
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اس����طنبول ف����ي واالستش����ارات للدراس����ات إدراك مرك����ز أقامه����ا الت����ي الن����دوة ف����ي الوئ����ام ح����زب ش����ارك
 .المستقبل وسيناريوهات الثورة على سنوات عشر بعد األوضاع لتقييم ،9/4/2021 بتاريخ

 .الحزب رؤية - للحزب التحضيرية اللجنة رئيس - البيطار عبدالسالم الدكتور وقدم

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 :الحضور السادة

 ؟؟ اآلن حتى ينجح لم لماذا السؤال ولكن موجود السورية للمعارضة السياسي المشروع -

 السياس���ي المش���روع نج���اح تحقي���ق عل���ى ق���ادرة غي���ر أنه���ا أثبت���ت اآلن حت���ى المعارض���ة فقي���ادات -
 .فاعلة ال منفعلة فهي الوطني

 ق��رار له��ا ل��يس القي��ادات تل��ك  ك��ون وذل��ك والعس��كرية السياس��ية الكيان��ات توحي��د ع��ن عج��زت لق��د -
 .السورية الثورة بنجاح الدول تلك معظم ترغب ال والتي لها الداعمة الدول إرادة تنفذ فهي مستقل

 الت���دخالت كث���رة م���ع الح���ل، وآلي���ات طريق���ة عل���ى الس���وري الش���عب إلرادة ال���داعم المجتم���ع توح���د ع���دم -
 الشعب أهداف عن بعيداً  الخاصة الدول مصالح تخدم التي األجندات وفرض الدولية

 السياس���ي المش���هد قي���ادة تص���درت الت���ي القي���ادات م���ن كثي���راً "  المش���روط الم���ال" ال���دوالر أفس���د لق���د -
 .الدول لتلك مرهونا قرارها فبات

 القي���ادات تل���ك بع���ض جع���ل ال���ذي األم���ر كبي���رة المالي���ة فالمكاس���ب"  أن���ا ال���ـ"  ال���دوالر عم���ق كم���ا -
 .بالمناصب التمسك في النظام حذو تحذو

 .المباشر واإليراني الروسي والتدخل جهة، من التفرق بسبب كان المناطق من العديد خسارة -

 

 العربي�����ة الجمهوري�����ة أراض�����ي مس�����توى عل�����ى ديمقراط�����ي م�����دني حك�����م إل�����ى تح�����ول ح�����دوث إن -
 فق���ط ال���وطن أج���ل م���ن والعم���ل التوح���د عل���ى المعارض���ة السياس���ية الكيان���ات جمي���ع بق���درة من���وط الس���ورية

 .لها الداعمة الدول إرادة من وتحررت أنانيتها عن تخلت  إذا إال يكون لن وهذا

 . السوري المشهد عن البعد كل بعيد لذلك يروج ومن سوريا في أهلية ربح يوجد ال -



 واس���عة الكيان���ات تل���ك وجم���اهير السياس���ي المش���هد م���ن ج���زء ه���ي اإلس���المية والكيان���ات الحرك���ات -
 ال����وطني السياس���ي المش���روع تحقي���ق ع���ن ع���اجزة وه���ي القي���ادات ب���اقي ش���أن قياداته���ا وش���أن ومنتش���رة

 .وفصيل كيان لكل الداعمة الدول تلك فلك في يدور عملها ومادام متفرقة مادامت

 تش���تت حي���ث ج���دا س���يئة الس���ورية القض���ية عل���ى البيني���ة العربي���ة الص���راعات انعكاس���ات أن الش���ك -
 كيان��ات م��ن كثي��ر ك��ون الحي��اد عل��ى الوق��وف ه��و األمث��ل والموق��ف واقتص��ادياً  سياس��ياً  ال��دول تل��ك ق��درات

 .العربية الصراعات أطراف بدول مرتبط المعارضة

 م���ع الث���ورة بأه���داف وتمس���كه العط���اء، عل���ى قدرت���ه س���نوات عش���ر م���دار وعل���ى الس���وري الش���عب أثب���ت -
 ف���ي الس��احات ل��تمأل ع���ادت الت��ي المظ��اهرات خ��الل م���ن ذل��ك لمس��نا واالس���تمرار، والق��وة العزيم��ة وج��ود

 .للثورة العاشرة الذكرى

 إال العربي���ة الجامع���ة إل���ى النظ���ام إلع���ادة وغيره���ا وروس���يا العربي���ة ال���دول م���ن الكثي���ر س���عي رغ���م -
 .بالرفض القاضية الكبرى الدول بقرارات اصطدمت المساعي تلك أن

 ال���دول ك���ل عل���ى لفرض���ه وتس���عى أي���ديولوجيا مش���روعا تتبن���ى فه���ي وخبي���ث ق���ذر دور إي���ران دور -
 دوم����ا إي����ران تري����دها ال����دول ه����ذه  ال����يمن – س����وريا – لبن����ان – الع����راق األخ����رى تل����و واح����دة العربي����ة
وم����ن  الفارس����ي المش����روع إلنج����اح  العرب����ي المح����يط عل����ى للس����يطرة تمهي����دا إلرادته����ا خاض����عة ض����عيفة

 يظن أن إيران صديقة للعرب فهو واهم.

 الس���وري الش���عب جان���ب إل���ى وقف���ت الت���ي العربي���ة ال���دول غي���ر م���ن الوحي���دة الدول���ة ه���ي تركي���ا -
 النظ���ام له���ا يخط���ط ك���ان والت���ي س���ورية ت���اريخ ف���ي مج���زرة وأكب���ر آخ���ر ومنع���ت المس���اعدة ل���ه وق���دمت
 .السوري والشمال ادلب في وروسيا

 مص�����لحة لتركي�����ا ك�����ان وإذا اقتص�����ادية أطم�����اع أي�����ة أو اس�����تعماري مش�����روع له�����ا ل�����يس تركي�����ا -
 سوريا مع الطويلة حدودها حماية هي لها الوحيدة فالمصلحة

 س���وريا بت���دمير عن���ه نياب���ة وق���ام الص���هيوني الكي���ان ب���ه يحل���م يك���ن ل���م م���ا النظ���ام حق���ق لق���د: إس���رائيل دور
 القض����ية وموق����ع بالمائ����ة ملي����ون أحالمه����ا نف����ذ ألن����ه ورأس����ه بالنظ����ام متمس����كة ه����ي ل����ذلك وش����عباً  أرض����اً 

  مص���الحها أج���ل م���ن ال���دول تل���ك حوله���ا تلت���ف الت���ي ال���دائرة إال ه���ي م���ا المش���روعات ه���ذه م���ن الس���ورية
 . فقط

 باس���تثناء- كي���ان ك���ل عالق���ة عل���ى منه���ا ودول���ة مش���روع ك���ل ل���دور الس���ورية الكيان���ات توص���يف ويتوق���ف
 وم���دى وروس���يا إي���ران أو بتركي���ا - ب���ه عالق���ة ل���ه س���وري كي���ان أو فص���يل ال أن نج���زم والت���ي إس���رائيل

 .وروسيا وإيران تركيا من وموقفها له الداعمة الدول تأثير



 أن يظ���ن ،م���ن باي���دن إدارة ظ���ل ف���ي العربي���ة المنطق���ة تج���اه األمريكي���ة اإلس���تراتيجية ف���ي جدي���د ال -
 .واهم فهو إليران عدو أمريكا أن يظن  من واهم، فهو للعرب صديق أمريكا

 لص����الح س����تكون فإنه����ا المنطق����ة ملف����ات م����ن انس����حاباً  األمريكي����ة اإلدارة حس����ابات ف����ي وارداً  ك����ان وإذا
 .وإيران إسرائيل

 .االقتصادية مصالحها يخدم بما سوريا مستقبل ترسم أن تريد محتلة دولة روسيا -

 .األسد وبتوقيع وإيران هي سوريا موارد على سطت محتلة دولة روسيا -

 فل���ك ف���ي تس���ير كونه���ا ت���أثيراً  األق���ل الحلق���ة فه���ي وألماني���ا وفرنس���ا بريطاني���ا ف���ي األوروبي���ة الق���وى أم���ا -
 .األمريكية المتحدة الواليات

 ل���يس ال���دول وه���ذه االقتص���ادية مص���الحها س���وى المنطق���ة م���ن يهمه���ا ال والهن���د والياب���ان الص���ين -
 .وروسيا كإيران وأيديولوجية جغرافية أطماع لها

 يوج����د ال اآلن وحت����ى وحت����ى المط����روح الخي����ار ه����و السياس����ي والح����ل مس����تبعد العس����كري الح����ل -
 . الحل هذا بتسريع الكبرى الدول من رغبة

 الش���عب م��ن مرف���وض خي��ار وه���و الكب��رى ال��دول تطرح���ه ق��د النف���وذ من��اطق حس���ب التقس��يم خي��ار -
 لمواجه���ة واح���دة قي���ادة تح��ت المعارض���ة  توحي���د عل��ى العم���ل المعارض���ة قي��ادات وعل���ى الس���وري العرب��ي

 . وإفشاله الخيار هذا

 لتش���كل وعس���كرية سياس���ية قي���ادة تح���ت المعارض���ة توحي���د م���ن الب���د السياس���ي المش���روع ولنج���اح -
 مواجه���ة ف���ي ال���وطني السياس���ي المش���روع حم���ل عل���ى ق���ادرة لتك���ون الس���وري للش���عب وطني���ة مرجعي���ة

 إزاح���ة عل���ى واإلص���رار الش���عب عل���ى لفرض���ها والدولي���ة اإلقليمي���ة ال���دول تس���عى الت���ي المش���اريع كاف���ة
 ق���ادراً  ف���اعالً  يك���ون أن ب���د ف���ال دولي���اً  للث���ورة السياس���ية المرجعي���ة ه���و اإلئ���تالف أن وحي���ث برأس���ه النظ���ام
 ودع�����وة حقيق����ي بش�����كل هيكلت����ه إع�����ادة ينبغ����ي ول�����ذلك ب����ه المنوط�����ة الوطني����ة المس�����ؤولية تحم����ل عل����ى

 . اإلئتالف عبر فاعل دور لها ليكون الوطنية السياسية الشخصيات

 والعس���كرية السياس���ية المعارض��ة لتوحي���د ش��املة رؤي���ة تش��كيل ف���ي تس���هم عله��ا حزبن���ا رؤي��ة دراس���ة نأم��ل
 عل���ى فرض���ها تح���اول الت���ي ال���دول مش���اريع جمي���ع وإفش���ال الدولي���ة التح���ديات مواجه���ة عل���ى ق���ادرة لتك���ون
 . السوري العربي الشعب

 

  التحضيرية اللجنة                                                    9/4/2021 اسطنبول  

 الوئام لحزب                                                                                


