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التي  العربية  اجلامعة  مهل  نتيجة  �شهيد   2545

من  اأغلبها  كان  من  ال�شوري  النظام  بها  زودت 

مدينة حم�ص.

اأكرث من 2743 �شهيد �شحايا العدوان الأمني منذ 

اإعالن تاأ�شي�ص املجل�ص الوطني ال�شوري بتاريخ 2 

اأكتوبر 2011 حتى تاريخ �شدور هذا العدد.

افتتاحية العدد

اإلحصائية لغاية يوم األحد 8 يناير  20012

�شحايا الثورة جتاوزت: 6,304

�شحايا الثورة من الأطفال: + 424

�شحايا الثورة من الإناث: + 290

املفقودون: +50,000

الذين ماتوا حتت التعذيب: + 381

املعتقلون حاليًا حوايل: +100,000

الالجئون يف تركيا: 10,227

الالجئون يف لبنان: 5,500

الالجئون يف الأردن: 2,000

إحصائية الثورةافتتاحية العدد

أبرز ردود األفعال الدولية

عاجلنة رايحني.. شهداء باملاليني

تغطية إعالمية

شهداء اجمللس الوطنيشهداء مهل اجلامعة العربية

اأمة عربية واحدة.. ذات ر�سالة خالدة

امل�شالح  بحور  يف  تائهة  �شائعة  اأمتنا 

املنطلق  هو  نف�شي«  »اللهم  ال�شيا�شية, 

الر�شمي لكافة احلكومات العربية, التي ل 

هم لها �شوى اإطالق ال�شعارات, على مبداأ 

»من بّرا رخام.. ومن جوا �شّخام«.

 

ل فرق بني عربي واأعجمي.. اإل بامل�شلحة

العجم  ول  باللغة,  اإل  عرب  العرب  فال 

عجم.. اإل ان اختلفوا معهم بامل�شلحة.

دولة  عروبة  يحدد  من  هي  امل�شلحة 

وعجميتها من دولة اأخرى.

 

والإنعزالية..  الوحدة  منطلق  من  واحدة, 

العاملية املوحدة  ال�شيا�شة  اأن جتاري  فاإما 

واإل  الأكرب,  املافيوي  النظام  مل�شلحة 

ليالك..  على  تغني  عزلة,  يف  تعي�ص  اأن 

لوحدك.

 

مل يبَق يف الوطن العربي من عناوين �شموخ 

الأجداد  تاريخ  �شطره  ما  اإل  واإباء  وعزة 

من  ال�شعوب  الآن  يكتبه  وما  الأقدمون, 

عن  رغمًا  والكرامة,  احلرية  نحو  ثورات 

اأنوف كبار الزعماء, الروؤ�شاء وامللوك..

 

قد يكون » امة عربية واحدة, ذات ر�شالة 

يف  احلاكم  البعث  حزب  �شعار   « خالدة 

يف  ولكنه  وال�شودان..  والعراق..  �شورية 

النهاية واحٌد من �شعارات تطلقها الأنظمة 

لت�شع �شتارًا من ورق على اأعني ال�شعوب, 

�شوء  عليها  وما  لأنظمتها,  ق�شرًا  التابعة 

ورقة  لتمزيق  احلرية  يد  ومد  النهو�ص 

باأمتهم  والنهو�ص  وال�شتبداد  الظلم 

اخللود,  ر�شالة  �شفحاتها  على  ليكتبوا 

واحلرية.. والكرامة.

رئي�ص التحرير

قطر تتحدث عن احتمال م�شاعدة الأمم املتحدة 

للجامعة العربية بخ�شو�ص �شورية

ارتباك عربي ب�شاأن ان�شحاب املراقبني من �شورية 

مع دعوات لال�شتعانة بالأمم املتحدة

اأوغلو يناق�ص �شورية والنووي باإيران

جيفرى فيلتمان يبحث مع العربى وعمرو الأو�شاع 

يف �شورية وم�شر

داود اأوغلو يبحث امللف ال�شوري يف طهران

الثنائية  العالقات  لبحث  القاهرة  يف  فيلتمان 

والأزمة ال�شورية

امل�شتقبل: بعثة املراقبني بني احلل العربي لالأزمة 

ال�شورية و�شكوك الغرب �شعيًا لتدويلها

ال�شرق الأو�شط: احلالة ال�شورية والطريق اليمني

العربية: النظام يف متاهة

جريدة الأخبار: اجلامعة وحماية �شورية: �شرعنة 

التدخل الأجنبي

م�شراوي: بعثة املراقبني يف �شورية اأف�شل من ل 

�شيء

الإ�شالم  ُيهينون  م�شلحون  رجال   :24 فران�ص 

واملتظاهرين داخل اأحد امل�شاجد

تليجراف: توحد املعار�شة ال�شورية اأ�شبح �شرورة

العربي ي�شلم م�شعل ر�شالة ل�شورية

الأمني  احلل  ترك  �شورية  على  م�شعل:  خالد 

والنتقال اإىل حل �شيا�شي

اجلامعة تناق�ص تقرير الدابي عن �شورية الأحد

�إىل  رحالتها  ُتعلق  �لإيطالية  �جلوية  �خلطوط 

�شورية

يجب  �شورية:  ووت�ص:  رايت�ص  هيومان  منظمة 

اللتزام بالتفاق

ملبادرة  بالده  دعم  ُيجدد  فرن�شا  خارجية  وزير 

اجلامعة العربية ب�شاأن �شورية
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حركة  يف  يندجمون  ل  الذين  هم  خا�شرون      

الأر�ص من  الأيام عادية على  الزمن...فال متر 

هو  والزمن  الّتغيري,  ت�شنع  الأيام   . تغيري  دون 

الذي يعطي الأ

بروفايل مدينة

بـابـا عـمـرو!!

من حي فقري مهم�ص و مرتامي الأطراف 

حي  اإىل  حم�ص  مدينة  غرب  جنوب  يقع 

العربية  الأخبار  ن�شرات  ا�شمه  احتل 

كل  عقول  و  قلوب  يف  بات  و  العاملية  و 

ال�شوريني من ال�شمال حتى اجلنوب.

الثائر يف  الوحيد  باباعمرو احلي  مل يكن 

حم�ص لكن التعر�ص امل�شتمر له بال�شرب 

الدائم  احل�شار  و  الثقيلة  الآليات  عرب 

جعله  فيه  الكبري  ال�شهداء  عدد  و  للحي 

ال�شورية  و  احلم�شية  الأحياء  طليعة  يف 

الثائرة و بات حديث اجلميع نظرًا لبطولة 

اأبناءه املنقطعة النظري .

من هو باباعمرو ؟

يكن  مل  املا�شي  القرن  منت�شف  يف 

»باباعمرو« �شوى قرية �شغرية تابعة ملدينة 

الكثافة  و  العمراين  التو�شع  اأن  اإل  حم�ص 

باباعمرو  من  جعلت  املدينة  يف  ال�شكانية 

حيًا من اأحياءها

و اآتى 2011 و جعل من هذا احلي اأ�شطورة 

القادمة  الأجيال  عنه  �شتتحدث  حم�شية 

طوياًل جدًا .

للمقام  ن�شبة  ال�شم  بهذا  احلي  �شمي 

املوجود مب�شجد باباعمرو , يقال اأنه عائد 

يكرب  معد  بن  »عمرو  اجلليل  لل�شحابي 

الزبيدي«

– �شاعر و فار�ص  – ر�شي اهلل عنه  وهو 

من اأمراء قبيلة زبيد , معروف ب�شجاعته 

يف  عديدة  معارك  يف  ف�شارك  وقوته 

الريموك  معركة  و�شهد  والعراق  ال�شام 

اجلليل  ال�شحابي  وو�شف   , والقاد�شية 

قوة  تعادل  باأنها  قوته  اخلطاب  بن  عمر 

اأبي  بن  ل�شعد  �شهري  ر�شالة  يف  رجل  األف 

وقا�ص .

ل تفاخر حم�ص العدية اليوم مبوقعها يف الثورة 

املنجز  �شمن  مبوقعها  اأي�شا  بل   , اأم  و  كعا�شمة 

التاريخ  فجر  منذ  الإن�شاين  العلمي  احل�شاري 

وحتى اليوم , فهي من عرائ�ص �شحف التاريخ , 

�شوى ن�شف قرن م�شى من حكم ع�شابة الأ�شد 

ترييف  من  بداأ  منظما  تخريبا  انتهجت  التي 

لأكرب   « »البعث  ا�شم  اختيار  اإىل  و�شول  املدينة 

�شرح علمي فيها – جامعتها - . 

 , حم�ص  جلامعة  ا�شما  اختري  حني   « »البعث  و 

اأريد اأن يكون للجامعة من ا�شمها ن�شيب , فكانت 

و  تخريبا  ج�سدها  يف  تنخر  �لبعث  ف�ساد  �سياط 

تهنئ بها تتخلف عاما بعد عام , ولكن مل يتوقع 

اأحد اأن يحّول البعث و اأزلمه هذي اجلامعة اإىل 

ج�شد  يف  كالفطر  املنت�شرة  املوت  فرع  من  فرع 

�شوريتنا , ي�شوبها عفن الذل والقتل و التخريب .

على  ال�شوارعية  اأو  امللكية  بذهنيته  البعث  و 

 – بتحويل جامعة حم�ص  يتّورع  , مل  �شواء   حد 

البعث �شابقا - لـ ثكنة ع�شكرية   , وذلك خالل 

ال�شورية  الثورة  �شرارة  انطالق  قليلة من  اأ�شابيع 

, حيث دن�ص قنا�شو النظام اأ�شطح كليات الطب 

و الهند�شة امليكانيكية و الكليات املطلة على حي 

و  اأ�شاطيله  و  النظام  عقدة   - الأبي  عمر  بابا 

ازلمه- . 

مل  الثورة  و  باحلياة  الن�شاحة  حم�ص  جامعة 

تعجب زبانية البعث , حيث مل تنجح كل و�شائلهم 

لإيقاف عجلة الدوران فيها لياأتي القرار النهائي 

ومزبلة  ال�شبيحة  لقطعان  دائم  ملقر  بتحويلها 

للمتهافتني على  قتل روح الثورة فيها .

 تعددت امل�شاهد يف اأروقة اجلامعة التي ميكن اأن 

تخت�شر النظام وعنجهيته و اإجرامه و تفننه يف 

, ومنها على  اإن�شاين  تفتيت و حتطيم كل ما هو 

 « الت�شبيح   « ممار�شات  احل�شر   ل  املثال  �شبيل 

وقاعاتها   , ممراتها  و   , الرئي�شية  اأبوابها  على 

عدم   « بحجة  املختربات  دخول  الطالب  ومنع   ,

بتفتي�ص  اأخرى   اأمكنة  يف  مرتافقة   « اجلهوزية 

و   , الطالبات  اأنوثة  خد�ص  و   , مذل  ج�شدي 

 , معهم  للعمل  وطالبات  طالب  جتنيد  حماولت 

ولكن الأدهى و الأمر هو ت�شليح بع�ص الطالب و 

اإ�شهارهم لها بوجه زمالء الأم�ص .

ابنة  كانت  خنقها  حماولت  رغم  حم�ص  جامعة 

مرارا  كلياتها  فوق  ُرفعت  حيث   , بحق  للثورة 

اأروقة  املنا�شري  دغدغت  و   , ال�شتقالل  اأعالم 

اجلامعة , لأنها كاملدينة التي حتت�شنها , ت�شتحق 

احلياة , رغم قيام النظام برمي كل اأثقاله فيها 

لإ�شكاتها .

امل�شتبد املجرم ل  اأن  اإل   , , حرة  جامعة حم�ص 

يريد اأن يفهم لأنه كعادته فقط »يوؤجل موته » .

 احرار جامعة حم�ص لـ جملة �شورية بدا حرية : 

, لن ن�شت�شلم حتى ننال  لن نتوقف , لن نرتاجع 

�شهادة احلرية .

"حرة" أيضا  حمص  جامعة 
رغم عهر التشبيح و العسكر خلعت عنها عباءة البعث
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توثيق تفجري امليدان

فيديو يوثق وب�شكل دقيق واحرتايف الأخطاء الإخراجية لفربكة التفجري احلا�شل يف حي امليدان 

يف دم�شق.

ويذكر اأخطاء وتفا�شيل هامة قام بها معدو الفيلم الهوليوودي, بدء من و�شع اكيا�ص الطعام 

النظيفة اخلالية من اثار الدماء والتفجريات, واللنب او احللوب امل�شكوب على الأر�ص.. اي�شًا 

خاٍل من اأي اآثار, مرورًا برمي دروع الأمن وال�شرطة داخل البا�ص الذي مت تفجريه, لإيحاء اأن 

العملية ا�شتهدفت عنا�شر مدنية, واأمنية.

بالإ�شافة للكادر التمثيلي ال�شعيف الذي فزع لدى مواجهته للكامريا, واآخر ي�شع يدية يف جيوبه 

لدى ا�شتلقاءه على الأر�ص.

قصة شهيد

اعتصام حي اخلالدية يف حمص

حممد املال عيسى

رنا رسالن

اأيام و قد حقق الهدف  مت العت�شام ملدة ثالث 

منه و هو ت�شجيل موقف �شيا�شي من ثوار حم�ص 

كافة و هو رف�ص املبادرة العربية ورف�ص اامل�شاومة 

على اهداف الثورة.

ذكره  ومت  مبا�شر  ااجلزيرة  قناة  على  نقله  ومت 

فعاليات  �شمن  من  و  العاملية  القنوات  باأغلب 

العت�شام قد  مت اإلقاء كلمة لكل من ممثلني عن 

كافة  و  ال�شياح  و جورة  الوعر  و  باب هود  اأحياء 

بكلمة  الثوار  م�شاركة  مت  و  امل�شاركني  الأحياء 

ماهر  الرائد  و  غليون  برهان  الدكتور  األقاها 

النعيمي و فعاليات متعددة من م�شرحية و اإلقاء 

�شعر و كلمات ثورية و مت �شالة اجلمعة يف �شاحة 

العت�شام و مت ف�ص العت�شام اليوم بعد �شالة 

الع�شر و ذلك ملحاولة الأمن اقتحام احلي لأكرث 

من 3 مرات مما ا�شتدعى اجلي�ص احلر للطلب 

تعر�ص  لعدم  العت�شام  بف�ص  املنظمني  من 

املدنني للخطر و لي�شتطيع الدفاع عن الأهايل و 

حماية احلي.

نظم الإعت�شام و�شاهم يف جناحه كافة املجال�ص 

ثوار الر�ص  و  التن�شيقيات  و  التجمعات  و  الثورية 

دون ا�شتثناء.

كافة  يف  العت�شامات  فكرة  تعميم  املمكن  من 

املوقف  باإي�شال  امللفت  لتاأثريها  نظرًا  املناطق 

ال�شيا�شي , ومن املعروف اأن الإعت�شام هو الطريق 

الأف�شل نحو الع�شيان املدين.

الزمان:2011/11/13

املكان: دير الزور

طريقة القتل: رميًا بالر�شا�ص

الطفل حممد املال عي�شى ذو اخلم�شة 

دير  حمافظة  اأوائل  من  ربيعًا,  ع�شر 

العام الدرا�شي املا�شي مما  الزور يف 

اأهله لدخول مدر�شة املتفوقني.

العلمي  الوملبياد  لدخول  تر�شيحه  مت 

ي�شع  اأن  اإ�شتاذه  اأمره  وملا  �شوريا  يف 

ب�شار  �شورة  لأن  واأبى  رف�ص  الولبمياد  بهذا  اخلا�شة  التعريفية  البطاقة 

توجد على البطاقة حتى اأنه قد عزم على اخلروج من هذا الأوملبياد العلمي 

رغم تفوقه.

بها  ين�شر  يبحث عن مظاهرة  لل�شارع  الع�شوية وطار  �شلى جمعة جتميد 

اإختاره جلواره  املظلوم ويكف بها يد الظامل ما وجدها, لأن اهلل تعاىل قد 

هذا اليوم �شهيدًا و�شاهدا
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ملعاينة  بدم�شق  امليدان  حي  يف  النفجار  موقع 

يف  ر�شمية  م�شادر  قالته  ما  بح�شب  وقائعه, 

يومني  قبل  وقع  التفجري  اأن  اإىل  وي�شار  دم�شق. 

من عقد اللجنة الوزارية اخلا�شة بامللف ال�شوري 

جل�شة )الأحد( لبحث اأول تقرير لبعثة املراقبني 

ملجل�ص  جل�شة  قبل  وذلك  �شوريا,  اإىل  العرب 

الأمن, يوم الثالثاء, حيث �شيتم عر�ص الأحداث 

حول �شوريا.

وقتلت قّوات الأمن 35 متظاهرًا على الأقل اأثناء 

خروج املئات من املتظاهرين.

مّت  املظاهرات  هذه  من  الكثري  اأّن  وُيذكر 

ا�شتقبال بعثة املراقبني من  اأجل  حت�شريها من 

خالفوا  املراقبني  اأّن  اإّل  العربّية,  الدول  جامعة 

بح�شور  املتظاهرون  وتفاجاأ  كالعادة  موعدهم 

يف  ح�شل  كما  النريان  عليهم  ُتطلق  اأمنية  بعثة 

حي املرجة يف حلب ويف احلمورية يف ريف دم�شق 

اليوم والتي �شقط فيها ثالثة قتلى على الأقل.

 

يف  قائمًا  العت�شام  زال  فما  حم�ص,  يف  اأما 

الأجواء  برودة  رغم  الأم�ص  منذ  اخلالدية  حي 

احلرية  �شاحة  يف  مكثف  اأمني  انت�شار  وو�شط 

يف  الأحياء  معظم  وت�شارك  املدينة,  مركز  يف 

�شاركت  الوقت  نف�ص  ويف  العت�شامات.  هذه 

مظاهرات  ت�شجيل  مّت  حيث  بالتظاهر,  القرى 

وعز  وغرناطة  الربيج  قرى  يف  هائلة  باأعداد 

الدين والفرحانية وال�شعبانية وتري معلة والغنطو 

ال�شخنة  مظاهرات  اإىل  بالإ�شافة  وزميمر, 

وتدمر والقريتني املعتادة

تظاهر  نقظة   360 من  اأكرث  ر�شد  مت  وقد  هذا 

توزعت على النحو التايل:

وريفها  حم�ص  نقطة,   )41( وريفها  دم�شق 

دير  نقطة(,   34( وريفها  حماة  نقطة(,   57(

نقطة(,   2( الرقة  نقطة(,   27( وريفها  الزور 

 92( وريفها  اإدلب  نقطة(,   50( درعاوريفها 

الالذقية  نقطة(,   27( وريفها:  حلب  نقطة(, 

 10( وريفها  احل�شكة  نقطة(,   10( وريفها: 

نقطة(

باري�ص  اأوروبية يف  دبلوما�شية  راأت م�شادر  كما 

اأربع  يخو�ص  الأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ص  اأن 

معارك م�شريية داخلية وخارجية تنهكه وتكبده 

واإ�شرتاتيجية  ودبلوما�شية  �شيا�شية  خ�شائر 

و�شعبية واقت�شادية ومالية.

»هذه  »النهار«:  �شحيفة  وفق  امل�شادر  وقالت 

املعارك امل�شريية جتعل الأ�شد يتعر�ص حل�شار 

�شديد وعزلة وا�شعة وعقوبات واإجراءات قا�شية 

اندلع  قبل  بها  متتع  التي  احل�شانة  عنه  وتنزع 

عالقاته  له  توفرها  وكانت  الحتجاج  حركة 

العربية والإقليمية والدولية«.

جـمعـة "إن تنصروا اهلل ينصركم"
الـتـفـجـيـرات لـمـرحـلـة  وينـتـقـل  يـتـزايـد..  الـنـظـام  عـنـف 

نبض الشارع

ين�شركم«,   اهلل  تن�شروا  اإن  »جمعة  يوم  بداأ 

يف  احل�شن  جامع  قرب  امليدان  حي  يف  بانفجار 

اأودى بحياة اأكرث من 26 �شخ�شا, وخلف  دم�شق 

63 جريحا.

التفجري  باأن  ال�شورية  ال�شلطات  ادعت  بالطبع 

»املعتاد«   ال�شيء  الإخراج  من  الرغم  على  اإهابي 

للتفجري.

كل  تعامل  �شرعة  احلدث  هذا  يف  لفتا  وكان 

الدنيا«  »تلفزيون  وقناة  ال�شوري  التلفزيون  من 

�شور  ونقل  احلدث  موقع  يف  فورا  بتواجدهم 

بعد  جرى  كما  بال�شبط  املوقع,  من  مبا�شرة 

يف  الأمني  املقر  عند  وقع  الذي  ال�شابق  التفجري 

منطقة كفر�شو�شة منذ اأ�شبوعني.

التفجري الذي وقع قبل �شالة اجلمعة يف منطقة 

امليدان مل مينع خروج املظاهرات يف حي امليدان, 

بل اأعطت دافعا للمناه�شني للنظام للخروج من 

مناطق  يف  اأو  امليدان  حي  يف  �شواء  مناطق  عدة 

واتهام  التفجري  لإدانة  دم�شق  ريف  من  اأخرى 

النظام بـ»افتعال التفجري«.

ويف املقابل خرجت م�شريات تاأييد للنظام لإدانة 

�لنظام  باإ�سقاط  �ملطالبني  و�تهام  �لتفجري 

وطالب  الدمار,  اإىل  البالد  ودفع  بالإرهاب 

وال�شرب  احلزم  من  مبزيد  النظام  امل�شاركون 

املظاهرات, وذلك ح�شب  لإخماد  بيد من حديد 

تقارير بثها »تلفزيون الدنيا«, وات�شالت هاتفية 

ب�شار  ال�شوري,  الرئي�ص  ينا�شدون  اأ�شحابها  كان 

اإىل  والنزول  الع�شكرية  البدلة  »ارتداء  الأ�شد, 

�شاحة املعركة وال�شرب بيد من حديد«.

بزيارة  العرب  املراقبني  من  وفد  قام  جانبه  من 
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التظاهر يف دمشق ملن مل يجرب طعم 
خا�ص / دم�شق- ملى خوري 

بكلمة  والــ�ــشــراخ  مظاهرة  يف  اخلـــروج  يعد  مل 

الذين  دم�شق,  ل�شكان  بالن�شبة  حلمًا,  “حرة” 
بـــات الــتــظــاهــر يف حــــواري املــديــنــة وحــاراتــهــا  

الأمن  ب�شاطري  جتراأ  مل  حيث  اليومية,  عادتهم 

احلـــارات  تــلــك  اإىل  ــول  ــدخ ال عــلــى  وال�شبيحة 

ال�شيقة حتى الآن.

يحمل  لأنــه  خمتلف,  طعم  دم�شق  يف  وللتظاهر 

اأكرث  املنت�شرة  الأمــن  فــروع  على  الن�شر  نكهة 

يعد  التي مل  ورائحة احلرية  اأفــران اخلبز,  من 

ال�شوريون قادرون على العي�ص دونها.

�شيفرات على املوبايل

اأثبتت  الــتــي  الأمــنــيــة  القب�شة  اأدركــــت  عندما 

»غباءها« عدم متكنها من التحكم مبدينة بحجم 

بهدف  بوا�شطة حواجز  تق�شيمها  ال�شام, قررت 

املناطق, عّل  وتنقلهم بني  ال�شكان  عرقلة حركة 

ذلك ينفع يف تقليل وح�شر عدد املظاهرات.

بــوجــه  عـــائـــقـــًا  ــف  ــق ت مل  احلــــواجــــز  اأن  غـــري 

احلر  اجلي�ص  �شار  اأن  بعد  خا�شة  الدم�شقيني, 

اأكـــرث مــن مــكــان, وهــذا  يحمي املــظــاهــرات يف 

البلد,  بــرزة  اإىل  ذهبت  عندما  معي  ماح�شل 

على  التن�شيقيات  �شباب  اأحــد  اأخــربين  بعدما 

ميالد  عيد  حفلة  )�شيحييون  باأنهم  املــوبــايــل 

ماأمنة(, وباأن املوعد �شيكون ال�شاعة يف ال�شابعة 

م�شاًء, وعاد ليوؤكد يل باأن )الطق�ص بارد لذلك 

يجدر بي اأن اأجلب �شاًل لغطي به راأ�شي(..

يف برزة كل �شيء خمتلف

ب�شكل  فيها  م�شينا  التي  احلــارات  �شاقت  كلما 

�شوت  اقـــرتب  ــنــظــم,  املُ الــ�ــشــاب  وراء  مــنــفــرد 

منطقة  يف  باأننا  ن�شعر  و�شرنا  املتظاهرين, 

بكتابات  مزينة  فــاجلــدران  وم�شتقلة,  حمــررة 

واأعـــالم  ــد,  ــش الأ� لب�شار  مناه�شة  ور�ــشــومــات 

ت�شرع  خطواتنا  كانت  مكان,  كل  يف  ال�شتقالل 

لت�شل اإىل م�شدر ال�شوت..

اأما ما جعلني اأنا ومن رافقي من الفتيات, ن�شعر 

املدينة,  �شوارع  يف  موؤخرًا  نفتقده  �شرنا  باأمان 

على طول  امللثمني  التن�شيقيات  �شباب  وجود  هو 

بع�شهم  بني  يتفاهمون  كانوا  والذين  الطريق, 

على  معتمدين  ال�شوئية,  ــارت  ــش الإ� بوا�شطة 

)البيل ال�شوئي( اأو )الولعة(, مل ن�شعر اخلوف 

ب�شبب خوفهم علينا..

اأمتار,  بعدة  املظاهرة  مكان  اإىل  الو�شول  قبل 

ا�شتقبلنا �شاب غري ملثم مرحبًا: )اأهال و�شهال 

با�شم  اأجــبــنــاه  مـــني؟(..  طــرف  مــن  ال�شباب   ,

ال�شاب الذي يبدو اأنه كلمة �شر واأمان, فاأ�شار لنا 

مبتابعة الطريق.

وكاأنها معدة خ�شي�شًا  �شاحة بدت  اإىل   و�شلنا 

ال�شا�شية  ال�شمة  كــان  التنظيم  لالحتفالت, 

الوقوف  الفتيات -وكنا كرث-  ُطلب من  للمكان, 

ونختباأ  ندخل  اأن  لنا  وقيل  بناء,  مدخل  ــام  اأم

وعلى  املظاهرة,  الأمــن  اقتحم  حــال  يف  داخله 

الأعلى,  من  يراقبان  �شابان  وقف  البناء  حائط 

ك��م��ا �أح����اط ب��ن��ا جم��م��وع��ة م��ن �ل�����س��ب��ان وه��م 

مبا  �شعرت  مرة  لأول  بع�شهم,  باأيدي  مم�شكني 

ي�شمى »انتماء للوطن« الذي �شغر لي�شبح بحجم 

وكرب  ا�شمه-,  اعــرف  -ل  بــرزة  يف  �شغري  حي 

ليكون بحجم خوف �شباب البلد على بناته.

احلرية جتمعنا

من  بالرغم  الهتاف  من  البداية  يف  امتكن   مل 

باأن متالأ كلمة »حرية«  فمي,  اأنني طاملا حلمت 

بخوف  �شعرت  عندما  اختنق  �شوتي  اأن   اإل 

برزة  اأهل  من  الفتيات  وترحيب  علينا,  ال�شبان 

بنا,  وكاأننا �شيوف احلرية..

يف  توجدنا  على  �شاعة  ن�شف  حوايل  مرور  بعد 

برزة, قدم اأحد ال�شبان واأخربنا اأن نن�شحب بعد 

بعد  نفكر  اأن  دون  املكان  تركنا  دقــائــق..  ع�شر 

ال�شبان  على  التحية  نلقي  و�شرنا  دقائق,  ع�شر 

امللثمني الذين ظلوا واقفني يف اأماكنهم..

التي  ال�شيارات  �شوء  على  منفرد,  ب�شكل  �شرنا 

اأنها  لحقًا  عرفت  الطريق,  لنا  لت�شيء  وقفت 

خم�ش�شة لنقل املتظاهرين اإذا دعت احلاجة.

 يف ال�شارع العام تالقت عيوننا فابت�شمنا دون اأن 

نودع بع�شنا.

وحــدة..اإيــد  )اإيــد  اأهتف  واأنــا  املظاهرة,  تركت 

اأ�شعر  وحــدة(, مل  اإيد  ال�شوري  ال�شعب  وحــدة.. 

انني غريبة عن ال�شباب الذين حموين, وخافوا 

اأ�ــشــكــرهــم بــخــجــل, على  اأن  اأريــــد  عــلــي, كــنــت 

ُيغتال يف اأي حلظة, قلت لهم  �شبابهم الذي قد 

اأحد  يجب  يحميكون(..مل  )اهلل  اأغــادر  اأن  قبل 

وكاأن حياتهم مل تعد تعنيهم..

نبض الشارع
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مـتـظـاهـريـهـا ويـعـاقـب  دمشــق  تـجـار  يـرشـو  الســوري  الـنـظـام 

نبض الشارع

والثـواب العقـاب  دمشـق..  رشـوة 
خا�ص / دم�شق- جفراء بهاء

واملرتشي الراشي  اهلل  لعن 
يحدث اأن تتعامل احلكومة ال�شورية مع مواطنها 

نا�شطة  منطقة  وكــل  والعقاب,  الــثــواب  مببداأ 

الكهربائي  التيار  بقطع  تعاقب  )مظاهراتيًا( 

ومن  املـــازوت  من  وبحرمانها  طويلة  ل�شاعات 

عادة  تقدمها  التي  اخلدمات  اأدنــى  ومن  الغاز 

احلكومة ملواطنيها, ولعل منطق الثواب والعقاب 

يتجلى باأوقح  جتلياته يف دم�شق..

واإن كان يحق للحكومة ما ليحق لغريها, فاإنها 

اأنها  بحيث  �شياحيًا,  تق�شيمًا  »رعاياها«  ق�شمت 

ح�شلت  راقية  اأحياء  بني  ما  املناطق,  �شنفت 

غ�شبت  بينما  جنــوم,  اخلم�ص  ت�شنيف  على 

على اأحياء اأخرى لتحرمها من كل النجوم دفعة 

واحدة.

)امل�شاغبني(  بـــرزة  ل�شكان  يــجــوز  ل  بالطبع 

وامل�شرين على التظاهر اليومي اأن يحتجوا على 

انعدام الكهرباء ال�شبه كامل, كما ل يجوز لهم 

اأن يخطر ببالهم اأن يت�شاووا مع �شكان املالكي اأو 

اأبو رمانة مثاًل جلهة توفري الغاز واملاء, فالنا�ص 

الذي  واملواطن  العتيدة  احلكومة  عند  مقامات 

ال�شالح  باملواطن  يقارن  اأن  ميكن  ل  يتظاهر 

نظام  ولي�ص  املتظاهر  هو  غرميه  ــاأن  ب املقتنع 

احلكم..

رجل  غري  واملوظف  النا�ص,  اإىل  تقدم  ر�شاوى 

الأعمال, واملوظف »كتيب التقارير« اأقرب لقلب 

مديره وحكومته من ذلك العابث باأمنهم.

اإىل اي دائرة حكومية يف دم�شق لت�شيري  تدخل 

بروؤية  عيناك  تتكحل  اأن  وقبل  روتينية,  معاملة 

اأو  تــدري  حيث  من  ت�شتم  اأن  عليك  توقيع,  اي 

ن  واإل  وامل�شاغبني  املتظاهرين  اأولئك  تدري  ل 

تغادر  ولــن  �شحية  بوعكة  �شت�شاب  معاملتك 

الأدراج )باأوامر عليا جهارًا نهارًا(.

دائــرة  وجــود موظفني يف  فــاإن جمــرد  وبالطبع 

يتم  ومل  اليوم  حالفك  احلظ  اأن  يعني  حكومية 

معامالت  بت�شيري  املكلفني  اأولــئــك  ا�شتدعاء 

ال�شبع  �شاحة  احت�شاد يف  اأو  م�شرية  اإىل  النا�ص 

بحرات..

)التاجر  العني  اأ�شرع من طرفة  التاجر  معاملة 

مدللني  دم�شق  وجتــار  التاجر(,  وبياأمر  بياأمر 

اأن  اإل  الـــدلل  ذلــك  على  للحفاظ  عليهم  ومــا 

يتدخلو  واأن ل  اهتمامهم على جتارتهم  ي�شبوا 

مبا يح�شل يف ال�شارع..

فهو  ال�شعيف,  التاجر  من  خري  القوي  والتاجر 

باإهانة  املخت�شني  وللمرتزقة  لل�شبيحة  يدفع 

الــعــدالــة,  لــيــد  املــتــظــاهــريــن  وت�شليم  و�ــشــرب 

حفظ  جلهة  منه  اأكــرم  احلكومة  فاإن  وباملقابل 

�شفقاته  ـــرام  واإب وعــقــوده  التجارية  م�شاحله 

اأو  هنا  من  ل�شناعة  واحتكاره  �شفره  وت�شهيل 

وكالة من هناك.

دم�شق جارت على اأبناءها, حتولت اإىل ر�شيفني 

تف�شل جهنم بينهما..

علم  تناق�شات  كل  يخت�شر  العا�شمة  جمتمع 

بني  مــا  تفا�شيله,  يف  الجــتــمــاع  وعلم  النف�ص 

حيوان  ولي�ص  اإن�شان  ــه  اأن اأخـــريًا  قــرر  مــواطــن 

فخرج اإىل ال�شارع ليعلن اإن�شانيته ولريبح عداء 

حكومته وت�شييقها عليه يف كل مناحي احلياة, 

من  متخذًا  ورفاهيته  م�شاحله  يحمي  واآخـــر 

واجبًا  املواطنة  يف  اأخيه  حــرق  �ــشــرورة  �شعار 

بذات  وامتيازاتهم  اأ�شياده  ر�شى  فنال  وطنيًا 

الوقت.

عن  ال�شورية  املدن  بع�ص  يف  احلديث  كان  واإن 

قائمة  الأحــيــاء  بني  �شحبها  اأو  امتيازات  منح 

من  احلكومة  تقدمها  طائفية  اعتبارات  على 

هنا وت�شحبها من هناك, فاإن امتيازات دم�شق 

جتاريًا  امل�شتفيدين  من  طبقة  �شالح  يف  �شبت 

واملكتنزين ماديًا مقابل اأخرى لزمها )التعتري( 

ما  مــتــاأرجــحــًا  املــيــزان  ليبقى  حياتها,  طـــوال 

الأقــوى  اأيهما  الكرامة  واإميــان  املــال  اإميــان  بني 

والأعمق يف الروح, وللكرامة لذة ل تناف�شها لذة 

اأخرى.
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بني أغنياء األزمات و »الذبيحة« 
خا�ص/ حلب - راأفت ر.

ثمـــة توكيد �شعبي لـــدى اأبناء حلـــب اأن مدينتهم 

» نيقـــة عـــن اخلليقـــة«, ولدى احللبيـــون ما يربر 

اعتقادهم هذا خالل البحث املعمق يف اخللفيات 

التاريخية للنظم القت�شادية و البنى الجتماعية 

فيها.

وكانـــت حلب كغريها مـــن املـــدن ال�شورية ترقب 

بده�شة اأحداث تون�ـــص, وبتوج�ص اأحداث م�شر, 

وكانـــت ثمـــة قناعـــة �شائـــدة يف حلـــب حينئذ اأن 

تلـــك النهيارات كانت من ن�شيب اأنظمة ه�شة ل 

�شلـــدة وقوية و معقدة كالنظـــام ال�شوري -بغ�ص 

النظر عن املواقف جتاهه تاأييدا او معار�شة -.

م�شـــى �شهر ون�شـــف ال�شهـــر من عمـــر الثورة, 

حو�شرت درعا .. ُدّكت بانيا�ص .. ر�شا�ص اأعمى 

يف دوما, اجلرافات مزقت اأ�شالء احلما�شنة يف 

�شاحة ال�شاعة, وانتهاكات مافتئ الإعالم البديل 

يف ر�شدهـــا كانـــت كافيـــة لتوثري معظـــم انحاء 

�شورية ..عدا حلب 

ورغـــم اأن حلب خزان �شخـــم للطبقى الو�شطى, 

اإل اأن م�شاهمتهـــا يف الثـــورة بقيـــت خافتة حتى 

الآن,  عـــدا عـــن بع�ص البـــوؤر يف بع�ـــص املناطق 

ومنها, �شيف الدولة احلمداين -كانت النطالقة 

من م�شجد اآمنة الـــذي اأغلق بعد ذلك - وبعدها 

مناطـــق �شالح الدين , الذاعة , ال�شهباء , حلب 

اجلديـــدة , الزهـــراء اجلميليـــة , �شـــارع القوتلي 

اإ�شافة اإىل حي امليدان الأرمني ومناطق ع�شائرية 

كمنطقـــة بـــاب النـــريب , وال�شاخـــور و املرجة , 

وكرم املي�شر , اجلزماتي .

جمـــرد  حلـــب  مدينـــة  يف  املظاهـــرات  وجميـــع 

مظاهرات » طيـــارة« يطغى عليها �شوء التنظيم و 

التوثيـــق, و ويخطط لها عـــادة  جمموعات متنقلة 

من النا�شطني من اأبناء مدينة حلب معظمهم من 

فئة ال�شباب.

واقت�شـــر التحـــرك الفعلـــي لنخـــب حلـــب علـــى  

اعت�شام الأطبـــاء يف ني�شان, واعت�شام املحامني 

يف متوز, وكان الرد عليهم حاد من خالل ت�شليط 

»ذبيحة حلب« عليهم .

عوامل عديدة ت�شببت يف ابتعاد حلب عن �شريورة 

الثـــورة و م�شـــار الحـــداث واأهـــم هـــذي العوامل 

البنية الجتماعية و القت�شادية يف املدينة .

فبعـــد وراثة ب�شار الأ�شد ال�شلطـــة يف �شورية اأعاد 

النظـــر يف �شيا�شـــة والده جتاه حلـــب, حيث و�شع 

اإنعا�ص هذه املدينـــة يف اأول اأولوياته, بعد تهمي�ص 

لها كرمى عيـــون الطبقة الربجوازيـــة الدم�شقية  

التي كوفئت لعقود وعوقبـــت حلب لأ�شباب ي�شيق 

الوقوف عندها الآن.

ويف ظـــل حكـــم ب�شـــار الأ�شـــد انتع�ـــص القت�شاد 

احللبـــي بعـــد عـــودة –غـــازي عنتـــاب - ال�شـــوق 

التاريخية لهـــا, بعد الغزل ال�شيا�شـــي بني �شورية 

وتركيـــا مما �شكل �شراكات بني راأ�ص املال الرتكي 

و ال�شوري كان للحلبيني ح�شة الأ�شد منها .

و انتقلـــت املكافـــاآت من دم�شـــق اإىل حلب , لتنعم 

طبقـــة رجال الأعمال فيهـــا بحظ وافر من معظم 

ال�شفقـــات و التفاقيـــات التي جتريهـــا احلكومة 

ال�شوريـــة وخ�شو�شـــا مع العـــراق و ال�شني و دول 

�شرق اأوروبا.

وكان قـــد اأكـــد رئي�ـــص غرفة �شناعـــة حلب يل يف 

اأكـــرث من لقـــاء اأن حلـــب اأ�شبحت البنـــت املدللة 

للنظـــام, و اأن احلكومة حتت رهن اأ�شارتها, حيث 

ل مي�شـــي اأ�شبوع دون وجود وزير اأو اثنني يف حلب 

دون اأن نن�شـــى احللبـــي حممـــد ناجـــي العطري و 

العالقـــة احلميمية بينه وبني م�شقط راأ�شه ل حبا 

بـــل حماولـــة منه لتبيي�ـــص �شفحتـــه اإذا زج به يف 

ال�شجن حني كان رئي�شـــا لبلديتها يف عهد حافظ 

الأ�شد.

�ل�سناع���ي يف  و  �لتج���اري  �لن�س���اط  وت�ساع���ف 

املدينة خالل اأقل مـــن ع�شر �شنوات, عرب �شراكة 

بـــني رجال الأعمـــال احللبيني وبـــني النافذين يف 

جمل�ص املدينة واملحافظة و احلكومة .

وقامت طبقة رجال الأعمال اجلدد يف عهد ب�شار 

الأ�شـــد وابـــن خاله رامـــي خملوف  ب�شـــم رجال 

اأعمال حلبيني اإىل هـــذه ال�شراكة, وت�شكيل �شبكة 

متكنت مـــن �شحب معظم ال�شتثمارات ل�شحالها 

عـــرب �شراكـــة بينهـــم وبـــني النافذيـــن يف جمل�ص 

مدينتها و املحافظة و احلكومة.

النظام اليوم ي�شرتد اجلميل املمنوح  ملعظم رجال 

الأعمال احللبيني القدامى و كل اجلدد »ميل�شيات 

ال�شبيحـــة« اأو » الذبيحـــة« و التـــي ت�شـــكل الكبـــح 

الفعلـــي لتطور احلركة الحتجاجية يف حلب حيث 

مازالـــت القوى الأمنية تنته نهج القوة الناعمة يف 

مدينة حلب حتى اليوم .

يتبع ...

حـلـب  ثـورة  تـحـت  الـرمـاد  ) الـحـلـقـة  األولـى (

نبض الشارع
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ســــاعة تـضــبــط إيــقــاع الــثـــورة
خا�ص / حم�ص - و. ع.

مل تكـــن تلك الفتاة احلم�شية تـــدري اأن هديتها 

ملدينتهـــا �شتعـــدو عـــن كونها �شرح يزيـــن اإحدى 

�شاحاتهـــا و �شاعـــة ت�شبـــط اإيقـــاع املدينـــة عرب 

مو�شيقا تدق كل �شاعة بنغمة �شبيهة بنغمة �شاعة 

بيغ بن ال�شهرية

حلمص رمزًا  تصبح  هدية 
ابتداأت ق�شة ال�شاعة بزيارة اإحدى بنات حم�ص 

املغرتبـــات يف الربازيل و هي »كرجية حداد« اإىل 

مدينتهـــا حم�ـــص , حيـــث تربعـــت يف منت�شف 

القـــرن املن�شـــرم بع�شرات الآلف مـــن اللريات 

لبناء �شاعـــة حجرية تزين مدينـــة الوليد كبقية 

مدن العامل ال�شهرية ب�شاعاتها .

فاأ�شبحت هـــذه ال�شاعة و بالرغـــم من حداثتها 

رمـــزًا حلم�ـــص , فـــكل زوار حم�ـــص يعرفـــون 

�شاعتهـــا و يعتربونهـــا �شرحًا مييـــز املدينة كما 

ل جند مقـــاًل �شحفيًا ب�شحيفة مـــا اإل و �شورة 

ال�شاعة اجلديدة مرافقة لهذا املقال .

اإىل  للو�شـــول  اإىل املحاولـــة الخـــري  بالإ�شافـــة 

تدفقـــت  حيـــث   2012-12-27 يـــوم  ال�شاعـــة 

اجلمـــوع بالآلف مـــن اخلالدية باجتـــاه ال�شاعة 

لكن الر�شا�ص احلي قال كلمته و منع النا�ص من 

الو�شول اإىل ال�شاحة بعد اأن كانوا على بعد اأمتار 

قليلة منها .

جبنا  بــس  للساعة  وصلنا  مــا 
! لعنا  الساعة 

عدد ال�شهـــداء الكبري اأثنـــاء العت�شام و�شهداء 

املحـــاولت العديـــدة للو�شـــول ل�شاحـــة احلريـــة 

) ال�شاعـــة ( دفـــع بع�ص الثوار يف حـــي باب هود 

اإىل اإن�شاء جم�شـــم م�شغر لل�شاعة كرجية حداد 

باعتبـــاره رمـــزًا حلم�ص عا�شمة الثـــورة اإ�شافة 

اإىل عـــدم القدرة علـــى الو�شـــول لل�شاحة ب�شبب 

التواجد الأمني الكثيف و كما قال اأحدهم : » ما 

و�شلنا لل�شاعة ب�ص جبنا ال�شاعة لعنا » .

راقت فكرة املج�شم اجلديد لأبناء حم�ص فبنوا 

جم�شـــم اآخـــر يف حـــي اخلالدية وو�شعـــوه و�شط 

�شاحـــة حديقـــة العلـــو , و انتقلت الفكـــرة اأي�شًا 

للعديد من املناطق الثائرة يف اأنحاء �شوريا فبني 

جم�شـــم لل�شاعة يف مدينة عامودا و اآخر يف ريف 

اأدلب .

فتحولت �شاعة كرجية مـــن �شاعة تدور عقاربها 

لت�شبط الزمن اإىل �شاعة ت�شبط عقاربها اإيقاع 

الثورة ال�شورية .

سـاعة الثورة
بعـــد جمزرة باب ال�شبـــاع ال�شهرية يف 17 ني�شان 

توجـــه ع�شـــرات الآلف من اأبنـــاء مدينة حم�ص 

اإىل مقربة الكتيب لت�شييع �شهداء اليوم ال�شابق .

بعـــد اإنتهـــاء الت�شييع انتقلت اجلمـــوع اإىل �شاحة 

ال�شاعـــة اجلديـــدة للقيـــام مبظاهـــرة مـــا لبثت 

اأن حتولـــت اإىل اعت�شـــام هـــو الأول من نوعه يف 

حم�ص و �شوريا .

ف�شهـــدت �شاحة ال�شاعة ما يزيـــد عن املائة األف 

مـــن اأبناء مدينـــة حم�ص و الذين لبثـــوا فيها ما 

يزيـــد عن اثنتي ع�شر �شاعـــة يف اعت�شام مازال 

حّيًا يف الأذهان .

و  للتظاهر  عديدة  حماوالت 
االعتصام

بقـــي العت�شام ال�شهري كاحللـــم يداعب خميلة 

احلم�شيني ,

ال�شهـــري  العت�شـــام  اأعقبـــت  التـــي  فاملجـــزرة 

زادت �شبـــاب حم�ـــص اإ�شرارًا علـــى التظاهر يف 

�شاحـــة ال�شاعة , فاأقميـــت مظاهرتـــنّي باأ�شلوب 

املظاهـــرات الطيـــارة اإىل اأن اآتـــت حم�ص جلنة 

فاأقـــام   2011-8-22 بتاريـــخ  الن�شـــان  حقـــوق 

�شباب حم�ص مظاهرة �شخمة يف ال�شاعة خلفت 

عددًا من ال�شهداء .

نبض الشارع
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ل �شـــيء اأو�شح من الدم ومن جـــور نظام ا�شتبد 

و اأذل ولي�ـــص مثله اأمهـــر يف املكر واملرواغة وهذا 

حـــال ل�شان كل اأهـــل �شورية , ومنـــذ البدء كانت 

الآمـــال املعلقة باللجنـــة اجلامعة ل كي »تراقب » 

بـــل لعلها تكون رئة جديدة للثـــورة و بابًا ي�شلهم 

اإىل ال�شاحـــات جموعـــا غفـــرية يطـــري فوقهـــم 

احلمـــام ل الر�شا�ص ,لكن للثورات حد�شها حني 

اأعلن الثوار : » ان تن�شروا اهلل ين�شركم » .

  

اأيـــام جتولت اللجنة وكاأنهـــا » غروب �شياحي » , 

فتمخ�ـــص اجلبل وولد فاأرا , حيث اأ�شار تقريرها 

املناطـــق  معظـــم  يف  جتولـــت  البعثـــة  اإن   « اإىل 

ال�شوريـــة واأن هناك م�شايقـــات تعر�شت لها من 

قبل احلكومة واملعار�شة واأن »كل طرف يريد اأن 

يقنـــع البعثـــة باأنه على حق واأن هنـــاك انتهاكات 

من الطرف الآخر«.

 

وكانـــت جهـــات عدة �شككـــت بقـــدرة البعثة على 

بلـــورة الواقـــع يف �شوريـــة مـــن خـــالل اأجنـــدات 

وخلفيـــات اأع�شـــاء اللجنـــة التـــي مل ت�شمح �شوى 

مب�شاركة من اختارتهم حكوماتهم , حيث قدمت 

اللجنة يف تقريرها هدية للنظام ال�شوري حني مل 

حتدد م�شدر العنف .

ومن مفارقة تقرير اللجنة اعرتافها باأن الآليات 

الع�شكريـــة مل يتم �شحبها وفـــق ماهو متفق عليه 

يف الربوتوكـــول و ح�شـــول اطـــالق ر�شا�ـــص من 

قبـــل الأمن ووجـــود قتلى يف ال�شـــوارع , ومل ت�شر 

اإىل مظهـــر واحد من املظاهـــر الدالة على عنف 

املتظاهرين .  

اأن هنـــاك معتقلـــني مل تف�شـــح  التقريـــر  واأكـــد 

احلكومـــة عن مكان اعتقالهم وهـــل هم اأحياء اأم 

اأمـــوات, واأن احلكومة اأبلغت البعثـــة الإفراج عن 

3484 معتقـــاًل لكـــن مل يت�شن للبعثـــة التحقق من 

اأنهم معتقلون �شيا�شيون اأم من مرتكبي اجلرائم 

اجلنائية, علما اأن معظم املفرج عنهم مت ببقائهم 

حتت املحاكمة .

 

و و�شـــف التقرير اخلناق الإعالمي بخجل , حيث 

ورد فيه » اإن هناك »ت�شييقًا« على و�شائل الإعالم 

بخا�شـــة التـــي تكتـــب �شد النظـــام ومنـــع ر�شمي 

لقناتي »اجلزيرة« و »العربية«.

 

بـروتـوكـول مـيـت ألنـهـم جـاءوا مـن رحـم 
وإفشال تعامي  أم  وفشل  ..عماء  السياحية"  "جولتهم  يف  العرب  املراقبون 

نبض الشارع
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 وعدلت اللجنة الوزارية البيان اخلتامي ال�شادر 

عـــن اجتماعها الذي عقد اليـــوم الأحد ومت اإزالة 

البنـــد الذي ين�ـــص على اإتاحة حيـــز زمني للبعثة 

اإىل نهاية ال�شهر لي�شبـــح, الن�ص كالتايل: يقدم 

رئي�ص البعثة تقريًرا �شاماًل يوم 2012/1/19 اإىل 

الأمـــني العام عن مدى التـــزام احلكومة ال�شورية 

بتنفيذ تعهداتها مبوجب خطة العمل العربية التي 

ن�شت على:

واأكـــدت اللجنة اأن ا�شتمرارية عمل البعثة مرهون 

والفـــوري  الكامـــل  ال�شوريـــة  احلكومـــة  بتنفيـــذ 

لتعهداتهـــا التي التزمت بهـــا مبوجب خطة العمل 

العربيـــة, واإل اأ�شبـــح وجودهـــا ل يخـــدم الغر�ص 

ن�شئت من اأجله. 
ُ
الذي اأ

وطالبـــت اللجنـــة كل اأطراف املعار�شـــة ال�شورية 

تكثيـــف جهودهـــا لتقـــدمي مرئياتهـــا ال�شيا�شيـــة 

للمرحلـــة املقبلـــة يف �شورية, ودعـــوة الأمني العام 

اإىل عقـــد اجتماع حت�شـــريي للمعار�شة ال�شورية, 

وذلـــك تنفيـــذا لقرار جمل�ـــص اجلامعـــة الوزاري 

ال�شـــادر يف 24 اآذار املا�شـــي الذي دعا احلكومة 

واأطـــراف املعار�شـــة ال�شوريـــة اإىل عقـــد موؤمتـــر 

للحوار الوطني وفقا ملـــا ت�شمنته املبادرة العربية 

حلل الأزمـــة يف �شوريا بهدف التفاق على ت�شكيل 

حكومة وحدة وطنية لت�شيري املرحلة النتقالية.

 

بعثـــة  تعليـــق ع�شـــو  جـــاء يف  ال�شيـــاق  ذات  ويف 

املراقبني العرب اأنور مالـــك, وهو كاتب جزائري 

علـــى �شفحتـــه ال�شخ�شيـــة يف موقـــع التوا�شـــل 

الجتماعي : »�شوريـــا... نحو املجهول. الدماء يف 

�شوريـــة مل تتوقف فيوميـــا نقف على جثث يف حال 

ل تخطر على عقل ب�شر. العنف يف ت�شاعد ونحن 

يف عجز على فعل اأي �شيء لل�شحايا ممن يطالهم 

القن�ص والق�شـــف والغتيال. الختطاف م�شتمر 

والتعذيب فاق احلـــدود. �شورية تتجه نحو الدمار 

واحلـــرب الأهلية التي تغـــذى بالطائفية والنظام 

ل هـــم لـــه ال البقاء يف احلكم علـــى ح�شاب واقع 

ماأ�شـــوي, والأحياء املنكوبة لـــن ترتاجع بعد الذي 

تعر�شت له ول تزال ».

 

واأ�شاف »العـــامل كله ينتظر البعثـــة العربية وهي 

عاجـــزة بربوتوكـــول ميـــت ل يتما�شى مـــع الواقع 

ومراقبـــني حتكمهـــم قيـــود حكوماتهـــم واأ�شيـــاء 

اأخـــرى. الوقت يجـــري نحـــو اأفق اآخـــر ل نر�شاه 

لهـــذا البلد الطيب, وها اأنـــذا اأبرئ ذمتي لل�شعب 

ال�شوري البطـــل من م�شرحية ولدت ميتة و�شارت 

عمياء. غابت احلقيقة وغاب احلق وغربت �شم�ص 

العرب يف دهاليز ال�شام احلزين«.

 

وكمـــا ن�شـــر نا�شطـــون �شـــورا لأحـــد الأع�شاء يف 

مدينة درعا يوؤكـــد فيها روؤيته لقنا�شني موؤكدا اأن 

�شيطالب احلكومة ال�شورية ب�شبحهم خالل اأربعة 

وع�شرين �شاعة وهو مامل تتم ال�شتجابة له .

وكان موكـــب جلنـــة املراقبـــني العرب قـــد تعر�ص 

لإطالق نار من قبل قوات الأمن ال�شورية الأربعاء 

خـــالل زيارته لبلـــدة عربني, مما دفـــع املراقبني 

ملغادرة املوقع بعد اأن التفت ح�شود من املتظاهرين 

حـــول البعثة عندما بداأت قـــوات اجلي�ص ال�شوري 

الهجـــوم باآليـــات ع�شكرية و باإطـــالق النار �شوب 

املتظاهريـــن ما ا�شطر بعثة املراقبني اىل مغادرة 

مركز البلدة.

 

ومـــن جهـــة اأخـــرى , طالـــب معار�شـــون �شوريون 

باإنهـــاء »خديعة بروتوكول بعثـــة مراقبي اجلامعة 

العربيـــة« يف �شوريـــة, و�شحب املراقبـــني فورا بعد 

مـــوت املبـــادرة العربيـــة, واإحالـــة امللـــف ال�شوري 

اإىل جمل�ـــص الأمن من اأجل تلبيـــة مطالب الثورة 

ال�شورية بفر�ص حظر جـــوي واإيجاد منطقة اآمنة 

حتت الف�شل ال�شابع, وتدخـــل فوري مبا يتنا�شب 

مع بحر الدماء التي ت�شيل«

 

يذكـــر اأن اجلنة الوزارية العربيـــة املعنية بالو�شع 

يف �شوريا قـــررت اأن يتم حتديد املوقف من مهمة 

بعثـــة مراقبي جامعة الدول العربية يوم 19 كانون 

الثاين اجلاري بدل من النتظار اإىل نهاية ال�شهر 

كمـــا كان مقرًرا و يتوقع ارتفاع املراقبني اإىل 163 

مراقبا .

نبض الشارع
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حقوق  منظمات  تقارير  و  النظام  عنف  جــراء 

الن�شان و اخرها تقرير ) هيومان رايت�ص ووت�ص 

وهو ع�شابات  واحد  يتم من طرف  القتل  اأن   )

النظام الأ�شدية« .

ال�شوري  الوطني  املجل�ص  حمل  اآخــر  �شياق  ويف 

م�شوؤولية  ال�شد  ب�شار  الرئي�ص  نظام  املعار�ص 

يف  اجلمعة  �شباح  وقع  الذي  النتحاري  الهجوم 

حي امليدان بو�شط دم�شق.

خطوة  »يف  لها  بيان  يف  الوطني  املجل�ص  وقــال 

النظار  و�ــشــرف  الفو�شى  ا�شاعة  اىل  تهدف 

امليدان  حي  �شهد  والتنكيل,  القتل  جرائم  عن 

اليوم  اجــرامــيــا  تفجريا  دم�شق  العا�شمة  يف 

�شفوف  يف  واجلرحى  ال�شهداء  من  عددا  اوقع 

املدنيني«.

يتحمل  الــ�ــشــوري  »الــنــظــام  ان  املجل�ص  واكـــد 

وقد  ُمنفذيه,  وراء  ويقف  النفجار  م�شوؤولية 

باتت اأهدافه مك�شوفة وتتمثل يف تخويف ال�شعب 

ال�شوري ومنعه من التظاهر والتعبري عن مطالبه 

�ملر�قبني  ت�سليل  على  و�لعمل  �لنظام،  باإ�سقاط 

والراأي العام باحلديث عن خطر مزعوم يهدف 

اإىل ت�شويه الوجه ال�شلمي لثورتنا«.

و�شدد املجل�ص على ان »ب�شمات النظام وا�شحة 

يف هذه العملية ومثل هذه املمار�شات تو�شح مرة 

واملــبــادرة  خا�شة  املراقبني  بعثة  حاجة  اأخــرى 

وقانوين  �شيا�شي  دعم  اإىل  عام  ب�شكل  العربية 

دويل لتنفيذها على الوجه الأمثل«.

واعترب ان »اتفاق جامعة الدول العربية وجمل�ص 

خطوة  ميثل  امل�شرتك  العمل  على  الدويل  الأمن 

12 اجمللس الوطني

إيقاف القتل.. أو جملس األمن.. أو مؤمتر دويل حول سوريا

جلنة  اجتماع  ال�شوري  الوطني  املجل�ص  ا�شتبق 

للنظر  الأحد  يوم  القاهرة  يف  العربية  املتابعة 

اجلامعة  مبطالبة  ال�شوري  امللف  تطورات  يف 

الأمــن  جمل�ص  اإىل  برمته  امللف  برفع  العربية 

وحدها  القتل  وقف  عن  عجزها  ب�شبب  الدويل 

وحمدودية امكانياتها وعدم قدرتها على فر�ص 

ال�شوري  النظام  مع  املوقع  الربوتوكول  تطبيق 

ببنوده الأربعة .

 

وقـــالـــت بــ�ــشــمــة قــ�ــشــمــاين يف مــعــر�ــص ردهـــا 

الوقت  من  مزيدا  اللجنة  اإعطاء  اإىل  للداعني 

جناح  ن�شف  اأو  »جناحا  حققت  اأنها  يــرون  اأو 

ف�شيحة  مبثابة  ذلك  »اإن   , تراجع«  القتلى  لأن 

للعامل العربي و العامل اأجمع اأن يعترب انخفا�ص 

لأن مطلب  اإجنازا  الأيام  بع�ص  القتلى يف  عدد 

ــوري الــيــوم هــو وقـــف املــجــزرة  ــش ــ� ــارع ال ــش ــ� ال

اأ�شهر وتوفري حماية لهذا  احلا�شلة منذ ع�شرة 

ال�شعب املظلومة من اأنياب جمرم«.

الوطني  املجل�ص  رئي�ص  دعا  ال�شياق  ذات  ويف 

اىل  الــغــرب  غليون  بــرهــان  املعار�ص  ال�شوري 

اآمال  �شوريا,  على  جــوي  حظر  منطقة  فر�ص 

الــدول  جامعة  مهمة  املتحدة  المم  تتوىل  اأن 

العربية ب�شاأن الزمة يف �شورية .

»يجب  اإنــه  تلفزيونية,  مقابلة  يف  غليون  وقــال 

على املراقبني العرب اإثبات وجودهم اأو مغادرة 

المم  تتوىل  »ان  يف  اأمله  عن  �شوريا«,معربا 

ب�شاأن  العربية  الـــدول  جامعة  مهمة  املتحدة 

ال�شورية«.  الأزمة 

اآمنة  منطقة  تاأ�شي�ص  اىل  الغربية  »الدول  ودعا 

حظر  منطقة  وفر�ص  ال�شورية  الرا�شي  على 

طريان اي�شا«.

لكنه ا�شار اىل »ان تطورات الو�شاع يف �شوريا 

�شمال  حــلــف  مهمة  بحجم  عــمــال  تتطلب  لــن 

الطل�شي )الناتو( التي قام بها يف ليبيا«.

العام  »الأمــني  اأن  �شحفي  لقاء  يف  قــال  كما  و 

بت�شريحات  كــثــريًا  اأخــطــاأ  العربية  للجامعة 

اأنا  �شمعت  وقد  بالر�ص  اإطالقًا  لها  عالقة  ل 

�شخ�شيًا من رئي�ص جلنة املراقبني اأن املعتقلني 

مل يفرج عنهم وباأن القوات الأمنية مل تن�شحب 

احلرة  ال�شحافة  والإعـــالم,  ال�شحافة  ــاأن  وب

ول  تتحرك  ول  �شوريا  يف  تنت�شر  مل  والعاملية 

تاأخذ حق الإذن بالدخول«.

الوطني  للمجل�ص  العامة  المــانــة  ع�شو  وكــان 

ال�شوري ومدير مكتب العالقات اخلارجية وليد 

اجلامعة  اليوم  القاهرة  يف  طالب  قد  البني, 

المــن  جمل�ص  اىل  بطلب  بـــ«الــتــقــدم  العربية 

احلقيقية حلماية  الليات  ليجاد  معها  للتعاون 

ال�شوري«.  ال�شعب 

مع  النتقايل   الوطني  املجل�ص  موقف  ويتوافق 

العامة  الهيئة  بيان  مع  كذلك  و  الثوار  مطالب 

املوافق  الأحـــد  يــوم  ال�شادر  ال�شورية  للثورة 

الأول اجلاري حيث جاء فيه  للثامن من كانون 

» اإن اأي مبادرة تدعو للحوار مع نظام الإجرام 

و الإرهاب القابع على �شدور ال�شعب ال�شوري و 

املوغل يف دمائه ول تت�شمن الإعرتاف ال�شريح 

حتقق  ل  مبادرة  هي  �شقوطه  و  �شرعيته  بعدم 

تن�شفه.وخا�شة  ل  و  ال�شوري  ال�شعب  مطالب 

الوزارية  للجنة  اخلتامي  البيان  ورد يف  ما  بعد 

اثبتت  حيث  واجلالد  ال�شحية  بني  م�شاواة  من 

األف املقاطع املرئية واألوف �شهادات املهجرين 
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وال�شرورية  العاجلة  الإجـــراءات  لتخاذ  اأوىل 

ومنع  الــ�ــشــوريــني  للمدنيني  احلــمــايــة  لــتــوفــري 

النظام من ارتكاب مزيد من عمليات التفجري 

والقتل.

لن  وحماة  حم�ص  يف  املراقبة  جلنة  نقطة   ·
تقم  ــن  ول اإقــامــتــهــم   اأمــاكــن  مــن  تتحرك  ومل 

ـــاأي جــولــه داخـــل وخــــارج املـــدن وذلـــك حتى  ب

اليوم  اجتماع  يف  ب�شاأنهم  �شي�شدر  ما  يتبني 

املجل�ص  ويذر  بالقاهرة  العربيه  اجلامعه  مبقر 

ـــرك يــ�ــشــابــه حتــرك  ـــوار مـــن حت ـــث ــي ال ــوطــن ال

لن�شب  وال�شبيحة  النظام  قبل  من  املراقبني 

الكمائن.

لإلعالم  السوري  املركز 
واالتصال

الإعالمي  للمكتب  تابعة  ربحية  غري  موؤ�ش�شة 

تعزيز  وهدفها  ال�شوري,  الوطني  املجل�ص  يف 

القوى  وكــافــة  الوطني  املجل�ص  بــني  التوا�شل 

�شورية  يف  املــعــار�ــشــة  وال�شبابية  ال�شيا�شية 

اأخبار  نقل  جانب  اإىل  كافة,  الإعــالم  وو�شائل 

التفاعل  وحتقيق  العامل  اإىل  ال�شورية  الــثــورة 

والو�شط  �شورية  يف  واحلدث  اخلرب  بني  البناء 

الإعالمي يف كافة البلدان, وين�شط املجل�ص من 

الوطني  املجل�ص  يف  الإعالميني  اأع�شائه  خالل 

اأجل  من  يعملون  الذين  ال�شوريني  والإعالميني 

جناح الثورة وحتقيق احلرية والكرامة.

السوري  الوطني  اجمللس  وفد 
بلجيكا يزور 

�شهدت العا�شمة البلجيكية يوم اأم�ص اخلمي�ص, 

اجمللس الوطني

مقر  يف  اجتماعًا   2011 الثاين/يناير  كانون   5

الوطني  املجل�ص  وفــد  بــني  اخلارجية  ـــوزارة  ال

ال�شوري وهيئة من وزارة اخلارجية البلجيكية

الدكتور  مــن  كــال  الــوطــنــي  املجل�ص  وفــد  �شم 

املالح  وهيثم  املجل�ص  رئي�ص  غليون  بــرهــان 

ــد  الأح وعــبــد  �شيدا  البا�شط  عبد  والــدكــتــور 

وبا�شم  التنفيذي,  املكتب  اأعــ�ــشــاء  ا�شطيفو 

كما  ال�شوري.  الوطني  املجل�ص  ع�شو  حتاحت 

تراأ�ص اجلانب البلجيكي ال�شيد ديديه راندر�ص 

وزير اخلارجية

املجل�ص  بوفد  بــدايــة  البلجيكي  الــوزيــر  رحــب 

الوطني ال�شوري, ومتنى له التوفيق يف مهامه.

ال�شيد  غليون  برهان  الدكتور  �شكر  جانبه  ومن 

للجانب  قدم  ثم  ال�شتقبال؛  ح�شن  على  الوزير 

واآلــيــة  املجل�ص  حــول  وافــيــا  �ــشــرحــًا  البلجيكي 

التي  ال�شعبة  الأزمـــة  اأبــعــاد  تــنــاول  ثــم  عمله, 

�شلطة  ممــار�ــشــات  نتيجة  ال�شوريون  بها  ميــر 

والإف�شاد. ال�شتبداد 

ـــثـــورة يف  ال اأن  الــدكــتــور غــلــيــون عــلــى  واأكـــــد 

تتحقق  حــتــى  تــتــوقــف  ولـــن  م�شتمرة  �ــشــوريــة 

املجل�ص  وفـــد  ــب  طــال كــمــا  اأهـــدافـــهـــا؛  جــمــيــع 

ال�شوري  ال�شعب  لدعم  اأوربــي  �شندوق  باإن�شاء 

تداعيات  مواجهة  من  يتمكن  حتى  وم�شاندته, 

بفعل  الــ�ــشــوري  ال�شعب  يعي�شها  الــتــي  املحنة 

من  الأمني  احلل  اعتماد  على  ال�شلطة  اإ�شرار 

ال�شاملة  ال�شعبية  الــثــورة  ملواجهة  غــريه  دون 

امل�شتمرة يف �شورية منذ نحو ع�شرة اأ�شهر. 

مع  التوا�شل  املجل�ص حر�شه على  وفد  اأكد  كما 

اأجــل  مــن  ال�شورية  املعار�شة  اأطـــراف  خمتلف 

توحيد وجهة نظر املعار�شة, وتركيز اجلهود يف 

واأركانه  رمــوزه  بكل  واإ�شقاطه  النظام  مواجهة 

ويف مقدمتها راأ�ص النظام نف�شه

عن  ناحيته  مــن  البلجيكي  الــوزيــر  اأعــرب  وقــد 

م�شاندة بلجيكا لل�شعب ال�شوري, وتعاطفها معه, 

ال�شوري  الوطني  املجل�ص  اقرتاحات  بنقل  ووعد 

حتى  دعمها  على  والعمل  الأوربــي,  الحتاد  اإىل 

تتحول اإىل قرارات تنفذ على اأر�ص الواقع

السلم  جمتمع  حركة  لقاء 
اجلزائرية

باملهند�ص  ممثاًل  ال�شوري  الوطني  املجل�ص  وفد 

اأع�شاء  البطني  مطيع  واملهند�ص  طيفور  فاروق 

الــعــمــادي  بــ�ــشــام  والــدكــتــور  التنفيذي  املــكــتــب 

زين  خالد  وال�شتاذ  النجار  يا�شر  واملهند�ص 

اأع�شاء املجل�ص الوطني ال�شوري. العابدين 

ومن حركة جمتمع ال�شلم رئي�ص احلركة ال�شتاذ 

اأبو جرة �شلطاين و الوفد القيادي املرافق له, و 

املتكون من اأع�شاء املكتب الوطني حممد جمعة 

اجلزائري  الربملان  رئي�ص  نائب  لطيفي  اأحمد  و 

و الوزير ال�شابق الها�شمي جعبوب.

اللقاء تفا�شيل وم�شتجدات الواقع  وقد طرح يف 

يف  ال�شعب  ودعـــم  ــورة  ــث ال وظـــروف  �ــشــوريــا  يف 

�شوريا.

الــ�ــشــارع  اعــتــزاز  عــن  عــرب  �شلطاين  ال�ــشــتــاذ 

يتابع  ال�شعب  وان  ال�شورية  بالثورة  اجلزائري 

وير�شد ما يحدث ويتعاطف مع ال�شعب ال�شوري 

كامل. ب�شكل 
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من 31-12-2011 اإىل 2012-01-06

با�شعال  را�شي(  من  )اطالع  جمموعة  قامت 

�شموع احلرية  يف عدة كنائ�ص بالعا�شمة دم�شق 

�شباح الأحد 11.12.2011 قبيل ال�شالة لأجل  

درب  لنا  تنري  لعلها  �شوريا  يف  احلرية  �شهداء 

احلرية فنكمل مابداأوه.

كما قامت نا�شطو اأيام احلرية يف دم�شق, �شمن 

ن�شاطات ميالد احلرية, بعمل جرابات بابا نويل 

و  احلرية  اأيام  �شعار  عليه  لالأطفال  بزل  حتوي 

مكتوب عليه »الوطن ل دين له �شوى املحبة« مع 

�شكاكر و من�شور مكتوب عليه »اأردناها دولة عدل 

و كرامة, دولة القانون, دولة مدنية نت�شاوى فيها 

الطاهرة  بيدك  اأم�شك  م�شلم  �شاب  اأنا  جميعا, 

مت  قد  و  املا�شي«.  تخلف  منحي  و  وطننا  لنبني 

مناطق  يف   2012-01-01 الأحد  يوم  توزيعها 

مع  بالتعاون  داريا  يف  و  الق�شاع  و  توما  باب 

جمموعة ميالد احلرية و �شباب الثورة يف داريا.

و مبنا�شبة العام اجلديد قامت جمموعة )طالع 

من را�شي( اأي�شًا  بتوزيع �شمعات احلريه �شباح 

ال�شبت 31 / 12 مبنا�شبة �شنة احلرية اجلديدة 

يف مدينة دم�شق خ�شو�شا يف اأحياء املالكي واأبو 

ال�شهيد  ا�شم  حملت  قد  ال�شمعات  وكانت  رمانة 

غياث مطر ��سافة ملن�سور مربوط مع كل �سمعة 

عن غياث �شهيد الكفاح ال�شلمي الذي ا�شت�شهد 

حتت التعذيب يف �شجون النظام يف العا�شر من 

اأيلول- 2011.

مفاجاأة العام اجلديد الثانية جائتنا من »اأحفاد 

الكواكبي« يف حلب ال�شهباء حيث مت يف الثاين و 

الثالث من كانون الثاين توزيع زهور حمراء حتوي 

من�شورات تدعو اىل الثورة يف اأحياء ال�شليمانية و 

العزيزية و حمطة بغداد و ال�شريان.

يف الرابع من كانون الثاين قام �شباب و �شابات 

�شبيكرات  بن�شر  دم�شق  العا�شمة  يف  احلرية 

الق�شاع  التالية  دم�شق  احياء  يف  قوية   ثورية 

 – التجارة  �شرقي   - الف�شور   - توما  باب   -

الثانية  ال�شاعة  وقد �شدحت يف متام  الغ�شاين. 

وطنية  باأغاين   2012-1-4 بتاريخ  ليال  ع�شر 

اأعاد ت�شجيلها ال�شباب ال�شوري الثائر و بيان اىل 

اخوتنا امل�شيحني.

الإعالن عن  الأول 2011  كانون  مّت يف 31  قد  و 

حملة  �شمن  احلقوق  ا�شرتداد  مرحلة  بدء 

ال�شراب العام يف �شوريا. 

�شبكة  خوادم  الر�شائل  اآلف  اخرتقت  كما 

ات�شالت �شريياتل يوم اجلمعة كا�شرة كل حواجز 

اجلامعات  طالب  من  لآلف  لت�شل  احلجب 

بال�شراب  لاللتزام  الطالب  داعية  اخلا�شة..! 

وخماطبة �شمائرهم وعقولهم مل�شاندة اخوتهم 

الثوار وامل�شاركة الفاعلة يف �شنع �شوريا القادمة.

احلرية  اأيام  قامت  الثاين  كانون  من  الثالث  يف 

اأهلنا  مع  وبالتعاون   , كرام  نفو�ص  وجمموعة 

دمر  م�شروع   , املزة   , كفر�شو�شة   , امليدان  يف 

الربامكة    , امل�شاريع  وادي   , الهامة   , قد�شيا   ,

لإ�شراب  للدعوة  احلرية«  »مناطيد  باإطالق  

الكرامة لتتالألأ �شماء دم�شق باأنوار احلرية بعد 

عقود من ظالم ال�شتبداد

اجلامعات  جميع  يف  الإ�شراب  حملة  �شمن  و 

الأحرار  طالبنا  من  جمموعة  قام  ال�شورية  

بت�شجيل عمل اإبداعي فني  حل�ص زمالئهم على 

امل�شاركة باإ�شراب الكرامة ن�شرًة لرفاقهم ممن 

اعتقلهم و عذبهم و قتلهم �شبيحة و اأمن النظام

و يف اخلام�ص من كانون الثاين و �شمن املرحلة 

)اإ�شرتداد احلقوق  الكرامة  اإ�شراب  الثانية من 

( مت اإطالق حملة ال�شجيج حتت عنوان اإ)ك�شر 

�شمتك( والتي ت�شمل القيام بالطرق على اأواين 

 . الفارغة  الغاز  ا�شطوانات  مع  الفارغة  الطبخ 

يف  وا�شعة  با�شتجاية  احلملة  هذه  حظيت  قد  و 

�شورا  اأظهرت  حيث   , �شوريا  مناطق  خمتلف 

حماة  و  اإدلب  اأهايل  م�شاركة   فيديو  مقاطع  و 

�شباع  باب  و  عمرو  وباب  اخلالدية  اأحياء  و 

اإىل  و�شول  حم�ص  يف  دريب  باب  و  والبيا�شة 

ال�شجيج  حملة  فالعا�شمة.  دم�شق  وريف  درعا 

ت�شببت بحالة من الذعر و الفو�شى بني �شفوف 

 روزنامة احلرية يف أسبوعها الرابع عشر

الكهرباء  و  املاء  ال�شوري الذي قام بقطع  الأمن 

عن اأهايل ادلب ردًا على حملة ال�شجيج الليلية 

التي عمت اأرجاء املدينة . كما قام الأمن ال�شوري 

باإطالق النار ب�شكل ع�شوائي كبهدف بث الذعر 

بني الأهايل يف كل من مدينة حماة و حم�ص ,اإثر 

»اك�شر  حملة   . ال�شجيج.  حملة  يف  م�شاركتهم 

�شمتك« م�شتمرة يوميًا بني ال11 و ال12 لياًل يف 

كافة اأنحاء �شوريا.

ا�شرتداد  حملة  لإطالق  التح�شري  يتم  كما 

ال�شوارع و املدن ال�شورية  �شمن مرحلة ا�شرتداد 

احلملة  تبداأ  الكرامة.   اإ�شراب  من  احلقوق 

اأ�شماء  الأحد 08 كانون الثاين و تت�شمن: تغيري 

و   , البعث  و رموز حكم  اإزالة �شور  و   , ال�شوارع 

رفع علم ال�شتقالل يف املرافق العامة , و دعوة 

او  ل�شاعتني  باخلروج  التاأخري  اىل  ال�شائقني 

على  يف  الرتكيز  مع  الطرقات  اإغالق  و   , ثالثة 

ال�شوارع املوؤدية اإىل املراكز الهامة لتعطيل عمل 

املوؤ�ش�شات

و  م�شتمر  التظاهر  و  م�شتمر  الثوري  الت�شعيد 

اإ�شراب الكرامة م�شتمر فكونوا معنا على طريق 

احلرية و �شاهموا معنا با�شتعادة �شوارع و مدن 

�شوريا ف�شوريا لينا و ماهي لبيت الأ�شد.
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األبــطــال غــار الــنــصــر
خا�ص/ د.�شماح حممد هدايا

    الأوطـــان حتـــت عوا�شف الثـــورات الكبرية, ل 

حتتـــاج اإىل وابل النظريـــات ال�شيا�شيـــة. حتتاج 

اأكـــرث ما حتتاج, وهـــي يف دورة ا�شتعالها الناري,  

اإاإىل البطولة واإىل الأبطال ال�شجعان؛ لأّن ثورات 

احلرّيـــة الكبرية, يف انقالبها على ظلمات القهر 

وال�شتبـــداد؛ تواجه �شديـــد العنف والإرهاب من 

طرف الطغـــاة املجرمني, مما ي�شع الثورة وجها 

لوجـــه اأمام متطلبـــات ت�شحية هائلـــة, لن يقدر 

عليها اإل الأبطال البوا�شـــل وال�شجعان الأوفياء, 

وال�شت�شهاديون والفدائيـــون الأكارم املت�شلحون 

بروح البطولة والفداء؛ اإذ ي�شتطيع هوؤلء الأبطال 

الذين تنجبهم الثورة من رحم املعاناة والن�شال 

, اأن يحملوا يف ذواتهـــم واأفعالهم طاقات احللم 

والأمـــل؛ ويرتقـــوا  يف خ�شـــم الأزمـــات واملهالك 

واملخاطر اإىل  رموز خال�ص واإىل خمّل�شني.

     اإّن البطـــل ال�شجـــاع احلـــر الّثائـــر على الظلم 

والقهـــر, املولود علـــى م�شارف الب�شالـــة والثورة 

والفـــداء, الطامح بالكرامة واحلرّيـــة والعدالة. 

على الّرغـــم من كّل الّظـــروف القا�شية الغا�شمة 

القاهـــرة, هو الذي مينح الثـــورة كثريا من طاقة 

ال�شتمرار ويحّفز اخلائفني لكي يثوروا ويتحّرروا 

مـــن اخلـــوف ومـــن قيـــود الظلـــم والـــذل. واإّن 

ت�شحيات الأبطال هـــي ال�شرارة 

يف  احلـــّرة  الإرادة  ت�شعـــل  التـــي 

الأخرين, وحتـــّرك م�شائرهم نحو 

الن�شـــر واحل�شـــم؛ فت�شحيـــة البطل 

فعل �شروري وعظيم للن�شر, وهو اأمر 

يف غاية العاطفّية والتعاطف. وتتجّلى يف 

رمزيته عبقرّيـــة ال�ّشعوب احلّرة املنا�شلة 

املجاهـــدة وقـــوة اإجنازاتهـــا؛ فهـــي ت�شنع 

البطـــل يف فل�شفتها  واأدبياتهـــا, وتبحث عنه 

يف واقعها, وتوجده اأكرث اإيجابية وعملقة مما 

هـــو يف اخليال, اإذ يقـــوم بفعل الثورة العظيم, 

وين�شـــاب يف �شمـــري ال�شعب كاحللـــم, ليتحول 

اإىل حالـــة �شديـــدة القد�شية والأهمّيـــة, �شبيهة 

بحالـــة ال�شاحلـــني اخلالديـــن, ويعمـــل بدمائه 

التي يغرق قي طهارتها على تاأجيج الفعل الثوري 

واإ�شعـــال املزيد من نـــار الثورة. وتتجـــذر �شورة 

البطـــل الفدائـــي امل�شحـــي ال�شهيـــد يف الوثائف 

الواقعّيـــة لأّي ثورة نبيلـــة, ويف الأدبيات الدينية, 

ورة  ويف احلكايـــات والأ�شاطري, فهي متّثـــل ال�شّ

الرائعـــة للكمال الإن�شاين التـــي نريدها, ونفتقر 

اإليها بحكم �شعفنا الب�شري وتقاع�شنا الإن�شاين.

    والبطـــل مـــن ناحيـــة اأخـــرى, يخت�شر اخلربة 

اجلماعّيـــة التي ت�شـــّكل جوهر الفـــرد واملجتمع. 

البطـــل يج�ّشد اأحالمنـــا  واأنف�شنـــا املتطّلعة اإىل 

اخلال�ـــص, وامل�شتعدة للّت�شحية يف �شبيل الهدف 

الأنبل, هدف احلريـــة, يحمل يف عطائه ال�شخي 

ال�ّشمـــات العظيمة للب�شر املتميزين, وقوة الّنف�ص 

والعبقرّيـــة, ويخو�ص بقوة واإرادة و�شجاعة غمار 

ـــراع, لذلـــك هو يرف�ص خوفنـــا عليه وندبنا  ال�شّ

على موته.

    البطل ال�شهيد يجب اأن األ يحرك فينا عاطفة 

ال�ّشفقـــة والعطف, وفعـــل البكاء ولطـــم اخلدود 

عفاء, بـــل يجـــب اأن يجعلنا نقوى  كمـــا لـــدى ال�شّ

بت�شحيته, ونتعملق يف فعلنـــا, ونت�شارك معا قوة 

الت�شحيـــة املعنوّيـــة والواقعّيـــة. يجـــب اأن جنّلـــه 

ونحرتمـــه ونقـــّدر اإجنازاتـــه وت�شحياتـــه ونتقّبل 

الفاجعة احلمراء علـــى اأنها هدية ثمينة نحافظ 

عليها؛ لأّنه اأرادها مـــن اأجلنا, ومن اأجل الأر�ص 

وال�شماء, واأراد لنـــا اأن نعرفها, لكي نعرف كيف 

نعي�ص بحرّية وعدالـــة. البطل ال�شهيد هو الأقوى 

لأّنـــه جمـــع يف بطولتـــه بـــني احلقيقـــة الواقعّيـــة 

الفدائية, واخليال اجلميل احلامل املب�شر مبطلق 

الأمـــل واخلـــري ومبطلق انت�شـــار العـــدل, حيث 

ينتهـــي اإىل اآفاق ل نهائّية, حلظـــة يكون احتمال 

املـــوت قوّيـــا و�شروريـــا للحيـــاة, عندمـــا تغيـــب 

عالمات ال�شعف والعبودية امل�شترتة يف خماوف 

اخلطر املحّدق.

    الإن�شـــان البطـــل ال�شهيـــد, هو نـــار الثورة وهو 

تغـــار الن�شر. اإّنه حالة متايـــز ومتّيز. ميوت كما 

�شيمـــوت كل اإن�شـــان علـــى الأر�ـــص, لكّنه, ميوت 

ببطولـــة وجـــراأة وكرامـــة واإميان, ومـــن غري اأن 

اأن يـــدق على اأبـــواب التذلـــل والرتابـــة والعجز, 

ويكتفي باملتعة  الدنيوية ال�شيقة, وي�شّوغ الأنانية 

وال�ّشعـــادة العابرة. اإنه يجـــري دائما وراء ما هو 

اأكـــرب من خاليا اجل�شـــد الفـــاين ومادية وجوده 

القيمـــي  الكمـــال  اإىل  يجـــري  الآين,  الب�شـــري 

واخللـــود الروحـــي, لكـــي ت�شتمـــر الأمـــة بالبقاء 

احلي ال�شريف, ولكي ت�شبح الأمكنة على اأر�شنا 

حرة جميلة بهيجـــة, وتثمر حياة الي�شر اأمة حرة 

واأنا�شـــا اأحـــرارا, ولكـــي ت�شتمـــر حركـــة الّتاريخ 

وت�شمو حركة احلياة.. العـــزة وال�شموخ لأبطالنا 

الثوار الأحرار, واملجد لأرواح �شهدائنا الأبرار.
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هـل الـتـدويـل مـطـلـبـنـا؟
خا�ص/اأحمد ال�شمري

مطلبنا؟ التدويل  هل 
يعتـــرب مفهوم التدويل مـــن املفاهيم التي ترتبط 

بالعالقات الدولية ذات البعد الجنلو �شك�شوين , 

ولكن هو مفهوم غري متداول يف البحوث العربية 

املعا�شرة, ونظرا حلداثة هذا املفهوم يف املنطقة 

العربية فقد �شعـــى البع�ص اإىل ت�شويره على انه 

مفهوم ا�شتعماري وتعالت ال�شيحات حمذرة من 

خطورة هـــذا التدويل على الكيان العربي , وهذا 

يرجع لعدم التعرف علـــى ذلك املفهوم وحقيقته 

الدوليـــة  امل�شاركـــة  يعنـــى  فالتدويـــل  العلميـــة, 

لتنفيـــذ عمـــل معـــني ذو نطـــاق جماعـــي, ولي�ص 

يعنـــي ال�شتعمار كمـــا و�شفة البع�ـــص. وبالتايل 

فمفهـــوم التدويل ل يوؤثر تاأثـــري �شلبي على الأمن 

الوطنـــي اأو القومي للدول, واإمنا هو مفهوم قدمي 

ال�شتخـــدام, وقـــد �شاعـــد علـــى حفـــظ ال�شالم 

علـــى امل�شتوى العاملي وت�شويـــة املنازعات الدولية 

بالطـــرق ال�شلمية اأو للحفاظ على كيان دويل من 

النهيار. 

التدويل؟ معني 
العامل اأ�شبح كيان واحد, واحلدود اجلغرافية مل 

تعـــد موانع للتوا�شل اخلارجي, فال�شماء مفتوحة 

يف عـــامل ال�شيا�شة و القت�شاد و الت�شالت حيث 

ل حـــدود موجـــودة اإل علـــي اخلرائـــط. كل كوب 

ماء ت�شربـــه اليوم من نهر الفـــرات يكون قد عرب 

عـــددًا من الدول واحلـــدود, فاأنت ت�شـــرب مياهًا 

دوليـــة, ول يحق لك حب�شهـــا اأو تلويثها واإن كانت 

متـــر و�شـــط اأر�شـــك, واعتبـــار ذلـــك جـــزءا من 

�شيادتـــك الوطنية, فهناك ق�شايـــا داخلية كثرية 

متتلـــك بعدا دوليـــا, ول نبالـــغ حني نقـــول اإّن اأية 

م�شكلـــة اأمنية داخلية �شارت حاليـــًا موؤثرة ب�شكل 

ما علـــى ال�شالم العاملي وم�شالح الدول الإقليمية 

والدوليـــة. فامل�شـــكالت والأزمـــات الداخلية التي 

تعي�شها الدول مل تعد داخلية بحق, اإذ اأن اآثار تلك 

الأزمـــات وتبعاتها �شيلحق ال�شـــرر بدول اجلوار, 

وقـــد ميتد اأثرها اإىل اأبعد مـــن ذلك ليهدد الأمن 

وال�شلم الدويل.

تدويـــل امللف ال�شوري يعني تدخـــل الأمم املتحدة 

من خـــالل اأي جمل�ص من جمال�شهـــا ال�شتة, حلل 

الأزمة ال�شورية.

هي  وما  التدويل  يحدث  كيف 
الدولية: العدالة  أدوات 

مـــا الفرق بـــني املحكمة اجلنائيـــة و جلنة تق�شي 

احلقائق و جلنة التحقيق الدولية و حمكمة العدل 

الدولية؟

حملكمة  ا
ئية  اجلنا

الدولية:

ق�شائية  هيئة  هي 

وهي  دولية, 

حمكمة  عن  عبارة 

عنها.  منف�شلة  اأو  املتحدة  الأمم  عن  م�شتقلة 

املتحدة  الأمم  و  اجلنائية  املحكمة  بني  لكن  و 

عالقات تعاون و دعم.

املحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة هـــي ق�شـــاء دويل 

ي�شدر اأحكامًا علي متهمـــني اأفراد ولي�شوا دول, 

ومتى اأثبتت التهـــم عليهم. ولها احلق يف اإ�شدار 

مذكـــرات �شد من يجب اأن يتـــم القب�ص عليهم. 

ومتتلـــك اجلنائيـــة الدوليـــة �شلطـــة متكنها من 

فر�ـــص اأحكامهـــا عـــرب اأي حدود. كمـــا يحق لها 

اإ�شدار مذكرات اعتقال و اإدانة ملزمة ل يقف يف 

وجههـــا الق�شاء الداخلي للدول التي وافقت على 

حقوق وقانون
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الن�شـــمام للجنائية الدولية )�شورية مل تن�شم(. 

فاأحـــكام املحكمـــة اجلنائيـــة الدولية هـــي اأحكام 

واجبـــة التنفيـــذ للدول املن�شـــمة لهـــذه املحكمة. 

وكون �شـــورية لي�شـــت موقعة على اأحـــكام املحكمة 

اجلنائية الدولية, والتي ل متتلك �شـــلطة حماكمة 

املتهمـــني يف �شـــورية, لكن مبجـــرد خروجهم اإىل 

اإحـــدى الدول املوقعة على ميثاق املحكمة, �شـــيتم 

اإلقـــاء القب�ص على املتهمني وت�شـــليمهم للجنائية 

الدولية.

احلقائق تقصي  جلنة 
املتحـــدة خ�شي�شـــًا  الأمم  ت�شكلهـــا  هـــي جلنـــة 

ل�شتي�شـــاح اأو�شاع مقلقة تريـــد اأن ت�شتعلم عنها 

لكـــي ت�شع املجتمـــع الدويل اأمـــام م�شئولياته. اإذا 

هي جلنـــة �شيا�شية دوليـــة, ل ت�شـــدر اأحكامًا بل 

ت�شتخل�ـــص الوقائـــع و تقدم عنهـــا تقريرها. هذه 

اللجنـــة ل حتاكـــم الأفراد لكن ميكنهـــا اأن حتدد 

امل�شتبه بهم فيحالون اإيل املحكمة اجلنائية بقرار 

مـــن الأمم املتحـــدة اأو جمل�ـــص الأمن بهـــا اأو من 

املدعي العام مبا�شرة .

الدولية العدل  حمكمة 
هـــي هيئة مـــن موؤ�ش�شـــات الأمم املتحـــدة. و هي 

حمكمـــة متكاملة العنا�شـــر و لكنها حتاكم الدول 

و لي�ـــص الأفـــراد. تف�شـــل يف املنازعـــات التي بني 

الـــدول و تقـــوم بالتحكيم يف اخلالفـــات النا�شئة 

عن التفاقيات الدولية التـــي بني الدول. وق�شايا 

نزاعـــات احلـــدود, وتبعيـــة منطقـــة مـــا لدولة اأو 

اأخرى.

دولية حتقيق  جلنة 
 ت�شبـــه جلنة تق�شـــي احلقائق يف بع�ـــص اأدوارها 

لكنهـــا تتفـــوق عليهـــا يف ال�شلطـــة املمنوحـــة التي 

تخول لها اأن تقوم بعمل التحريات و التحقيقات و 

الإدانة القانونية . تت�شكل باأمر من جمل�ص الأمن. 

هـــي جلنة ل تكتفي بتق�شـــي احلقائق بل تتعداها 

اإيل التحقيـــق مع الأ�شخا�ـــص وا�شتجواب من تراه 

موؤثـــرًا يف الأحداث. ثم تقـــدمي ما ت�شتخل�شه من 

اأقوالهـــم �شواء بالتربئـــة اأم بالإدانة. هذه اللجنة 

حتمـــل مزيجًا مـــن ال�شلطة ال�شيا�شيـــة و ال�شلطة 

الق�شائيـــة. هـــذه اللجنـــة تقـــدم تقريـــرًا عن كل 

مرحلة تنجزها اإذ قـــد ت�شتغرق �شهورًا طويلة لذا 

تقدم تقاريرًا مرحليـــة ت�شع املجتمع الدويل علي 

علم متوا�شل ب�شاأن الأحداث حمل التحقيق.

وهنـــاك اأي�شـــًا جلـــان ن�شـــف دولية: تتكـــون من 

اأع�شـــاء معينيني من الأمم املتحدة بالإ�شافة اإيل 

اأع�شاء معينيني من قبل احلكومة الوطنية.

اأما عن اإمكانية نقل ملف �شورية ملجل�ص الأمن يف 

الأمم املتحـــدة, لي�ص ت�شعيـــدا, واإمنا تعبريا عن 

حقيقة الو�شـــع املتاأزم يف �شورية, وعدم وجود اأي 

خمرج �شيا�شي لالأزمة رغم وجود املراقبني.

فمبـــادرة العربية مل تهـــدف اإىل تعطيل الأو�شاع 

هنـــاك, واإبقاء احلال كما هو عليه, اأي اأن امل�شاألة 

لي�شـــت منعـــا لـــرتدي الأو�شاع, واإمنـــا كان هدف 

املبـــادرة هو امل�شاعدة على حلحلة الأزمة, واإيجاد 

خمرج �شيا�شـــي ملا يحدث علـــى الأر�ص. واإعالن 

الـــوزراء العـــرب مـــرارا وتكـــرارا اأن تدويل امللف 

ل يرغـــب فيه اأي طـــرف, تاأكيدا علـــى اأن امل�شعى 

العربـــي منذ بدايته كان يهـــدف اإىل ح�شر احلل 

يف النطاق العربي, ولكـــن النظام ال�شوري بتعنته 

و�شيا�شاتـــه هـــو من يدفـــع الأزمة نحـــو الت�شعيد 

والتدويل الذي �شيهـــدف اإىل دفع املجتمع الدويل 

ل�شمان تنفيذ اخلطة العربية فقط, ولي�ص لهدف 

اآخر.

لكـــن ا�شتمرار النظـــام ال�شوري علـــى اتباع نف�ص 

النهـــج القدمي �شيجعـــل خيار التدويـــل اليوم, هو 

الأقـــرب للتحقيق,خا�شـــة اأن مالمـــح ف�شـــل بعثة 

املراقبة العربية �شـــارت وا�شحة يف كيفية تعامل 

النظام ال�شوري معها, وعـــدم �شفافية النظام يف 

تنفيذ اخلطة.

والآن يقـــف العرب اأمام حلـــني اأحالهما مر, اإما 

ال�شكـــوت علـــى املزيـــد من القتـــل يف �شوريـــة, اأو 

القبول مببداأ التدويل.

حقوق وقانون
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فصول و مراحل امَلنِطق " االستعمارّي " و العدو "اإلسرائيلي"...2
د.اأبو جمال

بدا  �شورية  »جملة  من  ال�شابق  العدد  يف  تكلمنا 

حرية« عن املرحلتني الأوىل والثانية من ف�شول 

املنطق الإ�شتعماري..

وهنا نكمل..

املرحلة الثالثة؛

و���س��ف امل���رح���ل���ة: ال�������س���ت���اء/اإع���ادة ال��ت��ف��ع��ي��ل و 

الرَت�ُسخ...

بنهاية الطفولة و دخول مرحلة الُيفع و املراهقة, 

الُهرمونات و الهتمام بكالم  و ما بني دفٍق من 

و  بهم  بالتطبع  ال�شديدة  رغبتنا  و  الــكــبــار«   «

الت�شرف مثلهم, و بني �شراء الُقم�شان الر�شمية 

و التعُلّم على التدخني و �ُشرب القهوة,

الوطنيات  مــن  كــبــرية  كــمــيــات  ع  بــتــجــُرّ ــداأ  ــب ن  

ة و الك�شاف و �شعر  الق�شيدرية, و مع فرق الُفتَوّ

و  الأمــة  عن  الُكتِيّبات  بع�ص  و  احلديث  الفخر 

حتى  و  قدميا,  و  م�شتقبال  و  حا�شرا  اأعداءئها 

ناف�شنا على  لنا  و كل عدو  اأ�شطوريا,  و  تاريخيا 

�ُشلطٍة اأو اأر�ص, اأو جتراأ على مواهبنا احل�شرية 

الت�شجري  و  الأمــة  و  الوحدة  و  املنطق  و  اللغة  يف 

كل  و�شع  ثم  و  القطن,  ت�شيدر  و  الفول  زرع  و 

قوات  و  ال�شتعمارية  احلركة  جلانب  الأعـــداء 

ذكريات  اإحياء  اإعــادة  تاأتي  و  الغازية,  احلتالل 

تذكر  و  الأهــل  من  عنها  ال�شتف�شار  و  البداية 

و  الإ�شباع  من  ملرحلة  ن�شل  الأجـــداد,  ق�ش�ص 

المتالء حتى »نطفح«.

و يا ويلهم و يا �شواد ليلهم و نهارهم اإذا طفحنا 

و ف�شنا و »زربنا«, و تفعَلّت ق�شيتنا ثانيًة 

ر  تكَفِهّ الــوجــوه  ــداأت  ب و  تر�شخت  و 

و  الغ�شب  و  تعلو  الأ�ــشــوات  و 

القومي  و  العقائدي  اللوؤم 

و  الديني  و  الطبقي  و 

ي�شري  القليمي 

الـــعـــروق  يف 

بدل من 

الذي  لة من اجليل  ُمعَدّ لُن�شخ  نتحول  و  الدماء.. 

�شبقنا..

امل�شَبّات يف  و  اللعنات  و  ال�شتائم  نرمي  ن�شبح  و 

كل الجتاهات و يف كل حني و وقت, لدرجة اأّن من 

املتخاذل  مبظهر  لنا  يظهر  الطريقة  هذه  عَلّمنا 

ممن  و  الق�شية  بحجم  املُ�شتهون  و  ال�شباب  يف 

يلومون  ل  لأنهم  طاقتهم  فوق  اأنف�شهم  لون  ُيَحِمّ

الرتكيبة املُ�شتعمرة-املُحَتلة من كل قلوبهم...

و ُهنا يكون املوقف كالتايل,

الرجل يوؤدي مهمته يف فرا�ص الزوجية مع الزوجة 

, و الــزوج ي�شيح و يغ�شب  و كال الطرفني را�ــصٍ

لأنه �شمع عن رجل من ع�شرين �شنة اأخفق ب�شبب 

هم الق�شية الإ�شتعمارية..

الأب  و  �شفه,  على  الأول  يكون  و  ينجُح  ال�شبي 

يلعن املدر�شة و املعلمني و املقاعد و الألواح لأنها 

وليدة احلركة ال�شهيونية و  مل ت�شتطع اأن جتعل 

ال�شف املكون من 56 طالب و طالبة باأن يكونوا 

جميعهم يف املركز الأول.

ــعــدم و حُتــرق  املــحــالت ُتــ�ــشــرق ولــكــن الــبــاعــة ُت

املــحــالت لأنــهــا نــقــطــة �ــشــعــف يف وجـــه الــعــدو 

ال�شرائيلي اأو متواطئني معهم لإلهاء الدولة بهم 

عن الأمن القومي..

ن و ُعّمل,  و من تاأخر عن الو�شول لهذه املرحلة ُخِوّ

و  ُقتل  ال�شعارات..  حياة  قبل  حياته  طلب  من  و 

هذا بديهي لنا ل داعي للخو�ص فيه ُهنا.

هذه هي املرحلة ال�شائدة.. و هي مرحلة اجلعجعة 

الُكربى و طريقة العاهرات يف الفجور..

ق�شية  حُتـــمـــُل  ل  اخلــطــابــات  و  فــبــالــكــالمــات 

حقيقية.. و ل �شِيّما ق�شية كتلك..

الت�شويف  و  املــا�ــشــيــة,  الأجمــــاد  يف  الــ�ــشــرب  و 

الدعائي اجلبار, و التهديد من الفراغ و لو باأعلى 

نربة �شوت,

اأو حتى »مبخاوج حووف ثليمة«.

فلي�ص الفتى من قال كان اأبي.. و هذا على اعتبار 

اأن الأب كان فعال فيه �شيء ُيفَتخر به!

و هذه املرحلة متتد لفرتات طويلة دون اأن ي�شحو 

الن�شان منها, خا�شة اأن اأغلب من حوله �ُشكارى 

مثله/مثلها و قد » �ُشّموا » من نف�ص الكاأ�ص, و عادة 

القرب حيث  اإل  و�شول  الأخــرية  املرحلة  تكون  ما 

اأ�شئلة مالئكة  اأجوبتهم على  النا�ص  ُيجهز هوؤلء 

القرب » اأنكر و نكري« و التي من �شمنها باعتقادهم 

ُم�شتعُمرك؟ احلق  » من عدوك؟ما ق�شيتك؟من 

على مني ول باأن ذنوبك دقت اأبواب ال�شماء, قول 

احلق على مني لندخلك اجلنة ول؟!«

املرحلة الرابعة؛

و�سف املرحلة: الربيع/الإن�سان و الإن�سانية...!

هذه املرحلة ح�شا�شٌة جدًا جدًا...

هنا لبد للِفطرة التي خلقنا اهلل عليها اأجمعني, 

اأن جتتمع مع املنطق و العقل ,العلم, و الإميان...

نحتاج لرباعية ُهنا...

رباعية الإن�شان:

2.العقل و املنطق 1. الفطرة الطيبة 

4. الإميان اأو العقيدة. 3.العلم  

و لكن اجتماع الأربعة لي�ص هو املُهمة امل�شتحيلة, و 

لكن تنقيتهم من ُكل ال�شنوات املا�شية من ال�شِخ 

النحيازية,  و  املنطقية  و  الفكرية  املاُلب�شات  و 

و  الذاعـــة  برامج  و  املُتلفزة  اللقاءات  حــذف  و 

الأ�شدقاء  اأحــاديــث  و  النقل   و�شائل  �شعارات 

�شوت  و  »الر�شمية«  اجُلمعة  ُخطُب  و  الُقدامى 

مقادير  و  الت�شحيحية  احلركة  كنائ�ص  اأجرا�ص 

كل  و  الفرا�ص  حديث  و  الــغــزل  كــالم  و  الطعام 
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�شحب  عن  ناهيكم  ال�شابقة..  احلياة  اأبجديات 

الع�شويات من ائتالف ال�شبيبة و الطالئع و نقابة 

الأطباء و املُهند�شن و احلالقني و تعليق ع�شوية 

احتاد الفالحني و الإ�شالح الزراعي و الإ�شكان و 

وزارات الري و ال�شرف ال�شحي و متزيق فواتري 

كلمة  من  الِنهائي  التخل�ص  و  املدفوعة  الكهرباء 

و  هرطقة  و  ُكفرا  اعتبارها  و  ايجابي«  حمايد   «

�شعوذة و م�شخرة و مقربة...

و بعَد النتهاء من هذه امللحمة العقلية, من هذا 

املوت و الولدة املتاأخرة...

ا�شتدمت  الــتــي  ِدة  ـــجـــًدِ املُ الأعــا�ــشــري  هــذه  بعد 

باأعا�شريينا القدمية.. 

َتت�شح لنا »الق�شية« و منتلك الُقدرة باأن نرى باأم 

 - خاوية  خطابات  اأو  �شعارات  بدون  و   - اأعيننا 

نتائج ال�شتعمار و حقيقة العدو ال�شرائيلي.

و  النعيق  مــن  �ــشــنــوات  خــالل  اأنـــه  لنا  يتبيني  و 

النواح..

كالمهم  ُيلقموننا  من  و  ُم�شَتعَمَرون  نحن  ُكنا 

باملالعق ال�شدئة هم يف احلقيقة هم املُ�شتعمرين 

اجُلدد,

باأن العدو ال�شرائيلي مل ي�شمع حتى عن حالة  و 

تقدير,  اأح�شن  على  اأنه  اأو  تق�شفنا..  و  غ�شبنا, 

عرفها, و �شِحْك!

و اأن اأهلنا يف فل�شطني و اجلولن و جنوب لبنان و 

و و و و, مل ي�شمعوا بنا اأ�شا�شا.

القومية... و هي  وّلد  يا �شادة هو من  الإ�شتعمار 

و ما  الب�شر,  بنو  ابتدعها  التي  املبادئ  اأحقر  من 

ي�ص اأو حكيم اإل و نبذها.. من نبي اأو ر�شول اأو قِدّ

و اأعادها لنا الإ�شتعمار, باحلدود و اخلرائط,

ين و باأن كل منطقة منهم  و نف�ص ع�شالت املُتحاِدّ

هي الأهم و الأقوى, جغرافيا و تاريخيا  و ع�شكريا 

و ح�شبا و ن�شبا و لغة و زيتونًا و نخاًل...

و والواقع اأننا كلنا اأولد اآدم و حواء و كل البالد 

اأر�ص اهلل

و  يا كرام, نعم هو من و�شع  يا �شادة  الإ�شتعمار 

َر علينا هوؤلء الل�شو�ص و ال�شفاحني املتعاقبني  اأَمّ

علينا على اأ�شكاله

و  ِعرقا  العرب  نحنا  عَلّمنا...  من  هو  الإ�شتعمار 

�شعبا و �شكان,  ما خرجنا �شي!

بتف�شيل  و  بتف�شيل  َعــِمــل  مــن  هــو  الإ�شتعمار 

الطائفية و ف�شلنا عن بع�شنا.

و هو الذي غرز لنا �شوكة ا�شرائيل فوق ترابنا

و الباقي تاريخ معروف...

اأن  » لكن » مُيكنكم  اأكرب  و لكن... و هنا تخيلوا 

تتخيلوها, كاأنها بحجم هرف خوفو

نحن من �شكتنا و اأغلقنا اأفواهنا.. 

و نحن تركناهم ي�شرحون و ميرحون, و يقطعون و 

ي�شلون,  وولينا عنهم الدبار..

و نحن من خاف و ان�شاع لأوامر الَعبيد و تواكلنا 

على رب العباد, تواااااكلنا و لي�ص توكلنا

و نحن و نحن و نحن..

ل تعرت�شوا و تتن�شلوا من امل�شوؤولية...

يجب اأن نلوم اأنف�شنا.. كل فرٍد بذاته.. 

ل تلوموا اأهلكم و اأجدادكم... لوموا اأنف�شكم كما 

األوم اأنا نف�شي..

اأنف�شنا لرجعنا  نلم  اإياي فلو مل  و  اأنف�شكم  لوموا 

و  الأوهـــــام  عــلــى  ــوم  ــل ال ُنــلــقــي  الأوىل  للمرحلة 

الكلمات...

فالإ�شتعمار مل يقم بتلك الأعمال خطوة بخطوة.. 

ا�شتعمال  الن�شر يف  اأعطانا حقوق  فقط  هو  اإمنا 

ا�شمه.

و نْحِمد اهلل اأن يف هذه الأيام, الكثري من النا�ص 

الفكري,  للربيع  الــرابــعــة,  للمرحلة  و�شلوا  قــد 

لالإن�شان و الإن�شانية.

و ل اأدري, لعله توجد مراحل خام�شة و �شاد�شة و 

�شابعة ل اأدركها اأنا بعد... و لعلها هي التي �شوف 

تعمل على حتريرنا و اإرجاع حريتنا, لعلنا حينها 

فعال, و بعد بناء اأنف�شنا و ترميمها, و حني ي�شُل 

وطننا ملرحلة يقف بها الرجل منا منت�شب القامة 

رافعا الراأ�ص ل ُيفكر ب�شيف ال�شّياف,,

ننت�شر  و  الفل�شطينية...  للق�شية  ب�شدق  نتجه 

لهم, ولــنا..

لُكل زمان, دولة و رجال, و ق�شايا   « ُيقال  و كما 

و مراحل«!

19
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االختبار الوجيز يف فهم الربية - من الشبيحة و )املنحبكجية(
خا�ص/حممود الكن

بعـــد اأكـــرث مـــن 25 عامـــًا ق�شيتهـــا يف املغرتب, 

وثـــالث �شنـــوات اأوىل مـــن عمـــري ق�شيتهـــا يف 

�شوريـــا - اأي ان ذاكرتـــي مل ت�شجـــل �شيئـــا منها 

�شـــوى الجـــازات - , قـــررت العـــودة اإىل وطني 

الأم �شوريـــا لعلي ا�شتطيـــع نقل بع�ص مما تعلمته 

يف اخلـــارج, اأو اأ�شاهـــم يف تغيري مـــا معتقدا باأن 

10 �شنوات من الدرا�شـــات الأكادميية املتوا�شلة 

)قـــد( تكون عامـــال م�شاعـــدا. كانـــت ت�شيبني 

الده�شـــة واأ�شتغـــرب اأمـــورًا اأراهـــا كفـــرا بينما 

�شديقـــي بجانبـــي ي�شتغـــرب ده�شتـــي و يبت�شـــم 

يل بغـــري مبـــالة قائال : »بدك تتعـــود«. ولذلك و 

تقديـــرا مني بـــاأن القارئ )متعـــود( على الو�شع 

قمـــت بو�شع الختبار ال�شريـــع التايل لي�شاعد يف 

حتليـــل و ت�شخي�ـــص الأمور و معرفـــة ماالذي اأن 

يكون عليه قـــرارك. كل ما عليك هو اخلروج من 

دائـــرة )منحبـــك( و )ما�شي احلـــال( والإجابة 

بينـــك و بني نف�شك على الأ�شئلـــة التالية بنعم اأو 

بال. وتذكر باأنك ت�شتطيع الكذب على اجلميع اإل 

على نف�شك.

 

1- هل �سوت ب)ل( يف اأي ا�ستفتاء على الرئي�س 

خالل 40 �سنة املا�سية؟

اذا كان اجلواب ل انتقل اإىل التايل

2- ه���ل ت�ستطي���ع عم���ل )بزن����س( عل���ى درج���ة 

حمرتمة )اكرب من متو�سط( 

مامل )ت�سارك( و احد )منن(؟

اذا كان اجلـــواب ل انتقـــل اإىل 

التايل

يف  م���رة  ا�ستطع���ت يف  ه���ل   -3

حياتك اأن ت�سكل جمموعة من 

الأ�سخا����س )لي�س حتى حزبا( 

للمطالب���ة بتغي���ر قانون مثل 

قان���ون امل���رور ب���دون اأن تخاف 

من حتى التفكر بالفكرة داخل راأ�سك !!! ؟

اذا كان اجلواب ل انتقل اإىل التايل.

4- اذا اأ�ساب���ت الرئي����س )جلط���ة( ل قدر اهلل - 

هل يوجد بديل لديك للرئا�سة؟ - غر ماهر؟

)طي���ب �س���و من�س���اوي بهاحلالة؟ ن���وزع ال�سعب 

على دول اجلوار مثال؟ (

اذا كان اجلواب ل انتقل اإىل التايل

5- اذهب اإىل مطار حلب اأو دم�سق األ يعرتيك 

اخلج���ل اأم���ام اأي �سائ���ح - اأجنب���ي – بامل�ست���وى 

اخلدماتي ناهيك عن النظافة والر�سوة؟

اإذا كان اجلواب ل اأكمل اإىل التايل

6- ه���ل تعتقد باأن م�ستوى اجلامعات احلكومية 

الأكادمي���ي احل���ايل اأف�س���ل من قبل. ه���ل �سمعة 

جامعتي دم�سق وحلب الآن اأف�سل من ال�سابق؟

اإذا كان اجلواب ل اأكمل اإىل التايل

7- جمل����س ال�سع���ب وظيفت���ه متثي���ل ال�سع���ب؟ 

طي���ب - ه���ل باإمكان���ك الذه���اب اإىل اأي ممث���ل و 

الطل���ب من���ه جم���ع التواقي���ع الالزم���ة لنعق���اد 

جل�س���ة ل�ستجواب ب�سار و ماه���ر الأ�سد … من 

الذي قتل 6000 �سوري؟

لي����س لنتهمه���م ل �سمح اهلل - ب����س م�سان نعرف 

مني املند�س؟

اذا كان اجلواب ل انتقل اىل التايل

8- هل ت�ستطيع اأن تاأخذ حمامي و ت�ساأل رئي�س 

ف���رع املخابرات اجلوية - وين���و ابن عمي؟ بدون 

وا�سطة؟ و ت�سمن و انت داخل انك رح تطلع؟

اذا كان اجلواب ل انتقل اىل التايل

9- اذه���ب اإىل املقه���ى - اأري���دك اأن تق���ف و تقول 

- اأن���ا �س���د الرئي����س - يف اأي مو�س���وع كان - ه���ل 

ت�ستطيع قول دون النظر حولك على الأقل؟

و اذا نفدت بكم كف و�شلوت فقط �شيكون ذلك من 

دعاء الوالدين(.

اأجوبتك  كانـــت  اإذا 

كلها ل الرجاء عدم 

)اكل  مـــن  الإكثـــار 

الهواء ( باأنه الثورة 

)رجعت البلد لورا( 

لأنـــك مـــن 40 �شنة 

مل تتمكن مـــن اختيار من يحكمـــك, و مل تتمكن 

مـــن ان�شاء موؤ�ش�شـــة واحدة تفيـــد اقت�شاد البلد 

علـــى م�شتـــوى تناف�شـــي و انتاجـــي تطويري, ومل 

تتمكن من حماية حياتك اأو حماية اأفراد عائلتك 

و مل جتـــروؤ على التذمر حتـــى يف مكان عام على 

مقتلهـــم - حب�شهـــم - اأو تعذيبهـــم. وامل�شتـــوى 

التعليمـــي انحدر و اخلدمـــات ال�شياحية املنجزة 

يف 48 عامـــا مل ترتِق اإىل اإيجاد عربات للحقائب 

يف املطارات.

اإجنـــازات حزب البعث خـــالل ن�شف قرن ميكن 

لأي حكومة دميوقر�طية م�ستقرة و تكنوقر�ط �أن 

تنجزها خالل 5 �شنوات. ولكم يف اأردوغان مثال

اهلل ل يحرم الفهم حلدا؟

مقاالت



21السنة األوىل / العدد احلادي عشر / األثنني  9 يناير 2012

ثــورة بـحـجــم قـلـب الـوطــن
خا�ص/ جهان اجلندي

باأنهم  اجلــمــيــع  فــوجــئ  ــة  احلــري انتفا�شة  مــع 

يتعلم  وكمن  الإلــغــاء.  من  عقود  بعد  مــوجــودون 

عن  انقطع  مهما  ين�شاه  ول  الــدراجــة  ركـــوب 

ممــار�ــشــتــه مل تــتــاأخــر فــطــرة الإنــ�ــشــان احلــر 

ليعتلوا  املطبوعة يف جيناته حتى دفعت اجلميع 

دراجات احلرية وينطلقوا بها.

كل   مع  الن�شداد  من  عامًا  ل�شتني  الطبيعي  من 

»اخل�ص« الذي رافقها ان تطلق كل هذا الفوران 

»الآرائي« بعد نزع ال�شدادة.

فيه  و�شاهم  وعموديًا  اأفقيًا  »انطر�ص«  ــوران  ف

اجلميع. الكل اأدىل بدلوه واأ�شبع الثورة وتوابعها 

واآخر  بناء  ونقدًا  ودرا�ــشــة,  حتلياًل  و�شخو�شها 

هدامًا, ومدحًا بهالة تقدي�ص وذمًا بنجا�شة لعنة. 

ليح�شوا  الكالم  يحتاج  الــذي  الإعــالم  و�شاهم 

فيه الهواء يف �شعود الكثري من الغث وقليل من 

ال�شمني.

اأكرثها  �شيما  ل  الجتماعي  التوا�شل  مــواقــع 

ففي  �شيفًا ذو حدين  كانت  بوك  الفي�ص  �شعبية: 

حني حررت كثريًا من الطاقات املكبوتة �شاهمت 

يف نقل الكثري من املغالطات واأ�شبح »اللق�ص« و 

»اجلق واللو�ص« الثوروي غري امل�شوؤول على اأوجه 

املفتوحة,  بوك  الفي�ص  �شالونات  يف 

اأخرجها  الــتــي  الــنــجــوم  هـــــذا عــدا 

اأتــبــاعــه  لــكــل منها  اأ�ــشــبــح  والــــذي 

دون  من  اأقواله  يتناقلون  ومريدوه 

ل  مطلوب  واِع  تدقيق  اأو  متحي�ص 

احل�شا�شة  الــفــرتة  هــذه  يف  �شيما 

)و�شواها(.

ــى اأ�ــشــبــح  كـــل هــــذا اأفــــــرز فــو�ــش

ــــــــدوى �ــشــلــيــمــان  ف

و�ــشــفــافــيــتــهــا الــتــي 

ـــاًل.  ـــع تــرجــمــتــهــا اأف

لف�شاحة  هّلل  والكل 

خـــالـــد اأبـــــو �ــشــالح 

ــه الــ�ــشــحــايف  ــش وحــ�

ــع  الـــــعـــــايل. اجلــمــي

تعلق باآلف املعتقلني 

والفنانني  وال�شحفيني  والقانونيني  املثقفني  من 

املالحقني  واآلف  وغريهم.  والطالب  والأطباء 

ذكرى  يقّد�ص  واجلميع  والالجئني.  واملهجرين 

وحتى  اخلطيب  حــمــزة  الطفل  مــن  الــ�ــشــهــداء 

الطبيب ابراهيم عثمان.

ت�شحيات الثوار على الأر�ص جليلة ولكن عملهم 

الهام يبقى علي الأر�ص كما اأن اأن عمل ال�شيا�شة 

ال�شارع  اىل  اأقــرب  اأنهم  ي�شعرون  قد  لأهلها. 

باحلركة  اأدرى  ال�شيا�شيني  ولكن  بــه,  واأدرى 

زمن  ويف  وتعقيداتها.  وت�شابكاتها  اخلارجية 

الأر�ــص  على  الثورة  الثوار  قاد  ال�شابق  ثوراتنا 

اأكرب  ف�شحة  يفاو�شون يف  ال�شيا�شيون  كان  فيما 

للحركة وحل�شد النتائج والبناء عليها.

هذه الثورة لكٍلّ منها ن�شيب وهي ملك للجميع, 

ولكل عمله فيها ول يجوز اأن يرتكه, كما ل ي�شح 

اأن يتجاوزه.

الثقة,  من  قليل  بعد,  بب�شعنا  الثقة  من  قليل 

ف�شوريا ت�شتحق.

خطوط  �لكل  جت��اوز  �إذ  ملحة،  حاجة  تنظيمها 

الكل واختلطت الوظائف ما �شٌو�ص �شورة الثورة, 

حا�شرها, م�شتقبلها.

فو�شى م�شاعر و اآراء, فو�شى انتماءات, فو�شى 

واتهامات  اتهامات  فو�شى  وتوقعات,  تطلعات 

طول  بعد  طبيعي  تطور  كله  هذا  ولعل  م�شادة, 

على  التنازع  فو�شى   : الأخــطــر  ولكن  حــرمــان, 

ملكية الثورة التي دفعت باجتاه خطيئة التخوين.

وتدفق  ال�شدادة  بفرقعة  الحتفال  مرحلة  بعد 

�شيول »اأنا مواطن وامل�شاركة يف حتقيق م�شريي 

وم�شري الوطن حقي« لحت دكتاتورية الثورة.

عظمة  كّر�شتها  بفوقية  يتحدث  الداخل  بع�ص 

اىل  فيجنح  بالنار  يكتوي  من  واآلم  الت�شحيات 

امل�شاهمة.  و�ــشــرف  حــق  مــن  اخلـــارج  حــرمــان 

على  الآخـــر  بع�شه  يــنــازع  مــن  الــداخــل  وبع�ص 

اأ�شبقية البدء اأو اأف�شلية العمل اأو اأحقية الن�شب.

وبع�ص رجال الدين جتاوزا دورهم املنح�شر يف 

تهذيب الروح والأخالق ويلعبون على وتر النقياد 

ال�شعبي وراء من يحمل لواء الدين ويعزف نغمته.

لي�ص  ال�شاروت  البا�شط  عبد  بطولة  ع�شق  الكل 

اجلماهري  حال  ليغني  الأكتاف  على  ُيحمل  لأنه 

على  الثوار  به  يقوم  ما  بكل  ي�شارك  لأنــه  واإمنــا 

خذ ب�شدق 
ُ
اأ والكل  ــرُب,  َكَ اأو  ُغر  �شَ الأر�ــص مهما 

مقاالت
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احللقة اخلامسة - اي ما سكتنا..

• ال�سالاااام عليكم، مرحبا 

اأهلني  والإكــــرام..  والرحمة  ال�شالم..  وعليكم 

عمي حمزة.. تف�شل.. 

عندك  �سايف  عميم،  ي��ا  ف�سلك  يزيد  اهلل   •
�سيوف عمي، برجعلك بعدين؟

فوت هالأ خل�شني, بال لت وعجن, انا بدي ياك 

ت�شوفن

يا رب العافية  • اهلل يعطيكن 

هاد هو حمزة اللي كنت عم احكيلكن عنو, هاد 

هو احل�شري اأبو اأ�شئلة, اهلل وكيلكن بح�ص حايل 

ب�شي فرع خمابرات

• هههه، له يا اأبو اليا�س، هيك من اأولها، ل�سا 
ال�سباب هي اول مرة منقعد معن.

ما تاكل هم ابني, ال�شباب مننا وفينا, كلو مق�شي 

مل�شدي

كل  �سكتو  ل��ي�����س  ه���الأ  ���س��األ��ت��ك��ن  اذا  ا���س��ب��ح   •
هالوقت، يف حدا يجاوبني

بل�شنااااا من اأولااا

الزفت  هالنظام  لنو  �شكتنا,  نكون  ميكن  عمي, 

خالنا نلتهي باأكلنا و�شربنا

اذا املــحــارم واملـــوز كــانــت رفــاهــيــة, ومــا تو�شل 

عالبلد غري تهريب, ب�شو بدنا نلتهي

كل  تكتب  كانت  اللي  الناعمة  الأ�شابع  غري  هي 

تقرير ول التاين.

كنتو موظفني مو؟ كلككن  • عمو هالأ 

�شح, ما عدا اأبو اأيهم كان فاحت مكتبة حلالو

ط��ي��ب ع��م��و معل�س ل��و ���س��األ��ت ����س���وؤال ول���و فيه 

غالظة؟

�شاآل �شاآل, ما هلكتني غالظة. ههههههه 

الواحد  رات��ب  كان  تقريباً  كان  ادي�س  يعني   •
فيكن؟

- اففف طرق عالوتر.. طيب.. هادا يا �شيدي 

- تعى انا بجابو

- ههه هي عمك ابو �شبيع رح يجاوب

راتبي  600  وكان  باملطاحن,  ا�شتغل  كنت  انا   -

لرية, هادا احلكي بال�شبعينات بدك تقول, اي �شو 

كنت �شلطان زماين

راتبي  كان  عاملعا�ص  اطلع  ما  قبل  وبالت�شعينات 

�شي 4000 لرية.. اي ماكانوا يكفو اأكل و�شرب

لرة   400 راتبو  موظف  عليك،  باهلل  حجي   •
و���س��ل��ي��ت ����س���اك���ت!! ���س��ف��ت ه�����ادا ح��ك��ي��ن��ا �سكتو 

عال�سغرة والكبرة 

لك �شو ق�شتك اليوم خمك م�شكر

بتحب هي املوجودين عندك, كل واحد قد جدك, 

و�شو  عمل  �شو  ق�شتو,  يحكيلك  واحد  كل  خليلك 

�شاوا..

وفوق هاد كلو ما نفع.

اليوم �سّباحية.. ال�سهرة  ريت..  يا  • واهلل 

يتبع...

ذكـريات أبـو إليـاس
أبو إلياس مواطن سوري يف أوائل العقد السابع من عمره عاش وترعرع يف ظل نظام البعث بل يف ظل النظام األمني ولعله ممن أصابهم 
اليأس يف أن يتغري هذا النظام إىل أن جاءت هذه الثورة اجمليدة فأعادت إىل روحه األمل واالفتخار وكأن لسان حالها يقول هرمنا هرمنا من 

أجلك يا ثورة العزة واجملد والكرامة، وقد حسبنا أننا منوت قبل أن ندرك التغيري.

بقلم / حمزة العلي
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خا�ص/ اإميان جان�شيز

بينمـــا مرت �شنـــون واأنـــا اأعاند انقيـــادي خلفها 

لتجعلني كما اأحبت يل اأن اأكون..واأحارب بقوتي 

و�شعفـــي لنتزاع حريتي من براثن الذكورة حتى 

اأكـــون كما اأحـــب لنف�شي اأن اأكـــون.. مابايل الآن 

اأ�شتميت من اأجل عبوديتي لك؟؟؟ مابال حريتي 

التي منحتنيها ت�شن �شكينها على �شفا قلبي؟؟

يوؤملني.. اأننـــي الآن حرة.. اأ�شتطيـــع بكل ب�شاطة 

اأن اأذهـــب يف موعـــد غرامي..واأ�شتطيع اأي�شا اأن 

اأت�شـــوع برذاذ عطـــرك املف�شل..لي�شمـــه الهواء 

مـــن ف�شاتـــني  اأنتقـــي ما�شئـــت  ويغازلني..وقـــد 

قدكنـــت تخ�شى من فتنتها ..ويل احلرية الكاملة 

بـــرتك �شعري ملعبا للريح..اأملـــك زمام اأمري..

دون قيـــد اأو اأنـــت.. وكلمـــا �شرت خطـــوة لالأمام 

اأ�شرين الطريق و اأعادين الدرب دائما اإليك؟؟؟

مد يدك... اأو مد طرف قمي�شك الأبي�ص..

قمي�شـــك ..نـــور يف عينـــي الداميتني..قمي�ـــص 

يو�شف على وجه يعقوب..

مـــده لأمت�شك بحبل النجاة..واإن �شئت ..اتركني 

مل�شـــري مل تعـــد تبـــايل به...فاإن حبـــل جناتي..

مقطـــوع.. واأنـــت املحيـــط الـــذي اأغرقنـــي واأنت 

تعرف اأنني لاأجيد ال�شباحة..بعد اأن اأبحر ت بي 

يف ات�شاعك الالمنتهي..غرقي هو النجاة..

مابال هذا القلب ليهداأ؟؟ ومابال هذا ال�شوق يف 

ا�شتعار م�شتمر؟؟ اأما اآن لهذه الروح اأن تياأ�ص؟؟

اأمـــا اآن ل�شوتي اليتيم..الـــذي ت�شم عنه ال�شمع 

اأن ي�شتجمع كرامتـــه ..ويلم اأ�شداءه ويرتد عنك 

؟!

ل�شيء ..�شوى اأرقام طويلة معقدة كاخلرب�شات.. 

املنهكـــة حفظها.لي�شـــت  روحـــي  علـــى  ي�شعـــب 

اعتادتـــه  احلبيب..الـــذي  ال�شغـــري  كرقمـــك 

اأ�شابعي : �شت كرزات , �شت قطرات من الندى. 

�شت حبات مـــن ال�شكر ..تذوب يف حرارة يدي..

وهااأنـــا ذا مازلـــت اأ�شلـــه واأزوره ليغلق هو الآخر 

اأبوابـــه يف وجهي...ومير الوقـــت ثقيال.. وتر�شل 

عبودية احلرية  تكون  عندما 
يل �شوتك حممـــال باملادة....بـــاردا. بال �شوت.

لكنـــه ي�شعل احلرائق يف دمي.. اأنفا�شك املتقطعة 

.. تاأخـــذين قطعة واحدة..دفعـــة واحدة..دون اأن 

تعيـــدين ..وكيـــف لهـــذه الدقائق املحـــدودة.. اأن 

حتمل اإليك حنيني الال حمدود؟؟ اأدور يف �شوارع 

الذاكرة علني اأحّده.. ولكنه ي�شتطيل يف م�شافات 

روحي..اأعـــرب طريقنـــا ال�شجري..هنا �شحكنا.. 

هنـــا لم�شنـــا �شغـــاف القلـــب... هنا راأيـــت بريق 

احلب ي�شيء كنوز عينيك العميقتني..

اأراقـــب وجهـــي يف املـــراآة.. اأخـــط بالكحـــل قلبي 

وعيني..وياأتينـــي �شوت ال�شت مـــن بعيد: اأعطني 

حريتـــي اأطلـــق يديـــا...اآه يا�شت..ليتـــه ي�شلبنـــي 

حريتي..

اأاأذهـــب؟؟ اأاأ�شلـــم نف�شـــي لدرب جديـــد؟؟ لعلك 

بكيدي..لعلنـــي  اأغيظـــك  �شتغ�شب...لعلنـــي.. 

..لعلني..لعلـــك لتبـــايل.. اأو لعلك تـــرتك القلب 

مل�شيئتي..وهذا مايقتلني...م�شيئتي يا�شيد القلب 

مقتلي..

أدبيات الثورة
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ديزل مافيش صبحك حلو سورية األسري

د. إياد أبازيد

براعم نيسان غنت …
فاستجاب لها أذار ..

ُصبِحك ِحلو سورية

يسعد َصباِحْك ُسوريا ُصبحك حلو
عاشــْق أنا وُعشِق الوطن ما أجملو
طلِْعْت َشِمْس َقلبي َوَصحاين الندى

ـُومـي تَنبدى ُعـمرنا مــن أَْولـو ق

ُقـومي َحبيبك َعاِمْل َوزُندو ُقـوي
َوأنِت َماِضيه وَحاِضـرو وُمستقـــبلو
التفزعي ال يَميل عن َدرْب الهـوى

ـِتميلو ـُـل األفــاِعي الُســـود ما ب ك

ُهو احًلرَس لْــما األَعـادي بيكرتو
ـَما األطباء بيفشــلوا هـو الـَدوا ل

هو اللي رَْح بْيصُون َعْهَدك بالهـوى
هوه اللي رَْح بيجــــَدل الَشْعرِ احُللو

ـَــال البُعد هو إِلْك َمْهما َجرى َوط
ُهــو إلك يا ُســـوريا وأنـِت ألُـو

يسعد َصباِحك ُسوريا ُصبحك حــلو
عاشــْق أنا وُعشـق الوطن ما أجملو

ـِْس قلبي وصـحاين الندى ِطلْعت َشم
ـُــمرنا من أولوه ـُــومي تنبدى ع ق

جندي بالفطرة

يا أيها األسري          يا خلي األثري
لن جتف العني        أو يهدأ الضمري
حتى يزول البني      ويرجع األسري

قد بت يف هموم       ينفرين السرير
يا أيها األسري         يا صاحب األفضال
آمنت أن اخلوف      لن يصنع األبطال

أيقنت بالصرب          ستكسر األغالل
برهنت للجمهور        بأروع األمثال

شجاعة اإلنسان          حتطم اجلبال
يا أيها األسري          يا خلي األثري

سريجع األسري        يختال كاألمري
مبشيئة الرحمن        ذي املن و القدير

سيقدم الربيع            وينشر العبري
سيفرح األطفال          ويفرش احلرير
سينهض الوطن          يستقبل األسري

حمررا قد صرت       كالطري إذ يطري

حتوير: حبيب حوراين

عيايل برداين يا ويلي
ديزل مافيش

والكهرب مقطوعة الليلي
حظ اخلفافيش

أنت بوادي وإحنا بوادي
وكل طلقة تباعدنا زيادي

األمن اللي عندك أتلو والدي
حّل عنا بقا وخلينا نعيش

عيايل برداين هالليلة
ديزل مافيش

هاتو الدفاية ياعيلة
وحطوهالفيش

سوريّا مهمن حاصروك
مش ممكن أكرث يحكموك

صار احلكم اللي عنّا ملوكي
وصرِت معّودي على حكم اجليش

عيايل برداين يادولة
ديزل مافيش

والكهرب أسعارو أغلى
ورح شيل الفيش

ال إحنا منَّك وال انَت منا
ـّك حافظ حكمنا من يوم بي

ل عاش وتهنا واللي بطبّـِ
واحلرّ لبس ثياب اخليش

عيايل برداين هالليلة
ديزل مافيش

شفطتو من كل الدولة
أرتال اجليش

أدبيات الثورة
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ليس برسم البيع أحرار أيها الهاربون

أدبيات الثورة

آزادي احلمصية السورية 

أيها الهاربون ..
ملن بالدكم ترتكون

ألفجار للبيوت يحتلون
أم ألنذال ..

لألراضي يحرقون ..
أسألكم باهلل ..

ماذا تفعلون ؟؟
أنتم أصحاب األرض
أنتم اصحاب احلق 

كفى .. كفى
عن احلقوق تتنازلون

على ماذا تخافون ؟؟
على األموال !!
اهلل رازق الطري

يف السماء
ومن يف البطون
على األرواح !!

هي هلل أمانة
وإليه سرتجعون
ملاذا تهربون ؟؟
نصر اهلل قادم

ألستم منه موقنني
عودوا لألوطان

ناصروا األحرار
ال تكونوا كمن قال

إذهب أنت وربك وقاتل
ونحن هاهنا قاعدون

عودوا ... عودوا
وقولوا نحن أصحاب احلق

وإنا حلقنا مطالبون
لألحرار ناصرون

مناصرون ...

بقلم: عمر

لألحرار ناصرون
مناصرون ...

مغيب الشمس يا أمي ..
متى ليل الُسرى يولد

سألقى جمع أصحابي ..
رفاق كفاحنا امُلجَهد

لنمحو بؤس تاريخ ..
ع باألسى األسود تلفَّ

ما عادت رؤى الكلمات ..
واألقوال تُقنعنا

سنمضي نحَو رحلتنا ..
خيول الروع تسبقنا

وصوت رفاقنا يحدو
سُنفني اليوم أو نفنى

قة كفى ُخطبًا ُمنمَّ
مقاالت على أسطر

أنا واعدت أصحابي
سُنلقي الطرس والدفرت

ونكتب ُحلم قريتنا
بحِرب لونه أحمر

young syria :بقلم

رسموا فوق جسدي
خارطة بالوشم

خارطة تشبه كل املوانىء
املغلقة

استلوا آخر خيط من ذاكرتي
حتى إشعار آخر

أيها القرصان املتصعلك
أعد يل مالمح وجهي

ستموت حقريا
ويبقى نزف الدم من أذيَن

وسام خزي
فوق جبينك

أوقف نزف الدم
ستعرف يوما معنى أمل النزف

من األذنني
متهمة بقضية تقسيم الضوء
احلكم تغيري فصيلة دمي

متهمة بسرقة أقراط
األمرية

احلكم ثقب األذن الوسطى
متهمة بنسج بساطي بكل األلوان الالمرغوبة

احلكم قص ضفائري
أيها الواشمون

بساطي ليس برسم البيع
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فراس أتاسي
هل هـــو وقـــت ال�شيا�شة 

؟؟؟ 

هـــل ال�شيا�شـــة ت�شتطيع 

اأن تكـــون نقيـــة بالكامل 

حتييـــد  وت�شتطيـــع 

جانبـــًا  الإيديولوجيـــات 

من اأجل الوطن ؟

هل ال�شيا�شة ت�شتطيع اأن ت�شمن ا�شطفافًا كاماًل 

اإىل �شـــف الوطـــن والوطنيـــني دون حـــزازات اأو 

خالفات ؟

هل �ل�سيا�سة قادرة على �إ�سقاط نظام مل ت�ستطع 

اإ�شقاطـــه منـــذ عقـــود .. وبثورة مل تكـــن هي من 

قياداتها اأو اأفرادها .. اأو حتى ملهميها ؟؟

يامن الشامي
ل ن�شاأل احلماية اإل من 

اللـــــه .. و ل ميثلنـــا اإل 

من هو حتت عني اللــه و 

ر�شاه .. جمل�ص الوطــن

هـــو  الوطـــــن  جمل�ـــص 

�شهيـــد  دم  قطـــرة 

..�شرخـــة معتقـــل .. دمعـــة اأم .. بـــراءة طفـــل 

..قطـــرة عرق اأب .. ب�شمة عقل مثقف .. عاطفة 

احلرائر .. دعاء �شادق ..

اأنتمـــي لهـــذا املجل�ـــص بـــكل جوارحـــي .. واإن كل 

قرار اأو خيار اأعر�شه عليهم .. اإن وافقوا وافقت 

ُتتختـــزل كل  ..هنـــاك  واإن رف�شـــوا رف�شـــت   ..

دميوقراطيات العامل .. وحريتهم .. و اإن�شانيتهم 

ونيالك علينا يا وطـــن

خولة دنيا
يا�شديقـــي انتبـــه على 

حالك..

على  انتبهـــي  حبيبتـــي 

حالك

انتم اأي�شًا انتبهوا على 

حالكون..

ديروا بالكون على حالكون..

لأننـــا مل نعـــد قادريـــن اأن ندير بالنـــا �شوى على 

حالنا...

عندما نغادر م�شرعني اأو نرتك اأ�شدقاءنا و�شط 

الطريـــق.. اأو نعـــرف اأنهـــم يف خطـــر اأو اأننـــا يف 

خطر..

دير بالـــك... ديري بالك.... على حالك.... هي 

كلمة الوداع اجلديدة يف �شوريا

ب�ـــص بدنـــا حـــدا يهتم ... يهتـــم كرمـــال نعي�ص و 

...........ن�شتمتع ..اأه ماهنن من�شا�شني .. طيب 

ب�ص يعني احلكي مو غلط ما ؟

ناجي طيارة
اإنـــو ماعـــم بفهـــم ؟؟؟ 

لي�ـــص اجلامعة ماتركت 

حدن مـــا تّدخلـــت عليه 

ليحل )الأزمة ال�شورية( 

جربـــوا  يعنـــي  ؟؟ 

واملالكـــي,  اخلامنـــئ, 

وبوتني, وميدفيـــدف, وت�شافيز, ولك حتى ميكن 

ماوت�شـــي تونـــغ جابـــوه مـــن قـــربو ... لأوغلو تبع 

منظمة التعـــاون الإ�شالمي, لأردوغان ... لن�شر 

�هلل .. جلنب���الط ... لأر�سالن .... لك �آخر �سي 

و�شلوا مل�شعل ..... 

لك حّطوا رئي�ص اللجنة واحد ) متهم ( بجرائم 

�شـــد الإن�شانية .. لك جابوا مراقبني معينني من 

املالكـــي ... لـــك كل هل ال�شـــي ولكانـــوا يعرفوا 

يطلبـــوا م�شاعدة جمل�ص الأمن؟؟؟ لك واهلل �شي 

بيحـــط العقل بالكـــف .... لهـــل الدرجة بيهمكم 

اأمرو لهل الب�شـــار الأ�شد املجرم؟؟؟ ع�شرة اآلف 

قتيـــل .... اآلف املهجرين ... 35000 معتقل ... 

مئات ال�شهداء حتت التعذيب .,,, اأكرث من ثلثني 

ال�شعـــب على القل يعـــاين ... وكل هاد ومابدكم 

تزعلوا ... 

اإي واهلل مـــو قليـــل عليكم اإنو ندعـــي عليكم .... 

روحوا ... اهلل ل يوفقكم اإلهي ...

رضوان زيادة
نحـــن ال�شوريني نعرف 

اي  غرينـــا  مـــن  اأكـــرث 

�شبيـــه  نواجـــه  نظـــام 

نظام الأ�شد يف العراق 

بغـــزو  اإل  ي�شقـــط  مل 

نظـــام  اأمـــا  خارجـــي 

القذايف فقد احتاج تدخاًل جويًا من الناتو لذلك 

يج���ب �أن ل ي�سعر �ل�سوري���ون بالياأ�س �أو �لإحباط 

مـــن مقـــررات اللجنـــة الوزاريـــة العربيـــة اليوم 

فطريقنا طويل مليئ يالأمل والدماء �شحيح لكنه 

مفعم بالأمل يف نهايته وما دمنا اأوفياء ل�شهدائنا 

فلن ي�شيع حق ترويه الدماء

أنس طليمات
حما�ـــص تقدم لكم خدمة جديدة )) م�شعل لنقل 

الر�شايل حول العامل ((

DHL خدمـــة 24 /24 اأ�شعـــار مغريـــة للتو�شـــط 
لدى الأنظمة القمعيـــة و بن�شف الثمن ل�شوريا و 

اأيـــران و ورو�شيا و كوريا ال�شمالية و ال�شني ل�شنا 

الوحيدين لكننا الأكرث نكران للجميل

ميخائيل سعد
لقـــد �شـــرف ال�شوريون 

الوقـــت  مـــن  الكثـــري 

وهـــم ينظـــرون اخلارج 

وينتظرونـــه �شواء كانت 

او دول, حان  معار�شـــة 

الوقت لاللتفات للداخل 

الذي هـــو ال�شل والف�شـــل يف امل�شتقبل ال�شوري 

ودعمـــه كي ي�شتطيع ال�شتمـــرار يف مواجهة هذا 

النظام الدموي.

مازن الناطور
الغ�شـــاوه  ت�شقـــط  لـــو 

عـــن عيـــون الكثرييـــن 

احلقيقـــه  ويـــرون   ..

...حقيقه ما يحدث ..

مع انهـــا وا�شحه جلّيه 

...قويـــه ,,,اقـــوى من 

عني ال�شم�ص,,, لو....كانت غ�شاوه...

ل�شقطت من زمااااااااااااااااااان 

ولكنه عمى الب�شر ... والب�شريه .

ملهم اجلندي
غـــزوة  تذكـــرون  هـــل 

اخلندق وكيف كان حال 

ن�شرهـــم  امل�شلمـــني؟ 

اهلل بن�شـــره بعد خوف 

�شديد.. اأب�شروا يا اأهلنا 

يف حم�ـــص بن�شـــر من 

اهلل مبني

مي مشهدي
يف حـــدا �شالنـــي اأنـــو يا 

مي ليـــه بـــدك تهجـــري 

الأحمـــر  الون�شتـــون 

مـــا انـــت كنـــت تقـــويل 

ينجـــو  رح  ماحـــدا  اأنـــو 

و�شـــو  ؟؟  احليـــاه  مـــن 

�شـــروره اأين موت ب�شحه جيـــده .. ويال عاملتعه 

.............�شفنـــت ... وبيجوز بدون ما ا�شفن 

ب�ص عملـــت حايل عم ا�شفن وقلتلـــو ... اي �شار 

يف ورد ... وورد عـــم يكرب وبكرى ب�ص يكرب �شوي 

مـــا بدي نظـــر عليه وقلو ماما ل تدخـــن .... لأنو 

هيـــك وهيك وهيك ... طيب هاد الورد كيف بدو 

يقتنـــع اأنو الدخان هيك وهيك وهيك اأذا �شافني 

عم دخـــن .... ولأنو ورد ولأنـــو ابني ماعاد فيني 

قل���و ��ستمت���ع و ط ............ز ب���كل م���ا تبقى ، 

هـــون �شار يف �شـــي تاين .... �شـــارت الق�شه مو 

ب�ـــص تعا ن�شتمتع ... لأنـــو �شرت فعليا بهتم بحدا 

اأكـــرت من حايل .... فيـــا .. يا .. هـــون اليا تعود 

على ال�شيا�شيـــني املن�شا�شني .... ما بدنا ن�شتمتع 

فيس بوك
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