مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ،تهدف لدور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دولة ومجتمعا ،وترقى لتكون مرجعا
لترشيد السياسات ورسم االستراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2013كمؤسسة أبحاث تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ً
ّ
املحليةُ .يصدر املركز دراسات وأوراقا منهجية تساند
السورية ،ضمن مجاالت السياسة والتنمية واالقتصاد والحوكمة
ّ
العملية للمؤسسات املهتمة باملستقبل السوري ،وتدعم آليات اتخاذ القرار ،وتتفاعل عبر منصات متخصصة
املسيرة
لتحقيق التكامل املعلوماتي والتحليلي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد ُمخرجات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املركبة ،بشكل َي ُنتج عنه تفكيك اإلشكاليات وتحديد االحتياجات
ّ
يمكـن م ــن املساهمة في وض ــع الخطط وترشيد السياسات لدى الفاعلين ُ
والتطلعاتّ ،
وص َناع القرار.
ممـ ــا
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املساعدات اإلنسانية عبر الحدود ...بين القرارات الدولية وهوامش الحركة املتاحة

ملخص تنفيذي
• من املتوقع بعد انتهاء املدة الزمنية لقرار مجلس األمن رقم  2642املعني باآللية الدولية للمساعدات اإلنسانية في
سورية ،أن تكون جولة املفاوضات داخل املجلس في يناير/كانون الثاني  2023بالغة التعقيد ،ال سيما في ظل ما يشهده
النظام الدولي من تفاعالت جيوسياسية وجيواقتصادية تعزز هامش التباعد بين روسيا (املعترضة على اآللية) من
جهة ،والواليات املتحدة األمريكية وحلفائها من جهة ثانية.
• ستستمر موسكو في رفض اآللية دون تعطيلها محاولة فرض شروطها ،وستتماهى بكين مع الطرح الروس ي دون أن
ً
ً
تبدي موقفا متشددا ،بينما تقتض ي مصلحة واشنطن وحلفائها إبقاء املساعدات اإلنسانية كآخر ورقة متفق عليها
ً
دوليا ضمن عملية التجميد التي تسم املشهد السوري ،وفي ظل هذا التباين في خارطة املصالح فإن أي تقليل
للمساعدات أو إيقافها سيزيد من تدهور مؤشرات األمن الغذائي واملائي والصحي وسيزيد من احتمال موجات هجرة
جديدة ،وهو ما تخشاه دول الجوار ال سيما تركيا.
• على الرغم من إدراك النظام ألهمية حصته الحالية من املساعدات في ظل ما يشهده من أزمات ،إال أنه سيبقى يدفع
من خالل حلفائه نحو استبدال آلية التوزيع من "عبر الحدود" إلى "عبر الخطوط" ،أما فيما يرتبط بالشمال السوري
ً
ً
فقاطنوه سيكونون األشد تضررا من تبعات تخفيض املساعدات أو إيقافها ومن تسييس امللف عموما ،بينما لن تتأثر
مناطق اإلدارة الذاتية بإيقاف املساعدات عبر باب الهوى أكثر مما تأثرت بإغالق معبر اليعربية.
• في ظل تعدد االحتماالت التي ستحكم مصير اآللية ،من املرجح أن يتم استصدار قرار جديد ملدة  6أشهر مع تحقيق
تقدم في تحصيل استثناءات معينة ملناطق النظام ،ومما يدعم هذا الترجيح عدة أسباب ،أهمهاّ :
تخوف روسيا من
ّ
توجه الدول إلى إيصال املساعدات خارج إطار مجلس األمن ،سواء عبر األمم املتحدة أو خارجها عن طريق تركيا ،وهو
ما سيفقدها ورقة املساومة الدائمة التي تمكنها من التفاوض وتحصيل املكاسب.
ّ
• إن تسييس امللف وتحوله من "إنساني" إلى ورقة ابتزاز سياس ي ،يفرض على السوريين وشركائهم من الفاعلين
اإلنسانيين البحث عن بدائل قانونية ،وتحشيد الدول املتضامنة والقيام بحمالت مناصرة لجمع جهود املنظمات
ً
املعنية للعمل على مستويين ،آني :يضمن إيصال مساعدات طارئة للفئات األكثر احتياجا ،واستراتيجي :يكامل الجهود
في وضع خطط استجابة تنمويةُ ،ت ّ
فعل الطاقات السورية في العمل واإلنتاج.
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متهيد
منذ إقرار تفويض مجلس األمن لوكاالت األمم املتحدة وشركائها بتقديم املساعدات اإلنسانية عبر الحدود ،دون اشتراط
الحصول على موافقة النظام ،وفق قرار مجلس األمن  2165لعام  2014وما تاله من تمديد أو تعديل خالل القرارات
ّ
الالحقة()1؛ لم تكف روسيا عن االعتراض على مضمون اآللية باعتبار أنها "تجاوز لسيادة الدولة السورية" وفق تعبيرها.
ً
وقد ّ
صعدت موسكو موقفها الضاغط وفقا للتغييرات العسكرية التي فرضتها على الجغرافيا ،فهددت أو استعملت الفيتو
ّ
لتحصيل مكتسبات معينة مقابل عدم عرقلتها اآللية قبيل كل جلسة تصويت ،األمر الذي مكنها من تقليص عدد املعابر
الحدودية املستخدمة ضمن اآللية من أربعة لتقتصر على واحد فقط ،ثم تقليص مدة العمل باآللية من عام إلى ستة
أشهر.
في تموز /يوليو  ،2022استخدمت موسكو حق النقض حيال مشروع تمديد قرار مجلس األمن  ،2585وقدمت مشروع
قرار لم يحصل إال على تأييدها والصين ،وبعد جولة مفاوضات بين روسيا وبقية دول مجلس األمن صدر القرار رقم 2642
بموافقة  12دولة وامتناع الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا عن التصويت ،و ّ
نص على تمديد تفويض اآللية لستة أشهر
قابلة للتمديد ستة أشهر أخرى شريطة استصدار قرار جديد من قبل مجلس األمن في يناير/كانون الثاني  ،2023بناء على
تقرير خاص من األمين العام حول االحتياجات اإلنسانية في سورية وشفافية توزيع املساعدات ،ما يعني بالضرورة جولة
جديدة من املفاوضات تحاول فيها الدول إيجاد التوازن بين إبقاء اآللية مستمرة ضمن نطاق معين وتحصيل املكاسب التي
تراها أولوية.
وعليه؛ يحاول تقدير املوقف هذا تلمس السيناريوهات املحتملة قبيل جلسة التصويت القادمة ،بناء على تحليل مصالح
األطراف الدولية الفاعلة في ضوء تطورات الغزو الروس ي ألوكرانيا واألزمات السياسية واالقتصادية التي تلته ومدى تأثيرها
ً
ً
على امللف السوري عامة وعلى املساعدات اإلنسانية خاصة ،محاوال اإلجابة عن تساؤل ما الذي يمكن فعله آنيا
ً
اتيجيا على الصعيدين الدولي واملحلي لتفادي تسييس امللف اإلنساني ّ
وتجنب الكارثة اإلنسانية املتوقعة.
واستر

أوالً :املصاحل الدولية ...خارطة متناقضة
يتفاوت هامش املصالح والقدرة على الفعل ومستوى التأثر بين الالعبين الدوليين فيما يخص ملف املساعدات ،ال سيما
ما بين الدول دائمة العضوية في مجلس األمن من جهة وما بينها وبين الفواعل اإلقليمية واملحلية من جهة أخرى.

( )1تمديدات وتعديالت القرار  2165الصادر عام  :2014القرار  2191عام  ،2014القرار  2258عام  ،2015القرار  2332عام  ،2016القرار  2393عام  ،2017القرار
 2449عام  ،2018القرار  2504والقرار  2533عام  ،2020القرار  2585الصادر عام .2021
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روسيا والصني (موقف واحد أبسلوب خمتلف)
رغم اشتراك موقفي موسكو وبكين في الرؤية العامة مللف املساعدات املتمثل بتمسكهما بضرورة إيصالها عبر حكومة
ً
النظام؛ إال أن موقف موسكو ّ
يعد أكثر تصلبا ،حيث تستخدم امللف كساحة "للغزو الدبلوماس ي"( )2خالل التفاوض مع
القوى الغربية بهدف تحصيل مكتسبات معينة ،يزيد من هذا التصلب تبعات الغزو الروس ي ألوكرانيا وما أفرزه من عقوبات
ً
صارمة على روسيا -وإن كان موقفها ثابتا من قبل األزمة األوكرانية -مما قد يدفع موسكو الستثمار موقفها الرافض لتيسير
ً
ً
تفويض اآللية دون تعطيلها بالكامل حاليا عبر فرض شروطها املرحلية( .)3أما الصين فيبدو موقفها أقل تشددا حيث لم
ً
ً
ً
ّ
تستخدم الفيتو منفردة ،كما أنها ليست متبرعا أمميا أساسيا ،إذ تركز على االستثمارات مع حكومة النظام أو تقديم
الدعم املباشر لها أكثر من تركيزها على تخصيص مبالغ كبيرة ضمن املساعدات األممية.

أمريكا وحلفاؤها (أزمات ال تلغي املساعدات)

ً
تقتض ي مصلحة هذه الدول إبقاء املساعدات اإلنسانية كآخر ورقة متفق عليها دوليا ضمن عملية التجميد التي تسم
ً
املشهد السوري ،فهي "املبرر" الذي يمكن به مواجهة الرأي العام عن التقاعس في إيجاد حلول للقضية السورية ،فضال
عن التخوف من موجات لجوء جديدة قد تصل تلك الدول في حال استمرار تدهور األوضاع املعيشية ،أو انتشار أوبئة
ً
جديدة من سورية إلى خارجها عند توقف املساعدات الصحية ،لذلك من املتوقع أن يبقى املوقف الغربي داعما لبقاء هذه
ً
املساعدات قائمة سواء عبر اآللية األممية أو خارجها ،وإن كان حجم تلك املساعدات قابال لالنخفاض املتزايد بسبب
األزمات االقتصادية والسياسات التقشفية التي أعلنتها الدول األوروبية بعد جائحة كورونا وتبعات الغزو الروس ي ألوكرانيا
وما رافقه من تضعضع بقطاع الطاقة.

دول اجلوار السوري (امتيازات اقتصادية وشبح اللجوء)
تعتبر تركيا صاحبة االمتياز األكبر بقضية املساعدات ،إذ يتم إدخال املساعدات عبر املعبر الحدودي "باب الهوى" في ظل
القرار الدولي الحالي أو في حال قيام الدول بإيصال املساعدات منفردة خارج نطاق األمم املتحدة ،مما يوفر فوائد
اقتصادية مادية ،إضافة لحركة املنظمات اإلنسانية وتمركزها قرب الحدود السورية ،في حين أن هذا االمتياز غائب عن
بقية دول الجوار في الوقت الراهن بسبب عدم استخدام املعابر الحدودية األخرى ضمن اآللية الحالية .كما أن هذه الدول
بخالف تركيا -ذات أدوار ثانوية في التأثير على العملية السياسيةّ ،وجل ما يمكنها تحقيقه بعض الفوائد االقتصادية إذا
ما ُ
استخدمت املعابر املشتركة معها سواء بتغيير طارئ على اآللية الحالية أو في حال تم العمل خارجها.

ً
()2وفقا لتعبير محمد خليفة ،مؤلف كتاب "الغزو الروس ي لسوريا".
( )3ويمكن تلخيصها في النقاط التالية :استثناءات ملشاريع التعافي املبكر في مناطق النظام خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء واملياه (وقد بدأت أولى تمظهرات هذا الضغط
خالل زيارة بعثة االتحاد األوروبي ومنسق الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة إلى مناطق النظام ألول مرة منذ  2011لتفقد مشاريع املياه) ،إضافة إلى تخصيص نسب
أكبر للمساعدات عبر خطوط التماس ،وتخفيف العقوبات االقتصادية املفروضة على النظام ،وعدم إيصال املساعدات ملن تسميهم روسيا "إرهابيين" متذرعة بذلك
لالحتجاج على إيصال املساعدات إلى شمال غرب سورية.
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ً
باملقابل ،سيشكل تقليل املساعدات أو إيقافها تهديدا ألمن السكان املحليين الغذائي واملائي والصحي إلى ما دون الحد
األدنى( ،)4مما سيزيد من احتمال موجات هجرة جديدة ،وهو ما تخش ى دول الجوار مواجهته خاصة تركيا (ومن خلفها
ً
أوروبا) ،فالكتلة السكانية األكثر تضررا تتمركز قرب حدودها( ،)5في ظل األوضاع االقتصادية و/أو الداخلية غير املستقرة
التي تواجهها تلك البلدان .وبالتالي؛ فإن مصلحة دول الجوار تقتض ي املحافظة على الوضع الحالي على األقل للحيلولة دون
مزيد من موجات اللجوء.

األطراف السورية (مصاحل خمتلفة لكل منطقة نفوذ)
من جهة أولى وفيما يرتبط بالنظام؛ غير القادر على فرض رؤاه إال عبر حلفائه الدوليين وعلى رأسهم روسيا ،فإنه يدفع
نحو استبدال آلية توزيع املساعدات عبر الحدود واملعبر الخارج عن سيطرته بآلية التوزيع عبر الخطوط ،التي تمكنه من
التحكم بتوزيع املساعدات وحصصها وتوفر له القطع األجنبي؛ غير أنه مدرك لعدم قدرته على االستغناء عن حصته من
ً
املساعدات عبر الحدود بعد ،وأن الظرف الدولي غير مهيأ حتى اللحظة إلعادة فرض "سيادته" على هذا امللف وفقا
للسياقات الراهنة ،وإن كان وروسيا يطمحان لحصول ذلك على املدى املتوسط ،لكن خشيتهما من إخراج اآللية عن نطاق
مجلس األمن وتقليص دائرة التأثير الروس ي تخفف من وتيرة الضغط بهذا االتجاه.
ّ
أما عن الشمال السوري؛ الذي يضم كتلة بشرية كبيرة في مناطق جغرافية محدودة ،جلها من النازحين والفئات األكثر
ً
ً
ً
احتياجا؛ فقاطنوه سيكونون األشد تضررا من قرارات تخفيض املساعدات أو إيقافها ومن تسييس امللف عموما ،خاصة
ُ
إذا ما استبدلت آلية التفويض عبر الحدود بتوزيعها عبر الخطوط ،حيث ستتناقص املساعدات إلى أدنى حدودها نتيجة
العقبات التي سيضعها النظام ملنع وصول املساعدات إلى املناطق الخارجة عن سيطرته.
وفيما يتصل باإلدارة الذاتية ،فمنذ إغالق معبر اليعربية وشمال شرق سورية خارج اآللية الحالية ،لذلك لن تتأثر املنطقة
بإيقاف املساعدات عبر باب الهوى أكثر مما تأثرت بإغالق معبرها ،باستثناء انعكاسات األزمة اإلنسانية أو الهجرة املعاكسة
إلى مناطقها .وفي حال أعيد افتتاح املعبر أو تم إقرار العمل خارج اآللية الحالية فقد َ
يواجه ذلك باعتراض تركي ،إذ تعتبر
ً
أنقرة أي دعم لتلك املناطق تهديدا ألمنها القومي.

اثنياً :اآللية األممية (احتماالت التمديد والتعطيل)

ً
بناء على خارطة املصالح الدولية ّ
املبينة أعاله؛ فإن نتائج املفاوضات القادمة ستتراوح بين أربعة احتماالت وفقا ملا يلي:

 .1استصدار قرار جديد يسمح باستمرار آلية إدخال املساعدات اإلنسانية عبر الحدود :رغم ثبات مبدأ روسيا في
استغالل ملف املساعدات اإلنسانية لتحقيق مكاسب معينة تغيرت ما بين  2016و  ،2022إال أنها بال شك ال تريد
( )4تفيد تقارير األمم املتحدة بأن ما يزيد عن  12مليون سوري مهددون بفقدان أمنهم الغذائي وذلك في ظل وجود املساعدات ،والرقم مرجح للزيادة في حال توقفها.
ً
ً
( )5يبلغ عدد املخيمات السورية في شمال غرب سورية  1633مخيما يقطنها  1811578نسمة ،وهذه الفئة هي األشد تضررا من توقف املساعدات أو تناقصها ،دون أن
ً
يقلل ذلك من تأثيرها الذي يتجاوز سكان املخيمات ليشمل شمال وشمال غرب سورية كامال .اإلحصائية مبنية على مسح قام به "منسقو االستجابة"،2022/8/26 ،
.https://bit.ly/3E2kTDN
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إنهاءها بالكامل -خالل املدى القريب -فهي تدرك أن اآللية الحالية ال تزال تحظى بالدعم الدولي األكبر على عكس آلية
التوزيع عبر الخطوط.
 .2الدفع باتجاه إدخال املساعدات اإلنسانية عبر خطوط التماس :وهو املسار املتوقع على املدى األبعد من
ً
املفاوضات القادمة ،والذي تدفع إليه روسيا بشدة لكن تدريجيا ،وبما يتماش ى مع التطورات على األرض.
 .3الوصول إلى صيغة تو افقية بين الدول دائمة العضوية :وهو احتمال غير مطروح بعد لعدم توفر مؤشراته ،فعلى
الرغم من كون روسيا الدولة املعارضة األبرز لآللية وكيفية توزيع وتنفيذ املساعدات؛ إال أن لبقية الدول حساباتها في
ً
عدم الرضوخ الكامل للمطالب الروسية ،وإن كان هامش التفاوض معها على بعض االمتيازات قبيل كل جلسة واردا،
خاصة بعد تداعيات الغزو الروس ي ألوكرانيا واملوقف الغربي منه والعقوبات اقتصادية التي فرضها على روسيا ،لترد
األخيرة بفرض شروط أقس ى على توريد الطاقة إلى أوروبا .مما يعني أن انعكاسات أزمة العالقات هذه ستؤدي للحد
من إمكانية التوصل لصيغة توافقية شاملة.
 .4البحث عن آليات خارج إطار مجلس األمن :وهو احتمال ال ترجوه الدول دائمة العضوية ،التي ّ
تصور املساعدات
عبر الحدود كحل ال بديل عنه حتى اآلن ،لكنها قد تلجأ إليه عند تعثر االتفاق ،وهو ما يجب على القوى الوطنية
السورية توحيد الجهود في سبيله وتحشيد الدول الراغبة بكسر الهيمنة الروسية على امللف خاصة في ظل وجود آليات
قانونية يمكن العمل عليها في هذا السياق.
ً
ً
وفقا ملا سبق؛ من املرجح أن يتم استصدار قرار جديد ملدة  6أشهر ،بدءا من كانون الثاني/يناير حتى تموز /يوليو القادم
 ،2023لكن مع تحقيق تقدم في تحصيل استثناءات معينة ملناطق النظام وفق ما تطالب به روسيا ،وذلك لألسباب التالية:
ّ
تخوف روسيا من توجه الدول إلى إيصال املساعدات خارج إطار مجلس األمن ،سواء عبر األمم املتحدة أو خارجها عن
•
طريق تركيا ،مما يفقدها ورقة املساومة الدائمة التي تمكنها من التفاوض وتحصيل املكاسب.
ً
• إدراك روسيا أن عددا من الدول الفاعلة -وإن لم تمانع مساعدات عبر الخطوط -إال أنها ال تثق بآليات إيصال تلك
املساعدات في ظل التقارير التي تنتشر عن السرقات التي شملت تورط مسؤولين رفيعي املستوى والفساد املستشري
ً
في توزيع املساعدات وفقا للوالء ،ناهيك عن محدوديتها وعن العراقيل التي وضعها النظام ليقلل من وصولها إلى
املناطق الخارجة عن سيطرته ،ما يعني عدم كفايتها لتغطية الحد األدنى من االحتياج اإلنساني في الشمال السوري(.)6
ً
• عدم قدرة النظام على تحمل خسارة مخصصات مناطقه من املساعدات العابرة للحدود حاليا ،في ظل أزمته
ّ
الحادة وتردي الوضع املعيش ي في مناطقه.
االقتصادية
ّ
ً
• الكلفة البشرية املرتفعة املتمثلة بتكتل النازحين في الشمال السوري ،والتي ستولد ضغطا على تركيا بالدرجة األولى
ً
مما ّ
يعرض بعض االتفاقيات واملصالح الروسية التركية لضغط لن ترغب به أنقرة ،ولن تدفع موسكو باتجاهه حاليا،
خاصة بعد تنامي مؤشرات عزلتها النسبية بسبب غزوها أوكرانيا.

(  ) 6شكلت أول  5قوافل عابرة لخطوط التماس ما نسبته  %0.75فقط من املساعدات العابرة للحدود ،تقارير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،2021/06/16 ،
https://bit.ly/3fJpKBy
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة5 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

املساعدات اإلنسانية عبر الحدود ...بين القرارات الدولية وهوامش الحركة املتاحة

اثلثاً :هوامش احلركة (أجندة إنسانية وطنية)
رغم ما تفرضه تعقيدات امللف اإلنساني خاصة في ظروف الحرب والنزوح واالحتياجات اإلنسانية املتزايدة من استجابة
تفوق قدرات الفاعلين املحليين؛ إال أن ذلك ال يعني الرضوخ لبقاء امللف تحت سقف مجلس األمن واالبتزاز الروس ي املتكرر
دونما حراك ،وإن كانت هوامش الفعل السوري فيما يخص القرارات الدولية محدودة لكنها ليست معدومة بالطبع.
ّ
إذ تتبلور أمام الفاعلين في املجال اإلنساني فرصة إلعادة التفكير على املستوى االستراتيجي والتحرك املبكر بدل انتظار
مخرجات جلسات التصويت واحتمال توقف دخول املساعدات وما سينجم عنه من كارثة إنسانية ،وذلك عبر توحيد
ً
ّ
مطالبهم وفقا "لبوصلة إنسانية وطنية" ترفض تسييس امللف اإلنساني وتشكل مجموعات ضغط ذات كوادر متخصصة
بالعالقات الدولية والدبلوماسية مدعومة من ّ
جل املنظمات اإلنسانية ،للقيام بحمالت مناصرة مستمرة في أروقة األمم
املتحدة؛ للدفع باتجاه استمرار إدخال املساعدات عبر الحدود عن طريق األمم املتحدة ودون والية مجلس األمن وقرارته
محدودة املدة ،باالستناد إلى الحجج القانونية التي ّ
تشرع هذا التحرك وتدحض الفرضية الروسية التي تصنف إدخال
ً
املساعدات كخرق للسيادة ،وهي عديدة وفقا لدراسة قانونية معمقة أجريت في هذا اإلطار( ،)7أبرزها :عدم مصادقة سورية
على البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف األربع والذي يشترط موافقة الحكومة الرسمية ،مما يعني أن إدخال
ً
املساعدات سيكون قانونيا حسب املادة الثالثة من اتفاقيات جنيف والتي تشرع إدخال املساعدات اإلنسانية بموافقة
أطراف النزاع .إضافة لالستناد إلى سوابق قانونية قضت فيها محكمة العدل الدولية -بصفتها السلطة األعلى في تفسير
القانون الدولي اإلنساني -كقضية نيكاراغوا ذات السياق املشابه للسياق السوري من حيث تصنيف النزاع ووجود سلطات
األمر الواقع وآلية عمل املنظمات اإلنسانية في إدخال املساعدات.
وفيما عدا ذلك؛ سيكون أمام الدول واملنظمات الدولية العمل منفردة خارج اإلطار األممي ،ومحاولة إنشاء صندوق إنساني
خاص بسورية مماثل للصندوق اإلنساني التابع لألمم املتحدة ")"The Syria Cross-border Humanitarian Fund (SCHF
ً
القائم حاليا  ،بحيث تتولى إدراته لجنة من املنظمات اإلغاثية السورية وممثلون عن الدول املانحة ،مع إدراك ما سيعنيه
العمل خارج عباءة األمم املتحدة من عوائق تتمثل في :تقليل كم املساعدات ّ
املقدمة بشكل كبير ،وعدم انتظام الحصول
على التمويل ،وزيادة معوقات التمويل غير املباشر لكوادر محلية دون تواجد فيزيائي للمنظمات الدولية ،وصعوبات
املراقبة واملساءلة ،والعوائق القانونية التي قد تشترطها كل دولة حدودية على حدة.
وفي هذا السياق؛ ينبغي على املنظمات اإلنسانية العاملة في سورية تهيئة نفسها للتعامل مع أي سيناريو مهما كان انعكاسه
ً
على األوضاع اإلنسانية كارثيا ،وذلك عبر العمل على تكامل الجهود والتنسيق عالي املستوى لبناء خطة االستجابة
اإلنسانية الشاملة لكل مناطق سورية بناء على مسح االحتياجات ،واالعتماد على املوارد املحلية في التوزيع لخلق حركة

( )7أصدر تحالف اإلغاثة األمريكي من أجل سوريا  ARCSدراسة تتحدث عن قانونية إدخال املساعدات اإلنسانية إلى سورية عبر األمم املتحدة ومؤسساتها دون الحاجة لقرار من مجلس
األمن الدولي .لالطالع على التقرير انظر الرابطhttp://bit.ly/3Ejbx6I :
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ً
اقتصادية في الداخل السوري أو اعتماد التدخالت النقدية كبديل عن املساعدات العينية ،فضال عن تبني مشاريع تنموية
ً
ً
تقلل شيئا فشيئا االعتماد الكلي على املساعدات اإلنسانية.
ً
ختاما؛ لقد أدى تفاقم االحتياجات اإلنسانية في سورية نتيجة القصف والدماروالنزوح والعيش بظروف ال إنسانية في
املخيمات خاصة؛ إلى االعتماد على ما يصل من مساعدات أممية في توفير الحد األدنى من االكتفاء ،إال أن تسييس
ّ
امللف حوله من "إنساني" إلى ورقة ابتزاز سياس ي تحقق عبرها الدول مصالحها ،األمر الذي يفرض على السوريين
وشركائهم من الفاعلين اإلنسانيين البحث عن بدائل قانونية إلخراج امللف عن هيمنة مجلس األمن والفيتو الروس ي،
عن طريق تحشيد الدول املتضامنة إلقرار قانونية إدخال املساعدات عبر األمم املتحدة ،والقيام بحمالت مناصرة
لجمع جهود املنظمات املعنية من أجل العمل على املستويين؛ اآلني عبر إيصال مساعدات طارئة للفئات األكثر
ً
احتياجا ،واالستراتيجي عبر تكامل الجهود في وضع خطط استجابة تنموية بعيدة املدىُ ،ت ّ
فعل الطاقات السورية في
العمل واإلنتاج ،بدل تحويلها إلى قوى مستهلكة تصارع من أجل البقاء على حد الكفاف.
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