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 ..لهدنةا متجاهلا   

  يستمر بعملياته العسكرية على "المرج" بريف دمشق ويرتكب مجازر "األسد"

 

  الغوطة الشرقية  -الكاتب : الصحفي طارق سليمان 

8/4/2016تاريخ النشر:   

المعارضة الثورة وفصائل و سدكات عنيفة بين قوات األ، اشتبابريف دمشق المرج في الغوطة الشرقية قطاعشهد ي 

 كامل الغوطة الشرقية التي يشكل قطاع المرج  على تفرضه القواتفي ظل حصار مطبق  ،تسنوا 3منذ أكثر من 

 (1.)2كم110البالغة أكثر من  في المئة من مساحتها 60نحو 

من التقدم باتجاه  سدلمنع قوات األ ،المعارضةوفصائل الثورة ترابط فيها  مناطقعدة  المرج من قطاعكون تيو  

شكل ، ويكم 25عن دمشق حوالي  - النشابية -مركزه ببتعد حيث ياالستراتيجية،  ألهميتهنظًرا  ،الغوطة الشرقية

فونية يمع مدينة دوما وريفها عند الشمن الناحية الجنوبية لتقي يو، غوطة الشرقية من الناحية الغربيةلبلدات ال اً امتداد

ة العتيبة والضمير ووديان ة من جهمن الناحية الشرقية بالبادية السوريو والضواهرة"والحواش "حوش نصري 

 .الربيع

ر السلة الغذائية عتبيو ،ألف نسمة 200قبل الثورة حوالي  خر احصائيةآوفق المرج  *قطاع وبلغ عدد سكان 

بلدة وقرية  28ضم يو، ة الحيوانيةورالث ومصدر عيش أهالي المرج الوحيد الزراعة وتربية، للغوطة الشرقية

 ..حتيتة الجرش، وباال، وبزينة، ومرج السلطان، و: النشابية، ونولةأبرزها

 مبإسناد ناري وتغطية من سالح الجو الروسي بعد تدخله من هجماتها على المنطقة مؤخراً  األسدقوات دت ع  وص   

، وما تزال عمليات النظام مستمرة إلى اآلن رغم انسحاب الروس  م 2015، في التاسع من تشرين األول مباشرة

الثورة والمعارضة برعاية )أميركية  وفصائل قوات األسد)وقف إطالق النار(  بين  وقيع اتفاق هدنةمن سورية وت

 . 27/2/2016روسية( في 

 منطقة المرجب العسكرية في عملياته تكتيك "األسد" -أوال 

الجوي سناد اإل، وبالضغط الشديد )الحصار( تمثالمبدأين أساسيين؛  علىالعسكرية  افي خطته ت قوات األسداعتمد

سياسة الكمائن نظراً لصعوبة القريب المرافق للعمليات البرية، األمر الذي دفع فصائل المعارضة إلى اعتماد 

في إحدى جوالت الكر لتقدم في مناطق المعارضة إلى اقوات الب  ات المهاجمة، ما دفعالمواجهة المباشرة مع القو

 .والفر على جبهات المنطقة

تمكن تولم  منها، عسكرياً  40واستهدافهم، وقتل ما يزيد عن المتقدمة  قوات األسد حصارتم  الكمائن  أحدوفي 

 . (2)  هامن سحب كل جثثقوات ال
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وثقلها العسكري للسيطرة بشكل خاص على تل فرزات االستراتيجي الذي  اتهاكل إمكاناألسد  قوات وقد وضعت 

 السيطرة علىأفضلية في  -لم تسيطر عليه بعد -اسيتيح له وهو ما ،يشرف على مناطق واسعة من الغوطة الشرقية

 ."ما تبقى من بلدات منطقة المرج

بعد أربعة أشهر من  ،التوغل لخمسة كيلو مترات هذه القوات وي الروسي لما استطاعتلوال الدعم الجو 

 . االشتباكات مع فصائل المعارضة

 :تيمن وراء حملته على المرج تحقيق اآلويهدف نظام األسد 

، التي كانت سببا في االكتفاء الذاتي لسيطرة على مساحات كبيرة من األراضي الزراعية التي يملكها األهاليا -1

فصائل وتهجير آالف العائالت مما سيشكل عامل ضغط كبير على  لألهالي المحاصرين في الغوطة،التقريبي 

 .نظام األسدلالنصياع لشروط  معارضةالالثورة و

جزاء الجنوبية من الغوطة الشرقية عن بقية المناطق األخرى، بسبب موقعها الجغرافي المجاور لطريق فصل األ -2

، فضالً عن اتصالها المباشر بالطرق الصحراوية المؤدية إلى درعا قوات األسددمشق الدولي المهم عسكرياً لمطار 

 .والسويداء باتجاه األردن ومن جهة أخرى باتجاه الحدود العراقية
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 :في المرج سدقوات األل العسكرية عملياتال - انياا ث

 :ن تقريباً اعام اتقسم من ناحية التاريخ إلى قسمين يفصل بينهمو 

بلدة حران على  سيطرة قوات األسدب  2013عام  بدأت في منتصف كانون الثاني :العملية العسكرية األولى -1

بلدات األحمدية، ثم دير سلمان من محور  بعدها على  يطرتسكما  ،وابة الجنوبية لمطار دمشق الدوليالب ،العواميد

جنوبي أول، تال تلك العملية السيطرة على بلدات العتيبة، العبادة، القيسا، الجربا، البحارية، الزمانية، القاسمية من 

 .عند حدود بلدة النشابية 2013وتوقفت هذه العملية في شهر حزيران عام  ،شرقي ثان   محور

مرحلة مد وجزر، فقام الثوار مع نهاية  األسدمين التاليين شهدت المعارك في المرج بين الثوار وقوات وفي العا  

واقتربوا من  سابقا"، بتحرير معظم مناطق المرج "البلدات العشر المذكورة -هللا أعلى وأجل-بمعركة  2013عام 

نقص  ، إال أن2013عليهم من منتصف عام ، وفك حصار الغوطة المفروض يق من ناحية البادية الشرقيةفتح الطر

على تلك  سيطرت قوات األسد  توبقي ،دون الحفاظ على تلك المناطق وخسارتها مجدداً  تحالوأسباباً أخرى الذخيرة 

  ن.تكاد تذكر طوال العاميين التالييالمناطق مع عمليات تمدد محدودة ال 

  :العملية العسكرية الثانية -2  

 هذه العملية حيث يقول:"في قطاع المرج  رفة العمليات المشتركةفي غالحالي ائد العسكري أبو محمد القيشرح و

، محور القرية الشامية" من محور جديد 2015 المنصرم بداية شهر تشرين األول من العام  سددخلت قوات األ 

دخول من محور بتغطية ال يوه -خطة السهم الناري - تبلدة مرج السلطان واتبع تاحتلو، "، حوش العدملنولة

" على طريق الغوطة إلى أطراف مطار مرج السلطان "مطار الحوامات  أيام ت خاللإلى أن وصل، ية كثيفةران

 . سيطرت عليهالرئيسي و

في الغوطة الشرقية بخطورة الموقف فشكلوا غرفة  الثورية الفصائل العسكرية ويضيف": بعد هذا التقدم شعرت

من عناصر األلوية والفصائل  اً جمعت عدد طلقوا عليها غرفة العمليات المشتركة في المرجأعمليات مشتركة، 

 (.أبرزها جيش اإلسالم وفيلق الرحمن، )العاملة في الغوطة

من الطيران الروسي  كثيفةرية اوبتغطية ن ،األسدن قبل قوات الدخول الخاطف مويشير القائد العسكري إلى أن  

الباللية في شهر كانون الثاني على  ةسيطرف، قطاع المرج فيمن هنا وهناك  طع  وقضم ق  في التقدم ستمر ا تجعله

تحرك عبر طريق الغوطة ونطرة عبر طريق بلدة مرج السلطان، ثم تمدد باتجاه بلدة حرستا الق،  2016عام 

 .الرئيسي من مطار مرج السلطان باتجاه خرابو

 تمهيداً  (وقف إطالق النار) ورغم سريان اتفاق "الهدنة"العسكري،  كما يذكر القائدذار آفي السابع من شهر و 

على  توسيطرالهدنة  ا العسكرية متجاهلةبعملياته فقد استمرت قوات األسد ،3للمفاوضات السياسية في جنيف

خر وتحركت قواته من الطرف اآل ،(مزارعال د منوعد السورية لفضائيةالبث االحتياطي لمقر راعي والمعهد الز)

تكمن في وصل  التي نظام األسد خطة لتتكشف بذلك  "جرش وزبدين وباالالالجنوبي للغوطة حتيتة محور القطاع "

 ج.المرلياته من جبهة المليحة إلى جبهة آعناصره و
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دير )فصل بلدات القطاع الجنوبي للغوطة عن باقي بلدات الغوطة الشرقية  ما يعني بحسب القائد العسكري

تقطن عائلة  3000وبالتالي ستصبح  (،باال  -مزارع حرستا القنطرة –لة نو -زينةب –زبدين  -الركابية –لعصافير ا

 ة.الشرقي محاصرة ضمن حصار أكبر للغوطةالمرج  في قطاع

على المناطق الزراعية التي تمثل السلة الغذائية  تسيطركون قد فإن قوات األسد ستما تم ذلك أن ه إذا  وأوضح

ستصبح بلدات ) ، وكتفاء ذاتيا من خاللها إلى شبه توصلت الغوطة الشرقية بعدماي الوقت الحالي، للغوطة ف

وأطراف من كفربطنا ( تحت مرمى قذائف وقناصة  - المحمدية – جسرين –بيت نايم  - حوش الصالحية -النشابية

 (3.)قوات األسد

  وضع إنساني مترٍد في المرج -ثالثا

 
 

المساعدات من المؤسسات اإلغاثية العاملة  ن حيا )أبو راتب( إلى أنأيممدير المكتب اإلغاثي لقطاع المرج أشار  

في شبه تعيش  عائالت بال مأوى ، وهناك % من احتياجات أهالي المرج5 نسبته تغطي إال ما بالغوطة تصل وال

 (4على بيوتهم وقراهم.) ، بعد أن سيطرت قوات األسدمزارع الغوطةبمخيمات 
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ة من األمم المتحدة التي توجهت إلى بعض المناطق المحاصرة لم تصل إلى منطقة أن المساعدات اإلنساني ضافأو 

رموا وبالتالي ح   ،ألسدسيطرة اخضع لفي مناطق ت يعيشونوأزالمه بأن أهل المرج  نظام األسدبسبب ادعاء  ،المرج

 هم.جيروته أهالي المرج بحصار لألسدمم المتحدة شريكة األ ، معتبرا أن  عائالت المرج من نصيبها

بالقصف المتواصل  ، بل استمرت القواتلتزم بالهدنة ولو ليوم واحد في قطاع المرج تلم  قوات األسدوذكر أن  

 ومجزرة دير العصافير األخيرة أكبر شاهد على ذلك.  ،يقضم األراضو ،وارتكاب المجازر

ى حجم الكارثة اإلنسانية تشير إل -قطاع المرج  -إحصائية قام بها المكتب اإلغاثي الموحد في الجدول اآلتي و

 (5التي تتعرض لها المنطقة وسكانها. )الكبيرة 

1/4/2016حتى  2015إحصائية من منطقة المرج منذ بداية تشرين األول   

 مالحظات العدد الكلي عدد الحاالت الحالة االنسانية م

بلدة 11 التشريد 1 بلدة 28    

بلدات 5 تهجير كامل 2 بلدة 28    

بلدات 6 تهجير جزئي 3 بلدة 28    

عائلة 7000 العائالت المهجرة 4  10676  

شهيد 2945 عدد الشهداء 5 ألف نسمة 200    

ألف نسمة 200 1350 عدد المصابين 6  باألعمال الحربية والقصف 

عدد حاالت البتر واالصابات  7
عمى ( –الخطيرة ) شلل   

ألف نسمة 200 350   

لحملة عدد الشهداء نتيجة ا 8
 األخيرة

عسكري. 189  292  
مدني 103  

   4316 عدد األيتام 9

قرى لم تهجر في قطاع  10
 المرج

بلدات 4   - الزريقية -الميدعاني  
  حزرما–أوتايا 

 

  " بالمرج  دير العصافير"مجزرة  -رابعاا 

بلدة بعد أن استهدفت لحملة جوية تعد األعنف في تاريخ ال ،آذار 31تعرضت بلدة دير العصافير يوم الخميس 

والنقطة الطبية الوحيدة ، غارة جوية أماكن تجمع المدنيين واألحياء المأهولة بالسكان (14)ـالحربية باألسد  طائرات

 .ومكتب الشرطة المدنية ،بتدائيةاالخالء من الدفاع المدني والمدرسة وفرق اإل ،في البلدة

 ، إصابة بعضهم خطرة.اً وأكثر من أربعين مصاب ،شهيداً  37إلى وصلت الحصيلة النهائية لتلك المجزرة و 

هذا تتعرض حتى تاريخ كتابة ، عائلة2500يقطنها ما يقارب ، بلدة دير العصافير جنوب الغوطة الشرقية وتقع

لنزوح على ار األهالي اجبإل منها في محاولة لقوات األسد لثقيلةالمدفعية او جوالتقرير لحملة شرسة من سالح ال

من يصل البلدة بباقي آوجود طريق وحيد غير و امل للبنية التحتية في البلدة،ج من منازلهم بعد تدمير شبه كوالخرو

 .بلدات الغوطة الشرقية
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 (6داء المجزرة )ه( أسماء ش2ويبين الجدول رقم )

في دير العصافير أسماء شهداء مجزرة الهدنة  

  طفلة إخالص محمد عثمانالشهيدة ال 12  الشهيد الطفل عبد الرحمن الخالد  1

 
 الشهيد إبراهيم مسالني 23

 

   الشهيد الطفل محمد يحيى مالك 2

 
    الشهيد محمد عثمان 24 الشهيدة زوجة محمد عثمان 13

 

   الشهيد الطفل محمد الخطيب 3
 

  الشهيدة زوجة يحيى مالك 14

 
  الشهيد سليمان العلي 25

 

  الشهيد الطفل عمر رياض خطاب 4
 

  من آل العقاد هيدة ش 15

 
محمد الحسين د الشهي 26  

 

  الشهيد الطفل يوسف خطاب 5

 
  الشهيدة عال فاطية 16

 
    سمير المحمود الشهيد  27

  طفل لم يتم التعرف عليهال  شهيدال 6

 
  الشهيدة خديجة المصري 17

 

   شهيد لم يتم التعرف عليه 28

 

  الطفل أمين محمد عثمان  الشهيد 7

 
  لشهيدة عائشة الخالدا 18

 

الشهيد أبو سامر بشير عياش  29

( )الشرطة المدنية  

 

  الطفل عمر محمد عثمان الشهيد  8

 
  دالشهيدة ميسون المحمو 19

 
الشهيد أبو شادي محمود المصري  30

()الشرطة المدنية   

 

  الشهيد الطفل نور الدين عثمان 9

 
يد الغورانيالشهيد ول 31 الشهيدة أم عمر اللبابيدي 20  

( ) الدفاع المدني    

 

  الشهيدة الطفلة مؤمنة الخطيب 10

 
  شهيدة لم يتم التعرف عليها 21

 
ستة شهداء لم تصل أسماؤهم بينهم  وهناك

 طفل رضيع وامرأة

 مدالشهيدة الطفلة خلود المح 11

 
(الشهيد محمود سالم )معلم 22  

 
  

 

______________________________________________________________ 

  هوامشال

 *  يقسم أهالي الغوطة الشرقية غوطتهم اصطلحا إلى أربعة قطاعات إدارية ،هي :

 قطاع المرج -القطاع الجنوبي  -القطاع األوسط  -قطاع دوما  
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 روابط توثق الهجوم على دير العصافير:

 الهدنة التي فتكت بأجساد أطفالنا .. دير العصافير اليوم

https://youtu.be/X0Oo83QJ5ks 

https://youtu.be/_IC2piYHMrE 

 دير العصافير| قتلى في قصف لطيران النظام الحربي

MAhttps://youtu.be/l4gkdYekB 

 جولة ترصد الدمار الذي خلفه قصف الطيران الحربي على قرية باال بريف دمشق

https://youtu.be/hWTBVGyDWtg 

:المصادر  

18/7/2013 -الجزيرة نت  -الغوطة السورية  -(1)  

http://goo.gl/Vd8WtJ 

قالنظام يخرق الهدنة ويحاول التقدم عسكرياً في ريف دمش( 2)  

https://goo.gl/lijpbc 

 

 

 

تاريخ في غرفة العمليات المشتركة المرج  العسكري أبو محمد القائدمع ( مقابلة مباشرة للكاتب 3) 

/25/3/2016  

 

28/3/2016تاريخ  مدير المكتب اإلغاثي قطاع المرج -يمن حياأ –راتب أبومقابلة الكاتب  مع   -( 4)  

3/4/2016 مدير مكتب االحصاء في المكتب اإلغاثي الموحد –ضياء إبراهيم ( مقابلة  الكاتب مع 5)  

حسن سعيد العلي المجلس المحلي في بلدة دير العصافيرمقابلة الكاتب  مع  -( 6)  

4/4/2016لتوثيق أسماء شهداء المجزرة     

________________________________________________________________ 

 

https://youtu.be/X0Oo83QJ5ks
https://youtu.be/X0Oo83QJ5ks
https://youtu.be/_IC2piYHMrE
https://youtu.be/_IC2piYHMrE
https://youtu.be/l4gkdYekBMA
https://youtu.be/l4gkdYekBMA
https://youtu.be/hWTBVGyDWtg
https://youtu.be/hWTBVGyDWtg
http://goo.gl/Vd8WtJ
https://goo.gl/lijpbc

