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إقرأ في هذا العدد:
عودة دمشق إلى الحظيرة العربية ال تزال متعثرة... رغم الزيارة “األخوية”

توقف مشاريع التطبيع االقتصادي

العقوبات الدولية تفتح أسواقًا جديدًا لألثرياء الروس



الزيارة  رغم  متعثرة...  تزال  ال  العربية  الحظيرة  إلى  دمشق  عودة 
“األخوية”

وصل بشار األسد إلى دولة اإلمارات )81 مارس(، في زيارة هي األولى من نوعها لدولة عربية منذ عام 
وبشار  الجمهورية”،  رئاسة  “وزير شؤون  عزام  ومنصور  المقداد،  فيصل  خارجيته،  وزير  وبرفقته   ،1102

الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين.
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ووفق المصادر الرسمية؛ فإن المسؤولين اإلماراتيين، وعلى رأسهم نائب رئيس الدولة وحاكم أبو ظبي 
محمد بن زايد، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بحثوا مع 
األسد: “العالقات األخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما 
المتبادلة ويسهم في ترسيخ األمن واالستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق األوسط”، 

باإلضافة إلى: “مواصلة التشاور والتنسيق األخوي بين البلدين حول مختلف القضايا”.

 ،)2022 يناير   28( تقريرًا  جورنال”  ستريت  “وول  صحيفة  نشر  من  أسابيع  عقب  الخطوة  تلك  وتأتي 
أكدت فيه أن: “أبو ظبي تقود الجهود العربية إلعادة العالقات الدبلوماسية العربية مع النظام السوري، 
وتساعده عبر فتح بنوك خاصة وتسجيل شركات تابعة له”، مؤكدة تسجيل شركات سورية باعتبارها 
“كيانات خارجية في دبي وأبو ظبي في األشهر األخيرة إلخفاء أصولها”، وذلك بهدف مساعدة دمشق 
في التهرب من العقوبات األميركية واألوروبية، إضافة إلى مواصلة االتجار في السلع التي تتراوح بين 

المنتجات النفطية واإللكترونيات والمالبس.

مالية  قناة  “إنشاء  بهدف:  للدولة  بزيارة  المركزي”  سوريا  “مصرف  عن  ممثلين  قيام  الصحيفة  وأكدت 
تستخدم البنوك الخاصة لدعم التجارة بين البلدين”.

وفي أول تعليق على تلك الزيارة؛ قال المتحدث باسم الخارجية األمريكية، نيد برايس )19 مارس(: “نشعر 
الذي يظل  األسد،  الشرعية على بشار  الواضحة إلضفاء  المحاولة  أمل عميقة ومقلقة من هذه  بخيبة 
مسؤوالً عن مقتل ومعاناة عدد ال يحصى من السوريين”، مضيفًا: “نحث الدول التي تفكر في التعامل 
مع نظام األسد على أن تتذكر بعناية الفظائع المروعة التي فرضها النظام على السوريين على مدار 

العقد الماضي”.

الحديث  يدور  حيث  ظبي،  أبو  مع  الموقف  في  كبيرة  تباينات  العربية  الدبلوماسية  كواليس  وتخفي 
عن حراك يتم ال تشارك فيه دولة اإلمارات، التي قامت في اآلونة الخيرة باتخاذ مبادرات فردية خارج دائرة 

التوافق المتعارف عليه.

لضغوط  استجابة  تأتي  النظام  مع  اإلماراتي  التطبيع  عملية  أن  إلى  أشار  قد  غربي  أمني  تقرير  وكان 
مارستها موسكو إلعادة بشار األسد إلى الحظيرة العربية.

وعلى الرغم من أن الضغوط الروسية قد وجدت أصداءها في دولة اإلمارات؛ إال أنها لم تحقق أية نتائج 
ملموسة في مسألة البت بعودة نظام دمشق إلى الجامعة العربية، والتي تم اتخاذ قرار بتأجيلها في 

31 يناير الماضي، فيما تستمر معارضة كل من الدوحة والرياض ألي تقارب غير مشروط مع النظام. 

ووفقًا للتقرير؛ فإن ألكسندر الفرينتيف، قام بزيارة خاصة إلى الرياض بهدف تليين الموقف السعودي 
في  الروسي  والسفير  كنشاك،  ألكسندر  الخارجية  في  زميله  مع  )باالشتراك  حــاول  حيث  األســد،  إزاء 
الرياض سيرغي كوزلوف( إقناع ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، وعضو مجلس الشؤون 
الحميدان، بمزايا إعادة  الفريق خالد  العامة،  العيبان، ورئيس االستخبارات  السياسية واألمنية، مساعد 
بشار األسد إلى الحظيرة العربية، إال إنه فوجئ بمعارضة سعودية “جازمة” لعملية التطبيع في الوقت 
الحالي، حيث جادل المسؤولون السعوديون بأن النظام السوري ال يزال غير مؤهل للبدء في عملية 
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التطبيع، خاصة وأن كبار مسؤوليه ال يزالون متورطين في عمليات تصنيع وتهريب أطنان من المخدرات 
تمثل  التي  اإليرانية  للميلشيات  الداعمة  األسد على مواقفه  بشار  العربي، في حين يصر  الخليج  إلى 

تهديدًا لدول المجلس.

اإليرانية  التخريبية  األنشطة  واضحًا ضد  اشترطوا موقفًا سوريًا  قد  السعوديين  أن  إلى  التقرير  وأشار 
التي تستهدف أمن المملكة، قبل االنخراط في أية مباحثات حول عملية التطبيع، مؤكدين أن الجهود 
التي يقوم بها مدير إدارة المخابرات العامة، اللواء حسام لوقا، لتهميش نشاط الميلشيات اإليرانية في 

سوريا ال تزال غير كافية.

وكان لقاء مدير مكتب األمن الوطني، اللواء علي مملوك، بكل من: الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، 
واألمين العام للمجلس القومي اإليراني، علي شمخاني )27 فبراير(، قد أثار حفيظة الرياض، خاصة وأنه 
تناول: سبل قيام إيران بملء الفراغ الذي يمكن أن تتركه موسكو في سوريا، وتعزيز التنسيق األمني 

بين طهران ودمشق، وإمكانية تقديم مساعدات اقتصادية ونفطية وغذائية إلى سوريا.

األسد في دمشق  الفياض مع بشار  فالح  العراقي،  الشعبي”  “الحشد  قائد  أجراه  آخر  لقاء  تناول  فيما 
)2 مارس( مناقشة سبل: “التصدي للمخططات األمريكية شرقي الفرات”، ما يؤكد اهتمام إيران برفع 
توسيع  في  إيــران  ورغبة  العراقية-السورية،  الحدود  طرفي  على  ميلشياتها  بين  التنسيق  مستوى 

حضورها العسكري في سوريا.

المباحثات  “إنتلجنس أونالين”، عن تعثر  أما بالنسبة للموقف المصري؛ فقد تحدث تقرير نشره موقع 
بين االستخبارات التركية والمصرية حول عدد من الملفات اإلقليمية أبرزها الملف السوري، باإلضافة إلى 

الملف الليبي وملف المعارضة المصرية في تركيا.

إدلب،  في  المتطرفة  الجماعات  بخصوص  أنقرة  مع  محورية  توافقات  إلى  التوصل  في  القاهرة  وترغب 
وإيواء “هيئة تحرير الشام” عددًا من المطلوبين لديها، قبل تدشين أية مبادرات للتطبيع مع النظام.

السوري  االئتالف  من  وفــدًا  استقبل  قد  الغيط،  أبو  أحمد  العربية،  الــدول  لجامعة  العام  األمين  وكــان 
المعارض )6 مارس( الذي طرح عليه فكرة تسلم مقعد سوريا الشاغر في الجامعة، ومواجهة: “دعوات 
االنتقال  باتجاه  الدفع  في  الجامعة  دور  “تفعيل  وسبل:  للجامعة”،  عودته  أو  بشار  نظام  تأهيل  إعادة 

السياسي في سوريا”.
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توقف مشاريع التطبيع االقتصادي

تحدث تقرير أمني غربي عن تعرقل مشروع الكهرباء عبر األراضي السورية، حيث ال يجد المشروع من 
يموله، وال تزال العقوبات األمريكية تعرقل تنفيذ اإلجراءات المالية المتعلقة به.

ووفقًا للتقرير؛ فقد كان من المتوقع أن تتدفق دفعات المشروع خالل شهرين من إبرام االتفاق، وذلك 
من خالل دفعة يقدمها “البنك الدولي”، بقيمة 200 مليون دوالر، إال أن آليات تنفيذ المشروع ال تزال غير 

واضحة.

موافقة  جا،  كومار  ساجو  األوســط،  الشرق  في  الدولي  للبنك  الفرعي  المدير  ينتظر  األثناء؛  هذه  في 
أمريكية على رفع جزئي للعقوبات المفروضة على دمشق وفق قانون “قيصر”، بحيث يتمكن من تحويل 
الدفعة األولى، إال أن األمر ال يزال يبدو بعيد المنال في ظل تنامي المعارضة داخل الكونغرس )بقيادة 

جيمس ريش، ومايكل ماكول( للسماح بتقديم أي تمويل للنظام.

وال تبدو القاهرة متحمسة حتى اآلن للبدء من جانبها بأية إجراءات أحادية يمكن أن تعود عليها بعقوبات 
من قبل وزارة الخزانة األمريكية.

األمر  بالمشروع،  الخاص  التمويل  الكهرباء” قانون  إقرار “هيئة  الدولي”  “البنك  بيروت، فينتظر  أما في 
اللبنانية، فيما يواجه حاكم  أروقة الحكومة  إنجازه حتى اآلن بسبب الجدل المحتدم في  الذي لم يتم 
“مصرف لبنان”، رياض سالمه، اتهامات بالفساد واختالس المال العام، وتسبب السياسات المالية التي 
يتبعها بتصاعد األزمة المالية واالقتصادية في لبنان، وفتح جهات قضائية أوروبية عدة ملفات تحقيق 
األموال  وتبييض  واالختالس  الفساد  هو  مصدرها  أن  في  يشتبه  التي  وأمواله  سالمة  ممتلكات  في 

واستعمال أموال المصرف لغاياته الشخصية، وخاصة في ألمانيا، وفرنسا، وبروكسل ولوكسمبورغ.

السلطات  مطالبة  تشمل  قانونية،  إجــراءات  اتخاذ  إلى  بأوروبا  الجارية  التحقيقات  تفضي  أن  ويمكن 
القضائية حكوماتها بإجراءات عقابية ضد مصارف ومصرفيين لبنانيين يرفضون التعاون في التحقيق 

بما يشكل مخالفة التفاقيات التعاون في مكافحة الفساد.

في هذه األثناء؛ تواجه السلطات األردنية مأزقًا كبيرا يتعلق بمستقبل التعاون مع النظام في ظل تعزيز 
مهربي المخدرات نشاطهم عبر الحدود، ما دفع بالقوات األردنية المسلحة إلى تغيير قواعد االشتباك 
على الحدود، وإعالن عزمها: “التعامل مع من يقترب من الحدود كهدف مشروع للقتل والتدمير”، وأسفر 

ذلك التغيير عن قتل نحو 30 مهربًا منذ نهاية شهر يناير الماضي. 

الحدود  على  الشرقية  العسكرية  المنطقة  إلى  الثاني  عبداهلل  الملك  األردنــي  العاهل  زيارة  وشكلت 
المخدرات،  مهربي  مع  حربها  في  األردنية  المسلحة  للقوات  دعم  رسالة  فبراير(   14( األردنية-السورية 
التعامل مع المهربين”، وذلك في إشارة إلى استخدام  حيث طالب قواته بتوجيه “العين الحمراء في 

القوة في التصدي للمهربين.
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مخدرة  حبة  مليون   16 تهريب  األردنية  المسلحة  القوات  إحباط  الملكي،  القصر  عن  صادر  بيان  وأكد 
و17348 كف حشيش عبر الحدود منذ مطلع عام 2022، فيما ُقتل 29 مهربًا بعد تطبيق قواعد 

االشتباك المشددة.

التطبيع مع  إجــراءات  بدء  األردن نسقًا تصاعديًا منذ  إلى  التهريب من جنوب سوريا  واتخذت عمليات 
النظام، حيث تزايدت حاالت استخدام األسلحة النارية ضد القوات األردنية، ما أدى إلى مقتل ضابط أردني 

وإصابة آخرين خالل إحدى االشتباكات في شهر يناير الماضي.

معبر  استخدام  إلى  المهربون  يلجأ  الحدود،  عبر  شرعية  غير  تهريب  نقاط  سلوكهم  إلى  وباإلضافة 
جابر-نصيب الحدودي، عقب فتحه من قبل األردن، حيث تمر عبره حركة تجارة بمليارات الدوالرات لدول 
المنطقة في تهريب المخدرات التي يتم إخفاؤها في شاحنات سورية متجهة إلى أسواق الخليج العربي. 

وتؤكد مصادر األمم المتحدة أن تجارة المخدرات غير المشروعة ُتستخدم في تمويل ميلشيات موالية 
للنظام، وقد أثار عدد من المسؤولين األردنيين مخاوفهم مع السلطات السورية وروسيا، بهذا الشأن 
دون تحقيق نتائج تذكر، حيث تؤكد مصادر االستخبارات األردنية أن تصنيع الكبتاغون يتم في “مكبس” 
الرابعة في منطقة “خراب الشحم” بمحافظة درعا، ويحمل جميع العاملين فيها بطاقات  تابع للفرقة 
على  المرور  لهم  وتضمن  تحركاتهم  ُتسّهل  الرابعة،  الفرقة  في  األمني  المكتب  عن  صــادرة  أمنية 
جميع النقاط العسكرية من دون تفتيش، كما تتم في بلدة “نصيب” عمليات تغليف المواد المخدرة، 

وتجهيزها وشحنها لألردن. 

اللواء  األردنــي،  العسكري  اإلعــالم  مدير  أكد  السوري؛  الطرف  من  المهددات  تنامي  على  تعليقه  وفي 
2022( أن: “األردن يخوض حربًا غير معلنة” بالنيابة عن دول الجوار، وأن  مصطفى الحياري )17 فبراير 
وأن  صرامة،  أكثر  اشتباك  قواعد  تطبيق  إلى  دفع  السورية  األراضــي  من  التهريب  عمليات  نمط  تغير 

االتصاالت مع الجانب السوري لم تثمر لفترات طويلة، ما دفع أيضًا لتغيير هذه القواعد.

ولم تسفر اإلجراءات المشددة من الطرف األردنية عن النتائج المرجوة حتى اليوم، حيث تشير التقارير 
إعالن  مع  األردن،  إلى  المخدرات من سوريا  تهريب  محاوالت  استمرار  مــارس( عن   12( عّمان  الــواردة من 

الجيش األردني ضبط 822 كيلوغرامًا من حبوب الكبتاغون المخدرة عند معبر “جابر” الحدودي.
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العقوبات الدولية تفتح أسواقًا جديدًا لألثرياء الروس

والشركات  المحاماة  مكاتب  تشهده  محموم  نشاط  عن   )2022 مارس   9( غربي  أمني  تقرير  تحدث 
الواليات  في  قانونيون  ومستشارون  محامون  يقوم  حيث  الكرملين،  أثرياء  لصالح  الغربية  القانونية 
المتحدة وبريطانيا واالتحاد األوروبي بإعداد ملفات ضخمة إلطالق طعون قانونية ضد إجراءات العقوبات 
ومصادرات األصول التي قامت بها فرق عمل االستخبارات المالية الغربية بالتعاون مع شركات التحقيق.

وأشار التقرير إلى أن عملية فرض عقوبات على كل من: إيران وسوريا وبيالروسيا، قد نتج عنها ظهور 
سوق نشطة لدى مكاتب المحاماة المتخصصة في تحدي العقوبات الغربية أمام محكمة العدل التابعة 

لالتحاد األوروبي.

وتقوم تلك المكاتب بفحص األدلة التي تقدمها السلطات الرسمية في الدول الغربية، وتعمل على 
الطعن في صحة اإلجراءات المتخذة ضد موكلين إيرانيين وروس، ثم تطالب برفع العقوبات المفروضة 
القانونية  األسس  وأن  خاصة  يزدهر،  بدأ  قد  الروسية”  “األوليغارشية  سوق  أن  ويبدو  ذلك،  على  بناء 
لرفع  بمطالبات  التقدم  على  قانونية  مكاتب  تعمل  فيما  واهية،  تزال  ال  عليهم  المفروضة  للعقوبات 

العقوبات واستعادة األصول.

ولفت التقرير إلى أن معظم المحامين واالستشاريين الذين يكسبون أموالهم من “األوليغارش” الروس، 
يؤثرون التواري عن األنظار، وذلك نتيجة الهجوم الذي شنه عليهم عضو البرلمان البريطاني عن حزب 
لندن، حيث قام -باالعتماد على  األعمال في  المحافظين، بوب سيلي، مستعينًا بمجتمع استخبارات 
بريطانيا،  الروس في  لألثرياء  القانونين  والمستشارين  المحاماة  البرلمانية- بتسمية مكاتب  حصانته 
وعلى رأسهم: شركة “هاربوتل ولويس”، والمحامي المعروف في هذه الشركة، جون كيلي، الذي يعمل 
لصالح كل من: رومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان، باإلضافة إلى المستشارين؛ جيرالدين برودلر، 
من  توميلسون،  هو  والمحامي  “روسنفط”،   شركة  يمثل  الذي  روك”  “كارتر  مكتب  من  تييت  ونايجل 

مكتب “ماتريكس تشامبرز”.

الدولة  تلجأ  القانونية،  معاركهم  بريطانيين خاصين في  على محققين  الروس  األثرياء  يعتمد  وفيما 
شركات  من  مجموعة  تخدم  خاصة  تحقيقات  شركة  تمتلك  التي  الودائع”  تأمين  “وكالة  إلى  الروسية 

القطاع الخاص الروسي، والتي أفلست معظمها بعد إدانتهم بتهم االحتيال.

خصومها،  الستهداف  الروسية  الوكالة  عليه  تعتمد  الذي  الرئيس  الشخص  لوفيلز،  هوجان  ويعتبر 
يسنده في ذلك عدد من شركات االستخبارات الخاصة، والمكاتب القانونية التي تخدم األثرياء المقربين 

من الكرملين، وعلى رأسها: “أكسيوما” و”غروب1”.

وباإلضافة إلى الروسي ديميتري فوزيانوف، الذي يعتبر أحد أبرز  األوليغارشية الروسية في لندن؛ يتمتع 
ومع  موناكو،  في  ريبولوفليف،  ديمتري  الروسي،  األوليغارشي  مع  وطيدة  بعالقة  فريدمان  ميخائيل 
الروسية،  الودائع”  “تأمين  شركة  لصالح  األلمانية  “ألفا”  مجموعة  مع  يعمل  كما  ماغوميدوف،  األخوين 
وكذلك مع مجموعة “إينرك” للتعدين، التي تخوض معركة قانونية مع “مكتب مكافحة االحتيال الخطير” 

ببريطانيا.
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قيام مستشارين  نتج عنها  الروس قد  األثرياء  مع  البريطانية  المحاماة  أن عالقة مكاتب  بالذكر  جدير 
من  السمعة  عن  “الدفاع  قضايا  في  للعمل  موسكو،  في  لهم  فــروع  بافتتاح  بريطانيين  قانونيين 
لكل  المفضل  المكتب  يعتبر  الذي  و”شيلينغز”،  داي”،  “جونز  مكتب  منهم  وخاصة  التشهير”،  خالل 
لسيرجي  السابقة  )العشيقة  تولستوي  ألكسندرا  والكونتيسة  عثمانوف،  وأليشر   ، ديرباسكا  من: 

بوجاتشيف(، واألوليغارشي الكازاخستاني تيمور كوليباييف.

ويبدو أن تلك األنشطة تثير شهية عدد من الشخصيات المرموقة في عالم المال البريطاني، وعلى 
لمكتب  االستشارات  يقدم  والذي  بتروليوم”،  “بريتيش  لشركة  السابق  الرئيس  بــراون،  جون  رأسهم 
“شيلينغز”، باإلضافة إلى كل من: مارك اليال غرانت، مدير األمانة العامة لألمن القومي البريطاني، وروبرت 

هانيغان، المدير السابق لوكالة السايبر واالتصاالت.

وعلى الرغم من أن بعض األثرياء الروس قد استوطنوا بريطانيا وأصبحوا يدينون بالوالء للتاج البريطاني؛ 
الروسية، وال يرغبون في  بالوالء للسلطات  الكرملين، ويدينون  إال أن آخرين ال يزالون يتمتعون بدعم 

قطع عالقاتهم معها خشية فقدان ثرواتهم. 

ويسود القلق في أوساط مكاتب المحاماة البريطانية إزاء القائمة المرتقبة للعقوبات، واحتمال صدورها 
بالتزامن مع قانون ُيعّده مكتب األمن ومكافحة اإلرهاب بوزارة الداخلية البريطانية لمواجهة التهديدات 
الناشئة من الدول األخرى، والذي سُيلزم الشركات العاملة لصالح الدول األجنبية والجماعات  المملوكة 

للدولة األجنبية باإلعالن عن أنشطتها في المملكة المتحدة.

وللتعامل مع التحديات المتنامية في الغرب؛ يلجأ أثرياء الكرملين إلى دولة اإلمارات التي قامت بإيقاف 
منح األوكرانيين تأشيرات دخول  للبالد في 2 مارس، وذلك بغية المحافظة على الشراكة القائمة بين 
صندوقها السيادي “مبادلة” مع صندوق االستثمار الروسي، والذي تقدر قيمته بنحو ثالثة مليارات دوالر 
)برئاسة خلدون المبارك(، ورغبتها في إبرام اتفاقيات استثمار جديدة مع شركة “سيبر” للبتروكيماويات، 
بالمئة   17 تيمشينكو  وجينادي  أسهمها،  من  بالمئة   36 نسبة  ميخلسون  ليونيد  يمتلك  والتي 
من  المقرب  الروسي  األوليغارشي  يملكها  التي  )إين+(  التعدين  مجموعة  مع  بالشراكة  األسهم،  من 

الكرملين، ديرباسكا.

أبرز ممولي شركات  أحد  تعتبر  اإلقليمية، حيث  النزاعات  أبوظبي مع موسكو في عدد من  وتتعاون 
“فاغنر” و”آر إس بي” شبه العسكريتان في ليبيا.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العالقة مع موسكو؛ أعلنت شركة “موانئ دبي العالمية” نيتها التخلي 
عن شريكها األوكراني، أندريه ستانفستر، مؤسس شركة “تي أي إس” لخدمات الشحن والمقرب من 
“معهد واشنطن” ومن “المعهد اإلطلنطي”، علمًا بأن “موانئ دبي” تشترك مع ستانفستر في ملكية 
51 بالمئة من ميناء الحاويات في “يوزهني” بأوكرانيا، حيث جاء ذلك اإلعالن بالتزامن مع إعالن الشركة 
“روساتوم”  شركة  مع  بالتعاون  الروسي  الشمالي  بالقطب  موانئ  عقود  إبــرام  في  رغبتها  اإلماراتية 

و”أقصى الشرق للشحن”.
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تل أبيب: مأزق الموازنة بين موسكو وواشنطن

تحدث تقرير أمني غربي )9 مارس 2022( عن احتدام الجدل في أروقة “مجلس األمن القومي” اإلسرائيلي 
حول موقف تل أبيب من الحرب األوكرانية، مشيرًا إلى أن المجلس “ممزق” بين إرضاء موسكو للمحافظة 

على مجاله في المناورة بسوريا، وبين االحتفاظ بالعالقات التاريخية مع واشنطن. 

ودفعت تلك الخالفات برئيس الوزراء، نفتالي بنيت، لتكليف رئيس مجلس األمن القومي والمسؤول 
الكبير السابق في الموساد، إيال هوالتا، بالتوصل إلى حل وسط ال يتضمن فرض عقوبات إسرائيلية 

على روسيا، والمحافظة على خط وسط يضمن استمرار وساطتها بين موسكو وكييف. 

إال أن سياسة تل أبيب المترددة قد أثارت حنق واشنطن التي بدأ صبرها ينفذ إزاء ضعف مواقف حكومة 
التي  إردان، على مواقف حكومته  واشنطن، جلعاد  اإلسرائيلي في  السفير  لتوبيخ  ما دفعها  بنيت، 

تلكأت في التصويت لصالح قرار مجلس األمن بإدانة موسكو.

تنسيق  بهدف  االستخبارات  أجهزة  رؤســاء  دعــوة  إلى  بنيت،  الـــوزراء،  رئيس  التناقضات  تلك  ودفعت 
مواقفهم إزاء الحرب األوكرانية، حيث تم االتفاق على إيفاد رئيس جهاز األمن العام “شين بيت”، رونين 
بار، إلى كييف للتباحث بشأن تنسيق عودة نحو 20,000-15,000 إسرائيلي يقيمون في أوكرانيا، 
ومناقشة آليات استقبال نحو 200 ألف يهودي أوكراني، بالتنسيق مع وزارة “االندماج” في تل أبيب، 
بإجالء  السماح  بوتين  ليطلب من  وروسيا  أوكرانيا  بين  بها  يقوم  التي  الوساطة  بنيت  استغل  فيما 

ثمانية آالف أوكراني يحملون الجنسية اإلسرائيلية عالقين في أوكرانيا.

وأكد التقرير أن الجزء األكبر من االجتماع تم تخصيصه لمناقشة تأثير األزمة األوكرانية على الوضع في 
سوريا، حيث تواجه تل أبيب معضلة التوفيق بين حلفائها في كييف )ومن خلفهم الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي(، وبين موسكو التي تمنح تل أبيب صالحيات واسعة للتحليق فوق األجواء السورية 

عبر جهاز االستخبارات العسكرية “أمان”، بقيادة آهارون هاليفا.

وفي ظل تراجع موقف موسكو الدبلوماسي، وانشغال القوات الروسية بالعمليات في أوكرانيا، فإن 
المشهد  على  روسيا  استحواذ  خشية  واشنطن،  كفة  ترجيح  إلى  يميل  اإلسرائيلي  األمني  المجتمع 
السوري بالتعاون مع تركيا وإيران، األمر الذي دفع بتل أبيب لتبني قرار تطبيق سائر العقوبات المفروضة 
ضد روسيا، مدركة أن ذلك سًيضّيق من فرص مناورة موسكو وحلفائها في سوريا، خاصة وأن بشار 
األسد قد رمى بثقله خلف الموقف الروسي ضد أوكرانيا، وشرع في التواصل مع طهران لملء الفراغ 

الذي يمكن أن تتركه القوات الروسية أثناء انشغالها في الحرب األوكرانية.

أثرًا مباشرًا  الروسية في أوكرانيا  العمليات العسكرية  وتتوقع المؤسسة األمنية اإلسرائيلية أن تترك 
على أدائها في سوريا، خاصة وأن روسيا قد تعاملت مع سوريا على أنها ساحة تدريب ميداني، ما يعني 
أن سوريا دخلت، فعليًا، في أتون المعركة ضد أوكرانيا، ما دفع بتل أبيب لتخطي “الخطوط الحمراء” 

الروسية عبر استهداف الموانئ السورية.
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وتثور المخاوف في تل أبيب من إمكانية لجوء عدد من األثرياء الروس إلى إسرائيل هربًا من العقوبات، 
خاصة وأن العديد منهم يحملون الجنسية اإلسرائيلية، ما دفع بتل أبيب لإلعالن أنها ستعمل على منع 

األوليغارش من اتخاذ إسرائيل ملجًأ للتهرب من العقوبات.

حرجًا  تسبب  التي  الشخصيات  أبرز  أحد  أبراموفيتش،  رومان  البريطاني،  تشيلسي  نادي  مالك  وُيعّد 
لتل أبيب، خاصة وأنه يحمل الجنسية اإلسرائيلية، حيث حطت طائرته الخاصة بمطار بن غوريون بعد 
إلى  أبيب  الخارجية في تل  بوزارة  الذي دفع  األمر  البريطانية عليه حزمة عقوبات،  السلطات  أن فرضت 
تشكيل فرقة خاصة للتحقيق في التأثيرات المحتملة لرجال األعمال المقربين من الكرملين على عالقة 

تل أبيب بموسكو. 

تقديم  عن  تنتج  أن  يمكن  التي  الدبلوماسية  األضــرار  من  البيد،  يائير  الخارجية،  وزير  تحذير  إثر  وعلى 
تسهيالت لألثرياء الروس، عمدت السلطات اإلسرائيلية إلى الحد من مدة بقاء الطائرات الخاصة واليخوت 
في الموانئ الجوية والبحرية اإلسرائيلية لمدة 84 ساعة، وذلك في أعقاب هبوط نحو 41 طائرة خاصة 

روسية في مطار “بن غوريون” في األيام الماضية.
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االستخبارات التركية حذرة بشأن التعاطف مع أوكرانيا

جاء تأكيد نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال )3 مارس( بأن تسليم الطائرات التركية المسيرة 
ألوكرانيا هو: “مسألة تجارية أكثر من كونه دعمًا عسكريًا”، ليعزز شكوكًا غربية بأن أنقرة تميل إلى عدم 

قطع عالقتها بموسكو، خاصة وأنها ترتبط مع روسيا بتبادل تجاري وتعاون في مجال الطاقة.

بالرئيس  تدفع  وأنقرة؛  بين موسكو  المتشابكة  العالقات  فإن  2022(؛  مارس   8( أمني  لتقرير  ووفقًا 
التركي، رجب طيب أردوغان، للتعامل بحذر شديد مع نظيره بوتين، حيث يحاول الموازنة بين مسايرة 
العسكرية  العمليات  بوقف  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  لصالح  التصويت  عبر  “الناتو”  حلف 

الروسية في أوكرانيا )2 مارس( من جهة، وبين عدم إثارة حفيظة موسكو من جهة ثانية.

لم  التوازن،  “سنتمسك بسياسة  قوله:  يافوز سليم كيران،  التركي،  الخارجية  وزير  وُنقل عن مساعد 
األوروبــي”،  البرلمان  في  ضدها  التصويت  عن  وامتنعنا  روسيا،  على  المفروضة  العقوبات  في  نشارك 
فيما أكد رئيس االستخبارات السابق في هيئة األركان العامة التركي، الفريق المتقاعد إسماعيل حقي 
بكين، أن بالده تتبع سياسة متوازنة حتى اآلن، وهي الدولة الوحيدة التي يمكنها التواصل مع الجانبين 

الروسي واألوكراني.

 ،)MIT( ووفقًا للتقرير فإن مهمة تحقيق التوازن المعقدة قد أوكلت إلى مدير وكالة المخابرات التركية
خوذ  بتوريد  سابقة  صفقات  إلتمام  األوكرانية  األمــن  أجهزة  مع  التواصل  إلى  بــادر  حيث  فيدان،  حقان 
ومعدات حماية أخرى، وتصدير المزيد من طائرات “بيرقدار، تي بي 2”، وفق اتفاقية أبرمتها شركة “بيكار 
ماكينا” مع شركتي: “إيفشينكو بروغريس” و”موتور سيش”، األوكرانيتين لتوريد قطع كانت الشركة 
2020، وبناء مصنع  تستوردها من كندا قبل فرض الحكومة الكندية حظرا على تركيا في أكتوبر 
لتركيب وصيانة وتدريب طاقم أوكراني بالقرب من كييف، وبناء أول وحدة لتصنيع المسيرات التركية 

في أوكرانيا.

وفي مقابل تلك األنشطة األمنية والعسكرية مع كييف؛ يعمل فيدان على تفادي إثارة حفيظة بوتين، 
حيث ترددت أنقرة في تفعيل اتفاقية “مونترو”، ولم تتحرك لمنع سفينتين تابعتين للبحرية الروسية 
من عبور مضيق البوسفور، إال في 27 فبراير، فيما ال يزال المجال الجوي التركي متاحًا للطائرات الروسية 

حتى اآلن.

تركيا  وتزود  )إس400(،  دفاع  منظومة  منها  اشترت  التي  موسكو  مع  متساهاًل  نهجًا  أنقرة  وتتخذ 
أنقرة  بالقمح والغاز، فيما يقوم أكثر من خمسة ماليين سائح روسي بزيارة تركيا سنويًا، فيما تحتاج 
للتعاون مع موسكو في تأمين آالف المواطنين األتراك العالقين في أوكرانيا، وكذلك بالنسبة لألقلية 

التتارية الناطقة باللغة التركية.
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إلى تركيا مؤخرًا، من  إقباالً كبيرًا من مواطنين روس وصلوا  التركية  البنوك  األثناء؛ تشهد  في هذه 
أجل فتح حسابات بنكية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب األوكرانية، 
حيث أكدت مصادر مصرفية تركية، زيادة الطلب على فتح حسابات في البنوك التركية، خاصة وأن تركيا 
تقدم للروس الذين يحملون إقامات تركية سارية المفعول تسهيالت مصرفية كبيرة، وال تفرض على 

حركتهم المالية أية قيود تذكر.

وتخشى االستخبارات التركية من أن تؤثر الحرب األوكرانية على التنسيق الروسي-التركي بشأن مكافحة 
حزب العمال الكردستاني، واحتواء الجماعات التابعة له في سوريا، فضاًل عن الترتيبات المتعلقة بتنفيذ 

تفاهمات “أستانة”.

مواقفها  لموازنة  أنقرة  حاجة  إلى  أشارت  قد  مارس(   12( البريطانية  تايمز”  “فايننشال  وكانت صحيفة 
إزاء الحرب األوكرانية، وخاصة فيما يتعلق ببيع طائراتها المسيرة “بيرقدار” لكييف، وأدائها الواضح في 
ضرب األرتال الروسية وتكبيدها خسائر كبيرة، حيث عملت على تدارك تبعات تلك العمليات باستضافة 
بدء  منذ  الطرفين  بين  المباحثات  من  دبلوماسي  مستوى  أعلى  في  وأوكرانيا  روسيا  خارجية  وزيري 

الحرب )01 مارس(.

ولفتت بعض المصادر الغربية االنتباه إلى بروز نمط جديد من “الحياد” في الحرب األوكرانية، حيث يتم 
تصنيف الصين على أنها تقف موقف “الحياد المؤيد لروسيا”، فيما تقف تركيا في الوقت الحالي في 
تركيا مع  التركي تعزيز عالقات  الرئيس  إلى محاولة  إشارة  المؤيد ألوكرانيا”، وذلك في  “الحياد  موقف 
الغرب من خالل اإلدانة العلنية للغزو الروس، ومناوراته الدبلوماسية لمنع السفن الروسية من المرور 

عبر المضيق.

ويبدو أن الوساطة التركية بين موسكو كييف قد أثبتت لحلف الناتو واالتحاد األوروبي، صعوبة تنحية 
عن  بنفسه  نأى  )الــذي  بايدن  جو  األمريكي  بالرئيس  دفع  ما  الهامة،  الدولية  القضايا  في  جانبًا  تركيا 
واشنطن  رفع  بإمكانية  والتلميح  التركي،  نظيره  مع  مكالمات  عدة  إجــراء  إلى  عــدة(  ألشهر  أردوغــان 

عقوباتها المفروضة على تركيا.

التقرير االستراتيجي السوري
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جهاز الموساد يعود بقوة إلى أنقرة

أكد تقرير أمني غربي )24 فبراير 2022( أن المصالحة بين أنقرة وتل أبيب قد انعكست على جهازي 
استخبارات البلدين: )MOSSAD( و)TIM( اللذين عادا للتعاون والتنسيق فيما بينهما. 

قنوات  إحياء  في  أسهمت  قد  لتركيا  إسحاق هرتسوغ،  اإلسرائيلي،  الرئيس  زيارة  فإن  للتقرير؛  ووفقًا 
استخبارات  أجهزة  قامت  حيث  الفتور،  من  عقد  بعد  التركية،  المخابرات  وجهاز  الموساد  بين  االتصال 
“مافي  سفينة  على  إسرائيل  استيالء  عقب  مستوى،  أدنى  إلى  بينهما  العالقات  بتخفيض  البلدين 

مرمرة” عام 2010.

التركي حقان  بارنيا، ونظيره  ديفيد  الموساد،  رئيس  بين  اجتماعات  الماضية؛ عقد  األسابيع  وشهدت 
اإليرانية المخابرات  قبل  من  إسرائيلي-تركي،  أعمال  رجــل  اغتيال  محاولة  أعقاب  في  وذلــك   فيدان، 

.)VE-VAK(

تمهيد  على  جانبها،  من  اإلسرائيلية،  الخارجية  وزارة  حرصت  األمنية؛  العالقات  توثيق  إلى  وباإلضافة 
الطريق للمصالحة بين تل أبيب وأنقرة، حيث بادر المبعوثون الدبلوماسيون اإلسرائيليون إلى تنظيم 
رحلة هرتسوغ على أحسن وجه، عقب زيارة سابقة للمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز ألنقرة في 
وزير  ونائب  كالن،  إبراهيم  أردوغــان  كاًل من مستشار  أوشبيز،  أن يستقبل  وُيتوقع  الماضي،  ديسمبر 

الخارجية التركي سادات أونال، في تل أبيب خالل األيام المقبلة.

ويبدو أن االتصاالت بين أنقرة وتل أبيب تشمل العديد من الملفات اإلقليمية، حيث أكد وزير الخارجية 
التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بالده أقامت اتصاالت مع اإلمارات والسعودية والبحرين ومصر، وكذلك 

إسرائيل، بهدف: “تخفيف التوترات اإلقليمية”.

المحادثات بين إسرائيل وتركيا: “ستساعد في  المحلل السياسي اإلسرائيلي، يوآب شتيرن، أن  وأكد 
تحقيق التقارب أكثر من أي وقت مضى، بما فيها التقارب مع اإلمارات، وغياب أية نقاط خالف حقيقة حول 
سوريا”، خاصة وأنها تتزامن مع برود في العالقة بين أبوظبي والجماعات الكردية في الشمال السوري.

وأثار التقارب التركي-اإلسرائيلي حنق إيران، التي تدهورت عالقتها بتركيا على خلفية تضارب مصالح 
لالستخبارات  التخريبية  األنشطة  تنامي  إلى  باإلضافة  ألذربيجان،  أنقرة  أفغانستان، ودعم  البلدين في 
من  إيرانية  خلية  تفكيك  عن  التركية  االستخبارات  أعلنت  2022؛  فبراير   11 ففي  تركيا،  في  اإليرانية 
الدفاعية في  الصناعات  إسرائيلي يعمل في مجال  أعمال  تسعة أشخاص كانت تخطط الغتيال رجل 

تركيا.

وأكدت مصادر أمنية تركية أن الهدف من هذه العملية هو تقويض التقارب بين أنقرة وتل أبيب، حيث 
المخابرات  أنشأتها  التي  التجسس  خلية  أن  إلى  التركية  االستخبارات  مكافحة  رئاسة  مصادر  أشــارت 
اإليرانية كانت تستهدف خبير الصناعات األمنية والدفاعية، يائير جيلر )75 عامًا( الذي يعمل من خالل 

شركته )CNC( على العديد من مشاريع صناعات الدفاع الجوي والتكنولوجيا والبرمجيات.

التقرير االستراتيجي السوري
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تحركاته في مقر  “كاتالجا”، ورصد  بمراقبة شركة جيلر في منطقة  اإليرانية  التجسس  وقامت شبكة 
إقامته بمنطقة بشيكتاش في إسطنبول وتصويره على مدار الساعة، تمهيدًا لتنفيذ عملية اغتياله، 
ما دفع بالمخابرات التركية لمشاركة المعلومات التي بحوزتها مع جهاز المخابرات اإلسرائيلي “الموساد”، 
وعقد اجتماع سري توصل الطرفان فيه إلى أن محاولة إيران اغتيال يائير جيلر تهدف إلى تقويض العالقات 
اإلسرائيلية-التركية، وردت السلطات التركية على ذلك بالموافقة على قيام الموساد بإنشاء “درع حماية 
نشط” ليائير جيلر، وبادرت إلى اعتقال قائد الخلية اإليرانية في تركيا، صالح مشتاغ بيجوز )44 عامًا( 
بتهمة: “إنشاء وإدارة منظمة لغرض ارتكاب جريمة”، و”عضوية منظمة تأسست لغرض ارتكاب جريمة”، 

وتم اعتقال ثمانية آخرين، إال أن رئيسه ياسين طاهر ممكندي )53 عامًا( تمكن من الفرار إلى إيران.

وكشفت االستخبارات التركية )13 فبراير( عن شبكة إيرانية أخرى، مكونة من 14 شخصًا، كانت تخطط 
اثنين و12 تركيًا، فيما أصدرت  إيرانيين  إيرانيين مقيمين في تركيا، وتم توقيف  الختطاف معارضين 

السلطات المختصة مذكرة بمالحقة ثالثة إيرانيين فارين. 

كما فككت االستخبارات التركية خلية إيرانية سابقة )9 أكتوبر 2021(، بقيادة ناجي شريفي زندشتي، 
العربي  النضال  “حركة  قياديي  أحد  اختطاف  يحاول  كان  التركية،  الجنسية  يحمل  إيراني  كردي  وهو 
2021( الختطاف  )13 أكتوبر  إيرانية أخرى  التجسس محاولة  األحــواز”، كما أحبط جهاز مكافحة  لتحرير 

طيار عسكري سابق كان عضًوا في “الباسدران” قبل الهرب إلى تركيا.

“أيٍد  الماضي، عن:  الروسية، في شهر فبراير  وعلى صعيد آخر؛ تحدثت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” 
تصاعدت  حيث  مؤخرًا”،  تركيا  لها  تعرضت  التي  السيبرانية  الهجمات  سلسلة  في  مشبوهة  إيرانية 

الهجمات على تركيا من قبل قراصنة ُيزعم أنهم مرتبطون بجهاز األمن اإليراني.

التركية  الحكومية  الكمبيوتر  أجهزة  إصابة  تحاول   )MuddyWater( فإن مجموعة  للصحيفة  ووفقًا 
ببرامج ضارة، ما يؤكد على وجود تغيير سلبي في العالقة بين أنقرة وطهران.

المؤسسة  في  التركي  البرنامج  ومدير  التركي،  البرلمان  في  السابق  العضو  عن  الصحيفة  ونقلت 
األمريكية للدفاع عن الديمقراطيات، أيكان إردمير، قوله إن: “العالقات التركية اإليرانية متعددة: فهي 
تجمع بين عناصر المنافسة والتعاون. البلدان، ليسا فقط في موقفين متضاربين من الحرب األهلية 
في سوريا، ولكنهما يخوضان أيضًا صراعًا حادًا من أجل الهيمنة في العراق… كما أدت محاوالت أنقرة 
الموجة  أسباب  أحد  يكون هذا  قد  لتركيا.  إيــران  عداء  زيــادة  إلى  إسرائيل  مع  العالقات  تطبيع  األخيرة 

األخيرة من الهجمات اإللكترونية التي نفذها قراصنة مرتبطون باالستخبارات اإليرانية”.

التقرير االستراتيجي السوري

www.strategy-watch.com 14

شؤون أمنية العدد رقم 96 - 21 مارس 2022



تطورات عسكرية

“حميميم” قاعدة خلفية لغزو أوكرانيا

أشار مصدر أمني غربي )8 مارس 2022( إلى أن بشار األسد كلف  وزراءه ومستشاريه للعمل بكامل 
طاقتهم لدعم العمليات الروسية في أوكرانيا، فيما تحولت دمشق إلى قاعدة خلفية للعمليات الروسية 
“حميميم”،  في  والجوية  بطرطوس،  البحرية  قاعدتيها،  في  الروسية  القوات  تربض  حيث  أوروبــا،  في 

واللتان تحولتا مؤخرًا إلى نقطة تجمع رئيسة للقوات الروسية على الجناح الجنوبي لحلف الناتو.

وصواريخ  المدى،  طويلة  استراتيجية  قاذفات  بإرسال  ألوكرانيا  غزوها  استبقت  قد  موسكو  وكانت 
“كينيجال”  إلى قاعدة “حميميم”، بالتزامن مع وصول ستة سفن عسكرية من أسطول البحر األسود 
إلى طرطوس )8 فبراير(، وقيام وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، بجولة تفتيشية على القواعد 

الروسية بسوريا في 15 فبراير الماضي.
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ووفقًا للتقرير؛ فإن بشار األسد ال يعلم الكثير عن تفاصيل العمليات الروسية في بالده، ويعاني من 
التي  الديمقراطية”  سوريا  لـ”قوات  الروسي  الدعم  من  ويشتكي  الروسي،  الجوي  الدعم  من  حرمانه 
تسيطر على ثلث البالد، إال إنه ال يملك أي خيار آخر سوى تقديم الدعم المطلق لروسيا بهدف ضمان 
بقائه في الحكم، حيث صوت ممثله لدى األمم المتحدة، بسام صباغ، بحماس لصالح موسكو، كما وقف 
كل من وزير خارجيته فيصل المقداد، ونائبه بشار الجعفري، لصالح موسكو عند التصويت  على  قرار 

الجمعية العامة لألمم المتحدة في 2 مارس.

الخاصة، لونا  إلى تكليف مستشارته  الوضع في سوريا؛ عمد بشار األسد  ولتعزيز سطوة روسيا على 
الشبل، بمهمة دعم العمليات العسكرية الروسية، خاصة وأن الشبل معروفة بدعمها لبوتين، وسلط 
إعالنها عن الدعم السوري للعمليات العسكرية الروسية الضوء على الدور االستراتيجي الذي تلعبه لونا 

في مكتب بشار األسد خلف الكواليس.

في هذه األثناء؛ تقوم قاذفات إستراتيجية روسية، ذات قدرات نووية من طراز )Tu-22M3M( بدوريات 
فوق البحر المتوسط، منطلقة من قاعدة “حميميم”، إلى جانب طائرات الدوريات البحرية طويلة المدى 
الحاملة   )MIG  31K( طــراز  من  روسية،  عسكرية  مقاتالت  وصــول  مع  بالتزامن   ،)124  TU( طــراز  من 
لصواريخ فرط صوتية، وقاذفات )M22 UT(، وإجراء القيادة العسكرية الروسية مناورات شرقي البحر 
المتوسط، ضمت: 140 قطعة بحرية و60 طائرة و15 سفينة، وعشرة آالف جندي روسي، وذلك في رد 

على المناورات التي أجراها حلف شمال األطلسي.

وعمدت القيادة العسكرية الروسية إلى توسيع نطاق نفوذها البحري شرقي المتوسط، من خالل نشر 
وحدات عسكرية روسية بشكل كامل في مرفأ الالذقية، حيث رفعت األعالم الروسية بعد إزالة حواجز 
توقيع  اإلعالن عن  بالتزامن مع  المرفأ، وذلك  بحراسة  المكلفين  الدولة”  “أمن  الرابعة” وعناصر  “الفرقة 
لدى  القرم  جزيرة  شبه  مندوب  وتأكيد  الالذقية،  ومرفأ  القرم  جزيرة  شبه  موانئ  بين  تعاون   اتفاقية 
الرئيسية، وذلك  البحرية الجنوبية  البوابات  القرم يمكن أن تصبح  روسيا، غيورغي مرادوف، إن موانئ 

أثناء زيارة وفد من حكومة النظام لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014.

وكانت موسكو قد أعلنت عن إنزال ست سفن إنزال كبيرة من أسطول الشمال وأسطول بحر البلطيق 
أن:  الروسية  العسكرية  القيادة  أكدت  فيما  الروسية في طرطوس،  للبحرية  اللوجيستي  المركز  إلى 
“طائرات االستطالع بدأت على التوازي أنشطتها في رصد مختلف أقسام ومحطات مرفأ الالذقية بشكل 
كامل وعلى مدار الساعة، تزامنًا مع استمرار القوات الروسية بتسيير دوريات على كامل أقسام المرفأ 

ومحيطه”.

“حميميم”  قاعدة  إن  قولها  المستوى”،  رفيعة  “مصادر  عن:  للنظام  التابعة  “الوطن”  صحيفة  ونقلت 
أصبحت: “رأس حربة في االشتباك بين موسكو وحلف شمال األطلسي”، فيما أكدت صحيفة “البعث” 
أن زيارة شويغو إلى “حميميم” جاءت بعد رفض موسكو عرضًا من واشنطن بمقايضة سوريا مقابل 
أوكرانيا، مؤكدة أن: “سوريا باتت في عمق الجبهة األوكرانية، بعد رفض موسكو مقايضة الجبهتين، 
الذي  السياسي  والنظام  سوريا  مع  بالتحالف  ومتمسكة  بأوكرانيا  متمسكة  أنها  واشنطن  وأبلغت 

يقوده الرئيس األسد”.
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بوتين يشن حملة تطهير في أجهزته األمنية

كشف “معهد دراسات الحرب” األمريكي )مارس 2022( عن قيام بوتين بشّن عملية “تطهير داخلية” 
شملت جنراالت وضباط استخبارات، وذلك نتيجة فشل التقييمات االستخباراتية الروسية للعمليات في 

أوكرانيا، وتراكم األخطاء المعلوماتية التي ارتكبتها تلك األجهزة خالل األيام الماضية. 

ووفقًا للتقرير؛ فإن بوتين أقال ثمانية قادة كبار في الجيش بحجة فشلهم في أوكرانيا، وأمر باعتقال 
عدة عناصر من لواء “الخدمة الخامسة” في جهاز األمن الفيدرالي الروسي، وهي الجهة المسؤولة عن 

إبالغ بوتين بالوضع السياسي في أوكرانيا.

الخامسة”  “الخدمة  لواء  مقر  بمداهمة  الفيدرالية”،  “الحماية  لدائرة  التابعة  “التاسعة”  المديرية  وقامت 
باإلضافة إلى نحو 20 موقعًا، ووضع رئيس “الخدمة الخامسة”، سيرغي بيسيدا، ونائبه، أناتولي بوليوخ، 

قيد اإلقامة الجبرية، بعد اتهامهم بإرسال معلومات خاطئة عن األوضع في أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية قد تكبدت خسائر فادحة نتيجة ضعف اإلمداد المعلوماتي، حيث فقدت أربعة 
من أفضل جنراالتها، هم: الجنرال أندريه كوليسنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الشرقية، والجنرال 
المركزية في  الحادي واألربعين للمنطقة العسكرية  الروسي  الجيش  نائب قائد  فيتالي غيراسيموف، 
روسيا، والجنرال أندريه سوخوفيتسكي، نائب قائد قوات األسلحة المشتركة الـحادي واألربعين للقوات 

البرية الروسية، والجنرال أندريه زاخاروف قائد فوج الدبابات السادس في فرقة الدبابات )90(.

 )GRU( إلى أن اإلخفاقات األمنية ألجهزة )وأشار تقرير نشره موقع “إنتلجنس أونالين” )7 مارس 2022
للحقبة  ينتمي  الــذي  الروسي  االستخباراتي  القطاع  ضعف  على  الضوء  ألقت  قد   )FSB(و  )SVR(و
“التعتيم”  مــن:  خليط  على  القائم  )ماسكيرفوكا(،  مفهوم  على  عقيدته  تقوم  حيث  السوفيتية، 

و”الخديعة” و”التمويه”.

وعلى الرغم من براعة رئيس هيئة األركان العامة، فاليري غيراسيموف، في استخدام تلك التكتيكات 
خالل عملياته السابقة، إال أن اإلخفاقات االستخباراتية قد تسببت بفشل مهمته في أوكرانيا، وخاصة 
العسكرية  االستخبارات  عانت  حيث  )جيوإنت(،  المكانية”  “الجغرافية  إحداثيات  بتناقض  يتعلق  فيما 

الروسية من محدودية معلوماتها حول األراضي األوكرانية.

االستخبارات  جهاز  رئيس  وبين  غيراسيموف،  األركــان،  رئيس  بين  شرخ  بوقوع  األخطاء  تلك  وتسببت 
النظامية  القوات  التنسيق بين  إيغور كوستييكوف، وانعكس ذلك على ضعف   ،)GRU( العسكرية 
والقوات الخاصة التي أخفقت في عمليات السيطرة على األرض، حيث قامت بنشر مئات من عناصر “الخضر 
الصغار” )جنود روس مدججون بالسالح قاموا باالستيالء على القرم عام 2014( في نقاط إستراتيجية 
“سبيتسناز”  جهاز  عناصر  مع  بالتعاون  الميدانية،  للعمليات  والتحضير  استطالعية،  مهام  لتنفيذ 
ووحدات رديفة من مجموعة “فاغنر”، أوكلت إليها مهمة إلقاء القبض على الرئيس األوكراني فولوديمير 

زيلينسكي، لكن هذه القوة أخفقت بصورة كبيرة في تنفيذ المهام الموكلة إليها بصورة مروعة. 
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وخيمة  عواقب  ناريتشكين،  سيرجي   ،)SVR( القومي  األمن  مجلس  رئيس  يواجه  آخر،  صعيد  وعلى 
عقب إخفاق عناصره في تنفيذ المهام االستخباراتية والسياسية واالقتصادية والتقنية في الخارج، حيث 
بأن  تفيد  تقارير مضللة  عنه  المجاورة، وصدرت  للدول  المزاجية”  “الحالة  رصد  إليه مهمة  بوتين  أوكل 
إلى قطع خط  برلين  تبادر  أن  يتوقع  ولم  أوكرانيا،  العمليات في  إزاء  األلماني سيكون هادئًا  الموقف 

أنابيب الغاز “نورد ستريم 2”.

كما وقع الجهاز في خطأ أكثر فداحة، عندما توقع أن تحافظ باريس على موقف قريب من الحياد في 
حالة اجتياح أوكرانيا، مستندًا إلى ميل فرنسا، السابق، نحو إجبار كييف على تطبيق اتفاقيات “مينسك 
2”، واعتبر الجهاز أن روسيا ستواجه جبهة أنجلو-سكسونية معزولة عن محيطها األوروبي، متوقعًا 

وقوف كل من إيطاليا والمجر على الحياد، وثبت أن كل التوقعات كانت خاطئة.

وكان بوتين قد ظهر في بث تلفزيوني وهو يوبخ رئيس االستخبارات سيرغي ناريشكين، الذي أشار 
-خطًأ- إلى أنه: “يؤيد دمج جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في األراضي الروسية”، وذلك بعد سؤاله 
عما إذا كان يؤيد قرار االعتراف باستقالل المنطقتين االنفصاليتين، خالل اجتماع أجراه بوتين مع أعضاء 

مجلس األمن القومي الروسي.

وعندها رد عليه بوتين بالقول: “ال نناقش ذلك، نتحدث عن االعتراف باستقاللهما”، وبدا التوتر الشديد 
على ناريشكين الذي صحح زلة لسانه بالقول: “أدعم مقترح االعتراف باستقاللهما”، فيما قاطعه بوتين 

مرتين خالل حديثه طالبًا منه أن يكون “واضحًا”.

الملف  في  السابق  المفاوض  أن  إلى   )2022 مارس   7( أونالين”  “إنتلجنس  موقع  نشره  تقرير  وأشــار 
السوري، ألكسندر زورين، الذي كان من ضمن المشاركين في مباحثات مينسك، قد يتبوأ مكانة كبيرة 
في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه يتمتع بعالقات وطيدة مع إيغور كوستييوكوف، رئيس جهاز المخابرات 

العسكرية الروسية.

والجنود  الدبلوماسيين  توجيه  إليه مهمة  أوكلت  مركزي في سوريا، حيث  بدور  قام  قد  زورين  وكان 
الكردية،  والقوات  الثورة،  وفصائل  النظام،  قوات  بين:  النار  إطالق  وقف  اتفاقيات  عدة  وأبــرم  الــروس، 

والميلشيات اإليرانية، ما دفع ببوتين البتعاثه كمفاوض في الملف الليبي، ومن ثم األوكراني.
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النظام يرمي بثقله لدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” )12 مارس( عن قيام النظام السوري بحشد آالف من عناصر الجماعات 
شبه العسكرية الموالية له للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، مؤكدة أن عدد “المتطوعين” 

في الجنوب السوري قد بلغ نحو ثالثة آالف عنصر. 

وتعمل روسيا على تجنيد آالف من “المرتزقة”، في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لمساندة قواتها 
في عملية غزو أوكرانيا، حيث يسوق وسطاء محليون لعقود تتضمن العمل مدة سبعة أشهر للعمل 

في “حماية المنشآت” بأوكرانيا.

“جمعية  ضمن  الحكومة  قــوات  جانب  إلى  قاتلوا  الذين  الشبان  من  آالفــًا  “المتطوعين”  قائمة  وتضم 
البستان” المنحلة، ومن “قوات الدفاع الوطني”، ومن عناصر “الميلشيات المسيحية”.

ووفقًا للوكالة؛ فإن عمليات تجنيد تتم في دير الزور تحت إشراف مجموعة “فاغنر” الروسية، حيث تم 
تسجيل عدد من أبناء المحافظة للذهاب إلى أوكرانيا بصفة “حراس أمن”، فيما نشرت مجموعة مغلقة 
في “فيسبوك”، قريبة من “الفرقة الرابعة”، إعالنًا عن “دور قتالي” في أوكرانيا، وعرضت تسليم دفعة 

قدرها 3000 دوالر اعتمادًا على خبرة مقدم الطلب.

رجاالً  تظهر  سوريا،  من  إنها  قالت  مصورة  لقطات  الروسية  الدفاع  وزارة  تديرها  تلفزيونية  قناة  وبثت 
مسلحين يرتدون زيًا رسميًا، وصفتهم بأنهم متطوعون محتملون، وهم يلوحون بعلم النظام والعلم 

الروسي، رافعين الفتة تحمل حرف )Z( المستخدم  على ذض\شالمدرعات الروسية بأوكرانيا.

وفي بلدة “إثريا” الخاضعة لسيطرة النظام، طلب الروس من ضباط الفيلق الخامس تجنيد شبان من 
“ذوي الخبرة”، للقتال في المدن التي يحددونها في أوكرانيا، فيما تمت عمليات تجنيد أخرى في الجنوب 

السوري، وكذلك في ريف دمشق، حيث سجل عدد من الشبان أسماءهم لدى أجهزة النظام.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” )7 مارس 2022( عن مسؤولين أمريكيين تأكديهم قيام القوات 
الروسية بتجنيد مقاتلين سوريين يتمتعون بخبرة في حروب المدن، وأنها عرضت عليهم عقودًا برواتب 
تتراوح ما بين 200 دوالر و300 دوالر: “للذهاب إلى أوكرانيا والعمل كحراس” لمدة ستة أشهر في كل 
مرة، حيث يتوقع أن تقوم قوات التنظيم بالتنسيق مع مجموعة “فاغنر” إلرسال مقاتلين إلى أوكرانيا، 

مستغلين األوضاع االقتصادية السيئة وارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب.

ونقلت مصادر محلية عن ضابط روسي قوله إن: “هناك عددًا كبيرًا من المقاتلين الروس والبيالروسيين 
والشيشان أيضًا”، معتبرًا أن مشاركة السوريين هي: “مشاركة رمزية ومن باب الوفاء لروسيا”، ومؤكدًا 

أنه: “في حال تحول القتال إلى قتال شوارع في أوكرانيا فإن لدى السوريين خبرة جيدة”.

وكانت لونا الشبل، المستشارة في رئاسة نظام بشار األسد، قد أكدت )28 فبراير( أن النظام سيدعم 
وأضافت:  أوكرانيا،  في  العسكرية  عمليتها  جراء  عليها  فرضت  التي  العقوبات  على  للتغلب  روسيا 

“سوريا ستدعم روسيا للتغلب على العقوبات كما فعلت موسكو مع دمشق”.
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تأهب إسرائيلي لتصعيد إيراني محتمل

تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن إيران تنوي استغالل الغزو الروسي ألوكرانيا لتعميق قواعدها العسكرية 
في سوريا، وتصعيد نشاط ميلشياتها المسلحة في الجنوب السوري. 

مواقع  الشمالية، وقصف  على حدودها  التأهب  لتكثيف  اإلسرائيلية  بالقوات  التقديرات  تلك  ودفعت 
الثوري اإليراني في منطقة مطار دمشق الدولي، فيما توقع الضابط السابق في جهاز  تابعة للحرس 
االستخبارات العسكرية، يوني بن مناحيم، أن إيران ستؤثر تأخير ردها في الوقت الحالي بسبب المحادثات 

النووية في فيينا التي حققت تقدمًا كبيرًا.

وأكد بن مناحيم، أن إيران ال ترغب بالتصعيد حاليًا حتى ال تفقد الوضع الجديد الذي ستكتسبه عبر 
االتفاق، حيث يمكنها بيع النفط للدول الغربية، دون التقليل من خطورة تهديدها باالنتقام من إسرائيل 

فيما بعد.

اإليرانية نشاطها في  الميلشيات  اإلسرائيلية تصعيد  العسكرية  االستخبارات  تراقب  األثناء؛  في هذه 
محافظتي درعا والسويداء، وتخشى من احتماالت تدخل سالح الجو الروسي لمساعدة قوات النظام 

في اعتراض طائراتها.

وتؤثر في الوقت الحالي تنفيذ عملياتها من خالل صواريخ أرض-أرض، بدالً من الضربات الجوية، وذلك 
الحدود في هضبة  النظام على طول  تنفيذ طائرات روسية دوريــات مشتركة مع طائرات  أعقاب  في 

الجوالن، ما يعد بمثابة تحذير إلسرائيل.

بعض  نقل  إلى  المقبلة  الفترة  في  ستضطر  روسيا  أن  اإلسرائيلية  األمنية  األجهزة  تقديرات  وترجح 
قواتها العسكرية من سوريا إلى أوكرانيا، مما سيضعف قوتها في سوريا لصالح تعزيز القوة والنفوذ 

العسكري اإليراني.

أنواع  من  طيار  بدون  الطائرات  من  مئات  تدمير  عن  أسفرت  نوعية  عملية  شنت  قد  أبيب  تل  وكانت 
مختلفة على األرض، بالتزامن مع قرب إنجاز االتفاق النووي، وذلك بهدف التأكيد على أن منع إسرائيل 
من اتخاذ إجراءات ضد منشآت تخصيب اليورانيوم اإليرانية، لن يمنعها من اتخاذ إجراءات ضد أي شيء 
فيلق  وأنشطة  طيار،  بدون  الطائرات  ونظام  اإليرانية،  الصواريخ  منظومة  مثل  للخطر،  يعرضها  آخر 
القدس، وأي مشروع نووي آخر غير ذي صلة، وكل هذا سيلزم الموساد باالستمرار في الحفاظ على قدرة 

عملياتية عالية في إيران.

وبادر الحرس الثوري اإليراني من طرفه إلى قصف مركز تدريب إسرائيلي لجهاز الموساد في أربيل )13 
مارس(، فيما أكدت صحيفة “هآرتس” أن الهجوم الذي نفذته إيران في أربيل يأتي ضمن حرب المسيرات 
مقتل  عن  أسفر  إسرائيلي  هجوم  على  رد  أنه  يتوقع  فيما  وذلك  أبيب،  وتل  طهران  بين  المتواصلة 

ضابطين إيرانيين في سوريا.
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وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بنيت، قد أكد )1 مارس( أن االتفاق مع إيران حول برنامجها النووي 
الخارجية “الموساد”، قائاًل: “لقد قلتها سابقًا،  “غير ُملِزم إلسرائيل”، وصرح، من مقر جهاز االستخبارات 
وأكررها مجددًا، وبشكل خاص هنا: إن االتفاق غير ُملِزم لنا، والموعد الذي يسمح إليران بتركيب عدد ال 

يحصى من أجهزة الطرد المركزي بعد سنتين ونصف، غير ُملِزم لنا بكل تأكيد”.

الثوري”  “الحرس  شطب  خطة  لوقف  األميركية  اإلدارة  على  أبيب  تل  ضغوط  تستمر  األثناء؛  هذه  في 
اإليراني من الئحة المنظمات اإلرهابية، حيث أصدر بنيت، ووزير خارجيته لبيد، بيانًا مشتركًا )18 مارس( 
عن  الثوري هو  “الحرس  أن:  قرار كهذا، مؤكدين  اتخاذ  على  واشنطن  إقدام  فيه ضرورة عدم  أوضحا 
منظمة إرهابية قتلت آالف األشخاص، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، ويستحيل علينا التصديق بأن 

الواليات المتحدة ستلغي تعريفه كمنظمة إرهابية”.

ويدور التساؤل في هذه األثناء، حول دوافع الكرملين في غض طرفه عن تنامي الشحنات العسكرية 
اإليرانية إلى سوريا، وعن تكثيف الحرس الثوري اإليراني شحناته من األسلحة والذخائر والصواريخ إلى 
مستودعاته في “السيدة زينب” جنوب دمشق، وسط انتشار واسع لميلشيا “فاطميون” في المنطقة، 

ولميلشيات أخرى موالية إليران في الجنوب السوري.
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الحرس الثوري اإليراني يعمل على تشكيل قوة دفاع وطني للحوثيين
نشرت ميلشيا عراقية يطلق عليها اسم “ألوية الوعد الحق” بيانًا أعلنت فيه مسؤوليتها عن هجمات 
بطائرات مسيرة على  أبو ظبي )2 فبراير(، رابطة ذلك بالعمليات الدائرة في اليمن، ما دفع بالحوثيين 

للثناء على ذلك الهجوم.

عراقية  ميلشيات  تكليف  إلى  اإليراني  الثوري  الحرس  لجوء  بإمكانية  تكهنات  التطورات  تلك  وتثير 
بمساعدة الحوثيين، وعلى رأسها “كتائب حزب اهلل”، بقيادة أبو فدك المحمداوي.

ووفقًا لتقرير أمني؛ فإن مستشار األمن القومي العراقي، قاسم األعرجي، كان يعتقد أن هدف زيارات 
أن  إال  العراقية،  االنتخابات  نتائج  بشأن  التباحث  هو  العراق،  إلى  قاآني  إسماعيل  القدس”  “فيلق  قائد 
اجتماعات قاآني مع قائد الحشد الشعبي، فالح الفياض، والسفير اإليراني في بغداد )وهو ضابط سابق 
في فيلق القدس(، إيراج مسجدي، أقنعت األعرجي بأن قاآني يعمل على مشروع عسكري يخص اليمن، 
خاصة وأن رئيس الشؤون العراقية في “حزب اهلل” اللبناني، محمد الكوثراني، قد كان بصحبته في تلك 

الزيارات.

خسائر  تكبدوا  الذين  الحوثيين  لدعم  عراقية  فرقة  تشكيل  على  يعمل  قاآني  أن  إلى  التقرير  وأشار 
كتائب  من  مقاتل   15,000-20,000 نحو  تجنيد  في  يرغب  حيث  وشبوة،  مأرب  معارك  في  فادحة 

“حزب اهلل” و”عصائب أهل الحق” و”حركة النجباء”، وضمهم إلى تشكيل جديد يدعم الحوثيين.

وكانت االستخبارات السعودية قد أكدت عقد القيادي في “حزب اهلل”، حسن حميه، عدة اجتماعات مع 
مدير استخبارات الحوثيين، أبو علي الحاكم، في الحديدة، مؤكدة انخراط الحزب في العمليات الجارية 
باليمن، وكذلك في سوريا، حيث ينشط سفير الحوثيين في دمشق، عبد اهلل علي صالح صبري، بصورة 

غير مسبوقة.

الماوري،  شرف  العقيد  صنعاء،  لسفارة  العسكري  الملحق  بها  قام  زيــارات  مع  صبري  نشاط  ويتزامن 
لمسؤولين بالنظام، منهم رئيس المخابرات العسكرية، اللواء كفاح ملحم، الذي طالب بتعزيز العالقات 

مع استخبارات الحركة الحوثية.

وبناء على ذلك اللقاء؛ كّلف أبو علي الحاكم، مدير المخابرات العسكرية للحوثيين “أنصار اهلل”، العقيد 
الماوري بتكثيف التواصل مع نظيره السوري بشأن تبادل المعلومات.

وأشار التقرير إلى أن كفاح الملحم )وهو علوي من طرطوس( قد تولى مهام أمنية خارجية في العامين 
الماضيين، حيث أوكلت إليه مهمة تطبيع العالقات مع األردن، ويبدو أنه يعمل بصورة وثيقة مع العقيد 
الماوري الذي استضافة بشار األسد في حفل تخريج ضباط سوريين، وكذلك مع سفير الحوثيين، عبد 
اهلل علي صالح صبري، حيث يساعده في تعزيز عالقاته مع مختلف الفروع األمنية اإليرانية، ومع ممثلي 

ميلشيا “النجباء” وحركة “الجهاد اإلسالمي” الفلسطينية.

120 عنصرًا  اإليراني  الثوري”  “الحرس  إرسال  إلى  “األناضول” قد نشرت تقريرًا أشارت فيه  وكانت وكالة 
سوريًا يتبعون له في دير الزور إلى اليمن، للقتال إلى جانب الحوثيين مقابل رواتب شهرية، كما ُنقل عن 
موقع “إيران إنسايدر” تأكيده مشاركة مقاتلين حوثيين في المعارك التي دارت ببلدة “الذيابية” جنوب 

دمشق.
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التدهور االقتصادي يعصف بمناطق سيطرة النظام

بات من الواضح أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين قد جّر معه بشار األسد في ذات النفق الذي تورط 
فيه، حيث ظهرت اآلثار المدمرة للعمليات الروسية في أوكرانيا على الوضع االقتصادي في سوريا، عقب 
الروسية  الحرب  األحزمة على ضوء  بـشد  السورية، فارس شهابي،  الصناعة  اتحاد غرف  رئيس  مطالبة 
على أوكرانيا، فيما تشهد أسواق دمشق ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار السلع بنسب تتراوح بين 20 و30 
بالمئة، مقابل تراجع سعر صرف الليرة السورية من نحو 3600 ليرة للدوالر إلى 3700 ليرة، وتدهور 
عملية التحويالت المالية، بسبب ارتباط المصارف السورية مع البنوك الروسية التي خضع الكثير منها 

للعقوبات الغربية، بما في ذلك إخراجها من نظام “سويفت”.

إستراتيجية  وضع  بهدف  التجار  كبار  مع  اجتماعًا  النظام  حكومة  عقدت  األزمــة؛  تبعات  مع  وللتعامل 
الخبز في  لتوزيع  آلية جديدة  اعتماد  تتضمن:  تقشفية  إجراءات  األسواق، وفرضت  لتأمين مستلزمات 
دمشق وريفها، وإعالن “ترشيد اإلنفاق العام”، وإصدار قرارات بوقف تصدير قائمة من المواد األساسية )2 

مارس 2022(، واالستمرار في منع تصدير مواد القمح وكافة المنتجات المصنوعة منه.

وأكد وزير االقتصاد، محمد سامر الخليل أن “اقتصادنا ليس بمنأى عن األزمة”، وتحذير أمين سر غرفة 
له  ستكون  بالتأكيد  وأوكرانيا  الروسي  الحليف  بين  يحدث  “ما  أن:  من  الحالق،  أكرم  دمشق،  صناعة 
األسعار،  ارتفاعات في  أن تكون هناك  المتوقع  السوري بشكل خاص. ومن  االقتصاد  انعكاسات على 

سواء النقل أو المواد الغذائية”.

واتهمت لجنة مربي الدواجن )1 مارس 2022( بعض التجار باستغالل “األزمة” في أوكرانيا لرفع أسعار 
األعالف، مؤكدة أن عملية رفع أسعار األعالف خالل األيام الماضية تمت دون أي مبرر.

وأعلن عضو “لجنة تجار ومصّدري الخضار والفواكه بدمشق” أسامة قزيز، عن انخفاض كميات الخضار 
والفواكه الواردة بسوق “الهال”، حيث بلغ النقص نحو 70 بالمئة في 14 مارس، باإلضافة إلى انخفاض 
نسبة الواردات إلى السوق خالل العام الحالي بنحو 300 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

25 بالمئة، وذلك  ارتفاع األسعار في األسواق المحلية خالل األيام الماضية بنسبة تقارب  كما أكد قزيز 
حكومة  على  كبير  بضغط  العالمية  النفط  أسعار  ارتفاع  تسبب  بإمكانية  توقعات  نشر  مع  بالتزامن 
النظام لزيادة اإلنفاق على استيراد المشتقات النفطية، ما يعني زيادة اإلنفاق بالقطع األجنبي، فضاًل عن 
تأثير تكاليف االستيراد والشحن، وارتفاع قيمة التأمين على الناقالت، فيما تترقب البالد أزمة مواصالت 

جديدة، وقرارات إضافية بمضاعفة ساعات تقنين الكهرباء.

جراء  الروسي  االقتصاد  بها  ُمني  التي  الكبيرة  الخسائر  مع  بالتزامن  السوري  االقتصاد  تراجع  ويأتي 
العقوبات الدولية التي فرضت عليه في األيام الماضية، حيث اضطر البنك المركزي الروسي لمضاعفة 
أسعار الفائدة الرئيسية إلى 20 بالمئة، بالتزامن مع إيقاف بورصة موسكو، أكبر سوق لألوراق المالية 
في روسيا، تداوالتها، ولجوء كبرى شركات التصدير، مثل “غازبروم” و”روسنفت”، إلى بيع 80 بالمئة من 

إيرادات عمالتها األجنبية عن طريق شراء الروبل  لدعم سعر العملة.
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لكن سوريا تختلف عن روسيا، حيث يعاني نحو 90 بالمئة من سكانها من الفقر، ونحو 12,4 مليون 
نسمة من انعدام األمن الغذائي، فيما يفتقر خمسة ماليين إلى المياه العذبة، ويحتاج نحو 14 مليون 
االقتصادية  الكارثة  وجه  في  الصمود  عليها  الصعب  من  وسيكون  البالد،  داخل  للمساعدات  شخص 

المتوقعة.

وكانت منظمة “أنقذوا الطفولة” قد أصدرت تقريرًا، في شهر مارس الجاري، أكدت فيه أن: “األطفال في 
يتعرضون  كما  آمنة،  وغير  صحية  غير  مخيمات  وفي  كارثية  ظروف  في  يعيشون  سوريا  أنحاء  جميع 

للقصف والغارات الجوية، ويواجهون الجوع والمرض وسوء التغذية”.

وقدرت المنظمة احتياج نحو 6,5 مليون طفل سوري إلى المساعدات اإلنسانية في جميع مناطق سوريا، 
التغذية، وذلك نتيجة عدة أسباب، منها: انخفاض في قيمة  800 ألف منهم من سوء  ومعاناة نحو 

العملة السورية، ونقص السلع األساسية، ومعاناة نحو 12 مليون شخص، من انعدام األمن الغذائي.

زيادة  والخوف على  الفقر  تأثير  2022( عن  فبراير   22( تايمز”  “نيويورك  تقرير نشرته صحيفة  وتحدث 
أعداد الراغبين في الهجرة من محافظة الرقة، مؤكدًا أن المواطنين يلجأون إلى بيع عقاراتهم لتأمين 
مبلغ السفر إلى تركيا، بينما يستمر أصحاب الدخل المحدود من األهالي بالمكافحة ألجل البقاء في ظل 

استمرار تدهور الوضع المعيشي في المنطقة.

وأكد التقرير مغادر نحو 3000 شخص إلى تركيا في العام الماضي، فيما يعيش عد كبير من أبناء 
المدينة على أنقاض منازلهم المدمرة، نظرًا لعجزهم عن إعادة بنائها، حيث يقدر مسؤولون أن نحو 
30 بالمئة من المدينة ما زالت مدمرة، فيما يشكل امتالك المال والعقارات في الرقة خطرًا على حياة 

أصحابها، إذ شهدت المنطقة العديد من حاالت الخطف للحصول على فدية.

أما في الحسكة، فيؤكد تقرير )2 مارس( صادر عن مبادرة )REACH( أن نحو 90 بالمائة من عائالت 
المحافظة تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها اليومية من الغذاء، وأن نحو 95 بالمئة من العائالت 
تعجز عن تأمين حاجتها من المياه، فيما تعاني 66 بالمئة من العوائل صعوبات في العثور على سكن، 

وتواجه نحو 70 بالمئة من عائالت النازحين مخاوف تتعلق بالسكن واألراضي والممتلكات.

وكان مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( قد وثق نزوح نحو 45 ألف شخص خالل 
شهر يناير الماضي، من منازلهم جّراء تصاعد األعمال العدائية في مدينة الحسكة التي تشهد تدهورًا 

في األوضاع المعيشية وارتفاعًا كبيرًا في األسعار، بالتزامن مع نقص المواد الغذائية األساسية.
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النظام يتكبد خسائر على مختلف الجبهات

فقد النظام عددًا من آلياته العسكرية في اشتباكات وقعت بمدينة “جاسم” )15 مارس 2022( نتيجة 
تصدي مقاتلين محليين لدورية أمنية تابعة للنظام اقتحمت المنطقة بحثًا عن مطلوبين.

إعطابها بشكل كامل، وأصيبت ثالث  آليات، تم  النظام فقدت ثالث  ووفقًا لمصادر محلية؛ فإن قوات 
مركبات أخرى أثناء المواجهات، ما دفع بعناصر النظام لتركها والفرار من المنطقة.

وُقتل في بلدة “الشيخ مسكين” عنصرين من قوات النظام السوري، نتيجة إطالق النار عليهما، وذلك 
في أعقاب عملية سابقة قتل فيها ثالثة أشخاص أحدهم كان يعمل مع قوات النظام.

وتشهد محافظة درعا تنامي عمليات الخطف والسرقة والسطو المسّلح، في ظل فلتاٍن أمني تتسبب 
به أجهزة األمن التي تشّن حمالت اعتقال مستمرة، وتعمل على تعزيز حالة االنفالت.

وكانت قوات النظام قد صعدت وتيرة عملياتها في شهر فبراير الماضي، حيث نفذت ثالثة مداهمات: 
الشرقي،  درعا  ريف  في  و”الكتيبة”  درعــا،  شمالي  و”عتمان”  الشرقي،  درعا  بريف  “الطيبة”  بلدات  في 

واعتقلت أكثر من 30 شخصًا، في تصاعد واضح لعمليات االعتقال.

24 عملية ومحاولة اغتيال  وتصاعدت عمليات االغتيال في اآلونة األخيرة، حيث سّجل مكتب التوثيق 
أسفرت عن مقتل 19 شخصًا، وإصابة 5 آخرين، ونجاة 5 منها، فيما ُقتل ضابط بارز في مخابرات النظام 
بالتزامن مع مقتل  األردنية، وذلك  الحدود  بالقرب من  درعا  ريف  نفذها مجهولون في  اغتيال  بعملية 
عنصرين من الفرقة الخامسة برصاص مجهولين على حاجز عسكري بين بلدات “عين ذكر” و”تسيل” 

غرب درعا.

التابعة  العسكرية  النقاط  إحدى   )2022 مارس   17( الفهد”  “قوات  السويداء؛ هاجمت  محافظة  وفي 
للنظام، عند طريق بلدة قنوات باتجاه مدينة السويداء، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة مع عناصر 
التي  “االستفزازات  على:  فعل  رد  في  وذلك  البلدة،  في  التفتيش  نقاط  إحدى  عند  الدولة  أمن  جهاز 

تمارسها عناصر النظام بحق سكان المنطقة”.

“السويداء”، نتيجة تصادم جماعات أهلية مع بعض نقاط  التوتر في بلدة “قنوات” وفي مدينة  وساد 
التابعة للنظام السوري، وحذرت  التفتيش األمنية  التفتيش، حيث تجولت جماعات محلية على نقاط 

عناصر النظام من مغّبة استفزاز األهالي، وطلبت منهم االنسحاب.

وكانت المحافظة قد شهدت احتجاجات شعبية واسعة نتيجة تردي األوضاع المعيشية، بعد قرار النظام 
رفع الدعم عن فئات معينة.
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وفي ريف حمص؛ لقي خمسة عناصر من قوات النظام وميلشيات موالية له مصرعهم )7مارس(، وأصيب 
آخرون بجروح، إثر انفجار ألغام أرضية من مخلفات تنظيم “الدولة” في باديتي مدينتي تدمر والرقة

كما قتل ثمانية عناصر وخمسة ضباط من قوات النظام )6 مارس( وجرح 18 آخرين بينهم ثالث ضباط، 
إثر استهداف حافلة “مبيت” وسيارتين من نوع “بيك آب” شرق المحطة الثالثة في بادية مدينة تدمر 

شرق محافظة حمص. 

ثالثة  أربعة طّيارين )عقيد ومقدم ورائد ونقيب(، فيما أصيب  النظام عددًا من ضباطه، منهم  وفقد 
آخرون بحادثين مختلفين في الالذقية وحمص، إضافة لتعرض اللواء فارس غيضة من مرتبات “الحرس 
الجمهوري” لهجوم أصيب فيه مع ثمانية من عناصره على طريق حمص، في حين نجا نائب مدير “إدارة 

المركبات” اللواء باخيس محمد فاضل من تفجير استهدف سيارته بريف حمص.

حمص  ريف  في  بكمين  استهدافهم  تم  العناصر  من  وعــددًا  ضابطين  فبراير(   27( النظام  ونعى 
الشرقي، ما أسفر عن تدمير آلية عسكرية تلتها اشتباكات مسلحة بين الطرفين.
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تقارير غربية
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How to Make Russia Pay in Ukraine: Study Syria

كيف نجعل روسيا تدفع الثمن في أوكرانيا؟ ندرس ما حصل في سوريا
51 فبراير 2022
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/how-make-russia-
pay-ukraine-study-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

How to Make Russia Pay in Ukraine: Study Syria

كيف نجعل روسيا تدفع الثمن في أوكرانيا؟ ندرس ما حصل في سوريا
51 فبراير 2022
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/how-make-russia-
pay-ukraine-study-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Second Islamic State Leader Killed in Hayat Tahrir al-Sham Territory

مقتل زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية الثاني في منطقة »تحرير الشام«
30 فبراير 2022
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/second-islamic-
state-leader-killed-hayat-tahrir-al-sham-territory

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Power-Sharing: Why is it still central in the efforts to end the wars in 
Syria and Yemen?

تقاسم السلطة: لماذا ال يزال محوريًا في جهود إنهاء الحروب في سوريا واليمن؟
41 فبراير 2022

فورين بوليسي
https://fpc.org.uk/power-sharing-why-is-it-still-central-in-the-efforts-
to-end-the-wars-in-syria-and-yemen/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Rescuing Aid in Syria

مساعدات اإلنقاذ في سوريا
41 فبراير 2022

)SISC( مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
https://www.csis.org/analysis/rescuing-aid-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia: Pain Management

روسيا: إدارة األلم
52 فبراير 2022

ستراتيجي بيج
https://www.strategypage.com/qnd/russia/articles/20202225.aspx

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Ukraine conflict: Analysis of regional responses

الصراع في أوكرانيا: تحليل االستجابات اإلقليمية
52 فبراير 2022

جينس ديفنس
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/ukraine-conflict-
analysis-of-regional-responses

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Ukrainian crisis and the long-range international repercussions

األزمة األوكرانية وتداعياتها الدولية بعيدة المدى
72 فبراير 2022
اسرائيل ديفنس

https://www.israeldefense.co.il/en/node/53754 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Data shows nowhere in Syria is safe for return

ال يوجد مكان آمن للعودة إليه في سوريا
22 فبراير 2022

)IEM( معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/data-shows-nowhere-syria-safe-
return

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Israel, Syria, Russia: Israel Hits Syria as Israeli Prime Minister Visits 
Moscow

إسرائيل تضرب سوريا بينما يزور رئيس الوزراء اإلسرائيلي موسكو
70 مارس 2022

ستراتفور
https://worldview.stratfor.com/situation-report/israel-syria-russia-
israel-hits-syria-israeli-prime-minister-visits-moscow

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

How the Ukraine War Could Trigger a Broader Russia-NATO 
Confrontation

كيف يمكن أن تؤدي حرب أوكرانيا إلى مواجهة أوسع بين روسيا والناتو
40 مارس 2022

ستراتفور
https://worldview.stratfor.com/article/how-ukraine-war-could-trigger-
broader-russia-nato-confrontation

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Pressure To Punish Russia Puts Turkey in a Tough Spot

الضغط لمعاقبة روسيا يضع تركيا في موقف صعب
82 فبراير 2022

ستراتفور
https://worldview.stratfor.com/article/pressure-punish-russia-puts-
turkey-tough-spot

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Putin’s Miscalculations

حسابات بوتين الخاطئة
90 مارس 2022

مركز ويلسون
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/putins-miscalculations

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why Putin’s War on Ukraine Will Change Everything

لماذا ستغير حرب بوتين في أوكرانيا كل شيء
20 مارس 2022

مركز ويلسون
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/why-putins-war-ukraine-will-
change-everything

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

How Will the Ukraine Crisis Affect Middle East Policy?

كيف ستؤثر األزمة األوكرانية على سياسة الشرق األوسط؟
01 مارس 2022
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/how-will-ukraine-
crisis-affect-middle-east-policy

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

No Going Back

الال عودة
70 مارس 2022
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/no-going-back-
activists-reflect-decade-after-arab-spring

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Sinister Reason Russia Wants Humanitarian Corridors in Ukraine

دوافع روسيا الخبيثة وراء الممرات اإلنسانية في أوكرانيا
40 مارس 2022

معهد واشنطن
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/sinister-reason-
russia-wants-humanitarian-corridors-ukraine

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Middle East Responses to the Ukraine Crisis

ردود أفعال الشرق األوسط على أزمة أوكرانيا
40 مارس 2022

معهد واشنطن
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/middle-east-
responses-ukraine-crisis

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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The UN Resolution on Ukraine: How Did the Middle East Vote?

قرار األمم المتحدة بشأن أوكرانيا: كيف صوت الشرق األوسط؟
20 مارس 2022
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/un-resolution-
ukraine-how-did-middle-east-vote

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

How Ukraine Is Using Drones Against Russia

كيف تستخدم أوكرانيا الطائرات بدون طيار ضد روسيا
20 مارس 2022

)RFC( مجلس العالقات الخارجية
https://www.cfr.org/in-brief/how-ukraine-using-drones-against-russia

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

A NEW IRAN DEAL MEANS OLD CHAOS

صفقة إيران الجديدة تعني فوضى قديمة
82 فبراير 2022

)RFC( مجلس العالقات الخارجية
https://www.cfr.org/article/new-iran-deal-means-old-chaos

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

PUTIN›S WAR EXPOSES THE CRACKS IN THE WORLD ORDER — CAN 
WE FIX THEM?

حرب بوتين تكشف تشققات النظام العالمي- هل يمكن إصالحها؟
01 مارس 2022

)WSI( معهد دراسات الحرب
https://www.understandingwar.org/backgrounder/putins-war-
exposes-cracks-world-order-%E2%80%94-can-we-fix-them

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia Waged a Cheap War in Syria. Here’s What Those Tactics Might 
Look Like in Ukraine

حرب روسيا قليلة التكلفة في سوريا، وأثرها على التكتيكات في أوكرانيا
11 مارس 2022

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
https://www.csis.org/analysis/russia-waged-cheap-war-syria-heres-
what-those-tactics-might-look-ukraine

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Ukraine, the Middle East, and Hedging

أوكرانيا والشرق األوسط والتحوط
10 مارس 2022

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
https://www.csis.org/analysis/ukraine-middle-east-and-hedging

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Hedging, Hunger, and Hostilities: The Middle East after Russia’s Invasion 
of Ukraine

التحوط والجوع واألعمال العدائية: الشرق األوسط بعد الغزو الروسي ألوكرانيا
52 فبراير 2022

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
https://www.csis.org/analysis/hedging-hunger-and-hostilities-middle-
east-after-russias-invasion-ukraine

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Will War in Ukraine Further Destabilize Syria?

هل ستزيد الحرب في أوكرانيا من زعزعة استقرار سوريا؟
50 مارس 2022
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/will-war-ukraine-further-
destabilize-syria-200996

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Does Russia’s Syria Intervention Reveal Its Ukraine Strategy?

هل يكشف تدخل روسيا في سوريا عن استراتيجيتها الخاصة بأوكرانيا؟
21 فبراير 2022

ناشيونال انترست
https://nationalinterest.org/feature/does-russia%E2%80%99s-syria-
intervention-reveal-its-ukraine-strategy-200527

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Putin Reaches for the Syria Playbook as Ukraine Invasion Stalls

بوتين يلجأ إلى دليل العمليات السوري نتيجة تعرقل غزوه أوكرانيا
10 فبراير 2022

فورين بوليسي
s�urseniarkusnoi�olpxesvikrahk/10/30/2022/moc.ycilopngierof//: ptth�

/koobyalpsairy�sai�

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Turkey’s Balancing Act on Ukraine Is Becoming More Precarious

قانون الموازنة التركي بشأن أوكرانيا أصبح أكثر خطورة
01 مارس 2022

فورين بوليسي
https://foreignpolicy.com/2202/03/10/turkey-ukraine-russia-war-nato-
erdogan/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria’s role in Putin’s invasion of Ukraine

دور سوريا في غزو بوتين ألوكرانيا
90 مارس 2022

)IEM( معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/syrias-role-putins-invasion-ukraine

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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What If Russia Wins?

ماذا لو فازت روسيا؟
81 فبراير 2022

فورين افيرز
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2202-02-18/what-if-
russia-wins

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Israel’s Russia-Ukraine Balancing Act Is Getting Awkward as Hell

الموازنة بين روسيا وأوكرانيا تزداد صعوبة بالنسبة إلسرائيل
90 مارس 2022

ديلي بيست
https://www.thedailybeast.com/vladimir-putins-war-is-forcing-israel-
into-an-awkward-balancing-act-with-ukraine-and-russia

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

China›s secure contribution to peace in Ukraine

مساهمة الصين لتحقيق السلم في أوكرانيا
31 مارس 2022

ديفنس ون
https://www.thedailybeast.com/vladimir-putins-war-is-forcing-israel-
into-an-awkward-balancing-act-with-ukraine-and-russia

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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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.

www.strategy-watch.com

التقرير االستراتيجي السوري

تقرير شهري يرصد أهم ما يرد في المصادر الغربية 
حول التطورات السياسية واألمنية والعسكرية وما 
يتعلق بها من دراسات في مراكز الفكر الغربية في 

الشأن السوري.
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