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المخابرات العامة: تحديات وتحوالت

مّثل انتشار الحرس الثوري اإليراني في الجنوب السوري خطرًا كبيرًا على المملكة األردنية الهاشمية، 
11 منظومة  التي بادرت إلى تعزيز حدودها الشمالية بمدافع متطورة، وبدبابات )Leopard(، وبنحو 
رادار وتعقب من طراز )Thales Flycatcher(، باإلضافة إلى مد سياج إلكتروني ُمكهرب على طول 
الحدود مع سوريا، يتمتع بتقنيات مراقبة بصرية وإلكترونية بمجسات يبلغ ارتفاعها نحو 3,8 م، وبطول 

375 كم.

المناطق  تلك  لتأمين  الدولي  التحالف  قوات  من  كاٍف  عدد  وجود  عدم  نتيجة  التعزيزات  تلك  وجــاءت 
المشتعلة، خاصة وأن منطقة الجوالن قد شهدت مواجهات بين طهران وتل أبيب، وسط صمت أمريكي 

ودور روسي مثير للجدل.

وبدت مخاوف عّمان في مكانها، عندما قامت مجموعة من تنظيم “داعش” بشن هجوم على قاعدة 
الخاصة  القوات  من  ضباط  ثالث  مقتل   إلى  أدى  ما   ،)2016 نوفمبر   4( بــاألردن  الجوية  فيصل”  “األمير 

األمريكية.

الفرقة  التنظيم وبين ضباط من  2017( عن وقوع اشتباك بين عناصر  يناير   11( تقرير غربي  وتحدث 
الخامسة من القوات الخاصة التي تحرس سجن “الجفر” )يقع على بعد 288 كم جنوب عّمان(، والذي 
المركزية  االستخبارات  وكالة  قبل  من  ويــدار  الجديد”،  “غوانتنامو  أو  “غوانتنامو2”  اسم  عليه  ُيطلق 

األمريكية بالتنسيق مع االستخبارات األردنية.

وعززت تلك العملية مخاوف الملك عبداهلل من أن األجهزة األمنية األردنية الثالثة ليست بمستوى الكفاءة 
من  تتمكن  لم  وأنها  خاصة  اإلقليمي،  المستوى  على  “داعــش”  شبكات  امتداد  مخاطر  مع  للتعامل 
استشراف الهجوم المروع في الكرك، كما أنها أخفقت في منع تنظيم “داعش” من تهريب العناصر 
في  وبمساعدتهم  الكرك،  إلى  وصولهم  بتسهيل  محلية  عناصر  قامت  حيث  العراق،  من  واألسلحة 

إنشاء مركز لهم )آنذاك( في بلدة “القرانة” على بعد 30 كم عن مدينة الكرك.

اللواء  بينهم  2017(؛  )يناير  العسكريين  المتقاعدين  من  عدد  اعتقال  عن  نفسه  التقرير  وتحدث 
المتقاعد من جهاز المخابرات العامة، محمد العتوم، والعميد المتقاعد عمر العسوفي، إثر مطالبتهم 

بإصالح أجهزة الدولة، وتوجيه نداءات للملك بالتدخل “لحل إشكاالت الوطن االقتصادية”.

وأثارت تلك التطورات قلق اإلدارة األمريكية من تراجع أداء المؤسسات األمنية األردنية في ظل التوتر بين 
الذي يؤّثر سلبًا على  األمر  الفريق أول فيصل الشوبكي، والعديد من ضباطه،  الجهاز األسبق،  رئيس 
المعونة األمريكية السنوية التي تدفعها اإلدارة األمريكية بقيمة 450 مليون دوالر للجهاز األهم واألكثر 

حيوية لها في المنطقة. 
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وكانت السلطات األردنية قد طالبت بزيادة تلك المخصصات لمواجهة تنامي مخاطر تنظيمي “داعش” 
األمن  أجهزة  إصالح شامل في  بإجراء عملية  بدت صارمة في مطالبتها  ترامب  إدارة  أن  إال  و”القاعدة”، 
األردنية وإعادة تأهيلها، معتبرة أن االقتصار على تغيير بعض الموظفين ال يعتبر إجراًء كافيًا لمعالجة 

تدهور أداء الجهاز.

عصام  اللواء  بتعيين  قرارًا   )2017 مارس   30( الملكي  الديوان  أصدر  المطالب؛  لتلك  استجابة  وفي 
الجندي رئيسًا لجهاز المخابرات العامة بدياًل عن فيصل الشوبكي الذي قدم استقالته إثر انتقاد أدائه 
الشرطة  )كلية  تخرجه من جامعة مؤتة  األمن عقب  بجهاز  التحلق  قد  الجندي  الجهاز. وكان  إدارة  في 
الملكية سابقًا( عام 1985، وتقلد عددًا من المناصب القيادية في جهاز المخابرات العامة قبل إحالته 

الى التقاعد من قبل الشوبكي.

وجاء ذلك التعيين ضمن مشروع إصالح شامل لالستخبارات األردنية، حيث شكل العاهل األردني لجنة 
قامت بالتعاقد مع خبراء من االستخبارات البريطانية واألمريكية إلعادة تشكيل أجهزة األمن.

بين  والتنسيق  ــاب،  اإلرهـ بمحاربة  مطالبته  للجندي،  الملك  وجهه  الــذي  التكليف،  خطاب  وتضمن 
وتطوير  قدراتها  رفع  في  واالستثمار  األمنية  األجهزة  إمكانات  وتحديث  “تعزيز  و:  األمنية،  المؤسسات 
هيكلتها، من أجل ضمان أعلى درجات الكفاءة واالحتراف، وبما يتالءم مع المستجدات وحجم المخاطر 
االستراتيجية، وكذلك مواكبة المتغيرات المتواصلة حتى تستمر الدائرة، وكما عهدناها دائما، بالعمل 

بمنتهى التميز واالقتدار”.

المخابرات  دائرة  لمنتسبي  الوظيفي”  السلوك  قواعد  “مدونة  إصدار  إلى  الجندي  بادر  ذلك؛  ولتحقيق 
العامة )يوليو 2017(، والتي تضمنت جملة من القواعد التي تحكم عمل الجهاز ومنتسبيه، بما في 
ذلك: “منع استغالل الوظيفة العامة لخدمة أي أغراض أو أهداف أو مصالح جهوية أو شخصية وااللتزام 
بمبادئ المهنية والمسؤولية والمساءلة بعيدًا عن أي شكل من أشكال المحاباة والتمييز”. وتم إلزام 
ثابتة تضع مخالفيها تحت طائلة  تعليمات  واعتبارها  بالتوقيع عليها  العامة  المخابرات  جميع مرتبات 

المتابعة والمساءلة القانونية.

إلى  الملك عبد اهلل  المترهل، حيث اضطر  األمني  القطاع  بإصالح  لم تكن كفيلة  اإلجــراءات  تلك  لكن 
تنفيذ “ثورة بيضاء” في غرة شهر مايو 2019، تضمنت؛ إحالة اللواء عدنان الجندي للتقاعد، وتعيين 
اللواء أحمد حسني حاتوقاي مديرًا للجهاز، في ظل تنامي األزمة االقتصادية واالحتقان الشعبي جراء 

تدهور الظروف المعيشية.

مسؤولية صعبة في ظروف حرجة 

عقب تعيينه مديرًا للمخابرات العامة؛ أرسل الملك عبد اهلل خطابًا إلى اللواء أحمد حسني تحدث فيه 
علنًا )وألول مرة( عن تجاوزات في دائرة المخابرات، قائاًل: “رغم أن مسيرة دائرة المخابرات العامة، فرسان 
الحق، كانت دومًا مسيرة مشرقة ومشرفة، إال أنها ال تخلو -شأنها في ذلك أي مؤسسة أو إدارة حكومية 
أخرى- من بعض التجاوزات لدى قلة قليلة حادت عن طريق الخدمة المخلصة للوطن وقدمت المصالح 

الخاصة على الصالح العام، األمر الذي تطلب حينها التعامل الفوري معه وتصويبه”.
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وأضاف: “إن مثل هذه التصرفات الفردية والسلوك المستغل لهذه القلة القليلة، التي تناست ونسيت 
أن السلطة والمناصب، وعلى كل المستويات، تصاحبها وتتالزم معها بالضرورة المسؤولية والمساءلة، 
ال يحيد قيد  أن  ينبغي  أنهما تكليف وواجب خدمة وطني  السلطة والمنصب على  تتعامل مع  ولم 

أنملة عن اعتبارات تحقيق مصلحة الوطن والمواطن”.

وتزامن تعيين اللواء أحمد حسني مع إجراء تطهير شمل عددًا من المسؤولين األمنيين، على رأسهم 
اللواء فهد العموش )من بني حسن كبرى عشائر األردن( الذي كان ُيعّد الرجل الثاني في المخابرات، 
وإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد، في ظل تسريبات حول شكاوى حكومية ُنقلت للملك عن عرقلة 

ومناكفة بعض ضباط الجهاز للحكومة و”وضع العصي في دواليب عملها”.

احترافية، حيث شغل  به من سمعة  يتمتع  ما  نتيجة  أحمد حسني  اللواء  الملك عبداهلل  اختيار  وجاء 
برتبة  عّمان  العاصمة  مخابرات  مدير  ثم  العامة،  المخابرات  دائــرة  في  الخارجية  الشؤون  مدير  منصب 
عميد، ثم مساعدًا لمدير المخابرات لشؤون المناطق، بعد ترقيته إلى رتبة لواء، فضاًل عن انتمائه لعائلة 

حاتوقاي الشركسية المعروفة بوالئها المطلق للعرش الهاشمي.

ووفقًا لتقرير أمني )28 أكتوبر 2022(؛ فإن والده، حسني حاتوقاي، يعتبر من أبرز مؤسسي مديرية 
المخابرات العامة عام 1964، في حين يتمتع اللواء أحمد حسني بعالقة وثيقة مع علي بن الحسين، 
الذي تم تعيينه لرئاسة مجلس األمن القومي الجديد في شهر يناير الماضي، ونتيجة لذلك فقد أوكلت 

إليه أدوار مهمة في حماية مصالح العرش نتيجة عالقاته القوية مع المسؤولين في مؤسسة القضاء.

وباإلضافة إلى توليه مهمة التعاون مع عدد من أعرق أجهزة االستخبارات العالمية، ُكلف اللواء حسني 
بملفات دولية حساسة تتضمن مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

موقع  نشره  تقرير  عــزا  حيث  وأنــقــرة،  أبوظبي  بين  للتقريب  بذلها  التي  الوساطة  في  دوره  بــرز  كما 
“إنتلجنس أون الين” )1 سبتمبر 2021( اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع مستشار األمن 
القومي اإلماراتي طحنون بن زايد آل نهيان في أنقرة )18 أغسطس( إلى جهوٍد بذلها رئيس المخابرات 
األردنية، أحمد حسني، مع  العامة  المخابرات  بالتعاون مع رئيس  اللواء عباس كامل،  المصرية،  العامة 

نظيرهم التركي، حقان فيدان. 

غربي  أمني  مصدر  تحدث  حيث  حسني،  للواء  األصعب  االختبار   )2021 )أبريل  “الفتنة”  قضية  ومّثلت 
عن قيام المخابرات العامة بالدور األبرز في إلقاء القبض على المشتبهين، وفي تأمين عملية محاكمة 
الجهاز  انقالب، وتولي  التآمر لتنفيذ  المقربين من ولي العهد السابق األمير حمزة بن حسين بتهمة 

مسؤوليات االحتجاز والتحقيق مع بسام عوض اهلل وحسن بن زيد، وغيرهم من المتهمين.

وفي خروج عن النسق التقليدي لسابقيه؛ ظهر اللواء حسني في مؤتمر صحفي )5 أكتوبر 2021(، 
متحدثًا عن قضايا محلية إقليمية، وعلى رأسها ملف اإلصالحات الداخلية، مؤكدًا: “دعم فرص العمل 
الحزبي بعد تعديل قانون األحزاب، وعلى شروط العمل الحزبي الوطني ضمن القانون وفقًا لبرامجية 
القرار  بما يعزز صناعة  إليها،  االنتساب  الخوف من  للتطبيق، وتبديد  واقعية قابلة  حزبية تحمل حلوالً 
المحلي، وقيم الهوية الوطنية الجامعة، ضمن حدود الحرية المسؤولة، ما يهيئ للوصول لحكومات 
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أي  بمعزل عن  أجندتها وطنية،  وتكون  القانون،  قيم سيادة  على  تحافظ  المنظور  المدى  حزبية في 
ارتباط بالخارج”.

العربية،  األمنية  األجهزة  مع  والتنسيق  التطرف،  أخرى كمحاربة  مواضيع  اللواء حسني  وتناول حديث 
إلى  الفتًا  العام،  ذلك  في  األردن  وترأسه   ،2019 عام  تأسس  الذي  العربي”  االستخباري  “المنتدى  عبر 
أن المنتدى نجح في إنتاج لغة مشتركة في مواجهة التحديات، وفي التوافق على طبيعة معالجتها 

وقائيًا، من خالل سهولة تبادل المعلومات، بما يخدم تعزيز منظومة أمن واستقرار المنطقة.

وتمّثل الموضوع األبرز في ذلك اللقاء في مسألة عودة العالقات مع دمشق، حيث أكد اللواء حسني أن 
األردن: “لم تتدخل في الشأن الداخلي لسوريا كونها دولة جوار ودولة حدودية”، وأضاف: “لنكن واقعيين 
فلدينا الجئين سوريين، وعلى الحدود األردنية السورية هناك جماعات ال بد من التعاطي معها حفظًا 

ألمن واستقرار المملكة، إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب األسلحة والمخدرات”.

الجنوب  في  كبيرة  لديه مشكلة  فــاألردن  لألمام،  دفعة  أخذت  مع دمشق  “عالقتنا  أن:  واعتبر حسني 
السوري، باإلضافة إلى تبعات قانون قيصر تجاريًا واقتصاديًا، إلى جانب ملف المياه، والعناصر المتطرفة، 
وانطالقًا من أن كل ما يهمنا هو األردن ومصالحه، كان ال بد من التحرك بهذا االتجاه، عبر التعاطي مع 

الواقع الموجود أمامنا”.

دور إقليمي… عبر البوابة السورية

اللواء حسني، بل جاءت ضمن  التقارب مع دمشق لم تكن من بنات أفكار  والحقيقة هي أن سياسة 
2017؛ عندما دار الحديث عن ضرورة ملء الفراغ الناتج عن  سلسلة إجراءات بدأت بصورة فعلية عام 
ضعف دور مركز العمليات العسكرية )MOC(، واتفاق روسيا مع األردن على إنشاء غرفة عمليات رديفة 

للتنسيق، بالتزامن مع الترتيب إلعادة فتح معبر “نصيب”. 

ودفعت تلك التطورات بغرفة “موك” للسير في سياسة منسجمة مع رغبات موسكو، حيث تم وضع 
المعارضة،  تقدم  أعاق  الذي  األمر  “الشيخ مسكين”،  مثل  المدن جنوبي سوريا  بعض  على  أحمر  خط 
وأسفر عن إبرام اتفاقية المصالحات بدرعا في يوليو 2018، والتي تم توقيعها عقب شهرين من زيارة 
وفد اقتصادي أردني لدمشق )8 مايو 2018( برئاسة رئيس غرفة صناعة األردن عدنان أبو الراغب، في 

زيارة كانت األولى من نوعها منذ اندالع األزمة.

األروقة  اللواء حسني في  2021( فرصة سانحة لتحرك  األردني لواشنطن )يوليو  العاهل  زيارة  ومّثلت 
اإلقليمية والدولية عبر الملف السوري، بعد أن حصل الملك عبد اهلل على موافقة ضمنية من الرئيس 
وإسرائيل،  وروسيا،  المتحدة،  الواليات  من:  كاًل  يجمع  دولي  عمل  فريق  لتشكيل  بايدن  جو  األمريكي 
الكارثية”، بحسب صحيفة “واشنطن  واألردن، بهدف تحقيق االستقرار في سوريا، بعد “حربها األهلية 
بوست”، التي أشارت إلى وجود دول أخرى، لم ُتحددها، تتعاون في إعداد خطة الستعادة سيادة سوريا 

ووحدة أراضيها.
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وسرعان ما ظهر اللواء أحمد في واجهة الدبلوماسية األردنية لدى حديثه )أكتوبر 2021( عن “تصور 
أية حاضنة من حواضن  األردن قد شكلت  تكون  أن  نافيًا  السوري،  النظام  مع  العالقات  لعودة  جديد” 
األعمال العدائية ضد سوريا، ومؤكدًا أن استقرار المنطقة الجنوبية الحدودية مع المملكة كان وسيبقى 

الهدف اإلستراتيجي األبرز لألردن.

وفي تأكيده على الدور األمني في الخطة الجديدة؛ أكد حسني على استمرار العالقات االستراتيجية بين 
األردن وسوريا: “خالل السنوات الماضية بين جهازي االستخبارات، وضمن خطة أمنية وطنية كان هدفها 
المنظمات  مكافحة  في  المملكة  إستراتيجية  إطار  وفي  السوري،  الجنوب  في  التهدئة  على  الحفاظ 

اإلرهابية لتالفي ضغط األزمة أمنيًا وانعكاساتها على أمن المملكة”.

اعتبارات،  نتيجة عدة  جاء  نظام دمشق  األردن مع  أن تحسن عالقات  “رويترز”  وكالة  تقرير نشرته  ورأى 
أبرزها؛ رغبة عّمان في إقامة عالقات قوية مع روسيا، والتصدي للنفوذ اإليراني عبر إعادة دمج سوريا في 
محيطها العربي، األمر الذي دفع باللواء حسني لتوطيد صلته بمدير مكتب األمن الوطني في دمشق، 
اللواء حسام لوقا، باإلضافة إلى وزير دفاع النظام،  اللواء علي مملوك، وبمدير إدارة المخابرات العامة، 
العماد علي اهلل أيوب، ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية اللواء كفاح الملحم، وعدد من الضباط 
بجهاز االستخبارات العسكرية، الذين زاروا عمان )19 سبتمبر 2021( لمناقشة ملفات المصالحة، وسبل 
عودة دمشق إلى اإلنتربول وإلى الجامعة العربية… وترتيب االتصال الهاتفي بين األسد والملك عبد اهلل 

الثاني )3 أكتوبر 2021(.

أكبر لضلوع  السورية، فرصة  األراضي  األردن عبر  والكهرباء من  الغاز  أنابيب  ومّثل مشروع مد شبكة 
التي  والعراق، ومصر، وكذلك مع دمشق،  ولبنان،  نظرائه في فلسطين،  مع  األردنية  المخابرات  مدير 
تملك شبكة كهربائية واسعة باالشتراك مع األردن، تم تشييدها بتمويل من الصندوق العربي للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية، لربط الكهرباء بين مصر واألردن بتكلفة بلغت 145 مليون دوالر، حيث أكدت 
وزارة النفط في دمشق أن مسألة استجرار الكهرباء ُطرحت في لقاءات تقنية بين األردن وسوريا، وأن 
النظام أبدى رغبة في تقديم المساعدة مشترطًا حصوله على جزء من الكهرباء التي سيتم استجرارها 

من األردن.

لتطبيع  بثقله  ألقى  األردنية  العامة  المخابرات  مدير  أن   )2021 أكتوبر   13( غربي  أمني  تقرير  وادعــى 
والتقى،  إقليميًا،  النظام  تأهيل  إعادة  على  الكواليس-  -خلف  عمل  حيث  دمشق،  مع  عّمان  عالقات 
عدة مرات، مع رئيس مكتب األمن القومي اللواء علي مملوك، في دمشق وعمان و إربد، ومع رئيس 
اإلجماع  وتأمين  العربية  الجامعة  إلى  سوريا  إعــادة  سبل  لمناقشة  كامل،  عباس  المصرية،  المخابرات 

العربي لدعوتها إلى قمة الجزائر.

التطبيع: نتائج عكسية

ففي  لآلمال؛  مخيبة  بدت   2017 منذ  النظام  مع  للتطبيع  عّمان  بذلتها  التي  المحاوالت  جميع  أن  إال 
أن  المتحدة  لألمم  التابعة  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  باسم  الرسمي  المتحدث  أكد   2019
عدد الالجئين السوريين العائدين من األردن إلى سوريا منذ افتتاح معبر “جابر” الحدودي بلغ نحو 12 
ألف الجئ فقط، وذلك من نحو 670 ألف الجئ مسجلين لدى األمم المتحدة في األردن، ونحو 1,3 مليون 
األردن  واجهتها  التي  األزمــة  عمق  يعكس  ما  الحكومية،  لإلحصائيات  وفقًا  األردن  في  يقيمون  سوري 
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نتيجة سياسات النظام العدائية، ورفضه التعاون في ملف الالجئين، حيث أكدت مصادر األمم المتحدة 
أن نحو 8 بالمائة فقط من الالجئين السوريين في األردن أبدوا رغبتهم بالعودة إلى سوريا عام 2019.

كما باءت جميع محاوالت تنشيط الحركة التجارية مع سوريا بفشل ذريع، حيث أكد رئيس غرفة الصناعة 
بعّمان تراجع الصادرات األردنية إلى سوريا بنسبة 70 بالمائة خالل الربع األول من عام 2019، رغم عودة 
دينار  مليون   19 إلى  السورية  السوق  إلى  الصناعية  المملكة  صــادرات  وتراجع  البرية،  للحدود  الحياة 
خالل الربع االول من عام 2019، مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي )2018(، 
المنتجات  يعرقل دخول  الذي  األسد،  بالمثل مع نظام  المعاملة  لتطبيق مبدأ  األردنية  الحكومة  ودعا 
والصادرات األردنية إلى األسواق السورية عبر وضع اشتراطات وقيود غير منطقية، تتنافى تمامًا مع آلية 

تعامل المملكة والتسهيالت التي تقدمها.

أما على الصعيد األمني؛ فقد عمدت أجهزة النظام إلى االستفادة من فتح الحدود مع األردن عبر إرسال 
للقيام بعمليات تجسس وتهريب،  األردن-سوريا،  عناصرها بصفة سائقي سيارات عمومية على خط 
الرابعة بمهام استخباراتية  الفرقة  اإليراني عناصر  الثوري  الحرس  أمني عن تكليف  تقرير  حيث تحدث 
لدخول  األمنية  التصاريح  إصــدار  عملية  الجوية  المخابرات  فرع  احتكار  مستغاًل  األردنية،  األراضــي  داخل 
حيث  نصيب،  معبر  عبر  والذخائر  واألسلحة  المخدرات  لتهريب  الرابعة  الفرقة  عناصر  وتوظيف  األردن، 
تمكنت السلطات األردنية من إلقاء القبض على عدد من الشحنات التي كانت تتضمن أعدادًا مهولة 

من األسلحة والذخائر والمخدرات.

وبحلول عام 2021؛ بات من الواضح أن خطة اللواء حسني الجديدة للتقارب مع دمشق عادت بعواقب 
وخيمة على األمن األردني للمرة الثانية، حيث أعلن الجيش األردني إحباط عدة محاوالت لتهريب كميات 
كبيرة من المواد المخدرة والسالح، قادمة من األراضي السورية، واضطراره إلى تطبيق قواعد االشتباك.

وكان الجيش األردني قد أعلن )61 يناير 2022( عن مقتل ضابط وإصابة ثالثة أفراد من قواته بإطالق 
نار قرب الحدود مع سوريا، نتيجة إطالق: “مجموعة من المهّربين النار على قوات حرس الحدود، وتّم الرد 

بالمثل وتطبيق قواعد االشتباك، ما دفع المهّربين إلى الفرار داخل العمق السوري”.

الحدود مع سوريا، تم ضبط  المهّربين على  االشتباكات مع  “بعد  أّنه:  إلى  األردني  الجيش  بيان  وأشار 
كميات كبيرة من المواد المخّدرة وإحالتها إلى الجهات األردنية المختصة”، وذلك بعد ثالثة أيام من إعالن 
2,7 مليون حبة داخل شاحنتين، األولى محملة  دائرة الجمارك العامة األردنية عن إحباط تهريب  نحو 
لتهريب  وأنفاقًا سرية  المهربون من سوريا طرقًا  بالفاكهة. ويستخدم  واألخرى محملة  الحديد  بمادة 
منتجاتهم إلى المملكة، ويستخدمون الطائرات بدون طيار، حيث أكد بيان سابق للجيش األردني إنه 

أسقط طائرة مسّيرة تحمل كمية كبيرة من المخدرات في أثناء تحليقها فوق الحدود مع سوريا.

وجاء بيان القوات المسلحة بالتزامن مع إعالن السلطات األردنية )13 يناير 2022( عن “زيادة دراماتيكية” 
في محاوالت تهريب المخدرات من سوريا، وتحذيرها من أن ذلك “ُيشّكل تهديدات عابرة للحدود لألردن 
والمنطقة المجاورة وبقية العالم”، حيث تم إحباط 361 محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى 
المملكة، وضبط قرابة 15,5 مليون حبة مخدر من أنواع مختلفة، بما في ذلك “كبتاغون” و”تراماداول”، 

وأكثر من 16 ألف عبوة “حشيش مخدر” تزن 760 كيلو غرامًا، و2 كيلو غرام من مادة “الهيروين”.
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وأكد رئيس دائرة المخدرات في مديرية األمن العام األردني، العقيد حسن القضاة، أن: “مصانع الكبتاغون 
في  المضبوطة  الكميات  أن  إلى  وأشار  حمايتها”،  وتحت  الرابعة  الفرقة  مناطق سيطرة  في  موجودة 
األردن من الكبتاغون قد زادت بصورة ملحوظة عام 2021، حيث بلغت ضعف الكمية التي تم ضبطها 

في العام 2020.

علمًا بأن نظام بشار األسد يعتبر من أكبر منتجي ومصدري حبوب الـكبتاغون في العالم، حيث تحّول 
تصنيف سوريا من دولة عبور “ترانزيت”، إلى دولة منتجة ومصّدرة للمخدرات، بحسب تصنيف “مكتب 

منع الجريمة والمخدرات” التابع لمنظمة األمم المتحدة.

وكشف تحقيق أعّدته صحيفة “نيويورك تايمز” عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا، والتي يديرها أقارب 
رئيس النظام بشار األسد مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدوالرات، متجاوزة الصادرات 
القانونية لسوريا. وأكد التحقيق أن قسطًا كبيرًا من إنتاج حبوب الكبتاغون وتوزيعها يتم تحت إشراف 
الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر األسد، فيما يدير عدد من رجال النظام عمليات إنتاج المخدرات، بما 
في ذلك توفير خبراء خلط األدوية، ومرافق تصنيع المنتجات التي تخبأ فيها األقراص، إضافة إلى ممرات 

الشحن في البحر المتوسط، وتأمين طرق التهريب البرية إلى األردن ولبنان والعراق.

طالبت  دمشق،  إلى  اللهجة  شديدة  رسائل  إرســال  إلى  األردنية  بالسلطات  التهديدات  تلك  ودفعت 
فيها بوقف عمليات تهريب المخدرات، وأكدت أن األردن سيكون حازمًا في حماية حدوده إذا لم تتصرف 

سلطات النظام.

ووفقًا لمصادر أردنية؛ فإن وزير الدفاع في حكومة النظام، العماد علي أيوب ُأطلع على تفاصيل عمليات 
أن  إال  عّمان،  إلى  زيارة سابقة  بها، خالل  للنظام  التابعة  العسكرية  الفرق  التهريب، وعلى صلة بعض 
دمشق لم تتخذ أية إجراءات لوقف عمليات التهريب، ما اضطر القوات األردنية إلى تغيير قواعد االشتباك 
على الحدود، وإعالن عزمها: “التعامل مع من يقترب من الحدود كهدف مشروع للقتل والتدمير، وذلك 
الُمنّسق مع أجهزة أخرى”، وأسفر ذلك  المنظم  الميلشياوي  التهريب والعمل  زيادة عمليات  في ظل 

التغيير عن قتل 27 مهربًا أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود )27 يناير 2022(.

الحدود  على  الشرقية  العسكرية  المنطقة  إلى  الثاني  عبداهلل  الملك  األردنــي  العاهل  زيارة  وشكلت 
األردنية-السورية )14 فبراير 2022( رسالة دعم للقوات المسلحة األردنية في حربها الشرسة مع مهربي 
المخدرات في سوريا، حيث طالب قواته بتوجيه “العين الحمراء في التعامل مع المهربين” في إشارة إلى 

استخدام القوة للتصدي للمهربين.

مخدرة  حبة  مليون   16 تهريب  األردنية  المسلحة  القوات  إحباط  الملكي،  القصر  عن  صادر  بيان  وأكد 
و17,348 كف حشيش عبر الحدود منذ مطلع عام 2022، فيما ُقتل 92 مهربًا بعد تطبيق قواعد 

االشتباك المشددة.
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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.

السورية  المخافر  أن  الحياري،  أكد  المخدرات،  ومصادر  انتماءاتها  أو  التهريب،  عصابات  طبيعة  وبشأن 
تتعاون مع المهربين، وهو أمر مؤكد لدى الجانب األردني وموثق بالصور والفيديوهات، مضيفًا: “هناك 

جماعات ميلشياوية على الحدود... هذا مصور لدينا، ويستخدمون الطائرات المسيرة”.

دمشق،  مع  التقارب  إجــراءات  وقف  إلى  حسني  اللواء  اضطر  المسبوق؛  غير  التدهور  ذلك  ظل  وفي 
والتركيز على معالجة األزمات الناتجة عن االنفتاح نحو نظام األسد، حيث تحدث تقرير أمني )سبتمبر 
2022( عن قيام العاهل األردني بإقالة مدير األمن العام، حسين محمد الحواتمة، بسبب “فشله في 
المرشح  المعايطة،  اهلل  عبيد  اللواء   )2022 سبتمبر   11( وتعيين  المخدرات”،  تهريب  مكافحة  مهمة 
المفضل لدى الدائرة المقربة من الملك، خلفًا للحواتمة، على الرغم من تقاعده عام 2020، وتكليفه 
من  الكبتاغون  تهريب  عمليات  مكافحة  في  األمنية  األجهزة  لمساعدة  االستخبارية  المعلومات  بجمع 

سوريا، والتعاون مع جهاز المخابرات العامة في هذا المجال.

وجاءت تلك اإلجراءات عقب مطالبة السلطات األردنية نظام األسد )18 أغسطس 2022( بإغالق مصانع 
وورش إنتاج المخدرات في المناطق الخاضعة لسيطرته في الجنوب السوري، بالقرب من الحدود األردنية 
دون طائل. وذكرت وسائل إعالم أردنية أن مديرية األمن العام األردني طلبت من النظام رسميًا: “إغالق 
ومطاردة ورشتين على األقل لديها معلومات عنهما في الجانب السوري من الحدود”، مؤكدة أن الطرق 
الخاصة بعمليات اإلغاثة تجاه “مخيم الركبان” الحدودي معها: “باتت تخضع لتدقيق أمني دقيق، بعد 

ورود معلومات إضافية حول تحولها إلى مركز لترويج بودرة مخدرات وحبوب كبتاغون”.

األراضــي  عبر  الكهرباء  مد  مشروع  فشل  في  دمشق  مع  التقارب  لخطة  الثانية  االنتكاسة  وتمثلت 
السورية، إذ كان من المتوقع أن تتدفق دفعات المشروع خالل شهرين من إبرام االتفاق، وذلك من خالل 
دفعة يقدمها “البنك الدولي”، بقيمة 002 مليون دوالر، إال أن المدير الفرعي للبنك الدولي في الشرق 
الدفعة  لتحويل  للعقوبات،  رفع جزئي  على  أمريكية  موافقة  اشترط صدور  جا،  األوسط، ساجو كومار 

األولى دون جدوى.

كما اشترط “البنك الدولي” إقرار “هيئة الكهرباء” اللبنانية قانون التمويل الخاص بالمشروع، األمر الذي 
المال  واختالس  بالفساد  اتهامات  سالمه،  رياض  لبنان”،  “مصرف  حاكم  مواجهة  نتيجة  إنجازه  يتم  لم 

العام، وتسبب السياسات المالية التي يتبعها بتصاعد األزمة المالية واالقتصادية في لبنان.

إلى  الروسية عددًا كبيرًا من عناصرها في سوريا ونقلهم  القوات  الثالثة عبر سحب  النكسة  وجاءت 
الجبهات في أوكرانيا، حيث دار الحديث عن تنفيذ القوات الروسية عمليات انسحاب من نحو 200 موقع 
الحرس  عسكري سوري، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، ومبادرة 
واألفغانية  والعراقية  اإليرانية،  الميلشيات  من  العناصر  بآالف  الزج  عبر  الفراغ  ملء  إلى  اإليراني  الثوري 

و”حزب اهلل” اللبناني، وخاصة في الجنوب السوري. 

www.strategy-watch.com 10

28 نوفمبر 2022البحوث والدراسات



ودفعت تلك التطورات بالعاهل األردني، للتأكيد )18 مايو 2022( على أن الوجود الروسي في الجنوب 
الذي ستتركه روسيا هناك ستمأله  الفراغ  أن  للتهدئة”، والتعبير عن قلقه من  السوري كان: “مصدرًا 

إيران ووكالؤها، مضيفًا أن بالده تواجه خطر تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا.

إلى  اإليراني  الثوري  الحرس  تعزيزات ضخمة من  تعليقًا على وصول  األردني  العاهل  وجاءت تصريحات 
مستودعات عسكرية للنظام بعد انسحاب القوات الروسية وعناصر من شركة “فاغنر”، وعدد كبير من 

عناصر “الفيلق الخامس” الموالي لروسيا.

اللواء حسني ونظراءه  بذلها  التي  الحثيثة  األمنية  المحاوالت  الرابعة فتمثلت في فشل  النكسة  أما 
استمرار  ظل  في   )2022 نوفمبر  )شهر  قمتها  انعقدت  والتي  العربية،  الجامعة  إلى  النظام  إلعــادة 

الخالفات العربية وغياب عدد من الزعماء المحوريين.

وعلى الرغم من تلك االنتكاسات؛ إال أن عّمان تبدو مستمرة في سياستها المثيرة الجدل، حيث تتحدث 
وزير  تأكيد  بعد  وذلك  دمشق،  مع  للتطبيع  ثالثة  خطة  األردنية  السلطات  إعداد  عن  مطلعة  مصادر 
اإلقليمي  الدعم  حشد  في  مستمرة  بالده  أن   )2022 سبتمبر   28( الصفدي  أيمن  األردنــي،  الخارجية 

والدولي لعملية سياسية يقودها العرب إلنهاء الحرب في سوريا. 

ووفقًا لتقرير أمني غربي )14 سبتمبر 2022( فإن الخطة األردنية )الثالثة( للتطبيع مع النظام، تركز 
الالجئين  إلعــادة  مشتركة  أردنية-سورية  آلية  إنشاء  وتتضمن  الالجئين،  ملف  على  أساسية  بصورة 

السوريين، وتبادل المعلومات االستخباراتية بين البلدين في إطار التنسيق إلعادة الالجئين. 

وأكد التقرير أن مديرية األمن العام، التي يديرها اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، استنفرت إمكاناتها 
لضمان مغادرة أكبر عدد من الالجئين في األشهر المقبلة، عبر التواصل مع الالجئين الذين يرغبون في 
المعلومات  جمع  العامة،  المخابرات  دائرة  تولت  فيما  لهم،  النقل  وسائل  وتوفير  بالدهم،  إلى  العودة 

االستخباراتية في مخيمات الالجئين السوريين، خاصًة منها مخيم األزرق، ومخيم الزعتري.

إال أن األمور ال تزال تسير بصورة معاكسة لما تتمناه عّمان، حيث بدا الوضع قاتمًا في ظل زيارة الفروف 
االقتصاد،  وتدهور  سوريا،  في  األمني  االنفالت  حالة  تنامي  نتيجة   )2022 نوفمبر   3( لــألردن  األخيرة 
واستمرار الحشود اإليرانية في الجنوب، والتزايد الهائل في نسب الهجرة خارج سوريا، فيما تتضاعف 

خسائر موسكو على الجبهة األوكرانية وتتنامى حاجتها لسحب المزيد من قواتها في سوريا.

اإلقليمي كوسيلة  الجوار  أمن  بتهديد  والمتمثلة  الرعناء  النظام في سياساته  وفي دمشق؛ يستمر 
للتكسب واالبتزاز، وخاصة تجاه المملكة األردنية التي تعاني من عدوانية نظام األسد منذ سبعينيات 

القرن الماضي… وحتى اليوم. 
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

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

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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أبحاث ودراسات متخصصة تستند إلى الرصد العلمي 
والميداني ألهم التطورات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وتحديات الهوية وإدارة العالقات البينية في 
المنطقة العربية.
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