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الغوطة الشرقية
 

 مق�مة
أ�ي الشاعر و�عت �ر"،

ّ
وال� املاء "مجتمع و رض"

َ
األ من الواسُع ِفض

َ
نخ

ُ
"امل بأ��ا: الغوطة مع�� العر�ية اللغة معاجم                   ذكرت

دمشق، غوطة أر�ع: الدنيا "جنان جمال�ا: ��
ً
ُمتغّزال فقال اللغوي معنا�ا فحوى عن ت�تعد ال �عبارة الغوطة ا��وارزمي                    بكر

12 وصغد سمرقند، وشعب بوان، وجز�رة األبلة، وقد رأي��ا �ل�ا، فأحس��ا غوطة دمشق". 

  ال��قع ال�غ�افي
ر�ف ومحافظة السور�ة، العاصمة و�� دمشق محافظة الكب��، الس�ا�ي للتعداد

ً
نظرا محافظت�ن إ��

ً
إدار�ا دمشق سمت

ُ
                ق

 دمشق و�� مجموعة األر�اف ا��يطة بالعاصمة دمشق وُ�صط�� �سمي��ا �غوطة دمشق.

الثورة بداية مع �سمة مليون (2.2) بـ فُيقدر الس�ان عدد أما مر�عة، كيلوم��ات (110 ) بنحو الشرقية الغوطة مساحة                     وتقدر

نازح (288,102) م��م �سمة، ألف 400 نحو الشرقية الغوطة فيقطن
ً
حاليا أما ،2011 مارس آذار/ �� انطلقت ال��                    السور�ة

 تر�وا بيو��م �س�ب سيطرة قوات نظام األسد ع�� بلدا��م أو قر��ا من خطوط االش�باك.

دوما قطاع قطاعات. ألر�ع وتقسم واملليحة، وعر��ن وال�شابية وحرستا وكفر�طنا دوما نوا�� من الشرقية الغوطة                 تت�ون

أما ال�شابية، و�حوي املرج قطاع كذلك وحرستا، وكفر�طنا عر��ن نوا�� و�حوي األوسط والقطاع دوما، ناحية                 و�حوي

 القطاع ا��نو�ي فيحوي ناحية املليحة.

ب�نوع دمشق ر�ف و�تم�� دمشق، بالعاصمة يحيط
ً
أخضرا طوقا ناحية 36 من وامل�ونة دمشق ر�ف محافظة �ش�ل                   كما

باإلضافة ا��يوانات، وتر�ية الزراعة ع�� دمشق ر�ف س�ان غالبية �عتمد لذا والوديان. والس�ول ا��بال من                 تضار�سھ

34 لوجود عدد من املصا�ع واملشاغل ضمن ر�ف دمشق. 

 ال��اق ال�ار��ي في الغ��ة
ع���� أقام فقد كث��، ابن تفس�� �� املؤمنون سورة من (50) آية مع�� ورد حسبما األن�ياء زمن إ�� الغوطة منطقة ذكر                       �عود

األ��، سعيد أبو "حدثنا حاتم: أ�ي ابن قول �� ت�يانھ تم ما و�ذا الغوطة، �� عمران ب�ت مر�م وأمھ والسالم الصالة                       عليھ

أ�ي بن ليث وقال دمشق. أ��ار قال: ومع�ن) قرار (ذات عباس: ابن عن عكرمة، عن سماك، عن إسرائيل، عن وكيع،                      حدثنا

5 سليم، عن مجا�د: (وآو�نا�ما إ�� ر�وة [ذات قرار ومع�ن])، قال: ع���� ابن مر�م وأمھ، ح�ن أو�ا إ�� غوطة دمشق وما حول�ا.

جمال رأى أن �عد الدخان سورة �� �عا�� قولھ واستذكر دمشق، غوطة ا��طاب بن عمر زار الراشدين، ا��لفاء عصر                     و��

) اِكِ��َن
َ
ف ِف�َ�ا وا

ُ
ان

َ
� ْعَمٍة

َ
َو� (26) ِر�ٍم

َ
ك اٍم

َ
َوَمق َوُزُروٍع (25) َوُعُيوٍن اٍت َجنَّ ِمْن وا

ُ
َر�

َ
ت ْم

َ
{ك والقصور: ال�سات�ن من ف��ا وما                     املدينة

ِر�َن }.
َ

ْوما آخ
َ
َناَ�ا ق

ْ
ْوَرث

َ
ِلَك َوأ

َ
ذ

َ
6 27) ك

   �عر�ف و مع�� غوطة1
   غوطة الشام.. أنزه جنان األرض األر�ع2
   ا��صار واملوت �� الغوطة الشرقية �انون األول 32017
   الغوطة الشرقية.. منطقة سور�ة تتعرض لإلبادة4
   تفس�� قولھ �عا�� " وجعلنا ابن مر�م وأمھ آية وآو�نا�ما إ�� ر�وة ذات قرار ومع�ن "5
   فتح ب�ت املقدس ع�� يدي عمر بن ا��طاب6
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https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9/
http://www.almodon.com/culture/2016/7/30/%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://www.acu-sy.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%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-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
https://www.acu-sy.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%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-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/11/29/%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-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1240&idto=1240&bk_no=49&ID=1265
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=59&ID=823&idfrom=750&idto=756&bookid=59&startno=5


 

الغوطة الشرقية
 

العلم مجالس من علوم�م و�تلّقون ف��ا يدرسون دمشق علماء �ان بل والفق�اء، العلماء وجود �غزارة را�ا
ُ
وق الغوطة                   وُعرفت

أ�ل روايات �� عساكر ابن ا��افظ كتبھ ما ذلك مثال املؤلفات، �� ومد��ا الغوطة س��ة عن ا��ديث ورد كما الغوطة، ��                     

سوا و��ت والبالط قوفا و��ت أرا�س و��ت وفذايا وقب�بة ا��م��ين وأ�ل والن��ب والر�وة دمشق وصنعاء وكفرسوسة                  دار�ا

7 ودوما ومسرابا وحرستا وكفر�طنا ودقانية و����ة وع�ن ثرماء وجديا وطرم�س و��ت ل�يا و�رزة.

ع�� �عاقب فقد وا��ضاري، الفكري إرثھ ع��
ً
شا�دا يبقى معمار�ة إسقاطات ي��ك أن بد ال مدينة أي �� اإل�سان ُوجد                      وأينما

يحوي الذي الصا��ية تل مثل األثر�ة واملواقع التالل من ومجموعة تار�خية
ً
آثارا ضّمت عّدة، عصوٌر القدم منذ الغوطة                    مدن

أما والقديم، الوسيط ا���ري العصر إ�� �عود
ً
آثارا يحوي الذي أسود تل يقع الشرق و�� القديم، ا���ري العصر من

ً
                    آثارا

و ترما وع�ن جسر�ن �� كث��ة آثار إ�� باإلضافة سودة، أبو تل يقع منھ القرب و�� الر�حانة حوش منطقة �� يقع املرج                        تل

8 وحران العواميد و�لدة حمورة ال�� �عرف اآلن بحمور�ة.

إبرا�يم مقام وجود مثل اإلرث بقاء ع�� شا�دة ال��ابة وقبور واملقامات فاملزارات الدي�ّ�، اإلرث من الغوطة تخلو ال                    كما

و�� دمشق، جنوب الغوطة �� ز��ب السيدة قر�ة �� ز��ب السيدة ومقام جرمانا، �� ا��ضر ومقام برزة، منطقة ��                     ا��ليل

األنصاري، عبادة بن سعد ومقام وق�� سقبا، منطقة �� سالم بن هللا عبد وق�� الفزاري، ز�اد بن مدرك ال��ا�ي ق��                      املليحة

بن هللا عبد ومزار ب�يال، �� األسود بن املقداد وجامع الدارا�ي، سليمان أ�ي ومقام ا��وال�ي، مسلم أ�ي مقام املعضمية                     و��

9 عوف.

 ال�ل����ن في الغ��ة●
1148 ع  ام الصلي�� الغزو أيام ا��صار �� دمشق وقعت فعندما ،

ً
عموما وسور�ا دمشق �� يحدث عّما بمعزل الغوطة تكن                    لم

باملدينة ا��يطة دمشق غوطة أبناء لكن واملوصل. حلب �� الزنكي�ن من املدد يطلب أنر الدين مع�ن حاكم�ا اس�نجد                    م،

إ�� ا��صار مسار �غي�� ع�� قاد��م ُمج��ين الصلي�ي�ن قوات ضد ضر�ا��م س�ا��ا وّجھ إذ إلنقاذ�ا، النداء تلبية ��                    أسرعوا

كتابھ �� األث�� ابن روى ما حسب أيام 4 مّدة الغوطة ع�� ا��ناق الصلي�يون ضيق وقد وحصار�م، الغوطة مقات��                     مقاومة

10 "ال�امل �� التار�خ" عن ح�اية حصار دمشق.

 االح�الل الف�ن�ي في الغ��ة●
با��ر�ة للمطالبة ثورات ب�نظيم الوطني�ن السور��ن من العديد بدأ 1924م، عام سور�ا ع�� الفر���� االنتداب علن

ُ
أ أن                   �عد

(1927-1925) عامي ب�ن الك��ى السور�ة الثورة قيام إ�� أدى ما االحتالل، أش�ال من ش�ل ألي رفض�م معلن�ن                   واالستقالل

ال�� الفر�سية القوات مع معارك عدة خاضت فقد آنذاك، الثورة عن بمنأى الغوطة ت�ون ولم �سور�ا، مناطق عّدة ��                   

إ�� منقسم�ن ثائر ألف من أك�� حي��ا عدد�م بلغ حيث التصدي استطاعوا الثوار لكن الغوطة، ع�� السيطرة                   حاولت

 مجموعات بإدارة قيادة منظمة واحدة.

   الغوطة و�سات�ن سقيت بالدم7
   الغوطة السور�ة8
    غوطة دمشق9

   غوطة دمشق الشرقية: س��ة الثورة وا��صار وا��رب10
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https://www.turkpress.co/node/46190
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/7/18/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://manshoor.com/world/ghouta-syria-war/


 

الغوطة الشرقية
 

د�سم�� األول/ �انون 12 �� الثوار ملالحقة عسكر�ة حملة أرسلت بل ا��د، �ذا عند الفر���� االنتداب سلطات تقف                    لم

 1925 و�اجمت املنطقة بالقصف املدف�� والطائرات.

أرسلوا ثم الغوطة، ثوار ع�� القضاء عن ��زت أن �عد واأللغام بالتحص�نات الغوطة منطقة الفر�سية القوات طّوقت                   ثم

بمعركة الفر�سي�ن �ز�مة إعالن الغوطة ثوار استطاع فقد بالفشل، باءت ما سرعان أخرى عسكر�ة حملة                 الفر�سي�ن

رادى
ُ
ف �عودون ترك�م ثم وخيول�م أس����م بتجر�د

ً
قاسيا

ً
درسا الفر�سية القوات بتلق�ن الثوار وقام األو��"، "الزور                  سميت

 ع�� األقدام دون سفك دماء.
ً
11 س��ا

 ل�اذا اس�ه�ف ن�ام األس� الغ��ة ال��ق�ة؟
إذ السور�ة، الثورة بدايات منذ الشرقية الغوطة ع�� للسيطرة ُمستمرة بحملة األسد نظام لقيادة �عود أسباب عّدة                   �ناك

دمشق مطار طر�ق حتضن
ُ
وت دمشق، للعاصمة الشر�� ا��نو�ي املدخل ف�� �ام، اس��اتي�� بموقع الشرقّية الغوطة                 تتمّتع

م�مة عسكر�ة مواقع عن الشرقية الغوطة ت�تعد ال كما واإليراني�ن، للنظام بال�سبة الكب��ة العسكر�ة األ�مية ذي                  الدو��

 مثل مطار مرج السلطان وإدارة املركبات.

درعا محافظ�ْ� إ�� تؤدي بطرق مباشر اتصال ذات ف�� ا��ارجية ��دود�ا بال�سبة أما سور�ا، داخل ملوقع�ا بال�سبة                   �ذا

 والسو�داء باتجاه ا��دود األردنية من ج�ة ا��نوب، و�� اتجاه ا��دود العراقية من ج�ة الشرق.

الفصائل إلخراج س�� لذلك للنظام، بال�سبة
ً
مر�حا دمشق أحياء �� املس��ة املعارضة فصائل وجود يكن لم آخر، اتجاه                    و��

إيران أ�داف مع تتقاطع ال�� االس��اتيجية و�� ،2013 عام أطلق�ا ال�� دمشق العاصمة حزام تأم�ن �� اس��اتيجيتھ إثر                    ع��

ومن والقابون برزة أحياء من س��ة
ُ
امل املعارضة فصائل خرجت لذا املفيدة"، "سور�ا مناطق ع�� للسيطرة سور�ا ��                   وروسيا

نظام مخاوف بقيت لذلك الغوطة. ومدن جو�ر �� �� بقيت لك��ا وغ���ا، بردى ووادي الز�دا�ي مثل دمشق ر�ف ��                     مناطق

سيطرة قبل والقابون برزة بح�� حرستا تر�ط �انت األرض تحت أنفاق ع�� دمشق العاصمة إ�� الفصائل �سلل من                    األسد

 النظام عل��ما.

واسعة مساحات الحتضا��ا وذلك دمشق"، غذاء "سلة �عت�� ف�� اقتصادية، أخرى غايات الشرقية الغوطة ع��                 وللسيطرة

121314 من األرا��� الزراعية، و�و واحد من عوامل صمود س�ا��ا ا��اصر�ن ف��ا والفصائل.  

 م�ار أح�اث الغ��ة م�� ب�ء ال��رة ال��ر�ة
وتنقلت ،2011 لعام مارس آذار/ منتصف �� السور�ة الثورة أبان سور�ة �� األحداث سياق خارج الشرقية الغوطة تكن                    لم

 مجر�ات األحداث مع تطّور الثورة �� عموم سور�ا �� مجاال��ا السياسية وامليدانية والعسكر�ة واإل�سانية.

خرج حيث 2011م، لعام إبر�ل ن�سان/ من األول �� وذلك السل�� ا��راك مرحلة �� الثورة بركب الغوطة التحقت                    فقد

املتظا�رون رفع ثم درعا، مدينة �� للمظا�رات نصرة الغوطة) مدن (أك�� دوما مدينة من مّرة ألول املتظا�ر�ن من                    اآلالف

   غوطة دمشق .. �زمت فر�سا وتتحدى األسد وروسيا11
   �ارثة الغوطة.. امتحان آخر للضم�� اإل�سا�ي!12
   الغوطة الشرقية "��يم ع�� األرض"13
   ل�ذه األسباب تذبح الغوطة الشرقية14

4 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/11/29/%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-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/2/22/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.france24.com/ar/20180227-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%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-%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
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الرصاص باستخدام السور�ة األمن قوات قامت ذلك إثر وع�� سور�ا، �� املفسدين ومحار�ة اإلصالح، �� للُمطالبة                  شعارات

15 ال�� مما أدى إ�� سقوط (13) متظا�ر �� ذلك اليوم.

جامع إمام ع�� السوري األمن قوات اعتداء �عد (2011 آب/أغسطس 27) 1432 رمضان ش�ر �� األحداث تطورت                   ثم

الغوطة مدن �عض من اآلالف �عشرات ّدرت
ُ
ق لنصرتھ كب��ة مظا�رة وخرجت دمشق، �� الرفا�� أسامة الشيخ                  كفرسوسة

ال�ال)، وسوق (الز�لطا�ي منطقة �� دمشق أبواب وصلت أن إ�� زمل�ا) حرستا- بطنا- كفر حمور�ة- سقبا- - (دوما                    الشرقية

األمن قوات محاوالت �عد تظا�ر�ن
ُ
امل طالت االعتقاالت حملة واندالع وا��ر��، القت�� عشرات �سقوط إال املظا�رة ت�تھ                  ولم

16 تفر�ق�م بقوة السالح.

قلب إ�� بوصول�ا السوري األمن قوات �سمح ولم يومي، شبھ �ش�ل و�لدا��ا الغوطة مدن �� السلمية املظا�رات                   استمرت

اإلصابات من العديد حدوث إ�� أدى ما ملواج���م املفرطة القوة ستخدمت
ُ
ا بل املتكررة، املتظا�ر�ن محاوالت رغم                  دمشق

ألف عن يز�د بما عدد�ا ُيقدر لكن املظا�رات، ل��ايا دقيقة أرقام توثيق حي��ا يتم ولم املتظا�ر�ن، من العشرات                    واعتقال

االقتحامات من ا��االت عشرات ���يل عن نا�يك معتقل، أالف ثالثة من وأك�� ل��ر��، العدد �ذا و�فوق                  قتيل

 واملدا�مات العسكر�ة لبيوت الغوطة وحاالت حظر التجوال، إضافة إ�� قطع املاء والك�ر�اء.

ومتنفس الثوري ا��راك مركز ف�انت الغوطة، �� التظا�رات �� املشارك�ن عدد �� األك�� النص�ب دوما مدينة                  نالت

17 الناشط�ن من األحياء الدمشقية ال�� حول�ا �و��ا مركز الغوطة الشرقية.

  ت�ّ�ل ال��رة م� ال��حلة ال�ل��ة إلى الع���ة
من املتظا�ر�ن حماية إ�� بداياتھ �� ��دف و�ان والعسكرة، ال�س�� إ��

ً
تدر�جّيا الشرقية الغوطة �� السل�� ا��راك                   تحّول

لنظام العسكر�ة اآللة مقابل جدوى ذا يكن لم ذلك لكن ا��فيفة، السالح أدوات باستخدام السور�ة األمن قوات                   عنف

�� ا��ر السوري ا���ش إ�شاء األسعد ر�اض العقيد إعالن إثر ع��
ً
منظما

ً
شكال يأخذ التظا�ر بدأ أن إال يلبث ولم                      األسد،

ل من مجموعات وكتائب �� جميع أنحاء سور�ة. 
ّ
�ش�

ُ
1819 ��اية يوليو / تموز 2011م و�و ا���ش امل

 إض�اب ال��امة
ش�ر �� سور�ة مدن عدة

ً
أيضا عّم الذي الكرامة إضراب �� املدينة أ�ا�� مشاركة �عد الشرقية الغوطة �� األحداث                     تطورت

لم ال�� التظا�رات، تطورت نفسھ الش�ر ��اية و�� واملدارس، واألسواق ا��ال فأغلقت 2011م، د�سم�� األول/                 �انون

60 لتفر�ق النار األمن قوات فأطلقت دوما، �� الكب�� امل��د ساحة إ�� العر�ية املراقب�ن ��نة وصول مع ذلك، قبل                     تتوقف

سلم املدينة من عمليات تكس�� املمتل�ات العامة وتخر���ا.  
َ
202122 ألف متظا�ر وجرت مع�ا حمالت اعتقال، ولم �

   غوطة دمشق الشرقية وتحوالت املش�د من التحر�ر إ�� ا��صار15
   مظا�رات بدمشق �عد اقتحام مساجد16
   الغوطة الشرقية، سردية ا��صار املستمر17
   النظام السوري يواصل تصعيد حملتھ العسكر�ة واملراقبون العرب �عودون إ�� دمشق18
   ر�اض األسعد: أحد ��عان الثورة السور�ة19
   «إضراب الكرامة» يصل إ�� قلب دمشق.. واألمن يفتح أبواب ا��الت بالقوة20
   فر�سا تجد من املبكر ا��كم ع�� م�مة البعثة21
    مجر�ات أحداث دمشق و ر�ف�ا22
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 ت���� الع�ل الع����
عسكر�ة تنظيمية �شكيالٍت ضمن الثوار وانضوى 2012م، عام من األو�� األش�ر �� الثوار �س�� مستوى تطور                  استمر

باس��داف ال�شكيالت تلك قامت ثم وعر��ن، ودوما وسقبا حمور�ة مدن �� خاصة الثوار أعداد تزايد احتواء                  استطاعت

األمنية القوات إر�اق ��دف الغوطة، منطقة �� صغ��ة عسكر�ة ثكنات وكذلك السور�ة، للقوات ضعيفة أمنية                 نقاط

�عض توفر باست�ناء نو�� أو ثقيل سالح النظام ثكنات لدى وجود يندر أنھ
ً
علما والذخ��ة. السالح ع�� وا��صول                    وإضعاف�ا،

23 املدرعات، وتنحصر معظم األس��ة ب�ن النوع�ن ا��فيف واملتوسط.

الثكنات داخل للثورة مؤ�دة عناصر من مستفيدة النظام وثكنات الكتائب تحر�ر ع�� الغوطة فصائل معارك                 ركزت

كتائب ُحّررت ثم األشعري، منطقة �� ا��وي الدفاع كت�بة �� الشرقية الغوطة �� ا��ررة الكتائب أو�� ف�انت                   والكتائب،

وفوج "حوامات" العسكري السلطان مرج مطار تحر�ر تبع�ا الشرقية. الغوطة شر�� والعت�بة أوتايا منطقة �� جوي                  دفاع

لنظام تا�عة أخرى وكتائب سلمان الدير �� الشيل�ا وكت�بة الر�حان قر�ة �� اإلشارة كت�بة ثّم ومن الشيفونية، قر�ة ��                     النقل

24 األسد ومؤ�دة للثورة.

 ت���� الغ��ة
النظام ثكنات من وإخال��ا الغوطة مدن تحر�ر س�يل �� األسد نظام قوات مع املناورات إجراء �� الثوار كتائب ف

ّ
تتوق                      لم

عام أواخر �� النظام سيطرة من العت�بة إ�� وزمل�ا جو�ر ومن املليحة إ�� دوما من املمتدة املناطق تحررت أن إ��                      العسكر�ة،

ساحة (حاجز مجزرة النظام قوات ارتكبت أن �عد التحر�ر ضر�بة دوما مدينة �� املدنيون دفع ب�نما 2013م. ومطلع                    2012م

 داخل منازل�م. 
ً
 بالرصاص وذبحا

ً
2526 الش�داء) راح ��ي��ا (30) ��ص بي��م (9) �ساء و(4) أطفال قتلوا رميا

 الف�ائل في الغ��ة ال��ق�ة
إطار تحت ا��راح) بن عبيدة أبو (كت�بة و�� كت�بة أول ت�ونت الشرقية، الغوطة �� عسكري إ�� السل�� ا��راك تحّول                     �عدما

  ا���ش السوري ا��ر، ولم �ستمر �ذه الكت�بة �� العمل إال أسابيع عّدة ثم تفّرقت وانضمت إ�� �شكيالت عسكر�ة أخرى.

أول وحدثت دوما) ش�داء (لواء تأسس 2012 عام منتصف ففي التنظيم، نحو واتج�ت العسكر�ة ال�شكيالت                 توّسعت

ارتفاع إثر ع�� دوما س�ان معظم نزوح إ�� أدى ما ف
ّ
مكث �ش�ل وال�اون املدفعية استخدم الذي السوري ا���ش مع                     معركة

 حّدة القصف واملواج�ة.

املليحة منطقة �� املؤمن�ن) أم�ات و(لواء دوما) �� اإلسالم (لواء واأللو�ة؛ الكتائب من األخرى العسكر�ة ال�شكيالت                  ومن

�� ا��س�ن) اإلمام و(كت�بة وجو�ر، ترما ع�ن �� الرشيد) و(�ارون سقبا �� سالم) بن عبدهللا و(كت�بة العصاف��، ودير                    وز�دين

كفر و�� عر��ن). ش�داء (كت�بة عر��ن �� أما الفيحاء). و(كت�بة دار�ا) ش�داء (كت�بة الغر�ية للغوطة التا�عة دار�ا و��                    املرج.

 بطنا (كت�بة ا��افظ الذ���)، و�� زمل�ا (كت�بة سيف اإلسالم).

   دوما: فاتحة عصر ال�س�� �� الغوطة الشرقية23
   غوطة دمشق الشرقية وتحوالت املش�د من التحر�ر إ�� ا��صار24
    املعارك ت�تقل إ�� محيط مطار دمشق الدو�� .. و ا��ر �علن تحر�ر الغوطة الشرقية25
 بالرصاص «�� منازل�م»26

ً
 وإعداما

ً
   مجزرة جديدة �� دوما ��ايا�ا 30 ذبحا
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إ�� توّسع بل الصغ��ة، العسكر�ة ال�شكيالت ع�� يقتصر �عد ولم الشرقية، الغوطة �� للمعارضة العسكري العمل 27                 تطّور

مر�ع كيلوم�� مئة من أك�� إ�� وصلت واسعة مساحات ع�� السيطرة من نت
ّ

تمك فاعلة عسكر�ة فصائل مجموعة برزت                    أن

28 من الغوطة الشرقية، من أبرز تلك الفصائل::

 ج�� اإلسالم:●
�� العسكر�ة الفصائل أك�� من و�عد ا��ر، السوري ا���ش من

ً
فصيال (45) من 2013 عام �� ل

ّ
�ش� عسكري تنظيم                     

�غارة 2015 األول �انون �� غتيل
ُ
ا الذي وش

ّ
عل ز�ران وأسسھ ُمقاتل، ألف (15 - 10) ب�ن ما يضم املس��ة. السور�ة                      املعارضة

ھ القيادة أبو�مام البو�ضا�ي من �عده.
ّ
 جو�ة، ثم استلم دف

ثم اإلسالم) (سر�ة باسم مس��ة عسكر�ة مجموعة بدأ إذ السلمية، بمرحلتھ السور�ة الثورة مطلع �� اإلسالم ج�ش                   انطلق

إدار�ة وم�اتب قيادة مجلس من يت�ون الذي اإلسالم) (ج�ش ا��ا�� السمھ وصل أن إ�� اإلسالم) (لواء لتصبح                   تطورت

 مسؤولة عن مختلف جوانب أ�شط��م.

اإلسالمية. وا����ة اإلسالم أنصار تجمع مثل العسكر�ة، التكتالت من عدد �شكيل �� تأس�سھ منذ اإلسالم ج�ش سا�م                   وقد

ج�ش إدارة أن بيد ،
ً
وماليا

ً
عسكر�ا للفصيل السعودي الدعم ُي��ر ما و�ذا الدعوي، السلفي الفكر اإلسالم ج�ش ي�ب��                    كما

من (%90) �س�تھ ما �ش�ل و�� األسد نظام من عل��ا حصل ال�� الغنائم إ�� السالح من موارد�ا مصدر ت�سب                     اإلسالم

املباشر الشراء عملية إ�� �عود (%10 ) املتبقّية ال�سبة أما املتكررة، قادتھ تصر�حات حسب ا���ش بھ يقاتل الذي                    السالح

 من السوق السوداء.

حوش ج��ات ع�� وخاصة الشرقية، الناحية من الشرقية الغوطة ج��ات ع�� أسا��� �ش�ل اإلسالم ج�ش عمليات                  تركز

من الشر�� الشمال �� الدمشقي�ن و�رزة القابون أحياء �� قواتھ تمركز عن عدا وأوتايا، ومسرابا والضوا�رة،                  نصري

عدد إ�� باإلضافة األسد، لنظام تا�عة عسكر�ة مواقع ع�� تمركزه ف��ات خالل اإلسالم ج�ش استو�� وقد دمشق.                   العاصمة

تا�عة مروحية إسقاط �� استخدم�ا (OSA 9K33) جوي دفاع منظومة ضم��ا من العسكر�ة، واآلليات الدبابات من                  كب��

293031 لقوات النظام، ما أدى إ�� توقف مروحيات النظام عن إلقاء ال��اميل املتفجرة ع�� الغوطة الشرقية.  

  

   غوطة دمشق الشرقية: س��ة الثورة وا��صار وا��رب27
   أبرز الفصائل املس��ة �� الغوطة الشرقية28
   أبرز الفصائل املس��ة �� الغوطة الشرقية29
   ا��ماعات املس��ة ال�� تقاتل �� الغوطة الشرقية30
   ج�ش وفيلق ولواء.. أبرز الفصائل العسكر�ة �� الغوطة الشرقية31
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الغوطة الشرقية
 

 ف�ل� ال�ح��:●
(لواء من األو�� نواتھ �شكيل عن اإلعالن تم وقد 2013م، عام ��اية �� تأسس ا��ر، السوري ل���ش ي�بع عسكري                     كيان

 ال��اء) �� آب/ أغسطس 2012. و�عت�� ثا�ي أك�� قوة عسكر�ة مس��ة �عد "ج�ش اإلسالم" �� الغوطة الشرقية.

جو�ر من �ل �� العاصمة قلب مع مباشر تماس وع�� الشر��، دمشق مدينة محيط أغلب �� الرحمن فيلق ج��ات                     تمتد

و�اال وجسر�ن بطنا وكفر ومديرة عر��ن من �ل �� الشرقية الغوطة بلدات امتداد ع�� وجود لھ ع��
ً
وأيضا ترما، وع�ن                      وزمل�ا

 وز�دين ودير العصاف�� وحت�تة ا��رش ومرج السلطان، باإلضافة للقلمون الشر�� والغوطة الغر�ية.

�� املستخدمة أس����م تقتصر ال مقاتل آالف عشرة من أك�� صفوفھ وتضم لواء. (17) حوا�� الفيلق راية تحت ينضوي                     

 معارك�م ع�� نوع واحد، بل �نالك السالح ا��فيف أو املتوسط أو الثقيل باإلضافة إ�� مدافع ال�اون متعددة العيارات.

الدعم إ�� باإلضافة السور�ة، للثورة املساندة السوري الشعب أصدقاء بمجموعة �س�� مما دعمھ الرحمن فيلق                 يتلّقى

يصف كما السوداء السوق من شراؤه يتم وما األسد، نظام مع املعارك غنائم من بأنواعھ السالح ع�� يحصل كما                     الشع��،

 موقع اإللك��و�ي للفيلق.

�� واملشارك األمنية، املتا�عات ع�� الشرقية، الغوطة �� الدولة" "تنظيم محار�ة ع�� بداي��ا �� الرحمن فيلق أ�داف زت
ّ

                  رك

 �� الغوطة الشرقية.
ً
 ا��ملة العسكر�ة ضد "تنظيم الدولة" �� صيف 2014م ��دف القضاء عليھ تماما

روسيا، مع عت
ّ
وق أ��ا إال للفيلق الرئ�سية األ�داف من �و السور�ة" األرا��� ضمن األم�� االستقرار "تحقيق أن من                    و�الرغم

التصعيد خفض مناطق إ�� الفيلق انضمام ع�� ينص جنيف ��
ً
اتفاقا الشرقية، الغوطة �� االستقرار خرق أطراف                   أحد

32 �سور�ا (م��ا الغوطة الشرقية) وذلك �� تار�خ 16 أغسطس/آب 2017م.

 االت�اد اإلسالمي ألج�اد ال�ام●
�� جاء كما نفسھ االتحاد و�صف ،2013 عام د�سم�� األول/ �انون ش�ر مطلع �� الشام ألجناد اإلسالمي االتحاد                    تأسس

سياسية ورؤ�ة فكر�ة وضوابط شرعية مرجعية وفق �عمل مستقل شامل س�� إسالمي "كيان بأنھ التأس���� البيان                  إعالن

�� واندماج�ا سور�ة، �� مختلفة بمناطق مس��ة فصائل سبعة نحو توحد خطى ع�� كذلك وأنھ واحدة". عسكر�ة                   وقيادة

 تكتل واحد باسم "ا����ة اإلسالمية".

و"كتائب اإلسالم" أمجاد و"تجمع املصطفى" ا��ب�ب و"ألو�ة اإلسالمية" ال�دى شباب "كتائب و��: كتائب (5) االتحاد                 يضم

، و�بلغ عدد املقاتل�ن 15 ألفا مقاتل من ج�سيات مختلفة.
ً
  ال��ابة" و"لواء درع العاصمة"، و 53 فصيال

مرور تأم�ن �غية النظام مع مفاوضات إجراء من األسد" �شار نظام قوات "مواج�ة �� الشام أجناد مرتكزات أحد يمنع                     لم

الشرقية، للغوطة آمن طر�ق تأم�ن وكذلك الغذائية، املواد بدخول متعلقة آخرى أمور عن
ً
فضال الب��ولية، املواد                  ��نات

التفر�ط عدم تكفل ال�� الشرعية"، "الضوابط ضمن ولكن "ممكنة"، النظام مع ال�دنة بأن وصف�م حسب تصرف�م                  م��ر�ن

 بأي ش�� من األرض ا��ررة ال�� لم �ستطع النظام السيطرة ع�� أي جزء منھ.

   املوقع اإللك��و�ي الرس�� لفيلق الرحمن32
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الغوطة الشرقية
 

18 �� الرحمن" "فيلق راية تحت انضمام�ا إعالن تبع�ا بل فحسب، األسد نظام مع الشام" "أجناد مفاوضات تقتصر                    ولم

�لم��م وجمع الثوار، صفوف لتوحيد
ً
"سعيا جاء االندماج أن أو��ت أصدرتھ الذي البيان ووفق 2016م،                 شباط/ف��اير

333435 للس�� �� صف واحد �� درب الثورة املرسوم بت��يات شعب عظيم ح�� تحقيق أ�دافھ �� ا��ر�ة والكرامة".  

 ه��ة ت���� ال�ام●
زن�ي، الدين نور وحركة ، الشام فتح ج��ة و�� مندمجة فصائل (5) من يت�ّون سور�ة، مس��ة فصائل من عسكري                     تكتل

عدد و�قّدر الدعو�ة، ال��صيات و�عض وكتاب ألو�ة عّدة إ�� باالضافة السنة، وج�ش الدين، أنصار وج��ة ا��ق،                  ولواء

 املنتم�ن للفصيل بـ 500 مقاتل.

بمشاركة واملعارضة السوري النظام ب�ن أستانا مفاوضات انطالق �عد ،2017 الثا�ي �انون يناير/ 28 �� ال�يئة                  تأسست

 روسية تركية إيرانية، وأعلنت ال�يئة رفض�ا تلك املفاوضات، واعت����ا جزًء من املؤامرة ع�� الثورة السور�ة.

للفكر ت�ت�� ال�� النصرة ����ة اآلخر الوجھ و�� وأبرز�ا، ا��مس ا��ديد ال�شكيل م�ونات أ�م من الشام فتح ج��ة                    �عت��

الغوطة �� االجتما�� الواقع ع��
ً
دخيال الفكري توج��ا اعت�� بل الشرقية الغوطة �� �شعبية تتمتع ال لك��ا السلفي،                    ا���ادي

يمثل ال مستقل كيان أ��ا ع�� تؤكد بل وا��، أيديولو�� خط تب�� ال�يئة علن
ُ
� لم ذلك من و�الرغم تمدد�ا. من حّد                       ما

 لتنظيمات وفصائل سابقة.
ً
 امتدادا

من األخ��ة األش�ر �� وجرى حرستا، �� ا��و�ة ا��ابرات مب�� تفج�� م��ا الغوطة �� عمليات عّدة الشام تحر�ر �يئة                     خاضت

إ�� دمشق ر�ف �� من الشام تحر�ر �يئة مقات�� إل�عاد س��ة
ُ
امل السور�ة عارضة

ُ
امل وقوى الروس ب�ن مفاوضات 2017                    عام

3637383940 محافظة إدلب، مقابل ضبط وقف إطالق النار من جانب نظام األسد وروسيا وكذلك فتح معابر الغوطة.    

  ح��ة أح�ار ال�ام●
حركة و�عّرف مقاتل، ألف 25 بحوا�� مقاتل��ا عدد و�قدر .2011 الثا�ي نوفم��/�شر�ن 11 �� الشام أحرار حركة                   تأسست

ِحياِض عن وُد
ُ

ذ
َ
وت ِهللا، س�يِل �� اِتُل

َ
ق

ُ
ت شاملة، إصالحية إسالمية "حركة اإللك��و�ي موقع�ا بحسب نفس�ا الشام                  أحرار

ط
ّ
وال�سل الدكتاتور�ة من الشعب �ذا وتخليص �لمتھ وإعالء هللا دين لنصرة و�عمل ْسَتْضَعِف�َن،

ُ
امل عِن بُّ

ُ
ذ

َ
وت يِن،                 الّدِ

ستمر منذ عقود مضت".
ُ
 امل

�يئة مع خاضت وقد الشرقية، الغوطة أطراف ع�� ومحيط�ا حرستا مدينة من أجزاء ع�� الشام أحرار حركة وجود                    اقتصر

 تحر�ر الشام معارك عدة ضد قوات النظام �� املنطقة، لكن قو��ا تتمركز �� محافظة إدلب.

   "االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام".. تحالف إر�ا�ي مدعوم من تركيا33
   "أجناد الشام" تتفرق ب�ن "فيلق الرحمن" و"ج�ش اإلسالم"34
   الغوطة الشرقية: صراع ال�و�ات املركبة35
   �يئة تحر�ر الشام.. تكتل الرافض�ن ألستانا36
    الفصائل املتناحرة �� دمشق وغوط��ا الشرقية37
   أبرز الفصائل املس��ة �� الغوطة الشرقية38
   �يئة تحر�ر الشام �شكيل�ا وقيادا��ا وسلسلة االنضمامات39
 ع�� «التجا�ل الرو���»40

ً
   أعنف ��وم للفصائل �� الغوطة ردا
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الغوطة الشرقية
 

غ�� واملدني�ن حرستا مدينة من مقاتل��ا بخروج يق��� روسيا مع اتفاق إ�� ا��ركة توصلت 2018 مارس آذار/ 12                    و��

و�تم وا��ر��، املر��� إخالء األو�� الدفعة �شمل حيث دفعات، أر�ع ع�� السوري الشمال إ�� أوضاع�م ب�سو�ة                  الراغب�ن

414243 �عد�ا إجالء العسكر��ن واملدني�ن كدفعة ثانية.  

 ج�� الف��ا�:●
أحرار مجموعة و��: سور�ة فصائل عّدة وضم 2014م، مارس آذار/ 25 �� الشرقية الغوطة �� الفسطاط ج�ش ل

ّ
                  �ش�

باإلضافة عنصر، (300-200) ب�ن عناصر�ا عدد يبلغ ال�� الشام فتح وج��ة السابقة- النقطة �� ع��ا ا��ديث -سبق                   الشام

فصائل، (6) من يتألف أد��ة، بال متكتلة شعبية مجموعة و�و األمة) فجر (لواء الفسطاط تحالف ضمن األك�� الكتلة                    إ��
ً
تجنبا كغطاء 2015م حز�ران �� الشام ألجناد اإلسالمي لالتحاد

ً
ش�ليا انت�� وقد األنفاق، واردات تمو�لھ مصادر                  أحد

44 لالصطدام مع ج�ش اإلسالم.

  ال�الفات ب�� الف�ائل
ع�� السيطرة إلعادة ا�شغال�م الستغالل األسد لنظام الذ�بية الفرصة الشرقية الغوطة �� الفصائل ب�ن ا��الفات                 أتاحت

ضد القتالية املعارضة فصائل أعمال انخفاض �عد وذلك ا����ات، ع�� والتقدم واالس��اتيجية ال�امة املناطق من                 العديد

عرقل تقّدم�م.
ُ
 قوات األسد ال�� �

وأدى مقاطعات، إ�� الشرقية الغوطة تحّول إ�� أدى ما البي�ية حسابا��ا تصفية �� األسد نظام عن الفصائل ا�شغلت                    فقد

ما الفصائل، تحالفات حسب جديدة �يمنة مناطق وفرض السيطرة، توز�ع إعادة �غرض داخلية معارك حدوث إ��                  ذلك

 داخلية وخارجية جديدة للغوطة.
ً
 أوقع مئات القت��، ورسم حدودا

لم وكذلك واحدة، قيادة ضمن التوّحد ع�� السور�ة الثورة سنوات طوال الفصائل قدرة انحسار إ�� االقتتال أسباب                   و�عود

الغوطة ج��ات إضعاف إ�� أدى ذلك �ل النافذة، التفا�م لغة �و السالح استخدام �ان بل بي��ا املوقف سيد ا��وار                     يكن

 الشرقية، وتجرؤ نظام األسد وحلفاءه ع�� اس��داد سيطرتھ عل��ا.

عند
ً
إحراجا ا��الفات أحدثت بل فحسب ذلك ل�س الثورة، تجاه

ً
سلبا العام الرأي �غي�� إ�� الصراعات تلك �سب�ت                    وقد

�� ع��ا ُمرضية غ��
ً
صورة البعض �عض�ا إزاء الفصائل مواقف رسمت

ً
وأيضا والدو��. اإلقلي�� الصعيد ع�� الثورة                   داع��

ا��اسر أما الثورة. مطالب وتحقيق السوري النظام عن التخ�� الدو�� ا��تمع قرر حال �� للفو���
ً
ونمودجا                  املستقبل،

بـ وصفوه بل الفصائل ب�ن ا��اصل االقتتال عن راض�ن غ�� ف�م الشرقية الغوطة �� املدني�ن �م صارعة
ُ
امل حلبة ��                     األك��

4546 "خيانة للثورة" مؤكدين أن املطلب الرئ���� للثورة �و إسقاط النظام السوري. 

   املوقع اإللك��و�ي ����ة أحرار الشام41
   حركة أحرار الشام42
   اتفاق ب�ن “أحرار الشام” وروسيا ��روج املقاتل�ن من حرستا43
   ا��ارطة العسكر�ة للفصائل املس��ة �� سور�ة - الفصائل العسكر�ة �� دمشق ور�ف�ا44
   قراءة �� اقتتال فصائل املعارضة السور�ة �� الغوطة الشرقية45
   ا��ارطة العسكر�ة للفصائل املس��ة �� سور�ة - الفصائل العسكر�ة �� دمشق ور�ف�ا46
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الغوطة الشرقية
 

 ال��ال� ال��ل�ة
إلدارة

ً
سعيا النظام سيطرة عن ا��ارجة املناطق �� سور�ا محافظات با�� �� كما الشرقية الغوطة �� ا��لية ا��الس                    أ�شأت

�عمل الذي املنظم املؤسسا�ي للعمل
ً
أنموذجا الشرقية الغوطة �� ا��لية ا��الس عد

ُ
و� موارد�ا. وتأم�ن املنطقة                 شؤون

الذين املدينة أل�ا�� الضرور�ة ا��دمات وتقديم اإلداري، الفراغ سد ��دف ال�شاركية مبدأ و��بّ�� الواحد، الفر�ق                 بروح

 �� �ل املستلزمات ا��ياتية وسبل الع�ش الكر�م.
ً
 حادا

ً
 �عانون نقصا

التا�عة دمشق ر�ف ��افظة ا��الس �ذه جميع وت�بع ،
ً
فاعال مجلًسا (18) م��ا محلًيا مجلًسا (43) الشرقية الغوطة                   تضم

 لوزارة اإلدارة ا��لية �� ا���ومة السور�ة املؤقتة.

�� املشاركة فرصة ا��لي�ن للس�ان ت�يح وكذلك والسياسية، والتنمو�ة ا��دماتية امل�ام �� ا��لية ا��الس أدوار                 تت��ص

إ�� إضافة ل�م، ا��دمات وتوف�� ا��لية مجتمعا��ا شؤون بإدارة تقوم كما ممثل��م، خالل من ا��لية السياسات                  صنع

 دور�ا �� تطو�ر اقتصاديات مجتمعا��ا ا��لية وتحقيق التنمية لس�ا��ا.

للمجتمعات االستقرار تحقيق �� م��ا
ً
سعيا والتعليم التحتية الب�ية قطا�� ع�� ترك���ا أولو�ة ا��لية ا��الس تو��                  كما

�� اإلعمار وإعادة السيا��� ا��ل ومرحلة التصعيد، خفض مرحلة �� حضور�ا �عز�ز �� ا��الس حرص عن نا�يك                   ا��لية،

 املستقبل.

�عض �� �سيطة ��ان ت�و�ن ع�� السور�ة للثورة الثانية السنة أثناء الشرقية الغوطة �� ا��لية ا��الس فكرة                   بدأت

دّمرة
ُ
امل مؤسسا��ا واقع فرض الشرقية الغوطة مدن تحر�ر و�عد حي��ا. النظام سيطرة تحت �انت وال�� ا��ررة                  املناطق

م�اتب خالل من محلية مجالس �شكيل إ�� ال��ان فكرة ّورت
ُ
ط أن إ�� للعمل، التصدي ضرورة التحتية الب�� ل

ّ
                  و�عط

القوى سا�مت كما الشرقية. الغوطة �� ا��لية ا��الس إدارة إ�شاء تم ثم وغ���ا. والب�ئة ا��دمات مكتب مثل                   اختصاصية

تحولت أن لب�ت ما ثم الدين، وعلماء القضاة دور اس�بعاد دون املدنية اإلدارات و�شكيل ا��الس أدوار دعم ��                    الثور�ة

  ا��الس ا��لية إ�� مؤسسات ل�ا قواعد�ا و�يا�ل�ا التنظيمية وتخضع آلليات االنتخابات.

أخرى، مناطق �� مولدات ع�� الك�ر�اء بيع خالل من الذاتية املوارد �عض إيجاد الشرقية الغوطة �� ا��لية ا��الس                    حاولت

و�يع بالزواج املتعلقة الرسمية األوراق استخراج عند خاصة أخرى رسوٍم التجار�ة، ا��اّل ع�� سنو�ة رسوم                 وفرض

 العقارات، باإلضافة إ�� منح تراخيص خاصة باملنظمات مقابل مبلغ ما�� محدد.

حصل مثلما األم��" "التجاوز الفصائل سميھ
ُ
� ما ع�� اقتصر فقد ا��الس عمل �� العسكر�ة الفصائل لتدخل بال�سبة                   أما

 عند تدخل�ا �� محتوى مقال مجلة (طلعنا عا��ر�ة) ووصفتھ بأنھ "����ء للمعتقدات الدي�ية".

وكيفية الصيانة، قطع توفر وعدم ا��روقات، سعر وغالء ا��صار، �� تتمحور عّدة، تحديات ا��لية ا��الس                 تواجھ

ال�ا�� املا�� الدعم توفر عدم إ�� باإلضافة السابق، �� الغوطة لھ �عرضت الذي الدمار عن الناتجة الردم بكميات                    التصّرف

 للقيام با��دمات الالزمة.

منازل وإصالح إيواء مشار�ع وإ�شاء القمامة، وترحيل املياه توف�� مثل ضرورة وأك���ا الطارئة ا��دمات ع�� ا��الس                  وتركز

للمجالس، باالتصاالت اإلداري الدعم مشار�ع ع��
ً
وأيضا األسواق، استقرار لدعم غذا�ي طارئ ل

ّ
تدخ ومشار�ع                للم��ر�ن،

 ومشار�ع تحص�ن للمشا��.
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الغوطة الشرقية
 

أفضل ع�� حاصل إمرأة تديره دوما مدينة �� مجلس لد��ا أن إال الشرقية الغوطة ل�ا تخضع ال�� التحديات �ل من                      بالرغم

474849 مجلس مح�� �� سور�ة عام 2016 �عد مجلس مدينة حلب.  

  ال��ال� ال��ل�ة في اتفاق�ات ال�ه�ئة
1 �� األستانة مسار النطالق املؤسس أنقرة اتفاق نص �� األو�� ال��دئة اتفاقيات �� ا��لية ا��الس لدور روسيا �غي�ب                     رغم

واألردن، وأمر��ا روسيا ب�ن ا��نوب اتفاق عقد عند
ً
الحقا ا��لية ا��الس بدور وعيت فإ��ا 2017 يناير الثا�ي/                   �انون

املعتدلة السور�ة والفصائل الروسية الدفاع وزارة عن ممثل�ن ب�ن ع
ّ
املوق القا�رة �� التوتر تخفيف اتفاق عقد عند                   وكذلك

 �� الغوطة الشرقية.

�� تنفيذية آليات وفق العمل يتم أن ع�� باالتفاق، املشمولة املنطقة �� ا��لية ا��الس تواجد االتفاق�ن نصا أكد                    فقد

العامة، املؤسسات �� للنظام رمزي بتواجد القبول مع األردن، من الالجئ�ن وعودة اإل�سانية املساعدات دخول                 �س�يل

  وكذلك اإلدارة املش��كة �� املع�� ا��دودي ب�ن النظام واملعارضة.

س�ا��ا، قبل من مش�لة محلية مجالس بواسطة الشرقية الغوطة و�لدات مدن شؤون إدارة ع�� القا�رة اتفاق أكد                   كما

 إ�� �شكيل مجلس العدالة الوطنية ل�سو�ة ا��الفات �ش�ل سل�� ب�ن األ�ا��.
ً
 إضافة

االتفاق �� فرص��ا أن ورأت وا��سائر، امل�اسب و��ن واالستحقاقات، ا��اطر ب�ن ال�دنة اتفاق �� ا��لية ا��الس                  فاضلت

مضمار من ا��اجة تلك وتأ�ي ال��دئة، ترت�بات تنفيذ آليات �إحدى للمجالس والدولية اإلقليمية القوى حاجة ��                  تكمن

�� ا��الس م��ة من وكذلك واإل�سانية. ا��دمية األزمات إدارة بجوانب سور�ا �� األحداث ف��ة خالل راكم��ا ال��                   ا����ة

وتلبية املدينة شؤون إدارة ع�� ا��الس قدرة عن عدا ا��لي�ن، الشرقية الغوطة لس�ان تمثيل�ا من املستمدة                  شرعي��ا

ب�ن وسطية حالة تمثل ال�� املوسعة اإلدار�ة الالمركز�ة فكرة ا��الس ت�ب�� ذلك �ل إ�� باإلضافة إم�انيا��ا. وفق                   احتياجا��ا

50 ضدين م�لك�ن للدولة وا��تمع السور��ن (املركز�ة، الفيدرالية غ�� التوافقية).

 م��قة خف� ال��ع��
التصعيد" "خفض اتفاق إ�� وإيران، وروسيا تركيا و�� ،4 أستانا ملفاوضات الراعية الدول توصلت 2017 مايو/أيار 4 يوم ��                   

 الذي نّص ع�� إقامة (4) مناطق آمنة �� سور�ا م��ا الغوطة الشرقية.

األعمال وضبط تخفيف ع�� ما وأطراف دول �عمل معينة مساحات أو "مناطق بأ��ا التصعيد خفض بمناطق                  وُ�قصد

عادة تقام ال�� العازلة املناطق أو اآلمنة املناطق من وحماية تأمينا أقل و�� .
ً
أمنا أك�� ظروفا ف��ا الس�ان ومنح ف��ا،                      القتالية

 �� مناطق تتعرض ��روب وصراعات داخلية".

الروسية الدفاع ووزارة اإلسالم" "ج�ش السور�ة املعارضة اجتماع ُعقد أن إ�� التصعيد خفض اتفاق تطبيق ر
ّ

تأخ                  وقد

�� التصعيد خفض منطقة عمل آلية حول اتفاقات ع�� 2017 يوليو تموز/ 22 �� التوقيع تم حيث القا�رة، �� مصر�ة                      برعاية

خفض مراقبة قوات و��م االن�شار مناطق
ً
وأيضا التصعيد خفض مناطق حدود تحديد وتتضمن الشرقية،                الغوطة

تأكيد مع للمقيم�ن. التحرك حر�ة وتأم�ن الس�ان إ�� اإل�سانية املساعدات إليصال طرق ع�� االتفاق تم وكما                  التصعيد.

   رئ�س ا��الس ا��لية �� الغوطة الشرقية لـ"اقتصاد": مليون مد�ي ُحكم عل��م باإلعدام ا��ما��47
   قراءة تحليلية الستطالع واقع وتحديات اإلدارة املالية للمجالس ا��لية48
   الغوطة الشرقية: مؤسسات ا��كم ا���� واملوارد االقتصادية49
   تحص�ن ا��الس ا��لية �� اتفاقيات ال��دئة50
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الغوطة الشرقية
 

و الدولة" "تنظيم مثل "إر�ابية" صّنفة
ُ
امل التنظيمات محار�ة عن ف

ّ
التوق �ع�� ال القتالية األعمال ضبط أن الرو���                   ا��انب

 ج��ة "فتح الشام" حسب وصف�م.
ً
إتفاقا ع

ّ
وق فقد الوقت، من

ً
كث��ا موقفھ ع�� يث�ت لم لكن حي��ا، القا�رة إتفاق إ�� ينضم لم الرحمن" "فيلق فصيل                      ب�نما

خفض مناطق إقامة اتفاق إ�� بانضمامھ يق��� 2017 أغسطس آب/ 18 �� الروسية الدفاع وزارة مع جنيف ��                    آخر

 التصعيد.

الرحمن"، و"فيلق اإلسالم" "ج�ش أبرز�م من التصعيد خفض إتفاق ع�� وقّعت �ة
ّ

املس� املعارضة فصائل �عض أن                  ورغم

جوي بقصف ترما وع�ن الضوا�رة حوش و�لد�ي دوما مدينة اس��دفت بل بھ، ال��ام أي تبد لم األسد نظام قوات أن                      إال

 وإصابة املئات.     
ً
515253545556 وصارو�� منذ ساعات االتفاق األو�� ما أسفر عن مقتل أك�� من 270 مدنيا

 ق�ار م�ل� األم� (2401) ��أن اله�نة
لصا�� 2018 ف��اير/شباط 24 �� عقدت جلسة �� األمن مجلس أعضاء صوت الشرقية، الغوطة �� القصف تصاعد                   �عد

القصف من أسبوع و�عد الشاقة املفاوضات من أيام 3 �عد القرار وجاء يوًما، 30 ملدة سور�ا �� النار إطالق وقف قرار                       قرار

 ا��وي املكثف ع�� الغوطة الشرقية.

ا��لسة �� باإلجماع عليھ األمن مجلس أعضاء 15 وصوت ، 2401 رقم يحمل الذي القرار والسو�د ال�و�ت من
ً
كال                     اق��حت

صوتت كما إلحباطھ، (فيتو) النقض حق باستخدام املفاوضات من أيام ثالثة طوال �ددت ال�� روسيا وأّيدتھ عقد�ا،                   الذي

 عليھ الص�ن.

ميثاق مبادئ وفق اإلقليمية وسالم��ا أراض��ا ووحدة واستقالل�ا سور�ا �سيادة القوي "االل��ام ع�� بدايتھ �� القرار                  أكد

جميع �� األقل ع��
ً
يوما (30) ملدة تأخ�� دون العدائية" "األعمال بوقف األطراف جميع األم�� القرار وطالب املتحدة"،                    األمم

 أنحاء سور�ا. كما نص القرار أن ال�دنة س�ساعد ع�� تقديم املساعدات للمدني�ن املصاب�ن.

الط�� واإلجالء وا��دمات اإل�سانية املساعدات إليصال املمرات وفتح اإل�سا�ي العمل ب�س�يل األطراف جميع القرار                وطالب

 للمر��� وا��ر�� بما �� ذلك اللوازم الطبية وا��راحية، وفقا للقانون الدو��.

التنفيذي�ن وشر�ا��ا املتحدة لألمم التا�عة اإل�سانية للقوافل األطراف جميع �سمح بأن املطالبة القرار بنود �ست�ن                 ولم

 بالوصول إ�� جميع املناطق والس�ان وفقا لتقييم األمم املتحدة �� جميع أنحاء سور�ا.

باإلضافة ،2013 عام منذ النظام يحاصر�ا ال�� الشرقية الغوطة ف��ا بما املناطق، جميع عن ا��صار رفع إ�� القرار دعا                     كما

 إ�� مخيم ال��موك وكفر�ا والفوعة.

   النص ال�امل التفاق "وقف التصعيد" �سور�ا51
   �ل يصمد خفض التصعيد بالغوطة الشرقية؟52
   اتفاق رو��� مع املعارضة السور�ة ��فض التصعيد بالغوطة الشرقية53
   توقيع اتفاق خفض التصعيد �� الغوطة الشرقية بوساطة مصر�ة54
   مناطق خفض التصعيد �سور�ا.. أين وكيف؟55
   نص اتفاق خفض التصعيد ب�ن فيلق الرحمن ورو���56
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الغوطة الشرقية
 

ناري غطاء تحت عدة محاور من الشرقية الغوطة باقتحام النظام قوات قامت فقد القرار، ب�نفيذ الشرقية الغوطة تنعم                    لم

575859 كثيف شاركت فيھ طائرات روسية �عد ساعات من قرار مجلس األمن تطبيق �دنة إ�سانية �� سور�ا.  

 ح�ار الغ��ة وم�ه��ة ال����ع
ووصف السور�ة، الثورة انطالق من عام�ن �عد أي 2013 أيار مايو/ ش�ر �� الشرقية الغوطة ملناطق ا��صار سلسلة                    بدأت

 أطول حصار �� سور�ا منذ بدء الثورة.
ً
 ا��صار بأنھ واحد من أطول عمليات ا��صار ا��ديثة �� التار�خ، وأيضا

��ص ألف 400 ع�� ا��صار طبق
ُ
أ وقد وسياستھ، األسد نظام ظلم ع�� ثارت ال�� املناطق أوائل من الغوطة،                    و�انت

 رفضوا ا��روج من أراض��م و�يو��م، ع�� الرغم من إجراءات ا��صار ال�� أوصل��م إ�� حافة ا��وع.

محاصيل وقصف ،2013 عام �� آب/أغسطس و تموز/يوليو ش�ري خالل ا��صار أثناء التجو�ع سياسة األسد نظام                  انت��

التفت�ش نقاط عند ممن��ة بصورة واألدو�ة والوقود األغذية وصول طرق سد إ�� باإلضافة وحرق�ا، الشرقية الغوطة                  ومزارع

 وكذلك مصادر��ا وفق ما ورد �� تقر�ر صادر عن األمم املتحدة �� عام 2014.

م��مة اتفاقية وفق الغذائية املواد �عض إدخال من املعارضة ن
ّ

تمك �س�ب ا��ز�ي" "ا��صار بـ بدايتھ �� ُسّ�� ا��صار أن                     بيد

�� برزة �� عن الشرقية الغوطة يفصل الذي القابون �� �� األنفاق طر�ق عن املعارضة وفصائل السوري النظام                    ب�ن

ارتفاع من الغذائية املواد �سلم لم ذلك مع الوافدين. مخيم مع�� ع�� الغذائية املواد تمر�ر تم األحيان �عض و��                     دمشق،

 أسعار�ا من املصدر -أي نظام األسد- عدا عن تذبذب قراره �� السماح بمرور املواد الغذائية أو رفضھ.

من ن
ّ

وتمك جو�ر �� ع�� للسيطرة عسكر�ة حملة األسد نظام بدأ فقد ا��صار، مالمح �غّ�� 2017 ف��اير شباط/ 18 ��                    

�امل، �ش�ل الشرقية الغوطة ع�� ا��صار إطباق إ�� أدى ما الشرقية، الغوطة عن الغذائية- املواد -مصدر برزة ��                    فصل

الغوطة ع�� ال�املة السيطرة �� النظام فشل -�عد األحداث تطورت ثم إل��ا، الغذائية املواد إدخال منع مع                   بال��امن

15 �� العسكر�ة أعمالھ األسد نظام وصّعد .��
ُ

ك �ش�ل الغذائية املواد منا�ع تجفيف إ�� أدى ما برزة �� اقتحام إ��                      الشرقية-

 �شر�ن الثا�ي/ نوفم�� 2017 �� محاولة القتحام الطرف الغر�ي من الغوطة الشرقية.

تدخل ولم 2017م، أغسطس آب/ 25 بتار�خ الوافدين مخيم طر�ق بإغالق قام أنھ ل��صار األسد نظام تصعيد أش�ال                    ومن

  من حي��ا أّية مواد غذائية و�ذا ما سّ�ب ارتفاع أسعار املواد الغذائية إ�� (4) أضعاف عن سعر�ا السابق.

إ�� الشرقية الغوطة س�ان حاجة إ�� ذلك �عدى بل فحسب، الغذائية املواد �� ع�� اإل�سا�ي الوضع صعو�ة تقتصر                    وال

اشتداد مع والفرشات البطانيات إ�� املدني�ن حاجة وكذلك ال��صية، النظافة ومواد املنظفات مثل غذائية غ�� أخرى                  مواد

وأثمان قليلة بكميات إال املدينة داخل إ�� إدخالھ يندر فالوقود األخرى، التدفئة ومواد الك�ر�اء توفر عدم �س�ب                   ال��د

  با�ظة.

  

   النص ال�امل لقرار مجلس األمن “2401” حول �دنة سور�ا57
   ماذا يقول القرار 2401 �شأن سور�ا؟58
   قرار مجلس األمن رقم 2401 �شأن ال�دنة �� سور�ا (وثيقة)59
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https://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2401-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9/1072927
https://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2401-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9/1072927
https://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2401-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9/1072927


 

الغوطة الشرقية
 

  س�اسة ال�ه���
بالتغي�� والعبث الغوطة أ�ا�� ت���� و�� أال جديدة سياسة إ�� األسد نظام التفت والتجو�ع، ا��صار سياسة مع                   بال��امن

وذلك 2016 أغسطس آب/ 26 �� الغر�ية الغوطة بت���� قام فقد والتدم��، القصف أ��ك�ا �عدما املنطقة ��                   الديموغرا��

ا��وي القصف عمليات �� أر�ق�ا فقد دار�ا ملدينة حصاره �عد ذا��ا املن��ية واتبع سنوات، 4 من أك�� دام حصار                     �عد

الفيجة ع�ن مدينة س�ان ��رة ذلك تبع ،2017 يناير الثا�ي/ �انون �� م��ا ا��روج ع�� س�ا��ا أج�� ما ال��ي                     واالجتياح

ور�ف�ا دمشق �� ��ص مالي�ن (6) قرابة عن املياه انقطاع إ�� أدى ما الفيجة ع�ن بقصف األسد نظام قوات قيام                      �س�ب

األر�عة" "املدن اتفاقية ضمن ومضايا الز�دا�ي مدينة س�ان ت���� تم نفسھ العام من أبر�ل ن�سان/ 15 و�� .
ً
تقر�با ش�ر                     ملدة

6061626364 ال�� أبرم��ا �يئة تحر�ر الشام مع نظام األسد وإيران برعاية قطر�ة.    

  مجزرة الكيماوي

نظام قام ح�� والدواء، الغذاء منا�ع تجفيف من بذلك ��ق وما الشرقية الغوطة حصار ع��
ً
طو�ال

ً
زمنا م��� قد يكن                      لم

ً
الحقا ُس�� ما حدوث 2013 أغسطس آب/ 21 تار�خ �� الشرقية الغوطة ش�دت فقد املدني�ن، أرواح بإز�اق �شراسة                    األسد

ُمحملة أرض أرض نوع من
ً
صاروخا (16) األسد نظام استخدم واملعضمية. ترما، وع�ن زمل�ا، مناطق �� الكيماوي                   بمجزرة

.
ً
�رم دوليا

ُ
 �غاز السار�ن ا�

��ية (355) والعدد املعارضة، أعلنتھ الذي ��ية (1400) عدد ب�ن الكيماوي، مجزرة ال��ايا عدد عن الروايات                  اختلفت

) م��م (1127) بلغ ال��ايا عدد أن الغ�� عبد فضل السور�ة الشبكة رئ�س أكد ب�نما حدود، بال أطباء منظمة أعلنتھ                     الذي

 201) من السيدات و (107) من األطفال.

�� الطبية النقطة �� املوجودين �ل صاروخ اس��دف فقد ا��زرة، �� ال��ايا أعداد عّداد من الطبية الطواقم �سلم                    ولم

 باإلضافة إ�� 400 ��ص.
ً
 بلدة زمل�ا البلد، فاس�ش�د الطاقم الط�� �امال

كما بحدة، وانتقدتھ الكيميائية األس��ة باستخدام الغوطة �� جرت ال�� ا��ماعية اإلبادة عن الغر�ية الدول ترض لم ،
ً
                  دوليا

ب�ن باتفاق األمر ي�ت�� أن قبل أو�اما، باراك السابق األمر��ي الرئ�س ��ديد أبرز�ا و�ان العسكري، بالتدخل �عض�ا                   �ددتھ

التدخل يمنع كحل تدم���ا ثم دولية، رقابة تحت السوري للنظام الكيماو�ة األس��ة بوضع يق��� وروسيا، املتحدة                  الواليات

  ضد النظام.

من ملز�د خضراء إشارة اعت���ا بل أخرى مجازر ارت�اب من األسد نظام سيمنع القرار أن حي��ا املراقب�ن �عض يجد                     لم

فھ سوى �عض التنازالت "الض�يلة".
ّ
  االن��ا�ات ال�� لم ت�ل

استخدام يمنع والذي 2013 س�تم�� أيلول/ 27 تار�خ �� (2118) الرقم ذا القرار أصدر األمن مجلس أن بالذكر                    جدير

65666768 األس��ة الكيماو�ة �� سور�ة من قبل نظام األسد.   

   األوضاع اإل�سانية �� الغوطة الشرقية – آذار 602017
    حصار الغوطة الشرقية61
   ا��صار واملوت �� الغوطة الشرقية �انون األول 622017
   �عد صم��م عن ت���� أ�ل�ا، األمم املتحدة ت��م األسد بقصف نبع ع�ن الفيجة63
   "تحر�ر الشام" تخرج عن صم��ا حول اتفاق خروج س�ان الز�دا�ي ومضايا64
   استخدام السالح الكيماوي �� محافظة ر�ف دمشق - الغوطة الشرقية65
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https://www.acu-sy.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%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-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
https://rfsmediaoffice.com/2017/03/14/%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%89/
https://www.alsouria.net/content/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/chemicaldamascussuburbs#.WrfB_ehubIV


 

الغوطة الشرقية
 

  ال��ع�� األخ��
القت�� مئات خلف روسيا من املدعوم األسد نظام من

ً
عسكر�ا

ً
تصعيدا الشرقية الغوطة ش�دت 2018 شباط ف��اير/ 5 ��                   

�ت
ّ

ش كما
ً
صاروخا (260) من أك�� وأطلقت املنطقة �� مواقع�ا األسد نظام قوات عّززت ثم فقط، أيام خالل                    وا��ر��

 �� اليوم التا��.
ً
 القوات غارات كثيفة ع�� عدد من بلدات الغوطة الشرقية ما أسفر عن مقتل (127) مدنيا

من شباط ف��اير/ 20 �� ساعة 48 �� للقصف �عرضت الشرقية الغوطة �� مس�شفيات (6) أن املتحدة األمم أعلنت                     كما

إطالق بوقف فيھ يطالب ف��اير/شباط 24 يوم �� باإلجماع
ً
قرارا يصدر الدو�� األمن مجلس جعل الذي األمر نفسھ.                    الش�ر

الغوطة بقية عن دوما مدينة عزل إ�� عمد بل بالقرار. يل��م لم األسد نظام لكن ،
ً
يوما (30) ملدة سور�ا �� الفوري                       النار

حيث
ً
غر�ا حرستا اإلسالم"، "ج�ش سيطرة تحت

ً
شماال ومحيط�ا دوما أجزاء: ثالثة إ�� املنطقة تقسيم إ�� أدى ما                    الشرقية،

"فتح ل�يئة محدود تواجد مع الرحمن" "فيلق فصيل عل��ا و�سيطر
ً
جنو�ا والبلدات املدن و�قية الشام"، تحر�ر                  "حركة

 الشام".

من مقاتل (1400) من أك�� بي��م ��ص (4000) من أك�� بت���� يق��� روسيا مع اتفاق إ�� الشام" "أحرار حركة                     توصلت

الرحمن" "فيلق فصيل ب�ن مماثل إتفاٍق عقد التا�� اليوم �� تبعھ 2018م، مارس/آذار من و23 22 يومي وذلك                    ا��ركة

وع�ن وزمل�ا عر��ن بلدات من الفصيل سيطرة مناطق من واملقاتل�ن املدني�ن من دفعة أول خروج بموجبھ تم حيث                    وروسيا

69 ترما و�� جو�ر �� جنوب الغوطة الشرقية متج�ة إ�� إدلب �� الشمال السوري.

 ع�د ال��ا�ا في الغ��ة ال��ق�ة
(1642) بي��م (2018 مارس آذار/ 24) ح�� السور�ة الثورة بدء منذ الشرقية الغوطة �� ال��ايا حصيلة مد�ي (13634)                  

 طفل و (1250) سيدة بالغة.

(2011 مارس آذار/ 11) من الشرقية الغوطة �� مد�ي (12763) ال��ايا عدد اإل�سان ��قوق السور�ة الشبكة قت
ّ
وث                   فقد

 و 1127 سيدة بالغة.
ً
  إ�� (24 شباط/ ف��اير 2018) بي��م 1463 طفال

مارس آذار/ 24) إ�� (2018 ف��اير شباط/ 24) من الف��ة �� مد�ي (871) ال��ايا عدد نفس�ا للشبكة آخر تقر�ر ق
ّ
وث                      كما

لوقف 2401 األمن مجلس قرار �عد جاءت األخ��ة اإلحصائية أن علما بالغة، سيدة و(123) طفل (179) بي��م (2018                  

7071 األعمال القتالية. 
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الغوطة الشرقية
 

 هل الغ��ة م�ل حل�؟
�� حدث الذي حلب وحصار الغوطة حصار أحداث ب�ن وا��للون املراقبون قارب الشرقية، الغوطة ع�� ا��ناق تطو�ق                   �عد

طبيعة وفق م��ما. �ل ظروف �� االختالفات وكذلك ال�شابھ أوجھ �� وما املآالت ما�ية عن �ساؤالت رحت
ُ
ط كما 2016م،                     آب

 األرض والقوى العسكر�ة. والتفا�مات الدولية وقرارا��ا.

ب�ئة خارج من ومقاتل��ا (النصرة) الشام" "فتح ج��ة �� الفعلية القوة �انت حلب �� املس��ة، املعارضة الفصائل ناحية                    فمن

رغم واحد خندق �� يقفون الذين أبناء�ا، من �و الغوطة �� املعارضة لفصائل الفعلية القوة وقود ب�نما                   املدينة،

ل�م ي�يح ما واملنافذ باألنفاق ترابط�ا وكيفية و�شابك�ا، والبلدات القرى جغرافية بتفاصيل كب�� حد إ�� و�عرفون                  اختالفا��م،

�� حلب عن الغوطة تختلف كما للمحاصيل، ُمنتجة منطقة الغوطة باعتبار
ً
�س�يا الغذاء توفر عن عدا والتنقل االختباء ��                   

سيطرة ع�� ا��فاظ من (الغوطة) ��ا
ّ

مك ما حلب، �� الفصائل حوزة �� �انت ال�� تلك من بكث�� أك�� عسكر�ة قدرات                      توفر

 ا����ات ال��ية.

أ�م أحد وإل��اء العسكر�ة، ونقاطھ عاصمتھ لتأم�ن الغوطة ع�� السيطرة استعادة إ�� قوة من أو�ي ما ب�ل النظام                    س��

 وأصلب معاقل وجيوب املعارضة السور�ة املس��ة وأك���ا استقاللية.

�� السيطرة تحقيق �� أوال�ا تكمن الغوطة؛ �� مرحلت�ن ع�� اس��اتيجيت�ن وطّبق حلب �� تجر�تھ من استفاد النظام أن                     كما

األحياء قلب إ�� الدخول تفادي
ً
وأيضا األطراف، �� املناطق �عض ع�� السيطرة توسيع مع قسم�ن إ�� وتقسيم�ا الغوطة                    عمق

ا��غرا�� الفصل تحقيق �عد ا��انق، ا��صار و�شديد املعارك
ُ

وقف ثم ومن املعارضة، لصا�� القوة ست�ون حيث                  السكنية

 والعسكري ب�ن الفصائل، ل�س�يل عملية ال��ك�� ع�� األطراف منفردة، إما عسكر�ا أو ع�� �سو�ة سياسية.

املراكز وضرب ا��و�ة الضر�ات تكثيف ع�� واملدني�ن الفصائل ب�ن فجوة خلق ع�� العمل �� تتمثل الثانية املرحلة                   أما

7273 الطبية، �� ح�ن تج��د روسيا �� مساع��ا إ�� شرعنة قرار ت���� املدني�ن تحت عنوان إ�سا�ي. 

 

   ملاذا لن ت�ون الغوطة حلب أخرى؟72
   معركة الغوطة.. ملاذا لن تتكرر تجر�ة حلب؟73
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