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 غوطة دمشق الشرقية وتحوالت المشهد من التحرير إلى الحصار

 إعداد : الباحث والصحفي يحيى الحاج نعسان

   تنفيذ : سامح اليوسف
 ومنها؛رة السورية أسباب عديدة تجعل غوطة دمشق الشرقية منطقة ذات تأثير استرتيجي كبير وفريد في تاريخ الثو

 ي تقدر بنحوشق حاضرة األمويين، وكذلك مساحتها الجغرافية الكبيرة التمالصقتها للعاصمة األقدم في التاريخ دم

يزال  ما، و السكاني الكبير الذي كان يقدر بـمليونين ومئتي ألف نسمة بداية الثورةإضافة إلى زخمها  ،2كم 500

 ار عامتصف آذألف نسمة ، بعد أربع سنوات ونصف من تاريخ انطالق الثورة السورية من 400يقطنها قرابة 

.2015لمكتب اإلغاثي الموحد في شهر حزيران ا حسب إحصائية 2011  
إيران ،  نظام األسد في سورية وحلفائه الدوليين )روسيا( واإلقليمين )وغيرها فقد أدرك  وبناء على هذه المزايا

ا عظم مدنهحزب هللا اللبناني(، أهمية وخطورة الغوطة الشرقية، وخاصة على العاصمة دمشق  بعد أن شارك م

 وبلداتها في فعاليات الثورة السورية منذ اندالع شرارتها األولى ضد نظام حكم بشار األسد لسورية.

الطرق ونتيجة لهذا اإلدراك سارع نظام األسد وما يزال إلى إسقاطها  وإخماد الثورة فيها عبر مختلف األساليب و 

 السياسية والعسكرية واالقتصادية .

ورة السورية واقع الغوطة الشرقية بعد أربع سنوات ونصف من الثعلى  اسة إلى تسليط الضوءونسعى في هذه الدر

الحصار، ، مستعرضين جميع المراحل األساسية التي مرت على الغوطة طيلة هذه المدة بدءاً من التحرير وانتهاًء ب

سم راسة معمقة للواقع لروفق منهجية تأريخية توثق لمرحلة مهمة في تاريخ الغوطة وسورية بشكل عام، ود

. واستشراف المستقبل  

تحوالت المشهد في الغوطة الشرقية    

ية وهي :على الغوطة الشرقية منذ بداية الثورة السورية وإلى تاريخ نشر هذه الدراسة، خمس مراحل أساس تتالت  

مرحلة الحراك السلمي  -1  

مرحلة عسكرة الثورة -2  

مرحلة التحرير  -3  

د التحريرمرحلة ما بع -4  

مرحلة الحصار  -5  

سمات وميزات معينة سيتم تناولها بالتفصيل .. احلولكل مرحلة من هذه المر  

مرحلة الحراك السلمي   -أوال  
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نطالق امتدت هذه المرحلة قرابة ثمانية أشهر ، حيث شهدت الغوطة حراكا ثوريا سلميا ضد النظام السوري بعد ا

فقط ، وقد خرجت مظاهرات كثيرة وباآلالف نصرة  بعشر أيام  2011آذار  منتصفشرارة الثورة من مدينة درعا 

ر أهم لدرعا وأهلها في البداية ، ومن ثّم تحولت المطالب إلى إسقاط النظام، ونذكر على سبيل المثال ال الحص

تظاهرات التي خرجت وأبرز نتائجها:ال  

مدن الغوطة الشرقية ، شارك فيها عدة آالف ، خرجت مظاهرة من مدينة دوما كبرى 2011/نيسان/1بتاريخ  -1

هذه  من المتظاهرين ، حيث ال يوجد إحصائية دقيقة ، ولكن الفيديوهات تؤكد أّن العدد يقدر باآلالف ، رفعت

 المظاهرة شعارات النصرة لمدينة درعا وشعارات أخرى طالبت باإلصالح ومحاربة المفسدين في سورية .

قتيال منهم،  13نذاك باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، األمر الذي أوقع وقامت قوات األمن السورية آ

(1)وهو رقم كبير ، قياسا بتلك المرحلة من الثورة السورية.  

، اعتدت قوات األمن السوري على إمام جامع كفر سوسة الشهير في مدينة دمشق  2011/ رمضان /27في  -2

خروج مظاهرة كبيرة قدرت بعشرات اآلالف، في عدد من مدن الغوطة  الشيخ أسامة الرفاعي ، ما أدى إلى

.زملكا( -حرستا -كفر بطنا -حمورية -سقبا -الشرقية )دوما   

طاني وسوق الهال( على أبواب توجهت هذه المظاهرة إلى مدينة دمشق ، وقد وصلت إلى حدود منطقة )الزبل 

ة ، إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في هذه التظاهر دمشق، ولكن قوات األمن فرقتها بقوة السالح ما أدى

(2واعتقال عدد كبير لم يتم إحصائه.)  

مي ، وهكذا استمرت مدن وبلدات الغوطة بالتظاهر السلمي ضد نظام بشار األسد في سورية ، بشكل شبه يو
دام قوات ب، استخمحاولين الوصول إلى قلب العاصمة دمشق في كثير من المحاوالت؛ جميعها باء بالفشل بسب

قلب  األمن السوري للقوة المفرطة في فض التظاهرات بشكل عام ضمن مدن الغوطة وفي منعها من الوصول إلى
 العاصمة دمشق.

ر اليومية فقد فاق ة من حراك الغوطة الشرقية ولكن وفقا للتقاريالمرحلة السلمياليوجد توثيقات دقيقة لعدد ضحايا و
الت من عشرات الحاكما سجلت ،  أكثر من ثالثة أالف معتقلوعدد أكبر من الجرحى، عدد القتلى  األلف قتيل و

(3)االقتحامات والمداهمات العسكرية لبيوتات الغوطة وحاالت حظر التجوال وفق إحصائات محلية.  
 

مرحلة عسكرة الثورة   -ثانيا  
تلى والجرحى ن السلميين، وزيادة عدد القمع تصاعد وتيرة العنف التي اتبعتها قوات األمن السورية مع المتظاهري 

ملة للحراك في ة الكاوالمعتقلين في صفوف المتظاهرين، بدأ الحراك السلمي يتجه شيئا فشيئا إلى التسلح والعسكر
 غوطة دمشق الشرقية..

ورية سمن الكان الهدف منه فقط حماية المتظاهرين من عنف قوات األ ،في بداية تحول الحراك السلمي إلى مسلحو
 -بارودة صيد  -من أبناء الغوطة يحملون السالح الخفيف طبعا،) مسدس  ، حيث كان هناك جماعات صغيرة

حقيق وبندقية روسية بأعداد قليلة(، ويحيطون بالمظاهرات ويحمونها من قوات األمن حتى تستطيع المظاهرة ت
.أهدافها  

ائل ذلك في وس  وبث، والعدالة وإسقاط النظام  مطالبة بالحريةوهذه األهداف كانت تتمثل  في طرح شعارات 
آمال بتحقيق ما يصبون إليه من أهداف . ،اإلعالم للحصول على تأييد وضغط دولي فاعل  
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ن وبالطبع كانت قوات األمن دائما ما تشتبك مع هذه الجماعات ويسقط قتلى معظمهم من هذه الجماعات وحتى م

جه اآللة تستطيع الصمود إال لفترات قصيرة )ساعة ، أو ساعتين( في و المتظاهرين ؛ ألّن هذه الجماعات لم تكن
ل اإلعالم. العسكرية الكبيرة لقوات األمن السورية؛ المهم أنها كانت تحقق أهدافها في التظاهر وبث ذلك في وسائ

(4)  
 

، وقد حاول نظام  2201وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن بداية تسلح الحراك السلمي في الغوطة كانت في بدايات عام 
ابات بشار األسد منذ البداية في وسائل إعالمه المختلفة إظهار قواته األمنية وكأنها تواجه مؤامرة كونية وعص

لقوات مسلحة، ومندسين يطلقون الرصاص على قوات األمن ، وبنفس الوقت يقتلون المتظاهرين كي يتهموا ا
( 5على نظام األسد. )األمنية بذلك ، وبالتالي يثيرون سخطاً دوليا   

    
ة ، ونتيجة هذا السجال الذي أصبح فيما بعد شبه يومي، تطور األمر وخاص2012وبعد أشهر قليلة من بدايات عام 
أخذت أعداد ة، و، بحيث بدأت عملية تسلح الثوار تأخذ أشكال تنظيمية مختلفوعربين في مدن حمورية وسقبا ودوما 

ئياً.زداد شيئا فشالثوار المسلحين ت  
 

سكرية وفي هذه الفترة بدأت تزداد عملية المواجهات العسكرية بين قوات األمن السورية، وهذه التشكيالت الع
كنات عسكرية الثورية الصغيرة والمتفرقة، التي بدأت باستهداف نقاط أمنية ضعيفة في مناطق معينة ، وكذلك ث

ريق نية، والحصول على السالح والذخيرة، لمواصلة طصغيرة في منطقة الغوطة، الهدف منها إرهاق القوات األم
 الثورة.

 
قاعد محمد السنبكي ، توكانت كتيبة أبو عبيدة ابن الجراح  أولى الكتائب المشكلة في الغوطة الشرقية بقيادة العقيد الم

طار الجيش السوري الحر الذي أسسه العقيد رياض األسعد في الشمال السوري وتشكلت في إ  
يبة بالعمل سوى المنتسبين لهده الكتبية بالمئات وال يوجد إحصائية دقيقة بالعدد، ولم تستمر هذه الكت ويقدر عدد

.بضعة أسابيع، ما لبثت أّن انفرط عقد عناصرها منتشرين في تشكيالت أخرى  جديدة بدأت بالظهور  
كتيبة شهداء دوما    
نظيما ات المعارضة المسلحة التي باتت أكثر تشهدت مدينة دوما عمليات عسكرية بين قو 2012في صيف عام و

ات وحملت أسم لواء شهداء دوما وبين القوات النظامية وكانت تلك المعركة هي أولى المعارك الحقيقة والمواجه
مكثف ستخدم الجيش السوري سالح المدفعية والهاون للمرة األولى بشكل ملحوظ وواالمباشرة بين الطرفين 
تي كانت تحت سيطرة المعارضة.للمناطق المحاصرة وال  

نها.معظم سكانها ونزوحهم عمن وأدت كثافة القصف وتوجس األهالي من عملية اقتحام واسعة إلى إفراغ المدينة   
ب مقاتلي حوانساجتياح المدينة،  ت مننكمقوة كبيرة تجيش النظام  جهز ومع  بداية الشهر السادس من نفس العام  

(6. )ف المدينة ومزارعها ريعلى إثرها إلى  المعارضة  
 نتائج المعركة

سم معين تلي المعارضة ضمن فصيل معين حمل اظهور علني لمقا -1  
نواع جديدة من األسلحة تطور العمليات العسكرية واستخدام الطرفين أل -2  

حمورية دينة وفي نفس الوقت انتشر حراك مسلح في باقي أجزاء الغوطة ، فكانت كتيبة أبو موسى األشعري في م
ب المنشق عبد تتجه نحو زيادة قوتها بعد تعاونها مع بعض الكتائب األخرى وخصوصا كتيبة البراء بقيادة النقي

ي العدد األكبر الناصر شمير، والتابعة لما عرف بالمجلس العسكري للجيش الحر آنذاك ، وكانت كتيبة البراء  تحو
طة الشرقية.من المنشقين الذين انشقو عن قوات النظام في الغو  
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وما ولواء وفي هذه الفترة تشكل العديد من الكتايب واأللوية المسلحة في الغوطة نذكر منها ؛ لواء اإلسالم في د

ون الرشيد في أمهات المؤمنين في منطقة المليحة وزبدين ودير العصافير، وكتيبة عبدهللا بن سالم في سقبا وهار
(7ي المرج.)عين ترما وجوبر، وكتيبة اإلمام الحسين ف  

التحرير ما قبلارهاصات   
 ازداد عدد الكتائب الثورية المسلحة في الغوطة، وتطورت عملياتها العسكرية طرداً مع عددها وحجمها.

  
م ، قيام هذه الكتائب الثورية بهجمات مكثفة على ثكنات وكتائب النظا2012ب وأيلول( عام )آوقد شهد شهرا 

الغوطة،  كان الهدف من ورائها إضعاف وجود قوات النظام فيو،  لغوطة الشرقيةاالمنتشرة في العسكرية،السوري 
.والحصول على األسلحة والذخيرة الموجودة في تلك الكتائب  

إلى مضاعفة أعداد التشكيالت  وهذه العمليات التي كانت على مبدأ حرب عصابات )اضرب واهرب( أدت
خرى دائم عبر إحكام القبض على ثكنات النظام واحدة تلو األالعسكرية الثورية في الغوطة، وزيادة قوتها ال

.والسيطرة على ما فيها من سالح  
وتحتوي  وتجدر اإلشارة إلى أّن معظم ثكنات النظام التي كانت منتشرة في الغوطة الشرقية هي كتائب دفاع جوي

استثناء عدد الح ثقيل أو نوعي بعلى أسلحة تقليدية فقط ، ومعظمها من النوع الخفيف والمتوسط ، ويندر وجود س
 بسيط من المدرعات.

تحرير كتيبتين  وكانت كتيبة الدفاع الجوي في منطقة األشعري ، أولى الكتائب المحررة في الغوطة الشرقية وتبعها
 دفاع جوي في منطقة أوتايا والعتيبة شرق الغوطة الشرقية .
بة اإلشارة في وفوج النقل في قرية الشيفونية ومن ثّم كتيوتال ذلك تحرير مطار مرج السلطان العسكري "حوامات" 

(8قرية الريحان وكتيبة الشيلكا في الدير سلمان وكتائب أخرى .)  
عناصر مؤيدة  وكانت معظم معارك تحرير الكتائب والثكنات التي خاضتها فصائل الغوطة الثورية آنئذ تعتمد على

 للثورة من داخل تلك الكتائب والثكنات .
مضاد طيران، ورشاشات  23أبرز  األسلحة التي حصلت عليها فصائل وكتائب الثوار في هذه المرحلة مدافع ومن 

ادة متوسطة وبعض المدرعات والدبابات ، وقد انفرد لواء اإلسالم بحصوله على منظومة صورايخ األوسا المض
 للحوامات العسكرية، والتي تّم من خاللها اسقاط بضع حوامات فيما بعد.

مرحلة التحرير  -ثالثا    
يجة انسحبت حواجز النظام ونقاطه العسكرية من بلدتي سقبا وحمورية، نت 2012في شهر تشرين األول من عام 

يال داخل المدن ثّم الثوار باستهداف هذه الحواجز ل ئب الثوار عليها، ففي كل يوم تقريبا كانت تقوم كتائب ضغط كتا
ك ه الحواجز عدة وعتادا فآثرت االنسحاب إلى مناطق ثائرة خارج الغوطة، وبذلاألمر الذي أنهك قوة هذ ،الهروب

 أصبحت كل من سقبا وحمورية وحتى كفر بطنا وحزة بلدات محررة من قوات النظام.
ريرها من وحاولت بعد ذلك كتائب الثوار بالهجوم على مدينة حرستا وعربين للسيطرة على إدارة المركبات لتح

لبدء بإعداد  أنّهم فوجؤوا بقوة كبيرة جداً في اإلدارة ، ولم تتمكن كتائب الثوار من تحريرها حتى اقوات النظام ،إال
(9هذا البحث .)  

 
دينة، ة في الملى حواجز قوات النظام المنتشراً عوفي نفس التوقيت كانت فصائل الثوار في مدينة دوما تشّن هجوم

شخصا بينهم  30حيث قضا  تها األخيرة بحق المدنيين في دوما،ارتكبوذلك عقبة مجزرة )حاجز ساحة الشهداء ( 
يطرة وفي غضون اسبوعين تقريبا كانت مدينة دوما  خارج س نساء وأطفال ذبحا ورميا برصاص في منازلهم 

(10)قوات النظام السوري.  



السورية للدراسات و أبحاث الرأي العام المؤسسة                
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research 

  
سكرية في لنظام العتساع شيئا فشيئا، وبدأت ثكنات ااطق الخارجة عن سيطرة النظام باالوأخذت بعدها رقعة المن

، أُعلنت الغوطة 2013وبداية عام  2012الغوطة إما تسقط بيد الثوار أو تنسحب إلى خارج الغوطة، وبنهاية عام 
(11) من دوما إلى المليحة ومن جوبر وزملكا إلى العتيبة منطقة محررة من سيطرة النظام.  

  رابعا : مرحلة ما بعد التحرير
عسكريا   -أ  

يسيطر  تحرير وما بعدها عدداً كبير من الفصائل الثورية، حيث باتت كل بلدة أو مدينة محررةأفرزت مرحلة ال
فصيلين. عليها فصيال عسكرياً أو  

تيبة فسطاط مع لواء فتح الشام وك ففي مدينة حرستا بزر لواء درع العاصمة، كقوة كبيرة ومسيطرة على المدينة 
. المسلمين  

.األشعري في حمورية موسى وظهر لواءا  البراء وأبي  
.  والمرج في كل من عربين وسقبا وزملكا ومسراباوأحفاد الصحابة وانتشرت ألوية الحبيب المصطفى   

 فيما سيطر لواء ذو النورين على زملكا أيضا مع كتيبة صغيرة تسما شهداء زملكا 
رقية الجنوبي من الغوطة الش على ما يسمى القطاعالمؤمنين ولواء سعد بن عبادة الخزرجي وسيطر لواءا أمهات 

 )المليحة وبلدة دير العصافير وجسرين وزبدين(.
 وظهر لواء هارون الرشيد في حي جوبر الدمشقي 

 ،اإلسالم وشهداء دوما على مدينة دوما ، مع وجود عدد من الكتائب األخرى فيها  ئيسيطر كل من لوافي حين 
وفصائل أخرى صغيرة جداً. ومغاوير سوريا  الغوطة مثل شباب الهدى وثوار الغوطة وأسود هللا وأسود  

الغوطة الشرقية  كما  ظهر  تشكيل جبهة النصرة ، الفصيل الذي أعلن تبعيته لتنظيم القاعدة، في أكثر من مكان في
 ولكن بأعداد قليلة. 

مدنيا   -ب  
دنيين ، ات المشهدت مرحلة  إبان التحرير انفراجا كبيرا في الحريات العامة، وارتفاعا في معنوي

وات الذين عانوا األمرين من المداهمات المتكررة والقنص المتواصل وحاالت منع التجوال من قبل ق

 نظام األسد في سورية.  

ت بديلة عن وبدأ المثقفون والمهنيون بالعودة إلى غوطة دمشق الشرقية، وانطلق العمل بإنشاء مؤسسا

دن والموظفين السابقين مجالس محلية في معظم ممؤسسات النظام ، فأسس عدد من  المهندسين 

(12) .الغوطة الشرقية الكبرى  

يرية كما تّم أنشاء مديرية للتعليم ضمت معظم مدراس الغوطة الشرقية الخاصة وضمت تلك المد

ة لعدد آالف الطالب من مختلف المراحل، وفيما بعد ) في مرحلة الحصار( تّم افتتاح معاهد متوسط

(13كبديل جامعي في الغوطة الشرقية.) من االختصاصات  

، من وانتشرت عده مجالت وصحف محلية ناطقة عن تشكيالت عسكرية أو كيانات ثورية مدنية  

المية أبرزها جريدة النبأ ونداء اإلسالم، ومجلة طلعنا ع الحرية والقلم وثورة وطن ومجلة الهدى اإلس

(.14)  
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حد  تب طبي موحد للغوطة الشرقية ودفاع مدني موومن أهم اإلنجازات بعيد التحرير تأسيس مك

س قوات ومكتب إغاثي موحد، يتبع لهم دوائر مستقلة في كل مدينة أو بلدة أو قطاع ، كما تم تأسي

ديدة .إلى منتديات ثقافية ع حفظ نظام وكتيبة شرطة عسكرية كجناح أمني داخل الغوطة، إضافة  

أمنيا     -ج  

طة وات األسد استمرت هذه القوات بالقصف العشوائي على مدن وبلدات الغوبعد خروج الغوطة عن سيطرة ق

.الشرقية ، مستهدفة وما تزال جميع أنحاء الغوطة الشرقية   

، بلغ عدد  2014وقد ذكرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في إحدى تقاريرها اإلحصائية أنّه حتى نهاية عام 
مسجدا من  88/ مدرسة في الغوطة الشرقية، كما تّم تدمير 421جمالي // مدرسة من إ84المدارس المدمرة كليا /

مشفى ، كما شمل التدمير روضات األطفات  15/ مشافي من أصل 6، إضافة إلى تدمير / امسجد 567إجمالي 
(15وتات ومنازل أهالي الغوطة الشرقية )وعدد كبير جداً من بي  

لحصار خامسا  : مرحلة ا  

بدأت مرحلة حصار  -أي بعد أربعة أشهر من تحرر الغوطة تقريبا-  2013ر آذار اعتبارا من منتصف شه 

بل عديد من الغوطة، حيث أخذ نظام األسد باستعادة عافيته العسكرية ، بعد أن كاد يسقط لوال التدخل الخارجي من ق

 القوى وهي :

ميليشيا حزب هللا اللبناني الشيعي  -أ  

د وفي معركة زب هللا اللبناني في أكثر من خطاب له أّنه وقوات األسد في خندق واحاعتبر األمين العام لميليشيا ح  

غوطة الشرقية ، واحدة وبالفعل بدأ التدخل الفعلي والعلني في هذه الفترة بمنطقتين وهما مدينة القصير بحمص وال

(16)ب إلى معظم المناطق في سورية.حزقبل أن يمتد التدخل العسكري لل  

لفقار ينب وذوو امثل ألوية أبو الفضل العباس وكفيل ز ،جانب الحزب مجموعات شيعة عراقية كما تدخل إلى

 وغيرهم .

التدخل اإليراني  -ب   

سورية قول :" والتي تأعلنت إيران وقوفها العلني إلى جانب نظام األسد منذ بداية الثورة، متبنية رواية النظام كاملة 

دت إيران ن تّم عسكرة الثورة حتى وجوما إ "،المسلوبة هحقوقيطالب ب شعبتتعرض لمؤامرة كونية وليس ثورة 

ون التدخل د، األسد بالسالح والخبرات العسكرية المختلفة قوات نظام حيث بدأت تدعم  ،الفرصة مواتية للتدخل

(17) أتى فيما بعد. عبر فيلق القدس والحرس الثوري الذيالعسكري المباشر   

ي استمرار الدعم الروس -ج   

ن أو يحاسب تمثل دور روسيا بدعم األسد سياسيا في المحافل الدولية ، بمنع تمرير أي قرار في مجلس األمن يدي

اإلنسانية،  رب ضدنظام األسد عن األعمال العسكرية التي صنفنها كثير من المنظمات الدولية اإلنسانية كجرائم ح

ها .المستمر بمختلف أنواع األسلحة وأحدث إضافة إلى دعمه  
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جان للوطني والجيش الدفاع ا، مثل ما سمي لجيشلتشكيل كيانات مدنية رديفة يضاف إلى كل ذلك قيام نظام األسد ب 

  والحزبية. الشعبية 

بتطويق  مدعومة بميليشيا حزب هللا اللبناني وميليشيات عراقية، نظام بدأ قوات ال 2013وفي شهر نيسان من عام 
نوب وصوال إلى شرقية المتصلة بالبادية السورية ، والتي يتفرع عنها طريقان؛ إلى الجالغوطة الشرقية من الجهة ال

ء، ) التزود األردن ، وإلى الشمال وصوال إلى تركيا، وكانت كتائب الثوار تعتمد على هاذين الطريقين في كل شي
 بالسالح والذخيرة ومعدات االتصال واالنترينت(.

بدأ أو فصل النظامية المدعومة، بقطع الطريقين المذكورين بشكل شبه كامل لي وبعد عملية التطويق قامت القوات
 من فصول الحصار .

 
 ضمن غرفة عمليات واحدة فصيال عسكريا  أكثر من  15كتائب الثوار المختلفة في الغوطة حشدت وردا على ذلك 

ة ، من تطويق شيعية اللبنانية والعراقيتحت اسم ))معركة الفرقان (( ، لمنع قوات النظام المدعومة بالميليشيات ال
 الغوطة الشرقية من الجهة الشرقية.

يع هذه مفتوحة على البادية ، إال أّن جمنائية وقرابة الشهرين في مناطق قروية ستمرت وبدأت المعركة التي ا
ودها الفصائل لم تستطع كسر الطوق البشري والناري الذي سّور به نظام األسد وحلفائه الغوطة من حد

(18الشرقية.)  
: وتعود أسباب إخفاق غرفة عمليات معركة الفرقان في تحقيق أهدافها إلى  

الشوارع  عدم اعتياد ثوار الغوطة الشرقية القتال في المساحات الخالية والصحراوية، وإنما اعتادوا على قتال -1
 وحرب العصابات ضمن المدن .

ا جميع أنواع من قبل الطرفين، حيث امتلكت قوات النظام وحلفائهالفرق الكبير في نوعية السالح المستخدم  -2
روع ، عدا األسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وبكميات كبيرة، ) مدرعات ، مدافع صواريخ ، طائرات ، مضاد د
حدودة أنواع األسلحة الخفيفة (،في حين كان معظم سالح المعارضة من النوع المتوسط والخفيف، وبكميات م

ذخيرة قليلة.و  
عدم وجود آلية ضعف التنظيم والقيادة لكتائب الثوار ، وبالتالي غياب االلتزام بالواجبات العسكرية المنوطة ل -3

 محاسبة صحيحة ومرجعية واحدة التخاذ القرار. 
كة من المعر أكملت انسحابهانهاية شهر تموز وبداية شهر آب كانت التشكيالت العسكرية الخمسة عشر ومع 

أول فصل من فصول حصار الغوطة الشرقية .من فرض  تمكنت قوات النظام وحلفائهاو  
 

استكمال حصار الغوطة *   
 

ربطان بدأ الفصل الثاني من حصار الغوطة عندما قامت قوات النظام بإغالق المعبرين الوحيدين اللذين كانا ي
دوما  طريقمعبر ، وب الشرقي من الغوطةمدينة المليحة في الجنو الغوطة الشرقية بدمشق وهما ؛ معبر طريق

في شمال الغوطة.مخيم الوافدين   
أكثر من صعيد  الخانق على الغوطة يأخذ مفعوله على، بدأ الحصار  2014ومع بداية شتاء عام   

على صعيد الغذاء والدواء والطاقة -1  
أسعارا  بيوتات الغوطة الشرقية ،سجلت أسعار المواد الغذائية والتموينية وغذاء األطفال التي فقدت من معظم 

ة )الغاز، غياب شبه كامل لمواد الطاقة األساسيإلى خيالية فاقت أحيانا عشرين ضعف سعرها الحقيقي، إضافة 
 مشتقات النفط(، كما منع دخول الدواء أيضاً بشكل شبه كامل.
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س المادة ال يتعدى سعرها ل. س وكانت نف 2500وعلى سبيل المثال ال الحصر وصل سعر كيلو غرام السكر لـ 

ل .س، بينما  3000ل.س في دمشق العاصمة ، فيما وصل سعر ليتر الواحد من مادة البنزين في الغوطة لـ  125
ليرة سورية . 125كان يباع في دمشق بـ   

ت مهما تدن وماتزال األسعار في الغوطة لغاية اللحظة تتفاوت صعودا ونزوال كما البورصة ألسباب مختلفة ولكن
(19تبقى أعلى من الطبيعي بأربع أو خمس مرات على األقل.)   

على صعيد السالح والذخيرة  -2  
األردن جنوبا كانت كتائب الثوار تستخدم الطريق الشرقي للغوطة ، الذي كان يصلها كما ذكرنا في فقرة سابقة، ب

بشكل شبه كامل أيضاً. وتركيا شماال، وبسيطرة النظام على هذا الطريق ، تم قطع إمدادات السالح   
على صعيد األشخاص  -3  

منعت قوات نظام األسد وحلفائها دخول أو خروج أي مواطن سوري من الغوطة الشرقية إال في حاالت نادرة ، 
مقابل الخروج.كرشى وبعد دفع مبالغ طائلة لضباط النظام وجنوده   

الشرقية بمختلف األسلحة  أهالي الغوطةالقصف على  قوات النظام تكثيف وترافق الحصار مع  
ي ، كما في مجزرة الكيماوصواريخ أرض أرض ، طيران(، حتى السالح الكيماوي تم استخدامه -) قذائف هاون 

  .21/8/2013الشهيرة 
الغوطة * وسائل تخفيف أثار حصار  

على المستوى الغذاء والدواء  -أ  
   

الحاجة  أهالي الغوطة وأبنائهم ووسائل عيشهم ، بدأت  علىالسلبية والمريرة ستمرار الحصار وظهور نتائجه مع ا
وفاجعة الحصار الجائر ما أمكن. مصيبةيب العيش القديم لتخفيف هول سالناس إلى العودة ألتدفع ال  

إلى الزراعة بعد أن هجرها جزء كبير من أهل الغوطة لفترة طويلة، فقاموا  2014فقد لجأ الناس في شتاء عام  

ل نهائي كما مح والشعير، حتى في حدائق البيوت ، لتأمين مادة الدقيق بأي ثمن بعد انقطاعها بشكبزراعة مادة الق
 أسلفنا .

 صيفالفي  (، كما اعتمد المحاصرونبندورة وكوسا وباذنجان وخيار)جميع أنواع الخضروات  زراعة تّم كما 

(20) .محصيل قوت اليو،  ما أوجد لهم خيط نجاة رفيع لتاألشجار المثمرةعلى   
لعاصمة استطاع بعض التجار المتنفذين من أنباء الغوطة الشرقية والمقيمن داخل الغوطة وفي اوفي هذا المجال 

عبر ، من عقد بعض االتفاقات مع تجار ومسؤولين وضباط في النظام السوري ) 2014السورية دمشق في صيف 
ب من مدينة ئية المتنوعة من حاجز مخيم الوافدين القريدفع مبالغ طائلة كرشى لهم(، مقابل إدخال بعض المواد الغذا

 دوما .
ان وعلى مدى شهرين دخلت أطنان من المواد الغذائية للغوطة بأسعار مضاعفة لكنها مقبولة نوعا ما ، حيث  ك

/ ليرة 500-450/ ألف ليرة سورية ، ويباع في أسواق الغوطة بين /400يدخل طن الرز على سبيل المثال بـ /
ة ، بعد أن كان  الكيلو غرام الواحد يتجاوز عتبة الثالثة أالف ليرة سورية .سوري  

وعادت األسعار كما كانت في السابق .  2015ولكن سرعان ما انهارت تلك العقود مع بداية شتاء عام    
دام خاست إلى الغوطةالطعام فقد أدى غياب اسطوانات الغاز بسبب الحصار إلى اضطرار أهل  طهيوعلى صعيد 

 الحطب كوسائل  للطهي والتدفئة أيضاً.
لقاحات الوفيما يخص األدوية فقد استطاعت بعض البعثات األممية دخول الغوطة وإدخال كميات بسيطة جدا من 

بعض  الضرورية وبعض األدوية األخرى ولكن تلك االدوية لم تكن تكفي سوى أيام معدودة مما يضطر لتهريب
الوافدين بأسعار طائلة أيضاً  األدوية عن طريق معبر مخيم  
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صنيع بعض وساعد تحرير معكل تاميكو لصناعات الدوائية على تطوير بعض العقارات البسيطة ضمن الغوطة وت
(21ة )المضادات وأدوية المسكن ضمن معامل بدائية ولم تكن تلك األدوية تفيد المرضى سوى بدرجات بسيط  

على مستوى مواد الطاقة  -ب  
لمولدات تيار الكهربائي إبّان التحرير عن معظم مدن الغوطة الشرقية باتت الحاجة ملحة لتشغيل امع انقطاع ال

الي الغوطة  إلى الكهربائية لعدة ساعات على األقل في اليوم الواحد، فبدأ الطلب يزداد على النفط ومشتقاته، فلجأ أه
فطية منها رها بطرق بدائية واستخراج مواد نأسلوب مبتكر في تأمين الوقود عبر  حرق المواد البالستيكة وصه

(22واستعمالها كوقود للمولدات الكهربائية والسيارات.)  
لحرق البدائي ورغم أّن هذه الطريقة حلت جزء من مشكلة ، لكنها سببت تلوثاً بيئيا كبيرا وأمراضا متنوعة نتيجة ا

 للمواد البالستيكية .
على المستوى العسكري -ج  

بعض األسلحة الخانق وجدت التشكيالت والفصائل  العسكرية نفسها مجبرة على تأمين ذخيرتها وفي ظّل الحصار 
ية ، إضافة إلى البسيطة بنفسها ،  فأسست معظم الكتائب معامل بدائية لتصنيع قذائف الهاون والصواريخ البدائ

حام د لدى محاولتها اقتتصنيع عيارات نارية للسالح الخفيف ) الكالشينكوف(، وذلك لمقاومة قوات األس
(23الغوطة.)  

ظواهر أفرزها الحصار *     
ظواهر صحية  -أ  

كبار السن تسبب الجوع ونقص الغذاء المناسب بمقتل المئات من سكان الغوطة وخصوصا األطفال حديثي الوالدة و
 والمصابين بأمراض تحتاج إلى أدوية معينة.

شخص إال أنّه ال يوجد إحصائية دقيقة من أي جهة  400ر فاق وأكدت عدة إحصائيات محلية أن عدد قتلى الحصا 
 بالرقم الحقيقي للضحايا.

ر القادمة من كما عانت الغوطة من انتشار األوبئة نتيجة شح المياه الصالحة للشرب بعد قطع النظام لمياه الصنابي
 (، وانتشرت عدة أمراضمعقمات -مطهرات -دمشق وانتشار القمامة وندرة وسائل النظافة الشخصية) صابون 

اض عشرات خطيرة بشكل كبير بين المدنيين أبرزها اليرقان والسل والحمى الماليطة والتيفية، وطالت هذه األمر
(24)  .اآلآلف من السكان ، بحسب احصائيات وتصاريح المكتب الطبي الموحد  

  
  اغتياالت ومفخخات  -ب

على مدينة دوما ت في الغوطة الشرقية المحاصرة، وحازت ، انتشرت ظاهرة االغتياال  2014عام  في بداية
.النصيب األكبر من هذه الظاهرة  

بالفشل ،  اآلخر بعضعسكرية ومدنية نجح بعضها وباء  بحق قياداتففي هذه الفترة جرت عدة عمليات اغتيال  
جيش األمة ب فيما سمي ، الذي أصبح فيما بعد الفصيل الرئيسيقيادات في لواء شهداء دومااستهدفت في معظمها   

. 
لمقتل ها ، أدى إحدامحاوالت اغتيال فاشلة المعروف بلقب ) أبو صبحي ( لثالث تعرض قائد جيش األمة أحمد طهو

(25في محاولة ثانية. ) نجله األكبر وبتر قدمي مرافقه  
(.26)وسط مدينة دوماليال في عدنان خبية أحد قادة لواء  شهداء دوما كما اغتيل    
.تشويه وجههفاشلة أسفرت عن  أيضا لمحاولة اغتيال  ين تعرض نائب قائد اللواء ذاته في ح   
 

، تّم اغتيال بشير األجوة الناطق باسمه 2014/ 9/ 21وبعد نحو عشرة أيام على تشكيل تنظيم  جيش األمة بتاريخ 
(28() 27) ر.لنفس المصي رستافي مدينة ح ((فهد الكردي))قائد لواء فتح الشام التابع لجيش األمة ، كما تعرض   
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في  األسد وخالياه النائمةنظام في بياناتهم الرسمية وأمام وسائل اإلعالم  في جيش األمة ل المسؤولونوقد حمّ 
السهم غير الرسمية الغوطة بتنفيذ تلك االغتياالت ، لكنهم كانوا يتهمون جيش اإلسالم  بتنفيذ هذه االغتياالت في مج

(29وأمام العامة.)  
 

فتنة داخل  في حين اعتبر جيش اإلسالم أّن نظام األسد وأزالمه في الغوطة قامو بتنفيذ هذه االغتياالت  بغية خلق
ستأصال ويشعل فتيل الحرب بينهما، وهذا ما حدث ، حيث قام جيش األسالم فيما بعد با ليؤجج الصراع الغوطة 

 جيش األمة بشكل كامل من الغوطة .
  

أيدي  على ضاً تّم اغتيال كل من عدنان فليطاني أحد قيادي الحزب االشتراكي في دوما  وفي نفس الفترة أي
ي في قرية حوش الظواهرة ف ، والمعروف باسم )أبو محمد مجدرة(مجهولين و نبيل عدس أحد قادة جيش اإلسالم

  (.30)منطقة المرج
 

مدينة وسط ال)حاء متفرقة من مدينة دوما مفخخة في أنالسيارات عدد من الانفجار عمليات االغتيال ب وتزامنت
(31(، وقد كان المدنيين هم المتضرر األكبر.)الشعبي السوقو  
ي نظام بشار األسد وأزالمه ف في الغوطة أصابع االتهام إلى جهتين اثنتين وهما؛ المسلحة الفصائلجهت وو

ا في الغوطة.الغوطة، و"تنظيم الدولة اإلسالمية" ، الذي كان ينمو ويكبر رويدا رويد  
ظاهرة الخطف أو االختفاء القسري  -ج  

شهدت الغوطة في مرحلة الحصار حاالت عديدة من ظواهر االختطاف أو ما سمي إعالميا في الغوطة بظاهرة 
المحامية رزان االختفاء القسري وكان أبرز المغيبين قسريا فريق مكتب توثيق االنتهاكات في سورية الناشطة و

قد وجهت وائل وناظم حمادي وسميرة الخليل ، ولم يكشف عن مصيرهم لغاية كتابة هذه السطور، وزيتونة ورفاقها 
  (32) .منظمات حقوقية ووسائل اإلعالم أصابع االتهام إلى جيش اإلسالم ، الذي أنكر أي صلة له في هذه الحادثة

ة ، وقد كان ه فيما بعد عبر صفقة معينكما تّم أيضاً اختطاف الطبيب والناشط أحمد البقاعي الذي تّم اإلفراج عن
(33) محتجزا عند جبهة النصرة.  
صرة ، إلى اندالع صراعات شتى بين الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية المحا هذه األحداث وغيرها،  أدت

ين رئيسيين وهما:لتبدأ مرحلة جديدة  في الغوطة يمكن تسميتها مجازاً بتصفية الحسابات ، والتي تمثلت في صراع  
 

القضاء على تنظيم الدولة اإلسالمية  -1  
 
األسباب البعيدة : -أ  

ل كامل عنه في "))سيرد تفصيتنظيم الدولة اإلسالميةلـ" تتوجس من وجود فصيل تابع وطةكانت معظم فصائل الغ
ثورة في الغوطة الشرقية المحاصرة، فالبعض ينظر إليه على أنّه  يحمل فكرا شاذا عن مبادئ ال بحث آخر ((

 فةة معارك عنيسوريمع فصائل تابعة له شمال  الذي خاضوأهدافها، والبعض اآلخر وخاصة "جيش اإلسالم" ،
(34، ينظر إليه من وجهة نظر إسالمية وشرعية على أّن التنظيم يحمل فكر الخوارج*.) 2014بداية عام ضده   

بطة بالجيش و المرتأ من الفصائل اإلسالمية " وغيرهتنظيم جيش اإلسالمفيما يعتبر "تنظيم الدولة اإلسالمية"  "
(35مرتدين وصحوات عمالء للغرب ) الحر  
بب المباشر :الس -ب  
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انفجرت  ،لمسلمينلتنصيب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خليفة الدولة اإلسالمية"  تنظيمقليلة من إعالن يام بعد أ

اً من الجرحى وكانت أول مفخخة خلفت عدد "جيش اإلسالمالمعقل األبرز لـ"سيارة مفخخة  وسط مدينة دوما 
  .ندالع الثورةتعرفها الغوطة منذ ا

تراشق من  ، فدار بينهما نوع " الموجود بالغوطة بهذا الفعلتنظيم الدولة" إلى اتهام "فصيل جيش اإلسالم"سارع و
 ندماووصلت ذروة الخالف عاالتهامات في وسائل اإلعالم ، ثّم قام كل طرف باعتقال عناصر من الطرف اآلخر ، 

نس دعى أيُ و به " واستجارجيش اإلسالمإلى "  ولجأانشق عنه  قاضيبقتل   اإلسالمية" تنظيم الدولة"فصيل تّم اتهام 
(36من حي جوبر.) قويدر  

 
إلمة وجبهة وبعد هذه الحادثة استطاع "جيش اإلسالم"  تشكيل ائتالف من جميع فصائل الغوطة وقيادتها عدا جيش ا

لمعركة ية ، وجرت االنصرة في معركة تمكنوا خاللها من إنهاء وجود" تنظيم الدولة اإلسالمية " في الغوطة الشرق
( 37المية.) ، في بلدتي مسرابا وميدعا المراكز األساسية النتشار فصيل "تنظيم الدولة اإلس 2014في شهر تموز   

ت منه في وهناك إحصاءات لفصائل معارضة تقول: إنّه تم قتل نحو مئة عنصر من "تنظيم الدولة واعتقال العشرا
(38ط.) هذه المعركة التي استمرت لعدة أيام فق  

 
القضاء على جيش األمة  -2  
 

نظيم جيش قام "تنظيم جيش اإلسالم أيضاً بمعركة ثانية ضد "ت " تنظيم الدولة"من الحرب على  قليلة بعد أشهر
رة وغير األّمة" انتهت باستئصال األخير بشكل نهائي من الغوطة الشرقية المحاصرة ، وهناك أيضاً أسباب مباش

 مباشرة لهذه المعركة.
 

 األسباب غير المباشرة
ي( إلى " بقيادة أحمد طه المعروف بلقب) الحجي أبو صبحجيش األمة"و تعود بذور الخالف بين "جيش اإلسالم" 

اإلسالم"  ، أي منذ تحرير الغوطة الشرقية ، وفي تلك الفترة ، كان "جيش اإلسالم" يعرف بـ"لواء 2012نهاية عام 
، وهذه الفصائل هي "لواء 2014/ 21/9لفصائل قبل اندماجها رسميا  بتاريخ و"جيش األمة" كان ممثال بعدد من ا

 شهداء دوما"، و" لواء أسود الغوطة" في دوما، و"لواء فتح الشام" في حرستا.
 هم"، حيث بدأ الطرفان بتبادل االتهامات فيما بينهما، فقد ات2014كانون األول  25في ووصل الخالف إلى ذروته 

.حروب الار وتجهذا التنظيم مليء باللصوص  أنّ ، معتبراً بالفساد الجنائي واألخالقي "يش األمةج" "جيش اإلسالم  
عودية(، بالعمالة لجهات خارجية )بعض دول الخليج وفي مقدمتها الس  "جيش اإلسالم" "جيش األمةفي حين اتهم "

، التي  تياالغتي فترة انتشار ظاهرة االإضافة إلى اتهامه بالوقوف وراء اغتيال  قياديين وعناصر في جيش األمة ف
 جرى الحديث عنها آنفاً.

  األسباب المباشرة
ز حكومي الشعرة التي قصمت ظهر البعير بين تنظيمي "جيش اإلسالم" و"جيش األمة" هو الخالف على مرك كانت

وبدأت ينهما، بالوضع  فانفجر ،الطرفان عليه وعلى أحقيتهسابق داخل مدينة دوما )المركز الثقافي(، حيث اختلف 
.بين الطرفينالمتقطعة واالعتقاالت المتبادلة االشتباكات   

 
مقرات " حملة مداهمات على جيش اإلسالمشنت قوات تابعة لـ" ،2015الرابع من كانون الثاني  األحد وفي فجر 

 قادةبين رات منهم عشالعتقلت ، واالغوطة ، والمنتشرة في مناطق متفرقة من  26 ها والبالغ عدد جيش األمة 
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عد منهم وتواروا عن األنظار، وب عشراتال فرّ ، في حين بحوزتهم كان وصادرت معظم السالح الذي  ،وعناصر

(39هذه العملية لم يعد هناك تنظيم اسمة"جيش األمة" في الغوطة الشرقية المحاصرة.)  
 أبرز القادة الذين اعتقلهم " جيش اإلسالم"

معتقالً  د طه )الحجي أبو صبحي(، أبرز القادة الذين اعتقلهم جيش اإلسالم، والذي مازالكان قائد "جيش األمة" أحم
وأبو  ،خبية أبو عليعدنان )لدى التنظيم األخير وال أحد يعرف مصيره فيما إذا كان حياً أوميتا، إضافة إلى القادة ؛ 

إعدام أبو علي  تم 2015ن شهر أيلول وفي األول م (،وغيرهم ،وأبو خالد األجوة ،وأبو عمر الدبس ،نذير خبية
(40الرصاص في أحد أسواق دوما.)خبية ب  

ضاء على مالحظة: لم ينجح "جيش اإلسالم" في تشكيل ائتالف عسكري ضد " جيش األمة" كما فعل في معركة الق
(41" تنظيم الدولة اإلسالمية " في الغوطة.)  

   
 أبرز معارك الغوطة مع قوات النظام بعد الحصار 

 
من  خاضت فصائل الغوطة الشرقية بعد حصار مدن الغوطة معارك ضارية مع قوات النظام السوري وحلفائها

ة فك الحصار إال أّن كتائب شيعية عراقية ولبنانية لفك الحصار على الغوطة الشرقية ولكن باء جميعها بالفشل لناحي
 بعضها حقق أهدافا سيرد ذكرها في بحث آخر .

) معركة هللا أعلى وأجل األولى والثانية، ومعركة الدخانية ( فيما  استطاعت قوات النظام  وأهم هذه المعارك
/ يوما وبدأت 135وحلفائه من استرجاع مدينة المليحة من قبضة فصائل الثوار  والمعارضة  في معركة استمرت /

.2014في شهر نيسان   
 

  ات المشهد العسكري بعد الحصار تطور
ة بعد تحرير فقرة سابقة عن معظم التشكيالت العسكرية التي ظهرت في غوطة دمشق الشرقي لقد تّم الحديث في

جز وفقا مدنها وإلى غاية الحصار ، وقد شهت هذه التشكيالت تطورات كثيرة بعد الحصار سنذكرها بتفصيل مو
 ألهداف هذا البحث العام ، ويمكن لحظها بتفاصيل أكثر بأبحاث ودراسات خاصة .

م جيش اإلسالم تنظي  -1  
/ كتيبة ولواء 50أعلن لواء اإلسالم  بقياد محمد زهران علوش عن تشكيل جيش اإلسالم بعد انضمام ما يقارب /

لب إلى صفوفه داخل الغوطة وخارجها أيضاً ، السيما في أحياء دمشق الجنوبية والقلمون ومحافظات حلب وإد
 ودير الزور وريف الالذقية .

شير إلى ية أو إحصائيات دقيقة  لتعداد جيش اإلسالم ، لكن هناك معلومات غير رسمية تواليوجد تصريحات رسم
النظامية  أّن العدد يتراوح بين )عشرة أالف وخمسة عشر ألف مقاتل(، ويشبه جيش اإلسالم إلى حد كبير الجيوش

و سالح ات متطورة للطيران أمن الناحية التنظيمية والتسليح ، إال أنّه ولغاية كتابة هذه السطور ال يملك مضاد
يطر طيران ، ومثله في هذا  جميع فصائل الجيش الحر في سورية ، مع اإلشارة إلى أّن جيش اإلسالم  كان قد س
سكرية على منظومة األوسا المضادة للحوامات العسكرية واستطاع تفعيلها، وقد تمكن من إسقاط بضعة حوامات ع

(42للنظام من خاللها. )  
اإلسالمي ألجناد الشام االتحاد -2  
ة السورية بداية أعلنت خمسة تشكيالت عسكرية  بقيادة ياسر القادري الملقب بأبي محمد الفاتح في أطراف العاصم 

مصطفى اندماجها وتشكيلها االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام وهي ) كتائب شباب الهدى ، ألوية الحبيب ال 2014عام 
ل إلى لواء فجر األمة، وتجمع أمجاد اإلسالم ، كتائب الصحابة(.لواء درع العاصمة، والذي تحو  
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ة  المنسحبة ولم يدم تجمع هذه األلوية تحت مظلة االتحاد فترة طويلة، فكانت ألوية الحبيب المصطفى أولى األلوي
در اإلشارة جفي صيف العام نفسة، ثّم لحقها تجمع أمجاد اإلسالم اللذان انضما إلى فيلق الرحمن في وقت الحق وت

جددا في أن لواء فجر األمة خرج من االتحاد ليبقى مستقال فترة عام كامل  قبل أّن ينضم إلى االتحاد اإلسالمي م
(43. )2015شهر آب عام   

فيلق الرحمن  -3  
 لفيلق كتائبيعد لواءا  البراء و أبو موسى األشعري الجناحين األساسين في تشكيل فيلق الرحمن، ثّم انضّم إلى ا

ائب أسود هللا ولواء شهداء دوما ولواء سعد بن عبادة الجزرجي ولحق بهم كال من ألوية الحبيب المصطفى وكت
 أمجاد اإلسالم ، ثم انشق عنه لواء شهداء دوما وسعد بن عبادة الخزرجي

اء في منطقة ع له لوويتميز الفيلق الذي  يقوده النقيب المنشق عبد الناصر شمير ابن مدينة الرستن في حمص ويتب
(44، وال يوجد إحصاءات دقيقة عن تعداده . ) بالتنظيم العسكري الجيد القلمون الشرقي  

القيادة العسكرية الموحدة  -4  
عن تشكيل القيادة الموحدة  في الغوطة  2014بعد جهود كبيرة واجتماعات مكثفة أعلن في نهاية شهر آب من عام 

إلسالمي علوش قائد جيش اإلسالم ونائبه أبو محمد الفاتح  قائد االتحاد االشرقية المحاصرة بقيادة محمد زهران 
االتحاد ألجناد الشام، وضمت القيادة الموحدة للغوطة خمسة فصائل عسكرية وهي )جيش اإلسالم وفيلق الرحمن و

 اإلسالمي ألجناد الشام وألويةالحبيب المصطفى وحركة أحرار الشام (.
لم تحقق األهداف المرسومة لها كاملة ولم تخض مجتمعة إال معركة واحدة وهي معركة ورغم أّن القيادة الموحدة 

ش اإلسالم )الدخانية(، ولكن بقيت موجودة إلى اآلن ولكن بشكل اسمي فقط، خاصة بعد االختالف األخير بين جي
(45.)من جهة واالتحاد اإلسالمي ألجناد الشام ورئيس القضاء الموحد خالد طفور من جهة ثانية   

دماج تّم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين جيش اإلسالم وفيلق الرحمن كبادرة ان 2015وفي التاسع من أيلول 
( 46جديد قد يكون بشكل كامل في وقت الحق .)  

جبهة النصرة  -5  
ل ا عن كالموجود داخل الغوطة الشرقية بعيد  -فرع تنظيم القاعدة في بالد الشام  -بقي فصيل جبهة النصرة

لغوطة لغاية التحالفات والتجاذبات وحتى عن القضاء الموحد والقيادة الموحدة ، ومازال فصيال مستقال بذاته في ا
حلية كتابة هذه السطور ، وال توجد أيضاً إحصاءات رسمية عن قوامه العددي  في الغوطة ولكن حسب تقديرات م

( عنصر فقط.300-200بين )  
 خالصة 

ألحداث الدراسة ، فقد عايش الباحثان هذه اهذه الباحثان في إعداد ها والمراجع التي اعتمد إضافة إلى كل المصادر 
، وما يزاالن على  2015المذكورة عيانا ، وهما لم يغادرا الغوطة الشرقية إال منذ أشهر قليلة وتحديدا في شباط 

كل عام.وما يجري في سورية بشتواصل دائم ومتابعة حثيثة لكل ما يجري فيها من وقائع وأحداث بشكل خاص   
ة التي عاشتها كما تعتبر هذه الدراسة واحدة من عدة دراسات الحقة سيتم فيها بحث عدد كبير من القضايا التفصيلي

 الغوطة الشرقية وما تزال  خالل هذه األحداث الجسام.
_____________________________________________________ 

 مراجع البحث 
شهداء في دوما يوتيوب  8يع تشي  -1  

https://www.youtube.com/watch?v=C_n5Y3moz6k 

( مظاهرات عقب االعتداء على مساجد بدمشق الجزيرة نت 2)  

https://www.youtube.com/watch?v=C_n5Y3moz6k
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http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/27/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%

AA-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF 

إحصائيات متفرقة لقتلى الغوطة الشرقية في مرحلة الحراك السلمي موسوعة ويكيبيديا -3  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88

%D8%B7%D8%A9 

يفة الشرق األوسطلفترة السلمية"  صحانظر "المواجهات المسلحة في ا -4  

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=661020&issueno=12115#.VhaGu_lViko 

أخطاء النظام السوري واتهام الثوار بالعصابات المسلحة موقع العربية نت  -5  

http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/12/152878.html 

موقع العربية نت   2012ة دوما عقب االجتياح األول في شهر حزيران انسحاب الجيش الحر من مدين -6  

http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/30/223612.html 

بيان تشكيل لواء أمهات المؤمنين) فيديو(   -7  

https://www.youtube.com/watch?v=fqh3fylvlBE 

 

لسلطان في الغوطة الشرقية) فيديو(بيان تحرير مرج ا  -8  

https://www.youtube.com/watch?v=SRUAPnflNKw 

( انظر " الهجوم على إدارة المركبات بحرستا" قناة العربية 9)  

https://www.youtube.com/watch?v=d0CwZixHEf4 

مجزرة ساحة الشهداء في دوما قبيل التحرير صحيفة الشرق األوسط   -10  

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=701272&issueno=12385#.VhaOQPlViko 

انظر موقع عكس السير اإللكتروني "الغوطة الشرقية محررة"  -11  

http://www.aksalser.com/?page=view_articles&id=97df81f93c676e90208720741f6fa803 

"المجالس المحلية في الغوطة الشرقية" وكالة مسار برس لألنباء   -12  

https://www.masarpress.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-

%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9/ 

"المعاهد المتوسطة في الغوطة الشرقية"  صحيفة عنب بلدي  -13  

http://www.enabbaladi.org/archives/15527 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/27/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/27/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/27/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=661020&issueno=12115#.VhaGu_lViko
http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/12/152878.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/30/223612.html
https://www.youtube.com/watch?v=fqh3fylvlBE
https://www.youtube.com/watch?v=d0CwZixHEf4
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=701272&issueno=12385#.VhaOQPlViko
http://www.aksalser.com/?page=view_articles&id=97df81f93c676e90208720741f6fa803
https://www.masarpress.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9/
https://www.masarpress.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9/
https://www.masarpress.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9/
https://www.masarpress.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9/
http://www.enabbaladi.org/archives/15527


السورية للدراسات و أبحاث الرأي العام المؤسسة                
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research 

  
تقرير حول واقع الصحف والمجالت في الغوطة الشرقية"  موقع الجزيرة نت انظر " -14  

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81

-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85 

 

لغوطة الشرقية  "موقع كلنا شركاءواقع الدمار في ا  -15  

http://www.all4syria.info/Archive/179570 

تدخل حزب هللا في سوريا "صحيفة الزمان"   -61  

http://www.azzaman.com/?p=45483 

دراسات مركز الشرق العربي حول التدخل اإليراني بسوريا  -17  

http://www.asharqalarabi.org.uk/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%A6-

%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-

%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_ad-id!306846.ks#.Vhef9vlViko 

"  انظر معركة الفرقان  لفك الحصار عن الغوطة الشرقية " أورينت  -  18  

https://www.youtube.com/watch?v=1lbsykfOo2Q 

 

ارتفاع األسعار بشكل جنوني في الغوطة الشرقية بسبب الحصار" موقع كلنا شركاء"  -19  

http://all4syria.info/Archive/210364 

 

( انظر تقرير الغوطة تأكل مما تزرع "موقع الجزيرة نت" 20)   

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/29/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A

7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-

%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D8%B9 

صناعة األدوية في الغوطة الشرقية المحاصرة  -21  

http://www.sadaalshaam.net/addons/News/views/Default/Home/web/2859 

 

" 21( الوقود في الغوطة الشرقية "موقع عربي 22  

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
http://www.all4syria.info/Archive/179570
http://www.azzaman.com/?p=45483
http://www.asharqalarabi.org.uk/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%A6-%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_ad-id!306846.ks#.Vhef9vlViko
http://www.asharqalarabi.org.uk/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%A6-%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_ad-id!306846.ks#.Vhef9vlViko
http://www.asharqalarabi.org.uk/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%A6-%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_ad-id!306846.ks#.Vhef9vlViko
http://www.asharqalarabi.org.uk/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%A6-%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_ad-id!306846.ks#.Vhef9vlViko
http://www.asharqalarabi.org.uk/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%A6-%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_ad-id!306846.ks#.Vhef9vlViko
https://www.youtube.com/watch?v=1lbsykfOo2Q
http://all4syria.info/Archive/210364
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/29/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D8%B9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/29/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D8%B9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/29/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D8%B9
http://www.sadaalshaam.net/addons/News/views/Default/Home/web/2859


السورية للدراسات و أبحاث الرأي العام المؤسسة                
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http://arabi21.com/story/806806/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-

%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-

%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 

( صناعة البدائل القتالية في الغوطة الشرقية "صحيفة المدن" 23)  

http://www.almodon.com/arabworld/fe7542d1-f08f-42e0-9254-8db35c0b80d5 

انتشار األوبئة واألمراض في الغوطة الشرقية نتيجة الحصار) فيديو(  -24  

https://www.youtube.com/watch?v=MF-jfCYJJaU 

https://www.youtube.com/watch?v=lCqpCM8toqU 

اغتيال أحمد طه الثانية قائد جيش األمة" انظر موقع كلنا شركاء "محاول  -25  

http://www.all4syria.info/Archive/173949 

" الملق بأبي علي  انظر موقع كلنا شركاء "اغتيال عدنان خبية - 26  

http://www.all4syria.info/Archive/145414 

انظر صحيفة عنب بلدي "اغتيال بشير األجوة الناطق الرسمي لجيش األمة  -27  

http://www.enabbaladi.org/archives/19623 

زيرة نت اغتيال فهد الكردي قائد لواء فتح الشام  موقع الج -28  

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/9/30/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-

%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AA%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9 

من يتهم جيش األمة باالغتياالت "موقع سمارت  لألنباء"  -29  

http://www.mojez.com/News/NewsAgency/79/1233608/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF

%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9--%D9%84%D9%80-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-:-

%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
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