اسم البرنامج :االتجاه المعاكس
عنوان الحلقة :هل يحل مؤتمر جنيف أزمة سوريا أم يجهض ثورتها؟
مقدم الحلقة :فيصل القاسم
ضيفا الحلقة:
 لؤي المقداد /منسق سياسي وإعالمي للجيش الحر محمود مرعي /أمين عام تيار سوريون من أجل الديمقراطيةتاريخ الحلقة2102/01/22 :
المحاور:
 شكوك حول نجاح جنيف2 ضمانات دولية وعربية إلنجاح المؤتمر بدائل مقترحة للحل الجيش واألمن خارج معادلة جنيف إعادة هيكلة وإنتاج النظام إمكانية تطبيق العدالة االنتقاليةفيصل القاسم :تحية طيبة مشاهدينا الكرام ،كم مرة قال الرئيس األميركي إن الرئيس
السوري فقد شرعيته بعد أن دمر البالد وذبح العباد؟ مرات ومرات طيب؛ إذا كان بال
شرعية فلماذا تريدون من المعارضة أن تفاوض األسد؟ أليس مؤتمر جنيف بمثابة إعادة
تأهيل ال بل اعتذار للنظام ومباركة لما فعله بسوريا والسوريين على مدى ثالثين شهراً؟
لماذا لم تطلبوا من المعارضة المصرية مثالً أن تتفاوض مع مبارك وهو الذي لم يدمر
بيتا ً مصريا ً واحداً بينما شرد األسد ماليين السوريين ودمر بيوتهم وذبح مئات األلوف
منهم مع ذلك تريدون من الشعب أن يفاوضه؟ أليس المعارضون الموافقون على جنيف
شركاء في ذبح الشعب السوري؟ هل يتوقعون من النظام أن يسلمهم الجيش وأجهزة
األمن التي ربّاها لحمايته شخصيا ً منذ عشرات السنين؟ هل من ضمانات مع نظام تعود
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على الكذب والخداع والمماطلة؟ يصيح ضيفنا؛ أليس أقصى ما يمكن أن يقدمه األسد
لمعارضيه وزارة المزابل القومية؟ لكن في المقابل ،ألم يصل الوضع الميداني بين
المعارضة والنظام إلى طريق مسدود؟ ال النظام قادر على الحسم وال المعارضة ،هل
لدى المعارضة أي بديل للتفاوض؟ أليس التفاوض على تقاسم السلطة هو الحل األمثل؟
أليس هناك إجماع دولي على أن الحل العسكري مستحيل في سوريا ألسباب عسكرية
وسياسية ومذهبية؟ هل هناك معارضة سورية متحدة أصالً للتحدث باسم السوريين
أليست مجرد جماعات تابعة لهذا البلد أو ذاك؟ ألم تثبت تجارب بلدان الربيع العربي أن
انتصار طرف على طرف سيؤدي إلى مزيد من الخراب والدمار؟ أال يجب على
المعارضين السوريين أن يتعلموا من التجربة العراقية؟ أسئلة أطرحها على الهواء
مباشرة على السيد محمود مرعي أمين عام تيار "سوريون من أجل الديمقراطية" رئيس
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،وعلى السيد لؤي المقداد المنسق السياسي واإلعالمي
للجيش الحر ،نبدأ النقاش بعد ألفاصل.
[فاصل إعالني]
شكوك حول نجاح جنيف2
فيصل القاسم :أهالً بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة في
برنامج االتجاه المعاكس بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة :هل تؤيد التفاوض
مع النظام السوري في مؤتمر جنيف2؟  %01نعم %12 ،ال ،لو بدأت بهذه النتيجة معك
لؤي المقداد هل يعقل أن يكون هناك حوالي  %12وأكثر من  %12ضد التفاوض مع
النظام بالرغم مما وصلت إليه األوضاع في سوريا من بؤس على كل الصعد؟
لؤي المقداد :بالتأكيد يعني هي ألفترة الصحيحة هي ألفترة الصحيحة للشعب السوري
التي أطلقت الثورة السورية هي ألفترة التي تعلم أن بشار األسد جالد بشار األسد ّ
كذاب
بشار األسد ال يريد أن يفاوض ال يريد أن ينتقل بسوريا إلى الديمقراطية ،يريد أن يكذب
ويقتل ويدمر سوريا ويستمر في هذا المسلسل من الدماء وهم يعلمون تماما ً أن الذهاب
إلى جنيف مع بشار األسد بهذه الحالة سيزيد من حجم قتلهم وسيعطي مزيداً من الدفع
لبشار األسد ليقتلهم لكن هذه المرة بشرعية دولية بعدما أن قتلهم...
فيصل القاسم :بشرعية دولية؟
لؤي المقداد :نعم ،سيكتسب شرعية دولية بشار األسد إذا ذهبت المعارضة السورية إلى
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جنيف وفق هذا المبدأ ووفق بغير ضمانات واضحة بأن بشار األسد ونظامه سيرحلون
ستكون شرعية لبشار األسد ليقتل أكثر سيصل بنا المجتمع الدولي إلى مرحلة التي كان
يستحي بشار األسد قليل الحياء أن يستخدم أكثر من ثالثة صواريخ سكود باليوم
سيستخدم عشرات السكود يوميا ً سيقتل بالسالح الكيميائي شرعيا ً هذه المرة وليس كما
كان يقتل بقليل من الخجل أو االستحياء أو الكذب على األقل بأن يبرر هذا القتل..
فيصل القاسم :لكنا سمعنا هذا اليوم من وزير الخارجية األميركي والبريطاني أو
وزيري الخارجية األميركي والبريطاني يقوالن في مؤتمر أصدقاء سوريا إن ال مكان
لألسد في سوريا المستقبل بأي حال من األحوال ،كيري وهيغ.
لؤي المقداد :بعد أن يعني بعد مرحلة ساعات ،بعد ساعات ستكون الضربة من قبل
أوباما وبعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة من الكذب والتسويف والصفقات الدولية بهذا
الشكل أعتقد من اليوم ورايح ما عاد نتعامل مع المجتمع الدولي غير بالورقة والقلم اللي
بده يحكي شي يكتبه ويوقع عليه ويجيب توقيع رئيسه واثنين شهود ويصادق عليهم
بعدين ييجي يحاكينا اللي بقول ال مكان لبشار األسد لتخرج وثيقة واضحة من مجلس
األمن وتحت ألفصل السابع أو بضمانات دولية واضحة يوقعوا كلهم عليها وييجوا يقولوا
لنا تفضلوا هذه الضمانات ،أما أن وهنا لنكون واضحين مع الناس اسمح لي أحكي لغة
الشارع ،إذا كانت المشكلة اليوم كل السوريين يريدون حالً ومن غير المسموح أن ينظّر
أحد من خارج سوريا على حساب دماء السوريين ال على حساب أطفال المعضمية وال
على حساب أهل داريا وال حمص المحاصرة لكن يا جماعة جنيف ليس الحل ،جنيف
تسويق لقتلكم جنيف بهذا الشكل سيكون المزيد والمزيد من دمار سوريا والمزيد من
إعطاء الوقت لبشار األسد ال يستطيع أحد أن يقول عندما رفعت هذه الثورة السورية منذ
اليوم األول بنفس هذا الصدق الذي يعلم به الشعب السوري مصلحته أين؛ قالت ما لنا
غيرك يا هللا ألنها تعمل ألن الجميع ي ّكاذب والجميع يخدع وليس هناك من حل في جنيف
بل جنيف يريدونها كذبة جديدة وتسويف جديد وخداع جديد.
فيصل القاسم :سيد مرعي ماذا تقول لهذه النسبة؟ أنت قادم من دمشق وأنت مع الذين
يعني يؤيدون الذهاب إلى جنيف والحل السلمي وإلى ما هنالك من هذا الكالم ماذا تقول
لهؤالء الغالبية العظمى بالرغم من كل ما حصل للشعب السوري من مآسي يعني لم
تحدث في التاريخ الحديث  %12ال لجنيف.
محمود مرعي :أعتقد إن هذا التصويت هو تصويت على الفيسبوك ال عالقة له بالشارع
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السوري ،الشارع السوري وخاصة الكتلة الصامتة في سوريا وفي المدن السورية تريد
الخالص وتريد جنيف ،أما الذين يعيشون خارج سوريا ممكن أن يقولوا ال لجنيف لكن
ما هو البديل؟ ال بديل لديهم ،نحن نعتقد إن جنيف ممكن أن يشكل مخرجا ً وحالً سياسيا ً
وإخراج سوريا من أزمتها السياسية ومن الحرب العبثية والكارثية التي تعيشها سوريا،
بدون جنيف ما في حل ،هناك قناعة لدى الشعب السوري إن الحل هو حالً سياسيا ً ويجب
أن يجلس كال الطرفين إلى طاولة التفاوض من أجل إخراج سوريا من أزمتها الراهنة
وإال سوف يستمر القتل والتدمير والذبح واستمرار القتال ونحن نعتقد إن ال النظام قادر
على إنهاء العمل المسلح والمسلحين وال المسلحين قادرين على إسقاط النظام إذن نحن
في حرب كارثية ال معنى لها مزيد من القتل مزيد من التدمير مزيد من..
فيصل القاسم :طب أنت يعني تريد أن تذهب إلى جنيف ،لكن هل يريد النظام أن يذهب
إلى جنيف؟
محمود مرعي :النظام وأنا نذهب إلى جنيف باتفاق دولي ال عالقة للنظام وال المعارضة
في جنيف ،جنيف 0تم بحضور دول دائمة العضوية الخمسة فيه.
فيصل القاسم :هل تطبّق أو طبقوا جنيف 0كي تذهبوا إلى جنيف2؟
محمود مرعي :لم يطبّق جنيف 0اآلن جنيف 2يؤسس على جنيف ،0جنيف 0لم يطبقوه
خاصة األميركان فسروا عدة تفسيرات واختلفوا مع الروس على تفسير جنيف 0اآلن
اتفقوا ،اآلن اتفقوا وعلى ما يبدو هناك موعد يحضر إلى جنيف 2باتفاق روسي أميركي
مع الدول دائمة العضوية في مجلس األمن وبحضور الدول اإلقليمية ودول الجوار نحن
محل سياسي ومخرج سياسي وإن لم يكن هناك اتفاق دولي وإقليمي على إخراج سوريا
من أزمتها لن تخرج؛ لن تخرج ،الصراع صراع كارثي وعبثي وال معنى له مزيد من
القتل ومزيد من التدمير للشعب السوري.
ضمانات دولية وعربية إلنجاح المؤتمر
فيصل القاسم :كيف ترد على هذا الكالم أنت خائف من الذهاب إلى جنيف وتقول إنه
سيكون يعني نوعا ً من التشريع للقتل -إذا صح التعبير -أو مباركة للنظام أو في أحسن
األحوال يعني اعتذار للنظام عما فعله بالسوريين على مدى أكثر من ثالثين شهراً،
الرجل يقل لك نحن ذاهبون لجنيف بدعم وتأييد دولي هناك إرادة دولية وإرادة إقليمية
وإرادة عربية الجميع يقل لك ال حل عسكريا ً في سوريا الحل سياسي ماذا تقول له؟
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لؤي المقداد :يا سيدي أوالً يعني باعتبار األستاذ محمود عم يقول أنه األغلبية الصامتة
في سوريا مع هذا الحل اللي عم يحكي فيه فما في داعي تروحوا على جنيف خليكم في
الشام اتفقوا جوا ليش المصاريف؟
محمود مرعي :ال مانع،ال مانع..
لؤي المقداد :اقعدوا أنتم وبشار األسد وعلي مملوك وماهر األسد وحلوها مع األغلبية
الصامتة اللي ما تحكي غير معكم ،الغريب يعني أنا في زماني كنت اسمه هيثم مناع
يقولوا له أنت باس م مين بتحكي؟ يقولن أنا بحكي باسم األغلبية الصامتة ،طب ما أي
صامتة متى حكت مع هيثم وقالت له شو بدا يعني أنتم متى قالت لكم األغلبية الصامتة
إنه هي بدا جنيف ،هناك شعب يقاتل يا سيدي وأنت تعلم أن هناك شعب يقاتل هناك شعب
يقاتل من درعا إلى إدلب ومن دير الزور إلى الالذقية هذا الشعب اللي عم يقاتل بده
جنيف؟ يعني هو يقاتل من أجل الذهاب إلى جنيف؟ طب اقطعوا له تذاكر وروحوا كلكم
على جنيف معه ،يا سيدي الحل ال يكمن ال في جنيف وال في مكان آخر ألنك أنت تعلم
إنه إذا تروح أنت وبشار األسد وكل النظام وتأخذوا هيثم مناع ونائب رئيس وزراء بشار
األسد حظي سعيد بختي قليل..
فيصل القاسم :قدري جميل.
لؤي المقداد :قدري جميل إذا تروحوا كلكم ها ما بتمونوا على  5بواريد بسوريا،
بتمونوا على بواريد النظام والحرس الثوري..
فيصل القاسم :قصدك بنادق النظام ،البنادق؟
لؤي المقداد :بنادق الجيش الحر بنادق الثوار هل ستطبق قراركم في جنيف؟ إذا اتفقتم
أنتم وبشار األسد يظل  5أيام هؤالء سيوقفون إطالق النار؟ هدول ابتدئ إطالق النار
ألنهم يحمون أنفسهم من بشار األسد منذ اليوم األول وهم يقولون :هللا أكبر على الظالم
وسيسقط هذا الظالم ،طب أنتم اليوم هيك يالّ نروح على جنيف نحلها طب حلوها بدون
ما تبلش كانت 051 ،ألف شهيد بشار األسد منذ عام تتذكر خطابه الشهير المعتوه عندما
قال :هناك  46ألف وكسور إرهابي في سوريا طب صار قال  051ألف يعني قتله هو
ورفيقه و 01آالف فوقهم وما كنا نخلص ،يا أخي يعني لهأل ما بدنا نقتنع إنه هناك شعب
ثائ ر؟ هل سمعت شعب ثار من أجل تفاوض وصفقة مع قاتله مع المجرم بحقه؟ األغلبية
الصامتة في سوريا ال تستطيع أن تتكلم أساسا ً وأنت تعلم أن األغلبية الصامتة اللي يتكلم
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منها بصير بالسجن أو يقتل أو مثل المعضمية بصير معه يحاصر ويجوع ويذل وتشرد
أطفاله وتقتل أطفاله من الجو ع اليوم بدكم تالقون لهم حل بجنيف؟ ال يا أخي ال تروحوا
على جنيف نحنا بالنسبة إلنا عم نقل لكم إذا كان الحل ممكنا ً بينكم وبين الشعب السوري
في الداخل باعتبار نحنا معارضة خارجية كيف صنفتها ما بعرف من هو الداخل ومن
هو الخارج؟! إذا كان الحل الشعب السوري يرضى به نحن جميعنا نرضى بما يأمر به
الشعب السوري وكلنا ندعي تمثيل الشعب السوري وكلنا كذابين ليس هناك أحد منتخب
اليوم في سوريا ،الجميع يدعي هذا التمثيل بما هو بما نطق بلسان الشعب السوري بس
يطلع عن أهدافه بصير كذاب وساقط وخائن.
فيصل القاسم :جميل جداً ،من فوضك للذهاب إلى جنيف؟ من تمثل أنت على األرض
في سوريا؟ أنتم مجموعة يعني أنتم وهيئة التنسيق أنت كنت في هيئة التنسيق في
الماضي كنت في هيئة التنسيق ،انتم شو محلكم من اإلعراب على األرض؟ مين يشتريكم
بفرنكين أصالً؟ مع احترامي للكلمة يعني شو بدكم تروحوا تسووا بجنيف؟ عن من يعني
نيابة عن من ستفاوض؟
محمود مرعي :طبعا ً أنا كنت بهيئة التنسيق واستقلت من هيئة التنسيق منذ أكثر من عام،
وهيئة التنسيق هي جزء من المعارضة الداخلية في سوريا ولها امتداد في الخارج هذه
المعارضة هذه الهيئة تمثل بعض األحزاب التقليدية ولها جزء بسيط من التمثيل في
الشارع السوري.
لؤي المقداد :كم واحد؟ كم بارودة عندهم؟ كم واحد؟
محمود مرعي :هيئة التنسيق ال بواريد لديها أنا ما بدي دافع عن هيئة التنسيق خليني
كمل ألبدأ عن موضوع..
لؤي المقداد :تقول أحزاب اللي بسمع كلمة أحزاب بقول هذه األحزاب والجماهير
العريضة اللي مع هيئة التنسيق ،يعني هيثم مناع يرفع يده يقوم الشارع ينزل يده ينزل
الشارع..
محمود مرعي :ال تقاطعني وخليني أكمل..
فيصل القاسم :تفضل ،تفضل.
محمود مرعي :بهيئة التنسيق في حزب اإلتحاد االشتراكي ،حزب اإلتحاد االشتراكي أنا
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من حزب اإلتحاد االشتراكي كان من أقدم األحزاب والكل يعرف إنه كان إله شعبية
وجماهيرية كبيرة لكن حاليا ً حتى حزب اإلتحاد االشتراكي انقسم أربع خمس أقسام وهو
مو بهيئة التنسيق في جزء بسيط من حزب اإلتحاد االشتراكي قيادة تاريخية بهيئة
التنسيق ،إذن هيئة التنسيق تمثل جزءا بسيطا من المعارضة الداخلية واالئتالف الوطني
يمثل جزءا..
فيصل القاسم :قال لّك الرجل ال يدعي تمثيل الثورة.
محمود مرعي :خليني كمل واالئتالف الوطني يمثل جزء من المعارضة إذن كل هذه
المعارضة ال تمثل الشعب السوري والمعارضة ،هناك أطراف وقوى سياسية خارج
هيئة التنسيق وخارج االئتالف هي جزء من هذه المعارضة ،المعارضة السورية ممزقة
متشظية أوضاعها صعبة تحتاج هذه المعارضة إلى مؤتمر كمؤتمر القاهرة 0الذي
حضرت به كافة أطياف المعارضة وصدر عن مؤتمر القاهرة وثيقة القاهرة ووثائق
القاهرة أنا مع وثائق القاهرة وما نتج عن وثائق القاهرة ،إذا بتسمح لي أما بالنسبة للجيش
السوري الحر لألسف الشديد الجيش السوري الحر حاليا ً يمثل حالة بسيطة ممن يحملون
السالح في سوريا هناك داعش هناك النصرة والقاعدة ،داعش تسيطر على محافظة
الرقة وعلى جزء كبير من محافظة دير الزور..
لؤي المقداد :نسب أستاذ جزء بسيط أعطيني نسبة من شان أعرف منطق وال ال اللي عم
تحكيه يعني ..%51 ،%5
فيصل القاسم :تفضل ،تفضل.
محمود مرعي :داعش تسيطر على كل محافظة الرقة وتسيطر على حوالي نصف
محافظة دير الزور وجزء من الحسكة وجزء من حلب وجزء من إدلب وجزء من
الالذقية إذن هناك قوس لداعش..
لؤي المقداد :وينه بشار األسد؟
محمود مرعي :اسمح لي اسمح لي..
لؤي المقداد :بشار األسد اللي بدكم تفاوضوه وينه بهذه المعادلة؟ إذا داعش تسيطر على
كل هدول ،خذوا الظواهري معكم..
7

محمود مرعي :معلش خليني ،ما قاطعتك يا أخي..
فيصل القاسم :بس دقيقة خلينا نوصل ألفكرة ،تفضل.
محمود مرعي :المهم داعش تسيطر على شريط معين من دير الزور إلى إدلب شريط،
شريط..
فيصل القاسم :باختصار ماذا تريد أن تقول؟
محمود مرعي :وأيضا ً القاعدة والنصرة موجودين إذن الجيش الحر لألسف الشديد
سيطروا على الرقة واعتقلوا مقاتلي الجيش الحر ،سيطروا على إعزاز واعتقلوا الجيش
الحر ،إذن هناك صراع بين العسكر ومن يحمل السالح ويدعي إنه يمثل الثورة نحن
خرجنا بالثورة سلميا ً خرجنا بالثورة من أجل الحرية والكرامة..
فيصل القاسم :لم تجب على سؤالي حتى اآلن لم تجب على سؤالي ،أنتم عن من
تفاوضون ،نيابة عن من؟
محمود مرعي :نحن نفاوض عن الشعب السوري..
لؤي المقداد :أف!
محمود مرعي :اسمعني شوي..
لؤي المقداد :انتخبكم يعني؟ خبرونا من شان نمشي معكم.
محمود مرعي :اسمعني شوي خليني أكمل.
فيصل القاسم :تفضل ،تفضل.
محمود مرعي :نحن نخاطب ونتحدث باسم الشعب السوري أنا موجود بدمشق وبعرف
المواطن شو بده ،المواطن في سوريا يريد الخالص بعد األعداد اللي ذكرتها من الشهداء
والضحايا بعد الجرحى هناك أعداد كبيرة من الجرحى  41ألف معاق في سوريا 6.51
مليون مهجر داخلي  2.51مهجر خارجي.
فيصل القاسم :خارجي الجئ.
محمود مرعي :إذن نحن أمام..
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لؤي المقداد :بسبب بشار األسد.
محمود مرعي :اسمح لي اسمح لي اسمح لي معلش.
لؤي المقداد :بسبب بشار األسد.
محمود مرعي :يا أخ فيصل ،نحن أمام كارثة.
لؤي المقداد :أكيد.
محمود مرعي :سورية تعيش كارثة أنا أريد باختصار أنا أريد أوالً وقف القتال وهدر
الدم السوري على األرض السورية أنا حريص على أن ال..
فيصل القاسم :طب بس دقيقة بس باختصار.
لؤي المقداد :وإعادة الوضع كما كان عليه قبل الـ  051ألف شهيد.
فيصل القاسم :باختصار شديد باختصار شديد وضع كارثي بكل المقاييس إذن الذهاب
إلى جنيف ألن يكون بمثابة عفا هللا عم كل ما فعل في سوريا وفي السوريين؟
لؤي المقداد :ما عم يقول لك وقف إطالق نار.
محمود مرعي :ال ال خليني كمل.
فيصل القاسم :باختصار بجملة واحدة.
محمود مرعي :نعم بجملة واحدة ،هناك عدالة انتقالية يجب أن تطبق في سوريا تريد أن
أشرح العدالة االنتقالية أشرحها.
فيصل القاسم :طيب خلينا شو رأيك بهذا الكالم؟
لؤي المقداد :أنو كالم؟
فيصل القاسم :هذا الكالم كل هذا الكالم مش كالم تفضل.
لؤي المقداد :يا دكتور مع احترامي لألستاذ محمود طبعا ً لكن أنا أطالب اليوم بوقف
إطالق نار من بدأ بإطالق النار؟ ومن قتل  051ألف ومن دمر ومن هجر  1مليون
سوري ومن دمر نصف سوريا من ضرب سوريا بالكيماوي لم يفعلها شارون اليوم
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تيجي تقل لي..
فيصل القاسم :وال هتلر حتى.
لؤي المقداد :اليوم تيجي تقل لي وهللا وقف إطالق نار ليش يعني إحنا كنا عم نطلق النار
فيلم  westernهو كان عم نجرب نقوص على بعض! هناك من دمر سوريا ،اليوم بتقول
له وقف إطالق نار وعدالة انتقالية طب بالها الثورة وقت اللي انطلقتم فيها سلمية يا
أستاذ بالها من األساس ال تنطلقوا فيها خلص قولوا لبشار األسد ما في إطالق نار كان،
لم يكن هناك إطالق نار لكن ليش ورطتنا هذه الورطة وطلعت فيها سلمية شو بعد ما
تقتل  051ألف يقتلهم بشار األسد وتيجي تقل لي وقف إطالق نار.
محمود مرعي :من شان تيجي أنت تعسكرها ويستمر القتل.
لؤي المقداد :يعني هو عم يقل لك.
محمود مرعي :أنا مع التغيير من بداية الثورة مع التغيير كنا وقلناها وعلى اإلعالم
وعلى الجزيرة مع تغيير بنية هذا النظام من بنية نظام شمولي دكتاتوري إلى بنية نظام
ديمقراطي.
لؤي المقداد :يعني شلون تصبغوا شعره أشقر لبشار األسد وتحطوا له خصل بقوم
بصير ،شلون بدكم تغيروا له بنيته؟ نظام دكتاتوري.
محمود مرعي :معلش ،معلش ال ال بدك تغير بنية ،هأل جنيف يغير لك بنية النظام.
لؤي المقداد :شلون؟
محمود مرعي :هأل ما هذا اللي كنا نحكي فيه.
لؤي المقداد :يعني تأخذ مثالً.
فيصل القاسم :بس دقيقة يا أخي هذه نقطة.
لؤي المقداد :بدي أفهم يا دكتور طول بالك.
فيصل القاسم :هذه نقطة مهمة جداً.
لؤي المقداد :بدي أفهم.
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فيصل القاسم :جنيف سيغير بنية النظام.
محمود مرعي :نعم.
لؤي المقداد :يعني شلون.
فيصل القاسم :تفضل.
لؤي المقداد :يعني توضحوا لنا شو بنية النظام بنجيب هديل وشهرزاد ولونا الشبل
نحطهم ونسلمهم للنظام بدال علي مملوك وجميل الحسن ونقل هيك غيرنا بنيته ،هذه بنيته
الحقيقة يا أستاذ نظام مهيكل من أصغره ألكبره.
محمود مرعي :بدك تعيد هيكلته للنظام.
لؤي المقداد :يعني بس شلون؟
محمود مرعي :بدك تعيد هيكلته.
لؤي المقداد :يعني نعيد إنتاج بشار األسد يعني نعيد تلميعه بعد ما قتل  051ألف هذه
المؤسسات اإلجرامية مخابرات وأمن وجيش وعسكري وجوي وبحري وترابي وهوائي
كل شيء قتل الشعب السوري كيف بدك تعيد هيكلتها؟
محمود مرعي :هأل..
لؤي المقداد :كيف تعيد هيكلتها.
محمود مرعي :نحكي في جنيف.
فيصل القاسم :ال كمل هذه نقطة مهمة نقطة مهمة هذه هي.
لؤي المقداد :ال نظام بعد هذا اإليغال بالقتل بعدما وصل لهنا ال رجعة مع هذا النظام هذا
النظام قطع كل يا أخي.
فيصل القاسم :بس خليني أسألك.
لؤي المقداد :يا دكتور يا دكتور.
فيصل القاسم :ال رجعة ال رجعة شو بديلك؟ ما هو بديلك؟ ما هو بديلك؟ طيب أنت تعلم
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أن الجميع يدرك اآلن أن يعني ال الجيش الحر سميه اللي بدك إياه.
لؤي المقداد :يا سيدي.
فيصل القاسم :وال النظام قادر على الحسم يا سيدي إذا أنت قادر له للنظام روح العن أبو
اللي خلفه؛ بس فيك؟
لؤي المقداد :طيب بديلي عن شو يا دكتور بديلي عن جنيف بديلي عن جنيف؟
فيصل القاسم :إيه بديلك عن جنيف.
لؤي المقداد :وال بديلي عن المقاومة المسلحة؟ المقاومة المسلحة اليوم في سوريا.
فيصل القاسم :بديلك عن التفاوض.
لؤي المقداد :جنيف ليست تفاوض يا دكتور.
بدائل مقترحة للحل
فيصل القاسم :يا سيد لؤي يا سيد لؤي هل تستطيع أن تنكر أن هناك مزاجا ً دوليا ً كامالً
ليس معك ليس معك الجميع يعزف على وتر الحل التفاوضي أنت مين معك ما هو بديلك
أعطيني بديلك من شان أمشي معك.
لؤي المقداد :يعني هو هدول الجميع من فرض عليهم أساسا ً أن يأتوا ببشار األسد لكي
يتفاوض أليس الثوار على األرض وال هيثم مناع وحظي سعيد؟ بطلع هذا المعتوه قدري
جميل بطلع بقول لن نسمح للنظام الذهاب لوحده إلى جنيف من شان ما يحاور حاله
نروح معه ،ما أنت نائب رئيس مجلس وزراء عنده على أساس ،منغولي هذا قال بدو
يروح يفاوضوا لبشار األسد ما أنت وزير اقتصاد ونائب رئيس وزراء ،هنا أنا مضطر
معلش بدنا نكشف موضوع :من إحدى محاضر الجلسات اللي وصلت إلنا بطريقة معينة؛
محضر لقاء جلسة سرية لوليد المعلم مع السيد هوشيار زيباري وزير خارجية
الجمهورية العراقية بغداد األحد  24أيار .2102
فيصل القاسم :طيب خليه يسمعها األستاذ محمود.
لؤي المقداد :من الجانب السوري.
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فيصل القاسم :طيب.
محمود مرعي :نعم.
لؤي المقداد :السيد اللواء محمد ناصيف معاون نائب رئيس الجمهورية ،السيد السفير
سطام جدعان دندح سفير سوريا في بغداد ،السيد سمير جمعة مدير مكتب معاون كذا من
الجانب العراقي كذا ،ماذا يقول وليد المعلم لهوشيار الزيباري؟ أما التنحي فال نقبل به
وال يستطيع أي أحد أن يذهب للمشاركة في مؤتمر جنيف  2بدون توجيه ،من مين
التوجيه يا دكتور؟
فيصل القاسم :من الرئيس.
لؤي المقداد :من المجرم األهبل ال تقل لي رئيس ،من المجنون ،والتوجيه بحد ذاته
يعطي دوراً لرئيس الجمهورية نحن مؤمنون بأنه ال أحد في الكون يقرر بالنيابة عن
الشعب السوري وإذا كان كذا كذا ،هنا شو يقول له؟ قال له هوشيار حكومة كاملة
الصالحية ،ماذا يعرف النظام حكومة كاملة الصالحية يا أستاذ محمود.
فيصل القاسم :اللي بدهم يعملوها في جنيف تفضل.
محمود مرعي :تفضل.
لؤي المقداد :تفضل أي صالحياتها كاملة ما عدا الجيش والقوات المسلحة فهي من
صالحيات رئيس الجمهورية القائد األعلى للجيش والقوات المسلحة وهو أمر ليس
غريبا كذا كذا أما فيما يخص انعقاد مؤتمر في جنيف شوف شو بدهم يعملوا فينا بجنيف.
محمود مرعي :نعم.
لؤي المقداد :فال مانع لدينا من إطالق الحوار المباشر هناك ولكن باعتباره سيستغرق
وقتا ً ويحتاج إلى تشكيل لجان مخصصة لماذا ال يبدأ المؤتمر في جنيف ثم ينتقل إلى
دمشق مع ضمانات كاملة للمعارضة.
فيصل القاسم :برعاية جميل حسن.
لؤي المقداد :برعاية جميل حسن نروح ونفاوض بالجوية ويقعد ماهر األسد بحط
المسدس على الطاولة واللي مو عاجبه يقتله ،فيا سيدي رأيتهم األولى حكومة كاملة
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الصالحيات وفق دستور بشار المعتوه ،دستور بشار الذي وضع كل الصالحيات بيده،
كامل الصالحيات طبعاً ،بتعرف شو هي الصالحيات؟ وزارة الزراعة.
فيصل القاسم :كل شيء.
لؤي المقداد :والبيئة.
فيصل القاسم :كل شيء.
لؤي المقداد :والري.
فيصل القاسم :كل شيء.
لؤي المقداد :بس جيش وأمن.
فيصل القاسم :طيب كل شيء ،حتى راعي النجارة والنجارين موجودة في شو اسمه.
محمود مرعي :ال يا أخي.
لؤي المقداد :أيوه بس كامل صالحية ،كامل الصالحية الحكومة بس جيش وأمن ما
دخلك.
فيصل القاسم :ماشي خلينا.
لؤي المقداد :يعني سيستمر القصف بمعنى للناس سيستمر القصف والتنكيل.
فيصل القاسم :طيب بس خليني أخذ النقطة هذه خليني أخذ النقطة سيد محمود مرعي
أنت ابن سوريا وبتعرف سوريا ،آخر إحصائية عن تركيبة الجيش السوري وردت
بجريدة الحياة وقلناها أكثر من مرة هناك  0251ضابط أمير في الجيش السوري 0051
ضابط علوي ما بدنا نحكي طائفي ،المشكلة في سوريا المشكلة بسوريا اللي يحكي عن
الطائفية وبحذر منها بصبح عميل وخائن وموساد وابن ستين ألف بدناش نحكي.
لؤي المقداد :يعني أنا علماني بس بكره السنة.
فيصل القاسم :إيه أما اللي بمارس الطائفية من  51سنة والعن أبو السوريين على أساس
طائفي وعامل حاله شعب هللا المختار.
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لؤي المقداد :بس علماني.
فيصل القاسم :هذا مش طائفي آه أنا بدي أسألك أنت رايح على جنيف فيك تقل له هذا
الجيش يجب أن يكون تحت سلطة الشعب السوري وليس تحت سلطة الطائفة ،تحت
سلطة العلويين ،فيك تقل له هذا الكالم دقيقه.
محمود مرعي :إيه.
الجيش واألمن خارج معادلة جنيف
فيصل القاسم :هل تستطيع أن تقل له للمفاوض السوري اللي جاييك كل أجهزة األمن
السورية بيد العلويين ،هل فيك تأخذها من العلويين؟ خلينا يا أخي نحكي على المشرمح
خلينا نحكي على المشرمح.
محمود مرعي :خلينا نحكي.
فيصل القاسم :وال أنت رايح على جنيف من شان يعطوك وزارة المزابل القومية
والبالليع اإلستراتيجية هلق أنت شو بدو يعطيك بجنيف إذا رحت نظام صار له  51سنة
يصرف كل شيء على جيشه وعلى أمنه شو بدو يعطيك بربك شو بدو يعطيك؟
محمود مرعي :أوالً...
فيصل القاسم :مستعد حافظ وبشار األسد بدو يتنازل لك عن المخابرات بتاعه أنت
بتعرف ليس هناك ضابط أمن فرقة في سوريا أو ضابط أمن أي شيء إال علوي إال
علوي وهذه السوريين خليهم يسمعوها اآلن خليهم يسمعوها أنت فيك تفكك العلويين فيك
تفكك النظام العلوي هذا فيك تفككه؟ هذا سؤال وصلني  9ألف مرة من السوريين كيف
ترد؟
محمود مرعي :أوالً جنيف هي إرادة دولية والتفاوض في جنيف تحت المظلة الدولية
األميركية الروسية.
فيصل القاسم :فيهم يفككوا لك الجيش؟
محمود مرعي :خليني كمل.
فيصل القاسم :يا أخي دقيقة.
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محمود مرعي :ما هو خليني ك ّمل..
فيصل القاسم :الجيش الجيش الجيش.
محمود مرعي :خليني كمل.
لؤي المقداد :روسيا تفكك لك الجيش.
محمود مرعي :طب خليني كمل خليني كمل.
فيصل القاسم :إيه تفضل.
محمود مرعي :خليني كمل تفاوض هناك إرادة دولية وإشراف دولي وضمانات دولية
على التفاوض أنا ما عم فاوض النظام بدمشق أنا عم أفاوضه بجنيف ،هناك إرادة دولية
بمجلس األمن دول دائمة العضوية الخمسة في مجلس األمن وافقت على جنيف واحد
وعلى المقررات الستة ضمن هذه المقررات الستة تقل لك تشكيل جسم حكومي انتقالي
هذا الجسم يمارس كافة الصالحيات التنفيذية.
فيصل القاسم :باستثناء األمن والجيش.
محمود مرعي :دقيقة ال ما في استثناء ال ال ال.
فيصل القاسم :ما في استثناء.
محمود مرعي :عندي النص عندي النص.
لؤي المقداد :يا أخي أيا نص؟ أنا عم أعطيك محضر جلسة.
محمود مرعي :هذا شو بدي فيه.
لؤي المقداد :لكن شو بدك وليد المعلم أجذب يعني.
محمود مرعي :خليني باهلل خليني أكمل.
لؤي المقداد :األستاذ وليد المعلم.
محمود مرعي :يا أخي ال تقاطعني.
لؤي المقداد :هو حاكي عن شغلتين.
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محمود مرعي :ال تقاطعني.
فيصل القاسم :خليه يكمل.
محمود مرعي :ال تقاطعني.
فيصل القاسم :تفضل.
محمود مرعي :أول شي.
لؤي المقداد :كيف بدكم تجيبوا له أكل في جنيف لوليد المعلم؟
فيصل القاسم :مش مشكلة هلق مش مشكلة.
محمود مرعي :نحنا هأل مو مشكلة باألكل.
لؤي المقداد :تفضل.
محمود مرعي :والشرب جنيف واحد نسخة معي ،وليد المعلم وزيباري ال يهمني هذا
الموضو ع ،ألنه وقت اللي بكون في إتحاد روسي واليات متحدة أميركية ودول دائمة
العضوية في مجلس األمن.
فيصل القاسم :يصبح النظام خارج اللعبة.
محمود مرعي :النظام اسمح لي باهلل.
فيصل القاسم :بس دقيقة خليه يكمل.
محمود مرعي :خليني كمل.
فيصل القاسم :إيه يصبح النظام إيه.
محمود مرعي :النظام والمعارضة والكل في ضمانات دولية وإشراف دولي على
الخروج من هذه األزمة ،حكومة كاملة الصالحيات يعاد من خاللها إعادة هيكلة الجيش
واألمن.
فيصل القاسم :جميل
محمود مرعي :خليني ،خليني ،الجيش واألمن والقضاء من خالل الحكومة االنتقالية
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الزم يكون في عنا دستور جديد خليني كمل.
فيصل القاسم :جميل ،جميل.
محمود مرعي :دستور جديد عصري مو هذا الدستور اللي موجود.
لؤي المقداد :بشار األسد وينه؟
فيصل القاسم :خليه يكمل.
محمود مرعي :خليني كمل إذا أنت مشكلتك بشار األسد خليني كمل.
لؤي المقداد :أنت شو مشكلتك؟
محمود مرعي :خليني كمل.
لؤي المقداد :وزير بيئة.
محمود مرعي :أنا بدي نظام.
فيصل القاسم :خليه يكمل.
لؤي المقداد :نظام هو..
محمود مرعي :أنا بدي نظام..
لؤي المقداد :أنا عفواً وقت أقول بشار األسد قصدي لون عيونه وال شعراته.
محمود مرعي :نعم.
لؤي المقداد :الحلوين.
محمود مرعي :باهلل خليني كمل.
لؤي المقداد :من شان نظامه.
محمود مرعي :ما عم أقاطعك.
فيصل القاسم :خليه يكمل.
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لؤي المقداد :األمن والقضاء يفوتونا عشر سنين..
محمود مرعي :خليني كمل.
لؤي المقداد :أوسلو يا أستاذ.
محمود مرعي :أنا محامي.
لؤي المقداد :أنت محامي هذه أوسلو.
محمود مرعي :أنا محامي بعرف القضاء خليني شوي.
لؤي المقداد :هذه أوسلو ،تفضل.
محمود مرعي :أنا عم أقل لك إعادة هيكلة القضاء أنا لو القضاء سليم ما بقلك إعادة
هيكلة القضاء.
لؤي المقداد :وبشار األسد وين بدو يكون؟
محمود مرعي :ال إله إال هللا.
لؤي المقداد :أثناء العملية.
محمود مرعي :طب خليني أكمل..
فيصل القاسم :تفضل كملها ،كملها.
محمود مرعي :إعادة هيكلة الجيش واألمن والقضاء والتربية وكتابة دستور جديد.
فيصل القاسم :حلو.
محمود مرعي :وقوانين وتشريعات كلها تحتاج إلى إعادة هيكلة ،هذه اإلعادة أعني أنا
بدي قانون عادي بدي محكمة عادية لن أقبل بقانون استثنائي ولن أقبل بمحاكم استثنائية
أيضا ً أنا محامي بدي معايير عادلة للمحاكمات أيضا ً هذا من خالل الحكومة االنتقالية كله
الزم يكون ،إذا ما في إذن ما في حكومة انتقالية.
لؤي المقداد :دكتور رأس النظام شو أخباره بهذه المعادلة.
محمود مرعي :خليني كمل ،رأس النظام.
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لؤي المقداد :خليني أستفيد يا دكتور من شان هللا.
محمود مرعي :رأس النظام يبحث وضعه ،وضعه على طاولة جنيف.
فيصل القاسم :كما قال كيري ،كما قال كيري بعد المؤتمر بعد التفاوض.
محمود مرعي :ال ال.
لؤي المقداد :هذا الكالم اللي حكاه األستاذ بدو  5سنين.
محمود مرعي :خليني كمل.
لؤي المقداد :أستاذ حضرتك حقوقي هذا الكالم اللي قلته بدو لجان أوسلو.
محمود مرعي :أما بخصوص العلويين معلش في نقطة مهمة..
لؤي المقداد :هأل شو نبحث على الطاولة هذا الجواب اللي عن بشار األسد.
فيصل القاسم :هلق شوف يا سيد يا سيد محمود.
محمود مرعي :ما عم تخلوني كمل خليني كمل حتى جاوب.
فيصل القاسم :خليه يكمل بخصوص.
محمود مرعي :بدكم تستجوبوني خليني كمل ما عندي مشكلة.
فيصل القاسم :ال ال خليه يكمل خليه يكمل هلق.
محمود مرعي :بخصوص العلويين.
فيصل القاسم :اآلن يعني يجب على السوريين أن يحكوا بوضوح.
محمود مرعي :خليني جاوب بخصوص العلويين.
فيصل القاسم :يعني كل ما الواحد حكا كلمتين عن الطوائف يقل لك طائفي موساد كذا
ويعملوا لك  011قصة أنت كل البلد طائفيا ً بس ما تحكي طائفيا ً أوعى تفضل.
محمود مرعي :يا عمي خليني أجاوبك بخصوص العلويين.
فيصل القاسم :إيه تفضل.
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محمود مرعي :أما بخصوص العلويين كطائفة أنا كنت بالسجن في ..0914
فيصل القاسم :وفي منهم مسيحيين كثير..
محمود مرعي :خليني كمل ثلث السجن اللي كنت فيه من الطائفة العلوية معلش من شان
ما نيجي نحط وهللا الطائفة العلوية غير الطائفة العلوية أيضا ً بنفس الوقت أنا كان سجاني
والضباط اللي حققوا معي علويين ودروز وسنة وأشكال ألوان ما عليه شي ،كمان بنفس
الوقت الفرق العسكرية أنت بتعرف من السويداء قادة فرق وقادة أجهزة أمنية من
السويداء وقادة فرق ووزير دفاع بدوي وإلى آخره أنا ما عم قل.
فيصل القاسم :باهلل مصدق حالك أنت ،باهلل مصدق يا زلمة دقيقة دقيقة.
لؤي المقداد :خذهم كلهم مساعد أول في األمن العسكري.
محمود مرعي :احكوا لحالكم.
فيصل القاسم :يا أخي بدي أسأله أنا المذيع أنا بدي أسأله.
محمود مرعي :خليني كمل.
فيصل القاسم :بربك دقيقة دي أسألك يا أخي بدي أسألك.
محمود مرعي :ما خليتني أكمل.
فيصل قاسم :كمل ،ما هذه نقطة قبل ما تروح بربك هلق السوريين اللي عم يسمعوك
بدهم يصدقوك يا زلمة مصطفى طالس وزير دفاع كان الفراش تبعه العلوى أقوى منه
بـ 9126تريليون مرة عم تضحك علينا نحنا السوريين يا زلمة.
محمود مرعي :رئيس فرع من محافظتك خرب الدنيا ما بدي سجل.
فيصل القاسم :دقيقة ،محافظتي جيبوهم.
محمود مرعي :ما يسترجوا هأل عوفوا العالم حالها..
فيصل القاسم :ماشي.
لؤي المقداد :إيه إيه صحيح صحيح.
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محمود مرعي :من محافظتك.
فيصل القاسم :دقيقة ،دقيقة أنا بدي أسألك..
محمود مرعي :ما خليتني أكمل.
فيصل القاسم :شو بدك تكمل؟
لؤي المقداد :شلون ما بخليك شو بدك تقول إذا هأل طلع رئيس وزراء سني ولقيت
ضابط درزي في الجيش ولقيت واحد سني في الجيش..
محمود مرعي :المهم النتيجة..
لؤي المقداد :كله حقهم نص فرنك..
فيصل القاسم :خليه يكمل.
لؤي المقداد :حقهم مساعد أول في األمن العسكري يشلحه رئيس وزراء في الشارع
وبنزل فيه بالقشاط..
فيصل القاسم :خليه يكمل ،خليه يكمل..
محمود مرعي :هذا الكالم ،هذا الكالم..
فيصل القاسم :باختصار شو بدك تقول؟
محمود مرعي :معلش..
فيصل القاسم :باختصار شو بدك تقول؟
محمود مرعي :أنا بدي سوريا معلش أنا بدي سوريا دولة مدنية خليني كمل..
فيصل القاسم :ديمقراطية.
محمود مرعي :تعددية ،دولة مواطنة شو دولة المواطنة؟ ال فيها تمييز بين مواطن
ومواطن على أساس الدين أو المذهب أو اإلثنية أو القومية أو أي شيء بدنا نحنا عدم
تمييز ومساواة بين المواطنين..
فيصل القاسم :يا زلمه أنت رومانسي؟
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محمود مرعي :رومانسي طبعا.
فيصل القاسم :رومانسي رهيب!
محمود مرعي :طبعا رومانسي.
فيصل القاسم :أنا بدي أسألك..
لؤي المقداد :هي ضل فيها أسئلة..
فيصل القاسم :يا أخي لؤي خليني أسألك لؤي الرجل يقل لك :أنت تقول أنه تركيبة
الدولة ال يمكن أن تتغير..
محمود مرعي :تتغير..
فيصل القاسم :دقيقة ،هو الرجل يقول لك..
لؤي المقداد :ما في داع تتغير يقل لك..
محمود مرعي :الدولة بدنا نعيد هيكلتها.
فيصل القاسم :يا أخي خليني أكمل..
محمود مرعي :بدي أعيد هيكلتها..
فيصل القاسم :يا رجل الدولة يمكن إعادة هيكلتها على أساس جنيف والكالم على تسلط
طائفة على بقية سوريا..
محمود مرعي :ما بصير..
فيصل القاسم :ما بصير..
محمود مرعي :وما الزم يكون..
فيصل القاسم :ويقل لك الرجل كل الكالم عن أنه سوريا دولة طائفية ال أساس له من
الصحة جاوبني على النقطة هذه جيش وأمن جاوبني عليها.
لؤي المقداد :يا سيدي أي جيش وأمن؟ ما قاله األستاذ بمجمله..
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فيصل القاسم :باختصار.
لؤي المقداد :بده كمان وقلوب زهر تنزل من السقف حسيت حالي إنا عم نحكي عن
سويسرا ،بكل األحوال يا دكتور.
فيصل القاسم :جاوبني على النقاط هذه.
لؤي المقداد :عن النقاط هذه التي قالها تحديدا..
فيصل القاسم :الوقت يداهمنا لؤي آه.
لؤي المقداد :تحديدا المشكلة باألساس هذا النظام بتركيبته كلنا نعرف أنه إخواننا
العلويين نحبهم وشركاؤنا في الوطن لكن هي تركيبة علوية وهذا النظام محكوم من
العلوية ،وأنا اليوم أقول ألهلنا العلويين حسب اعتراف بشار األسد صار مقتول منهم 51
ألف ،طبعا  51ألف على فكرة ما كانوا قاعدين بالزيارات عم يأكلوا برغل بحمص
الخمسين ألف كانوا عم يذبحونا بداريا وبسلمية وبدرعا وبحمص هم اللي قتلوا وهم عم
يذبحوا نساء وأطفال الشعب السوري ،هدول الخمسين ألف.
محمود مرعي :شو نعمل فيهم يعني؟
لؤي المقداد :خليني أكمل جملتي ،هدول الخمسين ألف واللي هم أسرهم ،أسرهم لهؤالء
الخمسين ألف وأسر الضباط اللي عم يحكي عنهم دكتور فيصل وأسر مقاتلين الفرقة
الرابعة وأسر شبيحة هالل األسد اليوم يجب أن تردع أبناءها ويجب أن تعلم وتطالب هي
بمحاكم عادلة لهؤالء إذا عن جد بدك العدالة االنتقالية لكن في كل ما قلته العدالة االنتقالية
تبدأ من رأس الهرم ممن أعطى األوامر وممن نفذ ومن أيضا المجرم اللي قاعد في
طهران خامنئي ومن الوكيل التجاري للمقاومة المجرم حسن نصر هللا اللي بده يلبس
العباية المموهة وينزل يقاتلنا في سوريا ،هدول المجرمين تبعون النظام هدول يحاكموا
هم وكل من ارتكب ،لقيت لي ضابط درزي ووزير دفاع سني ،ووزير الدفاع السني
ورئيس الحكومة السني والضابط الدرزي وكل من ارتكب على قدر المساواة.
فيصل القاسم :هدول شو تهمتهم هدول؟
لؤي المقداد :هدول ليسوا لهم قيمة هدول أساس ،يا دكتور هللا يخليك أنت بتعرف إنه
مش على وقت مصطفى طالس اليوم وائل حلقي مساعد أول على أي حاجز بنزله من
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السيارة ويفتش له السيارة وإذا يحكي كلمة بحطه بالطبّون ويعتقله وأنت بتعرف إنه
بحطه بالطبّون ويعتقله يا أستاذ ،وتقول لي وائل حلقي ،أنا بدي أقل لك شغلة شهادة
لوزير الدفاع العماد علي حبيب عندما كان يسأل ليش عم ينقصف ما أدري شو؟ يقولوا
له ما دخلك ،وزير دفاع وهو علوي ال يحق له أن يسأل أوامر بشار األسد وماهر األسد
والفاعلين وأنتم تعرفهم.
فيصل القاسم :يقول فراس طالس على صفحته في الفيسبوك ،قال لك في بداية الثورة
قلنا لبشار األ سد خلينا نجري إصالحات قال له بالحرف الواحد" :خلي الكالب تنضب
على بيوتها وأنا بصلح" ،بهذا الكالم كالب يعتبر الجميع كالب.
لؤي المقداد :يا دكتور بده يعيد الهيكلة في وجود رأس النظام ،الحكي اللي حكاه روعة،
لكن يحتاج إلى  01سنين ويستمر بشار األسد.
إعادة هيكلة وإنتاج النظام
فيصل القاسم :وقال أنه سيترشح لالنتخابات.
لؤي المقداد :وسيعيد إنتاجه ،المعتوه أمبارح شو بقول لك ،قال أنا ال أرى مبرر لعدم
الترشح ،ال أرى مبرر ،ال يرى مبررا  051ألف قتيل نصف سوريا تدمرت  4ماليين 7
ماليين مهجر بين برا وجوا وبشار األسد لهأل ما عم يالقي مانع؛ ما عم يالقي مانع ،هل
في قصور عقلي يا أخي اعتبره تسونامي من شان هللا يعتبره زلزال وحكومته ما عرفت
تتعاطى معه يعتبره هزة أرضية فيضان مش صواريخ سكود وكيماوي تقولوا لي تعيدوا
إنتاج النظام تعيدوا هيكلته تعيدوا إنتاج الدولة ،بوجود بشار األسد ال يمكنك أن تعيد إنتاج
مديرية الصحة على حدود بوكمال ،ما فيك بوجود بشار األسد ألنها كلها أصبحت نظام
قتل إجرامي قمعي ،اليوم أنت بتعرف إنه رئيس بلدية عقربا يشارك في القتل مع النظام
تيجوا تقولوا لي تعيدوا هيكلته وإنتاجه؟ يسقط هذا النظام ويرحل هذا النظام وبعدين نقعد
أنا وإياك والعلوي الذي لم تتلطخ أيديه بدماء الشعب السوري نقعد على الطاولة وتبنوا
دولة ،مش تبنوا دولة هأل وتفصلوها على قياس بشار األسد مثلما عمل دستوره المجنون
مثله ،ال يطبق هذا الدستور على رئيس الجمهورية الحالي ،بحياتك سمعت هيك بند في
دستور؟
فيصل القاسم :خليك بس دقيقة..
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لؤي المقداد :دستور هذا يا زلمة؟
فيصل القاسم :خليك بس دقيقة ،بدي أسألك أنت تعلم أن أجهزة األمن في سوريا فوق
القانون ،هل تحلم فعال بأنه أجهزة األمن تصير تحت القانون؟ بجملة واحدة.
محمود مرعي :كل أجهزة األمن يجب أن تتبع ألوامر الداخلية.
فيصل القاسم :يا أخي "يجب" غير أنا ما بقول لك "يجب".
محمود مرعي :هأل بدك تحكي بجنيف وال.
فيصل القاسم :جنيف ،ما هي ضماناتك؟
محمود مرعي :المجتمع الدولي الدول دائمة العضوية في مجلس األمن.
فيصل القاسم :وقّعوا لك؟
محمود مرعي :هم مطلعين بيان يا أخي مو من عندي بيان جنيف هيك بقول.
فيصل القاسم :طيب.
محمود مرعي :إعادة هيكلة مؤسسات الدولة كلها.
فيصل القاسم :بس خليني أسألك سؤال على أساس هذا ،هل تثقون بالنظام السوري؟
محمود مرعي :شو دخل النظام السوري؟
فيصل القاسم :من يومين صار في صفقة.
محمود مرعي :جنيف ما دخله النظام السوري.
فيصل القاسم :هلق أنا بدي أسأل ،من يومين كان هناك صفقة إلطالق اإلخوان الشيعة
في شو اسمه في لبنان ،قال لهم سأطلق ال أدري كم معتقل.
محمود مرعي.001 :
فيصل القاسم :سيدة سورية ،حدا يعتقل سيدات سوريات؟
محمود مرعي.001 :
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فيصل القاسم :دقيقة ،السيدات لم يطلق سراحهم ،طيب أنت تعلم إنه هذا النظام خالل 7
دقائق تنازل إلسرائيل وأميركا ،خالل  26ساعة انسحب من لبنان ،خالل  01دقائق سلّم
أوجالن ،هذا النظام مستعد أن يتنازل إلسرائيل خالل دقائق لكنه ليس مستعدا أن يتنازل
لك ،لن يتنازل لك عن شيء كسوري ،يعتبرك حثالة.
محمود مرعي :عم تسألني شو بديلك؟
لؤي المقداد :بديلك شو عن جنيف؟ تعتبر جنيف حل!
محمود مرعي :أي حل.
لؤي المقداد :يا أخي ستستمر األزمة..
محمود مرعي :العسكرة والقتل..
فيصل القاسم :خليه يكمل..
لؤي المقداد :النظام وأنت بتعرف النظام ماين على المزة ،بشار األسد رئيس بلدية
المهاجرين ماين على المهاجرين والمالكي والمزة..
محمود مرعي :بهذه الحالة ما رح يمشي الحال.
لؤي المقداد :يا أستاذ أنت بتعرف ال إله داريا وال حرستا أنا عم بحكيك عن دمشق
البرزة الغوطة ما إله شي.
فيصل القاسم :ماشي.
لؤي المقداد :أنت بقولك الرقة ودير الزور وحلب ودرعا وحمص.
محمود مرعي :في هذه الحالة توزيع الوقت ما أنه زابط.
فيصل القاسم :ماشي خليني كمل أنا بدي أسأل..
محمود مرعي :توزيع الوقت ما أنه زابط.
فيصل القاسم :ال إلك الوقت السؤال المطروح بدي أسألك سؤال أنت عم تقول ليس هناك
بديل صح وال ال؟ ما هو بديلكم مش هيك؟
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محمود مرعي :شو بديلكم؟ أنت شو بديلك.
فيصل القاسم :يا أخي أنا شيلني من الموضوع أنا عم أسأل وما تأخذ..
محمود مرعي :أنت عم تسأل ما بديل جنيف وجنيف كذا..
فيصل القاسم :خليني أكمل لك ،الرجل يقول لك ،يا أخي خليني أسأله عم أنقل له أفكارك
يا زلمة ،الرجل يقول لك إنه هناك في األعراف العسكرية القوي جدا ال يفاوض ،طيب
إذا كان النظام قويا لماذا إيران وروسيا مستقتلتان على جنيف؟ معناته النظام في حال
يرثى له ،قدري جميل قال قبل أيام للغارديان قال لهم نحن أول شيء سنطلبه في مؤتمر
جنيف سنطلب وقف إلطالق النار ألنه أنهكنا تماما ،طيب لماذا تفاوض نظام انهار؟
طيب الرئيس من مدة كم يوم أين صلى؟ لم يستطع أن يدخل إلى دمشق ألنه فيها هؤالء
راح على ُدمر يا زلمة.
لؤي المقداد :ولبّس المخابرات الجوية لبسهم شيوخ.
محمود مرعي :عم يجاوبك ،ك ّمل يا لؤي.
فيصل القاسم :إلك الوقت تفضل.
محمود مرعي :النظام ضعيف والنظام مرتبك والنظام كل شيء لكن..
فيصل القاسم :خليه يكمل.
محمود مرعي :منهك ،هذا الكالم صار لك عم تقوله سنتين ،أنت فيصل القاسم صار لك
سنتين عم تقوله ،في نفس الوقت الجيش الحر وداعش والنصرة موجودين وعم يقاتلوا
وعم ينضربوا.
فيصل القاسم :جيد ،طيب.
محمود مرعي :ويضربوا ويذبحوا بكلى الطرفين إذن نحن أمام حالة سفك دماء على
األرض السورية من الجيش ومن األطراف األخرى ومن كل العالم أنا هدفي األول من
جنيف قلت لك وقف الدم بقرار دولي ملزم لكل األطراف تتبناه الدول دائمة العضوية في
مجلس األمن..
لؤي المقداد :يا عيني عليك..
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محمود مرعي :خليني أكمل يا أخي ،اطلب سجل اللي بدك إياه ،هذه النقطة األولى،
اثنين.
فيصل القاسم :النظام ضعيف وال مش ضعيف؟
محمود مرعي :كله ضعيف.
فيصل القاسم :طيب جميل.
محمود مرعي :يعني معلش هأل النظام لو ماله ضعيف بقضي على المسلحين ،بصراحة
ما أنه قادر يقضي على المسلحين.
فيصل القاسم :جميل.
محمود مرعي :نقطة ثانية المسلحين ما لهم قادرين يسقطوا النظام.
لؤي المقداد :صحيح.
محمود مرعي :إذن نحن أمام حرب.
فيصل القاسم :استنزاف.
محمود مرعي :عبثية كارثية استنزاف للشعب السوري.
فيصل القاسم :جميل.
محمود مرعي :الخاسر الوحيد فيها من؟
فيصل القاسم :الشعب.
محمود مرعي :هو الشعب السوري.
فيصل القاسم :جميل.
محمود مرعي :نحن بدنا نوقف إطالق النار بقرار ملزم من دول دائمة العضوية في
مجلس األمن إنه نوقف إطالق النار ونخلص من الدم هذه نقطة ،النقطة الثانية الجسم
الحكومي ،جنيف ببنوده الستة شو بقول ،تشكيل حكومة انتقالية بصالحيات دستورية
كاملة ،أنا بدي أوصّل للحكومة بصالحيات.
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فيصل القاسم :الحق الكذاب لورا الباب.
محمود مرعي :الكذاب وغير الكذاب عندي ضمانات دولية تفضلي يا أميركا يا روسيا يا
دول دائمة العضوية خلينا نشكل هذا الجسم الحكومي ،هذا الجسم الحكومي شو مهمته؟
مرحلة انتقالية سنة سنتين بتطبق فيها مثلما حكينا العدالة االنتقالية ،العدالة االنتقالية شو
بتقول؟ عدم اإلفالت من العقاب ،أنا ما بدي أسامح القتلة.
لؤي المقداد :بدستور بشار األسد.
محمود مرعي :خليني أكمل ،يا أخي شو بدي بدستور بشار األسد.
لؤي المقداد :كاملة الصالحية وفق أي دستور؟ أنت عم تقول صالحيات دستورية بدي
أعرف وفق أي دستور؟
فيصل القاسم :يا أخي قال لك دستور جديد.
لؤي المقداد :وين بده يحطه؟ وبشار قاعد ،لك شو عم تحكوا يا زلمة؟
محمود مرعي :ال إله إال هللا.
فيصل القاسم :باختصار تفضل.
لؤي المقداد :أنا ما عم بحضركم على فكرة.
فيصل القاسم :باختصار تفضل سيدي.
إمكانية تطبيق العدالة االنتقالية
محمود مرعي :العدالة االنتقالية حكينا ،عدم اإلفالت من العقاب لكل من ارتكب جرما..
فيصل القاسم :من الطرفين.
محمود مرعي :من الطرفين طبعا.
فيصل القاسم :جميل.
محمود مرعي :وهللا إذا واحد من النصرة ومن داعش عم يذبحوا على السكين أو إن كان
جيش حر أو أي كان ،أي مواطن سوري بصير في انتهاك لحق من حقوقه يجب من
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يمارس هذا االنتهاك أن يحاسب ،أول شيء قلنا المحاسبة والمصالحة والمسامحة إذن
العدالة االنتقالية في لها تجارب مثل جنوب إفريقيا مثل تشيلي مثل إسبانيا مثل
األرجنتين..
فيصل القاسم :صادق جالل العظم تحدث عن إلغاء العلوية السياسية.
محمود مرعي :هل نحن معلش من شان نحكي نحن من خالل الحكومة االنتقالية بدنا
نرجع نؤسس سوريا جديدة بدستور جديد ،يا أخي أنت اضحك أنا هيك رأيي يجوز
يصير ويجوز ما يصير أنا هيك شايف ،شايف إنه نحن الزم نؤسس لجمهورية جديدة
في سوريا على دستور عصري على قوانين وتشريعات عصرية على إعادة هيكلة
القضاء والجيش والتربية وكل شيء نحن نحلم بسوريا أفضل أنا بدي سوريا أفضل.
لؤي المقداد :إيه خلص.
فيصل القاسم :أنا أسألك الرجل يتحدث منطق بصراحة ،بغض النظر تقول لي علوية
سياسية وتقول لي مسيطرين على كذا هناك اآلن اتجاه دولة ،هل تستطيع أن تنكر بأن
النظام بات يدرك أن سوريا ال يمكن أن تعود إلى الوراء؟ وأنت تعلم ،مش خائف أنت
من العلويين ومن السيطرة العلوية؟ من كل عقلك العلويين بدهم يرجعوا إذا هدأت
األمور؟ يا سيدي خلي العلوي ييجي على حرستا ييجي على ُدمر يروح لي على درعا
يروح لي على إدلب على الحارة الشمالية.
لؤي المقداد :مو العلوي األستاذ محمود يروح على حرستا.
فيصل القاسم :يا أخي دقيقة.
محمود مرعي :أنا بروح لوين ما بدك.
فيصل القاسم :أنا عم بقول لك أنتم ليش خايفين اآلن؟ النظام تقلعت أضراسه لن يستطيع
أن يعود ،أيهما أفضل تدمروا سوريا وتكملوا معه الرجل يقول لك.
محمود مرعي :لن تكون سوريا ولن تعود إلى ما قبل  05آذار  2100لن تعود.
فيصل القاسم :جميل ،واألمر اآلخر لماذا ال تنظرون إلى تجارب الربيع العربي وما قبل
الربيع العربي؟ نحن اآلن في سوريا يجب أن يكون هناك عقد اجتماعي بين كل
السوريين وأولهم اإلخوة العلويين وكل السوريين يجب أن يكونوا مشاركين في عقد
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اجتماعي جديد يجب أن ال يستثنى أحد في سوريا ،ال يستثنى أحد ،لماذا ال تتعلمون من
العراق؟ في العراق دقيقة أسقط النظام في العراق صح وال ال؟ أسقط النظام في العراق
بكل القوة ألنه العراق لم يبن نظاما عادال ما زال يعاني أمنيا واقتصاديا وسياسيا منذ
أكثر من  01سنوات وفي سوريا لو انتصرتم أنتم اآلن على النظام ،النظام سيتحول إلى
معارضة وستذهب سوريا إلى الجحيم والعكس صحيح إذن ليس أمام النظام وليس أمامكم
إال..
لؤي المقداد :ما هو الحل يا دكتور.
فيصل القاسم :دقيقة بدي أوصلها..
لؤي المقداد :تفضل..
فيصل القاسم :بدي أوصلها الفكرة ،إذن تجارب الربيع العربي أثبتت إنه لن ينتصر
طرف على طرف ال النظام على المعارضة وال المعارضة على النظام يجب أن يكون
هناك عقد اجتماعي جديد لكل السوريين ،كيف ترد؟
لؤي المقداد :أوال يا سيدي لم يحدث تجربة في الربيع العربي مشابهة للتجربة السورية،
لم يفعلها ال القذافي وال أحد بشار األسد بما يفعله تجاوز كل الخطوط الحمراء ،بالنسبة
لمسألة العقد االجتماعي مع إخوتنا العلويين أنا منذ بداية الثورة حتى اآلن وإذا أنا غلطان
صحح لي يا سيد محمود قل لي إذا السنة فاتوا على ضيعة ذبحوهم بتقول لي اللي صار
بريف الالذقية تبع هيومن رايتس ووتش بقول لك حادثة ارتكبتها مجموعات غير
من ضبطة وال يوجد لهم أي غطاء وأنا مثلك أنادي بمحاكمتهم ،لكن هل سمعت بمذبحة
مثل اللي عملوها إخوتنا العلويين بالقبير بحمص بتلبيسة بإدلب سمعت شيء صار مثل
الغوطة بالسكاكين ،بس خليني أجاوبك ،أنا ما قاطعتك.
محمود مرعي :قاطعتني كثير ،أي قتل معلش من شان أريحك.
لؤي المقداد :غير مبرر.
محمود مرعي :أنا بدي أريحك أي قتل من مين ما كان يكون هو مدان من يقتل سواء
كان جيش نظامي وال حر وال قاعدة وال داعش وال أي إنسان يقتل إنسان مدان ويحاكم
وفقا للقانون.
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فيصل القاسم :جميل.
لؤي المقداد :إال بحالة الدفاع عن النفس ،عندما تقول يا أستاذ وقف إطالق النار ،وقف
إطالق النار ليس دائما هو مبرر سفك الدماء وسببا وقف إطالق النار في كثير من
األحيان هو سبب دفاع وهو يوقف القتل يعني بشار األسد لو ما في جيش حر في داريا
وحرستا وفي برزة والمعضمية وفي حمص القديمة كان هأل سمعت مليون شهيد بهذه
المناط ق تحت جنازير دبابات بشار األسد ،مثلما صار وقت فات على بصرى وعلى
داعر وعلى التريمسة وعلى داريا مثلما صار فيهم ،عندما دخل إلى داريا ليطهرها قتل
أطفالها ونساءها قبل رجالها حررها للمرة األلف بشار األسد.
فيصل القاسم :جاوبني على سؤالي لم تجب على سؤالي ،يعني بالرغم من كل ذلك
شوف برجع بقول لك في ليبيا هذه ليبيا أنظر إلى الفوضى في ليبيا ألنهم لم يتوصلوا إلى
عقد اجتماعي جديد يشمل الجميع الحالي والسابق ال تستطيع أن تستثني أحدا يا لؤي
مقداد لماذا اإلقصاء؟
لؤي المقداد :يا أخي في سوريا ال يوجد نظام حكم مثل نظام مبارك ،بسوريا في شوية
مرتزقة عصابة كل واحد حاطط لي شوية بواريد وصواريخ وطيارات وعم يضربوا
على الناس ،ال يوجد نظام ،حسني مبارك بتقول له هذا الحكي كان عنده عمرو موسى
وعنده البرادعي وعنده ما أدري مين نظام حكم ووزراء وأحمد شفيق هذا ما عنده حدا
هذا عنده مجموعة قتلة إرهابيين كلهم قتلوا الشعب السوري يعني شو بتحب بال صغرة
نعملّك عقد اجتماعي وحكومة مع جميل حسن سلم لك إياه وزير المصالحة االجتماعية،
وال سلم لك مثال عبد الفتاح قدسية وزير شؤون الطفل يعني شو بدك يا دكتور فيصل هللا
يخليك؟ شو رأيك أجيب لك ماهر األسد أحط لك إياه رئيس مجلس شعب؟ بتقول لي عقد
اجتماعي أي بال عقد اجتماعي بال مسخرة ،يا دكتور تجاوزوا بالقتل كل حد لم يتركوا ال
طفل وال امرأة وال جامع وال كنيسة وال بناية وال بيت دمروا كل شيء وبتقول لي عقد
اجتماعي والعلوية وما أدري مين؟ نحن لم نكن يوما ،ولم يعرفها يوما الشعب السوري
الطائفية إال على دور المجرم بشار األسد لم نكن يوما إال كما نقول إخوانا العلويين
وأحبائنا العلويين بس ال إذا أنت بالنسبة إلك صار قتل السني مبرر وقتل العلوي مبرر
من شان ما اطلع طائفي ال يا أخي طائفي ونص ،ممنوع بشار األسد ذبح  051ألف سني
ال يجوز أمام نظر وتحت سمع العالم العربي كله هذا الكالم غير مقبول ال تقبله ال
شرعية وال قوانين وأنت أستاذ قانون.
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محمود مرعي :يا لؤي نحن ما عم نحكي بجنيف ،نحن عم نحكي بقتل وضرب ودم
وسفك بس.
لؤي المقداد :أنا مثلك أشعر بأهلي جوه وأال أريد أن يوقف القتل أريد أن يوقف القاتل
عن سفك الدماء السورية أريد أن يوقف من دمر سوريا.
محمود مرعي :يعني عاجبك المهجّرين؟
لؤي المقداد :هي بالنتيجة بلدي مثلما هي بلدك اللي أنا بدي أعيش فيها وبدي أوالدي
يربوا فيها وبدي الناس ترجع على بيوتها اللي عم تأكل ورق الشجر بس مو ألنه أنا عم
أق ّوص وال ألنه الجيش الحر عم يق ّوص ألنه بشار األسد محاصر المعضمية وداريا
والكسوة.
محمود مرعي :هأل في شغلة إذا بتسمح لي.
فيصل القاسم :طيب تفضل ،باختصار الوقت يداهمنا.
لؤي المقداد :بس العنوان نحن نريد الحل نريد وقف سفك الدماء لكن وقف سفك الدماء
يبدأ من عنوان المشكلة والمشكلة في سوريا لها اسم واسمها بشار األسد.
فيصل القاسم :بس دقيقة ،أنت ما جاوبتني على نقطة ،عندما يقول الرئيس السوري
باألمس..
لؤي المقداد :ولك مو رئيس.
فيصل القاسم :ليس هناك مانع من الترشح يا أخي ليس هناك مانع من الترشح ،أنت
كمعارض شو وجهة نظرك؟ هلق هي تصريحات صارت نكت بصراحة.
لؤي المقداد :أهبل ،أهبل..
محمود مرعي :نحن بدنا نحكي بجنيف.
فيصل القاسم :ما هو سبق جنيف اليوم هو سبق مؤتمر أصدقاء سوريا.
محمود مرعي :أوال نحن بدنا نحكي في جنيف نحن مع جنيف.
لؤي المقداد one Minute :مع جنيف وال مع الحل في فرق؟ جنيف ليست الحل جنيف
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تسويق القتل.
فيصل القاسم :خليه يكمل ،تفضل.
محمود مرعي :نحن مع جنيف وإذا ما في جنيف مفروض نهيئ لجنيف ألنه ما في
مجال إال بالحل السياسي ،بالعسكرة بالقتال ما في حل وجهة نظري أنت حر أنت ضل
قاتل قد ما بدك.
لؤي المقداد :أنا بقول أنه الحل هو القتال والعسكرة..
فيصل القاسم :خليه يكمل.
محمود مرعي :جنيف حل سياسي إفراج عن معتقلين من شان ما ننساهم ،في معتقلين
في سوريا بدهم إفراج عنهم في مناطق محاصرة يجب أن يصل إليها الدواء والغذاء.
فيصل القاسم :مش سامح لك تبعثهم يا أخي؟
لؤي المقداد :كل اللي عاملهم بشار األسد أنت منتبه كل شي عامله بشار األسد هو
معترف طيب يا أخي أنا عم بقول لك المشكلة مع بشار األسد.
محمود مرعي :خليني أكمل.
فيصل القاسم :تفضل.
محمود مرعي :إيصال الغذاء والدواء لكل المناطق في سوريا ما بصير مواطن في
سوريا ما يوصل له الغذاء والدواء.
فيصل القاسم :بكلمة واحدة ،ماذا تريد أن تقول بجنيف؟
محمود مرعي :الحل السياسي هو األساس وال حل عسكري في سوريا.
فيصل القاسم :ماذا تقول بجملة واحدة؟
لؤي المقداد :سيبقى الشعب السوري مهما فعل بشار األسد شامخ شموخ قاسيون مهما
ج ّوعه ومهما قتله ومهما دمر وسيسقط بشار األسد بجنيف وبدون جنيف ،ولن نكون
شركاء في تبرير قتل أهلنا وإعطاء شرعية للقاتل المجرم بشار األسد في جنيف وال
غيرها.
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فيصل القاسم :مشاهدينا الكرام لم يبق لنا إال أن نشكر ضيفينا السيد محمود مرعي
والسيد لؤي المقداد ،نلتقي مساء الثالثاء المقبل فحتى ذلك الحين ها هو فيصل القاسم
يحييكم من الدوحة ،إلى اللقاء ،يعطيكم العافية ،شكرا.
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