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هل يصمد النظام أمام أزمة “كورونا”؟
تحدث تقرير أمني ( 14مارس  )2020عن المهددات التي سيشكلها تفشي وباء “كورونا” على األمن
الدولي ،معتبرًا أنه قد أخل بالتوازنات المجتمعية على مستوى العالم ،وأ ّثر على األســواق العالمية
التي باتت تعاني من تقلبات مخيفة ،وسط شلل في حركة المواصالت العالمية ،وبوادر بطالة جماعية
ومخاوف من ركود عالمي غير مسبوق ،إذ بات الهم األكبر للدول الكبرى منحصرًا في إغالق حدودها
إلبعاد الوباء عن شعوبها ،والتعامل مع التحديات التي جلبها كفرض حالة الطوارئ وتوفير الطعام
والرعاية الصحية ودعم ماليين العاطلين في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والنقل ،الذين
تم فصلهم أو إجبارهم على أخذ إجازة غير مدفوعة إلى أجل غير مسمى.
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وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت ( 20مارس) عن توقعات متشائمة إزاء تفشي “كورونا” في
سوريا واليمن ،مؤكدة أنها تنتظر ارتفاعًا حادًا في حصيلة المصابين هناك.
وأعرب رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من األمراض المعدية عن قلق المنظمة إزاء الوضع
في سوريا واليمن ،مشيرًا إلى أن سبب عدم تسجيل سلطات الدولتين أي إصابات بفيروس كورونا
ربما ال يكمن في عدم انتقال المرض إليهما ،بل في ضعف نظام الرعاية والرقابة الصحية ،ومعبرًا عن
مخاوفه من أن الوباء قد بدأ يتفشى بالفعل في سوريا ،وقال“ :نتوقع انفجارًا في أعداد حاالت اإلصابة
هناك” ،خاصة وأن غالبية حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في الشرق األوسط مرتبطة بالسفر إلى إيران،
والتي ال تزال خطوط السفر مفتوحة بينها وبين دمشق.
أنباء عن إصابات في
وفي تأكيد لمخاوف منظمة الصحة العالمية؛ تناقلت وسائل إعالم محلية وعالمية
ً
عدد من المحافظات السورية التي تشهد االنتشار األكبر للميليشيات اإليرانية داخل سوريا مثل دير
الزور ودمشق والالذقية وحمص ،كان أبرزها الحديث عن سبعة مقاتلين من الحرس الثوري اإليراني ماتوا
إثر اإلصابة بالفيروس في مدينة البوكمال أقصى شرق سوريا ،وذلك ضمن  40حالة مصابة يرقدون في
مشفى البوكمال.
وتحدث تقرير صادر عن سلطات إقليم السند -جنوب باكستان -عن إصابة تسعة مواطنين باكستانيين
قدموا من سوريا ،فيما تحدثت مصادر مطلعة عن صدور تعليمات رسمية صارمة لألطباء في مشافي
الالذقية وطرطوس ودمشق وحمص بالتكتم على انتشار الفيروس الذي أودى بحياة عدد غير معروف
من السوريين في خمس محافظات خاضعة لسيطرة النظام في الساحل السوري ودمشق ودير الزور
وحمص.
وتسرب تقرير كتبه مدير سجن “عدرا” العميد عـبدو كرم ،قال فيه إن الوضع “مز ٍر للغاية” داخل السجن
والعدوى منتشرة بين السجناء وال توجد طريقة لعزل المصابين عن السليمين ،مؤكدًا أن عدد اإلصابات
المسجلة بين المعتقلين هي  816إصابة منها  63في حالة حرجة ،فيما بلغ عدد الوفيات  204معتقل،
وذلك بالتزامن مع تسجيل حالة وفاة لمريضة في مستشفى “األسد” ،بمدينة دير الزور ،وتسجيل إصابة
أخرى في المحافظة لشاب من أهالي ناحية “الكسرة” ،بعد سفره إلى دمشق قبل أيام بغرض العالج من
عارض صحي أصابه ،لينتقل إليه الفيروس من مستشفى “تشرين العسكري” بدمشق.
وفي  22مارس وردت تقارير بارتفاع إصابات “كورونا” في ثالث محافظات إلى  128حالة 56 ،جرى إخراجهم
بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبية ،فيما ال يزال  72في الحجر بانتظار نتائج التحاليل ،فيما فارقت
ممرضة الحياة نتيجة اإلصابة بالفيروس ،إال أن سلطات النظام األمنية طالبت بالتكتم على األمر.
وفي ظل التدهور األمني المصاحب للتكتم الرسمي؛ أغلق عشرات التجار محالهم التجارية في أبرز
أسواق العاصمة نتيجة الجمود الذي تسبب بشلل شبه تام للحركة االقتصادية ،وتضارب أسعار صرف
العمالت األجنبية ،ومضاعفة بدالت اإليجار ،وزيادة الضرائب وارتفاع أسعار البضائع وأجور نقلها.
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وتتنامى مشاعر االحتقان في محافظة الالذقية نتيجة ارتفاع أسعار المنظفات والمعقمات عشرات
األضعاف ،وغياب دور المؤسسات الرسمية كمؤسسة التموين ونقابة الصيادلة ومديرية الصحة في
الرقابة على البائعين والمنتجين والمعامل الدوائية ،ما أدى إلى خلو الصيدليات من األدوية العالجية
ومضادات االلتهاب وخافضات الحرارة.
وتشهد متاجر ريف دمشق حالة غير مسبوقة من الكساد نتيجة إغالق المحال التجارية وفرض منع
التجول لمكافحة الفيروس الذي اعترف النظام بوجود حالة واحدة منه فقد قي  22مارس الجاري.
وهوى سعر صرف الليرة السورية ،بصورة كبيرة ،خالل تعامالت يوم األربعاء ( 18مارس) مع تنامي المخاوف
من تفشي وباء “كورونا” ،حيث فقدت  %5من قيمتها لتبلغ قيمتها  1135ليرة مقابل الدوالر.
ودفعت تلك التطورات “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” إلى إصدار بيان ( 20مارس) أعلنت
فيه عن إيقاف عمليات السوق إلى الخدمة العسكرية ،مؤكدة أنه“ :بسبب األوضاع الصحية في العالم
سيتم إيقاف السوقيات…وجميع اإلجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين ومالحقتهم بالتخلف عن
السوق” ،وإتاحة المجال للمكلفين بمراجعة الدوائر العامة والصحية والمستشفيات دون أن يتعرضوا
ألية مالحقة.
وانعكس الوضع كذلك على حلفاء النظام ،حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري
بيسكوف ( 19مارس) إنه ال يستبعد تعليق التجنيد في صفوف القوات المسلحة الروسية المخطط
له في الربيع الجاري بسبب خطر انتشار فيروس كورونا في صفوف الجيش ،كما تحدثت وزارة الدفاع
الروسية عن اتخاذ خطوات لمكافحة فيروس “كورونا” ،والحيلولة دون انتشاره في وحدات وتشكيالت
الجيش الروسي عن طريق توفير احتياطيات األدوية في المستشفيات العسكرية وغيرها من الخطوات
الوقائية.
وخصص “الحرس الثوري” اإليراني من جانبه سيارات إسعاف لنقل عناصره المصابين بفيروس “كورونا”
من البوكمال وريــف ديــرالــزور الشرقي إلــى المشافي العراقية ،دون أن يعبأ بالمصابين المحليين
المنتسبين له من أبناء المنطقة ،والذين ظهرت فيهم أربع حاالت ،لكنهم تركوا بال رعاية أو عالج األمر
الذي ساعد في انتشار المرض.
وكان المتحدث باسم “الحرس الثوري” اإليراني العميد رمضان شريف ،قد أكد ( 11مارس) وفاة خمس
عناصر جراء “كوفيد  ”19الذي تسلل إلى صفوف الجيش ،وتحديدًا القوات الجوية في مدينة “دزفول”
جنوب غربي محافظة خوزستان.
ويتوقع أن يسهم كل من :تفشي الوباء في صفوف القوات اإليرانية ،وما تتخذه السلطات الروسية من
إجراءات احترازية في الحد من قدرتهما على شن المزيد من المعارك في الشمال السوري ،أو من دعم
النظام في حال فتح أية جبهات ضده في األسابيع المقبلة.
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تل أبيب قلقة من المهددات اإلقليمية جراء “كورونا”
تحدث تقرير أمني ( 14مارس  )2020عن المصاعب التي تعاني منها القوات اإلسرائيلية وحلفاؤها في
حال االضطرار لشن عمليات قتالية وسط تفشي وباء عالمي ،وتأثير ذلك على حشد صفوف الوحدات
المختلفة وإبقائها على أهبة االستعداد.
ورأى التقرير أن القوات المسلحة األمريكية في سوريا والعراق تعتبر أكثر أمنًا في الوقت الحالي ألنها
تتموضع في مناطق نائية عن التجمعات السكانية ،إال أن المخاطر ستزداد في حال انتشار العدوى
على نطاق واسع في القواعد األمريكية بمنطقة الخليج العربي ،واعتبر أن الجيش اإلسرائيلي معرض
لمخاطر أكبر نظرًا النتشاره على ثالث جبهات مع غزة وسوريا ولبنان ،مؤكدًا خضوع  5639جندي
وضابط إسرائيلي للحجر الصحي نتيجة االحتكاك مع حاالت مصابة بالفيروس ،ومن المرجح أن يرتفع
عددهم في األيام القادمة نتيجة تفشي الفيروس بين المدنيين واختالط الجنود مع عوائلهم.
وفيما تمتنع المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية من نشر تفاصيل عن اإلصابات الواقعة في صفوفها؛ إال
إنها تحدثت عن سلسلة من اإلجراءات التي اتخذتها كاالمتناع عن إعادة الجنود والضباط الذين أمضوا
إجازاتهم خارج إسرائيل إلى قواعدهم ،وإرسالهم إلى مراكز حجر صحي ،ومنح إجازات للمدنيين الذين
يعملون في قواعد عسكرية ،كالمتعاقدين وسائقي الشاحنات ،وإغالق المقاهي وقاعات تناول الطعام،
وإعادة العمل بنظام حصص الحرب الفردية محكمة اإلغالق ،وإيقاف الدورات التي تتطلب حضورًا كبيرًا،
وتعليق االستعراضات الدورية في جميع الوحدات.
ويــدور الحديث عن إمكانية وقف العمليات الخاصة التي تقوم بها وحــدات الكوماندوز داخل المدن
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وفي مناطق عميقة وراء خطوط قوات النظام ،والعمليات
ضد الوحدات اإليرانية في سوريا و”حزب اهلل” في لبنان ،وذلك بالتزامن مع تأكيد إصابة عشر جنود
إسرائيليين بالفيروس وخضوعهم للعالج.
وفي ندوة أقامها “معهد دراسات األمن القومي الصهيوني” ( )INSSحول اآلثار السياسية واألمنية
ألزمة “كورونا”؛ تحدثت خبراء إسرائيليون عن مخاطر التباطؤ أو النمو السلبي للواليات المتحدة على
أمن إسرائيل التي تعاني من أزمة سياسية ،وعجز في الميزانية ،ومن تحديات أمنية متعددة ،وصعوبة
استدعاء الجيش للقيام بعمليات واسعة النطاق في ظل الحاجة إلى عناصره للقيام بمهام داخلية
لحماية األمن القومي في ظل تفشي الوباء خالل الشهرين المقبلين.
ودار الحديث عن السيناريوهات األسوأ المتمثلة في عجز الحلفاء عن توفير الدعم العسكري للكيان
الصهيوني في ظل استغالل بعض الحركات “الراديكالية” في المنطقة األزمة لشن عمليات واسعة
النطاق ،مستفيدة من الصعوبات التي يواجهها حلفاء تل أبيب جراء تعرقل حركة اإلمدادات الدولية
وخطوط الطيران ،فض ً
ال عن التحديات االقتصادية غير المسبوقة والتي ستحد من إمكانية حلفاء
إسرائيل على توفير الحماية والدعم العسكري واللوجستي.
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ويواجه النظام اإلقليمي العربي مخاطر كبيرة نتيجة االكتظاظ في بعض المدن ووجود ماليين الالجئين
والمشردين ،ويمكن أن يسبب االنتشار بأزمة إنسانية خطيرة ،ويؤدي إلى تفاقم المشاكل األساسية
التي تهدد استقرار العديد من األنظمة الحليفة لتل أبيب في المنطقة.
أما على الصعيد االقتصادي فترتفع تقديرات خسائر تل أبيب نتيجة تفشي الوباء فيها إلى نحو 25
مليار دوالر ،نتيجة إعالن حالة طوارئ ،والسماح باستمرار عمل  30بمائة فقط من المؤسسات الحيوية
وهو ما يلحق ضررًا كبيرًا باالقتصاد ،حيث يتوقع أن تقفز نسبة دين إسرائيل إلى الناتج المحلي 70
بالمائة على أقل تقدير.
وتشعر تل أبيب بالقلق البالغ إزاء اضطرار حلفائها لسحب قطعاتهم القتالية من المنطقة ،حيث أعلن
أن بالده ستسحب قسمًا من قواتها العاملة ،فيما تسلم
وزير الدفاع البريطاني بن واالس ( 19مارس) ّ
الجيش العراقي قاعدة عسكرية من قوات التحالف الدولي في محافظة األنبار.
وأعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعــش” ( 20مــارس) بدء سحب قواته من العراق جراء
مخاوف من فيروس “كورونا” ،فيما تكثف الجماعات المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية على قواعد
تستضيف قوات أجنبية.
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موسكو تعزز موقفها العسكري في إدلب عبر القنوات الدبلوماسية
رأى مصدر أمني ( 6مارس) أن الضربة التي وجهها سالح الجو الروسي ضد القوات التركية ( 28فبراير)
يأتي ضمن إستراتيجية اعتمدتها موسكو لمنع تركيا من المضي في عملياتها العسكرية بسوريا،
وذلك على شاكلة الهجوم الذي تعرض له مرتزقة “فاغنر” عندما هاجمتهم مقاتالت أمريكية شرق
سوريا وأوقعت  100قتيل و 200جريح ،ومنذ ذلك الحين لم تجرؤ أية قوة مدعومة روسيًا على عبور
الفرات.
ويبدو أن العملية آتت ثمارها ،إذ بادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زيارة موسكو وإبرام اتفاق
بعد ست ساعات من المحادثات الشاقة مع نظيرة الروسي فالديمير بوتين ،مبررًا التنازالت التي قدمها
بأنها ستمهد الطريق لالستقرار في إدلب وتوفر الحماية للمدنيين.
وعلى الرغم من أن االتفاق المبرم بين أردوغان وبوتين قد جمد القتال في الخطوط األمامية إلى حد
كبير؛ إال إنه عزز المكاسب العسكرية للنظام وسمح للقوات الروسية باالنتشار في إدلب بصورة أعمق
من أي وقت مضى ،كما أقر بسيطرة النظام على الطريق الذى يربط حلب بدمشق وغيرها من المدن
السورية الرئيسة.
ودفعت تلك االتفاقية بأحد المسؤولين الروس للقول“ :إن انتصار روسيا في ميدان المعركة هو السبب
وراء فوزها على الجبهة الدبلوماسية”.
وعزت بعض المصادر التنازالت التركية إلى اعتماد أردوغان على موسكو دبلوماسيًا منذ االنقالب الفاشل
عام  ،2016وتوتر عالقات تركيا مع محيطها اإلقليمي ودول االتحاد األوروبي ،وتراخي دول حلف “الناتو”
إزاء حلفائهم في أنقرة ،فض ً
ال عن الدور األمريكي المثير للجدل ،والذي يرتكز على دعم “قوات سوريا
الديمقراطية” واستخدامها كخنجر في الخاصرة التركية ،واالستمرار في منع تركيا من الحصول على
أنظمة الدفاع الجوي من طراز “باتريوت”.
ويبدو االتفاق في صورته األولية هشًا للغاية ،إذ إن الهدف الرئيس منه هو التوصل إلى اتفاق مبدأي
لوقف القتال ،ودفع األتراك لإلقرار بالمكاسب العسكرية للنظام ،والقبول بالسيطرة على القطاع الذي
يضم الجزء األكبر من المدنيين في إدلب ،تمهيدًا التفاق آخر لتقاسم السلطة في المحافظة المنكوبة.
وفي هذه األثناء يعمد بشار األسد إلى إفساد التوافقات الروسية-التركية ،مستندًا إلى دعم حلفائه
اإليرانيين الذين يشعرون بكثير من االمتعاض نتيجة استبعادهم من التوافقات الروسية-التركية.
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بوغدانوف يعزز جهود القاهرة لتشكيل تحالف شرق أوسطي
مناهض ألنقرة
على الرغم من بلوغه سن التقاعد؛ أصــدر الرئيس الروسي مرسومًا بالتمديد لنائب وزيــر الخارجية
ميخائيل بوغدانوف لسنة أخرى ،حيث يتزايد اعتماد بوتين على بوغدانوف لتنفيذ إستراتيجيته الشرق
أوسطية الجديدة.
وترى مواقع أمنية أن هذا التمديد يعزز موقف بوغدانوف مقابل المبعوث الخاص لسوريا ألكسندر
الفرينتييف في الملف السوري ،حيث يقوم في اآلونة األخيرة بنشاط دبلوماسي مكثف ويضطلع بأدوار
مهمة في الملفات؛ الفلسطينية واللبنانية والليبية باإلضافة إلى سعيه لتعزيز العالقات مع القاهرة
التي دأب على زيارتها والتداول مع مسؤوليها بشأن“ :التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية والوضع في
سوريا وليبيا” وتعزيز“ :الجوانب العملية لمواصلة تعزيز التعاون المتعدد األوجه بين روسيا ومصر ،بما
في ذلك تنسيق المواقف في المحافل الدولية”.
وتعمل روسيا بصورة وثيقة مع بعض الدول العربية على دعم قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير
خليفة حفتر ،الذي تشن القوات التابعة له ،منذ أبريل الماضي ،هجومًا بهدف السيطرة على العاصمة
الليبية ،كما يتم التنسيق معه بشأن تعزيز عالقات التعاون مع دمشق ،بدعم من رئيس جهاز المخابرات
العامة المصري اللواء عباس كامل ،الذي قام بجولة على عدة عواصم عربية للتباحث معها بشأن
تشكيل تحالف إقليمي مناهض للنفوذ التركي المتنامي في المنطقة.
وأشــار تقرير نشره موقع “إنتلجنس أون الين” ( 26فبراير) إلى وجود توافق روسي-مصري للضغط
على أنقرة للتراجع عن دورها في شمال أفريقيا ،حيث مثل وصول المقاتلين السوريين إلى ليبيا تجاوزًا
للخطوط الحمراء في المنطقة ،ما دفع بكامل لزيارة كل من الجزائر والرباط ،والخرطوم التي أبرم مع
المسؤولين فيها اتفاقًا يقضي بإرسال المزيد من المقاتلين السودانيين إلى ليبيا.
ويجد كامل في الجزائر آذانًا صاغية ،وخاصة من قبل رئيسها الجديد “عبدالمجيد تبون” ،الذي أوفد
وزير خارجيته صبري بوقادوم إلى بنغازي للقاء الجنرال حليفة حفتر ( 5فبراير) .كما تم استقبال رئيس
المخابرات المصرية بحرارة في المغرب ،إال إنه لم يزر تونس التي تعتبر قريبة من أنقرة.
وتعتقد بعض المصادر أن مصر تسعى في النهاية إلى إنشاء وحدة تنسيق ،تتألف من ممثلين عن
أجهزة المخابرات في المنطقة ،تكون مسؤولة عن مراقبة الوضع في ليبيا ،وكذلك في سوريا ،حيث دعا
كامل رئيس مكتب األمن القومي السوري “علي مملوك” إلى القاهرة ( 18فبراير) ،ودار الحديث بينهما
جول سبل تنسيق الموقف ضد تركيا ،وذلك في خضم المعارك الدائرة بين القوات التركية وقوات
النظام من جهة ،والتوتر المتزايد شرقي البحر األبيض المتوسط بسبب النفط البحري من جهة ثانية.
ووفقًا للتقرير فإن كامل يعتزم زيارة عواصم أوروبية؛ في محاولة إليجاد أرضية مشتركة في ملف تركيا،
ويحظى في ذلك بدعم من بوغدانوف الذي دأب في اآلونة األخيرة على إطالق تصريحات مناوئة للدور
التركي في كل من سوريا وليبيا.
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الدبلوماسية األمريكية تعمل على تحسين العالقات مع تركيا
وإبعادها عن روسيا
أشار موقع “إنتلجنس أون الين” ( 26فبراير  )2020إلى وساطة أمريكية يبذلها العقيد السابق في
الجيش األمريكي “أوتزن” ،المعروف في أنقرة بلقب “الصهر” ألنه متزوج بامرأة تركية ،ويعمل في الوقت
الحالي كمستشار رفيع في الشأن السوري بوزارة الخارجية األمريكية.
ووفقًا للموقع؛ فإن أوتزن زار أنقرة في اآلونة األخيرة بصحبة جيمس جيفري الممثل الخاص للتحالف
المناهض لتنظيم داعش ،ويعمل في الوقت الحالي على تحفيز االتصاالت بين أنقرة وواشنطن لجمع
الطرفين مرة أخرى.
وفي الفترة التي خدم فيها جيفري كسفير للواليات المتحدة في تركيا ()2010-2008؛ كان أوتزن
مسؤوالً عن تقديم المساعدات العسكرية ألنقرة ،ويرغب أردوغان من خالله في إقناع واشنطن بتزويد
تركيا بمنظومة “باتريوت” مقابل التخلي عن منظومة “إس ”400-الروسية.
وكان أوتزون قد كتب سلسلة مقاالت أثناء خدمته في الجيش األمريكي حذر فيها من إمكانية تحول
أنقرة من النفوذ األمريكي إلى روسيا في ظل حكم أردوغان ،إال أن السلطات األمريكية تجاهلت تحذيراته
آنذاك ،لكن اإلدارة الحالية تولي الكثير من االهتمام بأطروحاته في الشأن التركي.
في هذه األثناء؛ تعمل الحكومة البريطانية بصورة غير معلنة على تقريب وجهات النظر مع موسكو،
حيث التقى ممثلون عن وزارة الخارجية البريطانية مع دبلوماسيين روس في السفارة الروسية بلندن
( 4فبراير) رغم أن العالقات البلدين ال تزال متأزمة منذ محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سكريبال في
بريطانيا ،ووفقًا للمصدر نفسه فإن الخارجية البريطانية ترغب في إجراء محادثات مع النظام السوري
بشأن الوضع في إدلب من خالل وسطاء روس.
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تطورات عسكرية

إدلب تتجه لجولة جديدة من العمليات العسكرية
ُقتل جندي تركي وأصيب جنود آخــرون جــراء استهداف رتلهم العسكري بعبوتين ناسفتين أثناء
توجههم إلى نقطة المراقبة الواقعة قرب محمبل بريف إدلب الغربي ( 17مارس) ،وفيما ألقت بعض
المصادر باللوم على جماعات مرتبطة بتنظيم “القاعدة” ،رأى آخرون أن النظام وإيران يقفان خلف ذلك
الهجوم بهدف إفشال اتفاق وقف إطالق النار في إدلب الذي وقعه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان
والروسي فالديمير بوتين ( 5مارس) ،وينص على تسيير دوريات مشتركة تركية روسية على الطريق
الدولي.
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وكان الجيش التركي قد أنشأ المزيد من نقاط التمركز والمراقبة في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي،
فيما عززت قوات النظام والمليشيات الموالية مواقعها المتقدمة بمزيد من القوات والعتاد الحربي،
حيث تم إرسال المزيد من القوات إلى جبهات القتال جنوب وشرقي إدلب ،وفي ريف حلب الشمالي
الغربي ،وفي كبانة والمرتفعات الجبلية بريف الالذقية الشمالي وسهل الغاب ،كما تقوم ميلشيات
إيرانية بنقل عناصرها وعتادها الحربي في ريف حلب الجنوبي إلى جبهات جنوبي إدلب وكبانة شمالي
الالذقية ،حيث تشهد عدد من محاور القتال الجنوبية والساحلية قصفًا متبادالً واشتباكات متقطعة.
واتهمت مصار تركية إيران بمحاولة تخريب اتفاق وقف إطالق النار ،مؤكدة أن الميلشيات التابعة لها
تسعى لتوتير األوضاع في إدلب ،وتطلق النار بالقرب من نقاط المراقبة التركية ،وترسل تعزيزات إلى
مدينة سراقب من لواءي “فاطميون” و”زينبيون” وميلشيا “حزب اهلل” من بلدات كفريا والفوعة ونبل
والزهراء ،وذلك بالتزامن مع ظهور قائد “فيلق القدس” الجديد إسماعيل قآني ،على خط “حلب-إدلب”،
وزيارته لمواقع “حزب اهلل” والميليشيات اإليرانية األخرى ،حيث أرسلت إيران في األيام الماضية نحو 2000
عنصر من ميليشيات “عصائب أهل الحق” ،و”حزب اهلل العراقي” ،و”لواء الباقر” ،و”فيلق القدس” اإليراني،
تمركزوا في مدينة سراقب ومحيطها.
وفي حادثة أخرى قصفت قوات النظام والميليشيات اإليرانية محيط قرية “المسطومة” وقرية “المقبلة”
غرب إدلب ،كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة رت ً
ال تركيًا يتألف من عدة سيارات إطعام على أطراف
مدينة “األتارب” غرب حلب ،كان متجهًا إلى النقاط التركية المحاصرة في محيط منطقة “الراشدين” غرب
حلب.
ودفعت عمليات التصعيد تلك بالقوات التركية لتدمير  8منظومات دفاعية من طراز “بانتسير” بإدلب
( 10مارس).
وفي مقابل إرسال القوات الروسية فرقاطتين عبر مضيق البوسفور إلى سواحل سوريا (“األدميرال
ماكروف” ،و”األدميرال غريغورفيتش) مطلع الشهر الجاري؛ دخلت حاملة الطائرات األمريكية “آيزنهاور”
مياه البحر المتوسط ( 1مارس) ،ترافقها فرقاطتان تحمالن صواريخ كروز ،وثالث مدمرات ،وثمانية أسراب
من مقاتالت “إف-أيه18-إي” ومروحيات هجومية وستة آالف مقاتل من المارينز.
وأشار مصدر أمني إلى أن الهدف من الحشود العسكرية األمريكية شرقي المتوسط هو للتعامل مع
أية طوارئ قد تظهر جراء انفالت الصراع الروسي-التركي في إدلب ،حيث ينوي أردوغان فتح طوفان من
ماليين الالجئين إلى أوروبا ،وذلك في مقابل دفع بوتين الميلشيات اإليرانية ،وعلى رأسها “حزب اهلل”
لتصعيد عملياتها العسكرية ضد القوات التركية في إدلب.
وكانت تركيا قد ألحقت خسائر فادحة في قات النظام ،مستخدمة في عملياتها تقنيات غير مسبوقة،
تمثلت في؛ الطائرات المسيرة “بيرقدار-تي في ،”2والمسيرة “أنكا” ،وراجمات الصواريخ المتنوعة
“سكاريا-تي ،”122وصواريخ “يلدريم” البالستية ،ومدافع الهويتزر “فيرتينا” ،ومنظمات التشويش
اإللكتروني “كورال” ،فيما استخدمت القوات الروسية طائرة “تو ”214-للتجسس على موقع الجيش
التركي والوحدات الموالية له ،واختراق المحادثات الهاتفية من أجل معرفة األوامر التي يصدرها الرئيس
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التركي إلى قواته ،وتعتبر طائرة “تو ”214-أكثر طائرات االستطالع الجوي الروسية تطورًا ،إذ إنها مزودة
بــرادار متعدد الترددات “إم آر كا ،”411-ويتكون من عدة محطات رادار مع صفائف الهوائي المرحلي
النشط ،ذات الرؤية الجانبية ،التي توفر معلومات سواء في الوضع النشط أو الساكن ،ويسمح باختراق
االتصاالت الالسلكية ،كما تتميز الطائرة بوجود منظومة هندسة إذاعية واستطالع إذاعــي ومرئي
متكامل ،ويمكن استخدامها كنقطة مراقبة قتالية وتوجيه أسلحة إلى األهداف التي تم اكتشافها.
وفي ظل التصعيد العسكري غير المسبوق؛ قررت واشنطن إبقاء قواتها على أهبة االستعداد ،لئال
تستغل موسكو فرصة انفالت األمور وترسل قوات شرق الفرات تجاه حقول النفط والغاز التي تحميها
القوات األمريكية ،خاصة وأن روسيا قدمت الدعم الجوي للميلشيات اإليرانية وعلى رأسها “حزب اهلل”
خالل تنقالتهم من مختلف المناطق إلى شمال غرب سوريا.

www.strategy-watch.com

12

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  24 - 77مارس 2020

تطورات عسكرية

مفاوضات روسية-إيرانية لتنسيق العمليات في سوريا
أكــد موقع أمني ( 20مــارس) أن موسكو قد انخرطت خــال األيــام الماضية في محادثات سرية مع
مسؤولين بالحرس الثوري اإليراني و”حزب اهلل” لتنسيق الموقف الميداني ،وزيادة عدد القوات اإليرانية
في سوريا ،وفتح المجال لها التخاذ مواقع متقدمة شمال البالد.
ووفقًا للتقرير فقد تم االتفاق بين الطرفين على ما يلي:
 -1تحتفظ القيادة العسكرية الروسية في سوريا بالقرار ،وبتحديد نمط العمل العسكري في إدلب،
ومدى التزام مختلف األطراف بالهدنة التي تم إبرامها بين بوتين وأردوغان في  5مارس.
 -2تقوم إيران بتجميع سائر قواتها والميلشيات التابعة لها بسوريا في محافظة حلب ،وتنقل القيادة
المركزية للحرس الثوري من “البيت الزجاجي” في دمشق إلى أكاديمية األسد التي تقع 7كم جنوب غرب
حلب والتي تتسع لنحو ألفي عنصر.
 -3تخضع المناطق الحدودية السورية-اللبنانية لحزب اهلل ،فيما تكون المناطق الشمالية من الحدود
تحت سيطرة العلويين في طرفي الحدود ،ويمثل هذا البند خطورة على أمن تل أبيب ،إذ إنه يمنح
الحزب عمقًا إستراتيجيًا هامًا ،ويتيح له تحريك قواته بين وادي البقاع وسوريا في حال وقوع اشتباك مع
إسرائيل.
 -4يشرف “حزب اهلل” على العمليات التي تنفذها  13ميلشيا شيعية عراقية تنتشر في سوريا ،وذلك
من خالل مقر قيادة في مجمع األكاديمية العسكرية بحلب ،حيث يعمل مع قوات النظام إلنشاء قوة
جديدة تحت مسمى “حزب اهلل السوري” ،ويتم العمل من خاللها على إنشاء قواعد ونقاط مراقبة في
عدد من المناطق االستراتيجية بسوريا.
 -5يلتزم “الحرس الثوري” اإليراني و”حزب اهلل” وإيران بتعليق سائر عملياتهم العسكرية جنوب سوريا،
بالقرب من الحدود مع األردن وإسرائيل ،والعمل على تهدئة االحتقان األمني في محافظة السويداء.
وعلى إثر إبرام ذلك االتفاق؛ أجرى الرئيس الروسي فالديمير بوتين اتصاالً مع بشار األسد ( 20مارس) دار
الحديث فيه عن مختلف التطورات الميدانية ،وسبل تنفيذ االتفاقيات الروسية-التركية في إدلب.
ويعتبر هذا االتصال الثاني بين الرئيسين ،خالل أسبوعين ،إذ كان بوتين قد أطلع بشار األسد على
نتائج المباحثات بينه وبين أردوغان ( 6مارس) ،فيما شكر األسد بوتين ،حينها ،على جهوده في ضمان
“سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
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طهران تحقق في ظاهرة االغتياالت النوعية التي تستهدف ضباطها
أشار تقرير أمني مطلع ( 26فبراير) إلى إرسال السلطات اإليرانية فريقًا من المحققين إلى بغداد للتحقيق
في مالبسات اغتيال قاسم سليماني الذي قتل في يناير بضربة وجهتها طائرة أمريكية مسيرة بمطار
بغداد.
وكانت الحكومة اإليرانية قد شكلت ثالث فرق من المحققين لمعرفة الطريقة التي حصلت بها وكالة
االستخبارات المركزية األمريكية على معلومات بشأن مسار رحلة سليماني واستهدافه فيما بعد.
ويتألف فريق التحقيق األول من وزارة االستخبارات اإليرانية (فاجا) ،بينما يعمل فريق آخر على المهمة
نفسها داخل جهاز األمن الداخلي التابع للحرس الثوري ،فيما يعمل فريق ثالث من المكتب “( ”101وحدة
استخبارات خاصة ترفع تقاريرها مباشرة لخامنئي) على معرفة مصدر تسرب المعلومات التي أودت إلى
مقتل سليماني.
ويعتقد المحققون اإليرانيون أن التسريب جاء من أحد المطارات ،أو من خالل موظف في شركة “أجنحة
الشام” التي سافر على متنها سليماني ،ويملكها رامي مخلوف ابن خال بشار األسد.
وتعمل االستخبارات العراقية بصورة وثيقة مع المحققين اإليرانيين ،حيث يعمل فريق من النواب في
لجنة الدفاع واألمن في البرلمان العراقي تحت إشراف وزير الداخلية ياسين الياسري على تسهيل المهمة
اإليرانية ،وقد قامت السلطات العراقية بالتحقيق مع موظفي مطار بغداد وطاقم “أجنحة الشام” ،كما
يرأس مستشار األمن القومي العراقي فالح الفياض فريقًا آخر يعمل على مساعدة اإليرانيين في كشف
مالبسات العملية.
ووفقًا للتقرير فإن انتباه جميع فرق التحقيق قد تحول بصورة مفاجئة إلى دمشق ،حيث تم اعتقال
موظفين اثنين من شركة “أجنحة الشام” ،أحدهما يعمل في المكاتب الخاصة للشركة ،واآلخر ضمن
طاقم طائرة “أيرباص ”320-بين دمشق وبغداد ،وتم استجوابهما من قبل أجهزة المخابرات السورية
واإليرانية ،وعلى رأسها العميد محمد رضا فالح زاده ،رجل طهران القوي الجديد في سوريا ،والذي تعهد
بالعثور على“ :الخونة الذين باعوا سليماني”.
وزادت عملية التحقيق غموضًا إثر عملية االغتيال النوعية التي طالت فرهاد دبيريان ،أحد أبرز ضباط
الحرس الثوري اإليراني جنوب دمشق ( 7مارس) ،وكان يتولى قيادة عناصر الحرس الثوري في مدينة
تدمر وحراسة “مرقد السيدة زينب” ،ويعتبر من أبرز المقربين من حسن نصراهلل.
ووفقًا لمصدر أمني ( 14مارس) فإن اغتيال فرهاد دفع بقائد الحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني
لزيارة دمشق متخفيًا ،ولم يتم استقباله بالحفاوة المعتادة من قبل النظام نظرًا للظروف األمنية
االستثنائية.
والتقي قاآتي في تلك الــزيــارة بضباط الحرس الــثــوري في حلب ،حيث ناقش معهم سبل تأمين
حمايتهم من أية عمليات نوعية يمكن أن تشنها االستخبارات اإلسرائيلية مستقب ً
ال ،حيث تواصل تل
أبيب استهداف المواقع اإليرانية في سوريا ،والشخصيات اإليرانية والفلسطينية الموالية إليران.
وكان سالح الجو اإلسرائيلي قد استهدف مواقع لميلشيا “الجهاد اإلسالمي” الفلسطينية جنوب مدينة
دمشق بالعديد من الصواريخ ( 24فبراير) ،كما تم تدمير مقر لتصنيع مواد ( )APالتي تستخدم كوقود
للقذائف الصاروخية ،وأعلنت ميلشيا “الجهاد اإلسالمي” مقتل عنصرين لها في ذلك الهجوم.
www.strategy-watch.com
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في الذكرى التاسعة للثورة :الفوضى تعم درعا والسويداء
ُقتل المسؤول العسكري عن حاجز “التابلين” بريف درعا الغربي ،بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة
لحظة مرور سيارته بالقرب من مدينة “طفس” بريف درعا الغربي ،كما أصيب عدد من الجنود كانوا
برفقته.
وشهدت األيام الماضية إرسال النظام تعزيزات ضخمة إلى محيط مدينة “طفس” ،وسط تخوف األهالي
من اقتحامها وتكرار سيناريو مدينة “الصنمين”.
وجاءت عملية االغتيال تلك في أعقاب اغتيال شابين في مدينة “درعا البلد” ،عمال سابقًا ضمن صفوف
فصائل الثورة ورفضا االنضمام إلى قوات النظام بعد اتفاق “التسوية” ( 4مارس) ،كما ُقتل عنصران من
المخابرات الجوية بعد استهداف الحاجز الذي كانا يقفان عليه بين بلدتي “سحم الجوالن” و”تسيل”.
وشهدت مدن وبلدات درعا وصول تعزيزات ضخمة لقوات النظام عقب تعرض عشرات الحواجز لهجمات
أسفرت عن أسر ما ال يقل عن  60عنصرًا تم اإلفراج عنهم الحقا بعد اتفاق بين الروس ووجهاء مدينة
“الصنمين”.
وكانت فصائل المعارضة قد صعدت هجماتها على مواقع النظام بريف درعا ،ردًا على عملية اقتحام
مدينة “الصنمين” بالريف الشمالي ،حيث تمت مهاجمة حاجز عسكري تابع للمخابرات الجوية شمالي
بلدة “السهوة” ،وتمت مهاجمة حواجز عسكرية أخرى في بلدات “الطيبة” و”علما” و”الصورة”.
وحاصر مسلحون المفرزة األمنية في بلدة “الشجرة” في منطقة “حوض اليرموك” وأغلقوا جميع الطرقات،
كما ُعثر في بلدة “المزيريب” على جثث لثالث عناصر يتبعون للفرقة الرابعة المسؤولة األولى عن اقتحام
مدينة “الصنمين” التي تعرضت لعملية اقتحام واسعة ،عقب مقتل وإصابة نحو  100عنصر من قوات
النظام في كمين محكم ،مطلع شهر مارس الجاري ،في األحياء الغربية للمدينة ،حيث دارت اشتباكات
بين فصائل المصالحات وعناصر من الفرقة الرابعة التي قصفت أحياء المدينة بالدبابات.
وفي  19مارس؛ ارتكبت قوات النظام مجزرة ضد مدنيين في بلدة جلين غرب درعا ،ذهب ضحيتها 8
قتلى بينهم أطفال ،وذلك بالتزامن مع إحياء أهالي درعا الذكرى التاسعة للثورة السورية.
وفي محافظة السويداء؛ ُقتل  7مدنيين وجرح آخرون في حوادث عنف مختلفة ،وخُ طف أربع شبان ردًا
على خطف مواطن من أبناء المحافظة مع سيارته في درعا ،وطالب الخاطفون بإطالق سراح الشاب
المخطوف مقابل إطالق سراح الشبان األربعة.
وفي  18مارس أعلن فصيل “قوات شيخ الكرامة” بريف السويداء ،احتجاز عنصرين تابعين لميلشيا
“حزب اهلل” اللبناني ،وذلك بهدف مبادلتهما مع عنصر مفقود من الفصيل منذ شهر.
وقال الفصيل في بيان نشره على صفحته الرسمية في “فيس بوك” ،إن قواته احتجزت عنصرين تابعين
لحزب اهلل على طريق قرية “سميع” في ريف السويداء الغربي ،أثناء عودتهما من درعا ،وذهابهما إلى
مقر عملهما في حلب.
وكان فصيل “قوات شيخ الكرامة” قد احتجز في وقت سابق  5ضباط وعناصر من النظام ،دون أن يتم
اإلفراج عن العنصر المختطف.
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النظام وحلفاؤه يتكبدون خسائر فادحة على مختلف الجبهات
ألحقت القوات التركية في العمليات التي شنتها ضد النظام خالل األسابيع الماضية خسائر فادحة
تمثلت في :إسقاط مقاتلتين ،وطائرتين مسيرتين ،وثمان مروحيات ،وتدمير  136دبابة ،وخمس
منظومات دفاع جوي ،و 86قطعة ما بين :مدفع وراجمات صواريخ وقواعد مضادة للدروع ومدافع هاون،
و 77عربة مدرعة ،و 9مستودعات ذخيرة ،وتحييد  2557جندي من قوات النظام.
وكان “اللواء  ”124الخاسر األكبر في تلك المواجهات ،حيث قتل أربعة من ضباطه دفعة واحدة ،هم:
العميد “برهان رحمون” قائد اللواء ،والعقيد “اسماعيل علي” قائد “الكتيبة  ،”873ورئيس أركان الكتيبة
العقيد “مازن فرواتي” ،والمقدم “محمد حمود” ،وقدرت خسائر اللواء منذ تأسيسه خالل المواجهات
على جبهات القتال المختلفة بأكثر  1700قتيل.
كما لقي تسعة عناصر من “حزب اهلل” مصرعهم ،وأصيب نحو  30آخرين جراء القصف التركي على
موقعهم في محيط مدينة “سراقب”
ونعت ميلشيا “حركة فلسطين حرة” سبع عناصر لها قتلوا أثناء قتالهم إلى جانب قوات النظام بإدلب،
موضحة أنهم كانوا ينضوون ضمن “سرايا بدر” التابعة لقوات “درع األقصى” الذراع العسكري للحركة.
وفي  27فبراير؛ قتلت طائرة مسيرة إسرائيلية عماد الطويل ،المسؤول عن الملف العسكري وإقامة
وتعزيز البنية العسكرية لميلشيا “حزب اهلل” اللبناني في ريف محافظة القنيطرة ،والذي كان يعمل مع
جهاد مغنية.
وفي  18مارس؛ قتل الضابط في الحرس الثوري اإليراني مهران عزيزاني في محافظة إدلب ،وذلك عقب
ثالث أسابيع من أسره على يد “هيئة تحرير الشام”.
وفي عملية نوعية ( 19مارس)؛ قامت فصائل الثوار بقتل وإصابة نحو  10عناصر من قوات النظام أثناء
صد محاولة تسلل على محور بلدة البارة جنوب إدلب ،وجاءت تلك العملية ضمن محاوالت يقوم بها
عناصر النظام لخرق اتفاق إطالق النار المبرم بين أردوغان وبوتين في  5مارس الجاري.
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Manufacturing Division: The Assad Regime and Minorities in South-west
Syria
 نظام األسد واألقليات جنوب غربي سوريا:وحدة التصنيع
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US-Russia standoffs in northeast Syria: Just getting started
 بدأت للتو:المواجهات بين الواليات المتحدة وروسيا شمال شرقي سوريا
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The puzzling outcome of the Moscow Summit
النتيجة المحيرة لقمة موسكو
2020  مارس16
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https://www.mei.edu/publications/puzzling-outcome-moscow-summit

How the U.S. Can Help Ease Idlib’s Catastrophe
كيف يمكن للواليات المتحدة أن تساعد في تخفيف كارثة إدلب
2020  مارس14
معهد واشنطن
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/how-the-u.s.can-help-ease-idlibs-catastrophe
The Crisis in Idlib
أزمة إدلب
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https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-crisis-inidlib

Turkey’s Imperial Foreign Policy: Vision vs. Reality
 الرؤية مقابل الواقع:السياسة الخارجية اإلمبريالية تركيا
2020  مارس20
معهد واشنطن
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/turkeysimperial-foreign-policy-vision-vs.-reality
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A New Erdogan-Putin Deal in Idlib May Help—For Now
 في الوقت الحالي- صفقة جديدة بين أردوغان وبوتين في إدلب قد تساعد
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Syria Situation Report: February 19 - March 3, 0202
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Pseudo diplomacy in Syria
الدبلوماسية الزائفة في سوريا
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Idlib presents Europe with another migration test
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COVID-19: The latest shock to a battered Iranian system
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Why Syria Hates Israel›s Hard-To-Stop «Suicide» Drones
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The Syria Safe Zone Idea Is Back…And It Still Won›t Work
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Pompeo’s Turkish Gambit Fails in Syria
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2020  مارس5
ناشيونال إنترست
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/
pompeo%E2%80%99s-turkish-gambit-fails-syria-130147

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia›s Power Struggle Over the Syrian War Has Prompted Turkey to
Seek U.S. Assistance
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No Way: Why Turkey Can›t Expect Support From NATO in Syria
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Test War: How Russia›s Air Force Brutally Used Syria for Target Practice
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Syria Hears the Death Rattle of the Arab Spring as Assad and Putin
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“People can’t even afford to buy bulgur”: Discontent is on the rise as
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Factbox: The Syrian regime’s push in Idlib province
 النظام السوري يضغط في محافظة إدلب:حقائق
2020  مارس2
المجلس األطلنطي
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-the-syrianregimes-push-in-idlib-province/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر
المركز
الرابط

Opposition Insurgents Begin Seizing Terrain In Southern Syria
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Military Intelligence Directorate Recommends Stepping Up Attacks on
the Iranians in Syria
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Turkey Digs In Its Heels in Idlib
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Syria: Government Forces Enter City of Saraqeb
 القوات الحكومية تدخل مدينة سراقب:سوريا
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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.
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