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 71/3/2172جريدة الجمهورية 
 .اليوم... الثورة ما تحتاجه سوريا 

 
، الشخصيية  الرئيس بوتين حسابات على بل ، بها ( النظام) بين الموقف الروسي المبني على أسباب ال عالقة لسوريا

سيد    فيي هي جزء من هدف بقياء    يورومليار  03و  03التي تتراوح بين الذي يبدو أن حماية مصالحه وثروته 
اضافة للى مصال  روسيا الدولة الممتيد  مين   هذا باإل، ( ي الرابع من آذار من هذا العامفأعيد انتخابه  وقد)الرئاسة 

وبيين الواقيع   . وروبا الغربية وصواًل للى عالقتها بالواليات المتحد  أمرورًا بعالقتها ب، دورها في أوروبا الشرقية 
والمتيأثر أياضيًا   ، التي لم يطلها بعد تلك و أتلك التي طالها الربيع سواء لعربية السوري الحالي المتأثر بواقع الدول ا

األمر الذي من شأنه أن يؤدي للى مزييد مين   ، بالمصال  اإلسرائيلية من جهة وبالمصال  اإليرانية من جهة أخرى 
 .ب والتاضارب والتعارض في المصال  مما يعرقل مسار الثوار ذالتجا

 
كما تبيدو  خلو من العاطفية ت الالمفككة الثور  يمكن القول أن لدار  ، في سوريا  للثور سياسي والجيالواقع  وأمام هذا

وقف وهج الربيع المترن  بين اضرور  يعلى الشعب و فادحًةرتب أاضرارًا يشتت جهودها وياألمر الذي ، حتى اآلن 
اضعه يالعربي والربيع عيق تقدم ما ي، ة جديد  التغيير وصواًل للى الديمقراطية وبين الخوف من ولوج باب ديكتاتوري

 . في خانة الشك والخوف من حجم مردود  الديمقراطي 
 

وبين ، ولئال تبقى المعاراضة تعيش هذ  التجربة المرير  وتتجاذبها المصال  الخاصة بكل دولة وهي مختلفة ومتشعبة 
الحكومية  بتوحد أجنحتها بميا يشيبه   لن يستقيم لال فإن واقع األمر  ، تعدد األجنحة العسكرية والسياسية للمعاراضة 

بحيث تاضيم هيذ  الحكومية أبيرز     ، المؤقتة التي تتحمل كامل المسؤوليات الملقا  على عاتق المعاراضة السورية 
المجموعات السورية المعاراضة وتخاضع لها القوى المسلحة وتتخذ لها مقرًا في دولة مجاور  تتابع من خاللها سيير  

 . ة وصواًل للى تحرير البالد من حكم األسد يربيالعمليات الح

 
ومن شأن ذلك أن يدفع المجتمع اليدولي    ،نظام هذا الل اضربة قوية ليإن مجرد تشكيل هذ  الحكومة سيشّكوعليه ف

تنفقها بالدرجية  يجب أن التي لهذ  الحكومة المساعدات على تقديم  يشجعهمع كيان سياسي وعسكري موحد للتعاطي 
ودعيم  اإلجتمياعي  المجيال  تتولى هذ  الحكومة اإلنفاق فيي  كما ،  تحركاتهااألولى على تسلي  المعاراضة وتنظيم 

بسيبب  مفككة ستبقى قوى المعاراضة ففي المدى المنظور ذا لم تتوحد المعاراضة لمناطق المحاصر  والمتاضرر  ، ولا
 . يد الرؤى واألهداف غير قادر  على توحما يجعلها ها د قياداتتعّد

 
عاجزًا عين اإلحاطية   العالم العربي كل ذلك على حساب  شعب شبه أعزل يسقي الربيع العربي من دمه فيما يبقى 

نظام األسد من مرحليًا ن األمر الذي يمّكال يمكنه أن يتحد أقله لمواكبة هذ  التاضحيات ، ، أصاًل مفككًا ألنه بمشاكله 
تاضييع  ، فالثيور   وصواًل للى خنيق  وتدجينه يتكيف معه لن لم نقل أنه قادر على تطويقه فهذا الواقع اإلستفاد  من 

 .التاضحيات وتخيب اآلمال 
 

روسييا   نعني بهيا في مواقف الدول األعاضاء الدائمة العاضوية في مجلس األمن ما ر ولئال تبنى الحسابات على تغّي
سدد فاتور  عالية في الوقت ن  يوميًا تحت اضربات األسد وتتترالمناطق السورية الوقت الذي ال تزال ، في والصين 
حيث يعمل األسد تارً  مستندًا للى عنصر المفاجأ  وطورًا للى عنصر التخطيط في لطاحة الثوار وكل مين  ، الاضائع 
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وما يجعل األمر ، يتجرأ على الوقوف في وجه آلة نظامه  الموجيودين السوريين المعاراضين أكثر سوءًا عدم وحد  
راضة اوبين ما هو مطلوب من المع. فقدوا عامل التواصل مع الواقع الميداني لألحداث كما يبدو الذين ، في الخارج 

فيي  يلوح في أفقها سيناريو يشبه ميا حصيل   من تطورات في المواقف الدولية التي المستقبل القريب له موما قد يح
 بالرغم ر اضرب يوغوسالفيا ميلوسوفيتش يوم تقّر مع يوغوسالفيا 

 
السكوت عن هول المجازر وجرائم  علىوذلك بسبب عدم قدر  المجتمع الدولي آنذاك ، ي من الفيتو الروسي والصين

، أهداف الربييع  ق يتحقها من في شكل حكومة مواجهة يمكند المعاراضة ي، فإن اضرور  توحاإلباد  المرتكبة هناك 
 .الثور   على حسابيستفيد منها نظام األسد ر  أهداف الربيع هو  كبيالواقع ويبقى بين  حتى ال
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