات المعنية بالمفاوضات 
للضغط  إضاعة فرصة  تمت  أنه  الوصول  القدرة على  حول 
من أجل توفير مساحة إنسانية أكبر بعد أن سيطرت تركيا 
على المنطقة. فوفًقا لعدة مصادر، اضطر العديد من المنظمات 
غير الحكومية إلى التوقف عن العمل في هذه المناطق بسبب 
السالمة  باب  معبر  الروس  أغلق  التركية. وعندما  األنظمة 
الممولة من األمم  المساعدة  أمام  )الذي يخدم شمال حلب( 
المساعدات،  قطاع  التركية على  السيطرة  المتحدة، اشتدت 
بحيث اضطر العديد من المنظمات غير الحكومية إلى التوقف 
عن العمل في المناطق التي كان يخدمها سابًقا باب السالمة.111 
المساعدات في هذه  لتقديم  الضغط  وبداًل من االستمرار في 
المناطق والعمل مع األتراك للمطالبة بمساحة إنسانية أكبر، 
انسحب العديد من الجهات المانحة ووكاالت اإلغاثة، ما سمح 

لألتراك باحتكار االستجابة اإلنسانية.

وقد سمح ذلك لفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من 
تركيا والمجالس المحلية بالتدخل في البرامج أيًضا. وبحسب ما 
ورد، طلبت فصائل “الجيش الوطني السوري” تقديم خدمات مقابل 
المساعدة أو حاولت إضافة أشخاص إلى قوائم المستفيدين.112 
وبدون آلية شاملة للمساءلة والرقابة، يمكن أن تصبح هذه 
االنتهاكات استغالليًة بشكٍل متزايد وتمنع المساعدة الرامية 

إلى تعزيز االقتصاد المحلي.

رجل يشير إلى خيمته المتضررة بعد تساقط الثلج بشكٍل 
كثيٍف في مخيم للنازحين داخلًيا في بلدة راجو بتاريخ	19	كانون 

الثاني/يناير	2022.

GettyImages/مصدر الصورة: عارف وتد/ وكالة األنباء الفرنسية
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إن سيطرة “الجيش الوطني السوري” المتزايدة على جوانب من 
االقتصاد المحلي قد تمنع االنتقال إلى التعافي المبكر وتوسيع 
المساعدة المعيشية التي تحتاجها المنطقة بشّدة.113 فسيطرة 
الخصوص  على وجه  في عفرين  السوري”  الوطني  “الجيش 
لمجتمعات.  ا صمود  تعزز  أن  يمكن  لتي  ا لمساعدة  ا تعّقد 
وغالًبا ما تفرض هذه الجماعات ضرائب تعسفية على مراحل 
على  الصعب  من  يجعل  ما  والزراعة،  التصنيع  من  مختلفة 
المزارعين جلب السلع المكتملة إلى السوق بأسعار معقولة. 
على  الجماعات  تسيطر  المحللين،  أحد  أشار  ما  وبحسب 
الزيت. وتضاف  الزيتون وتفرض ضرائب على  معاصر زيت 
المحلي، ما  المجلس  الضرائب على أي ضرائب يفرضها  هذه 
يجعل تحويل محصول الزيتون الذي تشتهر به عفرين على 
بعض  التكلفة. وتبيع  باهظ  إلى زيت زيتون  التحديد  وجه 
الزيتون بكل بساطة مقابل كل ما يمكنها الحصول  العائالت 
عليه حتى ال يتعفن.114 وال تأخذ هذه القضايا بعين االعتبار 
بطريقة غير مشروعة من  األراضي  بعض هذه  حتى سلب 
أصحابها األصليين.115 ففي حين أن الزراعة هي مصدر رزق 
مهم في المنطقة، يعيق هذا الخطر األخالقي زيادة المساعدة 

القطاع. الدولية في هذا 

العديد من هذه  لمعالجة  أساسي  تركيا بدور  هذا وتضطلع 
القضايا. فلدى الحكومة التركية مبرر إلبقاء هذه الجماعات 
تحت المراقبة من أجل األمن. فعلى سبيل المثال، يقوم مقاتلو 
“الدولة اإلسالمية” والمقاتلون األكراد بدفع الرشاوى أو التسلل 
إلى شمال حلب لشن الهجمات.116 ويعتمد استقرار المنطقة 
جزئًيا على التزام فصائل “الجيش الوطني السوري” بالمعايير 
األساسية وإيجادها سبل عيش أكثر موثوقيًة إلعالة نفسها.117 

التفاوض مع تركيا للحصول على مساحة إنسانية  وسيكون 
أكبر والتعامل مع مخاوف النزوح القسري على جانبي الحدود 
التفاوض سيكون محدوًدا بدون  أمًرا ضروريًا. ولكن نفوذ 
مع  المستوى  رفيعة  المتسقة  الدبلوماسية  الجهود  تكثيف 
تركيا بشأن سوريا. ففي حين أن قدرة تركيا على تخفيف أو 
مفاقمة التوترات في شمال سوريا غير مستساغة للعديد من 
إنكارها ولها تداعيات ملموسة  الغربية، ال يمكن  الحكومات 

على االستجابة اإلنسانية.

وُتبقي القوات التركية الحكومة السورية والقوات الروسية 
بعيدة عن الشمال الغربي، ما يتيح قدًرا ضئياًل من األمن للسكان 
العسكرية  الضمانات  اإلنسانية. ولكن  المدنيين واالستجابة 
التركية قد ال تدوم بعد الرئيس أردوغان أو تمتد إلى إدلب 
في المستقبل غير البعيد. ويشير غياب االستثمار االقتصادي 
التركي في إدلب - مقارنًة بمحافظة حلب الشمالية - إلى 
االستراتيجية.  بنواياها  محدودية قدرة تركيا، وينذر ربما 
فقد تسعى تركيا إلى مقايضة أجزاء من إدلب مقابل ضمانات 
حدودية من قبل النظام وروسيا والرضوخ لوجود تركي طويل 

األمد في مناطق أخرى.118 

وبما أن ماليين األشخاص يقيمون في إدلب الخاضعة لسيطرة 
أزمة  النتيجة حدوث  هذه  الشام”، ستسّرع  تحرير  “هيئة 
أنحاء  بقية  في  تنتشر  أن  إنسانية غير مسبوقة من شأنها 
سوريا والمنطقة من خالل إثارة التوترات وأزمة نزوح حتمية.

التحديات المرتبطة بسيطرة 
“هيئة تحرير الشام”

وّسعت “هيئة تحرير الشام” نفوذها تدريجًيا في إدلب. فبعد 
عام  في شمال غرب سوريا  أخرى  معارضة  فصائل  هزيمة 
2019، أصبح ما يقارب 2.6 مليون شخص يخضع لسيطرة “هيئة 
تحرير الشام”.119 وفيما تكافح منظمات اإلغاثة لخدمة السكان 
في الجيب المنهك باستمرار في شمال غرب سوريا، طورت 
“هيئة تحرير الشام” آليات متطورة للحوكمة وتوليد الدخل.

وتتداخل بعض هذه األنشطة بشكٍل مباشر مع المساعدات، بينما 
تدق وظائف الحوكمة األخرى مثل التنظيم وفرض الضرائب 
أجراس اإلنذار للحكومات المانحة ومجتمع المساعدة بسبب 
تصنيف “هيئة تحرير الشام” على قائمة المجموعات اإلرهابية 
من قبل األمم المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. 
وتحيط األنظمة الصارمة للحكومات المانحة المعنية بمكافحة 
اإلرهاب االستجابة بالسرية. فقد أدرجت الحكومات المانحة 
منظمات غير حكومية على القائمة السوداء وجمدت عملياتها 
بسبب تدخل “هيئة تحرير الشام” المزعوم في برامجها. وكان 
لعمليات سحب المساعدات المنقذة للحياة الدراماتيكية تلك 
أثر مخيف على االستجابة. ويسمح هذا الخوف لـ”هيئة تحرير 
الشام” بالتفاوض وجًها لوجه مع عمال اإلغاثة، ما يعزز موقفها.

التركية الحكومة  القوات  وُتبقي 
السورية والقوات الروسية بعيدة 
عن الشمال الغربي، ما يتيح قدًرا 

المدنيين  ضئياًل من األمن للسكان 
واالستجابة اإلنسانية. 
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إجراءات مكافحة اإلرهاب
في عام 2017، أوقفت إحدى المنظمات غير الحكومية اإلنسانية الكبرى العاملة في شمال غرب سوريا 
عملياتها. وخلص مكتب المفتش العام في “الوكالة األمريكية للتنمية الدولية” إلى أن عمال إغاثة من المنظمة 
قد “أدرجوا مقاتلين” من جماعة “هيئة تحرير الشام” المسلحة على قوائم المدنيين المؤهلين للحصول 
على حزم غذائية.120 كما كشف التحقيق أن الموظفين رضخوا لـ”هيئة تحرير الشام” “تحت اإلكراه”.

المطرقة والسندان عندما يتعلق  المساعدة اإلنسانية عالقًة بين  وغالًبا ما تكون منظمات 
األمر باسترضاء جماعات مصنفة على قائمة اإلرهاب )DTGs( تسيطر على مناطق تحتاج إلى 
مساعدات إنسانية ويكون لدى الحكومات المانحة فيها تشريعات صارمة لمكافحة اإلرهاب. 
وسواء كانت الجماعات المصنفة على قائمة اإلرهاب تسرق أو تخدع أو تفرض ضرائب على 
المنظمات غير الحكومية، قد تتعرض المنظمات اإلغاثة التهامات بتقديم الدعم المادي للكيانات 
المصنفة، حتى عن غير قصد، وُتفرض عليها غرامات كبيرة أو حتى مسؤولية جنائية.

باإلضافة إلى األنظمة التشريعية الفردية لمكافحة اإلرهاب الخاصة بالدول األعضاء في مجلس 
األمن، قد ُتدرج الحكومات المانحة أيًضا متطلبات مرهقة لإلبالغ والتدقيق في اتفاقيات التمويل 
)تسمى أيًضا بالبنود التقييدية(. فعالوًة على القوانين الفردية للحكومات المانحة، أنشأ مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة نظام عقوبات يركز بشكٍل خاص على تنظيَمي “الدولة اإلسالمية” 
تم تصنيف   ،2021 لهما.121 واعتباًرا من حزيران/يونيو  التابعة  والمجموعات  و”القاعدة” 
72 مجموعة و425 فرًدا ضمن هذا النظام. وتحظر هذه العقوبات إتاحة األموال أو األصول 
المالية أو الموارد االقتصادية بشكٍل مباشر أو غير مباشر ألشخاص أو مجموعات مصنفة.

وتم من بعض االستثناءات للمنظمات اإلنسانية لتتمكن من العمل من دون أن تعيق القيود 
المفروضة لمكافحة اإلرهاب عملها، ولكنها في الكثير من األحيان ال تكون واسعة النطاق بما 
فيه الكفاية.122 وبما أنه يمكن للحكومات المانحة منع المشاريع والبرامج المعلقة والمنظمات 
غير الحكومية المدرجة على القائمة السوداء، وقد سبق أن قامت بذلك، قد تتجنب المنظمات 
اإلنسانية العمل في مناطق تتواجد فيها جماعات مصنفة على قائمة اإلرهاب، حتى ولو كانت 

الحاجة كبيرة. كما أعاقت هذه اإلجراءات التحول إلى المساعدة النقدية.123 

وقد يؤدي خوف عمال اإلغاثة من التعرض للمساءلة الجنائية والمالية على خلفية إجراء 
عمليات اإلغاثة في بعض األحيان إلى الرقابة الذاتية على عملياتهم أو إحجامهم عن العمل 
في المناطق ذات الحاجة الكبيرة. وبرزت هذه المشكلة بشكٍل خاص في شمال غرب سوريا 
حيث الحاجة إلى المساعدة ومخاطر العمليات عالية. ولكن غالًبا ما تختار الحكومات المانحة 
تجاهل الواقع الذي تعمل فيه المنظمات غير الحكومية، وتختار بداًل من ذلك انتقاء واختيار 

االنتهاكات التي تصادفها في عملها.

وعليه، يكتسي إيجاد حلول أكثر واقعية لهذه المعضلة أهميًة خاصة إذا لم يتم تجديد تفويض 
األمم المتحدة إليصال المساعدات عبر الحدود. ويفضل العديد من الحكومات المانحة التمويل 
من خالل األمم المتحدة، بما أن المخاطر القانونية المرتبطة بها أقل. وبدون تمويل من األمم 
المنظمات غير الحكومية معرضًة للمزيد من الضغط من قبل الجماعات  المتحدة، ستكون 

المصنفة على قائمة اإلرهاب والحكومات المانحة، ما يهدد برامج المساعدات.

ويخاطر عمال المنظمات غير الحكومية المقيمون في سوريا بحياتهم لمواجهة الجماعات 
المسلحة بخصوص التدخل. ويضطر عمال اإلغاثة المحليون إلى تحمل العبء عندما يتعين 
على الجهات المانحة ومجتمع المساعدة مناقشة هذه العوائق بشكٍل جماعي واتخاذ نهج موحد 

للمفاوضات مع الجماعات المصنفة على قائمة اإلرهاب بشأن التدخل.
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إن اتباع مقاربة جماعية بشكٍل أكبر من جانب الجهات المانحة 
واألمم المتحدة للتفاوض مع قادة “هيئة تحرير الشام” حول األطر 
المجال  اإلنسانية من شأنه أن يحمي  التنظيمية لالستجابة 
اإلنساني ويسمح حتى بالتحول إلى مساعدةٍ تعزز المرونة. وبما 
أن العديد من الشركاء يتلقون تموياًل من عدة حكومات مانحة، 
من المفيد أيًضا مواءمة األطر التنظيمية للجهات المانحة بشكٍل 
أفضل في ما يتعلق بتفاعلها مع الجهات الفاعلة المحلية في إطار 
العمل اإلنساني في الشمال الغربي. فعلى سبيل المثال، في حين 
أن بعض الجهات المانحة قد ال تعتبر مذكرة التفاهم مع حكومة 
اإلنقاذ السورية كمعيار استبعاد، فإن البعض اآلخر قد يرى العكس. 
ومن خالل مواءمة األطر التنظيمية لالستجابة اإلنسانية بشكٍل 
أفضل، يكون لدى الحكومات المانحة ومجتمع المساعدة نفوذ 
جماعي أكبر للتحقق من سلوك “هيئة تحرير الشام”. ولكن يبدو 
أن األزمات المتفاقمة، وتشريعات الحكومات المانحة لمكافحة 
اإلرهاب، والحاجة الماسة للمساعدات اإلنسانية قد حدت من 
إرادة وقدرة الحكومات المانحة ووكاالت األمم المتحدة على 
توضيح الخطوط الحمراء باستمرار أو التفاوض مع المجموعة 
من أجل توسيع المجال اإلنساني. ونتيجًة لذلك، توسعت سيطرة 

“هيئة تحرير الشام” في كل قطاع تقريًبا.

هذا وحاولت “هيئة تحرير الشام” وحكومة اإلنقاذ السورية 
مؤخرًا إضفاء الطابع الشرعي على ذاتها أمام المجتمع الدولي. إذ 
تسعى “هيئة تحرير الشام” للحصول على الموارد والحماية التي 
يمكن أن توفرها شرعيًة أكبر من المجتمع الدولي للسكان الذين 
يعتمدون بشكٍل كبير على المساعدات. ففي عام 2016، قطعت 
“جبهة النصرة” )االسم السابق لـ”هيئة تحرير الشام”( عالقاتها 
“القاعدة” بشكٍل علني وغّيرت اسمها إلى “جبهة فتح  بتنظيم 
الشام”.124 وعندما تحولت “جبهة فتح الشام” إلى “هيئة تحرير 
الشام”، أعلم المسؤولون المنظمات اإلنسانية بأنهم سيعملون معها 
على صون المبادئ اإلنسانية. وقال المتحدث باسم “هيئة تحرير 
الشام” عماد الدين مجاهد في مقابلة أجراها عام 2017 إن “هيئة 
تحرير الشام” ستسّلم إدارة األراضي التي تسيطر عليها لـ “جهات 

مدنية”.125 وبعد عدة أشهر، أنشأت “هيئة تحرير الشام” حكومة 
اإلنقاذ السورية.126 وبسبب مخاوف الحكومات المانحة، حاولت 
“هيئة تحرير الشام” إخفاء عالقتها بحكومة اإلنقاذ السورية، 
معترفًة بأن تصنيفها كمنظمة إرهابية سيكون عائًقا أمام زيادة 

التنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

وبالرغم من هذا الخطاب، أوقفت الجهات المانحة الغربية على 
الفور بعض عملياتها بعد أن سيطرت “هيئة تحرير الشام” على 
األجزاء المتبقية غير الخاضعة للسيطرة التركية في الشمال 
الغربي في أوائل عام 2019. 127 وكانت العواقب وخيمة بالنسبة 
إلى االستجابة اإلنسانية. فقد تم إغالق “مديرية صحة إدلب”، 
وأفادت “مديرية صحة حلب الحرة” التابعة للمعارضة مناشدًة 
أن حوالي 250 ألف شخص سيفقدون الدعم الطبي بعد توقف 
43 منشأة كانت تديرها عن العمل بسبب تراجع المساعدات.128 

وبدأت قيادة “هيئة تحرير الشام” على الفور باتخاذ إجراءات للحد 
من مخاوف الجهات المانحة إزاء تأثيرها على اإلدارة المدنية 
في المناطق التي استولت عليها مؤخًرا. وفي حديثه عبر قناة 
“أمجاد لإلنتاج المرئي” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، أّكد قائد 
“هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجوالني على الفصل بين “هيئة 
تحرير الشام” و”حكومة اإلنقاذ السورية”.129 وبالرغم من إعالن 
“حكومة اإلنقاذ السورية” أنها تسعى إلى “توحيد الصفوف وتضميد 
الجراح”، تحركت بسرعة أيًضا لتحل محل المجالس المحلية التي 
استقالت في خطوة احتجاجية.130 كما حاولت “حكومة اإلنقاذ 
السورية” التأكيد على طبيعتها المدنية ومبادئها الديمقراطية. 
وفي 10 شباط/فبراير 2019، عقدت “حكومة اإلنقاذ السورية” 
“المؤتمر العام للثورة السورية” في باب الهوى لوضع مبادئ توجيهية 
واسعة تهدف إلى إنشاء إدارة مدنية موحدة لشمال سوريا.131 

وسمح اعتماد السكان على هذه المساعدة والتدخل الضئيل من 
جانب “هيئة تحرير الشام” في قطاعي الصحة والتعليم االبتدائي في 
نهاية المطاف بعودة معظم البرامج، لكن التمويل المخصص لتحقيق 
االستقرار كاد أن يختفي. حتى أن تمويل قطاعي التعليم والصحة 
كان ناقًصا. وهناك طلب كبير بشكٍل خاص على دروس االلتحاق 
لألطفال والشباب الذين فاتتهم شهور من التعليم الرسمي، إن لم 
يكن سنوات، بسبب النزاع، إال أن هذه الدروس تفتقر للدعم. 
وتم إغالق أحد البرامج الناجحة في إدلب لمساعدة المراهقين 
والشباب على االستعداد للجامعة بسبب قيود التمويل، مع وجود 

أكثر من 200 شخص على قائمة االنتظار.

وخالل فترة عدم اليقين هذه عام 2019، لم يكن واضًحا ما إذا 
كانت الجهات المانحة الجماعية ومجتمع المساعدة قد انتهزوا 
الفرصة لتوضيح الخطوط الحمراء مع “هيئة تحرير الشام” لحماية 
المساعدة. وفي غضون ذلك، عززت “هيئة تحرير الشام” و”حكومة 
اإلنقاذ السورية” سيطرتها واتبعت طرقًا أخرى مدّرة للدخل إلعالة 
ذاتها، مثل احتكار الكهرباء والوقود.132 وفي بعض األحيان، أدى 
هذا التدخل إلى رد فعل حاد من قبل الجهات المانحة؛ فيما لم 
يحدث ذلك في أحيان أخرى. ونتيجًة لذلك، استمرت “هيئة تحرير 

إن اتباع مقاربة جماعية بشكٍل أكبر من 
جانب الجهات المانحة واألمم المتحدة 

للتفاوض مع قادة “هيئة تحرير الشام” حول 
األطر التنظيمية لالستجابة اإلنسانية من 
شأنه أن يحمي المجال اإلنساني ويسمح 

حتى بالتحول إلى مساعدٍة تعزز المرونة. 
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الشام” في جس النبض. فعندما بدأت المجموعة بفرض الضرائب 
على قوافل المساعدات اإلنسانية القادمة عبر معبر باب الهوى 
عام 2018، منعت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة شركاء 
اإلغاثة من استخدام هذا المعبر.133 وطلب “مكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية” )أوتشا( من “حكومة اإلنقاذ السورية” 
رفع الرسوم للسماح بتدفق المساعدات مرةً أخرى. وبسبب الضغط 
الغربي والتركي، رضخت “هيئة تحرير الشام” فوًرا ووافقت 
على رفع الضرائب عن قوافل المساعدات اإلنسانية.134 ويعتقد 
العديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية المحلية أنه كان 
بإمكان الحكومات المانحة التدخل في وقٍت أبكر والحؤول دون 
توقف المساعدات لمدة شهرين، لكن كثر اعتبروا هذه النتيجة 
بحد ذاتها نجاًحا باهًرا.135 وفي النهاية، كان الحظ حليف النفوذ 

الجماعي لحماية المساعدات على المدى الطويل.

إًذا نجح خيار وقف المساعدة وبعض البرامج في رفع الضرائب. 
لكن وكاالت اإلغاثة شعرت أنها ال تستطيع إثارة قضايا متعلقة 
بأي حاالت تدخل أو حتى تفاعل مع “حكومة اإلنقاذ السورية” 
بدون المخاطرة بكامل عمليات المساعدة. فكما قال مدير إحدى 
المنظمات غير الحكومية المحلية: “عوًضا عن إدارة المخاطر، 
لدى الجهات المانحة سياسة لنقل المخاطر”.136 فمن وجهة نظره، 
كان ينبغي الحفاظ على الزخم، بالتوازي مع مفاوضات متسقة مع 
السلطات المحلية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية التي 

تواجه التدخل للحد من المشاكل منذ البداية.137 

ففي أغلب األحيان، يتم التفاوض على حاالت التدخل على أساس 

كل حالة على حدة. ومن خالل تمييز تجارب المنظمات غير 
الحكومية الفردية، ُيحتمل أن تعرض هذه المفاوضات عمال اإلغاثة 
المحليين لخطر مادي وتهدد عمليات المنظمات غير الحكومية 
بسبب األنظمة التي تفرضها الجهات المانحة. فقد قاوم عمال 
المنظمات غير الحكومية واعُتقلوا حتى بعد أن رفضوا السماح 
لألفراد التابعين لـ”هيئة تحرير الشام” بالوصول إلى مستودعاتهم. 
وتشمل األنواع النموذجية األخرى للتدخل إضافة أشخاص إلى 
قوائم المستفيدين أو استئجار األراضي.138 وتمكن “مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية” )أوتشا( ومجموعات اإلغاثة 
من معالجة بعض الحاالت الفردية للتدخل الظاهري، ولكن غالًبا 
ما يكون قرار مواجهة أحد أنماط التدخل وعدم مواجهة غيره 

خطوًة تعسفية.139

كما أثر تغلغل “حكومة اإلنقاذ السورية” في الحكم المحلي واالقتصاد 
بشكٍل غير مباشر على قطاع المساعدات. فتمارس “هيئة تحرير 
الشام” و”حكومة اإلنقاذ السورية” نفوذهما على مجموعة متنوعة 
من القطاعات المدّرة للدخل بشكٍل أساسي، ابتداًء من صوامع 
الحبوب ووصوالً إلى االتصاالت السلكية والالسلكية.140 وبحسب 
المنظور المعتمد، تندرج بعض أنشطة “حكومة اإلنقاذ السورية” 
هذه إما ضمن فئة الحكم وإما ضمن االبتزاز. ونظًرا لتصنيف 
“هيئة تحرير الشام” على قائمة اإلرهاب، من المحتمل أن تؤثر 
جميع هذه األنشطة على المساعدة اإلنسانية وعلى أي جهود 

لزيادة التمويل المخصص لتحقيق االستقرار والتعافي المبكر.

ففي عام 2017 على سبيل المثال، أعلنت “هيئة تحرير الشامة” أن 
وكاالت الحوالة )أي شركات تحويل األموال المحلية( بحاجة إلى 
التسجيل في المؤسسة العامة إلدارة النقد وحماية المستهلك من أجل 
“إدارة سوق صرف العمالت والتحويالت المالية )الحواالت( واإلشراف 
عليها”.141 آنذاك، لم يكن لدى “هيئة تحرير الشام” القوة الالزمة إلنفاذ 
هذا المطلب بالكامل.142 ولكن بعد أن سيطرت المجموعة على إدلب 
بالكامل، عّينت حكومة اإلنقاذ السورية “المؤسسة العامة إلدارة 
النقد” بصفتها اللجنة الوحيدة المخّولة شراء الليرة التركية من 
تركيا وتوزيعها في السوق المحلية من خالل “بنك الشام المركزي” 
المملوك لحكومة اإلنقاذ السورية في إدلب. وباإلضافة إلى احتكار 
توزيع الليرة التركية، تم استغالل إعادة تنشيط “المؤسسة العامة 
إلدارة النقد” أيًضا لتعزيز السيطرة على شركات الحوالة.143 وقد 
تحايل بعض شركات تحويل األموال على التسجيل لدى “المؤسسة 
العامة إلدارة النقد” من خالل تغيير أسمائها أو تقديم خدمات الحوالة 
في إطار أنشطة السوق األخرى، لكن توحيد سيطرة حكومة اإلنقاذ 
السورية زاد من خطورة هذه السبل. وتتمثل األهداف المعلنة لهذه 
السياسة في تنظيم عمليات الصرافة، والحد من استخدام النقود 
المزورة، والحد من عدم استقرار العملة، وتنظيم السوق المالية 
في المنطقة بعد تقلبات متعددة واسعة النطاق في سعر الصرف 
بين الليرة السورية والدوالر األمريكي.144 وبالرغم من تراجع فوائد 
استخدام الليرة التركية منذ االنخفاض الحاد في قيمتها، ال سيما في 
العام الماضي، تبدو كل هذه األهداف المعلنة منطقيًة، ولكن عندما 
تكون حكومة اإلنقاذ السورية هي الحكومة، ال تكون األمور سهلًة 

بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية.

موكب ألعضاء من تحالف “هيئة تحرير الشام” وهم يلّوحون 
بأعالمهم في إدلب بتاريخ 20	آب/أغسطس	2021.
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وهددت هذه السياسة برامج المساعدات من ناحيتين. فقد 
خشي العاملون في المنظمات غير الحكومية المحلية من أن 
يسمح ذلك لـ”هيئة تحرير الشام” بمعرفة المزيد عن عمليات 
المنظمات غير الحكومية ورواتب موظفيها.145 وتفاقمت قضايا 
حماية البيانات وأمنها بسبب رسوم التسجيل المفروضة على 
شركات الحوالة. وقد تنتهك هذه الرسوم سياسات الحكومات 
المانحة بشأن تجنب أي دعم مادي لـ”هيئة تحرير الشام” في 
البرامج. ومّذاك، تم إلغاء رسوم التسجيل، بحسب ما ورد.146 وإن 
قدرة المنظمات غير الحكومية المسجلة في تركيا على تلقي 
التحويالت المالية من فرع البريد التركي )PTT( في أعزاز قد 
خففت أيًضا من بعض االعتماد على الحواالت. ومع ذلك، يشعر 
بعض العاملين في المنظمات غير الحكومية المحلية باإلحباط 
نظًرا ألن المخاوف المتعلقة بالخصوصية ال تزال قائمًة، وألن 
القضية لم تعالَج على الفور عند ظهورها للمرة األولى عام 2017 
ال من قبل الحكومات المانحة وال من قبل “مكتب األمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية” )أوتشا(.147 

هذا ويسمح غياب حواٍر أكثر اتساقًا مع “حكومة اإلنقاذ السورية” 
النبض في  بشأن الخطوط الحمراء للمجموعة بمواصلة جس 
القطاعات األخرى. فكانت الجهود المبذولة لتنظيم الصيدليات، 
على سبيل المثال، محفوفة بالتحديات. فحاولت وزارة الصحة 
في “حكومة اإلنقاذ السورية” تنظيم الصيدليات، بحسب ما أفاد 
وزير الصحة في “حكومة اإلنقاذ السورية” الدكتور أحمد الجرك، 
للتخفيف من بيع األدوية منتهية الصالحية أو المزورة وغير 
القانونية والتأكد من أن الصيادلة لديهم أوراق االعتماد الالزمة. 
لكن في معرض قيامها بذلك، جمعت الرسوم من الصيدليات، 
وطالبت بالمال للتأمين، وأغلقت ما ال يقل عن 100 صيدلية.148 
وطّورت “حكومة اإلنقاذ السورية” سياسًة مماثلة تجاه التعليم 
الجامعي. فبعد طلب مراجعة الجامعات في المنطقة للحصول 
على ترخيص جديد من “مجلس التعليم العالي”، احتج الطالب 
والمعلمون، حتى أنهم نظموا صفوفًا خارج مباني الجامعة، لكن 
“حكومة اإلنقاذ السورية” فازت في النهاية.149 فقد أغلقت عشرات 
الجامعات التي لم تمتثل لقرارها على الفور. وعندما أعيد فتحها، 
خضعت لسيطرة “حكومة اإلنقاذ السورية” وزادت رسوم الطالب 
خمسة أضعاف تقريًبا.150 فالمنظمات غير الحكومية والجهات 
المانحة التي كانت تدعم هذه المرافق سابًقا إما انتقلت إلى 

المناطق الخاضعة للسيطرة التركية أو أغلقت أبوابها تماًما.151

وبالرغم من عدم تأثير جميع األنشطة االقتصادية أو السياسية 
لـ”حكومة اإلنقاذ السورية” بشكٍل مباشر على أعمال المساعدة 
اإلنسانية، ال شك في أنها تعزز نفوذ “هيئة تحرير الشام”، ما يمكن 
أن يحد من أنواع المساعدة المقدمة. ويمكن أن يؤدي انخراط 
“حكومة اإلنقاذ السورية” في قطاع الزراعة والتجارة والخدمات 
األساسية األخرى إلى إعاقة االنتقال إلى المساعدة التي تعزز 
مرونة المجتمعات بسبب األنظمة التي تفرضها الجهات المانحة. 
ولكن االعتماد المستمر على الدعم العيني، مثل السالل الغذائية، 
ونقل المياه بالشاحنات، والمواد غير الغذائية، غير مستدام وال 
يحل المشاكل المرتبطة بالتدخل. وال يزال هناك بعض المساحة 

داخل هذه القطاعات ال تنشط فيها “هيئة تحرير الشام” و”حكومة 
اإلنقاذ السورية”. ويعد الحد من احتكار “هيئة تحرير الشام” 
أساسًيا، ليس لتشجيع النشاط االقتصادي األكثر شموليًة فحسب، 

بل أيًضا للمجال السياسي واإلنساني على نطاق أوسع.

ويشكل توطيد سلطة “حكومة اإلنقاذ السورية” تحٍد أمام قدرة 
المستفيدين وعمال اإلغاثة والمجتمع المدني على إثارة حاالت 
التدخل. وسبق أن أشار بعض عمال اإلغاثة إلى تعّرضهم لضغوط 
لمراجعة المشاريع بشكٍل إيجابي، واستهداف مستفيدين معينين، 
وتوظيف أفراد مرتبطين بـ”هيئة تحرير الشام” في المنظمات غير 
الحكومية، وضمان فوز المقاولين المفضلين بالمناقصات التي 

تقدمها المنظمات غير الحكومية.152 

إنما تجدر اإلشارة إلى أن هذه السيطرة ليست مطلقًة كما هي 
الحال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. فال يزال المجتمع 
المدني قويًا في أجزاء من إدلب، لكن “حكومة اإلنقاذ السورية” 
و”هيئة تحرير الشام” سعتا طوياًل للسيطرة على المجتمع المدني، 
حتى أنهما قتلتا أولئك المعترضين على سياساتهما.153 وتعتبر كفر 
تخاريم اليوم أحد آخر معاقل النشطاء المناهضين لـ”هيئة تحرير 
الشام”. ويعتقد بعض المشاركين في أعمال تحقيق االستقرار 
في المنطقة أن ذلك يتعلق بشكٍل أساسي بالدعم المستمر الذي 

تلقته هذه المناطق لبرامج المجتمع المدني.154 

وبدون مشاركٍة أكبر لضمان المساعدة المبدئية، يمكن لـ”هيئة 
تحرير الشام” استغالل الوضع بشكٍل أكبر. وبدون بذل جهود 
دبلوماسية أكبر وأكثر اتساقًا في مجال المساعدة، ستزداد حاالت 
تدخل “هيئة تحرير الشام” مع تقلص الحرية في انتقاد نشاطها. 
وعلى غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، فإن اعتماد 
الحكومات المانحة على المساعدات اإلنسانية الحتواء األزمة 
وغياب التخطيط طويل المدى يسّهل بشكٍل غير مقصود هذا 
التالعب. واألهم من ذلك، ستواجه الحكومات المانحة الصعوبات 
في الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد المساعدة المنقذة للحياة إذا 
لم تتمكن من إنشاء حواجز حماية واضحة للمساعدات واألمن 

والحكم المحلي في المنطقة.

التداعيات االستراتيجية للوضع 
الراهن

يعتمد شمال غرب سوريا بشدة على المساعدات. وسيكون ألي 
انقطاع في تلك المساعدة تأثير كبير على المستفيدين الذين هم 
في وضع حرج أصاًل. ولكن بعد مرور 10 سنوات، ال يزال هناك 
عدد من العوامل التي يمكن أن تعّرض تلك المساعدة للخطر، بما 
في ذلك عدم تجديد قرار مجلس األمن الدولي العابر للحدود، أو 
هجوم عسكري آخر، أو تدخل مزعوم في المساعدات من قبل 
مجموعة مصنفة على قائمة اإلرهاب. وإن هذا الوضع الراهن 
الهش غير محمول بالنسبة إلى 4 ماليين شخص عالقين بين 

الحدود التركية والخطوط األمامية.
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تحويل األموال
“لم أغادر سوريا بسبب “داعش” أو البراميل المتفجرة، 
بل غادرت ألن أحد األشخاص حاول قتلي وسرقة مبلغ 
50 ألف دوالر كان علّي أن أحمله معي إلى البالد بشكٍل 
منتظم لتمويل عمليات المساعدة الخاصة بنا”.155 إن 
تحويل األموال لعمليات اإلغاثة في سوريا ليس مسألًة 
لوجستية روتينية. فيهدد اإلجرام والعقوبات وتدابير 
المصرفية  الخدمات  إلى  اإلرهاب واالفتقار  مكافحة 
الرسمية الموثوقة في أجزاء من البالد والمنطقة عملياِت 

المساعدة - ماديًا وقانونًيا ومالًيا.

ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يعمل 12 مصرفًا 
خاًصا، لكن العديد من هذه المصارف تخضع لعقوبات، 
المنظمات غير الحكومية  ما يجعل من الصعب على 
االستعانة بها.156 وغالًبا ما تكون أجهزة الصراف اآللي 
في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة غير 
شغالة أو خالية من األموال. وأشارت إحدى المنظمات 
غير الحكومية الدولية إلى أنه يتعين على موظفيها أخذ 
يوم إجازة من العمل للوقوف في طابور عند ماكينات 
الصرف اآللي لتحصيل رواتبهم.157 وباإلضافة إلى هذه 
القضايا، تفرض حكومة األسد سعر صرف غير مؤاٍت، 
ما يخفض قيمة الرواتب المحلية وتمويل المشاريع.158 

ويمثل التعامل مع المصارف في البلدان المجاورة تحديًا 
أيًضا. فقد أدت األزمة االقتصادية في لبنان إلى تجميد 
الحسابات، ما فاقم المشكلة. كما أدى الحصول على 
األموال من العراق ونقلها إلى شمال شرق سوريا إلى 
تأخير البرامج.159 وفي عام 2013، بدأت تركيا بفرض 
متطلبات امتثال أكثر صرامًة لفتح الحسابات ومواءمة 
المعامالت مع أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقمع تمويل 

اإلرهاب.160 

وبدون وجود قطاع مصرفي رسمي، تضطر المنظمات غير 
الحكومية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة 
إلى االعتماد على أساليب أخرى. فحتى في المناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة، تجبر العقوبات والوضع غير 
المسجل لبعض المنظمات غير الحكومية بعض منظمات 
اإلغاثة على استخدام أساليب غير رسمية لتحويل 
األموال. وقد تلجأ المنظمات اإلنسانية إلى نقل النقود 
يدويًا إلى داخل البالد، لكن ذلك يشكل خطًرا كبيًرا 
على عمال اإلغاثة.161 ومن اآلليات األخرى المستخدمة 
على نطاق واسع إلرسال مدفوعات التحويالت وأموال 
المساعدات إلى سوريا هي وكاالت الحوالة – وهي 
عبارة عن نظام غير رسمي لتحويل القيمة ال يعتمد 
على حركة النقد أو التحويالت البرقية بين المصارف، 

بل على شبكة من سماسرة األموال الموثوق بهم. ومع 
ذلك، تطرح الحواالت أيًضا بعض التحديات.

فففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يجب على 
الحواالت المسجلة تقديم تفاصيل عن المعاملة - بما 
في ذلك المرسل والمتلقي - ما يتسبب بمشاكل إذا 
كان أي منهما مطلوبًا من قبل الحكومة.162 ففي جنوب 
سوريا، تسمح الجهات الفاعلة التابعة للحكومة للمغتربين 
بإرسال تحويالتهم عبر هذه الشبكات، ويكون ذلك عادًة 
الخاصة  المصارف  اقتطاع مبلغ.163 وتستخدم  مقابل 
ووكالء الحوالة المسجلين سعر صرف رسمي يقلل 
30% و%75   بشكٍل كبير من مبلغ المعاملة )ما بين 
عامي 2020 و2021(.164 وبينما تستخدم بعض وكاالت 
اإلغاثة الصغيرة وكالء حوالة غير رسميين، عمدت 
الحكومة إلى قمع هذه المكاتب، ما يشكل خطًرا على 

هذه المعامالت أيًضا.

أما في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، فتقيد 
الحكومات المانحة عادًة وكاالت الحوالة التي يمكن 
استخدامها وتحدد سقًفا لرسوم معامالت الحوالة.165 
وقد ازداد استخدام وسطاء الحوالة تعقيًدا مع استيالء 
“هيئة تحرير الشام” على إدلب والقطاع المالي. وفي عام 
2019، بدأت تركيا بالسماح للمنظمات غير الحكومية 
بتحويل األموال إلى المناطق الخاضعة للسيطرة التركية 
في سوريا من خالل فروع البريد التركي )PTT، وفًقا 
للتسمية المختصرة التركية(، التي بدأت بتقديم خدمات 
تحويل األموال. وفيما خففت فروع البريد التركي في 
شمال حلب بعض هذه المشاكل، قد ال تزال المنظمات 
غير الحكومية بحاجة إلى االعتماد على الحواالت لتحويل 
األموال من المناطق الخاضعة للسيطرة التركية إلى تلك 

الخاضعة لـ”هيئة تحرير الشام”.

وفي ظل هذه التحديات، دعت بعض المنظمات غير 
الحكومية الحكومات المانحة إلى البدء بالتفكير في 
وسائل بديلة لتحويل األموال، بما في ذلك إنشاء قنوات 
مصرفية مخصصة للعمليات اإلنسانية واستخدام العملة 
الرقمية في سوريا. ويمكن للجيب الشمالي الشرقي من 
البالد أن يشكل موقًعا تجريبًيا لتنفيذ مشاريع تجريبية 
للعملة الرقمية نظًرا التصاله الجيد نسبًيا بشبكة اإلنترنت 
وبنيته التحتية الخاصة باالتصاالت. و إن شركتا “أمانة 
كارد” )Amanacard( و”رد روز” )Redrose( هما شركتان 
حاولتا تأمين قنوات تحويل األموال والقسائم التي توفر 
المزيد من األمن والشفافية.166 ويمكن للبدائل المقبولة 
من جانب الحكومات المانحة أن تسهل أيًضا االنتقال 
إلى المساعدة النقدية والقسائم اإللكترونية لتأمين 
العمليات اإلنسانية بشكٍل أفضل في هذه البيئة المتقّلبة.
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ال شك في أن تدخل السلطات المحلية في برامج المساعدات 
يشكل مشكلًة، إال أنها ليست مستعصية. فتتعرض “هيئة تحرير 
الشام” لضغوط جّمة من الجانبين التركي والغربي. ويعيق الجيش 
التركي هجوًما عسكريًا سوريًا وروسًيا آخر على إدلب، وتسمح 
الحكومة التركية لـ”بنك الشام المركزي” التابع لـ”حكومة اإلنقاذ 
السورية” بتوزيع الليرة التركية )بالرغم من أن هذا االمتياز 
قد تضاءل منذ االنخفاض السريع في قيمة عملتها(. ويعتمد 
السكان الخاضعون لسيطرة “هيئة تحرير الشام” أيًضا وبشكٍل 
الغربية.167 وقام زعيم “هيئة تحرير  المساعدات  كبير على 
لها بشدة الكتساب  الترويج  الشام” الجوالني بحملة ضغط تم 

المزيد من الشرعية الدولية.

وبينما تعتبر الجماعة منظمة إرهابية، ال يمنعها هذا التصنيف 
التابعة  الوصول  التعرض للضغط. فيجب أن تعمل وحدة  من 
لـ”مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية” التابع لألمم المتحدة )أوتشا( 
ومجموعة العمل المعنية بالوصول، المكلفة بتسهيل المساعدة 
الشكاوى  لجمع  الحكومية  المنظمات غير  مع  المقيدة،  غير 
والتفاوض بشكٍل جماعي نيابًة عن مجتمع المساعدة. وُتبذل 
العمل لتكون  لتقوية وإعادة تشكيل مجموعة  جهود حثيثة 
أكثر نشاًطا من السنوات الماضية.168 ويقترح بعض مفاوضي 
لكشف  أعلى  مستوى  على  اتساقًا  أكثر  مناقشات  الوصول 
المساعدات قبل أن تتسبب في  التدخل في  حقيقة شائعات 
وقف المساعدة. وحذر العاملون في المنظمات غير الحكومية 
من أن االمتناع عن ذلك سيسمح للسلطات الحالية باالنخراط 
بشكٍل أكبر في آلية المساعدة، ما يحاكي الوضع في المناطق 

الخاضعة لسيطرة الحكومة.

الشام” في قطاع  “هيئة تحرير  الراهن تدخل  الوضع  ويرسخ 
المساعدة بداًل من االستفادة من نفوذ الحكومات المانحة. فمن 
غير الفعال ترك عمال اإلغاثة في الخطوط األمامية ليتعاملوا 
فرديًا مع السلطات المحلية، إذ يعرض العاملين المحليين في 
المجال اإلنساني للخطر ويقلل من فعالية برامج المساعدات 
واإلشراف عليها. ويساهم الخوف من أن تؤدي األنظمة التي 
المانحة إلى إغالق إحدى المنظمات غير  تفرضها الحكومات 
المخاوف لدى مجتمع  البرامج ككل في زيادة  أو  الحكومية 

المساعدة.

وبالرغم من هذه المشاكل، ُيعتبر الوصول للمساعدات اإلنسانية 
وتقييمات االحتياجات والمراقبة جيًدا إلى حٍد ما في المناطق 
الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” إذا لم تكن هناك أعمال 
عدائية ناشطة.169 فأفادت شركات الرصد من قبل أطراف ثالثة 
)TPM( إنها تتمكن عادًة من القيام بعملها من دون أي عوائق. 
والواقع هو أن مجتمع المساعدات والمحللين يدركون حوادث 
التدخل ألن المجتمع المدني ال يزال قويًا في الشمال الغربي. 
ولكن هناك حاجة إلى موقف تفاوضي أكثر استباقيًة لحماية 
االستجابة والمجتمع المدني. وسيقلل تمكين المجتمع المدني 
المحلي والجمعيات االقتصادية للعمل في هذا المجال أيًضا من 

احتكار الجهات الحاكمة الحالية.

ويمكن للدول الغربية أيًضا أن تبذل المزيد من الجهود للحد 
الخاضعة  المناطق  المجال اإلنساني في  التدخل وتوسيع  من 
لسيطرة تركيا، ولكن من المرجح أن يندرج ذلك ضمن إطار 
مفاوضات أوسع لمعالجة مخاوف تركيا العديدة األخرى في سوريا. 
ولن يكون ذلك سهاًل. فالحكومة التركية تعرف أنها ال تستطيع 
التعامل مع االستجابة بمفردها، لكنها ترغب في إدارتها بتمويٍل 
دولي. وستكون معالجة قضايا اإلسكان واألراضي والممتلكات 
أكثر صعوبة. ولكن هناك عدة أسباب تدعو إلشراك الحكومة 

التركية بشكٍل أكبر في قضايا المساعدة وأولوياتها األخرى.

وتجدر اإلشارة إلى أن تركيا تعطي األولوية ألمنها قبل حياة 
هاتان  تسير  الحالة،  هذه  في  ولكن  المحليين.  المدنيين 
المصلحتان جنًبا إلى جنب. فتستضيف تركيا ما يقارب %15 
من سكان سوريا ما قبل الحرب. وبينما يرغب معظم الالجئين 
من  العظمى  الغالبية  إن  تركيا،  في  بالبقاء  اليوم  السوريين 
المغادرة.170 لذا من شأن هجوم كبير  األتراك يريدون منهم 
آخر للحكومة السورية أن يمارس ضغًطا إضافًيا كبيًرا على 

حدود تركيا وعلى السياسة الداخلية التركية.

4 ماليين شخص  النهاية، تركيا هي كل ما يفصل بين  وفي 
الفاعلة  والقوات الموالية للحكومة السورية. وكانت الجهة 
الدولية الوحيدة المستعدة لمواجهة القوات الموالية للحكومة 
مباشرًة لوقف هجوٍم معّين. وإن منع عودة الحكومة السورية إلى 
المنطقة يمنع حدوث نزوٍح أكبر حتى وامتداد األزمة اإلنسانية. 
وإن االعتراف بهذا الواقع البسيط أمٌر أساسي لالستجابة. وال 
يمكن للمساعدة أن تحدث فرقًا كبيًرا ما لم يتم إلغاء المكاسب 

في هجوم آخر أو تبادل لألراضي.

المباشرة  المخاطر  العسكرية والتدخل  الهجمات  وال تشكل 
الوحيدة لالستجابة. فيمكن لوكاالت األمم المتحدة أن تصمد 
أمام تدقيق الحكومات المانحة وتمول المنظمات غير الحكومية 
المحلية، لكن استمرار عملياتها غير مضمون. فقد استمرت 
روسيا بتهديد مساعدة األمم المتحدة في مجلس األمن. وسيخضع 
تمديد تفويض األمم المتحدة إليصال المساعدات عبر الحدود 
لموافقة روسيا مرًة أخرى في تموز/يوليو 2022. وستواصل 
الدول  النقاش النتزاع تنازالت من  روسيا محاولة استخدام 

ال شك في أن تدخل السلطات 
المحلية في برامج المساعدات يشكل 

أنها ليست مستعصية.  مشكلًة، إال 



ناتاشا هول  |  29 مساعدات اإلنقاذ في سوريا

الغربية المانحة بشأن أولوياتها االستراتيجية األخرى، أال وهي 
توسيع سيطرة الحكومة السورية وشرعيتها.

ففي عام 2021، أصرت روسيا على بدء القوافل العابرة لخطوط 
المناطق  إلى  الحكومة  الخاضعة لسيطرة  المناطق  النزاع من 
طلبها،  على  وبناًء  إدلب.  في  المعارضة  لسيطرة  الخاضعة 
أجريت ثالث شحنات عابرة لخطوط النزاع بين آب/أغسطس 
وكانون األول/ديسمبر 2021، ولكن بتكلفة كبيرة وبأثر ضئيل. 
النزاع خطيرة وغير فعالة وغير  العابرة لخطوط  فالمساعدة 
موثوقة.171 خالل إحدى الشحنات، قتل جندي سوري أثناء قيامه 
بإزالة األلغام لفتح الطريق. واستغلت الحكومة السورية هذه 
الحادثة التهام اإلرهابيين بزرع لغم كان الجيش السوري بذاته 
قد زرعه في وقٍت سابق.172 ويدرك مسؤولو األمم المتحدة أن 
مثل هذا الخطاب أو أي حوادث مؤسفة يمكن أن توفر ذريعة 

لتصاعد العنف مرًة أخرى.173 

وفي حين أن معظم الحكومات المانحة ومسؤولي األمم المتحدة 
العابرة  والمنظمات غير الحكومية تتفق على أن المساعدات 
لخطوط النزاع التي وافقت عليها الحكومة ال تشكل بدياًل عن 
الموارد  الواضح مقدار  للحدود، من غير  العابرة  المساعدة 
التي سيتم تخصيصها للقوافل العابرة لخطوط النزاع، خصوًصا 
في حالة عدم التجديد. وبالنسبة إلى معظم األشخاص الذين 
العابرة لخطوط  “المساعدة  يعيشون في شمال غرب سوريا، 
النزاع ليست مجرد طريقة أخرى، بل هي حصان طروادة”.174 
الشمال  في  اليوم  القاطنين  األشخاص  العديد من  فقد عاش 
الغربي تحت حصار الحكومة السورية ويراودهم الخوف من 

فكرة أن الحكومة قد تعزلهم مرًة أخرى.

وإذا لم تكن روسيا راضية عن التقدم المحرز في هذه القوافل 
العابرة لخطوط النزاع أو غيرها من االمتيازات المعروضة، يخشى 
مسؤولو األمم المتحدة وعمال اإلغاثة من أن يكون هذا العام األخير 
من تفويض األمم المتحدة. وقد صرح عمال اإلغاثة أن االستجابة 
غير مستعدة بأي شكٍل من األشكال لتلك الحالة الطارئة وأعربوا 
عن قلقهم الشديد بشأن العواقب اإلنسانية ذات الصلة.175 وإذا 
كانت االستجابة اإلنسانية في المنطقة تندرج ضمن سيطرة 
حكومة األسد، واالنضمام إلى المكائد السياسية للحكومتين 
الروسية والسورية بشأن االحتياجات اإلنسانية، يعتقد مسؤولو 
األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أنه سيكون لها تأثيرات 

واسعة النطاق، من النزوح إلى تأجيج العنف وعدم االستقرار.

ونظًرا لسجل جرائم الحرب المرتكبة من قبل الحكومة السورية 
ضد العديد من األشخاص المقيمين حالًيا في شمال غرب سوريا، 
يمكن دحض أي سيناريو يتصالح فيه السكان المحليون بشكٍل 
سلمي مع الحكومة السورية. باعتبارهم أعداء نظام األسد أو 
أمام خيار بين  أنهم سيكونون  إرهابيين، يرى معظم السكان 
الموت أو الهروب. وما لم يتم توفير األمن على المدى الطويل 
قاتًما  المستقبل  المستدامين، سيبقى  والدعم  والمساعدات 

بالنسبة إلى السكان المدنيين واألمن اإلقليمي.

فمن غير الفعال ترك عمال اإلغاثة 
ليتعاملوا فرديًا  في الخطوط األمامية 

مع السلطات المحلية، إذ يعرض 
المجال  المحليين في  العاملين 

اإلنساني للخطر ويقلل من فعالية 
برامج المساعدات واإلشراف عليها.
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المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة
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2010، وقفت  الثاني/يناير  كانون 
السيدة األولى السورية أسماء األسد 
ت  بمنظما حب  لتر لمنصة  ا على 
المجتمع المدني والوزراء األوروبيين 
ومسؤولي األمم المتحدة في المؤتمر 
سوريا  في  للتنمية  األول  لدولي  ا
تحت عنوان “الدور الناشئ للمجتمع 
المدني في التنمية”.176 وقد تزايد عدد وكاالت األمم المتحدة 
التي  األجنبية  التنمية  الحكومية ووكاالت  والمنظمات غير 
تولى  أن  السكان بشكٍل كبير منذ  الالجئين وعامة  تساعد 
الزوجان الشابان األسد زمام السلطة عام 2000. وكان المجتمع 
الدولي األوسع يبدأ باحتضان سوريا. وأشاد المفوض السامي 
غوتيريس  أنطونيو  آنذاك  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم 
 177 عراقي. الجئ  مليون  تجاه  لكرمها  السورية  بالحكومة 
مقااًل   )Vogue( “فوغ”  2011، نشرت مجلة  آذار/مارس  وفي 
)“A Rose in the Desert”( عن  الصحراء”  في  “وردٌة  بعنوان 
سيدة سوريا األولى، واصفًة أسماء األسد بأنها “األكثر شبابًا 

السيدات األوائل”.178  وجاذبيًة بين 

كانت  قّدم مسرحيًة جيدة،  األسد  الثنائي  أن  وبالرغم من 
اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية التي حققها سطحية. فقبل 
قمع  إلى  قد عمدت  الحكومة  كانت   ،2011 عام  احتجاجات 
السكان األكراد عام 2004 والعديد من النشطاء عام 2007. 179 
وكانت البالد تتعامل مع نقٍص حاد في المساكن وأزمة نزوح 
داخلي مستمرة من الشمال الشرقي.180 وتم سد الثغرات من 
خالل اإلسكان العشوائي بشكٍل أساسي حول المدن الكبيرة. 

المعارضة. العديد من معاقل  المناطق موقع  وشكلت هذه 

وفي حين ظهرت مؤشرات على اضطرابات محتملة في سوريا، 
المقيمين في سوريا في  لم يتوقع إال عدد قليل من األجانب 
أو شدة  االحتجاجات  الخاص، مدى  باعترافهم  الوقت،  ذلك 
رد فعل الحكومة.181 فمع اندالع االحتجاجات في جميع أنحاء 
البالد، عمدت الحكومة إلى قمع المتظاهرين بال رحمة وإلى 
الدول في  النار عليهم واعتقالهم وتعذيبهم. وأدانت  إطالق 
ُتبذل جهود  لم  الحكومة، ولكن  العالم تصرفات  أنحاء  جميع 
ملحوظة لوقف االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان. وأعرب 
اعتقادهم  إغاثة عن  مسؤولون حكوميون غربيون وعمال 
بأن األسد إما سيتنحى جانًبا، أو ستتم اإلطاحة به بسرعة، 

المحتجين بشأن اإلصالحات. أو سيتفاوض مع 

إال أن بشار األسد لم يسقط ولم يستسلم. ومع تعثر المفاوضات 
السياسية وتصاعد العنف، تحولت االستجابة الدولية ألزمة 
وبين  اإلنسانية.  لمساعدات  ا تقديم  لى  إ اإلنسان  حقوق 
االحتجاجات األولى عام 2011 واالعتراف بأن حكومة األسد 
قد تبقى، كان على عمال اإلغاثة على األرض اتخاذ عدد من 
اإلغاثة  2011 و2013، قدمت وكاالت  فبين عامي  القرارات. 
أي  وتقديم  للبقاء  السورية  للحكومة  التنازالت  من  العديد 

في
نظام  ظل  في  االستجابة  فتتم  ليوم،  ا أما  ممكنة.  مساعدة 
أقوى ومع التنازالت ذاتها، ما يجعل االلتزام بمبادئ اإلنسانية 
ال  ذلك،  والنزاهة واالستقالل شبه مستحيل. ومع  والحياد 
اإلنسانية كحل  بالمساعدات  ملتزًما  الدولي  المجتمع  يزال 
استخدام  بضمان  ملتزمًة  الحكومة  تزال  وال  األزمة،  لهذه 

لصالحها. المساعدات 

اإلنسانية،  المساعدات  الدولي على  المجتمع  اعتماد  وسمح 
لتالعب  با للحكومة  لمساعدات،  ا م  بنظا لحكومة  ا م  لما وإ
بالمنظمات اإلنسانية منذ وقٍت مبكر. وإذا كانت هناك مشاكل 
البالد،  أخرى من  أجزاء  في  اإلغاثة  أعمال  في  التدخل  في 
أو في الواقع أجزاء أخرى من العالم، فإن الوضع في المناطق 
معظم  عما شهده  تماًما  يختلف  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة 
العاملين في المجال اإلنساني المحترفين. وقال كل مسؤول 
في األمم المتحدة وممارس في المنظمات غير الحكومية تقريًبا 
من  الحكومة جعل  دهاء  إلى  باإلضافة  االستجابة  إن حجم 
المتحدة  سوريا حالًة استثنائية. كما قال مسؤول في األمم 
من ذوي الخبرة في المجال امتدت طوال ثالثة عقود: “مع كل 
االحترام ألولئك الذين يعتقدون أن الوصول في سوريا مشابٌه 
السياقات األخرى، إنهم يجهلون سوريا تماًما أو عرفوها عن 
إنها تجربة بحد ذاتها”.182  ُبعد. أمضيت سنواٍت في سوريا. 

هذا ووضعت الحكومة السورية قواعد اللعبة منذ البداية، 
الدولية من خالل  اإلغاثة  تطبقها وكاالت  أن  وأصرت على 
للمنظمة  فعلًيا  ذلك  السوري”. وسمح  العربي  األحمر  “الهالل 
أنظار وكاالت  بعيًدا عن  المساعدة  بتقديم  للحكومة  التابعة 
من  العديد  وبحسب  المساعدة.  تقدم  التي  المتحدة  األمم 
المرة  كانت هذه  المستوى،  رفيعي  المتحدة  األمم  مسؤولي 
األولى التي تسمح فيها األمم المتحدة لوكالة تابعة للحكومة 

إذا كانت هناك مشاكل في التدخل 
في أعمال اإلغاثة في أجزاء أخرى 

من البالد، أو في الواقع أجزاء أخرى 
من العالم، فإن الوضع في المناطق 

الحكومة يختلف  الخاضعة لسيطرة 
العاملين في  تماًما عما شهده معظم 

المحترفين. المجال اإلنساني 
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أحد  وأشار   183 لوحدها. المتحدة  األمم  مساعدات  بتقديم 
النزاعات األخرى  أنه في جميع  إلى  المتحدة  األمم  مسؤولي 
التي عمل فيها، رفضت األمم المتحدة أيًضا السماح للمرافقين 
العسكريين التابعين للدولة باإلشراف على تسليم المساعدات. 
للحكومة  تابعة  فاعلة  لجهة  ُسمح  سوريا،  حالة  في  نما  إ
بتقديم المساعدة مع المرافقين العسكريين التابعين للدولة.

ووثّقت منظمات حقوق اإلنسان والمحللون والصحفيون واألمم 
السورية وتالعبها بشكٍل كبير.  الحكومة  المتحدة تحريف 
لتنسيق  المتحدة  األمم  “مكتب  تقييم  أشار   ،2016 فمنذ عام 
الشؤون اإلنسانية” )أوتشا( الستجابة سوريا إلى أن االفتقار إلى 
التحليل والتقييم المناسب لالحتياجات عّرض األمم المتحدة 
للتالعب.184 وتوصلت مراجعة لالستجابة أجراها مبعوث األمم 
المتحدة مارتن غريفيث، وهو اآلن منسق اإلغاثة في حاالت 
“روايات  إذ ذكر أن هناك  إلى استنتاجات مماثلة.  الطوارئ، 
متنافسة” بين المحاور، ومخاوف بشأن “المبادئ والممارسات”، 
وآثار غير واضحة لعمليات اإلغاثة.185 وقد ُوضعت توصياته 
على الرف بسبب ضغوٍط من دمشق.186 وفي وقٍت الحق من 
للشؤون  العام  األمين  مراجعة وكيل  ذاته، صدر عن  العام 
األمم  مساعدة  ومبادئ  معايير  فيلتمان  جيفري  السياسية 
إعادة  الوثيقة هي في األساس  المتحدة في سوريا.187 وهذه 
االنحياز  الحياد وعدم  أال وهي:  اإلنسانية،  للمبادئ  صياغة 
تقوم مجموعة مراقبة  أن  المفترض  واالستقالل. وكان من 

المشترك بين  العمل  لفريق  تابعة 
الوكاالت المعني بسوريا التابع لألمم 
لكن  لتنفيذ،  ا بتسهيل  لمتحدة  ا
فريق العمل لم يجتمع بعد ولم يتم 
تفعيل المبادئ قط بسبب اعتراضات 
وروسيا  السورية  الحكومة  من 
وبعض وكاالت األمم المتحدة.188 

وبينما ناقشت الحكومات المانحة 
ووكاالت اإلغاثة هذه اإلصالحات، 
بدأت الحكومة باستعادة األراضي، 
موجات  من  لمزيد  با تسبب  ما 
من  د  ضطها وا لقسري  ا لنزوح  ا
حرمانهم  أو  األشخاص  من  بقي 
معظم  وتم حل   189 الخدمات. من 
العاملة  الحكومية  المنظمات غير 
تمت  لتي  ا طق  لمنا ا ه  هذ في 
ها  موظفو فر  بينما   ، تها د ستعا ا
تجريم  بسبب  فيها  والمتطوعون 
الوقت  وفي   190 لعملهم. الحكومة 
مساعدات  روسيا  قطعت  عينه، 
للحدود، ما  العابرة  المتحدة  األمم 
الواقع  السورية في  الحكومة  منح 
االستجابة. ومع  أكبر على  سلطًة 
بقاء معبر أساسي واحد، يمكن لروسيا، 
وقد نجحت في، الضغط لتوجيه المزيد من المساعدات عبر 

العابرة للحدود. دمشق خالل مناقشات األمم المتحدة 

الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  سكان  أصبح  واليوم، 
بحاجة إلى المساعدة أكثر من أي وقٍت مضى. ولكن وكاالت 
المحتاجين  إلى  الوصول  ليست معرضة لخطر عدم  اإلغاثة 
األمد  إحداث ضرر طويل  في  أيًضا  تساهم  قد  بل  فحسب، 

المنهكين من الحرب. ومراقبة السكان 

اليوم االستجابة اإلنسانية 
13.4 مليون شخص في سوريا إلى  60% من  يحتاج أكثر من 
المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.191 فارتفع 
عدد المحتاجين في هذه المناطق بسبب االنكماش االقتصادي 
األخير الذي تفاقم بسبب االنهيار المالي في لبنان، وفيروس 
كورونا، والعقوبات المفروضة، وسيطرة الحكومة على المناطق 

المعارضة. الخاضعة لسيطرة 

رجالن يسيران خارج مقر “مصرف سورية المركزي” في ساحة السبع بحرات في العاصمة 
دمشق بتاريخ	17	حزيران/يونيو	2020.	

GettyImages/مصدر الصورة: لؤي بشارة/ وكالة األنباء الفرنسية



ناتاشا هول  |  33 مساعدات اإلنقاذ في سوريا

العقوبات
لـ”منظمة سوريا لإلغاثة  11 حسابًا مصرفًيا تابًعا  2015 و2020، تم إغالق  بين عامي 
والتنمية” )SRD(، وهي منظمة سورية-أمريكية مقرها الواليات المتحدة.192 ولم تغلَق 
الحسابات ألن “منظمة سوريا لإلغاثة والتنمية” قد ضلعت في سلوك محظور، بل بسبب 
عملية “الحد من المخاطر” لدى البنوك - وهي ظاهرة تقضي بقيام المؤسسات المالية 
بإنهاء وتقييد وتأخير العمل مع المنظمات غير الحكومية لتجنب المخاطر المرتبطة 
بانتهاك أنظمة العقوبات. وغالًبا ما تنفق المنظمات غير الحكومية القادرة على تكبد هذه 
التكاليف آالف الدوالرات كرسوم قانونية للعثور على بنك. أما المنظمات األخرى التي ال 

تستطيع إيجاد طرق إليداع األموال في البنك وتحويلها، فقد أوقفت عملياتها.

ومن الناحية النظرية، تسمح جميع عقوبات المفروضة من جانب الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي بتجارة السلع األساسية وتسمح باألنشطة اإلنسانية في سوريا. إال أنه 
من الناحية العملية، يمكن أن تكون التكاليف المرتبطة بضمان االمتثال وتجاوز عمليات 
تخفيف المخاطر باهظة للغاية. فتفرض مستويات مختلفة من أنظمة العقوبات، من الواليات 
المتحدة وصواًل إلى أنظمة العقوبات اإلقليمية )مثل االتحاد األوروبي( والدولية )مثل 
األمم المتحدة(، قيوًدا مختلفة ولديها عمليات إعفاء متفاوتة. ويقع العبء األكبر على 
المنظمات غير الحكومية المحلية األصغر التي ال تملك القدرة الالزمة للتعامل أساًسا مع 

العملية المطّولة المتمثلة بالتقدم بطلب للحصول على التراخيص في.193 

وباإلضافة إلى القضايا المصرفية غير المباشرة، تفرض عقوبات الواليات المتحدة واالتحاد 
األوروبي أيًضا قيوًدا على “السلع ذات االستخدام المزدوج” – وهي السلع التي يمكن 
استخدامها لألغراض المدنية والعسكرية، بما في ذلك السلع المستخدمة في عمليات 
الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة )WASH(، مثل األنابيب ومضخات المياه وقطع 
غيار المولدات الكهربائية ومعدات البناء والمعدات الصناعية األساسية.194 فقد سبق 
وعمدت الحكومة السورية إلى تصنيع غاز السارين بمواد كيميائية ذات استخدام مزدوج 
مثل األيزوبروبانول واستخدمت غاز الكلور ضد مواطنيها.195 وهناك أسباب مشروعة 
تبرر هذه األنظمة. إال أنه وبحسب المنظمات غير الحكومية، فرضت هذه األنظمة أيًضا 

قيوًدا على استيراد اإلمدادات المرتبطة باالستجابة اإلنسانية.

ولكن األثر الشامل للعقوبات على المنظمات غير الحكومية ال يلبي هدفها المتمثل بالحد 
من قدرة منتهكي حقوق اإلنسان على االستفادة من نظام المساعدة. فغالًبا ما تعمل األمم 
المتحدة من خالل الشركات والمنظمات التابعة للحكومة - والعديد منها يخضع لعقوبات 
أو له يد في االنتهاكات لحقوق اإلنسان. وغالًبا ما يتم التعتيم على األفراد الخاضعين 
للعقوبات من خالل متعاقدين من الباطن في برامج األمم المتحدة الذين ال يتعين عليهم 
االلتزام بالعقوبات المفروضة من الواليات المتحدة أو االتحاد األوروبي. لذا تتطلب العناية 
الواجبة إجراء تحقيق أكثر دقًة في العقود من الباطن. ومن شأن تكثيف التواصل المباشر 
من قبل الحكومات التي تفرض العقوبات مع البنوك والموردين أن يضمن عدم إعاقة 

المساعدات اإلنسانية بشكٍل أفضل.
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تخدم عشرات وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
والجمعيات  لمحلية  ا الحكومية  غير  لمنظمات  وا لدولية  ا
الخيرية هؤالء السكان اليوم، بالرغم من هيمنة وكاالت األمم 
المتحدة على االستجابة الدولية. ويحتوي محور دمشق على 
نظام عنقودي تقوده األمم المتحدة بناًء على قطاعات مختلفة 
من االستجابة اإلنسانية )مثل التعليم والصحة(.196 وبخالف 
تترأس  أو عالمًيا،  السورية  االستجابة  األخرى في  المحاور 
الحكومة  أن  بما  المجموعات بشكٍل حصري  المتحدة  األمم 
المنظمات غير الحكومية الدولية ال  السورية تنص على أن 
يمكنها المشاركة في قيادة هيكليات التنسيق القطاعي هذه.197 
ومع ذلك، فقد زادت عمليات تسجيل المنظمات غير الحكومية 
الدولية. وبحسب تقرير األمين العام لألمم المتحدة الصادر في 
2021 بشأن سوريا، سجلت الحكومة السورية  آب/أغسطس 
41 منظمة غير حكومية دولية، في ارتفاٍع من 24 منظمة في 

شباط/فبراير 2019. 198

وتشكل عملية التسجيل والحصول على التصاريح الالحقة من 
دمشق للعمل في البالد معركًة شاقة لمنظمات اإلغاثة. وتعود 
سيطرة الحكومة الصارمة على المنظمات غير الحكومية لزمٍن 
1958، يجب على وزارة  لعام  بعيد. ووفًقا لقانون الجمعيات 
الشؤون االجتماعية والعمل تسجيل جميع الجمعيات والموافقة 
عليها، لكن جهاز المخابرات يؤدي أيًضا دوًرا رئيسًيا في عملية 
التسجيل. وحتى قبل عام 2011، كان يمكن أن يستغرق حصول 
المنظمات على الموافقة الرسمية سنوات.199 وكان يتعين على 
المنظمة فور تسجيلها الوفاء بالعديد من االلتزامات، بما في ذلك 
إرسال محاضر االجتماعات والحسابات والتقارير إلى الوزارة، 
الوزارة.200 حتى  وفي بعض األحيان تعيين مدير معتمد من 
أن المنظمات كانت ملزمًة بامتالك حساب مصرفي مشترك مع 
“الهالل األحمر العربي السوري”201 بحيث يحتاج كال الطرفين 

إلى الموافقة على أي مدفوعات من هذا الحساب.

واليوم، يتعين على المنظمات غير الحكومية أيًضا التسجيل لدى 
وزارات مختلفة بحسب طبيعة أنشطتها أو هويتها. فعلى سبيل 
المثال، يجب على المنظمات التي تتلقى أموااًل من الخارج أن 
تكون مسجلًة في وزارة الخارجية، كما يجب على المنظمات 

الدينية أن تكون مسجلًة في وزارة األوقاف.202

وتجدر اإلشارة إلى أن التسجيل ال يضمن الموافقة على المشروع 
أو تسليم المساعدات. فقد تم تسجيل العديد من المنظمات غير 
الحكومية الدولية في البداية لدى الحكومة، لتكتشف الحًقا أنها 
ُتمنع من إجراء تقييمات لالحتياجات وتنفيذ المشاريع. وبينما 
يمكن للمنظمات غير الحكومية الدولية ووكاالت األمم المتحدة 
التفاوض حول القدرة على الوصول مع وزارات تنفيذية معينة 
أو مسؤولين سياسيين، يمكن إيقافها على مستويات متعددة 
من العملية. وتسعى بعض المنظمات غير الحكومية الدولية 
الوقت  المشاريع في  الموافقة على جميع  الحصول على  إلى 
نفسه، وتزعم أنها تالقي معارضًة أقل خالل مراحل التنفيذ.203 

وفي هذا الصدد، الحظ مسؤولون في “األمم المتحدة” و”الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية” أنه حتى مع هذه األذونات، يمكن 
للبعثة بأكملها أن تتوقف من خالل رفض واحد على المستوى 
المحلي.204 وأشار العديد من عمال اإلغاثة إلى أن ذلك قد يتأثر 
بالشخصية. فقد ال تتم الموافقة على السائق في ذلك اليوم أو 
يتم التذرع بقضايا انعدام األمن في اللحظة األخيرة.205 ويمكن 
لقوات األمن، التي تختلف باختالف المنطقة، أن تعرقل البعثات 
قائاًل:  ذلك  يتم  المحللين كيف  أحد  فقد شرح  األرض.  على 
“يدير فرع األمن العسكري 220 القنيطرة، ويكون عادًة جنوب 
القنيطرة خاضًعا إلدارة مخابرات القوات الجوية. وفي شمال 
العسكرية بوجود قوي في تلبيسة  المخابرات  حمص، تتمتع 
والرستن. وبهذا الشكل، ال يمارس أحد سلطًة واسعة، ويحصل 

الجميع على قطعة من الكعكة”.206 

برامج  من  كبير  بجزٍء  للحكومة  تابعتان  منظمتان  وتتحكم 
التي تقدمها  المساعدات. فيتم تنفيذ معظم أعمال المساعدة 
المتحدة  األمم  الدولية ووكاالت  الحكومية  غير  المنظمات 
المسجلة فعلًيا من خالل “الهالل األحمر العربي السوري” و”األمانة 
السورية للتنمية” المرتبطة بأسماء األسد )يشار إليها ههنا باألمانة 
السورية(، التي تشمل مروحًة من المساعدات، واآلن، منظمات 
البناء مثل “دياري”Deyari( 207(. ويتعين على معظم المنظمات 
الدولية الدخول في شراكة مع “الهالل األحمر العربي السوري” 
أو األمانة السورية للتسجيل في دمشق. وتجدر اإلشارة إلى 
أن “الهالل األحمر العربي السوري” هو عضو في “اللجنة العليا 
لإلغاثة” الحكومية وهو الشريك المنفذ الرئيسي لألمم المتحدة، 
وله فروع في كل محافظة و75 فرًعا ثانويًا في جميع أنحاء 
البالد.208 وبعد التسجيل، يواصل “الهالل األحمر العربي السوري” 
مشاركته في عملية التنفيذ وكذلك في اإلجراءات اإلدارية، 
بما في ذلك الموافقة على المشاريع وطلبات التأشيرة لوزارة 
الخارجية وطلبات السفر.209 وبحسب ما ورد، يعطي “الهالل 
األحمر العربي السوري” األولوية للعمل مع الوكاالت الدولية التي 
تجمعه بها أساًسا مذكرة تفاهم.210 ووفًقا لبعض التقديرات، يتم 
توجيه ما بين 60% و80% من المساعدات الدولية من خالل 
“الهالل األحمر العربي السوري”، كما عززت األمانة السورية 
دورها في هذا السياق.211 ولكن أشارت منظمة غير حكومية 
دولية واحدة على األقل إلى أنها تمكنت من حصر تنفيذ األمانة 

السورية بمشروٍع واحد فقط من مشاريعها.212 

وتأسست “األمانة السورية للتنمية” عام 2007 برئاسة أسماء 
األسد. ومع “برنامج األمم المتحدة اإلنمائي” )UNDP(، أطلقت 
األمانة السورية منصة المنظمات غير الحكومية التي تهدف 
الحكومية.213 ومع  المنظمات غير  قطاع  إلى تطوير وتنسيق 
اإلنسانية، وقعت  االستجابة  للمركزية في  الحكومة  تسريع 
حتى جهات فاعلة كانت قوية في السابق مثل رامي مخلوف، 
وهو ابن خال الرئيس، فريسًة لهذه الجهود. وفي عام 2020، 
تم تغيير اسم جمعية “البستان” الخيرية التابعة لمخلوف إلى 

“العرين” ووضعها تحت إشراف أسماء األسد.214 
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وخارج إطار المنظمات المذكورة أعاله، لعبت الجمعيات الخيرية 
الدينية أيًضا دوًرا مهًما في االستجابة. حتى أن الحكومة منحت 
بعض المنظمات الدينية، مثل المنظمات اإلسالمية والمسيحية، 
المزيد من الحرية للعمل مقارنًة بالمنظمات األخرى قبل عام 
2011. ولكن مع تطور النزاع، بدأت الحكومة بفرض المزيد من 
القيود على هذه الجمعيات الخيرية أيًضا. ويكون المدراء عادًة 
مرتبطين ارتباًطا وثيًقا بالحكومة من أجل مراقبة أنشطتها.215 

الحكومة،  لدى  رسمًيا  المسجلة  المنظمات  إلى  وباإلضافة 
المنظمات غير الحكومية غير المسجلة ببعض األعمال  تقوم 
صغيرة النطاق ولكن المهمة، في ظل مراقبة الحكومة. وأشار 
تبلغ  التي   – جًدا  الصغيرة  المشاريع  أن  إلى  المحللين  بعض 
الحكومة  انتباه  تجذب  لم   - دوالر  ألف   30 حوالي  قيمتها 
عليها ستكون  تعود  التي  الفوائد  لها ألن  التابعة  الشركات  أو 
والمنظمات  المانحة  الحكومات  بعض  أن  حين  وفي  ضئيلة. 
العمل مكماًل أساسًيا لعمل وكاالت  غير الحكومية تعتبر هذا 
للغاية  خطير  أنه  المحللين  بعض  يرى  المسجلة،  المساعدة 

بالنسبة ألولئك الذين يعملون على األرض.216 

للحكومة  المنهجي  التالعب 
السورية

بما أن إيران وروسيا والميليشيات بالوكالة ساعدت في ملء 
صفوف الجيش السوري المتداعية في ساحة المعركة، استطاعت 
الحكومة التركيز على بيروقراطيتها القمعية، مع إحباط تقييمات 
االحتياجات المستقلة والتنفيذ والتسليم والمراقبة. وعالوًة 
المخابرات  المفرطة، تراقب أجهزة  البيروقراطية  على هذه 
والوزارات والمنظمات المعينة من قبل الحكومة موظفي ومشاريع 
منظمات اإلغاثة عن كثب. وبخالف العديد من البلدان التي 
الحكومة السورية قويًة بما  تواجه أزمات، ظلت مؤسسات 
يكفي لبدء عملية روب غولدبيرغ )Rube Goldberg( لتقديم 
األمم  في  المسؤولين  أحد  أشار  اإلنسانية. وكما  المساعدة 
التقيت بوزير صحة  ليبيا،  المتحدة: “عندما كنت أعمل في 
بدون موظفين تابعين له. وشئنا أم أبينا، الحكومة السورية 

لم تنهار”.217 

واتفق العشرات من األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت من 
المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والمحللين 
الذين لديهم معرفة عميقة بعمليات اإلغاثة في المناطق الخاضعة 
تقييمات مستقلة  إجراء  إن  يلي:  ما  الحكومة على  لسيطرة 
لالحتياجات أو المراقبة والتقييم يكاد يكون مستحياًل في سوريا 
الخاضعة لسيطرة الحكومة. وقد سمح ذلك للحكومة وحلفائها 
باالستفادة من هذا النظام في حين تم استبعاد مجموعات كبيرة 

من السكان المحتاجين.

االستجابة.  تعزيز سيطرتها على  اآلن على  الحكومة  وتعمل 
وعلى أعلى المستويات، يعمل الدبلوماسيون السوريون على 

حشد الدعم على الساحة الدولية لموقف الحكومة الذي يقضي 
بإخضاع المساعدات اإلنسانية لسيادة مصونة. أما على األرض، 
فعملت الحكومة على تطهير صفوف مجتمع المساعدات وقوائم 
المستفيدين للسيطرة بشكٍل فعال على كل جانب من جوانب 

االستجابة اإلنسانية.

وفي عام 2019، ضغطت الحكومة السورية لتعديل قرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة رقم 46/182 الذي وضع النظام اإلنساني 
الواردة في  التوجيهية  المبادئ  1991. 218 ومن  الحديث عام 
قرار: “يجب احترام سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية ووحدتها 
الوطنية بما يتماشى مع ميثاق األمم المتحدة. وفي هذا السياق، 
يتعين توفير المساعدات اإلنسانية بموافقة الدولة المتضررة 
ومن حيث المبدأ على أساس مناشدة من الدولة المتضررة”.219 

“الموافقة الكاملة”  “الموافقة” إلى  ودعت الحكومة إلى تغيير 
لتعزيز حقوقها في السيطرة على االستجابة وعرقلتها بالشكل 
الذي تراه مناسًبا، متجاهلًة المواد األخرى في القرار المتعلقة 
اإلنسانية والحياد والنزاهة. كما يتجاهل هذا  بدعم مبادئ 
المنطق المادة 3 المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف والمتعلقة 
بالنزاعات غير الدولية. وتنص المادة على أنه “يجوز لهيئة 
إنسانية غير متحيزة، مثل “اللجنة الدولية للصليب األحمر”، 
أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع”. باإلضافة إلى ذلك، ال 
نطاق  الرهائن واإلعدام خارج  العنف وأخذ  تجوز ممارسة 
القضاء و”االعتداء على الكرامة الشخصية” لغير المقاتلين. كما 
تشير المادة 3 إلى أنه “يجب جمع الجرحى والمرضى واالعتناء 
بهم”.220 وفرضت الحكومة السورية، التي صادقت على اتفاقية 
العقوبات  1949 وبروتوكولها اإلضافي األول هذه  لعام  جنيف 
على عمال اإلغاثة اإلنسانية والعاملين في المجال الطبي طوال 
النزاع، كما قيدت قدرتهم على رعاية المدنيين.221 وبالتالي، 
يهدف الكثير من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومتان 
السورية والروسية في األمم المتحدة إلى التعتيم على القانون 

اإلنساني الدولي والمعايير اإلنسانية الواضحة.222 

وبخالف العديد من البلدان التي تواجه 
أزمات، ظلت مؤسسات الحكومة 

السورية قويًة بما يكفي لبدء عملية 
 )Rube Goldberg( روب غولدبيرغ

المساعدة اإلنسانية.  لتقديم 
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الحكومة  فتغري  الفردية،  اإلغاثة  أما على مستوى منظمات 
المنظمات غير الحكومية بإمكانية التسجيل أو الوصول، إال 
أنها تفرض العديد من الشروط.223 ففي كل خطوة، من التسجيل 
إلى التنفيذ، تعد الحكومة بوصوٍل أكبر إذا تم اتخاذ خطوات 
معينة، ما يخلق باستمرار حوافز للقيام بالمزيد من التنازالت 
الحكوميون على  المسؤولون  وانتهاج سلوك جيد. ويحرص 
المنظمات سبب عدم منحها حق الوصول. فأبلغت  أن تعرف 
الحكومة المنظمات التي رفضت التوقف عن العمل بشكٍل علني 
الحكومة بما يمنعها من  الخاضعة لسيطرة  المناطق غير  في 

التسجيل في دمشق.224 

المتحدة  األمم  وكاالت  الحكوميون  المسؤولون  أخبر  كما 
والمنظمات غير الحكومية الدولية أنها إذا ذكرت االنحراف عن 
القوافل، فسيتم حرمانها من إمكانية الوصول في المستقبل.225 
لتنسيق  المتحدة  األمم  “مكتب  تجاه  السياسة  وأعاقت هذه 
الشؤون اإلنسانية” )أوتشا( على وجه الخصوص إمكانية زيادة 
التنسيق والنفوذ الجماعي بين وكاالت المساعدة للوصول في 
وقٍت مبكر. وفي هذا الصدد، صّرح أحد المسؤولين في “مكتب 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية” )أوتشا( يتخذ دمشق 

مقًرا له منذ سنوات بما يلي:

عندما اجتمعنا بوزارة الخارجية، قالوا إن “مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية” في موقٍف صعب في 
سوريا بسبب اللغة التي يستخدمها منسق اإلغاثة في 
حاالت الطوارئ. أخبرونا أن “مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية” ال يمكنه الوصول وال الحصول على 
 )Valerie Amos( تأشيرات بسبب ما تقوله فاليري آموس
أو مارك لوكوك )Mark Lowcock( عن عمليات الحصار 
والهجمات. كما كان هؤالء المسؤولون يشكون دائًما من 
االستجابة العابرة للحدود، بالرغم من أنه كان لدينا 
قرار من مجلس األمن. ومن ثم كانت الحكومة تتجنبنا 
كهيئة تنسيقية، وتفضل التفاوض بشكٍل منفصل مع 

كل وكالة من وكاالت األمم المتحدة.226 

وتسمح هذه العمليات النفسية للحكومة بتقسيم مجتمع المساعدة 
وهزمه. وكما قال أحد المسؤولين في األمم المتحدة: “كانت 
الحكومة ناجحة للغاية في تقسيم فريق األمم المتحدة الِقطري. 
النظام، وكان هناك  إلى  تقارير  يقدمون  كان هناك أشخاص 
آخرون تم اإلعالن عن أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم. وكان 
الخوف من طردهم من البالد يتغلب على كل األمور األخرى”.227 
كما أنها نجحت في تقسيم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات 
غير الحكومية، وشجعت كل هيئة على التفاوض مع وزارات 
مختلفة بمفردها بداًل من أن تشكل جبهًة جماعية وموحدة. 
وأدت هذه االستراتيجية، إلى جانب الضغط على وكاالت اإلغاثة 
للبقاء وتسليم المساعدات، إلى رقابة ذاتية وتطهير صفوف 
مثيري الشغب بشكٍل فعال. وعلى حد تعبير أحد المسؤولين 
في األمم المتحدة: “كانت لدينا قيادة تقدم تنازالٍت سيئة، لكنها 
على األقل كانت تدرك ذلك. أما اليوم، فيبدو أن لدينا قيادة في 

بعض الوكاالت تكاد تكون معجبًة بالحكومة”.228 

وكان وقع هذا التالعب أكبر على المنظمات غير الحكومية 
األجانب  أن  السوريين. ففي حين  اإلغاثة  السورية وعمال 
البالد، ال يتمتع عمال اإلغاثة السوريون  لديهم خيار مغادرة 
الخيرية ومنظمات  المنظمات  االمتياز. ففي جميع  بمثل هذا 
العربي  “الهالل األحمر  القائمة، بما في ذلك  المحلية  اإلغاثة 
السوري”، كانت الحكومة تتحرك بسرعة إلزاحة أي شخص 
يبتعد عن سياساتها. وتضمنت هذه السياسات المكتوبة إزالة 
المتظاهرين  أو إحضار  المساعدات  العناصر من قوافل  بعض 
حيث  الحكومة،  تديرها  التي  المستشفيات  إلى  المصابين 
اختفى كثيرون أو توفوا بعد دخولهم إلى المستشفى بإصابات 
قابلة للعالج. أما وأولئك الذين كانوا يضغطون من أجل وصوٍل 
المنظمات. وعلى وجه  من  أو طردهم  اعتقالهم  فتم  أكبر، 
األحمر  “الهالل  إدارة  مجلس  اعتقال عضو  كان  الخصوص، 
العربي السوري” ومنسق فرق اإلسعافات األولية محمد رائد 
الطويل المليء بالعذاب لمدة أربعة أشهر، بمثابة تحذيٍر لمن 
يحل محله ولعمال اإلغاثة اآلخرين.229 حتى أن ضباط األمن 
المكلفين بمراقبة “الهالل األحمر العربي السوري” وغيره من 
وكاالت اإلغاثة تعرضوا لتدقيق وعقاب مماثل.230 وأدى تشكيل 
“اللجان األمنية” مؤخًرا إلى إحكام القبضة على المنظمات غير 
الحكومية. ويتم تشجيع المنظمات على حضور االجتماعات مع 
هذه اللجان األمنية، والعديد منها يفعل ذلك، على أمل الحصول 

على موافقات على المشاريع.231 

ومنذ بداية النزاع، كان السوريون على الخطوط األمامية يتفاوضون 
بشأن الوصول ويعرضون حياتهم للخطر. فيعتمد وصول منظمات 
اإلغاثة بشكٍل شبه كامل على العمال والباحثين والمقيِّمين 
السوريين غير المحميين والمراقبين عن كثب، والذين يواصل 
جهاز األمن التابع للحكومة تهديدهم باالعتقال. وبينما تفتخر 

كانت لدينا قيادة تقدم تنازالٍت سيئة، 
لكنها على األقل كانت تدرك ذلك. أما 
اليوم، فيبدو أن لدينا قيادة في بعض 

الوكاالت تكاد تكون معجبًة بالحكومة.
مسؤول في األمم المتحدة
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بتعزيز وصولها مع  المتحدة  األمم 
كافة  الفرعية في  المكاتب  توّزع 
أنحاء البالد، ينص تقرير األمين العام 
الصادر في آب/أغسطس 2021 على أنه 
“في جميع أنحاء الجمهورية العربية 
المساعدات  توزيع  يتم  السورية، 
اإلنسانية وتنفيذها بشكٍل أساسي من 
قبل الجهات الفاعلة الوطنية، بما في 
ذلك المنظمات غير الحكومية و”الهالل 
األحمر العربي السوري””.232 لكن بما 
أن الحكومة تواصل احتجاز مواطنيها 
بشكٍل تعّسفي وتعذيبهم، ليس لدى 
عمال اإلغاثة السوريين دافٌع ُيذكر 
لإلبالغ عن االنتهاكات. وتشمل تلك 
التهديدات أفراد األسرة بعد الموت. 
ففي العام المنصرم، وبعد أن تم اعتقال 
موظفين من منظمة غير حكومية 
محلية مسجلة وقتلهم في معتقل 
أفراد  أبواب  األمن  حكومي، طرق 
أسرهم، وطلب منهم إخالء منازلهم 
نهاية األسبوع أو مواجهة  بحلول 
االعتقال.233 وأفادت المنظمات غير 
الحكومية المحلية أن ذلك يحدث 
بوتيرةٍ أكبر منذ العام المنصرم.234 

وفي الكثير من الحاالت، قام أشخاص تابعون للحكومة بإبعاد 
المراقبين الميدانيين عن زيارات المواقع، في حين أُجبر آخرون 
الصعب على  على االختباء بحسب ما ورد.235 وبالتالي، من 
المنظمات المنفذة أن تتوقع إجراء الرصد والتقييم بشفافية أو 
إثارة القضايا بدون عواقب سلبية. ويجبر ذلك أيًضا شركات 
الرصد من قبل أطراف ثالثة )TPM( على توخي الحذر. وبحسب 
“ال  ثالثة:  الرصد من قبل أطراف  ما أشارت إحدى منظمات 
األمر  يقتصر  للخطر. فال  لنا  التابعين  العدادين  تعريض  نريد 
على حماية الموظفين، بل يتعلق أيًضا باإلضرار بالسمعة إذا 
كنت غير قادر على تقديم نتائج سرية وبيئة عمل آمنة”.236 
وتقوم بعض شركات الرصد من قبل أطراف ثالثة باإلبالغ عن 
مثل هذا التدخل وتعتبره نتيجًة بحد ذاته، ولكنها ال تعرف 
على اإلطالق كيف أو ما إذا كان اإلبالغ عن مثل هذه الصعوبات 
يؤثر بأي شكٍل من األشكال على عملياتها في المستقبل.237 وإن 
فشل عمليات اإلبالغ هذه في إصالح االستجابة اإلنسانية بشكٍل 
ملحوظ يقلل بشكٍل أكبر من احتمالية كشف عمال اإلغاثة 

المحليين أو الدوليين عن التحويل أو غيره من االنتهاكات.

وُيعتبر الوصول إلى المناطق الخاضعة سابًقا لسيطرة المعارضة 
العام لألمم  أكثر صعوبًة حتى. فتشير أحدث معطيات األمين 
المتحدة بشأن الوضع في سوريا باستمرار إلى هذه المناطق 
)مثل الغوطة الشرقية ودرعا ومضايا( على أنه يصعب الوصول 

إلى  العالمية”  الصحة  “منظمة  إليها.238 وأشار أحد مسؤولي 
القنيطرة في الجنوب على أنها “آخر نقطة في األرض”.239 

إلى هذه  أكبر  الوصول بشكٍل  اإلغاثة  وفيما تحاول وكاالت 
المناطق، تقوم الحكومة بتطهيرها من المنشّقين المزعومين 
بأي شكٍل من األشكال والمنظمات  بهم  المرتبطين  أولئك  أو 
غير الحكومية التي كانت تخدم هذه المجتمعات سابًقا. ففي 
المنطقة  الحكومة الستعادة  الشرقية، وصلت جهود  الغوطة 
إلى حد احتجاز عشرات اآلالف من األشخاص في معسكرات 
اعتقال إلى أن يتم إخالء سبيلهم أو لحين اختفائهم.240 وقطعت 
الحكومة كلًيا المساعدات عن 12 ألف شخص متبقين في مخيم 
الركبان منذ عام 2019. وبحسب ما ورد، بقي أولئك الذين 
العبور” الحكومية حيث  تم إجالؤهم من المخيم في “مراكز 
تعرض العديد منهم للتعذيب أو اختفى تماًما.241 أما في درعا، 
فتم حل معظم المنظمات غير الحكومية المحلية التي كانت 
المعارضة.242 وفي  المنطقة تحت سيطرة  كانت  فيما  تعمل 
داريا والمناطق األخرى التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، 
يجب على العائالت الراغبة بالعودة إلى ديارها تقديم معلومات 
شخصية مفصلة ووثائق رسمية للحصول على اإلذن. وبعدها، 
المنتسبون بالعودة، أو  لها المسؤولون الحكوميون أو  يسمح 
يجبرونها على دفع رشاوى، أو يعتقلون أفرادها. وهناك عدد 
كانت تسيطر عليها  مناطق  أشخاص من  التقارير حول  من 
المعارضة سابًقا والجئين عائدين تم احتجازهم بالرغم من 

رجالن سوريان يفرغان حزم المساعدات التي وفرها “برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة” 
و”الهالل األحمر العربي السوري” في الحولة	بتاريخ	25	أيار/مايو	2016.
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أنهم قد “قاموا بتسوية” وضعهم مع الحكومة رسمًيا.243 ونظًرا 
لهذا المصير الذي قد يكون قاتاًل، يحجم العديد من السوريين 

عن االنخراط في عملية العودة إلى ديارهم.

باإلضافة إلى ذلك، يتعين على السكان االحتفاظ بوثائق مدنية 
قانونية والحصول على الموافقات األمنية قبل أن تسمح لهم 
الحكومة بالعودة إلى ديارهم أو حتى التأهل إلدراجهم على قوائم 
المستفيدين من وكاالت اإلغاثة. ففي أوائل العام 2019، اعترف 
موظفو “الهالل األحمر العربي السوري” بحرمان المستفيدين 
من السالل الغذائية لـ”برنامج األغذية العالمي”. فإذا كتب فرع 
المستفيد، كان على  إلى جانب اسم  “أمن”  المخابرات كلمة 
األسرة زيارة فرع أمني قبل تأهلها للحصول على مساعدة.244 
كما أشار أحد المحللين السوريين إلى أن الغالبية العظمى من 
التي تمت استعادتها ليس لديهم  المناطق  األشخاص من هذه 
وثائق تثبت أصولهم أو يخشون التقدم بطلب للحصول عليها 

أو ال يمكنهم الحصول على إذن.245 

هذا وأقرت الحكومة السورية مجموعًة كبيرة من التشريعات 
التي كانت تسيطر  المناطق  لضمان عدم تمكن المقيمين في 
ديارهم قط، ما يجعل  إلى  العودة  المعارضة سابًقا من  عليها 
المستقبلية  اإلعمار  إعادة  المبكر وجهود  التعافي  محاوالت 
الذين كانوا يقيمون  تطرح إشكالية. ونظًرا لكثرة األشخاص 
في مساكن غير رسمية قبل النزاع، ال سيما في المناطق التي 
أصبحت تخضع لسيطرة المعارضة، لن يتمكن الكثيرون من 
أكثر من  أيًضا  الحكومة  العودة واستعادة ممتلكاتهم. وسنت 
50 قانونًا متعلًقا باإلسكان واألراضي والممتلكات )HLP( يسمح 
للدولة باالستيالء على الممتلكات، ما يعيق قدرة أي شخص على 
المطالبة باألصول.246 وفي منطقة حماة الشمالية الخصبة التي 
استعادها النظام عام 2019، استحوذت الفرقة الرابعة العسكرية 
سيئة السمعة ببساطة على أراضي السكان – وعمدت إما إلى 
حراثة األرض بذاتها أو إلى بيعها بالمزاد العلني. وأبلغ بعض 
أو  بأراضيها  العائالت عن اضطرارها لدفع رشاوى لالحتفاظ 
االستمرار في الوصول إليها.247 واليوم، ُيجبر الالجئون السوريون 
 8 الذين يتجنبون التجنيد انطالقًا من الخارج على دفع مبلغ 
آالف دوالر للدولة وإال فقد يفقدون ممتلكاتهم في سوريا.248 
باإلسكان واألراضي  المتعلقة  المهمة  القضايا  تعالَج هذه  ولم 

والممتلكات حتى تاريخه.

وقد دحض بعض عمال اإلغاثة وممثلي الجهات المانحة هذه 
المخاوف على أنها قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان ال عالقة لها 
بتقديم المساعدة اإلنسانية غير المشروطة.249 ولكن السماح 
للحكومة بمسح المناطق قبل توفير الوصول إلى وكاالت اإلغاثة 
يقضي فعلًيا على األشخاص المحتاجين الذين يمكن الوصول 
إليهم. كما أنه يثير مخاوف جمة لناحية التحرك نحو إعادة 
اإلعمار تحت مظلة المساعدة اإلنسانية غير المشروطة. وفي 
نهاية المطاف، لن تضطر الحكومة بعد اآلن إلى الموافقة على 
قوائم المستفيدين ألنها ستعلم أن السكان آمنون، بحيث سيتم 
احتجاز جميع من تعتبر أنهم يشكلون تهديًدا أو أنهم مرتبطين 

بتهديد أو إجالؤهم أو تجريدهم من أصولهم.

وبما أن الحكومة تعلمت حرمان شرائح معينة من السكان من 
المساعدة، فقد ابتكرت أيًضا طرقًا الستخدام المساعدات لصالحها 
من خالل مكافأة الموالين لها ودعم الجيش. وذكر محلل تربطه 
عالقات وثيقة بضباط الجيش أن الجيش يحّول اآلن وبانتظام 
مسار السالل الغذائية التابعة لألمم المتحدة إلى الجنود. ومنذ 
األزمة االقتصادية لعام 2019، يستخدم الجيش السلع األساسية 
بشكٍل منهجي، مثل المعكرونة في السالل الغذائية لـ”برنامج 
األغذية العالمي” إلطعام الجنود عندما يكون هناك نقص في األرز 
والقمح.250 وحتى قبل تنفيذ البرامج أو تسليم المساعدة، يجب 
على وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية 
المسجلة استخدام سعر صرف رسمي غير مؤاٍت لكل ليرة 
سورية ضرورية للبرامج في البلد. وفي عام 2020، كان ذلك 
يعني أن 50% من كل الدوالرات المرتبطة بالمساعدات والتي 
يتم صرفها في سوريا كانت ُتفقد حتى قبل تنفيذ البرامج، بحيث 
يذهب نصف هذه الدوالرات إلى “مصرف سورية المركزي”.251 

وعليه، يستفيد المسؤولون عن انتهاكات حقوق اإلنسان من 
الدمار الذي تسببوا فيه مع ضمان عدم تمكن الضحايا من جني 
فوائد المساعدة والتنمية االقتصادية. وبحسب إحدى المنظمات 
الحقوقية، تعاقد “برنامج األمم المتحدة اإلنمائي” )UNDP( مع 
ميليشيات مثل “فيلق المدافعين عن حلب” المسؤولة عن تدمير 
مناطق في مدينة حلب إلخالء األحياء ذاتها وإعادة تأهيلها.252 
وجمع رجل األعمال محمد حمشو المقرب من الفرقة الرابعة 
ومن شقيق الرئيس ماهر األسد ثروًة من خالل تجريد مناطق 
تمت استعادتها مؤخًرا من المعادن وإعادة تصنيعها لبيعها في 
شركته تصنيع المعادن “حديد”.253 وسمح القانون رقم 3 لعام 
2018 بإغالق األحياء وهدمها، ما سّهل هذه الجهود.254 وإن هؤالء 
األفراد البارزون، والعديد من األشخاص اآلخرين، هم في وضع 
مثالي لالستفادة من المزيد من أنشطة إعادة اإلعمار والتعافي 

في نهاية المطاف، لن تضطر الحكومة بعد 
اآلن إلى الموافقة على قوائم المستفيدين 

ألنها ستعلم أن السكان آمنون، بحيث 
سيتم احتجاز جميع من تعتبر أنهم 

يشكلون تهديًدا أو أنهم مرتبطين بتهديد 
أو إجالؤهم أو تجريدهم من أصولهم.
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المبكر.255 وبالفعل، ورد أن “برنامج األمم المتحدة اإلنمائي” قد 
تعاقد أصاًل مع شركة “حديد” لتصنيع المعادن التابعة لحمشو.256 
ومع إعادة فتح الحكومة للمناطق التي قد دمرتها لمجموعات 
إعادة اإلعمار والمساعدات، ُتعتبر هذه األحياء إما بمثابة “أرض 
فضاء” ألثرياء الحرب الجدد، أو مفتوحة ألولئك الذين يعيشون 
في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في معظم فترات النزاع، 

أو متروكة في حالة خراب.257 

وال يزال عدد البائعين والمتعاقدين من الباطن الذين لديهم صالت 
أو روابط ذات إشكالية بانتهاكات حقوق اإلنسان غير واضح. 
التابعة  الخيرية”  البستان  “اليونيسف” تدعم “جمعية  وكانت 
لرامي مخلوف، وهي منظمة كانت تقوم أيًضا بتوزيع رواتب 
ألعضاء الميليشيات، إلى أن تم فضحها في وسائل اإلعالم.258 وتم 
“قمع ما يقارب 20% من موردي األمم المتحدة بين عامي 2019 
و2020 ألسباب متعلقة باألمن أو الخصوصية”، وال يزال العديد 
من المقاولين الفرعيين للمشاريع غير معروفين، ما يجعل من 
المستحيل فهم كيفية إنفاق هذه األموال ومن يستفيد منها. 
المسار والرقابة  لتحويل  المحتملة  السبل  لكل هذه  ونظًرا 
المحدودة، يخشى العديد من المحللين من أن االنحراف يتخطى 

توقعات الحكومات المانحة بأشواط.

هذا وأقّر ممثلو الجهات المانحة بأن األمم المتحدة يمكنها تمويه 
هذه األرقام من خالل الموردين أو المقاولين من الباطن.259 
وبحسب ما أفاد أحد المحللين: “لقد أدركت الجهات المانحة أنه 
إذا لم تعمل مع الجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات، فال يمكنها 
الديناميكية  السورية هذه  الحكومة  أي شيء. وتدرك  فعل 
وتعرف كيف تستغل المناطق الرمادية”.260 ولكن في حين أن 
الواليات المتحدة أو االتحاد  األمم المتحدة ال تخضع لعقوبات 
اإلنسانية(،  لألنشطة  استثناءات  تنص على  )التي  األوروبي 
معهم،  تتعامل  الذين  الموردين  بقواعد سلوك  ملزمًة  تبقى 
المتحدة من مورديها  األمم  “تتوقع  يلي:  ما  والتي تنص على 
دعم واحترام حماية حقوق اإلنسان المعلنة دولًيا والتأكد من 
العديد  انتهاكات حقوق اإلنسان”.261 ولكن  عدم تواطئهم في 

من الموردين والمنفذين متورطون في أنشطة الميليشيات أو 
المرتكبة من قبل الحكومة. فقد حقق سامر  جرائم الحرب 
فوز، وهو رجل أعمال سوري تركي ثري متهم بتمويل “قوات 
درع األمن العسكري”، وهي قوة شبه عسكرية مرتبطة بجهاز 
المخابرات العسكرية السورية، أيًضا مكاسب متعددة من جهاز 
المساعدات.262 فهو مساهم رئيسي في فندق “فور سيزونز” 
األمم  الموظفون في  يقيم  )Four Seasons( في دمشق، حيث 
الخاصة وهو  الخيرية  أيًضا مؤسسته  المتحدة، ولكن لديه 
المربحة، إن لم يكن  مستعد لالستفادة من عقود المساعدة 
قد قام بذلك أصاًل. كما تعاقدت األمم المتحدة مع شركة “كالس 
ترينينغ” )Class Training(، وهي شركة مملوكة اسمًيا لنجل 

علي مملوك، وهو مستشار أمني خاص للرئيس.263 

وبدون مراقبة أكثر دقة، ُيعتبر تحديد كيفية تأثير االستجابة 
اإلنسانية على األفراد أو المجتمعات المحتاجة صعًبا. وال تؤدي 
هذا  في  دوًرا مساعًدا  الغامضة  اإلنسانية  المساعدات  لغة 
اإلطار. فـ”الوصول” )access( مصطلح غير دقيق، األمر الذي قد 
يحجب األثر الفعلي للمساعدات على األرض. ووفًقا للجمعية 
العامة لألمم المتحدة رقم 46/182، يشمل الوصول: )1( قدرة 
الجهات اإلنسانية الفاعلة على الوصول إلى السكان المحتاجين، 
المساعدة والخدمات.  إلى  المتضررين  السكان  و)2( وصول 
الذين  ولكن يمكن السماح بدخول عمال اإلغاثة السوريين 
االنتهاكات. حتى  إبالغهم عن  قد يخاطرون بحياتهم بمجرد 
مصطلح “تغطية” )reach( يمكن أال يعني شيًئا. قد تعني تغطية 
مجموعة سكانية إرسال رزم صحية ذات محتويات مفقودة 
الحال  لوازم غير مطلوبة على اإلطالق، كما كان  أو إرسال 
مع بعض الشحنات العابرة لخطوط النزاع إلى الشمال الشرقي. 
ويمكن طمس هذه الفجوات بعدد األطنان المشحونة أو عدد 

األشخاص الذين تمت تغطيتهم.

هذا ووضع “مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية” 
باستخدام  الوصول”  لتحديد “شدة  )أوتشا( منهجيًة جديدة 
البيانات النوعية والكمية لتقييم العوائق بشكٍل أفضل. ويستخدم 
هذه البيانات لتصنيف المناطق إلى ثالثة مستويات مختلفة من 
الصعوبة في الوصول إلى السكان. وفًقا لهذا النظام والمفاهيم 
التقليدية للقيود المفروضة على برامج المساعدات من حول 
العالم، فإن قيود الوصول المنخفضة )المستوى 1( هي عندما “قد 
تكون الجهات المسلحة أو نقاط التفتيش أو غيرها من العوائق 
مثل العوائق اإلدارية موجودة وقد تعرقل األنشطة اإلنسانية. 
الكافية، ال يزال بإمكان  الموارد والتصاريح  ولكن من خالل 
المنظمات اإلنسانية العمل وتغطية جميع األشخاص المستهدفين 
المستويات األعلى من قيود  المحتاجين أو معظمهم”. وُتعتبر 
الوصول لوجستيًة )مثل جودة الطرق( أو قضايا أمنية )مثل 

األلغام(.

ولكن طوال فترة النزاع، كانت “قيود الوصول المنخفضة” – وهي 
العقبات  الحكومة - هي  التي فرضتها  البيروقراطية  العوائق 
الرئيسية أمام االستجابة في دمشق.264 وبالتالي، يعتقد عمال 

انتهاكات حقوق  يستفيد المسؤولون عن 
اإلنسان من الدمار الذي تسببوا فيه 

مع ضمان عدم تمكن الضحايا من جني 
المساعدة والتنمية االقتصادية.  فوائد 
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أن مثل هذه  اإلغاثة في شمال شرق وشمال غرب سوريا 
المتعلقة   - يواجهونها  التي  الوصول  قيود  تضخم  المنهجية 
باألعمال العدائية الناشطة والذخائر غير المنفجرة - وتقلل 
المناطق  الكبيرة في  البيروقراطية  العوائق  من شأن مفاعيل 
الخاضعة لسيطرة الحكومة.265 وبحسب أحد المسؤولين في 
األمم المتحدة، هناك تقييم ثاٍن غير مخصص لالستهالك العام 
يحدد المناطق التي توجد فيها احتياجات عالية و”قيود وصول 
منخفضة” والتي ال يتم الوصول إليها. وُيزعم أن هذا التقييم، 
زيادة  أجل  للضغط من  يستخدم  الفجوات،  بتحليل  المسمى 
الوصول إلى المناطق المهملة. وتمنى بعض المسؤولين في األمم 
المتحدة أن يتم نشره للعلن لممارسة المزيد من الضغط على 
الحكومة لفتح هذه المناطق أمام المزيد من البرامج وعمليات 
التنفيذ.266 وقد يفتح ذلك الباب أمام المزيد من الشفافية في 
االستجابة. ولكن بدون تعريفات أوضح للوصول والتغطية، يظل 

بإمكان الحكومة التالعب بالنتيجة المحققة.

ويحاول األشخاص المقيمون في المناطق التي كانت خاضعة 
بناء حياتهم، ولكن غالًبا ما  إعادة  المعارضة سابًقا  لسيطرة 
للقيام بذلك بمفردهم. وبينما تكافح وكاالت اإلغاثة  ُيتركون 
الفردية للوصول، يترك النهج المنعزل للمفاوضات شرائح كبيرة 
للحكومة  الموالين  يدعم  بينما  بدون مساعدة  السكان  من 
السورية. وتحتاج وكاالت المساعدة إلى الدعم الجماعي من 
الحكومات المانحة لفرض المعايير المبدئية للمساعدة وتغطية 

هؤالء السكان بدون تعريضهم للخطر.

للوضع  االستراتيجية  التداعيات 
الراهن

بعد عشر سنوات من الصراع، ال تزال مقاربة التحديات التي 
الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  المساعدة  تواجهها 
مجزأًة، ما يسمح للحكومة السورية بالتالعب بشكٍل منهجي 
باالستجابة. وفي حين ُوجهت انتقادات كثيرة لوكاالت األمم 
المتحدة في دمشق لكونها مقّربة جًدا من الحكومة السورية، 
الواقع هو أن أولئك الذين اعترضوا تم طردهم، والحكومات 
المانحة أو مقر األمم المتحدة أو حتى مقرات المنظمات غير 
الحكومية الدولية لم تحرك ساكًنا إلصالح االستجابة اإلنسانية. 
وال يعزى هذا التقاعس إلى ندرة المعلومات حول المشاكل، إذ 
إن تقارير وتقييمات عديدة سلطت الضوء على هذه القضايا 

وقدمت توصيات لمواجهة هذه التحديات.267 

هذا وتواجه البالد اليوم منعطًفا. فالحكومة تسيطر على المزيد 
من األراضي، وقد يصبح المزيد من أموال المساعدات مركزيًا 
المتحدة  األمم  انتهاء استجابة  احتمال  من خالل دمشق مع 
العابرة للحدود والتحرك نحو التعافي المبكر وإعادة اإلعمار. 
ترّسخ  قد  لالستجابة  المستمرة  األساسية  التحديات  ولكن 
القضايا االجتماعية واالقتصادية العميقة والقمع الذي أدى إلى 
فرصتها  قريًبا  المانحة  الغربية  الحكومات  النزاع. وستفقد 

بتغيير هذا المسار.

باتجاه مركزة كل  الضغط  وُيعتبر 
المساعدات عن طريق دمشق أقوى 
من أي وقٍت مضى، ما يعود جزئًيا 
األسد، روسيا.  إلى جهود حليف 
مع  نجاحاٍت  روسيا  حققت  فقد 
الجهات الفاعلة اإلقليمية على أمل 
إعادة إحياء العالقات مع بشار األسد 
فيما أصبحت الواليات المتحدة أكثر 
تردًدا في االستثمار االستراتيجي 
والدبلوماسي في سوريا. كما تهدد 
روسيا في مجلس األمن بنزع تفويض 
األمم المتحدة إليصال المساعدات 
عبر الحدود بأكمله منذ العام 2019.

ويمكن لهذه المكائد السياسية أن 
توجه فعلًيا المزيد من المساعدات 
أعاله.  المذكور  النظام  من خالل 
أكثر شمواًل  استراتيجية  فبدون 
يمكن  للحدود،  العابرة  للمناصرة 
استخدام  في  االستمرار  لروسيا 
كفرصة  السنوي  نصف  التصويت 
النتزاع التنازالت. وكانت روسيا، 
غير المستعدة لدفع تكاليف إعادة 

اجتماع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا بتاريخ	15	تموز/يوليو 	
2014	في األمم المتحدة في نيويورك.
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المستمرة  التحديات األساسية 
القضايا  لالستجابة قد ترّسخ 

العميقة  االجتماعية واالقتصادية 
والقمع الذي أدى إلى النزاع. وستفقد 

المانحة قريًبا  الغربية  الحكومات 
المسار. بتغيير هذا  فرصتها 

إعمار سوريا المقدرة بنحو 400 مليار دوالر، تضغط على الدول 
األخرى للتكفل باألمر. ويمكنها كذلك استخدام التصويت على 
عبور الحدود النتزاع تنازالت بشأن مساعدات شبيهة بإعادة 
إلى ذلك. كما كان  اإلعمار في المستقبل. لكنها قد ال تضطر 
المتحدة يضغطون من أجل بدء أنشطة  بعض مسؤولي األمم 
إعادة اإلعمار بدون تنفيذ أي من التوصيات األساسية إلصالح 
المساعدة اإلنسانية.268 وأعرب مسؤول سابق في األمم المتحدة 
عمل في سوريا طوال سنوات عن شكه، مشيًرا إلى عمق الفساد 
المستشري في محاوالت األمم المتحدة إلعادة تأهيل المناطق 
الفلسطينية حتى قبل العام 2011، إذ قال: “ال أعتقد أنه يمكننا 
توقع أن يكون النظام قد تعلم شيًئا في السنوات التسعة الماضية 
وأن نفكر فجأًة أنه علينا ببساطة التنازل قلياًل واالنفتاح على 
انتقامًيا بالقدر عينه ألن ذلك  آراء مختلفة. فالنظام سيكون 

كان يخدم مصالحه”.269

وُتعتبر الحاجة إلى االبتعاد عن المساعدة الطارئة ضروريًة في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة كما في أجزاء أخرى من 
البالد، لكن الحكومات المانحة يجب أن توضح هذه الفجوات 
على المستوى الجغرافي ومستوى المستفيدين إلنشاء معايير 
مبدئية للمساعدة. وبينما يسير المجتمع الدولي بشكٍل أعمى 
نحو التطبيع وأنشطة شبيهة بإعادة اإلعمار، هّيأت الحكومة 
المكاسب، بينما  أنفسهم بدقة لتحقيق  السورية وأصدقاؤها 
هيأت الذين هم أكثر حاجًة للخسارة. ومع تقدم هذه العملية، 
المساعدة  المانحة ووكاالت  الحكومات  يتضاءل مدى اطالع 
على األرض، ما يجعل من الصعب قياس مدى تأثير المساعدات 
على المجتمعات. وبدون هذه الدراية بالوضع الفعلي، يمكن 
للمساعدات اإلنسانية )أو أي نوع آخر من المساعدة( أن تزيد 
من حدة التفاوتات االجتماعية والقمع الذي أدى إلى النزاع، 
ما يزرع بذور عقود مستقبلية من عدم االستقرار. وسيظل 
المنال ما لم يكن هناك تقييم  اإلقليمي والبشري بعيد  األمن 
شامل لكيفية تقييم برامج المساعدة والضغط من أجل تنفيذ 

اإلصالحات الجوهرية.
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التحليل
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وبالنسبة إلى الحكومات الحريصة على إرساء االستقرار في 
المنطقة، يجب أن تكون تغطية األشخاص المحتاجين وتعزيز 
األشخاص  تعرض  فإذا  استراتيجية.  البشري ضرورًة  األمن 
للحرمان والتهجير والصدمات لمدة 10 سنوات أخرى، ستكون 
هناك عواقب طويلة األجل على االستقرار اإلقليمي واالقتصادي 
مع سعي هؤالء السكان وراء البدائل. وقد استغلت السلطات 
في البالد أصاًل يأسهم باستخدام السوريين كمرتزقة وبيادق 
بشرية في أجزاء أخرى من العالم. فأولئك الذين كانوا أطفااًل 
عندما بدأت الحرب هم اليوم بالغون مصابون بصدماٍت شديدة 

مع آفاق مستقبلية ضعيفة.

أن  فيجب  سوريا.  تنقذ  أن  وحدها  للمساعدة  يمكن  وال 
التدخل والعنف جزًءا  المستمرة لتخفيف  المفاوضات  تكون 
ال يتجزأ من خطة مساعدة السوريين. فقد قال الرئيس بايدن 
المتحدة:  العامة لألمم  2021 في الجمعية  أيلول/سبتمبر  في 
“نحن ]المجتمع الدولي[ بحاجة إلى جهوٍد دبلوماسية ال هوادة 
فيها” بداًل من القوة العسكرية. وهناك حاجة أيًضا إلى جهوٍد 
دبلوماسية ال هوادة فيها لتسهيل المساعدة وتأمين تلك المكاسب 
للمستفيدين في سوريا. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى تعزيز 
الجهود الدبلوماسية على األرض وفي العواصم الغربية للحفاظ 
القائمة  التوصيات  بناًء على  النار والعمل  على وقف إطالق 
على األدلة التي تم إعدادها في التقييم المشترك لالستجابة. 
أما على األرض، فيمكن للمفاوضات األكثر اتساقًا مع السلطات 
بتجاوز  لالستجابة  التدخل وتسمح  من  تخفف  أن  الحالية 

مجرد المساعدة الطارئة.

ومن خالل الجهود الدبلوماسية الجماعية، تتمتع الحكومات 
إذ تعتمد  لتنفيذ اإلصالحات،  المانحة بنفوٍذ أكبر مما تعتقد 
المساعدات  الحكومة بشدة على  الخاضعة لسيطرة  المناطق 
الخارجية. وإن نهج “العصا والجزرة” المدروس بهدف توفير 

من  ة  عد لمسا ا
السياسات الملموسة 
للحكومات  لقليلة  ا
مية  ا لر ا بية  لغر ا
ة  نا لمعا ا من  للحد 
واحتواء إحدى أسوأ 
اإلنسانية  األزمات 
التي صنعها اإلنسان في هذا القرن. وقد أدى هذا االعتماد على 
المساعدة إلى تعرضها للتدخالت أكثر فأكثر. فعلى مدى عقٍد 
التالعب بنظام  الزمن، تعلمت الحكومة السورية كيفية  من 
المساعدة. وتتعلم السلطات الحالية األخرى في سوريا ذلك أيًضا.

وتتخطى التداعيات الناجمة عن عقٍد آخر من النهج المفكك 
إدارة األزمات  الفردية لالنحراف. فتجبر  الحاالِت  للمساعدة 
اليومية الحكومات المانحة ومجتمع المساعدة والمستفيدين 
المدى على  بعيدة  التخبط في خياراٍت تحمل تداعياٍت  على 
المنشودة  النهائية  الحالة  مستقبل سوريا. فحتى ولو كانت 
من قبل الحكومات الغربية المانحة لسوريا تقتصر على الحد 
من احتمال حدوث نزوٍح إضافي ومعاودة ظهور تنظيم “الدولة 
اإلسالمية”، فإن السياسات الحالية تفشل في تحقيق هذه األهداف.

ويجب على الحكومات المانحة أن تغير نهجها بشكٍل أساسي 
لتأمين المكاسب التي تحققت من خالل االستجابة اإلنسانية 
االستجابة  االبتعاد عن  السلبية. ويتطلب  العواقب  وتخفيف 
للطوارئ بالطريقة المبنية على المبادئ قدًرا أكبر من الشفافية 

والدبلوماسية واألمن.

أجل تحديد  االستجابة من  في  الشفافية  تعزيز  بد من  وال 
الثغرات المستمرة وعمق النزيف. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة، وصل التالعب إلى نقطة يصعب فيها فهم كيفية وصول 
المساعدة إلى المجتمعات أو المستفيدين المحتاجين وما يتم 
تحويله عن مساره في معرض ذلك. أما في مناطق أخرى خاضعة 
للسيطرة، فأدى الخوف من تعليق المساعدات إلى قمع الجهود 
المبذولة للحد من التدخالت. ويدفع ثمن ذلك المستفيدون 
السوريون والمنظمات غير الحكومية وعمال اإلغاثة. فعمال 
التدخل وسوء  اإلبالغ عن  المحليون مسؤولون عن  اإلغاثة 
اإلدارة، وُيطلب منهم في الوقت عينه التزام الصمت. وقامت 
الحكومات المانحة بتحويل العديد من المخاطر المالية والقانونية 
والمادية إليهم باعتبارهم الجهات المنفذة والمراِقبة الرئيسية 
على األرض. وال ُتعد هذه البيئة غير أخالقية فحسب، ولكنها 

تعيق أيًضا تقديم المساعدة المبنية على المبادئ.

نظًرا للطبيعة االنفرادية لالستجابة، سيتعين على الحكومات 
المانحة إجراء تقييٍم مشترك لالستجابة الحالية. فهي الجهات 
الفاعلة الوحيدة التي يمكنها طلب معلومات سرية من الشركاء 
ومعالجة النتائج بشكٍل جماعي. وستتطلب هذه المهمة تنسيًقا 
الفاعلة في المجال اإلنساني وتلك  أفضل بكثير بين الجهات 

المعنية بتحقيق االستقرار والحكومات المانحة بذاتها.

النهائية المنشودة  حتى ولو كانت الحالة 
المانحة  الغربية  من قبل الحكومات 

لسوريا تقتصر على الحد من احتمال 
حدوث نزوٍح إضافي ومعاودة ظهور 

“الدولة اإلسالمية”، فإن السياسات  تنظيم 
الحالية تفشل في تحقيق هذه األهداف.

أصبحت  
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للتحقيق  قاباًل  ليس  المحتاجين  الحقيقي لألشخاص  الوصول 
فحسب، بل هو ضروري نظًرا للرهانات القائمة.

وفي شمال وشرق سوريا على وجه التحديد، يتمتع مجتمع 
بالقدرة على تخفيف  الموحد  المانحة  المساعدات والجهات 
التدخل والسماح لالستجابة بتجاوز مجرد المساعدة الطارئة 
واالنتقال إلى التعافي المبكر. هذا وتتطلع “هيئة تحرير الشام” 
إلى ترميم صورتها وتقر بأنها ال تملك الموارد الالزمة لتأمين 
أراضيها أو مساعدة كل األشخاص المحتاجين. وتحتاج تركيا أيًضا 
إلى المساعدة الخارجية الحتواء األزمة اإلنسانية في الشمال 
المانحة على األرجح  الغربي، ولكن سيتعين على الحكومات 
االنخراط في مناقشات أكثر اتساقًا مع الحكومة التركية بشأن 
مخاوفها األخرى المتعلقة بسوريا لكبح تدخلها في المساعدات 
الحكومات  الشرقي، فتتمتع  الشمال  أما في  المحلي.  والحكم 
لتقليل  الالزم  بالنفوذ  المتحدة،  الواليات  المانحة، وال سيما 
التدخل في االستجابة وفي تقديم الخدمات، وخصوًصا التعليم.

وُتعتبر الجهود الدبلوماسية المتسقة ضروريًة أيًضا لتحقيق 
المكاسب في قطاع المساعدة ومعالجة المشاكل اإلنسانية التي 
ال تستطيع المساعدة معالجتها بمفردها. فالمفاوضات المحتّدة 
كل بضعة أشهر قبل التصويت على تفويض األمم المتحدة إليصال 
المساعدات عبر الحدود في مجلس األمن تعطل االستجابة في 
للخطر ويعيق  الماليين  شمال غرب سوريا، ما يعرض حياة 
التحول إلى صيغ أكثر استدامًة من المساعدة. لذا يتعين على 
الحكومات المانحة واألمم المتحدة إيجاد طريقة لتقليل االعتماد 
األمن، وإال ستستمر روسيا في استخدام  قرار مجلس  على 
يجعل مستقبل  ما  الفيتو إلضعاف شمال غرب سوريا،  حق 
االستجابة اإلنسانية غير مؤكد. ويمكنها أيًضا انتزاع تنازالت 
المتحدة  المتحدة والمملكة  الواليات  P3 )أي  المجموعة  من 
وفرنسا( والدول المانحة األخرى لحليفها بشار األسد، على 
حساب المحتاجين. وهناك حاجة أيًضا إلى إجراء المزيد من 
المفاوضات رفيعة المستوى المنتظمة مع المسؤولين األتراك 
في شمال  واألمن  للحدود  العابرة  االستجابة  تسهيل  بشأن 
سوريا لتشجيع الحكومة التركية على استخدام دورها كوسيط 

وليس كمفسد.

ويعد الحفاظ على وقف إطالق النار أساسًيا لتجاوز االستجابة 
الطارئة. فستضيع تحسينات البنية التحتية الالزمة في شمال 
وشرق سوريا سدًى إذا أدى العنف إلى تهجير السكان. كما أن 
سوريا الالمركزية والمتكاملة اقتصاديًا ستقلل أيًضا من االعتماد 
الموثوقة. ومن  الهشة وغير  للحياة  المنقذة  المساعدة  على 
غير المقبول أيًضا انتظار إجراء هذه التحسينات للوصول إلى 

نتيجة ملموسة للنزاع قد ال تأتي أبًدا.

ضرورًة  المساعدة  اعتبار  للجدل  لمثير  ا من  يبدو  وقد 
استراتيجية. ولكن عدم القيام بذلك يهدد أي إمكانية لمساعدة 
السوريين وتوفير قدر ضئيل من االستقرار في سوريا وخارجها 
من قبل الحكومات المانحة. وبينما يتوق العالم إلى إبعاد سوريا 

عن سلم األولويات لمواجهة األزمات والتهديدات الناشئة في 
جميع أنحاء العالم، تستغل روسيا افتقار الحكومات المانحة إلى 
خطة شاملة في هذا الصدد. ويواصل مسؤولو الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي التأكيد على أن الحل السياسي للنزاع يجب 
أن يستند إلى مبادئ قرار مجلس األمن رقم 2254 وأن إعادة 
انتقال سياسي مشروع.270  إجراء  إال عند  تبدأ  لن  اإلعمار 
ولكن كما يشير ستيفن هايدمان )Steven Heydemann(، يمكن 
لروسيا إقناع الحكومة السورية بالدخول في اتفاقية اسمية 
أو رمزية لتقاسم السلطة. فهذا الترتيب من شأنه أن يحافظ 
على سلطة حكومة األسد، ويعزز مطالباتها بالشرعية، ويلبي 
إلعادة  المالية  المساعدة  لتوفير  األوروبي  االتحاد  متطلبات 
اإلعمار.271 ولكنه لن يتمكن من معالجة المشاكل األساسية 

في االستجابة اإلنسانية.

وتعيد حكومة األسد التواصل مع العالم وهي في طريقها للسيطرة 
وستفقد  واألراضي.  الدولية  المساعدات  من  المزيد  على 
الحكومات الغربية المانحة النفوذ المحدود الذي كانت تتمتع 
اليوم  تنّفذ  لم  إذا  للسوريين  أفضل  نتائج  به من أجل توفير 
إصالحات منصفة في إطار استراتيجية أكثر شموليًة للبالد. 
هذا ويفاقم دعم الحكومة السورية ومنتهكي حقوق اإلنسان 
اليوم، ليطيل بذلك  على حساب المحتاجين الحرماَن الواضح 

فترة النزوح ويفرض نزوًحا إضافًيا في المستقبل المنظور.
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اتباع النهج المجزأ لن يكفي للمساعدة في سوريا. فقد أدي هذا 
النهج إلى خلق فجوات كارثية في االستجابة، و الذي أدي بدوره 
الظلم والحرمان و من ثم إطالق حركة االحتجاج،  إلي ترسيخ 
إعادة  لقد أستغرق  قادمة.  لعقوٍد  المنطقة  و زعزعة استقرار 
التفكير في هذا األمر وقتًا ليس بالقليل، األمر الذي قد يؤدي إلى 
الذي يتطلبه إصالح األضرار ومنع حدوث األزمات  الوقت  نفاذ 

المستقبلية وضمان االستقرار.

وفي حين أن جهود المساعدة لن تستطيع معالجة النزاع السوري وحدها، إال أنها 
قد تساعد على تعزيز صمود المجتمعات إذا اقترنت بنهج أكثر استراتيجيًة للجهود 
الدبلوماسية والمفاوضات. و سوف يقتضي هذا النهج الجديد أن تركز الحكومات 

المانحة ووكاالت اإلغاثة بشكٍل جماعي على أربعة محاور رئيسية، أال وهي:

1. اإلجراء المدروس: إجراء تقييم صارم وسياقي للتحديات التي تواجه جهود 
المساعدة من المستوى المجتمعي وحتى المستوى الوطني.

الدوليين  المصلحة  أصحاب  مع  التفاوض  والمفاوضات:  الدبلوماسية   .2
والمحليين لتخفيف التدخل وتحقيق االستقرار في البالد لضمان الحفاظ 

علي مكاسب االستجابة.

3. المرونة: بناء قدرات المجتمعات على تحمل الصدمات التي قد تتعرض 
لها المساعدات الطارئة.

4. تسهيل المساعدات: تقليل العوائق البيروقراطية غير الضرورية والمخاطر 
التي تواجه جهود المساعدة حيثما أمكن.

اإلجراء المدروس
انتظار تقييم األثر الذي تحققه االستجابة في سوريا. وكما أشار بحث  لقد طال 
غريفيث )Griffith( لعام 2017، إن هناك “احتياج ماس لوضح خطة واضحة للنظر إلى 
األفق وصياغة مواقف مشتركة طويلة األجل للقضايا الناشئة التي من المحتمل أن 
يكون لها آثار كبيرة على مبادئنا وقيمنا األساسية”.272 إن ضمان أال ترّسخ المساعدات 
الواقَع الديموغرافي الذي اختارته الجهات الفاعلة الشائنة هو أمر أساسي من أجل 
التمسك بالمبادئ اإلنسانية األساسية ومفهوم “عدم إلحاق الضرر”. وسيترتب على 
ذلك تقييم مستقل للثغرات في االستجابة. والتحويل المنهجي للمسار. ويجب أن 
يسعى العمل المستمر لهذا التقييم أيًضا إلى الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن 
المتعاقدين من الباطن والموردين وممارسات التوظيف. وعندئذ يمكن للحكومات 
المانحة ومجموعات اإلغاثة أن تستهدف بصورة أكثر فاعلية إعداد البرامج و الدعوة 

بفعاليٍة أكبر من أجل مستقبل المساعدات في سوريا.

وعلي وجه التحديد، يتعين على الحكومات المانحة أن:

المانحة من أجل سوريا    إنشاء فريق عمل عبر األطلسي بقيادة الحكومات 
ويتألف هذا الفريق من خبراء اقليميين في مختلف أنواع قطاعات المساعدة 
بهدف توجيه االستجابة اإلنسانية في المرحلة القادمة وتفعيل المبادئ اإلنسانية 
في الممارسة العملية. على وجه التحديد، ستقوم هذه المجموعة بما يلي:

تقييم الثغرات الجغرافية في االستجابة للمساعدة على مستوى المقاطعات   
الفرعية من خالل تحديد أنواع وكمية المشاريع والمساعدات المقدمة 
في كل منطقة. ويمكن أن يكون تحليل الثغرات الذي أعّده “مكتب األمم 

إن
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المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية” )أوتشا( مفيًدا في هذا الصدد.
رصد كيفية تأثير التأخيرات والعوائق التي تواجه مستفيدين معينين   

على تحريف االستجابة.
التحقيق في العقود من الباطن - للموردين والمنفذين - لضمان عدم   

تقديم المساعدات للجهات الفاعلة المتورطة في انتهاكات حقوق اإلنسان.
إجراء مراجعة وتدقيق لعملية االستجابة للمعونات من خالل اختيار   

مجموعة من المشاريع بصورة عشوائية لتحديد مدى التالعب والفساد 
واالنحراف في جميع المراحل االستجابة اإلنسانية. واحتساب، بقدر 
المستفيدين من كل دوالر من تلك  إلى  الذي يصل  المقدار  اإلمكان، 

المساعدات.
آراء    تعليقات و  الهوية لجمع   آمنة وغير محددة  استكشاف طرق 

على  تعتمد  ال  التي  تلك  تكون  البالد  أنحاء  جميع  في  المستفيدين 
شاشات الرصد.

أولويات االستجابة،    إليها لتوجيه  التوصل  التي يتم  النتائج  استخدام 
بما في ذلك المناقشات عبر آلية الحوار اإلقليمية بين منسق الشؤون 

اإلنسانية وممثلي الحكومات المانحة.
مراجعة وتكييف وتنسيق األطر التنظيمية للحكومات المانحة للتواصل   

مع الجهات الفاعلة المحلية بشأن التدخل لتسهيل المساعدات والعمل 
اإلنسانية  المبادئ  انتهاكات  مكافحة  أجل  من  الجهود  توحيد  علي 

والتالعب بالمساعدات.
لتحقيق    الموجهة  المساعدات  بين  المعلومات  وتبادل  التنسيق  آلية  دعم 

االستقرار والمساعدات اإلنسانية واإلنمائية وذلك لتقليص الفجوات و تقليل 
ازدواجية الجهود باإلضافة إلى تنسيق االستجابة.

إعطاء األولوية لتقييم السياق المحلي قبل التخطيط للمشاريع وتنفيذها.  
مثل    األخرى  المحلية  المجموعات  المحلية ومع  المجالس  مع  العمل 

المستفيدين  لتحديد  المدني  المجتمع  المزارعين ونشطاء  جمعيات 
بواسطة  السياقي  التحليل  واألولويات. والحرص على استكمال هذا 

خبراء في هذه المجتمعات من خارج البالد.

والمفاوضات الدبلوماسية 
يتعين على الحكومات المانحة التي لديها مصلحة في سوريا المشاركة في جهود 
دبلوماسية ومفاوضات أكثر اتساقًا وإنصافًا. ويجب أن يتم ذلك على المستوى المحلي 
لتخفيف التدخل، وعلى المستويين اإلقليمي والدولي للحفاظ على وقف إطالق النار 
والذي بدوره  سيساعد على الحد من العنف وعلى إرساء االستقرار في االستجابة 
وتأمين المكاسب التي يتم تحقيقها من المساعدات الخارجية. ويجب على أصحاب 
المصلحة فهم التداعيات اإلنسانية واألمنية الدولية الكاملة لعودة الحكومة السورية 
الحوار  أال يخلو  القريب. وينبغي  المستقبل  إلى شمال وشرق سوريا في  الكاملة 
حول المرحلة القادمة في سوريا من الجهود التي يجب بذلها للحد من عودة الجهاز 
األمني للحكومة السورية ولتعزيز اقتصاد أكثر تكاماًل مع هيكلية فيدرالية المركزية.

على المستوى المحلي، فيتعين على الحكومات المانحة ومجتمع المساعدة:

   ،)NES Forum( ”تزويد “مجموعة عمل الوصول” و”منتدى شمال شرق سوريا
بالنيابة عن قطاع  للتفاوض  الالزم  بالموارد والدعم  أو وسيط أخر مفوض 
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المساعدات في شمال غرب وشمال شرق سوريا.
التفاوض بشكٍل جماعي لوقف التدخل في جهود االستجابة اإلنسانية. ففي   

المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يجب أن توجه نتائج مجموعة العمل عبر 
األطلسي )الموصي بها في القسم السابق( إلفادة المفاوضات مع الجهات الفاعلة 
الرئيسية، بما في ذلك الحكومة السورية وروسيا. ويمكن أن يكون فريق 
العمل اإلنساني وآلية الحوار اإلقليمية الجديدة، التي تسمح لممثلي الحكومات 
المانحة بمناقشة التحديات التي تواجهها المساعدات مع المنسق المقيم لألمم 
المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوريا، أحد السبل لطرح المخاوف.273 

إعفاء المنظمات اإلنسانية من عبء عرض الخطوط الحمراء على الحكومة   
النفوذ  الحكومية في سوريا. فسيعّول ذلك على  السورية والمنظمات شبه 
الجماعي للحكومات المانحة ومجتمع المساعدة لضمان إعطاء األولوية للمبادئ 

اإلنسانية وكذلك حماية عمال اإلغاثة على األرض من األعمال االنتقامية.
المساعدة عقد  المانحة ومجتمع  المستوى اإلقليمي، يتعين على الحكومات  وعلى 

مناقشات دبلوماسية متسقة رفيعة المستوى مع تركيا بشأن سوريا، والسيما:

معالجة المخاوف حول المياه، ال سيما في الشمال الشرقي. حيث أن تركيا   
تسيطر على نهر الفرات، بما في ذلك محطة مياه علوك، وبدرجة محدودة 
على رافد نهر الفرات، نهر الخابور. وبينما ال تستطيع تركيا السيطرة على 
ندرة األمطار، قد تتمكن الحكومة من إطالق كميات أكبر من المياه للتخفيف 
من اآلثار على إمدادات الكهرباء والمياه جنوبًا، ما يمنع انهيار سدي الطبقة 
وتشرين. كما يجب الحرص على أن تكون المفاوضات قائمة على األدلة من 

أجل فهم القيود البيئية لتركيا للحد من مشاكل ندرة المياه في سوريا.
التشاور مع تركيا بشأن مخاوفها األمنية والتوسط في المفاوضات بين “حزب   

العمال الكردستاني” والحكومة التركية. وقد تحد السياسة الداخلية التركية 
من إمكانية تحقيق سالم شامل اآلن، ولكن الحوار المستمر يمكن أن يقلل 

من حدة الصراع، الذي كان عاماًل مزعزًعا لالستقرار في االستجابة.
اإلجرام    ذلك  في  بما  المشتركة،  األمنية  القضايا  لمعالجة  تركيا  مع  العمل 

واالقتتال بين الفصائل في مجموعات “الجيش الوطني السوري”.
معالجة المخاوف المتعلقة بحقوق اإلنسان وقضايا اإلسكان واألراضي والممتلكات   

في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا/”الجيش الوطني السوري”، وإنشاء إطار 
عمل لزيادة المشاركة الدولية في هذه المجاالت.

الحكومية    المنظمات غير  لصالح  للحدود  العابرة  المساعدة  أعمال  تيسير 
المحلية والدولية.

الدول  تأثرت  فقد  الالجئين والتطبيع.  المجاورة حول قضايا  الدول  التواصل مع 
المجاورة لسوريا بشكٍل كبير بالحرب السورية، بدءًا من تدفق الالجئين ووصواًل 
إلى التداعيات االقتصادية. وبالتالي، فهم يسعون إلى إعادة التواصل مع حكومة األسد 

بالرغم من العقوبات.

العمل مع هذه الدول لضمان عدم اإلعادة القسرية لالجئين. فسوريا ليست   
آمنة، وغالًبا فالالجئين ليس لديهم موطن يعودون إليه.

التوسع السريع في جهود إعادة التوطين في بلد ثالث. ينبغي على حكومة   
الواليات المتحدة بشكٍل خاص إعطاء األولوية إلعادة توطين الالجئين السوريين 
ألسباب إنسانية وكجهود صادقة مع دول أوروبا والشرق األوسط التي تستضيف 

ماليين الالجئين السوريين.
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العمل مع الدول العربية لفهم دورها في التواصل مع حكومة األسد في إحداث   
تغيير في السلوك وتوجيه تلك المناقشات لصالح الظروف اإلنسانية. وحالًيا، 
المانحة  الحكومات  اتخذتها  “الخطوة بخطوة” هي خطوات  أن عملية  يبدو 
مبادرات  مع عدم وجود  مرونًة،  أكثر  لتكون  اإلقليمية  الفاعلة  والجهات 
من الحكومة السورية للرد بالمثل. وسيكون من الصعب إبطال التقدم نحو 
التطبيع بعد حدوثه. فأي خطوات اآلن تتخذ لصالح السوريين هي ضرورية 

و حساسة للوقت.
بإمكانها    التي  األردن لالستجابة لألزمات  اإلقليميين مثل  الحلفاء  العمل مع 

معالجتها، مثل مخيم الركبان الذي يمتد عبر الحدود األردنية.
أما على المستوى الدولي، فيتعين على الحكومات المانحة والدول األعضاء األخرى 

التالي:

المتحدة إليصال    إلى تجديد تفويض األمم  العمل مع الدول األعضاء للدعوة 
المساعدات عبر الحدود ومن أجل الحق غير القابل للتصرف في عدم إعاقة 

المساعدة اإلنسانية على نطاق أوسع بموجب القانون الدولي.
تأمين وقف إطالق النار في المفاوضات مع الدول األعضاء األخرى.  
إيجاد حل مقبول لقضايا مخيمي الهول وروج. فالقضية معقدة، لكن األطفال   

التهميش والتطرف  الذين ينشئون في هذه المخيمات يتعرضون للمزيد من 
كّل يوم.

اإلنسانية    المنظمات  مع  بالتعاون  األجنبية،  الحكومات  على  يجب 
واألخصائيين االجتماعيين، لحصر العائالت المقيمة في المخيمات في 
شمال شرق سوريا سعًيا وراء إمكانية إعادتها إلى الوطن أو إعادة دمجها.

توفير موارد إضافية إلعادة الدمج من أجل دعم العائالت على نحٍو أفضل   
ومتابعة شؤونها بعد مغادرتها المخيم.

المرونة
ُيعد االستقرار ضروريًا للتحول إلى البرامج التي تعزز صمود المجتمعات ومرونتها. 
الصحي  والمياه والصرف  المأوى  العيش وبرامج  برامج سبل  زيادة  فإن  بالمقابل، 
والنظافة )WASH( المستدامة ستعزز استقرار االستجابة من خالل تقليل االعتماد 

على المساعدة الطارئة.

هذا وأعادت الدول األعضاء في اآلونة األخيرة التركيز على مصطلح “التعافي المبكر” 
تعريفات  له  المبكر”  “التعافي  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  ولكن  الجهود.  هذه  ليشمل 
مختلفة، بحيث يلمح بعضها إلى بناء قدرات الدولة.274 وهناك اعتراضات قانونية 
ومنطقية على متابعة هذا النوع من العمل بالنسبة للحكومات المانحة، ال سيما في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما أن التعريفين األكثر شيوًعا للتعافي المبكر 
يشيران إلى تحقيق استقرار القدرات الوطنية أو بناء “قدرة الدولة األساسية على 
إدارة الشؤون السياسية واألمنية والتنموية”. وتشدد “المجموعة العالمية المعنية 
بالتعافي المبكر” )Global Cluster for Early Recovery( على أن التعافي المبكر يجب 
إلى فهم شامل للسياق لمعالجة األسباب الجذرية ونقاط  أن يستند “في تدخالته 
الضعف باإلضافة إلى النتائج الفورية لألزمة ]من خالل[ الحد من المخاطر وتعزيز 
“التعافي  المساواة ومنع التمييز”.275 لذلك، يجب أن يقر أي تحول إلى مجال عمل 
المبكر” بهذه القيود والنقاش األوسع حول فعالية مثل هذه البرامج في ظل النزاع 
المستمر.276 ويجب على الحكومات المانحة تجنب الدخول بدون وعي في مثل 
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هذه األنشطة حيث يتعذر تقديم المساعدة والمبنية على المبادئ.

االنتقال من المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة إلى األنشطة التي تعزز مرونة   
المجتمعات عندما يكون ذلك ممكنا بطريقة مبدئية ، وعلى وجه التحديد:

زيادة الدعم لقطاعي الصحة والتعليم )باإلضافة إلى التعليم العالي والمهني(.  
توفير الدعم لسبل العيش والقسائم اإللكترونية، خصوًصا في الشمال   

الشرقي والشمال الغربي حيث تكون مساعدة األمم المتحدة غير مؤكدة. 
المحلية في  الشركات  التي يمكن استخدامها مع  القسائم  قد تساهم 
تجّنب بعض المخاطر المرتبطة بالقسائم النقدية وفي تنشيط االقتصاد 

المحلي أيًضا.
تخصيص المبالغ أو األنواع األخرى من أموال التعافي المبكر للشمال   

في  أن تسهم  المشاريع  لمثل هذه  يمكن  االستقرار.  لتحقيق  الغربي 
الفاعلة في  الجهات  التعليم ومراقبة  المدني وقطاع  المجتمع  تنشيط 

الحكم المحلي.
العمل على إيجاد حلول أكثر استدامًة للمأوى لتحّمل فصول الشتاء   

النظامية  الذين يعيشون في المخيمات  القاسية والفيضانات للماليين 
وغير النظامية.

إجراء تقييمات لالحتياجات لتحديد أفضل السبل إلخراج أولئك الذين   
الشرقي. دراسة  الشمال  المخيمات في  اقتصادية من  نزحوا ألسباب 
العيش  الحالي في سبل  العجز  النقدية كبديٍل مؤقت لسد  المساعدة 

الناتج عن الجفاف.
الخدمات.    لتقديم  البيئية  الناحية  استدامًة من  أكثر  تطوير حلول 

للمياه والنفايات والطاقة في الشمال الشرقي غائبة  التحتية  فالبنية 
المدى  على  الحلول  فتحديد  وبشكٍل خطير.  الخصوص  على وجه 
القريب للتكّيف مع الجفاف وتقليل مستويات التلوث الخطيرة ال يمكن 

أن ينتظر لنهاية النزاع.
تقييم نقاط الضعف في سالسل التوريد والتبريد في الشمال الشرقي   

والشمال الغربي )استعداًدا لعدم تجديد تفويض األمم المتحدة إليصال 
موثوقيًة  أكثر  إنشاء روابط  العمل على  الحدود(.  المساعدات عبر 
يمكن أن تصمد أمام تدخل الحكومة السورية أو أي دولة أخرى في 

سلسلة التوريد.
انتشار    الحد من  في خطة  السورية  الحكومة  االعتماد على  تقليل 

فيروس كورونا في شمال شرق البالد.
العمل مع “منظمة الصحة العالمية” لعدم الكشف عن هوية متلقي   

اللقاح. وقد يكون استخدام جرعة واحدة من لقاح “جونسون 
أند جونسون” )Johnson and Johnson( إحدى الطرق لضمان عدم 
اضطرار المتلقين إلى تقديم معلومات شخصية لتلقي جرعة ثانية.

إنشاء سلسلة تبريد منفصلة الستيراد اللقاحات واللوازم الطبية   
األخرى بشكٍل موثوق عبر الحدود.

تقليل اعتماد شمال غرب سوريا على تفويض األمم المتحدة إليصال   
المساعدات عبر الحدود من خالل تحديد الثغرات في االستجابة في 
الرئيسية عملياتها. وينبغي بذل  المتحدة  حال أوقفت وكاالت األمم 
الجهد لتحديد وكاالت األمم المتحدة الفردية التي يجب أن تتابع عملها 
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والعمليات التي يمكن تسليمها بشكٍل منطقي إلى منظمات أخرى بشكٍل 
واضح.

يجب على الدول األعضاء أيًضا استكشاف طرق لتقليل اعتماد األمم   
المتحدة على قرار مجلس األمن، بما في ذلك إضافة شروط تشغيلية إلى 
أي قرار مستقبلي أو تحديد الطرق القانونية لمواصلة بعض عمليات 

األمم المتحدة.
بناء عالقات مباشرة بين الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية   

السورية لتقليل االعتماد على األمم المتحدة أو المنظمات الدولية غير 
الحكومية.

تحفيز التنمية االقتصادية.  
النظر في فتح االقتصاد بين مناطق السيطرة المختلفة مقابل تنازالت   

محدودة من الحكومة السورية. يمكن أن تقلل هذه الخطوة من 
تكاليف المواد الخام لرجال األعمال والمواطنين العاديين.

زيادة الدعم لمجموعة سبل العيش وتخفيف التدخل في برامج   
التعليم العالي والمهني.

استكشاف فرص العمل والتدريب البديلة للنازحين داخلًيا في   
قطاع المساعدات. على سبيل المثال، تدريب وتوظيف المزارعين 
أو عمال البناء السابقين الذين فقدوا مصادر رزقهم على تقييم 
المشاريع ذات الصلة بمجال عملهم مثل برامج الزراعة وإعادة 
التأهيل. فقد أشارت المنظمات غير الحكومية إلى أنها تفتقر إلى 
الخبرة الفنية لتقييم هذه المشاريع، وقد يكون لدى األشخاص 
النازحين خبرة ذات صلة، إال أنهم يكافحون من أجل الحفاظ على 

سبل العيش.

المساعدات تسهيل 
إذ تحاول منع تحويل  الجزاءات وتدابير مكافحة اإلرهاب تخدم غرضا هاما،  إن 
هذه  تمثل  المانحة،  للحكومات  وبالنسبة  البغيضة.  الشخصيات  إلى  المساعدة 
القوانين أيضا اللوائح القانونية التي ال مفر منها، مما يزيد جهود االستجابة تعقيًدا. 
تلقي  العاملة في سوريا من  الحكومية  المنظمات غير  المصارف  قيدت  ذلك  ومع 
األموال وتحويلها، وجمدت أو أغلقت حساباتها، ورفضت طلبات فتح حسابات جديدة  
للحد من المخاطر. لذا يمكن أن تأتي األنظمة بنتائج عكسية أيًضا، ما يخلق مناًخا 
من السرية تعاقَب فيه تلك المنظمات على صدقها. وقد يمنعها ذلك أيًضا من تنفيذ 
برامجها في مناطق معينة. ولتجنب اآلثار السلبية وغير المقصودة لهذه األنظمة، 

يتعين على الحكومات المانحة ما يلي:

المشاركة في دعم    النية لطمأنه جميع األطراف  الدخول في حوار حسن 
التأمين والموردين وشركات  المصارف وشركات  اإلنسانية )مثل  األنشطة 
الشحن ووكاالت تحويل األموال مثل “ويسترن يونيون” Western Union( بأنها 
أيًضا من  اإلنسانية.277 فقد يقلل ذلك  للعمليات  للعقوبات لدعمها  لن تخضع 
اآلثار السيئة الناجمة عن اإلجراءات على التحويالت  والتي يمكن أن تكون 

آلية تكّيف أكثر أهميًة للسوريين من المساعدات الخارجية.
وضع وسائل حماية القانونية للمنظمات غير الحكومية للتفاوض والعمل إلى   

جانب المجموعات المحددة. ففي حين أن بعض الحكومات المانحة قد أصدرت 
تراخيص عامة للشركاء العاملين في شمال غرب وشمال شرق سوريا، أحجمت 
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أخرى عن القيام بذلك. ويمكن أن يسمح توحيد هذه األنظمة بين الحكومات 
المانحة بالتخفيف من المخاطر القانونية على الجهات المنفذة.

على المدى الطويل، ينبغي على الحكومات المانحة دعم إنشاء قناة مدفوعات   
مصرفية قابلة لالستمرار من أجل التحرك السريع لألموال المخصصة للمساعدة 
اإلنسانية إلى سوريا. ولن يعود هذا التحرك بالنفع علي المساعدة في سوريا 
فحسب، بل أيًضا على األزمات األخرى حيث تعيق تدابير مكافحة اإلرهاب و 

الجزاءات البرامج اإلنسانية.
السماح للمنظمات اإلنسانية بالعمل تحت المظلة ذاتها لألمم المتحدة - التي   

تتمتع بصالحيات واسعة مع أنظمة وتراخيص مختلفة توفر لها المزيد من 
الحرية والمجال لعملياتها. وهذا من شأنه أيًضا أن يقلل اعتماد بعض الحكومات 
المانحة على قرار تفويض األمم المتحدة إليصال المساعدات عبر الحدود.278 ومع 
هذا فال يجب ان يمنع هذا الترخيص العام وكاالت األمم المتحدة أو المنظمات 
غير الحكومية من تقديم معلومات عن مورديها والمقاولين من الباطن. ويجب 
استخدام التراخيص العامة مثل لوائح العقوبات السورية الصادرة عن وزارة 
الخزانة األمريكية، البند 542.516، التي تسمح للبرامج الممولة من األمم المتحدة 
المحتاجين،  لتسهيل مساعدة  العقوبات  الحكومية بتجنب  والمنظمات غير 
وليس إلبطال ضرورة التدقيق في الموردين والشركاء المنفذين على خلفية 
الضلوع في انتهاكات حقوق اإلنسان.279 أما بالنسبة للمنظمات اإلقليمية )مثل 
األعضاء  التي يستخدمها  المعايير  الضروري تنسيق  األوروبي(، من  االتحاد 
لتقييم االمتثال للجزاءات، واستراتيجيات اإلنفاذ، وعمليات إصدار التراخيص.

المعلومات والمشورة    لتوفير  أفضل  أو دعمها بشكٍل  إنشاء خطوط ساخنة 
الوقت  إنسانية في  إعفاءات  للحصول على  التي تسعى  المساعدة  لمنظمات 
األجنبية”  األصول  “مكتب مراقبة  لدى  الطوارئ.280  لبدء عمليات  المناسب 
)Office of Foreign Asset Control( في الواليات المتحدة خط ساخن، ولكن 

غالًبا ما يستغرق الرد ما يصل إلى ستة أشهر.
التحقق من فحص تقارير الشركاء المحليين من خالل مصادر متعددة. فغالًبا ما   

تستأجر الحكومات المانحة منظمات تتخذ من خارج البلد مقرًا لها للتدقيق في 
الشركاء المحتملين. وأشار المحللون إلى أن المنظمات غير الحكومية العاملة 
في شمال غرب سوريا قد تم إدراجها في القائمة السوداء باستخدام معلومات 

غير صحيحة من إحدى هذه المنظمات، مما أثر بشدة على االستجابة.281
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نبذة عن المؤلفة
الدراسات  “مركز  في  األوسط”  الشرق  “برنامج  في  أولى  ناتاشا هول هي زميلة 
االستراتيجية والدولية”. لديها خبرة من أكثر من 15 عاًما كمحللة وباحثة وممارسة 
في حاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة والمناطق المتضررة من النزاعات، وهي متخصصة 
في شؤون الشرق األوسط. رّكزت ناتاشا في عملها مؤخًرا على النزاع السوري مع 
 )GIZ( ”و”المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي )The Shaikh Group( ”مجموعة شيخ“
Cen-( ”و”مركز المدنيين في النزاعات )Mayday Rescue(  و”منظمة ماي داي لإلنقاذ”
التابع للحكومة األمريكية.  ter for Civilians in Conflict( و”قسم شؤون الالجئين” 
15 بلًدا في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وجنوب  عاشت وعملت في أكثر من 
النزاعات، والحوكمة، والنزوح، والقضايا  القوقاز وأوروبا. ورّكز عملها على حل 
تقاريرها جلسات استماع في  المدنيين. وأثارت  البيئية، والمساعدات، وحماية 
المانحة بشأن سوريا. بصفتها  الكونغرس واستجابات رفيعة المستوى من الجهات 
مديرة في “منظمة ماي داي لإلنقاذ” )Mayday Rescue(، قادت ناتاشا هذه االستجابات، 
بحيث عملت مع “الخوذ البيضاء” )White Helmets( لتعزيز البنية التحتية المدنية 
الحيوية وحماية المدنيين من األسلحة المتفجرة وعواقب الحرب األخرى. وهي 
معّلقة ومساهمة في عدد من وسائل اإلعالم ومراكز الفكر، بما في ذلك “سي أن أن” 
)CNN( و”بي بي سي” )BBC( و”إم إس إن بي سي” )MSNBC(. كتبت مقاالت وتحليالت 
متعّمقة لصحيفة “واشنطن بوست” )Washington Post( و”نيوزويك” )Newsweek( و”يو 
إس نيوز آند وورلد ريبورت” )U.S. News & World Report( و”المجلس األطلسي” 
 United States Institute for( ”المتحدة للسالم الواليات  )Atlantic Council( و”معهد 
 Carnegie Endowment for International( ”و”مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي )Peace
 .)Art in Exile( ”وغيرها. ناتاشا هي أيًضا مؤِسسة معرض “آرت إن إكزايل )Peace
حازت شهادة ماجستير من كلية الخدمة الخارجية في جامعة جورجتاون وشهادة 
بكالوريوس من جامعة فرجينيا في الشؤون الخارجية ودراسات الشرق األوسط. 
كما شاركت في برنامج الزمالة فولبرايت )Fulbright Fellowship( في األردن في عامي 

2006 و2007 وفي برنامج الزمالة بورين )Boren Fellowship( في سوريا عام 2010.
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المقدمة

مقابلة مع مسؤول رفيع المستوى في االستجابة اإلنسانية في سوريا في منظمة األمم المتحدة،   1
21 كانون األول/ديسمبر 2020.

“الواليات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري )28 حزيران/يونيو   2
 U.S. Announces Additional Humanitarian Assistance for“ ”2021( - الجمهورية العربية السورية
the People of Syria )June 28, 2021( - Syrian Arab Republic”، ريليف ويب ReliefWeb، مكتب األمم 
https://reliefweb.int/report/ ،2021 المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، 28 حزيران/يونيو
syrian-arab-republic/us-announces-additional-humanitarian-assistance-people-syria-june-28؛ و”األزمة 
السورية: المانحون يجمعون 5.3 مليار يورو لعام 2021 وما بعده في مؤتمر بروكسل الخامس - 
 Syrian Crisis: €5.3 Billion Mobilised by Donors for 2021 and beyond“ ”الجمهورية العربية السورية
at 5th Brussels Conference - Syrian Arab Republic”، ريليف ويب ReliefWeb، مكتب األمم المتحدة 
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-re- 2021 30 آذار/مارس  لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(،

.public/syrian-crisis-53-billion-mobilised-donors-2021-and-beyond-5th-brussels

”بيان  الكندية، “كندا تعلن عن تمويل جديد لمساعدة ماليين السوريين،  العالمية  الشؤون   3
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/03/canada-announc- ،2021 30 مارس  صحفي،

.es-new-funds-to-assist-millions-of-syrians.html

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية   4
- الجمهورية العربية السورية Humanitarian Needs Overview - Syrian Arab Republic )نيويورك: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syria_2021_humanitar� )2021  آذار/مارس
ian_needs_overview.pdf. في آذار/مارس 2021، أفادت األمم المتحدة أن 13.4 مليون شخص في 
سوريا بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية – وهو ارتفاع بنسبة 21 في المئة عن العام 2020. ومع 
أن الجهات المانحة تعّهدت في مؤتمر بروكسل لعام 2021 بتقديم مبلغ 5.3 مليار يورو لسوريا 
والدول المجاورة التي تستضيف العدد األكبر من الالجئين، فإن هذا المبلغ هو أقل بنحو 25 في 

المئة عن العام 2019 وأقل بكثير من مبلغ العشرة مليارات دوالر الذي طلبته األمم المتحدة.
 Twelve“ ”اثنا عشر مليون سوري اآلن في قبضة الجوع، منهكين من النزاع وارتفاع أسعار الغذاء“  5
million Syrians now in the grip of hunger, worn down by conflict and soaring food prices”، برنامج 
https://www.wfp.org/news/twelve-million-syrians-now- ،2021 األغذية العالمي، 17 شباط/فبراير

.grip�hunger�worn�down�conflict�and�soaring�food�prices

 Syrian Arab Republic:“ ”الجمهورية العربية السورية: التطورات األخيرة في شمال غرب سوريا“  6
Recent Developments in Northwest Syria”، تقرير الحالة 26 – حتى تاريخ 26 آذار/مارس 2021، 
ريليف ويب ReliefWeb، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، 30 آذار/مارس 
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/recent-developments-northwest-syria-situ- ،2021
ation-report-no-26-26-march-2021؛ و”مع ازدياد الجوع وسوء التغذية في سوريا، يشدد منسق 
الشؤون اإلنسانية على ضرورة أن يضمن مجلس األمن بقاء المعابر الحدودية مفتوحة وتدّفق 
 As Hunger, Malnutrition Rise in Syria, Security Council Must Ensure ”المساعدات إلى الماليين
Border Crossing Remains Open, Aid Flows to Millions, Humanitarian Affairs Chief Stresses، األمم 

.https://www.un.org/press/en/2021/sc14479.doc.htm ،2021 المتحدة، 29 آذار/مارس
مارتن غريفيث Martin Griffiths، مراجعة داخلية في األمم المتحدة لالستجابة في سوريا، 2017.  7

المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”
 ،”Syria War: Who Benefits from Its Oil Production?“ ”حرب سوريا: َمن يستفيد من إنتاجها النفطي؟“  8 
بي بي سي نيوز BBC News، 21 تشرين الثاني/نوفمبر https://www.bbc.com/news/50464561 ،2019؛ 
 Syrian Kurdish“ ”الحكومة أراضي  إلى  القمح  السورية ستمنع وصول  الكردية   و”السلطات 
Authorities to Stop Wheat Going to Govt Territory”، رويترز Reuters، 12 حزيران/يونيو 2019، 

.https://www.reuters.com/article/syria-wheat-northeast-idUSL8N23G0BG

 The Importance of the“ ”أهمية القطاع الزراعي في استقرار سوريا“ ،Basma Alloush بسمة علوش  9
https:// ،2018 آب/أغسطس ،Chatham House تشاتام هاوس ،”Agricultural Sector for Syria’s Stability

.syria.chathamhouse.org/research/the-importance-of-the-agricultural-sector-for-syrias-stability

فرانشيسكا دو شاتيل Francesca De Châtel، “دور الجفاف والتغير المناخي في االنتفاضة السورية:   10
 The Role of Drought and Climate Change in the Syrian Uprising: Untangling“ ”كشف مسببات الثورة
 ،Middle Eastern Studies 50 ،50 مجلة الدراسات الشرق أوسطية ،”the Triggers of the Revolution
العدد 4 )4 تموز/يوليو 2014(: 35-521، معرف الغرض الرقمي: 10.1080/00263206.2013.850076؛ 
ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، االستعراض منتصف األمد لخطة 
 Syria Drought Response Plan 2009-2010 Mid-Term 2009-2010 االستجابة للجفاف في سوريا لعام
Review )نيويورك: األمم المتحدة، شباط/فبراير 2010(. ويقّدر آخرون أن العدد أعلى من ذلك 

بكثير، إذ لم يتم إجراء أي دراسة شاملة عن النزوح.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/us-announces-additional-humanitarian-assistance-people-syria-june-28
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https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/03/canada-announces-new-funds-to-assist-millions-of-syrians.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/03/canada-announces-new-funds-to-assist-millions-of-syrians.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syria_2021_humanitarian_needs_overview.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syria_2021_humanitarian_needs_overview.pdf
https://www.wfp.org/news/twelve-million-syrians-now-grip-hunger-worn-down-conflict-and-soaring-food-prices
https://www.wfp.org/news/twelve-million-syrians-now-grip-hunger-worn-down-conflict-and-soaring-food-prices
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/recent-developments-northwest-syria-situation-report-no-26-26-march-2021
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/recent-developments-northwest-syria-situation-report-no-26-26-march-2021
https://www.un.org/press/en/2021/sc14479.doc.htm
https://www.bbc.com/news/50464561
https://www.reuters.com/article/syria-wheat-northeast-idUSL8N23G0BG
https://syria.chathamhouse.org/research/the-importance-of-the-agricultural-sector-for-syrias-stability
https://syria.chathamhouse.org/research/the-importance-of-the-agricultural-sector-for-syrias-stability
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“التعليم في النزاع: كيف   ،Mathieu Guidère Olivier Arvisais وماتيو غيدار  أوليفييه أرفيزيه   11
 Education in Conflict: How Islamic State Established“ ”أسست الدولة اإلسالمية منهجها التعليمي
Its Curriculum”، مجلة دراسات المناهج Journal of Curriculum Studies 52 52، العدد 4 )3 تموز/
يوليو 2020(: 498-515، معرف الغرض الرقمي: 10.1080/00220272.2020.1759694. وكانت المدينة 
األخيرة التي طّبقت نظام داعش التعليمي واستخدمت كتب التنظيم المدرسية هي مدينة هجين 
الواقعة عند الضفة الشرقية لنهر الفرات )جنوبي دير الزور(. في السنوات األربع التي حكمت 

فيها داعش كدولة بدائية، غّيرت مفاهيم الحياة والتعليم في المنطقة.
 It Used’“ ”كانت خضراء، فأمست جحيًما: كيف يسمم النفط شمال سوريا“ ،Bel Trew بيل ترو  12
 The صحيفة ذي إندبندنت ،”to Be Green, Now It Is Hell’: How Oil Is Poisoning Northern Syria
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ ،2021 8 تشرين الثاني/نوفمبر ،Independent

.syria-oil-pollution-isis-civil-war-b1953587.html

“مع ازدياد الجوع وسوء التغذية في سوريا، يشدد أحد رؤساء الشؤون اإلنسانية على ضرورة   13
 As“ ”أن يضمن مجلس األمن بقاء المعابر الحدودية مفتوحًة وتدّفق المساعدات إلى الماليين
 Hunger, Malnutrition Rise in Syria, Security Council Must Ensure Border Crossing Remains Open,
Aid Flows to Millions, Humanitarian Affairs Chief Stresses,”، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 

.https://www.un.org/press/en/2021/sc14479.doc.htm ،2021 29 آذار/مارس

 Humanitarian Situation Overview in“ ”نظرة عامة على الوضع اإلنساني في شمال شرق سوريا“  14
https://reliefweb. ،2021 حزيران/يونيو ،ReliefWeb ريليف ويب ،REACH ريتش ،”,Northeast Syria

int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_SYR_Briefing�Note_Humanitarian�Situation�Over-
view�in�Northeast�Syria_June�2021.pdf. وفًقا لبيانات REACH التي تم جمعها في حزيران/يونيو 

2021، تم اإلبالغ عن األمراض المتعلقة بالمياه في 35 بالمئة من المجتمعات التي تم تقييمها.

مقابلة مع منسق في إحدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا، 1 تشرين الثاني/  15
نوفمبر 2021.

بيل ترو Bel Trew، “نزح نصف سكان سوريا من جراء الحرب. واآلن يهدد الجفاف القياسي ماليين   16
 ،”Half of Syria Has Been Displaced by War. Now Record Drought Threatens Millions More“ ”غيرهم
https://www.independent. ،2021 2 تشرين الثاني/نوفمبر ،The Independent صحيفة ذي إندبندنت

.co.uk/climate-change/news/syria-drought-climate-change-civil-war-isis-b1947711.html

“انخفاض مستويات المياه وتزايد الجفاف لدى المجتمعات في شمال شرق سوريا، في مواجهة   17
Low Water Levels and Increasing Drought Are Felt among Commu-“ الكوارث اإلنسانية والبيئية”
 26 ،REACH ريتش ،”nities in Northeast Syria, Facing Humanitarian and Environmental Disasters
https://www.reach-initiative.org/what-we-do/news/low-water-levels-and-increas- ،2021  تموز/يوليو
ing-drought-are-felt-among-communities-in-northeast-syria-facing-humanitarian-and-environmen-

tal-disasters/؛ وفالديمير فان ويلجنبرج Wladimir van Wilgenburg، “السدود التركية تهدد بترك 
 Turkish Dams Threaten to“ ”5.4 مليون شخص في شمال سوريا بال مياه شرب وكهرباء: تقرير
Leave 5.4 Million People in North Syria with No Drinking Water, Electricity: Report”، كردستان 
https://www.kurdistan24.net/en/story/24498-Turkish-dams- ،2021 21 أيار/مايو ،Kurdistan 24 24

.threaten-to-leave-5.4-million-people-in-north-Syria-with-no-drinking-water,-electricity:-Report

مقابلة مع منسق في إحدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا، 29 أيلول/سبتمبر 2021.  18

Camp Profile: Al Hol Al�Hasakeh Gov�“ ”لمحة عن المخيم: الهول في محافظة الحسكة، سوريا“  19
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ ،2021 أيلول/سبتمبر ،REACH ريتش ،”,ernorate, Syria

.resources/REACH_SYR_Factsheet_NES_CampProfile_AlHol_September2021�2.pdf

بيل ترو Bel Trew، “”أخطر مكان على وجه األرض”: تزايد جرائم القتل في مخيم لالجئين السوريين   20
 ،”Deadliest Place on Earth’: Murders Surge in Syrian Refugee Camp Stalked by Isis’“ ”يتعقبه داعش
https://www.independent. ،2021 11 تشرين الثاني/نوفمبر ،The Independent صحيفة ذي إندبندنت

.co.uk/news/world/middle-east/isis-syria-al-hol-murder-refugee-camp-idp-b1955929.html

مقابلة مع حكومة مانحة، 15 أيلول/سبتمبر 2021.  21

 Northeastern 40.“ ”الشمال الشرقي 40. سوريا: فرنسا ملتزمة بالمناطق المحررة من داعش“  22
Syria: France Committed to Territories Liberated from Daesh”، وزارة أوروبا والشؤون الخارجية 
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country�files/syria/ ،2021 الفرنسية، 10 كانون األول/ديسمبر

./northeastern-40-syria-france-committed-to-territories-liberated-from-daesh

مقابلة مع جهات فاعلة لتحقيق االستقرار تعمل في شمال شرق وشرق سوريا، 10 آذار/مارس 2021.  23

على سبيل المثال، بينما تهدف بعض المشاريع إلى العمل مع هيكليات “اإلدارة الذاتية لشمال   24
وشرق سوريا” وحتى بناء قدراتها، يتجنب البعض اآلخر بشكل ناشط هذه الكيانات بسبب قيود 
المانحين في العمل مع كيان حكومي غير معترف به. في بعض األحيان، ستعمل المنظمة ذاتها 
مع الجهات الفاعلة في الحكم المحلي لتنفيذ مشروع ما وتتجنبها في مشاريع أخرى، ما يسبب 

ارتباًكا وتوتًرا مع الجهات الفاعلة المحلية.
خضر خضور Kheder Khaddour، “كيف تقيد مخاوف األمن اإلقليمي بشكل فريد الحوكمة في شمال   25
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