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التـهدئـة فـهو دور مـرتبط بـصفـقة الـقرن
وهو دور مـشـبوه ألنه مـسـاند السـرائيل
وليس له جدوى بـالنسـبة للفـلسطـيني
وأعـــــتــــقـــــد أن غـــــضب أبـــــو مـــــازن من
مـفـاوضـات حـمـاس لـعـقـد اتـفـاق تـهـدئة
ـدى مع اسرائـيل يـرجع الى أنه طـويل ا
كـــان يـــريـــد هـــو أن يـــبـــرم اتـــفـــاقـــاً مع
صاحلة والتهدئة إسرائيل ويربط ب ا
ــــــوقف وأعــــــتـــــقــــــد أن ذلـك أضــــــعف ا

الفلطسيني .
{ وهل ترى أن كالً من قـطر وتركيا كان لهما

صاحلة ? دور فى إفشال ملف ا
ائي - ال أعـتـقد ذلك فـالـدور الـقـطـري إ
وليس سـيـاسيـاً كمـا أن قـطر لم تـتوسط
صـاحلـة أما بـالـنسـبـة إليران فى مـلف ا
فهناك عداء مكـتوم ب السيسي وإيران
ـــعــســكــر بــســبب إنـــتــمــاء الـــســيــسي 
الـسعـوديـة والـغريب أن الـسـيـسي يدعم
السـعـوديـة ضد إيـران وفى نـفس الوقت
يــــــقف مـع إيــــــران فـى ســــــوريــــــا ضـــــد
الــســعـوديــة ألن أولــويـة الــســيـسي هى
محـاربة اإلخـوان وهذا الـهدف هـو الذى
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ـنطـقة العـربية خالل الـسنوات شهدت ا
ـاضـيـة الـعـديـد من الـتـوتـرات فى عـدد ا
ـنـاطق بـدءا بالـضـجـة الـتى أثـيرت من ا
بــشـــأن مــقـــتل الـــصــحـــفي الــســـعــودي
خـــاشــقــجي ومــرورا بـــتــعــثــر اجلــهــود
صاحلة الـفلسطينية صرية فى ملف ا ا
ـعـارك فى كل من وإنـتـهــاء بـاسـتـمــرار ا
سـوريـا ولــيـبـيـا والــيـمن  وفى ظل تـلك
نطـقة العربية التوترات التى تـشهدها ا
أدلى عــبــد الــله األشــعـل مــســاعــد وزيـر
اخلارجية األسبق بحديث  الى (الزمان)

تناول فيه وجهة نظره إزاء األحداث –
ـنطـقـة وفيـمـا يلي نص الـتى تشـهـدها ا

احلوار:
{ كـيف تـرى تـأثـيـر قـضــيـة مـقـتل الـصـحـفي
الـسـعــودي جـمـال خــاشـقــجي عـلى األوضـاع

نطقة ? الداخلية واخلارجية فى ا
ملكة - قضية جمال قاشـقجي أصابت ا
بــشــرخ عـــمــيق وقــلــصت فــرصــة تــولي
مــحــمـد بن ســلــمـان مــقـالــيــد احلـكم فى
الــســعــوديــة والــدول األخــرى أصـبــحت
مــتــرددة فى االعــتــراف به وحــتى إذا لم
تؤدي تلك القضيـة الى إبعاد ولي العهد
الــسـعــودي فـســوف تـظـل سـيف مــسـلط
ـــهــتــز ــوقف ا عـــلــيه خـــاصــة فى ظـل ا
ــتـنــاقض والــذى إتـخــذته جتــاه تـلك وا
كن أن تـستـغله بعض القـضية والـذى 

الدول وعلى رأسها تركيا .
{ وهل تـعـتـقـد أن تلـك القـضـيـة سـوف تـفـجر

ملكة ? صراعا داخليا فى ا
- ال أعـتقـد ذلك وأعـتـقد أن عـودة األمـير
أحمد الى الـسعوديـة جاءت لدعم موقف
ولـي الــعـــهــد وصـــرف الــنـــظــر عـن تــلك

القضية .
ـلف الفـلسطـيني فـما هى { إذا انتـقلـنا الى ا
ـصـريـة فى اعـتـقـادك أسـبـاب فـشل اجلـهـود ا

صاحلة ? فى ملف ا
ــصـريــة فى - أســبــاب فــشل اجلــهــود ا
ــصـــاحلــة يــرجـع الى أن مــصــر مـــلف ا
التـملك أوراقـاً فى مـواجـهـة إسـرائيل أو
الـفـلسـطـيـنـي والـوسـيط البـد أن يـكون
لديه أوراق ضـغط فى مـواجهـة األطراف
ـــصــري فـى مــلف األخـــرى أمــا الـــدور ا

ــكن من الــنـاس ــال من أكــبــر عـدد  ا
لـــدفع الـــفــديـــة.وازداد الـــوضع ســوءا
ـقـاتـلـ بــوصـول عـشـرات اآلالف من ا
ـــعـــارضـــة ـــدنـــيــــ من جـــيـــوب ا وا
ـهزومـة في مناطق أخـرى من سوريا ا
ـــعــاقل إلـى الــشــمـــال الــغـــربي آخــر ا
ناوئـة للرئيس الـرئيسيـة للمعـارضة ا
بـشـار األسـد.وقـال الـدكـتـور أغا ”وزاد
عـــدد الــفـــصــائـل زاد الــتـــنــاحـــر بــ
الــفــصــائل وفي نــاس ســيــطـرت وفي
ناس انقرضت.”صار كل واحد يشتغل
حلــاله عــلى أجــنـدة مــعــيـنــة أجــنـدة
ســواء ســيــاســيــة أو أجــنــدة ديــنــيــة.
وبـالــتـالي مـا بـقى حـدا مـسـيـطـر عـلى
مـنطـقة مـعينـة حلتى يـكون صار األمن
نطقـة مجموعة فـيها.“وتـسيطر عـلى ا
ـعـارضـة أقـواهـا هـيـئة من جـمـاعـات ا
حتـريــر الـشـام الـتي انـدمج فـيـهـا عـدد
مـن اجلـمــاعــات اإلسـالمــيـة وتــهــيــمن
عـليها جماعة كانت تعرف باسم جبهة
الـــنــصــرة الــتـي انــشــقت عن تـــنــظــيم

القاعدة في 2016. 
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وحتــارب جــمـاعــات أخــرى حتت لـواء
اجلـيش السـوري احلر بـدعم تركي في
حتــالـف يــســمى اجلــبـــهــة الــوطــنــيــة
لـلـتـحـريـر.وتـوقف الـتـمـويل اخلـارجي
لـعدة جمـاعات في أعقـاب قرار أمريكي
بــوقف بـرنــامـجــهـا الــتـمــويـلـي الـعـام
ـــال عـن بـــعض ــــاضي فــــانـــقــــطع ا ا
اجلـماعـات التي كـانت تـعتـمد اعـتمادا
كـامال تقريـبا على تـبرعات من اخلارج
ودفع ذلـك بـعـضــهـا لـلــخـطف لـتــدبـيـر

أمورها.
وفـي وقت ســـابق مـن الـــعـــام اجلــاري
أدى انــخـفـاض في الـدعـم الـبـريـطـاني
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ال يعاني شـعب العراق وال يـعاني حاضـره خسارات بـقدر خسارات
تلونون حسب احلاكم. سببها ا

ال الـدين يـشـترط اسـتـعـداد التـنـكر بـفـكـرة لدخـوله وال الـعـمل اجملرد
غايته كانت نفعا متبادال للفرد و اجلماعة.

دع بالفكر القومي و الطائفي مراده التلون الذي يحمله مئات من ا
الكسب بتكالب وسُعارية لنهش العراق.

بــعـثـيـون لـلـنـخــاع حتـولـوا بـعـد نـيـسـان 2003 الى مـناضـلـ قـومـي
ان وجلس ومجاهدين اسالمي فذهب قســــــم ليكون نائبا في الپر

قسم على كرسي الوزارة واستقر نفر ينظرون في مقرات حزبية.
ـلـبس حسب احلـزب الذي ـتـلونـات يـعرفـون الكالم و ا ـتلـونون و ا ا
ـلكون الـصلف و الـوقاحـة و القبح تلـونات  تـلونـون و ا حتولـوا له ا
واطن مـنـاضال كـان ام مـجاهـدا غـيـر مـزيف انكــــــم لـلـرد ان قـال ا
كنتم و كـن تكـتـــــــبون تقـارير عنا وحتـاربوننــــــا وكنتـــــــم محل
ثـقــة اجــهـزة امن الــنــظـام الــسـابق ســاعــتـهــا لن يــردوك وحـسب بل
ويـــجــدون مـــدافــعــ عـــنــهم مـن قــيــــــــادات تـــدعي انــهـــا كــانـــــــت

معارضة!.
ـسـاءلـة جــلـسـتـا لـتـنـــــــظـر االولى لـو ان هـيـئـة الــــــنــزاهـة و هـيـئـة ا
ــســاءلـة بــحــــــــجم الــنــــــــــهب و من كــان مــســؤوال وســاعــدتــهــا ا
ــسـؤول ســتـــــــــظـهــر قــوائم من بــعـثـــــــــيـ بـكــشـــــــف تــاريخ ا

تلــــــــونوا ليـكونوا ضـمن النظــــــــام احلالي مثـلــــــــما كـانوا ضمن
الـنـظـام الـســــابق جنـحـــــــوا في الـوصـول لـيس فـقــــــــط لـقـدرتـهم
عــلـى الــتــلــون بـل لــشــغف االحـــزاب بــالــكـــــــــسـب ألكــثــر عــدد من

ؤيديـــن. ا
بحجة التوسع احلزبي والكذب بأسم القوميات و االديان والطوائف
يتم نهشنا مثلما  نهشنا قبال ونبقى تعضنا كالب تدعي النضال و

اجلهاد.
لــنــرفـع شـــــــــعــارا يــقــول" كــفــوا كالبــكم عــنــا" نــرفــعه لــيــراه قــادة

سـتـــــــــذهب ســمـعــتـهم بــذلك االســتـــيــعـاب غــيـر
اذج شـــــرف ولنقل لـكل قواد و عاهرة من  ا
احلاضـر: قل يا ايهـا القــــــوادون قل يا ايـتها
الـعــواهــر انــكم بــأســـــم الــقــومــيــــــة والــدين

تنهبون.

كـل من روســــــيـــــا والـــــصـــــ وهى دول
مسـتـهدفـة من العـقـوبات األمـريكـية كـما
أن اوروبــــــا لـن تــــــوافـق عـــــــلى تـــــــلـــك

العقوبات .
توقع { وماهى توقـعاتك بالنسبة لـلسيناريو ا

لألزمة فى كل من اليمن وسوريا ?
- اسـرائيل تـريـد الـذهـاب الى الـيمن من
خالل الــسـعـوديــة وأمـريــكـا هى الــسـنـد
األســاسي لــلـســعــوديــة فى الـيــمن وهى
مسئولة عن تدمير اليمن ولذلك ال أتوقع
تسـويـة سريـعة لألزمـة الـيمـنيـة وأتوقع
تــوقف الــعــدوان الــســعـودي فـى الـيــمن
بسبب الضـغوط التى تمـارس عليها من
ـنظمـات احلقـوقيـة حتى أصبح جانب ا
بن سـلـمـان مـطـارد فى الـيـمن بـاعـتـبـاره
تصرف فى شئونها وبالنسبة لسوريا ا
ـسـاعـدة فـاعـتـقـد أن الـنـظـام الـسـوري 
حـلفـاؤه سـوف يـتـمـكن من حـسم األمور
عسكـريا وإذا حـدث ذلك فلن تكـون هناك
تــسـويــة سـيـاســيـة وأعــتـقــد أن سـوريـا
ســوف تـقــسم وسـيــكـون هــنـاك مــنـاطق
نـفوذ واحلـلـفاء سـوف يـؤمـنوا لـلـجيش

جـمع بـيـنه وبـ كل من بـوتـ وتـرامب
واسرائيل .

ـتـحـدة حتى االن اذا لم تـعـلن الـواليات ا { و
تفـاصيل صفقة القرن ? وهل ترى أن الواليات
تـحدة سـتنجـح فى النـهاية فـى فرضهـا على ا

أرض الواقع ?
تـحـدة لم ولن تعـلن صفـقة - الواليـات ا
الـقرن ألنـهـا تـطبق تـلك الـصـفقـة بـهدوء
عـلـى أرض الـواقع وهــنـاك تــواصل بـ
األطـــراف اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــســـعـــوديـــة
واإلمارات ومـصر لـتطـبيق تـلك الصـفقة
والـــتى تــــقـــضي بــــإنـــشـــاء وطـن بـــديل
للفلـسطينـي فى غزة وجزء من أراضي
سيـناء أمـا األردن فـلقـد انسـحب من تلك
ــمـلــكـة الـصــفـقــة حــفـاظــا عــلى كـيــان ا

األردنية .
{ وكـيـف تـرى تــأثـيــر الـعــقــوبـات األمــريـكــيـة

فروضة على إيران ? ا
- أمريـكـا مصـرة علـى إسقـاط احلكم فى
إيـــران وتــســتـــخــدم الــســـعــوديــة ودول
اخللـيج لتـحقـيق ذلك وأعتـقد أن أمـريكا
لن تنجح فى ذلك ألن إيـران متحـالفة مع

السوري التنـقل ولكن مع مراعاة مناطق
النفوذ التى تسيطر عليها تركيا وإيران

وروسيا .
{ ومـاهى رؤيـتك لـلـدوافع احلـقـيـقـيـة لـلتـدخل

االيطالي الفرنسي فى األزمة الليبية ?
- إيـطــالـيـا وفــرنـسـا ودول أخــرى تـريـد
تـقـسـيم لـيـبيـا لـلـحـصـول عـلى الـبـترول
ومـــصــر تـــلــعـب دور اليــتـــفق مع الــدور
االيـطـالي وأعــتـقـد أن اخلالف االيـطـالي
ـصـري فى لـيـبـيـا سـبب تـفـجـر قـضـيـة ا
ريجيـني من جديد وهـناك مشـكلة أخرى
بـ مـصــر واجلـزائـر فى لـيــبـيـا بـسـبب
دعم مصر لـلمشـير خلـيفة حـفتر ألن ذلك
ـكن أن يـدفع اإلرهــابـيـ لـلـتـوجه الى
اجلـزائـر وهـو ما سـوف يـسـبب مـشـكـلة
ــنــطـلـق فـإن اجلــزائـر لــهــا  ومن هـذا ا
تــريــد تــســويـة ســيــاســيــة لألزمــة وهـو

موقف معتدل .
صري { وماهى تـوقعاتك بـالنسـبة للـخالف ا
األثــيــوبـي حــول ســد الــنــهــضــة خــاصــة بــعـد

وصول قيادة جديدة الى أثيوبيا ?
ـوقـف األثـيـوبـي ثـابت من مــلف سـد - ا
الــنــهــضــة حــتى لــو تــغــيــرت الــقــيــادة
ـوقف األثــيـوبي يــعـمل عــلى حـرمـان فــا
مصـر من ميـاه النـيل وسوف تـعمل بـعد
بـــنــاء الـــســـد عـــلى أخـــذ مـــيـــاه مـــصــر
بـالــتـدريج فى حـالــة إذا أصـرت عـلى أن
لء 3 سـنوات فـيـمـا تـصر يـكـون فتـرة ا
لء 5 سنوات مصر على أن تكون فترة ا
ــشــكــلــة إتــخــذت وفـى مــواجــهــة تــلك ا
ـصرية حـلوال لـيست مـجدية احلكـومة ا
وفى حالة تساهل مـصر فى حصتها من
ة فى ياه فسـوف يكون ذلك أكـبر جر ا

تاريخ مصر .
{ إذا إنـتـقلـنـا الى الـقـضـايا الـداخـلـيـة ماهى
وجـهـة نـظـرك فى احلمـلـة الـتى تـشن األن على

شيخ األزهر ?
ـصـري شـجع عـلى اإلنـفالت - الـنـظـام ا
فى كل شــيـئ حــيث انــتـــــــــشــر اإلحلـاد
وزاد نـشـاط الـعلـمـانـيـ فى الـهــــــجوم
عــــلـى اإلسالم وعــــلى شــــــــــيـخ األزهـــر
بدعـــــوى فشــــله فى جتديد اخلطــــــاب
الــديــني إال أن شــــــــيخ األزهــر تــصـدى

لتلك احلملة ونحن نؤيده فى ذلك .

كــان فـي أي اعــتــداءات عــلى كــوادرنــا
وسـيـاراتنـا. بس آخر سـنتـ صار في
عـبـوات نـاسـفـة تـسـتـهـدف سـيـاراتـنا.
ســرقـة سـيـارات. اعـتـقـاالت. مـحـاوالت

Æ“اغتيال
dO³  ŸUD

وقــبل أربـعـة أشـهـر كــان الـدكـتـور أغـا
يـعـمل في مـسـتشـفـاه بـشرق مـحـافـظة
الالذقـيـة قرب إدلب عـندمـا سمع طـرقة
عـلى الـبـاب. فـتح الـباب فـوجـد رجـل
مــســلـحــ أبـلــغــاه أنه مــطـلــوب أمـام
مـحـكمـة تـديرهـا جـماعـة هـيئـة حتـرير
الــشـام اإلسالمـيـة الـتي تــسـيـطـر عـلى
ـنـطـقـة.قـيـد االثـنـان قـطــاع كـبـيـر من ا
يـداه وعـصـبا عـيـنـيه. ويقـول الـدكـتور
أغـا ”بــعـد سـبع أيـام حلــتى طـلـعـوني
حلـــــــتى شـــــــفت

الضوء.“
واتــــــــــــهــــــــــــمـه
اخلـــــاطـــــفـــــون
بــــالـــــعــــمل مع
تـــــــــركـــــــــيـــــــــا
وجــــمـــعـــيـــات
أهـلية أجـنبية
وجــــــمـــــاعـــــة
مـــــعـــــارضـــــة
ســــــــــوريـــــــــة
أخـــــــــــــــــــــرى
وطـــــالــــبــــوا
زوجته بدفع
 100ألــــف

دوالر.
فـــــــبـــــــاعت
مـجوهراته
ا وسـيارته
واقـتـرضت

 uKſË« d¼U –  ‰u³MDÝ«

 كــان الــدكــتــور خــلــيل أغــا يــعــمل في
مـستـشفى بـشمـال غرب سـوريا عـندما
طـرق مسـلحـون ملـثمـون بابه ولـوحوا
بــورقـة تـفـيـد أنه مــطـلـوب لـدى إحـدى
اجلــمــاعــات اإلسالمــيــة ذات الــنــفـوذ.
وألـقـوا به في سـيـارتـهم مـقـيـد الـيدين
.وطـلب اخلـاطـفـون مـعـصـوب الـعـيـنـ
 100ألـف دوالر فـديــة إلطالق ســراحه.
وأصــبح الــطــبــيب اجلــراح واحـدا من
عـشـرة من العـامـل في اجملـال الـطبي
يـقــول أطـبـاء إنـهم تـعـرضـوا لـلـخـطف
هــذا الـعـام في مــنـطـقــة حتت سـيـطـرة
ـــعـــارضـــة تـــنـــزلق تـــدريـــجـــيـــا إلى ا
الـــفــوضى.أدى اتــفــاق تـــوصــلت إلــيه
روسـيــا وتـركـيـا قـبل ثالثـة أشـهـر إلى
حتــاشي هـجـوم مـن اجلـيش الـسـوري
ـنــطــقــة الــتي تــقع حـول الســتــعــادة ا

مـــح

افـظة إدلب. غـير أن انخـفاض الـتمويل
ـتـشددة اخلـارجي سـواء لـلـجمـاعـات ا
أو لـــلــشـــرطــة احملـــلــيـــة الــتـي تــواجه
صــعــوبـات في فــرض قــدر من الـنــظـام

أضعف األمن.
واآلن يـــشــعـــر الــعـــامــلـــون في اجملــال
الـطـبي بـالوطـأة إذ تـتـنافس عـصـابات
ال. وتستهدف مـسلحة على النـفوذ وا
الـعــصـابـات األطـبـاء ألنـهم مـشـهـورون
وألن دخــلــهم مــرتــفع نــســبــيـا وألنــهم
ـيـلـون إلبـداء آراء تـتـعـارض مع آراء
خــاطــفــيـــهم.قــال مــنــذر خــلــيل رئــيس
مديرية الصحة في إدلب إنه لم تقع أي
اعــتـداءات تـقـريــبـا عـلى الــعـامـلـ في
اجملــال الـطــبي في الـســنـوات اخلـمس
األولـى من احلرب األهلـية.وقال ”بـداية
من  2011 حتى نهاية 2016 تقريبا ما

إلى تـوقف تمويل مشـروعات من بينها
إنــشـاء قـوة شـرطــة مـسـتـقــلـة.ولم يـتم
تــســـلــيح الــشــرطـــة الــســوريــة احلــرة
عارضة التي الـعاملة فقط في مناطق ا
ال تـخضع لسيـطرة هيئـة حترير الشام
ــا يـتـسق مع اتـفــاق الـدول الـغـربـيـة
ـتـحـدة الــداعـمـة لــهـا وهي الـواليــات ا
ـرك وهـولنـدا وكـندا وبـريـطانـيـا والد

انيا. وأ
ومـنذ تـوقف التـمويل رفع بـعض رجال
الـشـرطة الـسالح. لـكن ال حيـلـة لهم في
ـــدنـــيـــ واألطـــبـــاء من الـــدفـــاع عـن ا
عـمـلـيـات اخلـطف عـلى أيـدي جـمـاعات
مــــســـلــــحـــة فـي مـــنــــاطق ال تــــخـــضع

لسيطرتهم.
وقـال الـعـقـيـد مـاهـر غـريـبة ”نـحـنـا مـا
مـنقول إنـو نحنا ... عـنا (عنـدنا) عصا
سـحرية وقـال العـميد فـؤاد سويـد قائد
شــــرطــــة إدلب احلــــرة إن انـــخــــفـــاض
الــتـمــويل أدى أيـضــا إلى إرغـام رجـال
الـشرطة على البحث عن وظائف أخرى
لــتــغــطــيــة مــصــروفــاتــهم األمــر الــذي

أضعف عملهم في مجال األمن.
وأضـاف أن رجـال الـشـرطـة مـضـطرون
لــتـرك أعــمـالــهم والـبــحث عن عـمل في
بــسـاتـ الـزيــتـون وحـصـاد الــبـطـاطـا
والعمل كعمال باليومية أو كخبازين.
وخـالل الصـيف نـظم األطـبـاء في إدلب
ــدة ثـالثــة أيــام إضـــرابــا عـن الــعـــمل 
احـتجـاجا على أعـمال اخلـطف وتفشي

انعدام األمن. 
وبـــدأ بــعض األطـــبــاء حـــمل أســـلــحــة
صـغــيـرة عـلى سـبـيل احلـمـايـة رغم أن
آخـــريـن قـــالـــوا إنـــهـــا لـن تـــوفـــر لـــهم
احلـماية.وقال صيـدلي تعرض للخطف
فـي اآلونـــة األخـــيـــرة ”ولــــكن الـــسالح
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فـــوق الـــتـــفــاوضـــيـــة الــتـي كــان من
لـكن النـظام فـتـرض تنـفيـذهـا فوراً ا
ـماطـلـة بهـا ليـجعل مـنهـا مادة بدأ ا
تــفـاوضــيـة وهــذه احـدى نــقـاط عـدم
الــــتــــمـــكـن من بــــنــــاء الـــثــــقــــة بـــ
. أما حـول اجبار الـنظام تفـاوض ا
ــســلــحـة وحــتى بــعض الــفــصـائل ا
ـــــعـــــارضـــــة عـــــلـى إطالق ســـــراح ا
عتـقلـ واخملطوفـ وبيان مـصير ا
ــفــقـودين فــهــذه وفق الــتـعــقــيـدات ا
ــســألــة الــســوريــة من احملـــيــطــة بــا
واجـــبـــات اجملــــتـــمع الـــدولي واأل
ـتـحـدة وفـي مـقـدمـة هـؤالء روسـيـا ا
االحتـاديــة كـونـهــا اجلـهـة الــوحـيـدة
كنها الضغط على النظام من التي 
ــــســـألـــة وغــــيـــرهـــا من أجل هـــذه ا

سائل األخرى. ا
ــتــحـدة من { مــا هي اهــداف الـواليــات ا
ـوقـراطـيـة? ومـا تـدريب قـوات سـوريـا الـد
هو مـستـقبـل تنـظيم داعش في سـوريا في
ــعـارك ضـد الــتـنــظـيم في ظل اسـتــمـرار ا

منطقة دير الزور?
- لم تـــكن ولـن تـــكـــون هـــنـــاك ثـــقـــة
بالتـدخالت اخلارجيـة وخاصة مـنها
سـألة الـسورية من أي العـسكريـة با
فـقـناعـاتـنا طـرف من األطراف جـاءت
ثــابـتــة بـأن الـعـالقـات الــدولـــــــــــيـة
ــصـــالح ولـــيس عــلى تـــبــنى عـــلى ا

األخالق. 
من نـــــنــــظـــــر الى قـــــيـــــام داعش مع
سـتمرة حـول من أنشأ أو شكوكـنا ا
ساعد على انـشاء هذا التـنظيم الذي
ال زال مـجـهـوالً عــلى األقل بـالـنـسـبـة
ثم يأت الـتحالف لنـا كحـزب وكهـيئـة
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قـراطية ما ب  “قوات سـورية الـد
والـقــوات األمـريـكـــــــــيــة الـعـابـرة “
واجـهـة هـذا الـتـــــــــنـظيم لـلـحـدود 
اجملـــهـــول الـــهـــويــــة الـــغـــامـــــــض

األهداف.
{ ومــا هي ابـــعــاد الــدور الـــتــركي? وهل
تــري ان تــركــيــا حتـــاول احــداث تــغــيــيــر
ـــوغـــرافي من خالل مـــنح الـــســـوريــ د
اجلنـسية الـتركيـة الستخـدامهم في ضمن
مــنــاطق تــخــضع إلى تــركــيــا خـاصــة في
ادلب وعــفـرين? وهـل تـتــوقع ان تـتــمـخض

االمور في النهاية عن تقسيم سوريا?
- بــدايـة أود الــتــوضـيح بــأنــنـا في 
هــيــئـة الــتـنــســيق الـوطــنــيـة لــقـوى
قـراطي وبكـافة قـواها التـغيـير الـد
الـسيـاسيـة وشـخصـيـاتهـا الـوطنـية
عـارضـة نتـفق مع االتـراك بـقضـية ا
وقف حولها وهي واحدة محسـوم ا
عــدم قـيــام كـيــــــــان كــردي مـنــفـصل
على أيـة بقعـة من السـاحة الـسورية
ســـــــــمـيات حتت أيـة تسـمـيـة من ا
دولـــة (فـــدرالــــيـــة. كــــونـــفــــدرالـــيــــة
كـــمــا أن إدارة ذاتـــيـــة …) احتـــاديـــة
مـوقفـنـا واضح ومحـدد بـأننـا نـعمل
ــوحــدة أرضــاً وشــعــبــاً لــســوريــة ا
والتي هي جـزء ال يـتجـزأ من الوطن

العربي. 
فــمع عــنــدمــا نــعــود لــنص الــسـؤال
تقديرنا الحتضان االتراك للمهجرين
الــســوريـ الــذين غــادروا األراضي
الـسوريـة مـرغـم نـتـيـجة لـلـظروف
الــقـاسـيــة جـداً الـتـي تـعـرضــوا لـهـا
ـنـا ألن الـبعـض منـهم  –وهم ومع أ
قـلة  –قـد طـلـبوا مـنـحـهم اجلـنـسـية
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هـــــيـــــكـــــلـــــة اداراتـــــهـــــا لـــــتـــــكـــــون
مــــؤســـــــــــــســـات الــــشـــعـب ولـــيس
الــــــنــــــظــــــام. لــــــكن الــــــصــــــراعـــــات
واالخــــــــتالفـات الـبـنـيـة الـعـربـيـة /
بل الـعربـيـة قـد ابـعـــــــــدتنـا عن ذلك
ومهدت الـطريق للـتدخالت اإلقلـيمية

والدولية. 
نعم جـمهـورية مـصر الـعربـية قـاعدة
ــمـلـكـة الــعـربـيـة- األمـة الــعـربـيـة وا
الــــســـعــــوديــــة مـــركــــزهــــا الـــديــــني
واجلمهوريـة العربية الـسورية مركز
أمنها القومي واجلمـهورية العراقية
ن ظهـيرهـا القومي  –لن أغفل أياً 
لم اذكـــــر  –لــــــكن عـــــدم وحــــــدتـــــهم
وقـفـية الـسيـاسـيـة واالقتـصـاديـة وا
ويـفـتح حتـول دون الـدور الـطــبـيـعي
اجملــال أمـام الــتـدخـالت اخلـارجــيـة.
نعم نريـد مشروعــــــــاً عربيـاً موحداً
وال نــريــد مــشــاريع إقــلــيــــــــمــيـة أو

دولية.

فال نــعــتـقــد أن ذلك ضـمن الــتـركــيـة 
ـغرافي مـشروع تـركي لـلتـغـيـير الـد
الــذي نـــرفــضه بـــكل احلــاالت ســواء
فـــإدلب جـــاء مـن تـــركـــيـــا أو ايـــران 
وعــفـرين ومــا يــحـيط بــهــمـا أراضي
عـربيـة سـورية كـمـا الـرقة واحلـسـكة
والقـامشـلي والـسويـداء واجلوالن ال
يـحق ألحد أي كـان الـتـنازل عـنـها أو

التفريط بها . 
سوريـة ال تقـبل القـسمـة على أي رقم
فــالــشــعب الــســوري ســوى الــواحــد

وحدوي ال يقبل االنفصال
{ هل تـــتـــوقــعـــون ان تــؤثـــر الـــعــقـــوبــات
االمريـكـية عـلي إيـران على الـدور االيراني

نطقة خاصة في سوريا? في ا
- ان الــتــدخل اإليــراني الــسـافــر في
دى سوريـة الذي لـه أهداف بـعيـدة ا
ال يـدفــعـنــا ألن نـكـون وفق تــقـديــرنـا
حلفاء لألمريكان في مـواجهتهم فلنا
مـعـهـمـا جتـربـة في الـعـراق الـشقـيق
خــاصــة وأنـنــا نــتــخـوف من قــريــبـةً
ـــرامي االمــريـــكــيــة كـــمــا األهــداف ا
اإليرانـية. أمـا حول تـأثيـر العـقوبات
االمـريــكـيـة فــنـعــتـقـد أن ذلك ان صح
فـسيـكـون له تأثـيـر لـكن ليس بـالـقدر

الكافي.
{ في النـهاية ما هي رؤيـتك للدور العربي
صـري والـسـعودي بـصـفه عـامـة والـدور ا

بصفه خاصة من األزمة?
-  كــنــا وال زلـنــا نــحــلم بــدور عـربي
مـسانـد لـلشـعب الـسـوري باسـتـعادة
حريته وكرامته والعدالة االجتماعية
ويـــحـــمي ـــســـاواة بـــ أبـــنـــائـه وا
مـؤسـسـات الـدولـة الـسـوريـة ويـعـيد
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فـي الـــــــوقت الــــــــذي جتـــــــري فـــــــيه
االســتــعــدادات لــتــشــكــيل الــلــجــنــة
الدستـورية لوضع دسـتور جديد فى
ســـوريــا طــبــقــا التــفــاق اجملــمــوعــة
انيا شكلة فى روسـيا وا الرباعيـة ا
ـهــنـدس وفــرنـســا وتـركــيـا حتــدث ا
احمد العسـراوي االم العام حلزب
االحتــــــاد االشـــــتــــــراكـي الـــــعــــــربي
ـــوقــراطـي الــســـوري وعـــضــو الـــد
ـكـتب الـتـنـفيـذى لـهـيـئـة الـتـنـسيق ا
الــــوطــــنــــيــــة لــــقـــوى الــــتــــغــــيــــيـــر
ـــوقـــراطي فـي ســـوريـــا واحــد الـــد
ـثلـيـها فى هـيـئة الـتـفاوض لـقوى
ـعـارضـة وأحـد مرشـحـيـهـا لـلـجـنة ا
الــــدســــتــــوريـــــة عن امل طـــــافح في
حتـقيق هـذا احلـلم الـسـوري بـالرغم

وهنا نص احلوار: عوقات  من ا
{ كــيف تـرى مــصــيـر تــشــكــيل الـلــجــنـة
الدستورية والتي  االتفاق على تشكيلها
قـبل نـهـايـة هـذا الـعـام في ضـوء اعـتراض

النظام السوري على تشكيلها? 
-  االتـــــفـــــاق خـالل اجـــــتـــــمـــــاع 
اجملــــــــمـــــــوعــــــــة الــــــــربـــــــاعــــــــيـــــــة
فـرنسـا وتركـيا) على انـيا ا (روسيـا
تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية
ــرة األولى الــتي هــذا الــعـــام وهي ا
يتم بـهـا االلتـزام بـالتـوقيت. ومع أن
الـنـظـام قـد وضع شـروطـا. مـعـوقات
أمـام تـشـكيـلـهـا لـيـضـمن من خاللـها
حرف اللجنة الدستورية عن مهامها
األسـاسـيـة اال أنــني أرى أن الـلـجـنـة
الــدســتــوريـة ســتــتــشــكل وان حـدث
ــوعـد الـطــروح بـنــهـايـة تــأخـر عن ا

الـــعـــام احلـــالي الـــذي شـــارف عـــلى
االنتهاء.

كن ان تفرز تلك اللجنة دستوراً { وهل 
يـلـبي مـتـطـلـبـات الـشـعب الـسـوري في ظل
التـغيـرات التي حدثت مـؤخراً على االرض

لصالح النظام السوري?
- حـزب االحتاد “ نحـن في احلزب  
ــقـراطي “ االشـتــراكي الـعــربي الـد
والهـيئة  “هيـئة الـتنـسيق الـوطنـية
قراطي  “قلنا من لقوى التغيير الد
الــيــوم األول لـتــوجه الــنـظــام لــلـحل
األمــني الــعــسـكــري ولــقــبــول بـعض
عارضـ بالدخـول الى ساحته أنه ا
لـن يـكــون هــنــاك حــسـمــاً عــســكــريـاً
لصالح أي من الطـرف واآلن نقول :
ان التغيرات على األرض التي يراها
البعض أنهـا حاسمة هي األقرب الى
ـــفــــتـــرض أن تـــنـــتج الــــوهم. ومن ا
الـلجـنـة الدسـتـورية دسـتـوراً وطنـياً
يحـقق الفـصل الكـامل ب الـسلـطات
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــــــــالث
الـقضـائـية) الـتـنـفيـذيـة (الـتـشريـعـية
وأن يـــســمـح لـــلــســـلـــطـــة الـــرابـــعــة
(اإلعالمـــــيــــة) بــــأن تـــــأخــــذ دورهــــا
الطبـيعي باإلشـارة لنقـاط اخللل هنا
وان يـتـســاوى الـسـوريـ أو هـنــاك 

من خالله باحلقوق والواجبات.
{ فـي ضــوء اســتــمــرار الــغــمــوض حـول
ــعــتـقــلــ الـســيـاســيــ مـا هي مـصــيـر ا
االجـراءات الــتي تـنـوون اتـخــاذهـا إلجـبـار
الــنــظـام عــلى الـكــشف عن مــصـيــر هـؤالء

عتقل واالفراج عنهم? ا
- هذه هي احدى فقرات قرار مجلس
األمن الدولي رقم  2254 لـعام 2015

احمد العسراوي

الــفـردي شــو بـيــعـمل أمــام مـجــمـوعـة
مـسلحة ومجهزة?“كـان الصيدلي الذي
طـلب عـدم نشـر اسـمه يجـوب قـرية في
إدلب فـي إطـار عـملـه عـنـدما اسـتـوقـفه
ـسـلـحة مـسـلـحـون. كـانت اجملمـوعـة ا
مـكونة من سبعة أفراد يركبون شاحنة
بـيك أب مثبت عـليهـا بندقـية. وأرغمته
اجملـموعـة على تـرك سيـارته وعـصبوا
عـينـيه وأخذوا مـنه هاتـفه.ثم انطـلقوا
به إلـى جهة غير معلومة وحبسوه في
حــجــرة مــظـلــمــة حتت حــراســة حـيث
احـــتــجـــزوه خــمـــســة أيـــام وعــذبــوه.
وأرسـلـوا تـسـجـيالت لـعمـلـيـة تـعـذيبه
إلـى زوجته وطـالـبـوهـا بدفع  150ألف
دوالر مـــقــابل إطالق ســـراحه. وبــاعت
زوجـــة الــصــيــدلـي كل مــجـــوهــراتــهــا
ـال حـتى جـمعت  18ألف واقـتـرضت ا
دوالر وتـــــفـــــاوضت مع اجملـــــمـــــوعــــة
ـبـلغ حـتى حتقق ـسـلـحـة على هـذا ا ا

لها إطالق سراحه.
دة لم يـعد الدكتور أغا إلـى مستشفاه 
ثالثـة أشهر بعـد إخالء سبيله وأصبح
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ال. شخصا يدين لهم با
ويـقول إنه ما زال يشعـر باخلوف لكنه
سـتشـفى إلجـراء اجلراحات عـاد إلى ا
رغـم حتــــــذيــــــرات أصــــــدقــــــائه لـه من
الـعـودة.ويـبدي الـدكـتـور أغا مـا يـشبه
الــشـعـور بـاحلــنـ لـلـقــنـابل في فـتـرة
الــهـدوء الـنــسـبي الــتي أعـقــبت هـدنـة

سبتمبر أيلول إذ يقول:
”نـحـنـا مـا نتـمـنى بـالـفتـرة يـلي نـحـنا
فـيــهـا. بـنـتـمـنى يـكـون في قـصف وفي
اشـتباكات. ألن العالم بتلتهي. الوضع
الـــلي نـــحــنـــا فــيه ال حـــرب وال ســلم
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ض ونـضـال مـســتـــــــمـر ألحـزاب عـارضـــــــت حـكم بـعـد عـنـــــاء 
صـدام . وحتـدثت عن مـظـلـومـيـتـهـا في كل احملـافل الـعـربـيـة والـدولـية
عارضة بتوحيد ناهضة  لسيـاسات النظام السابق  جنحت قـوى ا ا
قراطي اجلهود لألطاحة بالنـظام السابق ومحاولة اسـتبداله بنظام د
ـواطن  ويبتعـد كل البُعد يقوم عـلى التعدديـة احلزبية ويـحترم حرية ا

ظلوم  . عن سياسات االقصاء والتهميش  و ينصر ا
ـرعب" وفـقـاً لـوجـهـات نـظـر الـغـرب وايران لقـد زالَ "نـظـام الـطـاغـيـة ا

عارضة وبعض الدول العربية على هذا التوصيف.  واحزاب ا
وعـلـيه فأن الـشـعب يـحدوه األمل بـنـظام شـرعي غـيـر خاضع ألرادات
ـتلك حـريـة اتخـاذ الـقرارات خـاصة مـايـتعـلق بـالسـيادة خـارجيـة  و
واطن  والـعمل عـلى اعادة وشـائج احملبـة وتوثـيق العالقات وكرامـة ا
مـابـ كل مـكونـات وأطـيـاف الشـعب الـعـراقي ولـغة الـتـهـديد والـوعـيد

والترهيب.
ـاضي  عـلى صعـيد وبـالتـالي عـلى التـجربـة اجلـديدة  جتـاوز مرارة ا
فـرطة ضد من يخالف النظـام سياسياً  ومعاجلة احلروب والقسوة ا
كل االخـطاء الـتي ارتكـبـها الـنظـام السـابق بـحكـمة ورويـة واالستـفادة
ـؤسـسـات الـدولـة  مـن الـتـجـارب الـنـاجـحـة في االدارة الـسـابـقـة في 
كن ان نلـغي عمل ومـنهج دولة بـكامـلها ألن  لـدينا مـوقفاً من الننـا ال
رأس النظام او احلزب احلاكم فنكون بذلك نعيش في  حقل "القصور
ـشاكـل البـلد الـفكـري "  ولن نـتمـكن من الـبحـث عن مخـارج وحـلول 

تراكمة. ا
عـارضة على حد سواء لقد كان اخلـطأ الفادح الذي ارتُكـبه النظام وا
بـرر حملـور الشـر االمريـكي وبـعض دول الغـدر الـعربـية  هـو توفـيـر ا
بتدبيـر احتالل العـراق .. نعم ازالوا  النـظام لكنهـم استباحوا االرض
والـعـرض وانـتـهـكـوا احلـرمـات وصـادروا القـرار الـعـراقي  بل وصل
بهـم التمـادي الى تعـي حـاكم للـعراق وحل جـيش الـعراق ومؤسـسته
األمـنـيـة واتـخـاذ قــرارات عـبـثـيـة كـان الـغـرض مــنـهـا مـنع الـعـراق من
الـنـهـوض مرة اخـرى كـدولـة محـوريـة فـاعلـة ضـمن مـنظـومـتـة العـربـية
ثـابة دق واألقـليـميـة وأمـتداداتـها الـدولـية ; بل  كـانت تلـك القـرارات 
أسـفـ الـفـرقـة واخلالف بـ كل فـئـات ومـكـونـات الـشعـب العـراقي 
اضي ومـنـعـهم من إيـجـاد سقـف يجـمـعـهم من حـيث جتـاوز اخـطـاء ا
ـاضـي لــكي يــتـمــكن والــعــمل عــلى حتــريــر احلــاضـر مـن كل عــقــد ا

الساسة من بناء مستقبل مشرق للعراق  وشعبه .
كن االسـتـفـادة من جتـربـة احلـكم في ايران وفي اقل احـتـمـال كـان 
ـساس بأي مـؤسسة من عام 1979 عندمـا  اسقاط الـشاه لم يتم ا
مـؤسسـات الدولـة وبـقي احلال عـلى مـاهو عـليه خـوفـاً على الـدولة من

االنهيار !!
 لــســنــا فـي مــعــرض األســتــطــراد وشـــرح تــفــاصــيل كل األحــداث و
الـقـرارات والــسـيـاســات واألجـراءات اجملـحــفـة بـعــد أن حتـقق اجلـزء
األعـظم من االهداف اخملـطط لـها مـن محـور الشـر االمـريكي وحـلـفائه

قد حتقق? 
ولكـن لكي نـتـجـاوزهـا عـلـينـا ان نـكـون شـجـعـاناً ونـعـتـرف بـحـاضـرنا
تراكـمة  التي اصـابت البـلد بعـد االحتالل والتي البـائس ومشاكـلنـا ا
نتـشرة في كل االحياء أصبحت تـضاهي بتـراكمها اكـوام " القمامـة ا
دون معاجلة ".. بل وأن نركز على ثالثة مباد اساســـــــية في كيفية
نهج الذي اعتمد بعد االحتالل واوصلنا عاجلة الناجحة بعيداً عن ا ا
ا نحن به من سوء  ثالث مـبادىء لو  تفـعــــــيلها لـتجاوزنا االزمة

 وهي :
نطق . - غياب ا

ميتة. كابرة العبثية وا  -ا
ـسـؤولـية وحتـمـيل اآلخـرين األخـطـاء بـدالً من الـتـعلم   -الـتـهـرب من ا

منها
 لكننا اسـقطنا نظـاماً وأنشأنا االف االنـظمة بأسم : احلزب  الدين 
ـنظـمة  مـليـشيا ة ا الـعشـيرة  الـطائـفة  القـوميـة  عصـابات اجلـر

السالح  بل وحتى حلاملي السالح خارج شرعية الدولة .
ـنـطـقـيـة مع الـواقع ووضـعـنـا مـبـاد تـشـكل خـيـمة لـو كـنـا تـعامـلـنـا 
اسـاسـيـة للـتـفـاهم ضمـن سقف زمـني مـحـدد وضوابـط حكم لـلـجـميع
ـبدأ االول كـقاعـدة لوحدة الـرأي  واالنطالق من لتـمكـنا من تـرسيخ ا

خط شروع موحد لتنفيذ مايتبعه من مباد مكملة .
كابرة العبــــــثية فهي أحد معاول الهدم واالنهيار السياسي ان اما ا
لم يـتـم جتـاوزهــا والـتــعـامل مع الــواقع بـســلــــــــبــيـاته وايــجـابــيـاته 
واالعـتــــــراف بـاالخـطـاء ومـعـاجلـتـهـا بـعـد مـراجـعـة جـريـئـة لـلـعـمـلـيـة

جملها . السياسية 
في ح سـيكـون القـاء اللوم عـلى االخرين بـدل معـاجلة االخـطاء احد
ـسـؤولـية االسـبـاب احملـبـطـة الـتي التـنم اال علـى ان من يـتســــــنـمـوا ا

ليسـوا هم "رجال دولـة " بقدر  مـايكونـوا عبارة
ثـل ألحـزاب ومذاهب وقـوميـات هدفهم عن 
الــرئـيس الــهـروب الـى االمـام تـاركــ خـلــفـهم

شاكل . اطنان ا
ـــــــبـاديء ونـطـبـقـهـا  دعـونـا نــتـمـسك بـتـلك ا

فأننا سننجو بالعراق واهله ..


