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 12/4/1121جريدة الجمهورية 
 .(تابع)تو الروسي لن يوقف الثورة الفي
 
كل نقطة دم أهدرت إلجل يومها و، نكفىء أو يتراجع يتقد أن وهج الثورة سعوا البعض من الفيتو الروسي توّهم بمار

متها الشعوب في سببيل  ، وتماشيًا مع أي تضحيات مماثلة قدمن ِقبل هذا النظام في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق 
 . 12/1/1121شر في هذه الصحيفة الغراء بتاريخ في مقال ُنوذلك قلنا أن الفيتو الروسي لن يوقف الثورة حريتها ، 

 
نه ال يمكبن لهبذه الملحمبة    إمهما طال الزمن أو قصر نقول واليوم وبعد مرور شهرين على نشر هذا المقال وغدًا 

تقبدم  التطور و، ومن حرم من السراييل إلفمن حرم نشوة المقاومة الحقيقية ، لهزيمة مشهد االتاريخية أن تنتهي على 
 . بالعودة إلى الوراء يأبه لن وُأفِقر وذّل زدهارإلنفتاح وااإلو
 

اًل في أن يرسبي  مأفي سوريا المعطلة لإلجماع الدولي إلنهاء مشاهد القتل المستمرة  مواقف الدول تتطوروبعدما 
إجمباع مجلب    تمّثبل ب ز إجماع دولي حول انطالق آلية معالجة هذه األزمة ، برإذ ، مًا ديمقراطيًا هذا الشعب نظا

عبت  حيبث وقّ األمن في قراره األخير على وجوب المباشرة بتنفيذ مبادرة المبعوث الدولي والعربي كبوفي أنبان   
هبذه المببادرة    ...المراقبين الدوليين إتفاقية مع األمم المتحدة حول آلية عمل 21/4/1121بتاريخ الحكومة السورية 

حركبة  تعايش مبع  لعدم قدرتها على الالتي ستصطدم حكمًا بآلة النظام الوحشية التي ال تستطيع أن تتوقف عن القتل 
 .فترة تنفيذ المبادرات عربية كانت أم دولية أو قصرت عليه مهما طالت  الثوار المتزايدة التي ستنقّض

 
لفكبرة  رضة اإلسبراييلية  اوالمعوالصيني الفيتو الروسي المتمثلة بالسلبية  صورتهالدولي في  إذا عدنا إلى المشهدو
من خالل دعمبه  هناك والتردد األميركي جراء خيباته في العراق واضطراره لمالقاة طهران ، إلطاحة بنظام األسد ا

فيه حاليًا تركيا دور الوسيط في خضم  حيث تتولىالملف النووي اإليراني  معالجةحكومة المالكي أو عدم قدرته على 
 أو الخيبة اآلتية من ، الحديث عن قيام الدرع الصاروخي الخليجي 

 
تبني السعودية وقطر في حين أن الصورة اإليجابية لهذا المشهد تمثلت ب، أفغانستان واضطراره للتفاوض مع طالبان 

العديد في صفوف الثوار وسيطرتهم الفعلية على بعض المنباطق  تزايد ما أدى إلى ملوجستيًا ودعم الثوار ماديًا  علنًا
  . مختلفةبأوقات إن إن بصورة محدودة وواألحياء 

 
ومن العوامل األكثر إيجابية التي تصب في مصلحة الثوار ، أن المبادرة العربية أكدت للعالم العربي مهمبا كببرت   

وإذا أكثر مع فشل مساعي أنبان ،  هذا األمر تأكد يأن مساعي الحل السلمي لدى نظام األسد مستحيلة وس، انقساماته 
يبممن لبه   فقد ذو حدين  ًاسيفيشكل ن هذا الدعم إال أ، هذا النظام يستمد جزءًا من صموده من الدعم اإليراني  كان

إلدراكه حجم الخطبر  ، لعربي السني في دعمه للثوار يوّحد العالم افي المقابل لكنه المكان ن واقدرة محدودة في الزم
بسط نفبوذه فبي العبالم    الفارسي الذي لطالما بنى ثورته على أسا  مواجهة إسراييل ليتبين أن هذا النظام يحاول 

لنفبوذ الشبيعي فبي العبالمين العرببي      لهيمنة إن لم نقل مد ًا لللي  إال مشروعوهو ، العربي بطريقة أو بأخرى 
 . واإلسالمي

 
كل ذلك سيزيد من زخم هذه الثورة ألنه لي  أمام الثوار سوى اإلستمرار في ثورتهم التي إن توقفت لن تزيد علبى  

مما يخنق الربيع الجنين الذي ما لبث أن أبصر النور حتبى انقبّض عليبه    ،  وشقاًءبم  الشعب السوري إال بمسًا 
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والمزيبد  رها تحتاج إلى كثير من التضحية والصمود بثما خريف الحقد والقتل ، في حين أن الثبورة كبي تبأتي    
 .الدعم من 
 
ن الثورة من أن تفبرض نفسبها   كنا على يقين أن ذلك من شأنه أن يمّكطالبنا بوحدة إدارة الثورة السورية  عندمالذا 

العسكرية وقد  الناحيتين السياسية أو من ليوم تسير في المسار الصحيح سواءوهي ا، مين العربي والغربي على العاَل
 من انعك  ذلك إيجابًا 

 
إلى صفوف الثوار بعبدما  بالجيش السوري الحر إضافة إلى إنضمام مسمولين سياسيين ارتفاع نسبة الملتحقين  خالل

 . كانوا من عداد المميدين لنظام األسد
 

وأن ، ر على إرادة القتبل والمبوت   ياة أن تنتصحوال بد إلرادة ال ن األمل في هذه الثورة كبيرإقول لليدفعنا كل ذلك 
تسبتأهل هبذه   فالديمقراطية والحرية ومستقبل أجيالنا ، العودة إلى الوراء مستحيلة مهما بلغت التضحيات أو عظمت 

من اإلنسان أن يقتات وينام في فقط مطلوب ما الكأن وانطواًء الًّوذ ًاوما سوى ذلك لي  إال خنوعًا وقهرالتضحيات ، 
 .بعيدًا عنه  ًابقينا أحديما عالم الحرية واسع لن نقبل أن ُيق ، فببات عميس
 
 
 سعد. المحامي الدكتور أنطوان أ 

 في القانون الدوليأستاذ 
  

 


