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  جتػػربة ريػػاض سػػيف جتػػربة ريػػاض سػػيف 
  علػػـو يف الصنػػاعػػة و السيػػاسػػة علػػـو يف الصنػػاعػػة و السيػػاسػػة 

 
  قػاؿ تعاىل يف كتابه العزيز :قػاؿ تعاىل يف كتابه العزيز :  
  " فأما الزبد فيذهب جفاءًا و أما ما ينفع الناس فيمكث يف  االرض"  " فأما الزبد فيذهب جفاءًا و أما ما ينفع الناس فيمكث يف  االرض"      

  صدؽ هللا العظيم صدؽ هللا العظيم 
ضػمن بشػكل واضػب مبػدأ تكػافؤ  لقد ضػمن الدسػتور السػوري  يػع احلػرايت األساسػية  كمػا             

الفػرص بػا ادلػواطنا  و سػيادة القػانوف علػى اجلميػع كمػا أكػد علػى فصػل السػلطات الػثالث  وحػدد دور  
كل منها يف إدارة الدولة و رعاية مصاحل الشعب علػى الػر م مػن ضػخامة التحػدايت الػه تواجػه اقتصػاد  

يػـو مػا فتػأت فمػة مػن أصػحاب ادلصػاحل اخلاصػة  ػاوؿ ذر و ادلعا ة اله تزداد وطأهتا على شعبنا يوماً بعد 
الرمػػاد يف العيػػوف   تتشػػدؽ ابصلػػازات يف تسػػاهم يف  قيقهػػا و تعطػػي صػػورة مضػػللة الصلازاهتػػا الوعليػػة فمػػن 
يسمع خطػاب احلكومػة يف كػل مناسػبة يظػن اننػا اصلػز  كػل شػيء  و مػا علينػا إال اف نسػرتيب و نػنعم بتلػك 

نتوجه اىل واقع احلاؿ حىت نػر  حالػة مرعبػة مػن الفقػر و االحبػاط و ضػياع احلقػوؽ و االصلازات   و ما اف 
استفحاؿ الفساد   شلا يهدد مستقبل االمة أبسرها   بعد اف استنذفت مواردها ادلاديػة و ا لػق البػاب أمػاـ 

 ما ضلتاجه من تفعيل دؽلقراطي .
لػػوزراء يف  ػػل  ػػػروؼ تسػػلم السػػيد زلمػػود الػػزعل راسػػة رللػػس ا 1321عػػاـ          

زللية و اقليميػة و دوليػة ابلغػة الدقػة و اخلطػورة إذ كػاف العػػايف يعػيش سلاضػات شػديدة و 
متسػػارعة تنبػػػأ بػػوالدة عػػػايف  جديػػػد تتزعمػػه الػػػدوؿ الصػػػناعية الرا اليػػة بقيػػػادة الػػػوالايت 
ة ادلتحػػدة االمريكيػػة   الػػه تسػػعى لتحويػػل العػػايف اىل سػػوؽ واحػػدة   تعتمػػد علػػى ادلنافسػػ

 احلرة   عايف ال حياة فيه للضعفاء .
يف  ػػػل تلػػػك االجػػػواء اصػػػبب لزامػػػا علػػػى احلكومػػػة السػػػورية اف تعيػػػد النظػػػر بسياسػػػاهتا 
االقتصادية فابتدعت ما  ته ابلتحػوؿ التػدرغلي ضلػو اقتصػاد السػوؽ مػع احلػذر الشػديد 
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قتصػادي خشية االنزالؽ . و كاف ذلك تغطية مناسبة للهروب من اعتماد بػر م   ػوؿ ا
واضب ينفذ ضمن خطط معلنة  شلا  ب ذلا ابلتصرؼ كيفيا و اختاذ القرارات االقتصادية 
مبػػا ينسػػجم مػػع مصػػاحل فمػػة صػػغرية علػػى حسػػاب االكثريػػة  مسػػتخدمة ادوات فضفاضػػة 
مثل جلنة ترشيد االسػترياد و التصػدير و اسلػس الزراعػي االعلػى و  ريهػا مػن اذليمػات و 

رات تفصل على قياس تلك الفمة من ادلستفيدين اله تشكلت اللجاف . فاصبحت القرا
مػػن بعػػػؤ ادلسػػػؤولا و ابنػػػاءهم و شػػػركاءهم مػػن التجػػػار. و مػػػن خػػػالؿ  التعقيػػػدات يف 
معامالت ادلواطنا و استفحاؿ البريوقراطية اصبب ال مفػر مػن دفػع االتوات ابتػداء مػن 

 الدولػة قػد ال يتجػاوز الراتػب التعاقدات الكبرية مع الدولة و انتهاء ببيع فرصػة عمػل يف
ؿ.س شلػػا اد  اىل انتقػػاؿ جػػزء كبػػري مػػن امػػواؿ ادلػػواطنا و ادلػػاؿ العػػاـ اىل  0444فيهػػا 

 جيوب  تلك الفمة و حساابهتا يف خلارج .
لقػػد سػػاعد يف الوصػػوؿ ذلػػذ  احلالػػة  ممػػات القػػوانا القاصػػرة و ادلهرتئػػة الػػه جتػػ  ادلػػواطنا علػػى سلالفتهػػا 

الضػػافة اىل هزالػػة الرواتػػب الػػه جعلػػت الكثػػري  مػػن مػػو في الدولػػة مسػػتثمرين دلناصػػبهم بشػػكل  ػػاعي اب
 يفرضوف ما ػللو ذلم من االتوات مبا يتناسب مع حاجة ادلواطن لتوقيعهم او اتقاء شرورهم .

ر بة مػن احلكومػة يف اسػتمرار تلػك الفوضػى فقػد حرصػت علػى عػدـ  ػديث القػوانا و عػدـ رفػع         
تب كما يتبا من كالـ رئػيس رللػس الػوزراء يف رللػس الشػعب  حيػث قػاؿ يف سػياؽ رد  علػى مطالبػة الروا

اعضاء اسلس بزايدة الرواتب " ليس عيبا اف يبيع ادلعلم اخلضار علػى الرصػيف بعػد الػدواـ كمػا اف ا لػب 
يف سػورية مبعػػدؿ ادلػو فا يف الدولػة ػلصػػلوف علػى عمػػل اخػر بعػد الػػدواـ و هػذا يعػػين  تػوفر فػرص العمػػل 

 فرصتا لكل طالب عمل "و اتبع ذلك حبج  ليس من مصلحة الوطن ذكرها .
و قػػػد دس يف مادتػػػه  14يف خضػػػم التحػػػوالت االقتصػػػادية العشػػػوائية صػػػدر قػػػانوف االسػػػتثمار رقػػػم        

ضػافة مليػار ؿ.س ا 04الثالثة   لة  " وسائل النقل " استأثرت ابعفػاءات مػن الرسػـو اجلمركيػة تزيػد عػن 
اىل اعفػػاء مػػن ضػػريبة الػػدخل خلمػػس سػػنوات علػػى الػػر م مػػن اف هػػذ  اجلملػػة تتنػػاقؤ مػػع روح القػػانوف و 
اسػبابه ادلوجبػة . و قػد توزعػت تلػك العطػاءات السػخية مػػن احلكومػة علػى عػدد ال يزيػد عػن مائػة شػػخص 

يف الطػرؼ االخػر يستطيع كل من يعود اىل قوائم ا اءهم اكتشػاؼ سػر وجػود هػذ  اجلملػة يف القػانوف . و 
ؿ.س دوف  0444% عػػن راتبػػه البػػال   11فػػاف ادلو ػػف و العامػػل رلػػ  علػػى دفػػع ضػػريبة دخػػل بنسػػبة 
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االكػػرتاث أبف مثػػل هػػذا الراتػػب ال يرقػػى اىل تغطيػػة احلػػد االدي الضػػروري للمعيشػػة للعامػػل و عائلتػػه و اذا 
 اىل عشرات اسلدات .ارد  االستطراد يف ذكر االمثلة عن ما نعيشه من تناقضات الحتجنا 

و يف السياسة االقتصادية للحكومة فقػد سػعت اىل  مضػاعفة التحصػيالت الضػريبية و بشػكل عشػوائي    
و عدـ صرؼ نسب كبرية من سلصصات ادلشاريع االستثمارية يف ادلوازنة و تقليص ما كانػت تدفعػه الدولػة 

 التضخم . من دعم للمواد االساسية و عدـ رفع الرواتب ر م ارتفاع نسب
و قػػد متكنػػت بكػػل تلػػك االجػػراءات مػػن  قيػػق هػػدؼ تثبيػػت سػػعر صػػرؼ اللػػرية و لكػػن تلػػك السياسػػة 

 اوصلت االقتصاد السوري اىل مأزؽ صعب ليعيش حالة من اجلمػود
و التخلػػػف عػػػن مثيالتػػػه يف الػػػدوؿ ادلنافسػػػة حيػػػث ابت اقتصػػػاداً راكػػػدا و  ػػػري قػػػادر علػػػى التفاعػػػل مػػػع  

 لقائمة .استحقاقات التحدايت ا
اف الفمة ادلستفيدة من تلك السياسات حريصة كػل احلػرص علػى اف ال يعكػر صػفوها ايػة مراقبػة او         

زلاسػبة حقيقيػػة و لػذلك تسػػعى بكػػل االسػاليب اىل هتمػػيش دور اعضػاء رللػػس الشػػعب و التعامػل مػػع كػػل 
ب أخطاءهػػا  فسػػيكوف عضػػو مبػػا يتناسػػب مػػع موقفػػه منهػػا    و مػػن ػلػػاوؿ  تعكػػري صػػفو تلػػك الفمػػة  بفضػػ

 اخلاسر قطعا  يف معركة  ري متكافمة .
لقػػد حرصػػت احلكومػػة دائمػػا علػػى التعتػػيم مػػا امكػػن علػػى اعضػػاء رللػػس الشػػعب بعػػدـ 
متكيػػنهم مػػن احلصػػوؿ علػػى ارقػػاـ تفصػػيلية و ابػػرز مثػػاؿ علػػى ذلػػك هػػو اختصػػار عػػدد 

س علػػى ثػػالث النسػػم مػػن اجلػػداوؿ التفصػػيلية ال ػػالؽ ميزانيػػات الدولػػة ادلقدمػػة للمجلػػ
نسم  صل منها جلنة ادلوازنة على نسخة واحدة فقط. و لكين متكنت بشكل اسػتثنائي 
مػػن احلصػػػوؿ علػػػى نسػػػخة مػػن تلػػػك اجلػػػداوؿ و قمػػػت ابفرا هػػا علػػػى احلاسػػػوب ضػػػمن 
بر م  مكنين بكل بساطة من  ليػل  يػع ارقامهػا و اجػراء ادلقارنػة و اسػاميع لعػدد مػن 

مػػن التقػػارير و الدراسػػات ادلنشػػورة منهػػا و ػػري ادلنشػػورة يف  السػػنا كمػػا اعطػػاين العديػػد
اسػػاالت االقتصػػادية و االجتماعيػػة امكانيػػة الوقػػوؼ بشػػكل دقيػػق علػػى رلمػػل نشػػاطنا 
االقتصػػادي و انعكاسػػاته االجتماعيػػة شلػػا مكنػػين مػػن ا هػػار الكثػػري مػػن االرقػػاـ احلقيقيػػة 

موضػع العػدو و  ابت لزامػا علػي  اله تتناقؤ مع ما تعلنه احلكومة االمػر الػذي وضػعين
  مل تبعات ذلك العداء و كل نتائجه .
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ر م كل ذلك فاف اؽلاين  ل راسخاً أبننػا حباجػة ماسػة و مصػريية النقػاذ مػا ؽلكػن انقػاذ   
عن طريق اصػدار رلموعػة متكاملػة مػن القػوانا القػادرة علػى اعػادة احلركػة القتصػاد  و 

ادلعيشػػة لالكثريػػة السػػاحقة مػػن ابنػػاء شػػعبنا عػػن  اعػػادة التػػوازف بػػا الػػدخل و ضػػرورات
طريػػػق زايدة االنتػػػاج و  سػػػينه و العػػػودة اىل رلتمػػػع تكػػػافؤ الفػػػرص و سػػػيادة القػػػانوف و 
اسػػتعادة السػػلطتا التشػػريعية والقضػػائية لكػػل مػػا   انتقاصػػه مػػن صػػالحيتهما مبػػا يكفػػل 

طػع الطريػق علػى كػل اعادة تفعيل كل فمات الشعب و السماح ذلا ابلعمػل  ػت النػور لق
 ادلستفيدين من التسرت و الفوضى .

لقد فهمت فػوزي بعضػوية رللػس الشػعب مبثابػة تفػويؤ مػن النػاخبا للػدفاع عػن حقػوقهم وكػرامتهم 
ومسػػتقبل أبنػػائهم و شػػعاري االساسػػي يف ذلػػك  " أف ال سػػلطة علػػى عضػػو رللػػس الشػػعب سػػو  سػػلطة 

ر السػػوري  و التزامػػا بتوجيهػػات قائػػد االمػػة الػػرئيس الضػػمري  "و ذلػػك مػػن  خػػالؿ مػػا يػػنص عليػػه  الدسػػتو 
" و ال يفػػػوتين منػػػذ اليػػػـو االوؿ  13/11/1321حػػػافظ األسػػػد حػػػا قػػػاؿ يف كلمتػػػه التوجيهيػػػة بتػػػاريم 

االنعقػػاد رللسػػكم   اف اعكػػد علػػى االعليػػة القصػػو  دلمارسػػة اسلػػس مهامػػه الدسػػتورية شلارسػػة تمػػة   و يف 
يػػة و الدقػػة و الرعيػػة الثاقبػػة دلصػػاحل الشػػعب العامػػة و مػػن اخلطػػأ و اخلطػػر أال اطػػار مػػن ادلتابعػػة و الديناميك

نػػر  بشػػكل واضػػب مػػد  السػػلبية الػػه تػػنجم عػػن أي هتػػاوف او تقصػػري مبمارسػػة اسلػػس دور  كػػامال و هػػو 
ادلؤسسة اله اختارها الشعب كأعلى سلطة تشريعية اهنا امانة مقدسػة اف يقػـو كػل منػا ابلػدور الػذي اوكلػه 

 نا الشعب و يف اطار الدستور الذي حددته اجلماهري " .ل
لذلك  رأيت  من واجل أف أقدـ لكل مواطن  يور حقيقة ادلأساة اله عشتها واله قػادتين إىل حافػة 
اإلفػػالس ر ػػم كػػل مػػا قدمتػػه للصػػناعة مػػن خػػدمات وكػػل مػػا قدمتػػه للعمالػػة السػػورية مػػن حػػب و تقػػدير و 

لك رلرد إنصايف وتعويؤ مػا حلػق م مػن اخلسػائر ادلاديػة وادلعنويػة  بػل فرص عمل شريف. و ال أبغي من ذ
لتقػػدا احلقيقػػة  وقطػػع الطريػػق علػػى كػػل ادلسػػتفيدين مػػن اخػػتالؿ ادلػػوازين وفضػػب شلارسػػاهتم الػػه أوصػػلت 
اقتصػػاد  إىل مػػػأزؽ لػػيس مػػػن اليسػػػري اخلػػروج منػػػه وحولػػػت حيػػاة األكثريػػػة إىل معػػػا ة دائمػػة ومنعػػػتهم مػػػن 

 ى حقوقهم كمواطنا يف حياة كرؽلة.احلصوؿ عل
و لعػػػػرض جتػػػػربه سػػػػأكتفي بروايػػػػة ااطػػػػات األساسػػػػية منهػػػػا وأتػػػػرؾ للقػػػػار  العزيػػػػز مهمػػػػة احلكػػػػم و 

 …..االستنتاج 
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زارين يف شركة اديداس سفري دولة اإلمارات للتأكد شلا  ع عػن جػودة منتجػات  1331يف شتاء عاـ 
ولػػة اسػػتغرقت سػػاعتا رأ  خالذلػػا  ا سػػاً يعملػػوف جػػد ونظػػاـ  الشػػركة و جوهػػا اإلنسػػاين ادلتميػػز . قمنػػا ج

ترتسػػم علػػػى وجػػوههم ابتسػػػامات صػػادقة تػػػدؿ علػػى الرضػػػى واابػػة. وتوقػػػف مليػػاً عنػػػد ادلنتجػػات ادلعػػػدة 
أب لبيتهػػا  للتصػػػدير إىل أورواب  مالبػػس رايضػػػية  مػػل أ ػػػاء "اديػػداس" و" ريبػػػوؾ " و "سػػبيدو "وبػػػدالت 

ت مرسػػيدس واوبػػل األدلػػانيتا  ومالبػػس نسػػائية مػػن أرقػػى األصػػناؼ تصػػنع عمػػل تصػػنع خصيصػػا لشػػركا
خصيصا لك ايت الشركات اإلنكليزية. مث أتى دور قسم اخلدمات االجتماعية فزار ادلسػرح الػذي يتسػع لػػ 

شخص مث ادلطاعم اله ختدـ العمػاؿ طيلػة أوقػات الػدواـ وحضػانة األطفػاؿ الػه خصػص فيهػا لكػل  144
بيػػة متخصصػػة وقسػػم الرعايػػة الصػحية الػػذي يضػػم العيػػادات الداخليػػة والعينيػػة والسػػنية مث عشػرة أطفػػاؿ مر 

وقفنػػا طػػويال يف قسػػم اإلشػػراؼ االجتمػػاعي الػػذي يعمػػل فيػػه ثالثػػة مػػن ادلختصػػا مهمػػتهم رعايػػة صػػحة 
العمػػاؿ اجلسػػدية والنفسػػية والوقػػوؼ معهػػم و مػػع عػػائالهتم يف مناسػػبات األفػػراح واالتػػراح وتقػػدا الػػدعم 
ادلادي وادلعنوي ألسػرهم بعيػدا عػن أيػة بريوقراطيػة .و يف اخلتػاـ زر  مدرسػة تعلػيم اخلياطػة و مركػز التطػوير 

 الذي ساهم بتأسسهم اثناف من اخل اء االدلاف .
يف هنايػػػة اجلولػػػة عرضػػػت عليػػػه تنػػػاوؿ الغػػػداء يف شػػػقه القريبػػػة مػػػن ادلصػػػنع فوافػػػق علػػػى الفػػػور حبػػػا 

بينمػػا زوجػه  ضػػر الطعػاـ ابدر  إىل سػؤايل ابسػػتغراب شػديد هػػل هػذا حقػػا ابالسػتطالع علػى مػػا أعتقػد. و 
(  وهػو بسػيط مبحتوايتػه 1ـ 34بيتك الدائم أـ انه زلطة؟ وقد عذرته الف مساحة البيػت يف تكػن تتجػاوز  

ال يتناسػػب مػػع كونػػه بيػػت رجػػل أعمػػاؿ مثلػػي و عضػػو يف رللػػس الشػػعب .مث زاد اسػػتغرابه عنػػدما علػػم أف 
يست ملكي بل استأجرهتا بعقد سياحي غلدد كػل سػتة اشػهر  ألين  ػري قػادر علػى شػراء شػقة هذ  الشقة ل

سكنية ر م أف ما تدفعه الشركة من أجور و خدمات للعاملا يزيد عن عشرة ماليػا ؿ.س شػهراي   و أف 
ؿ.س وأهنػػػا متلػػػك  1004404440444متوسػػػط مػػػا صػػػدرته يف السػػػنا اخلمسػػػة األوىل مػػػن عمرهػػػا بلػػػ  

إلحد  ك ايت الشركات يف العايف "  اديداس". و  ادر السفري مندهشا من ادلفارقػة الػه شػاهدها   توكيالً 
 وظلت بيننا صداقة عميقة استمرت حىت مغادرته سورية. 

كػػاف هػػذا التنػػاقؤ الظػػاهر نتاجػػاً ألحػػداث مثػػرية عشػػتها علػػى امتػػداد السػػنا العشػػر ادلاضػػية والػػه  
ء. يف يكن علي فيه إال احلفػاظ علػى حقػوؽ ايخػرين وعلػى ا ػي ومصػداقيه مبجملها صراعاً من أجل البقا

و االستمرار يف اإلنتاج الذي يعطيين ادلتعة كأحد أهػم أسػباب وجػودي الف اإلنتػاج هػو اخللػود و العطػاء و 
 توفري فرص العمل الشريف هو أ ى الغاايت .

  بداية نشػاطي الصنػاعي بداية نشػاطي الصنػاعي 
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لة االبتدائية  أتيحػت يل أثنػاء العطلػة الصػيفية فرصػة العمػل يف بعد أف أهنيت ادلرح 1303يف صيف 
سػػاعة يوميػػاً علػػى األقػػل  11لػػريات سػػورية. و مػػن خػػالؿ العمػػل  0معمػل للقمصػػاف  أبجػػر أسػػبوعي قػػدر  

استطعت كسب ثقة رب العمل شلا جعله يعرض علي  أف أعمل بعد ادلدرسة مقابل لرية سػورية لكػل سػػاعة  
 يل! األمػر الذي وفر 

 ؿ.س شهراي. 34
تبلورت لد  أخي األك  فكرة إقامة ورشة للخياطة ضمتنا أ  وأخي ايخػر الػذي  1300يف صيف 

 كاف معػلما. كاف رلموع ما وفػر   ضلن الثػالثة بػػحدود
 ؿ.س( وكانت كافية يف ذلك الوقت الستمجار ادلكاف والبدء إبنتاج القمصاف الرّجالية.  1244  

( أحػػد أهػػم معامػػل القمصػػاف يف تلػػك 044أصػػبحت شػػركتنا  االسػػم التجػػاري ماركػػة  سػػنوات 14وخػػالؿ 
 الفرتة ورمبا أعلها على اإلطالؽ. 

بقيػت متػػابعه للعمػػل تسػػاير دراسػػه إىل أف أخػػذت الشػػهادة الثانويػػة وسػػجلت يف كليػػة العلػػـو  لكػػن 
 ة .ضغط العمل منعين من االستمرار يف دراسه اجلامعية  فتفر ت كليا للصناع

أصبحت  حاجتنا ماسة السػترياد احتياجاتنػا مػن األقمشػة ولػواـز اخلياطػة مباشػرة وذلػك  1310عاـ 
للحفػػاظ علػػى ادلسػػتو  ادلتميػػز دلنتجاتنػػا وزايدة أرابحنػػا مػػن العمػػل التجػػاري طادلػػا أف السػػيولة وإمكانيػػات 

دورات ليليػػة فقػػد كنػػت ادلرشػػب التطػػور متػػوفرة.و نظػػرا إلدلػػامي مببػػاد  اللغػػة اإلنكليزيػػة الػػه اكتسػػبتها مػػن 
أبوؿ زايرة إىل أدلانيػػا وسػػاهم النجػػاح   1310األوفػػر حظػػاً بػػا اخػػوإ للسػػفر إىل أورواب.فقمػػت يف نيسػػاف 

الكبري الذي حققنا  يف إحراز تطور سريع وبناء عالقة مرموقة مع أشهر شػركات تصػنيع األقمشػة يف أدلانيػا 
  مستوردي األقمشة حلاجات مصنعنا وادلصانع األخر . والنمسا شلا جعل من شركتنا واحدة من أك 

لقد أتحت زايراإ ادلتكررة إىل أدلانيػا  اسػاؿ لتحقيػق ر بػه اجلازلػة يف االطػالع علػى تخػر مػا توصػل 
إليػػه األدلػػاف مػػن تقنيػػات يف صػػناعة ادلالبػػس فقمػػت بػػزايرات متعػػددة لشػػركات تصػػنيع القمصػػاف الرجاليػػة 

دي الر بػػة يف إقامػػة منشػػأة جديػػدة للقمصػػاف والبلػػوزات النسػػائية يف سػػورية  أطبػػق عاليػػة اجلػػودة وتنامػػت لػػ
 1324فيهػػا مػػا اطلعػػت عليػػه مػػن خػػ ة يف طػػرؽ التصػػنيع واإلدارة.و اسػػتطعت  قيػػق ذلػػك احللػػم يف عػػاـ 

فأسست فرعا جديدا لشركتنا وكنت ادلسؤوؿ األوؿ عن إدارته وحرصت علػى أف يكػوف متميػزاً كػل التميػز 
ع الطرؽ العلمية يف التصنيع على قاعدة صلبة مػن احػرتاـ العػاملا والوفػاء حبقػوقهم اإلنسػانية وادلاديػة ابتبا 

فكػػاف أوؿ معمػػل يف سػػورية تتػػوفر فيػػه وجبػػات الطعػػاـ ادلشػػرتؾ وحضػػانة ألطفػػاؿ  العػػامالت وعيػػادة طبيػػة 
سػػاؿ للعمػػاؿ شلارسػػة وقسػػم لرشػػراؼ االجتمػػاعي وكلهػػا خػػدمات رلانيّػػة إضػػافة إىل ملعػػب رايضػػي يتػػيب ا
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الرايضػػة ثػػالث مػػرات يف األسػػبوع وكػػذلك منفػػذ بيػػع للمػػواد االسػػتهالكية كفػػرع لػػوزارة التمػػوين اسػػتطاع 
العماؿ من خالله احلصوؿ بسهولة علػى كػل احتياجػاهتم مػن ادلػواد ادلقننػة وبعػؤ ادلػواد األساسػية األخػر  

 ابإلضافة إىل توفري النقل اجلماعي اساين .
ة رائعػة أشػبه مػا تكػوف مببػارة يف الكػـر قائمػػة ابسػػتمرار بػػا العمػاؿ و اإلدارة كػل يريػد أف كانت جتربػ

يثبت انه األكثر كرما و عطػاء .و جػا اجلميػع  ػار هػذ  العالقػة السػامية فػربب العمػاؿ و رحبػت الشػركة و 
.اسػتطاع هػذا ادلصػنع أصبحت واحدة من رموز الصناعة الوطنيػة و مبعث فخر و اعتزاز كل العاملا فيها 

عػػامالً .و كانػػت الضػػرائب  014أف يطػػور إنتاجػػا متميػػزا بتكػػاليف معقولػػة ووصػػل  عػػدد العػػاملا فيػػه اىل 
تػػػدفع يف حينهػػػا حسػػػب خطػػػة اإلصلػػػاز و كانػػػت معقولػػػة وال تشػػػكل عائقػػػا أمػػػاـ اسػػػتمرار التطػػػور يف ذلػػػك 

متكنػػوا مػػن  شػػراء شػػقق سػػكنية كػػاف  كػػل ادلتػػزوجا مػػن العمػػاؿ قػػد   1322ادلصػػنع. و حػػىت هنايػػة عػػاـ 
 خاصة. 

  النجػػػػاحػات النجػػػػاحػات 
وصلت شهرة هذا ادلصنع  الذي كنا نطلق عليه معمل "القدـ" نسػبة إىل اسػم  1321يف صيف عاـ 

ادلنطقػة  ذروهتػا فنشػػأت عنػدي فكػػرة بنػاء معمػػل أخػر أضػػع فيػه منػػذ البدايػة خالصػػة مػا تػػراكم عنػدي مػػن 
اشػهر  مػن منتصػف 14مشػاركة. واسػتطعت يف فػرتة ال تتجػاوز خ ة. وسرعاف مػا اهنالػت علػي العػروض لل

عػػامالً و أطلػػق عليػػه  124( بػػدء اإلنتػػاج يف ادلصػػنع اجلديػػد الػػذي ضػػم 22وحػػىت بدايػػة نيسػػاف  21عػػاـ 
اسم "معمل داراي" كاف  مثاليا حقا   ساعد  على التميز بنػاع  ادلناسػب الػذي صػمم منػذ البدايػة ليلػل كػل 

 نيع واخلدمات االجتماعية  .احلاجات الضرورية للتص
سهم  سجلت ابسم ابين جػواد مػع احتفػا ي بكامػل الصػالحيات يف اإلدارة  0/04كانت حصه فيه       

 والتسويق مقابل نسبة أتعاب زلددة .
أضػػاؼ يل هػػذا ادلصػػنع مزيػػدا مػػن الشػػهرة والثقػػة ابلػػنفس وأصػػبحت جتػػربه يف ادلصػػنعا ادلػػذكورين 

ى األخػػص التفاصػيل ادلتعلقػػة ابخلػدمات اإلنسػػانية ادلتميػزة الػػه القػت اإلعجػػاب حػديثا يتناقلػه النػػاس وعلػ
والتقػػػدير مػػػن كبػػػار ادلسػػػؤولا يف احلكومػػػة والػػػزابئن االيػػػا واألجانػػػب وكػػػل مػػػن زار  أو  ػػػع أخبػػػار  مػػػن 

 ادلخلصا الفخورين بوطنهم وشعبهم. 
يػػة تبػػديها حيػػاؿ القطػػاع اخلػػػاص و علػػى الػػر م مػػن الشػػكوؾ وعػػدـ الثقػػة الػػه كانػػت الصػػحافة اال

 43/41/1323الصناعي فاف جريدة الثورة الر ية خرجػت عػن ادلػألوؼ و أفػردت صػفحة كاملػة بتػاريم 
نشرت فيها كل تفاصيل تلك التجربة  ت عنواف "جتربة رائػدة يف القطػاع اخلػاص الصػناعي"  حيػث بػدأت 
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ألفكار االشػرتاكية يصػغي إلحػد  قريباتػه وهػي الفكرة عندما كاف أحد الصحفيا يف اجلريدة وهو مشبع اب
 تتحدث بعفوية عن سعادهتا مبا توفر  الشركة من أجور رلزية وخدمات إنسانية واجتماعية.

يف البدايػػػة يف يصػػػدؽ كػػػل مػػػا  عػػػه فػػػذهب بنفسػػػه إىل الشػػػركة والتقػػػى عػػػدداً مػػػن العمػػػاؿ واإلداريػػػا 
مشق .وخلص إىل قناعة ابف هػذ  التجربػة وطنيػة خالصػة واستزاد ابدلعلومات اله تعرفها نقابة النسي  يف د

غلب أف تنشر بكل تفاصيلها عسى أف  فز شركات القطاع اخلػاص الصػناعي وشػركات القطػاع العػاـ علػى 
 السري على خطاها وتبا ذلم مد  مساعلة جو العمل اإلنساين يف صلاح ادلشروعات االقتصادية السورية. 

كة كػػػل مػػػن السػػػادة الػػػدكتور  ئػػػب رئػػػيس رللػػػس الشػػػعب للشػػػؤوف ويف صػػػيف ذلػػػك العػػػاـ زار الشػػػر 
االقتصػادية ووزيػر االقتصػاد ودهشػوا دلػا شػاهدوا و عػوا مػن العػاملا وقػاؿ أحػدهم لنخػر: " هػل ضلػن مػا 

 ……"زلنا يف سورية أـ وصلنا إىل سويسرا؟" مث استطرد قائال: "ال بل انه افضل شلا رأيت يف سويسرا 
لا وضيوؼ الدولة من العرب واألجانػب مثػل وزيػر الصػناعة ادلصػري وأعضػاء تكررت زايرات ادلسؤو 

 بعثة منظمة العمل الدولية و ريهم
ونتيجػػة إحلػػاحي الشػػديد وافػػق زوج ابنػػه علػػى التحػػوؿ مػػن التجػػارة إىل الصػػناعة.  1323يف صػيف  

ة الثلػث  عامػل  هػي "شػركة مػنعم وسػيف". سػاعلت فيهػا بنسػب 144وهكذا ولدت منشػأة جديػدة تو ػف 
كما اسهم والد  بثلث أخر وزوج ابنه ابلثلث الثالث إضافة إىل تفر ه إلدارة  ادلشػروع . و  شػراء مكػاف 

 قريب من معمل القدـ وبدأ جتهيز ادلصنع .
يف نفػػس الفػػرتة طلػػب مػػين  عػػدد مػػن األصػػدقاء  مسػػاعدهتم يف إقامػػة منشػػأة أخػػر  لصػػناعة ادلالبػػس 

فر كػل الشػروط الضػرورية للنجػاح  خاصػة واف جتهيػز مصػنعا يف أف واحػد ونزلت عند ر بتهم ثقة مين بتو 
سيعطينا شروطاً افضل بشراء ضعف العدد من ايالت والتجهيزات الالزمة. وقد تكفل اثنػاف مػن الشػركاء 

 إبدارة ادلشروع أحدهم دكتور مهندس واألخر صيدالين. 
سػوفيه لشػػراء ادلالبػػس مػن سػػورية .ونظػػرا يف نفػس الفػػرتة تواجػد يف دمشػػق وفػػد جتػاري مػػن اال ػػاد ال

للنجاحػػات الكبػػرية يف تعاملنػػا معهػػم علػػى مػػد  السػػنوات السػػابقة وانسػػجاما مػػع ر بػػة اال ػػاد السػػوفيه 
ابإلسػػراع يف  صػػيل ديونػػه مػػن سػػورية فقػػد متكنػػت مػػن توقيػػع عقػػد لتصػػدير القمصػػاف الرجاليػػة وادلالبػػس 

هػػو رقػػم كبػري جػػدا قياسػػا بعقػػود السػػنا السػػابقة . علػػى أف يػػتم مليػػوف جينػػه اسػػرتليين و  10النسػائية مببلػػ  
. لقػػد أخػػذت بعػػا االعتبػػار عنػػد التعاقػػد علػػى تلػػك الكميػػات الكبػػرية الطاقػػة 1334التسػػليم طيلػػة عػػاـ 

اإلنتاجيػة للمعامػل األربعػػة " القػدـ  "و " داراي "  و "مػنعم وسػػيف  "ومعمػل األصػدقاء الػػذي أطلقنػا عليػػه 
 يش ومشوط و سيف وشركاهم" .اسم "حاكمة ودرو 
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بعػد توقيػػع العقػػود ادلػػذكورة بػػدأت علػػى الفػػور بتثبيػػت شػػراء الكميػػات الالزمػػة مػػن ادلػػواد األوليػػة الػػه  
كاف نصفها تقريبا مستورد و على سػبيل ادلثػاؿ بلغػت حاجػة  تلػك العقػود مػن احلشػوات فقػط  مػن شػركة 

اكثػر مػن هػذا ادلبلػ   ػن الػدانتيل مػن سويسػرا. كمػا مليوف ؿ.س. ودفعنا  11"نينو" األدلانية( ما يزيد عن 
ماليػا ؿ. س تقريبػاً مػن فرنسػا. هػذا عػدا قيمػة األقمشػة  0( ألف مرت ورؽ طباعة بقيمػة 121استورد   

 مليوف ؿ. س.  144ادلستوردة واالية اله زادت عن  
يػػع الكميػات مػػن ادلػػواد و مبػا أين ادلسػػؤوؿ عػن امػػا العقػػود للمصػانع  األربعػػة فقػػد قمػت بتثبيػػت  

األولية واللواـز على مسػموليه الشخصػية حيػث يف يكػن واضػحا  تريػم بػدء اإلنتػاج يف ادلعملػا اجلديػدين 
  و  اجيل توزيع كميات العقود على ادلعامل األربعة لوقت الحق .

باشػػػرة قمػػت بتأسػػيس شػػػركة يف مشػػاؿ فرنسػػا لبيػػػع ادلالبػػس السػػورية م 1323يف بدايػػة العػػاـ نفسػػػه 
% مػن الصػادرات إىل روسػػيا  14للمسػتهلك الفرنسػي  ػػت شػعار"البيع ادلباشػر " طػػدؼ تغطيػة نسػبة الػػػ 

 الواجب تصديرها إىل األسواؽ احلرة وكذلك لفتب سوؽ جديد دلنتجاتنا يف أورواب. 
يف مدينػة  1ـ 144افتتاح أوؿ صالة للبيػع ادلباشػر يف فرنسػا مبسػاحة  1323استطعت يف تذار عاـ 

ساف تومري وقد القت صلاحا كبريا شجعين على فتب صالة أخر  يف مدينة ارمانتري يف شهر أيلوؿ مػن نفػس 
العػػاـ. كػػاف بر رلػػي يهػػدؼ إىل اسػػيس شػػبكة مػػن هػػذ  ااػػالت يف فرنسػػا وكػػاف أهػػم  أسػػباب صلػػاح هػػذا 

ل للمالبػػػس ادلشػػػروع  عػػػدـ وجػػػود أي وسػػػيط بػػػا ادلسػػػتهلك الفرنسػػػي ومصػػػانعنا وكػػػذلك اإلعفػػػاء الكامػػػ
السػورية مػن الرسػػـو اجلمركيػة شلػػا مكننػا مػن تقػػدا منتجػات ذات جػػودة عاليػة بسػعر يقػػارب نصػف السػػعر 

.كمػػا قمػػت يف 1ـ 1044ادلتػػداوؿ يف فرنسػػا. و قػػد امتلكػػت الشػػركة مركػػزاً رئيسػػياً لبيػػع اجلملػػة مبسػػاحة 
  1323ر العاشػػر مػػن عػػاـ صػػيف نفػػس العػػاـ البػػدء بتأسػػيس مركػػز بيػػع ابجلملػػة يف دم. حػػىت بدايػػة الشػػه

كانػػت كػػل ادلشػػاريع اإلنتاجيػػة والتسػػويقية الػػه قمػػت طػػا زلػػط اإلعجػػاب واإلكبػػار مػػن كػػل ادلطلعػػا عليهػػا 
فػػاألرابح رلزيػػة سػػواء يف السػػوؽ االػػي أـ يف أسػػواؽ اال ػػاد السػػوفييه والسػػوؽ الفرنسػػي. كػػاف ادلسػػتقبل 

اإلنتاجيػة والتسػػويقية يشػػكلوف فريػق عمػػل متكامػػل و يبػدو ابهػػرا وكػاف  يػػع العػػاملا يف  يػع النشػػاطات 
 متفاف وسللص يتمتع ابخل ة و ينعم ابلكفاية ادلادية والراحة النفسية  .

  االنسحاب ادلفاجئ  لرئيف قباين وعبد الرزاؽ الصويف االنسحاب ادلفاجئ  لرئيف قباين وعبد الرزاؽ الصويف 
قػػػدـ إىل شػػػركة "قبػػػاين وولػػػي وسػػػيف وشػػػركاهم"  1323يف األسػػبوع الثػػػاين مػػػن تشػػػرين الثػػػاين عػػػاـ 

سػػهم (  وبػػدوف 0/04سػػهم ( وعبػػد الػػرزاؽ الصػػويف  11/04رئيػػف قبػػاين الػػذي كػػاف ؽللػػك   الشػػريكاف
سػػهم وعبػػد 0/04سػابق إنػػذار طلبػا عقػػد اجتمػاع للشػػركاء. فاسػػتدعيت بقيػة الشػػركاء وهػم زهػػري احلملػي  
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سػػهم  فطلػػب السػػيداف قبػػاين والصػػويف القيػػاـ جولػػة يف ادلصػػنع وراح رئيػػف قبػػاين يبػػدي 1/04هللا روػػوف  
دـ رضا  عن كل ما يرا  ويشػكك بصػحة كػل ادلعلومػات الػه نقػدمها لػه و يف االجتمػاع الػذي عقػد بعػد ع

اجلولة كاف رئيف قباين منفعاًل جدا وبدأ يتكلم عن وضعه الصحي السيئ وطلػب مػين مسػاعدته  ابخلػالص 
ة مػن الػذهوؿ من هذ  الشػركة الفوضػوية الػه قػد تسػبب لػه أزمػة قلبيػة جديػدة تقضػي عليػه. كنػت يف حالػ

للتناقؤ الكبػري  يف صػورة الشػركة كمػا يراهػا رئيػف قبػاين والصػورة ادلشػرقة الػه يثبتهػا واقػع العمػل ونتػائ  
حسػػاابت الشػػركة  حاولػػت أف أجػػد لػػذلك تفسػػريا لكػػن دوف جػػدو  وفوجمػػت كثػػريا عنػػدما عػػرض علػػي 

ه وبعػػد أف فكػػرت لبضػػع ر بتػػه يف بيػػع حصػػته ابلسػػعر الػػذي احػػدد  و أكػػد يل  انػػه يقبػػل أبي سػػعر أضػػع
دقائق وضعت سعرا رلزاي متوخيا األمانػة مػع ثقػه أبنػه الطػرؼ اخلاسػر يف ادلسػتقبل دلػا كنػا نتوقعػه مػن خػري  

 كبري على ادلد  البعيد.
قبػػل رئيػػف قبػػاين عرضػػي فػػورا وطلػػب جدولػػة الػػدفع حيػػث كػػاف ادلبلػػ  النػػات  عػػن قيمػػة بيػػع حصػػته 

( مليػوف ؿ.س. وقػدمت اقػرتاح بطريقػة اجلدولػة فقبلػه  00شػركة  مضافا إليه مػا كػاف قدمػه مػن القػروض لل
فورا. بعد أف قرا  الفا ة على نية التوفيق يف هذ  الصفقة  فاجأين عبد الرزاؽ الصػويف  الػذي تربطػه صػلة 
قرابة و صداقة  مػع رئيػف قبػاين (بر بتػه ابلبيػع بػنفس الشػروط مػع اسػتعطايف ألخػذ وضػعه ادلػايل الضػعيف 

تبػػار واإلسػػراع يف تسػػديد قيمػػة حصػػته ادلسػػجلة ابسػػم زوجتػػه هالػػة يػػونس وحػػىت تلػػك اللحظػػة يف بعػػا االع
اشك أبي سػوء نيػة مػن تلػك الصػفقة ادلسػتعجلة وانتهػى االجتمػاع يف الشػركة يف السػاعة الثالثػة  هػرا بعػد 

بسػػبب االتفػػاؽ علػػى كػػل شػػيء وطلػػب السػػيد رئيػػف قبػػاين توثيػػق البيػػع وادلػػدفوعات يف مسػػاء نفػػس اليػػـو 
 اضطرار  للسفر يف اليـو التايل. 

و يف الساعة السابعة   االجتماع يف بيت رئيف قباين وكانت كل واثئق العقود والدفع مهيأة مػن قبػل 
زلامي رئيف قباين السيد دمحم الغضباف. وعندما قرأت التعهد الذي غلب أف أوقعه  والقاضي إبلزامػي بػدفع 

واألسػػباب الػػه تفػػرض فيهػػا  حػػىت يف حػػاؿ إلغػػاء اإلعفػػاء الضػػريل الضػػرائب مهمػػا كػػاف نوعهػػا ومصػػدرها 
الػذي تتمتػػع بػػه الشػػركة حاليػػا أو أيػػة ضػػرائب أو رسػػـو تطالػػب طػػا الشػػركة منػػذ بػػدء اسيسػػها  اعتػػ ت أف 
اخلوض يف تلك التفاصيل حذلقة من قبل اااما ليعطوا عملهم قيمة تغطي ما يتقاضػونه مػن أجػور مرتفعػة 

والػذي جػر  تثبيػت انتفاعهػا  01لعػاـ  140صال معفاة من  يع الضػرائب حسػب ادلرسػـو الف الشركة أ
بػه مػن قبػل مػراقل الػدخل يف مناسػبات عديػػدة ويف ػلصػل يف تريػم سػورية أف  عنػا ابف وزارة ادلاليػة ألغػػت 

 استفادة أي شركة من اإلعفاء الصناعي.
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  التوقف ادلؤقت لصادرات روسيا و بداية الكارثة  التوقف ادلؤقت لصادرات روسيا و بداية الكارثة  
عشػػػرة أايـ مػػػن خػػػروج قبػػػاين والصػػػويف مػػػن الشػػػركة طلبػػػت وزارة االقتصػػػاد توقيػػػف الشػػػحن إىل  بعػػػد

اال اد السوفيه مؤقتاً  حبجة إجراء مسػب للوصػوؿ إىل إحصػائيات دقيقػة سمػل مػا   تصػدير  بغيػة تنظػيم 
صػػة مصػػدري عمليػػات التصػػدير يف ادلسػػتقبل واسػػتبعاد عمليػػات التصػػدير الوعليػػة الػػه قػػاـ طػػا الػػبعؤ وخا

الشػامبو والعطػػور ابلتواطػػؤ مػػع الطػػرؼ السػػوفيه  حيػػث كانػت  ػػدث عمليػػات تالعػػب  ػػري معقولػػة. بعػػد 
أسبوعا من ذلك القرار زار شركة داراي "قباين وولي وسيف سابقا" مخسة من أعضاء القيادة القطريػة مػن 

د  اجلميػع إعجػػاطم بكػل مػػا رأو  بيػنهم السػيد رشػػيد اخرتيػين ادلسػػؤوؿ االقتصػادي يف القيػػادة القطريػة. أبػػ
ابلشػػركة. وطمػػأنين السػػيد اخرتيػػين ابف توقيػػف الشػػحن إىل اال ػػاد السػػوفيه يهػػدؼ إىل قطػػع الطريػػق علػػى  
كل ادلتالعبا شلن يقوموف ابلتصدير الوعلي . وقػاؿ أننػا سػنقطع الطريػق علػى الػذين يصػدروف ميػا  صػفراء 

وفروف فػػرص عمػل أبعػػداد كبػرية وػلققػػوف قيمػاً مضػػافة عاليػػة  ابسػم شػػامبو أمػا ادلصػػدرين الشػرفاء الػػذين  يػ
فػػػاهنم سػػػيلقوف كػػػل الرعايػػػة. وبعػػػد هػػػذ  الػػػزايرة زاؿ القلػػػق الػػػذي كنػػػت أعيشػػػه واسػػػتمر اإلنتػػػاج ابلشػػػكل 

 قطعة يوميا سلصصة إىل اال اد السوفيه والسوؽ الفرنسي والسوؽ االي. 0444الطبيعي وكاف حبدود 

  شػػروط تعجػػزية شػػروط تعجػػزية 
هناية العػاـ جػاءت الضػربة ادلوجعػة الثانيػة الػه متثلػت بتعليمػات وزارة االقتصػاد بضػرورة حصػوؿ قبل 

ادلصػػدرين إىل اال ػػاد السػػوفيه علػػى إجػػازة مسػػبقة للتصػػدير وابف أحػػد شػػروط احلصػػوؿ علػػى اإلجػػازة هػػو 
وفيه إىل % مػػن صػػادرات اال ػػاد السػػ 14تسػػديد  يػػع التعهػػدات السػػابقة والقاضػػية بتصػػدير مػػا نسػػبته 

األسواؽ احلرة   وكانت هذ  التعهدات مرتاكمة لعدد من السنا لعدـ استطاعة البضػائع السػورية ادلنافسػة 
 يف األسواؽ احلرة وخاصة من  حية اجلودة. 

و نظػػرا لضػػخامة  حجػػم التعهػػدات تلػػك وللفػػرؽ الكبػػري يف  ديػػد سػػعر دوالر الصػػادرات إىل اال ػػاد 
%  14أضػعاؼ   أي أف نسػبة الػػ  0كل دوالر بينما سعر دوالر احلػر يعػادؿ ؿ. س ل 1101السوفيه بػ 

% ( دبػػػت الفوضػػػى نظػػػرا للطلػػػب الشػػػديد علػػػى التصػػػدير للسػػػوؽ احلػػػر واسػػػتفادة  24هػػػي يف احلقيقػػػة 
ؿ. س لكػػػػل دوالر تصػػػدير  و بلغػػػت تعهػػػػدات  000-1مكاتػػػب الشػػػحن بفػػػرض عمولػػػػة تراوحػػػت بػػػا 

مليػػوف دوالر أي اضػػطرر  إىل دفػػع مػػا  0والػػه يف نسػػتطيع تسػػديدها  التصػػدير سمػػل شػػركه القػػدـ وداراي
مليػػوف ؿ.س لتغطيتهػػا  وبعػػد أف أمتمنػػا تسػػديدها  تقػػدمنا بطلػػب احلصػػوؿ علػػى إجػػازة تصػػدير  11يقػػارب 

فجاء قرار وزارة االقتصاد بوجوب إعادة القطع النات  عػن الصػادرات إىل السػوؽ احلػر قبػل احلصػوؿ علػى 
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صػػدير لال ػػاد السػػوفيه ونتيجػػة  لعػػدـ متكػػن الكثػػري مػػن ادلصػػدرين  ومػػنهم شػػركتنا  مػػن إجػػازة جديػػدة للت
القياـ بذلك فقد نشأت سوؽ جديدة يسدد فيها من ؽللك ادلاؿ تعهدات إعادة القطػع ويتقاضػى عمولػة   

( ؿ.س  علػػى تسػػديد كػػل دوالر مػػع احتفا ػػه حبػػق االسػػترياد النػػات  عػػن تسػػديد دوالر التصػػدير   0– 1
مليػوف ؿ. س أخػر  ابإلضػافة إىل خسػارهتا  14ضطرت الشػركة إلمتػاـ هػذ  العمليػة إىل دفػع مػا يقػارب وا

حػػػق االنتفػػػاع مػػػن دوالر التصػػػدير يف متويػػػل مسػػػتورداهتا .و خػػػالؿ الفػػػرتة بػػػا وقػػػف الشػػػحن إىل اال ػػػاد 
زة وادلػواد األوليػة السوفيه واحلصوؿ على أوؿ إجازة امتألت مستودعاتنا بكميات كبرية من البضػائع اجلػاه

االية وادلستوردة  شلا اضطر  إىل توقيف ثلثي العماؿ ابلتناوب لفرتة زادت عن ثالثػة اشػهر ودفػع أجػورهم 
 أثناء عطلة العمل شلا أضاؼ خسائر جديدة. 

و عند حصولنا على إجازة التصدير   هرت مشػكلة عػدـ تػوفر السػفن الكافيػة لشػحن البضػائع الف 
من أصحاب النفوذ  وخاصة مصػدري الكميػات الكبػرية مػن الشػامبو والعطػورات وادلػواد  ادلصدرين الكبار

الغذائيػػػة  اسػػػتطاعوا االسػػػتمثار بطاقػػػات الشػػػحن ادلتػػػوفرة وهكػػػذا اخػػػر شػػػحن بضػػػائعنا علػػػى الػػػر م مػػػن 
حصولنا على إجازة. وبعد كل اجلهود اله بذلت متكنا من تصدير ما يقارب ثلث الكميػات ادلتعاقػد عليهػا 
وبقيت األقمشة واللواـز ادلتوفرة إلنتاج القسم الباقي من العقود يف مستودعاتنا. ومتكنا يف العػاـ التػايل مػن 

 % . 00شحن بعؤ العقود األخر  ليصبب نسبة  العقود ادلشحونة  
بعد انقطاع األمل بتصدير أية كميات إضافية من تلك العقود ختلف يف مستودعاتنا كميػات كبػرية مػن 

س اجلاهزة و األقمشة و اللوزاـ ادلخصصػة لتلػك العقػود و نظػرا لطبيعػة تلػك العقػود مػن حيػث عػدد ادلالب
قطعة للموديل الواحػد ( و أشػكاؿ ادلػوديالت و ألواهنػا الػه  مػل خصوصػية  1440444القطع   حوايل 

ىل بيػػع الكثػػري السػوؽ السػػوفيه فقػػد ابت مػػن ادلتعػػذر إغلػػاد أسػػواؽ تصػديرية بديلػػة لتصػػريفها شلػػا اضػػطر  إ
% مػػن كلفتهػػا .كمػػا   إتػػالؼ الكثػػري مػػن  04-14منهػػا يف السػػوؽ االيػػة أبسػػعار رمزيػػة تراوحػػت بػػا 

ادلواد مثل لواـز التعبمة ادلطبوعة وورؽ الطباعة على القماش لتعذر بيعها  و تقػدر رلمػوع خسػائر الػتخلص 
 مليوف ؿ.س  . 00من سللفات العقود الروسية  بػ  

  بديلػة عن السوؽ السوفيه بديلػة عن السوؽ السوفيه   إغلاد أسواؽإغلاد أسواؽ
وضػعت بر رلػا إلغلػاد أسػواؽ بديلػة عػن سػوؽ اال ػاد السػوفيه  ومتكنػت يف  1323منذ بداية عاـ 

نفػػس العػػاـ مػػن تصػػدير بعػػؤ منتجاتنػػا إىل فرنسػػا وبيعهػػا مباشػػرة للمسػػتهلك الفرنسػػي   و كانػػت السػػوؽ 
البحػػث عػػن وسػػيلة لشػػراء  اخلػػ ة مػػن  األدلانيػػة هػػدفا صػػعبا  يتطلػػب مسػػتو  عػػاؿ مػػن اجلػػودة لػػذا بػػدأت

عنصػرا كنػت علػى رأسػهم  10إحد  الشركات األدلانيػة ادلتخصصػة وكػاف يل ذلػك فوقعػت عقػدا لتػدريب 
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 1323يف مصنع أدلاين ينت  القمصػاف ذات ادلسػتو  الرفيػع.   ذلػك يف النصػف الثػاين مػن تشػرين الثػاين 
كة بتصنيع جزء مػن منتجاهتػا يف سػورية. وبػدأ اإلنتػاج وعند انتهاء مدة  التدريب استطعت إقناع نفس الشر 

وبػذلك كنػا أوؿ شػركة سػورية تصػنع لصػاحل شػركة أوروبيػة مسػتفيدة  1334بعقود صػغرية جتريبيػة يف بدايػة 
. ويقضػي هػذا النػوع مػن التصػنيع 1311من االتفاقيػة ادلوقعػة بػا سػورية و السػوؽ األوروبيػة ادلوقعػة عػاـ 

ترسل الشركة األوربية   يػع األقمشػة واللػواـز وتعليمػات التصػنيع التفصػيلية عػن  اإلدخاؿ ادلؤقت ( ابف 
طريػػق التصػػنيع ونسػػخة مػػن ادلوديػػل ادلطلػػوب تصػػنيعه وخبػػريا يشػػرؼ علػػى اإلنتػػاج واهيػػل الكػػوادر حبيػػث 
نقػػػـو يف سػػػورية ابلقػػػص واخلياطػػػة والكػػػوي والتعبمػػػة ويطلػػػق علػػػى هػػػذا النػػػوع مػػػن التصػػػنيع عادليػػػا تسػػػمية 

C.M.  وكػػاف ذلػػك مناسػػبا جػػدا ويػػوفر فػػرص للعمػػل دوف احلاجػػة لتمويػػل ادلػػواد األوليػػة شلػػا وفػػر إمكانيػػة
 تشغيل العماؿ ر م عدـ توفر السيولة .

و  رلمػػل شػػركاتنا متػػر أبزمػػة صػػادرات  اال ػػاد  1334لقػػد بػػدأ  هػػذا النػػوع مػػن  التصػػنيع يف مطلػػع 
توقػػف التصػػدير إىل اال ػػاد السػػوفيه بشػػكل هنػػائي.   السػػوفيه شلػػا جعلػػين اسػػتعيد األمػػل يف ادلسػػتقبل إذا

لقػػد أعطتػػين العالقػػة مػػع تلػػك الشػػركة ادلشػػهورة ثقػػة ابلػػنفس و عػػززت  عػػه و فتحػػت يل أبػػواب السػػوؽ 
 األوروم فتمكنت بعد فرتة قصرية من إقناع شركة أدلانية أخر  ابلتصنيع عند  وبكميات اك  .

  العادلية العادلية بدء عقود التصدير مع شركة اديداس بدء عقود التصدير مع شركة اديداس 
زار سػػورية وفػػد مػػن شػػركة اديػػداس لبحػػث إمكانيػػة التصػػنيع يف سػػورية. وبعػػد  1334يف خريػػف عػػاـ 

االطالع على إمكا ت مصنعي ادلالبس يف دمشق وحلب استقر رأيهم على التعامل مع شػركه شػريطة أف 
أف تػؤدي إىل اخػري تسػليم  يتم اإلنتاج يف ادلنطقػة احلػرة بدمشػق تفػاداي للتعقيػدات والبريوقراطيػة الػه ؽلكػن

يومػػاً يف  34العقػػود. ومػػا أف   التعاقػػد حػػىت بػػدأت بتأسػػيس معمػػل جديػػد أصػػبب جػػاهزا لرنتػػاج خػػالؿ 
ادلنطقػػػػة احلػػػػرة بدمشػػػػق علػػػػى الػػػػر م مػػػػن أف منتجػػػػات اديػػػػداس الرايضػػػػية  تػػػػاج إىل العديػػػػد مػػػػن ايالت 

أ لقػت معمػل القػدـ و نقلػت تالتػه و التخصصية الػه توجػب علينػا شػراءها  و  شػحن بعضػها ابلطػائرة ف
عماله إىل ادلعمل اجلديد يف ادلنطقة احلػرة للبػدء إبنتػاج عقػود اديػداس   وكػذلك كػاف علينػا تػدريب واهيػل  
كػػػوادر تسػػػتطيع تلبيػػػة متطلبػػػات اديػػػداس الػػػه ختتلػػػف تقنيػػػة تصػػػنيعها عػػػن القمصػػػاف الرجاليػػػة والبلػػػوزات 

 ينا يف معمل اديداس يف فرنسا. النسائية فتم ذلذ  الغاية تدريب بعؤ فني
أرسػػلت اديػػداس خبػػريا أقػػاـ يف دمشػػق لرشػػراؼ علػػى اإلنتػػاج  1334وعنػػد بػػدء اإلنتػػاج يف صػػيف 

و بلػػ  إنتػػاج ذروتػػه يف شػػباط  1334وكػػاف صلاحنػػا كبػػريا أد  إىل كسػػب ثقتهػػا فػػزادت مػػن عقودهػػا بنهايػػة
 عامل.  044حيث زاد عدد العاملا لدي عن  1331
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ظ تطػورت حػرب اخللػي  بشػكل متسػارع و  اختػاذ قػرار بوقػف  يػع وسػائل الشػحن ولكن لسوء احل
البحرية واجلوية وال ية. ومن ادلعلـو أف شػهر شػباط هػو ذروة موسػم تسػليم البضػائع الصػيفية. وخػالؿ يػـو 

دة  واحد تلقيت من شركه القمصاف األدلانيتا قراراً بوقف التصنيع يف سورية وعػدـ إرسػاؿ أيػة عقػود جديػ
 نتيجة ما تكبدو  من أضرار لعدـ استالمهم العقود اله أنتجناها يف شهري كانوف الثاين وشباط.

بقيػػت اديػػداس الزبػػوف الوحيػػد الػػذي قػػدر  رفنػػا ووعػػد بػػزايدة الكميػػات ولكػػن توقػػف إنتاجنػػا مػػن  
تفػػاداي  القمصػػاف ومػػا ترتػػب عػػن حػػرب اخللػػي  واضػػطرار  إىل شػػحن الكميػػات ادلرتاكمػػة علػػى حسػػابنا جػػواً 

مليػوف ؿ.س  أضػيفت إىل خسػائر  الناجتػة عػن وقػف  14للمزيد من التأخري رتب خسائر كبرية زادت عن 
 التصدير إىل اال اد السوفيه. 

  % و أبثر رجعي % و أبثر رجعي   044044إلغاء اإلعفاء الصناعي و رفع الضريبة إلغاء اإلعفاء الصناعي و رفع الضريبة 
دلنصػػوص عليهػػا لقػػد اسسػػت شػػركة داراي   قبػػاين وولػػي وسػػيف ( مسػػتفيدة مػػن اإلعفػػاءات ادلاليػػة ا

سػػػنوات. و   تثبيػػػت ذلػػػك بكتػػػاب وزارة الصػػػناعة تريػػػم  0ودلػػػدة  01لعػػػاـ  140ابدلرسػػػـو التشػػػريعي 
وكتػاب وزيػر ادلاليػة رقػم  1334أقرت هذا احلق مراقبة الدخل يف تقريرها الػذي قدمتػه عػاـ  12/40/22

 10/11/1323بتاريم 1011
د حضػر  وزيػر ادلاليػة تقػرر فيػه و بكػل بسػاطة عقد اجتماع يف مكتب وزيػر االقتصػا 1334يف ربيع  

رفػػع تقػػديرات األرابح علػػى صػػادرات ادلالبػػس إىل اال ػػاد السػػوفيه إىل  أربعػػة أضػػعاؼ مػػا كانػػت عليػػه يف 
% مػػػع اإلصػػػرار علػػػى تنفيػػػذ هػػػذا القػػػرار أبثػػػر رجعػػػي بػػػدءاً مػػػن 13إىل  0010األعػػػواـ السػػػابقة أي مػػػن 

قػػػررت جلنػػػة الرتشػػػيد  0/0/34فػػػع نسػػػبة األرابح و  بتػػػاريم و بعػػػد فػػػرتة وجيػػػزة مػػػن ر    ؟1321تكػػػاليف 
اعتبػػار  يػػع الصػػادرات إىل اال ػػاد السػػوفيه نشػػاطا جتػػاراي  ال يسػػتفيد مػػن اإلعفػػاءات ادلاليػػة ادلنصػػوص 

 / .  يف البدايػػػػة يف 1321. و أبثػػػر رجعػػػػي أيضػػػا يعػػػػود إىل تكػػػاليف 1301/لعػػػػاـ  140عنهػػػا يف ادلرسػػػـو
ات اجلائرة وادلخالفة للدستور سوؼ يػتم تنفيػذها وقػاـ وفػد مػن  ػرؼ الصػناعة يصدؽ أحد ابف هذ  القرار 

والتجارة بتقدا شكو  إىل وزير االقتصاد منذرين ابف تطبيقها  سوؼ يػؤدي إىل إعػالف إفػالس الكثػري مػن 
 الشركات يف دمشق وحلب

خفػػيؤ القاضػػي بت 40/41/1331/ تريػػم  14بعػػد مضػػي مػػا يقػػارب العػػاـ صػػدر القػػانوف رقػػم  /
النسب على الشرائب الضريبية كخطػوة جديػدة علػى طريػق تشػجيع الصػناعة و التصػدير و تضػمن القػانوف 

 ادلذكور ما يلي :
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/  ال تسػػتفيد عمليػات التصػػدير إىل دوؿ اتفاقيػػات الػدفع مػػن اإلعفػػاء مػن ضػػريبة الػػدخل  0ادلػادة / 
 و تعديالته  1301لعاـ  140على األرابح ادلنصوص عنها يف ادلرسـو التشريعي رقم 

/ ينشػػر هػػذا القػػانوف يف اجلريػػدة الر يػػة و يعتػػ   فػػذا بػػدءا مػػن أوؿ سػػنة التاليػػة لتػػاريم  0ادلػػادة  / 
 صدور  

و لكػػػػن اجتهػػػػادات وزارة ادلاليػػػػة ضػػػػربت بعػػػػرض احلػػػػائط الػػػػنص الواضػػػػب يف القػػػػانوف و ألغػػػػت حػػػػق 
خالفػا للقػانوف  21رجعػي يعػود لتكػاليف االستفادة من اإلعفاء الصناعي لصادرات اال اد السػوفيه أبثػر 

.كمػػا عمػػدت و خالفػػا لػػنص و روح القػػانوف و أسػػبابه ادلوجبػػة  القاضػػية بتخفػػيؤ الشػػرائب الضػػريبية اىل 
.و فعػػال ابت لزامػػا علػػي أف أكػػوف  1321أضػػعاؼ و أبثػػر رجعػػي إىل عػػاـ  0رفػػع التكػػاليف الضػػريبية إىل 

مػرات وإلغػاء اإلعفػاء الصػناعي  0ر رفػع نسػبة الػربب واحداً مػن أصػحاب الشػركات ادلفلسػة حيػث أف قػرا
مليػػػوف ؿ. س عػػػن شػػػركه القػػػدـ وداراي بينمػػػا كانػػػت حسػػػب تقػػػديراتنا قياسػػػا  10يلػػػزمين بػػػدفع حػػػوايل 

ماليػا ؿ.س أي أف  2ابلسنوات السابقة  أي ابستعماؿ حقنا ابإلعفاء الصناعي لشػركة داراي( ال تتجػاوز 
مليػوف ؿ. س ستضػاؼ إىل رلمػل اخلسػائر الػه تكلمػت  00سػباف مببلػ  ضريبة  ػري منظػورة يف تكػن يف احل

عنهػػا سػػابقا والناجتػػة عػػن مالبسػػات وقػػف التصػػدير إىل اال ػػاد السػػوفيه حػػىت وصػػل رلمػػوع اخلسػػائر إىل  
 1و 1مليوف ؿ.س كما هو مبا ابجلدولا  101

   جدوؿ الضرائب  (  1جدوؿ رقم 
ت الضرائب اله كان سنة التكليف الشركة

 متوقعة
الضرائب اله فرضت 

 بغري حق
 1100020320 إعفاء صناعي 1322 داريػا

 1301040020 إعفاء صناعي 1323
 1100110210 إعفاء صناعي 1334

 003100134 101120032 1321 القػدـ
1322 101110301 004310102 
1323 000300111 1000100201 
1334 104010023 001000101 

 1100110040 100010001 ػػػػوعاسػػػػػ
 (  1334  جدوؿ اخلسائر حىت هناية      1جدوؿ رقم 

 مبػل  اخلسػارة  سػػػػػبب اخلسػػػػػارة 
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 مليوف ؿ. س 11 %  14شحنات لتغطية الػ 
 "       "  14 كلفة إعادة القطع 

 "       "  00 تصفية سللفات العقود ادلصنعة لال اد السوفيه 
 "        " 10 مل الشركة يف فرنساتصفية ع

 "        "   1 إ ػػالؽ مكتب دم 
 "        "   0 إ الؽ ونقل معمل القدـ اىل معمل ابدلنطقة احلرة 

 "        " 00 34-23-22ضرائب  ري متوقعة عن 
 مليوف ؿ. س  101 رلػػػػػػموع اخلسػػػػػػائر 

  ريريعاـ اخليارات الصعبة و تقرير ادلصعاـ اخليارات الصعبة و تقرير ادلص  13311331
و الشركة ترزح  ت عبء خسائر فادحة و نقص حاد ابلسيولة و  1331بدأ عاـ 

كاف اخليار الصعب إبعالف اإلفالس يبدو و كأنه النهاية األكيدة للشػركة شلػا يعػين تكبػد 
خسائر إضافية نتيجة بيع ادلوجودات و األبنية و ادلػواد األوليػة و تسػريب  يػع العػاملا 

عامل و هذا يعػين خسػائر ال تعػوض  244الفرتة إىل حوايل الذي وصل عددهم يف تلك 
إذا مػػػا قػػػدر  القيمػػػة احلقيقيػػػة دلثػػػل هػػػذ  اسموعػػػة ادلتكاملػػػة و ادلدربػػػة علػػػى األعمػػػاؿ 
التخصصػػية و الػػه اكتسػػبت خ هتػػا علػػى مػػد  سػػنا طويلػػة . مث جػػاءت حػػرب اخللػػي  

ح للمساعلا ريثمػا يػتم لتفاقم من اخلسائر حيث اضطررت إىل اجيل إعالف نسبة األراب
 اختاذ قرار هنائي مبصري الشركة 

يف هنايػػػة شػػػهر تذار بػػػدأ احلػػػديث عػػػن قػػػرب بػػػدء إصػػػالحات اقتصػػػادية هتػػػدؼ إىل 
تشجيع القطػاع اخلػاص الصػناعي و التصػدير و جتػدد األمػل و زادت شػركة اديػداس مػن 
 عقودهػػػػا بشػػػػكل كبػػػػري فقػػػػررت مبوافقػػػػة شػػػػريكي هشػػػػاـ مػػػػنكش  عػػػػدـ إ هػػػػار اخلسػػػػائر

و ابلفعل  1334% ( عن عاـ  11للمساعلا و إعالف نسبة ربب وعلية قػػدرت بػ     
مث تبعهػػػػػػػػػا بتػػػػػػػػػاريم  40/40/1331بتػػػػػػػػػاريم  14صػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػانوف االسػػػػػػػػػتثمار رقػػػػػػػػػم 

القاضي بتخفيؤ الشرائب الضريبية مبا يقػارب الثلػث و  14القانوف   40/41/1331
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يف دمشػق دلػدة ثالثػة أايـ و تركػت يف يف شهر متوز قاـ أحػد كبػار مػدراء اديػداس بزايرتنػا 
نفسه كل احلب واالحرتاـ والتقدير للشػعب السػوري دلػا رأ  مػن تفػاف ابلعمػػػل و سػلوؾ 
حضاري عند العماؿ يف الشركة حيث قمنا يف هناية زايرتػه بدعوتػه إىل حفػل أعيػاد مػيالد 

  الػػذي العمػػاؿ يف مزرعػػة الشػػركة. فقضػػى أربػػع سػػاعات شػػاركهم حفلػػة السػػمر والػػ  م
احتو  الكثري من النشاطات الفنية والرتفيهية. وكانت تالزمه مرت ػة خاصػة تطلعػه علػى  
كػػل صػػغرية وكبػػرية وتفسػػب لػػه رلػػاؿ احلػػوار مػػع العمػػاؿ. وعنػػد اختتػػاـ احلفػػل وجػػه كلمػػة  

 قاؿ فيها: 
" لقػػد زرت كػػل العػػايف تقريبػػا وكلمػػا عػػدت بعػػد زايرة مػػا إىل أسػػرإ اشػػعر ابدللػػل وأ  

عػػن ادلتػػاحف وادلطػػاعم الػػه زرهتػػا ولكػػين اليػػـو اشػػعر بشػػوؽ كبػػري إىل اجللػػوس  أحػػدثهم
معهم ألخ هم عما رأيت و عت من شػعب حضػاري ؽللػك طاقػات هائلػة ويعيش مبحبػة 

 وسالـ وتعاوف قلما رأيت مثله "
و عنػػد وداعػػه أوعػػز يل أف أتقػػدـ إىل شػػركة اديػػداس بطلػػب للحصػػوؿ علػػى تػػرخيص 

دؽ مػػػا  عػػػت ألين افهػػم متامػػػا معػػػا أف احصػػل علػػػى تػػػرخيص للسػػوؽ السػػػوري. يف أصػػ
 ابلتصنيع للسوؽ السورية من إحد  اشهر الشركات العادلية. 

إمكانيػػة   14لقػػد عػػزز هػػذا األمػػل اجلديػػد الػػذي أضػػيف إىل صػػدور ادلرسػػـو رقػػم 
االسػػتمرار وتعػػويؤ مػػا تكبدتػػه مػػن خسػػائر .وتطػػورت مفاوضػػات التوكيػػل بسػػرعة   ػػري 

ركة اديػػداس .ويف أخػػر يػػـو عمػػل قبػػل عطلػػة عيػػد ادلػػيالد  اصػػػطحبت معهػػودة عنػػد شػػ
شػػريكي هشػػاـ مػػنكش إىل أدلانيػػا لتوقيػػع عقػػد التوكيػػل الػػذي كػػاف بشػػروط ميسػػرة جػػدا 
جعلػػت منػػه ا ػػن هديػػة مبناسػػبة عيػػد ادليالد.ابإلضػػافة إىل هػػذا األمػػل الكبػػري جػػاء مػػؤمتر  

 يماؿ أكثر ابخلروج من  األزمة.مدريد للسالـ الذي عقد يف تشرين الثاين فتعا مت ا
  13311331انسحاب الشريك هشاـ منكش عاـ انسحاب الشريك هشاـ منكش عاـ 
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بعد احلصػوؿ علػى توكيػل اديػداس بػدأت و شػريكي التحضػري لالسػتفادة منػه و مػن 
.كاف ذلك التحضري يتطلػب اسػتثمار أمػواؿ طائلػة وجػد  انػه ال ؽلكػن  14القانوف رقم 

%عػن  11فقرر  إعطاء نسػبة  احلصوؿ عليها دوف إعالف نسبة ربب مغرية للمستثمرين
ر ػػم كػػل خسػػائر ذلػػك العػػاـ و اخلسػػائر ادلػػدورة مػػن األعػػواـ السػػابقة. ولكنػػين  31عػػاـ 

فوجمػػػت فػػػور إقػػػرار النسػػػبة بشػػػريكي يطلػػػب االنسػػػحاب و احلصػػػوؿ علػػػى كػػػل رأ الػػػه 
مػػػع تقاضػػػي نسػػػبة أرابح أسػػػوة ابدلسػػػاعلا  .وكػػػاف خيػػػاري  1323ادلو ػػػف منػػػذ عػػػاـ 

طلبػػه ألنػػين كنػػت الطػػرؼ ادللتػػـز اجتػػا  ادلسػػاعلا  ر ػػم أف نصػػف الوحيػػد هػػو الرضػػوخ ل
الشركة مسجل اب ه الذي ادرج أيضاً يف عقد توكيل اديداس ويف طلب الرتخيص الذي 

و كػػػاف أي خيػػػار أخػػػر يعػػػين إعػػػالف  14قػػػدمنا  لالسػػػتفادة مػػػن قػػػانوف االسػػػتثمار رقػػػم 
لػػذي ػلملهػػا ادلسػػتقبل يف اإلفػػالس يف تلػػك الظػػروؼ الصػػعبة مػػن  حيػػة وضػػياع ايمػػاؿ ا

 السنا القادمة.
  بنػاء مصػػنع اديػداس"  جػػرأة أـ هتػػػور   "؟ بنػاء مصػػنع اديػداس"  جػػرأة أـ هتػػػور   "؟ 

بعد انسحاب شريكي هشاـ منكش  و اضطرار شركة حاكمة و درويش و سيف و 
شػػػركاهم اىل اإل ػػػالؽ بسػػػبب الضػػػرائب اجلػػػائرة   و الضػػػغوطات الشػػػديدة مػػػن الػػػدوائر 

ادلخيفػػة ادلػػدورة  وقفػػت حػػائرا أمػػاـ مسػػؤليه اجتػػا   ادلاليػػة علػػى شػػركة داراي   و اخلسػػائر
ادلسػػاعلا و كلهػػم مػػػن األهػػل و األصػػػدقاء و كػػاف ال بػػد يل مػػػن اختػػاذ قػػػرار حاسػػم أمػػػا 
إعػػالف اإلفػػالس و تكبػػد خسػػائر إضػػافية نتيجػػة التصػػفية و ضػػياع كامػػل القيمػػة ادلعنويػػة 

شلا يعين أف ادلسػاعلا قػد مليوف ؿ.س    04لوكالة اديداس و اله تقدر حبدها األدي بػ 
% أو االسػػتمرار مػػع  10ال ػلصػػلوف إال علػػى جػػزء بسػػيط مػػن رأ ػػاذلم قػػد ال يتجػػاوز 

االستفادة القصو  من التسهيالت الػه منحهػا قػانوف االسػتثمار إبعفػاء  سػبع  سػنوات 
مػػن كافػػة الضػػرائب و اسػػتثمار توكيػػل اديػػداس ابلشػػكل األمثػػل  و مضػػاعفة الصػػادرات 

يف متناوؿ اليد شلا يوفر أرابحاً رلزية أستطيع مػن خالذلػا  إطفػاء اخلسػائر علػى اله كانت 
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مد  مخس سنوات و اضمن احلفاظ علػى أمػواؿ ادلسػاعلا مػع  قيػق أرابح إضػافية إذا 
 سارت األمور طبقا للتوقعات اله يرجحها ما كنت املكه من أسباب النجاح .

اؽ مػػع الػػزمن الف ضػػياع أيػػة سػػنة لقػػد اختػػذت قػػراري ابالسػػتمرار و دخلػػت يف سػػب
إضػػػافية يعػػػين هنايػػػة مأسػػػاوية و حلسػػػن احلػػػظ وجػػػدت بنػػػاء جػػػاهزا علػػػى اذليكػػػل مبسػػػاحة 

( يف ذروهتػا  31ؽللكه أحد أصدقائي و كانػت أسػعار  تلػك الفػرتة   صػيف  1ـ 0444
مليوف ؿ.س على وضعه الراهن و نتيجة العالقة احلميمة  04حيث قدرت قيمة البناء بػ 

 1ـ 1144الػػػك اسػػػتطعت اسػػػتمجار ادلكػػػاف مػػػع شػػػرط بنػػػاء نصاصػػػي مبسػػػاحة مػػػع ادل
مليػوف ؿ.س . و بػدأت  3ابلطابق األوؿ و إضافة طابق جديػد كامػل ابجػر سػنوي يبلػ  

ابلعمل ادلكثف على الفور و اصبب ادلصنع جاهزا لرنتاج و سارت األمػور علػى مػا يػراـ 
. 

الرتشػػػػػيد ادلنعقػػػػػدة بتػػػػػاريم و اكتملػػػػػت الفرحػػػػػة و زاد األمػػػػػل عنػػػػػدما قػػػػػررت جلنػػػػػة 
 10السماح للشركة اجلديدة استثنائيا ابسترياد أحذية اديػداس بنسػبة  10/40/1330

 0% مػػن صػػادرات ادلالبػػس الرايضػػية و فعػػال اسػػتطاعت الشػػركة أف تصػػدر مػػا يقػػارب 
منفػذ لبيػع ادلفػرؽ يف  04( و افتتحػت حػوايل  1330مليوف دوالر يف سنة التأسيس    

اديػداس الكاملػة  . و كػاف  شػراء ماجػد الزايػد لنصػف الشػركة اجلديػػدة  سػورية دلنتجػات
عػػامال هامػػا يف تػػوفري السػػيولة الالزمػػة مكػػن الشػػركة مػػن العمػػل  1330يف منتصػف عػػاـ 

 : 0بطاقتها القصو    كما يبا اجلدوؿ رقم 
 صادرات شركة رايض سيف و ماجد الزايد  اديداس ( 0جدوؿ رقم  

 ػػػتوردادل الصػادرات العػػػاـ
1330 003030130 $ 1130001   $ 
1330 303330210 $ 1010011   $ 
1330 003430101 $ 1400102   $ 
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1330 002010102 $ 1300134   $ 
1331 00010044   $ 4 

  دخػػويل ادلعػرتؾ السػياسي: دخػػويل ادلعػرتؾ السػياسي: 
فوجمػػت حبصػويل علػى أعلػػى أصػوات بػػا  1330بعػد  هػور نتػػائ  انتخػاابت عػاـ  

ن مدينػػة دمشػػق فمػػة   ب ( وشػػعرت حبجػػم األمانػػة ادللقػػاة علػػى عػػاتقي يف ادلسػػتقلا عػػ
الكفاح لتحقيق مػا كنػت قػد قدمتػه يف بػر م  احلملػة االنتخابيػة الػذي يػتلخص بضػرورة 
 قياـ صناعة وطنية متطورة قادرة على  قيق الرفا  و توفري فرص عمل البناء الشعب. 

  فلػػم تػػرؽ للحكومػػة  10/11/1330لػػوزاري بتػػاريم قػػدمت مػػداخله األوىل عنػػد مناقشػػة البيػػاف ا
حيث ورد فيها  أف ادلنشآت الصناعية يف بلد  لكي تتمكن من االستمرار على قيػد احليػاة غلػب أف تتمتػع 
بقػػػو  خارقػػػة فهػػػي مرتوكػػػة لقػػػدرها لتحػػػل مشػػػاكلها بنفسػػػها وتتغلػػػب علػػػى مػػػا يوضػػػع يف عجالهتػػػا مػػػن 

مطلبػا زلػددا  14ت  عن إعلاؿ احلكومة للصناعة و تقدمت بػػ عصي.(كما بينت ادلداخلة مد  الضرر النا
إلنقػػػػاذ الصػػػػناعة الوطنيػػػػة توقعػػػػت أف تبػػػػدي احلكومػػػػة شػػػػيما مػػػػن االهتمػػػػاـ و لكػػػػن ادلداخلػػػػة يف تلػػػػق إال 

 االستخفاؼ و كأف نقاشات رللس الشعب  رلرد كالـ .
 1330للدولػة لعػاـ قدمت مداخلة مبناسبة إ الؽ حساابت ادلوازنة العامة  11/40/1330بتاريم 

بعػػد أف اطلعػػت بشػػكل دقيػػق علػػى مػػا نواجػػه مػػن مشػػاكل اقتصػػادية نتجػػت مبعظمهػػا عػػن السياسػػة ادلاليػػة 
اخلاطمة للحكومة . و نوهت فيها عن خطر ما نعيشه من فوضى ضريبية و حذرت من الركػود االقتصػادي 

ن التػػدواؿ عػػن طريػػق زايدة الػػذي بػػدأ يف تلػػك الفػػرتة نتيجػػة سياسػػة احلكومػػة بسػػحب السػػيولة النقديػػة مػػ
التحصػػػيل الضػػػريل و عػػػدـ تنفيػػػذ ادلشػػػاريع االسػػػتثمارية .و بػػػدالً مػػػن جتػػػاوب وزيػػػر ادلاليػػػة و فػػػتب احلػػػوار 
للوقوؼ على حقيقة ما ورد يف ادلداخلة قاـ مبقاطعه أثناء تقػدا ادلداخلػة مث ابدر  ابإليعػاز علػى نػبش كػل 

و فػرض ضػرائب ال يقبلهػا عقػل و ال منطػق مػع وضػع . 1322ما قمػت بػه مػن نشػاطات ابتػداء مػن عػاـ 
حجوزات على شلتلكاإ و شلتلكات أبنائي و اإلعالف عن بيع معمل ابين جػواد ابدلػزاد العلػين كمػا هػو مبػا 

 0ابجلدوؿ 
 (  10/11/30وحىت  40/40/30   اإلشعارات من   0جدوؿ رقم 

 ادلبػػل  النػوع بتاريػػم سنة التكليف الشركة
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 001410140 إخبار مؤقت 40/40/30 31 القدـ
 204300003 إنذار 41/42/30 23+ 22 داراي

 204300003 قرار حجز 12/42/30 23+ 22 "
 1400200104 إخبار مؤقت 41/14/30 34 "

 204300003 ابدلزاد العلين 14/14/30 23 "
 003310023 فرض ضريبة 10/40/30 31 القدـ
 11.1000131 فرض ضريبة 14/41/30 34 داراي
 003310023 إنذار 10/41/30 31 القدـ
 102000020 إنذار 11/42/30 34 داراي
 003310023 قرار حجز 43/43/30 31 القدـ
 102000020 قرار حجز 43/43/30 34 داراي
 003310023 ضبط حجز 10/11/30 31 القدـ
 003310023 نزع ملكية  10/11/30 31 القدـ
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 اسػتسػالـ مػؤقت 
يف الفرتة اله بدأت ضغوطات وزارة ادلالية ترهقين و تسػببت يل الكثػري مػن اخلسػائر ادلاديػة و ادلعنويػة 
تلقيت دعػوة مػن مػدير ماليػة دمشػق دمحم أديػب النػوري أف التقػي بػه يف مكتبػه ليبلغػين أمػرا يسػرين كثػريا  و 

اسػتمرار هجػومي علػى وزارة ادلاليػة   بدء حديثه  بتمهيد انه ابن حارتنا ويريد مساعدإ  وأنين لن اجين مػن
إال مزيدا من اخلسائر. و أضاؼ انه ال مانع من بعؤ النقد وأ  أنبهػك علػى النقػاط الػه ؽلكنػك أف تنتقػد 
طػػا كمػػا فعلػػت مػػع بعػػؤ زمالئػػك يف اسلػػس وبعػػد صػػدور ادليزانيػػة سػػأرتب جلسػػة مصػػاحلة مػػع الػػوزير وأ  

 متأكد أف كل مشاكلك ستحل. 
ط كبػػرية علػػي يف تلػػك الفػػرتة فشػػعرت ابف إبػػداء شػػيء مػػن اساملػػة ال يضػػري ادلصػػلحة كانػػت الضػػغو 

مداخلػػة بػػػدأهتا ابلفقػػػرة  14/40/1330العامػػة وسػػػيحميين مػػػن كيػػد وزيػػػر ادلاليػػػة. وفعػػال قػػػدمت بتػػػاريم 
 التالية: 

وحػىت ] ال شك أف النقد سهل ولكن العمػل و مػل ادلسػؤولية ػلتاجػاف إىل الكثػري مػن اجلهػد والعنػاء 
نكػػوف منصػػفا مػػع احلكومػػة ادلػػوقرة نقػػوؿ كمػػا قػػاؿ احلػػديث الشػػريف "للمجتهػػد إذا أصػػاب أجػػراف وإذا 
اخطػػأ اجػػر واحػػد". وحبكػػم واجبنػػػا كممثلػػا للشػػعب علينػػا أف نقػػػـو بفػػرز األخطػػاء إف وجػػدت وتسػػػليط 

سػػمات اإلغلابيػػة الضػػوء عليهػػا وادلسػػاعدة يف إغلػػاد افضػػل الطػػرؽ لتصػػحيحها. إف يف ادلوازنػػة الكثػػري مػػن ال
% شلػا يؤكػد قناعػة احلكومػة بضػرورة إسػراع اخلطػى  10000من أبرزها زايدة  النفقػات االسػتثمارية بنسػبة 

ألػف فرصػة  34يف زايدة اإلنتاج و سينه لرفع قيمة النات  القومي  كمػا أف اهتمػاـ احلكومػة بتػوفري حػوايل 
نتػاج و سػا اخلػدمات ولػيس سػرد ختفيػف حػدة عمل هو أمر يستحق الثناء شريطة أف يساهم يف زايدة اإل

البطالة [ .  و بعد هذ  ادلقدمة ادلنافقة من إنساف مهزـو تبعت مػداخله سللصػا لػواجل كعضػو يف رللػس 
 الشعب مسلطا الضوء على أخطاء خطرية يف سياسة احلكومة ادلالية حيث تبعت قائال: 

مػػن قػػوانا هػػي مػػػن أهػػم العوامػػل ادلػػؤثرة يف التنميػػػة  ] إف السياسػػة ادلاليػػة واالقتصػػادية ومػػا ينظمهػػػا
والتػػوازف االجتمػػاعي واف نظػػرة عامػػة للواقػػع االجتمػػاعي تظهػػر أف الطبقػػة ادلتوسػػطة يف سػػورية تػػذوب سػػنة 
بعد سنة بفعل التضخم حيث يتحوؿ القسم األعظم منها لينضم إىل الطبقة الفقرية وينتقل عدد زلػدود مػن 

ابسػتغالؿ الثغػرات الػه ختلقهػا القػوانا القاصػرة عػن مواكبػة ادلتغػريات االقتصػادية ااظو ا أو شلػن برعػوا 
 واالجتماعية لينضموا إىل طبقة ادليسورين أو ادلفرطا يف الثراء [

و كانت بقية ادلداخلة مليمة ابحلقػائق ادلػرة عػن األخطػاء االسػرتاتيجية يف السياسػة االقتصػادية وادلاليػة 
كانت صادقة مبجملهػا إال أنػين شػعرت ابخلجػل مػن مقػدمتها وعاهػدت نفسػي أف ال   للحكومة. و ر م اهنا
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أعػػود إىل رلاملػػة احلكومػػة بغػػري حػػق مهمػػا كلفػػين ذلػػك مػػن خسػػائر.وابلطبع يف تقػػربين  مػػن وزيػػر ادلاليػػة بػػل 
زادت من حقػد  ومػن حنػق كػل ادلسػؤولا عػن السياسػة االقتصػادية يف احلكومػة. وبعػد أسػبوعا  و ديػداً 

سػػلطت فيهػػا األضػػواء  1330قػػدمت مداخلػػة اثنيػػة حػػوؿ بيػػاف جلنػػة ادلوازنػػة لعػػاـ  10/0/1330تػػاريم ب
على واقع اقتصاد  األليم وهزالة  جتنا القومي  وما تعانيػه األكثريػة مػن  لػم اجتمػاعي واقتصػادي. وكنػت 

ابلتهػػػرب مػػن دفػػػع  يف كػػل مػػرة أقػػػدـ فيهػػا مداخلػػة يف اسلػػػس أقػػاطع مػػػن قبػػل وزيػػر ادلاليػػػة الػػذي يتهمػػين
الضػػرائب شلػػا اضػػطر السػػيد رئػػيس اسلػػس ألف ينبهػػه يف إحػػد  اجللسػػات قػػائالً " إف الزميػػل رايض سػػيف 
يتكلم عن أمور عامة وأنت الذي ػلوؿ النقاش إىل هجـو على شخصػه. وغلػب أف تعلػم أف لكػل عضػو يف 

يث." مث طلػػب منػػه اجللػػوس هػػذا اسلػػس أف يػػتكلم مػػا يشػػاء ومػػا عليػػك سػػو  الػػرد عنػػدما تذف لػػك ابحلػػد
 والتوقف عن الكالـ.

 1330قػػدمت مداخلػػة مبناسػػبة مناقشػػة إ ػػالؽ ادلوازنػػة العامػػة للدولػػة لعػػاـ  41/11/30بتػػاريم 
عنونتها " عصي وزارة ادلالية يف عجالت الصناعة" فضحت فيها ما نعيشه من فوضػى ضػريبية  تقػف مانعػا 

وبػػنفس ادلناسػػبة مبداخلػػة أوضػػحت فيهػػا  وأبرقػػاـ  11/11/30أمػػاـ تطػػور صػػناعتنا الوطنيػػة مث اتبعتهػػا يف 
 حجػػم التناقضػػات يف تنفيػػذ ميزانيػػة الدولػػة مسػػلطاً  30مػػأخوذة مػػن اجلػػداوؿ التفصػػيلية لقطػػع حسػػاابت 

 الضوء على التحصيل العشوائي و قد  ورد فيها ما يلي : 
نة اجلاريػػة للضػػرائب  انيػػة يف رللػػس الشػػعب وهنايػػة السػػ 30" إف الفػػرتة الزمنيػػة بػػا إقػػرار موازنػػة 

 110اشهر  كيف نستطيع أف نستوعب زايدة يف التحقيقات لريػرادات اجلاريػة للضػرائب والرسػـو بلغػت 
% وكلنا يعلم أف وزارة ادلالية ومنذ سنوات طويلة ال تعرتؼ على أية ميزانيػة تقػدـ ذلػا مػن فعاليػات القطػاع 

هػي تقػديرات مزاجيػة مػن أ س  ػري مػؤهلا وال ػلملػوف أنفسػهم  اخلاص واف الطريقة ادلتبعة يف وزارة ادلالية
عنػاء البحػػث عػن احلقيقػػة قػػد أعطػوا صػػالحيات  ػػري زلػدودة لفػػرض مػا يشػػاءوف مػػن ضػريبة مسػػتعملا مػػا 
منحػوا مػػن تفػويؤ يف حجػػز أمػػواؿ أمػالؾ ادلػػواطنا ومصػػادرهتا وحجػب بػػراءات الذمػػة عمػن يعػػرتض علػػى 

 قراراهتم اجلائرة "

  قتصادي يف سورية األسباب واحللوؿقتصادي يف سورية األسباب واحللوؿالركود االالركود اال
اشػػتدت وطػػأة الركػػود االقتصػػادي وبػػدأت تاثر  السػػلبية تتفػػاقم لػػذلك وجػػدت مػػن واجػػل أف أطلػػق 
صػػرخة  ػػذير عػػ  دراسػػة مػػن سػػبع صػػفحات بعنػػواف "الركػػود االقتصػػادي يف سػػورية: األسػػباب واحللػػوؿ" 

التنفيذيػػػة و  ػػػريهم مػػػن ادلهتمػػػا  وزعتهػػػا علػػػى أعضػػػاء السػػػلطتا التشػػػريعية و 10/43/1330بتػػػاريم 
ابالقتصػػاد و قػػد القػػت  انتشػػاراً واسػػعاً وكثػػر احلػػديث حوذلػػا و  نشػػر العديػػد مػػن التحلػػيالت عنهػػا كػػاف 
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بقلػم الباحػث األسػتاذ دمحم اجلنػدي الػذي خػتم  40/41/1331اخرها ما نشرته  "نضاؿ الشعب" بتاريم 
 مقالته ابدلقطع التايل :

مهمػػػا كانػػػت وصػػػفاته يتطلػػػب أف تبقػػػى اإلدارة وطنيػػػة واف ػلػػػافظ علػػػى  "إف اإلصػػػالح االقتصػػػادي
استقالؿ البالد السياسي واالقتصادي  وكل أنواع اخللل االقتصادي ادلذكورة يف نشػرة السػيد رايض سػيف 
هي نتائ  تفصيلية لكوف إدارة االقتصاد احلالية هي واقعيا  ري وطنيػة و أوؿ خطػوة للخػروج مػن ذلػك هػو 

 دارة السياسية على بناء إدارة اقتصادية وطنية. "  أف تعمل اإل
وعند قراءإ لذلك ادلقاؿ شعرت أبنه ر م موضػوعيته يف رلمػل ادلقػاؿ ف نػه استسػلم  ػت اثػري  ريتػه 
الشػديدة علػػى ادلصػػاحل الوطنيػػة النفعػػاالت سػػاقته إىل صػػب جػػاـ  ضػػبه علػػى إدارة االقتصػػاد يف احلكومػػة. 

ارة االقتصػػػاد احلاليػػػة هػػػي واقعيػػػاً  ػػػري وطنيػػػة" أف النتػػػائ  السػػػيمة للسياسػػػة وفهمػػػت أ  مػػػن عبػػػارة "إف إد
االقتصادية سوؼ تؤثر على قوة الوطن ومنعته.يف اليػـو التػايل قمػت بػزايرة لػرئيس رللػس الػوزراء يف مكتبػه  
ألشػػرح لػػه شخصػػياً وجهػػة نظػػري ففاجػػأين بقولػػه "هػػل أنػػت الوحيػػد الػػوطين؟ وضلػػن لسػػنا وطنيػػا؟ حسػػناً 

نػػك أف تقػػوؿ مػػا تشػػاء وتكتػػب مػػا تشػػاء وضلػػن سػػنفعل مػػا نشػػاء."و خرجػػت مػػن مكتبػػه وأ  مػػؤمن ابف ؽلك
 02حراب ضارية سوؼ تشن ضدي. وابلفعل اهناؿ علي سيل من  اإلشعارات من وزارة ادلاليػة بلػ  عػددها 

ئر فادحػة (. واختذت رلموعة من القرارات الػه أحلقػت بنشػاطي خسػا0إشعارا كما هو مبا ابجلدوؿ رقم  
 و أعلها:

  توقيف السماح ابسترياد أحذية اديداس توقيف السماح ابسترياد أحذية اديداس 
توقيػف العمػل بقػرار السػماح لنػا ابسػترياد  10/40/31قررت جلنة الرتشيد  جلستها ادلنعقدة بتاريم 

 04االحذيػػة شلػػا كبػػد شػػركة "رايض سػػيف وماجػػد " ادلشػػمولة بقػػانوف االسػػتثمار خسػػائر ماديػػة تزيػػد عػػن 
قػػف شػػركة اديػػداس العادليػػة نتيجػػة القػػرار ادلػػذكور عػػن اسػػترياد ادلالبػػس مػػن مليػػوف ؿ. س يضػػاؼ إليهػػا تو 

( ؿ. 1000004440444شركتنا علما أف رلموع صػادراتنا يف فػرتة السػماح ابسػترياد األحذيػة وصػل إىل  
%   0000( ؿ. س أي بنسػػبة 0000440444س بينمػػا يف تتعػػّد مسػػتورداتنا مػػن األحذيػػة بػػنفس الفػػرتة  

% بتحديػػد سػػعر صػػرؼ  141أف نسػػبة اجلمػػارؾ علػػى األحذيػػة ادلسػػتوردة تصػػل إىل  مػػن الصػػادرات مػػع
% عمولة على ادلستوردات. وقد بل  مػا دفػع  0ؿ. س كما تتقاضى مؤسسة  وت احلكومية  10الدوالر 

% عمولػػػة  ػػػوت أي أف خزينػػػة  0(  ؿ.س. يضػػػاؼ إليهػػػا  1000000444إبيصػػػاالت ر يػػػة للجمػػػارؾ  
% من قيمة مستورداتنا من األحذية.و  قد فتب قرار ادلنع مػن اسػترياد األحذيػة  01الدولة تتقاضى نسبة 

 الباب واسعا أماـ ادلهربا للحصوؿ عليها من لبناف .
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  مصادرة حق الشركة ابحلصوؿ على قرض مصريف  مصادرة حق الشركة ابحلصوؿ على قرض مصريف  
تقدمت "شركة رايض سيف وماجد الزايػد" بطلػب قػرض لتمويػل ادلػواد األوليػة  1331يف شباط عاـ 

لتصػػدير. وبعػػد ادلماطلػػة والتسػػويف ألكثػػر مػػن سػػتة اشػػهر ور ػػم وجػػود كػػل الضػػما ت ادلطلوبػػة وعقػػود ا
وتوفر كل الشػروط فػاف ادلصػرؼ رفػؤ منحنػا أي قػرض و  عنػدما سػألت عػن السػبب كانػت اإلجابػة هػي 
عػػدـ موافقػػة وزارة ادلاليػػة بسػػبب اخػػري عػػن دفػػع الضػػرائب عػػن سػػنا سػػابقة.  بينمػػا قػػدـ يف نفػػس الفػػرتة 

مليػوف لشػركة تعبمػة للميػا  الغازيػة  ػت  30ستثمر واحد مشموؿ بقانوف االسػتثمار قرضػاف األوؿ مببلػ  دل
بنػػد شػػراء مػػواد أوليػػة  زلليػػة علمػػا أف هػػذ  الشػػركة  ال تسػػتعمل مػػن تلػػك ادلػػواد االيػػة إال ادليػػا  لػػه تقػػدـ 

هػو عبػوات مػن األدلنيػـو ومكثفػات  رلا  وبعؤ العبوات البالستيكية جلػزء مػن إنتاجهػا   الف اجلػزء البػاقي
مليػوف ؿ.س لشػركة  14وملو ت  يتم اسػتريادها (. وأمػا القػرض الثػاين الػذي قػدـ لػنفس ادلسػتثمر فبلػ   

 0مليػػوف ؿ. س يسػػدد دلػػدة  04مليػػوف ؿ. س لشػراء مػػواد أوليػػة و 04شػبه متوقفػػة عػػن العمػػل قسػػم إىل 
 خلط القائم يعمل جزء بسيط من طاقته .سنوات لتمويل خط جديد لرنتاج. على الر م من اف ا

نشػػرت جريػػدة البعػػػث ملخصػػاً عػػن ادلداخلػػة الػػػه كنػػت قػػد قػػدمتها أمػػػاـ  11/1/1331بتػػاريم   
وتعرضػػػت فيهػػا دلػػػا تسػػػببه الفوضػػػى الضػػريبية مػػػن أذ  للصػػػناعة الوطنيػػػة   1/11/1330اسلػػس بتػػػاريم 

 نفػس الصػحيفة .وكػاف رداً مليمػاً ابدلغالطػات فبادر ادلكتػب الصػحفي يف وزارة ادلاليػة إىل نشػر رد مطػوؿ يف
 يتهمين فيه ابلتهرب من دفع الضرائب و يتوعدين مبا هو أقصى و أمر  وشلا ورد فيه الفقرة التالية:

"أما مصدر ادلعلومات للمستثمر االي  يعين رايض سيف ( ووجهة النظػر الػه عرضػها  
ائر ادلالية ويعرفها هو أيضػاً. فقػد ترتػب ع  ادلقاؿ فاألمر ؼلتلف ألف األمر معروؼ للدو 

علػػى ادلػػذكور ضػػرائب مباليػػا اللػػريات منػػذ عػػدة سػػنوات عػػن أرابحػػه مػػن صػػادراته إىل 
اال ػػاد السػػوفييه   سػػابقاً ( ور ػػم منحػػه  يػػع التسػػهيالت والفػػرص مػػن تقسػػيط و ػػري  

ر ادلاليػة الختػاذ دلساعدته على السداد ف نه يف يلتـز ابلتسديد حػىت ايف شلػا اضػػطر الػدوائ
اإلجػػراءات القانونيػػة لتحصػػيل حقػػوؽ اخلزينػػة العامػػة. ولعػػل هػػذا ادلقػػاؿ يشػػكل إحػػد  
وسػػائل وزلػػاوالت الضػػغط علػػى الػػدوائر ادلاليػػة رداً علػػى أيػػة إجػػراءات قانونيػػة لتحصػػيل 
حقػػػوؽ اخلزينػػػة العامػػػة لكػػػن مثػػػل تلػػػك ادلقػػػاالت يف تثنهػػػا عػػػن القيػػػاـ بواجباهتػػػا القانونيػػػة 

 لتحقيق العدالة."النافذة 
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لقد اتسم الرد ابستخفاؼ واضب أبعضاء رللس الشػعب مػن خػالؿ اطػالؽ تسػمية 
" مسػػتثمر سػػوري" بػػدال مػػن عضػػو رللػػس الشػػعب كمػػا ا هػػر بشػػكل مفضػػوح احلقػػد و 

 الكيدية من خالؿ التهديد و الوعيد الذي وجهه يل .
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 10/11/32حىت  3/0/31إشعارا من  02(     0جدوؿ رقم   
 مبل  الضريبة نوع التبلي  بتاريم نةس شركة 
 003310023 ابدلزاد العلين 43/40/31 31 القدـ 1
 004030100 إخبار مؤقت 10/40/31 31 داراي 1
 1100104 إخبار مؤقت 11/40/31 30 داراي 0
 1000001 إخبار مؤقت 14/40/31 30 داراي 0
 1010103 إخبار مؤقت 14/40/31 31 القدـ 0
 100100300 إخبار مؤقت 10/40/31 31 داراي 0
 100000002 إخبار مؤقت 41/40/31 31 حاكمة  1
 0010010 إخبار مؤقت 41/40/31 31 حاكمة 2
 103110144 إنذار 10/40/31 31 القدـ 3

 000100020 إنذار 10/40/31 31 القدـ 14
 104110111 فرض الضريبة 12/40/31 31 القدـ 11
 104130301 الضريبة فرض 12/40/31 31 القدـ 11
 101400013 فرض الضريبة 12/40/31 31 القدـ 10
 104130441 فرض الضريبة 12/40/31 30 القدـ 10
 1010404 فرض الضريبة 04/40/31 31 القدـ 10
 000100020 حجز 11/41/31 31 القدـ 10
 1010404 إنذار 11/41/31 31 القدـ 11
 104130100 حجز 11/41/31 31 القدـ 12
 000400114 إنذار 11/41/31 31 داراي 13
 000400114 فرض الضريبة  04/41/31 31 داراي 14
 2030300 إخبار مؤقت 04/41/31 22 مريدف 11
 113012 إخبار مؤقت 41/43/31 30 القدـ 11
 000400114 حجز 10/43/31 31 داراي 10
 100140114 إنذار 10/14/31 22 مريدف 10
 100140114 فرض الضريبة 10/14/31 22 مريدف 10
 0110024 فرض الضريبة 13/14/31 30 القدـ 10
 10140114 حجز 11/14/31 22 مريدف 11
 0110024 إنذار 41/11/31 30 القدـ 12
 2110201 فرض الضريبة 40/11/31 30 القدـ 13
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 مبل  الضريبة نوع التبلي  بتاريم سنة شركة 

 001130034  نزع ملكية 12/11/31 30 داراي 04
 001130034 نزع ملكية  12/11/31 30 داراي 01
 1440024 حجز 04/11/31 30 القدـ 01
 1101100013 بيع مزاد علين 10/41/32  30 القدـ 00
 130024 جلنة فرض 10/41/32 30 داراي 00
 1401020231 جلنة فرض 10/41/32 31 داراي 00
 1210 جلنة فرض 10/40/32 30 داراي 00
 000010020 جلنة فرض 12/40/32 31 حاكمة 01
 2110421 جلنة فرض 12/40/32 31 حاكمة 02
 2110210 إنذار 11/41/32 30 القدـ 03
 101020231 ابدلزاد العلين 10/41/32 31 داراي 04
 1401020231 قرار حجز 10/42/32 31 داراي 01
 2110201 قرار حجز 10/42/32 30 القدـ 01
 001000002 إنذار 10/43/32 31 حاكمة 00
 101320020 قرار حجز 43/11/32 31 حاكمة 00
 2110201 حراسة مالية 43/11/32 30 القدـ 00
 100140114 فسم قرار 13/11/32 22 مريدف 00
 104010134 إشارة حجز 11/11/30 22 داراي 01
 001130034 ابدلزاد العلين 10/11/32 31 داراي 02
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( علػػػى بيػػػع سللفػػػات العقػػػود 0ع الضػػػرائب ادلػػػذكورة يف اجلػػػدوؿ  لقػػػد فرضػػػت  يػػػ
الروسػػػية الػػػه يف نػػػتمكن مػػػن شػػػحنها  وكػػػذلك علػػػى أجػػػور تصػػػنيع  صػػػادرات اإلدخػػػاؿ 

%  10% ووصلت ضػريبتها إىل اكثػر مػن  10ادلؤقت حيث فرضت ادلالية نسبة ربب 
 و ما قبل .  1331من رلمل عائدات التصدير لعاـ 

( ؿ.س ليصل رلموع ما 0200100444ه ادلالية من ضرائب  و وصل ما تطالبين ب
ؿ.سػػكما يػجل اجلػػدوؿ  11100410130  فرضػه علػى نشػػاطي الصػناعي مػػن ضػرائب 

( قابلػػػة للػػػزايدة ابحتمػػػاؿ فػػػرض ضػػػرائب مفتعلػػػة جديػػػدة علػػػى الػػػر م مػػػن كػػػل  0رقػػػم  
 اخلسائر الواضحة حىت للدوائر الضريبية ووزير ادلالية ابلذات .

قػػة هػػي اف تصػػفيه كصػػناعي هػػو ادلطلػػوب لتفريغػػي مػػن مصػػدر قػػوإ و لكػػن احلقي
االساسي الذي كاف السبب يف شهرإ و دخويل رللس الشعب و قد صػرح احػد الػوزراء 
السورين عندما قدمين لوزير عرم حا قاؿ " رايض سيف بدأ عصامي و اهنينا  عصامي 

 " 
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 التكاليف الضريبية 0جدوؿ رقم 
 عن عاـ 
 

إ ايل الضريبة مع  كةشر  بتاريم
 الغرامات

الضرائب ادلسددة 
/  1/33قبل ادلرسـو

 001440444 1100020320 داراي 31 1322
1323 30 " 1301040020 1100430211 
1334 30 " 1100110210 200220040 
1331 32 " 1401020231  
1331 31 " 000400114  
1330 31 " 100100314  
1330 32 " 1300024 1300024 

 1000300131 0302010040  اسمػػػػػػوع
 000020144 003100134 القدـ  1321
1322  " 004130102 004310102 
1323 31 " 1000100201 1000100201 
1334 30 " 001000101 001000101 
1331 30 " 003310023  
1331 31 " 1010404 1010404 
1331 31 " 101400013  
1331 31 " 104130301  
1331 31 " 1310144  
1330 31 " 104130441  
1330 31 " 2110201 1130444 
1330 31 " 0110024 0110024 

 0400110111 0100100000 اسمػوع
 000200122 000200122 حاكمة 30 1331
1331 32 " 000010020  
1331 32 " 2110421  

 000200122 200040000 اسمػػػػػػوع

  100140444 عن عرفاف مريدف  ضريبة ادلكتب
 0301410031 11100410130 اسمػػػوع الػػػػػعاـ
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  اهتامي كجامع أمواؿ اهتامي كجامع أمواؿ 
ؿ.س ويف أخػػر ذلػػك العػػػاـ  1244انطلقػػت شػػركة سػػيف إخػػػواف برأ ػػاؿ قػػدر   1300يف صػػيف 

 ؿ.س وكػاف رأ النػا مػع 10444أصاب والدي مرض منعه من العمػل فقػاـ ببيػع حصػته يف ادلنشػرة مببلػ  
ؿ.س فاصػػػػػبب اسمػػػػػوع  10444ؿ.س أضػػػػػفنا إليػػػػػه  1444قػػػػػد وصػػػػػل إىل  1300األرابح يف بدايػػػػػة 

 ؿ.س شلا أعطا  الفرصة يف التوسع السريع  14444
% أي أف مػػا حصػػل عليػػه والػػد  يف ذلػػك العػػاـ   11رلزيػػة بلغػػت نسػػبتها  1300كانػػت أرابح عػػاـ 

ؿ.س مقابػػل رأ الػػه و جهػػد  طيلػػة  0444ؿ.س بينمػػا كػػاف دخلػػه يف العػػاـ الػػذي سػػبق مرضػػه  0014
العػاـ .األمػر الػذي جعلػه يػػتكلم عػن هػذ  النتيجػة يف كػػل مناسػبة شلػا حفػز بعػػؤ أفػراد األسػرة شلػن ؽللكػػوف 

 فائضاً من ادلاؿ على ادلساعلة يف شركتنا 
انفصػػلت عػػن اخػػوإ و أصػػبحت شػػركه مسػػتقلة يتػػألف رأ اذلػػا مػػن رأ ػػايل الشخصػػي  1320عػػاـ 

كانػت القاعػدة أف ال يتجػاوز رأ ػاؿ   1334تثمرين من أصدقائي وأقرابئي   وحىت بدايػة عػاـ ورأ اؿ ادلس
 % من إ ايل راس ماؿ الشركة . 04ادلساعلا 

ادلتعلػق جػامعي االمػواؿ دعيػت الجتمػاع يف   1330لعػاـ  2قبل حوايل الشهرين من صدور القانوف 
مػػن رجػػاؿ األعمػػاؿ  و قػػدـ السػػيد وزيػػر االقتصػػاد  11مكتػب وزيػػر االقتصػػاد حضػػر  وزيػػر ادلاليػػة وحػػوايل 

خاللػػه  أمثلػػة عػػن حػػاالت التالعػػب عنػػد بعػػؤ مػػن يسػػتثمروف أمػػواؿ الغػػري بسػػوء نيػػة يف حلػػب ويػػدفعوف 
أرابحػػاً خياليػػة ال ؽلكػػن االقتنػػاع أبهنػػم ػلققوهنػػا .وأبػػد  ر بتػػه ابلوقػػوؼ علػػى مػػد  حجػػم هػػذ  الظػػاهرة يف 

كاف لػدينا اسػتثمارات للغػري. وكػاف جػواب مػن سػأذلم قبلػي اإلنكػار. دمشق وبدأ بسؤاؿ كل على حد  إذا  
مليػوف ؿ.س  و أردفػت  بغضػب  أنكػم السػبب يف كػل  104وعندما جاء دوري قلت نعم لدي اكثر مػن 

مػػا تعرضػػت لػػه مػػن خسػػائر   و ال بػػد مػػن تعػػويؤ الظلػػم الػػذي تعرضػػت لػػه. وأ  علػػى يقػػا مػػن أف وشػػاح 
السيد الرئيس حافظ األسد  ألنين أعمن أف مػا كافحػت مػن اجلػه سػوؼ أمية سوؼ يوضع على كتفي بيد 

يلقى كل اإلكبار عندما تتضب احلقيقة. وتبع السيد الوزير سػؤاؿ البػاقا فػأنكروا  يعػاً مبػن فػيهم ابشػاايف 
 الذي كاف أخر من وجه له السؤاؿ. 

حيػػث كػػاف عػػدد شلػػا وضػػعين أمػػاـ مشػػكلة جديػػدة  2صػػدر القػػانوف رقػػم   14/40/1330بتػػاريم 
شػخص و إف تطبيقػه حبرفيتػه يعػين تػدمري شػركة رايض  044ادلساعلا يف شركه عند صدور  ما يقارب الػػ 

 14مببلػ   1330عػامالً و صػدرت عػاـ  1104سيف و ماجد الزايد الػه وصػل عػدد عماذلػا تنػذاؾ إىل 
 مليوف $ إىل دوؿ اال اد األوروم 
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ا على عدـ التقيد ابلقػانوف و منحػوين فرصػة ثػالث سػنوات وافق  يع ادلساعل 1330يف هناية عاـ 
إلعادة رعوس أمواذلم مع إعفائي خالذلا من دفع األرابح و قياسا ابلنتائ  اجليػدة الػه حققتهػا الشػركة عػاـ 

فقػػد كنػػت واثقػػا مػػن إمكانيػػة  قيػػق ذلػػك االتفػػاؽ دوف إعاقػػة العمػػل يف الشػػركة لكػػن االمػػور يف  1330
يف تسػر األمػور كمػػا كنػت أتوقػع فاألضػرار الػػه نتجػت عػن مضػايقات احلكومػػة يف  31-30-30االعػواـ 

تلػػك الفػػرتة أضػػافت خسػػائر ماديػػة و معنويػػة جديػػدة و منعتػػين مػػن تنفيػػذ التزامػػاإ اجتػػا  ادلسػػاعلا ر ػػم أين 
مليػوف ؿ.س كقػروض بػدوف فوائػد أو علػى  10تلقيت دعما من بعؤ األقارب و األصدقاء مببل  يتجاوز 

 هبات . شكل
% و يف يبقػى يل فيهػا  04اضطررت إىل بيع حصة جديػدة مػن الشػركة نسػبتها  1332يف بداية عاـ 

% مسجلة ابسم ابين ادلفقود و ال ؽلكن التصػرؼ طػا  و كػاف ذلػك العػاـ سػيما  2% إضافة إىل  11سو 
أت مػػرة للغايػػة حيػػث سػػارت كػػل األمػػور بعكػػس مصػػلحة الشػػركة شلػػا نػػت  عنػػه تكبػػد خسػػائر جسػػيمة فلجػػ

 مليوف ؿ.س . 14أخر  إىل اخوإ الذين قدموا قروضا جديدة بدوف فوائد مببل  
% و ذلػػك  11اضػػطررت إىل بيػػع مػػا تبقػػى مػػن حصػػه يف الشػػركة و البالغػػة  1333يف بدايػػة عػػاـ 

لسػببا رئيسػػيا األوؿ حػاجه ادلاسػػة لتسػديد التزامػػاإ جتػػا  ادلسػاعلا و الثػػاين هػو أف وجػػودي يف الشػػركة 
صبب عبما ثقيال عليها دلا ابتت تتلقا  مػن ضػرابت موجعػة تكبػدها افػدح اخلسػائر ادلاديػة و دلػا أصػاطا مػن ا

أضػػرار معنويػػة نتيجػػة احلجػػوزات ادلتكػػررة علػػى حصػػه فيهػػا و علػػى كػػل حسػػاابهتا يف ادلصػػارؼ السػػورية و 
 منعها من احلصوؿ على أية قروض 

س " مػن اصػعب القػرارات الػه اختػذهتا يف حيػاإ ألنػه اديػدا -لقد كاف قراري ابالنسحاب من "سػيزا 
ع  ست سنوات من اسيسها ظلت عالقة روحية أبويػة بيػين و بػا  يػع العػاملا الػذين  تعػود عالقػه مػع 

 واف فك رابط هذ  العالقة ادلقدسة و ادلتميزة ليس ابألمر السهل  1324الكثري منهم إىل عاـ 
حقوؽ ادلسػاعلا و إعػادة أمػواذلم أو جػزء منهػا كلمػا سػنحت يل لقد سعيت بكل ما أستطيع لضماف 

الفرصة و ارتضيت لنفسي أف أعيش حياة بسيطة ابحلػد األدي الػذي يػوفر يل الكرامػة فبعػت كػل مػا ؽلكػن 
بيعه حىت تقلصت تلك ادلبال  بشكل ملحوظ .و هنا ال بد يل مػن التنويػه إىل مػا لقيتػه مػن تفهػم و تضػامن 

الساحقة من ادلساعلا و ما تلقيته من دعم و مساعدة مػن عػدد مػن األهػل و األصػدقاء  من قبل األكثرية
 األمر الذي مكنين من احلفاظ على كرامه و مصداقيه اله بت ال املك  ريها .

    13321332تكثيف ادلضايقات الضريبية عاـ تكثيف ادلضايقات الضريبية عاـ 
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ثة أسابيع وبتػاريم وبعد ثال 10/41/1332إبعالف بيع مكتل ابدلزاد العلين بتاريم  1332بدأ عاـ 
ؿ.  1401030444بلغػت  1331تبلغت بفرض ضريبة جديدة على معمل داراي عاـ  10/41/1332

 س مث يف اليـو التايل عرض معمل ابين جواد سيف للبيع ابدلزاد العلين.
ؿ.س عػػن  001000444فرضػػت ضػػريبة جديػػدة علػػى معمػػل حاكمػػة مببلػػ   12/40/1332ويف  
عمل كػاف قػد ا لػق بسػبب اخلسػائر   و  احلجػز علػى  يػع ادلػالكا وورثػتهم مع العلم ابف ادل 1331عاـ 

 حيث كاف قد تويف أربعة من الشركاء األصليا .
قبل أسبوع من االنتخاابت أقامت وزارة ادلالية حراسة مالية بصحبة رجاؿ الشرطة على شػركة "رايض 

يػػػػػػـو االنتخػػػػػػاب أي بتػػػػػػاريم  ( سػػػػػػاعة مػػػػػػن02سػػػػػػيف وماجػػػػػػد الزايػػػػػػد "يف فػػػػػػرتة االنتخػػػػػػاابت  وقبػػػػػػل  
ويف ذروة احلملػػػة االنتخابيػػػة نشػػػرت جريػػػدة تشػػػرين يف صػػػفحة رئيسػػػية وأبحػػػرؼ ابرزة  12/11/1332

 إعال ً عن بيع مكتل ادلخصص لنشاطات  رللس الشعب  يف ادلزاد العلين.

  انتخاابت الدور التشريعي السابع انتخاابت الدور التشريعي السابع 
ل قػدراإ علػى االحتمػاؿ  ػت ضػرابت كنت قػد اسػتنفذت كػ  1332مع انتهاء الربع األوؿ من عاـ 

احلكومػػة ادلوجعػػة و قػػررت االستسػػالـ و االنسػػحاب مػػن ادلعػػرتؾ السياسػػي ألنػػين خسػػرت كػػل مػػا املػػك و 
بقيت مطالبا بضرائب ال طاقة يل على دفعها و كنػت اعلػم أف مزيػدا مػن ادلضػايقات سػوؼ يسػتمر ضػدي 

ن   كل كفاحي خالؿ وجودي يف اسلػس فػاف . لقد وجدت انه  ن ابهظ يدفع دوف جدو  فعلى الر م م
 األمور كانت تسري من سيئ إىل أسوء فيزداد التدهور االقتصادي و ينمو الفساد و يعم الظلم 

يف تلػػػك الفػػػرتة حضػػػر اثنػػػاف مػػػن الصػػػحافيا مػػػن جريػػػدة تشػػػرين لتسػػػجيل حػػػوار معػػػي عػػػن علػػػـو  
. فمػا كػاف منهمػا إال اإلصػرار فقلػت كيػف االقتصاد السوري فأبلغتهما أنين قررت اعتزاؿ العمل السياسػي

أتكلػػم وأ  ال أريػػد قػػوؿ  ػػري احلقيقػػة وأنػػتم تعلمػػوف أف احلقيقػػة مػػرة وقػػد ال تسػػتطيعوف نشػػرها فقػػالوا بكػػل 
إصػػرار أهنػػم سلولػػوف بنشػػر احلقيقػػة مهمػػا كانػػت. وهكػػذا   تسػػجيل احلػػوار الػػذي نشػػر ابلفعػػل يف تشػػرين 

عنػػواف "حػػوار سػػاخن مػػع رايض سػػيف" يف صػػفحتا كػػاملتا  ػػت    11/40/1332األسػػبوعي بتػػاريم  
 مع صورة كبرية وتنويه أبعليته يف الصفحة األوىل .

وبعػػد فػػرتة وجيػػزة عػػرض التلفزيػػوف السػػوري ابلصػػوت و الصػػورة مػػداخله يف رللػػس الشػػعب حػػػوؿ 
ئػػػيس ا ػػػاد اجلػػػدو  االقتصػػػادية لزراعػػػة القطػػػن إضػػػافة إىل ردود  رئػػػيس رللػػػس الػػػوزراء ووزيػػػر الزراعػػػة ور 

الفالحػا وكػل مػا دار يف تلػك اجللسػة مػن نقػاش مػع  رئػيس الػوزراء. كانػت تلػك  ادلػرة األوىل خػالؿ أربػػع 
سػػنوات الػػه تقػػدـ فيهػػا إحػػد  مػػداخالإ يف اسلػػس علػػى التلفزيػػوف ابلصػػوت و الصػػورة وكػػاف هػػذا تغيػػري 
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تشػػرين وعلػػى صػػفحة كاملػػة  واضػػب يف تعامػػل وسػػائل اإلعػػالـ مػػع مػػا أقولػػه وأكتبػػه. وبعػػد أسػػبوع نشػػرت
 تفاصيل نفس احلوار الذي بثه التلفزيوف .

يف نفػس الفػرتة أيضػػاً صػدر كتػاب بعنػػواف "احلقيقػة القوميػة و االسػػرتتيجية الدؽلقراطيػة يف فكػر حػػافظ 
األسد" للدكتور رايض عواد و جهاد االور الذي اختار له مبثابػة اخلامتػة  إحػد  الدراسػات الػه كنػت قػد 

 بل فرتة بعنواف "اإلدارة هي وحدها ادلسؤولة عن النتائ ".نشرهتا ق
يف هػػػذ  الفػػػرتة  بػػػدأ احلػػػديث عػػػن انتخػػػاابت دؽلقراطيػػػة للػػػدور التشػػػريعي السػػػابع حيػػػث   إصػػػدار 
البطاقػػات االنتخابيػػة لضػػماف نزاهػػة االقػػرتاع و كثػػرت التوقعػػات ابختػػاذ خطػػوات أخػػر  علػػى طريػػق تفعيػػل 

 الدؽلقراطية .
طػورات جعلػين أعيػد النظػر يف قػراري بعػدـ ترشػيب نفسػي. و بقيػت أمػامي مشػكلة كل ما سػبق مػن ت

متويػػػل احلملػػػة االنتخابيػػػة والػػػه تبلػػػ  يف حػػػدها األدي أربعػػػة ماليػػػا لػػػرية سػػػورية. وعنػػػد انتشػػػار اخلػػػ  بػػػا 
فسػػي  العػػاملا يف الشػػركة قػػررت الغالبيػػة العظمػػى مػػنهم ادلبػػادرة إىل التػػ ع إصػػراراً مػػنهم علػػى أف أرشػػب ن

ؿ.س وكاف ذلك مبثابة فتب الباب أماـ ولة ت عات شارؾ فيها أفػراد العائلػة بكلفػة  010444فجمعوا  
ؿ.س.وكػذلك كػاف جتػاوب بعػؤ  102440444طعاـ الوكالء خالؿ يومي االنتخاب حيث بلغػت حػوايل 

رلػػا ً . لػػػذا األصػػدقاء الصػػناعيا كبػػػرياً ومشػػجعاً هػػو ايخر.حيػػػث قػػدـ احػػػدهم كػػل ادلطبوعػػات الالزمػػػة 
متكنت من ضماف ادلػاؿ الػالـز وقػدمت ترشػيحي بقػوة وإصػرار. كنػت مصػمماً منػذ البدايػة علػى أف تكػوف 

 وله االنتخابية جريمة وواضحة تتناوؿ ابدلعاجلة كل القضااي االقتصادية واالجتماعية ادللحة. 
ة التجػػارة يستضػػيف كػػالً مػػن  اعتػػادت دمشػػق أف تفتػػتب احلملػػة االنتخابيػػة ال دلانيػػة ابجتمػػاع  يف  رفػػ

أما فرع دمشػق حلػزب البعػث العػرم االشػرتاكي وااػافظ ويػدعى إليػه عػدد كبػري مػن رجػاؿ األعمػاؿ. ويف 
االجتمػػاع الػػذي افتػػتب احلملػػة االنتخابيػػة للػػدور السػػابع تكلػػم الػػدكتور عػػالء الػػدين عابػػدين أمػػا الفػػرع 

بعيداً عن معا ة ادلواطنا وعلومهم اليومية حيػث قػدـ بطريقة إف دلت على شيء ف ظلا تدؿ على أنه يعيش 
 صورة مثالية خيالية عن ما نعيشه يف سورية مصوراً االقتصاد السوري كأحد أقو  االقتصػادايت

يف العايف. فهو يقف على أرضية راسخة ويتقدـ بسرعة فائقة فاقت كػل االقتصػادايت األخػر . كمػا تكلػم  
ابلرفػػا  والنعػػيم لدرجػػة  سػػد  عليهػػا معظػػم الشػػعوب األخػػر . وتطػػرؽ  عػػن استمػػع السػػوري الػػذي يػػنعم

بعدها إىل الدؽلقراطية يف سورية  فوصفها أبهنا مثالية وأف الشعوب األخر  تدرس إمكانيات االسػتفادة مػن 
 جتربة التعددية السياسية الفريدة من نوعها واله تعت  من أفضل األنظمة الدؽلقراطية يف العايف.
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تفزتين كثػػػرياً الطريقػػػة  السػػػطحية والفوقيػػػة الػػػه تكلػػػم طػػػا السػػػيد أمػػػا فػػػرع لقػػػد اسػػػ
 احلزب وعندما أتيحت يل فرصة التحدث قلت: 

أف الصػػورة الػػه  عناهػػا مػػن السػػيد أمػػا الفػػرع اإ مػػن منظػػار إنسػػاف غللػػس علػػى كرسػػي السػػلطة   
الواقػػع األلػػيم الػػذي ؽلػػر بػػه االقتصػػاد وهػػي مناقضػػة متامػػاً دلػػا يػػرا  الشػػعب مػػن منظػػار  وانتقلػػت إىل  ليػػل 

السوري وادلأزؽ الذي يواجهه وطرحت التساعؿ من أين لشػعبنا أف يعػيش ابلرفػا  وهنػاؾ كمػا يعلػم اجلميػع 
حوايل مليوف ونصف ادلليوف أسرة تعيش على رواتب الدولة اله ال تكاد تكفي بضػعة أايـ يف الشػهر. كمػا 

اخلػػاص ليسػػوا أحسػػن حػػاالً حيػػث تشػػكل هػػذ  الشػػرائب رلتمعػػة  أف الفالحػػا  والعمػػاؿ ومػػو في القطػػاع
% من السكاف. وهم يعيشػوف  ػت خػط الفقػر إذا يف يسػتعينوا مبػدخراهتم. أمػا عػن الدؽلقراطيػة 24حوايل 

فقلػػت أننػػا اليػػـو أمػػاـ اسػػتحقاؽ جديػػد وأف ادلػػواطن يفػػتب كشػػف احلسػػاب ويتسػػاءؿ مػػاذا فعلنػػا يف الػػدور 
خصػػياً عنػػدما أتعػػرض دلثػػل هػػذا السػػؤاؿ أشػػعر ابحلػػرج احلقيقػػي واخلجػػل ألننػػا يف التشػػريعي السػػابق. وأ  ش

نفعػػل شػػيماً ذا قيمػػة يف الواقػػع إذ كػػاف الػػدوًر ادلػػذكور عقيمػػاً ومػػن واجػػبكم اي سػػيادة أمػػا الفػػرع واي سػػيادة 
دلقبلػة ااافظ يف هذ  اجللسة  أف تعيدوا األمل للجمهور الذي أصػابه اإلحبػاط الشػديد بعػرض خطػواتكم ا

علػػى صػػعيد تفعيػػل الدؽلقراطيػػة. إذ كيػػف يػػؤمن ادلػػواطن ابلدؽلقراطيػػة وقػػد شػػاهد أبـ عينػػه أكيػػاس اخلػػيش 
الكبرية ااشوة ابلبطاقات الشخصية تنتقل من مركز انتخام إىل تخر وشاهد ابلعا اسػردة كيػف أف بعػؤ 

فاً عدد النػاخبا ادلتواجػدين يف ادلرشحا قد حصلوا يف صناديق معينة على عدد من األصوات يفوؽ أضعا
الدائرة االنتخابية ادلعنية. وتبعت قائالً أبنين رشحت نفسػي رلػدداً لتفػاعيل بوجػود نيػة صػادقة عنػد القيػادة 

 السياسية إبدخاؿ جرعات دؽلقراطية حقيقية بدأت بشائرها مع إصدار البطاقات االنتخابية اجلديدة.
ين جػػاـ  ضػػبه علػػي متهمػػاً إايي ابلتهػػرب مػػن الضػػرائب ومػػا إف انتهيػػت حػػىت صػػب الػػدكتور عابػػد 

وتشجيع التطبيع مع إسرائيل. وعندما سألته عن مصدر هػذا احلكػم أجػاب أبنػه مػن مقابلػة أجرهتػا صػحيفة 
. فتوجهػػػت إىل كػػػل احلاضػػػرين 1330احليػػاة معػػػي عقػػػب صلػػػاحي يف الػػدور التشػػػريعي السػػػادس هنايػػػة عػػاـ 

 امكم أبنين ضد التطبيع مع إسرائيل  لة وتفصياًل.ابلقوؿ أنكم شهود عدؿ وأ  أشهد أم
بعد تلك اجللسة مباشرة اهنالت علي النصائب بسحب ترشيحي واالعتذار عما بدر 
مػػين مػػن "خػػرؽ" لتقاليػػد  الدؽلقراطيػػة العتيػػدة. أمػػا أ  فقػػد خرجػػت مػػن اجللسػػة أكثػػر 

ن صػػػفحتا إصػػػراراً مػػػن أي وقػػػت مضػػػى فبػػػادرت مػػػن فػػػوري إىل كتابػػػة بيػػػاف انتخػػػام مػػػ
حاولػػت أف أضػػمنه بشػػػكل مكثػػف وواضػػب مػػػا يعانيػػه شػػعبنا مػػػن علػػـو وأف أستكشػػػف 
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الطريق األمثل من وجهة نظري لبناء رلتمػع القػوة وادلنعػة والرفػا . ونظػراً لصػعوبة إيصػاؿ 
البيػاف إىل كػل النػػاخبا فقػد قػػررت تلخػيص مػػا جػاء فيػػه بشػعارات معػػ ة تعلػق يف أرجػػاء 

وف االنتخاابت قصدت زلافظة مدينة دمشق إليداع ثالث نسػم دمشق. وتقيدًا مين بقان
من  يع ادلواد اله أريد استخدامها يف وله االنتخابيػة  لكػن رئػيس الػدائرة التشػريعية 
اباافظػػػة  وبعػػػد أف قػػػرأ بعنايػػػة البيػػػاف و الشػػػعارات  خلػػػص إىل أف مثػػػل هػػػذ  الدعايػػػة 

ألته عػن القػانوف الػذي يػنص علػى ذلػك االنتخابية تتطلب موافقة جلنػة أمنيػة. وعنػدما سػ
قػاؿ أبنػه ال يوجػد مثػل هػذا القػانوف إظلػا هػػو عػرؼ. فقلػت أبنػين مػن الػذين يؤمنػوف أبننػػا 
نعػػيش يف دولػػػة قػػػانوف ولػػػيس يف دولػػػة أعػػػراؼ  فاسػػتلم النسػػػم وهػػػو ػلػػػذرين مػػػن البػػػدء 

ي أنػػين حبملػػه االنتخابيػػة قبػػل احلصػػوؿ علػػى موافقػػة أمنيػػة.يف أكػػرتث طػػذا التحػػذير لعلمػػ
أعمل ضمن ما ينص عليه القانوف  لذا قمػت فػوراً بتوزيػع بيػاين االنتخػام وتعليػق حػوايل 

الفتػػة  مػػل الشػػعارات ادلػػذكورة الػػه بػػدأ ادلواطنػػوف علػػى الفػػور ابلتفاعػػل معهػػا.  1144
وبعد يوما   استدعائي على جناح السرعة من قبل ااافظ الذي بػدا منػذراً وزلػذراً مػن 

 قدمت عليه. وخالؿ نقاش داـ أكثر من ساعتا يف نستطع التوصل إىل حل.خطورة ما أ
يف اليـو التايل قمت بتوجيه كتاب مقتضب لسيادة الدكتور بشار األسد يوضب ما   

حصػػػل مػػػن مالبسػػػات وأرفقػػػت معػػػه نسػػػخاً مػػػن بر رلػػػي وشػػػعاراإ االنتخابيػػػة ومقابلػػػة 
 السابعة مساًء تلقيػت مكادلػة هاتفيػة "احلياة". سلمت الكتاب يف الثانية عشرة  هراً ويف

من السيد األما القطري ادلساعدحلزب البعث  أكد خالذلا أنه ال ػلق ألحػد أف ينػتقص 
 من حقك ادلشروع يف الدعاية االنتخابية اله تريد.

شعرت بعد هذ  ادلكادلة بشيء مػن األمػاف وابدرت علػى الفػور إىل تنظػيم لقػاءات حػوار دؽلقراطػي يف 
  اختيػػار مواضػػيعها بدقػػة لتشػػمل أ لػػب منػػاحي حياتنػػا االقتصػػادية واالجتماعيػػة. وجػػرت تلػػك  مضػػافه

اللقػػاءات بنجػػاح منقطػػع النظػػري وكانػػت برهػػا ً أكيػػداً علػػى مػػد  تعطػػش شػػعبنا إىل احلػػوار الصػػريب وقدرتػػه 
 على االستفادة من ادلناخ الدؽلقراطي احلقيقي.
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تسػبات الفوضػى االقتصػادية والفوضػى االجتماعيػة يف لقػد اجتمعػت ضػدي كػل القػو  الػه تػنعم مبك
زلاوالت ايئسة لتشويه  عه وكاف لزاماً علي أف أ ضل على كػل اجلبهػات وأتػرؾ لصػناديق االقػرتاع القػوؿ 

صوتً موزعة بنسب متقاربة علػى  يػع ادلراكػز ادلنتشػرة يف مدينػة  120014الفصل. وفعاًل حصلت على 
 ير االكيد الذي مارسته ضدي بعؤ االطراؼ دمشق.ر م بعؤ حاالت التزو 

                                                           
  خػػالؿ فػػرز األصػػوات أردت اختبػػار بعػػؤ الصػػناديق الػػه جػػر  عػػدها وختمهػػا ابلشػػمع األوػػر

صػوتً. وعنػدما لقيػت الكثػري مػن  104فطلبت إعادة فتب صندوقا كاف عدد أصواإ فيػه قبػل إعػادة العػد 
يل ادلػػؤازرة علػػى الفػػور ادلمانعػػة يف إعػػادة فتحػػه مػػن قبػػل بعػػؤ القػػو  جلػػأت إىل زلػػافظ دمشػػق الػػذي قػػدـ 

صػوتً أي أف  014وأرسل معي اثناف  من كبار مو فيه  حيث قمنػا إبعػادة العػد فكانػت أصػواإ احلقيقيػة 
صوتً قد   إخفاعها. وابدلقابػل  هػرت أصػوات وعليػة دلرشػب تخػر وأبعػداد كبػرية. وقػد أبػد  السػيد  24

ولكن النتائ  بدأت ابلظهػور وكانػت األصػوات  ااافظ استعداد  لفتب أية صناديق أخر  إذا ر بت بذلك
الػػه حققتهػػا تؤكػػد فػػوزي يف ادلراتػػب األوىل وأف مػػا خسػػرته مػػن أصػػوات بسػػبب التالعػػب يف يعػػد لػػه مػػن 
األعلية اله تستدعي خلق مشكلة كبرية أو اخري عمليات الفرز النهائي حيػث كػاف الوقػت متػأخراً يف ليلػة 

 التنازؿ عن حقي. فرز األصوات والناس مرهقوف فقررت
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  طلب تشكيل جلنة بردلانية للتحقيق:طلب تشكيل جلنة بردلانية للتحقيق:
سػػػيمة للغايػػػة حيػػػث  1332كانػػػت نتػػػائ  شػػػركة رايض سػػػيف وماجػػػد الزايػػػد لعػػػاـ 

تعرضت خلسائر كبرية نتيجة االسباب الػه اتيػت علػى ذكرهػا و نتيجػة الضػعف الشػديد 
ة مػػػػن  حيػػػػة أخػػػػر . كمػػػػا أف مصػػػػادرة الػػػه شػػػػهدته القػػػػوة الشػػػػرائية يف األسػػػػواؽ االيػػػػ

حسػػػاابت الشػػػركة يف ادلصػػػارؼ االيػػػة و أدت احلجػػػوزات ادلتكػػػررة علػػػى أمػػػوايل وطػػػرح 
مكتػػل يف ادلػػزاد العلػػين أداي إىل  فػػظ شػػديد يف التعػػاوف مػػع الشػػركة مػػن قبػػل ادلػػوردين 

تسػيا االيا وادلستوردين األجانب. هذا إضافة للعوامل األخر  مثل أزمة جنوب شػرؽ 
اله تسػببت ابطلفػاض األسػعار العادليػة. كػذلك اطلفػاض قيمػة العمػالت األوروبيػة مقارنػة 

 مع اللرية السورية.
فتوجهت إىل رئيس رللس الشعب مطالبا بتشكيل جلنة من أعضاء اسلس للتحقيػق ابدلعاملػة الكيديػة 

ؤ االقػرتاح وتعهػد أف يسػعى اله تعرضت ذلا والعمل على إنصايف وإعادة حقػوقي. لكػن رئػيس اسلػس رفػ
دلسػػاعدإ ابلتوسػػػط عنػػد رئػػػيس الػػوزراء. وبعػػػد مػػػرور اكثػػر مػػػن شػػهر شػػػعرت أبنػػين ال ألقػػػى إال التسػػػويف 
وادلماطلة فتقدمت بكتاب مسجل إىل وزير ادلالية  فدعيت بعد أسػبوع إىل اجتمػاع يف مكتبػه حضػر  أربعػة 

يهػػدؼ إال إىل ذر الرمػػاد يف العيػػوف والظهػػور أمػػاـ  مػػن معاونيػػه. وبعػػد سػػاعتا تبػػا يل أف االجتمػػاع يف يكػػن
من توسط إلغلاد حل دلشكله من ادلسؤولا يف الدولة على أف الوزير مهػتم بػذلك وانػه قػد أضػاع سػاعتا 
من وقته الثما من اجلي. ومع ذلك قامت جلنة إعادة النظر بدراسة ستة تكاليف و اجػرت عليهػا ختفيضػا 

 على النحو التايل: 
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 التكاليف الضريبية اله خفضت 1رقم  جدوؿ
اسم 
 الشركة

الضريبة مع 
 الفوائد والغرامات

الضريبة بعد 
 ادلرسـو

الضريبة بعد 
 التخفيؤ

 مبل 
 التخفيؤ

 103410101 001010100 000000010 1401020231 31داراي 
 101000302 100410010 001010001 000400114 31داراي
 0120002 0110031 3230204 100100314 30داراي
 101340341 104000000 101000102 000010020 31حاكمة
 1040144 0000000 0300000 2110421 31حاكمة
 100030001 001010013 004310400 003310023 31قدـ

 000400000 1102010201 1301000031 1201000102 اسمػوع

 مػػن شػػركة قبػػاين وولػػي وسػػيف نتيجػػػة و نظػػرا لألضػػرار اجلسػػيمة الػػه أصػػابت الشػػركاء ادلنسػػػحبا
احلجػػػز علػػػى شلتلكػػػاهتم إضػػػافة إىل قنػػػاعتهم ابين  ػػػري قػػػادر علػػػى التسػػػديد قػػػرروا دفػػػع ادلبػػػال  الػػػه كانػػػت 

ؿ.س وذلك ليتمكنػوا مػن االسػتفادة مػن  مرسػـو اإلعفػاء  301210013تطالبهم طا وزارة ادلالية والبالغة 
ؿ. س ويف نفػس الوقػت حصػلت علػى  1000140241دفعػه  وبذلك يكوف ادلبل  ادلتبقي ادلتوجب علػي

حكػػم قضػػائي ابسػػرتجاع الفوائػػد والغرامػػات الػػه   تسػػديدها عػػن سػػنوات اإلعفػػاء الصػػناعي دلعمػػل داراي 
. فلجػأت إىل وزيػػر  201000133ؿ. س وبػذلك  يكػػوف ادلبلػ  ادلتوجػب الػػدفع  002100040والبالغػة 

توسػط األجػل ؽلكنػين مػن إ ػالؽ ملػف تلػك ادلأسػاة مػع وزيػر االقتصاد دلساعدإ يف احلصوؿ على قرض م
ادلاليػػة فأبػػد  تعاطفػػاً شػػديداً  ولكنػػه اعتػػذر بسػػبب وجػػود احلجػػز القػػانوين. ونصػػحين ابسػػتدانة ادلبلػػ   مػػع 
وعػػد أكيػػد بتقػػدا كػػل ادلسػػاعدة للحصػػوؿ علػػى قػػرض ؽلكنػػين مػػن إعػػادة ادلبػػال  ادلسػػتدانة والعػػودة دلزاولػػة 

 جديد نشاطي الصناعي من 
جلأت إىل بعؤ األصدقاء من رجاؿ األعماؿ فبادروا مشكورين إىل  ع ادلبل  ادلطلوب حيػث سػاهم 

 منهم بتسديد ما علي من ضرائب. 10
و بعػػد احلصػػوؿ علػػى بػػراءة الذمػػػة تقػػدمت بطلػػب قػػرض دلعمػػػل داراي ادلسػػجل ابسػػم "جػػواد سػػػيف 

ففوجمػت بػوزير االقتصػاد يكتػب علػى طلػل  وشركا " لتسديد ما استدنته للضريبة و إعػادة تشػغيل ادلصػنع
"حسب األصػوؿ" شلػا يعػين عػدـ إمكانيػة حصػويل علػى ذلػك القػرض لعػدـ تػوفر الشػروط ادلطلوبػة يف مثػل 

 هذ  احلالة االستثنائية .

  التفرغ للنشاط السياسي التفرغ للنشاط السياسي 
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بعد اضطراري للتنازؿ عن بقية حصه يف شركة اديػداس  تفر ػت لنشػاطات رللػس الشػعب فقػدمت 
رة يف ادلركز الثقايف األدلاين بعنواف "القطاع اخلاص الصػناعي و ػدايت ادلسػتقبل" سػلطت فيهػا الضػوء زلاض

علػػى واقػػع القطػػاع اخلػػاص الصػػناعي وقػػدمت عػػدداً مػػن االقرتاحػػات واحللػػوؿ الػػه مػػن شػػأهنا أف تنقػػذ هػػذا 
ة حػرة أمػاـ البضػائع القطاع شلا ػليط به من خطر زلدؽ و خسائر فادحة عند وضػعه وجهػاً لوجػه يف منافسػ

العربية واألوربية اله سوؼ تدخل أسواقنا معفػاة مػن الرسػـو اجلمركيػة تطبيعػاً لالتفاقيػات ادلوقعػة أو الػذي 
 ينوي توقيعها.

اعتػػ  بعػػؤ أعضػػاء القيػػادة القطريػػة هػػذ  اااضػػرة نشػػراً لغسػػيلنا الوسػػم شلػػا يضػػر ابدلصػػلحة الوطنيػػة 
 األدلاين واختذت قراراً إبلغاء زلاضػرة أخػر  بعنػواف "التصػدير بػا احللػم خاصة وأهنا ألقيت يف ادلركز الثقايف

و  تبليػػ  ادلػػدعوين إبلغػػاء  12/0/33والواقػػع "كػػاف م رلػػاً ذلػػا أف تقػػاـ يف ادلركػػز الثقػػايف يف ادلػػزة بتػػاريم 
.  اااضرة واستبداذلا مبحاضرة أخر  يلقيها السيد  ري صاـر

غاء تبلغػت مػن فػرع القيػادة القطريػة وفػرع احلػزب بدمشػق ووزارة الثقافػة بعد مرور أربعة أايـ على اإلل
قػرار إعػػادة السػماح إبلقػػاء اااضػرة بوقتهػػا ااػدد. وقػػد   ذلػك وسػػط حضػور متميػػز وتفاعػل مػػن احلضػػور 

 ع  حوار صريب استمر ساعتا ونصف بعد انتهاء إلقاء اااضرة

  مداخلة مثرية للجدؿ مداخلة مثرية للجدؿ 
القتصػػادي الػػػذي وصػػػلنا إليػػػه نتيجػػة السياسػػػات اخلاطمػػػة للحكومػػػة و الػػػه علػػى الػػػر م مػػػن ادلػػػأزؽ ا

أصػػبحت معادلهػػا واضػػحة للعيػػاف يف كػػل رلػػاالت احليػػاة االقتصػػادية و االجتماعيػػة فػػاف ادلكػػابرة و تزويػػػر 
 احلقائق  لت السمة الغالبة على تصرػلات احلكومة 

تصػػف أاير و مػػن خػػالؿ  ليلػػي إىل اسلػػس يف من 1330قػػدمت احلكومػػة إ ػػالؽ حسػػاابت موازنػػة 
الػػدقيق للجػػداوؿ التفصػػيلية و مقارنتهػػا مػػع جػػداوؿ ا القػػات مػػواز ت السػػنا السػػابقة و إسػػقاط تلػػػك 
األرقػاـ علػى واقعنػا االقتصػادي و مػا نشػر مػػن أحبػاث تفصػيلية يف هػذ  ادلواضػيع اكتملػت يف ذهػين صػػورة 

 14فبػػادرت إىل تقػػدا مداخلػػة مطولػػة مػػن واضػػحة عػػن خطػػورة اسػػتمرار احلكومػػة يف هػػذا الػػنه  اخلػػاطئ 
صفحات تعتمد لغة اإلحصاء و األرقاـ لتبا ضرورة اإلسراع يف إعػادة النظػر مبجمػل السياسػة االقتصػادية 

 احلالية إذا أرد  اخلروج من مأزقنا و التغلب على ما يعرتضنا من  دايت خطرية .
صلػػػػازات أو للػػػػذين  ا تنػػػػوا مػػػػن الفوضػػػػى يف تػػػػرؽ مػػػػداخله ابلطبػػػػع للػػػػذين تعػػػػودوا علػػػػى التغػػػػين ابإل

االقتصادية واالجتماعية ودار حوار ساخن يف اسلس حوؿ ادلداخلة اسػتمر ألكثػر مػن سػاعتا وأين أعتقػد 
أف اجلميػػع مقتنعػػوف مػػن صػػحة ادلعلومػػات الػػواردة يف مػػداخله مبػػن فػػيهم مػػن تصػػد  النتقادهػػا يف اجللسػػة 
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يس ا ػاد الفالحػا أف قػاؿ يف هنايػة اعرتاضػه علػى مػداخله ] حىت وصل األمر ابلسيد مصػطفى العايػد رئػ
وأقػػوؿ لزميلػػي مػػع تقػػديري واحرتامػػي أبنػػه كػػالـ مكتػػوب مػػن خػػارج الػػوطن العػػرم وال ؽلكػػن دلػػواطن عػػرم 
يتحػػدث عػػن سػػورية وحػػىت ولػػو كػػاف يكرههػػا مثػػل مػػا  ػػدث عنهػػا  و ال ؽلكػػن لقػػادة إسػػرائيل نفسػػهم أف 

 يتحدثوا مثل ما  عنا  [.
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  ضػػريبة  وقحػػةضػػريبة  وقحػػة
ـ يف الطػابق الثػاين 00اشرتيت من السيد عرفاف مريدف مكتبػاً مسػاحته  22يف الشهر األوؿ من عاـ 

يف شارع خلفي يف منطقة فكتػوراي   تسػجيله لػد  مديريػة ماليػة دمشػق دفعػت ضػريبته عنػد االسػتالـ مػن 
مبثيالهتػا يف تلػك الفػرتة ولكػن  ؿ.س وكانػت ضػريبة مرتفعػة  إذا مػا قيسػت 1410444قبل البائع وبلغػت 

 البائع كاف إنسا ً مسادلاً كبري السن ال يريد أف يدخل يف متاهات الدوائر ادلالية.
تبلغػػػت مطالبػػػة بػػػدفع مبلػػػ   11/14/31بعػػػد مػػػا يقػػػارب العشػػػر سػػػنوات وبتػػػاريم 

ؿ.س  ت اسم فرؽ ضػريبة عػن ادلكتػب ادلػذكور. وتوقعػت أف خطػأ مػا  100110144
بقػػػرار حجػػػز  11/14/31اعرتاضػػػاً خطيػػػاً ولكػػػين فوجمػػػت بتػػػاريم قػػػد حصػػػل فقػػػدمت 

تنفيذي على أموايل ادلنقولة و ري ادلنقولة صادر عن مديرية مالية دمشػق. لقػد طػاؿ هػذا 
احلجػػز كػػل مػػا هػػو مسػػجل اب ػػي مبػػا يف ذلػػك حصػػه يف شػػركة اديػػداس  رايض سػػيف 

د اسػػتلمت  التبليػػ  مػػن . وللعلػػم فقػػ14وماجػػد الزايػػد( ادلشػػملة بقػػانوف االسػػتثمار رقػػم 
القسػم التجػػاري يف السػفارة الفرنسػػية قبػػل أف اسػتلمه بشػػكل ر ػػي  حيػث طلبػػوا بعػػؤ 
االستفسػارات عػػن مصػري العمػػل يف الشػركة ألهنػػا كانػت تصػػدر معظػم إنتاجهػػا إىل فرنسػػا 

 مببال  تصل إىل ماليا الدوالرات.
ماجػد الزايػد ػ اديػداس( يف الػداخل لقد سبب هػذا احلجػز أضػراراً ابلغػة لسػمعة شػركة  رايض سػيف و 

واخلارج كما طاؿ حساابهتا اجلارية يف ادلصارؼ االية شلا منعها طيلة فرتة احلجز مػن  ريػك حسػاابهتا علمػاً 
 عامل وهي أك  مصدر مالبس إىل أورواب على اإلطالؽ. 1444أهنا تشغل أكثر من 
اسػتلمت قػراراً  11/11/32اابت وبتػاريم شهراً حىت ما بعػد  هػور نتػائ  االنتخػ 10استمر  احلجز 

مػػن جلنػػة إعػػادة النظػػر الثالثػػة يقضػػي بطػػي هػػذ  الضػػريبة حيػػث تبػػا أنػػه ال يوجػػد ملػػف ابسػػم رايض سػػيف 
يتعلػػػق طػػػذ  الضػػػريبة هكػػػذا وبكػػػل بسػػػاطة بعػػػد أف سػػػببت لشػػػركة اديػػػداس  رايض سػػػيف وماجػػػد الزايػػػد( 

 خسائر مادية ومعنوية يصعب حصرها.

  ين  إيػاد:ين  إيػاد:حػادثة فقػداف إبحػادثة فقػداف إب
 "1310  إايد مواليد 1314   انة مواليد 1302رزقت ثالثة أوالد "جواد مواليد 
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كاف إايد منذ طفولته األوىل يتميز ابجلػرأة  ػري العاديػة زلبػاً للقطػط  كػاف إذا صػادؼ قطػة البػد لػه أف 
اثر خرمشػة ؽلسك طا ويغسلها  مهما سببت له من أذ  فكاف يف  الب الوقػت تظهػر علػى يديػه ووجهػه ت

القطػػط وكػػاف مسػػتقل الشخصػػية يصػػر علػػى رأيػػه بعػػد أف أ  الدراسػػة اإلعداديػػة قػػرر عػػدـ إمتامػػا الدراسػػة 
الثانوية العتقاد  أبهنا إضاعة للوقت فاجتػه إىل تعلػم اللغػة األدلانيػة يف معهػد  وتػة والعمػل يف ادلصػنع حيػث 

مث خضػع لػدورة تقويػة للغتػه األدلانيػة لفػرتة  بدأ عاماًل استطاع خالؿ ثالث سنوات أف يتقن صناعة ادلالبس
أشهر يف أحد ادلعاهد ادلتخصصػة يف أدلانيػا مث تػدرج يف ادلراكػز اإلداريػة يف رلػاؿ اإلنتػاج. والتحػق  دمػة  0

العلػػم الػػه يف متنعػػه مػػن متابعػػة العمػػل يف الشػػركة حيػػث تقلػػد منصػػب رئػػيس قسػػم توكيػػل اديػػداس للسػػوؽ 
 االية يف سن التاسعة عشر.

كاف رلداً متميزاً يف عملػه حقػق يف فػرتة السػنتا الػه أدار فيهػا وكالػة اديػداس صلاحػات كبػرية  هػرت   
 %.04يف زايدة ادلبيعات ألكثر من 

يف األسػػبوعا األخػػػريين قبػػػل فقدانػػػه كػػػاف مضػػطرابً جػػػداً وصػػػار يصػػػل إىل عملػػػه يف 
ه مالحظػػات ( صػػباحاً. وبصػػفه مػػدير  وجهػػت لػػ11ػػػ14الشػػركة يف وقػػت متػػأخر  بػػا 

قاسػػية كػػاف تخرهػػا التهديػػد ابلفصػػل عنػػد تكػػرار التػػأخري ألنػػين اعتػػ  التػػأخري الصػػباحي 
 بدوف عذر من الكبائر خاصة دلن يتحمل مسؤولية يف اإلدارة.

يف اليػػـو األخػػري قبػػل فقػػد  كنػػت قاسػػياً معػػه بسػػبب التػػأخري فتقبلهػػا برحابػػة صػػدر وقػػاؿ يل "أنػػت ال 
 وقف كثريًا عند هذ  اجلملة واعت هتا نوعاً من اساملة واالعرتاؼ ابلذنب.تعلم أف روحي فداؾ".  يف أت

يف بػػريوت الجتمػػاع عمػػل مػػع قسػػم اديػػداس  41/42/1330كػػاف بػػر م  إايد قضػػاء يػػـو اجلمعػػة 
 للشرؽ األوسط طدؼ التنسيق وحل بعؤ ادلشاكل ادلعلقة مع شركة اديداس.

س تقريباً تلقى مكادلة هاتفية ػلثه فيها ادلػتكلم إبحلػاح علػى يف الساعة الثانية عشر  هراً من يـو اخلمي
 قضاء يـو اجلمعة يف الالذقية بصحبة بعؤ األصدقاء.

رو  أحػػد ادلػػو فا وكػػاف يسػػتمع إىل ادلكادلػػة اذلاتفيػػة أف إايد حػػاوؿ أف يعتػػذر بشػػىت الوسػػائل ولكنػػه 
بػريوت ويف ادلسػاء سػافر مػع أصػدقائه إىل رضم ابلنهاية إلصرار مكلمه مث قاـ على الفور إبلغاء موعػد  يف 

 الالذقية.
وصػادؼ يػـو افتتػاح مهرجػاف اابػة وكانػت الالذقيػة تعػ  ابدلصػطافا  1330تب  1كاف يػـو  عػة 

 وزوار ادلهرجاف.
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يف الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر ذهب برفقة رفعػت السػبيعي علػى موتػور مػائي  جواسػكي( 
يقه حىت عاد رفيقػه رفعػت إىل الشػاطئ األزرؽ السػاعة التاسػعة والنصػف لػيالً وانقطعت أخبار  وأخبار صد

أبعصاب ابردة يلػوح بنظاراتػه وعنػدما رأ  أحػد رفاقػه سػأله عػن إايد وعنػدما قػالوا لػه أنػه يف يعػد بػدأ يظهػر 
 احلزف الشديد ويتصرؼ كمن فقد عزيزًا عليه ورو  ما حدث على الشكل التايل:

كػم و ػػط مسػتقيم توقػف ااػػرؾ يف نقطػة كانػػت قبالػة أبنيػػة   14بحػر بسػػرعة "بعػد ادلضػي يف عػػرض ال
الدراسات وبعد أف سر  ربع ساعة انطفأ اارؾ لنفاذ الوقود وبقينا ننتظر  ت أشعة الشػمس حػىت السػاعة 
السػػابعة والنصػػف ويف ؽلػػر بنػػا أحػػد مث قػػرر  السػػباحة إىل شػػاطئ الدراسػػات وبعػػد أف سػػبحنا سػػوية دلػػدة ربػػع 

اعة ابتعد عين إايد مث  عػت صػوته ؼلػ ين أنػه متعػب مث يف أعػد أرا  فوصػلت إىل الشػاطئ بعػد ربػع سػاعة س
 أخر  من السباحة أي يف الساعة الثامنة"

علمػاً أف بقيػة رفاقػه قػاموا بعػدة زلػاوالت للبحػػث عنػه بصػحبة ادلسػؤولا عػن الشػاطئ األزرؽ وكػػاف  
وقػد أدعػى رفعػت أبف ادلوتػور فػارغ مػن البنػزين وعنػد اسػتعادة تخرها السػاعة السػابعة والربػع دوف جػدو  

 ادلوتور وجد أف ما فيه من البنزين يكفي دلسافة طويلة!
 قامت احلوامات ورجاؿ الضفادع ابلبحث فور علمها ابخل  ولكن دوف أف جتد أي أثر.
قضػػاء وقػػدر   إبال ػػي يف صػػباح يػػـو السػػبت فتوجهػػت إىل الالذقيػػة وبعػػد أف اعتػػ ت أف احلػػادث 

عػػدت إىل دمشػػق مسػػاء نفػػس اليػػـو وكػػاف كػػل اخلػػ اء يتوقعػػوف  هػػور اجلثػػة خػػالؿ أايـ و رمبػػا بعػػد أسػػابيع 
 نتيجة تغري التيارات البحرية.

وقمػػػت إبعػػػالـ سػػػلطات خفػػػر السػػػواحل الرتكيػػػة وعممػػػت السػػػلطة السػػػورية اخلػػػ  علػػػى كػػػل ادلرافػػػق 
ار مػػا قبػػل فقػػد إايد وكػػاف أبرزهػػا أنػػه كػػاف يعػػيش يف البحريػػة السػػورية. ولكػػن طػػاؿ االنتظػػار وتشػػابكت أخبػػ

. وكثػرياً مػا كانػت أمػه  قلق كبري خالؿ األسبوعا األخريين فكاف  الباً ما غللس يف البيػت ال يسػتطيع النػـو
 تستيقظ لصالة الصبب فتجد  جالساً مهموماً يفكر يبدو عليه التعب والقلق يف تف معاً.

 جػػػاء  حبالػػػة عصػػػبية متػػػوترة يطلػػػب مسػػػاعدته بشػػػراء مسػػػدس ورو  أحػػػد زمالئػػػه أنػػػه قبػػػل أسػػػبوعا
ابلسػرعة الكليػػة وفعػػالً اشػػرت  مسدسػػاً ولكػن عنػػدما علػػم أنػػه  ػػري صػاحل مبػػا فيػػه الكفايػػة اسػػتبدله مبسػػدس 
تخر ولكنه عندما ذهب إىل الالذقية يف يصطحب ذلك ادلسػدس معػه وحػىت ايف مػا زاؿ الغمػوض يكتنػف 

خصػػي أف ال عالقػػة للبحػػر ابدلوضػػوع ولكػػين ال أجػػد دلػػيالً إلثبػػات ذلػػك قصػػة اختفائػػه. واسػػتنتاجي الش
وتبقػى قنػػاعه أنػػه البػد مػػن أف تظهػػر احلقيقػػة يف يػـو مػػن األايـ لقػػد كثػػرت اإلشػاعات وكػػاف أكثرهػػا وقاحػػة 
ل أنػين أخفيتػػه وأرسػػلته إىل أورواب زلمػالً مببػػال  كبػػرية مػػن األمػواؿ أريػػد إخفائهػػا. مػع العلػػم أف إايد كػػاف ػلمػػ
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جواز سفر نظامي ويسافر إبجازة نظامية خارج البالد  مرتا يف السنة على األقػل دلتابعػة مػؤمترات اديػداس 
 العادلية.  

  طػػرؽ االرتػػزاؽطػػرؽ االرتػػزاؽ
أطنػػاف مػػن الغػػزوؿ فعلمػػت أف سػػعر الكيلػػو الغػػراـ الواحػػد  14احتاجػػت شػػركه إىل  1330يف عػػاـ 

يف ادلؤسسػػػػة العامػػػػة النسػػػػيجية فتوجهػػػػت إىل ؿ.س عػػػػن سػػػػعرها الر ػػػػي  00يف السػػػػوؽ السػػػػوداء يزيػػػػد  
ادلؤسسة  و خالؿ اقل مػن سػاعة حصػلت علػى اسػتثناء موقػع مػن مػدير ادلؤسسػة ووزيػر الصػناعة و مػدير 
معمػػل وػػاة الػػذي كػػاف بػػزايرة للمؤسسػػة  بتسػػليمي العشػػرة أطنػػاف  مػػن الغػػزوؿ .يف البدايػػة سػػررت كثػػرياً 

 ى أية كمية يف ادلستقبل مىت أريد .الهتمامهم و علمت أبنه إبمكاين أف احصل عل
و يف طريق العودة إىل مصنعي بدأت أفكر مبا حدث ووصلت إىل قناعة أبنين أبيع ضػمريي كعضػو يف 
رللػػس الشػػػعب  النػػه ولػػػوال هػػذ  الصػػػفة  دلػػا حصػػػلت أبػػدا علػػػى هػػذا ادلغػػػنم .و فػػور وصػػػويل إىل ادلعمػػػل 

إلغاء االستثناء فقػاؿ يل علػى الفػور " معقػوؿ اتصلت مبدير ادلؤسسة السيد مصطفى جاويش و طلبت منه 
 فيها نصف مليوف لرية" فقلت له من اجل ذلك ارفضها .

هذ  واحدة من تالؼ الوسائل اله مكنت الفمة ادلستفيدة من الفوضى االقتصادية من  ػع االمػواؿ 
 الطائلة على حساب معيشة الشعب 

 و مستقبله .
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  اخلػػػامتػػة اخلػػػامتػػة 
نا دلواقفي ادلبدئيػة كػاف  نػا  اليػا أتػى علػى نتػاج عمػل و دأب متواصػل اسػتمر ال شك أف ما دفعته  

ألربعػػا عامػػا بػػل أف الػػثمن كػػاف اكػػ  مػػن ذلػػك و كػػاف ؽلكػػن بكػػل سػػهولة تفاديػػه و  ويلػػه إىل جػػين أمػػواؿ 
طائلػػػة و لكػػػن ذلػػػك ال يكػػػوف إال علػػػى حسػػػاب التنكػػػر للمبػػػاد  و القػػػيم و التعػػػدي علػػػى مصػػػاحل أبنػػػاء 

 خيانة من  فوضين من الناخبا الشعب و 
إف كل ما تكبدته من خسائر يف يزدين إال إؽلا  و إصرارا على اديػة األمانػة و لقػد علمػت منػذ البدايػة 
أف الكفاح ال ؽلكن أف يكوف سهال و ال بد له مػن  ػن . و قػد اخػرج مهزومػا موصػوما بكػل الػتهم ادلشػينة 

هػو  واجػب ارتضػيته  فغػدا متعػة حيػاإ و رضػى نفسػي فلػيس يل و لكن هذا يف و لن يثنين ألف ما أقـو بػه 
فيػه منػػة علػى أحػػد و ال اطلػب جػػزاءا و ال شػكورا  و رمبػػا أكػوف أحػػد ادلسػخرين خلدمػػة الشػعب كمػػا قػػاؿ 

و كمػا جػاء علػى لسػاف …"سيد  دمحم يف احلديث الشريف " إف هلل رجاؿ سخرهم لقضاء حاجػات النػاس 
 السالـ " من أراد أف يكوف كبريافيكم  فليكن لكم خادما " . رسوؿ اابة سيد  عيسى عليه
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