
 
 
 
 
 
 
 

 مؤتمر الرياض .. توحيد الفصائل

 

التعاطي مع الملف السوري  أسلوبفي  نوعيًا لم يشهد مؤتمر الرياض المزمع عقده منتصف ديسمبر المقبل تحواًل إذا

 الوعندها  واإلقليمية،الدول العربية  إنماليس على صعيد هذا البلد فقط  وإيالماقسوة  أكثرفصل  أمامسنكون  فإننا

وكيف يتم السيطرة عليها في ظل  األمورستصل  اجنيتوقع  أنحد اتساع دائرة النيران وال يمكن أل قد يوقف ءشي

 .تقاطع المصالح الحاصل في المنطقةالتحالفات و

 إسرائيلن يعوا المستجدات ، فدخول أاريخية ويتحملوا المسؤولية الت أنوعلى المشاركين والقائمين على المؤتمر 

وحصولها على ضمانات من الرئيس الروسي  أوسطيفي تحالف شرق  أوباماالباحثة عن تحالفات جديدة نتيجة لسياسة 

ا تعقيدبوتين بوقف ايران شحنات السالح لحزب اهلل مع عدم تحليق مقاتالته جنوب حمص يعمق المشكلة ويزيدها 

 على واإلبقاءالتحالف مع ايران وحزب اهلل و النظام السوري بقيادة روسية هو القضاء على "داعش "  أولويات أنباعتبار 

وهذه الرؤية القت على  اإلرهابيونرئيس النظام السوري بحجة عدم خلق فراغ مستقبلي قد يشغله حسب زعمهم 

داعش " رخوا وفي مقدمتهم  أضعاف"  أوبامالذين يعتبرون شعار ا األميركيينترحيبا من بعض المتنفذين  األرجح

على الدول العربية في  شؤمصانع السياسية الخارجية هنري كسينجر ، ودون ادنى شك فان ذلك التحالف سيكون نذير 

 .األيامقادم 

ماضي وصل الجيش رمضان ال وبقوة، فقبلوفي المؤتمر المزمع عقده ستكون ذريعة السقوط المفاجئ للنظام حاضرة 

جاء القرار  أن إلىوحاصر ما تبقى من درعا البلد التي مازالت بيد النظام  25مشارف دمشق بعد سقوط اللواء  إلىالحر 

عمان بوقف الهجوم وتسبب ذلك في خالف بين الفصائل التي عقدت العزم على دخول  إلىالمفاجئ من واشنطن 

 العاصمة.

اضحى جيش الفتح على بعد بضعة كيلو مترات من الساحل السوري وبدأت معركة سهل  أشهرالثالثة  وقبل قرابة

وبطلب من  وإقليميةعلى مرمى حجر وعندها اتخذت عدة دول عربية  أضحتالغاب واقترب الثوار من الالذقية التي 

لتدخل الروسي الذي وقد وسبق ذلك ا العلويين.المعركة بحجة مخاوف من ارتكاب مجازر بحق  قرارا بإيقافواشنطن 

 .ةواهيحجة  إالحملته الشرسة ضد الجيش الحر وعليه فان ذريعة السقوط المفاجئ ليست  الساحل فياستخدم مطارات 

 



 
 
 
 
 
 
 

فشل التدخل الروسي حتى اللحظة في خلق ظروف ميدانية مناسبة  أنيعوا  أنومن هذا المنطلق يجب على المشاركين 

ل جع النوعية، السحلةالمدن السورية لصمود الثوار وحصولهم على بعض  رغم قصفه المتواصل لغالبية للتسوية،

يغيروا استراتيجيتهم للحسم على المدى البعيد ويذهبوا للمناورة السياسية التي بدأت باستدعاء بشار  أنالغزاة الجدد 

 فاً من هذا القبيل واصشيء  أليمن هناك موافقته على الحل السياسي رغم انه كان رافضا  وإعالنهموسكو  إلى األسد

بعد مهلة الثمانية  األسدسورية لتثبيت  –كل هذا ال يتعدى كونه مراوغة سياسية روسية  باإلرهاب.كل المعارضة 

 الروسي.المعارضة للمشروع  واإلقليميةعشر شهرا وسيكون لذلك انعكاسات على الدول العربية 

ما تعاطى القائمون  إذامعقودة على مؤتمر الرياض  آمالاك هذه المعطيات والتداخالت والتقاطعات مازال هن وأمام

 االعتماد على أعينهميضعوا نصب  أنعليهم  إذمرضية قد تنزع فتيل حروب مقبلة  نتيجة إلىعليه بواقعية للوصول 

جسم سياسي ممثال عنهم لديه القدرة على التفاوض المتالكه  وإفرازقادة الفصائل ومحاولة دمجهم في كيان واحد 

المشروع الذي تقوده روسيا وتبديد  إسقاط بإمكانهموبالتالي سيحظى بشرعية تتعدى االئتالف وسيكون  األرض

 المخاوف من السقوط المفاجئ.

*** 

 ن.الثمفان الكل سيدفع  األمرمن البقاء واستقر له  األسدفشل المؤتمر وتمكن  إذا

*** 

 هناك؟ إلىهل يعلم سبب ذهابه  الرياض،كل من يهرول ليكون له وجود في مؤتمر  إلى

 


