
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 طوران لألبحاث والدراسات االستراتيجية

 

مؤسسة بحثية مستقلة، تسعى لبناء صرح معرفي يستند ألسس علمية تضع القارئ العربي في جوهر السياسات 

 ة.رف أفق االستراتيجيات القادمالراهنة وتستش

  ٦١٠٢املركز بجهود عدد من الباحثين السوريين في بداية عام تأسس 
ً
م، ويهدف إلى تشريح املشهد السوري خصوصا

 بكل مرتكزاته السياسية والعسكرية واالقتصادية، وذلك من خالل الدراسات االستقصائية 
ً
والعربي عموما

اع القرار ضمن املؤسسات والتحليلية واالستشرافية، بهدف دعم مسيرة الوعي العام ورفع السوّية ا
ّ
ملعرفية لصن

 .السورّية على مختلف األصعدة

يتمحور عمل املركز على أولويات الواقع وتحدّيات املستقبل، ويحرص على توفير املعطيات الدقيقة ودراسة أبعادها 

ة املجتمع مصلحوتفاعالتها في املدى املتوسط والبعيد، ويقدم طروحات علمية للتعاطي معها ومعالجتها، بما يحقق 

عاته.
ّ
 ومؤسسات، ويرقى به إلى آماله وتطل

ً
 السوري أفرادا
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 2الصفحة 

والدالالت االستراتيجيةمعركة تحرير الباب   

 

 :مقدمة تنفيذية
 

تدخلها العسكري، واعتمدت على جملة من التناقضات الدولية واإلقليمية النادرة أنقرة توقيتات مناسبة للغاية في اختارت 

م 2106آب  24يوم األربعاء  صباحوبدأت  التي أعاقت كل األطراف عن انتقادها أو مطالبتها بعدم التدخل العسكري املباشر

عسكرية مشتركة بين فصائل املعارضة السورية والجيش التركي، بهدف السيطرة على مدينة جرابلس االستراتيجية  عملية

 على الحدود السورية التركية وإخراج تنظيم الدولة منها بعد أسابيع قليلة من السيطرة على مدينة الراعي.

مشتركة مع القوات الخاصة  وأقاموا معسكراتالجيش الحر وري يتبعون لفصائل مقاتل س 0211حيث أن أكثر من 

ا مدعوًما بالطائرات واملدفعية التركية.  التركية على مدار األيام املاضية، ليبدؤوا هجوًما بريًّ

الجيش الحر قوات ( ضمن إطار عملية درع الفرات وّجهت ISIS)الدولة بعد تطهير مدينة جرابلس السورية من تنظيم 

السيطرة على مدينة الباب كبرى وآخر معاقل  كةوأطلقت معر ، محور العملية صوب مدينة الباب بدعم الجيش التركي

غارة  21أكثر من  الطائرات الحربية التركية م فشنت9/02/2106فجر يوم الجمعة ، في ريف حلب (ISIS) الدولة تنظيم

ي بدأ الهجوم البري من املحورين الشمالي والغرب عم ومحيطها، بالتزامناستهدفت مواقع تنظيم "الدولة" في مدينة الباب 

جندي من القوات الخاصة التركية لتعزيز عملية "درع الفرات" في  011الدفاع التركية أنها أرسلت  وتأكيد وزارة ،للمدينة

 .0من اإلعالن عن بدأ املعركةساعات  بعد سوريا

 يضم نحو  في الوقت الذي أرسل فيه التنظيم
ً
 عسكريا

ً
آلية محملة بالذخيرة والعناصر، من الرقة إلى مدينة الباب،  01رتال

 بشكل خاص بإبقاء قبضته م  ، إال أنه 2"النفير العام" ملا أسماه "نصرة الباب بعد أن أعلن
ً
 على مدينةحكمة ال يبدو ملتزما

 من أهميتها  الباب
ً
 كبيرا

ً
بعد سلسلة من الهزائم التي لحقت به على الحدود التركية وفي منبج، فقدت الباب جزءا

يم وتوجههم إلى الرقة، إلى جانب الشرطة املحلية للتنظ هعائالت مقاتليو بدأ بإخراج االستراتيجية بالنسبة للتنظيم، 

يركز اآلن على  (ISISمدادات العسكرية ومحكمته الشرعية. ويبدو أن تنظيم الدولة )ومعسكراته التدريبية ومستودعات اإل 

، واحتمال أن تكون وجهة قوات النظام ، ال سيما في ضوء حملة التحالف الوشيكة0الدفاع عن الرقة ووادي الفرات

 وامليليشيات املساندة لها باتجاه الريف الشمالي لحلب

                                                           
  https://goo.gl/BpCi3F -فصائل درع الفرات تطلق رسميا معركة تحرير مدينة الباب  –أورينت نت  0
  https://goo.gl/hdwlSZعشرات الضحايا املدنيين يصلون إلى الرقة من مدينة الباب في حلب  –وكالة سمارت لألنباء  2
  bab-al-take-will-analysis/view/who-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policyمن سيستولي على مدينة الباب ؟  –فابريس بالونش  –معهد واشنطن  0

https://goo.gl/BpCi3F
https://goo.gl/hdwlSZ
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/who-will-take-al-bab


 
 

 3الصفحة 

والدالالت االستراتيجيةمعركة تحرير الباب   

 

، وقوات النظام الديمقراطية وقوات سوريا ‹درع الفرات›لسورية املدعومة من تركيا املعارضة اوتسعى كل من قوات  

لهذه املعركة  ةفماهي املسارات املحتمل للسيطرة على املدينة التي تعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة لجميع هذه القوى،

ركيا لن تتراجع أن ت التها االستراتيجية خاصةودال عليها؟وكيف أثر سقوط مدينة حلب  تعترضها؟والصعوبات التي يمكن أن 

 .االستراتيجيةعن معركة الباب رغم الطبيعة الصعبة للمعركة، وأنها ستسيطر في نهاية األمر على املدينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 4الصفحة 

والدالالت االستراتيجيةمعركة تحرير الباب   

 

 الصراع وأهميته ألطرافاملوقع  أوال:
 

 من مدينة حلب 08في الجهة الشمالية من الجمهورية العربية السورية على بعد  مدينة البابتقع 
ً
عتبر من أكبر وت كيلومترا

نواحي 0مزرعة و 52قرية و 057املدينة في التجارة والصناعة والزراعة تتبعها  ويعمل أهل، مدن الريف الشرقي لحلب

لغ وتبوتركمانية  من العرب السنة مع أقلية كردية غالبيتهم (011.889سكانها ) ويبلغ عدد ،والراعي ودير حافر، تادف،: هي

 . ملعارضة السوريةاستولت عليها قوات ا 2102عام في ربيع  ،²4كم 01 مساحتها

وتعتبر من ، على الباب وهو يسيطر على املدينة منذ ذلك الحينم 2104في كانون الثاني « الدولة اإلسالمية»استولى تنظيم 

(. كما أنها تشكل حلقة  هأهم معاقل
ً
( بمحافظة الرقة ودير الزور )شرقا

ً
التي تربط مناطق سيطرته في مدينة حلب )شماال

وصل استراتيجية ملناطق التماس بين الجهات املتّحاربة في سوريا، ويبدو إنها "بيضة القبان" في املعارك الدائرة شمال 

 .5سوريا

صعوبات  ”درع الفرات“تواجه  واألهمية الجغرافية الكبيرة للمدينة نة الباب،وأمام املشهد العسكري املعقد املحيط بمدي

ضة لوقف تقدم املعار  تسعالتي قوات معادية في آن واحد، التنظيم، والنظام، وامليليشيات الكردية،  0على رأسها وجود 

 لـ"وحدات  08ف أكثر من ااستهدإلى الجيش التركي  ، ما دفع  نحو الباب عبر شن هجمات عليها من ناحية غرب املدينة
ً
موقعا

 موقعة ما ال -الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني-ذراع حزب "االتحاد الديموقراطي" الكردي –حماية الشعب" الكردية 

 وعشرات الجرحى في صفوفها 061يقل عن 
ً
م  2106في تشرين األول لعام  باتجاه مدينة الباب "الوحدات" تقدمت عندما قتيال

  .٢ "وذلك في أول رد فعل من قبل "درع الفرات  ،

 سنبين:كما بأهمية استراتيجية كبيرة لكافة أطراف الصراع  وتتمتع املدينة  

 

 تركيا:املدعوم من الجيش الحر 

بعد عشرة كيلومترات فقط جنوب  وأصبحت على، 2105تشرين الثاني  استعادت قوات النظام مطار كويرس العسكري في

 و ، في استعادة مدينة حلب لرغبتهيحاول السيطرة عليها  دون أنغارات جوية على املدينة طائراته  تمدينة الباب. و شن

كويرس، وأغلق في الوقت ذاته ممر أعزاز الواقع شمال حلب بمساعدة  استولى الجيش على املنطقة الواقعة بين حلب و

، و تتمثل مصلحة الجيش الحر في السيطرة على مدينة الباب بأن يشكلوا تهديدا ليشيات الشيعية والقوات الكردية املي

 و مواجهات كبيرة مع قوات النظام واحتمال تجددبينما يتمركز الجيش على بعد بضعة كيلومترات فقط، ملدينة حلب 

 في غاية الصعوبة  لعمق الريف الشمالي لحلب النظام يصبح خيار دخول  من جهة، كما، امليليشيات املساندة له
ً
 .7أمرا

 

 

                                                           
  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)الباب ) سوريا (  –ويكيبيديا  4
sdf-manbij-bab-al-battles-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/syria-http://www.al-   سباق عسكري محموم في معركة الباب شمال سوريا  -كمال شيخو  –املونتور  5

aleppo.html-withdrawal-isis  
  https://goo.gl/uWqLJS    هل تنهي درع الفرات مشروع الفيدرالية و تواجه قوات النظام ؟ –عدنان الحسين  –املدن  6
7 Microsyria – 2  كم تفصل الجيش الحر عن مدينة الباب     https://goo.gl/UJEMW0  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/syria-battles-al-bab-manbij-sdf-isis-withdrawal-aleppo.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/syria-battles-al-bab-manbij-sdf-isis-withdrawal-aleppo.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/syria-battles-al-bab-manbij-sdf-isis-withdrawal-aleppo.html
https://goo.gl/uWqLJS
https://goo.gl/UJEMW0


 
 

 5الصفحة 

والدالالت االستراتيجيةمعركة تحرير الباب   

 

 الكردية:امليليشيات 

 ل الوحداتالذي تشك «قّوات سوريا الديمقراطية»السوري الكردي، الذي يهيمن على   االتحاد الديمقراطييأمل حزب 

)روج رية بنفسه تحت اسم كردستان السو ، بتوحيد مقاطعاته الحدودية وتحويلها إلى دويلة أعلنها الكردية ثقلها الرئيس ي

( لهذا تتجه عيون األتراك إلى تلك القوات املدعومة أمريكيا حيث تنفذ تلك الوحدات عملية غضب الفرات الهادفة إلى  آفا

عزل مدينة الرقة إال أنها ترى في مدينة الباب أهم نقاط االتصال بين مواقع سيطرتها في مدينة منبج و مواقعها في ريف 

حلب الشمالي، حيث ال يكتمل الكانتون الكردي بدون هذه القطعة الجغرافية الذي يسعون إلقامته على الحدود السورية 

التركية الذي يبدأ من عفرين في ريف حلب وينتهي في الحسكة شمال شرق سورية مرورا بريف الرقة الشمالي و هو طموح 

ترى في املدينة بوابة قد تسمح لها بأن تكون الرقم الصعب أنها إلضافة إلى ، با8كردي يصر األتراك على إغالق الباب في وجهه

رتقبة لتحرير محافظة الرقة
 
   . في العملية امل

 

 (:ISIS)تنظيم الدولة 

الباب معقل متقدم وخط صد متقدم عن مسكنة ودير حافر والطبقة لهذا سيكون التنظيم مستبسال في  ةتعتبر مدين

الدفاع عنها خاصة أنه ال تزال طرق إمداده وانسحابه مفتوحة من أجل قدوم قوات ملساندته أو إذا ما حاول االنسحاب 

( بمح حيث الرقة،باتجاه 
ً
(. كما أنها تشكل حلقتربط مناطق سيطرته في مدينة حلب )شماال

ً
ة افظة الرقة ودير الزور )شرقا

وصل استراتيجية ملناطق التماس بين الجهات املتّحاربة في سوريا، ويبدو إنها "بيضة القبان" في املعارك الدائرة شمال 

 .9سوريا

 

 :النظام وحلفائه

وفي حال سيطرت قوات النظام على ، املدينةكم عن  01املوالية لها، مسافة  وامليليشيات األجنبيةتبعد قوات النظام 

 على املنطقة اآلمنة التي ستقام شمالي سوريا
ً
منح قوات النظام التحرك ، ألن ذلك ي01املدينة، فإن ذلك سيشكل تهديدا

عّد الس ومن جهة أخرى  .وباتجاه الشمال الرقة،بسهولة نحو الشرق والجنوب الشرقي عند الحدود اإلدارية ملحافظة 
 
رة يطت

ف الهجوم الذي كان
ّ
كري ه باتجاه مطار منغ العستقد أطلق تعلى هذه املدينة حيوية للغاية في الوقت الحالي، فبعد توق

 السورية-التركيةومعبر أعزاز شمال حلب بهدف عزل الحدود 
ً
رتكزا ، أصبحت هذه املدينة القريبة من الحدود التركية م 

ي مناطق سوريا عن هذه الحدود، بجانب تأمين خاصرة القوات السورية شمالي يمكن االعتماد عليه إلنشاء خط لعزل باق

 .بالتزامن مع القوات في غرب املدينة للسيطرة على األحياء الشرقية لحلبعملت حلب والتي 

 

 

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=t4VxqYVIFP0 .  معركة مدينة الباب السورية - برنامج "ما وراء الخبر" على قناة "الجزيرة" القطرية 8
  /  5رقم /  مكرر  املرجع 9

  https://goo.gl/0bRKyC  ملاذا تسعى "درع الفرات" الستعادة السيطرة على مدينة الباب وطرد "تنظيم الدولة" منها؟ -السورية نت  01

https://www.youtube.com/watch?v=t4VxqYVIFP0
https://goo.gl/0bRKyC


 
 

 6الصفحة 

والدالالت االستراتيجيةمعركة تحرير الباب   

 

بدء املعركة وكسر خطوط الدفاع ثانيا:  
 

ا ديد الثقل العسكري ألطراف الصراع وهو مترد املعارك املتواصلة في الشمال السوري إلى محورية جبهات القتال في تح

و  (ISIS)يحمله ذلك من مكاسب عسكرية وسياسية حيث أحرزت عملية درع الفرات تقدم ملحوظ ضد تنظيم الدولة 

تمكنت فصائل الجيش الحر املنضوية في درع الفرات من كسر خطوط الدفاع األولى لتنظيم داعش في أطراف مدينة 

بعد أن دمرت طائرات ، 00سيطرت في وقت على قريتي الدانا وبراتا قرب الباب بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة والباب، 

تل على إثرها 48حربية تركية /
 
/ من عناصره ، و مقتل ثالثة جنود من 05// هدفا لتنظيم الدولة في هجماته األخيرة ق

التي البرية  لعملياتثمانية عشر آخرين خالل ان جنوده وجرح م/ 04/مقتل في وقت الحق عن أعلن ثم  ،يش التركيالج

تمكن الجيش الحر من السيطرة على و  ،02تخوضها قوات درع الفرات مع مسلحي داعش في محيط مدينة الباب السورية

وأحكم  ةجبل عقيل املطل على مدينة الباب باإلضافة إلى مشفى الحكمة ما يعني أنه دخل املدينة رسميا من جهتها الغربي

ضيق الخناق على التنظيم من املحورين الشمالي والجنوبي  السيطرة على الطريق الرئيس الواصل بين الباب ومدينة حلب لي 

 ،، حيث سبق هذا التقدم اقتحام الجهة الغربية من املدينة والسيطرة على املساكن الغربية واملرأب واالستراد القديم

ه على التنظيم في مدينة الباب ، وبقي أمامه املنفذ الذي يربط الباب بريف الرقة وبذلك يكون الجيش الحر أطبق حصار 

من الناحية الشرقية والجنوبية الشرقية ، باإلضافة إلى سيطرة الجيش الحر على تلة الزرزور االستراتيجية ليقطع كافة 

وتدور  ،البابمن االقتراب من مدينة الطرق على ميليشيات قسد التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري ويمنعها 

 .معارك ضارية على أطراف املدينة التي لم يتسن لقوات درع الفرات اقتحامها حتى اآلن
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والدالالت االستراتيجيةمعركة تحرير الباب   

 

 

 

 ة ضمن معركة الباب:مناطق السيطر توزع 
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والدالالت االستراتيجيةمعركة تحرير الباب   

 

  العملية:الصعوبات التي تعترض 

تحويل املناطق السكنية إلى قواعد إلطالق القذائف الصاروخية واملدفعية باإلضافة ملنع خروج إلى التنظيم لجأ   -0

 .00، ونقل املقرات واملستودعات الخاصة به إلى أسفل منازل املدنييناملدنيين من األحياء واتخاذهم كدروع بشرية

 دحملة إعالمية شعواء ضذراع التنظيم اإلعالمية والرافضين للتدخل التركي ) مجلس الباب العسكري (بدأت ب -2

بالجيش السوري الحر و كتائب الثوار بأنهم هدفها التشهير اص وقوات درع الفرات بشكل عام بشكل خ تركيا

وسائل إعالم سورية ،وهو ما بدأت به  04مرتزقة بحسب املجلس املذكور، و إبراز مقتل مدنيين في الغارات التركية

املدنيين من خالل عمليات القصف املدفعي  وأخرى غربية باتهام الجيش السوري الحر بارتكاب مجازر بحق

بمنع التنظيم لخروج املدنيين وتحويل املناطق املدنية  مثلقية خلف ذلك والتي تتاألسباب الحقي متجاهلة

وهو ما تمثل في ، كما تهدف من جهة أخرى إلى تحريض الداخل التركي ضد حكومته لقواعد إطالق الصواريخ

 ." درع الصليب "تنظيم الدولة على نشره تحت عنواندار الذي عمل صاإل 

         عبر استهدافهم باملفخخات ومختلف أنواع األلغام الحرالجيش ة تقدم مقاتلي على إعاق الدولةيعمل تنظيم  -0

 عن صواريخ " ألغام مسبحة"األلغام الليزرية وألغام تحكم عن بعد، وألغام مربوطة بأسالك )
ً
(، فضال

حيث يتم  ،مدينة كاملة تحت الباب مليئة باألنفاق واأللغام املتفجرةالتي شكلت  الكونكورس واألنفاق الكثيرة

على الرغم من عدم توفرها كثيرا ، في الوقت الذي ال تجدي فيه استهدافها عن بعد بأسلحة )م.د(، مواجهة ذلك ب

 ألن مداها ال يتجاوز الــ  قذائف الــ ربي جي املتوفرة
ً
االستهداف عبر هذه املسافة بالتالي يشكل  متر، و 011نفعا

طلق ال
 
 .05قذيفةالقريبة خطورة على العناصر التي ت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م الجيش الحر ملدينة الباب -الدرر الشامية  13   http://eldorar.com/node/106998 شهود عيان يكشفون مخطط تنظيم الدولة ملنع تقدُّ
 "8املرجع مكرر رقم " 04
  https://goo.gl/q7TkQC -مصطفى عبد الحق  –املكتب اإلعالمي لقوى الثورة السورية  05

http://eldorar.com/node/106998
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والدالالت االستراتيجيةمعركة تحرير الباب   

 

 النتائج واالحتماالت ثالثا:
 

ة السورية مقاتلي املعارض قتلى بين تكبدهاالعمليات االنتحارية لتراجع القوات املهاجمة على محور جبل عقيل بعد  أدت- 0

عليها الستخدام تكتيك مختلف عن القصف املكثف يقلل  االنسحاب عن املناطق التي سيطروا الجنود األتراك فآثرواو 

ها سيغري بالنسبة لها مصيرية والتهاون فيعركة املداعش تعتبر ألن  املدينة،ضحايا من املدنيين ويسرع من عملية اقتحام ال

ة وشراسة أن تظهر شد لهارى باتجاه الرقة، لذا ال بد نحو معاقلها األخ التركي للتقدمالجيش و مقاتلي املعارضة السورية 

 .في املقاومة

في تدمر ليفسح املجال له بتركيز مجهوده الحربي  (ISIS)قوات النظام إلى تهدئة عملياتها الحربية ضد تنظيم الدولة  لجأت- 2

 على جبهات مدينة الباب، وهو ما دفع قوات درع الفرات لخوض معارك استنزاف ضده ريثما تنفذ ذخيرته.

للمدنيين تناشد األهالي بالخروج من املدينة بأقص ى سرعة ممكنة  أن املقاتالت التركية رمت مناشيرعلى الرغم من  – 0

ا على سالمتهم
ً
أدى إلى وفاة مدنيين  غادرةاملاملدنيين كدروع بشرية ومنعهم من  (ISIS)إال أن استخدام تنظيم الدولة  حفاظ

 أخالقيا على تركيا
ً
 90مقتل  يهاالباب وضواحصفحة تنسيقية مدينة فمثال وثقت ، في القصف التركي وهو ما شكل ضغطا

 .06م2106كانون األول  من 22جريًحا في مدينة الباب ليوم  45مدنًيا و

عقب  هوات النظام السوري الذي تركه لعلى تدمر والسالح الثقيل التابع لق (ISIS)شكلت سيطرة تنظيم الدولة  – 4

قة تجميد الواليات املتحدة ملعركة الر  ذلك أضف إلىوشراسة مقاومته،  مودهانسحاب قواته من املدينة نقطة مهمة في ص

 القوات التابعة له من املناطق التي سيطرت عليها درع الفرات وانسحاب جميع حشد قواته في الباب من هضد التنظيم مكن

 .إلى الباب

بشكل  (Isis)لة و الدأن تقع املدينة في قبضة النظام بسهولة نسبية، كما حدث في تدمر عندما تخلت قوات تنظيم  يمكن- 5

 م.2106في آذار  أساس ي عن املدينة قبل فترة وجيزة من تطويق الجيش لها

مفتاح »ها وصفتها بأن " مثاليتيحر "صحيفة فنقرة على مدينة الباب أ االهتمام الشديد من اإلعالم التركي ملا تعلقه – 6

 من قبل تركيا في حال فشلت قوات قد وضعتخطة "ب" أن  على شكل تسريبات ظهر وهو ما ،«مستقبل تركيا في سوريا

الحدود التركية السورية للمشاركة  ألف جندي تركي يستعدون خلف / 40/ ن قرابةتتمثل بأاملعارضة في اقتحام املدينة 

  املعارضة.في معركة الباب، لترجيح كفة قوات 

انويا تي أصبحت تعد التنسيق مع أمريكا أمًرا ثاالنزعاج األمريكي من التنسيق التركي الروس ي واملخططات التركية ال – 7

وهو ما تبدى من خالل اصطدامات جانبية على حدود جيب منبج التي تسيطر عليه قوات سورية الديمقراطية املدعومة 

من التحالف ما يشكل موضوع حساسية مستقبلية سينفجر عليه الصراع الروس ي األمريكي باإلضافة إلى ملفات أخرى 

 حاضرا.بينهما ما يزال  ارتدادات فشل الهدنةة أن خاص بينهما

 

                                                           
  https://www.facebook.com/cabcs10/posts/1801226850118276  صفحة تنسيقية مدينة الباب وضواحيها 06
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والدالالت االستراتيجيةمعركة تحرير الباب   

 

 التوصيات
 

استراتيجية دعائية قوية قائمة على الحقائق وما يحمله الرأي العام السوري خاصة والعالمي عامة عن تنظيم  اعتماد- 0

نة تحتوي املدنيين، فاملديمن سقطوا من  ال يمكن اعتبار كل الدولة وجرائمه والنتهاكاته ضد املدنيين ملواجه، خاصة أنه

رات التنظيم وجود عدد كبير ملقو ملنتشرين بشكل كبير داخل الباب، على عدد كبير من مقاتلي التنظيم واملوالين لقواته ا

 .ساهم في سقوط ضحايا من املدنيينهو ما داخل املناطق املأهولة بالسكان 

ذلك على ل الطبقة ال إلى مسكنة ودير حافر وحتىة وصو تعتبر جتهي الجنوب والجنوب الشرقي من املدينة مفتوح – 2

القوات الجوية التركية مهام إضافية تتمثل بمناوبة جوية على هذا الجيب الواقع ما بين دير حافر ومسكنة وصوال إلى 

 الفرات.ضفة 

ة أمكن في هذه املرحلالدعم الذي تقدمه قواتها املسلحة للجيش الحر ما استثمار التعاون مع الحكومة التركية و  – 0

 إلى:الحرجة لكال الطرفين مستفيدين من حاجة تركيا 

 (ISIS)تنظيم الدولة من خطر ها حدود تأمين-أ 

 تمدد النفوذ السياس ي والعسكري لألكراد في مناطق غرب الفرات وقف-ب 

مانية العاملة وتسليح الكتائب الترك في سورية والعراق، وتوفير إمكانات أفضل لتدريب التركماني كون مصالح امل تأمين-ج 

 .على جبهات القتال في شمال غرب سورية

فاف لضرب حاطة أو التارك االلتحامية وقد ينفذ عمليات إالتنظيم بارع في القتال باملجموعات الصغيرة وقادر على املع – 4

مجنبتي القوات باملفخخات لذلك يجب على الثوار تأمين مجنباتهم الشرقية والغربية بالقوات الالزمة والقوات االحتياطية 

 املتوقعة.لصد الهجمات املعاكسة 

 

 أثرها على املعركةأهمية خاصة، نظرا لتنازع عدد من القوى عليها، ومن ناحية ” الباب“معركة السيطرة على تكتسب 

( في شمال شرق حلب ISISانتزاع السيطرة على مدينة الباب "ضربة قاصمة لتنظيم الدولة )يمثل  الرقة، كماالقادمة في 

رية التي تنتظر أطراف األزمة السو لكافة وتعكس صعوبة املعارك فيها أهميتها االستراتيجية  ،سوريةولكل من يفكر بتقسيم 

 .هذه املعركة بال شك ما ستسفر عنه
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