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 :  قدمة مركز الخطابيم

الستفادةامنهاامنعوااتقييماالتجارباالسابقةاابحاجةاماسةالااشكاأنناااالا
 
تكرارااألخطاء،اوتمييزاالغثاالااا

البّناءاا التقييما النمطامنا تاريخيةامحددة،اوهذاا تجربةا والشائعاتاحولا املعلوماتا السمينامنا منا

الثورةاالل أذهاناجمهورا فيا تترسخا باتتا أناقناعاتا لدرجةا السورية،ا الثورةا فياحالةا ا
 
نادراجدا تجاربا

ايم.اااملنطقاالسلواملوضوعية،ادوناأنايكونالهااأيانصيبامناا

اااالبحثيتناولاا
 
اااالتالياسردا

 
اااوتقييما

 
علىااملناطقاااانظامااألسداوحلفاءهللحملةااألخيرةاالتياشنهاااااعسكريا

صوتامناخارجانطاقااألطرافااملتقاتلة،احيثاقدايسوداااإلىاأنامنااملفيداالستماعارأيناا،افقدااملحررة

املنهياا التحليلا الجياشةاامعقولةدرجةااااإلىاالجانبا العاطفةا عنا ا
 
بعيدا ربماااالتيااوا،ا إبرازاااانعتتغافلا

ىامااوردافيااملقال،ابلاننقلهاا.الكاملةابصورتهااالطبيعيةالحقائقا داأنناالانتبنَّ ِّ
ّ
كمااهوادونازيادةاأواااونؤك

اغيير،اوالحكمةاضالةااملؤمناأنىاوجدهاافهواأحقاالناسابها.انقصاناأوات
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 مقدمة الكاتب

استخدمها التيا العسكريةا والستراتيجياتا والتكتيكاتا العملياتا تقييما هوا املقالةا هذها منا ااالهدفا

ج منا السوريا التيااالنظاما وتلكا املعارضةااهة،ا قواتا تشكيالتا واملتقاتلةاااملا-استخدمتهاا تناحرةا

اأحي
 
اخاللاحملةاإدلباالتيااستمرتاسنةاكاملة.اا،هةاأخرىامناجا-انا

الطرفااحظي ا اانكالا ابالدعما خارجيةا قوىا بأشكالهاامنا اةالسياسي،ا اةواملالياا العسكريةااا واملعداتا

اابيناالثواراوالنظاماالسورياااحتدم االفعلياااقتالالااولكنا،اابعضاالوحداتاالقتاليةمشاركةاواااوالتدريب

اولذلكاينصّاافقط اليهم.عااناتركيز ااب 

اات كبرىااامصادرشوب  إشكاليةا التقييما هذاا عليهاا يرتكزا التيا قدَّا،اااملعلوماتا
 
امل املعلوماتا مناام األنا ةا

اا
 
امل اتقاتِّاألطرافا

 
بالدعايةااإلعالمية.اامحدودةاواااةل شبعةا ساالحياداام  م  لت  ي  فالصحافيونااألجانباالذينا

قليلونا الخاصة،لديهما األجنداتا ذووا الصحافيونا أماا مناصرينااعلىاااايعتمدوناوااا،ا محليينا مخبرينا

للنظام أوا شغليهم،االلثوارا ترويجهاامناقبلام  الروايةااملطلوبامنهما ا
 
يحيدوناعنها،ايدركوناجيدا اا،اولا

أنا الصحفيينااااكماا للعديدامناهؤلءا العسكريا كبير.االفهما قراءةااااموضعاشكا بيناوبعدامحاولةا ااماا

ا افياالسطورا مقاا منا العديدا واستعراضا والتقاريرا الااألخبارا صوَّاطعا التيا الصحفيوناار افيديوا هاا

املعاركشتركواوامل فيا املصادر،اا،اانا هذها محدوديةا بالعتبارا األخذا لهذهاافيماااااأعرضاومعا فهميا يليا

ااوالتكتيكاتالستراتيجياتاوالعملياتا
 
ااا.اكالاالطرفينالستخدمةاامل

اإليجاز سبيلا كلااأاعتبرااأس،ااوفيا املتحاربينانا منا ااااطرفا
 
سياسيا امنسجما

 
لماا،ااوتنظيميا يكنااوإنا

ف النحوا هذاا علىا الواقعالوضعا لألنااحيثاااا،يا هذهاالاتطرقا علىا تؤثرا والتيا الداخليةا نقساماتا

االدراسة.ا
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 ألطراف املتحاربة: األهداف السياسية ل

عاماا الثوارا سوريااا2011بدأا فيا القتصاديا الوضعا علىا الحتجاجاتا منا ا
 
سقفاا،ااسلسلة وارتفعا

اتلاااالنظامإسقاطااااحتىاملطالباا اااحرباأهليةامتعددةااألطرافااإلىاألموراانزلقا
 
حربااااإلىاااوتحولتاجزئيا

إلاادينيةا م ااايهاوجذبتا اقوىاخارجيةا
 
اااتحالفة

 
النزاعااأحداامعااأيديولوجيا ااا،طرفيا وارتفاعاحِّ ةاادَّاومعاتطورا

االصراعاتدخَّا
 
ااتل ااأواداخليةامناالناحيةاالامصالحالماتكناسياسيةاسوريةقوىاخارجيةاجديدةالخدمةِّ

ر ةجميعااألهدافااااقاماهناالستعراضسعااملولايتاا،دينيةال تغّيِّ
 
التياشاركتااااطرافللاااالراسخةاوتلكاامل

ااقصيرةااألمدااااتحالفينأهدافااملااقداتختلفا،اافياالقتال.اعالوةاعلىاذلك
 
اجنبااإلىاالذينايقاتلوناجنبا

املدىااإلىاللوصولاا بعيدةا أوا متوسطةا ااااألهدافا
 
ِّاتماما

ّ
أرك ولذلكا فقطاا،ا املبازا األهدافا شرةااعلىا

ا.ااوأذكرافقطاالختالفاتاذاتاالصلةابهذهاالحملةاحاربين،للمت

فا األسدا لنظاما هاببساطةااهدفهبالنسبةا السوريةااااو،ا األراض يا جميعا علىا الكاملةا السيطرةا استرجاعا

وكمااهواالحالافياا ،يرغبافبإمكانهاالرحيلااومنالا،اافياالعيشاتحتاسيطرتهااالسكاناالراغبينااوعلىا

اي اهاافإن،اايهادااألسدابسطاسيطرتهاعلجميعااملناطقاالتياأعا يضمنااااالذينالالاأنايغادرااملدنيوناافّضِّ

رغِّاوهواعلىااستعداداأنااا،األبداإلىاسورياااولءهم
اماعلىاذلكاباستخداماالحديداوالنار.اه ام اي 



 

7 

نسباالفضلافياهذاااااتحقيقااهوااهدفاروسيا وبالتالياا،ااالستقرارالهااستقرارانسبيالنظامااألسداوأناي 

التيلحاااتستطيع سورياا فيا العسكريةا القواعدا علىا واستراتيجيةاااتحتاجهاااافاظا سياسيةا االاااألهدافا

  .اأهمامنهابنظرهااابلاهياعالقةالهاابالصراعاالسوريا

ا
 
كاملاا،ظاهريا بشكلا األسدا نظاما روسياا اااتدعما والسياس يوتقّدِّ العسكريا الدعما لها ذلكوا.ااما ،اامعا

تريداااالذلكالا.اوالنظامااألسدااعسكريافياالدعماالاايهافااض يَّاحدوداللمدىاالذيايمكنالروسياااملِّاهنالكااف

أيااروسيا القتالاارفعمناشأنهااااءش ياامنااألسداارتكابا أواتركيااامثلاا،ااحدةا مواجهةااااإلىاجراإسرائيلا

الوجه
 
قوىاابشكلاا)سوريااااااملشاركةااإليرانيةافياااإلىاااالحاجةاااروسياااتفهمت،ااولهذااالسبباا،امفتوحةاوجها

اااأنهمإلاااا(بشريةاودعمامالياللنظام
 
ازيادةاهذهااملشاركة،اوخصوصا

 
يمكناأنااااوأناهذااالايريدوناقطعا

تريداوضعاقواتهااعلىااألرضاااستفزاإسرائيل.ي التركياعلىاسوريااولا العسكريا التفوقا وتدركاروسياا

األتراكنقاذااإلا لدىاا،ااذلكاالىاإباإلضافةاااا،األسدامنا افهمروسيااافإنا
 
ومؤيديهااا األسدا نظاما ااأعمقامنا

ايةاوغيراالعسكريةالتحقيقاالغاياتاالسياسية.اعمالاالعسكراللجمعابينااألا

كجزءااااوإعادةابسطاسيطرتهاعلىاكاملااألراض ياالسوريةاااهوابقاؤهنظامااألسداادعماااامنااإيراناااهدف

لا،اامشروعاالهاللاالشيعيااامن ِّ
ّ
تمث

 
تحتااااالبحرااألبيضااملتوسطااإلىابريايمتدامناإيرانااااإنشاءاممربااامل

افالاداعيالذكرها.ا،االسياسيةااألخرىالاصلةالهاابحملةاإدلباإيراناوألناأهدافا،سيطرةاالشيعة

وعلىااألمدااا.ولوابالحدااألدنىااشتعلةم اااالثورةاإلبقاءاعلىاجذوةااوااا،قصيرااألمداهواالبقاءااهدفاالثوارا

بقائهم حالا فيا مااا:الطويل،ا فعلهاافإنا الشعلةاااايجبا الاايبقىبهذها الثوارا بينا الخالفا ذينااقضيةا

ا جزء  العامليامناااايشكلونا الجهادا جهة،ااحركةا تركيزهمااينااالذيااولئكأااوبينااامنا علىاحصرونا فقطا

لسورياا الداخليا السياس يا ااملستقبلا ثانيةا جهةا امنا اأي:،ا االخالفا اا الجماعاتا تدي ابينا ااألكثرا
 
اانا

ا.اعلمانيةااألكثراوالجماعاتا

عاماااآذار-مارسمنتصفااحتىاااا2018أواخراعامااااذمناااألعنفااكانأناالقتالافياإدلبااوعلىاالرغمامنااا

حرباعصاباتامنخفضةااااوفلولاتنظيماالدولةااإلسالميةاتشناااإلاأنهالاتزالافصائلاالثوارا،اا2020

افياالظاهرستقرَّاتبدوام افياالعديدامنااملناطقااألخرىاوالتيااااوتيرةال
 
أرقامااااربمااتكونامزاعمهمابشأناا،ة

الش يءااالخسائر بعضا فيهاا ا
 
بالغا م  النظاما بهاا نيا م  النظام.ااااأنهمإلاا،ااالتيا خاصرةا فيا ا

 
شوكة يظلونا
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"ذلك،ااااإلىاوباإلضافةاا هناكا لالشتعالليزالا ا
 
شرارة ينتظرا منااهشيٌما العديدا فيا تبدواااااملناطق"ا التيا

ام ا
 
فياجميعاأنحاءاسوريااومناأجلاذلكافعلىانظامااألسداتوخياالحذرامناإعادةاإشعالاالنارامنااااةساملِّ

يخطوااألتراكاااا،وفيااألزمةاالسوريةااعالاالنارافياالهشيم.شقداتؤدياهزيمةاالنظامافياإدلباإلاااجديد.

،ااولكنابقدرامااكانتاحملةاإدلبامقلقةاومؤرقةالتركيا،ايافياسورااا،اولديهماأهدافامختلفةبتؤدةاوحذر

كتهمفقدا اهذااالتدخل:ااثنانايدفعاناملا:اثالثةاعواملاحرَّ ازيدامناالتدخلاوعاملايكبح 

النها -1 ااهدفهماولذلكافإناا،اابالكاملاالإلطاحةابنظامااألسداائياللثوارإنهمايدعموناالهدفاالسياس يا

 .ااالحفاظاعلىاالتمردتمثلافيايااعلىااملدىااملنظورا

 تركيا.ااإلىالنزوحالاااملاليينبانتصارااألسداسوفايدفعاااأنأنهمايخشونامنا -2

االالنخراطاااهواالنزلق،ااإنااستعدادهماللمشاركةاالعسكريةايقفاعنداحد اف،اافياسياقامخالفو -3

اإذااكاناذا،االالكام
 
اإلهانةااأوااملخاطرةابتلقيااااالتصادمامعاروسيااالكاالنخراطايحملاخطروخاصة

تركيا.اايعطيقدااممااااا،العسكرية داخلا للتمردا للكرادا األتراكوبالطبعاااادفعةامعنويةا أناااايفضلا

بديلة قواتا حمراءااتقاتلا خطوطا وضعا حاولواا ولكنهما بقواتهمااااعنهما األرضا خريفااااذمن)علىا

اانظامااألسدااالكناا،(إدلباافيااامنانقاطااملراقبةاتحيطابمنطقةاالثواراتركيااسلسلةااااوضعتاا2018

ففيمااسبقاا،اافقطااوأجبرهااعلىاالقبولابذلك.ااملخاطراالتياتحيطابتركيااليستاعسكريةا  جاوزهات

اعقوباتااقتصاديةاقاسيةاعلىاتركيااعندمااأغضبتها.بفرضااروسيااردت

 حاربين استراتيجيات املت

 لثوار استراتيجية ا 

دفاعية، الثوارا لافاااستراتيجيةا غيرااخوضاايحاولونااااهما عصاباتا امتصاصااااأي:،اااعتياديةحربا

صغيرة غاراتا خاللا منا النسحابا علىا وإجبارها محكمةا بكمائنا النظاما يقاتلوناااابلاا،هجماتا

اوعندماايخسرونااألرضاا،االلتمسكاباألرض
دون 

 
اا،اعادةاالسيطرةستهجومامضادالاااشّنالااهمتقوااايحش

هااأوافيااملناطقااوالكمائناعلىاطريقةاحرباالعصاباتاسواءافياإدلبانفسااالغاراتمنااااايمنعوهذاالا
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النظام قواتا عليهاا تسيطرا ا،ااالتيا
 
ت كمااا؛ااثانويةمجهوداتاارااب اعت اولكنهاا ا

 
الحربااااكانتماما فيا الحالا

اااحاربةاهااالجيوشااملتاالليليةاالتياتشن اااالعامليةااألولىافياالغاراتا اااابعضهااعلىاخنادقِّ
 
اارب اعت االبعضاوالتيات

ا
 
ا.اثانويةاللمعاركاالرئيسيةاالهجوميةاوالدفاعيةااجهودا

 استراتيجية النظام

قضماإدلباابااتتمثل-همامنايضعونهااويتابعوناتنفيذهاااالخبراءاالروسااأنشكاااالااا-استراتيجيةاالنظام

ا
 
ااا،قطعةااقطعة

 
اوتجنباامل

 
كانافياهجوماواحداهزيمةاكبيرةاأوافياتقليلاأعداداالضحايااقدرااإلمرةابخاط

البالديظهراااا،اكبير علىا السيطرةا استعادةا شقين:ا فيا للنظاما الستراتيجيا وأسراااا،الهدفا وجرحا وقتلا

الثوا مقاتليا منا ممكنا عددا السترارأكبرا هذها وتختلفا أولاااا.ا ففيا السابق،ا فيا شهدناها عماا تيجيةا

وتنفيذاهجومامضاد ش يا كلا علىا السيطرةا األسدا حاولا الثورةا منا سنواتا مااااخمسا كلا االستعادةا

افياالحال،اولكنهالمايفلحافياذلك.اخسرها

حوالياا السوريا الجيشا تعدادا كانا الثورةا بدأتا الحتياط(اا600،000عندماا فيهما عنهاا،اا)بماا انشقا

أواأكثر(اواقتصراالتجنيداعلىاجماعاتامحدودةاايقاربااملئةاألفالنصفا)الرقماالحقيقياللمنشقيناا

لهاا املوالينا السكانا ممنا ه  قواتوااا،ليةأقااو  النظاما للحفاظاانشرا أنحاءاسورياا فياجميعا ش يااها كلا علىا

بعداوقتاقصيرااااوخسارتهاللمناطق.اااإنهاكاقواتهااملتبقيةااإلىامااأدىاا،اافقدهافياالحالااواستعادةاكلاماا

ا:اجديدةاراتيجيةتنظامااساالااتخذا،امناالتدخلاالروس ي

السيطرةاعلىااإ:ااأوال • احكاما
 
واحدة ااااملناطقا

 
بدل األخرى،ا علىاجمااتلوا السيطرةا املناطقاامنا يعا

دىسمحالقواتهابالتفوقافياكلاهجومااامما،ادفعةاواحدة ا.علىاحِّ

• ً
 
محافظةااف:ااثانيا كلا اي ايا لامهاهاجِّ فقطاا،ا الهجوما علىا بلاايقتصرا خيارين:اا،ا بينا الثوارا يضعا

ااالستسالماوترحيلهمابأسلحتهماالشخصيةااأو،ااوتسليماأسلحتهماوالخضوعاللنظامااالستسالم

امحافظةاإدلب.اإلىاالتافياالحاف
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• ً
 
طويلةااالترّويااا:ثالثا لفتراتا الناريةا للقوةا األقص ىا بالستخداما النظاما خسائرا ااومع،ااوتقليلا

ااالستيالءاعلىااملواقعااملهمةاالتياوالقصفاااااستثمارالاابريةالحدااألدنىامنااملناوراتاالاااستخدام

ا.اهدافاالتاليةألاااهانحواكيايتمكنامناتوجيهانيراناواا،مناشأنهااأناتزيداالضغطاعلىاالثوار

الثانية النقطةا منا نرىا محافظةاا،ااوكماا كلا للنظام،فإنا إدلبااخضعتا فيا الثوارا شوكةا اا،اعززتا

اااوالفكرةاهياأن:
 
ااامعركة

 
اااواحدة

 
األخرىاهياافياإدلبابعداعشراتااملعاركاالصغيرةافيااملحافظاتااااكبيرة

وكمااهواااايتكبدها.التياقداااارأفضلامناسلسلةامنااملعاركااملتوسطةافياكلامحافظةامعاكلاالخسائ

ا عاما أوائلا فيا إدلبا علىا الهجوما بدايةا منذا ا2019واضحا ت ا،ا اطبَّالتزالا بعضا اقا هذهاامفاهيما

اااأما،ااقضملااوا،ااالترّوياا:الستراتيجية
 
ماالكاملاغيرااباستثناءاالستسالا،ااخياراالستسالماليسامطروحا

ا.اهواماالنايقبلاالثوارابهاملشروط،اوا

 حاربين: عمليات املت

رئيس يااالتخميناامداعلىاتسنعاالذلكاانشراالخططت ااالم التياحدثتاعلىاااالعرضاسيراابشكلا العملياتا

املاضية السنةا الطرفين،اامدارا عملياتا ااا،ولفهما
 
أول عليناا إدلبفهماااايجبا الناحيةاااامحافظةا منا

االجغرافيةاوالجيوسياسية،ا
 
اقسيماتاالتكتيكيةالقواتاالطرفين.االحجماالعاماوالتمعرفةااايجبوثانيا

ًتضاريسلا

م ا بأنهاا التضاريسا يصفا أنا للمرءا ايمكنا ام اقسَّ اإلىاةا اقطاعاتاا املسطحةااا املنخفضةا األرضا منا

ا
 
ااج اتمّوِّاوامل

 
مفصولة أكةا واثابهضابا ا

 
تموجا اأرا اعلىا

 
مناااا"النتشار"اا،رتفاعا هوا القطاعاتا لهذها العاما

تسمابالوعورةاايوااملرتفعاعلىاطولاالحدوداالتركيةافياأقص ىاالغرباااايقعاالقطاعاا،الجنوبااإلىاالشمالاا

التالياهواااا،وشدةاالنحدار االقطاعا
 
وامل املنخفضا العاص يا اواديانهرا

َّ
اسط

 
نوعا قاايليهاقطاعاضّيِّاااما،اااحا

ا
 
امسطحاآخراياايليهاواد ا،اابهضابامرتفعةاقليال

 
الهضابااااإلىاجبلاالزاويةابشكلامعتدلااااإلىااامتداصعودا

الزاوية جبلا فيا ا
 
قليال ياا،املرتفعةا الذيا هوا قطاعا أوسعا ا

 
الزاويةأخيرا جبلا شرقيا ام اوهوااااقعا

 
ضاافِّانخ

انب اوم ا ميتااملحافظةاعلىااسمهااا-تقعامدينةاإدلبااج.تمّوِّام اااإلىاطااسِّ شمالياجبلاالزاويةافياممرااا-والتياس 
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االا،ااوبالطبعاا،األرضاالوسطىااملنخفضةااإلىاااللرضااملنخفضةالشريطاالشرقيااأرض يامنخفضايربطاا

اااآخرايأتيابالتدريج.اإلىاقطاعاامن،االنتقالاالقطاعاتبيناابّينةاتوجداحدودا

ً 2019التضاريساوالخطوطااألماميةايناير

الحدود امتدادا واضحةااااعلىا يمراغيرا ،ا شرقّيهِّ تقعا التيا املنخفضةا واألرضا الزاويةا جبلا بينا اااملالمحا

إماا السريعا الستراتيجيةاا5الطريقا حلبا مدينةا يربطا اااوالذيا
 
وأخيرا وحمصا حماةا معا الشمالا افيا

يوجداطرقاااا،والسياسيةافياسورياوالتجاريةاوالصناعيةااالديموغرافيةااوهيااملراكزاااا،دمشقافياالجنوب

املدن تربطاهذها وااافرعيةا املدن،ا يربطاهذها الذيا الوحيدا السريعا الطريقا هوا هذاا فإنااولكنا بالتاليا

تكمنا والقتصاديةا الفنيةا )أربعةااااأهميتها واسعا طريقا أنها عّبدااواااخطوط(افيا نياوام  مرورااااؤّمِّ حركةا

اكمااأنها،اتجاهينالااكالاافيااكثيفة
 
امناالناحيةاالسياسية.اامهماأيضا
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الطريق هذاا علىا الثوارا سيطرةا فياااإلىاااترمزا وحلبا الجنوبا فيا لسورياا السياس يا القلبا بينا الفصلا

اااعودةااألوضاعاااإلىاالشمال،اوالعكسابالعكس،اترمزاسيطرةاالنظاماعلىاهذااالطريقاا
 
كانتااااملاااتدريجيا

اعليهاقبلاالثورة.اا

ااوالذيايربطاميناءاالالذقيةاعلىاالبحرا4الغرباهواإمااإلىاالثانيااملهماوالذيايمتدامناالشرقاريقاوالط

بالطريقاالسريعاإماا اا4.اهناكاطرقافرعيةايمكنامناخاللهااتجاوزاإمااحلبااإلىااا5وعبراإماااا5املتوسطا

باإلضافةاا)فقطاااتساعهااولكن ممرينا منا مكونا رئيس يا ممراااإلىاااطريقا أربعةا منا قصيرا ات(اامسارا

ي ا ب اواتجاهها خصائصااهاكسِّ تتجاوزا وسياسيةا اقتصاديةا بلدةااوااا.الفنيةاهااأهميةا فيا الطريقانا يتقاطعا

ا.اأولويةاكبرىاتاذااامماايجعلاالسيطرةاعليها،اسراقب

تتخللهاااااالتي،اافياالقرىاالزراعيةاامليونااا1.5يبلغاعددهماحوالياااانناالذيياالسكانااألصليااغالبيةاااينتشر

احجقليلامنااااتاالصغيرةاوعددبعضاالبلدا امبلداتاأكبر 
 
اامليونالجئاآخرااا2.5ااإلىااا1.5بينماايسكناااا.ا

تتبعثراااا،فيامخيماتااللجوءاقرباالحدوداالتركيةافياشمالاغربااملحافظةاامناسائرامحافظاتاسورياا

نكيلومتراا5اإلىاا2.5اماابيناعلىامسافةااالقرىا ام ااغلباالقرىاعلىاارتفاعاتاصغيرةأيتا،اوب 
 
قولااةابححاط

مفت اااوحة.زراعيةا
 
جدا قاحلةا الراهن،ااالحقولا الوقتا الطريقاااافيا الرؤيةاطوالا تحجبا لا ااإلىاوبالتاليا

التالية.ا متناثرةااالقريةا األغلبيةا،ااالبلداتا قرىااااولكنا امنهاا املجاورةتااع اتوسَّ للقرىا تجاريةا ،ااكمراكزا

لاااوبالتاليا ِّ
ّ
تكتيكيةااتمث يحرزهوااا،مواقعا الذيا التقدما حسبا منااااي  عاابناء اااالطرفينأيا القعلىا رىااددا

ا.االيوموالبلداتاالتيايستولياعليهاافيا

اا
 
ات اااابلداتاالاااعد  عام،أهمَّ بشكلا القرىا علىاااامنا تتموضعا قدألنهاا فياا،ااالطرقاااع  البالدا عبرا السفرا ألنا

أهمامنااا4أواإماااا5لقرىاالواقعةاعلىاطريقاإماولكناا-حداما،ااااإلىاغالباالسنة(اسهٌلاا)اااموسماالجفاف

األغااغيرها.ا فيا القرىا منازلاعائليةااتتكونا أواطابقينالبامنا ويفرديةامكونةامناطابقا تباعدااختلفاا،ا

املنازل:اا املنازلامتقاربةاافهذها القرىاتكونا أوافياأجزاءامنا القرىا وفيابعضهااا،ااحداكبيرااإلىافيابعضا

بلداتاامراكزاالتكوناااا،يمتداغطاءانباتياطبيعيابينهاااحدائقاأواااوتضممساحاتاأوسعاامتداعلىاااآلخرات

اأطولااافبشكلاعاماأكث اشاهقةأوإنالماتكناا،ااوفيابعضااملناطقايوجدامبان 
 
ااا،براجا

 
حولاااايوجداأيضا

اكبيرةااملدن ا.احجاماوكثافاتامختلفةأذاتاباناحكوميةاوم،امناطقاصناعيةاصغيرةاتتميزابمبان 
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   عمليات الثوار 

،ا100،000ااإلىااا50،000اابيناامتداولةاااألعدادااملاولكناتتراوحاااادقيقةاالثواراليستااااقواتاأعداداوأرقاماا

مقاتلٌا منهما كما ؟ااااولكنا
 
)اااويتوزَّعونافعال املتحالفةا املجموعاتا منا يقتتلوناعددا بينهماااالكنهما فيماا

ا
 
اامصطلحا"الحلفاء"ألانعتبرالذلكايجبااأحيانا

 
حكما ا(م 

للقاعدةاوالتيافرضتااااهياتلكااأقوىااملجموعاتااملحليةا بالعنف(امستوىام االتابعةا ان اعيَّا)أحياناا
 
منااااا

والتعاالتنس بينهميقا فيماا يستخدمونااا،ونا سرايااااوهما مثلا تنظيميةا وألويةاا،اامصطلحاتا وكتائبا

داولكنهاا جرَّ ا.اتسمياتاوليسالهاادللةاعسكريةم 

اثقيلةاومتوسطة
 
،اامدافعاهاون(-قاذفاتاصواريخاا-)بنادقااوسالحامدفعية،ااودبابات،ااويمتلكوناأسلحة

وصواريخاموجهةاضدااااليةامضادةاللطيران،افعاأومداااوناقالتاجنودامصفحة،ااومركباتامشاةاقتالية،

مماأوا،ااالدبابات األسلحةا هذها علاااغلبا الداعميناااايهاستولواا منا وبعضهاا السوري،ا الجيشا منا

 الخارجيين.ا

منا العديدا العسكريةاهمااوألنا الخدمةا واا للثوارااأدَّ انضمامهما قبلا السوريا الجيشا يعرفوناافه،اافيا ما

ا ِّ
ّ
ا،ااومعاذلكاا،أواالتكتيكيااتقنيستوىاالسواءاعلىااملاااهذاااألسلحةااافوناكيفايوظ ِّ

ّ
اااافونهفيبدواأنهمايوظ

اكقواعداإلطالقاالنيران
 
ااا،فيامجموعاتاصغيرةاجدا

 
ااالستفادةاتاحالوبالتالياربماايكوناالعددااإلجمالياامل

الوحداتمناا اااهذها
 
جدا ا

 
وهواااا،امليكانيكيةاصغيرا العسكريةا ترسانتهما فيا آخرا الطائراتاايوجداسالحا

ا
 
ولكنهمااستخدمواابعضهااإللقاءاالقنابلا)أنتجاأحدا،ااستطالعمعظمهاامخصصالالاوارة،ااصغيالااةار اسيَّاامل

اأاملصانعاا
 
قذائفاهاوناصغيرةااااإلىارابياجيااقذائفااألاااإلىااامختلفةامناالقنابلابحجماقنابلااليدااحجاما

االعيار(.ا

سّيرةاانتحاريةالعديدامناالهجماتابطائرةااااذوانفَّاكمااا وعلىاالرغمامناااا،)كاميكازي(ااتحملامتفجراتاام 

خفيف،اأوااااآلياااأوارشاش،اااملشاةااملسلحاببندقيةجنديااسبق،افإناالسالحاالرئيس ياللثواراهوااااكلاماا

اقاذفاآرابياجي.ا
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اا
 
ظلااااإلىاونظرا فيا باألرضا التمسكا فيا تتمثلا الثوارا مهمةا الاااافتقارهمأنا قواتاالقوىا وتفوقا لنارية،ا

ايلي:اواراالدفاعيةابمااتنحصراعملياتاالثاا،النظامابالوسائطاالجويةاعليهم

 عدماالتخلياعنااألرضابسهولة.ااالصالبة:ا -1

اااالجمود -2
 
امنااملناورةابينهاالتمسكابقرىاا:غالبا

 
 .ااوبلداتاوقمماتاللامعينةابدل

:اصداالهجماتافياالغالباعنااالدفاعاال -3
 
األحياناتنفيذااااوفيابعض،اامواقعهماالقتاليةسلبياغالبا

مضادةاا أرااالسترجاعهجماتا منا امااخسروها وحوالياا3)وقعتااااض  كبيرةا مضادةا ا25هجماتا

القتالااخاللااهجوماصغير امنا ا،اا(عام 
 
أواا،ااونادرا النظاماقبلا محاولةاإفساداوتعطيلاهجماتا

ااندلعهاااأثناء
 
ت هجماتاااار اظه ا.ا مواجهةا عندا النسبيةا السلبيةا الفتراتاا-النظامااهذها خاللا

الحرباا الثوارانشطحيثاااا–الطويلةامنا مباشرةاانيرانااوإطالقاااايرةافياشناغاراتاصغاااينيكونا

والرشاشاتا البنادقا )منا املدىا اطويلةا اإلىاا الهاوناا امدافعا ا،ا
 
امل املضادةااوجَّاوالصواريخا هةا

 ضايقةاقواتاالنظاماعلىاالجبهةااألمامية.اللدبابات(اونيرانااملدفعيةامل

افضفاضافياعددامنكـااااتنتشراقواتاالثوار ْقد  ااتامأوااااكلامنهااقريةاأوابلدةامحصنةاملواقعا)اااعِّ خندقة 

فيامحاولةاإلنشاءاطوقادفاعيامناأجلااااملحافظةاإدلباعلىاقمماتاللافارغة(احولااألطرافاالخارجيةاا

القرىافياالعمقاالتياا)كماعدداااافياكلااألماكن؟ااامدىاسماكةاهذاا"الطوق"اامااا.ااتشتيتاهجوماالنظام

حتفظابهاا اتحديدهابالضبط.اأستطعااذلكامالم،اافيانفساالوقتافياأياقطاع؟(اي 

اهناك ابعضا املتنقلةا االقواتا ا)عرباتا ومتوسطة،ا صغيرةا وشاحناتا امصفحة،ا لنقلااا وشاحناتا

ا،ااعبأةاكاحتياطيالجنود(ام ا رس  اوت 
 
ا،االلجبهاتالتعزيزااملناطقاالتياتتعرضاللهجوماالااحيانا رس  شنااللاأوات 

قداااادةهجومامضادالستع
 
ف لمااااماا لكننيا ،ا أراض  القواتااااأستطعامنا لهذها الحقيقيةا النسبةا تحديدا

ا،اتياتتمسكاباألرضال
 
انوعااماب اعت اوالتيات

 
ا.ااراقليلة

 عمليات النظام

علناعنهاافياوسائلوااا،أعداداقواتاالنظاماغامضةاكمااهواالحالالدىاالثوار
 
تااليساااإلعالماااألعداداامل

ا
 
اااعددهاااوإناكان،اافرقةابالفعلاا"تكونا"االفرقة"ااقدااااوبالتاليا،ااواقعيةاأبدا

 
اماااإلىااامنخفضا أواربماا،ااحد 
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طلقاامجرداتسميةااوناتك وأقرباالتخميناتااااعلىابضعةااللفامنارجالاامليلشياتااملواليناللنظام.اات 

وحلفاءهااإلىايشيراا النظاما قواتا املنطقةااأنا املقاتلينااأواااا30،000حوالياااايبلغونااافيا منا ذلكا نحوا

ا.ااأواإدارية(اا)أياممناليسوااوحداتاتقنية،ااالفعليين

قطعامدفعيةاوا،ااوعرباتااملشاةاالقتالية،اوناقالتاالجنودا،اااتالدىاالجيشاالسورياالعديدامناالدباب

افإناعددااملشاةاأقل.ااولكناأناصحتاهذهااألرقام،اأكثرامماالدىاالثوار،ابجميعاالعياراتاواألنواع

نيطتاا
 
الخسائرأ بأقلا الثوارا علىا والقضاءا املحافظةا استرجاعا مهمةا النظاما تقليلاا،اابقواتا معا

ابامل،اااحتماليةاالتدخلاالتركي
 
تهدفاوااا،دأاالعملياتيالقواتاالنظاماهواالهجوماوقضمااملناطقاتدريجيا

حيثاتأخذاكلاوحدةاقريةااااقضمةا"صغيرةامنااألراض ياالتيايسيطراعليهااالثوار،ااأخذا"ااإلىاكلاخطوةاا

اهجوم،اوااافياكلأواقريتيناا
 
والتقدمامناقريةااااالتالية؛االخطوةااللشروعابونالساعاتاأواألياماام امناثماالك

واأخراااإلىا تلةااى،ا عدةاا،ااأخرىاااإلىامنا مسافةا علىا الكماشةا أسلوبا باستخداما األحيانا منا كثيرا وفيا

اااألاوفياأكثرااكيلومترات،املحاصرةااملناطقاقبلاالهجوماعليهااواحتاللها.اا
 
ومعابضعاالوحداتاااا-يامانجاحا

اثناأنهااستولىاعلىااأاادعىاالنظاماااا-التياتهجمافياوقتاواحد اا،عشريناقريةاوبلدةااإلىاياعشرةااتكثرامنا

ا.اكلااألياماناجحةاولكنالماتكن

اا
 
امنامحاصرتها،ااالختيارابينامهاجمةااملناطقامباشرةااإلىايدفعاااالذيااااماااليسامناالواضحاتماما

 
،اابدل

يبدواا النظامأاولكنا ااانا القرىاايفّضِّ محاصرةا أجلا منا البدايةا فيا األصغرا القرىا علىا الستيالءا لا

ااا،ستيالءاعليهامحاولةاالاااقبلااوالبلداتااألكبر ِّ
ّ
اار اويمكناأنايكوناهذاامؤش

 
علىاضعفاانتشاراقواتااا

اوالبلداتاالكبيرة.ااالصغيرةاوقوةاانتشارهمافياالقرىاالثوارافياالقرىا

ِّاأافعينامناالنسحاب،اواستنتجامناذلكاالماأرىاأيامحاولةاإلغالقاالكماشةاملنعااملدا
ّ
زااناالنظامايرك

امناالقضاءاا
 
اابشريةاواملاديةتقليلاالخسائراالبوربماايتعلقااألمراااا،علىاالثوارأكثراعلىاأخذااألرضابدل

حاصر.اقدرااإلمكانافياموا ااجهةاعدوايائساوم 

ااوعلىاالرغمامناأناوسائلااإلعالماالغربيةاركزتااا
 
علىاالخسائراالتياألحقتهااقواتاالنظامابقواتااكثيرا

ىاهذهاالحرباتكبداالنظاماوأنصارهااإلاأناالحقيقةاهياأنهاعلىامد،اااملعارضةاومؤيديهمامنااملدنيين
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معنوياتهمافياالحضيض،ااوكانتااالقواتاالجديدةابغيراحد،اولماتكناإمداداتهامنانفساعدداالضحايا

ا.ااعنداالتبديلاكماايتضحامناسلوكهم

من غيراااا،2019عامااااشباطاااوحتىاا2018عامااااأيلولاااذبعداقصفامتقطعا بشكلا النظاما بدأتاحملةا

فياا .ااوالقصفااملدفعيااافياتكثيفاالقصفاالجويااامعاتصعيداتدريجيا،اا2019عامااااشهراشباطرسميا

ذلكتال ااا2019عامااااأياراا6ااذمن،ااا
ٌ
وأسابيعامنااااسلسلة أياما تتخللهاا املحدودةا الهجوميةا املناوراتا منا

ا،ا2019احزيرانا5احتىاا2019اأياراا6اذالقصفابالامناورات،اومن علىاغزواالقطاعاااتركيزاالنظاماانصبَّ

الزاوية ثم،ااالجنوبيالجبلا ا،اا2020ااشباطاا18حتىاااا2019ااحزيراناا28ااذمن،ااومنا
َّ
النظامرك ااجهودهااازا

أماا السريعا الطريقا علىا الستيالءا الواقعةاشرقااا5علىا واملناطقا أواخراااابالكاملا وفيا ااشباطاالطريق.ا

ا،اا2020
َّ
النظامرك اااجهودهااازا

 
الزاويةاامرحليا الجنوبيامناجبلا القسما وبعداهجماتاا،ااوبعداذلك،ااعلىا

ِّااداالنظامالي ا،اع5علىاأجزاءامناالطريقاالسريعاإمااااأسفرتاعناالسيطرةاةاوالتيااالثوارااملضاد
ّ
زاعلىاارك

السريع منه،ااالطريقا قدا
 
ف ماا وبحلولاا،ااواستعادا حلب،ا طريقا فتحا أعاداا2020عامااااآذاراا7وأعادا ،ا

ام ا،ااالنظاماسيطرتهاعلىااملناطقاالواقعةاغرباوشمالاغرباحلب ابذلئ انشِّ
 
ااا

 
ادفاعيكاقطاعا

 
يقاابيناطراااا

االثوار.اوبينااملناطقاالتيالتزالاتحتاسيطرةا،اوحلبا5إما

ا تقد  التركيةاامِّاومعا املراقبةا نقاطا العشراتامنا النظاما قواتا تجاوزتا التصعيدااها،ا مناطقاخفضا فيا

وأصبحتاهذهاا،التسجيلاومراقبةاالخروقاتامناكالاالجانبينااالتيااتفقاعليهااالجانباناالروس ياوالتركي

فياا حاصرةا م  النظاماالنقاطا سيطرةا النقاطااا،عمقا هذها النظاما ادعااتجاهلا فياا)بلا النظاما قواتا تا

أنه الحالتا وجمااابعضا وسمح اااته  النقاط(ا هذها التركيةاااامنا اإلمدادا لتلكاابالوالقوافلا اآلمنا صولا

االنقاط.ا
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تلاوجرحاالعديدامن
 
أخطاءاااأناجميعاهذهاالحوادثاحدثتابسببالقواتاالتركية،اولكنايبدوااأفراداق

تحد قصففيا كانا )غالبهاا الهدفا ايدا
 
اجوياااا

 
قصف،ااا اأوا

 
امدفعيّاااا

 
ردَّا،اا(ا األحيانا بعضا فيا اوربماا قوات  ااتا

ا
 
ا.االنظاماعلىاالقواتاالتركيةاالتيابدأتابالشتباكاأول

 2020إلىامارساا2019التغييرافياالخطااألماميامناينايرا

 العمليات التركية  

الثانيااذمن التدخلاا،اا2020ااعامااكانونا تركياا الاااإلسنادحاولتا م اتورطااالثوارادونا افياحربا عةامعااوسَّ

واملدفعيةاااااملزيدوأدخلتاا،ااالنظام واملدرعاتا القوات،ا الثواراااإلىامنا الدعما،اامناطقاسيطرةا وقدمتا

للثوار بشكلادفاعياخلفاااالتعزيزاتشرتاتركيااانواتااألسلحةاوالذخيرة.اااوزادتامناإمداد،اااملدفعيا

للثوار،اا األماميةا ااايتوبقاالخطوطا
 
النظاماااابعيدا قواتا أنظارا عنا ا

 
وبعيدا املباشرةا النيرانا نطاقا عنا
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تحولادوناتقدماالنظاماعلىاهذاااااموانعاإلنشاءاااا4البرية،اوتمركزتاأغلبهااعلىاطولاالطريقاالسريعاإم

ابعضاالتعزيزاتاشمالياإدلب.االطريقاوتمركزت

لقواتاالتركيةاستقومااااااوإلافإنا،اابأناعلىاقواتاالنظاماالنسحاب،ااوأطلقتاتركيااتحذيراتامتكررة

اعلىاالدعماالروس يا،ابمهاجمتها،اوبالطبعافقداتجاهلانظامااألسداهذهاالتحذيرات
 
ا.الهااالكاملمستندا

وروسياااجّراءااتركيااخسائرامنااتتكبداالكن النظاما لقواتا واملدفعيا الجويا أسفرتاعناا)،ااالقصفا

ااا20-15مقتلامناا
 
أسفرتاا،اا2020ااشباطااا27ياافووإصابةاالعشراتاعلىامدىاشهرامناالقتال(ااااجنديا

مقتلاا عنا العشراتاا34غارةاجويةا وعناجرحا تركيا التاليةاا،جنديا األياما ببضعاا،ااوخاللا تركياا ردتا

ال ضرباتا منا املسيرةمئاتا بشكلاا،ااطائراتا وبعضهاا للثوار،ا مضادا هجوما معا بالتنسيقا بعضهاا

باآل تركياا وزّجتا واااجنوداالااالفامنمستقل،ا واملدرعاتا الدباباتا الدفعااوالعديدامنا ذاتيةا ااإلىملدافعا

 إلنشاءاخطادفاعياخلفاخطوطاالثوار.ا،اإدلب

زاالتنفيذوالذيااااانتهتااملفاوضاتابيناروسيااوتركياابوقفاإطالقاالنار ااادخلاحّيِّ
 
اااتدريجيا

 
ااآذار،ااا5اابدءا

ااكانافياالسابقااماااإلىاوعودةاالوضعااااالنظامنسحباقواتاامطلباتركياابأناتااضربتاروسياا،ااومرةاأخرىا

امنهااعلىاعدمااوااط،الحائااضعرا ،اتصعيدامشاركتهااالعسكرية،ارضختاتركيااملكاسباالنظامفياحرص 

بالخيانةف ووصموهاا املحليونا والسكانا الثوارا بهاا دورياتاااا،نددا تسييرا املفاوضاتا نتائجا منا وكانا

ا.ا4تركيةامشتركةاعلىاالطريقاالسريعاإما-روسية

 ملخص العمليات 

اا
 
اخالصةاالقول:افياحملةااستمرتاعاما

 
ااأصلاااكيلوامترامربعامنااا2،700النظاماعلىاحواليااااانتزع،ااكامال

حلباااا6،200حوالياا يصلا الذيا الرئيس يا الطريقا وفتحا الثوار،ا سيطرةا منا مربعا مترا املركزاا-كيلوا

ااوالسياس يالشمالاغرباسورياابالقلباالديموغرافياوالقتصادياوالسياس يالديموغرافياوالقتصادياا

حماةاا الغربي،ا الجنوبا مدنا ودمشقفيا لتزالاا.معقولابثمناا،ااوحمصا ذلك،ا تستثمرااااتركياااومعا

ا
 
اسيطرةاالثوار.اااةاالتياتقعاتحتفيااملنطقااعسكريا
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   الطرفين  كاتتكتي

 تكتيكات الثوار  

غلباقياداتااأإنااااإلىاولكنابالنظراا،اابخصوصاتكتيكاتاالثواراالدفاعيةجداأياتفاصيلاواضحةااألماا 

بالثورة،ااااقبلاانشقاقهمااوتدربواافياالجيشاالسوريااعملواالثواراا أوافياجيوشاأجنبيةاقبلااللتحاقا

للمعاركاابينماااقراءةاامنااوا الفيديوا لقطاتا منا ساعاتا ومشاهدةا املنشورةا املعاركا تقاريرا ،ااسطورا

اتكتيكاتاالثواراالدفاعية:لاالخطوطاالعريضةااكانتاولازالتاالتياةالتالياابادئامااملأقيّا

 تاالقرىاوالبلداتااملنتشرةافياأنحاءااملنطقة.اهياعشراااواقعاالقتالاالرئيسيةكانتام •

درجة،اتتألفامناخنادقاوسواتراااا360نةابزاويةااحصَّافيابعضااملواقع،ابنىاالثوارامواقعاقتاليةام اا •

الثواراأياتفسيرالهذااااايصدراعنولماااا،ةابيناالقرىاحترابيةاعلىاارتفاعاتاصغيرةافيااألراض يااملفتوا

االا
 
تقدااأع،ااقعوبالنظرالبعضاهذهااملوااالدفاعاداخلاالقرى.باااختالفامناممارستهمااألكثراشيوعا

ارابيناالقرىااملجاوااهياأناخطاالرؤيةنااألسباباأ
 
بمرتفعاتاأكبراأواأنااملسافاتابيناااةاكانامسدودا

اكانتاأكبرامناأنايتماالاالقرىااملتجاورة
 
مناالقرىانفسها،اولذلكابنىاالثواراهذهاااسيطرةاعليهااناريا

 اطاالضعفاهذه.ااملواقعالتعويضانق

تلكاا • بعضا أنا املرجحا امنا
 
ت الدفاعيةا "مواقعااب اعت ااملواقعا امينااتأرا

 
امل اإلنذارا لتوفيرا ممتا ِّاص 

ّ
،ااربك

الدفاع تتحضراقواتا بينماا السوري،ا الجيشا عدااااللقتالااالرئيسيةااولتأخيرا
 
ت التيا املواقعا فياخطا

النقاطاا"تثبيتمواقع"اا النقطةامناأصعبا ب،ااإنشاء ا.اوهذها أنا يبدوا تكونااااعضولكنا القرىا هذها

اأكثراا
 
امل بينماايكونا يكوناهذاابسبباالختالفادافِّااستعصاءا ،اوقدا

 
أقلاعنادا فياقرىاأخرىا عونا

مسكونابهذهااملواقع  .االذلكاليزالااألمراموضعانقاش،ابينااألشخاصاالذيناي 

القتالية • املواقعا منا النيرانا بإطالقا عموماا الدفاعيةا املعاركا يسااتبدأا التيا الحقولا يطروناافوقا

اامتشابكةابيناالقرىااملتجاورة.ااإلطالقانيرانااايؤديممااا،اااعتبارهاااملنطقةااملحّرمةاعليهااوالتيايمكناا

امليزةوا الصغيرةاااابكوناااهناااالوحيدةااتتمثلا األسلحةا يجعلا الذيا النوعا منا املواقعا بينا املسافاتا

الجدوىاا نفسهاإعديمةا دفاعاكلاموقعاعنا فياحالةا األسلحةاا.االا فإنا هياوحدهاااااالثقيلةوبالتاليا
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الصواريخااملوجهةااملضادةاللدباباتاا:افياتوفيراتداخلاالنيرانابينااملواقعااملتجاورةاةاالفّعالةااألسلح

والطويل املتوسطا املدىا اذاتا الثقيلة،،ا الرشاشةا واملدافعا الهاونا اوقذائفا املدافعااا أوا

الطائرات وبالطبعا الخفيفة،ا رةااالوتوماتيكيةا سيَّ
 
يمرةذخَّااملااامل الثواراا.ا وقاذفاتااتلكا املدفعيةا

امليدانيةااالصواريخ فيديواا،ااواملدافعا أوا صورةا أرىا ولما العددا أعرفا لا مناااايعرضولكننيا أكثرا

ماتكنااشكافياإنامخازناالذخيرةالالااا،تركيزانيرانااملدفعيةاا،الذلكاربماالمايتمكنواامناواحدسالحاا

نواامناتطبيقاااكافية
َّ
لاالنظام،اوبالتاليااب امناقِّااشرساةاملنعاهجوملنيرانااملدفعيااكبيرتركيزاكيايتمك

خراالعملياتاأفادتاتقاريراأنهمااآوفياااا،بشكلارئيس يااداخلاالقرىاااعلىاالقتالاادفاعهمااقدااستندف

اتلقواا
 
 منااملدفعيةاالتركية.ااإسنادا

ابح • امناالدفاعااملستميتاعدااكاناالدفاعاالتكتيكيالكلاقرية 
 
:ابمعنىاأنهابدل

 
مشارفاااالىاذاتهاامرنا

اااالقرىاذهااه
 
النظامةااض اعرَّاامل لقواتا املدىا بعيدةا املدفعيةا لقواتااالثواراااالفضّا،االنيرانا السماحا

للقرىا بالدخولا مع،ااالنظاما املباشرا أناوالشتباكا بعدا للمدفعيةااااهاا الناريةا الكثافةا ميزةا فقدتا

ا.ااوالقصفاالجويا
 
ةالثابتةاااااألعمالعونابيناادافِّاجمعاامل

 
تحّرِّك

 
ااا:وامل ،اللقتالامنهانةاامعيااااختيارامبان 

حاص ا اأخرىاوعندمااي  ا،ايتحرَّاراالبعضافيامبان 
 
دفاعاالسلبيا.اوجمعوااكذلكابيناالاعونابينهدافِّاكاامل

الهجماتااملضادةاالصغيرةااااوفيانفساالوقتاشن:االسيطرةاالدفاعيةاعلىااملبانيااوالدفاعاالنشط

السيطرة التيااستولتاعليهااقواتاالنظام،االستعادةا املبانيا القرىااااالغاراتااملضادةااأواااعلىا علىا

النظام، عليهاا يسيطرا إلاااالتيا وليسا بينااللمضايقةا ومنا استرجاعها.ا النشطعادةا الدفاعا ااأعمالا

األسلوبااأناهذااااامعاا،ملهاجمةاقواتاالنظام"انتحاريون"اااستخداماالعرباتااملفخخةاالتيايقودهااا

اأصافياالقتالا
 
 .اسابقةامناالحربااألهليةاعمااكاناعليهاالحالافياالسنواتاالابحااقلاشيوعا

ا •
 
عددا الثوارا التيااااشنا والبلداتا القرىا علىا السيطرةا إلعادةا تهدفا التيا املضادةا الهجماتا منا

إذخسروها نقلتنقلااتاا،ا سياراتا علىا صغيرةااااالقواتا وشاحناتا فيااااإلىاوفاناتا التجمعا مناطقا

ا،اااملراداالهجوماعليهااااتاللقرىاأواالبلدااالقرىااملقابلة
 
اوناعلىاالقريةاايهجمااماااوغالبا

 
ااراجلين.اامشاة

مصفحة عرباتا متنا علىا ملشاةا لهجماتا لقطاتا ا شاهدت  فقدا ذلكا الستيالءاا)ااومعا تما بعضهاا

وبعضهااا النظاما منا ّفحتعليهاا وص  ّدلتا ع  دبابات،ااشاحناتا تاا55-تيااوبعضهاا
ّ
ول ناقالتااااإلىاااح 

امفتوحةاتعبر اا(عاأبراجهااوذلكابنزاجنودا
 
،اافعاالرشاشةااملثبتةاباألعلىااملدافيماايطلقونانيران،اأرضا
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امنهاااااوالترجل
 
اق

 
دباباتاوعرباتامصفحةااااخمسيااحوالظهرامعظمااللقطاتاوالصوراات ااا،الهدفاابالة

واحدة معركةا أقل-اافيا ا
 
يكونااا-وأحيانا املاافيماا راجلينغالبيةا علىااوااا.اقاتلينا واحدا وقعاهجوما لكنا

بالكامل املدرعاتا متافيها دِّ
ْ
خ ْست 

 
ا ااا؛ادالستعادةاقريةاميزنازاضاملهجومااالااووهاااألقلا

 
اا فياستخدِّ ما

عددٌا وماااالهجوما الدباباتا عناااالااامنا القوةاااا20-15يقلا النظاما قواتا أبادتا مصفحة،ا عربةا

ا
 
اامل فيااهاجِّ األمتاراااامسافةااعلىااا،منطقةامكشوفةمةا تصلااااإلىابضعاعشراتا أنا قبلا األمتارا مئاتا

جامناالثوارا ميناللقرية،اولماين  جا...اإلاقلةااملهاجِّ  داناجون.اإناو 

ا •
 
احاولااملشاةاامل غطاءااشتتالستغاللاااألرضالالحتماء،اوالتحركافيارتلاواحدام ااامونااستخدام اهاجِّ

شتتة.اكبيرةا،اوعبرواااألرضااملكشوفةابسرعةااألرض  وفياتشكيالتاواسعةام 

لهجوم،اولكناخاللاحملةااللتمهيدالااستخدمتاالجماعاتاالجهاديةاالعرباتااملفخخةاافياالسابق،اا •

لهذهاالمإدلباا الجماعاتا هذها الهجوميةااالعملياتااتلجأا السياقاتا ندراإلاااافيا ذكرنااافيماا وكماا ،ا

ست ا
 
 مؤشرالنخفاضاهذهاالعمليات.ااهذاواااألعمالاالدفاعية،فيااهذهاالعملياتااتم اخدِّاأعاله،اا

اتحظىاا •
 
االقوةاامل ابالدعماوالتغطيةاالناريةااهاجِّ

 
امةاعموما

 
وعدداااا،عاوالدباباتدافِّامناخاللابعضاامل

ماك وعادةا املتوسطة،ا األسلحةا منا خارجاااابيرا انطاقااتتموضعا
 
امل املشاةا لهاج اأجنحةا بااتجن امينا

الكامنة ا،اوقلةاالدعماواإلمداداتااعيةاوذخيرتهاوبالنظراللعددااملحدودامناأسلحةااملدفاا،القواتا

ا
 
القصفاهذهاصغيرة عملياتا ا دقيقة.ااوغير اااكانتا

 
اعتبارا األولااامنااالكنا ااآذاراااوحتىاا2019ااكانونا

امنااملدفعيةاالتركية،اوالتيابالنظرا2020
 
.اا،تقدمهااالتقنياإلىا،اتلقىاالثوارادعما

 
اكانتاأكثرافعالية

 تكتيكات النظام

ا
 
أيضا الصعبا ولكناااامنا النظام،ا تكتيكاتا استنتاجااستنتاجا الهجوميةاايمكنا وملعرفةاااا،التكتيكاتا

باعليَّاذلكاا صوتياتااوالااكتاباتاملعلوماتاوالاافتاتاافياكثيرامنااألحيانامنااتجميعاالصورةاالكليةاااتوجَّ

وهناكااوالفيديوهات هناا ااا.املتناثرةا
 
امل تكونااأافترضاامنا الدفاعيةاانا امخفيَّاالتكتيكاتا

 
باستثناءااااة

ااالتخطيطاالعاماملواقعاالنظاما
 
ِّاااوبالتأكيداا،نةحصَّاامل

ّ
بينااااجمعزاعلىاالفإناتكتيكاتاالنظاماكانتاترك

وإنزالااملشاةاداخلاااا،املدفعيةاوالضرباتاالجويةاابنيرانامةابقوةااواملدعوااايكانيكيةاالدباباتاواملشاةاامل

حصنة.اأوابغرضاااالقرىا
 
السيطرةاعلىااألهدافاامل
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ًاألمثلًكالتاليً:ًبشكلًهًكانًالهجومً

اااقصفامدفعياعنيفاملدةاطويلة •
 
راداالستيالءاا)منابضعةاأياماوحتىابضعةاأسابيع(اللمنطقةاامل

ت ااايوهاتعليها،اوبعدامشاهدةاالعديدامناالفيدا ،ااياالقتالب اجانِّااامنظورااامناافالقصاااراهذظهِّاالتيا

ا
 
أنواعا يستخدمونا أنهما مناام ااايبدوا ةالطائراتااختلفةا ر  سيَّ

 
مدىاااامل علىا الثوارا مواقعا للبحثاعنا

الزمنااةفترا منا املدفعيا،ااطويلةا والقصفا الجويةا الضرباتا وبعدا وخاللا مااا،قبلا ا
 
كانتااااوغالبا

املدفعيةا والقرىاوستسقطااااالقنابلاوقذائفا البلداتا و اطا والتيا كثيرامنامراسلياوسائلااه اف اص ا،ا اا

بأنهااهجماتاعشوائيةاضداا الغربيةا هناكاهجماتاإلعالما كانتا أنها ولاشكا هذااااااملدنيين،ا منا

اااالنوع
 
ةاقداهجرهااأهلهاامنااملدنيينابعدااهالقرىاالتياتقعاعلىاخطاالجباااأغلبااأناولكنابمااااا،أيضا

اهذهاالضرباتالوقوعاخسائراكبيرةافياصفوفهم،اا،ااأولاقذيفةوقتاقصيرامناسقوطاا ومنالماتؤّدِّ

ااااأناقواتاالنظاماملرجحاا
 
دِّاكانتاتضرباأهدافا

اب اتامناقِّاد اقداح  ااالِّ
ِّام 

ّ
علىاالياطائراتابدوناطيارااشغ

للثوارأنهااا كانوا،اامواقعا أنهما مليستمتعونااااأوا فارغةا أهدافا علىا والقذائفا القنابلا جرداابإهدارا

علىاااا،املتعة ينطبقا ،ااوهذاا
 
أيضا منااتقييميا ا

 
بدل القرى،ا داخلا فيا تقعا الثوارا مواقعا أغلبا بأنا

التقليلاالتعرضاللنيرانااملباشرة.اااأطرافها

،وعند •
 
لمنطقةاالاالنظاماالدباباتاوالعرباتااملدرعةاواملشاةافياالقرىااملجاورةاحشديااماايكوناجاهزا

ختارا م  أهدافا علىا مباشرةا النارا الدباباتا بعضا طلقا ت  ستهدفة.ا
 
مواقعاااا،ةامل أوااااللثوارامحددةااأوا

عليابوجودهماامشتبٌهاا للقضاءا نأوااهماافيهاا وتيرانهمإسكاتا األخرىاااهاجم،ا األرضااااالدباباتا منا

اباملشاة
 
اماوا.اااملفتوحةامتبوعة

 
ااالغاباتاالصغيرةاوالبساتينابطريقةامشابهةاااعبرايهاجمااملشاةااااعادة

اعنداالحديثلطريقةاالثوارافياالهجوم
 
لماأرىاتشكيالتااواعناتكتيكاتاالثوار.اااا،اكمااذكرنااسابقا

هاااااأكبر افكبيرة،اا اأكبراايعنياأنهمالاااوهذاالا،ااكتيبةاواماابقكانتاااا-قوةارأيت 
 
ااولكناربما،اايستخدموناقوة

راكاناهذااهواأقص ىامجالارؤيةاا اماااواااالتقاطها،ااالعادياايمكنالكاميراااملصّوِّ
 
اانادرا اارأيت 

 
أكبرااوحدة

الخط تشكيلا فيا فصيلا كمامنا اهِّاظت ااا،ا
أاار  الصورا اأغلبا

 
تاارتال منااانطلقصغيرةا سرعتهاا بأقص ىا

ستهدفةااإلىانقطةاالتجمعاا
 
اإلىاومناثماالنتشاراللقتالاعلىاطولاشوارعاالقريةاومنابيتاا،ااالقريةاامل

اآخر.
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والبلدات • القرىا ي اأاااابد،اافياداخلا انهما افّضِّ
 
امل الهجماتا عندمااااا،مناعددامناالتجاهاتااةب اتقارِّالونا

الدباباتايك وت اتقتحما الشوارعا فيا بطيئاا التقدما اونا
 
املنازلاطل الناراعلىا الدباباتااوا،ااقا املشاةا يتبعا

ا ِّ
ّ
اطوناالقريةااويمش

 
ااابيتا

 
ولايدخلوناإلااملنازلاا،اافياالشوارعتجرياااا.اوبدااأناغالباحركةااملشاةبيتا

تمشيطها يتوجبا موعندمااااا،الذيا ح،اااملشاةاايتقدَّ الدباباتا يصطدونايستدعونا بمقاومةاااااملاا

 ة.اعنيفا

نّفِّا •
اتفوقهافياالغزارةاالنارية.اذاالنظاماجميعاهجماتهافياوضحاالنهارالستغاللاي 

أواخراا فياااطرأتاتغيراتامثيرةالالهتمام،ااشباطوفيا لا
ّ
املضادااتتمث التركيا ذ،ااالهجوما نفَّ الجيشااااعندناا

ةامنانوعاامئاتاالضرباتابواسطةاالطائراااالتركيا ر  سيَّ
 
لفامناا"ااآلزعمااألتراكا"تحييداا،ا"بيرقدار"اتاامل

واستعادتاقواتاااشكابصحةاهذهااملزاعم.أالنظام،اوتدميراالعديدامنااآللياتاالعسكرية،اوأناااااجنود

بسرعة توازنهاا فيا،ااالنظاما تغييراتا معا ولكنا هجومهاا النظاما قواتا أكملتا األوليةا الصدمةا وبعدا

امناا،التكتيك
 
اللاالنهار،ااعتمدتاالفرقةااالعتماداعلىاالدباباتاواملشاةافياالعرباتااملدرعةاخاافبدل

الليلاا25 املشاةاخاللا املثالاعلىاهجوما يكناااا،علىاسبيلا لما النظرية،ا ااهذااليقللولكنامناالناحيةا

التركيةمناا الطائراتا ةااافاعليةا ر  سيَّ
 
ليليةااامل رؤيةا بأجهزةا جهزةا

 
واستطاعتاا،ااامل نجحتا الهجماتا لكنا

اااأرااانتزعقواتاالنظاماأنات ْبرِّمتااالناراالتيإطالقاااااتفاقيةاوقفريانااسامناالثواراقبلااجديدةض 
 
اا5فيااااأ

وتركياااآذار الوحداتاااا،بيناروسياا اكمامنا
 
راوليساواضحا أااتغيَّ الفرقةاالوباقتالهااعلىاشاكلةااسامنا

ا.25

،ااالهجوميةااتيكاتالتكاااهافياقلامناأالناريةاليسااااالكثافةتكتيكاتاالنظاماالدفاعيةاعلىاااازارتكااأنااااداب

عامااف شخص2017فيا رأيتا دفاعيةا،ا معركةا ا
 
يحاولوناااايا الثوارا كانا إسرائيل،ا معا الحدودا قربا

النظاماا سيطرةا تحتا تقعا بلدةا علىا يشنهالستيالءا هجوما املدفعيااعبرا بنيرانا مدعومينا ااة،املشاةا

البلدةاالتيايرغبونافياالستيالءااباتجاهااعبرااألرضااملكشوفةااااوبينمااكانواايتقدمونافياتشكيلامفتوح

قوا،ااعليها لبقصفتهما النظاما الثقيلةااضعتا باملدفعيةا الساعاتاسقطتاافيااو،ااساعاتا تلكا غضونا

ااامئات
 
امل األرضا علىا األصواتاااامتفاوتةاابوتيرةتداخلةااالقذائفا شبها

 
ت األحيانا بعضا الطبل)فيا ،اقرعا

ا
 
اات(النفجاراتابدوناصواأخرىاتكونااوأحيانا

 
ا.ااانسحباالثوار،اوأخيرا
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ماا اااهاتيوافيدااتكوناااعادةا الثوارا فقطهجماتا جانبهما منا إدلبا فيا ا،ااملضادةا
 
ظهراااوأحيانا الصوراااات 

ا
 
اعلىاالعديدامناالقرىافيايوماواحدامناالقتال.ااارتاسيطاااأنهازاعميناوحداتاصغيرةاجدا

املدفعيةاا الهجومااأصواتا تواكبا ا،ااكثيفةليستااااالتيا
 
امل التركيزا املرءا يرىا اولا

َّ
القصفاااافكث منا

هافياا بأناقواتاالنظامافقدتازخمهاافيااايجعلناانفترضسبباااامنااماوا،اا2017عامااالدفاعياكالذيارأيت 

اربماايكونااااالقصفاالدفاعي،
 
األرضاالتياابلتمسكاابغرضاالاينشروناقواتهمااااأنهمااببساطةاالسببإذا

متواصل فياخطا عليهاا أنهااا،ااسيطرواا أوا فارغةا تكونا أنا إماا الثوارا استعادهاا التيا القرىا أغلبا وأنا

تتراجاا.تأمينمواقعاا النظاما تقواتا امنا
 
بدل التاليا للهجوما للوراءاللتحضيرا إناابهامكاسااعزيزعا ويبدوا ،ا

الفعلياا التيااالدفاعا األراض يا يجريااعنا النظاماغزوهاا قادةا يعتبرا عندماا األرضاااافقطا هذها أنا

ومهمة الاا؛استراتيجيةا وامثلا علىااالتياادناااملقرىا ااااةقريبتكونااأوااااالرئيسيةااالطرقاتقعا ملناطقاامنا

وأياايكن،ااالحاكمةا املدفعيةااايتم.ا بواسطةا يومينا أوا يوما للثوارافياغضونا اامواجهةاأياهجومامضادا

ااملناطقاالتياسيطراعليهااالثوار.اانتزاعومناثماتنفيذاهجومامضادالا،االجوياوالقصفا
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 الخالصة   

استشرافيةب أناا،اانظرةا ماانرىا جديةااامستقبلا مدىا علىا يتوقفا إدلبا فيا الثوارا جيبا منا تبقىا

القتال.اأجلاإدلب،اأواعلىااألقلاإلقناعاالروساواألسدااستعدادهمالاوتمسكاتركياابالقتالامن

األت قللا كبيرإذاا بشكلا العسكريا وجودهما منا يستأنفااراكا أنا املرجحا مناااااألسداافمنا الهجوما

لقدانجحتاتكتيكاتاوأساليباالنظاماااا،عودةااألتراكامناجديدااإلىايؤدياذلكااااألارغماحذرهاا،ااجديد

أن،ااالقتالية املتوقعا اااالذاامنا التقاريرااإلعالميةابذل  ابعضا
 
.اتصف

 
يستخدماهذهااألساليبامستقبال

ضنيةاإلعادةابناءاالجيشاا ام 
 
اابمجنديناجدد،اوإعادةاتنظيمااستكمالااألعداداااا–النظاماوروسيااجهودا

ا
 
اواا-القواتاوإعادةاتسليحهاالبناءافرقاحقيقيةاتدريجيا

 
اوية.اواأللاافرقااملشاةاامليكانيكيةاخصوصا

ذلكوا عنادهمإناا،اامعا علىا األتراكا سي ا،اابقيا والروسا األسدا افإنا املناطقااوّجِّ نحوا أنظارهما هونا

اال
 
تصاعدتاحدةاالقتالاااا2020اانيساناذمناا.الجنوباالشرقيافياالجنوباواااخاضعةاوليستاهادئةاتماما

اونقلاالنظامابعضاقواتهااملتمركزةافياإدلباا
 
فيااملستقبلاالقريب،امنااااهناك.اااإلىافياشرقاسوريااقليال

ا تكونامناطقااألكراداغيرا أنا افيااااملرجحا
 
الشرقيالسوريااهدفا النظامااالشمالا بسبباا،االعملياتاقواتا

مااا ا
 
نوعا الجيدةا والعالقةا األمريكيا كانت-الوجودا م اااوإنا اغيرا

 
وامليااا-ةن اعل النظاما الكرديةلشبينا اا،ياتا

حقول اااتضم ا الكرديةا امليليشياتا ومازالا،ااالنفطاامناطقا كانواا أنهما التقاريرا الوتزعما يبيعونا اانفطواا

األسد األولافيااواا،لنظاما األمريكياا،اا2019ااعامااتشرينا النسحابا ترامبا دونالدا الرئيسا أعلنا عندماا

الكرديةاااألتراكااجمااوهاامناشرقاسوريا، األسداوسمحتاا،اااملناطقا الكرديةامساعدةا القواتا طلبتا

القواتااألسدابالدخولاملناطقاسيطرتهااملنعاتقدمااألتراك.ا

اكاتام ايعملياتاوتكتعندئذااتباعاااافيحتاجاالثوار،ااكاقواتهمامناإدلبإذااسحبااألترا للحفاظاااانةحسَّ

كراأعالهاااتاالتحسينااتبقىامنها،اويعتمداتحقيقاهذهااإدلباوماااعلىا
 
فإناا،ااعلىااملساعدةاالتركية.اكمااذ

ثواراعلىايتدرباالااحد(.األدواتاوالتنظيمااملواااهواااينقصهمااما)ااقادةاالثواراالقابليةالتحقيقااملزيداالدى

كتيبة-األرجح تدريباتا أنهاا يبدوا فيديوا لقطاتا مااإلىاولكناااا-رأيتا لماا،اا؟ستوىاأيا ماا ااأستطعهذاا

الثواراااامعرفته بتدريبامجموعاتامحددةامنا بالفعلا األتراكا املتوفرة.اقاما املعلوماتا فياااوزجهممنا
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األكرادااالقتالا للااتوفيراولكناا،ااضدا الثقيلةا واألسلحةا املتقدما العسكريا التيااالتدريبا هيمنااتقواتا

الروسافحسبابلامعاااليسامعارفضااللمخاطرةااالستعدادااتطلبياا،عليهااالفصائلاالتابعةاللقاعدة

واألا األمريكانا وااا،وربيينرفضا والذخيرةا الثقيلةا األسلحةا األتراكا لهما سيوفرا املتقدمااوهلا التدريبا

الدعملقداااا؟للقوات منا الكثيرا لهما اآلنااقدمواا مناااافأعطوهماا،حتىا الخفيفةااالعديدا األسلحةا

الضروريةااألخرىا للدباباتااهاأثقلاوا،ااواإلمداداتا الصواريخااملضادةا واومدافعااااعددامنا التااناقالهاونا

جهتالهمامناقِّاواااالجنودااملصفحة.ا اامنااواألسدا)دعكالاالروسااب اقداتدفعهمااإلهاناتاالسياسيةاالتياو 

اإلعالمية أردوغانا وتركياافقداا،ااأجهزةا سورياا فيا الكثيرونا عليهاالااالنتائجاااانتقدا التياحصلا فيااااهزيلةا

بفعلاش يامناهذااااملخاطرةااااإلىااا"(االقضيةنايصفهابـ"خائنااأحداابالبعضااامما،اا2020ااآذارامفاوضاتاا

هذاإذاا؛القبيل حدثا ا،اااا
 
استماتة أكثرا ا

 
دفاعا املستقبلا فيا النظاما حمالتا تواجها أنا نتوقعا اا،فإنناا

اا علىا للقضاءا بالسماحا أخرىا سياسيةا هزيمةا الروساولتجنبا إغضابا ولعدما جهة،ا منا لثوارا

اضاالوقت.ععلىاوجودهمافياإدلبالباونابق اجهةااخرىافيبدواأنااألتراكاسي امناوربييناواألمريكاناواألا

 

 

  الواردة يف املقال ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز  واآلراء: املصطلحات مالحظة
 الخطابي
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