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 صبر درويش
ة ثحسيس قصم التحليل عضى هيئ

في مسكز  حصاءولا الصياس ي 

ًمقساطية. دزاشات الجمهىزية الد

، دزس في شىزي   وصحفي   المي  عإ

عالم جامعة دمشق، عمل كلية لا 

عالم أثىاء الثىزة في مجال لا 

وشاهم بتأشيض مسكز الصىزية 

عالمي نهاًة عام شسازة آذاز لا 

، والري صدز عىه جسيدة 3122

  
 شسازة آذاز، كما عمل كصحفي 

  
في مدن وبلدات محيط  ميداوي 

ة عام مض ى مً نهاًأدمشق، و 

في الغىطة  3124وحتى نهاًة  3123

الشسقية. له العشسات مً التقازيس 

ة امليداهية الصحفية  الخبًر

والتلفزيىهية امليشىزة في صحف 

وقىىات عسبية عدة، كما شاهم مع 

ة آذاز بإخساج الفيلم ز فسيق شسا

الىثائقي "املشحم" الري عسض على 

قىاة العسبية مطلع هيصان الفائت". 

أثىاء  3122-4-21 اعتقل في

مشازكته في مظاهسة الحميدًة، 

 
 
فسج عىه في نهاًة آذاز مً العام وأ

ذاثه، مقيم في بيروت مىر مطلع 

 العام الجازي 
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 ـــةمقدمــ

شيدت األشير القميمة الماضية، تراجعًا واضحًا عمى صعيد مساحة األرض التي تسيطر عمييا 
قوى المعارضة السورية في محيط العاصمة دمشق، والمالحظة األبرز عمى ىذا الصعيد، تسجيل 

 في المنطقة. ستراتيجيةاإلمن الجبيات  كبيرٍ  عمى عددٍ  قوات األسد لتقدم عسكريّ 

 كثرأالعاصمة دمشق، وذلك بعد  شرقحة قوات األسد من السيطرة عمى جبية الممي بداية، تمكنت
ينة عدرا يومًا من صمود مقاتمي المعارضة، وبعدىا خسرت قوات المعارضة جبية مد 035من 

الدخانية وعين ن انسحبت قوات المعارضة منيا، بحجة دعم جبيات شمال شرق العاصمة، بعد أ
 مة. العاص شرقترما وحي جوبر 

، بل استمرت قوات المعارضة بخسارة الجبيات العسكرية الواحدة ولم يقف األمر عند ىذا الحد  
أثارت العشرات من  تمو األخرى، وكان آخرىا خسارة جبية الدخانية والتي شكمت صدمة

 الناشطين السوريين حول أسباب ىذه الخسارة والعوامل التي تقف خمفيا. وساطأالتساؤلت في 

يثير الدىشة، وذلك رغم القصف  ه األثناء، ماتزال ىناك بعض الجبيات الصامدة وبشكلٍ في ىذ
العاصمة والذي   شرققوات النظام، كجبية حي جوبر  العنيف الذي تتعرض لو من قبل

روسية حديثة، تحدث دمارًا واسعًا، بحسب شيود عيان.  استخدمت فيو قوات األسد مؤخرًا أسمحةً 
ز والشبو يومي، من ركّ مدينة داريا والتي تعاني إضافة إلى القصف المُ باإلضافة إلى صمود 

 ألكثر من عامين. امتد   شديدٍ  حصارٍ 

مشق، يطرح العديد من مجمل ىذه التطورات عمى الصعيد العسكري في محيط العاصمة د
ت : ما ىي العوامل واألسباب التي تقف خمف ىذا التراجع الدراماتيكي لقواىمياأالتساؤلت، 
 وىل ستتمكن حقًا من الحفاظ عمى ما تبقى من جبيات؟ السورية؟ المعارضة
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 (i)العسكرية لجبهات محيط العاصمة دمشق طةير الخأواًل: 

دراماتيكية عمى توزع الجبيات والقوى العسكرية في  ، طرأت تطوراتٌ 2104 -2103خالل عامي 
عارضة بتشكيالتيا المختمفة، من جية، محيط العاصمة، والتي تناوبت في السيطرة عمييا قوى الم

وقوات األسد المدعمة بميمشيات حمفائو كحزب اهلل المبناني، ولواء أبي الفضل العباس العراقي، 
، 2104العسكرية لتوزع الجبيات، مع نياية عام  طةير الخرىا، من جية أخرى. وباتت لوحة وغي

 عمى الشكل التالي:

 ي جنوب العاصمة دمشق:ف العسكرية لتوزع الجبهات طةيرالخ -1

، سيطرت قوات المعارضة السورية عمى العديد من األحياء 2102منتصف عام  نحومنذ 
المنطقة التي تسيطر عمييا مجاميع المعارضة  والبمدات الواقعة جنوب العاصمة دمشق. وتمتد  

ي الحجر من مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بالقرب من منطقة القاعة في حي الميدان، وح
األسود المحاذي لمخيم اليرموك من جية الجنوب، والذي تقطنو غالبية من نازحي الجولن 
والقنيطرة، وحتى حيي القدم والعسالي المحاذيتين لحي الحجر األسود، باإلضافة إلى بمدات يمدا 

زينب  وببيال وبيت سحم وغيرىا العشرات من األحياء والبمدات التي تمتد حتى تخوم منطقة الست
 والتي تسيطر عمييا قوات النظام.

من عامين، تمكنت قوات  كثرألالمعارضة ونظام األسد، استمرت  وبعد معارك ضارية بين قوات
عمى صعيد البنى التحتية ومساكن المدنيين، حتى تجاوزت نسبة  شاملٍ  األسد من إحداث دمارٍ 
 .ةينالسك% من المنازل 61قديرات الــ الدمار بحسب بعض الت

مخيم اليرموك واحدًا من أكبر األحياء وأكثفيا سكانًا، والذي يتواجد فيو أعمى نسبة لالجئين  ويعد  
من قبل قوات  عنيفٍ  ارٍ ، فإن مخيم اليرموك يخضع لحص(1)الفمسطينيين. وبحسب آخر التقارير

لمخيم، يوم، منع وبشكل شبو كامل، دخول المواد الغذائية والطبية إلى سكان ا 511 نحواألسد 
 الشيرين ل يحصل عمى مياه صالحة لمشرب. نحوالتيار الكيربائي، وىو ومنذ كما قطع عنو 

                                                                 
1
في يركس دراساث يركس  ، لسى إحصائياث انثىرة انسىريتحصائياث انشهداء انفهسطيُييٍ في انثىرة انسىريتلائًت إراجع:  -

  http://goo.gl/EEKUwy، انجًهىريت انديًمراطيت

http://goo.gl/EEKUwy
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سقطوا  شييدًا، 055 من فإن أكثرمركز دراسات الجميورية الديمقراطية  حصائياتإوبحسب  
 03 من وأكثر المخيم، عمى القصف جراء متضررة مساجد 9 من وأكثر المخيم، في الجوع بسبب
بينما وصل عدد الذين قتموا  .المخيم في متضررة مشافٍ  3و لألونروا، تابعة تضررةم مدرسة

 لـ الموثقين الفمسطينيين الشيداء عدد وصلو  ،اً شاب 266تحت التعذيب في معتقالت النظام إلى 
 .سورية في األزمة جراء 2531

والتضامن وغيرىا، وتكاد  والقدم والحجر بالنسبة لألحياء األخرى كالعسالي ول يختمف األمر كثيراً 
 الضحايا. عدادوأت متقاربة عمى صعيد حجم الدماء تكون اإلحصائيا

ي ليجمات قوات النظام ، تمكن مقاتمو المعارضة من التصدّ 2103وحتى الربع األول من عام 
الساعية إلى إعادة سيطرتيا عمى المنطقة، والتي تكتسب أىميتيا بحكم كونيا تشكل واجية 

فظات بية من جية، وكونيا تمتد عمى الطريق الدولي الذي يصل دمشق بالمحادمشق الجنو 
 .خرىأالجنوبية من البالد من جية 

، بدأت قوات النظام بإحراز تقدم عمى عدة جبيات، بداية تمكنت من 2103وبعد منتصف عام 
فرض سيطرتيا عمى البمدات الواقعة إلى جانب طريق مطار دمشق الدولي من جية الغرب، 
فسيطرت عمى بمدات الذيابية والبويضة وغيرىا، وبعدىا نجحت بالسيطرة عمى بمدات في عمق 

األسد من فرض ىدن عمى البمدات  المنطقة الجنوبية كبمدة حجيرة وسبينة، بينما تمكنت قواتُ 
، كبمدات يمدا وببيال وأجزاء من حي القدم واألحياء التي لم تتمكن من دخوليا عسكرياً 

 .(2)والعسالي

خارج سيطرة قوات النظام، سوى مخيم اليرموك، وأجزاء من  يبقَ جنوبية، لم ومن مجمل المنطقة ال
حّيي القدم والعسالي، وحّي الحجر األسود، وبيت سحم، وحي التضامن..، وتخضع ىذه األحياء 
جبارىا  بمجمميا إلى حصار شديد، يسعى من خاللو نظام األسد إلى إخضاع ىذه المناطق وا 

 وقيع ىدنة معو.عمى ت

                                                                 
2
 انًسهحت انفصائم وجدتها انعاصًت ونًاذا في انهدٌ األسد سهطت اختارث حىل سياست انهدٌ في يحيظ ديشك، راجع نهباحث  نًاذا -

 .2104 -8-27يُاسبت؟، يركس انجًهىريت انديًىلراطيت نهدراساث، 
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 التطورات عمى الجبهة الشرقية خرآ -2

العاصمة دمشق، وحتى طريق مطار  شرقالجبية الشرقية، من تخوم مدينة عدرا شمال  تمتد  
العشرات من المدن والبمدات، كمدينة دوما وحرستا  دمشق الدولي جنوب شرق العاصمة، وتضم  

ر بطنا وعين ترما وحران العواميد ودير وعربين وزممكا، والعشرات من البمدات الصغيرة ككف
 سممان وغيرىا العديد.

ولى المجموعات العسكرية في الغوطة الشرقية، وتمكنت خالل ، تشكمت أ2102مع بداية عام 
مدن الغوطة، ومعقل ألقوى تشكيالت المعارضة  كبرألعام من السيطرة عمى مدينة دوما ىذا ا

 العسكرية.

 جزاءً قوات المعارضة، فشممت أالرقعة التي تسيطر عمييا  ، توسعت2102وبعد منتصف عام 
 2102من مدينة حرستا، وعربين، وزممكا بعد المجزرة التي تعرضت ليا البمدة منتصف عام 

 والتي راح ضحيتيا العشرات من المدنيين.

 ، كانت أغمب مدن وبمدات الغوطة الشرقية من مدينة عدرا شماًل وحتى بمدة2102مع نياية عام 
 العتيبة المتاخمة لمطار دمشق الدولي جنوبًا، جميعيا تحت قبضة قوات المعارضة.

 سالماإل، كجيش طالقاإلشكيالت العسكرية المعارضة عمى وفي الغوطة الشرقية، ستنشأ أقوى الت
بقيادة زىران عموش ومقره في مدينة دوما، وألوية الحبيب المصطفى وفيمق الرحمن وجيش األمة، 

 شرات من المجاميع العسكرية عالية التدريب والتذخير. وغيرىا الع

الذي أصبح جيش – سالماإلت قوات المعارضة وبقيادة لواء ، نجح2103في آذار من عام 
وألوية الحبيب المصطفى، وغيرىا من التشكيالت المعارضة، من التقدم باتجاه  -سالم فيما بعداإل

وأحكمت سيطرتيا عمى أجزاء من المتحمق  حي جوبر المالصق لمدينة دمشق من جية الشرق،
الجنوبي الذي يخترق عمق الغوطة الشرقية، وشكل ىذا التقدم لممعارضة في أثنائو أخطر اختراق 

 ليا بالقتراب من عمق العاصمة دمشق.

من اليزائم العسكرية،  ةٍ ملسمسستتعرض قوات المعارضة  -لممفارقةويا –إل انو ومنذ ذلك التاريخ 
 خطر من نوعيا.ستعد األ
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ففي آذار من ذاك العام، ستخسر قوات المعارضة سيطرتيا عمى بمدة العتيبة جنوب الغوطة 
الشرقية وبوابتيا عمى العالم الخارجي، كما ستفشل في السيطرة عمى إدارة المركبات الواقعة في 

ن كما ستخسر المعارضة سيطرتيا عمى أغمب المد مق الغوطة بالقرب من مدينة حرستا،ع
 والبمدات المحيطة بمطار دمشق الدولي، كحران العواميد ودير سممان والقيسا.. وغيرىا.

وحتى اليوم في  2103وستتوالى خسارات قوات المعارضة عمى طول الفترة الممتدة من آذار 
 .2104نياية عام 

ا جنوب الغوطة الشرقية، كمإذ ستخسر قوات المعارضة مؤخرًا سيطرتيا عمى بمدة المميحة 
المحافظة عمى جبية الدخانية المتاخمة لمدينة جرمانا وحي الدويمعة، والتي تقدمت  فيستفشل 

باتجاىيا بعد خسارة جبية المميحة، كما ستضطر إلى النسحاب من مدينة عدرا شمال الغوطة 
 حي جوبر والدخانية وعين ترما.  جبياتبحجة دعم 

عمى صعيد جبيات  اً خطير  تآكالً العامين،  نحو استمر   ضارٍ  النيائية لصراعٍ  وستكون المحصمة
الغوطة الشرقية، والتي سجمت فييا جبية حي جوبر استثناء في صمودىا األسطوري في وجو 

عظيم في الحي، مستخدمة أكثر األسمحة  ت إلى دمارٍ اليجمات الشرسة لقوات األسد، والتي أدّ 
 فتكًا في العالم.

ما تحت ضغط قوات األسد، ول شيء يؤكد مستقبل الصراع حي جوبر وعين تر  جبيتاتنوء اليوم 
عمى ىاتين الجبيتين، إل أن سقوطيما بيد قوات األسد، يعني أن ىذه األخيرة نجحت في إحكام 
سيطرتيا عمى طول المتحمق الجنوبي، والذي يعني تأمينيا لمجبيات القريبة من تخوم دمشق 

 المدينة.

 جبهة القممون واالنهيار السريع -3

متد الجبية الشمالية من العاصمة دمشق عمى طرفي الطريق الدولي الذي يربط دمشق بالمنطقة ت
الطريق الدولي وتسمى بالقممون  غربن المدن والبمدات التي تتوزع العشرات م الوسطى، وتضمّ 

ل الورد وغيرىا، وبمدات الغربي، وتضم العديد من البمدات كيبرود، وقارة، ورنكوس، وفميطة، وعسا
الطريق الدولي وتسمى بالقممون الشرقي، وتضم بمدات الضمير والتيفور وحفير والنبك  شرقوقرى 
 وغيرىا.
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عديد من ىذه ، تمكنت قوى المعارضة من السيطرة عمى ال2102ومنذ الربع األول من عام 
الحدود  بمحاذاةيبرود ورنكوس وعسال الورد سيطرتيا عمى مدينة  ىمياأالبمدات، والتي كان 

 لمبنانية غربًا، ومدينة النبك والضمير شرقًا.ا

امتدادًا  في محافظة حمص والتي تعد   (3)وبعد سقوط بمدة القصير 2103ومنذ حزيران عام 
الحدودية التي تفصل سوريا عن لبنان، باشرت قوات األسد وبمساندة ميمشيا حزب اهلل  ةملمسمس

 قممون.مكثفة عمى مدن وبمدات ال ىجماتٍ  المبناني، بشن  

، ستتمكن 2104وحتى منتصف عام  2103وخالل ىذه المعارك التي امتدت من نياية عام 
قوات األسد من استعادة سيطرتيا بداية عمى بمدة قارة وبعدىا مدينة النبك، لتباشر بعدىا بضرب 

 حصار عمى مدينة يبرود تحضيرًا لقتحاميا.

 نفسيا، حيث قاّرة تمو األخرى، بداية مع بمدة ولتتياوى بعدىا باقي مدن وبمدات القممون الواحدة
 السيطرة من إذ تمكنت ،2103 الثاني تشرين 04 في القممون جبال معركة قوات األسد بدأت
 من فيما دعي في أثنائو بالمرحمة األولى والنبك، عطية دير بمدتي عمى سيطرت وبعدىا عمييا
الماضي  شباط شير منتصف في" انيةالث المرحمة" معارك استؤنفت ثم ومن القممون، معركة

 شرقيبرود، كمزارع ريما  لمدينة المتاخمة المزارع  عمى قوات النظام سيطرت حيث (،2104)
عمييا، لتنتيي العمميات  المشرفة التالل من عددٍ  لىإ ضافةإ يبرود ومزارع الجراجير وغيرىا،

 .  (4)2104العسكرية بسقوط مدينة يبرود، منتصف آذار 

ليا،  ستراتيجيينإلقممون، خسرت أىم منفذين قوى المعارضة السورية لمواقعيا في سمسمة ابخسارة 
دى إلى خسارتيا لطرق تيريب السالح عمى الحدود المبنانية، وىو ما أ األول وىو المنفذ المطل  

الطريق الدولي والذي يعد البوابة الوحيدة عمى  شرقلمواد الطبية، والمنفذ اآلخر والذخيرة وا
دى بطبيعة الحال إلى إحكام الحصار عمى الغوطة الشرقية من جية الشمال، وىو ما أ الغوطة

 الشرقية وعزليا عن محيطيا الخارجي.

                                                                 
3
 .0 صفحت - 4719 انعدد، 2103-6-6، جريدة انًستمبم، «هللا حسب»و.. انمصير سمىط: 2103 حسيراٌ 5راجع:  -

4
 .2104 آذار 06، جريدة انُهار انهبُاَيت، يبرود؟ سمىط يعُي ياذا، يُتش عهي -
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ض عن كل ىذه التطورات الدراماتيكية عمى الصعيد العسكري، تمكن قوات النظام من إحكام تمخّ 
الممتد من دمشق وحتى مدن سيطرتو عمى مدخل مدينة دمشق الشمالي أوًل، وتأمين الطريق 

الحدود السورية المبنانية وقطع  مينوتأ، ًا بمحافظتي حمص وحماه ثانياً الساحل السوري مرور 
طرق اإلمدادات لممعارضة ثالثًا، وىو النجاح األبرز لقوات النظام في الفترة الممتدة بين منتصف 

 .2104وحتى منتصف عام  2103عام 

 مشقالجبهة الغربية من العاصمة د -4

نية غربًا وحتى تخوم دمشق، وتضم تمتد الجبية الغربية من العاصمة دمشق من الحدود المبنا
، وىي جبية مدينة الزبداني بالقرب من الحدود ستراتيجياإلالجبيات وأىميا بالمعنى  عنفأ

المبنانية، وجبية مدينة داريا المالصقة لعمق مدينة دمشق، ومدينة المعضمية وغيرىا من 
 البمدات.

من أولى المدن التي سيطرت عمييا قوى  كانت مدينة الزبداني واحدةً  2102في بداية عام 
معارضة عمى وادي بردى وصوًل إلى بمدة عين المعارضة، واستتبعيا بعد ذلك امتداد سيطرة ال

الفيجة، وبخالف العديد من الجبيات القريبة منيا، كجبية يبرود عمى سبيل المثال، تمكنت مدينة 
الزبداني من الصمود أمام ىجمات قوات النظام العنيفة، والتي أدت إلى تدمير المدينة بالكامل، 

عمى أجزاء واسعة من المدينة، أفضت، وبحسب  وفرضت عمى قوى المعارضة القبول بعقد ىدنة
أحد الناشطين من مدينة الزبداني، إلى إحكام قوات األسد لسيطرتيا عمى طرق اإلمداد التي 
تصل الزبداني باألراضي المبنانية، بينما الشتباكات بين الطرفين ما تزال تجري حتى اليوم نياية 

2104. 

ل تبعد سوى بضعة كيمو مترات عن العاصمة دمشق، فقد بالنسبة لمدينة معضمية الشام، والتي 
صمدت المدينة ألشير طويمة في وجو الحصار الخانق الذي فرضتو قوات األسد عمى المدينة، 
مما دفعيا لحقًا إلى قبول عقد ىدنة مع النظام فرضت خروج مقاتمي المعارضة من المدينة 

 مقابل فك الحصار عنيا.
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 ىمأسة بعمق العاصمة، قدمت واحدة من يا حتى تالقي بساتين كفر سو داريا التي تمتد بساتين
د من المجازر التجارب حول قدرة الثوار عمى الدفاع عن مدينتيم. إذ تعرضت مدينة داريا لمعدي

 ن تتمكن قوات المعارضة من فرض سيطرتيا عمى المدينة.قبل أ

ب حصار عمى المدينة، لى ضر بعد دخول قوات المعارضة مدينة داريا، عمدت قوات النظام إ
العامين عمى المعارك الدائرة  نحو مضي ة الثقيمة، وىو ما أدى وبعداألسمح نواعأوقصفيا بكل 

جزاء واسعة من المدينة، والكتفاء بالتحصن ات المعارضة عن أبين الطرفين، إلى تراجع قو 
 ببعض البساتين المحيطة بالمدينة.

 ف الخسارات العسكرية لممعارضة السوريةثانيًا: أهم العوامل التي تقف خم

 ، انتصاراتٍ 2103وحتى الربع األول من عام  2102حققت قوى المعارضة السورية بين عامي 
ًا من التفاؤل لدى الناشطين السوريين ميمة في محيط العاصمة دمشق، أشاعت جوّ  ةً عسكريّ 

مكانية تقدم قوى المعارضة باتجاه عم ق العاصمة والستيالء عمييا باقتراب "ساعة الحسم"، وا 
سقاط نظام األسد، و  ، ذىبت باتجاه ن التطورات الالحقةليذه الحرب المدمرة؛ إل أ وضع حد  وا 

قوى المعارضة بالتراجع  2103ليذه التوقعات، وبدأت ومنذ ربيع  معاكٌس  نوإمختمف، إن لم نقل 
لتي تقع خمف هذه االنسحابات ما األسباب اوالنسحاب من الجبيات، والسؤال الذي يبرز ىنا: 

 وهذا التراجع الخطير لقوى المعارضة السورية؟

 عوامل عسكرية -1
ل يمكن بحال من األحوال، مقارنة قوات نظام األسد العسكرية بقوات المعارضة، ل عمى صعيد 

 الكم ول عمى صعيد الكيف.

ي طرأت عمى بنيتيا وعمى الرغم من أن مجاميع المعارضة العسكرية، ورغم كل التطورات الت
مقاتمة من الثوار والتي تفتقد  الييكمية والتنظيمية، لم تكن في أحسن األحوال، أكثر من مجموعاتٍ 

إلى التنظيم والخبرة من جية، والعتاد النوعي والذخيرة من جية أخرى، إل أنيا خاضت حربيا 
 مقابل جيش. ضد قوات األسد وكأنيا جيشٌ 
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حرب العصابات،  ىميةأبعد خسارتيا لمعديد من مواقعيا، مؤخرًا، و  لم تدرك قوات المعارضة إل
نما أ -أي حرب العصابات-ىي التي تفترضو  ن الثوار ل يسيطرون عمى األرض بداية، وا 

يضربون وييربون، ويشتتون قوات الخصم، ويرىقونيا، وىو فعميًا ما باشرت بتنفيذه قوات 
 سيطرة قوات النظام عميو.  المعارضة في منطقة القممون وتحديدًا بعد 

ت متأخرة، أن ذلك لم ىم أخطاء قوى المعارضة، "تحرير المدن" والسيطرة عمييا، وأدرككان من أ
، فكانت كمفة ىذه الحروب عالية جدًا وآثارىا السمبية ل تعد من قبل النظام السوريّ  فخ  يكن سوى 

لشاسعة فيي من شبو المستحيل عمى ول تحصى، بينما القدرة عمى الحفاظ عمى ىذه المساحات ا
 قوات المعارضة العسكرية التي كانت ومنذ تشكميا تفتقد لمقومات العمل العسكري.

موحدة، قادرة عمى أن توحد جيود  إيجاد قيادةٍ  تمفة في، فشمت قوى المعارضة المخخرىأمن جية 
 .ستراتيجيةاإل، وترسم سياساتيا ت العسكريةالتشكيال

عات عالن عن العديد من التجمّ اإل تمّ  2104وحتى نياية  2103عام  ايةورغم أنو وبين ني
سالم أو تجمع جيش األمة، إلى توحيد الصفوف، كتجمع جيش اإل العسكرية الجديدة، والساعية

وجميعيا عمى وجو التقريب، كانت تجمعات ذات طابع  نوأ، إل سالميةاإلحتى الجبية  أو
 من كونيا تعبر عن ضرورة تفرضيا شروط الصراع.، تستيدف الممولين أكثر إعالمي  

عن  عالناإلالمعارضة جبية المميحة، وبعد  بعد اإلعالن عن تجمع جيش اإلسالم، خسرت
تأسيس القيادة العامة في الغوطة الشرقية، تم خسارة جبيتي الدخانية وعدرا البمد، وكان ذلك دلياًل 

يجاد قيادة  واضحًا عمى عدم جدية قادة التشكيالت العسكرية المعارضة في توحيد جيودىم وا 
 موحدة لجميع القوى العسكرية.

ىميتو، غابت وبشكل في أ حاسمٌ  وبغياب القيادة العسكرية الموحدة لمجاميع المعارضة، وىو أمرٌ 
 عسكرية واضحة المعالم. شبو كامل، أية خطةٍ 

أو خطة عسكرية  رٍ صوّ قوى المعارضة لم يكن ليا أي ت نإومن خالل المالحظة، يمكن القول 
نياء سيطرة  واضحة لكيفية مواجية قوات النظام، ول حتى كيفية الدخول إلى العاصمة دمشق وا 

 نظام األسد.
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وترتب عميو  في أغمب الجبيات التي اختارت قوات المعارضة فتحيا، أتى ذلك بشكل ارتجالي  
مة دمشق، حيث لم يكن من العاص شرقدث مؤخرًا عمى جبية الدخانية كمفة باىظة؛ ىذا ما ح
اختارت قوى المعارضة التقدم عمى ىذه الجبية، والتي لم تصمد ألكثر من  المفيوم في أي سياقٍ 

، 2103شير. واألمر نفسو ينطبق عمى دخول قوات المعارضة إلى حي جوبر منذ آذار عام 
نية لممعارضة، وعجزىا عن التقدم خطوة بعده، مع العمم أن حي جوبر كان في قبضة القوى المد

ومؤسسات تابعة ليا. كذلك األمر بالنسبة  والتي كانت تسيطر عمى الحي عبر مجمس محميّ 
لجبية مخيم اليرموك، وأيضًا جبية مدينة عدرا والتي أيضًا لم تتمكن قوى المعارضة من الصمود 

 فييا.

معارضة دتيا قوى ال، وقفت مجموعة عوامل خمف الخسارات التي تكبّ عسكري   عمى صعيدٍ 
السورية، في مقدمتيا كان أوًل، ضعف الييكمية التنظيمية ليذه المجاميع وما رافقو من ضعف 
عمى مستوى العتاد والسالح النوعي، وثانيًا، غياب أي قيادة موحدة ليذه التشكيالت العسكرية، 

ًا، غياب كان حاسمًا بشكل دائم عمى مستوى األداء العسكري ليذه التشكيالت، وثالث وىو عاملٌ 
 غيرالرتجال والمعارك  وحمولعمى صعيد المواجية مع قوات النظام،  ستراتيجيةإ أي خططٍ 

 .عنيا عوضاً  محسوبةال

 عوامل سياسية -2
في خيارات  -في كثير من األحيان مقرراً -الممولون دورًا ميمًا  أدىالثورة،  تسميحمنذ بداية  

 لوقت انتقمت صراعات الجيات الممولة إلىالكثير من التشكيالت العسكرية المعارضة، ومع ا
ىذه الصراعات بين الممولين دورًا حاسمًا في منع توحد  وأدتداخل صفوف المعارضة ذاتيا، 

 صفوفيا. قوى المعارضة ورص  

قتيا قوى المعارضة عمى ، وفي ذروة النتصارات الميدانية التي كانت حق2102وفي نياية عام 
من قبل الممولين بتجفيف منابع التمويل بالنسبة لمعديد من  اً قرار وكأن ىناك  بدااألرض، 

، ستبدأ أغمب التشكيالت 2103المجاميع العسكرية، وىذا ما حدث فعميًا، إذ ومنذ بداية عام 
–التمويل، وفي الوقت الذي كانت قوى المعارضة تتقدم باتجاه دمشق  العسكرية تعاني من شح  

عمى الصعيد اإلقميمي بوقف ىذا التقدم، وربما  خذ قرارٌ وكأنو ات  لممراقبين  بدا -2102حتى أواخر 
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يأتي وقف التمويل في ىذا السياق بالتحديد، سياق عدم رغبة الجيات الممولة بدخول قوات 
 المعارضة إلى عمق العاصمة دمشق.

 بقيادة زىران سالماإل، تقف السعودية خمف تمويل جيش مع العمم أنو، وبحسب معظم التكينات
تحدة. عموش، ويحصل لواء تحرير الشام بقيادة النقيب فراس البيطار عمى تمويل من الوليات الم

 ان من أقوى التشكيالت في محيط دمشق، فقد سجل ليماعد  يُ  ذينمالوبالنسبة ليذين التشكيمين 
ىم المعارك في محيط دمشق، وسيطرتيما عمى أىم القطع العسكرية التابعة لقوات خوضيما أل

ألسد؛ كمطار مرج السمطان وكتيبة الرادار في الغوطة الشرقية وغيرىا العشرات من المواقع. ا
( لم 2104، بعد ىذا التاريخ وحتى المحظة الراىنة )نياية 2102وكل ىذا كان حتى نياية عام 

م سالم. وكأننا ىنا إزاء قرارات تيمة قام فييا لواء تحرير الشام، أو حتى جيش اإليسمع بعممية م
 ، حول وقف العمميات العسكرية، ووقف التقدم باتجاه عمق العاصمة دمشق.حرفي   تطبيقيا بشكلٍ 

 االختراقات األمنية -3
 ولسّيماضة، تمكنت قوات النظام السوري، من تحقيق اختراقات واسعة في صفوف قوات المعار 

 نظامٌ  يوجد لفي جنوب العاصمة دمشق: " عالمياإلية منيا، وبحسب "براء" الناشط العسكر 
 بمدات في حدث كما والعمالء، الخونة كشف عمى تساعدىم الحر الجيش كتائب لدى أمني  

 قوات قامت والحسينية.. حيث والبيدلية الذيابيةو  والبويضة وحجيرة سبينة مثل دمشق جنوب
 بإغرائيم وقامت الحر الجيش عناصر من كانوا ليا عمالء عبر الثوار صفوف باختراق سداأل
 والطعام". المالب

(، قام المدعو "بيان المزعل" قائد كتائب جند اهلل من لواء 2104وفعاًل في بداية العام الجاري )
إلحدى مجموعات المعارضة إلى  ل من قائدٍ ، بالتنسيق مع قوات النظام وتحوّ (5)الحجر األسود

ية بمدة حجيرة لقوات السبينة، جنوب دمشق، وىو المتيم بتسميم جب منطقة اقتحام لعمميات قائد
، فقد تكررت ىذه الختراقات في أكثر من مكان، (6)فردية ىذه الحادثة حالةً  األسد. ول تعد  

 لتفضي في كثير من األحيان إلى تمكن قوات األسد من السيطرة عمى العديد من الجبيات.

                                                                 
5
 .2104-5-6نكتروَي بتاريخ: اإل NOWيىلع  ًهع، األسد حضٍ في يُجددا  " انحر" لادة يٍ ثالثتراجع: يحًد اإلياو،  -

6
، يىلع ديشك جُىب وبهداث انسبيُت سمىط وراء أيُي واختراق وسرلاث خياَت: انًتاريس خهف ييداَي تحميكراجع: أسايت براء،  -

 . 2103/00/24نكتروَي، "كهُا شركاء" اإل
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ــة  خالصـ

ية عالية عمى صعيد ، دينام2104وحتى نياية عام  2103الممتدة بين آذار  ةمالمرحشيدت 
واحد، وفي كل  سعي التشكيالت العسكرية السورية إلعادة ىيكمة قواىا، وتوحيدىا في جسمٍ 

جديدة، تسمح لقوى  ستراتيجياتإيكمة ىذه، تذىب في اتجاه اختيار وكأن إعادة الي بداالحالت، 
إلى إيقاف  يفضِ د قوات األسد. إل أن ذلك لم المعارضة بتحقيق تحسن عمى شروط القتال ض

تدىور األوضاع وتقدم قوات األسد عمى المستوى العسكري، بل عمى العكس، سجمت ىذه 
ة لقوات المعارضة عمى عدة جبيات المرحمة تسارعًا في تقدم قوات األسد، وخسارات متتالي

 .ستراتيجيةإ

ن ل أمًا في تراجع قوى المعارضة، إفيو العوامل العسكرية دورًا حاس أدتالذي  وفي الوقت
نيا شكمت في رأينا أعاله أ وىي صراعاتٌ -الصراعات البينية، بين تشكيالت المعارضة المختمفة 

كان  -كثير من الحالت امتدادًا لمصراعات الدائرة بين الجيات اإلقميمية الممولة ليذه التشكيالت
كثير  ىذه الصراعات وفي نإقوى المعارضة بشكل عام، حتى  داءأير األثر عمى ضعف لو كب

أثرىا السمبي عمى جبيات القتال  تاركةً مكشوفة فيما بينيا،  واجياتٍ من الحالت تحولت إلى م
 ضد قوات األسد.

الستحواذ عمى "الغنائم" وفرض السمطة عمى المدن والبمدات المختمفة، دورًا ميمًا في  أدىبينما 
ة، والتي أدت إلى تصفية بين العديد من التشكيالت العسكرية المعارض ضاريةٍ  نشوب معاركَ 

العديد من القيادات العسكرية الميمة، كما حدث في مدينة دوما وما شيدتو في شيري أيمول 
 وأكتوبر من العام الجاري، من تصفيات لكبار قادة جيش األمة المعارض.

األحوال، وقفت ىذه العوامل مجتمعة خمف الضعف الذي رافق عمل تشكيالت  وفي كلّ 
وفيما بعد انسحاباتيا عن العديد من  دائياأليا كبير األثر في تراجع  وكان كرية،المعارضة العس

 الجبيات.
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 توزع األطراف في دمشق طةير خممحق: 

 

 

                                                                 

(i) تبرز يُاطك سيطرة كم يٍ جيش األسد ولىي انًعارضت طتيرخ 
 

 


