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بورتريه

حسن عبد العظيم
الداخل أو ًال
حسن عبد العظيم أحد أهم الوجوه السياسية املعارضة على الساحة السورية .تزعم الحركة الناصرية بعد
الحزبية في «التجمع الوطني» و«إعالن
رحيل الدكتور جمال األتاسي سنة  ،2000وواصل السير على خط التحالفات ّ
دمشق» ،وتولى أخيرًا موقع املنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطني» ،التي تمثل اليوم ائتالفًا علنيًا واسعًا
للمعارضة الحزبية واملستقلني ،وهو يمارس عمله من الداخل
بشير البكر
س� ��اد ال� �ظ ��ن ،خ�ل��ال ال �ف �ت��رة األول� � ��ى م��ن
االن�ت�ف��اض��ة ال �س��وري��ة ،أن ي ��ؤدي حسن
ع�ب��د العظيم (أب��و م �م��دوح) دورًا ب��ارزًا
في عملية اإلص�لاح التي أعلن الرئيس
ال� � �س � ��وري ب� �ش ��ار األس � � ��د ن �ي �ت��ه ال �ق �ي��ام
ً
ب�ه��ا .لكن ه��ذا االع�ت�ق��اد ل��م ي��دم ط��وي�لا،
وس ��رع ��ان م��ا س �ق��ط وس ��ط غ �م��رة ال�ح��ل
ُ
األمني ،واعتقل في  30نيسان املاضي
ليكون الزعيم الوحيد من ق��ادة الصف
األول امل �ع��ارض ال��ذي��ن دخ �ل��وا ال�س�ج��ن
آالف ال �ن��اش �ط�ي�ن .وال � �س� ��ؤال ه��و:
م �ث��ل ّ
مل � ��اذا رش� �ح ��ت ب �ع��ض األوس � � ��اط ح�س��ن
عبد العظيم؟ وأي دور ك��ان ف��ي وسعه
القيام به لو كان الحكم جادًا في رؤيته
اإلصالحية؟
ه �ن��اك ج �م �ل��ة م ��ن األس� �ب ��اب ت �ج �ع��ل م��ن
ع � �ب ��د ال� �ع� �ظ� �ي ��م إح � � � ��دى ال �ش �خ �ص �ي ��ات
امل��ؤه�ل��ة ل��وض��ع أس��س مرحلة انتقالية
تنتهي بسوريا إل��ى حكم ديموقراطي
ب��ال�ت�ش��ارك ،م��ن خ�لال إج��راء إص�لاح��ات
ف�ع�ل�ي��ة ت �ن �خ��رط ف �ي �ه��ا ق� ��وى امل �ع��ارض��ة
وال� �ش ��ارع ال� ��ذي ي�ت�ظ��اه��ر م �ن��ذ  15آذار
املاضي ،مثله مثل ميشيل كيلو ورياض
ال �ت��رك .وال�س�ب��ب األول أن ع�ب��د العظيم
يعيش داخل سوريا ،ال خارجها ،وهو
م�ع��روف م��ن ط��رف ال �ش��ارع وال�ح�ك��م في

متابعة

ال��وق��ت نفسه ،وتربطه ع�لاق��ات واسعة
ف��ي االت �ج��اه�ين ،وي �ح��وز ث�ق��ة ال�ط��رف�ين.
وال� �س� �ب ��ب ال� �ث ��ان ��ي أن � ��ه ص ��اح ��ب رؤي� ��ة
إص�لاح�ي��ة م�ع�ت��دل��ة ،وه��و أح��د ال��زع�م��اء
ال� ��ذي� ��ن ل� ��م ي �س �ت �ه��وه��م ش� �ع ��ار إس �ق ��اط
ال �ن �ظ��ام ح �ت��ى ال �ي ��وم ،ب��ل إن ��ه م��ن دع��اة
ال �ح ��وار م �ع��ه ،وع� ّ�ب��ر ع��ن ذل ��ك ص��راح��ة.
ورغ��م أن ح��زب��ه منخرط ب�ق��وة ف��ي عمل
ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ات ،وب ��رزت ق��وت��ه ع�ل��ى نحو
خ��اص ف��ي ري��ف دم �ش��ق ،ف��إن��ه ظ��ل ي��رى
ف��ي ال� �ح ��وار م �خ��رج��ًا م �ن��اس �ب��ًا ،وت�م�ك��ن
م��ن ت�ك�ت�ي��ل ت �ي��ار واس� ��ع م��ن م�ع��ارض��ي
الداخل إلى جانب هذا املوقف .وتجلى
ذل� � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال ال � �ط � ��رح ال � � ��ذي ت �ب �ن��اه
م��ؤت�م��ر س�م�ي��رام�ي��س ال ��ذي ُع�ق��د ف��ي 27
ح ��زي ��ران امل ��اض ��ي وان �ت �ه��ى إل ��ى إن �ش��اء
«هيئة التنسيق الوطني» ،التي حضر
اجتماعها نحو  200شخصية معارضة
ومستقلة ،ولقيت نتائج عملها مباركة
واس � �ع� ��ة م� ��ن امل � �ع ��ارض �ي�ن ف� ��ي ال ��داخ ��ل
وال � �خ� ��ارج ،وأي��دت �ه��ا ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ات في
ص ��ورة واض �ح ��ة .وال �س �ب��ب ال �ث��ال��ث هو
أن النظام ال يريد أن يتحاور مع قوى
إس�ل�ام �ي��ة م �ن �ظ �م��ة ،وت �ح��دي �دًا اإلخ� ��وان
املسلمني ،وه��ذا م��ا يفسر تصلبه أم��ام
ال �ط ��روح ��ات ال �ت��رك �ي��ة ال �ت��ي ت �ض��ع دور
اإلخ ��وان املسلمني ف��ي م�ق��دم��ة ال�ش��روط
غ �ي��ر امل �ع �ل �ن��ة ال �ت ��ي ي �ج��ب ع �ل��ى ال�ح�ك��م
السوري أن يلبيها لكي تعود املياه إلى
مجاريها .ويعود رفض الحكم لإلخوان
امل�س�ل�م�ين إل ��ى أس �ب��اب ق��دي�م��ة وراه �ن��ة.
ف ��ي امل ��اض ��ي ،ه �ن��اك م ��واج �ه ��ات ن�ه��اي��ة
السبعينيات ومطلع الثمانينيات ،وفي
ال �ح��اض��ر ه �ن��اك رك ��وب اإلخ� ��وان مل��وج��ة
ال�ت�غ�ي�ي��ر ال �ت��ي ت�ع�ب��ر امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة،
ح �ي��ث ي �ح��اول��ون أن ي� ��ؤدوا ف�ي�ه��ا دورًا
رئيسيًا ب��دع��م ت��رك��ي أم�ي��رك��ي خليجي.
وه � �ن ��اك اق� �ت� �ن ��اع راس� � ��خ داخ� � ��ل ال �ح �ك��م
السوري يتمثل في أن فتح باب املشاركة
لإلخوان املسلمني يعني بداية التنازل
ع��ن ال�س�ل�ط��ة ،ف��ي ح�ين أن الشخصيات
امل� �ع ��ارض ��ة األخ� � ��رى ال ت �ث �ي��ر م �ث��ل ه��ذا
الخوف ،بل على العكس يمكنها أن تمد
جسرًا م��ع قطاعات واس�ع��ة ف��ي الشارع
بكافة حساسياته املعارضة اإلسالمية
وال�ع��روب�ي��ة وال�ع�ل�م��ان�ي��ة .واح��د ه��و من
يستطيع أن ينهض بهذا الدور ،هو عبد
العظيم ،الرجل ال��ذي يتسم بالوسطية

ّ
ّ
ُّ
األسد يرى املنطقة مهددة بالتقسيم وبالتطرف ...ومعارضة الداخل تؤلــ

تقاسم كل من نظام الرئيس بشار األسد
وم�ع��ارض�ي��ه ،امل�ش�ه��د ال �س��وري ال �ع��ام في
ال�ي��وم�ين امل��اض �ي�ين؛ ح �ك��ام دم �ش��ق كانت
عينهم على استقبال وفد روس��ي يتوقع
أن ت �ش �م��ل ج��ول �ت��ه ف �ئ��ات م �ع ��ارض ��ة ،من
ج� �ه ��ة ،وع �ي �ن �ه��م األخ � � ��رى ع �ل ��ى ال� �ح ��راك
امل � �ع� ��ارض ال �ن �ش��ط ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ح �ل �ب��ون
ب��ري��ف دم�ش��ق وب��اري��س م��ن ج�ه��ة أخ��رى.
وبني هذا وذاك ،بدا املشهد األمني هادئًا
نسبيًا بعد الجمعة التي ّ
سجلت بحسب
ً
م� �ص ��ادر امل �ع ��ارض ��ة أك �ث ��ر م ��ن  50ق�ت�ي�لا
ومئات املعتقلني والجرحى.
وب��اش��ر ال��وف��د ال �ن �ي��اب��ي ال ��روس ��ي ،ال��ذي
ي��رأس��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س امل�ج�ل��س االت �ح��ادي
ال � ��روس � ��ي ال � �ي� ��اس اوم � ��اخ � ��ان � ��وف ،ال� ��ذي
وصل إلى عاصمة األمويني يوم السبت،
ج��والت��ه ال��دم�ش�ق�ي��ة ،أم ��س ،ب�ل�ق��اء األس��د،
ّ
ال��ذي شكا م��ن أن «ك��ل خ�ط��وة إصالحية
أق��رت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة ال�س��وري��ة ك��ان��ت تقابل
ب�ت�ص�ع�ي��د وض �غ��وط خ��ارج �ي��ة سياسية
وإع �ل��ام� � �ي � ��ة وم� � � �ح � � ��اوالت ل� �ل� �ت ��دخ ��ل ف��ي
ً
ال �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة ل �س��وري��ا ،ف �ض�لا عن
م� �ح ��اوالت زع ��زع ��ة االس� �ت� �ق ��رار ف �ي �ه��ا من
خ�لال العمليات اإلرهابية املسلحة التي
اس �ت �ه��دف��ت امل ��دن �ي�ي�ن وال �ج �ي ��ش ورج� ��ال

ّ
األم ��ن وال �ش��رط��ة» ،وف�ي�م��ا ح ��ذر ال��رئ�ي��س
ّ
«يهدد
السوري من أن التدخل الخارجي
ب�ت�ق�س�ي��م وت �ف �ت �ي��ت دول امل �ن �ط �ق��ة وي��زي��د
م��ن خ �ط��ر ال �ت �ط��رف ف �ي �ه� ّ�ا» ،ث� ّ�م��ن امل��وق��ف
ال��روس��ي «امل �ت��وازن وال�ب��ن��اء م��ن ت�ط��ورات
األح� � ��داث ف ��ي س ��وري ��ا ،وال �ح��ري��ص على
األمن واالستقرار فيها».
ب ��دوره ��م ،أع� ��رب أع �ض��اء ال��وف��د ع��ن دع��م
م� ��وس � �ك� ��و «ل �ل ��إص �ل ��اح� � ��ات ال� � �ج � ��اري � ��ة»،
ورفضوا «التدخل الخارجي في الشؤون
الداخلية للشعب السوري» .وفي السياق،
رأى أوم ��اخ ��ان ��وف أن ��ه «ف ��ي ظ ��ل ظ ��روف
ال�ض�غ��وط وال�ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي ،ال يمكن
اج ��راء اإلص�ل�اح��ات ف��ي س��وري��ا» .وسبق
ملوسكو أن أعلنت أن جدول أعمال الوفد
ال ��روس ��ي ي�ت�ض� ّ�م��ن ل� �ق ��اءات م�ت�ن��وع��ة مع
م�م�ث�ل��ي م�خ�ت�ل��ف ال �ف �ع��ال �ي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
وامل �س �ت �ق �ل��ة وامل� �ع ��ارض ��ة «ل�ل�اط�ل�اع على
ت��وج �ه��ات ه ��ذه ال �ق��وى ال �س �ي��اس �ي��ة» ،في
ّ
ظل تأكيد أوم��اخ��ان��وف على أن «روسيا
ال تقف ال مبالية ازاء ما يحصل للشعب
ال �س��وري ،ون��ؤك��د اس�ت�ع��دادن��ا للمشاركة
وال � �ت � �ع ��اون ل ��دف ��ع ال � �ح� ��وار ال ��وط� �ن ��ي ف��ي
سوريا في مناخ طبيعي دون عنف».
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،أعلنت «هيئة التنسيق

الوطنية ل�ق��وى التغيير ال��دي�م��وق��راط��ي»
امل�ع��ارض��ة ف��ي س��وري��ا ،ال�ت��ي نظمت ً
لقاء
م��وس�ع��ًا ألرك��ان �ه��ا ي ��وم ال�س�ب��ت ف��ي ري��ف
دم � �ش� ��ق ،ل �ج �ن �ت �ه��ا امل ��رك ��زي ��ة وت� �ض ��م 80
عضوًا موزعة بنسب  40في املئة عن 15
ح��زب��ًا ،و 30ف��ي املئة لتنسيقيات الحراك
الشعبي ،و 30في املئة لشخصيات وطنية
ذات طابع عام وموزعة على املحافظات،
على أن تجتمع اللجنة املركزية خالل أيام
النتخاب املكتب التنفيذي ال��ذي سيكون
موزعًا بنسبة  60في املئة لألحزاب و40
ف��ي امل�ئ��ة م��ن اآلخ��ري��ن ،وسيختار املكتب
التنفيذي املنسق ال�ع��ام .وأص��درت هيئة
التنسيق بيانًا أوضحت فيه أنها «جزء
من الثورة الشعبية وليست وصية عليها
وال ت��دع��ي ق�ي��ادت�ه��ا ب��ل ت�ع�م��ل لتجسيد
طموحاتها في مشروع سياسي وطني».
ورأت أن «ال �ع��ام��ل ال �ح��اس��م ف��ي ح�ص��ول
التغيير الوطني الديموقراطي بما يعنيه
م��ن إس �ق��اط للنظام االس �ت �ب��دادي األم�ن��ي
ال �ف��اس��د ه ��و اس �ت �م��رار ال� �ث ��ورة ال�س�ل�م�ي��ة
للشعب ال �س��وري» ،داع �ي��ة جميع ال�ق��وى
وال�ف�ع��ال�ي��ات إل ��ى «امل �ش��ارك��ة واالن �خ��راط
فيها وتقديم كل أشكال الدعم لها» .وشدد
ال �ب �ي��ان ع �ل��ى «س�ل�م�ي��ة ال� �ح ��راك ال�ش�ع�ب��ي

وع��دم االن�ج��رار وراء دع��وات التسلح من
أي جهة جاءت».
ودع��ا امل��ؤت�م��ر ،ال��ذي ش��ارك فيه نحو 300
شخصية س��وري��ة ،بينهم ع��دد م��ن شباب
«التنسيقيات» ،إل��ى ض ��رورة العمل على
ت��وح �ي��د امل � �ع ��ارض ��ة ،وأوص � � ��ى ب� �ض ��رورة
إنجاز رؤية مشتركة وثوابت وطنية وآلية
تنفيذية يتفق عليها وذلك خالل أسبوعني.
ورأت هيئة التنسيق أن تحقيق ما ورد في
بيانها هو «بمثابة شروط ال تنازل عنها
لقبول أي حوار مع السلطة»ّ .
وثبت البيان
«ال� �ل��اءات ال �ث�ل�اث» ال �ت��ي ت��رج�م��ت ب��رف��ض
ل �ل �ت��دخ��ل األج �ن �ب��ي وال �ط��ائ �ف �ي��ة وال �ع �ن��ف.
ّ
ومن أبرز الشخصيات التي تؤلف اللجنة
امل��رك��زي��ة حسن عبد العظيم ،عبد العزيز
ال�خ�ي��ر ،رج��ا ن��اص��ر ،م�ي�ش��ال ك�ي�ل��و ،ح��ازم
ال� �ن� �ه ��ار ،ح �س�ي�ن ال� � �ع � ��ودات ،م �ح �م��د س�ي��د
رص� ��اص ،م�ح�م��د م�ن�ج��ون��ة ،م�ح�م��د ق ��داح،
م �ح �م��ود أوس � ��ي ،م �ح �م��ود م ��رع ��ي ،م ��روى
الغميان ،مصطفى الشماط ،منذر خ��دام،
منصور األتاسي ،نقوال غنوم.
وق� � ��د رف� � ��ض ع� �ب ��د ال� �ع� �ظ� �ي ��م ال� �ع� �ق ��وب ��ات
االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة ال � �ت � ��ي ت � �ض ��ر ب �م �ص �ل �ح��ة
ال�ش�ع��ب ال� �س ��وري ،ب�ي�ن�م��ا ل � ّ�وح ال �ع��ودات
ب��أن ي�ص��ل «تصعيد ال�ن�ض��ال السياسي

إل��ى ح��ال��ة العصيان امل��دن��ي» ،كما كشف
املعارض املقيم في باريس ،عضو اللجنة
املركزية لهيئة التنسيق ،سمير العيطة،
أن اج �ت �م��اع��ًا م� ��وازي� ��ًا ل�ل�اج �ت �م��اع ال ��ذي
سينتخب املكتب التنفيذي سيعقد في
أمل��ان�ي��ا ب�م�ش��ارك��ة ع��دد م��ن الشخصيات،
منها هيثم م �ن��اع ،ب��ره��ان غ�ل�ي��ون ،رام��ي
عبد الرحمن ،محمود جديد.
وف� ��ي اإلط� � ��ار ن �ف �س��ه ،ال �ت �ق��ى ف ��ي ب��اري��س
ي��وم ال�س�ب��ت م�م�ث�ل��ون ل�ح��رك��ات وهيئات
علمانية سورية معارضة ،معلنني والدة
«ائتالف القوى العلمانية والديموقراطية
ال�س��وري��ة» ،داع�ين األقليات السورية إلى
االن�خ��راط في حركة االحتجاجات .ودعا
امل �ف �ك��ر ب��ره��ان غ �ل �ي��ون ،امل �ع��ارض�ي�ن ،إل��ى
«وضع مسألة العلمانية في اطار الثورة»،
وإلى التحاور مع اإلسالميني للتمكن من
توحيد امل�ع��ارض��ة وق�ل��ب ال�ن�ظ��ام .وقالت
رن��دا قسيس ،الناطقة باسم ائتالف هذه
ال �ق��وى ،إن «س��وري��ا ال�غ��د يجب أن تكون
متعددة ال يسيطر عليها اإلسالميون»،
م�ض�ي�ف��ة «ع�ل�ي�ن��ا أن ن�ع�م��ل م�ع��ًا إلس�ق��اط
ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام ال � ��ذي ع� ��ذب وق �ت��ل ون �ف��ى».
أم ��ا امل �ع��ارض ب �س��ام ال �ب �ي �ط��ار ،اآلت ��ي من
واش �ن �ط��ن ،وال �ع �ض��و ف��ي ح ��زب االن�ف�ت��اح

