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إعداد :طارق العبد
كاتب و صحفً سوري

على مساحات شاسعة فً محٌط العاصمة تقع الغوطة الشرقٌة التً
تشكل بوابة االقتصاد لدمشق وخاصة على الصعٌدٌن الزراعً
والصناعً قبل أن تعصف األحداث بالبالد فتتحول إلى منطقة
محاصرة ٌتقاتل فٌها المسلحون من مختلف الفصائل المقاتلة فً
سورٌا .

لمن السٌطرة فً الغوطة .

من السلمٌة إلى العمل المسلح فالحصار
تشكل مدن وبلدات دوما – حرستا – عربٌن – كفر بطنا – سقبا
– حمورٌة وزملكا اهم النقاط الرئٌسٌة فً الرٌف الدمشقً لجهة
الغوطة الشرقٌة هناك حٌث قرر العدٌد من سكان العاصمة االنتقال
للسكن بسبب رخص أسعار العقارات وإمكانٌة بدء مشارٌع
زراعٌة أو صناعٌة أو تجارٌة فً تلك المنطقة فتحولت إلى
شرٌان اقتصادي هام لدمشق قبل أن تندلع االحتجاجات الشعبٌة فً
آذار سنة  2011حٌث خرجت هذه البلدات فً مظاهرات تعاملت
معها السلطة بحلول أمنٌة وسلسلة اعتقاالت طالت الكثٌر من
المدنٌٌن ولكنها بقٌت تحت سٌطرة الدولة إلى أن بدأ مفهوم "
الجٌش الحر " ٌتشكل فقرر عدد من العسكرٌٌن االنشقاق كما
تشجع عدد من المدنٌٌن على حمل السالح وتشكٌل كتائب متفرقة
كانت تشن بعض العملٌات بٌن الحٌن واألخر حتى خرٌف سنة
 2012حٌن تمكنت هذه المجموعات من السٌطرة على الغوطة
الشرقٌة بالتزامن مع موجات نزوح إلى العاصمة بفعل االقتتال
المستمر بٌن الطرفٌن على أن هذه الفترة قد تمٌزت بتنظٌم أوسع
لكتائب الجٌش الحر حٌث برز اسم لواء اإلسالم ككٌان عسكري
منظم ٌقوده زهران علوش فً دوما التً ظهر فٌها أٌضا لواء
شباب الهدى ثم كل من ألوٌة الحبٌب المصطفى وأحفاد الرسول
وصوالً إلى جبهة النصرة التً تبنت ألول مرة عملٌة انتحارٌة
استهدفت مبنى االستخبارات الجوٌة فً حرستا فً تشرٌن األول
من سنة  2012لتفرض القوات النظامٌة طوقا ً على الغوطة وتبدأ
بشكل تدرٌجً حصاراً على المنطقة وصل ذروته مع تموز سنة
 2013حٌن أغلقت جمٌع المداخل وتم قطع المٌاه والكهرباء
ولٌستمر الحال على ما هو علٌه حتى الٌوم .

وابعد من ذلك فهو ٌمتلك سجنا ً ٌدعى سجن التوبة ٌقوم من خالله
باعتقال كل من ٌخالفه الراي ومن الواضل انه سجن سٌئ الصٌت
لدرجة أن عناصر جٌش األمة الذٌن استهدفهم مؤخراً قد فضلوا
تسلٌم انفسهم لحاجز الجٌش النظامً عند معبر مخٌم الوافدٌن بدل
البقاء أو االعتقال فً التوبة .

ورغم أن السٌطرة على األرض ما زالت لهذه الكتائب إالأنها
تتعرض بشكل مستمر لقصف بالطٌران الحربً للجٌش
باإلضافةإلى تمكنه من استعادة السٌطرة على بلدة الملٌحة فً
مدخل الغوطة على طرٌق مطار دمشق الدولً فً صٌف سنة
 2014بٌنما تمكن تنظٌم داعش من التمدد فً عدد من البلدات مثل
مٌدعا ومسرابا .

ولكن ماذا عن باقً الفصائل ؟ فً المجمل تعٌش هذه المجموعات
مثل األجناد وفٌلق الرحمن وضعا ً سٌئا ً فتموٌلها القطري ٌبدو
اضعف من جٌش اإلسالم وذلك لقرار قطري سابق بتقلٌل دعم
المجموعات المسلحة بعد سلسلة ضغوط دولٌة وبعد فشل هذه
الفصائل فً إحداث خرق مٌدانً الفت وخاصة بعد معركة العتٌبة
فً نٌسان  2013والتً تكررت فً تشرٌن الثانً من السنة ذاتها
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خالل السنة األخٌرة تغٌرت الخارطة العسكرٌة للغوطة الشرقٌة
فبعد سلسلة كتائب متفرقة انسحب تدرٌجٌا ً مفهوم الجٌش الحر
لصالل مجموعات اكثر تنظٌما ً .فتشكلت القٌادة الموحدة التً تضم
جٌش اإلسالم واتحاد أجناد الشام وفٌلق الرحمن فٌما ٌطبق الجٌش
السوري الحصار من خالل ثالث نقاط أساسٌة هً إدارة المركبات
واالستخبارات الجوٌة فً حرستا والدفاع الجوي فً مدخل الملٌحة
 .غٌر أن الساحة الداخلٌة فً الغوطة تبدو تحت حكم رجل واحد
هو زهران علوش الذي ٌطرح نفسه كزعٌم حرب ٌذكر بأمراء
الحرب أٌام لبنان فً الثمانٌنات فالرجل ٌحٌط نفسه بهالة وماكٌنة
إعالمٌة تعمل على تسوٌقه فً الغوطة وفً مختلف المناطق
الخاضعة لسٌطرة الفصائل المسلحة فً البالد ٌضاف إلى ذلك
فكرة انه الوحٌد الذي لم ٌنقطع عنه الدعم السعودي بدلٌل
استمراره بدفع رواتب مقاتلٌه اللذٌن ٌتزاٌد عددهم باإلضافة إلى
سٌطرته على عشرات مستودعات األغذٌة وعالقته اإلٌجابٌة
بالتجار الذٌن ٌتمكنون من إدخال البضائع إلى الغوطة ثم بٌعها
بأسعار عالٌة .
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ولعل هذا السبب هو ما دفعها للرضوخ لقٌادة زهران الذي لن
ٌتردد فً تصفٌة أي منها فً حال رفعت الصوت ضده .
هل ٌصلح نموذج حمص القدٌمة للغوطة ؟

مسألة أخرى ال تقل أهمٌة عن األسباب السابقة وهً خطر
التهجٌر إذ ٌنظر أهالً الغوطة إلى األمر على انه محاولة لنفٌهم
خارج منطقتهم بعد أن ٌقرر المسلحون وعائالتهم وهم فً الغالب
من الرٌف الدمشقً المغادرة إلى مناطق أخرى فً حال عدم قبول
التسوٌة ما ٌعنً إشكالٌة فً التركٌبة السكانٌة كذلك فإن التجارب
السابقة فً المصالحات لم تفض إلى نتٌجة إٌجابٌة فً عدد من
البنود مثل اطالق سراح المعتقلٌن أو تحدٌد مصٌر المخطوفٌن بل
على العكس فقد زادت معدالت االعتقاالت عند مداخل كل من
برزة والمعضمٌة .

ٌكثر الحدٌث فً اآلونة األخٌرة عن إمكانٌة تطبٌق تسوٌة فً
الغوطة على غرار تلك التً حدثت فً حمص القدٌمة لجهة تسلٌم
المسلحٌن أسلحتهمأوتسوٌةأوضاعهم ومن ثم دخول مؤسسات
الدولة وإعادة الخدمات للمنطقة ولعل مالمل مثل هذه التسوٌة قد
بدأت مع تمكن ما ٌزٌد على الفً شخص من المدنٌٌن من الخروج
من الغوطة إلى مراكز لإلٌواء فً دمشق وهو ما حصل فً
حمص قبل اشهر من بدء تطبٌق االتفاقٌة التً أشرفت علٌها ممثلٌة
األمم المتحدة فً سورٌا .
ومع ذلك فثمة عوائق كثٌرة تقف فً وجه انسحاب التسوٌة
الحمصٌة على رٌف دمشق أولها أن الوضع اإلنسانً ال ٌمكن
مقارنته بحمص فالغوطة التً تضم حالٌا ً ما ٌزٌد على نصف
ملٌون شخص مازال الوضع المعٌشً على سوءه افضل من
حمص أو حتى جنوب العاصمة فً ببٌال ومخٌم الٌرموك ٌضاف
إلى ذلك أن قرار المسلحٌن وقٌاداتهم مازال ٌرفض مثل هذا
اإلجراء بل وسبق أن اعلن زهران علوش فً غٌر مناسبة رفضه
وتخوٌنه لمن ٌقوم بذلك مصمما ً على الخٌار العسكري وهو ما
ٌنسحب على باقً المجموعات المسلحة مع مفارقة أن بعض هذه
الكتائب الممتدة إلى برزة والقابون بمدخل دمشق الشرقً قد قبلت
فً وقت سابق بالتسوٌة وإن بشكل غٌر مباشر بمعنى أن مسلحٌها
بقوا فً المنطقة ولم ٌخرجوا لتسوٌة أوضاعهم ولم ٌتعرض لهم
فً المقابل أي طرف آخر .
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ومع كل هذا تؤكد بعض المعلومات أن وفوداً من داخل الغوطة قد
اتجهت إلى دمشق والتقت بوزارة المصالحة الوطنٌة لبحث إمكانٌة
مثل هذه التسوٌة حٌث من الوارد أن ٌكون الوفد قد غادر بموافقة
ضمنٌة من زهران علوش الذي ٌواجه وباإلضافة لخطر تقدم
الجٌش السوري خطراً ثالثٌا ً من كل من تنظٌم داعش والفصائل
المقاتلة والمدنٌٌن انفسهم .
ختاما ً تبدو الغوطة الشرقٌة على مفترق طرق فً ظل تشدٌد
الحصار من جهة وضٌق أحوال المدنٌٌن من جهة أخرى فً وقت
ٌبدو الحسم العسكري فٌه خٌاراً متوقعا ً بشكل دائم .
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