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Abstract 
Since the beginning of the Syrian civil war in 2111, the city of Aleppo, as one 

of the country's economic and demographic hubs, has been strategically important in 

the politico-military process of the crisis.  Therefore, the warring parties, including 

the Syrian government and the Resistance Front, on the one hand, and the opponents 

and their supporters, on the other, have designed and carried out several military 

operations in order to capture this strategic city. The war in Aleppo has become so 

important and central to both sides that it has been referred to as the mother of wars 

or Stalingrad in Syria. This study seeks to answer the question why the militants 

failed to capture the strategic city of Aleppo despite of numerous military 

operations? The author has tried to use a descriptive-analytical method to point out 

the different stages of armed operations to capture the city Aleppo (the Operation of 

Castello Road – the Operation to Recapture the Southern of Aleppo – the Operation 

of Ibrahim Youssef – the Operation of Abu Omar Saraqeb or the Operation to Get 

Out of the Siege East of Aleppo) In the form of a case study, by examining and 

analyzing the operation of Abu Omar Saraqeb. Findings show that factors such as: 

lack of unified leadership, differences between different groups of militants, reliance 

on repetitive methods of suicide use, incorrect estimation of the combat organization 

according to the geography of the area of operation, etc. in the failure of the 

militants to capture the city of Aleppo have been effected. 
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چکیده
های اقتصادی و گمعیتای م، شهت حلب به ع(وان یکی از قطب 3222از زمان شتوع گ(  داالی سوریه در سال 

ااتفین گ(ا  اعام از  رونیانظامی این بحتان بتاوردار بوده است. از -این کشور از اهمیت استتاتژی در روند سیاسی

-نظامی متعددی باه یهااتیعملاز سوی دیگت،  هاآنه و گبهه مقاومت از یک اتف و معارضین و حامیان دولت سوری

از اهمیات و محوریات باتای  یقادربهاناد. گ(ا  در حلاب م(ظور تصتف این شهت استتاتژیک اتاحی و اگتا نماوده

است. این پاژوهش در پای پاساخگویی باه  یا استالی(گتاد سوریه یاد شده هاگ( اتفین رسیده که از آن به ع(وان مادر 

متعادد نظاامی ناکاام  یهاااتیعملاین مسئله است که چتا مسلحین در تصتف شهت استتاتژیک حلاب باا وگاود انجاام 

 یهاااتیعملتحلیلی تالش کتده است تا ضمن اشاره باه متاحال مختلاف -ماندند؟ نگارنده با استفاده از روش توصیفی

عملیات اباتاهیم یوساف  -عملیات بازپا گیتی گ(وب حلب-عملیات گاده کاستلو) حلبمسلحین بتای تصتف شهت 

ابوعمت ساتاقب را  اتیعمل قالب مطالعه موردی،   درمحاصته شتق حلب عملیات ابوعمت ستاقب یا عملیات اتو  از-

بتی واحاد، وگاود که عواملی چون فقدان ره دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهیمورد بترسی و تجزیه و تحلیل قتار دهد. 

بت شیوه تکتاری استفاده از انتحاری، بتآورد نادرست ساازمان رزم باا  هیتک مختلف مسلحین، یهاگتوهااتالف در بین 

بوده است. مسثتتوگه گغتافیای م(طقه عملیات و... در ناکامی مسلحین در تصتف شهت حلب 

 .ضین سوریهگ(  سوریه، حلب، عملیات ابوعمت ستاقب، معار ها:کلید واژه

.تانی)ع ، تهتان، ا یو ستاد، دانشکده امام عل یگتوه فتمانده یمتب -2

 تان،یاااااا)ع ، تهااااااتان، ا نیامااااااام حساااااا یپاساااااادار تیااااااو تتب یپژوهشااااااگت دانشااااااگاه افساااااات -3
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 مسئلهمقدمه و بیان 
بتاوردار است. واقع شدن  یاالعادهفوقسوریه در م(طقه غتب آسیا از گایگاه و اهمیت 

سوریه در ک(اره دریای مدیتتانه، همسایگی آن با رژیم صهیونیستی و حضور این کشور در محور 

متاز باع  شده است تا به این کشور داده است. این موقعیت موگب م یاژهیومقاومت، موقعیت 

با حساسیت زیادی دنبال شود.  یالمللنیبو  یام(طقهتحوالت این کشور و پیامدهای آن، در عتصه 

عتبی در م(طقه غتب آسیا، بتای از م(اان سوریه  یهاانقالبمتدمی و  یهازشیابه دنبال وقوع 

شد که همه نهادها و  ییهایناآرامو  هااعتتاضمیالدی شاهد موگی از  3222نیز از ابتدای سال 

 صورتبهدر فوریه همان سال  هااعتتاضدولتی این کشور را نگتان ساات.  مسسسات

متدمی در کشورهای تونا، مصت و لیبی شکل  یهازشیاهمبستگی با  م(ظوربهو  زیآممسالمت

ن دولت و م(جت به درگیتی نظامی میا هااعتتاضمیالدی این  3222گتفت اما از نیمه دوم مارس 

 هایناآراماز مخالفان دولت سوریه، این  یالمللنیبو  یام(طقهمعتتضان شد و با حمایت بازیگتان 

گ(   یهاشتارهشدن  ورشعلهبا  ؛ وتبدیل شد یالمللنیبو  یام(طقهاز بحتان داالی به بحتانی 

 قتار گتفت. داالی، این کشور را به کانون اصلی تحوالت استتاتژیک غتب آسیا مورد توگه

عتبی حوزه درواقع با شتوع گ(  داالی در سوریه و تداوم آن، امتیکا و متحدان غتبی و 

 نظامو با ستنگونی  سقوب اواهد کتد دولت سوریه یزودبهکه  را امیدوار کتده بودالی، فارس 

واهد ا از همسوریه یکی از اضالع گبهه مقاومت از بین اواهد رفت و بدین تتتیب گبهه مقاومت 

 روابال یسازیعادپاشید و راه بتای تقویت گبهه صهیونیستی در م(طقه هموار اواهد شد و با 

در ااتیار گبهه سازش  کامالً ه مهم و استتاتژیکم(طق رژیم صهیونیستی، اینکشورهای عتب با 

ی عتبی با تمام توان اود از ظتفیت معارضین سور –اردوگاه غتبی  رونیا؛ از قتار اواهد گتفت

و تتوریسم تکفیتی نظیت داعش و گبهه ال(صته بتای ستنگونی نظام سیاسی سوریه استفاده نمود و 

 بت آتش گ(  داالی در این کشور دامن زد.

های اقتصادی و گمعیتی در اول گ(  داالی در سوریه، استان حلب به ع(وان یکی از قطب

که تسلال بت این استان  یاگونهبهت؛ بتای اتفین گ(  داش یا(دهیفزاسوریه، اهمیت استتاتژیک 

پیامدهای سیاسی و استتاتژیکی  توانست نهایی بت گ(  سوریهمی عالوه بت نتای، نظامی و میدانی،

در این استان وسعت و عمن بیشتتی پیدا کتد  هایتیدرگدام(ه  3223از ژوئیه  رونیامتتتب ک(د. از 
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اومت و معارضین و مسلحین مخالف نظام ارتش سوریه و محور مق -و هت یک از اتفین گ( 

 یهااتیعملهای نظامی متعددی را انجام دادند. در میان بتای تسلال بت این استان عملیات -سوریه 

مختلف معارضین دولت سوریه بتای تصتف این م(طقه استتاتژیک که همگی با شکست و ناکامی 

گ(وب حلب، عملیات ابتاهیم یوسف  یتیگبازپاگاده کاستلو، عملیات  یهااتیعملمواگه شد؛ 

 ستاقب بسیار حائز اهمیت هست(د. و عملیات ابوعمت

 ال تحقیقسؤ
 بوده است؟ مسثتستاقب  چه عواملی در شکست و ناکامی مسلحین در عملیات ابوعمت

 فرعی یهاسؤال
بحتان سوریه تا چه اندازه در ناکامی و شکست مسلحین در عملیات ابوعمت ستاقب  -2

 است؟مسثت بوده 

تا چه اندازه در ناکامی و شکست مسلحین در  یام(طقهو فتا  یام(طقهنقش بازیگتان  -3

 عملیات ابوعمت ستاقب مسثت بوده است؟

گایگاه شهت حلب و وقایع آن تا چه اندازه در ناکامی و شکست مسلحین در عملیات  -2

 ابوعمت ستاقب مسثت بوده است؟

 روش تحقیق
اده از روش توصیفی و تحلیلی و با در نظت گتفتن اهمیت عملیات در این مقاله نگارنده با استف

بت شکست مسالحین  مسثتابو عمتستاقب به لحاظ نظامی و گستتدگی آن، به دنبال واکاوی عوامل 

 .باشدیمدر این عملیات 

 ادبیات پژوهش

 بحران سوریه
راهباتدی  یهاایژگایواین  نیتتمهمز ا مهم راهبتدی بتاوردار است. یهایژگیوسوریه از 

 ،مجاواری باا لب(اان باه ع(اوان کاانون توگاه قادرت هاا، ههمجواری با فلسطین اشغالیبه  توانیم

باا همساایگی باا اردن  ،یام(طقهک((ده بازیگتی  و متوازنبه ع(وان شکل ده(ده  با عتاقهمجواری 
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 یهااااااتحصیهونیسااتی و عقبااه بااا اهمیاات در کلیااه -م(ازعااه عتباای کیااتیژئوپلدر  موقعیاات مهاام

متز به  نیتتیاوالنهمجواری با دریای مدیتتانه، داشتن  .اشاره کتد ،یستیونیصهرژیم  البانهتوسعه

 در غتبمهم ناتو  و عضوم(طقه  یکی از بازیگتان مقتدر به ع(وان که ،هیبا تتککیلومتت   633اول )

راهباتدی  یاهایژگایوکتیدور حمایت لجستیکی از مقاومات در لب(اان از دیگات  نیهمچ( ؛ وآسیا

 سوریه است.

و ایان کشاور  باشادیمااروپاا و آفتیقاا  محل پیوند سه قاره آسیا، موقعیت گغتافیایی سوریه،

که در ابعاد مختلفی نیاز  دهدیمو ژئواستتاتژیکی این م(طقه را تشکیل  یکیتیژئوپلاهمیت  بخش با

 پیوند ت(گات(گی با گمهوری اسالمی ایتان دارد.

در هماه ایان عوامال  وانتژی گهاان داراسات  کیتیژئوپلممتازی در  سوریه همچ(ین گایگاه

مسائل م(طقه و گهان  نیتتتیاهمتا این کشور و بحتان آن به یکی از با  استشده هم موگب  ک(ار

 .مبدل گتدد

 بحتان در سوریه به عوامل ذیل وابسته است: یتیگشکلعلل  نیتتمهم

نظاام باه  یتاوگهیب و اگتماعی و اهمال_یاسیمتدمی و مشکالت س یهااواستهانباشتگی  -

 هااواستهاین 

 ع(اصت ام(یتی زیآمکیتحتاقدامات  -

 ت(ش س(تی میان حزب بع  و ااوان المسلمین -

شاهتی و سوواساتفاده کشاورهای  نینشهیحاشروستایی و  در م(اان ژهیوبهانفجار گمعیتی  -

 هابی و تکفیتی در این کشورعتبستان و قطت  در تتوی، افکار وفارس )عتبی الی، 

متدمای در م(طقاه  یهازشیاگوانان از تحوالت ناشی از  ژهیوبهگامعه سوریه  یتیتپ یتیث -

 عتبی بعد از بیداری اسالمی در گهان عتب

و سعودی علیه سوریه، باا اهاداف مختلاف و  قطت تتکیه، ژهیوبه یام(طقهاتاحی بازیگتان  -

 در م(طقهاف و م(افع اودشان کاربتد مشتتک بتای پیشبتد اهد

 عتبستان سعودی ژهیوبه یام(طقهاصومت س(تی میان سوریه با بعضی از بازیگتان  -

یک نسابت تتکیه و قطت با رویکتدی ایادئولوژ ازگمله یام(طقهبتاورد بتای از بازیگتان  -
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 به تحوالت سوریه

 عوامل داالی و اارگی بحتان کیدر تحت یستیونیصهنقش رژیم  -

 تالش غتب بتای ضتبه زدن به سوریه و محور مقاومت -

روناد صالح ااورمیاناه و نقاش  ژهیوباهاصومت س(تی واش(گتن با دمشن به دالیل متعادد  -

 ...موضوع عتاق و به هم زدن بازی غتب در این کشور و ،تختیبی سوریه در آن

 انتژی در م(طقه یهاپتوژهدر اهداف پ(هان  -

باا هادف م(حاتف تای کشاورهای عتبای حاوزه الای، فاارس ب مه(دسی بحتان از سوی -

 تحوالت متدمی گهان عتب یتیگگهتسااتن و 

 رقابت میان مسکو و واش(گتن در م(طقه مدیتتانه -

و گستتش دام(ه بحتان از  یتیگشکلالجزیته و العتبیه در  اصوصبه هارسانهتیثیتگ اری  -

  2230)عقیلی، زهتا:  سوریه و گ(  روانی بت ضد یارسانهاتین ایجاد گ(  

 اهمیت تحوالت در سوریه
 بتگاای یامالحظاهقابلکه از تحوالت گاری در سوریه حاصل شود، پیامادهای  یاجهیهت نت

 .سازدیمدرگه اهمیت این بحتان را آشکار  ،اواهد داشت که توگه به این پیامدهای احتمالی

قابال توگاه راهباتدی  یهااانیز ،ساوریهدر بحاتان  به ع(وان م ال با فتض پیتوزی معارضین

 :عبارت(د از هاانیزبتای از این  .شودیمگمهوری اسالمی ایتان و گبهه مقاومت 

ااتالل در این روند تبعات م(فی را  ه سود حامیان معارضین:موازنه قدرت در م(طقه بتفسیت  -

ساتایت اپیادمی  بهمچ(این موگا .پی اواهاد داشات در گمهوری اسالمی ایتانبتای ام(یت ملی 

و که این وضعیت در ابعاد مختلاف  شددر کل م(طقه اواهد  ییگتاافتابو گتیان  یافهیااگ(  

 دفااعی ماا یها(اهیهززایش و اف گمهوری اسالمی ایتانمتفاوت بت روی ام(یت ملی  یهاصورت به

یان وضاعیت ا نیز دچار مشکالت بیشتت اواهد شد و عتاق این موضوعتیثیت اواهد داشت. در پی 

 را ایجاد نماید. یام(طقهممکن است زلزله سیاسی 

قضایه  راهبتدی در اردوگاه مقاومت در صورت شکست سوریه: در این صورت األایجاد  -

سیاسات  ،یام(طقاهمتحاد  فلسطین دچار ضایعات استتاتژیک اواهد شد. فقدان ساوریه باه ع(اوان
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ت سیاسی و ام(یتی روبتو اواهد ساات و حلقه را باع(وان معضالگمهوری اسالمی ایتان  یام(طقه

دنباال آن  و باه ک(ادیما تتت(ا انزوای تحمیلی علیه گمهوری اسالمی ایتان و گبهاه مقاومات را 

و بحاتان در  در م(طقاهتا(ش و واگتایای  باع  تشدیدو  شدهاحتمال تقسیم سوریه و عتاق تقویت 

 .شودیمگمهوری اسالمی ایتان  یام(طقهدیپلماسی 

، ااار  یساتیونیصه_سوریه به ع(وان یک بازیگت مهام از دایاته م(ازعاه عتبایین تتتیب بد

تیثیتگا ار  یساتیونیصهاواهد شد. این امت روی توانم(دی و ظتفیات گبهاه مقاومات علیاه رژیام 

را به ع(اوان دشامن ماا در م(طقاه افازایش  یستیونیصهاواهد بود. این وضعیت قدرت مانور رژیم 

 روابال با این رژیم را تسهیل اواهد نمود. یسازیعادسازش و اواهد داد و روند 

 در قبال بحران سوریه یامنطقهو  یالمللنیبمواضع بازیگران 
در قبال این بحتان در دو  یام(طقهو  یالمللنیب  مواضع بازیگتان 3222با آغاز بحتان سوریه )

کشورهای اروپاایی و آمتیکاا  . از یک سو،شد ییآراصفوافن دولت بشار اسد گبهه مخالف و م

به ع(وان مخالفان دولت اسد و در سوی دیگت، کشورهای چین، روسیه و ایاتان باه ع(اوان حامیاان 

بوده  یاگونهبهن و مخالفان میان این ایف حامیا هاشکاف . دام(ةقتار گتفت(د دولت متکزی سوریه

دو گ(اح شتق و غاتب ساخن باه نمادهای گ(  ستد و تقسیم گهان به از بازگشت به  توانیمکه 

 میان آورد.

 آمریکا و ادامه هژمونی -1

باازیگت  نیتتمهمموضع آمتیکا به ع(وان رهبت بلوک غتب و  فهم در رویکتدی ب(یادین، 

، بدون توگه به اهداف و راهبتد استتاتژیک این کشور در م(طقه ااورمیانه المللنیبحاضت در نظام 

کاه از  دیانمایمامیانه چ(د هدف و راهبتد اساسای پای گیاتی . واش(گتن در ااورباشدینمممکن 

-3تضمین گتیان انتژی م(طقه به ساوی غاتب، -2>>به این موارد اشاره نمود:  توانیمآنها  گملة

باا اساالم  ساتیز-9تایمین و تضامین م(اافع اساتائیل، -2صلح ااورمیاناه،  اصطالحبهپیشبتد فتآی(د 

حداقل ک(تاتل کشاورهای مخاالف  ایو مقابله -0و ب(یادگتایی،  با تتوریسممبارزه  با ع(وانسیاسی، 

گستتش فته(ا  آمتیکاایی در پوشاش ایجااد دموکتاسای، ایجااد باازار آزاد و -7م(افع آمتیکا، 

  .36-2269:37 )گوادی فتح،<<سکوالریسم در م(طقه
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بحاتان  انا را در گتیاستتاتژی و راهبتد آمتیک توانیم فوقاساسی نام  با توگه به شش مسلفة

ساوریه فاقاد  اساسااً رسدیمبه نظت  مورد تحلیل و ارزیابی قتار داد. اولین نکته این است که ریهسو

تیمین گتیان انتژی  امیددولت اوباما در سوریه به  رونیااز  ؛ وباشدیمم(ابع نفتی و زیتزمی(ی عمده 

در ه تغییات اساتتاتژیک . در ساطح دیگات واشا(گتن، باا توگاه بامدااله کتده استمورد نیاز غتب 

حمایات از  کاار آمادن بااراک اوباماا، باه بهاناةدکتتین سیاست اارگی اود بعد از روی  تیماه

ایاده آل، فته(ا  و  یانموناهباه ع(اوان  ک(ادیماحقوق بشت و پیشاگیتی از کشاتار ماتدم، ساعی 

میات ایجااد بات اه شادتبهآمتیکایی را در سوریه حاکم نماید. واش(گتن در این مسایت  یهاارزش

  .229-226: 2232یسم در سوریه آی(ده تیکید دارد )نیاکوین و بهم(ش، نظام بازار آزاد و سکوالر

دیگات اهاداف  کامل تبیاین ک((اده اوربهیانه که هدف آمتیکا در م(طقه ااورم نیتتمهماما  

درواقاع،  اسات. م(افع استائیل در م(طقه غتب آسایااین کشور در سوریه است، حمایت از ام(یت و 

تضااعیف  راسااتای تالشاای در گونااهچیهتای حتاساات از ام(یاات اسااتائیل از حاکمااان آمتیکااایی باا

سیاسات  گاد اوربهآنها  راستا نیدر هم .اندنکتدهکشورهای مخالف م(افع آمتیکا در م(طقه پتهیز 

ل حاتم تهدیادی علیاه م(اافع اساتائی اورباهرادیکال اساالمی را کاه  یهاانیگتتضعیف و نابودی 

 .اندگتفتهشیپ، در شوندیممحسوب 

 و رسایدن باه م(اافعی چاون در م(طقه غتب آسیا آمتیکا یهااستیستوگه به  کلی، با اوربه

 ،حمایت از کشاورهای حاافظ م(اافع غاتب ،عملی کتدن نفوذ فته(  لیبتال دموکتاسی در م(طقه

مخالف آمتیکا در م(طقه از  قدرت و مواضع کشورهای فیتضع وایجاد ام(یتی پایدار بتای استائیل 

 تضعیف نقاش با ک(دیم(وان نمود که آمتیکا تالش ع توانیم رونیاگمله ایتان و روسیه است. از 

را تایمین  یساتیونیصهام(یت و موگودیات رژیام  سوریه و ساقال کتدن نظام حاکم بت آن یام(طقه

 نماید.

 دیرین یهاینگراناسرائی( و  -2

دشامن عتبای ضاد ااود  نیتاتتلخباه ع(اوان  باه ساوریه ئیلاستا متمادی یهادههبتای  

ضد استائیلی اسات و هماین امات باعا   شدتبهوگود در کشور سوریه . ناسیونالیسم منگتیستمی

قاتار گیاتد. آااتین اقادام نظاامی ساتیز  یدر حاشایه دائماًمتزی دو کشور های شده است تا نزاع
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توساال  ،"3226عملیات باغساتان ساال  "در  می سوریهبمباران تیسیسات نظا استائیل بت علیه سوریه

سیاسات  ضاتورتی را باتای م 3222شتوع بحاتان داالای ساوریه در  یک اسکادران استائیلی بود.

در مقاام کشاوری دارای م(اافع در ساوریه،  ویآوتالاین اساس که  بت اارگی استائیل ایجاد نمود؛

 اتخاذ نماید. بایست رویکتدها و مواضع ااصیمی

مخالفت اود را با رژیم  شدتبهکمان استائیل از همان ابتدای شتوع اعتتاضات در سوریه حا

اتح حمله نظامی به سوریه را باه بهاناه حفاظ ام(یات ملای  یابتههبشار اسد نشان دادند و حتی در 

کلی، در تحلیل رویکتد و مواضاع اساتائیل در قباال بحاتان  اوربهاود در دستور کار قتار دادند. 

ااالقای در حمایات متدمای کاه در اثات  لیادل .2»بازشا(اات چهار دلیل اصالی را  توانیمریه سو

که اساتائیل قصاد دارد تاا ااود را حاامی  یاگونهبه، اندشدهحمالت نیتوهای ارتش سوریه کشته 

در م(فای حمایات از اساد در رواباال باا کشاورهای عتبای م(طقاه  تیتیث .3حقوق بشت معتفی نماید 

اک ت کشورهای عتبی م(طقه که مخاالف  عل(اً ،ت استائیل از حکومت متکزی سوریهحمای صورت

اساتائیل در روناد نتاای، سیاسای کشاورهای  یناتوان .2بشار اسد هست(د با بحتان روبتو اواهد شد 

این تاوان را دارد کاه معاادالت  و نه داشته همسایه اود. واقعیت این است که استائیل نه محبوبیت

 «اسد»دلیل این است که حمایت از  نیتتمهمچهارم و  لیدل .9ایه اود را رقم بزند کشورهای همس

. ساوریه تحات اساتتاتژیک م(طقاه اسات یهااتیواقعنشان ده(اده شا(اات نادرسات و نااقص از 

ایاتان  باشاد والمی ایاتان در ااورمیاناه میمتحد گمهوری اسا نیتتباثبات «اسد»حکومت ااندان 

ایتان اولویات  فیتضع ب(ابتاین،؛ شودتژیک ام(یت ملی استائیل محسوب میاستتا چالش نیتتمهم

ش ایتان بتای سلطه ضتبه محکمی بتای تال« اسد»باشد. ستنگونی اول سیاست اارگی استائیل می

 «(اافع اساتائیل اساتتضعیف نفاوذ ایاتان در م(طقاه در گهات م د واواهد بوبت م(طقه غتب آسیا 

  .2233)ای(بار، 

الش بتای تغییات ساااتار استائیل بیش از پیش در تد تتامپ در آمتیکا، گیتی دونالبا قدرت 

ل میست نبود. تضاد باین اساتائی امتی که در زمان اوباما م(افع اود بتآمد در گهتم(طقه غتب آسیا 

اوباماا باا  ،عوت ک(گته آمتیکا به این کشور رفتدحدی بود که وقتی نتانیاهو به  و باراک اوباما تا

بتعکا بود چتا که کار تا گایی پایش رفات کاه  کامالًبا تتامپ  اهوینتاناما رابطه ؛ دیدار نکتد او
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 .حضور آمتیکا در م(طقه ت(ها بتای اود م(افع استائیل است

ااار   ،یگمهاوریکی از شعارهای انتخاباتی تتامپ در زمان کاندیداتوری او بتای ریاسات 

تغییات پیادا  اساتائیل یهاایگتیالباین شعار با  اما ؛بود امتیکا از م(طقه غتب آسیکتدن نیتوهای آ

اقادامات  ای زد. دو ماورد ازاستائیل دست باه اقادامات متهوراناهگهت م(افع  که در یاوربهکتد 

به قدس و دیگتی ااار  شادن از  ویآوتلتغییت پایتخت استائیل از وار تتامپ در این راستا، دیوانه

های اود از اواست در زمان ریاست گمهوری تتامپ به تمامی اواستهیباشد. نتانیاهو ممی بتگام

نیاز بتداشات. ااتح  ییهااگام ها الحاق کامل قدس به ااک اود دست یاباد. ایان راساتاآن گمله

سعی  صورت گتفت. استائیلدر این راستا  تماماً آمتیکا بتای صلح ااورمیانه موسوم به معامله قتن

تا نیز هدایت ک(د و در این امت  شیهااواستهبه تبعیت از  را مداوم تتامپ یهایگتیالبدارد که با 

 .بودموفن  یحدود

اساتائیل  .شاودینماتقابل استائیل با ایتان در سوریه ت(ها در رابطه نتانیاهو با آمتیکاا االصاه 

ز سوریه ااار  ایتان را ا بتواند با ایتان، یزنچانهروسیه را متقاعد ک(د تا با  تا کتدیم سعی همواره

 بار هت سه ، سه بار به روسیه سفت کتد.ک(د. به همین دلیل و در راستای تالش مضاعف در یک سال

 یهااواساتهالبتاه روسایه باه ئل سوریه و نقش ایتان ما اکته کاتد. حول مسا نیپوت تیمیوالدبا  نیز

 و این بودبه نظم آمتیکایی تن دادن  به مع(ای هااواستهروسیه به این تن دادن  در نداد. استائیل تن

 در م(طقه ااورمیانه. آن کشوررفتن حوزه نفوذ  از دستیع(ی  موضوع بتای روسیه

محساوب میدانی اطتناک بتای ام(یت ملی اود  حضور ایتان واسطهبه استائیل که سوریه را

اضاع ارتاش چ(دین بار مو رونیای در این کشور نیز فتوگ ار نکتده. از حتی از اقدام نظام کتدیم

و در یکای از ایان ماوارد ارتاش ساوریه واضاع  ان را در سوریه هدف قاتار دادهایت بعضاًسوریه و 

استائیل در حیفا را هدف قتار داد. تقابال اساتائیل و ایاتان در ساوریه باه حادی رساید کاه بتاای 

 .گفت(دیمکارش(اسان از احتمال وقوع گ(  بین این دو کشور البته در میدان سوریه سخن 

 عربستان سعودی و تالش برای تغییر ساختار منطقه غرب آسیا -3

بزرگ در قبال  یهاقدرت یب(دگ(احنسبت به موضع و گایگاه عتبستان در  کلی، اوربه 

حکام عتبستان از اتفی بقاو ااویش و حضاور مقتدراناه در »تیکید کتد که  توانیمبحتان سوریه 
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رهبت گهاان اهال سا(ت  ع(وانبهدیگت، اود را  سوییو از  دانستهم(طقه را در اتحاد قوی با آمتیکا 

که وظیفه دارد در مقابل ایتان شایعی، مقاومات و از نفاوذ آن گلاوگیتی . رهبتی (دینمایممعتفی 

از همان ابتدای پیتوزی انقالب اسالمی ایتان، به ع(اوان موازناه ک((اده و عتبستان ، رونیانماید. از 

)فیضای،  «ایفای نقش نموده اسات همواره و نفوذ ایتان، یام(طقهات مانعی بتای گلوگیتی از تیثیت

  .2232بهار 

در کل، کشور عتبستان عالوه بت اتحاد استتاتژیک با آمتیکا در سطح م(طقه، با داعیه رهبتی 

 .باشدیمگهان اسالم در صدد مقابله با نفوذ ایتان در سطح م(طقه 

در  سوریه و مقابلاه باا نفاوذ شایعیانمسیله  به اساساًن ع(وان نمود که عتبستا توانیم رونیااز 

 در م(طقاهتحاوالت چ(ددهاه اایات . با توگه به نگتدیماز بعد ام(یتی و به صورت تدافعی  را م(طقه

عتبستان در کشورهای عتاق، لب(ان و ساوریه قافیاه را باه  که شودیممشاهده به وضوح  ،غتب آسیا

ن کشور با دامن زدن به بحتان سوریه، در صدد ایان اسات کاه ایتان بااته است. از همین گهت ای

حمایت از اعتتاضاات متدمای اواهاان ساقوب  ر م(طقه به چالش بکشد و به بهانهقدرت ایتان را د

ع(وان نمود که هدف عتبستان ساعودی از دامان زدن باه بحاتان  توانیم. در نهایت استبشار اسد 

قدیمی با رهبتان عتب، از بین باتدن پال ارتبااای باین  یهاحسابسوریه و داالت در آن، تسویه 

و حماس در م(طقه و همچ(ین گستتش نفاوذ ااود در ساطح  اهللحزبمقاومت  یهاگ(بشایتان و 

 س(ی دست نشانده است. یهادولتم(طقه از اتین روی کار آمدن 

 روسیه -9
 یاوهیشد، به ر اسداالی علیه دولت بشا یهاشورششتوع  از لحظه مانانشیپهمروسیه و  

و در شاورای ام(یات ساازمان ملال ماانع از  از حکومت متکازی ایان کشاور حمایات کاتده تزلزل

 .اندشدهعلیه این کشور  هامیتحتتصویب 

(یت از حن وتوی روسیه و چین در نشست شورای اممیالدی  3223بتای نمونه در اواات اکتبت 

محکومیت سوریه در رفتار باا مخالفاانش صاادر  و قطع(امه سازمان ملل را که در اود استفاده نمود

 شده بود، وتو کتدند.

 ده(ادیماتوضیح  "ژئوپلیتیکی ییگتاعمل" با مفهومروابال روسیه و سوریه را  تحلیل گتان،
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پایگاه دریاایی روسایه در ب(ادر  .باشدیمروسیه در ااورمیانه  بل(دمدتسوریه متحد  بدیم مع(ی که

م(اافع و پیونادهای روسایه را در  توانیم، یاورکلبهی مانده است. همچ(ان باق نیز اتاوس سوریه

 ب(ادر .2تجاری،  روابال .3تسلیحات نظامی،  ص(عت .2نمود:  یب(دگمعسوریه در سه محور اساسی 

 اتاوس.

دالیلای هسات(د  نیتاتمهماز گمله  "اقتصادی یهازهیانگ" ام(یتی، مسائلدر حقیقت عالوه بت 

، یع(ای از زماانی کاه مایالدی 3220. ساوریه از شده اساتسیه از سوریه حمایت قوی رو باع  که

میلیون دالری این کشور یه اتحاد گماهیت شوروی را باه ایان  9/22از بدهی قبلی  درصد 62روسیه 

 3222کاه تاا قبال از  یاگوناهبهکشور بخشید، محل ورود فزای(اده تسالیحات روسای باوده اسات. 

اتیداران تسلیحات روسای بات اسااس گازارش متکاز تحقیقاات  دمشن در مقام بزرگتتینمیالدی 

 3226درصد از کل تسلیحات سوریه را ای پ(، سال گ شاته ) 66 هیروس استکهلم، المللنیبصلح 

روسیه فقال  یگ ارهیستما  تیمین کتده است. همچ(ین، بت اساس آمارها در زمی(ه تجارت، 3223تا 

 ه است.میلیون دالر رسید 9/23به  3223در سال 

 بشاار اسادبتای ایجاد همکاری و ارتباب کاتملین باا رژیام  ک((دهبیتتغعالوه بت این عوامل 

توگه داشت و آن این است که حتای ممکان اسات باا ساقوب  قاًیعمدیگت از قضیه  یاهیروباید به 

کساب که در حال حاضت در سوریه  آنچه، روسیه بتواند عواید و م(افع بیشتتی را از بشار اسدرژیم 

چتا روسیه هم چ(ان بدون نشان دادن  مسئله ای(جاست که بااین وگود، ؛به دست بیاورد ،کتده است

آلکسای "؟ در تحلیال ایان مسایله ک(ادیماپافشاری  بشار اسدهیچ لغزشی بت حمایت اود از رژیم 

ش از نظت کتملین، بحتان سوریه نه ت(ها کشامک ": داشته است کهروسی بیان  گتلیتحل "وروبیوف

. البتاه ایان فقاال ناوعی دعاوی، باشادیما با غتبایتان و سوریه نبوده، بلکه این کشمکش روسیه 

کاه ماا قدرتم(اد  دهادیماما این پیام ساده و آشکار را به داال و اار  ؛ کشمکش و مبارزه است

  .2233)آدس، "یم و از هیچ قدرتی باکی نداریمهست

همچون آزمون نهاایی  مان(دمورد سوریه  به ستمسکو ممکن ا که نمود ادعا توانیمدرواقع، 

 هات ناوعب(اابتاین، ؛ نگااه ک(اد الملالنیبدر اقادام  "س(اریوی لیبای"بتای گلوگیتی از س(گتب(دی 

مقدمه ایجاد بحتان اطتناکی باشاد. روسایه باه  تواندیمداالت نظامی کشورهای غتبی در سوریه 

مدااله نظاامی غاتب در  اندازچشمچ(ین شوروی سابن و هم یهایگمهوردلیل محاصته شدن در 
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بتای آی(ده کشور ااود  یگ ارهیستمابه سوریه به ع(وان یک ، زیهت چنزدیک متزها و ن بیش از 

 .نگتدیم

 توانادیمکلی، سوریه به ع(وان ت(ها متحد باقی مانده روسیه در میان کشورهای عتب،  اوربه

روسایه باا  "در میان اعتاب باشد. در حقیقات،آاتین تالش مقامات کتملین بتای حفظ نفوذ اود 

ساتد باار دیگات  از گ(ا اود را به متکز قدرت گهانی وارد کتده و بعد  ،حمایت از رژیم سوریه

کاه موضاع  رسادیما، بسایار بعیاد باه نظات رونیاا. از "گادی مطاتح نماوده اسات اورباهاود را 

مسایله را در  اساسااًمساکو  کاهتا چاروسیه در بتابت کشورهای غتبی تغییت پیدا ک(اد.  وسختسفت

د موازناه در ساطح در نظات دارد و از هات تالشای باتای ایجاا یام(طقاهبُعدی فتاتت از یاک بحاتان 

 .نیست فتوگ ار یالمللنیب

 مداوم یهاچرخشترکیه و  -5

در سوریه، موضع تتکیه نیز به موضاوعی پیچیاده و متغیات تبادیل  گ(  داالیبا شتوع  

و داوری به مهیا کتدن امکانات و  یگتیانجیممتعدد از  یهاچتاشه در شده است. سیاست تتکی

و تهدید به گ(  متمایل شده است. در ای چ(د دهه اایت، دولات  یلشکتکشمدیتیت مخالفان تا 

با زمامداران ساوریه داشاته اسات. اولاین مسایله میاان دو  ، ااتالفاتی گدیتتکیه در دو مسیله مهم

دو  ایان که همواره میاان یاگونهبه  ؛باشدیممشتتک میان دو کشور  آب یهاستچشمهکشور، در 

کشامکش وگاود  ،شاودیمام(ابع آبی که از متزهای تتکیه به ساوی ساوریه ساتازیت  بت ستکشور 

داشته است. دیگت مسیله م(ازعه آفتین میان دو کشور، حمایت دولت متکزی سوریه از گتوه کُاتد 

تان کتدستان است. درواقاع، دولات تتکیاه هماواره دولات مسلح معارض تتکیه یع(ی حزب کارگ

 شورشی متهم نموده است. یهاگتوهرا به حمایت از  بشار اسد

اما از اتف دیگت، با توگه به دکتتین عمن استتاتژیک احمد داوود اوغلو وزیت امور اارگاه 

باا  اساساًده است که معطوف کت یام(طقهآنکارا توگه ااصی را به نفوذ  هادههسابن تتکیه، بعد از 

ماداران تاتک، دو هادف مب(ای این سیاست دولات . بتشودیماوانده  "نئو ع مانی گتایی"ع(وان 

. از یاک (ادینمایماسوریه پی گیتی  کتدهعمده را در راستای همکاری با بلوک غتب در گتیان 

بازساازی و  و عظمات امپتاتاوری ع ماانی را تاا شاکوه ک((ادیماز اتین بحتان سوریه تالش  سو،
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 یهااواستهد تا به این اتین م(افع و (از مسیت سوریه راهی بتای ورود به گهان عتب پیدا ک(بتوان(د 

ان در راستای افول نقش عتبسات یام(طقهاود را محقن و اود را به ع(وان بازیگت مهم و تیثیتگ ار 

تد کاه در آی(اده دولات به ایان رویکا با نظتد. از سوی دیگت، (ک(سعودی و مصت در م(طقه مطتح 

و پیشگیتی از تبدیل شدن  ممانعت دارد: یکی، در نظتبشار اسد سقوب اواهد کتد، دو مالحظه را 

ت(درو اساالمی و دیگاتی،  یهاگ(احااک سوریه بتای استقتار حزب کارگتان کتدستان و دیگت 

عوایاد  توانادیمانفوذ عمین در دولت آی(ده سوریه و مشارکت در بازسازی سوریه گ(  زده که 

 . 322-376: 2232امیدی و رضایی، باشد )اقتصادی زیادی را بتای این کشور داشته 

اگت تقابال و  ژهیوبه .دارد فتاوانیپیچیدگی  و شودینماما مواضع تتکیه به این موارد االصه 

 سای،تضاد آمتیکا و تتکیه بت ست مسئله کتدهای سوریه و گدا شدن تتکیه از آمتیکا به لحااظ سیا

 بیشتت اود را نشان دهد.

 بحران سوریه در قبالغرب و شر   یبندصفجایگاه و موضع ایران در  -6

از هماان ابتادای  تاوانیماتاریخچه اهمیت سوریه در مالحظات ملی و ام(یتای ایاتان را  

تاا زماان پیاتوزی انقاالب  . در مجماوعکاتدپی گیاتی میالدی  2397 سال کشور در این استقالل

کاه در مقاااعی از  یاگوناهباه  ؛دو کشور بسیار پتفتازو نشایب باود میان روابال یتان،اسالمی در ا

ناشای از اتحااد نظاام سیاسای  این ساتدی نیازعمده  دلیل بسیار ستد بود.روابال میان اتفین  ،تاریخ

نظام اسالمی ونیاز باا توگاه باه ماهیات  کار آمدناما بعد از روی ؛ شدیمایتان با آمتیکا و استائیل 

را در سیاسات ااارگی ایاتان پیادا  یاژهیاوسوریه گایگاه  ،قالبی دولت گمهوری اسالمی ایتانان

باه ع(اوان حلقاه ارتبااای و نفاوذ ایاتان میاان  اودکتد. در کل، این کشور به واسطه نقش اساسی 

ب(اابتاین، ؛ در اولویات سیاسات ااارگی ایاتان قاتار گتفات ،لب(اان اهللحازب ژهیوبهشیعیان م(طقه 

سوریه را به ع(وان حفاظ ام(یتی ایتان در مقابل نفوذ غاتب و نیاز اهاتم اصالی ایاتان باتای  وانتیم

 ارزیابی نمود. یام(طقهاود در سطح  یهااستیساگتای 

و ارتباب  در گبهه مقاومت به دلیل گایگاه ممتازش ،سوریه عالوه بت اهمیت راهبتدی عمومی

مضاعف پیدا کتده اسات. از  یو گهانی، اهمیت یاطقهم(در محاسبات  ،و اتحاد با گمهوری اسالمی

تبیین این موقعیت بتای ایتان امتی ضاتوری اسات. در یاک نگااه کلای اهمیات راهباتدی  ،رونیا
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 در محورهای زیت االصه نمود: توانیمسوریه را بتای ایتان 

 در محل پیوند قاره آسیا، اروپا و آفتیقا. قتار گتفتن .2

 ، تتکیه، فلسطین اشغالی به ع(وان اگزای مهم ژئوپلیتیک م(طقه.عتاق ن،. همسایگی با لب(ا3 

 سوریه به ع(وان ت(ها کشور عتبی یالمللنیبو  یام(طقهم(اسبات مستقل  .2 

 انتقال نفت و گاز ایتان و عتاق به اروپا. .9 

  .2232فتزندی،لب(ان )تیثیتگ اری در معامالت سیاسی  .0 

سوریه، ایتان بتای حفظ ام(یت ملی اود در قبال تهدیادهای باه  متعاقب شتوع بحتان داالی

در ایان راساتا  به اگتا گ اشت. بشار اسددولت  رویکتد حمایت همه گانبه اود را از ،وگود آمده

و  لطه غتب بت ایان م(طقاه اتخااذ نماوداتحادی را با کشورهای روسیه و چین بتای گلوگیتی از س

به این مالحظات، در ارتباب باا مواضاع و  با توگه. تا ت(ظیم کتدد را در این راسسیاست اارگی او

 به چهار مسیله اساسی اشاره نمود: توانیمگایگاه گمهوری اسالمی ایتان در بحتان سوریه 

در سیاساات اااارگی ایااتان در سااطوح تمااایالت  تواناادیماا بشااار اسااد. سااقوب رژیاام 2

اساتائیل، -سمبولیک در روند صلح اعاتابهژمونی در مدیتتانه شتقی و نقش  بسال ایدئولوژیکی،

کتد  تعبیتبیداری اسالمی  به آن را ،در تونا و مصت بهار عتبی در پی وقوعتیثیتگ ار باشد. ایتان 

. باشادبا افازایش قادرت و نفاوذ ایاتان اساالمی م(جات  همتاه این روند در ااورمیانه بودو امیدوار 

م(طقاه  رواباال در نیتتنامتحمالن و در عاین حاال روابال ایتان و سوریه در زمته یکی از صبورتتی

 مدرن قتار دارد.غتب آسیا 

ایتان از اتین سوریه در گهان عتب از محور راهبتدی م(اسبی بتاوردار اسات و آمتیکاا  .3

این پایگاه را از ایتان سلب نماید. از ایان اتیان، همچ(این  ،بشار اسدبا سقوب رژیم  ک(دیمتالش 

با دشاواری  هاآننیز در محاصته قتار گتفته و ارتباب  اهللحزبایتان از قبیل  نیتوهای مسلح اتفدار

روبتو اواهد شد. به این تتتیب ایتان در بتابت این تهاگم نیز موضع دفاعی اتخااذ کاتده و در ایان 

 .داندیم راستاهمراستا م(افع اود را با بلوک شتق 

بت این امت تیکید نمود که ایتان  توانیم ،بلوک شتق نسبت به رویکتد ایتان یب(دصفدر  .2

داد. عالوه بت این حمله به سوریه، باه هتحاال  باور دارد حمله مستقیم آمتیکا به سوریه رخ نخواهد
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بدهد. هماین امات باعا   یاهستهدستتسی به سالح  گهتایتان  بتایتوگیهات بیشتتی را  تواندیم

 وریه پیوند عمیقی بتقتار ک(د.ایتان با بحتان س یاهستهشده است که مسئله 

، به اتحاد و ائتالف با روسیه و چین دارد و در مقابال در میانه م(ازعات، ایتان توگه ااصی .9

و  بشار اسدحمایت از رژیم ه نقش کارا و فعال ایتان در عتصه ب این دو ابت قدرت نیز توگه ااصی

عضاو اندیشاکده  کاا در عاتاق وغتب دارناد. گیماز اف گفاتی سافیت اسابن آمتی با بلوکتقابل 

بیشتت باا  اتحاد به یک تاکتیک دیگت هم متوسل شوند: توان(دیمروسیه و چین ":دیگویمواش(گتن 

 تاًیاااکاهشی که  تواندیمایتان و تحکیم هتچه بیشتت کارزار ضدآمتیکایی ایتان. بتای م ال چین 

 را باه ایاتان علیاه آمتیکا بات یهامیتحت لهیوسنیبددر اتید نفت از ایتان داشته را افزایش دهد و 

در تصمیم اود مب(ی بات نادادن تجهیازات هواپیماایی باه ایاتان  تواندیمچالش بکشاند. روسیه هم 

)گفاتی "را دور بزند و از دام آن بگتیزد هامیتحتو از این راه به ایتان کمک ک(د تا  (ی کتدهبازبی

 فیتضعاواهان  وگهچیهروسیه به "ک(دیمذعان که آریل کوهن ا گونههمان . 2233اردیبهشت  6

سوریه نیست. درواقع، دولت پوتین معتقاد اسات گ(ا   مانیپهم نیتتیاصلقدرت ایتان به ع(وان 

هادف تضاعیف قادرت ایاتان  ، بااگتفته استبت سوریه که کشورهای تتکیه، قطت و عتبستان را در

 22)کاوهن،".تان در م(طقه تضعیف گتددقدرت ای اواهدینمانجام پ یتفته و دولت روسیه هتگز 

  2233 اتداد

 نگاهی به تحوالت حلب و تأثیرات آن در منطقه
 بزرگتاتین اساتان از نظات گمعیات باود.حلب قبل از بحتان، بزرگتتین شهت ساوریه و متکاز 

حااکم  بات آنمتعاددی  یهاتمادنکه  های سوریه استشهت نیتتیمیقد این شهت یکی از همچ(ین

اشاره  تمدن آرامی، آشوری، فارس، هل(ی، رومانی، بیزانسی، اسالمی به توانیم گملهشده است از 

 .کتد

تاا موصال امتاداد پیادا  وبه ع(وان پایتخت دولت حمدانی انتخاب شد  در دوره عباسی حلب

باود و باه ع(اوان ساومین شاهت  نیال(هاتنیبکتد. حلب آاتین حلقه گاده ابتیشم از آسیای میانه تا 

. باا ساقوب امپتاااوری ع ماانی شادیما ااوری ع مانی بعد از استانبول و قااهته نامیادهبزرگ امپت

شمالی حلب گزو ااک تتکیه باقی ماند. )غازی عانتب آص(ا متسین  این شهت همچ(ان  یهابخش
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متکز کشااورزی  نیتتمهمع(وان  و بهبعد از گ(  گهانی اول اهمیت اقتصادی اود را حفظ کتد 

به ع(وان یاک  2367 در سال اشیخیتارت پ(به قتار گتفت و با توگه به سابقه کش اصوصاًسوریه 

 اثت تمدنی در یونسکو به ثبت رسید.

 اهمیت حلب در دوره جنگ
 مسالح معارضاه ساقوب کاتد. یهااگتوهبه دسات  3222اوایل سال بخش شتقی حلب در  -

ن فتاهم کتد. حاکمیت بیش به ع(وان بزرگتتین شهت سوریه، ظتفیت م(اسبی را بتای معارضی حلب

به ع(وان اولین شهت بزرگ نمایشی از توان آنها  3222شهت در دست معارضین در سال  درصد 72از 

 بتای تسخیت شهتهای دیگت بود.

ادلب معارضان مصمم  با سقوب. داشتدولت موقت معارضین را این شهت ظتفیت پایتختی  -

اعالم این شهت به ع(وان پایتخت اود بتدارند. آزادسازی کامل حلب و  در گهتشدند گام مهمی 

همچ(ین تتکیه، غتب و کشورهای عتبی حامی معارضین سقوب حلاب را باه ع(اوان کلیاد ساقوب 

حلاب  .دانسات(دیماعکوسی بتای سقوب رژیم شمارش م آن را دیگت م(اان ازگمله دمشن دانسته و

 .شدیممحسوب بتگه م اکتاتی قوی بتای معارضین در گفتگوها 

 و محالساو  کیاز کیلومتتی   02فاصله ) هیتتکبا توگه به داشتن متز مشتتک با این شهت  -

کتیادور لجساتیک باتای  نیتاتمهمباه از ساویی دیگات ادلاب، رقاه، حماص،  یهااساتانتالقی با 

 شمالی تبدیل گشت. یهاگبههو از حلب به  در حلبمعارضین مسلح 

 یهااگتوهمکان بتای گ ب نیتو باتای  نیتتم(اسبه این استان با توگه به تتاکم گمعیتی ب -

 مسلح تبدیل شد.

معتدل و مورد حمایت تتکیه و غاتب باه آن  اصطالحبهحلب ت(ها شهتی بود که معارضین  -

 سیطته داشت(د.

مختلاف مسالح ازگملاه  یهااانیگتبقیه م(اان از گمله ادلب به صاورت مشاتتک از ساوی 

معارضین بت حلب درواقع توازن قاوا را در  طتهیو س شدندیمت افتاای و تکفیتی مدیتی یهاگتوه

 ابعاد سیاسی و نظامی به نفع معارضان شکل داد.
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 آمار مربوط به حوادث حلب
 هزار نفت 233تعداد ساک(ین شهت قبل از شتوع عملیات:  -

 هزار نفت 222تعداد افتادی که از شهت اار  شدند:  -

 نفت 3222یان تبادل اار  شوند: تعداد افتادی که قتار شد در گت -

 مسلح با سالح سبک 9022تعداد مسلحی(ی که ابن توافن قتار شد از شهت اار  شوند:  -

 هزار نفت 22 هاکشتهتعداد  -

 نفت 2322از فوعه وکفتیا اار  شوند:  بودتعداد مجتوحی(ی که قتار  -

 اشاره کتد: زیتبه عوامل  توانیمعوامل عمده شکست معارضین  نیتتمهماز 

 اوالنی شدن عمت بحتان و استگی مسلحین در محاصته -

 مسلح یهاگتوهبتوز ااتالفات داالی بین  -

 تتکیه ژهیوبهمسلح از اار   یهاانیگتاز  یاعمدهتبعیت بخش  -

 تغییت اولویت میدانی تتکیه -

 باتدر مقطع انتخا ژهیوبهبودن دولت آمتیکا در سوریه  بتنامهیبستدرگمی و  -

وی در پایان دادن به وضعیت حلب قبل از شتوع دور گدید  مانانیپهمعزم دولت سوریه و  -

 م اکتات

 آن. مانانیپهمدست بتتت نظامی سوریه و  -

 مراح( آزادسازی حلب

 ادلب اطت سقوب قطعی حلب به دست معارضین بتای اتاحان نظامی احساس شد. با سقوب 

ادلاب و  یهااساتاندر  نینشعهیشم(اان  ژهیوبهتحت محاصته  یهابخشفشارهای شدید نظامی به 

نبل و الزهتا  مشاوران نظامی ایتان را باتای کاساتن ایان فشاارها تتغیاب باه  ،حلب )فوعه و کفتیا

اتاحی عملیات در شمال حلب نمود که درنهایت به آزادسازی نبل و الزهتا تاا نزدیکای اعازاز در 

 متز تتکیه انجامید.

دین ماه به تدری، از حاکمیت معارضین با کمک نظامیان ائتالف آزاد شد و در حلب ای چ(

شاتوع عملیاات گااده کاساتلو ، اگوسات )آزادساازی گااده ) یگوالژانویه، فوریه، می،  یهاماه
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حلقاه محاصاته ،  و شکساتنعملیات مسلحین بتای بازپا گیتی گ(وب حلاب سپتامبت )کاستلو ، 

پیشاتوی باه سامت شاتق حلاب و نوامبت )ین و تکمیل حلقه محاصته ، مقابله با حمله مسلحاکتبت )

 آزادسازی کامل شتق حلب  این عملیات به اول انجامید.دسامبت )شدن حلقه محاصته ،  تتت( 

 بررسی عملیات ابوعمر سراقب

مسلحین به م(ظور اتو  از محاصته در محلاه هاای شاتقی حلاب و باه دنباال ناکاامی هاای 

اتاحای و  ،"ابو عمات ساتاقب"آکادمی و عملیات ابتاهیم یوسف، عملیات  یهااتیعملحاصله از 

 آغاز کتدند. 33/22/3227در تاریخ 

 اهداف عملیات
  مقاومت و ارتش سوریه با اگتای عملیات نظامی هه س(گین به گبوارد کتدن ضتبه

و  2222ال  س(گین و گستتده و تصتف م(اان مهم و حساس: ضاحیة االسد و مشتوع

 ة الزهتا.گمعی

  از آکادمی تا  یاگستتدهفتاهم کتدن شتایال م(اسب بتای ایجاد تیمین بت روی مسافت

 و در نتیجه شکسته شدن محاصته حلب. نیالدصالح

 .توسعه در عمن با تصتف و یا نفوذ در م(اان مهم مان(د حلب گدید و حمدانیه 

 اهم اقدامات قب( از عملیات
 سلحین فعالیت اود را در دو و متاکز آموزشی م هااردوگاهدو ماه قبل از عملیات،  باًیتقت

 :شااه اصلی آغاز کتد

با تکیه بت  یشک(االوذ و آموزشی نظامی با تیکید بت تاکتیک نف یهادوره -الف  

 .انتحاری

و بتانگیختن احساسات  هایسخ(تانعقیدتی با ارائه دروس دی(ی و  یهادورهاگتای  -ب 

 ع(اصت هجوم. یافهیاا

 م(ظوربه 9و  2ادهای ش(اسایی فانتوم اتی: استفاده از تعداد زیادی پهپااالع یهاتیعالف 

 م(طقه عملیات. یهاتیفعالمتاقبت و رصد دائمی م(طقه و ثبت تمام تغییتات و 
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 م  و ادوات که در مجموع م 222م.م ، ) 233تعداد زیادی انواع قبضه تو  ) یسازآماده.

انی کشور تتکیه ب(ا به دراواست مسلحین بتای این عملیات قبضه با پشتیب 232بیش از 

گتاد، فیل و شام که  یهاموشکااتصاص داده شد. عالوه بت آن تعداد زیادی از انواع 

 دارای قدرت تختیب زیادی هست(د نیز ب(ا به اتح در محورهای عملیاتی توزیع شد.

  تگاه اودرو و نفتبت دس 23ی سازآمادهتن مواد م(فجته بتای  322تیمین بیش از

 انتحاری.

رهبت گبهه فتح الشام و  "ابومحمد الجوالنی"حضور فتماندهان و رهبتان در سطوح باال م ل 

مختلف  یهاگتوهرهبت حتکة احتارالشام در گلسات و دیدارهای فتماندهان و  "ابوعبید المصتی"

 که در عملیات شتکت داشت(د.

 مراح( عملیات
 :دش یب(دمیتقسحله ات در چ(دین متاین عملی

 مرحله اول اشوک بزرگ 

نیتوهای مقاومت و وارد کتدن ضتبه س(گین بت پیکته م(ظور از این متحله ایجاد شوک و 

ارتش سوریه و نهایتاً تصتف م(اان از پیش تعیین شده بود )شکستن اال دفاعی مقاومت و نفوذ به 

 ی و کاراانةبتچوب یهاکارگاهحلب گدید، تصتف م(طقه ب(یامین شامل  یهاسااتمان

و ادامه عملیات به سمت گمعیة  2262سااتمانی  یهامجتمع، م(طقه ضاحیة االسد، یسازکارتن

انتحاری در  2انتحاری ) پوشزرهدستگاه  9. در این متحله دشمن توانست با استفاده از  التواد

اهداف اود را محقن  س(گین و شدید بخشی از یهایتیدرگ  با 2262انتحاری در  2الضاحیه و 

 یهامجتمعتصتف شد اما در محور حلب گدید و  یسازکارتنک(د )ضاحیة االسد و کاراانه 

 با شکست مواگه شد . 2262سااتمانی 

گمعیة الزهتا از محور الفاملی  تکمیل میموریت اود در این متحله به م(ظوربهمسلحین 

ستفاده از انتحاری در تمامی محورهای ا رغمیعلپیشتوی کتدند و  2262س و ب(یامین و هاو

وس تسلال پیدا ک((د و نهایتاً با اپیشتوی فقال توانست(د بتای چ(د ساعت در م(طقه ب(یامین و الفاملی ه
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 شدند. ی(ینشعقبنیتوهای گبهه مقاومت و ارتش مجبور به  2پاتک

 مرحله دوم -

د از یک سو و م(طقه التوا و گمعیه 2222ال ور در م(طقه مشتوع مح ایجاد را(ه از دو 

و دیگتی در التواد و دو مورد  2262انتحاری )یکی در  9حلب گدید از سوی دیگت با استفاده از 

در حلب گدید  این متحله هیچ دستاوردی غیت از تلفات و اسارات س(گین در عِده و عُده بتای 

بتکار عمل را بدست مسلحین در پی نداشت. در این متحله نیتوهای گبهه مقاومت و ارتش سوریه ا

را بدست گتفته و تا  آمدیمبه شمار  2262گتفته و در ارتفاع التام که کلید پیتوزی در م(طقه 

 مدرسه حکمت تسلال و حضور اود را گستتش دادند.

 آبرو  –مرحله سوم احفظ حیثیت  -
مسلحین به ستعت توان  یهاگتوهمتحله قبلی، فتماندهان  3به دنبال شکست عملیات در  

 3دستگاه نفتبت انتحاری را بسی، کتدند تاا از  2رزمی، امکانات و  یهاگتوهاقی مانده اود شامل ب

از آن را باه تصاتف ااود  ییهاابخشمحور شمالی و گ(وبی به سمت حلب گدیاد تاک ک((اد و 

مسلحین را غافلگیت  دستانهشیپاما نیتوهای گبهه مقاومت و ارتش سوریه در یک اقدام ؛ دربیاورند

را بااز پاا گتفت(اد و باه دنباال آن کال ضااحیة االساد را  یسازکارتن(طقه ب(یامین و کاراانه و م

 تصتف و بت آن تسلال پیدا کتدند.

و مشغول کاتدن گبهاه  نیالدصالحمسلحین تالش کتدند با شدت آتش بت م(اان راموسه و 

در این امت نیز موفن  مقاومت و پتاک(ده کتدن آنها فشار بت مسلحین گبهه غتبی را کاهش ده(د که

 نشدند.

 "سراقب عملیات ابوعمر" یزیرطرحنکات ضروری در 

  کوادکوپتتها: ژهیوبهبدون ستنشین  یهاپتندهاستفاده از 

نیتوهای ارتش و گبهه مقاومت، مواضع توپخانه، ضد  یمقتهاش(اسایی متاکز و  -

 قبل و حین عملیات. هازره

 

عمل آف(دی است که با تمام و یا بخشی از نیتوی پداف(د ک((ده علیه نیتوی تک ور باه م(ظاور تاتمیم لجمان پاتک :  -2 

 در پداف(د م(طقه ای و یا به دام اندااتن و انهدام نیتوهای دشمن در محل در پداف(د متحتک انجام می گتدد.
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باال در  دقتبهو رسیدن  هدایت آتش م(ظوربهای بدون ستنشین ده از پتندهاستفا -

 .اصابت اهداف

بدون  یهاپتندهبا توگه به بتتتی هوایی ارتش سوریه و گبتان این ضعف از  -

 بتای مورد هدف قتار دادن اهداف اثتبخش استفاده شد. افکنبمبستنشین 

 هدایت نفتبتهای انتحاری -

و  هاکشته وهای امدادگت گهت تخلیهک به نیتو کم هایزامو  هاکشتهتعین محل  -

 مجتوحین.

و ایجاد تتس و وحشت و  یبتداربهته م(ظوربهثبت و ضبال اتفاقات صح(ه نبتد  -

 اگتای عملیات روانی.

  نسبت به عملیات آکادمی از لحاظ تعداد محورها و  تتبزرگاگتای عملیات در مقیاس

حین نیازم(دی امکاناتی متاحل عملیات و همچ(ین تعدد اهداف موگب شد تا مسل

 به توانیمآنها  از گمله .اود را با پشتیبانی تتکیه و عتبستان سعودی متتفع نمای(د

نیتوی انسانی موردنیاز  نیتیمقبضه انواع تو  و ادوات از تتکیه،  232تحویل گتفتن 

 .اشاره کتدادلب و حماه  یهااستاناود را از 

 بزرگ و  یهاسااتمان(طقه سااته شده  و وگود با توگه به گغتافیای م(طقه عملیات )م

گتاد و فیل در تعداد بسیار  یهاموشکنزدیک بودن درگیتی، انواع تو  و ادوات و 

 قتار گتفت. یبتداربهتهتیتبارهای محمول بتآورد و مورد  یگابهباال و 

 حوالی عصت  ،بت االف آنچه که دشمن به لحاظ زمانی در گ شته به آن تکیه داشت

، در این عملیات کتدیممی قبل از غتوب آفتاب  را بتای ساعت س.روز.ر تعیین )ک

الزامی بتای زمان تعیین شده نداشت. مطابن با شتایال هت متحله از عملیات و نیاز به 

 .شدیماز شکست گبهه مقاومت، عملیات انجام  یبتداربهتههجوم یا 

  در این عملیات بت اساس اهمیت  شتکت ک((ده یهاگتوهتعیین اهداف و میموریت بتای

 :هاگتوهرزمی  یهاوهیشهدف و 

 تواد میموریت گیش الفتح.لا در گمعیه -

 میموریت گتوه تتکستانی. 2262 یهامجتمعدر  -
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 .یاهیتتکضاحیة االسد میموریت گبهة الشام و مسلحین در  -

م و ورالشام، احتارالشاقتاگیکستانی، ص یهاگتوهحلب گدید میموریت در  -

 نورالدین الزنکی.

 شیوه متداول در گیش  این روش :عملیات شکستن اال دفاعی با استفاده از انتحاری

و انجام انتحاری  پوشزرهورود  با و کتده ابتدا نفوذبود مان(د اان اومان. آنها الفتح 

دروهای زرهی به اال وهجوم با انواع ا یهاگتوهحتکت و انتقال  عملیات باع 

 .شدندیماز وضعیت به وگود آمده  یبتداربهتهازی و دفاعی و پاکس

  پیشانی گ(گی  در بعضی از حمله )استفاده از مسلحین سلفی اارگی به ع(وان نوک

رزمی و تجارب گ(گی آنها م ل لواوتتکستانی در اان  یهاییتوانامحورها با تکیه بت 

 اومان.

  لب گدید، گمعیة الزواد و در م(اان ح ژهیوبهپیشتوی و کسب موفقیت هت چ(د محدود

و ایجاد حالت ستدرگمی و آشفتگی در صفوف نیتوهای گبهه  2222ال مشتوع 

ارتش و استفاده از وضعیت پیش آمده بتای نفوذ و تسلال کامل بت  ژهیوبهمقاومت 

 .تدندکه در تصتف ادلب از این شیوه استفاده ک اورهمانکلیه م(اان. 

  مختلف آن:در اشکال  تعاملیغرعایت پداف(د 

تیثیتگ اری بت  م(ظوربهجم گستتده حدر م(اان مختلف در  هاکیالستآتش زدن  -

 دید انواع هواپیماها و بالگتدها.

روز قبل از شتوع  2و نفتبتهای زرهی  هاتانکصحتایی و  یهاتو انتقال شبانه  -

دن از دید در امان مان م(ظوربه عملیات عملیات و توزیع آنها در محورها بتاساس اتح

 نیتوهای گبهه مقاومت.

 هاتونلمسکونی و  یهاسااتمانامپاره در ابقات زیتین  یهاقبضهقتار دادن  -

 و آسیب ندیدن در اثت آتش گبهه مقاومت. هاپتندهبتای در امان ماندن از دید انواع 

و استفاده از پوشش گیاهی م(اان اان  هادراتامپاره زیت  یهاقبضهبتپا کتدن  -

 .هاقبضهلعسل و سوق الجبا بتای پتاک(ده کتدن ا
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و نفتبتها به رن  ااکی و مخفی کتدن آنها در زیتزمین و ابقات  هاتانکاستتار  -

 تا زمانی که بتای میموریت فتااوانده شوند. هاسااتمانزیتین 

احداث ااکتیزها و مواضع با رعایت اصل تیمین و حفاظت از نیتوها در بتابت انواع  -

 گبهه مقاومت. یهاشآت

  گهادی -حماسی یهااطابهو  هایسخ(تاناعتقادی با ایتاد  یهاتیفعالتیکید بت بتگزاری

ان مع(وی در بین در یک فتصت کوتاه قبل از شتوع عملیات و همچ(ین حضور رهبت

 ت به عملیات.نیتوها قبل از عزیم

 مسلحین از تش سوریه،با توگه به گغتافیای م(طقه عملیات )شهتی  و بتتتی هوایی ار 

نیتوها و انتقال مهمات و  ستیع ییگاگابهآنها در . استفاده کتدندتاکتیک گدیدی 

 .استفاده کتدند کلتیموتورستخلیه مجتوحین از 

  ،فتاهم کتدن شتایال استفاده از گاز کلت در هت متحله از عملیات که شکست قطعی باشد

 از آن ضاحیة االسد و حلب گدید همچ(ان که در آاتین روزهای عملیات در م(اان

 استفاده کتدند.

 :مخابتات 

و ااتصاص  هاگانیمخابتاتی دیجیتال بتای تمامی  یهاشبکهبکارگیتی وسیع  -

 شبکه عمومی بتای هماه(گی بین محورهای عملیاتی.

داالی بدون ریپیتت بتای افزایش شعاع ارتباای و دشواری  یهافتکانااستفاده از  -

 ش(ود. در ردگیتی و

انحصاری از اتین ای(تتنت و  اوربهعملیاتی  یهادستورالعملبعضی از ااالعات و  -

 .نشد ردوبدلبا کد و رمز 

گبهه مقاومت به غ(یمت هایی که توسال سیماز کار اندااتن و بستن ستیع کانال بی -

 .شدیمگتفته 

(  گ) یمخابتات یهافتکاناوی بعضی ر تالش بتای ایجاد پارازیت بت -

 الکتتونیک .
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و اهداف با اعداد  هاسااتمانتهیه گداول کد و رمز بتای هت م(طقه و رمزگ اری  -

 بتای هت گتوه.

 های ارتش و گبهه مقاومت.سیمش(ود بی -

   )یارسانهگ: 

و توضیح  یارسانهپوشش  م(ظوربههجوم  یهامیتهمتاهی گزارشگت گ(گی با  -

 های عملیاتی.هوایی و کالک یهاکاعاقدامات و روند عملیات از اتین 

 یهادستگاهو  هارسانهعدم نشت هتگونه هجوم یا تالش و اقدام ناکام از اتین  -

 مخابتاتی.

 گ(  روانی. بتای ایجادویدئویی  یهاپیکل یاحتفهانتخاب  -

م(طقه عملیات به ع(وان م(جی و حامی سک(ه غیتنظامی  ایجاد نمایش تبلیغاتی بتای -

 ش(د.بخ آنان

جم تلفات وارده بت گبهه مقاومت و اگت(اب از بیان تلفات گبهه تمتکز بت بیان ح -

 مسلحین.

و  هاپیکلمضمون که مشاهده  مب(ی بت حتام بودنصدور فتوا از اتف رهبتان  -

 گبهه مقاومت. م(تشت شده از سوی تصاویت

 سراقب عل( ناکامی عملیات ابوعمر
 صح(ه عملیات و وگود چ(د اتاق عملیات موگب  فقدان فتماندهی واحد گهت مدیتیت

عدم همچ(ین مختلف مسلحین شد.  یهاگتوهدر بین آشفتگی و ستدرگمی 

محورهای عملیاتی موگب شد تا فتماندهان میدانی تصمیماتی اار   میانهماه(گی 

از ضاحیة االسد بعد از پیشتوی گبهه مقاومت در  ی(ینشعقباز گمله  مان(داز اتح 

 .اتخاذ نمای(د هماه(گی با فتماندهان عملیات گونهچیهیامین بدون م(طقه ب(

  که در  شکناالتکیه بت شیوه تکتاری استفاده از انتحاری و به دنبال آن نفوذ نیتوهای

دستگاه انتحاری به دلیل عدم غافلگیتی و  22استفاده از  رغمیعلت این عملیا

 حاصل نشد. یتیگچشمه نتای، آمادگی نیتوهای مقاومت بتای مقابله با این شیو
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  ناگزیت بودن به همکاری با مسلحین سوری وابسته به گ(بش نورالدین الزنکی و بعضی

دیگت که به عدم ثبات قدم در میدان و فتار و االی کتدن مواضع مشهور  یهاگتوه

 بودند.

  با وگود دو پاتک موفن و  2222اصتار بت تصتف م(طقه حلب گدید و مشتوع ال

ده از اتف گبهه مقاومت، عامل بخش زیادی از تلفات مسلحین و حساب ش

فتسایشی شدن عملیات بود. این امت بت روحیه و توان رزمی مسلحین تیثیت م(فی 

 گ اشت.

  که به دلیل عدم  2262ضعف در اگتای شیوه متداول انتحاری از گمله در م(طقه

دی از مسلحین به دنبال نفوذ، تعداد زیا یهامیتهماه(گی بین اودروی انتحاری و 

انفجار اودروی انتحاری کشته و زامی شدند. همچ(ین کیفیت پایین در عملکتد 

و بعد  ل اودروی انتحاری وارد میدان شدهنفوذ که در بعضی از م(اان به دنبا یهامیت

 .کتدندیم ی(ینشعقباز مواگه با آرایش تاکتیکی نیتوهای مقاومت ستیعاً اقدام به 

 رغمیعلمقاومت و متدم حاضت در م(طقه   اری روانی بت نیتوهای گبههعدم تیثیتگ 

ارتش سوریه و گبهه  دستانهشیپموفقیت در بعضی از محورها با توگه به اقدام 

 مقاومت در قطع ای(تتنت و ارتبااات.

  که در اوریهبنیتوی انسانی  ژهیوبهسازمان رزم الزم بتای این عملیات بتآورد نادرست

فتااوانی و  رغمیعل) نیتوی انسانی موگه شدند. بودتاحل عملیات با کمم نیآات

 ادلب و حماه  یهااستان از توینانتقال 

 دالی( پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت و ارتش سوریه
  به رزم(دگان اسالم و لطف اداوند ع(ایت 

  یهاپتنده و هادگاهید واسطهبهبتتتی ااالعاتی و پوشش ااالعاتی قبل و حین عملیات 

ارائه تصویتی  م(ظوربهاتاق ااالعات در اال تماس  بتپا کتدنبدون ستنشین و 

 اقدامات مسلحین ی(یبشیپدرست و واقعی از صح(ه نبتد و 
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  مختلف گبهه مقاومت و ارتش به سبب اعتقاد  یهاگتوه میانوگود هماه(گی عالی

فتماندهان میدانی شجاع و  واحد و همچ(ین وگود فتماندهان با تجتبه در سطوح باال و

 توانم(د در ک(تتل و هدایت رزم(دگان

 از  و از به پتواز درآمدن پهپادهای مسلحین ممانعت هواپیماهای ارتش سوریه و روسیه

های فانتوم در حین پتواز از اتف نیتوهای اتفی مورد هدف قتار گتفتن پهپاد

 .نکتددها فتاهم اپهپ تیمیمورصت چ(دانی بتای پتواز و اگتای تمقاومت، ف

  بتای مقابله با انتحاری: م(اسب یزیراتحانجام 

مسلحین و هدف قتار دادن  پیشتوی یمحورهاایی متاکز تجمع و ش(اس -

 هاگ(گ(دهنها به وسیله آ

 م(ظوربهره با توگه به ابیعت م(طقه و بعد آن زضد  یهاسالحتوزیع  -

 انتحاری درویهدف قتار دان او

مکانیکی در مسیت پیشتوی  ضدتانک یهانیم ژهیوبهن د میادین میایجا -

 انتحاری پوشزره

ممانعت از پیشتوی انتحاری از اتین ایجاد  م(ظوربهایجاد موانع  -

 عتیض گلوتت از اطوب پداف(دی یهاکانال

ورود به میدان بعد  تشانیمیمورگتفتن نیتوی احتیاب در عقبه که  در نظت -

که در  چ(انآن مسلحین است. یهامیت لهیوسبهرا(ه  از انفجار انتحاری و ایجاد

 اتفاق افتاد 2262حلب گدید و گمعیه التواد و 

به این تتتیب که بعد از رسیدن انتحاری و قبل از  توهاین م(اسب آموزش -

از  یهاآتشو با اگتای  بودهتاکتیکی  ی(ینشعقبهجوم اقدام به  یهامیتنفوذ 

ا بتای بازگشت نیتوها و احیای دوباره اطوب ر الپیش ثبت شده س(گین شتای

 پداف(دی فتاهم کتد.

  ،در  یتیپ انعطافقدرت آتش باال، تهیه بانک اهداف، دقت باال در اصابت اهداف

 زمان نیتتکوتاهقبضه در  ییگاگابه
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  زی(بیون و –های گبهه مقامت )فاامیون ع(اصت عتب زبان در ک(ار سایت نیتواستفاده از 

 (گی شده بود.هفتای(د همان امت موگب سهولت در ...  که ای

  و همچ(ین اگتای ستیع و  1تاکتیک پداف(دی دفاع در عمن نقصیبانتخاب و اگتای

گ شته با مسلحین در م(اان مختلف،  یهایتیدرگصحیح پاتک که در واقع تجارب 

 گبهه مقاومت را به این نتیجه رسانده بود.

 ب شکاف ها.نیتوی انسانی کافی و پتکتدن اغل 

  ایجاد مواضع مستحکم بعد از عملیات آف(دی و تتمیم اطوب پداف(دی با توگه به

 یگان مه(دسی رزمی. کارآمدی

  ادامه داشت، نیتوهای  23/22/3227تا  33/22/3227که از تاریخ  ییهایتیدرگدر االل

 گبهه مقاومت توانست(د بت م(طقه تل بازو و کتیبه دفاع گوی تسلال یاب(د.
 

 ل تلفات و خسارات وارده به مسلحینجدو
 

 

 سیاسی و نظامی آزادسازی حلب نتایج
چهاار ضان و دولت ساوریه کاه توازن نسبی نظامی بین معار ،آزادسازی حلب ازنظت نظامی -

 .پایدار مانده بود را به نفع دولت سوریه تغییت داد سال

متحمل شدند که بدون شک این وضاعیت  یامالحظهمعارضین از لحاظ سیاسی فشار قابل  -

 در شتایال و وضعیت م اکتاتی معارضین و کشورهای حامی آنها تیثیت م(فی بجای اواهد گ اشت

 

ر آن یگان ها در هت رده ی فتماندهی به م(ظاور نگاه داری دفاع در عمن : یکی از مالحظات رزم پداف(دی بوده و د - 2

عوارض حساس داال م(طقه می بایستی در عمن گستتش یاب(د.با قاتار دادن ع(اصاتی از نیتوهاای ااودی در مواضاع 

گلو یا گلوی مواضع سدک((ده در روی عوارض حساس در عمن م(طقه و قتار دادن گ(  افزارهای پشاتیبانی در عمان 

 د در عمن را میتوان را رعایت نمود.اصول پداف(

نفتبت  تانک هایزام هاکشته

PMP 

تو  

 .مم 32

پتنده بدون  بلدوزر

 ستنشین

اودروی 

 انتحاری

انواع اودروهای 

 تاکتیکی

002 2262 3 27 22 2 20 23 96 
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و دیگات  در حلابمتحمل فشار روانی  ،فشارهای سیاسی و نظامی حملت رضان عالوه بتامع -

 نیز شدند. هاگبهه

ماورد حمایات  یهااگتوهضاعف  آن در نتیجاه و کاتدی یهاانیگتاحتمال تقویت بیشتت  -

 تتکیه

ام(یت تتکیه به دلیل تقویت حضور نظامی ارتش سوریه و تقویت اکتاد مخالف  یتیپ ضتبه

باتای آزادساازی ایان شاهت  یامقدماهمسلح در ادلب  یهاگتوهو تضعیف تتکیه باال اواهد رفت 

 .اواهد شد

اعمال فشار بیشتت به تتکیه در نتیجه افزایش مهاگتت آوارگان و تعمین شکاف بین صفوف  -

و تقویات چتااه اقتصاادی ساوریه باا توگاه باه موقعیات  یتیگشاکلمسلح و همچ(ین  یهاگتوه

 اقتصادی این شهت در م(طقه

 مسلح از تتکیه یهاگتوهبسته شدن راه امداد  -

تتکیه با توگاه ناشی از سقوب حلب در دستور کار  یآثار سلبسیاست مدیتیت  قتار گتفتن -

 .داالی در این کشور یناام(به افزایش اطت کتدی و 

 :حلب نتای، م بتی نصیب گمهوری اسالمی ایتان گتدید یآزادسازدر گتیان 

و  یام(طقاهبه ع(وان یک بازیگت فعاال و تیثیتگا ار در تحاوالت  پترن  شدن نقش ایتان -

 ایجااد قابال اعتمااد و قابال اتکاا و یمانیپهمهمچ(ین مطتح شدن ایتان به ع(وان محوری باثبات و 

 در محور مقاومت. نفااعتمادبهفضای 

 به اعتماد مواضع با ثبات ایتان. فعال روسیه با سوریه در پی یمانیپهم -

به بحتان سوریه و نوع بازیگتی این مجموعه، آن را به ع(اوان یاک باازیگت  اهللحزبورود  -

 قابل اعتماد و دارای مواضعی مبت(ی بت م(طن و استدالل نشان داد. یام(طقه

حتکت پیش دستانه ایتان در مقابله با تتوریسم در سوریه موگب دور شدن اطت تتوریسم  -

 .شدتان از محیال پیتامونی ایتان و داال ای

صح(ه نبتد در سوریه موگب افزایش تجتباه گ(گای در اناواع مختلاف نباتد میادانی باتای  -



 ات های نظامی مسلحین در تصرف شهر استراتژیک حلب، مطالعه موردی عملیات ابوعمر سراقببررسی عملی

147 

ر اار  از متزهاای امکان نبتد د توانست(د نیتوها و فتماندهان نظامی ایتان شد و نیتوی نظامی ایتان

 د.اود را تجتبه ک((

یک ایاتان و بتقاتاری ناوعی استتاتژ مانیپهملب(ان به ع(وان  اهللحزبافزایش تجتبه نظامی  -

 چ(د ملیتی  توسال ایتان تجتبه شد.مقاومت )فتماندهی مشتتک بین نیتوهای محور 

 پیشنهادها

به بترسی و تجزیه و تحلیل بعمل آمده و بتاساس گمله معاتوف )علام گدیاد  با توگه

 :شودیمزیت ارائه  یش(هادهای  پهاستتجتبهدر 

باه ع(اوان حافظاان  هااآنرزمی  یهاوهیش تکفیتی و –سلفی  یهاانیگتش(اسایی  -

 یهااتیاولوم(افع استکبار و صهیونیسم در م(طقه به ع(وان یک ع(اوان درسای در 

 آموزشی گ(جانده شود.

 اطای گ شاته، یهااگ( اایت سوریه و عتاق نشان داد که بتاالف  یهاگ(  -

ایجااد  لا ا ،افتادیمبا گتیان زندگی متدم اتفاق  فیردهمدر دل شهتها و  گ( 

اعتماد و اعتقاد به حن بودن گبهه مقاومت موگاب همگتایای و پشاتیبانی متدمای 

 اواهد شد و این بهتتین فتصت گهت صدور اموا  انقالب اسالمی ایتان است.

باا مقتضایات مکاانی آن )م(ااان ساااته شاده  تجتبیات حاصال از گ(ا  حلاب  -

 کاار گتفتاهباه  شاهتی گ(  نیتوهای مسلح کشورمان، یهاآموزشمتتاکم  در 

 شود.

فتماندهان میدانی گاوان  وگود از گمله عوامل کلیدی در پیتوزی گبهه مقاومت، -

دفااع مقادس اسات کاه تکیاه بات نیتوهاای  سال 6و شجاع بود و این همان تجتبه 

در فتمانادهی نظاامی را اثاتبخش  هاآنو بها دادن به  هاآنگوان و استفاده از نظت 

 .قتار گتدیدلویت وان گوان یک افتمانده تیتتب سااته است.

ت و ستعت و دقت در تحلیال رسیدن به ابتکار عمل بستگی به دستتسی به ااالعا -

استفاده از تک(ولوژی پهپادها که در اوایال گ(ا  ساوریه چ(ادان ماورد آن دارد. 
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توصیه  ل ا در عملیات بزرگی چون حلب نقش کلیدی داشت. ،توگه قتار نگتفت

انااواع تک(ولااوژی را در گتیااان  یتیکارگبااهدانااش  مینظااا فتماناادهان شااودیماا

 نظامی فتا گتفته و به کار گیتند. یهااتیعمل

مختلاف در عملیاات شاهت حلاب از ااتف گبهاه  یهااگتوهبا توگاه باه حضاور  -

ضاتورت  مختلاف ساوری و...  یهاگتوه زی(بیون، فاامیون، ...،ا حزبمقاومت )

در راسااتای  ییهابتنامااه، هاااوهگتهماااه(گی هتچااه بهتاات ایاان  م(ظوربااهدارد 

 مشتتک نظامی صورت گیتد. (اتیتمت مشتتک، یهاآموزش

با توگه به حضور مستشااری ساپاه پاساداران انقاالب اساالمی در ایان وساعت در  -

 زبان عتبی ضتورت دارد. و یادگیتی آموزش سوریه،
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