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كـــتـــاب »ســـيـــرة  ــن  مــ األول  ــزء  ــجــ الــ
ــخ«  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ذاتــــــــيــــــــة وشـــــــــهـــــــــادة لـ
)مؤسسة الجديد، بيروت، 2020( 
لــلــمــعــارض الـــســـوري، ريــــاض ســيــف، )حـــرره 
الــعــاشــور( وثيقة هامة  أكــرم البني وأســامــة 
سوريني  عن  غائبة  حقائق  تكشف  ومعلنة، 
كثر وســواهــم، وترصد أحــداث مرحلة مهمة 
مــن تــاريــخ ســوريــة خـــال حــكــم نــظــام األســد 
)بنسختيه األب واالبـــن( االســتــبــدادي، تمتد 
مـــذكـــرات  وأن  ســيــمــا   ،2008 إلــــى   1963 مـــن 
الــفــاعــلــني فـــي املـــجـــال الــســيــاســي الـــســـوري، 
ــد، نـــادرة،  وخــصــوصــا مــعــارضــي نــظــام األســ
على الرغم من أنهم عاشوا أحداثا تاريخية 
وإذا  الحديث.  الــســوري  التاريخ  في  حاسمة 
كانت السيرة الذاتية السياسية محكومة بما 
يرويه األشخاص عن أنفسهم وعن أدوارهم 
ــــل واألحــــــــــداث الـــتـــي عـــاصـــروهـــا،  ــراحـ ــ ــي املـ فــ
ــن تـــجـــاربـــهـــم الــــخــــاصــــة، وأيـــضـــا  ــا مــ ــطـــاقـ انـ
تحويل  فــي  تسهم  كتابتها  فــإن  الجماعية، 
الذاكرة املخفية إلى ذاكرة علنية في متناول 
الــجــمــيــع. ولـــذلـــك أهــمــيــة مـــا يـــرويـــه ريـــاض 
ســيــف تــكــمــن فـــي تــقــديــمــه شـــهـــادة تــاريــخــيــة 
وللباحثني  وللمؤرخني  الــســوريــة،  لألجيال 
ــردة حــســاٍب  ــدارســــني، مـــع أنــهــا لــيــســت جــ والــ
أو تقييما ملــا قــامــت بــه املــعــارضــة الــســوريــة 
وشخصياتها في تلك املرحلة املفصلية، ولم 

تقّدم نقدًا كاشفا لها. 
ــرد  ــلـــى سـ ــيـــف عـ ــرة ريـــــــاض سـ ــيــ ــهـــض ســ ــنـ وتـ
 
ً
تاريخي شخصي ألحداث ووقائع كان فاعا

ومتأثرًا فيها خال فترات معينة، وهي تعّبر 
عن تجربته في الحياة العامة السورية خال 
فـــتـــرٍة تـــبـــدأ مـــن تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، 
القرن  مــن  األولـــى  العشرية  إلــى نهاية  وتمتد 
الذاتية  السير  منطق  عن  تخرج  وال  الحالي، 
ــذات، وتضخيم  ــ عــمــومــا فـــي الــتــمــركــز عــلــى الــ
دورها في بعض األحداث، لكن ما يمّيزها أنه 
من خال ما عاناه خال فترة دخوله مجلس 
الشعب، ثم مشاركته في ربيع دمشق وإعان 
دمـــشـــق، يــكــشــف فــظــائــع أجـــهـــزة نــظــام األســـد 

ومافياته وطغمته الفاسدة بحقه.

من الصناعة إلى التشريع
الــبــاب األول للكتاب  يـــروي ريـــاض سيف فــي 
تــجــربــتــه فــي مــجــال الــصــنــاعــة، وانــتــقــالــه إلــى 
العمل فــي الــشــأن الــعــام مــن خــال دوره نائبا 
ــقـــا فــــــي مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب فــــــي فــضــح  ــتـ ــسـ مـ
الفاسدين، ثم مشاركته في ربيع دمشق عبر 
جمعية »أصدقاء املجتمع املدني«، وتأسيسه 
األول  الباب  لينتهي  الوطني،  الحوار  منتدى 
بــالــحــديــث عــن حــيــثــيــات اعــتــقــالــه ومحاكمته 
الثاني عن  الــبــاب  فــي  وسجنه األول. ويـــروي 
خـــروجـــه األول مـــن الــســجــن، ومــشــاركــتــه في 
إعـــان دمــشــق والــضــغــوط واملــمــارســات التي 
تــعــّرض لــهــا مــن أجــهــزة الــنــظــام، واملــاحــقــات 
ــيـــاســـيـــني  ــــت سـ ــ ــاولـ ــ ــ ــــي طـ ــتــ ــ واالعـــــــتـــــــقـــــــاالت الــ
ــــت إلــــــى اعـــتـــقـــالـــه لــلــمــرة  ــــضـ ونــــاشــــطــــني، وأفـ
الثانية، لينتهي الباب الثاني باضطراره إلى 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه مــن رئــاســة األمـــانـــة الــعــامــة 
إلعــان دمشق. ويــروي ريــاض سيف أنــه، في 
الــزراعــة، حيث  العمل في  الــبــدايــات، استهواه 
ورثـــــت زوجـــتـــه قــطــعــة أرض صـــغـــيـــرة، فـــراح 
الحديثة،  الزراعة وأساليبها  يقتني كتبا عن 
ـــل، بــعــد قـــــراءة بــعــضــهــا، إلــــى أنــه  لــكــنــه تـــوصَّ
ليس ثّمة جــدوى اقتصادية يمكنه تحقيقها 
ــه  فــتــوجَّ مــــن األرض،  ــرٍة  ــيـ ــغـ ــٍة صـ ــاحـ مـــسـ فــــي 
أن  إلــى  ذلــك  مرجعا  الصناعي،  النشاط  نحو 
شروط هذا النشاط وآلياته كانت األقرب إلى 
طبيعته الشخصية واألكثر ماءمة ملرجعيته 
األخـــاقـــيـــة، فــانــطــلــق، فـــي نــشــاطــه الــصــنــاعــي 
ــع أخـــوتـــه  أّســــــس مــ فــــي صـــيـــف 1963، حـــيـــث 
شــركــة قــمــصــان 400 »ســيــف إخـــــوان«، ثــم في 
وأصبحت شركته  إخــوتــه،  عــن  انفصل   1984
ــا قـــــاده إلــى  ــتـــدّرجـ مــســتــقــلــة، ونـــــال نــجــاحــا مـ
تأسيس »شركة أديداس الجديدة« عام 1993، 
منتجات  امتياز تصنيع  على  أن حصل  بعد 
شركة أديداس العاملية من املابس الرياضية، 
وكانت األولــى من نوعها في سورية والباد 
العربية. وكان يأمل في »بناء قاعدٍة صناعية 
لازدهار   

َ
القاطرة تكون  الباد  مستوى  على 

العام«. ولذلك فكر في ترشيح نفسه لعضوية 
تجربته  لتعميم  فقط  ليس  الــشــعــب،  مجلس 
ة أنحاء سورية من أجل 

َّ
»في الصناعة على كاف

تــوفــيــر فـــرص عــمــل وبــنــاء اقــتــصــاد ومجتمع 
أيــضــا ملحاربة  متطّورين ومــزدهــريــن، وإنــمــا 
الفساد الــذي كــان يقف عائقا في وجــه فرص 
ة وُيرهق الصناعّيني ومسار  التنمية الحقيقيَّ
ــتـــصـــادي«. وعــلــى هـــذا األســــاس،  الــتــطــور االقـ
ــــدور الـــســـادس ملـــا ســّمــي  خـــاض انــتــخــابــات الـ
مجلس الشعب في عام 1994. وبالفعل خاض 
الوفاء  على  ذلــك  زه 

ّ
وحف بنجاح،  االنتخابات 

ـــن انــتــخــبــوه، والــتــمــّســك بــمــا رأه »ضـــروريـــا 
َ
مل

والدفاع عن  الناس  وصالحا لخدمة حاجات 
حقوقهم«. 

وعلى الرغم من معرفته بأن ضمان النجاح 
التشريعية وسواها يحتاج  االنتخابات  في 
إلــــى ضــــوء أخـــضـــر مـــن األجـــهـــزة األمــنــيــة أو 
ــح 

َّ
الــســيــاســيــة، أو عــلــى األقـــل أال يــكــون املــرش

معارضا للنظام، إال أنه يعتقد بأنه كان من 
القائل الذين خرقوا هذه القاعدة، وهذا يلقي 

ظااًل على مدى دقة ما يقول، إذ تقف عوامل 
عديدة وراء ذلك، لعل أهمها أنه جاء من قطاع 
الصناعة وكانت لديه عاقات، وهو دمشقي، 
وليس له ماض أو خلفية سياسية، كونه لم 
يكن منتسبا إلــى أي حــزب مــعــارض لسلطة 
األسد. ومع ذلك، تعّرض إلى ضغوط عديدة، 
كي يتّم تطويعه وتدجينه تحت جناح نظام 
األسد. ودخل معارك غير متكافئة مع النظام 
ومافياته الفاسدة، كانت نتيجتها الطبيعية، 
ــــدور الــتــشــريــعــي الـــســـادس، أنــه  فـــي نــهــايــة الـ
خـــــرج مـــهـــزومـــا مـــنـــهـــا، حـــيـــث خـــســـر كــــل مــا 
لــديــوٍن وضرائب  ومرتهنا  في حياته،  جناه 
علة. وكانت الخسارة األفدح فقدان ولده 

َ
ُمفت

األصغر في ظــروف غامضة وملتبسة في 2 
عملية  بأنها  ويصفها   ،1996 آب  أغسطس/ 
لثنيه عن  الفساد،  رة من رؤوس  ُمدبَّ اغتيال 
مــعــركــتــه ضــدهــم وضـــد فــســادهــم، واالنــتــقــام 
ــال رســالــة واضــحــة عّما يمكن أن  منه، وإرسـ
يفعلوه به إذا استمّر في محاربتهم. ويبدو 
أن رياض سيف، مثل سوريني آخرين، انطلت 
عليهم موجة التضليل التي قام بها النظام 
خال ترويج بشار األسد وريثا لوالده، وما 
ــهــاتــه اإلصــاحــيــة،  رافــقــهــا مــن تضخيم تــوجُّ
ــــى جـــانـــب إلــــحــــاح أصــــدقــــائــــه. ولــــذلــــك قــــّرر  إلـ
ترشيح نفسه مرة أخرى لخوض انتخابات 
ــــي نـــهـــايـــة  ــــي جـــــــرت فــ ــتـ ــ ــعــــب الـ مـــجـــلـــس الــــشــ
أنه  ويعتقد   ،1998 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
نــجــح فــيــهــا، عــلــى الــرغــم مــن حـــاالت الــتــزويــر 
والتاعب املؤّكدة، وقيام قيادات حزب البعث 
الحاكم ومسؤولي األمن بحملة مرّكزة ضده، 

بغية محاصرته وإفشاله. 
ــارات الــتــي  وبـــعـــد تـــزايـــد املــضــايــقــات والـــخـــسـ
تعرض لها من النظام، قّرر سيف بيع حصته 
في شركة أديداس في 1999، و»التفّرغ للشأن 
الـــعـــام والـــخـــوض فـــي الــقــضــايــا الــهــامــة الــتــي 
كرامتهم  وتمسُّ  السوريني،  حياة  على  ؤثر 

ُ
ت

والــثــروة  البيئة  وتحفظ  ــم  أوالدهــ ومستقبل 
الوطنية. ومنها قضية عقود الهاتف الخلوي 
 لخزينة 

ً
 هــامــا

ً
الـــذي ُيــفــتــرض أن يــوفــر دخـــا

الــدولــة. إضــافــة إلــى حاجة ســوريــة إلــى »بناء 
صــنــاعــة مــتــطــورة تـــوفـــر فــــرص عــمــل شــريــف 
وتـــكـــون قـــاطـــرة لـــاقـــتـــصـــاد«. وكـــانـــت أخــطــر 
خيوطها  وكشف  لها،  تصّدى  التي  القضايا 
لت أكبر 

ّ
السرية صفقة عقود الخلوي التي مث

قضية فساد في سورية في ذلك الوقت، حيث 
 امتياز إدارة مرفق عام 

ٌ
منحت شركاٌت أجنبية

في اليوم نفسه الــذي تم فيه تلبيسه التهمة، 
األمــر الــذي يثير الشكوك في مسألة انتحاره 
بــعــد ذلـــــك. كــــان فــضــح ريـــــاض ســيــف صفقة 
الــخــلــوي مــن أســبــاب اعــتــقــالــه الــرئــيــســيــة عــام 
2001، إذ قبل ثاثة أسابيع من دخوله السجن 
للمرة األولــــى، زاره أحــد أصــدقــائــه وصــارحــه 
بــأنــه ُمــرســل مــن محمد مــخــلــوف )والــــد رامــي 
التوقف  مقابل  مطالبه  عــن  ليسأل  مخلوف( 
ــلـــوي، واقـــتـــرح  ق إلــــى صــفــقــة الـــخـ ــرُّ ــتـــطـ عـــن الـ
عليه أن يقدم له 500 مليون ليرة ) 10 مايني 
دوالر وقـــتـــهـــا(، و»يــمــكــنــه اســتــامــهــا فـــي أّي 
مكان يرغبه مع ِحفظ ماء الوجه«، أي يمكنه 
أن يــبــقــى مــعــارضــا مــن دون أن يــمــسَّ محمد 
مخلوف شخصيا. وكان جواب سيف توزيع 
الفساد  التي تفضح  النسخ من دراسته  آالف 

في صفقة الخلوي.

ربيع دمشق
يــروي ريــاض سيف بعض أحــداث فترة ربيع 
الــتــي عــاش  دمــشــق بــني عــامــي 2000 و2001، 
فــيــهــا املــجــتــمــع الــــســــوري، وخــصــوصــا نخبه 
ية من النقاش   جدِّ

ً
الثقافية والسياسية، ورشة

لها  لم يشهد  العامة،  القضايا  حــول مختلف 
، إذ بــعــد مـــوت حافظ 

ً
تــاريــخ املــجــتــمــع مــثــيــا

األســد، أراد النظام تمرير مناٍخ من االنفتاح، 
ة  بغية التمهيد لوصول بشار األسد إلى ُسدَّ
الــحــكــم بـــأقـــل ردود أفـــعـــال شــعــبــيــة وثــقــافــيــة 
وســيــاســيــة، واإليــــحــــاء بــــأن عــهــدًا جـــديـــدًا من 
ــة. وقــد  ــلـ اإلصــــاحــــات قـــد بــــدأ فـــي تــلــك املـــرحـ
السياسيون  والــنــاشــطــون  املثقفون  استثمر 
السوريون هذا املناخ، وخصوصا أن بعضهم 
ــــَســــم بـــشـــار، 

َ
ــّدق مــــا ورد فــــي خـــطـــاب ق ــ قــــد صــ

الحر  للتعبير  إيجاد فضاءات  باتجاه  للدفع 
واملسؤول، وذلك على الرغم من االمتعاض من 

مسرحية توريثه السلطة.  
وتــشــّكــلــت فــي بـــدايـــات ربــيــع دمــشــق جمعية 
املدني«، من مجموعة من  »أصدقاء املجتمع 
املثقفني والناشطني السياسيني، حيث يروي 
سيف أنه، قبل أربعة أيام من موعد اجتماع 
إلقرار البيان التأسيسي للجان، تلقى دعوة 
النائب  لـــزيـــارة   2000 آب  أغــســطــس/   30 فــي 
ــّدام  الــســابــق لــبــشــار األســـــد، عــبــد الــحــلــيــم خــ
فــي مــنــزلــه، حــيــث نــقــل خــــدام لــه رغــبــة بشار 
بــاســتــعــادة أمـــجـــاده الــصــنــاعــيــة، كــمــا أبلغه 
ل عن حجم  طلب بشار تزويده بتقرير ُمفصَّ
املعاملة  تلك  نتيجة  تكبدها  التي  الخسائر 
الكيدية، وإيصاله له عن طريق خّدام نفسه. 
وجرى اجتماع 3 سبتمبر/ أيلول 2000 كما 
الصياغة  املوافقة على  لــه، وتمت  رًا  كــان مقرَّ
املجتمع  أصــدقــاء  »جمعية  لــبــيــان  النهائية 
ــفــــق املـــؤســـســـون عـــلـــى تــكــلــيــف  ــــي«. واتــ ــدنـ ــ املـ
ريـــــاض ســيــف بـــإعـــام عــبــد الــحــلــيــم خـــــّدام، 
ورئــيــس فـــرع األمــــن الــداخــلــي الـــلـــواء بهجت 
سليمان، ببيان التأسيس، كي يطلب منهما 
لهذه  ترخيص  على  الحصول  فــي  املساعدة 
كــان على علم  الجمعية.  ويبدو أن سليمان 
التأسيس،  اجتماعات  فــي  دار  مــا  بكل  كامل 
وأنه كان يتوقع زيــارة سيف، وأبلغه رفضه 
القاطع لقيام مثل هذه الجمعية. كما أن خّدام 
أبلغه بأن »هذه ليست جمعية، هذا باغ رقم 
ــطــون لـــه تــحــت يــافــطــة 

ّ
ــــد النـــقـــاٍب تــخــط واحـ

أمــٌر ال يمكن أن يتّم«.  املــدنــي، وهــو  املجتمع 
ومـــع ذلــــك، قــــّرر مــؤســســو الــجــمــعــيــة ضـــرورة 
لكن  تابع نشاطاتها من دون ترخيص، 

ُ
ت أن 

ــّرر افــتــتــاح مــنــتــدى لــلــحــوار الوطني  ســيــف قـ

في منزله، وأن تقام جلسات حوار أسبوعية، 
ــات خــــاصــــة بــثــقــافــة  ــبــــدأ بــــطــــرح مــــوضــــوعــ تــ

املجتمع املدني.
ومن املعالم البارزة في ربيع دمشق إصدار 
مــجــمــوعــة مـــن املــثــقــفــني والــنــاشــطــني »بــيــان 
املثقفني الـ 99« في 27 سبتمبر/ أيلول 2000 
ثم »بيان األلف« في بداية عام 2001، اللذْين 
وّجها نقدًا علنيا للنظام، ودعوا إلى التغيير 
الديمقراطي. وفي أعقاب ذلك، تشكلت »لجان 
إحــيــاء املجتمع املـــدنـــي«، وانــتــشــرت ظــاهــرة 
املنتديات الحوارية في أرجاء سورية، وأّسس 
الوطني« في  الحوار  ريــاض سيف »منتدى 
 
ً
ثــم خطا خطوة  ،2000 أيــلــول  13 سبتمبر/ 

ــروع تـــأســـيـــس حــــــزب ســـيـــاســـي،  ــ ــشـ ــ نـــحـــو مـ
مــعــتــقــدًا أن »عـــــــددًا مــــن املــثــقــفــني وأســــاتــــذة 
سيكون  خضرمني 

ُ
امل والسياسيني  الجامعة 

لــلــفــكــرة«، وســـوف يــســاعــدونــه في  متحّمسا 
إنجاز هذا املشروع، لكن أمله خاب. ومع ذلك 
الحزب  األولية ملشروع  املبادئ  ناقش ورقــة 
السلم االجتماعي«  الــذي حمل اســم »حــركــة 
الــحــوار  مــع الحاضرين فــي جلسة »مــنــتــدى 
الوطني« في 31 يناير/ كانون الثاني 2001. 
التي كان  النظام باملرصاد للخطوات  وكــان 
يقوم بها رياض سيف وأترابه، فقّرر رئيس 
الحصانة  رفع  املوافقة على  الشعب  مجلس 
عــنــه، ثـــم مــثــل أمــــام قــاضــي الــتــحــقــيــق األول 
ــهــمــا بــجــرم االعــتــداء 

ُ
ــه إلــيــه »ت ـ بــدمــشــق، ووجَّ

الدستور بطرٍق غير  الــذي يستهدف تغيير 
عرات املذهبية وتشكيل 

َّ
مشروعة، وإثارة الن

جــمــعــيــٍة ســريــٍة ألغــــراض مــخــالــفــة لــلــقــانــون، 
اجتماعات  وعــقــد  رئيسها،  منصب  وتــولــي 
أيلول  سبتمبر/   7 وفــي  للقانون«.  مخالفة 
2001 تــّم توقيفه في سجن عــدرا، ِبناء على 
ــرفــــي، ثــــم صـــــدر ُحــكــم  ــُعــ ــم الــ ــاكـ ــن الـــحـ أمـــــر مــ
بسجنه خمس سنوات، في 3 أبريل/ نيسان 
2002 مـــع الــَحــجــر والــتــجــريــد مـــن الــحــقــوق 
عديدة  اعتقاالت  حمات  جــرت  كما  املدنية. 
عدد  وسجن  الفترة،  تلك  فــي  كثر  لناشطني 

منهم سنوات عديدة.

السجن وإعالن دمشق
امــتــدت فترة السجن أربــع ســنــوات ونصف 
ــــاض ســيــف فيها  الــســنــة تــقــريــبــا، وقـــــّرر ريـ
ــيـــا، بــمــمــارســة  ــافـ االســــتــــفــــادة صـــحـــيـــا وثـــقـ
ــــاع نــهــائــيــا عـــن الــتــدخــني،  ــ الـــريـــاضـــة واإلقـ
ودراســــة الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة وقــــراءة منظمة 
والــتــاريــخ.  الــســيــاســة  فــي  لكتب  وُممنهجة 
ــن، أصـــــــدر  ــ ــجــ ــ ــســ ــ وخـــــــــــال وجـــــــــــــوده فـــــــي الــ
سياسيون وناشطون وثيقة »إعان دمشق 
لــلــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي« فــــي 16 
أعلنت  أكتوبر/ تشرين األول 2005، والتي 
ــالـــف بــــني أحــــــــزاب وشــخــصــيــات  ــام تـــحـ ــيــ قــ
سورية عديدة، ووقع عليها بصفة ُمستقل. 
السجن، طلبت سلطات  مــن  خــروجــه  وقبل 
كان  بأنه  يعترف  تعّهد  توقيع  منه  النظام 
على خطأ وكــان ُمذنبا، لكنه رفــض وخرج 
من  الكفاح  على  أكثر تصميما  السجن  من 
أجــل الــحــريــة. ثــم واصـــل نشاطه السياسي 
ــــان دمـــشـــق، مـــقـــّررًا »الــعــمــل  ــر إعـ ــ ـ

ُ
ضــمــن أط

وازنـــا عبر عقد مجلٍس وطني،  على جعله 
أو مــؤتــمــر عـــــام، ُيــكــســب اإلعــــــان حــضــورًا 
والشرعية  املصداقية  مــن  ومــزيــدًا  ُمعتبرًا، 

أمام الشعب السوري والعالم«. 
ولــم تتقبل سلطات األســـد نــشــاطــات ريــاض 
سيف املتنوعة، حيث سارعت مختلف أجهزة 
األمن إلى استدعائه بشكل متكّرر، وتهديده 
وتحذيره من مواقف وتصريحات أعلنها في 
وضيقت  تحّركاته،  علنا  وراقبت  الصحافة، 
نـــشـــاطـــاتـــه فــــي الـــعـــاقـــة مــــع أوســـــــاط إعــــان 
دمــشــق، ومــع وســائــل اإلعــــام، كما حاصرت 
أســــرتــــه، وقــــامــــت بــــإرهــــاب وســـطـــه الــعــائــلــي 
األسد  واالجتماعي. واعتقلت سلطات نظام 
لتوقيعهم  ونــاشــطــني ســـوريـــني،  ســيــاســيــني 
ــقــــة إعـــــــــان »بــــــيــــــروت - دمــــشــــق/  ــيــ ــلــــى وثــ عــ
دمشق – بــيــروت« فــي 12 مــايــو/ أيــار 2006، 
التاريخية بني  الــروابــط  بــإبــراز  التي طالبت 
والعنف  الوصاية  أساليب  وبوقف  البلَدين، 
واالغـــتـــيـــاالت الــتــي طـــاولـــت شــخــصــيــاٍت من 
املعارضة اللبنانية وفي بريطانيا. فتشكلت 
ــبــــهــــة الــــــخــــــاص« مـــــن تــــحــــالــــف جـــمـــاعـــة  »جــ
اإلخوان املسلمني في سورية مع عبد الحليم 
ــّدام، الــنــائــب الــســابــق لــبــشــار األســـد وأحــد  ــ خـ
رمـــوز الــفــســاد واالســتــبــداد فــي ســوريــة. ولــم 
ينسق »اإلخـــــوان« مــع أطــــراف إعـــان دمشق 
الــذي كــانــوا جــزءًا منه. وعــقــدت هــذه الجبهة 
مؤتمرها التأسيسي في لندن في 5 يونيو/ 
الثاني  يناير/ كانون   9 حزيران 2006. وفي 
معارضتهم  املسلمون  اإلخـــوان  د  جمَّ  ،2009
النظام السوري في أثناء العدوان اإلسرائيلي 
على غزة. ويخلص سيف من ذلك إلى »عدم 
ـــوان املــســلــمــني كحليف  ــ الــتــعــويــل عــلــى اإلخــ
لبناء نظاٍم ديمقراطي، مع   حقيقي 

ٍ
سياسي

االســـتـــمـــرار بــدعــم جــهــود املــنــظــمــات املــدنــيــة 
والحقوقية إللغاء القانون رقم 49 لعام 1980 
املتعلق باإلخوان املسلمني«، لكن تجربته في 
الــثــورة واملعارضة  االئــتــاف الــســوري لقوى 

تؤّكد عدم التزامه بذلك.

معترك الصناعة وربيع دمشق ومحطات السجن

شهادة رياض سيف

تنهض سيرة رياض 
سيف على سرد 

تاريخي شخصي 
ألحداث ووقائع كان 

فاعًال ومتأثرًا فيها 
خالل فترات معينة

تعّرض رياض سيف 
إلى ضغوط عديدة 
لتطويعه وتدجينه 

تحت جناح نظام 
األسد. ودخل معارك 

غير متكافئة مع 
النظام 

صدر أخيرا الجزء األول من مذكرات المعارض السوري وعضو مجلس الشعب السابق، والرئيس األسبق لالئتالف الوطني للمعارضة 
وقوى الثورة السورية، رياض سيف، تحت عنوان »سيرة ذاتية وشهادة للتاريخ«. هنا قراءة في الكتاب

رياض سيف، في مقابلة معه في إسطنبول في 8/ 5/ 2017 )األناضول(

عام  بأمين  اجتمع  سورية،  من  خروجه  بعد  أنــه،  سيف  ريــاض  يذكر 
واضحة  »معلومات  منه  وطلب  العبدة،  أنس  والبناء  العدالة  حركة 
عن موضوع قناة بردى، فأقر بأنه تلقى ستة ماليين دوالر من جهات 
أميركية إلطالق قناة فضائية، وزعت حسب قوله إلى قسمين: ثالثة 
ماليين  وثالثة  أميركية،  مؤسسات  اشترتها  لتجهيزات  دوالر  ماليين 
دوالر أخرى استلمها العبدة وأنفقها، حسب قوله لَتغطية »تكاليف 
التأسيس والتشغيل«، لكن موضوع القناة أثار مسألة عدم شفافية كل 

من العبدة والمنجد، حسب روايات ناشطين وسياسيين سوريين

قناة بردى
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تملكه الدولة واستثماره، يتمثل في استثمار 
ــان املــســتــفــيــد األكـــبـــر هـــو رامـــي  دات. وكــ الــــتــــردُّ
ــد، بوصفه أهم  مخلوف ابــن خــال بــشــار األسـ
االقتصادية  املــافــيــا  ــتــرّبــعــني على قمة هــرم 

ُ
امل

التي كانت تحكم سورية آنذاك، ومّكنه موقعه 
الصفقة  وإتــمــام  الدستور،  على  االلتفاف  من 
بسرية مطلقة. ويذكر رياض سيف أن الخوف 
الــــوزراء في  كــان يسيطر على رئــيــس مجلس 
الــزعــبــي، مــن تمرير تلك  الــفــتــرة، محمود  تلك 
موافقا  يكن  لم  إذ  الوثائق،  تــدل  كما  الصفقة 
على اختيار طريقة الـ »بي أو تي« في التعاقد 
)بناء املشروع واستثماره سنوات ثم إعادته 
إلى الدولة(. وقد أشاع النظام زورًا أن الزعبي 
إقالة حكومته  الخيار، وتّمت  وافــق على هذا 
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