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عــدم الـتـواجــد عـدم الـفــاعـلـيــة بـقـدر عـدم
قـراطية دنـية الـد انـصيـاع هذه الـقوى ا
ومــنــهــا اجلـمــعــيــة الـوطــنــيــة لألجــنـدات
ـجـرد دخول اخلـارجـيـة الكـل يعـرف أنه 
الـسالح إلى سـوريـة أعـطى حـجة لـلـنـظام
ـعـارضـة الـسـورية الـسـوري بـوصف كل ا
بــأنــهــا إرهـابــيــة. ومن ثم انــتــقــلت حــالـة
الـتـسـلح إلى األسـلـمـة الـتي قـصـمت ظـهر
احلــراك الــســوري فــتــحــول الــصــراع في
سـوريـا إلى صـراع طـائفي تـتـقـاسـمه قوى
إقـليمـية حالت دون إعادة األزمـة السورية
إلى حــضــنــهــا الـطــبــيــعي وهــو احلـضن

العربي. 
لـذلك لـم نـبدو نـحـن فقـط أقل تـواجـداً أمام
هــذه احلــالـــة الــكــارثــيــة بل ظــهــر الــدور
الـعــربي الـذي يُـعـنى بـاحلــفـاظ عـلى بـنـيـة
الــدولـة الـسـوريـة ومــحـاربـة اإلرهـاب أقل
تــواجــداً أمـام قــعــقـعــة الــسالح والــشـحن
الــطــائـفي والــبــربـوغــنـدا اإلعـالمـيــة الـتي
ـسـار الـذي ـنــهـجـيـة حلــرف ا اشــتـغـلت 

خرج من أجلة السوريون…..
- في صـــحــيـــفــة { في مــقـــالـــة لــكم  –مــؤخـــراً
األهـرام طـرحتم مـسـألـة في غايـة األهـمـية وهي
مــســألـة عــروبـة ســوريــة ومـوقــعــهـا داخل األمن
الــقـومـي الـعــربي وقــرنــتم ذلك مع دور مــصـري
يلـوح في األفق كيف تـنظـرون إلى محـددات هذا

وأهميته في األزمة السورية?
- نـــحن قـــلــنـــا مــراراً أن جـــمــيع الـــقــوى
الـالعــبــة عـــلى األرض كــانـت تــنـــطــلق من
تـصفـية حـسابـاتهـا على األرض الـسورية
أي من زاويــة مـصـاحلــهـا الـذاتــيـة ونـحن
لـــــســــنــــا ضـــــد أن تــــدافع أيـــــة دولــــة عن
مـصـاحلـهـا ولـكن لـيس عـلـى حـسـاب الدم
الـسـوري وتـدميـر الـدولـة السـوريـة وهذا
مـا حـصل بـ الـقـوى اإلقـلـيـمـيـة الـداعـمـة
ـتـطـرف. أما حلـركـات اإلسالم الـسـياسي ا
ـصــري فـهــو يـنــطـلق من الــعـمق الــدور ا
صري الـتاريخي ب الشعـب السوري وا
أوالً ومـن موقـع مـصـر ودورها فـي الـدفاع
عـن األمن القومي الـعربي  وحرصـها على

الشعب السوري. 
نـحن عـلى ثقـة بـهذه احلـتـميـة ومـا اللـقاء
األخـــيـــر لـــلــســـيـــد ســـامح شـــكـــري وزيــر
ي ـبــعـوث األ ــصـري مـع ا اخلــارجــيـة ا
ـسـتـورا في نـيـويـورك لـبـحث سـتـيـفـان د
الـــوضع في أدلـب ودفع مـــســار تـــشـــكــيل
الــلـجــنــة الـدســتـوريــة إال دلـيـل عـلى ذلك
ـصري حـيث أكـد السـيد وزيـر اخلارجـية ا
عــلى  ”أهــمـيــة بــدء أعـمــال هـذه الــلـجــنـة
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ـــصــريــة ســـلط جنــاح الـــدبــلـــومــاســـيــة ا
بـــالــــتـــعـــاون مع تـــيــــار الـــغـــد الـــســـوري
ـعـارضـوالذى يـتـخـذ القـاهـرة مـقر له فى ا
ـصري فى عـقـد هـدنه عـلى طبـيـعه الـدور ا
ايجاد حل سياسى لالزمة السوريه خاصه
صغره فى بـعد مشاركة مصر فى الـلجنة ا
جـنـيف حول سـوريـا فضال عن اجـتـماعـها
ى الى ســوريـا ــبــعــوث اال مــؤخــرا مع ا
ـســتـورا وفى ظل الـتـطـورات ســتـيـفـان د
االخـيـره التـى شهـدتـها الـسـاحة الـسـورية
ادلى مـحـمـد احـمـد بـرمـو رئـيس اجلـمـعيه
الـوطـنـيـة الـسـوريه بـحـديـث خـاص تـناول
فـــيه وجــهــة نـــظــره حــول دور اجلـــمــعــيه
الـوطـنيـة السـوريه عـلى السـاحة الـسوريه
وتـقــيـيـمه لالوضـاع الـســيـاسـيه عـلى تـلك
الـساحه وفـيمـا يلى نص هـذا احلوار على

:
{ أنتم كرئـيس للجمـعية الـوطنية الـسورية التي
ــقــراطــيـة ــدنــيــة والــد تــضم أغــلب الــتــيــارات ا
ا والعلـمانيـة في سوريـة. أين تقف هذه الـقوى 
جـرى في سوريـا وما هـو موقف جـمعـيتـكم أمام

شهد. هذا ا
- بــدايــة البـد من الــقـول أن أصــوات هـذه
الــقــوى تــشــكل نــبض الــشــارع الــسـوري
دنيـته وتعايشه بدون ـعروف تاريخـياً  ا
الـنـظر إلى عـرقـية أو أثـنيـة أو مـذهبـية أو
طــائـفـيـة ومـاجــرى في سـوريـا من تـصـدر
ـتطرفة الـكثيـر من اجلماعـات اإلسالمية ا
يــعـــود في أســاسه لــدفـع إقــلــيــمي ودولي
أفـرزته حالـة الصـراع وتصفـية احلـسابات
عـــلى األرض الــســـوريــة. أمــا بـــالــنـــســبــة
لـسـؤالك: أين تـقـف هذه الـقـوى اسـمح لي
بـالقول بأن هذه القـوى مازالت تعمل ومنذ
مــنـذ بــدايـة الـصــراع عـلى اســتـعـادة وجه
سـوريا الطبيعي وقد طـرحنا في اجلمعية
بـادرات للـحل السـياسي الـوطـنيـة أولى ا
ومن ثـم اشتـغـلـنـا عـلى الـعـقـد االجـتـماعي
ـؤتـمـرات الـســوري من خالل الـعـديـد من ا
الــتـي عــقــدنــا في الــكـــثــيــر من الــعــواصم
األوروبــيــة والــتي جــمــعت جــمـيـع أنـواع
الـطـيف الـسوري في مـحـاولـة لتـأكـيد أهم
أولـويات العـمليـة السيـاسية وبـناء الدولة
الـسوريـة التي لن يتم الـوصول إليـها قبل

ترميم لوحة الفسيفساء السوريه..
ـاذا تـعـتـبــر أصـوات هـذه الـتـيـارات- ومـنـهـا  }
اجلـمـعـيـة الـوطـنــيـة الـسـوريـة- أقل تـواجـداً عـلى

الساحة السورية من غيرها?
- بـالـنـظـر إلى مـوضوع الـتـواجـد اليـعني

عبد الكر السراج 
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قـبـل ان نـنـتـهي مـن مـوضـوع مـوقف االسـالم من الـقـانـون 72 لـسـنـة
نذكر انه ركز بشكل كبير على قدسية حق التملك فقد وضع 2017
ال قـبل النفس (( واجملـاهدون بـأموالهم وانـفسـهم )) النسـاء وتكرر ا
ـة  فـضال عن ان االمـوال وجـدت االمـر في سـورة احلـجـرات  الـكـر
قبل االوالد في مواضع عـدة ((اموالكم واوالدكم زيـنة احليـاة الدنيا))
الـكـهف  ووردت في احلـديث الـشـريف عـنـدمـا سـئل الـنـبي (ص) اي

اله ونفسه)) الناس احسن فقال ((رجل يقاتل في سبيل الله 
اسـمــحـوا لي سـادتي االفـاضل ان انـتـقـل مـعـكم الى الـدسـتـور وانـتم
االعــرف ان الـدســتـور  –اي دســتـور  –جــوهـره يــكــمن في احلــقـوق
واحلريات  وما تبقى كـله مطلوب لكنه غـير جوهري  ودستورنا نص
في هـذا االجتــاه عـلى ((ال يــجـوز سن قــانـون يــتـعـارض مـع احلـقـوق
واحلـريــات الـواردة في هـذا الـدسـتـور)) ولــعل اهم هـذه احلـقـوق حق
لـكـيـة اخلـاصـة مـصـونـة ويحق لـكـيـة ولـذلك اكـد الـدسـتـور علـى ((ا ا
للـمالك االنـتفاع بـها واسـتغاللهـا والتـصرف بهـا في حدود الـقانون))
ولـلتـوضيـح اقول ان احلـجز بـحـد ذاته هو جتـاوز عـلى حق التـصرف

ادة..  الوارد في هذه ا
نـفـعة الـعـامة ـلـكيـة اال ألغـراض ا ونص ايـضـا على ((ال يـجـوز نزع ا
ـادة مـقـابل تـعـويض مـجـزي ويـنــظم ذلك بـقـانـون)) واعـتـقـد ان هـذه ا

ليست بحاجة الى توضيح حلضراتكم .
سأركز هنـا على مادة دستوريـة ذهبية .. ليس ألنـها تعزز كالمي فقط
ي حلـقــوق االنـسـان  ــادة مـوجـودة فـي االعالن الـعــا بل ألن نــفس ا
وموجـودة كـمادة اولى لـ  502 مـادة من قانـون الـعـقوبـات الـبـغدادي
ـعـدل والنـافـذ حـاليـا واهـمـيته تـكـمن انه سـرى مفـعـوله قـبل قرن من ا
الزمن بالـتمام والكـمال وسمي بالـبغدادي ألنه سرى عـلى والية بغداد

في وقته ..
وال ــة وال عـقــوبـة اال بـنص  ـادة الــدسـتــوريـة تـقــول ((ال جـر  هـذه ا
ـة)) عـقـوبـة اال عـلى الـفـعل الـذي يــعـده الـقـانـون (وقت اقـتـرافه) جـر
ولـذلك ردت احملاكم الـبريـطـانيـة دعوى الـفريـق اول الركن عـبدالـواحد
شنان  آل رباط الـتي اقامها على رئـيس الوزراء البريطـاني توني بلير
ـة اال بنـص)) ولعـد وجود نص لـعدوانه عـلى الـعراق بـسـبب ((ال جر
ـة االعـتـداء عـلى الـغـير) قـانـوني في الـقـانـون الـبـريـطاني اسـمه (جـر

ويقصد بالغير دولة اخرى ... 
شـمـولـون بالـقـانون من فـعل او امـتـناع عن وبـالـتالي فـأن مـا قـام به ا
ة في الـقـانون وقت حتـقق الـفعل  وهـذا يـعني فـعل لم يـكن يعـد جـر
دستـوريـا وقـانـونـيـا انه ال يـحق  لـلـنظـام الـقـائم حـالـيـا ان يـعـد الـفعل
ة في الـقـانون وقت ـة ويحـاسب عـلـيه وهو لم يـكن جـر الـسابق جـر
وجب قوان وتـعليمات النظام اقترافه بل قد يكون يسـتحق التكر 
السابق كمعارك االنفال او جتـفيف االهوار التي ستجف ال سمح الله
قـريـبـا دون فاعل عـراقي عـدا تـهـاون اجلـهات الـرسـمـيـة  وفي الوقت
نــفـسه ال يــحق ألي نـظــام قـادم  ان يـعــد كل مـا حـصـل من افـعـال او
ـة في ظل الـقـانـون الـنـافـذ حـالـيا امتـنـاع عـن افعـال هـي لـيـست جـر
ة في ظـل قوان جـرائم الحقـة مهـما كانـت بشعـة كونـها لم تـعد جـر
الـنظـام احلالـي .. قد يـبدو االمـر غـريبـا بعض الـشيء اال ان تـبسـيطه
يوضح الصورة وهو لو اني كنت ضابطا في اجليش احلالي وقيل لي
اهجم على تـظاهرات احلـويجة او اطـلق النار على مـتظاهـري البصرة
لفـعلت رغم ان الـعقـوبات خفـيفـة والرحمـة موجـودة بحيث قـد يكـتفون
بـنـقـلي فـقط ألقـود اعـلى مـؤســسـة عـلـمـيـة في الـبـلـد  وكـذلك لـو كـان
ـالـكي مـثال ضـابـطـا في اجلـيش الـسـابق لـكـان نـفـذ االوامر الـسـيـد ا
ـة في ظل الـنـظـام احلالي بـاجتـاه اي من االفـعـال التـي تعـد جـر

كـاألنــفــال وقـمع االنــتــفــاضـة وجتــفــيف االهـوار
وغيرهـا خصوصـا عندما كـانت العقـوبة ليست

رحيمة او غائبة كما هي اآلن.. بل .. ??
وللحديث بقية 

يـقـيـنـا ان حـادثـة اغـتـيـال وتـصــفـيـة االعالمـيـــــة اطـوار بـهـــــجت في
الــعـام 2006 عـلى يـد قــتـله نـفـذوا فــعـلـتـهم بــطـريـقـة والــتي تـذكـرنـا
ــعـلن لـلـقـانـون الـتي قـادت الى بـسـنـوات االنـفالت االمـني والـغـيـاب ا
قـيته التي ذهب القتـل على الهويـة ابطالـها من روج ويروج لـلطائـفية ا
ضحيتـها االف االبرياء وزرعت اخلوف والـهلع بنفـوس العوائل االمنة
التي غـادرت العراق قـسرا لـلبـحث عن االمن واالمان في دول اجلوار
وبـالـرغم من مـحـاوالت لم جتـد نـفـعا فـي بسـط االمن واالمان واوربـا 
لكن االرهاب االعمى كان وبتعاون عمالء واحلاقدين على العراق راح
ينـفذ عـمليـاته االجراميـة كان ذروتـها العـاصمة بـغداد والـقائمـة تطول
واطن وبـكافة عن تـلك العـملـيات االرهـابيـة والتي جـميـعا استـهدفـت ا
طـوائفه واديـانه وقومـياته لـغايـة ظهـور داعش االجرامي لـيحـتل مدنـنا
ومحافظات عراقية ويقتل ويدمر كل شئ واالهم االنسانية واحلضارة
ـظلـمة  لـيؤكـد ان اهـدافه القـتل والـدمار والـعـودة بنـا الى الـعصـور ا
نـعم وبـالرغم من تـخـلصـنـا وبهـمـة رجال الـعـراق واحلشـود الـشعـبـية
والـعـشائـريـة وقـوى االمن  من اخطـر ارهـاب في الـعالـم لتـدب احلـياة
مـرة ثـانـيـة في االنـســانـيـة والـعـوائل الـتـي كـانت حتت مـطـرقـة داعش
ـلمـة مـادمـره االرهاب وعـودة الـعـوائل الى بـيوتـاتـهـا واعـادة بنـائـهـا و
ـنشود  نعـم جند ان محاوالت ارهـابية حتدث على امل عودة االمل ا
هـنـا وهــنـاك وجـرائم انــسـانـيـة حتــاول اعـادتـنــا الى سـنـوات اخلـوف
والقـتل والدمار مـرة ومحاولـة اشعـال الفتـنة مرة اخـرى وراحة بعض
ربع االفراد واجملـرم والقـتلة ينـفذون مخـططات تـهدف الى عودتـنا 
القتل والدمار واخلوف مـتحدين  القانون والـنظام وقوى االمن لتذهب
شـاعر االنـسانـية وتـنفـذ عمـليات الى تـنفـيذ جـرائم بشـعة تـهتـز لهـا ا
ـستويـات ويهـدفون بذلك الى اغتـيال شـخصيـات معـروفة على كـافة ا
ة زرع اخلوف والـقلق بـنفـوس العـوائل العـراقيـة  نعم اكـثر مـن جر
بشعة نفذها الـقتلة بحق عوائل في العـاصمة وبعض احملافظات هزت
شـاعـر االنسـانـية لـبـشـاعتـهـا لتـسـتـفحل في الـعـاصـمة ظـاهـرة قتل ا
وبـطـرق وحـشـيـة  الـنـسـاء والـقـائــمـة تـطـول عـنـدمـا اعـلن في االشـهـر
نصرمة عن اغـتيال عدد من الشخـصيات النسائـية التي لها اسماء ا
دني  مـعـروفه  في مـجال عـمـلـهم عـلى الصـعـيـد الثـقـافي والـفـني وا
سؤولة جرائم  مازلنـا ننتظر االعالن عن اسـباب االغتيال واجلـهات ا
عن تـنـفـيـذ تـلـك الـعـمـلـيـات الـوحـشـيــة الـتي تـهـدف الى زعـزعـة االمن
واالستقـرار وحتاول من عـودة االرهاب االعمى الى مـفاصل حيـاتنا 
ويقينا ان حادثة اغتـيال تاره  فارس ملكة جمال بـغداد وقبلها اغتيال
هـندسة الـناشـطة سـعاد العـلي  في الـبصـرة وقبل احلـادثتـ مقـتل ا
ة غامضة وبشعة االعالمية سوسن عبد اجلـبار مع شقيقها في جـر
واغتيال مذيـعات واعالميات ببـغداد واحملافظات جمـيعها تضاف الى
واطن شاعر االنسـانية لدى ا حوادث اغتيـال وجرائم بشعة فـجرت ا
الـذي يـتـطـلـع الى االمن واالمـان وهـو يـتــابع ويـسـتـغــرب  من افـتـتـاح
محـال خـاصـة لـبـيع االسـلـحـة الـنـاريـة بـشـكل عـلنـي ببـغـداد في وقت
ناشـدات الى ضرورة حـصر السالح بـيد الـدولة العـراقية تتـصاعـد ا
اضي الـتي ذهب ضـحيـتـها واجـهـزتهـا االمـنيـة  فـحادثـة اخلـميـس ا
وصيفة ملكة جمال العراق مازالت حديث الشارع ويقينا ستتضاعف

البـــســات ـــطـــالــبـــة بـــكــشـف ا تـــلك االحـــاديث  وا
نـفـذة الـتي حتاول اغـتـيال واالسـباب واجلـهـات ا
الـورد هـنــا وهـنـاك والـســكـوت عـنــهـا وتـمـيــيـعـهـا

سيضاعف من تلك العمليات.

عنه ?
- فـي هـذا اخلـصـوص البـد من الـقـول بـأن
الـعملية السياسيـة تضمنت مسألة دستور
جـديـد في سـوريـة وهـومـاتـضـمـنـه الـقرار
الذي حتدث عن عملية سياسية 2254
بـقيادة سـورية وما اللـجنة الـدستورية إال
أحـد أدوات هذه العملية ولكن اليعني ذلك
ـطاف االقـتـصار عـلـيهـا ألنـها في نـهـاية ا
باد العامة هي عـملية تقوم عـلى وضع ا
لـشـكل الدولـة السـورية الـقادمـة سواء عن
طـــريق االتـــفـــاق عـــلـى بــــــعـض الـــنـــقــاط
الـــرئـــيـــســة في  ”إصـالح الـــدســـتــور ”أو

كتابته.
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{ مـــا لـــذي تــريـــدونه من الـــدســـتــور الـــســوري
القادم?

- بـاخـتـصار سـوريـة بـحاجـة إلى دسـتور
قــادر عـلى جتـاوز األخـطــاء الـتي وقع بـهـا
الـنظـام وكانت أحد أهم أسـباب ما وصـلنا
إلـيه الـيوم لـذلك البـد أن ينـطـلق الدسـتور
الـقادم من أهمية عـدم االستئثار بـالسلطة
وإعــطـاء مــســاحـة الســتـقـاللـيــة الـقــضـاء
والـــفـــصل بـــ الـــســـلـــطـــات. وحتـــديــد
اخــتـصــاصـات الــســلـطــات الـرئــيـســيـة
الــثالث ( الــتــشــريــعــيـة والــتــنــفــيــذيـة
والـقـضـائيـة) بـحـيث ال تتـدخل سـلـطة

في اختصاص األخرى.
بـــالــنـــهـــايــة الـــدســتـــور هـــو الــعـــقــد
االجــتـمــاعي الــذي يـحــدد الـعالقــة بـ
الــســـلــطــة واجملــتــمـع من جــهــة وبــ

كونات السورية فيما ا
بـــيــنــهــا من جــهــة
أخرى ونحن في
اجلـــــمـــــعـــــيــــة
الــــوطــــنــــيـــة

ســـــار السياسي.” كخطوة لدفع ا
ــصــري خالل  { كــيـف تــرى مــدخالت الــدور ا
رحـلة احلـرجة من عمـر الصـراع السوري هذه ا

?
- نـعتقـد بأن واقع ما وصـلت إليه العـملية
الـسـيـاسيـة في سـوريـة يـعطي مـشـروعـية
ـصـريـة الــثـابـتـة في تــنـطـلق من الــرؤيـة ا
احلل الــسـيـاسـي مـنـذ بــدايـة األزمـة  وقـد
ظـهـرت أولى بـوادر هـذا الـدور مع حـضور
ـصغرة في جنيف حول مـصر في اللجنة ا
ســوريــة ومن ثم اجــتـمــاعـهــا مــؤخـراً مع
ـسـتورا إلى ي سـتيـفـان د ـبـعـوث األ ا
ـوقـع سـورية جـانب دول عـربـيـة مـعـنـيـة 
الـطبيعي في محـيطها العـربي كالسعودية
واإلمـارات ونحن كجـمعيـة وطنيـة سورية
تــضم كل الـتـيـارات الـســوريـة الـسـيـاسـيـة
ـذهبـية والـدينـية نـعول على والـعرقـية وا
هـذا الـدور العـربي ألن الـسوريـون جـربوا
كل أنـواع التدخالت ولم يتلمسوا منها أي
حـل يلـوح في األفـق لذلـك نـحن عـلى يـق
بـــأنه ال حل في ســـوريــة بــدون دور عــربي

فاعل.
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{ مـاهي أهم برامج اجلـمعـية الـوطنـية الـسورية
وماهو مشروعها السياسي? 

- حتـاول اجلـمـعيـة الـوطـنيـة الـسـورية أن
تــكـون مـظـلــة سـوريـة لـكـل الـسـوريـ من
خالل الـــعـــمل عــلـى الــعـــقــد االجـــتـــمــاعي
الــسـوري وإعــادة بـنــاءه قـبل أي بــرنـامج
آخـر فاحلـالة السـورية أصبـحت واضحة
وقـد اسـتنـزف اجلـمـيع طاقـاته في سـورية
دون جـــــدوى ولم يـــــتـــــمـــــخض عـن هــــذا
الـصراع سوى استنـزاف يومي للسوري

وتــداعــيــات عــلى الــدول الـتـي وقـفت وراء
إطالة أمد الصراع. 

لـذلك تـضع اجلـمعـية الـوطـنيـة في أولـوية
أعـمـالـهـا حتـويل دفـة الـصـراع في سـورية
مـن جتاذباته اخلارجيـة وإعادته إلى أبناء
الــوطن الــسـوري مـن خالل جتـمــيع أبــنـاء
هـــذا الـــوطـن حتت ســـقف ســـوري واحـــد.
ـــــدنـــــيــــة ســـــقف يـــــؤمن بـــــالـــــدولــــة ا
ـقـراطـيـة وهـذا لن يـتـحقق إال الـد
بـحـوار السـوريـ مع بعـضهم
وهــذا مــانــعــمل  وعــمــلــنـا
عـــلـــيـه في كل مـــراحل

الصراع السوري.
{ هل  تــعــتــقـد
أنّ الــلـــجـــنــة
الــدســتــوريــة
قــــادرة عـــلى
حتـــــــــقــــــــــيق
مــاتـتـحـدثـون

ــيه الــعــربـيه الــتـوجــهــات االكـاد
شتركه  ا

.ســادســآ: فــتح مــكــاتب اقــلــيـمــيه
وفـــروع لالحتــاد في الــدول ضــمن
الـــرقــــعه اجلــــغـــرافــــيه لــــكل دوله
ووضـع خـــطط لـــتـــحـــقـــيق وحـــدة
انــسـجــامــهم وتــنـشــيط جــهـودهم
ي الـعربي وتـفعـيل دورهم االكـاد
ؤسسات في تبصير اجلامعات وا
ذات الـــــعالقه بـــــاهــــداف االحتــــاد
وغايته الساميه وتمثيله في اقامة
عالقـات التـعاون الـعلـمي والتـقني
ـؤسسـات خلدمة والفـني مع تلك ا
اهـــداف االحتــــاد وتـــمــــثـــيــــله في
احملــــافل الـــعــــربـــيـــة واالقــــلـــيـــمه

والدوليه
سـابـعـآ: من اجل تــعـزيـز وتـطـويـر
والــنــهـوض لــلـمــسـيــرة الـعــلـمــيـة
االنــسـانــيــة واحلــضـاريــة يــسـعى
بدع االحتاد ابراز الـدور العلـمي ا
عـرفيـة اخلالقة التي واالضافـات ا
تساهم بنتاجها لالكاد العرب

.ثـامــنـآ: االســتــفـاده من اخلــبـرات
تـقدمه ونقل كل يه ا العلـميه العـا
مـا هـو معـاصر ومـفـيد مـنـها الجل
ــــؤســــســــات ــــعــــارف وا اثــــراء ا
ــيه الــعــربـيـه في اجملـاالت االكـاد
الـعــلـمـيه والـثــقـافـيه ومــايـنـعـكس
ايجابآ على اداء االكاد العرب
ونتاجاتهم وسمعتهم العلميه

تـــاســعــآ : اســتـــحــداث جــامــعــات
وكـلــيـات جــامـعه ومــراكـز بــحـوث
لدعم واشـراف من قـبل االحتاد في
عــــدد من الــــدول الـــــعــــربــــيه وزج
الـكوادر الـعلمـيه لالحتـاد ليـكونوا
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عــقب انـتـهــاء احلـرب الـبـاردة بـ
الـشــرق والـغـرب ظــهـر خــطـر اخـر
ـنطـقـة العـربيـة متـمثال فى يـهدد ا
الـغـزو الـثـقـافـى والـفـكـرى وظـهور
مـايـسمى بـاالسـتعـمار االلـكـترونى
والــذي لـعب دورا كــبـيــرا فى نـشـر
الفوضى واثارة النـعرات الطائفية
ـــــذهــــبــــيـــــة ونــــشــــر االرهــــاب وا
في مـــواجــــهـــة تـــلك والـــتـــطــــرف 
االخـطـار الـتي تـهـدد مـجـتـمـعـاتـنا
شرع د . عـبد الـكر الـسراج وهو
ـــيـــ الـــعـــراقـــيـــ احـــد االكـــاد
ـنـطقـة الـعربـية الى الـبارزين فى ا
يـ العرب تأسيس احتـاد االكاد
ويـــضم شـــريـــحـــة مـن الـــعـــلـــمــاء
واســـاتــذه اجلـــامـــعـــات وحـــمـــلــة
الشهادات اجلـامعية والعـليا تمثل
قـــمــة الــهــرم االجــتـــمــاعى بــهــدف
ـواجـهه التـحـديات تـفعـيل دورهم 
الـــتـى تـــواجـه امـــتــــنـــا فـى شـــتى
اجملاالت وعن اهداف هذا االحتاد
ورؤيـته السبـاب الـتراجع الـثـقافي
والــعــلــمي فى الــبــلــدان الــعــربــيـة
وكـيفـيـة مواجـهة ظـواهـر التـطرف
واالرهاب كان لـ (الزمان) بطبعتها

الدولية معه هذا احلوار.
{ مـا االهـداف التى يـسـعى لـهـا احتاد
ـــثـــقــفـــ الـــعــرب الى ـــيــ وا االكــاد

حتقيقها ?
- فى ظل التحديات واالزمات التى
تـواجه امـتــنـا كـانت هــنـاك حـاجـة
ى مــاسـة الى ايـجــاد احتـاد اكـاد
ـثل شــريـحه من الــعـلـمـاء كـبـيــر 
واسـاتـذه اجلـامـعـات وتـفـعيل دور
الــكــفـــاءات والــقــدرات الــعـــلــمــيــة

الـعـربــيـة والـتـى تـمـثل قــمه الـهـرم
االجـتمـاعى وتـتمـثل االهـداف التي
ثقف ي وا يسعى احتاد االكاد
الــعـــرب الى حتــقـــيـــقــهـــا فى عــده

اهداف منها
اوآل : حتــقـيق الــتــواصل الــعــلـمي
ـعـرفي واالنـسانـي ب الـعـلـماء وا
ـــخــــتـــلف ــــ الـــعــــرب  االكـــاد
اخـتـصـاصـاتـهم وتـفـعـيل قـدراتـهم
ــســـيــرة ــا يـــخـــدم ا الـــعــلـــمـــيه 
ـيـة عـلـى الصـعـيـد الـعـربي االكـاد
ـا يسـهم في تعـزيز افاق وتوفـير 
ـــعــرفي في الـــتــطـــور الــعـــلــمي وا

ميادين االختصاص.
الئــمه ثـــانــيــآ: اتـــاحــة الــفـــرص ا
ـمـارسـة دورهم الـعـلمي لالعـضـاء 
التـخـصصي في مـجاالت الـتدريس
والبحث الـعلمي والـترقيه الـعلميه
ـؤسـسـات من خالل اجلــامـعـات وا
الـــبــحــثــيـه من اجل مــواكـــبــة تــلك
الـــقـــدرات والـــتـي تـــســـهم في دعم
اواصر الترابط العلمي واالنساني

لالكاد العرب
ثـالــثـآ: الـسـعـي لـضـمـان حــقـوقـهم
ـهنـية والـدفاع عـنهم االنـسانـية وا
بـكـل قـوه جـراء اي عـوارض او اي
مــظــاهــر تــعــسف او جتــاوزات او

اساءات تواجههم اينما وجدوا 
ـادي رابـعــآ: االســهــام في الــدعم ا
ا هو متاح لالعضاء واالعتباري 
ـا يليق ه لهم  وتوفـير حـياة كـر
كانتهم العلمية واالجتماعيه

خامسآ: تعزيز اواصر التعاون مع
اجلــامــعــات ومــؤســسـات الــبــحث
الــعــلــمي الــعـربي وتــســخــيــر تـلك
االنــشـطه والــفـعــالــيـات في خــدمـة

العربية واخلروج من حالة التخلف ?
- البـــد ان يــكـــون هــنـــاك تــوحـــيــد
للـخطـاب الثـقافى الـعربى والدولى
ومـواجـهه الـتحـديـات الـقـائمه ازاء
خـــطـــاب اعالمى كـــبـــيــر وخـــطــاب
ثـــقـــافى واحلـــفـــاظ عـــلى الـــهـــويه
الـــثــقــافــيه واالهـــتــمــام بــاالصالح
االجــتـــمـــاعى والــبـــحث الـــعـــلــمى
واحلث علـيه بحـيث يكـون مرتـبطا
بــحـاجـات االنـسـان الـعـربى ونـحن
هــنــا نــحـــتــاج العــاده الـــنــظــر فى
اخلــــطــــاب الــــثـــــقــــافى الـــــعــــربى
ثقفه للشروع واستقطاب النـخب ا
ــهــمه ضــمن رؤيه بــاالصالحــات ا
فكريه تعالج الـسياسات اخلارجيه
ـــعــايــيــر ـــا يــتــعـــلق بــا خــاصه 
زدوجـه التى تنـتهـجهـا الشـرعية ا

الدولية .
ـــقـــاومـــة الـــغـــزو {  ومــــاهى الـــســـبل 

الثقافي والفكرى ?
ـخــتـلف مـؤسـسـاتـهـا - الـثـقـافـة 
تــــلــــعب دورا مــــهــــمــــا فى حــــيـــاه
الـشــعـوب واجملـتــمـعـات وتــشـكـيل
عــقـلـيه االنـسـان وثـقـافـته وارى ان
مـــــواجـــــهـه االخـــــتـــــراق االعـالمى
والثقـافى يتطلب وجـود مؤسسات
ثـقـافـيه تـواجه هـذا االخـتـراق بـكل
االسـالـيب وايـجاد سـيـاسه ثـقـافيه
ـيه ـواجـهه نـظـريه االنــظـمه الـعـا
الــتى تــســتــهــدف ســيــطــره الــدول

االخرى .
ـــاضــيــة تــنــامى {  شــهــدت الــفــتــره ا
ظــاهـــرة الــتـــطـــرف واالرهــاب فـــمــا هى
ــكن مـواجـهـتـهـا ? اسـبـاب ذلك وكـيف 
وهل يـتطلب االمر تغيـير اخلطاب الدينى

واالعالمى ?
- من خالل دراسة ظـاهرة الـتطرف
فـى الـعــالم الـعــربى والــدولى جنـد
انه بــعـــد احلــرب الــبــاردة ظــهــرت
مــؤثـرات اثـرت الى حـد كـبـيـر عـلى
العالم بصفـة عامة والعالم العربى
بــصــفــة خــاصــة بــاعــتــبــاره مــهـد
احلــضــارات والـــديــانــات واعــاقت
نــشــر الــثـقــافــات كــثـقــافــة احلـوار
والتأخى فى العالم وايجاد ثقافات
مـتـشـدده قـائـمه عـلـى فكـر شـمـولى
يسـتنـد الى فهم خـاطئ للـدين وهو
مـاادى النــتـشـار الــتـطــرف الـديـنى
ة والعقائدى فضال عن ظهور العو
الــثـقـافــيـة والـفــكـريـة بــعـد سـقـوط
االحتــاد الــسـوفــيــتى فـى مـحــاوله
لــفــرض ســيـطــره وهــيــمــنه الـدول
الـكـبـرى عـلى الـدول االخـرى وعلى
الثقافه العـربيه ان تبدع بنصوص
جـــديـــده فى الـــثــقـــافه واالدب وان
تنتج بـرامج ومواد اعالميـه مفيده
تـربى الــنـشـأ عــلى الـقـيم الــعـربـيه
واالسالمــيـة وتـرسخ فـى نـفـوسـهم
الـوطنـية وحب الـفـداء والتـضحـية

من اجل الوطن .
{ مـاهـى رؤيـتك لالحــداث الــتى جتـرى
ـتوقع فى الـعراق ? ومـاهـو السـيـناريـو ا

لتلك االحداث ?
- بــعــد االحــداث الـــتى مــرت عــلى
الــــــعــــــراق عـــــام 2003 ظــــــهـــــرت
تـصـورات كـبـيـره شـمـلت مـايـسمى

على مالكها .
عـــاشـــرآ: تـــقـــد خـــدمــات الـــدعم
واالســـنـــاد الـــعـــلـــمي والـــثـــقـــافي
ــ لالنـــشــطه اخملـــتــلــفـه لالكــاد
ــثــقــفــ الــعــرب والــتي تــتـعــلق ا
ــؤتـمـرات بـالــبـحــوث الـعـلــمـيه وا
ـعــارض عــلى كــافـة الــثــقـافــيــة وا
اختـالف انواعـها والـتي ستـساهم
و القـدرات والكفاءات في تعزيـز 

الثقافية .
احدى عشر: تفعـيل آليات التعاون
الـــعــلــمي بــ مـــخــتــلف احلــقــول
ـعـرفيـه والثـقـافيـه لكل الـكـفاءات ا
ـيه والثـقـافيه بـنـاء وادامة االكـاد
ـيـادين عـالقـات رصـيـنه تـتـمـثل بـا
الـعلـميه والـثقـافيه بـ االكاد

ـنضمـ لالحتاد من جهه العرب ا
يه ـؤسـسـات االكـاد وبـ كـافـة ا
نظمات ذات العلمـيه والثقافـيه وا
الـــعالقه من مـــجـــاالت الـــعـــلـــمـــيه

عرفيه وا
{ ومـاهو الدور الذى يـلعبه االحتاد فى
ـيـ الـعـرب فى ـثـقـفـ واالكــاد دعم ا

كافة اجملاالت ?
- يـــســــهم االحتــــاد الى تــــعــــزيـــز
ـية من الـقدرات الـثـقافـيـة واالكاد
ــــشــــاركـه الــــفــــعــــلــــيه فى خالل ا
الـدورات الـتـدريبـيه الـتى تـنظـمـها
مــــؤســـســــات الـــبـــحـث الـــعــــلـــمى
والـثقـافى وبنـاء مؤسـسة اعالمـية
ثــقـافــيه بـنــاءه تـســاعـده فى بــنـاء
سيـاسه علـميه مع مـنظـمات دوليه
لـلــمـســاهـمه فى مــشـاركـه كـفـاءات
ـيه وهــذه الـرسـالـه تـعـد من اكــاد
ـــــهـــــمـه االعـالمـــــيه الــــــرســـــائـل ا
ـي الـعرب والـثقـافيه الـى االكاد
ــــــكـن مـن خالل فـى الــــــعـــــــالـم و
طبوعات والنشرات االصدارات وا
الـعـلـمـيه فـضال عن تـزويـد وسـائل
ــواقع الــتـــواصل االجــتــمـــاعى وا
ـعلـومات واالخـبار االلـكتـرونيه بـا
عـن عــــمـل االحتــــاد ابـــــراز الــــدور
الــكـبــيــر لالحتــاد ودوره فى بــنـاء
ى وثقافى يسهم فى برنامج اكاد
ـسـاهـمـة من حتـقــيق االجنـازات 

نظمات العربية والدولية . ا
…bOÞË  U öŽ

{ وهل يــوجـــد تــنــســـيق بــيـــنــكم وبــ
ـؤسـسات دنى وا مـؤسسـات اجملـتـمع ا
الـنــقـابـيـه الـرسـمــيـة فى الـعــالم الـعـربى

لدعم نشاطكم ?
- نـحن نــســعى الى بــنــاء عالقـات
وطــيــده مـع مــؤســســات اجملــتــمع
ــؤسـســات االخـرى ومـد ــدنى وا ا
نـظمات جسـور التعـاون مع هذه ا
وعـقـد اتـفاقـيـات معـهـا وتـوظيـفـها
ـى الــــعـــــربى فى خـــــدمه االكـــــاد
وايـجـاد فــرص تـتـزامن مـع ثـقـافـة
احلـوار والتـسـامح ليـنـطلق شـعار
كـبــيــر وهـو الــسالم والــتـأخى فى
الـعـالم كـمــنـطـلـقـا رئـيـسـيـا وفـكـرا
ؤسسات ثاقبـا للتواصل مه تـلك ا
ودعم مـقــومــات الـتــطــور فى كـافه
ـيـادين عـلى الـصـعـيـدين الـعربى ا

ى . والعا
{ ومـاهى رؤيتك لـسـبل تطـويـر الثـقـافة

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6161- 6162 Saturday - Sunday 6 - 7/9/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6161 -6162   السبت - االحد  28 من  محرم  1440 هـ 6 - 7 من تشرين االول (اكتوبر) 2018 م

الـسـورية أخـذنا عـلى عـاتقـنـا جتمـيع هذه
ـــكــونـــات ورفـــد اجلــمـــعـــيــة بـــالـــنــخب ا
الــســيــاســيــة والـفــكــريــة و الــتــكــنــوقـراط
الـقــادرين عـلى بـنـاء الـدولـة الـسـوريـة في
مـرحـلـة أحـوج مـا تـكون لـهـذا الـبـنـاء. كـما
قــدرتــهم عــلى تـمــثــيل مــكـونــات اجملــتـمع

السوري.
{ سـورية اآلن أمـام منـاطق نفـوذ منـها مـا يتبع
لـتـركـيـا وآخـر لـروسـيـا وإيـران وآخـر لـلـواليـات
تحـدة األمريكـية ما هي وجـهة نظـركم للخروج ا

من هذا الوضع ?
- ســؤالـك هــذا يــعــكس حـــقــيــقــة البــد من
االعـتـراف بهـا ولكن دعـني أعتـرف لك بأن
سـبب ذلك يـعود لـلـكثـيـر من األخطـاء التي
ـعـارضـة الــسـوريـة والـنـظـام وقع كـل من ا
ـعـارضـة خـلف الـســوري حـيث انـدفـعت ا
ــصــلــحـة خــلف أجــنــدات ال عـالقــة لــهــا 
الــسـوريــ في غــيـاب واضح لــلـمــشـروع
ـقراطـية الـوطـني الذي يـجـمع الـقوى الـد
ـقابل فقد اخـتار النظام احلل الـسورية با
األمـني الـذي أدخل سوريـة في أتـون لعـبة
. بـالـنـهـايـة البـد األ
مــــــــــــــــن احلـــــــــــــــل
الـــســيــاسي الــذي
يــــؤمـن حــــالــــة من
الــــــتــــــوافـق عــــــلى
عــمـلـيـة ســيـاسـيـة
قــــــــــادرة عــــــــــلـى
اســتـعـادة الـوطن
الـــــســــوري وهي
مـهـمة الـسـوري
وحــدهم دون

غيرهم.

بـالـربـيع الـعـربى والـذى كـان نـتاج
ى جديـد يسـتقطب ظهـور نظـام عا
ـــعــاديه لــلـــبــلــدان الــســـيــاســات ا
الـعـربـيه ومـاحـدث فـى الـعـراق هو
نـتاج مـايـسـمى باالمـركه االعالمـية
والــثــقــافــيــة ونــظــام االســتــعــمـار
االلكـترونى وهـو ماادى الى ظـهور
ســيـنــاريـوغــيـر مــتـوازن لــعب فـيه
زيف دورا فى اخلـطاب االعالمـى ا
ظــهـور تــيـارات مــعـاديــة لـتــيـارات
وطنية وبدعـوى احلفاظ على تراث
هذا البلد ظهـرت الطائفيه والعنف
واالرهـــاب وهــــو مـــاادى الى عـــدم
اسـتـقـرار الـعـراق وتــمـثـيـله ضـمن
الــصـيغ الــدولـيـة وقــد ادت كل تـلك
ــقــراطــيـة الــعــوامل الى وجــود د
مـــزيـــفـــة دخـــلت الـى هـــذا الـــبـــلــد
وتغلغلت التيارات السياسيه التى
لم تـخدم العـراق وتنـميـة الثـقافات
الوطـنية والـنظم االجـتماعـية حتى
يتغير هذا البلد الى واقع افضل .
{ فى الــنـهــايــة هل تـطــلــبـون دعــمـا من
ـؤسـسات الـثـقافـية اجلامـعـة العـربـية وا
ية والـعربيـة لدعم نـشاطكم فى واالكـاد
ــرحــلــة الــقــادمـــة ? ومــاهى خــطــطــكم ا
رحله القادمة لـتطوير عمل االحتاد فى ا

?
- ال شك ان جـامعـة الدول الـعربـية
ــــنـــظــــومه ومـن خالل مــــواثــــيق ا
ـكن ان تـلعب ـشـتـركه  الـعـربـيـة ا
دورا فـى دعم بـرامـجـنــا وقـراراتـنـا
ـــشـــاركه فـى تـــنـــمـــيـــة االداريـه وا
اعـضائـنـا نظـرا النهـا تـعمل بـشكل
مــــؤســـسى هــــام عـــلـى الـــتــــفـــاعل
واالرتــقـاء الى مــســتـوى الــتــكـامل
واالنـــدمـــاج واعــــتـــقــــد ان بـــرامج
احتــادنــا تــتــوافق مع االطــر الــتى
تعمل من خاللـها اجلامعه الـعربية
ويــــــــتالئـم مـع خـــــــطـط واهـــــــداف
اجلامعه فى كل الـتطورات والرؤى
ـنهج الـوظـيفى ـشـتركه كـمـا ان ا ا
تعلق بدعم اجلـامعه للمؤسسات ا
كن ان يـلعب دورا كـبيرا فى دعم
ــؤســســات الــتــفـاعــلــيه لـالحتـاد ا
وتـنــمـيــة افـكـار وتــطـويـر الــعـقـول
ـــيــ الـــراقــيـه لالســاتـــذه االكــاد
ــثــقــفـ الــعــرب وهــنــاك خـطط وا
مهـمه لالحتاد تكـمن ببـناء عالقات
وطـيـده مع كل اجلـامعـات الـعـربيه
والــدولـيه وتـقـد الــدعم لـبـرنـامج
ـيى يـعـمل عــلى تـعـزيـز تـلك اكـاد
الـــــعالقـــــات وعـــــقـــــد اتـــــفـــــاقــــات
وبـروتــوكــوالت تـعــاون تــسـهم فى
ــــكن ان نـــخــــطط له تـــقــــد مـــا 
بــاســتــنــفــار كـل اجلــهــود لــرعــايـة
يـ عـلى الصـعـيد الـعربى االكـاد
واالقـلـيمى والـدولى وبـنـاء عالقات
مـتـمـيـزة والسـعى احلـثـيث اليـجاد
ثـقف ـي وا برامج تـدعم االكاد
الـــعــــرب ضـــمن تـــخــــصـــصـــاتـــهم
وسنعمل على بناء برنامج شمولى
ى عــــربى ـــان اكــــاد وبـــنــــاء بــــر
يـسـتـقـطب كل الـكـفـاءات االحتاديه
والــثـقــافـيه من حــمـلــة الـشــهـادات
اجلامعيه االوليه وحملة الدراسات

العليا .


