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بوادر سقوط النظام: تفكك القيادة
وإفالس الداعمين



تفكك المجموعة المتحكمة بالقصر الجمهوري  

أقال بشار األسد رئيس وزرائه عماد خميس )11 يونيو 2020(، وعّين وزير الموارد المائية في حكومته 
حسين عرنوس خلفًا له في ظل أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البالد منذ توليه الرئاسة قبل عقدين.

وجاء إعفاء خميس من منصبه بعد انتقادات شديدة تعرضت لها حكومته عقب إفساح أمن النظام 
االقتصادية،  األزمــة  مع  الحكومة  تعامل  إزاء  الشعبي  السخط  مشاهد  ببث  الرسمي  لإلعالم  المجال 
في  األمور  و”وضع  بالتدخل  األسد  بشار  ومطالبة  التجارية،  المحال  وإغالق  األسعار،  ارتفاع  من  والتذمر 
نصابها”، وذلك بهدف تحميل الحكومة كامل تبعات األزمة وإعفاء القصر الجمهوري من أية مسؤولية 

تترتب عليها.
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تستمر  فيما  للدولة،  اإلداريـــة  بالواجهة  تتعلق  شكلية  مسألة  ســوى  يعالج  ال  الحكومة  تغيير  أن  إال 
المعضلة الحقيقية والمتمثلة في األزمة التي تكاد تعصف بالقصر الجمهوري، والتي ظهرت إلى العلن 

عبر مجموعة مقاطع فيديو انتقد فيها رامي مخلوف الفساد في الدائرة المحيطة ببشار.

وتأتي تلك المقاطع على خلفية الصراع المحتدم منذ شهر سبتمبر الماضي بين بشار وأخواله من آل 
زوجة بشار،  لخمسة عقود- حيث دخلت  األسد  واألمنية آلل  االقتصادية  النواة  -الذين شكلوا  مخلوف 
المسجلة بأسماء  الدولة”  أموال  “استرجاع  ُمحاولًة  آل مخلوف؛  المواجهة مع  األخرس، على خط  أسماء 
رامي وشقيقه إيهاب ووالدهما محمد من أصول وشركات في: سوريا، ولبنان، وجنوب أفريقيا، وماليزيا، 
والنمسا، ودبي، حيث تم إصدار أمر رئاسي بالتحقيق مع مديري شركاتهم من قبل لجنة مالية )تديرها 
أسماء األسد(، وقامت اللجنة بوضع اليد على كافة الكشوفات المالية لشركة “سيرياتل”، والتي تجاوزت 
قيمتها مليون دوالر شهريًا، كما تمت مصادرة عقارات وممتلكات تابعة لرامي وتجميد كافة أرصدته في 
شركة “راماك”، وإجراء جرد في “السوق الحرة” بعد إقصاء شقيقه ايهاب مخلوف عن إدارتها، واالستحواذ 
على كافة األرصدة المالية لشركات الصرافة وشركات تحويل األموال العائدة آلل مخلوف، وإيقاف مشاريع 
سكنية تعود ملكيتها إليهاب في دمشق والالذقية وحمص، وتجميد كافة األرصدة المالية آلل مخلوف 

في البنوك السورية.

وشملت اإلجراءات ضد آل مخلوف كذلك؛ حل فرع “الحزب السوري القومي االجتماعي” التابع لرامي، وحّل 
القرداحة،  في  األسد  حافظ  ضريح  لمسؤول  وتسليمها  الالذقية،  في  الخيرية”  البستان  “جمعية  إدارة 
بتعليمات من أسماء األسد، ما أدى إلى صراع بين رامي وأسماء حول األموال الخيرية المخصصة لعوائل 

قتلى النظام.

كما تم حل الميلشيا التابعة لجمعية “البستان” وتسريح أعضائها الذين تتداخل قيادتهم مع ميلشيا 
تابعة لجناح آل مخلوف من “الحزب السوري القومي االجتماعي”، الذي حصل على ترخيص عام 2017، 
تحت اسم “الحزب السوري القومي االجتماعي-المركز”، واحتفظ بميلشيا “نسور الزوبعة”، وارتبط عمله 
بأعمال “جمعية البستان الخيرية”، وضم حوالي 2000 عنصر، وذلك حتى صدور قرار بحل فرع الحزب 
بتزييف شعار  اُتهم  األحــزاب” في مجلس الشعب، حيث  “لجنة  لرامي مخلوف بقرار من  التابع  القومي 

“الحزب السوري القومي االجتماعي”، واستخدام اسم حزب موجود ومسجل مسبقًا.

وشملت عملية تفكيك النواة الصلبة في القصر الجمهوري نقل العميد حافظ مخلوف من رئاسة الفرع 
وابن  خلدون،  وابنه  مخلوف  عدنان  اللواء  وتهميش  العامة،  المخابرات  إلدارة  الرئيس  المقر  إلى   )40(
عمهما مخلوف مخلوف، وتعيين قائد الحرس الجمهوري اللواء طالل مخلوف قائدًا للفيلق الثاني، وهو 
منصب رمزي يهدف إلى إبعاده عن أي دور ميداني، إضافة إلى إحالة حسين مخلوف، وزير اإلدارة المحلية 

ورئيس “لجنة اإلغاثة العليا”، للتحقيق بتهم تتعلق بالفساد.

وتزامنت تلك اإلجراءات مع تواري ابن عمة بشار األسد، ذو الهمة شاليش، عن األنظار على خلفية اتهامه 
بالوقوف خلف تلك هجمات بطائرات مسيرة على القيادة الروسية، وباختفاء شاليش يكون بشار األسد 
قد فقد كامل الفريق األمني واالقتصادي الذي كان يعتمد عليه في العقد الماضي، ما سارع من تآكل 

بنية الحكم، وتصدع القصر الجمهوري الذي لم يعد يمسك بأزّمة الحكم المرزي في سوريا.
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تصدع الدائرة االقتصادية واألمنية المحيطة بالقصر

اندلعت حرب  القيادات االقتصادية واألمنية من آل مخلوف؛  أبرز  التي طالت  الحملة  في ردة فعل على 
زوجته،  إلى  خاله  أبناء  محاسبة  ملفات  األســد  بشار  تسليم  مخاطر  عن  العلوية  األوســاط  في  كالمية 

وتكليفها بملفات حساسة كانت محصورة في إطار زعماء الطائفة منذ نحو خمسة عقود.

وتزامنت الحرب الكالمية مع تعّرض ابن عم أسماء األخرس، مرهف األخرس، لالختطاف في لبنان بينما 
كان يقود سيارته على الطريق الدولي بين منطقة شتورة وعالية، متجهًا نحو سوريا، ومطالبة زوجته 
في اتصال من هاتفه بفدية قدرها مليوني دوالر إلطالق سراحه، علمًا بأنه يعتبر من كبار التجار المقربين 
من القصر الجمهوري، حيث يمتلك عددًا من مصانع األرز والسكر في محافظة حمص، باإلضافة إلى عمله 

في القطاع المصرفي والعقاري.

وأعقبت تلك الحادثة عملية تطهير قامت بها القيادة الروسية؛ شملت أكثر من نصف رؤساء األجهزة 
الخاصة”  المهام  وحــدة  في  ضابط   400 من  أكثر  شملت  الداخلية  وزارة  في  تنقالت  وإجــراء  األمنية، 

بالعاصمة،  و”وحدة حفظ النظام”، و”إدارة الحماية” التي تتضمن المباني الحكومية وحراسة السفارات.

وأّثر صراع أقطاب القصر الجمهوري بدوره على الليرة السورية التي تهاوت قيمتها بصورة متسارعة، 
التجار في دمشق، وتوعدهم  اجتماع مع كبار  لعقد  السابق، عماد خميس،  الحكومة  برئيس  ما دفع 

بمحاسبة الفاسدين منهم، والضغط عليهم إليداع المبالغ المطلوبة منهم بالدوالر.

ونتج عن ذلك االجتماع سحب رجال األعمال أموالهم بالدوالر من البنوك اللبنانية وإيداعها في البنوك 
السورية عن أزمة في وفرة النقد األجنبي بلبنان التي ال يزال اقتصادها يعاني من تلك اإلجراءات، حيث 
النظام السوري، بعمليات سحب  اللبنانية عن قيام “شبكة مقربة من  المركزية  األنباء  كشفت وكالة 

ضخمة بالدوالر من أجل تحويلها إلى سوريا”.

وبادرت الحكومة عقب ذلك االجتماع إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد عدد من رجال األعمال المقربين من 
القصر الجمهوري، مثل؛ محمد حمشو، وفادي الدباس، ونعيم الجراح، ووسيم القطان، واإلخوة قاطرجي، 
وماهر خوندة، وخالد حبوباتي، وسامر الفوز، ومحمد السواح، وأيمن جابر، ونادر قلعي، ونبيل الكزبري، 

وأنس بندقجي.

الشبكة  يشكلون  التجار  هؤالء  وأن  خاصة  األعمال،  سوق  في  الحركة  إيقاف  إلى  اإلجــراءات  تلك  وأدت 
التجارية التي كان يعتمد عليها القصر في اإلدارة االقتصادية للبالد خالل السنوات التسعة الماضية.

احتدام الصراع في بيت األسد

في داللة أخرى على تفكك النواة الصلبة التي وقفت مع بشار األسد طوال سنوات األزمة؛ شهدت نهاية 
عام 2019 احتدام الصراع بين آل األسد، حيث اندلعت مواجهات مفتوحة بين قوى أمنية موالية لبشار 

مع مجموعة تتبع لحافظ بن منذر األسد في القرداحة.
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وتزامنت تلك المواجهات مع مقتل غيدق بن مروان ديب، حفيد بهيجة، أخت حافظ األسد في مواجهات 
مع قوات النظام في الالذقية، وتفكيك الميلشيات التابعة له، ما أدى إلى سخط آل ديب الذين يتولون 

مناصب عسكرية وأمنية في النظام، وعلى رأسهم والده اللواء مروان ديب.

ووقعت في نهاية العام نفسه مواجهات بين ميلشيات تابعة لسليمان بن هالل األسد مع قوات الدفاع 
المطلوبين،  على عشرات  القبض  األمن  قوى  وإلقاء  القرداحة،  على  إلى فرض حصار  أدى  ما  الوطني، 
في  النطاق  واسعة  يدير شبكات فساد  الذي  األسد  عمار  بن  علي  ومنهم  األســد،  عائلة  من  وجلهم 

الالذقية.

وجاءت تلك العملية األمنية بالتوازي مع حملة شنها النظام على مدينة جبلة مستهدفًا أفراد ميلشيا 
تلك  أفــراد  من  عدد  اعتقال  عن  وأسفرت  األســد،  طالل  بن  بشار  يتزعمها  التي   ”)303( الحارث  “فــوج 
الميلشيا بعد تطويق المدينة وإغالق مداخلها، ما دفع ببشار طالل للزج بقواته في المنطقة، وفرض 

طوق أمني حول القرداحة فيما تضامن آل خير بك معه. 

ووقعت في الفترة نفسها؛ مواجهات بين حافظ بن منذر األسد وبشار بن طالل األسد، ما أدى إلى مقتل 
وخطف عدد من أفراد عائلة األسد، وحرق بعض البيوت في القرداحة والالذقية، ودارت شائعات عن تمتع 
بشار ويسار ابني طالل األسد بدعم غير معلن من قبل ماهر األسد الذي يرغب بإضعاف سلطة أخيه 
بشار األسد في محافظة الالذقية، خاصة وأن بشار األسد وزوجته أسماء كانا قد استهدفا الدائرة التجارية 

المقربة من ماهر األسد في دمشق.

ويشكل أبناء رفعت وجميل األسد تيارًا آخر معارضًا لبشار األسد، حيث تتعالى أصواتهم  في وسائل 
التواصل االجتماعي بانتقاد ابن عمهم بشار، واتهامه بالمحسوبية والفساد، ما دفع ببعض المصادر 
الغربية للقول إن حملة رامي مخلوف ودريد وريبال ابني رفعت األسد ضد بشار األسد قد “نزعت القشرة 
معلنة”،  بصورة  واستهدافه  األسد  بشار  انتقاد  مجال  وفتحت  الحاكمة،  األســرة  تضامن  حول  الهشة 
الرئيسة التي وقفت في  معتبرة أن ذلك يؤكد فقدان بشار األسد والء عائلته ووالء العشائر العلوية 
السابق معه ومع والده، حيث بدأ أفراد العائلة يتساءلون عما إذا كان بشار يستحق والءهم وتضحياتهم 

في السنوات الماضية.

ماهر األسد… على خطى رامي مخلوف  

أثارت تحركات القيادة الروسية مطلع شهر يونيو الجاري في دمشق التكهنات بإمكانية دخول ماهر 
األسد على خط الصراع، حيث يحتدم التنافس بين المخابرات العسكرية التي تهيمن في المحافظات 
الجنوبية بالتعاون مع روسيا، وبين الفرقة الرابعة التي تستحوذ على دمشق وما حولها وعلى األراضي 

المتاخمة للبنان، وتقوم بعمليات تهريب واسعة النطاق.

وطرق  السكنية  المراكز  في  األمنية  الحواجز  على  للسيطرة  األمن  قوى  مع  الرابعة  الفرقة  وتتنافس 
التجارة الرئيسية، بهدف االستحواذ على إيرادات مالية من خالل ابتزاز المدنيين ورجال األعمال، مستعينة 
والميليشيات  اهلل”  و”حــزب  الثوري”  “الحرس  مع  عملياته  األســد  ماهر  ينسق  حيث  اإليــرانــي،  بالظهير 
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العراقية التي تقدم له ما يلزمه للسيطرة على البؤر اإلستراتيجية في العاصمة، في حين تحاول روسيا 
كبح جماح الميلشيات الموالية إليران من خالل تعزيز صالحيات “الفيلق الخامس”.

الرابعة من  الفرقة  األسد لسحب عناصر  الروسية على ماهر  القيادة  2020؛ ضغطت  يونيو   15 وفي 
إلى  الفرقة  عناصر  وإعــادة  فيها،  تنتشر  كانت  التي  النقاط  من  حواجزها  وتفكيك  الزور  دير  محافظة 
ثكناتهم، وذلك بالتزامن مع سحب الفرقة الرابعة عناصرها من عدد من الحواجز في ريف درعا الغربي، 
ويدور الحديث عن مفاوضات تجري في اآلونة األخيرة بين القيادة الروسية وماهر األسد لسحب حواجز 
الفرقة الرابعة من دمشق، حيث ترغب القيادة الروسية في تطهير منطقة السيدة زينب والريف الجنوبي 
العسكرية  والحواجز  التدريب  ومراكز  الثكنات  وتفكيك عشرات  الدولي،  دمشق  مطار  حتى  لدمشق 

التي أقامها اإليرانيون تحت إشراف ماهر األسد، وتسليمها إلى الفيلق الخامس.

ووفقًا لمصادر مطلعة فإن القيادة الروسية في حميميم قد اتخذت خطوة جديدة في المواجهة مع 
ماهر األسد، حيث طالبته بسحب عناصر الفرقة الرابعة من مناطق تمركزها في ريف إدلب لصالح الفرقة 
التنقل  عمليات  لتنسيق  روس  ارتباط  ضباط  تعيين  وتم  مباشرة،  الروسية  للقيادة  تتبع  التي   )25(
وتحريك القوات في محافظة إدلب، باإلضافة إلى تعيين جنرال روسي قائدًا للعمليات بقطاع حلب في 

منتصف شهر يونيو الجاري.

محافظات الساحل والسويداء ُتسقطان وهم “حماية األقليات”

تنتشر في محافظتي الالذقية وطرطوس حالة من االحتقان الشعبي جراء األوضاع االقتصادية المتردية 
المحافظتان عددًا كبيرًا من  النزيف البشري بسخط عارم، حيث فقدت  واالنفالت األمني، كما يتسبب 
العلني  االنتقاد  إلى تصاعد وتيرة  المعارك األخيرة بإدلب ومحيطها، ما أدى  الذين قتلوا في  أبنائهما 

لسياسات النظام.

وُيعّبر أبناء المحافظة عن مشاعر االحتقان عبر مواقع التواصل االجتماعي، حيث يتم انتقاد حالة االنفالت 
األمني وتفشي جرائم التصفية والخطف والصراعات باألسلحة الثقيلة بين مختلف الميلشيات العلوية، 

إضافة إلى ندرة المحروقات، وتفشي البطالة، وممارسة عناصر النظام االبتزاز ضد المدنيين.

وتزايد التذمر الشعبي في الالذقية خالل األيام الماضية نتيجة اإلجراءات التي اتخذتها أسماء األخرس 
التي كانت تصرف  المساعدات  إلى توقف  أدى  تتبع آلل مخلوف، ما  التي كانت  الخيرية  الجمعيات  ضد 

لآلالف من ذوي قتلى النظام.

وتشهد محافظة السويداء تذمرًا شعبيًا واسعًا نتيجة تدهور الوضع المعيشي، وانتشار والمواجهات 
بين ميلشيات محلية وعناصر من النظام، حيث ُتمعن أجهزة االستخبارات التابعة للنظام في تأجيج 
وتصفية  بخطف  للنظام  تابعة  أمنية  شخصيات  وقيام  المحافظة،  أهالي  على  والتضييق  الفوضى، 
األمنية على  األجهزة  اعتقاالت تشنها  المحليين، فضاًل عن حملة  السكان  إلى  قيادات درزية، واإلساءة 

خلفية االحتجاجات المناهضة للنظام نتيجة انهيار قيمة الليرة والزيادة الحادة في األسعار.
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إفالس النظام… وإفالس داعميه

دمشق على شفا انهيار اقتصادي شامل

يستشرف  حيث  الجاري،  العام  غضون  في  لبشار  القاضية  الضربة  االقتصادية  األزمــة  توجه  أن  ُيتوقع 
مستشاروه تنامي األزمة االقتصادية الخانقة نتيجة دخول قانون “قيصر” المعروف باسم “قانون حماية 
المدنيين السوريين األميركي” حيز التنفيذ، وصدور أول قائمة من الخاضعين للعقوبات في 17 يونيو 
إلى  الليرة  قيمة  تدهور  ظل  في  سوريا  في  المعيشي  الوضع  تفاقم  إلى  بــدوره  سيؤدي  مما  الجاري، 

مستوى قياسي لتصل إلى أكثر من 3000 ليرة مقابل الدوالر.

ويؤذن تطبيق قانون “قيصر” بفرض عقوبات جديدة على أية جهة تتعامل مع النظام السوري، أو توفر 
لها التمويل، بما في ذلك أجهزة االستخبارات واألمن السورية، أو المصرف المركزي السوري، كما يشمل 
الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع 

البناء والهندسة التي يسيطر عليها النظام أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.

وعلى الرغم من التدهور غير المسبوق؛ يستمر تعامل بشار والدائرة المحيطة به مع األزمة االقتصادية 
بصورة مثيرة للتندر واالستهجان، خاصة من قبل المستشارة اإلعالمية للقصر بثينة شعبان؛ فباستثناء 
لمعالجة  أطروحات  على  النظام  أدبيات  في  العثور  يمكن  ال  الصمود؛  في  لالستمرار  الشعب  دعــوة 
الملفات االقتصادية األكثر إلحاحًا، ما يعزز مشاعر القلق لدى حلفاء النظام من أن بشار األسد ال يملك 
األهلية لمعالجة الظروف المعيشية الطاحنة، وتنامي قمع وفساد الدولة، وهجرة ونزوح نصف السكان، 
واختفاء ما يقرب من 538 ألف وظيفة سنويًا منذ عام 2011، وارتفاع معدل البطالة إلى 87 بالمائة، 
وارتفاع التضخم بنسبة 700%، وزيادة أسعار المواد الغذائية، وبلوغ نسبة السكان الذين يعيشون 

تحت خط الفقر إلى 82 بالمائة.
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ويأتي الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة السورية نتيجة األضرار التي لحقت بصناعة البالد، وتكريس 
للخارج،  أموالهم  السوريين  المتمولين  إرسال  عن  فضاًل  القتالية،  للعمليات  الميزانية  معظم  النظام 
والعقوبات الغربية على نظام األسد والمقربين منه، وتخلي البنك المركزي عن جهود دعم قيمة الليرة 
من أجل حماية احتياطياته النقدية األجنبية التي انخفضت إلى 700 مليون دوالر فقط، بعد أن كانت 

عند مستوى 18 مليار دوالر عام 2011.

في هذه األثناء؛ تتعالى استغاثات السوريين من تفاقم موجة غالء  األسعار، وتسود حالة من التشاؤم 
من السقوط في أزمات أعمق بعد أن دفع انحدار قيمة الليرة أسعار جميع السلع في األسواق إلى االرتفاع 
بشكل غير مسبوق، وفشل جميع المحاوالت التي اتخذها النظام في اآلونة األخيرة إلنقاذ الليرة السورية.

ومع اقتراب لبنان من حافة االنهيار المالي؛ تعاني سوريا من اآلثار المترتبة على ذلك نتيجة الصلة الوثيقة 
اقتصادي  بانهيار  لبنان  في  المستمرة  المالية  األزمة  تؤذن  حيث  والسوري،  اللبناني  االقتصادين  بين 
العمال  للتحويالت من  البضائع، وكمصدر  لتصدير  لبنان كسوق  تعتمد على  التي  شامل في سوريا 
السوريين المقيمين في لبنان، وكمركز مالي لرأس المال السوري والمستوردين، فضاًل عن تأثر العمال 

السوريين الذين يشكلون نحو 70 بالمائة من عمال البناء في لبنان.

موسكو: تخفيف األعباء الخارجية ومواجهة تبعات “كورونا”

المسؤولة  غير  وتصرفاته  األسد  بشار  كفاءة  عدم  من  الروس  المسؤولين  لدى  التذمر  أصوات  تعالى 
واعتماده بصورة كاملة على الدعم الخارجي الذي يبدو أنه سينضب في غضون النصف الثاني من العام 

الجاري.

وكانت “منظمة التعاون االقتصادي والتنمية” قد أكدت )10 يونيو 2020( أن االقتصاد العالمي سيشهد 
أكبر تراجع في أوقات السلم خالل مائة عام، متوقعة أن ينكمش االقتصاد العالمي بنسبة %6.

وفي الوقت الذي تجاهد فيه حكومات العالم إليجاد مصدر لألموال لتحفيز اقتصادها ضد المخاطر التي 
خلفتها كارثة “كورونا”؛ يدور الحديث عن آثار جانبية تتمثل في اضطرار االقتصاديات الكبرى إلى توفير 
حزم تحفيزية القتصادها الداخلي بنحو 16 تريليون دوالر، مقابل تقليص المساعدات الخارجية، ووقف 
تمويل الصراعات طويلة األجل، خاصة وأن هذه الدول تعاني من نزيف حاد من االحتياطات النقدية، وعلى 
رأسها روسيا التي انتقلت ميزانيتها من “فائض” في الربع األول من العام الجاري، إلى “عجز” في الربع 
الثاني، مع توقعات باستمرار العجز حتى نهاية عام 2020، وذلك على خلفية تعرض االقتصاد الروسي 
لصدمة مزدوجة تتمثل في؛ انهيار أسعار النفط منذ األسبوع الثاني من مارس، وتجميد النشاط التجاري 

على خلفية الحجر الصحي لمواجهة “كورونا”.

وتعاني الحكومة الروسية في الوقت الحالي من ركود اقتصادي كبير جراء اإلغالق التجاري في الصين، 
وتنامي نسبة العدوى في البالد، وتدهور أسعار النفط الذي تعتمد ثلث ميزانية الدولة على عائداته، 
وتضاعف البطالة إلى 1,4 مليون، فيما حذر الرئيس الروسي فالديمير بوتين من أن األسوأ لم يأت بعد. 
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على  أثر  “كــورونــا”  تفشي  بأن  للتأكيد  سيلوانوف،  أنطون  الروسي  المالية  بوزير  التراجع  ذلك  ودفــع 
االقتصاد الروسي بصورة أكبر من انخفاض أسعار النفط، وظهرت آثار ذلك التراجع على تقليص روسيا 
مساعداتها ألطراف الصراع في سوريا وليبيا، حيث تم وقف برامج مساعدات لخليفة حفتر في ليبيا، كما 
تحدث تقرير “إنتلجنس أون الين” )29 أبريل 2020( عن توقيف القيادة الروسية برامجها غير األساسية 

في كوباني وحلب والقامشلي.

وأكد موقع “ستراتيجي بيج” )25 مايو 2020( قيام روسيا بسحب نحو 1200 من فرق المرتزقة الروس 
من ليبيا نتيجة األزمة االقتصادية وتفشي “كورونا”، وتذمر تلك الفرق من عدم تعاون حفتر معهم، ما 
“بانتسير”، األمر  الروسي  الجوي  الدفاع  التركية عددًا من منظومات  أدى إلى تدمير الطائرات المسيرة 

الذي دفع بروسيا لوقف دعمها لحفتر، ومطالبة بعض دول الخليج ومصر بتعويض ذلك النقص.

طهران: أزمة اقتصادية خانقة

في هذه األثناء؛ يراقب بشار األسد بقلق بالغ بوادر وقوع موجة ثانية من االحتجاجات الشعبية في إيران، 
والتي تضع على رأس مطالبها؛ وقف تزويد نظامه بالمحروقات ووقف تمويل الميلشيات األجنبية في 

سوريا، ومعالجة المشاكل الداخلية بدالً من إذكاء الصراعات في دول الجوار.

الداخلي  بأمنهم  التضحية  على  إيــران  ماللي  قــدرة  مدى  عن  الجمهوري  القصر  مستشارو  ويتساءل 
في  القتالية  العمليات  وتمويل  والمحروقات  بالميلشيات  المتداعي  بشار  نظام  تزويد  في  واالستمرار 

سوريا. 

الرئيس  إدارة  قامت  حيث  الموقف،  لتأزيم  ممنهجة  بصورة  المتحدة  الواليات  تتحرك  األثناء؛  هذه  في 
دونالد ترامب بتعليق المساعدات األمنية المخصصة للبنان إلى أجل غير مسمى، وذلك بالتزامن مع 
في  إيران  شيدتها  التي  الشبكة  يقوض  الذي  األمر  العراقي،  االقتصاد  وتدهور  السورية  الليرة  انهيار 

المشرق العربي برمته.

ويشتكي عناصر الميلشيات اإليرانية في سوريا من توقف رواتبهم، حيث تسهم سياسية “الضغط 
إيران في تعميق األزمة االقتصادية، ما أدى إلى انخفاض  التي مارستها اإلدارة األمريكية ضد  القصوى” 
يوميًا قبل  برميل  أكثر من مليوني  برميل شهريًا، مقابل  ألف   150 أقل من  إلى  إيران  صــادرات نفط 

انسحاب ترامب من االتفاق النووي اإليراني في مايو 2018، وإعادته العقوبات الشاملة على إيران.

وكان الرئيس حسن روحاني قد أكد )10 يونيو 2020( أن حكومته تفقد سنويًا ما يعادل 50 مليار 
دوالر من عائدات النفط بسبب العقوبات االقتصادية األميركية.

وظهرت في األسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري بوادر احتجاجات شعبية جديدة في طهران، بعد 
موجة غالء ضربت سوق العمالت األجنبية ورفعت الدوالر إلى أعلى رقم قياسي منذ عامين، حيث تجمهر 
إيرانيون غاضبون على خدمة بيع الدوالر أمام مقر البنك المركزي )13 يونيو 2020( مرددين هتافات 

منددة بالحكومة اإليرانية ومطالبين باستقالة محافظ البنك المركزي.
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ووفقًا لموقع “ستراتيجي بيج” )11 يونيو 2020( فإن الدعم الذي كانت تقدمه إيران للعمليات العسكرية 
في سوريا قد تقلص إلى النصف عام 2019 نتيجة الظروف االقتصادية الصعبة، حيث أثبتت المغامرة 

السورية أنها األكثر تكلفة بالنسبة لالقتصاد اإليراني المتداعي.

وال تبدو حكومة طهران قادرة على توفير المزيد من الدعم للنظام، بل تنتظر وقوع معجزة انتخابية 
تخفف  أن  يمكن  ديمقراطية  بــإدارة  وتأتي  بترامب  تطيح  المقبل  نوفمبر  المتحدة في شهر  بالواليات 

وطأة العقوبات التي فرضتها عليها اإلدارة الحالية.

ورأى الموقع أن الغضب الشعبي المتصاعد في إيران يرسل رسائل للعراقيين بأن  الشعب اإليراني لم 
يعد يثق بأداء النظام اإليراني وقدرته على االستمرار في دعم الصراعات الخارجية، وذلك في ظل تنامي 
الحرس  تمنع  التي  اإلسرائيلية  الجوية  الغارات  جراء  سوريا  في  المرابطة  العراقية  الميلشيات  خسائر 
الثوري من االستمرار في تعويض الصواريخ والمعدات المدمرة، وتدفع بتلك الميلشيات لهجر قواعدها 

اإلستراتيجية والتوجه نحو مناطق “أكثر أمنًا” في حلب والبوكمال.

اإلذاعة  هيئة  رئيس  نائب  به  أدلى  تصريح  خالل  من  للخارج  الدعم  توفير  عن  اإليراني  العجز  وظهرت 
والتلفزيون اإليراني، للشؤون الدولية، بيمان جبلي )10 يونيو 2020(، أكد فيه أن قنوات إيرانية مثل 
واألسابيع  األيــام  خالل  البث  عن  ستتوقف  واإلنجليزية،  العربية  فيلم”  و”آي  و”العالم”،  في”،  تي  “برس 
عاما،   40 منذ  كابل،  من  تبث  كانت  التي  اإليرانية  اإلذاعــة  أن  مؤكدًا  مالية،  مشاكل  بسبب  المقبلة، 

توقفت بسبب تراكم الديون، واإلفالس، وعدم الحصول على ميزانية بالعمالت األجنبية.

بغداد: نضوب موارد الميلشيات

من جهتها؛ تعمل الحكومة العراقية الجديدة جاهدة لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البالد منذ 
سنوات في ظل انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء “كورونا”، حيث يقف العراق على حافة كارثة مالية 

قد تدفعه إلى تدابير تقشفية قاسية.

وبعد أن تحدثت مرارًا عن احتمال إجراء استقطاعات في رواتب موظفي الدولة، يبدو أن حكومة بغداد 
يتمثل في فرض ضريبة دخل على موظفيها، حيث  لخيار بديل  القرار واتجهت  تراجعت عن هذا  قد 
يعتمد العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، بأكثر من 90 في المئة على اإليرادات 

النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خالل عام واحد.

وال يزال العراق يعتمد في موازنته على سعر افتراضي للنفط قدره 56 دوالرا للبرميل، فيما انخفض 
سعر البرميل إلى ما دون 15 دوالرًا، قبل أن يرتفع من جديد. 

وبلغت إيرادات العراق من النفط في شهر أبريل الماضي 1,4 مليار دوالر، أي أقل من ثلث مبلغ األربعة 
والتعويضات  العام  القطاع  في  الموظفين  رواتــب  لدفع  شهريًا  البالد  تحتاجها  التي  ونصف  مليارات 

والتكاليف الحكومية.
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وتتوقع مصادر “البنك الدولي” أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي للعراق بنسبة 9,7 في المئة العام 
الحالي، وأن تتضاعف معدالت الفقر، ما يجعل ذلك أسوأ أداء سنوي للبالد منذ اإلطاحة بصدام حسين 
عام 2003، ويمكن أن تثير اإلجراءات التقشفية التي ستضطر الحكومة لتبنيها مزيدًا من االضطرابات 

االجتماعية، بالتزامن مع ارتفاع معدالت البطالة.

الجديد  القائد  من  تتوقع  كانت  إليران  الموالية  العراقية  الميلشيات  فإن  محلية،  عراقية  لمصادر  وفقًا 
لفيلق القدس إسماعيل قاآني في زيارته لبغداد، في شهر أبريل الماضي، توزيع األموال عليهم كما هو 
معتاد في مثل هذه الزيارات، لكن قاآني خيب أملهم وأحضر لهم “خواتم فضية” فقط!، ما يؤكد حجم 
المصاعب التي تعاني منها إيران في االحتفاظ بسيطرتها على الميليشيات العراقية بعد ستة أشهر 
من اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، حيث تسعى الحكومة اإليرانية جاهدة الحتواء االنقسامات 

في صفوف قوات الحشد الشعبي دون جدوى.

ووفقًا للمصادر نفسها؛ فإن قاآني أخبر قادة الميليشيات خالل االجتماع أنهم سيضطرون في الوقت 
الحالي إلى االعتماد على تمويل الدولة العراقية، في إشارة إلى األزمة االقتصادية اإليرانية، إال أن الحكومة 
العراقية ال تبدو قادرة على توفير التمويل الالزم للميلشيات التي حصلت عام 2019 على 2 مليار دوالر 

من الحكومة، والتي يستحيل توفيرها في العام الجاري )2020(.

 مبادرات “الحضن العربي”… من فشل إلى فشل

انتقلت المحاوالت الدبلوماسية التي تبذلها بعض الدول العربية إلعادة تأهيل نظام بشار األسد من 
السر إلى العلن، حيث أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اتصاالً مع بشار األسد، وصف بأنه: “األول 

منذ اندالع األزمة عام 2011”. 

وتحدثت مصادر الطرفين عن مناقشتهما: “تداعيات تفشي فيروس كورونا”، حيث أكد ابن زايد لألسد: 
لتلك  عالقة  أية  المصادر  تلك  ونفت  االستثنائية”،  الظروف  هذه  خالل  السوري  للشعب  اإلمــارات  “دعم 

االتصاالت بإعادة افتتاح السفارة الليبية التابعة لحفتر في دمشق. 

وعلى الرغم من الزيارات المتبادلة وعقد الفعاليات االقتصادية والدبلوماسية؛ تستمر المصادر الرسمية 
العربية في نفي صحة األخبار المتعلقة بالمساعدات المالية التي حصل عليها نظام األسد في اآلونة 
الليرة  سعر  تدهور  وقف  بهدف  المهربة  وأمواله  القانونية  غير  النظام  استثمارات  واحتضان  األخيرة 
أمام العمالت األجنبية، ومساعدته في االلتفاف على العقوبات الدولية من خالل تسهيالت تمنح لتجار 

محسوبين على النظام. 

مجلس  دول  معظم  تضطر  حيث  للنضوب،  بدورها  آيلة  السوري  للنظام  العربي  الدعم  مــوارد  أن  إال 
التعاون إلى تقليص ميزانيتها، والحد من اإلنفاق العام بهدف دعم القطاعات المتضررة وخاصة منها 
جائحة  عن  الناجمة  اآلثــار  مع  للتعامل  الموظفين  آالف  بتسريح  والقيام  والسياحة،  الطيران  قطاعات 

“كورونا”.
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الناتج المحلي  2020( أن ينكمش  وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف االئتماني )30 مايو 
اإلجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5% هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم 

عن تفشي “كورونا”، كما توقعت أن يرتفع العجز المالي في اإلمارة إلى حوالي %12.

وفي مصر؛ توقع معهد التخطيط الوطني المصري زيادة معدل البطالة إلى 16% بحلول نهاية العام 
االقتصاد  التعاون من عمالية مصرية على  إلى ذلك ما قد يسببه تسريح دول مجلس  الجاري، يضاف 
مصر  في  عائالتهم  إلى  بالخارج  المصريين  ِقبل  من  الُمرسلة  الصعبة  الُعمالت  ُتعتبر  حيث  المصري، 

المصدر األساسي الحتياجات مصر من الُعملة األجنبية.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد أعلن )8 يونيو 2020( أن ما يقرب من 130 مليار جنيه 
من الناتج المحلي “اختفت” بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات 

للتعامل مع تلك الجائحة تتضمن دعم بعض القطاعات، وقرارات تخفيف الضرائب.

هل يسقط قانون “قيصر” النظام؟

على  السوري  الشأن  في  الفاعلة  الدول  توافق  إمكانية  حول  بتكهنات  السوري  العام  المجال  يزدحم 
اإلطاحة بنظام بشار األسد اآليل للسقوط، وتنشط بعض المصادر “اإلسرائيلية” وعدد من الشخصيات 
السورية المرتبطة بها في وسائل التواصل االجتماعي في نشر شائعات حول “توافقات دولية” للتخلص 

من األسد والبحث عن بدائل له.

المعارضة  الذي يراهن على فشل  النظام  إزاء  الدولية  المواقف  التصريحات ال تعبر عن حقيقة  إال تلك 
واحتباس الدبلوماسية الدولية، وتوقف مساري جنيف وأستانة، وتأكيد الدبلوماسيين الغربيين على 
أن نظراءهم الروس ال زالوا متشبثين باألسد وال يجدون بدياًل عنه في الوقت الحالي، حيث أكد المبعوث 

األمريكي إلى سوريا جيمس جيفري في عدة مناسبات أن: “روسيا ال ترى بدياًل عن األسد حتى اآلن”.

والحقيقية هي أن الموقف الرسمي الروسي واإليراني، باإلضافة إلى مواقف الدول العربية والغربية ال 
تزال تراوح مكانها في التأكيد على عدم توفر بديل عن األسد في الوقت الحالي، وأن المعارضة ال تمتلك 
المفاجئ  السقوط  تبعات  مع  للتعامل  مؤهلة  غير  اإلقليمي  الجوار  دول  وأن  الفرغ،  ملء  على  القدرة 

للنظام. 

وفيما يعبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توافقه مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
على عدم توفر البديل عن بشار األسد، وضرورة التدرج في العملية السياسية في سوريا، تتعامل األجهزة 
األمنية اإلسرائيلية مع بشار على مبدأ “الشيطان الذي نعرفه” ويفضلون التعامل مع رئيس ضعيف ال 

يجرؤ على تحديها وال يخرج عن وصاية موسكو بدالً من المغامرة بالبحث عن بديل غير مضمون.

هو:  “قيصر”  قانون  من  الرئيس  الهدف  أن  على  األمريكية  الرسمية  المصادر  تجمع  األثناء؛  هذه  في 
“تحسين سلوك األسد” ودفعه للتعاون مع الوساطة األممية وليس اإلطاحة بحكمه، مؤكدة أن العقوبات 

االقتصادية ال تسقط النظم السياسية بل تستخدم كوسيلة ضغط عليها لالنصياع للقانون الدولي.
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الغربية  الدول  راكمتها  التي  االقتصادية  العقوبات واإلجراءات  الطرف عن قوائم  المصادر  وتغّض هذه 
عبر السنوات التسعة الماضية دون أن تؤثر على بنية النظام أو أن توقف التدفقات النقدية واإلمدادات 

الروسية واإليرانية لقواته على مرأى العالم ومسمعه.

وعلى الرغم من أن عقوبات قيصر تمنع تعويم النظام من قبل بعض األطراف العربية والدولية، وتتيح 
المجال إلضعاف حكم بشار األسد وتجريم من يدعمه؛ إال إنها ال ترقى إلى مستوى إسقاطه. 

وفي هذه المعادلة المستعصية يتعين إعادة االعتبار للعنصر الرئيسي المتمثل في العوامل الداخلية، 
التقليل من شأنها، دون أن تدرك تلك األطراف أن  إلى  )المحلية والدولية(  والتي يميل جميع األطراف 
الديناميكيات المجتمعية هي التي أججت الحراك الشعبي عام 2011، وأنها العامل األكثر فاعلية في 
حسم األزمة السورية في غضون العام الجاري، خاصة إذا امتنع الممولون والداعمون عن تمويل معارك 

النظام وتوفير التقنيات المتطورة والميلشيات لقواته التي عفا عليها الزمن.

الجمهوري بعد  القصر  المترهلة في  المجموعة  الداخلي في: تفكك  التصدع  ويمكن مالحظة عوامل 
النظام  وتراكم فشل  والمحسوبية  الفساد  الناتج عن  االقتصادي  واالنهيار  الحكم،  خمسة عقود من 
وسياساته الخرقاء، وتحشيد القوى المجتمعية لموجة شعبية ثانية من شأنها اإلطاحة بحكم األسد 

ووضع المجتمع الدولي أمام معادلة جديدة لم تكن في الحسبان. 

النظام  يواجه  “كورونا”؛  جائحة  عن  الناتجة  االقتصادية  اآلثار  جراء  الدولية  المعونات  نضوب  ظل  وفي 
السوري حالة انهيار اقتصادي شامل يتسبب بموجة غضب شعبي يصعب تداركها، خاصة وأن السيطرة 
العسكرية الهشة للنظام تقوم على دعم بشري إيراني وغطاء جوي روسي، ويبدو أن كال المصدرين 

سيؤوالن قريبًا للنضوب.

وقد تدفع الضغوط االقتصادية بكل من روسيا وإيران للتوصل إلى تفاهمات مع الدول الغربية لتحقيق 
مصالحة كردية-كردية، واالعتراف بمصالح كال الدولتين في العمق السوري، وبجيب شمالي للمعارضة 
تحت نفوذ تركي، وإبرام صفقة على النمط السوداني والجزائري في دمشق، بحيث يتم تأمين خروج 

رأس النظام واإلبقاء على فرق الجيش واألجهزة األمنية تحت إشراف روسي-إيراني ومباركة دولية. 

أما السيناريو الثالث فيتمثل في انهيار في المنظومة اإلقليمية، في كل من لبنان والعراق وسوريا، 
تحت وطأة الضغط االقتصادي المتنامي وإفالس الداعمين، األمر الذي سيجلب متغيرات كبرى لم تكن 

في الحسبان.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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ورقة شهرية تتابع أهم تطورات الشأن السوري وتقدم 
التحليالت والتوصيات وآليات التعامل مع التحديات الطارئة.
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