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 -تداعيات اتفاق الزبداني عقد بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور طاولة مستديرة لمناقشة 
عليه، األطراف الموقعة ظي بهاوحالرعاية الدولية التي  واإلشكاليات المحيطة به إن لجهة الفوعا وكفريا

إيران من جهة وحركة أحرار الشام القريبة من تركيا من جهة أخرى، أو لجهة الفرز الطائفي الذي رافقه 
كفريا عبر األراضي اللبنانية من خالل ترحيل مواطنين سّنة من الزبداني ومواطنين شيعة من الفوعة و

تقييم ما إذا كان االتفاق محصورا وتم إلغراض هدف النقاش إلى محاولة . دون علم الحكومة اللبنانيةو
إنسانية أم  أنه نموذج سيتكرر ضمن مسار ممنهج إلعادة التوزيع الديمغرافي في المنطقة على أسس طائفية 

وما أثر هذا االتفاق على لبنان السيما في ظل  ،األوسط الجديد وعرقية لبناء ما اصطلح على تسميته بالشرق
 .الدور الذي يلعبه مكون لبناني أساس هو حزب هللا في الحرب السورية الدائرة

 
 .والديبلوماسيين والباحثين من لبنان والعراق وسورياشارك في المؤتمر مجموعة من المسؤولين 

 
مع بيت  أديناور على تعاونها نرادوحيب بالحاضرين شاكرا مؤسسة كافتتح الرئيس امين الجميل النقاش بالتر

كافة التي تعصف حاليا بالعالم العربي،  بعاد المشاكلأتناول  إلىالمستقبل في تنظيم هذه األنشطة التي تهدف 
 .مشاكلهذه التخطي  ةعلىمساعدللمانيا مرت بظروف تاريخية عصيبة تؤهلها لوأن أالسيما 

 
الرئيس الجميل لتعاون بيت ورمر مدير مكتب سوريا ولبنان في مؤسسة كونراد أديناور،  نيلبدوره، شكر 

ترحيبه بالحاضرين، أعطى لمحة  وبعد. بهذه األهمية النقاش هذه حول موضوعالمستقبل على تنظيم طاولة 
عرض و ،ديناور ونشاطها في لبنان والعالم العربي السيما مكتب سوريا والعراقعن مؤسسة كونراد أ

بدءا من مؤتمر مشروع مارشال للعالم العربي مع بيت المستقبل المؤسسة للنشاطات التي سبق ونظمتها 
 .الالجئين موضوع التي ستنظم حولالندوة الالحقة التطرف العنفي، وطرق مبتكرة لمواجهة ومؤتمر 

 
شهدها نزاعات التي يفي ظل الفي صراع مع الزمن  وقال الرئيس الجميل إن العالم العربي يعيش حاليا

 . ديدةالجغرافيا والديموغرافيا وما قد تفرزه من كيانات جنظمة ولجهة تداعياتها على األوالتي تعتبر تاريخية 
 
 لموجة نتيجة ،الجغرافيا السكانية السيماموضوع الديموغرافيا المهم في معرض نقاش اليوم هو أكد أن و

وأضاف . الفوعا وكفريا-وهو ما تجلي في اتفاق الزبداني دائرةالتي أدت إليها الحروب ال الهجرة والنزوح
تعمل على تحقيق اإلنماء و الرشيدةحوكمة عن نشأة أنظمة جديدة تعتمدالالربيع العربي أن يثمر  كنا نأمل"
 كانت مدمرة السيما بالنسبة للشعوب هتبعات نإال أ. مل،فأعطانا كما أعطى شعوب المنطقة نفحة أمتوازنال

 ،في ظل هذه التطورات الدراماتيكية. "واألعراق المختلفة بين الطوائفتصاعد التوتر و قات اإلنسانيةوالعال
بيت المستقبل الى تنظيم عدد من  وبادر الراهنة ومحاولة معالجتها، وضاعتقييم األقفة تأمل لومن  كان ال بدّ 

بعد مائة عام على  بيكو -سايكس اتفاقيةحول السنوي المقبل  مؤتمرهفي هذا الصدد وسيدور  المؤتمرات
 .توقيعها، لتقييم نتائجها واستشراف مستقبلها

 
 



. لهذا المؤتمرالفوعا وكفريا، من ضمن الندوات التحضيرية -تأتي طاولة النقاش هذه حول اتفاق الزبدانيو 
ق النار مجرد اتفاق لوقف إطالو ليس بثانوي أو عابر أهذا االتفاق وأردف الرئيس الجميل معتبرا أن 

 .معالجة مشكلة في منطقة معينةلتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية و
 

فرز سيجري اعتماده مستقبال ويؤسس ل حل الخالفات نموذجا مستجدا لطرقهذا االتفاق شّكلمن أن ي وتخّوف
 والهرسك حداث البوسنةوبخاصة أوروبا الشرقية بما حصل في أيذكرنا سكاني على أسس طائفية وعرقية، 

اية دولية شاركت في عغرافيا تحت روصل تبدل سكاني وتغيير في الديمححيث  ،وغندافي أفريقياكأحداث أو
أو وقف إلطالق  ننظر إلى هذا االتفاق أبعد من كونه مجرد هدنة"وتابع، . لى منطقةان من منطقة إنقل السك

ثمر عن نقل أاالتفاق فهذا .هحيث يبقى كل طرف من أطراف النزاع بمكان ،بالمعنى المتعارف عليه النار
وفرز سكاني على خلفية  طهيرعميلة ت إلجراء قد يكون مؤشراوهمطوائفسكان من مكان إلى اخر وفقا ل

ن ننظر الى هذا االتفاق كنا نحب أ"وقال، . "البعض مكوناتها متعايشة مع بعضها في منطقة كانت ،عداء
. "ةمذهبي أسسلفرز المناطق على  رتهجيرية واسعة تحض ال مؤشرا لعمليةبعين إيجابية ولكننا ال نرى فيه إ
حيث أو إرادة  منه دون علمفي تنفيذه الجميل، هو أن لبنان شارك الرئيس واألخطر من ذلك، وفق ما ذكر 

ال تقتصر فقط على سوريا  التغيير الديموغرافي موضوعخطورةوأكد أن .راضيهنقل السكاني عبر أال جرى
بخاصة لجهة النزوح المسيحي الذي شهده، إضافة إلى اليمن وليبيا حيث تجري بل تشمل العراق أيضا و

 . أيضا عملية فرز للقبائل
 

لطالما كانت عنصرا جامعا وليس عامل تفرقة  العروبةوختم قائال أن هذا الواقع ال يلبي طموحنا كعرب، ف
ودراسة تداعيات سياسة الواقع بشفافية لرسم  ، تمنى أنيناقشتجاه هذا المنحى وإذ أعرب عن قلقه. وفرز

ورشة العمل هذه ما هي إال خطوة ، مؤكدا أن منهاهمة في الحد وكيف يمكننا المسا هنا العربي هذتفكيك واقع
 .ستتبعها خطوات أخرىست
 

عملها  مفتتحاعرض المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى آللية عمل الندوة القائمة على النقاش التفاعلي 
 .عبر سكايب مع ميشال كيلو  عضو االئتالف الوطني السوري المعارض باتصال

 
 ان كل ما يقال عن هذا الموضوع ليس نهائيأوضح كيلو أ،حول مشاريع تقسيم سوريا المتداولة هوبعد سؤال

وإذ شّددعلىأن . الذي يؤكد على وحدة سوريا ضمن حدودها المعترف بها دوليا 2254مذكرا بالقرار األممي 
ن سوريا القديمة بنظامها ب السوري وعلى الرغم من الخالف بين مكوناته يعارض التقسيم، قال إالشع
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام  عليها إال إذا سيطر بدادي ماتت ولن نستطيع استعادتهااالست

بل إلى  ،اهبة إلى التقسيمليست ذووأعاد التأكيد أن سوريا الجديدة لن تكونسوريا األسد . أو إيران) داعش(
 .بناء الديمقراطية التي تمنح لجميع الطوائف والقوميات حقوقهم كمواطنين

 
سوريا تشهد عملية تفتيت أن صبحت في حالة متقدمة وعض يقول أن عملية الفرز السكاني أالب: وسأله منسى

الشعب السوري، فاين هو  ما رأيك، علما أنك متفائل السيما عند كالمك عن. ممنهجة وهنا مكمن الخطر
 الشعب السوري اليوم؟

 
يلجأ طوال الوقت  في حالة اقتتال مع المعارضة وهي جماعة وطنية من مكونات مختلفة وهو النظام: كيلو

زد إلى ذلك حجم التدخل الخارجي والصراعات التي . طاولت جميع السوريين التيإلى الحلول األمنية 
اع األميركي الروسي الى الصراع اإليراني اإلسرائيلي من جهة أصبحت سوريا ساحة لها، من الصر

 .واإليراني الخليجي من جهة أخرى



 
ما . ي المعارضة والنظام سيضعفانل سياسي فطرفا الصراع األساسيان أعندما ال تتقدم نحو حع، وتاب

ومفادها أن  نشهده اليوم من حركة سكانية هي نتيجة آللية الصراع وليس لخيارات أخذتها المعارضة
آبان الحرب األهلية اللبنانية، قيل الكثير حول تقسيم لبنان . المكونات السورية ال تريد أن تتعايش مع بعضها

حتى النظام الذي بات  ،من جهة أخرى.كل ذلك كان خطأ نعلم اليوم أن .بسبب رفض مكوناته العيش سويا
دعم الخارجي الذي يتلقاه من إيران وروسيا وأصبح ميزان القوى لصالحهبسبب ال يتحكم بمسار األحداث

فطرفا القتال ليسا في وارد تقسيم البلد، ودون أن أبدو مبالغا، . هدفه هو استعادة سوريا كاملةوالميليشيات، 
أنا مؤمن أن التقسيم والفرز ليسا في حسابات الثورة وأن داعش لن تتمكن من بناء دولة إسالمية على أرض 

 .سوريا
 

وزير دولة للشؤون البرلمانية في العراق إن رؤية ميشال كيلو ال  يحمد الجبورأى كالم كيلو قال وتعليقا عل
عندما  لجأ إلى فكرة التقسيمتأن هذه الجماعات الجماعات اإلسالمية المعارضة، مضيفا تطالب بهما تنطبق مع 

القومية  ظام حكم أو على العقائدالتي اعتمدت على الدين كن أن األنظمة العربية ذكرو. تفشل الحلول األخرى
فخرجت هذه األخيرة من  ،األخرى، لم تستطع تقديم إطار جامع لكل المكونات التي تتألف منها شعوبها

وتابع أن العراق لم يعد دولة مركزية قوية . القمقم عند ضعف هذه األنظمة كما حصل مع األكراد في العراق
علينا إذن إيجاد نموذج آخر إلقناع . طريقة السابقة لم تعد موجودةتحكم كل المناطق، ووحدة البلدان على ال

 .هذه المكونات بأن تبقى معا وقد تكون في هذا المجال الفيدرالية التي تنشأ في ظروف صحية هي الحل
 

. وعاد الحديث إلى كيلو الذي أكد أن سوريا القديمة انتهت، أي سوريا المركزية التي يقودها النظام كما يريد
وريا الجديدة فاالحتماالت متعددة وسيتحقق منها ما تؤيده الوقائع وليس االحتماالت أما عما ستؤول إليه س

يختلف عن ضعهم وأكد كيلو أن سوريا، ف أكرادأما بالنسبة إلى ". وواقعنا يقول أننا لسنا بصدد التقسيم"
ساهموا بشكل  كراد في سورياوأوضح أن األ. في العراق حيث نضالهم ضد النظام تاريخي وضع األكراد

رئيس في صناعة سوريا الحديثة فجاء منهم رؤساء جمهورية ووزراء دفاع ووزراء ونواب وهذا ليس بحال 
. نسمع اليوم بعض األصوات التي تتحدث عن قومية وطنية لألكراد في سوريا كصالح مسلم. أكراد العراق

تمع المدني الكردي يطالب بديمقراطية وطنية يتمتع المج. هذا ليس المشروع الكردي التاريخي في سوريا
 . الجميع تحت ظلها بحقوقهم وهذا ليس مشروع األكراد في العراق

 
المشهد السكاني في سوريا  لمحة عنعطاء إب هل نزار عبد القادر الذي بدأ حديثوأعطى منسى الكالم للجنرا

 تركمانوال% 5الدورز و% 5ن المسيحييو% 15االكراد و %10ن والعلويي% 64يشكلون السنة نقائال إ
وأضاف أن هذه النسب تشير إلى أنه ال وجود ألكثرية راجحة ضمن األقليات مؤكدا أن األكراد في %.1

 .دولة مستقلة إنشاءسوريا ال يهدفون إلى 
 

ة ستيفان ة مبعوث األمم المتحدفكرجاء نتيجةل فوعا وكفريا، فقال عبد القادر أنهال - الزبدانيأما عن اتفاق 
تابع عبد القادر، هو تقدم الدولة ما يفاجئ  .طالق النار في مناطق معينةإغير العملية وهي وقف  وراتسيديم
 الذي رافق تنفيذ هذا االتفاقالفرز السكاني  وذجمنواعتبر أن . انية في الموضوع على الدولة السوريةرياإل

هو ،وهو النظام نفسه بدأت قبله ومن بدأها سكانفرز ال، مؤكدا أن عملية في ظل ما يجري قابل للتكرار
اليوم عن  في سياق الكالم الدائروقال إنه . اضطهاد السنةبهدف اإلمعانبأيضا من أثار موضوع األقليات 

 القائم على المشاركة في  اللبناني تغيير النظام في سوريا يجري الحديث عن مشروع شبيه باتفاق الطائف
 
 



لن يؤثر على لبنان الن اللبنانيين  الفرز السكاني الجاري في سورياوأكد أن. كوناتالسلطة بين مختلف الم
 . قلياتجدا في موضوع األ حساسين

 
ثار فوعا وكفريا موضوع حساس وأال -فقال إن اتفاق الزبداني  ،محمد عبيدالسياسي واإلعالمي اللبناني أما 

. يجابا وسلباإما يجري في سوريا بلبنان يتأثر مباشرة  لسورية كونوساط اللبنانية واالكثير من اللغط في األ
 وبخاصةينا حدودنا وكياننا، ومن هذا المنطلق نتحسس من كل ما يجري في سوريا نكلبنانيين تع: وأضاف

كما هاجسنا الحفاظ على حدودنا وعلى تركيبة نظامنا كان ،زمة السوريةت األعندما بدأ .2011حداث أبعد 
عانى لبنان الكثير من العوامل الخارجية بدءأ باتفاق . 1989عام  ثم اتفاق الطائف1943حددها الميثاق عام 

لبنان العبأ االكبر من  واليوم، يتحمل. على أراضيه االحتالل االسرائيلي والوجود السوري القاهرة إلى
 .نتأثر فيه بشكل مباشرسلى تغيير ديمغرافي في سوريا وأي حدث يؤدي إالنازحين السوريين 

 
من خالل عشت تفاصيله حتى إدخال المساعدات "قال عبيد الفوعا وكفريا،  – اتفاق الزبدانيبالنسبة إلى 

 هجوما هشنالنظام وحلفاؤبدأت عندما  خلفية االتفاقوأوضح أن . "مم المتحدةعة شخصية مع مبعوث األمتاب
يران إتدخلت . النظامعلى  وعا ومضايا مكانا مقابال للتضييقفي الفعلى الزبداني ووجدت المعارضة 

 تمّ  اجتماعات في اسطنبول حتىحصلت . مروطلبت من األمم المتحدة المبادرة إلى إيجاد صيغة لمعالجة األ
ما تردد حول ثني والطائفي وبخاصة ي مادة باعادة التوزيع اإلنص االتفاق لم يتضمن أ. ى االتفاقالتوصل ال

لف مواطن أ 45مضايا اليوم يوجد في . مين حدود لبنانتأمنطقة فارغة ل يجادبإمصلحة حزب هللا عن 
ال . وعائالتهم من مضايا ال يعني إخراج المواطينن خراج المسلحينإن إ .ألف مواطنالزبداني  سوري وفي

. ونكبره معينة عداد الهائلة من النازحين في سوريا ولكن نالحظ خروج البعض من مناطقنلتفت إلى األ
 تدخلت األمم المتحدة متأخرة بعد طلب الطرفين وتمّ : الجة الوضع في حي الوعرمعموضوع لنأخذ مثال 

نسمة علما أن طاقته اإلستيعابية  لفأ 70 يقيم في حي الوعر. هاليصرار األإخراج المسلحين بعد إ
ا هذا ليس تفريغشخص،و 700مع عائالتهم وبلغ العدد النهائي مسلح  300ترحيل  تم. لفأ 700تبلغ

 ، فما جرى هوثنيإطهيرنه تفريغ للمناطق وتعلى أ مبالغة في مقاربة الموضوعهناك . ن السنةلمنطقة مل
 داعش والنصرة ذ أنإنا زمة هائلة تنتظرزمة إلى لبنان وهناك أعملية استباقية من حزب هللا لمنع انتقال األ

 .تحتل جزءا من أراضينا
 

حسن منيمنة عبر سكايب الذي قال إن في واشنطنمدير مؤسسة ميدل إيست ألترناتيف أعطى منسى الكالم ل
لذين توليا المفاوضات في الجانبين الالفوعا وكفريا ليس عددي بل هو  -اإلشكال المحيط باتفاق الزبداني

أحد الطرفين هو إيران وهي جهة خارجية نصبت نفسها الراعية والحامية : بمباركة دوليةليه وللتوصل إ
نسحب على وهذه السياسة ال تقتصر فقط على الحالة السورية بل ت.العلويونهي  في الريف السوري ألقلية

ن الدعم اإليراني للعلويين توجه كيلو الوطني، قال إوبعد أن أثنى على . الشيعة بعامة في كل الوطن العربي
النظام جديد هو مفهوم القومية السنية الذي بدأ حين أخرج  مفهومأدى إلى نشأة والشيعة والنظام السوري، 
ور لبنان في تأجيج هذه الحالة الخطيرة، سيما وأن تدخل د نعهو والسؤال . السوري السنة من السلطة

ية والتي تبارك نهج قاما يجري يدخل ضمن السياسات االستب .نيةعزز هذه القومية السحزب هللا لدعم النظام 
هو تجربة االتفاق  منيمنة، الذي اعتبر أنقا لف، وكالم خطيروهذا ال. حماية حدودهاإسرائيل االستبقائي في 

في اتفاقات تعيد طراف طائفية ومعترف بها وإدخال أمتعارف عليها سوريا ولبنان كدول  خراجممية إلأ
 .في العالقات الدولية معادلة جديدة التوزيع السكاني وهذه



 
ي أكدت أن اتفاق الزبداني منصور الت  لناشطة في االئتالف الوطني السوري المعارض عليااالكالم  وأخذت

في حمص  2012منذ عام  بدأت عمليات تفريغ السكانف. الفوعا وكفريا لم يكن األول لجهة الفرز السكاني –
 .حزب هللاهو قام به ومن يضا ذلك أ في القصير حصل .ومستندات الطابو النفوس أوراقحيث أحرقت و
 

عليها وممنوع  وغادرت الوعر ن حيم ن عائلتهاإقالت ألستاذ عبيد حول حي الوعر، ما قاله الى وتعليقا ع
وسلطت الضوء على أن المشكلة ليست في التهجير فقط بل بعدم السماح للمهجرين بالعودة إلى . ن تعودأ

موزعون بكل  في المائة من السكان وهم 16في سوريا، فأوضحت أنهم يشكلون  كراداألأما عن .قراهم
وأردفت أن ما يحصل هو عملية تفريغ وتدمير وتفقير . في منطقة واحدة وال يتواجدونالمناطق السورية 

سوريا : على تسميته اليوم حية أي ما اصطلالمناطق الغربية والساحللثقل إلى  بهدف نقالشرقية المناطق لل
 .ةيو درزة أعلوي أكثرية ساحقةمنطقة فيها  كبيرة جدا وال يوجد فيهانسبة السنة في الساحل ولكن . المفيدة

صحيح أن االستاذ كيلو كان متفائال بشكل كبير، وخطر التقسيم ما زال قائما في سوريا وإذا ما حصل 
ن ال يرى النور وأضافت، من الممكن لهذا المخطط أ. سينسحب على المنطقة ككل ويبرر وجود دولة يهودية

هذه . عطي الجميع حقوقهمة تكدولة واحدة ديمقراطيسوريا  طموحنا هو. بهم يس مفعواللإذا كنا فاعلين و
العامل المساعد في عودة  وإذ أكدت أن األكراد ليسوا االقلية الوحيدة في سوريا، كشفت أن. رؤيتنا لسوريا

 العلويون .ومن دورها في الحرب الدائرة يرانالطرفين من إ نفورواصل العلوي السني في سوريا هو الت
الشعب السوري . اإلسالميين كداعش وأخواتها ونان وال يريدإير ونال يريد مرحبوا بالتدخل الروسي ألنه

دولة  بناء يعارض األنظمة التوتاليتارية ويسعى وراءا كما كان أم شيعي ايعارض اإلسالم السياسي بعامة سني
 . مدنيةديمقراطية 

 
نسى أن ما دفع أوضح معلي الدباغ،  ووزير الدولة للشؤون البرلمانية في العراقوقبل إعطاء الكالم للنائب 

من أن يكون الفرز السكاني الذي  التخوفهو الفوعا وكفريا للنقاش -بيت المستقبل إلى طرح اتفاق الزبداني
ا سس مذهبية وعرقية تشمل سوريأممنهجة إلعادة توزيع السكان على جرى في هذه القرى فاتحة لسياسية 

 .البعض عرضيا أكثر خطورةعتبره وتكون دالالت ما ا والعراق وتمتد إلى المنطقة ككل،
 

ي المنطقة الجميل وبيت المستقبل على هذه الدعوة معتبرا أن النقاش حول ما يجري فالدباغ الرئيس شكر 
وفقا إلرادات ومصالح الدول  رسمت حدود دول المنطقةبيكو -تفاقية سايكساوقال أن . هو دليل صحة

أفضى إلى نشأة  ،إضافة إلى عوامل كثيرة أخرى ،فاقهذا االت. هاسكانوليس بناء على استفتاء بين العظمى 
وعن موضوع طاولة النقاش، قال إن . أنظمة استبدادية ابتدعت طرقا معينة من الحكم فرضتها على الشعوب

الفوعا وكفريا يمكن أن تتكرر في مناطق أخرى غير سوريا والعراق ال تعيش حالة  –فكرة اتفاق الزبداني 
بعيدا عن فكرة تستوعب الجميع علينا التفكير في معادلة جديدة للحكم ق أكد أنهوعن تجربة العرا. نزاع

وأوضح أن الفكر الديني . دبيات السياسية الباليةحلما ومن األالتي أضحت  والوطن الواحد الدولة الموحدة
انت الحال مع هكذا ك. والفكر القومي لم يمكنا العرب من إنشاء دول ولم يسفرا إال عن أنظمة ال تقبل األخر

األكراد في العراق الذين قمعتهم فكرة القومية العربية، أو حال الطوائف اإلسالمية األخرى في ظل أنظمة 
نظمة عن هويتها في مناطقنا وتحت ظل األقليات لم تستطع ان تعبر األ. الحكم السنية كالوهابية في السعودية

 . ي أو قسريبشكل طوعفي العراق التطهير حصل . التي كانت سائدة
 

بيكو لم تأت من  -ى أن اتفاقية سايكسوتعقيبا على كالم دباغ، أشارت الباحثة والكاتبة السيدة منى فياض إل
إلرادتين  فقط كنتيجة ال يمكن  اعتبارها، وتالياها في رسم المنطقة على دول موجودةالعدم واستند واضعو

 الفوعا وكفريا بالون  –، معتبرة اتفاق الزبداني ن مخالفما يحصل األ وقالت إن. دوال جديدة انشأتجنبيتين أأ



 
ووافقت على ما قالته منصور من أن تدخل إيران السافر . اختبار لتقسيم المنطقة قامت به إيران ولم ينجح

 وأضافت أن. معناها الشوفيني ولكن الثقافيبشؤون المنطقة عزز شعور سكانها بقوميتهم العربية ليس ب
الثورة السورية كما كل  .رادة الشعوبوجودة لتبرير وجود دولة يهودية، لكننا ننسى إم خطط التقسيم

عدم تحبيذها الستخدام ومع . بدأت بشعب نزل على االرض يطالب بالحرية والعيش الكريم ،الثورات العربية
ت بقولها إنه إذا وختم. يرانيةوشيعة يخافون من موجة التشييع اإلمفهوم القومية السنية، أكدت أن هناك سنة 

سكانية فرز يقتصر على حركة  مد وما جرى الستكون طويلة األحرب فالهناك من خطة للتقسيم  كان
 .بسيطة

 
، إذ أننا ال نبحث اليوم مورمنسى وضح األما قاله  عن اعتقاده أن رياض طبارةالسفير من جانبه، أعرب 

منا حتى تكل ،هذا االطارواعتبر أنه في . سوريا الفرز الطائفي الذي يحصل في بدأعن م في وضع قريتين بل
 موضوع الفرز الطائفي يتجاوزهم .وأحرار الشام حزب هللا والجيش الحراالن عن دور الالعبين الثانويينك

 .يرانإلى حد ما إروسيا ووأيالواليات المتحدة هم الدول العظمىوساسيين عبين األويتعلق أساسا بالال
 لهم ربع قواعد كبيرةالحرب الدائرة في سوريا لمحاربة داعش،إذ أنهم ينشأون أ الروس لم يدخلواوأضافأن 

، تستهدف طبارة إلى هذا، وفق ما تابع. لها ال نهاية أبدية اتفاقية مع النظام السوريعقدوا في منطقة معنية و
ا روسي عىتس. حدود تركيا وحلب حتىجنوب دمشق من : داعشمواقع  ماكن معينة وليسأالروسية الغارات 

ن ولفت إلى أن روسيا تعلم أ. كطرف في النزاع السوري ساس دخلتإلى تطهير هذه المنطقةوعلى هذا األ
واذا ما  .قلياتيين واألوجودها على العلو ور قريب، ويعتمدفي منظمعها السنة ليسوا معها ولن يكونوا 

لف مهجر سني أ 100هناك ". حصلن الفرز سياعتقد أ"أن يكون لها وجود في المنطقة لمدى طويل رادت أ
وهذا  اأو ملك ان لك بيتأن تثبت أال تستطيع  الروسية، مستندات الطابو في حمص احترقت، منذ بدء الغارات

 يؤدي إلى يجري في سوريا مهمامرا أنغفل  األمر نكون ذا لم نتنبه الى هذاإو. خرىيجري في المناطق األ
 .بشكل حتمي لبنان بهاسيتأثر  يحرب المائة عام الت

 
 الهم المواطنة يجب ان تكون. كل بلدان المنطقة العربية بينالهموم مشتركة  فقال إنالجبوري، أما 

أضاف و. قليات نطلق رصاصة الرحمة عليهاأوجهاتنا وعندما نتكلم عن طوائف وفي ت حاضرلوالاأل
ريخ تعداد يشهد على مر التا العراق لموتابع أن . "وصف بشكل طائفيأان استهجن ،لشعب العراقيلمثل مك"

ي العراق شبيه بما ما يجري فوأكد أن . ةيرقام ونسب مفترضة وليست حقيقأهناك . ساس طائفيأعلى 
الشعوب ام لسوء حظ  بتنفيذهاخطة دولية ساهمت ، متسائال إذا كان ما يحصل هو نتيجةليجري في سوريا
الفوعا  –موضوع اتفاق الزبدانيبالنسبة ل. طوفانقالت من بعدي الذهبت ونظمة أن لديهاأالشعوب العربية 

صالح ميعكس هو ال و ،يرانياإل-نساني دفع بهذا االتفاق التركيالموضوع اإل اعتقد أن: قال دباغوكفريا، 
 عنها عجزإغاثة إنسانية تتنفيذ خطط فقط بتقوم  التي) الواليات المتحدةا ،روسيا ،ايران ،تركيا(الدول الكبرى
 .بمعزل عن تدخل الجهات الخارجية الدول العربية

 
م أحسن أا يجري كما هو الحال األنوفي ظل م لديمقراطيةهال اليوم اقيينيقوللسان حال العر وأضاف أن

ة دمم المتحاأل ورد. ن ما يجري كبير جدالحكيم رشيد يقوم بعمل كبير جدا ألوأكد حاجتناالديكتاتورية؟  
هذه . هارادة الدول الكبيرة التي تقف وراءإهاؤبط وسياسيا ويعكس نسانياإهي تتعاطف لكنها بطيئة : شكلي

لعرب لم يكونوا في مصلحة العرب في كل هذا؟؟ ا الدول تسعى إلى النفوذ وإلى تحقيق مصالحها، فأين
 . كبرأوم االميركي على العراق كان خطأ احتالل الكويت كان خطأ ولكن الهج. ي واحدأتاريخهم على ر

 
 



 
وقال إنه . سياسيةالغرافيا الديمومنطلق نه سيتحدث من الذي قال إ حلوخليل لجنرال الكالم لعطى منسى وأ

الفوعا وكفريا، يجب أن نكون على بينة من حقيقة الوضع في سوريا أبان  –لكي نفهم حقيقة اتفاق الزبداني 
-ق حمصيطر ن يفقدألقى ضربات في مناطق كثيرة ويوشك الجيش السوري يت :معركة الزبدانيحصول 

تنفيذ االتفاق إلى فرقاء اضطر جميع األوالزبداني  معركة نهاءإلوكان هنالك عجلة . دمشق-دمشق وبيروت
ما حدث . وسيكبد خسائر كثيرة من الجانبين امكلفسيكون الدخول الى الحي القديم كان ف.لتخفيف الخسائر

كان محافظة ديالى في الرمادي والسنة  منتطهير إذ أنال خطرأالعراق  شهدهما . كبير تهجيري ليس بمخطط
 عددن إرقام تقول أهناك ،في بغداد. إليها وتحريرها من داعش الميليشيات الشيعية بعد دخولكبيرا 

موضوع الزبداني ليس  .ة من سكانها هم شيعةفي المائ 80في المائة، فيما اليوم  50السنة نسبة للشيعة كان 
ما يثبت ذلك والنظام نقاذإالزبداني و معركةنهاء إكان منه قبل كل شيء ولكن المقصود ،نهجبمعزل عن هذا ال

منطقة الرستن وتلبيسا وبين لم يستطع النظام الدخول إلى . مباشرة التدخل الروسي جاء بعد ذلكهو أن 
. ى ما كان عليهذا ما استمر الوضع علإستحاصر كانت معرة النعمان ومدن اخرى هناك حمص وحلب 

. طيع فك الحصارتيس وأنهبقوة إذ أنه بات يشعر وعا ففريا والكلى إللوصول  ايحضر هجوم النظاماليوم 
ن امنطقة سوريا ولبن ، إذ أنطائفي سساأتهجير سكاني على مجرد االمور باتت تتخطى وأضاف أن 

 يران من جهةإتركيا من جهة ووسعودية الواضح بين  عساحة لالعبين كبار وهناك صراأصبحت والعراق 
هناك حشد روسي كبير يحاصر تركيا إال أن روسيا ال تستطيع المحافظة على الزخم .لى القوقازإيمتد  خرىأ

 . كثر مما فعلأن يتوسع أالنظام ال يستطيع  العسكري الذي توظفه اليوم في سوريا، كما أن
 

ال أحد يعلم ما هو شكل سوريا  ،حصل الذيتحقاد التي زرعت والتفتيجرى واألما كل  بعدنه وختم بالقول إ
ن الفوارق أهناك سوابق دولية تشهد  لماذا نخاف من الفيدرالية؟ ووالسؤال الذي يطرح اليوم ه. المستقبلية

لحكم إلى النظام الفيدرالي، حتى أنه بات بمقدورنا القول إن عندما تحول نظام ا ت تخفأاالثنية والطائفية بد
 .  ى إعادة توحيد البلدان التي تتعايش فيها مكونات متعددةالدول االتحادية هي الطريق إل

 
الكالم شاكرا الرئيس الجميل وبيت المستقبل  نطوان حدادأمين سر حركة التجدد الديمقراطي في لبنان أوأخذ 

 تهذا التفتينالحظ  بدأنازمة السورية نه مع بدء األإال شك ":على طرح موضوع بهذه األهمية وقال
بر بكثير مما يحصل في سوريا كأبحجم  حصلزمة العراقية وزمن مع بدء األ ذمن أنه بدكل ،افيرغوالديم
بداني سلط اتفاق الزضاف أنوأ ."حيث يجري قسريابآليات مختلفة بخالف واقع الحال في سوريا  نه تمّ أولو 

. خطر بكثيرأكبر وأعلى صعيد الهجرة والنزوح السوري فما جرى . س الجليدأالضوء على المشكلة لكنه ر
ن أمرا عابرا اذ أى هذا االتفاقار ؟افي جديد في سوريارقبول دولي لرعاية توزيع ديمغ يدل علىهل : وتسائل

خرى بشكل أي نقل سكاني في مناطق ألم يحصل وفي المقابل، ،المدن المرتبطة فيه لها خاصية معينة
نه ليس المفيدة أل(الغربية المناطق ي، يعيش منهم في مليون سور 23 اليوم هو سورياعدد سكان . ريخط

سوري، وهنا خمسة ماليين سوريغادروا  مليون 14تقديرات وبحسبالالتي يسيطر عليها النظام ) يءتعبير رد
 كل المناطقوعدد المقيمين في . خرىأردن ثم دول لبنان ثم األ يليهاتركيا  البالد والعدد األكبر موجود في

نقل سكاني ال يمكن لنا أن يحصل فيها من وتاليا، ما قد  ماليين نسمة ربعةأخرى ال يتخطى األ السورية
التي تشمل دمشق سوريا الغربية سواء بطبيعتها الكبرى ما هو مؤكد، تابع حداد، هو أن . نسميه فرزا سكانيا

ة للحياة هي غير قابل، ففيها نسبة سنية كبرىإذا ن ين تحكم من قبل العلويأع يطال تست ،ليةحاو بطبيعتها السا
 .مهما كانت نوع الحماية المؤمنة لها

 
وعلى شاكلة  ديمغرافيالتوزيع الهذه المقاربة اي  خالللبنان غير قابل للحكم من قال إن بالنسبة الى لبنان، 

هذا . كثر من نصف سكانه من السنةاأيعي بلددير حكم شيكيف  ما يصطلح على تسميته سوريا المفيدة، إذ



نصف  كثر منأكلفت  ضاف حداد،، أبيكو - سايكساتفاقية نا اياها تثروأطنية التي ل الوالدو. المشروع مدمر
كما كان  قصائياإوليس  اخر يكون تطمينيأاي نظامنن نبأن نحافظ عليها وأهذه الدول يجب . مليون قتيل

السياسي حاصال في سوريا أو ما يزال في لبنان اليوم حيث تسيطر فئة واحدة هي حزب هللا على القرار 
 .وتتحكم بالسياسة الخارجية للبالد

 
السكاني الذي  نقلال أن وأضاف. امستقبل سوريلع مهم لمستقبلنا ووموضقال إنال بوحبيب عبد هللا السفير
ما . لسكاني الممنهجا زبالفر همية التي تؤهلنا لتسميتهليس باأل الفوعا وكفريا –جراء اتفاق الزبداني حصل 

خرج المسيحيين ليسوا حزب هللا وال جماعة أمن وأضاف أن . و فرز سكانيخطر وهأحصل بالعراق 
هجروا أو نزحوا عن قراهم ومدنهم والمسيحييون الذين . ىالصدر بل داعش والجماعات المتطرفة االخر

. زمة لبنانأيحل  زمة سوريا كما لنألن يحل  السكاني الفرزوأكد حبيب أن .إليها ن يعودواأمن الصعب 
ول نسمة أوعند  ،فشل بين مختلف المكونات فاالنصهار.منذ البدءعاشتها هذه الدول ة انصهارية هناك ازم

لب ال وجود للمواطنية في العالم العربي وهذا هو ، مؤكدا أنهفصالنقليات باإلطالبت جميع األ ،حرية
 استطاعت، فتمّ  يميةزمة وال الجهات االقلن السوريين لم يستطيعوا حل األأما حصل في سوريا هو . المشكلة

الحل هو  ؟الحلهو في العراق ال الديمقراطية كانت صالحة وال الفيدرالية فما . فرض هدنة من القوى الدولية
يركا وروسيا وتوافق عليها دول الخليج ما الكبرى المتمثلة في تفق عليها الجهات الدوليةتديكتاتورية جديدة س

 .وحتى تركيا
 

نه على الذي بادر إلى القوإل ،لقمان سليملألبحاث والتوثيق في لبنان" أمم"مركز مدير وأعطى منسى الكالم ل
عبر  تمّ  ضمن اتفاق الزبداني ما جرى فعليا من تبادل سكانيكلبنانيين بعد"نستضفح"لم الصعيد اللبناني، 

خارج  ةللبنانيمن اجهزة األأد حأحزب هللا الذي يعمل بالتعاون مع مم المتحدة تعاطت مع فاأل. لبنان أراضي
ن ما جرى في الزبداني يعبر عن التهجير أالقول يمكن على الصعيد السوري،. طار سياسي وحكوميإي أ

الذي من جبل لبنان  أنا"وفي هذا اإلطار قال . من التهجير ، أضاف سليم، الفتا إلى وجودأنواع أخرىالخشن
عن التطهير  اتقرير 2015يار أي ف تسويد نشرالفي ها زهناك مجموعة مرك. "ه بالبيعوهجر مسيحي

 يملكها السنةنشأت لشراء عقارات أيةن هناك شركات عقارأالتقرير يقول .في سوريا" الصامت"الطائفي 
 خطرأولكن هناك تهجير ناعم هو  اوخشن االتهجير ليس دائم قسري) رامي مخلوف شركات -خاتم االنبياء(

هو عينة عما  موضوع حلقتنا، االتفاقوتابع أن . سياسيير تهجهذا التهجير هو . بكثير ويجب التركيز عليه
ران إيماكن التي تدعم فيها في كل األ: ليبياحتى اليمن وهده في العالم العربي من العراق نشا

ما يحصل  .من سكانها السنة تفرغ كليا بعض المناطقوتطهير ممنهج للسنة خشن وعقاري يحصل ،جماعات
 قلوينما على الحس األإعلى العقائد  ال تقومنشاء هوية شيعية جديدة علىإ وفقا لسليم هو أن إيران تعمل

)Neo-Shiism( ، مركز واحد هو بلربطهم  ،يمينفي ال حوثيولبنان  في ييعشفي سوريا وعلوي
وأرجح أن تكون . هذه الهوية الجديدة تنشأ على تبخيس فكرة الجيرة وتعظيم فكرة االنتماء المذهبي. طهران

 .شهد رسم خريطة سياسة جديدة لن يكون لبنان بمنأى عنهاالمنطقة ت
 

اليوم في ندوة اتجاهات المداخالت  الكالممؤكدا أنه من خالل روجيه ديبوأخذ الوزير اللبناني السابق 
ننا لم نستطع انشاء دول هيأ ساسيةاألالمشكلة : لمنطقةالما حصل ويحصل في  نستطيع وضع تصور جيد

لكننا "ية وحديثة ثقافيا الى عروبة شوفين ة وحولنا العروبة من حركة نهضويةقييوجد فيها مشاركة حقي
هناك العديد من  أن عتقدأ،وقال ."قلياتاأللىإا الى االنتماءات االخرى وال عدنإبحاجة الى هذا الرابط و

اء هذه الدول موحدة بقإالطريق اليوم الى  ، وإذا كانفيدراليةالتحادية واالدول نتبناها كالن أن نستطيع يواعنال
صدار إلى إادعو بيت المستقبل  .بالفرنسية تعني التوحيد Federerفكلمة  .تمر عبر الفيدرالية فليكن

 .خالصة عن ندوتنا هذه مع توصيات تعتمد هذا االتجاه



 
ننا في أتجارب عديدة في التاريخ السيما  ننا بوضع مشابه لما حصل منأاتفق مع العميد حلو ضاف، وأ

 زمةن األأكيسنجر قال من سنوات  .من جهة أخرى عاصفة الصراع بين تركيا من جهة وروسياضوء 
 . حرب عالمية جديدة تؤدي إلىالسوري قد 

 
 .في العراق الوضع مختلف. الزبداني هو اتفاق مؤقت كما هو حال اتفاق الهدنة الحالية ، اتفاقفي سوريا

كثرية الشيعية بالتعايش وارداة عند األةحاربة الفساد وبناء دوليوجد نية عند العراقيين السيما السيستاني لم
 . اسياسي تترجمبدأت هذه اإلرادة ن أويبدو  في السلطة والمشاركة السياسيةمع المكونات األخرى 

 
السفير هناك خطر كما قال . كما ممنوع على النظام أن يتوسع أكثرتركيا أن تتدخل في سوريا ممنوع : وتابع

من التغيير  ناك قلقهفي لبنان . على ما وصلت إليه األن طراف النزاعأد الحدود بين يتجمطبارة من 
ي عندي تخوف من دخول لبنان ف: وقال. ضعافهاإفي  وتمعنطراف تمنع قيام الدولة أالحاصل حولنا وهناك 

ياسة حيادية واعتماد س بناء الدولةتصميمنا علىالل خن نمنع ذلك من أمرحلة تحضير لتغيير ما وعلينا 
 . اليس مجرد موقف ال يؤدي إلى أي عمل فعّ لوإنسانية على أن تكون في خدمة المنطقة و

 
في  قال قائال إنأمين عام حزب هللا حسن نصر هللا سويدد ومحمالكاتب والباحث اللبناني وتعاقب على الكالم 

 اوضع لبنان سيبقى مجمد. ا لبنانبما فيهبكاملها قة طن الصراع في سوريا سيحدد مصير المنخطابه األخيرإ
جاءت من  ،و العراقأالتقسيم سواء في سوريا ةفكروأضاف أن . حتى تتضح الرؤية لما يجري في المنطقة

ال يوجد والشعوب لم تطرحها حتى بعد بدء االضطرابات والمشاكل ، موضحا أن سفلأفوق وليس من 
 ،في لبنانوذكر أنه . لى الرغم من كل ما جرىة عاليصي بادرة انفألم تحصل  إذذور شعبية للتقسيم ج

مت الجروح بشكل ألتإم مرحلة سال بدءفور  ،هلية وعلى الرغم من الفظائع التي جرتوعلى مدى حربه األ
لى إالتجربة اللبنانية لم تؤد . بنانيتركيبة المجتمع السوري قريبة من تركيبة المجتمع اللوتابع أن . مقبول

وقال . في مرحلة ما من الحرب األهلية كنا نعتقد أننا ذاهبون إلى التقسيم ال محالةننا أالتقسيم على الرغم من 
السوق العربية  بإنشاء لبامن يط،فعند مسلميهأكثر من  رى توجه عربي في لبنان عند المسيحييناليوم،أ

تفعل ذلك  وال والأكثرية الساحقة ترفع شعار لبنان السنة باألفي المقابل  .ن هم المسيحييونالمشتركة األ
وتابع أن هذا التغير  .في الوقت نفسه ابالكامل وعربي اكون لبنانيتن أن كال يم مفادها نما عن قناعةإمسايرة و

هذا  هزات تحث الناس على استخراج عبر وتجلى سفر عنن الحروب تاألليس بمستغرب في المواقف 
والتطور الذي ،زال نتيجة الحرب ا في السابققائم التناقض الذي كانوأضاف أن  .في سلوك اللبنانيين األمر
قائم  نموذج االتحاد االوروبي. بتطوير نظرتنا الى العروبة متحاد االوروبي ساهالالعالم كنشأة ا في حدث

اك نن يكون هأتجمع دون التي مور جموعة من األمثقافة مشتركة ومنافع اقتصادية مشتتركة و علىوجود
كراد ان يختاروا العراق مثال من حق األفي : وقال. ية الذي كان سائدا في السابقببمفهوم الوحدة العروحدة 

 .ولهم دولتهم الخاصةأن يكونوا من ضمن دولة أتقرير مصيرهم ببحق اللديهم  ؟مصيرهم فلماذا هذا الظلم
 

كسب الشيعة ن تأيران إحاولت . يرانين على التوجه اإلعة يغلب األيالش التوجه العربي عند وأكد سويد أن
ال ن األ. لى حد ما ولوقت محددإنجحت . عيش فيهنعن المجتمع الذي  اغريب االعرب لكي تخلق مجتمع

الشيعة هم عراقيون عرب ويريدون . يران ان تفرض سيطرتها على العراقالسيستاني وال الصدر يريدون إل
. يرانإضد المالكي والفساد وراق حكما عراقيا عربيا وهذا ما اظهرته التظاهرات االخيرة للشيعة في الع

. ب على سورياحمر ذاته ينساألوأضاف أن . العراق لن يتقسم لدولة شيعية وسنية لكنه سيبقى العراق
ح فكرة الهيمنة على كامل يران التي تطرإنما من إت من الشعب السوري ألم ت التقسيمفكرة  وأوضح أن

 رميون اهذه السوريعلى  يهل نبقمرفوض، فار عنصري سوريا المفيدة وهذا شعبعلى ما تسميه  أوسوريا 



 
جاء نظمة استبدادية مترهلة كان حتمي لكنه أالربيع العربي الذي واجه  ،اة حاليالصورةبشع ؟سوريا األخرى

الذي كان سائدافي  ن نعود الى الوضعأن ومن الخرافة ن نمر بما نمر به األأغير منظم فمن الطبيعي بشكل 
التطرف  ال محالة، الفتا إلى أن لى ثورة في الفكر االسالمي وستحصل هذه الثورةإنحتاج  وأضاف،. السابق

ما نريده .بتصوراتنا السابقة كما كانعد يالعروبة لم مفهوم االسالمي و فكروستتم عقلنة ال في ثقافتناله جذور 
 .ديمقراطية اليوم هو بناء دول

 
لى عدم المبالغة في إراء التي تدعو اآللى إنضم أ: لكالم قائالا الزينجهاد الصحافي والكاتب اللبناني وأخذ 
 في ظل حربطبيعي أمر سكاني في سوريافرز ،وحصول الفوعا كفريا - ت تسوية الزبدانيدالال

و أين المسيحيين في طرابلس أ"متسائال في هذا اإلطار، من التهجير  ريءهناك صنف ب وأضاف.طائفية
ن القرن العشرين شهد حاالت كثيرة من التهجير والفرز وقال إ. "؟عودةمن يمنعهم من الوصيدا اليوم 

وذكر في هذا . السكاني على أسس طائفية وعراقية وألسباب مختلفة عند الذي اضطهد وعند المضطهد
 االتراك واليونان التي سمحت بقيام تركيا الحديثة بين الطائفيةوالحرب  1915المجال تهجير األرمن عام 

وحرب البوسنة  الجيش الهاشمي في العراقضد 1933عام  شوريينمعركة اآلو 1947عام  ستانباكونشأة 
 .هلية اللبنانيةاألوالهرسك وصوال إلى الحرب 

 
. ضاءل عدد المسيحييندى الى تريءأما بوإما قسري إالقرن العشرين تاريخ فرز وتهجير تاريخ وتابع أن 

فالتركيبة الديمغرافية ال تسمح بالفرز السيما مع  .ي سوريافسكاني فرز حصول يجابية لعدم إيوجد مؤشرات
هناك حاالت خطرة وقال، . الوجود السني الكثيف في المناطق التي تصنف سياسيا علوية كالالذقية وبانياس

الذين نعرفهم هم : مشكلة مع المعارضة اليومسوريا وأضاف يوجد في .كحمص التي ال نعلم ما حصل فيها
ن المجتمع تعسكر األ: ولكن هذه المدنية لم تعد موجودة. الثورة ى الحالة المدنية في بدايةلإمن المنتمين 

المعارضة الحقيقية من  والأالمطلوب. لم يعد لها اليوم أي معنىتغيير النظام االن المطالبةبوالثورة تعسكرت و
 . رمر أخأي أسمى من هذا الهدفأوقف الحرب وهو العمل على حاملة التراث المدني

 
تعجز عنه  امرأعادة بناء الدولة إتجعل من عملية وتابع الزين قائال إنمنطقتنا بلغت مستوى من الضعف

ومجتمعاتنا باتت  ،ها إن في العراق أو لبنان أو سوريافرعت هذه الدول من نخبأالحروب ف. المجتمعات
النحبة الداخلية لم تعد  ،المعةفقدنا نخبنا الوأضاف، . مهما كان شكلها الدستوريي دولة أعجز من بناءأ

 .األهمية التي يستحق موضوعهذا العطاء ة، متمنياإهجرة الكفاءات عميقوموجودة 
 

تجعلنا عاجزين عن ا غامض لدرجة يالوضع في سور إن قبانيمن جانبه قال الوزير اللبناني السابق خالد 
ة السائدة وما أدت إليه من دمار وتهجير سيما في ظل الحرب الطائفيال مد القصيربمستقبلها على األالتكهن

و أبناء الدولة الديمقراطية، أما : لما سيؤول إليه الوضع في سوريا عدة سيناريوهات ومع ذلك هناك. ونزوح
الحظت اليوم أن هناك توجها للحديث : وأضاف. كثر رواجااألالسيناريو الفيدرالية وهو  اعتماد وأالتقسيم 

هو أمر  اعتماد الفيدراليةأن إال أنني أرى . حل األمثل على صعيد المنطقة ككلعن الفيدرالية وكأنها ال
ن يتطلب أحل معقد وصعب اذا كان الشعب غير مشبع بثقافة ديمقراطية و أنهاألسباب عدة أهمها  خطير

كذا مثل ونظام األالن الفيدرالية هي أن للناس يّ ن يزما أخشاه، تابع قباني، هوأ. تكون الدولة المركزية قوية
وصفة لحروب مستمرة ودائمة  ا الحل هوهذواعتبر أن .جنبيةأشاء دول عرقية او تحت وصاية قوى نإ

التوجه المستقبلي قال إن و. جنبية دائمةأوتحت وصاية  ةاستقرارا دائمعدم تجعل المنطقة بحال  وطويلة
هو مر ما يمنع حدوث هذا األ،ويةا من التواصل مع الدولة المركزكردستان هو االستقالل وليس مزيدقليم إل

 .كرادسيبقى هذا الحلم في عقول األومع ذلك . يران وتركياإمعارضة 



 
من قبل  وتستخدمنها مصدر خطر ومصدر هدم للدولة أقليات وكلى األإفي لبنان ينظر  ضاف قباني أنهوأ

لكننا لم نحسن  ،وغنى وقوةقليات عنصر توحيد األكانت في لبنان والحقيقة، تابع قباني، أنه . قوى خارجية
فالمشكلة ليست . نفس الحقوق والواجبات تعطي لكل مواطنبناء دولة ديمقراطية قوية  عبرالتنوع  هذا ادارة

الحرب اللبنانية كان هدفها التقسيم ولكن لم ينجح هذا وأوضح قباني أن . إنما باإلدارة السياسية باالقليات
قد يكون لبنان في . رة في الثقافة اللبنانية وعقول اللبنانيين ووجدانهمالهدف الن ثقافة العيش المشترك متجذ

هذه المرحلة ليس عنصرا مفعول به بل عنصرا فاعل بحيث يكون نظام العيش المشترك تحت ظل 
 .نماء المناطقنموذجا للدول العربية لتحتذي به مع ضيغة المركزية موسعة إلالديمقراطية 

 
بالعالم العربي عاشت  بعض الدولكن وافق على هذا الكالم ولأ: الم قباني قائالالجميل على ك الرئيسوعقب 

الفيدرالية ال يمكن ان تنجح اال تحت ظل ونظمة استبدادية ولم تعرف ثقافة الديمقراطية أتحت ظل 
 الفيدرالية ثقافة الديمقراطية واحترام االخر تصبح عززنااذا  ،بالظرف الراهن أنه النقطة الثانية .الديمقراطية

 . بين المكونات كافة ستلزم التعاون إذ أن الحياة اليوميةعنصر توحيد 
 

ن الحقد الذي خلق في سوريا عزز الفرز السكاني حتى قبل أال شك  :قائال رحيموأخذ الكالم العقيد منير 
أن ي دون في لبنان حصل فرز سكانف.الفرز السكاني ال يعني التقسيموأوضح أن . الزبداني اتفاق موضوع
 مثال أو السودانما هي الحال في قوميات مختلفة كيوجدفي لبنان وسوريا ال أضاف، و. تقسيميحصل 
الدول العربية وال  أي منتقسيم سوريا ال يناسب . د والتركماناكرجميعنا عرب باسثناء بعض األف.والبوسنة

 .لى حرب المائة عامإسرائيل وسيؤدي يتقاطع إال مع مصلحةإتركيا وال 
 

الدولة على تستنسخ النظام القائم التي  ةلة الفيدراليأشير الى مسأريد أن أ: عبر سكايب قائال منيمنةوتحدث 
وأعطى مثاال على  د هوية وطنية جامعةوتنفي وجفهي الفيدرالية لن تنشأ ديمقراطيات وأكد أن . حاديةتاال

الفيدرالية في العراق ضاف أن وأ. امعةي أثيوبيا حيث لم يعد هناك وجود لهوية وطنية جذلك ما حدث ف
كراد أمن سنة عراقيين وشيعة عراقيين و العراق مؤلفأن صورت ، إذ أنها تلغي الهوية الوطنية الجامعة

التجربة الكردستانية  ، علينا الحديث عنن العراقي تحديداأبالشوتابع، . ونفت وجود هوية عراقية جامعة
نما إ. قليم كردستانإم هي خريطة كردستان الكبرى وليس حتى اليوفالخريطة الموضوعة  ،الكردية وليس

 ومسيحيين مسلمين اليوم تحتضنإذ أنها  يتجاوز االنتماء القومي العقائديانتجته كردستان  الذيالنموذج 
وأضاف . حيث يقيم ايضا سوريون سنة ومسيحيون بالتجربة الساحلية السورية  شبيه وهذا النموذج عراقيين

نه أحزب هللا يتصرف وك قال منيمنة إن ،وبالحديث عن لبنان .ربة الكردستانية ال تصلح لسورياالتج أن
تدخل الحزب في . من خالل الحزب ييرانلبنان واقع تحت االحتالل اإلويران تعتبره تابع لها إمستقل و

عما يجري في مسؤوليراني الالتركيز على الدور اإلوشدد على أهمية . سوريا استقدم الوعي القومي السوري
الفوعا  –الزبداني اتفاق موضوعأن الخطر في كرر و. المنطقة والذي أدى إلى نشأة وعي قومي سني

نجح وتابع أن أ. كال المنطقتين وليس باعداد السكان الذين غادروا وكفريا هو في األطراف التي توصلت إليه
 . في سوريا اتنساخهتجربة بالنسبة الى الطرف االيراني هو لبنان وهو يحاول اس

 
نه صاحب ألى الكالم الصادر عن حزب هللا وكإتحدي حزب هللا داخليا وعدم االنجرار  يجب :وأضاف

نتكلم عن . نقاذ لبنان مما يجري في المنطقة من انحالل وليس تقسيمإعلينا . يرانإصاحب القرار هو ،فالقرار
كاذب وليس تعايش ولن نخرج من هذه األزمة إال إذا التعايش بين اللبنانيين ولكن حقيقة األمر أنه هناك ت

 . اعترفنا بذلك وتصارحنا
 



 
 25منذ  في العراق فهم حصلوا كرادموضوع األبالنسبة إلى :الذي قال لجبوريوأعطى منسى الكالم ل

كردستان  إنشاء كبر هون الهدف األأخوان قاله األ ما عهد صدام وانا اتفق معحكم خاص في  اعلىعام
الشريط . ا داعشهعندما دخلت السورية كوباني مدينة فيوما يثبت ذلك هو تدخل أكراد العراق . ىالكبر

وأضاف أن . لبناء دولة حتى دون قبول تركيا بالنسبة لألكرادحيوي هو ،الساحلأي  الشمالي في سوريا
العراق واستفادوا من  بين عرباستفادوا من تعزيز االنقسام  قدكراد وهة السياسية االكثر تنظيما هم األالج

أوال وانتمائهم األول هو د اكرأكرد كرد هم سنة فاألواهم من يعتقد ان األتابع، و .الحاصلاالنقسام الطائفي
كرد كانوا األ. كرد وخاصة جدايران عالقتها متميزة مع األإوأضاف أن .لقوميتهم الكردية وليس لمذهبهم

كراد طهروا نينوى من األ وأوضح أن .خطرأمر الد فهذا عاما ولكن عندما يتحولون الى ج 25ضحية قبل 
تتبع الدولة المركزية، إذ  فيدرالية من دولة اجزء كردستان ليست وقال إن. سكانها العرب كما لم تفعل داعش

دولة  وأردف أن .مع اسرائيلعلى ذلك عالقتها قائمة بذاتها وأكبر مثال تتعامل مع الخارج كدولة أنها
تركيا . لى البحرإعزاز لتصل وأكوبانيمن ستقتطع الشريط الشمالي لسوريا  ،علنتما أاذا  الكبرى انكردست

كراد أدستان الكبرى التي قد يلتحق بها دولة كر إذ هم من سيستكملون بناءسوريا  تتخوف أكثر منأكراد
يضا أن ولكن يراإال يأتي فقط من جهات خارجية ك وتقسيمها يةخطر تمزيق الدول العربوأضاف أن . تركيا

والتقسيم في العراق مستحيل إذ دونه عقبات كثيرة أهما اقتسام الموارد من نفط ومياه  .من جهات داخلية
مع ي للدول التي لديها ثقافة التنوعهو غنى ورقه فاذن الى موضوع التنوع والتمسك بعلينا العودة  .ومنافذ

 .د من يستخدم الدين للحكم والسلطةبعاإ
 

وعن عالقة شيعة العراق .ت واستبداله بالمكوناتلى الكالم مستنكرا استخدام مصطلح األقلياع دباغوتعاقب 
التي ال تعترف بها  نظرية والية الفقيهبينهما يتمثل ب شديد عقائدي اختالف بإيران، كشف دباغ عن وجود

رد الدولة كما كان في العراق نشأت لمنع استئثار فئة بموا فكرة الفيدراليةضاف أن وأ. الشرعية النجفية
ال يقبلون و الشيعة هم من كانوا يدعون للوحدة ،في الحس الوطنيابع أنه وت. حاصال في السابق مع السنة

 وكذلك األمرعند. النجف اوافق عليهميالجنوب ل شيعي في قليمإنشاء إطرحت فكرة عندما . ي كيانأاقتطاع 
ما . ، بحسب دباغويالت سنية داعشية او شيعية ايرانيةدقامة إو أيضا التقسيم أترفض التي القاعدة السنية 

حزب وقال دباغ أنه في لبنان وصل . وليس التقسيمو التوسع بفكرة الالمركزية أالفيدرالية هومطروح هو 
 .عقائدي في لبنانيرانيالتمدد اإلضاف أن وأ. ليه بسبب اسرائيل وغياب الشرعية النجفيةإوصل  إلى ماهللا 

ماليا  في العراق يران تتمددإ. مع وجود حاضرة شيعية نجفية عقائديا ن تتمددأايران  ستطيعفي العراق ال ت
لبنان خلق حالة من القبول الطوعي وختم بالقول إن . حزب هللا كما هو حاصل في لبنانمع عقائديا ليسولكن 

زمات اذا األدم للحكم يحل لفيدرالية نظام متقا. بين المكونات وخلق نموذجا ناجحا للتعايش بين فئات مختلفة
 .نفصاليكون عقابا اذا ما كان مرادفا لإلال إما ولد بظروف صحية و

 
نا وفشلنا في مراض مجتمعاتأظهر أزاح الرماد وأتداعيات الربيع العربي  منصور الكالم وقالت إن وأخذت

غير  في سوريا ن التقسيميد علىأوأعادت التأك.عادة بناء الهوية الوطنية وتحديد انتماءاتناإعلينا . بناء الدول
 .واقعي ولكن في المقابل لن تعود سوريا كما كانت

 
رى وال نستطيع ان نحدها مام صراع بقاء ووجود تتداخل فيه مصالحدول كبأنحن : عبيدمن جانبه قال 

من حزب هللا على يعلق على ما قيل عن حزب هللا لكن ما يعنينألن : وأضاف. طراف معينةأبتصرفات 
ير في حماية الحدود الجنوبية من فضل كب لحزب هللا. هو المقاومة،رغم من اختالفي معه في الداخلال
 .الشمالية الشرقية من الفصائل الداعشية المتطرفةالحدود سرائيل وإ
 



 
 
لف جندي سني أ 300يوجد إنه نفى عبيد وجودها قائال  في سوريا، ية السنيةمالقو نشأة ردا على موضوعو

رهابية إفصائل  بنشأةلكنه انتهى  ،وأضاف أن الحراك الشعبي في سوريا بدأ مدنيا. السوري في الجيش
 .اليوم جزء كبير من المناطق التي دمرت تقطنها غالبية سنية وهذا واقع .كداعش

 
 توجهاتعن فخر بيت المستقبل بجمع كافة ال ، معرباجدية الحوارالجميل الندوةباإلشادةب ختم الرئيسو

الحوار كان شيقا ومثمرا وسنبقى على تواصل في ": وقال. تكون المشهد العربي يوالفسيفساء الت راءواآل
ن هذا اللقاء العفوي أحبذا لو . بني عليهايالعمليةالتي طرحت و فكارألخالصة ايستند إلى عمل مكمل 

از الفكر برإستطيع ان ن نأمل.شكل مدخال يمنع المثقفين والنخب من االستقالةييكون القاعدة ووالمنفتح 
 ."ومصادرة الفكر قمعال في العالم العربي لنخب كلمتها وال يظهر فقطلالعربي النير لكي تكون 

 
 :األفكار الرئيسة التي طرحت خالل هذه الندوة والتي قد تشكل مواضيع لندوات الحقة

 
 الرابط الثقافي من المفهوم الشوفيني إلى مفهوم: التغير الذي طرأ على مفهوم القومية العربية -
 الدولة الموحدة والوطن الواحد التغير في مفهوم  -
 طرح الفيدرالية  كحل ألزمات المنطقة وكنظام حكم يؤدي إلى الوحدة بين مختلف المكونات -
 على العقائد القومية األخرىالتي تستند الدين كنظام حكم أو  التمسك باستبعاد األنظمة التي تعتمد -
 لديمقراطية والقبول باآلخر ورفض التطرف الديني والعقائديالتمسك بتعزيز ثقافة ا -
 شبه اإلجماع على خطورة التدخل اإليراني في المنطقة -
 التوسع اإليراني المالي في العراق وليس العقائدي vsالتوسع اإليراني العقائدي في لبنان  -
 الحاجة إلى ثورة في الفكر اإلسالمي -

 
 :المالحظ

 يةغياب كلي للقضية الفلسطين -
اكل المنطقة كافة، غياب كلي لنظرية المؤامرة الخارجية التي لطالما شكلت شماعة تعلق عليها مش -

 سباب هذه المشاكل داخلية واالعتراف أن أ
-  


