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الكتــاب بدعــم مشــكور مــن «مؤسســة فريدريــش إيبــرت»،
كا َن نَشْ ــ ُر هــذا
ِ
ِ
ــف الــوا ِر َد َة فيــه يُ ْس ُ
ــأل عنهــا صاحــب الكتــاب ،وهــي،
بَيْــ َد أ َّن اآلرا َء والمواق َ
ِ
«المؤس َســة» وال تُلْ ِز ُمهــا.
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قراءة ذاتـ َّية
في
سير ٍة موضوع َّية
بقلم جاد الكريم الجـباعي
أي شـ ٍ
ـخص منقوشــة فــي أذهــان َمــن يعرفونــه ،مــن قريــب
ســير ُة ِّ
أو مــن بعيــد ،وقبــل ذلــك فــي نفوســهم .ال تتولَّــد الســيرة ُمو َّحــدة،
بــل هــي ِس َيــ ٌر مختلفــة للشــخص الواحــد ،ولكــن ،ال بــد مــن شــي ٍء
يجمعهــا م ًعــا ،شــي ٍء يجعــل منهــا ســيرة واحــدة ،حينهــا فقــط ليــس
مــن الممكــن إال أن تكــون كاملــة.
ســيرة ريــاض ســيف كذلــك ،منقوش ـ ٌة فــي أذهــان األهــل والجي ـران
واألصدقــاء والمعــارف ،وفــي أذهــان العامــات وال ُعمــال ،م َّمــن
ـقف واحــد فــي مصنعــه خاصــة ،وكذلــك َمــن تعامــل
أحاطهــم سـ ٌ
ـكل
ـي التشـــريع والسياســة .فـ ُّ
معهــم فــي مضمــار التجــارة ومجالَـ ِ
يخصه/ـــها أو
قــارئٍ وقارئــة لـــسيرته مــن هــؤالء سـ ـ َيجد فيهــا مــا ُّ
مــا يُالمـــس الذكريــات ،وســـيحكم الجميــع علــى مضمونهــا أحكا ًمــا،
قــد تكــون أقــرب إلــى العدالــة مــن أحــكام ال ُّنـــقاد ،والســيما ال ُّنقــاد
ال ُمد َّجـــجين بأســلح ٍة أيديولوجيــة.
فـــكتابة الســيرة ،ســوا ٌء بضميــر المتكلــم أو بضميــر الغائــب ،هــي
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الس َيـــر المنقوشــة فــي األذهــان والنفــوس ،هــي
إعــادة إنتــا ٍج لتلــك ِّ
ـيج مــن خيـ ٍ
ـوط مختلفــة األلــوان .وهــي ،فــي جميــع األحــوال،
نسـ ٌ
صــور ٌة عــن أصــلٍ مشــهو ٍد عليــه ومبثـ ٍ
ـوث فــي نفــوس كثيــرة؛ ألن
أي شــخص هــو مجمــوع عالقاتــه االجتماعيــة .والصــورة ال تُطابــق
َّ
األصــل ،مهمــا كان ال ُمصـ ِّور بار ًعــا .فالعالقــات االجتماعيــة ،بــ َنسجها
ســج أم غيــر ُمــد َرك ،هــي التــي
اإلنســانيُ ،مــد َركًا كان هــذا ال َّن ُ
فالصداقــة والعــداوة والنجــاح
ت ُشــكِّل الــذات ،وت ُحــ ِّدد ســيرتهاَّ .
والتعثُّـــر واإلخفــاق ..كلهــا ُمعطَيــات اجتماعية/اقتصاديــة وسياســية،
مــا دام الفــرد عضـ ًوا فــي مجتمـعٍ ومواط ًنــا فــي دولــة .ال ُعضويــة فــي
المجتمــع والمواطَنــة فــي دولــة َوجهــان متكامــان لذاتِــيَّة الشــخص
أي ســير ٍة ذاتيــة تُلقــي ضــو ًءا
امـــرأ ًة كان أو رجـ ًـا ،ومــن ث ُـ َّم ،فــإن َّ
مــا علــى الحيــاة االجتماعية/االقتصادية/السياســية واألخالقيــة ،فــي
ـي هنــا هو المجتمع الســوري.
ـي ،والمجتمــع ال َمع ِنــ ُّ
المجتمــع ال َمع ِنــ ّ
الس َيـــر تكــون مــن قَبيــل العــودة إلــى الــذات ،وبعضهــا اآلخــر
بعــض ِّ
أي الشــهادة ،ال تُقبــل إال مــن
مــن قَبيــل الشــهادة .وهــذه األخيــرةُِ ،
«شـ ٍ
ـاهد ُمحايــد» ،كمــا فــي محكمــة ،إذ مــن أهــم شــروطها اسـ ُ
ـتقالل
الوجــدان وحري ـ ُة الضميــر وابتغــا ُء الحقيقــة .هــذه الســيرة ،التــي
يضعهــا ريــاض ســيف بيــن أيــدي القارئــات والقــراء ،مــن النــوع
هاجــس الصديــق ريــاض
الثانــي أو أقــرب مــا تكــون إليــه ،ألن
َ
عــل تجاربــه ،فــي الصناعــة والتشـــريع
هــو إظهــار الحقيقــة و َج ُ
والسياســة ،موضو ًعــا عا ًّمــا للقـراءة والفهــم والتمثُّــل والنـــقد .فـــهي
ســير ٌة تحمــل رســالة ،بقــدر مــا تصــف تجربــة.
لــم أُخـ ِ
ـف إعجابــي بالرجــل ،هــذا «ال ُبـــرجوازي» الدمشــقي ،منــذ
6

تعارفـــنا أيــام «ربيــع دمشــق» فــي «منتــدى الحــوار الديمقراطــي»،
الــذي افتَـــتحه فــي منـــزله بأشــرفية صحنايــا ،بمحاضــر ٍة الفـــت ٍة
للمثقــف الســوري البــارز المرحــوم أنطــون مقدســي ،صاحــب
األيــادي البيضــاء علــى الثقافــة الســورية.
اللفــت فــي محاضــرة األســتاذ مقدســي كان موضوعهــا الجديــد علــى
َّ
الحيــاة الثقافيــة الســورية« :مــا هــو المجتمــع المدنــي؟» .وكنــت
آنــذاك أحــد أعضــاء «الهيئــة التأسيســية للجــان إحيــاء المجتمــع
المدنــي» التــي بــدأتْ إرهاصاتهــا األولــى قُبيــل وفــاة حافــظ األســد،
ربمــا بأســابيع ،وكان ريــاض ســيف أح ـ َد المبادريــن إلــى تشــكيلها،
تحــت عنــوان «أصدقــاء المجتمــع المدنــي» ،وأخــذ علــى عاتقــه
مهمــة تســجيلها جمعيــ ًة غيــر حكوميــة ،وحــاول جاهــ ًدا ،لكــن
ردود «الجهــات المع ِنـــ َّية» جعلتــه يختــار الخيــار األصعــب ،فــي
نظــام «الديمقراطيــة الشــعبية» ،أعنــي الحــوار و«منتــدى الحــوار»،
فاتحــة ربيــع دمشــق .أجــل كان الحــوار فــي ســوريا هــو الخيــار
األصعــب ،وال يـزال كذلــك ،أمــا الحــرب فهــي الخيــار الســهل ،وليــس
ثمــة خيــا ٌر ثالــث بيــن (الحــرب والحــوار) ســوى الرضــا والقناعــة
والطاعــة واالمتـــثال ،إزاء ال َعســف والتس ـلُّط والطغيــان.
اليــوم ،وقــد م ـ َّرت دمــا ٌء كثيــرة تحــت الجســور وفوقهــا ،أف ِّكــر :ل ـ َم
لــم تكــن تلــك الهيئــة التأسيـــسية ،الموســومة بـــ «أصدقــاء المجتمع
ـرحت علــى الصديــق
المدنــي» هــي بيــت القصيــد وعنوانــه ،فاقـتــ ُ
ريــاض أن يُعـــنوِن هــذه الســيرة بـــَ « :مــن هــم أصدقــاء المجتمــع
المدنــي؟» مســتوح ًيا ذلــك مــن عنــوان كتــاب مهــ ٍّم لـــفيلسوف
العلــم ،كارل بوبــر« :المجتمــع المفتــوح وأعــداؤه» ،والمجتمــع
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المفتــوح ،كمــا أعتقــد ،هــو المجتمــع الم َدنــي ،بـــصفته فضــاء
الحريــة المدنيــة.
الصلــة بأســباب إعجابــي بالرجــل ،وبمــا أحملــه لــه
هــذا وثيــق ِّ
مــن محب ـ ٍة واحت ـرام؛ أول هــذه األســباب أن تجربـــته فــي الصناعــة
ـت لــي علــى األقــل ،صــور ًة عــن كيفيــة
والسياســة ت ُـــق ِّدم ،بــل ق َّدمـ ْ
ـي أنهــا مدنـــية ،وال تنفصــل عــن
نشــوء بُرجوازيــة وطنيــة ،مــن البديهـ ِّ
عمليــات أو مجريــات تشـكُّل مجتمـعٍ مدنــي« ،بُرجوازي» بالضـــرورة،
ِ
وماركسـ ـ َّيتي .قــوام هــذه الصــورة هــو حــب
رغــم أنــف يسا ِريَّـــتي
العمــل واحتــرام القانــون ،بــل تقديــس العمــل ،وفــق المأثــور
المدني ،بأوجـــز تعريف،
البروتســتنتي« :العمــل عبــادة» .فالمجتمــع
ُّ
هــو «أعمـ ٌ
ـت هــذه الصــورة
ـال خاص ـ ٌة وقواني ـ ُن عامــة» .وقــد تجلَّـ ْ
فــي كيفيــة انتقــال ريــاض ســيف مــن عامــلٍ أجيــر إلــى صناعــي و َر ِّب
عمــل ،مــن عامــلٍ إلــى بُرجــوازي ،بينمــا العامــل والبـــرجوازي كالهما
ـليل أســـر ٍة ثريــة
فــي أفـــق المجتمــع المدنــي .البـــرجوازي ليــس سـ َ
بالضــرورة ،فالبـــرجوازية أســلوب تفكيــر وتدبيــر ،ثقافــة مختلفــة،
بالمعنــى الــذي يُحيــل علــى الممارســة ،وكذلــك أخــاق مختلفــة.
مأســاة ريــاض ســيف ،وهــي صــور ٌة مصغــرة عــن مأســا ٍة ســوريَّة،
تتل َّخــص فــي وجــود أعمــا ٍل خاصــة ،وعــدم وجــود قوانيـ َن عامــة ،أي
فــي حلــول االمتيــازات محــل الحقــوق ،والــوالءات مــا قبــل الوطنيــة
محــل القانــون ،وهــذه االمتيــازات والــوالءات تَمســخ األعمــال
الخاصــة ،وتهــدر ِقيــم العمــل واإلنتــاج االجتماعــي ،وتفتــح أبــواب
الســافر لقــوة عمــلِ المجتمــع .أعــداء ريــاض
الفســاد والنهــب َّ
ســيف ،كانــوا وال يزالــون ،هــم أنفســهم أعــداء المجتمــع المدنــي،
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أعــداء الوطــن والشــعب ،أعنــي أصحــاب االمتـــيازات  ،الذيــن كانــوا
وال يزالــون فــوق القانــون.
تُق ـ ِّدم لنــا تجربــة ريــاض ســيف ،التــي يبســطها فــي هــذا الكتــاب،
ٍ
حريــات أو حقوقًــا
حقيقــة أن الثـــروة الما ِّديــة ال تمنــح صاحبهــا
أي مواطــن أو مواطنــة ،وال تحــول دون المســاواة
مدنيــة أكثــر مــن ِّ
أمــام القانــون ،والمســاواة فــي العمــل ،مــع أخــذ الكفــاءة والخبــرة
ـرجوازي الحــق ،هــو َمــن يُــدرك هــذه الحقيقــة،
فــي الحســبان .البــ
ُّ
ويعمــل بمقتـــضاها .وإذ يُعــ ِّرف ســيف نفســه بأنــه إنســان ومواطــن،
إنمــا يفعــل ذلــك علــى اعتبــار اإلنســانية والمواطَنــة صفتــان ال تقبالن
التفــاوت والتفاضــل ،لذلــك لــم يكــن يرضــى لعامالتــه و ُعمالــه غيــر ما
يرضــاه لنفســه ،ولــم يكــن يُعاملهــم إال كمــا يحــب أن يعاملــوه .ليــس
كونــه إنســانًا ومواط ًنــا محــض صفــتَين بديه َّيــتَين ،بــل همــا حالتــان
يرقــى إليهمــا الفــرد (ذكــ ًرا وأنثــى) بالعمــل والفاعليــة االجتماعيــة
واإلنســانية والمشــاركة الحــرة وال ُمبدعــة فــي الشــؤون العامــة.
ربمــا نحتــاج إلــى وقـ ٍ
ـت طويــل وثقاف ـ ٍة مختلفــة لكــي نــدرك سـ ـ َّر
التحــوالت الديمقراطيــة فــي البلــدان المتقدمــة ،بــل ســـر التم ـ ُّدن،
الســـر الــذي كشــفه كارل ماركــس بوضــوح ،هــذا الســـر هــو اإللغــاء
السياســي للديــن ،واإللغــاء
السياســي لل ِملكيــة الخاصــة ،واإللغــاء
ُّ
ُّ
ـي للعــرق واإلثـــنية ،علــى مــا تُشــير إليــه اإلثـــنية مــن داللـ ٍة
السياسـ ُّ
مســتقل ٍة عــن القوميــة .ال ِملكيــة الخاصــة ال تمنــح أصحابهــا حقوقًــا
مدنيــة أكثــر مــن حقــوق نظائرهــم ِمــن غيــر ال ُمـ َّـاك ،وديــن األكثريــة
ال يمنــح أتباعــه حقوقًــا مدنيــة أكثــر مــن حقــوق أتبــاع الديانــات
األخــرى األقــل عــد ًدا ،واألكثرية اإلثـــنية ،كالعــرب السوريِّـــين ،ال تمنح
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أفرادهــا حقوقًــا مدنيــة أكثــر مــن حقــوق أف ـراد اإلثـــنيات األخــرى،
كال ُكــرد واآلثوريِّـــين والتركمــان واألرمــن والشــركس وغيرهــم .أعتقــد
أن ريــاض ســيف لــم يقــرأ ذلــك عنــد كارل ماركــس ،لكنــه ما َرســه،
فــي حيــن أن معظــم الذيــن قــرؤوا ذلــك ال يُمارســونه ،بع ِثـ ِّيـــين كانــوا
أم شيوع ِّيـين.
«ال ُمناضلــون» ِم َّنــا يعتـــقدون أن «النضــال» يمنحهــم حريـ ٍ
ـات وحقوقًا
أكثــر مــن غيرهــم ،علــى منــوال الدعــاة والمجاهديــن ،وبــ ِمثل ذلــك
يعتـــقد «المثقفــون» والقــادة السياســيون .األدهــى واألمــ ُّر من هؤالء
وأولئــك هــم «المثـقـــفون القــادة» ،المناضلــون األشــاوس ،الذيــن
امتـــهنوا صـ َّـف الــكالم ،واستَـــبطنوا «طبائــع االســتبداد».
ـي
انتقــل ريــاض ســيف مــن عامــلٍ أجيــر ،إلــى َر ِّب عمــل ،ومــن البديهـ ِّ
ـقال كهــذا يحتــاج إلــى «رأســمال» ،أو إلــى «مــال» بالمعنــى
أن انتــ ً
غنــي
الــدارج( ،هكــذا تُفهــم المســألة فــي بالدنــا ،فـــ ُيس َّمى كل ٍّ
وعميل
ً
رأســمال ًّيا وبـــرجوازيًّا ،وال يخلــو أن يُص ِّنـــفه اليســاريون رج ِع ًّيــا
لإلمبرياليــة) .لك ـ َّن معنــى رأس المــال ،فــي تجربــة ســيف ،مختلـ ٌـف
عــن المعنــى الــدارج ،ألنــه يتضمــن فــي وقــت واحــد ،وعلــى نحــو ال
يقبــل التجزئــة ،ثالثــة أنــواع مــن رأس المــال :رأس مــال مــا ِّدي (أمــوال
منقولــة وغيــر منقولــة)  -ورأس مــال َمعرفــي وثقافــي ،مشـــروط
باالســتقالل الكيانــي واالنعتــاق مــن الروابــط األوليــة والعــادات
والتقاليــد الكابحــة عــن االنفتــاح علــى العالــم  -ورأس مــال اجتماعــي
قوامــه ثقــة وتعــاون وشــبكات ،أو عالقــات أفقية وشــبكية ،تقــوم على
التكافــؤ والن ِّديــة ،واالعتـراف المتبــادل بالكرامــة اإلنســانية والجــدارة
رأس مــا ٍل رمزيًّــا ،بحســب
واالســتحقاق ،قــد تكــون ُمحصلتهــا جمي ًعــا َ
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رأس المــال االجتماعــي
قاعدتهــا األخالقيــة أو أساســها األخالقــيُ .
والثقافــي ليــس حكـ ًرا على البـــرجوازية ،والبـــرجوازية ال تكــون كذلك
بدونهمــا ،وإال فـــمرح ًبا بالص ـراع الطبقــي التعادمــي.
رأس المــال المعرفــي والثقافــي الناتــج مــن العمــل والفاعليــة
ُ
االجتماعيــة والتواصــل اإلنســاني ،ال مــن الكتــب فقــط ،هــو رأس
المــال ال ِفعلــي .بــل أكاد أن أقــول إن المعــارف واألفــكار المأخــوذة
اجتماعــي وعالقــات
مــن الكتــب ،والتــي ال تُـتـــر َجم إلــى عمــل
ٍّ
اجتماعيــة وإنســانية وســلوك أخالقــي ،تنتمــي إلــى دائــرة الوعــي
الوعــي الزائــف هــو
الزائــف والمعرفــة الزائفــة والثقافــة الزائفــة.
ُ
الوعــي ال ُم ِ
نقطــع عــن الواقــع والمنفصــل عــن المجتمــع ،ال مــا
الســلفي واألصولــي ،فقــط ،وال مــا يُوصــف
يُوصــف بالوعــي التقليــديَّ ،
بالوعــي المثالــي (الميتافيـــزيقي) فحســب .ال ُمزيَّـــفون وال ُمزيِّفــون
هــم َمــن يُخرجــون الواقــع مــع رؤوســهم ،ال َمــن يُخرجــون رؤوســهم
مــن الواقــع ،بـــتعبير ياســين الحافــظ.
ـس أو لقــاء ،ويــدور نقــاش فــي السياســة أو فــي
قلَّمــا ينعقــد مجلـ ٌ
أحــوال المجتمــع ،مــن دون أن يتحــدث أبــو جــواد عــن حضارة ســوريا
ومدن َّيـــتها وعظَمــة الشــعب الســوري وإبداعاتــه علــى مـــر التاريــخ،
وعــن ال ُممكنــات اإلبداعيــة واألخالقيــة التــي يتوفــر عليهــا الســوريون،
إذا توافــرت لهــم شــروط مناســبة .فـــلعله فــي ذلــك يتجــاوز كثــر ًة
مــن المثقفيــن الذيــن ال يــرون فــي ســوريا والشــعب الســوري ســوى
التخلــف والتعصــب القومــي والمذهبــي أو الطائفــي .يستشــهد أبــو
جــواد علــى هــذه الثقــة المطلقــة بـــسوريا والسوريِّـــين بـ ـتَجربته
الصناعيــة وعالقاتــه بعامالتــه و ُعمالــه ،ويَــروي حــوادثَ قــد يظــن
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َمــن يســمعها أو يقــرأ عنهــا أنهــا جــرتْ فــي مــكان ُمتخـ ـ َّيل ،ال فــي
ســوريا ،وفــي زمــانٍ آخــر غيــر زمــان البعــث وزمــان األســد .ربمــا كان
بإمــكان هــذه الجزيــرة الســعيدة ،التــي أنشــأها ســيف ،أن تتح ـ َّول
ـوي دونه
إلــى ظاهــر ٍة ســوريَّة ،فــتُح ِّول بـــدورها ســوريا إلــى نمــر تنمـ ٍّ
النمــور األســيوية ،لــوال أن نظــام البعــث وســلطة آل األســد حــاال دون
ذلــك ،حتــى صــار األقــرب إلــى اإلمــكان هــو الحديــث عــن ســوريا
الممنوعــة مــن النمــو ،ال بفعــلٍ خارجــي ،بــل بفعــل َمــن جعلوهــا
ِملكيــة خاصــة يرثهــا خلــف عــن ســلف.
دليــا
ً
ليســت تجربــة ســيف الشــخصية فقــط ،هــي مــا يقــوم
علــى تم ُّيـــز الشــعب الســوري ،وأهــل ســوريا الطبيعيــة ،بــل المآثِــر
ـي الكفــاح الوطنــي ضــد االســتعمار الفرنســي
المشــهورة عــن مرحلتَـ ِ
والمرحلــة الليـــبرالية القصيــرة ،التــي عاشــتها ســوريا .وال أحســب َّإل
أن مآثــر قــادة الكفــاح الوطنــي ِمــن أمثــال إبراهيــم هنانــو وســلطان
األطــرش وعبــد الرحمــن الشــهبندر ،ورجــاالت الدولــة ِمــن أمثــال
َّلت َمثلــه
هاشــم األتاســي وخالــد العظــم وفــارس الخــوري ــــ ش ـك ْ
والصنــاع
األعلــى األخالقــي فــي السياســة ،مثلمــا شـك ْ
َّلت مآثــر التُّجــار ُّ
والحرفيِّـــين َمثلــه األعلــى فــي التجــارة والصناعــة ،عــاو ًة علــى تأثُّــره
بنمــاذج أوروبيــة وأمريكيــة ع ِمــل علــى توطينهــا فــي البيئة الســورية.
الثقــ ُة المطلقــة بالشــعب الســوري وعــدم التو ُّجــس مــن التـــن ُّوع
اإلثنــي والدينــي ،فضـ ًـا عــن اعتبــاره ثــروةِ ،صفتــان مالزمتــان ل َمــن
نقــرأ ســيرته ،آمليــن أن تصــل الرســالة إلــى ال َمعنـ ِّيـــين والمعـ ـ ِن َّيات
بهــاَ ،مــن يُرا ِهــن ســيف علــى ممكناتهم/ـــهن اإلبداعيــة واألخالقيــة.
ـت قراءتــي لـــمذكرات الصديــق ريــاض بأنهــا «قـراءة ذاتيــة
لقــد وصفـ ُ
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ٍ
فــي ســيرة موضوعيــة» لكــي أشــير إلــى بُ ٍ
جديــد مــن أبعــاد
عــد
الصداقــة ،مــن دونــه ال يتش ـكَّل مجتمــع مدنــي؛ فالصداقــة ليســت
إنســاني بيــن شــخصين تجمعهمــا المــودة والثقــة
مجــرد تواصــل
ٍّ
واالحتـرام والتعــاون فقــط ،بــل هــي تجربــة فريدة بـتـــف ُّرد األشــخاص
ـال .تجربـ ٌة قــد تتعـ َّدى
ؤسســونها ويبنــون عليهــا ،نســا ًء ورجـ ً
الذيــن يُ ِّ
أخالقــي مشــترك ،أي إلــى فضــا ٍء
الحــدود الفرديــة إلــى فضــا ٍء
ٍّ
اجتماعــي  -سياســي مشــترك ،قوامــه أفــكار وتصــورات مشــتركة،
و ِقيــم ومعايـــير مشــتركة ،وتطلعــات مشــتركة ،وأعمــال مشــتركة،
تَرقــى بهــا الصداقــة الشــخصية إلــى صداقـ ٍة مدنيــة ،تحتفــظ بــدف ِء
العالقــة الشــخصية وثرائهــا ،وتُعانــق ال ُمواطَنــة المتســاوية .هكــذا
أصــف عالقتــي بالصديــق ريــاض :صداقــة مدنيــة ،تتوفَّــر علــى
جميــع معانــي الصداقــة الشــخصية وثرائهــا ،أو قُــل صداقــة مدنيــة
ؤسســة علــى معانــي الصداقــة الشــخصية ،والســيما المحبــة والثقــة
ُم َّ
قلــت إن ريــاض ســيف صديــق
واالحتــرام والتعــاون .وال أبالــغ إذا ُ
محبــوب وموثــوق بــه ومحتــرم بالنســبة لـــكثير جـ ًّدا مــن السوريِّـــين
والســوريات مــن مختلــف االتجاهــات والمشــارب ومختلــف األماكــن.
أمــس
ســأقول إنــه أحــد رواد الصداقــة المدنيــة ،التــي نحــن فــي ِّ
الحاجــة إليهــا اليــوم بعــد أن د َّم ِ
ــرت الحــرب اجتماعنــا المدنــي
والسياســي واألخالقــي.
الصداقــة المدنيــة هــي البطانــة األخالقية لل ُمواطَنة المتســاوية ،ترتـــقي
بالشــخص مــن كائــنٍ طبيعــي مســوق بســائق حاجاتــه ومصلحتــه
الشــخصية وســائق تفضيالتــه وانحيازاتــه إلى كائــن اجتماعي  -سياســي
يتعلــق بــ ِقيم الخيــر والحــق والجمــال ،بـــصفتها ِقيــم الحيــاة العامة أو
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الحيــاة النوعيــة ،فــي مجتمــع بعينــه وزمــن بعينــه .الصداقــة المدنيــة
هــي التــي تُع ِّيــن التُّخــوم الفارقــة بيــن االختــاف وبيــن عوامــل التج ُّنب
والعزلــة والعــداوة ،فهــي ،أي الصداقــة المدنيــة ،تحتفــي باالختــاف
وتغتنــي بــه ،وتعمــل علــى اقتــاع أعشــاب العــداوة وأشــواكها مــن
العالقــات االجتماعيــة والسياســية.
أعتقــد أن تجــارب ريــاض ســيف فــي الصناعــة والتشـــريع والسياســة
كانــت حامل ـ ًة للصداقــة المدنيــة ومحمولــة عليهــا .ت ُقــاس نجاحاتــه
فيهــا بمقيــاس رأســماله االجتماعــي ،وهــو رأس مــال أخالقــي ،علــى
أي مجــا ٍل
ؤســس مفهــوم الشــخصية العامــة ،الــذي يمنــح َّ
العمــوم ،يُ ِّ
مــن مجــاالت الحيــاة العامــة بُعــ ًدا أخالق ًّيــا .هــذا المفهــوم الــذي
جســده ريــاض ســيف وأمثالــه يختلــف عــن مفهــوم القائــد والزعيــم
يُ ِّ
والمناضــل والمجاهــد ومــا إليهــا مــن مفــردات القامــوس األيديولوجي
اختالفًــا جذريًّــا.
َــي
أخيــ ًرا ،أريــد أن أشــير إلــى أن تجربــة ريــاض ســيف فــي مجال ِ
ؤسسـ ٌة علــى تجربتــه فــي المجاليــن الصناعــي
التشــريع والسياســة ُم َّ
والتجــاري ،وهــي تجربــة تســتحق مزي ـ ًدا مــن االهتمــام والدراســة،
لمــا تنطــوي عليــه مــن ابتــكار ٍ
ات الفتــة وأفــكار خالقــة ،مــن أهمهــا
فكــرة التكافــؤ بيــن العامل/العاملـــة ورب العمــل ،واإلدارة المرِنــة،
التــي تفســح فــي المجــال لمشــارك ٍة فعالــة فــي اتخــاذ القـرار ،إضافــة
إلــى نظــام المكافــآت النســبية (نســبة محــددة مــن األربــاح) والضمان
االجتماعــي ،والســيما فــي مجــال ســكن العمــال والعامــات ،والضمــان
الصحــي ،وإدخــال الرياضــة إلــى المعمــل ،بصفتهــا جــز ًءا مــن تقاليــد
العمــل .ولعــل الفكــرة األكثــر مدعــا ًة لإلعجــاب هــي فكــرة «األم»،
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التــي تدافــع عــن العامــات والعامليــن فــي وجــه اإلدارة ووجــه رب
العمــل ،دفــاع األم عــن أوالدهــا وبناتهــا ،ويمكــن أن نُسـ ِّميها النقابــة
األخالقيــة ،التــي ت ُكــ ِّمل عمــل النقابــة المهنيــة.

لعــل المشــترك بيــن التجــارب الصناعيــة والتشــريعية والسياســية فــي
ســيرة ريــاض ســيف ،هــو مفهــوم المنفعــة الليبرالــي .ويتجلــى هــذا
المفهــوم بوضــوح ،وفقـاً لمعاييــر عامــة ونظــام مقبــول مــن الجميــع،
فــي ضــوء مبــدأ مدهــش مفــاده« :كلمــا زادت أجــور العامــات
والعمــال تــزداد أربــاح المؤسســة».
فعلــى هــذا المفهــوم تتأســس المنفعــة العامــة التــي تتحقــق مــن
خــال الصناعــة والتشــريع والسياســة ،بــل إن المنفعــة ،فــي هــذه
الســياقات ال تكــون إال منفعــة عامــة ،وهــذا مــا يجعــل مــن صناعــي،
كريــاض ســيف ،معارض ـاً موضوع ًّيــا لنظــام االمتيــازات والمحســوبية
والفســاد معارضــة جذريــة.
إن هــذا النمــوذج مــن المعارضــة الجذريــة الــذي تمثــل عليــه ســيرة
ريــاض ســيف يتفــوق حك ًمــا علــى أي معارضــة أيديولوجيــة .وبهــذا
المعنــى ال مبالغــة فــي القــول بــأن أبــرز الــدروس المســتفادة مــن
ســيرة الرجــل ــــ وأبــرز الرســائل التــي يحملهــا هــذا الكتــاب ــــ هــو،
ببســاطة ،أن طلــب المنفعــة العامــة ال يمكــن أن ينفصل عــن معارضة
نظــام االمتيــازات والمحســوبية والفســاد.
ج .ك .ج.
تشرين األول 2020
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ُمق َِّد َمة ال ُم َحـ ِّر َر ْين
لــم نتــر َّدد فــي االســتجابة لطلــب ريــاض ســيف ُمســاعدته فــي تحريــر
ســيرته الذاتيــة للوقــوف عنــد مفاصـ َـل رئيســية مــن حياتــه ونضالــه
ومعاناتــه...
وإذ لــم نتــردد فليــس مــن دافــع المحبــة والمعرفــة القديمة ِ
بصد ِقــ َّية
هــذا الرجــل وشــهامته وحســب ،وإنمــا ،وهــو األهــم ،ألن ســيرته فيهــا
مــن الخصوصيــة مــا تســتحق تعميمهــا.
لــم ينشــأ ريــاض ســيف فــي بيئـ ٍة سياســية بــل بــدأ حياتــه مــن أســر ٍة
بــاذل جهــو ًدا شــخصية ُمض ِنيــة
متوســطة الحــال وترعــرع ِعصاميًّــا ً
لتطويــر فُــرص عملــه ثــم ُمنشــآته الصناعيــة وجعلهــا منشـ ٍ
ـآت مميــزة
مــن حيــث أجــور العامليــن وضمــان احت ـرام جهودهــم وإنســانيتهم
وحقوقهــم.
وربمــا ال أح ـ َد يختلــف علــى حقيقــة أن ريــاض ســيف كان ُمغر ًمــا
بجعــل وطنــه ســورية أفضــل وأجمــل ،وكان مســتع ًّدا فــي ســبيل ذلك،
للتضحيــة بــكل شــيء ،المــال والطاقــة واالمتيــازات والمناصــب ،وقــد
فعــل ذلــك ح ًّقــا ،فالسياســة عنــده ليســت نشــاطًا عليــك أن تســتثمره
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أربا ًحــا ومنافــع شــخصية فــي النهايــة ،كمــا أ َّن التز ُّعــم واحتــال
المناصــب ليــس رغب ـ ًة وحاجــة أنانيــة بــل إيثــا ًرا وتم ُّك ًنــا مــن َجنــي
أفضــل النتائــج والثمــار .أمــا ال ِّنضــال السياســي فقــد اعتبــره ،برغــم
الصعوبــات والتضحيــات ،متعــة العطــاء ،بــل متعــة ال ُمتَــع.
ـارس أُر ِغــم علــى التَّ َر ُّجــل ــــ أَرغمــه ليــس
واليــوم يبــدو أن هــذا الفـ َ
فقــط وطــأة المــرض الثقيــل ،بــل األهــم حالــة اإلحبــاط واليــأس التــي
اعترتــه مــن فشــل كثيــ ٍر مــن المحــاوالت التــي جاهــد مــن أجــل
الســوري بمعارضــ ٍة كُــف ٍء وعلــى
تحقيقهــا كــي يحظــى المجتمــع
ُّ
قــدر المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا ،معارضـ ٍة تنســجم مــع رؤيتــه
الوطنيــة واإليثاريــة للعمــل السياســي.
وعلــى الرغــم مــن اختالفنــا الطبيعــي مــع عــد ٍد مــن مواقــف وآراء
ريــاض ســيف ،نأمــل أن نكــون قــد نجحنــا بنقــل مــا رواه عــن نفســه
وع َّمــا كابــده فــي رحلتــه الشــاقة لخلــق بديــلٍ سياســي ديمقراطــي
خاصــ ًة وأن الرجــل،
يُــوازي تضحيــات وعظمــة الشــعب الســوريَّ ،
وقبــل البــدء بمســاعدته فــي تحريــر روايتــه ،أعلــن أنــه ال يخشــى
لومــة الئــم مــن َعـ ْر ِض ســيرته علــى المــأ ،وأنــه علــى أتــم االســتعداد
لالعتـراف باألخطــاء التــي ا ْعتَــرتْ مســيرته ،بــل مــا يُهمــه هــو وضــع
خصوصيــة تجربتــه بحقائقهــا وتفاصيلهــا ب ُمتنــاول الجميــع ،عســى أن
تســاعد فــي اســتخالص ال ِع َبــر والــدروس لألجيــال القادمــة.
أ .ب .و أ .ع.
 15حزيران/يونيو 2020
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إىل شعب سوريا العظيم
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الباب األ َّول

الصناعة إلى ال َّتشْ ريع
من ِّ
21

ب
ي
ضاء

يف
ا
ألص

ل

22

الفصل األ َّول

الخاص
من ال َّنشاط
ِّ
إلى العمل في الشَّ أن العا ّم
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ينشــأ المــرء ويترعــرع وهــو ال يعــرف مصيــره ،لكنــه يعــرف بــا شــك ،مــا
دس وشــعور بمــا يمكن
يُريــده ويمـــيل إليــه ــــ أو علــى األقــل يتملَّكــه َح ٌ
أن يتوافــق مــع مك َّونــات شخصيـــته مــن خيارات.
فــي بداياتــي ،اســتهواني العمــل فــي الزراعــة ،والســبب أ َّن خالــي كان
يُديــر أراضــي العائلــة فــي ببيــا ،وهــي بلــدة صغيــرة مــن غوطــة دمشــق،
حيــث ألمــي ِح َّصــة بهــا مــن مي ـراث أبيهــا .كنــت أحــب أن أرافـــقه فــي
جوالتــه ،وكان أكثــر مــا يســحرني هــو مشــهد األشــجار ال ُمثمــرة علــى
تعـ ُّدد ثمارهــا وتنوعهــا وهــي تنمــو جنبًــا إلــى جنــب فــي بســتانٍ واحــد.

ـت
بــدأتُ باقتـــناء كتـ ٍ
توصلـ ُ
ـب عــن الزراعــة وأســاليبها الحديثــة ،لكنــي َّ
ٍ
نقــاش طويــل مــع خالــي صاحــب الثقافــة
بعــد قــراءة بعضهــا وإثـــ َر
والخبــرة ،أنــه ليــس ثمــة جــدوى اقتصاديــة يمكــن تحقيقهــا فــي مســاح ٍة
ـت نحــو النشــاط الصناعــي ،ربمــا ألن شــروطه
صغيــرة مــن األرض ،فتو َّجهـ ُ
وآلِيَّاتــه كانــت األقــرب لطبيعتــي الشــخصية واألكثــر مالءمــة لـــمرجعيتي
األخالقيــة.
فــي ســبعينيّات القــرن الماضــي ،عندمــا ســألني موظــف الجــوازات عــن
مهنتــي ،أجبتُــه بأننــي ِ
«صناعــي» ،فس ـ َّجل علــى جــواز الســفر «تاجــر»،
وذلــك علــى الرغــم مــن محاولتــي إقـــناعه بــأن الصناعــي يختلــف عــن
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التاجــر .كنــت ال أحــب صفــة التاجــر وأفضِّ ــل دائ ًمــا أن أُعـ ِّرف عــن نفســي
كـــصناعي ،بــل وكنــت أقــول ُمماز ًحــا« :لــو أنهــم فحصــوا جيناتــي لوجــدوا
فيهــا ِصناع ًّيــا!».
ـض النظــر عــن
التجــارة ال وطــن لهــا ،ولديهــا هــدف وحيــد هــو الربــح بغـ ِّ
مصــدره وعــن نــوع البضاعــة ومــدى نفعهــا أو ضررهــا علــى اإلنســان
أو البيئــة ،وغال ًبــا مــا يَســتخدم التاجــر «حربقاتـــه الفرديــة» لـــتحقيق
ذلــك ،والتــي ُعرفــت باســم «شَ ــطارة التاجــر» وهــي حصيلـ ٌة مــن الجشــع
واالحتــكار وغيــاب الشــفافية .أمــا الصناعــة فهــي ثابتــة فــي أرض الوطــن،
وهــي ِف ْعـ ٌـل ُمبــدع لخلــق ُمنــتَ ٍج جديــد ،تمـــتزج بالــروح الجماعيــة وتوفِّر
أفضــل ٍ
فــرص للعمــل ضمــن وحــدات إنتاجيــ ٍة يُك ِّمــل فيهــا العاملــون
لــكل
بعضهــم بعضً ــا تب ًعــا لإلمكانيــات الفنيــة والفكريــة والجســدية ِّ
فــر ٍد منهــم ،بحيــث يُن ِجــز كل عامــل جــز ًءا مــن العمــل ،حتــى أ َّن الخطــأ
الــذي يرتكبــه أي منهــم ينعكــس علــى الجميــع ف ُيفســد المنـــتج ويُقلِّــل
مــن جودتــه وقيمتــه .واأله ـ ُّم أ َّن الصناعــة هــي أســاس ازدهــار ال ـ ُّدول،
فالمجتمــع الــذي يعمــل فيــه  %30مــن قُـــواه العاملــة فــي مجــال الصناعة
هــو مجتمــع يتطــور ويزدهــر باطِّــرا ٍد ،مثــل ألمانيــا وغيرهــا.
أمــا فــي ســورية ،فقــد حــرص حافــظ األســد علــى إعــدام أيــة فرصــ ٍة
لنشــوء صناعــ ٍة قويــة تُهـ ِّيـــئ الظــروف لتقــ ُّدم دور المجتمــع المدنــي
ولبنــاء مؤسســاته ،خشــي ًة مــن أن يشــكل ذلــك خطــور ًة علــى نظامــه
ـاص الصناعــي .ولتـــبرير ذلــك بالــغ
وخاص ـ ًة فــي حــال نمــو القطــاع الخـ ِّ
َّ
البعثيــون كثيـ ًرا وبشــكلٍ خبيــث ،بـ َدور «الشــركة الخماســية» فــي العهــد
الوطنــي ،وأنهــا قــادرة علــى تغييــر الــوزارات ،وهــو أمــر غيــر صحيــح ولــم
يشــهد التاريــخ الســوري أيــة محط ـ ٍة تــدل علــى ذلــك.
بــل كانــت اســتراتيجية حافــظ األســد ،منــذ تســلم الســلطة عــام 1970
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وحتــى صــدور قانــون االســتثمار رقــم  10عــام  (((،1991تقــوم علــى
تقزيــم القطــاع الصناعــي الخــاص وإفســاد القطــاع الصناعــي العــا ّم ،بــل
وس ـ ِّن قوانيــن ناظمــة للصناعــة ،إمــا تعجيزيــة أو غيــر قابلــة للتطبيــق،
َ
بحيــث لــم تُـ ْبــ َن أيــة مدينـ ٍة أو منطقــة صناعيــة جديــدة فــي عهــده ،بــل
تكاثــرت عشـرات األلــوف مــن الـوِرش والمعامــل الصغيــرة التــي انتشــرت
فــي العشــوائيات وأطـراف ال ُمــدن وهــي تفتـــقر للبِنيــة التحتيــة وشــروط
النمــو والتطــور.
و ِمــن هــذا المنطلــق ،وبهــدف بنــاء قاعــد ٍة صناعيــة علــى مســتوى البــاد
تكــون القاطــر َة لالزدهــار العــام ،فكــرتُ بترشــيح نفســي لعضويــة مجلــس
أمــا فــي ذلــك الموقــع ،ليــس فقــط لتعميــم تجربتــي فــي
الشــعب ً
الصناعــة علــى كافَّــة أنحــاء ســورية مــن أجــل توفيــر فُــرص عمــلٍ وبنــاء
اقتصــاد ومجتمــع ُمتـــط ِّورين ومزدهريــن ،وإنمــا أيضً ــا لمحاربــة الفســاد
الــذي كان يقــف عائقًــا فــي وجــه فُــرص التنميــة الحقيقيَّــة ويُرهــق
الصناعيِّيــن ومســار التطــور االقتصــادي.
وبالفعــل ،وبتشــجيعٍ مــن أصدقــاء أُ ِك ـ ُّن لهــم كل االحت ـرام ،ومــن زمــاء
ُمهتميــن و ُمطَّلعيــن علــى مســار حياتــي الشــخصية والمهنيــة ،ومؤمنيــن
ـت
بتجربتــي الصناعيــة ومــا احتوتــه مــن مكاســب للعامليــن فيهــا ،وضعـ ُ
وأعلنــت ترشُّ ــحي لعضويــة مجلــس
هــذه الفكــرة موضــع التنفيــذ
ُ
ـت عنوانًــا لبيانــي االنتخابــي« :فلـ َنـــبنِ صناعـ ًة في خدمة
الشــعب ،ووضعـ ُ
توسـ ًـا بمــا
اإلنســان ...ولنجعــل ســورية مكانًــا ُمح َّب ًبــا لإلبــداع واإلنـــتاج» ُم ِّ
راكـــمه نجاحــي فــي المجــال االقتصــادي منــذ ســتين ّيات القــرن الماضــي،
واألنمــوذج الــذي بنيـ ـتُه فــي اإلدارة والتنظيــم والتخطيــط فــي ُمنشــآتي
(((

القانون رقم  10لعام « :1991قانون استـثمار األموال في الجمهورية العربية السورية»:
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5554&cat=16371
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ـتت أنهــا تســتطيع تحقيــق التقــدم والوصــول إلــى
االقتصاديــة التــي أثبــ ْ
الســوق العالميــة والمنافســة فــي حــال توفــر الحــد األدنــى مــن المنــاخ
والســلطوية عنهــا .وقــد
المناســب ،وكــف يـــد أجهــزة الدولــة األمنيــة ُّ
تكثَّــف هــذا النجــاح بانتـــقالي ال ُمتــد ِّرج مــن ورش ـ ٍة لصناعــة القمصــان
مــع إخوتــي عــام  1963إلــى تأســيس «شــرك ِة أديــداس الجديــدة» عــام
 ،1993بعــد حصولــي ،مــن هــذه الشــركة العالميــة ،علــى امتـــياز تصنيــع
منتجاتهــا مــن المالبــس الرياضيــة ،والــذي كان األول مــن نوعــه فــي
ســورية والعالــم العربــي.
«وقــد تم َّكــن إنتــاج المصنــع مــن تغطيــة حاجــة الســوق
المحليــة ،وتــم تصديــر الفائــض إلــى مختلــف دول العالــم،
وخاصـ ًة دول االتحــاد األوروبــي ،وهــو يحمل عالمــة أديداس
َّ
"صنــع فــي ســورية" عداكــم عــن أ َّن هــذا
العالميــة وعبــارة ُ
النشــاط الصناعــي قــد وفَّــر أكثــر مــن  1600فرصــة عمــل،
ومنــح العامليــن دخـ ًـا ُمجزيًــا ،ورعايـ ًة صحيــة متميــزة مــن
خــال عيـ ٍ
ـادات للطــب البشــري واألســنان والعيــون ،إضاف ـ ًة
إلــى تأميــن حضانــ ٍة ألطفــال العامليــن ووســائل للترفيــه،
خص ٍ
ــص للعامليــن وأُ َســـرهم ،و ِفــرق
ك َمســب ٍح ومنتجــع ُم َّ
مســرحية وموســيقية مــن العمــال ،دون إغفــال الخدمــات
االجتماعيــة لهــؤالء العامليــن وعائالتهــم ،ممــا انعكــس
إيجابًــا علــى ُســمعة هــذه المنشــآت وعلــى اإلنتــاج ك ًّمــا
(((
ونو ًعــا».
ظل االستبداد (،»)1
رياض سيف« ،تجربتي في مجلس الشعب :أوهام الديمقراطية في ِّ
(((
السفير (لبنان) 18 ،نيسان/أبريل .2007
َّ
https://bit.ly/33uHWot
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ـــي مجلــس الشــعب،
لقــد
ُ
خضــت انتخابــات الــدور الســادس لمــا ُس ِّم َ
فــي عــام  ،1994بالتَّــزامن مــع قيــام الحكومــة وغالبيــة أجهــزة الســلطة،
وقُ َبيـ َـل العمليــة االنتخابيــة ،بحمل ـ ٍة واســعة تُــر ِّوج لوعــود اإلصــاح التــي
ســتبدأ مــع هــذه االنتخابــات ،هــذا علــى الرغــم مــن معرفتــي األكيــدة
بأنهــم غيــر جا ِّديــن ،لكننــي فــي الحقيقــة لــم أتعـ َّرض لضغـ ٍ
ـوط ولــم أكــن
مســتهدفًا فــي الترشــيح األول لمجلــس الشــعب.
ِ
ٍ
فئــات مــن ال ُمتطلِّعيــن لعضويــة مجلــس
ــح هنــا تمييــز ثــاث
ويص ُّ
الشــعبِ :قلَّـ ٌة قليلــة تَعتـــبر الوصــول إلــى مجلــس الشــعب فرصـ ًة لخدمة
َمــن يُمثِّـــلون مــن قطاعــات المجتمــع ويَســعون صادقيــن للدفــاع عــن
مصالحهــا ،ثــم غالبيـ ٌة تنــدرج فــي إطــار تمثيــل أطـراف «الجبهــة الوطنيــة
التق ُّدميــة» ،وهــؤالء يتــم تعييـــنهم بالتوافــق بيــن األجهــزة الحزبيــة
واألمنيــة ،وهــم أشــبه بـ ٍ
ـأدوات ُمس ـ َّيرة مــن ِق َبــلِ منظماتهــم وقياداتهــم،
وأخي ـ ًرا ُمرشَّ ــحون ي َّدعــون االســتقاللية ويتهافتــون علــى الفــوز بعضويــة
مجلــس الشــعب ،بــل ويدفعــون المبالــغ الطائلــة لتَغـــطية تكاليــف
ـت فــي إحــدى الحــاالت بمدينــة دمشــق
حمالتهــم االنتخابيــة التــي وصلـ ْ
عــام  2003إلــى مئــة مليــون ليــرة ســورية كمــا صــرح أحدهــم ،مــع العلــم
أ َّن الراتــب الشــهري الصافــي لعضــو مجلــس الشــعب فــي عــام  2000كان
 7500ليــرة ســورية ويصــل إلــى  12500ليــرة ســورية شــهريًّا بعــد إضافــة
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المهمــات وكافَّــة التعويضــات ،ومــع العلــم أيضً ــا أ َّن تكاليــف الســفر
واإلقامــة فــي دمشــق لألعضــاء القادميــن مــن المحافظــات األخــرى خــال
انعقــاد الجلســات تبلــغ أضعــاف ذلــك المبلــغ ،لكـ َّن َديــدن هــذه الفئــة
ـي ،أو
هــو تحقيــق مكاســب شــخصية علــى الصعي َديــن المـ ِّ
ـادي واالجتماعـ ّ
توســل الحمايــة التــي يمكــن أن توفرهــا لهــم الحصانــة البرلمانيــة.
ُّ
وطب ًعــا يــزداد عناصــر هــذه الفئــة ويتكاثــرون كال ِفطــر فــي ظــل الفســاد
ال ُمستشــري والتوغُّـــل األمنــي فــي حيــاة النــاس ،حيــث مــن المعــروف
أ َّن االحتــكارات واالســتثناءات والســوق الســوداء أو مــا يُعــرف باقتصــاد
الظــل ،ت ُشـكِّل قطا ًعــا كبيـ ًرا مــن ُمجمــل االقتصــاد الســوري ،ويتحكــم فيها
أصحــاب النفــوذ السياســي واألمنــي مــن العائلــة والحاشــية والطائفــة
والمحاســيب ،ويعمــل رئيــس وأعضــاء الحكومــة والكثيــر مــن أعضــاء
مجلــس الشــعب كموظفيــن لصالحهــم ولصالــح شــركائهم و َمــن يلــوذ
بهــم ،ويمكنهــم أن يُق ِّدمــوا بعضً ــا مــن المكاســب غيــر المشــروعة لشـراء
ٍ
ـتثناءات للحصــول علــى بِضعــة
الضمائــر وكســب المــواالة ،تتـراوح بيــن اسـ
ٍ
ـتثناءات أو
أطنــانٍ مــن مــا َّدة اإلســمنت مثـ ًـا أو غيرهــا ،وال تنـــتهي باسـ
احتــكار ٍ
ات تصــل عائداتهــا إلــى مئــات المليــارات ،كمــا حصــل فــي صفقــة
الهاتــف الخلــوي.
والحــال ،فــي ظــل غيــاب البرامــج السياســية لل ُمرشَّ ــحين المســتقلين،
ـي ُمقتـــضَ ب ،يؤكــد علــى توظيــف الصناعــة لخدمة
اكتــ ُ
ـفيت ببيــانٍ انتخابـ ٍّ
اإلنســان وتوفيــر حاجاتــه وحفــظ كرامتــه ،ويحــث علــى عدالــة التوزيــع
ـت بافتتــاح مضاف ـ ٍة للِّقــاء
التــي ت ُضاعــف اإلنتــاج وتُحقــق ال َّرفــاه .وقمـ ُ
المباشــر مــع النــاس واالســتماع إلــى مشــاكلهم ومظالمهــم ،حتــى وإن
ِ
لحمــات انتخابــات مجلــس الشــعب،
كانــت ،كمــا در َجــت العــادة
َمحفوف ـ ًة ببعــض العراضــات الشــامية وأصــوات الطبــول و ِفــرق الســيف
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والتــرس ،إضافـ ًة للعمــل علــى إشــهار اســمي فــي مختلــف أنحــاء المدينــة
علــى الفتـ ٍ
ـات كبيــرة مــع عبــارة« :انتخـــبوا مرشــح مدينــة دمشــق».
شــاب وفتــاة تطو ًعــا،
فــي يــوم االنتخــاب ،تــوزع أكثــر مــن 2000
ٍّ
مــن موظفــي الشــركة ومــن األهــل واألصدقــاء علــى مراكــز االقـــتراع،
ُمبر ِهنيــن عــن كل مــا لديهــم مــن محبـ ٍة وحمــاس لشــخصي وتجربتــي،
ممــا كان لــه التأثيــر الكبيــر علــى النتائــجِ ،لســتيقظ فجــر اليــوم التالــي
حصلــت علــى أعلــى
علــى ضجيــج ال ُمه ِّنـــئين الذيــن أعلمونــي بأنــي
ُ
األصــوات بيــن المرشــحين المســتقلين مــن الفئــة ب عــن مدينــة
دمشــق ،فعاهــدتُّ نفســي علــى أن أكــون وف ًّيــا للثقــة التــي منحنــي
إياهــا أبنــاء دمشــق.
ـت عليهــا،
وقــد ح َّفــز هــذا النجــاح الالفــت وأعــداد األصــوات التــي حصلـ ُ
ِه َّمتــي وحماســي كــي أبقــى و ِفـ ـ ًّيا ل َمــنِ انتخبونــي ،وكــي أتمســك بمــا
ـي ضميــري وبمــا أراه ضروريًّــا وصال ًحــا لخدمــة حاجــات النــاس
يُمليــه علـ َّ
والدفــاع عــن حقوقهــم .وهــذا ال يُغ ِّيــر مــن حقيقــة أننــي قبــل هــذا لــم
ـوم مــن األيــام ِلهـــتم بأيــة انتخابــات ،مركزيــة أو فرعيــة،
أكــن فــي يـ ٍ
لشــعوري وربمــا لقناعتــي بــأ َّن أيــة انتخابــات تجــري هــي شَ ــكلِيَّة و ُمرت َّبــة
ومعروفــة النتائــج ســلفًا ،فــي ظــل قانــون الطــوارئ((( وبنـ ٍـد فــي الدســتور
ـس حقــوق جميــع
(((
ـي األخطــر الــذي يمـ ُّ
قانــون الطــوارئ فــي ســورية هــو القانــو ُن القَمعـ ُّ
لســلب حريتهــم واالســتيالء علــى أموالهــم وانتهــاك ســائر
ة
ٌ
أدا
ـو
ـ
وه
ـتثناء،
ـ
اس
ـا
ـ
ب
ـوريين
ـ
الس
ـن
ـ
المواطني
َ
حقوقهــم التــي ضمنتهــا الش ـرائع الســماوية والقوانيــن األرضيــة ،ولوائــح حقــوق اإلنســان .فقــد ف ـ َّوض
هــذا القانــون سـ ِ
ـأي مواطــنٍ دون بيــان األســباب وبــا تعليــلٍ ،
ـلطات الحكومــة أن تفعـ َـل مــا تــرى بـ ِّ
ألي جهـ ٍة قضائيــة فــي االعتـراض علــى هــذه األفعــال التــي تُشـكِّل أبشــع الجرائــم الجنائيــة.
ودون حـ ٍّـق ِّ
ُ
ـكري قــاده حــزب البعــث
ـت فــي ســورية حالــة الطــوارئ إثــر انقـ ٍ
ب ُمو ِجــب هــذا القانــون أعلنـ ْ
ـاب عسـ ٍّ
العربــي االشــتراكي فــي  8آذار/مــارس  1963حيــث أُعلنـ ِ
ـت األحــكام العرفيــة باألمــر العســكري رقــم
 .2كان إنهــاء حالــة الطــوارئ فــي  21نيســان/أبريل  ،2011ثــم اس ِتـــبدالها بثالثــة قوانيــن ل ُمكافحــة
اإلرهــــاب ،هــي القوانيــن  19و 20و 21لعــام .2012
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يَعتبــر حــزب البعــث قائـ ًدا للدولــة والمجتمــع (((.ولمعرفتــي كذلــك بــأ َّن
ضمــان النجــاح فــي االنتخابــات يحتــاج لضــو ٍء أخضــر مــن األجهــزة األمنية
ـح معارضً ــا للنظــام ،وحيــث
أو السياســية ،أو علــى األقــل أال يكــون ال ُمرشَّ ـ ُ
أننــي كنــت مــع أفـرا ٍد قالئــل م َّمــن اخترقــوا هــذه القاعــدة ،كنــت األكثــر
تعرضً ــا للحصــار والضغــط كــي يجــري تطويعــي تحــت جنــاح الســلطة.
كانــت جهــودي طيلــة الفتــرة األولــى فــي مجلــس شــعب ()1998/1994
ـب علــى المطالبــة باإلصــاح االقتصــادي والمالــي ،وإزالــة العقبــات
تنصـ ُّ
التــي تعتــرض تنشــيط الصناعــة الوطنيــة ،وإعــادة التــوازن بيــن ال َّدخــل
وتكاليــف المعيشــة ،والتركيــز علــى محاربــة الفســاد ،الــذي اعتـــبرت ُه
مصــد ًرا لــكل الشــرور أو الســبب األول لــكل التــر ِّدي واإلخفاقــات
ـت
والمصائــب التــي عانــى منهــا الشــعب الســوري وال يـزال .وهكــذا دخلـ ُ
معــارك غيــر متكافئــة مــع الحكومــة ومافيــات الفســاد ،كانــت نتيجتهــا
خرجــت مهزو ًمــا
الطبيعيــة فــي نهايــة الــدور التشــريعي الســادس أ ْن
ُ
منهــا ،وقــد خســرتُ كل مــا ج َنيـــته فــي حياتــي ،و ُمرت ِه ًنــا لديــونٍ ســآتي
علــى ذكرهــا الح ًقــا ،ولضرائــب ُمفتَعلــة .وكانــت الخســارة األفــدح هــي
فقــدان ولــدي إيــاد ( 21عا ًمــا) فــي ظـ ٍ
ـروف غامضــة وملتـــبسة فــي  2آب/
أغســطس  ،1996وســآتي الح ًقــا علــى ذكرهــا ُمفصـ ًـا.
لعــل ُمداخلتــي األولــى عنــد مناقشــة البيــان الــوزاري بتاريــخ  15تشــرين
ـت
الثاني/نوفمبــر  1994تــدل علــى المســار الــذي اختـــرتُه ،حيــث ألقيـ ُ
ُمداخل ـ ًة للحكومــة َو َر َد فيهــا أنَّ« :ال ُمنشــآت الصناعيــة فــي بلدنــا لكــي
ينــص دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام  1973فــي مادتــه الثامنــة علــى أنَّ:
(((
ُّ
«حــزب البعــث العربــي االشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة ،ويقــود جبه ـ ًة وطني ـ ًة
تقدُّميـ ًة تعمــل علــى توحيــد طاقــات جماهيــر الشــعب و َوضعهــا فــي خدمــة أهــداف األمــة العربيــة».
َــل معمــولً بهــذا الدســتور حتــى إقــرار دســتور عــام .2012
ظ َّ
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تتم َّكــن مــن االســتمرار علــى قيــد الحيــاة يجــب أن تتمتَّــع ب ُقــوى خارقــة،
فهــي متروكــة ل َق َدرهــا لـــتحل مشــاكلها بنفســها وتتغلَّــب علــى مــا يوضــع
ـي» .كمــا ب َّيــ ِ
ـنت المداخلــة مــدى الضــرر الناتــج
فــي عجالتهــا مــن ِع ِصـ ّ
ـت بعشــرين مطل ًبــا ُمحـ َّد ًدا
عــن إهمــال الحكومــة للصناعــة ،وقــد تق َّدمـ ُ
ـت أن تُبـ ِـد َي الحكومــة تجاههــا شــيئًا مــن
إلنقــاذ الصناعــة الوطنيــة وتوقعـ ُ
االهتمــام ،ولكنهــا لــم تَلْـ َـق إال االســتخفاف والتجاهــل ،لتـتـــنامى بداخلــي
قناعـ ٌة بــأ َّن نقاشــات مجلــس الشــعب هــي نقاشــات شــكلية ومجــرد كالم
(((
فــي كالم.
نعــم ،كانــت كل القوانيــن ال ُمقـــترحة مــن الحكومــة تُــ َق ُّر بشــكلٍ روتينــي
أي
بعــد إفســاح المجــال لألعضــاء لمناقشــتها ُصوريًّا ،دون الســماح بإجـراء ِّ
تعديــل جوهــري علــى مضمونهــا ،وكثيـ ًرا مــا كانــت الحــوارات والنقاشــات
ُمفـــب َركة برعايــة رئيــس المجلــس ،وتجــري بطريق ـ ٍة مســرحية مــن ِق َبــلِ
جوقــة مــن األعضــاء أصحــاب المواهــب فــي الخطابــة والتضليــل اإلعالمــي
مــن المنتميــن لحــزب البعــث أو أح ـزاب «الجبهــة الوطنيــة التقدميــة»،
ٍ
نقــاش جــا ٍّد أو لعمليــة
دون أن يكــون هنــاك معنــى حقيقــي ألي
التصويــت .وإذا صــادف أن غ ـ َّرد أحــد األعضــاء ال ُجــدد خــارج الســرب،
وأصــ َّر علــى الســباحة عكــس التيــار ،فســرعان مــا يُعــاد إلــى الطريــق
المرســوم بالترغيــب إن أمكــن أو بالترهيــب والتأديــب إذا تطلَّــب األمــر
ذلــك ،وهنــا يكمــن جوهــر مشــكلتي مــع المجلــس والحكومــة.

رياض سيف« ،تجــرب ُة ريـاض سـيف :همـو ٌم في الصــناعة والسـياسـة» ،دمشق 23 ،أيلول/
(((
سبتمبر  ،1999ال ذكر لناشر ،ص .24
https://bit.ly/2Rt8mBt
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الفصل الثَّالث

بين ال َّتـرغيب وال َّتـرهيب
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()1

فضح ال ُمستفيدين

َضــح ممارســات المســتفيدين مــن
أرى مــن الضــروري ومــن واجبــي ف ُ
اختــال الموازيــن التــي أوصلـ ِ
ـت اقتـــصاد البــاد إلــى مــأزقٍ ليــس مــن
ـت علــى أكثريــة الســوريِّين معانــا ًة دائمــة
اليســير الخــروج منــه ،وفرضـ ْ
وقهــ ًرا مســتم ًّرا حاص َرهــم ومنعهــم مــن الحصــول علــى حقوقهــم
كمواطنيــن وعيــش حياتهــم بكرامــة ومســاواة.
أحــد األمثلــة :فــي عــام  1995احتاجــت شــرك ِتي إلــى  10أطنــان مــن
الغــزول ،وكان ســعر الكيلــو الغـرام الواحــد فــي الســوق الســوداء يزيــد 55
ـت
ل.س عــن ســعرها الرســمي فــي المؤسســة العامــة ال َّنســيجية فتوجهـ ُ
إلــى المؤسســة ،وخــال أقــل مــن ســاع ٍة حصلـ ُ
ـت علــى اســتثنا ٍء ُم َوقَّ ـعٍ
مــن مديــر المؤسســة ووزيــر الصناعــة ومديــر معمــل حمــاة الــذي كان
بزيــار ٍة للمؤسســة ،بتســليمي العشــرة أطنــان مــن الغــزول .فــي البدايــة
ـت أنــه بإمكانــي أن أحصــل علــى أيــة
ُســررتُ كثي ـ ًرا الهتمامهــم وعلمـ ُ
كمي ـ ٍة فــي المســتقبل متــى أريــد.
ـت
وفــي طريــق العــودة إلــى مصنعــي بــدأتُ أفكــر بمــا حــدث ،ووصلـ ُ
إلــى قناعــ ٍة بأننــي إذا جاريتهــم فســأكون كَـــ َم ْن يبيــع ضميــره ،ألنــه
ـت أب ـ ًدا علــى هــذا
لــوال ِصفتــي كعضــو فــي مجلــس الشــعب لمــا حصلـ ُ
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ـت بمديــر مؤسســة الصناعــات
ال َمغنــم .وفــور وصولــي إلــى المعمــل اتصلـ ُ
ـت منــه إلغــاء االســتثناء ،فقــال لــي علــى الفــور« :معقول!
النســيجية وطلبـ ُ
ـت لــه« :مــن أجــل ذلــك أرفضهــا» .وهــذا
فيهــا نصــف مليــون ليــرة!» ،فقلـ ُ
المثــال هــو واحـ ٌد مــن آالف الوســائل التــي مكَّنــت الفئــة المســتفيدة من
الفوضــى االقتصاديــة مــن جمــع األمــوال الطائلــة علــى حســاب معيشــة
الشــعب ومســتقبله.
مــت مداخلــ ًة ثانيــة حــول بيــان
وبتاريــخ  24نيســان/أبريل  1996ق َّد ُ
َّطت فيهــا األضــواء علــى واقــع اقتـــصادنا
لجنــة الموازنــة لعــام  ،1996سـل ُ
األليــم وهزالــة ناتجنــا القومــي ومــا تُعانيــه األكثريــة مــن ظلـ ٍـم اجتماعــي
واقتـــصادي .وكنــت فــي كل مــر ٍة أقــ ِّدم فيهــا مداخلــ ًة فــي المجلــس،
أقاطَــع مــن ِق َبــلِ وزيــر الماليــة الــذي يتهمنــي بالتهــرب مــن دفــع
ـي ودفــع
الضرائــب وبأننــي جامــع أمــوال ،فــي محاول ـ ٍة منــه للتأثيــر علـ َّ
األمــور فــي اتجــا ٍه آخــر.
قدمت مداخل ًة بمناســبة مناقشــة
وبتاريــخ  ٧كانــون األول/ديســمبر ١٩٩٦
ُ
ـي وزارة
إغــاق الموازنــة العا َّمــة للدولــة لعــام َ 1994عنونتُهــا بـــِ « :ع ِصـ ُّ
ـت فيهــا مــا نعيشــه مــن فوضــى
الماليــة فــي عجــات الصناعــة» فضحـ ُ
ضريبيــة تقــف مان ًعــا أمــام تطــور صناعتنــا الوطنيــة .ثــم أتبعتُهــا فــي
أوضحــت
 ٢١كانــون األول/ديســمبر  ١٩٩٦وبنفــس المناســبة بمداخلــ ٍة
ُ
ـام مأخــوذة مــن الجــداول التفصيليــة لقطــع حســابات عــام
فيهــا ،وبأرقـ ٍ
 ،1994حجــم التناقضــات فــي تنفيــذ ميزانيــة الدولــةُ ،مســلِّطًا الضــوء
علــى التحصيــل العشــوائي ،وقــد ورد فيهــا مــا يلــي:
«إ َّن الفتــرة الزمنيــة بيــن إق ـرار موازنــة  ١٩٩٤فــي مجلــس
الشــعب ونهايــة الســنة الجاريــة للضرائــب ثمانيــة أشــهر،
كيــف نســتطيع أن نســتوعب زيــاد ًة فــي التحقيقــات
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لإلي ـرادات الجاريــة للضرائــب والرســوم بلغــت  %175وكلنــا
يعلــم أ َّن وزارة الماليــة ومنــذ ســنوات طويلــة ال تعتــرف
بأيــة ميزانيــة تُقــ َّدم لهــا مــن فعاليــات القطــاع الخــاص،
وأن الطريقــة ال ُمتبعــة فــي وزارة الماليــة هــي تقديــراتٌ
مزاجيــة مــن أنــاس غيــر مؤهليــن وال يُح ِّملــون أنفســهم
عنــاء البحــث عــن الحقيقــة ،قــد أعطــوا صالحيــات غيــر
محــدودة لفــرض مــا يشــاؤون مــن ضريبــةُ ،مســتعملين مــا
ُمنحــوا مــن تفويـ ٍ
ـض فــي حجــز أمــوال أمــاك المواطنيــن
ومصادرتهــا وحجــب بــراءات الذمــة ع َّمــن يعتــرض علــى
قراراتهــم الجائــرة».
()2

اتِّـهامي بـ َجمع األموال

لــم يكــن فــي ســورية قبــل صــدور قانــون االســتثمار رقــم  10عــام ،1991
ِ
وجــرت
أيــة فرصــة قانونيــة ومعقولــة الســتثمار مدخــرات المواطنيــن،
ـتري شــقة
العــادة ل َمــن يريــد أن يســتثمر فائضً ــا مــن المــال لديــه أن يشـ َ
علــى الهيــكل ويتركهــا لعــدة ســنوات ليبيعهــا بأضعـ ِ
ـاف ســعر الش ـراء،
ـي تشــغيل أمــوال.
نتيجــة هــذا الظــرف ،ظهــر مــا ُس ِّمــ َ

كانــت ســورية قبــل تأميــم عبــد الناصــر لمؤسســاتها الصناعيــة تنعــم
باقتصــا ٍد ح ـ ٍّر وســوق مزدهــر لألســهم والســندات ،وكان مؤشــر البورصــة
فــي الســنوات العشــر قبــل التأميــم قــد حقَّــق أربا ًحــا مرتفعــ ًة جــ ًّدا،
ممــا شــجع الســوريين علــى استـــثمار ُمدخراتهــم فــي ش ـراء أســهم فــي
الشــركات الصناعيــة مثــل شــركات اإلســمنت والزجــاج والكونســروة
والغــزل والنســيج ،بــدلً مــن تخزيــن الليـرات الذهبيــة كمــا جـ ِ
ـرت العــادة
حينهــا .وكان مجــال االســتثمار الثانــي فــي الخمســينيات واألربعينيــات
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وخاصـ ًة المنــازل وتأجيرهــا لتحســين دخــل األســرة.
هــو شـراء العقــارات
َّ
أُغلِقــت البورصــة بعــد التأميــم ،وخســر أصحــاب األســهم أموالهــم،
وأصبــح االســتثمار عــن طريــق تأجيــر العقــارات غيــر ذي جــدوى
بســبب قانــون اإليجــار الــذي أعطــى المســتأجِر الحــق فــي البقــاء
بمنزلــه المســتأ َجر دون رفــع اإليجــار ،بــل علــى العكــس صــدر ثــاث
ق ـرارات لتخفيــض أجــور المســاكن ،فخســر الكثيــر مــن النــاس بيوتهــم
وعقاراتهــم المؤ َّجــرة.
ـبق أي فرص ـ ٍة للســوريين الس ِتـــثمار مدخراتهــم َّإل اقتنــاء الذهــب
لــم تــ َ
والمجوهــرات وشــراء عقــار ٍ
ات علــى الهيــكل ونســيانها إلــى أن ترتفــع
أســعارها ،وكان هــذا االســتثمار بالفعــل أكثــر االســتثمارات رِب ًحــا ،ولك ـ َّن
مســاوئه أنــه تــرك قس ـ ًما كبي ـ ًرا مــن المســاكن فــي المــدن الكبيــرة ــــ
فارغ ـ ًة وغيــر مســكون ٍة لســنوات عديــدة انتظــا ًرا الرتفــاع أســعارها.
انطلقــت شــركة ( 400ســيف
فــي هــذا المنــاخ ،وفــي صيــف ،1963
ْ
إخــوان) برأســما ٍل قــدره  2800ل.س ،وكان يقتـــضي توزيــع أربــاح الشــركة
ـوي المؤسســين،
إلــى قســمين :حص ـ ٌة لألتعــاب وتُــوزَّع بينــي وبيــن أخـ َّ
وحصــة رأســمال التــي تُــوزَّع علــى المســتثمرين.
ـرض منعــه من العمــل فقــام ب َبيع
وفــي آخــر ذلــك العــام ،أصــاب والـ ِـدي مـ ٌ
حصتــه فــي المنشــرة بمبلــغ  13000ل.س ،وكان رأســمالنا مــع األربــاح
فــي بدايــة  1964قــد وصــل إلــى  7000ل.س أضفنــا إليــه  13000ل.س
للتوســع الســريع.
فأصبــح المجمــوع  20000ل.س ممــا أعطانــا الفرصــة ُّ
بلغــت نِســبتها
كانــت أربــاح حصــة رأس المــال عــام ُ 1964مجزيــة
ْ
 ،%27أي أ َّن مــا حصــل عليــه وال ُدنــا فــي ذلــك العــام  3510ل.س بينمــا
كان دخلــه فــي العــام الــذي سـ َبق مرضــه  3000ل.س ،مقابــل رأســماله
و ُجهــده طيلــة العــام ،األمــر الــذي جعلــه يتكلــم عــن هــذه النتيجــة
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فــي كل مناســب ٍة ،ممــا ح َّفــز بعــض أفـراد األســرة م َّمــن يملكــون فائضً ــا
مــن المــال للمســاهمة فــي شــركتنا .وربمــا هــذه البــادرة تُشــجعني
علــى القــول ،بأننــا كنــا أ َّول مــنِ ابتكــر هــذه الطريقــة فــي االســتثمار
فــي الصناعــة كشــرك ٍة مســاهمة مغفلــة وغيــر معلنــة تعتمــد علــى
الثقــة المتبادلــة بيــن المستـــثمر وشُ ــركائه ،مــا ش ـ َّجع علــى االســتثمار
فــي ال َمعامــل والورشــات الصناعيــة.

ـت شــركتي مســتقل ًة ،يتألــف
ـت عــن إخوتــي وأصبحـ ْ
عــام  1984انفصلـ ُ
رأســمالها مــن رأســمالي الشــخصي ورأســمال المســتثمرين مــن أصدقائــي
وأقربائــي .وحتــى بدايــة عــام  1990كانــت القاعــدة أال يتجــاوز رأســمال
المســاهمين  %50مــن إجمالــي رأســمال الشــركة.

قبــل حوالــي الشــهرين مــن صــدور القانــون  8لعــام  1994المتعلِّــق
ـت الجتمــا ٍع فــي مكتــب وزيــر االقتصــاد حضــره
بجامعــي األمــوالُ ،دعيـ ُ
وزيــر الماليــة وحوالــي  12مــن رجــال األعمــال ،وقــ َّدم الســيد وزيــر
االقتصــاد خاللــه أمثلـ ًة عــن حــاالت التالعــب عنــد بعــض َمــن يســتثمرون
أمـ َ
ـوال الغيــر بســوء نيــة فــي حلــب ويدفعــون أربا ًحــا خياليــة ال يمكــن
االقتنــاع بأنهــم يحققونهــاُ ،م ِبديًــا رغبتــه فــي الوقــوف علــى مــدى حجــم
كل علــى حــدة ،إذا كان لدينــا
هــذه الظاهــرة فــي دمشــق ،وبــدأ بســؤالنا ٌّ
اســتثمارات للغيــر .وكان جــواب َمــن ســألهم قَبلــي اإلنــكار ،وعندمــا
ـدي أكثــر مــن  250مليــون ل.س ،وإننــا شــركة
جــاء دوري قلـ ُ
ـت :نعــم ،لـ َّ
مســاهمة وطنيــة منــذ عــام  1963أي منــذ أكثــر مــن ثالثيــن عا ًمــا.
وفعـ ًـا صــدر القانــون رقــم  8بتاريــخ  20حزيـران  ،1994وقــد وضعتْـــني
بنــوده واشــتراطاته أمــام مشــكل ٍة جديــدة ،حيــث أ َّن تطبيقــه بحرفيتــه
يعنــي تدميــر «شــركة ريــاض ســيف وماجــد الزايــد» (أديــداس) كأه ـ ِّم
اســتثما ٍر لــي ،حيــث كان عــدد المســاهمين في مجمــوع نشــاطي التجاري
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والصناعــي عنــد صــدور القانــون مــا يُقــارب الـــ  400شــخص ،بينمــا وصــل
عــدد ُعمالهــا آنــذاك إلــى  1150عامـ ًـا؛ عل ًمــا أن الشــركة قامــت بتصديــر
بضائــع ومنتجــات فــي عــام  1994وصلــت لمبلــغ  10مليــون دوالر إلــى
دول االتحــاد األوروبــي ،كمــا فاقــت مبيعاتهــا فــي الســوق الداخلــي 500
مليــون ليــرة ســورية.
نتيج ـ َة الثـــقة المتبادلــة بينــي وبيــن جميــع المســاهمين والتــي بُنـ ـ َي ْت
علــى مــدى عشــرين عا ًمــا مــن العمــل المشــترك ،فقــد وافقــوا فــي نهايــة
عــام  1995علــى عــدم التقيُّــد بالقانــون ومنحونــي فرصـ َة ثــاث ســنوات
إلعــادة رؤوس أموالهــم ،ممــا اضط َّرنــي فــي بدايــة عــام  1998إلــى بيــع
حص ـ ٍة جديــدة مــن شــركة أديــداس نِســبتها  %30بحيــث لــم يبـ َـق لــي
فيهــا ســوى  %12إضاف ـ ًة إلــى ُ %8مس ـ َّجلة باســم ابنــي إيــاد المفقــود وال
يمكــن التصــرف بهــا مــا دام مصيــره غيــر معــروف.
فــي بدايــة عــام  1999اضط ـرِرتُ أيضً ــا إلــى بيــع مــا تب َّقــى مــن حصتــي
فــي الشــركة والبالغــة  ،%12وذلــك لســببين رئيســيين ،األول حاجتــي
الماســة لتســديد الْتـــزاماتي تجــاه المســاهمين ،والثانــي وهــو األهــم،
َّ
ثقيــا عليهــا لِ َمــا باتــت تتلقَّــاه
أ َّن وجــودي فــي الشــركة أصبــح عبئًــا ً
ٍ
ضربــات موجعــة تُك ِّبدهــا أفــدح الخســائر الماديــة ولِ َمــا أصابهــا
مــن
مــن أض ـرار نتيجــة الحجــوزات المتك ـ ِّررة علــى حصتــي فيهــا وعلــى كل
حســاباتها فــي المصــارف الســورية.
لقــد كان قـراري باالنســحاب مــن «ســيزا/أديداس» مــن أصعــب القـرارات
ـت
التــي اتخذتهــا فــي حياتــي ،ألنــه خــال ســتة أعــوام مــن تأسيســها نمـ ْ
عالقــة روحيــة أبويــة بينــي وبيــن جميــع العامليــن فيهــا ،ومنهــم مــن
ت ُعــود عالقتــي معهــم إلــى عــام  ،1980وألن َّ
فــك ربــاط هــذه العالقــة
المقدســة والمتميــزة ليــس باألمــر الســهل.
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ســعيت بــكل مــا أســتطيع لضمــان حقــوق المســاهمين وإعــادة
لقــد
ُ
ـت لنفســي أن أعيــش حيــا ًة بســيطة بالحـ ِّد األدنــى الــذي
أموالهــم ،وارتضيـ ُ
ـت كل مــا يمكــن بيعــه حتــى بيتــي الــذي أعيــش
يوفــر لــي الكرامــة فبِعـ ُ
ـت إلــى شــقة صغيــرة ُمســتأ َجرة .وهنــا ال بــد لــي مــن التنويــه
فيــه وانتقلـ ُ
إلــى أ َّن مــا لقيتُــه مــن تفهـ ٍـم وتضامــن مــن ِق َبــلِ األكثريــة الســاحقة مــن
المســاهمين ومــا تلقَّيتُــه مــن دعـ ٍـم ومســاعدة مــن األهــل واألصدقــاء
بــت ال أملــك
مكَّنانــي مــن الحفــاظ علــى كرامتــي و ِمصداقيتــي التــي ُّ
غيرهــا.
خــال هــذه الســنوات كانــت التكاليــف الضريبيــة ال ُمفت َعلــة تتصاعــد
طــر ًدا مــع تصاعــد مواجهتــي لبرامــج الحكومــة والفســاد وفضــح األخطــاء
والثغ ـرات التــي تكتـــنفها .ففــي تاريــخ  12آذار/مــارس  1995قــام وزيــر
الماليــة محمــد خالــد المهاينــي باإليعــاز إلــى ُمعاونيــه بفــرض ضرائــب
ـت مــا يعــادل خمســة عشــر ِضع ًفــا
ـي ،ال يقبلهــا عقــل وال منطــق ،بلغـ ْ
علـ ّ
ـي ،ابتــدا ًء مــن عــام 1988وحتــى
ـي دفعــه وبأث ـ ٍر رجعـ ٍّ
ممــا يتوجــب علـ َّ
تاريخــه ،وبشــكلٍ مخالــف للقوانيــن الضريبيــة المعمــول بهــا ذاتهــا .مــع
وضــع حجــوز ٍ
ـت مــن
ات علــى ممتلكاتــي وممتلــكات أبنائــي .وقــد علمـ ُ
أحــد معاونــي الوزيــر الح ًقــا ،وكان مــن أصدقائــي ،بــأ َّن الوزيــر كان يتصــل
معــه فــي كل صبــاح ويبــدأ نهــاره باالستفســار عــن ملفاتــي الضريب َّيــة
ال ُمفتَعلــة ومــاذا تح َّقــق ِمــن حجــوزات.
َّعــت علــى أعضــاء الســلطتَين
وبتاريــخ  14أيلول/ســبتمبر  ،1996وز ُ
التشــريعية والتنفيذيــة وغيرهــم مــن ال ُمهت ِّميــن باالقتصــاد ،دراســ ًة
وســع ًة تحــت عنــوان« :الركــود االقتـــصادي فــي ســورية ،األســباب
ُم َّ
ـت حينهــا اهتما ًمــا وانتشــا ًرا واسـ َعين ،وتــم نشــر العديــد
والحلــول» ،القـ ْ
مــن التحليــات والتعليقــات عنهــا ،منهــا مــا نشــرت ْه دع ًمــا لهــا جريــدة
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نضــال الشــعب الناطقــة باســم الحــزب الشــيوعي الســوري ،أحــد أحـزاب
«الجبهــة الوطنيــة التقدميــة» ،بتاريــخ  26شــباط/فبراير  1997بقلــم
«كل أنــواع
الســيد محمــد الجنــدي الــذي ختــم مقالتــه بالمقطــع التالــيُّ :
الخلــل االقتصــادي المذكــورة فــي نشــرة الســيد ريــاض ســيف هــي نتائــج
تفصيليــة لكــون إدارة االقتصــاد الحاليــة هــي واقع ًّيــا غيــر وطنيــة ،وأول
خطــوة للخــروج مــن ذلــك هــي أن تعمــل اإلدارة السياســية علــى بنــاء
إدار ٍة اقتصاديــة وطنيــة».
وفــي تلــك الفتــرة ،طلــب مقابلتــي رئيــس مجلــس الــوزراء محمــود
ـت بزيارتــه شــاهدتُّ نســخ ًة مــن المقالة
الزعبــي فــي مكتبــه ،وعندمــا قمـ ُ
المذكــورة علــى طاولتــه ،وفاجأنــي بقولــه« :هــل أنــت الوحيــد الوطنــي
ونحــن لســنا وطنييــن!» وذلــك علــى الرغــم مــن أننــي لــم أســتخدم عبــارة
«اإلدارة االقتصاديــة غيــر الوطنيــة» كمــا وردتْ فــي المقالــة ،إال أننــي
ـت حربًــا شــعواء مــن رئيــس الــوزراء باإلضافــة إلــى حــرب وزيــر
واجهـ ُ
الماليــة لعرقلــة أعمالــي بفــرض مزيـ ٍـد مــن الضرائــب.
والحالــة هــذه ،فقــد وصــل مــا تُطالبنــي بــه دوائــر الماليــة مــن ضرائــب
علــى بيــع مخلفــات العقــود الروســية التــي اضطُرِرنــا إلــى بيعهــا بأقــل
 %10مــن كلفتهــا ،باإلضافــة إلــى فــرض ضرائــب عــن تصنيــع صــادرات
اإلدخــال المؤقــت إلــى االتحــاد األوروبــي عــن أعــوام  1995/1988إلــى
أصــا مــن الضرائــب ،لتســتمر
ً
مبلــغ ( )48.576.000ل.س وال ُمعفــاة
المضايقــات الضريبيــة علــى ممتلكاتــي وأعمالــي حتــى وصــل مجمــوع
مــا تــم فرضــه علــى نشــاطي الصناعــي مــن ضرائــب حتــى عــام  1998إلــى
مبلــغ  112مليــون ل.س قابلــة للزيــادة ،باحتمــال فــرض ضرائــب جديــدة
ُمفتعلــة .ثــم تــم إعــان بيــع مكتبــي بالم ـزاد العلنــي بتاريــخ  25كانــون
الثاني/ينايــر  1998تــاه بعــد ثالثــة أســابيع عــرض َمعمــل ابـــني جــواد
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للبيــع بنفــس الطريقــة .فضـ ًـا عــن أ َّن لجنــة الترشــيد الرســمية قــ َّررتْ
بجلســتها المنعقــدة بتاريــخ  23حزيران/يونيــو  ١٩٩٧توقيــف اســتيراد
األحذيــة لشــركة «ريــاض ســيف وماجــد الزايــد» المشــمولة بقانــون
االســتثمار رقــم  10ممــا كــ َّبد الشــركة خســائر ماديــة تزيــد عــن  50مليون
ل.س .يُضــاف إلــى ذلــك توقــف شــركة أديــداس العالميــة عــن اســتيراد
المالبــس مــن شــركتنا نتيجــة الق ـرار المذكــور ،وكان مجمــوع صادراتنــا
فــي فتــرة الســماح باســتيراد األحذيــة وصــل إلــى ( )1.335مليــار ل.س،
بينمــا لــم تتع ـ َّد مســتورداتنا مــن األحذيــة بنفــس الفتــرة ( )44.6مليــون
ل.س ،أي نســبة  .%3.34ولــم يـــؤ ِّد قـرار المنــع من اســتيراد األحذية ســوى
لفَـــتح البــاب واس ـ ًعا أمــام ال ُمه ِّربيــن للحصــول عليهــا مــن لبنــان ،بينمــا
كانــت الدولــة تتقاضــى نســبة  %57مــن قيمــة مســتورداتنا مــن األحذيــة
ـوم جمركيــة.
كرسـ ٍ
()3

اخ ِتــفا ُء ابني إيـاد

فــي يــوم الخميــس األول مــن آب  ،1996كان فــي برنامــج إيــاد( ،ابنــي
الســفر صبيحــة اليــوم التالــي( ،الجمعــة  2آب)،
األصغــر ،مواليــد َّ ،)1975
إلــى بيــروت ،لحضــور االجتمــاع الــدوري مــع قســم أديــداس للشــرق
األوســط.
فــي الســاعة الثانيــة عشــر ظهــ ًرا مــن يــوم الخميــس ،تلقَّــى مكالمــ ًة
هاتفيــة يحثُّــه فيهــا المتكلــم بإلحــا ٍح علــى قضــاء يــوم الجمعــة  2آب
 1996فــي الالذقيــة ،يــوم افتتــاح «مهرجــان المحبــة» هنــاك ،بصحبــة
ـت أ َّن إيــاد حــاول أن يعتــذر بشـتَّى الوســائل
بعــض األصدقــاء .وقــد علمـ ُ
ولكـ َّن إصـرار المتكلــم دف َعــه للرضــوخ فــي النهايــة ل ُيبــادر بإلغــاء موعــده
فــي بيــروت ويســافر فــي المســاء مــع بعــض أصدقائــه إلــى الالذقيــة.
47

فــي الســاعة الثالثــة والنصــف مــن بعــد ظهــر يــوم الجمعــة ،ذهــب برفقة
ـت أخبارهمــا لفتــرة،
(ر.س) علــى موتــور مائــي (جيــت ســكي) وانقطعـ ْ
فســارع رفاقهمــا المتواجــدون علــى الشــاطئ للبحــث عنهمــا عبــر عــدة
محــاوالت ،ثــم بصحبــة المســؤولين عــن الشــاطئ األزرق ،وكان آخرهــا
الســاعة الســابعة والربــع مســا ًء ،لكــن مــن دون جــدوى.
دام األمــر كذلــك إلــى أن حلَّــت الســاعة التاســعة والنصــف ليـ ًـا ،حيــث
شُ ــوهد (ر.س) وهــو عائــد إلــى الشــاطئ األزرق ُمل ِّو ًحــا بنظَّارته الشمســية
أي انفعــال ،وعندمــا ســأله رفاقــه عــن إيــاد ،وســارعوا
وال يبــدو عليــه ُّ
للقــول بأنــه لــم يعــد حتــى اآلن ،حــاول إظهــار الحــزن وقــال مــا معنــاه
أنــه مــات .فــي تلــك اللحظــة ،ومــن الصدمــة فقــدتْ إحــدى الشــابَّات
الحاضـرات ،وهــي مــن صديقــات العائلة ،وع َيـــها .وحســب روايتــه ،فإنهما
ســارا ،إيـــاد وهــو ،فــي عــرض البحــر بســرعة  70كــم وبخـ ٍّط مســتقيم ربع
ســاعة ،ثــم انطفــأ المحــرك لنفــاذ الوقــود قبالــة أبنيـ ِة الدراســات ،وب ِقـــيا
ينتظـران تحــت أشــعة الشــمس حتــى الســاعة الســابعة والنصف ولــم يم َّر
بهمــا أحــد ( ِعل ًمــا بــأ َّن الشــاطئ كان يعــج بمئــات القــوارب والموتــورات
المائيــة بمناســبة افتتــاح «مهرجــان المحبــة») فقــ َّررا الســباحة إلــى
شــاطئ الدراســات وبعــد أن ســبحا ســويَّ ًة لمــدة ربــع ســاعة ،ســمع (ر.س)
صــوت إيــاد يُخبــره بأنــه متعــب وال يقــوى علــى المتابعــة ،وا َّدعــى أنــه
تابــع الســباحة ُمنفــر ًدا إلــى الشــاطئ ُمتوق ًعــا وصــول إيــاد بعــده.
والحقيقــة أ َّن إيــاد كان س ـ َّبا ًحا ماه ـ ًرا وذو بني ـ ٍة رياضيــة قويــة ،والــذي
يعــرف طبيعتــه ال يمكــن أن يُصـ ِّدق هــذه الروايــة بأنهمــا انتـــظرا ســاعات
أي قــارب بجوارهــم فــي يــوم افتتــاح «مهرجــان
طويلــة مــن دون مــرور ِّ
ـارب للبحــث عنهــم فــي
المحبــة» ،وال س ـ َّيما أن أصدقــاءه ذهبــوا فــي قـ ٍ
نفــس المنطقــة التــي ُو ِجــد فيــه الجيــت ســكي الــذي كانــوا يركبونــه،
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وتبيَّــن عنــد فحصــه أ َّن كميــة البنـــزين فيــه كانــت كافيـ ًة للســير لمســافة
طويلــة.
ـت
ـت بالحادثــة صبــاح الســبت  3آب/أغســطس  ،1996توجهـ ُ
عندمــا علمـ ُ
ـقيت بــكل رفاقــه
ـت إلــى قســم شــرطة الالذقيــة والْتــ ُ
إلــى الالذقيــة وذهبـ ُ
ـي وال يوجــد
الذيــن كانــوا هنــاك وكانــت قناعتــي حينهــا ،أنــه حــادث عرضـ ٌّ
أي دليــل علــى أي جــرم .وكان قاضــي التحقيــق المشــهود لــه بالنزاهــة
ــش
وطلبــت إطــاق ســراحهُ .د ِه َ
فذهبــت للقاضــي
قــد أوقــف (ر.س)
ُ
ُ
القاضــي لطلبــي وقــال لــي :هــل أنــت متأكــد؟ هــل لديــك مــا يكفــي مــن
المعلومــات التخــاذ هــذا الق ـرار؟ ثــم اســتدعى ابنــي جــواد ليقــول لــه:
«أخطــأ أبــوك خطــأ كبي ـ ًرا» .ولِعلمكــم ،فــإ َّن هواتــف التوصيــة بالمدعــو
(ر.س) مــن ِق َبــلِ رجــال الدولــة لــم تتوقَّــف لثانيــة مــن لحظــة توقيفــه.
شــاب مــن عائلــة مخلــوف ليُع ِّزينــي
أســقطت حقــي جاءنــي
بعــد أن
ُ
ٌّ
وليقــول لــي إنــه صديــق إيــاد وإنــه لــم يكــن يــوم الحادثــة بالــذات
فــي الالذقيــة مــع بقيــة الرفــاق ،وقــد أثــار انتـــباهي رغبتــه فــي إبالغــي
شــخص ًّيا بـ«أنــه لــم يكــن موجــو ًدا يــوم الحادثــة».
قامــت الحوامــات ورجــال الضفــادع بالبحــث فــو َر انتشــار الخبــر بشــكلٍ
أي أثــر ،ومــع ذلــك
اضي إلظهــار االهتمــام ،ولكــن دون أن تجــد َّ
اســتعر ٍّ
توقــع الخبــراء ظهــور الجثــة خــال أيــام وربمــا بعــد أســابيع نتيجــة
وقمــت بإعــام ســلطات خفــر الســواحل
تغيُّــر التيــارات البحريــة.
ُ
التركيــة ،كمــا ع َّم ِ
مــت الســلطة الســورية الخبــر علــى كل المرافــق
البحريــة ،ولكــن لــم تظهــر الجثــة ومــا زال الغمــوض يكتـــنف قصــة
اختفــاء ابنــي إيــاد حتــى اآلن.
ال يمكــن أن أنســى روح إيـــاد المســالمة فــي طفولتــه ِ
وحســه اإلنســاني
وعالقاتــه المميــزة وال ُمحببــة مــع الموظفيــن والعامليــن بالشــركة ،مثلمــا
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ال يمكــن أن أنســى حالــة االضط ـراب والقلــق التــي انتابتــه قبــل فتــرة
أســبوعين أو ثالثــة مــن حادثــة اختـــفائه ،حيــث كان يأتــي إلــى عملــه
ـوم
متأخـ ًرا علــى غيــر عادتــه وعندمــا نبهتُــه علــى ذلــك بادرنــي ،وقبــل يـ ٍ
واحــد مــن الجريمــة ،قائـ ًـا« :يجــب أن تعلــم أ َّن روحــي فــداك» ،ربمــا
لشــعوره أو لســماعه بــأ َّن ثمــة خط ـ ًرا يته َّددنــي.
مسدســا كان يحملــه
ـت الح ًقــا مــن أحــد أصدقائــه أنــه اشــترى
وقــد عرفـ ُ
ً
معــه أينمــا ذهــب ،علــى الرغــم مــن أ َّن حمــل الســاح غيــر وار ٍد فــي
العائلــة ،وعلــى الرغــم مــن أنــه بطبيعتــه إنســا ٌن مســالم لــم يلجــأ إلــى
العنــف فــي حياتــه.
واســتنتاجي الشــخصي اآلن ،وبعــد مــرور أربعــة وعشــرين عا ًمــا ،ومــن
ـت عــن الحادثــة ،بأنهــا كانــت عمليــة
خــال كل التفاصيــل التــي ُجم َعـ ْ
اغتـــيا ٍل ُمدبَّــرة مــن رؤوس الفســاد لـثَنيِـــي عــن معركتــي ضدهــم وضــد
فســادهم ،أو يــراد منهــا االنتقــام ِم ِّنــي وإرســال رســالة واضحــة عمــا
يمكــن أن يفعلــوه بــي إن اســتمررت فــي محاربتهــم.
نعــم ،لقــد انتـــزعوا ِم ِّنــي أصغــر أوالدي الثالثــة ،فــي نفــس الوقــت الــذي
بــدأتْ فيــه الحــرب الضريبيــة ،وفــي ظَنهــم أنهــم بذلــك يكســرون إرادتي،
ويُثْـــنونني عــن مواجهتهــم وفضــح فســادهم وتســلطهم ،لك ـ َّن كل ذلــك
إنمــا زادنــي اقتنا ًعــا وتصمي ًمــا علــى االســتمرار فيمــا بدأتُـــه.
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مــع انتهــاء الربــع األول مــن عــام  ،1998لــم أعــد أحتمل ضربــات الحكومة
ال ُموجِعــة المتعــددة الوجــوه ،مــا اضط َّرنــي التخــاذ قــرار االعتــكاف
واالنســحاب مــن الشــأن العــامُ ،مقــد ًرا أننــي ســوف أدفــع أثمانًــا باهظــة
مــن جديــد مــن دون ثمــا ٍر أو جــدوى ،وأ َّن دوري فــي مجلــس الشــعب
خاصــة وأ َّن أوضــاع البــاد كانــت
لــم ولــن يُحـ ِـدث فارقًــا كمــا كنـ ُ
ـت آمــلَّ ،
تســير مــن ســيئٍ إلــى أســوأ ،فالتدهــور االقتصــادي يــزداد ،والفســاد ينمــو،
والظلــم والعــوز يطــاالن ش ـرائح أوســع وأوســع .لك ـ َّن الجديــد أ َّن هــذا
اإلحبــاط لــم يــدم طويـ ًـا ،فقــد اخترقَــتْه ،بدايـ ًة ،موجـ ُة الترويــج لبشــار
األســد كخليفـ ٍة لــرأس النظــام وتضخيــم تو ُّجهاتــه اإلصالحيــة ،حتــى صــار
صصــا وحكايــات عــن تص ِّديــه لبعــض حــاالت التمييــز
الشــارع يتــداول ِق ً
والفســاد أو لمبادراتــه فــي إعــادة الحقــوق لبعــض المظلوميــن .وكثيـ ًرا مــا
كان الخيــال الشــعبي ال ُمتعطِّــش لإلصــاح والعدالــة يبالــغ فــي التفاصيــل
أثنــاء ســرد تلــك الحكايــات والقصــص ،مــا أثــار جـ ًّوا مــن التفــاؤل ال ِّنـــسبي
بوجــود فرصـ ٍة لتغييـ ِر مــا هــو قائــم.
ومــا عـ َّزز تأثيـــر هــذا المنــاخ في نفســي ،هــو التغييــر الواضــح والمفاجئ
فــي تعامــل وســائل اإلعــام معــي .وكانــت البدايــة بمبــادر ٍة غريبــة
ومفاجئــة بعــد سـ ٍ
ـنوات مــن المحاربــة والتغييــب ،حيــن تقـ َّدم صحف ُّيــون
عاملــون فــي صحيفــة تشــرين الرســمية بإج ـراء حــوا ٍر صري ـ ٍح و ُمط ـ َّول
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معــي ،تــم نشــره فــي ملحــق الصحيفــة األســبوعي ،بتاريــخ  22حزيـران/
يونيــو  ،1998وعلــى صفحتَيــن كاملتيــن((( مــع صــور ٍة كبيــرة لــي وتنويـ ٍه
بأهميــة هــذا الحــوار فــي الصفحــة األولــى .وأر ِّجــح أ َّن األمــر لــم يـ ِ
ـأت من
بنــات أفكارهمــا ،بــل جــاء بتوجي ـ ٍه مــن الصــف األول مــن المســؤولين،
حيــث لــم يتــم حــذف أيــة كلمــة منــه ،واختــارا لــه عنوانًــا ُمشـ ِّوقًا« :حــوا ٌر
ســاخن مــع ريــاض ســيف».
بالصــوت والصــورة،
ثــم بعــد فتـــر ٍة وجيــزة ،عــرض التلفزيــون الســوري َّ
وللمــرة األولــى بعــد أربــع ســنوات مــن التعتيــم الكامــل علــى ظهــوري
فــي تلفزيــون الدولــةُ ،مداخلتــي فــي مجلــس الشــعب حــول الجــدوى
يحجــب مــا دار فــي تلــك
االقتصاديــة لزراعــة القطــن((( مــن دون أن
َ
ٍ
كل مــن رئيــس الــوزراء ووزيــر
نقــاش حــا ٍّد بينــي وبيــن ٍّ
الجلســة مــن
الزراعــة ورئيــس اتحــاد الفالحيــن .وتع ـ َّزز األمــر بنشــر صحيفــة تشــرين
ذاتهــا ،وعلــى صفحـ ٍة كاملــة ،تفاصيــل نفــس الحــوار الــذي بثَّــه التلفزيون.
وفــي إشــار ٍة الفتــة أخــرى ،أدرج الكاتبــان ريــاض عــواد وجهــاد األحمــر
إحــدى الدراســات التــي كنــت قــد نشــرتُها ســابقًا بعنــوان« :اإلدارة هــي
ـاب أصــدراه
وحدهــا المســؤولة عــن النتائــج» ــــ أدرجاهــا كـــخاتم ٍة لكتـ ٍ
بعنــوان «الحقيقــة القوميــة واالســتراتيجية الديمقراطيــة فــي فكــر حافــظ
األســد».
وقــد ترافــق هــذا التغييــر الواضــح فــي تعامــل وســائل اإلعــام مــع
ٍ
انتخابــات ديمقراطيــة للــدور
مــا أقولــه وأكتـــبه ،مــع الحديــث عــن
كل ما يتـعـلَّق برياض سيف من موقع صحيفة تشرين اإللكتروني.
تـ َّم حذف ِّ
(((
ريــاض ســيف« ،الجــدوى االقتصاديــة الوطنيــة إلنتــاج القطــن فــي ســورية» ،دمشــق ،مجلــس
(((
الشــعب 2٥ ،أيار/مايــو .1999
https://bit.ly/3c04x01
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التشــريعي الســابع وضــرورة إصــدار البطاقــات االنتخابيــة لضمــان
ٍ
خطــوات أخــرى ستُـــتَّخذ علــى طريــق
نزاهــة االقتــراع ،وأقاويــل عــن
تفعيــل «الديمقراطيــة» .باإلضافــة لذلــك وللظــروف ال ُمســتج َّدة التــي
ٍ
كشــخص يُعلــن ضــرورة اإلصــاح ،زاد
افقــت تقــدم دور بشــار األســد
ر ْ
ـي ،فــكان لــكل مــا ســبق كبيــر األثــر
إلحــاح األصدقــاء مــرة أخــرى علـ ّ
علــى موقفــي ،وش ـ َّجعني إلعــادة النظــر فــي ق ـرار اعتكافــي وللتراجــع
عــن رغبتــي فــي االنســحاب مــن الشــأن العــا ّم ،والعــودة ،لترشــيح نفســي
مــرة أخــرى وخــوض هــذه التجربــة مــن جديــد ،وذلــك علــى الرغــم مــن
ـت ،فــي تخفيــف مــا يمكننــي
مـرارة مــا كابدتــه وعانيــتُه ،آمـ ًـا ،إن نجحـ ُ
توسـ ًـا خبرتــي وتجربتــي األولــى فــي المجلــس
مــن التمييــز والمظالــم ُم ِّ
الســابق.
ـت أمامــي مشــكلة
ولكــن بعــد أنِ اتخــذتُ قـرار خــوض االنتخابــات ،بقيَـ ْ
تمويــل الحملــة االنتخابيــة التــي تبلــغ فــي حدهــا األدنــى أربعــة مالييــن
ليــرة ســورية .ول ُحســن الحــظ فــإ َّن انتشــار خـــبر ق ـراري الجديــد بيــن
العامليــن فــي الشــركة ش ـ َّجع الغالبيــة العظمــى منهــم علــى المبــادرة
إلــى التـــب ُّرع ،فجمعــوا  625,000ل.س ،وكان ذلــك بمثابــة إشــار ٍة إيجابيــة
لفَتــح البــاب أمــام حملــة تبرعـ ٍ
ـات شــارك فيهــا أفـرا ُد العائلــة بكُلفــة طعام
ـت حوالــي  1.800.000ل.س.
الــوكالء خــال يومــي االنتخــاب ،حيــث بلغـ ْ
وكذلــك كان تجــا ُوب بعــض األصدقــاء الصناعيِّيــن كبيــ ًرا ومشــج ًعا هــو
اآلخــر ،حيــث تبـ َّرع أحدهــم بطباعـ ٍة مجانيــة لكافَّــة المنشــورات الالزمــة،
ـت ترشــيحي بقــوة وإص ـرارُ ،مصم ًمــا منــذ البدايــة علــى أن
وحينهــا ق َّدمـ ُ
تكــون حملتــي االنتخابيــة جريئ ـ ًة وواضحــة وتتـــناول معالج ـ َة مختلــف
القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة ال ُملِ َّحــة ،غيــر عابِـــئٍ بالنتيجــةُ ،متسـلِّ ًحا
بالخبــرة التــي اكتســبتها خــال الســنوات األربــع الماضيــة ،و ُمســتن ًدا إلــى
مــا حققــتُه مــن تأييـ ٍـد ومصداقيــة فــي المجتمــع.
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بعــد تســجيل ترشُّ ــحي وقبولــه ،حضــرتُ االجتمــاع الــذي يُقــام علــى
ُمــدرج غرفــة تجــارة دمشــق إلعــان بَــدء الحملــة االنتخابيــة مــن ِق َبــلِ
ـت عنــد فتــح بــاب
أميــن فــرع حــزب البعــث ومحافــظ دمشــق ،وق َّدمـ ُ
ـاوي الذي نعيشــه
الحــوار ،مداخلـ ًة تع ِّبـــر دون مواربــة عــن الوضــع المأسـ ِّ
وضــرورة جعــل الــدور التشــريعي القــادم بداي ـ ًة لمرحلــة جديــدة مــن
اإلصــاح واالنتقــال إلــى عهـ ٍـد نُواجــه فيــه الحقيقــة ونعيــد بنــاء مــا تهـ َّدم.
فمــا كان مــن أميــن فــرع حــزب البعــث إال أن تص ـ َّدى لــي وهاجمنــي،
(((
والســعي للتطبيــع مــع إس ـرائيل.
واتَّهمنــي بالخيانــة َّ
لــم أُفا َجـــأ كثيـ ًرا ألنــي أعــرف أ َّن االتهامــات فــي دولــة البعــث دو ًمــا دون
دليــلٍ  ،وكل انتـــقا ٍد للســلطة هــو حســب وعيهــم « ِعمالـ ٌة للخــارج» .وكان
التحــدي بالنســبة لــي كبي ـ ًرا ،ح ـ َّرض كل مــا عنــدي مــن قــوة لالســتمرار
بتأديــة واجبــي الوطنــي واالجتماعــي واألخالقــي ،وشـ َّجعني علــى االنفتــاح
والمشــاركة فــي مختلــف الحــوارات والتفاعــات ،وحفَّــز رغبتــي فــي
ـب يُدافــع عــن مصالــح النــاس وحاجاتهــم ،فلــم أتراج ـ ْع
االســتمرار كنائـ ٍ
عــن ترشــيحي علــى الرغــم مــن نصيحــة بعــض األصدقــاء ال ُمق َّربيــن
باالنســحاب بعــد ســماعهم مــا دار فــي اجتمــاع غرفــة التجــارة.
ينــص قانــون االنتخــاب،
ُ
اســتكملت مســار العمليــة االنتخابيــة كمــا ُّ
(((
َّمت ثــاث نســ ٍخ مــن بيانــي االنتخابــي ،إلــى رئيــس الدائــرة
وســل ُ
القانونيــة فــي المحافظــة ظهــر يــوم الخميــس ،فطلَــب منــي علــى الفــور
ضــرورة التريُّــث فــي نشــر البيــان ريثمــا أحصــل علــى موافق ـ ٍة خطِّ َّيــة،
ريــاض ســيف« ،تجربتــي فــي مجلــس الشــعب :أوهــام الديمقراطيــة فــي ظــل االســتبداد
(((
الســفير اللبنانيــة 18 ،نيســان/أبريل .2007
(َّ ،»)1
https://bit.ly/33uHWot
نص البيان االنـتـخابي للدور التـشـريعي السابع.
(((
رياض سيفُّ ،
https://bit.ly/3ix6CDe
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اســتنا ًدا إلــى «عـ ٍ
ـرف وتقـــليد» يتــم التعامــل ب ُموجِبــه مــع مثــل هــذه
البيانــات التــي تتضمــن انتـــقا ًدا لسياســة الحكومــة مهمــا كان شــكل
هــذا االنتـــقاد ومضمونــه ،فلــم أكتــرث لطَلبــه ألنــه ال يســتمد قوتــه مــن
القانــون .وباشــرتُ بتوزيــع البيــان االنتخابــي بكثافــة ،وأنجــزتُ تعليــق
ـت 25
 1100ال ِفـــتة فــي غضــون ليلــة الخميــس ويــوم الجمعــة ،تض َّمنـ ْ
شــعا ًرا ،منهــا:
 «تعالوا نحقق الرفاه في وطن األمن واألمان»، «االنتماء للوطن فوق كل انتماء»،«لنجعل سورية مكانًا ُمح ّبـ ًبا للعمل»،
ْ
 «وحدتنا الوطنية نعمة فلنحافظ عليها»، «تعالوا نتعلم كيف نختلف ونصغي لآلخر»، «مزي ٌد من الديمقراطية لمزيد من التق ُّدم»، «الصناعة المتطورة صمام أمانٍ لمستقبلنا»، «تعالوا نحرر كل طاقاتنا الكامنة»، «ال قدســي َة للتعليــم إال بقدســية المعلــم .وال قدســية للقضــاء إال بإنصافالقاضي» ،وغيـرها.
أمــا برنامجــي االنتخابــي فقــد ختمتُــه بســبعة مطالــب فــي مواجهــة
الواقــع ال ُمتــر ِّدي:
«( )١إصــدار القوانيــن الالزمــة إلنعــاش اقتصادنــا ،ليكــون أقــدر علــى
توفيــر فُــرص عمــلٍ منـــت ٍج يســاهم بزيــادة مــوارد الخزينــة.
( )٢التخلــص مــن تراكمــات البطالــة ال ُمق َّنعــة وتحويــل الفائــض مــن
ُموظَّفــي الدولــة إلــى األعمــال المن ِتجــة فــي القطــاع الخــاص.
( )٣تحصيــن المــال العــام مــن الهــدر واالختــاس ،وتحويــل المبالــغ
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الضائعــة لتكــون مصــدر دخــلٍ للخزينــة يســاعدها علــى رفــع الرواتــب.
ـي عــادل يُف ِّعــل النشــاط االقتصــادي ويُضاعــف
( )٤إيجــاد نظـ ٍ
ـام ضريبـ ٍّ
إي ـرادات الخزينــة مــن الضرائــب العادلــة.
(َ )٥وضــع برنامــج لرفــع الرواتــب لتصــل إلــى نقطة التــوازن مــع التكاليف
المعيشــية خــال خمس ســنوات.
( )٦إعــادة المنطــق الســليم إلــى ال َفــرق بيــن الحـ ِّد األدنــى والحـ ِّد األعلــى
للراتــب ،والــذي انخفــض مــن ســبعة أضعـ ٍ
ـاف عــام  1962إلــى  2.7ضعــف
فــي وقتنــا الحاضــر ،ممــا س ـ َّبب اإلحبــاط لــدى النخبــة المثـــقفة مــن
أبنائنــا وش ـكَّل نزي ًفــا خســرتْ نتيـجـ ـتَه مؤسســاتُ الدولــة الكثيــر مــن
أصحــاب الخب ـرات العاليــة.
( )٧القيــام ببرنامــ ٍج مكثَّــف للتدريــب والتأهيــل ل ُموظفــي الدولــة،
وإدخــال المعلوماتيــة لجميــع دوائــر الدولــة وربــط ترفيــع الموظفيــن بما
يكتســبونه مــن مهــارات جديــدة ،وإلغــاء ســقف الرواتــب أل َّن إمكانيــات
اإلنســان وإبداعــه ال ســقف لهــا».
وفــي صبــاح الســبت اســتدعاني محافــظ مدينــة دمشــق ليُـــبلغني بــأ َّن
مــا فعلتُــه أم ـ ًرا خطي ـ ًرا وال يمكنهــم الســكوت عنــه ،وق ـ َّدم لــي نســخ ًة
مــن بيانــي االنتـــخابي عليها ِمســاحات ُمظلَّلـ ٌة طال ًبا شــطبها أو اســتبدالها،
فأعلمتُــه أ َّن التغييــر لــم يعــد ممك ًنــا بســبب توزيــع أعــداد كبيــرة مــن
البيــان ،فســارع ل ُمطالبتــي بإزالــة معظــم شــعارات حملتــي االنتخابيــة
وخاصــة شــعار «االنتمــاء للوطــن فــوق كل انتمــاء» .وبعــد
مــن الشــوارعَّ ،
جــدا ٍل دام أكثــر مــن ســاعتين لــم نتـــفق علــى طريق ـ ٍة لمعالجــة هــذه
النقطــة الخالفيــة.
ـلطوي لإلصــاح ولــدور بشــار
السـ ِّ
وفــي محاول ـ ِة اإلفــادة ،مــن الترويــج ُّ
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األســد علــى هــذا الصعيــد ،أعــددتُّ علــى عجــلٍ بعــض النســخ مــن برنامج
أي تبديــل أو تعديــل ،وسـلَّمتُها إلــى مكتب بشــار
حملتــي االنتخابيــة دون ِّ
األســد ،فــي جبــل قاســيون حوالــي الســاعة الثانيــة عشــرة ظه ـ ًرا .وفــي
الســاعة الســابعة مــن مســاء نفــس اليــوم ،أبلغَنــي مديــر مكتــب األميــن
القطــري المســاعد لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي الدكتــور ســليمان
قــداح ،بــأ َّن لــي كامــل الحريــة فــي متابعــة حملتــي االنتخابيــة كمــا أُريــد
ولــن يتعـ َّرض لــي أحــد.
لقــد وفَّــر لــي ذلــك غطــا ًء للقيــام بحملــة انتخابيــة ِج ِّديــة انطالقًــا مــن
برنامــ ٍج يُالمــس همــوم النــاس ،خالفًــا لمــا جــرتْ عليــه العــادة فــي
انتخابــات مجلــس الشــعب ،ونبَّـــهني وح َّرضنــي علــى ضــرورة الخــروج
مــن الطــرق التقليديــة وال ُمبتـــذلة فــي الحمــات االنتخابيــة والمبــادرة
ـت مــن الدكتــور عمــر أبــو
ألنشــط ٍة تؤكــد احتـرام عقــول الناخبيــن ،فطلبـ ُ
زالم الــذي كان يُقيــم فــي منزلــه جلسـ ٍ
ـات حواريـ ًة تحــت اســم «المنـــتدى
الحضــاري» ــــ مســاعدتي فــي إقامــة جلسـ ٍ
ـات مشــابهة ولكنهــا مفتوحــة
خصصــة للحملــة االنتخابيــة .ولــم
للنقــاش العــا ّم ،وذلــك فــي مضافتــي ال ُم َّ
يتــر َّدد الرجــل أو يتــوان عــن تقديــم كل خبرتــه فــي إدارة هــذا النــوع
مــن النشــاط وفــي اســتنفار كل عالقاتــه إلنجــاح جلســات الحــوار الوطنــي
ـت عــد ًدا مــن أهــم المواضيــع التــي ت ُالمــس همــوم
تلــك ،والتــي تناولـ ْ
ـت بنجــا ٍح كبيــر تســع
وآمــال وتطلُّعــات الشــعب الســوري .حيــث أقيمـ ْ
جلســات للحــوار فــي مضافتــي الواســعة ،كان أهــم عناوينهــا« :اقتصادنــا
وتحديــات المســتقبل»« ،الصناعــة المتطــورة صمــام أمــان لمستقـــبلنا»،
«ثروتنــا البشــرية»« ،الوحــدة الوطنيــة»« ،أهميــة اإلدارة»« ،شــفافية
القوانيــن»« ،ال ُمعاقــون»« ،الصحــة»« ،البيئــة».
وكانــت المفاجــأة حضــو َر المئــات مــن المهتميــن ،مــن المثقفيــن
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فضــا عــن المواطنيــن العاديِّيــن وال ُمســتقلِّين ،حيــث
ً
والسياســيين،
ٍ
مداخــات
انطلقــت ألســنة ال ُمتداخليــن والمشــاركين مــن ِعقالهــا فــي
ْ
جريئــة وغيــر مســبوقة ،غرضهــا توســيع الهوامــش الموجــودة إلــى أبعــد
مــدى مــن دون اســتفزاز ٍ
ـدام أو تشـ ُّن ٍج ،ممــا دعــا أحــد الصحف ِّيين
ات أو صـ ٍ
إلــى التعليــق بأنهــا« :حــواراتٌ تحــت الخيمــة الرئاســية»((( حيــث تم َّكــن
الجميــع مــن خــال هــذه الفســحة الحواريــة مــن امتــاك الشــجاعة
والعــزم الالز َميــن ،وممارســة انتــ ٍ
ـقادات جريئــة وحازمــة.
ولك ـ َّن قيــادات الحــزب الحاكــم الوســيطة ومســؤولي نقابــات وأجهــزة
كل فــي مجالــه
األمــن وبعــض الــوزراء قامــوا بحملــ ٍة مركــزة ِضــ ِّدي ٌّ
بغـــية محاصرتــي وإفشــالي ،منهــا إقــدام وزيــر الماليــة محمــد خالــد
المهاينــي ،قبــل أســبوع مــن االنتخابــات ،علــى إقامــة الحراســة الماليــة
ـت أحــد مالكيهــا
علــى شــركة أديــداس فــي فـــترة االنتخابــات (التــي كنـ ُ
وأتولَّــى إدارتهــا) ،إذ أرســل إلــى الشــركة اثنيــن مــن موظفــي وزارة
الماليــة مــع عــد ٍد مــن عناصــر الشــرطة ،كــي يُقيمــوا فيهــا خــال
ســاعات العمــل ل ُمصــادرة وارداتهــا النقديــة .ثــم ،قبــل  48ســاعة مــن
يــوم االنتخــاب ،أي بتاريــخ  28تشــرين الثاني/نوفمبــر  1998وفــي
ذروة الحملــة االنتخابيــة نشــرتْ جريــدة تشــرين فــي صفح ـ ٍة رئيســية
وأُطلِـ َـق علــى هــذه الحــوارات اســم «جلســات الحــوار الوطنــي» واســتم َّرتْ علــى مــدى 9
(((
ـت فــي الشــأن السياســي واالجتماعــي والحقوقــي والبيئــي بجــرأ ٍة نــادرة ،وبــإدراك مميــز،
جلســات بحثَـ ْ
فــي الوقــت نفســه ،لحــدود الســقف الــذي علــى هــذه الحــوارات أال تختـــرقه ،وهــو مــا أســماه أحــد
الصحفييــن البارزيــن حينهــا «حــوارات تحــت الخيمــة الرئاســية» حيــث كان الرئيــس حافــظ األســد مــا
زال علــى قيــد الحيــاة.
ٍ
وائــل الســواح« ،مقدِّمــات الثــورة الســورية ( )4ـ ربيــع دمشــق :خطــو ٌة واثقــة علــى أرض غيــر مســتقرة»،
صفحات ســورية 10،آب/أغســطس .2018
https://bit.ly/3miWEYp
http://ixiria.alsafahat.net/2018/08/10/
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وبأحـ ٍ
خصــص لنشــاطات مجلــس
ـرف بــارزة إعالنًــا عــن بيــع مكتبــي ال ُم َّ
(((
الشــعب ،فــي الم ـزاد العلنــي ب ُح َّجــة تحصيــل ضرائــب غيــر ُمس ـ َّددة.
ـي أن أناضــل علــى كل الجبهــات وأتــرك لصناديق االقـــتراع
وكان لِزا ًمــا علـ َّ
القــول الفصــل.
ويبــدو أ َّن الجهــة المســؤولة عــن إدارة االنتخابــات فــي مدينــة دمشــق
كانــت واثق ـ ًة مــن نجاحهــا فــي محاصرتــي وإســقاطي ،وكانــت تتوقــع
أ َّن عــدد األصــوات التــي ســأحصل عليهــا ،لــن يتعــدى الثمانيــة آالف
ـت علــى 184,500
فــي أحســن األحــوال .لكــن النتيجــة فاجأتهــم وحصلـ ُ
ـب متفاوتــة علــى جميــع المراكــز المنتـــشرة فــي
صــوتُ ،موزَّعــة ب ِن َسـ ٍ
ـت علــى نســبة  %60مــن
مدينــة دمشــق .ففــي منطقــة الدويلعــة حصلـ ُ
مجمــوع األصــوات بينمــا كانــت النســبة فــي حــي الميــدان الــذي ولــدت
القصــاع.
فيــه بحــدود  ،%25وكذلــك فــي ّ
ِ
ووصلــت النســبة فــي منطقــة العريــن حوالــي  %20بســبب النشــاط
المم َّيـــز الــذي قــام بــه عامــات وعمــال الشــركة الذيــن يقطنــون فــي
هــذا الحــي ،علــى الرغــم مــن حصــول بعــض حــاالت التـــزوير األكيــد.
ـت
ولكــي أُوث ِّـــق مــا الحظتــه مــن تالعـ ٍ
ـب فــي عمليــة فــرز األصــوات ،طالبـ ُ
بإعــادة فــرز األصــوات فــي صنــدوقٍ  ،نتيج ـ َة شــكوى ق َّد َمـ ـتْها مندوبتـــنا
فــي «ثانويــة بهجــت البيطــار» ،لتكشــف عملي ـ ُة إعــادة الع ـ ِّد ،أ َّن عــدد
األصــوات التــي انتخـــبتني كانــت  320صوت ًــا وليــس  240صوت ًــا كمــا
ـت نتيجتهــم ال ُمس ـ َّجلة والمعلنــة فــي الفــرز األول .وتب َّيــن أيضً ــا أ َّن
ا َّدعـ ْ
عــدد األصــوات الممنوحــة والمســجلة ألحــد ال ُمرشَّ ــحين اآلخريــن تزيــد
ريــاض ســيف ،تجــــربة ريـــاض ســـيف« :همـــو ٌم فــي الصــــناعة والسـياســـة» ،دمشــق23 ،
(((
أيلول/ســبتمبر  ،1999ال ذكــر لناشــر ،ص .37
https://bit.ly/2Rt8mBt
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ســبعين صوتًــا عــن العــدد الفعلــي الــذي نالــه .وكل ذلــك أثبـتُّـــه بمحضـ ٍر
رســمي فــي محافظــة مدينــة دمشــق.
وقــد أبــدى محافــظ دمشــق اســتعداده لفَتــح أيــة صناديــق أخــرى إذا
رغبــت بذلــك ،ولكــ َّن النتائــج بــدأت بالظهــور وكانــت األصــوات التــي
ُ
حقَّقــتُها تؤكــد فــوزي فــي المراتــب األولــى وأ َّن مــا خســرته مــن أصـ ٍ
ـوات
بســبب التالعــب لــم يعــد لــه مــن األهميــة التــي تســتدعي خلــق مشــكل ٍة
كبيــرة أو تأخيــر عمليــات الفــرز النهائــي ،حيــث كان الوقــت متأخـ ًرا فــي
(((
ليلــة فــرز األصــوات والنــاس ُمرهقــون ،فقــ َّررتُ التنــازل عــن حقــي.
ومــن المعلــوم أ َّن عــدد الصناديــق فــي المحافظــة يبلــغ  1001صنــدوق،
األمــر الــذي يوضــح حجــم التـــزوير أثنــاء العـ ِّد أو التســجيل الــذي يحتكره
عــاد ًة موظفــون مــن أعضــاء حــزب البعــث الحاكــم ،وبالتالــي دورهــم
ال ُمتواطــئ فــي حــذف وإنقــاص عــدد األصــوات التــي يحصــل عليهــا
مرشــحون ال تَرضــى عنهــم الســلطة وزيــادة أصــوات مرشــحين آخريــن،
تريدهــم الســلطة أن يكونــوا فــي برلمانهــا الجديــد .وأوضــح مثــا ٍل علــى
ذلــك تجربــة الدكتــور عــارف دليلــة ،عميــد كليــة االقتصــاد الســابق ،ذي
الشــع ِبيَّة الواســعة والمشــهود لــه بموا ِقـــفه الجريئــة فــي محاربــة الفســاد
والمطالبــة باإلصــاح االقتصــادي ،والــذي ســ َّخرت الدولــة كل أجهـــزتها
األمنيــة وأدواتهــا ل َمنــع وصولــه إلــى مجلــس الشــعب.

(((

المرجـع السابق ،ص .41
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الفصل الخامس

انطـالقـة جديـدة
وقـضايا ساخنة تحت األضواء
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()1

ال َّت َف ُّرغ للشأن العا ّم

كان عــام  1999آخــر عهــدي مــع العمــل الصناعــي والتجــاري بعــد أن
ـت آخــر حص ـ ٍة لــي فــي «شــركة أديــداس» ،وق ـ َّررتُ التفــر َغ للشــأن
بِعـ ُ
ـوض فــي القضايــا الهامــة التــي تُؤث ِّـــر علــى حيــاة الســوريين
العــا ِّم والخـ َ
ـس كرامتهــم ومســتقبل أوالدهــم وتحفــظ البيئــة والثــروة الوطنيــة.
وت َمـ ُّ
حساسـ ًة وخطيــرة ،منها:
فــكان مــن ُصلــب اهتماماتــي مواضيــع اعتـــبرتُها َّ
دراســة مضــا ِّر االســتمرار فــي زراعــة القطــن ،الــذي س َّميــتُه العــدو األول
ـح األراضــي وج َّفــف الينابيــع وك َّبــد ميزانيــة
للشــعب الســوري ،حيــث َملَّـ َ
ـفت مــا رافــق هــذه العمليــة مــن تضليــلٍ
الدولــة خســائر فادحــة .وكشـ ُ
لإليهــام بــأ َّن زراعــة القطــن مصلحــة وطنيــة .ومنهــا قضيــة الخلــوي الــذي
يُفـــترض أن يوفِّــر دخـ ًـا ها ًّمــا لخزينــة الدولــة دون عنــا ٍء أو تلــوث للبيئــة.
الماســة لبنــاء صناعــة متطــورة توفِّــر فــرص عمــلٍ شــريف
ومنهــا :حاجتنــا َّ
وتكــون قاطــر ًة لالقتصــاد ،بمــا فــي ذلــك الدفــاع عــن القطــاع الخــاص
الصناعــي المنــ ِتج والســعي لتوفيــر المنــاخ المناســب النتعاشــه وإزالة كل
العراقيــل التــي تُعيــق نمــوه وتقدمــه.
وأرى أ َّن مــن حــق كل مواطــنٍ ســوري الوقــوف علــى أســباب مــا لحــق
بــه مــن ظُلـ ٍـم نتيجــة تبديــد المــال العــام وسرقـــته ،وســوف أقــدم أمثلـ ًة
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لدر ٍ
قمــت بهــا خــال الــدور الســابع لمجلــس الشــعب حتــى
اســات
ُ
الخــاص
دخولــي الســجن فــي أيلــول  ،2001كدراســاتي عــن القطــاع
ّ
الصناعــي والتصديــر وأيضً ــا عــن زراعــة القطــن ثــم عــن صناعــة النســيج
والخيــوط الصناعيــة ،وأهمهــا عــن عقــود الخلــوي.
( )2وقـف ٌة مع التصدير
واإلدخال المؤ َّقت وتـقـزيم القطاع الخاص الصناعي
كانــت السياســة االقتصاديــة للســوق األوروبية المشــت َركة في الســبعينيّات
تدعــم برامــج التصنيــع فــي عــد ٍد مــن الــدول ،منهــا تركيــا والمغــرب
وتونــس ويوغوســافيا ،وهــذا الدعــم أصبــح يُش ـكِّل جــز ًءا أساس ـ ًّيا مــن
كل مــن هــذه الــدول الناميــة ،بهــدف إيجــاد ُمص ِّنعيــن
اقتصــادات ٍّ
خصوصــا مــع ارتفــاع مســتوى المعيشــة وصعوبــة المنافســة،
لمنتـــجاتهم
ً
نتيجــة ارتفــاع كلفــة اإلنتــاج فــي أوروبــا.
وكان دعــم برامــج التصنيــع باتفاقيـ ٍ
ـات عق َدتْـــها أوروبــا مــع تلــك الــدول،
توفــر المزايــا الالزمــة لتمكيــن القطــاع الخــاص الصناعــي مــن اكتســاب
خاصــة بقصــد التصديــر إلــى الســوق األوروبيــة،
الخبــرة ،وإنشــاء مصانــع َّ
ونقــل بعــض الصناعــات ــــ وال ســيما تلــك التــي أصبــح مــن غيــر ال ُممكــن
اســتمرارها فــي دول الســوق األوروبــ َّية المشــت َركة مثــل صناعــة النســيج
وخاصـ ًة الصناعــات التــي تعتمــد علــى
والمالبــس ــــ إلــى الــدول الناميــة،
َّ
العمالــة الكثيفــة والرخيصــة.
فــي هــذا الســياق ،وقَّــ َع ِت السـ ُ
ـوق األوروبيــة المشــت َركة مــع ســورية فــي
أوائــل الســبعين ّيات اتفاقي ـ ًة تُعطــي ال ُمص ِّنــع الســوري إمكانيــة تصديــر
منتجاتــه للســوق األوروبيــة المشــتركة ،وهــي ُمعفــاة مــن كامــل الرســوم
الجمركيــة ونظــام ِ
الح َصــص (الكوتــه) .أي يســتطيع ال ُمص ِّنعــون التصديــر
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بــا حــدو ٍد شــريط َة أن تكــون المــا َّدة األوليــة بنســبة ُ %60مص َّنعــة محليًّــا،
مثــا) ،مــن الســوق األوروبيــة
أو أن تكــون بشــكلٍ كامــل( ،األقمشــة ً
المشــتركة ،وكانــت هــذه ميـــز ًة للصناعييــن الســوريين لتشــجيعهم علــى
تطويــر صناعتهــم.
واســتدراكًا فقــد شــهدتْ أوروبــا فــي الثمانين ّيــات اض ِمحــال صناعــة
المالبــس .زاد األمــر وضو ًحــا فــي التســعين ّيات حيــث لــم يبـــق فيهــا لهــذه
الصناعــات شــي ٌء يُذكــر ،وبالتالــي غدت كل مالبســهم ُمســتوردة .ولألســف
لــم يعلــم أحـ ٌد مــن ال ُمص ِّنعيــن الســوريين بهــذه االتفاقيــة كــي يســتفيد
كنــت فــي دورة شــراء الخبــرة بشــرك ٍة
منهــا ،حتــى عــام  ١٩٩٨حيــن
ُ
ألمانيــة لتصنيــع القمصــان عاليــة الجــودة ،مع عشــر ٍة مــن ُعمالــي ،وهناك
عرضــوا أن نُص ِّنــع لهــم فــي ســورية قمصانًــا باســمهم التجــاري ،علــى أن
يُرســلوا خبيـ ًرا ُمقي ًمــا فــي دمشــق ،مــع توفيــر كل األقمشــة ومســتلزمات
ـص والخياطــة والتعبئــة ،ويتقاضــى ال ُمص ِّنــع أجــور
اإلنتــاج وتعليمــات القـ ِّ
تصنيــع صافيــة .وأذكــر أ َّن كلفــة دقيقــة العمــل فــي صناعــة المالبــس فــي
ألمانيــا كانــت  0,6دويتشــمارك ،ومتوســط صناعــة القميــص الواحــد 30
دقيقــة إنتــاج ،أي 18مــارك ،بينمــا التعاقــد معنــا كان بـــ  0,15للدقيقــة ،أي
الربــع ،علــى أن يكــون العمــل اســتنا ًدا لالتفاقيــة الموقعــة بيــن ســورية
ودول الســوق األوروبيــة.
هــت إلــى وزارة االقتصــاد لمتابعــة هــذه القضيــة،
بعــد عودتــي تو َّج ُ
ـت مــع الوزيــر العمــادي ،ولكنــه أن َكــر وجــود هــذه االتفاقيــة،
وتواصلـ ُ
فحاولــت البحــث عــن نســخ ٍة باللغــة العربيــة فــي دوائــر الدولــة،
ُ
ـتطعت أن أجدهــا عنــد رئيــس
والجمــارك واالقتصــاد والصناعــة ،حتــى اسـ
ُ
المكتــب القانونــي للجمــارك والــذي كان يتهـــيَّأ للتقاعــد.

ـت منهــا بحــدود  50نســخة وزَّعتُهــا علــى الوزيــر
صـ َّورتُ االتفاقيــة وطبعـ ُ
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العمــادي ودوائــر الدولــة والجمــارك ،حيــث بــادر الوزيــر ُمك َر ًهــا إلــى
القــول« :ولــو مانــي مقتنــع بــس منشــانك رح مشــيها» .وتــ َّم تعميــم
تغييــب وممانعــ ٍة شــديدين ومقصوديــن .والمفارقــة أ َّن
االتفاقيــة بعــد
ٍ
هــذه االتفاقيــة مكَّنــت تركيــا مــن أن تُصبــح الدولــة الثانيــة فــي العالــم
عــت ســورية خمســة عشــر
فــي صناعــة وتصديــر المالبــس ،بينمــا ضيَّ ْ
عا ًمــا لبنــاء وتطويــر هــذه الصناعــة العالميــة.
ـت اهتمامــي بواقــع قطــاع الصناعــة عبــر محاضــر ٍة ق َّدمتُهــا بدعــو ٍة
تابعـ ُ
مــن «المركــز الثقافــي األلمانــي» بدمشــق بتاريــخ  18نيســان/أبريل 1999
(((
عنوانهــا «تطــور القطــاع الخــاص فــي ســورية وتحديــات المســتقبل»
حيــث اكتـ ـظَّت القاعــة بالحضــور وبينهــم عناصــر األمــن الذيــن حاولــوا
الحصــول مــن إدارة «معهــد غوتــه» علــى نــص المحاضــرة قبــل إلقائهــا.
ـرحت فــي هــذه المحاضــرة تفاصيــل حــول سياســة حافــظ األســد
وقــد شـ ُ
فــي تقزيــم القطــاع الخــاص الصناعــي خوفًــا مــن تح ُّولــه إلــى قــو ٍة مدنيــة
وسياســية تُشـكِّل خطــور ًة علــى نظامــه كمــا كانــت «الشــركة الخماســية»
فــي دمشــق ،والتــي يَ َّدعــي البعثيــون بأنها كانت قــادر ًة على تغييــر الوزارة
بقوتهــا االقتصاديــة وال ُعماليــة ،وهــذا مــا صــار يُعــرف بـ ـ ُعقدة الشــركة
الخماســية بدمشــق .وطب ًعــا ،كانــت سياســة تقزيــم القطــاع الصناعــي
توســع القطــاع الخــاص الصناعــي
تســتند إلــى وضــع العراقيــل أمــام ُّ
عبــر َس ـ ِّن قوانيــن ال يمكــن تطبيقهــا ،مــا يجعــل إقامــة ُمنشـ ٍ
خاص ـ ٍة
ـآت َّ
صناعيــة كبيــرة أو توســيع نطــاق العمــل الصناعــي القديــم غيــر ممكــن،
أو يُرتِّــب أعبــاء علــى الصناعــي يصعــب تحملهــا ،مــا يُكرِهــه علــى القيــام
ـت
(((
ريــاض ســيف« ،تطـ ُّور القطــاع الخــاص فــي ســورية وتحديــات المســتقبل» ،محاضــرة أُلق َيـ ْ
فــي المركــز الثقافــي األلمانــي بدمشــق 18 ،نيســان/أبريل  ،1999ال ذكــر لناشــر.
https://bit.ly/3klpENf
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بمخالفــات عديــدة تضعــه دائ ًمــا فــي دائــرة الحســاب والعقــاب .فخــال
عهــد حافــظ األســد وحتــى عــام  1991لــم ت ُـ ْبــ َن فــي ســورية أي منطقــة
صناعيــة نظاميــة علــى اإلطــاق ،أي قبــل صــدور قانــون االســتثمار رقم 10
لعــام  ،1991أي أ َّن كل المنشــآت الصناعيــة كانــت تُقــام بأماكــن مخالفــة،
وبهــذا هــي غيــر قــادرة علــى الحصــول علــى ترخيـ ٍ
إداري يســمح لهــا
ـص
ٍّ
ب َبــدء اإلنتــاج بشــكل نظامــي .ثــم تأتــي عقبــة حصــول المنشــأة الصناعيــة
علــى الكهربــاء الضــروري (تــري فــاز) وهنــا يلجــأ الصناعــي لمخالفــ ٍة
أخــرى ،يليهــا أعـــباء امتــاك اآلالت التــي توجــب علــى الصناعــي دفــع
ضريبـ ٍة عليهــا تســتمر حتــى يأتــي الصناعــي بوثيقـ ٍة ت ُـثـــبت َصهــر اآللــة
بمعمــل حديــد حمــاة .وقــد قـ َّدم لــي أحــد المواطنيــن كونــي عضـ ًوا فــي
ـب بدفــع مبالـ َغ كبيــرة كضريبـ ِة ٍ
آالت
مجلــس الشــعب شــكوى أنــه ُمطالَـ ٌ
علــى منشــر ِة جــ ِّده التــي لــم تعــد موجــود ًة منــذ عشــرين عا ًمــا!

ثــم تأتــي مشــكلة ال ِعمالــة ،إذ يُلــزم القانــون صاحــب العمــل بدفــع %3
مــن راتــب العامــل إصابــات عمــل ،إذا كانــت ُمنشــأته تحــوي  5عمــال
فمــا دون ،وعنــد زيــادة عــدد ال ُعمــال عــن الخمســة يُلـــ َزم صاحــب
المصنــع بدفــع  %14مــن الراتــب تأمينـ ٍ
ـات اجتماعيــة مــع  %3إصابــات
عمــل ،إضافـ ًة إلــى  %7يدفعهــا العامــل ،لــذا يلجــأ معظــم أصحــاب العمــل
لعــدم تســجيل ُعمالهــم فــي التأمينــات االجتماعيــة ويُصبِحــون بذلــك
تحــت رحمــة موظفــي التأمينــات االجتماعيــة الذيــن يمكــن أن ينقضُّ ــوا
ـي ،مــا يُمكــن أن
فــي ِّ
أي لحظـ ٍة ويطالبــوا بدفــع المخالفــات بشــكلٍ رجعـ ّ
يتسـ َّبب فــي إغــاق الشــركة إذا لــم يتمكــن الصناعــي مــن إرضــاء موظــف
التأمينــات بالرشــوة.
أمــا المــوا ُّد األوليــة ولــوازم اإلنتــاج فأغلبهــا ُمهـ ـ َّر ٌب مــن لبنــان أو األردن
لعــدم الســماح باســتيرادها بشــكلٍ نظامــي ،أو يتــم إدخالهــا بأســعار غيــر
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أقــل ،وهنــا يقــع الصناعــي تحــت رحمــة
حقيقيــة بغـــية دفــع رســوم ّ
ُمفتِّشــي الجمــارك.
وعنــد تســويق ال ُمنتَــج ،تُل ـ َزم المنشــأة بالتقـ ـ ُّيد بأســعار البيــع المفــرق
التــي تفرضهــا وزارة التمويــن ،وكثيـ ًرا مــا تكــون األســعار أقــل مــن ســعر
التكلفــة ممــا يضطــ ُّر البائــع للمخالفــة بأســعار البيــع التــي تجعلــه
بالتالــي أيضً ــا تحــت رحمــة مراقبــي التمويــن .يُضــاف إلــى كل ذلــك
منــع التعامــل بالقطــع األجنبــي لألفـراد وال ُمنشــآت الصناعيــة ممــا يضــع
الصناعــي والتاجــر تحــت رحمــة أجهــزة األمــن المســؤولة عــن مراقبــة
تــداول العملــة األجنبيــة .هــذا عداكــم عــن أ َّن نســبة الضريبــة علــى
أساســا بشــكلٍ
األربــاح ال ُمقــ َّدرة تصــل إلــى ( ،%63عل ًمــا أنهــا تُـــق َّدر ً
عشــوائي مــن ِق َبــلِ موظــف الضرائــب ،إذ أ َّن الصناعــي غيــر قــادر علــى
تقديــم فواتيــر نظاميــة لــكل مدفوعاتــه كونهــا تضــم مبالــغ الرشــوة
والفســاد وأثمــان الســكوت علــى المخالفــات المذكــورة أعــاه ،إضاف ـ ًة
إلــى االختــاف بيــن ســعر الــدوالر الرســمي واألســود) ،يُضــاف إليهــا
الفوائــد وغرامــات التأخيــر التــي ترفــع الضريبــة إلــى  ،%100والكثيــر
غيرهــا مــن العقبــات التــي تجعــل الصناعــي ُمجـ َبــ ًرا علــى مخالفــة كل
أساســا لـــيتم مخالفتهــا
القوانيــن ذات الصلــة ،والتــي يبــدو أنهــا ُو ِض َعـ ْ
ـت ً
بشــكلٍ جماعــي كــي يبقــى الصناعيــون دو ًمــا تحــت وطــأة ال ُمســاءلة
وســيف العقوبــات ،مــا يحاصرهــم ويعيقهــم عــن تطويــر ُمنشــآتهم
وتال ًيــا توســيع القطــاع الخــاص الصناعــي.
لقــد أثــارتْ هــذه المحاضــرة غضــب القيــادة القطريــة لحــزب البعــث
خاصـ ًة وأنهــا أُل ِق َي ْت
العربــي االشــتراكي ،واعتـــبرتْها عمـ ًـا ُمعاديًــا للنظــامَّ ،
فــي مركــز ثقافــي أجنبــي ،ممــا دفعهــا إلــى إلغــاء محاضرتــي األخــرى
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بعنــوان «التصديــر بيــن الحلــم والواقــع»((( وكانــت ُمق ـ َّرر ًة فــي برنامــج
«نــدوة الثالثــاء» االقتصــادي فــي المركــز الثقافــي بالمــزة ،وهــي نــدوة
رســمية تُقيمهــا جمعيــة العلــوم االقتصاديــة ،يحضرهــا عــاد ًة عــدد كبيــر
مــن الرســم ِّيين والمختصيــن واألكاديمييــن.
واألمــر الــذي أكســبها أهميــ ًة اســتثنائية ،أ َّن بشــار األســد كان يحضــر
بعضً ــا مــن فعاليَّاتهــا .وبالفعــل تــم تبليــغ ال َمد ُع ِّويــن بإلغــاء المحاضــرة
واســتبدالها بمحاضــر ٍة أخــرى يُلقيهــا الســيد ســمير صــارم فــي نفــس
التاريــخ ،أي  18أيار/مايــو .١٩٩٩
ـيت هات ًفــا مــن أحــد القــادة األمن ِّييــن
وفــي هــذه األثـــناء وللمفارقــة ،تلقَّــ ُ
أبلغنــي فيــه بإعجــاب الدكتــور بشــار الشــديد بمحاضــرة «تطــور
القطــاع الخــاص الصناعــي فــي ســورية وتحديــات المســتقبل» ،وطالبنــي
بتوضيحــات حــول بعــض النقــاط التــي وردت فيهــا.
ـت تلــك التوضيحــات ،ألجــد فــي صبــاح اليــوم
فــي  6أيار/مايــو  1999ق َّدمـ ُ
ـت
التالــي تغيُّ ـ ًرا فــي الموقــف مــن َمنــع محاضرتــي فــي المــزة ،إذ تلقَّيـ ُ
تأكيـ ٍ
ـدات مــن القيــادة القطريــة نفســها ومــن وزارة الثقافــة ومــن المركــز
الثقافــي فــي المــزة بــأ َّن محاضرتــي «التصديــر بيــن الحلــم والواقــع» ال
ت ـزال علــى برنامــج نشــاطات المركــز ،وس ـتُقام فــي وقتهــا المح ـ َّدد مــع
الترحيــب الشــديد .وقــد علَّـــق وعقَّـــب علــى تلــك المحاضــرة األســتاذ
حســين القاضــي وزيــر الصناعــة الســابق ،وأثنــى عليهــا أيضً ــا الدكتــور
كمــال شــرف رئيــس الجلســة وهــو وزيــر ســابق ورئيــس جمعيــة العلــوم
االقتصاديــة .لكـ َّن حكومــة محمــود الزعبــي لــم تُ ِعرهــا أي اهتمــام لتَـــلقى
ـت فــي برنامــج نــدوة الثالثــاء
(((
ريــاض ســيف« ،التصديــر بيــن الحلــم والواقــع» ،محاضــرة أُلق َيـ ْ
االقتصــادي فــي المركــز الثقافــي بالمــزة ،بدمشــق 18 ،أيار/مايــو  ،١٩٩٩ال ذكــر لناشــر.
https://bit.ly/2ZFOks5
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اإلهمــال وعــدم االكتـراث كغيرها مــن المحاضرات والمســاهمات القَــيِّمة
التــي كانــت تُق ـ َّدم فــي نــدوة الثالثــاء االقتصــادي.
()3

دعو ُة وزير االقتـصاد للِقاء وفـ ٍد من أحد البنوك األلمانية

ـت دعوتــي مــع مــا يُقــارب الـــ 40مــن رجــال األعمــال
فــي عــام  1999ت َّمـ ْ
الســوريين لحضــور اجتمــا ٍع فــي فنــدق الشــيراتون فــي دمشــق مــع رئيس
وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك األلمانــي بمناســبة افتـــتاح فــر ٍع لــه فــي
بيــروت .وشــارك فــي االجتمــاع وزيــر االقتصــاد الســوري محمــد العمــادي
الــذي خاطــب رجــال األعمــال الســوريين ،بعــد مقدمــ ٍة دبلوماســية
قائــا« :واآلن ،وبعــد أن أصبــح أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة
كعادتــه ً
األلمــان ِصهرنــا ،لزواجــه مــن ســيد ٍة ســوري ٍة ،قـ ـ َّرر مجلــس إدارة البنــك
افتـــتاح فــر ٍع لــه فــي بيــروت يُمكنــه تقديــم خدمــات ُمم َّيـــزة للصناعيين
الســوريين .نحــن نعــرف الشــاردة والــواردة وكل دوالر يخــرج وكل دوالر
يدخــل ،أنتــم ح َّولتــم العــام الماضــي مبال ـ َغ ضخمــة! (وذكــر الرقــم)».
ـت كالمــي للعمــادي« :هــا
ـت إذنًــا للحديــث َو َو َّج ْهـ ُ
ور ًّدا علــى ذلــك ،طلبـ ُ
أنــت تقــول لنــا :اذهبــوا إلــى بيــروت إلج ـراء عملياتكــم المصرفيــة ،أي
خالفــوا القانــون الســوري ..قومــوا بعملياتكــم المصرفيــة تهري ًبــا .فمــا
الحــل ،إن ضُ بِــ َط صناعــي علــى الحــدود وهــو يحمــل مبالــغ كبيــرة
بالعملــة الصعبــة؟ أال يُعتـــقل ويُســجن ويُصــادر المبلغ الــذي يحمله؟ هل
بوســعك أن تمنــع المخابـرات مــن التعـ ُّرض للصناعييــن؟ ثــم هــذه ليســت
المخالفــة الوحيــدة ال ُمجـــبرين عليهــا :كل رجــل أعمــا ٍل هنــا ُمج َبــ ٌر علــى
مخالفــة عــدة قوانيــن يوم ًّيــا ،ويعيــش فــي جـ ٍّو مشــحون بالقلــق ،عندمــا
تحسـ ًبا ألنــه ال يعــرف إذا كان ســيعود إليــه
يغــادر بيـــته صبا ًحــا يبقــى ُم ِّ
أم ســيذهب إلــى الســجن .لقــد آن األوان لتغييــر هــذا المنــاخ الكابوســي،
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فمــا الــذي يمنــع البـــنك مــن فَـــتح فــر ٍع لــه هنــا ،فــي دمشــق؟ كيــف
يســتقيم األمــر وأنــت وزيــر اقتصــاد ســورية؟ وأليــس مــن حقــي كعضــو
مجلــس شــعب وكرجــل أعمــا ٍل المطالبــة بوقــف االبتــزاز الــذي يتعـ َّرض
لــه رجــال األعمــال والصناعــة فــي ســورية؟».
وقَــع كالمــي علــى الوزيــر العمــادي كالصاعقــة وفقــد القــدرة علــى
اإلجابــة ،فســارع رئيــس غرفــة تجــارة دمشــق راتــب الشــاح إلــى الــكالم
واســتطاع ِ
بحنكـــته ترطيــب األجــواء وتخفيــف التوتــر أثنــاء االجتمــاع.
َّيــت فــي الثامنــة صبا ًحــا اتصــالً هاتف ًّيــا مــن
وفــي اليــوم التالــي تلق ُ
مديــر مكتــب الوزيــر العمــادي ،وهــو صديــق لــي ،يُخبرنــي أنَّ« :الوزيــر
فــي مكتبــه ينتظــرك ولــن يبــدأ عملــه قبــل أن ي ـراك وهــو حزيــن ج ـ ًّدا
ـت فــو ًرا فوجــدتُّ الوزيــر يســتقبلني علــى بــاب
فأرجــوك أال تتأخــر» .ذهبـ ُ
«أهــا أبــو جــواد» ،وكان قبلهــا يدعونــي الســيد ســيف.
ً
قائــا:
مكتبــه ً
ـائل:
وبــدلً مــن جلوســه علــى كرســي مكتبــه جلَــس ُمقابلــي وبادرنــي سـ ً
«هــل أنــت شــامي؟» فقلــت ماز ًحــا« :شــامي وميدانــي كمــان!» ،فأجــاب:
«أنــا أعــرف أهــل الشــام شــاطرين ويعرفــون مصلحتهــم ،وأنــت تحمــل
الســلم بالعــرض وتُقاتــل الجميــع ...أنــزل الســلم واعتـــبرني أخــوك .كل
صالحياتــي كـــوزي ٍر لالقتصــاد تحــت تصرفــك ...ومــاذا تريــد منــي أنــا
جاهــز» .أجبـ ـتُه بــأن ال مطلــب خــاص لــدي .وتبــا َدر إلــى ذهنــي طــرح
قضيــة القــرض الــذي ق َّدمــتْه حكومــة الكويــت لســورية بقيمــة خمســين
مليــون دوالر قابلـ ًة للزيــادة ،لتمويــل المــوا ِّد األوليــة الالزمــة للصناعييــن
بشـ ٍ
يســرة وفائــد ٍة ســنوية ( )%2,5وتال ًيــا لتشــجيع حركــة الصناعــة
ـروط ُم َّ
والتصديــر ،علــى أن تســتفيد الحكومــة الســورية بنســب ٍة ُمماثلــة ()%2,5
أيضً ــا .وقــد مضــى علــى هــذا األمــر أكثــر مــن ســتة أشــهر ولــم يســتفد
منــه أحــد ،األمــر الــذي حــدا بدولــة الكويــت إلــى تجميــد القــرض تمهيـ ًدا
إللغائــه.
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كنــت أجــد أ َّن مثــل هــذا القــرض يُشــكِّل فرصــ ًة ذهبيــة للصناعييــن
حســنوا صناعتهــم ،ويتمكنــوا مــن المنافســة فــي األســواق
الســوريين ليُ ِّ
فطلبــت مــن الوزيــر االتصــال بالجانــب الكويتــي وتفعيــل
الخارجيــة،
ُ
خاص ـ ًة َمــن هــم فــي أمــس الحاجــة
هــذا القــرض لتمويــل الصناعييــنَّ ،
إلــى المــال لشـراء مــواد أوليــة أو وســيطة وتشــغيل مصانعهــم وعمالهــم.
ورغــم أ َّن مــدة القــرض كانــت قــد انتهــت ،فقــد تجــاوب العمــادي مــع
مطلبــي واتَّصــل فــو ًرا بمديــر صنــدوق االســتثمار الكويتــي وطلــب منــه
تمديــد القــرض لمــدة ســتة أشــهر .ثــم ســألني عــن ســبب عــدم اســتفادة
الصناعييــن مــن هــذا القــرض ،فقلــت هــي كلمــة واحــدة وردتْ فــي
شــروط االســتفادة مــن القــرض ولــم يجــرؤ أح ـ ٌد علــى تجاوزهــا ،إذ أ َّن
االســتفادة منــه ُح ِص ـ َرتْ باألشــخاص غيــر المقيميــن فــي ســوريةِ ،عل ًمــا
بــأ َّن كافــة الصناعييــن مقيميــن بالقطــر فلــن تنطبــق شــرو ُط القــرض علــى
أحــد ،فاســتدعى مديــر التجــارة الخارجيــة وطلَــب منــه أن يــدرس معــي
الحــل ُم ِبديًــا موافقتــه علــى
َّ
شــروط عقــد القــرض الكويتــي وأن نجــد
بيــاض .وهــذا مــا حصــل وم َّكــن عــد ًدا مــن الصناعييــن مــن االســتفادة
منــه ،وبعضهــم ألكثــر مــن مــرة.
()4

إثـار ُة مـسـألة االحـتـكـار السـياسي

عرضــت بتاريــخ  7تشــرين الثاني/نوفمبــر  2000وبحضــور رئيــس
ُ
ـت فيهــا عــد ًدا مــن الشــروط
وأعضــاء مجلــس الــوزراء ُمداخلـ ًة((( أوضحـ ُ
ـت:
التــي يجــب توفُّرهــا لتحقيــق اإلصــاح االقتصــادي واإلداري ،وتابعـ ُ
رياض سيف ،مداخل ٌة حول مشروع موازنة  ،2001دمشق ،مجلس الشعب 7 ،تشرين الثاني/
(((
نوفمبر .2000
https://bit.ly/2ZH3X2m
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«إنــه مــن العبــث ومضيعــة الوقــت ،أن نظ ـ َّن أ َّن تحقيــق ذلــك ممكــن
بمعــزل عــن اإلصــاح السياســي ،أل َّن كســر االحتــكار السياســي هــو
شــر ٌط الزم لتطبيــق مبــدأ الشــفافية وتكافــؤ الفــرص ،ووضــع اإلنســان
المناســب فــي المــكان المناســب ،وأن يكــون القانــون فــوق الجميــع،
وإيجــاد اآلليــات الضروريــة للمراقبــة والمحاســبة .ومــن البديهــي أ َّن
أي احتــكا ٍر ال بــد أن يُولِّــد العقــم ويوقــف التطــور والنمــو .كمــا أنــه
َّ
ال يمكــن فصــل االقتصــاد عــن السياســة ،االحتــكار السياســي يُنـــتج
بالضــرورة االحتــكارات األخــرى االقتصاديــة والثقافيــة واإلعالميــة ،مــا
يُــؤدي فــي النهايــة إلــى عــدم قــدرة المجتمــع ككل علــى تجديــد
نفســه بمــا يتوافــق مــع المعطيــات المتغ ِّيــرة التــي تفرضهــا التطــورات
ألي مجتم ـعٍ مــن توفيــر
الداخليــة والخارجيــة .وال بــد للنمــو الطبيعــي ِّ
التــوازن الــذي يضمــن عــدم طغيــان مصالــح أي فئــة علــى حســاب
الفئــات األخــرى .ولقــد أثبــتَ ْت تجــارب كل الــدول ،علــى أ َّن تحقيق ذلك
التــوازن مشــرو ٌط بوجــود مؤسســات المجتمــع المدنــي ،المســتقلة عــن
مؤسســات الدولــة والتــي تُك ِّمــل دور تلــك المؤسســات وت ُح ِّرضهــا علــى
تحســين أدائهــا ،وتســتطيع مــن خــال األنظمــة والقوانيــن والحــوار
الســلمي ،أن تدافــع عــن حقــوق المنتســبين إليهــا».
ِّ
وخــال ُمداخلتــي عــا ص ـراخ عــد ٍد مــن األعضــاء البعثييــن وقاطعونــي
أكثــر مــن مــرة ،ولكنــي أصــررتُ علــى قراءتهــا كاملــة فصــار بعضهــم يلــوم
رئيــس المجلــس علــى إتاحــة المجــال لتقديــم آرائــي كاملـ ًة ،بينمــا و َّجــه
خاص ًة
بعضهــم اآلخــر الشــتائم النابيــة ،ليســود القاعــة جـ ٌّو مــن الفوضــىَّ ،
عندمــا انبــرى أحــد زمالئــي للدفــاع عنــي ،فــي حيــن قـ َّدم رئيــس مجلــس
الــوزراء مصطفــى ميــرو اقترا ًحــا بشَ ــطب كامــل المداخلــة مــن محضــر
الجلســة ،وكانــت هــذه ســابق ًة لــم تحصــل مــن قَبــل ،مــا اضط ـ َّر رئيــس
المجلــس إلــى إيقــاف الجلســة لمــدة  15دقيقــة ،ودعــا إلــى اجتمــا ٍع
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ـي فــي مكتبــه ،ثــم عــاد ليُبلــغ المجلــس بأنــه قـ َّرر شــخصيًّا وب ُحكــم
حزبـ ٍّ
صالحيتــه بــأن يشــطب كامــل المداخلــة وكأنهــا لــم تكــن.
َّعــت فــي اليــوم التالــي نُســ ًخا مــن المداخلــة علــى
لكــن كعادتــي وز ُ
ـت حقيقــة مــا جــرى فــي منتــدى
جميــع أعضــاء المجلــس ،كمــا أوضحـ ُ
الحــوار الوطنــي الــذي كان قــد انطلــق فــي منزلــي قبــل حوالــي الشــهرين
وأقيمــت فيــه عــدة محاض ـرات.
()5

مـواجـهـة الفـسـاد

أول األمثلــة كانــت قضيــة الغــزول الصناعيــة ،حيــث ص ـ َدر فــي منتصــف
تشــرين األول/أكتوبــر  2000قــرا ٌر مــن رئيــس مجلــس الــوزراء الجديــد
مصطفــى ميــرو((( يقضي ب ُمضاعفة الرســوم الجمركية على كل المســتوردات
مــن الخيــوط الصناعيــة ،وكانــت تلــك الرســوم قــد تضاعفــت قبــل ذلــك
بتاريــخ  5آب/أغســطس  1999أي إنهــا بعــد الرفــع الثانــي أصبحــت أربعــة
أضعــاف مــا كانــت عليــه .وتــردَّدتْ شــائعات بــأ َّن رئيــس الحكومــة قــد
حصــل علــى  50مليــون ل.س مــن بعــض كبــار مصنعــي الخيــوط مقابــل
إصــداره هــذا الق ـرار ،وإشــاعات أخــرى ت ُفيــد بــأ َّن رئيــس الــوزراء شـ ٌ
ـريك
لصنــع الخيــوط هــي األكبــر فــي ســورية علــى اإلطــاق ،تُـنــ ِتج
فــي شــركة ُ
ِّلت حكومــة مصطفــى ميــرو األولــى فــي  13آذار/مــارس  ،2000بموجِــب المرســوم
(((
شُ ــك ْ
رقــم  8لعــام  2000القاضــي بتشــكيل حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية برئاســة الدكتــور محمــد
مصطفــى ميــرو ،واســتم َّرتْ حتــى  13كانــون األول/ديســمبر  .2001هــذه الحكومــة هــي الــوزارة رقــم 93
منــذ اســتقالل ســورية عــن الدولــة العثمانيــة عــام  ،1918وهــي عاشــر وزارة فــي عهــد الرئيــس حافــظ
األســد .ويكيبيديــا ،الموســوعة الحــرة.
ُمداخلــة ريــاض ســيف حــول مشــروع موازنــة  ،2001دمشــق ،مجلــس الشــعب فــي  7تشــرين الثانــي/
نوفمبر 2000
https://bit.ly/2ZH3X2m
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ِ 50ط ًّنــا فــي اليــوم ،إذ تقــوم بعمليــات تحويليــة بســيطة علــى ما تســتورده
مــن مــواد أوليــة ،وهــي األكثــر ان ِتفا ًعــا مــن هــذا الق ـرار.
وفــي دراســة تفصيليــة مــن  26صفحــة((( وزَّعـ ـتُها فــي مجلــس الشــعب
بتاريــخ  30تشــرين الثاني/نوفمبــر  2000أوردتُّ باألرقــام الدقيقــة،
والمأخــوذة مــن إحصــاءات وزارة الصناعــة وغرفــة صناعــة دمشــق وغرفــة
صناعــة حلــب ،فَداحــة الضــرر الــذي ســوف يُس ـ ِّببه ذلــك الق ـرار ال ُمد ِّمــر،
ـت أ َّن األربــاح اإلضافيــة الســنوية التــي ســوف تُجنيهــا هــذه الشــركة
وب َّينـ ُ
مــن انعكاســات القـرار الجديــد تصــل إلــى  157مليــون ل.س ،ودخـ ًـا إضاف ًّيا
للمعامــل المســتفيدة األخــرى يصــل إلــى مــا يُقــارب مليــار وثــاث مئــة
مليــون ليــرة ،نتيجـ َة رفــع أســعار منتجاتهــا فــور صــدور القـرار بنفس نســبة
الرســوم الجمركيــة اإلضافيــة والمماثلــة إلنتاجهــا مــن الخيــوط المســتوردة.
ـت بتشــكيل لجن ـ ٍة مــن المجلــس لدراســة هــذه المشــكلة بشــكلٍ
وطالبـ ُ
ميدانــي ،والوقــوف علــى مــا ت ِ
ُلحقــه مــن أذى باالقتصــاد الســوري عمو ًمــا
ـاص ،حيــث أتوقَّــع ،مــن خــال خبرتــي أن يتــم تســريح
والصناعــة بشــكلٍ خـ ّ
مثل «كنــزات اكليـــريك» إلى دول
آالف ال ُعمــال فــي الشــركات التــي تُصـ ِّدر ً
المنطقــة وشــمال أفريقيــا ،والتــي ســتتحول إلــى ال ُمص ِّنعيــن األتـراك نتيجـ َة
ارتفــاع التكاليــف فــي ســورية وتراجــع القــدرة علــى المنافســة.
ت َّمــت الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة مــن ســبعة أعضــاء ،كنــت واح ـ ًدا
منهــم ،أمــا الباقــون فكلهــم مــن البعثـــ ِّيين المقربيــن مــن رئيــس
المجلــس ورئيــس مجلــس الــوزراء .وبعــد جولــ ٍة ميدانيــة شَ ــكلية
س ـلَّمني رئيــس اللجنــة تقريرهــا ألُوقِّعــه قبــل تقديمــه إلــى المجلــس،
ريــاض ســيفُ « ،منعكَســات زراعــة وتصنيــع القطــن الســوري علــى االقتصــاد الوطنــي وتأث ُّـــره
(((
باســتيراد الخيــوط الصنعيــة» ،دمشــق ،مجلــس الشــعب 30 ،تشــرين الثاني/نوفمبــر .2000
https://bit.ly/3ms30EH
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لت علــى
وليخبرنــي بأنــه غيــر قــاد ٍر علــى تجــاوز رئيــس الــوزارة ،فسـ َّج ُ
التقريــر رفضــي الكامــل لــكل مــا جــاء فيــه ،ممــا جعــل عرضــه علــى
ــي فــي حــوزة
المجلــس بهــذا الشــكل ُمتعــ ِّذ ًرا وموضــع إشــكال ،وب ِق َ
رئيــس المجلــس عبــد القــادر قــدورة دون أن يــرى النــور ،ودون أن
يُعــرض علــى المجلــس.
()6

صفـقـة عـقـود الخـلـوي

كانــت تلــك الصفقــة بمثابــة أخطــر وأكبــر قضيــة فســا ٍد فــي ســورية
فــي ذلــك الوقــت ،حيــث إنــه وبعــد خمســة أيــام مــن توقيــع العقــود
وبتاريــخ  17شــباط/فبراير  ،2001و َّجــه الزميــل مأمــون الحمصــي أســئل ًة
حــول عقــود الخلــوي ،وطلــب حضــور الحكومــة للــر ِّد عليهــا .حضــرت
الحكومــة فــي  26آذار/مــارس  2001وقــ َّدم وزيــر المواصــات محمــد
رضــوان مارتينــي تقريــ ًرا يؤكــد نزاهــة العقــود وقانونيـــتها وفوائدهــا
الكبيــرة للمصلحــة العامــة ،وأعلــن رئيــس المجلــس إقفــال بــاب النقــاش
ـي الملــف ،فقاطعتُــه بصرخ ـ ٍة ُمد ِّويــة« :إ َّن هــذا ســوف يُض ِّيــع علــى
وطَـ ِّ
الشــعب الســوري مبلــغ  200مليــار ليــرة ســورية ،وأننــي أملــك الوثائــق
التــي تدعــم ذلــك وال يُمكننــا أن نســمح بإغــاق الملــف» .وهنــا انض ـ َّم
ـي عــدد كبيــر مــن أعضــاء المجلــس حتــى البعثــ ِّيين منــه ممــا اضطــر
إلـ َّ
رئيــس المجلــس لعــدم إغــاق الملــف.
بعدهــا زرتُ وزيــر المواصــات مــن أجــل مســاعدتي فــي الحصــول
علــى وثائــق الخلــوي ،فنصحنــي باالبتعــاد عــن هــذه القضيــة لخطورتهــا،
وســجن الدكتــور عــارف دليلــة إذا مــا
بســجني َ
وحذَّرنــي مــن وجــود نيـ ٍة َ
أص َررنــا علــى متابعــة الحديــث عــن هــذا الموضــوع.
وفــي اليــوم األول مــن عــودة المجلــس لالنعقــاد ،فــي  15أيار/مايــو ،2001
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ـت بتشــكيل لجنـ ٍة للتحقيــق فــي هــذا الموضــوع ،وأيَّدنــي فــي ذلــك
طالبـ ُ
ـت مذكــر ًة مــن  6صفحــات تحــت عنــوان
أكثريــة أعضــاء المجلــس .وق َّدمـ ُ
«لمــاذا التعـــتيم علــى عقــود الخلــوي»((( وزعــتُها علــى كبــار المســؤولين
وطلبــت نشــرها فــي جريــدة
وعلــى زمالئــي فــي مجلــس الشــعب،
ُ
تشــرين ،لكـ َّن ذلــك لــم يتح َّقــق.
بتاريــخ  11حزيران/يونيــو  2001حضــر رئيــس مجلــس الــوزراء للــر ِّد علــى
ســؤالي الخطِّــي ،وقـ َّدم اقتــرا ًحا بإحالــة الموضــوع إلــى لجــان المجلــس.
ـي القوانيــن الماليــة والخدمــات بدراســة الموضــوع.
وتــم تكليــف لَجنتَـ ِ
وبتاريــخ  23حزيران/يونيــو  2001قبــل أربعــة أيــام مــن انتهــاء الــدورة
التشــريعية اجتمعـ ِ
ـت اللجنــة المشــتركة وحضــر المديــر العــام للمؤسســة
العامــة لالتصــاالت ُم ِ
صطح ًبــا نســخة مــن الوثائــق المتعلقــة بالعقــود،
تحــوي مئــات الصفحــات ومعظمهــا باللغــة اإلنكليزيــة ،س ـلَّمها لرئيــس
اللجنــة ُمؤكِّــ ًدا علــى اعتبارهــا وثائــق ســرية يحظــر تداولهــا .وتحــت
إص ـرار أعضــاء اللجنــة علــى توزيــع نُســخ مــن الوثائــق علــى أعضائهــا
ت َّمـ ِ
ـت الموافقــة علــى ذلــك.
لقــد كان ِحــرص رئيــس المجلــس ووزيــر المواصــات علــى إنجــاز تقريــر
اللجنــة قبــل العطلــة واض ًحــا ،وكان مــن أهــم مــا أكــده الوزيــر ،هــو أ َّن
التصديــق النهائــي للعقــود لــم يتــم بعــد .ونجحـ ِ
ـت اللجنــة فــي تمديــد
وحاولــت فــي
المهلــة الممنوحــة إلنجــاز عملهــا إلــى الــدورة التاليــة.
ْ
ـت قــد قدمــتُه مــن
تلــك الفتــرة وســائل اإلعــام الرســمية تكذيــب مــا كنـ ُ
ـت مــن وســائل اإلعــام نفســها نشــر َر ِّدي
معلومــات وأرقــام ،وعندمــا طلبـ ُ
«لمــاذا التعتيــم علــى عقــود الخلــوي؟» ،مداخلــة ريــاض ســيف ،مجلــس الشــعب 15 ،أيــار/
(((
مايــو .2001
https://bit.ly/2FqHiR4
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علــى مــا أور َدتْــه بهــذا الشــأن كان الجــواب بالرفــض دائ ًمــا .فــي منتصــف
آب  2001أنجــزت دراسـ ًة شــاملة تحــت عنــوان «صفقــة عقــود الخلــوي»
ُمو َّجهـ ًة ألعضــاء مجلــس الشــعب ،ووزعتُهــا علــى عناصــر الحكومــة ،أبــرز
نقاطهــا هــي:
إ َّن توقيــع عقــود الخلــوي ،م َنــح لشـ ٍ
ـركات أجنبيــة امتيــاز إدارة واســتثمار
َمرفَــقٍ عــا ٍّم تملِكــه الدولــة يتمثــل فــي استـــثمار التــر ُّددات ،وهــذا يتطلَّب
إصــدار قانــونٍ
خــاص حســب المــادة  71مــن الدســتور (((،إال أ َّن رغبــة
ٍّ
المســتفيدين مــن العقــود بإبـرام الصفقــة وســعة نفوذهــم مكَّناهــم مــن
االلتفــاف علــى الدســتور ،وإتمــام الصفقــة ِ
بســرية مطلقــة.
مــت شركـــتان مغمورتــان هديــ ًة للحكومــة الســورية
فــي ال َبــدء ق َّد ْ
ٍ
شــبكات تجريبيــة تخــدم  20ألــف خــط خلــوي مجانًــا ،وتــم
لتركيــب
إجـراء الترتيبــات لصالــح الشــركتين المتـبرعــتَين دون الحاجــة إلــى إعالن
مناقصــة .وبتاريــخ  26نيســان/أبريل  1999وافــق رئيــس مجلــس الــوزراء
ـال مؤقتًــا علــى ســبيل اإلعــارة،
علــى إدخــال التجهي ـزات المطلوبــة إدخـ ً
وينتـــهي مفعــول اإلدخــال بتاريخ  14كانــون األول/ديســمبر  .2000أُب ِر َم ْت
عقــو ٌد نهائيــة مك ِ
َّنــت الشــركتين «المتبرعتيــن» مــن احتــكار خدمــات
الهاتــف الخلــوي لمــدة  15عا ًمــا قبــل يوميــن فقــط مــن انتهــاء الفتــرة
وفــق المــادة  71مــن دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام  :1973يتولَّــى مجلــس
(((
الشــعب االختصاصــات التاليــة )1( :ترشــيح رئيــس الجمهوريــة )2( ،إقــرار القوانيــن )3( ،مناقشــة
سياســة الــوزارة )4( ،إق ـرار الموازنــة العامــة وخطــط التنميــة )5( ،إق ـرار المعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة التــي تتعلــق بســامة الدولــة وهــي معاهــدات الصلــح والتحالــف وجميــع المعاهــدات التــي
تتعلــق بحقــوق الســيادة أو االتفاقيــات التــي تَمنــح امتيــازات للشــركات أو المؤسســات األجنبيــة
وكذلــك المعاهــدات واالتفاقيــات التــي تُح ِّمــل خزانــة الدولــة نفقــات غيــر واردة فــي موازنتهــا أو
التــي تخالــف أحــكام القوانيــن النافــذة أو التــي يتطلــب نفاذهــا إصــدار تشــريع جديــد )6( ،إق ـرار
العفــو العــام )7( ،قبــول اســتقالة أحــد أعضــاء المجلــس أو رفضهــا )8( ،حجــب الثقــة عــن الــوزارة أو
عــن أحــد الــوزراء.
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التجريبيــة المذكــورة ،قاطع ـ ًة الطريــق أمــام الشــركات التــي يمكــن أن
تدخــل المنافســة.
وبالعــودة إلــى وضــع الشــركتين المتعاقدتيــن بتاريــخ توقيــع العقــود،
نتب َّيــن أ َّن األولــى ،هــي شــركة «دريكــس تكنولوجــي» المحــدودة
المســؤولية ،وهــي مســجلة فــي الجــزر العــذراء البريطانيــة بتاريــخ 4
تموز/يوليــو  2000أي قبــل أربعــة أيــام مــن تاريــخ طَــرح المناقصــة،
وبرأســما ٍل قــدره  50ألــف دوالر فقــط ،مــع إغفــال اســم المســؤول
والمديــر العــام.
أمــا الشــركة الثانيــة فهــي «أنفيســتكوم غلوبــال» ،وهــي مســجلة أيضً ــا
ٌ
ومعــروف
فــي الجــزر العــذراء البريطانيــة وبرأســما ِل  50ألــف دوالر.
أن الجــزر العــذراء البريطانيــة تســمى بالجنــة الضريبيــة وتســتقطب
الشــركات الوهميــة والشــركات التــي تتعاطــى غســيل األمــوال ،حيــث
ـنوي بســيط مقابل تســجيل
تقتصــر الْتــزامات الشــركة علــى دفــع رسـ ٍـم سـ ٍّ
ـخص
عنــوان وصنــدوق بريــد ،وهــذا يُبــيِّن أ َّن صاحــب الشــركتين هــو شـ ٌ
واحــد يمكــن أن نطلــق عليــه لقــب :ال ُمستـــفيد.
وممــا أثــار الريبــة أكثــر هــو الخــوف الــذي كان يســيطر علــى رئيــس
مجلــس الــوزارة محمــود الزعبــي فــي تلــك الفتــرة مــن تمريــر تلــك
الصفقــة كمــا تــدل الوثائــق ،إذ قــ َّدم مديــر عــام المؤسســة مذكــر ًة
لرئاســة مجلــس الــوزراء بتاريــخ  3شــباط/فبراير  2000تُر ِّجــح اختيــار
طريقــة الـ«بــي أو تــي» فــي التعاقــد؛ (أي بنــاء المشــروع واســتثماره
(((
لعــدد مــن الســنين ثــم إعادتــه للدولــة).
وســع فــي رئاســة مجلــس
وبتاريــخ  1آذار/مــارس ُ 2000ع ِقـ َد اجتمــاع ُم َّ
(((
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يتوصــل إلــى قرار ،تــاه تقديــم مذكرة مــن المؤسســة بتاريخ
الــوزراء لــم َّ
 4آذار/مــارس  2000ثــم عقــد محمــود الزعبــي اجتما ًعــا آخــر للــوزارة
بتاريــخ  6آذار/مــارس  2000برئاســته طلَــب فيــه مــن المؤسســة ووزارة
المواصــات إعــداد مذكــر ٍة شــاملة جديــدة ،تتض َّمــن كافَّــة ال ُمــداوالت
الوزاريــة حتــى تاريخــه ،ووضــع ملحــقٍ ألهــم الشــروط التــي ســتتضمنها
مشــاريع دفاتــر الشــروط الفنيــة والحقوقيــة ،ل ُيصــار إلــى تدقيقهــا مــن
تلخيصــا لــكل المذك ـرات
ـي االقتصــاد والماليــة .كمــا طلَــب
ً
ِق َبــلِ وزارتَـ ِ
التــي أع َّدتْهــا المؤسســة ،وتقديــم دراســة مقارنــة تبيــن ميــزات
ومســاوئ الخيــارات األربعــة المطروحــة وهــي :إمــا أن تكــون مؤسســة
ومشــغل ،وإمــا تلزيــم المشــروع عــن طريــق
ً
االتصــــاالت منفــذًا
«بــي أو تــي» ،وإمــا بيــع ترخيــص التــر ُّددات عــن طريــق ُمزايــدة علنيــة،
أو إدارة قطــاع الخلــوي عبــر القطــاع المشــترك بيــن المؤسســة والقطــاع
الخاص.
يُال َحــظ ممــا تقــدم هيمنــة قضيــة الخلــوي علــى اهتمامــات حكومــة
الزعبــي فــي األيــام األخيــرة مــن حياتــه .كان مــن الطبيعــي أن يتطلَّــب
تنفيــذ طلبــات رئيــس مجلــس الــوزراء فــي األحــوال العاديــة فري ًقــا كبيـ ًرا
مــن المختصيــن وأســابيع إن لــم تكــن شــهور مــن الدراســة والتدقيــق،
ـت هنــا ،حيــث أ َّن كل الدراســات المطلوبــة قــد
لكـ َّن معجــز ًة قــد حصلـ ْ
أنجــزتْ خــال ســاعات وأ َّن محمــود الزعبــي رئيــس الــوزارة قــد وافــق
ـت إقالــة حكومتــه فــي نفــس
علــى خيــار الـــ «بــي أو تــي» ،كمــا ت َّمـ ْ
اليــوم!
ـي رئيــس مجلــس الــوزراء الجديــد محمــد مصطفــى ميــرو والــوزراء
وبَ ِقـ َ
ومؤسســة المواصــات ُمص ِّريــن علــى أ َّن الزعبــي هــو َمــن وافــق علــى
خيــار الـــ «بــي أو تــي» قبــل إقالتــه بســاعات ،والحقيقــة التــي ال تقبــل
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الشــك أ َّن رفــض الزعبــي خيــار الـــ «بــي أو تــي» كان ســبب إقالتــه .وقــد
كل مــن محمــود الزعبــي وســليم ياســين( ،نائــب
كانــت العــداوة بيــن ٍّ
رئيــس الــوزراء لشــؤون االقتصــاد) ،مــع محمــد مخلــوف معروفـ ًة للجميع،
وكانــا يشــتكيان دائ ًمــا ِمــن تغ ـ ُّول محمــد مخلــوف علــى كل المشــاريع
االقتصاديــة.
وممــا حدثنــي بــه ســليم ياســين عندمــا كنــا م ًعــا فــي ســجن عــدرا أ َّن
محمــد مخلــوف تقــ َّدم بطلــب إقامــ ِة صالــ ِة ســوق حــرة فــي مطــار
دمشــق الدولــي ،األمــر الــذي لــم يوافــق عليــه ســليم ياســين فانتـــظر
ذهابــه فــي إجــازة طويلــة ليحصــل علــى الموافقــة مــن وزيــر االقتصــاد
محمــد العمــادي ،وليُفاجــأ ســليم ياســين عنــد عودتــه ويجــد أ َّن الســوق
ـت.
الحــرة قــد أقي َمـ ْ
وتبيــن الوثائــق أ َّن مذكــرة  7آذار/مــارس  2000باإلضافــة إلــى ترجيــح
اختيــار نظــام الـــ «بــي أو تــي» أعطـ ِ
ـت المســتفيد هديــة ثمينــة بتخفيــض
حصــة الخزينــة مــن العائــدات مــن  ٪40إلــى  ٪30فــي الســنوات الثــاث
األولــى مــن العقــود ،واألنكــى أ َّن هــذه الحكومــة لــم تكتــف بذلــك
فوفَّــرتْ للمســتفيد أربا ًحــا إضافيـ ًة علــى حســاب خزينــة الدولــة بالطــرق
التاليــة:
بتاريــخ  4آذار/مــارس  ،2001أي بعــد ثالثــة أســابيع مــن توقيــع العقــد،
وافقـ ِ
أي رســوم جمركيــة
ـت الحكومــة علــى إعفــاء الشــركتين مــن دفــع ِّ
علــى مســتورداتهما التــي تتعلــق بالمشــروع واعتبارهــا إدخــالً مؤقـ ـتًا،
ِعل ًمــا بــأ َّن مذكــرة المؤسســة بتاريــخ  7آذار/مــارس  2000قـ َّد ِ
رت الرســوم
الجمركيــة المتو ِّجــب دفعهــا بخمســة مليــارات ل.س.

وبعــد شــه ٍر مــن تاريــخ توقيــع العقــود ،أي فــي  13آذار/مــارس ،2001
أصــ َدر مديــر عــام مؤسســة االتصــاالت كتابًــا يمنــح فيــه الشــركتين
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المتعاقدتيــن حســومات فــي أجــور الــدارات ،يصــل مجموعهــا إلــى
أكثــر مــن  12مليــار ل.س ،خــال فتــرة التعاقــد محســوبة علــى العــدد
المتعاقَــد عليــه أي مليــون وســبعمائة ألــف خـ ّط ،وعنــد مضاعفــة عــدد
الخطــوط كمــا يبيــن الواقــع فــإ َّن رقــم  12مليــا ًرا ســوف يتضاعــف
بنفــس النســبة.
تــم تحديــد عــدد الخطــوط لــكل عقــد بـــ  850ألــف مشــترك ،بينمــا كانت
كل التوقعــات تُشــير إلــى أ َّن احتياجــات الســوق تصــل إلــى أضعــاف هــذا
العــدد ،قبــل الســماح ل ُمشـ ِّغلٍ ثالــث بدخــول الســوق عــام .2008

وللهــروب مــن دفــع أي أعبــاء ماليــة للخطــوط التــي تزيــد عــن  850ألــف،
أرسـ ِ
ـلت الشــركتان كتابًــا لمؤسســة االتصــاالت يُب ِّيــن أ َّن الشــركة ملتـــزم ٌة
بتركيــب  850ألــف خــط وحســب الحاجــة.
وبمــا أ َّن المؤسســة لــم تــر َّد علــى كتابهــا فاعتُــبِر ب ُحكــم الموافَــق عليــه،
مان ًحــا الشــركة المســتثمرة فرصـ ًة لتوســيع الخطوط حســب حاجة الســوق
وصــل عــدد الخطــوط
دون أن يترتــب عليهــا أيــة الْتــزامات إضافيــة ،وقــد َ
فعـ ًـا إلــى أضعــاف العــدد ال ُمسـ َّجل فــي العقــد.
لقــد قــ َّدرت المؤسســة العامــة لالتصــاالت بتاريــخ  7آذار/مــارس 2000
رِبــح الشــركتين قبــل دفــع الضريبــة بـــ  121.815مليــا ًرا عــن مليــون
وســبعمائة ألــف خــط كحـ ٍّد أعلــى ،يُحـ َّول منهــا  ٪36للخزينــة كضرائــب،
ل ُيصبــح الربــح الصافــي للمســتفيد  77مليــا َر ل.س فقــط.
وإذا أخذنــا ب َعيــن االعتبــار عامــل تخفيــض الضريبــة مــن  ٪36إلــى ٪18
وزيــادة عــدد الخطــوط ألكثــر مــن ثالثــة أضعـ ِ
ـاف العــدد المتعاقَــد عليــه،
وبإضافــة األربــاح عبــر كل الطــرق االحتياليــة التــي تط َّرقنــا إليهــا ســابقًا،
نُــدرك أهميــة هــذه الصفقــة االحتكاريــة التي ت ُِد ُّر مئــات مليــارات الليرات
الســورية علــى المســتفيد األساســي منهــا ،أي علــى رامــي مخلــوف ابــن
84

خــال بشــار األســد وأهــم ال ُمتربِّعيــن علــى قمــة هــرم المافيــا االقتصاديــة
(((
التــي تحكــم ســورية.
ـب
ـت بتوزيــع آالف النســخ مــن كُت ِّيـ ٍ
بتاريــخ  14آب/أغســطس  2001قُمـ ُ
صغيــر ( 96صفحــة)( ((1بعنــوان «صفقــة عقــود الخلــوي» والــذي أعتقــد
أنــه كان أحــد أهــم األســباب الرئيســة فــي قــرار الســلطة باعتقالــي،
وذلــك بعــد فتــرة ال تتجــاوز الشــهر مــن فضــح صفقــة الخلــوي ،لتت ـ َّم
محاكمتــي وإيداعــي الســجن ،علــى الرغــم مــن كونــي عضــ ًوا فــي
مجلــس الشــعب.
ـت أ َّن المؤسســة العامــة لالتصــاالت
بتاريــخ  14آب/أغســطس  2001علمـ ُ
ـت إلــى مؤتمــر صحافــي فــي فنــدق
والشــركات ال ُمش ـغِّلة للخلــوي دعـ ْ
الشــيراتون علــى هامــش َمعـ ٍ
ـرض حــول «خدمــة الخليــوي فــي ســورية»،
فحضــرتُ دون أن أكــون مــن ال َمد ُع ِّويــن .وكان علــى رأس الحاضريــن
رامي مخلوف ،ابن خال بشار األسد ،يُعتَبر المثال األبلغ على زواج السلطة ال ُمستـ ِبدَّة برأس
(((
ً
المال المنهوب ،كما يُعتَبر أقوى شخصية اقتصادية في سورية ،فهو يملك إمبراطورية مالية احتكارية
فضل عن تعاونه مع أجهزة األمن لترويع خصومه من رجال األعمال،
على رأسها شركة سيرايتل لالتصاالت ً
باإلضافة إلى تسخير الكثير من القضاء لصالحه ،بحيث ال يمكن ألي شركة أجنبية أن تقوم باستثمارات أو
أعمال تجارية في سورية من دون موافقته ومشاركته .وال يُجانب الصواب َمن يعتبر أ َّن فضح رياض سيف
َّلت مواجهته لهذه اإلمبراطورية
لصفقة الخلوي كان من األسباب الرئيسة العتـقاله عام  ،2001وربما شك ْ
وصفت وزارة الخزانة األميركية رامي مخلوف بأنه «المستفيد
الفاسدة سببًا خفيًّا في فقدان ابنه إياد .وقد
ْ
سمحت له بالسيطرة
من الفساد العام في سوريا والمسؤول عنه ،وإ َّن نفوذه واتصاالته داخل النظام
ْ
ٍ
فرضت هذه الوزارة عقوبات اقتصادية عليه في
صفقات مربحة ألنواع محددة من السلع» .كذلك
على
ْ
 21شباط/فبراير ِ ،2008ضمن مساعيها لمعاقبة مسؤولين سوريين قالت إنهم على صلة بمحاوالت تقويض
أدرجت وزارة الخزانة األميركية عددًا من الشركات
الحكم في العراق ولبنان .وفي  10تموز/يوليو 2011
ْ
التي يمتـلكها مخلوف كـلـيًّا أو جـزئـيًّا على الئحة عقوباتها.
ريــاض ســيف« ،صفقــة عقــود الخليــوي» ،دمشــق 14 ،آب/أغســطس  ،2001ال ذكــر لناشــر،
(((1
 96صفحــة.
https://bit.ly/33zM46L
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تســعة مــن زمالئــي فــي المجلــس ،جــاؤوا ل َدحــض كل مــا ق َّدمتُــه مــن
معلومــات حــول موضــوع الخلــوي.
بعــد ســماع كلمــات مديــر مؤسســة االتصــاالت ومديــري الشــركتين ،عدتُّ
فأكَّـــدتُّ ثِـــقتي بصحــة ودقــة مــا ورد فــي الدراســة مــن أرقــام ،وعنــد
خروجــي مــن بــاب الفندق كانــت وســائل اإلعالم العربيــة بانتظــاري ،وكان
رامــي مخلــوف شــخص ًّيا مــع أربعــة مــن ُمرافقيــه موجــو ًدا وينظــر نظـر ِ
ات
تهديـ ٍـد و َوعيــد .وأعــدتُّ بمقابلـ ٍة مــع «قنــاة الجزيــرة» المعلومــات التــي
طرحتُهــا ب ُمداخلتــي ،ومــا أن ابتعــدت قليـ ًـا عــن طاقــم الجزيــرة حتــى
ـض ُمرافـــقو مخلــوف( ،البــادي غــارد) ،وصــادروا الشــريط ال ُمس ـ َّجل
انقـ َّ
مــن ِق َبــلِ «قنــاة الجزيــرة».
ْتـــقيت بمديــر عــام شــركة «،»94
فــي اليــوم التالــي زرتُ المعــرض فال
ُ
وبعــد حديـ ٍ
ـث ُمطـ َّو ٍل بيننــا ســألتُه إن كان يجــد فــي األرقــام الــواردة فــي
أي خطــأ أو مبالغــة؟ فأكَّــد لــي أ َّن األرقــام دقيقـ ٌة ،وطلــب منــي
الدراســة َّ
أن أزوره فــي مكتبــه ،وهــذا لــم يحصــل ألننــي أعــرف أنــه يفكــر ب َعقــد
صفق ـ ٍة مقابــل التراجــع عــن الدراســة.
أي قبــل ثالثــة أســابيع مــن دخولــي األول
وفــي نفــس هــذه الفتــرةْ ،
للســجن ،زارنــي أحــد األصدقــاء الــذي أكِ ـ ُّن لــه كل احت ـرام ،وهــو مــن
ــل مــن ِق َبــلِ
رس ٌ
حاملــي الدكتــوراه فــي االقتصــاد ،ل ُيصارحنــي بأنــه ُم َ
محمــد مخلــوف ل َيســأل عــن مطالبــي مقابــل التوقــف عــن التطــ ُّرق
مــت لرئيــس الجمهوريــة
إلــى صفقــة الخلــوي ،وهــو يعلــم أننــي ق َّد ُ
بِنــا ًء علــى طلبــه قائمــ ًة بالمبالــغ التــي خســرتها مــن جــ َّراء كيديَّــة
رئيــس الــوزارة محمــود الزعبــي (حســب وصفهــم) ،وكان مجمــوع
المبالــغ  350مليــون ليــرة ســورية ،واقـــترح أن يُضــاف للمبلــغ مــا سـ َّماه
فــوات الربــح ويُقـ ِّدره بـــ  150مليــون ليــرة ليصــل المجمــوع إلــى 500
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مليــون ليــرة أي مــا يعــادل وقتهــا  10مليــون دوالر .وأســ َّر لــي بأنــه
أي مــكانٍ أرغبــه مــع ِحفــظ مــاء الوجــه .وعندمــا
يُمكننــي اســتالمها فــي ِّ
ســألتُه مــا يقصــد ِ
بحفــظ مــاء الوجــه؟ أجــاب بأنــه يُمكننــي أن أبقــى
ـت مــن صديقــي
ـس محمــد مخلــوف شــخص ًّيا .وفهمـ ُ
معارضً ــا دون أن أمـ َّ
ـت مســاعيه معــي ،علــى منصــب
أنــه يتوقَّــع الحصــول ،فــي حــال نجحـ ْ
طلبــت منــه أن يُم ِهلَنــي بضعــة أيــام ،حيــث كانــت
وزيــر االقتصــاد.
ُ
آالف النســخ مــن دراســتي حــول صفقــة الخلــوي قيــد الطباعــة ،وبعــد
يوميــن تـ َّم توزيــع الكُتــ ِّيب علــى نطــاقٍ واســع ،وهــو مــا يُعتـــبر جوابي
علــى الصفقــة.
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السادس
الفصل َّ

ربـيــــــــــــــع دمــشــق
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()1

مـخـاض الحـراك المدني
ُ

وخاص ـ ًة نُخـ ـ َبه الثقافيــة والسياســية
ـح القــول إ َّن المجتمــع الســوري
َّ
يَ ِصـ ُّ
عاشــا ورشــ ًة ج ِّديــ ًة مــن النقــاش حــول مختلــف القضايــا العامــة ،لــم
ـت تســميته بمنــاخ أو
يشــهد لهــا تاريــخ المجتمــع مثيـ ًـا ،وهــذا مــا درجـ ْ
مخــاض ربيــع دمشــق ،واالســم جــاء ربمــا تي ُّم ًنــا بأجــوا ِء تفتُّــح األزهــار
ٍ
قــارص وطويــل عاشــته البــاد ،وربمــا
فــي فصــل الربيــع ،بعــد شــتاء
تشـ ُّب ًها بمــا ُسـ ِّم َي ربيــع بـراغ الــذي كان عنوانًــا للتغييــر الديمقراطــي فــي
تشيكوســلوفاكيا فــي مواجهــة االســتبداد والوصايــة الشــيوعيين.
لقــد بــدأتْ معالــم هــذا المنــاخ الربيعــي تتنامــى وتتكشَّ ــف بعــد
انتخابــات المجلــس التشــريعي الســابع ،ومــوت حافــظ األســد ،لتأخــذ
بعــض االســتقرار وال َّديمومــة خــال عامــي  2000و .2001ويتفــق الكثيرون
علــى أ َّن الدافــع وراء مبــادرة الســلطة لتمريــر هــذا المنــاخ هــو محاولــة
األســد األب التمهيــد لوصــول ابنــه وخليفتــه إلــى ُسـ َّدة الحكــم بأقـ ِّـل ردود
أفعــال شــعبية وثقافيــة وسياســية ،بمــا فــي ذلــك تفكيــك مراكــز القــوى
التــي تُعــارض ِضم ًنــا هــذا الخيــار.
ولعــل الطريــق ال ُم َج َّربَــة إلضفــاء المشــروعية علــى انتـــقال الســلطة،
هــي توســيع بعــض هوامــش النقــد واالعتـراض ،وإن مؤقَّــتًا ،علــى الواقع
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القائــم الــذي بــات َمح ـ َّط رفـ ِ
ـض غالبيــة الشــعب ج ـراء تفشِّ ــي ظواهــر
الســلطوي
الفقــر والتمييــز والفســاد والمحســوبية ،مــا يفســر التركيــز
َّ
علــى طــرح شــعار التحديــث والتطويــر خــال هــذه الفتــرة ،والترويــج
الممنهــج لروايـ ٍ
ـات وقصـ ٍ
ـص عــن دور بشــار األســد فــي تنميــة ســورية
وتطهيرهــا مــن الفاســدين وتحديثهــا وتهيئـــتها للتوافــق مــع تطــور
الحضــارة العالميــة.
ولكــن مــا عـ َّزز هــذا المنــاخ هــو تســارع األحــداث السياســية مــع بدايــة
عام .2000
فبعــد فشــل المفاوضــات السورية/اإلســرائيلية فيمــا يتعلــق بالحــدود
واألمــن والميــاه والتطبيــع الدبلوماســي ،وإعــان اســتقالة حكومــة
محمــود الزعبــي فــي آذار  2000بعــد  13عا ًمــا مــن تشــكيلها ،واتهــام
رئيســها مــع نائبــه ســليم ياســين ووزيــر المواصــات مفيــد عبــد الكريــم
بالفســاد ،وطــرد الزعبــي نفســه مــن الحــزب ثــم انتحــاره بحســب الرواية
الرســمية ،كان تشــكيل حكومــة جديــدة فــي  13آذار/مــارس 2000
برئاســة محافــظ حلــب الســابق مصطفــى ميــرو ،الــذي جاهــر ببرنام ـ ٍج
يدعــو بصــورة رئيســية إلــى إصــاح القوانيــن وتحديــث المؤسســات
(((
وتحســين شــروط حيــاة المواطنيــن المعيشــية واالقتصاديــة.
وهــذا ،بالمناســبة ،علــى الرغــم مــن أ َّن مصطفــى ميــرو كان محافظًــا
لمدينــة الحســكة عندمــا تـ َّم حفــر آالف اآلبــار االرتوازيــة ،ب ُموافقـــته ،فــي
حــوض الخابــور ممــا أ َّدى إلــى جفــاف نبــع الخابــور!
رياض سيف ،مداخلة حول مشروع موازنة  ،2001دمشق ،مجلس الشعب  7تشرين الثاني/
(((
نوفمبر .2000
https://bit.ly/3iyIsIz
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طــي
ــي هــذا البرنامــج الــذي أعلــن عنــه مصطفــى ميــرو َّ
كالعــادة بَ ِق َ
األدراج وحبـ ًرا علــى ورق ،ولــم تُبــادر الحكومــة إلــى إصــدار أيــة قوانيــن
مــن شــأنها تشــريع حريــة الــرأي والتعبيــر ،كقانــونٍ للمطبوعــات وآخــر
أي دالئــل علــى
لتشــريع األحــزاب السياســية .واألنكــى أنــه لــم تظهــر ُّ
الرغبــة فــي اإلصــاح واالنفتــاح علــى اآل َخــر المختلــف ،ســواء فــي العالقــة
بيــن الســلطة وال ُّن َخــب السياســية والثقافيــة ،أو فــي وســائل اإلعــام
الرســمية.
ورغــم ذلــك ،فقــد ت ـ َرك كل ذلــك أث ـ ًرا ُمش ـ ِّج ًعا للســوريين كــي يبــدؤوا
بتل ُّمــس دورهــم الغائــب ،فبــا َدر الكثيــرون منهــم لتحويــل ســهراتهم
الخاصــة إلــى جلســات حــوا ٍر تتنــاول واقــع بلدهــم والسياســات ال ُمتَّـــبعة
َّ
فيــه وتأثيرهــا علــى مســتقبلهم ومســتقبل أطفالهــم ،ســاخرين و ُمتح ِّرريــن
رســخها االســتبداد فــي وعيهــم
مــن العديــد مــن األمثــال الشــعبية التــي َّ
منــذ الطفولــة ،أهمهــا« :لعــن اللــه السياســة و َمــن يتحـ َّدث بهــا»« ،العيــن
ال تـــقاوم المخــرز»« ،مالنــا ومــال السياســة ،ليــس وراءهــا إال وجــع
الــرأس» ...إلــخ.
وربمــا مــا ش ـ َّجع النــاس أكثــر لالهتمــام بالشــأن العــام ،هــو المســرحية
المكشــوفة لتَســارع عمليــة انتقــال الســلطة بعــد مــوت حافــظ األســد،
حيــث انعقــد مؤتمـ ُر حــزب البعــث العربــي االشــتراكي علــى عجــلٍ فــي
الفتــرة  21-17حزيران/يونيــو  2000وأعلــن عــن قيــاد ٍة قطريــة جديــدة
ـت بشــار األســد أمي ًنــا عا ًّمــا لهــا و َرشَّ ـ َحته ،وف ًقــا للدســتور ،لمنصــب
انتخبـ ْ
الرئاســة.
تــا ذلــك انعقــاد جلس ـ ٍة طارئــة لمجلــس الشــعب ع َّدلــت الدســتور بمــا
يُناســب ُعمــر المرشــح الرئاســي وتــم التصويــت باإلجمــاع علــى هــذا
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ــت نتائجــه فــي 10
الترشــيح (((،وتحديــد موعــد االســتفتاء ،الــذي أُعلِ َن ْ
تموز/يوليــو  2000بفــوز بشــار األســد بنســبة  97.3فــي المائة مــن أصوات
المقترعيــن (((.ولعــل مــا زاد النــاس شــجاعة ،خطــاب الق ََســم الــذي ألقــاه
الرئيــس الجديــد أمــام مجلــس الشــعب فــي  17تموز/يوليــو  2000ور َّوج
فيــه لإلصــاح الديمقراطــي ،حيــث قــال« :إ َّن الفكــر الديمقراطــي يســتند
إلــى أســاس قبــول الــرأي وهــو طريــق ذو اتجاهيــن» مشــي ًرا إلــى أنــه «ال
يجــوز تطبيــق ديمقراطيــة اآلخريــن علــى أنفســنا» بــل يجــب «أن تكــون
الخاصــة بنــا المنبثـــقة مــن تاريخنــا وثقافتنــا
لنــا تجربتنــا الديمقراطيــة
َّ
(((
وشــخصيتنا الحضاريــة».
وبالفعــل استـــثمر المثقفــون والناشــطون الســوريون هــذا المنــاخ ومــا
ٍ
فضــاءات للتعبيــر الحــر
ورد فــي خطــاب الق ََســم ،لل َّدفــع باتجــاه خلــق
والمســؤول ،وذلــك علــى الرغــم مــن امتعــاض بعضهــم مــن آليــة انتقــال
الســلطة ،حيــث ال يـزال فــي ذاكرتــي مــا نشــره ريــاض التــرك فــي ملحــق
النهــار بتاريــخ  22تموز/يوليــو  ،2000عــن أنــه «مــن غيــر الممكــن أن تظــل
فــي استـــام بشــار األســد للســلطة« :مــع وفاة والــده فــي  10حزيران/يونيــو ُ 2000رفع بشــار
(((
وعمــره  34عا ًمــا و 10أشــهر إلــى رتبــة فريــق أول ركــن حينمــا عـدَّل مجلــس الشــعب الســوري الدســتور
بإجمــاع أعضائــه لخفــض الح ـ ِّد األدنــى ل ُعمــر الرئيــس مــن  40عا ًمــا إلــى  34عا ًمــا ،لتمكينــه( ،تمكيــن
كقيــادي فــي حــزب البعــث العربــي االشــتراكي الحاكــم مــن عــرض ترشــيحه علــى مجلــس
بشــار)،
ٍّ
ِ
ـب
ـ
خ
ت
ان
ـة.
ـ
جمهوري
ـم
ـ
حك
ـي
ـ
ف
ـده
ـ
وال
ِث
ر
ـ
ي
ـي
ـ
عرب
ـس
ـ
رئي
أول
ـك
ـ
بذل
ـح
ـ
وأصب
ـة.
ـ
الرئاس
ـب
ـ
لمنص
ـعب
الشـ
ُ
َ
بعدهــا أمي ًنــا قطريًّــا للقطــر الســوري لحــزب البعــث الحاكــم (حســب المصطلحــات المســتخدمة) فــي
المؤتمــر القطــري التاســع لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي الحاكــم ،فــي  27حزيران/يونيــو .2000
ـوري كان المرشــح الوحيــد فيــه»،
رئيســا للجمهوريــة فــي  10تموز/يوليــو  2000عبــر اســتفتا ٍء ُصـ ٍّ
ـب ً
وانتُ ِخـ َ
المصـــدر :مدخــل «بشــار األســد» فــي المعرفــة دوت أورغ.
مدخل «بشار األسد» في ويكيبيديا ـ الموسوعة الحرة.
(((
ـسم أمــام مجلــس الشــعب ،دمشــق 17 ،تشــرين األول/أكتوبــر
(((
بشــار األســد ،خطــاب القَــ َ
.2000
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ســوريا مملكــة الصمــت»((( وأيضً ــا مــا كتبــه أنطــون مقدســي فــي  13آب/
أغســطس  2000علــى صفحــات جريــدة الحيــاة مــن خــال رســال ٍة مفتوحــة
إلــى بشــار األســد ،ه َّنـــأه فيهــا بمنصبــه الجديــد وأوضح بــكل جــرأة حقيق َة
مــا نعيشــه ،قائـ ًـا أنَّ« :الوضــع العــا َّم ،باختصــار يــا ســيدي :انهيــا ٌر عــا ّم،
سياســي واقتصــادي وأيضً ــا ثقافــي وإنســاني» وطالَــب «ب َنقــل البــاد مــن
وضــع ال َّر ِعــيَّة إلــى المواطنــة» (((.وقــد أثارت هذه الرســالة حفيظ َة الســلطة
والقــى صاحبهــا ،بــدلً مــن الشــكر علــى صراحتــه وجرأتــه ،قـرا ًرا بفصله من
موقعــه ،كمدي ـ ٍر لمديريــة التأليــف والترجمــة والنشــر فــي وزارة الثقافــة
ٍ
ســنوات طويلــة ،أصـدرتْـــه ،بــا حيــا ٍء،
التــي أشــرف عليهــا علــى مــدى
وبأوامــر مــن الســلطة األعلــى علــى األرجــح ،الوزيـــرة مهــا قنــوت.
()2

جــمـعـية أصـدقاء المجـتـمع المـدني

كان الســوريون قبــل مخــاض ربيــع دمشــق ،يعيشــون فتــر ًة مــن العزلــة
واللفاعلِيَّــة والخــوف مــن المبــادرة ،وكانــت المعارضــة تتــوزع بيــن
َّ
المنافــي والســجون وأق ِب َيــة العمــل الســري ،عاجــز ًة عــن ُمراجعــة
أطروحاتهــا األيديولوجيــة وبرامجهــا السياســية التــي لــم تَ ُعـــ ْد مغريــ ًة
ألعضائهــا و ُمناصريهــا ،فكيــف الحــال بالنســبة للمواطــن العــادي؟
وظهــر أ َّن الســلطة بمؤسســاتها جميعهــا ،الحــزب والمنظمــات الشــعبية
والجبهــة الوطنيــة والمؤسسـتَين العســكرية واألمنيــة ،قــد بــدأتْ تتراجــع
اطلب مقالة رياض الترك على موقع الحوار المتمدن أدناه:
(((
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1491&r=0
أنطــون مقدســي« ،رســال ٌة إلــى الرئيــس الســوري :مــن الرعيــة إلــى المواطنــة» ،الحيــاة،
(((
 14آب/أغسطس .2000
https://bit.ly/2Fo13Zv
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مــن حيــث فاعلِيَّـــتها وقدرتهــا علــى التحكــم بمفاصــل حيــاة المجتمــع،
وعاجــزة عــن اتخــاذ القـرارات الحيويــة الكفيلــة بتخفيــف مــا يعترضــه من
مشــاكل وأزمــات ،ليغــدو ه َّمهــا الرئيــس الحفــا ُظ علــى اســتمرارها وعلــى
مقومــات وركائــز الوضــع القائــم.
فــي ظــل هــذا االس ـ ِتعصاء ،حــاول بعــض المثقفيــن الســوريين تفعيــل
دورهــم وفتــح أبــواب جديــدة ،ومنهــا اللقــاء الــذي حضرتُــه فــي 28
أيار/مايــو  2000فــي بيــت المخــرج نبيــل المالــح بمشــاركة مجموعــ ٍة
مــن المثقفيــن والسياســيين ،أذكــر منهــم فــي مــن أذكــر :ميشــيل كيلــو،
وهالــة محمــد ،وياســين شــكر ،ورفعــت الســيوفي ،وعــادل محمــود،
ويوســف ســلمان ،وعــارف دليلــة ،ووليــد البني ،ونبيــل المالــح ،وهناك دار
الحديــث حــول أفضــل صيغـ ٍة للمســاهمة فــي عملية إصــا ٍح سياســي كان
الجميــع ُمقتــ ِن ًعا بأنهــا باتــت ضــرور ًة ُملِ َّحــة ،بمــا يعيــد النــاس للمشــاركة
بالسياســة وتقريــر مصيرهــم ،ويُمكِّنهــم مــن التعاضــد للتغلــب علــى مــا
يعانيــه المجتمــع الســوري مــن أزَمــات .وبعــد االجتمــاع الثالــث وبَــدء
إرســاء بعــض التوافقــات ،وتو ِّخ ًيــا لتغطـــيتها ،تــم نقــل اجتماعاتنــا ،فــي
خصــص لشــؤون مجلــس الشــعب،
حزي ـران عــام  2000إلــى مكتبــي ال ُم َّ
لتُع َقــد بشــكلٍ
دوري كل يــوم أحــد .وكانــت مــن أهــم التوافقــات الدعــوة
ٍّ
والعمــل علــى تعزيــز ثقافــة المجتمــع المدنــي ِ
بصفتهــا بوابــة اإلصــاح
السياســي ،ثــم التوافــق علــى ضــرورة تأســيس حالــ ٍة تنظيميــة ت ُشــكِّل
حمايــ ًة وتطويــ ًرا لهــذا الخيــار ،وقــد ارتــأى الجميــع أن يكــون اســمها
«جمعيــة أصدقــاء المجتمــع المدنــي» ،وجــاء فــي بيانهــا التأسيســي:
«إ َّن المجتمــع المدنــي كمــا نـراه هــو مجمــوع التنظيمــات
ٍ
جمعيــات ونقابــات
المجتمعيــة غيــر الحكوميــة مــن
وهيئــات ومنظمــات وأحـزاب ووســائل إعــام حـ َّرة ومتعددة
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ونَــوا ٍد ومؤسســات ،وجوهــره الخيــار الديمقراطــي ،وال
تتجســد إال عبــر نهــوض المجتمــع
يمكــن للديمقراطيــة أن َّ
المدنــي ِ
ـدي
بأنظـــمته ومؤسســاته ،وخلــق حالــة حــوا ٍر نَقــ ٍّ
بيــن المجتمــع والدولــة مــن أجــل مصلحــة الوطــن ،كمــا
أ َّن تفعيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي يُعتبــر الســبيل
الوحيــد لبنــــــاء دول ـ ٍة للجميــع وتحقيــق ح ـر ٍ
اك اجتماعــي
ـول إلــى الدعــوة إلــى تأســيس جمعيــة أصدقــاء
فاعــل وصـ ً
المجتمــع المدنــي فــي ســوريا علَّنــا نقــدم جهـ ًدا يُسـهِم فــي
(((
بنــاء مجتمــع ديمقراطــي ُمتطــ ِّور».
كانــت اجتماعــات «جمعيــة أصدقــاء المجتمــع المدنــي» علَ ِن َّيــة ومفتوحة
مــا يجعلهــا مكشــوف ًة لألجهــزة األمنيــة ،وتــم االتفــاق علــى تقديــم
طلــب تســجيل الجمعيــة بعــد إنجــاز الصياغــة النهائيــة لبيــان التأســيس،
خصــص إلق ـرار البيــان
ولكــن قبــل أربعــة أيــام مــن موعــد االجتمــاع ال ُم َّ
َّيــت دعــوة فــي  30آب/أغســطس  2000لزيــارة نائــب
التأسيســي ،تلق ُ
رئيــس الجمهوريــة عبــد الحليــم خــدام فــي منزلــه ،دام اللقــاء أكثــر مــن
ثــاث ســاعات ،وعلــى الرغــم مــن أ َّن لقاءاتــي الســابقة بالســيد خــدام
ـمي فــي مكتبــه لمعالجــة قضايــا عا َّمــة ،إال
كانــت قليلــة ،وتتــم بشــكلٍ رسـ ٍّ
أ َّن هــذا اللقــاء كان مختل ًفــا جـ ًّدا ،وفاجأنــي بإبــداء إعجابــه الشــديد بــي
وخاصـ ًة مــن النواحــي اإلنســانية
وبالنجاحــات التــي حققتُهــا فــي عملــي،
َّ
واألخالقيــة ،ثــم أبلغنــي عــن لقــا ٍء كان لــه مــع رئيــس الجمهوريــة فــي
(((
«مشــروع تأســيس جمعيــة أصدقــاء المجتمــع المدنــي فــي ســورية» ،مــن أجــل مجتم ـعٍ
مدنــي فــي ســورية :حــوارات «منتــدى الحــوار الوطنــي» ،تحريــر وتقديــم رضــوان زيــادة ،الناشــر:
اللجنــة العربيــة لحقــوق اإلنســان والمؤسســة العربيــة األوروبيــة للنشــر 136 ،2004 ،صفحــة.
https://bit.ly/2ZGf0bW
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صبــاح اليــوم ذاتــه ،دار فيــه الحديــث عمــا ل ِقيـ ـتُه مــن معامل ـ ٍة كيديــة
أي خــدام ،قــال« :لــو
ظالمــة مــن ِقبَــلِ محمــود الزعبــي وحكومتــه ،وأنــهْ ،
أ َّن الرئيــس حافــظ األســد َعلِ ـ َم بذلــك فــي حياتــه لقطــع أياديهــم علــى
مــا فعلــوا» .ثــم نقــل لــي رغبــة رئيــس الجمهوريــة بــأ ْن أســتعيد أمجــادي
الصناعيــة وأعــود أكثــر ممــا كنــت عليــه بعشــرة أضعــاف ،كمــا أبلغنــي
فصــل مــن ِق َبلِــي يبيــن حجــم الخســائر
ـب الرئيــس تزويــده بتقريـ ٍر ُم َّ
طلـ َ
التــي تكبدتُّهــا نتيجــة تلــك المعاملــة الكيديــة ،وإيصالــه لــه عــن طريــق
الســيد خــدام نفســه.
ســار اجتمــاع  3أيلول/ســبتمبر  2000كمــا كان ُمقـ َّر ًرا لــه وتمــت الموافقــة
(((
علــى الصياغــة النهائيــة لبيــان «جمعيــة أصدقــاء المجتمــع المدنــي»
وعندهــا ،وفــي ضــوء مــا ذكرتُــه أمــام المجتم ِعيــن عــن لقائــي مــع
كل مــن نائــب رئيــس
عبــد الحليــم خــدام ،اتفقــوا علــى تكليفــي بإعــام ٍّ
الجمهوريــة واللــواء بهجــت ســليمان بهــذا البيــان ،كــي أطلــب منهمــا
مســاعدتنا للحصــول علــى ترخيـ ٍ
ـيت
ـص لهــذه الجمعيــة .وعلــى هــذا الْتقــ ُ
فــي صبــاح اليــوم التالــي باللــواء بهجــت ســليمان فــي مكتبــه بحضــور
الدكتــور إليــاس نجمــة ســفير ســورية فــي فرنســا وزميلــي الســابق فــي
ـت بعــد حــوا ٍر دام أكثــر مــن ســاعتين أ َّن اللــواء
مجلــس الشــعب ،وأدركـ ُ
بهجــت كان علــى ِعلـ ٍـم كامــل بــكل مــا كان يــدور فــي اجتماعاتنــا وأنــه
كان يتوقــع زيارتــي ،ليتمحــور حديثــه وحديــث الدكتــور نجمــة علــى
محاولــة إقناعــي بــأ َّن غالبيــة مــا يُســ َّمى منظمــات المجتمــع المدنــي
مــا هــي إال وســيلة وغطــاء ألنشــط ِة المنظمــات الماســونية العالميــة أو
مرتبطــة بأنديــة الروتــاري ،التــي يتحكــم بهــا اليهــود بقصــد الســيطرة
علــى العالــمُ ،معلِ ًنــا رفضــه القاطــع لقيــام مثــل هــذه الجمعيــة.
(((

المرجـع السابق.
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تــا ذلــك فــي مســاء اليــوم ذاتــه لقــاء مــع عبــد الحليــم خــدام فــي
منزلــه ،وكان يتوقَّــع أن أقـ ـ ِّدم لــه تقريــر الخســائر الــذي طلبــه رئيــس
مــت لــه طلَ ًبــا لتســجيل الجمعيــة
الجمهوريــة ،لكنــه تفاجــأ عندمــا ق َّد ُ
وتشــريعها قانون ًّيــا ،فامتقــع لونــه وقــال« :هــذه ليســت جمعيــة ،هــذا
ـاب تُخطِّطــون لــه تحــت يافطــة المجتمــع المدنــي
بــاغ رقــم واحــد النقـ ٍ
وهــو أمـ ٌر ال يمكــن أن يتـ ّم» وتابــع قائـ ًـا« :لمــاذا ال تدخلــون مــن البــاب
وتنـــتظرون بعــض الوقــت ريثمــا يصــدر قانــو ٌن جديــد لألحزاب ،فتؤسســوا
حزبًــا سياســ ًّيا يمكنــه دخــول الجبهــة أو ممارســة نشــاطه كمعارضــ ٍة
بشــكل نظامــي».
وعلــى َوقــع هــذه العبــارة التحذيريــة انتـــهى اجتماعــي بالســيد خــدام
حاولــت تل ُّمــس
هممــت بالخــروج مــن منزلــه
ولقاءاتــي بــه ،وعندمــا
ُ
ُ
ـي ،بالقــول« :إننــي
جديــة حديـــثه عــن رفــع المظالــم التــي وقعـ ْ
ـت علـ َّ
ســأوافيك خــال أســبو ٍع بالتقريــر الــذي طلبــه رئيــس الجمهوريــة» فــر َّد
بفتــور بأنــه يفضــل أن أق ِّدمــه إلــى مديــر مكتــب رئيــس الجمهوريــة
َّمت تقريـ ًرا مــن  16صفحــة،
مباشــرة ،وهــو مــا حصــل بعــد أســبوع ،فسـل ُ
يحــوي كل الوثائــق الضروريــة وحجــم األضــرار التــي تكبدتُّهــا ،والتــي
ـت إلــى  350مليــون ل.س((( وأعتـــقد أنــه ،وفــي ضــوء عجزهــم عــن
وصلـ ْ
أي
تطويــع َمواقفــي ،لــم يلـ َـق هــذا التقريــر أي اهتمــام ،حيــث لــم أتلـ َّـق َّ
جــواب أو ر ّد.
ٍ
ـت زمالئــي علــى مــا
فــي اجتمــاع األحــد  10أيلول/ســبتمبر  2000أطلعـ ُ
حصــل ،وبعــد حــوا ٍر مســتفيض ،رأى البعــض ضــرورة أن ت ُتا ِبــع الجمعيــة
ريــاض ســيف« ،تجربتــي فــي مجلــس الشــعب :أوهــام الديمقراطيــة فــي ظــل
(((
االستبداد ( ،»)2السفير 19 ،نيسان/أبريل .2007
https://bit.ly/2ZFZptc
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ارتأيــت ،مــع عــد ٍد مــن الزمــاء،
نشــاطاتها مــن دون ترخيــص ،لكننــي
ُ
ألي دو ٍر مؤث ِّــ ٍر لــي فــي مجلــس الشــعب،
أمــام شــعوري بانســداد األفــق ِّ
ـتاح منتــدى للحــوار الوطنــي في منزلــي أســوة بالتجربــة الناجحة التي
افتــ َ
ـترحت
ُخضتهــا فــي جلســات حــوار الحملــة االنتخابيــة قبــل عاميــن ،واقــ ُ
أن تقــام جلســات حــوا ٍر أســبوعية تبــدأ بطــرح موضوعـ ٍ
خاصــة بثقافــة
ـات َّ
المجتمــع المدنــي ،واإلفــادة مــن تمتُّعــي بالحصانــة البرلمانيــة التــي
يمكــن أن تســاعد فــي إنجــاح المشــروع وتخطــي الممانعــة األمنيــة.
ر َّحــب أغلــب المجتمعيــن بالفكــرة وطلَــب ميشــيل كيلــو أن تتــم إدارة
ـترطت
المنتــدى مــن ِق َبــلِ لجنـ ٍة منتخبــة أو مختــارة مــن المثقفيــن ،فاشـ ُّ
أن أحتفــظ بحــق االعتــراض (الفيتــو) علــى شــخصية ال ُمحاضــر وعلــى
موضــوع المحاضــرةُ ،معلِّـ ًـا ذلــك بــأ َّن جلســات هــذا الحــوار ســوف تُع َقــد
فــي منزلــي وأنــا الــذي أتحمــل مســؤوليتها السياســية واألمنيــة .ولألســف
ـي مــع
فقــد أفضــى هــذا الخــاف فــي الــرأي إلــى حصــول تفــا ُرقٍ أولـ ٍّ
ميشــيل كيلــو الــذي بــدا را ِغ ًبــا فــي تحريــر هــذا العمــل المشــت َرك مــن
أيَّــة ضوابــط ،قائـ ًـا« :مــا بدنــا ريــاض ســيف يســقفنا (أي يضــع علينــا
ســقفًا)».
ومــع ذلــك فقــد كان ميشــيل مــن أوائــل المشــاركين فــي الجلســة األولــى
ِصــت مــن
مــن المنتــدى وحضَ ــر بصحبــة أنطــون مقدســي ،بينمــا حر ُ
ـت مــا أمكننــي مــن
جهتــي علــى تق ُّبــل هــذا االفتـراق ب َرحابــة صــدر ،وبذلـ ُ
جهـ ٍـد كــي ال تؤثــر قضايــا الخــاف فــي الــرأي علــى العالقــة الشــخصية،
خاص ـ ًة أنــي لــم أكــن أتطلَّــع لمنافســة أحــدُ ،مقتـ ـ ِن ًعا بــأ َّن لــكل شــخص
َّ
دوره فــي المجتمــع ،وأ َّن المســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق أي واحــد
وخاصـ ًة باع ِتبــار تفــاوت إمكان َّيــات كل
منــا ليســت متماثلــة بــل متباينــة
َّ
شـ ٍ
ـخص وقدراتــه علــى المشــاركة فــي مســار اإلصــاح السياســي الــذي
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ـي األول بعــد أن وصــل عملِيًّــا انشــغالي وتركيــزي علــى اإلصــاح
صــار َه ِّمـ َ
االقتصــادي إلــى طريــقٍ مســدود.
والحــال هــذه ،فقــد تمايــزتْ «جمعيــة أصدقــاء المجتمــع المدنــي» فــي
اتجاهيــن :األول ،أصــدرت «بيــان المثقفيــن الـــ ((1(»99فــي  27أيلــول/
ســبتمبر  2000ثــم «بيــان األلــف»( ((1فــي بدايــة عــام  ،2001الل َذيْــن
وقـــفا ُمنتـــقدين الوضــع القائــم ود َعيا إلــى التغييــر الديمقراطي ،ل ُيشـكِّل
«بيــان األلــف» جوهـ َر الوثيقــة التأسيســية لمــا ُعـر َِف بعــد ذلــك بـ«لجــان
تمســك بـ«منتــدى الحــوار
إحيــاء المجتمــع المدنــي» .واالتجــاه الثانــيَّ ،
الوطنــي» كإطــا ٍر لنشــاطاتهُ ،متطلِّ ًعــا لتحويــل المنتــدى إلــى ســاحة حــوا ٍر
بيــن المواطنيــن تُش ـ ِّجعهم علــى المشــاركة فــي مناقشــة شــؤونهم فيمــا
ـمي» .والالفــت أ َّن الطرفيــن حر َِصــا كل
يُشــبِه «برلمانًــا شــعب ًّيا غيــر رسـ ّ
الحــرص علــى إظهــار وحــدة همومهمــا الديمقراطيــة وأولويــة التركيــز
علــى نشــر ثقافــة المجتمــع المدنــي فــي ســورية واعتبارهــا قاعــدة
انطــاقٍ لمســار التغييــر ،حتــى أ َّن العديــد مــن الناشــطين والمثقفيــن لــم
يلمســوا أي فــوارق جوهريــة أو تناقــ ٍ
ـض بيــن «جمعيــة أصدقــاء المجتمــع
المدنــي» غيــر ال ُمر َّخصــة ،والتــي كانــت تخاطــب النــاس عبــر البيانــات
بيــان الـــ  99مثق ًفــا هــو البيــان الــذي صــدر فــي  27أيلول/ســبتمبر  ،2000ووقَّع عليــه العديد
(((1
مــن الشــخصيات المعروفــة والمؤثــرة ،كأنطــون مقدســي وبرهــان غليــون وصــادق جــال العظــم ،والــذي
دعــا إلــى «إلغــاء حالــة الطــوارئ واألحــكام ال ُعـــرفية المط َّبـــقة فــي ســوريا مــن عــام  ،1963وإصــدار عفو
عــام عــن كافــة المعتقليــن السياســيين والســماح بعــودة المن ِفـ ـيِّين وإرســاء دولــة القانــون وإطــاق
الحريــات العامــة واالعتـراف بالتعدُّديــة السياســية وال ِفـــكرية وحريــة االجتمــاع والصحافــة والتعبيــر عــن
الــرأي» ،لــم يُوا ِجــه موقِّعــو هــذا البيــان أيــة ضغــوط أمنيــة ،كمــا كان مــن المتوقــع ،بــل اســتجاب
الرئيــس بشــار األســد لــه باإلف ـراج عــن نحــو  600معتقــل سياســي فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2000
وأعلنـ ِ
ـت الخب ـ َر الصحــف الســورية الرســمية نفســها.
https://bit.ly/2E7woyW
https://bit.ly/3ckk62V
(((1
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أو تصريحــات زعمائهــا ،وبيــن إنشــاء المنتــدى ودوره فــي خلــق منــا ٍخ
للحــوار والتفاعــل المباشــر بيــن النــاس.
()3

منـتـدى الحـوار الوطني

ـت عــن تأســيس «منتــدى الحــوار الوطنــي» فــي  13أيلول/ســبتمبر
أعلنـ ُ
يت مــن أجــل تمريــر هــذه الخطــوة ،بعبــار ٍة مــن خطــاب
 .2000واســتق َو ُ
الق ََســم لبشــار األســد« :ال يُب َنــى المجتمــع وال يتطــور وال يزدهــر باالعتمــاد
علــى شــريحة أو جهــة أو مجموعــة ،بــل يعتمــد علــى تكامــل ع َمــل
ـت إليهــا دعــو ًة واضحــة للجميــع
الـ ِّ
ـكل فــي المجتمــع الواحــد» .وأضفـ ُ
كــي يُس ـهِموا فــي «الحــوار الســلمي والعلنــي والصريــح» الــذي يســعى
إلــى «االقـــتراب مــا أمكــن مــن الحقيقــة ،التــي س ـتُنير لنــا الطريــق فــي
(((1
مســيرتنا لبِنــاء وطــن القــوة والمنعــة والرفــاه».
ِ
سياســي واجتماعــي وإعالمــي كبيــر
باهتمــام
ــي افتـــتاح المنتــدى
ٍ
ٍّ
حظ َ
ل ِع ـ َّدة اعتبــارات منهــا حداثــة الفكــرة وجديتهــا ربطًــا بجــوع الســوريين
للحــوار وتنامــي تَو ِقـــهم للمشــاركة في معالجة مشــكالتهم وبناء مســتقبلٍ
أفضــل لبلدهــم ،ومنهــا شــخصية ال ُمحاضــر وموضــوع المحاضــرة ،حيــث
ـت قــد دعــوتُ شــيخ المثقفيــن الســوريين أنطــون مقدســي ،لتقديــم
كنـ ُ
المحاضــرة األولــى عــن «المجتمــع المدنــي فــي ســورية» ليغــدو هــذا
االختيــار بمثابــة دعاي ـ ٍة إعالمي ـ ٍة قويــة للمنتــدى.
زاد هــذه الدعايــة قــوة ،الرســائل التحذيريــة التــي و َّجهـ ـتْها الســلطات
(((1
.2000

بشــار األســد ،خطــاب الق ََســم أمــام مجلــس الشــعب ،دمشــق  17تشــرين األول/أكتوبــر
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الســورية ،عبــر صحيفــ ٍة لبنانيــة ((1(،قبــل موعــد االفتتــاح ،تتَّـــهم فيهــا
« ُدعــاة المجتمــع المدنــي فــي ســوريا باقتبــاس تجربــة أوروبــا الشــرقية
فــي اإلطاحــة بأنظمتهــا الحاكمــة» وتســاءل «مصــد ٌر وثيق الصلــة بالنظام»
علــى ح ـ ِّد وصــف الصحيفــة عــن «الهــدف الحقيقــي الكامــن وراء نيــة
تأســيس "جمعيــة أصدقــاء المجتمــع المدنــي" إذ يَســعى أصحابهــا علــى
ح ـ ِّد قولــه إلــى «إقامــة منتديــات ثقافيــة وسياســية غيــر ُمعلَنــة ،ومــن
ال ُمر َّجــح أن تكــون أندي ـ ُة الروتــاري الماســونية بينهــا».
بــدأ ال ُمحاضــر المقدســي حديثــه( ((1بالســؤال «هــل دمشــق مجتمــع
مدنــي؟ و َمــن يحكــم مدينــة دمشــق؟» واســتدرك واص ًفــا« :إذا كانــت كل
فئــة اجتماعيــة تعتبــر نفســها أمـ ًة أو قــوة ســواء أكانــت حزبًــا أم منظمـ ًة
سياســية أو اجتماعيــة ،لــكان الحكــم الراشــد هــو إدارة هــذه القــوى،
عبــر مــا يُعــرف بتــوزع الســلطات» وأضــاف أ َّن «الســلطة المدنيــة ــــ هــي
المدينــة التــي تنتخــب ُحكامهــا ،وليــس مجمــوع الموظفيــن الذيــن يتــم
تعيينهــم فــي الــوزارة والمحافظــة والبلديــة» ل َيخلــص إلــى أ َّن «الســلطة
التــي تحكــم دمشــق هــي ُعرفيــة انقالبية ،ســلطة دينية ،ســلطة عشــائرية،
ســلطة ثقافيــة ،أمــا الســلطة المدنيــة فغائبة» ثــم خــتَم محاضرتــه ُمح ِّذ ًرا
«طالمــا الشــعب تحــت الوصايــة ،فالحاكــم يَعتـــبر الشــعب قاصـ ًرا وعليــه
أن يُلقِّـــنه مــا يقــول ،ومــن ُجملــة مــا يُلقِّـــنه ،ال فصــول عــن المجتمــع
ســوري وثيــق الصلــة بالنظــام يــر ُّد علــى دعــاة المجتمــع المدنــي فــي ســورية
«مصــد ٌر
(((1
ٌّ
وجمعيــات الصداقــة واألصدقــاء» ،المـحـــرر نيــوز( ،بيــروت) ،العــدد  14-8 ،260أيلول/ســبتمبر .2000
أنطــون مقدســي« :ضــرورة المجتمــع المدنــي» ،المحاضــرة االفتتاحيــة فــي منتــدى الحــوار
(((1
الوطنــي بتاريــخ  13أيلول/ســبتمبر  ،2000مــن أجــل مجتمــع مدنــي فــي ســورية ،حــوارات «منتــدى
الحــوار الوطنــي» ،مرجــع ســبق ذكــره.
https://bit.ly/2ZGf0bW
أنطــوان مقدســيُ :مفـكـــر ســوري ،ومديــر مديريــة التأليــف والترجمــة والنشــر فــي وزارة الثـــقافة
الســورية ســابقًا.
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المدنــي وال المعلومــات األدبيــة ،بــل األيديولوجيــة التــي يعتـــقد أنــه
يحكــم بهــا أو التــي تُوفِّــر لــه المســوغات العقليــة والفكريــة واألخالقيــة
حتــى يحكــم ،وطالمــا أ َّن ال ُحكــم علــى هــذه الشــاكلة ،وطالمــا أ َّن
الشــعب يُعتَـــبر قاصـ ًرا ،فــإ َّن بدايــة كل شــيء وكل عمــل يجــب أن يقــوم
علــى تحريــر الشــعب والمجتمــع المدنــي ،فالمجتمــع المدنــي هــو خيــر
وســيلة مــن جملــة وســائل التغييــر الحقيقــي» وأشــار ُمشـ ِّد ًدا «إ َّن البعــض
يعتبــرون المجتمــع المدنــي كأنــه حصــان طــروادة لقلــب نظــام الحكــم،
ـي عهــد التهديــد وندخــل
ال ،فنحــن نطلــب أقــل مــن ذلــك بكثيــر ،أن نُن ِهـ َ
فــي حــوار ،وهــذا مــا نطلبه ،وهــذا باعتقــادي يكــون إذا امتـــلك المثقفون
الجــرأة فــي الحديــث ،ألن نقطــة الضعــف هــي ســكوت المثقــف عــن
الــكالم حتــى ال يُثيــر رد َة فعــل الســلطة ،واألفضــل أ َّن علــى المثقــف إذا
تكلــم فــي دائــرة محــدود ٍة أن ال يمــدح وال يــردح».
والالفــت أنــه وبقــدر مــا كان خطــاب المحاضــر أنطــون مقدســي ُمعتـ ِـد ًل،
بقــدر مــا عبَّــرتْ مداخــات المشــاركين ،بعــد تغييــب دورهــم طويـ ًـا،
عــن مواقــف أكثــر ِحـ َّدة وعــن رغبــة عميقــة وحقيقيــة فــي وضــع ال ِملــح
علــى الجــرح ،وفــي ممارســة ٍ
جــدي وجــذري لألوضــاع السياســية
نقــد
ٍّ
واالقتصاديــة واالجتماعيــة الســورية.
اســتم َّرتْ جلســات المنتــدى علــى مــدى أســابيع ،وكان محــور «إحيــاء
المجتمــع المدنــي» أول المحــاور األربعــة التــي تــم طرحهــا فــي المنتدى.
وقــد ألقــى فــي هــذا الصــدد أســتاذ الفلســفة فــي جامعــة دمشــق أحمــد
برقــاوي محاضــر ًة جديــدة( ((1بعــد محاضــرة مقدســي ،عنوانهــا «المجتمــع
المدنــي فــي إطــار تطــور الدولــة والمجتمــع» أوضــح فيهــا «أ َّن الدولــة
د .أحمــد برقــاوي« ،المجتمــع المدنــي فــي إطــار تطــور الدولــة والمجتمــع» ،المصــدر
(((1
الســابق ،ص .18
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فــي الوطــن العربــي تقــع فــي تضــا ٍّد مــع المجتمــع ،أو أ َّن تطــور المجتمع
العربــي فــي ُمجمــل بنــاه االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة صــار أكثــر
قميصــا أضيــق
تقد ًمــا مــن بِنـــية الدولــة نفســها ،وبالتالــي صــارت الدولــة ً
بكثيــر مــن المجتمــع .يُضــاف إلــى ذلــك أ َّن هنــاك واقعـ ٌة مســتمرة حتــى
أوائــل القــرن العشــرين ،أال وهــي أ َّن األمــة الواحــدة غــدت مجموعــة مــن
"الــدول" أو "الســلطات" ،ومــع أ َّن كل دولــة تفــرض ســلطة ،لكــن ليــس
بالضــرورة أ َّن كل ســلطة هــي دولــة ،فالســلطة المتناقضــة مع تغير ال ُبنـــى
االجتماعيــة ال يمكنهــا أن تســتمر إال بآليـ ِ
ـات قهـ ٍر واســتبداد حتــى حــدود
القهــر واالســتبداد القصــوى» .وخلَــص برقــاوي إلــى نتيجــة أنــه «كلمــا
تعســف
ازدادت حركــة المجتمــع نحــو األعلــى ،أي نحــو التقــدم ،ازداد ُّ
الدولــة ذات البنيــة المتخلفــة بســبب خشــيتها مــن الجديــد ،وأ َّن طــرح
المجتمــع المدنــي اآلن فــي الوطــن العربــي بمضمونــه هــو تعبي ـ ٌر عــن
احتجــا ٍج علــى بنيــة الدولــة».
وجــاءت المحاضــرة الثالثــة للباحث محمد ســعيد الحلبــي( ((1بعنوان «دور
ـاول التأكيــد علــى أهميــة الترابــط
الجمعيــات األهليــة فــي التنميــة» ُمحـ ً
الصحــي بيــن المشــاركة الشــعبية ونجــاح خطــط التنميــة ،و ُمعلِ ًنــا «إيمانًــا
راسـ ًخا بأهميــة دور المشــاركة المجتمعيــة للجمعيــات والهيئــات األهليــة
التطوعيــة فــي تنفيــذ أهــداف وبرامــج التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة،
والتــي يتطلــب نجاحهــا وجدواهــا ،تحقيــق شــرطَين أساســيين ،أولهمــا،
المشــاركة الشــعبية لمختلــف شـرائح المجتمــع ،وثانيهمــا ،الشــفافية بيــن
أجهــزة ومؤسســات الدولــة والجمعيــات والهيئــات األهليــة التطوعيــة».
وأضــاف بأنــه «يجــب أال يغيــب عــن ذهننــا أننــا فــي ســورية ومنــذ
(((1
ص .29

الدكتــور محمــد ســعيد الحلبــي« ،دور الجمعيــات األهليــة فــي التنميــة» ،المصــدر الســابق،

105

عــام  1963اتخذنــا نظا ًمــا هيكليًّــا يَعتـــبر أ َّن الدولــة هــي كل شــيء فــي
حيــاة النــاس ،وذلــك ألســباب ومعاييــر وفلســفات وتقاليــد ننتـــهجها اآلن،
ثــم ظهـ ِ
ـرت الحاجــة لمشــاركة المجتمــع .فالنظــام الشــمولي ال يعتــرف
بأهميــة الجمعيــات المســتقلة والمدنيــة ،ومــن هنــا جــاءت المنظمــات
الشــعبية كبديــلٍ لهــذه التشــكيالت التــي نُح ِيــي ذكرهــا اآلن».
وتــا ذلــك ،محاضــرة أخيــرة فــي هــذا المحــور ((1(،للباحــث محمــد
جمــال بــاروت ،بعنــوان «مشــكالت الجمعيــات األهليــة العربيــة فــي
إطــار ال َعولَمــة» عــ َّرج فيهــا علــى مــا ســ َّماه «تعقيــدات تُواجــه عمــل
المنظمــات العربيــة فــي إطــار تعقيــدات ال َعولَمــة ونتائجهــا» فالموقــف
برأيــه «ليــس فــي أن نكــون مــع أو ضــد أو مــا بيــن ،بــل أن نفكــر بال ُفــرص
والمخاطــر التــي تُتيحهــا عمليــة ال َعولَمــة باعتبارهــا صيــرور ًة موضوعيــة».
وخلــص إلــى التنبيــه مــن «مشــكلة التنميــط ،أي محاولــة تنميــط عمــل
الجمعيــات غيــر الحكوميــة ،ليــس العربيــة فقــط وإنمــا العالميــة ،وفــق
َوصفــة الليبراليــة الجديــدة».
ولعــل تبايــن قــراءات هــؤالء المحاضريــن لمفهــوم المجتمــع المدنــي
َّ
وحــدود دوره فــي عمليــة التغييــر ،زاد فــي اتســاع واحتــدام الجــدل الدائر
فــي األوســاط السياســية والثقافيــة الســورية حــول أصــول هــذا المفهــوم
ـي هــذا المحــور فــي الموقــع األكثــر تميُّــ ًزا وأهميـ ًة
وحقيقتــه ،حيــث بَ ِقـ َ
علــى الرغــم مــن انطــاق المحــور الثانــي ألعمــال المنتــدى والــذي
وســبل معالجــة مشــكالته.
َّ
تخصــص بق ـراء ٍة نقديــة لالقتصــاد القائــم ُ
ـت أنــا إحداهــا ،وق ـ َّدم
شــملت المحاض ـرات االقتصاديــة دراســات ،ق َّدمـ ُ
محمــد جمــال بــاروت« ،مشــكالت الجمعيــات األهليــة العربيــة فــي إطــار العولمــة»،
(((1
المصــدر الســابق ،ص .37
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كل مــن الدكتــور نبيــل مــرزوق ،والدكتــور ريــاض األبرش
الثــاثَ األخريــات ٌّ
بعنــوان «محــاوالت اإلصــاح االقتصــادي فــي ســورية ،الحقيقــة الضائعــة
بيــن الحلــم والوهــم» ((1(،والدكتــور عــارف دليلــة بعنــوان «متطلبــات
(((1
اإلصــاح التــي يطرحهــا واقــع ومشــكالت قطــاع التجــارة الخارجيــة».
وكانــت محاضرتــي بعنــوان «كيف نبنــي اقتصــا ًدا وطن ًّيا؟» ((2(.وقــد حرصنا
جميعنــا علــى إظهــار التنــوع القائــم فــي وجهــات نظرنــا ومرجعياتهــا
تجــاه هــذه المســألة ،بيــن اليســارية والراديكاليــة والليبراليــة ...إلــخ.
فــي أواخــر عــام  2000ومطلــع عــام  2001تــم تأســيس «لجنــة منتــدى
ـت مــن  14عضـ ًوا
الحــوار الوطنــي»( ((2إلدارة شــؤون المنتــدى ،وقــد تألَّفـ ْ
مــن مختلــف التكوينــات الفكريــة والسياســية منهــم :ريــاض ســيف ،وليــد
البنــي ،محمــد كمــال اللبوانــي ،رضــوان زيــادة ،يوســف ســلمان ،محمــد
ســامر عطــري ،حســن ســعدون ،محمــد ماهــر ظاظــا ،غالــب إبراهيــم،
يوســف مريــش ،فــواز تللــو ،المحاميــة تيمــاء الجيــوش ،منيــر درويــش،
عــز الديــن جونــي.
كان الجــو فــي مجلــس اإلدارة ديمقراط ًّيــا و ُمنســج ًما كفريــق عمــل ،رغــم
الدكتــور محمــد ريــاض األبــرش« ،محــاوالت اإلصــاح االقتصــادي فــي ســورية :الحقيقــة
(((1
الضائعــة مــا بيــن الحلــم والوهــم» ،المصــدر الســابق ،ص .45
الدكتــور عــارف دليلــة« ،متطلبــات اإلصــاح التــي يطرحهــا واقــع ومشــكالت قطــاع التجــارة
(((1
الخارجيــة» ،المصــدر الســابق ،ص .54
رياض سيف« ،كيف نـبـني اقتصادًا وطن ًّيا؟» ،المصدر السابق ،ص .58
(((2
هــم :ريــاض ســيف (عضــو فــي مجلــس الشــعب ،دمشــق)؛ وليــد البنــي (طبيــب ،التــل)؛
(((2
محمــد كمــال اللبوانــي (طبيــب ،الزبدانــي)؛ رضــوان زيــادة (طبيــب وكاتــب وباحــث ،داريــا)؛ يوســف
ســلمان (أســتاذ جامعــي ومترجــم وشــيوعي ،الالذقيــة)؛ محمــد ســامر عطــري (باحــث فــي العلــوم
السياســية ،دمشــق)؛ حســن ســعدون (ناشــط ،الحســكة)؛ محمــد ماهــر ظاظــا (محامــي ،دمشــق)؛ غالــب
إبراهيــم (كاتــب وناشــط ،الســويداء)؛ يوســف مريــش (ناشــط مســيحي)؛ فــواز تللــو (مهنــدس وناشــط،
دمشــق)؛ تيمــاء الجيــوش (محاميــة وناشــطة)؛ منيــر درويــش (كاتــب وناشــط)؛ عــز الديــن جونــي
(أســتاذ جامعــي واقتصــادي) ،المصــدر الســابق ،ص .146
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تنــوع وتعــدد انتمــاءات أعضائــه .وكانــت الق ـرارات تُـتَّـــخذ بمــا يُشــبه
التوافــق الجماعــي ،ســواء فــي اختيــار المحاضــر أو موضــوع المحاضــرة،
أي قـرا ٍر ب ُمفــردي ،هــذا إذا اســتثنينا مــا كانت
ولــم أبــادر أبـ ًدا إلــى اتخــاذ ِّ
ت َُســبِّبه عقليــة كمــال اللبوانــي مــن إربــاكات ،بســبب َميلــه للتشــكيك
بــكل النــاس واستســهال وصفهــم بعمــاء للمخابـرات وأحيانًــا منحهم رتــ ًبا
عســكرية أمنيــة.
ـت «لجنــة منتــدى الحــوار الوطنــي» نحــو فتــح محــو ٍر ثالــث يتنــاول
اتجهـ ْ
قضايــا سياســية ُمحـ َّددة ،مثــل «محــور الحقــوق» الــذي افتُـــتح بمحاضــرة
للدكتــور شــبلي الشــامي ((2(،وكانــت بعنــوان «حــق القــول» ،وقــد ِ
ـت
حظ َيـ ْ
باهتمــام إعالمــي متميــز ،مــن ِق َبــلِ وكاالت األنبــاء العالميــة ،والفضائيــات
ـت بتغطيـ ٍة مباشــرة لهــا ومــن ِق َبــلِ الصحــف
العربيــة واألجنبيــة التــي قامـ ْ
العربيــة واألجنبيــة ،مــا شــكَّل دع ًمــا للمنتــدى ،عــ َّزز حضــوره داخل ًّيــا
وعربيًّــا وعالميًّــا ،ليغــدو أشــبه ببواب ـ ٍة لمخاطبــة الــرأي العــام المحلــي
والعربــي.
ـت محاضــرة الشــامي محاضــر َة أســتاذ الفلســفة فــي جامعــة دمشــق
تلـ ْ
(((2
الدكتــور يوســف ســامة بعنــوان «اإلصــاح السياســي :معناه وحــدوده»
مــا جعــل النقــاش فــي المنتــدى يتحــول شــيئًا فشــيئًا نحــو الحقــل العملي
والملمــوس ،ونحــو تقديــم أفــكا ٍر وحلــول ،ليســت نظريــ ًة فقــط ،بــل
وتطبيـــق َّي ًة أيضً ــا ل َدفــع مســار اإلصــاح السياســي واالقتصــادي قُد ًمــا إلــى
األمــام ،ولتتح ـ َّول تاليًــا الحاج ـ ُة لإلصــاح فــي ســورية مــن فكــر ٍة وشــعا ٍر
ـي إلــى قضيــة حيويــة وســاخنة.
دعائـ ٍّ
(((2
(((2

الدكتور شــبلي الشــامي« ،حـق القـول» ،المصدر السابق ،ص .68
أ.د .يوسف سالمة« ،اإلصالح السياسي :معناه وحدوده» ،المصدر السابق ،ص .83

108

()4

السـلـم االجـتـمـاعي
حـركـة ِّ

وصفــت مجلــة نيوزويــك األمريكيــة «منتــدى الحــوار الوطنــي» بأنــه
«بدايــة حركــة التغييــر القادمــة فــي ســورية» ،وقــال كاتــب المقــال روي
غوتمــان( ((2إ َّن «ريــاض ســيف أصبــح يُشـكِّل تحديًــا للســلطات الســورية،
إذ يمكنــه أن يُس ـ ِّرع اإلصالحــات وبإمكانــه هــو أن يدفعهــا إلــى توقـ ٍ
ـف
ُمثيـــر» .وغــدا «منتــدى الحــوار الوطنــي» ملتقــى لــكل السياســيين
الســوريين مــن كل ألــوان الطيــف ،بــل إنــه بــات ُمتنف ًَّســا بعــد ســنوات
وعقــود مــن الصمــت ،كمــا ازداد أعــداد الحاضريــن وجرأتهــم فــي
المنتديــات الجديــدة ،كـ«منتــدى جمــال األتاســي» ،و«منتــدى حقــوق
اإلنســان» الــذي أداره خليــل معتــوق ،لنشــهد ان ِتعاشً ــا غيــر مســبوق لنــوى
تج ُّم ٍ
عــات ثقافيــة أو لمنتديــات قديمــة مثــل «المنتــدى الحضــاري»،
هائــا لظاهــرة المنتديــات
ً
و«منتــدى الحــوار الثقافــي» ،ثــم انتشــا ًرا
فــي ســورية ،ويُقــال أ َّن عددهــا قــد تجــاوز فــي نهايــة العــام  2000مئــة
(((2
وســبعين منتــدى فــي كل أرجــاء البــاد.
بــدأت األحــداث تتســارع فــي بدايــة األلفيــة الجديدة ،ربطًــا بتواتُــر ظهور
المنتديــات وانتشــارها فــي مختلــف المــدن الســورية ،إذ صـ َدر بيــان عــن
المحاميــن الســوريين  1كانــون الثاني/ينايــر  2001يُطالــب بمراجعــ ٍة
دســتورية شــاملة وبإلغــاء القوانيــن والمحاكــم االســتثنائية وإطــاق
الحريــات العامــة .تــاه فــي  10كانــون الثاني/ينايــر  2001تسـ ُّرب الوثيقــة
Roy Gutnan, "Waiting for his moment", Newsweek, April 23, 2001
(((2
المصدر السابق ،ص .146
وائــل الســواح« ،مقدمــات الثــورة الســورية ( )5ـ جــدل السياســة والثقافــة :ل َمــنِ األولويــة؟»،
(((2
صفحــات ســورية.
http://ixiria.alsafahat.net/2018/08/10/
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األساســية لـ«لِجــان المجتمــع المدنــي» إلــى الصحــف ووســائل اإلعــام،
تحــت اســم «بيــان األلــف» ،وكان مــن أبــرز ال ُموقِّعيــن عليهــا وال َّداعيــن
إليهــا ميشــال كيلــو وعبــد الــرزاق عيــد وصــادق جــال العظــم وعــارف
دليلــة .وتــاه أيضً ــا إعــان منتــدى جمــال األتاســي فــي  16كانــون الثانــي/
ينايــر  2001بأنــه منتــدى مســتقل عــن األحـزاب و ُع ِّيــ َن المحامــي حبيــب
عيســى ناط ًقــا باســمه .وتُ ـ ِّو َج األمــر فــي  17كانــون الثاني/ينايــر 2001
بإصــدار عف ـ ٍو عــا ٍّم وواســع مــن بشــار األســد ،شــمل مئــات المعتقليــن
(((2
السياســيين مــن جميــع التيــارات اإلســامية واليســارية.
(((2

وبينمــا الحــال كذلــك ،فقــد بــدأ الكثيــر مــن المهتميــن بالشــأن العــام
يُع ِّولــون علــى «منتــدى الحــوار الوطنــي» ،ليــس فقــط مــن أجــل ح ـر ٍ
اك
ـكل مؤسســاتِ ًّيا
خاصـ ًة بعــد اتخاذه شـ ً
مدنــي ولكــن كحـراك سياســي أيضً ــاَّ ،
وتشــكيل «لجنــة منتــدى الحــوار الوطنــي» إلدارة شــؤونه.
وقــد زاد األمــر وضو ًحــا اإلعــا ُن عــن تشــكيل أح ـزاب سياســية جديــدة،
كحــزب «التجمــع مــن أجــل الديمقراطيــة والوحــدة» الناصــري ،و«الحــزب
الوطنــي الديمقراطــي» الــذي َّأسســه كريــم الشــيباني المقــرب مــن
الســلطة ،عبــر مؤتم ـ ٍر صحفــي ُع ِق ـ َد فــي  18كانــون الثاني/ينايــر ،2001
ل ُيعطــي كل مــا ســبق ُمؤشِّ ـ ًرا علــى أ َّن القيــادة السياســية الســورية قــد
قـ َّررتْ توســيع هامــش النقــد السياســي والحزبــي ،ربطًــا بترويــج شــائعات
مــن نــوع اقـــتراب إصــدار قانــون لألحــزاب ،مــا شــ َّجعني علــى إثــارة
(((2

روزنامة األحداث السورية في عهد بشار.

https://bit.ly/2Rwnii5
مــن أجــل مجتمــع مدنــي فــي ســورية ـ حــوارات «منتــدى الحــوار الوطنــي» ،مصــدر ســبق
(((2
ذكــره ،2004 ،ص .5
https://bit.ly/2ZGf0bW
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ـت
فكــرة االســتعداد للتعاطــي مــع هــذا المســتوى مــن النشــاط ،فأعلنـ ُ
أمــام المجتمعيــن بأنــي ســأقدم بعــد أســبوعين ،مشــرو ًعا للمناقشــة
حــول تأســيس حــزب سياســي ،بمــا فــي ذلــك تصــور عــن برنامــج الحــزب
والتفاصيــل التنظيميــة .وقــد اعتقــدتُّ أ َّن عــد ًدا مــن المثقفيــن وأســاتذة
متحمســا للفكــرة وســوف
الجامعــة والسياســيين ال ُمخض َرميــن ســيكون
ً
يســاعدونني فــي إنجــاز هــذا المشــروع ،لكــن أملــي خــاب ومحاوالتــي
تحفيــز يوســف ســامة ورضــوان زيــادة وأحمــد برقــاوي بــاءتْ بالفشــل،
ولــم أتلـ َّـق منهــم التجــاوب الــذي كنــت أتوقعــه.
وعندمــا اقـــترب الموعــد الــذي ح َّددتُــه ولــم يكــن عنــدي ،ال التصــور
الكامــل لوضــع المشــروع بأفــكا ٍر واضحــة ،وال الجــرأة لخــوض غمــار
هــذه التجربــة ُمنفــر ًدا ،فقــد أصابنــي هــذا اإلربــاك فــي صحتــي حيــث
عانيــت لمــدة ثالثــة أيــام مــن ُح َّمــى غيــر معروفــ ِة األســباب ،لكــ َّن
ُ
تراجعهــا أنعــش ِه َّمـــتي وانعكــس بشـ ٍ
ـحنات مــن القــوة والثقــة بالنفــس،
فاجتهــدتُّ قبــل الموعــد بقليــل إلنجــاز هــذا المشــروعُ ،معت ِم ـ ًدا علــى
أساســا وبنســبة كبيــرة ،حتــى يمكــن اعتبــار الفكــرة والمشــروع،
نفســي ً
ـي جديــد ــــ
مــع ورقــة مبــادئ أوليــة تتَّـــجه نحــو تأســيس حـ ٍ
ـزب سياسـ ٍّ
الســلم االجتماعــي»
ـخصي ،ح َمــل اســم «حركــة ِّ
هــي بمثابــة ُمن َج ـ ٍز شـ ّ
عرضتُهــا أمــام الحاضريــن فــي جلســة «منتــدى الحــوار الوطنــي» يــوم
األربعــاء بتاريــخ  31كانــون الثاني/ينايــر  2001واســتم َّرت النقاشــات
الجــا َّدة والحــا َّدة حولهــا علــى مــدى يوميــن ،وكان محورهــا الربــط بيــن
الســام االجتماعــي والتغييــر االقتصــادي والسياســي ،والتأكيــد علــى أنــه
ال يمكــن تحقيــق نهــوض اقتصــادي أو تنميــة اجتماعيــة أو ديمقراطيــة
ـي علــى إعــادة التــوازن
سياســية دون اســتعادة الســلم االجتماعــي ال َمبنـ ِّ
بيــن الفئــات ال ِعرقيــة والدينيــة ،وبيــن المواطنيــن ومؤسســات الدولــة،
وبيــن األجيــال فــي عالقــات الحيــاة اليوميــة ،وذلــك اســتنا ًدا إلــى ثالثــة
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ُمرت َكـزات ومفاهيــم أساســية ،تبـــدأ بمفهــوم المواطنــة واالنتمــاء الوطني،
ثــم مفهــوم حقــوق اإلنســان ،ثــم مفهــوم المجتمــع المدنــي.
ـخصا َدو ًرا للتعليــق والنقــاش
وقــد طلَــب مــا يقــرب مــن الخمســين شـ ً
حــول هــذا المشــروع ،ليســتمر الحــوار حتــى وقــت متأخــر مــن الليــل مــا
اضطرنــا إلكمالــه فــي اليــوم التالــي.
الســلم األهلــي» ،واز ِديــاد نشــاطي
ق ـ َرأ النظــام مشــروع تشــكيل «حركــة ِّ
الدعــاوي واإلعالمــي والحركــي ب ُمتواليـ ٍة هندســية تُشــير إلــى أ َّن مــا أتو َّخاه
حســب حســابها ،وغالبًــا مــا ذهــب هــؤالء إلــى
قــد يُولِّــد قــو ًة اجتماعيــة يُ َ
االعتقــاد بــأ َّن هــذه القــوة ســتكون فــي موقــع المعارضــة للنظام السياســي
القائــم ،ليذهــب آخــرون إلــى حـ ِّد القــول بــأ َّن ذلــك ســوف يُكـ ِّرر تجربــة
فاليســا البولونيــة .وفــي ِظــل هــذه األجــواء لم أُفا َجـــأ أبـ ًدا عند اسـ ِتدعائي
بعــد عشــرة أيــام ،أي فــي صبيحــة يــوم  10شــباط/فبراير  2001مــن ِقبَــلِ
رئيــس مجلــس الشــعب لالستفســار عــن بعــض ال ُجمــل والعبــارات الــواردة
خطي
فــي ورقــة ِّ
الســلم االجتماعــيُ ،مشـ ِّد ًدا علــى ضــرورة تقديــم توضيـ ٍح ٍّ
(((2
بهــذا الشــأن ،قدمتُــه لــه فــي اليــوم التالــي.
ـام مــن تقديــم التوضيــح ،طلَــب المحامــي العــام في دمشــق
بعــد ثالثــة أيـ ٍ
مــن رئيــس مجلــس الشــعب اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ل َمنحــه اإلذن
ب ُمالحقتــي أصــولً  ،بِنــا ًء علــى األمــر ال ُعرفــي رقــم  30بتاريــخ  14شــباط/
ـت هنــا
فبرايــر  2001الصــادر عــن نائــب الحاكــم العرفــي ((2(.وقــد الحظـ ُ
ريــاض ســيف« ،تجربتــي فــي مجلــس الشــعب :أوهــام الديمقراطيــة فــي ظــل
(((2
االستبداد ( ،»)3السفير 20 ،نيسان/أبريل .2007
https://bit.ly/3iMDhVz
تسلسلت الوقائع على النحو التالــي:
(((2
( )1توجيــه كتــاب مــن المحامــي العــام األول عــن طريــق وزيــر العــدل إلــى وزيــر الداخليــة مــؤرخ فــي
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تو ِّخــي الســرعة والتع ُّجــل فــي اتخــاذ اإلجـراءات القانونيــة الالزمــة لرفــع
ـوم واحــد مــن افتـــتاح الــدورة التشــريعية للمجلس،
الحصانــة عنــي قبــل يـ ٍ
وطب ًعــا ِ
ــق لرئيــس المجلــس ،حســب المــادة  21أَ ،رفــع الحصانــة
يح ُّ
(((3
فــي فتــرة عــدم انعقــاد دورات المجلــس فــي حــال ال ُجــرم المشــهود.
هــذا وعلــى الرغــم مــن عــدم توفُّــر حالــة ال ُجــرم المشــهود ،وأيضً ــا عــدم
ـت دورة
الحاجــة والضــرورة لالســتعجال فــي اتخــاذ هــذا الق ـرار مــا دامـ ْ
المجلــس ســتنعقد فــي اليــوم التالــي ،فقــد بــدا لــي أ َّن الســلطة كانــت
 12شــباط/فبراير  2002يتضمــن ورود مذكــرة مؤرخــة فــي  31كانــون الثاني/ينايــر  2001صــادرة عــن
عضــو مجلــــس الشــعب ريــاض ســيف المؤرخــة (بالبريــد المغفــل) ويطلــب إعمــال أحــكام المــادة 8
مــن قانــون حالــة الطــوارئ رقــم  1لعــام  1962وتعديالتـــه ،وإحالــة وزيــر العــدل إلــى وزيــر الداخليــة
المؤرخــة فــي  12شــباط/فبراير .2001
( )2األمــر العرفــي رقــم  2/930تاريــخ  14شــباط/فبراير  2001الصــادر عــن نائــب الحاكــم العرفــي وزيــر
الداخليــة المتضمــن أ َّن قضيــة ريــاض ســيف واألفعــال المنســوبة إليــه ت ُستَـثـــنى مــن اختصــاص القضــاء
العسـكري.
( )3كتــاب رئيــس مجلــس الشــعب المــؤرخ فــي  15شــباط/فبراير  2001بالموافقــة علــى تحريــك
الدعــوى العامــة بحــق ريــاض ســيف بــدون توقيــف.
( )4اســتجواب ريــاض ســيف مــن ِقبَــلِ قاضــي التحقيــق بتاريــخ  3آذار/مــارس  2001حــول األفعــال
ُفصــل،
المنســوبة إليــه بادعــاء النيابــة العامــة تركــه ،وبقــاء الدعــوى مفتوحــة ســتة أشــهر دون أن ت َ
كســيف ُمس ـل ٍَّط يمكــن اســتعماله فــي الوقــت المناســـب.
المصــدر :حســن عبــد العظيــم ،مذكــرة بالدفــاع الشــفوي عــن المتهــم ريــاض ســـيف ،مــن وكـــاء
الدفـــــــــــــــاع ،أحــكام المــادة  8مــن قانــون حالــة الطــوارئ رقــم  1لعــام  1962وتعديالتـــه وإحالــة
وزيــر العــدل إلــى وزيــر الداخليــة المؤرخــة فــي  12شــباط/فبراير .2001
https://bit.ly/2ROYzG2
«فال ُجــرم المشــهود ع َّرفتــه المــادة  28أصــول جزائيــة بأنــه الجــرم الــذي يُشــا َهد حــال
(((3
ارتكابــه أو عنــد االنتهــاء مــن ارتكابــه ،ويلحــق بــه الجرائــم التــي يُقبــض علــى مرتكبيهــا بنــا ًء علــى
صـراخ النــاس أو يضبــط معهــم أشــياء أو أســلحة أو أوراق يُســتدل منهـــا أنهــم فاعلــو الجــرم خـــال 24
ســاعة مــن وقوعـــه وال بــد أن يتــم تنظيــم ضبــط أصولــي مــن ِقبَــلِ الضابطــــة وتقديــم إخبــار يحــرره
صاحبــه ويوقــع علــى كل صفحــة منــه كمــا تنــص علــى ذلــك المــواد  25و 26و 27أصــول جزائيــة .وفــي
حالــة المــوكل ،لــم ينظــم ضبــط بالفعــل المنســوب إليــه ولــم يقــدم إخبــار خطــي موقــع مــن شــخص
معــروف ،كمــا لــم تتوفــر حالــة الجــرم المشــهود أصـ ًـا حســــــب تعريفــه» ،المصــدر الســابق.
https://bit.ly/2ROYzG2
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متعمــد ًة هــذه الســرعة والعجلــة لعــدم إعطــاء فرص ـ ِة مناقشــة طلــب
رفــع الحصانــة خــال جلســات المجلــس ،وإلنجــاز كل الترتيبــات قبــل ذلك
وهــذا مــا حصــل فعـ ًـا ،حيــن تــا رئيــس المجلــس قـراره بالموافقــة علــى
رفــع الحصانــة عنــي ،قُ َبيـ َـل انتهــاء الجلســة ،مــن دون إفســاح المجــال ألي
(((3
اعت ـر ٍ
اض أو نقــاش.
ـت أمــام قاضي التحقيق األول بدمشــق ،بالدعوة رقــم  ،2001/971وقد
مثلـ ُ
الســلم االجتماعــي»،
أبلغنــي أنــه اســتنا ًدا إلــى مــا ورد فــي ورقــة «حركــة ِّ
ـي تُ َه ًمــا ب ُجــرم االعتــداء الــذي يســتهدف تغييــر الدســتور بطــرقٍ
و َّجــه إلـ َّ
غيــر مشــروعة ،وإثــارة ال َّنعــرات المذهبيــة وتشــكيل جمعيــة ســرية
ألغــر ٍ
اض مخالفــة للقانــون وتولِّــي منصــب رئيســها ،وعقــد اجتماعــات
مخالفــة للقانــون .وقــد اســتند في هذه التُّــ َه ِم األربــع على فقـر ٍ
ات وردتْ
فــي الــورق ،حيــث اســتندتْ «تهمــة تشــكيل جمعي ـ ٍة ســرية» و«تهمــة
االعتــداء الــذي يســتهدف تغييــر الدســتور بطــرق غيــر مشــروعة» إلــى
الســلم االجتماعــي» بـ«تشــكيل جمعيـ ٍة تأسيســية
اقـــتراحي فــي «ورقــة ِّ
تعمــل علــى صياغــة دســتو ٍر جديــد للبــاد ينســجم مــع االحتياجــات
شــعبي» .بينمــا
الراهنــة والمســتقبل المنظــور ،يُطــ َرح علــى اســتفتا ٍء
ّ
تــم ربــط «تهمــة عقــد اجتماعــات مخالفــة للقانــون» بلقــاءات «منتــدى
«فــإ َّن إجـراء رفــع الحصانــة وإجـراء التوقيــف االحتياطــي ،مخالــف للمــادة  67مــن الدســتور
(((3
والمادتيــن  21و 23مــن النظــام الداخلــي لمجلــس الشــعب ،ومــــن المفارقــات الملفتــة للنظــر ،أن إجراء
رفــع الحصانــة قــد تــم بتاريــخ  15شــباط/فبراير  2001وإ َّن النظــام الداخلــي للمجلــس ينــص فــي المــادة
-21أ علــى أ َّن المجلــس يعقــد ثــاث دورات عاديــة فــي الســنة ،وأن الــدورة الثانيــة مــن منتصــف شــهر
شــباط وفــي نهايــة شــهر آذار ،ويســتنتج مــن ذلــك أ َّن رفــع الحصانــة تــم فــي فتــرة انعقــاد المجلـــس
واإلذن ال بــد أن يصــدر عــن المجلــس فــي دورة االنعقــاد ،ألن إذن رئيــس المجلـــس يكــون فــي غيــر
أدوار االنعقــاد كمــا تنــص المــادة ممــا يجعــل اإلجـراء معدو ًمــا مــن أساســه لمخالفتــه أحــكام الدســتور
وتكــون جميــع اإلجـراءات الالحقــة مــن تحريــك الدعــوى ،واالســتجواب والتوقيــف االحتياطــي واالتهــام
ـي علــى الباطــل فهــو باطـــل» ،المصــدر الســابق.
باطلــة ومعدومــة أل َّن «مــا بُ ِنـ َ
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الحــوار الوطنــي» التــي كانــت تُقــام فــي منزلــي ،وهــي لقــاءات مفتوحــة
للجميــع ب َمــن فيهــم أعضــاء حــزب البعــث ورجــال األمــن .فــي حيــن تــم
تســويغ تهمــة «إثــارة النعــرات المذهبيــة» مــن خــال ســوق عبــار ٍ
ات
ـص
تصــف حقيقــة التنــوع والتعدديــة فــي المجتمــع الســوري ،وكانــت تنـ ُّ
بالحــرف علــى «أ َّن الشــعب الســوري يمتــاز بتعدديــ ٍة عرقيــة ودينيــة
لكــون ســورية َمهـ ًدا لألديــان الســماوية والحضــارات القديمــة .كمــا أنهــا
كانــت علــى مــدى التاريــخ حض ًنــا ومــاذًا ل ُمهاجريــن لجــؤوا إليهــا هاربين
ُلــم لحــق بهــم فــي بلدانهــم ،أو طل ًبــا للعيــش الهانــئ والــرزق
مــن ظ ٍ
الوفيــر لكثــرة خيراتهــا ورحابــة صــدر أهلهــا .فنـــتج عــن ذلــك لوحــة
ـت
ـت أجيـ ً
ـال ُمتآلـــفة ،تمتَّعـ ْ
ـت ثقافاتهــا وأنتجـ ْ
فسيفســائية جميلــة تن َّوعـ ْ
باإلبــداع والحيويــة والتنــوع الحضــاري .وكــي يبقــى هــذا التنــوع ميــز ًة
إيجابيــة ومصــد ًرا مــن مصــادر قــوة الشــعب الســوري ،يتو َّجــب علينــا
الحفــاظ علــى جمــال تلــك اللوحــة مــن خــال عالقـ ٍ
ـات متوازنــة تُوفِّــر لكل
فئــة المنــاخ الضــروري الــذي تتألــق فيــه خصوصياتهــا وميزاتهــا التــي هــي
َمبعــث افتخارهــا ،فتســاهم فــي إغنــاء وتطويــر الوطــن المشــترك الــذي
يُشـكِّل اإلطــار المقــدس الــذي يحتـــضن كل الفئــات».
وقــد بــادرتُ إلــى مخاطبــة قاضــي التحقيــق األول ر ًّدا علــى مــا تــم توجيهه
ٍ
اتهامــات فــي جلســة التحقيــق بتاريــخ  3آذار/مــارس ،2001
لــي مــن
ُموضِّ ًحــا وجهــة نظــري عــن مالبســات هــذه القضيــة ((3(،حيــث اعتبــرتُ
نفســي بريئًــا مــن كل التُّهــم ،وأ َّن إعالنــي لورقــة المبــادئ موضــو ِع القضية،
بتاريــخ  31كانــون الثاني/ينايــر  ،2001يســتند إلــى ال ُمعطيــات التاليــة:
كونــي ُعض ـ ًوا منتخ ًبــا فــي مجلــس الشــعب ،فــإ َّن مــن واجبــي
(((3

الر ُّد على اتهام قاضي التحقيق األول بدمشق ،بتاريخ  3آذار/مارس .2001
https://bit.ly/35Z1vrK
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العمــل بــكل الوســائل المشــروعة علــى تصحيــح األخطــاء التــي تعتــرض
تقــدم الوطــن وازدهــاره ،والمســاهمة فــي عمليــة البنــاء والتطــور بمــا
فيــه خيــر الوطــن والمواطنيــن ،مســتن ًدا إلــى المــادة  52مــن الدســتور،
التــي تنــص علــى مــا يلــيُ « :عضــو مجلــس الشــعب يُمثِّــل الشــعب بأكمله
وال يجــوز تحديــد وكالتــه بــ ٍ
ـدي مــن
ـقيد أو شــرط ،وعليــه أن يُمارســها ب َهـ ٍ
(((3
شــرفه وضميــره».
إ َّن مــا جــاء فــي خطــاب الق ََســم للســيد رئيــس الجمهوريــة يُب ِّيــن
بشــكلٍ واضــح مــا تضمنــه مــن رغب ـ ٍة لإلصــاح فــي كل مجــاالت حياتنــا
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،لتحقيــق أهدافنــا فــي
تحديــث الدولــة وتحســين الوضع المعاشــي للمواطنيــن ،ثم إ َّن ما أُبلِـــغتُه
مــن نائــب رئيــس الجمهوريــة عبــد الحليــم خــدام فــي أواخــر الشــهر
الثامــن مــن عــام  2000عــن قُــرب إصــدار قانــونٍ جديــد يســمح ويُنظِّــم
تأســيس أح ـزاب جديــدة وتوســيع قاعــدة «الجبهــة الوطنيــة التقدميــة»
اب معارضــة وطنيــة خــارج إطــار الجبهــة بغـــي َة
والســماح لوجــود أح ـز ٍ
خلــق المنافســة الضروريــة لتفعيــل الحيــاة السياســية فــي ســورية.
عــد ُم ممانعــة أجهــزة الســلطة والدولــة لنشــاطات ال َبــدء
اب جديــدة ،مــن ِق َبــلِ الســيد كريــم الشــيباني الــذي طـ َرح
بتشــكيل أحـز ٍ
مشــروع ِحزبــه الجديــد وع َقــد أح ـ َد اجتماعاتــه التأسيســية فــي المركــز
الثقافــي العربــي التابــع لــوزارة الثقافــة ،وكذلــك حــزب «التجمــع العربــي
الديمقراطــي» الــذي أعلــن عــن برنامجــه وأســماء المؤسســين وانتخــاب
أميــنٍ عــا ٍّم لــه ،ممــا يُوحــي بمنــا ٍخ ُمتفـ ـ ِّه ٍم لهــذه النشــاطات مــع قــرب
صــدور قانــونٍ جديــد لألحــزاب يُف ِّعــل الحيــاة السياســية فــي ســورية.
(((3

المصدر السابق.
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الســلم
إ َّن مــا تق َّد ُ
مــت بــه فــي مشــروع تأســيس «حركــة ِّ
وحرصــا منــي علــى
االجتماعــي» ينطلــق ممــا ورد فــي الفقـرات الســابقة،
ً
ـت بشــكلٍ واضــح فــي العنــوان أ َّن
التق ُّيــد بالدســتور والقوانيــن فقــد ب َّينـ ُ
مــا أق ِّدمــه هــو مجــرد مبــادئ أوليــة للحــوار غيــر ُملزمــة ألحــد ،وهــي
ـت مــن األخــوة المواطنيــن الســوريين
ـخصي ،وطلبـ ُ
ناتجــة عــن اجتهــا ٍد شـ ّ
تقديــم اقتراحـ ٍ
ـات مكتوبــة تُس ـهِم فــي تصويــب األفــكار وإغنائهــا ،و َورد
الســلمي
فــي الســطر األخيــر أ َّن اللغــة الوحيــدة بيننــا هــي لغــة الحــوار ِّ
والعلنــي والمترافــق مــع حســن النوايــا مــن أجــل تحقيــق هـ ٍ
ـدف مشــترك
ـعب يَنعــم بالرفــاه.
يتمثَّــل ببنــاء دول ـ ٍة عصريــة قويــة وشـ ٍ
ورغــم تقديــم كل تلــك التوضيحــات التــي ق َّدمتُهــا وشــرح وتفســير
ـي ملفــي مفتو ًحــا علــى
دوافعــي الوطنيــة والمشــروعة لمــا قمـ ُ
ـت بــه ،بَ ِقـ َ
أي أفــكار
األســوأ ،انســجا ًما مــع طبيعــة الســلطة التــي لــم ولــن تتـــقبَّل َّ
جديــة وصادقــة لنقــل البــاد نحــو التحديــث والتطويــر الحقيق َّييــن ،والتــي
ـت أتباعهــا للقيــام ب َحمل ـ ٍة ُمغرضــة ضــد ريــاض ســيف علــى أنــه
و َّجهـ ْ
يحــاول تكويــن حركــة شــعبية واســعة إلضعــاف البلــد وتعميــق أزماتــه.
()5

تو ُّقـف نـشـاط منـتـدى الحـوار الوطني

فــي  7شــباط/فبراير  2001ألقــى د .رضــوان زيــادة محاضــر ًة بعنــوان
(((3
«المــأزق السياســي وإشــكالية التغييــر الديمقراطــي فــي ســوريا»
وهــي أول محاضــر ٍة تَطــرح ســيناريوهات التحــول الديمقراطــي
د .رضــوان زيــادة« ،المــأزق السياســي وإشــكالية التعثُّــر الديموقراطــي فــي ســوريا» ،مــن
(((3
أجــل مجتمــع مدنــي فــي ســورية ـ حــوارات «منتــدى الحــوار الوطنــي» ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص .88
https://bit.ly/2ZGf0bW
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ِ
واحتدمــت المناقشــات واحتــدَّتْ حولهــا،
المســتقبلِيَّة فــي ســورية،
خاصـ ًة مــع ازديــاد حضــور البع ِثــ ِّيين مــن فــرع جامعــة دمشــق .وأضاف
َّ
جرع ـ ًة مــن ِ
الح ـ َّدة والتوتــر حضــو ُر أحــد الصحافييــن األميركييــن الــذي
طلَــب الــكالم ل ُيثنــي علــى هــذه التجربــة الســورية ،وليقــول :إ َّن هــذه
التجربــة ال مثيــل لهــا فــي الواليــات المتحــدة ب ُحكــم ســيطرة وهيمنــة
وســائل اإلعــام والشــركات العمالقــة ،لكــ َّن الدكتــور ال َبعثــي فيصــل
بعنــف ِ
ٍ
تســائل عمــا إذا
ً
وحــ َّدة غري َبيــن ومفاجئَيــنُ ،م
كلثــوم قاطعــه
كانــت هــذه المحاضــرة تُ َمثِّــل ورقــة وطنيــ ًة أم أميركيــة؟ وهنــا عــا
صيــاح البعثييــن اآلخريــن ُمطالبيــن بطَــرد هــذا الصحافــي األميركــي
ُمتهميــن إ يَّــاه بأبشــع النعــوت.
وخصوصــا
ـي حضــور «البعثييــن» لجلســات المنتديــات
ً
فــي البدايــة ،لَ ِقـ َ
جلســات «منتــدى الحــوار الوطنــي» ومشــاركتهم فــي النقــاش صــ ًدى
طيبًــا ،وترحيبًــا مــن جميــع الحضــور ،علــى أســاس أنــه يخلــق حــوا ًرا ولــو
بشــكلٍ غيــر مباشــر بيــن المجتمــع والســلطة ،بيــد أ َّن هــذه المناقشــات،
ومــع مــرور الوقــت ،كانــت تَخــرج عــن مســارها الطبيعــي والهــادئ
وغالبًــا بشــكل ُمفتَعــل ومقصــود ،لتُصبــح هجو ًمــا علــى آراء المحاوريــن
ِ
وغايات
وتجري ًحــا شــخص ًّيا بهــم ،ثــم تمــادت لتُصبــح تشــكيكًا فــي وطنيــة
«أصحــاب المنتديــات» كمــا صــار يُطلــق عليهــم .والقصــد توفيــر الذرائــع
وال ُمس ـ ِّوغات لكَبــح نشــاط المنتديــات تمهي ـ ًدا إلغالقهــا.
فــي اليــوم التالــي لمحاضــرة الدكتــور زيــادة ،جــرى اإلعــان عــن
ٍ
ــب مــن المســؤولين
شــروط أمنيــة لتقييــد نشــاط المنتديــات ،إذ طُلِ َ
ـص المحاضــرة
عــن تنظيــم هــذه المنتديــات تقديــم اســم ال ُمحاضــر ونـ ِّ
وأســماء الحضــور ،إلــى غيــر ذلــك مــن المعلومــات( ،إلــى شــعبة األمــن
السياســي) قبــل  15يو ًمــا مــن موعــد المحاضــرة ،ثــم االنتظــار حتــى
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تعميــم مــن القيــادة
الحصــول علــى الموافقــة .وترافــق ذلــك مــع
ٍ
ـت فيــه المثقفيــن الســوريين بأنهــم
القوميــة لحــزب البعــث الحاكــم اتَّهمـ ْ
«عمــاء ومرتبطــون بالخــارج» ،وقــام أعضــاء القيــادة القطريــة بجولــ ٍة
علــى المحافظــات الســورية للتحذيــر مــن األطروحــات التــي تدعــو إلــى
«المجتمــع المدنــي» ،والتــي رأى فيهــا عبــد الحليــم خــدام نائــب رئيــس
الجمهوريــة دعــو ًة لـ« َجـــزأرة ســوريا» .بينمــا اعتبــر البعــض منهــم حضــور
دبلوماســيين وأجانــب للمنتديــات « َخـــرقًا لل ُمنتديــات مــن الخــارج» ب َمــن
ـت واجه ـ ًة
فيهــم بشــار األســد الــذي اعتـــبر أ َّن «المنتديــات قــد أصبحـ ْ
ٍ
لجهــات خارجيــة».
وخاصــة
وعلــى الرغــم مــن أ َّن المنتديــات كانــت تجربـ ًة ســورية خالصــة
َّ
حاصــر بالخطــوط األمنيــة
بالواقــع الملمــوس الملــيء بالممنوعــات وال ُم َ
الكثيــرة ،فإنهــا فــي عمومهــا كانــت مفتوح ـ ًة للجميــع ِ
ويحـ ُّـق للقاصــي
فســر الفســحة التــي
والدانــي حضورهــا والمشــاركة فــي نقاشــاتها ،مــا يُ ِّ
ـت لهــا فــي مختلــف الفضائيــات ووســائل اإلعــام العربيــة والعالميــة.
ُم ِن َحـ ْ
وعلــى إثــر تلــك التَّقيِيــدات واســتمرار المضايقــات األمنيــة ورفــع
الحصانــة عنــي بقـرا ٍر مــن رئيــس مجلــس الشــعب واســتدعائي للتحقيــق
أعلنــت تحويــل «منتــدى
مــن ِقبَــلِ النائــب العــام فــي دمشــق ،فقــد
ُ
الحــوار الوطنــي» إلــى «مضافـــة» الســتقبال الضيــوف واألصدقــاء وتبــادل
الخاصــة بيــن الموجوديــن وليــس للحــوار العــا ّم ،ممــا يعنــي
األحاديــث
َّ
ـمي
إيقــاف برنامــج المحاضـرات ،ثــم إعــان إغــاق المنتــدى فــي بيانٍ رسـ ٍّ
صــدر فــي  12آذار/مــارس  ((3( 2001ذاكـ ًرا الضغوطــات التــي تعـ َّرض لهــا،
ريــاض ســيف« ،بيــان حــول إغــاق منتــدى الحــوار الوطنــي» 21 ،آذار/مــارس  ،2001المرجــع
(((3
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مــع التأكيــد علــى إعــادة افتتاحــه بعــد الحصــول علــى ترخيـ ٍ
ـمي
ـص رسـ ٍّ
يُتيــح لــه اســتعادة نشــاطه بشــكلٍ الئــقٍ و ُمش ـ ِّرف ،وكــي يُســاهم فــي
توفيــر المنــاخ الــازم إلغنــاء حــوا ٍر ُمتـــكافئ يُتيــح للجميــع المشــاركة فــي
مســيرة اإلصــاح التــي باتــت تُشـكِّل حاجـ ًة مصيريــة لحاضرنــا ومســتقبلنا.
ـي لغالبيــة المنتديات ،باســتثناء
كمــا توقَّــف لألســباب ذاتهــا النشــا ُط العلَنـ ُّ
«منتــدى جمــال األتاســي للحــوار الديمقراطــي» .وهــذا لــم يمنــع «لجنــة
إدارة منتــدى الحــوار الوطنــي» مــن االســتمرار فــي اجتماعاتهــا األســبوعية
الســير فــي الخــط
للنظــر فــي الخطــوات الضروريــة الالحقــة ،كان أولهــا َّ
القانونــي نفســه الــذي ســار عليــه «منتــدى جمــال األتاســي للحــوار
الديمقراطــي» ،وذلــك علــى الرغــم مــن اقتـــناع غالبيــة أعضــاء اللَّجنــة
بــأ َّن مســألة إغــاق المنتديــات مســأل ٌة سياســية وليســت قانونيــة ،غيــر
ـس نبــض الســلطة ،وأيضً ــا إلحراجهــا وتعريــة دعايتهــا
أنهــم رغبــوا فــي َجـ ِّ
ـت فقــط المنتديــات غيــر ال ُمر َّخصــة قانون ًّيــا.
عــن أنهــا أغلقـ ْ
ـب للترخيــص( ((3إلــى وزارة الشــؤون
تقـ َّدم «منتــدى الحــوار الوطنــي» بطلـ ٍ
االجتماعيــة والعمــل فــي  3أيار/مايــو ُ 2001مح ـ ِّد ًدا أهدافــه فــي «فتــح
يخــص قضايــا الوطــن
حــوا ٍر شــامل مــع جميــع أبنــاء الوطــن فيمــا
ُّ
وال ُمواطــن االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة ،ودعــوة الجميع
للمســاهمة فــي تعزيــز وحــدة الوطــن وقوتــه مــن أجــل تحريــر أرضنــا
أي إشــار ٍة لرغبــة «المنتــدى»
ال ُمحتَـ ـلَّة وحقوقنــا المســلوبة» مــن دون ِّ
فــي النشــاط السياســي .وبالرغــم مــن ذلــك فقــد جــاء ر ُّد وزارة الشــؤون
االجتماعيــة والعمــل ،وبعــد خمســة أيــام فقــط مــن تقديــم الطلــب،
بــ َر ِّده ورفــض الترخيــص ب ُح َّجــة أ َّن ذلــك ليــس مــن اختصــاص الــوزارة
و«ال تنطـــبق عليــه النصــوص القانونيــة ال ُمعت َمــدة» .عندهــا قـ َّررتْ لجنــة
(((3
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المنتــدى التقـ ُّدم بتـظــل ٍُّم إلــى الــوزارة( ((3يَعتـــبر رفــض الطلــب بدعــوى
عــدم االختصــاص ُمخالف ـ ًة صريحــة للقانــون  93لعــام  ،1958وجــاء الــر ُّد
ـام فقــط ،أي فــي  24أيار/مايــو  ،2001ب َرفــض
ســري ًعا أيضً ــا ،بعــد ثمانيــة أيـ ٍ
التظلُّــم مــع التأكيــد علــى «مضمــون قرارنــا بعــدم اختصــاص وزارتـــنا
وعــدم انطبــاق النصــوص القانونيــة ال ُمعت َمــدة علــى طلبكــم ،لذلــك
نرفــض تظلُّمكــم ،ويُعتَـــبر كتابنــا هــذا ر ًّدا علــى تظلمكــم ووف ًقــا للمــادة
(((3
القانونيــة».
وخاصــ ًة
ويبقــى أن أذكــر أ َّن مــن أهــم ُمن َجــزات ظاهــرة المنتديــات،
َّ
«منتــدى الحــوار الوطنــي» ،هــو فَتــح المجــال أمــام مختلــف الش ـرائح
الســورية ل َبــدء التفكيــر فــي مشــكالتهم الراهنــة والبحــث عــن حلــول لهــا.
وقــد عكــس تع ـ ُّدد الهويــات الفكريــة للمحاضريــن وتبايــن مرجعياتهــم
واجتهاداتهــم ،وكذلــك اتســاع وتنــوع الحضــور والمشــاركين فــي
الحــوارات ،طبيعـ َة المنتــدى الوطنيــة المفتوحــة علــى كافَّــة المشــاركات
مــن كل االنتمــاءات الطائفية واإلثـــنية وال ِعرقيــة واأليديولوجيــة وال ُعمرية،
قـ َّررتْ لجنــة المنتــدى بعــد ذلــك التقــدم بتـــظلُّمٍ إلــى الــوزارة اعتمــادًا علــى أ َّن «األســباب
(((3
ال ُمن ـ َّوه عنهــا برفــض الطلــب تعتبــر مخالف ـ ًة صريحــة للقانــون  93لعــام  1958الــذي يحكــم منتدانــا،
ذلــك أ َّن هــذا القانــون والالئحــة التنفيذيــة لــه ج َعــل مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل هــي
ختصــة بإجـراء عمليــة الشــهر والنشــر
الجهــة اإلداريــة المقصــودة بمضمــون المــادة  10مــن القانــون وال ُم َّ
بالجريــدة الرســمية خــال ( )60يو ًمــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب ،وبالتالــي فــإ َّن مــا جــاء بقراركــم مــن
عــدم اختصــاص وزارتكــم ،جــاء فــي غيــر محلــه القانونــي و ُمخال ًفــا للقوانيــن واألنظمــة النافــذة .نفــس
المرجــع الســابق ،ص .8
تــم تقديــم هــذا «التظلــم» إلــى ديــوان الــوزارة بتاريــخ  16أيار/مايــو  ،2001وجــاء
(((3
الــر ُّد ســري ًعا أيضً ــا وبتاريــخ  24أيار/مايــو  2001برفــض التظـ ـلُّم مــع التأكيــد علــى «مضمــون قرارنــا
بعــدم اختصــاص وزارتنــا وعــدم انطبــاق النصــوص القانونيــة المعتمــدة علــى طلبكــم ،لذلــك نرفــض
تظلمكــم ،ويُعتبــر كتابنــا هــذا ردًّا علــى تظلمكــم ووف ًقــا للمــادة القانونيــة» كمــا جــاء فــي ر ِّد الــوزارة،
ـي محــض،
وهكــذا دخلنــا فــي متاهــة قانونيــة يعلــم الجميــع أ َّن إطارهــا ليــس قانونيًّــا وإنمــا سياسـ ٌّ
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وأوضحهــا حضــو ٌر ُمكثَّــف مــن ِقبَــلِ شــريح ٍة مــن الشــباب ،ثــم إتاحــة
الفرصــة لألح ـزاب الكُرديــة للتقــدم وشــرح قضيتهــم وإدراجهــا كقضي ـ ٍة
وخاصـ ًة فــي حقــل
وطنيــة ت ُ ِهـ ُّم جميــع األطيــاف السياســية فــي ســورية،
َّ
رد المظالــم عنهــم والمتعلقــة بإقامــة مــا ُسـ ِّم َي الحـزام العربــي وتجريــد
قسـ ٍـم كبيــر منهــم مــن الجنســية الســورية .وعلــى الرغــم مــن انتشــار
المنتديــات فــي مختلــف المحافظــات الســورية بــد ًءا مــن حلــب وحمــص
والالذقيــة وطرطــوس وانتهــا ًء بالقامشــلي والحســكة وديــر الــزور ،فــإ َّن
«منتــدى الحــوار الوطنــي» كان المنتــدى األكثــر تعــد ًدا وتنو ًعــا وبنفــس
الوقــت األكثــر شــهرةً ،حيــث أصبــح ولفتــر ٍة مــن الفتـرات ،وخــال وقــت
قصيــر ،أبــرز وجــوه صنــع المشــهد السياســي واإلعالمــي فــي ســورية،
وأيضً ــا فــي نشــر وتعميــم األرقــام واإلحصــاءات والدراســات والتصريحــات.
استـئـناف عمل «منـتـدى الحـوار الوطـني»...
()6
ُ
وإغـالقـه النـهائي
لــم تنقطــع لجنــة إدارة المنتــدى عــن اجتماعاتهــا الدوريــة ،ولكنهــا
كل أســبوعين ،منــذ نهايــة أيار/مايــو  2001وحتــى أوائــل
أصبحــت َّ
ْ
أيلول/ســبتمبر  .2001وكانــت تُناقــش الوضــع العــام فــي البــاد وتح ُّوالتــه
والموقــف ال ُمتو َّخــى والمطلــوب .وفــي هــذه األثنــاء حضَ ــر الدكتــور
برهــان غليــون إلــى دمشــق وتناقشــنا حــول موضوع إعــادة نشــاط منتدى
ـت عليــه اســتعدادي إلعــادة فتـــح المنتــدى إذا وافــق ،على
الحــوار وعرضـ ُ
أن يكــون هــو أول المحاضريــن نظ ـ ًرا لمــا يُمثِّـــله للمثقفيــن الســوريين،
وهــذا مــا حصــل .وصـ َدر بيــا ٌن عــن لجنــة إدارة المنتــدى فــي  30تمــوز/
يوليــو  ،2001تُعلــن فيــه عــودة نشــاط «منتــدى الحــوار الوطنــي» غيــر
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ـص البيــان(« ((3مســاهم ًة منهــا
عابئ ـ ٍة بالتحذي ـرات األمنيــة ،وذلــك كمــا نـ َّ
فــي تفعيــل الحيــاة العامــة ونشــر ثقافــة وتقاليــد الديمقراطيــة التــي تبــدأ
كل ِم َّنــا لآلخــر ،عبــر إفســاح المجــال أمــام مختلــف فئــات
مــن قبــول ٍّ
ـي بَ ّنــا ٍء يهــدف إلــى البحــث
المجتمــع للمشــاركة فــي حــوا ٍر ديموقراطـ ٍّ
الص َيــغ والوســائل الكفيلــة بتطويــر حاضــر البــاد ومســتقبلها
عــن أفضــل ِّ
لمــا فيــه خيــر جميــع أبنائهــا» .وأنهـ ِ
ـت البيــان بدعوتهــا جميــع الســوريين
كل ِم َّنــا باآلخــر ويحتــرم أفــكاره
«للمشــاركة فــي حــوا ٍر يعتــرف فيــه ٌّ
وأطروحاتــه ،طالمــا أنهــا تنطلــق مــن ِ
الحــرص علــى الصالــح العــام ،وتنظــر
بعيــنٍ َملـــؤها التفــاؤل والثقــة فــي مســتقبلٍ أفضــل ،وبنــاء وطــنٍ يُوفِّــر
لــكل أبنائــه الســعادة واالطمئنــان فــي جــ ٍّو ُمح َّبــب للعمــل واإلبــداع،
ـكل أناني ـ ٍة ضــا َّرة».
يجعــل متع ـ َة العطــاء بَديـ ًـا لـ ِّ
وبعــد عشــرة أيــام مــن إلقــاء ريــاض التــرك ُمحاضرتــه فــي «منتــدى
جمــال األتاســي» فــي  5آب/أغســطس  ،2001والتــي دعــا فيهــا إلــى نقــل
ســورية مــن حالــة االســتبداد إلــى الديمقراطيــة عــن طريــق التوافــق
فصلــة،
الســلمي ،بــادرتُ فــي  14آب/أغســطس  ،2001إلصــدار دراس ـ ٍة ُم َّ
ِّ
( 100صفحــة) ،عــن «صفقــة عقــود الخلــوي» التــي كانــت إحــدى ب َّواباتــي
ـت دعــو ًة عبــر الهاتــف فــي
لمحاربــة الفســاد ،ومــا فاجأنــي أننــي تَلَ َّق ْيـ ُ
 3أيلول/ســبتمبر  ،2001وقبــل يوميــن مــن محاضــرة الدكتــور برهــان
غليــون ،للِقــاء أحــد رؤســاء فــروع األمــن السياســي( ،ســمير الشــيخ)،
فــي دمشــق ،اعتـــذرتُ عــن ت َل ِبيَـــتها ،وأبلغــتُه أننــي أرفــض زيــارة الفروع
األمنيــة احترا ًمــا لعضويتــي فــي البرلمــان ك ُممثِّــلٍ للشــعب ،وإذا كان
أي وقـ ٍ
ـت يشــاء لزيارتــي فــي
ال بــد مــن لقــا ٍء مــا ،فإننــي أدعــوه فــي ِّ
مــن أجــل مجتمــع مدنــي فــي ســورية ـ حــوارات «منتــدى الحــوار الوطنــي» ،مرجــع ســبق
(((3
ذكــره ،ص .138
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خصــص لنشــاطاتي فــي مجلــس الشــعب .اتَّصـ َـل مــر ًة
بيتــي أو مكتبــي ال ُم َّ
ـي فــي مــكانٍ
أخــرى ،بعــد مــرور ســاعات ،ليُخبرنــي بأننــا يُمكــن أن نلتقـ َ
مكشــوف وفــي منتصــف المســافة بيننــا كحـ ٍّـل وســط ،وكان ذلــك فــي
مقهــى «فنــدق الشــام» ،حيــث اســتم َّر اللقــاء لسـ ٍ
ـاعات بهــدف إقناعــي
ـت رفضــي ،صارحنــي بــأ َّن هنــاك نيــة
بإلغــاء المحاضــرة ،وبعــد أن أعلنـ ُ
لــدى الســلطات العليــا باعتقالــي فــي حــال أصـــررتُ علــى موقفــي ،فلــم
أســتجِب للتهديــد .وبالفعــل أقيمـ ِ
ـت المحاضــرة فــي موعدهــا وبحضــور
ـص بهــم َمنــز َِلن :المقــر ال ُمعتمــد لـ«منتــدى الحــوار
نحــو  500شــخص غـ َّ
ـي المئــات فــي الشــارع ،يســتمعون إلــى
الوطنــي» ،ومنـــزل الجيـران ،وبَ ِقـ َ
المحاضــرة عبــر مكبــر للصــوت ،واســتم َّر النقــاش لمــدة خمــس ســاعات
ـخصا ُمداخالتهــم وتعقيباتهــم.
متواصلــة ،ق ـ َّدم خاللهــا أكثــر مــن  30شـ ً
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االعـتــقال والمـحاكـمـة

أي فــي اليــوم التالــي ل ُمحاضــرة برهــان
فــي  6أيلول/ســبتمبر ْ 2001
غليــون ،تــم توقيفــي فــي ســجن عــدرا ،بِنــا ًء علــى أمــ ٍر مــن الحاكــم
ال ُعرفــي .والحقيقــة ،لــم يكــن اعتقالــي وإيداعــي الســجن ُمفاجئًــا لــي،
َّيــت إنــذا ًرا صري ًحــا عــن طريــق رئيــس
فقــد ســبق وذكــرتُ بأننــي تلق ُ
فــرع األمــن السياســي لمنطقــة الميســات ــــ الجبــة ،بــأ ْن ليــس مــن خيــا ٍر
ـت
أمامــي «فإمــا إلغــاء المحاضــرة وإمــا الســجن» ،وبالفعــل لــم يمــض وقـ ٌ
طويــل حتــى تــم تنفيــذ هــذا اإلنــذار ،ففــي اليــوم التالــي بعــد انتهــاء
ـاب بيتــي عنــد
المحاضــرة ال ُمقـ َّررة ،وانصـراف جمــوع المشــاركين ،قـ َرع بـ َ
حوالــي الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر قائ ـ ُد شــرطة ريــف دمشــق ،الــذي
اعتــذر عــن دعوتــي للقــا ٍء بمنزلــي ،وأبلغنــي برغب ـ ٍة فوريــة مــن وزيــر
الداخليــة للِقائــي ،فيمــا يُس ـ َّمى الدعــوة لشــرب فنجــان قهــوة!
كان وزيــر الداخليــة وقـــتها محمــد حربــا ،وكانــت عالقتــي بــه حســن ًة إلى
حـ ٍّد مــا ،لكــن لــم أعتـــبره أمـ ًرا طبيع ًّيــا أن تأتــي الدعــوة لشُ ــرب فنجــان
قهــوة فــي مثــل هــذا الوقــت مــا أثــار عنــدي بعــض الريبــة والتو ُّجــس،
الســجن ...فــا
فصارحـ ُ
ـت قائــد الشــرطة قائـ ًـا« :إذا كانــت "الدعــوةُ" إلــى ِّ
بــأس ،ولكــن أمهلنــي قليـ ًـا مــن الوقــت آلخــذ بعــض حاجياتــي» ،ف َنـــفى
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ذلــك .وعندهــا أُسـ ِقط فــي يــدي ،ورافقتُــه إلــى وزارة الداخليــة ،وهنــاك
علِمنــا علــى الفــور أ َّن الوزيــر قــد غــادر الــوزارة ،ولكنــه تــرك كتابًــا يتض َّمن
أمـ ًرا بتوقيفــي ،ومــن هنــاك انطلقــوا بــي إلــى ســجن عــدرا.
ٍ
ضعــف أو خــوف ،بــل كانــت روحــي
لــم يُخالجنــي فــي الطريــق أي
ومعنوياتــي عاليـ ًة جـ ًّدا ،وتســتم ُّد القــوة مــن صحــة قـراري فــي االســتمرار
بأعمــال ال ُمنتــدىِ ،
وصدقيــة انحيــازي لخيــار الحــوار والديمقراطيــة الــذي
ـت فيــه شــوطًا ُم ِه ًّمــا ولــن أتراجــع عنــه.
قطعـ ُ
كنــت مطمئ ًّنــا وراض ًيــا ،لقناعتــي بأنــي
وعنــد دخولــي بوابــة الســجن
ُ
أدفــع بعضً ــا مــن ثمــن حريــة الشــعب الســوري ،بينمــا ن ـدَّدتْ «لجنــة
منتــدى الحــوار الوطنــي» باعتـــقالي ،وأكَّــدتْ علــى اســتمرارها في نشــاط
مســتقل وغيــر حكومــي
ًّ
المنتــدى ،كمــا أصــدرتْ  14جمعيــ ًة ومنتــ ًدى
اجتمعــوا فــي مقــر «منتــدى الحــوار الوطنــي» بيانًــا مشــتركًا يســتنكر
االعتقــاالت التــي جــرتْ ويطالــب باإلفـراج الفــوري عــن جميــع المعتقلين
السياســيين ،و َر َّد النظــام فــي  8أيلول/ســبتمبر  2001باعتقــال ثالثــة أعضاء
مــن لجنــة منتــدى الحــوار الوطنــي هــم الدكتــور عــارف دليلــة والطبيبــان
وليــد البنــي وكمــال اللبوانــي ،وناشــطان شــاركا فــي نقاشــات المحاضــرة
األخيــرة همــا حســن ســعدون وحبيــب صالــح.
وترافــق ذلــك مــع موجـ ٍة تحريضية فــي الصحف الســورية ضــد المثقفين،
لدرجــة أ َّن بعــض ُمر ِّوجيـــها تســاءلوا عــن ســبب التأخيــر فــي «تطبيــق
اإلج ـراءات القانونيــة بحــق ُمخالفــي القانــون وال ُمســيئين إلــى مســيرة
تعزيــز الحريــات ،وفــي مقدمتهــا حريــة التعبيــر» .ولبَــثِّ الخــوف بيــن
النــاس تــم تعميــم الئح ـ ٍة مــن ِق َبــلِ فــرع األمــن السياســي تضــم أســماء
ثالثيــن مثق ًفــا معظمهــم مــن أعضــاء «لجنــة منتــدى الحــوار الوطنــي» أو
الناشــطين فــي حواراتــه س ـ َيجري اعتقالهــم تِبا ًعــا.
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ناقشــت لجنــة منتــدى الحــوار الوطنــي المتبقيــة مــع الكثيــر
وعندمــا
ْ
مــن ال ُمتضامنيــن والمؤازريــن فــي مق ـ ِّر المنتــدى ،الوســائل والخطــوات
الضروريــة الواجــب اتخاذهــا لكســب «معركة الحرية» ،اعتَــ ِ
ـقلت الســلطة
الســورية فــي اليــوم التالــي لهــذا اللقــاء المهنــدس فــواز تللــو عضــو لجنــة
منتــدى الحــوار الوطنــي وحبيــب عيســى الناطــق باســم «منتــدى جمــال
األتاســي للحــوار الديمقراطــي» ،وذلــك صبــاح  11أيلول/ســبتمبر .2001
تــم وصــف شــهر أيلــول عــام  2001مــن ِق َبــلِ العديــد مــن الصحفييــن
ـي التجــارة العالم َّييــن
باألَســود ،ليــس فقــط بســبب الهجــوم علــى مبن َيــ ِ
فــي نيويــورك ،وإنمــا أيضً ــا العتقــال «العشــرة األفاضــل» حســب التســمية
وأحدثــت ُجر ًحــا
َّلت نقلــ ًة إلــى الــوراء
ْ
الشــائعة آنــذاك ،والتــي شــك ْ
عمي ًقــا فــي معانــي األمــل والعمــل مــن أجــل التغييــر علــى الصعي َديــن
المحلــي والدولــي .واألســوأ هــو انقــاب االهتمــام اإلعالمــي والسياســي
مــن َدعــم منــاخ الحريــات وحقــوق اإلنســان فــي العالــم إلــى أولويــة
محاربــة االرهــاب ،حتــى وإنِ استَــ ِ
ـدعت التنســيق مــع األنظمة ال ُمســتبدة
والصمــت عــن انتهاكاتهــا.
اســتم َّرتْ محاكمتــي ،بشــكلٍ ُمتباعـ ٍـد وغير منتـــظم ،في محكمــة الجنايات
األولــى فــي دمشــق ،وبعــد جلســات عديــدةِ ،فعليــة و ُمؤجلــة ،وعلــى
الرغــم مــن معرفتــي ومعرفــة الجميــع أ َّن هــذه المحاكمــة سياســية وأ َّن
ـوري ،ولكننــي وجدتُّهــا
ـكلي وصـ ّ
مــا تُظ ِهــره مــن إجـراءات قانونيــة هــو شـ ٌّ
فرص ـ ًة لتقديــم مذكــرة دفــا ٍع شــخصية ُمتو ِّخ ًيــا منهــا فضــح مؤسســات
(((
النظــام القضائيــة وتع ِريَـــتها ،بعنــوان «الشــمس ال ت ُح َجــب بغـــربال»،
رياض سيف« ،ال يمكن حجب الشمس بغربال» ،دمشق ،سجن عدرا 14 ،تشرين الثاني/
(((
نوفمبر .2001
https://bit.ly/35BcjfH
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ف َّنــدتُّ فيهــا األســباب السياســية التــي تقــف وراء االتهامــات الجنائيــة
القانونيــة ،وأكــدتُّ أ َّن مســار اســتجوابي ورفــع الحصانــة عنــي واعتقالــي
ومحاكمتــي ت ـ َّم خــارج القانــون والدســتور علــى ِع َّلتهمــا .وق ـ َّدم فريــق
الدفــاع عنــي دفاعهــم القانونــي((( لـ َر ِّد التُّـــهم بطريقــة قانونيــة ،ويَعــرف
القاصــي والدانــي أ َّن األحــكام فــي هــذه الحالــة تأتــي مــن الجهــات
السياســية واألمنيــة ،وت ُنطَــق بلســان القاضــي ــــ الــذي أصــدر ُحك ًمــا
ـي خمــس ســنوات ،بتاريــخ  3نيســان/أبريل  2002مــع ال َحجــر
بالســجن علـ َّ
والتجريــد مــن الحقــوق المدنيــة .وهــذا لــم يُفاجِئنــي أب ـ ًدا فقــد كنــت
أتابــع محاكمــات زمالئــي واألحــكام التــي تصــدر بحقهــم ،حيــث أصــدرتْ
محكمــة أمــن الدولــة العليــا فــي الفتــرة ذاتهــا أحكا ًمــا ب َحـ ِّـق المحامــي
بالســجن
حبيــب عيســى والطبيــب وليــد البنــي والمهنــدس فــواز تللــوَّ ،
ـي الدكتــور عــارف دليلــة بال ُحكم األشـ ّد ،عشــر
خمــس ســنوات .بينمــا َح ِظـ َ
كل مــن كمــال اللبوانــي وحبيــب صالــح ،ثــاث ســنوات.
ســنوات .ونــال ٌّ
والمحامــي ريــاض التــرك ،ســنتان ونصــف .والتُّهمــة ِشــبه ُمو َّحــدة للجميــع
وهــي إشــاعة أنبــاء كاذبــة مــن شــأنها أن تُو ِهــن نفســية األمــة فــي زمــن
(((
الحــرب ،ومحاولــة تغييــر الدســتور بطــرقٍ غيــر مشــروعة.
(((
الدفــاع.

حســن عبــد العظيــم ،مذكــرة بالدفــاع الشــفوي عــن المتهــم ريــاض ســـيف ،مــن وكـــاء

https://bit.ly/2ROYzG2
تقريــر مراقبـ ٍة قضائيــة فــي محاكمــة النائِــ َبين ريــاض ســيف ومحمــد مأمــون الحمصــي فــي
(((
دمشــق ،إعــداد المحامــي أحمــد فــوزي (مصــر) ،ن ُِشـــ َر فــي
http://hras-syria.tripod.com/Trial_Report_12_2001.htm
وفيــه يصــف المراقــب الحقوقــي الدولــي أحمــد فــوزي ،وكيــل «البرنامــج العربــي لنشــطاء حقــوق
اإلنســان» و«اللجنــة العربيــة لحقــوق اإلنســان لمراقبــة المحاكمــة» ،ووكالتــه مســجلة فــي األمــم
المتحــدة واعتمدتهــا أكثــر مــن هيئــة دوليــة كشــهادة علــى المحاكمــة ،بقولــه فــي «مالحظــات عا َّمــة
علــى محاكمــات النائِبَيــن ريــاض ســيف ومأمــون الحمصــي»« :إ َّن المحاضــر والتحريــات وأمــر اإلحالــة
وقــرار قاضــي التحقيــق يغلــب عليهــا الصيغــة األمنيــة وال يوجــد أدنــى احتــرام للحقــوق القانونيــة
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()2

السـجـن
الحـياة اليومـية في ِّ

منــذ اليــوم األول العتقالــي قـ َّررتُ أن أســتفيد ِص ِّحيًّــا مــن فتــرة الســجن،
كــي أغــادره قويًّــا و ُمـتـــعاف ًيا وربمــا أكثــر شــبابًا ،ســواء طالــت المــدة أم
قصــرت .وكان القــرار األول اإلقــاع نهائيًّــا عــن التدخيــن ،تــاه العمــل
علــى تنظيــم حياتــي اليوميــة واســتثمار الوقــت علــى أفضــل شَ ــكل ،حيــث
وزَّعتُــه بيــن الرياضــة ودراســة اللغــة اإلنكليزيــة ،وبيــن ق ـراء ٍة منظمــة
لكتــب فــي السياســة والتاريــخ .وكــي ال يختــل أو يُنتَـــهك
و ُممنهجــة
ٍ
برنامجــي ،قــ َّررتُ أن أمتنــع عــن مقابلــة ٍ
أحــد مــن المســاجين وحتــى
خاصــا مفي ـ ًدا كنــت
أصدقائــي إال ب َموعــد ،وأضفـ ُ
ـت إلــى البرنامــج وقتًــا ًّ
= والدســتورية حيــث أ َّن عبــارات محاضــر التحريــات جميعهــا عبــارة عــن أقــوا ٍل ُمرســلة وعبــارات
فضفاضــة ال يمكــن أن تدخــل فــي إطــار التجريــم ،فــا يمكــن أن يكــون حديــث النائــب ريــاض ســيف
الســلم االجتماعــي" تجريــم ،ففــي هــذا اعتــداء علــى
فــي الصحــف ووكاالت األنبــاء أو تنظيمــه لـ"حركــة ِّ
الحــد األدنــى مــن حريتــه الشــخصية.
المــواد ال ُمحــال علــى أساســها النائبيــن إلــى المحاكمــة مــواد معيبــة فــي قانــونٍ َمعيــب تم تعديــل بنوده
فــي حقبــة تاريخيــة معينــة لتُالئــم ســيطرة الســلطات األمنيــة الســورية علــى أوجــه الحيــاة السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبطــش بــكل َمــن تســول لــه نفســه فــي التحــدث بلهجــة غيــر بعثيــة ،كمــا
أ َّن مســاءلتهم بصفتهــم أعضــاء مجالــس نيابيــة فيهــا اعتــداء صــارخ علــى الحصانــة البرلمانيــة الحاميــة
لهــم لممارســة أعمالهــم الرقابيــة والتشــريعية وهــو مــا يخــل بتوقيــع ســوريا ألي مواثيــق وقوانيــن دوليــة
فــي إطــار المجتمــع الدولــي .فالمــواد 378 ،376 ،370 ،336 ،335 ،328 ،327 ،307 ،294 ،291 :مــن
قوانيــن العقوبــات الســورية وهــي المــواد الســابق تحليلهــا فــي َصــدر التقريــر مــواد معيبــة دســتوريًّا
وف ًقــا للدســتور الســوري.
وبدراســة تســيير محاكمتهــم ووصفهــم ك ُمتهميــن واتصالهــم بهيئــة دفاعهــم والحقــوق التــي كفلهــا
خالفــت هيئــة المحكمــة أصــول المــواد
القانــون لهيئــة الدفــاع لتمكينــه مــن أداء وظيفتــه ،فقــد
ْ
القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون المحاكــم الجزائيــة وقانــون األحــوال ،حيــث أ َّن كل تلــك المراحــل
لــم ت ُـراع فــي األصــل القوانيــن والدســاتير الســورية التــي تبعــد كل البُعــد عــن المواثيــق الدوليــة الخاصة
بحقــوق اإلنســان.
الــكالم عــن اســتقالل القضــاء الســوري فــي ممارســة أعمالــه يحتــاج إلــى تقري ـ ٍر مسـ ٍ
ـتفيض فــي حــد
ـي قـ ٍ
ـاض فــي أي بلــد فــي العالــم إلــى حــزب سياســي ...فهــذا ُجــر ٌم فــي حــق
ذاتــه ،فــا يمكــن أن ينتمـ َ
القضــاء والعدالــة».
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أقضيــه مــع الدكتــور ال َجــبَّان وهــو دكتــور فــي علــوم التكنولوجيــاُ ،ملِـ ٌّم
ـت
بــاألدب والموســيقى ،ويمتلــك شــخصي ًة محترمــة و ُمح َّببــة ،وقــد تناولـ ْ
أحاديثُـــنا مواضيــع مختلفــة وجديــدة وعلــى مــدار ســاعتَين فــي اليــوم
تقري ًبــا.
ـقلت إليهــا بعــد تجهيزهــا ،أي بعــد
خاصـ ًة انتــ ُ
بدايـ ًة ،أفــردوا لــي غرفـ ًة َّ
نحــو أســبوع مــن مكوثــي فــي غرفــة مديــر المســتوصف ،ومــن خــارج
ـت علــى كافــة المســتلزمات التــي أحتاجهــاُ ،مســتفي ًدا مــن
الســجن حصلـ ُ
ـف وسـ ِ
تعاطـ ِ
ـلوك مديــر الســجن معــي ،الــذي سـ َّهل وسـ َمح لــي بإدخــال
مــا أحتاجــه ،وأعتقــد أنهــا كانــت توجيهــاتُ الجهــات األعلــى بعــدم
إزعاجــي واالســتجابة لطلباتــي ،لتتحــ َّول الغرفــة إلــى فســح ٍة مريحــة
ل ُممارســة كافــة نشــاطاتي ،بــد ًءا بجهــاز تشــغيل األق ـراص المدمجــة مــع
ألبــوم للموســيقى ،انتهــا ًء بالراديــو ،والكومبيوتــر الشــخصي .واعتــدتُّ مــع
تأخــر تزويــدي بجهــا ٍز لتســخين المــاء أن أســتح َّم بالميــاه البــاردة ،فق َّررتُ
االســتمرار فــي ذلــك صيفًــا وشــتا ًء ،وهــذا مــا فعلتــه ،حتــى فــي أيــام
ـت درجــة
الثلــج والصقيــع ،بعــد كل ســاع ِة رياض ـ ٍة صباحيــة حيــث بلغـ ْ
حـرارة الميــاه فــي بعــض األحيــان  7درجــات مئويــة فقــط ،وعندمــا بــادر
أوالدي وأحضــروا فــي إحــدى الزيــارات جهــازًا لتســخين المــاء رفضـ ـتُه
وأعدتُّــه معهــم.
ـري مســافة عشــرة كيلــو
اعتــدتُّ علــى ممارســة الرياضــة اليوميــة ،ال َجـ ُ
ٍ
توقــف كل صبــاح ،ثــم مجموعــة
متــرات خــال ســتين دقيقــة دون
تماريــن أُجرِيهــا مســا ًء فــي الغرفــة لمــدة  45دقيقــة مــع الموســيقى ،كان
لهــا دورهــا فــي إنقــاص وزنــي مــن  107كــغ عنــد دخولــي الســجن حتــى
 85كــغ بعــد خمســة عشــر شــه ًرا فقــط.

وفــي فتــرة وجــودي فــي الســجن ،ازدادتْ قناعتــي وثقتــي بــأ َّن الشــعب
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الســوري قــاد ٌر علــى االرتقــاء إلــى مصـ ِّ
ـاف األمــم الديمقراطيــة الحديثــة
والمزدهــرة ،وذلــك بعــد اطِّالعــي ودراســتي لتاريــخ ســورية فــي المرحلــة
التــي تمتــد مــن االنتــداب الفرنســي حتــى قيــام الوحــدة( ،مــن عــام
 1920إلــى عــام  ،)1958واهتمامــي الشــديد بمعرفــة كل تفاصيــل تلــك
الفتــرة .وقــد قــرأتُ  ،خــال أكثــر مــن أربــع ســنوات ،عش ـرات الكتــب
وآالف الصفحــات فــي كل مــا يتعلــق بتجربــة الشــعب الســوري فــي فتـــرة
االنتــداب والعهــد الوطنــي ،مــا قبــل إلغــاء السياســة علــى يــد جمــال عبــد
ـت كل مــا قــرأت ،ومــن ُحســن الحــظ أننــي وجــدتُّ فــي
الناصــر ،ول َّخصـ ُ
الســجن محاضــر جلســات الــدورة االســتثنائية للبرلمــان الســوري
مكتبــة ِّ
ســنة  ١٩٣٨وإق ـرار موازنــة ســنة  ١٩٣٩وهــو بحــدود ســبعمائة صفحــة
بقيـ ٍ
ـاس كبيــر ــــ عل ًمــا أن مكتبــة الســجن هــذه تضــم فــي رفوفهــا مئــات
الكتــب الثمينــة مــن مكتبــة فخــري البــارودي التــي ق َّدمهــا ورث َــتُه كهديـ ٍة
للســجن ،وأُضيــف إليهــا عــد ٌد مــن الكتــب الحديثــة والمراجــع الرســمية.
ـدي كل أعــداد المجموعــات اإلحصائيــة التــي يُ ِ
صدرهــا المكتــب
توفَّــر لـ َّ
المركــزي لإلحصــاء ،والتــي تضــم معلومــات وأرقــام مــن عــام  1947إلــى
ٍ
مقارنــات وتحليــات فــي حقــول الصحــة
فأجريــت ِعــ َّد َة
عــام ،2000
ُ
والتعليــم والصناعــة والزراعــة والتصديــر واالســتيراد والرواتــب واألجــور
وأســعار الصــرف وغيرهــا ،م َّك َنـــتْني مــن رســم صــور ٍة موضوعيــة ع َّمــا
كانــت عليــه البــاد فــي تلــك الفتــرة ،كمــا هــو واضــح فــي الجــدول أدنــاه:
البيــــــــــان
عـدد السكان

1950

1957

متوسط النمو السنوي

3253000

4145000

%3,43
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سعـر الدوالر بالقروش

352

357

الدَّخل القومي
أسعار جارية × مليون

1250

2671

%11,5

ـصة الفرد
ِح ّ
من الدَّخل القومي

384

644

%6,57

نفقاتٌ فعلية بالموازنة
(ألوف الليرات)

165520

373779

%13,50

ـصة الدفاع
ِح ّ

%45

%37

ـصة التربية
ِح ّ
والتعليم

)27699( %17

)59668( %16

%18,10

الصحة
ـصة ِّ
ِح ّ
(ألوف الليرات)

%2.60

%3.30

%3,5

عدد الحاصلين على
الشهادة الثانوية

968

3597

%21,5

ـصة الطالب
متوسط ِح ّ
من الموازنة (ل.س)

94

140

%5,5

محصول القطن ×
ألف طن

100

491

%38

محصول القمح ×
ألف طن

830

1354

%8

محصول الشعير ×
ألف طن

322

721

%10,5

عدد األغنام باآلالف

2611

5466

%10,1
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تـ ُّ
ـدل المؤش ـرات االقتصاديــة للفتــرة  1957/1950أ َّن ســورية كانــت بيــن
قائمــة الــدول األســرع نمـ ًّوا فــي العالــم علــى الرغــم مــن التكاثر الســكاني
المرتفــع ج ـ ًّدا والــذي بلــغ وســط ًّيا فــي تلــك اآلونــة  %3,5ســنويًّا ،وعلــى
الرغــم مــن ال ِعــبء الكبيــر الــذي كانــت تتحملــه لبنــاء جيـ ٍ
ـش قــادر علــى
َدرء خطــر التهديــدات اإلسـرائيلية ،والــذي كان يســتأثر بحوالــي  %40مــن
ُمج َمــل نفقــات الموازنــة ،حيــث احتفَظـ ِ
ـت الليــرة الســورية بقُوتهــا طيلــة
تلــك الفتــرة ُمقابــل الــدوالر نتيجــة تعــادل مي ـزان المدفوعــات والقــدرة
علــى تغطيــة النقــد بالذهــب والقَطــع األجنبــي .كمــا أ َّن الصــادرات
ـت مــن  277مليــون عــام  1951إلــى  548مليــون عــام  ،1957وزادت
ارتفعـ ْ
الــواردات مــن  435مليــون عــام  1951إلــى  616مليــون عــام  ،1957إضاف ًة
ـت مــن  165مليــون عــام
إلــى أ َّن النفقــات الفعليــة لميزانيــة الدولــة ارتفعـ ْ
أي أكثــر مــن الضعــف خــال ســبع ســنوات.
 1950إلــى  373عــام ْ 1957
وأيضً ــا أ َّن الصناعــة الســورية قــد تضاعفــت مســتفيد ًة مــن توفــر التمويــل
والســندات الــذي ح َّقــق أربا ًحــا
الــازم عــن طريــق انتعــاش ســوق األســهم َّ
عاليــة.
وإذ يُعتَـــبر الدخــل القومــي المؤش ـ َر األه ـ َّم لمراقبــة نمــو االقتصــاد فــي
الدولــة ،وحيــث أ َّن المكتــب المركــزي لإلحصــاء وحتــى صــدور المجموعــة
اإلحصائيــة لعــام  1957لــم يكــن يتطــ َّرق للحســابات القوميــة ،ولكــن
ــت بتخميــن ال َّدخــل القومــي
هنــاك بعــض المحــاوالت الجــا َّدة اهت َّم ْ
الســوري ابتــدا ًء مــن العــام  ،1950مــن أهمهــا دراســة د .جــورج عشــي
الــذي خ َّمــن الدخــل القومــي عــام  1950بـــ 1250مليــون ليــرة ســورية،
توصــل إلــى
ومنهــا دراســة االقتصــاد الســوري لســامي الدجانــي والــذي َّ
نفــس النتيجــة 1250 ،مليــون ليــرة ســورية لنفــس العــام ،والتــي راجعهــا
ودقَّـــقها د .عــز الديــن جونــي وأثـــنى عليهــا.
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ثــم فــي ضــوء المقارنــة التــي أجريتُهــا بيــن معــدالت النمــو الســوري
ومعــدالت نمــو االقتصــاد األلمانــي عــن نفــس الفتــرةُ ،مســتفي ًدا مــن
كتــاب الرفــاه للجميــع لمؤلفــه لودفيــغ إيرهــارد((( وجــدتُّ أ َّن معــدالت
النمــو ُمتقاربــة ،إ ِذ ارتفــع الدخــل القومــي فــي ألمانيــا بيــن عامــي 1949
و 1955مــن  47.1مليــار مــارك ألمانــي إلــى  85.8مليــار مــارك ألمانــي
(علــى أســعار  )1936وارتفــع الدخــل القومــي فــي ســورية مــن 1250
عــام  1950إلــى  2671مليــون ليــرة ســورية عــام  ،1957مــع األخــذ ب َعيــن
االعتبــار ِعــبء ارتفــاع النمــو الســكاني فــي ســورية مقارنــ ًة بألمانيــا.
َّلت  %40مــن نفقــات الموازنــة،
ثــم إ َّن تكاليــف الدفــاع فــي ســورية شـك ْ
ُخصــص ألمانيــا
وتُعــا ِدل أكثــر مــن  %12مــن الدخــل القومــي ،بينمــا ت ِّ
مبل ًغــا مقطو ًعــا ( 7مليــار مــارك) للدفــاع عــام  ،1953والــذي يُشـكِّل 5,74
 %مــن الدخــل القومــي األلمانــي فــي ذلــك العــام.
إ َّن ُحســن إدارة االقتصــاد الســوري فــي تلــك الفتــرة يعــود للســيد خالــد
ـلوب كاد
العظــم والــذي تب َّنــى االقتصــاد ال ُمجتَمعــي كمــا فــي ألمانيــا ،بأسـ ٍ
يتطابــق مــع الدكتــور إيرهــارد ،ومــن ســوء حــظ الشــعب الســوري أ َّن
تلــك المعجــزة االقتصاديــة لــم يُكتــب لهــا االســتمرار كمــا فــي ألمانيــا
بســبب ال َّنهــج االقتصــادي لعبــد الناصــر والــذي ألغــى السياســة مــن
الشــارع الســوري وقضــى علــى االقتـــصاد ال ُح ـ ّر.
ـت والتــي كانت ملموسـ ًة
علــى الرغــم مــن وضــوح اإلنجــازات التــي تحقَّقـ ْ
ـوري فــي تلــك الفتــرة ،عملـ ِ
ـت القــوى السياســية التــي
لــكل مواطــنٍ سـ ٍّ
أتــت فــي الســتينيات والســبعينيات علــى طَمــس معالــم تلــك الفتــرة
ْ
ال ُمضيئــة فــي تاريــخ ســورية ووصفهــا بالرجعيــة واإلمبرياليــة و َوســموها
(((

ترجمة وتحقيق عبد المجيد الرباط ،مطابع ابن زيدون ،دمشق.
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نجحــت تلــك القــوى فــي تكريــس هــذا
بفتــرة االنقالبــات .ولألســف
ْ
ـت بالكثيــر مــن المثقفيــن
الوصــف فــي أذهــان الســوريين ،حيــث فوجئـ ُ
الذيــن يُك ـ ِّررون هــذه األحــكام الخاطئــة عــن تلــك الفتــرة.
كمــا اســتفاد حافــظ األســد وســلطته مــن هــذا التحليــل الخاطــئ لــدى
جميــع القــوى السياســة التــي كانــت موجــود ًة علــى الســاحة ،واســتغلَّه
فــي تضليــل الشــعب الســوري وإلحــكام قبضتــه علــى كافَّــة مناحــي
الحيــاة الســورية.
وليســت الفق ـرات التاليــة مــن كتــاب رفعــت األســد التطــور االقتصــادي
واالجتماعــي والسياســي فــي القطــر العربــي الســوري بيــن الثــورة
الوطنيــة والثــورة الطبـــ ِق َّية إال نموذ ًجــا فاض ًحــا عــن هــذا التضليــل:
«[ ]1954-1950حيــث أمكــن للبرجوازيــة الكبيــرة ال ُمتعاونة
مــع عمــاء سـ ٍ
ـلطات إمبرياليــة كانــت ت ُريــد احتــال مــكان
غيرهــا و َجعــل ســورية مــن مناطــق نفوذهــا ،أمكنهــا أن
تَفـــتح البــاب علــى سلســل ٍة مــن االنقالبــات العســكرية
ـمالي فــي البــاد فــي ظــل ديكتاتوريـ ٍة عســكرية،
لنمـ ٍّو رأسـ ٍّ
وتُحــاول اســتجالب رؤوس األمــوال األجنبيــة ولكــ َّن نضــال
الجماهيــر الشــعبية أنهــى هــذه المرحلــة»؛ (ص .)13
ويُضيف:
«لقــد أعــادت القــوى التق ُّدميــة والوحدويــة تجميــع قواهــا
خــال عــام  1962وتجــاوزت الكثيــر مــن خالفاتهــا وقامــت
صبيحــة الثامــن مــن آذار بحرك ـ ٍة عســكرية أعــادت القــوى
التقدميــة والوحدويــة إلــى قيــادة الســلطة السياســية
للدولــة ،فأصبحنــا نعيــش المرحلــ َة الحاليــة فــي البنــاء
االقتصــادي»؛ (ص .)23
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فــي عــام  1920كانــت ســورية تعيــش أحـ َد أســوأ الحــاالت فــي تاريخهــا،
فبعــد تفــكُّك اإلمبراطوريــة العثمانيــة وبعــد الحــرب العالميــة األولــى
ع ـ َّم الفقــر والمــرض والجهــل والجريمــة أرجــاء البــاد ،ودخــل الجيــش
الفرنســي لســورية ُمدشِّ ـ ًنا فتــرة انتدابــه عليهــا ،ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأ
الســوريون بمقاومــة االحتــال ُمعلِنيــن الجهــاد علــى ال ُمحتَـ ِّـل الفرنســي
بــ َبواريد الصيــد واألســلحة الفرديــة التــي كانــوا يشــترونها مــن ُم َّدخراتهم،
واستشــهد يوســف العظمــة فــي معركــة ميســلون للدفــاع عــن كرامــة
ِ
وبلغــت المقاومــة ذروتهــا عــام  1925فــي الثــورة
الشــعب الســوري،
الســورية الكبــرى بقيــادة ســلطان باشــا األطــرش ،ولكــن مــع مــرور الزمــن
َّلت أعــداد كبيــرة مــن المجرميــن وأفـراد العصابــات لتَـــقوم بعمليات
تسـل ْ
ـلب باســم المجاهديــن.
ـب وسـ ٍ
نهـ ٍ
وعندمــا جــاء المنــدوب الســامي الجديــد دو جوفونيــه عــام  1926إلــى
ســورية ،وهــو أول منــدوب ســامي م َدنــي يحكــم ســورية ولبنــان ،اســتطاع
ِ
بحنكـــته القضــا َء علــى المقاومــة ال ُمس ـلَّحة ودعــا إلــى إج ـراء انتخابـ ٍ
ـات
عا َّمــة لتشــكيل مجلـ ٍ
ـلي فــي جميــع المحافظــات ،فقاطــع جميــع
ـس تمثيــ ٍّ
السياســيين االنتخابــات احتجا ًجــا علــى فصــل منطقــة العلويِّيــن عــن
الدولــة الســورية .كانــت هــذه التجربــة فاتحـ َة عهـ ٍـد جديــد فــي ممارســة
الســلمي بالوســائل الديمقراطيــة.
النضــال ِّ
خــال عشــر ســنوات  ،1936/1926اســتطاعت «الكُتـــلة الوطنيــة» قيــاد َة
الشــعب الســوري نحــو االســتقالل ،وكان أحــد أهــم المحطــات علــى هــذا
الــدرب ،إضـراب الســتين يو ًمــا الــذي بــدأ فــي  21كانــون األ َّول/ديســمبر
 1935ودام حتــى  8آذار/مــارس  .1936وكان مــن الالفــت تفاعــل الشــعب
الســوري مــع األدوات الديمقراطيــة فــي التعبيــر عــن مطالبــه ،م َّمــا م َّكــن
«الكُتـــلة الوطنيــة» كقيــاد ٍة مــن الحصــول علــى وعـ ٍـد باالســتقالل فــي
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مفاوضــات باريــس  1936وإقامــة انتخابـ ٍ
ـي اســتم َّر
ـات ونظــام ديمقراطـ ٍّ
بضــع ســنوات.
قــاد مرحلــة االنتــداب واالســتقالل مجموع ـ ٌة مــن رجــاالت ســورية ،كان
أغلبهــم مــن الطبقــة ال َغ ِنــيَّة و ُمـ َّـاك األراضــي وزعمــاء محليِّيــن وتألَّـــف
مجلــس الكُتـــلة الوطنيــة مــن هاشــم األتاســي ،وأحمــد بــن زعــل باشــا
الرفاعــي ،وســعد اللــه الجابــري ،وعبــد الرحمــن الكيالــي ،ولطفــي الحفــار،
وجميــل مــردم ،وشــكري القوتلــي ،ونســيب البكــري ،وأحمــد فاضــل
الكيالــي ،وإبراهيــم هنانــو ،ومحمــد خيــر بيــك الحريــري ،وســلطان باشــا
األطــرش ،وفــارس الخــوري ،وفخــري البــارودي ،وصالــح العلــي ،ونجيــب
الب ـرازي ،ومحمــد األشــمر.
كان أداء «الكُتـــلة الوطنيــة» طيلـ َة فتــرة اإلضـراب ُمم َّيــ ًزا ...كانت رجاالتها
علــى رأس المظاهـرات وكانــت تعليماتهــم فــي اإلضـراب والتظاهــر نافــذ ًة
عنــد الشــعب ،اســتطاعوا أن يحصلــوا علــى ثقـــته الكاملــة وتأييــد غرفــة
تجــارة دمشــق ،حيــث أشــرفوا علــى عمليــات توزيــع الطحيــن والزيــت
والمــال والمالبــس علــى الفقـراء وال ُعمــال ال ُمضربيــن .وأقنعــت «الكُتـــلة
ٍ
ٍ
َ
وتســهيالت لصغــار التجــار
قــروض جديــدة
المصــارف بضَ ــ ِّخ
الوطنيــة»
ال ُمتض ِّرريــن وتأجيــل تحصيــل اإليجــارات طــوال مــدة اإلض ـراب .كمــا أ َّن
رجــاالت الكُتـــلة و ُمحازِبيهــم قــد بذلــوا مــن أموالهــم بســخاء.
ِ
الحظــت القنصليــة
يقــول الدكتــور فيليــب خــوري فــي كتابــه ،وكمــا
البريطانيــة فــي دمشــق« :فــإ َّن الميــزة البــارزة فــي اإلضـراب العــام ،كانت
الدرجــة العاليــة مــن الطاعــة التــي ِدي ـ َن بهــا للقــادة ،و َملَــكات التنظيــم
والقيــادة التــي أبداهــا هــؤالء القــادة فــي الســيطرة علــى حشــود النــاس»،
مــا خلَــق قناعـ ًة عنــد المنــدوب الســامي بــأ َّن الكُتـــلة هــي َمــن يجــب أن
يُفاوضــه ل َفـ ِّـك اإلض ـراب.
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و ِفعـ ًـا تش ـكَّل وف ـ ٌد مــن ســتة أعضــاء ،هــم :هاشــم األتاســي ،وجميــل
مــردم ،وســعد اللــه الجابــري ،وفــارس الخــوري ،واألميــر مصطفــى
توصــل إلــى اتفاقيــ ٍة مــع الجانــب
الشــهابي ،وادمــون حمصــيَّ ،
ـي العلوييــن والــدروز ضمــن الدولــة الســورية،
الفرنســي تُعيــد منطقتَـ ِ
حيــث عــاد الوفــد ال ُمفــاوض إلــى الوطــن ظا ِف ـ ًرا ،ووقـتــ ٍ
ـئذ احتشـ ِ
ـدت
الجمــوع الســتقباله فــي محطــة ســكة حديــد الحجــاز لالنطــاق فــي
مســيرة النصــر إلــى السـرايا ،واســتم َّرت االحتفــاالت أربعــة أيــام بالتمــام
والكمــال .وقــد حقَّقـ ِ
ـت علــى البرلمان
ـت االتفاقيــة الســورية ،التــي ُعرِضَ ـ ْ
ـت باإلجمــاع ،شــرو َط الســام والصداقــة والتحالــف بيــن فرنســا
و َح ِظ َيـ ْ
وســوريا.
ِ
جــرت انتخابــات عا َّمــة فــي  30تشــرين الثاني/نوفمبــر  1936وفــازت
الكُتـــلة بانتصـ ٍ
ـارات حاســمة فــي أنحــاء البــاد وفــي المناطــق الريفيــة
ومناطــق األقليــات ،حيــث لــم يُحــاول الوطنيــون تســمي َة ُمرشَّ ــحين
لهــم بــل تركــوا للزعمــاء والوجهــاء المحلييــن دخــول االنتخابــات عــن
مناطقهــم.
ـب بعــد
لقــد قــرأتُ فــي محاضــر جلســات مجلــس النــواب الــذي انتُ ِخـ َ
اتفاقيــة االســتقالل ،أ َّن الحكومــة ق َّد ِ
مــت اقـــترا ًحا للمجلــس بزيــادة
فعارضت
ـي،
ْ
ُم َّ
خصصــات رئاســة الجمهوريــة وتوظيــف عامــلِ خدمـ ٍة إضافـ ّ
لجنــة ال ُموازنــة وأصـ َّرت اللجنــة أ َّن الزيــادة هــي بنفــس النســبة لعاملــي
ـت علــى توظيــف عامــلِ خدمـ ٍة إضافــي براتــب
الدولــة وهــي  ،%3ووافقـ ْ
 80ليــرة ســورية ســنويًّا.
وبالنتيجــة ،هكــذا تعامــل الســوريون مــع الديمقراطيــة فــي الوقــت الــذي
كان فيــه هتلــر يحكــم ألمانيــا وموســوليني يحكــم إيطاليــا ،وحيــث بــدأ
احتــال األلمــانِ بعــد ســنتين مــن ذلــك التاريــخ لـــفرنسا.
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()٣

جائـزة فايمر لِـحـقـوق اإلنـسـان

مجلــس مدينــة فايمــر
هــي جائــز ٌة حقوقيــة أق َّرهــا منــذ عــام 1995
ُ
مســقط رأس الكثيــر مــن األدبــاء والعلمــاء األلمــان مــن أمثــال األديــب
الكبيــر غوتــه وشــللر ،وتُم َنــح للناشــطين فــي مجــال حقــوق اإلنســان،
حيــث بــادر الســيد يــورن لــوالي المديــر األســبق لـ«معهــد غوتــه» فــي
دمشــق إلــى ترشــيح اســمي لهــذه الجائــزة لعــام  ،2003وتــم اختـــياري
ـقل
ـتقل ومعتــ ً
مــن بيــن ثمانيــة عشــر ُمرشَّ ـ ًحا ،باعتبــاري نائــبًا ســوريًّا مسـ ًّ
بســبب أفــكاره وانتـــقاداته للممارســات القم ِعيــة والتعســفية للنظــام
الدكتاتــوري فــي ســورية .وقــد اسـ ِ
ـت
ـتلمت الجائــزة ابنتــي جمانــة ،وألقـ ْ
(((
ـي ُع ِقـ َد فــي الذكــرى الســنوية
كلمـ ًة بهــذه المناســبة فــي حفــلٍ تكريمـ ٍّ
لإلعــان العالمــي لحقــوق االنســان  10كانــون األول/ديســمبر ،2003
وكان برعايــة الدكتــور فولــكارت غيرمــر عمــدة مدينــة فايمــر ،وبحضــور
نخب ـ ٍة مــن المهتميــن بحقــوق اإلنســان والســيدة كالوديــا روت العضــو
فــي البرلمــان األلمانــي وال ُمكلَّفــة مــن ِقبَــلِ الحكومــة األلمانيــة ب ُمتابعــة
شــؤون حقــوق اإلنســان والمســاعدات اإلنســانية ،والتــي قالــت فــي
كلمتهــا« :إ َّن جائــزة حقــوق اإلنســان التــي ت ُم َنــح لريــاض ســيف تُعتَـــبر
إشــار ًة واضحــة للحكومــة الســورية إلطــاق ســراح كافــة المعتقليــن
السياســيين» .كمــا ركَّــز بقيــة المتحدثيــن علــى وضــع حقــوق اإلنســان
داخــل ســورية وأبــدوا اســتياءهم مــن االنتهــاكات التــي تحصــل والتدهــور
ال ُمتصاعــد لهــذه الحقــوق ،علــى الرغــم مــن الوعــود اإلصالحيــة التــي
وعــد بهــا بشــار األســد .واعتَـــبر المشــاركون فــي الحفــل هــذه المناســبة
جمانــة ســيف ،كلمــة بمناســبة تس ـلُّم جائــزة مدينــة فايمــار لحقــوق االنســان نياب ـ ًة عــن
(((
والدهــا ريــاض ســيف ،ألمانيــا ،فايمــار  10كانــون األول/ديســمبر .2003
https://bit.ly/3kIwrkr
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وســيل ًة ل َرفــع معنويــات المعتقليــن ودعــم كافــة الناشــطين فــي حقــوق
اإلنســان لمتابعــة جهودهــم اإلصالحيــة.
ومــا زاد مــنِ اســتياء ال َّداعيــن والمشــاركينَ ،منــع النظــام الســوري
المحامــي والناشــط الحقوقــي األســتاذ أنــور البنــي مــن الســفر إلــى ألمانيا
للمشــاركة فــي هــذا الحفــل.
ـت فيــه ابنتــي
ـي تح َّدثـ ْ
وعلــى هامــش الحفــل ت ـ َّم عقــد مؤتم ـ ٍر صحفـ ٍّ
جمانــة عــنِ اعتقالــي غيــر الدســتوري ،وأ َّن ســببه مــا ق َّدمتُــه مــن ُمر ٍ
افعات
ودراســات فــي مجلــس الشــعب تفضــح الفســاد والفاســدين فــي الحكومة
الســورية .وأضــاءت ،مــن موقعهــا كشــاهد ٍة و ُمســاهمة فــي بعــض
مؤسســاتي ،علــى نشــاطي الصناعــي وعنايتـــنا بشــؤون العاملين الجســدية
والنفســية وبتوفيــر أفضــل الشــروط لهــم ،األمــر الــذي ســاهم فــي تغييــر
مفهــوم العالقــة الســائدة بيــن َر ِّب العمــل والعامــل ،ومــا يستَـتــبِع ذلــك
مــن النهــوض بمســتوى اإلنتــاج وفاعلِ َّيتــه.
()٤

زيـارة وزيــر الداخـلـيـة

عنــد انتهــاء ثالثــة أربــاع ُمــدة الحكــم في الشــهر الســادس من عــام ،2005
ـب إخــاء ســبيلٍ حســب القانــون،
ـت بالتنســيق مــع المحاميــن بطَلـ ِ
تق َّدمـ ُ
ـت جميعهــا .وكنــت فــي
وكذلــك ف َعــل زمالئــي المعتقلــون ،لكنهــا ُر ِفضَ ـ ْ
ـت ألجريهــا فــي مشــفى الشــفاء على حســابي
حاجـ ٍة لعمليــة (فتـــق) نُ ِقلـ ُ
الشــخصي ،ولكــن تب َّيــن لألطبــاء ضــرورة إجـراء قســطرة قلبيــة أولً  ،ليتــم
نقلــي إلــى مشــفى الشــامي مــع مرافقـ ٍة مــن  20عنصـ ًرا أشــاعوا الفوضــى
فــي المشــفى .وكشَ ــف أطبــاء القســـطرة انســدا َد الشــريان األمامــي النازل
تما ًمــا ،واقـــترحوا إج ـراء عملي ـ ٍة للقلــب لكنــي رفضتُهــا ،ألننــي بصراحــة
لــم أكــن مطمئ ًّنــا لألطبــاء الذيــن س ـ ُيجرون العمليــة ،وغيــر قــاد ٍر علــى
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ـت أ َّن مــا عـ َّوض انســدا َد
تحمــل تكلفتهــا فــي تلــك الظــروف ،وألنــي علمـ ُ
الشــريان الرئيــس تفاغ ـ ُر شــريانَين جانبـ ـيَّين ج ـراء الرياضــة المنتظمــة
التــي مارسـتُها فــي الســجن.
بعدهــا ،وفــي الشــهر الثامــن من عــام  ،2005تفاجــأتُ ذات يــوم ب َخبر عن
للســجن .جــال كنعــان علــى عــدد
زيــارة وزيــر الداخليــة غــازي كنعــان((( ِّ
مــن المهاجــع ثــم دخــل إلــى غرفتــي ومعــه ُمرافقــوه ومديــر الســجن،
وكانــت معنوياتــي ذلــك الحيــن فــي الــذروة ،واقتـــناعي بمــا فعلتُــه ال
ـي وقــال« :هل هــذه الغرفة كلهــا لك وحــدك؟» وأجبتُه
يتـــزعزع .سـلَّم علـ َّ
فــو ًرا بســؤال« :هــل هــي كثيــرة علــى ريــاض ســيف يــا ســيادة الوزيــر؟!»
مســتغرب فــي ســجن» ثــم جلــس علــى أحــد
فقــال« :ال ،ولكــن هــذا
ٌ
ـت علــى اآلخــر ُمتـيقِّــ ًنا أ َّن الحديــث قــد يطــول ،وقــال:
الكرسـ َّيين وجلسـ ُ
ـب مقابلتــي» أجبتُــه« :أنــا لــم أطلــب ُمقابلتــك ،وليــس
«أُبلِغـ ُ
ـت أنــك طالـ ٌ
لــي أي مطلــب ،وربمــا هنــاك خطــأ فــي الموضــوع» ص َدمــه جوابــي،
قائــا« :كان َســيركم فــي البدايــة
فســكت برهــة ،ثــم اســتأنف حديثــه ً
صحي ًحــا ،ويُعبِّــر عــن رو ٍح وطنيــة ،ولكــ ْن جــاء َمــن لعــب برؤوســكم
وغ ـ َّرر بكــم ،فأصابكــم نــو ٌع مــن الغــرور القاتــل» فأجبـ ـتُه« :واللــه يــا
ســيادة الوزيــر لســنا نحــن َمــن أصابنــا الغــرور ...بــل أنتــم ،نحــن نُطالــب
ـب فــي مصلحة
ـي ديمقراطــي ِســل ِم ّي ،هــادئ ومتـــدرج ،ويصـ ُّ
بتغييـ ٍر وطنـ ٍّ
الجميــع ،وهــا أنتــم تُجيبوننــا باالعتقــاالت والســجون ،ومــا زلتــم تقولــون
ســوريا األســد لألبــد ،وليــس مــن أبَــ ٍـد لغيــر اللــه ســبحانه وتعالــى ،ف َمــنِ
ـب واق ًفــا وخــرج مــن الغرفــة غاض ًبــا .بعــد
الــذي أصابــه الغــرور؟» فهـ َّ
حوالــي نصــف ســاعة ،ق ـ َرع ال ُح ـراس بــاب الغرفــة ،فدخــل ثالث ـ ٌة منهــم
ـب وأجهــزة بــل حتــى أدوات الطبــخ،
وأخرجــوا َّ
كل مــا فــي الغرفــة مــن كتـ ٍ
(((

مدخل «(اللواء) غازي كنعان» في ويكيبيديا ـ الموسوعة الحرة.
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ليُ ِ
حضــروا بعدهــا ثالثـ ًة مــن المســاجين الجنائييــن ،أخبرونــي بأنهــم قــد
فُــ ِرزُوا إلــى هــذه الغرفــة ،أحــد هــؤالء الثالثــة (س) غيــر أخالقــي ،والثاني
(ع) قاتــل ،والثالــث (ص) دكتــور شــبه مجنــون.
أخـ َرج (ع) ســيجارة وهـ َّم بإشــعالها فقلــت لــه« :التدخيــن ممنــوع في هذه
ـت أنهــم ُمكلَّفــون
الغرفــة» فأجابنــي مباشــر ًة «ســأد ِّخن غص ًبــا عنــك» .فهمـ ُ
ـت مــن الغرفــة أمشــي ،حتــى هــدأتْ نفســي واســتعدتُّ
بإزعاجــي ،خرجـ ُ
تركيــزي ،وق ـ َّررتُ اســتيعابهم ألننــي اعتبرتُهــم نمــاذج لش ـرائح موجــودة
مــن المجتمــعُ ،م َفقَّــرة و ُم َه َّمشــة و َمقهــورة ،ضحايــا للنظــام االجتماعــي
والسياســي ،ويُفتــ َرض بــي أن أحــاول الوصــول إلــى الجانــب الخ ِّيــر مــن
كل منهــم.
شــخصياتهم أو علــى األقــل إلــى اإلنســان الكامــن فــي داخــل ٍّ
أص ـ َّر (ع) القاتــل علــى أداء دوره ،فتح َّملنــا ثالثـتـــنا ســلوكه فــي النــوم
نهــا ًرا ورفــع صــوت جهــاز التســجيل إلــى أعلــى مســتوى فــي الليــل،
حتــى بــدأ يخجــل قليـ ًـا ويُخ ِّفــف مــن وطــأة هــذا الســلوك .أمــا الدكتــور
رجــا بســيطًا و ُمســال ًما ،وكنــت أعاملــه معاملــ ًة طيبــة،
(ص) فــكان ً
فصــار يتــو َّدد ويتقـ َّرب ِم ِّنــي ويقــف إلــى جانبــي ليُدافــع عنــي ،وعندمــا
تعاملــت مــع األمــر
ضطــرب أخالق ًّيــا
غمــز أحدهــم أ َّن زميلهــم (س) ُم
ُ
ٌ
بتف ُّهــم وموضوعيــة ،وأجبتُهــم أ َّن مــن حــق كل إنســان أن يكــون مــا
ـتطعت اســتيعاب
يشــاء ،شــريط َة أال يــؤذي أحـ ًدا .وب ِمثــل هــذا النهــج اسـ
ُ
ـت مــن إفشــال ُمخطَّــط اإلزعــاج ،حتــى بعــد أن جــاؤوا
أدوارهــم وتمكَّنـ ُ
بســجينٍ جديــد لــم أتــر َّدد وبنفــس األســلوب كســبتُه إلــى ص ِّفــي ،لكــن
بعــد مكابــد ٍة لــم تكــن ســهلة .وأخيـ ًرا أتــوا بحبيــب صالــح ،حيــث بقينــا
م ًعــا حتــى خروجــي مــن الســجن .ومــع أ َّن التعامــل مــع حبيــب كان
صع ًبــا ،إال أ َّن األوضــاع بصــورة عامــة صــارت أقــل ســو ًءا ،لكنهــا أ َّرقـ ـتْني
وأثَّــرتْ ســل ًبا علــى نشــاطي و ِقراءاتــي.
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وبينمــا كانــت زياراتــي دوري ـ ًة مرتيــن أســبوعيًّا ،مــر ًة يأتــي ابنــي جــواد
وأوالده ومــر ًة زوجتــي وابنتــي جمانــة وأوالدهــا ،وفــي بعــض األحيــان
قــد يصطحبــون معهــم َمــن يرغــب مــن األقربــاء واألصدقــاء ،وبينمــا كان
يُســ َمح لــي أن أســتقبلهم وأوالدهــم فــي غرفــة نائــب مديــر الســجن،
ـي حميمي مــع األوالد واألحفــاد أنتظرها
لتَـــغدوا الزيــارة أشــبه بلقــا ٍء عائلـ ٍّ
كل أســبو ٍع بفــارغ الصبــر ،وأنتظــر عبرهــا جديــد مــا يجلِبونــه مــن الكتــب
والمقــاالت ال َممنوعــة واألخبــار عــن العالــم الخارجــي ــــ صــار األمــر
صع ًبــا بعــد الضغــط والحصــار الــذي انعكــس علــى هــذه الزيــارات أيضً ــا
لتَغــدوا غيــر ُمنتظمــة وقصيــرة وتتــم تحــت الرقابــة المباشــرة والكثيفــة
مــن خــال شــباكين ،وغالبًــا وحــدي ،بعــد انتهــاء مواعيــد زيــارات
المســاجين اآلخريــن ،كــي تَســهل ُمراقبتــي .وكان الزائــرون لــي يتع َّرضــون
وخاصــ ًة ابنتــي جمانــة ،مــن لحظــة دخــول الســجن
أيضً ــا للمضايقــة
َّ
حتــى الخــروج منــه ،مــع تشــديد التفـــتيش علــى كل شــي ٍء لمعرفــة مــا
يُ ِ
حضرونــه لــي ِبدقَّــة.
()٥

توقيــعي على وثيـقـة إعـالن دمـشق

فــي أوائــل تشــرين األول ،كمــا أذكــر ،زارتنــي ابنتــي جمانــة برفقــة األســتاذ
حســن عبــد العظيــم ،والــذي أخبرنــي عــن وجــود مشــرو ٍع للتحالــف
بيــن قُــوى المعارضــة ذات التو ُّجــه الديمقراطــي والم َدنــي ،وعــن رغبــة
المشــاركين فــي أن أكــون واحـ ًدا منهــم ،وأشــار إلــى أ َّن المشــروع ال يـزال
ـت
قيــد اإلنجــازُ ،مكثِّفًــا أهــم األفــكار ال ُمحت َمــل أن تُــد َرج فيــه ،فوافقـ ُ
بــا تح ُّفــظُ ،مــد ِركًا أ َّن مشــروع التغييــر الديمقراطــي ،علــى نحـ ٍو هــادئٍ
ِ
ـي ،هــو هـ ُ
وخاصـ ًة جوهره
ـدف أكثريــة قــوى المعارضــةَّ ،
ـلمي وتدريجـ ّ
وسـ ٍّ
الــذي يُع َنــى بعمليــة تغييـ ٍر إنقا ِذيَّــة ،تنقــل البــاد مــن قواعــد االســتبداد
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والدولــة األمنيــة وأفعــال القــوة والوصايــة إلى قواعــد العمــل الديمقراطية
التــي تقــوم علــى احت ـرام التنــوع والتعدديــة واعتمــاد الحــوار والوســائل
الســلمية فــي إدارة الخالفــات وحلِّهــا ،مــع احت ـرام المواطــن المتســاوي
ـض النظــر عــن ِفكــره وجنســه ودينــه وقوميتــه .وقــد صــدرتْ وثيقــة
ب َغـ ِّ
«إعــان دمشــق للتغييــر الوطنــي الديمقراطــي»((( فــي  16تشــرين األول/
ُ
ســتقل ،وذلــك
ّ
شــرف التوقيــع عليهــا ،بصفــ ِة ُم
أكتوبــر  2005وكان لــي
ٍ
ـخصيات
علــى الرغــم مــن وجــودي فــي الســجن آنــذاك مــن بيــن تســع شـ
مســتقلة أخــرى ،وهــم المفكــر اإلســامي جــودت ســعيد ،وفــداء حورانــي،
وميشــيل كيلــو ،وعــادل زكار ،وســمير نشــار ،وعبــد الــرزاق عيــد ،وهيثــم
المالــح ،وعبــد الكريــم الضحــاك ،ونايــف قيســيه ،إلــى جانــب أح ـزاب
«التج ُّمــع الوطنــي الديمقراطــي» الخمســة« :حــزب الشــعب» و«االتحــاد
االشــتراكي» و«االشــتراكيِّين العــرب» و«ال ُعمــال الثــوري» و«البعــث
الديمقراطــي» ،ثــم أح ـزاب التحالــف الديمقراطــي الكــردي فــي ســورية،
ولجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي ،و«الجبهــة الديمقراطيــة الكرديــة»
فــي ســورية و«المنظمــة اآلثوريــة الديموقراطيــة» و«حــزب المســتقبل»
(نــواف البشــير) و«اللجنــة الســورية لحقــوق اإلنســان».
اب ومنظمــات ســورية أخــرى بإعــان تأييدهــا ودعمهــا
كمــا قامــت أح ـز ٌ
لهــذه الخطــوة ،مثــل جماعــة اإلخــوان المســلمين برئاســة صــدر الديــن
البيانونــي وقُــوى معارضــة وطنيــة وهيئــات مدنيــة مــن داخــل البــاد
وخارجهــا ،منهــا «حــزب العمــل الشــيوعي» و«منتــدى جمــال األتاســي
للحــوار الديمقراطــي» و«تحالــف الوطنييــن األحـرار» و«المجلــس الوطني
الســوري فــي واشــنطن» (نجيــب الغضــان).
(((

بيان إعالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.
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لــم يم ـ َّر وجــود اســمي كأحــد ال ُموقِّعيــن علــى إعــان دمشــق مــرو َر
ـي بغــرض إكراهــي علــى االنســحاب
الك ـرام ،بــل ازدادت الضغــوط علـ َّ
منــه ،وطالـ ِ
ـت الضغــوط شــرو َط حياتــي وطرائــق التعامــل مــع زيــارة
أهلــي وأبنائــي .وكانــت البدايــة مــع الزيــارة الدوريــة إلــى الســجن التــي
ـت ،عنــد البــاب الرئيــس،
عــاد ًة مــا تقــوم بهــا ابنتــي جمانــة ،حيــث فو ِجئَـ ْ
ـح مــن مديــر الســجن ،العميــد ســمير الشــيخ ،ل ُمراجعتــه فــي
بطلَـ ٍ
ـب ُملِـ ٍّ
مكتبــه ،وهنــاك وجدتْــه بانتظارهــا ،ل ُيبــادر إلــى القــول فــو ًرا« :أبوكــي
وقَّــع علــى إعــان دمشــق ،وتحالَــف مــع اإلخــوان المســلمين! هــل
تعلمــون كــم ســيكلفه هــذا التحالــف؟!» ،وعندهــا ق ـدَّرتْ جمانــة أنــه
أحضرهــا قبــل الزيــارة للضغــط عليهــا كــي تقــوم ب َدورهــا بالضغــط
علــي لالنســحاب مــن اإلعــان ،فــر َّدت عليــه« :إخــوان مســلمين! ال
َّ
أعلــم إن كان أبــي قــد تحالَــف مــع اإلخــوان! َمــن هــم اإلخــوان الذيــن
تتحـ َّدث عنهــم؟» فقـــال« :هــل معـ ِ
ـك البيــان؟» ،فأجابــتْه« :إنــه معــي...
لقــد أحضرتُــه ليــرى أبــي اســمه بيــن ال ُموقِّعيــن» .أخــذ البيــان منهــا،
فك ـ َّررتْ عليــه الســؤالَ « :مــن ِم ـ َن اإلخــوان بيــن ال ُموقِّعيــن؟» ،فأشــار
العميــد بســرع ٍة إلــى اســم الدكتــور عبــد الــرزاق عيــد ،عندهــا تع َّمــدتْ
جمانــة االلتـــفاف علــى الحديــث وبــادرتْ إلــى ســؤاله ،إن كان بإمكانهــا
إيصــال البيــان لــي عبــر الزيــارة.
ـي ،قامــوا باســتدعاء
عندمــا عاينــوا عــدم تجاوبــي معهــم فــي الضغــط علـ ّ
ابنتــي جمانــة ،ثــم ابنــي جــواد مــن بعدهــا! وه َّددوهمــا ،مثلمــا ه َّددوني
قلــت لهــم بأننــي «لــن
ً
وحاولــوا
طويــا بالترهيــب والترغيــب ،حتــى ُ
أنســحب وأعلــى مــا بخيلكــم اركبــوه!» .كاد ابنــي جــواد يُ َج ـ ُّن مــن ردة
فعلــي ،اشــتكى لجمانــة قائـ ًـا لهــا« :هــل هنــاك أحــد فــي الدنيــا يُجيبهــم
ـأي وقــت!» .وقــد ش ـكَّل توقيعــي علــى
هكــذا وهــم يســتطيعون قتلــه بـ ِّ
إعــان دمشــق نقلـ ًة مهمـ ًة فــي تفكيــري ومعنوياتــي وعـ َّزز األمــل عنــدي
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ـت لــه قيمــة خاصــة كــي أتابــع الطريــق
بــأ َّن خروجــي مــن الســجن باتـ ْ
الــذي بدأتُــه.
()٦

إطــالق ســراحي

وكان الجديــد اشــتدا َد طــوق العزلــة والحصــار على الســلطة الســورية بعد
اغتيــال رفيــق الحريــري ،رئيــس وزراء لبنــان فــي  14شــباط/فبراير ،2005
وتوجيــه أصابــع االتهــام السياســية إلــى النظــام ،وانتفــاض اللبنانييــن علــى
ــت بإخــراج
«الوصايــة الســورية» فيمــا ُســ ِّم َي «ثــورة األرز» ،التــي تُ ِّو َج ْ
القــوات الســورية مــن لبنــان فــي  26نيســان /أبريــل  2005وتشــكيل
ـتجوبت عــد ًدا
خاصــة للتحقيــق فــي مقتــل الحريــري اسـ
ْ
محكم ـ ٍة دوليــة َّ
مــن رمــوز النظــام األمنييــن.
كل ذلــك دفــع هــذه الســلطة ،ربطًــا باقـــتراب موعــد انعقــاد المؤتمــر
العــام التحــاد المحاميــن العــرب ،وســعيها إلــى عقــده فــي دمشــق لتمرير
رســائل سياســية تُخفِّــف مــن عزلتهــا ،للموافقــة علــى اشــتراط األمانــة
العامــة لالتحــاد باإلف ـراج عــن معتقلــي الــرأي (المعتقليــن السياســيين)
وفــي ُمقدمتـــهم األســتاذ حبيــب عيســى الــذي كان عض ـ ًوا فــي االتحــاد.
يــل انعقــاد المؤتمــر ،أُ
بلغــت مــع أصدقائــي المعتقليــن
وبال ِفعــل ،قُبَ َ
ُ
اآلخريــن( ،حبيــب عيســى ،مأمــون الحمصــي ،وليــد البنــي ،فــواز تللــو)،
بق ـرار اإلف ـراج َع َّنــا ،ســيما وأننــا قــد قضينــا ثالثــة أربــاع مــدة الســجن.
وفــي مســار تنفيــذ القـرار اســتدعاني مديــر الســجن فــي ليلــة  18كانــون
الثاني/ينايــر  2006وأعطانــي ورقــ َة تع ُّه ٍ
ــد ألوقعــه ،يتض َّمــن اعترافــي
ـت نفســي ،وهــو تعه ـ ٌد يعرفــه الســجناء جمي ًعــا
بالذنــب وبأننــي أصلحـ ُ
ِمــن الذيــن يتـــق َّدمون بالْ ِتــ ٍ
ـماس ل َنيــل ربــع المدة مــن حكمهــم القانوني،
ـت توقيعــه ،وهكــذا كان قـرار بقيــة زمالئــي ،وعندهــا حــاول مديــر
فرفضـ ُ
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الســجن ،إقناعــي وإقنــاع زمالئــي بــأ َّن المســألة شــكلية ،وأ َّن التوقيــع
شــر ٌط لإلفـراج وإغــاق اإلضبــارة ،أجبتُــه بأننــي فعـ ًـا ال أريــد هــذا اإلفـراج
عــادل ،وهــو ليــس
ً
المشــروط ،ألن فــي ذلــك إقــرا ٌر بــأ َّن َســجننا كان
كذلــك ،وإذا كانــت الســلطة تريــد فعـ ًـا اإلف ـراج َع َّنــا ،عليهــا أن ت ُطلِــق
س ـراحنا مــن دون توقيــع أيــة ورقــة أو تعهــد ومــن دون شــروط.
وفــي ســاع ٍة متأخــرة مــن الليــل ،تــم اســتدعاء قائــد شــرطة دمشــق
وكان زميـ ًـا أيــام الدراســة فأبلغتُــه أنــي أُفضِّ ــل البقــاء فــي الســجن حتــى
انقضــاء الســنوات الخمــس علــى أن أُوقِّــع علــى هــذا التعهــدُ ،معلِّـ ًـا ذلــك
مــرة أخــرى ،بــأ َّن التوقيــع عليــه هــو اعت ـراف بأننــي كنــت علــى خطــأ
ـي بصحــة التهــم التــي
وأننــي كنــت ُمذنِ ًبــا ،وهــو بالتالــي اعت ـر ٌاف ِضمنـ ٌّ
ِنت علــى أساســها .وفــي ضــوء إدراكهــم لتصميمــي علــى رفــض هــذا
ُسـج ُ
ـت مــن
ـطب تلــك العبــارة وخرجـ ُ
التعهــد ،تـ َّم فــي صبــاح اليــوم التالــي شـ ُ
الســجن أكثــر تصمي ًمــا علــى الكفــاح مــن أجــل الحريــة.
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الباب الثَّاني

السـجن
ُ
الخـروج األ َّول من ِّ
وتجـربـتي في إعـالن دمـشـق
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الفصل األ َّول

اك جـديـد
حـيا ٌة جـديـدة وحـر ٌ
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()1

الخروج من السجن

بعــد أربــع سـ ٍ
ـت مــن
ـنوات وأربعــة أشــه ٍر ونصــف مــن االعتـــقال ،خرجـ ُ
الســجن فــي  16كانــون الثاني/ينايــر  ،2006وكان ُمراســل قنــاة الجزيــرة
ِّ
فــي انتـــظاري عنــد البوابــة الخارجيــة ،حيــث بادرنــي بالســؤال« :هــل
ِلــت تدعــو إلصــاح النظــام؟» ،فأجبتُــه مــن دون تــر ُّدد« :إ َّن هــذا
ماز َ
النظــام غيــر قابــلٍ لإلصــاح وإننــا نُنــادي بالتَّـــغيير الديمقراطــي!» .فقــد
ـي قُد ًمــا
كنـ ُ
ـت ،لحظـ َة إطــاق سـراحي ،أكثـ َر تصمي ًمــا وعز ًمــا علــى ال ُم ِضـ ِّ
لنصــرة مشــروع التغـــيير الديمقراطــي.
خــال وجــودي فــي الســجن ،كانــت ابنتــي جمانــة تحضــر اجتماعــات
اللجنــة المؤقَّـــتة إلعــان دمشــق ،بِنــا ًء علــى طلَبــي و ُموافقـــتهم ،كــي
أكــون عنــد إطــاق س ـراحي فــي ُصــورة التطــورات التــي تجــري .لك ـ َّن
ـي
ـي ال ُمستـ ـ ِقل والتطلــع لتشــكيل حـ ٍ
ـزب ديمقراطـ ٍّ
فكــرة العمــل السياسـ ِّ
هدفــه التخلــص مــن االســتبداد ،ومرجعيَّـــته العقــل وليــس األيديولوجيــة
فــي تحليــل مختلــف قضايــا المجتمــع ــــ كانــت حاضــر ًة فــي ذهنــي
دائ ًمــاُ ،مســتن ًدا إلــى تجربتــي فــي مجلــس الشــعب ومنتــدى الحــوار
ـي فــي ســنوات
الســلم االجتماعــي ومــا راكمــتُه مــن َوعـ ٍ
الوطنــي وورقــة ِّ
الســجن .وقــد ع َّبــرتُ عــن هــذه التوجهــات فــي المقابلــة التــي أجراهــا
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معــي الصحفــي شــعبان عبــود((( ون ُِش ـ َرتْ فــي جريــدة النهــار اللبنانيــة
بتاريــخ  24كانــون الثّاني/ينايــر  .2006فــي هــذه المقابلــة أظهــرتُ
رؤيتــي للديمقراطيــة والليـــبرالية ،وأننــا ديمقراطيــون بــكل مــا فــي هــذه
الكلمــة مــن معنــى ،وأقصــد بالديمقراطيــة ال ِقيــم والمبــادئ التــي تط َّورت
ـبت خبـر ٍ
ات وتراكمــات منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة فــي أوروبــا
واكتسـ ْ
ومــا أضافــتْه المنظمــات العالمية المهتمة بقضايا حقوق اإلنســان وغيرها،
وهــي ديمقراطيــ ٌة َمب ِنيَّــ ٌة علــى أُ ُس ٍ
ــس ومنظومــ ٍة أخالقيــة ،و ُمنســجم ٌة
ـت موقـــفي مــن
فــي الوقــت نفســه مــع ثقافــة الشــعب الســوري .وب َّينـ ُ
المعارضــة الســورية التــي أُكِـ ُّن لهــا كل تقديــر واحتـرام والتــي تعمــل فــي
ـنحت لهــا فرصـ ٌة ِ
ظـ ٍ
ـت «إعــان
مناســبة أطلقـ ْ
ـروف قاســي ٍة جـ ًّدا ،وحيــن سـ ْ
ـي
دمشــق للتغييــر الوطنــي الديمقراطــي» وأعتقــد أنــه حيــن يتس ـ َّنى لـ َ
ـزب جديد ،فـــثمة ِ
قواســم مشتـــركة ســتجمعنا
المســاهمة فــي تشــكيل حـ ٍ
مــع العديــد مــن أطـراف المعارضــة وســيكون هنــاك إمكانيــة للتعــاون مع
الجميــع داخــل البــاد ،بمــا فيهــا التنظيمــات واألح ـزاب اإلســامية التــي
توافــق علــى قواعــد الحيــاة الديمقراطيــة.
وأقصد متى أصـبح اإلسالميون ديمقراطـ ِّيين ،فلن يعودوا يُخيفوننا.
()2

ضغوط األجهزة األمنية

لــم يكــن خروجــي مــن الســجن خرو ًجــا إلــى الحريــة ،بــل إلــى ِســجنٍ
أكبــر يشــمل مســاحة البــاد ،حيــث بــدأتْ أجهــزة األمــن ومنــذ اليــوم
شــعبان عبــود« ،معارضــ ٌة تحــت ســقف إعــان دمشــق» ،النهــار (بيــروت) 24 ،كانــون
(((
الثاني/ينايــر 2006؛ اطلــب النــص الكامــل علــى الرابــط أدنــاه:
https://bit.ly/2FXr9ST
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األول إلطــاق سـراحي بمتابعـ ٍة حثيـــثة لتح ُّركاتــي ولقاءاتــي ،وبــدا أ َّن ثمة
ـي.
نهــ ًجا يتصاعــد تدريج ًّيــا ل ُمحاصرتــي والضغــط علـ ّ
علــى مــدى أربعــة أســابيع كان منـــزلي ُممتـــلئًا ب ُمه ِّنـــئين مــن جميــع
المحافظــات ومــن كافَّــة شـرائح المجتمع الســوري ،الذين استـــثمروا هذه
الفرصــة للتحــدث ب ُجــرأ ٍة وصراحــة فــي األمــور السياســية والمعاشــية،
ـيت معهــم أننــا فيمــا يُس ـ َّمى «ســورية األســد» وفــي
وكأنهــم نســوا ونسـ ُ
ـي ،واألهـ ُّم إلشــهار رغبتهــم فــي المشــاركة
دولــة االستـــبداد والقهــر األمنـ ّ
ـي يجمعنــا ،كمــا لــو
بالحيــاة السياســية وتطـلُّـــعهم لتأســيس حـ ٍ
ـزب سياسـ ٍّ
أ َّن هنــاك تواف ًقــا ضمن ًّيــا علــى أ َّن الوقــت قــد حــان لمتابعــة مــا توقفـــنا
عنــده فــي ربيــع دمشــق.
ـت ثالثــة أفــكا ٍر أو ثوابت حول
ِمــن إيمانــي بهــذا الخيــار ودع ًمــا لــه ،طرحـ ُ
أول ،الْتــزا ُمه الصريــح بالديمقراطيــة
طبيعــة الحــزب المفتــ َرض إنشــاؤهً :
وتبــادل الســلطة؛ ثانيًــا ،أن يكــون بعيــ ًدا عــن األيديولوجيــة؛ ثالثًــا ،أن
يُب َنــى علــى قاعــد ٍة أخالقـــية صلبــة.
لــم يَــ ُر ْق هــذا الجــ ُّو ال ُم ْف َعــم بالحيويــة والثقــة والصراحــة ألجهــزة
ـارعت لِلَعــب دورهــا المعهــود بأشــكاله المتنوعــة ،بــد ًءا
األمــن التــي سـ ْ
باالســتدعاءات المتكــررة إزاء بعــض المواقــف والتصريحــات التــي أُعلِنهــا،
مــرو ًرا بالتضييــق علــى حركتــي ونشــاطاتي فــي العالقــة مــع أوســاط إعالن
دمشــق ومــع ُممثِّلــي الصحافــة والمجتمــع الدولــي ،وانتهــا ًء ب ُمحاصــرة
أســرتي وإرهــاب وســطي االجتـــماعي.
بعــد أقــل مــن شــه ٍر واحــد مــن إطــاق س ـراحي ،فــي يــوم الثالثــاء 14
ـدعيت عبــر الهاتــف للقــاء اللــواء علــي مملــوك
شــباط/فبراير  2006استُــ ُ
رئيــس إدارة المخابـرات العامــة وقـتـــئذ ،الــذي طلَــب ِم ِّنــي تنحية رئيس
أي لجن ـ ٍة مــن مفوضيــة حقــوق
أي نقــد ،وعــدم لقــاء ِّ
الجمهوريــة عــن ِّ
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اإلنســان فــي األمــم المتحــدة .تــا ذلــك حضــور دوريــ ٍة مــن األمــن
العســكري ليـ ًـا العتـــقالي ،ولكننــي لــم أســمع طرقـــهم علــى البــاب،
فذهبــوا للبحــث عنــي فــي بيــت ابــن أخــي ،وعندمــا لــم يجدونــي
انطلقــوا إلــى بيــت ابنــي جــواد وأصطحبوهمــا معهــم وعــادوا الســاعة
الخامســة فج ـ ًرا العتـــقالي مــن منزلــي .ك َّبـــلوني ووضعــوا «الطماشــة»
علــى عيونــي وســاقوني إلــى أحــد فروعهــم حيــث واجهونــي بالضــرب
وبســيلٍ مــن العبــارات النابيــة والبذيئــة واتِّهامــي بالخيانــة .وبعــد
َ
ســاعات طلبــوا منــي التوقيــع علــى تع ُّه ٍ
ٍ
أي
ــد بعــدم التواصــل مــع ِّ
أي ســفي ٍر أو صحفــي أجنبــي .كمــا طلبــوا
وســيل ٍة إعالميــة وتجنــب لقــاء ِّ
رفضــت ذلــك قطع ًّيــا
ِم ِّنــي زيــارة الفــرع بشــكلٍ أســبوعي ودائــم،
ُ
فوضعونــي فــي مــكانٍ بــارد ،لمــدة ســاعتين وكانــت ليل ـ ًة ُمثـــلجة ،ثــم
جــاء أحــد الضبــاط ليســألني ،إن كانــت رسالتـــهم اإلرهابية قد وصلتْـــني
كنــت تريــد البقــاء علــى هــذه الحالــة
أم ال؟! ول ُيضيــف ُمحــ ِّذ ًرا« :إذا
َ
يــا ريــاض ســيف فســوف تعيــش بقي ـ َة حياتــك ذليـ ًـا ،أمــا إذا فهمــت
وتوقفــت عمــا تفعلــه ضدنــا ،رح تعيــش ملــك» ...وأطلقــوا
علينــا
َ
ســراحي قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف صبا ًحــا.

فــي نفــس اليــوم ،فــي الســاعة السادســة مســا ًء ،اتصــل العميــد زهيــر
حمــد مــن فــرع معلومــات اإلدارة العامــة للمخابــرات ،وأكَّــد ضــرورة
حضــوري الســاعة الثامنــة مــن صبــاح اليــوم التالــي ،الخميــس  16شــباط/
فبرايــر  2006إلــى الفــرع للضــرورة واألهميــة .وهنــاك تـ َّم احتجــازي فــي
غرفــ ٍة ملحقــة بأحــد المكاتــب دون أي ســؤا ٍل حتــى الســاعة الثالثــة
والنصــف بعــد الظهــر ،وقــد كان هدفهــم مــن احتجــازي هــذا الوقــت هــو
َمنعــي مــن لقــاء لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة .وقبــل
إطــاق س ـراحي أبلَغنــي العميــد زهيــر بضــرورة حضــوري للقــاء اللــواء
علــي مملــوك يــوم الســبت ،وطلَــب ِم ِّنــي مجــد ًدا التوقيــع علــى تع ُّهـ ٍـد
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أي
بعــدم لقــاء الصحفييــن واألجانــب والدبلوماســيين ،فرفضـ ُ
ـت تقديــم ِّ
ـت أيضً ــا بأنــي لــن آتــي يــوم الســبت ّإل
تعهـ ٍـد تحريــري أو شــفهي وأعلنـ ُ
َمخـفو ًرا.
وبالتَّــزامن مــع توقيفــي فــي إدارة المخابـرات العامــة ،تـ َّم اســتدعاء مدير
مكتبــي حســام شــحادة مــن ِق َبــلِ المق ـ ِّدم فــي األمــن السياســي برهــان
أســبر ،وســأله عــن مشــروع ِ
الحــزب الــذي أنــوي تأسيســه وعــن دوائ ـ َر
ٍ
عالقــات محتملــة مــع
تحريض َّيــ ٍة ســلبية تُحيــط بريــاض ســيف وعــن
عبــد الحليــم خــدام وعلي صــدر الديــن البيانونــي ،وعن تمويـ ٍ
ـات محتملة
مــن دول غربيــة ،وأخ َبــره بأننــا واهمــون إذا اعتـــقدنا أ َّن النظــام ضعيــف،
ٍ
ـيناريوهات عديــدة للتعامــل معــي ،أولهــا أ َّن دوريــات األمــن
بــل هنــاك سـ
ســوف تكــون مرافقـ ًة لي كــ ِ
ـظلِّي.
وبالفعــل وضعــوا أمــام مكتبــي فــي جســر فكتوريــا ،عنصـ َر أمــنٍ يطلــب
فصــل هويــة كل زائ ـ ٍر لــي ويســأله عــن ســبب الزيــارة
ويُــد ِّون بشــكلٍ ُم َّ
وطبيعــة العالقــة التــي تربطــه بــي .كمــا وضعــوا رقابـ ًة أمنيــة أمــام منزلــي
ومنــازل أبنائــي ،مــع تواتــر اسـ ِتجواب العشـرات مــن أقاربــي وأصدقائــي
لمعرفــة تفاصيــل حياتــي الشــخصية ووضعــي المــا ِّدي.
وفــي يــوم الســبت الســاعة الثانيــة عشــرة ليـ ًـا ،حضــر رائــد مــن فــرع
األمــن الداخلــي وأعلمنــي بموعــد مقابلـ ٍة مــع اللــواء محمد فــؤاد ناصيف
صبــاح األحــد الســاعة الحاديــة عشــرة ،كمــا أبلغنــي فــي الصبــاح الباكــر
عنصــر أمــنٍ عبــر ورق ـ ٍة رســمية ضــرور َة حضــوري إلــى فــرع الخطيــب
الســاعة الحاديــة عشــرةُ ،م َّدعيًــا عــدم علمــه بقــدوم الرائــد .اســتم َّر اللقــاء
مــع اللــواء ناصيــف خمــس ســاعات ،ودار الحديــث حــول مقابلـ ٍة أجراهــا
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معــي الصحفــي محمــد علــي األتاســي((( ون ُِشـ َرتْ فــي جريــدة النهــار فــي
ِ
بمالحظــات خبرائهــم
الخامــس مــن شــباط/فبراير  ،2006وقــد أبلغنــي
األمن ِّييــن ومثـــقفيهم حــول ثــاثَ عشــرة نقط ـ ًة فــي المقابلــة تجــاوزتْ
كل الخطــوط الحم ـراء .وفــي المســاء تابــع العميــد تركــي علــم الديــن
َّ
ـي ،حيــث وضعانــي أمــام خيا َريــن
الحــوار معــي بحضــور مستشــا ٍر أمنـ ّ
والســجن ،وبعد
إمــا تكذيــب بعــض مــا و َرد فــي المقابلــة ،وإمــا االعتـــقال َّ
أخـ ٍـذ ور ٍّد تــم االتفــاق علــى أن أقــوم بتوضيــح مــا ي َّدعــون أنهــا الْتـــباساتٌ
وردتْ فــي تلــك المقابلــة.
ُعــدتُّ فــي الســابعة مــن مســاء يــوم اإلثنيــن ومعــي التعديــات التــي
ٍ
نقــاش دام ســاعتين بحضــور
تمــس الجوهــر .وبعــد
ارتأيـــتُها والتــي ال
ُّ
نفــس الخبيــر ،قـ َّرر العميــد َســجني ،فأنزلونــي إلــى الزنزانــة بعــد المــرور
ـكل إجـراءات االعتقــال المعروفــة ،ولكـ ْن في العاشــرة والنصــف أبلغوني
بـ ِّ
ـباب إنســانية حســب قولهــم ،شــريط َة
بق ـرار العــدول عــن َســجني ألسـ ٍ
إجـراء حــوا ٍر جديــد مــع صحيفــة النهــار أُوضِّ ــح فيــه األفــكار التــي كانــت
ـص الحــوار ال ُمعـ َّدل يــوم
محـ َّـل انتـــقا ِد الجهــات األمنيــة .وقــد سـل ُ
َّمت نـ َّ
الثالثــاء  21شــباط/فبراير فــي الســابعة مســا ًء ،حيــث طلبــوا ِم ِّنــي العــودة
يــوم األربعــاء فــي الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــ ًرا ألخــذ موافقــة اللــواء
ناصيــف ،وتـ َّم تأجيــل الموعــد إلــى يــوم الخميــس حيــث سـلَّمني العميــد
ـي هــذه
تركــي علــم الديــن نســخ ًة ُمع َّدل ـ ًة مــن ِق َبلِـــهم للحــوار ،لتنتهـ َ
الجولــة مــن االســتدعاءات والضغــوط بنشــر التعديــل وبتهديـ ٍـد صريــح
وحــازم مــن ِق َبــلِ اللــواء ناصيــف بــأ َّن «النظــام سـ ُيدافع عــن نفســه مــن
ريــاض ســيف« ،التغييـ ُر فــي ســوريا ٍ
آت قري ًبــا ال محالــة» ،ملحــق النـــهار ،العــدد  ،726األحــد
(((
 5شــباط/فبراير .2006
https://bit.ly/33O349j
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بالســجن وحتــى بالقـــتل دون االهتمام
خــال تطبيــق حالــة الطــوارئ إمــا َّ
باالحتجاجــات الدوليــة».
أ َّمــا الجولــة الثانيــة مــن ال ُمعانــاة األمنيــة ،فقــد شـهِدها شــهر آذار/مــارس
مــن عــام  ،2006حيــث ت ـ َّم تكثيــف المتابعــة والمراقبــة األمنيــة علــى
مــدار أربــع وعشــرين ســاعة ومــن خــال عــدة دوريَّـ ٍ
ـات ُموزَّعــة بيــن
مكتبــي ومنزلــي وبيــوت أبنائــي وأقاربــي ،مــع اســتمرار وجــود عنص ـ َر ْي
أمــن بشــكلٍ دائــم أمــام مكتبــي وبيتــي.
ــب مشــه ُد ســيارات رجــال األمــن وهــي تالحقنــي أينمــا
وطب ًعــا ،لَ ِع َ
ألي ضيـ ٍ
ـف بعــد خروجــه مــن زيارتــي ــــ دو ًرا فــي
ذهبـ ُ
ـت ومتابعتهــم ِّ
زرع الخــوف لــدى معارفــي وأصدقائــي فانكـــفأت غالب َّيـــتهم عــن التواصل
ـت قلـ ٌة منهــم فقــط علــى تواصلهــا معــي ،وإن بشــكلٍ
معــي ،بينمــا حافظـ ْ
ـت لتشــكيل مجموعــة
حـ ِـذ ٍر وخجــول ،عداكــم عــن أ َّن أجهــزة األمــن اتجهـ ْ
ـام وســيدةُ ،م ِه َّمتُـــهم البحــث عــن
عمــلٍ مــن عناصرهــا باإلضافــة إلــى ُمحـ ٍ
أشـ ٍ
ـي بقضايــا ماليــة ،وقــد أبلغنــي أحــد معارفــي بأنهــم
ـخاص لال ِّدعــاء علـ َّ
ســألوه إن كان لــه أمـ ٌ
ـاح لــم ت ُسـ َّدد،
ـوال ِبذ َّمتــي وظَّفهــا لالســتثمار ،أو أربـ ٌ
ف َنفــى ذلــك .بينمــا تـ َّم اســتدعاء ابنــي جــواد إلــى مكتــب اللــواء ناصيــف،
لمــدة ســاعتين ونصــف الســاعة ،حيــث ضغَطــوا عليــه ليقــوم بإقناعــي
بضــرورة عقــد ُهدنـ ٍة لحيــن زوال الخطــر الخارجــي .وفــي اليــوم التالــي،
ـي ،محمــد خيــر وراتــب ،مــع ابــن أخــي أميــن ،وســعيد
استُـــد ِع َي شقيـقــ َّ
الحافــي (وهــو تاجــر فــي الحريقــة) ،وهيثــم ميدانــي ،المديــر الســابق
لغرفــة صناعــة دمشــق إلــى مكتــب العميــد تركــي علــم الديــن وحضــرتُ
جانبًــا مــن هــذا اللقــاء ،الــذي تركَّــز علــى تصويــر ريــاض ســيف كعــد ٍّو
والنظــام كضحيــة ،مــع تهديـ ٍـد ُمبطَّــنٍ بــأ َّن الضحيــة قــد تفقــد صبرهــا
وتُدافــع عــن نفســها ضــد ال ُمعـــتدي بــكل الوســائل.
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ـي ،خــال شــهر آذار/
وأعتـــقد أ َّن مــا أثــار حنــق وحقــد أجهــزة األمــن علـ ّ
مــارس ،هــو مشــاركتي فــي ثــاث نشـ ٍ
ـاطات ميدانيــة:
ـزي أمــام القصــر العدلــي فــي
أولهــا ،المشــاركة فــي اعتصـ ٍ
ـام رمـ ٍّ
ـت إليــه اللجنــة ال ُمؤقَّـــتة إلعــان دمشــق فــي التاســع مــن
دمشــق دعـ ْ
آذار/مــارس فــي الذكــرى الـــ 43إلعــان حالــة الطــوارئ واألحــكام العرفيــة
فــي ســورية ،مــع مــا يقــرب مــن  100ناشـ ٍ
ـي ومثـــقف ،حملــوا
ـط سياسـ ٍّ
الفتـ ٍ
ـات صغيــرة تُطالــب بإلغــاء حالــة الطــوارئ .تــم االعتــداء علــى هــؤالء
دعيت
الناشــطين وتفريقهــم بوحشــية .وفــي مســاء اليــوم ذاتــه اســتُ ُ
لمقابلــة العميــد تركــي علــم الديــن ،الــذي أظهــر غض َبــه الشــديد مــن
مشــاركتي فــي االعتصــام ،واعتبــر مثــل هــذه األعمــال خطًّــا أحمــر يُمكــن
أي
ـي المشــاركة فــي ِّ
أن تُــؤ ِّدي إلــى الفوضــى ،وأنذرنــي بأنــه يُحظَــر علـ َّ
اعتصــام ،وطلــب منــي مراجعـــته بعــد ثمانيــة أيــام.
اعتصــام ،أمــام رئاســة مجلــس الــوزراء،
ثانيهــا ،المشــاركة فــي
ٍ
ـت إليــه األح ـزاب والمنظمــات الكرديــة فــي  12آذار/مــارسِ ،ذكــرى
دعـ ْ
انتفاضــة القامشــلي (((،كمــا يُسـ ِّميها األكـراد ،وكانت ســاحة الســبع بحرات
أحــداث القامشــلي الداميــة بتاريــخ  12آذار/مــارس عــام  2004م :علــى إثــر ُمبــاراة كــرة قدم
(((
ـت مواجهــاتٌ عنيفــة بيــن ُمش ـ ِّجعي فريــق المدينــة نفســها («الجهــاد»)
فــي مدينــة القامشــلي ،اندلعـ ْ
وغالبيَّـــتهم مــن األكـراد ،وال ُمشـ ِّجعين المرافقيــن لفريــق «الفتــوة» القــادم مــن ديــر الــزور وغالبيَّـــتهم
ـت فيهــا قــوات األمــن الســوريَّة ،ممــا اعتبــره األكـراد انحيــازًا
مــن العشــائر العربيــة ،وســرعان مــا تدخَّلـ ْ
لل ُمعتـ ِـدي ،ثــم امت ـد َِّت االحتجاجــات إلــى بقيــة ال ُمــدن التــي فيهــا أك ـراد لمــدة  6أيــام علــى شــكل
ـت بـ«الحـراك مــن أجــل الهويــة» عـ َّز ِ
ـات ثقافيــة ،و ُمظاهـر ٍ
مهرجانـ ٍ
زت الوحــدة الرمزيــة لوجــود
ات ُع ِرفَـ ْ
ِ
أي وســاط ٍة مــن المجتمــع المدنــي والمنظمــات الحقوقيــة
ـا
ـ
خالله
ـلطة
ـ
الس
ـت
ـ
رفض
ين.
ي
ـور
ـ
الس
األكـراد
ِّ
َّ
ـلمي وأصـ َّرتْ علــى الحــل األمنــي العســكري .كانــت حصيلـ ُة المواجهــات  40قتيـ ًـا وفــق مصــادر
ل َحـ ٍّـل ِسـ ٍّ
ٍ
كرديــة ،و 25قتيـ ًـا وفــق حصيل ـة رســمية ســوريَّة ،ومئــات الجرحــى ،ونحــو  2000معتقــل كــردي مــع
تعرضهــم للتعذيــب مــن ِق َبــلِ أجهــزة األمــن الســوري.
يُحيِـــي األكـراد هــذه الذكــرى ســنويًّا للمطالبــة بحقوقهــم ال َمهــدورة وتخليـدًا لذكــرى شــهداء المجــزرة
الذيــن أُضيفــوا إلــى عظمــاء شــهداء الحركــة القوميــة الكرديــة فــي ســورية.
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والطــرق المجــاورة لرئاســة مجلــس الــوزراء ُمط َّوق ـ ًة بأعــداد كبيــرة مــن
الشــرطة واألمــن ،حيــث طلــب العميــد قائــد وحــدة مكافحــة الشــغب
مــن قــادة االعتـــصام ،األمنــاء العا ِّميــن وقــادة األحـزاب الكرديــة ،تفريـ َـق
المجتمعيــن وإنهــاء االعتصــام .وعلــى الفــور اتفــق الزعمــاء األكـراد علــى
أن أتكلَّــم باســمهم ،إلعطــاء رســال ٍة للنظــام بــأ َّن الشــعب الســوري ُمو َّحـ ٌد
وبــأ َّن مطالبهــم الديمقراطيــة واالعتـراف بحقوقهــم الثقافيــة واالجتماعيــة
ـت للعميــد إ َّن لــدى
ـوري كلــه ،فقلـ ُ
والسياســية هــي مطالــب الشــعب السـ ِّ
األحـزاب الكرديــة عريضـ ًة ولــن ينفض االعتـــصام قبــل تســليمها إلى رئيس
الــوزراء ،فذهــب العميــد ل ُيجــري اتصاالتــه ،ثــم عــاد بالموافقــة علــى أن
يُرافقــه شــخصان لتســليم العريضــة ،شــريط َة أن ت ُطـ َوى الالفتــات واألعــام،
ـت المعتصميــن راجيًــا أن يَطــووا الالفتــات ،فســألني العميــد َمــن
فخاطبـ ُ
أكــون؟ وعندمــا أجبتُــه ذهــب راكضً ــا ،وعــاد بعــد دقائــق ل َيأمــر بتوقيفــي
ـض االعتصــام بالقــوة ،وعندهــا حملنــي عــد ٌد مــن أفـراد الشــرطة إلــى
وفـ ِّ
إحــدى ســياراتهم القريبــة ،ثــم نقلونــي إلــى مخف ـ ِر عرنــوس ،ومــن ثــم
إلــى إدارة المخاب ـرات العامــة حيــث أخــذوا مــا ب َحوزتــي مــن مقتــ ٍ
ـنيات
ووضعونــي فــي غرفـ ٍة مــن ِســجن الفــرع تحتــوي علــى بعــض البطانيــات
فقــط ،ألُن َقــل بعدهــا إلــى فــرع األمــن الداخلــي فــي جــادة الخطيــب،
حيــث قابلنــي العميــد تركــي غاض ًبــا ونقــل لي اســتياء اللــواء فــؤاد ناصيف
واســتغرابه مــن تعاونــي مــع أعــداء ســورية الذيــن يستـــقوون بأمريــكا
ـرحت
مــن أجــل َســلخ جــز ٍء مــن الوطــن إلقامــة دولـ ٍة كرديــة ،وعندمــا شـ ُ
لــه وجهــة نظــري فــي أ َّن مشــاركتي مــع بعــض ناشــطي المعارضــة مــن
ـي كــي يشــعر األكـراد بأنهــم جــز ٌء مــن الشــعب
العــرب هــو واجـ ٌ
ـب وطنـ ٌّ
وأ َّن قضيتـــهم قضيــة الســوريِّين جمي ًعــا وبذلــك نقطــع الطريــق علــى أيــة
ن َزعـ ٍ
ـات كرديــة انفصاليــة متطرفــة ،لكنــه كالعــادة ،لــم يكتــرث لكالمــي،
وأبلغنــي رســال ًة مــن اللــواء فــؤاد ناصيــف بأنهــم «اعتبــا ًرا مــن اآلن لــن
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ـي كمعـ ٍ
ـارض وإنمــا كعــد ّو» ،وأمــر بتوقيفــي فــي غرفـ ٍة منفردة
ينـــظروا إلـ َّ
والتعامــل معــي بفَظاظــة .وبعــد حوالــي ســت ســاعات أبلغنــي العميــد
ضــرور َة حضــوري إلــى الفــرع فــي اليــوم التالــي الســاعة الحاديــة عشــرة،
ـت تأجيلــه لكونــه يتضــارب مــع موعــد الســفير البلجيكــي ،وبعــد
فطلبـ ُ
مشــاورته للــواء فــؤاد أص ـ َّر علــى إلغــاء موعــدي مــع الســفير وضــرورة
ـت مجــد ًدا وحيـ ًدا
حضــوري إلــى الفــرع فــي الموعــد ال ُمحـ َّدد ،حيــث تُركـ ُ
ـب مــع بعــض الصحــف المحليــة حتــى الســاعة الواحــدة ،وتكـ َّرر
فــي مكتـ ٍ
ٍ
لســاعات ثــم المغــادرة،
طلــب الحضــور فــي اليــوم التالــي واالنتـــظار
وهكــذا ل ِعـ َّدة أيــام.
ثالثهــا ،المشــاركة فــي عيــد النيــروز  21آذار/مــارس (((،وعندمــا
حضــرتُ مــع مجموعـ ٍة مــن ناشــطي إعــان دمشــق إلــى موقــع االحتفــال،
فــي منطقــة ســهل الصح ـراء ،قــرب دمشــق ،استوقـــفني شــخصان ا َّد َع َيــا
أنهمــا محا ِم َّيــان كُر ِديَّــان ،وطلبــا ِم ِّنــي «عــدم المشــاركة ألننــي محــل
ٍ
فشــككت بأنهمــا مــن األمــن ،وأجبتُـــهما بأنــي
خــاف بيــن األكــراد»،
ُ
صديـ ٌـق لألكـراد جمي ًعــا وأنــي قــاد ٌم لتهنـئـــتهم بعيدهــم ،هــل هــذا خطـ ٌر
علــى أمــن الدولــة؟! فقــال أحدهمــا :ســيادة اللــواء فــؤاد ناصيف ينتـــظرك
عيــد النيــروز  ٢١آذار/مــارس ،هــو اليــوم األول مــن الســنة فــي التقويــم ال ُكــردي ،الــذي بــدأ
(((
ِ
ســنة  ٧٠٠قبــل الميــاد حيــن ســقطت الدولــة اآلشــورية علــى أيــدي الميدييــن (الذيــن َّأسســوا دولــة ماد
ـي ،وإلثبــات الهويــة وكفرصــة إلبداء
علــى أراضــي كردســتان الحاليــة) .يحتـــفل ال ُكــرد بالنيــروز كعيـ ٍـد قومـ ٍّ
مواقفهــم السياســية .ال صلــة بيــن عيــد النيــروز والديانــة الزرادشــتية وعبــادة النــار ،وإنمــا أصلــه ،علــى
األرجــح ،مــا يَرويــه الفردوســي فــي «ملحمــة الملــوك ـ شــاهنامه» مــن قصــة «كاوه الحــداد» الــذي قــاوم
وانتـصـــر علــى ملـ ٍ
ـك شــرير يُدعــى «زهــاك أو ضحــاك» كان يضــع أفــا ٍع علــى كتفيــه ال تتـــغذَّى إال علــى
ٍ
أدمغــة األطفــال .ســلب الطاغيــة أطفــال كاوه الـــ  15ولــم يتبـ َّـق لديــه ســوى فتاة صغيــرة .أراد الحــداد أن
يفــدي ابنتــه بروحــه فتو َّجــه إلــى قصـــر الملــك وحاربــه وانتصـــر بـــمطرقته علــى ســيف الظالــم ،وحمــل
شــعل ًة بيــده وأشــعل النيـران علــى ســقف القصـــر فعـ َرف األهالــي أ َّن مشــعل الحريــة ارتـــفع وأ َّن شــمس
الـــ  21مــن آذار/مــارس هــي والد ٌة جديــدة وفصـ ٌـل يُبشِّ ــر باللــون األخضــر والفـــرح.
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فــي مكتبــه ،فذهبنــا بســيارتي ،وفــي الطريــق كانــا يشــتكيان مــن همــوم
المعيشــة وارتفــاع األســعار ويســأالني عــن احتمال زيــادة الرواتــب ،وحين
وصلنــا إلــى فــرع الخطيــب ،لــم يكــن اللــواء ناصيــف موجــو ًدا ،فقابلنــي
ضابــط برتبــة مق ـ ِّدم ،وحــاول أن يُقـــنعني بــأ َّن األك ـراد قبائــل جذورهــا
عربيــة ،وقــد أُطلِـ َـق عليهــم اســم األكـراد لظـ ٍ
ـروف معينــة ،وبالتالــي ليــس
هنــاك شــيء اســمه مشــكلة كرديــة وحقــوق تاريخيــة .وطب ًعــا لــم يُعجبــه
ـض النظــر عــن أصولهــم وجذورهــم
كالمــي حيــن قلــت بــأ َّن األكـراد وب َغـ ِّ
هــم مواطنــون ســوريون ،وال يجــوز ِحرمانهــم مــن أي حـ ٍّـق مــن حقــوق
المواطنــة أو مــن الجنســية ،ال ســيما وأ َّن غالبيـــتهم مولــودون فــي ســورية
وأهلهــم ســوريون أيضً ــا ،ويجــب النظــر إلــى معاناتهــم وقضيتهــم كقضيـ ٍة
وطنيــة .وهنــا أو َعــز لعناصــره بــأ ْن يأخذونــي ،حيــث انطلقــوا بــي فــي
ســيارتهم إلــى خــارج دمشــق علــى طريــق ســجن عــدرا القديــم ،وأوقفــوا
ُّــم
الســيارة ب ُمحــاذاة مشــفى األمــراض النفســية ،وقــال أحدهــم بتهك ٍ
وتهديــد ُمشــي ًرا للمشــفى« :اليــوم سنتـــركك خارجــه ،ولكــن فــي المــرة
قلــت لألكــراد مرحبًــا!» ،فقلــت لــه ر ًّدا
القادمــة ســنض ُعك داخلــه إذا
َ
علــى تهكمــه ،بأنــه يُهمنــي كثيـ ًرا أن أعــرف مــا يــدور فــي هــذا المشــفى
اللإنســانية
وأطلــب منكــم مســاعدتي للدخــول إليــه ،ألفضــح الظــروف َّ
التــي يُعا َمــل بهــا المرضــى هنــا ..وعندهــا تركونــي علــى الطريــق العــام
واســتداروا راجعيــن.
بعــد حوالــي يوميــن أرســل اللــواء ناصيــف فــي طلبــي ليُبـــلغني بــأ َّن
الســلطات اتخــذتْ قــرا ًرا بضبــط نشــاط المعارضــة فــي الداخــل بمــا
أي تصريــ ٍح ألي وســيل ٍة إعالميــة حتــى صــدور
فــي ذلــك عــدم إعطــاء ِّ
قانــون األحــزاب ال ُمتوقَّــع خــال شــهرين ،حيــث أ َّن الوضــع خطــ ٌر وأ َّن
النظــام لــن يتوانــى عــن تطبيــق األحــكام العرفيــة بمو ِجــب حالــة الطوارئ
ال ُمعلَنــة فــي البــاد ،كمــا أ َّن الســلطة لــن تُجــازف بمصيرهــا إرضــا ًء للعالم
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الخارجــي ولمــا ســيقوله اإلعــام العالمــي ،وأضــاف أنــه اســتدعى العديـ َد
مــن رمــوز المعارضــة ومعظــم أعضــاء اللجنــة المؤقتــة إلعــان دمشــق
وأبلغهــم ذلــك ،وقــد ل َمــس تجاوبًــا مــن الجميــع وأنَّ ِنــي الوحيــد الــذي
كل فــرص الضغــط عليــه مــن ِق َبــلِ األهــل واألصدقــاء والتجــار
استـنـــفد َّ
والصناعييــن وقــد حــان الوقــت التخــاذ القـرار ،وأ َّن الجهــات العليا تنتـــظر
جوابــي ،فقلــت لــه إذا كان قانــون األحــزاب ســيصدر خــال شــهرين
فــا مان ـ َع عنــدي مــن االنتظــار هــذه المــدة ،مــن دون أن يعنــي ذلــك
ـي
اعتــزالي العمــل السياســي أو عــدم تلبيــة الدعــوات واللقــاءات كسياسـ ٍّ
ُمعــارض ،ولكــن شــريط َة أن توقــف األجهــزة األمنيــة مالحقــتَها لــي ،فبــدا
الســرور علــى وجــه اللــواء فــؤاد وكأنــه ح َّقــق نصـ ًرا مبي ًنــا ،ووعــد باتخــاذ
اإلج ـراءات ل َوقــف مالحقتــي ولكنــه أضــاف بأنــه قــد يجــد صعوب ـ ًة فــي
إقنــاع األجهــزة األمنيــة األخــرى بذلــك ،رافضً ــا فكــرة الســماح لــي بالســفر
إلــى الخــارج إلج ـراء الجراحــة بســبب عــدم ثقــة األجهــزة األمنيــة بمــا
يمكــن أن يَنتــج عــن اللقــاءات التــي قــد أُجريهــا فــي باريــس ،ولهذا فـــهم
علــي تقديــم المســاعدة إذا
بحاجــ ٍة إلــى اســتعادة الثقــة ً
أول ،وعــ َرض َّ
ق ـ َّررتُ إج ـراء العمليــة الجراحيــة فــي ســورية.

ـت بالفعــل الدوريــات السـ َّيارة عــن مالحقتــي مــع
بعــد عشــرة أيــام توقَّفـ ْ
ـي الثابــت أمــام مكتبــي ،ولكــن بعــد يوميــن فقــط نقَل
بقــاء العنصــر األمنـ ِّ
أي عالقـ ِة
ـي ضابـ ٌط برتبــة رائــد رســال َة تهديـ ٍـد مــن اللــواء ناصيــف بــأ َّن َّ
إلـ َّ
تحالـ ٍ
ـف أو إطـراء لعبــد الحليــم خدام أو لإلخــوان وجبهة الخــاص الوطني
هــي خـ ٌّط أحمــر ،فـــخدام خائــن للوطــن واإلخــوان يَطالهــم القانــون ،49
وأضــاف إليهمــا كمــال اللبوانــي أيضً ــا ،ألنــه يتآمــر مــع أمريــكا ضــد وطنــه
ولــن تتــر َّدد الجهــات األمنيــة بإن ـزال أشــد العقوبــات بحـ ِّـق َمــن يُخالــف
ـت مــن الرائــد إيصــال رســال ٍة للــواء ناصيــف بأنــه ال عالقــة
ذلــك .فطلبـ ُ
لــي باإلخــوان وال بـــعبد الحليــم خــدام ال ِمــن قريــب وال ِمــن بعيــد ،وأمــا
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ـت بــأ َّن حصــاري أصبــح ال
الدكتــور اللبوانــي فهــو معتقـ ٌـل لديكــم ،وأضفـ ُ
يُطــاق وأننــي علــى وشــك الصـراخ لفكــه مــا لــم تتركونــي أعيــش حياتــي
الطبيعيــة ،وتســمحوا لــي بالســفر لمتابعــة عالجــي خــارج ســورية .ولكــن
ِ
أرســلت األجهــزة
علــى عكــس ذلــك تما ًمــا وكمــا كنــت أُ َر ِّجــح ،فقــد
(((
األمنيــة برقيـ ًة تؤكــد فيهــا علــى منعــي مــن الســفر.
واســتم َّرت األمــور علــى المنــوال ذاتــه حتــى  11تموز/يوليــو حيــث
ـت عنــد مغــادرة مكتبــي لزيــارة جــورج صبـرا إثــر تعرضــه لحــادث
فوجئـ ُ
ـي قــام ب ُمتابعتــي ،وبشــكلٍ
كس ـ ٍر فــي قدمــه بتواجــد عنص ـ ِر أمــنٍ إضافـ ٍّ
اســتفزازي ،علــى د َّراج ـ ٍة ناريــة حتــى منطقــة قطنــا ،حيــث كان يتقــدم
أمامــي تــار ًة ويعــود للخلــف تــارة أخــرىُ ،متل ِّم ًســا مسدســه وكأنــه يريــد
ـي والفـرار ،ثــم رافقنــي عنــد عودتــي
أن يوحــي بســهولة إطــاق النــار علـ َّ
حتــى منـــزلي فــي مشــروع دمــر بالطريقــة نفســها .وفــي الوقــت ذاتــه
أُعيــد وضـ ُع عنصـ ِر أمــن لمراقـــبة بيتــي.
وعنــد مراجعتــي فــرع األمــن الداخلــي بنــا ًء علــى طلبهــم في يوم الســبت
 15تموز/يوليــو  ،2006تـ َّم تأجيــل الموعــد إلــى صبــاح اليــوم التالــي حيث
ـخصا آخــر عـ َّرف عــن نفســه بأنــه
قابلـ ُ
ـت العميــد تركــي علــم الديــن وشـ ً
تلقيــت رســال ًة إلكترونيــة مــن
خبيــر بريــد إلكترونــي ُم َّد ِعيًــا بأننــي
ُ
ـت بــأ َّن هنــاك مكيدة مــا ت ُحضَّ ــر ضدي،
عبــد الحليــم خــدام ،وهنــا أحسسـ ُ
ألننــي كنــت علــى يقيــنٍ ُمطلــق بأننــي لــم أتلـ َّـق مثــل هــذه الرســالة،
فبــادرتُ لطلــب نســخ ٍة منهــا أو قراءتهــا علــى األقـ ّـل ،أو إعالمــي بتاريخهــا،
فرفَــض ذلــك ُم َّد ِع ًيــا بأنهــا وثيقــ ٌة ســرية ال يجــوز إطــاع ٍ
أحــد عليهــا.
ـألت عــن
(((
ـت اإلدارة العامــة للهِجــرة والجــوازات بتاريــخ  27نيســان/أبريل  ،2006وسـ ُ
راجعـ ُ
ـلت
الموافقــة األمنيــة
الخاصــة بــ َمنحي جــواز ســفر ،فأفادنــا الشــرطي ال ُمختـــص أ َّن األجهــزة األمنيــة أرسـ ْ
َّ
برقي ـ ًة تؤكــد فيهــا علــى َمن ِعــي مــن الســفر.
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وبعــد حــوا ٍر ف ـ ٍّظ غــادرتُ الفــرع فــي الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف
علــى أن أعــود فــي الســاعة العاشــرة مــن صبــاح اليــوم التالــي.
فوجئت
وعنــد خروجــي وعلــى بعــد أمتــا ٍر قليلة مــن المدخــل الرئيـــسي،
ُ
ـي بالضــرب صف ًعــا ولكــ ًما ،ثــم انضــم إليــه
ـاب قـ ِّ
بشـ ٍّ
ـوي البنيــة ينهــال علـ َّ
ـت أ َّن
ـاب آخــر لــه الصفــات ذاتهــا ،ل ُيشــارك فــي ضربــي ،وحيــن الحظـ ُ
شـ ٌّ
أيًّــا مــن الحـراس األمنيِّيــن علــى بــاب الفــرع لــم يتحــرك ل َنجدتــي ،قـدَّرتُ
أ َّن المســألة ُمب َّيـــتة و ُمحضَّ ــرة ،فلــم أبــادر للدفــاع عــن نفســي خوفًــا مــن
اســتفزازهم أكثــرُ ،مكتـــف ًيا بإقناعهــم بــأ َّن هنــاك ســوء تفاهـ ٍـم ليــس ّإل،
ـت بســرعة إلــى ســيارتي تحــت وابــلٍ مــن الصفعــات واللكمــات
واتجهـ ُ
والشــتائم النابيــة.
اســتجمعت قــواي وقــدتُّ ســيارتي إلــى بيــت ابنتــي جمانــة القريــب
ُ
فأخذتنــي إلــى قســم اإلســعاف فــي مشــفى الطليانــي ،الــذي رفَــض إجـراء
الفحوصــات الضروريــة لــي ّإل بعــد إخبــار الشــرطة ،وحضَ ــر إلــى المشــفى
ضابـ ٌط برتبــة نقيــب مــن قســم شــرطة العباســيين ومعــه أربعــة عناصــر،
ـت ارتباكــه
ـي واطَّـــلع علــى تفاصيــل الحــادث الحظـ ُ
وعندمــا تع ـ َّرف علـ َّ
وإجـراءه ِعـ َّدة اتصــاالت كــي يعــرف طريقــة التعامــل معــي ،وحيــن تب َّيــن
ٍ
كدمــات ســطحية علــى الوجــه
عــدم وجــود أضــرا ٍر بالغــة فيمــا عــدا
والــرأس ،طلَــب ِم ِّنــي مقابلــة رئيــس قســم العباســيين الــذي أص ـ َّر علــى
تســجيل االدعــاء ضــد مجهــول ب ُح َّجــة الظــروف االســتثنائية التــي يم ـ ُّر
بهــا أشــقاؤنا فــي لبنــان .هكــذا! وكان واض ًحــا لــي أ َّن أجهــزة األمــن قــد
ـقلت إلــى سياســة البلطجــة والعنــف عبــر تســخير بعــض المرتبطيــن
انتــ ْ
بهــا لالعتــداء الجســدي علــى المعارضيــن إلرهابهــم وإيقــاع أشــد إيــذا ٍء
لهــم مــن دون أن تتح َّمــل هــذه األجهــزة المســؤولية المباشــرة ع َّمــا
يحصــل لهــم.
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فــي ظــل منــا ٍخ عــا ٍّم يبــدو أنــه كان ُمؤاتــ ًيا ،انكســرتْ فيــه شــوكة النظــام
الخاصة بـــلبنان وخروج
بعــد اغتـــيال الحريري وتشــكيل المحكمة الدولية
َّ
ٍ
شــخصيات مهمــة مــن
الجيــش الســوري مــن لبنــان وبــدء اســتجواب
المؤسس ـتَين األمنيــة والعســكرية((( مــن ِق َبــلِ المحقــق الدولــي ديتلــف
ميليــس (((،ل ُيصبــح النظــام أكثــر اهتما ًمــا بتحســين ُســمعته وصورتــه،
أمــام المجتمــع الدولــي ،مــع عــودة االهتمــام بقضايــا حقــوق اإلنســان
ـت لصالــح مواجهــة اإلرهــاب جـ َّراء
علــى الصعيــد العالمــي بعــد أن تراجعـ ْ
أحــداث أيلول/ســبتمبر عــام  .2001وإذا أضفنــا التأثيــر الكبيــر لســقوط
النظــام العراقــي ،التــوأم اللــدود للنظــام الســوري ،ومــا تــاه مــن سياســة
اج ِتـــثاث البعــث والطريقــة ال ُمهيـــنة التــي اعتُـــقل بهــا صــدام حســين،
ثــم التهديــدات األمريكيــة للنظــام الســوري التــي حملهــا كولــن بــاول
عشــية دخــول الجيــش األمريكــي بغــداد ،كل ذلــك شـ َّجع الكثيريــن علــى
المجاهــرة بإبــداء مواقفهــم وعلــى الجــرأة فــي النشــاط واالنتـــقاد .وكان
إعــان دمشــق حصيلــ َة هــذه األجــواء ،إذ جــاء جريئًــا جــ ًّدا و ُمتح ِّديًــا
ٍ
بمعنويــات
خرجــت مــن الســجن
الســلطة المســتبدة والفاســدة .لقــد
ُ
عالي ـ ٍة ج ـ ًّدا وصــار بيتــي ملتـــقى للسياســيين مــن مختلــف االتجاهــات،
تــم التحقيــق مــع ك ٍُّل مــن اللــواء غــازي كنعــان( ،انتـــحر فــي مكتبــه بــوزارة الداخليــة فــي
(((
 12تشــرين األول/أكتوبــر مــن العــام  2005بدمشــق) ،واللــواء جامــع جامــع( ،قُ ِتـ َـل فــي ظــروف غامضــة
فــي شــهر تشـــرين األول/أكتوبــر  ،)2013واللــواء رســتم غزالــي( ،ت ُوفــي فــي ظـ ٍ
ـروف غامضــة فــي 24
نيســان/أبريل  ،)2015واللــواء بهجــت ســليمان( ،الســفير الســوري الســابق فــي األردن ،ت ـ َّم طــرده مــن
األردن بقـرا ٍر ملَكــي) ،والعميــد عبــد الكريــم صبــاغ والعميــد ظافــر اليوســف .انظــر« :ســوريا ...مقـــتل
أبــرز الضبــاط المتـهـــمين باغـتــــيال الحريــري» ،موقــع دوت مصــر.
ديتليــف ميليــس هــو القاضــي الدولــي التابــع لألمــم المتحــدة الــذي كلــف بالتحقيــق فــي
(((
جريمــة اغتـــيال الرئيــس رفيــق الحريــري ،وهــو الــذي رئــس لجنــة التحقيــق الدولية ال ُمستـــقلة ال ُمنشــأة
بموجِــب قــرار  1595الصــادر لمجلــس األمــن لســنة  2005م.

169

وكان المهنئــون يأتــون مــن مختلــف المحافظــات ،تحــت أنظــار عناصــر
المخابـرات ،ومــع التقــدم أكثــر فأكثــر فــي التعــرف علــى غالبيــة القــوى
والشــخصيات ال ُموقِّعــة علــى اإلعــان ،فقــد تراجــع عنــدي التفكيــر فــي
عمــلٍ
مســتقل ،لصالــح النشــاط ضمــن أطُــ ِر إعــان دمشــــق،
ّ
حزبــي
ٍّ
ٍ
وطنــي أو مؤتمــر عــا ٍّم
مجلــس
والعمــل علــى جعلــه وازنًــا عبــر عقــد
ٍّ
يُكســب هــذا اإلعــان ،حضــو ًرا ُمعتـــب ًرا ،ومزي ًدا مــن المصداقية والشــرعية
أمــام الشــعب الســوري والعالَــمُ ،مؤم ًنــا بــأ َّن مثــل هــذا المؤتمــر ســوف
وســع المشتــ َركات
يُعـ ِّزز الشــرعية التعاقديــة لهــذا التج ُّمــع السياســي ويُ ِّ
ويُ ِم ـ ُّد الهيئــات السياســية القياديــة بال ـ ُّرؤى والتصــورات والطاقــات.
وكانــت الخطــوة األولــى ،انعقــاد «المجلــس الوطنــي ال ُمص َّغــر» األ َّول
فــي منـــزلي بتاريــخ  26حزيران/يونيــو  ،2006وبحضــور  32مندوبًــا مــن
مختلــف المحافظــات ك ُممثِّـــلين لألطـراف ال ُمنـــضَ وِية فــي إعــان دمشــق
فــي الداخــل ،وخــال جلس ـتَين صباحيــة ومســائية ت ـ َّم إق ـرار الهيكليــة
التنـــظيمية التــي تحكــم عمل قــوى اإلعالن ووضع استراتيـــجي ٍة لنشــاطاته
ـت:
فــي الداخــل والخــارج ،والتــي تض َّمنـ ْ
(((

( )1اســتعادة حــراك المجتمــع الســوري بإعــادة السياســة إلــى شــارعه
وعــدم قَصـ ـ ِر هــذا الح ـراك علــى النخـــبة مــن المثـقـــفين والناشـــطين
السياســيِّين.

ـي يض ـ ُّم
( )2العمــل علــى توفيــر أجــواء وإمكانيــات عقــد مؤتم ـ ٍر وطنـ ٍّ
كافَّــة أطيــاف و ُمك ِّونــات الشــعب الســوري السياســية واالقتصاديــة
أي فـرا ٍغ
واالجتماعيــة والثقافيــة ،حتــى يتم َّكــن هــذا المؤتمــر مــن َمــلء ِّ
ريــاض ســيف ،إحاطــة ريــاض ســيف لعــام  2006حــول الوضــع االقتـــصادي والسياســي،
(((
اطلــب النــص الكامــل علــى الرابــط أدنــاه:
https://bit.ly/2FR0G9V
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قــد ينشــأ بشــكلٍ ُمفاجــئ فــي حــال ســقوط النظــام وقيــادة المرحلــة
االنتقاليــة ،وبهــذا نتفــادى حــدوثَ أي فوضــى أو حــرب أهليــة كمــا هــو
الحــال فــي الع ـراق.
أمــا الخطــوة الثانيــة ،فكانــت تفعيــل ُمقـ َّرر ِ
ات المجلــس الوطنــي ال ُمص َّغــر
عبــر تفعيــل البنيــة التنظيميــة الجديــدة بتشــكيل ثالثــة مكاتــب إلعــان
دمشــق :مكتــب األمانــة وضــ َّم  11عضــ ًوا ،ومكتــب اإلعــام ،ومكتــب
النشــاطات الميدانيــة .ولكــن عنــد ُمباشــرة هــذه المكاتــب لـــعملها،
اعتـــرضتها إشــكالية الصالحيــات وحــدود العالقــة بينهــا ،فتــم معالجــة
هــذه اإلشــكالية بــرو ٍح توافقيــة عبــر ضـ ِّم عضويــن إلــى مكتــب األمانــة،
أحدهمــا يُمثِّــل مكتــب اإلعــام واآلخــر يُمثِّــل مكتــب النشــاطات
والعمــل الميدانــي .والالفــت أ َّن اجتـــماعات وجلســات مكتــب األمانــة
ـظمت كل أســبوعين تقري ًبــا دون انقطــاع وإن ب ِغــ ٍ
ـيابات محدودة.
قــد انتــ ْ
وفيهــا كانــت تتــم مناقشــة ُمج َمــل القضايــا السياســية المحليــة والخارجية
والعالقــات التنظيميــة الداخليــة ،وعالقــات مكتــب األمانــة ب ُقــوى اإلعــان
وســبل توســيع دائــرة القــوى ال ُمنخرطــة فــي اإلعــان ،وأيضً ــا
فــي الخــارجُ ،
كان يتــم تكليــف بعــض األعضــاء بيــن االجتما َعـــين لتنفيــذ بعــض المهــا ِّم
مثــل كتابــة بــا ٍغ أو بيــانٍ أو زيــارة إحــدى المحافظــات .ولألســف كانــت
ت َستـــهلك ال ُمســاجالت بين أعضــاء المكتــب ذوي التو ُّجهــات األيديولوجية
المتعارضــة الكثيـ َر مــن الوقــت ،ف ُك ّنــا نضطـ ُّر لترحيــل قسـ ٍـم مــن جــدول
األعمــال لالجتماعــات التاليــة ممــا راكـــم تقـــصي ًرا وبُطــئًا فــي األداء.

وعلــى طريــق تفعيــل دور «اإلعــان» السياســي واإلعالمــي والتنظيمــي،
تــم إطــاق موقــع «النــداء» اإللكترونــي فــي الذكــرى األولــى لصــدور
خاص ـ ٍة لتوفيــر األجــواء
وثيقــة إعــان دمشــق ،كمــا ت ـ َّم توظيــف جهــو ٍد َّ
واإلمكانيــات لعقــد مجلـ ٍ
ـي يضــم كافــة أطيــاف المعارضــة فــي
ـس وطنـ ٍّ
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المجتمــع الســوري ،إلجبــار النظــام علــى االعتــراف بوجــود معارضــ ٍة
ديمقراطيــة و َدفــ ِعه نحــو التغييــر السياســي .وظ َهــر ذلــك جليًّــا فــي كل
نشــاطات اإلعــان العلنيــة ولقاءاتــه مــع وفــو ٍد مــن الــدول الديمقراطيــة
الغربيــة ،األمــر الــذي شــ َّجعني علــى تكثيــف نشــاطي الميدانــي فــي
النصــف الثانــي مــن عــام  2006ب َعقــد العديــد مــن اللقــاءات الموســعة
مــع المناصريــن إلعــان دمشــق فــي غالبيــة ال ُمــدن الســورية ،فــي
دمشــق وحلــب والالذقيــة والقامشــلي ودرعــا والســويداء والرقة وسـراقب
وغيرهــا ،وذلــك علــى الرغــم مــن الرقابــة األمنيــة ال ُمكثَّـــفة والمســتمرة.
واتخــذ مكتــب األمانــة المنعقــد فــي  3تشــرين الثاني/نوفمبــر 2006
ق ـراره بالعمــل علــى توســيع دائــرة ال ُمنض ِّميــن لإلعــان ،علــى أن يكــون
المجلــس الوطنــي ال ُمص َّغــر وحــده هــو ال ُمخ ـ َّول بإق ـرار هــذه التوســعة
والموافقــة علــى الشــخصيات المقـــترحة ،وفــق الطريقـ ـتَين التاليـ ـتَين:
أولهما ،تقوم لجنة التنســيق ،وبالتوافـــق ،بترشــيح الفعاليات ال ُمجتـ َمـــع َّية
ـت تأييدهــا وانضمامهــا لإلعــان لتكــون
والثقافيــة والشــخصيات التــي أعلنـ ْ
جــز ًءا مــن المجلــس الوطنــي .وثانيهمــا ،توســيع تمثيــل المحافظــات
ولجانهــا فــي المجلــس الوطنــي ،وإتـــمام وضــع جــدو ِل أعمــا ٍل للمجلــس
الوطنــي ،إضاف ـ ًة لتحديــد الخطــوط العامــة لبرنامــج العمــل السياســي،
وتعديل الهيكـــل َّية التنظيـــمية.
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()1

إعـالن بيـروت ـ دمشق/دمـشـق ـ بيـروت

(((

ن ُِشـ َرتْ وثيقــة إعــان بيــروت ـ دمشق/دمشــق ـ بيــروت فــي  12أيار/مايو
 ،2006وكان محورهــا المطالبــة بإبــراز الروابــط التاريخيــة بيــن البل َديــن،
وضــرورة وقــف أســاليب الوصايــة والعنــف واالغـــتيال الــذي تك ـ َّرر ضــد
رمــوز المعارضــة اللبنانيــة.
وعلــى إثر إشــهار هــذه الوثيقة تم اعتـــقال ومالحقــة عد ٍد من ال ُموقِّـــعين
عليهــا وهــم ميشــيل كيلــو وأنــور البنــي وســليمان شــمر وغالــب عامــر
ونضــال درويــش ومحمــود مرعــي ومحمــد ســليمان محفــوض وعبــاس
وقَّــع علــى وثيقــة «إعــان بيــروت ـ دمشق/دمشــق ـ بيــروت» التــي ن ُِشــ َرتْ فــي  12أيــار/
(((
مايــو  ،2006بيــن  274و 500مــن النشــطاء اللبنانييــن والســوريين وال ُمفكريــن .تُطالــب الوثيقــة الحكوم َة
الســورية بتصحيــح عالقتهــا مــع لبنــان واحتـرام استـــقالله وســيادته بدايـ ًة مــن ترســيم الحدود المشــتركة
وإقامــة العالقــات الدبلوماســية .كمــا طالبــوا بإنهــاء االغتيــاالت السياســية فــي لبنــان وتَم ِتيــن ســيادة
ٍ
عالقــات ُم َم َأس َســ ٍة وشــفَّافة تخــدم مصالــح الشــعبين وتُعــ ِّزز
واســتقالل ســورية ولبنــان فــي إطــار
مواجهتهمــا المشــتركة للعدوانيــة اإلس ـرائيلية ومحــاوالت الهيمنــة األمريكيــة ،وإرســاء تلــك العالقــات
علــى ُأسـ ٍ
ـس نا ِب ـ َذ ٍة لمشــاريع الضــم واإللحــاق واالستـــتباع مــن جهــة ،واالســتعالء والتقوقــع والقطيعــة
ِ
مــن جهــة أخــرى .هاجمــت الصحــف ووســائل اإلعــام الحكوميــة الســورية ،وأبواقهمــا فــي لبنــان،
المثقفيــن الســوريين واللبنانييــن ال ُموقِّعيــن علــى إعــان بيــروت ـ دمشــق بـــشراسة.
اطلب النص الكامل لـ «إعالن بيروت ـ دمشق» على الرابط أدناه:
https://bit.ly/2ZUwFwP
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إبراهيــم عبــاس وكمــال شــيخو ومحمــود عيســى وصفــوان طيفــور وخالــد
خليفــة وخليــل حســين.
وبعد إحالتهم لل َمحكمة ،تم ال ُحكم على ميشيل كيلو ومحمود عيسى
لكل منهما ،وعلى أنور البني بخمسة أعوام .وأُطلِق سراح َمن
أعوام ٍّ
بثالثة ٍ
تراجع عن توقيعه على اإلعالن ،بينما ُح ِك َم على عضو اللجنة المؤقـتة
أعوام ،إال أنه لم يُسلِّم نفسه وتخفَّى إثر
إلعالن دمشق سليمان شمر بعشرة ٍ
َصل سبع َة عشر موظفًا وعا ِملً من ال ُموقِّعين على اإلعالن ــ
ذلك (((.وتم ف ُ
ثالثـ َة عشر منهم من الطائـفة ال ُّدرزية.
وقد اعتَبر اإلعال ُن قضي َة المعتـقلين جوهر قضية الحريات في سورية ،وأنها
معركة سياسية وأخالقية ال بد ِمن كسبها بط َِّي ملف االعتقال السياسي
نهائ ًّيا ،وااللتـزام باإلبقاء عليها ح َّي ًة في ضمائر السوريين والمجتمع الدولي،
والعمل على تشكيل هيئ ٍة من المحامين السوريين للدفاع عن معتقلي
خاص ٍة لمتابعة أوضاع
الرأي ،وتمثيلها في مؤسسات اإلعالن ،وتشكيل لجن ٍة َّ
المعتقلين داخل السجن ،وأوضاع أُ َسرهم خارجه ومساندتهم اجتماع ًّيا
وماديًّا ،باإلضافة إلى دعم المفصولين من أعمالهم ،والمساهمة مع
منظمات حقوق اإلنسان في سورية في نشر الثقافة الحقوقية والدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
بالســجن ثالثــة أعــوام بحــق
(((
«أصــدرتْ محكمــة الجنايــات الثانيــة الســورية ،أمــسُ ،حك ًمــا َّ
المعارضيــن الســوريين ميشــيل كيلــو ومحمــود عيســـى ،واعتُــ ِقال مــع ثمانيـ ِة معارضيــن بينهــم المحامي
بالســجن خمســة أعــوام بـ ـتُهمة "نشـــر
أنــور البنــي الــذي ُح ِك ـ َم عليــه فــي  24نيســان/أبريل الفائــت َّ
أنبــاء كاذبــة مــن شــأنها أن توهــن نفســية األمــة"» ،و ُح ِكـ َم أيضً ــا علــى «ســليمان الشــمر وخليــل حســين
غياب ًّيــا بالســجن عشـــرة أعــوام ،منهــا خمســة أعــوام بتهمــة إضعــاف الشــعور القومــي وخمســة أعــوام
بتهمــة التحريــض لــدى دولــة أجنبيــة بالعــدوان علــى ســورية» ،الشـــرق األوســط 14 ،أيار/مايــو .200
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10261&article=419137#.W4uIdOhvbIU
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وأوضحــت فــي مقابلــ ٍة مــع صحيفــة النهــار (((،تصــ ُّوري لمســتقبل
ُ
العالقات بين سورية ولبنان منطلقًا من اغتيال رفيق الحريري:
ٍ
شــخصي أو
حقــد
«مقتــل الحريــري لــم يكــن بســبب
ٍّ
«فـــشة خلــق» ،لكنــه كان يهــدف إلــى وقــف هــذا ال َم ـ ِّد
الــذي أتــى بــه الحريــري وحــاول عبــره أن يُعيــ َد األمــور
إلــى نصابهــا ويجعـ َـل لبنــان دول ـ ًة مستـــقلة مــن جديــد...
إ َّن بيننــا وبينهــم (لبنــان) تاري ًخــا وجغرافيــا يفرِضــان أن تكــون
هــذه العالقــة بيننــا علــى أفضــل َوجــه كمــا هــي العالقــة بيــن
أي دولتيــن مستقـــلتين وجا َرت َـــين .وإذا تكلمنا بلُغـ ِة المصالح
ِّ
بيــن البلديــن فيجــب أن يكــون هنــاك تبــادل تجــاري وتبــادل
للخدمــات والخبــرات واألشــخاص علــى أعلــى المســتويات،
كمــا هــي الحــال بيــن فرنســا وبلجيــكا علــى ســبيل المثــال.
لكــ َّن العالقــات الســورية/اللبنانية منــذ دخــول الجيــش
الســوري إلــى لبنــان فــي العــام  1975هــي عالقــات شــاذَّة،
ال تخــدم إلّ مصالــح الفاســدين وال ُمرت َـــشين وال ُمه ِّربيــن
خدمــت مصلحــة النظــام
فــي كال الجانبيــن ،كمــا أنهــا
ْ
الســوري فــي الســيطرة السياســية علــى لبنــان وفــي
دولــي.
تدعيــم َدوره اإلقليمــي الــذي كان قائ ًمــا بتوافــقٍ
ّ
إذًا ،العالقــات الثـــنائية كانــت شــاذَّة غيــر طبيعيــة علــى
مــدى الســنوات الثالثيــن الماضيــة رغــم الشــعارات الجوفــاء
ريــاض ســيف« ،التغييـ ُر فــي ســوريا ٍ
آت قريبًــا ال محالــة» ،ملحــق النـــهار ،العــدد  ،726األحــد
(((
 5شباط/فبراير .2006
اطلب النص الكامل على الرابط أدناه:
https://bit.ly/33O349j
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التــي كانــوا يرفعونهــا فــي كل مــكانٍ ويُطبِّـــقون عكســها
تما ًمــا علــى أرض الواقــع .لذلــك فــإ َّن اغتيــال الرئيــس رفيــق
الحريــري حــ َّرك التراكمــات الماضيــة وف َّجــر المكبــوت.
وإذا كان مــن المفــروض أن تعــود العالقــات اليــوم بيــن
الشــعبَين الســوري واللبنانــي إلــى طبيعتهــا ،فإننــا نجــد
أ َّن هنــاك محــاوالت تُبــذَل لشَ ــحن الشــع َبين واحدهمــا
ضــد اآلخــر ،ويُحــاول البعــض تَوريــط الشــعب الســوري
فــي معرك ـ ٍة هــو فــي األســاس ليــس طرفًــا فيهــا .فــإذا كان
هنــاك بعــض ال ُمتَّ َهميــن المفتـ ـ َرضين فــي جريمــة اغتيــال
الرئيــس الحريــري ،فعلينــا عــدم توريــط الشــعب الســوري،
والمفــروض مــن اإلنســان الــذي يَعتبــر نفســه بريئًــا أن
يكــون ُمتعاونًــا أكثــر مــا يُمكــن مــع التحـــقيق .فبِقــدر مــا
أكــون بريئًــا ،يجــب أن أتعــاون مــع التحقيــق ،أل َّن كشــف
الجريمــة ســيكون فــي صالحــي .أ َّمــا رفضــي التعــاون مــع
التحقيــق ،فلــن يُــؤدي إلّ لزيــادة الشــبهات مــن حولــي.
فــي النهايــة ،فــإ َّن الديمقراطيــة هــي أيضً ــا الحـ ُّـل لمشــكلتنا
مــع لبنــان .فلــو ُوجِــ َد نظامــان ديمقراط َّيــان فــي كال
البلديــن ،فمــن البديهــي أ َّن الشــعبين ســيعمالن لمصالحهمــا
المشــتركة وسيتـــبادالن ويتخالطــان ويتـــزاوجان لمــا فيــه
مصلحــة الجميــع».

( )2حــدَ ثان ُمـتــزا ِمـنان :أزمـ ُة الرسوم
الكاريكاتورية والموقف من جبهة الخالص
أثــارتْ رســوم الكاريكاتيــر لشــخص الرســول الكريــم فــي بعــض الصحــف
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الغربيــة حفيظــ َة كثيــ ٍر مــن الشــعوب والــدول اإلســامية ،وكعادتــه
أراد النظــام الســوري اسـ َ
ـتغالل هــذه الفرصــة ل َيظهــر ب َمظهــر المدافــع
عــن اإلســام فــي وجــه مــا اعتَبــره حملــ ًة صليبيــ ًة جديــدة ،فع َمــد
تجســدتْ بالســماح
إلــى تأجيــج المشــاعر ال ُمعاديــة للغــرب والتــي َّ
بمســير ٍ
ــت ب َحــرق
ات احتجاجيــة مدعومــة مــن عناصــر النظــام تُ ِّو َج ْ
الســفارتين النرويجيــة والدنمركيــة((( ُم َّدع ًيــا أن الحــرق كان مــن تنفيــذ
خاليــا إرهابيــة ،علــى أمــل أن يُح ِّقــق مــن وراء ركــوب هــذه الموجــة
هدفَيــن :أولهمــا ،تخويـ ُـف الــرأي العــام الســوري والعالمــي مــن ســيطرة
اإلســام األصولــي علــى البــاد فــي حــال انهيــاره ،وإليهــام المجتمــع
الدولــي بأنــه هــو ضحيــ ٌة لإلرهــاب أيضً ــا ،ويُفتـــرض أن يكــون جــز ًءا
مــن الحملــة الدوليــة علــى اإلرهــاب .وثانيهمــا ،كَســب تعاطــف الفئــة
الس ِّنــيَّة داخليًّــا .واس ِتـــتبا ًعا ،تعميـ ُـق مخــاوف
المحافظــة مــن األكثريــة ُّ
وخاص ـ ًة أوســاط الطائفــة العلَويــة م َّمــا قــد يحصــل
األقليــات الدينيــة
َّ
ـت قبضــة النظــام المركزيــة.
لهــم فــي حــال ض ُع َفـ ْ
فــي الرابــع مــن شــباط/فبراير  2006أح ـ َرق ُمتـــظاهرون الســفارة الدنمركيــة فــي دمشــق
(((
التــي كانــت تــأوي أيضً ــا ُم َمـثِّــلِيَّتَي الســويد وتشــيلي ،احتجا ًجــا علــى نشـــر  12رسـ ًما كاريكاتوريًّــا للنبي
محمــد فــي صحيفـ ٍة دنماركيــة ،وأشــارت مذكــر ٌة دبلوماســية أمريكيــة نشـــرها موقــع ويكيليكــس ونقلتها
صحيفــة افتــن بوســتن النروجيــة أ َّن ســورية سـ َّه ِ
لت الهجمــات علــى ســفارات الــدول اإلســكندنافية فــي
دمشــق خــال التظاه ـرات العنيفــة التــي جــرتْ احتجا ًجــا علــى الرســوم الكاريكاتوريــة للنبــي محمــد
مطلــع  ،2006وأفــادت المذكــرة أ َّن رئيــس الــوزراء الســوري محمــد ناجــي العطــري [أَو َعــز] قبــل أيــامٍ
مــن أعمــال العنــف إلــى مفتــي ســورية أن يطلــب مــن األئمــة اســتخدام [عبــار ٍ
ات قاســية] فــي خطبــة
ٍ
ِ
أفســحت المجــال
ســقف للــكالم المســتخدم» وأ َّن «الحكومــة الســورية
الجمعــة «مــن دون تحديــد
ـت لوقفهــم ُمه ـدِّد ًة
الســتمرار أعمــال الشــغب فتــر ًة ُمط َّولــة ،وعندمــا رأت أ َّن [الرســالة وصلــت] تح َّركـ ْ
باســتخدام العنــف» .إ َّن رســالة دمشــق إلــى الغــرب كانــت «هــذا مــا ستـــنالونه إن أجزنــا لديمقراطيـةٍ
حقيقيــة وتركنــا اإلســاميين يُقـ ِّررون» .بـــحسب وكالــة أنبــاء (فرانــس بــرس) :وفــي الوقــت نفســه ،أرادت
دمشــق أن ت َظـــهر «للشــارع اإلســامي» أنهــا تحمــي «كرامــة اإلســام».
https://www.alarabiya.net/articles/2006/02/04/20833.html
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أ ّمــا «جبهــة الخــاص»((( فلــم يَ ُمـ َّر تأسيســها بتَحالُــف أحــد رمــوز الفســاد
واالســتبداد فــي ســورية ،عبــد الحليــم خــدام ،النائــب الســابق للرئيــس
الســوري مــع اإلخــوان المســلمين ،وخــارج أي تنســيق مــع «إعــان
دمشــق» الــذي اعتبــروا أنفســهم أعضــاء فيــه ُمــرو َر الكــرام بــل أثــار
ســجالً حــا ًّدا بيــن القــوى السياســية داخــل اإلعــان وخارجــه ،فاعتــ ِ
ـبرت
األمانــة العامــة بتاريــخ  27آذار/مــارس  2006أ َّن تشــكيل «الجبهــة» عمــل
ـت عــدم وجــود أيــة عالقـ ٍة تنظيـــمية أو سياســية
ـص أصحابــه ،وأوضحـ ْ
يخـ ُّ
ـت موقـــفي الشــخصي فــي مقابل ـ ٍة مــع صحيفــة
معهــا .وكنــت قــد أبديـ ُ
النهــار((( بتاريــخ  5شــباط/فبراير  2006حــول رأيــي فــي انشــقاق خــدام
األخيــر؟ وهــل أنــا مستـــع ٌّد للتعــاون معــه من أجــل التغيـــير في ســورية؟
ِم ّمــا قلتــه فــي هــذا الشــأن« :مبــادرة خــدام األخيــرة تخـ ِـدم إصرارنــا علــى
ضــرورة التغييــر الديمقراطــي وهــي تخــدم بشــكلٍ غيــر مباشــر الشــعب
الســوري بإعطائهــا مصداقي ـ ًة لخطــاب المعارضــة القائــل بضــرورة تغييــر
«جبهــة الخــاص الوطنــي فــي ســورية»َّ :أسســها عبــد الحليــم خــدام ،وهــو الــذي كان ســابقًا
(((
نائــ ًبا للرئيــس حافــظ األســد ،واإلخــوان المســلمون مــع عــد ٍد مــن الشــخصيات المعارضــة فــي الخــارج.
تعمــل مــن أجــل بنــاء دولـ ٍة ديمقراطيــة مدنيــة حديثــة فــي ســورية ،قائمــة علــى التعدديــة واالنتخابــات
أي فئــة ،وتُح َفــظ فيهــا
الحــرة والنـــزيهة ال ُمع ِّبــرة عــن إرادة شــعبها ،وخاليــة مــن االنتهــاكات لحقــوق ِّ
ـي فــي لنــدن
حقــوق األقليــات الدينيــة أو اإلثـــنية أو الطائفيــة .عقــدتْ هــذه الجبهــة مؤتمرهــا التأسيســ َّ
فــي  5حزيران/يونيــو  .2006فــي  9كانــون الثاني/ينايــر  2009ج َّمــد اإلخــوان المســلمون معارضتهــم
للنظــام أثنــاء العــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة .وفــي نيســان/أبريل  2009أعلــن اإلخــوان المســلمون
انســحابهم مــن الجبهــة ردًّا علــى مــا وصفــوه بـ«حملــة االفتــراءات واالتهامــات» التي تشـ ُّنها أطـر ٌاف في
الجبهــة عليهــم بعــد إعالنهــم تعليــق أنشــطتهم المعارِضــة.
ريــاض ســيف« :التغييــ ُر فــي ســوريا ٍ
آت قريبًــا ال محالــة» ،ملحــق النـــهار ،العــدد ،726
(((
األحد  5شباط/فبراير .2006
اطلب النص الكامل على الرابط أدناه:
https://bit.ly/33O349j
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أي إنســان مــن النظــام الســابق
النظــام ،لك ـ ْن فــي الوقــت نفســه ،فــإ َّن َّ
تحــوم حولــه شــبه ُة التلــوث بدمــاء أو أمــوال الشــعب الســوري ،ال يحــق
لــه أن يتكــلَّم باســم هــذا الشــعب قبــل أن يأخــذ منــه بـراءة ِذ َّمــة ،ومــا
لــم تُعـ َط بـراءة الذمــة هــذه لعبــد الحليــم خــدام فأنــا أرفـــض أن أتعامــل
معــه».
أكَّــد عنــدي تزامــن هذيــن الح َدث َـــين علــى فكرتَيــن :أوالهمــا ،عــدم الرهان
ـي أو اقتصــادي حقيقي
علــى ِصــدق وقــدرة النظــام إلنجــاز ِّ
أي إصالح سياسـ ٍّ
خاص ـ ٍة بأصحــاب
بعــد أن ح ـ َّول ســورية ومؤسســات الدولــة إلــى مزرع ـ ٍة َّ
النفــوذ ،وج َعــل شــعبها أشــبه بال َّرعايــا ال دور لهــم وال حقــوق ،وأجهــض أي
إمكانيـ ٍة للبــاد فــي التحــول إلــى دولـ ٍة حديثــة قــادرة علــى التعامــل مــع
األســرة الدوليــة كشــريك ،وثانيهمــا ،عــدم التعويــل على اإلخوان المســلمين
كحليـ ٍ
ـام ديمقراطــي ،مــع االســتمرار بدعــم
ـي حقيقــي لبنــاء نظـ ٍ
ـف سياسـ ٍّ
جهــود المنظمــات المدنيــة والحقوقيــة إللغاء القانــون رقم  49لعــام 1980
المتعلــق باإلخــوان المســلمين ألنــه يتنافــى مــع أبســط حقــوق اإلنســان،
والمطالبــة بالعــودة إلــى حكــم القانــون ،وحمايــة المواطنيــن مــن َجـــور
القوانيــن والمحاكــم واإلجراءات االستـثـــنائية.

( )3انتـخابات مجـلـس الشعـب
واالستـفـتاء الرئاسي ،وانتـخـابات اإلدارة المحلية

كان عــا ُم  2007عــا َم مهــاز ِل االســتحقاقات االنتخابيــة ،ســواء فــي مجلــس
الشــعب فــي نيســان/أبريل ،أو االســتفتاء علــى رئاســة الجمهوريــة فــي
الســابع عشــر مــن أيار/مايــو ،أو اإلدارة المحليــة فــي أواخر آب/أغســطس.
وقــد ظــ َهر بدايـ ًة فــي اجتمــاع مكتــب األمانــة فــي  6كانــون الثاني/ينايــر
 2007رأيــان فــي الموقــف مــن االنتخابــات البرلمانيــة:
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ـرأي األول :يدعــو لدخــول االنتخابــات باعتبارهــا معركـ ًة يجــب
الـ ُ
أن تُستَـــثمر ،وذلــك باإلفــادة مــن ترشــيح بعــض الشــخصيات المؤيِّـــدة
للتغييــر لطَــرح ونشــر برنامــج قــوى المعارضــة الديمقراطيــة فــي أوســاط
الــرأي العــا ّم ،كمــا اإلفــادة مــن الخطــوات اإلجرائيــة والدعائيــة للمرشــحين
فــي مخاطبــة المواطنيــن عبــر وســائل اإلعــام وفــي نَصــب ِ
الخ َيـ ِـم وتعليق
الصــور والالفتــات ،وهــذه يَســتدعي خوضهــا بطريق ـ ٍة منظمــة ودقيقــة،
واستـــثمارها للتشــهير بالبيئــة القانونيــة( ،حالــة الطــوارئ) ،وباألجــواء
األمنيــة الســائدة فــي البــاد ،وبفَضح قانــون االنتخابــات القائــم ،والمطالبة
بوضــع قانــونٍ جديــد يتناســب مــع التو ُّجــه الديمقراطــي.
ـرأي الثانــي :طالَــب بالمقاطعــة ،وهــذا مــا كنــت أتب َّنــاه فــي
الـ ُ
الخاصــة فــي مجلس الشــعب وتجــارب االنتخابات الســابقة
ضــوء تجربتــي
َّ
مــن حيــث ُصو ِريَّــة االنتـــخابات ،كــون هدفهــا الوحيــد إضفــاء الشــرعية
ـام اســتبدادي وفاســد ،جـ َّراء ِغيــاب الحقــوق األساســية
الكاذبــة علــى نظـ ٍ
لإلنســان والمواطــن وغيــاب قانــونٍ عصــري لألحـزاب والجمعيــات وقانــون
تنظيــم اإلعــام ،فضـ ًـا عــن حتميــة تزويرهــا ومصــادرة حـ ِّـق المرشــحين
فــي عــرض برامجهــم وإجـراء التجمعــات االنتـــخابية دون أخــذ موافـــق ِة
الجهــات األمنيــة.
َح َسـ َم «إعــان دمشــق للتغييــر الديمقراطــي» قـرا َره فــي  22آذار/مــارس
 2007بدعــوة الناخبيــن إلــى مقاطعــة االنتخابــات ،ليــس علــى أرض َّيــة
اليــأس واإلحبــاط اللَّذَيــن شــ َّبع النظــام بهمــا الشــعب الســوري ،مــن
قـــس ٍر وتزويــر وتالعــب بالعمليــة االنتخابيــة ،بــل علــى أرضيـ ٍة احتجاجيــة
مطلَ ِبيَّــة يرتفــع فيهــا الصــوت مــن أجــل تصحيــح المســار االنتخابــي
كمدخــل لتصحيــح المســار السياســي ،ومــن أجــل التقـ ُّدم بخطــوات تضــع
البــاد علــى طريــق انتخابـ ٍ
ـات حقيقيــة ،وتضمن نزاهــة العمليــة االنتخابية
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ترشــي ًحا وتصويتًــا وفــرزًا ،كمــا تضمــن مشــاركة الشــعب الســوري بحريــة
وب ُفـ ٍ
ـرص متســاوية.
إلــى ذلــك ،نشَ ــر موقــع شــفّاف الشــرق األوســط((( فــي  21أيار/مايــو
 2007مقتطفــات مــن حــوا ٍر أجرتــه معــي مجلــة نيوزويــك 15( ،أيار/مايــو
 ،)2007ب َوصفــي سياسـيًّا ُمعارضً ــا ومعتقـ ًـا ونائبًــا ســابقًا ،وبمناســبة أنِّــي
نشــرتُ كُت ِّيــ ًبا عــن تجربتــي البرلمانيــة ُمواك ًبــا النتخابــات الــدور التاســع
لمجلــس الشــعب والتــي شــارك فيهــا  %7فقــط مــن الناخبيــن الســوريين
كــي أُبيِّــن أنَّ:
«االنتخابــات عندنــا عمليــ ٌة فولكلوريــة تجميليــة شــكلية
يســعى النظــام مــن خاللهــا إلــى تجميــل صورتــه فقــط،
فمجلــس الشــعب الســوري ،كالمؤسســات األخــرى ،ال عالقــة
لــه بالتشــريع ومراقبــة الســلطة التنفيذيــة كمــا هــو حــال
برلمانــات العالــم ال ُمتحضِّ ــر ،وأنــه ال يمكــن أن تجــري
انتخابــات حــرة فــي ظــل حالــة الطــوارئ المســتمرة منــذ
 44ســنة ،وضمــن دســتور  1973الــذي يُعطــي لرئيــس
حــق التشــريع فــي كل األوقــات .إ َّن قانــون
الجمهوريــة َّ
االنتخابــات والتعليمــات المباشــرة ت ُتيــح لحــزب البعــث
والجبهــة المتحالفــة معــه االحتفــا َظ بأكثــر مــن ثلثــي
ـص للمستقــلِّين ال ُموالين
خصـ ٌ
مقاعــد المجلــس ،ومــا تب َّقــى ُم َّ

ريــاض ســيف« :االقتـــصاد مثــل السياســة ،فــي يَـ ِـد أهل الســلطة» ،شــفاف الشـــرق األوســط،
(((
اإلثـــنين  21أيار/مايــو .2007
https://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=881&lang=ar
موقع رياض سيف:
https://bit.ly/3hTJ6PB

183

ـت
ـت «أ َّن التغيُّـرات االقتصاديــة التــي حدثـ ْ
للنظــام» وأوضحـ ُ
فــي الســنوات األخيــرة ،وبعــض القوانيــن التــي صــدرتْ
ـت بالفعــل بعــض الركــود ،وأتاحــت فرصـ َة التحـ ُّول إلــى
ح َّركـ ْ
اقتصــاد الســوق ،لكــن مــع غيــاب اإلصــاح السياســي ،لــم
تتـ ْ
أي أث ـ ٍر إيجابــي ،فاالقتصــاد الســوري
ـرك هــذه القوانيــن َّ
كالسياســة ،يقــوم علــى احتــكا ِر مجموعـ ٍة أو فئــة للنشــاطات
االقتصاديــة األساســية ،وتَــرك المجــاالت الهامشــية لبقيــة
الخاصــة
النــاس .الهاتــف الخلــوي ،واإلنتـــرنت والبنــوك
َّ
وشــركات التأميــن والتجــارة محصــور ٌة فــي عد ٍد محــدود ،من
رمــوز الســلطة ،أو شُ ــركائهم ،ويَفــرض هــذا بالطبــع انعــدا َم
الشــفافية ،ويمنــع إصــدار قوانيــن تُؤ ِّمــن تكافـــؤ الفــرص
والمنافســة الحــرة الشــريفة ،م َّمــا يجعــل الطبقــة ال ُمحت ِكــرة
تــزداد ِغنــى ،والشـرائح الشــعبية الواســعة تــزداد فقـ ًرا ،فهــا
ـت بشــكلٍ فاحــش ،واتسـ ِ
ـعت الهــوة
هــي األســعار قــد ارتفعـ ْ
مــا بيــن الدخــل ومتطلبــات المعيشــة لفئـ ٍ
ـات عريضــة مــن
المجتمــع الســوري .إ َّن هــذا الخلــل أ َّدى إلــى زيــادة نســبة
البطالــة ،واستش ـراء اقتـــصاد الســوق الســوداء الــذي بــات
(((
يُش ـكِّل نســب ًة كبيــرة مــن االقتـــصاد الســوري».
وب ُمناســبة االســتفتاء الرئاســي أصــدر اإلعــان فــي  15أيار/مايــو 2007
بيانًــا((( جــاء فيــه:
(((
(((
إلكترونــي)

السابق.
المرجع َّ
بيــان األمانــة العامــة حــول االستـفـــتاء الرئاســي ،النــص الكامــل :وثائــق ريــاض ســيف (موقــع
https://bit.ly/2EoIrb7
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«أ َّن المواطنيــن الســوريين ،انتظــروا طــوال الواليــة األولــى،
حســن أوضاعهــم
التغييــ َر واإلصــاح ال َموعــود ،الــذي يُ ِّ
المعيشــية وال َخدميــة ويــزرع االســتقرار والطمأنينــة فــي
حياتهــم ،لك ـ َّن انتظارهــم طــال دون طائــلٍ  ،وهــذا قادهــم
إلــى اليــأس وفقــدان األمــل دون أن ننســى الم َذلَّــة وهــد َر
الكرامــة نتيجــ َة إكراههــم علــى التصويــت بطُــرق شــتَّى»
وإ َّن قُــوى إعــان دمشــق «ترفــض اســتمرار هــذه السياســة
تمســك الســلطة بهــا وامتـــناعها عــن إج ـراء تغيي ـ ٍر
وتُديــن ُّ
فــي قواعــد االنتخــاب وطُرقــه ،وت ُعلــن مقاطعتَهــا لعمليــة
االســتفتاء».
الســياق نفســه قاطــع اإلعــان االنتخابــات المحليــة فــي  26آب/
وفــي ِّ
أغســطس  2007علــى ِغ ـرار الموقــف مــن انتخابــات مجلــس الشــعب.

()4

العــالقــة مع الخــارج

فــي مقابل ـ ٍة مــع الصحفــي محمــد علــي األتاســي فــي ملحــق جريــدة
النهــار بتاريــخ  6شــباط/فبراير  2006تحــت عنــوان «التغييــر فــي ســوريا
ٍ
آت ال محالــة» ((1(،والتــي ع َّرضـ ـتْه للمســاءلة والمضايقــات و ُم ِن ـ َع علــى
أوضحــت موقفــي فيهــا مــن العالقــة مــع
إثرهــا مــن دخــول ســورية،
ُ
ريــاض ســيف« ،التغييـ ُر فــي ســوريا ٍ
آت قري ًبــا ال محالــة» ،ملحــق النـــهار ،العــدد  ،726األحــد
(((1
 5شــباط/فبراير .2006
http://www.amude.net/Hevpeyvin_Munteda_deep.php?newsLanguage=Munteda&new
sId=4404
النص الكامل :وثائق رياض سيف (موقع إلكتروني)
https://bit.ly/33O349j
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الخــارج وفيمــا إذا «كنــت أعتـــقد أ َّن القــوى الكبــرى جــا َّدة اليــوم فــي
ضغطهــا علــى النظــام الســوري مــن أجــل التغييــر ،ومــا هــو موقــف قُــوى
ـت:
المعارضــة الســورية تجــاه الضغــوط اآلتيــة مــن الخــارج؟» فقلـ ُ
«بأننــي مــن الذيــن يعتـــقدون أ َّن المجتمــع الغربــي (وأعني
بــه الواليــات المتحــدة وأوروبــا واليابــان وكنــدا وأســتراليا)
أصبــح بعــد  11أيلول/ســبتمبر علــى اقتـــنا ٍع تــا ٍّم بــأ َّن الحــل
األمثــل لتفــادي مشـ ٍ
ـكالت كبــرى فــي المنطقــة لــن يكــون
إال بالتوقــف عــن دعــم األنظمــة االســتبدادية والدفــع فــي
اتجــاه التحــول الديمقراطــي .فاألنظمــة الديمقراطيــة،
وف ًقــا لقناعاتهــا الجديــدة ،ال تتـــقاتل فيمــا بينهــا وال ت ُف ـ ِّرخ
إرهاب ِّييــن وال تُص ـ ِّدر هج ـر ٍ
ات متتاليــة ،هــذا التح ـ ُّول ســبق
وشــهدنا مثلــه فــي دول أميــركا الالتينيــة ودول أوروبــا
الشــرقية ،وهــا هــو اليــوم يصــل إلــى منطقتنــا ،وإذا كانــت
ٍ
خــاف داخــل الــدول
تجربــة العــراق الفاشــلة موضــع
الغربيــة بســبب طابعهــا العســكري العنيــف ،فــإ َّن هنــاك
توافقًــا اليــوم بيــن الــدول الغربيــة علــى ضــرورة التحــول
الســلمي فــي ســورية .وإذا نظرنــا بشــكلٍ أكثــر
الديمقراطــي ِّ
شــمولية إلــى تاريــخ عالقتنــا مــع العالــم الغربــي ،وجدنــا
أنــه ت ـ َّم ارتــكاب خطأيــن استراتيجـ ـيَّين فــي عالقتـــنا مــع
الــدول الغربيــة خــال المرحلة الســابقة ،فرضَ تْـــهما الظروف
الدوليــة والصــراع مــع إســرائيل :أولً  ،خطــأ االنــزالق إلــى
ُمعــاداة كل مــا هــو غربــي وتأجيــج مشــاعر النــاس وشَ ــحنها
ضــد الغــرب ،فخــال فتــرة الحــرب البــاردة تـ َّم الرهــان علــى
ِ
وفرضــت الظــروف
الجانــب الخاســر ،أي الكُتلــة الشــرقية،
علينــا االتجــاه نحــو اليســار ،لك ـ َّن هــذا التوجــه اليســاري،
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الــذي ُسـ ِّم َي آنــذاك بالنهـــج التـــق ُّدمي ،أفق َدنــا الكثيــر مــن
األصدقــاء فــي الغــرب ،وس ـ َمح للبعــض باالنف ـراد بالســلطة
و ُمصــادرة الحكــم تحــت شــعارات التقــدم واالشــتراكية
ومعــاداة اإلمبرياليــة ،فــي حيــن أ َّن اقتـــصاد الســوق
والديمقراطيــة مــا كانــا ل َيســمحا ألحـ ٍـد بــأن يتس ـلَّط علــى
الحكــم ويبقــى ُم ِ
مس ـكًا فيــه علــى مــدى عشـرات الســنين.
ثان ًيــا ،تـ َّم َوأ ُد كل التجــارب الديمقراطيــة الدســتورية الوليــدة
فــي منطقتنــا ب ُح َّجــة َحــرق المراحــل والتصـ ِّدي للغــرب ،فــي
حيــن كان فــي إمــكان هــذه ال ُّنـــظم الديمقراطيــة الوليــدة
ـت تنـــمو وتتط ـ َّور
أن تُص ِّحــح نفســها بنفســها فيمــا لــو ت ُ ِركَـ ْ
بســام».
وأضفت:
ُ
«لنكــن صريحيــن ،إ َّن الوضــع القائــم اليوم ال يمكــن إصالحه،
وتال ًيــا ال حـ َّـل إال فــي التغييــر إلقامــة جمهوريـ ٍة ديمقراطيــة
أمــس الحاجــة
جديــدة ،وفــي هــذا المجــال نحــن فــي
ِّ
لمســاعدة الغــرب ،وهــو فــي رأيـــي ُمســتع ٌّد لمســاعدتنا
وف ًقــا ل َمصالحــه ،أي أننــا فــي حالــة تقاطـعِ مصالــح ،وعلينــا
أن نكــون علــى مســتوى عــا ٍل مــن الثقــة فــي النفــس وأن
نُــدرك مــاذا يريــد الغــرب منــا ،ومــاذا نريــد نحــن منــه،
لنتمكَّــن فــي المســتقبل مــن توطيــد عالقاتنــا الطبيعيــة
معــه فــي عمليــة إعــادة بنــاء الجمهوريــة العربيــة الســورية
بعــد نجــاح الشــعب فــي إقامــة نظامــه الديمقراطــي .أ َّمــا
مــا نطلبــه مــن الغــرب ومــن كل األح ـرار فــي العالــم ومــن
منظمــة األمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المدنــي
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وحقــوق اإلنســان فــي هــذه المرحلــة االنتـــقالية إلقامــة
النظــام الديمقراطــي ،هــو مساعدتـــنا فــي إجبــار النظــام في
ســورية علــى احتـرام حـ ِّـق المعارضــة المشــروع فــي حريــة
والســجن كمــا
التعبيــر واالجتمــاع مــن دون تع ُّرضهــا للقمــع َّ
هــي الحــال حتــى اآلن .إننــا نؤمــن بــأ َّن المعارضــة تملِــك
مــن الحقائــق مــا يكفــي ،إذا مــا أُتيــح لهــا إيصــال خطابهــا
إلــى الشــعب الســوري ،مــن أجــل أن يقــوم الشــعب بذاتــه
ـصبة علــى مــدى أربعيــن عا ًمــا من
باســتعادة حقوقــه ال ُمغتــ َ
الســلمية
طريــق ال ِعصيــان المدنــي واســتخدام كل الوســائل ِّ
فــي نضالــه للوصــول إلــى هدفــه بإعــادة بنــاء الجمهوريــة
وإقامــة النظــام الديمقراطــي».
وأ َّمــا عــن الســفر إلــى الخــارج ،وعــن اســتعدادي لاللتـــقاء بمســؤولين
غربـــيِّين ب َمــن فيهــم أعضــاء فــي اإلدارة األميركيــة ،فقــد أجبتُــه بأنــي
أوصــل كلمــة الشــعب
ُمســتعد ،ال بــل واجبــي كسياســي ُمعــارض أ ْن ِّ
الســوري وتَوقَــه إلــى الديمقراطيــة إلــى جميــع المحافــل الدوليــة.
ـدي ثـــقة بنفســي تجعلنــي علــى اقتـــنا ٍع بأنــي لــن أخــدم
وأضفـ ُ
ـت أ َّن لـ َّ
إال صاحــب القضيــة الــذي هــو الشــعب الســوري ،بــل لِنكــن صريحيــن،
ـي والتكنولوجــي ،ليــس هنــاك
ـي والمالـ ِّ
ففــي ِظـ ِّـل تــوازنِ ال ُقــوى السياسـ ِّ
أي مصلحــة للشــعب الســوري الراغــب بالتقــدم والنهــوض ،فــي إحــداث
أي شــكلٍ مــن أشــكال القطيعــة مــع الغــرب ،وبالتالــي فــإ َّن ي َدنــا ممــدود ٌة
إلــى الغــرب بــكل ثقــة بالنفــس ومــن منطــق االحتـرام ال ُمتبــا َدل .الشــعب
وســلِ َب ْت كرامتــه وحقوقــه وت ُــر َِك وحيــ ًدا
ُّ
الســوري تــم تضليلــه ونهبــهُ ،
إلــى ق ـ َدره ،واألنكــى أ َّن َمــن س ـلَبه حقوقــه وكرامتــه ،ي َّدعــي اليــوم أنــه
يُدافــع عنــه فــي وجــه أطمــاع الغــرب ،مــن هنــا فــ ُم ِه َّمتي أن أكــون أمي ًنــا
لمصلحــة َمــن أُدا ِفــع عنهــم وأن أكشــف أمامهــم هــذا الزيــف.
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كما أكدتُّ في مقابل ٍة أخرى مع شعبان عبود( ((1على أنَّ:
«الشــعب الســوري قــاد ٌر علــى إنجــاز مهمــة التغييــر مــن
خــال قياداتــه الوطنيــة وإمكاناتــه الذاتيــة دون تدخــلٍ
ـي ســواء أكان عســكريًّا أمــا ما ِّديًّــا فــي حــال توفَّــرتْ
خارجـ ٍّ
لــه حريــة التعبيــر ،وفــي مثــل هــذه الحالــة نكــون قــد
انتـــقلنا إلــى الديمقراطيــة بأقــل الخســائر الممكنــة».
وأكدتُّ أيضً ا أنه:
شــعب مــن الشــعوب
«ومنــذ مئــات الســنين لــم يتحــ َّرر
ٌ
بدعــم
نظــام اســتبدادي إال
مــن براثــن االحتــال أو مــن
ٍ
ٍ
سياســي ومســاند ِة المحافــل الدوليــة ،وأقــرب مثــا ٍل هــو
ٍّ
ـت إليــه
شــعوب أوروبــا الشــرقية التــي لــم تُح ِّقــق مــا وصلـ ْ
اليــوم بنضــاالت شــعوبها وإمكاناتهــم الذاتيــة فقــط ،بــل كان
هنــاك دعــم خارجــي أيضً ــا».
ثم أعدتُّ التذكير بأنني:
أمــل باإلصــاح
وتفصيــا ،وال يوجــد ٌ
ً
«مــع التغييــر جملــ ًة
أب ـ ًدا ،وأننــي ال أنطلِــق فــي نظرتــي إلــى مستـــقبل النظــام
مــن إمــكان تغييــره نتيج ـ َة ضغـ ٍ
ـوط خارجيــة علــى خلفيــة
اتهامـ ٍ
ـات ُمع َّيـــنة ،كجريمــة اغتـــيال رئيــس الــوزراء اللبنانــي
رفيــق الحريــري ،بــل نســعى لتَغييــره بشــكلٍ ســلمي ،أي
بإق ـرار مبــدأ تــداول الســلطة وليــس عــن طريــق انقــاب،
شــعبان عبــود« ،معارضــة تحــت ســقف إعــان دمشــق» ،النهــار (بيــروت) 24 ،كانــون الثاني/
(((1
ينايــر  ،2006النــص الكامــل :وثائــق ريــاض ســيف (موقــع إلكترونــي)
https://bit.ly/2FXr9ST

189

وهنــاك مؤشــراتٌ عديــدة وواضحــة حــول عــدم قــدرة
النظــام فــي ســورية علــى إصــاح نفســه ،وفــي هــذه الحالــة
يُصبــح التغييــر نحــو الديمقراطيــة ضــرورة».

ـت َأســفي فــي حــوا ٍر مــع موقــع شــفاف الشــرق األوســط
وكنــت أبديـ ُ
بتاريــخ  10نيســان/أبريل  2007بــأ َّن أالعيــب َعــزل ال ُمعارضــة عــن الخــارج
ـت علــى الكثيريــن مــن بعــض أطيــاف المعارضــة ومــن أبنــاء
قــد انطلـ ْ
شــعبنا الط ِّيـــبين ،فالســلطة تســعى إلــى ُمحاصــرة قــوى المعارضــة فــي
باللوطنية
ـزل تا ًّمــا عــن العالــم الخارجــي باتهامهــا َّ
الداخــل وإلــى عزلهــا عـ ً
ــت
والعمالــة واالتصــال مــع الخــارج واالس ِتـــقواء بــه ،وهــي ت ُ َهــ ٌم ُو ِّج َه ْ
لكثيـ ٍر مــن معتقلــي الــرأي ويُحاكمــون بموجِبهــا أمــام القضــاء وت ُســتخ َدم
للتشــهير بهــم فــي اإلعــام الرســمي .بينمــا نــرى ،فــي المقابــل ،أ َّن أركان
ِ
يستقـــطبون قيــادات المعارضــة فــي لبنــان والعــراق واألردن
الســلطة
ويعتبرونهــم ُممثِّـــلين للقــوى الوطنيــة فــي بلدانهــم ،كمــا نــرى ُممثِّلــي
بعــض البعثــات الدبلوماســية للــدول الحليفــة للنظــام مثــل الدبلوماسـيِّين
اإليرانـــ ِّيين ،يتح َّركــون بحريــة ويلتقــون ب َمــن يرغبــون مــن الســوريين
ويُق ِّدمــون الهِبــات دون أن تلحــق تهمــة العمالــة واالس ِتـــقواء بالخــارج
ب َمــن يتعامــل معهــم مــن الســوريين.
إ َّن أولويــة النظــام فــي عالقاتــه مــع الخــارج ُمو َّجه ـ ٌة لخدمــة بقائــه فــي
الســلطة والتــي كثيـ ًرا مــا تكــون علــى حســاب مصالــح الشــعب الســوري،
أ َّمــا قُــوى المعارضــة فإنهــا تســعى لبنــاء عالقــ ٍة متوازنــة مــع األســرة
الدوليــة ككل والدفــاع عــن مصالــح الشــعب وحقــه فــي المشــاركة فــي
(((1
إدارة شــؤونه وتـــقرير مصيــره.
ـت نقـ ٍ
ـاط أثـــرناها مــع وفــود الكونغــرس
(((1
المعــارض الســوري ريــاض ســيف «للشــفاف»« :سـ ُّ
األمريكــي» ،شــفاف الشـــرق األوســط 10 ،نيســان/أبريل .2007
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ومثلمــا ال يخفــى علــى الكثيريــن أ َّن «اإلعــان» ،بقُــواه المختلفــة
و ُمستــ ِقلِّيه ،كان ُمــد ِركًا لضــرورة بنــاء عالقـ ٍة مــع الخــارج لدعــم الشــعب
أي خط ـ ٍة للتغييــر
الســوري فــي نضالــه ضــد االســتبداد ،وأنَّــه ي ِعــي بــأ َّن َّ
ال ت َأخــذ الظــروف اإلقليميــة والدوليــة ب َعيــن االعتبــار هــي خطــة ناقصــة
وغيــر ج ِّديَّــة ولــن يُكتَــب لهــا النجــاح .ورغــم توافـــقي مــع موقــف
«إعــان دمشــق» مــن العالقــة مــع الخــارج حســب مــا جــاء فــي وثائـــقه،
عت دو ًمــا علــى االنفـــتاح علــى العالــم وعــدم ُمعاداتــه وإيجاد
لكنــي شـ َّج ُ
ُنســق معهــا فــي القضايــا التــي
التقاطعــات مــع سياســات الــدول التــي ن ِّ
ـوي مــن
ت َخــدم مصالحنــا كشـ ٍ
ـعب ،وأهــداف «إعــان دمشــق» كجــز ٍء حيـ ٍّ
هــذا الشــعب يُع ِّبــر عــن تطلعاتــه وتَو ِقــه للحريــة ،وهــذه النظــرة ليســت
محكومــة بمــا يُقـ ِّرره النظــام أو بموقـ ٍ
ـف أعـتـــبره غيــر دقيق تتب َّنــاه بعض
بتس ـ ًرا للســيادة.
توســل ًة فه ًمــا ُم َ
قُــوى إعــان دمشــق ُم ِّ

لك ـ َّن مخــاوف البعــض مــن تحــول العالقــة مــع الخــارج إلــى االرتهــان
أعاقــت بَلــور َة سياســ ٍة
باإلضافــة إلــى الضغــوط واالبتـــزازات األمنيــة،
ْ
واضحــة تجــاه الخــارج وجعلَـتْـــها قضي ـ ًة خالفيــة داخــل قيــادة اإلعــان
بيــن ت َّيا َريــن :األول ،اصطُــلِ َح تســميته بالتيــار الليبرالــي ويُمثِّلــه مجموعــة
«ربيــع دمشــق» واإلســا ِم ّيون ال ُمستـــقلّون وقــوى كرديــة وآشــورية وحزب
الشــعب الديمقراطــي وبعــض أحــزاب التجمــع الوطنــي الديمقراطــي،
وأ ّمــا الثانــي ف ُعــرف بالت ّيــار القومــي اليســاري ،ويُمثِّـــله حــزب االتحــاد
االشــتراكي وحــزب العمــل الشــيوعي وحــزب اليســار الكــردي وهيثــم
م ّنــاع ،ولتَخـــفيف ِح ـ َّدة هــذا الخــاف ومــا يُرافقــه مــن شَ ــحن األجــواء

https://www.metransparent.com/old/texts/riad_seif_shaffaf_interview.htm
وثائق رياض سيف (موقع إلكتروني)
https://bit.ly/3hT3CzT

191

توصلنــا فــي األمانــة العا َّمــة لإلعــان إلــى
وتوتُّرهــا ،وبعــد جهــو ٍد ُمض ِنيــة َّ
التوافــق علــى ثــاث نـــقاط:
ـدم عــز ِل قُــوى «إعــان دمشــق» (وهــو مــا يُحــاول
( )1أهميــة عـ ِ
النظــام تحقيقــه) ،والتوجــه ل َنشــر برنامجــه ورؤيتــه فــي كل المحافــل
الدوليــة ولــدى كل المؤسســات المدنيــة.
()2

التمييز بين خارج وخارج ،وانـتـقاء الجهات بتدقيقٍ وتأنٍّ.

( )3أن يتـ َّم االتفــاق ُمس ـ َبقًا علــى شــخصية (أو أكثــر وهــو األفضــل)
أي طــرف خارجــي مــع االتفاق
كــي تقــوم بطــرح وجهــة نظــر اإلعــان مــع ِّ
علــى جوهــر مــا س ـيُطرح.
ولكنــه غال ًبــا مــا كان يــزداد الجــدل ِحــ َّد ًة وتشــ ُّد ًدا مــن ِق َبــلِ القــوى
القوميــة واليســارية إذا كان الوفــد أمريك ًّيــا .وتجــاه هــذا الخــاف ،تم َّكــن
ـقي يقــول بأنــه ،عندمــا يتعـذَّر التوافــق
«اإلعــان» مــن اعتمــاد حـ ٍّـل توافُــ ٍّ
فــي األمانــة العامــة علــى اللقــاء مــع طـ ٍ
ـرف خارجــي ُمع َّيــن ،يمكــن لريــاض
ســيف إجـراء اللقــاء معــه باســمه الشــخصي ك ُمعــارض وك ُعضـ ٍو ســابق فــي
مجلــس الشــعب ((1(،وليــس بصفتــه االعتباريــة كرئيـ ٍ
ـس لـ«األمانــة العامــة
ـت هــذا الخيــار لتجنيــب اإلعــان ِوز َر الموقــف
إلعــان دمشــق» ،وقــد قبلـ ُ
السياســي والتكلفــة األمنيــة للقــاءات التــي ال يحصــل توافـ ٌـق حولهــا ،وذلــك
علــى الرغــم مــن تَبِـــعات الق ـرار الســلبية ،بتحجيــم دور األمانــة العامــة،
وبإضعــاف وزن اإلعــان نفســه أمــام الهيئــات السياســية الخارجيــة.
وال ُمتـــعا َرف عليــه فــي جميــع دول العالــم أ َّن الصفــة التمثيليــة للنائــب ال ُمنت َخــب ال تســقط
(((1
ٌ
بانتهــاء الــدور التشـــريعي ،وهــذا التقليــد ُمتعــارف عليــه فــي ســورية أيضً ــا ،حيــث نــرى أ َّن رئيــس
ـب ســابق مثــل ســليمان
الجمهوريــة يستـــقبل العديــد مــن رجــاالت السياســة فــي لبنــان بصف ـ ِة نائـ ٍ
فرنجيــة وتمــام ســام ونجــاح واكيــم وغيرهــم .ومــن هــذا ال ُمنطلــق ،كانــت لِقـــاءاتي مــع العديــد مــن
الوفــود األوروبيــة واألمريكيــة وباقــي دول العالــم.
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فــي أوائــل نيســان/أبريل  ،2007زار ســورية وفــدان مــن الكونغــرس
ـيت معهمــا كل علــى ِحـ َدة فــي منــزل الســفير األمريكي
األمريكــي ،والْتـقــ ُ
فــي دمشــق بنــا ًء علــى طلبهمــا .األول ،كان برئاســة الســيناتور كريســتوفر
دوود وعضويــة خمسـ ٍة مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ ودام اللقــاء ســاعتين
كاملتَيــن .والثانــي ،برئاســة نانســي بيلوســي رئيســة مجلــس النــواب ودام
أي
أي لقــا ٍء سياســي للمعارضــة مــع ِّ
اللقــاء مــدة عشــرين دقيقــة .كان ُّ
ٍ
وفــد أجنبــي ،هــو تحــ ٍّد إلرادة النظــام القمعيــة وتأكيــ ًدا علــى علنيــة
ممارســتنا السياســة ،فهــو معـ ٌ
ـروف لمختلــف وســائل اإلعــام والصحافــة،
العربيــة والدوليــة ،كمــا للجهــات األمنيــة التــي كانــت ت ِ
ُرســل عناصرهــا
لتطويــق مــكان اللقــاء وللضغــط علينــا كأفـراد قبــل اللقــاء وبعــده .وقــد
عرضــت تفاصيــل اللقا َءيــن فــي اجتمــاع مكتــب «األمانــة» بتاريــخ 4
ُ
نيســان/أبريل  2007حيــث دار الحديــث مــع الوفديــن حــول الظــروف
التــي تعيشــها قــوى المعارضــة فــي ســورية ،ومصاعــب العمــل فــي ظــل
النظــام القمعــي وضــرورة الضغــط علــى بشــار األســد لتوســيع هامــش
الحريــات ،حيــث كان الســيناتور دوود ُمطلِ ًعــا علــى الكثيــر مــن التفاصيــل
حــول نشــاط قــوى المعارضــة ،وأبــدى تقديــره لمــا نقــوم بــه مــن عمــل،
بــل اعتبــره عمـ ًـا بطول ًّيــا بــكل معنــى الكلمــة تحــت الظــروف القاســية
التــي ت ُعامــل فيهــا المعارضــة.
وقــد نشَ ــر موقــع شــفاف الشــرق األوســط ،حــوا ًرا معــي بتاريــخ
 10نيســان/أبريل  2007بعنــوان «المعــارض الســوري ريــاض ســيف
(((1
للـشـــفاف :ســت نقـ ٍ
ـاط أثرناهــا مــع وفــود الكونغــرس األمريكــي»
ـت نقـ ٍ
ـاط أثـــرناها مــع وفــود الكونغــرس
(((1
المعــارض الســوري ريــاض ســيف «للشــفاف»« :سـ ُّ
األمريكــي» ،شــفاف الشـــرق األوســط 10 ،نيســان/أبريل .2007
https://www.metransparent.com/old/texts/riad_seif_shaffaf_interview.htm
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أكــدتُّ فيهــا لقائــي مــع وفــود الكونغــرس األمريكــي ،وطلــب رئيســة
مجلــس النــواب األميركــي نانســي بيلوســي لقائــي بشــكلٍ ُمنفــرد ،كنــو ٍع
مــن التقليــد الديمقراطــي ِ
بصفتــي عض ـ ًوا ســابقًا فــي مجلــس الشــعب،
وأحــد قــادة المعارضــة الديمقراطيــة فــي ســورية .وأثــرتُ معهــم أولً  ،أ َّن
وأي
أي محاول ـ ٍة الســتعمال القــوة العســكرية إلســقاط النظــام مرفوضــة َّ
َّ
حصــا ٍر اقتصــادي يُف ـ َرض علــى ســورية مرفــوض ألن ال ُمتـــض ِّرر الوحيــد
منــه هــو الشــعب الســوري ،بينمــا يُمكــن للســلطة أن تتعايــش مــع
الحصــار كمــا علَّمتْـــنا تجربــة العـراق قبــل ســقوط صــدام حســين .ثان ًيــا،
إ َّن إســرائيل هــي دولــ ٌة محتلــة للجــوالن الســوري وإ َّن دعــم اإلدارة
األمريكيــة الحاليــة واإلدارات الســابقة لهــا والســكوت عــن انتهاكاتهــا
لحقــوق الشــعب الفلســطيني ،وهمجِـ َّيـــتها فــي حربهــا ال ُمد ِّمــرة علــى
لبنــان الصيــف الماضــي ،يُؤ ِّجــج العــدا َء ألمريــكا فــي أذهــان الســوريين
وشــعوب المنطقــة ،وأ َّن مفتــاح األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة والعالــم
حــل عــاد ٍل للقضيــة الفلســطينية وإعــادة الجــوالن إلــى
هــو إيجــاد ٍّ
ســورية ،وبهــذا نَقطــع طريــق العنــف واإلرهــاب ومتاجــرة األنظمــة
االســتبدادية بالمســألة الوطنيــة .ثالثًــا ،إ َّن الخيــار الحقيقــي للشــعب
الســوري هــو االنتـــقال إلــى بنــاء دولـ ٍة ديمقراطيــة فــي ســورية بشــكلٍ
ـلمي وتدريجــي وآمــن ،ويمتلــك هــذا الخيــار الشــرو َط الموضوعيــة
ِسـ ٍّ
لنجاحــه فــي حــال توفَّــرتْ للشــعب الســوري فرصــة التعبيــر عــن إرادتــه
بالوســائل الديمقراطيــة كحريــة التعبيــر والتجمــع والتظاهــر واالعتصــام،
ـي حقيقــي
والتــي ال بــد أن تدف ـ َع النظــام لقبــول ال َبــدء بإصــا ٍح سياسـ ٍّ
يُشــارك فيــه جميــع الســوريين علــى اختــاف انتماءاتهــم ومشــاربهم.
وثائق رياض سيف (موقع إلكتروني)
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راب ًعــا ،ت َســعى الســلطة الحاكمــة فــي ســورية إلــى عقــد الصفقــات
مــع العالــم الخارجــي الســتمرار احتفاظهــا بالســلطة واالستـئـــثار بــكل
ُمقــ َّدرات البــاد ،وإ َّن مشــاركة بعــض اإلدارات األمريكيــة فــي هــذه
الصفقــات ،يُح ِّملهــا جــز ًءا مــن مســئولية تكريــس اســتمرار النظــام
خامســا ،إ َّن
االســتبدادي القمعــي علــى مــدى أكثــر مــن أربعــة عقــود.
ً
قــوى المعارضــة الديمقراطيــة فــي ســورية تســعى إلــى إثبــات وجودهــا
ك ُمدافــعٍ عــن مصالــح وطموحــات الشــعب الســوري والمشــاركة فــي
صنــع مســتقبلِ ســورية وكســب االعت ـراف بهــا كمعارض ـ ٍة ديمقراطيــة
سادســا ،إ َّن مواصلــة الحــوار بيــن
مشــروعة مــن ِق َبــلِ العالــم الخارجــيً .
قــوى المعارضــة الديمقراطيــة فــي ســورية ومنظمــات المجتمــع المدنــي
والمؤسســات السياســية فــي الغــرب ،بمــا فــي ذلــك أعضــاء الكونغــرس
مــن الحزبَيــن الجمهــوري والديمقراطــي ك ُممثِّـــلين للشــعب األمريكــي،
هــي ضــرورة مــن أجــل التعــاون فــي البحــث عــن أفضــل الوســائل
ال ُمم ِكنــة إلعــادة العالقــة الطبيعيــة المبنيــة علــى تالقــي مصالــح
الشــعب الســوري والشــعوب الغربيــة ،وهــذا يتطلَّــب اعترافًــا مــن تلــك
المنظمــات والمؤسســات بمشــروعية قــوى المعارضــة الديمقراطيــة
فــي ســورية.
لكــ ْن مــا أراحنــا هــو َوعدهــم بأنهــم لــن يُبــادروا إلــى التـــقارب مــع
خصوصــا وأ َّن
النظــام علــى حســاب حقــوق ومصالــح الشــعب الســوري،
ً
ـت وقـتـــها أ َّن الهــدف مــن زيــارة نانســي بيلوســي
معظــم الصحــف أعلنـ ْ
كان كَـســـر ُعـــزلة النظــام السياســية.
وبعــد ثالثــة شــهور وقُ َبيـ َـل زيــارة الوفــد البرلمانــي الهولنــدي ال ُمق ـ َّررة
إلــى ســورية بتاريــخ  14تموز/يوليــو  2007تــم االتفــاق علــى تشــكيل
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ـخصا ((1(،وبعــد أن ق ـ َّدم رئيــس الوفــد
وفـ ٍـد للقائهــم مؤلــف مــن  13شـ ً
ـت أنــا أعضــاء وفــد إعــان دمشــق .ق ـ َّدم
الهولنــدي أعضــاء وفــده ،ق َّدمـ ُ
ختصـ ًرا عــن «اإلعــان» ،تأسيســه والقــوى ال ُمنضوِيــة
جــورج صبـرا عرضً ــا ُم َ
فيــه وأهدافــه .وتنــاوب أعضــاء الجانــب الســوري فــي اإلجابــات علــى
أســئلة أعضــاء الوفــد الهولنــدي ،كمــا تـ َّم توزيــع ن َُسـ ٍخ مــن وثيقــة «إعــان
دمشــق» باللغتيــن األلمانيــة واإلنكليزيــة .أبــدى معظــم أعضــاء الوفــد
الهولنــدي االهتمــام الشــديد بـ«إعــان دمشــق» ومعرفــة ِّ
أدق التفاصيــل
عــن برنامجــه وخطـــطه ،مــع الوعــد ب َدعــم اإلعــان واســتمرار التواصــل
معــه.
ٍ
بوفــد مــن برلمــان االتحــاد
وأيضً ــا الْتـــقى وفــ ٌد مــن األمانــة العامــة
األوروبــي فــي  15أيلول/ســبتمبر  2007ال ُمؤلَّــف مــن  9أعضــاء برئاســة
الســيدة بياتريــس باتــري مــن (فرنســا) وممثليــن عــن إيطاليــا وتشــيكيا
وبريطانيــا وبولنــدا والبرتغــال والنمســا ،ويُمثِّـــلون تيــارات الديمقراطييــن
المســيحيين واالشــتراكيين الديمقراطييــن والخضر و 8موظفين مســاعدين
وصحفــي وثــاث ســيدات مترجِمــات .وجــاء فــي كلمــة األمانــة:
ـي
«نحــن نعمــل مــن أجــل التغييــر وإقامــة نظـ ٍ
ـام ديمقراطـ ٍّ
حديــث ،علــى أســاس الدســتورية والتع ُّدديــة وتــداول
الســلطة واحتــرام حقــوق اإلنســان المضمونــة بالشــرائع
ٍ
ــلمي
الدوليــة .وفــي عملنــا هــذا ،القائــم علــى
أســاس ِس ٍّ
ويَقـــبل التــدرج ،نحتــاج إلــى ُمــداواة الخــوف ال ُمز ِمــن لــدى
شــعبنا ،عــن طريــق الضغــط مــن أجــل إطــاق حريــة الــرأي
أســماء وفــد إعــان دمشــق الثالثــة عشـــر :حســن عبــد العظيــم ،جــورج صبـرا ،نواف البشــير،
(((1
ســهير أتاســي ،ســمير نشــار ،إســماعيل عمــر ،عبــد الحكيــم بشــار ،غســان نجــار ،أحمــد طعمــة ،ياســر
العيتــي ،يوســف ديــب ،ريــاض ســيف.
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والتعبيــر والتنظيــم ،ونحتــاج إلــى دعمكــم مــن أجــل ذلــك
( )...وإلــى وقوفكــم معنــا فــي مطالبنــا بإطــاق سـراح جميع
الســجناء مــن أجــل آرائهــم ،والســماح بالســفر للممنوعيــن
التعســفي ،وحالــة
مــن مغــادرة البــاد ،وإنهــاء االعتـــقال ُّ
الطــوارئ عمو ًمــا».

ـارب ناجحــة فــي انفتــاح إعــان
وباعتقــادي أ َّن هــذه اللقــاءات شـك ْ
َّلت تجـ َ
دمشــق علــى العالــم وفــي تمكيــن قــوى المعارضــة الديمقراطيــة مــن
الحضــور فــي معادلــة العالقــات الخارجيــة مــع ســورية ،وال ســيما وأ َّن
جميــع الوفــود المهتمــة بســماع وجهــة نظــر المعارضــة الســورية هــي
مــن الــدول ذات النظــم الديمقراطيــة ،والتــي نحتــاج إلــى خبراتهــا لجعــل
طريــق الديمقراطيــة أكثــر ســهول ًة وأمانًــا ومــردو ًدا فــي المســتقبل.

197

ب
ي
ضاء

يف
ا
ألص

ل

198

الفصل الثالث

الدعوة والعمل
لعقد المجلس الوطني
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()1

التـحـضيـر النـعـقاد المجـلـس الوطـني إلعالن دمـشـق

تعـذَّر عقــد المجلــس الوطنــي لإلعــان فــي نهايــة عــام  2006حســبما كان
ـي
ُمخطَّطًــا لــه ،ألسـ ٍ
ـباب أمنيــة وسياســية وتنظيميــة داخليــة ولكنــه بَ ِقـ َ
هاجــس األمانــة العا َّمــة والبنــ َد األول فــي كل اجتماعاتهــا ،والتــي رأتْ
َ
وســع للمجلــس
بتاريــخ  6كانــون الثاني/ينايــر  2007أ َّن عقــد االجتمــاع ال ُم َّ
الوطني إلعـــان دمشــق يتطــلَّب:
-

إقـرار البِـنـية التنظيـمية.

(((

مناقـــشة تقاريــر عــن عمــل مكتــب األمانــة ومكتــب النشــاطات
ومكتــب اإلعــام ،وتـــقرير عــن الوضــع السياســي القائــم.
إقــرار أســماء ال َمد ُعـــ ِّوين لحضــور االجتمــاع ،وتُحــ ِّدد األمانــة
العا َّمــة أعــدا َد المشــاركين فــي المجلــس الوطنــي ،وأعــداد ال ُمستـــقلِّين
فيــه.
-

تشــكيل لجــان المحافظــات والمناطــق ،علــى أن تُن َجــز هــذه

مشـــروع البنيــة التنظيميــة ،وثائــق المجلــس الوطنــي ال ُمصــغَّر الثانــي ،وثائــق ريــاض ســيف
(((
(موقــع إلكترونــي)
https://bit.ly/3iTxttp
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العمليــة فــي مــد ٍة زمنيــة ُمحـ َّددة ،كأحــد الشــروط الضروريــة وال ُمهيِّـــئة
وســع.
لعقــد المجلــس الوطنــي ال ُم َّ
وفــي اجتـــماع العاشــر مــن شــباط/فبراير  2007تَوافــق مكـــتب األمانــة
علــى:
مبــدأ توســيع المجلــس وفــق ِمحو َريــن :محــور لجــان المحافظات
ومحــور الشــخصيات الثقافيــة واالجتماعيــة.
ـي عــدد األعضــاء ال ُجــدد وأســماءهم،
أن يُـ ِقــ َّر المجلــس التأسيسـ ُّ
وليــس األمانــة العامــة.
-

تحديد تاريخ االجتماع ووقـته.

بنــود وجــدول أعمــال المجلــس( :أ) َعــرض مشـــروع الهيكـ ـلِيَّة،
(ب) الفصــل فــي موضــوع االســتحقاق االنتخابــي( ،ج) توســيع المجلــس
الوطنــي وعــرض أســماء المرشــحين( ،د) عــرض برنامــج العمــل.
تشــكيل لجنــة ،لــتَحضير انعقاد المجلس ولـــصياغة ورقــة العمل،
مــن أميــن عبــدي ،حســن عبــد العظيــم ،علــي العبــد اللــه ،ريــاض ســيف.
( )2انـعـقاد «المجـلـس التأسيـسي»
إلعالن دمشق للتـغيير الوطني الديمقـراطي
كل مــن :ســهير
تــ َّم االجتمــاع بتاريــخ  24شــباط/فبراير  2007وحضَ ــره ٌّ
األتاســي ،زينــب نطفجــي ،طــارق أبــو الحســن ،عبــد الحفيــظ الحافــظ،
عبــد الغنــي عيــاش ،إســماعيل عمــر ،ريــاض التــرك ،طــال أبــو دان ،عبــد
الرحمــن أحمــد ،شــيخ أميــن عبــدي ،طالــب صفــوك ،عزيــز داوود ،علــي
العبــد اللــه ،رضــوان القضمانــي ،عبــد المجيــد منجونــة ،غابرييــل كوريــة،
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بشــير الســعدي ،أيمــن مــراد ،ســليمان الشــمر ،حســن عبــد العظيــم،
نايــف قيســية ،عبــد الحميــد درويــش ،نصــر الديــن إبراهيــم ،عبــد الكريــم
الضحــاك ،صفــوان عــكاش ،نــدى الخــش ،فــداء حورانــي ،محمــد موســى
محمــد ،نــواف البشــير ،أحمــد طعمــة الخضــر ،يوســف صياصنــة ،غســان
النجــار ،ريــاض ســيف.
وناقــش المؤتمر البنو َد التالـية:
توســيع المجلــس الوطنــي ،حيــث ت ـ َّم االتـــفاق علــى أن يقــوم
مكتــب األمانــة بالتشــاور مــع بقيــة أعضــاء المجلــس التأسيســي ل َوضــع
أُ ُسـ ٍ
ـس وقواعــد تُنــظِّم طريقــة اختيــار األعضــاء ال ُجــدد ،وأن يتــم جمــع
الترشــيحات ال ُمق َّدمــة مــن أعضــاء المجلــس التأسيســي وأســماء مندوبــي
لجــان المحافظــات بعــد اكتـــمال تشــكيلها فــي كافَّــة المحافظــات،
وســع فــي االجتـــماع
األمــر الــذي يُس ـ ِّهل تحديــد أســماء المجلــس ال ُم َّ
القــادم.
مشــروع البِنيــة التنظيميــة ،وقــد تقــ َّرر وتض َّمــن مقدمــ ًة
وســت مــوا ٍّد تُنظِّــم أُطُــ َر عمــل إعــان دمشــق للتغييــر الوطنــي
َّ
الديمقراطــي فــي ســورية وهــي :المجلــس الوطنــي ،األمانــة العامــة،
لجــان المحافظــات ،لجــان الخــارج ،المؤتمــر الوطنــي ،إلــى جانــب
تض ُّمـــ ِنه مبــادئ عا َّمــة.
بِنيــة مكتــب األمانــة ،حيــث تقــ َّرر أ ْن يتألَّــف مكتــب األمانــة
مــن  15عض ـ ًوا مــن الداخــل وعــد ٍد مــن األعضــاء فــي الخــارج ،وتختــار
األحــزاب ُممثِّـــليها بالتوافــق ،أمــا ال ُمســتقلون فيتــم انتخابهــم.
وبرغــم تح ُّفــظ حــزب اليســار الكــردي فقــد ت ـ َّم التوافــق علــى توزيــع
مقاعــد األمانــة العامــة علــى النحــو التالــي:
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التسلسل

الجـهة

عدد المقاعد

1

الجـبـهة والتحالف الكر ِديَّان(*)

مقـعدان

2

التج ُّمع الوطني الديمقراطي

ثالثة مقاعد

3

المنـظـمة اآلثـورية

مقـعد واحد

4

لجان المجـتـمع المدني

مقعد واحد

5

المستـقـلون

ثمانية مقاعد

6

المجموع

( )15خمسة عشر مقعدًا

(*) المقصود الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي.

(((

وفــي اجتمــاع مكتــب األمانــة بتاريــخ  4آذار/مــارس  2007تـ َّم التح ُّفــظ
مــن ِقبَــلِ البعــض علــى الفقــرة (أ) مــن المــادة السادســة مــن البنيــة
ـص علــى أنّــه« :يجــري اعتمــاد التوافــق فــي اتخــاذ
التنظيميــة التــي تنـ ّ
القــرارات ،فيمــا يتعلَّــق بالقضايــا األساســية والموقــف السياســي،
وإذا تعــذَّر التوافــق فبأكثريــة الثلثيــن ،أمــا فــي المســائل اإلجرائيــة
البــت بهــا إلــى
فتُـتـــخذ القــرارات باألكثريــة» ل ُيصــار إلــى ترحيــل
ِّ
اجتمــاع المجلــس الوطنــي القــادم .وفــي االجتمــاع ذاتــه جــرى التوافــق
علــى توســيع المجلــس بحــدود المئــة ،فأضفنــا أســماء ُمقـــت َرحة
لقائمــة المرشــحين وشــطَبنا ال ُمعتذريــن .وت َّمــت الموافقــة المبدئيــة
علــى ترشــيح  57اســ ًما مــن المســتقلين ألخــذ موافـقـــتهم النهائيــة،
باإلضافــة إلــى  12احتياطيًّــا ،وثالثــة عــن الجبهــة الكرديــة ،مــع اإلق ـرار
تتألــف «الجبهــة الديمقراطيــة الكرديــة» فــي ســورية مــن ثالثــة أحــزاب سياســية هــي
(((
«الحــزب الديمقراطــي الكــردي فــي ســورية (البارتــي)» ،نذيــر مصطفــى؛ و«الحــزب التقدمــي
الديمقراطــي الكــردي» ،عزيــز داوود؛ و«الحــزب الديمقراطــي الكــردي (البارتــي) ،ظاهــر ســفوك.
أ ّمــا «التحالــف الديمقراطــي الكــردي فــي ســورية» ،فيتألَّــف مــن أربعــة أحـزاب هــي «حــزب الوحــدة
الكــردي» ،إســماعيل عمــر؛ «الحــزب الديمقراطــي التقدمــي الكــردي» ،حميــد درويــش؛ «الحــزب
الديمقراطــي الكــردي (البارتــي)» ،نصـــر إبراهيــم؛ «حــزب اليســار الكــردي» ،محمــد موســى.
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المبدئــي ل َمندوبــي األحــزاب .وتمــت الموافقــة علــى تمثيــل لجنــة
ـت مــع أميــن عبــدي وجــورج صب ـرا
الحســكة بثالثــة مندوبيــن .وكُـلِّفــ ُ
وعمــر كــرداس ،بتشــكيل لجنتيــن لريــف دمشــق ولمدينــة دمشــق أو
ِّــف طــال أبــو دان بتشــكيل لجنــة الرقــة
لجنــة واحــدة لكليهمــا .وكُل َ
بالتنســيق مــع محمــد زكــي هويــدي وتشــكيل لجنــة محافظــة إدلــب
بالتنســيق مــع الدكتــور نقــوال غنــوم .وكُلِّـ َـف حســن عبــد العظيــم وعبــد
اللــه هوشــة بتشــكيل لجنــة محافظــة الالذقيــة ،وكُلِّـ َـف الدكتــور بشــور
ســركيس وشــحادة عركــوش بتشــكيل لجنــة محافظــة طرطــوس.
ـفت شــخص ًّيا فــي اجتمــاع األمانــة العامــة فــي  15آذار/مــارس
ثــم كُلِّــ ُ
 2007باالتصــال بجميــع أعضــاء المجلــس الوطنــي ومطالبتهــم بتقديــم
ترشـ ٍ
َت لجنـ ٌة مؤلفــة مــن:
ـيحات جديــدة لتوســيع المجلــس .وأيضً ــا كُــلِّف ْ
علــي العبــد اللــه ،إســماعيل عمــر ،فــداء حورانــي ،حســن عبــد العظيــم،
ســليمان الشــمر ،وأميــن عبــدي ،لالجتمــاع بلِجــان المحافظــات وأخــذ
أســماء ُم ِ
رشــحيهم .كمــا ناقشــنا قائمــة مرشــحين تضــ ُّم  70اســ ًما
وتوافـقـــنا علــى  62منهــا ،و ُح ِّول ِ
َــت األســماء الثمانيــة الباقيــة إلــى
لجــان محافـــظاتهم لدراســة ترشيـــحهم .وفــي اجتمــاع األمانــة العامــة
 7أيار/مايــو  2007كُـ ـل َِّف حســن عبــد العظيــم وريــاض التــرك ب ُمتابعــة
لجنتَــي طرطــوس والالذقيــة ،وتع َّه ِ
ــدت الســيدة فــداء بتقديــم أســماء
ُممثِّـــلي إدلــب وحمــاة إلــى المجلــس .وأُ ِعيـ َد تكليفــي مــع حســن عبــد
العظيــم وريــاض التــرك وأميــن عبــدي وجــورج صبــرا لتأســيس لجنــة
دمشــق وريــف دمشــق .وتــم تكليــف حســن عبــد العظيــم لالتصــال
بلجنتَــي درعــا والســويداء وتحديــد أســماء ُممثِّـــليهم .كمــا ت ـ َّم االتفــاق
علــى اســتكمال األســماء واالقـــتراحات والتنويــه لألســماء التــي اعتــذرتْ
فــي اجتمــاع مكتــب األمانــة القــادم ،والــذي كان االجتمــا َع األخيــر قبــل
اجتمــاع المجلــس الوطنــي «ال ُمصـ ـغَّر».
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الوطني ال ُمصغَّر الثـاني
ان ِعقاد المجلس
ِّ

عقَــد المجلــس الوطنــي ال ُمصغَّــر إلعــان دمشــق للتغييــر الوطنــي
الديمقراطــي ،اجتما َعــه فــي يــوم  16حزيران/يونيــو  2007بحضــور :نايــف
قيســية ،عبــد الكريــم الضحــاك ،فــداء حورانــي ،أحمــد طعمــة ،غســان
النجــار ،ريــاض ســيف ،ســهير أتاســي ،زينــب نطفجــي ،طــارق أبو الحســن،
عبــد الرحمــن األحمــد ،رضــوان قضمانــي ،عبــد المجيــد منجونــة ،أيمــن
م ـراد ،ســمير نشــار ،نــدى الخــش ،يوســف صياصنــة ،عبــد الــرزاق عيــد،
جــودت ســعيد ،محمــد خضــر ،فايــز ســارة ،حســين العــودات ،علــي العبــد
اللــه ،ملــك الحســيني ،باإلضافــة إلــى ُممثِّـــلي األح ـزاب ال ُمشــاركة فــي
اإلعــان ،وتــ َّم فيــه:
(((
إقـرار أسماء مندوبي اللجان المستـقلين في سبع محافظات.
وســع،
وأيضً ــا أُ ِقـ ـ َّرتْ أســماء ممثلــي األح ـزاب فــي المجلــس ال ُم َّ
(((
علــى أ ْن تَستكـــمل األحــزاب ُمرشَّ ــحيها الحقًــا.

ومــن ث ُ ـ َّم ت َّمـ ِ
ـت الموافقــة علــى أســماء عــد ٍد مــن الشــخصيات
(((
الوطنيــة كأعضــاء.

موافقــة المجلــس علــى  15اســ ًما ُمرشَّ ــ ًحا للجــان المحافظــات
التــي لــم تســتكمل قوائمهــا .وقــد ت ـ َّم تفويــض مكتــب األمانــة ب ُمتابعــة
تشــكيل لجــان المحافظــات ال ُمنتــ َخبين مــن هيئاتهــا العامــة واع ِتـــبارهم
وســع ،و ُحـ ِّد َد لذلــك مــدة شــه ٍر واحــد
أعضــاء فــي المجلــس الوطنــي ال ُم َّ
اطلب جدول أسماء مندوبي اللجان المستـقلين في محافظات الحسكة ،وإدلب ،ودرعا،
(((
والسويداء ،وحماة ،ودير الزور ،وحلب في نهاية هذا الفصل؛ (ص 223 .أدناه).
وسع في نهاية هذا الفصل.
(((
اطلب أسماء ُممثِّلي األحزاب في المجلس ال ُم َّ
اطلب أسماء الشخصيات الوطنية في نهاية هذا الفصل.
(((

206

مــن تاريخــه ،وإذا لــم تنجــح اللجنــة ال ُمكلَّفــة بذلــك يَ ِحـ ُّـق لمكتــب األمانة
تســمية ُممثِّـــلي اللجــان مــن األســماء المطروحــة فــي تلــك المناطــق .ثــم
تــ َّم إقـرار البنـــية التنظيمية.
وأعــادت األمانــة العامــة النظ ـ َر بال ُمكـ ـلَّفين بتشــكيل لجــان محافظــات
الرقــة والالذقيــة وطرطــوس بتاريــخ  20حزيران/يونيــو ،فكُـــلِّف نــواف
البشــير بالتشــاور مــع إســماعيل الحامــض وعبــد اللــه خليــل وأحمــد
الحمــد وراشــد الصطــوف الختـــيار ممثلــي لجنــة الرقــة ،وكُـ ـل َِّف حســن
عبــد العظيــم مــع أكــرم البنــي وعبــد الكريــم الضحــاك الختـــيار ممثلــي
لجنــة الالذقيــة بالتشــاور مــع منيــر شــحود ونصــر ســعيد ومنــذر حلــوم
وكامــل عبــاس ،وأيضً ــا الختـــيار ممثلــي لجنة طرطــوس بالتعاون مع بشــور
ســركيس وجمعــة قوبــان ووائــل بيطــار (حــزب الشــعب) .وت ـ َّم تشــكيل
لجنــ ٍة تحضيريــة لعقــد المجلــس الوطنــيِ ،مــن :غســان نجــار ،ســمير
الدخيــل ،حســن إســماعيل (القامشــلي) ،ســليمان الشــمر ،موفــق نيربيــة،
أكــرم البنــي ،علــي العبــد اللــه ،منيــر البيطــار ،حســن عبــد العظيــم ،أميــن
عبــدي ،وتـــق َّرر دعوتهــم لحضــور اجتـــماعات مكـــتب األمانــة.
ِ
وافـــقت األمانــة العامــة علــى
وفــي اجتـــماع  29حزيران/يونيــو 2007
تعديــل مشــروع الالئحــة التنظيميــة ،كمــا يلــي:
الفقــرة (ز) :تُش ـكَّل األمانــة العامــة مــن  17عض ـ ًوا مــن الداخــل
وعــد ٍد مــن األعضــاء فــي الخــارج ،ويتــم اختيارهــم باالنتخــاب .ويُرا َعــى
ـكل مــن التحالــف الديمقراطــي الكــردي والجبهــة
وجــود ُممثِّــلٍ واحــد لـ ٍّ
الديمقراطيــة الكرديــة والمنظمــة اآلثوريــة الديمقراطيــة ،علــى ألَّ يتجــاوز
عــد ُد أعضــاء الخــارج ث ُـ ـلُثَ األمانــة العامــة.
ـام واحــد ،يت ـ ُّم
والفـقـــرة (ح) :يُح ـ َّدد عمــر األمانــة العامــة بعـ ٍ
بعدهــا انتخــاب أمانــ ٍة جديــدة.
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وتـ َّم اســتكمال لجــان المحافظــات بنــا ًء علــى تفويــض المجلــس الوطنــي
ال ُمص َّغــر فــي اجتمــاع مكتــب األمانــة بتاريــخ  11تموز/يوليــو  .2007كمــا
(((
ت َّمـ ِ
ـت الموافقــة علــى تثـــبيت  17مندوبًــا للَجـــنة محافظــة دمشــق.
وأيضً ــا ت َّمـ ِ
ـت الموافقــة علــى فتــح قائمـ ِة «استـــدراك عضويــة» لعــد ٍد مــن
ـباب غيــر مقصــودة عنــد عــرض
الشــخصيات الها َّمــة والتــي لــم تُرشَّ ــح ألسـ ٍ
قائمــة المرشــحين لعضويــة المجلــس الوطنــي .وت ـ َّم انتـــخاب اللجـــنة
رئيســا لها.
التحـضيـــريَّة والتــي كان موفـــق نيـربـــية ً
ِ
وتوافقــت
اجتمعــت اللجنــة التحضيريــة بتاريــخ  20تموز/يوليــو 2007
ْ
ٍ
ارتبــاط فــي كل محافظــة للتنســيق مــع لجنــة
علــى اختيــار عضــ ِو
التحضيــر ،واختـــيار عضويــن ل َنفـــس المهمــة للِجــان :دمشــق وحلــب
وســع،
اح أن يَفـــتتح ،جلســة المجلــس الوطنــي ال ُم َّ
والحســكة .وقُـ ِّد َم اقتـر ٌ
مكتــب رئاســة المجلــس
المنــدوب األكبــر ســ ًّنا ،وأن يجــري انتخــاب
ِ
ُ
والرئيــس بعدهــا كــي يقومــوا ب َدورهــم فــي إدارة أعمــال االجـتـــماع.
وفــي اجتـــماع مكتــب األمانــة بتاريــخ  26تموز/يوليــو  2007ت َّم ِ
ــت
الموافقــة علــى ال ُمقــ َّررات التاليــة مــن اجتـــماع اللجنــة التحضيريــة:

تقديـ ُم جــداول العضوية وتوزي ُعـــها حســب المحافظــات ،وتعيي ُن
ـخص ارتبـ ٍ
شـ ِ
ـكل محافظــة وآخــر احتياطــي ،واعـتـــما ُد أحــد
ـاط أو أكثــر لـ ِّ
ندوب للمتابعــة مــع اللجنــة
أعضــاء المجلــس مــن ُســكان المحافظــة كــ َم ٍ
التحضيريــة.
الســن،
تضميــن اســتمارة العضويــة المعلومــات التاليــة :االســمِّ ،
مــكان الــوالدة ،اإلقامــة ،نــوع العمل ،التحصيل العلميِ ،حـــزبي أو ُمستـــقل.
(((
الفصــل.

اطلــب أســماء المرشــحين مــن مجالــس المحافظــات ومجلــس دمشــق فــي نهايــة هــذا

208

اقتـراح ٍ
وســع أوائل أيلول/ســبتمبر،
ـي لعقــد االجتماع ال ُم َّ
موعد أ َّولِــ ٍّ
وتكليــف ريــاض ســيف وعلــي العبــد اللــه وجــورج صبـرا الخـــتيار المــكان
المناســب وتأميــن االحتـــياجات الالزمــة والضروريــة إلنجــاح االجتـــماع.
-

إقرار جدو ِل أعمال اجتـماع المجـلس على الشكل التالي:

(أ) الجـلـــسة الصباحيــة :تـــقديم تـــقرير مكتــب األمانــة واستـقالـــته،
ـب رئيــ ٍ
انـــتخاب هيـــئة رئاســة المجلــس مــن رئيــ ٍ
ـس وأمي َنيــن
ـس ونائــ ِ
خاصة باالجتماع
للســ ّر ،إقــرار الالئـــحة الداخلية للمجلس ،اختـــيار لجان َّ
ِّ
(لجــان صياغــة ،تنظيــم االجـتـــماع).
(ب) الجلســة المســائية :مناقشــة الوثائــق وإقرارهــا ،مناقشــة نشــاطات
إعــان دمشــق بالخــارج (مــع المعارضــة الســورية) ،انتخــاب لجنــة
لإلشــراف علــى االنتخابــات ،انتخــاب أعضــاء األمانــة العامــة ومكتــب
المجلسَ ،عقد جلسـ ٍة لألمانة العامة الجديدة النـتـــخاب مكتـــبها برئيــ ٍ
ـس
ـي ســ ّر ،أو تأجيلهــا إلــى وقـ ٍ
ـت الحــق.
ونائــ َبين وأمي َنــ ّ
تكليــف حســن عبــد العظيــم ،أميــن عبــدي ،علــي العبــد اللــه،
ســليمان الشــمر بإعــادة صياغــة تـقـــرير األمانــة.
تشــكيل لجن ـ ٍة لتحديــد مــكان وزمــان انعقــاد المجلــس القــادم
(تشــرين األول/أكتوبــر مــا لــم يتـــعذَّر ذلــك) مــن :موفــق نيربيــة ،نــواف
البشــير ،ريــاض ســيف ،حســن عبــد العظيــم ،أميــن عبــدي ،ريــاض التــرك.
وســع ،قـ َّر ِ
رت
وفــي ضــوء اســتكمال تحضيـرات عقــد المجلــس الوطنــي ال ُم َّ
األمانــة العامــة فــي اجتـــماعها  9آب/أغســطس  ،2007تكليـ َـف لجنـ ٍة إلعداد
تقريـ ِر مكتــب األمانــة ،وإقامــة لقــاء تعــا ُر ٍف في القامشــلي الجمعــة  17آب/
أغســطس الســاعة الخامســة مســا ًء فــي منــزل غابرييــل كوريــة .كما يُـعــقَد
اجتمــاع لمكتــب األمانــة عنــد ســمير نشــار فــي حلــب ،الســاعة الخامســة
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مــن يــوم الخميــس  23آب/أغســطس ،يليــه لقــاء تعــارف .كمــا ت ـ َّم إق ـرار
إضافــة ُممثــلٍ عــن حــزب العمــل للَّجـــنة التحضيريــة ،وتوزيــع اســتمارات
العضويــة ل َملـــئها مــن ِق َبــلِ أعضــاء المجلــس .وفــي اجتمــاع حلــب بتاريــخ
 23آب/أغســطس  2007طالبـ ِ
ـت اللجنــة التحضيريــة بضــرورة عقــد اجتمــاع
وســع بالســرعة ال ُممكـــنة ،ومــن ث ُـ َّم نوقـشــ ِ
ـت البنــود التاليــة:
المجلــس ال ُم َّ
وســع ،طلَــب رجــاء الناصــر ،الــذي
أولً  :بالنســبة الجتمــاع المجلــس ال ُم َّ
ـي
حضَ ــر نيابـ ًة عــن حســن عبــد العظيــم ،تقديـ َم مشــروع برنامـ ٍج سياسـ ٍّ
لإلعــان يتــم توزيعــه قَبــل انعقــاد المجلــس ب ُمـ َّد ٍة كافيــة للتصديــق عليه
كأول بنـ ٍـد فــي اجتمــاع المجلــس قبــل انتخــاب مكتــب المجلــس وأعضــاء
األمانــة العا َّمــة ،وأكَّــد علــى ضــرورة استـــناد البرنامــج السياســي علــى
وثيقــة إعــان دمشــق والبيــان التوضيحــي ،ولكـ ْن لــم يلـ َـق هــذا االقتـراح
القبــول لــدى األكثريــة لتعــذُّر إتمامــه بالشــكل المناســب وبالســرعة
المطلوبــة ،بينمــا تــم االتفــاق علــى تكليــف اللجنــة التحضيريــة لتقديــم
مشــروع بيــانٍ
وســع
ختامــي يُــوزَّع علــى جميــع أعضــاء المجلــس ال ُم َّ
ٍّ
قبــل مــد ٍة كافيــة مــن االجتمــاع ،حيــث تتــم مناقشــته والموافقــة علــى
الصياغــة النهائيــة لــه فــي نهايــة الجلســة.
ثان ًيــا :قبــول تفويــض أحــد أعضــاء المجلــس ل ُعضـ ٍو آخــر إذا رغــب كإجـرا ٍء
احتياطــي ،مــع التأكيــد علــى أن يتــم عقــد المجلــس بكامــل األعضــاء
ودون تفويـ ٍ
ـض فــور توفُّــر الظــروف المناســبة لذلــك.
ثالثًــا :تــم االتفــاق علــى مشــروع الالئـــحة الداخليــة للمجلــس الوطنــي
(((
إلعــان دمشــق.
(((

مشـروع الالئـحة الداخلية للمجلس الوطني إلعالن دمشق.
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وفــي اجتمــاع مكتــب األمانــة بتاريــخ  3تشــرين األول/أكتوبــر  2007ت َّم ِت
َت
الموافقــة علــى ُممثِّـــلي لجنــة طرطوس ولجنــة الالذقيــة ((( وبهذا أُغلِــق ْ
وصــل عــدد األعضــاء إلــى  220عض ـ ًوا.
الئحــة أســماء المجلــس ،حيــث َ
وأيضً ــا تــم رفــض موضــوع التفويــض مــن ِق َبــلِ األكـــثرية.
()4

مـالِـ َّيـ ُة إعــالن دمـشـق

كان تمويــل اإلعــان ذات ًّيــا بشــكلٍ ُمطلَــق مــن االشــتراكات والتبرعــات
إلــي مهمــة ال ُمحاســب
لألعضــاء واألحــزاب ال ُمنضَ ويــن فيــه .أُوكِـــل َْت َّ
وأميــن الصنــدوق ،وأُوكِـــل َْت مهمــة تدقيــق الحســابات لعبــد المجيــد
منجونــة ،الــذي كان يعــرض التقريــر المالــي فــي كل اجتمــا ٍع بشــكلٍ
دقيــق وشـفَّاف ،الــواردات والنفقــات بالتفصيــل ،ويُوقِّـــعه منجونــة وأنــا.
كل مــن حــزب الشــعب واالتحــاد االشــتراكي والحزبَـــين الكر ِديَّـــين
وكان ٌّ
(الديمقراطــي التق ُّدمــي ،عبــد الحميــد درويــش والديمقراطــي الكــردي،
نذيــر مصطفــى) والمنظمــة اآلثوريــة ولجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي ــــ
يدفعــون  15ألــف ليــرة شــهريًّا ،وتَدفــع بعــض األح ـزاب األخــرى مبال ـ َغ
وكل مــن فــداء حورانــي وســمير نشــار وأيضً ــا (أ.ع.ك) وأنــا ندفــع
أقـ ّـلٌّ ،
ـت مــوارد
عشــرة آالف ليــرة شــهريًّا ،ونــواف البشــير ثمانيــة آالف .وبلغـ ْ
اإلعــان  2587500ليــرة ســورية خــال َسنـتَـــي  ،2007/2006ومصروفاتــه
فــي الفتــرة ذاتهــا  2531280ليــرة ســورية كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول
(((
أدنــاه.
وتك َّفــل «اإلعــان» بمســاعدة عائــات المعتقليــن السياســيين ،وأغلــــب
(((
(((

اطلب أسماء ُممثِّـلي لجنتي طرطوس والالذقية في نهاية هذا الفصل.
اطلب جدول مالي عن واردات ومصـروفات إعالن دمشق في نهاية هذا الفصل.
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المفصوليــــن مــــن أعمالهــــم بســب توقيعهم على اعالن دمشــق/بيروت.
وتوزَّعـ ِ
الخاصــة باإلعــان خــال العا َميْــن المذكو َريْــن وفــق
ـت النفقــات
َّ
الجــدول التالــي:
تـوزع مصروفات إعالن دمشق للعا َمين  2007/2006بالليـرات السورية
المصروف

المـبـلغ (ليـرة سورية)

النـسـبة المئـويَّة %

معتقل وُ 2متَ َخفِّـيين
ً
دعم 19

1718300

67.88

مفصول من العمل
ً
دعم 12

225000

8.89

دعم عائالت معتـقلين

138000

5.45

مساعدات صحية

99000

3.91

مكتب اإلعالم

216000

8.53

مصاريف إدارية

121000

4.78

نـثـــريَّة

14000

0.55

مجموع المصروفات

2531300

100.00

كانــت مصاريــف إعــان دمشــق ال ُمســ َّجلة ( 2531280ليــرة ســورية)
ت ُـــقارب وارداتــه ( 2587500ليــرة ســورية).
هــذا باإلضافــة إلــى مصاريـ َـف غيــر ُمس ـ َّجلة ،منهــا نفقــات استـــضافة عقــد
االجتماعــات والســفر إلــى المحافظــات وتنظيــم اللقــاءات ال ِحواريــة ،لكــن مــا
خاصــة كبيــرة ال تُسـ َّجل ،مــن ثالثــة
كان يـــس ُّد هــذا العجــز إلّ دفعــات ماليــة َّ
أشــخاص هــم عبــد الحميــد درويــش وفــداء حورانــي وأنــا .واســتمر الوضــع
علــى هــذا النحــو حتــى انعقــاد المجلــس الوطنــي واعتقالــي للمــرة الثانيــة.
()5

تـمـويـل قـنـاة بـردى

موظــف كبيــر بالســفارة
فــي أواخــر عــام  2006زارنــي فــي مكتبــي
ٌ
ـي ل َدعــم
األمريكيــة ،وأبلغنــي قـرار اإلدارة األمريكيــة بتخصيــص مبلـغٍ مالـ ٍّ
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المعارضــة الســورية ،وســألَني عــن احتياجاتنــا كـــ ُمعارضة ،فاتخــذتُ
قـرا ًرا شــخص ًّيا بعــد التشــاور مــع عــد ٍد مــن السياســيين ال ُمق َّربيــن ِم ِّنــي،
واستـــق َّر الــرأي مطلــع عــام  2007علــى أ َّن مــا تحتاجــه المعارضــة هــو
قنــاة فضائيــة إليصــال صــوت المعارضــة للســوريين فــي الداخــل والخارج،
ولــكَسر الحصــار المفــروض عليها مــن ِق َبلِ أهم القنــوات العربية ،لــ ُيصا َر
لســؤالي بعــد هــذا الجــواب ــــ عــن الجهــة التــي نثــق بهــا والتــي يُمكنهــم
ُ
ـقمت بترشــيح «حــزب العدالــة
المتابعــة معهــا إلنجــاز هــذا المشــروع ،فــ ُ
والبنــاء» ال ُمس ـ َّجل فــي لنــدن والــذي هــو عض ـ ٌو فــي إعــان دمشــق.
لــم أســمع بعدهــا شــيئًا عــن هــذا الموضــوع ،وتــم اعتقالــي فــي كانــون
بالســجن
الثاني/ينايــر  ،2008ولكــن بعــد أشــه ٍر عديــدة مــن وجــودي ِّ
ـس لــي بــأ َّن أحدهــم تــرك لهــا ظرفًــا عند
اســتطاعت ابنتــي جمانــة أن تهمـ َ
أحــد األصدقــاء فيــه مبلــغ  5000دوالر أمريكــي باســم دعــم رياض ســيف،
ـت منهــا
لتعــرف كيــف يُمكــن أن تتص ـ َّرف ،فأشــرتُ لهــا بالرفــض ،وعلمـ ُ
الح ًقــا أ َّن العمليــة تكـ َّررتْ مــر ًة ثانيــة وبالمبلــغ ذاتــه ،ممــا اضط َّرهــا ،بعد
أن عرفـ ِ
ـت المصــدر للســفر إلــى بيــروت ،هربًــا مــن المراقبــة الشــديدة
التنصــت المســتم ِّر علــى هاتفهــا ،كــي تتصــل بشــكلٍ آمــنٍ
عليهــا ومــن ُّ
بــكل مــن أســامة المنجــد وأنــس العبــدة ،مــن قيــادة حركــة العدالــة
ٍّ
والبنــاء ،لـــتشكرهم كل علــى ِحـ َدة علــى مــا ق َّدمــوه واالعتــذار عــن قبــول
أي مبالــغ إضافيــة.
ِّ
ـس الحاجــة إلــى هــذه
فــي ذلــك الوقــت العصيــب كنــت وعائلتــي بأمـ ِّ
ال َمعونــة ،ولكــن تفاديًــا إلعطــاء النظــام أي ذريع ـ ٍة لإلمعــان فــي بطشــه
أي مصــدر كان
أي دعـ ٍـم أو مســاعد ٍة مــن ِّ
وحصــاره لعائلتــي ،آثــرتُ رفــض ِّ
ـت وأنــا
عــدا إخوتــي وأقربــاء العائلــة .ومــن الجديــر ذكــره أننــي علمـ ُ
ـصت فــي الوقــت
خصــ ْ
فــي الســجن ،بــأ َّن قيــادة «إعــان دمشــق» قــد َّ
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ـس َّن لــي بعــد
ذاتــه مبالــغ ماليــة للمعتقليــن وعائالتهــم ،لكــن لــم يَتَــ َ
خروجــي مــن الســجن متابعــة هــذه المســألة ومعرفتهــا بالتفصيــل،
ـت استـــقالتي مــن رئاســة
ألننــي آثــرتُ تجميـ َد نشــاطي السياســي وق َّدمـ ُ
األمانــة العا َّمــة إلعــان دمشــق.
(((1
ِ
نشــرت الواشــنطن بوســت تقريــ ًرا فــي
إثــر تســريبات ويكيليكــس
لــت
 20نيســان/أبريل  ،2011مفــاده أ َّن وزارة الخارجيــة األمريكيــة ح َّو ْ
نحــو  6مليــون دوالر منــذ عــام  2008لصالــح َمنـ ِفـــيِّين ســوريِّين مــن
أجــل إطــاق قنــا ٍة تلفزيونيــة لصالــح قــوى المعارضــة تُـ ـ َبثُّ مــن لنــدن
ُس ِّمــ َي ْت «قنــاة بــردى» .باإلضافــة إلــى تمويــل أنشــط ٍة للمعارضــة داخــل
ســورية ،هــذا وقــد بــدأتْ «قنــاة بــردى» البــثَّ فــي نيســان/أبريل .2009
ـت بعــد خروجــي مــن ســورية بأنــس العبــدة ،أميــن عــام
وعندمــا اجتمعـ ُ
ـت
حركــة العدالــة والبنــاء والــذي ذكــره مقــال الواشــنطن بوســت ،طلبـ ُ
منــه معلومـ ٍ
ـات واضحــة عــن موضــوع «قنــاة بــردى» فأقـ ـ َّر بأنــه تل َّقــى
ٍ
ــت
 6مليــون دوالر مــن
جهــات أمريكيــة إلطــاق قنــا ٍة فضائيــةُ ،و ِّز َع ْ
حســب قولــه إلــى قســمين 3 :مليــون دوالر لتجهيز ٍ
ات اشتـــرتها مؤسســات
أمريكيــة ،و 3مليــون دوالر أخــرى استــلَمها العبــدة وأنفـــقها حســب قوله
لتَغـــطية تكاليــف التأســيس والتشــغيل بموجِب إيصـ ٍ
ـاالت نِظامية ُسـلِّ َم ْت
للجانــب األمريكــي .ولألســف لــم تكــن «قنــاة بــردى» علــى المســتوى
المرج ـ ِّو منهــا ولــم تُــؤ ِّد الــدور المنــوط بهــا.
( )6انـتـهاء التـحـضيرات
وسع»
وانـعـقاد «المـجـلس الوطـني ال ُم َّ
استـــغ َرق التحضيــر للمجلــس الوطنــي إلعــان دمشــق نحــو ســن ٍة ونصــف
(((1

اطلب هذه التسريبات على موقع ويكيليكس:
https://wikileaks.org/plusd/cables/09DAMASCUS272_a.html
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تقريبًــا ،مــن الشــهر الســادس  2006إلــى  30تشــرين الثاني/نوفمبر .2007
وكان ج ـ ُّو االجتماعــات إيجاب ًّيــا ،بوج ـ ٍه عــا ّم ،تتخـلَّـــله مشــاحناتٌ بيــن
ريــاض التــرك وحســن عبــد العظيــم ،بيــن الحيــن واآلخــر ،ولكـ َّن الجميــع
ٍ
وألســباب
بدرجــات متفاوتــة
متحمســا ل َعقــد هــذا المجلــس ،وإ ْن
كان
ٍ
ً
ُمتـباينة.
ـت مختلــف التحضيـرات فــي الشــهر العاشــر ،لكننــا كُ َّنــا نؤجــل
وقــد اكتملـ ْ
وخاص ـ ًة المــكان الــذي
تاريــخ َعقــده لعــدم توفُّــر الظــروف المناســبة،
َّ
يمكــن االطمئـــنان إليــه مــن الناحيــة األمنيــة.
كنــا علــى قناعـ ٍة بــأ َّن أجهــزة األمــن تعـرِف بأننــا ســنعقد مؤتمـ ًرا لمجلـ ٍ
ـس
وســع ،ولكنهــا ال تعــرف متــى وأيــن ،وفــي ظــل هــذه القناعــة،
ـي ُم َّ
وطنـ ٍّ
درســنا ِعــ َّد َة خيــارات حــول مــكان االجتمــاع كانــت جميعهــا تحمــل
أخطــا ًرا ،إلــى أن وجدنــا أ َّن الخيــار األمثــل أن يُع َقــد االجتمــاع فــي بَيتــي،
ألن غالبيــة ال َمد ُعــ ِّوين يعرفــون العنــوان ،وألن عناصــر األمــن والمخابـرات
خاصـ ًة وأننــي قبــل شــهور،
اعتــادتْ رؤيــة الكثيــر مــن الزائريــن لمنزلــيَّ ،
قــد عقــدتُّ فــي منزلــي نــدو ًة لـــبرهان غليــون حضرهــا العش ـرات أمــام
عيونهــم ورقابتهــم ،وألنهــم لــن يتوقعــوا أبـ ًدا أن تصــل بنــا الجــرأة ل َعقــد
هــذا المؤتمــر فــي مــكانٍ هــو تحــت مراقبتهــم الدائمــة.
وبالفعــل ،تــم ترتيــب إبــاغ مائـــتين وعشــرين شــخصي ًة ســورية لحضــور
وســع فــي األول مــن شــهر كانــون األول/ديســمبر
المجلــس الوطنــي ال ُم َّ
ـخصا ،مــع مشــارك ٍة
 ((1( 2007حضَ ــر منهــم بالفعــل مئــة وســبعة وســتون شـ ً
(((1
إلكترونــي)

أســماء المرشــحين لحضــور المجلــس الوطنــي إلعــان دمشــق :وثائــق ريــاض ســيف (موقــع

https://www.riadseif.net
اطلب أسماء المرشحين لحضور المجلس الوطني إلعالن دمشق في نهاية هذا الفصل.
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مــن جميــع األحــزاب الموقعــة علــى «إعــان دمشــق» ،العربيــة منهــا
والكرديــة ،باســتثناء الحــزب اليســاري الكــردي .كمــا حضَ ــر ُممثلــون عــن
المنظمــة اآلثوريــة ولجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي وعدد من المســتقلين
العلمان ِّييــن ومثلهــم مــن اإلســام ِّيين .وكان ترتيــب تنظيــم وتوقيــت وصول
وصــل بعــض القيادات الحزبيــة في الليلة الســابقة
األعضــاء دقي ًقــا جـ ًّدا ،إذ َ
النعقــاد المؤتمــر وباتــوا فــي منزلــي ،وتــم تــوزع األعضــاء اآلخريــن إلــى
مجموعـ ٍ
ـات صغيــرة ُمك َّونــة مــن  6/4أشــخاص ،يحضــرون كل ربــع ســاع ٍة
ابتــدا ًء مــن الســاعة السادســة صبا ًحــا ،بحيــث يكتمــل العــدد فــي موعــد
افتتــاح المؤتمــر ،أي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــرة.
وبعــد انتهــاء وصــول الحضــور ،تــم جمــع الهواتــف النقالــة مــن الجميــع
أي كان
وإغــاق األبــواب والنوافــذ وإنـزال الســتائر ،ومنــع دخــول أو خــروج ٍّ
بشــكلٍ نهائــي.
انـتـخابـي ُمـبـكر
( )7تـوتُّـ ٌر
ٌّ
ـح المؤتمــر مــن ِقبَــلِ أكبرنــا س ـ ًّنا الســيد عبــد الحميــد درويــش،
افتُ ِتـ َ
حســب المــادة ( )15مــن الالئحــة الداخليــة للمجلــس الوطنــي ،وبعــد
ـاب هيئـ ِة رئاسـ ٍة
انتهــاء جلســة االفتتــاح ،تو َّجــب علــى المؤت ِمـــرين انتخـ ُ
خاصــة،
للمجلــس حســب برنامــج المؤتمــر ،والتــي كان لهــا حكايــة َّ
الصــدف والتنــازالت الشــخصية والتوافقيــة
حيــث لعبـ ْ
ـت مجموعـ ٌة مــن ُّ
دو َرهــا فــي إنجــاز هــذه المهمــة ،وتــم إنقــاذ المؤتمــر مــن إربـ ٍ
ـاكات
سياســية وتنظيميــة كانــت ال بــد حاصلــة ،حيــث بــدا أ َّن ريــاض التــرك
وحســن عبــد العظيــم همــا ال ُمرشَّ ــحان الوحيــدان لمنصــب الرئاســة،
وكنــت أعتقــد مــع أعضــاء كثيريــن بــأ َّن فــوز أحدهمــا ســوف يُس ـ ِّبب
شــر ًخا فــي بنيــة المجلــس لتع ـذُّر التوافــق بينهمــا ،ويُؤث ِّـــر ســل ًبا علــى
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مجريــات المؤتمــر ومنــاخ الحــوار ،مــا دام وصــول أحدهمــا للرئاســة لــن
يُرضــي اآلخــر.
توافـــقي لرئاســة المجلــس
وهنــا واجهتنــا مســألة إيجــاد ُمرشَّ ــ ٍح
ٍّ
يــت مســبقًا علــى الدكتــورة فــداء الحورانــي
الوطنــي ،وكنــت قــد تم َّن ُ
أن تُرشِّ ــح نفســها للرئاســة لمــا تملكــه مــن مي ـزات شــخصية وأخالقيــة
ـباب عديــدة،
يجعلهــا مقبولـ ًة مــن غالبيــة األعضــاء ،لكنهــا اعتــذرتْ ألسـ ٍ
منهــا أنهــا تُديــر مشــفًى كبيــ ًرا مــع عــدد مــن الشــركاء ،وقــد بــدأوا
بتَوســعته ويتطـــلَّب هــذا منهــا كل وقتهــا وجهدهــا مــا دامــت هــي
أي ضــر ٍر قــد يُصيــب المشــفى ،ومنهــا
َمــن يتحمــل المســئولية عــن ِّ
احتمــال أن ينعكــس هــذا األمــر بإبعــاد زوجهــا خــارج ســورية كإج ـرا ٍء
ـي لهــا كونــه فلســطين ًّيا مــن غــزة ،ومنهــا خوفهــا علــى أذى قــد
عقابـ ٍّ
ـت علــى أكــرم البنــي أن
يتعـ َّرض لــه ابنهــا الوحيــد لقــاء ذلــك .كمــا عرضـ ُ
الصدفــة
يترشَّ ــح ألمانــة الســر فاعتــذر ألسـ ٍ
ـباب شــخصية ُمقنعــة ،لك ـ َّن ُّ
والمفاجــأة كانــت فــي يــوم االجتمــاع.
وبينمــا كنــت أتم َّنــى علــى عبــد الغنــي عيــاش وعبــد الحميــد درويــش
ِ
كنائــب
احتياط َّييــن للرئاســة وعبــد العزيــز الخيــر
أن يكونــا ُمرشَّ ــ َحين
ٍ
للرئيــس ،وأُعيـ ُد محاولــة إقنــاع أكــرم البنــي بالترشُّ ــح ألمانــة الســر بعدمــا
اعتــذر مـرا ًرا عــن القبــول ــــ حضـ ِ
ـرت الســيدة فــداء فأخبرت ُهــا بأننــا ال نزال
ـت عليهــا مجــد ًدا
ـي للرئاســة ،وتمنيـ ُ
نُواجــه مشــكل َة اختيــار ُمرشَّ ـ ٍح توافقـ ٍّ
القبــول بالترشــح لهــذا الموقــع ،وعندهــا اقتــرح أكــرم أن تقبــل الســيدة
فــداء الترشــح للرئاســة لـ ـ َيقبل هــو الترشــح ألمانــة الســر ،فف َّكــرتْ َملِ ًّيــا
بهــذا االقت ـراح ،ثــم قالــت توكلنــا علــى اللــه.
ِ
أصبحــت
بعــد هــذا التوافــق والــذي كان مخر ًجــا للجميــع ،وبالتـــزكية
الســيدة فــداء حورانــي رئيسـ ًة للمجلــس والسـ ِّيدان عبــد الحميــد درويــش
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وعبــد العزيــز الخيــر نائـ ـبَين لهــا ،وأكــرم البنــي وأحمــد طعمــة أمي َنيــن
للســـر .وهنــا البــد مــن ِذكــر أ َّن كل مــا كانــت تتوقَّـ ـ ُعه الدكتــورة فــداء
قــد حصــل ،فقــد كلفهــا قبولهــا وفوزهــا برئاســة اإلعــان سنـتَـــين ونصــف
ســجن وإغــاق المشــفى الــذي كانــت تُديــره ،وأيضً ــا إخـراج زوجهــا مــن
ـدم علــى مــا حصــل
أي تذ ُّمـ ٍر أو نـ ٍ
ســورية ،ولكــن لــم يَصــدر عنهــا يو ًمــا ُّ
أو مالمــة ألحــد ،لتـبـــقى محـ َّـل احتـر ِام وتقديــر الجميــع.
()8

سـياسي في المـجـلـس
تـوتُّـ ٌر
ٌّ

ـاس هــذا التوتــر هــو الخــاف ال ُمزمــن بيــن أطـراف إعــان دمشــق
وأسـ ُ
فــي فَهــم المســألة الوطنيــة والموقــف مــن التدخــات الخارجيــة،
سياســي ًة كانــت أم عســكرية ،األمــر الــذي تجلَّــى فــي الخــاف والتبايــن
علــى صياغــة فقــر ٍة مــن مشــروع البيــان الختامــي ال ُمقـ َّدم إلــى المؤتمــر،
والتــي جــاء فيهــا:
ـي ديمقراطي
«هــدف عمليــة التغييــر هــو إقامــة نظـ ٍ
ـام وطنـ ٍّ
عبــر النضــال الســلمي ،يكــون كفيـ ًـا بالحفــاظ علــى الســيادة
الوطنيــة ،وحمايــة البــاد وســامتها ،واســتعادة الجــوالن مــن
االحتــال اإلســرائيلي .ونحــن إذ نُــدرِك أ َّن عمليــة التغييــر
هــذه تهــدف أيضً ــا للحفــاظ علــى االســتقالل الوطنــي
ُحصــن البــاد من خطــر العــدوان الصهيوني
وحمايتــه ،فإنهــا ت ِّ
والتد ُّخــل العســكري الخارجــي وتقــف حاج ـ ًزا مان ًعــا أمــام
مشــاريع الهيمنــة واالحتــال وسياســات ِ
الحصــار االقتصــادي
ومــا تُـــفرزه مــن تأثيـ ٍر علــى حيــاة المواطنيــن ومــن توت ُّـر ٍ
ات
وانقســامات خطيــرة .وبمــا أ َّن هــذا الموقــف ال يتناقــض مــع
فهمنــا لكــون العالــم أصبــح أكثــر تداخـ ًـا وانفتا ًحــا ،فينبغــي
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أال نتــر َّدد فــي طلــب التأييــد مــن القــوى الديمقراطيــة
والمنظمــات الدوليــة والحقوقيــة فيمــا يخــص قضيتنــا فــي
وخصوصــا فــي المســائل المتعلقــة
الحريــة والديمقراطيــة،
ً
بحقــوق اإلنســان» .توقَّــف ِحزبــا االتحــاد االشــتراكي والعمل
الشــيوعي عنــد هــذه الفقــرة وطالبــا باســتبدال عبــارة «خطر
العــدوان الصهيونــي والتد ُّخــل العســكري الخارجــي» بـــعبارة
«الوقــوف ضــ َّد مشــروع الهيمنــة األمريكي/الصهيونــي»
تنــل أصواتًــا كافيــة ،فحــاولَ التخفيــف منهــا
لكنهــا لــم ْ
بعبــارة «رفــض المشــروع األمريكي/الصهيونــي» فلــم تنجــح
ـطي هــو «فإنهــا
أيضً ــا ،وتق ـ َّدم أحــد األعضــاء باقـــترا ٍح وسـ ٍّ
المدعــوم
ُحصــن البــاد مــن خطــر المشــروع الصهيونــي
ِ
ت ِّ
مــن اإلدارات األمريكيــة ،والتدخــل العســكري الخارجــي»
وفــاز بأغلبيــة األصــوات.
استـــطاع المؤت ِمــرون فــي النهايــة تجــاو َز هــذا التوتُّــر السياســي ،وت ـ َّم
إقــرار  4وثائــق وهــي )1( :البيــان الختامــي للمجلــس الوطنــي إلعــان
دمشــق( )2( ،((1تقرير مكتب األمانة حول نشــاطات الفتـــرة ال ُمنصرِمة(،((1
(((1
( )3البنية التنظيمية( )4( ،((1الالئحة الداخلية.
(((1

البيان الختامي للمجلس الوطني إلعالن دمشق.

(((1

تقري ٌر حول نشاطات المرحلة ال ُمنـصرمة.

(((1

وثيـقة البنية التنظيمية إلعالن دمشق.

(((1

نص الالئحة الداخلية إلعالن دمشق.

https://bit.ly/2ZZgtds
https://bit.ly/2RLC5ps
https://bit.ly/2ZXgnmE
https://bit.ly/2FUe7Wx

219

()9

انـتـخابات األمـانة العا َّمة

(أ) آلِــ َّية التـرشُّ ـــح :تقـ َّدم النتخابــات مكتــب األمانــة العامــة ُ 22مرشَّ ـ ًحا
ـخصا واحـ ًدا،
مــن مختلــف التيــارات ،واتفقنــا علــى أن يُرشِّ ــح كل حـ ٍ
ـزب شـ ً
إلفســاح المجــال ألكبــر عــد ٍد ممكــنٍ لتمثيــل مختلــف األحـزاب ،وكذلــك
إلعطــاء فرص ـ ٍة للمســتقلين والقــوى المدنيــة أيضً ــا ،فتــم ترشــيح ريــاض
التــرك عــن حزب الشــعب ،وعبــد المجيــد منجونة عــن االتحاد االشــتراكي،
ـحت نفســها نــدى الخــش ،وهــي مــن االتحــاد االشــتراكي أيضً ــا ،ولــم
ورشَّ ـ ْ
أي مــن المشــاركين فــي المجلــس ال أحزابًــا وال مســتقلين علــى
يعتــرِض ٌّ
هــذا الترشُّ ــح لضــرورة وجــود ســيد ٍة فــي األمانــة العامــة .وقبــل إقفــال
بــاب الترشــيح طلَــب حســن عبــد العظيــم ترشــيح نفســه ،خالفًــا لمــا تــم
االتفــاق عليــه .حاولنــا بالحــوار الــو ِّدي والعقالنــي ث َـنــ َيه عــن ذلــك أو أن
يتفــق حــزب االتحــاد االشــتراكي علــى ُمرشَّ ـ ٍح واحـ ٍـد كائ ًنــا َمــن يكــون،
ولكنــه أص ـ َّر علــى ترشــيح نفســه إلــى جانــب مرشــح الحــزب األساســي
عبــد المجيــد منجونــةُ ،م ِخـ ًّـا باالتفــاق الســابق ،ل ُيصبــح لــدى االتحــاد
االشــتراكي ثالثــة مرشــحين بــدل الواحــد ،م َّمــا أشــاع امتعاضً ــا وتوتـ ًرا بيــن
المؤتمريــن ،وع َّكــر األجــواء بعــد أن كان الجميــع يشــعر بالرضــى ع َّمــا
جــرى ،وبأننــا حقَّقنــا إنجــازًا وطن ًّيــا مه ًّمــا.
ـت أور ٌاق بأســماء المرشــحين الـــ  ،23وبعــد
(ب) آلِــ َّية االنـتــــخاب :طُبعـ ْ
ٍ
شــطب األســماء التــي تزيــد
طلبــت رئاســة المجلــس
مــداوالت ُحــ َّرة،
ْ
َ
عــن الـــ  14اسـ ًما ،حيــث تــم اســتثناء مرشـ َحين عــن األكـراد وثالــث عــن
اآلشــوريين مــن االنتخــاب ،وتُـر َِك ألحزابهــم تســميتهم الح ًقــا .ت ـ َّم ضبــط
عــد ِد األوراق ال ُموزَّعــة حســب عــدد الحضــور ،لخــروج أربعــة أعضــاء قبــل
االنتخابــات ،أحدهــم مصطفــى الجابــري لوفــاة أخيــه.
ـرفت رئاســة المجلــس وكات َبــا المحضــر علــى عمليــة االنتخــاب .ت ـ َّم
أشـ ْ
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الفــرز العلنــي لألصــوات أمــام جميع أعضــاء المجلــس ،وبحضــور مندوبين
عــن أطـراف اإلعــان ،و ُدقِّــ ِ
ـكل مرشـــح .بلَغ
ـقت النتائــج وعــدد األصوات لـ ِّ
عــدد األوراق ال ُمع َّرفــة  150وعــدد أوراق التصويت الصحيحــة  ،149وورقة
واحــدة فقــط باطلــة .تـ َّم مراقبــة االنتخابــات والفــرز مــن ِق َبــلِ عــد ٍد مــن
المســتقلين وأعضــاء مــن منظمــات حقــوق اإلنســان المشــاركين فــي
أعمــال المجلــس الوطنــي .وكانــت نتائــج التصويــت علــى مقاعــد األمانــة
العا َّمــة حســب تسلســل األصــوات كالتالــي:
التسلسل

االسـم

عـدد األصوات

االنـتـماء الحزبي

1

رياض سيف

132

مستقل

2

علي العبد الله

130

لجان إحياء المجتمع المدني

3

نواف البشير

126

حزب المستـقبل

4

رياض الترك

125

حزب الشعب الديمقراطي

5

موفق نيربية

124

مستقل

6

سمير نشار

117

الوطنـ ُّيون األحرار/مستـقل

7

سليمان الشمر

114

حزب العمال الثوري

8

ياسر العيتي

106

إسالمي ديمقراطي

9

جبر الشوفي

102

مستقل

10

ندى الخش

91

حزب االتحاد االشتـراكي

11

عبد الغني عياش

85

حزب االشتـراكـيين العرب

12

وليد البني

84

مستقل/معتـقل ربـيع دمشق

13

عبد الكريم الضحاك

80

حزب البعث العربي الديمقراطي

14

غسان نجار

80

إسالمي مستقل/معتـقل نِـقابي

15

رضوان قضماني

79

مستقل

16

حسن عبد العظيم

78

حزب االتحاد االشتراكي

17

نصر سعيد

62

مستقل/معتـقل حزب العمل
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18

عبد المجيد منجونة

56

حزب االتحاد االشتراكي

19

فواز تللو

54

مستقل/معتـقل ربيع دمشق

20

صفوان عكاش

52

حزب العمل الشيوعي

21

إسماعيل الحامض

42

مستقل

22

كمال مويل

28

مستقل

23

خلف جربوع

18

مستقل/معتـقل حزب الشعب

تـ َّم إعــان أســماء أعضاء األمانــة العا َّمــة الجديدة إلعــان دمشــق وال ُمك َّونة
مــن  14عضـ ًوا الذيــن حصلــوا علــى أعلــى األصــوات ،وهــم :ريــاض ســيف،
علــي العبــد اللــه ،ن ـ ّواف البشــير ،ريــاض التــرك ،موفــق نيريبــة ،ســليمان
شــمر ،ســمير نشــار ،ياســر العيتــي ،جبــر الشــوفي ،نــدى الخــش ،عبــد
الغنــي عيــاش ،وليــد البنــي ،غســان نجــار ،عبــد الكريــم الضحــاك ،وعضوان
أحدهمــا مــن الجبهــة الديمقراطيــة الكرديــة ،والثانــي مــن التحالــف
الديمقراطــي الكــردي ،وثالــث مــن المنظمــة اآلثوريــة الديمقراطيــة،
ل ُيصبــح عــد ُد أعضــاء األمانــة العامــة  17عضـ ًوا ،ثــم بـ ِ
ـادرت األمانــة العا َّمــة
الجديــدة إلــى انتخــاب هيئـتـــها الرئاســية ال ُمك َّونــة مــن خمســة أعضــاء،
وهــم :ريــاض ســيف ،ريــاض التــرك ،نــواف البشــير ،أميــن عبــدي ،علــي
رئيســا لهــا.
العبــد اللــه .وانتخــ ْ
ـبت هيئــة الرئاســة ريــاض ســيف ً
وفــي مجــرى العمليــة االنتخابيــة ،تابــ َع حســن عبــد العظيــم
وعبــد المجيــد منجونــة عمليــ َة فــرز األصــوات ،وعندمــا ظهــرت
النتائــج ،تفاجئَــا بعــدم حصولهمــا علــى مــا يكفــي مــن األصــوات،
ـت ضدهمــا إلبعادهمــا
فأعل َنــا مباشــر ًة بــأ َّن هنــاك مؤامــرة قــد ِحي َكـ ْ
عــن األمانــة العا َّمــة ،فعــ َرض الدكتــور رضــوان قضمانــي االنســحاب
لصالــح حســن عبــد العظيــم َّإل أ َّن األخيــر رفَـــض.
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إ َّن الخطــأ التنظيمــي الــذي ارتكبــه حــزب االتحــاد االشــتراكي بتقديــم
ثالثــة مرشــحين وعــدم االلتــزام ب ُمرشَّ ـ ٍح واحــد تب ًعــا لالتفــاق ،أ َّدى إلــى
تشــتيت أصواتهــم وتوزيعهــا بيــن عبــد المجيــد منجونــة وحســن عبــد
ـي بأغلبيـ ٍة مريحــة،
العظيــم ،والتــي لــو ُم ِن َحـ ْ
ـت لمرشـ ٍح واحـ ٍـد لــكان َح ِظـ َ
فخـــسرا كالهما.
ويؤكــد ذلــك جــدول النتائــج إذ إ َّن أصــوات االتحــاد االشــتراكي التــي
حصــل عليهــا عبــد العظيــم ومنجونــة ُمجتمعــة ( )134 =56+78صوتًــا،
وهــي تزيــد عــن األصــوات التــي حصــل عليهــا حــزب الشــعب ()125
صوتًــا أو ريــاض ســيف ( )132صوتًــا أو أي مــن المرشــحين اآلخريــن ،هذا
دون حســاب أصــوات نــدى الخــش ( )91صوتًــا ،مــا يَعنــي أ َّن مــا أشــاعه
حــزب االتحــاد االشــتراكي عــن وجــود اتفــاقٍ ُمس ـ َبقٍ إلقصــاء ُمرشــحيه
هــو تضليــل وربمــا تمهيــد وتغطيــة لعمليــة انســحابه مــن اإلعــان.
وهنــا ال أعتقــد شــخصيًّا أ َّن لريــاض التــرك أو لغيــره ،كمــا حــاول
البعــض أن يغ ِمــز ،دو ًرا فــي خســارة االتحــاد االشــتراكي مقعــده فــي
ـت مــن مواقفــه،
األمانــة العامــة ،فريــاض التــرك ،كمــا عرفتُــه ولمسـ ُ
حريصــا علــى أن تكــون األحــزاب كلهــا ممثَّل ـ ًة فــي األمانــة
بأنــه كان
ً
أي مــن األحــزاب
العامــة ،بــل وكان مقتن ًعــا بأنــه ال يجــوز إقصــاء ٍّ
الفاعلــة.
وأيضً ــا لــم يكــن لغالبيــة المســتقلين الديمقراطييــن والليبرالييــن
حــزب
خاصــ ًة لل َّنيــل مــن حضــور االتحــاد االشــتراكي أو أي
ٍ
مصلحــ ًة َّ
آخــر أو لتغليــب طــرف علــى طــرف ،فالهـ ُّم ال ُمتعلِّـ ُـق بوحــدة المعارضــة
الديمقراطيــة كان ظاهــ ًرا وطاغيًــا عنــد الجميــع.
ـدوب
أمــا بخصــوص تمثيــل اإلخــوان المســلمين ،فلــم يكــن لهــم أي منـ ٍ
فــي هيئــات اإلعــان ،ولكــن ،كان هنــاك إســاميون ُم ِ
عتدلــون ،أو ُسـ ُّموا
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باإلســاميين الديمقراطييــن ،يُمثِّـــلهم الدكتــور ياســر العيتــي وريــاض
ـي الســـر،
ـب أحــد أمي َنـ ِ
درار وأحمــد الرمــح وأحمــد طعمــة الــذي انتُ ِخـ َ
كمــا تقــدم ،والــذي أبــدى نشــاطًا ملحوظًــا فــي تلــك اآلونــة ،وكان
بعــض الســفراء األجانــب ،الذيــن نلتـقيـــهم بحضــوره ،يُبــدون ارتيا ًحــا
لوجــوده وآرائــه المعتدلــة.
أ َّمــا فيمــا يتعلَّــق بااللتباســات التــي أُثيــرتْ حــول توســيع اإلعــان
وآلِيــات ذلــك ،فــإ َّن الجميــع بــات يعــرف بــأ َّن هيئــات اإلعــان
الشــرعية هــي َمــن أجــرى التوســعة ،بقــرا ٍر مــن المجلــس الوطنــي
ال ُمص َّغــر األول فــي  26حزيران/يونيــو  2006والــذي تــم تأكيــده فــي
المجلــس التأسيســي فــي  24شــباط/فبراير  .2007ووافــق المجلــس
الوطنــي ال ُمص َّغــر الثانــي فــي  16حزيران/يونيــو  2007علــى القســم
األكبــر مــن األعضــاء المشــاركين فــي المجلــس الوطنــي ،وفــ َّوض
األمانــ َة العامــة بال ُمصادقــة علــى مندوبــي لجــان المحافظــات التــي
ٍ
اســتدراك محــدودة
لــم تَستكـــ ِمل مرشــحيها ،باإلضافــة إلــى قائمــة
وفــق ال ُمحــ َّددات الموضوعــة بالتوافــق.
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جدول أسماء مندوبي اللجان المستـقلين في محافظات
الحسكة ،وإدلب ،ودرعا ،والسويداء ،وحماة ،ودير الزور ،وحلب
لجنة محافظة الحسكة
الرقم

االسم

االنـتـماء السياسي

الرقم

االسم

االنتماء السياسي

1

محمد إسماعيل

الجبهة الكردية

3

ممتاز الحسن

مستقل

2

غابرييل
كورية موشيه

المنظمة اآلثورية
الديمقراطية

4

فرحان جعفر

مستقل

لجنة محافظة إدلب
الرقم

االسم

االنتماء السياسي

الرقم

االسم

االنتماء السياسي

1

منهل باريش

مستقل

3

إبراهيم هالل

مستقل

2

علي غبشة

االتحاد االشتـراكي

4

محمد خالدي

مستقل

لجنة محافظة درعا
رقم

االسم

االنتماء السياسي

رقم

االسم

االنتماء السياسي

1

خلف الزرزور

مستقل

4

علي الجهماني

مستقل

2

توفيق جوابرة

حزب الشعب

5

علي أبا زيد

مستقل

3

محمد جبر
المسالمة

االتحاد االشتراكي

6

موسى أبو
نبوت

االتحاد االشتراكي

لجنة محافظة السويداء
رقم

االسم

االنتماء السياسي

رقم

االسم

االنتماء السياسي

1

ريما فليحان

مستقلة

3

سالمة مراد

مستقل

2

عصام خداج

االتحاد االشتراكي

4

هيثم صعب

مستقل
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لجنة محافظة حماة
رقم

االسم

االنتماء السياسي

رقم

االسم

االنتماء السياسي

1

اليان كالس

االشتـراكيون العرب

4

عدنان الهيبة

مستقل

2

محمود محفوض

حزب الشعب

5

علي دبيات

مستقل

3

مروان الخطيب

االتحاد االشتراكي

لجنة محافظة دير الزور
رقم

االسم

االنتماء السياسي

رقم

االسم

االنتماء السياسي

1

عبد القهار سراي

حزب العمل

3

يوسف ديب

مستقل

2

زكي خرابا

االتحاد االشتراكي

4

فوزي حمادة

حزب الشعب

لجنة محافظة حلب
رقم

االسم

االنتماء السياسي

رقم

االسم

االنتماء السياسي

1

حازم عجاج أقرعي

مستقل

7

محمود نجار

مستقل

2

علي الشريف

مستقل

8

فراس يونس

مستقل

3

نجيب ددم

االتحاد االشتراكي

9

عبد الغني
بكري

مستقل

4

فارس ايغو

مستقل

10

مستقل/
أسامة عاشور
الوطنيون األحرار

5

فؤاد إيليا

حزب الشعب
الديمقراطي

11

حسن قاسم

مستقل

6

محمد ديب كور

حزب العمال الثوري

12

عبد الجواد
صالح

مستقل

وسع
أسماء ُممثِّلي األحزاب في المجلس ال ُم َّ
الرقم

اسم الحزب

أسماء ُممثِّـلي الحزب

1

حزب االتحاد االشتراكي

( )1حسن عبد العظيم
( )2لم يُحدَّد عند إعداد هذه الالئحة
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2

حركة االشتراك ِّيين العرب

( )1عبد الغني عياش
( )2منير بيطار

3

حزب الشعب

( )1رياض الترك
( )2طالل أبو دان

4

حزب العمال

( )1عبد الغني عياش
( )2منير بيطار

5

حزب العمل الشيوعي

( )1فاتح جاموس
( )2صفوان عكاش

6

حزب المستقبل

( )1نواف البشير
( )2سمير الدخيل

7

المنظمة اآلثورية

( )1بشير السعدي
( )2ملك يعقوب

8

الجبهة الكردية

( )1عبد الحكيم بشار
( )2أمين شيخ عبدي
( )3عزيز داوود
( )4طاهر صفوك

9

التحالف الكردي

( )1إسماعيل عمر
( )2محيي الدين شيخ آلي
( )3محمد موسى
( )4عبد الحميد درويش
( )5نصر الدين إبراهيم
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أسماء الشخصيات الوطنية التي تمت الموافقة على عضويتها
في المجلس الوطني إلعالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
خالل اجتماع  16حزيران/يونيو 2007
الرقم

االسم

المكان والصفة

الرقم

االسم

المكان والصفة

1

أحمد صياصنة

درعا ،عالم دين

39

أمل
موسى باشا

دمشق ،مهندسة

2

مصطفى أبا زيد

درعا ،طبيب

40

مها جربوع

دمشق ،مهندسة

3

محمد العمار

درعا ،طبيب إسالمي

41

إحسان طالب دمشق ،مهندس

4

يوسف قداح

درعا

42

أصالن
عبد الكريم

دمشق،
مدرس سابق

5

عمر شعبان

حلب ،أعمال حرة

43

منير الخطيب

دمشق،
مهندس

6

محمد منان
أبو آزاد

حلب ،مستقل

44

نصوح
إسماعيل

دمشق،
مهندس

7

مصطفى الجابري

حلب ،مزارع

45

حسام جزماتي

دمشق،
موظف

8

مصطفى كيالي

حلب ،طبيب أسنان

46

يوسف
جهماني

دمشق،
ناشر

9

إحسان شوكت

حلب/عفرين،
طبيب بيطري

47

محمد برو

دمشق،
إسالمي ليبرالي

10

عبد الرحمن خليل

حلب ،محامي

48

جاد الكريم
جباعي

دمشق،
كاتب

11

خالد محمد

حلب ،محامي

49

ياسين الحاج
صالح

دمشق ،كاتب

12

محمد عطو

حلب/عين عرب،
طبيب

50

وليد البني

دمشق ،طبيب

230

13

محمد صالح حسن

حلب ،محامي

51

عمر أميراالي

دمشق ،مخرج

14

محمود بريمو

حلب ،مستقل/
إسالمي

52

خالد تاجا

دمشق ،ممثل

15

محمود هاشم

حلب ،مستقل/
إسالمي

53

نائلة األطرش

دمشق ،مخرجة

16

سالم عوض

حلب

54

محمد ملص

دمشق ،مخرج

17

حسين إبراهيم
باشا

حلب ،رجل أعمال

55

فواز تللو

دمشق ،مهندس

18

غازي قدور

حلب ،مدرس

56

عبد الرحمن
الحاج

دمشق ،كاتب

19

عبد اإلله إبراهيم
باشا

الحسكة ،مستقل

57

حبيب إبراهيم دمشق ،مستقل

20

طانيوس إيو

الحسكة ،رجل أعمال

58

مروان العش

دمشق ،مهندس

21

موسى سينو

الحسكة ،شيخ عشيرة

59

أكرم البني

دمشق ،كاتب

22

رشيد بدران

الحسكة ،شيخ عشيرة

60

معيد في جامعة
هيثم الحموي
دمشق

23

عبد الكريم عمر

الحسكة ،صيدلي

61

ياسر العيتي

دمشق ،طبيب

24

محمود صبري

الحسكة ،شاعر

62

عدنان مكية

دمشق ،كاتب

25

أكرم المال

الحسكة ،صحفي

63

حميد مرعي

دمشق ،اقتصادي

26

محمد معو

الحسكة

64

وفاء لحام

دمشق ،ناشطة

27

معروف عازر

الحسكة

65

سميرة خليل

دمشق ،ناشطة
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28

كرم دولة

الحسكة ،مهندس،
المنظمة اآلثورية

66

29

محمد محفوض

حمص ،مهندس

67

سلمان حمادة دمشق ،مستقل

30

موفق نيربية

حمص ،مهندس

68

عادل أتاسي

دمشق ،مهندس

31

نجاتي طيارة

حمص ،كاتب

69

جمانة سيف

دمشق ،حقوقية

32

مخلص شقرا

حماة ،مدرس

70

إسماعيل
الحامض

الرقة ،طبيب

33

جاد الله الشوفي

السويداء

71

عبد الله خليل

الرقة ،محامي

34

عمر السعدي

السويداء

72

محمد علي
تمو

الرقة ،طبيب

35

حمد شيخ الجيالت

دير الزور ،مهندس

73

بليخ الطحري

الرقة ،شيخ
عشيرة

36

طارق مال حويش

دير الزور ،محامي

74

منذر حلوم

الالذقية ،مهندس

37

منير شحود

دير عطية،
أستاذ جامعي

75

كامل عباس

الالذقية ،كاتب

38

محمد جمعة
قوبان

طرطوس
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جوزيف
اللحام

دمشق ،محامي

أسماء المرشحين من مجالس المحافظات ومجلس دمشق
الرقم

االسم

االنتماء السياسي

الرقم

االسم

االنتماء السياسي

1

شيخ داوود

التحالف الديمقرطي
الكردي

10

سمير إلياس

مستقل

2

مروان عقيل

الجبهة الديمقراطية
الكردية

11

صبحي قزمة

مستقل

3

أبو خالد سليمات

االتحاد االشتراكي

12

جهاد نشواتي

مستقل

4

عاصم قبطان

االتحاد االشتراكي

13

بسام الملك

مستقل

5

مازن عدي

حزب الشعب
الديمقراطي

14

منير الفقير

مستقل

6

بسام سفر

حزب العمل الشيوعي

15

رياض حسام
الدين

مستقل

7

معاذ حمور

لجان المجتمع
المدني

16

جهاد مسوتي

مستقل

8

كمال مويل

مستقل

17

أسامة محمد

مستقل

9

عادل الخوص

مستقل

أسماء ُممثِّلي لجنة حمص في المجلس
الرقم

االسم

االنتماء السياسي

الرقم

االسم

االنتماء السياسي

1

ياسر ملحم

مستقل ،حزب العمل
سابقًا

4

هاني السباعي

مستقل

2

محمود عاد

حزب الشعب

5

صفوان طيفور

مستقل

3

فيصل غزاوي

االتحاد االشتراكي
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أسماء ُممثِّـلي لجنتي طرطوس والالذقية
رقم

االسم

االنتماء السياسي

رقم

االسم

االنتماء السياسي

1

عبد القادر
النابلسي

حزب العمل

3

محمود
إبراهيم

مستقل

2

خالد المصري

حزب الشعب

4

بشور سركيس

مستقل

أسماء ُممثِّـلي لجنة الالذقية
رقم

االسم

االنتماء السياسي

رقم

االسم

االنتماء السياسي

1

أحمد دريوسي

حزب العمل

4

نصر سعيد

مستقل

2

علي بركات

حزب الشعب

5

وائل معروف

حزب العمال
الثوري

3

مصطفى زغلوط

االتحاد االشتراكي

أسماء الشخصيات التي تمت الموافقة على ضمها
رقم

االسم

المكان والصفة

رقم

االسم

المكان والصفة

1

إبراهيم الباشا

كردي ،مستقل

11

أبية حمزاوي

دمشق ،مستقلة

2

ميديا محمود

كردية ،مستقلة

12

عدنان
محفوض

طرطوس ،مستقل

3

علي الجزيري

كردي ،مستقل

13

بكر صدقي
فهمي

حلب ،مترجم

4

محمد نوح

مستقل ،الرقة

14

رديف
مصطفى

حلب ،جبهة

5

عبد الله ماضي

مستقل ،دير الزور

15

بشير مال راشد

دير الزور
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راشد
الصطوف

6

نبيل أبو سعد

مستقل

16

7

جبر الشوفي

السويداء ،مستقل

17

عصام دمشقي دمشق ،مستقل

8

غالب عامر

السويداء ،االتحاد
االشتراكي

18

زهير البوش

الحسكة ،مستقل

9

عبد العزيز الخير

الالذقية ،مستقل

19

غبرو تازا

القامشلي

10

نقوال غنوم

إدلب ،مستقل
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الرقة

جدول مالي عن واردات ومصـروفات إعالن دمشق
واردات ومصروفات عــــــــــــــام  2006و 2007بالليرات السورية
مجموع
الواردات
 2كانون
الثاني/
يناير 2008

مجموع
واردات واردات عام المصاريف  2مصاريف مصاريف
كانون الثاني /عام  2007عام 2006
2006
عام 2007
يناير 2008

الشهر

173500

112780

كانون الثاني/
يناير

148500

101000

شباط/فبراير

166500

200000

آذار/مارس

162500

139000

نيسان/أبريل

170500

138000

أيار/مايو

151500

109500

حزيران/يونيو

161500

180500

160000

170200

تموز/يوليو

145500

171000

163000

140000

آب/أغسطس

116500

172000

152000

115000

أيلول/سبتمبر
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100500

174000

171000

تشـرين األول/
101300
أكتوبر

40000

163000

117000

93000

تشـرين
الثاني/نوفمبر

15000

175000

228000

120500

كانون األول/
ديسمبر

1791280

740000

المجموع

1552000 2587500

1035500

2531280

رصيد
الصندوق

56,220
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أسماء المرشحين لحضور المجلس الوطني إلعالن دمشق
الرقم

االسم

مكان
الوالدة

العمل

مندوب
محافظة

الصفة الوطنية

1

غابريـيل كورية
موشيه

الحسكة

المنظمة اآلثورية الديمقراطية

2

ممتاز الحسن

الحسكة

مستقل

3

فرحان جعفر

الحسكة

مستقل

4

محمد إسماعيل

الحسكة

الجبهة الكردية

5

منهل باريش

إدلب

مستقل

6

إبراهيم هالل

إدلب

مستقل

7

علي غبشة

إدلب

االتحاد االشتراكي

8

محمد خالدي

إدلب

مستقل

9

خلف الزرزور

درعا

مستقل

10

علي الجهماني

درعا

مستقل

11

علي أبا زيد

درعا

مستقل

12

محمد جبر
المسالمة

درعا

االتحاد االشتراكي

13

موسى أبو نبوت

درعا

االتحاد االشتراكي

14

توفيق جوابرة

درعا

حزب الشعب الديمقراطي

15

سالمة مراد

السويداء

مستقل
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16

هيثم صعب

السويداء

مستقل

17

ريما فليحان

السويداء

مستقل

18

عصام خداج

السويداء

االتحاد االشتراكي

19

مروان الخطيب

حماة

حركة االشتراكيين العرب

20

إليان كالس

حماة

مستقل

21

علي دبيات

حماة

مستقل

22

عدنان الهيبة

حماة

حزب الشعب الديمقراطي

23

محمود محفوض

حماة

حزب العمل

24

زكي خرابا

دير الزور

االتحاد االشتراكي

25

يوسف ديب

دير الزور

مستقل

26

فوزي حمادة

دير الزور

حزب الشعب الديمقراطي

27

عبد القهار سراي

دير الزور

حزب العمل

28

حازم عجاج
اقرعي

حلب

مستقل

29

علي الشريف

حلب

مستقل

30

عبد الجواد صالح

حلب

مستقل

31

حسن قاسم

حلب

مستقل

32

محمود نجار

حلب

33

فراس يونس

حلب
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34

عبد الغني بكري

حلب

35

نجيب ددم

حلب

االتحاد االشتراكي

36

أسامة عاشور

حلب

حزب الوطنيِّين األحرار

37

محمد ديب كور

حلب

العمال الثوري

38

فارس إيغو

حلب

مستقل

39

فؤاد إيليا

حلب

حزب الشعب الديمقراطي

40

بير رستم

حلب

الجبهة الديمقراطية الكردية

41

شيخ داوود خليل

دمشق

التحالف الديمقرطي الكردي

42

مروان عقيل

دمشق

الجبهة الديمقراطية الكردية

43

أبو خالد سليمان

دمشق

االتحاد االشتراكي

44

عاصم قبطان

دمشق

االتحاد االشتراكي

45

مازن عدي

دمشق

حزب الشعب الديمقراطي

46

بسام سفر

دمشق

حزب العمل الشيوعي

47

معاز حمور

دمشق

لجان المجتمع المدني

48

كمال مول

دمشق

مستقل

49

عادل الخوس

دمشق

مستقل

50

سمير إلياس

دمشق

مستقل

51

صبحي قزمة

دمشق

مستقل
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52

جهاد نشواتي

دمشق

مستقل

53

بسام الملك

دمشق

مستقل

54

منير الفقير

دمشق

مستقل

55

رياض حسام الدين

دمشق

مستقل

56

جهاد مسوتي

دمشق

مستقل

57

أسامة محمد

دمشق

58

ياسر ملحم

حمص

حزب العمل سابقًا/مستقل

59

هاني السباعي

حمص

مستقل

60

محمود عاد

حمص

حزب الشعب الديمقراطي

61

فيصل غزاوي

حمص

االتحاد االشتراكي

62

صفوان طيفور

حمص

مستقل
مندوب أحزاب

االتحاد االشتراكي

63

حسن عبد العظيم

مندوب أحزاب

االتحاد االشتراكي

65

رياض الترك

مندوب أحزاب

حزب الشعب الديمقراطي

66

طالل أبو دان

مندوب أحزاب

حزب الشعب الديمقراطي

مندوب أحزاب

حزب العمال

مندوب أحزاب

حزب العمال

64

67
68

عبد الحفيظ حافظ
سليمان الشمر
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69

عبد الغني عياش

مندوب أحزاب

حركة االشتراكيين العرب

70

منير بيطار

مندوب أحزاب

حركة االشتراكيين العرب

71

فاتح جاموس

مندوب أحزاب

حزب العمل

72

صفوان عكاش

مندوب أحزاب

حزب العمل

73

نواف البشير

مندوب أحزاب

حزب المستقبل

74

سمير الدخيل

مندوب أحزاب

حزب المستقبل

75

بشير السعدي

مندوب أحزاب

المنظمة اآلثورية

76

ملك يعقوب

مندوب أحزاب

المنظمة اآلثورية

77

عبد الحكيم بشار

مندوب أحزاب

الجبهة الكردية

78

أمين شيخ عبدي

مندوب أحزاب

الجبهة الكردية

79

عزيز داوود

مندوب أحزاب

الجبهة الكردية

80

طاهر صفوك

مندوب أحزاب

الجبهة الكردية

81

مندوب أحزاب

الجبهة الكردية

82

مندوب أحزاب

الجبهة الكردية

مندوب أحزاب

التحالف الكردي

83

إسماعيل عمر
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مندوب أحزاب

التحالف الكردي

84

مندوب أحزاب

التحالف الكردي

86

عبد الحميد درويش

مندوب أحزاب

التحالف الكردي

87

نصر الدين إبراهيم

مندوب أحزاب

التحالف الكردي

88

مندوب أحزاب

التحالف الكردي

89

مندوب أحزاب

التحالف الكردي

90

مندوب أحزاب

التحالف الكردي

85

محيي الدين شيخ آلي
محمد موسى

91

ميشيل كيلو

أعضاء المجلس السابق

92

نايف قيسية

أعضاء المجلس السابق

93

أعضاء المجلس السابق

عبد الكريم الضحاك

أعضاء المجلس السابق

حماة

94

فداء حوراني

95

أحمد طعمة

أعضاء المجلس السابق

96

غسان النجار

أعضاء المجلس السابق

97

رياض سيف

أعضاء المجلس السابق

98

سهير أتاسي

أعضاء المجلس السابق

حمص
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أعضاء المجلس السابق

دمشق

99

زينب نطفجي

100

طارق أبو الحسن

أعضاء المجلس السابق

101

عبد الرحمن
األحمد

أعضاء المجلس السابق

102

رضوان قضماني

أعضاء المجلس السابق

103

عبد المجيد
منجونة

أعضاء المجلس السابق

104

أيمن مراد

أعضاء المجلس السابق

105

سمير نشار

أعضاء المجلس السابق

106

ندى الخش

107

يوسف صياصنة

أعضاء المجلس السابق

108

عبد الرزاق عيد

أعضاء المجلس السابق

109

جودت سعيد

أعضاء المجلس السابق

110

محمد خضر

أعضاء المجلس السابق

111

فايز سارة

أعضاء المجلس السابق

112

حسين العودات

أعضاء المجلس السابق

أعضاء المجلس السابق

مصياف
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113

علي العبد الله

أعضاء المجلس السابق

114

مالك الحسيني

أعضاء المجلس السابق

115

عارف دليلة

116

أحمد صياصنة

درعا

117

محمد جمعة
قوبان

طرطوس

118

غازي قدور

حلب

119

عمر شعبان

حلب

120

مال موسى باشا

دمشق

121

إحسان طالب

دمشق

122

مها جربوع

دمشق

عضو شرف
عالم دين

مدرس

 123حمد شيخ الجيالت دير الزور
124

جاد الله الشوفي

السويداء

125

عمر السعدي

السويداء

126

منير الخطيب

دمشق

127

أصالن عبد الكريم

دمشق

128

معروف عازر

الحسكة

مدرس سابق
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أعضاء المجلس السابق
شخصيات وطنية

129

طارق مال حويش

دير الزور

130

نصوح إسماعيل

دمشق

131

مخلص شقرا

حماة

مدرس

132

حسام جزماتي

دمشق

موظف

133

يوسف جهماني

دمشق

دار نشر

134

مصطفى أبا زيد

درعا

135

محمد برو

دمشق

إسالمي ليـبرالي

136

محمد محفوض

حمص

تجمع مستقل

137

كرم دولة

الحسكة

المنظمة اآلثورية

138
139

جاد الكريم
جباعي
ياسين الحاج
صالح

دمشق

كاتب

دمشق

كاتب

140

وليد البني

دمشق

141

عمر أميراالي

دمشق

142

موفق نيربية

حمص

143

منير شحود

دير عطية

144

كامل عباس

الالذقية

كاتب

145

خالد تاجا

دمشق

ممثل

مخرج

أستاذ جامعي
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146

نجاتي طيارة

حمص

كاتب

147

نائلة األطرش

دمشق

مخرج

148

مروان العش

دمشق

149

محمد ملص

دمشق

150

فواز تللو

دمشق

 151عبد الرحمن الحاج

دمشق

مخرج

كاتب

152

حبيب إبراهيم

دمشق

153

أكرم البني

دمشق

كاتب

154

هيثم الحموي

دمشق

معيد

155
156

محمد منان
أبو آزاد
عبد اإلله إبراهيم
باشا

مستقل

حلب

مستقل

الحسكة

مستقل

157

آسـر العيتي

دمشق

158

عدنان مكية

دمشق

159

طانيوس إيو

الحسكة

160

مصطفى الجابري

حلب

161

مصطفى كيالي

حلب

162

سلمان حمادة

دمشق

كاتب
رجل أعمال

مستقل
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163

بليخ الطحري

164

إحسان شوكت

 165عبد الرحمن خليل

شيخ عشيرة

الرقة
حلب/عفرين
حلب

شاعر

166

محمود صبري

الحسكة

167

محمد معو

الحسكة

168

خالد محمد

حلب

169

أكرم المال

الحسكة

170

محمد علي تمو

الرقة

171

محمد عطو

حلب/عين عرب

172

عبد الكريم عمر

الحسكة

173

محمد صالح
حسن

حلب

174

موسى سينو

الحسكة

شيخ عشيرة

175

رشيد بدران

الحسكة

شيخ عشيرة

176

محمود بريمو

حلب

إسالمي

177

محمود هاشم

حلب

إسالمي

178

إسماعيل الحامض

الرقة

179

حميد مرعي

دمشق

صحفي

اقتصادي
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180

وفاء لحام

دمشق

ناشطة

181

سميرة خليل

دمشق

ناشطة

182

محمد العمار

درعا

إسالمي

183

سالم عوض

حلب

184

حسين
إبراهيم باشا

حلب

185

جوزيف اللحام

دمشق

186

عبد الله خليل

الرقة

187

عادل أتاسي

دمشق

188

منذر حلوم

الالذقية

189

يوسف قداح

درعا

190

جمانة سيف

دمشق

191

عباس عباس (أبو ديما)

192

علي الجزيري

193

ميديا محمود

194

رجل أعمال

كاتب
كاتب

شخصية اجتماعية

إبراهيم إبراهيم الباشا

249

195

فارس الحلو

196

خالد خليفة

197

ممثل

صادق جالل العظم

198

ممدوح عزام

199

زياد الفيصل

سليمة

200

بكر فهمي صدقي

حلب

201

عدنان محفوظ

مفكر
أديب
حزب الشعب الديمقراطي
مترجم
حزب العمل سابقًا

250

الفصل الرابع

قرارات تجميد ال َّنشاط بعد المؤتمر
وموقف بعض قوى اإلعالن
251

ب
ي
ضاء

يف
ا
ألص

ل
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()1

المجلس بين االنسحابات والمواقف

بعــد أقــل مــن أســبو ٍع علــى انعقــاد المجلــس ،تفاجأنــا بإصــدار حــزب
االتحــاد االشــتراكي وبتاريــخ  8كانــون األول/ديســمبر  2007بيــان تجميــد
نشــاطه فــي اإلعــان ُم َّد ِع ًيــا وجــود خالفـ ٍ
ـات عميقــة سياســية ومنهجيــة مع
قــوى اإلعــان الليبراليــة ،وحــذا حــذوه فــي اليــوم التالــي حــزب العمــل
الشــيوعي وأصــدر بيــا َن تجميـ ٍـد لنشــاطه فــي اإلعــان أيضً ــا .ثــم أعلــن
هيثــم منــاع بتاريــخ  25كانــون األول/ديســمبر  2007تجميـ َد عضويتــه فــي
إعــان دمشــق وأوضــح فيــه أ َّن هنالــك طرفَيــن داخــل إعــان دمشــق:
الطــرف األول يــرى بــأ َّن المعركــة طويلــة وأ َّن التعويــل الوحيــد هــو علــى
النــاس ،وأ َّن ذلــك يتطلَّــب عمـ ًـا شــاقًّا و ُمض ِن ًيــا ،والطــرف الثانــي يــرى أ َّن
أيــام النظــام باتــت معــدودة بســبب اغتيــال الحريــري والمحكمــة الدوليــة،
ومـ َّد يـ َده للخــارج وألمريــكا تحديـ ًدا (((.وفــي المقابــل ،بتاريــخ  18كانــون
األول/ديســمبر  2007تجــاوزتْ نــدى الخــش قـرا َر حــزب االتحاد االشــتراكي
ـت إيقـ َ
ـاف تجميــد نشــاطها تضام ًنــا مــع معتقلــي المجلــس الوطنــي
وأعلنـ ْ
وكالــة «آكــي» اإليطاليــة لألنبــاء ،دمشــق 27 ،كانــون األول/ديســمبر.
(((
و َرد فــي العــدد 12ـ 13مــن مجلــة مقاربــات ،حزيران/يونيــو  .2008ومقاربــات كمــا تعــرف نفســها
تخـــصصة بالشــأن الســوري» تصــدر عــن «مركــز دمشــق للدراســات النظريــة
«مجلــة غيــر دوريــة ُم
ِّ
والحقــوق المدنيــة».
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عبــر بيــانٍ جــاء فيــه« :لقــد كنــت مــن الناشــطين والمدافعيــن عــن إعــان
ـباب
دمشــق منــذ اللحظــة األولــى لصــدوره ،ولقــد ج َّمــدتُّ مشــاركتي ألسـ ٍ
تتعلَّــق بمفهــوم التوافــق وأســلوب العمــل وإدارتــه ،ولــم يكــن هنــاك أي
إشــكا ٍل حــول الموقــف مــن اإلدارة األمريكيــة ،وهــذا الموقــف واضــح
فــي البيــان الختامــي للمجلــس الوطنــي .ونظـ ًرا الســتمرار اعتقــال األخــت
والشــريكة والصديقــة د .فــداء الحورانــي مــع بقيــة شــركاء الخــط د .أحمــد
طعمــة واألســتاذ علــي العبــد اللــه واألســتاذ أكــرم البنــي ووليد البنــي وجبر
الشــوفي ،فإننــي أُعلِ ـ ُن وقــف تجميــد نشــاطي احتجا ًجــا علــى اســتمرار
(((
االعتقــال ،فنحــن جمي ًعــا فــي خنــدقِ التغييــر الوطنــي الديمقراطــي».
()2

موقف حـزب االتـحاد االشـتـراكي العـربي

يَعتبــر حســن عبــد العظيــم((( أ َّن تجميــد حــزب االتحــاد االشــتراكي وحزب
العمــل الشــيوعي لعضويتهمــا فــي اإلعــان بمثابــة «جــرس إنــذا ٍر للتنبيــه
بضــرورة المراجعــة وتصحيــح الخلَــل فــي أســاليب العمــل التــي تمارســها
بعــض قــوى وشــخصيات اإلعــان فــي هيئــات اإلعــان ومؤسســاته،
لتمريــر مواقـ َـف وقناعـ ٍ
خاصـ ٍة بهــا ،دون اإلقنــاع والتوافــق علــى الرؤية
ـات َّ
المشــتركة والســقف ال ُمشــت َرك الــذي يُع ِّبــر عــن جميــع القــوى والتيــارات»
وأ َّن مــا حصــل فــي المجلــس الوطنــي «كان محاولــة لتغليــب وجهــة نظـ ٍر
علــى أخــرى فــي االئتــاف ،فثمــة قــوى وشــخصيات فــي التيــار القومــي
ـب
واليســاري تــرى أ َّن ســورية تُواجــه تحــدي االســتبداد الداخلــي ،ومــا تَ َرتَّـ َ
مقاربات ،العدد  13-12حزيران/يونيو  ،2008مصدر سبقت اإلشارة إليه.
(((
أجوبــة حســن عبــد العظيــم ضمــن الملــف الــذي خصصتــه مقاربــات فــي عددهــا المذكــور
(((
أعــاه تحــت عنــوان «نافــذة علــى إعــان دمشــق ـ الطريــق الصعــب» ،إعــداد :حســيبة عبــد الرحمــن
وخَولــة دنيــا ،العــدد  12ـ .13
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ـب للحريــات ولســيادة القانــون
عليــه مــن فســا ٍد واحتــكار للســلطة وتغييـ ٍ
والخلــل االجتماعــي وتــر ِّدي األحــوال المعيشــية واتســاع دائــرة الفقــر ــــ
كمــا تُوا ِجــه تحـ ِّدي المشــروع األمريكــي الصهيونــي ،بعــد احتــال العراق،
وإطــاق العنــان للعــدوان علــى الشــعب الفلســطيني وعلــى لبنــان،
وتغذيــة الصراعــات اإلثنيــة والطائفيــة والمذهبيــة فــي المنطقــة والبنــاء
عليهــا ،إذ ثمــة إجمــا ٌع علــى ضــرورة التغييــر الديمقراطــي َّإل أ َّن مــن
الضــروري وجــود رؤيــة مشتـــركة بالتوافــق علــى الموقــف مــن سياســات
العــدوان واالحتــال فــي المشــروع الوطنــي».
أ ّمــا علــى الصعيــد التنظيمــي ،فعنــد تشــكيل المجلــس الوطنــي الســابق
حــزب
شــخصا ب ُمعــ َّدل مندوبَـــين عــن كل
كان العــد ُد فــي حــدود 33
ٍ
ً
فــي التجمــع ومندوبَـــين عــن لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي وأربع ـ ٍة
مندوبِـــين عــن التحالــف الديمقراطــي الكــردي ،والجبهــة الديمقراطيــة
ٍ
شــخصيات مســتقلة
الكرديــة ،ومندوبَـــين عــن المنظمــة اآلثوريــة ،و7
وقَّعــوا علــى بيــان التأســيس وقــد أُضيـ َـف إليهــم بالتوافــق حوالــي خمــس
ـخصيات أخــرى مســتقلة كناشــطين أو ُممثليــن لفعاليـ ٍ
ٍ
ـات اجتماعيــة
شـ
شــخصا تضــم
وثقافيــة .وتــ َّم انتخــاب لجنــة متابعــ ٍة وتنســيقٍ مــن 23
ً
ُممثليــن عــن القــوى واللجــان والشــخصيات المســتقلة ،تتــوزَّع علــى
ثالثــة مكاتــب هــي :مكتــب األمانــة واإلعــام والعمــل الشــعبي ،وقــد
تابــع مكتــب األمانــة دو َره حتــى تاريــخ انعقــاد المجلــس الوطنــي.
ٍ
ـخصيات
وقــد ط ـ َرح البعــض فكــرة توســيع المجلــس الوطنــي بإضافــة شـ
مســتقلة وزيــادة األعضــاء ،وبالمناقشــة والتوافــق علــى أن تكــون الزيــادة
ب ُمضاعف ـ ِة ُممثلــي القــوى ،وتعديــل البنيــة التنظيميــة بحيــث تَنـــتخب
لجــان اإلعــان فــي المحافظــات عــد ًدا مــن الممثليــن يتناســب مــع عــدد
أعضــاء اللجنــة وفعاليتهــا ،بعــد أن كانــت الهيكليــة التنظيميــة الســابقة
ت ُحـ ِّدد لــكل لجنـ ٍة ممثـ ًـا واحـ ًدا فــي المجلــس الوطنــي عــدا محافظتَــي
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ـكل منهــا .أمــا
دمشــق وحلــب وريفهمــا التــي يُ ْنـــتخب ثالثــة ممثليــن لـ ٍّ
بالنســبة القت ـراح البعــض إضافــة مســتقلين للمجلــس الوطنــي مباشــر ًة
بــدون انتخــاب ،فقــد تــم االتفــاق بِنــا ًء علــى طلبنــا علــى األمــور التاليــة:
(أ) تحديــد سـ ٍ
ـقف لعــد ِد أعضــاء المجلــس الوطنــي ،وتــم التوافــق
علــى تحديــده بيــن  70إلــى  100عضــ ٍو ك َحــ ٍّد أعلــى ،علــى أن يشــمل
هــذا العــد ُد مجمــو َع ممثلــي القــوى والفعاليــات واللجــان بعــد الزيــادة
ال ُمقــ َّررة وأعضــاء المجلــس الوطنــي الســابق.
(ب) تحديــد معايـــي َر مباشــرة للمرشــح لعضويــة المجلــس الوطنــي،
بــأن يُمثِّــل حالــ ًة فكريــة وثقافيــة أو حالــة اجتماعيــة أو نقابيــة ومــن
المعروفيــن لدينــا جمي ًعــا ،وضربنــا أمثلـ ًة علــى ذلــك أمثــال برهــان غليون
وياســين الحــاج صالــح وجــاد الكريــم جباعــي وطيــب تيـــزيني وأكــرم
البنــي ،وغيرهــم مــن الناشــطين فكريًّــا وثقاف ًّيــا ،والمهتميــن بالشــأن
العــا ّم .وقــد تــم التوافـــق علــى هــذه المعاييــر فــي البنيــة التنظيميــة.
(ج) أن يحصــل المرشــح علــى  3/2مــن أصــوات أعضــاء المجلــس
أي اعتــر ٍ
اض عليــه ،غيــر أ َّن الممارســة
الوطنــي الســابق عنــد وقــوع ِّ
الع َمـــلية مــن ِق َبــلِ البعــض تجـ ِ
ـاوزت الســقف ال ُمحـ َّدد لمجمــوع أعضــاء
المجلــس والمعاييــر ال ُمحــ َّددة فــي البنيــة التنظيميــة ،حتــى أ َّن أحــ َد
أعضــاء مكتــب األمانــة قـ َّدم جـ َ
ـداول تضــم ترشــيح أكثــر مــن  100عضـ ٍو
ال تتوفَّــر فــي معظمهــم المعاييــر التــي تــم االتـــفاق عليهــا« ،وقــد ت ـ َّم
تجــاوز الســقف وتجــاوز المعاييــر بـتكـــتُّل بعــض األطــراف ،كمــا تــ َّم
تجــاوز عمليــة االنتخــاب ل ُممثِّلــي اللجــان فــي عــد ٍد مــن المحافظــات
كدمشــق والحســكة والالذقيــة وغيرهــا ،كمــا تـ َّم ترشــيح وإضافــة جميــع
أعضــا ِء فعاليــ ٍة ثقافيــ ٍة ُمشــاركة فــي اإلعــان ،بعــد أن كانــت ت ُمثَّــل
ـي إلــى حوالــي
كأي قــوى سياســية ،بحيــث َ
بمندوبيــن ِّ
وصــل العــدد الفعلـ ُّ
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 220عضـ ًوا .ووجدنــا أنفســنا أمــام األمــر الواقع ،حيــث أ َّن االعتــراض عليه
ُو ِصـ َـف بمحــاوالت الهيمنــة والتعطيــل واســتخدام حــق الفيتــو ،والســكوت
عليــه يعنــي التســليم باألمــر الواقــع .وحاولنــا أن نطــرح فــي االجتمــاع
األخيــر لمكتــب األمانــة ،التوافـ َـق علــى آلِ َّيـ ٍة لعمليــة االنتخــاب يتــم فيهــا
التأكيــد ُمســبقًا علــى نســب ٍة ُمحـ َّدد ٍة لتمثيــل األحزاب ونســب ٍة للمســتقلين،
وآلِ َّيـ ٍة لتوزيــع المواقــع بيــن األحـزاب والمستـــقلين فــي مكتــب المجلــس
الوطنــي وفــي األمانــة العامــة ،دون البحــث فــي األســماء ،بحيــث يتح َّقــق
أي
التــوازن والتمثيــل لـ ِّ
ـكل القــوى والفعالِيــات والمستـــقلين ،وال يَطغــى ُّ
اتجــا ٍه علــى اآلخــرَّ .إل أننــا فُوجئـــنا بالرفــض ثــم تب َّيــن لنــا أ َّن ترتيــ ٍ
ـبات
ـت ُمســبقًا لإلقصــاء وتهميــش الــدور ،يُضــاف إلــى ذلــك معيــا ٌر هــا ٌّم
ت َّمـ ْ
فــي أي مؤتمـ ٍر أو مجلـ ٍ
ـخب ديمقراطيًّــا ،وهــو أ َّن نســبة التَّعـيِـــين
ـس ُمنتــ ٍ
فيــه ال يجــوز أن تتجــاوز  %10مــن األعضــاء المنتخبيــن ديمقراطيًّــا ،وهــذا
(((
المعيــار لــم يتوفَّــر فــي المجلــس الوطنــي لإلعــان».
(((

نـقـد إنسان ُحـر ،صفحات سورية.

http://www.alsafahat.net/blog/?p=1825
أو َرد التســاؤالت التاليــة :لمــاذا لــم تظهــر االعتــراضات علــى توجهــات التيــار الليبرالــي إال بعــد هزيمــة
البعــض فــي االنتخابــات؟ لمــاذا لــم يتــم تجميــد العضويــة مباشــرة بعــد صياغــة البيــان الختامــي
وقُبيــل االنتخابــات؟ لمــاذا لــم يحتــج أولئــك ال ُمنـــسحبون علــى صيغــة االنتخابــات قبــل حدوثهــا؟ أم
أ َّن الديمقراطيــة جيــد ٌة عندمــا نصــل نحــن إلــى المراكــز القياديــة وتصبــح غيــر مناســبة عندمــا تكــون
نتيجتهــا الهزيمــة؟ إ ْن لــم تكــن االنتخابــات هــي الوســيلة لتحديــد أعضــاء األمانــة العامــة ،فمــا هــي
الوســيلة إذًا؟ لــو كنــا نتحــدث عــن ائتـ ٍ
ـاف حكومــي بيــن أح ـزاب لتحدَّثنــا عــن توافقــات وتعيينــات
وليــس انتخابــات ،لكــن والحــال ليــس كذلــك ،فــا يوجــد بديــل عــن االنتخابــات ،مــع التســليم أنهــا
ليســت الصيغــة ال ُمثلــى ألنهــا ت ُســاوي بيــن رئيــس حــزب وشــخصية مستـــقلة .لكــن فــي المقابــل ال
ـزب بأكثــر مــن عضــو ،ألن كل األعضــاء يُمثِّـــلون جميــع ش ـرائح المجتمــع
يمكــن أن نُســاوي رئيــس حـ ٍ
وال نســتطيع قيــاس مــدى تأييــد المواطنيــن لــكل شــخصية أو تيــار بســبب امتـــناع ذلــك فــي الواقــع
السياســي الســوري.
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()3

موقـف حـزب العـمـل الشـيوعي

(((

بـ َّرر حــزب العمــل تجميـ َده لنشــاطه فــي إعــان دمشــق بســبب «ال َّنهـــج
اإلقصائــي والكواليســي والتشــكيك والتهويل الذي انتهـــجتْه أطـراف وقوى
داخــل إعــان دمشــق» وهــو مــا أشــار إليــه بــاغ صــادر عــن اجتـــماع
الهيئــة المركزيــة لحــزب العمــل الشــيوعي ،أوائــل كانــون الثاني/ينايــر
 ،2008انتهــى إلــى استـنـــتا ٍج مفــا ُده أ َّن «هــذا النهج ال ُمنفرِد واالستـــعالئي
قــاد فــي النهايــة إلــى تغييــب التمثيــل السياســي والتنظيمــي لتـ ـ َّيا َرين:
الشــيوعي الديمقراطــي (حــزب العمــل) والقومــي الديمقراطــي (االتحــاد
االشتــراكي) فــي قيــادة اإلعــان وتو ُّجـــهاته األساســية».
()4

موقـف حـزب الشعـب الديمقـراطي

(((

ل َّخــص ريــاض التــرك الموقـ َـف السياســي إلعــان دمشــق بُ َعي ـ َد المؤتمــر
األخيــر بثــاث نقـ ٍ
أول« ،الحفــاظ علــى االستـــقالل الوطنــي
ـاط أساســيةً :
حتــل» .ثان ًيــا« ،العمــل
والتشــديد علــى اســتعادة الجــوالن الســوري ال ُم ّ
علــى إنهــاء االستـــبداد الــذي ســاد البــاد ألكثــر مــن  44عا ًمــا» .ثالثًــا،
«إقامــة النظــام الوطنــي الديمقراطــي القائــم علــى التغييــر الهــادئ
والســلمي وال ُمتــد ِّرج للســلطة فــي ســورية ،فــي ســبيل الخــاص مــن
ِّ
الحــاالت الشــاذَّة واألزمــات السياســية واالقتصاديــة الحــا َّدة ،بمــا فيهــا
بعــض األزمــات السياســية اإلقليميــة» .وأضــاف:
(((
.2008
(((

غيــاث نعيســة« ،اليســار وإشــكالِيَّات المعارضــة الســورية» ،األخبــار ،الخميــس  6آذار/مــارس
زمان الوصل:

https://al-akhbar.com/Opinion/169507
https://www.zamanalwsl.net/news/article/2574
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«نحــن جــز ٌء مــن العالــم ،ويُه ُّمـــنا أن يتـــف َّهم العالــم واقــع
وتطلعــات المعارضــة الســورية ،ونســعى إليصــال رســال ٍة
للعالَــم بــأ َّن النظــام االســتبدادي فــي ســورية ليــس ِعبئًــا
علــى الشــعب الســوري فقــط وإنمــا هــو ِعــب ٌء علــى
ُمحيطــه العربــي واإلقليمــي فــي لبنــان والعـراق وفلســطين.
وربمــا هــذا التو ُّجــه دفَــع بعــض رجــاالت النظــام الت ِّـــهامنا
بال َميــل نحــو الواليــات المتحــدة ،ولكــن ال توجــد أي
إمكانيـ ٍة أن تُ َحـ َّـل تناقضــات المنطقــة قبــل أن يتــم الخــاص
مــن األنظمــة االســتبدادية فيهــا .أمــا الخــاص مــن األنظمــة
االســتبدادية ومنهــا النظــام الســوري ،فــا يُمكــن أن يتـ َّم إال
ِمــن الداخــل ،مــن ِق َبــلِ الســوريين أنفســهم».
وبالنسبة لنتائج انتـخابات المجلس الوطني إلعالن دمشق:
«فقــد ارتكــب أعضــاء االتحــاد االشتـــراكي أخطــاء خــال
المؤتمــر ،لقــد كانــوا يريــدون حــق الفيتــو لتعطيــل قـرارات
المجلــس ،إال أ َّن المجلــس ســار إلــى نهايته وانتَـــخب قياداته
ـري وديمقراطــي .حتــى االتحــاد االشــتراكي نفســه
بشــكلٍ سـ ٍّ
شــا َرك فــي العمليــة حتــى النهايــة ،ولكنهــم شتَّـــتوا أصواتهــم
بترشــيحهم ألكثــر مــن شـ ٍ
ـخص لعضويــة األمانــة العامــة ،رغم
ـخصا واح ـ ًدا
أننــا فــي اإلعــان رأينــا أن يُرشِّ ــح كل حـ ٍ
ـزب شـ ً
فقــط ل ُنـــتيح الفرصــة أمــام كافــة األحـزاب للتمثيــل ،وليكون
ِ
طيــف األحــزاب الســورية وممثلــي
هنــاك تنــوع لــكل
المجتمــع المدنــي ،وكانــت النتائــج فــي غيــر صالــح االتحــاد
االشــتراكي».
وأضاف:
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إ َّن تجمــع إعــان دمشــق هــو «حال ٌة جيــدة ج ًّدا لم نشــهدها
فــي تاريــخ ســورية ســوى مــر ٍة واحــدة عشــي َة االنقــاب على
الرئيــس الشيشــكلي ،عندمــا اجتمــع ُممثِّـــلو كافــة األحـزاب
الســورية علــى اختــاف توجهاتهــا ،وكانــت النتيجــة أن
تخلَّصــوا مــن اســتبدا ِد ديكتاتوريــة الشيشــكلي ،وســارتْ
ســورية علــى طريــق الديمقراطيــة الــذي لــم يســتم ّر»...
«نحــن ال ن َّدعــي أننــا الوحيــدون الذيــن يُمثِّـــلون معارضــة
المجتمــع ،فالمجتمــع يُفـرِز دائ ًمــا تيــار ٍ
ات وتجمعــات وقوى
مختلفــة ،ونحــن نقبــل بهــذا التنافــس الديمقراطــي ،ونــرى
أ َّن الوثيقــة التوافقيــة التــي أفرزهــا المؤتمــر األخيــر لإلعــان
ـرج سليـــم فــي إطــار المجتمــع».
هــي مخـ ٌ
()5

موقــف حـزب ال ُعــمال الثــوري العـربي

(((

ـــي االتحــاد
انتـــقَد حــزب العمــال الثــوري قــرا َر تجميــد نشــاط حزبَ ِ
االشــتراكي والعمــل الشــيوعي ،وأشــار إلــى أنَّ:
«مــا صـ َدر مــن بعــض رفاقنا فــي حــزب االتحــاد االشتــراكي،
ـت لمكتــب
ومذكــرة رفاقنــا فــي حــزب العمــل التــي قُ ِّد َمـ ْ
ـت دو ًرا فــي نتائــج االنتخــاب،
األمانــة الســابقة ،ربمــا لعبـ ْ
كذلــك آلِ َّي ـ ُة إدارة دور حــزب االتحــاد فــي المجلــس ،التــي
ـت بالســلبية ِ
والح ـ َّدة تجــاه المستـــقلين .وكمــا ســاءنا
تجلَّـ ْ
ٍ
مجلــس عــد ُم نجــاح ُمرشــحيهم ،ســاءنا
كحــزب وأعضــا ِء
ٍ
قـرار تجميــد نشــاطهم فــي مؤسســات اإلعــان ،وناشــدناهم
(((

مقاربات ،العدد  12ـ  ،13حزيران/يونيو  ،2008مصدر سبق ذكره.
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بالتراجــع عنــه .كنــا نأمــل أن ال يحصــل هــذا التجميــد ،وال
شــك أ َّن لــه دو ٌر غير مباشــر بتشــجيع أقــام الســلطة لتُواكِ َب
الحملــة األمنيــة لل َّنـــيل مــن أعضــاء المجلــس الوطنــي،
إعــام «تخويــنٍ وتشــهير» ،رافقــت االعتقــاالت
بحملــة
ِ
واإلحالــة إلــى المحاكــم ،وخضــوع ُمثـقـــفي ســورية لحفالت
شــخصا م َّمــن ج َّمــد
التحقيــق والتعذيــب ،الســيما أ َّن
ً
نشــاطه ،بــ َّرر التجميــد بخــروج المجلــس الوطنــي عــن
ظالــم بانشــقاقٍ حصــل فيــه
توافقــات اإلعــان ،وبا ِّدعــا ٍء
ٍ
بيــن (القوميِّيــن الديمقراطيِّيــن واليســاريِّين الديمقراطيِّيــن
ال ُمتـــص ِّدين للهجمــة األمريكيــة الصهيونيــة) وبيــن (اآلخرين
الليبرال ِّييــن والمراهنيــن علــى الخــارج وعلــى األمريــكان فــي
عمليــة التغييــر) .وهــم يعلمــون أننــا جمي ًعــا فــي المعارضــة
أي
الديمقراطيــة الســورية ،ال نقبــل أن نكــون جــز ًءا مــن ِّ
مشــرو ٍع يُســـي ُء إلــى ســورية وإلــى الوطــن العربــي ،بــل
نحــن مــن ال َمع ِنيِّيــن بالدفــاع عــن وطننــا وشــعبنا إذا تعـ َّرض
ألي عــدوان .ثــم ل َنـفـــترض أ َّن فــي المجلــس الوطنــي إلعالن
ِّ
دمشــق َح َملَ ـ َة ِق َيـ ٍـم ليبراليــة ،وهــذا فــي صالــح المعارضــة
ــق للتـــ َّيا َرين القومــي والماركســي
الديمقراطيــة ،فهــل يَ ِح ُّ
إقصــاء هــذا التيــار الليبرالــي عــن ممارســة حقــه فــي
مواجهــة االستـــبداد واعتـــباره خــارج الشــعب ،وفــرض هــذه
الرؤيــة علــى الطَّـــيف المعــارض؟».
أمــا بخصــوص آلِ َّيــة انعقــاد المؤتمــر وموضــوع التوســعة ،فقــد أوضــح
حــزب العمــال الثــوري حقيقـ َة توافــقِ المجلــس الوطنــي الســابق وأعضــاء
مكتــب األمانــة الســابق علــى عــد ٍد مــن المعاييــر وعلــى عــد ٍد ألعضــاء
المجلــس الوطنــي كحـ ٍّد أقـــصى ،ويشــمل:
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(أ) أعضاء المجلس الوطني السابق (ال ُم َصـغَّر).
حزب من أطراف اإلعالن.
(ب) ُممثِّـلين لكل ٍ
(ج) انتخــاب أو اختيــار ُممثِّـــلي لجــان اإلعــان فــي المحافظــات ،والهيئــة
فــي المحافظــة هــي ال َمع ِنــ َّية بترشــيحهم وبدعوتهــم.
(د) شــخصيات عامــة يُســ ِّميهم مكتــب األمانــة بالتوافــق؛ (وهــذا فتَــح
البــاب لزيــادة عــد ِد أعضــاء المجلــس الوطنــي مــن  70إلــى  90إلــى 220
عض ـ ًوا ،حضَ ــر منهــم  167عض ـ ًوا).
ـي
ـي ديمقراطــي َمع ِنـ ٌّ
وخــتَم بـــأ َّن «إعــان دمشــق كمشــرو ِع تغييـ ٍر وطنـ ٍّ
بــه الشــعب فــي ســورية ،وإ َّن المستـــقلين فيــه لهــم الحــق بنســبة تمثيلٍ
كبيــرة علــى حســاب األحـزاب ،ألن الشــعب هــو صاحــب التغييــر وال ُمق ِّرر
لمصيــره .ونحــن نفهــم اإلعــان علــى أنــه ليــس مشــرو َع إسـ ٍ
ـقاط للنظــام،
وتبديــل مجموع ـ ٍة ُممســك ٍة بـــزمام الســلطة بمجموع ـ ٍة أخــرى ،بــل هــو
تغييـ ٌر ديمقراطــي ،تغـيـــي ٌر لــبِنية الدولــة التسـلُّطية ،بــبِني ٍة ديمقراطيــة
تفـــتح األبــواب إلقامــة دولـ ٍة مدنيــة تعاقديــة حديثــة».
( )6موقـف التــ َّيار الليـبـرالي
(((
(عـضـو األمانة العامة سمير نشار)
أبــدى النشَّ ــار أســفَه الشــديد ،وأشــار إلــى أ َّن «ال ُمستـــفيد الوحيــد
مــن تجميــد حــزب االتحــاد وحــزب العمــل لـــنشاطهما هــو الســلطة،
السياســي لعمليــة االستـــدعاءات
ألن قــرار التجميــد قــ َّدم الغطــاء
َّ
ٍ
لشــخصيات رســمية مــن النظــام
وال ُمالحقــات واالعتـــقاالت ،وســ َمح
(((

مقاربات ،العدد  12ـ  ،13حزيران/يونيو  ،2008مصدر سبق ذكره.
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ٍ
ـخصيات إعالمي ـ ٍة قريـــب ٍة منــه بتَـــخوين األمانــة العامــة ال ُمنـ ـتَخبة.
وشـ
واســتطاع النظــام توظيــف هــذه الحالــة فــي حملتــه علــى إعــان
دمشــق» .وأضــاف« :إ َّن النظــام ومــن خــال توافــق الخــارج اإلقليمــي
والدولــي ضــده يجـ ُد أنــه الخيــار الوحيــد وأ َّن بديلــه هــو الفوضــى ،أي
أ َّن المعادلــة فــي نظــره تتـــراوح بيــن ث ُنائيــة االســتبداد أو الفوضــى.
ـي كـــخيا ٍر آخر
لكــن إعــان دمشــق اســتطاع أن يُقـ ِّدم نفســه بشــكلٍ أولــ ٍّ
ِ
يكســـر ِحــ َّد َة االحتمــاالت عــن هــذه المعادلــة التــي يُحــاول النظــام
ـوري ترويجهــا .مــن هنــا ،أعتـــقد أ َّن إعــان دمشــق ســوف يبقــى
السـ ُّ
هدفًــا للتصفيــة والتفكيــك مــن ِقبَــلِ النظــام بكافَّــة الوســائل وهــي
ٍ
جديــد
كثيــرة لديــه .ثــم أســتطيع التأكيــ َد بــأ َّن مزاعــم وجــود تو ُّجــ ٍه
نحــو النيوليـــبرالية كــي يحصــل اإلعــان علــى دعـ ٍـم وشــرعي ٍة خارجيــة،
ـاس لهــا مــن الصحــة بتاتًــا ،وأؤكــد أيضً ــا بأننــي مــن أكثــر أعضــاء
ال أسـ َ
لــدي هــذه التوجهــات ،وهــذه
األمانــة العامــة ليبراليــ ًة وال يوجــد
َّ
المزاعــم عبــار ٌة عــن تهويــلٍ ال يســتند إلــى الواقــع الســوري ،فهــل فــي
ســوريا اآلن ليبراليــ ٌة حتــى نزعــم بوجــود نيوليبراليــة».
ــت مناقشــتها والتوافــق
ثــم أوضَ ــح موقفــه مــن المعاييــر التــي ت َّم ْ
عليهــا مــن ِق َبــلِ األمانــة العامــة الســابقة ،فــي اختيــار الشــخصيات
المستـــقلة لعضويــة المجلــس الوطنــي ،والتــي كانــت ترتـــ ِكز علــى
توافــر بعــض الصفــات الضروريــة ،والتــي منهــا أن يكــون المرشــح
معروفًــا بالســاحة السياســية والوطنيــة المعارضــة مــن ِقبَــلِ بعــض
أعضــاء األمانــة العامــة ،وأن يُش ـكِّل إضاف ـ ًة مــا إلــى العمــل الوطنــي
مــن خــال حيثــ َّي ٍة ُمع َّيـــنة ثقافيــة  -سياســية  -اقتصاديــة  -اجتماعيــة
 فنيــة  -دينيــة ،علــى أن يمتلــك المصداقيــة فــي العمــل الوطنــي.مــع الحــرص علــى ضمــان التنــوع فــي الشــخصيات الراغبــة باالنضمــام
لإلعــان مــن حيــث التو ُّجــه السياســي واأليديولوجــي ،ولدفــع شــرائح
263

جديــدة مــن المجتمــع الســوري للعمــل بالشــأن العــام (التيــار
اإلســامي الديمقراطــي).
وختَــم موقفــه بالقــول «إ َّن المعاييــر لــم تكــن دقيقــة بال ُمطـــلق ولــم
ـاس واح ـ ٌد لجميــع أنصــار المجلــس الوطنــي ،ولكــن
يكــن هنــاك مقيـ ٌ
لــم يعتـــرض أحــ ٌد مــن األحــزاب أو القــوى أو األفــراد علــى أعضــاء
المجلــس الوطنــي باســتثناء حالـ ٍة واحــدة فقــط ،حيــث اعتـــرض أحــد
األحــزاب علــى شــخصي ٍة مســتقلة رغــم موافقــة حوالــي مــا يزيــد علــى
ثالثيــن عض ـ ًوا علــى تلــك الشــخصية ،ومــع ذلــك تــم سحـــب ترشيـــح
ذلــك العضــو الــذي هــو قيــد االعتـــقال حاليــا».
( )7موقـــف األمانة العامـة
لـ«إعـــان دمشق للتـغـــيير الوطـني الديمقراطي»
اجتمعــت هيئــة رئاســة األمانــة العامــة فــي  12كانــون األول/
ْ
ـت إلــى أ َّن «قــراءة نتائــج االنتخابــات وتركيبــة
ديســمبر  ،2007وخل َُصـ ْ
مكتــب رئاســة المجلــس الوطنــي واألمانــة العامــة ،تؤكــد بوضــو ٍح
تمثيــل كل القــوى السياســية والتيــارات الفكريــة
َ
ودون لبــس،
دون استـــثناء .فالقــوى السياســية ،التجمــع الوطنــي الديمقراطــي،
والتحالــف والجبهــة الكرديَّــان والمنظمــة اآلثوريــة وحــزب المســتقبل
الديمقراطــي والوطنيــون األحــرار ،والتيــارات الفكريــة( ،القوميــة
تمثيــل
ٌ
واليســارية واإلســامية ،العربيــة والكرديــة واآلثوريــة) ،لهــا
عــادل و ُم ِ
ــق مــع النظــرة التوافقيــة وتوازناتهــا ،مــع عــدم وجــود
تس ٌ
ـرات علــى قيــام تحشـ ٍ
أيَّـ ِة مؤشـ ٍ
ـيد أو تعبئـ ٍة ضــد أي جهــة سياســية أو
وخاصـ ًة حــزب االتحــاد االشــتراكي العربــي الديمقراطــي ،وإ َّن
فكريــة،
َّ
َ
ناهيــك
مــا حصــل فــي االنتخابــات ترت َّــب علــى ُمج َريــات الجلســة،
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ـيح ثالثـ ٍة مــن أعضــاء الحــزب هــم الســادة
عــن الــدور الــذي لعبــه ترشـ ُ
حســن عبــد العظيــم وعبــد المجيــد منجونــة ونــدى الخــش لعضويــة
األمانــة العامــة ،فــي تشــتيت األصــوات بيــن الثالثــة ،واعتبــار الحــزب
ُم َمثَّــ ًـا فــي األمانــة العامــة بشـ ِ
ـخص الســيدة نــدى الخــش» .و«أشــاد
كل أعضــاء األمانــة العامــة بالحــزب المذكــور للـ َّدور الــذي قــام بــه ،إ ْن
ل ِج َه ـ ِة إنجــاح عقــد المجلــس الوطنــي أو فــي تشــكيل ائتــاف إعــان
أصيــا فــي
ً
دمشــق للتغييــر الوطنــي الديمقراطــي ،واعتبــاره شــريكًا
مســيرة اإلعــان ،وتطلعهــم للعمــل معــه مــن أجــل إنجــاز التغييــر
الوطنــي الديمقراطــي المنشــود فــي ســورية ،كمــا تم ُّنــوا علــى الحــزب
التراجــع عــن قــرار التجميــد» .وإلــى ذلــك «أدان المجتمعــون ر َّد
فعــلِ الســلطة الســلبي علــى عقــد المجلــس الوطنــي وقيامهــا بحملــة
ٍ
َّــت معظــم المحافظــات الســورية وطالــت العشــرات
اعتقــاالت غط ْ
مــن أعضــاء المجلــس .وطالبــوا الســلطة بالتخلِّــي عــن سياســة دفــن
الــرأس فــي الرمــال واالعتــراف بالمعارضــة الديمقراطيــة والتعاطــي
مــع الموضــوع باعتبــاره أمــ ًرا طبيع ًّيــا ،وحصولــه جــز ًءا مــن التغييــر
المطلــوب فــي الحيــاة الوطنيــة الســورية ،وإطــاق ســـراح َمــن تب َّقــى
مــن المعتقليــن وهــم :أحمــد طعمة وأكــرم البني (أمي َنـــا ِســ ِّر المجلس
الوطنــي) وجبــر الشــوفي وغســان نجــار ( ُعضـــوي األمانــة العامــة).
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الفصل الخامس

االعـتـقاالت بعد انـعـقاد
المجـلس الوطني إلعـالن دمشق
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فــي التاســع مــن كانــون األول/ديســمبر  2007وبالتَّـــزامن مــع اليــوم
العالمــي لحقــوق اإلنســان ،بــدأ جهــاز أمــن الدولــة وفروعــه فــي
المحافظــات باســتدعاء وتوقيــف  46ناشـطًا ِمـ َن الذيــن حضــروا المجلــس
الوطنــي ،ليتــم إطــاق س ـراح  34منهــم بعــد فت ـر ٍ
ات تتــرواح بيــن ِع ـ َّدة
سـ ٍ
ـاعات وعــدة أيــام .كمــا تــم اعتـــقال  12عضـ ًوا مــن القيــادات المنتخبــة
أو المشــاركين الفاعليــن فــي المجلــس ،وتــم االحتفــاظ بـــهم ومــن ث ُـ َّم
تحويلهــم إلــى الســجون المدنيــة ،وجــرتْ محاكمتهــم وال ُحكــم عليهــم
(((
ـكل منهــم.
بمــدة ســنتين ونصــف لـ ٍّ
()1

ُمواجـهـة االعـتــقال

علــى الرغــم مــن بَــدء حملــة االعتقــاالت علــى اإلعــان واعتقــال عض ـ ِو
أمانـ ٍة عامــة وأمي َنـــي ســ ِّر المجلــس وتوقيــف عــد ٍد مــن أعضــاء المجلــس
اطلــب نبــذ قصيــرة عــن المعتـــقلين فــي «الحكــم بســجن معتقلــي إعــان دمشــق» نقـ ًـا
(((
عــن تقريــر بتوقيــع «مركــز الدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة والثـــقافية فــي الشـــرق األوســط (ســكايز)»،
 30تشــرين األول/أكتوبــر .2008
https://bit.ly/2KIySGM
اطلــب جــداول بأســماء المعتـــقلينَ ،مــن أُفـرِج عنهــم ،و َمــن ســجن وأُحيــل إلــى المحاكمــة فــي نهايــة
هــذا الفصــل.
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الوطنــي ،اختــار جميــع أعضــاء إعــان دمشــق العل ِنــيَّة واســتمررنا بمها ِّمنا
التنظيميــة .وعقــدتْ رئاســة األمانــة العامــة اجتما َعهــا فــي منزلــي
بتاريــخ  12كانــون األول/ديســمبر  .2007ونحــن فــي منتصــف االجتمــاع،
فُوجئنــا بطَــرقٍ قــوي علــى البــاب فتوقَّعنــا فــو ًرا أنهــم عناصــر األمــن.
ـت البــاب
ـت لـ ُمـــقابلتهم ،بعدمــا أخفينــا األوراق والوثائــق وأغلقـ ُ
خرجـ ُ
ـت ذلــك ألنهــم رفضــوا
ورائــي .وعندمــا حاولــوا الدخــول إلــى البيــت رفضـ ُ
وتوقعــت
التعريــف عــن أنفســهم وال عــن الفــرع الــذي يتبـــعون لــه،
ُ
بأنــه لــم تكــن لديهــم أوامــر باالعتـــقال فقلــت لهــم :إذا كان معكــم أمــر
بالدخــول ف ُيـــمكنكم ذلــك ،وإذا ال ...فعلــى ُجثتــي! وبعــد جــد ٍل دام أكثــر
ـض االجتمــاع فقــط وخــروج المجتمعيــن .اتفقنا
مــن ســاع ٍة طلبــوا منــي فـ َّ
بــأن يخــرج المجتمعــون علــى دفعــات ،حيــث يذهــب اثنــان بســیاراتهما
ــي عشــر دقائــق نتصــل بهمــا ،وإذا كانــت أمورهمــا بأمــانٍ
وبعــد ُم ِض ِّ
يخــرج اثـــنان آخـران .وهكــذا خـ َرج جميــع الحاضريــن مــا عــدا الدكتــورة
فــداء حورانــي وســليمان الشــمر.
فــي  16كانــون األول/ديســمبر  2007اعتُــ ِ
ـقلت الدكتــورة فــداء حورانــي،
وبعــد حوالــي األســبوع اتصــل أهلُهــا بــي لتوصيــل بعــض المالبــس لهــا،
ـت بــأ َّن إثــارة هــذا الطلــب مــع أجهــزة األمــن فرصـ ٌة إلظهــار عل ِنــ َّيتي
فرأيـ ُ
ألنــي اعتـــقدتُّ بأنهــم يدفعوننــي ألظـ َّـل ُمتواريًــا وأعمل بشــكلٍ ســ ِّري ،أو
يؤخــرون اعتـــقالي لتقديـر ٍ
خاصــة.
ات َّ
اتصلــت مــع علــي مملــوك ويبــدو أنــه توقَّــع أننــي ســأكلمه بشــأن
ُ
ـت
وضعــي األمنــي ،فأجــاب :أنــا ُمســافر اتصـ ْـل بــي بعــد العیــد .فطلبـ ُ
منــه بشــكلٍ عاجــلٍ أن يســمح ألهــل فــداء بإيصــال بعــض المالبــس لهــا،
ـاب مــن دون أن
فـــوافق .وبالفعــل اســتلم األمــن مــن أختهــا حقيبــة ثيـ ٍ
يســمحوا لهــا برؤيتهــا.
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واجتمعــت هيئــة رئاســة األمانــة العامــة ثانيــ ًة فــي  19كانــون األول/
ْ
ديســمبر  2007بغيــاب علــي العبــد اللــه بســبب االعتقــال ،واتفقنــا
علــى بَلــورة خط ـ ٍة أوليــة للعالقــة مــع الخــارج دون اســتفزاز الســلطة،
وأيضً ــا االستـــفادة مــن أعضــاء اإلعــان فــي الخــارج إلنجــاز عمليــات
التحديــث والمتابعــة اليوميــة للموقــع وإغـــنائه ،وإلرســال نشـــر ٍة يوميــة
بالبريــد اإللكترونــي ألكبــر عــد ٍد ممكــنٍ مــن العناويــن مــن الســوريين
والمهتميــن بالشــأن الســوري ،وترجمــة كل مــا يُفيــد نشــاط اإلعــان مــن
وإلــى اللغــات الحيَّــة (اإلنكليزيــة  -الفرنســية  -األلمانيــة) ،بمــا فــي ذلــك
ٍ
ـصامات أمــام الســفارات الســورية فــي أنحــاء العالــم ،تضام ًنــا
القيــام باعتــ
مــع المعتقليــن وتقديــم مذكــر ٍة إلطــاق س ـراحهم إلــى ســفارات الــدول
ال ُمؤث ِّــــرة وإلــى منظمــات المجتمــع المدنــي وحقــوق اإلنســان الدوليــة،
واالســتفادة مــن ال َّز َخـــم الــذي حقَّـــقه اإلعالن بعــد عقد المجلــس الوطني
لكســب أنصــار ُجــدد فــي الداخــل ومــن قــوى المعارضــة فــي الخــارج.
وعــدم المشــاركة فــي الحــوار علــى «قنــاة الحـــرة» ضمــن برنامــج «عيــن
علــى الديمقراطيــة» كــي ال نُعـــطي النظــام ذريعـ ًة لتوســيع الحملــة علــى
كــوادر اإلعــان وقياداتــه.
كمــا تقـ َّرر أ ْن ألتـــقي الســيناتور آرليــن ســبكتر بــ ِ
ـص َف ِتي الشــخصية ،أثنــاء
زيارتــه لدمشــق بتاريــخ  29كانــون األول/ديســمبر ،وفعـ ًـا الْتـقـــيتُه برفقة
وشــرحت
النائــب باتريــك كنيــدي بتاريــخ  30كانــون األول/ديســمبر
ُ
لــه الظــروف التــي يم ـ ُّر بهــا اإلعــان ،وطابــع حملــة االعتقــاالت التــي
يتع ـ َّرض لهــا كــوادره .وعندمــا أعلمنــي بأنــه ســوف يَخــرج مــن لقائنــا
لمقابلــة بشــار األســد ،أعطيتُــه قائمـ ًة بأســماء زمالئــي المعتقليــن وســألتُه
أن يطلــب إطــاق س ـراحهم .كان ســبكتر ســعي ًدا ج ـ ًّدا بنتائــج المقابلــة،
وأخبرنــي أ َّن بشــار األســد قــرأ القائمــة التــي ق َّدمهــا لــه مرتيــن بعناي ـ ٍة
كبيــرة ،وقــال لــه أنهــم( ،أي المعتقليــن) ،إ ْن لــم يكونــوا فــي بيوتهــم اآلن
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فهــم بالتأكيــد فــي طريقهــم إليهــا:
""If they are not already at home, they are just going home.
وســألَني إن كان يســتطيع اإلدالء بتصـــري ٍح حــول الموضــوع ،أجبتُــه فــو ًرا
كل كلم ـ ٍة قالهــا بشــار األســد أمــام العالــم ،وبالفعــل
أنــه علينــا تثبيــت ِّ
ـي عقــده فــي مطــار
أعلَــن ســبكتر مــا وعـ َده بــه األســد فــي مؤتمـ ٍر صحفـ ٍّ
دمشــق الدولــي ،ولــم تكـ ْد طائـــرته ترتـــفع عــن أرض المطــار حتــى خـ َرج
(((
النظــام وكـذَّب الوعــود المنســوبة لبشــار األســد.
وعلــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق االســتدعاءات والتوقيفــات ،كنــت
أعيــش حياتــي الطبيعيــة وأمــارس نشــاطي السياســي كمــا فــي الســابق،
ـت فــي صبــاح يــوم
مــع توقُّــع اعتـــقالي فــي كل لحظــة .وعندمــا علمـ ُ
اإلثـــنين بتاريــخ  28كانــون الثاني/ينايــر  2008أ َّن زمالئــي فــي األمانــة
العامــة والمجلــس الوطنــي إلعــان دمشــق المعتـــقلين ســيتم اســتجوابهم
ســارعت إلــى قصـــر العــدل ألتضا َمــن معهــم.
أمــام قاضــي التحقيــق،
ُ
قـ َرأ القاضــي أســما َء أحــد عشـــر ُمتـــه ًما مطلوبيــن للقضيــة ،وأضــاف أنــه
ـخص ُمتــوا ٍر هــو ريــاض ســيف .بــدا لــي
اعتُــ ِق َل عشـــر ٌة منهــم وبقــي شـ ٌ
اذهــب وتــوا َر قبــل أن نعتـقـــلك أيضً ــا ،أو ربمــا
كأنهــم يقولــون لــي:
ْ
كانــوا يُدبِّــرون لــي أمـ ًرا آخــر يَخ َفــى عنــي .وحينئـ ٍـذ بــادرتُ إلــى القــول:
«ال ،أنــا لســت ُمتـــواريًا ...أنــا موجــو ٌد هنــا» .لــم يلتفـ ِ
ـت القاضــي إلــى
احتجاجــي ،وأصـ َدر قـراره بتوقيــف المعتـــقلين العشـــرة وإيداعهم ســجن
عــدرا المركــزي ،بعــد أن بقــوا فــي أقبِــ َي ِة إدارة المخابـرات العامــة( ،أمــن
الدولــة) ،بدمشــق مــا يقــرب مــن شــهر ونصــف ،تع َّرضــوا خاللهــا للتعذيب
«سورية ترفض مناقشة شؤونها الداخلية مع أي مسؤول أجنبي» 2 ،كانون الثاني/يناير 2008
(((
على موقع «القوات اللبنانية»:
https://www.lebanese-forces.com/2008/01/02/2560/
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ـي نصائــح الكثيريــن بضـــرورة
الجســدي والنفســـي .وبعدهــا انهالـ ْ
ـت علـ َّ
التخــفِّي ألن اعتقالــي أصبــح وشــيكًا ِ
ـت ذلــك رفضً ــا
وشــبه مؤكَّــد ،فرفضـ ُ
ـي وأنــا مســتع ٌّد لالعتقــال أو
قاط ًعــا ،وتو َّجهـ ُ
ـت إلــى منزلــي بشــكلٍ طبيعـ ٍّ
مواصلــة العمــل السياســي بشــكلٍ علنــي ،كأميــنٍ عــام إلعــان دمشــق.
كانــت موجــ ُة بــر ٍد تجتــاح دمشــق فــي تلــك األيــام والثلــج يتـــراكم
فــي الطرقــات وعلــى مشــارف البيــوت بكثافــة ،وعنــد حوالــي الســاعة
الســابعة مســا ًء جــاء ضابطَــا شــرطة ،وقــاال إنهمــا «قادمــان مــع كل
أســف ...العتـــقالي» وأنهمــا ينتـــظراني حتــى ِ
أحضـــر مــا أحتاجــه .ذهبنــا
إلــى فــرع األمــن الجنائــي بریــف دمشــق ،حيــث وضعونــي فــي أحــد
ـت إلــى غرف ـ ٍة فيهــا شــابَّان موقوفــان أيضً ــا،
المكاتــب مؤقـ ـتًا ،ثــم نُقلـ ُ
وقضيــت ليلتــي هنــاك فــوق بطانیــ ٍة واحــدة علــى البــاط البــارد.
ُ
ـت إلــى
وفــي اليــوم التالــي ،الثالثــاء  29كانــون الثاني/ينايــر  2008ذهبـ ُ
قصـــر العــدل وانتظــرتُ طــوال النهــار لكــي أَمثــل أمــام قاضــي التحقيــق
الثالــث للتحقيــق معــي بنفــس الدعــوى وبنفــس التُّـــهم ال ُمعتــادة
ـت لزمالئــي العشـــرة ،وهي االنتـــساب إلــى جمعي ٍة
والمعروفــة التــي ُو ِّج َهـ ْ
ســرية بقصــد تغييــر كيــان الدولــة السياســي واالقتـــصادي ونشـــر أخبــا ٍر
كاذبــة مــن شــأنها أن تُوهــن نفســية األ َّمــة وإضعــاف الشــعور القومــي
وإيقــاظ الن َع ـرات العنصـــرية والمذهبيــة وال َّنيــل مــن هيبــة الدولــة.
فــكان جوابــي أننــا طُــاب حريــة ،واليــوم نحــن بحاجـ ٍة إلــى الديمقراطيــة
وأنهــا الحــل الوحيــد للحفــاظ علــى وحــدة البــاد وتقدمهــا وحصانتهــا ضد
أي تدخــلٍ خارجــي .وأضفــت ،نحــن لســنا جمعي ـ ًة ســرية وإنمــا أعمالنــا
ِّ
كانــت عل ِنــ َّي ًة ونريــد التحــول بســورية إلــى الديمقراطيــة بشــكلٍ هــادئٍ
وآمــنٍ وتد ُّرجــي ،وعبــر انتـــخاب جمعيــ ٍة تأسيســية مــن كافــة فئــات
الشــعب وكافــة القــوى السياســية بمــا فيهــم حــزب البعــث لصياغــة
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دســتو ٍر يتــاءم مــع المرحلــة القادمــة .وأكــدتُّ أنــي مــع َحـ ِّـل القضيــة
الكرديــة ضمــن الحفــاظ علــى وحــدة البــاد أرضً ــا وشــع ًبا ،وال تشــابُه بيننــا
وبيــن الع ـراق ،كمــا أننــا ضــد النع ـرات الطائفيــة ،ولعــل انتخــاب فــداء
الس ِّنــ َّية الح َمويــة القوميــة العربية ،رئيسـ ٌة للمجلــس ،والكردي
الحورانــيُّ ،
عبــد الحميــد درويــش والعلَــوي اليســاري عبــد العزيــز الخيــر والمســيحي
الليبـ ـرالي أكــرم البنــي فــي قيــادة اإلعــان ــــ خيــر دليــلٍ علــى ذلــك؛
ُمتســائِ ًل وباســتغراب :أيــن هــي النعـرات الطائفيــة إذن؟! إثــر ذلــك قـ َّرر
القاضــي توقيفــي وإيداعــي ســجن دمشــق المركــزي ،ألنضـ َّم إلــى زمالئــي
المعتقليــن الذيــن ســبقوني إليــه فــي اليــوم الســابق.
()2

بعض ردود األفعال على االعـتــقاالت
ُ

وفــي نفــس اليــوم الثالثــاء  29كانــون الثاني/ينايــر  2008صــ َّرح مســاعد
الناطــق باســم الخارجيــة األميركيــة تــوم كايســـي للصحافييــن بــأ َّن اإلدارة
األمريكيــة تُديــن اعتقــال ريــاض ســيف مــن ِق َبــلِ الحكومــة الســورية،
وتدعــو إلــى اإلفـراج عنــه فــو ًرا .وأضــاف ،لقــد طالبـ ِ
ـت الواليــات المتحــدة
الحكومـ َة الســورية في شــهر آب/أغســطس الفائت بالســماح لرياض ســيف
بالســفر خــارج البــاد لتـــلقِّي العــاج جـ َّراء إصابتــه بســـرطان البروســتاتة،
ـت ذلــك .ولــم أعلــم بذلــك إال عنــد نشـــره بعــد ســنوات
لكـ َّن دمشــق رفضـ ْ
مــن ِق َبــلِ ويكيليكــس (((.بينمــا قــال شــتاينماير وزيــر الخارجيــة األلمانــي
فــي برقيـ ٍة ســري ٍة ُمؤ َّرخة فــي  9نيســان/أبريل  ،2009سـ َّربها موقــع «ويكيليكس» وترج َمــتْها
(((
زمــان الوصــل ،تــدور حــول تداعيــات اعتـــقال النائــب ريــاض ســيف على تدهــور صحته ،تنـــقل الســفارة
األمريكيــة فــي دمشــق عــن الســناتور جــون كيــري أنــه أثــار مســأل َة صحــة ريــاض ســيف خــال عشــا ٍء
جمعــه مــع بشــار األســد علــى هامــش زيــار ٍة للســناتور األمريكــي إلــى دمشــق ،وقــد َر َّد بشــار أنــه جــرى
إخبــار ســيف أن يرفَــع طلــب استـــرحام إلــى الرئيــس بشــار األســد ،وســينظر األخيــر فــي اإلفـراج عنــه
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فــي بيــانٍ بــأ َّن توقيــف ريــاض ســيف أم ـ ٌر غيــر مقبــول ،ودعــا الســلطات
ـت فرنســا ســورية إلــى احترام
ـوري عنــه .كمــا دعـ ْ
الســورية إلــى اإلفـراج الفـ ِّ
الْتــزاماتها الدوليــة واإلفـراج الفــوري وغيــر المشـــروط عــن ريــاض ســيف
وزمالئــه وجميــع َمــن وقَّعــوا إعــان دمشــق الموقوفيــن حاليــا .وأوضحـ ِ
ـت
المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الفرنســية باســكال اندريانــي ،أ َّن فرنســا
ـوري وغيــر المشـــروط عــن ريــاض ســيف ،الــذي يُثيــر
تطلــب اإلفـراج الفـ َّ
وأضافــت فــي بيــانٍ مكتــوب أ َّن توقيــف
وضعــه الصحــي قلقًــا شــدي ًدا.
ْ
ســيف يرفــع عــد َد الذيــن أوقفتهــم أجهــزة األمــن الســورية مــن ُموقِّـــعي
ـت أ َّن باريس «تدعــو النظام
إعــان دمشــق إلــى أحــد عشـــر معتقـ ًـا ،وتابعـ ْ
وخصوصــا حرية الــرأي التي تكفلها
الســوري إلــى احتـرام الْتــزاماته الدوليــة
ً
صادقت عليها ســورية
الشـــرعة الدوليــة للحقــوق المدنية والسياســية التــي
ْ
العــام ُ ،1969معرِبـ ًة عــن قلــق فرنســا حيــال االنتهــاكات المتكــررة لحقــوق
اإلنســان والحريــات العامــة فــي ســوريا» (((.كمــا دعــا الرئيــس األميركــي
جــورج بــوش إلــى إطــاق عشـ ـرات المعارضيــن للنظــام الســوري الذيــن
اعتُــ ِقلوا خــال األيــام الماضيــة .ويُــورد دافيــد شــنكر((( فــي إطــار انتـــقاد
ـقل ،ويُعانــي مــن
ـباب إنســانية .ريــاض ســيف القيــادي البــارز فــي إعــان دمشــق كان (حينهــا) معتــ ً
ألسـ ٍ
تدهــو ٍر واضــح فــي صحتــه ،بســبب مــرض الســـرطان ،مــا أثــار قل ًقــا بال ًغــا لــدى عائلتــه وأصدقائــه .وقــد
نقــل كيــري الح ًقــا أ َّن المشــكلة بالنســبة لـــسيف هــي أ َّن المطلــوب منــه (أي االســترحام) ســيكون بمثابة
اعتــراف بالتهــم التــي نُســبت إليــه مــن ِقبَــلِ النظــام:
https://wikileaks.org/plusd/cables/09DAMASCUS272_a.html
http://www.zamanalwsl.net/news/37992.html
«ألمانيــا وفرنســا وأميــركا ت ُطالــب بإطـــاق سـراح ريــاض ســيف» ،شــفاف الشـــرق األوســط،
(((
الثالثــاء  29كانــون الثاني/ينايــر .2008
_https://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=3226&id
forum=2522&lang=ar
دافيــد شــينكر"« ،احتضــار" المعارضــة فــي ســوريا مــع "وفــاة" أحــد المنشــقين» ،معهــد
(((
واشــنطن لسياســة الشـــرق األدنــى .أعــادت لــوس أنجلــس تايمــز نشــر المقالــة فــي  10آذار/مــارس
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سياســة بــاراك أوبامــا تجــاه النظــام الســوري ،بأنــه بينمــا يُعتـــقل ريــاض
ســيف الــذي يُعتبــر مــن أكثــر أعضــاء [الجماعــات] العلمانيــة احترا ًمــا
فــي ســورية ،ومــن تلــك [القــوى] الديمقراطيــة ال ُمعارضــة لسياســة القبضــة
الحديديــة للرئيــس األســد وعشــيرته العلَوية ،فــإ َّن إدارة الرئيــس أوباما ت ُِبدي
ولألســف اســتعدا ًدا الســتئناف الحــوار الدبلوماســي مــع دمشــق .وأضــاف:
«إ َّن محنــة سيـــف هــي تذكــر ٌة بالغـ ُة الســوء لحالــة حقــوق اإلنســان فــي
ســورية ،وتُوضِّ ــح ســيرته لمــاذا ســيكون مــن الخطــأ بالنســبة لواشــنطن
[كنـــس] حملــة حقــوق اإلنســان تحــت البســاط ،فخــال فتــرة إدارة الرئيس
خصــص البيــت األبيــض ،علــى األقــل! ،أهميـ ًة ِخطابيــة
جــورج دبليــو بــوشَّ ،
للموضــوع ،فقــد ذكَــر بــوش اســم ريــاض ســيف علَـ ـ ًنا علــى األقــل ثــاث
م ـرات .واليــوم ،يُوحــي البعــض بــأ َّن تهميــش حقــوق اإلنســان يمكــن أن
يُشـكِّل نو ًعــا مــن "وســيل ٍة لبنــاء الثِّـــقة" تجــاه دمشــق ،تســاعد فــي خلــق
الســام بيــن إس ـرائيل وســورية».
بيئ ـ ٍة ُمواتيــة لمحادثــات َّ
وفــي المقابــل ،أدانــت العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة الســورية
والعربيــة والكرديــة والعالميــة االعتقـ ِ
ـاالت والمحاكمات السياســية لمعتقلي
ـت عــدة مواقــع إلكترونيــة حمـ ٍ
ـات تضامنيــة مــع
إعــان دمشــق ،وأطلقـ ْ
هــؤالء المعتقليــن وقَّــع عليهــا عشــرات الناشــطين .كمــا أصــدرتْ «منظمــة
العفــو الدوليــة» تقريـ ًرا عــن االعتقــاالت جــاء فيه« :وتعتـــقد منظمــة العفو
رأي اعتُـقـــلوا لمجــرد
الدوليــة أ َّن األشــخاص األحــد عشـــر جميعهــم ســجناء ٍ
الســلمية ل َحقِّـــهم في حرية التعبيــر وتكوين الجمعيــات ،ويُذكَر
ممارســتهم ِّ
ـاب بســـرطان البروســتاتة الــذي بلــغ مرحلـ ًة متطــورة،
أ َّن ريــاض ســيف ُمصـ ٌ
 ،2009ثــم ترجمــت إلــى العربيــة علــى موقــع شــفاف الشــرق األوســط ،األربعــاء  11آذار/مــارس :2009
_https://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=5707&id
forum=6804&lang=ar
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وهنــاك قلـ ٌـق شــديد مــن أن يُعـ ِّرض اعتـــقاله اآلن حياتَه للخطــر ،وإذ يحتاج
ـي للســـرطان ال يتوفــر إال خــارج ســورية،
ريــاض ســيف إلــى عــا ٍج تخصصــ ٍّ
ـت بصــور ٍة ُمتكــررة الســماح لــه بمغــادرة
لك ـ َّن الســلطات الســورية رفضـ ْ
البــاد للحصــول علــى هــذا العــاج ،وعمو ًمــا قــد ال يتل َّقــى الســجناء فــي
عــدرا إال العــاج الطبــي األساســي ،كمــا ال يُعــرف مــا إذا كانــت قــد أُســيئَ ْت
معاملتــه علــى نحـ ٍو آخــر أثنــاء اعتقالــه ،لكـ َّن األنبــاء ت ُشــير إلــى أ َّن جميــع
فعل لســوء
األشــخاص المعتقليــن اآلخريــن مــن إعــان دمشــق قــد تع َّرضــوا ً
المعاملــة خــال فتــرة االعتقــال .وبذلــك تدعــو منظمــة العفــو الدوليــة إلــى
اإلفـراج الفــوري عــن ريــاض ســيف وإســقاط كافــة التهــم المنســوبة إليــه،
ألنهــا كمــا يبــدو تستـــند فقــط إلــى ممارســته الســلمية ل َح ِّقــه فــي التعبيــر
ـاص بالحقــوق المدنيــة
عــن معتـــقداته ،كمــا م َنحهــا لــه العهــد الدولــي الخـ ُّ
والسياســية الــذي تُشـكِّل ســورية طرفًــا فيــه .وأيضً ــا تدعــو منظمــة العفــو
السـ ِ
ـلطات الســورية إلــى الوفــاء بواجبهــا فــي ضمــان تمتُّــع ريــاض ســيف
بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســدية والعقليــة ،كمــا هــو ُمح ـ َّد ٌد فــي
المــادة  12مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
(((
والثقافيــة».
مـعـنوي ومـا ِّد ٌّي ُممـنـ َهج
( )3إيــذا ٌء
ٌّ
بالترافــق مــع حملــة االعتقــاالت قامـ ِ
ـت الســلطة الســورية بحملـ ٍة شرسـ ٍة
لـــتشويه ســمع ِة ُمعتقلي وناشــطي إعالن دمشق والتشــكيك في وطنيتهم،
وسـ َّخ َرتْ لذلــك وســائل اإلعــام التابعــة لهــا وعــد ًدا مــن أبواقهــا اإلعالميــة
َ
«ريــاض ســيف :المعتـــقل الحــادي عشـــر مــن مجموعــة إعــان دمشــق» ،تقريــر منظمــة
(((
العفــو الدوليــة 1 ،شــباط/فبراير.
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2008/02/syria-reid-seif-20080201/
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والسياســية المعروفــة بارتباطهــا مــع أجهــزة األمــن ،ومنهــم أعضــاء فــي
مجلــس الشــعب ورئيــس غرفــة تجــارة حلب كـــمثال.
ـب ُمشــينة ارتكـــبها مأجـــورو
باإلضافــة إلــى تشــجيع القيــام بأعمــال تخريـ ٍ
األجهــزة األمنيــة فــي مدينــة حلــب صبــاح  21كانــون الثاني/ينايــر 2008
رســم الفنــان التشــكيلي طــال أبــو دان وحطَّمــوا
حيــن عبثــوا بمحتويــات َم َ
أي
كافــة محتوياتــه مــن تماثيــل ولوحــات وتُحــف فنيــة ،مــن دون ســرق ِة ِّ
شــيء ممــا يؤكــد ِ
كيديَّــة األذى والتخريــب .كمــا قامــوا بتخريــب معمــل
أدويــة للكيميائــي المعتقــل محمــد حجــي درويــش وتحطيــم ســيارة النقل
الخاصــة بالعمــل .وفــي نفــس الوقــت بــادروا إلــى تكســير وتشــويه ســيارة
ٍ
بــأدوات حــا َّد ٍة وبمــوا ٍّد كيميائيــة،
عضــو األمانــة العامــة ســمير النشــار
ـت ســيارة المحامــي إبراهيــم ملكــي المقيــم فــي حلــب
وكذلــك تع َّرضـ ْ
ألضرار جزئـــية وأقـــل قيمة .واألســوأ ،كان إقدام الســلطات الســورية بتاريخ
 28شــباط/فبراير  2008علــى إنهــاء إقامــة زوج الدكتــورة فــداء الحورانــي
الطبيــب الفلســطيني غــازي عليــان( ،مواليــد الكويــت  ،)1954بشــكلٍ
ُمفاجــئ ،وترحيلــه إلــى خــارج البلــد عبــر الحــدود الســورية األردنيــة.
( )4موقف اإلعالن بعد اعتقال عدد
من أعضاء األمانة العامة والمجلس الوطني
أصـ ِ
ـدرت األمانــة العامــة إلعــان دمشــق بعــد اعتقــال أعضــاء األمانــة العامة
والمجلــس الوطنــي بيانًــا((( فــي أواخــر شــباط/فبراير  ،2008جــاء فيــه أنــه
«رغــم حملــة االعتـــقاالت :األمانــة العامــة إلعــان دمشــق تعقــد اجتماعهــا الــدوري» ،زمــان
(((
الوصــل 29 ،شــباط/فبراير :2008
https://www.zamanalwsl.net/news/article/3738/
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مــن الصحيــح أ َّن إعــان دمشــق قــد تعـ َّرض لضــ ٍ
ـلت فــي اعتقال
ـربات تمثَّــ ْ
فكري وسياســي واتهامـ ٍ
ثالثــة عشـــر قياديًّــا بــارزًا ،وإلــى تشـ ٍ
ـات ظالمة
ـويش ٍّ
ـاص الصدمــة ،وذلــك
جاءتْــه مــن هنــا وهنــاك ،لكـ َّن اإلعــان اســتطاع امتصـ َ
الســلمي واآلمن
لكونــه ُمع ِّبــ ًرا عــن حاجـ ٍة موضوعيــة للتغييــر الديمقراطي ِّ
وال ُمتــد ِّرج ،وس ـ ُيتابع طريقــه مسترش ـ ًدا بوثائــق مجلســه الوطنــي األخيــر،
خصوصا بـــيانه السياسي الخـــتامي.
ً
وقــد ن َّبهـ ِ
ـت األمانــة إلــى «أوضــاع ال َمرضَ ــى ،حيث يزيــد ظــرف االعتقال من
خصوصــا فــي حالــة الدكتــورة فــداء الحورانــي
تفاقــم الخطــر علــى حياتهــم،
ً
رئيســة المجلــس الوطنــي ،بعــد أن فشـ ِ
ـلت الفحوصــات والعالجــات العا ِديَّة
ال ُمق َّدمــة لهــا فــي مشــفى دومــا وابــن النفيــس ،واســتم َّر ارتفــاع ضغطهــا
الشـــرياني بصــور ٍة معنــدة ِ
وخطــرة ،األمــر الــذي يُوجــب ســرعة اإلف ـراج
الخاصــة لهــا .أمــا فــي حالــة
عنهــا وإتاحــة الفرصــة لتقديــم العنايــة القلبيــة َّ
األســتاذ ريــاض ســيف رئيــس هيئــة األمانــة العامــة ،والــذي سـبَق منعــه من
الســفر لتل ِّقــي العــاج المتقدم ِط ِّبــ ًّيا والمناســب لمرض ســرطان البروســتاتة
ال ُمســت ِفحل ،هــا هــو فــي الســجن ال يتم َّكــن مــن االســتفادة حتــى مــن
العــاج العــادي ،فلذلــك نُطالــب بســرعة اإلفـراج عنــه والســماح له بالســفر
خــارج البــاد لتلــقِّي العالج الــازم».
وأعــادت األمانــة العامــة «التأكيــد علــى ضــرورة ال ُمســارعة إلــى معالجــة
األوضــاع العا َّمــة فــي البــاد بــروح المســؤولية الوطنيــة العاليــة ،والتخلــي
عــن األســاليب القمعيــة ،وذلــك بإغــاق ملــف االعتقــال السياســي،
الصوريــة ،وتبييــض الســجون مــن معتقلــي الــرأي
وإيقــاف المحاكمــات ُّ
سياســي جــا ٍّد مــن شــأنه أن
والضميــر ،وإتاحــة الفرصــة أمــام انفــرا ٍج
ٍّ
يُج ِّنــب البــاد مخاطــر المغامــرة والعزلــة ،مــع العــودة إلى الصــف العربي
وحــل قضايانــا ال ُمعلَّقــة مــع جوارنــا بــروح األخــوة والمصالــح المشــتركة».
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كمــا ر َّد عضــو رئاســة األمانــة العامــة ريــاض التــرك علــى حمـ ِ
ـات تشــويه
ســمعة معتقلــي إعــان دمشــق بقولــه:
«إ َّن رئيســة المجلــس الوطنــي فــداء الحورانــي ورفاقهــا ال
ـت
يحتاجــون إلــى شــهادة ُحســنِ ســلوك ،فهــي ســيد ٌة ترعرعـ ْ
فــي بيـ ٍ
ـت وطنــي مشــهو ٍد لــه بالنضــال والدفــاع عــن الوطــن
وحريتــه وحاجــات فقرائــه ،ومشــهو ٌد لرِفاقهــا المعتقليــن
سعـــيهم إلرســاء الديمقراطيــة والحرية في ســورية ،ونأســف
ٍ
قامــات مثلهــم...
أن تـتـــناول بعــض األصــوات الرخيصــة
إ َّن الخلفيــة األساســية مــن وراء اعتقــال هــؤالء الناشــطين
هــي انعقــاد المجلــس الوطنــي إلعــان دمشــق ،والمعــروف
أ َّن هــذا المجلــس يضــم أحزابًــا ســوري ًة متنوعــة ،عربيــة
ٍ
ٍ
شــخصيات
وتنظيمــات مدنيــة ،باإلضافــة إلــى
وكرديــة،
وطنيــة مســتقلة مــن مختلــف االتجاهــات السياســية».
«تخلَّــل المؤتمــر حــوار ٍ
ات طويلــ ًة وشــفافة ،نتَــج عنهــا
ـت فــي البيــان الختامــي للمؤتمــر ،الــذي
وثيقــة أساســية تجلَّـ ْ
ع َّبـــر عــن الموقــف السياســي إلعــان دمشــق ال ُمعــارض»...
«تم َّنيـــنا أن يكــون ر ُّد فعــل الســلطة هادئًــا ،وأن ت ُبــادر
خاصــ ًة
للحــوار مــع المعارضــة ممثلــ ًة بإعــان دمشــقَّ ،
فــي هــذا الظــرف ال ُمع َّقــد الــذي يضــع ســورية علــى كــف
(((
عفريــت نتيجــة سياســات الســلطة نفســها».

«ريــاض التـــرك :اتهــام تجـــمع إعــان دمشــق بالعالقــة مــع أمريــكا اتهــا ٌم رخيــص وخطــر»،
(((
زمــان الوصــل 23 ،كانــون األول/ديســمبر .2007
https://www.zamanalwsl.net/news/article/2574
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جداول بأسماء المعتـقلين والمفرج عنهم والمحالين إلى المحاكمة
المعـتـقلون
الرقم

االسم

الرقم

االسم

1

غازي قدور

18

سمير الدخيل

2

جبر الشوفي

19

سمير نشار

3

إسماعيل عمر

20

عبد القهار سعود

4

رديف مصطفى

21

فوزي غزاوي

5

أسامة عاشور

22

بشير إسحق السعدي

6

بير رستم

23

عبد الكريم الضحاك

7

فوزي حمادة

24

حسن زينو

8

محمد خير مسالمة

25

فواز تللو

9

علي إبراهيم الجهماني

26

زرادشت محمد

10

يوسف الصياصنة

27

أشرف سينو

11

نجاتي طيارة

28

مصطفى أوسو

12

فواز الهايس

29

فؤاد إيليا

13

موفق نيربية

30

زياد الفيل

14

نصر سعيد

31

يوسف عويد
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15

كامل عباس

32

عدنان مكية

16

غالب عامر

33

كمال مويل

17

مخلص شقرا

34

غسان النجار

أسماء الذين استمر اعتقالهم وتواريخ اعتقالهم وهم
االسم

الموقع

الرقم

االعتــقال

1

 9كانون األول/
ديسمبر 2007

أحمد طعمة أمين سر المجلس

2

 9كانون األول/
ديسمبر 2007

أكرم البني

أمين سر المجلس

كاتب ومعتـقل سياسي سابق
من مواليد حماة 1956

3

 9كانون األول/
ديسمبر 2007

جبر الشوفي

عضو األمانة
العامة إلعالن
دمشق

عضو مجلس األمناء في لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق اإلنسان في سورية من
مواليد السويداء 1947

4

 16كانون األول/
ديسمبر 2007

فداء
الحوراني

رئيسة األمانة
العامة للمجلس
الوطني إلعالن
دمشق

طبيبة ومديرة مشفى الحوراني
بحماة ،عضو في األمانة العامة
للمؤتمر القومي العربي ،مواليد
1956

5

 17كانون األول/
ديسمبر 2007

علي العبد
الله

عضو األمانة
العامة إلعالن
دمشق

صحفي من مواليد دير الزور
1950

6

 17كانون األول/
ديسمبر 2007

ياسر العيتي

عضو األمانة
العامة إلعالن
دمشق

طبيب وأستاذ ُمحاضر في مجال
التنمية البشـرية ،له العديد
من المؤلفات في مجال الذكاء
العاطفي ودواوين شعرية من
مواليد 1968
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نبذة شخصية
طبيب أسنان من مواليد
دير الزور 1965

7

 17كانون األول/
ديسمبر 2007

وليد البني

عضو األمانة
العامة إلعالن
دمشق

طبيب ومعتـقل سياسي سابق،
ؤسسـي منتدى الحوار
ومن ُم ِّ
الديمقراطي ولجان إحياء
المجتمع المدني وجمعية حقوق
اإلنسان في سورية،
من مواليد 1964

8

 2كانون الثاني/
يناير 2008

فايز سارة

عضو المجلس
الوطني إلعالن
دمشق

كاتب وصحفي معتـقل سابق من
ؤسسـي لجان إحياء المجتمع
ُم ِّ
المدني في سورية ،مواليد ريف
دمشق 1950

9

 7كانون الثاني/
يناير 2008

محمد حجي
درويش

عضو المجلس
الوطني إلعالن
دمشق

كيميائي ويُدير معمل أدوية
في حلب ،عضو اللجنة المركزية
لحزب الشعب الديمقراطي،
مواليد جسر الشغور 1960

10

 15كانون الثاني/
يناير 2008

مروان العش

عضو المجلس
الوطني إلعالن
دمشق

مهندس جيولوجي
من مواليد 1956

11

 28كانون الثاني/
يناير 2008

رياض سيف

رئيس األمانة
العامة إلعالن
دمشق

12

 30كانون الثاني/
يناير 2008

طالل أبو دان

عضو المجلس
الوطني إلعالن
دمشق
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صناعي ونائب مستـقل ومعتـقل
سياسي سابق على خلفية تأسيسه
منتدى الحوار الوطني ودعوته إلى
السلم االجتماعي،
تأسيس حزب ِّ
مواليد دمشق 1946
فنان تشكيلي ون َّحات وناقد فني،
معتـقل سابق ،عضو األمانة العامة
لحزب الشعب الديمقراطي،
مواليد حلب 1953
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الفصل السادس

ال ُمحاكــمات واألحـكام
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ُع ِقــدَتْ جلســ ُة توجيــه االتهامــات بتاريــخ  13نيســان/أبريل 2008
واقتـــصرتْ علــى قـراءة التفقــد ،ومــن ثُـ َّم توجيــه التهــم المعتــادة :ال َّنيــل
مــن َهيبــة الدولــة وإيقــاظ الن َعــرات العنصـــرية والمذهبيــة وإنشــاء
جمعيــ ٍة ســرية بقصــد تغييــر كيــان الدولــة وترويــج األنبــاء الكاذبــة.
وسـ ِم َح بالحديــث
وتـ َّم التأكُّــد مــن موافقتنــا علــى توكيــل فريــق الدفــاعُ ،
ال ُمقتـــضَ ب لخمســة معتقليــن فقــط مــع مقاطعتهــم بشــكلٍ ُمتواتــر مــن
ِق َبــلِ رئيــس المحكمــة (القاضــي البعثــي) محيــي الديــن الحــاق .وكنــت
أول المتحدثيــن وأكــدتُّ أ َّن قضيتنــا هــي قضي ـ ُة حريــة تعبي ـ ٍر وال عالقــة
لهــا بالتهــم ال ُمو َّجهــة إلينــا ،ويجــب علــى الدفــاع التركيــز علــى المضمــون
السياســي لقضيـــتنا وليــس الشــكل القانونــي ،ونحــن إذ نرفــض ونستـــنكر
ـي لإلصــاح
التهــم الموجهــة ،نؤكــد َموقفنــا ال ُمطالــب بوضــع برنامـ ٍج وطنـ ٍّ
أول بحريــة التعبيــر .ثــم تح ـ َّدث أكــرم البنــي الــذي
فــي ســورية يبــدأ ً
أظهــر بــأن ال جــدوى فــي مثــل هــذا النــوع مــن المحاكمــات مــن تقديــم
ـي شــكلي ،حيــث المســألة سياســية .تــاه فايــز ســارة ،الــذي
دفــا ٍع قانونـ ٍّ
أشــار لموضــوع الزيــارات ولضـــرورة أن يكــون لقضايــا الــرأي بيئــة قانونية
ـرأي عل ِن ًّيــا ِ
وســل ِم ًّيا .بينمــا تســاءل وليــد
تُناســبهاَّ ،
خاص ـ ًة إذا كان هــذا الـ ُ
البنــي عــن المســتندات التــي ُو ِّج َه ِ
ــت التهــم البشــعة اســتنا ًدا إليهــا.
وختَــم هــذه المواقــف علــي العبــد اللــه بقولــه ،إننــا نعتبــر هــذه القضيــة
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سياســية ،وســيكون الدفــاع فيهــا مســأل ًة شــكلية ،أمــا التهــم الموجهــة لنــا
فهــي ليســت مقبولـ ًة وال معقولـ ًة فــي هــذا العصــر ونُطالــب بإسقاطـــها.
تتالــت جلســات هــذه المحاكمــة فــي  16تموز/يوليــو  2008و30
ثــم
ْ
تموز/يوليــو  2008و 26آب/أغســطس  2008و 24أيلول/ســبتمبر .2008
وصـ َدر ال ُحكــم علــى معتقلــي إعــان دمشــق جمي ًعــا بتاريــخ  29تشــرين
األول/أكتوبــر  ((( 2008بحضــور عــد ٍد مــن أعضــاء الســلك الدبلوماســي
ومندوبيــن عــن المفوضيــة األوروبية و ُممثِّـــلين لبعض المنظمــات الدولية
لحقــوق اإلنســان وعــد ٍد مــن المحاميــن الســوريين والعــرب ،فضـ ًـا عــن
أهالــي المعتقليــن وأصدقائهــم و َجمهــر ٍة مــن المهتــ ِّمين ،وبعــد أن نــادوا
بأســمائنا للتأكــد مــن وجودنــا ،تـــا رئيــس المحكمــة الفقـرات ال ُحكـــمية
التاليــة مــن القـرار:
تجريــم المتهميــن جمي ًعــا بجِنايــة إضعــاف الشــعور القومــي،
ســن ًدا للمــادة  285عقوبــات ،وال ُحكــم عليهــم باالعتـــقال لمــدة ثــاث
ســنوات.
تجريــم المتهميــن جمي ًعــا بجِنايــة إيهــان نفســية األ َّمــة ،ســن ًدا
للمــادة  286عقوبــات ،وال ُحكــم عليهــم باالعتـــقال لمــدة ثــاث ســنوات.
َدمــج العقوبتَـــين وتنفيــذ إحداهمــا ،بحيــث تُصبــح العقوبــة هي
األشـــغال الشــاقَّة لمــدة ثــاث ســنوات.
حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســورية ـ ملــف معتـــقلي إعــان دمشــق للتغييــر الوطنــي
(((
الديمقراطــي:
https://www.hrw.org/ar/report/2010/07/16/256102
https://www.amnesty.org/ar/
https://bit.ly/3iW5mth
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لألســــباب ال ُمخفِّـــفة التقديريــة تُـــخفَّض العقوبــة بحيــث تُصبــح
سنـــتَين ونصــف.
احتســاب مــدة توقيفهــمَ ،حجرهــم وتجريدهــم مدنِيًّــا ،مــع
تـــغريمهم الرســوم والمجهــود الحربــي.
اشــتعلت قاعــة ال ُمحاكمــة
وبعــد انتهــاء القاضــي مــن تــاوة ال ُحكــم،
ْ
بالتصفيــق الحــا ِّد ولمــد ٍة طويلــة ،تعبي ـ ًرا عــن الدعــم والتضامــن معنــا
كـ ُمعتـــقلين ،مــا رفَــع وعـ َّزز معنوياتنــا وزا َدنــا ثقــة ،بــأ َّن االســتبداد إلــى
زوال .وبــ ُمبادر ٍة عفويــة جماعيــة ،أمســكنا بأيــدي بعضنا البعض وهتـفـــنا
(((
ـت ســورية وط ًنــا ُحـ ـ ًّرا ومواطنيــن أح ـرار»
م ًعــا« :عاشـ ْ
ـت محكمــة النقــض للغرفــة الجنائيــة األولــى علــى ال ُحكــم الصــادر
«ص َّدقـ ْ
عــن محكمــة الجنايــات األولــى بدمشــق فــي  29تشــرين األول/أكتوبــر
ـت محكمــة النقض
 ((( 2008ومــن ثــم ،بتاريــخ  13تموز/يوليــو  ،2009رفضـ ْ
طع ًنــا ق َّد َمــتْه هيئــة الدفــاع((( باألحــكام الجائــرة التــي صدرتْ بحقِّـــنا».
وفــي المقابــل ،أصــدرتْ خمــس عشـــرة منظمــة مــن منظمــات حقــوق
اإلنســان الســورية ،العربيــة منهــا والكرديــة ،بيانًــا أدانــت فيــه االعتقــاالت
ـت بعــض المنظمــات
واألحــكام الصــادرة ب َحـ ِّـق المعتقليــن ،بينمــا طالبـ ْ
الســلمي الديمقراطــي» ،المنظمــة الســورية لحقوق
(((
«بـــيان معتـــقلي إعــان دمشــق للتغييــر ِّ
اإلنســــان (سواســية) 30 ،تشــرين األول/أكتوبــر .2008
www.shro-syria.com
حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســورية ـ ملــف معتـــقلي إعــان دمشــق للتغييــر الوطنــي
(((
الديمقراطــي.
https://www.hrw.org/ar/report/2010/07/16/256102
https://bit.ly/2ZZhZMJ
تألَّـــف فريــق الدفــاع مــن األساتـــذة عبــد الــرزاق زريــق وجوزيــف اللحــام وإبراهيــم حكيــم
(((
وخليــل معتــوق.
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بشــار األســد بإصــدار عفـ ٍو عــن هــؤالء المعتقليــن .وأيضً ــا اســتنكر عــد ٌد
مــن المنظمــات العربيــة والدوليــة االعتقــاالت واألحــكام ال ُمسيَّســة،
فمثـ ًـا ،و َرد فــي بيــان منظمــة «مراســلون بــا حــدود» بتاريــخ  29تشــرين
األول/أكتوبــر  2008يــوم صــدور األحــكام بحقِّـــنا بأنــه:
ـام
«ال يجــوز للمجتمــع الدولــي أن يســتمر فــي مراعــاة نظـ ٍ
ال ينفــك عــن االنقضــاض علــى صحا ِفيِّـــيه ومجتمعــه الم َدني
بمــا أوتــي مــن عنــف .إ َّن هــذه األصــوات المســتقلة
ظــل عدالــ ٍة تخضــع للنظــام تحتــاج إلــى
المخنوقــة فــي ِّ
ـمسكين بحريــة التفكيــر والنشـــر ،وأ َّن ســوريا
دعـ ِـم ِّ
كل ال ُمتــ ِّ
هــي اليــوم ثانــي أكبــر ســجون الشـــرق األوســط لل ُمحترفيــن
اإلعالمييــن بعــد إي ـران ،عندمــا تحتـــجز أربعــة صحافييــن
وخمســة مخالفيــن إلكترون ِّييــن ،لتحتــل ســوريا المرتبــة 159
مــن  173دولــة فــي التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة
(((
فــي عــام .»2008

(((

بيان منظمة « ُمراسلون بال حدود» بتاريخ  29تشرين األول/أكتوبر :2008
https://www.anhri.net/ifex/alerts/syria/2008/pr1029.shtml
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()1

األيَّـــام األولى

صـ َدر قـرار التوقيــف وتحويلــي مــن المحكمــة إلــى ســجن عــدرا مــع عد ٍد
كبيــر مــن المعتقليــن ،وكانــت ال ُمعاملــة فَظَّـ ًة و ُمهينــة حيــث تــم توزيعنــا
إلــى مجموعتيــن ،وقيَّــدوا أيدينــا وأرجلنــا بالسالســل ثــم وضعــوا كل
مجموع ـ ٍة فــي ســیارة ُمغلقــة ،ت ُشــبه ســيارة توزيــع اللحــوم ،ولــم تُنـ ـ َز ِع
القيــود إال عنــد وصولنــا الســجن ،حيــث أرســلوني فــو ًرا إلــى «حــاق» كان
ينتـــظرني فــي البهــو ،وكان ُمتع َّمـ ًدا أمــام كل المســاجين أن أبقــى واق ًفــا
وأن ت ُر َمــي بقايــا الشَّ ــعر علــى وجهــي لإلمعــان فــي اإلهانــة ،ثــم ح َّولونــي
كالم أو تعامــلٍ
أي ٍ
إلــى المهجــع رقــم عشــرة ،وحـذَّروا كل المســاجين مــن ِّ
معــي وإال ســيتع َّرضون لعقوبـ ٍة شــديدة.
كانــت الغرفــة ُمكتــظَّة بالســجناء ،ســواء فــوق ِ
األســ َّرة أو فيمــا بينهــا أو
ـت المهجــع ،وأبــدوا عدم
فــي ال َممـ َّرات ،الجميــع كان واج ًمــا ،عندمــا دخلـ ُ
ـام بقدومــي وتركونــي أجلِــس وحيـ ًدا فــي الممــر علــى األرض ،بينمــا
اهتمـ ٍ
كانــت الســماء ت ُثلِــج فــي الخــارج والهــواء البــارد يلفحنــي بقــوة ،لــم أُ ْعـ َط
ـت حذائــي تحــت رأســي ُمتأ ِّه ًبــا
أيــة بطانيــة فـــت َدثَّرتُ بمعطفــي ووضعـ ُ
للنــوم ،وفجــأة ظهــر میشــیل كيلــو أمامــي ،وكان قــد ســ ِمع بقدومــي
الســجن قبلــي ،فأحضــر
ويُقيــم فــي نفــس الجنــاح ولــه فتــرة طویلــة فــي ِّ
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لــي مخ ـ َّد ًة وبطانیــة ولحافًــا ،ممــا ســاعدني كثي ـ ًرا علــى مواجهــة الج ـ ِّو
القــارس.
نزلنــا فــي صبــاح اليــوم التالــي إلــى الســاحة فــي فتــر ٍة ت ُسـ َّمى «التن ُّفــس»
ـت مــع میشــیل عــن انعقــاد المجلــس الوطنــي إلعــان دمشــق
فتح َّدثـ ُ
ـخصا .بعیـ ًدا عــن أنظــار
وكيــف اســتطعنا جمــع مائـ ٍة وســبعة وســتين شـ ً
األمــن كان میشــیل قــد َســ ِم َع بمــا جــرى ولكنــي ذكــرتُ لــه تفاصيــل
االنتخابــات والنتائــج ،وأبلغتُــه أ َّن معنويــات الشــباب عالی ـ ٌة ج ـ ًّدا وهــم
مســتعدون أن يدفعــوا الثمــن ويتح َّملــوا أعبــاء الســجن حيــث رأيـتُـــهم
بالقصــر العدلــي الیــوم.
ـت ب ـ َر َّد ِة فعلــه الغریبــة حيــن قــال «إ َّن اإلعــان ُخ ِطــف،
عندهــا فُوجئـ ُ
كل واحـ ٍـد وي َّدعــي أنــه هــو
وأســس لــه ،واآلن يقفــز ُّ
وأنــه هــو َمــن كتـــبه َّ
الــذي عمــل وهــو الــذي أنجــز» فأجبتُــه بــأن «ال أح ـ َد یُنكــر أ َّن میشــیل
كیلــو وجــورج صبـرا وآخريــن ســاهموا بتأســيس اإلعالن ،وأنــا عندما ن ُِشــ َر
إعــان دمشــق كنــت فــي الســجن وأ َخـ َذ حســن عبــد العظيــم موافقتــي
عليــه مــن هنــاك ،ولك ـ َّن هــذا ال يعنــي أن يبقــى اإلعــان ِحك ـ ًرا علــى
َمــن كتبــه ،بــل الطبيعــي أن يأتــي أنــاس آخــرون لیتابعــوا هــذا العمــل
ـي وليــس قضيـ ًة شــخصية» .وبعــد
ويُطـ ِّوروه ،ألنــه ِملـ ٌـك عــام وإنجــا ٌز وطنـ ٌّ
ـكل ِم َّنــا مســار مختلــف عــن اآلخــر.
هــذا الحديــث صــار لـ ٍّ
ويبــدو أنــه ال يــزال ُمقتـــن ًعا ب َموقفــه ذاك حتــى اليــوم ،حيــث ع َّبــر
عنــه ُمؤ َّخ ـ ًرا فــي رده علــى مقــال جــورج صب ـرا «إعــان دمشــق القصــة
الكاملــة»((( بقولــه« :ق َّدمنــا مشـــرو ًعا لتوحيــد المعارضــة مــن أقصـــى
ميشــيل كيلــو« ،مالحظــات علــى "القصــة الكاملــة إلعــان دمشــق" ــــ تعقيــ ًبا علــى جــورج
(((
صبــرا» ،العربــي الجديــد 15 ،أيار/مايــو :2019
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2019/5/19/
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اليميــن إلــى أقصـــى اليســار ،فاســتُ ِ
خد َم لتمزيــق المعارضــة إلــى أبــد
اآلبديــن ،بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تَنشــط منــذ عــام  1979فــي إطــار
"التجمــع الوطنــي الديمقراطــي" ،لذلــك تســتطيعون قـراءة الفاتحــة علــى
روح مشـــروعنا ،واعتبــاره كأنــه لــم يكــن .وإذا كانــت الورقــة الجديــدة
قــد اسـتُ ِ
خد َم ْت لتفريــق َمــن كانــوا قرابــة ثالثــة عقــو ٍد شــركاء فــي إطــا ٍر
ـي ُمو َّحــد ،فكيــف يمكــن اعتبارهــا "ورقــة إعــان دمشــق" ،وأي
تنظيمـ ٍّ
طيـ ٍ
ـي ستُـــو َّحد ،إن كانــت قــد قَـ ـ َّو ِ
ضت "التج ُّمــع"؟».
ـي ومدنـ ٍّ
ـف سياسـ ٍّ
()2

السـجـن وعناصـرها
العـالقـة مع إدارة ِّ

الســجن فــي ســورية صــور ٌة ُمكثَّـــفة و ُمص َّغــرة عــن واقــع البلــد ونظامــه،
ٍ
بجماعــات مــن الشَّ ــ ِّبيحة كالمافیــات التــي خارجــه ،وبالتالــي
محكــو ٌم
فالســجن فــي ســورية ليــس مكانًــا للتربيــة واإلصــاح ،بــل بيئــة ُمولِّــد ًة
لمزيـ ٍـد مــن الجرائــم ،وغال ًبــا مــا يغــدو فيــه نصــف المجــرم مجر ًمــا كامـ ًـا،
ونصــف الشــاذ شــاذًّا تما ًمــا .تُصـ ـ َرف فيــه مبالــغ ضخمــة لقَهــر البشـــر
وتشــويه إنســانيتهم ،وفيــه سـ ٌ
ـوق ســوداء تجــد فيهــا كل أنــواع ال ُمه َّربــات
والممنوعــات ،بمــا فــي ذلــك شــراء الذِّمــم لـــتَلفيق قضايــا وتزويــر
شــهادات ،يُشــارك فيهــا ضبــا ٌط ومحامــون وقُـــضاة.
كان رئيــس الســجن فــي تلــك الفتــرة العميــد ســمیر الشــیخ وكان يَح ِمــل
ـت علیــه عندمــا كنــت موقوفًــا
لــي حق ـ ًدا دفي ًنــا ألنــه يَعتبــر أنــي تطاولـ ُ
فــي نفــس الســجن قبــل ســنوات ،ولــم يُ ِ
خــف كراهیتــه فــي التعامــل
معــي ،بــد ًءا مــن الحالقــة والنــوم والتفتيــش والزيــارات ،ولكنــه انتقــل
بعــد عــدة أشــهر ،وجــاء العميــد محمــود الــذي تعامــل معــي ِ
بحيا ِديَّ ـ ٍة
كأي ســجينٍ .
ِّ
فــي حيــن تعامــل معــي نقيـــبان ،أحدهمــا ضابـ ُط أمــن الســجن ،بداللــة
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أي كـ َعــ ُد ّو ،فكانــا يتف َّنـــنان بإزعاجــي؛ فعندمــا
ـي ِم ِّنــيْ ،
موقفهمــا السياسـ ِّ
يكــون أحدهمــا ُمنا ِوبًــا مثـ ًـا يقــوم فــي منتصــف اللیــل بحملــة تفتیـ ٍ
ـش
ـكل أغراضــي بحثًــا عــن الممنوعــات ،وطب ًعــا لــم يكــن عنــدي
وبعثــر ٍة لــ ِّ
شــيء ممنــوع بحســب رأيهمــا إال كاســة شــاي وملعقــة معدنيــة ،وتتــم
ُمصادرتهمــا فأشتـــري غيرهمــا وهكــذا.
تَ ْحتَ ِكــ ُر عمليــات البيــع والشــراء فــي الســجن ِعصابــ ٌة تَفــرض األســعار
حســبما تشــاء ،مثـ ًـا يبيعــون الخضــار نخــب ثانــي أو ثالــث بثالثــة ا ٔضعاف
ســعر النخــب األول خــارج الســجن ،ويُمنــع وصــول أي شــكوى للعميــد.
أي ســلع ٍة فيهــا مخالفة فاحشــة،
وكنــت دائ ًمــا أحتــج علــى األســعار وعلــى ِّ
وآخــ ُذ منهــا عینــ ًة وأرســلها إلــى العمیــد محمــود ،ونتیجــ َة ُمالحقتــي
الیومیــة صــار العمیــد يضــع لــكل ســلع ٍة ســعر بيعهــا المســموح ،وت ُ َع َّمــم
قائمــة األســعار فــي كل صبــا ٍح علــى كافــة الدكاكيــن ال ُمتواجــدة فــي
األجنحــة وتُــذاع مــن إذاعــة الســجن.
بـ ِ
ـدأت المافيــا المســتفيدة مــن الوضــع الســابق ُمحاربتي بشَ ـتَّى األشــكال،
فمنعونــي مــن ممارســة رياضتــي الصباحيــة فــي الســاحة التــي نظَّـفــتُها،
ل َیلعــب فيهــا التنــس اثنــان مــن المســاجین المدعومیــن لوحدهمــا ،وحين
علــي ،واتهمونــي زو ًرا
ق َّد ُ
مــت شــكوى لرئيــس الســجن ،زاد حقدهــم ّ
بالتحريــض علــى عصيــانٍ داخــل الســجن وتــم التحقیــق معــي وأحضـــروا
ـي قضیـ ًة
«شهـــود زور» ا َّدعــوا أننــي ح َّرضتُهــم علــى العصیــان ورفَعــوا علـ َّ
جنائيــة ،لكـ َّن رئيــس الســجن تم َّكــن مــن إيقافهــم عنــد حدهــم ،فـــلجئوا
إلــى تلفيــق قضیـ ٍة أخــرى أســوأ مــن ســابقتها ،فا َّدعــوا بأننــي أتفـ َّوه أثنــاء
الزيــارة بإسـ ٍ
ـاءات للنظــام ولفَّقــوا علــى لســاني افتــراءات لم أقـــلها بهدف
منــع الزیــارة َع ِّنــي.
كانــت الزیــارة نافذتنــا الوحيــدة علــى مــا هــو إنســاني فــي هــذا العالــم،
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رغــم أنهــا ال تتجاوز ربع ســاع ٍة كل أســبوع ،مــع الضجة واألصــوات العالية.
خصــص ل ُمراقبتــي
كان بينــي وبيــن ُز َّواري شــبكين يقــف ضابــ ٌط ُم َّ
داخلهمــا ،ويَســمع كل مــا نتحــدث بــه ،وا ٔحیانًــا يُســ ِّجل حديثنــا
خاصــا .وكانــوا يتع َّمــدون
علــى الموبايــل حتــى ولــو كان عائل ًّيــا ًّ
وأجهشــت
ــت
ْ
إهانـتـــنا أثنــاء الزيــارة ،وأذكــر أ َّن زوجتــي ُص ِد َم ْ
بالبــكاء عندمــا رأتنــي بعــد أربعــة أو خمســة أيــام مــن اعتـــقالي وراء
الشــبك وذقنــي طویلــة وشــعري محلــوق ومرتديًــا البدلــة المقلمــة.
وتذكر ابنتي جمانة ظروف اللقاء األول بيننا:
ـتطعت بعــد جهـ ٍـد الحصــول علــى موافق ـ ٍة مــن نقابــة
«اسـ
ُ
المحاميــن لزيــارة والــدي والتــي لــم يســتطع القصـــر
العدلــي رفضهــا ،وعندمــا زرنــاه أنــا وزوجتــه بليــكان م ـراد،
لــم يســمحوا لنــا أن ن ِ
أي شــي ٍء معنــا ،وهــذا خــرق
ُدخــل َّ
للقانــون ألن األغـراض أصـ ًـا غيــر ُمخالفــة ،وانتظرنــا سـ ٍ
ـاعات
طويلــة ،وفــي الســاعة الواحــدة والنصــف ظه ـ ًرا تــم إخــاء
شــبك الزيــارات ،وأتــوا بوالــدي ُمحاطًــا بمجموعــ ٍة مــن
الضبــاط والعناصر تتَّســم أشــكالهم بالعنف وتـــقطر القســوة
وانعــدام اإلنســانية مــن وجوههــم ونظراتهــم ،ف َرضــوا علينــا
أال نقتــرب مــن الشــبك ال نحــن وال والــدي ،حيــث أصبحـ ِ
ـت
المســافة فيمــا بيننــا مــا يقــرب مــن الخمســة أمتــار ،كان
علينــا أن نصـــرخ عندمــا نريــد الحديــث مــع والــدي بســبب
المســافة والصــدى ،وكل األســئلة كانــت حــول حالتــه
وصحتــه ،لــم نســتطع أن نتح ـ َّدث عــن أي أم ـ ٍر آخــر .كان
أحدهــم ضخ ًمــا وعينــاه ُمل َّونـــتان ومليئتــان باللــؤم ،يُ ِ
مطرنــا
ٍ
حديــث نبــدأه.
أي
بالصيــاح واألوامــر والنواهــي ل َيقطــع َّ
كانــوا قــد ق َُّصــوا شــعره ،وتلــك المــرة األولــى التــي كنــا نـراه
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فيهــا بهــذا الشــكلُ ،م ِ
رتديًــا بدلــة الســجن المخططــة ،كان
هنــاك تع ُّمــد فــي إظهــار اإلهانــة واإلذالل لــه ولنــا ،ولألســف
اســتم َّرتْ هــذه المعاملــة فــي كل زيــار ٍة طــوال فترة الســجن
لمــدة ســنتين ونصــف».
()3

ال َّتـعاطي مع السـجناء والعـالقـة مع األصـدقاء

كان وضــع ســجناء الــرأي فــي المهاجــع ذاتهــا مــع الســجناء الجنائييــن
هــو أحــد أنــواع العقوبــة لنــا ،وكان فــي كل مهج ـعٍ أو غرف ـ ٍة  32ســري ًرا
بـــطابقين ،علــوي وســفلي 16 ،ســري ًرا علــى الجهــة اليمنــى ،ثمانيــة ِأســ َّر ٍة
ُعلويــة وثمانيــة تحتهــا وتُسـ َّمى ِأســ َّر ًة أرضيــة ،ومثلهــا علــى جهة الیســار،
وبينهمــا مم ـ ٌّر بـ ـ َعرض متــر ونصــف .وفــي صــدر المهجــع كان الح ّمــام
ودورات الميــاه ومــا يُشــبه المطبــخ ،مســاحة فارغــة قــرب مصطبـ ٍة عليهــا
ســخانات كهربائيــة تُستـــخدم للتســخين والطبــخ ،فضـ ًـا عــن برميــلٍ كبیــر
ت ُجمــع فيــه القمامــة .وطب ًعــا عنــد وصولــي للمهجــع لــم يكــن هنــاك أي
ســري ٍر فــارغِ ،
فاألس ـ َّرة تُــوزَّع حســب األقدميــة فــي الســجن ،وحتــى مــا
بيــن ِ
ـغول أيضً ــا .وبعــد یومیــن مــن النــوم فــي الممــر
األس ـ َّرة كان مشـ ً
أعطونــي مكانًــا بیــن ســريرين ألنــام فيــه يُســمونه «معذبــة» ووضعــوا
ـت صبا ًحــا حالقــة ذقنــي
ـي أنفاســي .حاولـ ُ
أمامــي شـ ً
ـخصا ُمخبـ ًرا یعـ ُّد علـ َّ
بماكينـ ٍة أعطانــي إياهــا میشــیل ،لكــن لــم تمـ ِ
ـض إال بضعــة دقائــق حتــى
حضـــرتْ دوريـ ٌة تســألني عنهــا وتُصادرها .كان أغلب الســجناء فــي الغرفة
وأتحســس منــه ويُصيبني باالختـــناق،
يُد ِّخنــون بشــراهة ،وأنــا غير ُمد ِّخن
َّ
ـت نقلــي إلــى غرفـ ٍة لـــغیر ال ُمد ِّخـــنين فنقلونــي إلــى الجنــاح الرابع
فطلبـ ُ
وهــو أنظــف مــن ســابقه نِســ ِب ًّيا .كان جــو الغرفــة ســيئًا ،وعلينــا أن
نتخ َّيــل مــا يعنيــه حشـــر أربعيــن أو خمســين ُمج ِر ًمــا ُمتَّـهـــمين بجرائــم
300

«الســلب بالعنــف» فــي غرف ـ ٍة واحــدة ،تتفــاوت أمزجـــتهم ويتـــنازعون
علــى الســيطرة والزعامــة ،ويتـــرأسهم أكثرهــم انحطاطًــا وســو ِق َّيةَ ،مح ِم ًّيــا
ومدعو ًمــا مــن الضبــاط الفاســدين!
وال ُمريــح أنهــم قــد حذَّروهــم ُمســبقًا مــن التعامــل معــي .وبعــد عــدة
أســابيع مــن النــوم علــى األرض فــي «معذبــة» ،بیــن ســريرين كمــا
فــي الجنــاح الســابق ،ت ـ َّم إعطائــي ســري ًرا أرض ًّيــا ،حيــث اســتفدتُّ مــن
المســاحة الخاليــة تحتــه كــي أضــع كل شــي ٍء أملكــه فــي الســجن تقري ًبــا
كأس لشــرب الشــاي ومعلقــة وصحــن وبعــض أدوات التنظيــف...
وهــو ٌ
إلــخ.
كان يوجــد فــي الغرفــة ثــاث دورات ميــاه ،ود َرجـ ِ
ـت العــادة أن يُسـتَخدم
أكبرهــا كـــح َّمام ،وقــد نُظِّــم الدخــول إليــه بالــدور ،لك ـ ْن فــو َر وصولــي
إلــى المهجــع بــادرتُ إلــى تنظيــف جميــع المرافــق الصحيــة ،فتوافقــوا
جميعهــم علــى أن أكــون أول َمــن يستـــح ّم ،واســتمر الوضــع علــى هــذا
المنــوال.
حاولــت قبــل كل شــيء تحســي َن وضــع
وعندمــا ُســ ِم َح لــي بالزيــارات
ُ
فطلبــت أدوات تنظيــف و ُمنـظِّـــفات ،وبعــض الحنفيــات
المهجــع،
ُ
الســتبدال المعطــوب منهــا بـــجديدة علــى حســابي .وكنــت أُســارع لتوزيع
مــا يأتينــي مــن حلويــات وفواكــه علــى َمــن فــي المهجــع بالتســاوي
وأُشــارِك المســاجين فــي مصائبهــم وأفراحهــم .وقــد درجـ ِ
ـت العــادة فــي
حــال وصــول خب ـ ٍر لســجينٍ عــن وفــاة أحــد أقربائــه أن يُقــام لــه ع ـزا ٌء
ـت إحضــار
لمــدة ثالثــة أیــام مــع وليم ـ ٍة فــي اليــوم األخيــر ،لذلــك طلبـ ُ
ـخصا ،حيــث
طنجــرة طبـ ٍخ كبيــرة وملحقاتهــا تكفــي إلطعــام خمســین شـ ً
صــار الجنــاح كلــه يســتعملها فــي مثــل هــذه المناســبات ،وتتــم إعارتهــا
أي عمــلٍ يَخــدم الجميــع ،كنــت أعتبــر
لألجنحــة األخــرى .لــم أترفَّــع عــن ِّ
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ـفت درج الباحــة المهجــور ب ُمفــردي وجعلتُــه
أننــي أخــدم نفســـي ،نظَّــ ُ
ـت مــر ًة الســیاقات أو
مكانًــا للرياضــة والجلــوس وشــرب الشــاي ،ونظَّفـ ُ
الســالكة لوحــدي مــن دون مســاعدة أحــد .ولقــاء مــا
المجاريــر غيــر َّ
أقــوم بــه بــدأتُ أشــعر أ َّن جـ َّو الغرفــة المشــحون بالصــراع بــدأ بالتفـكُّك،
وبــدأتُ تغييــر عالقــات الســجناء ببعضهــم وأيضً ــا عالقـتـــهم معــي.
كان تفريــغ القمامــة فــي الســجن كارثيًّــا ،حيــث ت ُنـــقل براميــل القمامــة
مــن المطبــخ إلــى ممــر الغرفــة ثــم إلــى ممــر الجنــاح وهــي تفيــض
بالعفونــة والروائــح الكريهــة وترشــح بالميــاه الســوداء اآلســنة ،وكان
نقلهــا فــي الرابعــة صبا ًحــا يتطلَّــب إيقــاظ كل الســجناء النائميــن فــي
المم ـرات الذيــن ال يعــودون إلــى النــوم قبــل تنظيــف المــكان تنظي ًفــا
كامـ ًـا .وهنــا بــادرتُ ألخــذ موافقـ ِة رئيــس الســجن علــى وضــع القمامــة
فــي كیــس نايلــون بعــد تنظيــف قعــر البرميــل جيـ ًدا ،ل ُيصــار إلــى إخـراج
الكيــس الملــيء بالقمامــة فقــط ،وبهــذه الطريقــة يمكــن أن نُخفِّــف
ـت هذه
الروائــح ومعانــاة الســجناء النائميــن فــي الممـرات .وعندمــا نجحـ ْ
الطريقــة وافــق العمیــد علــى تعميــم أكيــاس القمامــة علــى الســجن كلــه.
ـت لــه اقترا ًحــا ثانيًــا بضــرورة وجــود مخــر ٍج لل َّنـــجاة فــي كل
كمــا قدمـ ُ
جنــاح فــي حــال نشــوب حريــق ،وال أعــرف حتــى اآلن إن نُفِّــ َذ هــذا
االقتــراح أم ال؟...
وال ُمفارقــة أ َّن أح ـ ًدا مــن الســجناء لــم يُزعجنــي ،رغــم أنــه كان مطلوبًــا
منهــم ذلــك ،بــل نشــأتْ بينــي وبيــن بعضهــم مــا يُشــبه المــو َّدة ،وكنــت
أي شــي ٍء يقــع
أحافــظ علــى حــدودي معهــم وأشــغل نفســـي بقــراءة ِّ
تحــت يــدي ألنــي لــم أكــن أملــك حـ َّـق الوصــول إلــى مكتبــة الســجن ولــم
يُس ـ َمح لــي بإدخــال الكتــب مــن الخــارج ،وكنــت دو ًمــا ُمعتـ ـ ِم ًدا علــى
أي كان ،وذلــك علــى الرغــم مــن
نفســي وأتج َّنــب طلــب المســاعدة مــن ٍّ
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ـت لــي وأنــا فــي الســجن،
وضــوح تعاطــف البعــض معــي .وعندمــا أُج ِريَـ ْ
لدي
ـي النـــزیف بعدهــا حوالــي أربعة أيــام ،وكان َّ
عملیــة البروســتاتة ،وبَ ِقـ َ
تقصــدتُّ أال أطلــب
صعوبــة فــي تغييــر مالبســـي الداخليــة ،ورغــم ذلــكَّ ،
مســاعد َة أحــد ،بــل كنــت أســتيقظ باكـ ًرا جـ ًّدا لغَســل الثيــاب المتســخة
ونشـــرها فــي الغرفــة ،وغال ًبــا أرتديهــا وهــي ال تـزال رطبــة نسـ ِب ًّيا.
كان معــي وفــي نفــس الجنــاح وفــي إحــدى ال ُغــرف القريبــة مني شــريكي
فــي اإلعــان محمــد حجــي درويــش ،الــذي تمــادوا كثي ـ ًرا فــي إزعاجــه.
ـت عالقـــتنا متینـ ًة ،وكنــا نتقاســم كل
كنــا نقضـــي االســتراحة ســويًّا وأصبحـ ْ
مــا يأتينــا مــن خــارج الســجن .وبعــد فتــرة ،اعتُــ ِق َل أيضً ــا «أبــو دیار»مــن
ٍ
مطبوعــات للحــزب بمناســبة
قيــادات حــزب اآلزادي ألنــه كان ینقــل
ـي
انتفاضــة القامشــلي ،فكنــا نمشـــي م ًعــا بالباحــة وح َّولنــا المســي َر اليومـ َّ
إلــى ٍ
درس فــي اللغــة اإلنكلیزيــة.
أمــا بخصــوص باقــي أعضــاء المجلــس الوطنــي المعتقليــن فكانــوا يُعانــون
مــن نفــس الظــروف القاســية ،ولــم نســتطع أن نلتـــقي ســويًّا إال أربــع
ات فــي فت ـرات النـــزول إلــى المحكمــة وبظـ ٍ
أو خمــس م ـر ٍ
ـروف قاســية
و ُمهينــة .لكـ َّن عالقتــي مــع میشــیل كيلــو كانــت محــدود ًة حيــن كُنــا فــي
األســابيع األولــى بالجنــاح نفســه ،ثــم صــارت ِشــب َه معدومــة بعد انتـــقالي
إلــى جنــا ٍح ثــانٍ  ،وال أعــرف الظــروف التــي عاناهــا ميشــيل قبــل اعتـــقالنا
ـت أنــا كان وض ُعــه مری ًحــا نس ـ ِب ًّيا ويُقيــم فــي المهجــع
ولكــن عندمــا جئـ ُ
رقــم عشــرة فــي غرف ـ ٍة لـ ـغَير ال ُمد ِّخـــنين ،ويَحظــى بزیــار ٍة دوريــة مــن
ابنتــه فــي مكتــب أحــد الضبــاط.
()4

الصــحي
الوضــع ِّ

ـت لــي بتاريــخ  2تمــوز/
خــال فتــرة وجــودي فــي الســجن األول ،أُج ِريَـ ْ
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ـي للشـــريان
يوليــو  2005عمليـ ُة ق َْســطرة قلبيــة بيَّــ ْ
ـنت وجــو َد انســدا ٍد كلـ ٍّ
األمامــي النــازل ،ممــا يَســتدعي إج ـراء عمليــة قلــب مفتــوح الستـــبداله،
ـب الســماح لــي بالســفر ألنــه َح ِّقــي
ـت بعــد إطــاق سـراحي بطلـ ِ
فتق َّدمـ ُ
أولً ول ُمتابعــة عالجــي ثانيًــا ،حيــث كنــت ممنو ًعــا مــن الســفر منــذ
العــام  ،2000فـــقوبل طلبــي بالرفــض .وبعــد اكتشــاف إصابتــي بســـرطان
ـب ثــانٍ للســماح لــي
ـت بطلـ ٍ
البروســتاتة وتدهــور وضعــي الصحــي تق َّدمـ ُ
بالســفر مــن أجــل العــاج خــارج البــاد لعــدم توفُّــره فــي ســورية ،ولــم
ـت بيانًــا
ألــق مــن الســلطات األمنيــة غيــر ال ُمماطلــة والتســويف ،فو َّجهـ ُ
إلــى الــرأي العــام((( بتاريــخ  13آب/أغســطس  2007مفــاده «إلصابتــي
بحال ـ ٍة ُمتق ِّدمــة مــن ســرطان البروســتاتة ،ولعــدم توفــر العــاج الناجــع
لهــذه الحالــة فــي ســورية وتوفُّــره مــع احتمـ ٍ
ـاالت عاليــة فــي الشــفاء تصل
إلــى  %90فــي بعــض البلــدان المتقدمــة ،والســتمرار منعــي مــن الســفر،
أضــع ِ
قض َّيتــي الصحيــة أمــام كل المهتميــن بقضايــا حقــوق اإلنســان فــي
ســورية والعالــم ،علــى أمــل المســاعدة ب ُحصولــي علــى َح ِّقــي الطبيعــي
والمشـــروع بتلقــي العــاج المناســب فــي الخــارج».
وقــد تضامــن معــي عشـ ـراتُ المنظمــات الحقوقيــة ومئــات الصحفيِّيــن
اب
والناشــطين المدن ِّييــن والحقوق ِّييــن ،ســوريُّون وعــرب وأجانــب وأح ـز ٌ
سياســية عربيــة وكرديــة ،وأصـ ِ
ـدرت األمانــة العامــة لإلعــان بيانًــا تضام ِن ًّيــا
ـت كل هــذه األصــوات أدراج الريــاح دون أيــة اســتجابة مــن
ولكــن ذهبـ ْ
الســلطة.
وأستعيد هنا شهادة ابنتي جمانة على تلك الفترة:
(((

«أنقـذوا حياة رياض سيف» ،ملف تضامـني ،السبت  18آب/أغسطس .2007
https://bit.ly/32UxYxD
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«اكتشــفنا إصاب ـ َة والــدي بســـرطان البروســتاتة فــي بدايــة
 2007وتواصلنــا مــع أطبــاء ومراكــز صحيــة فــي ألمانيــا
حيــث كان العــاج بســيطًا والــدواء متوفــ ًرا ،ولــم يكــن
موجــو ًدا فــي ســورية ،ولك ـ َّن الوالــد ممنــو ٌع مــن الســفر.
ق َّدمنــا طل ًبــا بغيــة أن يُرفــع عنــه المنــع ويســتطيع الســفر
ولــم نُفلِــح ،ورفعنــا دعــوى قضائيــة((( وحاولنــا الوصــول
لوســطاء دوليِّيــن وألمــان ،ولكــن بــدل الســماح لــه بالســفر
أقدمــوا علــى اعتقالــه بعــد انعقــاد المجلــس الوطنــي إلعالن
دمشــق مباشــرةً ،ولــم يبـ َـق أمامــه مــن َحـ ٍّـل ســوى العــاج
بالهرمــون الــذي كان ســيئًا ب َحــ ِّد ذاتــه ،ولــه آثــا ٌر جانبيــة
أسـوأ».
فــي منتصــف فتــرة االعتقــال تقريبًــا ،أخبرنــا الطبيــب فــي مشــفى دار
«عقــدتْ محكمــة القضــاء اإلداري بدمشــق ،الدائــرة األولــى ،يــوم الثالثــاء الموافــق  6تشــرين
(((
الثانــي /نوفمبــر  2007جلسـ ًة برئاســة المستشــار محمــود بيطــار وعضويــة المستشــا َرين ســمير حــزوري
وغســان الســالك ،للنظــر فــي القضيــة التــي أقامهــا عضــو مجلــس الشــعب الســابق األســتاذ ريــاض ســيف
كل مــن الســيد وزيــر الدفــاع إضاف ـ ًة ل َمنصبــه والســيد وزيــر الداخليــة إضاف ـ ًة ل َمنصبــه والســيد
علــى ٍّ
مديــر إدارة المخابـرات العامــة إضافـ ًة ل َوظيـــفته ،لل ُمطالبــة بإلغــاء بالغــات منــع الســفر الصــادر ب َح ِّقــه
خصص ـ ًة للتدقيــق فيمــا يتعلــق
والســماح لــه ب ُمغــادرة البــاد لتـــلقِّي العــاج .وكانــت هــذه الجلســة ُم َّ
بالطلــب المستعـــجل المتـــض ِّمن وقــف تنفيــذ مفاعيــل بالغــات منــع الســفر الثــاث الصــادرة بحــق
األســتاذ ســيف والســماح لــه بالســفر لتلقــي العــاج ريثمــا يتــم الفصــل بأصــل ال َحـ ِّـق وإصــدار الق ـرار
بإلغــاء تلــك البالغــات نهائ ًّيــا.
وقــد أصــدرتْ محكمــة القضــاء اإلداري فــي هــذه الجلســة قرارهــا ب ـ َر ِّد طلــب األســتاذ ريــاض ســيف
وقـ َـف تنفيــذ بالغــات منــع الســفر الصــادرة بـــحقه.
ولــم يتم َّكــن الوكيــل القانونــي لألســتاذ ريــاض ســيف مــن االطِّــاع علــى حيثيــات القـرار و ُمبـــرراته حتــى
تاريخــه ،عل ًمــا بــأ َّن القـرار قابـ ٌـل لالستـئـــناف أمــام المحكمــة اإلداريــة العليــا خــال مــدة ستيـــن يو ًما».
«العدالــة الســورية :ال ِ
يحـ ُّـق للنائــب ريــاض ســيف الســفر للعــاج» ،شــفاف الشـــرق األوســط ،الجمعــة
 9تشـــرين الثاني/نوفمبر .2007
https://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=2574&lang=ar
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الشــفاء ،خليــل أومــري ،الــذي كان ُمشـــرفًا علــى حالــة والــدي الصحيــة
قبــل اعتقالــه ،بــأ َّن دار الشــفاء ستتـــز َّود بجهــاز "الهايفــو" الــذي يعمــل
علــى مبــدأ حــرق الخاليــا ال ُمســـرطَنة باألشــعة ،ومــن الممكــن أن يكــون
ـي ألمانــي
مناسـ ًبا لمعالجــة حالــة الوالــد .رافــق وصــول الجهــا ِز طاقـ ٌم طبـ ٌّ
للمكــوث عشـــرة أيــام بغيــة تدريــب فريــق الطبيــب أومــري علــى كيفيــة
اســتخدام الجهــاز والعــاج بــه ،واقتـــرح علينــا التحــرك إلج ـراء العمليــة
للوالــد فــي فتــرة مــا قبل وصــول الجهــاز ،ق َّدمنــا طل ًبــا إلــى وزارة الداخلية
وإدارة الســجن وحاولنــا الحصــول علــى الموافقــة للعمليــة ،ولكــن مــن
الواضــح أ َّن هنــاك قــرا ًرا مــن الســلطات األعلــى بــأن ال يســمحوا لــه
أي مــكانٍ أو مقابل ـ ٍة أيًّــا كان ،وحتــى أبــدوا تخوفهــم مــن
بالخــروج إلــى ِّ
يصــا لـ ـ ُمقابلة الوالــد،
قــدوم األطبــاء األلمــان ،واعتبـــروهم قادميــن ِخ ِّص ً
وحتــى أنهــم قالــوا لــي فــي الداخليــة بصـ ـراحة :أنهــم لــن يســمحوا لــه
بالخــروج إلجـراء العمليــة طالمــا أ َّن األطبــاء األلمــان لــم يُغــادروا ســورية!
بعــد ســفرهم بأســبوع ،جــاءت الموافقــة علــى إجــراء العمليــة فــي
أيــام ونحــن
أي موعــد ،وبعــد مــرور ٍ
دار الشــفاء ،ولكــ ْن دون تحديــد ِّ
باالنتظــار ،اتصــل والــدي فجــأ ًة مــن الســجن وأخبرنــا بأنهــم أخطــروه بــأن
يتج َّهــز للذهــاب للعمليــة .انطلقنــا فــو ًرا وقمنــا بالحجــوزات المطلوبــة
ألن النفقــات علــى حســابنا بالطبــع .كنــا هنــاك فــي الســاعة التاســعة
ســاعات وســاعات ولــم ِ
ٍ
يــأت أحــد ،قلقنــا
والنصــف صبا ًحــا ،وانتظرنــا
مــن أنهــم قــد يكونــوا قــد غيَّـــروا رأيهــم ،وإدارة المستشــفى مســتمر ٌة
باألســئلة إن كانــوا قادميــن أم ال؟ ألن األطبــاء ينتظــرون ،والبــد مــن القيــام
بفحوصـ ٍ
ـات أولي ـ ٍة قبــل إج ـراء العمليــة.
وفــي هــذه األثنــاء الحظنــا ،علــى غيــر المألــوف ،وجــو َد ســيار ٍة ســوداء
(«ستيـــشن») نوافذهــا ُمغطَّــاة باألســود («الفيـــميه») وتقــف تقري ًبــا عند
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ـت لفتــر ٍة طويلــة ،ولــم يخطــر ببالنــا ،طيلــة هــذه
بــاب المستشــفى وب ِقيَـ ْ
الفتـــرة ،أن يكــون الوالــد فيهــا ويرانــا بينمــا نحــن قربــه ومحرومــون مــن
رؤيتــه أو االتصــال بــه!
ودخلت
ـت من مكانهــا
ْ
وتفاجأنــا بعــد ســاعات ،بــأ َّن الســيارة الســوداء تح َّركـ ْ
إلــى كـراج المستشــفى ،وهنــاك أنزلــوه منهــا بطريقـ ٍة هم ِج َّيــة ،كمــا ذكَــر
لــي ،وكنــا مــن جهتنــا بعــد طــول انتظــار ،قــد فقدنــا األمــل بوصولــه .حيــن
أخبــ َرنا المســئولون فــي المشــفى فجــأ ًة بــأ َّن والــدي قــد وصــل وأنــه فــي
قبــو المشــفى ،نزلنــا لـــرؤيته ،ولك ـ َّن رجــال األمــن المرافقيــن لــه ســارعوا
ـأي
إلــى َدف ِعنــا والصـ ـراخ علينــا ومنعونــا مــن التواصــل والحديــث معــه بـ ِّ
ـام
كلمـ ٍة أو إشــارة ،بــل لــم يُســمح لنــا إثــر ذلــك ،بـــرؤيته إال بعــد ثالثــة أيـ ٍ
مــن إجـراء العمليــة ،علــى الرغــم مــن تواجدنــا الدائــم فــي غرفــة االنتظــار
بالمشــفى ،والتــي تبعــد بضعــة أمتــار عــن غرفـــته ال ُمحاصــرة.
أمــا الموقــف األصعــب فــكان الســاعة الثامنــة مــن صبــاح يــوم إج ـراء
العمليــة ،عندمــا جــاء عنصــ ُر أمــنٍ إلــى غرفــة االنتظــار وأعطانــي ســاع َة
ـركضت إلــى غرفتــه لالطمئنــان عليــه،
أبــي وخات َمــه مــا أثــار خوفــي فــ
ُ
ولكــ َّن أحــد الضبــاط دفعنــي ورمانــي علــى الجــدار ألرتطــم بــه ،فــي
الوقــت الــذي كنــت فيــه ألمــح أبــي علــى الســـرير النقَّــال ،وأســمعه
اللإنســانية»
يقــول« :أرفــض أن أُجـر َِي العمليــة فــي ظــل هــذه الظــروف َّ
فبــادرتُ للتواصــل مــع الطبيــب ولكننــي لــم أستـــطع ،وقــد قــال لــي فيمــا
بعــد أ َّن عناصــر الحراســة دخلــوا جمي ًعــا معــه ،ولكنــه رفــض وجودهــم
ـب جـ َّراح أرفــض القيــام بــأي شــيء إذا لــم ت ُخـ َـل
وقــال لهــم« :إننــي كطبيـ ٍ
غرفــة العمليــات وينتظــرون خارجهــا ،أو ســأترك كل شــيء وتتحملــون
أنتــم مســؤولية مــا ســيحصل للمريــض» وبهــذا الموقــف ف ـ َرض عليهــم
فــي النهايــة الخــروج مــن غرفــة العمليــات.
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هــت إلــى وزارة الداخليــة
أثنــاء وجــود أبــي فــي غرفــة العمليــات تو َّج ُ
وطلبــت مقابلــة الوزيــر ،طب ًعــا لــم يُقابلنــي،
ودموعــي تأبــى التوقــف
ُ
ـت اســتدعا ًء خطــ ًّيا للســماح لــي برؤيــة والــدي والعنايــة به،
ولكننــي ق َّدمـ ُ
وقلــت لهــم بــأ َّن َمــن يُصــدر هكــذا أوامــر بظـ ِ
ـخص
ـروف المــرض هــو شـ ٌ
ُمجــ َّر ٌد مــن اإلنســانية بالتأكيــد ،أو أنــه ليــس لديــه أم وأب وأوالد وال
يعــرف هــذه العواطــف! لــم يتغ َّيــر الوضــع ولــم يُس ـ َمح لنــا بزيارتــه إال
لمــدة نصــف ســاعة مســا َء اليــوم الثالــث وفــي الســاعة التاســعة ليـ ًـا،
وبوجــود ضابــط أمــنٍ لل ُمراقبــة .ومــع هــذا لــم تتوقَّــف اإلزعاجــات لــه
مــن بعــض الضبــاط الحاقديــن الذيــن كانــوا يتع َّمــدون ِحرمانــه مــن النــوم
ليـ ًـا بالرغــم مــن مرضــه ،كمــا لــم ينتــه هــذا الوضــع المــزري بخروجــه
مــن المشــفى ،إذ كانــت ظــروف الســجن فــي غايــة الســوء بالنســبة
ل ُمضاعفــات العمليــة ُمضافًــا إليهــا العــاج الهرمونــي الــذي أثَّــر ســلبًا علــى
صحتــه بســبب تناولــه لســنوات ،ألنــه كان العــاج الوحيــد ال ُمتــاح فــي
ســوريا والــذي اضط ـ َّر لالســتمرار فيــه حتــى بعــد خروجــه مــن الســجن
بســبب َمنعــه مــن الســفر».
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ـت مــدة
قُ َبيـ َـل إطــاق سـراحي ،أواخــر تموز/يوليــو  ،2011وبعــد أن أنهيـ ُ
وقضيــت ثالثيــن شــه ًرا كاملــة فــي ســجن دمشــق
ال ُحكــم القضائــي،
ُ
المركــزي ،تــ َّم نقلــي إلــى فــرع أمــن الدولــة ،الجهــة التــي اعتقلتنــي،
ـت هنــاك ليلتــي األخيــرة فــي زنزان ـ ٍة قــذر ٍة ُممتلئــة بالحشـ ـرات
وأمضيـ ُ
خاصـ ًة الصراصيــر ،وال يَدخلهــا النــور ،ألُستَـــد َعى فــي صبــاح اليــوم التالــي
َّ
لل ُمثــولُ ،مطمــش العينيــن و ُمكبــل اليديــن ،أمــام مجموعـ ٍة م َّمــن ع َّرفــوا
عــن أنفســهم بأنهــم قــادة الفــروع األمنيــة المســؤولة عــن أمــن ســورية
والدولــة الســورية ،وأخبرونــي بأنهــم كلَّفــوا العميد توفيق يونــس ليتح َّدث
باســمهم ،الــذي ختَــم كالمــه بالتهديــد والوعيــد ،قائـ ًـا« :يــا ريــاض ســيف
اسـ َمعني منيــح ،أنــت غلطــت بحقنــا ودفعــت ثمــن غلطــك ســنتين ونــص
بالســجن ،مــن طرفنــا الحســاب مصفــر ،ورح نفتــح إضبــارة جديــدة ،التهــم
التــي وجهناهــا لــك هــي تهــم بســيطة ،كــم ســنة ســجن وتنقضـــي ،أمــا
مــن اآلن فصاعـ ًدا فــإن غلطــت بحقنــا ،فــإن تهمتــك ســتكون التخابــر مــع
الموســاد اإلس ـرائيلي ،وأنــت تعــرف مــا هــي عقوبتهــا .وأعتبــر أننــا قــد
بلغنــاك الرســالة باســمي وباســم كل زمالئــي».
حســمت قــراري
خرجــت مــن الســجن فــي نفــس اليــوم ،وكنــت قــد
ُ
ُ
قبــل أســابيع بــأ ْن أتوقَّــف عــن النشــاط السياســي ،ألن ِصحتــي لــم
تعــد تُســاعدني وأعصابــي لــم تعــد تَـــقوى علــى احتمــال الشــدائد
311

بعــد قضــاء ســنتين ونصــف فــي ظـ ٍ
ـروف قاســية ج ـ ًّدا وغيــر إنســانية.
ـوي بأننــي
لقــد تعــا َون المــرض وال ُمعانــاة لل َّنيــل ِم ِّنــي ،وتملَّكنــي شــعو ٌر قـ ٌّ
غيــر قــاد ٍر علــى العطــاء وقيــادة المجلــس الوطنــي فــي ظـ ٍ
ـروف غايــة فــي
ـت استـــقالتي مــن
الصعوبــة ،وكنــت شــبه ُمحطَّـ ٍـم جســديًّا ونفسـ ًّيا فأعلنـ ُ
األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي إلعــان دمشــق فــي يــوم خروجــي مــن
الســجن لكــي يتح ـ َّرر اإلعــان مــن ضغـ ٍ
ـي وسياســي ،ويتم َّكــن
ـط أخالقـ ٍّ
مــن انتخــاب رئيـ ٍ
ـس جديـ ٍـد لألمانــة العامــة تكــون ظروفــه أفضــل مــن
ظروفــي.
وبهــذا أســدل الســتار علــى مرحل ـ ٍة صعبــة وها َّمــة وغنـــية مــن مســارِي
السياســي ..بمــا لهــا ومــا عليهــا.
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معظ ُم ال َّر ِ
وابط ال ُمحا ِل إلَيْها في متن هذا ال ِكتاب ِه َي َروا ِب ُط
ٍ
ٍ
ونصوص َس َب َق نَشْ ُرها َو َر ِق ًّيا وإلِكْترونِ ًّيا
مقاالت
ُحيل إلى
ُم ْختَ َص َرة ت ُ
وكانَت ْاس ِتعا َدت ُها وإتا َحتُها على مو ِقـع
www.riadseif.net

َحقَّت اإلشارة إلى ذلك بيانًا لما ت ُحيلِ إلَي ِه ال َّروا ِبطُ ،وعلى سبيل
ال َّد ْع َو ِة إلى زيارة الموقع ال َمذْكور وتفقُّد ُم ْحتوياتِه.
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لعـ ّ َـل ال ُم ْش ـت َ َ
رك بيــن التجــارب الصناعيَّــة
والتشــريعيَّة والسياسـيَّة يف ســيرة ريــاض
ســيف ،هــو مفهــوم المنفعــة الليبــرايل.
َّ
ُ
المفهــوم بوضــوح،
ويتجــى هــذا
ً
َّ
مقبــول
ٍ
وفقــا لمعاييــرَ عامــ ٍة ولنظــامٍ
مــن الجميــع ،يف ضــوء مبــدأ مدهــش
ُمفــاده« :كلَّمــا زادت أجــور ُ العامــات
ُ
َّ
المؤسســة».
تــزداد أربــاح
والعمــال
َّ
َّ
فعــى هــذا المفهــوم ّ َ
تتأسـ ُ
العامــة الــي
ـس المنفعــة
تتحقــق مــن

خــال الصناعــة والتشــريع والسياســة ،بــل ّ َ
َ
إن
المنفعــة ،يف هــذه
ِ ّ
صنايع،
الســياقات ،ل تكــون ّإل منفعــة عامــة ،وهــذا مــا يجعــل مــن
ِّ
ً
معارضــا موضوعيًّــا لنظــام المتيــازات والمحســوبيَّة
كريــاض ســيف،
والفســاد معارضـ ًـة جذريَّــة ل تـ ّ ُ
ـرد َد فيهــا.
إن هــذا النمــوذج مــن المعارضــة الجذريَّــة الــذي تُمَث ّـ ُـل عليــه سـ ُ
َّ
ـيرة
ِ
ريــاض ســيف يتفـ ّـوَق ُ
ح ْك ًمــا عــى أيّ معارضــة أيديولوجيَّــة .وبهــذا

المعــى ل مبالغــة يف القــول بــأن أبــرز َ الــدروس ال ُمســتفادة مــن
ســيرة الرجــل ــــ وأبــرز َ الرســائل الــي يحملهــا هــذا الكتــاب ــــ هــو،
ببســاطةَ ّ ،
العامــة ل ي ُ ْم ِك ُ
ــن ْ
َ
َّ
ينفصــل عــن
أن
ــب المنفعــة
أن طَ ل َ َ
معارضــة نظــام المتيــازات والمحســوبيَّة والفســاد.
جاد الكريم الجـبايع
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