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  :سوريه 

  نبرد حلب از ديدگان ستراتژی از دمشق قابل تفکيک است،

 !ای يگانه ای داردولی معن
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 و نيروئی که بسيج کردند و با وجود تمام اھدافی که مدعی وشن است که با وجود تمام امکاناتاز اين پس، کامال ر

  ...تمام نخواھد شد» محور متجاوزان به سوريه«تسلط بر آن شدند، نبرد حلب به نفع 

ه ما را به چنين نتيجه ای ھدايت کرده است، بايد به ابعاد که به داليل اصلی و سنجه ھائی بپردازيم ک ولی پيش از آن

  !فوق العادۀ خشونت بار تھاجم به اين کشور اشاره کنيم

 مبارز مسلح را از مليت ھای مختلف بسيج ١٢٠٠٠» مرکز فرماندھی مھاجمان«در زمينۀ امکانات، می دانيم که 

  !ای مسلمان از تمام کشورھا شرکت دارندبرخی از آنھا نيز اھل سوريه ھستند، ولی عربھ: کرده است 

مأموريت داده شده است تا ھوش و ذکاوت و مھارت خود را در دو زمينۀ » متخصصان ناتو«و نيز می دانيم که به 

به عنوان مشاور و ناظر مستقيم بر عمليات تروريستی توسط شورشيان  در داخل : کامال مشخص به کار ببندند 

چندان که در فاصلۀ ن» عملياتیاتاق «ساختن تمام طرح ھای تھاجمی در سطح يک مرزھای سوريه، و متمرکز 

دوری از مرز سوريه، در آدانا در ترکيه واقع شده است، و می بايستی جريان رويدادھا را تحت نظارت داشته و در 

  !موعد مناسب، از آن برای توفيق عمليات يا دفع ناکامی ھا استفاده کنند

، آنھا را به سالح ھا و مھمات و تجھيزات خيلی پيشرفته »نيروھای مھاجم«ی تقويت روحيۀ عالوه بر اين، برا

مجھز کرده اند، و به موازات آن تبليغات روانی به ھدف تضعيف روحيۀ مردم سوريه، ارتش و دولت اين کشور به 

  .راه انداختند

که  توفيق آن را  طوریه ده شده بود، بطرح حمله به حلب با دقت تمام توسط مبتکرانش در دو مرحله تدارک دي

در واقع، اميدوار بودند که طی پنج روز حداکثر، با حمله به قلب شھر، در مرحلۀ بعدی ! اجتناب ناپذير می دانستند

برای چنين . می توانند نيروھايشان را در تمام محالت گسترش بدھند و سپس به اماکن رسمی و دولتی حمله کنند

  : مل حساب کرده بودند طرحی، روی چند عا

 مستقر هنزديکی حلب به مرز ترکيه و به ھمين گونه حضور بسيار پر رنگ مبارزان که در نزديکی اردوی حمل .١

ی در سطح سالح و تجھيزات و مبارزان تازه نفس به عھده ئبودند، و لوژيستيک نبرد را برای تأمين نيازمندی ھا

  ...وديتی نداشتنددر اين زمينه ھا نيز ھيچ محد...داشتند

 آمادگی نداشتن ارتش سوريه که در جای ديگری سرگرم بود، به ويژه پيرامون نبرد دمشق، و پيرامون جراحاتی .٢

 روز نيروھای ۵چند در حمص و درعا، و تصور کرده بودند که  در وضعيتی نخواھد بود که بتواند ظرف 

روياروئی کند » ارتش آزاد تروريست اياالت متحده«و با ضروری را برای ضد حمله در دفاع از حلب تدارک ببيند 

مرکز فرماندھی «اين شرطی بود که . که چندين ھزار سرباز مزدور گم گشته و تبھکار را بسيج کرده بود

 سوريه که به دفاع از سرزمين ھای سوريه در مقابل قطعاتبا خودشان بسته بودند و مشاھده کردند که » متھاجمان
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ی اسرائيل اختصاص دارند، با وجود تمام فشار ھای واردآمده به دولت سوريه، مواضع خودشان را تجاوز احتمال

  .ترک نکردند،  و در واقع از افتادن در چنين دامی اجتناب کردند

خواست انتقام و ترس از آيندۀ شورشيان که آنھا را به نبردی برای مرگ و زندگی تشويق می کرد، روحيه ای که  .٣

  ! تمام مبارزان، فرماندھان آنھا و مقامات باز ھم مافوق تر را در محل به ھيجان واداشته بودخيلی زود

ولی بين نبرد دمشق و نبرد حلب تفاوتھائی وجود دارد، و توضيح می دھد که چرا متھاجمان توانستند در حلب از 

  :در واقع در دمشق . چنگ نيروھای دولتی بگريزند، خالف نبرد دمشق

اتخاذ تصميم و ...ای نظامی در محل بودند و توانستند ظرف مدت کوتاھی مشکالت را برطرف سازندنيروھ .١

پاسخ به حمله خيلی سريع انجام گرفت، به شکلی که مبارزان مسلح دچار شوک شدند و روحيۀ شان را از دست 

  .دادند

قصدی بود که به بھای جان چھار عمليات دفاعی در فضائی تحقق يافت که حاکی از نفی روانی و اخالقی سوء .٢

  .نفر از رھبرانی تمام شد که در سلول مديريت بحران سوريه  خدمت می کردند

جغرافيای محالتی که ھدف قرار گرفته بودند به مبارزان اجازه نداد که از شگرد جنگ چريکی در منطقۀ شھری  .٣

. جھی برای شھروندان از نيروھايش استفاده کردبھره ببرند، و به ھمين علت بود که ارتش بی ھيچ خسارت قابل تو

روشن . و ھمين موضوع توضيح می دھد که چرا باندھای مسلح در محالت قديمی و پر جمعيت موضع گرفته اند

اين کار بھترين ستراتژی برای فلج ساختن دولت ...است که آنھا می خواھند از مردم به عنوان سپر بال استفاده کنند

  .ز امکاناتی که در دمشق به کار بسته بود در حلب نيز استفاده کندبود تا نتواند ا

ولی با وجود بسيج قابل توجه متھاجمان، و با وجود تمام درسھائی که از نبرد دمشق آموخته بودند، نتايج به ما نشان 

وضوع مھم را در با اين وجود بايد دو م. می دھد که از اين پس دولت سوريه در نبرد حلب نيز پيشی گرفته است

نخواھد افتاد و » آتش خانمانسوز«در مورد زمان، مطمئنا دولت سوريه در دام . زمان و ھزينه: نظر داشته باشيم 

ارتش سوريه . ستراتژی سريع العمل را به کار نخواھد برد زيرا خسارات جانی و مالی سنگينی در بر خواھد داشت

را در مورد سلول ھای تروريست به کار می برد، » روی تدريجیستراتژی مسدود ساختن و پيش«به طريق اولی 

  .يعنی يکی پس از ديگری، و با احتياط برای جان شھروندانی که به محاصرۀ آتش تروريست ھا درآمده اند

در مورد ھزينۀ نبرد نيز، نه شمار سربازان را بايد نديده بگيريم که ممکن است در چنين نبردی کشته شوند، و نه 

شھروندانی که در چنين خطری قرار دارند، و نه خسارات مالی در چنين فضائی که مطمئنا چرخ اقتصادی را شمار 

  .مختل خواھد ساخت

اين . با اين وجود ھمانگونه که پيش از اين گفتيم، نتايج نبرد حلب از اين پس به نفع دولت سوريه تمام شده است

  : تکيه دارد که مختصرا در زير مورد بررسی قرارمی دھيم داوری بر اساس مشاھدات صحنه و به عناصر خاصی

مؤثر واقع شدن نيروھائی که در حلب نخستين موج حمله را دريافت کردند و سپس، پيش از رسيدن قوای کمکی  .١

  . محله محاصره کردند٢٩برای نبرد نھائی، متھاجمان را در مساحتی به وسعت پنج محله از 

 مناسب برای به کار قطعاتسيج نيرو برای تقويت نيروھای مستقر در حلب توسط توان مقامات سوری در ب .٢

  . دفاعی عليه رگبار ھای مھاجمانقطعاتوبه پشتيبانی » ستراتژی پيشرفت تدريجی«بستن 

شرکت شھروندان، به اشکال متنوع، در عمليات دفاع از شھر، موردی که کامال معرف حملۀ تجاوزکارانه ای  .٣

واکنش مردم ستايش انگيز بود زيرا با وجود تمام تھديدات و جذبه ...و در اينجا...ر آمده بودندھ اشغال شه برایبود ک
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البته، ناگفته نگذاريم که . ھای فريبنده، تروريستھا را از محيط مھمان نوازی که انتظارش را داشتند محروم ساخت

  .دادشان محدود و در عمل نيز نامؤثر بودندگروه ھائی با به اصطالح شورشيان مسلح ھمکاری کردند ولی تع

نبود تعادل بين نيروھای تروريست مھاجم و نيروھای نظامی برای دفاع از شھر، موردی که موجب ترس  .۴

نيروھايشان را پيشبينی کردند که در نبرد نا برابر عليه نيروھای نظامی » قتل عام«رھبران محور تھاجم شد و 

  .ھای دولتی تصميم قاطعانه گرفته اند که مھاجمان را از شھر بيرون برانندقرارگرفته اند، زيرا نيرو

به ھمين نسبت فرماندھان تروريست و خود تروريست . اين است مواردی که تعيين کنندۀ نبرد حلب و نتايج آن است

  .تبديل کنندھا کامال پی برده اند که قادر به اشغال حلب نيستند و نمی توانند آنجا را به پايگاه خودشان 

: مترجم (به ھمين علت رويکرد جديدی را به کار بسته اند تا از فروپاشی خيلی سريع صفوفشان جلوگيری کنند 

در حالی که روشن است که دولت سوريه به اندازۀ کافی قادر است و ). يعنی گروگان گيری مردم به عنوان سپر بال

به کار بستن ستراتژی ...له تنھا بستگی به زمان داردأمس...ه کندا تصفيقاطعانه بر آن است که شھر را از تروريستھ

ی ارتش سوريه است، و احتياط به کار بسته شده توسط مقامات سوری به ئمتفاوت در حلب نشان از خبرگی حرفه 

  .شکلی است که در اجرای کار سرعت به معنای دستپاچگی، و بردباری به معنای سھل انگاری نيست

  

  ٢٠١٢ گست ا٣جھانی سازی مرکز مطالعات 

نرال بريگاد است که ھم اکنون در جدکتر امين حطيط لبنانی، تحليل گر سياسی، متخصص ستراتژی نظامی و (

  )بازنشستگی به سر می برد

  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

  ٢٠١٢ گست ا١٣

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/263 

Syrie : La Bataille d’Alep stratégiquement différente de celle de Damas, 

 mais significativement identique ! 

 

par Docteur Amin Hoteit 

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=32190 

Mondialisation.ca, Le 3 aout 2012 

البناء: مقالۀ اصلی   
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