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  أود أن أشيد -
ً
ً تغطي وأعتقد أنها النقاش،موضوع ورشة  بورقة د.عقيلبداية

ً
ويحتاج كّل  ،أرضية واسعة جدا

ً: بالقوًل ه نحو سورية التاريخيةالتوج ً ، وأعلق علىجزء منها إلى جلسات نقاشية ٍعّدةًٍ سورية التاريخية لها  إن 

ًأستغرب ًو ،ها في الوضع السياس ي الراهنتمكان
ً
صرح  1992في عام ر إلى أنه وأشي ،عدم االهتمام بها سابقا

 أهمية املوضوع- الرئيس الراحل حافظ األسد
ً
 ، في خطاب القسم -مستشرفا

ً
من املناسب التفكير بأحزاب "قائال

ًقد عقدت  لحزب البعث العربي االشتراكي" القيادة القطرية" كانت 1992في أيار  ".جديدة
 
ًندوة فكرية ن ت في رً ش 

ً في تلك الندوةو، س الراحل حافظ األسدكتاب عن أفكار وقيم الرئي  عن مستقبل الحياة الحزبية في  قدمت 
ً
بحثا

ًوطالب ،سورية  13استغرق  األمًر لكن ،التقدمّية إلى الجبهة الوطنية "الحزب السوري القومي االجتماعي"بضم  ت 

وً سنة لتحقيقه، واستغرب  ًحدوثه كل هذه املدة. ًقأسباب ع 

 

 أن أشيًر أود -
ً
كانت تتعارض مع  ،ورقة د. عقيل، التي تم التطرق إليها في الخمسةنظرية البحار إلى أن  بداية

مجلس في مؤتمر تنمية دول  "،أحمدي نجاد"عرضه الرئيس اإليراني علن عنه"، "غير م مهم مشروع إيراني

ً.2008 التعاون الخليجي في قطر عام

ه رغم تركيز الورقة  وأود التنبيه على -
ّ
من أركان األمن  وهما ركنان هامان ،الدفاع والسياسة محوري علىأن

ً الوطني؛
 
تغاض ى عنها باستمرار حتى مع تفاقهما الزائد إنف  ي 

ً
 حقيقّية

ً
تتجلى في السكن العشوائي، ، هناك مشكلة

عً   من محاور األمن  أمر  إيجاد حلول ناجعٍةً د ًالذي ي 
ً
 رئيسة من أولويات األمن الوطني، وبالتالي محورا

ً
له أولوّية

 عن هذا التغاض ي من اإلعالم السورّي؛ ذلك أنه وأعطيالوطني التي تستوجب املعالجة. 
ً
قدت في ندوةًٍ مثاال  ع 

وطني للعشوائيات العد األمن إال عن بً  ،يتحدثون عن كل ش يء-املسؤولوًن-ضيوفكان العلى التلفاز السورّي، 

ًوتنظيم املدن.

 للتمرد والفوض ى، بسبب الفقر وامتناع إ وأعتقد -
ً
 أو بؤرة

ً
ل  مركزا  

ّ
مكانية دخول القوات أن  العشوائيات تشك

على  ببيال،ًو ،الحجر األسودًو ،مخيم اليرموك وفي، على سبيل املثال محافظة دمشق إلى بالنسبةإذ األمنية إليها، 

زراعية وأشجار زيتون على  أراض يً  أننا ال نجد إال  نكتشفحوالي مليون مواطن، يوجد حيث  وجه التحديد،

ًهذا نوع أعتقد .فيما يخص هذه املناطق املخطط التنظيمّي للمحافظة
ً
االنفصام بين الوعي االستالب أو من  ا

ً.املجتمعي والواقع على األرض

يدفع الذي الفقير فاملواطن ، املواطنين للسكن حاجةتعبر عن الفساد واستغالل إنها ؟ تعبر العشوائياتعم   -

ًإلى السلطات املحلية من أجل أن يبني بيت"رشوة" 
ً
 هو بحاجة إليه، مخالف ا

ً
 أقل إلى الدولة  يمكنا

ً
أن يدفع مبلغا

 ،لو كانت عملية اإلسكان منظمة بشكل جيد، وفي هذه الحالة تقوم الدولة بدعم املواطن الفقير شرعيًٍّ بشكٍلً



؛ إن  اربة الفساد ودعم األمن الوطني، في الوقت نفسه.ومح
ً
وجود مشاريع جدّية لتنظيم العشوائيات سابقا

كّفلت بمشروع يدعو إلى التساؤل! مثل: عرض الشركة اليابانية التي ت، قوبلت بالرفض من جانب الحكومةوالتي 

 مدينة دمشق، وتحولت فيما بعد إلى بؤرة)املهّجرون( من الجوالن حول ها النازحون تنظيم العشوائيات التي بنا

ًمشروع تنظيم عمراني حديث ملنطقة نهر عائشة.كذلك للتمرد والفقر، ًو

- ً
ً
على  خرجواالكثير من فالحي املعضمية وداريا ف، عد األمن الوطني لقانون االستمالكبً أهمية إلى  أشير أيضا

، أن يوأضتعويض مادّيٍ عادٍل؛ بسبب استمالك أراضيهم بدون  ،الدولة
ً
زب قانون االستمالك يعطي لحف أيضا

وليس  ،أن حزب البعث هو منظمة مجتمع مدنيبمقتنع  قانون ألننيهذا ال تعارض البعث حق االستمالك، وأنا

البعد األمني لتنظيم املدن وقانون أهمية  من أعلى املستويات على التركيًزشدد على ضرورة أمنظمة سلطة. ًو

ً االستمالك.

فادهاالحكومة السورية الفكرة السائدة عند على  مداخلتي بالتعليقختم أ -  مصلحة الدولة العليا أن" :التي م 

أن الشعب السوري هو صحيح "! إمكانية تأجيل مطالب الداخل ،كانت سياساتنا الخارجية جيدةحال  في ،تبرر

يجب االهتمام بالداخل بشكل لكن  ،الكثير في سبيل الوطنويستطيع أن يتحمل  ،شعب وطني وقومي بطبيعته

ًأكبر وعدم إهماله، 
ً
ًاطأن ما يحدث في سورية هو مؤامرة مئة باملئة، حسب معلومات موثقة  علما عليها   لعت 

 في السعودية عام عندما كنت 
ً
 .2012سفيرا

، عرض مقدمة عن مفهوم ورقتهد. عقيل على أهمية العامل الداخلي في عناوين ركز  -
ً
، وكنت أتمنى منهجيا

 في صف السلطة السياسية ،على نحو كامل ،فإنها ال تعدو أن تكوًن -كما توحي الورقة- لكناألزمة، 
ً
، اصطفافا

ً
ٌ
 خارجّية

ٌ
 مؤامرة

 
فصح عن أن  األزمة

 
-الدولة-نحو السلطة -باملطلق-وبالتالي التوّجه األساس للورقة كان ،إذ ت

ًالنظام.

ً ماذا تعني األزمة؟ أود طرح السؤال التالي : أهمية تعبير األزمة،مع  -  من: من الواضح أن 
ً

-الدولة-السلطة) كال

ً( النظام
ٌ

األزمة مؤامرة أو تداعيات لشروط  في حال كوًنفي كل مجال حتى  ومباشرًٌ وعميٌقً حقيقي ً طرف

اآلن يطالب بالعملية  )من الشعب( في األزمة هناك أطراف وانقسام واقع في سورية، وقسم هام داخلية.

ً ."لسياسية هو النظامالسياسية، وأقل طرف يطالب بالعملية ا

  وغير موضوعيةيزة الدراسة متحأرى أن  -
ً
سل منظوًر ستنادها إلىاًلنظرا  ،األزمة هي بسبب مؤامرة خارجيةم بأن ي 

 مفاهيم: الديكتاتورية، واحتكار القرار، ًو
ً
مقّيا عّزز ع  ًوهذا ي  من عالية سلطات القائمة كانت على درجة ال أن 

ً."وبالتالي تستطيع أن تستمر بقيادتها لألزمة كما هو حاصل ،وعيال



ًفي اعتقادي  -
 
ً أن أهم مسألة يجب أن تنتبه إليها السلطة

 
ً السلطة ً وصف

 
املواالة، مع التمييز فيما بينها،  وصف

 لحلقاتهو أهمية وضرورة الفعل التشاركي الديمقراطي في جوهر عملية القرار السياس ي والقرارات األخرى في ا

كيف يحصل ذلك؟ من املستحيل أن يحصل ذلك من دون والسؤال املهم : الهامة واملركزية كاالقتصاد وغيره. 

، وأي أنها مقتنعة بالعملية السياسية التي تزعم ،أطراف االنقسام الوطني دعوة سريعة إلى حوار وطني بين

لكن تصبح هناك  ،قد يتقدم الجيش في العديد من األماكنتأخير يعني استحالة الخروج من أسباب األزمة. 

 للحوار الوطني
ً
اقترح  ووجود مؤسسات تشاركية، وأنا استحالة في تجاوز أسباب األزمة، هناك أهمية عالية جدا

املجتمع بين السلطة السياسية اآلن ًو ا املؤسسات الوسيطة التشاركيةم: ركز العمل على الفكرة التاليةعلى امل

نشاء مجلس وطني استشاري له دور في ؟ أقترح إانتقالية الخروج من األزمة بمرحلةباتجاه  ،وقوى املعارضة

ًشكل دائم.وب صورة دوريةالقرار السياس ي، يتعاون مع رئيس الجمهورية ب

، وإنما لم يتقادم فقطاعتقد أنه ال يوجد مشاريع سياسية فعالة، حتى مشروع حزب البعث العربي االشتراكي،  -

.
ً
اآلن يدار البلد على فال يمكن الحفاظ على األمن الوطني إال بمشروع سياس ي يطلق طاقة جديدة،  مات أيضا

إال بوعي عميق ملفهوم وال يمكن الحفاظ على األمن الوطنّي مشاريع ميتة، في صف السلطة وصف املواالة، 

التغيير الديمقراطي كما أن ذلك ال بد  أن يترافق مع الفاشية األصولية، التي يجب أن تواجه بجبهة واسعة، 

ً التراكمي
ً
فعل تشاركي ديمقراطي تدريجي بين أطراف املجتمع الوطني  بوساطة ،الشامل والعميق التدريجي وأيضا

ًاملنقسم.

 أهم عامل  هً دعأأهمية التحالفات الخارجية الراسخة في األمن الوطني للخروج من األزمة، ًو أود اإلشارة هنا إلى -

ق لبل من منط ،عنه تلق الذي تحدثلم تعه  من املنط أن السلطة أرًىًو وعته السلطة السياسية السورية،

،  التدخل الروس يإن ، الكرس ي-السلطة
ً
ال مع االعتراف أنه، لًواستوطنت الفاشية في سورية،  حيثتأخر كثيرا

 سالحه ليدافع عن نفسه
ً
، بسبب احتمال انتصار الفاشية في سورية، هذا التدخل الروس ي لكان كل منا حامال

تشاركية أو ديمقراطية، بل من منظورات املصالح العليا  وطنية العامل وعته السلطة، ليس من منظورات

ً ، أيللدولة
ً
 وأنا معه من منظور السلطة، اعترف أن هذا كان مفيدا

ً
ً.فعال

عتقد أن أهم ما يمكن للنخبة السورية أن تفعله هو مراجعة الدور التركي، فلوال الدور التركي أبالقول :  ختمأًو -

 رأسهامع كل تفاهة العثمانية اإلسالمية، فالنخب التركية، وعلى  في األزمة.ملا كنا قد وصلنا إلى هذه املرحلة 

 على صناعة الدور التركي الجديد، أحمد داوود أوغلو
ً
كانت دبلوماسيتنا، نائمة في الوقت الذي ، عملت جاهدة

ً
ً
ً أو ربما قاصدة

ً
ورفعه إلى أعلى أطالب بالتركيز على هذا املوضوع، . إدارة ظهرها عن مواضيع وطنية هامة جدا

ًف ،وحتى إلى مقام الرئاسة الحزبية املعارضة وغير املعارضة املستويات
ً
وال أدري في  ،اتفاق أضنة ما يزال كامنا

 ل، لواء اسكندرون نائم وال أدري إن كان سيعود إلى الحياة أم ال.فعً أن يً  يمكنأي ظرف 



 يجب أن نحدد طبيعة  -
ً
األزمة، فإذا أراد أحدنا القول: إن  األمر مؤامرة، فهذا إذا أردنا أن يكون عملنا موضوعّيا

من حقه، لكن من الواضح أننا بصدد أزمة وطنية عميقة وانقسام عميق ومفتوح على الداخل والخارج، 

 هذا التوافق يجب أن يمر عبر تحديد طبيعة األزمة.
ً
ًوبداية

عني عدم استغراقها التاريخي؟ ألسباب سياسية في في اعتقادي، من املهم مراجعة أهمية املسألة القومية وماذا ي -

األمن الوطني. هذا إلى أن  تركيا اإلسالمية العثمانية لها مطامع في سورية، واألكراد في مرحلة مد قومي واضح، 

أما نحن ففي مرحلة جذر قومي وانحطاط فظيع من نوعه، فماذا يجب علينا أن نفعل؟ نذهب باتجاه 

 ،
ً
، وباملقابل ال نذهب باتجاه استمرار ظلم األكراد، وإنما نذهب باتجاه العصبيات؟ ال أبدا

ً
فهو أمر خطير جدا

 كجزء أساٍس من الهوية، وهو من أهم الحبال التي 
ً
فكرتين: األولى، هي التمسك باملسألة القومية العربية تماما

الستراتيجية، وليس املعايير اآلنية يجب التمسك بها؛ والفكرة الثانية، هي التعايش القومي الحقيقي باملعايير ا

، فمتى يأخذ 
ً
الوطنية، من املهم التركيز على املعيار الوطني باإلضافة إلى التركيز على املعيار االستراتيجي مستقبال

األكراد حقهم القومي الكامل؟ أعتقد، عندما تنتفي اإلمكانية لحروب قومية. وكما أن أمتنا منقسمة، أمتهم 

 .
ً
هذا هو مفهوم املعايير االستراتيجية الذي يجب أن نتمسك به ونتمسك بالهوية القومية منقسمة أيضا

، وهو أمر كنت أتمنى أن تكون الورقة قد تناولته.
ً
 العروبية تماما

، وحاول حل  -
ً
 لنظام محدد، ولو كان النظام ديمقراطيا

ً
املجتمع ينحو نحو العصبيات الدنيا، ألنه يجد فيها نمطا

توحة بشكل ديمقراطي، فال أحد يتجه نحو العصبية، فأنا اتجهت نحو العائلة ألني ال أشعر املشكالت املف
قيت الدولة في وضع ديمقراطي، يعالج كافة العناوين األساسية بشكل باألمان مع ضعف الدولة. لو بً 

، بما فيه املسألة الكردية.
ً
ًديمقراطي، ملا حدث ما حدث أبدا

، وقد يجب طرح تساؤل عن طابع النظ  -
ً
 دائما

ً
ام، ال يجب السؤال عن العصبيات، فالعصبيات كانت موجودة

 وفوق مستوى العصبيات، كمراحل املد القومي ومراحل املد االجتماعي 
ً
مرت سورية بمراحل هامة جدا

العالمي، فمنذ خمسين سنة مررنا في مراحل نضج لها معنى في تاريخ سورية. والسؤال هنا هو حول طابع 

 فماذا تفعل هذه األنظمة املوجودة؟األنظمة، 

، دور املسألة القومية باملعنى العملي في  -
ً
لقد تم القفز على موضوع البحار الخمسة، االرتكاز أهم من ذلك، مثال

، في أي بلد عربي، إال وكان السوريون من أوائل املتطوعين 
ً
سورية، فلم يحدث أي نهوض قومي، ولو كان صغيرا

، سيكون السوريون أول املشاركين
ً
، أما عندما حدثت األزمة السورية، فالذين أتوا فيه، ولو جرى اآلن أيضا

 لحزب تبناه 
ً
 في آن واحد، وكان موضوعا

ً
 وعملّيا

ً
 نظرّيا

ً
. كان موضوع القومية في سورية، موضوعا

ً
نادرين جدا

 بحكم طبيعتها املوضوعية، وأتت السلطة 
ً
 جيوسياسّيا

ً
هو حزب البعث العربي االشتراكي، وسورية لعبت دورا

. لكن عندما السياسية وعن
ً
دها الرغبة نفسها، والتوافق بين اإلمكانات الذاتية وبين الطموحات، هذا مهم جدا

، وأنا 
ً
تعود سورية إلى ما كانت عليه، ستعود مرة أخرى إلى الطموح الجيوسياس ي، وسنفكر بلبنان واألردن أيضا



 سأفكر بلبنان كما يفكر فيه النظام، ولكن ربما، بطريقة ديمقراطية
ً
، وهذا أمر موضوعي تاريخي صعب أيضا

ً.جاهله أتمنى أن يتم التركيز عليهت

لو كانت هذه التجمعات ممكنة قبل األزمة، ألن البلد كان في أمس  أتمنىًواملركز على الورشة النقاشية، شكر أ -

حضاري يتناسب مع املرحلة وحدة الثقافة التي من املمكن أن ينجم عنها مجتمع إلى  الحاجة لها، وهو بحاجة

 أشكر الدراسات وأهمية املراكز البحثية، ًوكنا في غفلة عن أهمية األبحاث ًو واملخاطر التي يتعرض لها البلد.

مؤامرة  يمكن أن يوصف بأنههل ما جرى  مثل: لتساؤالت،لعديد من اعقيل على ورقته، التي أثارت ا الدكتوًر

سورية بكل بناها التحتية وكوادرها  هًو فيها الخاسًرًو، حدثت الحرب يةلكن في النها ،أم ثورة أم ثورة مضادة

  البشرية.

العمليات غرف أول األزمة، فالحظوا عدم التنسيق وعدم االتفاق بين  ذ، بحثوا من"األصدقاء الروس" إن -

أنه كان هناك الكثير بسهولة. وبحسبان إلى خسارة بشرية كبيرة ال يمكن تعويضها  أدى مااألمنية والعسكرية، 

هذه الدماء باملزيد من عمليات التنسيق وبمزيد من االهتمام الحقيقي،  حقنمن الشهداء، كان من املمكن 

،  السوفياتي ب األولى، فاالتحاد ًوواالستفادة من دروس الحًر
ً
له تجربة بعد الحرب العاملية الثانية،  كانتمثال

ً حين ً أطلق  ثً باح 
ًيً  ، بينما  ن 

ً
 سمحت فقط للصحفيين الروس "قاعدة حميميم"لتقص ي ودراسة الواقع ميدانيا

بتغطية األحداث، بينما كان هناك منع إلعالميينا وباحثينا السوريين املهتمين وأصحاب الهم الوطني الحقيقي! 

ا القيام بأي دراسة ممنوع عنفالعام، في الشأن السوريين ومنهم نحن الناشطين  اإلعالميينعند  إحباطهناك 

وبلت فعاليات  دفنا مشترك، هو الخروج من األزمة.وللخروج من األزمة ونحن ه لحل املشكلة
 
هذا إلى أنه قد ق

 لكن ؛بالحديثمعكم نحن ) :باستخفاف وبتظاهر باالهتمام كالقول لنا بما معناه الحوار الوطنّي التي أطلقناها،

 وأنا سمعت مثل هذا الكالم من أعلى املستويات في محافظة الالذقية. ،(سيكون ما نريد

 مع املركز  التعاوًن أتمنى  -
ً
 ،أسباب النزوحعن الخسارة في املوارد البشرية، ًوبحث ميداني تنفيذ في  الحقا

ذه ، وهيوجد العديد من التجارب التي يمكن البناء عليهاإذ ، قانون الخدمة العسكرية في تعديلوالتفكير 

إلى دور  باهتاإلنويجب  لقد تجاوزنا موضوعات مثل: املؤامرة، والثورة، والثورة املضادة،طبيعة الصراع، 

 وأتمنى القيام بأبحاث واقعية وميدانية بالتعاون مع املركز. ،اإلعالم القذر

، واملوضوع الذي حوارنا، وضمن إطار الورقة، القراءة املسؤولة بوساطة أتمنى   -
ً
للحالة التي نحن فيها حاليا

ً .األمن :نعالجه أال وهو
ً
عد  مهما نطلق طني بمفهوم مصلحة الدولة العليا،ربط مفهوم األمن الًو وبذا ي   من م 

،  عيله.طبيعة الجغرافيا وميراث التاريخ ومفا ه 
 
 من حيث أولويات

ً
ه ينبغي تحديد الصراع وظيفّيا

ّ
باإلضافة  كما أن



كما ، تحديد املسموح واملمنوع، ليس من منظور ال نظام وال معارضة؛ بل من منظور مصلحة الدولة العلياإلى 

أنه من الالزم تحديد معامالت القّوة في إطار مصلحة الدولة العليا، وتعيين املمنوح أو املمنوع أو املسموح به من 

بل  الدولة د  جزق  ع   ال يتجزأ من هذا السياق، لذا يقتض ي األمر التمييز بين . هذا إلى أن  فهم حقيقة األحالف ي 
ً
ءا

ً.كل  ذلك األمن دً العدو والخصم واملناوئ، وبالتالي يحّد ً

 باملعنى االختزالي للكلمة -
ً
الداخلية على اقتصاديات الثروات  ،استوقفني مروٌر عابٌر ومهٌم؛ لكن ليس أساسا

، وهذا من املسكوت عنه حتى هذه اللحظة فيما (نقلهما النفط والغاز وخطوط) الباطنة واقتصاديات الغوًل

ًالجانب الوحيد. هذا ليس واستطيع القول أن .يحدث في سورية من جانب ما

: أين تتجلى املقترحات فيها؟! ال شك أن  مشكلة أبحاثنا أنها تقريرّية سرديًّإن  -
ً
ة نصائحّية، دون إجراءات، فمثال

 بين فعل السياسة 
ً
والتنظير لها، وبالتالي تتبين هنا معضلة عالقة املثقفين مع السلطة هذا يخلق تباينا

ً فنحن نتكلم على ما يجب أن يكون! )مطلق سلطة سياسية(، السياسية

يدرك الجميع أهمية العقد االجتماعّي الجديد،  تعيينات العقد االجتماعي املقترح؟ما أود طرح السؤال التالي :  -

ًفي مقابل العقد االجتماعي الس
ً
، أعني: ائد الذي صار ماضيا

ً
 بعيدا

ٌ
 ذاهبة

ً
، غير أن  هناك عطالة رافضة، وأحالما

ن   ن  ال يريد التغيير في العقد االجتماعي السائد، وأحالم م   في العقد االجتماعّي عطالة م 
ً
يريد الذهاب بعيدا

ً.التعيينات ضرورية في هذا املوضوعالجديد، وبالتالي تصير 

ّد هذا بحد ذاته إن  على عودة الالجئين؟: كيف نشجع آخر سؤاٌلً  - ع  تحدث عن من املقترح أن نإذ ، مشكلةي 

عن أن الصراع الطويل األمد ال ًوعن الجانب السياس ي الضامن، ًو(، الوفرةعقل عقل املصلحة )عقل الشح ًو

ً
 
 الصراعات الطويلة األمد ت

ً
 بطبيعة الحال، فدائما

ً
 حدث يعيد أحدا

ً
التخلية للكوادر البشرية، وهذا من نوعا

، جراء عملية التخلية ويوجد اليوم ستون مليون سوري في الخارجطلع القرن العشرين، رأيناه في الحروب م

الكرد  عنمراجعة السياسات كيفية  أتساءل عن .منذ مطلع القرن العشرين التي حدثت في بالد الشام

ًًؤوأ شوريين في ضوء الحقائق التاريخية؟واآًل
ّ
ة أيديولوجيا، وجرعة حماية ذات، هذه الجمل فيها جرعأن د ك

ًًو
ً
نحن هنا نتحدث عن لغة سائدة ال من خارج لكن التحدث عن الحقائق التاريخية،  ال بّد من عمليا

 من األزمة والصراعالصندوق، 
ً
، واعتقد أننا يجب أن نكون واضحين في مواجهة مشكالتنا وهذا يؤجل كال

في هذه القضايا ال يجوز تأجيلها ألن ، ًوندوق وبصوٍت عاٍل، على األقل بيننا وبين أنفسنابالتفكير من خارج الص

 ذلك 
ً
ًلكل الصراع.تأجيال

كامنة، كيا هي مخاطر موجودة في األصل، ًووالسعودية وتًر فإسرائيلكيف نراجع مسلمات السياسة الخارجية؟  -

)وأنا منفتح على أي تفكير من خارج  جيوبوليتيكييتعلق بقضية القومية السورية، هل هي فضاء  هنا والسؤال

 بسبب التفكير من داخل الصندوق(، أم هي مآل سياس ي قومي؟ علينا أن 
ً
الصندوق، ألننا دفعنا الثمن غاليا

القضايا. هناك مفارقة بين الفضاء الذي هو جزء ال يتجزأ من التاريخ والجغرافيا عن هذه نتحدث بصراحة 



، وهذا يحتاج إلى مواجهة من جهة أخرًى يديولوجيا القومية أو الدولة األماأًلًو، ن جهةوالعمق االستراتيجي م

 ، كانت العناوين2000وحتى 1970السابقة على مدى ثالثين سنة من  املدة وأنا اعتقد، بصراحة، أن، جدية

ًقومية أما الفضاء الالعب  فيها
ً
على نواجهه ، ولكن لم ، وهذا طبيعي باملعنى الجيوبوليتيكيفقد كان سورّيا

؟ وهذا التداخل كان جراء بصفتنا قوميين؟ وأين نحن بصفتنا سورييناملستوى النظري، لم نعين أين نحن 

 هو فلسطين كامتداد ففضاؤنا ،أننا ال نريد مواجهته على املستوى النظرًي
ً
ولبنان  لسورية الجيوبوليتيكي فعليا

كن دعونا نناقش فكرة البحار الخمسة مناقشة من نوعية ل .لسورية والعراق كعمق استراتيجي ،كخاصرة

، بما يوازي آنذاك مشروع محمد علي وجمال مختلفة: 
ً
 خارج السياق املسموح به دوليا

ً
هل كانت الفكرة طموحا

ً عبد الناصر؟
 
ًم ًّهل أ وعندما طرح  ،الداخل السوري لحمل مشروع كهذا؟ فهو مشروع أكبر من طاقة سورية ن 

، وقلت عنه
ً
ًمشروع مهم  إنه :هذا املشروع، كتبت عنه كثيرا

ً
، ألنه أول مشروع جدي يطرح ذلك الوقت ،جدا

تفويض، وبعد ذلك كان هناك ال بمعنىسلطة -، كان هناك مشروع دولة2000وحتى سنة  1970من سنة ف

 عتقد موقع جيوبوليتيكي كبير، وأ يجادالتمدد وإطموح ملشروع 
ً
ًعوامل النقمة على سورية.أحد أن هذا جازما

فض ي ،في هذا السياق"سقاط النظاماحتواء اإلرهاب و"إ تيدراسة تأثير أولوي إن -
 
 بتقديري هنالك إلى أن  ت

ً
أمرا

ً
ً
، ف مهما

ً
تهيئة الظروف للتعايش بين نظام  أي ،جي للتعايشبستمولًومقبلين على قطع أقد نكون نحن جدا

، وهذا السيناريو تم تجنبه في البحث وهو سيناريو خطير، الفوض ى املحيطة ة منهكة وحروب منمنهك أو دول

حيث يوجد ش يء من مكر التاريخ، أزق التاريخي أو الكمين التاريخي، واألمن الوطني يستدعي الخروج من هذا امل

من أولويات  هًو بل الخروج من االستنزاف ؛وبالتالي تجنب املزيد من االستنزاف ،به لهنيجب الت الهيغليباملعنى 

 األمن الوطني. 

ًولويات وم ًكيف نحدد اأًلأود طرح السؤال التالي :  - األولوية لدى معظم السوريين داخل إن  الذي يحددها؟ ن 

 ،جديد اجتماعيد ق ًودون هذه األولوية ال مجال لعً  ،وقف الحرب بأي شرط من الشروطهي سورية وخارجها 

ال يمكن أن يدور حوار، الحوار ش يء والتفاوض ش يء ًوفي أثناء الحرب تدور مفاوضات ف ،لحوار وطني حتىوال 

، وقد شهدنا سلسلة من املفاوضات بعضها أسفر عما يسمى آخر النقاش العام ش يء والتفاوض ش يء ،آخر

ا كان هذا هي وقف الحرب بأي شرط، وإذ األولوية في سورية ،إذن مصالحة وبعضها أسفر عن خالفات.

،
ً
ًوى الوطنية املدنية وراء هذا املطلب في الداخل والخارج.يجب حشد جميع الق ً صحيحا

نظام العن إعادة بناء ًو ،الداخلالخارج على مركزية احتواء قوامة  :تحدث عن أولوياتالورقة املقدمة تإن  -

عّد سياال
 
كما  نها مرهونة بوقف الحرب.جميعها عناوين مهمة لكهذه س ي، والعمل على عقد اجتماعي جديد. وت

 العالقات بين السوريين، لذلك يجب التوقف عنده
 
، قد تكّرر مفهوٌم في الورقة، تترتب  عليه وتتعّين به طبيعة

ً (،حرب على سورية) :فعندما نقوًل
ً
، إذا أخذنا القوى املتحاربة في سوريةًومؤامرة على سورية،  فهذا يعني تماما



يران لسلطة في دمشق تتحالف مع الروس وإ، افي الخارجلكل منها حلفاء ف إذا أردنا أن نكون موضوعيين، 

تآمرين جميع السوريين م وهذا يعني أنوحزب هللا وقوى عراقية، والطرف اآلخر تدعمه جهات دولية خارجية، 

زال يتعمق، حيث كل يوما  2011 الذي حدث منذ العموديى االنشقاق االجتماعي على سورية، وهذا يعيدنا إل
ًخّوً جانب يً 

 إذا استطاعوجوديويلغيه  ،الجانب اآلخر ويقصيه من عالم السياسة ن 
ً
هذا  .وهذه مشكلة كبيرة ،ا

ه قبل الحديث عن بناء السياسات علينا الحديث عن بناء املفاهيم، وإذا كان الصراع على معنى الوطن،  إلى أن 

 بنا أن نتوافق ع
ً
السلطة والتداول السلمي لها، ًوالدولة، ًوالشعب، ًومعنى األمة، ًولى معنى الوطن، أليس حريا

ً.الخاملؤسسات ودورها ووظائفها ...ًوالثقة االجتماعية، ًواملشاركة السياسية، ًو

 ضرورة مواجهة املشكلة ًومسائل الديموغرافيا السورية واإلثنيات واملذاهب أود اإلشارة هنا إلى ضرورة تناول  -

في هذا الجانب . م أن تكون املواجهة صريحة وشفافة، املهمن داخله وأمواجهة صريحة من خارج الصندوق 

هناك مكون متمكن أي موجود في املكان، غير دقيق، وهذا  ،جغرافياأن الكرد مكون بال لفت نظري في الورقة 

 أم غير تاريخّي، فهذا موضوع آخر
ً
وفي هذا اإلطار كل سوري أمض ى في سورية  ،أما إذا كان هذا املكان  تاريخّيا

وليس هناك مانع من تجنيسه، فهو سوري له حق املواطنة كغيره من املواطنين، واملواطنون  ،عشر سنوات

 في  ،في أمكنتهمالسوريون متموضعون 
ً
 في جبل العرب أم علويين في جبل العلويين أم أكرادا

ً
سواء أكانوا دروزا

ً.لخإ...القامشلي

تلك حق من يم: هنا تساءلأاحتواء الالجئين والنازحين وإعادتهم الى أماكنهم أو الى أماكن بديلة،  موضوع في -

 كان  إعادتهم الى أماكن بديلة؟
ً
على أولويات لى ثالثة أصناف: إ في الورقة األولويات فيتصنمن املفيد عمليا

التي تشمل جميع  ألولوياتاتناولت الورقة الكثير من على املدى القصير. ًو على املدى املتوسط؛ًو ؛لبعيداملدى ا

على املدى التي يجب املباشرة بحلها  وتحديد الرئيسة منهاوحبذا لو تم تصنيفها حسب أهميتها  ،املستويات

ًالقريب.

ً بالسلطةلفت انتباهي تعريف سورية   -   السياسية، فلو أجريت 
ً
من دراسة املضمون، أو تفكيك املفاهيم نوعا

ًك .أن سورية تعني السلطة السياسية القائمة لوجدت في الفكر السياس ي السوري استقراء ب القيام ما أن 

، مثل: األمة، الوطن، الشعب، الدولة، سوف يثبت هشاشتها، وأنها تستدعي 
ً
وبذل  ،ليهااللتفات إايتناول أفكارا

، فالنخبة غير متفقة على هذه املفاهيم
ً
واألمة مفهوم مرادف للدولة  ،جهد مناسب لبلورتها لدى النخبة أوال

ً امكيافيلي أول مًوالجيش ليس هو ما يحدد أو يعين الدولة، األمة، ًو-، لذلك قامت الدولةلها ومؤسس
 
ر نظ

لدينا كان إذا فحديثة، القوانين الحديثة ًوالسلحة اأًل طًرواشت، الجيش الوطنيتحدث عن ًو ،للدولة الحديثة

أعتقد أن هناك حاجة إلعادة التفكير بدور لى أين تأخذنا هذه األسلحة؟ فإثة دون قوانين حدي حديثةأسلحة 

وحتى اآلن، هذا أمر سياس ي ومجتمعي  1949املؤسسة العسكرية التي تناوبت االستيالء على السلطة منذ 

إذا ففي حالة الحرب، حتى أولوية الدولة على املجتمع  معتفق أوأنا ال  الوطني. ووطني، وهو من أولويات األمن



ً لم يكن
ً
  هأمن ولم يكن ،املجتمع محصنا

ً
وكيف يمكن  ؟أن ينتصر الجيش في الحربيمكن  فكيفمتوافرا

ائف الدولة جملة من املؤسسات لها وظ، ًولذلك املجتمع أولى من الدولة بالعناية ؟املؤامرة تالفيللجيش 

وقد تحدث السيد الرئيس بشار  ة دورها تفقد صفتها كمؤسسات عامة.وعندما تكف عن تأدي ،اجتماعية

عن إعادة الوجه الوطني للمؤسسات، أي إعادة عمومية املؤسسات، أي أن تكون األسد في خطاب القسم 

وإعادة الوجه الوطني  ،ملديريها إقطاعاتاملؤسسات أصبحت فاملؤسسات للشعب ال أن تكون ألفراد، 

فالدولة نظام سياس ي أخالقي للمجتمع، أو كما يسميها ماركس يعني إعادة أدوارها االجتماعية،  ،اتللمؤسس

 ملجتمع.ا مؤسساتها كلها في خدمة ويجب أن تكوًن ،الحياة األخالقية للمجتمع

ً حين ،األسد بشاًر بداية عهد الرئيس في 2001عام لى إ ةأعادتني هذه الجلس -
 
تح النقاش في املنتديات لسماع ف

 ،املنتدياتهذه   ، ما ميزفي ذلك الوقتالسياسية كانت البداية مع رموز املعارضة ًوالصوت اآلخر في دمشق، 

 سةأربعة أو خمنقد شديد اللهجة لسياسات متراكمة ملرحلة  عبارة عن أي أنها كانت ،أنها كانت بصوت واحد

 ،أن هناك حاجة للتدخل لدفعه باتجاه معين آنذاكشعرت السلطات  مّدةوبعد  عقود سابقة من الحكم،

كل  ،كاديميين محسوبين على السلطة، وكانت الجلسات األولى أشبه بصراع الديكةأبإدخال مثقفين ًو أتفبد

ً، وبدأت تطرح لكن تم ضبطها بعد أشهر عّدةطرف يتحدث دون سماع اآلخر، 
ً
مهمة، ولو أن تلك  أفكارا

أعتقد أن  لى صراع بالبندقية والصاروخ.الديكة، لكان أفضل من أن تتحول إ املرحلة استمرت ولو بصراع

ه نحو الحوارالرئيس بشار األسد كان مع  ً، لكن املؤسسالتوج 
ً
الجانبين وإذا أردنا أن نرى  ،هي سلطة ة عموما

ً هناك، نكتشف أن لموضوعالسياس ي واالقتصادي ل
ً
االقتصادي على السلطة من قبل أصحاب النفوذ  صراعا

يسعون السترجاع قسم من  ،املتحكمين بهذه املؤسسات،  في حين أن املثقفين واملعارضة واملجتمع املدني

قاد هذه املرحلة وهذا ما تم، صاحب السلطة عن مصالحه،  يدافع ، ومن الطبيعي أناملسحوبة منهم سلطتهم

في وأد هذا  فقد كان صاحب سلطة ونفوذ ومصلحة حقيقية، الذي دمر تلك املرحلة، "معبد الحليم خدا"

ًيستمر.  أتمنى أنًوحوار ناضج أن الأما اليوم فأرى  الحوار،

 وهو ما أوصلنا إفي سورية أخطر مشروع طرح  هًو، الخمسةموضوع البحار   -
ً
 ،اآلنعليه لى ما نحن مؤخرا

 سورية طرحت ف
ً
 دون أن يكون البلد مشروعا

ً
 وإقليميا

ً
أكبر من قياسها وحجمها، وأكبر مما هو مسموح لها دوليا

ً
ً
وقد بدأت التجليات تظهر ال.  أمهناك معارضة إقليمية للمشروع أكان لحمل مثل هذا املشروع، سواء  مهّيأ

 ذه السياسية أكثر من الناحية التطبيقية، أي أن رئيس الدولة بدأ يمارس نفًو من الناحية
ً
 سياسّيا

ً
على وجهدا

بين أوكرانيا وروسيا ًو ،بين أرمينيا وأذربيجانًو ،إقليمي ودولي، فتوسط لحل مشاكل بين أرمينيا وتركيا مستويين

على أساس أن سورية كدولة إقليمية تتحكم بملفات وقد كانت منطقة الشرق األوسط مرسومة  وغيرها.

لبنان وفلسطين، لكن اآلن تم القفز الى قضايا دولية وهذا غير مسموح به، رغم أن هذه املشاكل تأتي ًوالعراق 



ً ،بنتائج إيجابية
 
لكن لم ينجز من ناحية ربط  ؛وبدأ املشروع ينطلق من الناحية السياسية ،حلوبدأت االمور ت

السورية، تم تحريك هذه الحرب التي ، ومع اكتشاف االحتياط النفطي الكبير على السواحل املشاريع النفطية

داخل سورية لم نستطع استيعابه والعمل  كبيًر هي باألساس مؤامرة، لكنها انطلقت وكان لها حامل اجتماعي

ً.إليقاف هذه املؤامرة الخارجية عليه

 لتيايجب أن تعطى األولوية للمؤسسة العسكرية فظ على هيبة الدولة، ن أولويات األمن الوطني الحفامإن   -

، وكنا من املساهمين في هذا االستهداف بشكل مباشر أو غير مباشر، من خالل  رغم أنها صمدت
ً
استهدفت كثيرا

في جلسة مع السفير األمريكي السابق في دمشق روبرت فورد وأذكر هنا، أنه . السكوت عن ظهور أمراء الحرب

 أن النظام لن يصمد وسيسقط، السفير كان  ،2011نهاية عام 
ً
 مقتنعا

ً
 أيضا

ً
بأن الشارع السوري كله ومقتنعا

ً" :تحرك ضد النظام، وقال  :حينها. قلنا له "الجيش كله سينقلب على الرئيس خالل خمسة أشهر على األكثر إن 

 ختلفالجيش لن ينقلب، وسيصمد، وقناعاتكم بأن "الجيش علوي" غير صحيحة، بل هو مكون من مإن  

ن  في الجيش يدافع ًة فيه، يقلأهم  التكوينات السورية، والعلويوًن عن سورية، وعندما صمد الجيش  فجميع  م 

 في استهداف الجيش معهم؟نسهم بدؤوا يغيروا قناعاتهم وبدؤوا يحاربوه ويستهدفوه، لكن السؤال األهم ملاذا 

وإذا ، وما زالت تس يء له، تعفيش"المن "عمليات  جرًىمن خالل ما  السوري لجيشإلى سمعة اساءة اإًل تتم

وقف عالج هذا املوضوع وي  لنيل من هيبة منه ا الجيش، وهذا أمر مقصود يهدفستستمر اإلساءة إلى ، لم ي 

الجيش الذي ما زال املؤسسة الوحيدة الصامدة في سورية، كذلك هناك  ةالدولة من خالل اإلساءة الى سمع

ًمؤسسات نالت من هيبة الد
 

األجهزة األمنية، وغيرها. وقد انفجرت هذه رطة، القضاء، ولة قبل األزمة، منها الش

لى لها إأن هناك من استغلها وتآمر بها أو حوًّ عن ، بغض النظًراإلساءات التي خلقتها هذه الجهات في وقت األزمة

، التي من حاالت الفسادخالل األزمة. في مصالح 
ً
وزارة العدل ما يسمى محكمة في هيبة الدولة، في تؤثر  أيضا

 
ً
اإلرهاب، هناك مئات اآلالف من املعتقلين بتهم تعسفية وهي تهم غير حقيقية، ويتم زيادة الرقم ليس حرصا

خالل األشهر في على أمن البلد بل من أجل الحصول على املزيد من الرشوة من خالل ابتزاز الناس، وأؤكد أنه 

األفضل، وهذه من األمور التي تخل بالثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة،  القليلة املاضية قد تغير األمر نحًو

 .ويقف في وجه أمراء وتجار الحرب وهو ما يجب العمل عليه ونشوء تيار يدافع عن هذه القضايا

 

مما قاله، وأنا قرأت الدراسة ليس كعامل في املجال الصحفي، وإنما  في الكثيًرأنا أتفق مع الدكتور عقيل  -

أثارت الدراسة فيها، أو يركب أول طائرة ويهاجر. خيارين، إما يبقى في البلد ويكمل حياته  بين كشاب على مفترًق

 يلي: أوجزها بما وأن ، تتعلق بقضايا رئيسة يمكن أن أرّدها إلى عدد من املحاوًرالتي  لدي بعض األسئلة

 بوساطة :املحور العسكرًي -
ً
 فاعال

ً
الحظ أن  للشركاء العسكريين من الخارج دورا تحالفاتهم مع الدولة  ي 

 الشركاء من الداخل )أي القوات املوالية في الداخل( الذين شوهوا، بشكل أو بآخر،  لكنالسورية، 
ً
يوجد أيضا



ضمن  دمج هذه املجموعات إعادةقضية  ني، أعية من األولوياتيشكل أولًوما صورة املؤسسة العسكرية، 

 املؤسسة العسكرية في املستقبل.

فمن  خطر الدول املعادية لنا؟ما  هنا:: نحن بصدد عملية إعادة اإلعمار والترميم، والسؤال املحور االقتصادّيً -

، بدأت عملية دراسة للعقارات واألراض ي ضمن املناطق الخاضعة 
ً
املعلومات الصحفية املتداولة أن قطر، مثال

شراء جزء منها بشكل أو بآخر كنوع من تثبيت الوجود في املرحلة ب وبدأتلسيطرة املجموعات املسلحة، 

العديد من الدول التي تتنافس ضمن هذا ، وهذا نوع من الصراع في عملية إعادة اإلعمار، حيث يوجد املقبلة

 املجال.

كيف يمكن في املرحلة املقبلة أن تكون أولويات السياسة الخارجية، السياسة الخارجية: يمكن أن نسأل هنا  -

بقيت على لكنها إيجابية في الشأن السوري، لعالقات مع دول خطت خطوات جيدة ًوإعادة جذب أو تعزيز ا

 ما، مثل مصر، سلطنة عمان، الجزائر، فهذه الدول مسافة حقيقية من الدولة 
ً
السورية، وخجولة نوعا

ًقابل لم نقم بخطوات مهمة تجاهها.لم تكمل خطواتها، ونحن باملغير أنها  ،تعاطفت معنا

 بمفهوممن يقرأ الورقة، يظن أن لديه  -
ً
 سابقا

ً
 من التعريف،  إملاما

ً
السوري؟ ما األمن الوطني فاألمن بدءا

نجد أنه تبادل استطالع الرأي بيننا وإذا أردنا  ،ليس لدينا وضوح كامل حول مفهوم األمن الوطنيعتقد أنه أ

من الضروري ، في تقديرًي ه اآلراء مختلفة بل حتى متناقضة.بل قد تكون هذ ،لدينا، ليس فقط آراء متباينة

لضيوف على بعض املتطلبات، وقد أضاء اطني إلى الدراسة وبيان أسسه ومتطلباته، إضافة تعريف األمن الًو

تحديد التحديات الداخلية والخارجية، أي التحديات التي تستهدف الوطن السوري ككل، وأضيف ضرورة 

ً
ً
 أم خارجّية

ً
ًله.لتصدي وما أولويات ا ،دوره في هذه األزمةًو، بما فيها التحدي اإلسرائيلي سواء أكانت داخلّية

ًأشير  -
ً
ن الوطني، أول ش يء يجب ، ففي مشاريع األمهوية األعداء واألصدقاء والحلفاءتحديد أهمية إلى  أيضا

بنى ،العدو تحديده هو
 
 تحديد في ظّل أية  وت

ً
السياسات األمنية فيما بعد على هذا األساس. كما ينبغي أيضا

ً.منظومة أمنية يوجد البلد

-  ً عتقد أنه جزء من أولويات األمن الوطني هو تحدي الهوية، أي من نحن؟ وماذا نريد؟ التحدي اآلخر الذي أ إن 

، فعندما نتطرق إلى مكون وهذا
ً
الشراكس، األكراد،  ، ونقول:وننظر إلى هذه املكونات ،ات سورية اآلنمهم جدا

ً :وكأننا نقوًل ،ذهبية األخرًىواملكونات امل هناك هويات داخلية تنافس الهوية الوطنية، لم نكن ننظر إليها  إن 

 هذه التحوالت الداخلية، 
ً
قبل األزمة. هل كان هناك إرهاصات لهذه التحديات؟ واعتقد أن من يقرأ جيدا

ونحن كلنا معنيون، يستشف بعض األمور، فعندما كان أردوغان ينظم انعقاد مجلس برملاني تركماني عالمي، 

 ،قبل األزمة كان أردوغان،وعندما ن يتوجب علينا أن نتنبه إلى ذلك؟ يه شخصيات سورية، ألم يكفوتشارك 



 أمام األعين؟ وعندما كان املؤذن في أال ، دات في مناطق تركمانية فقطيوزع مساع
ً
 بعينه ماثال

ً
يمثل هذا تحديا

ويذهب األساتذة مع الطلبة إلى  ،يؤذن في منطقة جبل الزاوية لصالة الظهر كانت تغلق املدرسة 2006عام 

ً
ً
ًمعنى ذلك؟  الجامع، ألم يكن واضحا

فض ي إلى تعيين هو  ، أال ًوآخر نتباه إلى متطلبااًل ود لفتأ - تحديد النظرية السياسية أو النظام السياس ي بما ي 

ألن  ذلك  األمن؟ كيفية تحقيق مسألة أدعو للبحث فيًو، ياسة العامة واآلليات واإلجراءاتسياسات األمن والس

هل هو أمن  :يطرح السؤال نفسهوهنا  .ن في لحظة مفصلّية من مسار الحربكله سوف يؤدي إلى تحقيق األم

ً
ً
 من سياسة الدولة العامة سابقا

ً
على مستوى . ونحن ذاتي يقع على عاتق الدولة فقط؟ وهذا كان جزءا

لذلك يتحدد الصراع  إقليمية هي جامعة الدول العربية، ضمن منظومة ،النظرّية السياسّية أو تحديد الهوية

 باتجاه  ،السورية الجغرافياعتقد أن انتشار الجيش على كامل أساس أنه مع إسرائيل، وأ على
ً
كان موجها

ًاألراض ي املحتلة، فليس هناك قوات موجهة باتجاه تركيا أو العراق أو األردن أو لبنان.

 من جهة أننا : كنا ننظر يل اآلتيتستدعي مسألة تحقيق األمن التحل -
ً
وبالتالي كانت مصادر  ،ضمن منظومةسابقا

ً التهديد في هذا االتجاه، غير موجودة؛
ً
مة ًو. هل يمكن أن نعود إلى منظأما اآلن فقد صارت واضحة تماما

لكن رغم كون األمن الذاتي ملقى على عاتق الدولة اآلن، هل تصلح املنظومة إقليمية تكفل حماية البلد؟ 

 من املنظومة الشاملة التي 
ً
ًلاإلقليمية في املرحلة القادمة لتكون جزءا في تحقيق األمن الجماعي في عليها  نعّو 

ً سواء أكانت هذه املنظومة جامعة الدول العربية أم غيرها. ؟املنطقة

" أو "جامعة الدول العربية اإلقليميةاملنظومة ًودائرة الداخلية أي قدرة الدولة، ، الائر ثالثيعتمد األمن على دًو -

 أو دولية؟ وهذا سؤاٌلًإقليمية نكون ضمن تحالفات إلى أن هل نحن اآلن بحاجة منظومة التحالفات الخارجية. 

تحالف مع منظومة دولية،  أن يكون هناكفي الدراسة اقتراح أنه يجب عتقد أن الجواب هو نعم. أساٌس، وأ

 يدخل فيها االتحاد الروس ي وبعض دول االتحاداون الجماعي وهي منظومة موجودة "هناك منظمة األمن والتع

 من هذه املنظومة لتحمينا؟ السابق"  السوفياتي
ً
ًفهل من املمكن أن نكون جزءا

، في عام  -
ً
 للوزراء، التقى السيد الرئيس  ، حين كان ميدفيدف2008أضرب مثال

ً
 لروسيا، وكان بوتين رئيسا

ً
رئيسا

 بشار األسد 
ً

سكندر مستعدة لنشر صواريخ اإًلمنهما في سوتش ي، وطرح في تلك اللحظة أن الدولة السورية كال

ألن املنظومة  ،ويريد أن يحمي البلد من خالل منظومة دولية ،على أراضيها، فهل كان يستبق حالة معينة

ًسورية باألساس؟ تحميقليمية لم تعد اإل

-  ً ، ًوالحرب هي أكثر وقت تتحدد فيه أولويات األمن، وطبيعة الحرب  إن 
ً
بثالث  ستشهدأاآلن هي أكثر وضوحا

آذار من عام  30سورية في  قال الرئيس األسد في الخطاب األول بعد األزمة في: عبارات للرئيس بشار األسد

 فلتكن" وهنا ا يعني أننا في حالة حرب، وختم "افتراضية" وهذيريدون لنا هزيمة " 2011
ً
إذا أرادوها حربا

وفي خطاب ٍ آخر بعد ثالثة أشهر من بداية األزمة وعلى مدرج كلمة الحرب قبل االتجاه للعسكرة. توظيف ل



ات، فإذا وقارنها بأحداث السبعينيات والثمانيني "مديدة"إن هذه الحرب  :، قال السيد الرئيسجامعة دمشق

أقل من املستوى الذي نحن فيه،  سنوات، وهًوست املسلمين قد استغرق لإلخوان  كان تفكيك الحدث األمني

سنوات، باإلضافة إلى أنه لم يكن يجيب على  ست عتقد أنه ارتكز على أن هذه الحرب ستستمر أكثر منفأ

، مثل
ً
عتقد أنه وأ، متى ستنتهي هذه الحرب؟ األسئلة التي يطرحها الشارع السوري، والتي كنا نطرحها أيضا

صحيفة بريطانية مقابلة السيد الرئيس مع كما أنه في  حتى اآلن ال أحد يستطيع أن يجيب على هذا السؤال.

 عبارة "
ً
ًخط الصدع"، قالمستخدما سورية هي خط الصدع، أي أن ما هو مخطط لسورية لتقسيمها  : إن 

 إلى هذا أوسيرتد على امل ،ومحاولة تدميرها، سينعكس على املنطقة بكاملها
ً
عتقد أن ساهمين بذلك. واستنادا

 هناك رؤية وال يوجد ضبابية.

ً، فيما يتعلق بمدارك األمن، وفي تحديد أولويات األمن الوطني -
 
التوافق، هذا صحيح، أما من  رًٍد ًنحتاج إلى ق

ً ،التوافقات اإلقليمية والدولية
ً
 صعبا

ً
عّد أمرا

 
، حيث أن كل طرف سيقدم مصلحته وليس مصلحة فإنها ت

 مصلحة  أن يكون هناك أمن وطني فهناك مصلحة تركيا أًو املمكن، فمن غير البلد
ً
األردن أو العراق وأيضا

، إ
ً
ًوبالتالي سينعكس هذا التوافق على العقد االجتماعي الجديد.سرائيل أو أمريكا الخ، وهذا لن يكون أمنا

ًفيه  ، أرى أنالتواطؤ املوضوعي بين تشدد الخصوم وتردد الحلفاء مسألة في -
ً
الحليف الذي للحلفاء، ف ظلما

إلى قبالة  ،وأسطول بحر البلطيق، وأسطول بحر الشمال" : "أسطول البحر األسود،يرسل ثالثة أساطيل

حربه. أما التأخر، فاعتقد أنه متفق عليه.  إنها :الشواطئ السورية، هو حليف غير متردد بل بالعكس هو يقوًل

غير أنه من املمكن أن نلوم األصدقاء في مدى نوعية الدعم العسكري، فنحن لدينا منظومة طائرات سوخوي، 

 ،قمار صناعية"نحن نحتاج إلى منظومة فضائية: "أفالتي تخدم هذه الطائرات لم تكن لدينا القدرات نفسها 

إال  ،واستطالع دائم، وفي ظل التدخل والوجود الروس ي، اآلن، ال يمكن أن يطلق صاروخ من القوات السورية

 ،
ً
 طائرة استطالع روسية فوق الهدف ليس فقط لرصده بل لرصد نتائج الضربة أيضا

ً
وأن يكون هناك مباشرة

أين التسليح النوعي؟ أين قذائف الدقة  األصدقاء؟كنا نقول: أين  هذا ما ينقصنا.وكان  وتحديد النتائج.

العالية؟ فقد كنا بحاجة إلى دعم نوعي من التسليح وإلى منظومات جديدة، وعندما بدأ الخطر يهدد الدولة 

 جاء التدخل في اللحظة املناسبة
ً
ً.جديا

نظام التعبئة في بيرتبط عتقد أن األمر أ :ة اإللزاميةمحور مراجعة السياسات الحكومية فيما يخّص الخدم في -

سنوات، هل تتحقق الشروط؟ نعم  ستعلى ثالثة صفوف وكل صف هذا النظام يقوم إذ  القوات املسلحة،

التحفظ رغم وبالتالي اضطرت الدولة إلى التشكيالت الرديفة،  هل يلتحق من هو غير مطلوب إلى التعبئة؟لكن 

ً.على بعض ممارساتها



أعتقد أن الظروف أفضت إلى تباعد وخسارة " :محور اإلمساك بالفعل العسكري وامليدانيفيما يتعلق ب  -

جغرافية جديدة، تخلت الدولة عن بعض الجغرافيا وأمسكت بغيرها، وكان هناك نقص في القدرة البشرية، 

 فاضطرت إلى هذه العمليات.

ً حساسة مسألة عتقد أن مسألة األمنأ -
ً
ولها مستويات عديدة للتعامل معها، وأنا أفهم األمن الوطني  ،جدا

أن يكون  هي :إليهايستند نساني لإلنسان، واملقولة األساسية التي نى كلي شمولي، أي بمعنى األمن اإلبمع

ر باألمان أي الشعًو ،والسيكولوجياألنطولوجي  باملعنيينلتحقيق األمن  عن العوز والخوف؛ ذلكاإلنسان بمنأى 

ًيكون يسمح له بأن  ما
ً
 فاعال

ً
ًوهذا يتطلب  .مواطنا

ً
 حثيثا

ً
لبناء الثقة  املجتمع(السلطة ًومن املؤسسات ) عمال

على املستوى  ،ال تقوم إال على الحساسية العالية لدى الطرفين ملعرفة االحتياجات واملتطلباتإذ بين الطرفين، 

ً ،املعرفي-بستمولوجياأل
ً
وليست الكرة في ملعب  ،والقدرة على تحقيقها ضمن املمكن ومن الطرفين أيضا

هناك تفاعل من طرف واحد فقط دون أن يكون عند ن األمًرتحقيق ال يمكن  هاملؤسسات الحاكمة فقط، ألن

ًوإال يكون العمل غير مجد. ،أفراد املجتمع :أي ،الطرف اآلخرمن 

الخدمة اإللزامية،  مسألة :تحتاج إلى تصريح أكبر أو املض ي أبعد، مثل ،مجموعة من النقاط توجد عتقد أنهأ  -

 إذ  ،فمن املفيد وضع مجموعة من الطروحات الواضحة أكثر من التجنيد الجهوي واملناطقي
ً
يشكل طرحا

 حتى ولو كانوا من املواالة؟ السؤال هنا: ملاذا يهرب السوريون من الخدمة اإللزاميةبحاجة للتوقف عنده. ًو

: إنشاء بهذا الصدد  ومن الطروحاتحياته ال يعامل بكرامة كما يجب.  غير واضح، فمن يفقد فقألن اأًلهربون ي

قّدر بمليارات تذهب للتأجيل الوهمي ،صندوق لتجنب الفساد الذي يحدث تحت الطاولة ، إضافة إلى وي 

رها على الدولة، أموال من املمكن توفيوهي  ،املليارات بالعملة الصعبة التي تذهب إلى تهريب الشباب إلى الخارج

 ويؤجل صندوق الخدمة اإللزامية، فمن يريد التأجيل فليدفع يتجلى في جراء مؤقت" بإحداث "إ
ً
 معّينا

ً
مبلغا

م  تذهب األموال إلى املجندين ،على هذا األساس
 
"مصابي  من الذين يستحقونها، وإلى تعويض املتضررين ومن ث

ين والذين نحن نشاهد املعاناة التي يعانيها الشهداء األحياء الذين يذوقون األمرًّالحرب وأسر الشهداء"، ًو

ًأن يكونوا قد ماتوا. ، ربما،يتمنوًن

ًيجب التنبً  -
ً
 الذين يتمنون العودة ه أيضا

ً
يتهيبون من لكن  ،إلى إعادة بعض الكفاءات في الخارج كاملوفدين مثال

الف إن ة لهم، فعددهم ال يتجاوز بضعة آالخدمة املدنية بالنسبالخدمة العسكرية، فمن املمكن اقتراح قانون 

لتفصيلية والتي كان من الكفاءات الوطنية، هذه بعض املقترحات ا الستعادةلم يكن أقل، وهذا ضروري 

 من املمكن، أن تعطي  املستوى العالي للبحث، لكنهاص من تنق ،املمكن أن
ً
ًعملية.حلوال



  أود اإلشارة -
ً
املساكنة غير الشرعية" بين مؤسسات " هيلتها الورقة أو ابتعدت عنها، و أخرى تجاهإلى نقطة أيضا

ت علينا الويالت، وأنا أراها اآلن أكثر من قبل، ومن املفترض أن جرًّالتي  ،السلطة السياسية واملؤسسة الدينية

من يحمل السالح في وجه  نتجت اآلنالتي أته علينا هذه املسألة، نكون قد تنبهنا وتبصرنا من الخطر الذي جرًّ

ًالدولة.

اكتشفت أن هناك فتت نظري، هي مسألة خطوط النقل، اإلشارة الذكية التي وردت في الورقة، والتي لإن   -

ً
ً
 هائال

ً
ون الكثير من مناطق بعضها ببعض، فالسوريون كانوا يجهلفي مسألة ربط املناطق السورية  تقصيرا

 كانت
ً
منطقة في دولة أخرى، وبالتالي فإن هذا التقصير، يجب أن يكون  بلدهم، وكأن منطقة الجزيرة مثال

 
ً
ًتشكل ًو ،متطورة تربط أنحاء البالدو إيجاد شبكة نقل داخلية محمية ًومن دروس الحرب، وهواحدا

ً
 عصبا

ًللتواصل بين مختلف املناطق.

ينظر وكان تحملت الكثير في شرق حلب التي  ،، هو البيئة االجتماعية املجهدةسرني وجود اكتشاف جديد آخر  -

والدهم كانوا يحاربون مع ، اكتشفت  أن كتلة من أإليها أنها من مناطق "البيئة الحاضنة" للمسلحين التكفيريين

 من التعرض للمضايقات، هذه البيئة التي  إن  أوالدهم موجودوًن :الجيش، وكان أهاليهم يقولوًن
ً
في تركيا خوفا

 ألن  !أنها بيئة حاضنة لإلرهاب كنا نعتقد طول الوقت
ً
وبالتالي يجب إعادة النظر في التعامل معهم، نظرا

ًويعانون األمرين من هذه املسألة. ،على الجمر قابضوًن أوالدهم كانوا يحاربون في الجيش، وهم 

هم متواطئون  :قوًلال نستطيع الوفي الختام  -
ّ
في  على سورية، فالحرب هي حرب على سوريةإن  السوريين كل

نت ومهما كا !سورية وبسورية )أي بسوريين(. فهناك فرق بين من يريد أن يهدم ومن يريد أن يحافظ على البناء

 والحزام الواقي على البناء والنواة الصلبةهنا، املحافظة  تكوًنقد لكن يرة، عيوبه، وبالتأكيد هناك عيوب كث

ً ،الحكم" نظام "شكل
ً
 أساسا

ً
ملن يريد أن يحافظ عليها ممن يحمل السالح )الجيش والحلفاء والقوى  هدفا

 الرديفة(.

 من األسئلة العميقة واملخاوف والشجون، ًوأثارت الورقة  -
ً
 كبيرا

ً
ًكان الدكتور عقيل كعادته، كما

ً
 وعميقا

ً
 .مسهبا

هو اليوم، وحدود مقدرات البحث العلمي التهديدات التي نعيشها  من مزايا الورقة أنها كثفت وبمقدار كما أن  

موضوع خالفي بطبيعة الحال، بدليل أننا لو أجرينا استطالع رأي للحاضرين، وطلبنا كتابة التهديدات من وجهة 

ًنا، لوجدنا نظر كل واحد م
ً
 كبيرا

ً
 هذا ال يلغي أننالكن بعدد الحاضرين، وبترتيب مختلف، من اإلجابات  كما

على اإلطار العام، الذي يشمل أهم التهديدات واملشكالت التي يواجهها مفهوم األمن الوطني باملعنى  متفقوًن

على أنها تهديدات  لكننا متفقوًن ،العام للكلمة، وهذا برأيي ميزة تسجل للورقة، فنحن قد نختلف على الترتيب

.
ً
ً فعال  ،بطرح املشكالت، وإنما حاولت اإلضاءة على خلفياتهاامليزة الثانية للورقة، أنها لم تكتف  هذا إلى أن 



 إلمكانيات التعامل معها
ً
 استشرافّيا

ً
 مثل هذه الورقة، لق األوراق كلهات ، ولو كانوقّدمت تحليال

ً
طعنا شوطا

ً
ً
 .كبيرا

ق  توجد -
ّ
ه من وجهة نظر باألمن باملعنى العميق، واملجتمعي، والعابر لالختصاصات. مشكالت تتعل

ّ
كما أن

فقد آن األوان لتجاوز مسألة أن  ما حدث ويحدث في  -بما أني متخصص في السوسيولوجيا- سوسيولوجية

سورية، كان بسبب إما مؤامرة داخلية متراكمة أو مؤامرة خارجية، وبرأيي أن  ما حدث يرجع إلى مشكالت 

العميق والبنيوي بين هذين داخلية تفاعلت مع املؤامرة الخارجية، بمعنى أن  ما حدث هو ثمرة التفاعل 

ًاملكّونين، وأن كل طرف حاول أن يوظف ما حدث ملصلحته.

ًأن هناك  اإلشارة إلى أنه قد تبين ليتجدر  -
ً
 عميقا

ً
 مجتمعّيا

ً
 انقساما

ً
وجماعات على مستوى وقبائل  ، أعادنا شعوبا

 باملعنى السوسيولوجي ،العصبة والعائلة والهوية والطائفة
ً
عيب باملعنى السياس ي، فمن  لكنه، وهذا ليس عيبا

ستوى اإلثني والقومي وجهة النظر السوسيولوجية، كل شعوب األرض وكل مجتمعات الدنيا متنوعة على امل

في إدارة هذا التنوع، فكيف تعاملنا مع هذا التنوع؟ وهل هذا التنوع هو مصدر املعضلة لخ وتكمن والديني ...إ

تظهر مشكلة اليوم في أن  دم كنقطة ضعف ومدخل إلثارة االنقسامات؟ قوة ويمكن البناء عليه أم أنه استخ

السوريين ليسوا متفقين على تحديد ما املقصود بسورية؟! بمعنى أنهم لم يتوافقوا على مفاهيم، مثل: الهوية، 

 بأن غيًر
ً
 لسورية، فهذا يقتض ي اعتقادي أيضا

ً
 وحيدا

ً
ي يمثل واالنتماء، إلخ. ذلك أني حين أعتقد كوني ممثال

 أننا كلنا سوريون؛ 
ً
 لسورية، علما

ً
، وتخندقنا، وأصبحنا في مواجهة بعضنا عدوا

ً
لكن قسمتنا األزمة جميعا

.
ً
صحيح آن األوان ألن نمتلك شجاعة تشخيص املشكلة، فالجماعة العلمية مهمتها األساسية التشخيص ال بعضا

ًللمشكالت، فالبداية من التشخيص، وعندما يكون التشخيص خاطئ
ً
. فاملعالجة تكون خاطئة بالضرورة ا

برأيي، لم تتمكن الدولة  العصبوية التقليدية إلى الواجهة؟ ما سر عودة االنتماءات األوليةوالسؤال هنا : 

لخ" وبعد رحيل املستعمر من بلورة يس في سورية فقط، بل في العراق ومصر واملغرب واليمن...إالوطنية "ل

بمعنى أن هذه الكيانات التي أتت نتيجة التقسيم على الخرائط  ،املجتمعهويات وطنية قادرة ومعبرة عن 

، لو كانت اتفاقية سايكس
ً
بيكو غير ما -السياسية بين حكام العالم آنذاك هي نتيجة التوافقات فيما بينهم، فمثال

ًكانت عليه، لكانت خرائط الدول مختلفة اآلن.

والكل قادر على أن  ،مسؤولإلى تشخيص شجاع وحقيقي ًوة تحتاج لنعترف أن هناك مشكالت كبيًراألوان آن  -

يوجد اليوم في سورية، ولألسف،  في بناء املستقبل في سورية، لكن بشرط االعتراف بوجود املشكالت. يسهم

إن األزمة ستنتهي. سيطرة الدولة، ف علىاعتقاد خاطئ أنه لو نجح الجيش في استعادة كل املناطق الخارجة 

عادة سلطة الدولة على  بد من استخدام الجهد العسكري إًلاًل املرحلة يبدأ التحدي الحقيقي.عتقد أن في هذه وأ

أن  املصادفةللتفكير العميق باملشكالت الحقيقية، فهل من  األوان، ولكن آن عليهاجميع األراض ي الخارجة 

 هي التي انخرطت ف
ً
 واألقل تعليما

ً
 واألكثر فقرا

ً
ي العمل املسلح أكثر من املناطق األماكن الريفية األكثر تهميشا



مل بها، ، وإنما مصادفةاملدينية؟ برأي أن هذا ليس  هو نتيجة طبيعية ومنطقية للسياسات التنموية التي ع 

، هو أكثر األقاليم إفإقليم الج
ً
 للمحاصيل االستراتيجية والنفط والغاز وأكثر املناطق زيرة السورية، مثال

ً
نتاجا

أقل املناطق من جهة الخدمة التنموية، إذن يجب االعتراف أن ما حدث، في جزء  وهو منخصوبة في سورية، 

.
ً
ًمنه، هو نتيجة التقصير في السياسات التنموية السابقة، والتقصير في استشراف املشكلة أيضا

، املسألة التي يجب أن نحاول التفكير فيها، ربما على مستوى األحالم،  -
ً
 نريد سورية هي أننا أخيرا

ً
 بلدا

ً
علمانّيا

، وأن يكون السوريوًن
ً
 ومتقّدما

ً
 وحديثا

ً
في الطليعة، وأن تكون الدولة مستقلة ذات سيادة كاملة،  وديموقراطّيا

من الخالفات في وجهات النظر، األمر الذي يؤكد أن  كبيرًٌ ما أن ندخل في بعض التفاصيل، ليتبين لنا كٌمًلكن 

و  الحجةقناع وبتقديم الحل يجب أن نصنعه بالحوار واإلا إنمالسورية ال تملك الحل الجاهز، ًو النخبة

، فإذا استطاع السوريوًن
ً
، والجماعة العلمية بعامة باالستفادة من كل الخبرات املتاحة واملوزعة علينا جميعا

سنصل إلى حل يناسب جميع  أننا في اعتقاديبخاصة، أن يعملوا كفريق عمل وبروح علمية ونقدية شجاعة، 

 .األطراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 من التعقيبات واملداخالت جاء خارج في وجهات النظر، واالختالف أنا مسرور من التنوع والتعدد   -
ً
ولو أن عددا

موضوعية. وألفت إلى أن في دقيقة وربما غير اإلطار املحدد للورقة، ومنها ما تضمن تقديرات وقراءات غير 

أني أضع خطة عامة قل ولم أوأنا أتحدث عن عناصر، ، "عناصر إطاريةالورقة عبارة من كلمتين وهي "عنوان 

 وال باسم أحد، ما أقدمه هو قراءة من قبل كاتب وليس سياس ي أو مشتغل بالسياسة.، وال باسم الدولة للدولة

سياسية ما في البلد، لربما وال أفهم كيف وصل للبعض أن الورقة مصطفة، والواقع أنها لو قدمت إلى جهة 

ًقرأتها بوصفها مصطفة ولكن في الجهة األخرى. 

؟ فالباحث ال يستطيع أن يحل محل صاحب ن يحاول أن يقوم بمقاربة للموضوعنتظر من الباحث غير أنماذا   -

أولويات وليس إلى خطط وبرامج تفصيلية، ولم أحدد من الذي يجب أن يتولى إلى أنا أشرت في الورقة  القرار.

 في املقام االول.
ً
 وطنيا

ً
 وتوافقا

ً
ًاألمور، وقد ذكرت الورقة أن األمور تتلطب تفاهما

- ً من أجل للدولة في حالة الحرب والتحدي الوجودي غير املسبوق هي الدولة في حالة حرب، وأرى أن األولوية  إن 

ؤدي تكيف  :هو والسؤال الذي من املمكن أن يطرح ألمن، ألنه ال معنى ألي ش يء دون عودة األمان،إعادة ا

ً ر العسكري أو األمني هذه املسألة؟صاحب القراأ فواعل القرار و

وأنا أقرأ هذا املوضوع  ألنه يوجد وجهات نظر مختلفة في هذه القضايا. ،لست في وارد الرد على جميع النقاط  -

 أننا نتناول موضوعات هي خالفية بطبيعتها. 
ً
ًمدركا

العالقات املدنية والعسكرية ومقاربة مفهوم بقة عن دور الجيوش في السياسات ًواستخدمت في دراساتي السا  -

ً يات املقاربة التفكيكية، وأنا لمتقن األمن،
 
رس علم مع مفهوم األمن في الورقة، كما تعاطته مدا أتعاط

السياسة الكالسيكية باملعنى الدقيق. حاولت تقديم مقاربة بشكل مختلف أي تقديم مفاتيح، فمفهوم األمن 

لم أقاربه من منظور دولة أو من منظور سلطة أو حزب معارض، وكانت مقاربة املفهوم، من منظور إنساني 

ً.ودبداهة في الوجوأعّدها  ،وهذا مسألة أساسية ،متعلق بوجود اإلنسان

ن بالنسبة لألدلجة الفائقة والتسيس املبالغ فيه في بعض ما قيل، هذا امر متروك لكل شخص، ولو اني أجد أ -

ً .ياسات اليومية والسجاالت الحزبيةلغة العلم والتحليل العلمي مختلفة عن لغة الس

 : أدور الدولة التركيةالكالم الذي قيل عن أما في  -
ً
لي كتب ودراسات ًو ،التركيالشأن قول انني عملت طويال

جغرافية كردية في سورية ن ليس ثمة أوأما بالنسبة لكرد سورية، فأقول  في هذا املوضوع. ومقاالت كثيرة 

الكرد موجودين في مناطق مختلفة وفيها عرب وغير عرب، وليس ثمة "جغرافية مؤسسة" لكيانية  بمعنى أن

كردية في سورية، إال إذا حدث تهجير وإعادة توزع سكاني على أسس عرقية وقومية، وهذا أمر دونه صعوبات 

ًكبيرة، وليس في مصلحة أحد اآلن.



 ما نتناول األسلوب هو الرجل". وعند: "اإلنكليزًي يقول املثل -
ً
يتحدث عن أولويات األمن الوطني، يجب أن نصا

 معلنة، املضمرةالكامنة أو أو املفاهيم ندقق في املفهوم 
ً
، ففي علم اللسانيات والسرديات وليست املفاهيم دائما

ولو أني لم السلطة، فله الحق في تقدير ذلك، النص يدافع  هناك مفاهيم مضمرة، واألستاذ فاتح، شعر أن

 . فاملسألة متعلقة باملتلقي، وأنماط التلقي تكون مختلفة باختالفبالتمام تقديره خاطئ رأيي، وفي أفعل

ً.تصوراتهم املسبقة، وهذه مسألة مفهومةهم ًواتاألشخاص واستعداداتهم وتحيًز

.ت، ولم تاحيةمف مفاهيم تحدث الورقة عن مؤشرات أًوت  -
ً
ًالح ً فتح الخريطة كاملة

 
الجميع أن الحدث  ظ

 من سنة حتى اآلن، فمن كان يتوقع هذا التغيير في املشهد بعد التدخل الروس ي؟ ًو
ً
قد كان السوري تغير كليا

أن بالحسبان في بعض املفاصل. مع األخذ  دور روسيا وإيرانمتحفظين على  وًنزاليوال الكثير من السوريين 

 تمن املنطقة الشرقية وأعط "االنسحاب"ى علرت دمشق ، ولكنها في الوقت نفسه أجباملساعدةروسيا قدمت 

ً الكرد 
ً
.يمكن " في تلك املنطقة، ربما لن "قوامة

ً
املوضوع ليس من ء دمشق أن قدر شركا تجاوزها قريبا

االختالف  ًو، وهذا أمر طبيعي، هاعتقد أنها لن تتطابق، مع أولوياتوقاموا برهانات قد ال تتطابق، وأ األولويات

ًآخر في املرحلة املقبلة من املمكن أن يتحول إلى تحٍدًننا يفيما ب
ً
من موارده، لن  ، فالذي قدم دماء أبنائه وجزءا

ًسياساتك.حرية رسم لك يترك 
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