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 مصاحبه با  لؤی حسين در دمشق

 

دست آوردن غلبه در برخی ه خاطر به ر فقط بشورشيان مبارز حال ديگ: کشور سوريه در معرض از ھم پاشيدن است

  . حسين در دمشقی با لؤئیگو و گفت. دول غرب ھم از تقسيم کشور حمايت می نمايند. مناطق می جنگند

 آزاد گشته ١٩٩١انی بوده و خاطر عقايد سياسی اش ھفت سال زنداو که به .  حسين نويسنده ايست از اھالی سوريهیلؤ

 با ھمکاری جمعی، ٢٠١١وی در سال . ياسی اجتماعی سوريه و جھان عرب شرکت داشتاست در فرايند تحوالت س

 که اکنون از مھم ترين جنبش Building The Syrian State“ (BSS)„را تأسيس نمود » جنبش بنای کشور سوريه«

  .ھای ضد خشونت در آن کشور به شمار می رود

  

  لؤی حسين

  ی می کنيد؟شما وضعيت فعلی سوريه را چگونه ارزياب

در وضع حاضر راه حل بستگی به توافق .  سوريه بوده و کشورمان در معرض سقوط می باشدۀما اکنون شاھد تجزي

وجود آمدن تعادل ه تا آن زمان احتمال ب. ن می شوديي داشته، سرنوشت کشور در کنفرانس ژنو تعامريکاميان روسيه و 

  .ھای آتی سوريه به صورت حکومت مرکزی ديگر نباشدست که در ماه انظامی وجود ندارد و اين امکان 

 

 آيا شما انتظار داريد که سوريه از ھم بپاشد؟

 گروه ھا در مناطق مشخصی ساالرانجنگاما در ھمه جا . وجود آينده نه به اين معنی که مرزھای رسمی جديدی ب

اما آنھا نيزمانند . ا تأمين می شوندمعلوم نيست آنھا به لحاظ مالی از کج. دست خواھند گرفته کنترل امور را ب

که اسلحه  قانع کردن اين گروه ھا به اين. سرداران ديگر بوده و در حمايت از رژيم مناطق خود را کنترل می نمايند

. ھای خود را به زمين نھاده، تابع رژيم گشته و کنترل سياسی و نظامی مرکز را بپذيرند کار بسيار مشکلی خواھد بود

 که ھمگی منافع ئیاين دسته شامل است بر اشخاص دارای نفوذ و کشورھا. ينھا گروه سومی ھم وجود داردعالوه بر ا

ن تکليف می نمايند و ييآنھا از دستجات نظامی متفاوتی حمايت کرده و حتّا برای آنھا تع. خويش را در مد نظر دارند
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ر گروه ھای مسلحی ھستند که مرزھا، نيروگاه ھا به ويژه در شمال کشو. اين امر وضعيت را بسيار مشکل تر می کند

 .و مناطق نفتی را در کنترل خويش داشته و ھر چه بتوانند به پول تبديل نموده  و بدان دلخوش اند

اين را که در حال حاضر درگيريھای ميان دستجات مختلف مسلح و نيز ميان کردان و جبھة النصرة صورت می گيرد 

 شما چونه توجيه می کنيد؟

 اين. دست آوردن حاکميت نبوده، می کوشند بر مناطق خودشان مسلط گردنده دستجات مسلح مزبور ديگر در صدد ب

دعوای آنھا بر سر . ديگر اقدام می کنند دليل آن است که توسط سرداران محلی اداره می شوند که آنھا عليه يک

اين کار در حلب و . دست آوردن سلطه می باشد هاختالفات سياسی، ايدئولوژيک و يا مذھبی نيست، بلکه بر سر ب

  .  صورت می گيرد،ويژه در مناطقی که به آنھا مناطق آزاد گفته می شوده نواحی اطراف آن ب

 

آيا درگيری ھای داخلی عالمت آنست که دستجات جنگنده از کسانی که آنھا را به لحاظ مالی تأمين می کردند مستقل 

 عمل می کنند؟

برخی از . مخارج آنھا را افراد شخصی تأمين می نمايند و نه دولت ھا. ن مورد حمايت مالی قرار دارندنه، آنھا ھمچنا

اين پول ھا را آنھا از دول مختلف تھيه می نمايند با اين قيد . می باشند» ائتالف ملی«منابع مالی آنھا جزء اپوزيسيون يا 

زيرا دستجات مسلح .  خواھند نمود و اين روندی است منطقیکه آنھا را برای تأمين مايجتاج عمومی و انسانی مصرف

ھمين منظور نيز ه وجود آمده اند که بجنگند و به وجود نيامده و فقط به اين خاطر به مبتنی بر مبانی سياسی مشخصی ب

  .تأمين مالی شده مورد حمايت قرار دارند

 

 .ه سوماليای دومی خواھد گشتشما دو سال پيش گفته بوديد که در بدترين حالت سوريه تبديل ب

بله ، ما داريم روز به روز به اين حالت نزديگتر می شويم و چند ماه ديگر که بگذرد اين برای ھمگان قابل مشاھده 

  .خواھد بود

 

آيا در صورت تحقق اين پيش بينی برای يک جنبش سياسِی فاقد خشونت مانند گروه شما محلی از اِعراب خواھد 

 ؟ماند

واقعيت ھای کنونی .  محو گردندست که آنھا کامالً اجود سياسی به کلی عقب نشينی کرده اند و اين امکان دستجات مو

در مناطقی که درگيری ھای جنگی رخ می دھد ھيچ گروه سياسی، اعم از مسلح يا . را گروه ھای مسلح شکل می دھند

دست آوردن پول يا اسلحه می ه ل جمع آوری و بھمه دستجاتی که آنجاھا فعاليت دارند مشغو. غير مسلح، وجود ندارد

  . باشند

 

 ۀبه گفت.  ھائی ھستند که برای دستجاتی که در مناطق آزاد عمل می کنند پول جمع آوری می کنندوُ در آلمان اِن جی ا

محلی فعاليت کرده و می کوشند آگاھی سياسی مردم را تقويت و نقض حقوق صورت کميته ھای ه آنھا آن گروه ھا ب

 .بشر را مستند سازند

ه  مدنی گشته است و نه احزاب سياسی را بۀبا کمال تأسف بايد گفت که درگيری ھای سوريه نه موجب ايجاد جامع

در عمل اين گروه ھا يا در کنار کار برده می شود و ه ب» مسلح«در اينجا منافی » مدنی«مفھوم . وجود آورده است

وجود آمدن آنھا اين بوده است که آنھا برای اينگونه پروژه ھا تأمين ه علت ب. دولت و يا در کنار شورشيان قرار دارند

  .مالی می شدند، نه به اين خاطر که آنھا پروژه ای در دست داشته بوده اند که برای آن به پول نياز داشته باشند
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کسی را برای فعاليت مدنی آموزش می دھيم به اين موضوع نگاه نمی کنيم که آيا وی حامی يا مخالف که ما  ھنگامی

وجود ه  يا کميته ھای محلی بدين خاطر ب“The Day After„سرنگونی » روِز پس از«پروژه ای مانند . دولت است

ه اصطالح آزاد به تی سياسی در مناطق بآمدند که پول دھندگان به عاملی سياسی نياز داشته اند و اگر چنانچه تحوال

تمام دول غرب به سوری ھا به اين ديد می نگرند که آيا . صورت عامل استفاده خواھد شده وجود آيند از اين گروه ھا ب

اما اگر موافق رژيم باشد حتّا . اگر کسی مخالف رژيم باشد با او ھمکاری می کنند. طرفدار رژيم يا مخالف آن اند

تمام اين حمايت ھای دول .  او کسی نيست که نيازمند کمک باشدئیند با او ھم صحبت شوند، چنانکه گوحاضر نيست

چه آنھا خود اين را خواسته باشند يا . غرب موجب آن می گردد که شکاف موجود در اجتماع سوريه عميق تر گردد

 .و من بر اين نظرم که قصد آنھا ھمين است. نخواسته باشند

  

به نظر شما چه کار می توان و بايد صورت داد تا سوری ھا با ھم . پاره پاره شدن کشور اشاره نموديدشما به خطر 

 آشتی کنند؟

 به توافق نرسند ھيچ امکانی امريکاتا روسيه و . اين ديگر در اختيار ما نيست بلکه در اختيار کشورھای ديگر است

ندازد که روند سياسی را به راه بي رای قانع کردن رژيم به اينتنھا امکان موجود ب. برای حمايت از کشور وجود ندارد

  .کنفرانس ژنو است

 

 آيا شما فکر می کنيد که اين کنفرانس تشکيل خواھد شد؟

کشورھای ديگر نيز .  مطلوب نيستامريکا سوريه به امارات جنگی و سقوط حکومت مرکزی برای ۀبله، زيرا تجزي

 آنھا از ۀھم. اظھار نموده و از خطراتی که محصول آن خواھد بود بيم دارندتکدر خاطر خويش را از سقوط سوريه 

  .کنفرانس مزبور حمايت خواھند نمود

 

 آيا شما انتظار داريد که در اين کنفرانس شرکت داشته باشيد؟

ت أش می باشد که آپوزيسيون با چه ھي کنفرانس مزبور اين پرسۀنه، اين معلوم است که يکی از مشکالت عمد

ت نمايندگی أھاد کرديم که کنفرانس را بدون ھيئيان پيشنامريکاما به روس ھا و . مايندگی در آنجا حضور خواھد يافتن

  .سوری تشکيل دھند

 

 کنفرانس سوريه بدون سوری ھا؟

به نظر ما مھم نيست . اين کنفرانس بيش از ھمه بدين خاطر تشکيل می شود که در سطح بين المللی به اجماعی برسند

فرض ما بر اين است که نتايج اين . »ائتالف ملی«ه دستجات مختلف اپوزيسيون در آنجا حضور يابند، به جز ک

که آنھا بخشی از  ن نمايند و برای اينيي که خود سوری ھا تعئیکنفرانس در سوريه پياده گردد و آن ھم توسط گروه ھا

مجمعی که در ژنو جمع خواھد شد . کت کرده باشندراه حل سياسی در سوريه باشند، مھم نيست که در کنفرانس شر

 و سوريه و حضور سوری ھا در کنفرانس مزبور فقط  نقش امريکاصحنه ای خواھد بود برای حصول توافق ميان 

  .دکوراسيون را خواھد داشت

 

 .از جانب جنبش صلح مرتب اين پرسش مطرح می گردد که برای کمک به سوريه و سوری ھا چکار می توان کرد
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دنبال ه جای آن به سازمان ھای غير دولتی می بايد ھر گونه مشروعيت را از درگيری ھای مسلحانه سلب نموده و ب

وجود آمدن اين بحران ه  و پناھگاه احتياج دارند که پيش از بئیسوری ھا امروزه به مواد غذا. راه حل سياسی باشند

امروزه مھم اين است که به بحران موجود پايان داده . ا داده شودمھم اين نيست که غذا به آنھ. احتياجی به آنھا نبود

تحريم ھای اقتصادی يکی از علل گرسنگی کشيدن سوری . خاطرش آنھا بايد گرسنگی بکشنده شود، بحرانی که ب

 ھا فزايند تا آنھا به سوری به فشار خود بر دولتھايشان بيئیھاست و من اميدوارم که سازمان ھای غير دولتی اروپا

 . سياسی باشندۀکه آنھا دارای چه عقيد ياری رسانند، گذشته از اين

 ar/uk.co.louay.www://http حسين در اينترنت     یسايت لؤ
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