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من  �سافر  ب�سكل  ي�سخر  الأ�سد  ب�سار  التلغراف: 

الديانة الإ�سالمية التي يعتنقها غالبية ال�سوريني

ال�سرق الأو�سط: �سورية: ال�سجن الكبري

حافل  �سجل  الطائفة:  نظام  الأو���س��ط:  ال�سرق 

بالغتيال ال�سيا�سي

حافل  �سجل  الطائفة:  نظام  الأو���س��ط:  ال�سرق 

بالغتيال ال�سيا�سي

القد�س: خطة عنان حترج املعار�سة وال�سلطة

اجلزيرة: ق�سة هروب اأم �سورية مع اأطفالها

ال�سرق الأو�سط: ما الذي فعله اإخوان �سورية

�سورية  �سنة  م��ن  امل��خ��اوف  الأو����س���ط:  ال�����س��رق 

واإخوانها.

اأغلى  م�ستقبلكم  العلويون  اأيها  الأو�سط:  ال�سرق 

من ب�سار الأ�سد

ال�سرق الأو�سط: ال�سربة القا�سية اقرتبت

العربية: كامريا العربية تدخل �سورية رغم حظر 

الإعالم

العربية: اأكلك منني يا بطة

اإلحصائية لغاية يوم األحد 25   مارس 20012
�سحايا الثورة جتاوزت: 11,742

�سحايا الثورة من الأطفال: 833

�سحايا الثورة من الإناث: 709

اجلرحى: 35,000

املفقودون: +65,000

�سحايا الثورة الذين ماتوا حتت التعذيب: 473

املعتقلون حاليًا حوايل: +212,000

الالجئون ال�سوريون منذ بداية الثورة: +33,243

الالجئون ال�سوريون يف تركيا: 14,700

الالجئون ال�سوريون يف لبنان: 14,348

الالجئون ال�سوريون يف الأردن: 4,205

إحصائيات

افتتاحية العدد

اأكرث من 8515 �سهيد �سحايا العدوان الأمني منذ 

اإعالن تاأ�سي�س املجل�س الوطني ال�سوري بتاريخ 2 

اأكتوبر 2011 حتى تاريخ �سدور هذا العدد.

تغطية إعالمية إحصائية الثورة

ردود األفعال الدولية

شهداء اجمللس الوطني

عنان يقول اأن �سورية قبلت خطته لل�سالم

رو�سيا لن ت�سارك يف موؤمتر اأ�سدقاء �سورية

كلينتون تدعو الأ�سد لقبول مقرتحات عنان

م�سروعات  يبحثون  ال��ع��رب  اخل��ارج��ي��ة  وزراء 

قرارات حول �سورية وفل�سطني واليمن

الفوري  ال��وق��ف  اإىل  ت��دع��وان  واجل��زائ��ر  رو�سيا 

للعنف يف �سورية

مدفيديف واأوباما يوؤكدان دعمهما مهمة عنان يف 

�سورية

اإغالق �سفارتي تركيا والرنويج بدم�سق

لأجل  ت�ستمر  اأن  ل ميكن  ال�سورية  الأزم��ة  عنان: 

غري م�سمى

كلينتون تزور ال�سعودية لبحث الأو�ساع ال�سورية

ال�سني تلتحق برو�سيا وترف�س امل�ساركة يف موؤمتر 

اأ�سدقاء �سورية

ان�����س��ح��اب ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة الأمم���ي���ة يف ���س��وري��ة 

احتجاجًا على عدم منح ال�سلطات ال�سورية للجنة 

زيارة املناطق املنكوبة

لإنهاء  عنان  جلهود  تاأييدها  عن  ُتعرب  رو�سيا 

العنف ال�سوري

ع�سكرية  غ��ري  م�ساعدة  م��ع  واأردوغ�����ان  اأوب��ام��ا 

ل�سورية

هيومان رايت�س ووت�س: القوات ال�سورية ت�ستخدم 

دروع ب�سرية

الزياين: لفروف مل يوفق يف ت�سريحاته الأخرية 

عن الأزمة ال�سورية

ندوة بربلني ب�ساأن الثورة ال�سورية

ع��ق��وب��ات اأوروب���ي���ة بحق وال���دة الأ���س��د وزوج��ت��ه 

و�سقيقته

اأ�سدقاء �سورية يف 1  جوبيه �سي�سارك يف موؤمتر 

ني�سان/ابريل يف ا�سطنبول

لبحث  الأ�سبوع  نهاية  وبكني  مو�سكو  ي��زور  اأن��ان 

ملف �سورية

ب�سلوعها  دم�سق  اتهامات  تنفي  اإن  اإن  �سي  قناة 

مب�ساعدة الثوار يف �سورية

يف  الن�سقاقات  حول  تقرير  تقدم  املتحدة  الأمم 

اجلي�س ال�سوري

تاأمل يف حوار وطني وا�سع يف �سورية بعد  رو�سيا 

بيان جمل�س الأمن

من  قذائف  لإط��الق  �سديد  بقلق  ت�سعر  فرن�سا 

�سورية على لبنان

وا�سنطن �ست�سارك يف موؤمتر اأ�سدقاء �سورية يف 

ا�سطنبول

اأ�سدقاء  م��وؤمت��ر  ح��ول  تركي   - فرن�سي  تن�سيق 

�سورية يف ا�سطنبول

اأوغلو: نتعاون مع اإيران ب�ساأن �سورية

لبنان يعلن عدم م�ساركته مبوؤمتر اأ�سدقاء �سورية 

يف تركيا

جمل�س الأمن يتوحد ب�ساأن �سورية

ترحيب دويل بالقرار الأممي حول �سوري

وفد الأمم املتحدة والتعاون الإ�سالمي يزور اأحياء 

يف اإدلب

بان كي مون: الأزمة ال�سورية قد تكون لها عواقب 

مدوية

من نحن؟
ا�ستيقظ ال�سعب ال�سوري على ثورة دخلت 

تتوغل  وماتزال  اليومية,  حياته  تفا�سيل 

وتفكريه  حياته  جمريات  على  لت�سيطر 

ب�سكل كامل.

مل  اأفكار  على  ال�سوري  ال�سعب  ا�ستيقظ 

رافقتها  قبل,  من  بها  الهم�س  على  يجروؤ 

تعرف  مبهمة,  وم�سطلحات  اأحداث 

خاللها على وقائع ومعطيات طاملا اأحاطت 

به ومل يرها, اأو يتجراأ على روؤيتها.

تعاي�س  واقع  ال�سوري  ال�سعب  ف�سيف�ساء 

البوح  على  اجلراأة  مع عدم  اجلميع,  معه 

يف  البحث  وعدم  �سدورهم,  مبكنونات 

ذلك املجهول العميق, القريب منهم.

امل�سلم  ول  الكردي,  يعرف  العربي  فال 

يعرف امل�سيحي, ول العلوي يعرف من هو 

الدرزي اأ�ساًل..

قد يقول قائل اأن ذلك يفتح بابًا للطائفية!

فنقول: بل ذلك يفتح اأفقا لنعرف بع�سنا 

املجهول,  من  اخلوف  حاجز  ولنك�سر 

وبذلك مينح اجلميع ثقة اأكرب ب�سركائه يف 

كافة  ولتعلم  لالخر,  اأف�سل  وفهم  الوطن 

الأطراف ماهية اأفكار ومبادئ الآخرين.

علينا  ولكن  حتمًا,  موجود  الإختالف 

النظر,  وجهات  تقريب  يف  ا�ستثماره 

وتوعية الأطراف لبع�سها البع�س.

ذكر اأحدهم: هل املراأة املحجبة اأو ال�سيخ 

مبنطقية  التفكري  على  قادرون  امللتحي 

وعقالنية؟

باأن  امل�سيحي  يثق  فعال  هل  الآخر:  و�ساأل 

اأحدا ل ي�ستهدفه؟

الأكراد  يكره  فعاًل  هل  اأخرى:  وقالت 

العرب ويريدون ا�ستقاللهم؟

وقمنا  ببنائه  الأ�سد  نظام  جنح  حاجٌز 

يف  تر�سيخه.  على  نعي  ان  دون  بخوفنا 

حني اأننا قطع ف�سيف�ساء متال�سقة, نكمل 

ا�سمها  واحدة  لوحة  لنكون  بع�سا,  بع�سنا 

�سوريا.

وكاأي لوحة ف�سيف�ساء, عندما تفقد اإحدى 

القطع, مهما كانت �سغرية, �ستبدو اللوحة 

ناق�سة.. 

و�سركاء  اإخوة  بع�سنا,  على  فلنتعرف 

فخرنا  طاملا  الذي  الوطن  الوطن..  يف 

بالإنتماء اليه... �سوريا

رئي�س التحرير

نذير جنديل
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هذا "الشـبل" و"تلك" الشـبل!

نبض الشارع

بروفايل مدينة

الـرّقـة
اإعداد/ �سيلفا كورية

اأبكت   2012 �شباط  �شهر  من  الثاين  يف 

الذين  ال�سوريني,  باقي  الرقة  مدينة 

حيث  للحرية,  لتهتف  طوياًل  انتظروها 

�سكانها  عدد  يبلغ  التي  املحافظة,  �سهدت 

عدد  قّدر  تظاهرات  ن�سمة,  مليون  حوايل 

فيها  مت  الآلف,  بع�سرات  فيها  امل�ساركني 

الأمن  مفارز  وبع�س  حزبية  �سعبة  حرق 

املوزعة يف ال�سوارع.

الأوىل حيث  للمرة  الدم  �شفك  �شباط،  يف 

ارتقى اأول �سهداء املدينة, ليتكرر امل�سهد يف 

اخلام�س ع�سر من اآذار وعلى امتداد ثالثة 

اأرواح  واجلي�س  الأمن  قوات  اأزهقت  اأيام, 

ثالثة ع�سر مواطنًا �سورّيًا دفاعًا عن متثال 

حلافظ الأ�سد حاول املتظاهرون الّرقاويون 

حتطيمه!

متظاهر  اآلف  �سبعة  بتجّمع  الأمر  بداأ 

ا�ستجابة لدعوة تن�سيقية املدينة, رّدت قوات 

البداية,  يف  ع�سوائيا  النار  باإطالق  الأمن 

لكن املتظاهرين كانوا م�سّرين على اإكمال 

التظاهرة, فاأطلق عنا�سر الأمن النار ب�سكل 

�شقوط  احل�شيلة  كانت  عليهم،  مبا�شر 

ال�سهيد علي البابن�سي وعدد من اجلرحى.

ملنزله,  ال�سهيد  جثمان  املتظاهرون  نقل 

قوات  قبل  من  اجلثة  خطف  من  وحت�سبًا 

حتى  يحر�سونه  املتظاهرون  »بقي  الأمن 

موعد الت�سييع يف �سباح اليوم التايل«.

وع�سرين  لإحدى  ا�ستمرت  الرقة  تظاهرة 

�ساعة متوا�سلة حمّطمة بذلك اأطول فرتة 

امل�سّيعني قد  �سوريا, وكان عدد  تظاهر يف 

بلغ اأكرث من 150 األف �سخ�س �ساروا اأكرث 

اإىل  الفّواز  جامع  من  كيلومرتات   9 من 

مقربة تل البيعة.

مل تكن املواجهة الكربى مع قوات الأمن قد 

انتهاء  بعد  املتظاهرون  اأ�سّر  بعد.  حدثت 

حلافظ  متثال  اإىل  الو�سول  على  الت�سييع 

الأ�سد, فا�سطرت قوات الأمن اإىل ال�ستعانة 

قامت  التي  ع�سرة,  ال�سابعة  الفرقة  بقوات 

وو�سعت  قطاعات  اإىل  املدينة  بتق�سيم 

اأكرث  اإىل  بالإ�سافة  التمثال  حول  الدبابات 

وبداأت  حلمايته..  نظامي  جندي   100 من 

و�سقط  مبا�سرة,  النريان  باإطالق  املواجهة 

اأكرث من �سبعة �سهداء وع�سرات اجلرحى.

اأيام ثالثة يف الرقة جعلتها تدخل بقوة عمق 

اأم  الرقة,  �ست�ستمر  فهل  ال�سورية,  الثورة 

�ستغيب ثانية ويكبل اأبنائها بالقيود الأمنية

خا�س / اأبو الوليد 

�سبق واأن تغّنى مهرجو جمل�س »ال�سعب«, برئي�س 

بجملة  وريثًا عام 2000,  تن�سيبه  لدى  الع�سابة 

ُعممت على مرافق الدولة »هذا ال�سبل من ذاك 

الأ�سد«, وانتظرنا 11 عامًا لنتاأكد فعاًل ل قوًل اأنه 

مع  باإجرامه,  الأب  ي�ساهي  البن  اأن  اإذ  كذلك, 

ودهاء  بخبث  يتمتع  كان  الأول  اأن  جوهري  فارق 

�سديد, فيما تتج�سد كل معاين البالهة يف الثاين.

منذ  ظهرت  التي  للوجوه  ا�ستعرا�سنا  و�سمن 

الإطاللة  نتذكر  اأن  اإل  ميكن  ل  الثورة,  اندلع 

ال�سارخة لالإعالمية لونا ال�سبل, وما دار حولها 

من كالم وجدل, ولعّل لها من ا�سمها ن�سيب مع 

هذه الع�سابة احلاكمة, كونها من نف�س الف�سيلة!

املذيعة ال�سابقة يف التلفزيون ال�سوري, ثم يف قناة 

ملفت,  بجمال  تتميز  التي  الإخبارية,  اجلزيرة 

لتعلن   ,2011-4-25 يف  الدنيا  قناة  على  اأطلت 

احلقيقة  يف  اأنها  رغم  اجلزيرة  من  ا�ستقالتها 

 ,!2010 حزيران  �سهر  منذ  القناة  من  اأبعدت 

فهو  املزعومة  لال�ستقالة  ذكرته  الذي  املربر  اأما 

اأ�سارت  فيما  القناة«,  »�سيا�سة  على  اعرتا�سها 

القناة  تلك  ر�سا  عدم  عن  ر�سمية  غري  اأخبار 

زميالتها!!,  من  وعدد  هي  لبا�سها  طريقة  عن 

ورمبا يكون ذلك فعاًل هو ال�سبب الفعلي, خا�سة 

ذاته  اللقاء  الهواء مبا�سرة يف  اأعلنت على  واأنها 

مع زميلها »بنف�س الدفعة اجلامعية« نزار الفرا, 

�سد  الوطن  اأبناء  مع  للتظاهر  م�ستعدة  باأنها 

املوؤامرة »ب�سدور عارية«!!!

واإ�شقاط  اخلفايا  بك�شف  دومًا  كفيل  الوقت  ولأن 

الأقنعة, فقد جاءت ف�سيحة الر�سائل اللكرتونية 

الإعالمية  »تعرية«  من  لتزيد  موؤخرًا,  امل�سّربة 

»ال�سريفة«, فاأكدت الأنباء التي اأ�سيعت عن توليها 

لبثينة  كم�ساعدة  امل�ست�سارة«  »م�ست�سارة  من�سب 

باأنها  جديدة  معلومة  اأ�سافت  اأنها  اإل  �سعبان, 

الع�سابة,  رئي�س  مع  مبا�سر  توا�سل  على  كانت 

وتقّدم له الن�سائح الإعالمية.

الإعالميني,  جمموعة  من  واحدة  كانت  ال�سبل 

يف  الإعالن  لوحات  �سورهم  ت�سدرت  الذين 

ال�سكر  عبارات  مع  تعٍر«  بدون  »طبعًا  دم�سق 

»لوبي«  اأنهم  لحقًا  لنكت�سف  لوطنيتهم,  واملديح 

ي�ستعد لإطالق قناة امليادين الإخبارية من دم�سق 

املمّول  اأن  طاملا  فرق«-,  -«ل  طهران  من  ورمبا 

العا�سمتني  يف  ال�ستخبارات  واأجهزة  واحد, 

املعلومات  �ستكون  وبالتايل  مبحلية«,  »اأهلية 

اأن  يبدو  لكن  متطابقًا,  الإعالمي  واخلطاب 

من�سب »امل�ست�سارة« كان له �سحر ل ُيقاوم.

يف  حري�سة  كانت  ال�سقراء,  الإعالمية 

الكالم  على  احلاكم«,  »ال�سبل  مع  مرا�سالتها 

بعفوية من خالل ن�سائح حول ظهوره الإعالمي, 

وترتيبات الأماكن التي يظهر فيها, لكن يبدو اأن 

دخولها موؤخرًا للدائرة ال�سيقة يف الع�سابة, اأثار 

حفيظة ورمبا »غرية« امل�ست�سارة املعنية بال�سوؤون 

اخلارجية والعالقات الدولية كما و�سفت نف�سها 

يف  باخلرجية  املتربع  ابنة  اجلعفري«,  »�سهرزاد 

عدم  »البطة«  من  طلبت  والتي  املتحدة,  الأمم 

العمل مع لونا, لأنها ل تتمتع باللباقة واملهنية!

ول  »�سطحية«  اأنها  ال�سبل,  عن  كثريون  ويتحدث 

العاملني  �سكاوى  وكانت  بجمالها,  �سوى  تت�سلح 

اأن  قائلني  كثرية,  ال�سوري  التلفزيون  يف  معها 

هذا  ورمبا  جمالها!!,  ب�سبب  »كبرية«  وا�سطتها 

نعرف  اأن  ويبقى  منها,  »�سريي«  غرية  يف�ّسر  ما 

الأوىل من ذلك,  ال�سيدة  موقف »هديل« وموقف 

مواقع  على  كثريون  يتمّناه  ما  اإىل  الإ�سارة  مع 

ب�سبب  لل�سبل  نهاية  من  الجتماعي,  التوا�سل 

من  النوع  هذا  اأن  خا�سة  غريها,  اأو  ال�سبل 

»الن�سوة« كيدهّن عظيم.
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الزمان : 3 فرباير 2011 

املكان : باب هود / حم�س

وعدم  النزيف  ا�ستمرار  ال�ست�سهاد:  طريقة 

القدرة على اإنقاذه 

 

ربيعًا,  اخلم�سون  ذو  املع�سراين,  مثنى  الفنان 

يف  احلواجز  ن�سبت  اأن  منذ  منزله  من  خرج 

لي�سكن عند والدته يف حي  حي باب هود وانتقل 

الن�ساءات منطقة التوزيع الإجباري. 

يف اأول يوم ق�سف على حي باباعمرو والن�ساءات 

اإىل  ذهابه  اأو  عودته  واأثناء  الفجر,  �سالة  عند 

جامع الوفائي .. اأ�سباته ر�سا�سة اأحد القنا�سة 

يف قدمه .. ومل ي�ست�سهد ..

ر�سيف  �سفة  اقرب  اإىل  وامل�سي  النهو�س  حاول 

فلم ي�ستطيع ان يتحرك �سوى مرت اأو اكرث قلياًل ..

�سمع النا�س اأ�سوات ا�ستغاثة منه ) يا اهل النخوة 

.. يا اهل اخلري .. انا ل�سا ما متت �ساعدوين(

لكن  ل�سحبه,  نحوه  التقدم  ال�سباب  اأحد  حاول 

توالت  باملر�ساد,  له  كان  القنا�سة  ر�سا�س 

اجلي�س  �سباب  حتى  نتيجة,  اأى  بدون  املحاولت 

القنا�س  من  النيل  اأو  اجلثة  �سحب  حاولوا  احلر 

لكن اأحدهم ا�سيب بقدمه ..

مل  متتاليني  يومني  اجلثة  �سحب  حماولة  بقيت 

ال�سارع,  من  اجلثة  �سحب  خاللها  اأحد  ي�ستطع 

لتاأتي الكالب بعد ذلك وتنه�س جزء من جثته يف 

ظالم الليل.

ا�ستطاعت  حيث  الفرج,  كان  الثالث  اليوم 

اجلثة  انت�سال  ال�سباب  من  اأخرى  جمموعة 

اأحد  قرب  رميها  مت  بعدما  الوفائي,  جامع  قرب 

احلاويات.

نبض الشارع

عائالت حماصرة يف بصر احلرير بسبب قصف النظام

مقطع من الفيديو اأخذ من قناة العربية تتكلم فيه عن تهديدات النظام لأهايل ب�سر احلرير 

يف درعا, لت�سليم اإربعني من�سقًا.

ومن ثم.. مقطع فيديو بثه اأحد النا�سطني ل�ستغاثات الأطفال الربيئة والأمهات احلائرات يف 

يتجمعن يف غرفة �سغرية, كل يف زاوية, ي�سرخن من روع الق�سف ال�ساروخي على املدينة.

البكاء واخلوف هما �سيدا املوقف, فال هم على ا�ستعداد لت�سليم املن�سقني الذين رف�سوا قتل 

اأبناء وطنهم, ول هم يقبلون النزوح والتخلي عن بيوتهم واأرا�سيهم.

ولكن ذلك مل يرق جلنود الأ�سد و ال�سبيحة حيث اعطوهم مهلة �ساعتني لت�سليم هوؤلء املن�سقني 

الطفال  ا�ستغاثات  الفيديو  ويظهر   , املايكرفون  اذيع عرب  كما  املدينة  بابداتة  �سيثومون  ال  و 

فما  التحرك  عن  عاجزون  فالرجال  يت�سرفون  كيف  احتاروا  الذين  الن�ساء  دعاء  و  وبكائهم 

بالكم بالثكاىل ؟؟ فاأين انتم يا عرب

قصة شهيد

خاص / ابراهيم املباركالوعي من التهجري

الشهيد مثنى املعصراين

طائفية  حرب  هو  اليه  النظام  يدفعنا  ما 

هي  نعم  بالدنا,  مقدرات  ت�ستنزف  و  تنهكنا 

حرب  هي  الكلمة,  معنى  بكل  ا�ستنزاف  حرب 

اخلارج  اىل  وتهاجر  ُهّجرت  عقول  ا�ستنزاف 

لعدم ال�ستقرار, هي هجرة يد عاملة كانت تعمل 

بقوت يومها فقطع رزقها, هي ا�ستنزاف لقواتنا 

مبباركة  املائية  و  اجلوية  و  الربية  الع�سكرية 

ا�سرائيلية امريكية, فكيف ل تبارك وهو ما يبقي 

ا�سرائيل باأمان ملدة 40 عاما اأخرى .

الوعي فقط هو ما �سي�سمد اأمام بط�س النظام, 

دميوغرايف  تهجري  من  حم�س  يف  ح�سل  فما 

لتلك  جلرنا  النظام  اأ�ساليب  يف�سح  وا�سح 

احلرب التي خطط لها  وبداأ بتنفيذها عن طريق 

خالياه  بع�س  و  الأ�سدية  ال�سبيحية  ميلي�ساته 

دبح  و  قتل  على  لت�ستيقظ  زمن  منذ  النائمة 

اأخرى,  طوائف  ح�ساب  على  طائفة  من  عائالت 

تتجاوز  ل  ملدة  الطرح  بذلك  بجدارة  جنح  وقد 

الوطن  مثقفني  و  علماء  �ساح  عندما  �ساعة   24

بخطورة الو�سع ليفتحوا عيون النا�س التي ذاقت 

لوعة فراق اأحبائها عن طريق ال�سبيحة الطائفني

لنتفق على �سيء اأ�سا�سي هنا النظام هو الطائفي 

وجد  وامنا  اوجدته  من  النظام  طائفة  لي�ست  و 

بطريق ال�سدفة املفتعلة من ايام �سليمان الأ�سد 

و وثائقه التي يحتفظ متحف اخلارجية الفرن�سية  

بن�سخ منها يدعو لأن�ساء دولة علوية )حتت اأ�سا�س 

طائفي بحت( , فعلينا اليوم التفريق بني طائفة 

النظام ,,, والنظام الطائفي .

علينا الوعي ملحاولت تهجري اأهايل حم�س, ولو كنا 

ناأيد خروج من اأحببنا لينجوا بانف�سهم يجب األ نكون 

اأولئك املغرر بهم بايهامهم بالنف�س الطائفي اجلاري 

يف حم�س اليوم ون�سارع للهروب بانف�سنا مف�سحني 

املجال ملخطط النظام الطائفي الذي ما فتئ يديل 

بت�سريحاته بوجود ملي�سيات م�سلحة طائفية تعمل 

اجمع  العامل  اأمام  ليربر  املواطنني  ارهاب  على 

اأنه ذلك البطل الوحيد القادر على ايجاد المن و 

ال�ستقرار يف �سوريا مبختلف طوائفها .
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تطّورات الثورة

خرجت  للمظاهرات:  تن�سم  جديدة  فئات 

عيد  ذكرى  يف  اليوم  �سخمة  كردّية  مظاهرات 

علم  املظاهرات  ورفعت  النوروز)عامودا(. 

واإ�شقاط  باحلّرّية  ونادت  ال�شوري  ال�شتقالل 

متركزت  وقد  الأ�سد.  وحما�سبة  النظام 

وديريك  والقام�سلي  احل�سكة  يف  املظاهرات 

حتالف  حال  وقد  وعربني.  والرّقة  وكوباين 

مناطق  يف  العربّية  القبائل  بع�س  مع  النظام 

بينما  هذا  ياأتي  املظاهرات.  خروج  من  الأكراد 

قام الثّوار يف ال�سويداء لأّول مّرة بتنفيذ عملّيات 

يف املحافظة اأ�سفرت عن مقتل عدة عنا�سر ذات 

والذخائر  الأ�سلحة  بع�س  على  وال�ستيالء  رتب 

وان�سقاق الع�سرات من العنا�سر

وقوع  اإثر  كاملة يف حم�س:  اأحياء  يفرغ  النظام 

 3 من  اأكرث  نزح  الع�سوائي  والق�سف  املجازر 

اآلف عائلة من اأحياء حم�س الغربّية اإىل اأحياء 

ع �سّكان ت�سعة اأحياء  حم�س القدمية, حيث جتَمّ

من  ُي�سدد  النظام  جعل  مما  اأحياء,  ثالثة  يف 

ق�سفه لهذه الأحياء)اجلزيرة(

االقتصاد

�سورية  م�سرف  اأّكد  ينهار:  الداخلي  القت�ساد 

اأ�سواق  بالتدخل يف  البنك  نية  اأن خرب  املركزي 

ال�سعبة  العملة  ب�سخ  ال�سرف)القت�سادي( 

يتوقف  مل  املركزي  اأن  اإذ  للحقائق  ت�سويه  هو 

العملة  ب�سخ  يقوم  اأ�سهر حيث  التدخل منذ  عن 

بينما  هذا  وياأتي  لل�سوق.  يومي  ب�سكل  ال�سعبة 

تدهور  اإىل  ت�سري  اجلديدة  املوؤ�سرات  زالت  ل 

يف  م�سادر  وك�سفت  القت�سادّية.  الأو�ساع 

عدد  اأن  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة 

العمال املنفكني بلغ 85552 عاماًل)القت�سادي( 

جميع  على  موزعني  املا�سي,  العام  خالل 

واإدلب  وحماة  حم�س  با�ستثناء  املحافظات 

اأرقام  اإىل  والو�سول  معها  التوا�سل  ل�سعوبة 

اّن  ويذكر  البطالة.  �سفوف  اإىل  املن�سمني 

اأعداد املنفّكني يف هذه املناطق هم اأكرث ب�سبب 

الق�سف الع�سكري الدائم من قبل النظام لهذه 

املحافظات, بينما اأعداد املنفّكني يف �سورية اأكرث 

من الأعداد الر�سمّية ب�سبب قيام حوايل ن�سف 

العّمال ال�سورّيني بالعمل يف قطاعات غري ر�سمّية

أســـبـوع فـي  الـثـــورة 
نبض الشارع

أهم األخبار

الأمن:  جمل�س  يف  قرار  م�سروع  تطرح  فرن�سا 

)بي  الأمن  ملجل�س  بيان  م�سروع  فرن�سا  قّدمت 

املتحدة  الأمم  مبعوث  مهمة  لدعم  �سي(  بي 

وعرب  �سورية.  يف  اأنان  كويف  العربية  واجلامعة 

امل�سروع عن القلق ال�سديد جراء تدهور الأو�ساع 

الإن�سانّية يف �سورية وانعكا�سات ذلك على اأو�ساع 

الدويل  الأمن  جمل�س  وافق  وقد  الإن�سان.  حقوق 

اف  البيان)اي  على  وال�سني  رو�سيا  فيهم  مبن 

�سالم  خطة  بتطبيق  النظام  مطالبة  عرب  بي( 

ب�سكل فوري. وهّدد البيان النظام بعقوبات دولّية 

البيان  بينما دعا  اأنان,  يتجاوب مع خطة  اإذا مل 

اإىل هدنة يومية ملدة �ساعتني ل�سمان و�سول مواد 

الإغاثة وامل�ساعدات اإىل املت�سررين

دولر  مليون   84 �س  ُتخ�سِّ املتحدة  الأمم 

املتحدة  الأمم  جمل�س  اأعلن  ال�سوريني:  لالجئني 

ب�84  خطة  اإطالق  ب�سدد  اأنها  الالجئني  ل�سوؤون 

الأنباء  ال�سوريني)وكالة  مل�ساعدة  دولر  مليون 

الأمم  وتتوقع  العنف,  من  الفارين  الكويتّية( 

األف �سخ�س للدعم  اأن يحتاج نحو مائة  املتحدة 

وثيقة  دعت  وقد  املقبلة.  ال�ستة  الأ�سهر  خالل 

الإن�سانية  الوكالت  املتحدة  الأمم  عن  �سادرة 

اآلف   205 نحو  تدفق  لحتمال  ال�ستعداد  اإىل 

لجئ من �سورية اإىل الدول املجاورة. وياأتي ذلك 

بعدما اأدان جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان 

النتهاكات)القد�س( املت�ساعدة حلقوق الن�سان 

د  ومَدّ املدنيني.  بحق  الأ�سد  قوات  ترتكبها  التي 

املجل�س مهمة جلنة التحقيق التي توثق اجلرائم 

�سد الإن�سانية يف �سورية مبا فيها جرائم التعذيب 

والإعدام اإىل اأيلول املقبل

الحتاد الأوروبي يفر�س عقوبات على زوجة واأم 

جديدة  عقوبات  الأوروبي  الحتاد  فر�س  الأ�سد: 

خا�سة  ب�سورة  ا�ستهدفت  ال�سوري  النظام  على 

ال�سوي�سرّية(  الأنباء  الأ�سد)وكالة  اأ�سماء  زوجته 

هذه  وت�سمل  زوجته.  و�سقيقة  و�سقيقته  ووالدته 

العقوبات رقم 12 يف ال�سل�سلة فر�س حظر �سفر 

الطاقة  وزير  اأي�سًا  وت�سّمنت  لالأ�سول,  وجتميد 

وزراء  وخم�سة  املحلية  الإدارة  ووزير  ال�سوري 

اآخرين ورجل اأعمال. وقد اأتى ذلك عقب ف�سائح 

الر�سائل الإلكرتونية لب�سار واأ�سماء الأ�سد

 

التحّركات الدولّية

اليابان  اأعلنت  ال�سفارات:  من  املزيد  اإغالق 

ب�سبب  دم�سق)اجلزيرة(  يف  �سفارتها  اإغالق 

قيام  بعد  �سورية  يف  الأمنّية  الأو�ساع  تدهور 

هولندا واإيطاليا بذلك يف الأ�سبوع املا�سي

للنظام:  دعمهما  جتددان  اهلل  وحزب  رو�سيا 

حمملة  طرطو�س  ميناء  يف  رو�سّية  �سفينة  ر�ست 

بكوادر فّنّية وع�سكرّية ومزّودة باأجهزة متطورة. 

الرو�سّية  ة  اخلا�سّ الوحدات  ن�سر  مّت  وقد 

قريبة  مناطق  يف  الأو�سط(  ال�سبت�سناز)ال�سرق 

من احلدود ال�سورية الأردنية ملنع دخول املعدات 

ال�سعودية.  بها  وعدت  التي  وغريها  الع�سكرية 

لواء على  بن�سر  قام حزب اهلل  بينما  وياأتي هذا 

احلدود اللبنانّية ال�سورّية لنف�س الهدف

 

التغطية اإلعالمية احمللّية

كّل  بتجاهل  النظام  اإعالم  قام  الن�سر:  خطاب 

املرتّقب  الن�سر  خلطاب  حت�سريًا  الثورة  اأخبار 

الرتكيز  وكان  القادمني.  الأ�سبوعني  يف  لالأ�سد 

مّت  حيث  املعار�سة,  مظاهر  اإنهاء  هو  الوحيد 

بالإرهابيني  ت�سميتهم  مّت  الرتكيز على مقتل من 

الإرهابّية)البعث(  العملّيات  من  املزيد  واإحباط 

بابا  حي  يف  للنظام  تاأييد  م�سريات  وخروج 

عمرو)البعث(

حول  التغطية  ا�ستمّرت  م�ستمر:  احللفاء  دعم 

اأعلنت رو�سيا  دعم رو�سيا وال�سني للنظام حيث 

الأمم  مبعوث  ملهمة  الكامل)الوطن(  دعمها 

املتحدة اإىل �سورية كويف اأنان الرامية اإىل اإيجاد 

البالد  بها  متر  التي  لالأزمة  �سلمي  �سيا�سي  حل 

لتجنب  الأخرية  الفر�سة  ت�سكل  اأنها  واعتربت 

حرب اأهلية يف البالد, بينما اأعلنت ال�سني اأنها 

�ستوا�سل العمل مع كل الأطراف)�سانا( و�ستلعب 

�سلمي  حل  اإىل  التو�سل  يف  وبناًء  ن�سطًا  دورًا 

ومالئم للق�سية ال�سورية
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حٌي ظلمه األعالم وعاث فيه جنود األسد فسادًا
أه�ايل حي الرفاعي احلمص�ي  يُحرقون أحياءًا فهل من جميب؟

باغت�س���ابهن..ويتابع اأبو عمر جمه�س���ًا بالبكاء: 

خبئت ابن اأخي يف مكان اآمن يف منزله, غري اأنه 

مل ي�ستطع ال�س���مود عندما �سمع اأ�سوات الن�ساء 

ت�س���تغيث هربًا من الغت�س���اب, ومن �س���منهن 

زوجته, فخرج حماوًل الدفاع عن عر�س���ه, ولكن 

م���ا كان من جنود الأ�س���د اإل اأن حرقوه وهو على 

قيد احلياة اأمام زوجته..واحلرق الأحياء اأ�سلوب 

ممنهج طبقته كتائب الأ�سد على �سكان احلي.

مل اأك���ن اأع���رف معنى دم���وع الرج���ال احلارقة, 

قبيل روؤية عيني اأبو عمر الدامعتني..كما مل اأجراأ 

على ق���ول كلمة موا�س���اة اأمام امل�س���اب اجلليل, 

اكتفيت بابعاد نظري عنه كي ل ا�ساركه البكاء.. 

قال:ماحدث لنا ي�ستحيل ا�سالحه, والنتقام مل 

يعد كافيًا..هتكوا اأعرا�سنا وا�ستباحوا حياتنا.. 

يرتك���ون للمرء اخلي���ار بني امل���وت حرق���ًا لأنهم 

يحرقون منزله, اأو ذبحًا بال�سكاكني اأو اعتقاًل..

وعندما ا�س���تفرتت عن م�س���ري اجلث���ث اأجاب : 

اأحرق���وا العديد منها, ودفنوا بع�س���ها يف مقربة 

جماعية عند مدر�س���ة »عقبة بن نافع«, و�س���رقوا 

الكثري من اجلثث..

ي�س���مت م�س���تعيدًا �س���ريط ذكريات ملطخ بلون 

ويتاب���ع:  احلم�س���ية,  الدم���اء 

على الأوت�س���رتاد الع���ام, نظموا 

حملة اعدامات لبع�س ال�سباب, 

والأكرث اأمل���ًا اأن القابلة القانونية 

التي �س���اعدت يف عمليات ولدة 

معظ���م اأولد احل���ي وتدعى »اأم 

ابراهيم« حملت ال�س���الح وقتلت 

بع�س ال�سبان.

الهروب اإىل دم�سق

ح�سب »اأبو عمر« اأراد النظام اإغالق جميع منافذ 

احلياة بوجه �س���كان حي الرفاعي, فاخلطة كانت 

اإبادة اجلميع, وبع���د اأن متكن القليل من الهروب 

ع���رب الط���رق املوارية, بداأ حاجز ال�س���تني اإطالق 

القناب���ل ال�س���وئية لإن���ارة جن���ح اللي���ل و�س���اروا 

يقن�س���ون جميع الفاري���ني, وبغية حتدي���د اأعداد 

الذي���ن متكن���وا من النج���اة, يقول اأب���و عمر اأنهم 

قبيل الهجوم على احلي, ويف فرتة احل�س���ار التي 

فر�س���ها النظام على ال�سكان ودامت مايزيد عن 

�س���تة اأ�س���هر, جمع هو وبقية �س���باب التن�سيقيات 

دفات���ر العائلة لالأ�س���ر ملعرف���ة اأفراد كل اأ�س���رة, 

وتنظيم و�س���ول امل�س���اعادت, وه���م حينها جمعوا 

650 دفرت عائلة, مل يخرج منهم من حم�س �سوى 

100 عائلة تقريبًا!..

ت�س���ل لالأ�س���ر الهاربة م���ن حم�س الي���وم بع�س 

الأخبار ع���ن اأحيائهم املنكوبة, واآخر خرب و�س���ل 

من ح���ي الرفاعي اأف���اد باأن ق���وات النظام بداأت 

بحف���ر خن���ق يف جامع اأحم���د الرفاع���ي, ول احد 

يعرف ال�سبب..

ولقناة الدنيا ق�س�س يف حي الرفاعي

بع���د اأن �س���يطرت ق���وات النظ���ام عل���ى احل���ي , 

دخلت كام���ريا قناة الدني���ا اإليه لتدع���ي كالعادة 

ب���اأن النظام خّل�س الأهايل م���ن الأرهابيني, واأن 

احلي���اة ب���داأت تع���ود اإىل طبيعته���ا, ولك���ن ذهب 

�س���حية ه���ذه ال�س���ور الكاذبة الكثري من �س���كان 

ح���ي الرفاعي, حيث يبدو اأن قناة الدنيا �س���ارت 

تتخل�س من ال�س���يوف الذين ت�ست�س���يفهم �سمن 

خطتها الإعالمية اجلدي���دة!.. ومن هوؤلء  كانت 

امراأة من �سكان احلي اأطلت على �سا�سة »الدنيا« 

تكلم���ت عن تعر�س الأهايل ل�س���ربات الإرهابيني 

وعن بطولت اجلي����س النظامي, غري اأن اأحدًا مل 

يلومها لأن م�سد�س الأمن كان موجهًا لراأ�س ابنها 

البالغ من العمر عامني فقط, لكن املفاجاأة كانت 

اأنهم قتلوا املراأة وزوجها امل�سمى حممد النغيم�س 

وابنه���ا بعد انته���اء اللقاء, وذات الأم���ر قاموا به 

عق���ب انته���اء لقائهم م���ه نقيب من�س���ق يف الأمن 

ال�سيا�سي.

مل يع���د »اأب���و عمر« ق���ادرًا عل���ى امت���ام احلديث 

غ���ادرين معتذرًا بحزن, تاركًا اأفكاري معلقة على 

ج���دار الإن�س���انية الذي انه���ار يف اأحي���اء حم�س 

احلزينة..

خا�س/ملى �سّما�س 

مل تراأف قوات الأ�س���د عندما حا�سرت وداهمت 

حي الرفاعي,ل ل�س���غر حجم احلي ول لكون من 

هجم عليهم ال�س���بيحة جريانهم ال�سابقني..وقد 

تك���ون بط���ولت احلي ُظلم���ت يف الإع���الم اإل اأن 

اأخباره و�س���لت مع بدء قدوم �سكانه اإىل الأرياف 

الدم�سقية.

يوم �شقوط الن�شانية

بدموع تع���د بالنتقام روى لنا »اأبو عمر« ماحدث 

ي���وم ال�س���بت 11 اآذار يف ح���ي الرفاع���ي عندما 

اجتاحته قوات النظام, وبداأت مبحا�سرة املنازل 

وتفتي�س���ها و�س���رقة كل �س���يء فيها, واعتقال من 

جتدهم من �سباب.

 على الرغم من اأن �سكان احلي كانوا قد خططوا 

لهذا اليوم بتجميع الن�ساء مع كبار ال�سن يف نف�س 

املكان, وتخبئة ال�سباب.. ولكن مامل يخطر ببال 

�س���يوخ احلي ح�س���ب »اأبو عمر« اأن جنود الأ�س���د 

�سي�س���تخدمون كبار ال�س���ن كدروع ب�سرية قبل اأن 

يقتلوه���م ويحرقون جثثهم اأم���ام مراآى اجلميع, 

ويقوم���ون  الن�س���اء  �س���عف  �سي�س���تغلون  واأنه���م 
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الســـوريـة الـثـورة  عـدالـة 
الذي يجب اأن تلعبه دولتهم مثل اأي دولة يف الكون 

لتاأمني اخلدمات الأ�سا�سية ملواطنيها.

�س���رخ ال�س���عب ال�س���وري من���ذ اأيام درع���ا الأوىل 

»املوت ول املذلة«

�ساحوا باأمل نبيل:

»ع اجلنة رايحني �سهداء باملاليني«

وغّردوا بايقاع جماعي اأثري:

» ال�سعب ال�سوري ما بينذل«

اأن تك���ون حكومته���م العفن���ة برتكيبته���ا املافيوية 

البغي�س���ة, ق���د حبك���ت حتالفاته���ا مع اأ�س���اطني 

الإقت�س���اد الأ�س���ود يف م�س���ارق الأر�س ومغاربها 

.. واأحكم���ت مع ذلك اخلناق على �س���عبها النبيل 

م�س���تغل وطنيته والتزامه بق�س���ايا ك���ربى واأولها 

ق�سية فل�سطني العادلة.

 

ه���ذا مل يكن يعني اأن هذه الثورة ال�س���عبية النقية 

قد كانت تنتظر - عندما ا�ستعل اأوارها - اأن يقف 

العامل اإىل جانبها يف عدالة مطالبها وعلى راأ�سها 

ا�س���تعادة املواطنة, وبنف�س الوق���ت مل تكن تتوقع 

كل هذا التقاع�س العجيب والتجاهل املرعب حتى 

للو�سع الإن�ساين الكارثي الذي �سُيفر�س عليها.

بل حتى الفاتيكان نف�سه, اأغم�س عينيه عن حرب 

اإب���ادة جمنونة ي�س���نها حكام �س���وريا على �س���عٍب 

 كامٍل, واأ�س���در بيانًا مريبًا 
ٍ
اأعزل عل���ى مدار عام

جمحفًا بحق من يدافع عن نف�س���ه - وفقط يدافع 

عن نف�س���ه - باأنه يرتكب »جرائم تطهري طائفي 

بحق امل�سيحيني يف حم�س« !!

ع���ودوا اأيه���ا الفاتي���كان -فق���ط- اإىل �س���هادات 

الغربي���ني الذي���ن اأنقذه���م اأبن���اء حم����س على 

ح�س���اب حيواتهم, عندما ذهب���وا لتوثيق جرائم  

الع�سابة وجي�سها.

ال�س���وريون ل يري���دون منك���م اأي ت�س���امن بع���د 

الي���وم, يريدونكم فق���ط األ تنج���ّروا اإىل ماكينة 

اخلداع والنفاق املحرتفة التي ي�س���ّدرها اإعالم 

الع�سابة.

ولك���ن رّب �س���ارٍة نافع���ة, فهذه ر�س���الة اإىل ثّوار 

�س���وريا الأحب���اء, ال���ذي لي����س بع���د �س���جاعتهم 

�س���جاعة, اأن هذا العامل الأعمى .. ي�سعكم حتت 

املجهر!

فال تف�س���حوا له اأي فر�س���ٍة ملحاولة ت�سويه �سمعة 

الث���ورة ال�س���ورية العظيم���ة. وه���ذه فر�س���ة لكم 

للتاأكي���د جمددًا, اأن م���ن قام ثائ���رًا على الظلم 

والطغيان ... مل ولن يت�س���رف اإل باأعلى درجات 

الأخالقية الثورية والإن�سانية.

انت�سار الثورة ال�سورية احلتمي قائم على اأمرين 

لثالث لهما,

الأول

- هذا الإ�س���رار الأ�سطوري الذي يظهره ال�سعب 

على الأرا�س���ي ال�س���ورية عل���ى العب���ور اإىل عهد 

املواطنة والكرامة.

الثاين

- م�ساعدة ال�سوريني املغرتبني لأهلهم يف الداخل 

ال�س���وري كل م���ن موقع���ه ومب���ا ي�س���تطيعه وباأي 

�س���كل كان, اإن�س���اين, اإعالمي, توثيقي,حقوقي, 

اأكادميي, فّني ...الخ..

بعدها �س���تحتاج �س���ورية اإىل ف���رتة نقاهة يدير 

�س���وؤونها حكومة خرباء م�س���تقّلني, لأن ال�سعب 

اأ�سيب بحالِة قرٍف مزمٍن من كل ما له عالقة 

بال�سيا�س���ة  والأح���زاب.. وحتى ُي�س���فى من 

اآلمه الغائرة .. �س���يكون جميع ال�س���وريني 

بكامل طاقتهم لإعادة �سياغة التاريخ.

خا�س/مانيا اخلطيب

اإن���ه الإنقالب الربيع���ي, الذي يعل���ن بدايَة عهٍد 

�سورٍيّ جديد, يكّن�س فيه اأبناء املحافظات اأو�ساخ 

رن والّن���ن الذي حقنه اآل الأ�س���د  عقود م���ن الَدّ

وحلفاِئهم يف ج�سد �سورية اجلريح.

اآذار  يف  الث���ورة  درع���ا  اأطف���ال  اأ�س���عل  عندم���ا 

املا�س���ي, مل ينتف�س ال�سعب ال�س���وري - يوَمها- 

ع���ن َبك���رة اأبيه ويف قائم���ة اأولويات���ه خمططات 

اإيران واإ�سرائيل التو�سعية يف املنطقة.

لقد فعلوا ذلك ليم�سحوا عن كاهلهم اأوًل - وقبل 

الإنط���الق لإع���ادة ترتي���ب املنطقة  وا�س���رتجاع 

اأرا�س���يهم الت���ي �س���لمتها الع�س���ابة احلاكمة يف 

�س���ورية من اجل���ولن اإىل غريها البق���اع- العار 

وال���ذل والإهان���ة ال���ذي عا�س���وه ب�س���مت مرير 

كل ه���ذه ال�س���نوات وله���ذا �س���ميت ه���ذه الثورة 

ال�ستثنائية بثورة الكرامة.

اإن���ه ع���ار التوري���ث لقا�س���ر ل ينادي���ه ال�س���عب 

الي���وم اإل با�س���م »البط���ة«, وعار ت�س���لط اأجهزة 

املخاب���رات, عل���ى حياتهم وعار ت�س���لط معتوهي 

»العائلة احلاكمة »وزبانيتهم على اقت�س���اد البلد 

ومقدراتها ..

ومع اأن العائالت ال�سورية كانت تعاين من �سظف 

العي����س مبعظمه���ا, اإل اأن عّزة النف�س ال�س���ورية, 

مل ت���رث م���ن اأج���ل اخلب���ز, بل اأنه���ا كان���ت تدير 

اأموره���ا احلياتية من م�س���اعدة النا����س لذويهم 

م���ن مهاجرهم البعيدة ... متغا�س���ني عن الدور 
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روزنامة احلرية يف أسبوعها اخلامس والعشرين
من 17-03-2011 اإىل 2012-03-23

مب�ساركة  بدايتها  منذ  متميزة  ال��ث��ورة   كانت 

املراأة التي قدمت اأبناءها �سهداء .. اأو معتقلني 

.. اأو متظاهرين ثائرين اأو اأنها �ساركت بنف�سها 

يف ال��ت��ظ��اه��ر و احل��م��الت ال��ث��وري��ة ..احل���دث 

الأبرز لهذا الأ�سبوع كان عيد الأم .. فقد حتول 

ال�سهيد  اأم  عيد  اإىل  الأم��ه��ات  لكل  عيد  م��ن 

فداء  لديها  ما  اأغلى  قدمت  التي  الأم  تلك   ..

للحرية .. حيث قالت اإحدى الأمهات يف ت�سييع 

ال�سوريني  لكل  ف��داء  ابني  اجعل  اللهم   : ابنها 

جمموعة   . �ساملني  اأمهاتهم  اإىل  اأعدهم  و   ..

�سباب و �سابات اأيام احلرية كان لها عديد من 

الن�ساطات هذا الأ�سبوع ..

ففي يوم الأحد قام �سباب اأيام احلرية باإطالق 

يوم  لت�سجيل   .. ال��ث��وري«  ميالدي  »عيد  حملة 

انطالقة كل ثائر يف �سبيل احلرية كانت هناك  

�ساندرا التي اأعلنت ان�سمامها للثورة عن طريق 

مدينة  داخل  ن�سائية  تظاهرة  باأول  م�ساركتها 

م�سلمون  »حملة  اليوم  مفاجاأة  كانت  و  دم�سق. 

قام  احلرية  اأيام  فعاليات  �سمن  م�سيحيون«  و 

يف  منا�سري  بتوزيع  ك��رام  نفو�س  اأح��رار  اليوم 

خمتلف مناطق دم�سق توؤكد على وحدة املجتمع 

مهما   .. مكوناته  و   .. طوائفه  بكافة  ال�سوري 

حاول النظام زرع الطائفية و الكراهية داخله.

اأطلق  مبظاهرة  تظاهر  فريق  قام  الثنني  يوم 

فيها منا�سري بعنوان »ر�سالة اإىل �سوري �سامت« 

وقام  للثورة,  الن�سمام  على  ال�سامتني  حتث 

مكان  ل  عليها:  مكتوب  اأوراق  باإحراق  الفريق 

ملن يقف يف الو�سط.

حالوة  مع  موعدنا  كان  فقد  الثالثاء  يوم  اأم��ا 

ال�سابق  املعتقل  مع  لقاء  لها  كان  زيتون حيث  و 

عملهم  بداية  عن  يتحدث  الذي  ن�سار  اأ�سامة 

منطقة  يف  �سنوات   10 منذ  الإ�سالحي  الثوري 

و  املثقف  ال�سباب  م��ن  جمموعة  و  ه��و  داري���ا 

اأب�سط  وقتها من ممار�سة  النظام  منعهم  كيف 

امل�����س��اري��ع الإ���س��الح��ي��ة ال�����س��غ��رية. ال��ث��الث��اء 

جديدة  من�سورات  احلرية  اأي��ام  ن�سرت  اأي�سًا 

�سحايا  لالأطفال  النف�سي  الدعم  حملة  �سمن 

العنف. من�سورات هذا الأ�سبوع كانت عن عالج 

ال�سدمة عند الأطفال باللعب.

اأما يوم الأربعاء يوم عيد الأم فقد كان حافال 

نحن  ال�سهيد  »اأم  حملة  �سمن  بالن�ساطات 

من  عددا  الثورة  حرائر  زارت  حيث  اأولدك«, 

حزنهم  مع  ت�سامنا  الأبطال  ال�سهداء  اأمهات 

اأولدهم.  اأننا كلنا  اأبناءهم و ليعلموا  على فقد 

بخياطة  الأح��م��ر  ال��ك��ف  جمموعة  ق��ام��ت  كما 

�سالت مكتوب عليها »اأم ال�سهيد نحن اأولدك« 

و مت تقدميها لأمهات ال�سهداء يف يوم عيدهن. 

و قامت اأي�سا جمموعة من حرائر داريا بزيارة 

اأمهات �سهداء داريا و اإهدائهن �سالت طرزت 

عام  )ك��ل  وع��ب��ارة  الإ���س��راب  يا�سمينة  عليها 

ب�سيطة  لر�سالة  بالإ�سافة   ) اأم  ل�سوريا  واأن��ت 

اإهدائهن  و  املعتقلني  اأم��ه��ات  زي��ارة  متت  كما 

�سموع و ورود.

الع�سرين  و  اخلام�س  الأ���س��ب��وع  فعاليات  اآخ��ر 

جمموعة  قيام  كان  احلرية  اأي��ام  روزنامة  من 

من�سور حملت   5000 بن�سر حوايل  كرام  نفو�س 

اأهلنا يف دم�سق   لل�سامتني من  عبارات موجهة 

الأمن  فرع  جانب  املي�سات  �ساحة  قرب  وذل��ك 

ال�سيا�سي.



9السنة األوىل / العدد التاسع عشر / االثنني 26 مارس 2012 9السنة األوىل / العدد التاسع عشر / االثنني 26 مارس 2012

مـعـارضـون سـوريـون - مرح البقاعي
خا�س / نذير جنديل

 م���رح ال��ب��ق��اع��ي ���س��اع��رة وب��اح��ث��ة اأك��ادمي��ي��ة 

املقالت  من  العديد  لها  متمّر�سة.  واإعالمية 

باللغة  امل��ن�����س��ورة  وال��رتج��م��ات  وال���درا����س���ات 

ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ���س��ف��ح��ات ج��ري��دة » احل��ي��اة« 

العربية,  الإم��ارات  دولة  يف  »خلليج«  اللندنية, 

العربي«  »امل��ح��ّرر  لندن,  يف  العربي«  »القد�س 

�سباح  ق��رب���س,  يف  »����س���ه���رزاد«  ب��اري�����س,  يف 

دم�سق,  الأدب���ي«يف  »املوقف  ب��ريوت,  يف  اخلري 

امل�ستقبل  جريدة  اأجنلو�س,  لو�س  يف  »اجلديد« 

اآرام  موقع  اللكرتوين,  اإيالف  موقع  اللبنانية, 

اأخ��ريا  و  امل��ت��م��دن,  الل��ك��رتوين, موقع احل���وار 

وا�سنطن حيث  الثقايف يف  للتبادل  جملة« هاي« 

من�سب  و�سغلت  للمجلة  املوؤ�س�سني  اأحد  كانت 

كبرية املحررين فيها.

حيث  امل��رئ��ي  الإع����الم  يف  ال��ب��ق��اع��ي   ا�ستغلت 

دويل  م��ك��ت��ب  اأول   2000 ال��ع��ام  يف  اأ���س�����س��ت 

الوليات  اإقامتها-  مقر  يف  ال�سوري  للتلفزيون 

حيث  العام,  مديره  من�سب  و�سغلت  املتحدة, 

ح��واري��ا  تلفزيزنيا  برناجما  وق��دم��ت  اأنتجت 

ا�سم«عرب  يحمل  وا�سنطن  من  تقدمه  و  تعده 

عربي  حل���وار  بالتاأ�سي�س  وُي��ع��ن��ى  الأط��ل�����س��ي« 

البقاعي  وتعترب  الأن��داد.  م�ستوى  على  اأمريكي 

من  ه��و  الثقافات  ب��ني  احل��وار  ه��ذا  اإن�ساء  اأن 

اأوليات �شرط التحديث واملعا�شرة.

 يف العام 1990 اأعّدت وقدمت برناجما وثائقيا 

للقناة  الفرن�سية  باللغة  الأندل�س  ح�سارة  عن 

الثانية الأجنبية يف التلفزيون ال�سوري. وكذلك 

الفكر  اأع���الم  ع��ن  يتحدث  ب��رن��اجم��ا  كتبت 

العربي املعا�سر ل�سالح راديو مونت 

كارلو يف باري�س..

اأ���س��ت��اذة  ال��ب��ق��اع��ي   عملت 

جامعة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة 

وا���س��ن��ط��ن,  م��ريي��الن��د يف 

واأ���س��ت��اذة مل���ادة الإ���س��الم 

ج���ام���ع���ة  يف  امل����ع����ا�����س����ر 

اإىل  وذل����ك  ج���ورج���ت���اون, 

كم�ست�سارة  عملها  جانب 

ث���ق���اف���ي���ة واإع����الم����ي����ة يف 

ال��ع��دي��د م���ن امل��وؤ���س�����س��ات 

ال��ر���س��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

ال��ولي��ات  والإع��الم��ي��ة يف 

مديرة  الآن  وهي  املتحدة. 

الإعالم والت�سال ملوؤ�س�سة 

اأ�س�ستها  التي  فوي�سز  فايتل 

وت���راأ����س جم��ل�����س اإدارت���ه���ا 

هيالري  ال�سيناتور  فخريا 

كلينتون.

 ومّت اختيارها موؤخرا �سمن 

ق��ائ��م��ة اأف�����س��ل اأ���س��ات��ذة 

م�����ادة ال�������س���رق الأو����س���ط 

يف اجل��ام��ع��ات الأم��ريك��ي��ة 

ح�����س��ب م��ن��ظ��م��ة ك��ام��ب�����س 

 Campus( وات�����������س 

.)Watch

علومها  ال��ب��ق��اع��ي   تلقت 

املدر�سة  يف  والثانوية  والإع��دادي��ة  البتدائية 

الفرن�سية يف دم�سق و تابعت درا�ستها اجلامعية 

اآداب  يف  اإج���ازة  نالت  حيث  دم�سق  جامعة  يف 

الفكر  م��ادة  يف  �سرف  بدرجة  الفرن�سية  اللغة 

عام1986. والفل�سفة 

 ح�سلت على درجة الديبلوم من كلية الدرا�سات 

يف  �سرتا�سبورغ  جامعة  من  والإ�سالمية  العربية 

فرن�سا عام 1990.

يف  الدكتوراه  برنامج  من  واح��دة  �سنة   اأجنزت 

باري�س  يف  ال�سوربون  جامعة  يف  املقارن  الأدب 

الوليات  يف  دائم  ب�سكل  لالإقامة  تنتقل  ان  قبل 

املتحدة عام 1992.

اأبرز   : كتاب  نا�سر  قبل  من  البقاعي  اختيار   مت 

من  ك��واح��دة   « وا�سنطن  و�سخ�سيات  م��ع��امل 

 � العربي  اأثرت  احلوار  التي  ال�سخ�سيات  اأبرز 

على  تفعيله  يف  و�ساهمت   , الأمريكي  الإ�سالمي 

الدبلوما�سية  وم�ستوى   , الثقايف   : امل�ستويني 

العامة.

ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ات  وجت��ي��د  ت��ت��ح��دث   البقاعي 

اأم�سياتها  عقد  ونظمت  والإنكليزية.  والفرن�سية 

يف  ق�سائدها  ق��راأت  حيث  العامل  يف  ال�سعرية 

األ��ف  غ��ال��ريي  ن��ي��وي��ورك, يف  امل��ت��ح��دة-  الأمم 

اأبوظبي,  الكتاب-  احت��اد  مقر  يف  -وا�سنطن, 

املركز  يف  دم�سق,  العربي-  الثقايف  املركز  يف 

ب�����ريوت, ويف اجل��ام��ع��ة  ال���رو����س���ي-  ال��ث��ف��ايف 

الأردنية-عمان.

 تراأ�س البقاعي حاليا موؤ�س�سة الوارف للدرا�سات 

الوارف  موؤ�س�سة  وتويل  وا�سنطن.  يف  الإن�سانية 

قا�سمًا  تعترب  الق�سايا  م��ن  حلزمة  اهتمامها 

وعلى  الإن�سانية,  الأول��وي��ات  �سّلم  يف  م�سرتكًا 

ومتكني  اأ�س�س  العامة,  احلريات  اإ�ساعة  راأ�سها 

عرب  الإن�����س��ان  حقوق  وحماية  امل��دن��ي��ة,  ال��دول��ة 

املناطق  على  خا�س  ب�سكل  الرتكيز  مع  العامل, 

اأ�س�س تلك الأولويات يف  التي ل تزال تفتقر اإىل 

واخلليج.  اإفريقيا  �سمال  و  الأو�سط  ال�سرق  دول 

حول  احل���وار  اإن��ع��ا���س  على  ال���وارف  تعمل  كما 

ال�سيا�سية  ال��ن��خ��ب  وحت��ف��ي��ز  امل��دن��ي��ة,  ال��دول��ة 

والفكرية والثقافية على اخلو�س يف هذا احلوار 

مادة  ال��وارف  وتقّدم  الإعالمية.  القنوات  عرب 

يعمق  ما  امل��دين,  املجتمع  ثقافة  �ساأن  يف  ثرية 

يف  امل�ساهمة  ويحّفزعلى  باأهميته,  الإح�سا�س 

بنائه و تعزيزه.

معارضة
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طالبها بحرية  تضج  دمشق  جامعات 
اللحظة  يف  علي,  لالطمئنان  املجيء  من  اأهلي 

علي  وخافوا  املزرية  حالتي  فيها  �ساهدوا  التي 

كثريًا, كانت من اأ�سعب اللحظات.

 

؟ املعتقل  داخل  املعي�سة  كانت  • كيف 
خمفر  يف  مننا  فعندما   , احلدود  لأبعد  �سيئة 

اإيداًعا, حيث  كان  بل  �سجن  يكن  كفر�سو�سة مل 

�سمحوا لأهلنا باإح�سار اأغطية لنا بالإ�سافة اإىل 

وجبات الطعام كلها, لأنهم اعتقلونا يوم ال�سبت 

و�سادف الأحد عيد املولد النبوي, فكل �سخ�س 

ي�سجل  مل  والأحد  ال�سبت  و  اجلمعة  يوم  قدم 

للعدد الذي كان  اإل  ا�سمه ومل يح�سروا الطعام 

قبل هذه العطلة, اأما بقية ال�سجينات كان الأكل 

بالن�سبة لهن �سيًئا جدا وكانت كمية الطعام قليلة 

ب�سكل  مت�سخة  فكانت  احلمامات  اأما  كذلك, 

مقرف وممتالأ بال�سرا�سري, هذا بالإ�سافًة اإىل 

معاملة ال�سجانني ال�سيئة وكالمهم البذيء معنا. 

اأم  النف�سي  الإذلل  عليك  اأ�سد  كان  اأيهما   •
التعذيب اجل�سدي ؟

تنسيقيات

مظاهرات  الثورة-  بداية  -يف  خرجت  عندما 

بالتع�سب  ال�سورية  الثورة  اُتهمت  امل�ساجد,  من 

والتطرف الديني, وراهن الكثريين على م�ساركة 

ال�سعبي..ولكن  باحلراك  اجلامعات  طالب 

ل�سان  على  احلرية  اأ�سوات  �سدحت  عندما 

العذاب  من  ن�سيبهم  كان  اجلامعات  طالب 

بني  اجلالد  يفرق  اأن  دون  م�ساعفًا,  والتنكيل 

كون املعتقل طالب اأو طالبة..

لالعتقال  تعر�سن  اللواتي  الطالبات  اإحدى  مع 

كان لنا اللقاء التايل, الذي اأخربتنا به »ليال�س« 

بجامعة  املعمارية  الهند�سة  كلية  يف  الطالبة 

دم�سق عن جتربة العتقال يف �سجون الأ�سد..

؟ اعتقالك  �سبب  عن  اأخربينا  • بدايًة, 
كنت يف مظاهرة يف �سارع خالد بن الوليد يف اأول 

كانوا  حيث  عمرو,  بابا  حي  على  الق�سف  اأيام 

ال�سهداء  اأرواح  على  الغائب  �سالة  �سي�سلون 

لكن  ثابت,  بن  زيد  بجامع  الظهر  �سالة  بعد 

ال�سالة مل تتم و�ساهدنا الأمن ي�سرب ال�سباب 

فقط  نتفرج  كنا  اأننا  من  وبالرغم  املتجمعني, 

اأن نذهب, وبعد  اأكرث من مرة  طلب منا العميد 

اأحد  واأدخلونا مدخل  بنا  الأمن  اأن رف�سنا حلق 

خمفر  اإىل  اأخذونا  �ساعة  ربع  وبعد  املباين, 

القنوات.

كنا �سبعة اأ�سخا�س, اأنا و�سديقتي و5 �سباب. 

؟ اعتقالك  فرتة  دامت  • م 
ثالث اأيام.

؟ لك  وجهت  التي  التهم  هي  • ما 
اتهمت بالتظاهر.

؟ الفرع  اأي  يف  • كنت 
هناك  يكن  لكن مل  القنوات,  ُاعتقلت يف خمفر 

�سجن للن�ساء, فاأخذوين اإىل خمفر كفر�سو�سة و 

مننا هناك ليلتني.. و قبل اأن نذهب اإىل القا�سي 

اأخذونا اإىل باب م�سلى ومننا فيه ليلة واحدة.

؟ �سهدتها  التي  التعذيب  طرق  هي  • ما 
مل  لكن   « بوك�س   « فقط  وجوهنا  على  �سربونا 

كانوا  كما   , بنات  اأننا  اعتبار  على  كثريًا  نعذب 

يقولون لنا طوال الوقت باأنا �ُسنف�سل من الكلية, 

ثالثة,  اأو  �سهرين  ال�سجن  داخل  �سنبقى  وباأننا 

كانوا  جدًا,  �سيئة  تعذيب  طريقة  اتبعوا  كما 

ي�سربون اأ�سدقاءنا ال�سباب اأمامنا.

• اإذا, اختلفت طريقة تعامل مع فتاة عن ال�سب؟
اأكيد , مل ي�سربونا كثرًيا, تعاملوا معنا ب�سكل جيد 

اأهلنا ليخربهم  اأرقام  اأخذ  واأحدهم  اإىل حدما, 

حمقق  هناك  كان  لكن  بخري,  وباأننا  نحن  اأين 

رتبته اأعلى من العنا�سر بالإ�سافة اإىل الأ�سخا�س 

يكونوا  مل  هوؤلء  باملخفر,  العالية  املراتب  ذوي 

لطفاء اأبدًا.

اأما ال�سباب مل ي�ستطيعوا اإخبار اأهلهم حتى اآخر 

يوم قبل اأن يطلق �سراحهم.

طالب  لأنكم  خمتلفة  املعاملة  كانت  هل   •
جامعيون مثقفون؟

خمفر  يف  �سيا�سيون  معتقلون  هناك  يكن  مل 

كفر�سو�سة, مل يقرتب منا اأحد ومل تكن املعاملة 

معنا  التحقيق  كان  م�سلى  باب  يف  ولكن  �سيئة, 

ا�ستفزازنا  املحققون  حاول  و  وقا�سي,  �سديد 

وتهديدنا.

؟ املعتقل  داخل  واجهته  �سيء  اأ�سعب  هو  • ما 
ومتكن  كفر�سو�سة,  �سجن  يف  ليلتني  منت  عندما 
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مل  لأنه  جدا  �سيئا  يكن  مل  اجل�سدي  التعذيب 

اأما الإذلل  نتعر�س �سوى لل�سرب على وجوهنا, 

النف�سي كان اأ�سعب بكثري.

ي�سربون  كانوا  القنوات  خمفر  يف  كنا   وحني 

و  الأر�س  على  ي�سعونهم  و  اأمامنا  ال�سباب 

يدو�سونهم.

؟ معك  كّن  اللواتي  املعتقالت  ن�سبة  هي  • ما 
اأنا  �سوى  �سيا�سيات  معتقالت  هناك  يكن  مل 

و�سديقتي, وكان ال�سجان يعاملنا اأ�سواأ من باقي 

ي�سرخ  كان  فيها  يدخل  مرة  كل  ويف  املعتقالت 

علينا.

اأو�ساع  عن  معلومات  معرفة  ا�ستطعتم  هل   •
اجلي�س النظامي و معنوياتهم ؟

معظمهم  باملخفر  كانوا  الذين  العنا�سر 

مَر  عن�سر  من  اأكرث  هناك  اأن  حتى  معار�سون, 

بجانبي وقال يل »اهلل حمييك«, و«حرية« كما اأن 

العن�سر الذي اأخذ اأرقام اأهلنا كان من الوا�سح 

»اإن  مرة  من  اأكرث  �ساألونا  وهوؤلء  معار�س,  اأنه 

 ..« اأذاكن؟  اأو  عليكن  قرب  حدا  ما  اهلل  �ساء 

لكن العنا�سر ذوي املراتب العالية كانوا موؤيدين 

وتق�سدوا تعذيبنا واإذائنا نف�سيًا وج�سديًا.

• ما هو اآخر كالم قيل لكن قبل الإفراج عنكن ؟
ما  باأننا  لنا  وقالوا  وطنية  حما�سرات  اأعطونا 

زلنا �سغاًرا, وعلينا اأن نهتم بدرا�ستنا و جامعتنا 

مق�سر  النظام  ب�سو  و  بهاحلكي؟,  بدنا  )و�سو 

عليكون؟(..هذا الكالم تكرر على م�سامعنا اأكرث 

تلقينا  عنا  يفرج  اأن  قبل  فرتة  وباآخر  مرة  من 

�سيء  واأ�سواأ  القومية,  املحا�سرات يف  الكثري من 

ا حقق معنا يف باب م�سلى وقال  اأن هناك �سخ�سً

يبيد  اأن  م�ستعد  وباأنه  حم�س  مدينة  من  باأنه 

حم�س لأجل �سوريا و اأن يحرقها كلها, وا�ستفزنا 

كثريا بكالمه.

باحلراك  ا�ستمريت  هل   , عنك  الإفراج  • بعد 
وهل زادتك هذه التجربة اإ�سراًرا؟

اعتقلوين  اأن  فبعد   , كثريا  اإ�سراري  زاد  نعم 

هناك  يعد  مل  بال�سالمة,  هلل  احلمد  وخرجت 

العتقال,   يعني  �سلمية  »مرقت  منه  اأخاف  �سيء 

ما عاد يف �سي يردعني اأو يخوفني«..

؟ العتقال  جتربة  فيك  اأثرت  • كيف 
قبل  اأهلي  اأن  اإىل  بالإ�سافة  اإيجابي جدًا,  ب�سكل 

اأن ُاعتقل كانوا يخافون اأن اأخرج يف مظاهرة اأو 

اعت�سام, لكن بعد اأن اعتقلت اأ�سبحوا يقولون يل 

: عادي روحي..

العتقال  لتكرري جتربة  ال�ستعداد  لديك  • هل 
حتى تنايل حريتك؟

 ... م�سكلة  اأية  عندي  لي�س   ... املرات  ع�سرات 

املهم اأن يتوقف حمام الدم

)وبالفعل كررتها لنيل احلرية(..

• هال حدثتنا عن احلراك الذي قمت به خارج 
و داخل اجلامعة؟

من  الكثري  يف  اأخرج  كنت  اجلامعة  خارج 

املظاهرات..

الكلية,  اأمام مدخل  اأما داخلها فقمنا باعت�سام 

ب�سبب  وذلك  طالب   200 حوايل  فيه  �سارك 

اعتقال 4 فتيات من الكلية و رف�سنا الدخول اإىل 

الختبار العملي ال�سا�سي, وبعد فرتة اأخذونا اإىل 

جلنة تاأديب اجلامعة حيث قام زمالوؤنا » �سبيحة 

»بالكلية بكتابة اأ�سمائنا والإخبار عنا. 

• كيف كانت نظرة الطالب املوؤيدين لك وطريقة 
معاملتهم معك قبل اأن ُتعتقلي؟

موؤيدين  طالب  مع  مرة  من  اأكرث  تواجهت  لقد 

وعند  مريحة,  غري  نظراتهم  وكانت  الحتاد,  من 

العت�سام �ساألونا ملاذا تقفون هنا و اذهبوا من هنا, 

كما كانوا اأحيانا يتكلمون معنا بطريقة غري لئقة.

اأن  بعد  معك  معاملتهم  اأ�سبحت  وكيف   •
اعتقلت؟

بنف�س الطريقة, مل يتغري �سيء, بل زادتت �سوءًا..

الهند�سة  كلية  من  الدكاترة  اأحد  ان�سق  هل   •
املعمارية وكم هي ن�سبتهم ؟

ل , مل ين�سق اأحد من الكلية.

والهيئة  احلايل  الطلبة  احتاد  دور  هو  ما   •
الإدارية وممار�ساتهم ؟

كانوا �سبيحة لأنهم كتبوا اأ�سماءنا اأثناء العت�سام 

وُحب�س  ِرب  �سُ و  اجلامعة,  جمل�س  اإىل  رفعوها  و 

قبل  من  الكلية,  داخل  من  ال�سباب  اأ�سدقاءنا 

�سباب الحتاد اإىل اأن ياأتي ال�سبيحة واعتقلوهم.

لالحتاد  توجهينها  التي  التهامات  هي  ما   •
الوطني احلايل لطلبة �سوريا؟

هم لي�سوا احتاد طلبة ول يحق لهم اأن ي�سموا بهذا 

ال�سم لأنهم احتاد �سبيحة, لي�س من املعقول اأن 

ال�سيا�سي  موقفه  ب�سبب  زميله,  طالب  ي�سرب 

املغاير قبل اأن يعتقلوه ال�سبيحة »حتى اأنا ما فيني 

�سميهن احتاد طلبة ». 

• ما هو راأيك بدور احتاد طلبة �سوريا الأحرار ؟
اأريد اأن اأ�سكرهم جًدا فمن املوؤكد اأنهم �سيحلون 

حمل ال�سيء الذي ا�سمه احتاد حايل , وبراأيي اأنه 

من ال�سروري اأن يكون له دور اأكرث وم�ساركة اأكرب 

بجامعات دم�سق خا�سة.

• هل ترين اأن احتاد طلبة �سوريا الأحرار ممثٌل 
بديٌل عن احتاد الطلبة احلايل » ال�سبيح »؟

اأكيد , الحتاد احلايل ل ميثلني ولي�س من املمكن 

اأن اأعرتف به..
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الواقـع تتحـدى  سـينما 
األف�ام الس�ورية احملظ�ورة وجدت طريقًا لها يف مهرجان أيام س�ينما الواق�ع يف أكرث من 30 بلدًا

خا�س / ر�سا �سرّية

الـDoxBox اأو كما تعرف باأيام �سينما الواقع 
وهو مهرجان �س���ينمائي ياأخذ عادًة من دم�س���ق 

وحم����س وطرطو����س وحلب مكانًا ل���ه يف قاعات 

 قليلة خالل 
ٍ
ال�س���ينما هن���اك  ليعر����س يف اأي���ام

الأ�س���ابيع الأوىل من �س���هر اآذار جمموعة اأفالم 

ت�سجيلة ملخرجني من حول العامل.

املهرجان بق���ي قائمًا ولكن م���ع تغيري يف الفكرة 

حيث اتخذ من يوم 15 اآذار وهو التاريخ الر�سمي 

للثورة ال�س���ورية يومًا عاملي���ًا لتعر�س فيه الأفالم 

العاملي���ة  امل���دن  اأه���م  يف  الت�س���جيلية  ال�س���ورية 

والعربي���ة مث���ل القاه���رة, الإ�س���كندرية, تون�س, 

طنج���ة، الرب���اط، مراك�ش، ب���روت، اخلرطوم، 

باري����س, مر�س���يليا, برل���ني, ليبزي���ج, نورمربغ, 

لندن, ادن���ربه, نيوي���ورك, بريكل���ي, فيالدلفيا, 

مونرتيال, فانكوفر, وار�سو وبراغ, كو�سوفو, �ساو 

باولو, ا�سطنبول, وكوبنهاغن.

عر�س خالل املهرجان 9 اأفالم ت�س���جيلية �سورية 

كان منها فيلمان للراحل عمر اأمري لي

 حي���ث افتت���ح املهرج���ان باأحدهم���ا وهو«احلياة 

اليومي���ة يف قري���ة �س���ورية« احلائز عل���ى جائزة 

مهرج���ان برل���ني ع���ام 1974.  �س���ّور بالأبي����س 

والأ�س���ود يعك����س بوؤ�س احلي���اة يف قرية �س���ورية 

م�س���تعينًا مب�س���هد يتكرر كل خم�س دقائق يظهر 

فيه مزارع ينزع جالبيته بياأ�س.

الأفالم امل�ساركة عك�س���ت �سورة عن املعانة التي 

يعي�س���ها ال�سعب ال�س���وري على خمتلف الأ�سعدة 

�سواًء قبل الثورة اأو بعدها.

فمنه���ا تن���اول موا�س���يع تتعل���ق بالفق���ر وعمالة 

الأطفال يف ظل الظروف الإقت�س���ادية ال�س���عبة 

الت���ي يع���اين منها املواطن ال�س���وري قب���ل الثورة 

ومنه���ا تن���اول اأح���داث تعي�س���ها م���دن �س���ورية 

حما�سرة حتى اليوم.

»حجر اأ�س���ود« فيلم مت حظ���ره قبل اأيام قليلة من 

العر�س

فيل���م )حج���ر اأ�س���ود( للمخ���رج ن�س���ال الدب�س 

ر�س���د واقع األي���م لأربعة اأطف���ال يف  حي احلجر 

الأ�س���ود ال���ذي يعت���رب من اأحي���اء ريف دم�س���ق. 

يقول خم���رج الفيل���م » فيلم حجر اأ�س���ود يعك�س 

حي���اة الطفول���ة الت���ي يغتاله���ا الفق���ر, وكان من 

املفرت�س اأن يعر�س يف �س���وريا عند اإ�سداره, اإل 

اأنه مت حظ���ر الفيلم قبل اأيام قليل���ة من العر�س 

حيث �سحبت وزارة الإعالم متويلها. وبعد ب�سعة 

اأيام ان�س���حب �سندوق الأمم املتحدة للطفولة يف 

�سوريا)يوني�س���ف( م���ن امل�س���روع حت���ى ل ُيحرج 

اأم���ام البل���د ال���ذي ي�ست�س���يفه ولهذا تولي���ت اأنا 

و�سديقي مهمة النتاج«.

جرائم النظام الأ�سدي يف »دوار �سم�س«

اأما فيل���م »دوار �س���م�س« ال���ذي مت التحفظ على 

ا�س���م خمرجه ينقل �س���ورة حقيقة ع���ن جرائم 

النظام الأ�سدي واملجازر التي ارتكابها يف مدينة 

الر�س���ن التابعة حلم�س وكيف تعا�س���د ال�سعب 

حلماي���ة مدينته���م واحلف���اظ عليها...كما ينقل 

اأ�س���باب ح�سول ان�سقاق يف اجلي�س. ينقل �سورة 

كيف مت قتل الأطفال واملدنني العزل يف املدينة.

بالإ�س���افة اإىل  فيلم زب���د للممثلة واملخرجة رمي 

علي, �س���تة ق�س����س عادية مليار الرومي, �س���مت 

لرامي فرح , طوفان لعمر اأمري لي, قبل الختفاء 

جلود غوراين, خطوة خطوة لأ�سامة حممد. 

لويز عبد الكرمي: الأفالم التي �س���رناها م�ستقباًل 

�ستكون مهمة جدًا لأنها من قلب احلدث

اعترب البع�س اأن ت�سعة اأفالم رقم قليل وخ�سو�سًا 

اأن فكرة عر�س الأفالم ال�سورية لهذا العام تعترب 

بادرة لدعم ال�س���عب ال�س���وري يف خمتل���ف اأنحاء 

الع���امل وعن هذا تقول عبد الكرمي » اإن م�س���اركة 

ت�سعة اأفالم ت�سجيلية من �سوريا ل يعترب عدد قليل 

مقارنة بالأح���داث التي جتري على الأر�س خالل 

الثورة العظيمة, وبراأي اأن الأفالم التي �س���رناها 

م�ستقباًل �ستكون مهمة جدًا لأنها من قلب احلدث 

ويف النهاي���ة فاإن الثورة �س���تغري الكثري م�س���تقباًل 

لأنه���ا طالت جمي���ع نواح���ي احلي���اة الجتماعية 

والثقافية وال�سيا�سية«.

متابع الأفالم ال�س���ورية امل�س���اركة يالحظ اأنها ل 

تخل���و يف جوهرها من املوا�س���يع الإن�س���انية التي 

يعاين منها ال�سارع ال�س���وري منذ ال�سبعينيات اأي 

تاري���خ اإخراج فيلم اأم���ري لي )احلياة اليومية يف 

قرية �س���ورية -1972(  وحتى القرن الع�سرين يف 

فيلم  )دوار �سم�س  اآب عام 2011(.
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مـنـحـبـكـجـيــة حتـليـالت 
خا�س / ملى �سّما�س

ملالب�س���ات  املنحبكجي���ة  حتلي���الت  اختلف���ت 

»الأزم���ة« كم���ا يحلو له���م ت�س���ميتها من���ذ بداية 

الث���ورة اإىل اليوم, وبينم���ا كان املنحبكجية يعيد 

خي���وط املوؤامرة اإىل بندر بن �ش���لطان حينًا واإىل 

ال�س���لفيني حينًا اآخ���ر واإىل كل من حريري لبنان 

وحم���د قط���ر واآلته���م الإعالمية, �س���ار العديد 

منهم يل�س���ق التهمة باأيدي اأمريكية وا�سرائيلية 

وخليجية وف�سائية..

املضحك املبكي
انق�س���م ال�س���ارع ال�س���وري على اختالفه ب�س���كل 

عمودي بني موؤيدين ومعار�سني لنظرة املوؤامرة, 

ول���كل فريق وجهة نظره املتعار�س���ة مع الأخرى, 

والتي يجد بها الآخر مايثري ال�سخرية, واإذا كان 

املعار�س���ني ينادون برحيل النظ���ام فاإن املوؤيدين 

يردون عليهم باأن القائد املفدى مّل من ال�س���لطة 

وهو راغب بالفعل برتكها غري اأنه لن يغادر البلد 

قبل اأن يو�سلها اإىل بر الأمان!!..

بر الأم���ان الذي ق�س���ى عل���ى الآلف حتى الآن, 

وحجتهم الوحي���دة هي موؤامرة امل�س���لحني الغري 

مرئيني حتى الآن.

إصاح
وفيم���ا يرفع املتظاه���رون مطلب احلرية ي�س���األ 

املوؤيدون »�س���و هي احلرية يل بدك���ون ياها؟؟«.. 

وعندما يواجههم املعار�سون بالف�ساد وال�سرقات 

التي يعاين بها القت�ساد ال�سوري يربر املوؤيدون: 

هي كال جم���رد اأخط���اء..ويف خطة اإ�س���الحات 

للتخل�س منها, ب�س لزم نتلف كلنا حول امل�سرية 

الإ�سالحية لل�سيد الرئي�س..

سرقة ولكن..
والأكرث من ذلك عندما ت�ساألهم عن اأموال رامي 

خملوف يجيبك اأحدهم: هو �سرق ب�س رجع �سخ 

الأموال بتطوير البلد وهادا �سي رائع..بعدين يلي 

مو عاجبو لعاد يحكي عل املوبايل!

تناقضات..
وعندم���ا تهتف حناج���ر املتظاهري���ن »اهلل اأكرب« 

يتهم���ون بال�س���لفية, ولك���ن بع���د يوم���ني يخط���ب 

البوط���ي ي���وم اجلمعة بخط���اب يتهم ب���ه برهان 

غلي���ون ومن الت���ف من حول���ه بالكف���ر والعلمانية 

والبعد عن اهلل!!

الساح يجمعهم.. 
�س���يء واحد اتف���ق الطرفني على حمل���ه كل بوجه 

الآخر, فاملعار�س���ة تريد الدفاع عن نف�س���ها,  زمل 

النظ���ام يوؤكدون اأنه بعد �سل�س���لة التفجريات التي 

حدثت يف دم�س���ق وحلب مل يعد للحوار مكان واأن 

ال�سالح هو الو�سيلة الوحيدة للتفاهم معهم..
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مبجازر اخرى.  وهاهي املبادرة تراوغ �سيا�س���يا, 

وق���د تاآكلت فيها املب���ادرة العربية القدمية,  نحو 

مبادرة رو�س���ية عاملية متخاذلة مراوغة ل�س���الح 

النظ���ام. ورغ���م كل  التنازلت العاملّي���ة للنظام؛ 

ف���اإن احل���ل ال�سيا�س���ي احلقيق���ي مرفو����س من 

طرف النظام واأتباع النظام؛ لأّنه ينهي �س���رعية 

ا�ستبداده.

العامل, مع تذبذب مواقفه وتخاذله, ل ي�س���تطيع 

اأن يدع���م طويال بق���اء الأ�س���د, ولب���ّد اأن تتغرّي 

مواقف���ه ليواج���ه نظ���ام الأ�س���د الذي يو�س���ع يف 

دائرة احلرب على �س���عبه وغري �س���عبه.  فالدول 

التي تريد تريد الت�س���ليح �س���تعمل على الت�س���ليح 

وتنف���ذه من اأج���ل خلع النظ���ام؛ فال�س���عودّية يف 

م���اأزق حقيق���ي اأم���ام امل�س���روع الإي���راين, وهي 

م�ش���طرة اأن حتّد من نفوذ اإيران عرب ال�ش���غوط 

املت�س���اعدة على النظام ال�ّس���وري, وموقفها من 

اإيران موقف م�س���ريي. ولذلك؛ فال�س���عودية قد 

ت�س���ع ثقله���ا الأكرب كدولة ذات تاأث���ري اإقليمي يف 

دعم اإزاحة نظام ب�س���ار ويف ق�س جناح م�س���روع 

اإيران ال�سيا�سي يف املنطقة.

ال�سعب ال�س���وري و�سع راأ�س���ه يف مواجهة اأ�سلب 

السياسي احلل  لعبة 
خا�س / د. �سماح هدايا

 

    ه���ل يتوّق���ع عاق���ل اأن ياأت���ي احلل ال�سيا�س���ي, 

اأي �س���كل كان, بن�س���ر لل�سعب ال�س���وري وثورته؟ 

ث���ورة �س���وريا حقّق���ت اإجنازه���ا الأّويل العظيم, 

وه���و حترير الإرادة وك�س���ر اخلوف وال�س���جاعة؛ 

فكيف نتوّقع  من ثورة احلرية والكرامة و�س���عبها 

وثائريه���ا الذين اأتتهم اجلراأة يف ن�س���ال حقهم 

بع�س تنازل اأو م�ساومة على الدم واحلق؟

اإّن احلل ال�سيا�س���ي وه���م؛ فحتى يف حال موافقة 

املعار�سة والثورة على احلوار ال�سيا�سي واملبادرة 

ال�سيا�س���ية؛  فهل يتوّقع عاق���ل اأّن نظام  الطغيان 

الأ�سدي ال�ستبدادي التع�ّسفي �سيوافق حّقا على 

تنفيذ احلل ال�سيا�سي وتبني خطة واقعّية للتنّحي 

والدميقراطّي���ة؟ ل اأفق للحل ال�سيا�س���ي يف هذه 

املرحل���ة. ه���ذا الطرح ال�سيا�س���ي ال�س���ائد, واإْن, 

دّل؛ فاإمنا يدل على ت�سّخم العجز العاملي وفي�س 

املراوغة واملكر يف ح�س���ابات العامل, على هام�س 

القتل اليومي لل�سعب ال�ّسوري الأعزل.

مازال���ت املواق���ف ال�ّسيا�س���ّية العربّي���ة والعاملية 

�س���بابّية متقّلب���ة ل لون لها. ال�سا�س���ة متخّبطون 

ويري���دون اأن يج���ّروا ث���ورة �س���وريا و�س���عبها اإىل 

التخّبط معهم. املواق���ف العاملية حتى الآن متنح 

النظ���ام مزيدًا من الوقت ومزي���دًا من التاأجيل. 

ولعل انتظار املعار�س���ة ال�سورية احلل واخلال�س 

من امريكا والغرب اأ�سبح اأمرا غري مقبول �سعبّيًا 

يف �س���وريا. ويدرك نظام �س���وريا ال�س���تبدادي, 

موقف العامل منه, وي�س���تغّله؛ لكّنه يدرك اأي�س���ًا, 

هزميته �سعبّيا: �س���ورّيًا وعربّيًا وعاملّيّا, ويعلم اأّنه 

لن يفوز �سيا�س���ّيًا يف حال اأي ا�ستحقاق انتخابي, 

فال���دم  ال�ّس���وري ال���ذي ذبح���ه واأب���اح �س���فكه, 

يحا�س���ره بالق�س���ا�س, لي�س على م�س���توى �سوريا 

ويف طائف���ة معين���ة من �س���وريا, بل على م�س���توى 

ال�س���عوب ال�ّسريقة الكثرية العربية وغري العربية, 

وعل���ى م�س���توى دويل وعامل���ي.  ولذل���ك �س���يقاتل 

النظ���ام معتم���دا على حالة الفو�س���ى ال�سيا�س���ية 

العاملية, وعلى مقدراته الع�سكرية ,الثورة والثوار,  

بقوة ووح�س���ّية, و�سيقاتل من اأجل حماية  وجوده,  

حفاظ���ا حمموم���ا حتى اآخ���ر جمزرة. فال�س���لطة 

بنظره  �ستحميه من الق�سا�س.

اأثبت نظام ب�س���ار اأ�ستذته  يف العن�سرية والتمييز 

وحرب التطه���ري, وبالتايل فكيف ميكن له يتنازل 

لالآخرين �سيا�س���يا ووطنّيًا؟ وكيف ميكن لع�سرات 

الآلف من ال�سعب ال�سوري الذين فقدوا عوائلهم 

وبيوتهم واأمانهم ال�س���فح وقبول تداول ال�س���لطة 

م���ع هوؤلء  بعد كل ماارتكب���وه من جرائم؟ موقف 

النظ���ام م���ن احل���ل ال�سيا�س���ي وا�س���ح. فعملي���ة 

عنان فا�س���لة, منذ بدايتها, وق���د بادرها النظام 

مبج���زرة مروع���ة يف حم����س, ويقابله���ا كل ي���وم 

مقاالت
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اجل���دران متان���ة؛ ف���ال ميكن���ه اأن يتزح���زح قيد 

اأمنل���ة عن موقع���ه اإىل الوراء. لميك���ن الرتاجع؛ 

وال�ّس���عب  وال���ّدم طوف���ان.  فادح���ة  فاخل�س���ائر 

عروق���ه ظماأى للحرية.  قد تتو�ّس���ع املعركة, وقد 

تط���ول؛ لكن لن يرتاجع ال�س���عب, ولن يرتاجع يف 

املقابل النظام., ولن ي�س���مع اأحد منه اإل �س���وت 

العنف وت�س���اعد املجازر. ولن يخرج كويف عنان 

وجلن���ة املراقب���ة بحل���ول منطقي���ة واقعي���ة تقنع 

الثورة وال�ّس���عب. لكن, ق���د يتطّور املوقف الدويل 

بفع���ل ت�س���اعد الث���ورة وحراكه���ا اجلماهريي. 

اإّن العامل ي�س���غط على ال�س���عب ال�س���وري وثورته 

با�سم الت�سليح والتدخل ويتجاهل الدعم الرو�سي 

والإي���راين للنظ���ام  ال���ذي يرتك���ب املج���ازر يف 

ال�س���عب ال�ّس���وري.  وقد تغريت املبادرة يف عنان 

من مبادرة عربية ملبادرة رو�سية.

املعار�س���ة ال�ّس���ورّية, الآن, اأمام ما يح�س���ل من 

جمازر يف ال�س���عب ال�س���وري, واأمام مواقف دول 

العامل املت�ساربة  يف التعامل مع النظام ال�سوري 

الذي �س���ار تركة مرهق���ة للجميع تواجه �س���وؤال 

اإ�س���كاليا خطريا: ماه���ي الّروؤية التي �س���تتبناها 

املعار�سة واملجل�س الوطني ب�سكل متكامل مّوحد؟ 

هل هي متابعة اللهاث وراء احلل ال�سيا�س���ي؟ اإن 

كان ذل���ك؛ فما ه���ي الروؤية الواقعي���ة لتنفيذ مثل 

الّروؤية؟ اأو هل هي تبني الت�س���ليح اجلّدي للجي�س 

احلر كموؤ�س�س���ة ع�س���كرّية وطنّية ثورّي���ة؟ اإن كان 

ذلك؛ فعلى املعار�س���ة اأن تتوّح���د على لغة واحدة 

واأن تتوّجه نحو فكرة الت�شليح امل�شبوط املنّظم يف 

روؤية �سيا�س���ية. ومبا اأّن احلل ال�سيا�س���ي لن يثمر؛ 

فاإّن عملّية ت�س���ليح اجلي�س احلر اأ�سا�سّية وملّحة؛ 

فاجلي����س احلر ل ي�س���تطيع الت�س���دي وحده لقّوة 

النظام املدعوم من اإيران ورو�سيا وال�سني. 

اجلنود الذين ان�س���ّقوا وين�سّقون هم ب�سعة األف, 

و�س���الحهم خفيف, ميكن اأن يحم���ي الّتظاهرات 

واملدنيني من هجوم ال�ّس���بيحة, ويحمي والن�س���اء 

م���ن الختط���اف والغت�س���اب, ويحم���ي العوائل  

لق���وات  الت�س���دي  لي�س���تطيع  لكّن���ه  النازح���ة؛ 

اجلي����س ال�س���وري ومينع ق�س���ف امل���دن. الأرجح 

ه���ي احلرب املفتوحة, وال�س���راع يتّجه نحو عنف 

اأك���رب, لك���ن هذه امل���رة لي�س ال�س���عب ه���و املتلقي 

للعن���ف ب���ل النظ���ام اأي�س���ا. املعرك���ة تتج���ه نحو 

عنف اأكرب واو�س���ع بني ال�س���عب املذب���وح والنظام 

الإجرام���ي.  ولذلك لبّد من ت�س���ليح اجلي�س وفق 

ه���دف وطني ه���و اإ�ش���قاط النظام؛ مم���ا يفر�ش  

طبيعة خا�س���ة لت�س���ليح  اجلي�س احلر من اأ�سلحة 

م�س���ادة لل���دروع, ثم اأ�س���لحة م�س���ادة للطريان, 

وغري ذل���ك. ال�س���عودية قد تراهن عل���ى اجلانب 

الع�سكري. وال�س���عودية تاأخذ ال�سراع من منظار 

اخلطر الإيراين. ولأّن امل�س���تقبل جزر من القوى؛ 

فاإّن ال�س���عودية, رمّبا  هي م�سطرة اأن تقود القوة 

يف املنطقة �س���د النفوذ الإيراين. املو�س���وع حياة 

ووجود بالن�سبة لل�ّسعودية.

وحدة املعار�س���ة هي اأكرب رّد �سيا�سي على العامل 

ال���ذي يته���م املعار�س���ة بالتق�س���ري والت�س���رذم, 

ال�ّس���ورّية.  الث���ورة  لع���زل  ذريع���ة  وي�س���تخدمها 

الع���امل يدع���و حلل �سيا�س���ي مع النظ���ام, وحلوار 

ب���ني النظام واملعار�س���ة. اجتماع املعار�س���ة مهم 

جدا, قبل موؤمتر اأ�س���دقاء �س���وريا يف ا�س���تانبول 

يف اأول �س���هر ني�سان. رمبا ي�س���هم يف اإقناع تركيا 

بالعم���ل عل���ى اإقامة مناط���ق عازلة داخل �س���وريا 

حلماية الالجئني املدنيني. ورمبا تنجح املعار�سة 

ال�سيا�سية والع�س���كرّية يف ر�ّس �سفوفها والوقوف 

واحدة بقوى �س���اغطة �سيا�سية على قرارات دول 

العامل املتعّلقة ب�س���وريا. وت�س���بح لعبا اأ�سا�س���يا 

اإيجابيا يف دعم الثورة ال�سورية وخماطبة العامل.
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التسليح ومطرقة  السلمية  سندان  بني  ما 

يف  معينة  فئات  �سد  ال�سالح  هذا  ي�ستخدم  اأن 

الثورة ل�سالح اأخرى بحيث نخرج من ديكتاتورية 

نظام الأ�سد اإىل ديكتاتورية اأخرى, تفر�س نف�سها 

عليها  �ستكون  التي  املاهية  وتفر�س  ال�سلطة  يف 

�سوريا يف امل�ستقبل.

واملناه�سون  بالع�سكرة,  املطالبون  يوؤكد  حني  يف 

طويلة  لأ�سهر  ا�ستمرت  الثورة  اأن  على  لل�سلمية, 

على �سلميتها, يف الوقت الذي ت�ساعفت فيه اأعداد 

ال�سهداء, وممار�سات النظام الوح�سية من تدمري 

للبلدات والقرى وقتل وترهيب واغت�ساب... دون 

ودون  املطلوب  التقدم  الثورة حتقيق  ت�ستطيع  اأن 

ال�سلمية  الثورة  قدرة  على  بوادر  هناك  تكون  اأن 

على اإ�شقاط النظام، عدا عن اأن التمويل الالزم 

ف�سيكون  توفر  واإن  متوفر,  غري  الثورة  لع�سكرة 

م�شروط، و�شيفر�ش على ال�شعب ال�شوري خيارات 

املمولني يف ت�سكيل �سوريا القادمة.

من  املطروحة  واملخاطر  املخاوف  كل  واأن  بد  ل 

ال�سلميني,  اأي  الثورة  ع�سكرة  مناه�سي  جانب 

كبري,  وقوعها  واحتمال  وحقيقية,  م�سروعة 

اإ�شقاط  اأن فكرة عدم قدرة  وبع�شها موؤكد، كما 

النظام بالقدرات الذاتية ال�سلمية ح�سب املعطيات 

املتوفرة تبدو حقيقية, مبعنى اأن احلراك ال�سلمي 

خا�س / فرا�س ح�سن

اأف�سل؟  اأيهما  حول  واليوم  وا�سع  جدل  ي�سود 

املناه�سني  يقول  �سلميتها؟  اأم  الثورة  ع�سكرة 

اإىل  ال�سورية  الثورة  حتول  باأن  الثورة  لع�سكرة 

وطائفيًا  اإثنيًا  متعدد  واقع  يف  م�سلحة  ثورة 

�سيوؤدي بال�سرورة اإىل تنحية �سريحة وا�سعة من 

اإ�شقاط  عملية  من  ال�شلمي  اجلانب  يف  الفاعلني 

ل  ب�سكل  ال�سحايا  عدد  �سريفع  كما   , النظام 

طاقة لل�سوريني عليه, و �سيوؤدي وهو الأخطر اإىل 

ات�ساع رقعة احلرب الأهلية الدائرة الآن اإن كان 

لتغطي  ات�ساعها  مبعنى  دميوغرافيًا  اأو  جغرافيًا 

الإثنيات  كافة  ولت�سمل  �سوريا,  مناطق  كافة 

البالد  لتدخل  الطوائف  وخ�سو�سًا  والطوائف, 

اأحد متى �ستنتهي  اأتون حرب طائفية ل يعلم  يف 

ويعلم اجلميع خماطرها البعيدة املدى, واآثارها 

على بناء الدولة املدنية التي يطالب بها اجلميع 

ولو �سعاراتيًا على الأقل.

ويحاجج مناه�سي الع�سكرة باأن تواجد ميلي�سيات 

م�سكلة خطرية  �سيفرز  للنظام  مناه�سة  م�سلحة 

بعد �سقوطه, وهي عدم القدرة على التحكم بهذه 

�سالحها, وخماطر  �ستوجه  اأين  واإيل  امللي�سيات, 

التوجه  اإ�سراب,  )تظاهر,  املختلفة  باأ�سكاله 

يبدو  ل  ال�سامتة....(  الأغلبية  اإىل  باخلطاب 

املرجوة  النتيجة  حتقيق  على  قادرًا  الآن  حتى 

وهي اإ�شقاط النظام، خ�شو�شًا اإذا اأخذنا بعني 

على  ال�سغط  يف  الغربية  القوى  تردد  العتبار 

النظام  يتوقف  كي  يكفي  مبا  وحلفائه  النظام 

على الأقل عن ا�ستخدام القوة الع�سكرية. 

لعل احلل الأمثل وهي لي�ست بفكرة جديدة فقد 

مت طرحها من اأكرث �سخ�س, ولكن مل يتم تداولها 

الكفيلة  اخلطوات  ودرا�سة  اجلدي  بالنقا�س 

بتحقيقها مبا يكفي, هو مبزيج من الثنني معًا, 

مبعنى العمل على تو�سيع رقعة احلراك ال�سلمي, 

من خالل �سم مناطق جغرافية واإثنية ومناطق 

احلراك,  اإىل  جديدة  وطائفية  دينية  جتمع 

وتفعيل الع�سيان املدين, وعمليات قطع الطرق, 

على  والعمل  وموؤ�س�ساتها,  الدولة  دوائر  وتعطيل 

الأمنية,  والقوى  جتفيف م�سادر متويل اجلي�س 

من جهة.

)كتائب  تنظيم  على  العمل  اأخرى,  جهة  ومن 

وو�سع  مركزية,  بقيادة  وربطها  احلر(  اجلي�س 

اإ�سرتاتيجية  اأهداف  وو�سع  لعملها  �سوابط 

للجي�س احلر, واخلروج من حالة الرجتال التي 
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للمعار�سة  التكتيكية  للخالفات  ال�سلبية  املظاهر 

الثاين  ال�شرط  الأ�شد،  ب�شار  قبل  ما  مرحلة  يف 

الأدوار  ويتبادًل  الطرفان  يتعاون  اأن  والأهم, 

اجلي�س  قوات  اإرهاق  عملية  يف  الأر�س  على 

والقوى الأمنية وامل�ساركني يف القمع من املوالني 

من  اأكرب  عدد  ا�ستقطاب  على  والعمل  جهة,  من 

املن�سقني عن ع�سابات الأ�سد, واملوالني من جهة 

عمليات  غرف  بت�سكيل  اإل  يتم  ل  وهذا  اأخرى, 

ميدانية حملية, مرتبطة بغرفة عمليات مركزية 

ت�سم قيادة اجلي�س احلر, والأطراف الداعية اإىل 

الع�سكرة يف املجل�س الوطني, والأطراف الأخرى 

الداعية اإىل احلفاظ على �سلمية احلراك.

لكن التحدي احلقيقي الذي �سيواجه خطوات من 

هذا النوع, لي�س القدرة على اجلمع والتن�سيق بني 

مع  تن�سق  اأ�سال  فهي  املحلية  امليدانية  القيادات 

بع�سها بدرجات متفاوتة ح�سب املنطقة والظرف 

بداأ  وهو  بجديد  لي�س  التن�سيق  وهذا  فيها,  العام 

منذ ان�سقاق اأول ع�سكري عن جي�س ال�سد.

قدرة  �سيء  كل  قبل  هي  الأ�سا�س  العقبة  بالتايل 

الوطني  املجل�س  وقيادة  احلر,  اجلي�س  قيادة 

ينفذ بها عملياته, ليكون اأكرث فعالية واأكرث قدرة 

نف�س  ويف  للنظام,  موجعة  �سربات  حتقيق  على 

الوقت اأكرث قدرة على ال�ستمرارية يف ن�ساطه.

احلراك  تفعيل  عن  ال�سابق  احلديث  يبقى 

ال�سلمي, وكذلك تنظيم اجلي�س احلر وجعله اأكرث 

اإيجاد  فعالية, نوع من التنظري وال�سف�سطة دون 

الآلية القادرة على حتقيق هذه املقرتحات, ويف 

نف�س الوقت اآليات تنفيذها.

هذه  حتقيق  ميكن  كيف  الآن  ال�سوؤال  اإذا 

النق�سام  ظل  يف  م�ستحيلة  تبدو  التي  املعادلة 

و�سلميتها,  الثورة  ع�سكرة  بني  ال�سوريني  بني 

�سفوف  يف  اخلالفات  بو�سوح  عنها  يعرب  والتي 

املعار�سة على م�ستويني, الأول اخلالف بني هيئة 

الوطني من  الوطني من جهة واملجل�س  التن�سيق 

جهة اأخرى حيث تبدو هذه الإ�سكالية هي النقطة 

اتفاقهما  رغم  التقائهما  متنع  التي  اجلوهرية 

امل�شتوى  النظام،  اإ�شقاط  هدف  على  �شعاراتيًا 

الآخر لهذا اخلالف هو اخلالف احلا�سل داخل 

فرتة  من  تخرج  حيث  نف�سه,  الوطني  املجل�س 

اإىل اأخرى اأنباء عن خالفات داخل املجل�س بني 

جناحني رئي�سيني ي�سم كل منهما جمموعة من 

الهيئات ال�سيا�سية امل�ساركة يف املجل�س, والق�سد 

اإىل  يدعو  الذي  اجلناح  هو  هنا,  باجلناحني 

ا�ستمالته  وا�سحًا  يبدو  والذي  الثورة,  ع�سكرة 

احلر,  للجي�س  كقائد  ال�سعد  ريا�س  للعقيد 

الذي  النقي�س  واجلناح 

ي�سر على �سلمية الثورة.... 

حلل  الأهم  اخلطوة  لعل 

وبالتايل  الإ�سكالية  هذه 

اإ�شقاط  على  القدرة  تعزيز 

كاًل  ي�سل  اأن  هو  النظام, 

املتناق�سني  اجلناحيني  من 

على  واملتوافقني  تكتيكيًا, 

الإ�سرتاتيجية  الأهداف 

باأن  يقت�سي  توافق  اإىل 

يرتئيه  مبا  جناح  كل  يعمل 

اأي  الثورة,  م�سلحة  من 

الذي  اجلانب  يعمل  اأن 

ع�سكرة  �سرورة  اإىل  يجنح 

الو�سائل  اعتماد  اإىل  الثورة 

الذي  الوقت  يف  الع�سكرية, 

احلراك  جناح  فيه  يعمل 

رقعة  تو�سيع  على  ال�سلمي 

وتطوير  ال�سلمي  احلراك 

ادواته، ب�شرط اأن يكف كل 

عرقلة  عن  الطرفان  من 

والت�سكيك  الآخر,  عمل 

قدراته,  ويف  نواياه,  يف 

من  اإلخ  �سعبيته....  ويف 

عاموديًا  احلر  اجلي�س  كتائب  ربط  على 

على  الوطني  املجل�س  قدرة  وكذلك  بقياداتها, 

بالنا�شطني  الالزم  العامودي  الرتباط  حتقيق 

الداعني  املدنيني  النا�سطني  حتى  اأو  ال�سلميني 

لع�سكرة الثورة, بحيث يكون هناك حد اأدنى من 

ال�سيطرة لغرفة العمليات املركزية املقرتحة على 

احلراكني ال�سلمي والع�سكري.

بحيث ي�ستطيع ال�سق ال�سيا�سي/ املجل�س الوطني, 

التن�سيق مع ال�سق الع�سكري للمقاومة ال�سعبية/

املدين  للحراكني  التخطيط  احلر,  اجلي�س 

ا�ستثمار  على  القدرة  يعطي  مبا  والع�سكري, 

اخلارجية  ال�سيا�ستني  يف  احلراكني  نتائج 

)باجتاه الدول العربية, ودول العامل( والداخلية 

وقبل  واملوالني(,  ال�سامتة,  الأغلبية  )بالتجاه 

من  ونا�سطيه  ال�سلمي  �سيء حماية احلراك  كل 

الن�شاط  ل�شالح  التغييب  اأو  العتقال،  اأو  القتل 

الع�سكري, وبالعك�س اأي�سًا.

ت�ستطيع  هل  وهو  هنا  جدًا  مهم  �سوؤال  يبقى 

القياداتان ال�سيا�سية والع�سكرية � اإن �سح التعبري 

� للثورة على حتقيق ال�شروط املطلوبة لل�شيناريو 

املقرتح؟ وهل هما معنيتان بهذا؟
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خا�س / وا�سنطن / ر�سا �سرّية

احلرية«  عام  الكرامة  عام  الثورة  على  »عام 

هكذا التحديات التي تواجه املراأة ال�سورية داخل 

�سوريا يف ظل الثورة ال�سورية

لن ي�ستطيع اأحد انكار اجلهود التي تبذلها املراأة 

اإىل جانب الرجل يف دعم الثورة ال�سورية. ن�ساء 

تتعر�سن   اأو يف اخلارج  الداخل  �سواًء يف  �سوريا 

النظام  �سبيحة  من  خمتلفة  ترهيب  لأنواع 

قدمًا.  امل�سي  على  م�سرات  لكنهن  وخمابراته 

وجميع  اخلطيب  حمزة  والدة  هي  املراأة  تلك 

�سهداء �سوريا هي طل امللوحي وجميع املعتقالت 

اللواتي  �سوريا  فتايات  هي  املظلمة  ال�سجون  يف 

التي تدافع عن  اأعني ذويهم هي  اأمام  اغت�سنب 

حرية وطنها خارج �سوريا يف خمتلف البلدان هي 

التي بذلت و�ستبذل حياتها فداًء حلرية الوطن.

عن دور املراأة والتحديات التي تواجهها يف ظل 

وا�سنطن  يف  ال�سلم  معهد  اأقام  ال�سورية,  الثورة 

ال�سورية  املراأة  وحتديات  دور  بعنوان  حما�سرة 

السورية املرأة  تواجه  التي  التحديات 

العاملي  املراأة  يوم  مبنا�سبة  وذلك  الثورة  خالل 

ا�ست�ساف خاللها جمموعة من الن�ساء ال�سوريات 

م�ستقبل  وعن  التحديات  هذه  اأهم  عن  حتدثن 

املراأة يف �سوريا الدميقراطقية.

تخوف املراأة من املد ال�سالمي املتطرف:

الأتا�سي ل داعي من التخوف من املد الإ�سالمي

تخوف  عن  حديثًا  الإعالم  و�سائل  بع�س  تناولت 

بع�س الن�ساء من امتداد تيار ا�سالمي بعد جناح 

الثورة يف �سوريا وعن هذا املو�سوع تقول الكاتبة 

ال�سورية  الوطنية  املراأة  لرابطة  العام  والأمني 

من  للخوف  داعي  ل  الأتا�سي«  فرح  )ن�سوة(  

البلدان  يف  حتى  اأو  �سوريا  يف  �سواًء  الإ�سالمني 

ال�سيا�سي  الإ�سالم  املراأة.  م�ستقبل  على  العربية 

التي �سهدت  الدول  اأ�سبح طاغيًا يف بع�س  اليوم 

هم  واليوم  العربي   والربيع  العربي  احلراك 

الإ�سالم  لأن  حقيقة  اأ�سئلة  واأمام  املجهر  حتت 

احلقيقي عزز املراأة وكرمها. الإ�سالم هو العدالة 

الإجتماعية وهو الذي �سمن حرية كافة الطوائف 

جنحت  التي  الإ�سالمية  احلركات  والديانات. 

اجتماعية  عوامل  عدة  ب�سبب  الإنتخابات  يف 

منظمة  كانت  باأنها  اجلميع  يعرفها  و�سيا�سية 

ال�سورة  ولي�ست  اإنتقالية  مرحلة  اأنها  وبراأي 

النهاية حلراك الربيع العربي قد ياأخذ وقتًا لكن 

تكون  واأن  الطليعة  يف  تكون  اأن  يجب  الآن  املراأة 

وحررها  املراأة  كرم  الإ�سالم  لأن  ال�سدارة  يف 

من  مينعها  لن  احلقيقي  فالإ�سالم  واأدها  ومنع 

املراأة يف  دور  القرار وهذا هو  امل�ساركة يف �سنع 

�سوريا امل�ستقبل«. 

اأما ر�سا الأحدب املحامية وع�سو املكتب القانوين 

يف املجل�س الوطني وع�سو يف منظمة ن�ساء من اأجل 

�سوريا حرة ترى اأنه يجب التفرقة بني الأ�سخا�س 

على  ويجب  ال�سيا�سي  الإ�سالم  وبني  املتطرفني 

اأي  لتجاوز  واٍع  يكون  اأن  طوائفه  بكافة  ال�سعب 

اأزمة ي�سعى النظام خللقها بني الطوائف مبا فيها 

دعم التيارات املتطرفة وت�سيف«اإن الإ�سالم دين 

وحدة وم�ساواة واملراأة كانت اإىل جانب الرجل يف 
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اأخاف  ل  اأنا  ولهذا  ال�سحابة  زمن  منذ  املعارك 

من التيار الإ�سالمي« 

�سوريا امل�ستقبل هي دولة قانون

  رفيف جويجاتي ع�سو يف جلان التن�سيق وع�سو 

يف منظمة نا�سطون من اأجل �سوريا حرة تقول »يف 

احلقيقة هو اأمر مقلق اإىل حد ما لهذا يجب على 

اأ�سواتهن  لإي�سال  مكثف  ب�سكل  العمل  الن�ساء 

م�سافة  على  تقف  التي  الدميقراطية  �سوريا   يف 

عن  النظر  بغ�س  املواطنني  جميع  من  واحدة 

عرقهم اأو دينهم اأو جن�سهم«

ل  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  اأحد  التلي  رجاء 

�سوريا  لأن  الإ�سالمي  التيار  امتداد  من  تخاف 

احلديثة �ستكون دولة قانون واجلميع حتت �سقف 

امل�ساريع  من  الكثري  هناك   « تقول  القانون  هذا 

والقوانني التي تناق�س اليوم ل�سمان حقوق املراأة 

وبالتايل ل يوجد تخوف من امتداد تيار ا�سالمي 

�سوريا امل�ستقبل لأنها �ستكون دولة قانون« 

غطاًء  تعطي  والأجنبية  العربية  الدول  مواقف 

�سرعيًا جلرائم الأ�سد:

اجلرائم  من  مزيد   = النظام  عمر  اإطالة 

والتحديات

يوميًا  التي ت�سم حالت اغت�ساب  هذه اجلرائم 

احلالت  عن  عدا  املحا�سرة  املدن  يف  ت�سجل 

التي ل يتم الإف�ساح عنها اأو معرفتها. وعن هذا 

الثورة  بدء  منذ  ال�سوري  »ال�سعب  الأتا�سي  تقول 

الت�سويف(  اإل )�سني  الدويل  املجتمع  ينل من  مل 

لل�شقوط  الآيل  النظام  عمر  من  تطيل  التي 

وبالتايل تزيد من عدد اجلرائم مبا فيها حالت 

املدن  يف  الن�ساء  لها  تتعر�س  التي  الإغت�ساب 

الدول  من  حزمًا  اأكرث  مواقف  نريد  املحا�سرة. 

الدول  بع�س  هناك  اليوم  فحتى  القرار  �سانعة 

مل  اليوم  حتى  منطقية.  غري  باأعذار  تتحجج  

تفر�س عزلة �سيا�سية حازمة والدليل مل يتم طرد 

�سفراء النظام ال�سوري من اأهم العوا�سم العاملية 

بالن�سبة  الأمر  وكذلك  باري�س  اأو  وا�سنطن  مثل 

للعقوبات الإقت�سادية فهي مل تفر�س ب�سكل كامل 

حما�سبة  يتم  مل  امل�سوؤولني.  اأ�سماء  كافة  على 

ال�شعب  بحق  احلرب  جرائم  مرتكبي  ال�شباط 

اأ�سمائهم موثقة يف قوائم ومت  اأن  ال�سوري  علمًا 

رفعها للجهات املخت�سة ولكن حتى اليوم مل يتم 

ب�سبب  الدولية  اجلنايات  حمكمة  اإىل  تقدميها 

بع�س العراقيل البريوقراطية حتى تعابري الثورة 

ب�سكل �سحيح فمثاًل  ا�ستخدامها  يتم  ال�سورية ل 

ثورة.  من  بدًل  انتفا�سة  كلمة  ي�ستخدم  البع�س 

لبد من اأخذ مواقف حا�سمة لدعم الثورة«.

ترى ر�سا الأحدب  اأن على املجتمع الدويل ت�سليح 

العزل  املدنيني  حلماية  ودعمه  احلر  اجلي�س 

وخ�سو�سًا يف املناطق ال�ساخنة التي ي�سعى النظام 

على  يجب  وتقول«  طائفية  حرب  اإىل  جلرها 

جميع املنظمات احلقوقية والأخ�س الن�سائية يف 

خمتلف اأنحاء العامل ن�سر عدد حالت الغت�ساب 

املوثقة التي ميار�سها اجلي�س الأ�سدي �سد الن�ساء 

بت�سليح  واملطالبة  �سوريا  ال�ساخنة يف  املناطق  يف 

اجلي�س احلر حلماية املدنيني«

 املراأة ال�سورية يف �سوريا الدميقراطية:

ويا�سمينة  ريحانة  هي  املراأة   « الأتا�سي  تقول 

الثورة ال�سورية. الدور الن�سائي خالل الثورة طاٍغ 

جدًا وهذا ما نريده بعد رحيل النظام امل�ستبد . 

واأن  القرار  �سنع  يف  الرجل  جانب  اإىل  تكون  اأن 

متثيل  لها  يكون  اأن  اجلديد  الد�ستور  معه  تكتب 

وح�سور يف كافة مراكز القوى ال�سيا�سية«

اأمام املراأة يف  اأن امل�ستقبل مزهر   ترى الأحدب 

الدميقراطية  �سوريا  »يف  الدميقراطية   �سوريا 

تغري  يف  و�ست�سارك  الربملان  يف  املراأة  �ست�سارك 

املراأة وحماية  ب�ساأن  املتعلقة  القوانني وخ�سو�سًا 

حقوقها«

اإىل  ت�سارك  اليوم  املراأة  »كما  جويجاتي  وتقول 

جانب الرجل يف الثورة ال�سورية فالبد اأن ت�سارك 

معه يف �سنع القرارات م�ستقباًل«

اجلهود املبذولة لتعزيز دور املراأة م�ستقباًل:

جمع وتوحيداحلراك الن�سائي و�سمانات وقوانني 

تعطي املراأة حقوقها

يجري  ما  بعر�س  تطالب  ن�سائية  اأ�سوات  تتعاىل 

على الأر�س حلماية دور املراأة يف امل�ستقبل.

النا�سطات  من  العديد  هناك   « الأتا�سي  تقول 

ال�سوريات  يف كافة امليادين الإن�سانية والإعالمية 

املراأة  رابطة  يف  والطبية.....وغريها.نحن 

ونوحد  جنمع  اأن  نحاول  ن�سوة  ال�سورية  الوطنية 

لكي  الآن  الثوري  الن�شائي  والن�شاط  احلراك 

اجلماعي  العمل  لأن  م�ستقباًل  ح�سوره  له  يكون 

هو الأ�سا�س. نريد توحيد ال�سف الن�سائي ليكون 

يف  و�سريكًا  التغيري  حراك  يف  بقوة  حا�سرًا 

�سناعة م�ستقبل �سوريا ولي�س فقط التوقيع )على 

بيا�س(« 

اليوم  منذ  تبذل  جهود  »يوجد  الأحدب  ت�سيف 

ولكن  الدميقراطية  �سوريا  يف  املراأة  دور  لتعزيز 

من  املراأة  يحرر  اأن  اأحد  ي�ستطيع  لن  احلقيقة 

قيودها اإل هي ذاتها« 

احلرية ال�سيا�سية تبداأ من احلرية القت�سادية

جويجاتي  تقول  الوطني  املجل�س  جهود  عن  اأما 

»املجل�س الوطني �سرح عن بيانات هامة ت�سمن 

املراأة  تقلد  على  حري�سون  وهم  املراأة   حقوق 

لأعلى املنا�سب م�ستقباًل . �سيتم متثيل املراأة يف 

اأن جميع  كما  و�سمان حقوقها  املنظمات  جميع 

الأ�سوات املطالبة بحقوق املراأة م�سموعة«

تبداأ من احلرية  ال�سيا�سية  التلي« احلرية  تقول 

تفعيل  اإىل  بحاجة  نحن  لذلك  القت�سادية 

احلقيقي  باملعنى  املجالت  جميع  يف  املراأة  دور 

وذلك من خالل برامج تدريبية وبعدها �ستكون 

ال�سيا�سية  املراأة موجودة ب�سكل فعال يف احلياة 

ال�سخ�سيات  من  الكثري  هناك  والقانونية. 

على  وقدرتها  نف�سها  اأثبتت  ال�سورية  الن�سائية 

تفعيل دورها يف املجتمع وهذا ما نعمل عليه يف 

�سوريا الدميقراطية«
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اجليش احلر حتت وطأة  القانون  الدويل

كل الأحزاب ال�سيا�س���ية والدينية والتنظيمات من 

العمل امل�سلح خارج تنظيم اجلي�س ال�سوري احلر. 

وهو اأمر قد ي�س���في بع�س ال�سرعية على الكتائب 

اجلي����س  مظل���ة  حت���ت  املن�س���وية  واملجموع���ات 

ال�س���وري احل���ر, وتاأمتر باأم���ره, وتنف���ذ تعليماته 

وتوجيهات���ه ل �س���يما القانوني���ة منه���ا. اأم���ا تلك 

اخلارج���ة عن و�س���اية اجلي�س احل���ر فلن حتظى 

بتلك ال�س���رعية, الأمر الذي �سيعر�سها م�ستقباًل 

ملزي���د م���ن ال�ش���غوط الدولي���ة والت�ش���ييق عل���ى 

ن�ساطاتها وممار�س���اتها, و�سيتم جتفيف م�سادر 

متويلها و�سيحا�س���ب املمولون عند �سدور اأي قرار 

دويل ي�س���نف تلك املجموعات عل���ى اأنها خارجة 

عن القانون, اأو ت�سميتها بامليلي�سيات امل�سلحة.

الوضع القانوين ملقاتلي اجليش احلر:
اجلي����س احل���ر يتكون من عنا�س���ر من�س���قني عن 

اجلي�س النظامي, 

عنا�س���ر  اأو 

مم���ا  متطوع���ة, 

جمرمني  يجعلهم 

يف نظ���ر القان���ون 

لكنهم  ال�س���وري؛ 

مواطن���ني عاديني 

يف نظر القانون الدويل, الأمر الذي مينعهم من 

حق الهج���وم على اجلي�س التاب���ع للنظام اأو على 

من�ساآته املدنية اأو الع�سكرية.

كم���ا اأن وجود بع����س قياداته يف تركي���ا ل يعطيه 

ال�س���رعية القانوني���ة؛ ك���ون املوق���ف الرتك���ي ل 

يدعمهم ر�س���ميًا, ول ي�س���مح لهم ب�س���ن هجمات 

من اأرا�س���يها, و اإذا �س���در م���ن اجلي�س احلر ما 

يح���رج املوقف الرتك���ي قانونيا فقد ت�س���طر اإىل 

التخلى عنه.

خا�س/اأحمد ال�سمري

إنشاء اجمللس العسكري:
مت الإعالن موؤخرا عن ت�سكيل املجل�س الع�سكري, 

وع���ني العمي���د م�س���طفى ال�س���يخ رئي�س���ًا له���ذا 

املجل����س, وال���ذي �س���يعمل حت���ت قي���ادة اجلي�س 

ال�س���وري احل���ر بقي���ادة العقيد ريا�س الأ�س���عد, 

وق���د اأعلن ال�س���يخ والأ�س���عد معًا اإن�س���اء املجل�س 

الع�س���كري الذي ي�س���م 10 �ش���باط برتبة عميد 

و6 برتب���ة عقي���د, و�س���دد بي���ان الإع���الن عل���ى 

�س���رورة توحي���د جميع املجال����س والكتائب حتت 

قي���ادة اجلي����س ال�س���وري احل���ر. وال���ذي طالته 

موؤخ���رًا انتقادات الهيئ���ات واملنظم���ات الدولية 

املعنية بحقوق الإن�سان, واتهمته بارتكاب اأعمال 

انتقامية خارج اإطار القانون.

كما ح���ذر البيان التاأ�س���ي�س للمجل�س الع�س���كري 



قانون دويل وحقوق21السنة األوىل / العدد التاسع عشر / االثنني 26 مارس 2012

عن  الدفاع  وحق  الدويل  القانون 
النفس:

- ح���ق الدف���اع ع���ن النف����س  واملمتل���كات و ع���ن 

الغري حمف���وظ للجميع يف القان���ون الدويل. لكن 

هناك  فرق �سا�سع بني  الدفاع والهجوم و من هنا 

جوبه خيار الهجوم الع�س���كري بالرف�س من  قبل 

املجل����س الوطن���ي واجلي����س احلر, كون���ه ل يوجد 

غطاء قان���وين دويل يحمي اجلي�س احلر يف حالة 

الهجوم.

- يحق لعنا�س���ر اجلي�س ال�سوري احلر ا�ستخدام 

الأ�س���لحة احلربي���ة حلف���ظ الأم���وال واملمتلكات. 

فح���ني يق���وم عنا�س���ر اجلي����س التاب���ع للنظ���ام 

اأو  املدني���ني  عل���ى  الن���ار  لإط���الق  بال�س���تعداد 

ممتلكاتهم, ت�س���بح حالة الدفاع ع���ن النف�س, اأو 

الغري, مربرة قانونًا.

متى يسمح بالهجوم؟
قانونية اإن�ساء اجلي�س ال�سوري احلر م�ستمدة من 

دفاعه عن املدنيني وممتلكاتهم حال العتداء, اأو 

ال�ستعداد له, وهو بذلك يفقد �سرعيته القانونية 

ح���ني يقوم باأي اأعم���ال هجومية, لكن���ه وباملقابل 

ي�س���تطيع القيام ببع�س العملي���ات الهجومية على 

النقاط التالية:

ال�س���جون ومراك���ز العتق���ال لإنق���اذ املدني���ني: 

فالقان���ون ال�س���وري  يعف���ي عنا�س���ر الأم���ن م���ن 

اأي م�س���وؤولية قانوني���ة, م���ا قد يتيح له���م تعذيب 

املعتقل���ني والتنكيل بهم, مما ي���ربر  الهجوم على 

مراك���ز الأمن و�س���جون املخابرات به���دف اإنقاذ 

حياة هوؤلء  ال�سجناء. 

ال�س���بيحة املدني���ني: فه���م ل ميتلك���ون اأي �س���فة 

قانوني���ة ولي����س لديه���م اأية ح�س���انة, وهم هدف 

م�س���روع للدف���اع عن النف����س اأو املمتل���كات. حال 

قيامهم بالعتداء, اأو ا�ستعدادهم لذلك.

مهاجمة احلواجز: يجوز قانونا مهاجمة احلاجز 

اإذا اأطلق اأحد عنا�س���ره النار على املدنيني ب�سكل 

ع���ام, فهم هدف م�س���روع. اأم���ا اإذا كان���وا فقط 

يدققون هوية املارة فال يجوز مبادرتهم بالهجوم.

اعرتاف اجمللس الوطني باجليش احلر:
اجلي�س احلر ل يتبع اأي كيان �سيا�سي معرتف به, 

فعمليات���ه حت���ى اللحظة غري نظامي���ة اأو قانونية. 

واعرتاف املجل�س الوطني باجلي�س احلر ل ي�سفي 

عل���ى الأخ���ري ال�س���رعية القانوني���ة ك���ون املجل�س 

الوطني لي�س كيانًا �سيا�س���يًا معرتفًا به كممثل عن 

ال�س���عب ال�س���وري اإل ب�س���كل جزئي, لكنه ح�س���ل 

موؤخ���رًا عل���ى اع���رتاف يتي���ح له متثي���ل جزء من 

ال�س���وريني, ما اأعطاه فر�س���ة تبني اجلي�س احلر, 

ولو اأن املجل�س الوطني اعرتف باجلي�س احلر قبل 

الع���رتاف الدويل به لتمت ت�س���مية اجلي�س احلر 

ب�«ميلي�س���يات مقاتلة غري نظامية«, ولأ�س���بح من 

غري القانون حمله لل�س���الح, و�سار اأ�سبه ما يكون  

ب�سالح حزب اهلل يف لبنان, وقوات مقتدى ال�سدر 

يف العراق. لكن هذا الع���رتاف الدويل املنقو�س 

ل يعطي املجل�س الوطني احلق الكامل يف ت�س���ليح 

اجلي�س احل���ر, كما ل يربر مطلق���ًا للجي�س احلر 

القيام باأية اأعمال الهجومية.

�سوابط عمل اجلي�س ال�سوري احلر:

ل يحق للجي�س احلر مالحقة اأع�ساء من اجلي�س 

التاب���ع للنظ���ام وحما�س���بتهم, فلي����س ذل���ك من 

�سالحياته, ول يحق له حماكمتهم ميدانيًا.

ل يح���ق للجي�س احلر ا�س���تهداف الق���وات التابعة 

للنظام اإل عند قيامها باعتداءات على الأ�سخا�س 

اأو املمتلكات, اأو ا�ستعدادها للقيام بذلك.

على منت�سبي اجلي�س ال�سوري احلر ارتداء اللبا�س 

الع�س���كري ال���ذي مينحه���م احلماي���ة القانونية و 

املعاملة كاأ�سرى اإذا ما األقي القب�س عليهم, حتى 

واإن كان هذا الزي الع�سكري غري مكتمل.

قي���ام اجلي�س ال�س���وري احل���ر باأعم���ال هجومية 

�س���يجعلهم يف م�س���اف اجلماع���ات الإرهابية اأو 

امليلي�سيات امل�سلحة.

وبناء على ما تقدم نهيب بجميع اأع�س���اء اجلي�س 

ال�س���وري احل���ر, وم���ن ميوله���م, احلر����س عل���ى 

اللت���زام بقواعد واأنظم���ة القانون ال���دويل, فهو 

املظلة العليا للقانون, وبيده �س���الحية ال�س���رعية 

الدولي���ة, ونزعه���ا, وم���ا يتب���ع كال احلالت���ني من 

اإجراءات قد حتيل اأع�ساء هذا اجلي�س اإىل اأفراد 

ع�س���ابات مطاردة دوليًا, واأثر ذلك وانعكا�س���اته 

على م�سار الثورة ال�سورية,  وا�ستمرارها.
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خا�س / حممود الكن

و  للحروب  امل�ساحبة  القت�سادية  التداعيات 

ال�سورية  اللرية  متوقع,  هو  كما  حتدث  الثورات 

تفقد قيمتها ال�سرائية, �سعر ال�سرف ينزل اأمام 

العمالت الأجنبية, و ثقة النا�س تهتز بالنظام مع 

كل يوم يف عمر الثورة. ولكن هذا الهبوط للقيمة 

و  عي�سهم.  وقوت  النا�س  على  �سيوؤثر  ال�سرائية 

يبادر الكثرياإىل ال�سوؤال ... اأمل يكن الو�سع قبل 

الثورة اأف�سل للجميع؟  وماذا بعد؟

خالل   - الآين  الو�سع  اإىل  نظرنا  اإذا  احلقيقة 

اأن  �سنجد   – املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  فرتة 

الو�سع القت�سادي يف �سوريا كان بالفعل اأف�سل 

من الفرتة احلالية التي متر بها الثورة. ولكنها 

لنظرة  ت�سبيهها  ميكن  جمتزئة,  �سطحية  نظرة 

جمموعة من العميان ي�سفون فياًل في�سبهه الأول 

بالعمدان, و الثاين بالثعبان, و الثالث باملكن�سة.

ملحوظا  تطورا  يتطور  مل  ال�سوري  القت�ساد 

 .1963 عام  ال�سلطة  البعث  حزب  ا�ستالم  منذ 

التي اعتمدت  الأ�سد  وزاده �سوءا �سيا�سة حافظ 

خلدمة  والتنمية  القت�ساد  عجلة  اإيقاف  على 

النظام. والتي اعتمدت على اإفقار املواطن دون 

حد اجلوع حتى يكون مهتمًا فقط بلقمة عي�سه. 

بيد  لالقت�ساد  الأ�سا�سية  امل�سادر  تبقى  بينما 

الأ�سد  حافظ  اأعلنه  النفط  النظام,  رجالت 

�سرا من اأ�سرار الدولة العليا, املطارات و املوانئ 

كانت باإدارة مبا�سرة من قوى الأمن اأو من اأفراد 

العائلة اأنف�سهم.  

ب�سار  قاده  الذي  )اجلزئي(  »النفتاح«  ظل  ويف 

اأن  وا�سحًا  كان  اأنه  اإل  والده,  وفاة  بعد  الأ�سد 

العائلة  اأفراد  لحتكار  موجها  كان  النفتاح 

مفاتيح القت�ساد و ال�سركات الكربى – كما اأن 

زواج  ا�سرتاتيجية  اتباع  على  عمل  البن  الأ�سد 

كافة  من  التحكم  من  ليتمكن  ال�سلطة  و  املال 

اأجهزة  على  اأبوه  �سيطر  اأن  بعد  البلد  مفا�سل 

الأمن و اجلي�س.

يف عهد الأب كان هنالك موؤ�س�سة ف�ساد ممنهجة 

كرجالت  قوى  مراكز  بني  حتالفات  على  تقوم 

من  تقتات  مناطق  وزعماء  اجلي�س  و  الأمن 

قام  البن,  جميء  وعند  الف�ساد,  منظومة 

اأعمال  رجال  و  العائلة  من  باأفراد  بح�سرها 

على  ال�ستمرار  باأن  عاقل  يعتقد  فهل  مقربني. 

�سي�سمح  مقبلة  عاما  الع�سرين  خالل  النهج  هذا 

البن  الأ�سد  اأن  وخ�سو�سًا  بالتطور؟  ل�سوريا 

ق�سى 11 عامًا مل يحقق فيها ال�سالح املوعود.

ال�سوري  القت�ساد  اأن  ال�سوريني  حظ  ح�سن  من 

يوجد  ل  الديون,  من  الكثري  فيه  لي�س  حمافظ, 

بور�سة.  اأو  ملحوظة  اأجنبية  ا�ستثمارات  فيه 

و  التجارة  و  الزراعة  على  يعتمد  اقت�ساد  هو 

ال�سياحة و ال�سناعة. و معظم املنتجني يف �سوريا 

اأنه  اأي  اخلارج.  يف  ا�ستثمارات  على  يعتمدون  ل 

�شحي  نظام  وتطبيق  النظام،  اإ�شقاط  مبجرد 

حتت  اجلميع  فيه  يكون  لالقت�ساد  �سالح  و 

القانون, فاإن ال�سوريني �سيقومون بالعودة للعمل, 

اإي�سال  �سي�ستطيعون  له.  متحم�سني  �سيكونون  و 

القت�ساد اإىل ماكان عليه يف فرتة ق�سرية ن�سبيا. 

يف  التطوير  يف  كبري  اأمل  هنالك  �سيكون  ولكن 

اإن�ساء البيئة ال�سليمة و اجتثاث الف�ساد من  حال 

مهما يف  عاماًل  �سيكونون  واملغرتبون  املوؤ�س�سات. 

الأموال  ب�سخ  �سيقوم  الذي  الحتياطي  دور  لعب 

يف العجلة القت�سادية. 

�ستكون  الثقة  ف��اإن  النظام,  ي�سقط  مل  اإذا  ولكن 

معدومة و �سينظر النا�س اإىل القت�ساد ال�سوري 

�سقف  اأن  كما  طويل.  لفرتة  الثقة  ع��دم  بنظرة 

ال����ت����ط����ور ���س��ي��ك��ون 

م�������وج�������ودا ن���ظ���را 

ل���س��ت��ح��ال��ة اإل���غ���اء 

يف  الف�ساد  منظومة 

النظام احلايل.  ظل 

اأف�سل  يف  اأن��ن��ا  اأي 

اإىل  الأحوال, �سنعود 

التي  النقطة  نف�س 

كنا عليها خالل مدة ع�سر �سنوات.

من املهم – وخالل فرتة الثورة  -  اأن نقوم ببناء 

قنوات الدعم و اآليات موؤ�س�ساتية لأخذ القرارات, 

اإعادة  اأو  الإغاثي  الدعم  يف  ذلك  كان  �سواء 

الجتماعية,  و  التكافلية  ال�سناديق  اأو  الإعمار, 

احلرفية  ال�سناعات  لدعم  ال�سغري  التمويل  و 

للعمل  العودة  من  النا�س  ليتمكن  الغذائية  و 

الدعم  اي�سال  قنوات  ان�ساء  علينا  الإنتاج.  و 

للم�ستحقني,  واآليات اتخاذ القرار,  وعمل خطة 

�ستكون  التاأ�سي�س  ومرحلة  الالحقة.   الدعم 

والتنفيذ  واإداريني.  لالخت�سا�سيني  بحاجة 

لأ�سخا�س اأكفاء. 

حمرتفة  موؤ�س�سات  باإن�ساء   , الآن  يبداأ  التنفيذ 

و  مدرو�سة  خطط  لتنفيذ  جاهزة  تكون 

ل  لالأكفاء  فيها  ثقتنا  نعطي  م�سبقا,  مو�سوعة 

العمل  باأ�سلوب  حولها  نتكاتف  و  املحا�س�سات, 

اجلماعي.  علينا ال�ستفادة  من عامل الوقت يف 

تكوينها و التعلم من الأخطاء الآن بدل النتظار 

حتى �شقوط النظام.

حتى من�سي

�سوية ... اإىل احلرية

اللرية تتهاوى ... ماذا سنفعل ... بعد سقوط النظام !!
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أبو إلياس: جاري وجارك.. موجود بكل شارع. وبكل حارة.. ختيار مشبشب، بالسبعينات، عاش بهالبلد وشاف حلوها ومرها.. يئس من الوضع 
فيها.. حلد ما اجت الثورة.. وتعرف على حمزة..

حمزة شب.. صحفي.. حشري.. وحربوء.. عم يحكو عن هالبلد.. مبارح واليوم.. وبكرا

احللقة الثالثة عشر - حاج فزلكة

• األوووو.. 

األو, مني..

تعرف �صوتي عالتفلون؟ • �صو عميم، بطلت 

اي واهلل بال موؤاخذة مني معي؟

�صبنا، تربيت مني؟ انا حمزة..  • عمي، 

اأه��ل��ني, ول��ك وي��ن اللي ب��دو يجي يا  اأه��ل��ني,  لك 

عاطل, قوم حميل حالك وتعال لعندي..

• �صعبة واهلل يا عميم.. انا بلبنان ، ب�س حبيت 
اتطمن عليك..

وقت �سياحتك هالأ؟

اأبو  يا  عليك  اهلل  حجي..  يا  مني  �صياحة  • لو 
اإليا�س..

عمي، طمني عنك �صو الأخبار اليوم؟

الأخبار متل ما عم ت�سوف لك ابني, الدمار دمار, 

وال�سرب موجود, والعتقال على اأبو جنب.. 

����ص���وؤال  ا����ص���األ���ك  ب����دي  ع���م���ي،  ي�����ص��ر..  • اهلل 
عاملا�صي!

اي عم قول يف من وراك م�سلحة, هات لن�سوف!

الثورة، �صمعت  �صنة لهلأ، ولبعد  اربعني  • من 
�صي بحدا انف�صايل!

ليك ابني, حدا قلك معي �سهادات الدنيا, حكيني 

متل اخللق..

• ههه، �صمعت �صي حدا ب�صوريا، حابب ي�صتقل 
مثل ويعمل دولة حلالو؟

هههه, اي انا.. بدي اعمل دولة وبدي حطك وزير

• ل واهلل يا عمي بجد عم احكي..

لك ابني, ما بدك تزوء؟

اللي زرع هالفكار  انو النظام هو  ما حلك تفهم 

ليهد  يعمر  عم  �سنة  اربعني  �سرلو  النظام  هي.. 

هاملجتمع, وين�سر عالفكار اللي عم تطلعو فيها..

• �صو �صايفك بل�صت فيي بهادل!

يوم  م��رة, من  ال��ف  لك حكيتلك  ياها,  ب��دك  اي 

ب�س  بالطائفة..  ول  بالدين  ل  ف��رق  م��ايف  يومنا 

بتعرف �سو امل�سكلة لك ابني؟!

• هات لن�صوف عميم، اأحتفنا..

م�سكلتكن انو ملا بتجيكن �سغلة ما بتعرفو فيها ما 

بت�ساألو, ول بتدورو, عال�سريع بتقول هي غلط..

ميني  فيها  ت�ستغلو  كلمة  زت  النظام  ما  كل  حاج 

وي�سار..

ي�ساووها  رح  امل�سلمني  ل  بامل�سرحمي,  بدك  واذا 

ي�ساووها  رح  امل�سيحيني  ول  ا���س��الم��ي��ة..  دول���ة 

فاتيكان, لك ول حتى الكراد رح يعملوها وي�ساوو 

دولة

• اجيت عالوجع  واهلل يا حجي

اي لكن حاج حتكي �سروي غروي, فهمو �سو كان 

عم ي�سري, بعدين احكوا

• اهلل يطمنك يا حجي.. 

طيب اميت جاي من �سفرتك انت مطول؟

• يومني بكون عندك عميم، يومني..

يتبع...

بقلم / حمزة العليذكـريات أبـو إليـاس

أبو إلياس
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الصرخة األوىل اعالن لبدء املشوار

رشا سريّة

يف  ينتظرنا  ماذا  نعرف  ال  نولد  عندما 
الكثري.  ثناياه  يف  يخفي  مشورًا  لنبدأ  احلياة، 
لصاحلنا  الكثري  هذا  من  القليل  يكون  قد 
هل  يبقى  السؤال  أن  إال  العكس  يكون  وقد 
ما  تهبنا  أنها  أم  احلياة  من  يناسبنا  ما  نختار  نحن 
يناسبها ومتى نكون راضني عن هذه الهبات 

ومتى ال نرضى.
أن  مفادها  عبارة  إىل  توصلت  التفكري  بعد 
احلياة خيارات وكٍل منا ينتقي ما يناسبه منها، 

باستثناء األمور املتعلقة بالقضاء والقدر.
فنحن مثًا منذ البداية مل نخرت قدومنا ومل 
نخرت أهلنا ومل نخرت ديننا ومل نخرت لوننا ولكن 
مع صرختنا األوىل يف احلياة أعلنا وجودنا 
وعليه فإننا قبلنا الدخول بتحدي مع احلياة. 
ميل  األلف  مشوار  من  األوىل  اخلطوة  لتبدأ 
وهي خيارتنا واختيارتنا املتصلة أو املنفصلة 
اخليارات  فأما  أحامنا.  مع  بآخر  أو  بشكٍل 
الستكمال  أمامنا  املتاحة  الوسائل  كل  فهي 
يف  أو  صعبة  أم  سهلة  كانت  سواًء  الطريق 
ما  فهي  االختيارات  وأما  ال  أم  اليد  متناول 
مع  يتناسب  مبا  اخليارات  تلك  من  نحن  نختاره 
األسهل  اختار  فمن  متطلباتنا،  ومع  ظروفنا 
فله ما شاء ومن اختار األصعب فمن املؤكد 
أن  علينا  احلالتني  ويف  عبس  عن  يخرته  مل  أنه 
ال نحمل القدر سوء اختيارنا. وأما عن أحامنا 
فهي تلك التي نوجهها بحسب اختياراتنا فإما 

تكرب معنا أو نتخلى عنها عند أول عرثة.
نتوقع  ال  وأن  لنا  احلياة  هبات  ننتظر  أال  علينا   
أن  من  عوضًا  نحن  نوجهها  وأن  الكثري  منها 
توجهنا هي وأن ندافع عن أحامنا ونسعى 

لتحقيقها حتى آخر حلظة من عمرنا.

خواطر ثائرة

أدبيات الثورة

ال تصالح 

حممد حسن السوري 

ال تصالح
ال تسامح ال تصالح

مدججون على عزل هجموا
قد حطموا الباب واقتحموا

واألم مرعوبة ترجو احلثالة
: دعوا ولدي، وقبلت أقدام النذالة .

أطفالها حولها اعتصموا
بحضنها ارحتموا

يصرخون
خائفون ، بثيابها يتشبثون
واجملرمون . يضحكون

للسكني يشحذون
أمي:ال تدعيهم يذبحوين

:أمي بحضنك خبئيني
أمسكوه من اجلبني

رجتهم: اذبحوين قبله
أراكم طيبني.

قهقهوا ساخرين
غضت عينها عن السكني
الطفل يصرخ آخ … آخ

و خانها الصراخ
يرفس . يخفت . يستكني

يسكن املسكني
ذبحوه أمام أمه

وانطلقوا لعرض اخته
يتغامزون ضاحكني

بكل أنواع الساح مسلحني
بكل أصناف السفالة والنذالة مدججني

ال تصالح ال تسامح
مل يراعوا طهر أخت طاهرة

تصرخ تتوسل دون جدوى للطغاة
لو عرضوا أختهم ، هي سافلة مثلهم

هي عاهرة
قدعافها البغاة

سيينكرون قائلني
: ليس نحن من ذبح الرضيع

بالسكني
ال .ال. لن يضيع

دم طفلنا املسكني .
ولو بعد حني

ولو بعد أربعني. من السنني
قد هللوا ملن ذبح الوليد

من الوريد إىل الوريد
ما ردهم رجل رشيد

ال تصالح
ال تصالح ولو جاؤوا سبايا

ال تصالح ولو سجدوا عرايا
وتوسطت كل الربايا

ال تسامح ال تصالح
ال تصالح
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خواطر ثائرة

آذار

جداريات من رحم الثورة السورية

يف آذار
أقف حائر بني أغصان الشجر

أقلب النظر باكيا هل من عند أهلي خرب ؟!
ترد الريح يل بأسى

هل ظل أيها الواقف عند عتبة املوت
أغصان وشجر ؟!

أقول يا آذار ما ظل يف بادنا غري بقايا القهر
ال سنبلة حتمل القمح

وال طفل رضيع بصدر أمه
وال جهاز عروس أعدته نسوة احلي لها

وال وال
مل نسلم ومل يسلم احلجر

نحن بقايا دم وتراب و جثث تطفوا على تراب  
البلد

ويف احلي مل أجد غري املدافع و املدامع
هذا يا آذار

ما حل بنا منذ آذار املنصرم
ويقول يل :

تلك حال الباد من بشر و حجر
أعطيني الروح ما حل بها

قلت حرية
أتتذكر يا آذار كيف أوصلت الطباشري

إىل أطفال درعا
فكتبوا على سبورة خشبية

أغاين أذهلت طاغية البشر
قال يل : نعم

ورسموا على جدران مدرسة
رقبة هبل يلفها حبل مشنقٍة

هم أطفالنا من فجروا األرض و أعلنوا ساعة 
اخلطر

املستبد  أنف  رغم  حرية  هي  آذار  يا  قلت 
وجاره ومن شد على يديه

ومن تفرج على مقتلنا ومن حضر
قال لكم مني سام

فالفرج بعد الصرب شيمة
فا جتزعوا إن األيام دول

ألنامل  أوحيت  كما  السام  لك  منا  وقلت 
األطفال أن فجري كل هذا الشرر

ملوت  كصورة  افرتاضي  عامل  يف  تائه 
غريب

مؤنس حامد

الطيور  متوت  حيث   … جاكييه  جيل  إىل 
املهاجرة .

ٌم على نحٍو متساٍو . مقسَّ
كقط  التسكع  له  يحلو  حيث  نسيته  قلبي 

متشرّد
منه  بداًل  صدري  يف  أضُعه  ما  أجد  مل  و 

سوى قنبلة .
يف حمص أيضًا

أبحث عن خمسة أصابع …
هي أصابعي

ألكمل كتابة الصورة الشخصية للموت .
إصبع  بني  أمّيز  أن  فعًا  أستطيع  ال  وألنني 

مرمّية على الرصيف
و بني طلقة فارغة …

سأكف عن البحث .
…

ما بقي من جسدي
ال يصلح لكتابة قصة جديدة عن احلرب

و ال يصلح للعودة أيضًا .
بحجم  قذيفة  تتقي  أن  يدي  تستطيع  لن 

املوت
و ال أن تفاوضه …

كل ما حدث
أنني سقطت يف موعدي متامًا

كورقة خريف مهّذبة .
…

و بينما تعود الكامريا إىل بيتها
سأبقى تائهًا يف هذا العامل االفرتاضي
مع قليل من دموع املشاهدين احلمراء

كصورٍة ملوت غريب .
أو كخربٍ سرعان ما يصبح مدعاة للملل .

…
يف حمص فقط

و يف حكاية غري مألوفة عن املوت
يراقب قطٌّ متشرد من بعيد

جثة الغريب الهادئة
من  صدره  يف  ستنفجر  التي  القنبلة  ينتظر  و 

الضحك .

وطن

وسام عيسى

وطن
بالقلب حبو دفن

بالروح حبو سكن
بالنفس هوة عم يجري

قبل ما يخلق الزمن
وطن

عشقتو انا
من نهد امي

من أول جرعة لنب
من أول بوسة على خدي

ويأذن بأدين جدي
بسم اهلل وبسم الوطن

وطن
وحاكمك ظامل

وبعلمك مؤمتن
عم يسرقك وينهبك
والزم تهتفلو بشجن

قمع واستبداد
واحلجة أمن الوطن

يا وطن
ايل شعبك صرخ حرية

وكسر أصنام الوثن
واجه رصاص ومدفع

ورجع لعند أهلو بكفن
يا ويلك يا ظامل من دعوة أم

يف حتتا جنة عدن
دم شهدائنا ريحتو مسك

وبدمكن عم يسري العفن
بكرى ثورتنا بتنتصر

وبينا وبينكم هالزمن

سوريا أنت أبية
وما برتكعي بوجه امٍلحن
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له���ا منفذ .. اأفتقد لأبواب املنازل التي تفتح يل و 

للوج���وة الطيبة التي توؤويني و ترحب بي .. اأفتقد 

لإت�س���الت رفاق���ي بع���د كل مظاه���رة ليطمئنوا 

علي .. اأفتقد ل�س���حكات رفاق���ي رفاق احلرية و 

جلمعاتنا ال�سرية .. 

اأفتقد لروح الثورة و لهواء احلرية

أحمد الشمري
املجتم���ع  اأراد  ح���ني 

م�س���األة  ح���ل  ال���دويل 

الديكتاتوري���ات العربية 

قدم لها م�س���األة اللجوء 

اأول, لكن���ه مل يق���دم اأي 

الجت���اه  به���ذا  عر����س 

للنظام ال�س���وري ... اجلميع يريد 

اإنه���اك ال�س���عب ال�س���وري والدولة ال�س���ورية قبل 

رحيل النظام، وحينها فقط �شيتخذ قرار اإ�شقاط 

النظام يف دوائر �سنع القرار الدويل.

الديكتات���ور  وال���دة  �س���د  الأخ���رية  العقوب���ات 

ال�س���وري, واأخته وزوجته ودائرته املقربة, ما هي 

اإل حماولة حل�س���رة القط يف زاوية, ما �سيجعله 

يتنمر اأكرث

إميان حممد
ل اأ�س���ّدق ع���ادة كّل من 

يّدع���ي اأن���ه يق���وم بعمل 

مهم جدًا يف الّثورة, ول 

كّل من ي�س���رد ق�س����س 

البطولة.. 

متام���ًا  اأع���رف  لأيّن 

الأبطال احلقيقيني الذين يت�س���اءلون اأعمالهم, 

ويخفونها, وين�سبون البطولة لغريهم لُيبعدو عن 

اأنف�سهم خ�سلة الّرياء..

ول تزال الّثورة كا�سفة..

وائل مرزا
بع���د اأن اأ�س���بح اجلي����س 

القوي���ة  الورق���ة  احل���ر 

للثورة على الأر�س, �سعر 

م���ن يخطط���ون للنظ���ام 

ح���ان  ق���د  الأوان  ب���اأن 

اللتف���اف عليه.  ملحاولة 

واإن جاءت املحاولة ب�سكٍل �سمٍج ومك�سوف

نعيمة دروي�س

اأ�س���دقائي الكرد , انا 

كردية حلتى حت�س���لو 

و   , حقوقك���م  عل���ى 

انتم عرب �س���نة حلتى 

نح�سل على حقوقنا .

فيس بوك

طارق الوفائي
وماعرفن���ا  ب���را  ع�س���نا 

بلدنا ول نا�س���نا. ع�سنا 

اغراب هون وبحم�س . 

ل مع هوؤلء ول مع هوؤلء

باملقاب���ل نا����س ن�س���يبا 

ببل���دا وتتعرت  تعي�س  انو 

كم���ان ميك���ن. ويجيا هالظ���روف, ق���ررت تكون 

بطليعة النا�س وماتتخاذل ابدا. واهلل من ف�س���له 

كرمون بال�سهادة

ان���و بدال مانحلم بال�س���هادة عم نحلم انو ياريت 

كنا عرفنا ال�سهيد قبل ماميوت

كاترين التلي
قبل ب���داأ الربيع العربي 

كنت اقرتب���ت من حالة 

الياأ�س من و�سع الف�ساد 

وال�ستبداد  واملح�سوبية 

والفقر  والقم���ع  والظلم 

الذي  والعبودية  وال���ذل 

يعي����س ال�س���وريني فيه. وعند ان�س���ار ثورة تون�س 

راأي���ت ب�س���ي�س اأم���ل وعند جن���اح ثورة م�س���ر 

تيقن���ت من ان���دلع ث���ورة قريب يف �س���وريا وكان 

مي���الد جدي���د يل يف ربي���ع 2011 . راي���ت نفو�س 

النا�س تغريت عادت م�ساعر اخلوف على بع�سنا 

. الن عندما اأرى اأطياف املعار�س���ة تتكالب على 

من�سب �سلطة افرتا�سي اقرتب من حالة اليا�س 

التي ابتداأت بها حديثي وفهمكون كفاية .

عمر حداد
تع���د حثالت���ك اأن باب���ا 

عمر �سيعود اأف�سل مما 

كان علي���ه و نح���ن نعلم 

اأن اأحدا من اأهايل بابا 

عمرو مل يبق فيه .

 ... اإره���اب   ... قت���ل 

تهجري ... و اأخريا وعود بال�ستيطان ....هل كان 

جدك اأحد موؤ�س�سي احلركة ال�سهيونية؟

ميخائيل سعد
يحزنني ان ال�سوريني مل 

يعد يهمهم متابعة اخبار 

ا�س���بحت  املعار�س���ة, 

اخبار جميالت الرئي�س 

مثرية اكرث.

فيصل القاسم
الق���وة  اأن  اأعتق���د  ل 

اأن  ميك���ن  الوح�س���ية 

اأو  جمتمع���ات  ت�س���نع 

ترب���ي �س���عوبًا. وليتذكر 

الإن�س���ان  اأن  الطواغيت 

لي�س حيوانًا ل مي�سي اإل 

بال�س���رب, بل خملوق ميكن ت�س���يريه بكل الطرق 

اإل القوة

مرح البقاعي
توّقفت عن احلديث مع 

الأمريكيني لأنني اأدركت 

متام���ًا ح���دود فعله���م, 

ال�س���عب  اإىل  وتوّجه���ت 

ال�س���وري العظيم, ثوارًا 

ومعار�س���ة  ونا�س���طيني 

اأي�س���ًا, فهم وحدهم من �س���يغرّي التاريخ ويكتبه 

من جديد يف �سوريا اجلديدة.

رضوان زيادة
ق���ارن فيه بني ما يجري 

وم���ا  الي���وم  �س���ورية  يف 

يف  البلق���ان  يف  ج���رى 

ب�س���ار  الت�س���عينيات, 

ميلو�س���يفت�س  الأ�س���د 

الع�س���ر اجلدي���د ول���ن 

يك���ون معه حل �س���وى ب�س���ربات ع�س���كرية جوية 

حمددة ت�سل كل قدراته الع�سكرية

ملهم الدروبي
اأ�س���ماء  ال�س���يدة  اىل 

لها:«ي���ا  نق���ول  اأخر����س 

اآخ���ذ الق���رد عل���ى ماله 

ل���ن  امل���ال والق���رد  راح 

حاله«اخلعيه  على  يبقى 

اخلعي عنك هذا العار.

مروة الغميان
اأفتقد لتل���ك الأيام التي 

كان���ت ميلوؤه���ا التحدي 

و  للتخف���ي  اأفتق���د   ..

للهروب من منزل لآخر 

 .. الأم���ان  ع���ن  بحث���ًا 

الهتافات  لتل���ك  اأفتق���د 

التي كن���ت اأطلقه���ا متحديًة النظام به���ا و لتلك 

امل�س���اعر اجليا�س���ة و ما ترافق معها من غ�س���ب 

و ح���ب و اأمل .. اأفتقد للهروب من ال�س���بيحة مع 

رفاقي من �س���ارع ل�س���ارع و حارة لأخرى و لذلك 

ال�سعور الذي ينتابني عندما اأدخل يف حارة لي�س 
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السـاخر اكسربيس
الثورة ال�سينية �سد طاغية ال�سني

عزيزي القزايف .. بدونك القّمة العربية .. بطاطا 

مني رح ي�سحكنا من بعدك :)

اليوم ما كانت القمة العربية ب� بغداد 

كانت ب� طهران .. لالأ�سف 

عر�س خا�س للمنحبكجية .. حّلق حالك

ان�سق الآن واح�سل على علبة مّتة جمانًا

وكالة �س���انا : الرئي�س البطة يجري جولة تفقدية 

على مكان اإعدامه

اللهم ان�س���ر الع�س���ابات امل�س���لحة على اجلهات 

املخت�سة

كيف و�سل البّطة ل� بابا عمرو ؟

عن طريق نفق بابا عمرو - املّزة 

بدون ا�سرتاحة

اجلهات املخ ط�سا

ل ُترى بالعني

فقط باملخ

)فالعني ت�سمع قبل الأنف اأحيانا(

الف���رق ب���ني الث���وار عل���ى الأر����س والث���وار عل���ى 

الفي�سبوك .. 

متل الفرق بني اللي عم ميار�س الريا�سة بامللعب.. 

واللي عم ميار�سها ع البلي�ستي�سن .. !!

متت دعوتي للموؤمتر تبع املعار�س���ة با�سطنبول .. 

واللي رح تتوحد فيه املعار�سة قال .. 

ولكن لي�س لأنني معار�س مررر .. 

ولك���ن لأين عندي خ���ربة ب���كل اأنواع ال�س���يكوتني 

والغراء .. 

ورح حوال الزقهن مع بع�س .. 

ولكن اإن ما م�سي حال .. 

اخلطة ب هي غاز م�سيل لالأع�ساب .. 

بخليلكن اإياهن ينامو حركة �سهرين متانة !!

حدا يقللو لب�سار هي �سوريا .. 

مو لعبة GTA 3 على الأيباد .. !!

اجت الت�سالت بحم�س..

وانقطعت عن حماه .. 

حا�س�سها �ساقية مي .. مو ات�سالت .. !!

بعد جناح طريقة ت�سليم املطلوبني لأنف�سهم .. 

تطلق �سركة �سرييتل خدمة اعتقلني .. 

اأر�سل ر�سالة فارغة اإىل الرقم 1300

واح�سل على اعتقال جماين .. 

با�س���رتاكك الآن تدخ���ل بال�س���حب عل���ى بطاقتي 

دعوة لفرع فل�سطني .. مدفوعة التكاليف .. 

�سرييتل .. ل�سنا الوحيدين .. لكن اآم تي اإن معنا..

من �سوي .. 

واأنا قاعد عم اتفرج على حلقة الجتاه املعاك�س .. 

كنت ما�س���ك م�س���د�س وعم قو�س على رجلي .. .. 

واتفرج على �سريف �سحادة .. 

و�سوف اأيو بوجع اأكرت .. !!

اأ�س���ماء بتكون ات�سلت هالأ على اأم عمار بربنامج 

ما يطلبه اجلمهور .. 

وقالتلها .. 

حابة اأطلب اأغنية .. 

اأنا م�س اأنانية .. !!

اإم عمار برتد عليها .. 

لالأ�سف الغنية مو متوفرة .. 

بتحبي ت�س���معي غنية لهجر ق�س���رك وارجع بيت 

ال�سعر ؟؟

وعاود اأهلي بعد ما دقت القهر ؟؟!!

ل�سا واحد بقلي ليك .. 

كتيب���ة عدن���ان  ا�س���مها  كتيب���ة  نا����س عمل���وا  يف 

العرعور.. 

وهدول اجلماعة عملوا كتيبة كمال جنبالط .. 

اأكيد دافعينلهن .. 

لك حبيبي اإن�ساهلل ي�سموا الكتيبة .. كتيبة اأجنلينا 

جويل .. اإنت �سو دخلك فيهن؟؟

اهلل يرحمك يا �ستي .. 

كانت ع طول تقلي .. 

فرخ البط .. عوام .. 

هاي عوم العملة وعوم البلد بالدم .. 

لكن باإذن اهلل .. 

رح ن�سحب عليك ال�سيفون. .

ونخليك تعوم باملجارير متل القذايف ..

عن تويرتجي : 

فقط يف �سوريا .. اجلو .. جو اأوروبا .. 

الأ�سعار .. اأ�سعار دبي .. 

والعي�سة .. عي�سة غزة ..
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