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 الكوليرا ان لخطر االنتشار السريع لوباء  تسورية ولبنان معرض 

 معهد الشرق األوسط  

 داني مكي 

 2022 تشرين الثاني  14)اللغة اإلنجليزية( 

فة اآلالف من اإلصابات ومئات الضحايا، مع نسبة ضئيلة  ت  :قالنص امل 
ّ
ستمر الكوليرا في اجتياح سورية ولبنان بوتيرة تنذر بالخطر، مخل

راد، حيث تقدر اليونيسف العدد   .فقط من الحاالت املسّجلة رسمًيا
ّ
إال أن عدد حاالت اإلصابة باملرض البكتيري في ِكال البلدين يتزايد باط

 .3369حالة بينما تقدر وزارة الصحة العامة العدد في لبنان بـ 35569اإلجمالي في سورية بـ 

والتدهور االقتصادي والحالة املدمرة للبنية التحتية املائية في  ووفًقا لالتحاد األوروبي، فإن أسباب تفش ي املرض في سورية تشمل الجفاف  

 .٪ من السكان يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة لتلبية احتياجاتهم اليومية47البالد، مما يترك 

  
ً
 يمكن أن يكون قاتال

ً
ما لم يتم عالجه بسرعة.  وتنتقل الكوليرا عن طريق تناول الطعام امللّوث أو مياه الشرب وتسبب مشاكل معوية وجفافا

لوصول  وتعتبر النظافة الجيدة واملياه النظيفة هي كلمة السّر في مكافحة املرض، ولكن في بعض املناطق النائية وغير النامية في سورية، كون ا

ر  وقد أعرب مسؤولو األمم املتحدة في السابق عن قل  .إليها نادًرا، يوجد هناك فرصة حقيقية الرتفاع عدد الحاالت
ّ
قهم بشأن املشكلة وحذ

ي املرض يهدد املنطقة بأسرها”. ومع ارتفاع الحاالت اآلن في لبنان، وفي حال لم يتخذ املجتمع ا
ّ

لدولي  منّسق سورية “إمران ريزا” من أن “تفش 

 .إجراءات سريعة، فقد يستمر انتشار الكوليرا

 

 إمدادات املياه الخطرة •



 

 

 

 

4 | P a g e  

التلّوث  عاًما، ولكن بعد    14وقالت رندة يوسف، عاملة رعاية صحية في دمشق إنه كان قد تم القضاء على الكوليرا املنتشرة في سورية منذ  

الذي أصاب نهر الفرات نتيجة اختالط مياهه بمياه الصرف الصحي وما تاله من استخدام املياه غير النظيفة لري املحاصيل، بدأت الحاالت  

 
ً
 .في االنتشار بسرعة ولم يكن هناك سوى القليل من الخدمات الصحية، التي كانت في حالة نفاد مسبقا

ون لدينا هذا العدد الكبير من الحاالت. هناك مشكلة أساسية في إمدادات املياه التي تؤثر على بعض  وأضافت أنه “ليس من الطبيعي أن يك

الذين يعانون من الجفاف وال يتم   الوعي، لكن ذلك لم يعِط نتيجة. هناك بعض األشخاص  األطعمة. حاولنا إخبار الناس، لرفع مستوى 

صيب آخرون بالكوليرا 
ُ
 .”واعتقدوا أنهم مصابون بفيروس كورونافحصهم حتى؛ وقالت رندة: “أ

 ثم القيام باإلجراء الصحيح. يجب أال يكون ا
ً
لطعام  “نحن بحاجة إلى إستراتيجية وجهد على الصعيد الوطني لتوعية الناس بماهية الكوليرا أوال

ا، بينما يجب أن تكون املياه نظيفة من املصدر، وإال ستزداد األمور سوًءا”. 
ً
 ملوث

ر أيلول /سبتمبر، بدأ آالف األشخاص في جميع أنحاء سورية يشتكون من اإلسهال الحاد، وازداد عدد الحاالت بشكل مطرد منذ  في أواخر شه

حالة إصابة بالتهاب الكبد، وهو مرض يرتبط انتشاره أيًضا بنقص    140ذلك الحين. في قرية البياضية بمحافظة حمص، تم اكتشاف أكثر من  

في شبكات الصرف الصحي والنظافة العامة. لقد ارتبط تفش ي املرض باختالط املياه بمياه الصرف الصحي، مما يؤكد  املياه النظيفة ومشاكل 

 .خطورة مشاكل سالمة املياه في سورية

ح  وأكد الدكتور معاد الشوباس ي، مدير الصحة باملحافظة، أن “تفش ي املرض جاء نتيجة الشرب من مصادر مياه غير موثوقة )آبار( بسبب ش 

 .”املياه في القرية. وقد قمنا بتحليل اآلبار ووجدنا أنها غير صالحة للشرب

ذه  وأضاف املدير أن خزانات املياه في املدارس يجب أن يتم فحصها وتعقيمها بشكل كامل أيًضا، مضيًفا: “نحتاج إلى إيجاد حلول للمياه في ه

بد بشكل دوري نتيجة ندرة املياه، وتقّل مع انقضاء فصل الشتاء وندرة األمطار  القرى لتجنب اإلصابات الحًقا. ويتم تسجيل عدوى التهاب الك

 .”الغزيرة

، فإن جزًءا من تفش ي الكوليرا كان بسبب قيام تجار املواش ي بالقرب من نهر الفرات بعملية احتيال في توصيل املياه، حيث  (IRC) ووفًقا ملنظمة

 .مرخصة وقالوا بأنها نظيفةباعوا املياه غير النظيفة في شاحنات غير 

تضرر لكن مشاكل سورية فيما يتعلق بمعالجة املياه أوسع بكثير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الحرب التي استمرت عقًدا من الزمان: فقد  

ْي محطات املياه في البالد، ونصف محطات الضخ، وثلث أبراج املياه بسبب الصراع
َ
 .ما يقرب من ثلث

حالة مشتبه    35000و    –ُيعتقد أن اإلجمالي غير الرسمي أعلى    –حالة وفاة في البالد حتى اآلن، وفًقا لألرقام الرسمية    90كثر من  كان هناك أ 

 .ألف يورو كمساعدات إنسانية الحتواء الوباء 700بها. وقد دفع حجم وسرعة تفش ي املرض االتحاد األوروبي إلى التحرك، حيث قام بتقديم 

االتحاد األوروبي إلدارة األزمات، جانيز لينارتشيتش، أنه “يعتمد نصف السوريين تقريًبا على مصادر املياه غير اآلمنة لتلبية    كما صرح مفوض

 .”عاًما من الصراع الذي تفاقم بسبب األزمة االقتصادية الحادة والجفاف الذي طال أمده  12احتياجاتهم اليومية. هذا هو نتيجة ما يقرب من  

  ا يتعلق األمر بالقضية األوسع للبنية التحتية ملعالجة املياه، فإن احتياجات البالد أكبر بكثير من قدرتها الحالية. فوفًقا الستعراض ولكن عندم

٪ من مياه الصرف الصحي دون معالجة، مما يؤدي إلى تلويث مصدر  70، يتم تصريف ما يقرب من  2022االحتياجات اإلنسانية في سورية لعام  

  رب ملاليين السوريين. ونظًرا لحجم املشكلة، يجب بذل املزيد من الجهد إلصالح قدرة معالجة املياه في البالد وإال ستعود الكوليرا مرة مياه الش 

 .أخرى في املستقبل
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 الكوليرا تنتشر في لبنان  •

ي املرض في سورية، انتقلت الكوليرا إلى البلد املجاور لبنان، الذي يعاني بدور 
ّ

ه من انهيار اقتصادي وأزمة سياسية مستمرة وعدد  مع تزايد تفش 

  كبير من املشاكل األخرى. وقد سّهلت حرية التنقل بين البلدين من انتقال املرض حيث إن لبنان هو موطن لعدد كبير من الالجئين السوريين 

 .مليون، أو ربع مجموع السكان 1.5يقدر بنحو 

 

خطر تفش ي املرض هناك بأنه مرتفع بسبب نقص مياه الشرب والنظام   (WHO) الصحة العاملية بعد انتشار الكوليرا في لبنان، قّيمت منظمة  

 .الصحي الهش واملتوتر في البالد. وقد أدى نقص الكهرباء والنقص الكبير في املياه العذبة في لبنان إلى زيادة الضغط على النظام الصحي

ا عنها حينها:  وقد تّم اإلبالغ عن الحاالت األولى في لبنان في أوائ
ً
ل شهر تشرين األول/ أكتوبر. وقال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض متحدث

“النقطة املشتركة بين هذه الحاالت هي أن غالبية املرض ى هم من السوريين النازحين”. وأضاف: “إن غياب الخدمات األساسية، مثل املياه  

الرسمية  الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي، في األماكن التي   أيًضا”. وفًقا لألرقام  أرًضا خصبة للوباء  يتجمع فيها الالجئون يشكل 

ْي    13الصادرة عن وزارة الصحة العامة اللبنانية، حتى  
َ
صيب حوال

ُ
وفي    3369تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد أ

ُ
في أول تفّشٍّ للكوليرا    18شخًصا وت

 .عاًما 30في البالد منذ أكثر من 

املستمر بين مياه الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة، فقد تضخم خطر الكوليرا اآلن في ِكال البلدين إلى أبعاد يحتمل أن تكون  نظًرا للخلط  

 .خطرة مع تلوث املحاصيل واألغذية وانتشار الحاالت. وما لم يتم عمل املزيد، فسوف تتفاقم األزمة بسرعة

ألف لتر من الوقود على محطات ضخ املياه   80في الجهود املبذولة في لبنان، حيث وّزعت وقد اتخذت اليونيسف إجراءات سريعة للمساعدة 

كوليرا،  ومعالجة مياه الصرف الصحي في املواقع التي يوجد بها حاالت مؤكدة ومشتبه بها، باإلضافة إلى شراء اإلمدادات الطبية الطارئة لعالج ال 

  600000منظمة الصحة العاملية أيًضا في تلك الجهود، حيث ساعدت في ترتيب شحنة من  مثل محاليل الجفاف الفموية واألمالح. وشاركت  

 .تشرين الثاني حملة تطعيم في لبنان تستهدف اللبنانيين والالجئين على حد سواء 12جرعة من لقاح الكوليرا. وانطلقت في 

من الغموض واليأس واألزمات. ما لم تتم معالجة الدوافع األساسية  ينتشر الوباء بسرعة في ِكال البلدين ويهدد بإدخال سورية ولبنان في مزيد  

نداء  :  )ترجمة  وتحسين محطات ومنشآت معالجة املياه، ال سيما في سورية، فال شك أن حاالت التفش ي ستتكرر في املستقبل بشكل منتظم.

 بوست(

   الشرق األوسط  دمعهاملصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mei.edu/publications/syria-and-lebanon-risk-rapidly-spreading-cholera-epidemic
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 ملاذا تتردد إسرائيل في تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي 

 معهد واشنطن 

 

 آنا بورشفسكايا 

 2022 تشرين الثاني   15( و العربية )اللغة اإلنجليزية

ال يزال القلق يساور إسرائيل بسبب احتمال أن يؤدي إغضاب الروس إلى تعريض مصالحها األمنية الوطنية البالغة األهمية في   :قال نص امل

 .الضغط عليها لفعل املزيد ملساعدة أوكرانياسوريا للخطر، على الرغم من أن بعض العناصر املحلية ومسؤولين أمريكيين يستمرون في 

الطويلة األمد مع بوتين، ستكو  إلى سياس ي يفتخر بعالقته  إلى السلطة. وبالنسبة  السابق بنيامين نتنياهو  الوزراء اإلسرائيلي  ن  يعود رئيس 

ألوكرانيا، تحاول الحكومة اإلسرائيلية املوازنة بين مصالح الطرفين.  أوكرانيا بمثابة اختبار ملوقفه االستراتيجي. ومنذ األيام األولى للغزو الروس ي  

فمن خالل إدانتها للعدوان الروس ي وتقديمها مساعدات إنسانية ألوكرانيا، امتنعت إسرائيل مع ذلك عن تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.  

من القومي لبالدهم يرتبط بحرية العمليات العسكرية في ويعزو مسؤولون إسرائيليون رفضهم إرسال أسلحة فتاكة بشكل أساس ي إلى أن األ 

سوريا. وتستفيد موسكو من هذا الظرف، بممارسة الضغط على إسرائيل من خالل الحد من عملياتها العسكرية في البالد. باإلضافة إلى ذلك، 

إيران. وفي الواقع الجديد، لن يتمكن نتنياهو من    تهدد موسكو بكبح قدرة إسرائيل على استقبال املهاجرين من أصل يهودي وتعزز عالقاتها مع

 .استغالل صداقته مع بوتين وسيضطر في النهاية إلى اختيار جانب 
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لدعم قرار يدعو إسرائيل    - بما فيها روسيا    -دولة    152وخالل اجتماع للجمعية العامة لألمم املتحدة الشهر املاض ي، صوتت أوكرانيا إلى جانب  

 حول هذا املوضوع. وبينما يواصل الرئيس األوكراني فولو 
ً
 لذلك، اتفقت روسيا وأوكرانيا رمزيا

ً
يمير  دإلى التخلص من أسلحتها النووية. ونتيجة

الذي يجمع إسرائيل وأوكرانيا   املثلث  ط تصويت كييف الضوء على مدى تعقيد 
ّ
املساعدة من إسرائيل، يسل املزيد من  التماس  زيلينسكي 

 .وروسيا

في   الروس ي ألوكرانيا  الغزو  و   24ومنذ  الغزو  أدانت  إسرائيل  أن   ،
ً
املختلفة. ويقينا بين املصالح   

ً
توازنا أقامت إسرائيل  قدمت شباط/فبراير، 

مساعدات إنسانية كبيرة، لكنها رفضت االنضمام إلى العقوبات التي يقودها الغرب ضد روسيا. كما رفضت إسرائيل طلب كييف الحصول  

 القادرة على تزويد أوكرانيا بأنظمة دف
ً
اع  على مساعدة عسكرية تشمل أسلحة فتاكة. وبالفعل، إن الدولة اليهودية هي من الدول القليلة جدا

للتصدي للصواريخ الروسية التي تستهدف سكانها املدنيين. ومع ذلك، رفضت    تحتاجها أوكرانيا التي    -بما فيها نظام "القبة الحديدية"    - جوي  

 .إسرائيل توفير هذه املعدات

 من إدانتها الغزو الروس ي بشكل م
ً
ْقدم على هذه  وفي املرحلة األولى من الغزو، كانت الحكومة اإلسرائيلية غامضة في سياستها بدال

ُ
باشر، ولم ت

في تصريحات بوتين  أو  بينيت على ذكر روسيا  نفتالي  السابق  الوزراء اإلسرائيلي  رئيس  يأت  انتقادها من قبل واشنطن. ولم  إال بعد  ه  اإلدانة 

 في الفترة بين حزيران/يونيو  
ً
ائير البيد، يدين الغزو في أكثر  ، في حين كان وزير الخارجية آنذاك، ي2022وحزيران/يونيو    2021العلنية إال نادرا

ة، من مناسبة. ومن هذا املنطلق، يبدو أن الحكومة اإلسرائيلية تعّمدت التأني في خطواتها لتحقيق توازن دبلوماس ي صعب. وفي اآلونة األخير 

 بشكل مباشر في تشرين األول/أكتوبر بسبب  
ً
عملياتها في أوكرانيا، وهو أول  عندما تولى يائير البيد منصب رئيس الوزراء، أدان موسكو علنا

 بعد مرور سبعة أشهر من بدء الغزو. ومع ذلك، لن ترسل إسرائيل معونة فتاكة إلى أوكرانيا 
ّ

 .بيان من هذا القبيل حيث لم يأت إال

 أو في املجالس الخاصة، على أن  
ً
أمن بالدهم يتوقف  ولكي نكون منصفين، شدد املسؤولون اإلسرائيليون منذ بدء الغزو الروس ي، سواء علنا

على حرية تنفيذهم عمليات عسكرية في سوريا، أي قدرتهم على استهداف القوات واألصول املدعومة من إيران في دولة تسيطر فيها روسيا على  

ة مع روسيا.  املجال الجوي وتتمتع فيها بنفوذ عسكري وسياس ي. بمعنى آخر، يعتمد احتواء إيران في سوريا على بقاء إسرائيل على عالقة جيد

طنين  وكما قال السفير اإلسرائيلي في أوكرانيا مايكل برودسكي، "إن التهديدات األمنية إلسرائيل، والتهديدات التي يتعرض لها الجنود واملوا 

 وقبل كل ش يء في مصالحنا الخاصة وعلينا أن نكون حذرين".
ً
 اإلسرائيليين، هائلة ... نحن نفكر أوال

قارير أن زيلينسكي تحدث مع لبيد وبينيت حول شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية وتم إعطائه ذريعة مختلفة وهي: ومع ذلك، أفادت بعض الت

  أن إسرائيل بحاجة إلى البطاريات لحمايتها. وقال زيلينسكي: "أفهم أنهم ]اإلسرائيليين[ بحاجة إلى الدفاع عن أرضهم، لكن بعد ذلك حصلُت 

ات الخاصة بي بأن إسرائيل توفر ]الدفاعات الجوية[ لبلدان أخرى. بإمكانهم البيع، بإمكانهم التصدير، وهذا  على معلومات من أجهزة املخابر 

 ."هو سبب صدمتي

دة  ومن جانبها، أقرت الواليات املتحدة بمخاوف إسرائيل األمنية منذ بدء الغزو الروس ي لكنها تعتقد أن على إسرائيل أن تفعل املزيد ملساع

الواقع، في أوائل آذار/مارس، بعد وقت قصير من بدء الغزو الروس ي، حذرت مساعدة وزيرة الخارجية األمريكية فيكتوريا نوالند    أوكرانيا. وفي

 .إسرائيل من تلّقي "أموال قذرة" من األوليغارشية الروسية وشجعت إسرائيل على االنضمام إلى العقوبات ضد روسيا

أو من نسلهم ما يقرب من خمسة عشر باملائة من سكان    -معظمهم من روسيا وأوكرانيا    -السابق  ويشكل املهاجرون من االتحاد السوفيتي  

ينما  إسرائيل. وأظهرت استطالعات الرأي أن أغلبية كبيرة من اإلسرائيليين يدعمون أوكرانيا، على الرغم من أن أقلية كبيرة تعارض تسليحها، ب 

 .سرائيلية باتخاذ موقف أقوى لصالح أوكرانيا في الحربطالب آالف املتظاهرين السلميين الحكومة اإل 
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عالوة على ذلك، كان الوزير السابق، ورئيس مجلس إدارة "مركز بابين يار إلحياء ذكرى ضحايا املحرقة" والسجين السوفييتي السابق ناتان  

 بحاجة إليه    بحاجة إلىنيا  شارانسكي، من أبرز داعمي أوكرانيا منذ بداية الحرب. وقال في هذا اإلطار: "شعب أوكرا
ً
هذا ]الدعم[، لكننا أيضا

ه.  كجزء من العالم الحر، ألن ]الرئيس الروس ي فالديمير[ بوتين انتهك أسس العالم الحر ويريد حرماننا من هذه الحرية". وشارانسكي ليس وحد

، "إذا انتهت الحرب مع سيطرة الغرب،    فقد قال املدير العام السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، ألون ليئيل، في مقابلة
ً
أجريت معه مؤخرا

 من الجهد. وفي الواقع، نحن نخون الغرب من خالل اتباع هذه السياسة
ً
، أن  ."سيتذكر الجميع أن إسرائيل رفضت أن تكون جزءا

ً
ويقينا

إس على  تضغط  وكأنها  موسكو  بدت  األخيرة،  اآلونة  ففي  مشروعة.  اإلسرائيلية  األمنية    املخاوف 
ً
آمنا  

ً
مالذا البقاء  على  قدرتها  بشأن  رائيل 

إسرائيلي    للمهاجرين اليهود من خالل التهديد بإغالق فرع "الوكالة اليهودية" )في روسيا(، في حين أشار تقرير بعد فترة وجيزة إلى أن مقاول دفاع

يمكن ملوسكو بالفعل أن تصّعب األمور على إسرائيل  ُيزّود أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار عن طريق بولندا. واألهم من ذلك،  

 من خالل عالقتها املتنامية مع إير 
ً
ان  ليس فقط من خالل الضغط على يهودها أو الحد من العمليات العسكرية اإلسرائيلية في سوريا، بل أيضا

ب أوكرانيا،  في  اإليرانية  املسّيرة  الطائرات  متزايد على  روسيا بشكل  وتعتمد  عام.  نحو شراكة  بشكل  بين موسكو وطهران  العالقة  تتجه  ينما 

 .استراتيجية

ي  وطيلة سنوات، اعتقد املسؤولون اإلسرائيليون أن روسيا قادرة على مساعدتهم في ردع العدوان اإليراني من خالل الحّد من عدد القوات الت

االعتماد بصورة أكثر على إيران، بما في ذلك في سوريا. إن دافع  تنشرها طهران في سوريا. ومن الواضح اآلن أن روسيا ليس لديها خيار سوى  

الحكومة اإلسرائيلية واضح: فبالنسبة إلسرائيل، إن وجود روسيا في سوريا أفضل بكثير من وجود إيران. ولكن اآلن أكثر من أي وقت مض ى،  

بإ املنظومة االستراتيجية نفسها. ونعم  أن تصّعب األمور على إسرائيل، لكن لدى  أصبحت روسيا وإيران جزئين أساسيين من  مكان روسيا 

. ومن املشكوك فيه أن تكون روسيا في حاجة إلى أزمة ثنائية كاملة أخرى في وقت تتكبد فيه خسائر في أوكرانيا. ومن
ً
هذا    إسرائيل القوة أيضا

 .املنظور، تتقاطع مصالح إسرائيل وأوكرانيا

 في سوريا    -  ، كانت سذاجة الرئيس أوباما2015في عام  
ً
 عسكريا

ً
هي التي سمحت لروسيا    -باعتقاده غير الحكيم أن روسيا ستواجه مستنقعا

. لكن هذ
ً
ه دولة بالوصول إلى الحدود اإلسرائيلية عبر سوريا في املقام األول. وفي نهاية املطاف، يفهم الجميع أن إسرائيل في موقف صعب حاليا

 .لليبرالية الحرةتأسست على قيم معينة، وهي إحدى الدول ا

، مع استعادة بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء. ونتنياهو، الذي تفاخر على مر السنين 
ً
  وهذا الشهر تغّيرت القيادة في إسرائيل مجددا

 ملوقفه  
ً
 مهما

ً
 لتقديم دعم كبير لألوكرانيين. وبالتالي، ستكون أوكرانيا اختبارا

ً
االستراتيجي. بإمكانه  بعالقته مع بوتين، سيكون أقل احتماال

التعاون مع إدارة بايدن بشكل أكبر بشأن أوكرانيا، وخاصة ستكون هناك نقاط احتكاك أخرى بينهما. ومن جهتها، يمكن للواليات املتحدة  

 .البحث عن أساليب ملساعدة إسرائيل على تقديم مساعدات كبيرة ألوكرانيا

 بتدمير هذه البالد. وبينما حقق األوكرانيون نجاحات مهمة في وبعد مرور ثمانية أشهر من بدء الغزو الروس ي ألو 
ً
كرانيا، ال يزال بوتين ملتزما

 أن الحرب لم تنته بعد. ويبقى مستقبل النظام العاملي الليبرالي على املحك. 
ّ

 األسابيع األخيرة، إال

   واشنطن دمعهاملصدر: 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/lmadha-ttrdd-asrayyl-fy-tzwyd-awkranya-banzmt-dfa-jwy
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 فهم املنطق خلف عنف النظام السوري 

 معهد الشرق األوسط  

 ندى إسماعيل  رولينز،توم  بيلز، إيما  عادله،فادي 

 2022الثاني تشرين   16)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

على الرغم من التوثيق الجيد الضطهاد الدولة السورية وعنفها ضد السكان من خالل الكم الهائل من شهادات الضحايا طوال النزاع املسلح  

 بشكل أقل  ١١الذي استمر أكثر من 
ً
من هم املستهدفين من قبل النظام وما هي    - عاًما في عموم البلد، يبقى املنطق خلف هذا العنف مفهوما

ر الناتجة هذا االستهداف؟ وملاذا يستمر العنف واالضطهاد ضد بعض الجماعات حتى بعد انخفاض األعمال العدائية املباشرة، أو  األضرا

 حتى بعد لجوء هذه الجماعات خارج البالد؟ 

ألوسع التي ينتمي إليها  بينما يمر ضحايا العنف بتجارب شخصية )االحتجاز والقصف، والحصار والنزوح(، تبقى التجربة املوحدة للمجموعة ا

عنف  هؤالء الضحايا )أي تجربة األسرة، أو مجموعة القرابة، أو الحي أو البلدة، أو التنظيم املدني أو السياس ي، إلخ...( مرتبطة بنوع من ال

العنف واالضطهاد ضد هذه املجموعات هو  النظام به بأساليب متعددة. هذا   ويقوم 
ً
ذو طبيعة    الذي يستهدف هذه املجموعات خصيصا

 .ممنهجة ومتكررة، ويستمر حتى يومنا هذا

 به، بحيث يرتبط عدد حاالت االعتقال في إحدى ا
ً
لعائالت تظهر عالقة وثيقة بين األضرار الناتجة عن النزاع املسلح عند املجموعات األكثر تأثرا

تلقي بظاللها على األفراد املحيطين بهم. حيث تمتد التجربة  بعدد الضحايا واملفقودين، واملطلوبين واملشردين فيها، وتتشعب آثار االستهداف ل

وتستمر هذه التجربة حتى اآلن برغم انخفاض    - أو عبر أجيال في العديد من الحاالت    –  ٢٠١١الجماعية للعديد من املستهدفين إلى ما قبل عام  

 .األعمال القتالية وترحيل العديد من العائالت خارج مناطقها

تحليل أربع مجتمعات محلية في سوريا )الزبداني ودوما، واملليحة ودير العصافير( أصبح من املمكن فهم البنية الهيكلية  من خالل دراسة و 

 واضحة في هذه املجتمعات املحلية من  
ً
للعنف اآلنف ذكره والتجربة املعيشية املرتبطة به لكل منطقة مدروسة على حدة، ما يمثل أنماطا

في جميع أنحاء البالد. باالعتماد على أكثر من اثنتي عشرة بنك معلومات تحتوي باإلجماع على عشرات اآلالف من  املحتمل أن تكون متكررة  

الفئات   مختلف  تجارب  حول  االستبيانات  و  الرئيسيين  املخبرين  إلى  باإلضافة  املتضررة,  العائالت  مع  النوعية  املقابالت  وعشرات  القيود، 

ني ومنظمات التوثيق واملنظمات غير الحكومية املتصلة بهذه املجتمعات األربعة، كان من املمكن فهم تأثير  السكانية, ومنظمات املجتمع املد

عمال  النزاع املسلح وممارسات الدولة األمنية على هذه املجتمعات املحلية, باإلضافة إلى دور استمرارية االضطهاد في فترة ما بعد انخفاض األ 

 .نوايا املجتمعات واألفراد بالعودة ملناطقهم في املستقبلالعدائية املباشرة في تغيير 

 عالقة وثيقة بين األضرار الناتجة عن النزاع املسلح  •

إلى حركة   انضمت شريحة كبيرة نسبًيا من السكان  النزاع املسلح، حيث  تأثرت بشدة من  التي  املجتمعات  املناطق املدروسة فئة من  تمثل 

محاصرتهم خالل فترة النزاع املسلح بدرجات متفاوتة    وتمتالسكان ارتكاب حوادث عنف جماعي بحقهم،    وشهد هؤالء  ٢٠١١االحتجاج في عام  
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الرافضين لهذه    وتهجير من الشدة، إلى حين نقطة ما يعرف بالتسويات )عندما يتم فرض شروط أمنية صارمة بحق أولئك الراغبون بالبقاء،  

 
ً
 (.الشروط قسرّيا

 من النزاع املسلح واختالف  في كل منطقة من  
ً
املناطق الجغرافية املدروسة، لوحظ وجود تباين في مستوى الخسائر بين العائالت األكثر تضررا

العشوائي.  السكانية في حالة االستهداف  النتائج الذي يمكن توقعها من األضرار الالحقة باملجموعات  ارتباط األضرار الناتجة عنه، عن   في 

امل الزمن،  تسلط املعلومات  الكمي والنوعي الضوء على أنماط الستهداف مقصود لهذه العائالت على مدى فترة طويلة من  دروسة بطرازيها 

  وامتدت هذه األنماط على مدى عقود تسبق بداية النزاع املسلح في كثير من الحاالت. تجلى هذا العنف بعدة أشكال: كاالعتقاالت واملذابح، 

صول، والتظلمات املتعلقة باإلسكان واألراض ي واملمتلكات الخاصة. عالوة على ذلك، تم مالحظة أنماط النتشار  والتهجير القسري وتجميد األ 

ذلك  االستهداف من املجموعة املستهدفة بشكل أساس ي إلى دائرتي العالقات االجتماعية من الدرجة األولى والثانية املتعلقة بهذه املجموعة، و 

 ملناطقية، والتنظيم املدني أو السياس ي لهذه املجموعات. على خلفية الصلة العائلية وا

هي أيًضا العائالت التي تضم أكبر عدد من األسر النازحة إلى    ٢٠١٥في الزبداني، كانت العائالت التي تضم أكبر عدد من املعتقلين بحلول عام  

اطق، ترتبط الخسائر البشرية الناتجة عن النزاع املسلح أيًضا  لبنان وإدلب، ووفًقا ملجموعة بيانات غير شاملة للعائالت النازحة في تلك املن

 رغم اختالف مصادر البيانات عن تلك املت
ً
ا وثيًقا بهاتين النتيجتين )االعتقال والنزوح(. ثبتت صحة هذه األنماط في دوما أيضا

ً
علقة  ارتباط

سماء املوجودة في قوائم املطلوبين املسربة مع العائالت األكثر  بالزبداني، حيث لوحظ وجود عالقة وثيقة بين املحتجزين وضحايا النزاع واأل 

 تضرًرا في املنطقة. وثبتت صحة هذه األنماط في بنوك املعلومات التي تم تحليلها في القطاعات الجنوبية من الغوطة الشرقية أيًضا.
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 واملهجرين  واملفقودين الزبداني: أعداد املعتقلين  - ١جدول 
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 واملهجرين  واملفقودين املعتقلين   دوما: أعداد - ٢جدول 

 

 
أو    ٣٠أو ال  ٢٠على الرغم من وجود تفاوت كبير في مستوى األضرار الالحقة بالعائالت من الناحية التراتبية، تعرضت العائالت في املرتبة ال  

مع  إلى العديد من األضرار الناتجة عن النزاع وانجلى حجم التأثير الناتج عن هذه التجارب في املقابالت النوعية التي تم إجراؤها    ٥٠حتى ال

التي تمت دراستها. حيث وضحت هذه املقابالت منطق ردة فعل   مجموعات تمثيلية لهذه ألسر األكثر تضرًرا في كل من املجتمعات املحلية 
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االت.  املتأثرين، وكانت استجابة معظمهم للعنف الناتج عن النزاع بالنزوح إلى خارج مناطقهم، وقد تكرر هذا النزوح ألكثر من مرة في أغلب الح

ح  بدأ رحلة النزوح بالبحث عن مأوى مؤقت في املناطق األقل تضرًرا من النزاع في املجتمع املحلي )أي على مستوى الحي( لتجنب القمع املسلت

لالحتجاجات أو القصف العشوائي. وقد جاءت نقطة التحول في استهداف هذه املجموعات مع بدء أعمال العنف الوحش ي الجماعية، على  

امل ألقاربهم  املستويين  بعد(  فيما  قسري  اختفاء  إلى  تحولت  )التي  التعسفية  االعتقاالت  أو  املذابح  كانت  للكثيرين،  بالنسبة  والوطني.  حلي 

 .وأحبائهم، السبب األساس ي في نزوحهم بعيًدا عن منازلهم إلى مناطق الشمال الغربي السوري أو الدول املجاورة أو أوروبا

. ففي كل من املناطق التي تمت دراستها،  على الرغم من الطبيعة االستهداف
ً
ية للعنف، فإن عدد العائالت واملجتمعات املستهدفة ضخم جدا

تأثرت عشرات العائالت على مدى العديد من األجيال وعلى اتساع الفروع العائلية. باإلجمال، تمثل هذه املجموعات املستهدفة نسبة كبيرة  

هاد املستهدف لهذه الفئات األكثر تضررا حتى بعد فرارهم، حيث توجد مؤشرات تدل على أن  من السكان، وقد استمر هذا العنف واالضط

 .مستوى االستهداف وصل إلى محاولة إبادة عائالت معينة بأسرها، إما عن طريق القتل أو االحتجاز أو النفي الدائم

 

 خصائص املجموعات املتضررة  •

 من ا
ً
لنزاع، يعود تاريخ تخاصمهم مع النظام إلى فترة ما قبل بدء النزاع املسلح، حيث كانت أنشطة  في العديد من هذه العائالت األكثر تضررا

املعارضة السلمية املبكرة لهذه عائالت أحياًنا كرد فعل عن عقود من االضطهاد. أما بالنسبة لألشخاص الذين لم تكن لديهم مشاكل مع  

، كان عنف النظام املؤدي إلى خسائر جماعية هو ما أوقع عائالتهم ومجتمعاتهم في أعمال  النظام قبل الحرب ولم ينضموا إلى الثورة على الفور 

 .عنف واضطهاد الحقة حيث إن العنف تكيف مع الظروف في كافة الحاالت

 من النزاع في فترة ما قبل الحرب في املقابالت النوعية بقوة، حيث كا
ً
نت أسباب االعتقاالت  حضر انتشار اضطهاد النظام للعائالت األكثر تضررا

ة  واملضايقات التي تعرض لها أفراد األسرة في السبعينيات والثمانينيات، والتسعينيات من القرن املاض ي، والعقد األول من األلفية الجديد

القمعية ضد مختلف املجموعات السياسية واملدافعين عن حقوق   النظام   ومعروفة إلى حد كبير: مثل حمالت 
ً
 مشتركا

ً
اإلنسان.  موضوعا

 أسباب على نطاق محلي محدود، مثل املشاركة في أعمال احتجاجية محدودة ضد إفالت املسؤولين من العقاب باإلضافة إلى  
ً
وجدت أيضا

الفساد بين الجهات األمنية املحلية, حيث أدت هذه الخروقات من طرف النظام بطبيعة الحال إلى مشاركة الفئات السكانية باالحتجاجات  

، والتي بدورها أثارت غضب قطاع األمن، ووضعت هذه العائالت في مرمى النيران منذ بداية الثورة. انتشر العنف إلى مجتمعاتهم املحلية  املبكرة

األساليب   بدورها  تشبه  الجماعي،  للعقاب  متطرفة  النظام سياسات  اتباع  إلى  يشير  مما  بعد حين،  والسياسية  املدنية  املباشرة وشبكاتهم 

 .التي تستخدمها الدول البوليسية األخرى إلخضاع سكانهاالتأديبية  

بدأ هذا النهج الذي يشمل جماعات ومجتمعات بأسرها في استهداف املزيد من العائالت مع تزايد مستويات العنف في النزاع. ففي الزبداني،  

نف والتعذيب. بعد اندالع القتال في البلدة التي اصطفت  قصيرة املدة بشكل عام، ولكنها كانت غنية بالع  ٢٠١١كانت االعتقاالت املبكرة في عام  

القبض على املدنيين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم بشكل جماعي عند نقاط    ٢٠١٣مع محور املعارضة، شهد وقف إطالق النار في عام  

 من عائلة واحدة في    ٢١ابعة له مجزرة بحق  ، ارتكب النظام وامليلشيات الت٢٠١٢التفتيش وتعرضهم لإلخفاء القسري. في حزيران / يونيو  
ً
فردا

 ألية اعتقاالت التعسفية، ولم تشعر بأي استهداف مباشرة من قبل النظام. منذ تلك الل
ً
يلة دوما، هذه العائلة لم تكن قبل ذلك التاريخ عرضة

 آخر منها قسريً   ١٢فصاعًدا، لم تتمكن األسرة من عبور الحواجز، وتم إخفاء أكثر من  
ً
 منها على قوائم املطلوبين املسربة    ١٥ا، وظهر  فردا

ً
فردا

. في مناطق أخرى، مثل القطاع الجنوبي، تحول النظام من استهداف األفراد واألسر التي كانت تعاديه من فترة ما قبل النزاعات  ٢٠١٨في عام  
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عد ذلك إلى دفع العديد ممن كانوا قد استسلموا  املسلحة بالتحديد، إلى حمالت اعتقال تعسفية واستهداف عشوائي ضد السكان، مما أدى ب

 في السابق خالل االنتفاضة املبكرة إلى االحتجاج أو القتال أو الفرار. 

تكيف العنف مع الظروف املحيطية في كافة الحاالت املدروسة، حيث بلغت املذابح واالعتقاالت ذروتها قبل ترسيخ خطوط املواجهة، وبعد  

والعنف العشوائي للنزاع هما النمطان األساسيان لعنف النظام. تسببت كلتا املرحلتين في النزوح، وفي كثير من  هذه النقطة أصبح الحصار  

تماما.    األحيان حصلت عمليات نزوح متعددة، حتى تم في النهاية ترحيل هذه املجتمعات املتأثرة بشدة بالنزاع إلى الشمال الغربي أو خارج البالد

 .املسربة إلى أن املزيد من العنف ينتظر من هذه الجماعات أو املرتبطين بها إذا ما أرادوا العودة إلى سورياتشير قوائم املطلوبين 

 

 العنف املستهدف واملالحقة في مرحلة ما بعد انخفاض العمليات القتالية •

 بعمليات التهجير القسري نفسها،    استمر استهداف الفئات األكثر تضررا خالل ما يسمى بعملية التسوية نفسها. تجلى هذا االستهداف
ً
أوال

 .حيث تم ترحيل عشرات اآلالف ممن تم وصفهم في هذا البحث بواسطة حافالت إلى الشمال الغربي

شخص من قبل الفروع    ١٥٠٠في الغوطة الشرقية، تمت وضع العديد من الذين بقوا في مالجئ للنازحين داخلًيا، حيث تم اعتقال ما يصل إلى  

. حوالي من هؤالء املحتجزين  ٢٠١٩وفبراير    ٢٠١٩شخًصا بشكل تعسفي ونقلهم إلى سجن عدرا املركزي بين مارس    ١٢٠٠تجاز  األمنية واح

حالة اعتقال في   ١٥٦كانوا في عداد املفقودين لعدة أشهر بعد اعتقالهم. في إحدى مناطق القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية، تم اإلبالغ عن  

البقاء. بدأت االعتقاالت في املالجئ اآلنف ذكرها لكنها استمرت خالل املرحلة االنتقالية لتطبيق اتفاق التسوية.    أسرة قررت ٦٠٠مجموعة من  

في  ٤٥ اللحظة.  إلى حد  املفقودين ويبقى مصيرهم مجهوال  في عداد  زالوا  املعتقلين ما  الشبكة السورية لحقوق  ٢٠١٨٪ من هؤالء  ، سجلت 

في القطاع الجنوبي. عالوة على ذلك، وفي غضون عمليات التسوية، تجلى تأثير االستهداف بالتهجير    ١٥٦ما، وحالة اعتقال في دو   ٢٧٨اإلنسان  

 .الشبه كامل لعائالت قررت البقاء، وأظهرت البيانات املتعلقة بحاالت االحتجاز بعد التسوية استهداف مجموعات جديدة من عائالت بأسرها

الضوء على استمرارية العنف، من املرجح أن تقلل اإلمكانيات املحدودة ملتابعة أمن املجتمعات املستهدفة  في حين أن املعلومات املتاحة تسلط  

لى  داخل املناطق التي يسيطر عليها النظام من شأن املخاوف الحالية. تشير املعلومات املتعلقة بمرحلة ما بعد انخفاض العمليات القتالية إ

زاع إما لم ترغب أبًدا في العودة، أو واجهت أضراًرا إضافية متعددة إما أثناء النزوح أو أثناء تجارب العودة أن العائالت ألكثر تضرًرا من الن 

ن  املبكرة. في بعض الحاالت، غّيرت هذه التجارب النيات طويلة األجل لهذه العائالت. بالنسبة ألولئك املرحلين من الغوطة، أعرب القليل ع

ا، ولم يكن لدى معظمهم أقارب عائدون إلى سوريا في الوقت الحالي. أما في الزبداني، سلطت أعداد صغيرة من عمليات  في العودة إلى سورينيتهم  

 .العودة املبكرة "املنظمة" من لبنان الضوء على التحديات التي تواجهها املجموعات املستهدفة

ن اإلجراءات البيروقراطية والقانونية ملواصلة استهداف هذه الفئات  باإلضافة إلى االحتجاز وعنف النزاع والنزوح، يتم استخدام مجموعة م

 كعرقلة قضايا اإلسكان واألرض وامللكية، والحرمان من املساعدات والخدمات وحقوق القضاء املدني، وهدم املمتلكات ومصادر 
ً
ة  األكثر تضررا

دمها النظام وداعموه ملواصلة اضطهاد وحرمان الفئات األكثر  األصول. لعبت هذه اإلجراءات البيروقراطية دور إحدى األدوات التي يستخ

في صفوف  اعتقاالت  مبكرة عن حصول  التي شهدت عمليات عودة  املتضررة  العائالت  أبلغت بعض  بينما  النزاع من حقوقهم.  من   
ً
تضررا

في منازلهم، حيث سعت البلدية أو املجتمع    العائدين، وقال آخرون إنهم لم يتمكنوا من االحتفاظ بوظائفهم أو إيصال الكهرباء واإلنترنت

إلى برامج املساع بها. باإلضافة إلى ذلك، حرم آخرون من الوصول  أقاربهم قاموا  إلى "معاقبتهم" بناًء على تصور ألفعال قد يكون  دة  املحلي 
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اإلبالغ عن سوء استخدام الدعاوى املدنية  كما تم    القانوني،اإلنسانية أو السلع املدعومة أو غيرها من االحتياجات األساسية بسبب وضعهم  

 عن طريق ادعاءات كيدية لسجن وحرمان هذه العائالت واملجتمعات من حق التصويت. 

الذين   أقاربهم  التبرؤ من  في سوريا  املتبقين  النظام طلبوا من األشخاص  أن ممثلين عن  أفاد عدد من األفراد  املدروسة،  املناطق  في جميع 

في الشمال الغربي إلثبات أنه ال ينبغي معاقبتهم بناًء على تصور ألفعال قد يكون هؤالء األقرباء املرّحلين قاموا بها. حتى بعد  يعتبرون "إرهابيين"  

عائالت خضوع هؤالء الفئات لهذه اإلجراءات الصارمة، لم تتم إعادة أي من املمتلكات واألصول املصادرة أو املجمدة من قبل النظام إلى أفراد ال

 إما بسبب    البقاء،ن قرروا  الذي
ً
وقد أفاد العديد من هؤالء املتضررين أن التحكم بممتلكاتهم وأصولهم داخل وخارج البالد أصبح مستحيال

  املشاك، املصادرة أو التجميد، ما ترك هذه املجتمعات املتضررة بدون مواردها الشخصية أو العائلية عرضة لالستغالل. باإلضافة إلى هذه  

و حتى  تم اإلبالغ عن مجموعة واسعة من قضايا اإلسكان واألرض وامللكية من قبل املجتمعات املتضررة، والتي تتراوح من التدمير إلى االحتالل أ

 .املصادرة

ئم إلى استمرار  , أشارت هذه القوا٢٠١٨تم تسريب قوائم املطلوبين لدى األجهزة األمنية السورية من بعض املناطق املتضررة عبر اإلنترنت في  

أنماط االستهداف نفسها، وسلطت الضوء على مجموعات مستهدفة جديدة لم تظهر في بيانات االعتقاالت في وقت سابق، حيث ظهرت هذه  

املجموعات الجديدة في محط أنظار النظام خالل فترات الحصار لهذه املناطق. عالوة على ذلك، كان من املمكن تحديد الجهات التي أحالت  

أحالت األفراد  فراد إلى قوائم املطلوبين من خالل هذه القوائم؛ أي أنه في حين أن الفروع األمنية كانت في املرتبة األولى بين أكثر الكيانات التي  األ 

ز الثالث في املناطق التي  الوزارات التنفيذية مثل وزارة اإلدارة املحلية والبيئة ووزارة الصناعة في املرك  تالبالد، حلإلى قوائم املطلوبين في أنحاء  

ة  تمحور فيها النزاع املسلح حول قطاعات الزراعة والصناعة الخفيفة وقضايا ملكية األراض ي. ما يدل على أن قضايا اإلسكان واألرض وامللكي

 .النظام األمنيةوالقضايا االقتصادية ليست مجرد أداة بيروقراطية في أيدي قطاع األمن الضطهاد السكان، بل عنصر فعال في هيكلية  

الت  في بعض الحاالت، أدى العنف املستهدف في مرحلة ما بعد انخفاض العمليات القتالية إلى تغيير نيات املتأثرين بهذا العنف. في احدى الحا

فاء القسري أو  العديد من أقاربها إما بسبب اإلخ  ٢٠١٣التي تمت دراستها، فقدت أسرة تعيلها امرأة في لبنان بسبب احتجاز زوجها في عام  

، عاد شقيقها إلى سوريا وتم اعتقاله من قبل النظام هناك، مما دفعها إلرسال ابنها القاصر إلى أوروبا عبر  ٢٠٢١املوت تحت التعذيب. في عام  

يا وتم اعتقاله  بيالروسيا لتجنب فقدان جيل آخر من الرجال لعنف النظام في حال تم ترحيله من لبنان. علق ابنها أثناء الرحلة في بيالروس

تتعلق  ومن ثم إرساله إلى معسكر في روسيا. بالنسبة لهذه العائالت، ال تتعلق قرارات العودة إلى سوريا بمعايير اتفاق التسوية أو نفوذه، بل  

 .مبالخوف العميق الذي نشأ عن عقود من العنف والضرر واملوت املمتد لعدة أجيال وعلى اتساع فروع العائلة تحت سلطة النظا

 مخاوف للمستقبل  •

بالنزاع املسلح احتما   
ً
تأثرا العائالت واملجتمعات األكثر  العديد من األسباب ألخذ هذه  منه  املستخلصة  التقرير واالستنتاجات  ل  يوفر هذا 

سوريا، أو تلك التي تتمحور  ارتكاب جرائم وحشية جماعية في حقهم في عين االعتبار ضمن أية نقاشات تتعلق بإعادة التوطين أو العودة إلى  

 .حول عمليات االنتقال السياس ي أو التسوية في نهاية املطاف

إلى إجراء املزيد من الدراسات، فإن أوجه التشابه في مستوى    والحاجة على الرغم من انصباب تركيز هذا البحث على أربع مجتمعات محلية،  

املتكررة   أنه من    واملعلوماتاالستهداف واألنماط  إلى  تشير  املدروسة  املناطق  كافة  في  والتهجير  واملذابح  االعتقاالت  عنها حول  غ 
ّ
املبل األولية 

ات تجارب الصراع املماثلة في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك حمص  املحتمل ثبوت صحة هذه األنماط في القرى والبلدات، واملدن واألحياء ذ

  والتضامن، والقصير وداريا، والقابون وخان شيخون وما شابهها. عالوة على ذلك، فإنه من املحتمل للمجتمعات التي يستهدفها النظام والتي
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، كتلك التي يشترك في املعتقدات السياسية أو املهن التي 
ً
ا مشابًها لالستهداف.    ال تتصل جغرافيا

ً
تعتبر مهددة من قبل النظام، أن ترى نمط

، باإلضافة إلى املاليين من ال
ً
نازحين  باستقراء املعلومات املتوفرة، تشكل املجموعات املستهدفة عشرات اآلالف من املفقودين واملغيبين قسريا

العقاب الجماعي ضد املجتمعات التي يتبعها النظام، أو حتى    والالجئين. حيث يجد الكثيرون أنفسهم في عرضة لالستهداف بسبب سياسات

 ..بسبب تواجدهم قرب عنف النظام الوحش ي

  
ً
  -باإلضافة إلى أزمة النزوح الجماعي املحيطة به   –بالنسبة للعديد من صانعي القرار والدبلوماسيين، ُينظر إلى الصراع السوري الراكد حاليا

. يشير هذا البحث إلى أن الصورة طويلة املدى لعودة الالجئين إلى سوريا لها قواسم  ٢٠٢١أفغانستان قبل عام  على أنه يمكن مقارنته ببيئة مثل  

 من أفغانستان، حيث أدت العودة املبكرة لالجئين الروهينجا والنازحين داخلًيا إلى مقاطعة راكين إلى اس
ً
تمرار  مشتركة أكثر مع ميانمار بدال

 ..ت املجال ملزيد من أعمال العنف الوحش ي الجماعي واإلبادة الجماعية والنزوحانتهاكات الحقوق التي أفسح

 أسئلة حول التأطير املقبول على نطاق واسع للعنف 
ً
ال يتضمن هذا البحث توصيات لصورة عودة الالجئين والنازحين فحسب، بل يثير أيضا

الوقت الحالي. حيث أنه مع تقبل الكثيرين لبقاء بشار األسد في السلطة،    باعتباره تجاوًزا سلطوًيا مقترًنا بنزاع عنيف قد انخفضت حدته في

يتم إجراء حسابات حول مستوى واتساع نطاق اإلصالحات السياسية والسلوكية التي يمكن اعتبارها مقبولة أو ممكنة. يشير هذا البحث إلى 

تحقيقها، فإن تطبيقها على نطاق ضيق لن يكون له تأثير كبير   أنه على الرغم من كون أي إصالحات ستظل موضع ترحيب إذا كان من املمكن 

 .إمكانية إعادة دمج األراض ي السورية الثالث في دولة واحدة، أو السماح للسوريين بالعودة بأمان إلى وطنهم

 

من اململكة    وبدعم  للسالم،هذا املقال مأخوذ من بحث مفصل تم إنتاجه في األصل كجزء من برنامج سياسة سوريا التابع للمعهد األوروبي  

و ندى إسماعيل, مع اسهام مجموعة واسعة من منظمات املجتمع املدني    الهولندية. بحث أصلي من تأليف فادي الدح و إيّما بيلز, و توم رولينز 

و منظمات التوثيق, و الباحثين و منظمات التوثيق, و الشبكات االجتماعية و األفراد الذين كانت اسهاماتهم جوهرية لهذا البحث و تحتل  

 سالمتهم الشخصية أعلى سلم األولويات.

   الشرق األوسط  دمعهاملصدر: 
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 من نوع آخر  1948إسرائيل نحو 

 كارنيغي 

   ناثان براون 

 2022تشرين الثاني    15)اللغة اإلنجليزية والعربية( 

 بشكل انفعالي لإلشارة إلى طريقة التعاطي مع الفلسطينيين، لكن باتت له على نحو    قال:نص امل 
ً
ُيستخدم مصطلح "األبرتهايد" عادة

 .متزايد جدوى تحليلية 

 .اليوم. غالب الظّن أنها ستترّيث في الوقت الراهن، بيد أن إنكار الزخم الطويل األمد بات صعًبا 1948ال شك أن إسرائيل تقترب من لحظة 

 .. غالب الظّن أنها ستترّيث في الوقت الراهن، بيد أن إنكار الزخم الطويل األمد بات صعًبا اليوم1948ال شك أن إسرائيل تقترب من لحظة 

بعد جنوًبا، الوارد أعاله األحداث التي أنهت االنتداب البريطاني على فلسطين، بل نشير إلى إجراء مهم قلب حياة مجتمع أ   1948ال ُيقَصد بالعام  

ل في التبّني الرسمي لنظام األبرتهايد )الفصل العنصري( في جمهورية جنوب أفريقيا. خالل السنوات القليلة املاضية، ازداد استخدا
ّ
م هذا  وتمث

من  فّسرته من  قبل عقود  لكن حين سمعته  بالكامل،  غائًبا  يوًما  يكن  لم  أنه  بإسرائيل. صحيٌح  املتعلقة  النقاشات  في  بالغي املصطلح  ظور 

 .وانفعالي بطبيعته، إذ عّبر عن السخط الذي شعر به كثيرون، وأثار في الوقت نفسه سخط آخرين

سع نطاق استخدام هذا املصطلح. فعلى سبيل  
ّ
لم أكن متحمًسا للخوض في مثل هذه النقاشات. لكن خالل السنوات العشرين املاضية، ات

تفاوض عليه ي كارتر للتحذير مناملثال، استخدمه الرئيس األميركي السابق جيم 
ُ
وقد   .السيناريو الذي قد يحدث في ظل غياب حّل الدولتين امل

فالبالد كان يقطنها سكان عرب، والضفة الغربية وغزة خاضعتان   :إلى الدفاع عن إسرائيل أثار تحذيره هذا استياًء كبيًرا، إنما دفع كثيرين

 .، واألهم، لم تكن ثمة نية إلنشاء نظام أبرتهايدلالحتالل لكن ال يمكن اعتبارهما بانتوستانات

محددة، وقائع  إلى  والعموميات  النوايا  من  النقاش  تحّول  املاضية،  األخيرة  السنوات  كمصطلح   خالل  "األبرتهايد"  مستخدًما 

العام   عّرفته قانوني الدولية في  القانوني   1976االتفاقية  ا بل على  بأنه جريمة ضّد اإلنسانية. لكن دخوله املعجم 
ً
ال يجعله مصطلًحا جاف

العكس تماًما. فإذا بدأت الجهات الفاعلة باعتبار إسرائيل مذنبة بممارسة األبرتهايد، فسيحمل ذلك تبعات دبلوماسية وسياسية وقانونية 

 .واقتصادية بعيدة املدى

أي  لديه  هل  لكن  وتوجيهية.  وقانونية  وبالغية  انفعالية  قيمة  ا 
ً
إذ األبرتهايد  في   ملصطلح  يحصل  ما  فهم  على  يساعدنا  هل  تحليلية؟  جدوى 

التاريخية   املعاني  إلى  العودة  لفهم ذلك علينا  التطورات. لكن،  في ضوء زخم  في ذلك، وال سيما  بأنه يساعد  إسرائيل؟ شعرُت على مضض 

 .املحددة )وال أعني ببساطة املعنى العام أو القانوني( للمصطلح

 عن برنام
ً
م السلطة    – ج ومجموعة من الترتيبات التي فرضها الحزب القومي في جنوب أفريقيا  كان األبرتهايد عبارة

ّ
وهو طرف دخيل ناقم تسل

إلى أن وافق على التفاوض مع حزب املؤتمر الوطني األفريقي بعد أربعة عقود. لكن تطبيق األبرتهايد تّم في إطار نظام متشّدد    –  1948في العام  

أّدى    أساًسا من الحقوق واالمتيازات  املنطلق،  الذي سمح للحزب القومي بالفوز في االنتخابات(. من هذا  النظام  والتحكم والسيطرة )هذا 

 ."األبرتهايد" إلى تنظيم وترسيخ وتحديد توجهات كانت قائمة قبله، وكان نتاج هذه املمارسات بقدر ما أنتجها
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، بات األبرتهايد نظام  1948برتهايد من حيث التأثير والعقلية. لكن بعد العام  عنصرًيا وباإلمكان تسميته أ  1948كان النظام السائد قبل العام  

ل،  حكم رسمًيا كان ال يزال قيد التطوير عندما توّصلت جنوب أفريقيا إلى اتفاق بشأن تفكيكه. وانطوى األبرتهايد على إجراءات الفصل والعز 

 .ف وضعهم القانوني باختالف عرقهموإنشاء البانتوستانات، وفرض قيود على حركة األفراد، واختال 

االنتباه إلى مجموعة متنوعة من املمارسات واملؤسسات اإلسرائيلية، التي    تلفت مقارنة إسرائيل اليوم بجنوب أفريقيا في ظل نظام األبرتهايد

ا في الحقوق والواجبات بين املجموعات اإلثنية املتنوعة حول قضايا مرتبطة باإلقامة القانون
ً
ية، تشمل درجات مختلفة من املواطنة، واختالف

ا، ثمة اختالفات، لكنها ليست مطلقة دائًما:  وحقوق السفر، وأنظمة التمثيل، والحصول على التقديمات االجتما
ً
عية، وأساليب الحوكمة. إذ

رد إلى  
ّ
فسكان جنوب أفريقيا من غير البيض لم يحرموا من جميع حقوق املواطنة أو التصويت، لكن تّم منحها بطرق مختلفة أّدت بشكل مط

بية الترتيبات وعدم استدامتها: فثمة "احتالل" من املستبعد أن  ترسيخ النظام وتعزيزه. ويكمن االختالف األساس ي في حالة إسرائيل في ضبا

 إلى نظام قانوني يحمي إلى حّدٍّ كبير 
ً
الهياكل  ينتهي، وثمة جوانب من الديمقراطية الليبرالية التي تعّقدها ممارسات إقصائية وتمييزية، إضافة

ر رسمًيا العنصرية. إذا كانت إسرائيل تشبه جنوب  
ّ
. وهذا ليس تشبيًها مغرًيا، لكن  1948أفريقيا، فهي تشبهها قبل العام  القائمة بينما يحظ

 .األمور قد تتفاقم أكثر

ل السؤال التحليلي في ما إذا كانت إسرائيل تقترب من لحظة  
ّ
)في جنوب أفريقيا(، تتبّنى القيادة بموجبها برامج    1948في الوقت الراهن، يتمث

تيبات التي نشأت خالل العقود املاضية. وبدا هذا االحتمال وارًدا حين كانت الواليات املتحدة  واضحة لتنظيم وتعميق وترسيخ وتوضيح التر 

ل،  بقيادة دونالد ترامب وإسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو. وقد نشأ تحالف سعى إلى ضّم األراض ي املحتلة )لكن من دون السكان( إلى إسرائي

ن هذا املشروع انحسر ألسباب عّدة، تمحور معظمها حول التكاليف الدولية والفوائد غير  وكان سيسعى من دون شّك في هذا االتجاه. لك

بتغاة من دون تكاليف كثيرة. لذا، لم يكن من داعٍّ لتجاوز هذا الخط
ُ
 .املؤكدة. فالوضع القائم يوفر تقريًبا جميع الفوائد امل

مجّدًدا. هذه املرة، ثمة أقلية قوية تدعم الضّم، وهي مستعّدة بالكامل لضّم    لكن االنتخابات األخيرة تدفع إسرائيل على مقربة من هذه العتبة 

الفلسطينيين كمجموعة   أو مع  الفلسطينيين  القادة  التعامل مع  إسرائيل بشكل قانوني، ورفض  إلى  الغربية  الضفة  أراض ي  جزء كبير من 

ت بالنسبة إلى عدد كبير من الفلسطينيين. وستزعم بأنها تحّول  قومية، وفرض مجموعة من الترتيبات التي يصعب تمييزها عن البانتوستانا

عتبر إيجابية بالنسبة إلى اليهود اإلسرائيليين. أما الفلسطينيون من حاملي الجنسية اإل 
ُ
سرائيلية  مجموعة من الترتيبات الضرورية إلى ترتيبات ت

ع منهم أن ُيظهروا والءهم للدولة وحسب، بل ملجموعة من  
ّ
السياسات التي تمّيز بوضوح بحّق غير اليهود وتنحاز إلى اليهود. ويبدو فليس املتوق

أن املوقف اإلسرائيلي الكامن هو أنه لتحقيق التطور الحر للشعب اليهودي، سيكون من الضروري أن يدرك الجميع أن سبب تواجد غير  

 .اليهود في فلسطين ُيعزى إلى تغاض ي إسرائيل عن ذلك، وليس ألن هذا حقهم

ع من الفلسطينيين إبداء الوالء للدولة من خالل الترهيب، فاالئتالف الذي يوشك على حكم إسرائيل لن يظهر هذا الوالء.    لكن
ّ
إن كان ُيتوق

إلى   أما بالنسبة  الليكود مستعد إلحداث تغييرات جوهرية في جهاز مهم من أجهزة الدولة )النظام القضائي( ليتماش ى مع مصالحه.  فحزب 

ن املتطّرف، فاحترامها لكيانات الدولة، بما فيها املؤسسة األمنية بأكملها، لم يتفوق يوًما على طموحاتها العنصرية والتوسعية.  أحزاب اليمي

ل موقفها الضمني إنما الصريح في الوقت نفسه في أن هذه األجهزة يجب أن تكون في خدمة الشعب اليهودي، ويجب توجيه انتقادات  
ّ
ويتمث

مقاومة قرارتها إذا عرقلت بناء املستوطنات، أو حاكمت اليهود الذي يهاجمون الفلسطينيين، أو حتى أبدت ضبط النفس  قاسية لها وحتى  

 .تجاه غير اليهود في املواقف املشحونة أو العنيفة
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يًدا من األشخاص إلى رفع  ال شك أن هذه القوى ستؤّدي إلى ترسيخ جوانب محّددة في املجتمع واملشهد السياس ي اإلسرائيلي دفعت عدًدا متزا

صالح تبّنٍّ  شعار "األبرتهايد". لكن هل ستصل األحزاب اليمينية املتطّرفة وحلفاؤها إلى حّد االستغناء عن األدوات املؤقتة "لالحتالل" والتمييز ل 

 رسمي لعملية الضّم وإليديولوجية يهودية عنصرية حاكمة؟ 

جح فرصة ذهبية لتحقيق ذلك. لكن بعض املؤشرات الفورية التي أعقبت االنتخابات تظهر  ستجد هذه األحزاب في الحكومة املقبلة على األر 

أن    أنها قد تحجم عن ذلك في الوقت الراهن. وُيعزى سبب ذلك جزئًيا إلى أنها ستكون صوًتا قوًيا لكن غير مهيمن في الحكومة الجديدة. ويبدو

ا من العواقب الدولية. ُيضاف إلى ذلك أن الخطاب املتطّرف سيستهدف إلى حّدٍّ  ترّددها هذا نابع من االنقسامات في أوساط اليهود، ال
ً
 خوف

أفعال  كبير اليهود غير التقليديين واليهود املنتمين إلى مجتمع امليم. يرى هذا املنطق أن من الضروري تخويف الفلسطينيين، لكن ينبغي إدانة 

ين  
ّ
إنما معاملتهم باحترام. وسيسهم الفشل في ذلك ليس بزيادة   –والعبي كرة القدم يوم السبت    أي املثليين والحاخامات النساء  –اليهود الضال

 .االنقسام في أوساط املجتمع اإلسرائيلي فحسب، بل سيؤّدي أيًضا إلى إقصاء عدد كبير من اليهود خارج إسرائيل

ت تستهدف هذه الفئات من اليهود. لكن حتى التطمينات تحمل في  وبالتالي، فإن أي كلمات مطمئنة يمكن أن يوّجهها املتطّرفون بعد االنتخابا

األخيرة التي    طياتها إيحاءات واضحة بالتفّوق اليهودي. فقد قال الوزير املنتظر إتامار بن غفير، متوّجًها إلى هذه الفئات من اليهود، إلى التوترات 

ال ينبغي أن تخش ى األمهات في بئر السبع السماح لبناتهمن املراهقات بالذهاب  " :كتبه اندلعت بين الفلسطينيين واليهود في بلدات عّدة، في مقال 

 ."زل إلى املركز التجاري أو السير في شوارع املدينة. وال ينبغي أن يضطر جندي في إجازة في عكا إلى خلع زّيه العسكري عندما يعود إلى املن

  ابق يوس ي ألفرفي هذا اإلطار، عّبر املحلل البارز واملسؤول األمني الس
ً

إن الديناميكية التنازلية الراهنة  " :عما يمكن اعتباره نظرة تفاؤلية، قائال

 مساهًما، لكنها لم توصلنا إلى ا
ً

لت عامال
ّ
لقاع".  ستستمر خالل العقود املقبلة. لم تتمكن هذه االنتخابات من إنهاء هذه الديناميكية. لقد شك

 ."ًقا عند وصف هذا القاع بأنه "كابوس أبرتهايد عنيف ثنائي القوميةلكنه استخدم أيًضا الكلمة املحّرمة ساب

ل ال يمكن لألحداث التي شهدتها السنوات القليلة املاضية سوى أن تؤكد لي بأن ألفر محق في الحديث عن االتجاه التنازلي، لكنه قد يكون ق
ّ
ل

الدبل العملية  الذين يدعمون  أولئك  التغيير. فقد جادل  ينفد،  من شأن وتيرة  إلى حل يوشك أن  التوصل  وماسية لسنوات كثيرة بأن وقت 

تماًما كاإلد بايدن،  إدارة  ن 
ّ
تتمك أال  لذا، ال يجب أن يكون مفاجًئا  السالم.  انهيار عملية  ارات  وواصلوا تكرار ذلك حتى بعد فترة طويلة من 

 من التظاهر بوجود عملية سالم،  السابقة، سوى من التحّدث بارتباك عن الحل الدبلوماس ي، على الرغم من أنها  
ً

 بقليل. فبدال
ً
أكثر صريحة

على بالعمل  متجّددة" تعّهدت  سالم  لعملية  سس 
ُ
األ االنتخابات   ."إعداد  نتائج  على  التعليق  معرض  في  دت 

ّ
أك ذلك،  من  الرغم  على  لكن 

كافئة من األمن والحرية والعدالة واالزدهار في إسرائيل،  اإلسرائيلية على "التزام الواليات املتحدة بحّل الدولتين في املستقبل وبتوفير ظروف مت 

 ."لإلسرائيليين والفلسطينيين على حّدٍّ سواء

 .لكن ال أعتقد أن هذه الكلمات تقنع حتى ناطقيها

 كارنيغي  املصدر:
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 ملاذا ما تزال القوات األميركية تقاتل في سورية؟

 تقرير واشنطن عن شؤون الشرق األوسط  

   ستاسا ساالكانين

 2022تشرين الثاني   10)اللغة اإلنجليزية( 

في حين أن اإلدارات األميركية السابقة والحالية فشلت في تقديم حجج مقنعة وتفسيرات قانونية لإلبقاء على القوات    قال:نص امل

افع جيوستراتيجية بحتة.   األميركية والقتال في سورية، يبدو أن قرار واشنطن بالبقاء في البلد تحدده دو

 
 

املوالية إليران في سورية رًدا على هجوم بطائرة من دون طيار على القاعدة األميركية في    بعد أن قصف الجيش األميركي  امليليشيات  مقاتلي 

التنف وهجوم صاروخي على قواعد في دير الزور في آب )أغسطس(، أثارت حرب أميركا “املنسية” إلى حد كبير في سورية أسئلة أعرب عنها  

البلد.محللو   في  األميركية  القوات  وجود  على  اإلبقاء  من  الغرض  حول  اإلعالم،  وسائل  ونقاد  العاملية   السياسة 

أن  وال يقتصر األمر على أن التبرير القانوني للوجود األميركي في سورية مشكوك فيه منذ البداية، وإنما يمكن أن يؤدي الخطر املتزايد من  
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خسائ وقوع  إلى  املستقبلية  تجنبها. الهجمات  املمكن  من  كان  األميركيين  العسكريين  أو  املدنيين  صفوف  في  ضرورية  غير   ر 

كجزء من حملة القتال ضد تنظيم داعش، ولتقديم التدريب واملشورة لألكراد   2015في البداية، تم إرسال قوات أميركية إلى سورية في العام 

ف أساسًيا  دورها  أصبح  )التي  الديمقراطية”  سورية  داعش(.و”قوات  من  السورية  األراض ي  من  كبيرة  أجزاء  تحرير   ي 

في حين أن الهدف األساس ي للوجود األميركي في سورية كان مواجهة الخالفة املعلنة ذاتًيا، فقد جعلت هزيمة داعش من الوجود العسكري  

ع  والخارج  الداخل  في  القانونية  الناحية  من  استنطاق  وموضع  جدليا  موضوعا  املتبقي  سواءاألميركي  حد   .لى 

، أعرب العديد من املسؤولين  2019ومع ذلك، بعد أن سحبت إدارة ترامب القوات األميركية املتبقية وأعادت نشرها في أماكن أخرى في العام 

تم ترك  والنقاد واإلعالميين عن قلقهم من أنه من خالل التخلي عن األكراد، سوف تتشوه صورة الواليات املتحدة كحليف جدير بالثقة، وسي

جندي أميركي متمركزين في املنطقة املعروفة باسم    900األراض ي االستراتيجية للنظام السوري وروسيا وإيران. واليوم، ما يزال هناك حوالي  

 “املنطقة األمنية لشرق سورية”. 

في البلد لتشمل أهدافا أخرى، بما فيها    بعد هزيمة داعش، وسعت واشنطن عملياتها  تبرير بالغ اإلشكالية للوجود العسكري األميركي في سورية 

 عن قوات الحكومة السورية واملرتزقة الروس، من دون  
ً
امليليشيات املوالية إليران مثل “كتائب حزب هللا” و”كتائب سيد الشهداء”، فضال

 وجود مبرر قانوني أو موافقة من الكونغرس. 

من الضربات “املتبادلة”، من دون أي هدف عسكري أو سياس ي ملموس. وعلى  في الواقع، وجدت الواليات املتحدة نفسها في حلقة مفرغة  

الرغم من أن اإلدارة األميركية راجعت سياستها بشأن سورية العام املاض ي، وحددت لها أربعة أهداف رئيسية تشمل: مواصلة الضغط على 

اتفاقات   ودعم  سورية؛  في شرق  مستدام  وجود عسكري  على  اإلبقاء  من خالل  تقديم  داعش  على  واملساعدة  املحلية؛  النار  إطالق  وقف 

املساعدات اإلنسانية وتعزيز حقوق اإلنسان، مع الضغط من أجل تطبيق املساءلة واحترام القانون الدولي )الذي تنتهكه واشنطن نفسها من  

من املحللين يشككون في سياسة الواليات  خالل وجودها القابل لالستنطاق في البلد(؛ ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن العديد  

 .املتحدة بشأن سورية، ويرون أنها ما تزال غامضة ومشوشة

حتى اآلن، بررت إدارة بايدن اإلجراءات األميركية بذريعة الدفاع عن النفس ضد داعش، ووسعت نطاقها لتشمل جماعات أخرى تدعي واشنطن  

وتم الجمع بين هذا االدعاء الهش ُمسبًقا وبين حجة أخرى مشكوك فيها بشدة يطلق عليها اسم    أنها تمثل تهديًدا مباشًرا لعملياتها ضد داعش.

ما بعنوان  نظرية “غير قادر وغير راغب” التي ُوضعت خالل والية إدارة أوباما واستأنفتها إدارة بايدن. ويشرح بريدجمان وبريانا روزين، في مقالته 

على اإلنترنت، أنه وفًقا لهذه النظرية،   Just Security ”دة في سورية”، التي نشرت في منتدى “األمن العادل“ما تزال في حالة حرب: الواليات املتح

فإنه  ُينظر إلى سورية على أنها “غير قادرة على، وغير راغبة” في مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيما داعش والقاعدة. ووفًقا لهذه النظرية،  

النفس ضد الجهات  “يمكن للدولة الضحية )الوال  القوة للدفاع عن  العراق( استخدام  يات املتحدة في هذه الحالة، نيابة عن نفسها وعن 

  الفاعلة غير الحكومية املوجودة في دولة مختلفة ثالثة، )سورية(، من دون موافقة تلك الدولة”. ولم ُيحجم ترامب عن استخدام القوة كجزء 

إيران وملواجهة النفوذ اإليراني في سورية، واصًفا ذلك بأنه إجراء يقصد إلى مواجهة التهديدات  من “حملة الضغط األقص ى” التي شنها ضد  

مما  املباشرة للواليات املتحدة. وفي استراتيجيته، حّد بايدن من استخدام التهديد املباشر لصالح “التخطيط املستمر” للهجمات املستقبلية، 

 شكالية. يجعل العمليات األميركية الحالية أكثر إ

حاضر املساعد في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن،  
ُ
وفًقا لبنيامين فريدمان، مدير السياسات في “أولويات الدفاع” وامل

ير  فإنه “ال يوجد أي أساس قانوني صالح لوضع قوات أميركية في سورية”. وحتى على الرغم من أن بايدن يستخدم سلطته املتأصلة كرئيس لتبر 
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  وجود القوات األميركية وتوجيه الضربات الجوية األميركية ضد القوات التي تهاجم القوات األميركية، إال أن هذا ال يمكن أن يبرر احتال 
ً
ال

لحماية    . وأضاف: “نحن اآلن نهاجم القوات املرتبطة بإيرانتقرير واشنطن” “إنه ببساطة غير قانوني”، كما قال فريدمان ملجلة “ -طويل األمد  

ش يء”. ال  أجل  من  بالتصعيد  نخاطر  فإننا  وبهذا،  ممكن.  حد  أقص ى  إلى  مسبًقا  أنجزناها  داعش  ضد  مهمة  لتنفيذ  موجودة   قوات 

 الدوافع الجيواستراتيجية للبقاء 

والقتال في سورية، يبدو  في حين أن اإلدارات السابقة والحالية فشلت في تقديم حجج مقنعة وتفسيرات قانونية لإلبقاء على القوات األميركية  

يعتقد العديد من املراقبين، بمن فيهم كارين لوكفيلد، املراسلة البارزة    أن قرار واشنطن بالبقاء في البلد تحدده دوافع جيواستراتيجية بحتة. 

إسرائيل   أن  هو  في سورية  األميركية  القوات  بقاء  أسباب  أحد  أن  األملانية،  اإلعالم  لوسائل  األوسط  الشرق  هناك. وأشارت  في  بقاءها  تريد 

دولة في الشرق األوسط ووسط وجنوب شرق    21لوكفيلد إلى أن الوجود املادي “يضمن سيطرة القيادة املركزية األميركية وإدامة مراقبتها لـ

ون هناك “جانب آخر لهذه السياسة  إنه قد يك لـ”تقرير واشنطن”  آسيا، بما في ذلك الطرق االستراتيجية البرية واملمرات املائية”. وقالت لوكفيلد  

أفغانستان”.-األميركية   من  الكارثي  االنسحاب  بعد  املتحدة  الواليات  بسمعة  الضرر  من  املزيد  إلحاق  تجنب   هو 

نت على أهداف أميركية في سورية تأتي نتيجة للغا
ُ
رات  إضافة إلى ذلك، يشير العديد من املحللين إلى أن الجولة األخيرة من الهجمات التي ش

شر في صحيفة “
ُ
 ”وول ستريت جورنال الجوية التي تشنها إسرائيل في أجزاء أخرى من سورية وانتقاًما لها. وثمة تقارير، منها على سبيل املثال، ما ن

رائيلية ضد أهداف  ، تّدعي أن الحكومتين، اإلسرائيلية واألميركية، تعاونتا بشكل وثيق ونسقتا مًعا الضربات اإلس2022حزيران )يونيو(   16في  

في سورية. ومع ذلك، ثمة مخاوف وانتقادات متزايدة بشأن تعريض القوات األميركية ملخاطر غير ضرورية من أجل مصالح دولة ثالثة، وهو ما  

 اعتبره العديد من املحللين نهًجا غير مسؤول بطريقة مفرطة. 

ا بتقويض االختتام  أال تخاطر  إلى ذلك، يجب على واشنطن  النظر عن مدى معارضة  إضافة  إيران، بغض  النووية مع  للمفاوضات  لناجح 

حلفائها في املنطقة، وخاصة إسرائيل، لالتفاق. وبغض النظر عن مدى عدم اتسام االتفاق بالكمال، فإنه سيشكل الخطوة األولى نحو خفض  

يركية كانت قوات مدعومة من إيران وليست قوات إيرانية،  تصعيد التوترات في املنطقة. ومع ذلك، يعتقد فريدمان أنه نظًرا ألن األهداف األم 

فإن إحياء االتفاق ال يعتمد على ما يحدث في أي من سورية أو العراق. وأوضح بالقول: “ولكن، إذا تصاعد الصراع بطريقة أو بأخرى، فإن  

 ذلك قد يعّرض االتفاق للخطر بالتأكيد”. 

ا وثيًقا أيًضا بردع روسيا وجيشها،  وإلى جانب مواجهة إيران و”حزب هللا” في سور 
ً
ية، تعتقد لوكفيلد أن الوجود األميركي في البلد يرتبط ارتباط

ن  اللذين ساعدا بشار األسد على استعادة السلطة والفوز فعلًيا في الحرب األهلية. وهناك قلق من أن بعض حلفاء الواليات املتحدة الحاليي

  ع روسيا، من أجل تأمين مستقبلهم، بمجرد مغادرة األميركيين. في املنطقة وداخل سورية قد يتحالفون م

شمالي  وأخيًرا، حسب وجهة نظر لوكفيلد، تتواجد الواليات املتحدة في سورية ملنع دمشق من استعادة “’سورية املفيدة‘، أو بتعبير أدق الجزء ال

 والقطن واملياه”. الشرقي من البالد، حيث توجد املوارد املهمة، مثل النفط والغاز والقمح 

 االنسحاب وشيك 

ومع ذلك، يعتقد جوشوا النديس، مدير مركز دراسات الشرق األوسط في قسم الدراسات الدولية ودراسات املناطق في جامعة أوكالهوما، أن  

اورة تعارض احتالل الواليات  لـ”تقرير واشنطن”: “الدول املج  الواليات املتحدة ستضطر في نهاية املطاف إلى سحب قواتها من سورية. وقال 

دة  املتحدة لألراض ي السورية، بينما يصر املجتمع الدولي على سورية ذات سيادة ومتكاملة”. وشدد على أنه “من املستحيل على الواليات املتح

قليلو  نسمة،  مليوني  يبلغ عددهم حوالي  الذين  األكراد،  في شمال سورية ألن  األكراد  يقودها  العدد  إنشاء دولة مستقلة  ن جًدا من حيث 
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وأضعف من أن يتمكنوا من الدفاع عن دولة في شمال سورية”. وإضافة إلى ذلك، يعتقد النديس أنه ال يوجد احتمال ألن تتمكن الواليات  

، فإن  املتحدة من استخدام املنطقة للضغط من أجل استبدال قيادة األسد في دمشق، كما كان ُيعتقد في األصل. ولهذا السبب، كما يشير

“الواليات املتحدة ستضر بعمالئها، “وحدات حماية الشعب” )التي تتكون في معظمها من األكراد(، و”قوات سورية الديمقراطية” )التحالف  

حب فيه  نساملكون في املقام األول من املقاتلين األكراد والعرب واآلشوريين(، إذا لم يتم تهيئهم إلجراء ترتيبات مع دمشق تحضيًرا لليوم الذي ت 

 سنوات في املستقبل”. 10أو  5القوات األميركية من سورية، حتى لو كان ذلك بعد 

لكنه يحذر من أن “الواليات املتحدة يجب أال تكرر تجربة أفغانستان في سورية، بحيث تنسحب من دون توفير األمان ألولئك الذين عملوا  

لكن إطالة أمد انخراط الواليات املتحدة في    عندما تنسحب الواليات املتحدة”.  لصالحها، الذين سيتم سجنهم أو إعدامهم بتهمة الخيانة،

ليس مكلًفا بشكل خاص ولكنه محفوف باملخاطر للغاية”. وهي مجرد مسألة  -سورية، من وجهة نظر فريدمان، يمكن أن يكون “خطأ فظيًعا  

إصابات كبيرة في صفوف القوات األميركية واألفراد واملدنيين، من  وقت فقط قبل أن يؤدي أحد هذه الحوادث والهجمات املتكررة إلى وقوع  

 )ترجمة: الغد( .دون سبب وجيه

 تقرير واشنطن عن شؤون الشرق األوسط  املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wrmea.org/jordan-lebanon-syria/why-are-u.s.-troops-still-fighting-in-syria.html


 

 

 

 

24 | P a g e  

 العثور على فتاتين مقطوعتي الرأس، ملقاة في معسكر اعتقال سوري 

 واشنطن بوست  

 فكتوريا بيست 

 2022تشرين الثاني   16)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

تم العثور على فتاتين مصريتين مقتولتين في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، والذي يحتجز فيه أقارب يشتبه في كونهم من مقاتلي داعش في  

 .املخيم شمال شرق سوريا، وفًقا لجمعية خيرية لألطفال تعمل في 

سنة. أفادت قوات سوريا الديمقراطية، بقطع رأس    15و    12لم تحدد منظمة أنقذوا األطفال سبب وفاة الفتاتين اللتين قالت إن أعمارهما  

 .الفتاتين وإلقاء جثتيهما في شبكة الصرف الصحي

الثالثاء “هذا الخبر مفجع للغاية، إن هاتين الفتاتين  وقال بيت روهر، مدير االستجابة املؤقتة في سوريا بمنظمة إنقاذ الطفولة في بيان يوم  

حوصرتا في مخيم الهول دون أي خطأ من جانبهما. موتهم هو تذكير صارخ بأنه ال ينبغي أن يكبر أي طفل في هذه املعسكرات. نواصل حث  

 .”جميع البلدان على إعادة األطفال العالقين في شمال شرق سوريا في أقرب وقت ممكن
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ألف شخص، أكثر من نصفهم    50أفادت منظمة أطباء بال حدود، التي تدير منشآت طبية في مخيم الهول، هذا الشهر أن املرفق يأوي أكثر من  

ألًفا، بشكل    11قالت املنظمة إنه يتم إيواء املحتجزين من سوريا والعراق مًعا، ويتم إيواء رعايا أجانب آخرين، يبلغ عددهم حوالي    من األطفال.

 .منفصل

 لقوا حتفهم في الهول العام املاض ي، كثير منهم ضحايا حوادث. وقالت املنظمة إن املخيم ك   80قالت منظمة أطباء بال حدود إن قرابة  
ً
ان  طفال

 .جريمة قتل بين كانون الثاني وآب من هذا العام 34أيضا مسرحا للعنف املتزايد في األشهر األخيرة، حيث تم اإلبالغ عن 

يتحمل   بينما  يومي،  املعاملة بشكل  العنف واالستغالل وسوء  من  عالية  املخيم ملستويات  “يتعرض سكان  بال حدود:  أطباء  منظمة  قالت 

 .األخرى وطأة انعدام األمن والحرمان”. وحثت املنظمة الحكومات األجنبية على إعادة مواطنيها من املخيماألطفال والفئات الضعيفة  

التهديد األمني   التي تشعر بالقلق من  إدارة بايدن،  الهول ومخيمات أخرى في أماكن أخرى في شمال شرق  سعت  الذي يشكله سكان مخيم 

 .بإعادة مواطنيها املحتجزين في املخيم إلى أوطانهمسوريا، إلى إقناع الحكومات األخرى 

 .أعاد العراق اآلالف من مواطنيه من سوريا املجاورة، لكن الحكومات الغربية كانت أبطأ في التحرك

 .2019ا عام  امرأة وطفل من سوريا، ألول مرة منذ انهيار تنظيم داعش في معقله األخير في شرق سوري  51وأعلنت فرنسا، في تموز، أنها ستعيد  

، م
ً
قل إلى سوريا عندما كان طفال

ُ
ما يعني  أعلنت وزيرة الخارجية األملانية أنالينا بيربوك هذا الشهر عن إعادة سبعة أطفال وأربع نساء ورجل ن

 .إغالق “جميع” الحاالت املعروفة لنساء وأطفال أملان في املخيمات السورية

 

ا  ملحتجزين في الهول، كما كان الحال مع شميمة بيغوم، التي كانت تلميذة بريطانية تبلغ من  في بعض الحاالت، ألغت دول جنسية رعاياها 

 .2015عاًما عندما سافرت لالنضمام إلى تنظيم داعش في عام  15العمر 

 )ترجمة موقع اوغاريت بوست( 

   بوست نواشنط املصدر:  
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 استخدام الشبكات املصغرة لتوفير أمن الطاقة للقواعد األمريكية في الشرق األوسط

 معهد واشنطن  

   ناثان ب. أولسن 

 2022تشرين الثاني    21)اللغة اإلنجليزية والعربية( 

امل الدولة    قال:نص  في  للطاقة  التحتية  البنية  على  املحتملة  الهجمات  أمام  العسكرية  املنشآت  ضعف  مدى  انيا  أوكر حرب  أظهرت 

 .الشرق األوسط املضيفة، لكن لدى واشنطن خيارات متجددة فعالة من حيث التكلفة للتخفيف من هذا الخطر، ال سيما في  

 
ة  في األسابيع األخيرة، أصبح استهداف شبكة الطاقة في أوكرانيا باستخدام طائرات مسّيرة إيرانية خط العمليات الحاسم في الحملة العسكري

 2021م  الي تشنها روسيا في تلك البالد، مما يبرز ضعف البنية التحتية الحيوية واألنظمة الكهربائية. ويدعو "قانون إقرار الدفاع الوطني" لعا

لك وزارة الدفاع األمريكية إلى "تعزيز تثبيت شبكات مصغرة لضمان أمن الطاقة ومرونتها أثناء تنفيذ املهمات الحساسة واألساسية". ويعكس ذ

 بالكامل من أجل أن تتحمل األحداث املناخية املتطرفة، وتقلبات س
ً
وق  اإلدراك املتزايد بأن القواعد األمريكية يجب أن تكون مكتفية ذاتيا
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والتي تبدو مرجحة بشكل متزايد في النزاعات املستقبلية. واتخذت "استراتيجية الدفاع الوطني"    -الطاقة، والتهديدات من هجمات األعداء  

الدفاع    2022لعام   وزارة  تحرز  لم  اآلن،  العسكرية. وحتى  املنشآت  مرونة  لزيادة  الجهود  بمضاعفة  وتعهدت  األمام  إلى  اإلدراك خطوة  هذا 

 .يكية سوى تقدم طفيف في هذا الجهد. وفي الشرق األوسط، قد يكون لهذا النقص في التقدم تأثير كبير على القوات األمريكية األمر 

 

ألف فرد من العسكريين املنتشرين عبر ما يقرب من ثمانية عشر قاعدة في جميع أنحاء الشرق    60و  40وتحتفظ الواليات املتحدة بحوالي   

 من خالل الطاقة التي توفرها شبكة الدولة املضيفة، ويأتي الباقي من مولدات الديزل. ويخلق ذلك األوسط. وتعمل املنشآ
ً
ت العسكرية جزئيا

 على الدولة املضيفة وإمدادات الطاقة املحلية. ومن شأن تنويع مصادر الطاقة والتحّول نحو م
ً
 تعتمد فيه القواعد األمريكية كليا

ً
صدر  وضعا

يات املتحدة، أي اعتماد شبكة مصغرة، أن يبطال هذه الثغرة ويزيدا املوثوقية واملرونة بشكل عام. يجب على الكونغرس  طاقة محلي تديره الوال 

الشرق  األولية على  الخارج، مع تركيز جهودهما  في  الحالية إلنشاء شبكات مصغرة  الجهود   لتسريع 
ً
معا أن يعمال  الدفاع األمريكيين    ووزارة 

  .األوسط

 

  صغرة على األرضالشبكات امل

تتألف الشبكة املصغرة من مجموعة محلية من مولدات الكهرباء التي تتمتع بالقدرة على العمل بشكل مستقل عن شبكة الكهرباء في الدولة 

. أما مولدات الكهربا
ً
 ومستقال

ً
 منفردا

ً
ء ضمن الشبكة  املضيفة. وينتج عن مزيج مولدات الكهرباء وأنظمة التحكم املتقدمة نظام طاقة متكامال

املصغرة فتأتي من مجموعة متنوعة من املصادر، بما فيها مولدات حاالت الطوارئ واملولدات األساسية ومحطات التوليد املشترك للحرارة  

عتبر الشبكة املصغرة التي تعمل بالطاقة املتجددة كمصدرها األساس ي والشبكة الو 
ُ
طنية  والطاقة ومصادر الطاقة املتجددة والبطاريات. وت

ومولدات الطوارئ كمصدران احتياطيان، مصادر مثالية للجيش ألنها تقلل من االعتماد على الوقود األحفوري وتوفر إسلوب للتغلب على 

 .نقاط ضعف أمن الطاقة

 

الكهروضو  الطاقة الشمسية  ل 
ّ
 من مصادر الطاقة املحتملة للشبكات املصغرة. وتشك

ً
الحال أن في الشرق األوسط عددا ئية مصدر  وواقع 

القصوى  الطاقة املتجددة األكثر كفاءة من حيث التكلفة واملوثوقية والوفرة في املنطقة. وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن الحمولة الحرجة  

املتواجدة في الشرق األوسط تبلغ   قل من  ميغاواط، وبالتالي يمكن لتركيب ح  10في قاعدة أمريكية معيارية متوسطة الحجم مماثلة لتلك 

 لكرة القدم األمريكية( مع نظام بطاريات تخزين    24و  16األلواح الشمسية على مساحة تتراوح بين  
ً
 )بحجم ما يقرب من أربعين ملعبا

ً
هكتارا

    .أن يلبيان بالكامل إجمالي طلب هذه القاعدة من الكهرباء

 

عتبر الطاقة الشمسية الكهروضوئية جذابة ألنها توفر عوائد على اال 
ُ
. وبشكل عام، كلما ازداد  وت

ً
ستثمار في غضون عامين إلى خمسة عشر عاما

صت فترة جني العوائد. وقد انخفضت تكاليف األ 
ّ
نظمة  استخدام الكهرباء في املوقع، وكلما ارتفع سعر الكهرباء التقليدية في املنطقة، كلما تقل

 في السنوات العشر املاضي  70الكهروضوئية بنسبة  
ً
ة، مما جعلها أكثر جاذبية. عالوة على ذلك، ال تتطلب عادة أنظمة الطاقة في املائة تقريبا

 أنه يمكن توزيع حقول األلواح الشمسية وتحصينها  
ّ

 لضربات العدو، إال
ً
الشمسية الكهروضوئية الكثير من الصيانة، وفي حين قد تكون هدفا

      ت.للحّد من خطر تعّرضها للتهديدا 
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النفايات من  التخلص  آخر    وُيعتبر  فهي مصدر محتمل وجذاب  وبالتالي  األمريكية،  العسكرية  للمنشآت  األساسية  القضايا  من  ومعالجتها 

ن النفايات  للطاقة. ويزّود التقّدم املحرز في اآلونة األخيرة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، الجيش األمريكي بوسائل متعددة لتوليد الطاقة م 

  مع الحد األدنى من التأثير ع
ً
 هي حرق النفايات واستعادة الطاقة. وتتضمن هذه العملية عموما

ً
عد الوسيلة األكثر شيوعا

ُ
لى الصحة والبيئة. وت

وليد  حرق النفايات لغلي املاء، الذي يعمل على تشغيل مولدات البخار التي تنتج الكهرباء والحرارة. ويمكن أن تساعد هذه الطريقة املنظمة لت

 باألفراد العسكريينالكهرباء في حل مشاكل 
ً
   .األمن والسالمة الناتجة عن نقل النفايات من القاعدة، مع توفير حل للنفايات يكون غير ضارا

 

اليورانيوم   من  ضئيلة  كمية  املصغرة  املفاعالت  وتستخدم  األمريكي.  للجيش  املستقلة  للطاقة  آخر  خيار  النووي  املصغر  املفاعل  ل 
ّ
ويشك

املاء وتوليد البخار الذي يساعد على تدوير التوربينات لتوليد الكهرباء. ومن املرجح أن يلبي وضع مفاعل مصغر  املنخفض التخصيب لغلي  

الطاقة    - بحجم حاوية شحن معيارية    -صغير   جريت حول جدوى 
ُ
أ الكهرباء. وقّدرت دراسة  برمتها من  ضمن شبكة مصغرة حاجة قاعدة 

 بقوة أربعين ميغاواط يمكن أن ُيلبي احتياجات الكهرباء لحوالي  النووية في املنشآت العسكرية األمريكية أ 
ً
 صغيرا

ً
في املائة من جميع    90ن مفاعال

 .املنشآت العسكرية

 

 في كانون الثاني/يناير  
ً
 كبيرا

ً
ع الرئيس األمريكي ترامب األمر التنفيذي رقم    2021واكتسبت املفاعالت املصغرة زخما

ّ
، الذي  13972بعد أن وق

 لذلك، تعمل وزارة الدفاع األمريكية مع شركات طاقة  يعّزز است 
ً
خدام املفاعالت الجزئية الصغيرة لدعم الدفاع الوطني وأمن الطاقة. ونتيجة

 في "قاعدة إيلسون الجوية". ومع ذلك،  في حين قد يشكل هذا  
ً
 تجريبيا

ً
خاصة من أجل تركيب مفاعالت مصغرة في منشآتها وبدأت برنامجا

 محت
ً
الخارج ألسباب سياسية، حيث تكون  الحل مصدرا ر تطبيقه في 

ّ
أنه قد يتعذ القواعد األمريكية، إال   للطاقة للشبكات املصغرة في 

ً
مال

مخاوف االنتشار النووي ذات أهمية قصوى )على الرغم من أن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب يحد من املخاطر( واحتمال قيام  

     .في حال تحصين املفاعل املصغراألعداء بتوجيه ضربة مباشرة حتى 

 

 الشبكات املصغرة في الجيش األمريكي 

عرض البنية التحتية للطاقة    2012تثابر وزارة الدفاع األمريكية في عملها لضمان أمن الطاقة من خالل الشبكات املصغرة، وأطلقت عام  

قاعدة دراسة أولية    40. ومنذ اقتراح فكرة البرامج، أجرت أكثر من  لدعم هذه العملية (SPIDERS) "الذكية لـ "برامج موثوقية الطاقة واألمن

 بتركيب شبكة مصغرة. وتم إطالق مشروع رئيس ي واحد، في عام 
ً
، 2018بشأن تركيب شبكة مصغرة أو إعداد خطط تركيبها، أو قامت أساسا

املشروع، الذي َدمج املولدات والخاليا الكهروضوئية إلنتاج    وتنفيذه في "حامية الجيش األمريكي" في "جزيرة كواجالين" في "جزر مارشال". وهذا

 عن شبكة الطاقة املتوفرة في الجزيرة. وبعد رؤية نجاح هذا   2000
ً
كيلوواط / ساعة من الطاقة، يوفر للقاعدة شبكة مصغرة مستقلة تماما

واجهة اآلثار املستفحلة لتغير املناخ. ويتمثل هدفه الحالي  املشروع وغيره، منح الجيش األمريكي الشبكات املصغرة أولوية ضمن استراتيجيته مل

وتوليد طاقة متجددة كافية وقدرة تخزين للبطاريات لتمكين الجيش األمريكي من    2035في تركيب شبكة مصغرة في كل منشأة بحلول عام  

 .2040م تحقيق االكتفاء الذاتي أثناء تنفيذ مهامه الحساسة واألساسية في منشآته كافة بحلول عا
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. وأطلق مشروع تجريبي للشبكات املصغرة 
ً
 بدراسة احتمال تركيب الشبكات املصغرة في الشرق األوسط أيضا

ً
وبدأ الجيش األمريكي أساسا

ألف دوالر في "معسكر عريفجان" في الكويت، الذي يستخدم ثالثة أنواع من الخاليا الكهروضوئية الشمسية إلى جانب قدرات    500بقيمة  

البطارية املتقدمة التي يتم التحكم فيها. وباملثل، طّور الجيش األمريكي مشروع شبكة مصغرة لـ "معسكر بورينج" بالكويت، حيث قام  تخزين  

بتركيب أنظمة الخاليا الكهروضوئية وأنظمة تخزين البطاريات بهدف تقليل استهالك وقود املولدات. ووفر هذان املشروعان شبكة مصغرة  

لتركيب شبكة    2023مليون دوالر في العام املالي    27الجيش األمريكي كما مهد الطريق أمام املوافقة على طلبه بالحصول على  لقسم من قواعد  

 ونظام توليد الطاقة في "معسكر عريفجان
ً
 ."مصغرة أكبر حجما

 

صصة للجيش األمريكي على أولويات أخرى  ويقول منتقدو اقتراح تركيب شبكات مصغرة في املنشآت العسكرية أنه يجب إنفاق امليزانية املخ 

لتحديث قواته و مواكبة الصين. غير أن التوفير الكبير الذي يمكن تحقيقه على املدى الطويل في تكاليف نقل وكفاءة الطاقة تفوق تكاليف  

تقاسم   مشاريع  في  تنظر  أن  املتحدة  الواليات  بإمكان  ذلك،  على  القصير. عالوة  املدى  على  الشبكات  الدول  تركيب  مع  املحتملة  التكاليف 

 من  
ً
املضيفة. وتتم مشاركة العديد من املنشآت العسكرية في الشرق األوسط، حيث تشغل القوات األمريكية وقوات الدولة املضيفة أقساما

 .القاعدة. ومن شأن إنشاء شبكة مصغرة لجميع هذه القوات أن يعزز قدرات األمن القومي لكل دولة

 

 الخاتمة 

ط الص 
ّ
راع الدائر في أوكرانيا الضوء على الضعف الناجم عن االعتماد على مصادر الطاقة غير املتجددة لضمان األمن القومي. فروسيا  يسل

على   قادرة  غير  العالم  أنحاء  جميع  في  األمريكية  القواعد  كانت  وإذا  وشركائه.  األوروبي"  "االتحاد  عزيمة  إلثباط  كسالح  الطاقة  تستخدم 

اء، فلن تتمكن من املساهمة في الدفاع عن املصالح القومية األمريكية أو سالمة وأمن الحلفاء والشركاء. ويبدو أن أفضل  الحصول على الكهرب

.  طريقة للتغلب على هذا الضعف الصارخ واالرتقاء بتقنيات الطاقة املبتكرة هي إنشاء شبكات مصغرة بسرعة في القواعد األمريكية في الخارج 

العوام إلى  الشبكات  وبالنظر  التركيز على  بها منطقة الشرق األوسط، فهي املوقع األكثر منطقية لزياة  التي تتميز  ل البيئية واألمنية املحلية 

 املصغرة.

 معهد واشنطن املصدر: 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/astkhdam-alshbkat-almsghrt-ltwfyr-amn-altaqt-llqwad-alamrykyt-fy-alshrq-alawst
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ا سياسية 
ً
ت قطر أهداف

ّ
 كيف سجل

 كارنيغي 

انشيسكو سيكاردي    فر

 2022تشرين الثاني    17)اللغة اإلنجليزية والعربية( 

 .نجحت هذه الدولة الخليجية في استخدام كرة القدم كأحد أبعاد استراتيجيتها األمنية الوطنية قال:نص امل

الذين سيجتمعون صباًحا   القطريين،  إلى  بالنسبة  مميًزا  يوًما  األول/ديسمبر  كانون  من  الثامن عشر  يوم  ل 
ّ
الوطني  سيشك باليوم  لالحتفال 

عتبر هذه  
ُ
املصادفة للبالد، وسيتابعون مساًء املباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم )الفيفا(، التي تنطلق في الدوحة يوم األحد. وت

 مساهًما في سط
ً

لة في جعل كرة القدم عامال
ّ
وع نجمها بين مختلف دول العالم،  السعيدة بمثابة تتويج الستراتيجية كرة القدم القطرية واملتمث

 .وضمان أمنها الوطني

وخالل العقَدين املاضيين، أصبحت كرة القدم أداة قوة ناعمة تستخدمها عدد من الدول الغنية، بما فيها دول الخليج العربي وروسيا ودول  

عّد الرياضة األكثر 
ُ
شعبية في العالم، ويشاهدها مليارات املشجعين في مختلف  جنوب شرق آسيا. من السهل فهم السبب، إذ إن كرة القدم ت

 على الساحة العاملية وتضمن تحقيق عائدات 
ً
 ضخًما، إال أنها توفر مكانة

ً
ب تمويال

ّ
 .هائلةالقارات. صحيٌح أن االستثمارات في كرة القدم تتطل

تنشيط القطاع السياحي، أو تنويع االقتصاد بعيًدا عن  لكن بالنسبة إلى قطر، ال تقتصر كرة القدم على عكس صورة إيجابية للعالم، أو  

 .الغاز الطبيعي. فهي تساهم في ضمان أمن البالد، وتحصينها في وجه اهتمام الدول املجاورة املعادية غير املرغوب فيه

ج األولى. فقد ساورتهم مخاوف من أن  هذه هي االستراتيجية التي شرع القادة القطريون إلى صياغتها أوائل التسعينيات، ُبعيد انتهاء حرب الخلي

تواجه بالدهم، التي تمتلك موارد طبيعية غير محدودة تقريًبا لكن يحيط بها في الوقت نفسه خصوم أقوياء، مصير الكويت نفسه، بعد أن  

، على جبهات عّدة لضمان  1995م  قامت بغزوها جارتها األكبر. وقد تحّرك حاكم البالد آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني، بعد توليه الحكم في العا

 .مستقبل قطر

قاعدة العديد الجوية، التي تعّد اليوم أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق    1996ومن أجل ضمان متانة األمن، افتتحت قطر في العام  

 وأداة  األوسط. أما على صعيد القوة الناعمة، فأطلق األمير شبكة الجزيرة اإلعالمية، التي باتت إحدى العال 
ً
مات التجارية القطرية األكثر شهرة

بارزة، على غرار هارودز وميراماكس فيلمز   في شركات عاملية  الدوحة  استثمرت  الالحقة،  السنوات  املنطقة وخارجها. وخالل  في  تأثير كبيرة 

 .بتنفيذ عمل عدواني ضّدها ورويال داتش شل وبورش. فهي كانت تعتبر أنه كلما تحّدث العالم عن قطر، كلما قّل اهتمام جيرانها

، وتحويلها إلى 2012وسرعان ما باتت الرياضة الدولية أداة رئيسة في هذه االستراتيجية. وعمدت قطر إلى شراء قرية لندن األوملبية في العام  

 إلى أنها كانت أول راعٍّ لسباقات رويال آسكوت للخيول على اإلطالق في العام  
ً
وأصبحت البالد مضماًرا رئيًسا    .2014مشروع شقق فاخرة، إضافة

 على ذلك، استضافت قطر أكثر من  
ً
ا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، بما فيها دورة األلعاب   20لألحداث الرياضية الدولية. عالوة

ً
حدث

 .2019ب القوى للعام ، وبطولة العالم أللعا2016، وبطولة العالم لسباق الدراجات الهوائية على الطريق للعام 2006اآلسيوية للعام 
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لرياضية  لقد أّدت كرة القدم، بشعبيتها املتزايدة وعائداتها الهائلة، إلى نقل هذه االستراتيجية إلى مستوى مختلف. ال مجال ملقارنة األحداث ا

ص. وبلغت النفقات  مليارات شخ   5، فهو حدث عاملي ُيتوقع أن يشاهده على شاشة التلفاز حوالى  2022التي تستضيفها قطر بكأس العالم  

مليار دوالر، إذ قامت ببناء مالعب ومستشفيات وفنادق ومطارات وشبكات نقل جديدة. ومن    220التي تكبدتها قطر تحضيًرا لهذا الحدث  

ع أن تبلغ عائدات قطر من كأس العالم 
ّ
 .مليارات دوالر، ناهيك عن الشهرة واالزدهار اللذين سيوفرهما الحدث 9املتوق

، وسط انتشار اتهامات بالفساد، تحّولت هذه الدولة الخليجية إلى  2010قطر على حقوق استضافة كأس العالم في العام    منذ أن حصلت

 .مركز عاملي لكرة القدم. وحققت هذا اإلنجاز من خالل اعتماد استراتيجية مفصلة تطّورت في اتجاهات ثالثة

، ربطت قطر اسمها بأفضل أندية كرة القدم في الع
ً

عون راهًنا  أّوال ّجِ
َ

ش
ُ
ربحة أم السيطرة املباشرة. وقد اعتاد امل

ُ
الم، سواء عن طريق الرعاية امل

تيني.  على رؤية اسم قطر على قمصان أنديتهم الوطنية األشهر، على غرار نادي برشلونة اإلسباني وبايرن ميونيخ األملاني وبوكا جونيورز األرجن

د الفرنس ي  جيرمان  سان  باريس  نادي  قد  وُيعتبر  الحكومية  الرياضية  لالستثمارات  قطر  شركة  وكانت  القدم.  كرة  رياضة  في  قطر  تاج  ّرة 

، وحّولته إلى أحد أنجح األندية األوروبية. واختير لرئاسة النادي، ناصر الخليفي، وهو مدرب  2011استحوذت على النادي الفرنس ي في العام  

. ويشغل الخليفي مناصب قيادية 2013ذي خلف والده الشيخ حمد بن خليفة في العام  تنس سابق وُمقّرب من األمير تميم بن حمد آل ثاني ال

 .ية اليومفي اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروبي لكرة القدم ورابطة األندية األوروبية، ما يجعله أحد أقوى الجهات الفاعلة في كرة القدم العامل

ل استحواذ قطر على حقوق البث الحصري 
ّ
لبطولة العالم وسيلة أخرى لتوّسعها في رياضة كرة القدم العاملية. وفي الوقت الراهن،  ثانًيا، شك

 في 
ّ
بث

ُ
دولة   43يشاهد مئات املاليين من ُمشّجعي هذه الرياضة مباريات كرة القدم على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، التي ت

العربية واإلنكليزية   الخمس وباللغات  القارات  إن  عبر  بي  َعّد قنوات 
ُ
ت الجزيرة،  أيًضا. وعلى غرار شبكة  الخليفي  رئاستها  ى 

ّ
والفرنسية، ويتول

ه من وجهة نظر خصوم قطر
ّ
 قوية للنفوذ اإلقليمي، أقل

ً
 .سبورت أداة

ع
ُ
ا، أتاحت االستثمارات املحلية الضخمة الفرصة أمام قطر لتحسين مكانتها في عالم كرة القدم. في هذا اإلطار، ت

ً
تبر أكاديمية أسباير، التي  ثالث

قطري في سّن   5,000، إحدى أشهر برامج تطوير املواهب في كرة القدم حول العالم. وتعمل سنوًيا على استكشاف  2004تأّسست في العام  

قّدُم املنح التعليمية ألكثر املوهبين حتى بلوغهم الثامنة عشرة من العمر. من خالل إعطاء األولوية
ُ
لالعبين املولودين في    الحادية عشرة، وت

 أبناء مهاجرين جاؤوا إليها بسبب األوضاع االجتماعية واالقتصادية وعاشوا القسم األكبر 
ً
  قطر وكذلك الشباب غير القطري، الذين هم عادة

 .تماء إلى قطرمن حياتهم فيها، ساهمت أكاديمية أسباير في تحسين جودة كرة القدم القطرية بشكل كبير، وأعادت تعريف معنى معنى االن

سان  لكن السؤال هنا: هل تؤتي استراتيجية كرة القدم القطرية ثمارها في نهاية املطاف؟ إذا نظرنا إلى الطريقة التي انخرط بها نادي باريس  

نَتخب القطري في املشهد الجيوسياس ي خالل السنوات القليلة املاضية، سيكون الج
ُ
واب نعم.  جيرمان وقنوات بي إن سبورت الرياضية وامل

 
ّ
 تواصل مذهلة مع العالم. وبعد أسابيع قليلة، وق

َ
ل نادي باريس سان جيرمان أداة

ّ
ع فخالل األيام األولى من عزل الدول الخليجية لقطر، شك

ر الذي  الفريق صفقاتٍّ قياسية لضّم قائد املنتخب البرازيلي نيمار والنجم الفرنس ي الصاعد كيليان مبابي. وحظيت قطر، بفضل هذا االستثما 

مليون دوالر لضّم الالعَبين، باهتمام غير مسبوق، وكشفت عن قوتها املالية غير املحدودة تقريًبا في وقت كان من املفترض   450تجاوزت قيمته  

 .أن تكون الدولة معزولة دولًيا. وفي حين كانت عالقاتها اإلقليمية تمّر بأسوأ حاالتها، كانت قطر تعيش ذروة شهرتها العاملية

 بطوالت كرة القدم أيًضا. وفي أواخر العام  س
ّ
، بدأت محطة تلفزيونية مقرصنة تسمى بي 2017رعان ما امتّد الخالف الخليجي إلى حقوق بث

 برامج ومباريات قناة بي إن سبورت بشكل غير قانوني، وتّم بسرعة تتبع ضلوع اململكة العربية السعودية في هذا العمل، ما  
ّ
أّدى  آوت كيو ببث

إلحاق ضرر كبير بصورة قطر ووضعها املالي. بعد سنواتٍّ قليلة من الجدل والخالفات وبدعم من البطوالت األوروبية الكبرى لكرة القدم،    إلى
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، خلصت منظمة التجارة العاملية إلى أن اململكة العربية السعودية قد انتهكت القواعد  2020كان لقطر الكلمة األخيرة في هذا الشأن. وفي العام  

 .العاملية لحقوق امللكية الفكرية من خالل عدم اتخاذ إجراءات ضد القرصنة التي قامت بها قناة بي آوت كيو

نهائي  وظهرت التوترات بين قطر وجيرانها على أرض امللعب أيًضا. فال يزال ربما الفوز الذي حققته قطر على اإلمارات العربية املتحدة في نصف  

قيمت املباراة املشحونة سياسًيا في أبو ظبي أمام  أكث   2019كأس آسيا في العام  
ُ
أ ر اللحظات فخًرا في تاريخ كرة القدم القطرية لغاية اليوم. 

عين اإلماراتيين بدخول امللعب. ومع فريقٍّ تّم تطوير مهاراته بشكل شبه كامل في ّجِ
َ

أكاديمية   جمهور ُمعادٍّ تماًما لقطر، إذ لم ُيسمح سوى للُمش

، ثم فازت بعدها بالبطولة في املباراة النهائية ضد اليابان. وغاب املسؤولون اإلماراتيون عن حفل  0-4على اإلمارات بنتيجة    أسباير، فازت قطر

 .توزيع الجوائز وطعنوا في النتيجة بعد ذلك

. وبعد محاولة فاشلة  2021ئل العام  لعبت دوًرا في إنهاء العزلة القطرية أوا  2022في هذا السياق، زعم عدد من املراقبين أن بطولة كأس العالم  

لتجريد قطر من استضافة البطولة، اضطرت الدول املجاورة لها في نهاية املطاف إلى إنهاء الحظر من أجل تشارك العائدات التي ستوفرها  

 .البطولة للمنطقة

العدوان ضّدها، صحيحة. لكن كرة القدم تسببت  وال تزال حسابات الدوحة األولية واملتمثلة في أنه كلما تحّدث العالم عن قطر، قلَّ خطر  

بصدور عدد كبير من األخبار السيئة عن قطر أيًضا، إذ تّم تسليط الضوء على الظروف السيئة املحيطة بصحة وسالمة العمال في البنى  

يم في هذه الدولة الخليجية. لكن بإمكان  التحتية لكأس العالم، واألثر البيئي الكبير للبطولة، والحماية غير الكافية لحقوق املرأة ومجتمع امل

 .الدوحة تجاهل كل االنتقادات، إذ إنها حققت شهرة عاملية بفضل البطولة، ما ُيعتبر أساًسا أكبر جائزة لها

وعند انتهاء  صحيٌح أن بطولة كأس العالم هي تتويج الستراتيجية قطر لكرة القدم، إال أنها أيًضا نقطة تحّول في السياسة الخارجية للبالد.  

كأس البطولة، سيتعّين على الدوحة التفكير في طرق جديدة لتعزيز طموحاتها الدولية. وسيتوجب على األمير تميم، في إطار استراتيجية ما بعد  

ملساعدة على معالجة  العالم، إعطاء جوهر جديد ملكانة البالد العاملية، بدًءا من إرساء توازن في موقفها من الصين والواليات املتحدة مروًرا با

 إلى أن تصبح مركًزا إقليمًيا للطاقة الخضراء. وفي حين قد يؤدي ذلك إلى تعقيد املسائل األمنية
ً

، تشير  نقص إمدادات الطاقة في أوروبا وصوال

ى أن البالد ستواصل  إل  2030واأللعاب اآلسيوية للعام    2023آخر القرارات القاضية بمنح قطر حقوق استضافة كأس آسيا لكرة القدم للعام  

 تركيز اهتمامها على القوة الناعمة لكرة القدم، والرياضة بشكل عام.

 كارنيغي املصدر:
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