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ستنتاجات الرئيسيةاال  

 2020آب/أغسطس  4االنفجار المدمر الذي حدث في ميناء بيروت في شكل   ما الجديد؟
العالمة األحدث، ولو أنها األكثر إثارة للرعب، على اإلفالس السياسي لنخب لبنان الحاكمة. 
لقد دفع هؤالء السياسيون البالد إلى حافة الدمار، مع انهيار القطاع المصرفي وانتشار 

  بوتيرة أسرع. 19–كوفيد

ال تستطيع الجهات المانحة الداعمة للبنان القبول بأن يصبح البلد دولة فاشلة.   ذلك؟ما أهمية 
إال أن دعواتهم للنخب اللبنانية إلجراء إصالحات اقتصادية وسياسية شاملة لم تلَق آذاناً 
صاغية، األمر الذي سرع وتيرة االنحدار. كما أن الحملة األميركية في ممارسة "أقصى 

  ى إيران، والتي تستهدف حزب هللا أيضاً، تزيد من تعقيد المسائل.درجات الضغط" عل

تنموية كبرى مشروطاً  مشروعاترغم أن أوروبا تجعل تمويل   ما الذي ينبغي فعله؟
بإجراء إصالحات كبيرة اقترحها صندوق النقد الدولي، فإن عليها أن توسع نطاق مساعداتها 

ليها، والسعي لتحسين الشفافية ومشاركة المجتمع اإلنسانية بالنظر إلى أن ثمة حاجة ماّسة إ
ها وحث الواليات المتحدة على تخفيف ضغوطها على حزب هللا وفي مشروعاتالمدني في 

  الوقت نفسه محاولة إشراك الحزب في األجندة اإلصالحية.

  



 
  مجموعة األزمات الدولية

  2020 أكتوبر/تشرين األول 30 219 متقرير الشرق األوسط رق

 الملخص التنفيذي

قد يكون النظام السياسي في لبنان بعد الحرب مشرف على نهايته مع حدوث انفجار اقتصادي داخلي في 
البالد. إال أن نخبه لم تتمكن بعد من وضع خطة للخروج من أزمة خلقتها هي نفسها على مدى سنوات. لقد 

. المانحون 19–احتجاجات شعبية، عنيفة أحياناً، استمرت رغم جائحة كوفيدأدت إخفاقاتها إلى نشوء 
ً في أوروبا، حريصون على تعافي البالد، ويعرفون سجلها السيء في إجراء  الرئيسيون للبنان، خصوصا
اإلصالحات، ولذلك جعلوا أي مساعدة تتجاوز المساعدات اإلنسانية مشروطة. فقد أبلغ المانحون الحكومة 

ب الحاكمة بأن عليها أوالً التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء إصالحات طبقاً اللتزامات والنخ
آب/أغسطس في ميناء بيروت،  4سابقة. وبعثت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب انفجار 

ً من المدينة وتسبب في وفاة أكثر من مئتي شخص، رسالة مم اثلة. ينبغي على االتحاد والذي دمر جزءا
األوروبي والدول األعضاء فيه أن تلتزم بهذا الخط، واالتفاق على استئناف المساعدات غير اإلنسانية فقط 
بعد أن تشرع السلطات اللبنانية في إجراء إصالحات حقيقية تعود بالفائدة على البالد بأسرها، وليس على قلة 

  قليلة تحظى باالمتيازات.

هيار االقتصادي، يبحث القادة السياسيون للبنان عن وسائل لردم الفجوة المالية التي تزداد اتساعاً في وجه االن
في البالد، بما في ذلك السعي للحصول على الدعم من المؤسسات المالية الدولية، لكنهم يقاومون اتخاذ 

زعيم آخر عن الوقوف في وجه الخطوات التي تطلبها تلك المؤسسات بالمقابل. وكل زعيم يحّمل المسؤولية ل
اإلصالحات التي تعطي األولوية للمصلحة العامة ال للمصالح السياسية والخاصة. ال ترغب الجهات المانحة 

خصوصاً كون هذه الخسائر ناتجة من عمليات  الخسائر التي حصلت،من المال بعد إضافية في دفع مبالغ 
ات المالية الدولية والحكومات األجنبية الحريصة على احتيال عمالقة إلثراء النخب. وقد أصرت المؤسس

، وجعلتها شروطاً 2018مصلحة واستقرار لبنان على إجراء إصالحات هيكلية وقطاعية على األقل منذ عام 
  مسبقة لتقديم المزيد من المساعدات المالية.

ونة انطالقاً من مصلحتهم الطاغية لقد تباطأ الزعماء اللبنانيون وماطلوا، ربما على أمل أن يُظهر المانحون مر
، 2019في استقرار البالد في منطقة مضطربة. أظهرت االحتجاجات التي اندلعت في تشرين األول/أكتوبر 

والتي أشعلت شرارتها محاولة أخرى لتأمين الموارد من جيوب السكان (بفرض رسم على استخدام تطبيق 
م تنجح، بل إنها أسقطت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري. واتساب للمكالمات الصوتية)، أن هذه الحيلة ل

، لم تحقق الحكومة التي حلت محلها برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب تقدماً 2020بعد كانون الثاني/يناير 
آب/أغسطس في ميناء بيروت، والذي  4في إجراء اإلصالحات أيضاً. االنفجار المأساوي الذي حدث في 

  يجة سنوات من اإلهمال وانعدام الكفاءة الرسميين، أجبر حكومته على االستقالة.حدث فيما يبدو نت

اليوم، لم يتغير الكثير. فقد أطلق ماكرون مبادرة تَِعد بإيجاد مخرج من األزمة، لكن الزعماء اللبنانيين لم 
الستقالة بعد يتخذوا حتى اآلن خطوات ملموسة. سارع رئيس الوزراء المكلف حديثاً، مصطفى أديب، إلى ا

إخفاقه في تشكيل الحكومة؛ ووصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى طريق مسدود؛ وتستمر 
االحتجاجات، حيث يدعو الناشطون إلى درجة أكبر من الشفافية وشكل أفضل من الحوكمة، ويطالبون 

والً إجراء إصالحات حقيقية. ويواجه الداعمين الدوليين للبنان باالمتناع عن إنقاذ نخب البالد دون أن يضمنوا أ
تشرين األول/أكتوبر، مهاماً ال تقل صعوبة  22سعد الحريري، الذي كلف مرة أخرى بتشكيل الحكومة في 

  عن تلك التي دفعت أديب إلى االستقالة.

ان. فقد لقد كان االتحاد األوروبي والحكومات األوروبية منذ وقت طويل من بين الجهات المانحة الرئيسية للبن
استضافت فرنسا، على وجه الخصوص، عدة مؤتمرات للمانحين، وتعهد الرئيس ماكرون بحشد دعم إضافي. 
ولوقت طويل، كانت تلك المساعدات تقدم دون شروط أو بشروط محدودة، رغم الثغرات الواضحة في حوكمة 

ئيسي. يبدو أن هذا قد تغير، حيث البالد ونموذجها االقتصادي. وبدا أن االستقرار قصير األمد كان الهم الر
ربط المانحون مؤخراً القيام باستثمارات كبيرة في البنية التحتية في البالد بإجراء إصالحات قطاعية وهيكلية 

  رئيسية، ومن ثم أحجموا عن تقديم األموال بالنظر إلى فشل الحكومة اللبنانية في تحسين ممارساتها.

بممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران والتي أثرت على حليف إيران تُفاقم األزمة الحملة األميركية 
اللبناني، حزب هللا. وفي حين يقر المسؤولون األميركيون المطالب األوروبية بإجراء إصالحات، فإنهم 
يتهمون حزب هللا بعرقلة التقدم ويعترضون على قرار ماكرون بدعوة حزب هللا، مع األحزاب األخرى، 

ي الجهد اإلصالحي. بدالً من ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على حلفاء الحزب في محاولة لعزله. للمشاركة ف
ويقول المسؤولون األوروبيون إن هذه السياسة األميركية تعيق جهودهم إلخراج لبنان من الحفرة التي يقبع 

  فيها.
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الد أن تتحول إلى دولة فاشلة تولّد إال أن هؤالء المانحين يواجهون مأزقاً اآلن؛ ففي حين أنهم ال يريدون للب
أزمة إنسانية حادة، فإنهم ال يرغبون أيضاً بإنقاذ نخب يشير سجلها إلى أنها قادرة على دفع لبنان إلى الهاوية. 
ولذلك فإنهم يحاولون معايرة سياستهم في تقديم المساعدات باالستجابة إلى االحتياجات الحادة قصيرة األجل 

اإلنسانية العاجلة بينما يُبقون على مشروعاتهم للبنية التحتية األساسية ويربطون من خالل المساعدات 
  التعهدات بتقديم مساعدات أكبر بإطالق إصالحات حقيقية.

يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه المقاربة ستؤتي ثمارها؛ فقدرة المانحين األوروبيين على مساعدة 
لمدى ترتبط بشكل بنيوي بإرادة زعمائه السياسيين على المبادرة. ولذلك لبنان على مواجهة تحدياته بعيدة ا

فمن غير المتوقع أن يتغير الكثير، على المدى القصير والمتوسط. لكن رغم ذلك، يمكن للمانحين استخدام 
ي اللحظة الراهنة لتوضيح رسائلهم وطريقة تفكيرهم، وأيضاً لوضع معايير الحد األدنى لتقديم المساعدات ف

  المستقبل.

وينبغي أن يؤكدوا على أن موقفهم الدبلوماسي ليس جزءاً من الحملة األميركية في ممارسة "أقصى درجات 
الضغط" ضد إيران وال تتم بالتنسيق معها، وأن مطالبهم بإجراء إصالحات جوهرية تهدف إلى إعادة لبنان 

بعينه. كما ينبغي أن يؤكدوا على أنه إلى مساره الصحيح، وال تهدف إلى قصقصة أجنحة أي حزب سياسي 
ال يمكن ألي زعيم سياسي لبناني أن يتوقع كرتاً أبيض لمجرد أنه متحالف مع الغرب، وأنه ينبغي على الطبقة 
السياسية برمتها أن تقدم تنازالت. وانسجاماً مع سياستهم العالمية، ينبغي أن يصروا على وجود معايير حد 

  في المؤسسات العامة اللبنانية وفي الجهاز القضائي اللبناني.أدنى للشفافية والمساءلة 

التي يعتزمون دعمها،  مشروعاتالمرتبطة بالمراحل المختلفة للالمرجعية أخيراً، ينبغي أن يحددوا المعايير 
بما في ذلك تحديد شكل تتابع اإلصالحات في القطاعات المعنية، وبذل الجهود لتحسين الشفافية وإمكانية 

؛ وإيجاد السبل لتحقيق اندماج مشروعاتالجمهور إلى العمليات التي يقومون بها في مراقبة وتقييم ال وصول
الممولة خارجياً؛ واستكشاف  مشروعاتأفضل للخبرات المتوفرة لدى المجتمع المدني في صنع القرار بشأن ال

بشكل مشترك من معالجة  سبل دعم إجراء حوار بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتمكن
 العقبات المؤسساتية التي تعترض اإلصالحات.

   2020تشرين األول/أكتوبر  30بيروت/بروكسل، 

 



  مجموعة األزمات الدولية

 2020 أكتوبر/شرين األولت 30 219 تقرير الشرق األوسط رقم

  كيف يمكن ألوروبا مساعدة لبنان في
  انهياره االقتصادي الداخليالتغلب على  

I. مقدمة   

% من قيمتها منذ تشرين األول/أكتوبر 75مع خسارة الليرة اللبنانية لـ ف ،لمساعدات طارئةلبنان بحاجة ماسة 
من  9ن العمل، وم% من القوى العاملة عاطلة 35ر، وأكثر من نصف السكان تحت خط الفقيعيش ، 2019

وبينما تم احتواء الموجة األولى من جائحة  1من الالجئين السوريين والفلسطينيين غير آمنين غذائياً. 10كل 
التي انتشرت في آذار/مارس من خالل عملية حجر صحي فعال، وإن يكن مكلف اقتصادياً، على  19–كوفيد

وقد تفاقم هذا الوضع الرهيب  2الكاملة في آب/أغسطس.مدى ثالثة أشهر، فقد ضربت موجة ثانية البالد بقوتها 
آب/أغسطس، وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص، ودمر  4بسبب االنفجار الذي وقع في مرفاً بيروت في 

   3شخص دون مأوى. 300,000أجزاء كبيرة من المدينة وترك نحو 

ن في تلبية شروط المانحين في إجراء ورغم عدة مبادرات أوروبية، قادتها فرنسا، فشل السياسيون اللبنانيو
إصالحات من شأنها أن تساعد على إعادة االقتصاد إلى سكته الصحيحة. ونتيجة لذلك، لم يوزع االتحاد 

على مدى العامين الماضيين، باستثناء المساعدات مبالغ كبيرة من األموال األوروبي والحكومات األوروبية 
التي هي أصالً قيد التنفيذ. إن عدم قدرة النخب الحاكمة على التوصل  عاتمشرواإلنسانية واألموال الالزمة لل

ح وهي الخطوات األولى الالزمة للسما –إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ اإلصالحات الضرورية 
   4دفع البالد بشكل متزايد إلى حافة الهاوية.ي –بتدفق مساعدات خارجية كبيرة 

أن  ،لبنان، ألة ما ينبغي على أوروبا فعله عندما ال تريد لجارها في حوض المتوسطيتناول هذا التقرير مس
يتفكك، لكنها ال ترغب أيضاً بإدامة، وال تعميق، محنته االقتصادية عبر االستمرار في التساهل مع النخبة 

مقابلة شخصية  70األبحاث التي أجريت إلعداد التقرير  شملتاللبنانية الحاكمة، وبالتالي تعزيز مواقعها. 
مع ناشطين لبنانيين، وممثلين عن منظمات  2020وهاتفية في الفترة الواقعة بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 

غير حكومية، وخبراء اقتصاديين، ومسؤولين ودبلوماسيين في االتحاد األوروبي وفي حكومات أوروبية، 
ين وكنديين، ومسؤولين في الجهات المانحة الرئيسية للبنان ومنظمات المساعدات الدولية يأميركودبلوماسيين 

(البنك الدولي، واألمم المتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية)، وممثلين عن وكاالت التنمية في بيروت 
  والعواصم األوروبية الرئيسية.

  

   

 
 
. The Economist Intelligence Unit (https://country.eiu.com/lebanon)انظر البيانات عن "لبنان" التي جمعتها  1

منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة (فاو) تعّرف انعدام األمن الغذائي على أنه يحدث عندما يصبح "الناس غير قادرين 
 An Introduction to the“األغذية الالزمة لهم على مدى فترة مستمرة من الوقت". انظر  على تلبية متطلبات الحد األدنى من

Basic Concepts of Food Security”, FAO, 2008. 
2 , Arab News”, 53,00019 patients exceed -imposes night curfew, closes bars as COVIDLebanon “

12 October 2020. .لقد تأثر القطاع الصحي على نحو خاص باآلثار المجتمعة للجائحة وانفجار المرفأ .“The Beirut blast 
left Lebanon’s health system badly shaken”, Reliefweb, 13 October 2020. 

“ ,UN Office for the Coordination of ”, 2020Beirut Explosion Situation Report #4, August 25انظر  3
Humanitarian Affairs, 25 August 2020. 

، إخراج لبنان من الحفرة، 214خلفية األزمة، انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم للمزيد من المعلومات حول  4
 Avoiding Further Polarisation؛ وإحاطة مجموعة األزمات حول الشرق األوسط، 2020حزيران/يونيو  8

in Lebanon  .ًتنشر قريبا ، 
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II. ةاستراتيجية جديدة لتقديم المساعدات المشروط  

وقد أصبحت أسبابه واضحة للجميع. وقد أطلقت  ،التردي االقتصادي في لبنان مستمر منذ مدة طويلة
الحكومات األوروبية، خصوصاً الفرنسية، سلسلة من المبادرات على مدى العامين الماضيين سعت لوقف 

للبنانيين بإصالحات ا السياسيين هذا التردي من خالل حشد المساعدات الدولية بشرط صريح يتمثل في قيام
شاملة. وأتى هذا اإلصرار مع إدراك أن الدعم المقدم من خالل مؤتمرات المانحين التي عقدت بين عامي 

  فشلت في معالجة نقاط خلل جوهرية في الحوكمة في لبنان. 2007و 2000

 2018عام نحين اللممؤتمر سيدر   آ.

هلية مؤتمراً افي لبنان في مرحلة ما بعد الحرب األ، نظمت الدول التي كانت تدعم تع2018 أبريلفي نيسان/
انعقد مؤتمر سيدر "المؤتمر االقتصادي للتنمية من خالل اإلصالحات ومع ف ،للمانحين في باريس

مبادرة "لدعم التنمية وتعزيز قوة االقتصاد اللبناني كجزء من خطة شاملة لإلصالح ها صفتوو 5الشركات".
وعلى عكس مؤتمرات المانحين السابقة، ركز سيدر بشكل حصري على  6التحتية".واالستثمارات في البنية 

، وبشكل رئيسي على تطوير البنية التحتية؛ واستند إلى قروض بشروط مخففة، ومنح مشروعاتال
واستثمارات خاصة؛ واألمر األكثر أهمية أنه اشترط تقديم المساعدات بإجراء الحكومة إلصالحات قطاعية 

وكان الهدف الرئيسي لسيدر تحفيز اإلنتاجية واالستدامة على المدى المتوسط والطويل في وقت  7وهيكلية.
كانت مظاهر فشل النظام االقتصادي والمالي اللبناني قد أصبحت واضحة بشكل متزايد. دبلوماسي أوروبي 

  قال:

اره الصحيح. وكان على أنه خطة إلعادة االقتصاد اللبناني إلى مس 2017تم وضع تصور لسيدر في عام 
علينا استعادة التوازن في عالقتنا مع الحكومة [أي عدم منحها شيك على بياض]، وفعل ما يفعله صندوق 
النقد الدولي [بشكل طبيعي] لكن دون [مشاركة] صندوق النقد الدولي. كان الوضع قد تردى حينذاك لكن 

 ً جبل الجليد يتقدم. وكان مؤتمر سيدر مالذنا  كان ما يزال من الممكن السيطرة عليه. لكننا رأينا جميعا
األخير. كان تنفيذ توصياته سيكون أقل إيالماً بكثير للبنان من تنفيذ اتفاق يمكن التوصل إليه مع صندوق 

   8النقد الدولي.

استند إصرار المانحين في مؤتمر سيدر على وضع الشروط بشكل أساسي إلى اعتبارات اقتصادية وإدراكهم 
عد بوسعهم تحويل أنظارهم عن وضع كانوا قد تجاهلوه من قبل. ورأوا أن المساعدات الثنائية والمتعددة أنه لم ي

كانت قد فشلت في توليد  –) 2002( 2) وباريس 2001( 1باريس  –التي قدمت في إطار تجارب سابقة 
في  9تثمارات مهدورة.التنمية االقتصادية، واستنتجوا أن أي شيء يتجاوز المساعدات اإلنسانية سيشكل اس

بالنسبة  –مقارنة باألزمات القائمة في أماكن أخرى  –ذلك الوقت، تراجعت األولوية التي كان لبنان يحظى بها 
لمانحيه التقليديين. وبدا أن المانحين باتوا يعتبرون مقاربتهم للبنان تحدث أثراً عكسياً؛ فمن أجل دعم زعماء 

ً للوفاء يعتبرون "متحالفين مع الغرب"، حا فظوا على تدفق األموال رغم فشل البالد في التحرك قُدما
  لبناني قال:  –بإجراء اإلصالحات. خبير اقتصادي فرنسي  ابالتزاماته

 
 
وهولندا، وإيطاليا، وبريطانيا، والواليات المتحدة، والسعودية، والكويت،  الدول المانحة في مؤتمر سيدر هي فرنسا، وألمانيا، 5

وقطر، وتركيا، واالتحاد األوروبي، إضافة إلى بنك االستثمار األوروبي، والبنك الدولي، والصندوق العربي للتنمية االقتصادية 
 واالجتماعية، وبنك االستثمار اإلسالمي.

6 France Diplomacy, 6 April 2018.”, Joint Statement –CEDRE “ قدمت الحكومة اللبنانية خطة استثمارية حددت .
مليار على  10.2مليار دوالر ( 11.06مشروعاً في جميع قطاعات البنية التحتية الرئيسية وتلقت تعهدات بالتمويل تبلغ  269فيها 

 مليون على شكل منح). 860شكل قروض و
كان يفترض أن تركز اإلصالحات القطاعية على الكهرباء، والمياه وإدارة النفايات؛ وأن تركز اإلصالحات الهيكلية على مكافحة  7

ستثمارات. على العكس من ذلك، فإن المانحين في مؤتمري الفساد وتعزيز الحوكمة والمساءلة، بما في ذلك في المالية العامة وإدارة اال
 ، إضافة لذلك،)، فإنهم قدموا2007( 3) تعهدوا بدعم الموازنة وحسب. أما في مؤتمر باريس 2002( 2) وباريس 2001( 1باريس 

مقابلة هاتفية أجرتها قروضاً مشروطة للمشروعات. في النهاية، فإن بعض هذه القروض ألغيت ألن لبنان فشل في تحقيق الشروط. 
، مرجع  ,”CEDRE – Joint Statement“. انظر أيضاً، 2020مجموعة األزمات مع خبير اقتصادي فرنسي، نيسان/أبريل 

 –، عندما قدم المانحون دعماً للموازنة 2وباريس  1سابق. دبلوماسي أوروبي قال: "أُحدث مؤتمر سيدر ليكون على عكس باريس 
في أعقاب الصدمات الخارجية. كنا حينذاك في سياق مختلف، فترة ما بعد الحرب  –ه من حيث التعريف وهو دعم ال يمكن تعقب

 .2020[األهلية] مع االحتياجات إلعادة اإلعمار". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، شباط/فبراير 
 .2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي أوروبي، حزيران/يونيو  8
 .   2020آذار/مارس  –مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، شباط/فبراير  9
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كان  التقت الحسابات السياسية التقليدية بشكل ما مع االعتبارات االقتصادية. فجهات مانحة مثل فرنسا،
من طريقة النخبة السياسية اللبنانية في فعل األشياء، وهي  ةمتعب تناته، باتبعضها يواجه قيوداً في مواز

على عالقات قائمة بلبنان، والتي كانت دائماً  اهالطريقة التي أعاقت كل تقدم ممكن، في حين أن عالقت
قل متانة مما كانت عليه في التسعينيات والعشرية األولى من األلفية. عالوة أشخصية، كانت قد أصبحت 

   10، فإن لبنان لم يعد أولوية قصوى بالمقارنة مع أزمات أخرى، مثل سورية، وليبيا والساحل.على ذلك

وإذا كانت الحكومات الغربية قد اعتبرت سيدر طريقة أفضل للمساعدة على وقف انفجار االقتصاد اللبناني 
فقد أدانت سيدر بوصفه من الداخل، فإن منظمات المجتمع المدني اللبنانية نظرت إليه بشكل مختلف تماماً. 

عملية مدفوعة سياسياً تهدف إلى منح المزيد من الشرعية للطبقة السياسية المسؤولة عن سوء اإلدارة المالية 
  المنظمات غير الحكومية اللبنانية قال:  ىحدواالقتصادية في البالد. ممثل إل

لن تنفذ أية إصالحات. ومع سيدر،  خسرنا سنتين مع سيدر. كان من الواضح أن الطبقة السياسية التقليدية
بد لك من أن  استمر المانحون بالتظاهر بأن المشكلة في لبنان كانت تقتصر على االقتصاد والموازنة. ال

  11تكون ساذجاً، أو أن ال أحد كان له مصلحة في رفع قناعه. لقد شارك الجميع في تلك المسرحية التنكرية.

المدني في مؤتمر سيدر تدخالً غير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية كما رأت معظم منظمات المجتمع 
ودعماً لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي كانت قد انتهت واليتها حينذاك، بالنظر إلى توقيت المؤتمر 

  . خبير اقتصادي لبناني قال:2018الذي ُحدد قبل االنتخابات النيابية في أيار/مايو 

ل ذلك يدر قبل شهر فقط من االنتخابات. وقد كان من الواضح أن ذلك قرار سياسي. شكّ ُعقد مؤتمر س
ً للطبقة السياسية؛ حيث شكل سيدر هدية كبيرة للحملة االنتخابية للحكومة التي انتهت  ً صارخا انحيازا

يقدم واليتها، والتي وجدت نفسها معفاة من أي مسؤولية عن الوضع االقتصادي والمالي المريع. فأن 
شيء مختلف ذلك المانحون مساعدات غير فعالة شيء، لكن أن يعيقوا بناء مجتمع أكثر ديمقراطية ف

   12تماماً.

تعكس هذه االنتقادات تحليل بعض الدبلوماسيين األوروبيين ومانحين مهمين آخرين اعتبروا أن من الخطأ 
جعل الحكومة منتهية الوالية مسؤولة عن عملية سيدر وجادلوا أنه كان ينبغي عقد المؤتمر بعد االنتخابات. 

  دبلوماسي أوروبي قال: 

ستراتيجية فشلت. كان سيدر مشروعاً در، إال أن تلك االبيين، كان الحريري مدخالً لسيوبالنسبة لألور
لدعم الحريري بعد اختطافه في السعودية، إلعادة الشرعية إليه. كانت عملية مدفوعة فرنسياً لم يجرؤ 
أحد على معارضتها. كان من األفضل لو عقد المؤتمر بعد االنتخابات، ألن هذا [عقد المؤتمر قبل 

ة مؤتمر سيدر بالنسبة للطبقة السياسية اللبنانية والمجتمع المدني اللبناني [أي االنتخابات] طغى على أهمي
   13أنه للمرة األولى، كان المانحون قد جعلوا جميع المساعدات مشروطة بإجراء اإلصالحات].

وكان توقيت سيدر غير مبشر بالخير من منظور براغماتي أيضاً. فبعد االنتخابات النيابية التي أجريت في 
، استغرق تشكيل الحكومة نحو تسعة أشهر. حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري 2018يار/مايو أ

كانت حافلة باالنقسامات وغير قادرة على المضي قدماً  2019كانون الثاني/يناير  31والتي منحت الثقة في 
الحريري تحت ضغط االحتجاجات تشرين األول/أكتوبر، عندما استقال  31لتنفيذ األجندة اإلصالحية. بحلول 

  الشعبية في سائر أنحاء البالد، لم يكن المانحون قد أفرجوا عن أي مبالغ كانوا قد تعهدوا بها في مؤتمر سيدر.

الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب وعدت بأن تكون أفضل. وافق دياب على خطة إصالحية 
لموازنة من خالل وضع سقوف على اإلنفاق وسياسات مالية شملت تخفيض عجز ا أبريلنيسان/ 30في 

 14جديدة، وإعادة هيكلة الديون، وإصالحات مصرفية ومالية، واتخاذ خطوات لتشجيع النمو االقتصادي.
أيار/مايو، طلبت رسمياً من صندوق  1في  15ووصفت الخطة على أنها "نقطة بداية" لتأمين التمويل الخارجي.

 
 
 .2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، آذار/مارس  10
 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بيروت، آذار/مارس  11
 .2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، نيسان/أبريل  12
، استدعي الحريري إلى 2017تشرين الثاني/نوفمبر  2. في 2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بيروت، آذار/مارس  13

 :Exclusive“تشرين الثاني/نوفمبر.  4السعودية، حيث ذكر أنه أجبر على قراءة خطاب استقالته، والذي بث على التلفزيون في 
How Saudi Arabia turned on Lebanon's Hariri”, Reuters, 11 November 2017. 

14 April 2020.”, 30 l Recovery Plans Financia’The Lebanese Government“ 
15 Al Arabiya, 30 April 2020.”, Lebanon government approves financial economic plan“ 
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بعد أسبوعين، نظم دياب االجتماع األول للجنة متابعة  16مليار دوالر. 10مساعدات بقيمة النقد الدولي تقديم 
سيدر، والحظ الحقاً، في خطاب بمناسبة مرور مئة يوم على وجوده في المنصب، أن سفراء الدول المانحة 

نحو تفعيل الذين حضروا "شعروا بجديتنا". وفي خطابه، قال دياب: إن لبنان كان "على المسار الصحيح 
ي قال توعلى مدى الشهرين التاليين، أكد بشكل متكرر على الجهود اإلصالحية ال 17قرارات مؤتمر سيدر".

   18ن حكومته تبذلها.إ

ساعد لبنان على جني مزايا سريعة من خطة إنقاذ تربما كان دياب يراهن على أن إعادة تفعيل سيدر س
لكن خطته اإلصالحية واجهت  19مع صندوق النقد الدولي.الحكومة، كما اقترح، بينما يستمر في التفاوض 

ت المفاوضات مع صندوق النقد ثرردود فعل ازدادت قوتها، بما في ذلك من سياسيين داعمين للحكومة، وتع
بحاجة لرؤية اإلصالحات قبل  نزالوي رداً على ذلك، أصر المانحون الرئيسيون للبنان على أنهم ما 20الدولي.

وإلعطاء مظهر إيجابي لألحداث،  21ير األموال ألغراض تتجاوز المساعدات اإلنسانية.الموافقة على توف
ً لإلصالحات قدمت أشاروا إلى اجتماع لجنة المتابعة بوصفه تقدماً، قائلين إنها كانت قد  قائمة أكثر تحديدا

ً من أن "الوقت قد حان  ً إلنجازها؛ لكنهم حذروا أيضا لحكومة قرارات كي تتخذ اووضعت جدوالً زمنيا
 ُ   دبلوماسي أوروبي ذكر األولويات على النحو اآلتي: 22حدث نتائج ملموسة".سياسية ت

. وقد تباطأت مكافحة الفسادينبغي على الحكومة أن تضع األساس التشريعي وأن تنفذ استراتيجية وطنية ل
مشتريات العامة، قوانين أخرى أو حتى وضعها على جدول األعمال، مثل قوانين ال مشروعاتفي تبني 

واستقالل الجهاز القضائي، واإلثراء غير المشروع واستعادة األصول التي صرفت في غير أماكنها. كما 
. بدالً 1997لبنان إلى اتفاقية التعاون االقتصادي والتنمية لعام  انضماميمكن للحكومة أن تطلق عملية 

األعلى. القضاء قة التعيينات في مجلس من ذلك، فهي مستمرة في إرسال اإلشارات السيئة، مثل إعا
   23وينطبق األمر نفسه على قطاع الكهرباء؛ حيث لم تتخذ الحكومة خطوات إيجابية، بل فعلت العكس.

المانحون الدوليون ومنظمات المجتمع المدني اللبنانية تعتبر إصالح قطاع الكهرباء إحدى األولويات القصوى 
ية واالقتصادية دون اتخاذ هذه الخطوة، حيث يبلغ العجز المتراكم لشركة للبالد. وال يمكن حل األزمة المال

التحركات إلصالح قطاع الكهرباء  شكل% من الدين العام اللبناني، وست43الكهرباء التي تملكها الدولة 
   24اختباراً جوهرياً إلرادة الحكومة بإطالق اإلصالحات.

 
 
“Al Arabiya, 21 ”, IMF spokesperson’: good starting point‘s economic rescue plan ’Lebanonر انظ 16

May 2020. 
 21"، مكتب رئيس الوزراء، : جرأة قرارنا ورشد خيارنا أنقذا البلددياب بمناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة " الرئيس 17

 2020.32أيار/مايو 
تموز/يوليو، على سبيل المثال، أعلن دياب  24-23إيف لودريان إلى لبنان في الفترة  –خالل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان  18

أن حكومته كانت قد أنجزت عدداً كبيراً من اإلصالحات، بما في ذلك تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ مقررات سيدر، وإكمال عملية تدقيق 
 Diab reçoit Le Drian : ‘Je suis“عابر الحدودية. محاسبي لمصرف لبنان وتركيب أجهزة مسح باألشعة السينية على الم

confiant que la France ne lâchera pas le Liban aujourd'hui’”, L’Orient le Jour, 23 July 2020. 
 "، مرجع سابق.الرئيس دياب بمناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقةانظر "  19
قطاع المصارف الخاصة حول من ينبغي أن يتحمل عبء الخسائر في القطاع المالي نزاع بين الحكومة، والمصرف المركزي و 20
عطلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وأدت في النهاية إلى انهيارها.  –المصارف، أم المودعين، أم دافعي الضرائب  –

“Why are Lebanon’s negotiations with the IMF deadlocked?”, Commerce du Levant, 11 July 2020. 
. خالل زيارته إلى لبنان في 2020تموز/يوليو  –مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع  دبلوماسيين أوروبيين، أيار/مايو  21
موز/يوليو، قال وزير الخارجية الفرنسي إن الحكومة لم تكن قد أجرت اإلصالحات المتوقعة، بما في ذلك بموجب مؤتمر سيدر. ت

“Conférence de presse de M. Le Drian à Beyrouth”, France Diplomatie, 23 July 2020. بعد مغادرة .
لودريان، أعلن دياب أن زيارته "لم تأِت بجديد، وأن الوزير الفرنسي ال يمتلك المعلومات الكافية فيما يتعلق بمسار الحكومة نحو 

 Diab speaks of international decision not to support Lebanon”, The Daily“". مقتبس في اإلصالح في لبنان
Star, 28 July 2020.  

. في االجتماع، الذي ضم المشاركين في 2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي أوروبي، حزيران/يونيو  22
مؤتمر سيدر، قدمت الحكومة خريطة طريق تتضمن: الخطوات القادمة لتنفيذ آلية المتابعة، بما في ذلك بناء موقع على اإلنترنت 

ه من قبل جمهور المواطنين (أعلن أنه سيتم إطالقه في منتصف حزيران/يونيو) ولجنة وزارية مخصص للمراقبة ويمكن الوصول ِإلي
في مكتب رئيس الوزراء (بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)؛ والشروع في تحديد األولويات لمشروعات البنية التحتية التي 

عاً أولياً)؛ وتحديث تنفيذ اإلصالحات القطاعية، بما في ذلك مكافحة مشرو 285من بين  138تشملها الخطة االستثمارية (في اختيار 
الفساد، والقطاع القضائي، والمشتريات العامة والحوكمة المالية (مع إكمال استراتيجية مكافحة الفساد وتأسيس هيئة وطنية لمكافحة 

 الفساد). 
 .2020ران/يونيو مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي أوروبي، حزي 23
تبقى المشاكل في قطاع الكهرباء دون معالجة؛ حيث تعاني البالد من نقص مزمن في الطاقة يجبر الناس على استخدام المولدات  24

الخاصة المكلفة. يعتمد توليد الطاقة على الوقود والديزل المستوردان والمكلفان واللذان يتسببان في قدر كبير من التلوث. وتقدر 
-36ئر، التقنية وغير التقنية على حد سواء (مثل عمليات الوصل غير القانوني بالشبكة الذي ال تدفع عنه أي فواتير)، بنحو الخسا
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المحسوبية والمصالح الخاصة لإلصالحات، ومنع البالد من يعد وضع قطاع الكهرباء مثاالً على مدى عرقلة 
ويقول المانحون والفاعلون في  25الحصول على خدمات عامة فعالة، وفي الوقت نفسه زيادة عجز الموازنة.

ن السبيل الوحيد للتحرك قُدماً يتمثل في تأسيس آليات حوكمة وشفافية صلبة وتبني إالمجتمع المدني اللبناني 
األمر األكثر أهمية  26قائمة على الحد من التكاليف والتخطيط الذي يأخذ بالحسبان الكلفة البيئية. ستراتيجيةا

ً عن عملية صنع القرار السياسية واألجندات الحزبية. هيئةسيكون تأسيس  ُ  27ناظمة مستقلة بعيدا صارع ت
  28قطاعات أخرى مع مشاكل مماثلة وتتطلب حلوالً مماثلة.

حات جوهرية، ينبغي أن يتم إنقاذ النظام المالي في البالد، إضافة إلى تحقيق استقرار لكن قبل إجراء أي إصال
العملة وموازنة الدولة. بالنسبة لألوربيين، فإن األولوية القصوى هي أن تتوصل الحكومة اللبنانية إلى اتفاق 

أن يفتح الباب لمساعدات  يمكن لمثل ذلك االتفاق وما يصاحبه من إصالحات من ثم 29مع صندوق النقد الدولي.
   30، بما في ذلك أموال سيدر التي لم يتم اإلفراج عنها حتى اآلن.مشروعاتتنموية إضافية واستثمار في ال

 مبادرة ماكرون  ب.

آب/أغسطس في استقالة حكومة دياب، في أعقاب احتجاجات غاضبة. كما ولدت  4ع انفجار المرفأ في سرَّ 
 ً جديدة لدعم لبنان أوالً عبر تقديم مساعدات إنسانية طارئة ومن ثم الدفع مرة أخرى إلى وضع البالد  جهودا

راهن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسمعته على نجاح المبادرة، فزار بيروت  31على سكة اإلصالح.
العاجلة. وأشار إلى أنه كان مباشرة بعد االنفجار وأطلق مبادرة لمساعدة اللبنانيين من خالل المساعدات 

ً للدخول في حوار مع الطيف الكامل للقوى السياسية اللبنانية بالنظر إلى أن األزمة شملتهم جميعاً.  مستعدا
وكرر أن تعهدات المانحين بموجب مؤتمر سيدر ظلت نافذة لكن الوقت قد حان لقيام السلطات اللبنانية بإجراء 

   32إصالحات جوهرية.

وثيقة خريطة طريق في نهاية آب/أغسطس، وضع في قدماً ة الفرنسية خطة مفصلة للمضي ووضعت الحكوم
أيلول/سبتمبر.  1نُقلت إلى الزعماء السياسيين اللبنانيين مباشرة قبل الزيارة الثانية لماكرون إلى بيروت، في 
، بتشكيل حكومة وتمثلت الخطوة األولى في الخطة في شرط أن يقوم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب

   33يوماً. 15"مستقلة"، تدعمها األحزاب السياسية وتتكون من "شخصيات كفؤة"، خالل 

 
 

 Jessica Obeid, “Lebanon’s Power Sector: Making Reforms Work”, Lebanese Centre% من اإلنتاج. 40
for Policy Studies, June 2020 ؛ وand “Why Lebanon’s electricity crisis is so hard to fix”, Arab News, 

15 June 2020. 
 .2020حزيران/يونيو  –يين، بيروت وعبر الهاتف، آذار/مارس مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسيين أوروب 25
إنهم ينتقدون الحكومة ليس فقط على استمرارها بإصدار عقود دون إعالن مناقصات عامة وفشلها في معالجة غياب الشفافية في  26

سلعاتا، في الشمال، التي يدّعون أنها المشتريات العامة، بل أيضاً لتضمينها في خطتها اإلنشائية لمحطة توليد طاقة جديدة ثالثة في 
رغم  ،ميشال عوناللبناني الرئيس صهر مؤسس الحزب،  ، جبران باسيل،التيار الوطني الحرزعيم تعود بالفائدة السياسية على 

جموعة األزمات الدراسات التي تظهر عدم كفاءتها من حيث الكلفة وعدم تحقيقها للمعايير التقنية والبيئية. مقابالت هاتفية أجرتها م
ً 2020تموز/يوليو  –مع ممثل للمجتمع المدني ودبلوماسيين أوروبيين، نيسان/أبريل   Why Lebanon’s“. انظر أيضا

electricity crisis is so hard to fix”.مرجع سابق ، 
ناظمة مستقلة تتمتع بتفويض  هيئة 462، أسس القانون رقم 2002الخبيرة في قطاع الطاقة اللبناني جيسيكا عبيد قالت: "في عام  27

كامل، بما في ذلك سلطة إصدار وإلغاء التراخيص وإعادة هيكلة مؤسسة الكهرباء. لم ينفذ ذلك القانون. وحتى اليوم، تحاول الحكومات 
رية". مقابلة المتعاقبة بشكل دائم تعديل القانون لتقليل السلطات الناظمة للهيئة لصالح وزير الكهرباء من خالل جعلها هيئة استشا

ً 2020هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، تموز/يوليو   Jessica Obeid, “Lebanon: The 3-Decade. انظر أيضا
Impossible Power Sector Reforms”, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, March 2020. 

. 2020تموز/يوليو  –مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع ممثلين للمجتمع المدني ودبلوماسيين أوروبيين، نيسان/أبريل  28
، بصرف النظر عن القطاع. قد يكون هناك دبلوماسي أوروبي قال: "النقاط العالقة واإلصالحات التي ينبغي إجراؤها هي نفسها

قوانين جيدة من حيث النصوص، لكنها ال تنفذ. يستمر الزعماء السياسيون في محاولة إفراغ القوانين من محتواها". مقابلة هاتفية 
 .2020أجرتها مجموعة األزمات، تموز/يوليو 

الدولي، لن يكون هناك إطار إلعادة الهيكلة المالية، وذلك يعني دبلوماسي أوروبي قال: "طالما ال يوجد اتفاق مع صندوق النقد  29
 .2020أنه لن يكون هناك استثمارات مستدامة". مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، حزيران/يونيو 

 . 2020مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسيين أوروبيين، بيروت، آذار/مارس  30
استضاف الرئيس الفرنسي واألمين العام لألمم المتحدة مؤتمراً دولياً "لدعم بيروت والشعب اللبناني" لتلبية  آب/أغسطس، 9في  31

 International Conference on Assistance and Support to Beirut“االحتياجات الفورية في أعقاب االنفجار. انظر 
and the Lebanese People”, Elysée, 9 August 2020 ًانظر أيضا .“Lebanon is on track to become a failed 

state”, Al Jazeera, 7 August 2020. 
32 Elysée, 6 August 2020.”, sident de la république depuis BeyrouthConférence de presse du Pré“ 
33 France ”, m cabinet within two weeksFrench President Macron says Lebanon has promised to for“

24, 1 September 2020. 
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وأكد ماكرون على أن مبادرته لن تكون "شيكاً على بياض؛ بل على العكس"، وحدد اإلصالحات التي سيترتب 
ي تقاطعت جزئياً مع على الحكومة الجديدة إجراؤها خالل خط زمني محدد. وشملت هذه اإلصالحات، الت

تلك التي يطالب بها صندوق النقد الدولي استئناف المفاوضات المتعطلة مع الصندوق؛ وإصدار قانون 
الضوابط على رأس المال؛ وإجراء تدقيق محاسبي كامل لحسابات مصرف لبنان المركزي؛ وإصالح قطاع 

ً إلى القا ) وإلغاء مشروع محطة 2002( 462نون الكهرباء وتأسيس هيئة وطنية ناظمة للكهرباء استنادا
كهرباء سلعاتا؛ وإجراء إصالحات قضائية من خالل إصدار قانون استقالل الجهاز القضائي؛ وتنفيذ 

كما وعد ماكرون باستضافة مؤتمر  34؛ وتبني مشروع قانون المشتريات العامة.مكافحة الفسادستراتيجية لا
 ً ً أوليا ووافق على عقد اجتماعات مع الزعماء  35في هذه اإلصالحات.مانحين في المستقبل إذا رأى تقدما

وحذر من أن هذه المبادرة  36السياسيين اللبنانيين لمعالجة قضايا جوهرية تتعلق بالنظام السياسي اللبناني.
   37ستكون "آخر فرصة لهذا النظام".

ة مع اإلصالحات التي فرنسية، واعتبروها منسجمالمبادرة المسؤولون في حكومات أوروبية أخرى رحبوا ب
وإذا كانوا قد عبروا عن بعض االختالف، فإن ذلك كان مرتبطاً فقط بمقاربة  38كانوا يطالبون بها منذ سنوات.

نهم لم يروا أي دليل على التقدم أو ميالً من جانب الزعماء اللبنانيين إلكنهم قالوا أيضاً  39ماكرون األحادية.
ن وجهة نظرهم، فإن هؤالء الزعماء إما يقللون من أهمية التحديات م 40للتفكير بإجراء إصالحات ملموسة.

أو يراهنون على أن الحكومات األوروبية ستخفف مطالبها ألنها ال ترغب برؤية دولة فاشلة أخرى في حوض 
  المتوسط. دبلوماسي أوروبي قال: 

مساعدات التي على بياض قبل مؤتمر سيدر، فإن سياسة ال اتبسبب الموقف المتمثل في منح شيك
انتهجناها قد تنطوي على مشكلة مصداقية. لكن المانحين الدوليين عكسوا هذه المقاربة، كما أوضحنا من 

ن في وخالل عدم دفع األموال بموجب مؤتمر سيدر. إال أنه ليس من الواضح ما إذا كان الزعماء السياسي
. إذا كان األمر من المانحين] سيتصدع أوالً لعبة أي [االنخراط في لبنان قد فهموا هذا، وقد يستمرون في 

كذلك، فإنهم يرتكبون خطأ كبيراً؛ فاإلجماع األوروبي صلب وليس هناك طرف آخر مستعد لالستثمار، 
   41حتى في أوساط المانحين التقليديين مثل دول الخليج.

بعض ناشطي المجتمع المدني يلومون ماكرون على تكراره األخطاء التي يتهمونه بارتكابها في مؤتمر سيدر. 
نه بالمراهنة على قيام الزعماء السياسيين التقليديين بإجراء اإلصالحات الضرورية، فإن فرنسا إويقولون 

ان إلى األزمة، ومنح ذلك النظام مهلة تشجع مرة أخرى التوصل إلى اتفاق مع نفس النظام القديم الذي جر لبن
  ناشط من منظمة غير حكومية داعية لإلصالح شرح قائالً:  42سياسية وتعزيز ما تبقى من شرعيته.

تتضمن خريطة الطريق الفرنسية اإلصالحات الضرورية التي نتفق معها. لكنها تركز فقط على القضايا 
تي تشرح لنا كيف وصلنا إلى هناك. ودون معالجة الجانب التقنية وتتجاهل القضايا السياسية الحقيقية ال

السياسي، فإننا نحافظ على نظام معطل لن يكون قادراً على تنفيذ برنامج إنعاش اقتصادي بالطريقة التي 
   43الحصان. أمامينبغي فعلها. ال نستطيع وضع العربة 

 
 
  .2020مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسيين أوروبيين، بيروت، أيلول/سبتمبر  34
35 Elysée, 1 September ”, la Résidence des Pins Conférence de presse du Président de la république à“

2020. 
36 , 2 September Le Monde”, aventure solitaire’Emmanuel Macron au Liban : éviter les dangers de l“

2020. 
 “ September 2020.Arab News”, ’last chance‘Macron warns Lebanese politicians of 2 ,مقتبس في  37
 . 2020مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، أيلول/سبتمبر  38
. آخرون قالوا إنه على العكس، فإن 2020ين أوروبيين، أيلول/سبتمبر مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي 39

الحالة الطارئة كانت تتطلب مقاربة أحادية وإن الفرنسيين وحدهم كانوا في موقع يمكنهم من تولي زمام القيادة. مقابالت هاتفية أجرتها 
 . 2020مجموعة األزمات مع دبلوماسيين أوروبيين، أيلول/سبتمبر 

ي أوروبي قال: "عندما استقالت حكومة دياب، عدنا إلى ما قبل الوضع الراهن. كان يمكن لمجلس النواب أن يوافق على دبلوماس 40
اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكنه لم يفعل. إن الزعماء السياسيين، وأعني جميعهم، ال يرغبون بإجراء إصالحات أو حدوث تغيير". 

 .2020أيلول/سبتمبر  15زمات، مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األ
 .2020أيلول/سبتمبر  17مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات،  41
“ Une véritable transition suppose de. انظر أيضاً 2020مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، أيلول/سبتمبر  42

s’émanciper de la Constitution”, L’Orient le Jour, 12 September 2020.   
 .2020أيلول/سبتمبر  25مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات،  43
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  التدخالت اإلقليمية  ج.

يع المانحين على الطاولة. ففي حين أن التوترات بين المانحين لقد تعمق المأزق بسبب صعوبة االحتفاظ بجم
ها العرب في الخليج أصبحوا أكثر إحجاماً مع ءوالسلطات اللبنانية ليست جديدة، فإن الواليات المتحدة وشركا

وقد أكدت الواليات  44ه.ءتعيين حكومة دياب، التي اعتبروا أنها واقعة بشكل كبير تحت نفوذ حزب هللا وحلفا
المتحدة مراراً وتكراراً على الحاجة لإلصالحات لكن، وعلى عكس الحكومات األوروبية، فإنها تعتبر حزب 

الضغوط القصوى التي تمارسها "دبلوماسي أوروبي قال حينذاك عن حكومة دياب:  45هللا العقبة الرئيسية.
الخليجيون حذرون بشكل مفرط  د الوضع هنا في لبنان. واشنطن وشركاؤهاالواليات المتحدة على إيران تعقّ 

لكنه أضاف: "في " من االنخراط مع حكومة دياب. وهذا ليس موقفنا. نحن مستعدون لالنخراط بشكل بناء.
ويض جهودنا؛ بل يبدو أنها تتبنى نهج قالوقت الراهن، ورغم خالفاتنا، فإن الواليات المتحدة ال تسعى إلى ت

   46بدالً من ذلك". 'لننتظر ونرى'

ب في بداية أيلول/سبتمبر، بينما كانت المبادرة الفرنسية تحقق تقدماً وحصل ماكرون هذا الموقف تصلّ  يبدو أن
بعد  47على موافقة جميع الزعماء السياسيين، بمن فيهم قادة حزب هللا، على خريطة الطريق التي اقترحها.

ة رفيعة متحالفة مع حزب أيام فقط فرضت الواليات المتحدة عقوبات للمرة األولى على شخصيات سياسي
هللا؛ وأتت دفعة ثانية من العقوبات أعلنت بعد أسبوع لتستهدف شركات يزعم أنها مرتبطة بالحزب، إضافة 

ون على أن الواليات ميركيعالوة على ذلك، وفي حين أكد المسؤولون األ 48إلى عضو في لجنته التنفيذية.
، فإنهم قالوا إن واشنطن تختلف مع المقاربة الفرنسية المتحدة تدعم مبادرة اإلصالح الفرنسية بشكل عام

د المعلنة بضم حزب هللا إلى طاولة المفاوضات مع جميع األحزاب السياسية اللبنانية األخرى. وصعّ 
  .49هم السعوديون، خطابهم المعادي لحزب هللا.ؤون، وكذلك نظراميركيالمسؤولون األ

العقوبات،  50هذا الضغط على حزب هللا يحقق نتائج عكسية.قدون أن العديد من المسؤولين األوروبيين يعت
أيلول/سبتمبر، أتت مع اقتراب الوقت من الموعد النهائي الذي حدده ماكرون بخمسة عشر  9التي أعلنت في 

 
 
44 Reuters, 27 ”, ab states seen shrugging off new Lebanese governmentWary of Iran, Gulf Ar“

January 2020. وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو قال: "نحن مستعدون تماماً لدعم حكومة تجري إصالحات حقيقية وتعمل .
استعدادها وقدرتها على فعل  –ما كانت مه –بطريقة ال تكون خاضعة فيها لحزب هللا. عندما يحدث ذلك، وعندما تظهر الحكومة 

ذلك، أعتقد أن ليس الواليات المتحدة فحسب بل العالم بأسره سيتحرك لمساعدة الحكومة اللبنانية، وإعادة اقتصادها للوقوف على 
 Secretary on the Release of the 2019 Country Reports on Terrorism”, U.S. Embassy“ قدميه مرة أخرى".

in Lebanon, 24 June 2020. 2019مليون دوالر عام  751.3. تبقى الواليات المتحدة المانح الرئيسي للبنان، حيث قدمت له 
مليون  221مليون دوالر على شكل مساعدات تنموية اقتصادية و 117.5نية، ومليون دوالر على شكل مساعدات إنسا 345فقط: 

 .2020دوالر على شكل مساعدات عسكرية. مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي أميركي، آذار/مارس 
مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى ديفيد شينكر اتهم حزب هللا بمحاولة "االستيالء على النظام المالي اللبناني.  45

 ... [الواليات المتحدة] تكرر الدعوة للحكومة اللبنانية إلجراء إصالحات جدية ومكافحة الفساد ... لكنها لم تقم بأي محاولة جدية لفعل
آلن. ... نحن نعرف أن حزب هللا لن يلتزم بأي من هذه الخطوات، لكننا ما زلنا نأمل بأن الحكومة ستفي بالتزاماتها". ذلك حتى ا
. طبقاً لوسائل .More US sanctions will target Hizbollah: Schenker”, Daily Star, 23 June 2020“مقتبس في 

العام حسن نصر هللا نصح واشنطن بالتخلي عن سياستها في محاصرة لبنان، وحذر من اإلعالم المرئية التابعة لحزب هللا، فإن أمينه 
أن مثل ذلك السلوك لن يضعف حزب هللا بل سيقويه. كما رأى نصر هللا أنه ال ينبغي للبنان أن يعتمد فقط على حصيلة المفاوضات 

ً على أهمية البحث عن خيارات أخرى.   :Sayyed Nasrallah announces new front“مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا
reviving agricultural, industrial sectors in Lebanon”, Al-Manar, 10 July 2020. 

، أعلن وزير االقتصاد الفرنسي برونو 2020. في شباط/فبراير 2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، حزيران/يونيو  46
 Il ne faut pas“لومير أن دعم التعافي االقتصادي للبنان ينبغي أن يتم فصله عن معركة لّي األذرع بين الواليات المتحدة وإيران. 

mélanger le rétablissement économique du Liban et la question de l'Iran, déclare Le Maire”, L’Orient 
le Jour, 23 February 2020. 

47 ”la Résidence des Pins presse du Président de la république à Conférence de“.مرجع سابق ، 
48 Reuters, 15 ”, Lebanese Hezbollah and allied parties condemn U.S. sanctions on former ministers“

September 2020; “U.S. blacklists Hezbollah official, Lebanon-based companies”, Reuters, 17 
September 2020. 

49 Reuters, 15 ”, Pompeo says Hezbollah weapons risk torpedoing French efforts in Lebanon“
September 2020.اسبة زيارته إلى باريس، كتب وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أن "حزب . في مقالة افتتاحية نشرت بمن

هللا هو الالعب الرئيسي المهيمن في ذلك البلد منذ نحو ثالثة عقود، واليوم في بيروت يكثر الفساد، وهناك نظام مالي وسياسي معطل 
 France should stand with freedom, not“ في الشوارع". 'إيران، برا برا!'بالكاد يعمل، وشباب لبنانيون يهتفون 

Tehran”, Le Figaro, 14 September 2020. الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حّمل مسؤولية "الكارثة اإلنسانية" في .
 Hezbollah has destroyed Lebanon, must disarm: Saudi“لبنان لسيطرة حزب هللا على صنع القرار "بقوة السالح". 

Arabia’s King Salman”, Al Arabiya, 23 September 2020.  
واليات المتحدة في أوجه معينة. فأوروبا شريك ميسر، تحاول دبلوماسي أوروبي قال: "ألوروبا منظور مختلف عن منظور ال 50

تمكين الزعماء السياسيين من التوصل إلى توافق. نريد التركيز على األجندة المحلية. وتحليلنا هو أننا ينبغي أن نحاول إبقاء جميع 
لى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأن يجري القضايا اإلقليمية خارج البلد. والطريقة الوحيدة لتجنب الفوضى هي أن يتوصل لبنان إ
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األكثر  ميركييوماً لقيام رئيس الوزراء المكلف أديب بتشكيل الحكومة. أدت العقوبات، إضافة إلى الخطاب األ
دوانية والذي ردد صداه حلفاء الواليات المتحدة مثل السعودية وتنامي نفوذ رئيس الوزراء األسبق الحريري ع

على تشكيل حكومة أديب التي يفترض أن تكون مستقلة، إلى تصلب موقف حزب هللا وأسهمت في فشل 
تيكات حزب هللا على أنها بعض الدبلوماسيين األوروبيين فسروا تك 51المفاوضات وفي النهاية استقالة أديب.

مصممة للبعث برسالة لألوربيين بأنه سينهي تعاونه في العملية السياسية بشكل كامل إذا استمرت الواليات 
   52المتحدة في فرض العقوبات على الحزب.

يكشف المأزق عن قيد جوهري على قدرة أوروبا على استعمال ثقلها االقتصادي لممارسة النفوذ. قد يكون 
االتحاد األوروبي وبعض دوله األعضاء قدراً من الحوافز االقتصادية التي يمكن أن تستعمل لدفع النخبة لدى 

اللبنانية إلى الموافقة على إجراء إصالحات، لكنه ال يتمتع بالسيطرة على العصي الغليظة التي تستعملها 
ه ءوبالنظر إلى أن حزب هللا وحلفا الواليات المتحدة وبعض حلفائها ضد حزب هللا وأولئك المتحالفين معه.

لهم مواقع راسخة في المؤسسات السياسية اللبنانية، فإن االستقطاب الناجم عن ذلك من المرجح أن يعيق 
  العملية اإلصالحية وأن يخرجها عن مسارها. دبلوماسي أوروبي قال:

أوروبا في لبنان. لكن، وفي ة، وهذا يقوض موقف ميركيال تمتلك أوروبا النفوذ على سياسة العقوبات األ
ن الذين ينبغي التحدث وهذه األثناء فإن حزب هللا يعرف أن األوروبيين، وفرنسا بشكل خاص، هم الوحيد

إليهم، الشريك الوحيد للخروج من األزمة. قد يكون لدى البعض في حزب هللا اعتقاد بأن الرهانات 
بين الواليات المتحدة وإيران بعد االنتخابات السياسية أكبر، ما يعني أنها ستعتمد على ما سيحدث 

ة. ما نقوله من الجانب األوروبي هو: دعونا نحاول فصل األزمة الراهنة في لبنان عن السياق ميركياأل
  53اإلقليمي، ألن األزمة تلحق ضرراً بالغاً بالسكان، وتؤثر بالطبقة السياسية اللبنانية بأسرها.

يفه الكثير لتهدئة كلالحريري بتشكيل حكومة برئاسته. لم تفعل إعادة ت لفتشرين األول/أكتوبر، كُ  22في 
المخاوف من أنه سيسير على خطى سلفه؛ وبالتالي فقد تلقى عدداً أقل من األصوات في مجلس النواب مما 

  حصل عليه أديب ويواجه نفس القيود السياسية.

 
 

إصالحات الحوكمة بشكل صحيح. سيكون من السذاجة تجاهل الخطاب األميركي، وضغوطها السياسية وعقوباتها على حزب هللا. 
ضايا المحلية. لكن في المحصلة، ينبغي علينا العمل لحماية لبنان من الخصومات الدولية ودفع زعمائه السياسيين إلى التركيز على الق

أيلول/سبتمبر  21الواليات المتحدة ال تستطيع فعل ذلك. وهذه هي القيمة المضافة التي نتمتع بها". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، 
2020. 

51 Hezbollah has “and ” Pompeo says Hezbollah weapons risk torpedoing French efforts in Lebanon“
destroyed Lebanon, must disarm: Saudi Arabia’s King Salman” مرجعان سابقان. مع مطالبة حزب هللا وحركة ،

ً أنه "سيتجرع السم" و"يساعد أديب على تسمية وزير مالية شيع ي أمل باختيار وزير المالية، بدا أن الحريري يعارضهما، معلنا
 ,Hariri: I’ve decided to help Adib name an independent Shiite finance minister”, Naharnet“مستقل". 

22 September 2020.  
 .2020مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، أيلول/سبتمبر  52
  .2020أيلول/سبتمبر  16مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات،  53
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III. لسياسة المساعدات األوروبية عضلةم  

لحكومة اللبنانية القادمة، فإن مانحي لبنان يواجهون معضلة صعبة. فهل يمدون بصرف النظر عمن يقود ا
بإنقاذها من التضخم المفرط وإفالس الدولة،  –بما يتجاوز اإلغاثة اإلنسانية العاجلة  –لنخب البالد حبل النجاة 

في منطقة متعثرة أصالً؟ أم يحاولون إحداث إصالحات جوهرية  إضافيةفاشلة خشية أن يصبح لبنان دولة 
بالتمسك بشروطهم لتقديم المساعدات التنموية، بينما يخاطرون بالفشل بالنظر إلى مقاومة النخب لمثل تلك 

  التغييرات، ونتيجة لذلك مراقبة البالد تنزلق إلى الهاوية؟

 فجوة في الحوكمة  آ.

ً إلى حد كبير على المساعدات التنموية رغم مكانة لبنان كبلد يتمتع ب دخل فوق المتوسط، فإنه يبقى معتمدا
الجزء األكبر من موازنة  54الستثمارات في الخدمات األساسية والبنية التحتية.من أجل االرسمية الدولية 

ول يهيمن على القطاع الخاص في البالد قطاع مالي موجه للحص ماالدولة مخصص لرواتب القطاع العام، في
بدالً من االستثمارات  –ين الحكومي ذي العائد المرتفع خصوصاً االستثمار في الدَ  -على المكاسب الريعية 

واالستثمار األجنبي اإلنتاجية. الدخل الخارجي غير المساعدات التنموية الرسمية، مثل تحويالت المغتربين 
ً موجه المباشر، كان    55لعقاري.غالباً نحو االستهالك الخاص والتطوير ا ا

، أو أي بلد آخر في هدخلأقل من بلدان أخرى في نفس نطاق رغم ذلك، يتلقى لبنان مساعدات تنموية رسمية 
الشرق األوسط، للبنية التحتية االقتصادية، مثل النقل والطاقة، أو للقطاعات اإلنتاجية مثل الزراعة 

من المرجح أن يكون المبلغ المنخفض  مسؤول في منظمة تعاون اقتصادي دولي أشار إلى أنه 56والصناعة.
 57ذات مصلحة عامة". مشروعاتناجماً عن "عدم ثقة المانحين، وحتى عدم قدرة الحكومة على االتفاق على 

في كثير من األحيان ال ينفق المانحون موازنتهم المخصصة للبنان بسبب انخفاض قدرته على استيعاب رأس 
جمة عن القدرات التقنية (كما هو الحال في العديد من البلدان األخرى المال. والحظ أن هذه المشكلة ليست نا

ً في لبنان، بل عن العراقيل السياسية والفساد  المتلقية للمساعدات التنموية الرسمية)، وهي مرتفعة نسبيا
المسؤولون التنمويون األوروبيون يشتكون عادة من عدم اهتمام النخب اللبنانية في تطوير  58المستشري.
طالما استمرت الحكومة في عدم إخضاع المسؤولين للمساءلة عن استخدامهم  59التنموية. مشروعاتوتعزيز ال

ن هذه النخب ستستمر في وضع مصالحها الشخصية إالعامة، فإن األوروبيين يقولون  لألموال والمؤسسات
  فوق المصلحة العامة. خبير لبناني شرح قائالً: 

 
 
 Global Public Goods and the Response to  –n Finance Country Study Lebanon Transitio“Seeانظر  54

Adverse Shocks: The Case of Lebanon”, Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), 11 June 2019  [passage missed by translation: “and the OECD’s “Creditor Reporting 

System”] قياساً بمكانته كبلد يتمتع بدخل فوق المتوسط، فإن لبنان يتلقى حصة كبيرة من المساعدات التنموية الرسمية، رغم أن .
، أي أقل بكثير من حصة تحويالت المغتربين (نحو 2016و 2012% فقط من إجمالي الدخل الخارجي بين عامي 10هذا المبلغ مثّل 

ار األجنبي المباشر. تهدف المساعدات التنموية الرسمية للبنان بشكل رئيسي إلى مساعدته في االستجابة ألزمة الثلثين تقريباً) واالستثم
. وهي تتكون من 2018مليون دوالر في عام  977إلى  2011مليون دوالر في عام  277الالجئين السوريين؛ وقد ارتفعت من 

) وتمويل مشروعات متوسطة األجل في قطاعات التعليم، والصحة 2018مليون دوالر في عام  470مساعدات قصيرة األجل (
 ). 2018مليون دوالر في عام  364والمياه التي تخدم الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة على حد سواء (

55 ”Transition Finance Country Study Lebanon“OECD, .مرجع سابق ، 
 المرجع السابق. 56
 . 2020تفية أجرتها مجموعة األزمات، نيسان/أبريل مقابلة ها 57
ً في حين أن القدرات التقنية  58 وقال: "في لبنان، كل شيء مسدود. القدرة االستيعابية للمساعدات التنموية الرسمية منخفضة جدا

دات تنموية رسمية أكثر مما موجودة (على عكس بعض البلدان األفريقية)؛ المشكلة هي الفساد. دون ذلك يمكن للبنان أن يتلقى مساع
. طبقاً لمنظمة الشفافية الدولية، فإن لبنان يحتل المرتبة 2020يتلقاه اليوم". مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، نيسان/أبريل 

ؤولون التنفيذيون بلداً على المؤشر الذي يقيس مدى فساد القطاع العام في بلد من البلدان كما يتصوره الخبراء والمس 180من بين  137
 Corruption Perceptions Index”, Transparency International, 2019“في قطاع األعمال. 

التنمية المستدامة في البالد. ال مسؤول في وكالة تنموية أوروبية قال: "يشكل لبنان حالة نموذجية لبلد ال تهتم نخبته السياسية ب 59
ً من الخارج. ينبغي للمساعدات أن تدعم ديناميكيات التنمية المحلية، لكن هذا غائب في لبنان". مقابلة هاتفية  يمكنك أن تطور بلدا

 .2020أجرتها مجموعة األزمات، حزيران/يونيو 
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حيث تتوفر األموال العامة لإلثراء  –اني إلى االستيالء على الموارد العامة يستند النظام السياسي اللبن
لتغذية شبكات المحسوبية. وتقضي النخب اللبنانية وقتها في التفاوض حول كيفية تقاسم والشخصي 

 . وفي جميع المجاالت، فإن السياسةمشروعاتمة التقنية أو المالية للءكعكة، بما ينعكس سلباً على المالال
   60العامة موجهة فقط لعامل واحد: العقود التي يمكن الحصول عليها والعموالت التي سيتمكنون من كسبها.

المسؤولون الحكوميون اللبنانيون الذين يتمتعون بصالحية اتخاذ القرار بشأن مشروع ما يختلفون في كثير 
 مشروعاتمانحين تأجيل أو إلغاء المن األحيان حول كيفية تقاسم األرباح. ونتيجة لذلك، قد يترتب على ال

. مسؤول في وكالة ديريةدراسات التقالالممولة بمنح أو بقروض ميسرة، رغم أنهم كانوا قد مولوا أصالً 
تنموية أوروبية قدم مثاالً هو مشروع لبناء بنية تحتية جديدة للخدمات العامة، يستند بشكل كامل إلى منحة 

. في النهاية، ترتب على الطرف المانح نقل المشروع إلى منظمات غير للحكومة اللبنانيةمقدمة أوروبية 
حكومية محلية ألن السلطات المختصة لم تتمكن من االتفاق فيما بينها على الموقع الذي سيبنى فيه المشروع 

وعلى نحو مماثل، فإن قدرة كل شخص ضالع في اتخاذ القرار على عرقلة أحد  61ومن سيشرف عليه.
  .انطالقهد تتسبب أيضاً في توقفات في العمل خالل تنفيذ المشروع أو قبل ق مشروعاتال

في اإلقالع بعد اكتمالها، على سبيل المثال إذا أهملت الحكومة  مشروعاتثمة أسباب أخرى لتأجيل أو فشل ال
ئية كما يمكن للعقبات اإلجرا 62ممولة أوروبياً القت هذا المصير. مشروعاتتخصيص موازنة للصيانة. عدة 

  63.اال نهاية لهوغياب القدرات اإلدارية أن تتسبب في تأخيرات 

المشكلة على نحو مختلف.  شخصونممثلو المنظمات غير الحكومية اللبنانية والناشطون في المجتمع المدني ي
فهم يحملون المسؤولية للمجتمع الدولي في وضع سياسته في منح المساعدات استناداً إلى رؤية قصيرة األجل 

الممولة خارجياً يتم  مشروعاتن مكونات الحوكمة في الإلى حساب تحسين الحوكمة. ويقولون الستقرار عل
ً جوهرياً. وباإلشارة إلى االحتجاجات  تغييبها، إن لم تكن غائبة بشكل كامل، في حين ينبغي أن تكون جزءا

روج من األزمة يكون في بناء ، يقولون إن السبيل الوحيد للخ2019التي اندلعت في تشرين األول/أكتوبر 
  ممثل لمنظمة غير حكومية قال: 64جهاز دولة يحل محل شبكات المحسوبية التي اختطفت مؤسسات الحكم.

لألزمة الراهنة في لبنان محركين دافعين: سياسي واقتصادي. األوروبيون، كغيرهم من المانحين 
 وأسلحته، االستقرار في لبنان كان حزب هللالغربيين، كانوا يعتقدون أن القضية الوحيدة فيما يتعلق ب

في األفق. وكانوا مقتنعين بأن لبناناً تلوح وا الحكم على جسامة الكارثة التي كانت ؤوبالتالي فإنهم أسا
محكوماً بشكل سيء يعد ثمناً مقبوالً للبنان مستقر. لقد حان الوقت ألن يفهموا أن الحوكمة واالستقرار 

  65.فصلهيمكن مرتبطان بشكل ال 

سبب إدامتها لنظام فاشل من خالل عدم ربط المساعدات بلون أوروبا المسؤولية نانيون يحمّ المنتقدون اللب
ممثل لمنظمة غير حكومية قال: "لقد ساعدت المساعدات  66بشروط إجراء تحسينات في مجال الحوكمة.

الطبقة السياسية في لبنان على البقاء في السلطة؛ ولم تساهم في تطوير البالد. طالما ظلت األموال األوروبية 
  67تذهب إلى الطبقة السياسية، فإننا ال نريدها".

 
 
 .2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، نيسان/أبريل  60
. وأضاف المسؤول: "كان هذا المشروع يستند إلى منحة. لكن 2020ابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، كانون الثاني/يناير مق 61

المشروعات المستندة إلى قرض يمكن أن تلغى أيضاً أو تؤجل. في تلك الحالة، فإن سعر القرض قد يرتفع مع وجود التأجيالت. لكن 
 السلطات ال تكترث".

لم تعملوا بشكل  –اللذان يعتبران قطاعان مربحان للغاية  –ل المثال، مشروعات إدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي على سبي 62
دائم، رغم دفع األموال وحتى في بعض الحاالت اكتمال المشروع. بعض الوكاالت األوروبية ترفض اليوم العمل في هذه القطاعات 
بسبب مثل هذه المشاكل. مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، مع دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين في وكاالت تنمية، 

 .2020ن/يونيو حزيرا –آذار/مارس 
مسؤول تنموي أوروبي قال: "هناك الكثير من المشاكل اإلجرائية في لبنان. مجلس النواب يمنح الصالحية بالتفاوض على مشروع؛  63

ومجلس الوزراء يقر المشروع؛ ثم ينبغي أن يصادق مجلس النواب على المشروع مرة أخرى. المشكلة هي أن هذه المشروعات 
لم أولويات مجلس النواب، بسبب األزمات المتالحقة التي تمر بها البالد". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تكون عادة في أسفل س

 .2020بيروت، آذار/مارس 
 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل لمنظمة غير حكومية لبنانية تعمل في مجال الحوكمة، بيروت، آذار/مارس  64
 .2020جموعة األزمات، أيار/مايو مقابلة هاتفية أجرتها م 65
. ممثل لمنظمة لبنانية غير حكومية قال: "المجتمع الدولي 2020حزيران/يونيو  –مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، آذار/مارس  66

المانحين". مقابلة  عزز سياسياً فكرة المعجزة اللبنانية. كان ذلك حالة من العمى. السياسيون اللبنانيون خبراء عندما يتعلق األمر بخداع
 .2020أجرتها مجموعة األزمات، بيروت، آذار/مارس 

 .2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، نيسان/أبريل  67
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من االفتقار إلى الوصول إلى المعلومات أخيراً، تشتكي المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 
، وهو 2017الوصول إلى المعلومات لعام الحق في الممولة خارجياً، رغم قانون  مشروعاتفيما يتعلق بال

د دورها اإلشرافي. المانحون األوروبيون، واالتحاد األوروبي بشكل خاص، يتعرضون األمر الذي يعقّ 
نهم ال يتمتعون بوصول منتظم إلى آليات التقييم إت غير الحكومية النتقادات مشابهة. يقول ممثلو المنظما

  68ها الثنائية.مشروعاتوالمراقبة األوروبية فيما يتعلق ب

رغم بعض االنتقادات لتدخل المانحين في الشؤون الداخلية اللبنانية عبر مؤتمرات سيدر والمبادرة الفرنسية 
نهم يرحبون بحقيقة أن إشطي المجتمع المدني يقولون ة ونااألحدث، فإن ممثلي المنظمات غير الحكومي

 ً إجراء بالمانحين الدوليين عبروا عن استعدادهم لتغيير قواعد اللعبة بجعل جزء من مساعداتهم مشروطا
إصالحات قطاعية وهيكلية. ويقولون إن القواعد الجديدة ينبغي أن تطبق على كل تمويل المانحين (باستثناء 

ً على أنه ينبغي أن  مشروعاتية)، وبما يتجاوز الالمساعدات اإلنسان التي أقرها سيدر. كما يؤكدون أيضا
ال يتنازل ه مثل تلك اإلصالحات. ويريدون أيستخدم المانحون األزمة المالية واالقتصادية كفرصة للدفع باتجا

اني قال: "ال نستطيع أن لبن –ال يخففوا من مطالبهم. خبير اقتصادي فرنسي مانحون فيما يتعلق بالتنفيذ، وأال
نطلب من األوروبيين إجراء هذه اإلصالحات من أجل اللبنانيين، لكننا نستطيع أن نطلب منهم أن يتخذوا 

   69خطوات لضمان أن يتم إنفاق أموالهم بطريقة سليمة".

م المساعدات نهم يتفقون مع مطالب المنظمات غير الحكومية اللبنانية "بعدم تقديإيقول المسؤولون األوروبيون 
ن هذا الموقف كما يوضح مؤتمر سيدر إدون إجراءات اإلصالحات"، و –باستثناء المساعدات اإلنسانية  –

والمبادرة الفرنسية، يشكل دعامة سياستهم. فإضافة لعدم رغبتهم برمي أموالهم في حفرة ال قاع لها، يقولون 
يبدو  70ارجية عززت من تصميمهم في هذا الصدد.المتنامية لسياسة المساعدات الخالمتظاهرين إن انتقادات 

آب/أغسطس، وهما  4بأثرها الكارثي على االقتصاد، وانفجار  19–التصميم الجديد تجاوز أزمة كوفيدأن هذا 
   71الحدثان اللذان استجاب لهما المانحون األوروبيون حصرياً عبر المساعدات اإلنسانية، والتي كانت كبيرة.

 االستقرارالشروط مقابل   ب.

ً ال مفر منه: إذا فشلت النخب اللبنانية بتحقيق  إال أن المانحين األوروبين يعترفون بأنهم يواجهون واقعا
المطلوب منها، ال يبدو أن هناك بديل عملي. ولمواجهة المعضلة المتمثلة في الحاجة لرؤية تغييرات جوهرية 

، بينما يمضي االقتصاد في سقوط حر ويهدد حياة الماليين أوالً، خشية هدر األموال الجيدة بعد األموال السيئة
(بمن فيهم الالجئين السوريين)، يحاول المانحون األوروبيون المحافظة على استقرار البالد عبر جملة من 
حزم المساعدات قصيرة وطويلة األمد. وهم يميزون بين المساعدات اإلنسانية، غير المشروطة، والوعود 

، ومشروط وطويل األمد يهدف إلى تحسين البنية التحتية، واالستدامة االقتصادية وعمل بتقديم دعم كبير
  الدولة. دبلوماسي أوروبي قال: 

ليس هناك خطة ب. إن بديل التعافي االقتصادي الناجح يتمثل فقط في المساعدات اإلنسانية الصرفة، 
لقائمة على األرض. ومن الواضح أن التي ال تتطلب أي شروط، وسنقوم بتعديل دعمنا طبقاً للظروف ا

هذا سيناريو نرغب بتفاديه. لكن أي استثمارات كبيرة تتجاوز المساعدات اإلنسانية ستكون مرتبطة 
   72بشروط.

 
 
 –مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع ممثلين لمنظمات غير حكومية لبنانية وناشطين في المجتمع المدني، آذار/مارس  68

ظمة غير حكومية لبنانية قال: "المشكلة في لبنان هي أننا ال نتمتع بالوصول إلى المعلومات. وبالتالي . ممثل لمن2020نيسان/أبريل 
ال نستطيع مراجعة المحاكم. حتى لو كان لدينا قانون جيد جداً فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات، فإن المشكلة هي غياب آلية إنفاذ 

زية المتمثلة في الحاجة إلى جهاز قضائي مستقل. دون ذلك لن يتغير شيء، مهما كان عدد القانون. نعود دائماً إلى المشكلة المرك
 .2020القوانين التي نسنها". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بيروت، آذار/مارس 

 .2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، آذار/مارس  69
مع لبنان دون إجراء اإلصالحات وهو ما ال نريده، لن نتمكن من ذلك؛ فالضغط دبلوماسي أوروبي قال: "حتى لو أردنا االنخراط  70

 .2020من المجتمع المدني قوي وهم يراقبوننا". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بيروت، شباط/فبراير 
“non: EU Delivers Additional Emergency Assistance Following the Explosion in Lebaانظر  71

Beirut”, press release, European Commission, 31 August 2020.دبلوماسي أوروبي قال: "لن تجعلنا أزمة كوفيد .–
بشدة على  19–الصحيح. لقد أثرت أزمة كوفيدالعكس يكون هو وكاد أكثر مرونة فيما يتعلق باإلصالحات القطاعية والهيكلية.  19

ً للسلطات  ً في إنفاق أموالها. ولن يكون هناك هدايا مجانية. لقد قلنا دائما االقتصادات األوروبية. بعض الدول ستصبح أكثر حذرا
  .2020األزمات، حزيران/يونيو مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة ". 'كونوا حذرين، ألننا ال نعرف ما يخبئ لنا المستقبل'اللبنانية: 

 .2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، أيلول/سبتمبر  72
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البنية التحتية للخدمات األساسية القائمة  مشروعاتفي هذه المرحلة، يستمر المانحون األوروبيون في تمويل 
الجديدة متوقف حالياً، فإن بعض الدبلوماسيين األوروبيين  مشروعاتوروبي للورغم أن التمويل األ 73أصالً.

 يلمحون إلى أن حكوماتهم قد ال تجعل المساعدات المستقبلية بالضرورة مشروطة بإجراء اإلصالحات إذا
ويرفضون فكرة أن التغيير  74خدمات أساسية ذات نطاق محدود. مشروعات، على سبيل المثال، بكانت تتعلق

، ألن رفض تقديم المساعدات للخدمات األساسية سيضاعف اأتي فقط عندما تكون األوضاع في أسوأ حاالتهسي
االقتصادية في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. مسؤول في وكالة  مصاعبال

  مساعدات أوروبية قال: 

بسرعة أكبر. وسينكشف النظام السياسي اللبناني  ستنهار الخدمات العامة إذا تم تقليص المساعدات الدولية
على صورته الحقيقية إذا أوقفنا انخراطنا. لكن مثل هذه المقاربة ستحدث أثراً سلبياً خطيراً على السكان. 
في األزمة الراهنة، ستفشل الدولة في المحافظة على عمل العديد من الخدمات العامة. على سبيل المثال، 

معالجة مياه الصرف الصحي واإلمدادات بالمياه. يخلق هذا مشكلة بيئية، وإنسانية لن تتمكن من ضمان 
وصحية. بالتالي، ما هي المقاربة المسؤولة المتاحة أمام المانحين؟ لقد قررنا االستمرار في المحافظة 

   75على مشروعاتنا لإلبقاء على الخدمات األساسية في األشهر القادمة من أجل منع حدوث كارثة.

ما من حكومة أوروبية تريد أن يصبح لبنان دولة فاشلة. ما يريدونه أكثر من أي شيء آخر هو المحافظة على 
 –انسجاماً مع سياسة الجوار التي يتبعها االتحاد األوروبي  –االستقرار فيما تعتبره أوروبا جوارها المباشر 

من المجاالت (التعليمية، والعسكرية، والمحافظة على شراكة بعيدة المدى مع لبنان متطور في العديد 
ثمة مصلحة أخرى كبرى في منع تدفق موجة جديدة من الالجئين إلى القارة. إذا استمرت  76واالقتصادية).

ً أكبر من الناس ستشعر بضغوط تدفعها إلى الهجرة، سواء بشكل  األزمة االقتصادية في لبنان، فإن أعدادا
لمصاعب المتزايدة. من غير الواضح ما إذا كانت المساعدات اإلنسانية قانوني أو غير قانوني، للهروب من ا

   77ستكون كافية لمنعهم من فعل ذلك.

المستقيم للشروط مقابل نظام سياسي أثبت  صراطاألوربيون يرغبون في البقاء على الكان في المحصلة، إذا 
ة ذات رهانات مرتفعة تخاطر عدم قدرته على إجراء اإلصالحات، فإنهم قد يجدون أنفسهم يلعبون لعب

  دبلوماسي أوروبي قال: 78بزعزعة استقرار البالد أكثر فأكثر.

اتباع مسار حذر في لبنان. من جهة، ما مقدار ما نستطيع توقعه من أي حكومة  وروبيينينبغي على األ
بالمطالبة  في لبنان؟ هذا الوضع قد يدفعنا إلى نقاش حول المدى الذي نستطيع أن نمضي فيه فيما يتعلق

. ومرة أخرى، فإن اإلصالحات ضرورية ألي مسار مستدام للخروج من األزمة، وال  ناسباإلصالحِ
   79يطالبون بها. وهنا فإن مصداقيتنا على المحك أيضاً.

  

 
 
. بعض المانحين يقدمون أيضاً المزيد 2020حزيران/يونيو وتموز/يوليو مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، نيسان/أبريل،  73

يسي من تبادل المعلومات والخبرات والتدريب على المهارات، بدالً من من المساعدات التقنية غير المالية، والتي تتكون بشكل رئ
االستثمار في بنى تحتية جديدة، أو يقومون بإعادة توجيه برامجهم نحو المنظمات غير الحكومية اللبنانية. مسؤول في وكالة تنمية 

بات مستمرة في تنفيذ المشروعات في لبنان. لكن إذا أوروبية قال: "كثيرون منا قرروا التحول إلى المساعدة التقنية كي ال نواجه عق
. كما يمكن لهذه 2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، بيروت، آذار/مارس فعل الجميع ذلك، كيف تعالج االحتياجات؟". 

ول في وكالة تنمية أوروبية المقاربة أن تؤجل التحدي الماثل في إعادة بناء جهاز دولة أكثر استدامة وأكثر خضوعاً للمساءلة. مسؤ
أكد على أن توجيه التمويل إلى المنظمات غير الحكومية حل قصير األمد فقط: "لبنان بحاجة إلى دولة فعالة أكثر من أي شيء آخر. 
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IV. ما الذي ينبغي على أوروبا فعله  

وا حتى اآلن استراتيجية يقرّ حتى مع تعمق األزمة االقتصادية والمالية، فإن الزعماء السياسيين اللبنانيين لم 
وهو  –حول كيفية التحرك إلى األمام. ومن المرجح أن تطول خالفاتهم حول االتفاق مع صندوق النقد الدولي 

حيث تظل المفاوضات الجديدة متوقفة طالما لم  –الشرط الجوهري للمانحين األوروبيين لتقديم المساعدات 
ذا الطريق المسدود، يمكن لألزمة االقتصادية واالجتماعية في وفي مواجهة ه 80يتم تشكيل حكومة جديدة.ِ 

التدهور في قدرة الدولة على تقديم الخدمات  منلبنان أن تؤدي إلى انعدام أمن غذائي واسع االنتشار والمزيد 
  األساسية، مثل الصحة والتعليم. وهذه الحصيلة ليست في مصلحة اللبنانيين وال األوروبيين.

حاد األوروبي والحكومات األوروبية إجبار السلطات اللبنانية على إجراء اإلصالحات الالزمة ال يستطيع االت
، ستمرت العوائق السياسية الراهنةطالما ا ،لتأمين التمويل الخارجي. لكنها تستطيع توسيع دعمها اإلنساني

عدة للمجتمعات المحلية منع حدوث أزمة إنسانية أكثر خطورة. وينبغي أن يستمروا في تقديم المسا من أجل
الفقيرة (بما في ذلك الالجئين) وتقديم الدعم للبنية التحتية والخدمات األساسية على نطاق صغير ومحلي. كما 
ينبغي على المانحين استكشاف إمكانية توسيع البرامج القائمة التي تسعى إلى خلق فرص عمل للبنانيين 

ية التحتية المحلية واإلنتاج الزراعي في المناطق النائية، بالنظر والالجئين على حد سواء من خالل تحسين البن
إلى أن هذه األماكن من المرجح أن تكون أول من يعاني من انعدام األمن الغذائي وفشل الخدمات الضعيفة 

  أصالً التي تقدمها الدولة وفقدان السيطرة.

على المانحين االستمرار في استكشاف الكيفية في هذه األثناء، ومع المحافظة على منظور بعيد المدى، ينبغي 
التي يستطيعون فيها مساعدة لبنان، عبر األدوات الدبلوماسية وسياسات المساعدات، في إيجاد مخرج مستدام 
من األزمة حالما يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. حتى عندها، سيترتب عليهم المحافظة على 

سانية الكبيرة في المستقبل المنظور، بالنظر إلى أن التعافي االقتصادي سيستغرق وقتاً تقديم المساعدات اإلن
  ومعدالت الفقر ستظل مرتفعة.

ويبدو أن االتحاد األوروبي وفرنسا، على وجه الخصوص، خير من يمكن أن يقنع المجموعات السياسية 
 جميع األطراف، وربما األكثر أهمية، يبدو أنه القدرة على التحدث إلىى االتحاد اللبنانية بحتمية التغيير. لد

عطي األولوية إلنقاذ لبنان وليس لخدمة أجندات استراتيجية أكبر. وينبغي أن يوضح المانحون األوروبيون ي
ة لممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران بالنظر إلى تأثيرها على ميركيأنهم ال يدعمون الحملة األ

بغي أن يؤكدوا على أنه ليس لديهم أجندة خفية لدعم أو استبعاد طرف أو حزب سياسي لبنان. بدالً من ذلك، ين
معين. بدالً من ذلك، ينبغي أن يؤكدوا على أنهم يرون أن لكل حزب دور محوري في إيجاد مخرج من األزمة 

مؤسسات  وأن جميع الالعبين السياسيين سيترتب عليهم التخلي عن بعض شبكات محسوبيتهم التي نسجوها في
ها الخليجيين بالمخاطر ءكير إدارة ترامب وحلفاذينبغي على المانحين األوروبيين تالدولة. عالوة على ذلك، 

  المترتبة على مقاربتهم للبنان من حيث استقرار البالد وأن يطلبوا منهم االمتناع عن إعاقة الجهود األوروبية. 

م التي تقضي بالتطلع إلى استئناف مساعداتهم غير اإلنسانية وينبغي على المانحين األوروبيين التمسك بسياسته
الكبيرة فقط عندما تبدأ السلطات اللبنانية بعملية إجراء إصالحات حقيقية بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي. وينبغي أن تهدف هذه اإلصالحات إلى بناء جهاز قضائي مستقل؛ وتعزيز المساءلة عبر تطبيق 

ي قانون حول الشفافية وترجمته إلى أفعال ملموسة؛ وتحديث نظام المشتريات ؛ وتبنّ مكافحة الفساد قانون
  العامة.

بيون للزعماء اللبنانيين أنهم يتوقعون حداً أدنى من معايير وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوضح المانحون األور
تنموية. ويمكن ألحد هذه المعايير أن يكون، على الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة إلدارة مساعداتهم ال

  ن غير الحكوميين.وه الدوليؤا االتحاد األوروبي نفسه أو شركاسبيل المثال، التقييمات الشفافة التي يجريه

وينبغي أن يستمر االتحاد األوروبي بتشجيع العمل الجماعي على مستوى الدول األعضاء لضمان وجود 
ل األعضاء، مثل فرنسا، أحياناً ، حتى ولو فضل بعض الدومشروعاتالتماسك بين الأهداف مشتركة وتحقيق 

تباع مقاربة أكثر أحادية. ينبغي أن يخضع أي مشروع تنموي، قائم حالياً أو من المتوقع قيامه خارج إطار ا
لمعالجة نقاط الخلل  احتياجات لبنان بل أيضاً إلى مراجعة التجارب السابقةإلى سيدر، للتقييم استناداً ليس فقط 

الخاصة بالسياق اللبناني والتي يمكن أن تقوض فرص نجاحه. عالوة على ذلك، ينبغي على المانحين 
األوروبيين تحديد الخطوات اإلصالحية وربطها على نحو تراكمي، مثل تأسيس أطر قانونية ناظمة مناسبة 

يات شفاف، وإجراءات تعيين وتخطيط شفافة، (مثل تأسيس هيئة ناظمة مستقلة لقطاع الكهرباء) ونظام مشتر
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International Conference on Support to Beirut and the Lebanese People”, IMF, 9 August 2020. 
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في القطاعات التي يمولونها في المراحل المتعاقبة للمشروع (التصور، والتخطيط، ودفع األموال والتنفيذ)، 
  .منها الخطوات المطلوبةللسلطات اللبنانية من أجل أن يوضحوا 

التي  مشروعاتهم فيما يتعلق بالإضافة إلى هذه اإلجراءات، ينبغي على األوروبيين تحسين شفافيتهم 
. كما ينبغي على مشروعاتال وتقييمإلى مراقبة لجمهور المنتظم لوصول اليمولونها، بما في ذلك من خالل 

األوروبيين أيضاً أن يكونوا أكثر مباشرة بشأن تحميل المسؤولية في حال تأخير المشروع أو فشله، ألن من 
أو المؤسسات المسؤولة عرضة للمساءلة أمام المواطنين اللبنانين شأن ذلك أن يجعل األشخاص المسؤولين 

  والمساعدة في تحديد العقبات.

التي يمكنهم من خاللها  سبلأخيراً، فيما يتعلق بالمجتمع المدني، ينبغي على األوروبيين دراسة أفضل ال
االنخراط مع ممثليه في سياسة التعاون التنموي. إنهم المانحون األكبر للمجتمع المدني، لكن يمكنهم تحسين 
ً عندما يقاوم الزعماء السياسيون بفعالية إجراء اإلصالحات. ومن خالل  جودة وكفاءة دعمهم، خصوصا

هم هم، يمكن لألوروبيين أن يمكنوا مشروعاتر وتقييم تأسيس درجة أكبر من الشفافية فيما يتعلق بتطوي
المجتمع المدني من فرض درجة أكبر من المساءلة على الحكومة اللبنانية وبالتالي أن يصبح جهة رقابية أكثر 
فعالية. كما يمكن لألوروبيين استكشاف السبل لتأسيس عملية استشارية أكثر منهجية مع المجتمع المدني 

  وتقييم برامجهم. لتحديد، وتنفيذ
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V. الخالصة  

حكاتهم بينما يختنق البلد، األمر الذي يهدد بنشوء أزمة متعددة ايستمر زعماء لبنان السياسيين في مم
المستويات سيكون من الصعب على نحو متزايد أن يتعافى منها. ينبغي على المانحين األوروبيين، وفرنسا 

. وقد أشارت مقاربتهم، فيهسطي في عكس المسار الذي يمضي على رأسهم، االستعداد لمساعدة جارهم المتو
االتجاه الصحيح. ينبغي على األوروبيين التمسك بهذا المسار رغم إلى  ،للمانحين 2018منذ مؤتمر سيدر 

  كارثة المرفأ في آب/أغسطس واالحتمال الحقيقي في أن يصبح لبنان دولة فاشلة.

األزمة في استمرار االتحاد األوروبي والحكومات األوروبية في وسيتمثل المخرج الواقعي الوحيد من 
ي أسرع وقت ممكن، خرين بتشكيل حكومة جديدة فلحريري والسياسيين اللبنانيين اآلاإلصرار على قيام ا

ً سلسلة من اإلصالحات  ،وأن تتوصل هذه الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأن تطلق فورا
ية كشرط لتقديم تمويل خارجي كبير للبنية التحتية والتنمية. كما ينبغي على األوروبيين المؤسساتية الرئيس

حث الواليات المتحدة على تخفيف ضغوطها على حزب هللا وحلفائه اللبنانيين للمساعدة في تشكيل حكومة 
الدبلوماسي،  جديدة. وفي الوقت نفسه، ينبغي على األوروبيين أن يشجعوا بفعالية، عبر التمويل والدعم

مشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني اللبناني، التي تعمل بالتعاون مع الزعماء السياسيين، في البحث 
  عن حلول للمشاكل المتراكمة في لبنان.

  2020تشرين األول/أكتوبر  30بيروت/بروكسل، 
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  خريطة لبنان: آ الملحق
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 الدولية عن مجموعة األزمات: 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 خمس قارات يعملون من خالل التحليل الميداني 

 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.صراع التي يوجد فيها خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث 

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

حالة صراع  80ما يصل إلى حول 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

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

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

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

ر العام التنفيذي لمجموعة فيوري ومؤسس مؤسسة رادكليف، فرانك الرئيس والمديمجموعة األزمات يتشارك رئاسة 

مالوخ  )مارك(النائب السابق لألمين العام لألمم المتحدة والمدير اإلداري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اللورد غيوسترا، و

  براون. –

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

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

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

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

  الفلسطينية.-يةسرائيلبل كلينتون للشؤون اإل

ة مواقع أخرى هي: بوغوتا، وداكار، سبعأن لها مكاتب في يوجد المقر الرئيسي لمجموعة األزمات الدولية في بروكسل، كما 

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

وكابول، رغ، وجوبا، ، والقدس، وجوهانسبووبانكوك، وبيروت، وكاراكاس، ومدينة غزة، ومدينة غواتيماالوالبحرين، وباكو، 

 ، وطرابلس، وتونس، ويانغون.ووتبليسي، وتورنتوموسكو، وسيؤول، ومكسيكو سيتي، ومانيال، وكييف، 

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

الوكالة النمساوية للتنمية، ، خارجية والتجارة األستراليةوزارة الشؤون ال: تيةت الحكومية اآلهيئاالدوائر والحالياً عالقات مع 

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

فرنسية، وزارة شؤون أوروبا وكالة التنمية الوزارة الخارجية الفنلندية، االتحاد األوروبي للمساهمة في االستقرار والسالم، 

دائرة الشؤون الدولية الكندية، وزارة الخارجية اآليسلندية، وزارة الخارجية والتجارة اإليرلندية، والشؤون الخارجية الفرنسية، 

وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، ، كسمبورغول ، وزارة الخارجية والشؤون األوروبية فيليختنشتاينوزارة خارجية إمارة 

برنامج األمم المتحدة وزارة الخارجية القطرية، وزارة الخارجية السويدية، وزارة الشؤون الخارجية االتحادية السويسرية، 

  التنمية البريطانية، والبنك الدولي.الخارجية والكمنولث وووزارة اإلنمائي، 

ومؤسسة  ؤسسة كارنيغي في نيويورك،ممؤسسة أديلفي لألبحاث، : ات اآلتيةاألزمات بعالقات مع المؤسس ترتبط مجموعة

، ماكآرثر .وكاثرين ت .ومؤسسة جون دومؤسسة هنري لوس، ومؤسسة غلوبال تشالنجز، ستيفتونغ، -إبيرت-فريدريك

ة ، ومؤسسستيفتونغ، ومؤسسة اإلخوان روكفلربلوشيرز، ومؤسسة روبرت بوش  صندوقومؤسسات أوبن سوسيتي، و

 .ستيفتونغ ميركاتور

  2020 شرين األول/أكتوبرت
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