
األخيرة  المتغيرات  في ظل  السوري  الملف  إلى  تنظرون  كيف    ❏
والسيما تصعيد الدولة اإلسالمية والتدخل الروسي؟

■   حقيقة، العنصر األكثر خطورة هو التدخل العسكري الروسي الذي 
هو بمثابة احتالل لإلرادة السورية ولألرض السورية وللمياه اإلقليمية 
السورية ولألجواء السورية، هذا االحتالل أتى لتحقيق مأربين أساسيين، 
األول هو وقف االنهيار السوري الذي كان في حالة انهيار شامل وكذلك 
لتحقيق مآرب ومصالح اقتصادية للسياسة الروسية في المنطقة، لقد 
استغل الروس الفراغ الذي تعاني منه المنطقة بسبب انسحابية السياسة 
الغربية والسياسة األمريكية وترددها، وأراد الروس من هذه السياسة 

أن يحققوا وجودهم جيواستراتيجيا في المنطقة. 
وأعتقد أن «داعش» هي أحدى مفرزات اإلرهاب الذي جرى في بالدنا 
في الفترة األخيرة فتوسعت أعمالها داخل سوريا والعراق في المنطقة، 
وخارج المنطقة مما يعني أن اإلستراتيجية التي وضعت لمحاربة «داعش» 
واإلرهاب هي إستراتيجية على األقل مخفقة ألنها لم تستطع أن تحد من 
أو تقضي عليها ونعتقد السبب األساسي غياب لدور  وجود «داعش» 

السوريين في هذه اإلستراتيجية.
❏  كثر الحديث مؤخرا حول حل سياسي دون التخلي عن الرئيس 

بشار األسد والمساس بسيادة الدولة السورية. ما رأيكم؟
■  هذه رؤية روسية تلتقي مع الهدف اإليراني إلنقاذ بشار األسد وإعادة 
تأهيله من أجل استمرار النفوذ اإليراني والنفوذ الروسي في سوريا. 
نحن نقول أن الحل السياسي مطلوب لكن على القاعدة األساسية التي 
بنيت عليها العملية السياسية وهي بيان جنيف بتاريخ 30 يونيو 2012، 
كان ذلك مشروع األمين العام السابق لألمم المتحدة السيد كوفي عنان 
والذي اعُتمد بقرار مجلس األمن رقم 2118 واعُتمد بقرار من الجمعية 
262 لعام 2013، كذلك ُبني عليه مؤتمر جنيف  المتحدة  العامة لألمم 
2 وهو مؤتمر جرت فيه مفاوضات على جلستين بين النظام السوري 
والمعارضة، ولكن النظام هو الذي من أفشل ذلك، ويحاول الروس اليوم 
تغيير هذه القاعدة، أي في بندها األساس وهو بناء جسم حكم انتقالي 
كامل الصالحيات التنفيذية مما يعني أال يكون لبشار األسد أي دور في 
المرحلة االنتقالية أو مستقبل سوريا، يريدون اليوم، أن ينقلوا العملية 
السياسية من هذا األساس إلى شكل من أشكال المصالحة مع النظام 

السوري، وهذا ال يمكن أن يتم بعد كل الذي جرى في سوريا. 
البد أن يذهب بشار األسد كرمز لهذه المرحلة، مرحلة قتل السوريين 
وتدمير سوريا واستخدام أسلحة الدمار الشامل لكي نقول للسوريين إن 
أبواب مرحلة جديدة تفتح على الوطن تتطلب استجابة الجميع للعملية 

السياسية.     
 ❏   هل تعتقدون أن سوريا يمكن أن تدخل في حال تنحية الرئيس 
بشار األسد وإزاحته من الحكم إلى النفق المسدود مثل ما دخلته بعض 

دول تجربة الربيع العربي ويجعل مصيرها في حكم المجهول؟
■  نحن ال نعتقد ذلك، ففي سوريا النظام ال يسيطر على أكثر من 20 
بالمئة من األرض السورية فذهابه ال يعني شيئا إنما عندما تتم العملية 
السياسية، فهناك وجود للمعارضة العسكرية والسياسية المعتدلة التي 
تتوجه نحو بناء نظام وطني ديمقراطي متعدد، كما أنهم اتفقوا على علم 
الثورة الذي هو علم االستقالل في منتصف القرن الماضي هم متفقون 
أيضا على دولة االستقالل التي كانت فيها حياة دستورية وسيادة قانون 
وفيها حرية صحافة وحرية أحزاب وتعدد حقيقي وكل األقليات كانت 

تعيش إلى جانب األكثرية في سلم ووئام. 
نحن نعتقد أن بناء العملية السياسية على هذا األساس مع وجود 
ضمانات دولية لتحقيق هذه العملية السياسية مع فترة انتقالية معتبرة 
تمر لبضع سنوات، مع مشروع للمصالحة الوطنية، نعده نحن السوريون 
ونعمل على بلورته، يمكننا أن نخرج سوريا من عنق الزجاجة ونساهم 
في إخراج المنطقة من حالة عدم االستقرار والعنف والتطرف واإلرهاب 

الذي تشكو منه.
❏  في هذا السياق، ما هي، في نظركم، الخيارات المطروحة اليوم 

أمام المعارضة السورية في ظل الوضع الحالي؟

■   الخيار األول المطلوب هو في الحقيقة ليس خيارا بل ضرورة 
هو أن يكون ثمة اتجاه إلزامي للمعارضة، تلزم بموجبه نفسها في أن 
تتوحد رؤيتها وتلتقي على هدف واحد وهو مباشرة العملية السياسية 
على قاعدة جنيف 1 ثم هناك إقامة العالقات الحيوية والوطيدة مع القوى 
المقاتلة على األرض، مع قوى الجيش السوري الحر، ألن هذه المعادلة 
بين هذين الطرفين هي الكفيلة بإقامة التوازن ومنع أي انحرافات في 
المرحلة القادمة، في المرحلة االنتقالية أو في ما بعد، وكذلك ضرورة 
إقامة أشد أنواع التعاون والتنسيق مع الدول التي دأبت على دعم الثورة 
السورية منذ بدايتها، وأعني بها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا.

❏   وماذا عن المغرب؟
■   دون شك، نحن نكن كل االحترام للمغرب، وفي ذاكرتنا تلك الدعوة 
الكريمة التي تلقيناها عندما عقد مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في 
بالتأكيد  المؤتمر.  ذلك  الذين حضروا  بين  من  فاس، وكنت شخصيا  
نحن نكن أكثر من ذلك للمغرب، نكن االحترام للمغرب في تجربة االنتقال 
الديمقراطي أيضا، وخالل هذين اليومين كنت مهتما بمناقشة مشروع 
المصالحة الوطنية وتجربة هيئة اإلنصاف والمصالحة ألننا بحاجة لهذه 
التجربة، كنا ننظر إلى تجارب أخرى في جنوب إفريقيا وفي البلقان، لكن 
اليوم لدينا تجربة هي األقرب إلى روحنا وناسنا وهي تجربة المغرب 
بخصوص العدالة االنتقالية في المغرب الشقيق، كما أقمت نوعا من 
العالقات مع إخوتنا في حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية من أجل 
التعاون المشترك، وتزويدنا بأساسيات ونتائج هذه التجربة، والحقيقة 
أنه ما حصلت عليه يدعوني إلى االطمئنان، وسمعت عن نتائج طيبة جدا 
لتجربة اإلنصاف والمصالحة، أفرجت عن هذا االحتقان الذي عرفه المغرب 
في فترة من تاريخه وساهمت في إحقاق الحق والمصالحة و إنصاف 

المظلومين الذين تعرضوا خالل مرحلة سابقة النتهاكات.
❏  بعد خمس سنوات على انطالق الثورة السورية، هل تعتقدون أن 

عسكرة الثورة كان خطأ؟
ـ عسكرة الثورة لم يكن خيارا...

ـ أعني هل عسكرتها لم يكن خطأ؟...
■ عندما ال يكون خيارا، فألنه لم يرتكبه أحد لذلك فهو ليس خطأ، كان 

حاجة، لذلك هو ليس خطأ وال خيار بل هو حاجة. يمكن أن تتحدث في هذا 
األمر، بلوم، مع بقية دول الربيع العربي، لكن ليس مع سوريا والسوريين، 
ألن السوريين بقوا أكثر من ستة أشهر ُيقتلون في الشوارع كل يوم وهم 
يصرخون من أجل الحرية والكرامة، ولم يستيقظ أحد لنجدتهم ولم يتقدم  
أحد لوقف هذا القتل من جانب واحد، لكن هل يحق ألحد أن يعترض على 
السوريين عندما حاولوا الدفاع عن أنفسهم؟، وهو حق طبيعي، وأذكرك 
أكثر أنه في مؤتمر فاس، اعترفت أكثر من 117 دولة بحق السوريين في 
الدفاع عن أنفسهم، إذن كان حمل السالح هو فعال ضرورة وحاجة لدفاع 
السوريين عن أنفسهم، لكن كان الخطأ الكبير هو حالة االستقطاب التي 
وقعنا فيها في الثورة السورية نتيجة االستقطاب اإلقليمي واالستقطاب 
العربي واالستقطاب الدولي، هذه هي المشكلة الكبرى التي عانينا منها، 
يطالبوننا بالتوحد وهم الذين يعملون على تقسيمنا كل يوم، هذه هي 
القضية. السالح هو الذي أورث ضعف القرار السوري الوطني المستقل، 
ألن حامل السالح أصبح مضطرا ألن يستمع ويصغي لمن يعطي للبندقية 
ما تتوجبه، لكن عملية الصراع المستمرة ووعي السوريين تقدم نحو 
التوحد في الرؤية من أجل حل، حتى لو كان من مواقع تنظيمية متعددة. 
❏   تعيش فرنسا وضعا أمنيا حرجا بعدما تعرضت إليه العاصمة 
باريس من اعتداءات إرهابية. ما هي قراءتكم لما جرى في فرنسا بشكل 
خاص وأوروبا بشكل عام، خاصة وأن اعتداءات باريس نفذها إرهابيون 

عاشوا في صفوف «داعش» بسوريا أو قامت بتجنيدهم؟
ــ  نحن نأسف ونتألم لكل مدني، ولكل إنسان يكون ضحية اإلرهاب، لكن 
نتألم ونتأسف أكثر أن يجري ذلك في فرنسا، ألن فرنسا هي من أصدقاء 
الشعب السوري، والحقيقة قامت باريس بكل أشكال الدعم للسوريين. 
ونعتقد أن من قام بهذه العملية هم من يريدون أن يخرجوا فرنسا من 
دورها في دعم السوريين، وأستطيع أن أتهم ببساطة النظام السوري 

الخمس  فرنسا خالل  أن تستمر  التي هالها  األمن  واإليراني وأجهزة 
سنوات األخيرة في دعم الثورة السورية، وأنا أعتقد أن فرنسا ستخرج 
منتصرة، ألن فرنسا انتصرت للحق وللحرية وكونها مكان للحرية. إن 
لباريس فضل على العالم في تجربة الحرية والديمقراطية، لألسف إنها 
تتألم اآلن من موقفها في دعم األحرار، لكنني متأكد أن الذين نفذوا هذه 
العمليات اإلرهابية ستفشلهم السياسة الفرنسية ولن تتخلى عن دعم 
الحرية والكرامة ألنها قضية السوريين وقضية  الشعب السوري في 

اإلنسان في هذا العصر أيضا.
❏  هل في اعتقادكم لتواجد «داعش» في الرقة على االراضي السورية 
تأثير على صورة الشعب السوري خاصة في عالقته مع الدول العربية 
التي تعاني محاوالت تجنيد مواطنيها لاللتحاق بصوف الدولة اإلسالمية؟

ـ ـ من دون شك ومع األسف، ففي عام 2011 ، من الثورة لم تكن هناك 
تطرف أو إرهاب، وأيضا عام 2012 لم يكن هناك تطرف أو إرهاب في 

سوريا   ولم يكن هناك ال «داعش» وال»نصرة».

يجدوا من  أن  دون  للتقتيل  يتعرضون  والسوريون  كامالن،  عامان   
يساعدهم، لألسف المستوى الهائل لعنف النظام البربري والمتوحش 
وصمت المجتمع الدولي العميق والمؤلم والمؤسف هو الذي أنتج هذه 
الظاهرة. تجمع بعض المتظرفين ولألسف، من دول عربية وأجنبية أيضا 
إلى سوريا هم  ومن كل جهة مجندين عبر أجهزة وجمعيات، ودخلوا 
فقد  ليسوا خيارنا، وأقول لك إن السوريين هم من يحاربون «داعش» 
طردوها من محافظة إدلب وطردوها من محافظة «الالديقية» ويطردونها 
ألن السوريين هم ضحايا اإلرهاب، لكن لألسف،  اآلن من «ريف حلب» 
العالم ال ينظر للطرف الثاني من اإلرهاب. إرهاب النظام، إرهاب القوات 
اإليرانية والمليشيات التي أدخلها حزب اهللا إلى سوريا، ماذا يفعل 
حزب اهللا في سوريا، في نظرك، هل يستجم في المصايف السورية؟ ماذا 
تفعل الملشيات الطائفية التي استقدمت من العراق: كتائب «أبو الفضل 
عباس»، «الزينبيون»، «الفاطميون، هل هم سياح في سوريا؟. إن محاربة 
لمحاربة  كاملة  بإستراتيجية  إال  يستقيم  ال  عليها  والقضاء  «داعش» 
اإلرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطات 
السورية والسلطات اإليرانية، إرهاب المنظمات «داعش» و»حزب اهللا» 
و»النصرة» وغيرها من المنظمات اإلرهابية وكذلك التنظيمات الطائفية 
التي استقدمت من العراق. إن مسألة اإلرهاب قضية واحدة وعدو كل 
الشعوب، عدو للسوريين في المقام األول البد أن يحارب بكامله وينظر 
إليه بالعينين معا ألن اإلرهاب تحت العلم األسود يشبه تماما اإلرهاب 

تحت العلم األصفر ال فرق بينهما ألنهما ال ينتجان غير الموت.
❏   نزوح السوريين إلى التراب األوربي كان بقوة خالل الشهور 
األخيرة، هل هذا نتاج لغياب عدالة اجتماعية، وانعدام تكافؤ الفرص 
كما نناقشه اليوم في هذا الملتقى، أم أنه هروب جماعي من سوريا ،أم 

أن الواقع السوري اليوم فرض عليهم ذلك؟
■   أوال، أشير إلى أن سوريا بالد الخيرات وأرض تتسع لكل شعبها، 
بل تتسع لالجئين من كل أنحاء العالم، ال أريد أن أتحدث عنهم كي ال يقال 
إننا نفتخر في سوريا بذلك ،رغم أنه يحق لنا أن نفعل ذلك. لقد خرج 
السوريون في العام الخامس من الثورة بعد أكثر من 300 ألف شهيد، 
وبعد أكثر من 150 ألف مفقود في السجون السورية وبعد أن قتل تحت 
التعذيب، أكثر من 20 ألف مواطن سوري. فبعد أن أصبحت الحياة مستحيلة 
في المناطق التي يسيطر عليها النظام وفي المناطق التي تحررت. خرج 
السوريون ألن الحياة لم تعد ممكنة، خرج السوريون تحت نيران قصف 
الطائرات السورية وبراميل بشار األسد وقاذفات القنابل التي زود بها 
الروس نظام بشار األسد ومدفعية وصواريخ إيران. وقاسم سليماني 

الذي يقود العمليات على األرض العسكرية.
 نادى السوريون بمنطقة آمنة يلجؤون إليها كي ال يخرجوا الجئين 
إلى بالد اآلخرين، لألسف لم تتحق حتى اآلن هذه المنطقة اآلمنة ليحموا 
أنفسهم من البراميل والقذائف وصواريخ سكود، من يمكنه أن يلوم اإلنسان 
إذا أراد أن يقتنص لحظة من الحياة، من حق السوريين أن يحافظوا 
على أنفسهم، خرجوا وهذا نتيجة اإلرهاب المزدوج، إرهاب النظام أوال 
ثانيا، لألسف السوريون الذين عاشوا في عز، عبر  وإرهاب «داعش» 
التاريخ، في بالدهم، اآلن يندفعون ليصلوا إلى منطقة آمنة إلى مكان 
آمن، ولو على حدود الموت، يجتازون الموت في البحار ويجتازونه على 
الحدود ألن المخاطر التي دفعتهم للخروج من بالدهم أكبر، وهنا يأتي 
دور التحالف التقدمي في أن يساهم في بناء بيئة صديقة للسوريين، بيئة 
يمكنها أن تحتضنهم ولو بشكل مؤقت، ألنهم سيعودون إلى بالدهم،بالد 
توفر لهم الشروط بعيدا عن التطرف والكراهية، ألنهم خرجوا بسببها، 
من الصعب أن نتخيل أنهم سيواجهون في أوربا التطرف والكراهية 
أيضا، وهذا دور يمكن أن تقوم به كل األحزاب االشتراكية الديمقراطية 
وكل الديمقراطيين، وكل منظمات حقوق اإلنسان في العالم، والسوريون 
أفتخر بشعبي، معظمهم مزود  أن  ليسوا الجئين كيفا كان، ويحق لي 
بكفاءات علمية وأصحاب شهادات وخبرات عالية يمكنهم أن يساهموا 

في إعمار البالد التي يلجؤون اليها.  

ولد جورج صبرة أو «أبو شادي» كما يسميه املقربون منه والذي قضى سنوات قابعا 
يف سجون النظام السوري معارضا لنظام الرئيس الراحل حافظ األسد ثم لنجله 

بشار األسد، مبدينة قطنا مبحافظة ريف دمشق يف 11 يوليوز سنة 1947.
بدأ مساره التعليمي تلميذا يف مسقط رأسه حيث درس تعليمه اإلبتدائي واإلعدادي، 
انتقل بعدها إلى دمشق ليواصل مساره التعليمي حيث تخرج من دار املعلمني العامة 

سنة 1967، وحصل على إجازة يف اآلداب بقسم اجلغرافيا من جامعة دمشق.
لقد راكم صبرة خبرة سنوات طويلة أهلته ليكون أحد اخلبراء التعليميني يف بالده. 
ساهم هذا الرجل يف إدخال البرامج التعليمية للتلفزيون السوري حيث عمل -بعد 

سنوات قضاها مدرساً للمرحلتني االبتدائية واإلعدادية يف مدارس دمشق وريفها- 
ضمن مجال اإلنتاج التلفزي كمعد ومقدم لبرامج تلفزية تعليمية.

وُعرف صبرة وهو تربوي خبير بتقنيات أنظمة التعليم والتلفزيون التربوي من جامعة 
إنديانا األميركية؛ مبشاركته يف كتابة سيناريو مسلسل 

األطفال العربي املعروف «افتح يا سمسم».
وتشبع بالفكر الشيوعي منذ شبابه، فكان أن انتسب مبكرا إلى احلزب الشيوعي 

السوري سنة 1970، وهي جتربة لم متر بدايتها بردا وسالما على الرجل حيث 
سرعان ما تعرض للمالحقة األمنية سنة 1984. انتخب عضو األمانة املركزية يف 

حزب الشعب الدميقراطي السوري، وهو االسم اجلديد الذي اختاره لنفسه يف 
2005 احلزب الشيوعي (املكتب السياسي) الذي أسسه املعارض 

السوري املعروف رياض الترك.
ولإلشارة فقد تبنى احلزب باسمه اجلديد عقيدة أقرب إلى االشتراكية وتخلى عن 

املاركسية اللينينية.وحينما خرج السوريون إلى الشوارع للمطالبة باحلرية ضمن 
أجواء الربيع العربي، ساند صبرة مطالب الشعب ليكون عرضة مرة أخرى لالعتقال 

شهرا واحدا بتهمة «حتريض الناس للتظاهر»، ثم اعتقل مرة أخرى ملدة شهرين 
بسبب مشاركته يف املظاهرات املطالبة 

بإسقاط النظام، قبل أن ينتقل الى العيش يف اخلفاء.
خالل نهاية االسبوع املاضي شارك جورج صبرة قي فعاليات الندوة الدولية، التي 

نظمها «االئتالف التقدمي» بشراكة مع حزب االحتاد االشتراكي حول موضوع 
العدالة االجتماعية و تكافؤ الفرص» فكان لنا مع رئيس املجلس الوطني السوري هذا 

احلوار، الذي يتحدث فيه جورج صبرة بقلب مفتوح عن الواقع السوري وعن ثورة 
السوريني على نظام األسد اليوم، وعما عاشه العالم من اعتداء يف باريس وكذا حول 

تغلغل «داعش» يف العالم ومسألة الالجئني السوريني يف أوربا.  
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