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على الرغم من جائحة كورونا؛
تحضيرات عسكرية لمعارك فاصلة

في المنطقة



الحروب العربية مستمرة

تحدث تقرير أمني )3 أبريل( عن عدم تأثير جائحة كورونا في كبح جماح القوى المتصارعة في المنطقة 
العربية التي ال تزال تشتعل فيها أربعة حروب طاحنة، في كل من: العراق وسوريا وليبيا، واليمن حيث 
صرح أحد قادة الميلشيات الشيعية الموالية إليران بأن انتشار: “الفيروس ال يشكل سببا إللقاء السالح”.
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وتوقع التقرير أن تستمر العمليات العسكرية دون هوادة، خاصة وأن حملة استهداف المواقع األمريكية 
في العراق ال تزال مستمرة، فيما تستمر خروقات الهدنة شمال غربي سوريا بالتزامن مع فشل المفاوضات 
مع الحوثيين لوقف القتال وتعرض صنعاء لعمليات قصف عنيفة من قبل قوات التحالف عقب تعرض 
الرياض لهجوم بصواريخ بالستية )29 مارس(، وعدم صمود الهدنة التي دعت إليها األمم المتحدة في 

ليبيا )22 مارس( أكثر من يومين. 

في هذه األثناء؛ تعمل الواليات المتحدة على إخالء قواتها من القواعد الصغيرة بالعراق وإعادة تجميعهم 
في القواعد الرئيسة لحمايتهم من هجمات شبه يومية بالصواريخ، وتواجه القوات األمريكية في هذه 
األثناء عقبات كبيرة تحول دون حماية مقراتها، إذ إنها لم تتمكن من جلب بطاريات “باتريوت” بالسرعة 
المطلوبة نتيجة لإلجراءات االحترازية إثر تفشي فيروس “كورونا”، ولم تصل سوى بطارية واحدة لقاعدة 

“عين األسد” في األنبار، فيما ال تزال بطاريتان عالقتان في الكويت بانتظار أوامر النقل.

ويضع رئيس هيئة األركان األمريكية الجنرال مارك ميلي، وقائد القيادة المركزية “سينتكوم” الجنرال 
كينيث مكينزي، اللمسات األخيرة على خطة شاملة لشن عملية ساحقة ضد كتائب “حزب اهلل” العراقية، 
ويسود  العراق،  في  األمريكية  القواعد  على  المنتظمة  الهجمات  مسؤولية  واشنطن  تحّملها  والتي 
االعتقاد في واشنطن أن الميلشيات الموالية إليران بصدد شن هجوم كبير على أهداف أمريكية في 

المنطقة. 

أما في سوريا؛ فعلى الرغم من صمود الهدنة المبرمة بين بوتين وأردوغان )5 مارس( إلى حد ما؛ إال 
أن مختلف األطراف تحشد أعدادًا غير مسبوقة من قواتها لشن عمليات واسعة النطاق، وخاصة تركيا 
التي لم تتوقف عن إرسال قواتها إلى القطاع الشمالي من المحافظة في محاولة الستباق أية محاولة 
يقوم بها جيش النظام الستكمال السيطرة عليها، فيما تحشد إيران أعدادًا غفيرة من مقاتليها في 

جبهات إدلب ودير الزور والجوالن. 

الهدنة،  تثبيت  محاوالت  جميع  فشلت  أن  بعد  مأرب  باتجاه  هجومهم  الحوثيون  يواصل  اليمن؛  وفي 
العربي، حيث  الجنوب  الجبهة مشتعلة في  الحوثيين إلبقاء  إيرانية على  الحديث حول ضغوط  ويدور 
تزامن قصف كتائب “حزب اهلل” العراق للرياض من األراضي العراقية مع رشق الحوثيين محافظة جيزان 

بالصواريخ، وذلك في هجوم منسق ُيعتقد أن الحرس الثوري اإليراني يقف خلفه. 

وقوات  الوفاق  بين حكومة  المتحدة  األمم  رعتها  التي  الهدنة  انهيار  ليبيا عقب  القتال في  ويستعر 
حفتر، األمر الذي حدا ببعثة األمم المتحدة إلى إصدار بيان يؤكد أنه: “بينما يقاتل العالم بأسره  فيروس 
في  والخسائر  المعاناة  من  بالمزيد  تتسبب  ليبيا  في  المضادة  والهجمات  الهجمات  فإن   ،19 كوفيد 

صفوف المدنيين”.
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مواجهة جائحة “كورونا” ليست أولوية لدى إيران وتوابعها

تؤكد مصادر أمنية مطلعة أن إيران تعمل على استغالل االرتباك العالمي جراء تفشي “كورونا” لتنفيذ 
إستراتيجية تصعيد واسعة النطاق، دون االكتراث لتفشي الوباء في المنطقة، حيث تتالعب السلطات 
القدرة  الوباء، وفيما تنعدم  في كل من: طهران وبغداد ودمشق وبيروت باألرقام المتعلقة بتفشي 
لدى هذه الدول إلجراء اختبارات تفشي الفيروس أو التعامل معه، يواصل اإليرانيون والميلشيات التابعة 

لهم عبور الحدود لتنفيذ خطة انتشار جديدة. 

وتأمل طهران في دفع واشنطن لرفع العقوبات عنها تحت ذريعة مكافحة “كورونا”، مدعية أنها: “تحول 
دون تمويل الواردات اإلنسانية، بما في ذلك األدوية الحيوية والمعدات الطبية”، فيما يكرر األمين العام 
لألمم المتحدة دعواته لواشنطن بتخفيف العقوبات االقتصادية على طهران لمساعدتها في مكافحة 
الفيروس، وذلك بالتزامن مع طلب النظام اإليراني -للمرة األولى- من صندوق النقد الدولي السماح له 

بالحصول على مساعدة مالية قيمتها خمسة مليارات دوالر لمواجهة فيروس “كورونا” المستجّد. 

لكن االدعاءات اإليرانية ال تتناسب مع حجم التعبئة التي يقوم بها الحرس الثوري لتجنيد المزيد من 
المرتزقة األفغان والدفع بهم في مختلف الجبهات السورية، حيث تستغل إيران حاجة نحو 200 ألف 
أفغاني يقيمون في مناطق حدودية للقتال إلى جانب النظام، وتضغط على دمشق لتوطينهم مع 

عائالتهم في سوريا. 

قد  النزاع  مناطق  من  وغيرها  من سوريا  العائدين  الالجئين  أن  من  أيام  قبل  كابول  وحــذرت حكومة 
الصحة  منظمة  وأن  خاصة  منضبطة،  غير  بعدوى  يتسببون  وأنهم  البالد،  أنحاء  جميع  في  انتشروا 
العالمية تعتقد أن األرقام التي تقدمها السلطات )174 حالة مؤكدة( غير صحيحة على اإلطالق. وفيما 
وأن  خاصة  بكثير،  أعلى  تكون  أن  ُيتوقع  الحقيقية  األعــداد  أن  إال  حالة؛   1400 نحو  عن  العراق  أفصح 
الميلشيات الشيعية العراقية تعمل بصورة لصيقة مع آالف العناصر اإليرانية تحت قيادة الحرس الثوري 
في سوريا والعراق، وعلى الرغم من أن الميلشيات التي تتموضع في إدلب وحلب قد ُطلب منها مراعاة 
التباعد والحجر الصحي؛ إال أن ميلشيات “زينبيون” و”كتائب اإلمام الحسين” و”لواء الرضا” قد قامت مؤخرًا 
بالشعائر واالحتفاالت الشيعية ونظمت فعاليات جماهيرية في األراضي السورية خالل األيام الماضية غير 

عابئة بتلك التعليمات.

في  استمر  حيث  البالد،  في  “كــورونــا”  تفشي  مع  مسؤولة  غير  بصورة  األســد  بشار  نظام  ويتعامل 
17 مارس، ثم بادر إلى توظيف األرقام القليلة التي أفصح عنها فيما بعد  إنكار وجود أية حاالت حتى 
في  دمشق  جنوب  الواقعتين  و”حجيرة”  “البويضة”  بلدتي  بعزل  وقام  عنه،  العقوبات  برفع  للمطالبة 
الترابية، وإغالق  بالمتاريس  المناطق  تلك  إغالق  تم  إعالن رسمي، حيث  زينب”، بدون  “السيدة  منطقة 
 الطريق باتجاه “يلدا”، والطريق الزراعي لحجيرة من جهة “مخيم اليرموك”، وذلك في أعقاب إعالن النظام
)2 أبريل( عزل منطقة “السيدة زينب” بشكل رسمي، وإغالق مداخلها ومنع الدخول والخروج للمدنيين.
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تفشي  حقيقة  إخفاء  إلى  األمر  أول  في  قيادته  عمدت  ذاته، حيث  النهج  اللبناني  اهلل”  “حزب  ويسلك 
الوباء في صفوف مقاتليه بسوريا بناًء على تعليمات طهران، واضطر عناصره في دير الزور إلى اتخاذ 
إجراءات احترازية الحتواء الوباء بعد تفشيه في صفوف الميلشيات اإليرانية، وذلك بالتزامن مع انتشاره 
في صفوف المجتمع الشيعي المكتظ ببيروت، حيث ُيعتقد أن هنالك آالف من الحاالت غير المسجلة، 
األمر الذي حدا بقيادة الحزب لفرض الحجر الصحي على البلدات والقرى الشيعية التي تضررت بشدة في 

جنوب لبنان، وإرسال مقاتليه لفرض العزل وإجالء المصابين المشتبه بهم قسرًا إلى مواقع مجهولة.

ونقل موقع “جينز” الدفاعي )23 مارس( عن مصادر مقربة من الجناح العسكري أن مستشفيات الحزب 
في بيروت تغص بعناصر ُأصيبوا بفيروس “كوفيد-19”، والذي ينتشر بشكل مكثف بين المقاتلين 
والقيادات العائدة من إيران وسوريا، فيما ال يزال تأثير األزمة الصحية على القدرات العملياتية للحزب غير 
ل التركيز العملياتي بعيدًا عن الساحة  واضح، إال أن مصادر في الحزب زعمت أن احتواء الفيروس يحوِّ

السورية ويحّد من قدرة عناصره على الحركة واالنتشار.

وأكد الموقع أن القاعدة السياسية للحزب في جنوب لبنان ووادي البقاع قد تضررت بشدة جراء تنامي 
العدوى في صفوف المجتمع الشيعي نتيجة عودة المقاتلين  ورجال الدين الذي كانوا في إيران بغرض 

التدريب العسكري أو الدراسة في الحوزات، ونشروا العدوى في صفوف طائفتهم.

وتناقلت مواقع لبنانية )11 أبريل( تسجياًل مصورًا ألحد األطباء، فضح فيه قيام “حزب اهلل” بإخفاء أعداد 
اإلصابات بفيروس كورونا في لبنان، وخاصة في أوساط الزوار الشيعة، الذين يختلطون بالقادمين من 
إيران، مؤكدًا قدوم أفواج من المصابين من إيران ومن “السيدة زينب” بدمشق، ومطالبًا حسن نصر 

اهلل بالتدخل لوقف تلك الكارثة.

إال أن نصر اهلل كان مشغوالً في هذه األثناء بتمرير عملية تهريب كبرى لسد العجز في ميزانية حزبه من 
خالل صفقة مخدرات ضخمة لم يتمكن من إتمامها، حيث أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي 
اللبناني )10 أبريل( إحباط محاولة تهريب كمية من “حشيشة الكيف” إلى إحدى الدول  االفريقية، مؤكدة: 
ضبط قافلة  مؤلّفة من 8 شاحنات، كانت مّتجهة إلى حرم مرفأ بيروت، وبتفتيش الحاويات تبين وجود 
كميات كبيرة من المخدرات من أنواع: “آه  يا حنان”، و”الجزيرة نيو 2019”، و”األسطورة نيو 2019”، و”طائر 
 you love me”و”ممتاز”، و”زهرة  الربيع”،و ،” cruiser”الحر”، و”جوكر”، و”مزاج بيروت”، و”مزاج الشام”، و
Kiki do”، وذلك في شحنة تعتبر األضخم في تاريخ لبنان، علمًا بأن “حزب اهلل” هو المنتج األكثر نشاطًا 

واعتمادًا على زراعة وتجارة الحشيش وصناعة الحبوب والمواد  المخدرة في لبنان.

وعلى الرغم من تفجير رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي، مفاجئة من العيار 
الثقيل، حينما أعلن أن تفشي كورونا في العاصمة خرج عن السيطرة؛ إال أن قوات “الباسيج” استمرت 
في التجمهر بالعاصمة اإليرانية والتطواف بها في استعراض للقوة يستهدف تحدي حكومة روحاني 
التي ُتتهم باإلخفاء المتعمد لألعداد الحقيقية لقتلى فيروس كورونا، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن 

عدد الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس يفوق المّصرح عنه رسميًا باآلالف.
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وعلى الرغم من األعداد المهولة من المصابين في إيران، وتحولها إلى بؤرة نشر “كورونا” في الشرق 
األكبر من  الجزء  تزال تخصص  التي ال  اإليرانية  السلطات  األكبر لدى  الهم  أن ذلك ال يمثل  إال  األوســط؛ 
مصدر  أكد  حيث  العسكرية،  ترسانتها  وتعزيز  للحدود  العابرة  الميلشيات  على  اإلنفاق  في  مواردها 
أمني مطلع )27 مارس( أن قائد هيئة األركان اللواء محمد حسين باقري، قد أعد قائمة تسوق ثقيلة من 
األسلحة والمعدات الروسية المتطورة  للشراء عند انقضاء مدة الحظر على بالده في األشهر القادمة، 

بدالً من تخصيص الموارد التي يتوقع توفرها لمواجهة الوباء.

القائمة التي أعدها باقري بنحو خمس مليارات دوالر تشمل شراء مقاتالت: “سو- وقّدر المصدر قيمة 
دروع،  ومضادات  للصواريخ،  حاملة  وفرقاطات  وغواصات   ،”3 إم  و”سو-27إس  و”سو-35”،  إم”،  إس 
ومنظومات دفاع جوي من طراز “إس-400”، فضاًل عن مطالبة موسكو بالمساعدة في تجهيز خطوط 

اإلنتاج لدبابتها الجديدة “كرار” والتي تعتبر نسخة عن الدبابة الروسية “تي-90”.

وفيما طلبت موسكو التروي بشأن توفير األسلحة المطلوبة؛ بادرت طهران إلى التقدم بقائمة أخرى 
من الصين تتضمن شراء أسلحة ومنظومات صينية تشمل منظومة الدفاع الجوي “إف دي-2000”، 

ومقاتالت “جيه-10 سي” ومنظومة الدفاع الجوي “إل واي-80”.

وفي مقابل التردد الروسي؛ رحبت بكين بالطلب اإليراني معتبرة أنه سيفتح مجال تسويق مقاتالتها 
ومنظوماتها الدفاعية، حيث قدمت عروض تمويل ميسرة إلتمام الصفقة.

معالجة  في  اإليرانية  الحكومة  تنشغل  بينما  الصينيين  مع  اإليراني  الثوري  الحرس  مفاوضات  وتأتي 
لمعرفة  المستوى  رفيعة  مــداوالت  األمنية  األجهزة  ُتجري  حيث  الشارع،  على  السيطرة  فقدان  مخاطر 
كيفية التعامل مع العصيان المدني الذي أصبح سائدًا جراء اإلغالق المفروض والنقص الحاد في المواد 

الغذائية واألدوية، وارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 40%، وتنامي حاالت اإلفالس ومظاهر الفقر.
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 تعبئة عسكرية ضخمة لمزيد من المواجهات

العراق  اإليراني يعمل على استعادة سيطرته في  الثوري  الحرس  أن  إلى  أمنية مطلعة  تشير مصادر 
عقب مقتل سليماني، حيث وصل خلفه الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد )30 مارس( ليسد الطريق 
أمام تعيين أي مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء يمكن أن يعارضوا طهران، دون أن يعبأ باإلجراءات التي 
تتخذها السلطات العراقية لمواجهة “كورونا” أو يلقي باالً لألصوات التي تنتقد فساد النخبة الحاكمة  

وعدم مباالتها باالحتياجات األساسية للعراقيين.

ووفقًا للمصادر نفسها؛ فإن قاآني حّذر زعماء األحزاب العراقية بأنه في حال أصر الرئيس برهم صالح 
على تقديم مرشحين لرئاسة الحكومة على شاكلة الزرفي وعالوي؛ فإن طهران لن تتردد في ترتيب 
انقالب ببغداد وتنصيب قادة ميليشياتها الشيعية في سدة الحكم، كما قام في زيارته بالتأكد من 
قدرة الميلشيات العراقية الموالية له في صد أي هجوم أمريكي مرتقب ردًا على الهجمات الصاروخية 
ضد القواعد األمريكية، حيث تحدث قاآني في جولته عن معلومات استخبارية حصل عليها تؤكد نية 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب الرد على المجموعات التي ُتطلق الصواريخ، وعلى رأسها “فيلق بدر” 
الذي يتزعمه هادي العامري، و”عصائب أهل الحق” بقيادة قيس الخزعلي، و”حركة النجباء” بزعامة أكرم 
الكعبي، باإلضافة إلى “حزب اهلل” العراقي، فضاًل عن نيته توجيه ضربات للميلشيات اإليرانية في سوريا.

الدفاعية في قاعدتي  “باتريوت”  أبريل( منظومة   11( بالعراق  األمريكية  القوات  األثناء؛ فّعلت  في هذه 
“عين األسد” في محافظة األنبار وقاعدة “الحرير” في محافظة أربيل بإقليم كردستان، ومن المقرر أن 
يتم نشر المزيد منها في “قاعدة بلد الجوية” بمحافظة صالح الدين، و”قاعدة التاجي” شمالي بغداد، 

وذلك بهدف حماية القوات األمريكية داخل القواعد التي تعرضت لهجمات سابقة.

وتزامن نشر الصواريخ مع عرض واشنطن )11 أبريل( ما يصل إلى عشرة ماليين دوالر مقابل معلومات 
عن القيادي  في حزب اهلل” العراقي محمد الكوثراني، وأية معلومات بشأن أنشطة وشبكات ومساعدي 

الكوثراني، في إطار جهودها لتعطيل “اآلليات المالية” لميلشيا “حزب اهلل”.

وجاءت تلك اإلجراءات ردًا على إصدار ثمانية فصائل عراقية )“عصائب أهل الحق”، و”حركة األوفياء”، و”حركة 
جند اإلمام”، و”حركة النجباء”، و”كتائب سيد الشهداء”، و”كتائب اإلمام علي”، و”سرايا عاشوراء”، و”سرايا 
الخراساني”(، بيانًا مشتركًا )4 أبريل(،  اعتبرت فيه أن “القوات األمريكية محتلة، وسيتم التعامل معها 
على هذا األساس بعد اليوم، بسبب عدم استجابتها للمطلب الرسمي والشعبي العراقي باالنسحاب 

نهائيًا من البالد”.
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وكان قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني قد استبق جولته العراقية بزيارة للقوات الموالية له في سوريا، 
المتمركزة في حمص، وكشف مصدر مطلع  الشيعية  والميلشيات  الثوري  الحرس  قوات  تفقد  حيث 
العمال  “حزب  البارز في  القيادي  لمدة خمس ساعات مع  استمر  اجتماعًا “سريًا”،  أبريل( عن عقده   10(
أعرب عن  “ليفجي” في منطقة قنديل، حيث  الحزب، بقرية  بايق، و17 قياديًا في  الكردستاني” جميل 
قلقه من أن تقوم الواليات المتحدة بتوتير الحدود مع إيران بالتزامن مع تفشي “كورونا”، وعبر عن رغبته 
في التباحث مع قادة حزب العمال الكردستاني بشأن الوضع الجديد في العراق، في حين تحدث قادة 
قاآني كان  وأن  إيران من جديد”، خاصة  مع  الماضية  الحميمة  العالقات  “عودة  رغبتهم في  الحزب عن 
مسؤوالً عن ملف الوحدات الكردية في الحرس الثوري اإليراني. وحضر االجتماع قيادي من الطرف اإليراني 
والمسؤول عن  اإليرانية،  االستخبارات  الكردي في  الملف  والذي يعد مسؤول  العميد سيرهاد،  كذلك 

العالقات مع “حزب العمال الكردستاني”.

وفيما يؤكد نية إيران تصعيد الموقف العسكري في سوريا؛ نشر الجيش اإلسرائيلي )10 أبريل( تسجيًلا 
ُيظهر قادة عسكريين من النظام و”حزب اهلل” اللبناني، في الشق السوري من هضبة الجوالن المحتلة، 
اللواء علي أحمد أسعد، وقائد قيادة الجنوب في  وعلى رأسهم قائد الفيلق األول في قوات النظام، 
“حزب اهلل”، الحاج هاشم، مؤكدًا أن: “حزب اهلل يهدف إلى التموضع في سوريا عامة وفي الشق السوري 
من هضبة الجوالن خاصة، لخلق بنية إرهابية ضد دولة إسرائيل بتعاون ورعاية النظام السوري”، وأكد 

المتحدث اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي أن تل أبيب “لن تحتمل هذا التموضع”.

وجاء ذلك التصريح عقب كشف تل أبيب عن “عملية تخريبية” يقوم بها النظام السوري و”حزب اهلل” 
اللبناني على الحدود في الجوالن المحتل، مؤكدة  استهداف مروحياتها الحربية سيارة تابعة للخلية 

التخريبية في الجوالن.

وكان مطار “الشعيرات” العسكري قد تعرض لقصف في نهاية شهر مارس الماضي، ما أدى إلى تعطيل 
شحنات إيرانية، حيث أظهرت صور تم نشرها )10 أبريل( وقوع أضرار كبيرة في المدرج ومبنى النظام 

المالحي.

وكشفت مصادر محلية )26 مارس( عن إنشاء الحرس الثوري غرفة عمليات ضخمة في قرية “كوسنيا” 
لحركة  يتبع  عراقي  لقيادي  إضافًة  وعراقية،  ولبنانية  إيرانية  قيادات  عدة  تضم  الجنوبي،  حلب  بريف 

“النجباء العراقية”.

وتعتزم إيران من خالل تلك الغرفة إدارة كافة العمليات العسكرية في أرياف حلب الجنوبي والغربية، 
وريف إدلب الشرقي، حيث تحدثت المصادر عن إنشاء أكثر من 17 مقرًا عسكريًا جديدًا لها بالقرب من 
بلدات: “تل النباريز”، و”أباد”، و”محاريم”، و”خواري”، و”كوسنيا”، و”الشيخ علي”، و”أورم الكبرى”، “كفرناها”، 
جنوب غرب حلب، إضافًة لـكل من: “سراقب”، و”الطلحية”، و”كراتين” شرق إدلب، وبلدتي “معرشورين” 

و”الحامدية” بالقرب من مدينة “معرة النعمان” جنوب إدلب.
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واستقدمت الميلشيات اإليرانية واللبنانية في هذه األثناء تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس من 
عدة مناطق أبرزها “التمانعة”، و”الخوين”، و”أبو الظهور”، و”مغارة ميزا” شرق إدلب والتي كانت تعتبر 
التجمع الرئيسي للميليشيات اإليرانية واللبنانية في إدلب، حيث بلغ عدد المقاتلين نحو 2000 عنصر 
من “حزب اهلل” و”الحرس الثوري اإليراني” ونحو 500 عنصر من لواء “فاطميون” و”حركة النجباء العراقية”، 
كما نقلت “الفرقة 25 مهام خاصة” عدة أرتال عسكرية من محور مدينة “سراقب” وريف حلب الغربي، 
إلى مناطق جبل “الزاوية” وجبل “شحشبو” جنوب إدلب وغرب حماة، بالتزامن مع وصول تعزيزات من 

فرق “الغيث” الموالية إليران بقيادة العميد “غياث دلة”، والفرقتان الرابعة والسادسة.

الجاري، تحركات عسكرية مكثفة من  أبريل  إدلب ومحيطها، خالل شهر  القتال في  وشهدت جبهات 
قبل قوات النظام والميلشيات الموالية، وذلك بهدف إشغال محاور القتال نحو جبل الزاوية واستكمال 
السيطرة على المنطقة الوعرة وصوالً إلى الطريق السريع في منطقة أريحا، حيث تم نشر قوات وعتاد 
حربي في جبهات “كبانة” والمرتفعات الجبلية في ريف الالذقية الشمالي، وإرسال قوات تابعة لميلشيا 

“حزب اهلل” و”لواء الباقر” و”فاطميون” إلى نقطة المراقبة اإليرانية في ريف الالذقية الشمالي.

25 مهام خاصة” و”الفيلق  “الفرقة  إدلب بقوات من  الغربي وشرقي  كما تم تعزيز جبهات ريف حلب 
حيث  مدرعة”،   11 و”الفرقة  الخاصة”  و”القوات  المدرعة”  األولى  و”الفرقة  الجمهوري”  و”الحرس  الخامس” 
وتم  المقبلة،  الفترة  في  القتال  جبهات  في  تغير سريع  إلحداث  التشكيالت  على هذه  النظام  يعّول 
بري  استطالع  عمليات  وإجــراء  التماس،  كامل خط  القوات في  تلك  جاهزية  لرفع  إيرانية  تحركات  رصد 
لألهداف والمحاور التي من المفترض أن يتم استهدافها في العمليات المرتقبة، حيث يتوقع أن تفتح 

.)M4( الميلشيات اإليرانية جبهة في جنوب

أن  إال  الروسي سيرغي شويغو،  الدفاع  وزير  من  األسد  بشار  تلقاها  التي  التحذيرات  من  الرغم  وعلى 
النظام ال يزال مستمرًا في تعزيز جبهات التماس، حيث أرسل )6 أبريل( تعزيزات عسكرية من “الفرقة 
األولى” إلى منطقة “جبل شحشبو” بريفي حماة وإدلب، وتضمنت أكثر من 100 آلية عسكرية، منها 
32 عربة مجنزرة ما بين دبابات، وعربات “BMB”وعربات “شيلكا”، إضافًة إلى عربات “زيل”، و”اورال” و”بيك 
رفيعي  بينهم ضباط   ،400 نحو  الرتل  عناصر  عدد  وبلغ  متوسطة،  ورشاشات  ميدانية  ومدافع  آب” 
العميد “سهيل  25 مهام خاصة” بقيادة  “الفرقة  بالتنسيق مع  العملية  الفرقة، وتمت  المستوى في 

الحسن”، وقوات “الغيث” بقيادة العميد “غياث دلة”، و”الحرس الثوري اإليراني”، و”حزب اهلل” اللبناني.

التماس من طرفها، حيث دخلت في  تعزيز جبهات  على  تركيا  تعمل  اإليرانية؛  الحشود  مقابل  وفي 
العربات  ومئات  األتــراك  الجنود  آالف  متنها  وعلى  التركية،  القوات  من  ضخمة  أرتــال  الماضية  األسابيع 

المصفحة والدبابات والمعدات العسكرية األخرى.

وتشير المصادر إلى إدخال تركيا أسلحة نوعية ال يتم إدخالها إال في سياق مواجهات عسكرية كبرى، 
A�N( ومنظومة الدفاع الجوي القريب ،)MIMiA23 Hawk )ومنها منظومة الدفاع الجوي المتوسط 
التركية،  السورية  الحدود  المشرفة قرب  الجبال  التي تم نشرها على  ايه”  TILG�(، وبطاريات “حصار 

ومن شأن تلك األسلحة إحداث شلل تام في األجواء السورية لكافة أنواع الطيران.
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الكشف  شأنها  من  إلكترونية  وحــرب  تشويش  منظومات  إدخــال  إلــى  التركية  الــقــوات  عمدت  كما 
والتشويش على كافة االتصاالت الالسلكية المعادية في منطقة العمليات وبقطر يتجاوز 50 كيلومترًا، 
باإلضافة إلى إدخال بطاريات مدفعية محمولة من طراز “إعصار”، وراجمات صواريخ أرض-أرض من طراز 
“سكاريا”، وهي المرة األولى التي تدخل هذه المدفعية وراجمات الصواريخ إلى داخل األراضي السورية، 

حيث كانت فيما سبق تقصف أهدافها من داخل األراضي التركية.

والفرات  “منبج”  من  تمتد  فتح جبهات  في  ترغب  التركية  القوات  أن  التعزيزات  تلك  نطاق  من  ويبدو 
شرقًا وحتى البحر المتوسط غربًا، حيث تم إنشاء نقطة مراقبة جديدة في بلدة “الكفير” الواقعة على 
ليبلغ عدد نقاط  أبريل(،   26( بالقرب من مدينة “جسر الشغور” غرب إدلب   )M4( الدولي  األوتوستراد 
على  محارس  عدة  لنصب  إضافًة  نقطة،   19 األوتوستراد  على  التركي  الجيش  أنشأها  التي  المراقبة 
الجانب الشمالي، وتعزيز تلك النقاط بدبابات ومدرعات وفرق هندسة وشاحنات ذخائر، عن طريق معبر 

“كفرلوسين” العسكري.

وتزامنت التعزيزات العسكرية التركية مع إنشاء لواء “كوماندوز” يضم 1500 مقاتل من نخبة مقاتلي 
بنود  تنفيذ  ومراقبة  األرض،  على  التركية  للقوات  الدعم  تقديم  بهدف  للتحرير”  الوطنية  “الجبهة 
البرتوكول األخير بين أنقرة وموسكو، ومواجهة أية تحركات مستفزة من قبل قوات النظام والميلشيات 
الموالية له، كما أنشأ “لواء الشمال” التابع للجيش الوطني ثكنة عسكرية كبيرة في ريف حلب الغربي، 
الجديدة،  تمركزه  الى مواقع  الشمالي  ريف حلب  الحربي من مناطق  والعتاد  األعداد  المزيد من  ونقل 
فيما واصلت الفيالق العسكرية الثالثة التابعة للجيش الوطني عمليات إعادة االنتشار في جبهات إدلب، 
وذلك بالتزامن مع إنشاء غرفة عمليات تضم عددًا من الكتائب العسكرية المنشأة حديثًا، والتي انضم 
إليها العشرات من مقاتلي الفصائل، ومدنيين نازحين من القرى والبلدات التي سيطرت عليها قوات 
النظام بداية العام 2020 في ريفي حلب الغربي والجنوبي وضواحي حلب، ومن المفترض أن يشارك 

المقاتلون الجدد في معارك التصدي لقوات النظام في حال تعرضها لهجوم من قبل النظام. 

وتعزز تلك الحشود على مختلف الجبهات المخاوف من إمكانية انهيار اتفاق الهدنة، واندالع عمليات 
قتالية جديدة قد تكون أشد ضراوة من المواجهات السابقة. 
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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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ورقة شهرية تتابع أهم تطورات الشأن السوري وتقدم 
التحليالت والتوصيات وآليات التعامل مع التحديات الطارئة.
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