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(؛ 2102يبدو مشهد الحرب الداخلية في سوريا وكأنه قد عبر بشكل كبير نقطة الالعودة منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضيي  

مراكي  الماارضية فيي الشيمال والوسيج والتنيوبه وااتيه تلي  العتمياد علي  حيث افتقيد الناياز مخيج اتماايه البريية علي  

استخداز النيران البايدة التي اوفراا كل من قواعد المدفايات بايدة المدى  قواعد النيران( المنتشرة في مواقع قرب المراك  

ه بحّريية دون مراعياة قواعيد لالايتبا  الحضريةه وطائرات القتال والهيلوكوبترات التي اامله انطالقًا من قواعيداا التويية

احد من الخسائر في األرواح والممتلكات المدنية عند تسقاطها لقنابلها عل  مناطق سكانية حضرية وريفية مًاا. فيي مواههية 

 ذلكه فإن الثوار بفضل حياماهج المبادأة يتحولون من اكتيكات الستن اف تل  السيطرة عل  م يد مين مواقيع قيوات النايازه

فضالً عن تحكامهج الحصار بشكل ممتد لقواعد نيرانه امهيًدا لقتحامها في وقي  لحيقه ووسيج ذليك يسيتمر اصياعد واييرة 

(ه بما يفير  ضيًطًا ريير مسيبوى علي  2102عمليات الثوار في دمشق وريفها منذ أواخر أكتوبر/اشرين األول الماضي  

 الاسكري للنااز.-الاصب السياسي

 

 تراجع في أغلب الجبهاتقوات النظام: 

 

اؤار الوقائع التارية عل  األر  في الشهور الثالث األخيرة تل  اراهع اواهد قوات الناياز فيي ماايج هبهيات المواههية 

 خاصة في مناطق الشمال والشمال الشرقي والااصمة وريفها.

 

 جبهة الشمال )إدلب وحلب(

 

 كالتالي: يمكن رصد أبرم وقائع واطورات الوضع الاسكري :إدلب

   ه وسيراقب 2102أكتوبر/اشيرين األول  9سيطرة الثوار عل  رالبية المراك  الحضرية وآخرايا مايرة الناميان)

 حلب(. -حلب( و الالذقية-(ه اللتان اتحكمان في الطريقين السرياين  دمشق2102نوفمبر/اشرين الثاني  2 

 )الجزيرة( الخناق على دمشقضييق ت
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 حيارز(ه -سيلقين-حميشيو-لايدة أسيابيع  اليوي  سيطرة الثيوار علي  ماسيكرات الناياز  قواعيد الناياز( بايد حصيار

 الماصرة(.-القرميد-مسطومة-افتنام-واستمرار محاصرة أخرى  وادي الضيف

   2102أكتوبر/اشييرين األول   01اسييتكمال السيييطرة عليي  قييو  الحييدود الشييمالي الًربييي مييع اركيييا ميين بييداما )

المابير الحيدودي الرئيسيي ميع اركييا بياب (ه وكيذلك السييطرة علي  2102نوفمبر/اشيرين الثياني  2وحت  حارز  

 (.2102أرسط /آب  01الهوى  

      

 يمكن رصد أبرم وقائع واطورات الوضع الاسكري كالتالي: :حلب

   أكتوبر/اشييرين األول  8السيييطرة عليي  مااييج الريييف الحلبيييه وتنشيياال أول مخيييج لالهرييين فييي داخييل سييورياه

 ا.(ه قرب أطمة عل  مشارف الحدود مع اركي2102

 خيان الاسيل(ه واسيتمرار محاصيرة أخيرى  الشيي  -باألايارب 64الفيو  -السيطرة عل  ماسكرات النااز  تيكاردا

 منغ(.-سليمان

  احول ماركة مدينة حلب تلي  اسيتن اف لميوارد الناياز وتايًاله المتاميد عين دعيج عملييات أخيرى  بيدأت ماركية

 % من المدينة.01حاليًا عل  حوالي (ه ويسيطر الثوار 2102يوليو/اموم الماضي  21حلب منذ 

 عين الارب(. -هرابل -السيطرة عل  كافة الماابر الحدودية مع اركيا  السالمة 

 

 الرقة(-الحسكة-شرقية )دير الزور -جبهة شمالية

  

مثّل  ااهًسا للنااز منذ انيدل  النتفاضية باعتبيار مواردايا المائيية وال راعيية والنفطييةه وكيذلك نايًرا لالراباطيات القبليية 

واللًوية والثقافية مع األقاليج الًربية والشمالية الًربية للاراىه وميا يانيي ذليك مين مخياطر علي  نايامي الحكيج فيي دمشيق 

 وبًداد. 

    

 رصد أبرم وقائع واطورات الوضع الاسكري كالتالي:يمكن  :دير الزور

  00تعييالن الثييوار سيييطراهج عليي  الريييف بكاملييهه ميين البوكمييال  اأكييدت السيييطرة بسييقوط مطييار الحمييدان فييي 

نوفمبر/اشيرين الثياني  22( ميروًرا بالمييادين  بالسييطرة علي  القاعيدة الاسيكرية فيي 2102نوفمبر/اشرين الثاني 

 ارف دير ال ور.( وصولً تل  مش2102

  احتداز ماركة السيطرة عل  مدينة دير ال ور؛ حيث يااني النااز من ايردي أوضياعه الاسيكرية فيهيا خاصية بايد

 نتاحات الثوار في الريف المحيج. 

  

عقييب اافيياى ضييمني بييين النايياز وقييوات حيي ب الاحيياد الييديمقراطي الكييردي  الفيير  السييوري لحيي ب الامييال  :الحسكككة

الكردستاني التركي( بتولي األول اؤون حفظ النااز في المحافاية ليتفيرا الثياني لاملياايه فيي منياطق أخيرى؛ أنهي  الثيوار 

نية اييديدة التنييو  ميين أكييراد وعييرب واركمييان وآاييوريين اليك الحاليية ميين الهييدوال الحييذحر فييي المحافايية ذات التركيبيية السيكا

 (.2102نوفمبر/اشرين الثاني  8وريراج؛ حيث سيطر الثوار عل  مابر رأ  الاين الحدودي مع اركيا  

 

 عاليا( باد سيطراهج عل  بلداي أصفر النتار وال حلف.-ال امر-اوسيع الثوار لامليااهج في مثلث  رأ  الاي 
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 :الرقة   

 ه ليكتميل بيذلك عقيد السييطرة علي  كافية 2102سيبتمبر/أيلول  09لثوار عل  مابر ال أبيي  الحيدودي  سيطرة ا)

 الماابر الحدودية مع اركيا  عدا مابر كسب األقص  رربًا في محافاة الالذقية(. 

 اقي سيييطرة الثييوار عليي  بلييدة  سييلو ( السييتراايتيةه واوقاييات باحتشيياد قييوات الثييوار لسييتكمال السيييطرة عليي  بيي

 أراضي المحافاة واألاداف الحيوية بهاه كسد الثورة ودينة الطبقة.

 معركة دمشق: الشوط األخير

 

( اسيتااداه السييطرة علي  كافية أحيياال الااصيمة وماايج 2102ررج تعالن النااز السوري في أواخر يوليو/اموم الماضي  

اهد األسبو  األخير مين أكتوبر/اشيرين األول الماضيي ريفها في أعقاب اهتياح رير ناهح للثوار في منتصف ذلك الشهره 

( وحت  اآلنه هولة هديدة من اتوز الثواره األمر الذي دفع النااز تل  استخداز قوات النخبة لديه  الفرقتين الراباية 2102 

ائرات والحر  التمهوري وعناصر من فرقتي القوات الخاصة الراباة عشيرة والخامسية عشيرة(ه تضيافة تلي  اسيتخداز طي

أكتوبر/اشييرين األول  01القتييال فييي قصييف أاييداف داخييل الااصييمة ألول مييرة منييذ انييدل  القتييال الموسييع  حييي هييوبر فييي 

2102.) 

 

 يمكن رصد أبرم وقائع واطورات الوضع الاسكري كالتالي:

 التضيامن(ه تضيافة للبليدات المتياورةه -الحتير األسيود-الاسيالي-اقدز الثوار في األحياال التنوبيية للااصيمة  القيدز

 ببيال ويلدا والسيدة مينبه التي خره  عن السيطرة الكاملة للنااز. 

 ارف مطيار فقد النااز السيطرة عل  مدن وبلدات الًوطية الشيرقيةه مين دوميا ايمالً تلي  المليحية هنوبًيا علي  مشي

 دمشق الدولي.

  ايين الثييوار اتمييات اسييتهدف خطييوط ااصييال الااصييمة بوسييج واييرى واييمال الييبالد  عبيير الًوطيية الشييرقية(ه

 درعا ودمشق السويداال(ه تضافة للطريق السريع المتتهة تل  القنيطرة.-والتنوب  أواوستراد دمشق

 01ئييب الييدفا  التييويه وآخراييا فييي بييال  نتيياح الثييوار فييي السيييطرة عليي  الاديييد ميين األاييداف الاسييكريةه ككتا 

(ه باإلضيافة تلي  مطيار مير  السيلطان 2102نوفمبر/اشيرين الثياني  21( والرحبية  2102نوفمبر/اشرين الثياني 

 (.2102نوفمبر/اشرين الثاني  29( والقتراب من المطار الدولي  2102نوفمبر/اشرين الثاني  26 

 

ن هبهات أخرى ادور عل  أرضها وفي أهوائها ماار  استنفد قدرات النااز؛ األمير وبالمواماة مع اذه التبهات الثالثه فإ

 الذي يمثل دعًما رير مباار للماار  الدائرة في التبهات الثالث األول ؛ حيث:

   ه رريج الحصيار والقصيف الميدفاي 2102احول  هبهة حمص تل  ماار  استن اف منيذ ميار /آذار الماضيي)

حمص والرستن والبيسةه تضافة تل  الدعج المباار عبر ادفق مقياالينه وريير المبااير  والتوي اليومي عل  مدن

 عبر القصف المدفاي الذي يوفره ح ب هللا اللبناني لصالح النااز في منطقة القصير وما حولها. 

 الالذقييةحلب ( و-في الالذقية يبدو اركي  الثوار عل  قطع خطوط اإلمداد مع محافاات الشمال خاصة  الالذقية -

كسب(؛ حيث ادور ماار  في مناطق هبلي التركمان واألكيراده خاصية فيي قيرى ربياية وسيلمي وقسيطل ماياف 

 وكنسبا.
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   ات ايد المناطق التي يسيطر عليها الثوار في محافاتي درعا والقنيطرة؛ حيث يساون تل  اسيتكمال السييطرة علي

ي يا مون فيه اواهداج فيي بليدات وقيرى التيولن المتاخمية الماابر الحدودية التنوبية مع األردنه في الوق  الذ

 للمنطقة من وعة السالح.

 أخطاء رئيسية للنظام

 

يشير رصد األوضا  الامليااية علي  األر  تلي  اقليص المسياحة التيي يسييطر عليهيا النايازه وتلي  افتقياده كيل مين القيدرة 

تلي  الثيوار فيي كافية التبهيات بميا فيهيا الااصيمةه وايو ميا ياكي   واإلرادة عل  استاادة الك المناطقه بل وانتقيال المبيادرة

اضطراب النااز عل  المستويات السياسية والاسكرية الالياه يمكن ترهاعها لمتموعة أخطاال ناهمة بالضرورة مين طبياية 

مثل النااز السوري أحد عملية اقدير المواقف وااخاذ القرارات عادة عل  المستويات الستراايتية في الناج السلطوية التي ي

 نماذهها البارمة. 

 

 ويمكن حصر أبرم اذه األخطاال عل  النحو التالي:

 :يمار  النااز عمليات مقاومة التمرد بأسلوب الحروب التقليديةه التي ااتمد قوة الضيربة للوحيدات  حرب تقليدية

والتشيكيالت البريية الميكانيكيية الثقيليةه بإسييناد نيرانيي ميدفاي وهيوي فيي ميييادين قتيال مفتوحية اتتنيب فيهيا بقييدر 

التااميل ميع خصيج يقاايل بطريقية حيرب اإلمكان المنياطق الحضيرية فيي وصيولها ألايدافهاه األمير اليذي ل يالئيج 

عصابات في مناطق حضرية كثيفة السكان احد من الحركةه ويتوافر لدييه اقنييات المالوميات الحديثية التيي اسيهل 

ااصالاه وعر  تنتامااهه تضيافة تلي  فضيح اتياومات الناياز المتمثلية فيي أعميال ارقي  تلي  مسيتويات هيرائج 

ل ذلك يبدو النااز رير قادر عل  الخرو  من نهته الحالي لعتبارات عدةه الحرب وهرائج ضد اإلنسانيةه وفي ك

منهييا اصييلب الفكيير السييتراايتي لديييه وعييدز قييدرة القيييادات الاسييكرية عليي  مراهايية القيييادة السياسييية فييي مسييار 

 األحداث التارية عل  األر .

 :مؤاًرا علي  اماسيكه وتحكياز قبضيته علي   يرى النااز في السيطرة عل  المدن الرئيسية االحتفاظ بكافة المناطق

األمور في أنحاال البالده ومين ميج ل ياطيي األاميية للمنياطق الريفيية واألطيرافه وايو األمير اليذي اسيتنفد ميوارد 

النااز الاسكريةه وأفقد التشكيالت الرئيسية قدرة المساندة المتبادلة فيما بينها لاملها في ه ر منفصلة. وقيد اسيتفاد 

ذلييك بتوسيياهج فييي السيييطرة عليي  منيياطق الريييف والتقييدز منهييا لمحاصييرة الييك المراكيي  الحضييرية بييل  الثييوار ميين

 (.2102واقتحامها  حلب منذ أواخر يوليو/اموم الماضي 

 :التمييدد المفييرط لقييوات النايياز فييي المراكيي  الحضييريةه وميين مييج اناييداز الكثافيية  اعتمككاد مفهككوم النيككراي البعيككدة

ي الك التهاته خاصة ميع عيدز ايوافر احتياطييات اسيتراايتية ليدعمها عنيد الضيرورةه المطلوبة لحسج الماار  ف

فر  عل  النااز اللتوال تل  الستخداز المكثف للنيران البايدة كأسلوب ااوي  عن قلية ايوافر القيواته وبهيدف 

د مين قواعيد نييران اقديج الدعج لوقف اقدز الثواره وتسناد اتمات محلية لقوات الناازه فضالً عين القصيف المتامي

المدفاية وطائرات القوة التوية للمدنيين انتقاًما من مسانداهج للثورةه واو األمر اليذي أدى علي  المسيتوى الميادي 

% مين تهميالي قواهياه 01تل  ادر القدرة التوية للنااز حييث اهياوت مسيتويات التاا يية للطيائرات تلي  حيوالي 

طائرة واليكيوبتر(ه وكيذلك اقتحياز الادييد  24–01ح التقديرات ما بين فضالً عن تسقاط عدد من الطائرات  اتراو

من قواعد النيران وادمير أسلحتها. أما عل  المستوى اإلنسانيه فقد أوقا  ايذه النييران الاشيوائية خسيائر بشيرية 

 ومدنية اعتُبرت من قبل المنامات الدولية  بمثابة هرائج حرب وهرائج ضد اإلنسانية. 
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 لتايوي  الينقص الحياد فيي القيوة البشيرية التيي ااياني منهيا القيوات النااميية  م قوات غيكر ظظاميكة:توسع استخدا

نتيتية اخييتالل مناوميية التتنيييد اإلهبياري لعتبييارات طائفييية اسييود الصيرا  حاليًيياه أو بفاييل السييتن اف البشييري 

كيل ميليشيييات طائفييية  الشييبيحة( فييرًدا(ه فقييد لتييأ النايياز تليي  اشيي 11المسييتمر  ماييدل القتييل اليييومي يتتيياوم اليي  

وميليشيات  لتان اابية( من الاناصر الموالية لهه والتي اتول  "اطهير" المناطق التي اقتحمها القيوات الناامييةه 

واو األمر الذي وفّر لهيا بيرية مواايية لممارسية أسيوأ أعميال القتيل والنهيب علي  الهويية التيي ارقي  تلي  اعتبارايا 

 02يونيييييو/ح يرانه واريمسيييية  4مايو/أييييياره والقبييييير  21اييييي: الحولييية  2102فييييي  هيييرائج حييييرب  وأمثلتهييييا

 أرسط /آب الماضي(. 20يوليو/امومه وداريا 

 :يتوافر لديها الستاداد الطائفي واألاليية -عمد النااز تل  استدرا  قوى تقليمية  استدعاء الدعم المسلح الخارجي

دائيرة مسيؤوليات الممارسيات المدانية دوليًيا للنايازه كميا فيي حالية  لتقديج اليدعج الاسيكري المبااير واوسييع -لذلك

( بوهيود 2102سبتمبر/أيلول الماضيي   04تيران  أقّر قائد فيلق الحر  الثوري التنرال محمد علي هافري في 

ية أفراد من قوااه عل  األر  السورية(ه وكذلك ح ب هللا اللبناني الذي يدفع بقواايه تلي  داخيل األراضيي السيور

لدعج عمليات قوات النااز انا   أعلن مقتل قائد قوااه انا  علي حسين ناصييف فيي القصيير بمحافاية حميص(ه 

اذا فضالً عن اإلسيناد الميدفاي مين داخيل األراضيي اللبنانيية وعرقلية ايدفق تميدادات الثيوار مين ههية لبنيان. وقيد 

وهلبي   -وايو ميا يسيا  الناياز تلييه-للصيرا  دفا  اذه الممارسة من قبيل الناياز تلي  تعطياال الصيبًة الطائفيية 

 بالتالي في المقابل م يًدا من التهاديين تل  الصرا .

 

انا  اعتبارات عديدة افسر كيفية بقاال النااز تل  اآلن رريج ايذه األوضيا  المترديية علي  األر ه واألخطياال التيي ُذكحيرت 

تبيارات اماسيك اليدائرة الضييقة مين المسيؤولين المحيطيين آنفًا في ممارسيااه الاسيكرية للصيرا ه ييأاي علي  رأ  ايذه الع

-%0باألسرة الحاكمةه فضالً عن عدز اقتراب الاسكرية الموالية للنااز باد من نقطة التحطج  اتراوح نسبة النشقاقات بين 

ابيةه تضيافة تلي  % من القوة الااملية حتي  اآلن(ه كيذلك ماياداة الطائفية الالويية المسيتمرةه فيي متملهياه لالنتفاضية الشي01

انقسامات سياسية اااني منها قوى الماارضة  ررج الطفرة التي أحدمها اأسي  الئتالف اليوطني لقيوى الماارضية والثيورة 

( واو ما يناك  في اأخر اشكيل قييادة عسيكرية موحيدة 2102بالدوحة في الحادي عشر من نوفمبر/اشرين الثاني الماضي 

 بمانااا الاملي الميداني.

 

 أن استشراف المستقبل من المناور السياسي بفال انامي العتراف الدولي بالئتالف الوطنيه ومين المنايور الاسيكري تل

بما يتحقق عل  األر  لصالح الثواره يشير تل  اداور متسار  في قدرات النااز السياسية والاسكرية عل  الصمود لفتيرة 

الذي يًير من قواعد اللابة في الميدانه ومدى استاداد القوى الدولية لشكل ما  من ال من يتحدد مدااا بتوافر التسليح النوعي

من صور التدخل الاسكريه تضافة تل  مدى استاداد النااز للتخلي عن حالية اإلنكيار التيي يايشيها والتفياو  علي  رحيليه 

 نية.  حت  يقلل خسائره والثمن الذي سيدفاه نتيتة أعماله المادودة ضمن هرائج ضد اإلنسا

 

 

    

                

 انته 


