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استخبارات النظام تنشط لتقوية موقفها الخارجي
أشار تقرير نشره موقع “إنتلجنس أونالين” ( 27يونيو  )2022إلى أن سفارة النظام في فرنسا ،والتي
تم تقليص عملها إلى مجرد تقديم خدمات قنصلية ،أصدرت دلي ً
ال يفرض تسجيل الوضع العسكري
لجميع المواطنين السوريين الذكور فوق سن  18عامًا ،مؤكدًا أن استخبارات النظام قد زادت من وتيرة
مراقبتها للسوريين المقيمين في الخارج ،وفرضت عليهم رسومًا باهظة لقاء الحصول على الوثائق
والخدمات.
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وتفرض اإلجــراءات الجديدة على السوريين ،المطلوبين للخدمة العسكرية في الخارج ،إجراء عملية
“مصالحة” تبدو وكأنها عملية “استسالم” ،حيث يتوجب على الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 18
عامًا االلتحاق بجيش النظام ألداء خدمتهم العسكرية أو دفع بدل تتراوح قيمته بين  9,000دوالر
و 10,000دوالر.
وللتسجيل؛ ُيطلب من المتقدمين توفير مستندات تُرسل إلى دائرة الهجرة والجوازات في دمشق،
شريطة متابعتها من قبل أفراد العائلة الذين ال يزالون في سوريا ،ما يمنح أجهزة األمن فرصة استيفاء
سائر المعلومات الخاصة بالسوريين الذين غادروا البالد وال يزال لديهم عوائل في الوطن.
ويعتبر النظام جميع السوريين الذين غــادروا البالد بوسائل غير مشروعة “فارين من أداء الواجب
المقدس” والمتمثل في الخدمة بجيشه ،ويستغل خشيتهم على ذويهم في الداخل ،وحاجتهم
الستيفاء اإلجراءات اإلدارية في الخارج لفرض إجراءات تعسفية ضدهم.
فعلى الرغم من إلزامهم بدفع مبلغ  800دوالر الستخراج جواز السفر ،وتسوية أوضاعهم للحصول
على دفتر الخدمة العسكرية ،وتوفير سائل المعلومات للحصول على الموافقات األمنية الالزمة؛ إال أن
ذلك ال يضمن عدم إلقاء القبض عليهم لدى دخولهم البالد ،وهو األمر الذي يعاني منه آالف السوريين
حتى اليوم.
ويسود االعتقاد أن االستخبارات السورية كانت تقف خلف دعوى رفعتها منظمة تطلق على نفسه اسم
“الدفاع عن المسيحيين العرب” في بريطانيا ضد أمير قطر ،ورئيس الوزراء ووزير الخارجية األسبق ،حمد
بن جاسم بن جبر آل ثاني ،والتي تم إغالقها من قبل المحكمة العليا بلندن ( 7يونيو) بتهمة تمويل
“الجيش الحر” لزعزعة االستقرار في سوريا.
وفيما يعزز الشكوك بتحرك استخبارات النظام لتعزيز وضعها الخارجي؛ رفع سوريون موالون دعوى
رديفة ،بمحاكم هولندا ،على “بنك الدوحة” وعلى األخوين معتز ورامز خياط المقيمين في قطر بتهمة
“تمويل جبهة النصرة” ،وذلك في محاولة لاللتفاف على القضية التي فشلت في بريطانيا تحت بند
“حصانة الدولة”.
وكانت الجهود التي بذلها مدير مكتب األمن القومي ،اللواء علي مملوك ،للتأثير في الساحة السياسية
اإلقليمية ،عبر البوابة اللبنانية ،قد ُمنيت بفشل ذريع ،حيث عكف على مراقبة المرشحين اللبنانيين
الموالين لدمشق ودفعهم لخدمة حلفائه هناك ،إال أن االنتخابات النيابية بلبنان أسفرت عن فشل
“حزب اهلل” في رفع نسبة االقتراع كما كان يريد ،ونتج عنها وصول شخصيات “تغييرية” إلى البرلمان،
فض ً
ال عن النتيجة المتواضعة للمردة في دائرة الشمال الثالثة.
ويبدو أن هذا الفشل سيعود بعواقب وخيمة على طموحات مملوك ،الذي يواجه منافسة شديدة
في المؤسسة األمنية ،فعلى الرغم من زياراته المتكررة إلى القاهرة للتباحث في مختلف ملفات تقارب
دع إلى المنتدى العربي االستخباراتي في شهر نوفمبر الماضي،
النظام مع الدول العربية؛ إال أنه لم ُي َ
بل حضر مكانه مدير إدارة المخابرات العامة اللواء حسام لوقا ،الذي بات يشكل واجهة التنسيق األمني
للنظام مع الدول العربية بالتنسيق مع موسكو.
ويبدو أن حظوظ لوقا في القاهرة بدأت في التقلص خالل األسابيع الماضية ،وذلك بسبب تغير المزاج
اإلقليمي ضد نظام بشار األسد.
www.strategy-watch.com

3

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  25 - 99يوليو 2022

شؤون أمنية

هل هنالك تحول في موقف القاهرة إزاء دمشق؟
أكد تقرير نشره موقع “إنتلجنس أونالين” ( 4يوليو  )2022وجود تغير في موقف مصر إزاء عودة
دمشق إلى الجامعة العربية ،وذلك رغبة من القاهرة في تجنب استفزاز المملكة العربية السعودية،
التي تمانع عودة النظام ،علمًا بأن عالقة تنسيق خاصة تقوم بين القاهرة والرياض في اآلونة األخيرة في
الملفات الدولية ،وقد ال تنسجم بصورة كاملة مع المواقف التي تتبناها أبو طبي.
ووفقًا للتقرير؛ فإن مصر ،التي كان رئيس استخباراتها ،عباس كامل ،يقود التحرك العربي الداعم لعودة
النظام إلى جامعة الدول العربية منذ عام  ،2020باتت تعارض اآلن مشاركة النظام في القمة المزمعة
للجامعة ،حيث تتبنى القاهرة مواقف أكثر براغماتية من قبل ،وتعمل على تحقيق مزيد من التناغم مع
مواقف الرياض ،والتي تعارض استعادة النظام عضويته في جامعة الدول العربية.
وتخفي كواليس الدبلوماسية العربية تباينات كبيرة إزاء موقف أبو ظبي ،حيث يدور الحديث عن حراك
إقليمي ،ال تشارك فيه دولة اإلمــارات ،والتي قامت في اآلونــة الخيرة باتخاذ مبادرات فردية خارج دائرة
التوافق المتعارف عليه.
وكان تقرير أمني غربي قد أشار إلى أن عملية التطبيع اإلماراتي مع النظام تأتي استجابة لضغوط
مارستها موسكو إلعادة بشار األسد إلى الحظيرة العربية.
وعلى الرغم من أن الضغوط الروسية وجدت أصداءها في دولة اإلمــارات؛ إال أنها لم تحقق أية نتائج
ملموسة في مسألة البت بعودة نظام دمشق إلى الجامعة العربية ،والتي تم اتخاذ قرار بتأجيلها إلى
شهر نوفمبر القادم ،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
إزاء األســد ،حيث حــاول (باالشتراك مع زميله في الخارجية ألكسندر كنشاك ،والسفير الروسي في
الرياض سيرغي كوزلوف) إقناع ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ،وعضو مجلس الشؤون
السياسية واألمنية ،مساعد العيبان ،ورئيس االستخبارات العامة ،الفريق خالد الحميدان ،بمزايا إعادة
بشار األسد إلى الحظيرة العربية ،إال إنه فوجئ بمعارضة سعودية “حازمة” لعملية التطبيع في الوقت
الحالي ،حيث جادل المسؤولون السعوديون بأن نظام بشار غير مؤهل للبدء في عملية التطبيع،
خاصة وأن كبار مسؤوليه ال يزالون متورطين في عمليات تصنيع وتهريب أطنان من المخدرات إلى
الخليج العربي ،في حين يصر بشار األسد على مواقفه الداعمة للميلشيات اإليرانية التي تمثل تهديدًا
لدول مجلس التعاون.
وأشار التقرير إلى أن السعوديين قد اشترطوا موقفًا سوريًا واضحًا ضد األنشطة التخريبية اإليرانية التي
تستهدف أمن المملكة ،قبل االنخراط في أية مباحثات حول عملية التطبيع.
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تعطل مطار دمشق ينعش قطاع المواصالت بحلب
تحدث تقرير أمني ( 14يوليو  )2022عن تأثير إغالق مطار دمشق الدولي نتيجة القصف اإلسرائيلي
( 11يونيو) على قطاع المواصالت في حلب ،حيث ُأجبرت شركات الطيران على نقل رحالتها من دمشق
إلى حلب ،ما دفع رجل األعمال الموالي للنظام ،فارس الشهابي ،لمحاولة تحقيق أقصى استفادة من
زيادة حركة المرور إلى حلب ،مستغ ً
ال منصبيه“ :رئيس غرفة تجارة وصناعة حلب” ،و”رئيس اتحاد التجارة
والصناعة السوري” لشن حملة تهدف إلى إنعاش إصالح قطاع النقل المتعثر في المحافظة.
وأشار التقرير إلى أن قيام شركة “أجنحة الشام للطيران” بإعادة توجيه جميع طائراتها القادمة من
الشارقة والكويت وأبوظبي إلى حلب ،قد عاد بفوائد على الشهابي باعتباره أحد المساهمين في
الشركة التي تتبع لرامي مخلوف ويديرها في الوقت الحالي عصام شموط.
وتلقت شركة “أجنحة الشام” دفعة قوية عقب قــرار االتحاد األوروبــي ( 18يوليو) شطبها من قائمة
العقوبات األوروبية ،وبالتحديد من قسم “األشخاص االعتباريون والمنظمات والهيئات” ،التي شملتها
العقوبات سابقًا.
وكانت الحركة في مطار حلب الدولي تقتصر على ثمان رحالت جوية يوميًا ،إال أن إغالق مطار دمشق
ضاعف عدد الرحالت المتجهة لحلب إلى  22رحلة في اليوم .وأكد مدير المطار ،محمد المصري ،أن زيادة
عدد الرحالت يثبت أن مطار حلب قادر على تلبية الطلب المتزايد.
واستغل الشهابي (الذي يتولى كذلك منصب رئيس “شركة ألفا لألدوية”) تلك الفرصة للحديث عن
إمكانية تحقيق انتعاش أوسع نطاقًا في حلب ،مسلطًا الضوء على أوجه القصور األوسع في قطاع
النقل ،حيث ُأجبر المسافرون على القيام برحالت طويلة بالحافلة أو عبور الحدود إلى لبنان للسفر جوًا.
وجاء تصريح وزير النقل ،زهير خزيم ،برغبته في إحياء شبكة السكك الحديدية في سوريا ،بالتزامن
مع إعالن “شركة السكك الحديدية السورية” رغبتها في تقديم عدة عطاءات للمساعدة في إعادة بناء
السكك الحديدية ،علمًا بأن التعامل مع طلبات تقديم العطاءات يتم في مدينة حلب ،حيث يوجد
مقرها الرئيسي ،ما يمنح الشهابي فرصة إضافية لمراقبة مشاريع السكك الحديدية عن كثب.
وكانت وزارة النقل السورية ،علقت في  11يونيو ،الرحالت الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي ،وذلك
بعد ضربات جوية إسرائيلية أخرجت المدارج عن الخدمة وألحقت أضرارًا بصالة للركاب ،ما اضطر شركات
الطيران لتحويل معظم رحالتها إلى مطار حلب الدولي ،ونقل المسافرين من دمشق إلى مطار حلب
وبالعكس.
وفي  8يوليو؛ انطلقت من مطار حلب الدولي أول رحلة لشركة “أجنحة الشام” إلى أبو ظبي بعد
انقطاع دام عشر سنوات ،فيما أكد ضابط المطار ،غسان عاقل ،أن عودة الرحالت إلى أبو ظبي يأتي
كخطوة أولى لتوسيع حركة النقل.
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ما الذي حصلت عليه تركيا مقابل الموافقة على انضمام السويد
وفنلندا للناتو؟
“ديفنس ون” الدفاعي ( 30يونيو  )2022االتفاق الثالثي الذي تم إبرامه بين
وصف تقرير نشره موقع
ِ
تركيا والسويد وفنلندا ،مؤخرًا ،حول عضوية األخيرين في حلف شمال األطلسي “ناتو” ،بأنه “انتزاع
لنصر سياسي” لصالح أنقرة.
وكانت تركيا قد أعلنت موافقتها على طلب عضوية فنلندا والسويد في حلف “ناتو” بعد أسابيع من
العرقلة ،وذلك عقب اجتماع قادة الدول الثالث (تركيا والسويد وفنلندا) في العاصمة اإلسبانية “مدريد”
لمناقشة ُّ
تحفظات أنقرة على سياساتهما.
نبرغ ،في مؤتمر صحافي ( 28يونيو) على هامش القمة
وصــرح األمين العام للحلفِ ،ينس
ستولت ِ
ِ
مهد الطريق النضمام فنلندا والسويد إلى حلف
“يسرني أن أعلن أننا
األطلسية:
توصلنا إلى اتفاق ُي ِّ
ُّ
َّ
شمال األطلسي ،فلطالما أثبتنا في حلف الناتو أنه مهما كانت خالفاتنا ،فإننا نستطيع أن نجلس معًا
ّ
ونحل القضايا العالقة بيننا” ،فيما قال الرئيس األمريكي ،جو بايدن ،لنظيره
ونجد األرضية المشتركة
الترك ،رجب طيب أردوغــان“ :أريــد أن أشكرك باألخص على ما فعلته من أجل وضع فنلندا والسويد،
ذهل الذي تبذله من أجل تصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا ،أنا أعنيها حين أقولها ،إنك
الم ِ
والجهد ُ
تقوم بعمل عظيم”.
بيد أن حفاوة االستقبال كادت أن تُنسي سير المفاوضات البطيئة التي جرت بين السويد وفنلندا من
جهة ،والحليف الوحيد الذي عرقل عضويتهما -تركيا -من جهة أخرى ،وذلك بعد ضمنت أنقرة الحصول
على معظم طلباتها ،بما في ذلك تسليط الضوء على دورها الفريد داخل الناتو.
المقب َلان دعمهما الكامل لتركيا في مواجهة
ووفقًا للتقرير فإن االتفاق تضمن تعهد“ :حليفا الناتو ُ
قدم البلدان مساعدتهما
ُهدد أمنها القومي .ومن أجل تحقيق هذا الهدف ،لن ُي ِّ
المخاطر التي ت ِّ
لتنظيم ( ،)PYDوكذلك تنظيم غولن” ،الذي تتهمه تركيا بالضلوع في محاولة انقالب عام .2016
نصت المذكرة على إدانة“ :فنلندا والسويد سائر التنظيمات اإلرهابية التي تُد ِّبر هجمات ضد تركيا،
كما َّ
والتعبير عن تضامنهما العميق مع تركيا وأسر الضحايا فيها”.
عد ذلك تراجعًا كبيرًا في موقف “الحزب الديمقراطي االجتماعي” الحاكم في السويد والذي تعهد
و ُي ّ
(نوفمبر  )2021بتعميق تعاونه مع تنظيم ( )PYDالذي ُيعتبر أحد أفرع تنظيم ( .)PKKأما فنلندا،
فلم ُ
تكن تشكل هاجسًا حقيقيًا بالنسبة لتركيا.
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ورأى التقرير أن المذكرة السويدية-الفنلندية التي ُأبرمت مع تركيا ،تمثل نصرًا ألنقرة .فعالوة على
االلتزام بعدم تقديم الدعم لتنظيم ()PYD؛ تعهد البلدان برفع حظر تصدير السالح الذي فرضته كل
منهما سابقًا على تركيا ،والتزمتا كذلك“ :بالنظر السريع والدقيق في طلبات الترحيل والتسليم التي
المشتبه بضلوعهم في عمليات إرهابية ،آخذين في االعتبار المعلومات واألدلة
قدمتها تركيا بحق ُ
قدمتها تركيا” ،علمًا بأن تركيا تطالب بتسليم ُ 73مشتبهًا بتهمة اإلرهاب ،ما أدى إلى صدمة في
التي َّ
صفوف األقلية الكردية بالسويد ،والذين كانوا قد قدموا إليها سابقًا بوصفهم الجئين.
وبات واضحًا للجميع أن عرقلة أردوغان عضوية السويد وفنلندا لم تكن -كما ظن كثيرون -من أجل
الحصول على طائرات ( )F-16األمريكية فحسب ،بل كان جوهر األمر هو ملف “اإلرهاب ُ
الكردي” ،وهي
مشكلة أمن قومي حقيقية بالنسبة ألنقرة ،فيما أرسلت واشنطن إشارات مفادها أنها مستعدة لبيع
بمعدات تحديث طائرات الطراز نفسه الموجودة لديها.
المقاتالت لتركيا ،وتزويدها
َّ
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أنقرة وتل أبيب تعززان عالقاتهما األمنية واالقتصادية
أعلن مكتب رئيس الوزراء “اإلسرائيلي” ( 7يوليو  )2022التوقيع ،باألحرف األولى ،على اتفاقية طيران مع
تركيا ،مؤكدًا في بيان له أنه“ :استمرارًا لالتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء يائير البيد ووزير الخارجية
التركي مولود تشاووش أوغلو ،تم اليوم التوقيع باألحرف األولى على اتفاقية جديدة لتسيير رحالت
الطيران بين إسرائيل وتركيا”.
أن أنقرة وتل أبيب ستوسعان حركة الطيران الثنائية بموجب اتفاق
وأكدت وزارة النقل “اإلسرائيلية” ّ
الطيران الــذي يعتبر األول بينهما منذ عــام  ،1951إذ إنــه سيسفر عن استئناف رحــات الشركات
“اإلسرائيلية” إلى عدد من الوجهات في تركيا ،إلى جانب رحالت الشركات التركية إلى “إسرائيل”.
وكان الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغــان ،قد أعرب عن استعداده“ :للتعاون مع إسرائيل في مجال
الطاقة ومشاريع أمن الطاقة” مع احتمال نقل الغاز “اإلسرائيلي” إلى أوروبا عبر تركيا ،وذلك بالتزامن
مع قيام الرئيس “اإلسرائيلي” ،إسحق هرتسوغ ،بزيارة تاريخية إلى أنقرة ،أعلن فيها الطرفان عن حقبة
جديدة بعد قطيعة دبلوماسية استمرت ألكثر من عقد.
وكــان تقرير أمني غربي قد تحدث عن توطيد العالقات األمنية بين جهازي استخبارات البلدين:
( )MOSSADو( )MITاللذين عادا للتعاون والتنسيق فيما بينهما ،حيث أعلن وزير الخارجية التركي
مولود جاويش أوغلو ونظيره “اإلسرائيلي” يائير لبيد ( 24يونيو) أن وحدات األمن الخاصة بهما حالت
دون تنفيذ هجمات على “إسرائيليين” في إسطنبول ،وذلك تزامنًا مع إعالن االستخبارات التركية توقيف
خلية اغتياالت من  7أشخاص بينهم  5إيرانيين في إسطنبول.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع لبيد“ :كنا على تواصل بخصوص تهديدات إرهابية
ضد مواطني إسرائيل في بالدنا .مؤسساتنا واصلت تبادل المعلومات االستخبارية فيما بينها ،كما
تباحث الرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن هذه القضية”،
مشددًا على أن حكومته “لن تسمح ألحد بممارسة اإلرهاب” في األراضي التركية.
ووفقًا للتقرير؛ فإن زيــارة الرئيس “اإلسرائيلي” ،إسحاق هرتسوغ ،لتركيا أسهمت في إحياء قنوات
االتصال بين االستخبارات “اإلسرائيلية” والتركية ،حيث شهدت األسابيع الماضية؛ عقد اجتماعات بين
رئيس الموساد ،ديفيد بارنيا ،ونظيره التركي حقان فيدان ،وذلك في أعقاب فشل محاولة اغتيال رجل
أعمال إسرائيلي-تركي ،من قبل المخابرات اإليرانية (.)VEVAK
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باريس تبذل المزيد من المحاوالت للتغلغل في سوريا
تحدث تقرير أمني غربي ( 12يوليو  )2022عن قيام مدير “مركز األزمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية”،
ستيفان روماتيه ،بمهمة غير رسمية تمثلت في زيارة مدينة القامشلي ( 5يوليو) إلعادة  16امرأة و 35
طف ً
ال محتجزين في مخيم “روج” منذ سقوط تنظيم “داعش” في مارس .2019
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ووفقًا للتقرير؛ فقد رافق روماتيه (الذي تم تعيينه رئيسًا لمركز األزمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية
في سبتمبر الماضي ،بعد أن شغل منصب السفير الفرنسي في القاهرة) في زيارته مسؤولون
بالمديرية العامة لألمن الداخلي الفرنسي( ،)DGSIحيث وقع اتفاقية مع مسؤول العالقات الخارجية في
“اإلدارة الذاتية” الكردية ،فينر الكيت ،تنص على ترحيل الفرنسيين المحتجريزن لديها.
وكانت “اإلدارة الكردية” قد أرادت في البداية إنشاء محاكم محلية لمحاكمة األجانب الذين ُيزعم أنهم
أعضاء في تنظيم “داعش” ،إال أنها تبذل جهودًا كبيرة اليوم لحمل الحكومات على استعادة مواطنيها،
الذين يتكدسون بمخيماتها ،حيث طالب رئيس العالقات الخارجية في “اإلدارة الذاتية” ،عبد الكريم
عمر ،فرنسا بإعادة مواطنيها ،وناقش إجراءات التسليم مع المدير السابق لمراكز الدعم واألزمات التابع
للخارجية الفرنسية ،إريك شوفالييه ،والذي يشغل منصب السفير الفرنسي ببغداد ،ويراقب األوضاع
شمال شرق سوريا عن كثب.
وباإلضافة إلى نحو  200امرأة وطفل فرنسي متبقين ،يوجد في سوريا نحو مائة رجل فرنسي معتقل
بتهمة االنتماء إلى تنظيم “داعش” ،إال إنهم ال يشكلون أولوية لدى السلطات الفرنسية ،التي تتخذ
إجــراءات صارمة قبل ترحيل عوائلهم من مخيم “روج” ،حيث يتم تسليم األطفال ُ
صر إلى الدوائر
الق ّ
تس ّلم األمهات إلى الجهات القضائية المختصة لمواجهة اإلجراءات
المسؤولة عن إعالة األطفال ،بينما ُ
القانونية.
والحظ التقرير عدم مشاركة المبعوثة الفرنسية إلى سوريا ،بريجيت كورمي ،وال القنصل العام في
كردستان العراق ،أوليفييه ديكوتينييس ،في المباحثات التي أجراها روماتيه ،وتلقيه األوامر مباشرة
من مكتب الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ،الذي ُيحكم السيطرة على العالقات مع “اإلدارة الذاتية
الكردية” شمال شرقي سوريا.
وفي  17يوليو أجرى وفد فرنسي برئاسة وزير خارجية فرنسا األسبق ،برنار كوشنير ،زيارة إلى مناطق
“اإلدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا ،هي الثانية من نوعها خالل شهر يوليو الجاري ،وقال في مؤتمر
صحفي عقده بمدينة القامشلي“ :باسم جميع أصدقائكم في فرنسا عليكم أن تعرفوا ،أننا سنقف
معكم ،ونكون السند لكم ،ولن نتخلى عنكم”.
وطلب الكاتب الفرنسي ،باتريس فرانشسكي ،أحد أعضاء الوفد ،من الدول الديمقراطية أن تقوم
بدورها تجاه أبناء شمال وشرق سوريا ،خاصة من الناحية السياسية والدبلوماسية.
وكان االتحاد األوروبــي قد رفع العقوبات المفروضة على رجل األعمال السوري ،عبد القادر صبرا ،الذي
يتمتع بعالقة وثيقة مع نظام بشار األسد ،بعد تلقيه مساعدة قانونية من السفير الفرنسي األسبق
في سوريا ( ،)2002-1997شارل هنري داراجون ،والذي كتب خطابًا إلى المحكمة تضمن تزكية صبرا
واإلشادة باستثماره في“ :أنشطة إنسانية مربحة لجماعات معارضة للنظام السوري” ،إال أن الحقيقية
قدمه “صبرا” كان موجهًا إلى الفرع اللبناني لمنظمة “فرسان مالطا” ،والتي
تكمن في أن الدعم الذي ّ
مثلها داراجون ،كسفير لبالده ،في بيروت خالل الفترة .2019-2012
وتشير تقارير أمنية فرنسية إلى أن باريس تبذل جهودًا حثيثة للتوفيق بين رغبتها في تعزيز نفوذها
بسوريا من جهة ،واضطرارها إلى عدم إقامة اتصال رسمي مع نظام األسد من جهة ثانية.
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ولتحقيق عملية التوازن المعقدة تلك ،تعمل السلطات الفرنسية من خالل أدواتها “الناعمة” المتمثلة
في :الجمعيات الخيرية ،وترميم اآلثار ،و”دعم مسيحيي الشرق” ،معتمدة في ذلك على شراكتها مع
دولــة اإلمــارات ،عبر مؤسسة “التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق الصراع” ،وتقوم من خاللها
بتمويل مشروعين في مناطق سيطرة النظام ،هما :ترميم “قلعة الحصن” ،وهي قلعة تعود إلى
الحقبة الصليبية تضررت أثناء سنوات الحرب ،وترميم كنيسة “القديس سمعان العمودي” بالقرب من
حلب.
وكانت دراســة نشرها موقع “ميدل إيست أون اليــن” قد ألقت الضوء على رغبة باريس في تعزيز
نفوذها بالعراق وسوريا ،مؤكدة أن الفرنسيين يعتقدون أنه بعد عقود من الحرب ،فإن العراق مستعد
الستقبالهم وتوفير قاعدة لهم لبناء جسور سياسية واقتصادية مع دول المنطقة.
وكشف مسؤولون فرنسيون عن تنامي اعتماد ماكرون على أجهزته األمنية ،وعلى رأسها جهاز
االستخبارات العسكرية الفرنسية ( ،)DRMوخاصة في العراق حيث يعمل السفير الفرنسي في بغداد،
إيريك شوفيليه (والذي كان يشغل منصب مدير مركز “الدعم واألزمات” ( )CDCالتابع لوزارة الخارجية،
وله اهتمام شخصي ومباشر باألوضاع في سوريا ،حيث عمل كسفير لبالده في سوريا (،)2014-2009
وأقام بدمشق حتى عام  ،2012ثم انتقل إلى باريس بعد إغالق السفارة هناك) ،حيث يعمل على تنفيذ
خطة طموحة تتضمن :إنشاء قنوات حوار مفتوحة مع مختلف الجهات اإلقليمية الفاعلة ،واإلشراف على
التواجد العسكري الفرنسي في المنطقة من خالل قيادة عملية الشمال الفرنسية لمحاربة “داعش”،
وتعزيز عالقات فرنسا مع “مجلس سوريا الديمقراطي” (مسد) ،الذي يقيم “مركز األزمات والدعم” التابع
لوزارة الخارجية عالقات حيوية ومباشرة معه.
واعتبرت صحيفة “ نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية ،أن فرنسا تحاول الدفاع عن “حق تاريخي” بالنفوذ
في سوريا من خالل تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية ،والقيام بدور الوسيط لمعالجة االنقسام
الكردي ،ومحاولة الوساطة بين “قسد” و”المجلس الوطني الكردي” ،وغيرها من المكونات الكردية في
سوريا.
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علي شمخاني يعزز نفوذه في طهران
رأى تقرير أمني غربي ( 15يوليو) أن زيارة رئيس المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني ،علي شمخاني،
العاصمة األرمينية ،يريفان ( 7-8يوليو) ،تعتبر مؤشرًا على تعزيز نفوذه اإلقليمي ،حيث ناقش سبل
تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره األرمني ،أرمين غريغوريان.
وبذلك يستمر شمخاني في زيادة نفوذه في القضايا اإلقليمية الحساسة مع بقائه الشخصية األمنية
األولــى في طهران ،وذلك عقب إقالة رئيس جهاز استخبارات “باسدران” حسين طيب ،بضغوط من
شمخاني نفسه.
ووفقًا للتقرير فإن شمخاني يتولى عددًا من المهام الخارجية الحساسة ،وعلى رأسها ملف المصالحة
مع القاهرة ،بوساطة من مسقط وبيروت ،حيث وصل الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي ،إلى
مسقط في  27يونيو لعقد اجتماع غير مسبوق مع السلطان هيثم بن طــارق ،وناقش معه سبل
تحقيق “الدفء المحتمل” في العالقات مع إيران ،مؤكدًا أن رئيس مكتب السلطان ،محمد النعماني،
الذي يقوم بدور الوسيط بين طهران والقاهرة ،قد استبق زيارة السيسي باتصال مع شمخاني وطلب
منه إرسال وفد إلى ُعمان ،والذي وصل بالفعل في  27يونيو ،حيث التقى مع رئيس المخابرات العامة
المصرية ،عباس كامل ،وتمت مناقشة العديد من الملفات اإلقليمية.
وكان تقرير أمني سابق قد تحدث عن“ :ازدحــام” جدول مواعيد األمين العام للمجلس األعلى لألمن
القومي اإليراني ،علي شمخاني ،بلقاءات تتناول تحسين العالقة مع دول الجوار ،حيث تم إيفاده إلى
بغداد إلجراء جولة خامسة من المفاوضات بين طهران والرياضُ ،
وك ّلف باإلشراف على ملف المفاوضات
النووية بفيينا ،وبإجراء مباحثات مع دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبالتفاوض مع المسؤولين بطالبان
حول “ترتيبات الوضع الجديد” في أفغانستان.
ويجوب شمخاني دول المنطقة ،والعالم ،ضمن حملة تهدف إلى تقوية موقف إيران الدولي ،حيث نجح
في إبرام اتفاق أمني في طشقند ،وأجرى محادثات مع رئيس المخابرات العامة السعودية خالد بن علي
عمان ،ويعمل على تنسيق األوضاع األمنية مع نيودلهي عقب االنسحاب األمريكي من
الحميدان ،في ّ
أفغانستان.
ومهدت تلك المهام له تولي إدارة المفاوضات النووية اإليرانية ،وذلك في أعقاب سحب الصالحيات من
وزير الخارجية ،القوي آنذاك ،جواد ظريف ،حيث صدر له مؤخرًا تصريح مثير للجدل تحدث فيه عن عدم
إحراز تقدم في مفاوضات فيينا ،كما دأب على نشر تصريحات رسمية ،بالفارسية واإلنجليزية ،وحتى
العبرية ،عبر حسابه على تويتر.
ونظرًا لدوره السابق في ثورة عام 1979؛ فقد تمت مكافأة شمخاني بتعيينه في مناصب أمنية عليا،
حيث شغل منصب وزيــر الدفاع في عهد الرئيس خاتمي ،وكسب ثقة خامنئي ،الــذي عينه رئيسًا
للمجلس األعلى لألمن القومي ( ،)2013وكلفه بمهام صياغة السياسات األمنية والدفاعية ،وبتنسيق
أعمال مختلف أجهزة االستخبارات اإليرانية فيما يتعلق بالتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية ،فيما
يرى مسؤولون باالستخبارات المركزية األمريكية ( )CIAأن علي شمخاني“ :يتمتع بميزات تؤهله ليكون
همزة الوصل مع واشنطن”.
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وباإلضافة إلى صعوده السريع في قطاع األمن ،يتمتع شمخاني (الذي ينحدر من أصول عربية) بموقع
متميز في إيران باعتباره الشخص المفضل لدى المرشد األعلى ،ولدى الحرس الثوري اإليراني في إدارة
ملفات التفاوض مع الجيران العرب ،خاصة وأنه المسؤول اإليراني الوحيد الذي منحته الرياض وسام
الملك عبد العزيز ( )2002تقديرًا لوساطات بذلها في السابق ،باإلضافة إلى إقامته عدة سنوات برفقة،
عائلته في لوس أنجلوس ،ما ساعده على فهم الثقافة األمريكية وأكسبه تقديرًا لدى النخب اإليرانية.
جدير بالذكر أن نفوذ علي شمخاني قد تعزز عقب مقتل قائد فيلق القدس ،قاسم سليماني (يناير
 ،)2020خاصة وأن خلف سليماني ،حسين سالمي ،لم يتمكن من ملء الفراغ الذي خلفه سابقه ،ما
أتاح لشمخاني تولي ملفات محورية في العراق وسوريا ،باعتباره رئيس “مجلس األمن القومي”.
ووفقًا للتقرير؛ فــإن شمخاني ،الــذي يــزداد نفوذه الخارجي ،يواجه مهمة عصيبة في التوفيق بين
المسؤوليات الجديدة التي توالها للتعبير عن االنفتاح اإليراني ،وبين تشديد الحرس الثوري اإليراني
قبضته في الداخل نتيجة التدهور االقتصادي الذي تشهده البالد.
ويبدو أن الصورة الدبلوماسية “المشرقة” لشمخاني تتعرض للتشويه نتيجة ارتباط عائلته بالفساد،
وخاصة منهم زوج ابنته زينب؛ حسن مير محمد علي ،باإلضافة إلى ولديه :حسين وحسن شمخاني،
ففي شهر فبراير الماضي ،تم تسريب وثائق تشير إلى تــورط صهره في تلفيق وثائق لبناء مجمع
فخم ،وقيامه بتسجيل عدد من العقارات باسم حفيد شمخاني البالغ من العمر ثالث سنوات ،ما دفع
بالمسؤولين في جهاز “باسدران” الستدعائه ومطالبته بتبرير موقفه.
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معارك االستخبارات تحتدم بين موسكو وخصومها
تحدث تقرير أمني ( 15يوليو) عن تنامي نفوذ رئيس االستخبارات الدفاعية التابعة لالستخبارات
العسكرية األوكراني ،كيريلو بودانوف ( 36عامًا) ،والذي بات يشكل رأس الحربة في معركة “الشائعات
المضادة” التي تشنها كييف ضد موسكو.
ويعمل بودانوف على “تضخيم ونشر” المعلومات المثيرة ضد موسكو ،ومنها الشائعات التي تحدثت
عن :قيام بعض “مواطني القوقاز” بمحاولة اغتيال فاشلة لفالديمير بوتين ،وعن معاناة بوتين من “عدة
أمراض خطيرة” ،وقيام مسؤولين في الكرملين بمحاولة لإلطاحة ببوتين.
وبذلك يكون بودانوف (وهو لواء حاصل على رتبة من معهد القوات البرية في أوديسا عام )2007
قد تخلى عن األدوار التقليدية التي يمارسها مسؤولو المخابرات العسكرية ،وقيامه بأدوار أخرى برز
فيها عدد من المسؤولين األوكرانيين ،وعلى رأسهم المتحدث باسم المكتب الرئاسي ،أليكسي
أريستوفيتش ،وتتمثل في نشر الشائعات في األوساط األمنية واإلعالمية الدولية لصالح كييف.
وبعد نجاته من محاولة اغتيال (بسيارة مفخخة) ،وتعيينه رئيسًا لجهاز االستخبارات العسكرية
(أغسطس )2020؛ عكف بودانوف على تنفيذ إستراتيجية غير تقليدية تتمثل في “محاربة اإلشاعات
والحروب الهجينة واستعادة األراضي المحتلة”.
علمًا بأن الجهاز ينشط في موسكو ،ويقوم بتعزيز أذرعــه في روسيا البيضاء ،تكليف من الرئاسة
األوكرانية التي ترغب في الحصول على معلومات حول التهديدات التي تمثلها الجارة الشمالية ،كما
يعمل محللو الجهاز على :تحديد مواقع الجيش الروسي ،وتقدير موعد انتهاء الحرب ،وكانت أحدث
فرضياتهم تقول أن النهاية ستكون في الربع األول من عام  ،2023بعد التباطؤ المتوقع في نهاية
عام .2022
وفي  18يوليو؛ أعلن الرئيس األوكراني ،فولوديمير زيلينسكي ،تعيين رؤساء مؤقتين لوكالة المخابرات
ومكتب المدعي العام في البالد ،في حين تم تعليق القيادة الحالية لحين التحقيق في اإلدارتين ،كما
أقال المدعية العامة ورئيس جهاز األمن في البالد بسبب شكوك بوجود حاالت “خيانة” عدة ارتكبها
مسؤولون أوكرانيون لصالح الروس .وأشار إلى أن السلطات األوكرانية تحقق في أكثر من  650حالة
خيانة مشتبه بها ،ارتكبها مسؤولون محليون ،بينها ستون حالة في المناطق التي تحتلها القوات
الروسية.
في هذه األثناء؛ تعمل روسيا على تعزيز قوتها الناعمة من خالل “الوكالة الفيدرالية لشؤوون كومنولث
الــدول المستقلة” ،والتي يديرها يفغيني بريماكوف (الصغير) ،حفيد أول رئيس لجهاز المخابرات
الخارجية السوفياتية ،حيث تمت زيادة مخصصاتها السنوية بمقدار ثالثة أضعاف نظرًا لتنامي أهميتها
خالل الحرب الروسية في أوكرانيا.
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وتشرف وزارة الخارجية على الوكالة ،التي تمتلك  92فرعًا في مختلف أرجــاء العالم ،ويعمل فيها
طاقم مكون من  548شخصًا ،يخضعون للمكتب الرئيسي بموسكو ،والذي يتولى مهمة تنسيق
المساعدات اإلنسانية المرسلة إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي جنوب شرق أوكرانيا،
ويسهم في تعزيز سردية الكرملين فيما يتعلق بأوكرانيا ،وخاصة في “دونباس” حيث نشرت الوكالة
معلومات حول “التأييد الشعبي” للعملية الروسية في أوروبا ،وأصدرت كتيبًا بعنوان“ :الحرب األهلية
في أوكرانيا  ،”2022-2014مترجمًا إلى  14لغة ،يعرض وجهة نظر الكرملين ،كما تدير موقعًا على
شبكة اإلنترنت ُيدعى“ :جرائم الحرب في كييف” ،والذي يسعى إلى مواجهة المواقع المؤيدة لكييف.
وتندلع معركة مختلفة من نوعها في أروقة الفاتيكان ،حيث يسير البابا فرانسيس على حبل دبلوماسي
مشدود ،إذ إنه أدان تصرفات روسيا في أوكرانيا ،لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن األوكرانيين والغرب
ربما “تسببوا أو لم يمنعوا” اندالع الحرب.
ووفقًا لتقرير أمني ( 27يونيو) فإن الروسي ،ليونيد سيفاستيانوف ،هو أحد المؤثرين في السياسة
البابوية ،وتربطه عالقة وثيقة بالبابا ،باعتباره زعيم “االتحاد العالمي لطائفة للمؤمنين القدامى” ،وهي
الطائفة المنشقة عن الكنيسة األرثوذكسية ،ويقال بأن زوجته ،المغنية سفيتالنا كاسيان ،هي المغنية
المفضلة لدى “الحبر األعظم”.
وكان سيفاستيانوف ،قد قام بدور بارز لصالح السياسة الروسية في سوريا ،من خالل حملة “رفع الحصار
عن المسيحيين المحاصرين” ،وال يزال يتنقل بين روما وموسكو ،ويتمتع بعالقات وطيدة مع شخصيات
مؤثرة في النخبة الروسية ،ومع مسؤولين في الوزارات والدوائر اإلعالمية ،ويعمل على حشد شبكه
معارفه داخل أروقة الرئاسة الروسية ،مستفيدًا من عمله السابق في مجال شركات الضغط وتقديم
االستشارات.
وكان سيفاستيانوف قد شارك في إدارة شركة “ستراتينفسترو” االستشارية ( )2014-2004إلى جانب
رجل األعمال الفرنسي ،إيمانويل غوت ،ما ساعده على تحقيق نفوذ قوي في إيطاليا وإيران ،كما عمل
على إبرام عقود في قطاعات اإلعالم واالتصاالت بين أوروبا وروسيا ،واستمر بالعمل في ذات القطاع
عقب ترك الشركة عام  ،2014حيث أسس شركة “غوت-سيفاستيانوف” ،التي عملت في قطاع الطاقة
النووية المدنية ،كما عمل كوكيل لشركة “روزأتوم” ،باإلضافة إلى عمله في قطاع النقل الجوي ،حيث
خدم الدبلوماسية الروسية في عدة مناسبات ،وخاصة في الصومال.
ورأى التقرير أن شريك سيفاستيانوف؛ الفرنسي غوت ،هو الذي دفعه إلنشاء “االتحاد العالمي للمؤمنين
القدامى” عام  ،2019بهدف إنشاء إطار رسمي لعمله في القطاع الديني وتعزيز نفوذه في الفاتيكان،
ما أتاح له إحداث اختراق لصالح موسكو.
أما في بريطانيا؛ فقد قررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني ،األسبوع الماضي ،نشر
أدلة حول بعض األشخاص المرتبطين بشركة “فاغنر” الروسية ،بهدف تسليط الضوء على مصالح
بعض الشركات واألفراد مع “فاغنر” ،وذلك ضمن التحقيق الذي تعمل عليه بعنوان“ :مجموعة فاغنر
وامتداداتها :شركات عسكرية خاصة بالوكالة”.
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وقدم عدد من المستشارين األمنيين ،وعلى رأسهم مارك جالوتي ،مؤسس ورئيس شركة “ماياك
إنتلجنس” األمنية ،والمستشار المستقل دارين وايت ،إفاداتهم للجنة ،باإلضافة إلى؛ جيمي ويليامسون،
المدير التنفيذي لجمعية “مدونة قواعد السلوك الدولية” ،والمحامية جاسمين بونيلو من شركة
“برويليوم” للمحاماة ،واللذين طالبا بالتمييز بين أنشطة الشركة الروسية المتهمة بالفظائع في عدة
مناطق في العالم ،وكيف تتصرف شركات األمن الخاصة المسلحة في مناطق النزاع.
وفي رومانيا؛ يعمل مدير جهاز المخابرات الخارجية الروماني ( ،)SIAغابرييل فالسي ( 52عامًا) على
توسيع نطاق عمله الخارجي على خلفية الحرب األوكرانية ،حيث جعل روسيا على رأس أولوياته في جمع
وتحليل المعلومات االستخبارية ،واعتبارها المهدد الرئيس ألمن بوخارست ومصالحها.
ونظرًا لعمل “فالسي” ضمن المؤسسات األمنية لحلف الناتو ،وتمثيل بالده في الجمعية البرلمانية
للتحالف بين عامي  2012و ،2017فإنه يرغب في تعزيز مكانة رومانيا بالحلف األطلسي ،وفي إبرام
عقود عسكرية ،وهو قطاع يعمل فيه مسؤولو المخابرات الرومانية السابقون اآلن كوكالء لهذه العقود.
ويشكل اهتمام الواليات المتحدة األمريكية باستقطاب النخب العسكرية واألمنية الرومانية مخاوف
لدى أجهزة االستخبارات الرومانية التي تعرضت لهجمات إلكترونية من قبل مجموعة “كيلنت” الروسية،
وذلك بالتزامن مع انخراط روسيا ورومانيا في عمليات اعتقال وطرد متبادلة لعمالء دبلوماسيين تورطوا
في أنشطة استخباراتية.
ومنذ انضمام رومانيا لالتحاد األوروبي ( ،)2001وحلف شمال األطلسي ( ،)2004يبذل جهاز المخابرات
الخارجية الرومانية ووكــاالت االستخبارات الرومانية األخــرى جهودًا كبيرة لتعميق التعاون األمني مع
واشنطن وبروكسل ،عبر المساهمة في عمليات مكافحة “اإلرهاب” ،والمشاركة في العمليات العسكرية
بالعراق وأفغانستان ،واستضافة سجون سرية لوكالة االستخبارات المركزية ( )CIAبرومانيا ،وال تزال هذه
األجهزة تحتفظ بشبكة عالقات (منذ حقبة الديكتاتور تشاوشسكو) مع دول شمال إفريقيا ،والشرق
األوسط ،كما أنها تعمل مع النظام السوري رغم الحرب التي مضى عليها عقد من الزمن .

www.strategy-watch.com

16

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  25 - 99يوليو 2022

تطورات عسكرية

االستخبارات اللبنانية تنخرط في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود
أشار تقرير أمني غربي ( 20يونيو  )2022إلى توجه رئيس االستخبارات العسكرية اللبنانية ،طوني
قهوجي لتركيز جهوده على مكافحة تهريب المخدرات القادمة عبر الحدود مع سوريا.
وتعمل االستخبارات العسكرية بصورة وثيقة مع القوات المسلحة اللبنانية ،والتي قام رئيس أركانها
جوزيف عون بزيارة شخصية إلى المناطق الحدودية لمتابعة مهام قواته في مكافحة أعمال التهريب
عبر مدينة القصير ،والتي يقوم بها المدعو علي زعيتر بالتعاون مع الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر
األسد.
ووفقًا للتقرير فإن االستخبارات العسكرية اللبنانية تقاوم ضغوطًا كبيرة من “حزب اهلل” لمنع تلك
الجهود ،وتعمل على إعادة تشكيل قواتها في المنطقة بهدف تمكينها من القيام بأعمالها على
شاكلة الجهود التي تبذلها “دائرة المخابرات العامة” األردنية ،والتي وضعت مكافحة تهريب المخدرات
على رأس أولوياتها في ظل تصاعد عمليات تهريب الكبتاغون من سوريا.
وكان الملك عبد اهلل الثاني ،قد ك ّلف مدير دائرة المخابرات العامة ،أحمد حسني ،بتجنيد عمالء في
صفوف المرتبطين بتجارة المخدرات داخل األراضي السورية ،وتوظيف خبرة ضباط المخابرات األردنية
بالمواقع والتضاريس جنوب سوريا للتغلغل بين قبائل المنطقة ،حيث تدير الفرقة الرابعة ،بقيادة
ماهر األسد ،الجزء األكبر من عمليات تهريب المخدرات ،والتي يخرج معظمها من سوريا عن طريق البحر
عبر ميناء الالذقية ،فيما يتم تهريب الجزء الباقي منه برًا عن طريق نقله من المعامل اإلنتاجية الواقعة
جنوبي دمشق إلى المملكة األردنية ،التي تكافح لوقف تدفق المخدرات إليها.
وتزامنت تلك التطورات مع إعالن السلطات الكويتية ( 24يونيو) ضبط كمية كبيرة من المخدرات ،كانت
بحوزة أحد السوريين المقيمين فيها ،حيث اعتقل جهاز “البحث والتحري” في اإلدارة العامة للجمارك،
وافدًا سوري الجنسية ،بعد أن تقدم إلى الشحن الجوي في مطار الكويت ،الستالم بضاعته ،والتي ُعثر
بها على أكثر من  4ماليين حبة كبتاغون ،بقيمة  10ماليين دينار كويتي ( 32مليون دوالر أمريكي).
وكانت السلطات الكويتية قد أحبطت ( 5يونيو) محاولة سابقة لتهريب  7ماليين حبة مخدرة ،أخفيت
بين أكياس بهارات وصلت من باكستان ،بعدما انطلقت من سوريا ،وتقدر قيمتها بنحو  11مليون
دينار ،حيث وزعت الكمية الكبيرة على بعض دول الخليج ،وكان نصيب الكويت منها نحو  7ماليين
حبة ،وصلت ضمن  3حاويات تحتوي على مواد غذائية إلى ميناء “الشويخ”.
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الواليات المتحدة تنوي زيادة دعم حلفائها في سوريا
ذكر موقع “أنتي وار” الدفاعي ( 14يوليو  )2022أن القوات األمريكية تعتزم تدريب نحو  3,500مقاتل
كردي يتبعون لقوات سوريا الديمقراطية عام .2023
ووفقًا للموقع فإن الواليات المتحدة أعادت تقييم عمليات التدريب والدعم التي كانت تقدمها لمختلف
الفصائل في الشمال السوري ،وقررت حصر دعمها في الشمال السوري على ميلشيا “قسد” باعتبار
عدم موثوقية الفصائل األخــرى ،وقيام بعض عناصرها باالنشقاق لصالح تنظيمات متطرفة ،وأخذ
معدات وأسلحة أمريكية معهم.
وللمضي في هذه السياسة المثيرة للجدل؛ تغض الواليات المتحدة طرفها عن االنتهاكات التي تقوم
بها ميلشيا “قسد” بما في ذلك تجنيد األطفال في صفوف قواتها ،حيث أصبحت -وفقًا للموقع“ :أكبر
مجند لألطفال في المنطقة”.
وعلى الصعيد نفسه؛ أظهرت وثيقة مسربة لوزارة الدفاع األمريكية أن عدد السوريين الحاصلين على
رواتب من الحكومة األمريكية في مجابهة تنظيم “داعش” ،ضمن برنامج “التدريب والتسليح لمكافحة
تنظيم “الدولة اإلسالمية” بلغ  16ألفًا.
وتنوي وزارة الدفاع زيــادة هذا العدد في العام المقبل ( )2023إلى  19,500للتركيز على حماية
السجون عقب عملية سجن “الصناعة” (يناير  )2022الذي تمت مهاجمته من قبل تنظيم “داعش”
بحي غويران في الحسكة.
وكانت الحكومة األمريكية قد خصصت مبلغ  35مليون دوالر أمريكي لتدريب وتسليح هؤالء ،باإلضافة
إلى دفع  120مليون دوالر إضافية مخصصة كرواتب ودعم لوجستي ،إلى جانب إصالح البنى التحتية
والصيانة ،ليصل إجمالي اإلنفاق على البرنامج كام ً
ال إلى نحو  155مليون دوالر .وتنوي زيادة المبلغ إلى
 184مليون دوالر عام  ،2023يتم تخصيص معظمها لكل من“ :مغاوير الثورة” بقاعدة “التنف” ،و”قوات
سوريا الديمقراطية” شمال شرقي البالد.
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واشنطن قلقة من التصعيد الروسي ضد قواتها
حذر مسؤولون أمريكيون من أن “التصعيد الروسي” في سوريا ،يهدد بحدوث صراع مباشر مع الواليات
المتحدة ،وذلك بعد أن نفذت القوات الروسية سلسلة عمليات ضد التحالف الذي تقوده واشنطن في
سوريا خالل شهر يونيو الماضي.
وأثــارت تلك العمليات قلق واشنطن من أن يؤدي أي سوء تقدير إلى نشوب صراع غير مقصود بين
القوات األمريكية والروسية ،خاصة بعد استهداف مقاتالت روسية من طراز ( )Su-35و( )Su-24قاعدة
“التنف” ( 18يونيو) ،التي تُجري فيها القوات األمريكية مهام تدريب وإرشاد مقاتلين محليين.
وعلى الرغم من عدم وقوع أية خسائر في صفوف القوات األمريكية بذلك الهجوم؛ إال أن مسؤوالً عسكريًا
أمريكيًا أبدى قلقه من “زيادة كبيرة في االستفزازات هذا الشهر” ،خاصة بعد تحليق مقاتلتين روسيتين
من طراز ( )Su-34فوق موقع كانت القوات األمريكية تشن فيه غارة شمال شرقي البالد ،للقبض على
أحد عناصر تنظيم “داعش”.
وفي تعليقه على ذلك الحدث؛ أكد قائد القيادة المركزية األمريكية في المنطقة ،الجنرال إريك كوريال،
أن الواليات المتحدة تسعى لتحاشي نشوب صراع بينها وبين روسيا في سوريا ،وأضاف“ :نسعى لتجنب
حدوث أي سوء تقدير أو تصرفات قد تؤدي لنشوب صراع ال طائل منه ،هذا هدفنا .لكن سلوكيات روسيا
مؤخرًا أصبحت استفزازية وتصعيدية”.
وأكد تقرير أمني ( 4يوليو  )2022أن نقل الجنرال الروسي ،ألكسندر سايكو ،من موقعه في أوكرانيا
إلى سوريا قد أثار حفيظة قائد ( ،)CENTCOMالجنرال كوريال ،الذي قام بزيارة لقاعدة “التنف” ،ونُقل
عنه القول“ :ال نردي بعد إن كان الضابط الروسي هو مجرد كلب تم فك رباطه إلعادة تثبيت وضعه هنا”.
وجاء ذلك التصريح عقب تقارير وردت إلى البنتاغون ،تفيد بتعزيز التعاون العسكري الروسي-اإليراني
في سوريا ،حيث تزامن التصعيد الروسي مع تنفيذ الحرس الثوري اإليراني نحو  59عملية استفزازية
ضد سفن حربية أمريكية في الخليج العربي خالل األسابيع الماضية ،وتعتقد قيادة ()CENTCOM
بوجود رابط بين التصعيد الروسي واإليراني.
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The red lights are flashing at al-Hol

األضواء الحمراء تومض في الهول
2022  يوليو12
)IEM( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/red-lights-are-flashing-al-hol

Why the AANES is the best interim option for local communities in
northeastern Syria

العوامل التي تجعل اإلدارة الذاتية الخيار المرحلي األفضل للمجتمعات المحلية
2022  يوليو7
)IEM( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/why-aanes-best-interim-option-localcommunities-northeastern-syria
Erdoğan’s opportunism in the wake of the Russia-Ukraine war

«انتهازية» أردوغان في الحرب الروسية األوكرانية
2022  يوليو6
)IEM( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/erdogans-opportunism-wake-russiaukraine-war

How Iran sees Turkey’s plan for a new military operation in Syria

كيف تنظر إيران إلى الخطة التركية لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا
2022  يوليو1
)IEM( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/how-iran-sees-turkeys-plan-newmilitary-operation-syria

Civilian Casualties: Lessons from the Battle for Raqqa

 دروس من معركة الرقة:الخسائر المدنية
2022  يوليو1

RAND
https://www.rand.org/blog/rand-review/2202/07/civilian-casualtieslessons-from-the-battle-for-raqqa.html
Don’t Look Down: The Struggle Over Lebanon’s Airspace

 الصراع على األجواء اللبنانية:ال تنظر لألسفل
2022  يوليو7
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/dont-look-downstruggle-over-lebanons-airspace
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Why Is It So Difficult to Get Off a Terrorist List?

لماذا يصعب النزول من قائمة اإلرهاب؟
2022  يوليو3
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/why-it-so-difficultget-terrorist-list

What Biden Faces with Erdogan at the NATO Summit

ما الذي يواجهه بايدن مع أردوغان في قمة الناتو
2022  يونيو28
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/what-biden-faceserdogan-nato-summit
Improvise, Adapt, Overcome: A Leadership Trait Analysis of Bashar AlAssad

 تحليل السمات القيادية لبشار األسد:االرتجال والتكيف والتغلب
2022  يوليو12
 انترناشينول-اي

https://www.e-ir.info/2202/07/12/improvise-adapt-overcome-aleadership-trait-analysis-of-bashar-al-assad/
The Politics of Lebanon’s Gas Deal with Egypt and Syria

سياسة صفقة غاز لبنان مع مصر وسوريا
2022  يونيو23
)SISC( مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

https://www.csis.org/analysis/politics-lebanons-gas-deal-egypt-andsyria

Cross-Border Aid for Syria Appears Finished

انتهاء المساعدة عبر الحدود لسوريا
2022  يوليو10
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/feature/secret-story-how-america-almostforged-israel-syria-peace-203002
Is Turkey on the Brink of a New Syrian Military Operation?

هل تركيا على شفا عملية عسكرية سورية جديدة؟
2022  يوليو6
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/turkey-brink-new-syrian-militaryoperation-203382
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Ukraine Severs Relations With Syria After Donetsk, Luhansk Recognition

أوكرانيا تقطع العالقات مع سوريا بعد اعترافها بدونيتسك ولوهانسك
2022  يونيو30
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/ukraine-severs-relations-syriaafter-donetsk-luhansk-recognition-203330

Is the War in Ukraine Changing Israel’s Security Calculus?

هل تغير الحرب في أوكرانيا حسابات أمن إسرائيل؟
2022  يونيو27
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/feature/war-ukraine-changingisrael%E2%80%99s-security-calculus-203213

Distracted Putin Is About to Tumble Into a New Bloodbath, Officials
Warn

مسؤولون يحذرون من أن بوتين المشتت على وشك ارتكاب حمام دم جديد
2022  يونيو23
ديلي بيست

https://www.thedailybeast.com/a-distracted-vladimir-putin-is-about-totumble-into-a-new-crisis-in-syria-officials-warn
Energy company touts oil-for-food scheme as Syrian aid route tightens

شركة الطاقة تروج لخطة النفط مقابل الغذاء مع تشديد طريق المساعدات السورية
2022  يوليو11
المونيتور
https://www.al-monitor.com/originals/2202/07/energy-company-toutsoil-food-scheme-syrian-aid-route-tightens

Why are Turkey’s allies fighting each other in Syria?

لماذا يقاتل حلفاء تركيا بعضهم البعض في سوريا؟
2022  يونيو23
المونيتور

https://www.al-monitor.com/originals/2202/06/why-are-turkeys-alliesfighting-each-other-syria

Syrian armed groups clash outside Aleppo

اشتباكات بين مجموعات مسلحة سورية خارج حلب
2022  يونيو29
المونيتور

https://www.al-monitor.com/originals/2202/06/syrian-armed-groupsclash-outside-aleppo
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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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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

