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نعم إلسرائيل األكبر من الكبرى!
زهير أندراوس*
س �ن �ت��ان م � ّ�رت ��ا م �ن��ذ ب ��دء ال� �ح ��راك ال�ش�ع�ب��ي في
س��وري��ا ض��د ن �ظ��ام ح ��زب ال�ب�ع��ث ال �ح��اك��م .في
ّ
البداية اعتقدنا أن التظاهرات السلمية تهدف
ب �ح ��ق وح �ق �ي �ق��ة إل � ��ى إج � �ب� ��ار ال ��رئ� �ي ��س ب �ش��ار
األس ��د ع�ل��ى إج� ��راء اإلص�ل�اح ��ات ،ب�م��ا ف��ي ذل� ّ�ك
مصلحة الشعب ال �س� ّ
�وري العظيم .وب�م��ا أننا
ّ
بالحرية ،فقد أعلنا عن
نؤيد حقوق الشعوب
مؤازرتنا لحق الشعب العربي ال�س��وري الذي
ّ
قدم الغالي والنفيس من أجل قضية فلسطني
ّ
ف��ي العيش ب�ك��رام��ة وح��ري��ة ت��ام�ت�ين ،ول�ك��ن مع
ّ
الكونية على
مرور الوقت بدأت خيوط املؤامرة
ّ
العربي تنتشر
معقل العروبة األخير في الوطن
ك��ال �ن��ار ف��ي ال �ه �ش �ي��م .أط � ��راف ع��دي��دة وج �ه��ات
أك �ث��ر ،إن ك��ان��ت إق�ل�ي�م� ّ�ي��ة أو دول � ّ�ي ��ة ،وت�ح��دي�دًا
ّ
الدولة
تفكيك ً
عربية ،استغلت الوضع من أجل ً
السورية التي كانت وما زالت شوكة عالقة في
حلق اإلمبرياليني والصهاينة واملستعربني،
ال��ذي��ن ال ي��أل��ون ج�ه�دًا ف��ي ت��دم�ي��ر ه��ذه ال��دول��ة
لتحقيق م��آرب�ه��م الخبيثة وامل�ب� ّ�ي�ت��ة ض� ّ�د ّأم��ة
الناطقني ب��ال�ض��اد .امل�ع��ارك ف��ي ب�لاد ال�ش��ام ما
ّ
مستمرة ،وما زالت النهاية غير معروفة،
زالت
ّ
ه��ل ُي�م�ك��ن ح�س��م امل �ع��رك��ة ب��ال�ل�ج��وء إل ��ى ال�ح��ل
ّ
األمني العسكري من قبل الطرفني ،أم أن هناك
إمكانية لرأب الصدع بينهما عن طريق الحوار
واملفاوضات .ولكن قبل الولوج في سبر غور
ّ
اإلشكالي ،علينا تسجيل العديد
ه��ذا السؤال
م��ن امل�لاح�ظ��ات ح��ول ال��وض��ع ،م��ع األخ��ذ بعني
االع �ت �ب��ار امل �س �ت �ج� ّ�دات األخ �ي ��رة ع �ل��ى ال�س��اح��ة
الداخلية والدولية واإلقليمية:
ّ
ً
أوال :م ��ن م �م � ّ�ي ��زات «ال � �ث� ��ورة ال� �س ��وري ��ة» أن �ه��ا
ُ ِّ َ
ْ
ُص� � َ
�ودرت م��ن أصحابها الحقيقيني ،وح��ول��ت
ّ
بسرعة فائقة إل��ى ث��ورة تقودها ق��وى سلفية

ت ��رغ ��ب ب ��إع ��ادة ه� ��ذا ال �ب �ل��د ال� �ع ��رب � ّ�ي ،ص��اح��ب
ّ
الحجرية
حضارة الـ 8آالف سنة ،إلى العصور
ّ
اإلسالمية .هذا النمط من
وإقامة دولة الخالفة
ُ
ال ��دول ال��ذي أك��ل ال��ده��ر عليه وش � ّ�رب ،ال يمكن
فرضه على ّ
أي شعب في العالم ،ألنه يتناقض
ج��وه��ري��ًا م��ع ت��وج �ه��ات امل�س�ل�م�ين العلمانيني
ً
ّومعتقداتهم ،وحتى املتدينني منهم ،فضال عن
ّ
ً
مقبوال ّ
حال من األحوال على كل
بأي
أنه ليس
ٍ
ّ
من ال ينتمي إلى اإلسالم ،وبالتالي فإن السؤال
ال��ذي ي�ت�ب��ادر إل��ى ال��ذه��ن ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق :إذا
ّ
�أن الشعب ال�س� ّ
�وري
ص� ّ�ح ال��زع��م واالف �ت��راض ب�
الذي يعيش تحت حكم الرئيس األسد املستبد
ّ
للحرياتُ ،يريد االنتقال إلى
والظالم والقامع
ّ
ال �ع �ي��ش ت �ح��ت ك �ن��ف ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام ��ي ��ة ال�ت��ي
ُ
تقودها من تطلق على نفسها جبهة النصرة،
امل��رت�ب�ط��ة ارت �ب��اط��ًا ع �ض��وي��ًا ب�ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة
ّ
ّ
العامي« :من تحت
اإلرهابي ،أو كما يقول مثلنا
ال��دل�ف��ة إل��ى تحت امل� ��زراب» .فهل ه��ذا االن�ت�ق��ال،
ف��ي ح��ال خ��روج��ه إل��ى ح� ّ�ي��ز التنفيذ ،ينسحب
ُ
ّ ّ
على مقولة ك��ارل ماركس ب��أن ك��ل ث��ورة تلغي
ّ
امل�ج�ت�م��ع ال �ق��دي��م ه��ي ث� ��ورة اج �ت �م��اع��ي��ة؟ ل�ك��ن،
حتى هذه الرواية املتوازنة واملحايدة ال تعطي
ّ
الحقيقة حقها .فقد اتضح منذ حادثة درعا أن
ّ
امل�خ��اب��رات األردن� ّ�ي��ة وراء ال�ح��ادث��ة وأن الهدف
منها ك��ان اس�ت��دراج الجيش إل��ى كمني تم قتل
مجموعة منه .ومع ذلك زار الرئيس األسد درعا
وع��زل امل�ح��اف��ظ وط� ّ�ي��ب ال�خ��واط��ر .لكن املسألة
ّ
ل��م ت�ق��ف ه �ن��اك ألن امل �ع��ارض��ة امل�س�ل�ح��ة ك��ان��ت
ّ
ب��امل��رص��اد ،وه ��ذه ل�ي�س��ت امل �ع��ارض��ة السلمية
ّ
التقدمية التي بدأت في دمشق.
ث ��ان� �ي ��ًا :ب� � ��ات واض � �ح� ��ًا ب� ��ل م �ث �ب �ت��ًا ب��ال �ص��وت
ّ
وال� �ص ��ورة أن ال � �ـ«ث� ��وار» ف ��ي س ��وري ��ا ،ه ��م في
س��واده��م األع�ظ��م ليسوا م��ن الشعب ال�س� ّ
�وري،
ّ
ّ
ّ
وإسالمية
عربية
دول
فقد تم استجالبهم من ٍ

ل �ل �ـ«ج �ه��اد» ض � ّ�د ال �ـ«ط��اغ �ي��ة» .ول ��م ن�س�م��ع في
التاريخ القديم أو الحديث عن ث��ورة باإلنابة،
أو عن ثورة تقودها مجموعات من اإلرهابيني
ال��ذي��ن ينتقلون م��ن دول ��ة ع��رب� ّ�ي��ة أو إسالمية
إل��ى أخ��رى لقلب ن�ظ��ام ال�ح�ك��م .ف��ي ت��ون��س ثار
الشعب على الحاكم زين العابدين بن علي ،ولم
نسمع عن وصول مجاهدين من هذه الدولة أو
ّ
تلك .في مصر أيضًا تمكن الشعب املصري من
ْ
إط��اح��ة حسني م�ب��ارك ،دون أن تصل جحافل
امل�ج��اه��دي��ن لتقديم ال �ع��ون ،وب��ال�ت��ال��ي :مل��اذا لم
ّ
يتم مثل هذا األمر في سوريا؟ بل تكالبت الدول
العربية الرجعية ،وتحديدًا دول الخليج ،ضدّ
ب�لاد الشام .وم��ا هو السبب ال��ذي يدفع دويلة
ْأو ب ��األح ��رى م�ش�ي�خ��ة م �ث��ل ق �ط��ر لتخصيص

المفكر
كيف يلتقي
ّ
بالمكفر العربي؟ ما
العربي
ّ
هو الذي يجمعهما معًا؟
امل �ل �ي��ارات م��ن ال � ��دوالرات ل��دع��م امل��رت��زق��ة ال��ذي��ن
ي�ص�ل��ون إل��ى س��وري��ا للقتال ض��د ه��ذه ال��دول��ة
ُ
ال �ع��رب �ي��ة؟ م��ا ه��و ال �س� ّ�ر ال� ��ذي ت�خ�ف�ي��ه اململكة
العربية السعودية عن العالم لتفسير دعمها
الكامل لقلب نظام الحكم في سوريا؟ الجواب،
ً
باعتقادنا املتواضع ،هو أوال وأخيرًا ،الحفاظ
على أمن دولة االحتالل التي تحصل على الدعم
السياسي واالق�ت�ص� ّ
ّ
�ادي من ال��والي��ات املتحدة
ّ
األميركية ،والتخلص من سوريا العروبة التي
لم تعترف بالدولة العبرية .يعني فتح الطريق
أم� ��ام ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال �خ �ج��ول��ة ،وامل �ت �خ��اذل��ة

وامل �ت��واط �ئ��ة إلب� ��رام م �ع��اه��دات ال �س�لام م��ع ه��ذا
�اري دون ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ّ
ال�ك�ي��ان االس �ت �ع �م� ّ
أي
ّ
مقابل ،أي أن املعادلة بالنسبة لدول الرجعية
ّ
العربية اإلم�ع��ان ف��ي التبعية ألميركا بغرض
حماية ال�ع��روش امل�ه��زوزة واململكات امل��أزوم��ة،
مقابل تدمير الدولة العربية السورية.
ّ
ث��ال�ث��ًا :األن �ك��ى ،ال ب��ل األخ �ط��ر م� ّ�م��ا ذك��رن��اه ،أن
املجاهدين الجدد ،إذا جاز التعبير ،استباحوا
حرمة الدولة السورية وسيادتها .هذه الدولة
التي تعترف بها األم��م امل�ت�ح��دة! ه��ذه املنظمة
األم�م� ّ�ي��ة ،عوضًا ع��ن معالجة ه��ذا امل�ل��ف ،باتت
تتآمر م��ع املتآمرين للنيل م��ن س��وري��ا ،وأكثر
من ذلك ،فقد وجدنا أمينها العام ،بان كي مون،
ّ
السوري باملحافظة على
يقوم بمطالبة النظام
الحريات واملعتقدات على أراضيه .عالوة على
ّ
ذل��ك ،ف��إن الصلف وال��وق��اح��ة س� ّ�ج�لا م�ع��ًا ،وكل
بدعم وم��ؤازر ٍة
واح� ٍ�د على ح��دة ،رقمًا قياسيًا
ٍ
م� ��ن دول ت� �ت� �ش � ّ�دق ب��امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل ��ى س �ي ��ادة
ّ
الدولية ذات الصلة،
الدول واحترام املعاهدات
ّ
ُ
ف��األخ�ط��ر أن امل�ج��اه��دي��ن ال �ج��دد ي ��ري ��دون ،عن
ّ
ُّ
طريق اإلره��اب ال��ذي تقشعر له األب��دان ،فرض
نظام حكم جديد على السوريني ،شاء من شاء،
ّ
العربي يعيش أزمة موت
وأبى من أبى .والشارع
ْ
ّ
سريري على هذا التوجه ،ناسيًا أو متناسيًا،
ً
ً
ّ
ْ
أن هؤالء اإلرهابيني سيصلون عاجال أم آجال
ّ
ّ
إل� ��ى ج �م �ي��ع ال� � ��دول ال �ع��رب��ي��ة ت �ح��ت م�س�م��ي��ات
مختلفة لتفتيت ما تبقى من هذه الدول التي لم
ترتق حتى اليوم إلى مستوى الدول الحديثة،
ّ
العصرية ،أو
بل ما زالت في طور ما قبل الدولة
باألكثر تقترب من الحصول على لقب الدولة
ّ
االستعماري.
الفاشلة التي تعتاش على الفتات
ّ
وم ��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،ف ��إن س��وري��ا ت�م�ث��ل ال�ت��وج��ه
ّ
القومي ال��ذي ال يمكنه التعايش مع الكيانات
ّ
ّ
الخليجية ،وعليه
اإلقليمية التابعة وخاصة

معركة المدن الخمس
سمير الحسن*
في متابعة دقيقة ومتواصلة لتطورات االحداث
ّ
السورية ،ب��ات من امللموس أن املرحلة السابقة
ان �ت �ه��ت ب �ف �ش��ل امل� �ع ��ارض ��ة وال� �ح� �ل ��ف ال� �غ ��رب ��ي ـ
ال�ع��رب��ي .ت��وق��ع الحلف س�ق��وط ال�ن�ظ��ام ال�س��وري
ف��ي غ�ض��ون أس��اب�ي��ع ،أو أش�ه��ر قليلة على غ��رار
النتائج التي وصلت إليها األح��داث في كل من
مصر وتونس وليبيا .اعتقد الحلف أن انطالق
األح��داث من درع��ا (منذ عامني) سيمتد بسرعة
في س��وري��ا ،وستكون الجماهير السورية على
أهبة االستعداد للنزول إل��ى ال�ش��ارع ،والضغط
إلسقاط النظام املتمثل في رئاسة بشار األسد.
دع��ت التظاهرات األول��ى إل��ى رحيل األس��د ،ولم
ي �ك��ن ب�ح�س�ب��ان ال �ت �ح��ال��ف امل� �ع ��ارض ل�ل�ن�ظ��ام أن
يصمد ه��ذا األخ�ي��ر ،وأن يظل جيشه متماسكًا
ّ
ل�ف�ت��رات ط��وي�ل��ة ،واف �ت��رض أن ال�ج�ي��ش ال�س��وري
ج� �ي ��ش ن� �ظ ��ام ��ي ل � ��ن ي �س �ت �ط �ي��ع خ � � ��وض ح ��رب
ال �ش��وارع ،وم��واج�ه��ة أن��واع تقليدية ومستجدة
م ��ن ح � ��روب ال �ع �ص ��اب ��ات .ل �ك��ن امل��رح �ل��ة األول� ��ى
انتهت ،ولم يسقط األسد ،ولم يتفكك النظام ،ال
بل تمكن من توسيع سيطرته ،ومنع سقوط أي
م��ن امل��دن الرئيسية ،دون إغ�ف��ال أن��ه ل��م يستطع
القضاء على الحركة املسلحة املعارضة لنظامه،
واملتمثلة في الجيش الحر ،وقوى آخرى كجبهة
النصرة ،واإلخوان املسلمني.
ه��ذه امل��رح�ل��ة م��ن درع ��ا ،وش �ه��دت ث�ل�اث ج��والت
بدأت بالتظاهرات واالحتجاجات ،وترافقت مع

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ضخ إعالمي مركز اتصف بالكثير من التضخيم
وال �ق �ل �ي��ل م��ن ال �ح �ق��ائ��ق ،ول ��م ت�ل�ب��ث أن ان��دل�ع��ت
ال�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ه��ذه امل��رح �ل��ة .وت�م�ث�ل��ت في
تحويل املواجهة إل��ى العمل املسلح االحترافي،
وم �ح��اوالت إق��ام��ة م�ن��اط��ق ع��ازل��ة ع�ل��ى ال�ح��دود
املحيطة ب �س��وري��ا ،وم��ا اس�ت�م��ر منها ب�ق��وة هو
املناطق التي دعمتها السلطات التركية ،والتي
ت�م�ث��ل ال�ج�ب�ه��ة األص� �ع ��ب .أم ��ا ال �ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة،
فكانت محاولة تصعيدية كبرى للمعارضة في
محاولة منها القتحام حلب ،والسيطرة عليها،
واخ �ت��راق ال�ع��اص�م��ة دم �ش��ق ،ل�ك��ن امل �ح��اوالت لم
ت�ف�ل��ح ،إذ ل��م تستطع امل �ع��ارض��ة ال�س�ي�ط��رة على
ح �ل��ب ،واق �ت �ص��رت ع�ل��ى ت�ق��اس��م ال�س�ي�ط��رة على
ع ��دد م��ن االح �ي ��اء ال��داخ �ل �ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا ف�ش�ل��ت في
االق �ت��راب م��ن دم�ش��ق .ل��م يشعر ال�ن�ظ��ام بضعف
كبير ي�ف��رض عليه ال�ت�ن��ازل ل�ح�ل��ول ط��رح��ت من
ال �خ��ارج ،فرفضها ،مما جعل ال��وض��ع ال�س��وري
مستعصيًا على الحل ،ولم تنجح كل محاوالت
اخضاع النظام ،بمساعدة الدعم الشرقي الذي
تلقاه سياسيًا ودبلوماسيًا من قبل دول كبرى
ك��روس �ي��ا وال �ص�ي�ن وإي� � ��ران ،وق ��وى ي�ح�س��ب لها
ح �س ��اب ف ��ي م� �ي ��زان ال� �ق ��وى االس �ت��رات �ي �ج��ي ف��ي
املنطقة كحزب الله .رفض النظام العروض التي
طرحت عليه ،بداية برحيل األس��د ،ثم بمحاورة
أط�ي��اف املعارضة املختلفة ،والبحث ف��ي ت��داول
ال�س�ل�ط��ة م�ع�ه��ا ،م�م��ا أدخ ��ل س��وري��ا ف��ي امل��رح�ل��ة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل ��واج� �ه ��ة ،ب �ع��دم��ا ص� ّ�ع��د ت�ح��ال��ف
ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة ـ ال�ع��رب�ي��ة م��وق�ف��ه ،وض��خ امل��زي��د
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م��ن املسلحني وامل��ال وال�س�لاح األك�ث��ر ت�ط��ورًا من
السابق ،مما جعل املعركة تستعر بوتيرة أعلى
وأشد عنفًا.

نقاط على حروف املرحلة السابقة
بموازاة هذه التطورات امليدانية ،استمر الحراك
السياسي الخارجي والداخلي ،وارتفعت أخيرًا
مؤشرات الحديث عن قرب التسوية في سوريا،
لكن وتيرة املعارك ترتفع ،ويحاول كل من طرفي
امل �ع��ارض��ة وال �ن �ظ��ام ت�ح�س�ين وض �ع��ه امل �ي��دان��ي.
وهذا يطرح تساؤالت عديدة عن قوة كل طرف،
وم �ق��درت��ه ع �ل��ى ال �ح �س��م ،أو إم �ك��ان �ي��ة تحصيل
م �ك��اس��ب ج ��دي ��دة ،وت �غ� ّ�ي��ر ف�ع�ل��ي ف ��ي ال�خ��ري�ط��ة
العسكرية .وتشي الوقائع بشيء من العقم في
أداء ال �ط��رف�ي�ن ،وي �ب��دو أح �ي��ان��ًا أن �ه��ا ت �ص��ل إل��ى
ح��دود العجز ،ف��امل��راوح��ة ف��ي ال�ك��ر وال�ف��ر ليست
تكتيكًا بقدر ما تعني تبريرًا لم يعد مقنعًا بعد
انقضاء عامني على األزمة.
امل �ج �م��وع��ات امل �س �ل �ح��ة ت� �ح ��اول االس� �ت� �ف ��ادة من

تشتت الجيش عبر
استراتيجية الشجرة التي
تمد أغصانها لم يكن مجديًا
االنتشار الواسع للجيش لتحقيق مكاسب في
مناطق نائية ال تقدم وال تؤخر باملعنى الفعلي
والحاسم ،مع محاوالت استعراضية داخل املدن،
لكن لبضعة أيام أو ساعات مع تكلفة باهظة جدًا.
يجري ذلك في ظل اإلخفاق في توحيد فصائلها
السياسية امل �ع��ارض��ة ،وتشكيل ق �ي��ادة مركزية
لقيادة املعركة وحسمها ،فاستمرار املعارضة
ك�م�ج�م��وع��ات م �ت �ن��اف��رة ،م �ش��رذم��ة ت�ع�ت�م��د على
املبادرة الفردية ،لن يمكنها من انجاز أكثر مما
تحقق ،بل سيتحول الحقًا الى عبء ومشكلة .في
املقابل لم يتطور أداء الجيش .وال شك أن القيادة
السورية ارتكبت أخطاء جسيمة طيلة العامني
املنصرمني مما أطال األح��داث ،وأدخل البلد في
مزيد من الدمار والقتل والتهجير.
صحيح أن تماسك املؤسسة العسكرية يسجل
ل� �ه ��ا ،وه� ��ي ل �ج �م��ت ان� ��دف� ��اع امل �س �ل �ح�ين وأن �ه��ت
الجولة االولى بصمود كبير للنظام ،وهذا جعل

الحكم في سوريا يرفض كل محاوالت التسوية،
ب��ل خ��رج م��ن امل��رح�ل��ة األول ��ى منتصرًا ،لكن هذا
ل��م ي �ع��د ك��اف �ي��ًا ،ف�م�ع��رك��ة دم �ش��ق ال �ث��ال �ث��ة ت��ؤك��د
وج��ود شوائب وثغر لم يعد ممكنًا تبريرها أو
حجبها .بالرغم م��ن أن عامل تماسك املؤسسة
العسكرية سيعطيها فرصًا أخرى إلحداث تطور
نوعي الستدراك األخطاء السابقة ،وهذا ممكن،
ف��امل�ق��درة على إع ��ادة هيكلة الجيش ف��ي ال��واق��ع
امليداني ،ووفق شروط متغيراته ،هو من شروط
الجيوش القوية.
ل�ق��د ب�ن��ى س�ت��ال�ين ج�ي�ش��ه ال�ع�ظ�ي��م إب ��ان ال�ح��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،وك��ذل��ك ال�ف�ي�ت�ك��ون��غ ،ول��م يكن
جوكوف وهوشي منه معروفني قبل الحرب ،بل
مغمورين.
إن عدم تقدير املوقف واستثمار املعلومات أوقع
ق�ي��ادة الجيش ف��ي سقطات مكلفة .فقد شبهت
اندفاعة النظام األول��ى باندفاعة الفيل األعمى،
ف��اج�ت��اح ودم ��ر ،لكنه اف�ت�ق��د ف��ي امل��رح�ل��ة األول��ى
الوحدات املحترفة لخوض ح��روب ش��وارع ،ولم
ي�ث�ب��ت م��واق�ع��ه ف��ي امل�ن��اط��ق ال�ك�ث�ي��رة ال �ت��ي أع��اد
السيطرة عليها.
م��ن ب��داي��ة األزم� ��ة ،ك��ان��ت امل�ع��رك��ة م�ف�ت��وح��ة على
كل االحتماالت ،أو على األق��ل مبهمة ،وتطورت
ع�ل��ى ن�ح��و درام��ات �ي �ك��ي :ح ��دود م �ش��رع��ة ،ت��واف��د
م�س�ل�ح�ين ،أم� ��وال ،س�ل�اح ،اع�ل�ام م��رك��ز ،م��ع م��دن
ث��ائ��رة .حركة دائ��ري��ة كاملة ،يصعب مواجهتها
ب��ال�ط��رق امل�ت�ب�ع��ة ،وآل �ي��ات ال�ع�م��ل ال�س��اب�ق��ة ،ه��ذه
املعطيات تفرض عدم التسرع وتشتت الجيش،
إن�م��ا التريث وامل �ن��اورة واالك�ت�ف��اء باالختبارات
ال �ن��اري��ة ل �ح�ين إن �ض ��اج ال� �ص ��ورة وم �ع��رف��ة ق��وة
ال �خ �ص��م .ل�ق��د اس�ت�ع�ج��ل ال �ن �ظ��ام األم� ��ر ،وح ��اول
اخماد االحتجاجات في كل املدن ففشل .نعم لقد
نجح ف��ي لجمها ،وع��دم ال�س�م��اح بسقوط امل��دن
الرئيسية ،وط��رد املتحركني إل��ى األري� ��اف ،لكن
بتكلفة ب��اه�ظ��ة ج �دًا أث ��رت ف��ي أدائ ��ه الستكمال
مهمته ،مما أت��اح للمقاتلني الوصول إلى عقره
داره ،العاصمة.
ه� ��ذه ال �ث �غ��ر ك ��ان ��ت ن��ات �ج��ة ع ��ن ع ��وام ��ل ع��دي��دة
م�ن�ه��ا :ت�ش��اب��ك األذرع ال�ع�س�ك��ري��ة ،ع��دم تنسيق
الحركة والنار ،ضعف األجهزة األمنية ،أو فرق
ّ
االس �ت �ط�ل�اع ،ت�ش�ت��ت ال �ج �ي��ش .ف�ت�ش��ت��ت الجيش
أوجد ثغرًا تحولت إلى مواقع ،كبرت كبقع الزيت،
فالنجاحات السريعة تترك جيوبًا مزعجة ،ال بل
ً
تكون أحيانًا قاتلة (داريا مثال) ،كان أن الغوطة

