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اا   2014مراجعة لتطورات العام  ،1لوضع في سوري

س فان لينغ  بيتر فان اوسيتين –إعداد: توما  

قتيل مسجلة بذلك  ألف 76,000 مخلفة وراءها ,2014الرابع في آذار من العام الحرب السورية عامها  دخلت  

  سوريا.في  في عدد القتلى منذ بداية الصراع األعلىالرقم 

 بين من األولالفصيل  باعتباره( (ISISداعش  -اإلسالمية في العراق صعود تنظيم الدولة  2014العام سجل 

% من 30على حوالي  2014عام سيطر التنظيم نهاية ال .2013نهاية العام حتى  النظامالمجموعات التي تقاتل 

وكذلك أعلن في العام  وحلفائه.النظام  بيد سقطت حمص عاصمة "الثوار" 2014وفي العام  سوريا.مساحة 

 .2013نهاية العام في الجيش السوري الحر عن اضمحالل  201

 

اني  األولالنصف  من شهر كانون الث  

فصائل المعارضة السورية ان الغالبية العظمى من  إذ ,نوع آخرمن  اصراع   2014سوريا في العام دخلت     

 بين معظم ال يحظى بأية شعبية ووهو التنظيم الذي نشأ على يد تنظيم القاعدة )داعش تنظيم  بدأت تقاتل

تحالف ) ثوار سورياطرد ثوار جبهة  خالل. (األخرىوذلك لعدوانيته تجاه الفصائل فصائل المعارضة السورية 

البارة ومعرة النعمان وكفرنبل وسقلين وحريم ( تنظيم داعش من في محافظة إدلبتجمع الجيش السوري الحر 

مارع وصوران والدانة. وفي حلب قامت مجموعة تسمى جيش المجاهدين بطرد عناصر داعش من  كفرزيتاو

 وتل رفعت ومدينة حلب. وأتراب

 

وفي هذه , ان عناصر التنظيم تصدوا لهم إالطرد عناصر تنظيم داعش من مدينتي الباب ومنبج  "الثوار"حاول 

, حاولت المعارضة هناك. وفي المقابل عناصروقاموا بطرد جميع سيطر التنظيم على مدينة الرقة  األثناء

 .  الشمالية لمطار حلب الدوليناحية قوات النظام االستفادة من هذا الوضع الجديد وقامت بالتقدم من ال

 

هجوما على مدينة تل  YPG شعب الكردية وفي شمال شرق مدينة حلب شنت مجموعة من وحدات حماية ال

باالستيالء على كثير من  أيضاوقامت  كما حاصرت مدينة تل خميس بالكامل ،ى المدينةبراك وسيطرت عل

 الشام أحراروجبهة النصرة وتنظيم  اإلسالميةمنها تنظيم الدولة  األخرىالخاضعة لقوى المعارضة  األراضي

  .خالل المعارك

                                                           
1
 https://pietervanostaeyen.wordpress.com/2015/01/23/the-situation-in-syria-2014-in-review/ 
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المنطقة التي يسيطر عليها العرب ومنيت بخسائر  هفي هذحدات حماية الشعب مقاومة شرسة واجهت و

اكبر الهزائم وتعتبر هذه الهزيمة من ، 2014شهر كانون الثاني من العام  التراجع في إلىمما اضطرها  فادحة

 .ايومنا هذحتى التي منيت بها هذه الوحدات 

 

 المستشفى الوطني فيها،مدينة جاسم في ريف درعا وسيطروا على فقد تقدم الثوار نحو ، ا في الجنوبأم  

من السيطرة على بعض  "الثوار" وتمكن ،التي تعتبر من آخر المواقع التابعة للنظام في هذه المنطقة

 .قوات النظامقبل التي كانت محاصرة من في منطقة الشيخ مسكين  األراضي

      

 

 

 

اني من اني و النصف الث  من شهر شباطالنصف األول كانون الث

 أنهم إال ،في قتالهم تنظيم داعش في الرقة وشرق حلب "ن الهزائم التي مني بها  الثوارعلى الرغم م 

من طرد عناصر تنظيم الدولة وا وتمكن ،2014في شهر شباط ضد هذا التنظيم استمروا في تصعيد هجومهم 

مدينتي أعزاز وبنش في  قربومن منطقة باب السالم الحدودية غربي حلب  46من اللواء   ISISاإلسالمية

 . ادلب
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محاولة  في الزور لناحية الشمال من المحافظةجميع قواته من محافظة دير  اإلسالميةسحب تنظيم الدولة     

, ومع ذلك فقد تغلب تنظيم داعش على جميع لتجنب النزاع مع القبائل الموالية للمتمردين في المنطقة

 .الكامل للتنظيم في هذه المحافظة التي أعلنتهم والءهاوعات المتمردة في محافظة الحسكة مالمج

 

بلدة الثوار هجوما على قوات النظام محاولين التقدم نحو قرية معان والسيطرة على  وفي شرق حماة شن     

ان قوات  إال، (لقوات النظام في جنوب ادلب األخيرالمعقل مدينة خان شيخون ) عنوذلك لقطع الطريق  مورك

 .موركمدينة  مدينة صوران التي تقع مباشرة جنوبيالنظام تمكنت من طرد الثوار من 

 

ا في جبال القلمون قرب دمشق    على فقد بدأت قوات النظام وبدعم من عناصر حزب الله تكثيف هجماتها أم 

 ا علىا جديد  " هجوم  شن "الثوارالجنوبي من المنطقة الجزء وفي ، التي يسيطر عليها الثوارمدينة يبرود 

 .وا من السيطرة على عدة قرى صغيرةوتمكن القنيطرةجنوبي شرق 
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اني من شهر شباط والنصف األخير من شهر آذار  النصف الث  

 ،عن بلدات أعزاز وتخلى ،نهاية شهر شباط حلبمدينة  سحب تنظيم داعش جميع عناصره المتبقية شرقي  

سحبت انكما  .على هذه البلداتبسرعة قوات الثوار المحلية استولت وقد  ،دارة عزة وعندان ،ماير ،الراعي

من بلدة مركدة  م, وتم طردهخلت عن مواقعها المتبقية في ادلبوتمن محافظة الالذقية  قوات تنظيم داعش

الذين استطاعوا لصالح قوات النظام  األرض" من السيطرة على لم يتمكن "الثوار .في محافظة الحسكة

من وقد تمكنت قوات النظام  .في حلب نجار الصناعيةالشيخ مدينة مشارف  إلىنحو زرزور ووصلوا التقدم 

.يبرود أنحاءجميع  وأحكمتالخلف باتجاه قرية معان في حماه  إلىدفع الثوار   

  

نطقة جعل الثوار يكثفون هجماتهم على قوات النظام في الم إلىالنظام حول يبرود قوات هجوم  أدى 

وسيطروا على وسط المدينة في " نحو مدينة خان شيخون انطلق "الثوار .الصحراوية شرق جبال القلمون

 . على نقاط التفتيش حول المدينة األساسفي مرتكزا كان القتال ما بعد غضون أيام
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اني من آذار والنصف   من نيسان  األولالنصف الث

المشارف على التقدم ب" الثوار, بدأت مجموعات "حلب مدينة يشرق على هجوم قوات النظاما على رد      

, دخل الثوار ى معارة االرتيق ومنطقة الليرمونعل. بعد سيطرتهم الكاملة جنوب غرب مدينة حلب الىوالغربية 

وسيطروا , الثوار منطقة راموش في مدينة حلبعبر  األثناءفي هذه  ,منطقتي الزهراء والوفاء غربي حلب

المناطق التي يسيطر عليها النظام الذي يربط  يالرئيسالسريع  فيها وقطعوا الطريق األراضيعلى بعض 

  . بمطار حلب الدوليفي حلب 

  

الطريق السريع لقوات النظام على تابعة قع تفتيش افقد سيطر الثوار على عدة موادلب محافظة  ا فيأم   

M5  . مهما في " الثوار" تقدما أحزروكذلك قاطعين قواعد النظام حول معرة النعمان من ناحية خان شيخون

تبقية التي تفصل تركيا الم األخيرةاستولوا على مدينة كسب مسيطرين بذلك على الحدود فقد جبال الالذقية 

 . صغير في منطقة البحر المتوسط شاطئالى حاولوا الوصول  أنهم, حتى عن النظام

   

على السجن المركزي في درعا وعلى صوامع احكموا السيطرة ا في الجنوب وبسيط  ا " تقدم  أحرز "الثوار

األردن. المتبقية مع  البرية مع حدودهالجزء الذي يسيطر عليه النظام في المدينة قاطعين  درعا,في الحبوب 

 من الثوار أخرىاستولت قوات و, بين بلدتي تسيل وداعلسيطرتهم الكاملة على الطريق  االثوار أيض  أحكم 

الدبابات التابعة عشرات على  ستولوا, كما االصحراء الشرقية لبلدة الضميرفي على عدة منشآت عسكرية 

طر عليها كبيرة, ففي جبال القلمون سقطت البلدات التي يسيي الثوار بهزائم مع هذا, فقد من   .لقوات النظام

 .الثوار كأحجار الدومينو

  

كما , بيد قوات النظام وعناصر حزب الله يبرود سقطت ,منطقة يبرود للثوار علىبعد السيطرة المحكمة  

ا في محافظة حمص فقد اضطر الثوار أم   .المعرة ومعلوال ورنكوس وتلفيتا ورأسسقطت بلدات أخرى كفليطا 

 .ة لبعض الوقت من قبل قوات النظامالتي كانت محاصرنسحاب من قلعة الحصن التاريخية االمرغمين على 

رقة الدولة اإلسالمية الذين احكموا السيطرة على الطريق المؤدية من ال " األرض لصالح تنظيمخسر "الثوار  

رى صغيرة منها الهجوم نحو نهر الفرات فسيطروا على عدة ق , ثم بدؤواالى منطقة السخنة في الصحراء

 .مركدة ومويلح

الصلح كباجب وتي وسيطروا على قرى صغيرة في مدين تبانيكذلك طرد مقاتلي تنظيم داعش الثوار من   

 . يق بين مدينتي السخنة ودير الزورعلى الطر
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ت عناصر تنظيم   ( التي تسيطر عليها وحدات حماية داعش مواقعها حول منطقة كوباني )عين العربوحد 

لكنها قوبلت بمقاومة قوية من وحدات حماية الشعب  ,( وشنت هجمات جديدة على المنطقةYPGالشعب )

  . بشكل جيد ردالتي كانت مستعدة لل

 

 

 

ار  األولمن نيسان والنصف  األخيرالنصف    من أي

في جميع أنحاء ق النظام عدة انتصارات نوعية مهمة ضد القوات المتمردة في منتصف فصل الربيع حق     

هذه  أن إذ ،حققته قوات النظام في هذا المجالالذي  األكبر. وكانت السيطرة الكاملة على حمص االنجاز البالد

تمكنت قوات النظام من السيطرة الكاملة على الثورة" بمثابة الرمز والملهم للثوار. " المدينة تعتبر منذ بداية

الريف  إلىخط مرور  ةالثوار" بحيث تؤمن للثوار المتبقين في المدين"اتفاق مع  إلىالمدينة بعد توصلها 

 الشمالي.

 إلى أدى ما، عسال الورد منطقة قوات النظام وعناصر حزب اللهادة انهار الثوار في جبال القلمون بعد استع  

وفي . االستسالم آوالصحراء  إلىتراجعهم  أوالحدود  المنطقة عبرفرار العشرات من تشكيالت الثوار في 
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التي يسيطر عليها وى ن نحو مدينةالجنوب تمكنت قوات النظام من شن هجوم من منطقة الشيخ مسكين 

  . حوالي نصف المدينةثوار واستعادت ال

فرضه مقاتلو وتمكنت من فك الحصار الذي  نجار الشيخفقد تقدمت قوات النظام نحو منطقة  ،ا في حلبأم  

 الشاطئ . وفي الالذقية استخدمت القوات النظاميةعام على سجن حلب المركزي منذ أكثر منالمعارضة 

 . محاولة منها استعادة مدينة كسبي كجسر ساحل آذار سيطر عليه الثوار منذيالذي  الصغير

دير الزور مدينة  فقد شن التنظيم هجوما كبيرا في ،اإلسالميةالثوار ضربات موجعة من تنظيم الدولة  تلقى   

ي تعاون غير رسمي مع قوات )فوسيطروا على عدة قرى وحاصروا الثوار في معقلهم في مدينة دير الزور 

 . مدخل المدينة إلىنحو نهر الفرات بعد تقدمهم  (النظام

 ،على تل الجابية بدرعا ويطل على مدينة نوىالذي يقع  61فاستولوا على اللواء  األرضسيطر الثوار على 

. وفي المنطقة الصحراوية قرب مواقع قوات النظام في خان شيخونعلى المزيد من ا أيض  سيطر الثوار و

وفي حماه احكم  ،العسكريةالسمحات  أبوالضمير سيطر الثوار على معمل لالسمنت وعلى قاعدة خان  ةمدين

  للذخيرة.وعلى مستودع الخطاب الثوار سيطرتهم على تل الملح 

 الكردية الشعبشن ثوار الجيش السوري الحر المرابطين في مدينة كوباني وبالتعاون من وحدات حماية  

 . خالله على قرى صغيرة قرب تل ابيضسيطروا من ش هجوما على تنظيم داع
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اني من    أيارشهر النصف الث

وتمكنت من السيطرة على في النصف الثاني من شهر أيار تقدمت قوات النظام نحو سجن حلب المركزي   

جزء من مزيدا من الضغوط على اضعة وو ،على السجن الثواربذلك الحصار الطويل الذي فرضه قاطعة  ،السجن

معسكرات تمكن الثوار من السيطرة على  ،أخرىمن جهة  .يسيطر عليها الثوار في مدينة حلبالتي المنطقة 

خان  وأحكمت بذلك السيطرة على ،تابعة للنظام في منطقة خان شيخونخزانات الوقود وعلى نقطة تفتيش 

 . شيخون والمنطقة المحيطة بها

الطريق الدولي السريع بين حماة وحمص في سيطر الثوار على قرية قنافذ العلوية وحاولوا التقدم نحو     

حاول  -وجود ثوار فيها عدم المفترض لتي من المنطقة ا - في منطقة القلمونو الطريق.محاولة لقطع هذا 

 .حول مدينة الزبداني األراضيوسيطروا على بعض ا بعض الثوار الظهور مجدد  

يرة الواقعة واستولى على بلدة البص   ،المناطق التي يسيطر عليها الثوارواصل تنظيم داعش تقدمه نحو     

وتمكن التنظيم من انشاء  ،شمال حلبواستعاد قرية الراية والمنطقة المحيطة بها  ،على ضفاف نهر الفرات

 . غيرة خاصة به في ريف حمص الشماليمقاطعة ص

 . أدت هذه المواجهاتالمواجهات بين قوات النظام ووحدات حماية الشعب في مدينة الحسكةتصاعدت حدة     

دون أي تغييرات مهمة جديدة هشة توقيع هدنة  إلى اأيض   وأدت ،سقوط عشرات المقاتلين من الطرفين إلى

  .ارض الواقععلى 
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 حزيران شهر النصف األول من 

ا مهمة منهكبرى و, واستولت على مدن العراق إلىزحفت قوات داعش , من شهر حزيران األولالنصف في    

 أفسحما جميع عملياته في سوريا داعش  أوقف تنظيمخالل هذه الفترة . الموصل وتكريت والحويجة وتلعفر

 وسيطروا ،من جديد في مدينة الرقة  موعات الجيش السوري الحر باستئناف عملياتهمبقايا مجأمام المجال 

 .اإلسالميةالواقعة شمال مدينة الرقة عاصمة تنظيم الدولة على قرية الحزيمة 

مما اضطر  ،من شهرين ألكثرسيطرة المتمردين  تحتكانت  أنسيطرت قوات النظام على بلدة كسب بعد    

ف الثوار  .الجبال إلىالثوار للتراجع  في يطر عليها النظام نطقة جسر الشغور التي يسمعلى  هجماتهمكث 

التي تتبع في حرب  واألساليب مستخدمين التكتيكات ط في جبال القلمونبشكل بسيوتقدموا  ،محافظة ادلب

  .القوات النظامية وعناصر حزب اللهمواجهة العصابات من اجل 

 

 

 

اني من شهر حزيران   النصف الث

. اتجهت االنتصارات في العراقالعديد من " داعشالدولة اإلسالمية في العراق والشام " بعد تحقيق تنظيم 

 سوريا.التنظيم مجددا نحو  أنظار

السوريين على بدؤوا بمهاجمة الثوار  ،دود العراقية من الناحية السوريةبعد سيطرة تنظيم داعش على الح 

 .مقاتلي داعش أيديسقوط منطقة البوكمال في  إلى أدىما  خراآلالجانب 
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 ،بين الرقة ودير الزور بأكملهاوسيطروا على ضفة نهر الفرات الشرقية  دخل مقاتلو داعش منطقة موحسن 

حلب محافظة هجوما جديدا على  شنواكما  ،راء الغربية في محافظة دير الزورمنطقة الصحعلى  اأيض  وسيطروا 

 . وا على عدة قرى تحيط بلدة اخترينالتي يسيطر عليها الثوار واستول

بالظهور في قرى سلبا  في الوقت الذي اختفى الثوار بشكل نهائي من شرق حماة بدأ مقاتلو داعش   

 .وعقيربات

ع واستولوا على موق ،ضاعف الثوار هجماتهم على قوات النظام وعناصر حزب الله في منطقة القلمون  

في طرد قوات فشلوا  لكنهم ،نوىدينة م إلىفاتحين بذلك طريق آخرا  ،عسكري في بلدة تل جمعة في درعا

 . النظام مجددا من حلب

الخالفة ومنذ ذلك   ISISداعش"في العراق والشام " اإلسالميةتنظيم الدولة  أعلنمن شهر حزيران  29في   

 . ISاإلسالمية فقطالتاريخ تغير االسم فأصبح تنظيم الدولة 

 

 تموز شهر من  األولالنصف 

سقطت جميع  الزور.ا تاما للثوار في محافظة دير من شهر تموز انهيار   األولشهدت هذه الفترة من النصف    

كامل وبذلك سيطر التنظيم على ، اإلسالميةتنظيم الدولة  أيديفي  األخرى تلوواحدة الالقرى في المحافظة 

  الزور.محافظة دير 

 إلىثم انتقلوا فيما بعد ،مدينة تدمر  يالجبال شمال إلىانتقل الثوار الذين فروا من محافظة دير الزور   

 . سيطر عليها الثوار في درعا وادلبالمناطق التي ي
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وقوبلوا بمقاومة دخلوا مدينة أخترين ف, في التقدم نحو محافظة حلب اإلسالميةاستمر تنظيم الدولة    

 شرسة من الثوار. 

بشكل كامل على مدينة الشيخ نجار بعد معارك قوية مع  توات النظام في مدينة حلب وسيطرتقدمت ق   

 .على المدينةالسيطرة بهدف  شهريننحو استمرت الثوار 

 نحو طريقلكنهم فشلوا في تحقيق المزيد من التقدم  ،شمال شرق حماةسيطر الثوار على قرية السعن   

واستطاع ، لغوطةمدينة ا شرقي إلى اإلسالميةبين الثوار وتنظيم الدولة  النزاعوصل  حماة السريع. –حلب 

 الثوار تدمير الفرع المحلي للمنظمة في مدينة الغوطة.

 

 

اني من شهر تموز   النصف الث

شرق  أنحاءفي جميع عدة هجمات مهمة ضد قوات النظام تنظيم داعش  وفي أواخر شهر تموز شن مقاتل  

 .البالد

نظيم داعش المئات وقد قتل ت ،النفطي شمالي تدمرتنظيم على حقل الشاعر البدأت المعارك مع سيطرة   

 تمكنت قوات النظام من استعادة معظم حقول الغاز في المنطقة.  أيامبعد عدة . من جيش النظام
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وهي  ،غربي مدينة الرقة )في الجيش السوري( 17اجتاح مقاتلي تنظيم داعش مقر الفرقة  أيامبعد بضعة     

في خسائر فادحة  إلحاقمن  أخرىوتمكن التنظيم مرة  ،تابعة لجيش النظامعسكرية مهمة عن قاعدة  عبارة

  . جيش النظامصفوف 

قوات النظام على  واوأجبر ،جنوبي المدينة 121الكتيبة داعش نحو  وتقدم مقاتل ،في محافظة الحسكة  

، من السيطرة على مدينة الحسكة وفي محاولة من القوات النظامية منع تنظيم داعش .الحسكة إلىالتراجع 

في في مقابل السماح لهذه الوحدات التحرك بحرية المساعدة من وحدات حماية الشعب طلبت هذه القوات 

 .سيطرتهم الكاملة على المدينةبواقع جميع المناطق التي يسيطر عليها النظام في المدينة والتسليم 

الذين طردوا مقاتلي داعش ثوار قبيلة شيتات قبل دير الزور من واجه تنظيم داعش انتفاضة في محافظة  

تنظيم من دخول المدينة المقاتلي  حواجز على الطرق لمنع واووضع ،ميادين وأبو كمالمن عدة قرى بين ال

  ا.مجدد  

 إلىووصلوا وتمكنوا من السيطرة على بلدة خطاب  ،محافظة حماة الشمالية علىالثوار هجوما  ن  ش  

 النار من مطار حماة العسكري.  إطالقحتى يتمكنوا من مدينة حماة  إلىبلدتي قمحانة وارزة وصوال مشارف 

والمواقع العسكرية المحيطة بها فاتحين بذلك الطريق سيطر الثوار على قرية الشيخ سعد ، في الجنوب 

    المحاصرة.  نوىالجنوبي الى مدينة 
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 ب آالنصف األول من شهر 

تنظيم داعش حي الغويران  ودخل مقاتل ،من سيطرة وحدات حماية الشعب على مدينة الحسكة أيامبعد عدة 

 ودارت معارك طاحنة بين الطرفين. ،جنوبي الحسكة 

 .عشرات الدبابات التابعة للنظامواستولوا على  ،93في محافظة الرقة اجتاح مقاتلو تنظيم داعش اللواء 

وقضوا على االنتفاضة التي قامت بها  ،دابق في محافظة حلبسيطر مقاتلو داعش على بلدات اخترين و

 الى مقتل المئات من رجال القبائل المحليين.  أدىالقبائل في مدينة دير الزور ما 

كل الثوار من حدود وقاموا بطرد  ،األخرىلمجموعات الثوار إظهار عدائها بدأت جبهة النصرة  ،في محافظة ادلب

  .حارممدينة 

 

 

 

اني من شهر آب   النصف الث

السيطرة على مواقعهم في مدينة  إعادةوتمكنوا من  ،تقدمهم في محافظة حماة الشمالية واصل الثوار   

 حماةمدينة  نحو إلى أبعد من ذلك التقدم أو محردة مدينة السيطرة على لكنهم فشلوا فيحلفايا وقرية أرزة 

 العسكري. مطارها أو
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 الثوار علىما دفع  ،قرب دمشق المليحة من بلدة الثوار المتبقين قوات النظامالقتال طردت من أشهر  بعد 

 .الغوطةشرقي  إلىلتراجع ا

من عاصمة محافظة القنيطرة بعد الجوالن للخروج من ما تبقى  دفع الثوار قوات النظام في مرتفعات  

 . الجوالنالجزء المحتل في مرتفعات السيطرة على الحدود التي تفصل 

لقوات النظام في محافظة  عدة هجمات على قاعدة طبقة الجوية وهي آخر معقلمقاتلو تنظيم داعش  شن   

وقتلوا المئات من جنود النظام  ،وبعد خسائر فادحة تكبدها عناصر داعش سيطروا على قاعدة طبقة .الرقة

 . في محافظة الرقة األسدوبذلك قضوا نهائيا على نظام 

ولم يتمكن أي من  ،في محافظة حلب األماميةتكثفت المواجهات بين الثوار وتنظيم داعش على الجبهة  

 . األرضالطرفين من السيطرة على 

ر مقاتلو داعش في الريف الشمالي لمدينة حمص التراجع من وقد سيطر ، وترك مواقعهم مقاطعتهم قر 

كذلك جرت مواجهات عنيفة بين مقاتلي داعش ووحدات حماية الشعب  بعد.فيما الثوار على هذه المواقع 

 أنهم إالحاول مقاتلو داعش السيطرة على البلدة  ،القريبة من الحدود العراقيةجزعة بلدة في محيط الكردية 

 . طرد عناصر التنظيم من البلدة إلى أدىما  ،جوبهوا بمقاومة شرسة من وحدات حماية الشعب
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 األول من شهر أيلولصف الن

التي سيطر  مناطقع المضادا شمال حماة واستعادت جمي هجوماأوائل شهر أيلول شنت قوات النظام    

 . للهجوم األمامية الخطوط إلىالوراء  إلىدفعت الثوار  أنهاحتى  ،الثوار في غضون أيام عليها

وتحركوا  ،الجنوبي من محافظة القنيطرةلنصف فقد سيطروا على كامل امهما  الثوار تقدماق في الجنوب حق  

مناطق الثوار عن  كيلومتراتوالتي تبعد فقط عدة  ،ماكيردير عدس ودير  إلىالطريق المؤدية  إلىصعودا 

 . سيطر عليها النظامغربي الغوطة التي 

أبناء  من كبير دويتواجد في هذه المدينة عد. قتراب من مدينة سلمية شرقي حماةبدأ مقاتلو داعش اال  

  سوريا.وهم أقلية في  اإلسماعيلية الطائفة

كما طردت  ،ووحدات حماية الشعب الكردية في مدينة الحسكة خسر مقاتلو داعش األرض لصالح النظام  

 . الكردية تنظيم داعش من بلدة جزعةوحدات الحماية 
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اني من شهر أيلول   النصف الث

عليها تسيطر الكردية )عين العرب( التي  على منطقة كوباني اعنيف  ا هجوم   اإلسالميةالدولة  وشن مقاتل  

روا على المئات من القرى وسيط ،خطوط وحدات الحماية الكردية واخترقوا ،وحدات حماية الشعب الكردية

  ن مواقعهاع تخلت فلول الجيش السوري الحر. تجاه تركيا ألكرادجماعية للسكان ا اكبر هجرة إلى أدىما  ،الصغيرة

الذين كانوا محاصرين في المتبقية في محافظة الرقة واتجهت نحو كوباني لمساندة قوات الحماية الكردية 

 تركيا ناحية الشمال. جهة ومن من ثالث جهات  اإلسالميةالمدينة من قبل مقاتلي الدولة 

على بلدة جزعة في محافظة  كما سيطروا، سيطر مقاتلو الدولة اإلسالمية على محافظة الرقة بأكملها  

 .ويران في مدينة الحسكةمن حي الغ اإلسالميةوقامت قوات النظام بطرد مقاتلي الدولة  ،الحسكة

ى سفيات وحندرات شمالي مدينة في حلب تقدمت قوات النظام من السجن المركزي وسيطرت على قر   

بلدة . في الغوطة الشرقية استعادت قوات النظام مدينة حلب للثوار في آخر وقامت بقطع خط إمداد ،حلب

 . احت سيطرة الثوار لمدة عام تقريب  كانت تالتي عدرا 

وسيطروا على قاعدة عسكرية مهمة في تل الحارة الشهير قرب استمر الثوار بالتقدم فقد  في الجنوبأما  

  الحارة.مدينة 
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  األولمن شهر تشرين  األولالنصف 

 ،% من المدينة70وتمكنوا من السيطرة على  ،بالتقدم نحو مدينة كوباني اإلسالميةاستمر مقاتلو الدولة   

وحدات الحماية منعت  أن إال ،شمال غربي مدينة كوبانيا والقوات الحليفة له كرديةوحدات الحماية ال وحاصروا

بعد غربي المدينة من السيطرة الكاملة على المدينة واستعادت السيطرة على تل الشاعر  تنظيم داعش

 . ي تلقته من قوات التحالف الدوليةالقصف الجوي العنيف الذ

 ة" مدينالحرية فجر تجمع ألويةالمنضوية تحت راية " - دخلت فلول الجيش السوري الحر في شرق حلب 

 لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية.  كوباني

مقاومة تذكر من قبل قوات  دون أيمن الحارة في محافظة درعا سيطر ثوار الجيش السوري الحر على مدينة 

 .هجمات القوات النظاميةمن صد أيضا  وتمكنوا, النظام
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اني من شهر تشرين    األولالنصف الث

اندلعت اشتباكات عنيفة بين جبهة ثوار سوريا  ،ا في منطقة جبل الزواية(وتحديد  في محافظة ادلب )  

أجزاء ومن المنطقة طرد عناصر جبهة ثوار سوريا من في  خاللها جبهة النصرة نجحت، ومقاتلي جبهة النصرة

في هذه المنطقة التي القوة المهيمنة  أنهاونصبت جبهة النصرة نفسها على  .محافظة ادلبفي كبيرة 

 يسيطر عليها الثوار. 

بعد محاوالت الثوار  في ريف حماه الشمالي اإلستراتيجيةاستعادت قوات النظام السيطرة على بلدة مورك    

وفي هذه اإلثناء تمكن النظام من صد هجمات الثوار شمالي حلب وسيطر على ، الدفاع عن البلدة لعدة أشهر

 . بمحاصرة مقاتلي داعش في المدينة مهددا، يجة في مدينة دير الزوررة الحومن جزي أساسيجزء 

تكبد النظام خسائر فادحة في صحراء حمص وذلك بعد سيطرة مقاتلي داعش على حقل الشاعر النفطي   

وفي الجنوب سيطر الجيش السوري الحر على عدة . سيطرة على قاعدة طيفور العسكريةوتقدمهم للمجددا 

العاصمة السورية دمشق  قطعت بذلك، ولى طول الطريق المؤدي الى الحدودتابعة للنظام عنقاط تفتيش 

 . األردنالحدود لها مع  أخرعن 
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اني  االول  النصف  من شهر تشرين الث

انجازات  األكرادحقق ، مدينة كوباني إلىكردستان العراق  إقليمبعد وصول قوات البشمركة من حكومة   

ظام . وفي صحراء حمص تمكنت قوات النوفي الريف الغربي للمدينةفي مدينة كوباني  األرضمهمة على 

 . مشارف الحقل إلىمن طرد مقاتلي داعش  أخرىوتمكنت مرة  ،االشاعر النفطي مجدد   حقلمن استعادة 

حاولت قوات النظام دك الثوار في منطقة الشيخ مسكين لكنهم تلقوا هجمات قوية من خارج المنطقة 

 أحياء وطردوا قوات النظام من معظمكسر الثوار الحصار المفروض على المدينة  أياموفي غضون  المحاصرة,

سيطر  وهكذا فقد. نوىسيطروا على جميع القواعد العسكرية بين منطقة الشيخ مسكين و أنهمالمدينة, حتى 

   درعا.على كامل مدينة  الثوار
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اني   النصف األخير من شهر تشرين الث

نوعية في ريف دمشق, فقد استولوا على منطقة بير قصب جنوبي  مفاجأةحقق مقاتلو الدولة اإلسالمية  

وسيطروا على عدة قرى على طول  ،داعش بعض التقدم جنوبي القامشلي كما حقق مقاتلو ،العاصمة دمشق

 .العراقية –الحدود السورية 

 . , وسيطروا على عدد من القرىفيرةنحو قرية الصفي محافظة حلب حاول الثوار التقدم 

 

 

 

 من شهر كانون االول  األولالنصف 

من السيطرة على جميع  أخيراتمكن الثوار  ،بعد سنوات من مهاجمة قواعد النظام حول معرة النعمان    

عن مقتل  أسفرما ، M5القواعد العسكرية وجميع نقاط التفتيش حول المدينة وعلى طول الطريق السريع 

قوات النظام نحو . في هذه األثناء تقدمت االستيالء على الكثير من األسلحةوالعشرات من القوات النظامية 

من الضغوط على الثوار في بذلك مزيدا  اضعةو ،حوسيطرت على معظم مزارع المال، الغرب شمالي حلب

 .المدينة
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الشرقية لمطار الحافة  إلىشن مقاتلو داعش هجوما نوعيا على قوات النظام في مدينة دير الزور ووصلوا    

ادوا السيطرة على واستع، ريف دمشق مضادا على مقاتلي داعش في. شن الثوار هجوما دير الزور العسكري

  . منطقة بير قصاب

 

 

 

  األولمن شهر كانون  األخيرالنصف 

توجهت وحدات الحماية الكردية جنوبا  ،رالحصار المفروض على جبل سنجافي العراق  بعد كسر قوات البشمركة

صد وحدات بالتعاون مع قوات النظام من هذه الالجبل, وتمكنت  إلىالطريق المؤدي شماال الحدود لفتح  إلى

وحاولوا ، بتعزيز مواقعهماستمر مقاتلو داعش  األثناءفي هذه  شمالي تل خميس. هجوم لمقاتلي داعش

 الضغط على الثوار لمبايعة التنظيم.
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ف الثوار هجماتهم في المواقع التي  بعض التقدم إحراز, وتمكنوا من في جبال الالذقيةضد قوات النظام  كث 

 .قرب كسب خسروها

 

 

 

  الثانيمن شهر كانون  األولالنصف 

وشهدت البالد فترة هدوء ، على معظم الجبهات تجميد العمليات العسكرية إلىفصل الشتاء البارد  أدى 

جبهة على نفسها اسم ال أطلقتظهرت في محافظة حلب مجموعة جديدة للثوار  .أيامنسبية خالل عدة 

في  اإلسالميةالجبهة  ،جيش المجاهدين هموالجبهة مجموعة من فصائل المعارضة ، وضمت هذه الشامية

  والتنمية. األصالةجبهة ، زنكيحركة نور الدين  حلب،

محاولين ا على مدينة البريج من السيطرة مجدد  وتمكن  ا،حد ما ان يكون ناجح   إلىحاول االئتالف الجديد 

  . ينةسيطرة النظام حول المد إضعاف
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 2015 في عام توقعة الم التطورات

مقاومة  .ان مدينة كوباني قريب  ممقاتلي داعش بشكل مؤكد هو انسحاب والشيء الوحيد الذي يمكن قوله   

 األرضوحدات الشعب الكردية قوات البشمركة والضربات الجوية لقوات التحالف سوف تجعلهم يخسرون 

وسوف  ,بعد خسارتهم مدينة كوباني ةالسابقمعظم واليتهم  يتم طردهم من سوف .من اآلنا بدء   ألسابيع

 .يكونوا عرضة للضربات الجوية

د تعهدت الواليات كذلك فقمع و ،هذا العامفي محافظة حلب  األرضيخسر التنظيم  أنمن غير المتوقع   

 .ار الجيش السوري الحر هذا الربيعالبدء بتدريب ثو األميركيةالمتحدة 

( تأسيس ائتالف الجبهة الجنوبية السورية الجيش السوري الحر ي)أحد قيادي العكيدي العقيد عبد الجبار ينوي  

 .غرار االئتالف الموجود في الشمالفي الجيش السوري الحر على 

 ،الرقةمحافظة والسيطرة على  يستمر مقاتلو الدولة اإلسالمية في إمساك زمام المبادرة أنمن المرجح 

في الوقت الذي ستتزايد فيه هجمات العصابات من فلول ، القبائللكنهم سيواجهون مقاومة مستمرة من 

   عليهم.الثوار 

http://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.el-balad.com%2F1077313&ei=WnfLVJTmOYjmaLeugPgI&usg=AFQjCNFBUMpQwNMqP2cYL3MleuWO3XG_iQ&bvm=bv.84607526,d.d2s
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وسيكون من المثير لالهتمام  ،عب الكردية وبين القوات النظاميةفي الحسكة برز صراع جديد بين وحدات الش  

مع  أصال  المتحالفة )الواليات المتحدة تدخل  أنومن الممكن  ،يتهاوى شمال شرقي المدينة األسدرؤية نظام 

 . األسدا ثانويا مع الكردية( صراع  وحدات الشعب 

إلى  ( للعودة)المرحب بهم من الواليات المتحدة "جبهة ثوار سوريا" في محافظة ادلب يخطط ثوار  

في المتبقية للنظام  تحمي المناطق سوفالمتمردين من القتال بين  ةوهذه الموجة الجديد ،المحافظة

خاصة مع استمرار  ،بتحقيق مكاسب في محيط مدينة دمشقيستمر النظام  أن اأيض  . ومن المرجح المحافظة

 التابع لجبهة ثوار شرقي الغوطة. األمةوجيش  اإلسالمالقتال بين جيش 

االئتالف الجنوبي للجيش السوري لصالح  ا من األرضتخسر قوات النظام مزيد   أنوفي الجنوب من المرجح 

ا في ظل هذا أيض  . ومن المرجح جدر من بين جميع مجموعات الثواربأنهم األ 2014في العام  الذين اثبتواالحر 

 س منطقة حكم ذاتي خاصة بهم.تأسيمحاولين في سوريا  على النظامينقلب دروز السويداء  أنالسيناريو 

 .)على غرار كردستان سوريا(

والعديد من القوى  لثواراسيحمل نه اف، نجح النظام في محاصرة مدينة حلب وهذا األمر مشكوك بحصوله إذا

  المخطط.ألنهم يرفضون هذا  الدولية من بينها تركيا والسعودية وفرنسا تركة ثقيلة

 صراعوبعد سنتين من ال ،ات النظام السيطرة على مدينة حلبعلى األرض يحاول كال الطرفين الثوار وقو

 ". ر في حلب سيكون المنتصر في الحربالمنتصينطبق عليهم القول الشائع "

 

 

 


