F
ثم ماذا بعد ..وماذا عن إسقاط النظام؟!
الخبر:
أعلنت وزارة الدفاع الروسٌة ،أنه "سٌتم غدا األحد ،فً  51آذار/مارس ،تسٌٌر أول دورٌة
روسٌة تركٌة مشتركة فً الطرٌق  "M4فً سورٌا .وذكرت أن المفاوضات العسكرٌة بٌن البلدٌن
حول الوضع فً إدلب كانت بناءة ،مشددة على أن نتائجها ستسمح بتطبٌق كل االتفاقات بٌن
الطرفٌن حول هذه المنطقة( .المصدر)
التعليق:
ال شك أن القاصً والدانً ٌعلم أن تسٌٌر دورٌات مشتركة روسٌة تركٌة على الطرق الدولٌة؛
والتً ٌرمز لها بـ  ،m5 ،m4هو أحد بنود اتفاق سوتشً الخٌانً؛ الذي عقد بٌن النظامٌن الروسً
والتركً عام 8152م ،والذي ٌهدف إلى وضع أهل الشام فً سجن كبٌر؛ وحشرهم فً زاوٌة
ضٌقة ،وفً المقابل استكمال إمداد طاغٌة الشام بكل شراٌٌن الحٌاة؛ تمهٌدا لفرض الحل السٌاسً
األمرٌكً ،ومنذ ذلك الحٌن استطاع طاغٌة الشام وأعوانه السٌطرة على مناطق شاسعة فً آخر
قالع الثورة؛ بما فٌها كامل الطرٌق الدولً  ،m5وذلك بمساعدة النظام التركً الذي ربط قٌادات
الفصائل به عن طرٌق المال السٌاسً؛ ومنعها من القٌام بأي عمل جاد ،لٌس هذا فحسب بل دفعها
لالنسحاب من المناطق المحٌطة بالطرق الدولٌة؛ مما سرع من عملٌة سقوطها وسٌطرة طاغٌة
الشام علٌها ،فكانت قٌادات الفصائل هً المنفذ الفعلً لما تم االتفاق علٌه فً سوتشً ،ومن المقرر
الٌوم استكمال تنفٌذ باقً االتفاق وتسٌٌر دورٌات مشتركة على طرٌق .m4
والسؤال الذي ٌطرح نفسه؛ ثم ماذا بعد؟
ال شك أنه بعد تنفٌذ بنود سوتشً سٌتم العمل لالنتقال إلى تنفٌذ الحل السٌاسً األمرٌكً ،وهذا
الحل ال ٌختلف عن الحسم العسكري؛ فالهدف واحد والغاٌة واحدة وهً إجهاض ثورة الشام وإعادة
أهلها إلى المربع األول ونٌر العبودٌة من جدٌد ،فإذا أدرك أهل الشام أن الحل السٌاسً ال ٌختلف
عن الحسم العسكري؛ فسٌعرفون جٌدا إذا كان تطبٌق بنود سوتشً هو خطوة فً االتجاه الصحٌح؛
وهل سٌؤدي إلى إسقاط النظام أم إلى إنعاشه ،وسٌدركون فً صالح من تطبٌق هذا االتفاق.
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