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مقدمة 
ــة- ــاه، شــهدت الحــدود األردني ــة لالنتب فــي صــورة متصاعــدة والفت

الســورية مؤخًرا عديًدا من عمليات التهريب واالشــتباكات العســكرية 
المتبادلــة، ممــا أدى إلــى االشــتباكات األخيــرة، التــي وقعــت فــي 27 
ينايــر 2022م بيــن القــوات المســلحة األردنيــة وعــدد مــن المهربيــن، 
ــة عــن  ــة، بإعــالن الحكومــة األردني ومــا رافقهــا مــن تطــورات ميداني
تغييرهــا لقواعــد االشــتباك الحدوديــة مــع جارتها الســورية، وإرســالها 
رســائل تحذيــر رســمية إلى دمشــق، ووصفهــا لتزايد عمليــات التهريب 
بالتهديــد األمنــي الخطيــر، مــن جــراء اعتمــاد المهربيــن أســاليب أكثــر 
مســلحة.  جماعــات  مــن  ميدانــي  ودعــم  مســاندة  وســط  تطــوًرا، 
وتســتوجب االشــتباكات بمجملهــا تســليط الضــوء علــى هــذه األزمــة، 
وطــرح عــدة تســاؤالت تتعلــق بســبب إعــالن الحكومــة األردنيــة عــن 
تغييرهــا لقواعــد االشــتباك العســكري، ولمــاذا تصاعــدت عمليــات 
تهريــب المخــدرات مــن خــالل الحــدود الســورية-األردنية فــي اآلونــة 
األخيــرة؟ وهــل هــي فــي الواقــع عمليــات تهريــب نمطيــة، أم أن 
خلفيــات هــذه األزمــة وســياقاتها تتجــاوز بكثيــر االحتمــال األول؟ 
ومــا المخاطــر المحتملــة، ســواء بالنســبة إلــى األردن أو مــا يتخطــى 
حدودهــا الجغرافيــة مــن الــدول المجــاورة لهــا كالمملكــة العربيــة 

الســعودية؟
هــذا،  الموقــف  تقديــر  ســُيلِقي  التســاؤالت،  هــذه  عــن  ولإلجابــة 
رات هــذا الملــف وفــق أربعــة محــاور، هــي: أواًل  الضــوء علــى تطــوُّ
أبعــاد المواجهــة وســياقاتها، ثانًيــا القلــق األردنــي ومعضلــة الحــدود 
الســوري-اإليراني،  والتخــادم  المخــدرات  ثالًثــا  األردنية-الســورية، 
رابًعــا الحــدود األردنية-الســورية.. جبهــة جديــدة لحــرب الميليشــيات 

فــي المنطقــة.

https://www.jaf.mil.jo/NewsView.aspx?NewsId=2648
https://www.jaf.mil.jo/NewsView.aspx?NewsId=2648
https://www.jaf.mil.jo/NewsView.aspx?NewsId=2648
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%9F
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%9F
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أوًل: أبعاد المواجهة وســياقاتها
ض األردن فــي 27 ينايــر 2022م الشــتباكات عســكرية، أحبطــت  تعــرَّ
ل وتهريــب لكميــات  مــن خاللهــا القــوات األردنيــة محــاوالت تســلُّ
كبيــرة مــن المــواد المخــدرة القادمــة مــن األراضــي الســورية. وُتعتبــر 
ل وتهريــب  االشــتباكات األخيــرة واحــدة مــن سلســلة محــاوالت تســلُّ
تتعــرض لهــا الدولــة األردنيــة فــي عــدة أماكــن علــى طــول حدودهــا 
المشــتركة مــع ســوريا، تخللتهــا اشــتباكات عنيفــة وخســائر بشــرية 
مــن الجانبيــن. وتشــير عّمــان إلــى أن تزايــد محــاوالت التهريــب، علــى 
ــى وجــود قــدرة  الرغــم مــن اإلجــراءات المشــددة المتبعــة، يعــود إل
تنظيميــة عاليــة، تتجــاوز بكثيــر فرضيــة أن هــذه العمليــات تديرهــا 

عصابــات فرديــة.
فــرض هــذا التواتــر وزيــادة عمليــات التهريــب وســقوط خســائر بشــرية 
تغييــًرا لقواعــد االشــتباك المعمــول بهــا مــن ِقَبــل القــوات المســلحة 
األردنيــة، ومالحقــة جماعــات التهريــب إلــى ســوريا أو ضربهــا بعمليات 
حــدوث  علــى  بنــاًء  خــذ  اتُّ أنــه  إلــى  اإلجــراء  اســتباقية. ويشــير هــذا 
معطيــات جديــدة فــي الميــدان، تفــرض أن يخصــص األردن مــوارد 
كبيــرة مــن جيشــه وأجهــزة مخابراتــه، وأن يبقــى بحالة اســتنفار دائمة، 
ــد مســلح، ليــس  ــي يتعامــل مــع تهدي ــح الجيــش األردن ــي أصب وبالتال

فقــط مجــرد تهريــب عابــر للحــدود.
هــذه  مصــدر  إلــى  لإلشــارة  األردنــي  التجنــب  مــن  الرغــم  وعلــى 
التهديــدات، التــي تتعــرض لهــا الحــدود األردنية-الســورية، فــإّن عديــًدا 
مــن التقاريــر واألخبــار الصــادرة عــن المســؤولين األردنييــن أشــار فــي 
الســياقات المتعــددة إلــى مســؤولية الحكومــة الســورية بالتعــاون 
مــع الميليشــيات اإليرانيــة، ومنهــا «حــزب اللــه»، عن هــذه التهديدات 

https://www.alhurra.com/jordan/2022/01/31/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.alhurra.com/jordan/2022/01/31/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%9F
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%9F
https://al-ain.com/article/jordanian-officials-hezbollah-syria
https://al-ain.com/article/jordanian-officials-hezbollah-syria
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األمنيــة. وعموًمــا فــإّن طبيعــة العمليــة األمنيــة، وطبيعــة المنطقــة 
الفاصلــة بيــن األردن وســوريا ومــن يســيطر عليهــا، ومــا ســبقها مــن 
ض دولتهــا لهجمــات متنوعــة  تعــرُّ عــن  أردنيــة  حــوادث وتحذيــرات 
ومتعــددة تســتهدف أمنهــا واســتقرارها الداخلــي واإلقليمــي، فضــاًل 
عــن الحضــور العســكري للعاهــل األردنــي عبــد الله الثانــي على حدوده 

الشــمالية، تعطــي داللــة علــى واقــع هــذه األزمــة ومســتقبلها.
ثانًيا: األردن ومعضلة الحدود المشتركة مع سوريا

يشــير عديــد مــن التصريحــات الصــادرة عــن األجهــزة األمنيــة األردنيــة، 
العمليــة  بجانــب  األردنيــة،  الخارجيــة  وزارة  عــن  الصــادرة  وكذلــك 
العســكرية الكبيــرة التــي جــرت علــى نقــاط التمــاس الحــدودي بيــن 
الرمــاد،  تحــت  أزمــة  ُمتنــاٍم مــن  أردنــي  إلــى قلــق  األردن وســوريا، 

التاليــة: لألســباب 
د األساليب 1. تزايد عمليات تهريب المخدرات واألسلحة وتعدُّ

ل والتهريــب لبعــض المــواد  تشــهد األردن محــاوالت متكــررة للتســلُّ
الممنوعــة واألســلحة وبكميــات مختلفــة، فموقــع األردن المجــاور 
-أو  مــن ضعــف  المنطقــة  هــذه  تشــهده  ومــا  الســوري،  للجنــوب 

إضعــاف- للســيطرة األمنيــة، رفعــا وتيــرة هــذه العمليــات. 
فــي  المضبوطــة  الكميــات  أن  ســابًقا  األردنيــة  الحكومــة  وأعلنــت 
2020م.  جــرى ضبطهــا فــي  التــي  الكميــة  تعــادل ِضعــف  2021م 
قــرص  مليــون   16 مــن  إحباط أكثــر  إلــى  اإلحصائيــات  بعــض  وأشــار 
مخــدر فــي 2022م وحــده، مقارنــًة بـــ15.5 مليــون حبــة فــي 2021م 
2020م. وُضِبطــت خــالل عاَمــي  بالكامــل، و1.4 مليــون حبــة فــي 
ــط  ــّدة للتهريــب، فيمــا ُضِب 2020م و2021م 167 قطعــة ســالح ُمَع
فــي 2020م نحــو 340 نوًعــا مــن الذخائــر، لترتفــع إلــى 3236 نوًعــا 

https://www.radiosawa.com/ara-mn-zawyt-akhry/2022/02/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://www.radiosawa.com/ara-mn-zawyt-akhry/2022/02/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://www.radiosawa.com/ara-mn-zawyt-akhry/2022/02/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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خــالل العــام الــذي يليــه. كمــا شــهدت أســاليب التهريــب والتصديــر 
ــا ونوًعــا، إذ أعلنــت الســلطات األردنيــة عــن وجود  ًرا ملحوًظــا، كمًّ تطــوُّ
نحــو 160 شــبكة تعمــل داخــل العمــق الســوري، وامتــالك شــبكات 
التهريــب لمجموعــات مســلحة مرافقــة للمهربيــن، مدعومة بمركبات 
مســلحة عاليــة التجهيــز وبتقنيــات متقدمــة، مــن بينهــا الطائــرات 
المســيرة التــي اقُتِصــرت مهاّمهــا )حتــى بدايــة عــام 2022م( علــى 

االستكشــاف وتهريــب المخــدرات.
2. الميليشــيات اإليرانيــة واســتهداف اســتقرار الحــدود األردنيــة 

وأمنهــا الداخلــي
لطالمــا كانــت -ومــا زالــت- منطقــة الجنــوب الســوري تشــكل ضغًطــا 
الترقــب  األردنيــة  الحكومــة  علــى  يفــرض  ــا،  حدوديًّ وتوتــًرا  ــا  أمنيًّ
والتأهــب الدائميــن فــي مراقبــة هــذه المنطقــة المحاذيــة لحدودهــا 
َدت  المشــتركة، التــي تمتــّد إلــى مســافة 375 كــم بيــن البلديــن. وجــدَّ
رات الجنوب الســوري األخيرة، ال ســيما التي جرت في محافظة  تطوُّ
ــة، مــع عــودة  درعــا منتصــف 2021م، الهواجــس والمخــاوف األردني
عبــر  لبنــان  إلــى  األردن  مــن  الطاقــة  إمــداد  عــن مشــروع  الحديــث 
األراضــي الســورية. وباتــت هــذه المنطقــة مســرًحا لصــراع خفــّي بيــن 
ــز النفــوذ فــي هــذه  ــد مــن األطــراف، مــن أجــل الســيطرة وتعزي عدي

ــوب الســوري. المحافظــة وباقــي الجن
وتبــرز فــي قائمــة المخــاوف األردنيــة مســألة التموضــع اإليرانــي علــى 
مقربــة مــن حدودهــا الشــمالية، ومــا يمارســه مــن عمليــات تهجيــر 
ــا  جماعــي لنســبة كبيــرة مــن ســكانها، مــا يعنــي أن تغييــًرا ديموغرافيًّ
يجــري فــي تلــك المناطــق الجنوبيــة، وُيعيــد تشــكيل معادلــة الحــدود 
الســورية-األردنية مســتقباًل. ويمثل تزايد عمليات التهريب المســتمر 
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لألسلحة والمخدرات، إضافة إلى تنامي عمليات استخدام الطائرات 
المســيرة القــادرة علــى اختــراق األجــواء األردنيــة، أبــرز انعكاســات 
هــذا التموضــع اإليرانــي. وُكِشــفت هــذه المخــاوف بشــكل صريــح عبــر 
ض  تصريــح العاهــل األردنــي عبــد اللــه الثانــي، حيــن أفصــح عــن تعــرُّ
ــر كذلك  دولتــه لهجمــات بطائــرات مســيرة تحمــل تواقيــع إيرانيــة، وعبَّ
عــن وجــود بواعــث قلــق فــي المنطقــة متعلقــة بنشــاطات إيــران على 
زت كذلــك بتصريــح آخــر مــن القــوات  الحــدود الســورية-األردنية، وُعــزِّ
تمتلكهــا  وعســكرية  أمنيــة  حدوديــة  نقــاط  تعــاون  حــول  األردنيــة 
ــن  ــى الحــدود المشــتركة بي ــة عل تشــكيالت عســكرية ســورية وإيراني

الدولتيــن مــع عصابــات التهريــب وتســهيل مهاّمهــا.
وانطالًقــا مــن هــذه المخــاوف، بــرزت خالل 2021م تحركات سياســية 
ودبلوماســية أردنيــة نشــطة )زيــارة العاهــل األردنــي عبــد اللــه الثانــي 
إلــى واشــنطن فــي 20 يوليــو مــن العــام نفســه، تلتهــا زيارتــه إلــى 
موســكو فــي 23 أغســطس(، تطمــح فيهــا عّمــان إلــى أخــذ دور جديــد 
لهــا فــي الملــف الســوري، عبــر طــرح خريطــة طريــق أمنيــة وسياســية 
تخــص تســوية للجنــوب الســوري. بجانب مــا ســبق، شــملت التحــركات 
األردنيــة اتصــاالت وزيــارات ووفــوًدا متبادلــة، بهــدف ضبــط الحــدود 
عــن  فضــاًل  الدولتيــن،  بيــن  والسياســي  األمنــي  الجانــب  وتعزيــز 
إعــادة فتــح المعابــر المشــتركة، بهــدف تحســين الوضــع االقتصــادي 

واالجتماعــي فــي كلتــا الدولتيــن.
التــي شــهدتها كل مــن عّمــان  العالقــات  الرغــم مــن دفء  وعلــى 
كفيــاًل  يُكــن  لــم  ذلــك  فــإّن  الماضيــة،  األشــهر  خــالل  ودمشــق 
بإحــداث أي خــرق علــى صعيــد أبــرز الملفــات الشــائكة بيــن الدولتيــن، 
والمتمثلــة هنــا بعمليــات التهريــب والتســلل مــن األراضــي الســورية 
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باتجــاه األراضــي األردنيــة، ممــا يبــدو أنــه ســيأخذ منحــًى جديــًدا فــي 
ــه إيرانــّي عــاّم علــى إغــراق المنطقــة بالمخــدرات، وفــي ظــل  ظــل توجُّ
األحــداث األمنيــة األخيــرة فــي األردن، ومحــاوالت اســتنزاف قواتهــا 
الحدوديــة فــي مكافحــة هــذه االختراقــات اليوميــة، التــي تجــاوزت 
ا  ــا أمنيًّ فــي أبعادهــا محــاوالت تهريــب مخــدرات اعتياديــة، ليصبــح ملفًّ
ا، ومحــاوالت لخلــق جيــوب مــن انعــدام األمــن علــى الحــدود  وسياســيًّ

ــة بســالح المخــدرات. األردني
وجــري الحديــث مؤخــًرا عــن رغبــة حكومــة األردن فــي تأميــن منطقــة 
عازلــة علــى حدودهــا الشــمالية والشــمالية الشــرقية مــع ســوريا، 
والمســتجدات  األوضــاع  هــذه  ظــل  فــي  أمنهــا،  حمايــة  بهــدف 
ــة،  ــز القــدرات العســكرية األردني الســاخنة. ويتطلــب هــذا األمــر تعزي
وتعزيــز أنظمتهــا األمنيــة الحدوديــة. ومؤخــًرا، ُأعِلــن عــن موافقــة 
وزارة الخارجيــة األمريكيــة علــى بيــع ُمحتَمــل لمعــّدات عســكرية إلــى 
األردن، بمــا فــي ذلــك مــا قيمتــه 4.2 مليــار دوالر مــن طائــرات حربيــة 
مــن طــراز »F-16«، ويســمح هــذا التطــور لــألردن بتحســين قدرتــه 

علــى مواجهــة التحديــات الحاليــة والمســتقبلية.
3. احتمالية عودة تهديدات التنظيمات اإلرهابية

انطالًقــا مــن األحــداث التــي صاحبــت توتــرات مناطــق الجنــوب، مــروًرا 
الدولــة  بتنظيــم  ى  ُيســمَّ مــا  ظهــور  لعــودة  المصاحبــة  بالتوتــرات 
العــراق  مــن  كل  فــي  األحــداث  واجهــة  إلــى  )داعــش(  اإلســالمية 
وســوريا عبــر هجومــه األخيــر فــي مدينــة الحســكة، قــد يحيــا فــي 
ذاكــرة األردنييــن قلــق أمنــّي متعلق بإعــادة الجماعــات المســلحة بناء 
قدراتهــا الذاتيــة، فضــاًل عــن ظهــور تفريخــات جديدة لها داخل مشــهد 
اإلرهــاب اإلقليمــي، علــى رأســها صعــود تنظيــم »حــراس الديــن« 
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فــي ســوريا. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التنظيــم يتمركــز فــي مناطــق 
ــا عــن الحــد األردنــي، فإنــه بمثابــة جــرس إنــذار للــدول  بعيــدة جغرافيًّ
المجــاورة للحــدود الســورية، إذ ثبتــت بالتجربة قدرة هــذه التنظيمات 
علــى االنتقــال الســلس مــن الخطــوط المحليــة إلــى اإلقليميــة، وفــق 
ــا،  ــا ودوليًّ دوافــع ومحــركات تخضــع العتبــارات وأدوار متعــددة إقليميًّ
المرتبــط  التهديــد األمنــي  ــا علــى اســتمرار  ُيَعــّد مؤشــًرا إضافيًّ مــا 
باإلرهــاب العابــر للحــدود، ومــا يشــكله مــن تحــدٍّ إســتراتيجي ُمحتَمــل 

علــى األردن.
أعقــب  الــذي  مؤخــًرا،  النشــط  األردنــي  السياســي  الحــراك  ويشــير 
تشّنها ميليشــيات  التــي  المتواصلــة  واالعتــداءات  االســتهدافات 
الحوثــي فــي اليمــن تجــاه الســعودية واإلمــارات، إلــى أكثــر مــن مجــرد 
ا  موقــف دبلوماســي تضامنــي، بــل باتت عّمان معنيــة بالتحرك إقليميًّ
بشــكل أكبــر فــي ملــف مكافحــة التهديــدات األمنيــة العابــرة للحــدود، 
وتحديــًدا مواجهــة إيــران وأذرعهــا فــي المنطقــة، خصوًصــا أن األردن 

باتــت متضــررة بشــكل أو بآخــر بهــذه التهديــدات.
ثالًثا: المخدرات والتخادم السوري-اإليراني

1. صعود دولة المخدرات السورية
عــززت ديناميكيــات الصــراع الســوري أنشــطة اقتصــاد الحــرب غيــر 
تجــارة  فــي  التوســع  أنماطهــا  أبــرز  ومــن  ســوريا،  فــي  المشــروعة 
وأصبحــت  الجغرافــي.  الجــوار  دول  علــى  وانعكاســاتها  المخــدرات، 
ســوريا خــالل العقــد األخيــر، وبتخــادم إيرانــي مــع الحكومــة الســورية، 
بــؤرًة إلنتــاج مــادة الكبتاغــون ومنصــة لتصديرهــا، كمــا وثقــت ذلــك 
مجــالت وصحــف عالميــة عــدة، مثــل »اإليكونوميســت« و»نيويــورك 
تايمــز«، وكذلــك عديــد مــن مراكــز البحــوث والدراســات المختلفــة، 

https://www.independentarabia.com/node/300496/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/300496/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
https://www.nytimes.com/2021/12/05/world/middleeast/syria-drugs-captagon-assad.html
https://www.nytimes.com/2021/12/05/world/middleeast/syria-drugs-captagon-assad.html
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منهــا مركــز التحليــالت العملياتيــة واألبحــاث، ومركــز »ألمــا« للبحــوث 
والتعليــم ومركــز »جســور« للدراســات والبحــوث. 

ويضطلــع بهــذه التجــارة عديــد مــن المقربيــن مــن الرئيــس الســوري 
بشــار األســد، ال ســيما أن »الفرقــة الرابعــة« التابعة لقــوات الحكومة 
الســورية بقيــادة ماهــر األســد هــي المســؤولة عــن تصنيــع مــادة 
ــل رجــال  ــم التجــارة بهــا مــن ِقَب الكبتاغــون وتصديرهــا، فضــاًل عــن تزعُّ
أعمــال تربطهــم عالقــات وثيقــة بجماعــة «حــزب اللــه«. ويوفــر مكتب 
أمــن »الفرقــة الرابعــة« كثيــًرا مــن التجهيــزات لحمايــة تلــك المصانــع، 
ــي الســورية،  ــى الحــدود والموان ــة إل ــق المــواد األولي وتســهيل تدفُّ
بالتعــاون مــع الميليشــيات اإليرانيــة فــي عديــد من المعابــر الحدودية 
لســوريا. واكتســبت تجــارة المخــدرات فــي ســوريا زخًمــا متزايــًدا خــالل 
ــذي ارتبــط بالتحــوالت اإلقليميــة  ــة، وهــو األمــر ال الســنوات الماضي

داخــل وخــارج ســوريا، ومــا أنتجتــه مــن ســيولة حدوديــة.
المدنيــة  المنشــآت  علــى  والســيطرة  اإليرانيــة  الميليشــيات   .2

الســوري الجنــوب  فــي  والعســكرية 
ُيعتبــر جنــوب ســوريا منطقــة إســتراتيجية لكلتــا القيادتيــن اإليرانيــة 
والســورية بشــكل عــاّم. ومنــذ 2011م بــدأت إيــران بتأســيس وجــود 
عســكري ومدنــي فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا، ضمــن خطــة 
عامــة تهــدف إلــى فــرض إســتراتيجيتها وأهدافهــا التوســعية، وتأتــي 
مــن ضمنهــا إدارة عــدد مــن مصانــع األدويــة التي توقفــت عن العمل 
بســبب ظــروف األزمــة الســورية، أو عبــر االســتفادة مــن الوجــود 
جهــود  ودعــم  اإلنتــاج  منشــآت  حمايــة  فــي  واألمنــي  العســكري 
التهريــب وتوفيــر الوصــول إلــى الموانــي اللبنانيــة والســورية. وتشــير 
خريطــة الوجــود اإليرانــي فــي الجنــوب الســوري إلــى ارتفــاع حــاّد فــي 
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عــدد النقــاط العســكرية التــي تمتلكهــا الميليشــيات اإليرانيــة جنــوب 
ســوريا، مــن 40 نقطــة عســكرية فــي أغســطس 2018م إلــى 88 
نقطــة فــي أغســطس 2021م، فيمــا باتــت طهــران تمتلــك مــا يقارب 
36 ميليشــيا محليــة فــي جنــوب ســوريا، موزعــة علــى المحافظــات 
 28( ودرعــا  ميليشــيات(   6( القنيطــرة  وهــي:  الثــالث،  الجنوبيــة 

ميليشــيا( والســويداء )ميليشــيتان(.
3. دوافع اقتصادية وأجندات سياســية متعددة

هرًبــا مــن األزمــات االقتصاديــة الخانقــة نتيجــة العقوبــات المفروضــة 
علــى كل مــن إيــران وســوريا، لجــأ كال الطرفيــن إلــى تصنيــع المــواد 
المجــاورة.  الــدول  إلــى  شــرعية  غيــر  بطــرق  وتصديرهــا  المخــدرة 
وتســعى حكومــة األســد إلــى خلــق شــريان مالــّي لتمويــل خزائنــه 
ر الشــحنة الواحدة  الفارغــة، خصوًصــا أنهــا تعــود بأمــوال طائلــة، إذ ُتقدَّ
ــدوالرات، فيمــا تســعى طهــران هــي  ــان بمالييــن ال فــي أغلــب األحي
األخــرى فــي ظــل الصعوبــات العديــدة التــي تواجههــا إلــى إيجــاد رافد 
أساســي لتمويــل نشــاطاتها وميليشــياتها المنتشــرة فــي المنطقــة، 
ــر المشــروعة، مــن تهريــب  ــواع التجــارة غي ــع أن ــر ممارســتها لجمي عب
النفــط والســالح، وصــواًل إلــى تجــارة وتهريــب المخــدرات، مســتغلًة 
بذلــك الفوضــى األمنيــة وحالــة الالحــدود المصطنعــة فــي المناطــق 

التــي توجــد فيهــا ميليشــياتها وأذرعهــا العســكرية.
ويشير عديد من اإلحصائيات إلى أن نسبة اقتصاد الظل عموًما في 
ســوريا لعــام 2010م بلغــت نحــو %20 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
االقتصــاد  مــن   200% بنحــو  2021م  فــي  النســبة  رت  ُقــدِّ فيمــا 
قيمــة  أن  تقديرات أخرى إلــى  وتشــير  الســورية.  للدولــة  الرســمي 
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صــادرات ســوريا مــن الكبتاغــون بلغــت فــي 2020م مــا يقــارب 3.46 
مليــار دوالر. وتظهــر هــذه األرقــام بوضــوح أن تجــارة المخــدرات فــي 
ســوريا هــي اآلن نشــاط اقتصــادي ُمــواٍز، ُيجــاري بعوائــده النشــاط 

االقتصــادي النظامــي.
فضــاًل عــن أبعادهــا االقتصاديــة، تعــود المخــدرات علــى القائميــن 
التهريــب،  ورقــة  اســتخدام  عبــر  أيًضــا،  بمكاســب سياســية  عليهــا 
واســتباحة الحــدود مــن جماعــات تهريــب مجهولــة، كورقــة وأداة 
الرغــم مــن المناقشــات المعلنــة  ضغــط إقليمــي ودولــي. وعلــى 
والحــد  المشــتركة  الحــدود  مراقبــة  علــى  وســوريا  األردن  بيــن 
التهريــب، فقــد كانــت فــي االشــتباكات العنيفــة  مــن مجموعــات 
ــادة مطــردة علــى طــول الحــدود الســورية- وعمليــات المصــادرة زي

علــى  الحكوميــة  الرقابــة  علــى ضعــف  ُيَعــّد مؤشــًرا  مــا  األردنيــة، 
المهربيــن، أو محاولــة متعمــدة مــن جانــب الحكومــة الســورية لبنــاء 
نفــوذ لهــا فــي إطــار مفاوضــات مســتقبلية مــع األردنييــن، للدفــع 
ُقُدًمــا باتجــاه تحقيــق عديــد مــن المكاســب اإلســتراتيجية لــكل مــن 
دمشــق وطهــران، والســعي إلــى االنتقــال مــن التهميــش اإلقليمــي 
إلــى الشــراكة والتعــاون، وهــو نمــوذج انتشــر فــي معظــم الــدول 

التــي شــهدت متغيــرات كبــرى خــالل العقــد الماضــي.
ــا مــن روافد »محــور المقاومة«،  وُتعتبــر المخــدرات اليــوم رافــًدا مهمًّ
الــذي تديــره إيــران فــي المنطقــة، إذ يمثــل إنتــاج المخــدرات واالتجــار 
بهــا إحــدى وظائــف الضغــط والتأثيــر اإلقليمــي. وكمــا هــي الطائــرات 
المســّيرة، كذلــك الكبتاغــون المتســلل عبــر الخواصــر الرخــوة، يــؤدي 
ــد والترهيــب ضــد  وظيفتــه كعنصــر فعــال وكأداة مــن أدوات التهدي

اســتقرار الــدول العربيــة.

https://coar-global.org/2021/04/27/the-syrian-economy-at-war-captagon-hashish-and-the-syrian-narco-state/
https://coar-global.org/2021/04/27/the-syrian-economy-at-war-captagon-hashish-and-the-syrian-narco-state/
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رابًعا: الحدود األردنية-الســورية.. جبهة جديدة لحرب 
الميليشــيات بسالح المخدرات

ــة  ترتــدي ديناميكيــات المنطقــة الحدوديــة بيــن األردن وســوريا ُحلَّ
التشــابكات اإلقليميــة، بحكــم الموقــع المركــزي والمحــوري لــألردن 
األردن  حــدود  طــول  يبلــغ  ا، إذ  وسياســيًّ ــا  جغرافيًّ المنطقــة  فــي 
المشــتركة مــع دول المنطقة 1393كم )744كــم مــع الســعودية، 
و375كــم مــع ســوريا، و181كــم مــع العــراق، و26كــم حــدود مائيــة 
متداخلــة مع أكثــر مــن دولــة في المنطقــة(، وبالتالــي فــإّن أي خلــل 
أمنــي أو سياســي أو اجتماعــي قــد يطــرأ علــى تلــك الحــدود ســتكون 
البقعــة  أبعــد مــن هــذه  لــه تبعــات وتهديــدات متخطيــة مــا هــو 

الجغرافيــة الصغيــرة بكثيــر.
1. تقويض األمن والســتقرار اإلقليمي

المخــدرات،  ضبــط  عمليــات  عــدد  األخيــرة  األعــوام  خــالل  تنامــى 
بالتــوازي مــع النمــو الهائــل فــي عمليــات تهريبهــا إلــى عديــد مــن 
العربيــة  الــدول  الشــبكات عــدًدا مــن  المنطقــة. وتســتهدف  دول 
ســواء  الكبتاغــون،  لتهريــب  الرئيســية  الوجهــة  كونهــا  والخليجيــة، 
عبــر شــحنها مباشــرة مــن دولــة التصنيــع الســورية واللبنانيــة، أو عبــر 
ــور  ــا، لتعمــل مركــز عب ــا وإفريقي ــى دول أخــرى فــي أوروب إرســالها إل
للمخــدرات المتجهــة بشــكل أساســي إلــى عديــد مــن أســواق الشــرق 
علــى  وُيســتدل  إفريقيــا.  شــمال  دول  أســواق  وكذلــك  األوســط، 
ــأن %85 مــن  ــة ب ذلــك بتأكيــدات صــادرة عــن وزارة الداخليــة األردني

ة للتهريــب إلــى خــارج األردن. المخــدرات التــي ُتضَبــط ُمعــدَّ

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220125-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220125-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220125-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220125-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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خريطة )1(: الوجهات الرئيســية لصادرات المخدرات الســورية

 https://bit.ly/35YZe29 :المصدر

ــران وأذرعهــا  ــر تجــارة المخــدرات إحــدى أدوات الصــراع بيــن إي وُتعتب
مــن جهــة، وبعــض الــدول العربيــة مــن جهــة أخــرى، وإذا مــا ربطنــا 
مــن  مؤخــًرا  الصــادرة  الرســمية  التصريحــات  مــع  الُمعَطــى  هــذا 
تزايــد عمليــات ضبــط  إلــى  تشــير  التــي  الخليــج،  الســعودية ودول 
مــواد مخــدرة مخبــأة بأســاليب وطــرق متعــددة، فســنجد أن هنــاك 
حملــة اســتهداف منظمــة مــن حلفــاء إيــران فــي المنطقــة، إلغــراق 
مجتمعــات تلــك الــدول بالمخــدرات، رغــم تكثيــف عمليــات الضبــط 
تجــارة  تمنــع  لــم  التــي  واإلجــراءات،  القيــود  مــن  عديــد  وفــرض 
المخــدرات. ويتشــارك عديــد مــن الــدول العربيــة فــي المخــاوف مــن 
أن تتجــه نحــو االنشــغال بالتصــدي لشــحنات الكبتاغــون والمخــدرات 
بنفــس انشــغالهم بالتصــدي للطائــرات المســيرة اإليرانية والصواريخ 
الباليســتية من ميليشــياتها في المنطقة. وفي هذا الســياق يمكن 
نظيرتهــا  مــع  واالســتخباراتية  األمنيــة  الخليجيــة  اللقــاءات  قــراءة 
الســورية فــي األشــهر القليلــة الماضيــة، ومنهــا لقــاء رئيــس الهيئــة 

https://bit.ly/35YZe29
https://aawsat.com/home/article/3442431/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%80-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://aawsat.com/home/article/3442431/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%80-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://aawsat.com/home/article/3442431/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%80-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://aawsat.com/home/article/3442431/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%80-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.alhurra.com/syria/2022/02/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://www.alhurra.com/syria/2022/02/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://www.alhurra.com/syria/2022/02/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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االتحاديــة للهويــة والجنســية والجمــارك وأمــن المنافــذ اإلماراتيــة 
بمستشــار الرئيــس الســوري للشــؤون األمنيــة علــي مملــوك أواخــر 

العــام الماضــي.
ا لعبــور تلك المــواد، كاألردن والعراق،  وكمــا تمثــل دول عديــدة ممــرًّ
تهديــًدا  يمثــل  األمــر  وبــات  لهــا،  أصبحــت مســتهلكة  أيًضــا  فإنهــا 
ــا يــدق ناقــوس الخطــر علــى المنطقــة برّمتهــا. واســتطاعت  اجتماعيًّ
الميليشــيات اإليرانيــة مــن خــالل تجــارة المخــدرات أن تكســب والء 
أعــداد كبيــرة مــن شــباب المجتمعــات التــي تنشــط فيهــا، مــا يجعــل 
ــا وخطــًرا كبيــًرا  مكافحتهــا أمــًرا بالــغ الصعوبــة، ويمثــل تحدًيــا حقيقيًّ
فــي المســتقبل، بســبب مســاهمة تجــارة المخــدرات والتهريــب فــي 
تأجيــج الفوضــى االجتماعيــة فــي البلــدان التــي تعانــي مــن صراعــات 

واضطرابــات سياســية وأمنيــة.
وبجانــب مــا ُذِكــر ســابًقا، تهــدد هــذه األوضــاع مســتقبل عديــد مــن 
مشــاريع التعــاون اإلقليميــة القادمــة، وتحديــًدا ما يتعلق بمســتقبل 
إمــداد لبنــان بالغــاز والكهرباء من األردن وســوريا، وارتباطه بمشــروع 
والعمــل  التعــاون  أواصــر  تشــكيل  إعــادة  ألن  الجديــد«،  »الشــام 
المشــترك العربيــة البينيــة ُتعتبــر تدشــيًنا لمرحلــة جديــدة ُيــراد منهــا 
الصــراع  فــي  المتمثلــة  اإلقليمــي،  االســتقرار  عــدم  حالــة  تحــدي 
ــع النفــوذ اإليرانــي،  القائــم فــي ســوريا، والمخــاوف العربيــة مــن توسُّ
محــاوالت  أمــام  والســالم  االســتقرار  فــرض  يســتوجب  وجميعهــا 
العبــث بــه. لــذا، ال ُيســتبَعد اعتبــار ازديــاد هــذه التهديــدات للحــدود 
األردنيــة مــع ســوريا واألنشــطة المريبــة المرتبطــة محاولــة لعرقلــة 
هــذه المرحلــة مــن التعــاون والعمــل اإلقليمــي المشــترك. وكمــا 
تدفــع هــذه التهديــدات إلــى عرقلــة التعــاون اإلقليمــي فإنهــا أيًضــا 
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تدفــع نحــو توتيــر العالقــات الســورية واللبنانيــة بمــا يجاورهــا، إذ بــدأ 
ُينَظــر إلــى لبنــان علــى أنــه بيئــة حاضنــة لصناعــة وتجــارة المخــدرات، 
وأدى تورطــه في تجــارة الكبتاغون اإلقليميــة إلــى حظــر التعامــل 
التجــاري واالقتصــادي لعديــد مــن الــدول الخليجيــة معــه، مــا دفــع 
الداخلــي  الوضــع  وإربــاك  مقلقــة،  حافــة  إلــى  المنهــار  اقتصــاده 

ــا. ا واجتماعيًّ سياســيًّ
2. أزمة عالمية مشــتركة

وكمــا تمثــل عمليــات المتاجــرة بالمخــدرات عامــاًل مــن عوامــل زعزعــة 
االســتقرار اإلقليمــي، الــذي يمثــل الهــدف األكبــر فــي اإلســتراتيجية 
اإليرانيــة، فإنهــا أيًضــا تؤثــر فــي الســْلم واألمــن الدولــي. ويشــار إلــى 
أنــه فــي الســنوات األخيــرة صــادر عديــد مــن الســلطات الدوليــة فــي 
اليونــان وإيطاليــا ومصــر وغيرهــا مــن الــدول أكثر مــن 250 مليون حبة 
ــر مــن 18 ضعــف الكميــة التــي  كبتاغــون خــالل عــام 2021م، أي أكث
جــرى االســتيالء عليهــا قبــل 4 ســنوات فقــط، مصــدر معظمهــا مــن 
مينــاء علــى الســاحل الســوري، فــي عمليــات تجــاوزت قيمتهــا مليارات 
الــدوالرات األمريكيــة، وهــذا يكشــف لنــا حجــم الخطــر الداهــم الــذي 

يهــدد األمــن اإلقليمــي والعالمــي.
3. إستراتيجيات مكافحة ضعيفة وحلول فعلية غائبة

تؤكــد المؤشــرات العالمية زيــادة متســارعة فــي تهريــب المخــدرات، 
وابتــداع وســائل جديــده لتهريبهــا، رغــم عمليــات الحظــر الشــامل للحد 
مــن تجــارة المخــدرات غيــر المشــروعة، التــي لــم تقلــل مخاطــر تزايــد 
عملياتهــا، مــا يشــي بخلــٍل مــا فــي التعاطــي اإلقليمــي والدولــي مــع 
د، وعــدم وجــود أي إســتراتيجية عالميــة واضحــة وصارمة  هــذه المهــدِّ
لمواجهــة تنامــي تهديــد المخــدرات مــن ســوريا، الــذي نشــأ كنتيجــة 

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2021/12/06/%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2021/12/06/%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-
https://aawsat.com/home/article/3442431/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%80-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://aawsat.com/home/article/3442431/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%80-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://aawsat.com/home/article/3442431/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%80-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://aawsat.com/home/article/3442431/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%80-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
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إقليميــة منــذ عــام 2018م.
م عــدد مــن أعضــاء الكونغــرس األمريكــي  ــر 2021م قــدَّ وفــي أكتوب
إســتراتيجية  تطويــر  األمريكيــة  اإلدارة  مــن  قانون يطلــب  مشــروع 
واالتجــار  ســوريا  فــي  المخــدرات  إنتــاج  وتفكيــك  بتعطيــل  معنيــة 
بهــا، ومنــع اســتمرار حكومــة األســد فــي دفــع هــذا الصــراع ُقُدًمــا، 
المرتبطــة  التابعــة  والشــبكات  للجماعــات  الحيــاة  شــريان  وتوفيــر 
بهــذه التجــارة، التــي باتــت تشــكل تهديــًدا أكبــر مــن أي وقــت مضــى 
علــى مصالحهــا فــي المنطقــة. ولكــي يتحــول هــذا النــص إلــى قانــون 
نافــذ فإنــه يحتــاج إلــى إقــرار مــن ِقبــل مجلــس الشــيوخ األمريكــي. 
وفــي ظــل ســعي األخيــر لتوقيــع اتفــاق نــووي مــع إيــران وتفــادي أي 
ــه مــن المحتمــل  معرقــالت أو حواجــز قــد تعرقــل هــذا االتفــاق، فإن
غــض الطــرف عــن األزمــة اإلقليميــة المســتجدة، قياًســا علــى تجــارب 
ــون. ــي لهــذا القان ــذ الفعل ســابقة، وهــذا قــد يعطــل أو يؤخــر التنفي

خالصة
والشــرقية  الشــمالية  الحــدود  علــى  األخيــرة  التطــورات  ســلطت 
لــألردن األضــواء علــى عــودة التــأزم لبعــض مناطق التمــاس الحدودي 
أن  تــزال موجــودة، ويمكــن  أن األزمــة ال  يعنــي مجــدًدا  مــا  ــا،  أمنيًّ
يــزال  الضــوء علــى واقــع جديــد ال  تتطور مســتقباًل. كمــا ســلطت 
المخــدرات  تجــارة  بــأن  تفيــد  والوقائــع  فاألرقــام  التشــكيل،  قيــد 
ــا  ــت حرًب ــل بات ــن، ب ــن متخصصي ــَة مهّربي ــد مهّم ــم تُع فــي المنطقــة ل
بالوكالــة، تجتمــع فيهــا ثالثيــة المخــدرات والميليشــيات والمســّيرات، 
وقــد يكــون الهــدف تحقيــق أربــاح ماليــة طائلــة، إال أن الهــدف األكبــر 
هــو اســتنزاف حــدود عديــد مــن الــدول العربيــة، وتدميــر طاقاتهــا 
البشــرية بميليشــيات المخــدرات. وبنــاًء علــى ذلــك، وفــي إطــار تقديــر 

https://nationalinterest.org/feature/congress-can-disrupt-syrian-captagon-smuggling-196300
https://nationalinterest.org/feature/congress-can-disrupt-syrian-captagon-smuggling-196300
https://www.politico.com/interactives/2017/obama-hezbollah-drug-trafficking-investigation/
https://www.politico.com/interactives/2017/obama-hezbollah-drug-trafficking-investigation/


18 مة أم جبهٌة جديدٌة للحرب بالوكالة؟ اشتباكات الحدود األردنية-السورية.. عصاباُت تهريٍب منظَّ

الموقــف األمنــي تجــاه هــذا التصعيــد، فــإّن هنــاك حاجــة ملّحــة إلــى 
رفــع مســتوى التنســيق بيــن دول المنطقــة، ال ســيما علــى الحــدود 
تعزيــز  مــا يســتلزم  الســعودية، وهــو  العربيــة  للمملكــة  الشــمالية 
التعــاون األمنــي البينــي العربــي والدولــي، بمــا يحــّد من تلــك المخاطر 

المتصاعــدة.




