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 !م السوري وتطويق المحور اإليرانيسقوط النظا

 

كلما وجدتم أمراَء جماعِة السالح أو المرتزقة يصرخون متوترين جراء انقالب المشهد السوري رأسًا على عقبب    
إعلموا أن هذه الحالة ستتطور تباعًا   وكلما سمعتم بحصول تحركات من ِقبل نظام والية الفقيه باتجباه البحبرين أو   

وساٍق   فمحاولة مدَّ النفوذ اإليراني في البحبرين وحدبدت دول   اليمن   إعلموا أن تطويق هذا النظام جاٍر على قدٍم 
الخليح في مواجهة إيران   ال سيما وحدة الموقف بين قطر والسعودية   وصواًل إلى المنباداة باتحباد دول الخلبي     

ا النظبام  هذا ومن دون التطردق إلى الدرع الصاروخية الخليجية التي جرى الحديث عنها إثَر انكشاف نوايب . العربي 
في إيران   وقد تلقت هذه األخيرة رسالة شديدة اللهجة في البحرين   وإن الرئيس اليمني يكاد كل يوم يبذكرر إيبران   

 .بوجوب التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن
 

ري والبداخل  وفي مكان آخر تظهر جليدة آثار سقوط النظام في سوريا   بعدما تخلرت كل من حماس في الداخل السو
الفلسطيني عن هذا النظام كما ترافق هذا األمر مع نشوء ما ُيعرف بالقوى الدينية المناوئة لحلفاء سوريا في لبنبان    
 .منها حالة األسير في الجنوب وتعاظم حمل السالح شمااًل أو حتى في مناطق أخرى بغية مواجهة حزب اهلل وأعوانه

 
لمرحلة ما بعد األسد   وإن كان ذلك بصورة خفية حتى الساعة   ألنه مدرك جدًا  حزب اهلل الذي يتهيأ بصورة جدية

فالصواريخ التي كان النظام في سوريا يمدده بها لن تجد طريقًا لها إلى بيبروت إذا مبا حكبم    . لعواقب هذا السقوط 
ترسيم الحدود مع لبنان ببدءًا   الثوار سوريا   بل أن ما ستقدم عليه سوريا المحررة من نير الطغاة هو الموافقة على

  وتسهياًل لدخول السواح العرب إلى لبنان   وتطبويرًا لحركبة التببادل     0861من مزارع شبعا تنفيذًا للقرار رقم  
التجاري بين البلدين من دون مزاجية أو عرقلة مقصودة لحركة النقل ببين البلبدين   وهبي حكمبًا لبن تسبتقبل       

أزالُم األسد   إذ سيستحيل عليهم زيارة الشام لتنفيذ أوامر النظام في لبنان مقاببل مكاسبب   المقاطعجيين اللبنانيين أي 
يع سياسبية تخبدم الدولبة    باإلضافة إلى افتقارهم أصاًل إلى مشار. سلطوية   وهذا ما سيزيد من بطالتهم السياسية 

 .اللبنانية
 

ًا   بعدما قضي على العقل األمني لهبذا النظبام وبأسبلوب    هكذا بدأت دماء الشهداء تثمر حريًة سيبزغ فجرها قريب
إغطبتت له قلوب أمهات شهداء زحلة   وارتاحت له دماء بشير وكمال جنبالط ورينيه معوض   وما بينهما وبعدهما 

بشره وبين هذه وتلك   ال بد أن مالك الليل جاء إلى األسد في سريره لي. من شهداء ال سيما قافلة شهداء ثورة األرز 
بالقتل ولو بعد حين   ألن الموت هو مصيُر من يحمل على جبينه شعبار الجزار   شعار مارسبه قبواًل وتهديبدًا    

فما من نظام استعمل كل آالته العسبكرية  . وتنفيذًا   وهو اليوم يستحق أن يكون زعيمًا على مرتكبي جرائم اإلبادة 
. وهو لم يردعه أن نسبة كبيرة من الشهداء هي من  األطفال  إلببادة شعبه من تشليع وتقطيع لألجساد والرؤوس  

قبد    Ratco Mladicوإذا ُكِتَب له العيش فنذكره بمشهد قد يتكردر معه ومع عائلته   حيث أن ابنة الجنرال الصربي 
سنة بسبب  معرفتها بالجرائم التي ارتكبها والدها ال سبيما منهبا مسبؤوليته عبن مجبزرة       32انتحرت عن عمر 

شخص من المسلمين  6111سربريرنيتشا   حيث حصلت مجازر جماعية وإبادة وجرائم ضد اإلنسانية ذهب ضحيتها 
  إذ تمد فرز الذكور عن اإلناث لمنعهم من اإلنجاب من ثم تمدت إبادتهم   وهبا هبو   ( ذكور فقط)من رجال وأطفال 

 . رض قبل أن يواجه عدالة السماءاليوم يمثل أمام المحكمة الخاصة بيوغوسالفيا ليواجه عدالة األ
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البشر المؤمنين بحق الشعوب في تقرير مصيرهم وحقهم  هذا المصير الذي يتمناه لبشار األسد مئات الماليين مبن  
في أن ينعموا بنظام ديمقراطي غير قمعي   ال يستمر فيه الحاكم في السلطة بسبب النظام األمني البذي يبؤمن لبه    

 . سلطةإستمرارية وجوده في ال
 
 
 
 
 
نعم بشار األسد الذي تنتظره عدالة الشعب في شوارع دمشق أو الالذقية على إيدي الثوار األحبرار   أو   

عدالة دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية وفي أفضل الحاالت منفى روسي أو إيراني سيضعه في موقبع المتهيبىء   
بين درعا وحمص وإدلبب أو فبي أزقبة بيبروت وزحلبة       دائمًا للموت   إذ سيترصده كل قريب ألي شهيد سقط

كما ستترصده كل الشعوب الفلسطينية واللبنانية والعراقية التي عانت من ظلم حكم عائلة األسد ... واألشرفية وقنات 
. 
 
وعندما يسقط هذا النظام بهروب زعيمه   زعيم الممانعة أو بإنقضاض الثوار عليه أو بتسليمه للمحاكمة  

ا عن الشتيمة وتعالوا نطوي صفحة سوداء من التاريخ المشرقي حيث كبان السبالح ينتصبر فيهبا علبى        توقفو
الديمقراطية   أماًل في إنتاج نظام ديمقراطي مبني على اإلنفتاح بعيدًا من التزمت والعصبيات البغيضة التي تحجبب  

 ...على الشعوب العربية دورًا طال انتظاره 
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