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 إلى الوحدة والعمل المشترك جمیعا  للسوريین دعوة 

 

 ...أكثر مراحلها حساسيةً وتعقيداً  بواحدٍة مناليوم مر الثورة السورية ت

كان آخرها بدء  يات ميدانية داخلية،من ُمعطا يرافقها المتغيرات اإلقليمية والدولية، وممن  رغمعلى الف

تقدم لل فُتحت للسوريين وثورتهم فذة فرصةيبدو وكأن ثمة نا الروسي الرسمي لألرض السورية، "الغزو"

 .خطوات إلى األمام في زخم الثورة ومسارها

الُممكن  حجم الدور تبيان تهدف هذه الكلمات إلىموقف اإلقليمي والدولي؛ ال في تحليالت وبعيداً عن الدخول

 .ومسارها في تاريخ الثورةالفاعلة القياُم به، وربما ألول مرٍة بهذه الدرجة  للسوريين

لثورة والمؤيدين في ابين شرائح العاملين  ةوالتنظيمي يديولوجية والسياسية والشخصيةفرغم كل الخالفات اإل

 النخب،مجموعات ومختلف البين ، اً وأساسياً مؤثرتشهد الساحة السورية في األسابيع الماضية حراكاً  ؛لها

بالحل السياسي بشكٍل خاص، وبكل القرارات والسياسات  قف فيما يتعلقاوالموى توحيد الرؤيفضي إلى 

 .بالوضع السوري الراهن بشكٍل عام المتعلقة

قرابة خمس سنوات  بعد مرور- عيباً بحق بالدنا وتضحيات أهلهاسيكون م أنهن والسوري لقد أدرك

وبالممارسات  المتغيرات الجديدة بمنطق الخالفاالستمراُر في التعامل مع  -المباركة  ق الثورةانطال على

 .الناتجة عنه

لتهُ من تجارب مرور تلك وقد فرض   م  االستفادة من دروسها، واالنتقال  حتمية ،على الجميع السنوات، بما ح 

يُضاعف حجم المسؤولية الُملقاة على عاتق  هنأن الظرف الرا سيما .جديدة بكل مقتضياتها اسيةإلى ثقافٍة سي

يحقق آمالهم فيما وتوظيفه بحنكٍة سياسية  ومداخل التعامل معه، السوريين، لفهم أبعاد الوضع الحالي،

 .وأهدافهم الكبيرة

هو تأجيل هذه عين الواقعية ؛ فإن واقعيغير  هو أمربشكٍل نهائي  توقُع إلغاُء الخالفات المذكورةوإذا كان 

بعد سقوط  ارية تنسجم مع لغة العصر وأدواتهبأساليب حضتعامل معها المرحلة قادمة، وخالفات إلى ال

كسب المصداقية اإلقليمية المدخل الرئيس ل وهون من تجربتهم السابقة، وتعلمه السوري هذا أهمُّ ما. النظام

إدارة حياتهم السياسية  على وبالتالي توحيد صفوفهم، بأن السوريين قادرون علىمجتمع الدولي الوإقناع 

 . تحقق االستقرار الداخلي وتحفظ أمن المنطقة بأسرهابطريقٍة 



بمجرد  تلف القوى الغازية التي تقف خلفهمخو مع نظام األسدلقد أثبت السوريون قدرتهم على التعامل وحدهم 

الذي ُمني قبل الغزو الروسي على مواجهة ، وال شك في أنهم قادرون دنى من الدعماألحد الحصولهم على 

بهزيمة ساحقة في أفغانستان كانت أحد أهم عوامل تفكك االتحاد  ،رغم قوته الضاربةنحو ثالثين عاماً، 

 . السوفيتي آنذاك

م، ميدانياً وأمنياً بعد سقوط النظا بإظهار قدرتهم على تنظيم مرحلة مااليوم مطالبون  ولذلك فإن السوريين

الوطنية هي الطريقة األمثل لدحض  الوحدةإذ إن . خطوٍة في هذا المجال هي أول وأهم ِوحدتهموسياسياً، و

، دعمتقديم الكذريعة لالمتناع عن دأبت بعض الدول على استخدامها ، والتي المعارضة فر قت ىدعاو

 .والحؤول دون من يريد تقديم يد العون من األشقاء

 هماالدولي لن يأتيهم من منطلق اإلحسان أو التعاطف مع قضي قد أثبتت التجربة المريرة للسوريين أن الدعمو

ودوره في زعزعة ( الحقيقية)؛ بل ينبعث من اإلدراك العام بخطورة تجاوز النظام للخطوط الحمراء العادلة

الحد األدنى من واستقرار أمن المنطقة والعالم بأسره، ومن الرغبة في إيجاد بديل يحقق االستقرار ويحفظ 

 . لمجتمعياالسلم 

ولذلك فإن السوريين جميعهم مدعوون للقيام بدورهم التاريخي في تحقيق اإلجماع الشعبي والتأسيس لمرحلة 

 .طبيعة النظام العالميتستوعب وانتقالية تحقق األمن الوطني وتحفظ التوازنات اإلقليمية 

االئتالف الوطني، والجيش الحر  :وفي مقدمتهاوبناء على ذلك فإن على جميع مؤسسات المعارضة وهيئاتها،  

اب المواقف سائر أطياف المعارضة من الجماعات واألفراد أصحوالفصائل اإلسالمية الوطنية، و

استكمال مسيرة التنسيق والتعاون الراهنة، واتخاذ أن يعملوا على توحيد الكلمة والداعمة للثورة،  الثابتة

األصيل  خطاب الثورة الوطنيااللتزام بسياسي، والوي ميدانلاكامل حقق التالتدابير التي تكفل وحدة الصف وت

 .الجامعة يُغفل ثقافة سوريا وتاريخها وهويتها الذي ال

هداف على التخاذ مواقف جادة في سبيل تحقيق هذه األالسوريين جميعاً، بمختلف انتماءاتهم، إننا ندعو 

  .لهمستوى األفراد واألحزاب والمنظمات، كٌل في موقعه ومجال عم

 .ي مجرى العمل لتحقيقهاتبذلونه سيصب ففكل كلمٍة وجهٍد 

إسقاط نظام األسد وأهداف الثورة األقدر على تحقيق غيرهم، أنهم أن يثبتوا لنفسهم، قبل ون أللسورياسيُثبُت و

 .في بداية المطافبأنفسهم  الثورةوقدوا جذوة ، تماماً كما أفي النهاية وإقامة سوريا الجديدة

 ةيا حرةً أبيعاشت سور
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