فً سٌاق الخالف الحاصل والتنافر الذاهل الذي ٌلم بالمعارضة السورٌة ال بد من طرح السؤال التالً :
هل تعبر تلك المعارضة عن الثورة السورٌة ؟

الثورة السورٌة التً انطلقت فً آذار  3122وحدت صفوف السورٌٌن وكانوا جمٌعا إخوة متحابٌن فً ساحات التظاهر لم ٌكفر بعضهم
بعضا أو ٌوقع البعض على تطرف أو تهمٌش اآلخر ولمجرد ظهور التٌار المسلح وتشعبه وتتٌره إلى تٌارات كل منها ٌتبع لجهة أجنبٌة
داعمة توارت الثورة خلف المشهد لتهٌمن فصائل انفصلت عن مصلحة الشعب ومنطلقات الثورة وباتت تهرول خلف الدعم واألجندات
الخاصة بعٌدا عن آمال وتطلعات الشارع السوري وتدافع عن مصالحها أكثر من دفاعها عن مصالح الثورة لٌتحول الشعب السوري فً
سٌاق تلك المهزلة إلى فرٌسة لمفترسٌن كثر ٌمكن اختصارهم إلى التالً :
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تٌارات معارضة متنافرة متناحرة تضرب بكل الدعوات إلى توحٌد الجهود استجابة لمطالب الشارع عرض الحائط
نظام األسد الذي ٌصب حمم انتقامه على الشعب قفزا فوق كل االعتبارات السٌاسٌة
القوى الدولٌة التً دخلت الساحة متذرعة بمكافحة اإلرهاب لكً تقتل السورٌٌن وتهدم البقٌة المتبقٌة من المنازل والدوائر
الخدمٌة
المؤسسات الثورٌة التً تهمٌن علٌها دول خارجٌة وتتحدث بلسان تلك الدول أكثر من اهتمامها بآراء السورٌٌن وتطلعاتهم
إن كانت األمم المتحدة تدعً الدفاع عن حرٌا ت الشعوب علٌها عمل شًء ما إلنقاذ هذا الشعب من بوتقة التكالب تلك

Amid dispute happening to the opposition Groups a very sensitive and decisive question is urgently
posed: do opposition Groups represent the Syrian revolution ?
The Syrian Revolution united the Syrians in Demonstration squares and were brothers before the
institutionalization turn . recently founded political and military Syrian Opposition groups are financially
supported by foreign powers and reflect evidently a devastating ambiguity . They don’t represent the
Values of the Syrian Revolution and some of them appear to be adversaries opposed to the demand of
the Syrian revolutionary freedom Movement. Given mentioned Circumstances the Syrian nation became
predated by following streams :
1. Contradictory Opposition Groups opposed to the political demands of the Syrian revolution
2. The Syrian regime any way
3. Foreign powers who fly over the revoluting towns carrying out oppressive revenge attacks and
experimenting new magic weapons on Syrian Civilians
4. Foundations orchestrated by foreign powers claiming to be representative of the Syrian People
The United Nations should act to find a way out to our dying nation

