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تمهید
املستوى  یلع  أسالیبه  وِرّي  السُّ الَجْیش  غیََّر   ،(٢٠١١) وِریَّة  السُّ األهلیة  الَحْرب  سنوات  خالل 

اإلستراتیجي والتشغیلي والتکتیکي. یرجع السبب يف َذِلَك إلی فشل املفهوم العملیاتي املتبع 

سابًقا وعجز قوات النَِّظام عن القیام بعملیاٍت هجومیٍة کبیرٍة. تتناول َهِذِه الورقة البحثیة أسباب 

وِرّي يف املستقبِل القریِب. َهِذِه التغییرات وکیفیة تنفیذها وتأثیرها یلع إعادة بناء الَجْیش السُّ

وِریَّة بالکلمات التالیة: "يف آذار/  بدأ البروفیسور إیال زیسر مقاله عام ٢٠١٨ عن الَحْرب األهلیة السُّ

يف  محدودة  سلمیة،  محلیة  احتجاجات  شکل  یلع  بدأت  ُسورَیا  يف  ثورة  اندلعت   ٢٠١١ مارس 

اَملَناِطق الریفیة ومحیطها، ويف غضون بضعة أشهر تصاعدت إلی حرب أهلیة دامیة سرعان ما 

تحولت إلی حرٍب طائفیٍَّة، واألسوأ من َذِلَك أنها تحولت إلی حرب دینیة مقدسة (الجهاد). اجتذبت 

َهِذِه الَحْرب تدخالت أجنبیة مختلفة لتتحول ُسورَیا إلی ساحة صراع إقلیمي ودولي، وباتت األطراف 

رقعة  یلع  کبیادق  صراعاتها  يف  واإلقلیمیة  العاملیة  القوى  تستخدمها  أدوات  املتنافسة 

الشطرنج".

قسمت معظم الدراسات والتحلیالت الَحْرب زمنیًا إلی عدة مراحل رئیسیة، فیما یناقشها البعض عبر 

تقسیمها جغرافًیا وفًقا للساحات الرئیسیة الَِّتي وقعت فیها اَملَعاِرك الفعلیة (َشْرق ُسورَیا وغربها، 

وِرّي والجنوب). ولتقدیم نظرة واسعة عن الَحْرب، فإن َهِذِه الورقة البحثیة تتناولها وفًقا  الشمال السُّ

لهذین املعیارین (الزمني والجغرايف).
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وِریَُّة الداخلیَُّة (أبریل ٢٠١١ - صیف ٢٠١٣): الَحْرُب السُّ
ْیَطَرة یلع املدن الَِّتي اندلع فیها التمرد،  وِرّي خالل َهِذِه الفترة إعادة السَّ حاول َجْیش النَِّظام السُّ

مبادئ  یلع  باالعتماد  التمرد،  قبل  من  الثابتة  الَعسَکِریَّة  مواقعه  يف  املحلیة  قواته  مستخدًما 

قتالیة تقلیدیة.

َکاَن التخطیط اإلستراتیجي يف ُسورَیا قبل الثَّوَرة یضع تصورًا لسیناریوهین قد یهددان النَِّظاَم:

حرب مع ِإْسَراِئْیل، تتطلب من النَِّظام ترکیز قواته يف جنوب ُسورَیا.   •

حرب یلع جبهتین: مع ِإْسَراِئْیل يف الجنوب والُقَوات األمریکیة املهاجمة من العراق  •

          يف الشرق. 

وِرّي ِبَشکٍل دائٍم يف مواقع محصنة يف  ملواجهة السیناریو األول، تمرکز حوالي نصف الَجْیش السُّ

وملواجهة  البالد.  أنحاء  أخرى يف جمیع  أماکن  منتشرة يف  بقواٍت  ُیعزََّز  أن  ُسورَیا، یلع  جنوب 

واملدن  ُسورَیا،  يف  رئیسیة  مدن  أربع  یلع  دفاعهم  لترکیز  السوریون  َط  خطَّ الثاني،  السیناریو 

وَحَماة  ِدَمْشق  وهي:  السیاسیة  والسلطة  االقتصادي  والثقل  السکاني  للتوزع  بالنسبة  الرئیسیة 

وِرّي، باإلضافة إلی الحدود  وِحْمص وَحَلب، َحْیُث ُتعتبر َهِذِه املدن "مراکز ثقل'' رئیسیة ِلْلِنَظام السُّ

مع ِإْسَراِئْیل. َکاَنت َهِذِه الخطة تعني التخلي عن صحراء َشْرق ُسورَیا غیر املأهولة يف الغالب دون 

قتال فعلي.

وِريِّ قبَل الثَّوَرِة یلع النحِو التالي: توزَع االنتشاُر الدائُم للجیِش السُّ

جنوب ُسورَیا: الفیلق األول والفیلق الرابع ومعظم وحدات الَحَرس الجمهوري، والفرقة  .١

         الرابعة والُقَوات املساندة.

وسط ُسورَیا: تشمل َحَماة وِحْمص ومحیطها، وتتمرکز فیها معظم وحدات الفیلق  .٢

         الثالث.

َشْرق ُسورَیا: الفرقة ١٧ والوحدات املساندة.  .٣

شمال ُسورَیا: تتمرکز فیها الفرقة ١٤ من الُقَوات الخاصة، الفرقة ١٥ من الُقَوات الخاصة،      .٤

         اللواء املدرع ٧٦، الفوجان ٤١ و٤٦ من الُقَوات الخاصة.
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وِرّي خطة الَحْرب یلع الجبهتین  مع تصاعد التمرد وانتشاره یلع جبهات متعددة، اعتمد النَِّظام السُّ

ملواجهته، بالترکیز یلع املدن الکبرى وطرق السفر الَِّتي تربطها متجاهًال البادیة.

ْیَطَرة یلع املدن، لکن الَجْیش حینها بدأ یعاني من فرار جماعي  أرسل النَِّظام وحدات من الَجْیش إلعادة السَّ

للعناصر العربیة السنیة من جمیع الرتب، بما يف َذِلَك وحدات املناورة والُقَوات الخاصة. اختیرت وحدات 

املناورة لقربها من املدن، أما الُقَوات الخاصة فقد اختیرت لکونها ُتعتبر موالیة ِلْلِنَظام. اعتمدت الَعَمِلیَّات 

الَعسَکِریَّة یلع مناورات سریعة یلع طول الشوارع الرئیسیة للسیطرة یلع النقاط املحوریة، دون محاولة 

إجراء عملیات تطهیر منهجیة أو تدمیر قوات املتمردین. ولم تحصل الُقَوات املهاجمة سوى یلع الحد 

األدنی من اإلسناد املدفعي والدعم الجوي.

وِرّي مفهومًا جدیدًا للعملیات یمکن تلخیصه تحت شعار: طهر  يف مطلع عام ٢٠١٢، تبنت قوات النَِّظام السُّ

ثم سیطر، فاتبعت خطة الکماشة ملحاصرة اَملَناِطق الَِّتي یسیطر علیها املتمردون، ثم استخدمت رمایات 

املدفعیة الکثیفة والضربات الجویة لتدمیر اَملَناِطق املأهولة ومجامیع املتمردین. بعد تمهید ناري طویل، 

نفذت الدبابات ووحدات املشاة _(تتقدم داخل العربات املدرعة ثم تنزل للقتال عند وصولها إلی الهدف)_ 

والُقَوات الخاصة بعملیات تطهیر منهجیة عبر اَملَناِطق السکنیة. وعند االنتهاء من مرحلة التطهیر، تنتشر 

الوحدات املختارة يف جمیع أنحاء املنطقة للسیطرة یلع األرض وقمع السکان ومنع املتمردین من العودة 

إلیها.

َمت قواُت النَِّظاِم يف مجموعات قتالیة تشترك فیها مختلف صنوف األسلحة: الدبابات، وآلیات املشاة  ُنظِّ

واملدفعیة وسالح الهندسة والفرق اللوجستیة. ورغم نجاحه يف ِحْمص، فإنه لم یکن لدى َجْیش النَِّظام 

العدد الکايف للقیام بعملیات متعددة متزامنة يف جمیع أنحاء البالد. يف َهَذا السیاق، یبرز دور حاالت الفرار 

وِرّي إلی أقل من نصف عدده قبل اندالع الَحْرب. الجماعي الَِّتي أدت إلی تقلیص عدده أفراد الَجْیش السُّ

وِرّي قبل الثَّوَرة منظًما يف فرق عضویة دائمة. لکنه مع تقدم الَحْرب األهلیة أنشأ غرف قیادة  َکاَن الَجْیش السُّ

إقلیمیة أکثر مرونًة، وقسم الوحدات الَعسَکِریَّة فیما بینها. لم تعتمد َهِذِه القیادات اإلقلیمیة یلع وحدات 

الَجْیش الرسمیة فحسب، بل استعانت أیًضا بمیلیشیات أنشأتها يف صفوف السکان املوالین ِلْلِنَظام (مثل 

الشبیحة). 
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انتشرت َهِذِه اِملیِلیشَیات يف البدایة يف منطقتي ِحْمص والالذقیة ِبَشکٍل خاٍص، َحْیُث تتواجد 

القادة والوحدات املختلفة  العلویة. وبدأ توزیع املهام یلع مختلف  السکانیة  التجمعات  معظم 

بناء یلع الثقة والوالء ِلْلِنَظام، وسیستمر َهَذا النمط الجدید طوال سنوات الَحْرب.

الُقَوات  ِلْلِنَظام، فالحاجة إلی تجنید املزید من  النجاحات األولیة  بحلول خریف عام ٢٠١٢، تالشت 

للسیطرة یلع األراضي جعلت قدرته یلع ترکیز قوات کافیة لتنفیذ الَعَمِلیَّات يف َمَناِطق أخرى 

مضادة  تشن هجمات  تدریجًیا  املتزایدة  املتمردین  قوات  َکاَنت  األثناء،  َهِذِه  للغایة. يف  محدودة 

وتتسلل إلی املدن والبلدات وتحتل أو تسیطر_(اعتماًدا یلع وجود قوات النَِّظام أو عدم وجودها)_

یلع َمَناِطق ومدن وبلدات بأکملها وأجزاء رئیسیة من املدن األربع الهامة، ِدَمْشق وِحْمص وَحَماة 

األراضي  الستعادة  مضادة  وشنَّ هجمات  مکان  ُکّل  َفاَع يف  الدِّ النَِّظاُم  حاول  املقابل،  وَحَلب. يف 

املفقودة يف ُکّل الجبهات تقریًبا. وقد أدى َذِلَك إلی تشتیت قواته ِبَشکٍل أکبر- مثًال يف عام ٢٠١٢، 

تمرکزت وحدات الَحَرس الجمهوري- األکثر والًء ِلْلِنَظام واألکثر تدریًبا- يف ِدَمْشق وبعضها يف َحَلب. 

ويف عام ٢٠١٣، ُأرسلت املزید من وحدات الَحَرس الجمهوري إلی َحَلب وبعضها أیًضا إلی دیر الزور يف 

َشْرق ُسورَیا. وبحلول عام ٢٠١٤، انتشر الَحَرس الجمهوري یلع ألویة وکتائب مستقلة يف ِدَمْشق 

وَحَلب ودیر الزور والالذقیة.
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الدعُم األجنبيُّ ألطراِف النزاِع (صیف ٢٠١٣ - ٢٠١٨):
ساهم قراران بتحویل االحتجاجات السلمیة إلی حرب أهلیة شاملة: 

استخدام الَجْیش لقمع االحتجاجات يف درعا.  .١

ومحاولة الشخصیات السیاسیة من الثَُّوار تشکیل معارضة وطنیة منظمة کبدیل لنظام   .٢

ل الَفَصاِئُل املنظمُة منها           اَألَسد (تشکلت يف الواقع الکثیر من الَفَصاِئل املتمردة، ُتْشکِّ

         شریحًة صغیرًة جًدا). مهدت َهِذِه القرارات أیًضا الظروف املالئمة للتدخل األجنبي،

         فتدخلت العدید من القوى األجنبیة لدعم أطراًفا مختلفة يف الصراع.

ومع  األسلحة.  وتورید  والتمویل  الدبلوماسیة  الجهود  یلع  البدایة  يف  األجنبي  التدخل  اقتصر 

هزیمة محتومة، فطلب مشارکة  نحو  یتجه  أنه  اَألَسد  نظام  أدرك   ٢٠١٢ عام  الصراع  وتیرة  تصاعد 

عسکریة مباشرة من حلفائه: ِإْیَران وحزب اهللا اللبناني شبه املستقل عن ِإْیَران. يف املقابل، طلب 

املتمردون املساعدة من دول الخلیج العربیة السنیة أو الَغْرب أو ُتْرِکَیا أو َتْنِظْیم القاعدة (اعتماًدا 

یلع فصیل املتمردین املعني). وبحلول صیف ٢٠١٣، لم تعد الَحْرُب األهلیُة شأًنا ُسورَیًا داخلًیا بل 

صراًعا إقلیمًیا، وأصبحت تدریجًیا قضیًة عاملیًة َحْیُث تدخلت القوى غیر اإلقلیمیة دبلوماسیًا أو عبر 

تزوید أطراف الصراع باألموال واألسلحة. قاتلت اِملیِلیشَیات التابعة إلیران واِإلْیَراِنیَّة منها مع النَِّظام 

َکاَن یدعم املتمردین  َحْیُث  التُّْرِکّي  الَجْیش  اشتباکات حدودیة مع  اٍل. ووقعت  ِبَشکٍل فعَّ وِرّي  السُّ

قرب الحدود.

عن  (انشقت  اإلسالمیة_  الدولة  لتنظیم  ُسورَیا  َشْرق  من  النَِّظام  قواِت  نقُل  ٢٠١٤، سمح  عام  يف 

ْیَطَرة یلع َهِذِه املنطقة ومواجهة ما تبقی  َتْنِظْیم القاعدة وأعلنت إعادة الخالفة اإلسالمیة) _بالسَّ

ْوَلة  الدَّ َتْنِظْیم  توسع  أدى  املنظمة.  وغیر  املفککة  املتمردین  وقوات  ُهَناَك  النَِّظام  قوات  من 

له واملدنیین من غیر  الجماعات املنافسة  العراق وُسورَیا واملذابح املروعة بحثِّ  اِإلْسَالِمیَّة يف 

السنة إلی تعجیل التدخل الَعسَکِرّي املباشر ملزید من القوى األجنبیة يف الَحْرب، وخاصة القوى 

غیر اإلقلیمیة کالوالیات املتحدة األمریکیة (٢٠١٤) وُروْسَیا (٢٠١٥).
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َکاَنت الوالیات املتحدة َحتَّی العام ٢٠١٤ تقدم دعًما محدوًدا للمتمردین السوریین ال یتضمن أسلحة 

قاتلة، ولکنها تدریجًیا أضافت بعض األسلحة وصعدت إمدادات السالح لفصائل املعارضة "املقبولة" 

لدیها وبدأت ببرامج تدریبیة لعناصرها- والتي فشلت يف النهایة.

وِرّي  السُّ ِلْلِنَظام  الدبلوماسي  الدعم  تقدم  الحین  َذِلَك  َحتَّی  ُروْسَیا  َکاَنت   ،٢٠١٥ عام  أواخر  يف 

وتستخدم حق النقض ضد قرارات األمم املتحدة املناهضة لألسد، فضًال عن دعمه بالسالح. لکنها 

حینها استنتجت أن علیها تصعید مشارکتها بمضاعفة کمیة األسلحة وبرامج التدریب الَِّتي تقدمها 

ُرْوِسیَّة صغیرة  النَِّظام وتوظیف قوات  النَِّظام، وإرسال مستشارین عسکریین لدعم وحدات  لجیش 

للمشارکة ِبَشکٍل مباشر يف الِقَتال.

کبیٍر،  ِبَشکٍل  یمتلکونها  الَِّتي  واألسلحة  املتمردین  قدرات  تحسنت   ،٢٠١٥ ٢٠١٣ وصیف  بین صیف 

املتحدة  والوالیات  العربي  الخلیج  دول  من  املتطورة  واألسلحة  التمویل  تلقي  يف  بدأوا  َحْیُث 

األمریکیة. أثبتت الصواریخ املضادة للدبابات الَِّتي حصلوا علیها حینها فعالیتها يف مواجهة تفوق 

النماذج املسروقة من مخازن َجْیش  أکثر تقدًما من  الصواریخ  َفَهِذِه  النَِّظام يف سالح املدرعات، 

النَِّظام. يف عام ٢٠١٣، سجل املتمردون ١٠٧ استهداًفا صاروخًیا مضاًدا للدبابات، ثم ٢٨٨ استهداًفا 

يف عام ٢٠١٤، ثم ٥٤٧ يف عام ٢٠١٥ و٦٦٧ يف عام ٢٠١٦. لکن معدل الهجمات الصاروخیة املضادة 

للدبابات انخفض تدریجًیا منذ العام ٢٠١٧. ونتیجة ِلَذِلَك، تراجعت ُقَوة َفَصاِئل املتمردین املوالیة 

للغرب وازدادت ُقَوة الَفَصاِئل الجهادیة، وعادت قوات اَألَسد لتحقق النجاحات املیدانیة، مما یثبت 

للداعمین الغربیین أنه ال یمکن کسب الَحْرب دون إرسال قواتهم الَعسَکِریَّة إلی ُسورَیا. ِلَذِلَك، أوقف 

الَغْرب تدریجیًا دعمه الَعسَکِرّي للمتمردین.

االستخباراتیة  املعلومات  لجمع  املسیرة  الطائرات  استخدام  يف  املتمردون  بدأ  َذِلَك،  مع  تزامًنا 

اِإلْسَالِمیَّة يف َهَذا  ْوَلة  الدَّ َتْنِظْیم  النَِّظام بالقذائف املحمولة. وتقدم  بدایًة، ثم الستهداف قوات 

املجال یلع سائر الَفَصاِئل من َحْیُث الکمیة والنوعیة يف االستخدام، لکن الَفَصاِئل األخرى تبعته 

أیًضا طائراٍت مسیرة للمراقبة واالستهداف، کما  اِإلْیَراِنیَُّة وحزب اهللا  الُقَواُت  َذِلَك. واستخدمت  يف 

يف  للمساعدة  وإیرانیٍة  ُرْوِسیٍَّة  مسیرٍة  استطالٍع  طائراِت  تدریجیًا  وِرّي  السُّ النَِّظاِم  قواُت  اعتمدت 

توجیه النیران الجویة واملدفعیة، ولکنها لم تکن تنفذ الضربات بنفسها.
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یمکن تقسیم الَحْرب بین عامي ٢٠١٣ و٢٠١٨ وفق التسلسل الزمني التالي: الفترة املمتدة بین عامي 

٢٠١٣ و٢٠١٥ هي الفترة الَِّتي ُمني خاللها النَِّظام بهزائم تدریجیة، وبین عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ هي الَِّتي 

تقسیم  أکثر  املفید  من  لکن  للمتمردین.  التدریجیة  الهزیمة  وبدء  االتجاه  ِلَهَذا  انعکاًسا  شهدت 

الَعَمِلیَّات القتالیة طوال َهِذِه الفترة جغرافًیا، إذ ُتقسم الَحْرب إلی حملتین منفصلتین: واحدة يف 

َشْرق ُسورَیا واألخرى يف غربها، وتغطي ُکّل حملة ترتیًبا زمنًیا محدًدا. ومع َذِلَك، فمن املستحیل 

ِلُکلِّ منها یلع  الَِّتي ترتبت  الَعَمِلیَّات يف ُکّل منطقة عن األخرى ِبَشکٍل کامٍل بسبب اآلثار  فصل 

األخرى.

الَحْرُب يف َشْرِق ُسورَیا:
ْیَطَرة یلع ُسورَیا، وحاولت ُکّل منها القضاء  بحلول عام ٢٠١٤، تقاسمت ثالث کیانات سیاسیة السَّ

یلع اآلخرین: نظام اَألَسد، َوَتْنِظْیم الدولة اإلسالمیة، ومجموعات غیر منظمة من اِملیِلیشَیات (الَِّتي 

ْوَلة  الدَّ َتْنِظْیم  َکاَن  السوریین.  الثَُّوار  مجتمعة  تسمی  األحیان)  بعض  يف  البعض  بعضها  تقاتل 

اِإلْسَالِمیَّة هو املحرك األساسي للتغیرات الکبرى يف املجالین السیاسي والَعسَکِرّي، فقد غزا معظم 

َهِذِه  ثقل  ألن  املتمردین،  وقوات  النَِّظام  من  متفرقة  ضعیفة  مقاومة  أمام  بسهولة  ُسورَیا  َشْرق 

ْوَلة اِإلْسَالِمیَّة یلع َمَناِطق شاسعة،  الُقَوات َکاَن يف َغْرِب ُسورَیا تحدیًدا. وبعد سیطرة َتْنِظْیم الدَّ

الظروف  مهد  املطاف  نهایة  لکنه يف  انتهی،  قد  اَألَسد  بأن عهد  ُسورَیا  َغْرِب  انطباع يف  ساد 

النتصار اَألَسد.

ْوَلة اِإلْسَالِمیَّة وتکتیکاتها خصومها جمیًعا، فقد اعتمدت قواتها  أذهل الفن العملیاتي لتنظیم الدَّ

یلع تحرکات سریعة يف أرتال متعددة ملفاجأة العدو وااللتحام معه لتحیید التفوق الجوي ِلْلِنَظام. 

لکنهم حین واجهوا عدًوا منظًما ومصمًما فشلوا، کما يف دیر الزور َحْیُث نجح اللواء املظلي ١٠٤ 

عن  َفاع  الدِّ يف   ١٧ املشاة  فرقة  من  ووحدات  دروع   ١٣٧ واللواء  وِرّي  السُّ الجمهوري  للحرس  التابع 

املدینة ومحیطها بنجاح طوال ثالث سنوات أمام ُکّل هجمات التَّْنِظْیم.

اِإلْسَالِمیَّة مباشرًة يف َشْرق  ْوَلة  َتْنِظْیم الدَّ يف عام ٢٠١٤، بدأت الوالیات املتحدة مهاجمة قوات 

ُسورَیا والعراق، وقدمت دعًما جوًیا للمیلیشیات الکردیة يف ُسورَیا الَِّتي تعرضت لهجوم من قوات 
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التَّْنِظْیم ولم تصمد إال بشق األنفس. وأثرت الصعوبات الَِّتي واجهها التَّْنِظْیم يف َشْرق ُسورَیا یلع 

قدرته یلع تحریك قواته للقتال يف َغْرِب ُسورَیا، َحْیُث َکاَن یهاجم أیًضا َفَصاِئل املعارضة وقوات 

النَِّظام.

ویلع عکس فشل برامج الدعم والتدریب األمریکیة املقدمة لفصائل الثَُّوار يف َغْرِب ُسورَیا، نجحت 

برامج الدعم والتدریب الَِّتي قدمتها أمریکا للقوات الکردیة يف شمال َشْرق ُسورَیا يف إنشاء ُقَوة 

اإلسالمیة،  الدولة  َتْنِظْیم  هزیمة  من  أمریکي-  ناري  بدعم  املطاف-  نهایة  يف  تمکنت  وازنة 

واالستیالء یلع عاصمته "الرقة" (أکتوبر ٢٠١٧). وأدى َذِلَك إلی القضاء یلع التَّْنِظْیم کالعب رئیسي 

يف الَحْرب، رغم استمراره يف القتال َحتَّی الیوم کمصدر إزعاج ال أکثر.

يف تموز/ یولیو ٢٠١٧، وتزامًنا مع الُهُجوم الکردي الناجح یلع َتْنِظْیم الدولة اإلسالمیة، شنَّ َجْیش 

النَِّظام هجوًما ناجًحا یلع التَّْنِظْیم يف وسط َغْرِب وَشْرق ُسورَیا. استخدم النَِّظام مجموعات قتالیة 

مثل "قوات النمر" بقیادة سهیل الحسن، ولواء "صقور الصحراء" وفرقة الَحَرس الجمهوري ثالثین. بدأ 

ْوَلة اِإلْسَالِمیَّة يف محافظتي َحَماة وِحْمص، تاله  الُهُجوم عبر تشکیل کماشة حول قوات َتْنِظْیم الدَّ

ِرْیق ٤) يف نفس الَوْقِت، فسیطر  ِرْیق ٤٢، والطَّ هجوم یلع محاور متعددة يف دیر الزور (M-٢٠، الطَّ

النَِّظام یلع البلدات والقرى والریف بأکمله.

يف ُکّل مرحلة من مراحل الِقَتال، َکاَنت قوات النَِّظام تناور لتحقیق تفوق عددي یلع العدو بدعم 

من الضربات الجویة الُروِسیَّة. أعاد هجوم النَِّظام تأکید وجوده يف وسط َشْرق ُسورَیا وسیطرته یلع 

وِریَّة العراقیة، وکسر الحصار عن دیر الزور يف سبتمبر ٢٠١٧، بینما َکاَنت قوات  جزء من الحدود السُّ

ْوَلة اِإلْسَالِمیَّة تخوض َمْعَرَکة خاسرة ضد األکراد يف الشمال. َتْنِظْیم الدَّ
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الَحْرُب يف َغْرِب ُسورَیا:
شکل دخول وحدات حزب اهللا يف الِقَتال حول مدینة القصیر يف عام ٢٠١٣ أول استخدام للقوات 

وِریَّة. قاد أحد قیادات حزب اهللا الَعسَکِریَّة َمْعَرَکة القصیر وشارك فیها لواء  األجنبیة يف الَحْرب السُّ

کامل من قوات حزب اهللا، تسانده وحدات مدرعة ومیکانیکیة ومدفعیة وجویة من َجْیش النَِّظام 

تحت قیادته، فَکاَنت الُقَوات املهاجمة بحجم فرقة عسکریة متکاملة.

بین صیف ٢٠١٣ وخریف ٢٠١٥، احتدم الِقَتال يف َغْرِب ُسورَیا بأکمله من الشمال إلی الجنوب:

من  تحالف  وهو  الفتح"،  "َجْیش  لصالح  ِإْدِلب  محافظة  النَِّظام معظم  الغربي، خسر  الشمال  • يف 

وِرّي لتنظیم القاعدة). وزاد فقدان ِإْدِلب الضغط یلع  َفَصاِئل الثَُّوار بقیادة جبهة النصرة (الفرع السُّ

قوات النَِّظام الَِّتي تقاتل الستعادة َشْرق َحَلب من أیدي املتمردین.

الرئیسیة لدمشق مثل مخیم  اِإلْسَالِمیَّة یلع الضواحي  ْوَلة  الدَّ الَغْرب، استولت قوات  • يف وسط 

الیرموك لالجئین الفلسطینیین ومنطقة السویداء، کما احتلوا شمال ِحْمص ومحیط مدینة الرستن 

وأجزاء من قضاء َحَماة.

وِرّي وأجزاء من درعا، لکن  • يف الجنوب الغربي، استولی املتمردون تدریجیًا یلع معظم الجوالن السُّ

ويف  کبیرة.  خسائر  النَِّظام  قوات  َتَکبُِّد  بعد  فشلت  ْیَطَرة  السَّ رقعة  لتوسیع  املتکررة  محاوالتهم 

املقابل، فشلت هجمات النَِّظام املضادة الستعادة املنطقة دون نجاح ُیذکر.

وِرّي النظامیة قبل اندالع الثَّوَرة من مئتین وخمسین ألٍف إلی ثالثمئة  بلغ تعداد قوات النَِّظام السُّ

وخمسة وعشرین ألِف فرٍد نشٍط. لکن َهَذا العدد بدأ یتناقص تدریجًیا لیبلغ بحلول نهایة عام ٢٠١٤ 

مئة وخمسة وعشرین ألَف فرٍد. إثر تناقص عدد الُقَوات، الناجم عن الهروب الجماعي واالنشقاقات 

جنود  تعبئة  یلع  النَِّظاُم  ُأجِبَر  الجماعیة،  الخسائر  عن  فضًال  الَعسَکِریَّة  الخدمة  من  والتهرب 

االحتیاط_(العدید منهم أیًضا لم یلتحقوا بالخدمة أو انشقوا) واالعتماد أکثر فأکثر یلع اِملیِلیشَیاِت 

الخاصة الَِّتي أنشأها املواطنون املوالون ِلْلِنَظام، والذین هم يف الغالب من األقلیات الدینیة الَِّتي 

تخشی الحکم السني، والُقَوات الَِّتي قدمتها ِإْیَران وحزب اهللا. بحلول نهایة عام ٢٠١٤، بلغت النسبة 

التقریبیة لعناصر الَجْیش النظامي باملقارنة مع اِملیِلیشَیات.
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مطلع  َحَماة  َمْعَرَکة  ففي  اَملَعاِرك،  خالل  ِلْلِنَظام  املوالیة  الُقَوات  َتْنِظْیم  یلع  العدد  نقص  أثََّر 

العلویة،  الوطني  َفاع  الدِّ قوات  میلیشیا  من  وحدات  النَِّظام  قوات  صفوف  ضمت   ،٢٠١٤ العام 

التابع   ١٠٦ واللواء  اإلیراني،  الثوري  الَحَرس  من  ووحدات  ِإْیَران،  تمولها  عراقیة  شیعیة  وملیشیات 

وِرّي، أما بقیة الوحدات من الدبابات واآللیات املصفحة واملدفعیة وسالح  للحرس الجمهوري السُّ

الطائرات  الحملة  يف  وشارکت  النَِّظام.  تشکیالت  من  متنوعة  مجموعات  من  فَکاَنت  الهندسة 

 ١١ الفرقُة  تولت   ،٢٠١٤ یولیو  تموز/  يف  اِإلْیَراِنیَّة.  املسیرة  الطائرات  ووحدات  وِریَّة  السُّ املقاتلة 

َفاع عن َحَماة. ويف آب/ أغسطس، ُأرسلت وحدات من الفرقة الرابعة املدرعة  مدرعات َمْعَرَکَة الدِّ

النمر"،  "قوات  أکتوبر، قادت میلیشیا  األول/  َحَماة لشن هجوم مضاد. ثم يف تشرین  إلی مدینة 

الَِّتي ضمت أیًضا وحدات من الفرقة ١١ مدرعات وغیرها، هجوًما للسیطرة یلع بلدة مورك.

يف َمْعَرَکة َحَماة الطویلة، نفذت قوات النَِّظام عملیة معقدة تضمنت:

محاصرة املدینة املستهدفة بوحدات الَجْیش واِملیِلیشَیات.  •

تمهید ناري عنیف.  •

هجوم عبر املدرعات واآللیات لالستیالء یلع مشارف املنطقة العمرانیة من املدینة.  •

یتبعه تمهید ناري عنیف لغزو وتطهیر املدینة یلع مراحل.  •

َکاَن الترکیز ال یزال یلع جزء املناورة من اَملْعَرَکة بهدف تدمیر قوات املتمردین، بدًال من التفاوض 

یلع استسالمهم أو مطاردتهم بعیًدا. َکاَن لدخول قادة ووحدات ُرْوِسیَّة إلی الَحْرب يف أیلول/ 

سبتمبر ٢٠١٥ األثر البالغ يف تعزیز قدرات قوات النَِّظام القتالیة:

أوکلت مهمة التخطیط وقیادة الَعَمِلیَّات للروس، فتحسن السلوك التکتیکي واإلداري لقوات   •

         النَِّظام ِبَشکٍل ملحوٍظ.

تحسنت القدرة یلع تحدید قوات املتمردین ومواقعهم ِبَشکٍل کبیٍر.  •

ازدادت الُقَوة الناریة لقوات النَِّظام بشکٍل هائل، من خالل نشر طائرات مقاتلة ُرْوِسیَّة يف  •

         ُسورَیا.
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تعطل  والذي  ِلْلِنَظام،  الَعسَکِرّي  الهیکل  يف  واالندماج  املیدانیة  األوضاع  ملعرفة  الرُّْوس  اندفع 

ِبَشکٍل کبیٍر، وأبقوا یلع عاملین أساسیین لدى قوات النَِّظام:

أوًال: تشکیل فرق عملیات مرنة تستند إلی ووحدات وقادة معروفون بوالئهم ِلْلِنَظام  •

          وقدرتهم یلع تحقیق أهدافهم التکتیکیة والعملیاتیة يف ساحة اَملْعَرَکة

ثانیًا: زیادة ترکیز الَعَمِلیَّات يف َغْرِب ُسورَیا حول اَملَناِطق الحیویة، وترکیز عمل الُقَوات يف  •

          هجمات متتالیة بدًال من تشتیتها يف القتال بجبهات متعددة يف الَوْقِت نفسه.

وقیادة  اإلستراتیجیة  يف  کبیر  تغییر  إلی  الَعَمِلیَّات  وقیادة  التخطیط  یلع  ُروْسَیا  استیالء  أدى 

الَعَمِلیَّات: فبدًال من املفهوم السابق القائم یلع محاصرة منطقة ما واحتاللها وتطهیرها ِبَشکٍل 

منهجي ثم االحتفاظ بها، غیر الرُّْوس هدف الَعَمِلیَّات واعتمدوا یلع دفع املتمردین لالستسالم 

بدًال من القضاء علیهم. ویتحقق َذِلَك ِبَشکٍل أساسي من خالل قصف متواصل من شأنه أن یکسر روح 

مواقع  النَِّظام  قوات  تقتحم  املستمر،  القصف  مع  بالتزامن  املناورة.  من  بدًال  تدریجیًا  املدافعین 

املتمردین أو تستولي یلع نقاط وَمَناِطق رئیسیة، لزیادة الضغط یلع السکان املحلیین وتقویض 

الخطوات  وفق  للعملیات  الجدیدة  الطریقة  َهِذِه  اتُّبعت  املقاومة.  یلع  املعارضة  متمردي  قدرة 

التالیة:

تقسیم منطقة الَعَمِلیَّات إلی قطاعات جغرافیة أصغر.  •

مهاجمة ُکّل قطاع یلع انفراد، مما یسمح بترکیز أکبر لقوة َجْیش النَِّظام واحتالل البلدات  •

          والقرى الَِّتي یحتاجها فقط إلحداث تطویق فعال للهدف الرئیسي.

ُق منطقة الَعَمِلیَّات بالکامل وُتقصف ألیام متواصلة. خالل الهجمات وبعدها، ُتطوَّ  •

بعد أیام أو أسابیع من القصف والحصار املشدد تدریجیًا، یعرض النَِّظام شروط االستسالم    •

           الَِّتي تتضمن نقل املتمردین إلی محافظة ِإْدِلب الَِّتي یسیطر علیها املتمردون أیًضا، والسماح 

         ملن یرید البقاء منهم بإعادة االندماج کمواطنین موالین والعفو عن تجاوزاتهم.

العدید من  بقاء  َکاَن يف  الوحید  لکن عیبها  النَِّظام،  ِبَشکٍل کبیٍر من خسائر  الطریقة  َهِذِه  قللت 

املتمردین املترقبین "للقتال يف یوم آخر". لکن یبدو أن الرُّْوس قّدروا أن عشرات اَملَعاِرك الصغیرة 
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الناجحة تلیها َمْعَرَکة کبیرة، ستکون أفضل من اثنتي عشرة َمْعَرَکة متوسطة، وقد أثبتت األحداث 

صحة َذِلَك. 

یمکننا اعتبار َمْعَرَکة الغوطة الشرقیة- إحدى ضواحي ِدَمْشق الرئیسیة- مثاًال یلع َهِذِه الطریقة 

ُکّل  وفشلت   ،٢٠١٨ فبرایر  وحتی   ٢٠١٢ العام  منذ  الحصار  يف  الشرقیة  الغوطة  وقعت  الجدیدة. 

محاوالت النَِّظام للسیطرة علیها وفق الطریقة السابقة. ويف شباط ٢٠١٨، هاجمتها قوات النَِّظام 

یلع  منفصٍل  ِبَشکٍل  معها  التعامل  یتم  قطاعات  إلی  املنطقة  ُقسمت  الجدیدة.  الطریقة  وفق 

وِریَّة القطاع الغربي  التوالي. ومنذ شباط/ فبرایر وحتی نهایة نیسان/ أبریل، قصفت املدفعیة السُّ

األکثر کثافة سکانیة، وکان القصف یتوقف لفترات قصیرة. أطلقت قوات النَِّظام يف ُکّل یوم قرابة 

األیام  بعض  يف  تطلق  وَکاَنت  السکنیة،  املنطقة  یلع  وقنبلة  قذیفة  خمسمئة  إلی  ثالثمئة 

وألف  مدفعیة  قذیفة  وستین  ألف وستمئة  األیام  أحد  العدد يف  وبلغ  وقنبلة،  قذیفة  تسعمئة 

وِریَُّة هجمات "قضم" لتشدید الحصار  ومئتین وخمسین قنبلة جویة. بدورها شنت الُقَواُت البریُة السُّ

فعزلت قطاعات مختلفة تدریجیًا َحتَّی استسلم الثَُّوار داخلها.

ْیَطَرة یلع َغْرِب ُسورَیا بأکمله تقریًبا. بعد فترة  بحلول منتصف عام ٢٠١٨، أکمل النَِّظام وحلفاؤه السَّ

من التعايف وإعادة التَّْنِظْیم، بدأ النَِّظام یرکز جهوده یلع محافظة ِإْدِلب، املنطقة األخیرة الَِّتي 

وجود  بفعل  وعسکرًیا  سیاسًیا  تعقیًدا  ِإْدِلب  استعادة  حملة  تضمنت  املتمردون.  علیها  یسیطر 

قوات  َکاَنت  بینما  ُروْسَیا  مع  علیه  االتفاق  تم  الذي  النار  إطالق  وقف  تراقب  الَِّتي  التُّْرِکیَّة  الُقَوات 

النَِّظام منشغلة يف أماکن أخرى.

بدأ التدخل الَعسَکِرّي التُّْرِکّي املباشر يف عام ٢٠١٦، وتصاعد منذ َذِلَك الحین: سیطر الَجْیش التُّْرِکّي 

قوات  لدعم  الناري  اإلسناد  ووفر  الحدود،  طول  یلع  تکتیکًیا  املهمة  األراضي  من  أجزاء  یلع 

وِریَّة مباشرًة،  املتمردین قرب الحدود واألسلحة والتدریب. ويف عام ٢٠١٧، توغل األتراك األراضي السُّ

الَعسَکِرّي  أراد األتراك من تدخلهم  الثَُّوار السوریین املوالین لهم.  مستخدمین قواتهم ومجموعات 

التعاون  ملنع  التُّْرِکیَّة  الحدود  عن  السوریین  األکراد  میلیشیات  إبعاد  أبرزها:  عدة  أهداف  تحقیق 

ُتْرِکَیا من  إلی  السوریین  للمدنیین  الجماعیة  الهجرة  األتراك، ووقف  األکراد  بینهم وبین املتمردین 

وِرّي من الحدود ومنع الهزیمة الکاملة للتمرد السني. خالل توفیر مالذ آمن لهم یلع الجانب السُّ
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اَملَعاِرك السابقة یلع ترکیز  ِإْدِلب ببطء شدید، وساعدته انتصاراته يف  النَِّظام یلع  بدأ هجوم 

النَِّظام هجوًما  قوات  نفذت  ُهَناَك.  ُتْرِکَیا  تدعمهم  الذین  املتمردین  کبیٍر ملواجهة  ِبَشکٍل  قواته 

النَِّظام  یقوم  بعدها  فقط.  صغیرة  مساحة  یلع  للسیطرة  تهدف  مرحلیة  هجمات  عبر  منهجًیا، 

ومدفعي  جوي  قصف  عبر  استنزافهم  ثم  املتمردین،  ومواقع  قوات  عن  للکشف  املنطقة  برصد 

املنطقة  عن  کیلومترات  عدة  یبعدان  محورین  عبر  مشترکة  بأسلحة  الُهُجوم  قبل  ألیام،  یستمر 

الجزء  طول  یلع  الترکیز  َکاَن  متقارب.  هجوم  يف  املنطقة  ِلِتْلَك  منهجي  تطهیر  ثم  املختارة، 

ِرْیق السریع الرئیسي الذي یربط  التُّْرِکیَّة، والذي یمر عبره الطَّ ِإْدِلب بعیًدا عن الحدود  الشرقي من 

وسط ُسورَیا ِبَحَلب. حقق النَِّظام نجاحات صغیرة متتالیة، وتصاعدت وتیرة هجومه ِبَشکٍل تدریجيٍّ 

رغم العدید من الهجمات املضادة الناجحة للمتمردین. يف فبرایر ٢٠٢٠، عزم األتراك یلع إیقاف 

وعانوا  للمتمردین،  املدفعي  الدعم  وقدموا  ِإْدِلب  يف  وجودهم  من  فعززوا  النَِّظام،  قوات  تقدم 

حینها من بعض الخسائر. ثم يف ٢٧ فبرایر، أدت غارة جویة واحدة نفذتها مقاتالت النَِّظام ملقتل 

تزامًنا مع هجوم  ُتْرِکَیا بهجوم جوي شامل عبر طائرات مسیرة  ُتْرِکَیًا، فردت  ثالثة وثالثین جندًیا 

مضاد کبیر للمتمردین تساعدهم املدفعیة التُّْرِکیَّة. ومع َذِلَك، امتص النَِّظام الصدمة األولی للهجوم 

الجدید  التکتیکي  الوضع  مع  قواته  وتکیفت  اَملَناِطق،  من  العدید  املتمردین  استعادة  رغم 

واستأنفت تقدمها واستولت مرة أخرى یلع ُکّل اَملَناِطق الَِّتي خسرتها يف هجوم الثَُّوار املضاد. 

يف ٥ آذار/ مارس، رضخت ُتْرِکَیا لألمر الواقع وتنازلت عن مطلبها بانسحاب قوات النَِّظام إلی خط 

وقف إطالق النار السابق، ووافقت یلع اتفاق وقف إطالق نار جدید بشروط ُرْوِسیَّة. وبحلول َذِلَك 

ِرْیق السریع  ِإْدِلب وسیطر یلع الطَّ الَوْقِت، َکاَن النَِّظام قد استولی یلع نسبة ٤٣٪ من محافظة 

الرابط بین َحَلب ووسط ُسورَیا محقًقا نصًرا کبیًرا.
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تحقیُق االستقراِر (٢٠١٨):

بصرف النظر عن ِإْدِلب وبعض اَملَناِطق الصغیرة املتناثرة الَِّتي ال یزال یسیطر علیها املتمردون، بدأ 

النَِّظام العمل یلع إعادة بناء دولته املمزقة، بما يف َذِلَك إعادة بناء جیشه. دمج النَِّظام العدید 

من قادة املتمردین السابقین وأتباعهم يف الدوائر الحکومیة املحلیة وقواته الَعسَکِریَّة النظامیة 

الخصوم  بین  االشتباکات  بعض  تکرر  ومع  مناطقهم.  يف  األمن  عن  مسؤولین  إقلیمیین  کقادة 

ضبط  إلعادة  مخصصة  بقوات  النَِّظام  یستعین  محلیة،  معارك  إلی  أحیاًنا  تؤدي  والتي  السابقین، 

املنطقة املضطربة والفصل بین املتحاربین. تراجعت حدة اَملَعاِرك یلع طول جبهة ِإْدِلب وسائر 

يف  سابًقا  علیها  یسیطر  اِإلْسَالِمیَّة  ْوَلة  الدَّ َتْنِظْیم  َکاَن  الَِّتي  اَملَناِطق  يف  وخاصًة  ُسورَیا،  أنحاء 

الشرق، وتحولت املواجهاُت ُهَناَك إلی حرب العصابات وعملیات مضادة لها.

َمَناِطق سیطرة  داخل  تنافس سیاسي محموم  وِرّي، يف ظل  السُّ الَجْیش  بناء  إعادة  بدأت عملیة 

الَجْیِش  قادة  بعض  تمویل  عبر  ُسورَیا  يف  السیاسي  نفوذهم  تعزیز  اإلیرانیون  یحاول  النَِّظام: 

واِملیِلیشَیاِت، أما الرُّْوس فلدیهم مصالحهم املنفصلة. فیما یحاول اَألَسد التحرر من کلیهما، لکنه 

يف  توریطه  یحاولون  اإلیرانیین  وأن  خاصًة  اِإلْیَراِنیَّة  یلع  الُروِسیَّة  الوصایة  یفضل  یبدو  ما  یلع 

لها  لکن  وِریَّة،  السُّ األهلیة  الَحْرب  مباشٍر يف  ِبَشکٍل  متورطًة  ِإْسَراِئْیل  تکن  لم  ِإْسَراِئْیل.  مع  الِقَتال 

مصلحٌة کبیرٌة يف نتائجها وعملت یلع مرِّ السنین یلع تعزیز َهِذِه املصالح من خالل املساعدات 

الَعسَکِریَّة  والَعَمِلیَّات  جنوًبا،  لحدودها  املجاورة  اَملَناِطق  يف  للسوریین  املقدمة  اإلنسانیة 

واالتفاقیات الدبلوماسیة مع ُروْسَیا.

ِرْیِق: بدایُة الطَّ
اإلستراتیجي  املستوى  یلع  عمله  أسلوب  وِرّي  السُّ الَجْیش  غیََّر  األهلیة،  الَحْرب  سنوات  خالل 

والتشغیلي والتکتیکي. حدث َهَذا التغییر نتیجة فشل املفهوم العملیاتي السابق، يف ظل عجز 

وِرّي عن تنفیذ عملیات هجومیة کبیرة. أدخل التدخُل الَعسَکِريُّ الُروِسيُّ مقاربًة  قوات الَجْیش السُّ

وِریَّة، فأثبتت معارك االستنزاف أنها اإلستراتیجیة الصحیحة  مختلفًة الستخدام الُقَوة الَعسَکِریَّة السُّ

وِرّي بالتغلب یلع  ْیَطَرة یلع ُسورَیا، کما ثبت أنه مفهوم عملیاتي یسمح للجیش السُّ إلعادة السَّ

أعدائه.
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للجیش  الَعسَکِریَّة  واإلستراتیجیة  املستقبلیة  الهیکلیة  َهَذا یلع  هو: هل سیؤثر  اآلن  والسؤال   

وِرّي؟  السُّ

عودة التمرد.   •

الغزو التُّْرِکّي.   •

الَحْرب مع ِإْسَراِئْیل.   •

مع  والَحْرب  التُّْرِکّي  الغزو  بین  التشابه  رغم  قلیًال،  مختلفة  وقدرات  ظروفًا  سیناریو  ُکّل  یتطلب 

وِریَّة ِبَحْیُث یمکن للمرء أن یفترض أن  ِإْسَراِئْیل. یبدو أن الرُّْوُس اآلن یقودون النهضة الَعسَکِریَّة السُّ

الَِّتي یطورها  للتوجهات  وِرّي سیکون يف املستقبل مشابًها يف هیکلیته وعقیدته  السُّ الَجْیش 

الَجْیش الُروِسّي، ویتکیف مع الظروف املحلیة الفریدة ال سیما الحاجة إلی إجراءات مضادة لعملیات 

التمرد یلع أساس یومي يف املستقبل املنظور. يف الَوْقِت نفسه، تبرز الحاجة لبناء قدرة الَجْیش 

وِرّي مستقبًال  وِرّي یلع مواجهة َجْیش نظامي متفوق تقنًیا. وبالتالي، قد یتکون الَجْیش السُّ السُّ

من جیشین: أحدهما یمکنه تنفیذ عملیات هجومیة ضدَّ أهداف جغرافیة محدودة، واآلخر سیکون 

قادًرا یلع القیام بعملیات دفاعیة فقط. وسیکون لدى کال الجیشین ُقَوُة نیراٍن کافیة ملهاجمة 

قوات العدو مع تقلیل األضرار الَِّتي یمکن أن یسببها العدو لهما.



الَحْرُب اَألْهِلیَُّة يف ُسورَیا

عِن املؤلِف:
"الَجْیش  يف  واملفاهیم  والعقائد  األبحاث  قسم  يف  َفاع  الدِّ محللي  کبیُر  بیریلوفیتش،  إیال 

اآلن  وهو  اِإلْسَراِئْیِلّي،  الَجْیش  والعقیدة يف  التدریب  مناصب يف قسم  سابًقا  اِإلْسَراِئْیِلّي"، شغل 

طالب دکتوراه يف تاریخ الشرق األوسط يف "الجامعة العبریة" يف القدس. ومجال أبحاثه الرئیسي 

هو الَجْیش العثماني يف أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین.

مرکز الخطابي:
اآلراء الواردة يف املقال تعبر عن رأي الکاتب، وال تعبر بالضرورة عن آراء املرکز


