تفاصيل صفقة عسكرية بين العدو السرائيلي والجماعات المسلحة في
سوريا
مندي الصفدي



أطراف المحادثة:



تاريخ المحادثة :غير معروف



محتوى المحادثة:

أسامة

أسامة ] :[20:36أنا عرضت على البهة السلمية وعلى أجناد الشام وكل طلب نفس الطلب ،اي
صح ما حدا جرب
مندي صفدي ] : [20:38انت شوف مي عندهون يقدر يلتقي معنا بباغ ،رجل ثقة من قبلهم
ونتفق على أسلوب العمل وتفاصيل الصفقة
أسامة ] :[20:41طيب انا بكرا اجتمع مع ملس داريا وبشوف الرد ،هل هن الوحيدين اللي مهتمي
بشكل جدي بس ماعندهم خبة خبة بيك صفقات
مندي صفدي ]:[23:44كيفك اخي اسامة ،شو صار معك لقيت حدا يلتقي معنا بباغ لنناقش
تفاصيل الصفقة؟
أسامة ] :[23:46اهل ابو رسلن ،كيف صحتك
مندي صفدي ] :[23:47المد ال بي وكل عام وانتو سالي
أسامة ] :[23:47وانت سال
مندي صفدي ] :[23:47وتستمر انتصاراتكم
أسامة ] :[23:47المدال ،مشان الصفقة ول حدا رضي يطلع يشتي من برات البلد
أسامة ] :[23:49التاجر أكيد ما رح يفوت يعمل مندوب الو بالداخل ويبيع ،هيك لتتيب عنا،
واكت الفصائل قوية بالشراء بتشتي هيك ،يعن الديارنة بدون يشتو بس قلتلهم بدكهم مندوب لباغ
بطلوا

مندي صفدي ] :[23:51وكيف الكل بالشمال عندهم مول بالارج بيلتقي مع التاجر ،بيسكر معه
بالصفقة ،وبيدفع والبضاعة بيستلموها عالدود
أسامة ] :[23:53الشمال أهون من عنا ف طرقات للبضاعة عنا شوي المر صعب الكل بيتعامل
عن طريق الالس ،ال النصرة وهي رفضت تشتي غي هون بالبلد
مندي صفدي ] : [23:54أخي ادخال البضاعة منلقيله تدبي ،لكن التاجر بده يلتقي مع الشخص
اللي بده يشتي وينسق معه الصفقة وتفاصيل الدفع والتوصيل
مندي صفدي ] :[23:54اخي ادخال البضاعة منلقيلو تدبي ،لكن التاجر بدو يلتقي مع الشخص
هلي بدو يشتي وينسق معو الصفقة وتفاصيل الدفع والتوصيل
أسامة ] :[23:55البضاعة اذا دخلت الردن بيكون اشتغلنا نص الشغل كل الفصائل عنا تقريبا...
مندي صفدي] :[23:56تام البضاعة معكم تعمل لدود الردن
أسامة ] :[23:56لدود لردن ول لدودنا مع الردن
مندي صفدي] :[23:56حدود الردن سوريا
أسامة ] :[23:57اي كتي متاز
مندي صفدي] :[23:58تام لكن لزم المول يلتقي مع التاجر بباغ لينسق الصفقة
أسامة ] :[23:58مو هو هون الصعوبة ،انو يطلع حدا لباغ لنو البضاعة سوق سودا العال متخوفي
مندي صفدي] :[0:00شو الصعوبة ،عندهم مولي مع جواز اوروب وبيقدروا يوصلوا
أسامة ] :[0:00ما سبق حدا تعامل بالسوق السودا
مندي صفدي ] :[0:00مش سوق سودا
أسامة ] :[0:00يكن على مستوى منطقتنا
مندي صفدي ] :[0:01هذا تاجر نظامي ،بياخد من مستودعات التدريب
أسامة ] :[0:02اي والبضاعة تفوت عالردن نظامي
مندي صفدي ] :[0:02اي ..
مندي صفدي] :[0:02تاجر أمريكي شريكي  ،عملهم نظامي مش تريب
أسامة ] :[0:03طيب وين الشكلة انو ييب لبضاعة للردن ويبيعها،هي تصل البضاعة للردن
بيبيعها بكل سهولة .

مندي صفدي] :[0:05ل هو ما بيقدر يبيع بالردن ،عندو ناس بالردن بيشتي منهم الطريق
لدخال البضاعة بس
أسامة ] :[0:06مو هلق الردن صايرة سوق سلح لكلشي ثورات حولينا
مندي صفدي] :[0:08اذا بدك تيب عالردن و تبيع ساعتها بيصي سعرها ضعيف,عشان هيك لن
الردن بدها تدخل شريك مع كل التجار.
أسامة ] :[0:09اكيد مو هاد الوضوع اللي موف الناس بيك صفقة مو غلء البضاعة رخصها
،كل ما اعرض على حدا سعر الصواريخ بيحكيلي معقول تكون بالرخص
مندي صفدي]:[0:09لكن اذا بس شغلة شراء طريق السعر بيطلع النص
أسامة ] :[0:13لكن شوفلي سعرها واصل للحدود كم بيصي ،عالكيد ،ننا النا مندوبي بالردن
ودرعا
مندي صفدي ] :[0:14أخي السعر واصل للحدود ،لكن البيع والدفع بباغ
أسامة ] :[0:15كيف ما فهمت
مندي صفدي ] :[0:16يعن التاق على الصفقة والدفع يتم بباغ والتسليم يتم بدود الردن
أسامة ] :[0:17صعب هاد الشي
أسامة ] :[0:17الدفع والتسليم بيكون بالردن ،لنو ننا ما منعرف الهة البايعة ول بنعرف
مصداقيتها
مندي صفدي] :[0:18يعن بتفضلوا تدفعوا  27الف بدل  14الف عشان تدفعوا بالردن؟
أسامة ] :[0:19أنت رجل صادق بس بتكلف انه منسلم البضاعة بالردن
مندي صفدي] :[0:19التاجر أميكي وشريكه تشيكي
أسامة ] :[0:20وشو الكفالة
مندي صفدي] :[0:20انتو بيستلموها وبتقولوا للمومول انه ت الستلم وساعتها بيسلم الصاري

دعم لوجستي عربي وغربي للجماعات المسلحة في سوريا
أسامة الحر



أطراف المحادثة:



تاريخ المحادثة :غير معروف



محتوى المحادثة:

أم عباد

اسامة الحر ] : [9.29PMالشكلة الكب انو مرت مو عرفان طلعها عتكيا ،مو هي كل الشكلة
ان ما بدي يعرق ان طلعت من البلد .انا لو مرت بتطلع عتكيا انا ماعاد اطلع من البلد،
لنا ما بتقدر تطلع نظامي
ام عباد ] :[9.32PMتريب ما فيك ،طيب راح شوف جاعة و شوف كيف حل و بعطيك خب
اسامة الحر] : [9.33PMانت بتعرف كيف التحالف قصف مقرات لواء العتز بال بدرعا عن طريق
بضاعة اشتوها طلعو حاطي شرائح بالبضاعة.
ام عباد  [1:18AM]:هذا الزلة تاجر و بيهموا سعتوا و تارتو و البضاعة تكون سليمة ،لنو
الصاري ما بيقدروا يطلعوها من الردن أو من تركيا

اسامة الر] :[1:18AMبيمشي الال من السعودية
ام عباد ] :[1:19AMحصرا من أوروبا
اسامة الر] :[1:20AMاذا الزلة بالسعودية والتسليم من الردن ليش كل هالتعقيد ،اكت الاني
للكتائب السلمية من السعودية
ام عباد ] :[1:21AMلنو تريج الصاري من الشرق الوسط بتكلف كثي
اسامة الر] :[1:23AMاي مو هالبلغ الكبي ،عم نيب مبالغ أكب من هيك من السعودية وايود،
اسود ،كل الصفقة ومبلغها مو كتي
ام عباد ] :[1:24AMيعن فيك تبعتهم الصاري لوروبا بدكن فيزا من أمن الفيزا
اسامة الر] :[1:25AMبدي شوف جاعت ،الرة الاضية ما رضيوا ،شكله هاد التاجر جديد
عالط ،أو غشيم وخايف

اسامة الر [1:30AM]:وهي مشكلة ثانية ،لنو ماف حدا عنده خبة بيك صواريخ ،بالعادة
بنشتي من الالس واللي ما بيشتغل بنبدله ،اشتينا قبل هالرة  14صاروخ اشتغل بس 2

ام عباد  [1:32AM]:طيب شوف مو من مصلحتنا تكون البضاعة مضروبة وننا بالنهاية قلتلك
هي تارة والهم اسم قبل أي شي ،روسي وصين مو هيك
اسامة الر [1:33AM]:الصدر والصداقية للتاجر مو معروفي ،ل شو رأيك من تركيا ومن
الكومة بالذات بس من تت ..
اسامة الر [1:37AM]:التاو عم يي أميكي بس قدي
ام عباد[1:37AM]:ف تاو وف استينغر ،ل اليل الرابع تبع التاو
اسامة الر[1:37AM]:التاو عم يينا ببلش
ام عباد [1:37AM]:يلي عم يصل لعندكم اليل الول ،الوجود اليل الرابع
اسامة الر [1:38AM]:اي حكال ابو رسلن

ام عباد [1:39AM]:مشان يفضوا الخازن وييبوا بضاعة جديدة ،اي شو قلو ،قلي هل بكي معه
ام عباد [1:39AM]:قلي هل بكي معو
اسامة الر]:[1:40AMالستنغر انو جيل  ,و شو ضمانات انو يشتغلو كلون.
ام عباد [1:40AM]:بالعقد ف بند بيكفل البضاعة ,بدو يقوي حالو بالسوق بيتزع اسو الديد
,اليل الديد للستنغر.
اسامة الر] :[1:44AMاي ليش عم نشتي من شركة معروفة ورسية وبدو يبيعنا بشكل رسي عن
طريق حكومة,هو عم يبيع منظمة ارهابية بنظر الكومات كلها.

ام عباد[  1:44AM]:لمو عن طريق الكومة.
اسامة الر] :[1:44AMاي يعن اسود
ام عباد ] :[1:44AMاي تام

اسامة الر] :[1:47AMاسود يعن ماف كفيل معروف وماف ضمانة
ام عباد ] :[1:47AMاسامة الوضوع مو لعب
اسامة الر] :[1:49AMلن مافين العب بتصرف هيك والوضوع كتي سهل ،اذا بدي بيع لعال
متاجة لالسلح بدي عد للعشرة

ام عباد ] :[1:50AMالتجار يلي عندي كلهم نصابي وولد حرام

اسامة الر ] :[1:50AMوأنا فتت بصفقات كبية واشتيت ذخية بس عن طريق تار معروفي
 ...اسامة الحر] :[2.00AMانا بدي تكون سليمة والتعامل يكون اسلس من هسك
ام عباد] : [2.00AMمع مبلغ 20مليون دولر دفعتو قطر.
اسامة الحر] :[2.03AMمي قال هالكلم ،انا قعدت مع المي بعد هالعملية وهاد الكلم مو
صحيح ،قطر بتبعت هبات بس ،مو مقابل ،لا حكيتلك انو ف وساطة قطرية ماحدا كان
عنده علم ،اللي اخذ من قطر هو كلينتون وهاد من بيت الطيب كانوا صلة وصل بي
القطريي والبهة رفضت تاخد مقابل ،ال ما بيعرفوا البهة بيحكوا عنها انا متشددة،
كلمة أمان تنعطى من أمي بتخلي نتنياهو يشي عليها وين ماكان عنا ،وين رحت
ام عباد[  2:08AM]:معك
اسامة الر[  2:09AM]:حكيتلو لبو رسلن انو الطيب أخد الصاري
ام عباد[  2:17AM]:مي الطيب
اسامة الر[  2:19AM]:من جاعات الفرقان صحابو لبو رسلن ،وكان متواصل معهم  ...على
كل حال بالقنيطرة ماف داعش ول بالنطقة النوبية كلها
ام عباد[  2:20AM]:الهم نلص موضوع الصفقة احكي مع جاعتك بالسعودية
اسامة الر[  2:20AM]:ومتل مو مكتوب قناة ايرانية يعن بيفبكوا اللي بدهون اياه ،طيب ماف
مشكلة.
اسامة الر[  2:29AM]:مش عم تزبط معي ،اي بعرف
ام عباد[  2:30AM]:شو يلي مو ظابط ،اذا البضاعة بتوصلك ،والصاري بتوصل لصحابا وين
الشكلة
اسامة الر[  2:30AM]:ماف مشكلة ،انت ما بتعرف البهة بتعد للمليون قبل ما تشتي ،رح
ييبول اللطة

ام عباد[  2:32AM]:تام يعن خلينا نلص الوضوع وقلتلك الثقة موجودة

ام عباد[  2:34AM]:ما خليتلي أعصاب اذا بتعرف ،انا تاجرة وحياتك بفهم بالتجارة أكثر من
أي تاجر ،ويتحدون لشوف

اسامة الر[  2:35AM]:انا مثلك بتمنا يكون عنا بالبلد هيك سلح بس الشكلة انه ما معي
فلوس

ام عباد[  2:36AM]:وحياتك ليكون معك بس بدها صب ونعرف كيف نظبط امورنا
اسامة الر[  2:36AM]:ستنغر يعن حظر جوي عرفانة شو حجمها هالكلمة
ام عباد[  2:37AM]:اي بعرف
اسامة الر[  2:37AM]:تركيا بدها حظر جوي للحدود ما عم تقدر ، ... ،التاو عم يي أميكي
بس قدي

ام عباد[  2:37AM]:وهيدا الطلوب حظر جوي الكم
اسامة الر[  2:38AM]:يشتيلنا اياهم عمنا اردوغان من ريوا كتي
ام عباد[  2:40AM]:اميكا ما بيهمها الظر الوي مثل سوريا لنه جنب ولد العم ف معكم ضو
أخضر ،مارح يعطوا لردوغان هدول للجنوب ،نسيان عنا قرايب ولد العم ال يديهم
اسامة الر[  2:41AM]:اي هون الشي اللي مين ،كل يوم طيان النظام عم يفوت الجواء
تبعهم وما عم يكوا معهم شي.

ام عباد[  2:42AM]:كل يوم طيان النظام عم يفوت الجواء تبعهم وما عم يكوا معهم شي
اسامة الر[  2:42AM]:خلي جناح طائرة من عند بشار تقرب على أجوائهم وشوف
ام عباد[  2:43AM]:عم يقصفوا البيقة وبي عجم باليغ وإسرائيل بتعمل حالا مش شايفنهم،
مبارح قصفوا وبيت جن كمان
اسامة الر[  2:43AM]:هي داخل الدود السورية وهي بالناطق السموح يفوت عليها النظام
ام عباد[  2:43AM]:ل
اسامة الر[  2:43AM]:اي هون الشي اللي مين ،كل يوم طيان النظام عم يفوت الجواء
تبعهم وما عم يكوا معهم شي

ام عباد[  2:44AM]:هي إتفاقيات دولية على الدود
اسامة الحر] :[2.46AMمنوع كان الطيان او اليش يشي فيها .خط وقف اطلق النار ببلش
من الكسوة ،وال كلون عم يشتغلو فينا ،لا اخدنا التل الحر الشرقي اسرائيل قصفتنا

ام عباد ] :[2.47AMطيب خلينا ننا نعرف نشتغل وانت قلت هيك سلح بتتمنا يكون
اسامة الحر] :[2.47AMوالعب كمان ،ال يقدم اللي فيه الي
ام عباد ] :[2.48AMالنظام يلي ضرب
اسامة الحر] :[2.48AMهيك اعلن بس الشباب هنيك حكو الضرب اجا من اسرائيل

ام عباد ]: [2.50AMاسامة خلص هالوضوع,تام وبعرف انك بتقدر تلصا.
اسامة الحر]:[2.50AMتام و عن قريب

برنامج مؤتمر في كيان العدو السرائيلي
تاريخ 15/01/2015
 :11.00حجر فندق في القدس
 :13:00النطلق الى تل أبيب
 :14:00إنطلق الجولة الوطنية في تل أبيب
 :16:30معهد جابوتنسكي
 :16:45كلمة للبروفسور جرالد ستينبرغ )سياسي إسرائيلي(
 :17:30كلمة للعقيد أوزي ديان )نائب رئيس الركان في الجيش السرائيلي – مستشار المن القومي (
 :18:30كلمة لشير فردمان )منسق في وزارة الخارجية السرائيلية(
 :19:30إفتتاح المؤتمر بحضور النائب سيلفان شالوم )وزير الطاقة والمياه(
تاريخ 16/01/2015
 :08:00النطلق
 :09:00جولة شومرون
 :15:30العودة الى الفندق
 : 19:00 -17:00التنوع الثقافي في المجتمع السرائيلي
الحضور:
 الب غبريال نداف ،الب الروحي للروم الرذوكس مندي الصفدي ،رئيس جمعية الدروز لجل إسرائيلتاريخ 17/01/2015
 : 15:00 – 08:30مؤتمر جماعة الشباب الديقراطي في أوروبا
 : 19:00 -18:00كلمة للبروفسور أفي بال )مختص القانون الدولي في الشرق الوسط(
 :20:15 -19:15أراء الشباب السرائيلي في الشؤون السياسية
 : 20:30غداء بحضور البروفسور إسرائيل روبرت أومان

ملخص عن بعض الفكار المعروضة في النص الذي وجد بحوزته:
-

سلمم سليم ادريس بعد استقالته ،مكاتبه إلى عبد ا بشير القائد الجديد للجيش السوري الحر.

-

إلتزمت الدارة السعودية بترحيل عدد من السعوديين المهندسين المعماريين منهم المير مق""رن أمي""ر
سلمان والمير نايف وذلك بعد إزالة المير بندر بن سلطان من منصبه.
تنقسم الجبهات إلى عدة محاور عسكرية سورية ضمن ثلث مناطق نفوذ:

.1

شمال سوريا )حلب  -حماه( وهي تحت النفوذ القطري – التركي.

.2

شرق سوريا وهي طريق عبور لنتظيم داعش وجماعات تنظيم القاعدة.

.3

جنوب سوريا وهي تحت النفوذ السعودي  -الردني.

-

ميل الكونجرس الميركي لدعم نجيب غضبان )الئتلف السوري المعارض(.

-

هناك عدة ألوية في الجيش السوري الحر غير خاضعة لقطر والسعودية.

-

جماع""ة الخ""وان المس""لمين تس""عى لتش""كيل ترتي""ب عس""كري جدي""د تح""ت اس""ماء أخ""رى )جبه""ة انق""اذ
سوريا (...

-

وفد من الجيش السوري الحر سيقوم بزيارة أميرك"ا لطل"ب ال"دعم العس"كري م"ن الرئي"س أوبام"ا ،كم"ا
ض " مم الوف""د الس""وري المع""ارض :عب""د ا بش""ير وأحم""د جرب""ا )الم""دعومان س""عوديا(( ،ف""اروق تيف""ور،
مصطفى الصباغ ،ولؤي صافي.

-

تح مرك الرئيس أوباما لدعم جماعة الخوان المسلمين عبر قطر وتركيا.

-

تهممش الدور السعودي في الملف السوري ،نتيجة إقالة بندر بن سلطان ونشوب الخلفات بين الم""راء
السعوديين )مقرن – سلمان  -نايف(

-

ش مكلت قطر في انطاكيا غرفة عمليات لتأمين الدعم اللوجستي لجماعة الخوان المسلمين.

أبرز ما جاء في الحتياجات اللزمة لبناء جيش سوري لسقاط النظام:
 تش""كيل جي""ش منظ""م يعتم""د عل""ى أس""س التراتبي""ة العس""كرية والنظ""ام العس""كري ،وحس""ب النتم""اء ال""وطنيوالتوازن الطائفي للثورة السورية .قوام الجيش خمس"ين ال"ف عنص"ر ،يت"م تجهي"زه عل"ى مراح"ل وخلل م"دة
ستة اشهر .ويقوم تسليحه بالسلحة الخفيفة والمتوسطة ،بالضافة الى تقس""يم الجبه""ات القتالي"ة ال""ى محافظ""ات
إدارية ذلك حسب طبيعة الرض.

 يضمن الجيش العمل العسكري المنظم وتطبيق القواعد القانونية للحرب وعدم النحياز ال""ى الي""ديولوجياتوالتنظيمات المختلفة والمتطرفة.
 يضمن الجيش عدم حدوث فراغ أمني في لحظات سقوط النظ"ام كم"ا يس"مح بت"أمين عملي"ة الن"دماج واع"ادهالهيكلة العسكرية للجيش السوري وذلك بعد التحرير.
 -تفاصيل عن كمية وسعر ونوعية العتاد العسكري المطروح.

بسم ا الرحمن الرحيم
الخوة الفاضل
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته
نظرا لما قد تسير إليه المور في منطقة الصراع الحالي على الرض الس##ورية وال##ذي ل يتخ##ذ الص##بغة الداخلي##ة بك##ل تأكي##د،
بل هو شأن وحدث اتخذ منحى إقليميا ودولي##ا ق##د ت##دفع ثمن##ه الس##رة الدولي##ة بأكمله##ا وأهلن##ا ف##ي الش##رق الوس##ط باش##كال غي##ر
معهودة ستكون مسؤولية وقوعها ،إن وقعت ،في رقابنا جميعا وفي إطار ضمان حاضر آمن واستقرار مستديم يشمل س##لمة
سائر شعوب الشرق الوسط دون استثناء أو إقصاء أو إنكار.
تتسارع المور بطريقة تكاد تكون مرعبة ،إن أفلتت ،لن يكون لها جامح ولن يقدر أحد على تحديد وحصر أبعادها.
من أجل هذا ،وتفاديا لما هومهلك للحرث والنسل ،وتماشيا مع ما تضعه شعوبنا في سياسييها من مس##ؤوليات جس##ام ،وابتع##ادا
عن سياسات المعارضة الفاشلة الخجولة ،نرى حتمية ما نراه لزاما علينا العمل في سبيل تحقيقه وإنجازه ،تماش##يا م##ع ك##ل م##ا
هو عزيز علينا شرعيا وخلقيا وإقليميا ودوليا وإنسانيا:
 يتخ##ذ الص##راع عل##ى الرض الس##ورية س##مة إقليمي##ة ودولي##ة ول##م يب##ق ش##أنا س##وريا خاص##ا بأهلن##ا ف##ي س##ورية
ومحصورا بهم ول موكل به والقيام عليه السفهاء منا.
 القبول بالدول##ة اليهودية إل##ى ج##انب الدول##ة الفلس##طينية ض##من ش##رق أوس##ط جدي##د ح##ر خ##ال م##ن ك##ل أش##كال
النزاعات والقصاء والتهميش والنكار والحقاد والضغائن التي زرعت في النفوس ،في كل النفوس.
 يتركز جوهر الصراع على مواجهته وإيقاف مسيرته ال##تي أس##رفت الي##وم ف##ي س##فك ال##دماء أك##ثر م##ن أي وق##ت
مضى ،وتجاوز نتائجه الكارثية بشريا وبنيويا وبيئيا وإقليميا ف##ي قض##ية الص##راع الك##برى وال##تزام ك##ل ش##عوب
المنطقة في معالجتها دون مماطلة أو تسويف.
 تكمن المهمة الولى والساسية في الدخول في مفاوضات مباشرة غير مش##روطة م##ع الدول##ة اليهودي##ة ،ون##رى
أنها تقع على عاتق سياسيي سورية حص##را ،الممثلي##ن لغالبي##ة الش##عب الس##وري الس##نية .عل##ى أن يك##ون له##ؤلء
سند وظهير عربي فاعل نرى أن دوره كذلك اساسي للوصول إلى حلول شاملة تدعمها الدول الكبرى ص##احبة
القرار ،وتتقبلها وتقبل بها شعوب المنطقة وغالبية الشعب السوري السنية خصوصا ،وغالبية الشعب اليهودي
في دولة إسرائيل العبرية ،لما لهذا الطرف العربي من علقات ودية حميمية وعضوية قديم##ة من##ذ نش##أته ح##تى
اليوم مع العالم الحر ،ونخص هنا بالذكر بريطانيا والوليات المتحدة المريكية.
 نرى أن هذا الطرف العربي يتمثل بقيادة المملكة الردنية الهاشمية سياسيا ،تحت رعاية جلل ة المل ك








الهاشمي عبد ا بن الحسين بن طلل ،التي نرى دورها وفاعليتها أساسا في السير على طري##ق
ض##مان الم##ن والس##لم القليم##ي والع##المي والمس##اهمة ف##ي تنمي##ة ش#املة تق##ود ش##عوب المنطق##ة نح##و الس##عي إل#ى
مستقبل أبن#ائهم وأحف#ادهم ،والقلع ع#ن ك#ل م#ا تج #ذر ف#ي العق#ول م#ن تش#ويه وإفس#اد واس#تهتار بقيم##ة ال#روح
البش##رية ال##تي جعله##ا ا خليف##ة عل##ى الرض ،لتعمره##ا ،ل لت##دمرها وتس##فك ال##دماء وت##زرع الحق##د والض##غينة
والبغضاء في الرض.
يتلخ##ص اله##دف ال#ذي س##نعلنه س##وية عل#ى المل ف#ي حتمي##ة إقام ة علق ات طبيعي ة سياس يا وثقافي ا واقتص اديا
وتنموي أ بي ن كاف ة ش عوب الش رق الوس ط وبش كل أساس ي بي ن الدول ة الس ورية الس نية الحديث ة والدول ة
اليهودية في إسرائيل ،ونزع فتيل الحروب إلى غير رجعة تحت ضمانات دولية ملزمة.
الوفد الذي نتحدث عنه جاهز ومستعد كل الستعداد لمباشرة ما يمكننا التواف##ق علي##ه ف##ي إط##ار مح##دود مب##دئيا،
يتسع في أقرب وقت ممكن ،منعا لتسويف أي طرف في الوصول إلى إتفاق شامل تح##ت رعاي##ة دولي##ة تقوده##ا
الوليات المتحدة المريكية.
يمثل الوفد المفاوض أكثرية الشعب السوري ،السنية ،ونشدد هنا على حقيقة أن غالبية الشعب الس##وري س##نية،
وأن هذه الغالبية ترى أن ل نهاية لهذه الحرب الديني##ة الش##يعية الس##نية ،ال##تي أش##علها وس##عرها الط##رف الش##يعي
اليران##ي ،مس##خرا ف##ي تأجيجه##ا النظ##ام الط##ائفي العل##وي وعص##ابة الج##رام وس##فك ال##دماء المتمثل##ة بح##زب
الشيطان ،ال##ذي يق#وده الب#اغي حس##ن نص#ر اللت ،ال##ذي تس#عى م##ن خلل##ه ش##يعة إي#ران من##ذ عق##ود ،ب##ل ق#رون
طويلة إلى استكمال ه##ذا الهلل الش##يعي الك##ارثي ،إل بتحري##ر س##ورية م##ن الحتلل الش##يعي وذل##ك توافق##ا بي##ن
غالبي##ة الدول##ة العبري##ة ،ال##تي يش##كلها يه##ود إس##رائيل ،وبي##ن غالبي##ة الش##عب الس##وري الس##نية ال##تي تع##ترف به##ذه
الغالبية اليهودية وتوافق على يهودية هذه الدولة .نحن حين نطرح قبولن##ا بيهودي##ة الدول##ة العبري##ة ،كم##ا قرره##ا
الكنيست السرائيلي ،الذي يمثل الدولة الوحيدة في الشرق الوسط ،القائمة على أسس الديمقراطية ،نؤكد على
أنن##ا ن##رى توافق##ا واتفاق##ا وص##لحا واعتراف##ا بحق##وق أكثري##ة الش##عبين ،الس##نية واليهودي##ة ف##ي ال##دولتين ،الس##ورية
والسرائيلية ،والنتقال إلى علقات طبيعية شاملة ،نرى في ذلك الحل الوحيد ،الق##ادر عل##ى الوق##وف ف##ي وج##ه
المد الشيعي وإص#راره عل#ى تحقي#ق الهلل الش#يعي ،وم#ن خلل ذل#ك تحقي##ق أنظم##ة للحك#م ،تق#وم عل#ى أس#اس
ديمقراط##ي تحكم##ه الكثري##ة بمش##اركة ك##ل المكون##ات الخ##رى .م##ن أج##ل ه##ذا ،وانطلق##ا من##ه يت##وجب علين##ا
مجتمعين الوقوف عند هذه الحقيقة والستناد إليها والسير عليها في تكوين شرق أوسط ديمقراطي جديد.
لن يحتوي الوفد على أي متطرف ل يقبل السلم الشامل مع الدولة اليهودية وتطبيع العلقات معها.
مش##اركة المملك##ة الردني##ة الهاش##مية أساس##ية ف##ي تحقي##ق الغ##رض الس##مى وه##و تحقي##ق الس##تقرار والم##ن
والنهض###ة الجتماعي###ة والبش###رية والقتص###ادية ف###ي منطق###ة الش###رق الوس###ط لتك###ون كتل###ة ك###بيرة إقتص###اديا



وحض##اريا ،م##ن أج##ل خي##ر ش##عوب الرض ،منافس##ة للتكتلت القتص##ادية ف##ي م##ا بي##ن المريك##تين ،التح##اد
الوروبي وكتلة السيان وع#امل ف#اعل ف#ي المش##اركة ف#ي معالج#ة الزم#ة المالي#ة العالمي#ة ،ال#تي أنهك#ت عل#ى
الخصوص أوروبا ،ولعل الشرق الوسط يكون في أمنه واستقراره ونظامه القليمي الجدي##د س##ببا ف##ي اس##تعادة
الستقرار القتصادي الع##المي وخل##ق ف##رص العم##ل عل##ى نط#اق ع##المي واس##ع وض##مان توزي##ع فاع#ل للم##وارد
المائية التي سيكون حسن تنظيمها عامل أساسيا لزدهار شامل لكافة شعوب المنطقة.
إننا نرى في سبيل تحقيق ذلك ضرورة وحتمية العمل المتواصل والمتفرغ للسير على هذا الطريق .من أج ل
ه ذا نق ترح إنش اء مرك ز إستش اري سياس ي وثق افي واس تثماري إس تراتيجي ،ن##رى ض##رورة
تميي##زه ألماني##ا تح##ت مس  #ىمى :معهد شيللر للدراسات الثقافي ة والسياس ية والس تراتيجية.
أقترح شخصيا ألمانية المشروع كوني سوريا أحم##ل الجنس##ية اللماني##ة ،مم##ا س##يكون ع##امل هام##ا ف##ي ض##مان
المساندة المادية والسياسية والدولية للمشروع الكبر ،من خلل تفعيل دور الحزب اللماني ال##ذي أنتم##ي إلي##ه،
وهو حزب  SPDومؤسساته الخيرية الفاعلة دوليا ،وعلى رأسها . Friedrich-Ebert-Stiftung

هذا بكل إيجاز ،حيث أن المر واسع يشمل كل ما هو واقع ول مناص من الدخول في#ه والعم#ل عل#ى ترس##يخ أسس#ه
وتحقيق أهدافه.
نحن ل نسعى لسلم مؤقت ،بل إلى سلم واستقرار دائم راسخ يساهم من خلل إنهاء الص##راع العرب##ي الس##رائيلي
في إستقرار الشرق الوسط وضمان المن والسلم العالميين.
سنتمكن في لقاء قريب بإذن ا من طرح المزيد واسأل ا أن يوفقنا إل##ى م##ا نبتغي##ه لخي##ر أمتن##ا وش##عوبنا والبش##رية
جمعاء.
د .وليد الثامر الطائي
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