املوقف من التدخل الدويل العسكري يف الشأن السوري
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.
فقد تباينت املواقف من التدخل العسكري الدويل املعلن عنه يف الشأن السوري  ..وعن نية اجملتمع الدويل يف توجيه
ضربة عسكرية لقوات وأسلحة بشار األسد ونظامه الطائفي  ..ففريق من الناس ـ من املعارضة السورية وغريهم ـ يرفض
مطلق التدخل العسكري الدويل ،وتوجيه أي ضربة للنظام األسدي وقواته ،وهؤالء ـ علموا أم مل يعلموا ـ قد وقفوا يف صف
الطاغية بشار " الكيماوي " ونظامه الطائفي  ..وقالوا بقوله  ..حىت لو تسموا باملعارضني ،وبأمساء بعض فصائل املعارضة ..
ويكفي للحكم على هذا املوقف بأنه خطأ ،أنه قد وافق قول ورغبات ومصلحة بشار " الكيماوي " ،ونظامه الطائفي الفاشي
 ..وأعطاه مزيداً من الفرص الرتكاب مزيد من اجلرائم واجملازر الكيماوية وغري الكيماوية حبق الشعب السوري  ..كما أنه
أعطى املربر األخالقي خلذالن شعوب اجملتمع الدويل للشعب السوري!
وموقف آخر مقابل تراه يؤيد التدخل العسكري الدويل يف الشأن السوري مطلقاً من دون قيد أو شرط ،ومن غري

حتفظ أو حساب للعواقب ،واملآالت  ..أو النظر إىل األضرار احملتملة اليت قد تصيب الشعب السوري ،وخباصة الثوار
اجملاهدين على األرض  ..وهؤالء ـ علموا أم مل يعلموا ـ قد فرطوا بسيادة وأمن الشعب السوري على أرضه ،كما فرطوا حبقه
يف تقرير مصريه ،ويف رسم اخلارطة السياسية املستقبلية اليت يرتضيها لنفسه وبلده  ..بعيداً عن هيمنة وتدخالت أي طرف

أجنيب خارجي  ..وهم مبوقفهم هذا قد أعادوا لألذهان صورة االستعمار األجنيب  ..وعمالء االستعمار األجنيب  ..وأعطوه

الفرصة للتدخل يف مستقبل وشؤون سوريا أرضاً وشعباً ،بصورة ختدم مصاحله ومآربه يف املنطقة  ..وهذا املوقف ـ أيضاً ـ ال

شك يف بطالنه وخطأه!

واملوقف الوسط الذي نعتقد صوابه يتلخص يف النقاط التالية:
 -1أميا عمل عسكري أو ضربة تستهدف القوة العسكرية للطاغية بشار الكيماوي ،بشكل مباشر ،ومؤثر  ..أو
تصيبها بأعطاب بالغة متنع شرها وأذاها عن الشعب السوري  ..واملستضعفني منهم خباصة  ..فهو عمل مرحب به من قبل
الشعب السوري ،يستحق الشكر.
هذا العمل العسكري بالقدر املشار إليه أعاله  ..ال يتحمل مسؤوليته الشعب السوري  ..وإمنا يتحمل مسؤوليته
وتبعاته الكاملتني الطاغية بشار الكيماوي ،ونظامه الطائفي اجملرم  ..السفيه؛ الذي ال يلقي باالً لعواقب إجرامه وجمازره ،وال
لتبعاهتا!

 -2إذا كانت الضربات العسكرية املرتقبة ضد نظام بشار الكيماوي ستكون صورية؛ غري مؤثرة ،وال رادعة ،جملرد
رفع العتب واحلرج  ..يُبتغى منها التمهيد ـ فيما بعد ـ لتوجيه ضربات عسكرية تالية ضد الثوار اجملاهدين على األرض ـ أياً
كانت أمساء كتائبهم أو انتماءاهتم ـ كلما عنَّا ألمريكا أو غريها فعل شيء من هذا القبيل ،لتصبح سوريا وشعبها حقل جتارب
ألسلحتهم " الغبية " ،بزعم حماربة اإلرهاب  ..فهذا النوع من التدخل ،أو العمل العسكري مرفوض  ..نسجل عليه حتفظنا
واعرتاضنا ورفضنا له ابتداء  ..والحقاً يف حال حصوله!
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كما أن أي عمل عسكري صوري غري مؤثر ضد الطاغية بشار الكيماوي ،ونظامه الطائفي  ..سيفتح شهية الطاغية
الرتكاب مزيد من اجلرائم واجملازر حبق املستضعفني من الشعب السوري  ..وعمل تكون هذه بعض نتائجه ال ينبغي أن نرتدد
يف رفضه ومعارضته.
فإما أن تكون ضربة قاصمة لظهر الطاغية ،تشل قوته العسكرية عن األذى  ..وعن االستمرار يف األذى ،أو ال!
 -3قالوا :أن ضربتهم ما هي إال غضبة متأخرة للبعد اإلنساين يف سورية  ..فنرجو منهم أن حيافظوا على هذا البعد
كما يزعمون  ..وأن يكون هذا البعد هو اهلدف الظاهر والباطن لعملهم  ..املعلن واخلفي سواء  ..أما أن يكون اهلدف
الظاهر املعلن عنه هو البعد اإلنساين  ..بينما اهلدف اخلفي الباطين واحلقيقي هو التدخل والتحكم يف مستقبل وقرار سوريا
 ..وحرية سوريا  ..ونظامها السياسي  ..أو من أجل توجيه ضربات عسكرية للثوار اجملاهدين وقتما يشاؤون  ..حتت مزاعم
ٍ
فحينئذ ال شك أن عملهم سيفقد مسوغاته األخالقية  ..كما سيكون يف موضع إنكار ومعارضة
حماربة اإلرهاب أو غريها ..
الشعوب احلرة الكرمية  ..وخباصة الشعب السوري املسلم  ..واأليام القادمة ستظهر صدق دعواهم من كذبه!
خالصة القول :لسنا مع القول الذي مينع من توجيه أي ضربة فاعلة ومؤثرة ضد النظام األسدي اجملرم  ..كما أننا
لسنا ممن يرضون التوقيع على ورقة بيضاء ،لتُملى عليهم فيما بعد الشروط اجملحفة حبق سوريا ،وثورهتا ،وشعبها األيب املسلم

 ..فهذا النوع من االبتزاز نرفضه ونستهجنه  ..وإمنا نرى يف األمر تفصيل؛ وهو ما أشرنا إليه يف النقاط الثالثة أعاله.
نسأل هللا تعاىل أن حيفظ سوريا وأهلها من كل ٍ
شر وذي شر  ..ما ظهر منه وما بطن  ..إنه تعاىل مسيع قريب جميب.
وصلى هللا على حممد النيب األمي ،وعلى آله وصحبه وسلم.

عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصري الطرطوسي "
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