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العــدد المئـــــــــــــة وثالثــة

/

في حوار خاص مع «العهد»:

د .أحمـد طعمـة« :أبنـاء دير الزور
قدموا تضحيات كبرى ..والمدينة
اآلن فـي عين العاصفة»
د .أحمـد طعمـة« :رئاسـة الحكومـة المؤقتـة مـن أصعـب
المهمـات ..ولكـن عندمـا توقـف الدعـم االقتصـادي قررنا
تقديـم االسـتقالة»
ً
فادحا
د .أحمـــد طعمة« :المجتمـــع الدولي ارتكـــب خطأ
بعدم تشكيل قيادة عســـكرية خاضعة للقيادة السياسية»
العهد_ أروى عبد العزيز
مدين ــة « دي ــر ال ــزور» ه ــي المدين ــة
الت ــي تناوش ــتها الرم ــاح م ــن كل جان ــب.
أول مدينـــة ثـــار
وبالرغـــم مـــن أنهـــا ّ
أهلهـــا علـــى نظـــام األســـد ،إال أنهـــا
وســـميت
بقيـــت فـــي عـــداد المنســـيين،
ّ
«المدينـــة المنســـية».
فـــي حوارنـــا الخـــاص مـــع الرئيـــس
الســـابق للحكومـــة الســـورية المؤقتـــة
د.أحمـــد طعمـــة .نســــــــلّط الضـــوء
علـــى األســـباب التـــي ســـاهمت فـــي
تهميـــش مدينـــة ديـــر الـــزور ،بالرغـــم
مـــن كل تضحيـــات أهلهـــا ،وأهـــم
المراح ــل الت ــي م ـ ّـرت به ــا ف ــي س ــنوات
الثورة السوريــة.
• شــــهدت ديــــر الــــزور الكثيــــر مــــن
المظاهــــرات فــــي الثــــورة الســــورية،
وســــيطر عليهــــا تنظيــــم الدولــــة فــــي
2014م ،ث ــم اجتاح ــت س ــماءها طائ ــرات
النظــــام وروســــيا والتحالــــف .هنــــاك
قرابــــة  370ألــــف نــــازح إثــــر الهجمــــات
عليهــــا .مــــع ذلــــك أطلــــق عليهــــا
المدينــــة المنســــية ،لمــــاذا لــــم تأخــــذ
المدينــــة حقهــــا مــــن الدعــــم اإلعالمــــي
والسيـــاسي برأيكــم؟!
حقـــاً مدنيـــة ديـــر الـــزور مدينـــة
منســـية ،وكذلـــك المحافظـــة .وهـــذا
يع ــود ألس ــباب تاريخي ــة وليس ــت ولي ــدة
الثـــورة فقـــط .بـــل هـــي مغرقـــة منـــذ
مرحلـــة حتـــى مـــا قبـــل اســـتيالء حـــزب
البعـــث علـــى الســـلطة فـــي االنقـــاب
المش ــؤوم 1963م .أس ــباب ذل ــك كونه ــا
فـــي المنطقـــة الشـــرقية البعيـــدة عـــن
مراك ــز النف ــوذ الت ــي تق ــع بي ــن الش ــمال
والجنـــوب بيـــن حلـــب ودمشـــق .وكمـــا
تعلمـــون أن كل المـــدن الكبـــرى تقريبـــا
تق ــع ف ــي ه ــذا الخ ــط ،وه ــذا م ــا جع ــل
التواص ــل فيم ــا بينه ــا كبي ــر عل ــى حس ــاب
المنطقـــة الشـــرقية .وبالرغـــم مـــن أن
أبن ــاء محافظ ــة دي ــر ال ــزور ق ــد س ــاهموا
كثيـــرًا فـــي صناعـــة االقتصـــاد الســـوري
مـــن خـــال المنتجـــات ،باإلضافـــة إلـــى
النفـــط الـــذي ظهـــر أواخـــر الســـبعينات
وبدايـــة الثمانينـــات.
أيضـــاً نظام حزب البعـــث وخصوصاً
همـــش دير
في مرحلـــة حافظ األســـدّ ،
الـــزور تهميشـــاً كبيـــرًا وكان هـــذا أحد
أهم األســـباب التي أ ّدت إلى نســـيانها،
وانتقـــل هذا إلى المرحلـــة التالية ،مرحلة
ما بعـــد الثورة.
أيضـــاً اإلعالميـــون لم تكـــن لديهم
خبرة كبيـــرة ،ولم يكن لدينا شـــخصيات
إعالميـــة متخصصة في هـــذا الموضوع.

أيضاً اســـتيالء تنظيـــم الدولة على
محافظـــة دير الـــزور في مرحلـــة مبكرة
أدى إلى إخمـــاد كل األصوات اإلعالمية،
ونجـــم عـــن ذلـــك انه لـــم تعـــد تخرج
أخبار ديـــر الزور لفتـــرة طويلة.
أيضـــاً السياســـيون .سياســـيو دير
الـــزور يتميـــزون بميـــزة قـــد ال توجـــد
عنـــد غيرهـــم ،وهـــي أنهـــم وطنيون
أكثـــر بكثير مـــن كونهـــم محليين ،فكل
السياســـيين الذيـــن عملـــوا فـــي الثورة
الســـورية من أبناء محافظة ديـــر الزور،
عملوا بإخـــاص وجد لســـورية بأكملها،
ولـــم يكونوا شـــخصيات مناطقية .ولكن
يدفعـــوا للعتـــب عليهـــم أن جـــزءا من
جهدهـــم كان ينبغـــي أن يتـــم التركيز
المنســـية،
فيه علـــى محافظة دير الزور
ّ
باعتبارها جزءًا هاماً من ســـورية .وأبناء
محافظة ديـــر الزور قد قدمـــوا تضحيات
كبـــرى ال تقل أبـــدًا عن تضحيـــات بقية
الشعب الســــوري.
بتقديـــري هذه أهـــم النقـــاط التي
وتحولها
أدت إلى ما جـــرى في دير الزور،
ّ
منســـية .أيضاً اإلعالم
حقاً إلى محافظة
ّ
كان له دور ليـــس كبيراً ،إذ أن المحطات
ّ
تغـــط المنطقة الشـــرقية
الكبـــرى لـــم
كمـــا ينبغـــي .وإذا أردنـــا أن نقـــارن
تغطيـــة المحطـــات الكبـــرى فـــي بداية
الثـــورة لمحافظـــة ديـــر الـــزور ،مقارنة
بتغطية المظاهرات الســـلمية التي كانت
تجـــري في دير الـــزور ،مقارنـــة بما كان
يجري بالحســـكة والقامشـــلي مثالً ،كان
هنـــاك فـــرق كبيـــر بالتغطيـــة ،وربمـــا
كانـــت المحافظات األخـــرى تأخذ تغطية
إعالميـــة أكبر .كل هذه األســـباب ينبغي
أن تـــدرس بعنايـــة وتوضع حلـــول لها،
ألنـــه ال يجوز أن يســـتمر الوضع بإهمال
دير الـــزور لهـــذه الدرجة.
• األحـــداث فـــي ديـــر الـــزور ،تعتبـــر
مـــادة دســـمة لإلعـــام الـــذي يتغـــذى
عليهـــا ،فلمـــاذا تقاعـــس اإلعـــام
الثــوري والعربي؟!
هنـــاك عـــدة أســـباب مـــن بينهـــا
أن ســـيطرة تنظيـــم الدولـــة وقســـوته
الشـــديدة بحـــق اإلعالمييـــن ،جعلـــت
الكثيريـــن يخافـــون من نقل أيـــة أخبار
عـــن المحافظـــة ،وأيضـــاً الكثيـــرون مع
األســـف يعتبـــرون أن دير الزور ليســـت
مهمـــة بشـــكل كبيـــر بالنســـبة للثورة
الســـورية ،مع العلـــم أن ديـــر الزور من
الناحيـــة العمليـــة هـــي أول مدينـــة ثار
أهلهـــا من داخلهـــا وقـــرروا تحريرها من
الداخـــل ،وإخـــراج النظام منهـــا بالقوة
وهذه تحســـب ألبناء دير الـــزور ،ودفعوا
ثمنـــاً باهظاً فـــي ذلك .بحيـــث أن عدد

النازحين مـــن دير الزور ،وفي األســـبوع
األول مـــن النزوح والـــذي حصل بعد 22
من شـــهر حزيـــران 2012م تجاوز 400
ألف شـــخص.
• برأيكم عملية اإلقصاء التي مورســـت
علـــى أهالي المنطقة الشـــرقية رغم كل
اإلمكانـــات التـــي يتمتعون بهـــا ،والتي
ولـــدت لديهـــم اإلحســـاس بالظلم ،هل
هي قديمـــة أم جديدة؟!
هي ســـابقة علـــى مرحلة حـــزب البعث،
وهـــذا الشـــعور خلّـــف مرارة فـــي نفس
أبنـــاء محافظـــة ديـــر الـــزور ،إذ أن دير
الزور هـــي مـــن أغنـــى المحافظات في
ســـورية ،إن لـــم تكـــن مـــن أغناها من
حيث المنتجات ،ســـواء مـــن حيث القمح
أو القطـــن أو النفط .ولكـــن العائد الذي
عـــاد علـــى أبنـــاء المدينـــة كان ضئيالً
جـــداً ،حتـــى فـــي مجـــال الوظائـــف تم
تهميـــش أبنـــاء ديـــر الـــزور ،وكرســـت
سياســـات عائلـــة األســـد ذلك تكريســـاً
كبيـــراً .وأنـــا تقديري عندمـــا يرحل هذا
النظـــام ينبغي أن توضع أســـس جديدة
لمواجهـــة هذه المشـــكلة الخطيـــرة جداً،
وينبغي التفكير برو ّيـــة والجلوس بهدوء
والعمـــل بجد علـــى إزالة هـــذه الفوارق
وإزاحة هـــذه المشـــكلة الكبيرة.
• إن كان النظـــام مـــن قـــام بهـــذا
اإلقصاء بداية ،لماذا الثورة لم تســـتطع
أن تعيـــد الصـــورة الحقيقية عـــن أبناء
المنطقـــة ،لـــدى بقية المناطـــق والمدن
الســـورية األخرى؟!
لـــم تكـــن لدينـــا فـــي ديـــر الـــزور
شـــخصيات إعالمية متخصصـــة وتقوم
بحرفية بالقيـــام بهذا الـــدور ،فضال عن
أن السياســـيين في معظمهم شخصيات
وطنيـــة يهمهـــا اإلطـــار العـــام للدولـــة
الســـورية ،ولـــم يكونـــوا مناطقييـــن،
وهـــذه هـــي ميـــزة مـــن جهـــة ،وهـــي
أيضـــاً مدعـــاة للعتب عليهـــم جميعاً في
هـــذا الموضـــوع .كان ينبغـــي أن يكون
لمحافظـــة ديـــر الـــزور ناطقـــون دائماً
باســـمهم يدافعـــون وينافحـــون عنهـــا،
ويقاتلـــون مـــن أجلها علـــى كل الصعد
إعالميـــاً وسياســـياً ومجتمعياً.
• مـــا هـــو ســـبب هـــذا التهافـــت مـــن
قبـــل األســـد بدعـــم إيرانـــي وروســـي،
وقس ــد بدع ــم م ــن ق ــوات التحال ــف عل ــى
المنطقـــة الشـــرقية؟!
المنطقـــة الشـــرقية هـــي واحـــدة
مـــن أهـــم المحافظـــات االقتصادية في
ســـورية ،وفيهـــا تجانـــس بشـــري كبير

د .أحمد طعمـــة

الرئيس الســـابق للحكومة الســـورية المؤقتة
جـــداً .فضـــاً عـــن ان نســـبة الشـــباب
فيهـــا عاليـــة جـــداً .وهـــي ربمـــا تكون
أكثـــر المحافظـــات فـــي ســـورية مـــن
ناحيـــة وجـــود الشـــبان ،وهـــؤالء لهم
مســـتقبل في دائرة العمل المســـتقبلية
ٌ
في إعـــادة اإلعمـــار .باإلضافـــة إلى أن
هنـــاك أســـباباً سياســـية ،نظام األســـد
واإليرانيون يريـــدون أن يفتحوا الخط ما
بيـــن ســـورية والعراق عبر الحـــدود لكي
يمكّنـــوا لإليرانييـــن فتح الطريـــق البري
من طهـــران إلـــى بيروت .وهـــذه نقطة
خطرة جـــداً ،ويعترض الطريـــق اإليراني
الخطـــوات األمريكيـــة أو الطروحـــات
األمريكيـــة التـــي ال تريـــد أن تمكنه من
ذلـــك .ولذلك نـــرى أن «قســـد» تحاول
أن تصـــل إلـــى البوكمال قبـــل النظام،
لكي يســـيطروا علـــى البوابـــة أو المعابر
ما بين ســـورية والعراق ،لكـــي يمنعوها
هـــذا الطريق.
الحقيقـــة أن هذه النقطـــة من أهم
النقـــاط الكبيرة التـــي ينبغي دراســـتها
بدقـــة ،ونعتقـــد أن هناك فرصـــة كبيرة
للجيـــش الحر ،في هـــذا الوقـــت بالذات
دور في تحريـــر المناطق
أن يكـــون لهم ٌ
من تنظيـــم الدولة ،خصوصـــاً المناطق
الواقعة مـــا بيـــن العشـــارة والبوكمال،
وإذا تحقـــق ذلك للجيش الحر فســـتكون
لـــه نتائج إيجابيـــة علـــى كل األصعدة.
وربمـــا هـــذا العمـــل بالـــذات إذا نجـــح
الجيـــش الحر فيـــه ،وأصبحـــت المناطق
ثالثـــة ،جزء يملكه النظـــام ،وجزء يملكه
الجيـــش الحر ،وجـــزء تملكه قســـد ،ربما
هذا يـــؤدي وبقوة إلى إدخـــال محافظة
ديـــر الـــزور ضمـــن مناطـــق تخفيـــض
التصعيـــد .وتخفيـــض التصعيـــد هذا قد
يؤدي إلى تشـــكيل إدارة مدنية تشـــبه
مـــا هـــو مطـــروح بالنســـبة لمحافظـــة
درعا .وبالتالي تســـتطيع القـــوة المدنية
أن يكـــون لهـــا دور فاعل فـــي المنطقة
بمســـاعدة الشـــرطة المدنية ،ومساعدة
عناصر الجيـــش الحر.
• أيـــن موقـــع ملـــف ديـــر الـــزور على
طاولـــة المفاوضـــات؟!
أعتقد أنـــه فـــي اللقـــاءات القادمة
لألســـتانا ســـيكون لملف دير الـــزور دور
على الطاولـــة ،وخصوصاً إذا اســـتطعنا
أن نضغـــط بقـــوة مـــن أجـــل إدخـــال

محافظة دير الزور فـــي مناطق تخفيض
التصعيـــد ،وبالتالي يمكـــن إلدارة مدنية
أن تعمـــل عملهـــا بشـــكل معقـــول في
هـــذه المنطقة.
أمـــا بالنســـبة لمفاوضـــات جنيـــف،
فملف ديـــر الزور قطعاً هو مـــن الملفات
المهمـــة الموجـــودة علـــى الطاولة ،وإن
كان الحديث اآلن يـــدور فيما قبل جنيف،
وربما ما قبـــل مؤتمر الريـــاض  ،2حول
التركيـــز على رؤيـــة جديـــدة للمعارضة
الســـورية ،وبعدهـــا الذهـــاب إلى جنيف
ومناقشـــة نقطتين بالغتـــي األهمية كما
ذكـــر ديمســـتورا ،النقطـــة األولى :هي
الدســـتور الجديد لســـورية المســـتقبل.
والنقطـــة الثانيـــة :قانـــون انتخابـــات،
تجري على أساســـه االنتخابـــات القادمة
في ســـورية ،الرئاســـية والبرلمانية ،بناء
على هذا الدســـتور.
للتوحد جـــرت على
• مبـــادرات كثيـــرة
ّ
األرض ،لمـــاذا برأيكم لـــم تنجح؟!
هـــذا ســـؤال مهـــم ،بعـــض منـــه
يعـــود إلـــى بدايـــات الثـــورة عندمـــا
لـــم تتشـــكل قيـــادة مركزيـــة عســـكرية
واحـــدة ،تجمـــع بيـــن جميـــع فصائـــل
الثـــوار .وهـــذا أ ّدى إلـــى نشـــوء فصائـــل
متفرقـــة مســـتقلة عـــن بعضهـــا ،ليـــس
بينهـــا أي عالقـــة اتحـــاد .وجعلـــت
التنافـــس فيمـــا بينهـــا كبيـــراً ،وأصبـــح
التف ــرق ه ــو الس ــمة الظاه ــرة األساس ــية
بيـــن هـــذه الفصائـــل.
اآلن أصبـــح الوضـــع يتطلـــب مـــن
الجميـــع أن يتوحد ،أن يدعـــوا الخالفات
الجانبية جانباً .وأن يســـعوا إلى تشـــكيل
قوة ،ألن محافظة ديـــر الزور هي بأمس
الحاجـــة إلـــى توحـــد القوى العســـكرية
فيمـــا بينها.
أيضـــاً بالنســــــــــبة للسياســـيين،
ينبغـــي أن يحصـــل تكاتـــف وتعاطـــف
بيـــن الجميـــع ،من أجـــل الوقـــوف صفاً
واحـــدًا فـــي هـــذا الملـــف .واآلن هناك
الكثيـــر مـــن الطروحـــات والكثيـــر مـــن
المعلومـــات التـــي تطرح عـــن محافظة
دير الـــزور ،أنها اآلن فـــي عين العاصفة،
وأنهـــا قـــد تكـــون هـــي أهـــم منطقة
يتـــم الصـــراع عليهـــا خـــال المرحلـــة
القريبة القـــادمة.
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ملفــات وحوارات
• هـــل تجمعـــات الكتائـــب تحـــت دعـــم التحالـــف،
بحجـــة إخـــراج تنظيـــم الدولـــة مـــن المنطقـــة
الشـــرقية ،كانـــت مبـــررة مـــن قبلهـــم؟! وهـــل فعـــا
التحالـــف هدفـــه مســـاعدة الثـــوار للتحريـــر ،أم لـــه
أهـــداف أخـــرى؟!
أنا أميـــل إلـــى تبنّـــي أن التحالـــف كان هدفه
مســـاعدة الثـــوار للتحريـــر ،أكثـــر مـــن مســـألة أن
التحالف ســـعى إلـــى عرقلة هذا التحريـــر .لكن هذا ال
ينفي أن نقـــول :أن التحالف كانت لـــه أيضاً أهداف
أخرى ،ربما ال تتناســـب مع أطروحـــات أبناء محافظة
دير الـــزور .أبناء دير الـــزور يرغبـــون أن تكون لهم
قيـــادة مســـتقلة ،وال يريدون أن يكونـــوا تحت كنف
أي قيـــادة أخرى.
وهـــم أبنـــاء المنطقة ،فلمـــاذا يكونـــون تحت
قيـــادة جهة أخرى ،قـــد تكون لها توجهـــات مختلفة.
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د .أحمـــد طعمـــة« :دير الـــزور أهم منطقـــة يتم الصـــراع عليها
خالل المرحلـــة القادمة»

• اليـــوم مليشـــيات «قـــوات ســـوريا الديمقراطية
قســـد» تســـيطر علـــى الرقـــة ،بعـــد خســـارة آلخر
معاقلهـــا ،مغاويـــر الثـــورة ،المشـــروع البنتاغوني،
يقاتـــل علـــى األرض.
ما هو الســـيناريو الذي تتوقعونـــه من خالل األحداث
الجارية على األرض في المنطقة الشـــرقية؟!
أنـــا تقديـــري أنـــه بعـــد قـــرار غرفتـــي الموم
والمـــوك ،إغـــاق هاتيـــن الغرفتيـــن .أصبـــح عمل
ثوار أبنـــاء محافظة ديـــر الزور في الجنـــوب ،أصبح
وضعه صعبـــاً وحرجاً ،وبالتالي لم يعـــد باإلمكان أن
يكـــون لهـــم دور في العمـــل على تحريـــر محافظة
دير الـــزور مـــن الجنوب.
ولك ــن تقدي ــري أن هن ــاك فرص ــة خ ــال الفت ــرة
القادم ــة إذا ت ــم التفاهـــم م ــع التحالـــف ،م ــن أج ــل
أن يكـــون ألســـود الشـــرقية ،ولمغاويـــر الثـــورة أن
يكـــون لهـــم دور فـــي مواجهـــة تنظيـــم الدولـــة
فـــي العـــراق أو الشـــام ،فيمكـــن فـــي هـــذه الحالـــة
أن يســـاهموا فـــي هـــذا التحريـــر .علينـــا أن ننتظـــر
األس ــابيع القادم ــة ون ــرى كي ــف يمك ــن تحق ــق ه ــذا
المطلـــوب بأقـــرب وقـــت.
• حـــرص نظام األســـد علـــى ضمان والء شـــيوخ
عشـــائر المنطقـــة الشـــرقية .برأيكـــم ما هـــو الدور
الـــذي لعبه شـــيوخ العشـــائر خاصة في الرقـــة ،وأثر
ذلك علـــى الثورة؟!
دأب نظـــام األســـد منـــذ زمـــن بعيـــد ،علـــى أن
قــــرب إليــــه شــــيوخ العشــــائر،
يفعــــل ذلــــك ،وأن ُي ّ
وأن يضمــــن والءهــــم .ولكــــن بتطــــورات الحيــــاة
المدنيـــة ،فـــي كل مـــكان مـــن ســـورية ،والمنطقـــة
العربيـــة ،ضعـــف كثيـــرًا دور شـــيوخ العشـــائر ،ولـــم
يعـــد لهـــم ذلـــك الـــدور الـــذي كان لهـــم قبـــل 50
عام ــاُ.
اآلن النـــاس أصبحـــت مثقفـــة أكثـــر ،متعلمـــة
أكثـــر ،ولم يعودوا يســـمعون لشـــيوخ عشـــائرهم
كمـــا كان ســـابقاً .عندما يطرح مشـــروع سياســـي
مرتب ومنظـــم ،أعتقد أن والء الناس ســـيكون لهذا
المشـــروع السياســـي المنظـــم والواقعي.
بالنســـبة لمـــا جـــرى فـــي الرقـــة ،ال أعتقـــد أن
شــيوخ العشــائر كان لهــم أي دور فــي هــذه المســألة.
اآلن يمكــن بعــد أن أزيــح تنظيــم الدولــة مــن الرقــة،
يمكـــن أن يكـــون لهـــم دور فـــي مســـألة الســـلم
األهلـــي والربـــط بيـــن النـــاس ،وإذا حصـــل هـــذا
وقام ــوا به ــذا ال ــدور فيمك ــن أن يربط ــوا بي ــن فئ ــات
وأطيـــاف المجتمـــع فـــي محافظـــة الرقـــة ،وعندهـــا
يمكـــن أن يعـــود لهـــم جـــزء مـــن الـــدور الـــذي كان
لهـــم مـــن قبـــل .لكـــن ليـــس واضحـــاً تمامـــاً هـــذا
الموض ــوع ،علين ــا أن ننتظ ــر خ ــال الفت ــرة القادم ــة
ونـــرى ذلـــك.
وشـــيوخ العشـــائر لـــم يكـــن لهـــم أي دور في
مســـاندة الثورة خـــال الفتـــرة الماضيـــة ،إال قليالً.
نعم كان هناك بعض الشـــخصيات العشـــائرية كان
لهـــا دور في دعـــم بعض فصائـــل الثـــوار ،ودعم
بعـــض الجهـــات المدنية ،لكنـــه قليل بشـــكل عام.
• اســـتولت المعارضـــة علـــى الرقـــة فـــي مارس
2013م ،مـــن يـــد النظام .واعتبر مكســـبا سياســـيا
وعســـكريا للمعارضـــة .لكـــن لـــم تســـتطع الحفاظ
عليهـــا ،لماذا؟!
هذا من األســـئلة المهمـــة التي ينبغـــي اإلجابة
عليهـــا ،ما لـــدي مـــن إجابة حـــول هـــذا الموضوع
أنـــه كانت هناك مشـــكلتان أساســـيتان .المشـــكلة
األولـــى :أنـــه عندما لـــم تشـــكّل قيادة عســـكرية
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نـــزوح األهالـــي مـــن مدينـــة ديـــر الـــزور
مركزية واحدة تتبـــع للقيادة السياســـية ،وهذا خطأ
فادح ارتكبـــه المجتمـــع الدولي ،عندما قـــرر توزيع
الدعـــم متفرقاً علـــى فصائل متعددة .فتشـــكل من
ذلك أمراء حـــرب وجماعات تريد االســـتقالل بذاتها،
وتنفيـــذ مـــا تراه مناســـباً مـــن وجهة نظرهـــا ،ولم
يعـــد للسياســـيين أي دور فـــي ذلـــك .فهـــذا الذي
حصل فـــي الرقة.
الرقـــة ســـيطرت عليهـــا بعـــض الفصائـــل مـــن
الجيـــش الحـــر ،ولـــم تكـــن ترغـــب أبـــدًا بإشـــراك
السياســـيين فـــي إدارة هـــذه المنطقـــة وحمايتهـــا،
وال أن تخضـــع للقيـــادة السياســـية .فـــأدى ذلـــك
إلـــى خســـارة هـــذه الفصائـــل العســـكرية المعركـــة
أمـــام تنظيـــم الدولـــة فـــي العـــراق والشـــام،
وكانـــت النتيجـــة مـــا تـــرون مـــن هـــذا الـــذي
حصل بشكل محــــزن.
• هل تعتقـــد أن المعركة في دير الـــزور انتهت ،أم
أن الصورة ستتغير ؟!
ال ،ال أعتقـــد أن المعركـــة قد انتهـــت ،والصورة
يمكـــن أن تتغير .أنـــا أعتقد أن المعركـــة انتهت في
شـــمال شـــرق الفرات ،فـــي المناطق التي اســـتولت
عليها قســـد ،بقيـــادة أمريكية .األرجح أنه ســـيكون
فيهـــا تثبيت لوقف إطـــاق النار ،أمـــا المنطقة التي
اســـتولى عليهـــا النظـــام ،فـــا أعتقد أنها ســـتتمتع
بالهـــدوء التـــام خـــال الفتـــرة القادمة .وســـتبقى
االشـــتباكات فيها بين النظام وبيـــن تنظيم الدولة.
وهنـــا أطـــرح أن هنـــاك للجيـــش الحر فرصـــة بأن
يكـــون له تمركـــز فـــي المنطقـــة واســـتعادة هذه
األراضي مـــن تنظيـــم الدولة.
ُقيم موقـــف المعارضة الســـورية بدءًا من
• كيـــف ت ّ
المجلـــس الوطني واالئتـــاف وانتهـــاء بالهيئة العليا
للمفاوضـــات ،مما يحدث في ديـــر الزور؟!
حاولـــــوا وبذلـــــوا جهـــــدًا قـــــدر اإلمـــــكان وفـــــق
معطياته ـــم ،ولك ـــن كم ـــا قل ـــت آنفـــاً ،لق ـــد اتخ ـــذ
ق ـــرار عل ـــى مس ـــتوى دول ـــي ب ـــأال تتش ـــكل قي ـــادة
عســـــكرية مركزيـــــة واحـــــدة تخضـــــع للسياســـــيين.
وطالمـــــا حصـــــل هـــــذا الشـــــرخ بيـــــن السياســـــيين
والعس ـــكريين ،والعس ـــكريون ل ـــم يع ـــدوا يمتثل ـــون
ألوامـــــر السياســـــيين ،وأصبحـــــوا يتخـــــذون قـــــرارات
تخصهـــــم دون العـــــودة إلـــــى السياســـــيين .فهـــــذا
أ ّدى إل ـــى نتائ ـــج كارثي ـــة .الن العس ـــكريين أحيانـــاً
ال يـــــرون مـــــا يـــــراه السياســـــي مـــــن الصعوبـــــات
البالغـــــة .وتقديراتنـــــا أن السياســـــيين كانـــــوا أقـــــدر
م ـــن غيره ـــم عل ـــى معرف ـــة م ـــا يمك ـــن أن يج ـــري،
وبالتالـــــي االحتيـــــاط لـــــه .لكـــــن بالرغـــــم مـــــن كل
ه ـــذا ال نس ـــتطيع الق ـــول ب ـــأن موق ـــف المعارض ـــة
ابتـــــداء بالمجلـــــس الوطنـــــي واالئتـــــاف والهيئـــــة
العليـــــا للمفاوضـــــات ،كان موقفـــــاً مميـــــزًا تجـــــاه
ديـــــر الـــــزور ،كان موقفـــــاً متوســـــطاً وبحســـــب
اإلمكانات المتـــاحة.

• تســـلمتم مهـــام تأليـــف الحكومـــة المؤقتـــة فـــي
قدم ــه الدكت ــور طعم ــة
 14أيل ــول 2013م .م ــا ل ــذي ّ
مـــن خـــال منصبـــه كرئيـــس ســـابق للحكومـــة
الســـورية المؤقتـــة؟!
أنتـم تعلمـون أن هـذه المهمـة كانت مـن أصعب
المهمـات التـي يمكـن أن يواجههـا شـخصية مـن بيـن
يقـدم لهـا ثالثـة
السـوريين ،وأن أي حكومـة مـا لـم ّ
أنـواع مـن الدعـم فال يمكـن أن تنجح .تحتـاج لتقديم
دعـم مالـي كبير ،ونحـن عندما تقدمنا إلـى الحكومة،
قدمنـا مشـروعاً اقتصاديـاً لكي نغطـي احتياجات %20
ّ
مـن الشـعب السـوري فـي المناطـق المحـررة ،وقدمنـا
احتياجاتنـا بمبلـغ  ، 2.600.000ولكـن لم يعطنا أحد
مـن أصدقائنـا سـوى اإلخوة في قطر مبلـغ  50مليون
يـورو فـي الدفعـة األولـى .ثـم بعدهـا بسـنتين 4
مليـون دوالر .وبالتالـي فإن امكانياتنـا المادية ،كانت
إمكانيـات محـدودة جـدا ،ولم نسـتطع أن نفعل الكثير
أمـام االحتياجات الهائلة سـواء فـي التعليم ،أو الصحة
أو اإلغاثـة .أو الدعـم اللوجسـتي والـذي تحتاجـه
عوائـل المقاتليـن ،باإلضافـة إلـى القضايـا التنمويـة
كحفـر آبـار أو تحسـين بعـض السـواقي والطرقـات .ال
يمكـن بمبلـغ كهـذا ان نفعـل شـيئاً كثيراً.
الشـيء الثانـي :لـم تكـن للقيـادة الموجـودة فـي
وزارة الدفـاع ارتبـاط بالفصائـل ،وقليـل مـن النـاس
مـن يعـرف هـذا.إن الفصائـل كانـت تطالـب فقط بأن
تُعطـى مسـاعدات ،ولكنهـا لـم تكـن تديـن بالـوالء،
وال تخضـع ألي أمـر مـن أوامـر وزارة الدفاع السـورية،
وهـذا بحـد ذاتـه خلـل كبيـر.
النقطـة الثالثـة التـي أحـب أن أركـز عليهـا ،هـي
أنـه إذا أرادت الـدول أن تدعـم ثـورة بشـكل ممتـاز
فعليهـا أن تقـدم لهـا ثالثـة أنـواع مـن الدعـم:
دعـم عسـكري ،ودعـم لوجسـتي ،ودعـم إداري.
يقـدم لنـا المجتمـع
ونحـن فـي الثـورة السـورية لـم ّ
الدولـي أي دعـم إداري يـؤدي إلـى تحسـين وضـع
الثـورة السـورية بهـذا الصـدد.
أنتـم تعرفـون أن معظـم المعارضين في سـورية
وكذلـك الثـوار ُيجيـدون المعارضـة ،ولكـن لـم تتـح
لهـم فرصـة إدارة الثـورة مـن قبـل .وهـذا مـا كان
يتعمـده النظـام خالل خمسـين عامـاً .أن يبعدهم عن
الهـم السياسـي والشـأن العـام .وبالتالـي كنـا بأمـس
الحاجـة لخبـرات إداريـة لـم تكن متيسـرة بالنسـبة لنا.
فكي قســـد ونظام األســـد ،أين تـــرى دير
• بيـــن ّ
الـــزور ؟! وهـــل هنـــاك فرصة أمـــام الثـــوار النتزاع
المدينـــة وريفها من قســـد واألســـد؟!
أظـــن أن المناطق التي أخذتها قســـد وبســـبب
الحمايـــة األمريكيـــة لها ،أعتقـــد انتزاعهـــا منها في
المرحلـــة الحالية صعب .االحتمال الوارد بالنســـبة لنا
هو انتـــزاع أراض من األســـد ومن تنظيـــم الدولة،
هذه هي الفرصـــة المتاحة ،وهـــذه الفرصة تتضاءل
شـــيئاً فشـــيئاً كلمـــا تأخرنـــا وكلما تقلـــص الدعم
الدولي بهـــذا الصـــدد ،فالنتائج لن تكـــون إيجابية.

• اتهمـــت الحكومـــة المؤقتـــة في عهدكـــم بغياب
لنظـــام الثواب والعقاب ،وأن شـــريعة الغاب تســـود
الحكومة ،مـــا ردكم؟!
هـــذا غيـــر صحيـــح على اإلطـــاق .نحـــن بذلنا
أقصـــى جهدنا وعلى كافة المناحـــي من أجل تقديم
ما نســـتطيع تقديمـــه ،وكنا نصل الليـــل بالنهار من
أجل تحســـين أوضاعنـــا ضمن اإلمكانيـــات المتاحة.
ولكـــن عندما تكـــون اإلمكانيات المتاحـــة محدودة،
ومحـــدودة جداً ،مـــا الذي يمكـــن أن نفعله؟!
نحـــن لم نقصـــر ضمـــن إمكانياتنا فـــي تقديم
كل المعونـــات ،وكل الجهـــات التي تلقـــت منا دعماً
إغاثيـــاً أو طبيـــاً أو تعليمياً ،يعرفون مقـــدار الجهود
ابتـــداء من طباعـــة الكتب
الكبيـــرة التـــي بذلناهـــا،
ً
وانتهـــاء بتقديـــم بعـــض الرواتب ،ودعـــم  25ألف
ً
مـــدرس داخل ســـورية .ولكن حجـــم المطالب أكبر
بكثير من االحتياجات .ثم سياســـية العقاب والثواب،
نحن بالنســـبة لسياســـة الثواب كنا نكافئ من يفعل
جيـــداً ،لكن ضمـــن اإلمكانيات المتاحة .أما سياســـة
العقاب ،فنحن ال نملك شـــرطة عســـكرية ،وال نملك
جهـــازًا قضائياً يمكـــن أن يصدر األحـــكام ،ويفرض
ســـلطة الحكومـــة المؤقتة فـــي المناطـــق المحررة
بالقوة .هـــذه كانت واحدة من نقـــاط الخلل الكبيرة
التـــي واجهتنا ،ولـــم يكن باإلمـــكان اســـتمرار هذا.
لذلـــك عندما وصلنا إلـــى نقطة النهايـــة وأيقنا أنه
لم يعـــد باإلمكان تقديم شـــيء أكثر ممـــا قدمناه،
وخصوصاً فـــي ظل توقف الدعـــم النهائي اقتصادياً
قررنا تقديم االســـتقالة.
علينا ،فقـــد ّ
• اليـــوم يعيـــش الالجئون مـــن دير الـــزور وريفها
ظروفـــاً إنســـانية صعبة ،وقليـــل منهم مـــن ينجو
فـــي طريـــق البحـــث عـــن بقعـــة آمنـــة .فـــي ظل
غيـــاب المنظمات اإلنســـانية والحقوقيـــة عما يحدث
لالجئيـــن .أيـــن أنتم؟!
أنتـــم تعلمون أنه بعـــد تركي لمنصب رئاســـة
الحكومـــة الســـورية المؤقتة ،لم يعـــد بإمكاني فعل
الكثيـــر حتـــى فـــي مســـائل التواصـــل مـــع الدول،
أصبحت المســـألة محدودة ،لكن هـــذا ال يعني أنني
توقفـــت عـــن العمل مـــن أجـــل أبنـــاء محافظتي،
بالعكس .أنا اآلن عدت إلـــى الوضع العادي .أصبحت
أبـــذل جهدًا كبيـــرًا أكثر فأكثر ،من أجـــل محافظتي،
باعتبـــاري أحد أبنائهـــا ،وحقّها علينا كبير .وأســـعى
قدر المســـتطاع وبأقصـــى طاقة إلى تأمين شـــيء
من اإلغاثة اإلنســـانية ،وشـــيء من الرعاية الطبية،
وشـــيء مـــن التواصل ،وقـــد قمنا بزيـــارات متعددة
فـــي الفترة األخيـــرة للقاء عدد من اإلخـــوة من أبناء
المحافظـــة فـــي كل أورفا وغـــازي عنتـــاب ،ونجهز
لطرح مشـــروع متكامل يتعلق بمحافظـــة دير الزور،
المدنية» ونتشاور فيه مع
اســـمه مشـــروع « اإلدارة
ّ
أكبر قـــدر من اإلخوة أبنـــاء المحافظة خـــال الفترة
القادمـــة ،ونحن نظـــن أن هذا من النقـــاط الهامة،
ونأمـــل أن ننجح فيه.
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عــن الصحـــيفة
صحيفة رســـمية تصدر عن
المكتب اإلعالمي لجماعة
اإلخــــوان المسلــــــــمين
--دار العهد للنشـــر والتوزيع

بوتين و«شـــعوب سورية»

حسام كنفاني
صحفي ومدير تحرير
«العربي الجديد»

الرئيس الروسي:
«ثمة فكرة لتأسيس
كونغرس شعوب
سورية ،تشارك فيه كل
المجموعات العرقية
والدينية والحكومة
والمعارضة ،في حال
تمكنّا من تنفيذ هذه
الفكرة بمساعدة الدول
الضامنة والقوى
اإلقليمية الكبرى مثل
السعودية ومصر ،فإن
هذا سيمثل خطوة
تالية إضافية ،لكن غاية
في األهمية للتسوية
السياسية ،ثم صياغة
الدستور الجديد».

مـــرت تصريحات الرئيس الروســـي،
ّ
فالديميـــر بوتيـــن ،يـــوم الخميـــس
الماضي ،بشـــأن ســـورية مـــرورًا عابرًا
فـــي مختلـــف وســـائل اإلعـــام ،على
الرغـــم ممـــا تحويـــه من أبعـــاد يمكن
مـــن خاللهـــا قـــراءة المســـتقبل الذي
تراه موســـكو حـــاً للوضـــع القائم في
ســـورية اآلن .بوتين الذي كان يتحدث
في أثناء مشـــاركته فـــي منتدى فالداي
الدولي للحوار في سوتشـــي الروســـية،
اســـتخدم تعابيـــر غامضـــة تحمل ،في
طياتهـــا ،مشـــاريع سياســـية مكتملـــة
العناصـــر لمـــا يمكـــن أن تـــؤول إليـــه
األمـــور في ظل التحوالت في مســـارات
الحـــل الســـوري ،واالنتقال من مســـار
جنيـــف إلـــى أســـتانة ،ومن ثـــم أخيرًا
إلـــى حميميم.
لـــم يكـــن كالم بوتيـــن مطـــوالً،
مجـــرد جمل صغيـــرة ،غير أنهـــا تحمل
ّ
أبعـــادًا كبيـــرة ،بـــدءًا مـــن «كونغرس
شعوب ســـورية» ،وصوالً إلى المخاوف
من التقســـيم وإمكان عـــدم منعه ،في
تمهيد ربما للواقع الذي تســـعى روســـيا
إلى فرضـــه في ســـورية ،للحفاظ على
النفـــوذ فـــي المنطقـــة ضمـــن توازن
قوى فـــي الداخـــل الســـوري ،تضبطه
موســـكو مباشـــرة ،بالتعاون مـــع حلفاء
جـــدد ،في مقدمتهم الســـعودية ومصر
اللتـــان طالبهما بوتين بالمســـاعدة في
عقـــد «كونغرس الشـــعوب» هذا.
لـــم يوضـــح الرئيـــس الروســـي
مقصـــده بعبـــارة كونغرس الشـــعوب
الســـورية ،إذ ورد فـــي كلمتـــه حرفياً:
«ثمة فكرة لتأســـيس كونغرس شعوب

ســـورية ،تشـــارك فيه كل المجموعات
والحكومـــة
والدينيـــة
العرقيـــة
والمعارضـــة ،فـــي حـــال تمكنّـــا مـــن
تنفيـــذ هذه الفكـــرة بمســـاعدة الدول
الضامنـــة والقـــوى اإلقليميـــة الكبرى
مثـــل الســـعودية ومصـــر ،فـــإن هذا
ســـيمثل خطوة تاليـــة إضافيـــة ،لكن
غاية في األهمية للتســـوية السياسية،
ثم صياغة الدســـتور الجديـــد» .الفكرة،
بحســـب مـــا يمكـــن اســـتنباطه مـــن
التصريـــح ،هـــي تشـــكيل مـــا يمكـــن
اعتبـــاره جمعيـــة تأسيســـية جديـــدة
للدولـــة الســـورية ،والتـــي بالتأكيد لن
تكون مثـــل الدولة الحاليـــة ،ال جغرافياً
وال سياسياً وال دســـتورياً في ما يخص
نظـــام الحكم.
ولعل اســـتخدام عبارة «الشـــعوب»
يمكـــن أن تعطـــي فكـــرة عمـــا يوحي
إليـــه بوتيـــن فـــي مســـعاه ،والـــذي
يمكن أن يكون مســـتمدًا مـــن التجربة
الفدراليـــة الروســـية نفســـها ،حيـــث
تعيش «الشـــعوب الروســـية» في ظل
نظـــام حكم فدرالـــي يتكـــون من 83
كيانـــاً فدرالياً ،بينهـــا  22جمهورية .وال
تختلف هذه الجمهوريـــات عن الكيانات
الفدرالية األخرى ســـوى فـــي حقها في
اتخاذ لغة رســـمية ،بحســـب المادة 68
من دســـتور االتحاد الروســـي ،على أن
تكـــون خاضعة فـــي أمورهـــا الخارجية
إلـــى روســـيا الفدراليـــة ،مـــع هامش
اســـتقالل داخلي.
قـــد يكـــون هـــذا المنحـــى هـــو
األقـــرب إلـــى تفســـير مـــا أراد الرئيـــس
الروســـي قولـــه فـــي مـــا يخـــص

ســورية ،وال ســيما أن اســتخدامه تعبيــر
«الشـــعوب» يشـــير إلـــى أن هنـــاك
قناع ــة بات ــت قائم ــة ب ــأن س ــورية ل ــم
تعــد مؤلفــة مــن شــعب واحــد ،بــل مــن
مقس ــمة ،حس ــب م ــا ورد ف ــي
مكون ــات ّ
تصريـــح بوتيـــن ،بيـــن «المجموعـــات
والحكومـــة
والدينيـــة
العرقيـــة
والمعارض ــة» ،وه ــي المجموع ــات الت ــي
يري ــد جمعه ــا ف ــي ه ــذا الكونغ ــرس .أي
أن التقســـيم الفدرالـــي الســـوري لـــن
يكـــون علـــى أســـاس عرقـــي أو دينـــي
فقـــط ،بـــل علـــى أســـاس سياســـي
أيضـــاً ،بيـــن مؤيـــدي النظـــام القائـــم
ومعارضيـــه .أمـــا شـــكل رأس هـــذه
الفدرالي ــة وهيكلت ــه ،فس ــيكون خاضعــاً
لكثي ــر م ــن األخ ــذ وال ــرد ،وربم ــا يمك ــن
اللج ــوء إل ــى فك ــرة المجل ــس الرئاس ــي
الـــذي ســـبق أن تـــم اعتمـــاده فـــي
البوســـنة والهرســـك.
ويبــــدو أن الرئيــــس الروســــي ال
يــــرى مــــن بديــــل عــــن هــــذا التصــــور
للحــــل ،لتجنيــــب ســــورية مخاطــــر
التقســـيم الـــذي يـــراه واقع ــاً مـــن وحـــي
مناطــــق «خفــــض التصعيــــد» ،والتــــي
هــــي ابتــــكار روســــي فــــي األســــاس،
وهــــو مــــا ألمــــح إليــــه فــــي التصريــــح
نفســــه ،فــــي رســــال ٍة مبطنــــ ٍة إلــــى
الســـوريين ،وإلـــى الـــدول ذات النفـــوذ
فـــي الداخـــل الســـوري .رســـالة تحمـــل،
فـــي طياتهـــا ،خيـــارًا بيـــن اثنيـــن ،فإمـــا
أن يكـــون الســـوريون شـــعوباً متفرقـــة
فــــي دولــــة متشــــرذمة أو ينضــــووا
ضم ــن «كونغ ــرس ش ــعوب» ف ــي إط ــار
«االتحــــاد الفدرالــــي الســــوري»

هيئـــة التـحـــرير
رئيـس التحــرير
ّ
مشــوح
عمر
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نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز
نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم
مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي
سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري
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الهيئة االستشـارية
أ .محمد عادل فـارس
---

ُم ّ
نسق التـــوزيع
أسعد الرّعد
---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

أطفال الغوطة الشرقية

صورة وتعليـــــــق

عند مـا تضيـــع
الطفــولة فــي
البحث عن رغيـف

العهد  -خاص
شـــاركت «صحيفـــة العهـــد» فـــي الملتقـــى
الحـــواري «الصحافـــة الصفـــراء فـــي اإلعـــام
الســـوري» والذي نظمتـــه جريدة « عنـــب بلدي «
في إســـطنبول بيـــن  30_29من شـــهر تشـــرين
األول 2017م ،حيـــث حضـــره أكثر مـــن  20ممثالً
عـــن مؤسســـات إعالمية ســـورية.
وتطـــرق الملتقى لمناقشـــة أشـــكال الصحافة
الصفـــراء في اإلعالم الســـوري المطبـــوع والمرئي
وأدواتهـــا ومخاطرها ،وكيف تتعـــارض مع المعايير
المهنيـــة للعمل اإلعالمـــي وتؤثر علـــى مصداقية
الصحفية.
المؤسســـة
ّ
وناقـــش الحاضرون أســـاليب تغطيـــة األخبار
ْ
وكشـــف الحقائـــق ،دون اللجـــوء إلـــى
الشـــائكة
التهويل والمبالغة ونشـــر الفضائـــح ،باإلضافة إلى
دور مواقع التواصل االجتماعـــي التي باتت مصدرًا
للخبر الســـوري ،والمعايير والمحـــددات الناظمة لها.
كمـــا تطـــرق الملتقـــى إلـــى كيفيـــة الوصول
للموضوعيـــة في التغطيـــة الخبرية وجـــذب القراء
وإثـــارة اهتمـــام الجمهـــور وخاصـــة فيمـــا يتعلق

الشبكات االجتماعية
عائشــة فخري
رانيا زيـــزان

تواصــل معنـــا

ملتقـــى حـــواري فـــي اســـطنبول حـــول
«الصحاف ــة الصف ــراء ف ــي اإلع ــام الس ــوري»
بالحـــوادث والجرائـــم والقضايا اإلشـــكالية،بمهنية
وحرفيـــة ،ودور رؤســـاء التحرير في ضبـــط العمل
اإلعالمي والحفـــاظ على مصداقية المؤسســـة مع
تقديـــم خدمة إعالميـــة مميـــزة للجمهور.
وخـــال حديثه مـــع «صحيفـــة العهد» أشـــار
«جـــواد شـــربجي» رئيـــس تحريـــر جريـــدة «عنب
بلـــدي» إلـــى أن اإلعـــام الثـــوري قـــد وقـــع في
بداية ظهوره فـــي فخ الصحافة الصفـــراء ،وخاصة
أنه جـــاء بشـــكل مفاجئ غيـــر مـــدروس ردًا على
إعالم النظـــام .إال أن أغلب المؤسســـات اإلعالمية
تطـــور ملحوظ
اســـتطاعت بعد  6ســـنوات تحقيق
ّ
ومصداقيـــة أكبـــر في التطـــرق للخبر الســـوري.
وحـــول تأثيـــر مثـــل هـــذه الملتقيـــات علـــى
المؤسســـات اإلعالميـــة ،أشـــار شـــربجي إلـــى أن
التقـــارب الـــذي تحقّقه مثـــل هـــذه الملتقيات بين
الجهات اإلعالميـــة ُيعد أكثر أهمية مـــن المحتوى.
معتبـــرًا أن أغلب المشـــاكل التـــي تواجه عمل تلك
المؤسســـات ترجع إلى الفكرة النمطية المســـبقة و
قلـــة التواصل والجهـــل باآلخر.
واعتبر شـــربجي أن مثل هـــذه الفعاليات تهدف
إلـــى تعميق العالقـــات بين المؤسســـات اإلعالمية
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وزيادة التشـــبيك فيما بينهـــا و التمهيد ألجواء عمل
مشـــترك قد ينتج عنه الحقـــاً محتوى أكثـــر التزاماً
بمخرجـــات الحوار ،له شـــرعية أكبر وحضور أوســـع
بين وســـائل اإلعالم .
وحـــول موضـــوع الملتقـــى اعتبر شـــربجي أن
طرح مثـــل هذا المفهـــوم أمر جديد علـــى اإلعالم
الثـــوري حيـــث تمكـــن المجتمعـــون مـــن صنـــاع
اإلعـــام مـــن اإلجمـــاع علـــى توصيـــف وتصنيف
مشـــترك حول ماهيـــة الصحافة الصفـــراء وكيفية
تجنبهـــا ســـواء علـــى مســـتوى العمـــل الصحفي
الفـــردي ،أو علـــى مســـتوى المؤسســـات والهيئات
الناظمـــة للعمـــل اإلعالمي.
وختـــم شـــربجي حديثـــه بـــأن المؤسســـات
اإلعالمية الســـورية رغـــم كل ما تعرضـــت له من
اســـتقطاب وقلة تمويـــل وغياب مظلـــة راعية لها،
إال أنهـــا ال تزال أفضـــل حاالً مقارنة بالمؤسســـات
السياســـية واإلغاثيـــة .مشـــيرًا إلى ضـــرورة دعم
كافة محـــاوالت توحيد الجهود ووضـــع نواة لميثاق
إعالمي مشـــترك يدعـــم العمل اإلعالمية ويرســـخ
الضوابـــط والمعاييـــر الالزمـــة لالرتقـــاء بـــه إلى
درجـــة أكثر مهنيـــة وحرفية.
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ّ
المتضمنــــــــة فــي
اآلراء
المقاالت المنشــورة تعبـّر
عن وجهـة نظـر كتــّـــابها،
وال تعبـّــــر بالضـــــرورة عن
رأي صحيفــــــة العهــــد.

