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املناداة به كمثل الفرقان و  وأصبح املوقف من قبوله النظري ،)احلظر اجلويمجعة (اسم أسابيع اختارت الثورة  عشرةقبل 

الذي املوقف و التمين املشفق الذي مييز بني من هو مع الثورة ومن يريد إفشاهلا، فخلط هذا التقييم السريع بني موقف 

  .قها العمليم فكرة التدخل العسكري من زاوية اسرتاتيجية ومن باب احتمال حتقّ يقيّ 

  

إدلب /، أو بعبارة بنش)يا اهللا ما لنا غريك يا اهللا: (ى الشعار القدميمث عاد يف األسابيع القليلة املاضية التأكيد عل

عايل اهلمة   كالعلقم وثبات  مرٍّ  التسليم بقدرٍ  اعقلية نفسية يف حراك الثورة ميلؤه ليؤكد يقظةً ) ربانية عنايةالشعب يريد (

  .  كعلو اجلبال

  

 ًا مقبوالً أمر  للثورة بداو متين أبابيل من الطائرات ترجم الشياطني اللعينة اليت أذاقت الناس صنوف العسف أمر مفهوم، 

وبدا أيضًا أن مثنه ليس أكثر من القتل واهلدم وختريب احلياة واالعتداء على احلرمات وحتويل .  املبدئي هبرغم كره

يشفي صدور قوم صابرين  فوريٍّ صورة خالص ٍ  يزّف هذا التمينذلك  وفوق.  احلياة اليومية إىل جحيم ال يطاق

  . ويقلب ا�ّن يف أيام قليلة

  

 دزينةٍ  لبعد سقوط أو  فالنظام سوف يفقد سيطرته على املوق أنّ من اخلارج  لفكرة العون العسكريوالتربير املنطقي 

والقسم الثائر من الشعب .  لطاملا حلموا �ا انعتاقٍ عناصر اجليش املغلوبة على أمرها فرصة فتنفتح لمن القنابل، 

يصبح أقدر على التحرك، والرماديون الذين قلو�م مع الثورة لكن ظروفهم مل تسمح باملشاركة املباشرة أو أ�م هابوا 

حلّر تصبح سيد وأخرياً طالئع اجليش السوري ا . اعلة بعد أن كانوا رصيداً خامداً نتائج حتركهم يتحولون آنياً إىل قوى ف

  .املوقف
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  ؟التدویل أم التدخل العسكري

أن ، وقبل أن أناقش هذه اإلشكاليات، أشري إىل العسكري للتدخل التصور املتفائلثة إشكاليات أساسية يف هناك ثال

احلظر اجلوي، واملنطقة العازلة، والتدخل ( وسائل معينةل هحتديد التعبري عن هذا التصور أصبح غري موفق بعد

أل�ا ترتك الباب مفتوحًا خليارات متعددة حبسب  حسن صياغةأ) محاية املدنيني(املطالبات القدمية بـ ف، )العسكري

  .مسؤولية إنسانية أخالقية مالظروف، وأل�ا تضع العامل أما

  

التخطيط العاقل هو  نّ أغري .  ألحسن سيناريو ممكن روايةأ�ا  أول إشكاليات الصورة املتفائلة للتدخل العسكري هي

الشعب  ويأيت اجلواب على هذا االعرتاض بأنّ .  ب الوقوع يف غواية التمينالذي حيسب أيضًا أسوء سيناريو ويتجنّ 

ر أمرنا على حنو أو آخر، فال ميكن أن يكون الوضع على أسوء مما هو املهم هو اخلالص، مث نتدبّ ... راٍض بأي مثن

 الشعب كونيعن أخذ قرار مصريي وإمنا ل ناريوهات أكثر واقعية، ال لتحجزسيحساب  اَألوىلولكن   .عليه اآلن

  .أكرب بّينةعلى 

  

فبقدر ما يسيتطيع .  أعاله هي عدم أخذ تبعات التدخل ومرتافقاته بعني االعتبار الصورة املتفائلةاملشكلة الثانية يف 

.  اك مّنة من اخلارج وتالعب يف مستقبل سوريةال يكون هن ،احلراك الداخلي أن ينجز بنفسه ويقلل الدور اخلارجي

ومنذ أول دعوة للتدخل إىل اآلن، أجنزت الثورة إجنازات مهمة تتمثل يف شبه خروج بعض املناطق من القبضة املباشرة 

سالت من أجله  -كأي إجناز–، مع الوعي الكامل بأن هذا اإلجناز مناطق كانت هامدةللنظام، وتطور احلراك يف 

  . ضت أرواحدماء وفا

  

غري إنه يف حالة .  صغرية لصنم يتهاوى دفعةدور املساعدة اخلارجية يف أحسن سيناريو دور جزئي يتصوره الناس 

  بيده بعددٍ بعدها وألمسك  ،للخارج دور أكرب من دفعة أخرية يكونوسط أو أقرب إىل السيء من السيناريوهات، 

وإذ ال يشك أحد يف أّن التدخل العسكري لو حصل لن .  ال ترجوه الثورة وال ضحَّت من أجله كبري من اخليوط

وال نقصد التبعات من وجه الضحايا والدمار   .، فحرّي أن جيري التفكري يف بعض تبعات هذا)لوجه اهللا(يكون 

    .إليه واالقتتال فحسب، وإمنا متكني فرق انتهازية ومكّونات ال حتّقق ما طمحت الثورة
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وليس .  املشكلة الثالثة والكربى يف خيال التدخل العسكري اخلارجي أن صاحب األمر ال يبدو أبداً مستعداً للقيام به

.  *ل وشيك، بل املؤشرات تومئ إىل نفيه، وهذا ما تؤكد عليه صفوة احملللني للشأن السوريهناك أي إشارة بأن التدخّ 

األزمة االقتصادية اخلانقة اليت متر فيها أروبة والواليات : تفوت ناظرال ميكن أن إّن العوامل اليت حتجز عن التدخل 

مل ميّر عليه  املتحدة األمريكية، وقرب موعد االنتخابات األمريكية والفرنسية، واالنسحاب من العراق بعجز ظاهر

لبعض  وال ينفع هنا إساءة فهم العبارات العامة  .ضئيالً  عسكريال كّل ذلك جيعل احتمال التدخل... طويالً 

فهذا صحيح من باب ، الواليات املتحدة األمريكية قادرة عليهفالتدخل باملنطقة اليت تؤكد أنه إذا لزم األمر  املسؤولني

نطقة الشرق مبيسمى  ماالساخنة منها و  للتدخل يف كل بقاع األرض، وخاصةجاهزة  اً عند هذه القوة العاملية خطط أنّ 

ال من باب نية الفعل والعزم عليه، فبعد  ولكن هذا من باب اإلعداد والتخطيط واالحرتاز من املفاجأة.  األوسط

  .  اهلجوم الياباين على مرفأ بريل أخذت الواليات املتحدة على نفسها عهداً أن ال تباَغت

  

النظام من  درجة قلقيصعب اجلزم بو .  خيارًا مفتوحًا خييف النظامه ؤ إبقا وأعسكري التدخل يقال إّن قبول فكرة الو 

يركن إىل تطمينات االسرتاتيجيني  لب أن النظاماألغ من هذا االحتمال، إال أنّ  ارتعاد رموزهاملنطقي  ذلك، فربغم أنّ 

  .وشيك الذين يؤكدون أنه لن يكون هناك تدخل والروس اإليرانيني

  

األرجح أن هذا لن و .  كلفة التدخل العسكري من خالل نوع السالح الذي اقتناه  حاول النظام السوري أن يرفع

ل أمام أي تدخّ  فلن تصمد طويًال القوات السورية حتت إمرة النظام ،ينفعه كثريًا فيما إذا صار هناك تدخل فعلي

ا األهم من ذلك هو الفارق التقين الشاسع فحسب، وإمن بسبب وليس هذا.  املتفّوقةمدعوم بالقدرات العسكرية 

وليس عند النظام حيلة لإلرباك إال دّس  ؛السورية وللغياب الواسع للعقيدة القتاليةالعجز اإلداري للقيادة العسكرية 

وذلك ألنه إذا جرى التدخل العسكري .  إيران كلفة التدخل هوحقيقة  إن الذي رفع .  القوات يف األماكن السكانية

بشكل (هينة القوات السورية، الستغلت إيران هذا الوضع ومّكنت من توجيه ضربات مُ بقوة بسيطة تناسب ضعف 

                                                             
*
 شيو شت ةناخ يف يدنع فنصيُ  -لقنلا حص نإ– يف غضون أسابيع بأن الناتو سوف يتدخل مسؤول الـ سي آي إي السابق روبرت بري نع لقنُ  ام  

  .مهفلا
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حيسب  أن تدخلهذا بدوره ُجيرب أي و .  ناتو والواليات املتحدة األمريكيةاللكربياء ) ائهاعن طريق حلفغري مباشر و 

اإليراين، ولو كانت إيران غري راغبة  فقط ليتّم درء احتمال االستغالل ،حشداً كبرياً مكلفاً  مسبقاً  حيشدهذا احلساب و 

  .يف مواجهة مفتوحة

  

على دعم سورية  لروسيا حسابات اسرتاتيجية جتعلها تصرّ .  موقف روسيا من شأنه أن يرفع الثمن السياسي للتدخل

الدب الروسي دومًا يتطلع إىل غمس أرجله يف مياه دافئة، عرب  يقال إنّ وكان .  تفوق بكثري مصاحلها االقتصادية

.  البحر األبيض املتوسط باجتاهواليوم ميكن أن يقال ذلك عرب إيران والعراق وسورية .  أفغانستان باجتاه احمليط اهلندي

تسوية شاملة مع  يف  موقفهاميكن أن تغّري   يف األمور االسرتاتيجية، وروسياوالدول الناضجة تداهن يف املصاحل ال

االستناد عوضاً عن ذلك و  ،ل جتاوز جملس األمنرمبا تفضّ ل إذا أرادت القوى الغربية التدخل وجتاه هذا.  القوى الغربية

  .للتدخل إىل بنود أخرى من القانون الدويل وإىل ترتيبات سياسية أخرى، وكل ذلك يرفع الكلفة السياسية

  

ة للشعب ر الثورة أن تعتمد على نفسها وتزيد من استثمار االمكانات الذاتيّ قد أنَّ ما سبق يقتضي االستنتاج ب

  ...العسف والتخريب واإلجرامالصرب على السوري، برغم أن ذلك يعين استمرار اآلالم والتضحيات و 

  

جزء من فسورية ككيان اجتماعي هي .  يف مستهّل هذه الفقرة من التدويل عتماد على النفس ال ينايف ما ذُكرواال

.  البشر، وككيان اقتصادي جزء من تبادالت عوملية، وككيان سياسي جزء من ا�تمع الدويل وعضو يف األمم املتحدة

وإمنا مطالب إنسانية يف  ،نرجسية خصوصية نفعية مطالب الشعب السوري ليست مطالب واألهم من ذلك كله أنّ 

من ناحية موقعها اجلغرايف من إسرائيل، الذي ازداد إشكالية  أصًال، سواءوالوضع السوري هو مدوَّل   .غاية الوضوح

بعد الثورة املصرية، أو من ناحية حتالفها االسرتاتيجي مع إيران، أو من الناحية الرتكية ووضع الكرد، أو من ناحية 

إىل درجة كبرية، واحلّل  اً مشتبكة دوليًا وإقليميصعوبة احلالة السورية أ�ا .  الدول العربية األخرى احملاذية أو ا�اورة

كيف تدير   يتّم هذا؛ هو كيف املعضل لكن السؤال . ليس له خيار إال وأن يتعامل مع عناصر التدويل هذه

  .  حيقق أكرب قدر من أهداف الثورة بأقل مثن ممكن على حنوفها لصاحلك الوطين الفاعليات الدولية وتوظّ 
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  ؟كمون ثوري یتعاظم

.  توبة اسرتاتيجية أدركتها فطرة الثورة امل يف روحهحت، )إن تنصروا اهللا ينصركم(املاضية جبمعة يبدو أن تسمية اجلمعة 

من أسباب تأخر احلراك يف  أشار البعض إىل أنّ مبكراً و .  ورمبا أدرك احلراك الثوري أن األمل باخلارج ُخيمد عزم الداخل

  .ى أزيز الدبابات الرتكيةحلب هو خيال الكثريين من أهلها أ�م سوف يصحون يوماً عل

   

عوامل سامهت يف طبيعة   ربعةمها من أهم الكمون املتبقي، من املناسب اإلشارة السريعة أل دمشق وحلب وحيث أنّ 

 السياسية ألمهيةبسبب ا فيهما كثافة القوى القمعية تركيزأوًال، .  )مع إدراك الفوارق بني احلالتني( كل حترك منهما

الرتكيبة ثانياً، من ناحية .  ، ولثقلهما االقتصادي أيضاً وحلب وللحجم السكاين لدمشق عاصمة،لل البالغةوالرمزية 

، والني لهمن امل وأ النظام من جزء ممن هم دمشق يف يعيشون الذينغري الدمشقيني  كثرةال ميكننا أن ننسى  ، السكانية

 العدد األكرب فإنّ  على أطراف املدينة، خاصة أحياءاألقل دخًال منهم يعيش يف  وبرغم أنّ  ؛مبا يف ذلك علويون كثر

، وكل ذلك خيفض إمكانية التحرك اجلماعي على يف شىت أحياء املدينة عيش بشكل متداخل مع غريهمي من املوالني

 أهلها من كانواأ سواء ،املدينتني اتنييف ه للمنتفعني أكرب كثافةهناك  مقارنة بغريمها من املدن، ثالثاً، .  حنو ضخم

فكري مقاوم، سواء أكان /من عندهم رصيد نفسي وكذا؛ واملتضررون عادة أسرع استجابة، ن سواهممأم األصليني 

األحياء والضعف النسيب  يف التجانس رابعاً، من العوامل الفاعلة يف املدن الكربى قلة.  هذا الرصيد دينياً أو غري ذلك 

دمشق كان  ولذا ال يستغرب أن احلراك يف . التوجس شعور من يُعلي، مما باحمليط الثقة مستوى للتناصر واخنفاض

استطاع  خاصة حالة حلب يف ونشأت.  حمفِّز شعيب ديين توافراألحياء املتجانسة سكانياً، وال سيما عند  أقوى يف

    .فيها النظام جتنيد عمالء داخليني بكثافة، وضبط هذه القوى شبه املدنية أقوى من أي ضبط رمسي

  

واجلهد البشري ال ينفق عزيزه على تغيري العوامل اهليكلية   .ال ميكن تغيريها هيكليةبعض هذه العوامل املذكورة عوامل 

 ه ملا كانأي أن.  حوهلا وتابع مسريته املاء استداروعقبات، صخور  املاء الثابتة، وإمنا يلتف حوهلا، كما لو واجهت

.  التجمع يف الساحات الكربى عجز عنمسارات أخرى بعدما إىل ه زخم احلراك توجّ تغيري التوزع السكاين غري ممكن، 

قمعها  تأجيل ميكن صغرية مدينة تفّلتت إذا بينما بعد، فيما ميكن ضبطهامدينة كبرية ال  تويدرك النظام أنَّ تفلّ 

املفاجئ لقوى املعارضة إىل  ومعروف يف تكتيكات التحريك أن األمر احلاسم هو الوصول السريع و .  واالنتقام منها
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الكتلة املعارضة  تها، وال ينفع بعدها استدعاء مزيد من القوى األمنية ألنّ هكتلة حرجة تعجز قوى األمن عن مواج

  .  تكرب مبتوالية هندسية أسرع من االستنفار القمعي أو تفوق قدراته

   

العمالء الداخليني جنحت فمثًال، جتاه .  أما العوامل غري اهليكلية، فاحلراك سعى للتعامل معها بطريقة أو أخرى

ته هالعاصمة يصعب مواج القمعي يف مواجهة الرتكيز.  بالضغط عليهم وحتجيم دورهم ، وكذا أجزاء من الريفمحص

ميكن رفع كلفة الضبط  بشكل عام،و  . رأة بالغةجبذلك يصّر على  الثورة وإن كان بعض شباب، مباشرةمواجهة 

واحلراك الداخلي حيسب هذه .  مفتوحة إىل مواجهة ذلك دون أن يصلقوى القمع الراجلة بالتناوش املستمر مع 

ل مركبا�م صورهم أو تعطّ تفضح ب يف بعض األذى للشبيحة أو السلبية اليت تتسبّ  الالعنفية املعادلة بدقة، فاملقاومة

واإلبداعات .  ستنزف قوى األمنتأن  أيضاً  ميكنو  ترفع كلفة القمع بشكل حادّ  مثل هذه الوسائل... رمهم النومأو حت

، ولكنها ذات فعالية وتنهك املناطق امللتهبةاليت قامت �ا فرق يف دمشق رمبا تبدو فاترة جدًا مقارنة مبا جيري يف 

  . التحديات رهف، فيحتاج استنفار قواه ألرمزية حبتة حمل أعمالالشرعية النظام ال تسمح له حىت بت ، إذ أنّ األمن

  

املدن الكربى  يف اليت متارسه قوات النظام فالضغط العايل املستمر.  حمدودية فاعلية القمع العايل إىليلزم التنبيه هنا 

باإلضافة ف . هعلى هذه الفجوات اليت مّهدت إىل التهاب وريف دمشق مثالٌ .  متقطعة يف أطرافها ثغرات أمنيةأوجد 

، االنشغال األويل عن وباإلضافة إىل عوامل أخرى جرت اإلشارة إليها ،إىل أّن األرياف أكثر تضررًا من النظام

الذي مع والق.  تماسكة وأوصلها إىل نقطة متقدمة نسبياً البلدات احمليطة باملدن قدح حراكًا قويًا يف هذه البلدات امل

وخضعت أكثر مدن سورية هلذه .  إال التهابًا وتصميماً  هاوالعجز عن امتصاص الغضب ما زاد يها فيما بعدط علسلِّ 

والتهاب الوضع يف .  �ا ةاحمليط بلداتالأو تناوب بني املدينة و  املقاومة الديناميكية، حيث كان هناك تبادل يف أدوار

إن   .ضة ألن ينتشر احلريق إىل أطرافها يف أي حلظةومهية معرّ  املدينة جزيرة هدوءٍ األحزمة الريفية حول املدن جيعل من 

اليت ال تكاد تطاق، يدفع املناطق إىل مزيد من  احلياتية ايل وصعوبتهعاستمرار هذا الوضع، برغم مثنه اإلنساين ال

  . وسنعود إىل هذه النقطة يف �اية التقرير.  االبتعاد عن دائرة سيطرة احلكم
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  الدفاع العسكري المسلح

غالب عناصر اجليش هم من أبناء هذا الوطن الذين التظوا بنار النظام، وليست ظاهرة االنشقاق بغريبة، وإن كانت 

جليش السوري احلّر على األطراف الشمالية افصائل ل وهكذا كان أول تشّكل.  حتمل خماطر هائلة ملن حياول القيام �ا

دور  أصبح صعوبات بالغة،جتاوز بعد و .  حلدود الدوليةًا من ابييزة جغرافية وقر يتمتع مب الذي ويف منطقة جبل الزاوية

ن احلراك القيام بأشكاٍل من ميكِّ ومناطق أخرى، يقوم مقام احلارس الذي  محصفصائل اجليش السوري احلر حيوياً يف 

  .  أصعب بكثريرى يف املناطق األخحتّرك فصائل اجليش السوري احلّر   .العصيان املدين

  

  :شروط أربعةعند توافر باخلصوص يكون فاعًال  ميكن أن النشاط القوي للجيش السوري احلرّ 

وذلك ألن العاصمة سوف تبقى آخر معاقل احلكم وأشد ما يدافع .  املدينة بعيدة عن املركز دمشقحني تكون  ،ً أوال

.  حتدٍّ قريب من مرتعه أي ومستعد ألن يبذل كل جهده لسحقعنه، وال ميكن أن يفرغها من القوات املوالية جداً، 

للمقاومة الدفاعية املسلحة، كما هو احلال يف مناطق الزبداين  ولكن برغم ذلك، توافر عوامل أخرى قد تسمح لدورٍ 

    .مناطق جبلية وبينها وبني لبنان مسارات مفتوحة منذ زمن بعيد لكو�ا قرب دمشق ومضايا

عن اإلحاطة �ا،  املقاومة وذلك ألن املدينة الكبرية تُعجز.  دينة وسطًا يف حجمها يعزز فرص الدفاعثانياً، كون امل

ومثال ذلك الرسنت، الذي انتقلت بعدها املقاومة املسلحة .  واملدينة الصغرية يسهل حشد أعداد كبرية لسحق حركتها

  .  زويد بأساسيات احلياةيساهم يف التوعمراين وخدمايت  سكاين هلا عمق إىل مدينة أكرب

 ستحدثيُ غلق واحد أُ  إذاتفتح خطوط إمداد مستمرة ومتعددة، حبيث  خيّوهلا أنقرب املدينة من احلدود الدولية : ثالثاً 

دير الزور مؤهلة للعب هذا الدور، وإن كانت .  ومناطق إدلب ومحص مثال على ذلك، وكذا درعا إىل حدِّ ما.  آخر

  . مرتامية األطراف هلا ةاحلدود الدولية املتامخ

سرّية القنوات الشعبية  املقاوم رابعاً، عدم وجود تداخل سكاين بني املوالني للنظام والثائرين ضّده، وإال لفقد التجّمع

  .اليت تسانده

  

وأسباب ذلك واضحة .  لجيش السوري احلّر متصور من زاوية اسرتتيجية دفاعية حبتةل حمتملٍ  كل الذي ذكر عن دور

احلّر  ، وألنه إذا هاجم اجليشُ ألن القوة اليت حيتاجها املدافع املرابط على ثغر أقل بكثري من املهاجم: جها اثنانيتوّ 
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 ادرجة والئه قوات اجليش حتت إمرة النظام فإن تلك القوات سوف ترّد على النار بالنار غريزيًا بغض النظر عن

لسوري احلّر صعبة جداً، وهو جسم افرتاضي حلدٍّ كبري ينتظر ف اجليش او ح هذا عند تذكر أّن ظر ويرتجّ   .للنظام

عمليات    .ليس هناك إمكان كبري للتنسيق مع القيادة أو مع الفصائل األخرىكما أنه   ،يكامل تكوينهل املواتية الفرص

كرٍّ وفرٍّ تضرب مواقع حساسة للنظام هلا أثر كبري على زعزعة ثقة النظام بنفسه، وتستقطب التأييد واإلمداد من 

  .شامل واسع مبغامرة تدمريٍ  للقيامكن أن تدعو النظام ميولكنها أيضاً ، الشعب الثائر

  

  السیاسيتعمیق اإلنجاز 

وبسبب أّن البنية الستالينية للنظام .  جم الكفاح امليداين إىل إجناز سياسيال بّد ألي ثورة شعبية من طليعة سياسية ترت 

السوري منذ أّسسه حزب البعث ومرورًا بالطفرة التطورية اليت جعلته عائليًا وحماطًا ببطانة لصوِص النيوليربالية 

طن جرى استيعابه االقتصادية، استحال وجود مكّون سياسي مكتمل داخل الوطن، وما كان منه من داخل الو 

واحلقيقة أن تقسيم .  املعارضة يف اخلارج ومسؤوليتها األخالقية عن خدمة الثورةدور وهنا برز .  بشكل أو آخر

السياسية الفكرية للداخل  التشكيلةف.  ال يعكس إال القدرة على التحّركليس مفيدًا و املعارضة إىل داخل وخارج 

  .املشرتكني يف املعارضة يف اخلارج هم طريدوا النظام، ومعظم أو متطابقةمتشا�ة واخلارج 

  

إىل رؤية خمتلفة لألولويات،  كل فريقتدعو  التشابه يف مسات املعارضة يف الداخل واخلارج يقابله حتديات خمتلفة  غري أنّ 

بينما تتصدر  ،املدىوميكننا أن نؤكد أن الداخل تتصدر اهتمامته األولويات قريبة   .بل ولطبيعة العملية السياسية ذا�ا

 تياجاتحا ، وكأن األول يدرك أن ليس عنده فسحة عملية للتعامل معاهتمامات اخلارج األولويات متوسطة املدى

وهذا بدوره وّلد .  والثاين يدرك أن ليس عنده قدرة عملية كبرية على التعامل مع االحتياجات اآلنية املتوسط املدى

يف العالقة بني احلراك الثوري الداخلي وبني احلراك اخلارجي املنظم بعد أن تعّلق األمل به تعلقاً كبرياً عكسه  شعور فتورٍ 

وبدل أن ترتّتب العالقة على   .، وهو ا�لس الذي حيوي فعًال على عناصر متثل الداخل)ا�لس الوطين ميثلين(شعار 

  .حلَّ حمّله التالومحنو توزيع يف األدوار حبسب املوقع والقدرات، 
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على فتور العالقة بني اجلسم احلركي يف الداخل واجلسم السياسي يف  فيها داللة واضحة شعارات الفرتة األخرية

 طرد السفراء، ،منطقة عازلة ،حظر جوي: مبثابة إعالن عن موقف سياسي للداخل هذه الشعارات أضحت.  اخلارج

 أنّ ) أو كان يعترب(تشري إىل أن احلراك الداخلي يعترب  تعاطي هذه الشعاراتوطريقة   .تدويل القضية جتميد العضوية،

وال   ).ةتركي(أو نصرة األخ املظلوم ) القوى الغربية(لقوى الدولية يأيت من باب الدفاع عن حقوق اإلنسان اسلوك 

فعل  رسالة طمأنة أنه إذا أردمت إال كليس هلا أثر على الفعل الدويل  زاج الشعيباملتعكس  اليت هذه الشعاراتخيفى أّن 

  .  فال مانع بل نرحبكذا 

  

وتتكلم بالنيابة  فتأخذ دوره، لمجلس الوطينل كاملٍ   تسليمٍ عدم رسالة  هي نها هذه الشعاراتالرسالة الثانية اليت تتضمّ 

غري إنه من املفروض أن يضطلع ا�لس الوطين بوظائف العمل السياسي، بالتنسيق والتشاور مع احلراك  . عن نفسها

للقضية  وجوهٍ  إبرازو باإلضافة إىل الدور الديبلوماسي فواألدوار املنوطة با�لس الوطين أدوار بالغة األمهية، .  الداخلي

ها على حماورة الدول وحثّ  ، وباإلضافة إىلمتفّهم عاملياً  للثورة طابٍ تطوير خ، وباإلضافة إىل معروفة دولياً  السورية تصبح

ر و د :ثالثة أبعاد رسم خطة اسرتاتيجية شاملة حتوي على ن الثورة، املفرتض أن تشمل أدوار ا�لستقريب مواقفها م

  .منفىحكومة أو  انتقايلالسري حنو جملس تطوير العملية السياسية كو ، دور اجليش السوري احلرّ و املقاومة املدنية، 

ما قبل زوال النظام، املطلوب أن تعمل على بلورة رؤيتها وخططها للمرحلة  مرحلة وباإلضافة إىل رسم اسرتاتيجية

  .هذه مهمات هائلة بالغة التعقيد وحتتاج إىل طواقم وإمكانات الئقة  .االنتقالية ملا بعد زوال النظام

  

من  ،متنافرة من خلفيات فكريةقعد فيه على طاولة احلوار فرقاء  ،إجنازًا حبّد ذاته يعدّ  وإذا كان تشكيل ا�لس الوطين

 ، وباإلضافة إىل أنّ باإلضافة إىل أبعاد أخرى يف تكوينه كالبعد الكردي أو اآلشوري ،قومي وليربايل ويساري وإسالمي

اجتماع إنَّ .  واملباشرة بتنفيذها ة عمل؛ فإن املطلوب هو االتفاق على أجندهناك تنوع وتقاطع داخل كل جمموعة

واتفاقهم  -ال خيلو من خالف حول أمور مفصلية أحياناً  كان  وإن–يف جو أخوي أو غري عدائي  الفرقاء هؤالء

غري إنه لكي ال يتبخر هذا األمل ال بّد للمجلس ، حفز أمل السوريني الواضح على طبيعة مستقبل الدولة السورية

اليت تسّهل العمل بظروف ا�لس ليست  املدافعون عن ا�لس الوطين يذكِّرون الناس بإنّ .  إجنازاتهالوطين من تكثيف 

فإذا وضعنا هذا الواقع املتواضع   .قون يف بالد عدةفاملتفّرغون من أعضائه قالئل، وميزانيته ضئيلة، وأفراده متفرّ : املنتج
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اخلي، فهمنا خيبات األمل القوية اليت تزلزل األرض حتت ا�لس إلمكانيات ا�لس الوطين مقابل توقعات احلراك الد

  .لثورةقوة االوطين وتُنقص من احملصلة النهائية ل

  

األول هو أّن جسم الثورة يرى أّن كثريًا ممن اعتلى .  مصدر التوتر بني احلراك الداخلي ا�لس الوطين يكمن يف أمرين

وطين ليس جملس متثيل وإن كان فيه متثيل للفرقاء، ا�لس ال لكنّ و .  الداخليصهوة ا�لس الوطين ال ميثل حقاً احلراك 

سياسيًا بغض النظر عن متثيله، فالشبكة اجلاهزة أو شبه  ل الساحة السياسية أنه يعتلي منصتها املتحّركوطبيعة تشكّ 

اسية بطيئة بطبيعتها، وهي أقل الثاين هو أن العملية السي.  اجلاهزة هي اليت حتتل مساحة أكرب يف الفضاء السياسي

  .اترّتب عنه الذيإىل شيء من املداهنة تراه مقبوًال مقارنة مع الكسب  ّر أحياناً طحّدية من العمل الثوري، وتض

  

وزوبعة حماولة االتفاق مع هيئة التنسيق كشفت إشكالية اختاذ القرار ضمن ا�لس الوطين وإشكالية التؤدة السياسية يف 

يرى أّن هيئة التنسيق ال متثل  املوقف الذي :موقفني كون اجتهادًا بنيتوفكرة االتفاق ال تعدو أن .  احلراك الثوري

التظّلل مبظلة  يرى أنّ واملوقف الذي ، يها االتفاق شرعية ال تستحقهاأحدًا يف احلراك وهي جزء من النظام ويعط

من  مرتّددة لشرائح استمالة فيها طمأنه ألطراف دولية حتتاج الثورُة دعمها وفيها - مهما كانت خرقاء–اجلامعة العربية 

 ا صراحة، وحماولة االتفاقهذا أمر اجتهادي، وا�لس الوطين ليس صديقاً هليئة التنسيق بل يعاديه.  الشعب السوري

وطبعاً، املعّول يف االتفاقات هو شروطها .  كانت مناورة سياسية اختلفت فيها اآلراء داخل ا�لس  - وليس الوفاق–

وبالنسبة ملن هم مقتنعون أنّه ليس يف األفق تدخل   .أيضاً  األعداء ال مع من جتري، فاالتفاقات واردة بني املتخالفني

مل وعلى كل حال، .  يني، ال يرون يف جتريب املعرب العريب تعريضًا للثائرين ملزيد من أخطار القمعأجنيب حيمي املدن

، قاطعًا وهّدد بسحب ثقته من ا�لس الوطين صيغة االتفاق رفضاً يكن رّد فعل شارع الثورة مفاجئاً، إذ رفض 

  .وشّكلت هذه اهلزة فرصة للمجلس الوطين ملأسسة أسلوب إدارته

  

الذي يقوم  ،إىل نقطة أصبح فيها احلراك الداخلي الوضع السياسي وصلواملراقب اخلارجي ال يفوته أن يالحظ أنه 

، ولو أتْت من لرؤية بعيدة ضائق الصدر بأي مناقشةو ال يهّمه إال هّم الساعة  ،بالتضحيات والذي عليه التعويل

رم نفسه حي يكاد هو صاحب املرجعية، فإنه الشارع امللتهب على مستوى احلراك الداخلي وبسبب أنّ   . الداخلية ريادته
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أشباه تشويُش  يزيد يف تعكري الفهم وبالطبع، . ، سواء أكانوا يف الداخل أم اخلارجمن خربة الناظرين من خارج املعمعة

اجلميع ويّدعون أو األفراد املستقلني الذين يستعلون على  هيئة التنسيق الوطين من طرف ومزايدا�م، سواء املعارضة

وحتول دون إمكان  وتزاود يف الشعارات ختلط األوراق وتربك الفهم فهذه القوى.  ويطعنون باجلميع وطنيةً  طهوريةً 

  .النظرالتدبّر وتقليب أوجه 

  

وإذا كان الشارع الثوري بدأ يدرك بطأ العمل السياسي وأدرك حمدودية إمكانات ا�لس الوطين، فإن على ا�لس 

كثرة العدد يف ا�لس الوطين .  تجعله أكثر رشاقة وأكثر مقدرة على الفعللالوطين أن حيسم أموراً يف تنظيمه الداخلي 

يف مؤمتر  لتولقد تشكّ  . قعدة من الناحية اإلداريةلتمثيل، لكنها مُ مهمة من ناحية مشوهلا لألطياف وحتقيق نوع من ا

، وهي املفرقة يف بالد شىت حركتها تنسيق، غري أنه كيف ميكن الكبري مكاتب وجلان داخل هذا اجلسم تونس األخري

برغم أنَّ هناك ومن هذه املكاتب ما هو خمتصٌّ باإلغاثة،   ؟وكيف ميكن تأكيد تناغمها مع املسرية العامة للمجلس

ب �ا الداخل ومما تشري إىل حكمة عدم اضطالع ا�لس الوطين �ذه املهمة، وإن كانت مما يطالِ  عديدةأسباب 

اجلسم ت اهليئة العامة للمجلس، وهي وعلى كل حال، إذا اقتنع.  افيه هلعدم انغماس املنتقدون ا�لسَ  عليه يعيب

.  ف من العطالة اإلدارية للمجلس، فهذا خيفّ النصيحةباإلضافة إىل تقدمي  هو خدمايت األساسي ادروه بأن، الكبري

أما املكتب التنفيذي للمجلس، وهو املؤلف من سبعة أعضاء، فهو نشيط جداً، غري إنه يفتقر إىل تواصل أكرب مع 

ارات ينتج عنه ، وخصوصًا األمانة العامة، وهذا ضروري لكي ال يكون هناك انفراد يف اختاذ القر مكونات ا�لس

مع  :مزدوج حتتاج إىل مزيد من التفعيل، وألن تكون على تواصل كثيف) عضو ٢٩(األمانة العامة .  اضطراب واستياء

؛ ومع اهليئة العامة املكتب التنفيذي على حنو يناسب السرعة يف اختاذ القرار اليت حتتاجها طبيعة مهام هذا املكتب

  .سقة داخلياً على مستوى الرؤية والربامج معاً للمسامهة يف بلورة وجهة سياسية مت

  

إنَّ توجه اآلمال احملبطة للداخل صوب اجليش السوري احلّر ينبغي أن ال تكون على حساب تنمية اهليكل السياسي 

وفيه شفافية ويتحرك يتبىن الرؤية العامة للثورة  وبدون جسم سياسي ممأسس.  للثورة، فهو بُعد مطلوب ال غىن عنه

  .حنو مهين، تزداد صعوبة الدعم اخلارجي وتنفسح فرص أكرب لالنتهازيني املنفردينعلى 

  



 قراءة يف احلال الثوري واس�رشافه املس�تق�ل

 
 

12 
 

  تشّكل سیناریو جدید

ففشل القمع والتنكيل واضح  .  يف ظّل التطورات األخرية ميكن القول إّن مسار الثورة وصل مشارف مرحلة جديدة

رّد فعل النظام، من اليوم األول .  والقبول كل الوضوح، وما ميكن أن يسببه هو العّض على اجلراح ال االستسالم

.  وأمعن غّيهيف  النظام وطريقة تعامله مع درعا، قطع وشائجه مع استنادات مهمة وكبرية يف ا�تمع السوري، وتابع

قمع عمادها األتاوات، فّرط النظام بقدرته على وبازدياد اعتماد النظام على خماوف الطائفة العلوية وانتهاجه سياسة 

.  تصرفات النظام اليت اختارها لنفسه حتّوله باستمرار إىل نظام عصابة.  العمل املضبوط من خالل مؤسسات الدولة

للنظام  كان النظام يشبه مافيا تتحرك من خالل مؤسسات الدولة، واآلن يتحول إىل مافيا حمضة، وهذا مصدر ضعفٍ 

  .  باجتاه مزيٍد من تفّلت إمكانية ضبطه حلركة مؤسسات الدولة يقود

  

الرئات املتوافرة .  الضغوط االقتصادية ختنق النظام، وإذا حتاشى آثارها يف الفرتة األوىل فلن يستطيع االستمرار �ذا

ح عدم إمكان يرجّ دمه إيران الدعم املايل الذي تق غري إنّ .  تسعفه من االختناق الكامل ،للنظام، لبنان والعراق وإيران

وكّل هذا قّد هزة ثقة املصاحل املالية الكبرية .  ، وال سيما أّن ضغوطًا اقتصادية توجه حنو إيراناستمراره بكميات كبرية

، يف غضون ستة أشهر نقطة اال�يارإىل  ويصل وهذا الوضع مرّشح ألن يتفاقم  .اليت تصطّف مع النظاماملرتّددة أو 

طبعاً، الشعب الفقري يعاين من هذ االختناق االقتصادي  . لضغط واستمرت احملاصرة اخلارجية أو ازداتإذا استمر ا

  .وكان أول من شعر به، ولوال املساعدات املالية لكان الوضع أكثر مأساوية

  

ولتقدير حجم .  الفت للنظر وميكن أن تكون له نتائج حامسة عجز النظام عن التحكم الكامل مبناطق سورية تطورٌ 

ومبراقبة الفيديوهات املصورة، ميكن تقسيم احلركة .  ٦/١/٢٠١٢هذه املناطق، اعتمدنا مظاهرات اجلمعة املاضية يف 

 إىل تلك اليت على شكل مظاهرة يف الشوارع أو قرب املساجد وتلك اليت على شكل احتفالية ثورية تصدح فيها

 الزور ودير ومحاة ودرعا وبناء على هذا املؤشر، نستطيع القول إن حمافظات محص وإدلب.  احلماسيةهاجيز األ

على حافة اخلروج من القبضة اليت  احلزمة الثانية من احملافظات هي.  هي خارج القبضة املباشرة للنظام واحلسكة

.  دمشق والسويداء والقنيطرة ريف حمافظاتتشمل و  ،اً ضعيف كان دوماً   اإلمساك اإلداري للنظام فيهاأو أن  املتحكمة

ومن ناحية التعداد السكاين هلذه احملافظات، .  بقيت احلزمة الثالثة اليت تشمل طرطوس والرقة والالذقية وحلب ودمشق
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وهذا وضع ال حيسد عليه   .باملئة ٤٧باملئة والثالثة  ١٣باملئة من سكان سورية، والثانية  ٤٠تبلغ احلزمة األوىل حوايل 

النظام  وننبه هنا أّن القول بالتفّلت ال يعين أنّ .  النظام أي نظام، وهو وضع قلق مؤهل ملزيد من االنسالل عن حتّكم

ستطيع السيطرة اخلامدة ما دام يتحاشى التدمري هذه املناطق، وإمنا أنه ال يتنتقم من غري قادر على بعث قوات 

 . لالكامل الواسع والشام

  

يف بعض املناطق، ولكن ما زال فيه فسحة يف مناطق  منتهاهاقرتب من احلراك الداخلي على النحو السلمي البحت 

وإذا .  ميكن أن تلعب مفتاحاً يف التغيريو  ما زالت مرّشحة لتحّرك مفاجئ حلبو .  أخرى مبا يف ذلك دمشق وحلب

  .  خروج أكرب للمناطق من سيطرته من القوة حنوها، فسيساعد ذلك على حاول النظام توجيه مزيد

  

كامل   سقوطٌ  أوًال السقوط الكامل للشرعية، وهو.  ص اآلن وضع النظام يف سورية من خالل مرتكزات مخسةلنلخّ 

الديبلوماسي العاملي ثانياً، األساس .  ة سياسيةأحقيّ  ، وليس بناء على قاعدةِ لق به عصبيًة أو مصلحةً ألن املواالة تتع

ثالثاً، اختناق اقتصادي يسحب من النظام .  تآكل إىل حدٍّ كبري وهو يف ازدياد وال سيما بعد ازدراء اجلامعة العربية

خامساً، خروج .  ابعاً، اخنفاض قدرة النظام على اإلمساك مبؤسسات الدولةر .  قدرة الفعل ويُزهد به أصحاب املصاحل

  .كبرية من الشعب من القبضة املباشرة للنظام، برغم استمرار قدرته على القمع الفظيعمساحات واسعة وقطاعات  

  

  .هناك قناعة كاملة بإن املسلك السلمي غري كافٍ .  فما هي قناعات الثورة اليت تواجه هذا النظام وتسعى إلسقاطه

كبرية   أمل  مهناك اليو و .  قناعة عامةالسالح انقدحت بعد جرائم النظام يف رمضان املاضي، وهي اآلن بقوة القناعة 

    .املدنينيعن  ونيدافع ومبعونة مسلحني منشقجيش بأن يأيت اإلنقاذ من 

  

بال ضبط وبال قيادة وبال تدريب متقن، جيّر تلقائياً إىل انفالت أمين وضرٍب لألهداف  للمدنيني ولكن التسليح العام

ويف هذا املناخ، ميكن أن .  واقتتاٍل بني جمموعات مسلحة، سواء أكانت على طول اخلط الطائفي أو على غريه الرخوة

احلال ينزوي  هويف هذ.  غري صاحل الثورة، توجه األحداث إىل ما هو يف تظهر فئات مسلحة ال يُعرف من وراءها

 ه بعد تسليح املدنينييُقنع نفسه بأنّ  البعض األمر أّن واملقلق يف.  معظم الشعب إىل بيوته جتنبًا للمصائر املتقّلبة
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سابه احتمال خسارة مجيع األطراف؛ كما ال يضع يف حسابه يف ح هي اليت تغلب، وال يضع )يعين السنة( األكثرية

وهناك   .املستوى املطلوب هلذا التسليح، والدربة الالزمة، وتأمني اإلمداد اليت تتحّكم به عادة أطراف خارجية مشبوهة

مشكلة خاصة يف فكرة األكثرية، فال يصح االستناد إىل النسب العامة للسكان، فالنسب متفاوتة حبسب املدينة 

  .والغلبة هذه ميكن تصّورها يف بلدات فيها جتانس سكاين، ولكنها غري متصورة يف املدن الكربى والوسطى.  والبلدة

أي أنه بسبب صعوبة التسلح سوف يقتصر .  تكون يف صاحل الثورةح سوف صعوبة التسلّ  أنّ املفاجئة هي  املفارقة

.  على جمموعات صغرية، حمتضنة من قبل الشعب، تقوم مقام املدافع عن التكتالت املدنية اليت تتفلت من قبضة النظام

  .أيضاً غري قادرة على احلسم -مثلها مثل الوسائل الالعنفية–ولكن قوة السالح هذه 

  

يف ظّل نظام استبدادي ليس مرتكزًا على شرعية انتخابية وعلى تقدمي خدمات للشعب، ال نستدرك القول هنا بأنه و 

وسائل املعارضة السلمية، أو  ولكن ال يعين أنّ هذا صحيح .  تسقطه مظاهرات ولو كربت وال يسقطه عصيان مدين

بل إّن هلا أثرًا كبريًا يف سحب البساط من .  هلا أثرليس  ،)الالتعاونالرفض و  تكتيكات(على األصح، ما يسمى بـــ 

والعصيان املدين، ولو على شكل جزئي أو متقطع له .  حتت أرجل احلكم، وإن كانت بذا�ا غري قادرة على احلسم

 أي أنه ال ينبغي التخّلي عن الوسائل غري العنفية �رد أ�ا غري.  أثر بالغ خصوصًا يف مواقع النشاط االقتصادي

كامًال يف   وكما قدمنا، ما زالت هلذه الوسائل فاعلية غري مستثمرة.  ، فهي كحّد أدىن حتول دون الرتاجع والركونحامسة

  .يف حلب ودمشقّفة اخلروج من سيطرة النظام و امناطق على ح

  

ومعلوم أّن اجليش السوري احلّر ما .  اجليش نشقة مناملعناصر ال هو القوى  ميزانالثاين الذي ميكن أن يغّري  صدرامل

، توق لاللتحاق بهت اجليش اليت زان من عناصراخل غري أّن كمونه الكبري يف هو ذاك.  زال افرتاضيًا إىل حدٍّ كبري

ا إذا استمر انزالق املناطق خارج قبضة النظام واعتمادهو .  الثوريشرعية كبرية يف الشارع به من  عيتمتّ  باإلضافة ملا

بأعداد غري قليلة ما دام هناك مأوى هلا يف املدن  النشقاقاجليش سيكون ذلك أكثر إقناعًا لعناصر على نفسها، ف

صغرية   شكل االنشقاق له أثر كبري على سري األمور، فيما إذا كان انشقاقًا فرديًا أو انشقاق جمموعاتٍ .  والبلدات

أما االنشقاق مع اآلليات فهو صعب .  بعد التخلص من املخربين كما حيدث اآلن، أو انشقاقاً أكرب حتت إمرة رتبة

الدعم املدين  تعتمد علىوكون القوى املنشقة .  اآللية عبًأ بدل مزية عندها وتصبح ،جداً إذ سيواجهه الطريان احلريب
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ّكز ا�موعات ، وبسبب اعتياد اجليش على فكرة االنصياع لألوامر، فإن هذا مدعاة أن تر املؤينّ من أجل اإلمداد 

  .  متعّدد األطراف املنشقة على العدو املشرتك من غري أن حتدث فوضى اقتتالٍ 

  

 أهم ارتكازاتوميكننا أن نلفت النظر إىل .  جتنب التقرير ذكر املواقف الرتكية ألن ذلك يستدعي تفصيًال مستقالً 

يدرك أن احلالة القائمة غري رهاناته تتطور ملا ) ٢(يراقب التطورات حثيثاً ويعيد حساب موازناته؛ ) ١: (املوقف الرتكي

عنده حساسية بالغة من االنفالت يف سورية الذي من شأنه أن يهيج القضية الكردية؛ ) ٣(مستقرة وغري مستدامة؛ 

لكن ال حيب أن يكون يف رأس احلربة و ) ٥(للمشاركة العسكرية؛ يدرك تلكؤ القوى الدولية وعدم استعدادها ) ٤(

 مدركاً يف مواجهة مفتوحة مع إيران،  تركية ريد أن تدخليال ) ٦(؛ دويل ال يناسبهإعاقة أي مشروع  قّ حيتفظ لنفسه حب

  .  بآن أن القيام مبا يغضبها ليس عنه حميد

  

احتواء ذاك الذي حياول  من ،قفهااتغيري مو  على تركيةجيرب وف سإن بدء انزالق املناطق السورية من قبضة النظام 

وال ميكن أن يفوتنا أّن تركية .  علناملاألزمة والتعامل معها عن بُعد وبطريقة غري مباشرة إىل التعامل املباشر ولو غري 

عالقة  إىل أّن لرتكيةوالذي يلفت النظر .  حتتضن قيادة اجليش احلّر ولكن ال تلّوح به بل تكاد تغّيبه عن األضواء

بة مع أفراد من ا�لس الوطين، ولكنها أيضاً تنأى بنفسها عنه وال تدعمه ماديًا وال غري ذلك سوى مساحها لعقد طيّ 

لوطين واجليش احلّر قبل تركية متسك بعدة خيوط يف يدها، ومتنع انعقاد الوصلة بني ا�لس ا وكأنّ .  املؤمترات فيها

  . فنضج الظر 

  

أصبح واضحًا أّن القوى اإلقليمية والدولية اليت هّشت يومًا إىل االصطفاف اإلعالمي والسياسي مع الثورة من لقد 

غري إنه إذا .  ، تفّضل اليوم احتواء األزمة واملساومة جتّنباً إلجناز ثوري حاسموتأديبه أجل الضغط على النظام السوري

قدرته على السيطرة على املناطق، ويدفع باجتاه  فقدان بنية النظام ويفتصدّع يف  يساهماستمر الزخم الثوري، فإنه 

وعندئٍذ سوف تضطر الرهانات .  ة بقدر من القوة املسلحةحتقيق هذه املناطق شبه استقاللية وإدارة ذاتية حمميّ 

  .اإلقليمية والعاملية إىل إعادة حسابا�ا
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ال ميكن لرتكية رًا من فوضى بني الفرق القومية والطائفية، وذع  .وتركية هي أول من سيكون معنيًا �ذا التطور

.  طرها الوضع إىل املسامهة على شكل أكثر حسماً االستمرار يف سياسية التحاشي وإغماض العني، ويغلب أن يضّ 

 ،ثقلٍ  حلب موضعوبسبب كون .  خصوصاً  حللبو للمعارضة بشكل عام،  دعم لوجسيت املرشحة ملسامهاتومن ا

من ناحية أثرها : على حنو كبري العام  ميزان القوىيغّري  اليسري يف إحداثيا�ا الثورية التغّري عها اجلغرايف، وبسبب موق

 ومن كو�ا مدينة كبرية ميكن أن تكون مأوى ألعداد كبرية من اجليش ،االقتصاديمن ناحية وز�ا و  ،السياديّ  الرمزيّ 

، ية له أمهية خاصةالساحل وضع املدن.  األخرى املناطق من كثري بشكل آيل شبه استقالليةِ  ز عندئذوتتعزّ .  املنشق

يف حالة انتظار وجتميد  اهءبقالذا فإن رمبا جيّر إىل اقتتال يعّقد املشكلة، و يثري املخاوف الطائفية و  الفوري هاحتركو 

 ساعدةامل تتكّثفأن  بعد ذلك وميكن ينكمش النظام عند ذلك إىل حدود دمشق،  .أفضلالثورية  للفاعليات

االحتماالت .  الدولية، ويرجح أّن غري العسكري منها كاٍف، كالتشويش الكامل على إعالم النظام وعلى اتصاالته

دث خسائر فادحة لمواجهة اليت حتُ تفضيل النظام ل نقذ حياة النظام، وترتاوح بنييُ  فيها ماعندها متعددة ليس 

  .  ثروا�مبللفرار  النظام رموزتفضيل  اق احلصار، وبالصرب وبإطب العاقلة بها الثورةنّ فتتج

  

الفطرة الشعبية أشعلت ثورة الكرامة، واحلّس .  قد استجيب) ربانية الشعب يريد عناية(يبدو أن دعاء أهل بنش 

سرعان ما أفل، وسرعان ما سيغرب  هلااملرهف للثورة أسقط املواربات، واألمل باجلامعة العربية بعد مواقف جادة 

ركت الثورة أّن اسرتاتيجية دفاعية، مثل تلك اليت اتبعتها غزة، ميكن أن تصّد أعىت ورمبا أد.  األمل باملساعدة الدولية

خيار ذات الشوكة يبدو أنه قدر سورية، لتنفسح .  بال شعٍب وال مدٍن حيكمها فارغاً  ل النظام جسماً وحتوّ  القوى

، وتنعم املنطقة بأعظم ثورة عربية تصل رّدا�ا إىل كل احللول أنصاف وتندثر االستبدادأقصى درجات اإلجناز، فيخّر 

  .قطر كان له يوماً عالقة مع هذا القلب النابض

  

  


