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مف  32صباح يـو الخميس  بالعودة إلى منازليـ القدـ والعسالي جنوب العاصمة دمشؽ باشر أىالي حي  
األسد، والتي وسمطة  توقيعيا بيف ممثمي المعارضة في الحيّ  التي تـ  نة دعمى ضوء الي شير آب الجاري،

 شير.أخمسة  وحن ت المفاوضات حولياامتد

في باقي المناطؽ  القدـ والعسالي عف بقية اليدف التي وقعت عبر األشير الماضية وال تختمؼ بنود ىدنة حيّ 
حي القدـ الغربي لقوات  تسميـ :ألساسية وىياالتفاؽ عمى مجموعة مف البنود ا ، إذ تـ  المحيطة بالعاصمة

ح السما ،دخاؿ المواد الغذائيةا  الطرقات و  فتح ،كاممةً  المناطؽ الميادنة لثقيمة مفسمحة اسحب األ ،المعارضة
فراج عف المعتقميف مف نساء اإل ،إعادة الخدمات وتعويض المتضرريف ،حياءلى ىذه األإىالي بعودة األ

قياـ قوات المعارضة باالنسحاب مف مجمع القدـ الصناعي والسماح  :يف أضيؼولخصوصية الحيّ  طفاؿ.أو 
و أي قطعة سالح أعمى تسميـ  االتفاؽ ال ينص   مع مالحظة أف ألصحاب المحالت بمعاودة فتح محاليـ.

 .ي مقاتؿ لتسوية وضعوأخروج 

لثورية في ممثمي القوى ابيف و  اليدف بيف قوات النظاـ مف جيةمف  ومنذ بداية العاـ الجاري جرى توقيع عددٍ 
 فخالؿ األشير السابقة تمكف نظاـ األسد مف تنفيذ مجموعة ىدف في كؿ   خرى.أمدف محيط دمشؽ مف جية 

مطمع  مشابيةٍ  مف بمدات يمدا وببيال وغيرىا في جنوب العاصمة، كما عمد سكاف حي برزة إلى توقيع ىدنةٍ 
العاصمة ومدينة الزبداني غربًا وبمدة داريا جنوب غرب إلى عقد  ؽشر العاـ الجاري، بينما تتييأ مدينة حرستا 

تعرقؿ ىدنة مخيـ اليرموؾ كمما بدت قاب قوسيف أو أدنى  شكاالتٍ مع وجود إ مشابية مع نظاـ األسد. ىدفٍ 
بعة القيادة العامة، التا -الجبية الشعبية )تحديداً  فمسطينيةٍ  بتداخؿ فصائؿَ  مف التحقؽ، يتوقع أف ليا عالقةً 

 لسيطرتيا عمى المخيـ. تفضِ ف لـ يؿ( ترفضيا إألحمد جبر 

سد، يرى آخروف أنيا تشكؿ لنظاـ األ أف ىذه اليدف تشكؿ انتصاراً  يـبعضوفي الوقت الذي يرى فيو 
 أنفاسيا وتعيد لمممة صفوفيا. تسمح لقوات المعارضة التقاط "استراحة"

 المشهد العسكري لمحيط دمشق العاصمة:
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غمب أالعاصمة دمشؽ، وفرض سيطرتو عمى  سد عبر الفترة الماضية مف تأميف مجمؿ محيطألنظاـ ا تمكف
العاصمة، حيث تمكنت قواتو مف اقتحاـ البمدة بعد  شرؽجبية بمدة المميحة  والتي كاف آخرىاالجبيات القريبة، 

 ف فييا.ذيف كانوا مرابطيليا عمى مقاتمي المعارضة اعمى الحرب التي شنّ  اً يوم 246أكثر مف 

وىو ما يمكف خطير لقوات المعارضة التراجع لتعكس تقدـ قوات النظاـ عمى الصعيد العسكري، وا وىي نتيجةٌ 
 .3122صؼ آذار تغير الكثير مف قواعد الصراع الدائر في سوريا منذ منيف أ

خالؿ زمف و  ،وساط المعارضة السورية، تمكنت ىذه األخيرةأ إلىالسالح  تسمؿوبعد  3123منذ مطمع عاـ ف
قوى المعارضة  تلمحيط بالعاصمة دمشؽ؛ بداية سيطر غمب الريؼ اأمف فرض سيطرتيا عمى  ،قصير نسبياً 

غمب أسيطرة المعارضة عمى  فيما بعد وامتدت ،في الغوطة الغربية (3123)مطمع عاـ  عمى مدينة الزبداني
قوى المعارضة عمى مدينة دوما في  بمدات القمموف الغربي كيبرود ورنكوس وقارة وغيرىا، وتال ذلؾ سيطرة

بؽ كذلؾ عمى األحياء طمر ينوالذي سيمتد ليشمؿ أغمب مدف وبمدات الغوطة الشرقية؛ واأل ،الغوطة الشرقية
وبعدىا حي الحجر  اليرموؾالجنوبية مف العاصمة، حيث سيطر الثوار عمى حي التضامف المتاخـ لمخيـ 

ى مخيـ اليرموؾ الفمسطيني القريب مف حي الميداف الدمشقي وسط األسود وباقي البمدات المحيطة وصواًل إل
 العاصمة دمشؽ. 

كاف قمب العاصمة دمشؽ محاطًا بقوى المعارضة مف كؿ االتجاىات حيث سادت  3123مع نياية عاـ 
األوساط السورية فكرة "ساعة الحسـ" والتي أشارت إلى قرب دخوؿ قوى المعارضة إلى عمؽ العاصمة 

سقاط الن  ظاـ فييا.وا 

نظاـ األسد مجموعة مف  عتمدا حيثذىبت بعكس ىذا االتجاه تمامًا،  3124ف مجريات عاـ أإال 
  تقدميا باتجاه عمؽ العاصمة. وقؼأو إفشاؿ تحركات قوى المعارضة  فيمف خالليا  نجحستراتيجيات التي اإل

 تآكل الجبهات القريبة من تخوم دمشق: 
 ـ قوات المعارضة في محيط دمشؽ؟كيؼ تمكف نظاـ األسد مف وقؼ تقد

 األولى لمواجية تقدـ قوى المعارضة. ستراتيجيتيف أساسيتيفإاعتمد عمى عمى ىذا الصعيد كاف النظاـ قد  
 ىوشرس عم حاد   قصؼٍ  ارضة والبدء بشف  عبر انسحاب قواتو مف ىذه المدف التي تسيطر عمييا قوى المع
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أسموب القصؼ بعيد المدى عبر راجمات الصواريخ  ، مستخدماً وأماكف تجمع المقاتميف حياء السكنيةاأل
طيراف الحربي التي لـ تتوقؼ قط عف إمطار لوالمدافع وغيرىا مف األسمحة الثقيمة، باإلضافة إلى غارات ا

 كانت مف خالؿ فرض حصارٍ  الثانيةستراتيجية واإل ،ية بالصواريخ والبراميؿ المتفجرةالمدف والبمدات السور 
أو طبية أو غيرىا، في سياسة تيدؼ إلى  غذائيةٍ  مواد   ىذه المدف والبمدات، بحيث منع إدخاؿ إي   محكـ عمى

ذالليالتركيع الحاضنة الشعبية   .، فيما دعي بػػػػ "الجوع أو الركوع"مثورة السورية عبر تجويعيا وا 

 ستراتيجية األرض المحروقة:إ 
وكاف التكتيؾ لمدف والبمدات التي انتفضت عمى حكمو، امحروقة حياؿ لاتبع نظاـ األسد سياسة األرض ا

مف الحواجز  مجموعةٍ  نصبالمتبع يكمف في انسحاب قواتو العسكرية إلى محيط ىذه المدف، وبعدىا يتـ 
، ليباشر بعدىا بعمميات عسكرية تبتعد قدر اإلمكاف عف المواجية المباشرة بياالعسكرية المحيطة 

باالعتماد عمى  القوات البرية، بينما يتـ التركيز عمى القصؼ بعيد المدىكاالقتحامات واالشتباكات مع 
 .المدفعية الثقيمة والطيراف الحربي

نواع األسمحة سيطرة قوات المعارضة بكؿ أشكاؿ وأت المدف التي تقع تحت ك  طويمة، دُ  وعمى مدار أشيرٍ 
 .3124كما حدث في آب مف العاـ دوليًا  ةالمحرم ةاوييالكيم اتاز الغبما فييا استخداـ  ،الثقيمة

كؿ ىذا أفضى إلى نزوح غالبية السكاف المدنييف ومغادرتيـ لمنازليـ وأحيائيـ، فأفرغت المدف مف سكانيا 
 عسكرية مف وجية نظاـ األسد. ما تبقى إلى أىداؼٍ  وتحوؿ كؿ  

ي بعض الحاالت الػػػػػػػ بينما سيفضي ىذا القصؼ المتواصؿ إلى تيديـ أجزاء كبيرة مف ىذه المدف تجاوزت ف
% مف المساكف، وسيدمر القسـ األعظـ مف البنى التحتية، وستصبح ىذه المدف شبو معزولة عف محيطيا 71

 الطبيعي.

إذ عمدت الجيات الداعمة لمفصائؿ العسكرية  ؛دعـ"لتزامف مع كؿ ىذا بدء تنفيذ سياسة "تجفيؼ منابع ا
إلى وقؼ أو التقميؿ مف حجـ المساعدات ؾ المعتدلة منيا، تم وتحديداً   3124المعارضة في مطمع عاـ 

إلى إصابة العديد مف ىذه التشكيالت  دىوىو ما أ .رية لكثير مف التشكيالت المعارضةالمالية والعسك
 وحتى عمى صعيد المقاتميف المنضويف تحت إمرتيا. ،بالضعؼ الشديد عمى صعيد العتاد والذخائر
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وامتالكو لكؿ وسائؿ  ،األصعدة كؿعسكري متفوؽ عمى  مواجية خصـٍ ومع غياب السالح الفعاؿ في 
   في جبيات محيط العاصمة دمشؽ. اً تدريجي تآكالً المواجية العسكرية، كانت النتيجة 

عمييا قوى  ستراتيجية كانت تسيطرإ كاسح عمى عدة مدفٍ  ىجوـٍ  إلى نجاح النظاـ في شف   ىذا كؿ  دى أ
كما حدث في بمدة العتيبة  .اتمي حزب اهلل المبناني مف استعادة سيطرتو عميياوتمكف بمساعدة مق ،المعارضة

وكما حدث  ؛(1)الجبيات العسكرية بالنسبة لقوى المعارضة ىـ  مف أ والتي تعد واحدةً  ،3124في آذار مف عاـ 
وكما  ؛وغيرىا ،والقيسا ،والبحارية ،ودير سمماف ،ميدكحراف العوا في البمدات المحيطة بمطار دمشؽ الدولي

 ،وفميطة.. ،ورنكوس ،يبرود إعادة سيطرة النظاـ عمى بمدات وتحديداً  ،حدث مؤخرًا في مدف القمموف الغربي
حكاـ حصاره ع  .ى باقي البمدات كالزبدانيموا 

 ستراتيجية التجويع:إ 
يع ىو والتجو كاف الحصار مف إعادة السيطرة عمييا، نظاـ األسد المدف والبمدات التي لـ يتمكف  عمى صعيد

 .األكثر فعالية في تركيعياالسالح 

عمى الجبية الشرقية مف العاصمة دمشؽ فرض نظاـ األسد حصارًا شديدًا عمى الغوطة الشرقية عبر سيطرتو 
بة وتأميف طريؽ مطار سيطرتو عمى بمدة العتي دعمى جميع المنافذ المطمة عمييا، واشتد الحصار تحديدًا بع

إلييا بشكؿ فردي أو  غذائيةٍ  ومنع إدخاؿ أي مواد   (2)ذلؾ الغوطة الشرقية عف محيطيافعزلت ب دمشؽ الدولي.
 .(3)حمر وغيرىاعمى صعيد المنظمات اإلنسانية كاليالؿ األ

 ،عمييا الحصارت سمطة األسد جنوب العاصمة، حيث أحكم عمـو منطقةعمى  أيضاً  ما سبؽوينطبؽ 
يـ اليرموؾ والذي كاف يشكؿ الرئة التي تتنفس عبرىا المنطقة وتحديدًا بعد دخوؿ قوات المعارضة إلى مخ

 .الجنوبية بالكامؿ

                                                                 
1

871b-4dc1-c7ff-http://www.almodon.com/arabworld/424b1449-ستراتٌجٌة، جرٌدة المدن، اإل الخسارة: راجع للمؤلف: العتٌبة -
7f7e3b03e751 

2
 .3125-2-23، سالفة جبور، الجزٌرة نت، الحصار من ٌوم ئةم.. الشرقٌة دمشق غوطةراجع:  -

3
 3124 الثانً تشرٌن 8 الجمعةقبل اللبنانٌة، "، جرٌدة المستومجاعة وحصار شامل دمار: الشرقٌة الغوطة ركزمل إحصائً تقرٌرذلك " لحوراجع  -

 .25 صفحة - 5864 العدد -

http://www.almodon.com/arabworld/424b1449-c7ff-4dc1-871b-7f7e3b03e751
http://www.almodon.com/arabworld/424b1449-c7ff-4dc1-871b-7f7e3b03e751
http://www.almodon.com/arabworld/424b1449-c7ff-4dc1-871b-7f7e3b03e751
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البمدات، مف المغادرة والنزوح، في ىذه المدف و  أىاؿٍ منعت قوات األسد ما تبقى مف ىذه الظروؼ،  وفي ظؿ  
فراد عمى تحمؿ ظروؼ الحصار الذي أدى فعميًا إلى موت العديد مف األ مف تبقى مف السكاف جبرتوأ

 ، بسبب النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية وغيرىا.(4)جوعاً 

 تمكف األىالي مف الصمود ألكثر مف عاـ ونصؼ في ظؿ ىذا الحصار، واستيمؾ السكاف كؿ   ورغـ ىذا كمو 
ية بيف أيدييـ، ووصموا إلى مرحمة أكؿ أوراؽ األشجار والمواد الغذائية المنتي اً ذي كاف متوفر لالمخزوف ا

وقدمت تضحيات عظيمة عمى ىذا الصعيد،  صمح لالستخداـ اآلدمي،الحية وغيرىا مف المواد التي ال تالص
بدأت  مع الوقت إال أنو .ز الذي يريدهبية لمثورة إلى الحيّ ونجح نظاـ األسد في إيصاؿ الحاضنة الشع

الحصار  فؾ   فيسباب فشميا إياىا أ مةً االنتقادات إلى مقاتمي المعارضة، محمّ  األصوات تعمو، موجيةً 
ًا لجوع األىالي دف مع نظاـ األسد تضع حدّ ناطؽ، وبدء الحديث يجري حوؿ عقد ىالمضروب عمى ىذه الم

 صمدوا أماـ الموت قصفًا والموت جوعًا. فالذي

 خيار المرير:لالهدنة.. ا -5
مف المدف واألحياء القريبة  يدف مع عددٍ ال مف سيدفع نظاـ األسد باتجاه عقد مجموعةٍ  3124مع نياية عاـ 

 شرؽحي برزة شماؿ  وأيضاً  ؛قدسيا واليامة شماؿ العاصمة في حّييىذا ما حدث فعاًل  .مف تخـو العاصمة
والكالـ أيضًا  ؛عنيؼ العاصمة والذي عجزت قوات النظاـ عف اقتحامو رغـ ما تعرض لو الحي مف قصؼٍ 

سمطة قوات  قبؿ بضعة أشير معتأييد األىالي ب ي حظيتتتعرقؿ ىدنتو التؾ الذي ينطبؽ عمى مخيـ اليرمو 
 .بمدات يمدا وببيال وبيت سحـ وغيرىا سبقتو إليو وىو ما، األسد

المتقاتميف، بؿ ىي  بيفطرؼ آخر ل ة استسالـ طرؼٍ لوفي األدبيات السياسية والقانونية، ال تعكس "اليدنة" حا
بيد أف  .تتفؽ عمييا ىذه األطراؼينص عمى مجموعة مف البنود  تعكس توصؿ األطراؼ المتنازعة إلى اتفاؽٍ 

فما التقاطيا وفيـ مغزاىا ودالالتيا.  مف الضروري مؤشراتٍ  ،في الصراع الدائر في سوريا والسيمالميدنة، 
؟ وما ىي دالالتيا السياسية طراؼ المتقاتمة إلى عقدىادفعت باألالذي يقؼ خمؼ اليدنة مف أسباب وعوامؿ 

 الصراع الدائر؟ في ظؿ
                                                                 

4
 3125 مارس 21، 234 إلى الٌرموك مخٌم فً الجوع ضحاٌا ارتفاعراجع جرٌدة العربً الجدٌد،  -

08245e346204-a84b-4e96-7b70-.co.uk/politics/f5064cfbhttp://www.alaraby 

 

http://www.alaraby.co.uk/politics/f5064cfb-7b70-4e96-a84b-08245e346204
http://www.alaraby.co.uk/politics/f5064cfb-7b70-4e96-a84b-08245e346204
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 المعارضة: موقعالهدنة من 
كما بعض التشكيالت  ،مف العوامؿ دفعت بالحاضنة الشعبية لمثورة تشير المالحظة إلى أف ىناؾ مجموعةً 

لقوات إلى قبوؿ عقد ىدنة مع قوات األسد؛ وبالنسبة  ،العسكرية المعارضة في بعض المناطؽ السورية
رىاؽ عمى مدار أكثر  المعارضة المسمحة، فإنو كاف واضحاً  مف عاميف عمى ما وصمت إليو مف تعب وا 

 مع قوات األسد.  ييدأالصراع الذي لـ 
 .طبيعة "الجناح العسكري" لممعارضةو  تركيبة وخالؿ العاميف الماضييف ستجري مجموعة مف التعديالت عمى

عد ور، لتفرض نفسيا فيما بوز والتبمستبدأ التشكيالت العسكرية المتطرفة بالبر  3123إذ ومع منتصؼ عاـ 
 ،وألوية الحبيب المصطفى ،وأحرار الشاـ ،سالـ بقيادة زىراف عموشعمى األرض، كمواء اإل أساسي   كالعبٍ 
 وغيرىا.

بينما احتفظت العديد مف التشكيالت المعارضة عمى طبيعتيا المعتدلة، وعمى خطابيا الوطني، والذي كاف 
 بمور في عاميا األوؿ.مازاؿ متأثرًا بخطاب الثورة الذي ت

بيف التشكيالت العسكرية المتطرفة لممعارضة، وبيف التشكيالت  النظري والواقعي ىذا دفع إلى التمييز كؿ  
 تسميتيا بتشكيالت الجيش الحر. المعتدلة والتي استمر  

اصمة لبمدات في محيط العتشكيالت الجيش الحر بتحرير المدف وا تتكفمعمى مدار العاميف الماضييف، 
التشكيالت العسكرية  مف التصدي لميجمات العسكرية الشرسة التي شنتيا قوات النظاـ، بينما تتمكنو دمشؽ، 

ىذا ما رأيناه لدى فصيؿ  .لبناء قواتيا وتدريب عناصرىا ورفع مستواىا القتالي والعسكري تتفرغالمتشددة 
لوية دمشؽ، وىو أيضًا ما ينطبؽ عمى أط أحد أكبر التشكيالت العسكرية المتطرفة في محي ،سالـجيش اإل

 .وغيرىا مف التشكيالت الشبيية الحبيب المصطفى
عاناه مف سياسة  والسّيما مانيكت عناصره، معارؾ الدائرة قوات الجيش الحر وأاستنزفت ال طويمة عبر شيورٍ 

مف الكتائب تفكؾ الكثير  في العديد مف الحاالت إلى أدتقاصمة،  ضربةً  تجفيؼ منابع الدعـ ليتمقى
عادة اندماجيا في صفوؼ التشكيالت المتطرفة، بينما  الذيف  أولئؾوالمجموعات التابعة لمجيش الحر وا 

 أصيبوا بالوىف والتعب واالستنزاؼ. قدحافظوا عمى استقالليتيـ 
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ف ، دفعت بالعديد موغيرىا مما ال يتسع لو المكاف ىنا مجموعة ىذه العوامؿ والمتغيرات عمى صعيد الصراع
ىذه التشكيالت العسكرية المعارضة إلى القبوؿ بعقد ىدنة مع قوات النظاـ، تتيح ليا إعادة لمممة صفوفيا 

 زمة نقص السالح والعتاد.أ حثيا عف مصادر أخرى لمتمويؿ وحؿّ وتنظيـ قواتيا، إلى جانب ب
ئد لدى شعور الساللؾ رغـ اشكمت اليدنة وفؽ ىذا المنظور خيارًا تكتيكيًا بالنسبة لتشكيالت الجيش الحر، وذ

 ف طابع الصراع كاف قد فرض ىذا الخيار المرير.المقاتميف باليزيمة، إال أ
كبير عمى مقاتمي الجيش الحر، فوضعت ىؤالء أماـ  ضغطٍ  أخرى شكمت الحاضنة الشعبية عامؿَ  مف جيةٍ  

 كاف ولو ليدنة ووقؼ القتاؿ،القبوؿ با أو ؛أحد خياريف: إما فؾ الحصار والتقدـ باتجاه عمؽ العاصمة دمشؽ
 مؤقتًا.

عباء سياسة الحصار وما أ خيرة الضريبة األكبر وستتحمؿ كؿ  د الحاضنة الشعبية، ستدفع ىذه األعمى صعي
 لمبيوت.  وىدـٍ  رافقيا مف تجويعٍ 

قوى الثورة دعـ ل مف وفي الوقت الذي كاف عمى قوى المعارضة السياسية دعـ الحاضنة الشعبية لما فيو
يصميا سوى الفتات؛ وىو  لـلمسمح فقط، بينما القوى المدنية ، جرى التركيز عمى دعـ الجناح افاعيميا ككؿ  وم

وبدأ تسرب عوامؿ التعب واإلرىاؽ إلى صفوفيا، عداؾ عف  ،ىذه الحاضنة "بتضعضع"ما ساىـ بدوره 
ية ذات التمويؿ الجيد والتي الشعور بالغضب والنقمة تجاه المعارضة السياسية مف جية، والتشكيالت العسكر 

 معدالت استيالؾ عناصرىا األىالي المدنييف مف جية ثانية. تاستفز 
ىذه العوامؿ ستتمفصؿ مع بعضيا لتشكؿ المناخ العاـ الذي دفع بقوى الثورة إلى القبوؿ بعقد اليدف مع  كؿ  

 . نظاـ األسد

 خيار الهدنة بالنسبة لنظام األسد:
احتداـ  فمع .قوات النظاـ ذاتيا مر ليطاؿَ األ كرًا عمى قوات المعارضة فقط، بؿ امتدلـ يكف التعب واإلرىاؽ ح

، منيا وتحديدًا الخسارات البشرية وقوات اليالصراع عمى مساحة عمـو سوريا، والخسائر الكبيرة التي تعرضت 
 .في بعض المناطؽ اليدفسياسة ستقؼ خمؼ مجموعة األسباب التي دفعت بو إلى خيار 

ترؾ أثرًا في قدرة  إذ، حاسمًا بأىميتواالنييار الذي حدث باالقتصاد السوري عاماًل  ؿشكّ  امل االقتصادي:الع 
جور والرواتب لممجموعات التي شكميا كالدفاع الوطني وعناصر ودفع األ تمويؿ النظاـ لعممياتو العسكرية
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وىو ما رأيناه  ،والخالفات في صفوفيـ ؿالشبيحة، والذيف بتراجع دفع مستحقاتيـ بدأت تظير عالمات التممم
، وفي بعض الحاالت وصمت فييا األمور إلى التصادـ بيف ىذه المجموعات مف جية، (5)في أكثر مف مناسبة

 السوري االقتصاد واجووبحسب المركز السوري لدراسة السياسات فقد " والقوات النظامية مف جية أخرى.
 واإلفالس، سسات،ؤ الم غالؽإل نظراً  واسعٍ  نطاؽٍ  عمى ستثماراتلال وىروب يالصناع لمقطاع تفكؾٍ  ةيعمم

دوالر  مميار 1.3.1 ةياالقتصاد رالخسائ يإجمال بمغ إذ. بيوالتخر  النيب، وأعماؿ األمواؿ، وسرؤ  وىجرة
 لمعاـ ياإلجمال يالمحم الناتج مف%  285 يعادؿ ما أي ، 3124 العاـ مف يالثان الربع بحموؿ يكيمر أ

وفؽ بعض  كؿ ىذا تزامف مع تراجع الدعـ المقدـ مف قبؿ إيراف لنظاـ األسد ."6الثابتة سعارباأل ، 3121
زمة المستمرة ألكثر كبيرة راح يرزح تحتيا النظاـ في سياؽ إدارتو لؤل ضغطٍ  ، وىو ما شكؿ عوامؿَ المصادر

 مف أربع سنوات.

التي تسيطر  بعض األحياء والبمدات اقتحاـ عفعجز قوات النظاـ  في ىذا السياؽ، شكؿ العامل العسكري:
ميف ىذه الجبيات عبر خيار اليدنة، ىذا ما حدث في العديد مف جبيات ميمًا لتأ دافعاً  ،عمييا قوى المعارضة

محيط دمشؽ، كحي برزة عمى سبيؿ المثاؿ، والذي تعرض ألشير طويمة لمحاوالت اقتحاـ مف قبؿ قوات 
 طبؽ أيضًا عمى جبية مخيـ اليرموؾ وجبية القدـ والعسالي وغيرىا.األسد باءت جميعيا بالفشؿ، والكالـ ين

التي  لقوات النظاـ لمتفرغ لحشد قواتيا عمى تمؾ الجبيات خرى وفرت اليدف الجاري نقاشيا، فرصةً مف جية أ
، والتي تعد آخر  لـ تتمكف مف حسـ أمرىا بعد عسكريًا أو سياسيًا، كجبية الغوطة الشرقية عمى وجو العمـو

 .يتمكف النظاـ مف إعادة السيطرة عمييالجبيات المتبقية في محيط دمشؽ والتي لـ ا

 ػػػةخاتمػ
ميمة حوؿ تطور الصراع الجاري في سوريا بيف  داللةٍ  ذاعبر خيار اليدف عف كونو مؤشرًا سياسيًا وعسكريًا 

قاسيًا وصعبًا عمى قوى الثورة، بقدر ما ساىـ في  األسد، وبقدر ما كاف ىذا الخيار خياراً وسمطة قوى الثورة 
كما ساىمت اليدف في  .رة وترزح تحت ظروؼ الجوع المريرةإنقاذ اآلالؼ مف األرواح التي كانت محاص

وفي كؿ  .وتيا ظروؼ النزوح التي أجبرت عميلإلى منازليا والتي كانت قد أذ سراألُ عودة اآلالؼ مف 

                                                                 
5

 http://maqar.com/?id=26197، صحٌفة "المقر" األردنٌة، 'الشبٌحة' صفوف فً تململ: سورٌا -
6

 راجع المركز السوري لبحوث السٌاسات، التقرٌر الفصلً الثانً. -

http://maqar.com/?id=26197
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نيا ال تشكؿ سوى ، إال أعسكريال صعيدالعمى األسد  لسمطةاليدف حالة تقدـ الحاالت، وبقدر ما تعكس ىذه 
 في سيرورة الصراع الدائر في سوريا. حمقةٍ 

وى المعارضة كانت مؤشرًا لآلليات والتكتيكات التي اعتمدتيا ق مقاربتيا،التي حاولنا  ،ف سياسة اليدفكما أ
ستراتيجيات مف اإل بمورة مجموعةٍ  فينظاـ األسد  يوف في الوقت الذي نجحف ؛والعسكريّ  السياسيّ بشقييا 

 ىذه ف كؿ  أ، سنجد في مسعاه، ونجح في حقيقة األمر العاصمة دمشؽفي  لمواجية تقدـ قوات المعارضة
العسكرية منيا  ،عارضة المختمفةالخطيرة عمى الصعيد الميداني وحتى اإلنساني لـ تدفع بقوى المالتطورات 

 تفيد في مواجية قوات النظاـ. ستراتيجياتٍ إوالموجودة في الخارج إلى بمورة  ي الداخؿالمدنية، الموجودة فو 

و أ الحصار عف مدينةٍ  فؾ   في( 3125 -3124العاميف الماضييف )فقوى المعارضة المسمحة، لـ تنجح عبر 
وتحديدًا الرسمية منيا،  ،كاف الفساد الذي استشرى داخؿ خاليا قوى المعارضة ،الحاالت كؿ  وفي . واحدة بمدةٍ 

طراؼ أدىا طرؼ مف و كاف عاماًل حاسمًا في "تضعضع" الحاضنة الشعبية لمثورة والتي لـ ييتـ بصم
لـ  وىو الشيء الذي أوصؿ ىذه الحاضنة إلى التعب واإلرىاؽ بفعؿ الحصار والقصؼ الذي ؛المعارضة

، ىذا عداؾ عف شعورىا باليأس حياؿ معارضة وصفيا الثائروف في كثير مف قبؿ قوات النظاـ يتوقؼ يوماً 
 .مف الحاالت "بمعارضة الفنادؽ"

ف التعب أسد، كما المحاصريف في عقد ىدف مع نظاـ األتقؼ خمؼ قبوؿ المدنييف  كؿ ىذه العوامؿ مجتمعةً 
مع نظاـ  جبرت عمى القبوؿ عمى مضض بعقد ىدنةٍ أُ ة المسمحة والتي مف المعارض نفسو القدربؽ ناؿ واإلرىا

 لدى قوى الثورة. أحمرَ ًا سابؽ يعد خطّ  األسد، وىو ما كاف في وقتٍ 

 

 

 

 

 


