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 أوجھ سلطة النظام السوري في بلدات الغوطة الشرقیة

 نینار الراعي
 ۲۰۱۹ تموز ۳۰

 
 حریر ھذه الورقة البحثیة.تولّت مایا صّوان ت

 
 جزٌء من مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوریا" الذي یمّولھ االتحاد األوروبي،  ھي منشوراتنا

 ضمن مركز روبرت شومان للدراسات العلیا بالجامعة األوروبیة بفلورنسا. "مسارات الشرق األوسط"ھو مشروع بحثي في برنامج و
سة العامة  یقدّم مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوریا" سیا ستراتیجیةً لآلفاق، والتحدّیات، والتوّجھات، وخیارات ال تحلیالٍت عملیةً وا

 الحرب، وفي إطار التحضیر لمرحلة ما بعد الصراع في سوریا.في زمن 
 

 .من مسؤولیة المؤلّفین حصراً  ى منشورات المشروع ھومحتوإن 
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شرق األوسط ∗ سوریا" في برنامج مسارات ال سوریة تعمل ضمن المشروع البحثي "زمن الحرب و ما بعد الصراع في  شرف یالذي  ،باحثة 

إلنساني و التغیَرات على الوضع ا ۲۰۱۲علیھ مركز روبرت شومان للدراسات العلیا في الجامعة األوروبیة في فلورنسا. یترّكز عملھا منذ العام 
 في المجالین االجتماعي و اإلنساني في سوریا.
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 ص تنفیذي ملخّ 

بعد نجاح نظام بش���ار األس���د في الس���یطرة على الغوطة الش���رقیة، التي ش���ّكلت أكبر معاقل المعارض���ة المتاخمة 
یام ، كان ال بدّ أن یعید إلیھا معالم الدولة التي غابت طیلة فترة النزاع. فبعد أ۲۰۱۸و ۲۰۱۱للعاصمة بین العاَمین 

، بین النظام وفیلق الرحمن، الفص��یل المس��لّح الرئیس��ي للمعارض��ة في ۲۰۱۸قلیلة من اتفاق االس��تس��الم، في آذار 
القطاع األوسط في الغوطة، اتّخذت وحدات الجیش السوري والقوات الردیفة، بمشاركة األجھزة األمنیة، مواقعھا 

شات حواجز ومتاریس ترابیة شرقیة. أما مھّمة الجھاز األمني  في بلدات القطاع األوسط، وأن بین بلدات الغوطة ال
ّبان في  ید الش������ فة على تجن ید، فیما عملت القوات الردی قال، والتجن والعس������كري فترّكزت على التحقیق، واالعت

 صفوفھا، تاركةً بذلك عالمة استفھاٍم حول مصیر السكان الذین فّضلوا البقاء. 

الس����یطرة العس����كریة للنظام، لم تبذل الحكومة الس����وریة جھوداً ملحوظةً لكن بعد مرور أكثر من عاٍم على عودة 
إلعادة الخدمات العامة، إذ ال تزال معالم الحرب تخیّم على أرجاء البلدات مع انتش�����ار حطام األبنیة، والنقص في 

المتحدة الخدمات العامة األس������اس������یة. فعََمد النظام الس������وري إلى عقد ش������راكاٍت بین الحكومة ووكاالت األمم 
 والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، وفق شروٍط تلبّي حاجة النظام، وتسدّ الثغرات في عمل مؤسسات الدولة.

 ۱٦في ظّل ھذا الغیاب ش���بھ الكامل للخدمات، اس���تیقظ حزب البعث من كبوتھ أثناء انتخابات اإلدارة المحلیة، في 
الس��یاس��یة واالجتماعیة واألمنیة، ومعّززاً س��لطة النظام. في ، مس��تعیداً س��یطرتھ على مفاص��ل الحیاة ۲۰۱۸أیلول 

الوقت نفسھ، وّطد ھذا األخیر عالقتھ بوزارة األوقاف، ناھیك عّما بذلھ من جھوٍد لتثبیت الروابط مع الشخصیات 
 الدینیة والسیاسیة، التي كان لھا دوٌر في تسھیل عملیة االستسالم.

ثوقة، محدّداً لھا نطاقاً واسعاً من المسؤولیات والمھام التي ترّسخ مكانتھا، وقد كافأ النظام شبكة الشخصیات المو
وذلك مقابل تھمیش المجتمعات غیر الموثوقة وإقص�����ائھا. كذلك ش�����رعت روس�����یا وإیران إلى تحدید مص�����الحھا 

 وتثبیت نفوذھا، مستفیدةً من الفراغ الذي طال الدولة في سوریا بعد سنوات الحرب.
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 مةمقدّ 

المناطق  من المحیطة بدمش���ق ش���رقاً جنوباً، كانت الغوطة الش���رقیة، ۲۰۱۱ العام اندالع الثورة الس���وریة فيمع 
 شھدت. مةلمعارضة السوریة على أطراف العاصا معاقل أكبر، ثم شّكلت األولى التي ثارت على حكم نظام األسد

 ، حیث۲۰۱۲ العام مطلع في لحراكل لیحٍ إلى تس�����، ۲۰۱۱عام الفي  س�����لمیةٍ  ظاھراتٍ ت، من عدّة التتحوّ  المنطقة
حدات وحیاء الس������كنیة من عنف ولى بالظھور لحمایة التظاھرات الس������لمیة واألاأل بدأت تش������كیالت الجیش الحرّ 

یة. األ الفروعالجیش و عام في منتص������فومن ید  مرحلة حص�������ار الغوطة، بدأت ۲۰۱۳ ال وحدات الجیش على 
 یران. والمیلیشیات التابعة إل ،السوري

الجھات الفاعلة أدارتھ  من الحكم المحلي البدیل لمؤسسات الدولة، خاصةً  سنوات حالةً  يخالل ثمانمثّلت الغوطة 
لى جانب الفص����ائل إ ،طباء)ألوا ،نوس����لمیّ والناش����طون ال ،مدنيال المجتمع ومنظمات ،محلیةالمجالس الالمدنیة (

معارك، ھیمنت الفص�������ائل على بلدات الغوطة ، ومع ازدیاد الحص�������ار ووتیرة ال۲۰۱٤عام البعد و. ۱المس������لحة
 وس��یاس��یةٍ  عس��كریةٍ  ألغراٍض  ینالقابون الدمش��قیَّ حّي برزة و حيّ بنفاق لتص��ل الغوطة وبدأت بحفر األ ،الش��رقیة

 .۲واقتصادیة

 ھذه األخیرةتقسیم  ابین الفصائل للسیطرة على الغوطة الشرقیة، نتج عنھعدّة ما معارك  ، اندلعت۲۰۱٦عام الفي 
القابون حّي برزة و س����یطرة النظام على حيّ وعقب . ۳حرس����تا، ووس����طالقطاع األ، وقطاع دوما :جیوب ةثالث لىإ

إمداد وحید ھو معبر الوافدین  سوى خطّ  لم یبقَ  ، حیثشبھ كامل ، شھدت الغوطة الشرقیة حصاراً ۲۰۱۷ أیارفي 
ً وقص�����ف جویةً  النظام غاراتٍ  ، ش�����نّ ۲۰۱۷٤ أیارعلى الرغم من اتفاقیة وقف التص�����عید في لكن  في دوما. ً مدفعیّ  ا  ا

ً منتظم ً على الغوطة الش����رقیة ا عام المطلع وفي . ۲۰۱۷ب آ فيمعبر الوافدین   أَغلَق فیھكامالً  اً حص����ار ، فارض����ا
، ش�ّكلت أش�رس معركة لھفیھا خاض ، فالغوطةفي عزم النظام مع حلفائھ الروس على الحس�م العس�كري  ،۲۰۱۸

ً مخلّ كافة،  س��لحةاألألف مدني، إذ اس��تخدم فیھا النظام أنواع  ٤۰۰جحیماً لـ�������� البنیة في المئة من  ۷۰طال  دماراً  فا
محاور  ةعلى ثالث بین ممثلي النظام والفص������ائل المقاتلة كانت المفاوض������ات جاریةً  في غض������ون ذلك،. ٥التحتیة

أحرار الش��ام بش��أن  ذار معآ ۲۱في  ة:على حد لى اتفاق اس��تس��الم في كل جیبٍ إل خاللھا النظام توص��ّ  ،منفص��لة
أعلنت وزارة فیما  ؛مباشر من روسیا فیلق الرحمن بشأن القطاع األوسط تحت إشرافٍ  مع آذار ۲۳وفي  ؛حرستا

                                                 
عصام البویطاني)؛  ، وخلفھ۲۰۱٥اً لھ. قُتِل علوش في العام ، واتّخذ من دوما مقرّ ۲۰۱۳جیش اإلسالم بقیادة زھران علوش (أُّسس في العام  ۱

اصم الباشا (لھ تواجد )؛ أحرار الشام بقیادة ع۲۰۱٤فیلق الرحمن بقیادة عبد الناصر شمیر، وھو نقیب منشّق عن الجیش السوري (أُّسس في العام 
النفصال عنھ)؛ ا، لیعاود ۲۰۱٦ضّم إلى جیش الفسطاط في العام ، واتّخذ من حرستا مقّراً لھ. ان۲۰۱٥صغیر في الغوطة، وقد برز في العام 

قیادة أبو محمد زبداني ب)؛ لواء فجر األمة ۲۰۱٦، وانضّمت إلى فیلق الرحمن في العام ۲۰۱۳أجناد الشام بقیادة یاسر القادري (أُّسست في العام 
سیسھ في العام )؛ جیش الفسطاط بقیادة أبو خالد دقر (جرى تأ۲۰۱٦في حرستا، وانضّم إلى فصیل الفسطاط في العام  ۲۰۱٤(أُّسس في العام 

ة أبو علي خبیة وأبو ، وقد تحالف مع فیلق الرحمن في العام نفسھ. ھذا الجیش ھو تحالف بین عدد من الفصائل المقاتلة)؛ جیش األمة بقیاد۲۰۱٦
الغوطة  صرة بقیادة أبو عاصم (كان لھا تواجد ضعیف في، وتم سحقھ على ید جیش اإلسالم)؛ جبھة الن۲۰۱٤صبحي طھ (أُّسس في العام 

احثة بین العاَمین ، وغیّرت اسمھا إلى فتح الشام). متابعة شخصیة من الب۲۰۱٦الشرقیة، في منطقة المرج. تحالفت مع جیش الفسطاط في العام 
 .۲۰۱۸و ۲۰۱٤

s ’Into the Tunnels: The Rise and Fall of Syriaشرقیة" (آرون لوند، "في األنفاق: صعود وسقوط معقل ثّوار سوریا في الغوطة ال ۲
Rebel Enclave in the Eastern Ghouta ،۲۰۱۸كانون األول  ۲۱)، مؤسسة ذا سنتشري فاوندایشن ،X1KMiJ2http://bit.ly/  

، وجسرین، اإلسالم، والقطاع األوسط (عین ترما، وزملكا، وعربین، وحزة، وحموریة) تحت سیطرة جیش وما حولھا قطاع دوما (دوماكان  ۳
 وحرستا تحت سیطرة أحرار الشام. والمحمدیة، وكفربطنا، إضافةً إلى حي جوبر الدمشقي) تحت سیطرة فیلق الرحمن،

رضة السوریة حكومة السوریة وممثّلین عن المعا، كمفاوضات ما بین وفد ال۲۰۱۷بدأت محادثات آستانة في العاصمة الكازاخیة في العام  ٤
 رعایة األمم المتحدة.بالمسلّحة. وقد َسعَت المباحثات إلى تثبیت ھدنٍة تشمل جمیع أنحاء البالد، وھي عملیة سیاسیة منفصلة عن مفاوضات جنیف 

 /r2v1RX2http://bit.ly ،۲۰۱۸آذار  ۱۰"، تتجاوز ألف مدني دویتشھ فیلھ، "المرصد: حصیلة ھجوم النظام على الغوطة الشرقیة ٥

http://bit.ly/2KMiJ1X
http://bit.ly/2RX1v2r
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عاٍم  ر منثأكوالیوم بعد مض�ّي  ٦مع جیش اإلس�الم في دوما. لت إلى اتفاقٍ أنھا توص�ّ  ،نیس�ان ۸في  الدفاع الروس�یة
ً المعروفة إبرام اتفاقیة االستسالم  على الوضع الحالي في یعكس في الغوطة الشرقیة،  ۷"المصالحة"باتفاقیة  أیضا

 .ھالى بلداتإالدولة  المنطقة ما تعنیھ عودةُ 

 أبحاثٌ  جَر عنھتُ  الذي لم ،وسطفي القطاع األ الواقعةزملكا وكفربطنا وسقبا ھي  على ثالث بلداتھذه الورقة ز ركّ ت
ذ من زملكا خالذي اتّ  ،لغوطة الشرقیة تحت سیطرة فیلق الرحمنفي اوسط القطاع األ كان. دوما أُجریَت حولكما 
ً یرئیس اً مقرّ  ، بسبب قربھا من من مختلف الطوائف سكانھاكان و ،المعماريع بالتوسّ  األخیرة ھذهزت تمیّ  وقدلھ.  ا

لى القطاع إع تبِ أُ و .لى العاصمة دمشقإوسط مدخل القطاع األ شّكلت كماحي جوبر الدمشقي والمتحلق الجنوبي، 
 یة ودرزیةووجود عائالت مسیح ،منھا كفربطنا التي اشتھرت بالزراعة ،من بلدات الغوطة الشرقیة وسط عددٌ األ

 ، وسقبا التي اشتھرت بصناعة المفروشات.فیھا
 
ي ھذه البلدات فالتي ینتھجھا النظام السوري  واألمنیةسیاسات االجتماعیة والسیاسیة تحلیل ال لىإتسعى الورقة و

ى البلدات؟ لإاالستقرار أن تعید السیاسات لھذه  . ھل یمكنسیطرتھبسط عادة من خاللھا إ التي یحاولالثالث، و
 دارة تلك السیاسات؟إفي  وما مدى دورھم النظام الدولیون والمحلیون؟ ن ھم حلفاءمَ و
 

 ، وعبراالجتماعي ووسائل التواصل من خالل رصد وسائل اإلعالم ُجِمعَت ومعلوماتبیانات إلى الدراسة  تستند
، بین عبر وس��ائل التواص��ل أُجریَت ةً مقابل خمس وثالثین . كما تس��تند إلى حوالىمتابعة الباحثة لمراحل الص��راع

ً  مدني.المجتمع وجھات فاعلة من ال ،وإعالمیین ،ومدنیین ،مع ناشطین، ۲۰۱۹وأیار  ۲۰۱۸كانون الثاني   ونظرا
ً  ،الغوطة الش���رقیةفیھا  إلى الظروف التي تمرّ  من  أيٌّ  في ھذا البحثیُذَكر  على س���المة األش���خاص، لن وحرص���ا

 .سماء ومواقع المحادثاتاأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .۲۰۱۸اجتماع منظمة "میرسي كوربس" (فریق إیصال المساعدات اإلنسانیة) مع منظمات غیر حكومیة دولیة، بیروت، نیسان  ٦
حزیران  ۱۹ (فلورنسا، إیطالیا: معھد الجامعة األوروبیة،، "اتفاقیات المصالحة المحلیة"، تقریر مشروع بحثي، أغنیس فافییھوفادي عادلة  ۷

۲۰۱۷ ،SEvblx2https://bit.ly/."یُذَكر أن مصطلح "االستسالم" استُِخدم في ھذه الورقة بدل مصطلح "المصالحة . 

https://bit.ly/2SEvblx
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 عودة الدولة األمنیةالجزء األول: 

تأكید لمس��ارات مختلفة  ةس��لك النظام ثالث ،۲۰۱۸ آذار ۲۳في  وس��ط،لى القطاع األإبعد دخول الجیش الس��وري 
ة في القیام ییس�����تھا الرئل مھمّ اعتمد على األجھزة األمنیة التي تتمثّ ، س�����یطرتھ على بلدات الغوطة الش�����رقیة. أوالً 

اً، خیرأجباري. وحدات الجیش الس��وري بحمالت التجنید اإل ثانیاً، قامتالمدنیین.  ض��دّ في بعملیات االعتقال التعس��ّ 
یة من مقابل توفیر الحما ،في ص����فوفھا الش����بّانعس����كریة المدعومة من إیران وروس����یا اللجماعات ش����بھ ا جنّدت

 منیة ووحدات الجیش.جھزة األاأل

 توزیع الجماعات األمنیة والعسكریة في الغوطة الشرقیة (زملكا، سقبا، وكفربطنا)

 
 ۲۰۱۹: لورا بجنري. حزیران الباحثة. تصمیم :المصدر

  األمنیة ووحدات الجیش: سیاسة االعتقاالتالفروع 

أما في س���قبا،  .۸ والرس���میة یةاألس���اس��� مھّمتھألداء مھام ال تتطابق مع  وزملكا كفربطنالى إمن العس���كري دخل األ
ھذا . ۹في ذاكرة الس������وریین منذ الثمانینات منیة قس������اوةً األ الفروع ش������دّ أمن  تَُعدّ  دخلت المخابرات الجویة التيف

والحرس الجمھوري  ،الفرقة الرابعة في س���قبا وكفربطنا ، فتمركزتوحدات الجیش في البلدات الثالثوانتش���رت 
بین بلدات الغوطة  ونقاط تفتیٍش  منیةً أحواجز  مختلف الوحدات األمنیة والعس�����كریةوأقامت  في زملكا وكفربطنا.

 بین البلدات محدودةً  حركة الناس لكبذ لتص���بح ،الطرق الفرعیةبھا أغلقت متاریس ترابیة إض���افةً إلى الش���رقیة، 
 .۲۰۱۹۱۰ھذا الواقع ال یزال قائماً حتى آذار . وكان للغایة

                                                 
 ،رھابواإل ،السوریة األراضيالعدوان على  مساروقطع الجیش كافة، و ،ضباطوشؤون ال ،ات العاملیناألمن العسكري رسمیاً مراقبة ملفّ  ُكلّف ۸

لست مجرد رقم، "ھیكلة أجھزة المخابرات في سوریا  ؛وحالة الطوارئ ،تحقیق العسكريالو ،لكترونیاتواإل ،جھزة االتصاالتأو ،والمعلومات
 أنور البني، "األجھزة األمنیة في سوریة واقع وتغییر"، ؛/xwzndi2http://bit.ly، ۲۰۱٤تموز  ٤ھي السبب الرئیسي لقوة النظام"، فایسبوك، 

   /XyaRmD2http://bit.ly، ۲۰۱۷كانون الثاني  ۸ ،جیرون
عن التحقیق مع  مسؤولة المخابرات الجویة. و۲۰۱۱قیة منذ اندالع الثورة في العام ملفّات أھالي الغوطة الشر المخابرات الجویةفي حوزة  ۹

 ومالحقتھم، وحمالت االعتقال التعّسفیة. انالشبّ 
 .۲۰۱۹مقابلة عبر اإلنترنت مع ناشطین وإعالمیین في القطاع األوسط، في آذار  ۱۰

http://bit.ly/2xwzndi%20/
http://bit.ly/2XyaRmD
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 قسريالختفاء االفي وتعسّ الاالعتقال عملیات 

أن أعاد النظام بس��ط  بعدفیش��رف على عملیة االعتقاالت. الطرف األس��اس��ي الذي منیة في س��وریا األ تُعَدّ الفروع
في معظم المناطق التي كانت  ھي الحال كما فیة،من االعتقاالت التعس���ّ  الثالث موجاتٍ ، ش���ھدت البلدات س���یطرتھ

 ً  .۲۰۱۸۱۱عام ال تباعاً حتى واستعادھا النظام ،تحت سیطرة قوات المعارضة سابقا

الناش����طین  معظمھم منواعتقال المدنیین في البلدات الثالث، ، إلى ۲۰۱۸ منذ نیس����ان ،منیةاأل فقد عمدت الفروع
تھاكات عن عدد بتوثیق االن المعنّیةلدى الجھات  دقیقةٌ  معلوماتٌ  لكن ال توجد س�������ابقین.المقاتلین الو الس������لمیین

وف عائالت عن خلش���تّى األھداف، ناھیك وكثرة الحمالت التي یقوم بھا  ،منیةاأل النظام بس���بب قبض���ة ،المعتقلین
لى نطاق عت في واالختفاء القس������ري جرَ االعتقال التعس������ّ  من اإلبالغ عنھم. ومن المالَحظ أن عملیات المعتقلین

 أوسع في زملكا. 

 ۲۰۱۹و نیسان  ۲۰۱۸عدد االعتقاالت التعّسفیة بین نیسان 

 كفربطنا زملكا 

 ۱۰۰ ۲۰۰ مقاتلون سابقون

 ۱٥۰ ۲٤٥ ناشطون سابقون

 ۲۰۱۹حزیران  ۱۲المعتقلین في دوما،  ناشط سوري یعمل على ملفّ لتقدیرات تقریبیة  مصدر:ال

ً شخص ۱۷۰وحده،  ۲۰۱۸ب آشھر خالل  اعتقل النظام السوريلقد   ،وأطباء ،قبور وارحفّ من بینھم في زملكا،  ا
 واس���عةٍ  حملة اعتقاالتٍ  ال إغاثة ودفاع مدني وإعالمیین. كما ش���نّ من عمّ  ،مدنيالمجتمع الفي منظمات  وعاملون

ً س����كان الغوطة ض����دّ  ۲۰۱۳آب  ۲۱وقع في  ، الذيطالت ش����ھود الھجوم الكیمیائي إخفاء اآلثار إلى منھ  ، س����عیا
ً  ش���ملت االعتقاالت. وقد ۱۲یة من المجزرةالمتبقّ  ، لى ش���مال س���وریاإ جرى إجالؤھم عائالت مقاتلین س���ابقین أیض���ا
 ."التعامل مع إرھابیین" بتھمة وذلك

ن زاھر م النظام كالً  ، حیث اعتقل۲۰۱۸آب في  االعتقال التعس������في تتعّرض لعملیات ثاني بلدة كفربطناوكانت 
أثناء  كفربطناالمجلس المحلي في  فيكانوا أعض�������اء  الذینوفادي البحش،  ،وزھیر النمر ،ووافي البحش ،بلور

 مساءلةٍ  ضھم أليّ م تعرّ قوھا أثناء عملیة االستسالم بعدعلى الرغم من الوعود التي تلّ  . وقد اعتُِقل ھؤالءالحصار
 .قانونیة

ً فیة االعتقاالت التعس������ّ  تزامنتفي كلتا الحالتین،  مقاتلین  بحقّ  ۱۳منیةٍ أ تقاریر معو ألمنازل ل اتٍ مداھم مع أحیانا
رغم من تس��ویة اللى ش��مال س��وریا على إغادروا  ش��خاٍص أبتھمة التعامل مع  ،س��ابقین في ص��فوف فیلق الرحمن

  البقاء.ن رغب في وضاع مَ أ

                                                 
 /KVrZQI2http://bit.ly، ۲۰۱۹أیار  ۲۱ھیومن رایتس ووتش، "سوریا: اعتقاالت ومضایقات في المناطق المستعادة"،  ۱۱ 
 /q4E9Wp2http://bit.ly، ۲۰۱۸آب  ۱۱، المدنمنتصر أبو زید، "الغوطة الشرقیة: االعتقاالت تطال حفاري القبور"،  ۱۲
التقریر نشاط الشخص،  التقریر األمني ھو التجّسس على أحد المدنیین عبر ُمخبٍر یكون مدنیاً أو شخصاً على عالقٍة باألجھزة األمنیة. ویشمل ۱۳

 وعالقاتھ، ورأیھ في الوضع األمني والسیاسي في سوریا.

http://bit.ly/2KVrZQI
http://bit.ly/2Wp9E4q
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ً بل  ،البلدات الثالث الذین لم یغادروافي على السكان االعتقال التعسّ  عملیاتلم تقتصر  المدنیین الذین  شملت أیضا
حیث س���رعان  ،۲۰۱۸ آذار ۱۰في  منةً آ اتٍ النظام ممرّ  فتحخالل الحملة العس���كریة، بعد  لى مراكز إیواءٍ إ لجأوا

في س���جون  یّینمخفال یزالون كانوا غاثة من زملكا إال أطباء وعمّ أن  ویُذَكر .الش���خص���یة ھممن بطاقات ما ُجّردوا
 . ۲۰۱۹ھذه الورقة في حزیران  صیاغةحتى  النظام

 االعتقال بغرض جني اإلتاوات

في مراكزھا  الس������كان تحتجز منیةاألالفروع ف .المال جني الیوم بھدفوحتى  ۲۰۱۸ أیارمنذ تُجرى االعتقاالت 
، فارضةً ةمالمنصر الثماني تحقیق معھم حول مرحلة السنواتلل الرئیسيالفرع مركز  لىإ تقتادھم وأ ،كل بلدة في

ً مبالغ مالیةً   ةة واحدمرّ على االحتجاز وال یقتص����ر س����راحھم.  إطالقمیركي مقابل أدوالر ألفَي  لىإ  تص����ل أحیانا
بل  ارتكبتھا لجریمةٍ ثالث مّرات  أُعتَقل لم" :أحد الناجین من االعتقال في زملكاإذ قال مثالً  ن،معیّ  يوفرع أمن

یةل لذي دفعتھ  حتى س������راحي بعد دفع مبلغ مالي، أُطِلق ةٍ في كل مرّ ف علّي. فرض مبالغ مال بلغ إجمالي المبلغ ا
 .۱٤یتي"بیع الممتلكات ألنال حرّ ، حتى إن عائلتي اضطّرت إلى دوالر ۳٥۰۰

دون الرجوع من ل منیة تقوم باالعتقاجھزة األن األألى إ المال یعود سبب ارتفاع نسبة االعتقاالت بھدفالواقع أن 
 ھمٍ تأو  دون بالغاتٍ من تجري معظم حاالت االعتقال بش����كل عش����وائي  . ولذاةجھات القض����ائیة المختص����ّ اللى إ

 ، علماً أن كثراً اعتُِقلوا بعد عملیة االستسالم من دون أّي تھمة.جنائیة

 ، حیثفي ما بینھاس������لوب التنافس أ اس������تناداً إلى البلدات الثالث علىاألمنیة لفروع من المرّجح أن النظام وّزع ا
وتیرة و ،المواطنین انعكس في زیادة حجم التجاوزات ض����دّ  . ھذا األمر۱٥بمدى والئھا لھد الجیّ  ئھار أدایرتبط مؤش����ّ 
 ة للمعارضة مثل زملكا.یل رئیسل معاقفي البلدات التي تمثّ وال سیما  إلثبات قدٍر أكبر من الوالء، االعتقاالت،

 االعتقال بغرض التجنید 

وحدات الجیش  ، إذ اعتقلت۱۷بھدف التجنید أكبر حملة اعتقالٍ  ، ش������ھدت البلدات الثالث۱٦بعد انتھاء مھلة التس������ویة
ً  ٤۰و ۱۸بین المتراوحة أعمارھم  ناالس���وري عش���رات الش���بّ  ً  لم ، معظمھمعاما لى الجماعات ش���بھ إ یكن منتس���با

 ،طالب الجامعاتوقد طالت االعتقاالت  عس������كریة المدعومة من إیران وروس������یا الموجودة في البلدات الثالث.ال
جھزة تطویق المنطقة من قبل األ على عملیة االعتقال وتقومتسویة وضعھ.  عمد إلىن ومَ  ،والمدنیین ،فینوالموظّ 

. تابع للقوات الخاصةالفي الدریج  "غرارأ ۳٥۰"مركز اللى إبواسطة حافالت  ناالشبّ ثم نقل منیة والعسكریة، األ
أن  حرجَّ یُ  بوجوب التحاقھم في ص�����فوف الجیش. بعد إجبارھم على توقیع أوراقٍ  تدریبیةٍ  دورةٍ ل ونیخض�����عھناك 
على  اً خطر ونلن قد یش������كّ عن بلداتھم، وتقلیل عدد مَ  ناإبعاد الش������بّ  ھذه العس������كریةالتجنید حمالت  ھدف یكون

 لسوري على المدى القریب. استقرار النظام ا

                                                 
 .۲۰۱۹أیار  ٦عفرین شمال سوریا، في استطاع التوّجھ إلى  مقابلة عبر السكایب مع معتقل سابق۱٤
عمران للدراسات مركز ، دراسة، (إسطنبول، تركیا: معن طالع، "األجھزة األمنیة السوریة وضرورات التغییر البنیوي والوظیفي" ۱٥

  /gQpQfL2http://bit.ly)، ۲۰۱٦تموز  ۱٤االستراتیجیة، 
ن یرغب في البقاء ، في أحد بنوده على إصدار بطاقات تسویة لمَ ۲۰۱۸آذار  ۲۳ینّص االتفاق بین فیلق الرحمن والجانب الروس، الُمعلَن في  ۱٦

 .لمدة ستة أشھر منذ لحظة االستسالم
لندن، المملكة المتحدة: الشبكة السوریة ، معظمھا بھدف التجنید"، تقریر، (۲۰۱۸حالة اعتقال تعسفي في سوریا في أیار  ٥٥۷"ما ال یقل عن  ۱۷

  /hmM2Hj2http://bit.ly)، ۲۰۱۸حزیران  ٥لحقوق اإلنسان، 

http://bit.ly/2QpQfLg
http://bit.ly/2Hj2hmM
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 میلیشیات بحلّة عسكریة: القوات الردیفة

 مجموعاتالش������یات ویاعتمد النظام في بس������ط س������یطرتھ على المیل ،األمنیة ووحدات الجیش الفروع لى جانبإ
ة في الغوطة القوات الردیفة العاملوتض����ّم  قوة عس����كریة. ھي بمثابة ردیفةٍ  قواتٍ تش����كیل ھا تحت ض����مّ فمقاتلة، ال

 ،ا بالذخیرةعملت روسیا وإیران على دعمھ ،فضل العباسالبو لواء أشیات مثل كتائب البعث ویالشرقیة الیوم میل
 والتدریبات العسكریة. ،والعناصر المقاتلة

انطوت تحت جناح الفیلق وھي كانت ، ۲۰۱۸یلول أ ۱٦في  ،المحلیة دخلت كتائب البعث زملكا بعد االنتخابات
 الذي ،جمیع مقاتلي جیش الوفاء إلیھا في الغوطة الش����رقیة انض����مّ وقد . ۲۰۱۷۱۸ذ ش����باط الخامس بدعم روس����ي من

س  من في ص����فوفھا  نالى حزب البعث. تعمل الكتائب على تجنید الش����بّ إن و، ومنتس����ب۲۰۱٤۱۹ أواخر العامفي أُس����ّ
 ۸۷(حوالى  ألف لیرة س���وریة ٥۰ قدره راتب ش���ھريإلیھ، وذلك مقابل  بعد االنتس���ابخالل مكاتب حزب البعث 

 ً یا یةلعفائھم من الخدمة اإل، وإ۲۰)دوالراً أمیرك قانون ئب المقاتلین في ال ھذه تمنح كذلك. ۲۱زامیة والمس�������اءلة ال كتا
، وھم یحملون وس����م كتائب البعث مھام حزبیةأعض����اء  یتولّى. ل عبورھم الحواجزتس����ھّ  أمنیةً  ص����فوفھا بطاقاتٍ 

، علماً أن قمع الس��كان على منیةجھزة األجانب وحدات الجیش واأللى إالكتائب  وتعمل. ش��عار الحزب على أیدیھم
لى إبعد دخولھا  كتائبھذه الدور وقد تمثّل ظاھرات. تمواجھة الل عس��كریةٍ  تدریبیةٍ  دوراتٍ ل أعض��اءھا یخض��عون

الوقوف  علیھم، وإجبارھم على وابتزاز الس��كان بفرض مبالغ مالیةٍ  ،في االس��تیالء على محتویات المنازل ،زملكا
 ۲۲الحواجز. عند

، حرس الثوري اإلیرانيلل التابع فض���ل العباسالبو فص���یل أ واحدة من مراكزكفربطنا  بلدةأص���بحت  في المقابل،
ً  ۲۰۱۸۲۳ أیارفي  ھادخل والذي یات  من عن جثث مقاتلین بحثا نانیةإجنس������ كانوا خاض������وا  ،یرانیة وعراقیة ولب

مقابل  نافصیل على تجنید الشبّ الیعمل  .الصراع سنوات خالل الشرقیةالمعارضة في الغوطة  فصائل معارك ضدّ 
 . ویتولّىو االعتقالأالمساءلة دوالراً أمیركیاً)، وحمایٍة من  ۷۰(حوالى  لف لیرة سوریةأ ٤۰ قدره راتب شھري

ً  اإلش�����راف على عملیة التجنید في كفربطنا مقاتالن س�����ابقان كانا ش�����غال مركزاً  ویُعَرفان في فیلق الرحمن،  قیادیا
 علیھمایش��رف . ۲٤)قارب رئیس البلدیةأحد أوھو (من عائلة البحش  ،وزقزوق ،من عائلة جدیان ،أبو داغرباس��َمي 

ً كان قیادی ،بو جمال العم ش��نبو من عربینأ دعىیُ  ش��خصٌ  يبش��كل رئیس��  التابع لفیلق الرحمن. في المكتب األمني ا
دورھم في ص���فوف  برز بل ،۲٥وس���طفي عملیة االس���تس���الم التي حص���لت في القطاع األ دورٌ  ھؤالء لجمیعلم یكن 

معظمھم  ،لى صفوفھمإمقاتلین  وضمّ ، والتشبیح ،اعتقال السكان علىأعمال الفصیل  ترّكزتفضل العباس. البو أ
  شاباً. ۱٥۰، وبلغ عددھم ما یقارب الـكانوا مقاتلین في فیلق الرحمن

                                                 
 /5j9HJR2http://bit.ly، ۲۰۱٦كانون األول  ۲۲، المدن فكرة روسیة لحل ملیشیات الشبیحة"،‘: اقتحام –الفیلق الخامس "‘رائد الصالحاني،  ۱۸

 From Insurgents to Soldiers: The Fifthعبدهللا الجباصیني، "من متمردین إلى جنود: الفیلق الخامس في درعا، جنوب سوریا" (
Assault Corps in Daraa, Southern Syria( فلورنسا، إیطالیا: مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في) ،تقریر مشروع بحثي ،

  /z5hx9J2http://bit.ly)، ۲۰۱۹أیار  ۱۳سوریا"، معھد الجامعة األوروبیة، 
فصیل العدید من . خاض ال۲۰۱٤بب شدّة الحصار في العام بس معظم مقاتلي جیش الوفاء ھم من أبناء الغوطة الشرقیة الذین خرجوا إلى دمشق ۱۹

 على جبھة دوما. قائد الفصیل ھو خالد الدیري من مدینة دوما. إلى جانب قوات النظامالمعارك 
ة سعر الصرف ذه الورق، نستخدم في ھ۲۰۱۹عام الرات في سعر صرف اللیرة السوریة مقابل الدوالر في األشھر الستة األولى من لتغیّ إلى انظًرا  ۲۰

 .)مقابل الدوالر لیرة سوریة ٥۷۰( ۲۰۱۹ذار آالساري في 
 .۲۰۱۹مقابلة عبر اإلنترنت مع ناشط مدني في القطاع األوسط، في آذار  ۲۱
 .۲۰۱۹مقابلة عبر السكایب مع ناشط في القطاع األوسط، في آذار  ۲۲
ا والملیحة. مقابلة عبر اً أن الفصیل اتّخذ مقّراً ثانویاً لھ بین كفربطنیقع مركز الفصیل الرئیس في بلدة الملیحة على طریق مطار دمشق، علم ۲۳

 .۲۰۱۹نیسان  ۷الواتساب مع إعالمي، في 
 .۲۰۱۹مقابلة عبر السكایب مع ناشط وعامل في المجال اإلنساني، في كانون الثاني  ۲٤
 .۲۰۱۹ني مقابلة عبر السكایب مع ناشطین وإعالمیین في القطاع األوسط، في كانون الثا ۲٥

http://bit.ly/2HJR9j5
http://bit.ly/2J9hx5z
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ً ۲٦قوات النمر بقیادة العمید س�����ھیل الحس�����نلالتابعة  قوات أس�����ود النمرخذت اتّ  ،۲۰۱۹في نیس�����ان  لھا في  ، موقعا
عبر كتابة واالعتقاالت التي یمارس�����ھا،  ،كفربطنا بعد محاولة الس�����كان االحتجاج على س�����لوك األمن العس�����كري

ً لى وحدات إالنظام  . فلجأ۲۷البلدةألس���د واألمن العس���كري على جدران اش���عارات مناھض���ة لنظام   الجیش مس���تعینا
، وذلك على فضل العباسالبو أشیا یمیلعناصر في  طالت واسعة النطاق اعتقاالتٍ  شنّت حملةالتي ، بقوات النمر

 كانوا مقاتلین سابقین في فیلق الرحمن.  العناصر ھذهمن األرجح ألن عدداً 

فضل العباس في كفربطنا البو أفصیل  فقد تنامى .القوى الدولیة ارتأتھ ماوفق الردیفة توّزعت والالفت أن القوات 
. في ۲۸من دمش����ق المقّربة یرانیةللعدید من المیلیش����یات اإل اً مركز ۲۰۱٤عام المنذ تُعَدّ  التي ،مة لبلدة الملیحةتاخِ المُ 

من خالل كتائب البعث الموجودة في زملكا  ،وس������طأحكمت روس������یا س������یطرتھا على مدخل القطاع األ المقابل،
القوات الردیفة  یُذَكر أن ھذه مركز عس��كري بعد الس��یطرة علیھ.لى إل الذي تحوّ  ،بر الدمش��قيجو قة لحيّ الص��ِ المُ 
 في البلدات الثالث. يأمنو أعسكري  تشكیلٍ  أيّ غیر المنتسبین إلى  تجاه السكان نفسھا بع سیاسة النظام القمعیةتتّ 

. وسطالقطاع األ فياإلیراني النفوذ ن من ردع لى نشر قوات النمر في كفربطنا حتى تتمكّ إن روسیا بادرت أیبدو 
 ،وتقدیم الحمایة، حمالت التجنید في صفوف القوات الردیفة في یتجلّى بشكٍل واضحٍ  التنافس الروسي واإلیرانيو

جھزة طالت األ روس���یا بتغییراتٍ فض���الً عن ذلك، قامت من المقاتلین الس���ابقین.  إلیھان ینتس���ب رواتب لمَ الودفع 
استلمت  التي دولة،الأمن المعروفة ب المخابرات العامة بشعبة عالقتھادت روسیا فوطّ . عادة ھیكلتھاإدف منیة بھاأل

، أص������درت الروس������یةتوجیھات العلى  . وبناءً ۲۹ ۲۰۱۸بتداًء من تموز ا الش������رقیةھالي الغوطة األمني أل الملفّ 
وحدات الجیش  فيلیش������یات ودمجھ یمن الم جزءٍ  بحلّ  اً قرار ،۲۰۱۹في األول من أیار  وزارة الدفاع الس������وریة

ض����بط الوض����ع ل محاولةٍ في  ،یرانیةمن المیلیش����یات اإل اً وعدد ،كتائب البعث ھذه العملیةش����ملت قد الس����وري. و
 .۳۰العسكري تحت كنف وحدات الجیش

من التباین على مس�����توى الس�����یاس�����ات األمنیة  اً لى الغوطة ش�����ھدت قدرإمنیة ن عودة الدولة األعموماً أ ض�����حیتّ 
 مما ش��ھدتھ أكبرعتقاالت اال وتیرةً منش��ھدت زملكا  حیث ،فيعلى ص��عید االعتقال التعس��ّ  وال س��یماوالعس��كریة، 

 . فھي كانتزملكا خالل س�����نوات الص�����راع التي اتّخذتھ الموقع الخاصإلى ھذا التمایز ویُعزى كفربطنا وس�����قبا. 
ضدّ مركزاً لعملیات الفصا ، ومركز تواجٍد فیلق الرحمن، الذي یعتنق مبادئ الجیش الحرل ، ومقّراً قوات النظام ئل 

ت زملكا بكثرة األنفاق العس������كریة التي تربطھا فَ رِ عُ ھذا ووا عن وحدات الجیش الس������وري. مقاتلین كانوا انش������قّ ل
 النظام الس���وريالواقع أن . لھاقة الص���ِ لى منطقة عس���كریة مُ إل الذي تحوّ  ،بلدات الغوطة وحي جوبر الدمش���قيب

قدرتھ على ، وھو باس���تعادة س���یطرتھ علیھا، یس���تعید الكثیر من العنف تجاه زملكا خالل س���نوات الص���راع أظھر
 .داً المناطق األكثر تمرّ  ضدّ منتھجاً سیاسة العقاب عن العاصمة دمشق،  تھدیدٍ  تبعد أيّ  عسكریةٍ  فرض قوةٍ 

 للمجتمعات للمحلیة المشتّتةضعف الخدمات العامة الجزء الثاني: 

 ھالي البلداتأل عودة النظام بعودة تكلّ ت، لم التغییر الكامل للواقع العس������كري في الغوطةعلى  من عامٍ  أكثربعد 
 .ولم یَعُد منھم إال قلّةٌ قلیلةٌ  ،الس���كانمن نص���ف  أكثرلى تھجیر أدّت إس���یاس���ة النظام ، بل إن لى مس���اكنھاإ الثالث

                                                 
شاركت قوات النمر في قمع المعارضة،  األول كوحدة ھجومیة. في المقام تعمل ،تابعة للجیش السورياللقوات الخاصة ا منھي وحدة  قوات النمر ۲٦

الشرقیة لغوطة ااألخیرة على ، أبرزھا معركة حلب. وقد خاضت المعركة ۲۰۱٤وخاضت إلى جانب النظام السوري العدید من المعارك منذ العام 
 بدعٍم من روسیا باألسلحة والعتاد كافة. دخلت قوات النمر إلى حرستا بعد عملیة االستسالم.

 /f7WdXx2http://bit.ly، ۲۰۱۹نیسان  ۹"كفربطنا: حریة لألبد"،  المدن، ۲۷
  /6A8VVO2http://bit.ly، ۲۰۱۸أیلول  ۲۰، المدن ،منتصر أبو زید، "الملیحة: اكتمال الطوق الشیعي حول دمشق" ۲۸
  /w0uc6U2http://bit.ly، ۲۰۱۸تموز  ۲۰، المدنذراع موسكو في دمشق"، ‘: شعبة المخابرات العامة"‘رائد الصالحاني وألكسندر حداد،  ۲۹
   /MaXfMc2http://bit.ly،۲۰۱۹أیار  ۱مینا: األسد ینقلب على روسیا عسكریاً إرضاًء إلیران"،  -"خاص مینا، ۳۰

http://bit.ly/2WdXx7f
http://bit.ly/2VVO8A6
http://bit.ly/2U6uc0w
http://bit.ly/2MaXfMc
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، فما كان ةلالقلیالمحلیة مین الخدمات العامة لتلك المجتمعات أیكن بمقدور مؤس����س����ات الدولة تلم ناھیك عن ذلك، 
عجز  تعّوض عنبرام اتفاقیات إو ،ومحلیة دولیةٍ  من منظماتٍ  بجھات فاعلة جدیدةاالس������تعانة إال  الحكومة من

 في ھذا المجال. الدولة

 تدمیر البنیة االجتماعیة

مناطق ش��تّى المن الناش��طین المدنیین من  اً عدادأاحتض��نت بلدات الغوطة ، ۲۰۱۱ عامال في االنتفاض��ة اندالع منذ
 منذ لى دمش���قإالنزوح على العدید من العائالت  االحتجاجات ض���دّ  في حین أجبر عنف النظام المتزاید، الس���وریة

ت التي اس��تقرّ بین تلك و ،ت في دمش��قخذ االنقس��ام بین المجتمعات التي اس��تقرّ أالحص��ار تفاقم . ومع ۲۰۱۲عام ال
. ۲۰۱۸الحملة العس���كریة الش���رس���ة في ش���باط  عقبك االجتماعي التفكّ  مالمحَ یُبِرز بوض���وحٍ  ،في بلدات الغوطة

اتفاق االس���تس���الم بین روس���یا وفیلق  نصّ في وقٍت المدنیین،  بعضلخروج  منةً آ اتٍ ممرّ  حینذاك فتحالنظام وكان 
ما  في أجھزة النظام األمنیةلت سھّ  وقد لى شمال سوریا.إوعائالتھم  من المقاتلینن یرغب مَ الرحمن على خروج 

  عودة بعض السكان الذین كانوا یقیمون في دمشق خالل فترة الحصار. بعد

لوزارة الش������ؤون   تابعةً یواءٍ إمراكز  یةثمان وأنش�������أ لى دمش������ق،إ آمنةً  اتٍ النظام ممرّ  فتح ،۲۰۱۸آذار  ۱۰في 
المجاورة نحاء الغوطة أالس������تقبال النازحین الذین خرجوا من االجتماعیة تحت إش������راف المخابرات الجویة، 

ً  ٤٤٤۷٤. فاس�����تقبلت المراكز تلك ۳۱للعاص�����مة من بینھم أش�����خاص من البلدات  ،۳۲وس�����طمن القطاع األ ش�����خص�����ا
 ،فص��ل العائالتفقامت على مراكز الداخل  النظاماتّبعھا  التي الس��یاس��ةأما . ۲۰۱۸۳۳نیس��ان  ۲حتى وذلك ، الثالث
ع النازحون من مغادرة نِ مُ . كما الرجال استُقبِل فیھاالتي تلك عن  ةالنساء واألطفال في مراكز مختلفاستُقبِلَت حیث 

؛ ھؤالء أمكنھم قارب في دمش���قأ من لھممَّ و دمش���ق، باس���تثناء النس���اء واألطفال والش���یوخ ألى الغوطة إالمراكز 
ت ٤۲و ۱۸بین  الذین تتراوح أعمارھم . أما الرجال۳٤"اس������تض������افة" بموجب طلب غادرةالم علیھم  عاماً ففُِرض������َ

الغوطة ھالي أل حمِ س���ُ  ،۲۰۱۸منذ حزیران و لزامیة بعد اس���تكمال أوراق التس���ویة والخض���وع للتحقیق.الخدمة اإل
لذي نتج عنھ دون الرجالمن لى مس�������اكنھم إبالعودة  لذین عادوا إالعائالتك تفكّ ، األمر ا لى . وُیذَكر أن عدد ا
ً  شخص ٤۰۰بلغ كفربطنا  ً شخص ۲٦۰الـ ما یقارب زملكاوعدد الذین عادوا إلى ، تقریبا  . ۳٥ا

ً  ٤۰۸۹٥وس���ط غادر القطاع األ، ۲۰۱۸ آذار ۲۳في اتفاق االس���تس���الم عقب   ،من المقاتلین وعائالتھم ۳٦ش���خص���ا
 اً، حیثكان عدد الرجال الذین غادروا تاركین عائالتھم كبیر. وس���وریالى ش���مال إ من الناش���طین المدنیین، عددٍ و

ً شاب ۱٥۰ مثالً غادر   ،إدلب وحلب يوا في ریفَ یستقرّ ل بالباصات بلدة عربین عبروقد أُخلي السكان كفربطنا.  من ا
 ً   . ۳۷في عفرین وخصوصا

  
                                                 

  .النصر وكانت مراكز إیواٍء مركز الحرجلة، ونجھا، والنشابیة، والدویر، وعدرا (الكھرباء، المدارس)، والفیحاء، ومركز أكرم أب ۳۱
ب ). مكتUN Syria Response: Eastern Ghouta and Afrin"خطة األمم المتحدة لالستجابة لسوریا: الغوطة الشرقیة وعفرین" ( ۳۲

 .۲۰۱۸ نیسان ۲تحدیث: المنّسق المقیم/منّسق الشؤون اإلنسانیة التابع لألمم المتحدة، 
 الحرب، وتوقّف النزوح من بلدات الغوطة. انتھاء استقبال النازحین بسببجرى إیقاف  ۳۳
 /YlDAgf2http://bit.ly، ۲۰۱۸نیسان  ۹الجمھوریة، "مركز نازحي الغوطة في دمشق: السجن السوري المتنّوع"،  ۳٤
 . ۲۰۱۹نیسان  ۷مقابلة عبر السكایب مع إعالمي، في  ۳٥
، ۲۰۱۹نیسان  ۲۱حتى اآلن"، فایسبوك،  ۲۰۱۸ت التھجیر من الغوطة الشرقیة ودمشق خالل شھر آذار منسقو استجابة سوریا، "حمال  ۳٦

JzROqk2http://bit.ly/  
 .۲۰۱۹نیسان  ۷حد أعضاء لجان ریف دمشق، في أمقابلة مع  ۳۷

http://bit.ly/2YlDAgf
http://bit.ly/2JzROqk
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عة في عفرین وریفھا  عدد العائالت الُموزَّ

 زملكا سقبا كفربطنا

 ریف عفرین عفرین مدینة ریف عفرین عفرین مدینة ریف عفرین عفرین مدینة

۷۸ ۲ ۳۱۳ ۱۷ ۱۸۹ ٥۸ 

۸۰ ۳۳۰ ۲۷٤ 

 ۷ق، إحصاء من لجان ریف دمشق في عفرین، ومن الحكومة السوریة المؤقّتة، محافظة ریف دمش المصدر:
 ۲۰۱۹آذار 

النظام الس��وري ، فش��ّكلوا النس��بة األكبر من س��كانھا، إال أن لوا البقاء في البلدات الثالثالذین فض��ّ  األش��خاصأما 
سكان دمشق ، الذین لى بلدات الغوطةإسمح للعائدین  ضیّق علیھم الخناق. في المقابل،  ثناء الحصار،أكانوا من 

قة أدون تفتیش من بعبور الحواجز  یة،أو مواف نذ وص������ولھم  حتى إن ھؤالء تمّكنوا من لدات الثالث إم من لى الب
 .۳۸رةصالح منازلھم المتضرّ إ

 ۲۰۱۹و ۲۰۱۱ العاَمین بین عداد السكانأ ةمقارن

 
ع���دد الس������ك���ان وفق���اً 

 ۲۰۰٤إلحصاء العام 

إجم���الي ع���دد الس������ك���ان في 
مع  ۲۰۱۷ تش�������رین الث���اني

 النازحین

إجم��الي ع��دد الس������ك��ان في أی��ار 
۲۰۱۹۳۹ 

 ٦٦۳۱ ۱۹٥٤٤ ۲۲٥۳٥ كفربطنا

 ٥۹۷۲ ۱٥۰۳۹ ٤٤٦٦۱ زملكا

 ۱۰۲٤٦ ۲۷٤۰۷ ۲٥٦۹٦ سقبا

التي إجراءات المصالحة  آثار)، "الدیمغرافیات السیاسیة: COAR( العملیاتي والتحلیلاألبحاث  مركز مصدر:ال
 Political Demographics: The Markings of the( "الشرقیة الغوطة فياتّخذتھا الحكومة السوریة 

Government of Syria’s Reconciliation Measures in Eastern Ghouta(، ۱۳ األول كانون 
 ، الوصول إلى التقریر ُمقیَّد.۲۰۱۸

                                                 
 .۲۰۱۹كانون الثاني  ۱۲في مقابلة عبر السكایب مع عامل إغاثة سابق من كفربطنا،  ۳۸
 حدة والشركاء المحلیون.بیانات ُمرَسلة إلى المؤلّفة بواسطة مركز األبحاث والتحلیل العملیاتي، بناًء على بیانات جمعتھا وكاالت األمم المت ۳۹
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 ۲۰۱۱ العام منذ كبیرةٍ  إذ ھجرھا س���كانھا بأعدادٍ  ري،س���َ واألُ ك االجتماعي على التفكّ  بلدات الثالث مثاالً التش���ّكل 
ن أن وناش��طویرى  .ن في الجدول أعالهبیَّ كما ھو مُ ، ۲۰۱۸ آذاربعد  ، ولم یَعُد منھم س��وى نس��بة قلیلةنحو دمش��ق

 وذلك المجتمعات التي خاض�ت الحص�ار،وبین  ،من دمش�ق الذین عادوا بین قعملیة االندماج االجتماعي لم تتحقّ 
 . ٤۰اجتماعیة من تشكیل عالقاتٍ  وخوفٍ  ثقةٍ عدم ما أسفرت عنھ ممارسات النظام إزاء ھذه المجتمعات من  جّراء

 ةإعادة تأھیل البنى التحتیة و الخدمات األساسی

ً الوضع االجتماعيلم یقتصر التدھور على  فقد ألحقت  .مة من قبل الحكومة السوریةقدَّ الخدمات المُ  ، بل طال أیضا
في  ،العس���كریة وكان للحملة من البنیة التحتیة في الغوطة الش���رقیة،في المئة  ۷۰س���نوات الحرب الدمار بحوالي 

باط  وأبنیة  ،بنیة الس������كنیةالدمار في البلدات الثالث األطال  ، حیثمنھا كبیرٍ  تدمیر جزءٍ دوٌر في  ،۲۰۱۸ش������
أثناء إبرام االتفاق مع فیلق الرحمن، عن وكانت روس���یا أعلنت،  .، إض���افةً إلى الخدمات العامةمؤس���س���ات الدولة

 لى مبالغ مالیة كبیرة.إفتھ الحرب یحتاج عادة ترمیم وتفعیل ما خلّ إن أال إ ،رةعادة تأھیل البنیة المدمّ إھمیة أ

عادة الخدمات إلدراس��ة آلیة  وزاریةٍ  لى تش��كیل لجنةٍ إ ،۲۰۱۸نیس��ان في س��ارعت الحكومة الس��وریة ھذه الغایة، ل
 .٤۱الحربأھلكتھا  تأھیل البنى التحتیة والمرافق العامة التي إلعادة زمنیةً  لى الغوطة الش������رقیة، ووض������عت خطةً إ

وترمیم  ،من خالل فتح الطرق ،الغوطة الش�����رقیةعمار إعادة إاس�����تكمال  برئاس�����ة عماد خمیسوأقّرت الحكومة 
 ط التنظیميعادة تقییم المخطّ إو ،مش��كلة األنفاق وحلّ  وفتحھا، محالت المفروش��ات في س��قباوإعادة تأھیل  ،بنیةاأل

دارة . وبعد انتخابات اإل٤۲ي اإلدارة المحلیة والبیئة واألش����غال العامة واإلس����كانبین وزارتَ ما والعمراني بالتنس����یق 
مع والطرق)، و والماءس����اس����یة (الكھرباء عادة الخدمات األإ مھّمة لى البلدیاتأوِكلَت إ، ۲۰۱۸یلول أ حلیة فيالم

، ال كلھ ومع ذلكفي البلدیات لمناقش������ة المش������اریع التي تم تنفیذھا.  دوریةٌ  اجتماعاتٌ ، ُعِقدَت ۲۰۱۹عام المطلع 
  في البلدات الثالث. بطیئةً ومتباینةً الخدمات عودة تزال 

 الخدمات األساسیة: الكھرباء و الماء

ً عتوس��ّ  زملكا على الرغم من اعتبار ً یمعمار ا ئھا أحیامن  أجزاءعن غائباً  التیار الكھربائيظّل  ،للعاص��مة دمش��ق ا
الكھرباء ن بلدیتھا، إلى أرئیس البلدة، وفقاً ل لى منازلإ تھعادإ ص���عوبة وقد یعود الس���بب في .۲۰۱۹حتى نیس���ان 

بدأت بلدیة زملكا وبینما  .۲۰۱٦٤۳عام الخارج الخدمة منذ  ھماكلتاوس������نجاب والقابون،  تَيمن محط ھا تُس������تَمدّ فی
لى إ التیار الكھربائي إیص������ال الس������كانبعض ، یحاول ٤٤عمدة الكھرباءأعادة تأھیل إعلى  ۲۰۱۹أیار منذ العمل 

 فيأما  .دات الكھرباء التي تعمل على الوقودماد على مولّ أو االعت ،بشكل عشوائي أسالكٍ  منازلھم عن طریق مدّ 
 ۱۲صل التیار الكھربائي ی صبحوأوسط، ة في القطاع األیالرئیس فأُعید تفعیل محطة الكھرباء، وھي المحطةسقبا 

                                                 
لمجمعات المحلیة، ااالندماج بین  مقابالت مع ناشطین سابقین ھناك حول أسباب عدم، أجرى مقابلة عبر السكایب مع أحد المواطنین في الغوطة ٤۰

 .۲۰۱۹في أیار 
 /G165JA2http://bit.ly، ۲۰۱۸نیسان  ۱۷سانا، "إقرار مصفوفة لألعمال المطلوبة إلعادة الخدمات لبلدات الغوطة الشرقیة"،  ٤۱
رئاسة المھندس خمیس یحدد اإلجراءات التنفیذیة إلعادة بناء وإعمار الغوطة الجمھوریة العربیة السوریة رئاسة مجلس الوزراء، "اجتماع ب ٤۲

 /xJ6Een2http://bit.ly، ۲۰۱۸نیسان  ۹الشرقیة من خالل عدة محاور تنظیمیة وعمرانیة"، 
 الكھربائي إلى البلدة. ، عن سبب عجز بلدیة زملكا عن إعادة التیار۲۰۱۹تساءل أحد المدنیین من زملكا في مقابلٍة معھ عبر السكایب، في نیسان  ٤۳

  /XAkVeX2http://bit.ly، ۲۰۱۹أیار  ۱٦بدیع طیفور، "متابعة تنفیذ أعمال الكھرباء في #زملكا"، فایسبوك،  ٤٤

http://bit.ly/2JA165G
http://bit.ly/2Een6xJ
http://bit.ly/2XAkVeX
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ً ساعة  ساعات التغذیة  من حیث كفربطناوالحال نفسھا تنطبق على . ۲۰۱۹نیسان في  ةلى معظم أحیاء البلدإ یومیا
  التیار الكھربائي.ب

ستكماالً و لى إتصل یاه أصبحت المحیث ، ۲۰۱۸یلول أعید تفعیل محطة المیاه في كفربطنا منذ عمل البلدیات، أُ ل ا
. أما في من األحیاءفي المئة  ٦۰لى إتص������ل  المیاه الحال في س������قبا حیثفیما تختلف من األحیاء، في المئة  ۷٥

 .صارا خالل فترة الحم، شاع استخدامھأو كبّاس یدوي اتٍ مضخّ  برإلى ضّخ المیاه ع السكان فیعمدزملكا 

 لبنیة التحتیة المدّمرة و المسلوبةا

َعدّ مس������توى الدمار ھائالً في  ً  الغوطة الش������رقیةیُ  ،المرافق العامة ، بما في ذلكمبنى ۳٤۱۳٦إذ طال  ،عموما
كامالً  ۹۳٥۳التي دُّمر منھا  والمراكز الص������حیة، ،والمدارس ،والمنازل  البلدات دماراً  أكثرأما . ٤٥مبنى تدمیراً 

 وكفربطنا. سقبا ، تلیھاھي زملكاف

جمع الرس���وم  عملت علىبلدیة زملكا حتى إن ش���وارع، النقاض من زالة األإالوعود ب إطالقتس���تمر البلدیات في 
 وبقیت ة،یعلى الش��وارع الرئیس�� اقتص��رت ۲۰۱۹في نیس��ان  نقاضزالة األإعملیة  لھذه الغایة. بید أنمن الس��كان 

لذي  يطریق الرئیس������ال ۲۰۱۹فافتُتِح في آذار  .٤٦الطرق الفرعی�ة تش������ھ�د على مرحل�ة الحرب  منطقة من یب�دأا
 .٤۷كیلومترات ٦ ، بطولوزملكا ،كفربطناو ،وسقبا ،وجسرین ،ترما عین جسر مناطق، ویمّر في الزبلطاني

من من جھاز األ منیةٍ أ لى موافقةٍ إحتاج ، تمة وترمیمھابنیة المھدّ ص�����الح األإعادة إن عملیة وتجدر اإلش�����ارة إلى أ
س���بق أن وض���عت الحكومة أن  بذریعة ،٤۸البلدات جمیع أھاليھذه الموافقة ال تُعطى ل المس���ؤول عن المنطقة، ولكن

دم قدرتھم فما كان من بعض المواطنین إال أن عمدوا إلى بیع منازلھم بأس�����عار زھیدة لع .٤۹عادة اإلعمارمخّططاً إل
 بعض س���كان إض���افةً إلى ذلك، بدأت وزارة المالیة بمص���ادرة ممتلكات .٥۰على إص���الح أض���رارھا والس���كن فیھا

مرس��وم ال، و۲۰۱۲٥۱للعام  ۱۹قانون مكافحة اإلرھاب رقم  واس��تناداً إلى ،ھاعن ص��ادرٍ  البلدات بموجب قرار حجزٍ 
ش����ملت األس����ماء التي طالھا قد و .۲۰۱۲٥۲عام في الوالص����ادر  ،من الدولةأالخاص بالجرائم الواقعة على  ٦۳رقم 

 ،وعاملین في منظمات مدنیة وإغاثیة ،وناش��طین إعالمیین ،وعاملین في مجالس محلیة ،قرار الحجز قادة فص��ائل
، الذي ش���مل ۲۰۱۸عام لل ۱۰لقانون رقم ا تطبیق دارة المحلیةوزارة اإلُكلّفَت لى ش���مال س���وریا. وإ خرجواكانوا 

في حال لم  ،الممتلكاتاس������تمالك  الحّق في لدولةمانحاً ا مناطق تنظیمیة وأجاز إقامة، ٥۳الش������رقیةبلدات الغوطة 
                                                 

(جنیف، سویسرا: مبادرة "ریتش" ومعھد األمم المتحدة للتدریب  )Atlas Syrian Cities Damage"أطلس أضرار المدن السوریة" ( ٤٥
  /hz8VqA2http://bit.ly، ۲۰۱۹آذار  ۲۰البرنامج التشغیلي للتطبیقات الساتلیة)،  –والبحث 

 .۲۰۱۹مقابلة عبر السكایب مع ناشط مدني، في نیسان   ٤٦
 .۲۰۱۹مدنیة قامت بزیارة الغوطة مّرات عدّة خالل العام  ناشطةمقابلة مع  ٤۷
مقابلة عبر السكایب  .اءخصوصاً العائالت التي كان أحد أفرادھا من الناشطین السابقین، أو المقاتلین، أو عاملي المجتمع المدني، أو من األطب ٤۸

 .۲۰۱۹مع مدني في كفربطنا، في نیسان 
، ۲۰۱۸أیلول  ۲۷، تلفزیون سوریاماجد حالق، "النظام یمنع ترمیم المنازل في الغوطة.. كیف تستفید إیران من ذلك؟"،  ٤۹

3InhqD2http://bit.ly/  
 . ۲۰۱۹مقابلة عبر السكایب مع إعالمي، في أیار  ٥۰
، ۲۰۱۲تموز  ۲۸ ،الخاص بمكافحة االرھاب" ۲۰۱۲لعام  ۱۹مجلس الشعب، "القانون رقم  -الجمھوریة العربیة السوریة  ٥۱

wH64VQ2http://bit.ly/  
،  ۲۰۱۲أیلول  ۱٦ ،دلیة"سلطات الضابطة الع ۲۰۱۲لعام  ٦۳مجلس الشعب، "المرسوم التشریعي  -الجمھوریة العربیة السوریة  ٥۲

fZa62w2http://bit.ly/  
 /KYMTjp2http://bit.ly، ۲۰۱۸نیسان  ۲سانا، "الرئیس األسد یصدر قانوناً یجیز إحداث مناطق تنظیمیة ضمن المخطط التنظیمي"،  ٥۳

http://bit.ly/2VqA8hz
http://bit.ly/2InhqD3
http://bit.ly/2VQ64wH
http://bit.ly/2w62fZa
http://bit.ly/2KYMTjp


 

13 
 

 أیارفي البلدات الثالث حتى  ق بش������كل فعليّ طبَّ لم یُ  بید أن ھذا القانون. ٥٤قص�������اھا ش������ھرأ ةٍ في مدّ تُثَبت ملكیّتھا 
 من بلداتھم.  وسندان التھجیر ،فیةمر الذي جعل سكانھا یقعون بین مطرقة القوانین التعسّ ، األ۲۰۱۹

 لمدارس لولویة األ

عادة فتحھا مع مطلع العام الدراسي في إزت الحكومة السوریة على شبھ كامل، ركّ  اً شھدت المدارس تدمیرأن بعد 
 تَيواثن ،مدارس في كفربطنا فتح ستّ  التربیة، أن تعید بإشراف وزارة، استطاعت مدیریة التربیةف .۲۰۱۸یلول أ

. بدون العمل على إعادة تأھیلھا ولكن، ٥٥لجمیع المراحل ،مدارس في زملكا يوثمان ،درس������ة في س������قبام ةعش������ر
، مستلزمات التعلیم األساسیة الطالب من سوء التدفئة ونقصوعانى ، محّطمة بواب والشبابیك والمقاعداأل فبقیت

د بالكتب مثالً إال  ط عدد الصفوف في المدرسة یبلغ متوسّ وفقط من طالب المرحلة األولى. في المئة  ۱٥إذ لم یُزوَّ
ً صفّ  ۲٤الواحدة  ً طالب ٤٥بـ�������ر عدد الطالب في الصف الواحد قدَّ یُ في حین ، ا  البلدات الثالثأِضف إلى ذلك أن  .٥٦ا

ناھیك عن  ث،لى حزب البعإالنتس��اب امین على المعلّ التي تَفِرض الش��روط  جّراء الكوادر التدریس��یة افتقرت إلى
دوالراً  ۷۰ة فقط (حوالى لف لیرة س����وریأ ٤۰لى إم حیث یص����ل راتب المعلّ الرواتب الزھیدة التي یتقاض����ونھا، 

مین عن التدریس بس�����بب الخدمة غاب بعض المعلّ و . ھذالى ترك مھنة التدریسإدفع العدید  أمیركیاً)، األمر الذي
 . ٥۷لزامیةاإل

، ما اض��طّرھا ثس��اس��یة في البلدات الثالكافیة لتغطیة الخدمات األالموال األ تفتقر إلى یبدو أن الحكومة الس��وریة
دة مم المتحمع وكاالت األ عقد ش������راكاتٍ االس������تعانة بمص�������ادر خارجیة من جھاٍت فاعلٍة غیر حكومیة، و لىإ

 .لتمویل ھذه الخدمات العامةأخرى،  الیونیسف ومنظمات دولیةوال سیما منظمة  ،والجمعیات

 ةیالرئیس الفاعلة الجھاتل الخدمات العامة: إعادة تأھی

ة جمیع المجالس المحلی حلّ  عمد إلى، ۲۰۱۸ آذارحین اس������تولى النظام الس������وري على الغوطة الش������رقیة في 
لحص���ار، ما افترة  في غاثیة والخدمات العامة للس���كانم المس���اعدات اإلالتي كانت تقدّ  ،المدني المجتمعومنظمات 

 البلدات الثالث.  المدني في اطالنش بنیة في أسفر عن فراغٍ 

من خالل ، في المناطق المحاصرة نسانیةاالستجابة اإل مم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیةمكتب األوھكذا یتولّى 
ق في  . كما٥۸قوافل المس������اعدات بالتعاون مع الھالل األحمر الس������وري نقل مع منظمات  ۲۰۱۸عام المطلع ینس������ّ

ً المالئمة نسانیة وضع خطة االستجابة اإل بغیة الحدودنساني عبر العمل اإل  نسانیة في الغوطةالحتیاجات اإلل وفقا
 جرىحیث  ،مم المتحدة في العمل في ھذه المنطقة بعد عودة النظامس������تمر مكتب األیو .٥۹ينتیجة الوض������ع المتردّ 

ص��ة لدى رخَّ المُ  والجمعیات ،ةعنیّ مع الوزارات الم، كما یتعاون ۲۰۱۸٦۰نس��انیة في نیس��ان خطة االس��تجابة اإل تنفیذ
ً وكاالت األمم المتحدةلى جانب وإ. وزارة الش�����ؤون االجتماعیة غیر الحكومیة الدولیة المنظمات  ، تنش�����ط أیض�����ا

                                                 
ات الثالث، وإلى حجم السكان إثبات ملكیّتھم نظراً إلى فقدانھم معظم األوراق الثبوتیة، وعدم إمكانیة استخراجھا في البلد ال یستطیع معظم ٥٤

 التھجیر.
 . ۲۰۱۹ مقابلة عبر السكایب مع ناشط مدني، في نیسان  ٥٥
ألولى والثانیة اطالب من طالب الحلقتَین  ۱۳۰۰، وطالباً من طالب الحلقة األولى في إحدى مدارس كفربطنا ۱۳٥۰على سبیل المثال، التحق  ٥٦

 . ۲۰۱۹في إحدى مدارس سقبا. مقابلة عبر السكایب مع أحد المدّرسین في كفربطنا، في حزیران 
 /Py9MLh2http://bit.ly ، ۲۰۱۸ األولكانون  ۱٦، عنب بلديماري العمري، " االمتحان على االبواب مدارس الغوطة دون كوادر"،  ٥۷
 ات اإلنسانیة.طلب موافقة إلى وزارة الخارجیة، بالتنسیق مع النظام السوري، من أجل إدخال قوافل المساعد االمم المتحدةیقدّم مكتب  ٥۸
 . ۲۰۱۹م متابعة من قبل الباحثة من خالل التواصل مع منظمات المجتمع المدني في العا ٥۹
االستجابة ألزمة الغوطة الشرقیة في ریف  –مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، "الجمھوریة العربیة السوریة: الغوطة الشرقیة ٦۰

 Syrian Arab Republic: East Ghouta - Response to the East Ghouta Crisis in Rural" (٤تقریر حالة رقم  -دمشق 
4Situation Report No.  -Damascus  ،(۱۲ - ۱۸  ۲۰۱۹نیسان ،Esr3Xv2http://bit.ly/ 

http://bit.ly/2MLh9Py
http://bit.ly/2MLh9Py
http://bit.ly/2Xv3Esr
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بالش������راكة مع بعض  ،بعد االس������تس������المفي الغوطة  ھاعملنفت أاس������توالتي  ،٦۱وزارة الخارجیةص������ة لدى رخَّ المُ 
 الجمعیات الخیریة الدینیة تنش��ط، نفس��ھ الوقت في. ٦۲وزارة الش��ؤون االجتماعیةص��ة لدى رخَّ المُ  المحلیة الجمعیات

قامة إو ،اس��تطاع حزب البعث العمل في تلك المناطق من خالل المنظمات التابعة لھ، وقد )س��المیةواإلمس��یحیة ال(
 .ھناكالجمعیات  بعضشراكات مع ال

كّل في  ن،، مثل أوكس��فام والمجلس النرویجي لالجئیالدولیةبعض المنظمات ، على س��بیل المثال، لس��مح النظاموی
رة بنیة المتض��رّ واأل والخدمات، ،عمل لتغطیة النقص في إعادة تأھیل البنیة التحتیةبال ،كفربطناس��بقا ووزملكا من 

 وفّركما ت ،تعویض نقص الكھرباءفي تس��اھم  وأدواتٍ  ،خدمات الص��رف الص��حي فتقدّم المنظمات الحرب. جّراء
 نقاض. األ ، وتزیلاناتوالخزّ صھاریج المیاه عبر ال

 الةً نقّ  عیاداتٍ  مع الھالل األحمر الس���وريور الیونیس���ف بالتعاون مع وزارة الص���حة الص���حي، توفّ على الص���عید 
 واحدةً  بزیارة كل بلدة مرةً  وص��ندوق األمم المتحدة للس��كان الھالل األحمر الس��وريقوم یوتجوب البلدات الثالث، 

ً ، ومس���توص���ف٦۳كفربطنا مس���تش���فىتأھیل  كذلك أعادت وزارة الص���حة في األس���بوع. وآخر في س���قبا.  ،في زملكا ا
دیر مار یعقوب المقّطع،  مثلوالجمعیات المحلیة  ،منظمات غیر الحكومیة الدولیةالتعمل بعض إض���افةً إلى ذلك، 

الخدمات الس����كان المس����تض����عفین مثل وتطال  .دویة األس����اس����یةعلى توفیر اللقاحات واأل، التمیز في كفالة الیتیمو
في حین تتولّى س��یارات اإلس��عاف التابعة للھالل األحمر  والنس��اء األرامل، ،وذوي االحتیاجات الخاص��ة ،الش��یوخ

 ، وتعاونھا معمنظمات غیر الحكومیةالل تدخّ من رغم لكن على الدمش���ق.  إلى مس���تش���فیاتلنس���اء الحوامل ا نقل
  .في البلدات الثالث ةً الحاجة ماسّ تزال  ال ،وزارة الصحة

بالتنس������یق مع وزارة التربیة و، الجمعیات المحلیة عبرمنظمات الدولیة العمل العدید من فیفي مجال التعلیم، أما 
 إقامة األنش����طةو ،إعادة تأھیل المدارسعلى و ،س����اس����یةالنقص الحاد في المس����تلزمات األ ةتغطیعلى والتعلیم، 

تنش���ط بش���كل خاص في ھذا المجال ص���دیقة للطفل. المس���احات بناء الو ،الى المدرس���ة المدرس���یة وحمالت العودة
دائرة العالقات  –بطریركیة أنطاكیة وس�������ائر المش������رق للروم األرثوذكس  المنظمات الدینیة المس������یحیة، مثل

إض���افةً ریركیة، ھیئة مار أفرام الس���ریاني البطو ،بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة ،المس���كونیة والتنمیة
وجمعیة حقوق الطفل  ألمم المتحدة لش������ؤون الالجئینمفوض������یة ا الممولة من الیتیم،ز في كفالة تمیّ ال ةجمعی إلى

 .تبرعات العدید من رجال األعمال الممولة من

توزیع المواد بو ،العنف الدعم النفس��ي والتوعیة االجتماعیة ض��دّ ب األخرىبعض الجمعیات  فض��الً عن ذلك، تُعنى
أما الجانب  .وجمعیة الندى التنمویة ،س����قبا مؤس����س����ة مبادرة أھل الش����ام فير المحتاجة، مثل س���َ األُ  علىالغذائیة 
والعائالت التي  اً،والمخفیین قس����ر ،قض����ایا المعتقلین، أي كل ما یتعلّق بتقدیم االس����تش����ارات القانونیة، وبالقانوني

لى زوجة الرئیس الس���وري إمؤس���س���ة ال . تعود ھذهللتنمیة الس���وریة ةماناألة ، فتتوّاله منظموراقھا الثبوتیةأفقدت 
في  ھا االجتماعيبالتنس���یق مع مركز ،مع عائالت المفقودین والمعتقلین في البلدات الثالث ، وتعملأس���ماء األس���د

 .٦٤منارة برزةالمعروف باسم  حي برزة

                                                 
تالیة: الھالل األحمر تمنح وزارة الخارجیة التراخیص للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، وتفرض رقیباً على عملھا یكون واحداً من المنظمات ال ٦۱

 .ظیم األسرة السوریة، أو جمعیة حقوق الطفل، أو األمانة السوریة للتنمیةالسوري، أو جمعیة تن
. وھي تُعاَمل بصفتھا جمعیات تابعة لوزارة الشؤون االجتماعیة. ۱۹٥۸للعام  ۹۳تعمل المنظمات غیر الحكومیة في سوریا وفقاً للقانون الرقم  ٦۲

الجمھوریة العربیة  ة الرئیسة، التي تراقب أیضاً أنشطتھا والمشاریع التي تنفّذھا.تحصل الجمعیة على ترخیٍص بعد موافقة الفروع األمنیة األربع
 /JtOXvY2http://bit.lyقانون الجمعیات والمؤسسات الخاص وتعدیالتھ"،  ۱۹٥۸لعام  ۹۳مجلس الشعب، "القانون  - السوریة

یل مشفى كفربطنا من قبل وزارة الصحة بعد أن تم إھدائھا من قبل جمعیة مكافحة أمراض السل إلى الوزارة"، مجلس بلدة كفربطنا، "إعادة تأھ ٦۳
 ./NjGZKT2http://bit.ly، ۲۰۱۹نیسان  ۲٤فایسبوك، 

 مدنیة.یجري العمل بالتعاون والتنسیق مع كّل من وزارة الداخلیة ودائرة األحوال ال ٦٤

http://bit.ly/2JtOXvY
http://bit.ly/2NjGZKT
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یات ھذه من  اً كبیر اً جزءالواقع أن  ماعیةوزارة یتبع لالجمع ملالش������ؤون االجت تب األ ، ویع عاون مع مك مم بالت
مم مكتب األ من أتيت التأھیل إعادة مش��اریععلى تُص��َرف  موال التين األأیوحي بما ، المعنیّة توالوزارا المتحدة

ً  تاحت المجالأ الس��وریة الحكومةلكن المتحدة.  لمؤس��س��ات الدینیة إلى االتي یعود ریعھا  ،للجمعیات الخیریة أیض��ا
 .٦٥العمل في البلدات الثالث منھا، ال سیما المسیحیةو

 وس���یلةً  ةالدولیغیر الحكومیة والمنظمات  وكاالت األمم المتحدةعقد الش���راكات مع  في ةالس���وری وجدت الحكومة
لدمار افي وجھ  فالنظام الس��وري یص��مد على األرجحجدیدة. االنتقال إلى مرحلة و ،لخوض مرحلة ما بعد الحرب

نقص الدارة إ لىإ الدولیة دفعھ تلك المنظماتبفض����ل الثالث،  اتالھیكلیة البنیویة واالجتماعیة في البلدبالذي لحق 
 موال. نتیجة نقص األ معالجتھ الذي لم تستطع الحكومة

س��وق المفروش��ات لحق الدمار ، حیث مثالً  س��بقا في البلدات الثالث. ففي الحركة االقتص��ادیةمع ذلك كلّھ، لم تُفعَّل 
العدید من األش������خاص  ، إال أنفتح محالت المفروش�������اتإعادة رئیس الوزراء عماد خمیس أقّر ، ٦٦الحرب خالل

موافقة األمن  ذلك یتطّلب نأل ھافتحوا إعادة عیمحالت لم یس������تطالأن أص������حاب ذكروا  داخل البلدة وخارجھا
 ۱۷ح في ص�����رّ وفي حین أن وزیر الزراعة كان وزارة اإلدارة المحلیة.  الص�����ادر عن، وفقا للتعمیم ٦۷الس�����یاس�����ي

سان  ساتین الغوطة مزروعةأ ۲۰۱۸نی ضیھم أبیع محاصیل ، ومع أنھ في مقدور مزارعي كفربطنا ن ب لتجار لرا
في المعارك احتراقھا  بسببعلى زرع األراضي ال یزال ھؤالء غیر قادرین لى العاصمة، إیصالھا إو البلدة،في 

 .األخیرة

 بكات الثقةشالجزء الثالث: 

ت الثالث لى البلداإش�����كال الحكم أعادة إیعمل النظام الس�����وري على  ،الغوطةلى إالجیش وفروع األمن  عودةمنذ 
الل خو من أ ،دارة المحلیةلمؤس��س��ات الدولة ومجالس اإل الحاض��نو بص��فتھ الحزب القائد من خالل حزب البعث

النظام  ةفي تس��ھیل اس��تعاد ، وأدّت دوراً ۲۰۱۸ آذارخالل فترة المفاوض��ات األخیرة في  برزت جدیدةٍ  ش��خص��یاتٍ 
التي طالما  ،یةاس�تفاد النظام من توطین العالقة مع المؤس�س�ة الدین ،في الوقت نفس�ھ بلدات الثالث.العلى  س�یطرتھ

حزب بوثیقة بروابطھا المع وزارة األوقاف التي تمتاز  إقامة ش���راكاتٍ  وذلك عبر ،كان لھا دور نش���ط في البلدات
 ث. البع

 حزب البعث قائًدا للمجتمع و الدولة

عام لل ۱۰۸قرار الالقطري  ھ، أص�������در حزب البعث عبر أمین۲۰۱۸ أیلول انتخابات المجالس المحلیة في قبیل
 ،من إیران جرت االنتخابات بدعمٍ و. ٦۸باعھا بش�������أن قائمة الوحدة الوطنیةس الواجب اتّ س������ُ د األُ حدّ ، الذي ۲۰۱۸

 ً مالمح ال في ظّل غیاب .٦۹لتلك لالنتخابات حیث اس������تلمت القیادة القطریة لحزب البعث ملیون دوالر أمریكي دعما
                                                 

یانات من خالل عبر عاملة إنسانیة في دمشق، قامت بجمع ھذه الب عن المنظمات الموجودة في البلدات الثالثةجرى الوصول إلى المعلومات  ٦٥
والمنظمات ع الجمعیات . لم یتّم ذكر جمی۲۰۱۹حزیران  ۸أیار و ۲۷الرصد المباشر، والمقابالت مع العدید من المنظمات الفاعلة في الغوطة، بین 

 التي استطاعت الدخول إلى الغوطة، نظراً إلى أن عدداً من المنظمات عمل لفتراٍت محدّدة.
 تمیّزت بلدة سبقا منذ السبعینیات بتجارة المفروشات والحرف الیدویة. ٦٦
تریكو والحدادة والخراطة ومعامل "ترخیص باقي المھن مثل معامل ال ، محافظة دمشق،المحلیة اإلدارةوزارة  - الجمھوریة العربیة السوریة ٦۷

  /QWGwwx2http://bit.ly ،والنجارة" النسیج ومعامل الشوكوال والسكاكر وطحن البن
  /WcCNzC2http://bit.ly، ۲۰۱۸أیلول  ۸، المدن؟"، ‘حزب البعث‘أسامة أبو زید، "انتخابات اإلدارة المحلیة: من أیقظ  ٦۸
 /IIcuuT2http://bit.ly، ۲۰۱۸أیلول  ۱٦، المدنمجد الخطیب، "ماذا ترید إیران من انتخابات اإلدارة المحلیة؟"،  ٦۹

http://bit.ly/2QWGwwx
http://bit.ly/2WcCNzC
http://bit.ly/2IIcuuT
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شرقیة، صدرت قائمة الوحدة الوطنیة التي أالدعائیة في   في المئة ۷۰ حزب البعثمرّشحو  شّكلرجاء الغوطة ال
ً  البلدات الثالثلى الحیاة الس�����یاس�����یة واالجتماعیة في إ . فعاد الحزب۷۰ ھامن دام  بعد غیابٍ  ،للنظام الس�����وري دعما

 سنوات.  يثمان

 الحزب و مجالس اإلدارة المحلیة

 كفربطنافي فدارة المحلیة. تھ الجدیدة في بلدات الغوطة الشرقیة مع صدور نتائج مجالس اإلظھر حزب البعث بحلّ 
سبیل المثال، سام الخطیب على  سة البلدیة، فاز ب الحال من عائلة متوسطة  عثیة غیر معروفةشخصیة ب ووھ برئا

 تعیین توفیق البحشبو ش�����رح الس�����بب، دونمن بعزلھ  حزب أص�����درت قراراً لأن القیادة القطریة ل . بیدفي البلدة
البحش  زتمیّ  .۲۰۱۱عام الة كفربطنا قبل یرئیس الفرقة الحزبیة ورئیس بلد يوھو بعثي ش������غل منص������بَ  ،۷۱مكانھ
بس��ام  وكان لھ دور إلى جانبوالحرس الجمھوري،  ،والفرقة الرابعة ،الحكومة الس��وریةھ المقّربة بكّل من بعالقت

 مس���اءلةٍ  أليّ  بعدم تعّرض أحد منھم للس���كان وتقدیم وعودٍ ، في عملیة المص���الحة ،كفر بطنا مش���ایخأحد  ،دفض���ع
رتوفیق البحش من  یُذَكر أن أس�����رة تس�����ویة مع النظام.البعد  أمنیةٍ  لى جانب إ، كفربطنایة في غنالالكبیرة و األُس�����َ

 وآل دفضع. بلورآل خرى مثل آل طعمة وأ عائالتٍ 

ً  نفسھ كان یشغل المنصب ، وھوالتزكیةب اً للبلدیةن المحامي خالد القوتلي رئیسیّ عُ ، في سقباو ، علماً أن عائلة سابقا
 ،خمیس وجیھ مقعد مستقلّ في  ُعیّن بوالئھا للنظام. وضمن قائمة الوحدة الوطنیة، ۲۰۱۱عام الت قبل فَ رِ عُ  القوتلي

في عملیة  وجیھ خمیس س������اھموقد  .۷۲ بارز في حزب البعثالعض������و ال ،عماد خمیسرئیس الوزراء أحد أقارب 
لى تش���كیل إدعوة األھالي ب ثناء الحملة العس���كریة على البلدةویُذَكر أن رئیس الوزراء قام أالمص���الحة في س���قبا. 

ً البلدةأبناء بین النظام و لى اتفاقٍ إل ص��ّ ض مدنیة وعس��كریة للتولجنة تفاوُ   لى تحیید البلدة خالل المعركة.إ ، س��اعیا
كان لھ أیضاً و ،سامة عبیدأقارب العقید المتقاعد أھو من منصباً في اإلدارة المحلیة. وعبید  عبید سامركذلك ُمنِح 

، وقد تمیّز س�����قبا عائلتَین فير أكبھما خمیس وعبید  جدیر بالذكر أن عائلتَي .دور وس�����یط في عملیة المص�����الحة
  ر آل خمیس من العائالت الغنیة في البلدة.عتبَ یُ و ھم.بكثرة كفاءات أبناؤھما

ً ن رئیس��یّ فعُ  ،أما في زملكا  یش��غل طیفور نكا .الذي كان لھ مواقف مناھض��ة للحراك الثوري ،للبلدیة بدیع طیفور ا
ھ كانوا خوتأبناء علماً أن أھ تربوي في وزارة التربیة، كما ش���غل منص���ب موجّ  ،۲۰۱۱عام القبل  المنص���ب نفس���ھ

 مقاتلین في صفوف فیلق الرحمن خالل الحصار. 

شخصیاتبإدارة المحلیة انتخابات مجالس اإل اكتمل مشھد سھا عادة ال فنظراً  .حزبیة یةٍ ادارة البلدیات برعإ إلى نف
ال بد للحزب  قوانین السوریة، كانالوفق  نتخاباتدون اجراء امن بقاء تلك الشخصیات في مناصبھا إ إلى استحالة

 لضمان عودتھا إلى تلك المناصب. المشھد ن یحتلّ من أ

  
                                                 

تقریر مشروع بحثي (فلورنسا،  ،تتجھ سوریا نحو إعادة إحكام السیطرة المركزیة؟"أغنیس فافییھ وماري كوسترز، "االنتخابات المحلیة: ھل  ۷۰
  /wpMPiF2http://bit.ly، )۲۰۱۹ شباط ۱۲إیطالیا: مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوریا"، معھد الجامعة األوروبیة، 

 .۲۰۱۹مقابلة عبر السكایب مع ناشطین، في كانون الثاني  ۷۱
  /cHi9GC2http://bit.lyالجزیرة، "عماد خمیس.. رئیس حكومة األسد المعاقب دولیاً"،  ۷۲

http://bit.ly/2wpMPiF
http://bit.ly/2GC9cHi


 

17 
 

  مكاتب حزب البعث

مراكز  وض������ّمت ق علیھا اس������م ش������عبة الحزب،طلِ أُ  تب لھامكالبعث حزب ، افتتح دارة المحلیةبعد انتخابات اإل
لى كتائب إاالنتس��اب و حض��ورھا،إلى األھالي ومراكزه داعیاً اجتماعات في البلدیات  الحزب یعقد .إلیھ لالنتس��اب

 ۷۳ھمیة المصالحة.على أ ، ومشدّداً البعث

 كل علىط شترَ والعمل في مؤسسات الدولة، إذ یُ  إلیھبین االنتساب رابطاً ما  مع الحكومة السوریةوینّسق الحزب 
فعلى سبیل المثال،  .عملھ في البلدات الثالثبأن یكون عضواً في الحزب، إذا ما أراد العودة إلى و عامل أف موظّ 
وأخذ  ،ل أوراق التسویةالى وظیفتي في مؤسسة المیاه حتى استكمإستطع العودة ألم : "أحد المواطنین في سقباقال 

قة من حزب البعث على انتس�������ابي ھذا و"۷٤المواف ً أیض������� ض على الطالبفرَ یُ .  عد إالعودة في الراغبین  ا قا لى م
 .۷٥لى الحزب قبل الموافقة على عودتھمإاالنتساب  ،الجامعات

 البعث ص���الحیات فيمنظمة طالئع  ، فاكتس���بتعید تجدید العالقة بین المدارس وحزب البعثأُ إض���افةً إلى ذلك، 
 لىإ ،واتحاد طلبة س���وریا ،ثورةكما عاد اتحاد ش���بیبة ال ،ولى من خالل نش���اطھا مع الطالباأل الدراس���یة المرحلة

المناسبات في احتفاالت  على عقدعادة تفعیلھا، إمنظمات الحزب منذ  أنشطة وتقوم .عدادیة والثانویةاإل المرحلتَین
طالب في ش���ارك الفرع الغوطة في عض���و القیادة  ویُذَكر أن .والحركة التص���حیحیة ،آذارالوطنیة مثل الثامن من 

مي المدارس معلّ  كذلك یعمل الحزب مع في بلدة زملكا التي كانت تتبع لفیلق الرحمن. زیارة المواقع العس������كریة
 .۷٦في المدارسینّظمھا التي  األنشطةلى إاألھالي  ویدعووالعمل في صفوفھ، إلیھ وأھمیة االنتساب  ،تثبیت دورهل

ً  الً تش������ھد تحوّ  البلدات الثالثالواقع أن  داف انتخابات ن أحد أھأیبدو فلیھا. إعودة النظام الس������وري مع  ملحوظا
 ،دالوحیالقائد موض������ع الحزب في من خالل وض������عھ وتعبئتھ للمجتمع بعث، العودة حزب ھو دارة المحلیة اإل
الب ي ش������ؤون الطلتولّ  على األرجح لى المدارسإدخل الحزب لقد  .دارة القطاعات في الدولةبإس������ماح لھ الو

نذ الص������غر. ھؤالءوعائالتھم، والعمل في عمق المجتمع من خالل  لك، وتكریس دور الحزب م س�������اھمت  كذ
 عودة النظام.جل أط من التوسّ  شاركت في موثوقةٍ  شخصیاتٍ  ةتعزیز مكانفي  المحلیة االنتخابات

 المؤسسة الدینیة ووسطاء من المشایخ 

إذ وس��ط، ألاع البلدات الثالث خالل الحملة العس��كریة األخیرة على القطا فيالمش��ھد االجتماعي والس��یاس��ي  تباین
الجیش  لت دخول وحداتس��ھّ  ،الحكومة الس��وریةب وثیقةٌ  عالقاتٌ تربطھم وس��قبا بوجود وس��طاء  كفربطناامتازت 
 رجت في كلّ خ، یة أعواموس���ط منذ ثمانبلدات القطاع األ لم تش���ھدھا في س���ابقةٍ ف .۲۰۱۸ آذار ۱۷ین في الى البلدتَ 

ت اس��تمرّ بل، في المقا .وإیقاف القص��ف ،ینبدخول وحدات الجیش إلى البلدتَ  ُمرّحبةٌ  ظاھراتٌ ت من س��قبا وكفربطنا
ل إفیلق من الن تمكّ  حین، آذار ۲۳بین فیلق الرحمن والروس حتى  المفاوض�����ات حول مص�����یر زملكا لى التوص�����ّ

رى. خت األن نزح إلیھا من البلداحمایة السكان في البلدة مع مَ  تضمن الم مع الروس ضمن شروطٍ ساتفاق االست
 .ر على المرحلة الالحقةثّ أ من حیث شكل االستسالم التباین بین البلدات ھذا

                                                 
 .۲۰۱۹مقابلة عبر السكایب مع إعالمي، في شباط  ۷۳
 .۲۰۱۹مقابلة عبر السكایب مع مواطن، في آذار  ۷٤
 .۲۰۱۹مقابلة عبر السكایب مع إعالمي، في آذار  ۷٥
 .۲۰۱۹مقابلة عبر السكایب مع ناشط، في نیسان  ۷٦
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. ودفضع ھو من عائلة قدیمة وكبیرة ُعِرف عددٌ من أبنائھا مشایخ نافذین في البلدةو ،بسام دفضع كفربطنافي برز 
ً س��وكان مدرّ  ،إلى مجلس الش��عب ۲۰۱۱عام الح قبل ترش��ّ  ،الص��وفي التیارن مش��ایخ م في معھد الفتح اإلس��المي.  ا

لى إم النظام منذ تقدّ ووكان لھ مریدون كثر.  ،على إعطاء دروس دینیة في كفربطنا خالل الحص����ار دفض����ع عمل
ن ومن بینھم مقاتل ،شخص ٤۰۰الـ������� لیھ ما یقاربإ انضمّ  ،بھدف المصالحة على تشكیل وفدٍ  ، عملبلدة جسرین

فضالً عن لى البلدة. إبتسھیل دخول الجیش السوري  دفضع ساھمكذا وھ .لیھإوا وا عن فیلق الرحمن وانضمّ انشقّ 
كان على  نفس�������ھ،وفي الوقت  ،حشالبتوفیق  طناكفربة یورئیس بلد ،مع الفرقة الرابعة كان على تنس������یقٍ ذلك، 

. ۷۸في دمش����ق اإلس����المي ومع معھد الفتح ،۷۷ئمة الش����باب"األ"ل الدین عن طریق مش����ایخ امع بعض رج تواص����لٍ 
ً ش������مال الس������وريالوعدم المغادرة إلى  ،كفربطنافي على إقناع األھالي بالبقاء دفض������ع عمل وقد   وعوداً  ، مقدّما

أحمد سعدیة وعبد  انالشیخجانب دفضع لى إمنیة. برز شخص للمساءلة والمالحقة األ ض أيّ بعدم تعرّ  وضماناتٍ 
 وقافمن قبل وزارة األ بتعیینھكوفئ دفض������ع ھذا و. ۷۹فیلق الرحمن ، قبل أن یغتالھماكفربطناالخالق وھبة من 

وھو یتولّى دور الوس����یط بین العائالت والجھات  بعد س����یطرة النظام على البلدة، كفربطناجامع الكبیر في إماماً لل
، حزب البعث والفرقة الرابعة. أما في س����قباب المتینةعالقتھ  األمنیة لمعرفة مص����یر الش����بّان المعتقلین، نظراً إلى

والعودة  إلى مالزمتھاأھالي البلدة عبر المنابر ، حیث دعا بو الجوز في عملیة المص��الحةأالش��یخ زاھر  برز دورف
 ،مامة جامع ص������فا في س������قبا بعد س������یطرة النظام على البلدةبإ كلّفت وزارة األوقاف أبو الجوزلى كنف الدولة. إ
 خدمات البلدیة. ةمتابعبو

شیر  یخوالمشاابط بین النظام وھذا النوع من الر سات النظامإی من خالل  لى دور العالقة بین المسألة الدینیة وسیا
س السیاسات سُ أُ المسألة الدینیة من ) سداألمنذ عھد حافظ ( الدولة في سوریا اعتبرت منذ عقودف .وقافوزارة األ

أنھ األس���د أحكم ال إالت، تحوّ المن  اً س���د مقالید الحكم ش���ھدت المؤس���س���ة الدینیة عددبش���ار األ تس���لّممع و .۸۰منیةاأل
ن بقي انقس���مت المؤس���س���ة الدینیة بین مَ  ،۲۰۱۱عام في الاالنتفاض���ة اندالع . بعد ۲۰۰۸۸۱عام المنذ القبض���ة علیھا 
سلك مَ بین و ،في كنف النظام سوري على دعم وقد المعارضة.  سبیلن  من خالل  المؤسسة الدینیةعمل النظام ال
، ۲۰۱۸۸۲للعام  ۳۱ رقمفي القانون عدیالتھ ، ثم ت۲۰۱۸عام لفي ا ۱٦رقم  المرس������ومص�������در أف ،وزارة األوقاف

مع الشیخ بسام دفضع في  حصل كما برجال الدین، صالحیات الوزارة التي تعمل على توطید العالقةاللذین زادا 
  .جوز في سقباالبو أوالشیخ زاھر  ،كفربطنا

تخدمھا . فقد اس���مع ش���خص���یات دینیة جدیدة، برز دورھا في مرحلة االس���تس���الم النظام عقد تحالفاتٍ وھكذا یكون 
دیني عبر من خالل توجیھ الخطاب ال، وذلك خیرةھول الحملة العس������كریة األ عانت ثیر على المجتمعات التيألتل

ً اجتماعی اً دور أعطى النظام ھذه الشخصیات وقاف. كماشراف وزارة األإمنابر الجوامع ب  إقامة روابط ل فيیتمثّ  ا
طس��اس��یة مع البلدیاتالخدمات األ ، إذ س��مح لھا بمتابعةمنیة والخدمیةبین المجتمع والمؤس��س��ة األما  لدى  ، والتوس��ّ

 .ةھیكلیة الدولبربط حاجة المجتمعات عملیة  ، مستعیداً بذلكمنیة لمعرفة مصیر المعتقلیناأل الفروع

                                                 
 /yqkwlE2http://bit.ly، ۲۰۱۸  ایلول ۱، المدن، ‘"الفئة الضالة‘السني: ترویج لـ"ملحمة" النظام ضد ‘ الدیني الشبابي"‘خالد الخطیب،  ۷۷
، ۲۰۱۹كانون الثاني  ۲ ،مركز كارنیغي للشرق األوسطلیلى الرفاعي، "النظام السوري حبى مجّمع الفتح اإلسالمي بالنفوذ، لكن بأي ثمن؟"،  ۷۸

Z6WnxU2http://bit.ly/ 
 /FzyxQL2http://bit.ly، ۲۰۱۸آب  ۱۸عنب بلدي، "عبد الخالق وھبة لم یقتل حدیثاً في كفربطنا.. ھذه تفاصیل إیجاد جثتھ"،  ۷۹
رنیغي للشرق مركز كاھدیل الصیداوي، "كیف استخدمت الدولة السوریة رجال الدین إلعادة توكید سلطتھا في محافظة ریف دمشق؟"،  ۸۰

  /Cn23Yj2http://bit.ly ، ۲۰۱۸أیار  ۱۷، األوسط
  لیلى الرفاعي، المرجع السابق. ۸۱
  /jdT3LS2http://bit.ly، ۲۰۱۸تشرین األول  ۱۲الناظم لعمل وزارة األوقاف"،  ۳۱سانا، "الرئیس األسد یصدر القانون رقم  ۸۲

http://bit.ly/2Eyqkwl
http://bit.ly/2WnxU6Z
http://bit.ly/2FzyxQL
http://bit.ly/2Yj23Cn
http://bit.ly/2Yj23Cn
http://bit.ly/2LS3jdT
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سیاسیة، تبقى الصفة التي تجمعھم الوالء  یحملون سمةً ، أم دینیةكانوا من المؤسسة ال ، سواءالوسطاءأیّاً یكن نوع 
اس���تعادة حزب أما  .في مجتمعاتھم كانت الس���بب في إعطائھم مراكز مرموقةً التي  الص���فةوھي للنظام الس���وري، 

 ه.تحت نفوذ ةالموثوق الشخصیات بقاءوالسیطرة على المجتمع،  للنظام یضمنف ،البعث دوره في مؤسسات الدولة
 ز النظام سیطرتھ على الجانب االجتماعي والسیاسي.عزّ ھكذا 
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 خاتمة 

ً واس��تعادة دوره في إدارة البلدات الثالث،  س��لطتھ تنظیم الس��وري النظام اس��تطاع  ،العس��كریة القوى كل مس��تخدما
 ،محلیة ودولیة مختلفة بقوى ةباالس��تعان الإ س��لطتھ بس��ط یس��تطع لمومع ذلك،  .والس��یاس��ة ،واالجتماعیة ،منیةواأل

 . منیة والسیاسیة واالجتماعیةفي تطبیق سیاساتھ األ معھا قیوالتنس

بالقوات الردیفة دون االس��تعانة من مني والعس��كري، لم یكن النظام الس��وري لیبس��ط س��یطرتھ مس��توى األالفعلى 
توى السیاسي، استند النظام على المسو منیة والعسكریة.األ الفروعالدعم الروسي لبعض من دون و بدعٍم إیراني،

على  ةض���فاء الش���رعیوقاف وحزب البعث، إلوزارة األتحت مظلّة لى دور وس���طاء محلیین س���یاس���یین ودینیین إ
ساتھ سالم. ،سیا شراكاتٍ فعلى المستوى االجتماعي، أما  وضبط المجتمع في مرحلة ما بعد اتفاقیة االست مع  عقد 

 ،التعلیم تس����اس����یة في مجاالمین الخدمات األأت عنات الدولة مؤس����س����عجز بھدف تغطیة اإلنس����انیة منظمات ال
 والصحة، والماء والكھرباء. 

 مختلفةٍ وش�����بكاٍت  دواتٍ أعلى  إال أن ھذا الوجود یعتمدفي الغوطة الش�����رقیة،  في أن النظام أثبت وجوده ال ش�����ك
النظام على طبیعیة ھذا ھش��اش��ة ولقد انعكس��ت  .على مس��توى الس��یاس��اتوعلى جھاٍت فاعلٍة ، لترس��یخ الس��یطرة

على ض���مان  منفردٍ  بش���كلٍ قادراً د عُ فلم یَ  ،س���یطرتھ خالل س���نوات الص���راع خارج في المناطق التي كانت هوجود
 االستقرار على المدى الطویل.



 

 

 

 

 بحثي  مشروع تقریر
 ۲۰۱۹ تموز ۳۰
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