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 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

 
ً
، ترقى لمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسوريا واملنطقة دولة

ً
 وإنسانا

ً
تكون ومجتمعا

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

 لصّناع القرار في  3102تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 ورافدا

ً
 أساسا

ً
كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

مة التسوريا واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ُينتج املركز ال
ّ
ي تساند دراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

ن من وضع
ّ
 تعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات مّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 3105 فبراير /شباط 01تاريخ اإلصدار 

 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية  ©جميع الحقوق محفوظة 

http://www.omrandirasat.org/
mailto:info@OmranDirasat.org
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 ملخص

 

ن وميلشيا أبو الفضل العباس مقوات النظام " بين بلدة جوبرمنذ نحو عام ونصف تدور اشتباكات عنيفة على أطراف "

، الماإلسالمية ممثلة بجيش اإلسالجبهة اإلسالمي ألجناد الشام،  االتحاد)بـ ة املسلحة املتمثلة واملعارضطرف العاصمة 

 ،فيلق الرحمن، جند العاصمة، وألوية الحبيب املصطفى

جوبر الغوطة الشرقية ويرابط على أطراف ( جيش األمة

وقد تركزت االشتباكات ضمن كل من ألوية أسود الغوطة. 

عدة نقاط أبرزها املنطقة الشرقية للحي من طرف 

ي الت "ثكنة كمال مشارقة"، ومحيط "املتحلق الجنوبي"

 لرئيس يا السوق -األصمعي" املناشر والخامسية واالتصاالت، فيما بات شارع"تسيطر عليها قوات النظام وعلى جبهات 

  .مهجورةاملعلمين "برج القناصين" مناطق "القريبة من برج  األروقة، باإلضافة إلى "بجوبر

  حماوالت ايئسة لقوات النظام
 كونها  جوبرجبهة تحقيق اختراق في  ت املساندة لهيلشيااملو قوات النظام تحاول ما تزال 

ً
  مركزا

ً
ملعارضة لقوى ا متقدما

وإبعادها عن التكتيكات  تأمين العاصمة "دمشق" استكمالذلك ضمن سياق نهج النظام في و تقهقر، لل ولدفعها

 وذلك من خالل ما يلي: ،لقوى املعارضة واالستراتيجيات العسكرية

  اف تقدم القوات البرية بالتزامن مع استمرار عمليات االستنز ل املعيقةانتهاج أسلوب القضم التدريجي وتدمير األبنية

 فتح بهدف YR77"(1)" الروسية لأللغام كاسحة منظومة من عربات من أجل ذلك ست حيث استخدم النظامالنارية. 

  النظام قوات مكن ما وهو .املعارضة فيها تتمركز التي األبنية وهدم دباباته، أمام الطريق
ً
  التقدم منأحيانا

ً
 جزئيا

 من املدى ةقصير  أرض-أرض صواريخ بعدة الحي استهداف بعد املعارضة لسيطرة الخاضعة األبنية بعض في والتمركز

  وذلك الهائلة، التدميرية القدرات ذات" وبرق  الفيل" طرازي 
ً
 .الحي القتحام تمهيدا

                                                        
 إلى صاروخال مدى ويصل اإلطالق، منصة على صواريخ ثالثة تحوي  صاروخي، مقذوف بواسطة مدفوعة شحنة على ويعتمد عالية، تدميرية بقدرة يتمتعوهو سالح روس ي  (1)

  11 حتى يمتد وطول  أمتار، 6 بعرض منطقة ُيسوي  أن ويمكن متر، 511 نحو
ً
 .باألرض مترا

 من فقط م 088 تتجاوز  ال مسافة على بلدة جوبر قعت

وتكمن  دمشق، العاصمة في قلب العباسيين ساحة

 الشرقية-الجنوبية البوابة انهأفي  االستراتيجية اأهميته

 الشرقية الغوطة نحو الرئيس واملدخل للعاصمة،

 سمحجوبر دون  بلدةعلى أطراف دمشق في  الثورةبين قوات النظام الحاكم وقوات تزال املعارك قائمة  ال 

 
 
 على الألي من طرفي الصراع، وحينما ال تحق

ً
ف املهاجم طر ق املعارك الهدف السياس ي املناط بها تمس ي عبئا

  ثمقاومة الخصم، وحي يةاستمرار سبب الذي يخسر ب
 
دة راقوة ال  خصمه يراهن على بات النظام يدرك أن

استراتيجية كسر هذه الرادة بتكتيكات تتراوح ما بين البادة  حاول تجريبستمرارية كأساٍس للصمود واال 

 .ينجح النظام بتحقيقه إلى غاية اآلنوهو ما لم  ،وعرض املصالحة
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  تجميع التدعيم اللوجستي الدائم من خالل

التعزيزات العسكرية )آليات ومدرعات وحشود 

مقاتلين( في أقرب نقطة لجوبر من دمشق )ملعب 

 
ً
 ،لتقدم مفاجئ لقوات املعارضةالعباسيين( تحسبا

 ولتأمين االمداد للمقاتلين على خط الجبهة.

  تطبيق سياسة األرض املحروقة لرفع كلف خسائر

 عبر الغارات الجوية والبراميل املتفجرة، املدنيين

زم بشكل الحي بقصف النظام طائرات تقومحيث  ،وتأليبهم ضد املعارضة املسلحة لدفعها إليقاف القتال
ّ
 شراتبع رك

 .(2) مرات عدة" الكلور  غاز" الكيماوية بمركباتها السامة الغازات واستخدام املظلية، الصواريخ

 لكا زمتي من عمق الغوطة الشرقية عبر منطقامدادهم قدرة مقاتلو املعارضة في جوبر من خالل قطع طرق ف اضعإ

صمة الذي يفصل العا املتحلق الجنوبي على أطراف)الواقعة طيبة و )وهي نقطة وصل بين جوبر والغوطة الشرقية( 

 عن جوبر(.

ج لها يرو  سياسية ضغط وسائل العسكريةالعملية ترافق  

حلول تسكينية الدفع باتجاه قائمة على ، إعالم النظام

 الهدناتفاق ك ،تفيده في تجميع قدراته العسكرية

  واألمن، الخدمات توفير مقابل واملصالحة
ً
 راءو  من ساعيا

تحقيق املكسب السياس ي الذي ال يزال يعجز  هذا الترويج

 ير علىإلى التأثعن تحقيقه باألدوات العسكرية، باإلضافة 

 ل من املحررة املناطق وتفريغ الناس خيارات
ً
 واضحا

ً
   .ات اإلنسانيةاالبتزاز بامللف سياسةسكانها. وتعد هذه الوسائل استمرارا

وعلى إثر سلسلة الهزائم املتتالية التي تعرضت لها قوات النظام في جبهات ، 3102كانون األول  20في الجدير بالذكر أنه و 

 لحالة االحتقان السائدة 
ً
عركة م للنظام والتي تشعر بأنها في املكونات املجتمعية املؤيدةلدى الجنوب والشمال، ونظرا

الصقة زيارة منطقة مقام األسد بصارات النفسية في داريا و تكرار تجربة االنتالنظام السوري حاول  استنزاف دون أفق،

 . في هذه الجبهة لم تغير معطيات االشتباك لجوبر

  

                                                        
 http://goo.gl/EmV83B للمزيد راجع الرابط التالي: (2) 

باألسلحة املتوسطة والرشاشات  الحيالنظام  يستهدف

وسط  "،آذار" واملشفى العسكري  0املتمركزة على "برج 

قصف من الدبابات املتواجدة على أطراف الحي، 

وداخل "رحبة الدبابات" في حي القابون، تساندها 

 ة على سفوح جبل قاسيون املدفعية الثقيلة املتمركز 

http://goo.gl/EmV83B
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 تكتيك املعارضة والفرص القائمة
ت النظام حاولت قوا الذي هو اتباع قوى املعارضة املسلحة تكتيك االنفاق األرضية قوات النظام في جبهة جوبر ربكيما 

 نذكر منها:لقوى املعارضة  عدة مزايا استنساخه إال أنه لم يحقق الفاعلية املرتجاة منه، وقد حقق هذا التكتيك

 تنفيذ أعتى املهام وأعقدها في كسر الحصارو  قدرات القتاليةالاستنزاف  خفضساهم في  ر عامل حماية وأمانيتوف 

 عن منطقة الغوطة
ً
 .املفاجأةنصر ، وامتالك عجزئيا

  فيلق ي فبالوصول إلى مقرات النظام )تفجير كتيبة الهندسة واستنزاف قوى النظام قدرات القتالية ال ةضاعفم

(، وتدمير عدد من منشآته الحيوية )تفجير بلدة جوبرنفق حفرته قوات النظام على الخطوط األمامية للالرحمن 

بعضها اآلخر )اقتحام ثكنة كمال مشارقة من قبل االتحاد مبنيين على أطراف قطاع طيبة(، والسيطرة على 

 .اإلسالمي ألجناد الشام وبعض الفصائل واغتنام كميات من األسلحة والذخيرة(

  ة وخطوط الجبهةقيادالبين مراكز  تعزيز وسائل االتصال السرية واحكام الربط. 

  .لت معابر إمدادات قتالية إليصال املؤن واألفراد واإلمدادات إلى مواقع القتال
ّ
 كما شك

لتفاف تصدي لعمليات النظام في االوال واملناشر، طيبة قطاعي في النظام دبابات من عدد تدمير املعارضة قوات استطاعت

 بيوم يالح ألطراف األسد زيارة قبيل الحي القتحام املجهزة النظام قوات من عدد وقتل ،ومحاصرة جوبر عبر محور حرستا

 جند" مسمى تحت الدمشقي بلدة جوبر في املقاتلة الكتائب جميع توحيد بعد ،فقدتها التي النقاط استرداد ثم ومن واحد،

 ألمر الذي مكنها من الحفاظ على تموضعاتها العسكرية. .(3)"العاصمة

ال تعني حالة الصمود واملقاومة التي تبديها جبهة جوبر 

 بين صفوف قوى املعارضة بشقيها 
ً
 وتناغما

ً
أنها انعكاسا

 خاصة 
ً
 السياس ي والعسكري بقدر ماهي حالة

ً
 وتفوقا

على الظروف الصعبة التي تعيشها الفصائل املتواجدة 

طيات تعامل مع املعفي جبهة جوبر التي اتقنت إلى اآلن ال

رية بشكل مباشر وضمن حدود املنطقة العسك

وصد وتحجيم طموح النظام بعد سيطرته  الجغرافية

، وهذا ما يوجب على القيادة السياسية على املليحة

،
ً
 وطبيا

ً
 وإغاثيا

ً
لداخلية باإلضافة إلى العمل على تمتين الجبهة ا لقوى املعارضة السورية تحسين شروط هذه الجبهة سياسيا

 ي تشكل للغوطة الشرقية الت
ً
 مانعا

ً
  ي استراتيجية عسكرية تتبعها قوات النظام أو ميلشياته العسكرية. أل  حصنا

                                                        
 http://goo.gl/e2lX6y ، راجع الرابط الثوري:العاصمة جند مسمى تحت تتوحدالتي  فصائلكثر على الأللتعرف  (3) 

53%32%

8%
7%

شهداء بلدة جوبر

رجال خارج الحي األطفال النساء

http://goo.gl/e2lX6y
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حصائيات اإل وفق  3105كانون الثاني  0شهيد منذ بداية الثورة حتى  0651بلغ عدد شهداء الحي والجدير بالذكر أنه 

 خارج الحي(. 535-النساءمن  005-األطفالمن  035-الرجالمن  051) بلدة جوبراملكتب اإلعالمي في الصادرة عن 

 نتائج وتوصيات
في معادلة  حقائق وضعه إال أن ،م فيها صورته املتآكلةيرّم عزز فيه من ثبات جبهته الداخلية ي يدرك النظام حاجته لنصر  

م ب على قدرته وتحّد من ر الواقعيأدوات تغي هفقدت الصراع
ّ
 لصعوبة . مسار األحداثالتحك

ً
 نتقلاسحق خصمه  وإدراكا

 تكتيكات تمزج بين متّ  ،ة القتال لدى القوى الثوريةإلى استراتيجية كسر إراد نظام دمشق
ً
الوسائل رية و العسكاألدوات بعا

  .الضاغطة على الحاضنة الشعبية السياسية

التي في  حةاألسل نوعيةلالشاسع  فارق الوبر ج بلدة املنتشرة على جبهاتللثورة  فصائل العسكريةالتدرك  ومن جانبها

 املتعي مكمن قوتها  إال أنها ،النظام التي يمتلكها بتلكمقارنة  حوزتها
ّ
 تهامرارياست دمنهج املقاومة الحازمة، التي تص فيلة تمث

ورة ضعف صيُ استمرار املعارك العسكرية، ناهيك عن أن  ق طموحاتهاتحّق فرص  خروتؤ  وتثبط عزيمتها قوات النظام

، وال سيما مداأل  طويل خسائره ويضع مناصريه أمام استحقاق استنزاف   يراكمى مؤيديه وحلفائه، كما لد ةالنظام املستقر 

لتعزيز  املزيد من الوقت الثورةقوى يمنح  وهو األمر الذي لدى حاضنته الشعبية، بالتصاعدبدأت مالمح النقمة عليه  أنه

ي والعام الحل السياس يطروحات أفي التفاوض ي  موقعها
ّ
 .على الصعيدين املحل

يها العسكري والسياس ي توظيف حالة الالحسم لصالحها، وأمام إدراك حقائق الصراع القائمة يتوجب على املعارضة بشّق 

 بإمكانية تهديد دوما... - داريا -من نماذج استنزاف النظام )جوبر أكبروبناء عدد 
ً
، لعاصمةاقواه املتمركزة ب( وإشعاره دوما

تها قوى الثورة
ّ
ضنة النظام حا تعيشه ذيلالصراع ااستغالل بوادر  ضرورة ، معوالعمل على تعزيز وسائل الردع التي استهل

 .مفتوحة بال أمل في حرب   ئرها وعدم قدرتها على االستمراروارتفاع كلف خسا
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