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 املقدمة

 "دلتصعيخفض ا"عة على املناطق املشمولة باتفاق حملة عسكرية واسببدعم من روسيا،  بدأتفشلت قوات النظام التي 

ال ع فصائل املعارضة في شموالحاسمة م” املعركة األخيرة“حمالت إعالمية تروج بأنها  وما رافقها منبأرياف إدلب وحماة، 

خسائر بشرية فادحة كشفت عنها في تحقيق أي تقدم، وسط  تهاالثالثة أشهر على انطالق مض ي حواليورغم   سوريا،

 .صفحات التواصل االجتماعي املقربة من النظام

لى أن املعارضة السورية باتت تمتلك القوة العسكرية والتخطيط اإلستراتيجي الوضع بالشمال السوري عن قرب، إ يدل

الذي يمكنها من التقدم على حساب قوات األسد رغم كثافة الطلعات الجوية، إال أنها تكتفي بالعمليات النوعية و صد 

 قبل ال)في املرحلة الحالية  تهدفيبدو أنها و ، محاوالت األسد للتقدم
ً
 "ا روسيا إيرانتركي"الدول الثالث  قادةتجمع التي قمة

إلى تشتيت قوات األسد والروس، ومنعهم من  (إضافة لنقاش ما يجري في محافظة إدلبملناقشة حل األزمة السورية، 

، وهو السرعة واملفاجئة استراتيجيةترتيب حملة عسكرية جديدة على ريف حماة الشمالي ومحافظة إدلب، ولذلك تتبع 

حرب ارادات  ، الخسائر بقوات األسد ثم تنسحبما حدث بجبل التركمان والحماميات، حيث تنفذ عمليات نوعية وتلحق 

 .وصراع توازنات عاملية يتم من خاللها تصفية حسابات خارجية داخل األراض ي السورية
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 ارضة:أوال: مالمح االستراتيجية العسكرية الجديدة لفصائل املع

حو ن اتجاه آخذ بالتصاعدوظروفها، عن دلب إالعسكرية شمالي حماة وجنوبي تكشف قراءة متأنية ملجريات الحملة 

على الصعيد تصر يقال و ، امستوياته على مختلف، و ابأكمله ةالسوري لساحةجي ملوازين القوة في ميدان ااالستقرار االستراتي

التي  ،آخر النتائج امليدانية العسكرية ، على شكل اتفاق سياس ي يستند إلى13ولة أستانة يتكرس في ج، قد فقطالعسكري 

تسعى فصائل املعارضة السورية العمل على تثبيتها باالعتماد على تنفيذ مجموعة من التكتيكات العسكرية املركبة 

 واملتداخلة وأهمها:

املعارضة  أعلنت، حيث يذ عمليات خاطفة باتجاههاالتلويح بالقدرة على فتح محاور جديدة تنهك النظام من خالل تنف أ _

د في األسللسيطرة على مواقع ميليشيا  "فإذا دخلتموه فإنكم غالبون "عن بدء معركة م 2019في التاسع من تموز ورية الس

كسر الخطوط الدفاعية األولى للميليشيات على عدة محاور هناك والسيطرة على بعض  تمكنت من خاللها، جبل التركمان

نقطة لـ قوات  20سلسلة ِمن العمليات العسكرية على أكثر ِمن وتنفيذ ، في جبل التركمان "برج الزاهية"على محور  النقاط

الفصائل  وعملت .وخية واملدفعيةاستهدفوا مواقع جيش األسد بعدد كبير من القذائف الصار ، كما 1"نظام األسد"

إرباك قوات النظام وميليشياتها، وتشتيت معاركها في أرياف حماة وإدلب "ِمن أجل  على تحريك هذه الجبهةالعسكرية 

ائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف خس أيضا، كما أّنها جبهة مجاورة لـ منطقة )جبل األكراد( التي شهدت "والالذقية

وغيره ِمن املحاور في منطقة جبل األكراد  "الكبانة"على محور ، التقدم بدعم جوي روس ي مكثفاول عندما ح "النظام"

 .شمال الالذقية

فصائل املعارضة السورية على بلدة وتلة الحماميات االستراتيجية في ريف حماة الشمالي، بعد هجوم  ةسيطر باإلضافة إلى 

ز استراتيجية التلة بسبب رصدها ملنطقة كرناز بشكل كبير وطريق كرناوتأتي ، مفاجئ شنته ضد قوات األسد في املنطقة

، واستخدم مقاتلو الفصائل في هذه املعركة الساللم للوصول إلى الشيخ حديد، إضافة إلى عدد من املناطق في ريف حماة

 .2رأس التل

اصر تختلف عن باقي العن” خاصةمهام “تتضمن هيكلية كل فصيل وحدات حيث إظهار قوات النخبة لدى الفصائل:  ب _ 

في عمق مناطق  ”عمليات إغارة“بالتدريبات التي يتلقونها، والعمليات العسكرية التي يدخلون فيها، والتي تكون على شكل 

، 2018، والتي أعلن عن تشكيلها في آب بـالعصائب الحمراء” تحرير الشام“حدات الخاصة في وتنحصر الو  .النظام السوري

لى ، وروج لهم كمقاتلين بارزين تدربوا عالخاصة والنوعية التي تعلن عنها تحرير الشاما بجميع العمليات وارتبط اسمه

، وبين الفترة واألخرى يبرز اسمهم في هجمات تعلن عنها خلف خطوط العدوها ويعمل مقاتلو ، 3جميع الفنون القتالية

هاجمت القوات الخاصة ، حيث أرياف حماة وحلبتستهدف مواقع لقوات األسد في محيط محافظة إدلب و ” الهيئة“

التابعة لـهيئة تحرير الشام موقًعا لقوات األسد في قرية كفرهود ريف حماة الشمالي، وتمكنت من قتل أكثر من سبعة 

 .عناصر من قوات األسد وجرح آخرين

                                                           
 شمال الالذقية” النظامنقطة  20ية للفصائل على عمليات عسكر   -تركيا بالعربي  1
  معركة ذات الساللم –العميد أحمد بري  –عنب بلدي  2
  العصائب الحمراء يدخلون معارك حماة. -هيومن فويس  - 3

https://arab-turkey.com/2019/07/10/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-20-%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a7%d9%84%d9%86/
https://www.enabbaladi.net/archives/314665
https://human-voice.co/policy/48096/


 
 

 4الصفحة 

رسائل االستراتيجية الجديدة لفصائل المعارضة السورية: 

 التقدم لتحرير مناطق جديدة من قوات األسد

 قاعدةتنظيم "أنصار التوحيد"، ال استهدفحيث : التطور في املنظومة الصاروخية املوجهة، والتوسع في بنك األهدافج _  

 من املواق، حماة، بصواريخ غراد بعيدة املدىالعسكرية الروسية شمال غربي مدينة مصياف بريف 
ً
 عوطال القصف عددا

ن عمليات القصف واالستهداف النوعي ، ما يدل على أفي محيط مصياف ومستودعات األسلحة التابعة للفيلق الخامس

تحمل دالالت مهمة، ومن ضمنها إمكانية ضرب أهداف بعيدة وقريبة للمليشيات والقوات الروسية،  التي تنفذها املعارضة

وسهولة استهداف غرف عملياتها، وامتالك معلومات وتفاصيل كافية لشل حركتها وإشغالها الدائم من خالل النيران 

 ر العدو على وقف هجماته البرية واالنسحاب، إجباالهدف الرئيس ي للعملياتاملوجهة والصاروخية املتوسطة والبعيدة. و 

 ،اقل القوات الروسية في الالذقيةإلى أهم معوصلت  كما أن نيران تلك املنظومة .م2019 ى خريطة السيطرة ما قبل أيارإل

قاعدة حميميم بعدد من صواريخ غراد بعيدة  لـ"الجيش الوطني" استهدففصيل "أحرار الشرقية"، التابع حيث استهدف 

 داخل القاعدة وبعضها اآلخر امل
ً
لتي هي املرة األولى اهذه و  ،تصدت له الدفاعات الجوية الروسيةدى، أصاب بعضها أهدافا

 .4يستهدف فيها فصيل معارض القاعدة الروسية، ويعلن عن العملية

دام استخك، العسكري الروس ي تفوق سمحت بكسر موجة الاعتماد مبدأ تكتيكات وأساليب الحرب الالمتماثلة:  د _

أسلوب االنتشار الواسع لتفادي اإلفناء بالنيران املركزة، وتجنب فخ "التطويق االستراتيجي" الذي وقعت فيه فصائل حلب 

 بالقرب من مدرسة املدفعية،
ً
 صغيرا

ً
 امخدستوا إبان املعارك الشرسة لفك الحصار عنها، عندما منحتها روسيا معبرا

 إليها تق
ٌ
، مثل الطائرات الخشبية املسيرة التي استخدمت بفعالية لالستطالع، وإلقاء عالية نياتوسائط بدائية، مضاف

ت استخدام الدراجا، و فرار مجموعات كاملةقنابل صغيرة في بعض املواقع، أحدثت بلبلة وحالة من التشتت، أّدت الى 

تفاوت الروح و  على مسرح العمليات، النارية بكثافة، بحيث وصلت مفارز االقتحام إلى أهدافها بسرعة كبيرة وبتوزع كبير

عمليات إعادة انتشار مستمرة في خطوط التماس بما يتناسب مع خطورة كل محور وحجم وتنفيذ املعنوية لدى الطرفين، 

 العتاد والعدد املعادي فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 القواعد الروسية في مصياف وحميميماملعارضة توّسُع بنك أهدافها:  -خالد الخطيب  –املدن  4

 



 
 

 5الصفحة 
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 تأثير االستراتيجية العسكرية للفصائل العسكرية على األداء العسكري للنظام وحلفائهثانيا: 
 

، قية البالدبعلى أن النظام السوري يفتقر إلى القوة البشرية الستعادة السيطرة على  قدمت املعارك األخيرة دليال واضحاأ _ 

، وأنهم يقاتلون على مضض ويفتقرون ملهارات للقتال وعدم تحمسهم جنود النظامكما أظهرت ضعف الروح املعنوية لدى 

أطلق كما  .تى تطلب من جيشها املشاركة في العمليات العسكرية وتنظيم الهجومإلى مناشدة موسكو ح النظام، ما دفع القتال

ت الجاري، وطالب تماعي )فيس بوك(، مطلع تموز جالعبر مواقع التواصل ا” بدنا نتسرح“موالون للنظام حملة تحت عنوان؛ 

وات مدى التململ داخل صفوف الق، لتعكس بذلك الحملة بتسريح دورات محتفظ بها منذ ثمانية أعوام في الخدمة العسكرية

 .5وامليليشيات املوالية لها بعد استنزاف الشباب في معارك لخدمة بشار وحليفته روسيا

ى بهدف رسم خطط للهجوم عل تواجدهم وعملياتهم االستطالعية على محور سهل الغابقيام الضباط الروس بتكثيف  ب _

واالطالع على مدى  الالذقية ومدينة جسر الشغور،-سهل الغاب من أجل السيطرة عليه، والوصول إلى الطريق الدولي حلب

مع ” السبيتسناز“و فتح محور جديد من سهل الغاب باتجاه جسر الشغور، تشارك فيه قوات أ امكانية نجاعة تغيير املحور 

 بأنه ليس لدى الروس القوة البرية ملثل هذا العمل، كما أنهم متخوفون من مضادات 6مليشيات األسداملرتزقة الروس مع 
ً
، علما

 من عدم قدرة ميليشيات األسد على القيام بمثل هذا العمل
ً
وكذلك دخول  .الدروع على طرفي سهل الغاب ومتخوفون أيضا

عد االستنجاد ب على شكل مجموعات في معارك ريف حماةة له واملوالية يشيات التابعامليليشيات اإليرانية كالحرس الثوري وامليل

 بها بسبب الخسائر التي مني بها النظام.

أن جيش بشار األسد إلى جانب بعض امليليشيات املوالية له، ” الروسية في تقرير لها” سفابودنايا براسا“أكدت صحيفة  ج _

أنه من الصعب تكذيب مشاركة قوات برية روسية في املعارك  و تسيطر على إدلباملعارضة املسلحة التي  لم يتمكن من محاربة

الدفاع الروسية التقارير الواردة حول إرسال قوات  ، أو نفي ذلك مثلما فعلت وزارةحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية

 .7برية روسية للقتال ضد فصائل املعارضة في جبهات إدلب شمالي سوريا

 كجزء منمن خالل حمالت القصف الجوي واستخدام األسلحة شديدة الفعالية، اعتماد مبدأ اإلبادة واألرض املحروقة    _ د

، حيث تدفع شدة القصف ومعرشورين كفرنبل ومعرة النعمان ة، كما حدث في خان شيخون ويهداف السياساأل تحقيق 

 .هذه املجازر  والقتل والتدمير الكثيرين للترحيب بأي اتفاق يؤدي إلى وقف

 

 

 

 

 

                                                           
 فشل في معارك إدلب.. ومعنويات جنوده منهارة وليس لهم إرادة قتالية” جيش األسد“صحيفة روسية:  -تركيا بالعربي  -5
 بعد فشلها.. خطة روسية جديدة للهجوم على سهل الغاب -أورينت نت  -6
 جنوده منهارة وليس لهم إرادة قتالية إدلب. ومعنوياتي معارك صحيفة روسية: "جيش األسد" فشل ف -الدرر الشامية  7

https://arab-turkey.com/2019/07/22/%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%81%d8%b4%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a5%d8%af%d9%84/
https://www.orient-news.net/ar/news_show/169273/0/بعد-فشلها-خطة-روسية-جديدة-للهجوم-على-سهل-الغاب
https://eldorar.com/node/138125


 
 

 6الصفحة 

رسائل االستراتيجية الجديدة لفصائل المعارضة السورية: 

 التقدم لتحرير مناطق جديدة من قوات األسد

 أداء فصائل املعارضة املوقف العسكري املتشكل من ثالثا: مالمح حرب اإلرادات الناجمة عن
 

املوضوع إلى زعماء  أنه نقلو ذها في تل أبيض وتل رفعت، لتحضيرات سيتم تنفي بالده يظهر تصريح الرئيس التركي عن استعداد

عقد اجتماع حول تنسيق انسحاب القوات ل بالده وسعي .معهم مؤخًراروسيا والواليات املتحدة وأملانيا خالل مباحثاته 

التركية سكرية عالتعزيزات الل و وصواستمرار ، األمريكية من سوريا، ملناقشة سبل إنشاء منطقة آمنة وأبعادها في البلد العربي

نة فإن اآلم ال عدم تأسيس املنطقةفي حإنه   وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وما صرح بهومنها فرق الكومندوز، 

طلب من الجيش الوطني الذي شكلته الفصائل الثورية في وال، 8شرقي نهر الفرات  بإجراء عملية عسكرية  تركيا سوف تقوم

ملف  أن  ،شمال حلب، رفع الجاهزية العسكرية، واالستعداد لعمل عسكري مرتقب” غصن الزيتون ”و” درع الفرات“منطقتي 

ذها بالقوة نكم أخرسالة واضحة إلى نظام األسد وحليفه الروس ي من ِقبل خصومهم اإلقليميين والدوليين بأنه ال يمكإدلب هو 

 .إلى املفاوضات الجلوسو عليكم 

ح، كما ال ، نظرا لتضارب املصالفيما يتعلق باملعركة األسد وحلفاؤهبين كما تعكس املعركة في إدلب حالة عدم الوفاق التام  

ي مقابلة فوزير الخارجية الروس ي الفروف دفع ، األمر الذي الدول الغربية خاصة األوربية الحملة الروسية على املنطقةتؤيد 

وريا القضاء على بؤرة اإلرهاب في سوأن ، ن موسكو تبحث عن حل ال يضر املدنييناألملانية للقول أمع صحيفة راينيس بوست 

 .9ه سيخفض مستوى التهديد اإلرهابي القادم من املنطقةيعتبر من مصلحة االتحاد األوروبي، ألن

 

 الخاتمة

عملت تركيا بعد أن رفضت روسيا انسحاب النظام من القرى والبلدات التي سيطر عليها ومنها بلدة كفر نبودة، وااللتزام باتفاق 

وع التي منه مضادات الدر  وعتاد عسكري نوعيمناطق خفض التصعيد على التنسيق مع الفصائل املسلحة وتزويدها بأسلحة 

 عن إمدادهم بعشرات 
ً
 في صد محاوالت نظام األسد املتكررة التقدم نحو إدلب وريف حماة الشمالي، فضال

ً
 كبيرا

ً
لعبت دورا

تنظر إلى مناطق الشمال السوري وخاصة محافظة إدلب الحدودية معها باعتبارها مرتبطة حيث  ،العربات العسكرية املدرعة

ماليين الجئ سوري على أراضيها لم تعد قادرة على استيعاب موجة لجوء  4التركي، إذ أن أنقرة التي تستقبل حوالي  باألمن القومي

 
ً
، إضافة إلى استثمارها في قابلية مقاتلي املعارضة في اكتساب مهارات قتالية جديدة حسبما أكد بعض املسؤولين األتراك مؤخرا

 معارك قادمة. متقدمة، وخبرات عالية تستفيد منهم في

 

 

 

                                                           
 .أوغلو :إذا لم يتم تأسيس املنطقة اآلمنة سوف نبدأ عملية عسكرية واسعة -رابطة املستقلين الكرد السوريين  8
 الفروف: سنبحث عن حل ال يضر املدنيين في إدلب ولن نتسامح مع وجود اإلرهابيين -االتحاد برس  9

 

http://kks-sy.com/%d8%a3%d9%88%d8%ba%d9%84%d9%88-%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%85%d9%86%d8%a9-%d8%b3/?fbclid=IwAR0-GR2AqU_rcKcIpVU7onjXdr0jYM1rNeiUxiW2bIhC48oeSE6_2C7xfFc
http://aletihadpress.com/2019/07/18/%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%86%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d9%84-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a5/


 
 

 7الصفحة 

رسائل االستراتيجية الجديدة لفصائل المعارضة السورية: 

 التقدم لتحرير مناطق جديدة من قوات األسد

 


