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ةرئيسستنتاجات الاال  

في دمشق على تحقيق النظام قدرة تقترب الحرب في سورية من نهايتها، أما  ما الجديد؟
االنتصار في السالم أيضاً فهي غير مؤكدة. يبدو أن ثمة قلة ممن هم مستعدون أو قادرون 

وأوروبا، القادرة على توفير مبالغ مالية كبيرة،  ؛مار جدياً في إعادة إعمار البالدعلى االستث
  تحجب دعمها في غياب عملية انتقال سياسي حقيقي.

اإلعمار، من المحتمل أن تتدهور األحوال المعيشية للسوريين  دون إعادةما أهمية ذلك؟ 
وأن يتأجل تعافي البالد إلى ما ال نهاية، وهو األمر الذي من شأنه إطالة أمد الحالة الراهنة 
من عدم االستقرار. إال أن العديد من القادة األوروبيين يعتقدون أن تقديم الدعم إلعادة اإلعمار 

هرية من شأنه أن يحدث أثراً مماثالً، وأن يعزز قوة نظام عازم دون إجراء إصالحات جو
  على القمع، وليس على إعادة اإلعمار.

ينبغي أن تدرس أوروبا تقديم الدعم لمشاريع إعادة تأهيل على نطاق ما الذي ينبغي فعله؟ 
محدود شريطة عدم تدخل النظام. كما يمكن أن تختبر مقاربة تراكمية قائمة على تقديم 

، والتطبيع التدريجي للعالقات وتقديم الدفعات دريجيحوافز، بمعنى رفع العقوبات بشكل تال
مقابل إجراء إصالحات سياسية وخطوات يتخذها النظام  بالتتابع المالية إلعادة اإلعمار

  لتخفيف حدة ممارساته القمعية والتمييزية.
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 الملخص التنفيذي

خالل ثماني سنوات من الحرب، دُمر أو تضرر أكثر من ثلث البنية التحتية في سورية. لكن بينما بدأ الصراع 
بالخمود، فإن من غير المرجح أن تتدفق أموال إعادة اإلعمار قريباً. لقد أعلن االتحاد األوروبي والدول 

يمولوا إعادة اإلعمار قبل أن يروا عملية انتقال سياسي "تسير بثبات". ويعتبرون تقديم  األعضاء فيه أنهم لن
ة من حيث االستقرار طويل األمد. ستراتيجيالتمويل غير المشروط أمراً غير بناء وربما مضراً بمصالحهم اال

استثمارات غربية كبيرة  ة واألوروبية على سورية، يمنع مشاركةميركيهذا الموقف، مضافاً إليه العقوبات األ
في تعافي سورية. دمشق وموسكو من جهتهما ال تظهران استعداداً لتلبية التوقعات السياسية األوروبية. في 
ً لتخفيف محنة السوريين في إطار القيود السياسية التي  هذا المأزق، ينبغي على أوروبا أن تستكشف طرقا

ريع إعادة تأهيل محدودة النطاق شريطة عدم تدخل النظام تفرضها، على سبيل المثال من خالل تمويل مشا
في تقديم المساعدات. كما أن بوسعها اختبار مقاربة قائمة على الحوافز، بحيث يتم تقديم المزيد من الدعم 
  االقتصادي إذا اتخذ النظام خطوات نحو إجراء إصالحات سياسية ووضع حداً لممارساته القمعية والتمييزية.

من ثماني سنوات من القتال، يبدو أن النظام السوري يخرج منتصراً. إال أنه يفتقر إلى القدرة على بعد أكثر 
معالجة األضرار التي تسببت بها الحرب على البنية التحتية المادية في البالد، وعلى الموارد البشرية 

ً لتقديم تنازالت أو دفع ث من سياسي مقابل الدعم الدولي واالقتصاد. رغم ذلك، فإن دمشق ال تبدي استعدادا
إلعادة اإلعمار، الذي تعتقد أن شروطه، إذا تمت تلبيتها، ستضعف من قبضتها على السلطة. بعبارة أخرى، 
فإنها ال تجد مبرراً لتمنح خالل فترة من الهدوء ما لم تتنازل خالل مواجهة الضغوط العسكرية الشديدة. تتمثل 

دعم إلعادة اإلعمار في تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح له بإعادة أولوية النظام عند الحصول على ال
فرض سيطرته والتصرف بصفته القوة السيادية التي كانها قبل الحرب. ولتحقيق ذلك فهو بحاجة لقيام 

  الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي برفع العقوبات على سورية، أو تخفيفها في الحد األدنى.

سكو، الحامي والداعم الرئيسي للنظام، الحصول على مساعدات دولية إلعادة إعمار سورية، لقد حاولت مو
جزئياً إلعادة الشرعية إلى النظام وجزئياً لتحقيق االستقرار في البالد وتحضير األرضية لخروجها العسكري 

لية سياسية محدودة، من البالد. وتبدو مستعدة في الحد األقصى للضغط على النظام كي يوافق على قيام عم
بما في ذلك وضع دستور جديد، لكنها ال تظهر ال االستعداد وال القدرة على دفع النظام إلى تقديم أي تنازالت 
كبيرة تخاطر بإضعافه. وقد أبلغت القادة األوروبيين بأن عليهم التوقف عن التمسك بالوهم المتمثل في أن 

ن الممكن أن تحقق تغيير النظام الذي أخفقت ثماني سنوات من أوراق العقوبات وإعادة اإلعمار ما يزال م
  الحرب في تحقيقه.

رغم ذلك، فإن لروسيا مصلحة في إقناع أوروبا بالمساهمة في إعادة إعمار سورية من أجل تقليص كلفة 
 العسكري إلنهاء الحرب. ولهذا السبب قادت موسكو –تدخلها هي وضمان االعتراف الدولي بحلها السياسي 

إلقناع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بدعم إعادة اإلعمار، ليس  2018حملة مكثفة في أواسط العام 
ً إلى الحجة القائلة بأن ذلك سيساعد في معالجة أزمة الالجئين  مقابل عملية االنتقال السياسي، بل استنادا

  السوريين في أوروبا وفي الدول المجاورة لسورية. 

ا األوروبيين من إساءة تفسير دوافعها؛ فهي قد تسعى إلى الحصول على األموال إلعادة لقد حذرت روسي
اإلعمار لتحقيق أهداف معينة في سورية، لكن ليس لديها حاجة ملحة لهذه األموال، ألنها تعتبر أن مصالحها 

لألوروبيين بقدر ما  الجوهرية قد تحققت أصالً من خالل بقاء النظام. ولذلك فإنها تجادل بأنها ليست بحاجة
، وأنها قد تتخذ خطوات نحو إجراء إصالحات معينة غير محددة في سورية، لكن إليهاأن األوروبيين بحاجة 

  فقط إذا رفع االتحاد األوروبي عقوباته وبدأ بتقديم التمويل إلعادة اإلعمار أوالً.

ألعضاء فيه، فإن هذا غير مقبول، فال بالنسبة للواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي والعديد من الدول ا
الواليات المتحدة وال االتحاد األوروبي مستعدان لرفع العقوبات اآلن. أما بالنسبة إلعادة إعمار المناطق التي 

ً بتحقيق تقدم حقيقي نحو  2016يسيطر عليها النظام، فمنذ العام  جعل االتحاد األوروبي التمويل مشروطا
. وقد وضعت سياستها لتقديم المساعدات طبقاً 2254يعّرفه قرار مجلس األمن رقم االنتقال السياسي، كما 

لذلك، حيث ركزت على المساعدات اإلنسانية ومنعت تقديم المساعدات ألي شيء آخر. هذا الموقف السياسي، 
ق عملية الذي تقوده بريطانيا، وفرنسا وألمانيا (مجموعة الثالث)، يفترض أن دعم إعادة اإلعمار دون تحقي

انتقال سياسي حقيقية سيشكل استثماراً مهدوراً، إن لم يكن ضاراً، حيث سيسبغ الشرعية على نظام يعتبرونه 
سياسة إعادة اإلعمار التي يتبعها النظام ال تخدم أغلبية السكان أن يعتبرون  عالوة على ذلك، فإنهممجرماً. 

األهم من كل ذلك، أن األوروبيين يريدون استخدام الوعد  تفاقم أحد الدوافع الرئيسية للصراع. اوبالتالي فإنه
بتمويل إعادة اإلعمار لدفع النظام نحو عملية انتقال سياسي حقيقي، يعتبرونه الطريق الوحيد لتحقيق االستقرار 

  ة.ستراتيجيطويل األمد في سورية وبالتالي حماية مصالحهم اال



   سبل الخروج من المأزق األوروبي في إعادة إعمار سورية

 iiالصفحة  2019 نوفمبر/تشرين الثاني 25، 209تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

 
 
 
 

 

سامات داخلية واضحة حول كيفية لعب ورقة إعادة اإلعمار، رغم ذلك، فإن الموقف األوروبي اتسم بوجود انق
وبشكل عام، حول الموقف السياسي الذي ينبغي تبنيه حيال دمشق. حيث يعارض مسؤولون أوروبيون مقاربة 
ً على الحوافز السلبية؛ كما أنهم يؤكدون على األثر الضار المحتمل الذي يمكن أن تحدثه  تستند حصريا

أوروبية تقتصر على المساعدات اإلنسانية. حيث إن هذا قد ال يكون كافياً لمنع انهيار  ة مساعداتاستراتيجي
وما يترتب على ذلك من آثار. آخرون،  ،الخدمات العامة، والتسبب بمصاعب إنسانية أكبر، وعدم استقرار

جو وال تؤدي بمن فيهم مجموعة الثالث، يجادلون بأن عدم وجود ضمانات بأن المساعدات ستحقق هدفها المر
تها في تقديم استراتيجيإلى تعزيز قوة النظام، وعدم وجود انفتاح سياسي، يمنعها من مراجعة موقفها و

  المساعدات.

إلى حد بعيد  ةبقى مستقرتأوروبا  اي تساهم فيهتإعادة اإلعمار السياسة بصرف النظر عن االنقسامات، فإن 
ن التمويل التي تخصصها بعض دول االتحاد األوروبي لمشاريع بفضل ثالثة عوامل: المبالغ المحدودة نسبياً م

إعادة التأهيل الصغيرة وغيرها، والتي تعتبرها دول أخرى تطبق تعريفاً أقل مرونة للمساعدات "اإلنسانية"، 
ة مثيرة للجدل؛ واآللية القائمة على اإلجماع عند تجديد عقوبات االتحاد األوروبي، والتي تشكل عائقاً أمام دول

أو حتى بضع دول أعضاء تعارض األغلبية؛ واإلمكانات المالية المحدودة المتوافرة للدول األعضاء التي قد 
 تكون مستعدة لعدم االلتزام بالخط الرسمي لالتحاد األوربي بشأن إعادة اإلعمار. 

مل أوروبا بتحقيقه أسهم عدم تطابق التوقعات بين الالعبين الرئيسيين في الوصول إلى المأزق الراهن. ما تأ
من حجب التمويل إلعادة اإلعمار يصطدم مع أولويات دمشق واستعداد روسيا أو قدرتها على التأثير في تلك 
األولويات. وهذا ما يضع أي احتمال لتحقيق االستقرار في المناطق التي يسيطر عليها النظام موضع شك. 

ة اإلعمار قد ال يساعد في نقل البالد إلى وضع أفضل، بالنسبة ألوروبا، فإن االستثمار بشكل كامل في إعاد
إال أن حجب أموال إعادة اإلعمار من شأنه أن يعيق التعافي االقتصادي وأن يترك السوريين في حالة عوز 

  دائمة.

للخروج من هذا المأزق، يمكن ألوروبا أن تدرس المضي إلى أبعد من المساعدات اإلنسانية وأن تبدأ بتقديم 
لمشاريع إعادة التأهيل في المناطق التي يسيطر عليها النظام مما سيساعد في منع انهيار الخدمات  األموال

العامة األساسية. في البداية، يمكن القيام بذلك على نطاق محدود، مثل عدم االكتفاء بإصالح نوافذ المستشفيات 
ي اآلن، بل أيضاً إعادة بناء الجدران أو المدارس وحسب، كما تفعل بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروب

  واألسقف. ويمكن أن تفعل ذلك شريطة أن تقدم األموال بشكل مستقل، ودون تدخل النظام. 

ة أن تحّسن اآلفاق المستقبلية لالستقرار طويل األمد. ولذلك ستراتيجيبالطبع، من غير المرجح لمثل هذه اال
يق تغيير سياسي، مهما كان تقدمه متواضعاً. ويمكن لألوروبيين ينبغي أن تستمر أوروبا في الدفع من أجل تحق

أن يختبروا مقاربة تدريجية وتراكمية حيال إعادة إعمار قائمة على الحوافز اإليجابية، أي تمويل مشاريع 
إعادة تأهيل صغيرة، ورفع تدريجي للعقوبات، وتطبيع تدريجي للعالقات وتقديم أموال إعادة اإلعمار بشكل 

أو اتخاذ خطوات ملموسة قضايا مهمة  2254ع، مقابل شروع النظام، بدعم من روسيا، بتنفيذ القرار متتاب
لمهجرين باالنتهاكات المستمرة التي تمارسها األجهزة األمنية (بما فيها االعتقال العشوائي والتعذيب) واتتعلق 

إلى نهاية  ؤدي. مثل تلك الخطوات لن تداخلياً، وحقوق الملكية، والتجنيد اإلجباري، والمعتقلين والمختفين
مرضية. لكنها قد تحقق قدراً من التغيير اإليجابي أن تكون تلك النهاية الصراع السوري الرهيب، ناهيك عن 

  للشعب السوري.

   2019تشرين الثاني/نوفمبر  25بروكسل/بيروت/عمان، 
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  ُسبُل الخروج من المأزق األوروبي في
 إعادة إعمار سورية

I. مقدمة   

بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب، استعاد النظام السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية والقوات 
خارج سيطرة  لكن ما يزال هناك منطقتان في البالد 1% من البالد.70األرضية المدعومة من إيران، نحو 

، وهي منطقة واقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة الغربيفي الشمال  إدلبالرئيس بشار األسد: محافظة 
يعتمد مستقبلها إلى حد بعيد على وضع العالقات بين روسيا وتركيا؛ والشمال الشرقي الذي يحكمه األكراد 

، وتسيير 2019ي في تشرين األول/أكتوبر جزئياً، والذي بات مصيره هشاً أيضاً في أعقاب التوغل الترك
   2الروسية والعودة (التي ما تزال رمزية) للجيش السوري. –الدوريات التركية 

لقد ارتفعت الكلفة البشرية والمادية للحرب بشكل دراماتيكي على مدى السنوات. فقد أدى الصراع إلى تهجير 
كما ألحق  3ل البالد بحاجة للمساعدات اإلنسانية.مليون شخص داخ 11.7نحو نصف السكان وترك ما يقدر بـ 

ً في المناطق الحضرية مثل حلب، حيث كانت المنشآت العامة  ً واسعة بالبنية التحتية، خصوصا أضرارا
، وصلت تكاليف إعادة 2017الرئيسية تتحول في كثير من األحيان إلى أهداف عسكرية. في نهاية العام 

  4يار دوالر.مل 250اإلعمار إلى ما يقدر بـ 

دة رغم الحاجة، فإن استثمار النظام في إعادة اإلعمار، إذا قيس بمخصصات الموازنة الرسمية لصندوق إعا
ً محدود اإلعمار، كان وهذا يشير إلى أنه يفتقر إما إلى القدرات أو إلى اإلرادة لإلنفاق أو القتراض األموال  5.ا

  6.امن أجله

أي استثمارات جدية، ومنحا األولوية للحصول على امتيازات في الموارد  لم يقدم حليفا النظام روسيا وإيران
   7والبنية التحتية بشكل يخدم مصالحهما االقتصادية أكثر مما يخدم مصالح سورية.

الدول التي كانت أو ما تزال معارضة للنظام لم تقدم أي مؤشر على أنها ستقدم التمويل إلعادة اإلعمار. رغم 
يج بدأت بتغيير مواقفها، فإنها أحجمت حتى اآلن عن تقديم االستثمارات المالية، فيما يبدو أن بعض دول الخل
الواليات المتحدة ربطت الدعم المالي إلعادة اإلعمار  8ة والضغوط الدبلوماسية.ميركيبسبب العقوبات األ

 
 
، دروس مستقاة من عودة الدولة السورية إلى الجنوب، 196انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  1

 .2019شباط/فبراير  25
 14، ريةأفضل الخيارات السيئة إلدلب السو، 197انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  2

ً تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  2019آذار/مارس  تربيع الدوائر في شمال شرق ، 204وأيضا
 . 2019تموز/يوليو  31، سورية

3 UNOCHA, at: 2018”, Humanitarian Response Plan “
www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_syria_mid_year_pmr_full.pdf. 

 27"إحاطة أمام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حول الوضع في سورية، المبعوث الخاص ستافان دي مستورا"،  4
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) قدمت تفصيالً أكثر دقة في  . اللجنة2017تشرين الثاني/نوفمبر 

، حيث قدرت أن "مقدار الدمار من حيث رأس المال المادي وتوزيعه القطاعي ... وصل إلى أكثر 2018آب/أغسطس 
ناقشون سياسات إعادة مليار دوالر". "خبراء ي 120مليار دوالر، حيث بلغت الكلفة المادية الفعلية للدمار نحو  388من 

 .2018آب/أغسطس  7اإلعمار بعد االتفاق السياسي في سورية"، االسكوا، 
تقدم التعويضات لألفراد ولشركات القطاع الخاص عن  2012شكل النظام لجنة وزارية إلعادة اإلعمار في العام  5

مليون دوالر)  100ار ليرة سورية (نحو ملي 50خسائرها، وتمول إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة. خصصت الحكومة 
 ,”Government Seeking to Relaunch Reconstruction Committee“للجنة.  2018و 2013سنوياً بين عامي 

The Syria Report, 19 June 2019. 
د في بعض المناطق، تشير األحاديث إلى أن الحكومة بدأت بإعادة بناء الخدمات الحكومية إلعادة ربط البنية التحتية للبال 6

بما في ذلك شبكة الطرق، وشبكة الكهرباء، والمياه البلدية وشبكة الجيل الرابع الخليوية. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات 
  . 2019مع شخص سافر إلى أنحاء كثيرة من سورية في حزيران/ يونيو 

7 ”, are dividing Syrian Resources Reconstruction or Plunder? How Russia and Iran“Jihad Yazigi, 
in Reconstructing Syria: Risks and Side Effects, Adopt a Revolution, December 2018. 

باستثناء ُعمان، فإن األنظمة الملكية الخليجية أغلقت أو خفضت مستوى بعثاتها الدبلوماسية في سورية بعد اندالع  8
، أعادت اإلمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق. 2018ن األول/ديسمبر . في كانو2011االنتفاضة في العام 

 Bahrain says no interruption to diplomatic“وأبقت البحرين سفارتها مفتوحة لكن بمستوى تمثيل أدنى. انظر 
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ينسجم هذا الشرط  9ة".بانسحاب إيران ووكالئها من سورية و"تحقيق تقدم غير قابل للعكس نحو تسوية سياسي
، عندما أوضحت حصيلة معركة حلب 2016الثاني مع موقف االتحاد األوروبي، الذي حدده في أواسط العام 

كيف أن ميزان القوى قد تغير لصالح النظام. االتحاد األوروبي يربط مساعداته إلعادة اإلعمار بـ "حصول 
ن ماليين السوريين الذين أجبروا لالتحاد األوروبي سيمكّ تقدم ثابت" في عملية االنتقال السياسي، وهو "هدف 

لقد عززت الواليات المتحدة  10ب من بيوتهم من العودة إليها والعيش بسالم وأمن في أرضهم".وعلى الهر
واالتحاد األوروبي من مواقفهما من خالل العقوبات ورفضهما استعادة العالقات الدبلوماسية الكاملة مع 

   11دمشق.

هذا التقرير مقاربة أوروبا إلى إعادة اإلعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام من سورية في يتناول 
سياق وجهات نظر النظام وروسيا، والتحديات التي تشكلها. ويستند إلى مقابالت أجريت في الفترة الواقعة 

سؤوالً في االتحاد األوروبي م 80مع أكثر من  2019وتشرين الثاني/نوفمبر  2018بين تشرين األول/أكتوبر 
والدول األعضاء فيه، والمسؤولين اإليرانيين والسوريين الحاليين والسابقين، والدبلوماسيين والباحثين 

وبناء على طلبهم،  12ين وممثلي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.ميركيالروس، والمسؤولين األ
  دينة التي جرى فيها الحديث وال إلى منصب المسؤول.فإن هذا التقرير ال يشير دائماً إلى الم

  

   

 
 

ties with Syria”, Reuters, 28 December 2018, and “U.S. pressing Gulf states to keep Syria isolated: 
sources”, Reuters, 18 February 2019. 

، "لن يكون هناك 2019وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو قال في خطاب له في القاهرة في كانون الثاني/يناير  9
ا وحتى مساعدات أميركية إلعادة إعمار مناطق في سورية يسيطر عليها األسد حتى تنسحب إيران والقوات الوكيلة له

 A Force for Good: America Reinvigorated in the Middle“نرى تقدماً ال يمكن عكسه نحو تسوية سياسية". 
East”, U.S. Department of State, 10 January 2019. 

10 16 April 2018.Council of the European Union, ”, EU Council Conclusions on Syria“ مجلس االتحاد .
روبي يمثل حكومات الدول األعضاء في االتحاد. وهو المكان الذي يجتمع فيه الوزراء من جميع بلدان االتحاد لتبني األو

 ً  EU Council conclusions on Syria”, Council of the European“ القوانين وتنسيق السياسات. انظر أيضا
Union, 17 October 2016. 

. االتحاد األوروبي لم 2012شباط/فبراير  6ها، بما في ذلك الخدمات القنصلية، في السفارة األميركية علقت عمليات 11
ونيسان/أبريل  2012باستثناء فترة قصيرة انتقلت فيها إلى بيروت بين كانون األول/ديسمبر  –يغلق سفارته في سورية 

بمرتبة قائم باألعمال، والموظفين  لكنه يحتفظ بالموظفين المحليين فقط. رئيس وفد المفوضية األوروبية، وهو – 2013
األوروبيين موجودون في بيروت لكنهم يزورون دمشق بشكل منتظم. ال يتواصلون مع السلطات السورية باستثناء 
وزارة الخارجية، وليس على مستوى أعلى من نائب وزير. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في االتحاد 

 .2019األوروبي، تموز/يوليو 
أجرت مجموعة األزمات مقابالتها مع مسؤولي االتحاد األوروبي العاملين في بلجيكا، ولبنان واألردن، من ثالثة  12

فروع. الخدمة األوروبية للعمل الخارجي، وهي الخدمة الدبلوماسية لالتحاد األوروبي التي تقدم المساعدة لمسؤول 
في تنفيذه لسياسة االتحاد األوروبي  –على للسياسة الخارجية واألمن الممثل األ –الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي 

الخارجية واألمنية المشتركة. والمديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع، وهي مسؤولة عن عملية توسع االتحاد 
من. والمديرية العامة األوروبي وتنفيذ إجراءات المساعدة في الجوار الشرقي والجنوبي ألوروبا لتعزيز االستقرار واأل

للحماية المدنية وعمليات المساعدة اإلنسانية األوروبية، وهي مسؤولة عن المساعدات اإلنسانية للسكان المتأثرين 
بالكوارث الطبيعية واألزمات من صنع البشر. وبناء على طلب هؤالء المسؤولين، فإن مجموعة األزمات ستشير إلى 

مع مسؤولين في "االتحاد األوروبي" أو مسؤولين "أوروبيين". كما أجرت مجموعة هذه المقابالت على أنها أجريت 
األزمات مقابالت مع مسؤولين من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي يعملون في أوروبا (بروكسل والعواصم 

زمات إلى هذه الرئيسية) والشرق األوسط (بيروت وعمان). وبناء على طلب هؤالء المسؤولين، ستشير مجموعة األ
 المقابالت على أنها أجريت مع مسؤولين "أوروبيين"، دون اإلشارة إلى الدولة العضو المعنية.
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II. دمشق وموسكو تواجهان عملية إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع 

  منظورها العاموضع احتياجات إعادة اإلعمار في   أ.

ى بعد أكثر من ثمان سنوات من الصراع، فإن ثمة قدراً هائالً من الدمار في سورية. فالمدن التي تحولت إل
ميادين معارك بين النظام والمعارضة، مثل حلب، ودوما ودرعا، أو تلك التي كانت مسرحاً للقتال ضد تنظيم 

% من المنازل 45الدولة اإلسالمية، مثل دير الزور والرقة، تحملت أسوأ اآلثار. طبقاً للبنك الدولي، فإن نحو 
ق الرعاية الصحية تضرر أو دُمر؛ ونحو ألضرار، ونحو ربعها دُمر تماماً؛ وأكثر من نصف مراف تتعرض

(حيث تستخدم مراكز إيواء للمهجرين أو تعرضت  تأو احتل ت، أو دُمرت% من المنشآت التعليمية تضرر40
، الذي تأثر أيضاً باألضرار الواقعة الصرف الصحيللمصادرة من قبل أطراف الصراع)؛ وقطاع المياه و

  13بشدة أيضاً. ىعانو)، بشكل جزئي أو كلي % من المنشآت13نحو  تعلى البنية التحتية للطاقة (حيث دُمر

غير أن اقتصار التركيز على البنية التحتية المادية يحجب النطاق الكامل للكارثة ولن يكفي إلعادة إحياء 
اء تعاني البالد من نقص في األطب 14البالد. ولذلك ينبغي أخذ الخسائر في الموارد البشرية بعين االعتبار أيضاً.

والممرضات؛ وذلك، باإلضافة إلى الدمار المادي، يقلص بشكل كبير دون شك الوصول إلى الرعاية 
مليون شخص مسجلون رسمياً كالجئين في الشرق  5.6رون؛ أكثر من ما يزال نصف السكان مهجّ  15الصحية

 6.2خر في أوروبا؛ وتركيا، ولبنان واألردن، بينما يقيم مليون آ ،األوسط، ومعظمهم في البلدان المجاورة
ُروامليون ما يزالون مهجرين داخل سورية، نحو ثلثهم  يقدر مكتب األمم المتحدة  16للمرة الثانية أو الثالثة. ُهّجِ

مليون نازح عادوا إلى منازلهم بين كانون الثاني/يناير وكانون  1.4لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) أن نحو 
الجئاً فقط  198,565مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين أن  ، بينما سجلت2018األول/ديسمبر 

   2016.17عادوا إلى سورية حتى عام 

ً تعيق تعافي البالد، مثل "تضاؤل التواصل االقتصادي، وتراجع  يشير البنك الدولي إلى عوامل أقل بروزا
 18ة واالجتماعية وسالسل اإلمداد".الحوافز لالنخراط في األنشطة االقتصادية، وتفكك الشبكات االقتصادي

   19، كما قدر محلل في البنك الدولي على االقتصاد أكثر بكثير من الدمار المادي.العوامل وقد أثرت هذه

  أفضل من إعادة اإلعمار المشروطة عدم إعادة اإلعمار :دمشق  ب.

النظام يفتقر إلى القدرات المالية، بدرجة كبيرة، فإن ذلك ال يعود فقط إلى أن ال تجري إعادة اإلعمار كانت إذا 
ً ألنه ال يعتبرها أولوية كافية لتبرير االستسالم للشروط الغربية. بالنظر إلى أن اهتمامه الرئيسي  بل أيضا

 
 
 ,The Mobility World Bankحدثت أكبر األضرار اإلجمالية للمنازل في القصير، ودرعا، ودوما وحمص. انظر  13

of Displaced Syrians, An Economic and Social Analysis, 6 February 2019 وحدث أكبر قدر من الدمار .
 ,World Bank, The Mobility of Displaced Syriansالكلي للمنشآت الصحية في درعا، ودوما، والرقة ودير الزور. 

op. cit. .وشهدت حلب أكبر درجات التدهور؛ حيث تتمكن ثالث من كل عشر أسر من الوصول إلى شبكة مياه عاملة .
World Bank, The Mobility of Displaced Syrians, op. cit. مسؤول أممي حدد على وجه الدقة أن األضرار .

بالبنية التحتية كانت في أسوأ حاالتها في شرق حلب والمدينة القديمة، وهي المناطق التي احتفظت بها مجموعات 
 .  2019يو المعارضة المسلحة لوقت طويل. مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، تموز/يول

محلل في البنك الدولي قال: "المسألة ال تقتصر على البنية التحتية وحسب؛ بل تتعلق أيضاً بالموارد البشرية، كاألطباء.  14
ولتقييم الوصول إلى الخدمات، ينبغي أن تأخذ بالحسبان عمليات النزوح، والدمار وانعدام التنظيم [مثل توافر الموظفين 

 .2019ة أجرتها مجموعة األزمات، حزيران/يونيو أو اإلمدادات]". مقابل
 2011يعد انخفاض عدد األطباء والممرضات في سورية إلى النصف (باستثناء دمشق وطرطوس) بين عامي  15
ً بارزاً، وكذلك المؤشرات المعيارية مثل نسبة أسّرة المستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية  2018و مؤشرا

 .World Bank, The Mobility of Displaced Syrians, op. citكان. الصحية إلى عدد الس
طبقاً لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، فإن أكثر من نصف الالجئين السوريين في أوروبا يقيمون في  16

 :Global Trends, Forced Displacement in 2018”, UNHCR at“ألمانيا. انظر 
www.unhcr.org/globaltrends2018/. See also “Regional Strategic Overview, 2019-2020”, UNHCR, 

at: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67370. 
17 UNOCHA, March 2019, at: 2019”, Humanitarian Needs Overview “

www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_HNO_Full.pdf.نها . هذه األرقام تحققت م
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وال تعكس العدد اإلجمالي للعائدين. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions. 
“The World , ”omic and social consequences of the conflict in SyriaThe Toll of War: The econانظر  18

Bank Group, 10 July 2017. 
ً 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع محلل في البنك الدولي، حزيران/يونيو  19 “ The Toll of. انظر أيضا

War”, The World Bank Group, op. cit. 
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ً ، إحكام هذه القبضةو ،يتمثل في المحافظة على قبضته على السلطة التخاذ  كما يراها، وهو ليس مستعدا
ا عندما كانت الضغوط العسكرية في أوجها من أجل الحصول على المساعدات خطوات لم يكن مستعداً التخاذه

االقتصادية. ما يريده هو رفع عقوبات الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي دون أن يحدث تغييرات سياسية 
 حقيقية وأن يحصل أيضاً على أموال إعادة اإلعمار دون شروط. 

آفاق التعافي غير مؤكدة في أحسن األحوال. لقد تسبب الصراع  تواجه دمشق أزمة اقتصادية ومالية تجعل
بانهيار النشاط االقتصادي المنتظم؛ وقد تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنحو الثلثين على مدى سبع سنوات 

وهذا  2010.20مليار دوالر في العام  55سنوياً، مقارنة بـ  مليار دوالر 20من الصراع، ويتراوح حالياً حول 
 12مليار دوالر) يمكن أن تساوي ال أقل من  250ني أن كلفة إعادة اإلعمار (إذا قدرت بشكل محافظ بـ يع

ضعف الناتج المحلي اإلجمالي بالمعدالت الحالية. كما بلغ سعر صرف الليرة السورية أدنى مستوى له منذ 
   21ئية.بداية الحرب، ويتوقع أن يرتفع التضخم بشكل كبير، ما سيقلص القدرة الشرا

من أجل زيادة إيرادات الدولة، فرضت دمشق مختلف الرسوم والضرائب، مثل "رسم الشهداء" و"ضريبة 
من العملة  احتياطاتهاألكثر أهمية من ذلك، أن النظام حاول ردم الفجوة باللجوء إلى  22إعادة اإلعمار".

غير أن آفاق تعزيز  23ورية.األجنبية واالقتراض، خصوصاً من روسيا وإيران، وأيضاً من المصارف الس
ً طالما ظلت العقوبات الغربية مفروضة. إضافة إلى إسهامها في نقص السلع  الموارد المالية سيبقى محدودا

صيدالني  24والخدمات، فإن العقوبات تعيق التجارة واالستثمار، وتحد من قدرة النظام على زيادة إيراداته.
  دمشقي قال: 

بية تؤثر بشكل مباشر على توافر المنتجات الصيدالنية واألدوية من هذه ة واألوروميركيالعقوبات األ
البلدان، ألننا ال نستطيع تحويل األموال إلى شركاتها. لقد لجأنا إلى دول ثالثة لاللتفاف على العقوبات، 

، بشكل خاص، كان من 2015و 2013مثل لبنان، واإلمارات، وإيران وروسيا والصين. بين عامي 
يراد احتياجاتنا الدوائية، لكننا تدبرنا أمرنا عبر التهريب، بشكل رئيسي من لبنان، لكن أيضاً الصعب است

 
 
تشرين  1، باريس، The Syria Reportات مع جهاد يازجي، االقتصادي ومحرر مقابلة أجرتها مجموعة األزم 20

  .2019الثاني/نوفمبر 
ً على ذلك: "أطلقت الحكومة، ومنظمات القطاع الخاص ورجال األعمال  –اقتصادي سويسري  21 سوري قال ردا

ع جوزيف ضاهر، أيلول/سبتمبر المقربون من النظام حملة لدعم العملة السورية". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات م
2019 .“Syrian Pound Falls to Historic Low Following Pressures on Lebanese Currency”, The Syria 

Report, 3 September 2019. 
دبلوماسي أوروبي قال: "رسم الشهداء هو بمثابة ضريبة والء فرضها النظام على رجال األعمال السوريين لتوليد  22

. فرضت الحكومة رسماً 2019، الذي يستثمره من ثم في االقتصاد". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، أيار/مايو الدخل
ً بقيمة  ، باستثناء ضريبة الدخل ورسوم 2013% على جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة في العام 5إضافيا

 The Reconstruction of Syria”, Friedrich Ebert“. انظر 2017% في العام 10الكهرباء؛ ورفعت هذا الرسم إلى 
Stiftung, December 2018. 

تراجع اإليرادات من القطع األجنبي يؤثر بالواردات، خصوصاً بالنظر إلى أن قدرات اإلنتاج المحلي دُمرت بدرجة  23
ً يسمح  ، حدد مصرف سورية المركزي قائمة الواردات األساسية بثالثة2019كبيرة. في أيلول/سبتمبر  عشر بندا
. باحث تنموي سوري مقيم في بيروت علق قائالً: .The Syria Report, 2 October 2019للمصارف بتمويلها. انظر 

وتبلغ قيمة هذا الدين الروسي، وهو ‘. أنتم مدينون لنا’"ستحتاج سورية إلى اقتراض المال. لكن روسيا وإيران تقوالن: 
مليار دوالر. أما الدعم اإليراني، على شكل  40العسكري وشحنات األسلحة، نحو بشكل رئيسي على شكل كلفة الوجود 

مليار دوالر.  15قروض لتغطية شحنات النفط واإليداعات في المصارف السورية لتحقيق استقرار العملة، فيمثل نحو 
الرسمي للمصارف التجارية".  كما وفرت المصارف المحلية قروضاً للنظام. تدين الحكومة بالجزء األكبر من الدين العام

ً القتصادي سويسري 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بيروت، أيار/مايو  سوري، "كانت أصول  –. طبقا
. أصول المصارف 2018مليار دوالر) في نهاية العام  4.4تريليون ليرة سورية (نحو  2المصارف التجارية في البالد 

ه المصارف عليها ديون مرتفعة جداً". مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع التي تملكها الدولة أكبر، لكن هذ
  .2019جوزيف ضاهر، أيلول/سبتمبر 

سوري: "بصرف النظر عن العقوبات الدولية، فإن عدة عوامل تؤثر سلباً على الوضع  –طبقاً القتصادي سويسري  24
األمن، واستشراء الفساد، ودمار القطاعات المنتجة في االقتصادي وأحوال الناس المعيشية في سورية، مثل غياب 

االقتصاد (الزراعة والصناعة) واحتكارات رجال األعمال المقربين من النظام. وهذا يجعل من الصعب جداً إجراء تقييم 
لى يد دقيق ألثر العقوبات الدولية. لكن العقوبات تحافظ على، بل ترفع من وتيرة، تطور التهريب والسوق السوداء ع

المقربين من النظام وشبكات النخبة، الذين ال يترددون في استخدام نقص السلع لرفع أسعارها". مقابلة هاتفية أجرتها 
. رائد أعمال سوري قال: "أعتقد أن المشكلة الرئيسية في 2019مجموعة األزمات مع جوزيف ضاهر، أيلول/سبتمبر 
علويون في الجيش واألجهزة األمنية، والفرقة الرابعة والحرس سورية هي الفساد، وليست العقوبات. الضباط ال

الجمهوري يغطون هذا الفساد، والتهرب الضريبي وذلك بطرد موظفي الجمارك وحماية المستهلك من مؤسساتهم 
 .2019ومعاملهم". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات عن بعد عبر تطبيق الرسائل، تشرين األول/أكتوبر 
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من األردن، والعراق وتركيا. ثم هناك التضخم فوق كل ذلك. األدوية التي نستوردها مسعرة بالدوالر، 
   25وقيمة الدوالر ترتفع يومياً.

ية ضاغطة. فلجنة إعادة اإلعمار التي شكلتها في العام لكن ال يبدو أن دمشق ترى في إعادة اإلعمار أولو
لتوزيع أموال إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة ال تعمل بشكل كامل ومخصصاتها ال تذكر مقارنة  2012

 8.9مليون دوالر فقط للجنة في موازنة هذا العام البالغة  115يتوقع أن تخصص الحكومة  26باالحتياجات.
إلعداد  2017سورية ما بعد الحرب الذي أطلقته في شباط/فبراير التنموي للبرنامج الوطني ا 27مليار دوالر.

" البالد لم يضع بعد خطط ملموسة إلعادة اإلعمار الشاملة للبنية التحتية الرئيسية، ترميمخطة عشرية لـ "
   28والمنازل والخدمات االجتماعية األساسية.

ن مقاربته إلى غياب الرؤية المستقبلية. مستشار غير رسمي بعض األشخاص المقربون من النظام يعزو
للنظام قال: "ليس هناك تفكير واضح في دمشق حول الطريق إلى األمام. المشكلة هي أن الحرب أفقدت 

فإذا اعتقدت أن صناع القرار الحاليين عقائديين، انتظر حتى ترى أولئك الذين سيأتون  ،النظام ألمع شخصياته
ر تنموي يعمل في دمشق وعلى صلة بالنظام وصف هذا بشكل من أشكال اإلنكار فيما يتعلق خبي 29بعدهم".

بالتحديات االقتصادية واالجتماعية القادمة، استناداً إلى االفتراض بأن دمشق ترى بأن مصالحها مؤمنة بشكل 
   30كاٍف.

ل في ضمان أن تخدم إعادة اإلعمار إلى الحد الذي يسعى فيه النظام إلى إعادة بناء البالد، فإن أولويته تتمث
تعزيز قوة حكمه. وهذا يعني أنه سيرغب بالسيطرة على أي تمويل خارجي وسيصوغ العودة النهائية 

 10 رقم على سبيل المثال، قدم القانون 31ى مجموعة من اإلجراءات القانونية لتحقيق ذلك.للمهجرين. وقد تبنّ 
ادة إعمار البالد، وكذلك لمعالجة مشكلة السكن العشوائي، الذي استجابة للحاجة إلع 2018 أبريلفي نيسان/

  32% من جميع المنازل).40و 30كان موجوداً قبل الحرب (بين 

إال أن منظمات حقوق اإلنسان الدولية عبرت عن مخاوف جدية فيما يتعلق بذلك القانون، مدعية أنه يقونن 
يسمح  10 رقم قانونية أو دفع التعويضات. القانوناستمالك ومصادرة الممتلكات دون اتباع اإلجراءات ال

المجالس المحلية مسؤولة عن إدارة  وجعل 33،بإقامة مناطق تنموية بموجب مرسوم في جميع أنحاء سورية

 
 
 .2019ها مجموعة األزمات عن بُعد باستخدام تطبيق الرسائل، تشرين األول/أكتوبر مقابلة أجرت 25
انظر "الحكومة تسعى إلعادة إطالق لجنة إعادة اإلعمار"، مرجع سابق. عالوة على ذلك، شرح أحد التكنوقراط  26

مليون دوالر) في  123مليار ليرة سورية (نحو  80العاملين في الحكومة أنه في حين أن وزارته كانت قد خصصت 
موازنتها لترحيل األبنية المدمرة واألنقاض من المدن والبلدات، "ال أحد في الوزارة يعرف أين أنفقت تلك األموال". 

 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تشرين األول/أكتوبر 
ً إلى سعر 115مليار ليرة سورية ( 50تراوحت مخصصاتها حول  27 الصرف الرسمي الثابت)  مليون دوالر استنادا

ً بين عامي   Joseph Daher, “Reconstructing Syria: How the al-Assad regime is. 2018و 2013سنويا
capitalizing on destruction”, in Reconstructing Syria: Risks and Side Effects, Adopt a Revolution, 

December 2018. 
28 , 13 February The Syria Report”, s Progress on Reconstruction PlanSyrian Government Assesse“

، قال رئيس الوزراء عماد خميس إن الحكومة تعمل على 2019. خالل معرض دمشق الدولي في آب/أغسطس .2019
لدولي وضع رؤية اقتصادية لتمهيد الطريق إلعادة اإلعمار كجزء من عملية التنمية الشاملة. "خميس: معرض دمشق ا

. البرنامج الوطني 2019آب/أغسطس  29يمثل رسالة بأن سورية قوية وتتعافى"، وكالة األنباء العربية السورية، 
التنموي لسورية ما بعد الحرب أطلقه رئيس الوزراء عماد خميس. وهو يجمع طيفاً واسعاً من الخبراء، ورجال األعمال 

تشرين األول/أكتوبر  25الرؤية، واألهداف والسياسات"، بتاريخ والشخصيات الحكومية. تقريره األخير، بعنوان "
، لم ينشر للجمهور. وهو يحدد خمسة محاور رئيسية: "بناء المؤسسات وتعزيز النزاهة؛ وإعادة بناء وتحديث 2018

 الحوار الوطني". البنية التحتية؛ والنمو االقتصادي والتنمية، والتنمية البشرية (االجتماعية، والتعليمية والثقافية)؛ و
. مسؤول حكومي قال: "رئيس الوزراء والوزراء 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، جنيف، حزيران/يونيو  29

يتحدثون دائماً عن إعادة اإلعمار دون تقديم جدول زمني واضح أو موازنة. إنهم يطلقون تصريحات صحفية ووعوداً 
  .2019ية واضحة. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تشرين األول/أكتوبر كبيرة، لكنهم ال يقدمون خططاً ودراسات تقن

وقال: "ال تمتلك دمشق القدرة وال تستطيع تحديد ماهية المشكلة. إنهم في ورطة عميقة بالطبع. ما زالوا يعيشون على  30
لتأمين مصالحها". مقابلة افتراضات ما قبل الصراع حول قوة الدولة وسلطتها، ولذلك يعتقدون أنها تستطيع المقاومة 

 .2019أجرتها مجموعة األزمات، بيروت، أيار/مايو 
اإلطار القانوني الناظم إلعادة اإلعمار معقد للغاية بسبب تقاطع القوانين اإلدارية، واالقتصادية، والعمرانية وقوانين  31

 الملكية، القديم منها والجديد. 
32 -www.syria.law/index.php/newyrian Law Journal, S”, The New Urban Renewal Law in Syria“

urban-renewal-law-syria/, 14 May 2018. 
ن (ليستا جزءاً ، الذي سمح للحكومة بتحديد منطقتين غير رسميتي2012لعام  66امتداداً للمرسوم  10يعد القانون رقم  33

، انظر مجلس الشعب 66من أي عملية تخطيط) في دمشق (في منطقة المزة) كمناطق تطوير. لمراجعة نص المرسوم 
، 10جعة نص القانون رقم . ولمراhttp://parliament.gov.sy/laws/Decree/2012/m_66_2012.htmlالسوري، 



   سبل الخروج من المأزق األوروبي في إعادة إعمار سورية

 6الصفحة  2019 نوفمبر/تشرين الثاني 25، 209تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

 
 
 
 

 

لقد  34مشاريع البناء في هذه المناطق، بما في ذلك من خالل تأسيس شراكات بين القطاعين الخاص والعام.
والتي ستعيق المالكين  10لى سلسلة من العقبات التي وضعها القانون رقم ن رايتس ووتش إاأشارت هيوم

خبير  35عملياً من استعادة ممتلكاتهم. وهذا سيخلق عقبة كبيرة أمام المهجرين الراغبين بالعودة إلى بيوتهم.
أجندة والتشريعات ذات الصلة به كذلك لفرض  10تنموي يعمل في دمشق قال إن النظام يستخدم القانون رقم 

  :2011سياسية لمنع تكرار ما حدث في العام 

لسورية ما بعد الحرب الذي وضعته الحكومة يشير إلى اعتزامها استخدام التنموي البرنامج الوطني 
التخطيط العمراني وإعادة اإلعمار لتحديد وفرض السيطرة االجتماعية. فالنخب الحكومية الجديدة التي 

اجة لتوفير الظروف التي من شأنها أن تمنع التالحم االجتماعي الذي وضعت التقرير استنتجت أنها بح
   36، بصرف النظر عن الوقت الذي يستغرقه ذلك.2011ن من حدوث مظاهرات العام مكّ 

رغم المصاعب المالية واالقتصادية التي يواجهها النظام، فهو غير ميال لتقديم أي تنازالت أو دفع أي ثمن 
ل إعادة اإلعمار. لقد أوضح بجالء أنه ال يريد الدعم الغربي المشروط، بل يريد سياسي حقيقي مقابل أموا

 NTVاألسد نفسه قال للقناة الروسية  37فقط الحصول على األموال واالستثمارات ممن يعتبرها بلدان صديقة.
أتوا بالمال : "لن نسمح لهم [الغرب] أن يكونوا جزءاً منها [إعادة اإلعمار]، سواء 2018في حزيران/يونيو 

في هذه المرحلة، يبدو  38؛ نحن لسنا بحاجة للغرب".شيء كان أو ال، وسواء قدموا قرضاً، أو منحة، أو أي
أن النظام يراهن على اجتذاب االستثمارات المحلية واألجنبية من الدول غير الغربية، خصوصاً من خالل 

الحصول على عقود  يمكنها، 10القانون رقم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي إذا أضيفت إلى 
   39تطوير عقاري مربحة لمشاريع ضخمة مثل ماروتا سيتي على أطراف دمشق.

 
 

. وحده وزير اإلدارة المحلية والبيئة يستطيع اقتراح www.sana.sy/?p=733959انظر وكالة األنباء العربية السورية، 
على السلطات  مرسوم يؤسس منطقة تطوير. وخالل أسبوع واحد من مصادقة مجلس الشعب على المرسوم، يتوجب

يوماً،  45اإلدارية المحلية طلب قائمة بأسماء مالكي الممتلكات المحلية من السجل العقاري، الذي ينبغي عليه الرد خالل 
ونشر تلك القائمة في جريدة محلية واحدة على األقل. المالكون الذين ال تظهر ممتلكاتهم في القائمة ينبغي أن يقدموا 

يوماً إذا أرادوا االحتفاظ بها. وإذا كان المالك غائباً، يمكن ألقاربه حتى الدرجة الرابعة  30ل وثائق تثبت ملكيتهم خال
أو بموجب وكالة رسمية القيام بذلك نيابة عن المالك. أما األشخاص غير القادرين على إثبات ملكيتهم فلن يتلقوا تعويضاً 

ما األشخاص الذين تظهر أسماؤهم على القائمة أو يتمكنون من وسيتم نقل ملكياتهم إلى السلطات المحلية أو الوطنية. أ
إثبات ملكيتهم فسيتلقون حصص ملكية في منطقة التطوير وسيكون لهم الحق بطلب التعويض المالي والسكن البديل. 

صلة  على أنه، في حال عدم وجود الوثائق القانونية، يتوجب على المالكين تقديم معلومات ذات 10ينص القانون رقم 
في  10تتعلق بملكيتهم، مثل الموقع، والحدود، ونوع الملكية، والدعاوى القانونية السابقة، الخ. تم تعديل القانون رقم 

يوماً إلى  30، الذي يمدد الفترة التي يستطيع خاللها السكان إثبات ملكيتهم من 42بالقانون  2018تشرين الثاني/نوفمبر 
، انظر وكالة األنباء العربية 42عالجة الدعاوى والحكم فيها. لمراجعة نص القانون سنة ويشكل لجنة قضائية خاصة لم

   www.sana.sy/?p=842393السورية، 
مع يضع كل صالحيات اتخاذ القرار فيما يتعلق بخطط التطوير في يد المجالس المحلية، انسجاماً  10القانون رقم  34

). وتقع الشراكات مع القطاع الخاص 19(قانون اإلدارة المحلية والمرسوم التشريعي  2015قانون الالمركزية لعام 
. "الرئيس األسد يصدر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وكالة األنباء 2016لعام  5تحت القانون رقم 
 .2016كانون الثاني/يناير  10العربية السورية، 

وتشمل هذه العوائق الخوف من االعتقال العشوائي إذا عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، ومتطلب حصولهم  35
 Q&A: Syria’s New“على موافقة أمنية قبل أن يتمكنوا من تقديم المطالبة، وصعوبة تقديم دليل على الملكية. 

Property Law”, Human Rights Watch, 29 May 2018. Sara Kayyali سارة كيالي، الباحثة المتخصصة في .
والتشريعات المرتبطة به "غامضة  10الشؤون السورية في هيومان رايتس ووتش قالت إضافة إلى ذلك فإن القانون رقم 

ب جداً، وبالتالي فإنه يتيح جميع أشكال إساءة االستخدام، خصوصاً إذا أخذت في االعتبار األجهزة المختلفة التي يتوج
 .2019نيسان/أبريل  17عليك التعامل معها". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، 

ً 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بيروت، تموز/يوليو  36 “ :The reconstruction of Syria. انظر أيضا
Socially Just Re-integration and Peace Building or Regime Re-consolidation?”, Friedrich Ebert 

Stiftung, December 2018. 
وزير الخارجية السوري قال: "نرحب بأي مساعدة في إعادة اإلعمار من تلك الدول التي لم تكن جزءاً من العدوان  37

على سورية وتلك التي وقفت بوضوح وصراحة ضد اإلرهاب. إال أن األولوية ألصدقائنا الذين وقفوا معنا في حربنا 
النسبة للبلدان التي تقدم المساعدة المشروطة وحسب أو تستمر بدعم اإلرهاب، فإنها غير مدعوة وال ضد اإلرهاب. أما ب

، 2018أيلول/سبتمبر  27مرحب بمساعدتها". تصريح لوزير الخارجية السوري في الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
 .https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/73/sy_en.pdfعلى الموقع 

 "الحكومة السورية تقيّم التقدم المحرز في خطة إعادة اإلعمار"، مرجع سابق. 38
ة من قبل البرنامج الوطني رئيس الوزراء السوري عماد خميس قال إن الموارد المالية للبرامج والمشاريع المقترح 39

التنموي لسورية ما بعد الحرب ستأتي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والقروض من المصارف المحلية، 
ً للبرنامج الوطني التنموي  ً مفتوحا إضافة إلى االستثمارات المحلية واألجنبية. "رئيس الوزراء خميس يرأس نقاشا

، هو 2012. مشروع ماروتا سيتي لعام 2019شباط/فبراير  9ة األنباء العربية السورية، لسورية ما بعد الحرب"، وكال
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لكن العقوبات الغربية تقف في طريق االستثمارات الكبيرة غير المشروطة، بما في ذلك من مصادر غير 
ة خارج األراضي ميركيالعقوبات األة والتهديد بتطبيق بعض ميركيغربية (بسبب الضغوط الدبلوماسية األ

  ة، بشكل خاص). أحد مستشاري النظام قال:ميركياأل

النظام غير مهتم بأموال إعادة اإلعمار الغربية. إنه ال يعتزم السماح للغرب باستخدام إعادة اإلعمار 
ء ستتم كوسيلة إلضعاف قبضته السياسية. المزاج العام هو: ال حاجة ألموال إعادة اإلعمار؛ وكل شي

ا في إعادة إعمار ننإعادة بنائه ذاتياً. ينبغي أن تنسوا إعادة اإلعمار كما يراها الغرب. أصدقاؤنا سيساعدو
   40سورية وسيحقق هذا منفعة مشتركة. ولذلك فإن الشيء الوحيد الذي نريده من الغرب هو رفع العقوبات.

ت العقوبات الدولية مسؤولية األزمة لقد اتهمت دمشق الغرب بشكل متكرر بـ "محاصرة" سورية، وحمل
لفعله لدفع الدول الغربية لتخفيف الضغط االقتصادي.  ةمستعد يوضح ما هتلم  الكنه 41المالية واالقتصادية.

لقد قال األسد إنه لن يسمح "للبلدان المعادية بأن تحقق من خالل السياسة األهداف التي لم تتمكن من تحقيقها 
ً في دمشق حول مستشا 42من خالل الحرب". ً واضحا ر غير رسمي للنظام قال: "ال أعتقد أن هناك تفكيرا

كيفية التوصل إلى رفع العقوبات. إنهم غير قادرين على تقديم أي شيء منطقي من حيث االنخراط مع 
، تتوقع دمشق بعض افقة على تشكيل اللجنة الدستوريةأنه مقابل الموإلى دبلوماسي أوروبي أشار  43الغرب".

  44كاسب االقتصادية على شكل رفع جزئي للعقوبات.الم

   وإعادة تأهيل النظام –موسكو: بحثاً عن دعم إعادة اإلعمار   ج.

تعتبر موسكو أن الحرب انتهت وأن الوقت قد حان إلعادة اإلعمار. ومن وجهة نظرها فإن األسد قد انتصر،  
موسكو نفسها (وبشكل غير مقنع) على أنها وشمال شرق سورية. تقدم  إدلبوإن لم يستعد السيطرة بعد على 

فوق ما يجري من صراعات وقد بدأت بدعوة جميع الالعبين ألن يكونوا براغماتيين؛ بمعنى أنه يتعين عليهم 
دعم إعادة اإلعمار بوصفها محورية الستقرار سورية المستقبلي، ولعودة الالجئين وتحاشي تدفقات جديدة 

دبلوماسي روسي قال: "نحن بحاجة إلعادة اإلعمار كي تعود  45جميعاً.ها نوهي مصلحة يتشاطرو – هممن
  46سورية دولة حية مرة أخرى، دولة تعود إلى مسارها. ال نريدها من أجل بشار، بل نريدها من أجل سورية".

 من الناحية الفعلية، لم تجد أية أموال إعادة إعمار كبيرة طريقها إلى سورية حتى اآلن، وال حتى من روسيا
ً إلى  إيران. أحد الخبراء التكنوقراطأو  في الحكومة السورية قال: "تقدم الحكومة السورية الوعود استنادا

الخبرة التقنية اإليرانية والروسية والمنح والقروض المالية. لكن حتى اليوم، فإن هذين البلدين لم يقدما شيئاً 
الوقت الذي تقدم فيه روسيا وإيران بعض الدعم وفي  47إلزالة األنقاض وإعادة إعمار المناطق المدمرة".

المالي لسورية، فإنهما تواجهان صعوبات اقتصادية داخلية تحد من قدرتهما على المساعدة، حتى على 
دبلوماسي روسي قال: "نحن نشارك في إعادة اإلعمار، ونركز على  48افتراض أنهما مستعدتان لفعل ذلك.
المستشفيات، وخطوط الطاقة، والجسور وغيرها من البنية التحتية الحيوية، المجاالت الحيوية مثل الكهرباء، و

   49لكن مواردنا محدودة، وليست كموارد الواليات المتحدة أو أوروبا".

يبدو أن إيران وروسيا مهتمتان أكثر بقيام النظام بتعويضهما على دعمهما العسكري من خالل عقود مربحة. 
ً أخرى تعرض  وفي حين أن بعض هذه العقود قد تسهم في إعادة إعمار البنية التحتية األساسية، فإن عقودا

 
 

. 10والقانون رقم  66أكبر مشروع تطوير عقاري لألبنية الفاخرة ومراكز التسوق في سورية أقر بموجب المرسوم 
. لتنفيذ هذا المشروع، أجبرت الحكومة اآلالف من سكان http://marotacity.syانظر الموقع الرسمي لماروتا سيتي: 

 .Daher, “Reconstructing Syria”, op. citالمنطقة على المغادرة، بتعويض أو بدونه. انظر 
 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، جنيف، حزيران/يونيو  40
س المحلية، "الرئيس األسد: الحرب كانت بيننا نحن السوريين انظر خطاب األسد المتلفز في دمشق أمام رؤساء المجال 41

 ، وكالة األنباء العربية السورية. 2019شباط/فبراير  17وبين اإلرهاب حصراً"، 
 المرجع السابق. 42
 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، جنيف، حزيران/يونيو  43
 .2019شرين األول/أكتوبر مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي أوروبي، ت 44
. خبير روسي في العالقات الدولية علق 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي روسي، نيسان/أبريل  45

قائال: "ثمة فهم مشترك في موسكو بأن التنمية واألمن مرتبطان في سورية. وتفهم روسيا المخاطرة طويلة األمد لعدم 
 .  2019ب التنموي". مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، موسكو، حزيران/يونيو القيام بما يكفي على الجان

 . 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي روسي، نيسان/أبريل  46
 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تشرين األول/أكتوبر  47
طوط ائتمان، بشكل أساسي لواردتها من الوقود، لكن لقد قدمت روسيا بعض المساعدة لسورية، كما وفرت إيران خ 48

 ,”Russia and Iran: Economic Influence in Syria“من الصعب الحصول على بيانات دقيقة بذلك. انظر 
Chatham House, March 2019. 

 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، أيار/مايو  49
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ً حصرية الستغالل الموارد الطبيعية. ً وضع  50حقوقا ومن خالل هذه العقود، تعتزم روسيا وإيران أيضا
ملية نفسيهما بصفتهما المستفيدتين الرئيسيتين إذا بدأت استثمارات أجنبية كبيرة بالتدفق إلى سورية وانطلقت ع

ً محبطاً، ألن بعض العقود ما تزال دون تنفيذ بسبب عدم تـأمين النظام  51إعادة اإلعمار. وقد كان هذا أمرا
لألموال الضرورية. على سبيل المثال، ورغم توقيع مذكرات تفاهم مع دمشق إلعادة تأهيل قطاع الكهرباء 

، فإن طهران وموسكو انسحبتا في غياب ، على التوالي2018وكانون الثاني/نوفمبر  2017في أيلول/سبتمبر 
   52التمويل لدى النظام.

لقد بحثت موسكو عن مصادر تمويل بديلة، خصوصاً دون شروط. ففي فعلها ذلك، تريد تقليص التزاماتها 
المالية الخاصة، وتشجيع عملية تطبيع من شأنها أن تعيد الشرعية للنظام، وتمهد الطريق النسحابها العسكري 

 53قد أن النظام عاد إلى اإلمساك بزمام األمور، والتي ستشكل جميعها انتصاراً دبلوماسياً لموسكو.حالما تعت
ً للخبراء الروس في الشأن  وتبدو راغبة على نحو خاص في إشراك دول الخليج، التي يأتي تمويلها، طبقا

ً على منطق هو عكس المقاربة األوروبية القاضية بتحقيق التسو ية السياسية أوالً ومن ثم السوري، "معتمدا
   54احتمال االستثمار الحقاً".

ولتحقيق ذلك، ضغطت موسكو لتحويل خطوات اإلمارات العربية المتحدة والبحرين األولى نحو التطبيع إلى 
عملية أوسع إلعادة االنخراط العربي مع سورية. وقد حاولت االستفادة من شعور بعض الدول العربية بأن 

بتعاد عن النظام سيمنعها من المشاركة في تسوية سياسية مستقبلية، ما سيؤدي إلى ترك االستمرار في اال

 
 
الخطوط الحديدية بين الالذقية ودمشق وحمص ودمشق، ووقعت  لقد بنت روسيا محطات طاقة جديدة إضافة إلى 50

لتقديم المساعدات التقنية والمالية الروسية إلعادة بناء قطاع الطاقة  2018عقوداً، أحدها على سبيل المثال في مطلع العام 
 Ruslan Mamedov andالسوري، انظر  –السوري والبنية التحتية للنقل. لمراجعة لمحة عامة عن التعاون الروسي 

Tatyana Shmeleva, “Post-War Rebuilding of Syria: Russia’s Perspective” in Squaring the Circle: 
Russian and European views on Syrian Reconstruction, Russian International Affairs Council, May 

تنافس متزايد بين روسيا وإيران. وقد تمتعت دمشق بتعاون  . وأدى االندفاع للوصول إلى الموارد الطبيعية إلى.2019
. أدى هذا إلى شعور متزايد باإلحباط في إيران، ، مرجع سابق”Russia and Iran“متميز مع روسيا حتى اآلن. انظر 

يون التي استثمرت بشكل رئيسي في القطاع العقاري والسياحة الدينية. مسؤول إيراني سابق قال: "ال يحصل اإليران
على عائدات اقتصادية من استثماراتهم في سورية والعراق. تتكون شبكة األعمال بين إيران وسورية من خمسة أشخاص 
فقط. السوريون مرتبطون باألردن والسعودية ومصر؛ وليس هناك مكان إليران. نستطيع أن نبني محطة طاقة، لكن ما 

ا السياسي ومكاسبنا االقتصادية". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، النفوذ الذي يحققه لنا ذلك؟ ثمة انفصال بين نفوذن
 Russian Company to Invest Millions in“. انظر على سبيل المثال، 2019طهران، كانون الثاني/يناير 

Phosphate Washing Plant”, The Syria Report, 31 July 2018. :خبير روسي في شؤون الشرق األوسط قال .
هو كيفية استعادة األموال من هذه العملية. لم تحصل روسيا على  –وما تتم مناقشته اآلن  –ة الرئيسية لروسيا "المهم

شيء اقتصادي من سورية. العراق مثير لالهتمام أكثر من سورية بالنسبة لقطاع األعمال الروسي. ال تتجاوز استثمارات 
ر، والتجارة االقتصادية بيننا وبينهم ال تذكر. العراق قصة الشركات الروسية في سورية أكثر من نصف مليار دوال

أخرى". مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع رسالن ماميدوف، منسق برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
 .  2019مجلس الشؤون الخارجية الروسية، حزيران/يونيو 

بناء وتحديث ميناء طرطوس، الذي كان في وضع سيء جداً على رسالن ماميدوف قال: "وقعت روسيا اتفاقاً إلعادة  51
مدى عقود. ستستثمر شركة ستروي ترانس غاز نصف مليار دوالر هناك. والشركة أصالً خاضعة للعقوبات األميركية، 

جموعة األزمات، وبالتالي فإنها ال تكترث. حالما تنطلق إعادة اإلعمار، ستبدأ السلع بالتدفق عبر الميناء". مقابلة أجرتها م
  .2019حزيران/يونيو 

52 ”Russia and Iran“.مرجع سابق ، 
، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف: "لقد 2018كانون األول/ديسمبر  28في مؤتمر صحفي عقد في  53

والكهرباء، ساعدت روسيا أصالً الحكومة السورية على توفير ظروف معيشية طبيعية، بما في ذلك ضمان إمدادات المياه 
والتعليم لألطفال، والخدمات الطبية في المراكز السكنية، حيث عاد عشرات آالف الالجئين ويستمرون في العودة". 

“Lavrov blasts West’s refusal to participate in Syria’s reconstruction”, TASS, 28 December 2018. .
قتصادية والدبلوماسية في سورية على الموقع: وزارة الدفاع الروسية تنشر بيانات بجهودها اال

https://syria.mil.ru/en/index/syria.htm. 
54 ”War Rebuilding of Syria-Post“.مرجع سابق ، 
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وإذا لم تكن قد حققت تقدماً كبيراً في هذا  55الميدان إليران وتركيا، وحرمانها من الفوائد التجارية المستقبلية.
  56ة.ركيميالمجال، فإن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى الضغوط والعقوبات الدبلوماسية األ

إال أن موسكو ال تراهن على  57العبون آخرون مثل الصين عبروا أيضاً عن اهتمامهم بإعادة إعمار سورية.
بكين أيضاً. تقييمها ينطلق من أن انخراط بكين في سورية من شأنه فقط أن يعقد عالقات الصين مع الواليات 

ستثمار في سورية في الوقت الذين حصلت المتحدة، وأن الشركات الصينية لن تكون راغبة بالمخاطرة باال
   58فيه روسيا وإيران أصالً على حقوق رئيسية بالوصول إلى الموارد الطبيعية كالنفط، والغاز والفوسفات.

الالعبون األكثر قدرة على توفير الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية الرئيسية هم االتحاد األوروبي والدول 
و ترى أن الشروط األوروبية غير ضرورية وتحدث أثراً عكسياً. دبلوماسي روسي األعضاء فيه، لكن موسك

ً عكسياً. نحن  قال: "مقاربتنا الرئيسية إلعادة اإلعمار هي أنه ال ينبغي مقاطعة الحكومة. سيحدث ذلك أثرا
بغي أن تتوقف ألوروبا إنها ين نقولبشكل خاص،  59ين أن يقبلوا بالواقع".ميركينقول للعرب، ولألوربيين واأل

عن التمسك بالوهم القائل بأن اللعب بورقة إعادة اإلعمار يمكن أن يحدث تغيير النظام الذي فشلت الحرب 
  في إحداثه.

في مواجهة الموقف األوروبي الذي يربط احتمال تمويل إعادة اإلعمار بتحقيق تقدم حقيقي في عملية االنتقال 
لبنية التحتية يعد شرطاً ضرورياً لعودة الالجئين من أوروبا والشرق السياسي، تجادل موسكو بأن إعادة بناء ا

ً بتحقيق  60األوسط. وتتهم موسكو أوروبا "بتسييس قضية إعادة اإلعمار" وذلك بجعل التمويل مشروطا

 
 
لمراجعة تعبير عن هذه المشاعر، انظر تعليقات وزير الخارجية اإلماراتي إضافة إلى تعليقات الفروف: "عبد هللا  55

ً لـ 2019آذار/مارس  7ربي عن سورية غير مقبول"، وكالة أنباء اإلمارات، بن زايد: غياب الدور الع  The. طبقا
Syria Report فإن شخصيات قوية في دمشق "تمكنت من االستمرار بالسفر إلى اإلمارات، واالحتفاظ بحسابات ،

استؤنف إصدار تأشيرات مصرفية وإدارة أعمالها" طوال الحرب. ومنذ إعادة افتتاح السفارة اإلماراتية في دمشق، 
 Business Event Boosts Syrian Regime Ties with UAE”, The Syria Report, 22“الدخول لرجال األعمال. 

January 2019.  
دبلوماسي أوروبي قال: "لقد جعلت الواليات المتحدة اإلمارات تفهم أن مزيداً من الخطوات نحو تطبيع العالقات مع  56

. 2019رات أخرى ستشكل أمراً غير مرحب به". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، آذار/مارس سورية أو أي استثما
مسؤول أميركي قال إن الواليات المتحدة ضغطت على دول الخليج ودول أخرى كي ال تعيد انخراطها مع النظام. 

ذ". مقابلة أجرتها مجموعة "أخبرناهم: ال تغريكم فكرة أنه سيكون لكم حضور هناك وأنكم ستبدؤون بممارسة النفو
، حذرت السفارة األميركية في سورية (التي تعمل 2019آب/أغسطس  27. في 2019األزمات، واشنطن، نيسان/أبريل 

من خارج سورية) رجال األعمال اإلقليميين من المشاركة في معرض دمشق الدولي، قائلة إن "أي شخص يقيم عالقات 
ين به يعرض نفسه الحتمال فرض عقوبات أميركية". تغريدة للسفارة األميركية في تجارية مع نظام األسد أو المرتبط

. لم تُتبع اإلمارات قرارها في كانون 2019آب/أغسطس  27قبل الظهر،  USEmbassySyria, ،9:47@سورية، 
الواليات  بإعادة فتح سفارتها في دمشق بخطوات رئيسية أخرى نحو التطبيع خشية إثارة غضب 2018األول/ديسمبر 

المتحدة. مسؤول إماراتي رفيع شرح قائالً: "موقفنا ليس التصالح بالتحديد. نحن منفتحون على تقديم المساعدات اإلنسانية 
في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة طالما أنها ال تمر عبر النظام؛ يمكن أن تمر عبر روسيا، على سبيل المثال. أي 

بغي أن تكون التفاصيل سليمة. لكننا نشعر بإثارة كبيرة، على سبيل المثال، إزاء احتمال تقديم جهة ما عدا اإليرانيين. ين
. كما ترتبط مبادرات 2018المساعدة في نزع األلغام". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، أبو ظبي، تشرين الثاني/نوفمبر 

وروبي. دبلوماسي روسي قال: "نحاول إقناع البلدان موسكو حيال دول الخليج باآلمال التي تعلقها روسيا على تعاون أ
العربية بالسماح لسورية بالعودة إلى الجامعة العربية، ألنه إذا قبل العرب بذلك، فلماذا ال يقبل األوروبيون [بتطبيع 

أجرتها  العالقات مع دمشق]؟ حتى اآلن، لم نتمكن من إقناع العرب باستعادة عالقاتهم بشكل كامل مع سورية". مقابلة
 .2019مجموعة األزمات، نيسان/أبريل 

“The Syria Report, 16 ”, Chinese Interest in Real Estate and Construction Sectors Growsانظر  57
October 2019. 

دبلوماسي روسي قال: "لدى الصين قضايا كبيرة يتعين عليها تسويتها مع الواليات المتحدة. ال تشكل سورية أولوية  58
. يبدو أن الحيطة هي كلمة السر الصينية. في حين أن 2019بالنسبة لهم". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، أيار/مايو 

، استضافت بكين 2017الحكومة أعلنت عن عدة استثمارات، فإن أياً منها لم يترجم إلى فعل ملموس. في تموز/يوليو 
ً بقيمة أول معرض تجاري حول إعادة إعمار سورية، وأعلنت خ مليار دوالر على شكل استثمارات صينية  2ططا

 China extends helping hands to rebuild Syria”, China Daily, 10“لتأسيس حدائق صناعية في سورية. 
February 2018. 

 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي روسي، نيسان/أبريل  59
سكو لفكرة في أوروبا مفادها أنه بالنظر إلى أن األزمة السورية انتهت، ينبغي ، روجت مو2018منذ أواسط العام  60

 Putin urges Europe to help rebuild Syria so refugees“أن يعود الالجئون، لكن غياب البنية التحتية يمنعهم. 
can return”, The Guardian, 18 August 2018. في عودة الالجئين وسيلة . محلل روسي علق قائالً بأن روسيا ترى

لتحقيق االستقرار في سورية، ليس فقط ألنها ستشجع الدول الغربية على االستثمار في إعادة اإلعمار، بل أيضاً ألنها 
ستساعد في إعادة إطالق االقتصاد وتوفير القوى البشرية المحتملة للقوات المسلحة السورية، التي تهدف روسيا إلى 

 .2019أجرتها مجموعة األزمات، تموز/يوليو  إعادة بنائها. مقابلة
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رفاه الشعب السوري وقدرة الالجئين على في مكاسب سياسية، في حين أن الحصيلة تؤثر بشكل رئيسي 
لقت روسيا عدة مبادرات لتيسير عودة الالجئين، حيث كانت تنظم العملية وتحصل على وقد أط 61العودة.

لكن جهودها فشلت في اإلقناع، بشكل رئيسي بسبب غياب ضمانات أمن  62التطمينات األمنية من النظام.
   63لضغط على النظام لتقديم هذه الضمانات.لوسالمة ذات مصداقية، وعدم استعداد روسيا 

اق، اعتمدت موسكو على الحجة القائلة بأن إعادة اإلعمار عملية مرغوبة، لكن ليست ال غنى في هذا السي
  :قال دوفيعنها لتحقيق مصالحها في سورية. الخبير الروسي لشؤون الشرق األوسط رسالن مام

موسكو ليست بحاجة إلقناع أحد. هذا هو الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه األوروبيون، والسوريون أيضاً. 
يمكن لروسيا أن تقرر عدم القيام بشيء، وتجميد الوضع، ودعم سورية في الحد األدنى، وسينجح ذلك. 
حتى لو تنامى االستياء في أوساط الموالين، فإنهم لن يكونوا قادرين على إسقاط الحكومة. مصالح روسيا 

   64في سورية آمنة عملياً.

ج إلقناع روسيا، وليس العكس. في حين أن موسكو بعبارة أخرى، تعتقد موسكو أن أوروبا هي التي تحتا
، فإنها تتوقع شرك شرائح أوسعتقول إنها تشاطر األوروبيين وجهة نظرهم بأن الحكم في سورية ينبغي أن ي

وتدعي أن هذا سيوفر  65م التمويل إلعادة اإلعمار.يمن أوروبا تقديم الحوافز أوالً، مثل رفع العقوبات وتقد
  التي تمكنها من فعل شيء في سورية. وقال الخبير: لروسيا بعض األدوات

وروبي يمكن بأن االتحاد األ –المقاربة الرسمية لالتحاد األوروبي في سورية تستند إلى تفكير رغبوي 
أن يقدم الدعم إلعادة اإلعمار بالتزامن مع عملية انتقالية سياسية ذات مصداقية. لكن السؤال في موسكو 
 

 
61 Reuters, 18 May ”, s Putin says Europe should leave politics out of Syria reconstruction’Russia“

. وزير الخارجية الفروف قال: "أعتقد أن رفض الغرب في هذه المرحلة القيام بالشيء نفسه ومساعدة السوريين .2018
ء ظروف الحياة الطبيعية في سائر أنحاء البالد، األمر الذي سيمكن الالجئين من العودة بهدوء وثقة، يحدث على إعادة بنا

 Lavrov blasts West’s refusal to“ أثراً عكسياً ويتعارض مع أعراف القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان". 
participate in Syria’s reconstruction”, TASS, 28 December 2018. 

مليون شخص"، باإلشارة إلى  1.5، قال بوتين إن "سورية بات بإمكانها اليوم أن تستوعب 2019في شباط/فبراير  62
الالجئين العائدين، وأن الحكومة [السورية] قدمت ضمانات أكيدة بعدم اتباع مقاربة تمييزية حيال جميع أولئك الراغبين 

 14بة على أسئلة الصحفيين بعد اجتماع لرؤساء روسيا، وإيران وتركيا"، بالعودة إلى وطنهم". "بيان صحفي وأجو
، مرجع سابق. وقد أطلق المسؤولون الروس عدة مبادرات مصممة لتيسير عودة الالجئين، مثل 2019شباط/فبراير 

كن لالجئين من أجل الروسية لتنسيق عودة الالجئين وبناء مركز الستقبال، وتوزيع وتوفير الس –تأسيس اللجنة اللبنانية 
"مراقبة عودة جميع النازحين مؤقتاً والالجئين السوريين من الدول األجنبية إلى أماكن سكنهم الدائمة" في سورية. بيان 

 Russian and Syrian authorities set up centre“. انظر أيضاً، 2018تموز/يوليو  18صحفي لوزير الدفاع الروسي، 
for refugees returning to Syria”, Reuters, 18 July 2018. لقد شكك المسؤولون األوروبيون بالطبيعة الطوعية .

لحاالت العودة حتى اآلن من بلدان مثل لبنان، حيث يواجه الالجئون ضغوطاً رسمية وشعبية كبيرة للعودة. مقابالت 
. وقدمت موسكو 2018ألول/ديسمبر كانون ا –أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أوروبيين، تشرين األول/أكتوبر 

، التي تقول بأنها تحدد نوع البنية التحتية الالزمة 2018"خطة لعودة الالجئين" للحكومات األوروبية في أواسط العام 
في كل موقع محدد سيعود إليه الالجئون. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، كانون األول/ديسمبر 

2018. 
اإلقليمي الرابع لتصورات ونوايا الالجئين السوريين حيال العودة إلى سورية"، مفوضية األمم المتحدة السامية "المسح  63

. محلل روسي قال: "روسيا ترى مشاكل في سلوك الحكومة السورية: أي أنها ال 2018لشؤون الالجئين، تموز/يوليو 
لالجئين الذين يتقدمون بطلب العودة من لبنان؛ وأنها تستمر في تفي بالتزاماتها؛ وأنها ترفض منح الموافقات للعديد من ا

سجن األشخاص عشوائياً. لم تنفذ الوعود العلنية التي قطعها الرئيس األسد للعائدين. وقد ذّكرت روسيا الحكومة بهذه 
. عالوة 2019و الوعود، لكن النتائج كانت ضئيلة إن لم تكن معدومة". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تموز/يولي

على ذلك، قال محلل روسي للعالقات الدولية: "ال أعتقد أن الجميع هنا يوافقون بشكل كامل على فهم الحكومة السورية 
للوضع. إال أن الحكومة السورية ليست تابعة لموسكو. لديها أولوياتها. وممارسة النفوذ واإلمالء أمران مختلفان تماماً". 

، أعلن النظام 2018. في تشرين األول/أكتوبر 2019جموعة األزمات، موسكو، حزيران/يونيو مقابلة هاتفية أجرتها م
 Syria offers amnesty to deserters and draft“عفواً مؤقتاً عن الذكور الذين كانوا قد تخلفوا عن الخدمة العسكرية. 

dodgers”, Reuters, 9 October 2018.تي صدرت عن دمشق فيما يتعلق بالقضايا . مسؤول أممي قال: "اإلعالنات ال
األمنية (اإلعفاءات العسكرية، والعفو العام)، إيجابية، لكنها تبقى غير واضحة بالنسبة للعديد من السوريين. آخرون 
يتشككون فيها. ثمة حاجة للمزيد من الوضوح والمزيد من المعلومات حول ما إذا كانت هذه اإلجراءات تنفذ وكيفية 

 . 2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تشرين األول/أكتوبر  تنفيذها".
. وأضاف إن المصلحة الرئيسية لروسيا تكمن في البحر 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، حزيران/يونيو  64

 األبيض المتوسط، وقد حصلت عليها: "يمكن لروسيا أن تكون هناك لعقود". 
لتشكيل اللجنة الدستورية أوضحت فهمها للحاجة لإلصالح: "من الواضح أنه دبلوماسي روسي قال إن جهود موسكو  65

إلظهار أن ذلك ليس  –ينبغي خلق سورية جديدة. وينبغي تقديم اللجنة الدستورية على أنها معلم مهم في ذلك المسار 
لبداية". مقابلة أجرتها مجموعة مجرد كالم بل واقع، كشيء تريده روسيا. لقد كان الدفع باتجاه البعد السياسي فكرتنا منذ ا

 .  2019األزمات، نيسان/أبريل 
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ملية االنتقالية ذات المصداقية؟ يمكن لروسيا أن تشرع في الضغط باتجاه إجراء هو دائماً: ما هي الع
إصالحات حقيقية فقط إذا انخرطت أوروبا مع دمشق بشكل شامل. يمكن لالتحاد األوروبي أن يتخذ 
خطوة صغيرة إلظهار جديته والشروع في هذه العملية، أي برفع العقوبات، على األقل جزئياً. أنا ال 

حتى عن أموال إعادة اإلعمار. إذا قدم االتحاد األوروبي ذلك، يمكن لروسيا أن تبدأ بالدفع من أتحدث 
  66أجل إجراء إصالحات حقيقية.

  
   

  

    

 
 
  . 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع رسالن ماميدوف، حزيران/يونيو  66
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III. المأزق األوروبي  

فصاعداً، أوضح االتحاد األوروبي، تقوده في ذلك بريطانيا، وفرنسا وألمانيا (مجموعة  2016منذ العام 
ً بالثالث) أنه سيجعل أي تموي وأن تلك عملية انتقال سياسي في سورية  وجودل إلعادة اإلعمار مشروطا

رى االستثمار في إعادة اإلعمار دون وجود ي وبدأت "تسير بثبات". وكانت دوافعه من شقين: فهالعملية 
ً بالنظر إلى أن ً عكسيا ة ستكافئ، وتعيد الشرعيالعملية  عملية انتقال سياسي حقيقي هدراً، بل سيحدث أثرا

رى في حيازته لمخزون كبير من أموال إعادة يتباع سياسات قمعية وتمييزية. واوترسخ وضع نظام يستمر ب
لتحرك في عملية سياسية من شأنها من أجل ااإلعمار، إضافة إلى العقوبات، أحد أدواته المحدودة جداً للضغط 
ارضة لهذا الخط العام في مؤسسات االتحاد أن تحقق استقراراً دائماً في سورية. وإلى الحد الذي تتشكل فيه مع
تباع تلك السياسة بل بكيفية لعب ورقة إعادة ااألوروبي وبين دوله األعضاء، فهي ال تتعلق بما إذا كان ينبغي 

  اإلعمار.

عقوبات االتحاد األوروبي والواليات المتحدة على سورية، التي نصفها أدناه، تشكل عائقاً إضافياً يمنع تغيير 
بة االتحاد إلعادة اإلعمار، ويسمح في الواقع ألوروبا بالمحافظة على خطها الصارم في عدم المشاركة مقار
ً عن العقوبات المحددة التي تستهدف العمليةفي  . والعقوبات القطاعية على نحو خاص، المختلفة كثيرا

  شخصيات مرتبطة بالنظام، لها آثار مباشرة على االقتصاد السوري. 

 ول لتقديم مساعدات إعادة اإلعمارت الدولية بوصفها العائق األالعقوبا  آ.

مقاربة أوروبا إلى إعادة اإلعمار مرتبطة بسياسات العقوبات التي يفرضها االتحاد األوروبي والواليات 
المتحدة، إن لم تكن معتمدة عليها. وبالنظر إلى أن استنتاجات المجلس األوروبي التي تمنع االتحاد األوروبي 

ً للدول م ن تمويل إعادة اإلعمار دون أن يكون هناك عملية سياسية "جارية بثبات" ليست ملزمة قانونيا
 67األعضاء، فإن عقوبات االتحاد األوروبي هي التي تمنع الشركات األوروبية من االستثمار في سورية.

ة تعزز موقف االتحاد ة على سوريميركيإضافة إلى ذلك، يعتقد المسؤولون األوروبيون أن العقوبات األ
وبالتالي تردع أطراف األوروبي، خصوصاً ألن بعض هذه العقوبات تطبق خارج أراضي الواليات المتحدة 

بالطبع، وكما هو  68رات مالية كبيرة، مثل دول الخليج، عن االستثمار في إعادة إعمار سورية.دثالثة ذات ق
ن تفرض خارج الواليات المتحدة، فإنها قد تحدث أثراً ة األحادية التي يمكن أميركيحال جميع العقوبات األ

  تطورت السياسة األوروبية. ومتى عكسياً على االتحاد األوروبي إذا

 69، تبنى االتحاد األوروبي سلسلة من اإلجراءات التقييدية ضد النظام السوري وداعميه.2011عام من بداية 
شخصاً (من السوريين وغير  269فرض عقوبات على ، كان االتحاد األوروبي قد 2019وبحلول أيار/مايو 

كياناً، بما في ذلك جميع الوزارات الحكومية والمصارف العامة والخاصة، على شكل حظر  69السوريين) و
سفر وتجميد أصول على أولئك "المسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سورية، واالستفادة 

ً على تصدير السلع  70م بمثل أولئك األشخاص أو الكيانات".من دعم النظام، و/أو ارتباطه كما فرض قيودا

 
 
من النظام المتعلق باإلجراءات التقييدية في االتحاد األوروبي، فإن عقوبات االتحاد األوروبي تطبق:  35طبقاً للمادة  67

التحاد، بما في ذلك مجاله الجوي؛ (ب) على متن أي طائرة أو سفينة تقع ضمن الوالية القضائية (أ) داخل أراضي ا
لدولة عضو فيه؛ (ج) أي شخص داخل أو خارج أراضي االتحاد األوروبي يحمل جنسية دولة عضو فيه؛ (د) أي 

أو كيان أو هيئة اعتبارية  شخص، أو كيان أو هيئة اعتبارية مؤسسة في ظل قانون دولة عضو فيه؛ (هـ) أي شخصية
 ,”EU restrictive measures in Syria – FAQs“فيما يتعلق بأي أعمال تجرى كلياً أو جزئياً داخل االتحاد. انظر 

European Commission, 1 September 2017. احتجزت السلطات البريطانية ناقلة نفط 2019. في أيلول/سبتمبر ،
 Patrick Wintour, “UKالبريطانية في جبل طارق اتهمتها بحمل نفط موجه إلى سورية.  إيرانية في المياه اإلقليمية 

accuses Iran of selling oil from seized tanker to Syria”, The Guardian, 10 September 2019. وسرعان .
نونية احتجاز السفينة. مقابلة ما أفرجت السلطات البريطانية عن السفينة، التي أبحرت في طريقها إلى سورية. يشك بقا

 . 2019أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول رفيع في االتحاد األوروبي، بروكسل، أيلول/سبتمبر 
مسؤول أوروبي شرح قائالً: "سيتم تقويض النفوذ األوروبي على إعادة اإلعمار جزئياً إذا بدأ العبون ماليون كبار،  68

ستثمار في سورية. لكن يبدو أن التهديد بفرض عقوبات أميركية إضافية تطبق مثل دول الخليج والصين، بالشروع باال
خارج أراضي الواليات المتحدة يحدث أثره أصالً: إننا ال نرى أي استثمارات كبيرة حتى اآلن". مقابلة أجرتها مجموعة 

بية تهدف إلى إبالغ دمشق . خبير تنموي سوري يعمل في بيروت قال إن السياسة األورو2019األزمات، نيسان/أبريل 
بأنكم "قد ال تحتاجون أموالنا إلعادة البناء لكنكم ستحتاجون موافقتنا". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بيروت، 

  .  2019أيار/مايو 
أيار/مايو  17انظر "سورية: االتحاد األوروبي يجدد عقوباته على النظام لمدة عام"، مجلس االتحاد األوروبي،  69

2019.  
حزيران/يونيو  1، مدد المجلس األوروبي عقوبات االتحاد األوربي على النظام السوري حتى 2019في أيار/مايو  70

 "، مرجع سابق. Syria: EU renews sanctions against the regime by one year. انظر "2020
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ً على استيراد النفط الخام والمنتجات  والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها من أجل القمع الداخلي؛ وحظرا
ً على تصدير واستثمار المعدات والتكنولوجيا  النفطية من سورية من قبل مواطنيه ومن أراضيه؛ وحظرا

الزمة لصناعة النفط والغاز؛ وحظراً على االستثمار في الشركات المشاركة في بناء محطات الطاقة إلنتاج ال
ً على تصدير المعدات، والتكنولوجيا والبرمجيات لمراقبة واعتراض االتصاالت الهاتفية  الكهرباء؛ وحظرا

ستثناءات فقط "ألغراض إنسانية ويمكن لدولة عضو في االتحاد األوروبي أن تمنح ا 71واتصاالت االنترنت.
  72أو مدنية".

في حين أن دولة عضو واحدة  73وتخضع العقوبات األوروبية على سورية للتجديد سنوياً بالتصويت باإلجماع.
يمكن أن تمنع التجديد، فإن الدول في الواقع ال ترغب بتحمل الثمن السياسي لتعطيل إجماع االتحاد األوروبي 

ولذلك يمكن توقع أن تظل عقوبات االتحاد األوروبي مفروضة طالما  74أولوية قصوى.على قضية ال تعتبرها 
  داعمة لها.  –بما فيها مجموعة الثالث خصوصاً  –ظلت أغلبية كبيرة من الدول األعضاء 

وتم  2004ة على سورية، التي بدأت في العام ميركيعلى عكس عقوبات االتحاد األوروبي، فإن العقوبات األ
، ال تستهدف قطاعات محددة، مثل القطاع المصرفي أو صادرات األسلحة، بل 2011بعد العام  تعزيزها

تحظر "المعامالت أو التعامالت في المنتجات النفطية ذات األصول السورية أو فيما يتعلق بها"، و"تصدير، 
سورية" على "أي  سورية"، و"االستثمارات الجديدة فيفي أو إعادة تصدير، أو مبيع، أو تزويد الخدمات 

ة وعقوبات االتحاد ميركياختالف جوهري آخر بين العقوبات األ 75، أينما كان موقعه".أميركيشخص 
ة على سورية تتقاطع مع تلك المفروضة على إيران وحلفائها من ميركياألوروبي يتمثل في أن العقوبات األ

   76غير الدول مثل حزب هللا.

ة يمكن تطبيقها ميركيت االتحاد األوروبي، فإن بعض العقوبات األعالوة على كل ذلك، وعلى عكس عقوبا
ة، وأثرها كبير حتى لو كان نطاقها محدوداً جزئياً بالمقارنة مع العقوبات على إيران ميركيخارج األراضي األ

يمكن ألطراف ثالثة أن تواجه عقوبات إذا أسهمت بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية إلى  77أو روسيا.
بشكل أوسع، يمكن أن تفرض  79لقد أسهمت مثل تلك العقوبات بحدوث نقص في منتجات الطاقة. 78ورية.س

العقوبات على أطراف ثالثة إذا أجرت "تعامالت لصالح أو نيابة عن أي شخص يخضع لعقوبات الواليات 
قوبات على أي شخص وهذا يعني أنه يمكن للواليات المتحدة فرض ع 80المتحدة فيما يتعلق بإيران أو سورية".

 
 
71 EEAS, 8 Match 2019.”, EU response to the Syrian crisis“ائمة شاملة لعقوبات االتحاد األوروبي . وهذا يقدم ق

 في ملحق.
بشأن اإلجراءات التقييدية ضد سورية"، مجلس  2013أيار/مايو  31بتاريخ  CFSP/2013/255قرار المجلس  72

  .2013أيار/مايو  31االتحاد األوروبي، 
األوروبي؛ إذ يمكن تطبيق  مسؤول أوروبي قال: "ليس هناك أنظمة محددة فيما يتعلق بإجراء تشديد عقوبات االتحاد 73

أو ما يمكن أن نسميه توافق  –إجراءات مختلفة حسب البلد الواقع تحت العقوبات. في حالة سورية، يجري ذلك باإلجماع 
غير رسمي. ليس هناك سابقة لدولة عضو في االتحاد تقوم بكسر اإلجماع فيما يتعلق بالعقوبات". مقابلة أجرتها مجموعة 

. انظر "قرار المجلس 2019أيار/مايو  17. جرى آخر تجديد للعقوبات في 2019ألول/أكتوبر األزمات، تشرين ا
)CFSP (2019/806 ،2019أيار/مايو  20"، الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي .  

 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في االتحاد األوروبي، بروكسل، آذار/مارس  74
بموجب قانون محاسبة سورية من أجل "التعامل مع سياسات  2004بات األميركية منذ العام تخضع سورية للعقو 75

الحكومة السورية في دعم اإلرهاب، واستمرار احتاللها للبنان، واالنخراط في برامج أسلحة تدمير شامل وبرامج 
قاب األحداث في سورية التي بدأت صاروخية، وتقويض الجهود األميركية والدولية لتحقيق االستقرار في العراق. في أع

، أصدرت األوامر التنفيذية الجديدة رداً على العنف المستمر وانتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث 2011في آذار/مارس 
 2في سورية". لمراجعة قائمة بالعقوبات األميركية، انظر "العقوبات على سورية"، وزارة الخزانة األميركية، 

 .2019نيسان/أبريل 
، "تحديث العقوبات لمحاربة اإلرهاب"، تصنيف سورية 13886، حدّث األمر التنفيذي 2019في أيلول/سبتمبر  76

"، وزارة الخزانة 13886وإيران في الوقت الذين عدل فيه سلطات عقوبات محاربة اإلرهاب. "األمر التنفيذي 
 .2019أيلول/سبتمبر  10األميركية، 

فإن النقاش القانوني نافل، ألنه بصرف النظر عن طبيعة ونطاق العقوبات األميركية،  مسؤول أوروبي قال: "بشكل ما، 77
فلن يخاطر أحد عندما يكون هناك أي شك. إنها سياسة متعمدة من قبل مكتب ضبط األصول األجنبية بأن ال يقدم تعليمات 

 .  2019تشرين األول/أكتوبر  23واضحة". مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، 
ً على شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية إلى 2018في تشرين الثاني/نوفمبر  78 ، فرضت الواليات المتحدة حظرا

سورية، "بصرف النظر عن موقع وجنسية أولئك الذين ييسرون مثل ذلك التصدير". "مشورة مكتب مراقبة وتقييم 
 .2019آذار/مارس  25ط"، وزارة الخزانة األميركية، األصول األميركية للمجتمع العامل في الشحن البحري للنف

79 The Syria Report, 6 March 2019.”, Where We Stand on the Syria Sanctions“ يشكل نقص المواد .
 النفطية أحد منتجات عوامل أخرى أيضاً، بما في ذلك الفساد.

 .2012و أيار/ماي 1"وزارة الخزانة األميركية"،  13608األمر التنفيذي  80
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أو كيان أجنبي ينخرط في تعامالت محظورة مع الحكومة السورية أو مع أشخاص أو كيانات أخرى على 
  قائمتها للمواطنين المحددين بشكل خاص واألشخاص المحظورين. 

ة الشركات عن االستثمار في ميركيكما يردع التهديد بفرض جولة جديدة من العقوبات خارج األراضي األ
حالياً بمراجعة ما يسمى "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين". وإذا  ميركيرية. ويقوم الكونغرس األسو

سورية، تم تمرير هذا القانون في واحد من صيغتين تتم دراستهما، فإنه سيزيد من حظر تدفق األموال إلى 
أخرى، وتطبيق  عمار، بين قطاعاتحيث سيوسع القانون قائمة القطاعات الخاضعة للعقوبات لتشمل إعادة اإل

وهذا يعني، نظرياً، أنه يمكن لألطراف الثالثة أن تستثمر في إعادة  81ة.ميركيالقانون خارج األراضي األ
ة. ميركياإلعمار اآلن، على سبيل المثال لبناء المنازل أو المستشفيات، دون أن تنتهك بالضرورة العقوبات األ

ى "اإلفراط في االلتزام" بالقيود الحالية، وخوف المستثمرين من انتهاك إال أن نزعة القطاع المصرفي إل
العقوبات الحالية والمستقبلية، وحقيقة أنه من المستحيل االنخراط في إعادة اإلعمار دون التعامل مع 

  82تتعارض مع استثمار األموال في إعادة بناء سورية.كلها حكوميين الخاضعين للعقوبات مسؤولين الال

ة مع سياسة االتحاد األوروبي حيال سورية وإعادة اإلعمار في الوقت ميركيين تنسجم العقوبات األفي ح
الراهن، فإنها قد تصبح عبئاً إذا ومتى تطورت هذه السياسة. يقتصر التنسيق بين الواليات المتحدة واالتحاد 

إيران ووكالئها من سورية"، األوروبي فيما يتعلق بالعقوبات على هدف واشنطن المعلن في فرض "انسحاب 
وإذا تم تمرير قانون قيصر فإن من شأنه أن يضعف كثيراً النفوذ  83وهو هدف ال يتشاطره االتحاد األوروبي.

األوروبي إذا قرر بعض القادة األوروبيين االنخراط في مفاوضات مع النظام، بالنظر إلى أن ذلك سيقلص 
  ي برفع العقوبات.قرار محتمل يتخذه االتحاد األوروبأي أثر 

  بات"حالما تصبح إعادة إعمار سورية مرحلة انتقالية فإنها "ستسير بث  ب.

منذ بداية الحرب السورية، قدم االتحاد األوروبي الدعم بشكل أساسي لوساطة األمم المتحدة إلنهاء الصراع 
ر الممكن التوصل إلى سالم استناداً إلى موقفه المتعلق بقرارات مجلس األمن ذات الصلة. ويجادل بأنه من غي

ريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون ي، أعلنت فيد2018 أبريلمستدام بالوسائل العسكرية. في نيسان/
خالل من فقط هذه الحرب لتسوية التوصل إلى الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي قائلة: "يمكن 

إذ إن الحل يمكن فقط أن  ؛ورية، تحت رعاية األمم المتحدةحوارات سياسية ذات معنى بين األطراف الس
يكون حالً سياسياً تفاوضياً". ومن ثم تساءلت: "يمكن للحرب أن تؤدي إلى نصر عسكري، ربما. لكن هل 

   84ستؤدي إلى سالم دائم؟"

 
 
مشروع القانون المصمم لفرض العقوبات على أي شخص يقدم دعماً مالياً، أو مادياً أو تقنياً لنظام األسد، بما في ذلك  81

أي شخص يتعامل مع األنشطة العسكرية للنظام أو صناعته الدفاعية، وأي شخص يقدم خدمات بناء أو هندسة مهمة 
حزيران/يونيو  3"، مجلس النواب األميركي، 2019لمدنيين السوريين لعام قانون حماية ا –" H,R, 31للنظام. انظر "

2019.  
لقد كان للعقوبات على العمليات المصرفية، بوجه خاص، آثار وتداعيات، حيث ردعت المؤسسات المالية الغربية  82

وعة األزمات مع مسؤول عن إجراء أي عمليات مع الكيانات السورية أو المرتبطة بسورية. مقابلة هاتفية أجرتها مجم
. فرضت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عقوبات على المصرف المركزي السوري، 2019أوروبي، تموز/يوليو 

. يمكن لدولة عضو في االتحاد 2011والمصرف التجاري السوري وغيرهما من المصارف العامة والخاصة منذ العام 
المصرف التجاري السوري من العقوبات على أساس كل حالة على حدا، األوروبي أن تستثني المصرف المركزي أو 

سعت منظمة غير حكومية أو منظمة دولية إلى تقديم المساعدات اإلنسانية. وتهدف النقاشات بين المنظمات  في حالأي 
" للقطاع غير الحكومية، والمصارف األوروبية والمسؤولين األوروبيين إلى تخفيف حدة مخاطر "االلتزام المفرط

المصرفي بالعقوبات المصرفية، األمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بقدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم 
 .2019المساعدات اإلنسانية في سورية. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أوروبيين، أيلول/سبتمبر 

، “ U.S. Department of State, , ”in the Middle EastA Force for Good: America Reinvigoratedانظر  83
 مرجع سابق.

رئيسة خدمة العمل الخارجي األوروبية، الممثلة العليا فيديريكا موغيريني، "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، مؤتمر  84
: "يكرر 2018. كما قال المجلس األوروبي في نيسان/أبريل 2018نيسان/أبريل  25بروكسل الثاني حول سورية، 

 2254االتحاد األوروبي أن أي حل مستدام للصراع يتطلب عملية انتقالية سياسية حقيقية تنسجم مع قرار مجلس األمن 
الذي تفاوضت عليه األطراف السورية في إطار عملية جنيف التي قادتها األمم المتحدة،  2012وإعالن جنيف لعام 

ً بوحدة وسيادة وسالمة أراضي ال دولة السورية". "خالصات المجلس بشأن سورية"، مجلس االتحاد ويبقى ملتزما
وضع المبادئ التي تم االتفاق عليها بين  2012، مرجع سابق. إعالن جنيف لعام 2018نيسان/أبريل  16األوروبي، 

مجلس أعضاء مجموعة العمل من أجل سورية (األمين العام لألمم المتحدة، واألمين العام للجامعة العربية، وأعضاء 
األمن، واالتحاد األوروبي، وتركيا، والعراق وقطر). من أجل عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها األمم المتحدة، 
بتأسيس هيئة حكم انتقالية يمكن أن تشمل أعضاء الحكومة والمعارضة، وعملية حوار وطني، ووضع دستور جديد 

كانون  18بتاريخ  2254ة". قرار مجلس األمن رقم يخضع للموافقة الشعبية، وانتخابات تعددية "حرة وعادل
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اسية حقيقية لقد جعل االتحاد األوروبي أي تمويل إلعادة اإلعمار مشروطاً بتحقيق تقدم حقيقي في عملية سي
ومن ثم كررها في  2016برعاية األمم المتحدة، وهي سياسة عبر عنها أوالً في تشرين األول/أكتوبر 

  وفي إعالنه األحدث، قال: 2018.85 أبريلونيسان/ 2017 أبريلنيسان/

ً للمساعدة في إعادة إعمار سورية فقط عندما يكون هناك  االتحاد األوروبي يكرر أنه سيكون مستعدا
ية انتقال سياسي شاملة، وحقيقية يشترك فيها الجميع، وتتفاوض فيها األطراف السورية في الصراع عمل

   86تسير بثبات.و، 2012) وإعالن جنيف لعام 2015( 2254على أساس قرار مجلس األمن رقم 

ن النظام بالتالي، وفي حين يقدم االتحاد األوروبي المساعدات لسورية في المناطق التي يسيطر عليها كل م
والمعارضة المسلحة، فإن هذا ال يشمل تمويل إعادة اإلعمار. فالمساعدات تغطي ثالثة تصنيفات: المساعدات 

" لتكيف والبقاءمة)، ومساعدات "ااإلنسانية (والجزء األكبر منها غير مشروط ويستند إلى االحتياجات المقيّ 
المناطق التي يسيطر عليها النظام) ومساعدات (التي تختلف بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة و

  87"تحقيق االستقرار" (في الشمال الشرقي فقط).

على سبيل  88لكن بسبب التعريف الغامض لهذه التصنيفات، فإن الدول األعضاء تستطيع تفسيرها بمرونة.
على أنه  يل محدود النطاقالمثال، فإن بعض الدول األعضاء تشير إلى المساعدات لمشروع إعادة تأه

"، أو حتى "تحقيق االستقرار". مسؤول تكيف وبقاء"، في حين يسميه آخرون "تعافي مبكر"، "+"إنساني
أوروبي شرح قائالً: "فيما يتعلق بالمشاريع، من الصعب رسم خطوط واضحة. المسألة تتعلق بهدف 

لت الدول ا 89المساعدات. لماذا تقدمها؟ وفي أي سياق؟" ألعضاء، ومجموعة الثالث على سبيل المثال، موَّ
بشكل خاص، مشاريع في الشمال الشرقي، مثل إعادة تأهيل محطات ضخ المياه أو العيادات، كجزء من 
جهود "تحقيق االستقرار"، التي تهدف بشكل خاص إلى مساعدة الناس وأيضاً منع التنظيمات المسلحة من 

(في تشرين  90ة النطاق وطويلة األمد.العودة إلى الظهور. ليس هناك مشاريع "إعادة إعمار" كبير
جزئي من الشمال الشرقي  أميركي، تعرضت جميع هذه المشاريع للخطر نتيجة انسحاب 2019الثاني/نوفمبر 

  في أعقاب التوغل العسكري التركي.)

 يستند موقف االتحاد األوروبي الرسمي إلى افتراض، مدعوم بقوة من مجموعة الثالث، بأن تمويل إعادة
ار دون وجود عملية سياسية حقيقية سيكون استثماراً مهدوراً. وهو يفضل مقاربة تهدف فيها المساعدات اإلعم

"ستخفف أو تمنع عودة العنف واالستجابة إلى المظالم التي أشعلت التي إلى توفير الظروف، من وجهة نظره، 

 
 

يدعو إلى وقف إلطالق النار ويقر خارطة طريق لعملية سالم في سورية، طبقاً لمبادئ إعالن  2015األول/ديسمبر 
، ووضع جداول زمنية لمحادثات تيسرها األمم المتحدة بين الحكومة والمعارضة، بما في ذلك تأسيس 2012جنيف لعام 
كم شاملة، وغير طائفية وذات مصداقية" خالل ستة أشهر، ووضع دستور جديد، وإجراء "انتخابات حرة "هيئة ح

ً بمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات. وال  18وعادلة" تحت إشراف األمم المتحدة تجرى خالل  شهرا
 من.ينطبق وقف إطالق النار على "التنظيمات اإلرهابية" كما يحددها مجلس األ

؛ خالصات 2016تشرين األول/أكتوبر  17انظر "خالصات المجلس حول سورية"، مجلس االتحاد األوروبي،  85
 16؛ و"خالصات المجلس حول سورية"، 2017نيسان/أبريل  3المجلس حول سورية، مجلس االتحاد األوروبي، 

 ، مرجع سابق.2018نيسان/أبريل 
 ، مرجع سابق.2018نيسان/أبريل  16س حول سورية"، مجلس االتحاد األوروبي، "خالصات المجل 86
. 2017نيسان/أبريل  3"المجلس يتبنى استراتيجية االتحاد األوروبي بشأن سورية"، مجلس االتحاد األوروبي،  87

مليون يورو في  170المساعدات اإلنسانية هي األكبر بكثير لسورية من حيث مشاريع االتحاد األوروبي والموازنة (
). وتهدف إلى "المحافظة على الحياة وتخفيف المعاناة بتلبية االحتياجات اإلنسانية للسوريين األكثر هشاشة 2019العام 

، 2018نيسان/أبريل  16في سائر أنحاء البالد". انظر مجلس االتحاد األوروبي، "خالصات المجلس حول سورية"، 
المدنية والمساعدات اإلنسانية األوروبية، وأداة االتحاد  مرجع سابق. ويقدم من قبل اإلدارة العامة لعمليات الحماية

ً بين اللجنة الدولية للصليب األحمر، ووكاالت األمم المتحدة  األوروبي للمساعدات اإلنسانية، وبشكل متساٍو تقريبا
مود" غير والمنظمات غير الحكومية. اإلدارة العامة لسياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع تقدم مساعدات "ص

. وأداة االتحاد األوروبي لإلسهام في االستقرار والسالم تبنت 2019مليون يورو في العام  15-10إنسانية، بلغت 
"لدعم أعمال تحقيق االستقرار في المناطق المحررة من داعش من  2019مليون يورو في أيار/مايو  18برنامجاً بقيمة 

ويشمل تقديم الخدمات األساسية، مثل إمدادات المياه ونزع األلغام، في قبل التحالف الدولي في شمال شرق سورية". 
محافظتي الرقة ودير الزور. "االتحاد األوروبي يعزز دعمه لتحقيق االستقرار في المناطق المحررة من داعش"، 

 .2019أيار/مايو  2المفوضية األوروبية، 
بمجاالت نشاط االتحاد األوروبي. وبهذه الصفة، تعبر خالصات المجلس عن موقف سياسي حيال موضوع يتعلق  88

 فإنها ليست ملزمة قانونياً للدول األعضاء ويمكن مراجعتها باإلجماع فقط. 
 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، تشرين الثاني/نوفمبر  89
مليون يورو، بشكل رئيسي  50يمة ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساهمة بق2018في نيسان/أبريل  90

لمشاريع تحقيق االستقرار في الشمال الشرقي. انظر "المساهمة الفرنسية لدعم الشعب السوري في شمال شرق سورية"، 
 .2018وزارة الخارجية الفرنسية، نيسان/أبريل 



   سبل الخروج من المأزق األوروبي في إعادة إعمار سورية

 16الصفحة  2019 نوفمبر/تشرين الثاني 25، 209تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

 
 
 
 

 

ة اإلعمار باإلصالحات السياسية بالتالي، ومن هذا المنظور، ينبغي ربط إعاد 91الصراع في المقام األول".
  مسؤول أوروبي قال:  92وإصالحات الحكم.

السكان المدنيون يعيشون في ظروف مروعة. يمكن إلعادة اإلعمار أن تساعد في تخفيف معاناتهم. لكن 
ً ما مدى استدامة ذلك؟ إن تمويل إعادة اإلعمار ينبغي أن يكو ً وهو  ،ن منطقيا . دون اليوم ليس منطقيا

   93النظام إلجراء إصالحات في الحكم، ال يمكن إلعادة اإلعمار أن تكون مستدامة. استعداد

من وجهة نظر االتحاد األوروبي، فإن دعم إعادة اإلعمار في ظل الظروف القائمة سيحدث أثراً عكسياً، حيث 
عم االتحاد يعتبرونه مجرماً. على حد تعبيره: "ال يمكن استثمار د نظامزيد من تمكين سيضفي الشرعية وي

إنه األوروبي إلعادة اإلعمار في سياق سيفاقم من انعدام المساواة والمظالم التي كانت سائدة قبل الحرب. 
كما أن المسؤولين  94فقط إذا كان يمكن أن يفضي إلى مصالحة حقيقية وبناء السالم".سيقدم مثل ذلك الدعم 

على سبيل المثال،  95ة إعمار "إقصائية" يتبعها النظام.األوروبيين يدينون ما يشيرون إليه على أنه سياسة إعاد
عبر االتحاد األوروبي عن قلق كبير بشأن اإلطار القانوني الذي وضعه النظام لعملية إعادة اإلعمار، 

وقد أدان بنوده المتعلقة بالسكن، واألرض والممتلكات، خصوصاً فيما يتعلق  10.96 رقم خصوصاً القانون
ً من أن إعادة اإلعماباالستمالكات التي ي ر دون قول إنها ستمنع المهجرين من العودة إلى بيوتهم، محذرا

حدوث انتهاكات للقانون الدولي وتسهم  إلى ؤديمنصفة عن الممتلكات ست ضمانات بوجود عملية تعويض
   97في نزاعات على الممتلكات وتطيل أمد النزوح.

سليم المساعدات، األمر الذي قوض المبادئ اإلنسانية، على ت إحكام النظام لقبضتهاألوروبيون انتقد كما 
ؤثر في جهود عون بأن النظام وضع طبقات متعددة للتدخل تإنهم يدّ  98والحيادية، وعدم االنحياز واالستقالل.

د إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية فقد عقّ  99تباع اإلجراءات السليمة.الرامية الالمنظمات اإلنسانية 
ء محليين، مثل الهالل األحمر العربي السوري واألمانة السورية للتنمية (التي ترأسها السيدة وفرض شركا

األولى أسماء األسد)، وحرم السكان المحتاجين من الوصول المستمر والمباشر، خصوصاً في المناطق التي 
ملية "تقييم كانت خاضعة لسيطرة المعارضة، وبالتالي منع جمع البيانات الموثوقة والمستقلة لع

 
 
. مقابلة أجرتها 2019بتمبر أيلول/س 20"االتحاد األوروبي واألزمة في سورية"، خدمة العمل الخارجي األوروبية،  91

 .2018مجموعة األزمات مع مسؤول في مجموعة الثالث، كانون األول/ديسمبر 
ً إذا كان عادالً، وشامالً وديمقراطياً. سيكون السالم  92 موغيريني قالت: "يمكن للسالم في سورية أن يكون مستداما

بأصواتكم، بصفتكم مواطنين كاملين في هذا المجتمع.  مستداماً فقط إذا كان مبنياً على أساس من مجتمع قوي ومتصالح
لدينا التجربة األوروبية. مررنا بآالف السنين من الحروب. ونعرف أن المصالحة والسالم المستدام ممكنان فقط عندما 
تعيدون بناء ليس فقط الجسور، والطرقات، والمستشفيات والمدارس، بل بشكل رئيسي النسيج االجتماعي للبالد". 

دعم مستقبل سورية ’"مالحظات للممثلة العليا/نائب الرئيس موغيريني في أيام الحوار في مؤتمر بروكسل الثالث بشأن 
  .2019آذار/مارس  13، خدمة العمل الخارجي األوروبية، ‘"والمنطقة

 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، آذار/مارس  93
 روبية، "االتحاد األوروبي واألزمة في سورية"، مرجع سابق.خدمة العمل الخارجي األو 94
على حد تعبير أحد المسؤولين: "ال تقتصر هواجسنا على التشريعات التي تم تبنيها لوضع األساس إلعادة اإلعمار،  95

ً حول النزعة الكلية، التي تميز السياسة اإلقصائية للنظام". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، آ ذار/مارس بل أيضا
2019 . 

ً منه إلدانة سياسات االستمالك التي يتبعها النظام، 2019في كانون الثاني/يناير  96 ، تبنى االتحاد األوروبي، سعيا
عقوبات على أحد عشر رجل أعمال وخمسة كيانات مشاركة في مشروع ماروتا سيتي. انظر "القرار التنفيذي للمجلس 

(CSFP) 2019/87  2019كانون الثاني/يناير  21"، مجلس االتحاد األوروبي، 2019ثاني/يناير كانون ال 21بتاريخ .
، أضاف مكتب ضبط األصول األجنبية في وزارة الخزانة األميركية إلى 2019بعد بضعة أشهر، في حزيران/يونيو 

بشكل أكثر تحديداً شخصاً وكياناً "مرتبطين بشبكة دولية تفيد نظام األسد"، واستهدف  16قائمة العقوبات الخاصة به 
رجل أعمال سوري كبير هو سامر فوز، المشارك في مشروع ماروتا سيتي. انظر "وزارة الخزانة تضيف إلى قائمة 

 11عقوباتها رجل األعمال الثري سامر فوز وإمبراطورية أعماله لبناء األبنية الفاخرة"، وزارة الخزانة األميركية، 
  . 2019حزيران/يونيو 

ات للممثلة العليا نائب الرئيس موغيريني في أيام الحوار في مؤتمر بروكسل الثالث"، مرجع سابق. انظر "مالحظ 97
مجلس االتحاد األوروبي قال: "لن ينخرط االتحاد األوروبي في جهود التعافي المبكر/تحقيق االستقرار التي من شأنها 

راتيجية االتحاد األوروبي بشأن سورية"، مجلس االتحاد أن تدعم الهندسة االجتماعية والديموغرافية". المجلس يتبنى است
. مسؤول أممي قال: "في هذه المرحلة، ال نمتلك األدوات لضمان أال تفضي مشاريع 217نيسان/أبريل  3األوروبي، 

ات إعادة اإلعمار الكبيرة إلى إقرار عمليات االستمالك غير القانونية بسبب الصعوبة التي يواجهها المالكون في إثب
. انظر أيضاً، 2018ملكيتهم، خصوصاً النازحين والالجئين". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تشرين األول/أكتوبر 

“Remarks by HR/VP Mogherini at the Days of Dialogue at the Third Brussels Conference” مرجع ،
 سابق.

 .2019تموز/يوليو  –كانون الثاني/يناير  مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أوربيين، 98
“opt Aid and -Rigging the System, Government Policies Coلمعالجة معمقة للموضوع، انظر  99

Reconstruction Funding in Syria”, Human Rights Watch, 28 June 2019. 
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عدة مشاريع إعادة تأهيل ممولة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أصبحت مثيرة للجدل  100االحتياجات".
  على حد تعبير مسؤول أوروبي: 101نتيجة لذلك.

إن االنخراط في إعادة اإلعمار اليوم أسوأ من عدم فعل شيء. إذ ال نستطيع ضمان أن إعادة بناء المنازل 
عود بالفائدة على كل السكان. إعادة البناء في السياق الراهن ستكون متجذرة تتشفيات سوالمدارس والمس

   102في عدم المساواة وستفاقم جذور الصراع.

ال تتسبب المشروعات الممولة من االتحاد األوروبي تحاد األوروبي يؤكدون أن ضمان أدبلوماسيو اال
فية؛ وضمان إمكانية تتبع األموال المنفقة ال يرقى إلى فرض الشفاكذلك بالضرر أو تنتهك القانون الدولي؛ و

اتخاذ موقف سياسي. ويقول هؤالء المسؤولون إن معايير االتحاد األوروبي ستستمر بالسريان حتى لو رفع 
  مسؤول أوروبي قال:  103االتحاد األوروبي العقوبات وطبع عالقاته مع دمشق.

عالم األشخاص في وى الفساد في مؤسسات الدولة وكيف سنتمكن من تتبع أموالنا؟ بالنظر إلى مست
المرتبطين بالنظام، هذا مستحيل دون إجراء إصالحات. سورية عبارة عن مسرح عمليات لتبييض 
األموال. ال يستطيع االتحاد األوروبي دعم بناء البنية التحتية بشكل كبير في مثل تلك البيئة. حتى البلدان 

شروط المالئمة لهذا النوع من البدرجة أكبر بكثير من الشفافية ال تحقق  األخرى في المنطقة التي تتميز
  104المشاريع. كيف يمكن لك أن تتخيل جدياً أن بوسعنا الذهاب إلى سورية؟

كما يستند موقف االتحاد األوروبي إلى االفتراض الواسع بأن غياب الخطوات السياسية يخاطر بترسيخ عدم 
تقال السياسي لمحاربة التهديد الجهادي المتبقي ومنع تجدد االتجاه نحو االستقرار وأن ثمة حاجة لالن

صدى في أوروبا، حيث يدرك  ، تلقىحجة روسيا بأنه دون إعادة اإلعمار لن يعود الالجئون 105التطرف.
ً هائلة على شركاء االتحاد األوروبي في حوض  العديد من القادة أن إدامة أزمة الالجئين تضع ضغوطا

من شأنها أن تعرض الوحدة األوروبية للخطر، خصوصاً إذا وصل الجئون جدد. إال أن المسؤولين المتوسط و
األوربيين ينزعون إلى مالحظة غياب الشروط التي من شأنها أن تضمن العودة اآلمنة والطوعية والكريمة 

التجنيد اإلجباري، لالجئين، خصوصاً بسبب عدم تقديم النظام لضمانات بشأن الهواجس الرئيسية لالجئين (

 
 

 تعمل معظم المنظمات غير الحكومية الدولية من خالل الهالل األحمر العربي السوري واألمانة السورية للتنمية. قلة منها تعمل 100
بالشراكة مباشرة مع وزارة الشؤون االجتماعية أو مع الكنائس. ليس هناك عملية تسجيل رسمية أو مذكرة تفاهم معيارية للمنظمات 

. يشعر المانحون 2019مايو /غير الحكومية. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في منظمة غير حكومية، بيروت، أيار
بالقلق حيال ما يرون أنها استراتيجية متعمدة للنظام لتقسيم الجهات العاملة في الشأن اإلنساني وذلك بعدم تطبيق السياسات بالتساوي. 

ل شيء . مسؤول أممي قال: "يصر النظام على أن يمر ك2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، أيلول/سبتمبر 
عبر الهالل األحمر، لكن الهالل األحمر مدفوع بأجندة أمنية؛ ولذلك فإنه ال يحقق معايير ضبط الجودة". مقابلة أجرتها مجموعة 

. جميع التحركات والوصول داخل سورية يتطلب إذناً حكومياً، باستثناء المكاتب الفرعية في 2018األزمات، تشرين األول/أكتوبر 
اج لإلبالغ عن تحركاتها فقط. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع أحد العاملين الدوليين في الشأن اإلنساني، الميدان، التي تحت

. عامل دولي آخر في الشأن اإلنساني قال إن وصول األمم المتحدة من دمشق تحسن بشكل عام بعد تغيير 2019بيروت، أيار/مايو 
: "لقد تحسن الوصول 2019متعددة لكنه ظل محدوداً في مناطق معينة في أيار/مايو البروتوكوالت بأشهر وانتهاء حاالت الحصار ال

في سورية بشكل عام. في ريف حمص الشمالي، تستطيع األمم المتحدة الوصول إلى كل مكان. لكن هناك مناطق تواجه فيها األمم 
جنوب مثل وادي اليرموك، وبعض المناطق في في ال‘ المصالحة’المتحدة مشاكل، بما في ذلك بعض المناطق التي أجريت فيها 

. يشتكي 2019الغوطة الشرقية. السؤال هنا: ما هو مقدار القضايا األمنية في هذا". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، أيار/مايو 
ظمة والموثوقة أنشطة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في سورية وصعوبة ضمان المساءلة المنتإبراز المانحون من عدم 

لتمويلها، رغم أن األمم المتحدة أجرت بعض التحسينات في هذا الصدد. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أوروبيين، 
.2019تموز/يوليو  –أيار/مايو   

 .2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي أوروبي ومسؤول أممي سابق، تموز/يوليو  101
 . 2019رتها مجموعة األزمات، بيروت، أيار/مايو مقابالت أج 102
 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في االتحاد األوروبي، تشرين األول/أكتوبر  103
. مسؤول آخر قال: "تستند الشروط األوروبية لدعم إعادة اإلعمار 2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تشرين األول/أكتوبر  104

ى المبادئ السياسية؛ هناك عوامل موضوعية ينبغي أخذها في الحسبان [...] إننا نرى أصالً عالمات على الهندسة ليس فقط إل
الديمغرافية، ووجود اقتصاد حرب. ينبغي أن نكون قادرين على التحقق من الجهة التي تذهب إليها أموالنا. لم يشارك االتحاد األوروبي 

ي بلد ال يستطيع فيه أن يتحقق من الوجهة التي تتخذها أمواله". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، قط في مشاريع إعادة اإلعمار في أ
. مسؤول أممي قال: "ليس لدينا نظام لضمان أال تتسبب إعادة اإلعمار بالكثير من الضرر". مقابلة 2018تشرين األول/أكتوبر 

 .2018أجرتها مجموعة األزمات، تشرين األول/أكتوبر 
س االتحاد األوروبي قال: "يستمر االتحاد األوروبي بدعم جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش ويكرر أن وحدها تسوية مجل 105

تعالج األسباب الحقيقية للتطرف العنيف واإلرهاب  2012وإعالن جنيف لعام  2254سياسية حقيقية تنسجم مع قرار مجلس األمن رقم 
لمنطقة بأسرها". مجلس االتحاد األوروبي، "خالصات مجلس االتحاد األوروبي بشأن ستفضي إلى القضاء عليه في سورية وا

، مرجع سابق. دبلوماسي في االتحاد األوروبي قال: "إن معالجة مظالم المواطنين السوريين أمر 2018نيسان/أبريل  16سورية"، 
 . 2018مات، بروكسل، كانون األول/ديسمبر جوهري لتعزيز االستقرار في سورية والمنطقة". مقابلة أجرتها مجموعة األز
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ويصرون على وجود إجراءات قضائية بالنسبة ألولئك  106واالعتقاالت والقيود على الوصول اإلنساني).
   107الذين ارتكبوا جرائم لضمان االنتقال إلى االستقرار المستدام.

خدام أنها تعتزم است –خصوصاً مجموعة الثالث  –لقد أوضحت معظم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
أدواتها المحدودة لتشجيع انطالق عملية انتقال سياسي في سورية؛ ومن بين هذه األدوات كما يقولون اإلحجام 

مسؤول أوروبي قال: "النظام بحاجة للمال إلعادة  108عن تقديم التمويل إلعادة اإلعمار والخبرات التقنية.
دة اإلعمار ستفرض المزيد من الضغوط على اإلعمار. إنه غير قادر على تقديم الخدمات للسكان. قضية إعا

بيين لم يعد بإمكانهم أن يتوقعوا وبصرف النظر عن اللغة الخطابية، فإن األور 109النظام على المدى الطويل".
يأملون بالتأثير في روسيا  إنهم لمن النظام أن يقدم تنازالت سياسية، بصرف النظر عن ضائقته االقتصادية. ب

ة خروج واقعية من سورية تتطلب وجود استراتيجياالتجاه. ويعتقدون أن موسكو تريد لدفع النظام في هذا 
يعي الروس أن انتصارهم العسكري قابل للتالشي. إلى متى ل: مسؤول أوروبي قا مؤسسات سورية مستقرة.

بر كما ع أو 110؟سيتحمل السوريون حالة الدمار في بالدهم وشبكات المافيا التي تثري نفسها على حسابهم
عن ذلك مسؤول آخر قائالً: "الروس يريدون التطبيع في سورية. هذه الحرب مكلفة بالنسبة لهم ويرغبون 

   111نفوذنا".بإنهائها. وهنا يأتي 

  لعب ورقة إعادة اإلعمار  ج.

  العالقاتتقديم المساعدات دون تطبيع   .1

ق حيال ما ينبغي فعله في سورية لقد تمكن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه من المحافظة على تواف
وذلك باالتفاق على البقاء تحت عتبة تعريف إعادة اإلعمار بكثير بوصفها "عملية منظمة تجري على نطاق 

 112سنوات)، وتتطلب تمويالً كبيراً". 10إلى  5كبير مع أولويات مناطقية وقطاعية، وتخطيط طويل األمد (
لمساعدات اإلنسانية إلى دعم االستقرار، والتعافي المبكر، وإعادة من ا –وبتخطيط األنشطة وفقاً لطيف واسع 

فإنهم يختارون الجوانب التي تشعر  –التأهيل والبنية التحتية اإلنسانية، دون تعريف أي منها بوضوح 
  حكومتهم باالرتياح السياسي لدعمها دون االنخراط في إعادة اإلعمار.

نوافذ المدارس السورية، على سبيل المثال، في حين تعتبر قد تقرر الحكومة تخصيص األموال إلصالح 
رفضت فرنسا تمويل ما يسمى بأنشطة الحفاظ  113حكومات أخرى هذا أقرب مما ينبغي من إعادة اإلعمار.

، مثل إعادة تأهيل الخدمات األساسية، في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، قدرة على البقاءعلى الحياة وال
اتفاقات ثنائية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمثل هذه  م تعقدضاء أخرى لوعلى عكس دول أع

ألمانيا ال تعارض بالضرورة دعم مشاريع إعادة التأهيل الصغيرة في المناطق التي يسيطر  114المشاريع.
التي تتصدى  عليها النظام في إطار خطة االستجابة اإلنسانية لألمم المتحدة، لكنها تعطي أولوية أكبر لألنشطة

 
 

. انظر أيضاً المسح اإلقليمي 2019حزيران/يونيو  –مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أوربيين، كانون الثاني/يناير  106
ن الالجئين، تموز/يوليو الرابع لتصورات الالجئين السوريين ونواياهم حيال العودة إلى سورية"، مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤو

. ممثل أممي قال: "موقف مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين هو احترام قرار الالجئين [بالبقاء أو العودة]، وأال 2018
ي، والشروط تتخذ القرار نيابة عنهم. إال أن المفوضية تواجه عقبات في سورية في تنظيم العودة في هذه المرحلة، مثل التجنيد اإلجبار

األمنية والوصول اإلنساني. األمر مرتبط في المقام األول بالحكومة السورية التي ينبغي أن تقدم ضمانات بأمن العائدين". مقابلة 
. مسؤولو مجموعة الثالث يقولون إنهم لذلك السبب يرفضون الرواية الروسية التي 2019أجرتها مجموعة األزمات، شباط/فبراير 

أعداد الالجئين العائدين بغياب إعادة اإلعمار، ويدعون إلى إجراء تحسينات في المجال األمني أوالً. مقابالت أجرتها  تربط محدودية
 .2019حزيران/يونيو  –مجموعة األزمات، نيسان/أبريل 

ك سيئاً لمصداقية مسؤول أوروبي قال: "ما هي الرسالة التي سنرسلها إذا انخرطنا مع دمشق دون حساب للمساءلة؟ لن يكون ذل 107
االتحاد األوروبي فيما يتعلق باحترام المحافظة على سيادة القانون، وحسب، بل سيبعث برسالة مفادها إمكانية اإلفالت من العقاب 

 .2019لقادة آخرين في المنطقة". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، أيار/مايو 
 .2018د األوروبي، كانون األول/ديسمبر مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في االتحا 108
 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كانون األول/ديسمبر  109
 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تشرين األول/أكتوبر  110
 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في مجموعة الثالث، كانون الثاني/يناير  111
 .2018األزمات مع مسؤول أوروبي، تشرين األول/أكتوبر  مقابلة أجرتها مجموعة 112
 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، أيار/مايو  113
هذه واردة في المكون الثالث ("بناء القدرة على االستمرار") في خطة االستجابة اإلنسانية "لكل سوريا" التي وضعتها األمم  114

د األنشطة الالزمة لتلبية االحتياجات اإلنسانية واألعمال المنسقة للمانحين. وهي تستند إلى ثالثة أهداف المتحدة. هذه المقاربة تحد
) وبناء القدرة على مواصلة الحياة 2)، وتعزيز الحماية (المكون 1استراتيجية: المحافظة على الحياة وتخفيف المعاناة (المكون 

كانون األول/ديسمبر  –: كانون الثاني/يناير 2018في الجمهورية العربية السورية لعام  ). انظر خطة االستجابة اإلنسانية3(المكون 
. مقابلة .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_2018_hrp_syria.pdf"، أوتشا، 2018

لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي موازنة كلية . كان 2019أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في مجموعة الثالث، تموز/يوليو 
، حيث كان المانحان الرئيسيان اليابان وألمانيا قبل وكالة األمم المتحدة، وسويسرا 2018مليون دوالر لسورية في العام  50قدرها 

 .2019والنرويج. انظر "سورية: التمويل والتقديم"، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
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تحسين الوصول، وتقييم وذلك بالحتياجات المحافظة على الحياة والحماية من خالل تعزيز تقديم المساعدات 
(جمهورية التشيك، وهنغاريا،  فيشغرادالبلدان التي تنتمي إلى ما تسمى مجموعة  115ومراقبة االحتياجات.

على سبيل المثال، في أواسط العام  116قمة النطاق.) تنزع إلى دعم األنشطة التي تقترب من سلوفاكياووبولندا 
منزل لالجئين السوريين المسيحيين في لبنان لتمكينهم من العودة إلى  100، أعلنت بولندا خطة لبناء 2018
   118وقد وجدت دول الشمال منطقة وسطى حيث تقدم دعماً كبيراً لمشاريع إعادة التأهيل الصغيرة. 117بيوتهم.

. 2011المختلفة مواقف سياسية متباينة حيال دمشق تعود إلى بداية الصراع في العام تعكس هذه المقاربات 
فبعض الدول أبقت على سفاراتها مفتوحة وأبقت على سفرائها (جمهورية التشيك) أو على قائم بأعمال 

أو  (بولندا، ورومانيا) سفيروجود (بلغاريا)؛ ودول أخرى احتفظت فقط بموظفيها المحليين في دمشق مع 
دبلوماسي قوم الوفي هذه الحالة ي –بيروت في سبانيا، واالتحاد األوروبي) إإيطاليا، و ،النمساقائم باألعمال (

أخرى، بما فيها مجموعة الثالث،  نلندا، والسويد والدانمارك). دولبواجب مزدوج كسفير أيضاً إلى لبنان (ف
: "إن االستعداد لالفتراق عن [خط االتحاد األوروبي أغلقت سفاراتها تماماً. على حد تعبير دبلوماسي أوروبي

  119فيما يتعلق بدعم إعادة اإلعمار] يعتمد على ما إذا كنت قطعت عالقاتك مع النظام".

بعض المسؤولين، خصوصاً من الدول التي لم تقطع جميع عالقاتها الدبلوماسية مع النظام، تعتقد أن النفوذ 
من أن يتمكن من الدفع نحو تغيير سياسي جوهري في سورية، سواء األوروبي فيما يتعلق بسورية أضعف 

تشرع تقبل أوروبا بالوقائع على األرض و م، حان الوقت كيقام بذلك النظام أو موسكو. ومن وجهة نظره
على األقل في حوار "تقني" مع النظام حول مطالب سياسية أوروبية ملموسة. ويمكن لهذه المطالب أن تشمل 

السجناء، والوصول الدولي إلى مراكز االحتجاز وإجراء تحسينات على وصول المنظمات إطالق سراح 
في العمل. ويقولون إن هذا سيشكل السبيل الوحيد ألوروبا كي تمارس بعض النفوذ على  هاالدولية واستقالل

م عد’مسؤول أوروبي ممن يميلون إلى هذا الرأي يجادل بأن "سياسة  120دمشق دون تطبيع العالقات.
   121إلى أي مكان". وصلناال ت ‘المشاركة في إعادة اإلعمار

ألن األسد انتصر ولذلك سيكون  مهممسؤولون أوربيون آخرون يقولون إن النفوذ األوروبي، إذا ُوجد، غير 
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي:  في إحدىمن مصلحة أوروبا القبول بالنظام. على حد تعبير مسؤول 

إن مصالحنا المحورية تتحقق بشكل أفضل  -رغم أن ذلك صحيح  - أن نقول يمن اإلشكال ،ظة"في هذه اللح
بوجود دولة سورية قوية مما يحدث بوجود دولة ضعيفة: سواء كانت تقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية، أو تمنع 

   122موجة جديدة من الالجئين أو البدء بالحد من نفوذ إيران".

ة المتباينة المأزق الذي تواجهه الدول األعضاء في تنفيذ سياستها في تقديم تبرز المقاربات األوروبي
االقتصار  خطرالمساعدات في المناطق التي يسيطر عليها النظام. بعض المسؤولين األوروبيين يؤكدون على 

ثير في ة تبقى محصورة في المساعدات اإلنسانية، ويجادلون بأن ذلك يحد من قدرتهم على التأاستراتيجيعلى 
مستقبل البالد وأن ذلك ال يشكل حالً حقيقياً وال طويل األمد. على حد تعبير مسؤول أوروبي: "إن المحافظة 

بمرور الوقت،  123على حياة الناس أمر جيد لكن دون وظائف أو تعليم، فإن السكان سيظلون محتاجين".
ليست في مصلحة المنطقة وال مصلحة  يشيرون إلى خطر انهيار الخدمات العامة، ويجادلون بأن دولة فاشلة

أوروبا؛ إذ إنها يمكن أن تؤدي فقط إلى تدفقات جديدة لالجئين من سائر أنحاء المنطقة إلى أوروبا، في حين 

 
 

(المحافظة  2و 1ن الموازنة اإلجمالية التي تمنحها ألمانيا لخطة االستجابة اإلنسانية لألمم المتحدة تذهب إلى المكونين % م85نحو  115
(االستمرار في البقاء). مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، مع مسؤولين ألمان، أيار/مايو  3% للمكون 15على الحياة والحماية)، و

2019. 
 . 2018وعة األزمات مع مسؤول أوروبي، كانون األول/ديسمبر مقابلة أجرتها مجم 116
117  ”,s Assistance to Create Suitable Circumstances for Return of Syrian Refugees’Syria Hails Poland“

The Syria Times, 28 August 2018.ركية. . لم تنفذ بولندا المشروع بعد، بشكل رئيسي بسبب الضغوط األوروبية واألمي
 .2019كانون الثاني/يناير  – 2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أوربيين، كانون األول/ديسمبر 

  .2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أوربيين، أيار/مايو  118
  .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، أيار/مايو  119
قال: "ال يمكن أن يكون ألوروبا وضع يحدث فرقاً على المدى البعيد دون القبول بالواقع. لقد خسرنا أصالً  دبلوماسي أوروبي 120

الكثير من الوقت. من المهم التحدث إلى السلطات السورية (ولو على مستوى متدٍن) كي يكون بيننا حوار تقني. ولتحقيق التقدم، فإن 
 .2019من التواصل". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، نيسان/أبريل  التفاوض ضروري. وهذا يتطلب الحد األدنى

 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، كانون األول/ديسمبر  121
. مسؤول أوروبي آخر قال: "لدينا نقاش داخلي اآلن حول سورية: 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كانون الثاني/يناير  122

أن نقبل بحقيقة أن بشار انتصر، وأن باقي العالم يقبل بذلك وبالتالي ينبغي أن نمضي إلى أكثر من المساعدات اإلنسانية  هل ينبغي
ونبدأ باالنخراط بتعزيز االستقرار وإعادة اإلعمار؟ أم نحافظ على سياستنا الحالية برفض تقديم مثل تلك المساعدة إلى أن يقوم النظام 

 .2019أجرتها مجموعة األزمات، كانون الثاني/يناير  باإلصالحات؟" مقابلة
. مسؤول أوروبي آخر قال: "ال يمكن للمساعدات اإلنسانية 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، أيار/مايو  123

ة أجرتها مجموعة األزمات، أن تحل جميع مشاكل سورية. إنها كالضمادة، تخفف المعاناة عندما تفشل السياسة في إيجاد حل". مقابل
  . 2018كانون األول/ديسمبر 
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أن تجدد الفوضى والعنف يمكن أن يوفر شريان حياة للحركات المتطرفة. مسؤول أوروبي قارن ذلك بالعراق، 
ونشوء حركات التمرد  2003ذ التسعينيات في انهيار المؤسسات بعد العام حيث أسهمت العقوبات الدولية من

  العنيفة:

الخط األحمر الذي ينبغي أن نصر عليه، بصرف النظر عمن يحكم في دمشق، هو منع انهيار الخدمات 
في العراق [خالل التسعينيات] استهدفت العقوبات رأس المال البشري والتقني، وبعد حرب  .العامة

   124انهار كل شيء. ]2003[

ه هذه النظرة بشكل واسع من قبل الدول األعضاء، خصوصاً مجموعة الثالث؛ حيث تجادل بأنه بصرف تواجَ 
النظر عن االعتبارات السياسية، فإن غياب الضمانات بأن المساعدات ستحقق أهدافها ولن تتم مصادرتها من 

عدات لالتحاد األوروبي. مسؤول أوروبي عبر ة مساستراتيجيالمراجعة إجراء ق يقبل النظام يقف في طر
  عن ذلك على النحو اآلتي:

كيف تريدوننا التفكير بالمضي أبعد من المساعدات اإلنسانية عندما يتدخل النظام حتى في هذه المساعدات 
ً ألولوياته الخاصة؟ صحيح أن السكان المدنيين في سورية يعيشون في ظروف مريعة. وصحيح  طبقا

ادة اإلعمار ستسهم إلى حد ما في تخفيف معاناتهم. لكن ما مدى استدامة ذلك؟ وكيف لنا أن أيضاً أن إع
نضمن أن إعادة اإلعمار ستسمح لالجئين والنازحين بالعودة دون وجود عملية واضحة الستعادة 

من الممتلكات؟ هذا مأزق لن نتمكن من حله، أي وجود االحتياجات لكن عدم استعداد النظام التخاذ أي 
  125الخطوات المطلوبة.

كما تقاوم هذه الدول نزعة بعض الدول األعضاء لتوسيع تعريف المساعدات المقبولة. على حد تعبير مسؤول 
أوروبي: "إذا تم تنفيذ المشروعات الصغيرة في عدد كبير من األماكن، كيف يمكن لذلك أن يختلف عن إعادة 

  126اإلعمار؟ إن ذلك سيقوض نفوذنا".

الحاصلة في اإلجماع حول أي أشكال المساعدات تعد مقبولة، وأيها تقترب من خط  صدعاتتلقد أدت ال
. لكن حتى اآلن، فإن األموال التي تخصصها الدول واالرتباك التطبيع مع النظام إلى توليد بعض التشوش

ما تزال  127تبقى غير مهمة نسبياً. –مثل إعادة التأهيل على نطاق محدود  –األعضاء لمشاريع "إشكالية" 
 ُ االستثمارات في سورية وال يتاح للدول األعضاء األكثر قيام قلص بحدة العقوبات األوروبية موجودة، حيث ت

رغبة بالخروج على سياسة االتحاد األوروبي سوى موارد مالية محدودة. مسؤول أوروبي من مجموعة 
  غراد عبر عن ذلك على النحو اآلتي:فيش

ون على إذا كنتم ال توافق’روبية الغنية لن تغير رأيها. يمكنها أن تقول لنا: مجموعة الثالث والدول األو
لكننا ال نمتلك القدرات المالية التي يمتلكونها. . ‘ذهبوا وقدموا المال لسوريةاسياسة االتحاد األوروبي، 

إن الخالفات غراد ال تتمتع بالقوة الالزمة لتغيير سياسة االتحاد األوروبي. في المحصلة، ففيشوبلدان 
  128الداخلية في االتحاد األوروبي ال تعكس سوى مجرد اختالفات في الرأي. ال أكثر من ذلك.

  ؟دريجيةنحو مقاربة ت .2

بينما تستمر الدول األوروبية بااللتزام بالخط الرسمي القاضي بعدم منح المساعدة إلعادة اإلعمار إلى أن 
يبدو أن معظم الدول األعضاء توافق على أن مقاربة أكثر  تنطلق عملية انتقال سياسي حقيقية بشكل جدي،

ً أكثر واقعية إلى األمام. دريجيةت األكثر علنية مقترح الالممثلة العليا موغيريني قدمت  129ستشكل مسارا
، عندما أشارت إلى أن االتحاد األوروبي يمكن أن يتبنى 2017في هذا الصدد، في آذار/مارس  تفصيالً و

ابل المزيد" وذلك عبر االنخراط التدريجي في مجاالت معينة، بالتعاون مع مؤسسات دولية "منطق المزيد مق
   130مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن "فقط استجابة إلى تقدم ملموس يمكن قياسه".

 
 

 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، أيار/مايو  124
 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، تموز/يوليو  125
 . 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، آذار/مارس  126
مليار  2.18مليون دوالر من إجمالي موازنة قدرها  54نحو  2018في موازنة العام  3كّون بلغت المخصصات لمشاريع الم 127

 Syria Humanitarian“دوالر من المساهمات لخطة االستجابة اإلنسانية في سورية التي وضعتها األمم المتحدة. انظر 
Response Plan”, UNOCHA.ية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والتي . ينبغي أن تضاف إلى هذا الموازنة اإلجمالية لسور

 . 2019. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أممي سابق، تموز/يوليو 2018مليون دوالر في العام  50قدرت بنحو 
 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، حزيران/يونيو  128
 .2019آذار/مارس  –نون الثاني/يناير مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أوروبيين، كا 129
عناصر استراتيجية االتحاد األوروبي حيال سورية: رسالة مشتركة إلى البرلمان والمجلس األوروبيين"، خدمة العمل الخارجي " 130

 .2017آذار/مارس  14األوروبية، 
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التحاد وكانت تلك المرة األولى التي أشار فيها مسؤول رفيع في االتحاد األوروبي إلى إمكانية أن يفكر ا
. 2254األوروبي في تقديم حوافز إيجابية مقابل خطوات يقوم بها النظام انسجاماً مع قرار مجلس األمن رقم 

دية ضد سورية لدعم التعافي المبكر وإعادة اإلعمار"؛ يوسيترتب على ذلك مراجعة "اإلجراءات التقي
اسة جوار االتحاد األوروبي وغيرها من "واستئناف التعاون الثنائي" وحشد "األدوات المناسبة المتاحة لسي

البرامج لتعزيز االقتصاد ومعالجة تحديات الحوكمة والمساءلة"؛ وفي المحصلة "حشد التمويل إلعادة 
رغم أن موغيريني لم تقدم تفاصيل حول الخطوات التي يتوقع من النظام اتخاذها إلطالق هذه  –اإلعمار" 
  العمليات.

 131.لم تتقدم منذ تلفظها بهذه المالحظات العلنية –التي هي أشبه ببالون اختبار  –ليا إال أن مبادرة الممثلة الع
كر أن الحكومات األوروبية التي تفضل المحافظة على الخط المتشدد فيما يتعلق بإعادة اإلعمار أغلقت ذُ 

ر إلى أن مجموعة الثالث، بشكل خاص، اعتقدت أن ذلك سابق ألوانه، بالنظ 132النقاش في مرحلة مبكرة.
كما لم تقترب الدول األعضاء من االتفاق على معايير سياسية، أو  133النظام لم يقدم بعد أي تنازل ملموس.

نها كانت قد حددت إبعض الدول األعضاء قالت  134كيفية تتابع المساعدات أو ما المطلوب من دمشق بالمقابل.
آخرون أنهم لم يكونوا قد توصلوا إلى اتفاق في حين ذكر أعضاء  135داخلياً فقط ما يمكن أن يعتبر معايير،

طبقاً لمسؤول في االتحاد األوروبي، فإن  136داخلي بشأن ماهية شروط الحد األدنى النخراطهم مع دمشق.
"غير قابلة للتفعيل" في  دريجيةصعوبة التوصل إلى توافق بين الدول األعضاء جعل من هذه المقاربة الت

  137الوقت الراهن.

  

  

  

   

 
 

 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في االتحاد األوروبي، آذار/مارس  131
 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، آذار/مارس  132
مسؤول أوروبي قال: "نحن بحاجة إلى تقدم ملموس لالنخراط في أي نوع من المفاوضات مع النظام. إننا نرحب بتشكيل اللجنة  133

ً من التقدم". مقابلة أجرتها مجمو . 2019عة األزمات، تشرين األول/أكتوبر الدستورية، لكن أوروبا لن تتحرك قبل أن نرى شيئا
مسؤول في مجموعة الثالث قال إن الموقف المتصلب للنظام يقف في طريق حتى احتمال اتباع مقاربة إجرائية. مقابلة أجرتها 

سؤول . المسؤولون األوروبيون يقولون أيضاً إن روسيا لم تضع عرضاً جدياً على الطاولة. م2019مجموعة األزمات، أيار/مايو 
قال: "الروس ال يقدمون شيئاً ذا معنى في هذه المرحلة. انظر إلى خطتهم لالجئين. لقد تركزت على كمية االسمنت التي ينبغي تسليمها 

 .2018لتغيير مواقع الالجئين". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تشرين الثاني/نوفمبر 
 .2019ذار/مارس مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، آ 134
، أشار مسؤول أوروبي إلى أن األوروبيين يمكن في النهاية أن يتخذوا خطوات استجابة لخطوات 2019في تشرين الثاني/نوفمبر  135

سورية جدية لكنه أشار أيضاً إلى أن سورية وروسيا غير مستعدتين لتقديم التنازالت، خصوصاً بعد االنسحاب األميركي الجزئي من 
رقي، وأعطى اجتماعات اللجنة الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر كمثال على كيف أن النظام ال يبدو جاداً. وذكر هذا الشمال الش

المسؤول األوروبي، كمثال على الخطوات الجدية، ضمان حقوق الملكية والتعامل بإنصاف مع الالجئين العائدين. مقابلة أجرتها 
. مسؤول أوروبي آخر قال: "لدينا أداتين من أدوات النفوذ. 2019، تشرين الثاني/نوفمبر مجموعة األزمات مع مسؤول فرنسي رفيع

أن يحاولوا الحصول  -خصوصاً الملك عبد هللا [ملك األردن]  –إحداها االعتراف. وبعض الدول العربية تستعمل هذه األداة. قلت لهم 
راني في بعض المناطق، وأال يتم تقديم ذلك مجاناً. لكن ينبغي على على شيء في المقابل، مثل أمن الحدود أو تقليص الوجود اإلي

ة أوروبا أال تفعل هذا. بالنسبة لمساعدات إعادة اإلعمار، علينا أن نقدمها بالتدريج استناداً إلى الخطوات التي يتخذها النظام". مقابل
 .   2019أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، كانون الثاني/يناير 

مسؤول أوروبي قال: "لم يحقق النظام بعد شروط الحد األدنى التي تمكننا من الشروع بتقديم مساعدات إعادة اإلعمار. بالطبع،  136
ما زلنا بحاجة لتعريف شروط الحد األدنى تلك. وينبغي أن تكون هذه الشروط صعبة على النظام، لكن ليست غير واقعية أيضاً. 

 من العمل الذي ينبغي القيام به بهذا الشأن".  ولذلك ما يزال لدينا المزيد
 . 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أوروبي، آذار/مارس  137
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IV. ل للتقدم إلى األمامإيجاد سبي  

ال تتوافق التوقعات األوروبية، والروسية والسورية فيما يتعلق بإعادة إعمار البلد المخرب. فالشروط التي 
تضعها أوروبا على تقديم التمويل إلعادة اإلعمار تصطدم برفض النظام النظر في أي متطلب من شأنه 

سيا أو عدم قدرتها على الضغط على النظام إلجراء تقليص سيطرته السياسية، وأيضاً مع عدم استعداد رو
  إصالحات يمكن ألوروبا أن تعتبرها ذات معنى بما يكفي.

حقق تياً أن قدرتها على توفير المال سواضح، إذ ال تستطيع أوروبا أن تتوقع منطقاستنتاج ويؤدي هذا إلى 
أي عالمة على أنه سيوافق على تغيير  يعطِ قال سياسي شاملة. فالنظام لم لها النفوذ الكافي إلنجاز عملية انت

سلوكه السياسي للحصول على التمويل األوروبي، وال يبدو أن موسكو تخشى بما يكفي تعرض مصالحها في 
سورية للخطر بسبب غياب إعادة اإلعمار. في حين أن الكلفة المترتبة على روسيا من تدخلها قد ترتفع على 

بالضغط على دمشق لتقديم تنازالت سياسية ذات  هاأن ذلك سيقنعفي الشك المدى البعيد، ثمة ما يدعو إلى 
معنى. باختصار، فإن تمويل إعادة اإلعمار وحده ال يشكل أداة عملية إلحراز خطوات ذات معنى نحو االنتقال 

  السياسي.

، ويفاقم األحوال أموال إعادة اإلعمار واالستثمارات سيزيد من التفكك االقتصادي عتواجه أوروبا مأزقاً. فمن
المعيشية للناس ويزيد من صعوبة تصور عودة الالجئين؛ كما أن عدم االستقرار بدوره يعطي لتنظيم الدولة 
اإلسالمية المجال الذي يحتاجه الستعادة حظوظه، التي تعززت أصالً بإعالن الواليات المتحدة عن انسحابها 

يعتبر إن تقديم هذه األموال يخاطر بتمكين وشرعنة نظام وبالتوغل التركي في الشمال الشرقي. بالمقابل، ف
داً أن يستخدم هذه المساعدات بطرق تعود جكثيرين في أوروبا، نظام من المرجح بالنسبة لمتجاوزاً لحدوده 

  بالفائدة على القلة على حساب األغلبية، نظام أدت سياساته إلى االنتفاضة في المقام األول.

هذا يتركها أمام ثالثة خيارات. الخيار األول يتمثل في عدم العمل مع النظام بل بالنسبة ألوروبا، فإن 
بشكل خاص، يمكن ألوروبا أن  138االستمرار بتقديم مساعدات كبيرة في المناطق الواقعة خارج سيطرته.

ذه من زعزعة استقرار ه متعزز دعمها لالجئين السوريين في لبنان، واألردن وتركيا لمنع استمرار وجوده
  البلدان.

استكشاف إمكانية دعم مع خيار آخر يتمثل في بالمحافظة على خطوطها الحمراء بشأن إعادة اإلعمار، لكن 
 بقاءالمحافظة على ال اتجاوز المساعدات اإلنسانية ومساعدأنشطة في المناطق التي يسيطر عليها النظام تت

النظام. يمكن لهذه األنشطة أن تشمل أعمال إعادة بشكل يعود بالفائدة على السكان السوريين ويحد من مكاسب 
تأهيل صغيرة للخدمات األساسية الضرورية، مثل المدارس، والمستشفيات، والكهرباء والمياه. ويمكن لالتحاد 
األوروبي ودوله األعضاء أن تجعل مثل هذه المساعدات مشروطة بالتزام النظام بمبدأ االستقالل العملياتي. 

عمليات إعادة التأهيل الصغيرة للبنية التحتية سيسمح ألوروبا بمساعدة السوريين العائدين  إن التركيز على
دون الغوص في اإلشكاليات المتعلقة بحقوق الملكية. كما أن ذلك سيسمح ألوروبا بتخفيف آثار الحرب على 

بيل المثال، سيشكل جيل كامل من الشباب السوري. إن إعادة تأهيل المدارس المتضررة أو المدمرة، على س
  مليون طفل كي يتمكنوا من استئناف دراستهم.  2.1خطوة حيوية لـ 

يتحكم بها بشكل مطلق، وهو ما بدا أنه غير  عملية القيام يعتمد هذا الخيار على استعداد النظام للموافقة على 
ً فقط ع ً محدودا لى الوضع على األرض مستعد لفعله. لكن وألن الخيار بطبيعته متواضع، فإنه سيحدث أثرا

ً باألمن وااللتزام بحقوق  ولن يفعل الكثير لتشجيع عودة الالجئين طوعياً، وهي المسائل التي ترتبط أساسا
السكن، واألرض والممتلكات. رغم ذلك فإن هذا الخيار يستحق االستكشاف بالنظر إلى أن انهيار الخدمات 

داعيات وآثار تتجاوز المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، العامة األساسية سيخلق أزمة إنسانية تكون لها ت
لسوريين الذين ابلدان غير سورية على المدى القصير والطويل أيضاً، إذا أدت إلى تدفق على بينما تؤثر ربما 

  يحاولون الهرب من ظروفهم البائسة.

  يه أن تفعل ما يلي:لالنطالق قُدماً في هذا الخيار، يمكن لالتحاد األوروبي والدول األعضاء ف

  تعيين ممثل داخل االتحاد األوروبي، مثل وفد االتحاد األوروبي في دمشق، للتفاوض على تقديم
 المساعدات مباشرة مع النظام.

  تعيين طرف ثالث مستقل إلجراء تقييم مفصل لألضرار واالحتياجات وتحديد الشركاء المحليين غير
 حقوق اإلنسان. المرتبطين بكيانات مسؤولة عن انتهاكات

 
 

قيدت الدول األوروبية برامج مساعداتها في شمال غرب البالد (إدلب بشكل أساسي) بعد أن فرضت هيئة تحرير الشام سيطرتها  138
  كل رئيسي بسبب صعوبة ضمان عدم استفادة التنظيم الجهادي من مساعداتها.، بش2019في المنطقة في مطلع العام 
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  استعادة الخدمات والبنية التحتية األساسية، على سبيل المثال بإصالح نوافذ وسقوف المدارس، وتصليح
 وإعادة وصل أنابيب المياه.

  بناء إجماع حول الشروط الالزمة لضمان عودة المشاريع بالفائدة على السكان وتلبية احتياجاتهم بالحد
 األدنى من تدخل النظام. 

 البة بأن تنفذ مشاريع إعادة تأهيل صغيرة ممولة من االتحاد األوروبي أو الدول األعضاء فيه في المط
 اإلطار الوارد أعاله.

  .اختيار آلية مراقبة يقوم بها طرف ثالث من شأنها أن تضمن تنفيذ المشروع طبقاً للشروط الواردة أعاله 

أو ما يسمى بمقاربة المزيد مقابل المزيد  – دريجيةربة تخيار ثالث متاح ألوروبا يمكن أن يتمثل في اتباع مقا
أي ربط خطواتها المتخذة في تمويل إعادة اإلعمار (أو الرفع التدريجي للعقوبات) بخطوات سياسية وغير  –

وفي نفس  2254سياسية ذات معنى. يمكن لهذه الخطوات أن تعكس عناصر من قرار مجلس األمن رقم 
بشكل  دريجيةان إجراءات إضافية أكثر واقعية يتخذها النظام. إن إسناد مقاربة تتأخذ في الحسبأن الوقت 
سياسي، بالنظر إلى أن  قالمن شأنه أن يضفي الشرعية على مجرد مظهر لعملية انت 2254القرار  إلىكامل 

في بعض المعايير (مثل تشكيل اللجنة الدستورية ووضع دستور) يصعب قياسها أو قد ال تكون ذات معنى 
غياب سيادة القانون. ولتفادي هذه المخاطرة، يمكن للجهات المانحة، على سبيل المثال، أن تضيف معايير 

األجهزة األمنية، والسكن،  رتكبهاملموسة تتعلق بالتقدم المحرز في قضايا مثل االنتهاكات المنهجية التي ت
ووضع المختفين، وبشكل عام سالمة  وحقوق األرض والملكية، والتجنيد اإلجباري، ومعاملة المحتجزين،

  جميع السوريين.

من شأن مثل هذه المقاربة أن تجبر أوروبا على تحديد مثل تلك المعايير واالتفاق عليها، وتوضيح ما تتوقعه 
من دمشق (وموسكو) مقابل التنازالت المالية والدبلوماسية. قد يكون لدى بعض الدول األوروبية مخاوف من 

ينبغي على أوروبا أن تكون مستعدة لوقف . وللحماية من مثل ذلك التصرف، خطواتهاأن دمشق ستعكس 
  مساعدات إعادة اإلعمار في حال عدم التزام النظام.

ويمكن لالتحاد األوروبي على سبيل المثال النظر في الخطوات التالية التي يمكن للنظام أن يقوم بها كمعايير 
  محتملة: 

  لية اللجنة الدستورية والتقدم المتحقق في صياغة الدستور كعالمة أولى على : التحقق من فاع1المرحلة
 ح السياسي.نفتااال

  إجراءات بناء الثقة مثل السماح لالجئين بالعودة بأمان، بما في ذلك من خالل وقف القوانين 2المرحلة :
الممتلكات؛ ووضع ، وتأسيس لجنة تقنية إلطالق عملية التعويض عن 10زية مثل القانون رقم يالتمي

آلية لتقديم معلومات ألسر المختفين؛ ومنح العفو للهاربين من الجيش؛ والوصول المنتظم إلى مراكز 
االحتجاز الرسمية وغير الرسمية لمنظمات دولية مؤهلة مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ وإطالق 

 سراح السجناء السياسيين.

  فيذ إجراءات بناء الثقة؛ والتصويت على مسودة دستور من خالل : برامج يمكن مراقبتها لتن3المرحلة
 االستفتاء.

  يحق لجميع السوريين  ورئاسية (بإشراف األمم المتحدة) : تنظيم انتخابات محلية، وبرلمانية4المرحلة
 المشاركة فيها، بما في ذلك الالجئين.

  إجراء انتخابات تصادق على نتائجها األمم المتحدة.5المرحلة : 

  بالمقابل، يمكن لالتحاد األوروبي أن يقدم الحوافز اآلتية:

  عفاءات االتحاد األوروبي من العقوبات بالنسبة للمساعدات اإلنسانية : ضمان التنفيذ الفعال إل1المرحلة
 لمعالجة مشكلة إفراط المصارف والمؤسسات التجارية بااللتزام.

  يرة التي أعطيت األولوية بسبب االحتياجات الملحة، : التخطيط لمشاريع إعادة التأهيل الصغ2المرحلة
والتي تركز على الوصول إلى الخدمات وتوفير السكن للعائدين؛ والرفع الجزئي للعقوبات القطاعية 
لتيسير االستثمار والتجارة (دون أن يشمل ذلك العقوبات على الكيانات أو األشخاص المتهمين 

في االتجار في المعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع  بانتهاكات حقوق اإلنسان أو الضالعين
 الداخلي)؛

  استئناف التعاون الثنائي على المستوى التقني وتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل الصغيرة؛ 3المرحلة :
 والشروع في التخطيط إلعادة اإلعمار بمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 
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  ع إعادة اإلعمار.: إطالق بعض مشاري4المرحلة 

  االعتراف الدبلوماسي بالهيئات الجديدة المنتخبة والتنفيذ الكامل لخطة إعادة اإلعمار. ورفع 5المرحلة :
 أسماء األشخاص والكيانات عن قائمة العقوبات على أساس كل حالة على حدا.

ما يدعو إلى غير المعروف كيف سيكون رد سورية وروسيا على ذلك، لكن هناك على األقل بعض من 
% فقط من أراضيه دون أن يشمل 70يسيطر النظام على نحو إذ  ؛بأن لهما مصلحة في هذه المقاربة االعتقاد

ذلك حقول النفط أو مناطق زراعة القمح الرئيسية (رغم أن التطورات التي حدثت في منتصف تشرين 
رادة أو ه الدوليون يفتقرون إلى اإلتشير إلى أن الزخم قد يميل إلى صالحه)؛ وحلفاؤ 2019األول/أكتوبر 

بيين، فإن موقف االتحاد والقدرة على تقديم أموال كبيرة إلعادة اإلعمار؛ وفي حين أن ثمة معارضة بين األور
ً حتى اآلن. ورغم أن المرحلة  على نحو  5و 4األوروبي فيما يتعلق بالعقوبات وإعادة اإلعمار ظل صلبا

كن للنظام قبوله في هذه المرحلة، فإنه قد يرى منفعة له في التنازالت خاص من المرجح أن تتجاوز ما يم
المتبادلة في البداية. بالنسبة لموسكو، فإن مثل هذه المقاربة اإلجرائية قد تساعدها على تحقيق االستقرار في 

  الحقاً. من البالد المناطق التي يسيطر عليها النظام كأساس لخروجها 
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V. الخالصة  

المساعدات لسورية، وبشكل خاص مساعدات إعادة اإلعمار قدراً كبيراً من اإلشكاليات تقديم سألة لقد أحدثت م
ال تكون أوروبا راغبة بفعل أي شيء من شأنه أن يشير إلى القبول با منذ بعض الوقت. من المفهوم أألورو

األوروبيين يواجهون  لكن بالنظام السوري، أو تمكينه، أو منحه إمكانية تحديد المستفيدين من المساعدات،
أيضاً حقيقة أن منع تقديم أموال إعادة اإلعمار يترك السوريين في حالة احتياج مستمر، مع احتمال تداعيات 

  طويلة األمد على قدرتهم على التعافي من الصراع وعودة الالجئين.

 –ان المحددان في هذا التقرير وثمة عدد قليل فقط من الخيارات غير المثالية للتعامل مع هذا المأزق. الخيار
أي زيادة المساعدات األوروبية مقابل ضمانات بشأن التنفيذ المستقل لمشاريع المساعدة؛ أو تبني مقاربة 

يستحقان االستكشاف بالنظر إلى عدم وجود بدائل مرضية. وألن الوضع الراهن ليس  –تراكمية تدريجية 
  جيداً ال ألوروبا وال للشعب السوري.

  2019تشرين الثاني/نوفمبر  25ل/بيروت/عمان، بروكس
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  الملحق آ. خريطة سورية
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  عن مجموعة األزمات الدولية ب. الملحق

موظفاً في  120مجموعة األزمات الدولية (مجموعة األزمات) هي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي 
 تسويةمن أجل منع ووحشد الدعم وممارسة اإلقناع على المستويات العليا ميداني خمس قارات يعملون من خالل التحليل ال

 النزاعات الخطيرة.

فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من الدول تعمل حيث ، مجموعة األزمات على أساس البحث الميداني مقاربةقوم ت

من الميدان المستقاة تقييمات المعلومات والوبناء على  عنيف. صراعالتي يوجد فيها خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث 

كما تقوم مجموعة األزمات بنشر  تقوم بإعداد تقارير تحليلية تتضمن توصيات عملية موجهة إلى كبار صناع القرار الدوليين.

حالة صراع  70إلى  ما يصلحول وضع اإلنذار المبكر وتحديثاً واضحاً ومنتظماً وهي نشرة شهرية تقدم  ووتشسكرايسي

  العالم.سائر أنحاء في  فعلي أو محتمل

ها على على موقع، وتتوافر في نفس الوقت البريد اإللكتروني عبريتم توزيع تقارير مجموعة األزمات بشكل واسع 

. تعمل مجموعة األزمات بشكل وثيق مع الحكومات واألطراف التي تؤثر على www.crisisgroup.org:اإلنترنت

  ات، بما في ذلك اإلعالم، من أجل إبراز تحليالتها حول األزمات وحشد التأييد لتوصياتها بشأن السياسات.الحكوم

 –الذي يضم شخصيات بارزة في مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم  –مجموعة األزمات أمناء إن مجلس 

 العالم.سائر أنحاء وصيات إلى انتباه كبار صناع السياسات في يعمل بشكل مباشر في المساعدة على إيصال هذه التقارير والت

النائب السابق لألمين العام لألمم المتحدة والمدير اإلداري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اللورد يرأس مجموعة األزمات 

  براون. –مارك مالوخ 

. شغل مالي 2018كانون الثاني/يناير  1صبه في ، روبرت مالي، باشر مهام منومديرها التنفيذياألزمات رئيس مجموعة 

سابقاً منصب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجموعة األزمات؛ وكان آخر منصب شغله هو منصب المساعد 

عراق الخاص للرئيس األميركي السابق باراك أوباما ومستشاره رفيع المستوى لشؤون الحملة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في ال

والشام، ومنسق البيت األبيض لشؤون الشرق األوسط، وشمال أفريقيا والخليج. كما عمل في الماضي كمساعد خاص للرئيس 

  الفلسطينية.-بل كلينتون للشؤون اإلسرائيلية

اكار، أن لها مكاتب في سبعة مواقع أخرى هي: بوغوتا، ودلمجموعة األزمات الدولية في بروكسل، كما  رئيسيوجد المقر ال

واسطنبول، ونيروبي، ولندن، ونيويورك، وواشنطن دي سي. كما أن لها وجود في المواقع اآلتية: أبوجا، والجزائر، وبانكوك، 

رغ، وجوبا، ومكسيكو سيتي، ، وهونغ كونغ، والقدس، وجوهانسبووبيروت، وكاراكاس، ومدينة غزة، ومدينة غواتيماال

 وطرابلس، وتونس، ويانغون. ،ودلهي، والرباط، وتبليسي، وتورنتووني

تقيم مجموعة األزمات والمتبرعين األفراد. والصناديق الحكومات دعماً مالياً من طيف واسع من مجموعة األزمات تتلقى 

الوكالة النمساوية للتنمية، ، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية: تيةت الحكومية اآلهيئاالدوائر والحالياً عالقات مع 

وآلية وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، صندوق أمانة طوارئ االتحاد األوروبي ألفريقيا، زارة الخارجية الدنماركية، و

االتحاد األوروبي للمساهمة في االستقرار والسالم، وكالة التنمية الفرنسية، وزارة شؤون أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، 

وزارة الخارجية اآليسلندية، وكالة المساعدات مانية، المؤسسة الكندية للشؤون الدولية، وزارة الخارجية االتحادية األل

، ووزارة الخارجية كسمبورغوالل، وزارة خارجية ليختنشتايناأليرلندية، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وزارة خارجية 

وزارة الخارجية القطرية، ة التنمية الدولية البريطانية، وزاروالتجارة النيوزيلندية، ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية، 

ووزارة ووزارة التنمية الدولية البريطانية، وزارة الشؤون الخارجية السويدية، وزارة الشؤون الخارجية االتحادية السويسرية، 

  اإلماراتية.والتعاون الدولي الخارجية 

ومؤسسة ومؤسسة تشارلز كوخ،  ؤسسة كارنيغي في نيويورك،: مترتبط مجموعة األزمات بعالقات مع المؤسسات التالية

ماكآرثر، ومؤسسة كوريا، ومؤسسات أوبن سوسيتي، ومؤسسة بلوشيرز،  .وكاثرين ت .ومؤسسة جون دهنري لوس، 

 مؤسسة ويلسبرينغ االنسانية.ٍ وومؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ، ومؤسسة اإلخوان روكفلر، ومؤسسة يونيكوريا، 

  2019 نوفمبر/نيتشرين الثا
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