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عندما أعلن النائب السابق رياض سيف استقالتو من منصبو يف األمانة العانة "إلعالف دمشق للتغيَت الوطٍت الديبقراطي" يف آب 

ي ذضي "ألسباب صحية وشخصية" خيم نوع من الوجـو على الكثَت من الناشطُت واإلصالحيُت السوريُت، فسيف ال/أغسطس اؼبا
ي أتوا من خلفيات ذأتى إىل السياسة السورية من خلفية صناعية واقتصادية ـبتلفًا عن الكثَت من اؼبخضرمُت يف اؼبعارضة السورية ال

ع من اغبركية النادرة يف اؼبعارضة السورية سواًء عبهة رفدىا بقطاعات اجتماعية جديدة  حزبية أو أيديولوجية أو ثقافية، أضفى نو 
لك كلو  ذأو بأصوؿ مدينية كانت تقليديًا تقف اغبياد خاصة أبناء اؼبدف التقليدية كدمشق وحلب ، وفوؽ كالتجار والصناعيُت 

يُت اؼبعارضة السورية اليت تكلست بسبب انعداـ اغبركة يف كمبادراتو وأفكاره اليت كانت باستمرار تضخ دماء جديدة يف صلب شرا
ي تتصف بو الساحة السورية والقمع العنيف لكل صوت معارض وـبالف ترؾ الساحة ذالسياسة السورية على مدى عقود، فاعبمود ال

 الوطن. خالية لسلطة تشعر براحة ضمَت أكرب عندما تضع كل من ىبالفها الرأي يف السجن أو تنفيو بعيداً عن
وينتمي إىل أسرة ؿبافظة، كاف والده يعمل قباراً فبا يشي بالوضع االقتصادي  1946رياض سيف من مواليد حي اؼبيداف بدمشق عاـ 

والتحق بكلية العلـو يف جامعة دمشق لكنو  1965واالجتماعي اؼبتوسط الذي كاف ينتمي إليو، حصل على الثانوية العلمية يف عاـ 
إىل أؼبانيا وفرنسا مث فتح مصنعاً للنسيج ربّوؿ خالؿ  1975إذ البرط يف ؾباؿ العمل الصناعي حيث سافر يف عاـ مل يكمل تعليمو، 

من الفوز مع شركاء لو برخصة لتصنيع  1990( إحدى أبرز اؼباركات السورية، سبكن يف عاـ 400عشر سنوات إىل مصنع )القمصاف 
الصناعي على االنطالؽ يف اغبقل السياسي وانتخب خالؿ االنتخابات التشريعية عاـ منتوجات "أديداس" الشهَتة، وقد ضبلو قباحو 

بُت اؼبرشحُت "اؼبستقلُت" أي الذين ال ينتسبوف إىل حزب البعث اغباكم أو األحزاب األخرى اؼبنضوية ربت لواء اعببهة  1994
وقد أصبح خطابو أكثر جرأة يف نقد السياسة االقتصادية  1998الوطنية التقدمية، مث انتخب ؾبددًا نائبًا عن دمشق ؼبرة أخرى عاـ 

للحكومة، األمر الذي عّرضو لضغوٍط سياسية أرغمتو يف النهاية  وربت وقع الضرائب الباىظة اليت مت فرضها عليو على بيع حصتو يف 
روضة عليو وليتفرغ بعدىا سباماً إىل تصفية أخر سهم لو فيها ليسدد صبيع الضرائب اؼبف 1999مصنع أديداس، وعمد يف هناية عاـ 

 للعمل السياسي.
كانت انطالقتو السياسية األبرز بعد وفاة الرئيس السوري األسبق حافظ األسد، حيث كاف أوؿ من بادر إىل "استغالؿ" فرصة انتقاؿ 

أصبح يعرؼ دبنتدى رياض السلطة إلظباع صوت الشعب السوري ورغبتو يف التغيَت، فكاف أف أطلق "منتدى اغبوار الوطٍت" أو كما 
من عمر اؼبنتدى ، فعمر ربيع دمشق"ألوىل فيما بات يعرؼ فيما بعد ب"اسيف ألنو كاف يعقد يف منزلو ، وىو ما أطلق الشرارة 

وربويل اؼبسؤوؿ األوؿ عنو النائب رياض سيف للتحقيق  2001مع إغالقو يف شباط/فرباير  وانتهى. ، الذي امتد ألقل من عاـالربيع



مث اعتقاؿ شبانِيٍة من أعضائو الناشطُت يف عبنتو ويف  2001ومع استئنافو ؾبدداً يف أيلوؿ/سبتمرب مث بعد رفع اغبصانة اعبزئية عنو. معو 
 حواراتو كانت هناية النهاية لذاؾ الربيع.

الشعب يف دورتو السابعة  وربديدًا خالؿ االنتخابات التشريعية جمللس 1998يبكن القوؿ أف بذرتو األوىل ابتدأت مع هناية عاـ 
[ حيث عقد النائب رياض سيف خالؿ ضبلتو االنتخابية اؼبميزة عددًا من اغبوارات الوطنية اؼبتعددة االىتمامات 1999-2003]

 والواسعة الطيف يف مقر ضبلتو االنتخابية يف منطقة اؼبيداف ضمن مدينة دمشق اليت ترشح سيف نائباً لفًتٍة ثانية عنها.
جلسات حبثت يف الشأف السياسي واالجتماعي  9على ىذه اغبوارات اسم "جلسات اغبوار الوطٍت" واستمرت على مدى لقد أطلق 

واغبقوقي والبيئي ضمن جرأٍة نادرة وبنفس الوقت إدراٍؾ فبيز غبدود السقف الذي على ىذه اغبوارات أف ال زبًتقو، وىو ما أظباه أحد 
ت اػبيمة الرئاسية" حيث كاف الرئيس حافظ األسد مازاؿ على قيد اغبياة، لكنو بدأ وبشكٍل الصحفيُت البارزين حينها "حوارات رب

خجوٍؿ جدًا "االلتفات" إىل الوضع الداخلي الذي تناساه سبامًا غبساب السياسة اػبارجية اليت ربددت أيضًا وعلى مدى عشر 
ت تًتاوح بُت الشد واعبذب حبسب اغبكومة اإلسرائيلية وحبسب السنوات اؼباضية يف التفاوض مع إسرائيل، تلك اؼبفاوضات اليت كان

اإلدارة األمريكية أيضاً. مهما يكن فإف الرئيس الراحل حافظ األسد نفسو كاف قد توجو إىل اجمللس التشريعي السادس بعد إعالف 
 عاىا فيما بعد خليفتو وابنو بشار األسد.اليت ر  "التطوير والتحديث"النتائج خبطاٍب يبكن اعتباره دبثابة اػبطاب التدشيٍت ؼبرحلة 

ليٍل لقد انتقد األسد الراحل الفساد والبَتوقراطية علناً، وضبل على اؼبسؤولُت الذين أعطاىم ثقتو ولكنهم مل يكونوا كفئًا ؽبا، وؼبّح وبق
ىل عدٍد من القوانُت اليت هبب ربديثها من اللطف الزائد إىل ضرورة تطبيق الديبقراطية يف مؤسساتنا، وأكثر من ذلك، فقد أشار علناً إ

وتطويرىا سّيما قانوف اإلهبارات الذي مضى عليو أكثر من نصف قرف وخلق أزمًة اجتماعية مل هبر تدراؾ تداعياهتا، وىكذا وكأف 
ستاذ اعبامعي صديقو االقتصادي واألوبياف  خوفًا من إطالؽ صفة سياسية عليو، "اغبوارات الوطنية" اليت قادىا سيف يف "مضافتو"

 عارؼ دليلة "الناري" كما وصفو البعض واؼبؤلف من عشر نقاط، قد أشبرت فعاًل وعلى لساف األسد نفسو.
يبكن القوؿ بعدىا أف اجملتمع السوري عاش ورشًة حقيقية وفعلية من النقاش السياسي مل يشهد ؽبا مثياًل من قبل، وقد زاد من حدة 

إعالف استقالة حكومة ؿبمود الزعيب  اإلسرائيلية ،-ياسية اليت تسارعت، فشل اؼبفاوضات السوريةىذا النقاش عدٌد من األحداث الس
عامًا من تشكيلها، وطرده من اغبزب واهتامو مع نائبو ووزيره للمواصالت بالفساد، مث مل يلبث أف عبأ الزعيب نفسو إىل  13بعد 

عامًا من عقد مؤسبره الثامن، وانطلقت فجأًة ألسنة  15البعث اغباكم بعد االنتحار، مث اإلعالف عن اؼبؤسبر القطري التاسع غبزب 
السوريُت اليت ُعقدت لفًتة طويلة من الزماف وربّولت احملاضرات األسبوعية عبمعية العلـو االقتصادية السورية إىل جلسات نقاٍش علنية 

ف يغمز أحد اؼبعّقبُت أو اؼبداخلُت من قناة اإلصالح السياسي وحادة حوؿ جدوى السياسات االقتصادية واؼبالية اؼبتّبعة، وال بأس أ
 نفسو سّيما وأف قبل الرئيس الدكتور بشار األسد كاف وبضر بعضاً من فعاليتها، األمر الذي أكسبها أنبية استثنائية.

ها أهنا ستقـو بشكٍل حكومٌة جديدة برئاسة ؿبافظ حلب السابق مصطفى مَتو أعلنت يف برناؾب 2000مث تشكلت يف آذار/مارس 
رئيسي على إصالح القوانُت وربديث اؼبؤسسات وربسُت حاجة اؼبواطنُت اؼبعاشية واالقتصادية. ويف ظلِّ ىذا اغبراؾ الصامت إذ مل 

عبَت بشكل ينعكس انفتاحاً يف وسائل اإلعالـ الرظبية ومل يتواكب قانونياً مع عدٍد من القوانُت اليت من شأهنا أف تشرعن حرية الرأي والت
حقيقي وفاعل مثل قانوف اؼبطبوعات أو قانوف األحزاب السياسية، فقد بَِقَي ىذا اغبراؾ ضمن الثقافة الشفوية الغنّية والثرَّة لدى 

 السوريُت، فجلساهتم اػباصة أصبحت اليـو ذات معٌت وتدور حوؿ مستقبل بلدىم وسياساتو اؼبتبعة.



أجياٍؿ من السوريُت سواه، فقد كاف عدد سكاف سورية يـو إعالف حركة الثامن من آذار عاـ وفاة الرئيس الذي مل يعرؼ ثالثة  ومع 
( 17) 2000ما يقارب السبعة ماليُت نسمة، لكن ىذا العدد أصبح عند وفاة الرئيس حافظ األسد يف حزيراف/يونيو  1963

م على رئيٍس غَته، وىو ما زاد األمر صعوبة، فاؼبعارضة  ( ماليُت نسمة ىم "جيل الثورة" بامتياز مل يتفتح وعيه10مليوناً، وكأف )
كانت تتوزع بُت اؼبنايف والسجوف، وأطروحاهتا األيديولوجية نفسها مل تعد مغرية ألصحاهبا أنفسهم فكيف بغَتىم، والسلطة دبا ىي 

أصبحت  فهيمفاصلها الرئيسية، صباع اغبزب واؼبؤسسات الشعبية واعببهة الوطنية واؼبؤسسة العسكرية قد ُأصيبت بتكلٍس عّطل 
تسعى قدر ما أمكن للحفاظ على الوضع القائم، وبدا اجملتمع بُت الطرفُت كما ذكرنا ىامشياً وخالياً من أيِّ حراٍؾ أو طموٍح سياسي 

 أو اجتماعي، لقد كاف يعيش فًتة العزلة والال فاعلية واػبوؼ من اؼببادرة.
فرصًة ؽبم للتعبَت عن خوفهم على مستقبل بلدىم، وقد استغلَّ اؼبثقفوف -ة انتقاؿ السلطةرغم امتعاضهم من آلي-لقد وجد السوريوف

والناشطوف حبكم حساسيتهم اػباصة ذباه التغيَت اؼبوقف للدفع باذباه خلق فضاءاٍت للتعبَت ، ومن ىنا بالضبط انطلقت الشرارة األوىل 
دت اجتماعاهتا األوىل يف منزؿ اؼبخرج نبيل اؼباحل وحبضور عدٍد من اؼبثقفُت ذوي باذباه تشكيل "صبعية أصدقاء اجملتمع اؼبدين" اليت ُعق

االذباه اليساري من أمثاؿ ميشيل كيلو وعارؼ دليلة ويوسف سلماف وياسُت شكر وغَتىم وذلك قبل وفاة الرئيس حافظ األسد 
الجتماعات انبثقت فكرة تأسيس "صبعية أصدقاء ، ومع حضور النائب والصناعي رياض سيف ؽبذه ا2000أيار/مايو  28ربديداً يف 

اجملتمع اؼبدين" وصاغ اجملتمعوف مسودًة أوىل مث ثانية للجمعية أشارت إىل أف "اجملتمع اؼبدين ىو ؾبموع التنظيمات اجملتمعية غَت 
ات، جوىره اػبيار اغبكومية من صبعيات ونقابات وىيئات وأحزاب ومنظمات ووسائل إعالـ حرة متعددة ومتعددة ونواد ومؤسس

الديبقراطي، وال يبكن للديبقراطية أف تتجسد إال عرب هنوض اجملتمع اؼبدين بأنظمتو ومؤسساتو " وصواًل إىل الدعوة إىل "تأسيس صبعية 
 أصدقاء اجملتمع اؼبدين يف سورية، عّلنا نقدـ جهداً ُيسهم يف بناء ؾبتمع ديبوقراطي متطور".

رد "بأف ما تقوموف بو ىو خٌط أضبر" ويُعترب الاغبصوؿ على ترخيص للجمعية، فكاف  2000بتمرب سعى النائب سيف يف أيلوؿ/س مث
 "."دبثابة البالغ رقم واحد

ىنا حدث افًتاؽ بُت خطُت، ذلك أف ؾبموعة اؼبثقفُت السوريُت اليت استمرَّت يف لقاءاهتا وتطّورت فيما بعد إىل ما يسمى "اؽبيئة 
تمع اؼبدين" يف حُت اتبع النائب سيف اؼبعروؼ بديناميتو وعمليتو خطاً آخر، إذ أعلن عن تأسيس "منتدى التأسيسية للجاف إحياء اجمل

اغبوار الوطٍت" متمتعًا حبصانتو الربؼبانية "النسبية" ومعّلاًل ذلك بأف من صالحياتو كنائب "أف هبتمع إىل اؼبواطنُت ويستمع إىل 
دبحاضرٍة عن اجملتمع اؼبدين لشيخ اؼبثقفُت السوريُت كما أصبح  2000أيلوؿ/سبتمرب  13شكاويهم"، وقد افتتح اؼبنتدى نشاطو يف 

يُطلق عليو أنطوف مقدسي، وقد أخذ ىذا اللقاء اىتمامًا سياسيًا وإعالميًا مضاعفًا الجتماع عدة مواقف أو مناسبات. إذ استبقت 
صحيفة "احملرر نيوز" اللبنانية، عندىا اهتمت "دعاة اجملتمع اؼبدين يف السلطات السورية افتتاح اؼبنتدى بإرساؿ رسائل "ربذيرية" عرب 

، وبنفس الوقت كاف أنطوف 1سورية" بأهنم "يريدوف اقتباس ذبربة أوروبا الشرقية يف اإلطاحة بأنظمتها اغباكمة لتطبيقها على سورية" 
، تُعترب األوىل عبهة 2000آب/أغسطس  14تاريخ مقدسي نفسو قد وّجو رسالة إىل الرئيس بشار األسد عرب صحيفة "اغبياة" ب

ـباطبة رئيس اعبمهورية عرب وسائل اإلعالـ قاؿ فيها بكل عفويٍة وصراحٍة وجرأة "الوضع العاـ، وباختصار يا سيدي: اهنيار عاـ، 
 .2سياسي واقتصادي وأيضاً ثقايف وإنساين"

                                                 
 .2000أيلوؿ/سبتمرب  14-8، 260الصداقة واألصدقاء، احملرر نيوز، )بَتوت( العدد مصدر سوري وثيق الصلة بالنظاـ يرد على دعاة اجملتمع اؼبدين يف سورية وصبعيات  1
 
 .2000آب/أغسطس  14انظر رسالة أنطوف مقدسي، رسالة إىل الرئيس السوري: من الرعية إىل اؼبواطنة، اغبياة، )لندف(،  2



بفصلو من موقعو كمديٍر ؼبديرية التأليف والًتصبة والنشر اليت أشرؼ عليها  وقد أصدرت وزيرة الثقافة حينها مها قنوت وعلى الفور قراراً 
على مدى سنواٍت طويلة، وىكذا فباجتماع "منتدى اغبوار الوطٍت" يف منزؿ رياض سيف، وتقدمي أنطوف مقدسي ذاتو ؿباضرة فيو 

 هده سورية من عقوٍد طويلة.وعن "اجملتمع اؼبدين"، بدا عندىا اللقاء اؼبرتقب أشبو بتجمٍع للمعارضة مل تش
اليت يقوؿ  2000سبوز/يوليو  17لقد تصّدرت الدعوة الفتتاح "منتدى اغبوار الوطٍت" مقولة الرئيس بشار األسد يف خطاب القسم يف 

اجملتمع فيها "ال يُبٌت اجملتمع وال يتطور وال يزدىر باالعتماد على شروبة أو جهة أو ؾبموعة، بل يعتمد على تكامل عمل الكل يف 
الواحد"، وربت ىذه العبارة كانت الدعوة صروبًة للجميع كي ُيسهم يف "اغبوار السلمي والعلٍت والصريح" الذي يسعى إىل "االقًتاب 

 ما أمكن من اغبقيقة، اليت ستنَت لنا الطريق يف مسَتتنا لبناء وطن القوة واؼبنعة والرفاه".
بقدر ما عرّبت مداخالت اؼبشاركُت عن رغبٍة عميقة وحقيقية يف  عاماً وفضفاضاً  لكن وبقدر ما كاف خطاب احملاضر أنطوف مقدسي

ؼبنتدى على مدى أربع أسابيع فبا مناقشة األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية السورية بعد غياٍب طويل، واستمرت جلسات ا
مطالباً بإصالحات ، 2000أيلوؿ/سبتمرب  27يف  99ثقفُت الػ بياف اؼب ، مث صدرخلق جداًل يف األوساط السياسية والثقافية السورية 

 .سياسية ووقف العمل بقانوف الطوارئ وإطالؽ سراح السجناء السياسيُت
مفتوحًا لكافة اؼبشاركات من كلِّ االنتماءات الطائفية واألثنية والعرقية  وأصبح"منتدى  اغبوار الوطٍت" يف نشاطو وفاعليتو، استمرَّ 

جية والُعمرية، إذ لوحظ حضورًا مكثّفًا من قبل شروبة الشباب، كلُّ ىذه الصفات اليت اكتسبها اؼبنتدى من خالؿ ذبربتو واأليديولو 
شّجعت اآلخرين على اقتباسها واستنساخها، وبدأت اؼبنتديات تتكاثر كالعشب يف الربيع على حد تعبَت رياض سيف يف أحد 

تدى الثقايف غبقوؽ اإلنساف ، ومنتدى صباؿ األتاسي للحوار الديبقراطي وانتشرت اؼبنتديات أيضاً حواراتو، وكاف أبرز ىذه اؼبنتديات اؼبن
 يف احملافظات السورية األخرى بدءاً من حلب وضبص والالذقية وطرطوس وانتهاًء بالقامشلي ودير الزور.

لكن بقي "منتدى اغبوار الوطٍت" األكثر تعدداً لقد نّشطت اؼبنتديات اغبراؾ االجتماعي والسياسي يف سورية بشكٍل غَت مألوؼ، 
وتنوعًا وبنفس الوقت األكثر شهرًة رغم أنو مازاؿ حىت ذلك الوقت يقـو على جهود سيف الفردية وحدىا، لقد أصبح اؼبنتدى كما 

والذي  2001ف يف بداية عاـ ، ومع صدور بياف األل3وصفتو ؾبلة )النيوزويك( األمريكية "بداية حركة التغيَت القادمة يف سورية حتماً"
أعاد التأكيد على اؼبطالب السياسية اؼبعروفة كرفع حالة الطوارئ واألحكاـ العرفية وإطالؽ سراح السجناء السياسيُت وفسح اجملاؿ 

 رية الرأي والتعبَت وغَتىا.غب
ذبلى ذلك يف تأسيس عبنٍة تدير شؤوف  بدأ النائب سيف يفّكر بشكٍل جديد يف إعطاء "منتدى اغبوار الوطٍت" "صيغة" مؤسسية وقد 

عضوًا من ـبتلف التكوينات الطبقية والتكوينات األيديولوجية  14اؼبنتدى أُطِلَق عليها "عبنة منتدى اغبوار الوطٍت" وقد تألفت من 
ياسية ؿبددة وخاصة سعت "عبنة منتدى اغبوار الوطٍت" إىل فتح ؿبوٍر جديد يتناوؿ قضايا سوقد واالنتماءات الطائفية والعرقية، 

أو الفضائيات العربية واألجنبية  4بالشأف السوري وقد أعطى االىتماـ اإلعالمي واؼبكثف باحملاضرة سواًء من قبل وكاالت األنباء العاؼبية
 .اليت قامت بتغطية مباشرة أو من قبل الصحف العربية واألجنبية، كلُّ ذلك عززَّ حضور اؼبنتدى داخلياً وعربياً وعاؼبياً 

لقد تسارعت األحداث وانتشرت الشائعات بشكٍل غَت مسبوؽ، إذ جاء اإلعالف عن تأسيس "التجمع من أجل الديبقراطية والوحدة"  
كحزب سياسي معظم أعضاءه من قدامى الناصريُت كمؤشر على قرب صدور قانوف جديد لألحزاب السياسية يف سورية، بعد أف  
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 .12/1/2001ت حية بعد "صياـ عن الكالـ" ومطالبات بتوسيع عملية اإلصالح السياسي، السفَت، )بَتوت(، انظر تقرير رويًتز بعنواف )سورية: نقاشا 4



عرب  2001كانوف الثاين/يناير   18غبزب الوطٍت الديبقراطي يف اه، كما جاء إعالف تأسيس كاف اغبديث يدور كثَتًا عن قرب صدور 
مؤسبٍر صحفي لُيعطي مؤشرًا وكأف القيادة السياسية السورية قد قررت توسيع ىامشها السياسي واغبزيب عرب استنساخ أحزاٍب شبيهٍة 

علن عن تأسيس حزٍب جديٍد لَتى إمكانية أف ترخص لو السلطة أـ ال، هبا، فأراد النائب سيف أف يضع السلطة أماـ األمر الواقع وي
واستمرت  2001كانوف الثاين/يناير   31وجاء اإلعالف عن والدة "حركة السلم االجتماعي" يف "منتدى اغبوار الوطٍت" بتاريخ 

 نقاشاتو اغبادة على مدى يومُت.
، وقد خلق حضورىم عبلسات "منتدى اغبوار رظبيوكاف ذلك قد ترافق مع بدء حضور "الرفاؽ البعثيُت" عبلسات اؼبنتديات وبتكليٍف 

الوطٍت" ومشاركتهم يف النقاش صدًى طيباً يف البداية من صبيع اغبضور على أساس أف ذلك سيخلق حواراً ولو بشكٍل غَت مباشر بُت 
عارضة و"اغبزب القائد"، بيد أف ىذه اؼبناقشات قد حادت يف بعض األحياف عن مسارىا النقاشي الطبيعي اجملتمع والسلطة أو اؼب

واؽبادئ لتصبح تشكيكًا يف وطنية وغاية "أصحاب اؼبنتديات" كما أصبح يُطلق عليهم، فبا استدعى يف بعض األحياف الرد من قبل 
  حوارات ثنائية صاخبة وشخصية.بعض اغبضور وىو ما وتّر األجواء وحّوؿ النقاشات إىل

اليت أطلق عليها "حركة السلم االجتماعي" كحركة سياسية ذات أىداؼ  اإلعالف عن حركتواعبميع فيما بعد ب رياض سيففاجئ 
سّيما وأف بعض الصحف العربية واألجنبية  قادـمؤشرًا ينذر بتغيَت ما شكل شعبية سيف ونشاطو  زاد يف، وىو ما إصالحية واضحة

 .5صبحت تشّبهو فاليسا سوريا ودعوتو إىل السلم االجتماعي أشبو حبركة التضامن البولنديةأ
جرى اإلعالف عن شروٍط لتقييد نشاط اؼبنتديات أو باألحرى وقفها هنائياً، إذ طُِلَب من اؼبسؤولُت عن تنظيم  2001شباط /فرباير يف 

يومًا من موعد احملاضرة مث االنتظار حىت  15اغبضور إىل غَت ذلك وقبل  ىذه اؼبنتديات تقدمي اسم احملاضر ونص احملاضرة وأظباء
األمر الذي عٌت حقيقًة وقف نشاط اؼبنتديات وترافق ذلك مع تعميٍم من القيادة القومية غبزب البعث اغباكم  ، 6اغبصوؿ على اؼبوافقة

ضاء القيادة القطرية جبولة على احملافظات السورية للتحذير من ، وقاـ أع7تتهم فيو اؼبثقفُت السوريُت بأهنم "عمالء ومرتبطوف باػبارج"
 وترافق ذلك مع رفع وتشويو صورة رياض سيف أماـ الرأي العاـ واهتامو بأقذع االهتامات، 8األطروحات اليت تدعو إىل "اجملتمع اؼبدين"

اجمللس وذلك للسماح بتحريك دعوى النيابة  اغبصانة عن النائب سيف وذلك أثناء فًتة عطلة عبدالقادر قدورهرئيس ؾبلس الشعب 
حيث مثل أماـ قاضي التحقيق لعدة جلسات سبحورت معظمها حوؿ ، 9العامة ضده وذلك رداً على تأسيسو غبركة السلم االجتماعي

يف بياف رظبي  ياً هنائ خلفيِة ورقتو اليت تدعو إىل "السلم االجتماعي"، وعلى أثر ىذه التقييدات اؼبختلفة أعلن النائب سيف إغالقو
وذكر الضغوطات اليت تعرض ؽبا وأعلن أنو سينتظر الفرصة الستئنافو ؾبددًا يف ظروٍؼ مشرّفة،  2001آذار/مارس  12صدر يف 

                                                 
وقد اعترب غوسباف أف رياض سيف أصبح يشّكل ربدياً للسلطات السورية،  Roy Gutnan, Waiting for his moment, Newsweek, April 23,2001انظر:  5

 .22/2/2001وبإمكانو أف يدفعها إىل توقٍف مثَت، وانظر: شعباف عبود، "ربيع دمشق" القصَت، النهار، )بَتوت(،  إذ يبكنو ىو أف يسرّع اإلصالحات
 .17/2/2001اغبياة، )لندف(،  6
،  306البعث العريب االشًتاكي(، العدد وذلك يف اؼبناضل، )اجمللة الداخلية غبزب  17/2/2001/ بتاريخ 1075، وانظر تعميم القيادة القومية رقم /19/3/2001اغبياة، )لندف(،  7

 .52-45، ص2001شباط -كانوف الثاين
، وأيضاً: أحزاب اعببهة الوطنية التقدمية تشارؾ "البعث" يف الرد على "النشاطات اؼبعادية" اليت يقـو هبا 16/2/2001انظر: البعث يشنُّ ضبلة مضادة على اؼبثقفُت، اغبياة، )لندف(،  8

، وأيضاً: حزب "البعث" اغباكم ينتقد أطروحات "السلم االجتماعي" و 18/2/2001بوف بعودة سورية إىل فًتة االنتداب واالنقالبات العسكرية، اغبياة، )لندف(، اؼبثقفوف الذين يرغ
 .23/2/2001"اجملتمع اؼبدين" ويعترب أهنا هتدؼ إىل زرع بذور التفرقة بُت أبناء الوطن، السفَت، )بَتوت(، 
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وعندىا جرى اإلعالف رظبيًا عن هناية "ربيع دمشق" كما ورد ذلك على لساف سيف يف أحد حواراتو مع وكالة الصحافة الفرنسية، 
 .10طلح أشبو بالتعبَت التارىبي الذي يُطلق لوصف مرحلة تارىبية مّرت هبا سوريةليصبح ىذا اؼبص

لقد انعكس وقف اؼبنتديات مع عودة اؼبالحقات األمنية اؼبكثّفة واللجوء إىل سياسة الضغط على اؼبثقفُت عرب منعهم من إلقاء 
ونشاطو، بيد أف "عبنة منتدى اغبوار الوطٍت" قررت  احملاضرات أو منعهم من السفر، انعكس كلُّ ذلك على حراؾ اجملتمع السوري

 أهنا رغبت يف رفع اغبرج رغم اقتناعها التاـ بال جدواه، غَتبطلٍب رظبي إىل وزارة الشؤوف االجتماعية والعمل للًتخيص ،  التقدـ
 قانونياً.القانوين عن اؼبنتدى وإحراج السلطات الرظبية نفسها اليت اّدعت أف ىذه اؼبنتديات غَت مرّخصة 

ؿبددًا أىدافو يف "فتح حوار  3/5/2001تّقدـ "منتدى اغبوار الوطٍت" بطلٍب للًتخيص إىل وزارة الشؤوف االجتماعية والعمل يف 
 ". شامل مع صبيع أبناء الوطن فيما ىبص قضايا الوطن واؼبواطن االجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية

ي على أيِّة كلمة تدؿ على رغبة "اؼبنتدى" يف النشاط السياسي، وليس ذلك تعففًا عن السياسة واضٌح أف طلب الًتخيص مل وبتو 
وابتعاداً عنها بقدر ما ىو رغبة عبنة اؼبنتدى يف االنطواء ربت مظلة القانوف عرب سحب أيّة ذريعة قد تستخدمها السلطة لعدـ اغبصوؿ 

وزارة الشؤوف االجتماعية والعمل سريعًا وبعد طبسة أياـ فقط من تقديبو برّد  على الًتخيص القانوين، وبالرغم من ذلك فقد جاء رد
الطلب ورفض الًتخيص حبجة أف ذلك ليس من اختصاص الوزارة و"ال تنطبق عليو النصوص القانونية اؼبعتمدة" كما جاء يف ردِّ 

 الوزارة.
لى أف "األسباب اؼبنّوه عنها برفض الطلب تعترب ـبالفة صروبة للقانوف قررت عبنة اؼبنتدى بعد ذلك التقدـ بتظّلم إىل الوزارة اعتماداً ع

الذي وبكم منتدانا ذلك أف ىذا القانوف والالئحة التنفيذية لو جعل من وزارة الشؤوف االجتماعية والعمل ىي  1958/ لعاـ 93/
( يوماً من 60الشهر والنشر باعبريدة الرظبية خالؿ ) / من القانوف واؼبختصة بإجراء عملية10اعبهة اإلدارية اؼبقصودة دبضموف اؼبادة /

تاريخ تقدمي الطلب، وبالتايل فإف ما جاء بقراركم من  عدـ اختصاص وزارتكم، جاء يف غَت ؿبلو القانوين وـبالفًا للقوانُت واألنظمة 
 النافذة.

برفض  2001أيار/مايو  24الرد سريعاً أيضاً وبتاريخ وجاء  2001أيار/مايو  16لقد مت تقدمي ىذا "التظلم" إىل ديواف الوزارة بتاريخ 
الظّلم مع التأكيد على "مضموف قرارنا بعدـ اختصاص وزارتنا وعدـ انطباؽ النصوص القانونية اؼبعتمدة على طلبكم، لذلك نرفض 

وىكذا دخلنا يف متاىة قانونية، يعلم تظلمكم، ويعترب كتابنا ىذا رّدًا على تظلمكم ووفقًا للمدة القانونية" كما جاء يف ردِّ الوزارة، 
اعبميع أف إطارىا ليس قانونيًا وإمبا سياسٌي ؿبض، ولذلك حزمت عبنة اؼبنتدى أمرىا وعزمت على استئنافو ؾبددًا بعد فشل صبيع 

ياض الًتؾ األمُت العاـ استمرَّ "منتدى صباؿ األتاسي للحوار الديبقراطي" يف ؿباضراتو وكانت ؿباضرة ر  وقداػبطوات القانونية اؼبتبعة، 
، وأعلن اإلخواف اؼبسلموف اؼبوجودوف يف 2001اؼبكتب السياسي ىي األبرز وذلك يف آب/أغسطس -للحزب الشيوعي السوري

يتمسكوف فيو باغبوار والعمل الديبقراطي ويؤكدوف على نبذ العنف،  2001اػبارج "ميثاؽ شرؼ وطٍت للعمل السياسي" يف أيار/مايو 
 من اؼبثقفُت والناشطُت السوريُت."صبعية حقوؽ اإلنساف يف سورية" عرب بادرة كاف ورائها ورعاىا أربعوف وجرى تأسيس 

رياض سيف بعيداً عن ىذه األجواء اليت دخلها من باب ـبتلف، عندما تبٌت قضية عقود اؽباتف اػبليوي يف سورية وبدأ يثَت  كنومل ي
، وقبح يف إثارة اؼبوضوع داخل ـبلوؼ ابن خاؿ الرئيس السوريرامي د" سبت غبساب حوؽبا الشكوؾ والتحقيقات بوصفها "صفقة فسا

                                                 
 .2002تشرين الثاين/نوفمرب،  Le Monde Diplomatigueحوؿ ذلك، انظر: جوديت كاىن، "ربيع دمشق" اػبائب،  10



أروقة ؾبلس الشعب وقرر اجمللس تشكيل عبنة برؼبانية للتحقيق يف ىذا اؼبوضوع، وأعدَّ دراسة مطولة ودقيقة حوؿ اؼبوضوع نفسو ُتظهر 
 ( مليار لَتة سورية.400ال يقل عن )وباألرقاـ أف ىذه العقود قد أضاعت على اػبزينة السورية مبلغاً 

بعد إعالنو إضرابًا عن الطعاـ كي تتحقق  2001عندما اعتقلت السلطات السورية النائب ؿبمد مأموف اغبمصي يف آب/أغسطس و 
" على قناة بعد مشاركٍة لو يف برنامج "بال حدود 2001أىدافو اليت أعلنها يف بيانو، واعتقلت بعده رياض الًتؾ يف أوؿ أيلوؿ/سبتمرب 

، وكاف ما كاف، إذ مغامرةمدى صعوبة استئناؼ اؼبنتدى ؾبددًا يف ظلِّ ىذه األجواء وشعر أهنا رياض سيف  "اعبزيرة" القطرية، أدرؾ
السوري برىاف غليوف عن "مستقبل اإلصالح والتغيَت يف عرب ؿباضرة للمفكر نشاط منتدى اغبوار الوطٍت استئناؼ عبنة اؼبنتدى  أعلنت
باعتقاؿ النائب رياض سيف اؼبسؤوؿ عن "منتدى اغبوار قامت السلطات السوري  يف اليـو التايل و: كبو عقد وطٍت جديد"، سورية

الوطٍت" والناطق باظبو، وحّرضت صبيع الصحف الرظبية على نشر مقاالت تقذّع "بأصحاب اؼبنتديات" وتصفها "دبنابر الشتائم" 
 .ي صوت معارض للطروحات اؼبشبوىة كاف أصحاب اؼبنتدى يقوموف بإسكاتومّدعية على عكس الواقع سباماً، أف أ

اعتقاؿ سيف اعتقاؿ طبسة آخرين ثالثة منهم أعضاء يف عبنة منتدى اغبوار الوطٍت وترافق ذلك مع موجة ربريضية من وترافق مع 
 الصحف السورية على اؼبثقفُت.
كانت أحداث االعتقاالت اؼبتكررة يف سورية تتصدر نشرات   حيث .2001أيلوؿ/سبتمرب  11صباح استمر اعتقاؿ النشطاء حىت 

رأي" األخبار العربية وأحياناً الدولية، حبيث أف اإلعالـ لعب دوراً بارزاً يف إعطاء الصفة اغبقيقية ؽبذه االعتقاالت بوصفها  "اعتقاالت 
 11فسو وقد جرى يف نيويورؾ وواشنطن ويف وليست "خرقًا للقانوف" كما اّدعت السلطات السورية، ولكن مع عصر اليـو ن

ما جرى، ربوؿ اىتماـ اإلعالـ بشكٍل مطلق وتاـ عن األجواء السياسية الصاخبة يف سورية، حبيث بدا وكأف  2001أيلوؿ/سبتمرب 
ما أشعر  ىذه األحداث قد خدمت اغبكومة السورية خدمًة ال توصف عرب زبفيف العبء اإلعالمي الثقيل الوطأة على كاىلها، وىو

 اؼبثقفُت والناشطُت السوريُت أف الورقة الراحبة الوحيدة يف أيديهم وىي "اإلعالـ" اػبارجي حصراً وربديداً، حبكم منعهم من أية وسائل
أخرى كالتجمع أو التظاىر أو استخداـ وسائل اإلعالـ احمللية أو االعتصاـ أو غَت ذلك من أنشطة أصبحت تعترب من البديهيات يف 

 .مل اؼبعاصرالعا
ؿبمد مأموف اغبمصي ورياض سيف إىل ؿبكمة اعبنايات وحكمت عليهما خبمس سنوات  اؼبعتقلُت فيما بعد جرى ربويل النائبُت

سجنًا بعد اهتامها بتعطيل مؤسسات الدولة عن القياـ بدورىا، وإشاعة أنباء كاذبة من شأهنا أف توىن نفسية األمة يف زمن اغبرب، 
دستور بطرؽ غَت مشروعة، أما النشطاء الثمانية اآلخروف فقد جرى ربويلهم إىل ؿبكمة أمن الدولة االستثنائية وؿباولة تغيَت ال

فحكمت عليهم وبالتهم السابقة نفسها أحكامًا تًتاوح بُت العامُت والعشرة أعواـ يف ظل ظروؼ ؿبكمة أقّل ما يوصف فيها بأهنا 
 . "غَت عادلة

ويبدو أكثر تصميمًا على استمرار النشاط  2006قضاءه طبس سنوات يف السجن يف عاـ  ف بعدىا من السجن بعدخرج سي
السياسي اؼبعارض بعد أف أصبح رمزًا لدينامية جديدة يف العمل اؼبعارض، وكاف من داخل سجنو قد شارؾ يف االستشارات اؼبكثفة 

ف رياض سيف أحد وكا. 2005تشرين األوؿ  16نو يف اليت رافقت تأسيس إعالف دمشق للتغيَت الوطٍت الديبقراطي الذي أعلن ع
اؼبوقعُت عليو، مث ومع فاعليتو السياسية ؾبدداً سبكن من صبع كل األصوات اؼبعارضة يف سورية ربت لواء إعالف دمشق ودفع باتاه بناء 

ا اجمللس الوطٍت واألمانة العامة ، ىيكلية سياسية لإلعالف بعد أف كاف ؾبرد بياف سياسي ، وفعاًل تشكلت ىيئات ـبتلفة لإلعالف منه
وقد قضى شخصية عامة وسياسية يف سورية يف منزؿ سيف نفسو ،  163ضم  2007ومع اجتماع عاـ لإلعالف يف ديسمرب 



 5األعضاء الذين حضروا اعبلسة قرابة العشرين ساعة متواصلة من العمل إلقباز جدوؿ أعماؿ االجتماع من انتخاب مكتب اجمللس )
إىل مناقشة األوراؽ اليت قدمها مكتب األمانة السابق )تقرير مكتب األمانة عن فًتة إدارتو لإلعالف، الئحة داخلية لعمل أعضاء( 

عضوا، وىي دبثابة سلطة 17اجمللس الوطٍت، البنية التنظيمية لإلعالف، والبياف اػبتامي( وصوال إىل انتخاب األمانة العامة )مكونة من 
 تخاب سيف كرئيس لألمانة العامة وفداء اغبوراين كرئيسة للمجلس الوطٍت.جرى انتنفيذية(. وقد 

السلطات السورية ضبلة اعتقاالت واسعة مشلت كل احملافظات السورية هبدؼ اعتقاؿ اؼبشاركُت لكن ، ويف اليـو التايل لالجتماع شنت 
شخصاً عرفوا باؼبواقع القيادية اليت انتخبوا ؽبا يف  12مشاركاً مث أخلت سبيل بعضهم وأبقت على  40يف االجتماع ، واعتقلت حبدود 

من منزلو وجرى ربويلو  2008-1-28األمانة العامة إلعالف دمشق، وقد قامت دورية من اؼبخابرات العامة باعتقاؿ سيف بتاريخ 
، قضاىا سيف إىل حُت اإلفراج ؾبدداً للمحاكمة أماـ ؿبمة اعبنيات اليت حكمت عليو مع أصدقائو االثٍت عشر بالسجن ثالثُت شهراً 

ليخرج مصاباً بسرطاف الربوستات مع اضطرابات قلبية ، وسبنع السلطات السورية سفره ػبارج   2010عنو مؤخراً يف آب / أغسطس 
 من أجل العالج.

مستقباًل مظلمًا ينتظر سورية وىو ما آثر على نفسيتو وحولتو من اؼبتفائل الوحيد بالتغيَت الديبقراطي يف سورية إىل أحد اؼبشائمُت بأف 
من سكاهنا يعيشوف  7,6إ<ا اسًتات السلطة السورية على سياساهتا أألمنية واالقتصادية <اهتا اليت حولت سورية إىل دولة فقَتة ، 

 وتعتمد بشكل كلي على اؼبساعدات األجنبية.ربت خط الفقر ، 
تتناسبان طردًا مع ما  حياتي وسعادتي ف نفسو بأف " وصف سي 2001يف حوار مطوؿ جرى بيٍت وبُت سيف ونشر يف عاـ 

 ومن العمالة إلى أن أصبحت رب عملأستطيع تقديمه لهذا المجتمع ، ذلك أني جربت كل المراحل من الفقر إلى الغنى 
،واستطعت أن أصل إلى مرحلة حققت فيها نجاحات سياسية ووصلت إلى وضعي الحالي وأنا فخور بكل ما حققت في 

السياسة هي بتصوري متعة العطاء ،والعطاء برؤيتي هو سيد المتعة ،وعندما تعطي أكثر تتمتع إن  .والصناعيالسياسي الحقل 
 ".أكثر 

اإلصالح أو التغيَت يف السلطات السورية تصر اليـو على زيادة القمع بأي شكل من أشكاؿ النقد فبا هبعل مهمة اؼبعارضة السورية إف 
 اؼبهمة اؼبستحيلة سباماً ، أقوؿ ذلك رغم قناعيت التامة بنبالة ىذه اؼبهمة اليت تقـو هبا . أشبو بصخرة زيوس ، إهنا

إهنا مقارعة اؼبستحيل بعينو أف تصمد يف وجو سلطة ال تفهم من اإلصالح أو التغيَت إال معٌت انتزاع السلطة منها ، إهنا أبعد ما تكوف 
 دىا معٌت وىو القائم على ربقيق مصاحل الناس ورغباهتم القريبة والبعيدة .عن فهم معٌت الشرعية السياسية الذي هبعل لوجو 

أشبو وعلى رأسهم رياض سيف  وعلى ذلك تبدو مهمة اؼبعارضة السورية مستحيلة ، كل ذلك هبعل اؼبعارضُت السوريُت
يَتًا حقيقيًا يتكافئ مع تاريخ بالقديسُت ، إهنم يناضلوف من أجل اؼبستحيل من أجل قضية نبيلة ىي أملهم أف يشهد بلدىم تغ

 الشعب السوري وقدراتو وكفاءاتو .
 وىو ما علينا تفهمو سباماً عندما يعلن سيف عن "استقالتو" ، إهنا اسًتاحة احملارب بانتظار جولة أخرى يتحقق لو النصر فيها.

 


