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 مركز عمران للدراسات االستراتيجية

 

 لترشيد السيامؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسوريا 
ً
، ترقى لتكون مرجعا

ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
سات واملنطقة دولة

 ولرسم االستراتيجيات.

 لصّناع القرار في سوريا واملنطقة في  4102تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 ورافدا

ً
 أساسا

ً
كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

مة التي تساند املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
ّ
ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

 وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة األولويات.

ن من وضع الخطط التي يتعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات مّم 
ّ
حّقق ا يمك

 تنفيذها تلك االحتياجات.

 

http://www.omrandirasat.org/
mailto:info@OmranDirasat.org
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 "عباسال الفضل أبو"و" هللا أسد" اولواء السورية املدعومة بميليشيا حزب هللا اللبناني النظامية القوات استعادت

  021 العاصمة بعد شرقي جنوب املليحة بلدة على السيطرة وغيرها، العراقيين
ً
تقدم عسكري  أول  في املعارك، من يوما

 ال أرى مصطلح املعارضة معّبر  املعارضة لسيطرة بأكملها الخاضعة الشرقية الغوطة جبهة على استراتيجي
ً
 ]شخصيا

ً
.  ا

 . عامين من أكثر منذ املشكلة أن مصطلح "املقاومة" مستهلك.  وأحب عبارات قريبة من قوى التحرير...[

 

 املليحةقراءة املشهد العسكري في 

التساؤل حول كيفية سقوط دفاعات املعارضة املسلحة في املليحة إلى ضرورة تفكيك املشهد العسكري بكل حيثياته يحيلنا 

 ل
ً
لطبيعة العسكرية التي هي أساس الصراع ل يصبح أكثر التصاقا

 القائم.

 

 ثالثة محاور حيوية له بنسبة كبيرة أال وهيل النظام تأمين بعدف

، وضمن حمص-دمشق، يروتب-دمشق ،درعا-دمشق اتوسترادات:

 بعاد دمشق عن الصراعات العسكريةإاستراتيجيته التي تهدف إلى 

 على الطوق املحيط بدمشق
ً
وربطها مع الخط  والسيطرة جغرافيا

 الحيوي الواصل مع الساحل السوري،

 

بادل لوقف كانت في حالة اتفاق مت )التيبدأ النظام وقبل خمسة أشهر باستراتيجية تطبيق حصار خانق على بلدة املليحة  

 حدودها غير املحصنة مومحاصرة مقاتلي املعارضة  والنظام(إطالق النار بين أهالي البلدة 
ً
ضعيفة  جيوبخالل ن مستغال

إرهاق هذه الجبهة واستنزافها بمعارك ومواجهات يومية كون فصائل املعارضة املسلحة محّصنة على  حدودها وعملعلى 

 على دمشق ويسعى النظام 
ً
 مباشرا

ً
 أمنيا

ً
 كلم من النواحي 41بإطار  لتأمينهابها بشكل واف. كما تشكل جبهة املليحة قلقا

ا اإلطار سيتوقف تهديد دمشق وبالتالي إجهاض من الناحية العسكرية البحتة إن تمكن النظام من تأمين هذف، كافة

 استراتيجية املعارضة في معركة دمشق. 

 

ى هذا الحصار في إحكام السيطرة على الطوق املحيط باملليحة وفق ما يلي:
ّ
  وتجل

االلتقاء و املليحة وتأمين مساحات واسعة من األراض ي الزراعية على مسافة أربعة كيلومترات. -قطع طريق زبدين .0

ر حلقة تطويق املليحة مع القوات األخرى على املحو  إلقفالمع القوات املتواجدة في املحور الشمالي لبلدة جسرين 

 
ً
رة على حيث تصبح السيط نقاط تمركز املعارضةاملزارع من تمشيط ل الشمالي في جسرين كنقطة تالق وثانيا

 داخل البلدة 
ً
  "أمرا

ً
 ".سهال

ط اإلمداد خ وبذلك تم قطعتجاه بلدة جسرين ومحاولة التقّدم بال بين جسرين واملليحة الطريق الرئيس ي الواص .4

 طقتين.، وتقليص التالقي بين املنفي املليحة من األسلحة والذخيرة واملؤن من الغوطة الشرقية للمعارضةاألكبر 

املليحة إحدى نواحي محافظة ريف دمشق بلغ 

 5112نسمة لعام  6,6,65تعداد سكان الناحية 

 لقربها من دمشق 
ً
تحظى بأهمية استراتيجية نظرا

 إلى محاذاتها أكثر مواقع 6بمسافة )
ً
( كم إضافة

النظام أهمية كإدارة الدفاع الجوي ومنطقة جرمانا 

 إحدى أهم معاقل النظام
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من  لغرضين: ضرب املدينةالتقدم من الناحية الغربية وعلى الطريق الواصل إلى وسط املدينة والتمركز فيه  .2

 تخفيف من فعالية قناصة املعارضة.الأقرب نقطة و 

 

وفي سبيل فك الحصار الذي فرضه النظام على  املعارضة املسلحة ةومن جه

املليحة  شكلت غرفة عمليات مشتركة تضم القوى التالية: جيش اإلسالم 

واالتحاد اإلسالمي ألجناد الشام وجبهة النصرة وألوية الحبيب املصطفى 

لى فصائل أخرى عاملة إوفصيل من أحرار الشام باإلضافة وفيلق الرحمان 

ت الخطة على إحداث ثغرات في خطوط الحصار  بالغوطة الشرقية، ونصّ 

ة إعادة خلط األوراق في معركتكون بمثابة نقط إمداد وتقوية، بما يمكنها من 

تحوي متفجرات تابعة لفيلق الرحمن  يقودها عنصر من جبهة النصرة ) تونس ي الجنسية  (BMB)  رسال عربةإ، فتم املليحة

وسحبت الجرحى ومدت  (BMB)دخال عربة إ( وأحدث ثغرة مهمة في الجبهة الخلفية لقوات النظام وثم تم لم يستشهد

 بشكل مبالغ به لدرجة إاملحاصرين ببعض األطعمة واألدوية وتم تصدير هذا االختراق 
ً
هذا  نه زرع في األذهان أنأعالميا

 نظام هذه الثغرة ولم تفلح باقي املحاوالت. الحصار قاب قوسين أو أدنى من االنتهاء لكن سرعان ما سد ال

 

القوات النظامية وحلفاءها  ألنالعمق املطلوب، إال أّن ذاك التقدم لم يحّقق 

 تفافلباال قومتصّد الهجوم، من ثّم تعود و تالخلفية ل اجبهتهلى تمتين إ واسارع

كتلة من األبنية في بلدة  00سيطر على أكثر من تمن الجهة الشمالية الغربية ل

 على املسلحين وأّمن للجيش 
ً
زبدين من ناحية املليحة، األمر الذي فرض طوقا

 على طرق إمدادات املسلحين فقطعها ب
ً
القنص والقصف، ما السوري إشرافا

 على مجاميع النصرة املتقدمة بالهجوم السابق
ً
 مطبقا

ً
 .فرض حصارا

 

مدادات تزايدت نداءات استغاثة ساعة وعدم القدرة على توفير اإل  28ومع تكثيف الغارات الجوية والقصف الجوي في آخر 

ار وانسحاب جبهة النصرة وألوية الحبيب إال أن شدة الحص ذخائراملطالبة بال وجهها املقاتلون املحاصرون في املليحة

 عبر معار إلى اتخاذ قرار ببدء سحب جميع العناصر. وبالفعل تم إاملصطفى اضطر غرفة العمليات 
ً
ك حداث ثغرات يوميا

 تم سحب املقاتلين والتمترس في معمل املطاط ومعمل تاميكو وهي نقاط مشتركة بين جيش اإلسالم واألجناد.حيث 

 

 نتائج ما حصل 

 من هذه املعركة النتائج التالية:
ً
 ويسجل عسكريا

  إن انسحاب املعارضة "التكتيكي" هو نتيجة الواقع امليداني وتفوق قوات النظام على املعارضة في هذه البلدة

 ويعد ضمن استراتيجية الكر والفر التي يتسم بها الصراع السوري.

 691سقوط  طيران،غارة  66,تم إحصاء 

 و
ً
 وآالف القذائف  15صاروخا

ً
 متفجرا

ً
برميال

من أحياء  % 61أدت إلى تدمير أكثر من 

 املليحة 

آلية  91خسر النظام خالل الحصار حوالي 

ومجنزرة تجريف وتم إسقاط مروحية 

، باإلضافة إلى عشرات من 52ميغ  يوطائرت

 عربات وناقالت جند
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  م الشمالي على القسالسيطرة حكامه إلى اآلن اعتبار بلدة املليحة بشكل كامل تحت سيطرة النظام لعدم إال يمكن

 لى استمرار الضغط واملعارك الدائرة هناك. إالشرقي األمر الذي يمهد 

  تعتبر  
ً
 في ماليةلشا إدارة الدفاع الجوي املتاخمة للمليحة وتأمين املنطقة تأمين لجهة للنظام هذه املعركة مكسبا

التي يتواجد فيها إدارة  توما وباب القصاع أحياء وأهمها الهاون، بقذائف القصف من السورية العاصمة

 عها.و املخابرات الجوية وبعض فر 

  قد تتيح سياسات إعادة التموضع العسكري لقوى املعارضة وإعادة االنتشار الفرصة للمجموعات الكامنة

 الفراغ. هذا ءلتنظيم الدولة اإلسالمية ملل

 

 عدة نقاط:
ً
 كما يسجل سياسيا

 واملقاتلة في جبهة املليحة، واملتعلقة بتهم التخاذل والتقاعس  ةالبينية بين فصائل املعارض الخالفات نإ

َس مدلوالت تفيد إوالسياسات الخاصة بكل فصيل أو التفرد 
َ
 بتقدم فصيل بعينه وتجاهل البقية، َعك

ً
عالميا

 
ً
 ساهم مع املعطيات العسكرية امليدانية مسببا

ً
 نفسيا

ً
بعدم االتساق الحرفي بين هذه الفصائل ووفرت مناخا

  للتراجع واالنحسار. 

  سالمية وعدم ترتيب اإلرباك الذي اعترى بوصلة املعارضة جراء القتال ضد النظام وضد تنظيم الدولة اإل

 األهداف السياسية انعكس على امليدان. 

  جها من خراإهي فرصة للنظام لتحييد دمشق عن الصراع السوري وتصدير هذا االنتصار لحاضنتها الشعبية و

 ةناحي من كما الشمالي الريف ناحية منعبء الضغط النفس ي والعسكري لقوى املعارضة حيث أضحت آمنة 

 .التفاهم من بنوع الساعة حتى خاص وضع لهاالتي  الزبدانيحتى و  قلمون،ال أي الغربي الريف

 سببب ر و شه منذ املجمدة السالم، مفاوضات تحريك إلعادة الدولي للمجتمع محتشمة محاوالت مع ذلك يتزامن

 .السياس ي الحل مع التعاطي في جديته وعدم النظام مناورات

 

 دوماثم الخطوة التالية: جوبر 

 الرتباط 
ً
املليحة مع بلدات دير العصافير وزبدين وحتيتة نظرا

على و الجرش وجسرين بشكل سلس دون حدود واضحة أو بارزة 

 ةجنوب إلى الشمال حتى سقبا وحموريخط سير واحد يمتد من ال

نا فإن التفكير العسكري يقود .ومسرابا في منطقة دوما بريف دمشق

لعملية الهجومية في الى اتجاه واحد أال وهو استمرار النظام إ

لتحصين املناطق املسيطر عليها والستغالل حالة االنسحاب 

وارتدادتها النفسية على قوى املعارضة لذا يبدو أن املناطق التي قد 

 تستهدف من قبل النظام هي:
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 بوابة دمشق الفعلية على تخوم منطقة العباسيين وال وهي :جوبر .0
ً
 تي تشهد حاليا

ً
  تصعيدا

ً
. بالتزامن بوق غير مس عسكريا

 اآلن املتوقع كما أنه من بأن يستعيد النظام منطقة عين ترما املحاذية لحدود عاصمته من جهة الشمال.مع توقعات 

وجسرين  نابط كفر مثل الشرقية الغوطة تابلد على الخناق تضييق يتم أن املليحة على السوري النظام سيطرة بعد

 وزبدين.

ثناء سيحاول النظام عبر جماعاته الوسيطة : وفي هذه األدوما .4

برام اتفاقيات هدنة في منطقة حرستا بأي وسيلة لتكون جبهات إ

لظرف األمني والعسكري ل خادمةدوما )حرستا ومخيم الوافدين( 

لقوات النظام في معركته القادمة ضد مدينة دوما حيث تشير 

 لقواتل القادمة الوجهة أن إلى سوريا في العسكرية الخارطة

 ةشيعي ومليشيات الوطني الدفاع قوات من املدعومة النظامية

سوريا  في دمشق ريف محافظة مدن أهم دوما مدينة ستكون 

عبرها يأتي  التيواملفتوحة على الصحراء وعلى األردن،  للمعارضة املسلحةمركز القيادة والتجمع الكبير والتي تعتبر 

 يصعب معه الحصار.إباإلضافة  مداد من سالح ومال ورجال،اإل 
ً
 عسكريا

ً
يدرك  لى كون هذه الصحراء تفرض واقعا

 ن تنجحل "املصالحات" نالنظام صعوبة معركة دوما إال أنها دخلت ضمن األولويات االستراتيجية حيث يعتقد النظام أ

 أفي 
ً
ية ألى دوما قبل لذلك يجب العمل ع ي منطقة من الريف الدمشقي مع بقاء الوضع في دوما على ما هو عليه حاليا

 .أخرى منطقة 

 على املعارضة: وجبلذا يت

 للنظام والتي تتمثل وتنحصر ضمن توجهين: دراسة كافة الخيارات املتاحة 
ً
 عسكريا

الضربات املتالحقة واستغالل تراجع دفاعات املعارضة وسياسات إعادة التموضع وتنطلق من جبهة جوبر وعين ترما 

 حتى الشتاء وذلك وزبدين وهكذا، والتوجه اآل وااللتقاء مع محور جسرين 
ً
خر يتعلق بأن التقدم سيستغرق وقتا

 على النظام وبالتالي تنحصر خيارات النظام في تمتين جبهة املليحة واالكتفاء 
ً
 صعبا

ً
 عسكريا

ً
سيفرض واقعا

 بالسيطرة على جوبر كتكتيك عسكري مهم.  

  ات والعمل على إيجاد صيغة اتفاق تمنع ظهور هذه الخالف ات القتاليةوالعمل على تمتين جبهاتها الداخلية قبل الجبه

  على الساحة اإلعالمية.

  ها املعارضة في حدود املليحة واستنزاف قواه قدر املستطاع. مع فياملحافظة قدر اإلمكان على النقاط التي تتمترس

 على منط .تساعدها على الصمودالتي العسكرية  ستلزماتتزويد جبهة جوبر بكافة امل
ً
قة مع ضرورة التركيز حاليا

 .البساتين التي ستحاول قوات النظام التسلل منها

 

 

حلب وطريق –ق الدولي دمشقيتقع دوما على الطر 

حمص والساحل السوري تشكل طريق اإلمداد -دمشق

 املعقل 
ً
 وجنوبا

ً
العسكري بين مدن دمشق وريفها شماال

األكبر للمعارضة العسكرية في دمشق وريفها وتضم أكبر 

 الشرقية الغوطةغرفة عمليات إلدارة املعارك في 


