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بال  �سورية  �أ���س��دق��اء  م��وؤمت��ر  �لأو���س��ط:  �ل�سرق 

�أكاذيب

اجلنون  ونهاية  دم�شق  ع�شابة  �شقوط  �لعربية: 

�لإير�ين

القب�س: م�سور حربي ز�ر �سورية: مل �أ�ساهد �سيئًا 

�أ�سو�أ يف حياتي

�لتدخل  ح��ول  �جل��دل  �سورية:  �لأو���س��ط:  �ل�سرق 

�لع�سكري

بعد  اجل��والن  يتفقد  ال�شوري  الرئي�س  �لعربية: 

حتريرها

�ل�سعب  و�آذ�ن �هلل يكون بعون  د�ر �حلياة: عيون 

�ل�سوري

د�ر �حلياة: �سورية:لو �نت�سر �جلالد

�ل�سرق �لأو�سط: خدعة �لأ�سد �جلديدة

�ل�سرق �لأو�سط: و�لأ�سد يف بابا عمرو

�ل�سرق �لأو�سط: حليف �أم و�سي

 �لر�أي: �سورية، �لورقة �لأخرية يف يد رو�سيا

د�ر �حلياة: عيون و�آذ�ن �سر�رة �لأزمة يف �سورية

اإلحصائية لغاية يوم األحد 1  أبـريـل 2012
�سحايا �لثورة جتاوزت: 12،120

�شحايا الثورة من االأطفال: 861

�شحايا الثورة من االإناث: 758

املفقودون: +65،000

�شحايا الثورة الذين ماتوا حتت التعذيب: 491

املعتقلون حاليًا حوايل: +212،000

�لالجئون �ل�سوريون منذ بد�ية �لثورة: +34،648

�لالجئون �ل�سوريون يف تركيا: 14،700

�لالجئون �ل�سوريون يف لبنان: 14،348

�لالجئون �ل�سوريون يف �لأردن: 5،600

إحصائيات

افتتاحية العدد

اأكرث من 8893 �سهيد �سحايا �لعدو�ن �لأمني منذ 

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

�أكتوبر 2011 حتى تاريخ �سدور هذ� �لعدد.

تغطية إعالمية إحصائية الثورة

ردود األفعال الدولية

شهداء اجمللس الوطني

ممثاًل  الوطني  باملجل�س  يعرتف  �شورية  �أ�سدقاء 

�سرعيًا

زمني  ب�شقف  اأن���ان  ُيطالبون  �سورية  �أ���س��دق��اء 

لتنفيذ خطته

االأب  االأ�شد  ت�شلط  من  عانوا  الذين  �أردوغ���ان: 

يعانون اليوم من ت�شلط االبن

�لبيان �خلتامي ملوؤمتر اأ�شدقاء �شورية

للنظام  موؤيدة  تظاهرة  تفّرق  الرتكية  ال�شرطة 

�ل�سوري

�أمريكا ت�سم جهودها لدعم �لثو�ر يف �سورية

�أمريكا تتعهد ب�12 مليون دولر لدعم ثو�ر �سورية

عن  للدفاع  ال�شوريني  م�شاعدة  يجب  الفي�شل: 

اأنف�شهم

ك��ل��ي��ن��ت��ون ط��ال��ب��ت ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري ب��ال��وف��اء 

بالتزاماته جتاه خطة عنان

مبادرة برملانية دولية ب�ساأن �سورية

خطة  لتنفيذ  �شورية  نظام  يدعون  العرب  القادة 

عنان فورًا

م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ع��ن��ان: ع��ل��ى �جل��ي�����ش �ل�����س��وري 

االن�شحاب اأواًل مبوجب خطة ال�شالم

عنان يدعو �شورية لتطبيق خطته فورًا

مبليون  ال�شورية  املعار�شة  تدعم  �جلنوبية  كوريا 

دولر

�أم���ريك���ا: وزي���ر ال��دف��اع ال�����ش��وري ي��دخ��ل دائ���رة 

العقوبات االأمريكية

�أردوغان: ب�شار يخ�شى �شناديق االقرتاع

خلطة  �شورية  تطبيق  يف  االأم��ل  يفقد  �أردوغ���ان 

عنان

القمة العربية تطالب دم�شق بتنفيذ فوري وكامل 

ملبادرة اأنان

باري�ش تدين ا�شتمرار القمع واملراوغات يف �شورية

لإنهاء  حم��اول��ة  يف  ج��دي��دة  جولة  ت��ب��د�أ   كلينتون 

القمع يف �شورية

اجتماع  اإىل  قرب�س  دع��وة  لعدم  �أوروب��ي  �رتباك 

�أ�سدقاء �سورية

التحقيقات  يف  ال�شورية  املعار�شة  ت�شاعد  لندن 

حول حقوق االإن�شان

 بلجيكا ت�شتدعي �شفريها يف دم�شق احتجاجًا على 

ا�شتمرار اأعمال العنف بحق املدنيني

�سورية  ت�سكيل حكومة  يدعم  م�شروع قرار عربي 

انتقالية

على  �سورية�سيحكم  �أ���س��دق��اء  م��وؤمت��ر  ب��اري�����ش: 

االأ�شد من خالل اأفعاله

اإىل وقف  ت�شيد بدول الربيع العربي وتدعو  ليبيا 

�لإبادة يف �سورية

تركيا: قائد القوات الربية الرتكية يتفقد احلدود 

مع �شورية

رو�سيا ترى فكرة رحيل االأ�شد ق�شر نظر وتنتقد 

�أ�سدقاء �سورية

بان كي مون يدعو الرئي�س ال�شوري اإىل ال�شروع يف 

تنفيذ خطة عنان فورًا

رو�سيا لن ت�شارك يف موؤمتر اأ�شدقاء �شورية

كلينتون تدعو االأ�شد لقبول مقرتحات عنان

عنان يقول اأن �شورية قبلت خطته لل�شالم

اجمللس الوطني، من جديد
يف الثامن ع�شر من اآذار كانت بداية ثورتنا 

بدايتها  منذ  الثائرون  وطالب  املباركة، 

بج�شم �شيا�شي ميثل مطالبهم دوليًا.

موؤمترات  وعقدت  اأحزاب،  ت�شكلت 

عن  بنهايتها  اأ�شفرت  مبادرات  وانطلقت 

تاأ�شي�س املجل�س الوطني ال�شوري يف الثاين 

من اأكتوبر من عام 2011م، اأي بعد اأكرث 

من �شتة اأ�شهر من انطالق الثورة.

من  ال�شوري  الوطني  املجل�س  تاأ�ش�س 

غليون،  برهان  الدكتور  برئا�شة  ا�شتانبول 

واالأمانة  التنفيذي  املكتب  ت�شكيل  ومت 

مائة   300 اأكرث من  له  وان�شم  له،  العامة 

ع�سو.

ومل  تا�شي�شه  على  االأوىل  ال�شهور  مرت 

يذكر،  �شيا�شي  جناح  اأي  املجل�س  يحقق 

اأوروبا  من  كل  بني  متنقاًل  منا�شاًل، 

حتى  وتون�س،  باملغرب  مرورًا  واأمريكا 

متلمل ال�شارع ال�شوري يف الداخل واخلارج 

من  �شل�شلة  بعد  وخ�شو�شًا  اأراءه،  من 

االإن�شقاقات التي مت الرتاجع عنها الحقًا.

املا�شية  الفرتة  للمجل�س يف  اأهم ما يذكر 

�شيا�شية  اأطراف  احتواء  من  متكنه  هي 

اأخرى مكونة لف�شيف�شاء املجتمع ال�شوري،  

املالح  هيثم  ان�شمام  عند  خا�س  وب�شكل 

»�شيخ املعار�شني« للمجل�س.

مرور  وبعد  2012م  اأبريل  من  االأول  يف 

عام ون�شف ال�شهر على انطالقة املجل�س، 

به  �لعامل  دولة حول   84 من  اأكرث  اعرتف 

كممثل �شرعي لل�شعب ال�شوري، ولكن لي�س 

�لوحيد.

وعلى الرغم من اأهمية هذا االإعرتاف اإال  

اأن ما وراءه، وما يجري وراء الكوالي�س من 

اتفاقات وترتيبات لن�شرة ال�شعب ال�شوري 

واحلكومات  املجل�س  بني  وبالتن�شيق 

املعرتفة به، يدعو فعاًل للتفاوؤل.

�شوؤالنا هنا، هل فعاًل ن�شتطيع التفاوؤل بغد 

م�شرق بقيادة اأع�شاء املجل�س؟

وهل يتمكن املجل�س من العمل على الهيكلة 

الثورة  بقطار  للحاق  وال�شليمة  ال�شحية 

املت�شارع.؟!

اأم هي �شقطة اأخرى من �شقطات املجتمع 

الدويل واإبرة خمدر لنا.. وملجل�شنا املوقر!

رئي�س التحرير

نذير جنديل
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بالتحقيق ب�شكل جّدي يف جرائم النظام، اإاّل اأّن 

التغا�شي عن دعوات اإحالة النظام اإىل املحكمة 

�شيا�شّية  نّية  وجود  ُيظهر  الدولية  اجلنائية 

قبل  اإذا  املحا�شبة  من  بالنفاذ  لالأ�شد  لل�شماح 

بالت�شديد  االأ�شد  قّوات  وتقوم  �شيا�شية.  بت�شوية 

على و�شائل االإعالم العاملية ومنعها من الو�شول 

اإىل �شورية وا�شتهداف ال�شحفيني من اأجل منع 

قوات  قامت  وقد  اجلرائم.  من  املزيد  توثيق 

بريطانيني  �شحفيني  على  النار  باإطالق  االأ�شد 

مما  الرتكّية  احلدود  عبورهم  اأثناء  م�شتقلني 

اإىل مقتلهما. وقد كان ال�شحفيان يعمالن  اأّدى 

على برنامج وثائقي عن الثورة ال�شورية. ويذكر 

اأّن قّوات االأ�شد قتلت عّدة �شحفيني يف ال�شابق، 

منهم عّدة فرن�شينّي، يف حماولة الإيقاف احلقائق 

من اخلروج من �شورية. ويقوم النظام مبحاولة 

اإغالق جميع املعابر احلدودّية لعّدة اأ�شباب منها 

اإيقاف تدفق ال�شحفيني

النظام  بداأ  بالطريان:  الثّوار  يق�شف  النظام 

كما  الثّوار  لق�شف  بكثافة  مروحّياته  ي�شتخدم 

النظام  ق�شفها  التي  اإدلب  يف  الغدفة  حدث يف 

واال�شتباك  البلدة  يف  التوّغل  قبل  مبروحّية 

ق�شف  توثيق  مّت  اأّنه  ويذكر  النظام.  قّوات  مع 

م�شّورة.  مقاطع  بعّدة  اإعزاز  ملدينة  املروحّيات 

مظاهر  اإنهاء  ونّيته  النظام  ت�شّرع  هذا  ويظهر 

املعار�شة باأّي تكلفة دون تخّوف من حظر جّوي 

دويل كما كان يف بد�ية �لثورة

االقتصاد

فر�شت  ال�شوري:  اجلي�س  �شباط  على  عقوبات 

اجلي�س  قادة  على  عقوبات  املتحدة  الواليات 

�شد  جرائم  يف  توّرطهم  ب�شبب  ال�شوري 

داود  الدفاع  وزير  العقوبات  و�شملت  االإن�شانّية. 

اأركان  رئي�س  نائب  اأ�شنوف  ومنري  راجحة 

اجلي�س ورئي�س احلر�س الرئا�شي زهري �شالي�س. 

وتت�شمن العقوبات جتميد االأر�شدة يف الواليات 

اإجراء  من  االأمريكيني  املواطنني  ومنع  املتحدة 

ه هذه العقوبات اإنذارًا اإىل  اأي ات�شال بهم. وُتوِجّ

اجلي�س ال�شوري و�شباطه من العقوبات التي قد 

يتعّر�سون لها يف حال ��ستمر�رهم يف قتل �ل�سعب

�شعر �شرف الدوالر يرتفع جمّددًا: حقق الدوالر 

اأمام  طفيفًا  مك�شبًا  الر�شمّية  التعامالت  يف 

اللرية ال�شورّية لي�شل �شعر ال�شرف اإىل 60.32 

و70 لرية يف ال�شوق ال�شوداء. ويف هذه الغ�شون، 

أســـبـوع فـي  الـثـــورة 
أهم األخبار

املعار�شة:  لدعم  يخطط  �شورية  اأ�شدقاء  موؤمتر 

املنعقد  الثاين  �شورية  اأ�شدقاء  موؤمتر  اعرتف 

ممثاًل  ال�شوري  الوطني  باملجل�س  ا�شطنبول  يف 

تو�شيعه  اإىل  ودعا  ال�شورّية،  للمعار�شة  �شرعيًا 

الرغم  وعلى  له.  املعار�شة  اآخرين من  وان�شمام 

للثورة  ب�شيء جديد  تاأِت  اأن هذه اخلطوة مل  من 

�شيا�شيًا، اإاّل اأن تعهد الدول امل�شاركة مب�شاعدات 

�شوف يوؤدي اإىل قيام الدول املانحة بال�شغط على 

املعار�شة لالإ�شالح قبل تقدمي املنح

عرب  اأخرى  مهلة  النظام  مينح  الدويل  املجتمع 

اأنان: اأظهر املجتمع الدويل عجزه يف حل االأزمة 

�ل�سورّية عندما دعا موؤمتر �أ�سدقاء �سورية �لثاين 

النظام  اأن  اإذ  اأنان،  كويف  كامل خلطة  دعم  اإىل 

�شوف ي�شتغل هذه اخلطة الناجتة عن قّلة خيارات 

الدول الغربّية بالتعامل مع االأزمة ال�شورّية. وقد 

املتحدة  لالأمم  تابعة  جلنة  من  حمققة  قّدمت 

لتوثيق جرائم �شد االإن�شانية ا�شتقالتها احتجاجًا 

على رف�س احلكومة ال�شورية ال�شماح لها بدخول 

جدوى  بعدم  �شعرت  اأنها  واأ�شافت  البالد. 

القيام  للجنة  ميكن  ال  اإذ  اللجنة  يف  اال�شتمرار 

ب�شبب  بعينها  مناطق  يف  والتحقيق  �شامل  بعمل 

عدم �ل�سماح لها بالدخول

�لأكر�د ي�ستعدون للتدّخل �لع�سكري: بد�أت قو�ت 

الذي  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احلزب  دفاع 

كرد�شتان  اإقليم  رئي�س  بارزاين  م�شعود  يراأ�شه 

تهيئتهم  بهدف  �شوريني  اأكراد  بتدريب  العراق 

للتدخل ع�شكرّيًا يف املناطق الكردية ال�شورّية بعد 

البي�شمركة يف  االأ�شد. وتقوم قّوات  �شقوط نظام 

مدينة �أربيل بالتدريب

تطّورات الثورة

املحكمة  اإىل  النظام  الإحالة  تتعاىل  ال�شرخات 

رايت�س  اتهمت منظمة هيومن  الدولية:  اجلنائية 

النظام  قوات  االإن�شان  بحقوق  املعنية  ووت�س 

حلماية  ب�شرّية  كدروع  املدنيني  با�شتخدام 

عنا�شرها من الثّوار. وقالت املنظمة اأن املدنيني 

االأمامية  القوات  واأمام  مع  ال�شري  على  ُيجربون 

للنظام اأثناء توغلها يف املدن. واأو�شحت املنظمة 

اأن هذا �شبب اآخر يوجب على جمل�س االأمن الدويل 

الدولية.  اجلنائية  املحكمة  اإىل  النظام  اإحالة 

بداأت  الدولّية  اجلهات  اأّن  التقرير  هذا  وُيظهر 

تقوم احلكومة احلالّية مبحاولة تخفي�س الر�شوم 

واملاء  والكهرباء  الهاتف  فواتري  على  امل�شافة 

لتخفيف ال�شغوط العالية على االقت�شاد ال�شوري 

الفردي

 

التحّركات الدولّية

تركيا  اأعلنت  ال�شفارات:  من  املزيد  اإغالق 

والرنويج عن تعليق اأن�شطة �شفارتيهما يف دم�شق 

البالد،  يف  االأمني  الو�شع  تدهور  زيادة  ب�شبب 

بينما قامت بلجيكا با�شتدعاء �شفريها يف دم�شق 

بحق  العنف  اأعمال  ا�شتمرار  على  احتجاجًا 

الرتكي  الطريان  قام  بينما  هذا  ياأتي  املدنيني. 

بوقف رحالته اإىل �شورية

 

التغطية اإلعالمية احمللّية

�لدعم �لرو�سي م�ستمر: ما ز�ل �لإعالم �ل�سوري 

حيث  االأ�شد،  لنظام  الرو�شي  الدعم  على  ُيرّكز 

ت�سّدرت �أخبار �ل�سحف تاأكيد مو�سكو معار�ستها 

اإدراج اأي مهلة اأو اإنذار يف خطة اأنان وت�شديدها 

مع  يتعار�س  �شورية  اأ�شدقاء  اجتماع  اأّن  على 

مت  بينما  لالأزمة،  �شلمي  حلل  التو�شل  اأهداف 

اإبراز ت�شريح رئي�س رابطة الدبلوما�شيني الرو�س 

على  ال�شورية  املعار�شة  ي�شجع  الغرب  اأن  عن 

ممار�سة �لعنف

تربير اإغالق احلدود: قام االإعالم ال�شوري بن�شر 

للمعابر  النظام  اإغالق  اأ�شباب  عن  روايات  عّدة 

كلها  ترّكزت  الر�شمّية  وغري  الر�شمّية  احلدودّية 

ومن  االأ�شلحة.  تهريب  لوقف  بذلك  القيام  على 

هذه االأخبار وجود تعزيزات على احلدود الرتكية 

ل�شبط الت�شلل والقب�س على م�شلحي ريفي دم�شق 

زيادة  على  لبنانيني  �شيا�شيني  وتاأكيد  ودرعا، 

تهريب االأ�شلحة اإىل �شورية.ط

موؤمتر  اأّدى  الثاين:  �شورية  اأ�شدقاء  موؤمتر 

�أ�سدقاء �سورية –ح�شب اإعالم النظام- اإىل منع 

الدول  وتعّهد  االأتراك  قبل  من  االأكراد  م�شاركة 

اخلليجّية بت�شليح ومتويل االإرهابيني

�شرف  �شعر  فاإن  كالعادة،  الدوالر:  �شرف  �شعر 

الدوالر كان حديث اأغلب و�شائل االإعالم ال�شوري 

متت  االقت�شادية  االأزمة  باأن  االإيحاء  اأجل  من 

حت�شن  يف  املعي�شية  االأمور  واأن  عليها  ال�شيطرة 

م�ستمر
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الزمان : 25 مار�ش 2011 

املكان : الدربا�شية

طريقة اال�شت�شهاد: خطف واغتيال

 

اأخت ال�شهيد م�شعل التمو  ولد ال�شاب جوان ابن 

يف قرية تل كدي�ش �لتابعة لناحية �لدربا�سية عام 

1990، والتحق بجامعة ت�شرين بالالذقية لدرا�شة 

انتقل  الثانية  الدرا�شية  ال�شنة  العربي ويف  االأدب 

اإىل جامعة حلب مطلع عام 2012 لإكمال در��سته 

�جلامعية.

يف  انخرط  ال�شورية  الثورة  �شرارة  اندالع  ومنذ 

لكونه  و  الدربا�شية  ال�شبابي يف  �شفوف احلراك 

اأحرار  منظمة  يف  المعة  ثورية  �شخ�شية  ا�شبح 

واملطلوبني  املالحقني  من  اأ�شبح  الدربا�شية 

مع  ن�شاله  يف  امل�شي  على  �شمم  لكنه  امنيا 

اإ�شقاط النظام  رفاقه يف اأحرار الدربا�شية حتى 

�ل�ستبد�دي.

يف  اجلماهري  وكل  رفاقه  من  حمبوبا  كان  لقد 

وثوريا  مثقفا  كان  لقد  الثائر  الكوردي  ال�شارع 

و�أدو�ته  �لنظام  جعل  ما  هذ�  جريئا  ميد�نيا 

وفعال  به  للغدر  بالتخطيط  يفكرون  اخل�شي�شة 

ليلة  يف  املاأجورين  القتلة  هوؤالء  جرميتهم  نفذوا 

2012/3/25 بينما كان يتابع ن�شاله خطفوه من 

وفقدنا بطال من  وقتلوه  ال�شالح  بقوة  رفاقه  بني 

اأبطال الثورة ال�شورية .

نبض الشارع

الطفلة نغم تشرح كيف اصيبت يف ساقها. حمص القصري

مقطع من الفيديو يبداأ ب�شراخ طفلة يف العا�شرة من عمرها تقريبًا، على �شرير طبي، ت�شرخ 

اأملًا، فاجلهة اخللفية من ركبتها اليمنى مه�شمة ب�شكل كامل ح�شب الفيديو، والطبيب يحاول 

جاهدًا التخفيف عنها، بينما يحاول طبيب اآخر معاجلة اإ�شابتها البالغة.

»احلمدهلل عال�شالمة يا عمو« يقول الطبيب ويكمل: �شلون ان�شبتي!

الطفلة: اهلل ي�شلمك.. اإجت قذيفة عالبيت، هّدت البيت واأنا واقفة برا، اأنا والكل، قامت اإجت 

قذيفة ، ما يعني ر�شا�س.. اإجت القذيفة وكنا برا و�شربتنا كلنا.. 

»ومني ان�شاب كمان؟« ي�شاأل الدكتور

فتجيبه نغم جمددًا: اأنا، ومرام بنت خالتي، وماما، وبابا ما بعرف، ووحدة رفيقة مرام بنت 

خايل، كنا برات البيت، وكانوا بدن يداهمو ال�شبعة قاموا �شربو قذيفة.

م�شهد اآخر حيث تقتل االإن�شانية، واملجرم االأول مافيا االأ�شد، وما يدعمه �شوى ال�شمت العربي 

والدويل املتاأخر.

الشهيد جوان القطنةقصة شهيد
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شخصية األسبوع: املالكي.. يف املنطقة السوداء!
خا�ش / �أبو �لوليد 

وزاد يف الطنبور نغمًا
خما�س  يف  ال�شوري  ال�شعب  ينق�س  يكن  مل 

وزن  من  �شيا�شية  منا�شبة  �شوى  الع�شري،  ثورته 

تراجيدية  معاٍن  ما حتمله من  مع  العربية  القمة 

باأنها  و�شفت  القمة  لكن  واحد،  اآن  وكوميدية يف 

كالعراق،  ر«  »حُمَرّ بلد  يف  اأقيمت  لكونها  حدث 

يف  اجُلدد  اأولئك  فيهم  مبا  الزعماء  وبح�شور 

اأنظمة دول الربيع العربي!

قمة ولكن!!
كانت  لو  من�سودة  منا�سبة  كانت  بغد�د،  قمة 

ر«  »حُمَرّ العراق  فال  »واقعًا«،  ال�شابقة  ال�شطور 

اأزهاره  اأوَرقت  الربيع  وال  ح�شروا،  الزعماء  وال 

رغم حلوله، ولعلها حلقة مت�شلة من املفارقات، 

الفر�س  �شائدي  مع  ُيزهر  اأن  للربيع  فكيف 

وكيف  ال�شلطة،  نعمة  وحُمدثي  ال�شيا�شيني  من 

ر  للزعماء اأن  ياأمنوا على اأرواحهم يف بلد متفِجّ

بنزاعات  بل  وحدها،  خة  املفَخّ بال�شيارات  لي�س 

خلروج  هّللوا  الذين  اجلدد  الطوائف  ملوك 

براثن  عاجزون حتت  وهم  االأمريكية،  املدّرعات 

»اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية«.

مواقف مزرية..
االهتمام  هو  ك�شوريني،  ذلك  كل  من  ُيهمنا  ما 

ولي�س يف  االأولويات،  كاأول  ال�شورية  االأزمة  مبلف 

ذلك مّنة من االأ�شقاء، �شواء اأ�شحاب ال�شيافة اأم 

احل�شور بكل م�شتوياتهم، وهم جميعًا متفرجون 

املواقف  اأن  اإال  حمدود،  عدد  با�شتثناء  اأكرث  ال 

اليمنى  اخلا�شرتني  من  تاأتينا  اال�شتفزازية 

»يناأى«!،  ولبنان  »ُيحا�شر«  فالعراق  والي�شرى، 

و�شتكون وقفتنا يف هذا العدد مع املوقف العراقي، 

على اأن يكون ملقام »الناأي« مقال اآخر.

كان  زيباري،  هو�سيار  �لعر�قي  �خلارجية  وزير 

ومراعاة  الغربية،  املواقف  حماكاة  بني  حمتارًا 

اجلار  كابو�س  من  واخلوف  العربية،  التجاذبات 

ال�شوري  ال�شعب  حق  فاأكد  ال�شرق،  يف  االإيراين 

يف احلرية، ثم اأحتفنا بالقول اإنه مل ي�شمع اأحدًا 

عنان،  كويف  يدعم  وتارة  �لأ�سد!،  بتنحي  ينادي 

وتارة يطلق لعروبته »وال اأعرف من اأين اأتى بها« 

�لعنان!

كاأول  الطالباين  جالل  العراقي  الرئي�س  ث  وحتَدّ

كردي يرتاأ�س اأعمال القمة العربية، وكان خطابه 

بروتوكوليًا اإىل حد بعيد، راعى االأعراف واأ�شول 

دون  ال�شائكة  امللفات  اإىل  ق  وتطَرّ ال�شيافة، 

�شمن  يعد  مل  دم�شق  اإىل  احلنني  ولعَلّ  مواقف، 

ح�شاباته، رمّبا يحاول ن�شيان �شنوات املنفى!

دكتاتور جديد
اأما رئي�س الوزراء العتيد نوري املالكي، فكان ثالثة 

االأثايف، فناق�س وزير خارجيته، وجتاوز الر�شانة 

احلكم  »ترويكا«  يف  ل�شريكه  الدبلوما�شية 

كرئي�س  املحلية  ب�شفاته  ث  يتحَدّ فلم  املتهاوي، 

فقط،  والدفاع  للداخلية  ووزير  العراق  لوزراء 

وِخلنا  االأعلى،  املر�شد  با�شم  ناطقًا  بدا  واإمنا 

طهران،  اأو  ُقم  من  املبا�شر  البث  اأن  للحظات 

ولي�س من بغداد..

وا�شتقرارها  �شورية  اأمن  املالكي، احلري�س على 

وبالنيابة  العرب  اأمام  ر  حا�شَ اأرا�شيها،  ووحدة 

عنهم، بال�شوريني، حمذرًا من التدخل اخلارجي 

ال�شعب  تقرير  �شرورة  على  موؤكدًا  اأ�شكاله،  بكل 

وحده مل�شريه، وتنا�شى كيف جاء اإىل احلكم على 

بالده  حتّولت  وكيف  االأمريكية،  الدبابات  ظهر 

اإىل الوالية االإيرانية رقم 32.

الدكتاتور العراقي اجلديد كما و�شفه اخلارجون 

مل  موؤخرًا،  كرد�شتان  اإىل  الهاربون  نظامه  عن 

بل  احلد،  هذا  عند  ال�شيا�شية  بهرطقته  يكتف 

يف  اأداة  وهو  »بالوكالة«،  و�شيكة  حروب  اإىل  ه  نَوّ

يد خامنئي وزمرته، ترى اأمل ين�شحه موالوه »اأال 

ُيحا�شر يف ال�شرف« ؟؟؟؟

ر زعيم حزب الدعوة العراقي  ُنذِكّ اأن  من املفيد 

بعدائه  واملنا�شب،  واملواهب  القدرات  متعدد 

عام  قبل  دم�شق،  يف  الع�شابة  لزعيم  العلني 

االإرهاب  ر  م�شِدّ باأنه  يتهمه  كان  حني  االآن،  من 

ال�شالح  لتهريب  االأول  والداعم  للعراق  ال�شلفي 

يدوية  قنبلة  تنفجر  كانت  وكلما  احلدود،  عرب 

االإعالمي  بوقه  من  الت�شريحات  ت�شتعر  كانت 

»علي الدباغ«، حتى و�شلت العالقة بني احلكومتني 

؟  اإىل القطيعة، فما الذي تغرَيّ

من  و�شواها  بغداد  قنابل  عنه  جتيب  قد  �شوؤال 

بني  االأبرياء  اأرواح  تزهق  التي  العراقية،  املدن 

احلني واالآخر، والتي مل ت�شلم منها حتى املنطقة 

اخل�شراء يف بغداد، ولعل ال�شاروخ الذي �شقط 

القمة،  انعقاد  مكان  �شّدام«  »ق�شر  من  قريبًا 

ما  كل  عن  امل�شوؤول  حول  للجميع  ر�شالة  حمل 

يح�شل يف العراق وجوارها، بتخطيط من روؤو�س 

حتت »عمامات« الدم.

أرض النفاق.. والشقاق
النفاق  اأر�س  »العراق  قدميًا  احلّجاج  قال 

كما  اأ�شف،  بكل  االآن  واقع  اأمر  وهو  وال�شقاق«، 

قال �شّدام ح�شني مادحًا نف�شه »مل يحكم العراق 

�شوى اثنني احلّجاج و�شّدام« وها هو رفاته ُينقل 

ينق�س  وال   ،!! منه  خوفًا  رمبا  الآخر،  مكان  من 

املالكي �شوى اأن يخطب قريبًا يف بغداد اخل�شراء 

 : احلّجاج  كالم  م�شتعريًا  فرق-  -ال  ال�شوداء  اأو 

»اأنا ابن جال وطاّلع الثنايا.... متى اأ�شع العمامة 

تعرفوين«.

على  الوحيد،  ال�شوريني  رّد  اأن  اأكيد،  هو  ما  لكن 

بل�شان  والعمامات،  الزعامات  وباقي  املالكي 

اأينعت.. وحان  اإّنا نرى روؤو�شًا   « احلّجاج كذلك: 

قطافها«.



السنة األوىل / العدد العشرون / االثنني 2 أبريل 2012 6

كركميش.. بوابة الرتاث  العمورية
تقع كركمي�س يف نقطة عبور هامة على الفرات 

اإذ تعترب بوابة بالد ال�شام اإىل االأنا�شول وبوابة 

االأنا�شول اإىل بالد الرافدين ، ف�شاًل عن كونها 

نقطة عبور فراتية هامة بني اجلزيرة و ال�شامية.

الق�شم  يف  مرتفع  اأكروبول  من  املدينة  تتاألف 

اأ�شوار  بها  حتيط  منخف�شة  مدينة  مع  ال�شرقي 

مزدوجة تتخللها البوابات، اأخذت املدينة ا�شمها 

اإله معروف  من كار )ح�شن(، و غامي�س )وهو 

يف ن�شو�س ايبال ( وبهذا ي�شبح املعنى ح�شن 

يف  �شائعة  الت�شميات  هذه  كانت  وقد   . غامي�س 

مثل  الرافدية  و  ال�شورية  املواقع  من  العديد 

)كار�شاملن�شر يف تل اأحمر (، كار اأ�شرحدون...

وال�شك اأن ورود ا�شم كركمي�س يف ن�شو�س ايبال 

االألف  اأهميتها يف  و  اإىل قدم هذه املدينة  ي�شري 

كمدينة  لظهورها  باالإَافة   ، امليالد  قبل  الثالث 

حم�سنة منذ �لألف �لثالث ق.م . رغم �أن تاريخ 

تاأ�شي�شها ال زال غري معروف ب�شكل جيد ، غري 

اأن اخلزفيات التي عرث عليها يف تل النبي يون�س 

يف  اال�شتيطان  اأن  اإىل  ي�شري  لكركمي�س  املجاور 

االألف اخلام�س ق.م  اإىل  يعود  منطقة كركمي�س 

ورمبا اأقدم من ذلك بكثري ؟!

ايبال  ار�شيف  من  امل�شتمدة  املعلومات  اإن 

بني  هامة  عالقات  اإىل  ت�شري   ، )2400(ق.م 

مدينة ايبال و كركمي�س و لكن هذه املعلومات ال 

وال�شك   ، االإي�شاح  من  املزيد  اإىل  بحاجة  زالت 

املجاورة  املناطق  يف  الهامة  املدن  وجود  اأن 

لكركمي�س خالل االألف الثالث ق.م . وقد اأمكن 

االأثرية  التنقيبات  اأعمال  خالل  من  منه  التاأكد 

و  ت�شرين  �شد  مواقع  من  العديد  يف  جرت  التي 

عملت  حيث  حتتاين  جرابل�س  موقع  يف  خا�شة 

عن  ك�شفت  و  اال�شكتلندية  اأدنربة  جامعة  بعثة 

مدافن هامة يف جرابل�س حتتاين ف�شاًل عن اآثار 

من ع�شر اأوروك . كما اأن مدافن تل اأحمر خالل 

هذه الفرتة و مدافن ال�شيوخ التحتاين وتل البنات 

خالل  كركمي�س  منطقة  ازدهار  اإىل  ت�شري  كلها 

EB II-( ع�شر ايبال و الع�شر الربونزي القدمي

IV( كما اأن املدافن التي عرث عليها يف كركمي�س 
ذاتها هي مدافن معا�شرة الأر�شيف ايبال و قد مت 

تاأريخها بحوايل 2300 ق.م .

ويبدو اأن كركمي�س كانت اأكرث و�شوحًا يف ن�شو�س 

ملك  اأن  اإىل  الن�شو�س  هذه  ت�شري  اإذ   ، ماري 

عموري هو اأبلخندا الذي يعترب اأول ملك معروف 

ماري  ر�شائل  بع�س  وت�شري   . كركمي�س  يف  لدينا 

اإىل ا�شتقالل كركمي�س خالل ع�شر �شم�شي هدد 

االأول الذي هّدد هدد اأور�شوم و خا�شوم و ميحا�س 

كما هو وارد يف تقرير اأبي �شمر الذي يطلب فيه 

النجدة من يخدون ليم ليقف معه يف وجه جيو�س 

�شم�شي هدد الذي هّدد اأتباعه يف املنطقة ، ولكن 

كركمي�س ام تكن مهددة مما ي�شري اإىل اها كانت 

 ARM  ( االأول  هدد  �شم�شي  نفوز  حتت  واقعة 

.)ARM 123 ( و )1,2
قبل  من  جتابه  كانت  ميحا�س  قوة  اأن  ويبدو 

عمورية  بقبائل  حماطة  كانت  التي  كركمي�س 

تعرف با�شم الرابيانيني .

كان اأبالخندة معا�شرًا ليارمي ليم ملك ميحا�س 

و�شم�شي هدد و ي�شمع هدد ثم زمري ليم كما كان 

و   ،  ARM XIII اأور�شو  ملك  ل�شيّنام  معا�شرًا 

اأتامروم ملك اأندريق ARM XXV 8 ، كما كان 

معا�شرًا الإي�شخي هدد ملك قطنا .

ثريًا  كركمي�شيًا  رجاًل  الفرتة  هذه  من  ونعرف 

يدعى �سدقو لن�سي Sidqulonsi �لذي �أر�سل 

ر�شالة اإىل زمري ليم ملك ماري يخربه فيها عن 

تغيريات قد ح�شلت يف كركمي�س ولعله ي�شري اإىل 

انتقال العر�س الكركمي�شي من اأبالخندا اإىل ابنه 

احلدث  هذا  مت  وقد   Yatar Ami �آمي  ياتار 

خالل ال�شنة العا�شرة اأو التا�شعة من حكم زمري 

6نبض الشارع

ليم .

من  لعل  قليلة  اآثارًا  اأبالخندة  لنا  خّلف  وقد 

اأهمها ختمه الذي عرث عليه يف موقع ا�شميهيوك 

، كما عرث على  االأنا�شول  Acemhuyuk يف 
�أوغاريت  Matrunna يف  ماترونا  �بنته  ختم 

، كما نعرف بع�س ر�شائله التي وجهها اإىل ي�شمع 

بكلمة  فيها  يخاطبه  كان  الذي  ماري  ملك  هدد 

)اأخي(.

و  ماري  بني  ودية  عالقات  اإىل  ي�شري  وهذا 

توؤمن  كانت  كركمي�س  اأن  جند  بحيث  كركمي�س 

اإىل  اللوزيات  و  االأخ�شاب  و  الزيوت  و  اخلمور 

ق�شر ماري بينما كانت ت�شتورد الق�شدير منها 

و كانت ماري تطلب امل�شاعدات الع�شكرية اأحيانًا 

من كركمي�س .

يبدو اأن حكم ياتار اآمي الكركمي�شي مل يطل اأكرث 

من ثالث �شنوات اإذ مت ا�شتبداله باأخيه يخدون 

كان  �آمي  ياتار  �أن  ويبدو   ،  Yahul lim ليم 

اإىل  املوجهة  ر�شائله  يف  يذكر  كان  الأنه  �شغريًا 

اأنه  على  ليم  لزميري  نف�شه  ويقدم  ليم  زمري 

)ابن( زميري ليم .

ومل نعرث يف كركمي�س اإال على لوحة واحدة مكتوبة 

بتقدمي  لنا  ت�شمح  ال  م�شوهة  وهي  احلجر  على 

فكرة عن هذه الفرتة من كركمي�س ذاتها .

ال�شابعة( )الطبقة  اأالأالخ  اأر�شيف  ويزودنا 

باإ�شارتني اإىل كركمي�س ALT 268 وهي قائمة 

من  ر�شواًل  امل�شتلمني  من  تذكر  حبوب  توزيع 

كركمي�ش ، و�لن�ش ALT 349 ي�شري اإىل اأغنام 

كركمي�س  حاكم  قبل  من  وردت  راأ�س   28800

وت�شهد هذه الن�شو�س على الروابط االإقت�شادية 

بني هاتني املدينتني .

كما يرد ذكر كركمي�س يف ن�س اأدبي يتحدث عن 

اإىل  احلثيني  دخول  زمن  يوؤرخ  اأور�شوم  ح�شار 

�سورية .
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إميانيات الثورة السورية: من وحي الداخل
خا�س / اإميان جان�شيز

كان وطني جممدًا يف �شقيع اخلوف.. • مثلما 
حراكًا..كذلك  الي�شتطيع  خرايف  ككائن  حمنطًا 

اأعرف  مل  حلظة  بانتظار  معلقة  روحي  كانت 

اأم  حجاب؟؟؟  كانك�شاف  اإلهية  كنهها..اأحلظة 

حلظة اإعجاز كاإ�شراء نبي؟؟؟

كل االأحالم كانت موؤجلة بانتظار تلك اللحظة..

الوقت..  ج�شد  يف  نواجذه  يغرز  االنتظار  وكان 

ويقتات على اأعمارنا..

مل اأكن اأعلم اأين اأ�شبه وطني اإىل هذه الدرجة.. 

روحي.. وتقلبات  �شهوله..  كامتداد  خيايل  واأن 

املختلفة.. الوعرة..وانتماءاتي  كت�شاري�شه 

احلنني  وعوا�شف  البديعة..  كف�شفي�شائه 

اجتاحتني  العاتية..حتى  بحره  كاأمواج  داخلي 

انتفا�شته..وثارت بي ثورته ..فعرفت اأين �شكلت 

على �شورته.. واأن حلظته حلظتي.. وكالنا نزوع 

اأبدي.. اإىل ال�شم�س.

نبض الشارع 

تكتب  حروف   : در�س  �شرح  يف  منهمكة  • كنت 
عمرو..وجدتني  كلمة  اأمثلتها  والتنطق..ومن 

وقادين   ... معديكرب  بن  عمرو  مثاال  اأ�شرب 

الطالب  فانربى  باباعمرو..  اإىل  احلديث 

ما�شمعوها.. لكرثة  عرفوها  بكلمة  �شعيدين 

فاأ�شابهم  اأمامهم..  دمعتي  منع  اأ�شتطع  ومل 

االأوىل..  للمرة  تبكي  معلمتهم  يرون  الوجوم.. 

اإىل  قلبها  حولت  احلرائق  ..اأن  يعرفوا  اأن  دون 

رماد..

فراتك..�شائعة  بعذب  يليق  كما  اأعرفك  مل   •
مراأى  عن  كنِت...بعيدًة  ويقيناً   كنُت.. 

الب�شر.... لكني كنت اأراك بعني خيايل..ج�شد 

عرب  الفرات..تر�شل  �شفاف  على  تتمدد  امراأة 

الريح نفحات احلياة..فر�شًا ملعبها اأر�س اآ�شور 

...

باباعمرو.... روح  بك  حلت  لقد  الزور...  دير 

ف�شرت كائنا اأ�شطوريا..ال اأنثى وال ذكر.. ال اإله 

والب�شر..لكنه جمنح..ع�شي على االأر�س..دائم 

�لتحليق..

طفلة.. �شوى  تكن  مل  حلظات  • قبل 
�شعيدة مبعطفها الوردي..

مل ميهلها القاتل لتخلعه....

ذبح الطفلة ..كما فعل الغول يف حكاية جدة.

لكن الغول اأكرث رحمة فقد ترك الق�شة..

اأما القاتل..فقد �شرق ورد املعطف..و�شرق حتى 

الق�شة..

• الأن الالجئ الي�شعفه املوت باأن يحزم اأمتعته..
تركت بتول كتبها واألعابها يف جبل الزاوية..لكنها 

�أحالمها.. ول �لع�سل يف  �أن حتمل معها  مل تن�ش 

عينيها..كنت اأجل�س بني اأفراد اأ�شرتها .. يروون 

ق�ش�شًا ملونة بالدم.. عن الغول الذي عاث ف�شادًا 

يف قريتهم.. وكان االأطفال غري منتبهني..وكاأنهم 

�شمعوها  اأو  باأنف�شهم  الق�ش�س  تلك  �شهدوا  قد 

الع�شليتني..فقد  العينني  ذات  بتول  مرارًا..اأما 

ال�شتارة.. خلف  متوارية  النظر  ت�شرتق  كانت 

كقطة  باب.كانت  للخيمة  لي�س  اأ�شدقائي  فيا 

ابت�شمت  واآخر.  حني  بني  راأ�شها  مرتددة..متد 

لها فاقرتبت خطوة.. جتاهلتها قلياًل.. ف�شارت 

والت�شقت  باجتاهي..  اندفعت  وفجاأة  اأقرب.. 

ق�شعريرة.. ج�شدي  يف  بخا�شرتي..ف�شرت 

قدميها  واأ�شابع  الربودة..  �شديد  ج�شدها  كان 

اإىل  ومتورمتني..�شممتها  حممرتني  ال�شغريتني 

�شدري ..وطويتها حتت جناحي..لو كان بو�شعي 

ويتغلغل يف  ..يغمرها  اإىل �شالل دفء  اأحتول  اأن 

عند  يدي..  راأ�شها..وتوقفت  .م�شحت  روحها 

دبو�س �شعرها..تغفو فيه وردة..فتفتحت يف روحي 

حدائق..نكزت خا�شرتي بكوعها.. نظرت اإليها.. 

فو�شعت ب�شرية �شديدة �شيئا مايف يدي... فتحت 

كفي.. فراأيت فيها.. علبة ع�شل �شغرية..نظرت 

اإليها بامتنان ..�شاألتها: اأهذا الع�شل من عينيك؟! 

�شحكت ..و�شحك اهلل يف العيون الع�شلية..
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روزنامة احلرية يف أسبوعها السادس والعشرين
من 24-03-2011 اإىل 2012-03-30

الثورة!  يف  �شنم  اأول  حتطم  نيف  و   
ٍ
ع��ام منذ 

حتطم اأول متثال للمجرم حافظ االأ�شد على يد 

البطل جندت العنيزان و رفاقه، حدث ذلك يف 

اخلام�س و الع�شرين من اآذار يف العام املا�شي، 

تلو  واح��دًا  االأ�شنام  تهاوت  اليوم  ذلك  منذ  و 

ال�شوريني  قلوب  يف  املخاوف  تك�شرت  االآخ��ر، 

على  مر  نيف  و  ع��اٌم  �أي�سًا!  �ل�سمت  �نك�سر  و 

النائمني  توقظ  هي  و  العظيمة،  ال�شورية  الثور 

واحدًا تلو االآخر لين�شم اىل ركب الثورة. عاٌم و 

الوح�شية  و  العنف  يلقون  االأبطال  ثوارنا  و  نيف 

والقتل والتعذيب من النظام حماواًل بال جدوى 

ا�شكاتهم.عاٌم ونيف و العامل يقف متفرجًا على 

هو  و  يتاأملون،  واجلرحى  يت�شاقطون  ال�شهداء 

اأي  دون  لكن  القمة  جمال�س  و  املوؤمترات  يعقد 

البطل،  ال�شعب  لهذا  يقدمها  حقيقية  م�شاعدة 

الذي حتدى اآلة القمع الوح�شية على مر �شنة و 

اأكرث مدافعًا عن حقه يف احلرية !! 

و  �ل�ساد�ش  �أ�سبوعها  يف  �حلرية  �أيام  روزنامة 

الع�شرون �شاهمت يف هذه الثورة العظيمة حيث 

الكفاح  عن  ملقاالت  ن�شر  من  ن�شاطاتها  تنوعت 

الكفاح  و  بالع�شيان  متعلقة  منا�شري  و  امل��دين 

ال��روزن��ام��ة  ن�شاطات  اأوىل  غ��ريه��ا.  و  امل���دين 

لنور�س  مقال  ن�شر  كان  الع�شرين  و  ال�شاد�شة 

بعد!!  يجرب  مل  ال��ذي  »اخل��ي��ار  بعنوان  جميد 

ال�شلمية.«  و  الع�شكرة  ب��ني  ال�����ش��وري��ة  ال��ث��ورة 

من�سور�ت  �حل��ري��ة  �أي���ام  ن�����س��رت  �لأح���د  ي���وم 

امل�������ش���رتك« �شمن  ال�������ش���راء  »ج��م��ع��ي��ات  ع���ن 

الع�شيان  مببادئ  بالتوعية  امل�شتمرة  حملتها 

ال�شراء  جمعيات  تعترب  ال��ذي  و  االقت�شادي 

امل�شرتك اإحدى اأهم اأركانه، حيث ت�شاعد هذه 

النق�س  مع  التعامل  على  املواطنني  اجلمعيات 

احلاد للمواد الغذائية و ال�شرورية و تعترب حاًل 

اأداة مبتكرة ملقاومة النظام و تكبيده  لالأزمة و 

خ�شائر اقت�شادية فادحة. يوم االأحد اأي�شًا قام 

ال�شوري  »ال�شعب  حملته  �شمن  تظاهر«  »فريق 

على  كبري  بحجم  ا�شتقالل  علم  بر�شم  واح��د« 

ح��ائ��ط م��در���ش��ة رب��ي��ع االأن�����ش��اري��ة، ث��م خ��رج 

�شباب و �شابات الفريق يف مظاهرة هتفت �شد 

و  ال�شوري  ال�شعب  بوحدة  ن��ادت  و  الطائفية، 

مطالبه يف احلرية و الكرامة و اإ�شقاط النظام. 

من�سور�ت  �حلرية  �أي��ام  ن�سرت  �لأرب��ع��اء  ي��وم 

للثورة.  ال�شعبي  امل��دين  ال��دف��اع  حملة  �شمن 

م��ن�����ش��ورات ه��ذا االأ���ش��ب��وع ك��ان��ت ع��ن ط��رائ��ق 

الر  اإ���ش��اب��ات  م��ع  التعامل  و  احل��رائ��ق  اإط��ف��اء 

�شا�س و �شظايا القذائف و االإ�شعافات املبدئية 

تعريفهم  و  املواطنني  توعية  اإط��ار  يف  للحروق 

بكيفية مواجهة اال�شابات التي تنتج عن ق�شف 

اأخريًا  و  ال�شوارع.  و  االحياء  و  للمنازل  النظام 

�شخبوطًا  احل��ري��ة  اأي���ام  ن�شرت  اآخ���رًا  لي�س  و 

رائعة  ترافقت  حيث  »التاأ�شرية«  بعنوان  جديدًا 

ه�شام اجلخ مع اإبداعات علي فرزات فعرب عن 

عربٍي  لوطنٍ   م�شتاق  عربي  كل  داخل  مايجول 

جامع بال تاأ�شرية وال حدود.

التي  العا�شمة  ا�شتقالل  حملة  هناك  ك��ان  و 

بينها  ك��ث��رية  ث��وري��ة  جت��م��ع��ات  فيها  ���ش��ارك��ت 

اأعالم  رفع  مت  و  الثالثاء،  يوم  يف  احلرية  اأيام 

من   اأكرث  �شملت  عديدة  مناطق  يف  اال�شتقالل 

دم�سق.  مدينة  يف  ح�سا�سا  و  حيويا  موقعا   20

فريق  من  م�شاركة  احلرية  الأي��ام  و�شلت  كما 

ال�شوارع  ا�شرتداد  حملة  �شمن  ن�س«  و  »ث��ورة 

با�ستبد�ل  �خلمي�ش  ي��وم  �لأح����ر�ر  ق��ام  حيث 

منطقة  يف  املوجودة  القبيحة  االإعالنية  اللوحة 

االأم���ن  ب��ق��رب  امل��ج��ت��ه��د  ب�����ش��ارع  م�شلى  ب���اب 

اجلنائي بلوحة ثورية مبدعة و معربة.

احلرية قادمة واإن كره امل�شتبدون .. التنتظرها 

بل �ساهم معنا يف �سناعتها
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حـركــة وعـي

من نحن
حرك���ة وعي هي نواة حلرك���ة جمتمع مدين تعمل 

على رفع م�شتوى الوعي ل���دى ال�شوريني لنعدهم 

ونعد اأنف�شنا من���ذ االآن للم�شاركة يف الدولة التي 

نطمح، ون�شري معًا نحو الوطن الذي ن�شتحق.

هكذا بدأنا 
كان���ت بداي���ة حركتن���ا حم�شل���ة الأف���كار �شمن 

جمموع���ة االأ�شدقاء ال�شغ���رى خمتلفي االأعمار 

�لأ�سا�س���ي  حمركه���ا  �لد�خ���ل،  يف  و�لتوجه���ات 

ت�ساع���د وترية �لأح���د�ث يف �سوري���ا و�إح�سا�سنا 

ب�س���رورة �لعم���ل �جل���اد ، حي���ث قررن���ا �لب���دء 

باأنف�شن���ا، والبحث ع���ن الطرق املتاح���ة و�شمن 

اإمكاني���ات الواق���ع حت���ى تو�شلن���ا اإىل ال�شيغ���ة 

�لت���ي �سنعمل بها وكانت حركتن���ا .. حركة وعي، 

انطالق���ًا م���ن اأن مفهوم )الوع���ي( يعني معرفة 

املا�شي، واإدراك احلا�شر، وت�شكيل ت�شور واقعي 

للم�شتقب���ل، وهذه ال�شم���ة االأ�شا�شي���ة التي نركز 

عليها من خالل العمل الذي تخت�س به حركتنا. 

وكانت االنطالقة الر�شمية حلركة وعي يف كانون 

�لثاين 2012 ال�شهر العا�شر من عمر الثورة.

فكرنا
نتوج���ه بهذا احل���راك اإىل ال�شع���ب ال�شوري بكل 

اأطيافه و�شرائحه املتنوعة فكريا ودينيًا وعرقيًا، 

موؤكدين على عدم االكتف���اء بقبول االآخر، واإمنا 

تفعي���ل ذل���ك م���ن خ���الل امل�شارك���ة يف حتقي���ق 

اأه���داف احلري���ة والعدال���ة االجتماعي���ة، وبناء 

الدميقراطية.

م�شتعين���ني بكافة الو�شائل ال�شلمي���ة التي متكننا 

ل���دى  الوع���ي  ون�ش���ر  اأواًل  اأنف�شن���ا  توعي���ة  م���ن 

ال�شوري���ني، واإحي���اء املجتم���ع املدين ونب���ذ بقايا 

وروا�ش���ب الفكر القمع���ي االإق�شائي الذي كر�شه 

النظ���ام. وحي���ث اأن���ه ال ميك���ن ن�ش���ر الوع���ي اإال 

بالو�شائل ال�شلمية، نح���ن نوؤمن ب�شرورية تفعيل 

وتكات���ف كافة اأط���راف احلراك الث���وري الثالث 

�ل�سلمي���ة و�ل�سيا�سي���ة و�جلي�ش �حل���ر، و�سرورة 

تقب���ل كل طرف ل���دور االآخر واح���رتام جهودهم 

الأن الث���ورة ن�شجت وتر�شخ���ت بف�شل جهود هذه 

االأطراف.

اإلستقاللية
مييزن���ا يف هذا احلراك عدم تبني اأيديولوجيات 

بذاته���ا، وانفتاحنا على كاف���ة الثقافات واالأفكار 

والتج���ارب التي اطلعن���ا عليها وم���رت بها بلدنا 

والبلدان املج���اورة، والنظ���رة احليادية �شيا�شيا 

لكافة االأطراف الداعمة الأهداف ال�شوريني.

جمع���ت احلرك���ة من���ذ انطالقته���ا ع���ددًا م���ن 

امل�شاركني يف الداخل واملوجودين يف اخلارج من 

الراغب���ني بطرح موا�شي���ع يختارونه���ا ويقومون 

بتجهيز املواد اخلا�شة به���ا، رغبة منا يف ت�شجيع 

املبادرات الفردية وتبني امل�شاركات الفاعلة

تق�ش���م احلرك���ة اإىل ق�شم التوعي���ة الفكرة وق�شم 

�حلمالت

ق�شم التوعية الفكرية وهو يحوي جمموعة حماور 

تعريفي���ة مبوا�شيع ذات توج���ه تثقيفي توعوي من 

م�شطلح���ات (جمتمع م���دين- فك���ر �شيا�شي – 

اأنظم���ة حك���م ....( ومق���االت لبع����س املفكري���ن 

وال�شخ�شي���ات ال�شيا�شية، باالإ�شافة اإىل موا�شيع 

تتناول االأحداث التي منر بها وفيها عر�س لبع�س 

اآراء واأفكار ال�ش���ارع وحتليالت من وحي احلراك 

�ليومي.

من نشاطات القسم الفكري:
�لأ�سدي: هي  �لد�ست���ور  • حمل���ة ل ت�سوت على 
حمل���ة حتث النا�س على عدم امل�شاركة باال�شتفتاء 

ال�شكل���ي عل���ى الد�شت���ور االأ�شدي ال���ذي طرح يف 

�شهر �شباط

• حمل���ة 8 اآذار ي���وم امل���راأة ال�شوري���ة: هي حملة 
ته���دف اإىل اإظهار دور امل���راأة ال�شورية الفعال يف 

�لثورة

• حمل���ة �ش���و غريت فين���ا �شنة من عم���ر الثورة: 
ه���ي حماول���ة ليق���وم كل �ش���وري دوره يف الث���ورة 

ال�شورية، وفهم قيمة هذا الدور وتاأثريه على تطور 

االأحداث، واال�شتفادة م���ن التغريات االجتماعية 

التي جلبتها �شنة من عمر الثورة

ق�ش���م احلمالت وهو الق�ش���م املتخ�ش�س بدرا�شة 

الو�ش���ع الراه���ن واقرتاح اأف���كار تدع���م اجلهود 

املبذول���ة يف ال�ش���ارع، بحي���ث يت���م ن�ش���ر حمالت 

دورية تطرح موا�شيع مت����س اجلوانب ال�شخ�شية 

للمواط���ن ال�ش���وري وجتذب���ه للق�شاي���ا املهمة يف 

حيات���ه اأو الت���ي قد تك���ون عونُا ل���ه يف التعامل مع 

معطي���ات احلا�ش���ر الذي منر ي���ه، باالإ�شافة اإىل 

حمالت تواكب االأحداث التي منر بها.

من احلمالت املنجزة: 
حمل���ة اإ�شع���اف: ه���ي حمل���ة ته���دف اإىل اإي�شال 

املعلومات ال�شرورية عن االإ�شعاف االأويل التي قد 

ت�شاهم يف اإنقاذ حياة �شخ�س.

من النشاطات القادمة حلركة وعي:
• حملة عن الدفاع املدين واملقاومة املدنية

• توزيع كتيب ب�شكل دوري يحوي مواد توعوية 

facebook.com/AwarenessOrganization
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الســوريـة الـثـورة  أيـقـونـات 
10مقاالت مقاالت

األيقونة رقم )1( 
االأ�شطوري  ال�شمود  متثل  اأيقونة  يوم  كل  نراها 

اأعزل مبواجهة قمع ال مثيل له. ووح�شية  ل�شعب 

فال�شعب  االإن�شانية.  �شد  جرائم  ارتكاب  يف 

ال�شهداء  دماء  من  غاليا  ثمنا  يدفع  ال�شوري 

على  ي�شريون  الذين  ورفاقهم  ذويهم  وعذابات 

اإىل  ال�شورية  الثورة  �شهداء  يرتقي  فال  نهجهم 

ال�شموات قبل اأن ينالوا حظهم من الن�شال الذي 

التعذيب يف حماولة النتزاع  ينتهي مب�شل�شل من 

اعرتافاتهم  ت�شوير  ذلك  بعد  ليتم  االعرتافات 

وعر�شها يف الو�شائل االإعالمية التابعة للنظام.

األيقونة رقم )2(
م�شجلة  اأ�شرطة  يف  اليظهرون  االأطفال  وحدهم 

الأن املوت يكون اأ�شرع اإليهم فال تقوى اأج�شادهم 

ينالهم  حيث  التعذيب  مقاومة  على  الغ�شة 

ن�شيب منه قبل املوت والن�شيب االخر يكون من 

خالل التمثيل بجثثهم . ثم ي�شبح ذوو ال�شهداء 

�شغط  حتت  اعرتافات  النتزاع  واقع  اأمر  اأمام 

التي  قد  امل�شلحة  الع�شابات  اأن  بالقوة  التهديد 

قتلت �أبناءهم .

األيقونة رقم )3(«
اجلي�س  يطلق  فلماذا  مرتني  املرء  الميوت 

�شوؤال   .« اإذًا  ال�شهداء  مواكب  على  الر�شا�س 

حيث  الهادي.  عبد  ماجد  االإعالمي  يطرحه 

�ل�سورية  �لثورة  يف  �ل�سهد�ء  جناز�ت  ت�سبح 

ال�شهيد  يكون  اأن  لها. ويف اجلنازة ميكن  اأيقونة 

يكون  اأن  ميكن  و  طفال  يكون  اأن  وميكن  �شيخا 

امراأة حامال هوؤالء هم الع�شابات امل�شلحة التي 

عليها  الق�شاء  من  ال�شوري  النظام  يتمكن  مل 

خالل �شهور ال�شنة ال�شابقة . 

األيقونة رقم )4(
باملوت،  االآبه  ال�شباب غري  �شفوف مر�شوفة من 

اىل  االآخر  يتقدم  اأحد  ال   ، االأكتاف  تعانق  اأياد 

باجتاهه ليزيد ال�شف متانة ... هي لي�شت لوحة 

ر�شام .. بل اأيقونة واقعية من اخلالدية و البيا�شة 

 . احلراك  و  درعا  من  و  حم�س  من  هود  باب  و 

يا  و  و ترمن »يا وطنا  باأعجوبتها  االأيقونة  ت�شدح 

غايل ال�شعب بدو حرية«

األيقونة رقم )5(
اىل  ال�شاحات  تتحول  حم�س   - الغوطة  حي  يف 

قد�شيتهما  ي�شتمدان  دير  باحة  و  م�شجد  �شحن 

من دمه ...جمال الفتوى ارتقى �شهيدا ..حم�س 

تنادي  و  ال�شاحات  يف  الرتاويح  و  الع�شاء  ت�شلي 

اأمه » اأم ال�شهيد زغردي و اليل ابنك �شهيد جنمة 

االأيقونة تتعاىل زغاريد  ..« . يف خلفية  بالعاليل 

الن�شاء كت�شبيحات املالئكة حول عر�س اهلل .

األيقونة رقم )6(
كاأطفال يلعبون لعبة املرور بني حبات املطر دون 

ال�شاب بخط غري  و  ال�شبيتان  بلل هكذا ترك�س 

و  بالبلل  اال�شابة  من  خوفا  لي�س  لكن  م�شتقيم 

الر�شا�س  باأمطار  اال�شابة  درء  يف  حماولة  لكن 

. ال وقت للخوف من االزيز فامل�شاعدات يجب اأن 

ت�شل ملن يحتاجونها .

األيقونة رقم )1000(
ككل  م�شفى  يف  ولد   ، مغارة  يف  يولد  مل  طفل 

املدر�شة  بدخول  حلم  و  ا�شم  له  كان  و  االطفال 

...هي  تبكيه  لن  اأمه   . ر�شا�شة  تخرتقه  اأن  قبل 

لي�شت   . �شدرها  يف  ر�شا�شة  ا�شتقبلت  االخرى 

هي  بل  فنيا  اإبداعا  وال  خيالية  االأيقونات  هذه 

 . ال�شورية  الثورة  اإبداعات  من  واقعي  اإبداع 

للتقدي�س  انها لي�شت  تختلف عن باقي االيقونات 

بل هي للرمزية و للعلم منها نتعلم و من فنونها 

نرتقي .
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"زمان الوصل".. قادمون ولو بعد حني
�شهيد،  اأول  �شقوط  مع  ال�شارع  اخرتنا  الكرامة« 

ودفعنا ال�شريبة، مهجرون اأو مطاردون.. املكتب 

 50 اأثرًا بعد عني، املوقع ُهجوم اأكرث من  اأ�شبح 

مرة خالل عام، لكن دم ال�شهداء اأغلى واأثمن.. 

احلرية  بالد  اإىل  طريقنا  غري  ال  الكلمة  هي 

ال�شعب، ال حكم  التعددية وحكم  اإىل  والكرامة، 

العائلة واملزرعة...

حتى  فا�شت  ال�شهداء  فدماء  نزيد  اأن  ميكن  ال 

مالأت حناجرنا، مل نفعل �شيء هم فعلوا، وقدموا 

وقال ما مل يقال..

اإلكرتونية،  جريدة  كونه  الو�شل  زمان  ميّيز  ما 

اخلليط املميز من االأقالم ال�شاية التي ولدت من 

رحم الثورة، واالأقالم ذات اخلربة ال�شيا�شية.

»زمان الو�شل« قادمون ولو بعد حني..

 

رئي�س التحرير

فتحي ابراهيم بيو�س

www.zaman-alwsl.net 

ِل  الَو�شْ َزماَن  يا  َهَمى  الغيُث  اإذا  الغيُث  َجاَدَك 

باالأْنَدُل�ِس

ِخْل�َشة  اأو  الَكَرى  يف  ُحْلًما  اإاَلّ  ُلَك  َو�شْ َيُكن  مل 

املُْخَتِل�ِس

بن  الدين  ل�شان  كلمات  من  بداأنا،  هنا  من 

من  وكثري  فريوز..،  �شوت  وقع  وعلى  اخلطيب، 

احللم واالأمل، و�شيٌء من احلما�شة والتودد اإىل 

اأندل�شي عبق.. ثم خرجت »جريدة زمان  ما�ٍس 

�لبد�ية  منذ   ،2005 عام  حم�س،  من  الو�شل« 

حتى  دونها،  الكفاح  اأو  احلرية  اليقني،  كان 

�لن�سر، بد�أنا بتمويل ذ�تي، وما زلنا..

على  حماة،  بطريق  الق�شي..  املكتب  ذلك  من 

احلكاية،  ن�شجت  الوليد،  بن  خالد  جامع  ميني 

�شقف  على  عملنا  مذهب،  اأو  دين  يفرقنا  مل 

وللف�شاد،  املخابرات  عن  كتبنا  عال،  حرية 

ذلك  اإىل  ا�شتدعينا  حتى  واال�شتغالل،  والطمع 

ق�س  منا  طلب  مقيت،  فرٍع  يف  املخيف،  املكتب 

يف  الدخول  اأو  التقرير،  واعتقال  اخلرب،  جوانح 

ال�شمت  اخرتنا  واإال....،  اجلوخ«،  »مت�شيح  لعبة 

وخف�س كل �شيء اإىل حني...

باالأخبار  يكتفي  الو�شل«  »زمان  و  مرت  �شنوات 

الدولية، وبخرب م�شرٍب من هنا اأو ق�شة عن ف�شاد 

»ثورة  انفجرت  حتى  هناك،  االأحمر  اخلط  دون 
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حتضريات  ملؤمتر الوفاق الوطني السوري
من�شق جلنة االعالم يف املوؤمتر

�ش���ارك تي���ار بن���اء الدول���ة ال�شوري���ة يف اجتماع 

متهي���دي عل���ى  �شكل  ور�ش���ة العم���ل اعقدها يف 

دم�ش���ق  �شباب م�شتقلون وتي���ارات معار�شة  يوم 

اخلمي����س  الواق���ع في���ه 29 �آذ�ر  2012.، وذل���ك  

على هام�س التح�ش���ريات ملوؤمتر الوفاق الوطني 

الذي دعت اإليه بع�س ف�شائل املعار�شة.

تناول عمل الور�ش���ة مناق�شة عدة نقاط لطرحها 

يف املوؤمتر املُزمع عقده قريبًا حتت �شعار »اإرادتنا 

تقرر م�شرينا و باأيدينا نبني م�شتقبلنا«.

الت�شل���ح  اإىل  الدع���وات   امل�شارك���ون  رف����س 

وا�شتخ���دام العنف، ودع���وا اإىل البحث يف  �شبل 

امل�شلح���ة.  للمجموع���ات  ال�شيا�ش���ي  االحت���واء 

�ش���رورة التوعية على جمي���ع امل�شتوي���ات للعودة 

اإىل ال�شلمي���ة  الت���ي ب���داأ بها احل���راك ال�شعبي. 

وادانوا الق�شف الع�شوائي ومواجهة املتظاهرين 

بال�ش���الح  وتعذيب املعتقلني والعمليات االإرهابية 

الفردي���ة واالنتقامي���ة الت���ي تقوم به���ا جماعات 

م�شلحة دخيلة على االنتفا�شة.

خارطة طريق
عن���د البحث ع���ن احلل لالأزم���ة  الراهن���ة، اأقر 

امل�شارك���ون وج���وب ر�ش���م خارط���ة طري���ق تقوم 

عل���ى فكرة اأ�شا�شية مفاده���ا  اأن النظام امل�شتبد 

ه���و عقبة يف طري���ق احلل ال�شلمي جت���ب اإزالتها 

بطريقة اآمنة  ال تت�شبب بانهيار موؤ�ش�شات الدولة 

واملجتم���ع. واأن نهاية هذا النظ���ام ال تعني فقط 

التخل�س من رموزه  واأ�شاليب االنتقام من ممثليه 

ب���ل ت�شتوج���ب تفكي���ك اآليات���ه والتخل����س اأفكاره 

و�شطوت���ه عل���ى العق���ول وكافة مكون���ات املجتمع. 

واتفقوا عل���ى اأنه رغم  �شعوبة هذه املعادلة لكنها 

ممكن���ة اإن اجتمعت اإرادات ال�شوريني  على هدف 

حتقي���ق العدال���ة واحلري���ة و�شي���ادة القانون دون 

امل�شا�س بال�شلم االأهلي. 

توجهات
واتفق امل�شاركون يف ور�شة العمل هذه على وجوب 

اأن تب���ادر جميع القوى ال�شيا�شي���ة اإىل دعوة كافة 

مكون���ات املجتم���ع وخ�شو�ش���ا ال�شب���اب والن�شاء 

ورج���ال الدي���ن واالقت�شادي���ني اإىل  اأخ���ذ زم���ام 

املبادرة مل�شروع �شوريا جديدة  والبحث عن حلول  

انطالق���ا م���ن مقول���ة اأ�شا�شية ه���ي اأن  االأزمة يف 

�شوريا ه���ي لي�شت فقط اأزم���ة اأمنية حُتل مبجرد 

ا�شتخدام العنف لرت�شيخ االأمن و االأمان اإمنا هي 

اأزمة ثقافي���ة ، �شيا�شية ، اقت�شادي���ة واجتماعية  

تفاقم���ت على م���ر ال�شنوات، وله���ذا فنحن، وكما  

و�شفه���ا احد احلا�شري���ن،  نحن  ل�شن���ا يف حالة 

انتفا�ش���ة ، نحن يف حالة ث���ورة كاملة  و اأن ثورتنا 

هي ثورة �شاملة ت�شمل كافة مرافق حياتنا. 

ضرورة النقد
تط���رق النقا����س اأي�ش���ا اإىل م���ا ي���دور يف اأو�شاط 

ال�شوريني االآن من نقد و تخوين و ت�شكيك. وبراأي 

احلا�شرين فان النقد �شرورة لت�شحيح االأخطاء 

وم�ش���ار االأحداث،  لكن عليه اأن يكون على قاعدة 

ت�شاركي���ة به���دف االنط���الق نحو االأف�ش���ل ولي�س 

به���دف التخوي���ن اأو االنتقام من موق���ف �شيا�شي 

مع���ني. فمخاطب���ة  ال�شوري���ني عل���ى  اأنه���م خونة 

ه���و خطاب  ق���دمي ومغر�س ال يه���دف اإىل اخلري 

وال�ش���الح. ويتوج���ب عل���ى جمي���ع ال�شوري���ني يف 

�لد�خ���ل و�خل���ارج �أن ي�سارك���و� يف �حل���ل لأن كل 

�ش���وري ه���و  جزء م���ن ه���ذا  احلل.  وح���ني يدور 

ال���كالم  فيم���ا ب���ني املعار�ش���ني ع���ن التدخ���الت 

اخلارجي���ة » بني موؤيد ومعار����س » فاإن عليهم اأن 

يتذك���روا دومًا انه،  ومع تخوي���ن وترهيب النظام 

مل���ن يدعو اإىل فكرة التدخل اخلارجي،  اإال انه هو 

نف�شه من  جاء بالتدخالت اخلارجية  اإىل �شوريا.

ع���ن مهمة  جلنة كويف عن���ان يف �شوريا  كمندوب 

ل���الأمم املتح���دة واجلامع���ة العربي���ة   م�ش���رتك  

اختلفت االآراء حول  دعم تلك املبادرة وحظها من 

النج���اح، كما اأبدى البع����س تخوفهم من مماطلة 

النظام  يف تفعيل بنودها واال�شتجابة لها.

الدعم اإلغاثي
وفيم���ا  يتعلق بالعمل االغاث���ي االإن�شاين يف �شوريا 

اجلريح���ة،  واف���ق معظ���م احلا�شري���ن عل���ى اأن 

تك���ون فكرة العمل االغاث���ي العلني املبا�شر اأحدى  

الطروح���ات االأ�شا�شية  ملوؤمتر الوفاق القادم. واأن 

م�شاأل���ة االإغاثة يجب اأن تكون بي���د ال�شعب ولي�س 

النظام كي تاأخذ حيزًا ومكانًا لها  يف هذا الوطن، 

واأكدوا على قدرة ال�شباب ال�شوري يف فتح ممرات 

اإن�شانية اآمنة للمناطق املنكوبة.

انته���ت الور�شة، كونها االجتماع التح�شريي االأول 

ملوؤمتر الوفاق الوطني، بالتاأكيد على وجوب  عقد 

اجتم���اع قري���ب  لبلورة جمي���ع االأم���ور التنظيمية 

املتعلق���ة باملوؤمت���ر وتق���دمي اأوراق العم���ل من قبل 

ممثلني عن التيارات واالأفراد امل�شاركني فيه



13السنة األوىل / العدد العشرون / االثنني 2 أبريل 2012 13السنة األوىل / العدد العشرون / االثنني 2 أبريل 2012

الطائفية و  التعصب  عن  ومضة 
تنسيقيات

خا�ش / عمر حّد�د

كرث احلديث و التخوفات يف الفرتة االأخرية حول 

و  الطائفية  هي  فما  �شوريا  يف  الطائفية  مو�شوع 

اأ�شبابها و وو�شائل معاجلتها ؟ 

العمل  و  البحث  من  الكثري  اىل  يحتاج  املو�شوع 

االجتاه  هذا  يف  وم�شة  اأ�شع  اأن  اأود  هنا  لكن 

علمية  و  حتليلية  لدر��سات  بد�ية  تكون  ع�ساها 

حول املو�شوع وال اأن تبقى �شمن اإطار االحاديث و 

التطمينات ال�شطحية القائمة اإما على االإنكار اأو 

التغا�شي اأو النفاق و املجامالت.

ماهي الطائفية؟
اأو�شع  اجتماعي  مر�س  من  فرع  هي  الطائفية 

»علم  العلمي  بتعريفه  التع�شب  و  التع�شب.  هو 

االآخر  جتاه  �شلبية  نظرة  هو  االجتماعي«  النف�س 

املنتمي اىل جمموعة خمتلفة عن املجموعة التي 

املنتمي  ي�شعر  املتع�شب حيث  الفرد  اليها  ينتمي 

االأخرى  متفوق على اجلماعات  باأنه  اىل جماعة 

و ينظر اىل اأع�شاء بقية اجلماعات نظرة �شلبية 

و اإق�شائة و اأثبتت بع�س التجارب اأن هذا ال�شعور 

لنا  و  الوهمية  التق�شيمات  حال  يف  حتى  يتولد 

جميعا اأن نتذكر اأيام طفولتنا و مراهقتنا و كيف 

كنا ننظر اىل تالميذ اأو طالب الف�شول االأخرى 

الثانية  ال�شعبة  من  كنت  »�شخ�شيا  املدر�شة  يف 

كنت اعتقد اأن طالب ال�شعبة االأوىل هم خمتلفون 

هو  الواقع  ان  مع  �شعبتنا«  طالب  م�شتوى  دون  و 

لنا ان  و  اننا طالب مت�شابهون بكل �شيء تقريبا 

نتذكر كيف كانت حتدث امل�شاجرات و نتحم�س او 

ندخل يف ال�شراعات مع زمالئنا يف ال�شعبة ذاتها 

دون معرفة �شبب اخلالف فامل�شاركة يف ال�شجار 

فقط النهم ابناء �شعبتنا �شد �شعبة اخرى.

تنمية الطائفية
يف  التع�شب  من  تزيد  عديدة  عوامل  هناك 

او  للرثوات،  العادل  التوزيع  عدم  منها  املجتمع 

عدم وجود تكافوؤ يف الفر�س، و كذلك عدم وجود 

احتكاك و متازج و تعارف حقيقي بني اجلماعات 

او  خطر  اأي  اىل  عر�شة  باأنها  املجموعة  �شعور   ،

تهديد من جماعة خارجية مما يوؤدي اىل زيادة 

جمموعة  اىل  اإ�شافة  انغالقها  و  متا�شكها  يف 

كبرية من العوامل االأخرى ...

»بغ�س  االأقليات  تع�شب  يكون  تاريخيا  و  علميا 

اأو عرقية ...  او قومية  ، دينية  النظر عن نوعها 

هو االأ�شد و االأ�شر�س و ذلك ب�شبب �شعور اخلوف 

الذي يتملكها مما ي�شعرها اأن اأي خطر تتعر�س له 

من االأكرثية هو تهديد بوجودها لذلك فانها تكون 

م�شتميتة يف الدفاع عن ذاتها ال بل يف حماوالتها 

اإ�شعاف اجلماعات االأخرى و ال�شيطرة عليها .

ال يخفى على احد ان النظام ال�شوري ينطبق عليه 

كل ما �شبق و اأنه لعب على جميع االأوتار ال�شابقة .

دائمًا، احلل موجود
 « التع�شب  مر�س  لعالج  املقرتحة  احللول  بع�س 

والذي تعترب الطائفية اأحد اأنواعه« 

معه  التوا�شل  و  معرفته  و  االخر  على  -االنفتاح 

القوا�شم  اكت�شاف  يف  اال�شا�س  هي  فاملعرفة 

م�شبقة  نظرة  تكوين  عن  االبتعاد  و  امل�شرتكة 

�شلبية عن االآخر الذي نظنه خمتلفا .

- تنمية مفهوم الفرد و املفهوم احلديث للجماعة 

على اأنها جمموعة من االأفراد املتباينني االأحرار 

هذه  اىل  االنتماء  اإرادهم  مبلء  يختارون  الذين 

تتخذ  مت�شابهة  ب�شرية  كتلة  لي�شت  و  املجموعة 

الفرادها  حرية  ال  �شيء  من  املميزة  �شفتها 

بالنتماء �ليه

على  بناء  املجتمع  ت�شنيف  عن  -االبتعاد 

يختارها  ال  التي  اي  احلرة«  »غري  االنتماءات 

الفرد و امنا يرثها او يخلق و هو يحملها كاللون او 

اجلن�س او الدين »يف املجتمع العربي حيث الدين 

يتوارثه االبناء دون اختيار«.

الفر�س  تكافوؤ  و  عادال  توزيعا  الرثوات  -توزيع 

ال  الكفاءة  على  اعتمادا  الرتقي  و  اجلميع  اأمام 

اعتمادا املح�شوبيات او االنتماءات. 

او  الدينية  االأقلية  و  االأغلبية  مفهوم  -تغييب 

مغلقة  و  ثابتة  اأغلبية  النها  القومية  او  العرقية 

ال�شيا�شية  االغلبية  مبفهوم  عنه  اال�شتعا�شة  و 

املتغرية بناء على الربامج و املواقف.
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مـعـارضـون سـوريـون - مأمون احلمصي
كربيت / مي�س قات

1- ولد يف دم�شق عام 1956.

2- مل يتمكن ماأمون احلم�شي من اإمتام تعليمه 

املوثوقة  امل�شادر  من  العديد  بح�شب  الثانوي 

وعمل ب�شكل رئي�شي يف التجارة ، عرف انه من 

رجال �لأعمال �لأثرياء يف دم�سق وقد كان وكيال 

ل�سركة �سيار�ت �ساتغ يونغ �لكورية.

3- عن طريق انتخابات االدارة املحلية يف دم�شق 

جمل�س  ع�شو  ليكون  احلم�شي  ماأمون  و�شل 

حمافظة ملدينة دم�شق، وكان قد بقي يف من�شبه 

منذ �لعام 1986 وحتى �لعام 1990.

4- مت انتخابه كع�شو يف جمل�س ال�شعب ال�شوري 

ع�شو  احلم�شي  مامون  واعترب   1990 عام 

الربملان االأ�شغر �شنًا يف �شوريا.

مرات  عدة  احلم�شي  ماأمون  �شوت  ارتفع   -5

معار�شته  ليعرب عن  ال�شوري  ال�شعب  يف جمل�س 

النظام  وليطالب  البالد،  يف  املتف�شي  للف�شاد 

االقت�شاد  عن  املتنفذين  اأيدي  برفع  ال�شوري 

ب�شبب  كبرية  م�شاكل  من  يعاين  الذي  ال�شوري 

�شيطرة روؤو�س الف�شاد عليه.

اأجرى احلم�شي بعد ذلك العديد من املقابالت 

خاللها،  بجراأة  وتكلم  الف�شائية  املحطات  على 

االأمن  من  ال�شديدة  للم�شايقات  وتعر�س 

�ل�سوري.

اآب  �شهر  اأوائل  يف  احلم�شي  ماأمون  اأعلن   -6

احلكومة  ملطالبة  الطعام  عن  اإ�شرابه   2001

ومكافحة  االأمن  قوى  على  اأكرب  رقابة  بفر�س 

االإن�شان  حلقوق  برملانية  جلنة  واإن�شاء  الف�شاد 

رفع  يف  النظر  باإعادة  وطالب  بذلك  بيانا  ون�شر 

حالة الطوارئ عن �شوريا.

7- بعد يومني من اإعالنه االإ�شراب مت اعتقاله من 

قبل �شلطات االأمن ال�شوري وحكم عليه بال�شجن 

خم�شة اأعوام مع النفاذ بتهمة “ا�شتهداف تغيري 

الد�شتور بطرق غري م�شروعة” ويف ت�شرين االأول 

النائبني  مقعدي  اأن  قدورة  القادر  عبد  اأعلن 

وذلك  �شاغران  احلم�شي  وماأمون  �شيف  ريا�س 

بعد �شحب احل�شانة الربملانية منهما.

االإدارية  املحكمة  عن  قرار  �شدر  الحقًا   -8

التهّرب  بتهمة  احلم�شي  اأمالك  على  باحلجز 

املالح  هيثم  االأ�شتاذ  حماميه  واعترب  ال�شريبي، 

كل  احلائط  بعر�س  ي�شرب  القرار  هذا  اأن 

والقانونية وميار�س �شغطًا  الت�شريعية  الن�شو�س 

دون  من  وعائلته  احلم�شي  على  م�شروع  غري 

م�ستند قانوين.

9- �شاند ماأمون احلم�شي �شباب الثوة ال�شورية 

خرج  �لأول  كانون   18 ويف  البداية،  منذ  بقوة 

العلوية  الطائفة  فيه  يهدد  م�شجل  فيديو  على 

بالق�شا�س يف حال عدم توقفهم عن دعم النظام 

ال�شوري، مت و�شف الفيديو بالطائفي، وقد القى 

يف  وا�شتنكارًا  �شديدًا  رف�شًا  احلم�شي  كالم 

اأو�شاط الثورة ال�شورية.
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حيف يا  كلمة  يستحق  ال 

فالكرامه���ةاواًل ثم اأي �شيء اآخر...وال كرامة بال 

حرية..

ولذل���ك خرجت ال�شع���ارات العفوي���ة ) املوت وال 

املذل���ة( و )م���ا برنك���ع ااّل هلل ( تل���ك ال�شعارات 

لي�شت جم���رد الفتات ترفع اإمنا ه���ي ا�شتح�شار 

طبيع���ي ملا����سٍ بناه خالد ب���ن الوليد وب���ن تيميه 

وعمر ب���ن عبدالعزيز ويو�ش���ف العظمة والق�شام 

ونور الدين زنكي..

فهكذا اأجداد ال ميكن اأن يورثوا )�شوريا االأ�شد( 

وهكذا اأحفاد ال ميكن اأن يحتملوا )االأ�شد لالأبد(

انها �شن���ة اهلل يف اأر�س ال�ش���ام فال�شقوط املريع 

نتيجه للحك���م ال�شنيع والقب�شه احلديديه ال ترد 

اأم���ر اهلل الذي يهب امللك م���ن ي�شاء وينزع امللك 

ممن ي�شاء..واهلل غالب على اأمره

واإن كان���ت املعا�شره حتجب العظم���ه اإال اأنها يف 

الثوره ال�شوريه كانت خمتلفه..

فالعظمه جتلت يف اأطفال الثوره قبل رجالها ويف 

ن�شائها قب���ل �شبابها..ولكل عظمته ملجرد رف�شه 

للذل املمنهج منذ اأربعون عامًا واأكرث..

ويبق���ى النظام اال�شدي امل�شتح���وذ بالكامل على 

�خل�ّسه..ول ي�ستحق كلمة يا حيف

خا�س / نايف املعدي

  

ل���و �شاأل���ت ب�شاراال�ش���د مل���ا تقت���ل �شعب���ك بهذه 

الوح�شيه لقال : هذا ما وجدنا عليه ابائنا

ول���و �شاأل���ت ال�شع���ب ال�ش���وري مل���ا تق���دم ه���ذه 

�لت�سحيات وتب���دي كل هذ� �ل�سمود وت�سر على 

اخل���روج يف مظاه���رات رغ���م القت���ل اليومي... 

لقال: هذا ما وجدنا عليه اأبائنا

اذًا العام���ل م�شرتك..املا�ش���ي عن���د الطرفني..

وكال الطرفان يقدم ماكان عوده اأبوه

فلالأ�ش���د اأب اأورث���ه فك���رة اأن ه���ذا ال�شعب لي�س 

منك ول�شت منه فاأمعن فيه القتل حتى يفيء اإىل 

�أمرك.

ف���اإن فاء اىل اأمرك فاكت���م �شوته وراقب اأنفا�شه 

واح�شي حركاته وا�شتعبد �شبابه..وان�شر اجلوع 

واخل���وف والتل�ش����س حت���ى يعتق���د النا����س اأن 

للحيط���ان اأذان...فطبق االب���ن خارطة الزفت..

فح�ش���د الي���وم اللع���ن وك�ش���ر حاج���ز اخلوف..

ور�شوم���ات كفرنب���ل وهتاف���ات الدرعاويه ومترد 

وامل���زه  والقاب���ون  وب���رزه  وكفر�شو�ش���ة  املي���دان 

ومقاوم���ة باب���ا عم���رو الت���ي ال ت�شب���ه مقاوم���ة 

)نحتفظ بحق الرد بالوقت املنا�شب (

ولل�شع���ب ال�ش���وري اإرث م���ن الكربي���اء وال�شموخ 

مل يتن���ازل عنه يوم���ًا واإن اأخف���اه الطغيان والقمع 

و�لتنكيل.

وهذا م���ا فهمه ال�شبيحه وقائده���م ب�شكل خاطئ 

فاإعتق���د االأ�ش���د و اأزالمه ب���اأن ال�شع���ب مات عام 

1982 واأن مرا�ش���م دفنه قد مت���ت يف حماه ولكن 

املفاج���اأه اأت���ت من حي���ث ال يحت�شب، م���ن اأطفال 

درع���ا، ف�شباب حم����س، و�شيوخ حم���اه الذين مل 

ين�شوا ولن يغفروا..

والفر�ش���ان  الفر�ش���ان(  )اأم  فه���ي  دم�ش���ق  اأم���ا 

قادم���ون لف���ك اأ�ش���ر اهم..فالرتجم���ة الطبيعية 

لهتاف���ات ) ال�شعب يريد اإ�شق���اط النظام( هو اأن 

ال�شعب يريد ف���ك اأ�شر دم�شق وا�شرتدادها لتكون 

عا�شم���ة الع���رب التاريخيه ومعلمته���م الثقافية و 

بو�سلته���م �ل�سيا�سي���ة ومرجعه���م �لقت�س���ادي..

كل ذل���ك حتطم يف ق�ش���ور االأ�شد و�شركات رامي 

خمل���وف و نف���اق اأدوني�س، وح���ان الوق���ت لتكون 

دم�شق لل�شوريني وللعرب ال لالأ�شد والعجم.

فف���ي ال�ش���ام واأكن���اف ال�ش���ام جين���ات ال تقب���ل 

اخلنوع وال ت�شتم���رئ الذل وال تتعود على االإهانة، 
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واملعارضـة الشـعب  بـني  مـا 

خا�س / مانيا اخلطيب

لع�ش���رات ال�شن���ني،  مت الرتكي���ز عل���ى اخ���رتاق 

وتخريب اأي موؤ�ش�شة م���ن اأي نوع يف �شورية، بدًء 

باأي جلنة �شعبية ب�شيطة يف اأي حّي، على امتداد 

االأر����س ال�شوري���ة، و�ش���واًل اإىل حق���ل الريا�شة، 

الثقافة، التجمعات الن�شائية، اخلريية، الدينية، 

الع�شائرية، الزراعية ..الخ..

حت���ى املدار�س، اجلامع���ات، الدوائر احلكومية، 

املوؤ�ش�ش���ة الق�شائي���ة والقانوني���ة )!!( املوؤ�ش�ش���ة 

الع�شكري���ة )الت���ي يح���ّرم عليه���ا يف كل الع���امل 

�شوري���ة  يف  اإال  �شيا�ش���ي  ح���زب  الأي  االنت�ش���اب 

ال�شبّية(

مل تبِق اآل���ة الف�شاد واال�شتبداد ي �شورية اأي بنية 

جمتمعية من اأي نوع،  اإال وزرعت فيها فريو�شات 

ت���وؤدي اإىل تعطي���ل عملها الطبيع���ي وحتولها اإىل 

تابعة للح���زب الواحد »القائ���د للدولة واملجتمع« 

وزرع اجلوا�شي�س واملخربي���ن وكل اأنواع التمزيق 

ال���ذي ال يجع���ل ه���ذه املوؤ�ش�شة اأو تل���ك تعمل كما 

ينبغ���ي لدوره���ا اأن يك���ون. وال يت�ش���ع احلدي���ث 

هن���ا لتن���اول الفكرة اخلبيث���ة »للجبه���ة الوطنية 

التقدمي���ة« التي اختزلت كل عمل ذو طابع حزبي 

حتت عب���اءة »احل���زب الواحد - القائ���د للدولة 

واملجتمع«

ورغ���م هذا املن���اخ املر�ش���ي، مل يتوقف كثري من 

ال�شوري���ني،  رغ���م البط����س الرهيب ال���ذي كانوا 

ُيواَجه���ون ب���ه، ع���ن حم���اوالت حتري���ر بالدهم 

من ه���ذه القب�شة العفن���ة ال�شميك���ة ... بدًء من 

احتجاجات نهاي���ات ال�شبعيني���ات، والتي انتهت 

مباأ�ش���اة حماة، و�شواًل اإىل ربيع دم�شق يف بدايات 

االألف���ني وماتخللها من حم���اوالت التياأ�س الإحياء 

املجتمع املدين والدفاع ع���ن حقوق الإن�شان )التي 

ه���و �شرب م���ن املح���ال يف ظ���ل الدكتاتورية( .. 

و�ش���واًل اإىل انتفا�ش���ة الك���رد .. وُقوب���ل كل ذلك 

باالإعتقال يف ظروف ماأ�شاوية، التعذيب، االإغتيال 

)مبا فيه االإغتياالت اخلارجي���ة(، معاقبة عوائل 

الن�شط���اء ط���وال حياتهم، منع م���ن ال�شفر، ومن 

جن���ح يف الفرار م���ن ه���ذا اجلحيم، بق���ي منفيًا 

ط���وال حياته، حت���ى اأ�شبحت عالقت���ه حتى باأمه 

ه���ي عالقة بيولوجية فقط ال غ���ري، الأنه قبل ثورة 

االت�شاالت احلالي���ة، كان جمرد و�شول ق�شا�شة 

م���ن ال���ورق، عن طري���ق الربيد الع���ادي هو ترف 

م���ا بعده ترف ..!! ولهذا ن�ش���اأت ظاهرة اأن بع�شًا 

من هوؤالء -الذين عانوا االأمرين من االإ�شتبداد- 
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حتول���وا اإىل �ش���ورة م�شتن�شخ���ة ع���ن الديكتاتور 

واأ�شاليب���ه،  ل�شدة ما عانوه م���ن القهر، والته�شيم 

النف�ش���ي، ولهذا ن�شهد اليوم حاالت ممن يلب�شون 

لبو�س الث���ورة ويت�شرفون باأ�شاليب تت�شابه مع اآلة 

�ل�ستبد�د  

وله���ذا كله فتعبري »معار�ش���ة« ال ينطبق على هذا 

اجل���و امل�شم���وم، الأن���ه بب�شاطة علمّي���ة: املعار�شة 

ه���ي اجلهة الت���ي خ�ش���رت االنتخاب���ات يف نظام 

دميقراطي �شّفاف، ومل ت�شتطع ت�شكيل احلكومة، 

والت���ي �شت�شتم���ر لب�ش���ع �شن���وات... حت���ى تاأت���ي 

انتخاب���ات اأخرى... قد تتحول فيها تلك احلكومة 

اإىل معار�شة وهكذا دواليك ..

م���ا يحدث اليوم يف �شورية ه���و ثورة ا�شتثنائية يف 

تاريخ الب�شرية، يقف فيه���ا ال�شعب ال�شوري الذي 

كان معظم���ه باالأم�س القري���ب -قبل اآذار 2011-  

والوظائ���ف  املدار����س واجلامع���ات،  اإىل  يذه���ب 

احلكومي���ة والع�شكري���ة .. ي�شط���ّف يف ال�شب���اح 

ليهت���ف با�ش���م القائ���د االأوحد واحل���زب االأوحد 

.. وي�ش���ارك جت���اره -مكره���ني- رام���ي خملوف 

اأرزاقه���م .. واإال ف���اإن اأجهزة املخاب���رات العائلية 

تنق����س عليه���م وت�ش���ّود عي�شته���م ... يف املناطق 

الغربي���ة -حي���ث التواج���د االأوق���ح- لع�شاب���ات 

»العائل���ة احلاكم���ة« مل يج���روؤ النا����س لعقود على 

جم���رد حماي���ة اأمالكه���م ال�شخ�شي���ة يف ح���ال 

تعر�شت لل�شل���ب املبا�شر ... حيث كان على �شبيل 

املث���ال يدف�س اأي اأح���د منهم ب���اب �شاغة برجله 

- واأم���ام عيني �شاحبها- ياأخ���ذ ما يريد ويذهب 

دون اأن ي���رف له جفن الأن م���ن يحكم �شورية هم 

ع�شاب���ات خارج���ة على القان���ون كه���ذا املثال .. 

فلي�س هناك من اأي قانون ُيرَجع اإليه ...

ومن���ذ اأن هّلت من حوران الب�شائر ... ُخِلَق اإن�شان 

�ش���وري جدي���د ... ودخلنا يف زم���ن جديد ... ويف 

عم���ر جديد، �أر����ش جدي���دة �سماٌء جدي���دٌة .... 

طوي���ت �شفحة اال�شتبداد يف �شورية ومن حلظتها 

عل���َن االإن�ش���ان 
َ
.. م���ن تل���ك اللحظ���ة النفي�ش���ة اأ

ال�شوري ب�شوٍت مدٍوّ ... لّف الكون اأنني اأخرج اإىل 

ف�ش���اء احلرية الف�شيح. تال ه���ذا االإعالن ت�شغيل 

اآلة اإج���رام ع�شاب���ة احلكم ال�شبيه���ة مبا و�شفه 

فرانز كافكا يف روايته »يف م�شتعمرة العقوبات« .. 

وح�شدت وال تزال اأرواح ال�شوريني االأبرياء .. يف 

م�شل�شل اإجرامي مرعب يجري على مراأى وم�شمع 

الع���امل .. لتظ���ّل هذه التجرب���ة ال�شوري���ة االأليمة 

و�شمة خزي وعار على جبني االإن�شانية.

قال النا�ش���ط ال�شوري، االأ�شتاذ ج���ورج �شربا يف 

اأح���د لقاءاته ي�شف فيها ب�شفافي���ة جميلة، حالة 

الياأ�س التي كانت تعرتي ال�شعب ال�شوري قبل تلك 

اللحظ���ة التاريخي���ة، »عندما اأح���رق البوعزيزي 

نف�شه يف تون�س كنا يومها ن�شاهد م�شل�شاًل دراميًا 

على التلفزيون«

وهك���ذا ف���اإن ه���ذه الث���ورة املده�شة �ش���يء .. وما 

ُي�شمى -ت�شلياًل- »معار�شة« �شيء اآخر متاما.

اأما اأن يفّو�س ال�شعب ال�شوري جهة معينة للتحدث 

با�شم���ه يف املحاف���ل الدولي���ة وي�شمي���ه »املجل����س 

الوطن���ي ال�ش���وري« فه���ذه اجله���ة لي����س ا�شمه���ا 

معار�ش���ة .. الأنها بب�شاطة لي����س مهمتها اأن تزيل 

ه���ذا احلك���م وت�شتلمه ه���ي، بل ان متث���ل مطالب 

ال�شعب الثائر ... ثم ت�شّلم زمام االأمور من جديد 

اإىل ال�شع���ب املنت�شر ومن �شمنها حت�شري البالد 

اإىل انتخابات حرة ونزيهة ... تتمخ�س عن والدة 

حكومة متثل اإرادة ال�شعب ... بعدها يحل املجل�س 

الوطني ال�شوري نف�شه وتنتهي احلاجة اإليه ...اأما 

عن �شع���ف اأداءه احل���ايل وتعرثه فله���ذا �شرح ال 

يت�شع هذا املقال له. وحاله هذا ال ينفي اأن وجوده 

ككيان وطني له اأهمية ق�شوى يف هذه الفرتة.

�لت�سكي���الت ب���كل �أنو�عه���ا، �لتي ول���دت منذ بدء 

الثورة اإىل اليوم حتمل معنيني اأ�شا�شيني،

- ت���وق االإن�شان ال�ش���وري الإعادة اكت�ش���اف كيانه 

احلر، وتاأثري �شحر هذه الثورة البديعة.

- ت�ش���كل مالمح �شوري���ة امل�شتقب���ل، اأنها �شتحفل 

باالأفكار املختلف���ة، واالآراء العديدة وهو بال�شبط 

ما �شيدخ���ل االأك�شج���ني اإىل احلي���اة العامة التي 

ظلت طوال هذه العقود خمنوقة.

واأما عن التعب���ري االأ�شد ت�شلياًل »وحدة املعار�شة 

ال�شوري���ة« فاإنن���ي �شاأ�شتعري جملة م���ن مقابلة مع 

ح فيها  و�شّ
َ
املفّكر ال�شوري جاد الكرمي اجلباعي الأ

خ�شو�شّي���ة ه���ذه الث���ورة اال�شتثنائية الت���ي تناأى 

بنبلها عن كل هذه االأقاويل:

»مل اأ�شع���ر مرة بارتي���اح اإزاء »ت�شت���ت املعار�شة« 

التقليدية مثلما اأ�شعر اليوم، فاإن ت�شتتها و�شعفها 

يبعث���ان عل���ى التفاوؤل باأن اأيًا منه���ا لن يتمكن من 

�شرقة الثورة اأو اختطافها«
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"التاء" و "الطاء" السورية.....ما بني  الثورة  كواليس 

ا�شقاط النظام.

هذه  حقيقة  لنا  يوؤكد  اأن  ي�شتطيع  اأحد  ال  لكن 

و�شائل  اأن  وخ�شو�شًا  فاعلها   ومن  االأخبار 

االإعالم ممنوعة من تغطية اأي �شيء، فكيف لنا 

�لتاأكد.

املقربني  االأ�شدقاء  اأحد  زارين  ذاته  ال�شهر  يف 

وهو ي�شكن يف درعا وكان البد يل من �شوؤاله عن 

حقيقة ما ن�شمعه. واأخربين تفا�شيل خفيت عننا 

جميعًا حتى اليوم. فاجلملة التي كتبت يف البداية 

كانت ال�شعب يريد اإ�شقات النظام ولي�س اإ�شقاط. 

وطلبوا  املدر�شة  يف  الطالب  بجمع  االأمن  قام 

منهم اأن يكتبوا كلمة »اإ�شقاط« فمن كتبها بالطاء 

جنى من االإعتقال ومن كتبها بالتاء فاإمنا جنت 

عليه تاوؤه.

غباوؤكم ين�سرنا

مدينة  وجهاء  اأهم  من  وفدًا  اأن  اأي�شًا  اأخربين 

درعا ذهبوا اإىل عاطف جنيب رئي�س فرع االأمن 

ال�شيا�شي يف درعا وابن خالة ب�شار االأ�شد طالبني 

خا�ش / ر�سا �سرّية

بعد دخول �لثورة �ل�سورية عامها �لثاين ، مل يعد 

بال�شيء  درعا  يف  ا�شتعالها  �شرارة  عن  التحدث 

التفا�شيل  هذه  من  بع�شًا  هناك  ولكن  اجلديد 

تخطاها حينها �شهود العيان رمبا لعظمة احلدث 

املظاهرات  خروج  بداية  وهو  اأال  ذاته  بحد 

حتت  عا�س  بلد  يف  النظام  باإ�شقاط  املطالبة 

التفا�شيل  هذه  وبقيت  عام.   40 اخلوف  ب�شطار 

جمهولة  لدى غالبية ال�شعب ال�شوري وغريه من 

متابعي �لثورة �ل�سورية.

ال�شعب يريد »ا�شقات« النظام

جميعنا يعلم بق�شة اعتقال اأطفال درعا واقتالع 

للنظام  مناه�شة  جماًل  كتبوا  الأنهم  اأظافرهم 

حينها ولكن ما حقيقة تلك اجلملة ؟؟؟

اإىل  ترد  بداأت   2011 عام  من  الثاين  ال�شهر  يف 

اأن بع�س جدران املدار�س  دم�شق اأخبارًا مفادها 

ال�شعب يريد  واملباين يف درعا كتب عليها عبارة 

فاأجابهم  املعتقلني،  االأطفال  �شراح  اطالق  منه 

اأمهاتهم.  باالأطفال بل �شيح�شر  باأنه لن يكتفي 

حينها خرج الرجال من عنده ونك�شوا اأ�شمغتهم 

هذا  ي�شقطوا  حتى  يرجعوها  لن  اأنهم  ليحلفوا 

النظام البائد. 

مل يكن يدري عاطف جنيب اأنه يدق اأول اأ�شفني 

يف تابوت النظام ال�شوري، وبالطبع نتيجة غبائه.

االأطفال  تعلم  وبعدها  البداية  كانت  هكذا 

ليمالأ  والتاء  الطاء  بني  يفرقوا  كيف  الثائرون 

بعبارة  اجلدران  اعتقالهم  مت  من  اأ�شدقاء 

ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام.

معهم  ليكملها  اأطفال  بداأها  ثورة  حكاية  ولتبداأ 

�لرجال و�ل�سيوخ و�لن�ساء.

درعا  �أهل  يا  �لكر�مة  لنا  �أعادت  �أ�سمغتكم 

واأظافر اأبنائكم كتبت تاريخًا جديدًا ل�شوريا.

تعجز الكلمات عن و�شف �شمود ال�شعب ال�شوري 

مالحم  اأوىل  �شيجل  التاريخ  اأن  املوؤكد  اأن  اإال 

القرن احلادي والع�شرين با�شم ال�شعب ال�شوري.



19السنة األوىل / العدد العشرون / االثنني 2 أبريل 2012 مقاالت19السنة األوىل / العدد العشرون / االثنني 2 أبريل 2012

ذاكـرة ســـوريـة
و  �لعربية  �لوحدة  مثل  عدة  ق�سايا  لدينا  كان 

احتالل فل�شطني واللغة العربية والهجوم الغربي 

على بالدنا و�لنتد�ب و و و و �لخ ..

خطاب  تطور  املا�شي  القرن  خم�شينيات  ويف 

املواطن العربي اىل اأن و�شل ملرحلة الوحدة بني 

�شوريا وم�شر التي كانت نتاج الوعي يف ال�شارع و 

فكر املواطن ومل تاتي باإرادة جمال او غريه

واملخزي  املزري  االنف�شال  وبعد  ال�شتينيات  يف 

اأفكار وقوى  نتيجة دخول  بداأ اخلطاب بالرتاجع 

�شيا�شية جديدة ) ال�شيوعية والعلمانية املرتبطة 

فيها ( والتي ميثلها نظام البعث و هي اأفكار بالد 

بعيدة عنا يراد تطبيقها على الواقع ال�شوري

وبدون  هون  من  يوجد  جديدة  فكرة  وككل  طبعا 

االفكار  هذه  ن�شر  يريد  �شاحلة  بنية  اأو  وعي 

لتطوير العمل ال�شيا�شي واالرتقاء بالفكر .

 ... التوقعات  كل  عك�س  على  كانت  التنائج  لكن 

حتولت الفكرة ال�شيا�شية اإىل �شبب للقمع

من  امل�شوه  اخلطاب  هذا  وب�شبب  بال�شبعينيات 

تعترب  التي  ت�شرين  حرب  نتجت  البعثية  القيادة 

ال�شعب  على  البعثي  النظام  كذبات  اأكرب  من 

اأرجع  انت�شارًا  الكثريون  اعتربها  والتي  العربي 

لنا اأر�شنا املحتلة يف حني اأن القنيطرة مل حترر 

باحلرب ... اإمنا بقرار وتوافق �شيا�شي بحت

بها  مير  فرتة  وافظع  اب�شع  كانت  الثمانينات  يف 

ا�شتغالل  ب�شبب  االطالق  على  ال�شوري  املواطن 

العدو  وجه  يف  الوقوف  ل�شمعة  احلاكمة  ال�شلطة 

خا�س / رام فري

النتنة  الروائح  تتقاذفك  ال�شوارع  يف  مت�شي 

لنفو�س مري�شة

حمراء  عني  من  خوفا  نظرك  رفع  على  جتراأ  ال 

ترقب �لأجو�ء

واأعني  عري�شة  جباه   ... مالمح  بال  انا�س  ترا 

غائرة وافواه ملحومة ال�شفاه ...

ال ت�شمع اإال احلمد وال�شكر بالقائد اخلالد

اأ�شبح  ت�شع يدك يف جيبك لرغيف اخلرب الذي 

وجبتك الوحيدة اليومية

�أ�سو�ت  و  �ل�سو�ساء  يف  لذة  هناك  تعد  مل 

حمركات �ل�سيار�ت

املتكرر  طريقك  الباطنية  ذاكرتك  يف  حتفظ 

�ليومي �لوحيد

رفاهيتك اليومية �شيجارة تخرتق رائحتها جدار 

معاناتك

هنا نحن ... من هنا بداأنا

االوىل  الدرجة  من  �شيا�شيًا  مثقفًا  ال�شوري  كان 

وكانت اأحاديث ال�شيا�شة طبيعية بني الب�شر

اجلريدة  كانت  املا�شي  القرن  اأربعينيات  يف 

 .... الراأي  و�شماع  الفكرة  لزيادة  وو�شيلة  غنيمة 

ولو  خارجية  جريدة  على  يت�شابقون  النا�س  كان 

م�شى عليها ا�شبوع او �شهر .... كانت لذة املعرفة 

طاغية يف النفو�س

» بداأ اإهتمام ال�شباب ال�شوري بال�شيا�شة وهو يف 

مرحلة الدرا�شة الثانوية، اأي، قبل اأن يتفرغ هذا 

للعمل  يتحول  اأو  امليادين  �شتى  للعمل يف  ال�شباب 

بالقطاعات املختلفة »

هذا  على  جرمية  الأي  وتربيره  اال�شرائيلي 

�ل�سا�ش .

و�شرّي  ال�شيا�شي مغيب متاما  الفكر  ا�شبح  وهنا 

باجتاه واحد فقط وهو ال�شمت اأو املوت

تغري احلديث بني النا�س من ال�شيا�شة اإىل حال 

ك�شة احلمام و بيع اخل�شار 

مل تعد اجلريدة ال�شيا�شية مراد اأحد .... اإال من 

رحم ربي

الكربى يف  الركود  كانت مرحلة  الت�شعينيات  يف 

االمريكية  االقت�شادية  الهجية  ب�شبب  �شوريا 

االمريكية  واحلرب  ال�شوفييتي  االحتاد  و�شقوط 

على نظام �شدام ح�شني البعثي

توجهت  و   ... متاما  ال�شيا�شي  الفكر  جتمد  هنا 

اخلبز  لقمة  ملالحقة  املواطن  اهتمامات  كل 

الأطفاله فح�شب

انت�شر الف�شاد والطغان و�شرب اطنابه بكل زاوية 

من زوايا موؤ�ش�شة الدولة

تاأثريه على  مل يك العديد مدركًا لهذا الو�شع و 

امل�شتقبل لعدم توافر اجلو املنا�شب لبناء الفكر 

... وهذا ما كان ي�شعى له نظام البعث وجنح فيه 

بجدارة

اىل اأن ن�شل حلقبة الرئي�س احلايل لنفهم فيها 

احلايل  بتاريخنا  كذبة  اأكرب  طويل  وقت  وبعد 

والتي هي اال�شالح وال�شفافية

اإن هكذا نظام وفكر يجب اجتثاثه من جذوره ... 

لن تنفع عمليات التجميل باإزاحة الرتاكمات ايل 

اأ�شنت كاهل اجلميع

كان البد من هزة نف�شية داخل ال�شعوب العربية

ال ميكن لربكان اأن يبقى خامدًا اطالقًا

تاريخ  هذا   .... فح�شب  عربي  بربيع  لي�س  هذا 

ي�شطر يومًا بعد يوم
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منه���ا ) وي�شمى ا�شطالحًا االعرتاف بغري الدولة 

)

و االعرتاف بالدول���ة يف القانون الدويل هو: عمل 

ح���ر تقر مبقت�ش���اه دولة اأو جمموعة م���ن الدول، 

وج���ود جماعة لها تنظي���م �شيا�شي يف اإقليم معني 

، م�شتقلة عن كل دولة اأخرى ، وقادرة على الوفاء 

بالتزامات القانون الدويل العام.

اأما االعرتاف بغري الدولة فلي�س له تعريف حمدد 

يف القان���ون الدويل، ولك���ن يورد القان���ون اأنواعًا 

خمتلفة من هذا االعرتاف وهي:

1- االعرتاف بالثائرين :

وهو يح�س���ل يف حالة �إذ� ما ن�سبت ثورة يف د�خل 

دول���ة م���ا ، وتعدت ه���ذه الث���ورة ح���دود الهيجان 

ال�شعب���ي، لك���ن دون اأن تبل���غ يف اجل�شام���ة مبل���غ 

�حلرب �لد�خلية.

و�ش���دور االع���رتاف بالثائري���ن من دول���ة اأجنبية 

يف ه���ذه احلال���ة، ال يرتت���ب علي���ه اإعط���اء الثوار 

حقوق���ًا معين���ة يف القانون ال���دويل، وال ينتج عنه 

التزامات تقع عل���ى عاتق الدولة املعرتفة. ولذلك 

ميكن اأن تع���رتف الدولة االأجنبي���ة بالثوار وتبقي 

�شالته���ا الدبلوما�شية كاملة م���ع ال�شلطة القائمة 

يف الدول���ة املعنية، بل اإنه يف ح���االت معينة ميكن 

للدول���ة املعنية نف�شه���ا اأن تعرتف بالثوار. و االأعم 

واالأغلب يف ه���ذا املجال اأن متتنع الدول االأجنبية 

عن م�شاعدة الثوار واالع���رتاف بهم حر�شًا على 

�سالتها بالدولة �لأم.

2- االعرتاف باملحاربني :

اإذا ما اتخذت الثورة �شكل حرب داخلية بني قوتني 

متقابلتني ، ل���كل منهما حكوم���ة منتظمة متار�س 

�شيادته���ا عل���ى جزء م���ن اإقلي���م الدول���ة وجي�س 

يتب���ع قواع���د احل���رب، ترتب عل���ى ذل���ك اعتبار 

حال���ة احل���رب قائمة م���ع كل ما ينت���ج على ذلك 

ويجوز  اآث���ار.  من 

احلال���ة  ه���ذه  يف 

�لأجنبي���ة  لل���دول 

االعرتاف 

باملحاربني، 

�أن  ويالح���ظ هنا 

االع���رتاف  ه���ذا 

يعني عملي���ًا �شح���ب االعرتاف باجلان���ب االآخر 

ك�شلطة �شرعية يف الدولة اأو يف جزء من اإقليمها.

وقد �شهد الوطن العربي هذا النوع من االعرتاف 

يف ح���رب اجلزائر حني ب���ادرت ال���دول العربية 

ف���ور  باجلزائري���ني  لالع���رتاف  واالإ�شالمي���ة 

ت�شكيل حكومته���م االأوىل يف القاهرة بعد اندالع 

الث���ورة اجلزائرية . كذلك يعترب م���ن قبيل هذا 

االع���رتاف االعرتاف باملجل����س االنتقايل الليبي 

بع���د اندالع الث���ورة الليبية. ويذكر هن���ا اأن املادة 

الثامن���ة من الئحة جممع القانون الدويل و�شعت 

�شروطًا لهذا النوع من االعرتاف فقررت اأنه :

” ال يجوز للدول االأجنبية اأن تعرتف للجماعات 
الثائ���رة ب�شف���ة املحاربني اإذا مل يك���ن يف حوزة 

هوؤالء اإقليم معني، وله���م حكومة نظامية وقوات 

م�سلحة نظامية ”

مبعنى اأن االعرتاف بحكومة املحاربني يحتاج اأن 

ي�شيط���ر املحاربون �شيطرة فعلي���ة على جزء من 

االإقلي���م الوطني، واأن يكون له���م حكومة نظامية 

وقو�ت م�سلحة تابعة لها.

3- االع���رتاف باحلكومة الفعلية ) حكومة االأمر 

الواقع (:

وه���و: الت�ش���رف احلر الذي ي�شدر ع���ن دولة اأو 

عدة دول لالإقرار ب�شلط���ة اأو حكومة معّينة قادر 

على حف���ظ االأمن ومتثيل الدول���ة اأمام اجلماعة 

الدولية و القيام بالتزاماتها جتاه الدول االأخرى 

. وغالبًا ما تن�شاأ هذه احلكومات عند قيام نظام 

حك���م جديد يف دول���ة معينة على اإث���ر انقالب اأو 

ثورة.

والتعام���ل الدويل يف ه���ذا اخل�شو�س يقوم على 

اعتب���ارات �شيا�شي���ة بحت���ة، فالدول���ة االأجنبي���ة 

تع���رتف باحلكوم���ة اإذا كانت موافق���ة الجتاهها 

ال�شيا�شي وال تعرتف بها يف احلالة املعاك�شة .

وتتمي���ز احلكوم���ة الفعلي���ة يف اأن تن�شيبه���ا يتم 

خ���ارج االإطار الد�شتوري املطبق يف البالد، والبد 

ل�شلطته���ا اأن تتمتع بالفعالي���ة اأي اأن تكون قادرة 

خا�ش/�أحمد �ل�سمري

باجمللـس  يعرتفـون  سـوريا  أصدقـاء 
الوطني:

اعرتف املجتمعون يف »موؤمتر اأ�شدقاء �شوريا 2« 

باملجل�س الوطني ال�شوري املعار�س، و«اأ�شري« اليه 

باعتباره املحاور الرئي�شي للمعار�شة مع املجتمع 

ال���دويل يف �شياغ���ة مل ت�ش���ل اىل حد االعرتاف 

الكامل باملجل�س الذي يعوق���ه ال�شقاق املزمن يف 

�شفوفه.

لك���ن املجموع���ة مل ت�ش���ر يف بيانه���ا اإىل دعم اأو 

ت�شلي���ح اجلي�س ال�شوري احلر املعار�س كما تدعو 

كل من ال�شعودي���ة وقطر، لكنها تعهدت مبوا�شلة 

العم���ل ب�ش���اأن »تداب���ري اإ�شافية حلماي���ة ال�شعب 

ال�شوري«.

و اأ�ش���ار البيان اإىل اأن الو�ش���ع يف �شوريا له تاأثري 

�شلبي على االقت�ش���اد يف املنطقة، واأن املجموعة 

م�شتعدة لتخفيف االأعباء عن دول اجلوار. وتعهد 

موؤمتر »اأ�شدقاء �شوريا« بدعم االقت�شاد ال�شوري 

وت�شكيل جمموعة عمل لهذا ال�شاأن تراأ�شها اأملانيا 

واالإمارات العربية املتحدة.

وعرب البيان عن دعم املجموعة للمبادرة العربية 

التي تدعو اإىل انتق���ال �شلمي لل�شلطة يف �شوريا، 

واإىل بناء دولة »دميقراطية تعددية م�شتقلة حرة 

حت���رتم فيه���ا حق���وق املواطنني جميع���ًا«. ودعت 

اإىل حت���رك دويل ملنع و�شول اإم���دادات االأ�شلحة 

اإىل احلكوم���ة ال�شورية، وطالب���ت باإتاحة تو�شيل 

امل�شاعدات 

مطالـب االعـرتاف باجمللـس الوطني 
يف القانون الدويل :

االع���رتاف يف القان���ون الدويل هو اإم���ا اعرتاف 

بدولة اأو اع���رتاف ب�شلطة متثل الدول���ة اأو جزءًا 

قانون دويل وحقوق

الدويل واالعرتاف  الوطني  اجمللس 
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عل���ى فر����س نف�شه���ا عل���ى املواطن���ني جميع���ًا يف 

�لدولة.

وتقدي���ر الفاعلية هو م�شاألة واقعية يعود تقديرها 

ل���كل دولة عل���ى حده، فربيطانيا مث���اًل تركز على 

مقدار �شيطرة احلكومة على اإقليم الدولة، ولهذا 

مث���اًل رف�شت يف ع���ام 1962 االع���رتاف بحكومة 

 1969 ع���ام  يف  ورف�ش���ت   ، اليم���ن  يف  ال�ش���الل 

االع���رتاف بحكومة اليمن اجلنوبي بدعوى اأن اأي 

من احلكومتني ال متار�س �شيطرة تامة على كامل 

�لإقليم.

4- االعرتاف باالأمة اأو ال�شعب :

ظه���ر ه���ذا النوع م���ن االع���رتاف عق���ب احلرب 

العاملي���ة الثانية عندما احتلت قوات اأملانيا النازية 

بع����س ال���دول االأوروبي���ة ، فان�شح���ب زعماء هذه 

ال���دول املحتل���ة اإىل البالد احلليف���ة و�شكلوا فيها 

جلانًا قومية اعرتفت بها الدول االأخرى على اأنها 

حكومات يف املنفى.

مـا هو الوضع القانـوين احلايل للمجلس 
الوطني السوري؟

اأن املجل����س  يتب���ني  ال�شاب���ق،  م���ن اال�شتعرا����س 

الوطني ال�شوري ال يحقق اأيًا من ال�شروط الالزمة 

لالعرتاف ب���ه باأي �شكل اإال كحكوم���ة ثوار، وهذا 

االع���رتاف حت���ى يف ح���ال حدوثه ال يرتت���ب عليه 

�شحب االعرتاف من النظام يف �شوريا .

ويرج���ع ال�شبب يف ذلك كما قلن���ا اإىل اأن املجل�س 

الوطن���ي ال�ش���وري ال يحق���ق �ش���روط االع���رتاف 

املذكورة .

فال هو ي�شيطر عل���ى الدولة اأو جزء من اإقليمها ، 

وال �شكل���ه احلايل له هيكلي���ة احلكومة التي ميكن 

االع���رتاف به���ا، وال اجلي�س احلر ميك���ن اعتباره 

قوات نظامية تابعة للمجل�س وتخ�شع له.

وبعيدًا عن االعتب���ارات القانونية املذكورة، وعلى 

فر����س اأن املجل�س ا�شتط���اع اأن ي�شيطر على جزء 

م���ن االإقلي���م الوطني )املنطق���ة العازل���ة ( وبنى 

هياكله الداخلية على �شكل ) حكومة ( وخ�شع له 

) اجلي�س احل���ر ( باملطلق، يبقى هناك م�شاألتان 

�أ�سا�سيتان :

االأوىل- اأن���ه ال ميكن اإجبار دول���ة على اأن تعرتف 

باملجل����س الوطني ال�ش���وري ، فالدول حرة يف منح 

االع���رتاف اأو حجب���ه وفق���ًا العتب���ارات �شيا�شية 

حم�ش���ة تتف���ق م���ع م�شاحله���ا الوطني���ة، وه���ذه 

االعتبارات قد تكب���ل املجل�س ال�شاعي لالعرتاف 

به، وقد ت�شط���ره يف �شبيل نيل االعرتاف املن�شود 

اإىل تقدمي تنازالت معينة تعود وبااًل على الدولة.

و�لثاني���ة – اأن املجل�س يواجه م�شكلة متثيل ولي�س 

م�شكلة تاأ�شي����س ، مبعنى اأنه ال يقدر اأن يدعي اأنه 

ميث���ل 23 ملي���ون �ش���وري ولي�س هناك م���ن و�شيلة 

الإثب���ات مثل هك���ذا ادعاء مهم���ا كان حمقًا ، ويف 

�شبيل ذلك اقرتحت وزي���رة اخلارجية االأمريكية 

كلينتون عل���ى املجل�س �شم ممثلني ع���ن االأقليات 

وعن الن�شاء.

وهن���ا املغامرة الك���ربى الأن ذلك يعن���ي اأن توزيع 

ا�شا����س  عل���ى  �شيك���ون  املجل����س  يف  املنا�ش���ب 

املحا�ش�ش���ة الطائفية والعرقي���ة واإذا كان احلال 

هك���ذا فاإن الق���وى الوطني���ة يف �شوري���ا مت�شررة 

م���ن هذه العملية. كم���ا اأن اخلوف هو يف اأن تبقى 

املحا�ش�ش���ة تلك �شارية بعد �شق���وط النظام كما 

حدث يف �حلالة �لعر�قية.

�أخ���ريً� – قد يدفع الكث���ريون اأن هذه االعتبارات 

القانوني���ة ال ته���م الثوار يف �ش���يء وال تعنيهم من 

قريب �أو بعيد. وه���ذ� �أمر ل �أنكر �سحته بالن�سبة 

للث���وار يف الداخ���ل ، ولكنه بال���غ االأهمية يف فهم 

�شبب ع���دم ح�شول املجل�س الوطني ال�شوري على 

اع���رتاف دول العامل به، خا�ش���ة واأن العامل اليوم 

وبالتحديد الغربي من���ه مهوو�س بالقانون الدويل 

ويت�شدد يف تطبيق قواعده.
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�أنهم  ي�سعرون 

م�ساركون بها. و بناء 

و  �لإغاثية  موؤ�س�سات 

�لتنمية  و  �ل�ستثمار 

�شيكون  امل�شتدامة 

لإعادة  جد�  هاما 

االقت�شاد،  عجلة 

وبناء �سورية جديدة، 

كان قد نهب ثرواتها النظام عن بكرة اأبيها.

�شوية ... اإىل احلرية

امل�شادر:

دولر:  مليار  و80  �شوري  مغرتب  مليون   73  -1

العليا  ال�شهادت  حملة  من  اأخما�شهم  ثالثة 

و�ألدمغة، Nobel News،  ـ 2012/4/1

140 مليار دوالر ميتلكها املغرتب ال�شوري..   -2

ن�شفها هرب بطريقة غري �شرعية، �شوكوماكو،  

 2012/4/1

22اقتصاد

خا�س / حممود الكن

املغرتبني  اأعداد  الدرا�شات  بع�س  تناولت 

ال�شوريني يف اخلارج وو�شلت اإىل اأرقام قد تكون 

اأقرب اإىل اخليال منها اإىل الواقع.اأذكر منها يف 

عجالة االأرقام التالية

 73 ال�شورية:  1- عدد ال�شوريني و ذوي االأ�شول 

مليون:

�سوريا يف  يعي�سون  مليون   21 •
�جلن�سية  يحملون  و  �سوريا  خارج  مليون   17  •

�ل�سورية

اجلن�شية  فقدوا  �شوريا  خارج  مليون   35  •
�ل�سورية

• 60% من ال�مغرتبني و االأ�شول ال�شورية )52( 
مليون هم من حملة ال�شهادات و االأدمغة.

2- تقدر قيمة االأموال ال�شورية يف اخلارج باأكرث 

مليار   140 اإىل  ت�شل  وقد  دوالر  مليار   80 من 

ن�شفها تهريب اأموال ف�شاد.

3-      حتويالت املغرتبني اإىل �شوريا بلغت 1.7 

املالية  االأزمة  ب�شبب  ت�شاءلت  و  مليار يف 2008 

اإىل 800 مليون يف 2010

 ... تتهاوى  »اللرية  باأن  �شابق  مقال  يف  ذكرت 

ماذا نفعل بعد �شقوط النظام« باأن جدلية حت�شن 

نظرة  اإال  هي  ما  �شوريا  يف  االقت�شادي  الو�شع 

ي�شاهم  مل  النظام  وباأن  الكلي.  للو�شع  جمتزئة 

اإذا  اإال  لل�شوريني  الو�شع االقت�شادي  يف حت�شني 

ما قارناه بالو�شع االقت�شادي اأيام االأ�شد االأب. 

باأن  فاإننا جند  ال�شورة كاملة  اأخذ  اأما يف حال 

انحدر  قد  احلياة  وم�شتوى  االقت�شادي  الو�شع 

طبقة  لتتحكم  الف�شاد  �شهلت  �شيا�شات  ب�شبب 

�شغرية بكافة االأموال. كما ذكرت باأن املغرتبني 

بحاجة اإىل عمل موؤ�ش�شاتي ينظم اإدخال االأموال 

النظام.  �شقوط  بعد  ا�شتثمارها  و  البالد  اإىل 

خ�شو�شا و اأن �شعورًا �شائدا 

و الهجرات ال�شابقة املذكورة التي حدثت  لي�شت 

كلها ب�شبب النظام. و اإمنا يرجع كثري منها ب�شبب 

وفرتات  االأوىل  العاملية  احلرب  اأيام  الهجرات 

احلروب مع ا�شرائيل. ولكن االأرقام توؤكد اأي�شا 

اأن حاالت هجرة كبرية ح�شلت يف البلد ب�شبب 

�سيا�سات �لأ�سد �لأب �لأمنية و �لقت�سادية.

لو اأن كل مغرتب من ال17 مليونا الذين ال يزالون 

 10 مبقدار  تربعوا  ال�شورية  اجلن�شيات  يحملون 

170 مليون  دوالرات �شهريا فاإننا �شنح�شل على 

زيادة  و  االإغاثة  حاجات  كافة  ل�شد  كافية  دوالر 

– و  »منحبكجية«  ن�شفهم  اأن  افرت�شنا  ولو   .!!!

هو �شرب من �شروب امل�شتحيل -  فاإننا ال زلنا 

نتكلم عن 85 مليون دوالر �شهري قادرة على فك 

�لأزمة �لإغاثية و �لت�سالت كاملة.

امل�شاكل يف عملنا كمغرتبني.  العديد من  هنالك 

�شوريا  اإىل  باالنتماء  ال�شعور  عدم  يف  كان  اأولها 

و  لغرينا،  مزرعة  باأنها  �شعورنا  و  الثورة،  قبل 

نتيجة  االقت�شادي   بالنظام  الثقة  عدم  الثانية 

ا�شت�شراء الف�شاد،  والثالثة عدم وجود موؤ�ش�شات 

و األيات ميكننا الوثوق بها. 

جناح الثورة �شينهي العامل االأول. ولكن اجتثاث 

الف�شاد و بناء املوؤ�ش�شات �شيكون حتديا لنا. بناء 

القانون  يت�شاوى فيها اجلميع حتت  للجميع  دولة 

�شي�شجع  حقيقية  ا�شتثمارية  لفر�س  يهيئ  و 

املغرتبني الإعادة ا�شتثمار اأموالهم يف بلد اأ�شحوا 

دوالد مليار   80 و  املغرتبون، 
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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 الرابعة عشر - أملنا كان، وصار

•لك اهلل يجعلو �صباح اخلري..

لك اأهاًل اأهاًل اأهاًل، �شو هاملفاجاأة احللوة هي!

ما  ال��ل��ي  روح���و  يلعن  ل��ك  عميييم،  كيفك   •
بيت�صمى �صاأد ا�صتاأتلك..

جابك  �شو  اأهلني،  حمزة  عمي  اأهلني  لك  ههه، 

�نت، ما على �أ�سا�ش كنت بلبنان

• واهلل يا حجي ا�صتاأت لكا�صة املتة من دياتك، 
قلنا منجي من�صربلنا �صي كا�صة عاملا�صي..

لك اي ما تكرم، �شحاب هالكر�شي وتعا حكيلي..

هيك  ال��ي��ا���س،  اأب���و  ���ص��وي  عليي  ب��ال��ك  • ط��ول 
عاحلارك!

اإي هيك، خل�شني بال ما تاكلك �شي عكازة  لك 

على قفاك، كنك حنيت..

ما  عينك..  دخيل  ه��امل��رة  �صرب  ب��ا  خلينا   •
ناق�صنا

اي هات لن�شوف، �شو اخدك فجاأة على لبنان، لك 

كيف فت وطلعت!!

كنت  �صو  اأم��ا  لبعدين،  خليها  عمي  ه��ي  ال   •
اإبريق متة، ما ب�س  عم �صاوي، فهي ق�صة بدها 

كا�صة..

هات ال�شكر من وراك، وحكيلي..

اخوك،  ابن  فيي جورج  ات�صل  يا عمي،  • واهلل 
بتعرف كنا ن�صتغل �صوا وهيك..

�أيو� �أيو�.. �ي..

املهم حجي، كان يف �صوية دوا واأغ��را���س من   •
العامل  وا�صتفقدنا  علينا،  اللي  فعملنا  لبنان، 

اللي هنيك.. وهي رجعتنا..

وكيف  حملك،  اللي  البطن  حميي  اهلل  روح  لك 

الو�شع اللي هنيك طمني!!

• اهلل يعني هالعامل يا عمي.. اهلل يكون بعونهم

تقول  ما  ب�س  �شماع هالكلمتني منيح،  ابني،  ليك 

ينظر  وبل�س  وخ��ّرف  كبري  اليا�س  ابو  عمك  هاد 

علينا على هال�سبح..

• له يا عميم، اهلل ي�صاحمك، انت اال�صل واهلل، 
هات لن�صوف..

�شوف عمي، �شرلكم مبل�شني �شي �شنة وطب�شة.. 

�شار يف جي�س حر،  وهالأ  �شي،  عندكن  كان  وما 

ويف جمل�س وطني و�شار يف كم بلد معكم..

• حلو هاحلكي..

يعني بل�شت الكفة متيل وب�شكل كبري، االأمل كرب 

فيكم، وبهالثورة 

االأمل باأنو نتحرر من هالظلم اللي كان موجود، 

والعامل كلها �شارت تتفاعل، يعني متل ما بل�شتو 

باأمل �سغري، �سار هالأ يف عنا �أمل كبري.. وقرب 

يتحقق

• باإذن اهلل يا عمي، ب�س واهلل راح كتري.. كتيري

اهلل راح، اهلل يرحمو، وما منن�شاه، ب�س الزم 

نكفي الطريق..

�ِشه.. �شو بدك ياهن يروحو عالفا�شي لك 

عمي؟!

وهالأ بعد ما قرررربت..

• واهلل كامك درر يا حجي، نهايتهم قربت، 
ب�س ل�صا بدها �صوية �صرب، و�صغل.. واأمل..

يتبع...

بقلم / حمزة العليذكـريات أبـو إليـاس

أبو إلياس
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أنا سوري، وبدي حرية

رجال حمورية

سألوين ليش طالع شــــــــو بدك قلتلهن 
بدي حرية..

قالويل شو يعني حرية ليكك عم تاكل 
وعم تشرب وعايش عيشة هنيــة

قلتلهن انتو مابتعرفو احلرية
وانتو عبيد والعبد متعود 

عالعبوديــــــــــــــــــة
ضربوين بالرصاص احلي والقنابل 

الغازيــــــــــــة واعتقلوين وسجنوين 
بالفروع االمنيــــــــــــــــة

إجو على بيتي وحاصروه بالسيـــــــارات 
العسكرية

اقتحموه وفاتو عليه كأنو فايتني على 
الربيـــــــــــــة

أخدوين وشحطوين قدام اهلي بالطريقة 
الكالسيكية وقالولهن ال تخافو نحنا بدنا 

نناقشو شوي باالحوال اجلويـة
وطلبو مني جوايل واحلاسوب قبل الهوية

كرب راسي وحسيت حايل بفلم من االفالم 
االمريكية

كل هالعناصر جاية مشان مواطن من 
الدرجة العاديــة

حلشوين بهالستيشن وكأين خرئة 
مهريـــــــــــة

وحصروين العناصر وكأين من عصابة 
مافياويـــــــــة

طبعا الروايح كانت خيلة واألنفاس 
زكيـــــــــــــة

والعناصر كتافها عريضة ومابتكفيها سيارة 
عائليــــــة

والطريق طويلة ومشان امللل فتحنا أحاديث 
جانبية

قرد ليش عم تطلع شكلك متل 
األفنديــــــــــــــــــة

قرد انت مثقف وفهمان ومعك شهادة 
جامعيـــــــة

شلون عم تطلع مع هالكائنات الهمجية
وملا وصلنا لنهاية الطريق كتري زعلت وعز 

علـــــي
اين رح اترك هالشباب بعد ماصار بيناتنا 

حميميـــــة
واخريا عرفت شو هو املكان املنشود...فرع 

خواطر ثائرة

أدبيات الثورة

اجلوية
فوتوين فورا لعند العميد ذو البجامة 

الزرقاء الرياضيـــة
استجوبوين وسألوين اسئلة 

كتيريغبيــــــــــــــــــــــة
مني داعمك احلريري وال العصابة 

البندريــــــــــــــة
انت ناشط وعم حترض عالشبكة 

العنكبوتيــــــــــة
وعم تكتب أغاين للدومري وللدندنة 

االندساسية
وبتحكي عالسكايب باسم اللجان التنسيقية

وانت جزء كبري من املؤامرة 
اخلارجيــــــــــــــــــــة

انت مندس انت سلفي انت من الكائنات 
اجلرثومية

انت خاين انت عصابة وداعم للحركات 
االرهابيــــــة

ياابني سوريا بلدنا ورح نهديك بطريقتنا 
للطريق السويـــــــة

زتوين باالرض عالدوالب وربطوا إجريي 
بالروسية

وهددوين بالضرب يا أما بصري من العواينية
جاوبتون ب ال وعيوين عم تقدح شرارة 

قوية
مستحيل خون أهلي وناسي أبطال القضية

ونزلو فيني ضرب بالعصي الكهربائية
وتفنن اجلالد بالتعذيب والضرب بالعصي 

احلديدية
ويطفو السكاير بجلدي .. وجروحي 

مدمية
صحيح كنت عم أصرخ وابكي ورفقاتي 

زعلو عليي
بس كلو كان حمسوب وخمططلو بطريقة 

فنية
خلص التحقيق يا عيني وطلعت عندي 

صدمة نفسية
خود وقع هالورقة وامورك باذن اهلل 

منهيــــــــــــــة
مسيك بايدك هالورقة واكتوب ورايي 

ياعينـــــــــي
انا املوقع ادناه سوري مدعوس عليه 

باجلزمة العسكرية
شاركت بالتخريب والتكسري واألعمال 

الغوغائيــــــة
وهاجمت الشبيحة وعناصر االمن 

املالئكيـــــــــــــة
التي كانت حتاول حمايتنا من الكائنات 

الفضائيــــــة
وبدون أسباب وبكل وحشية

وشاركت بالتماسي واملظاهرات اجلنائزية
وصورت املظاهرات بالهواتف الذكية

ورفعت املقاطع عل يوتيوب للجهات الدولية
وزورت احلقائق عل قنوات احملرضة 

والتكفريية
وكتبت الالفتات املزعزعة للوحدة الوطنية
وغنيت أغاين بتجرح مشاعر السلطات العلية

وسبيت باالسم افراد العائلة األسدية
وشكلت خاليا مسلحة ارهابية

وكل هادا كان بدون وعي وبدون 
مسؤولية

واآلن اعلن توبتي وقبويل للنصيحة 
األمنيـــــــــــة

رجاع على بيتك وانسى شي اسمو 
حريـــــــــــــــــة

طبعا بالروحة حلفو عليي وقالويل 
التوصيلة جمانية وبالرجعة قلتلهن واهلل 
ماحدا بقوم ومشان اهلل ال تركو عليي

صفنت بحايل وقعدت فكر 
شويــــــــــــــــــــــة

معئول انا مندس انا سلفي انا من وحيدات 
اخلليــــــة

معقول انا بكره بلدي وبكره االرض 
السوريـــــــــة

معقول انا مدفوش من برة وبدي زعزع 
وحدتنا الوطنيــة

أل ومليون أل انا سوري وطائفتي 
سوريـــــــــــــــة بعمري ماسألت حدا انت 

شو انتمائك انت شو طائفتك الدينية
ورح قلكن ياها بكل بساطة وبكل عفويــة

انا سوري وطائفتي سورية
اليوم انا سوري وبدي حريــــــــــــة
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خواطر ثائرة

هي األرض

سماح هدايا

كانت تصنع خبزا خبز يومنا
وتكّون بصوتها نورا بصيص عقلنا
وتغّذي رحيقا من روحها نبع قلبنا

لكنّها، ليست كّل أنثى هي األّم  من أّمنا
وليست كل امرأة هي األصل يف أصلنا

 إنّها  تلك التي نقشت بحنّاء دمها حرف عزمنا
 ووقفت يف معركة العتق دما للثورة ووقع 

نبضنا
وهي تلك األنثى  اخلافقة بروح التاريخ وعطر 

أرضنا
النبع  العطاء تشدو على زندها  هي املرأة 

أنواء بحرنا
 

تقدم  التي  األم  هي  كانت  املعركة   ويف 
لوطٍن قلبها

تسحق بإميان البطولة خوفها
وتعزف  بجرأة الريح  نايها

تشّيع  صامدة كفن رجل كان زوجها
وتقدم لألرض دمعًة جثّة ولٍد هو ابنها

يلمع الرعب غضبًا زائرا يف يدها
 وورد تصميم وحشي يف عينها

غصن الوفاء أنت يا أنانا
بوح املأساة األبي يضّمد األحزان

حتية إجالل لك عندما تهزّين الزمان
وعندما تخّصبني األفق املكان

وعندما تزيحني احملل وتغسلني وردا مدانا
وكل ثورة وأنت اجملد جنوانا

وأنت النصر مهدنا ومثوانا

إىل حمص

ق. كمو / أملانيا

اىل احلمامة املطوقة ... حمص
ال تقف أيها احلمصي حائرا

احلرية  بوابات  وزين  الغيم  اىل  يديك  مد 
بدمك

مد جسدك الطري جسرا لسوريا كلها
خذ أضالعك لتضم سوريا كلها
ال تتنفس ... ال تتنفس أيها احلمصي 

لترتك قبضة من هواء لرضيع آخر
الشمس تشرق لك وحدك 

والشتاء ينحني أمام قدميك
ليتعطر الثلج بدمك أيها احلمصي 

أينما كنت...
يف بابا عمرو أو يف اخلالدية

او يف األحياء األخرى من حمص
دمشق والزبداين والقامشلي

فكلها لك 
امسح بيديك على جباهها

وانرث رماد جسدك على قاسيون
واجمع حجارته .. لعلها تكفي شواهد لقبور 

حمص
سيج بصدرك العاري حقول سوريا

وانشد باحلناجر املقطوعة ... 
نشيد الهواء واحلجر

وسر على النار وحيدا 
وزين بوابات احلرية بدمك 

نفسك  شيع  الدامي  حمص  صباح  ويف 
..وقبل ترابها ..فهي لك

. ثم تربأ منا .... تربأ منا أيها احلمصي

بدون نهاية

لينة احلرة

رح احكيلك آخر حكاية يا ولدي ,
كان إلنا جريان عشنا معهم اكرت من 30 سنة , 

ما كنا نحس باختالفنا كتري ,
وقفنا  سوا  وعيدنا  سوا  واكلنا  سوا  درسنا 

نحيي علم واحد سوا ..
حلد ما اجا اليوم يلي هجم ناس البسني لباس 

اجليش
وحاطني نفس العلم ع دبابتهم , كنت انت 
نامي , اخدونا كلنا انا وانت وابوك واخواتك 

,
وسلمونا جلريانا , بس كان بايديهم سكاكني 

وسوطري , حسيتهم حيوانات جوعانة,
سمعونا كالم قاسي كتري ..

الغرفة  من  ابوك  صوت  سمعت  شوي  وبعد 
التانية عم يصرخ , ضل يصرخ ربع ساعة 

وملا وقف ..عرفت انو مات , صاروا يضحكوا 
ويقولوا :اسا بدنا نحرقو كلكو .

, حطوا  نامي  وانت  ايدي  من  اخدوك  وانا 
السكينة وجزوا رقبتك جز ادام عيوين 

وملا  ابوك  حرقوا  ملا  ,قتلوين  ابني  يا  قتلوين 
دبحوك ادام عيوين واجت عليي 

حلظة متنيت فيها لو كنت نسيا منسيا ..
وبعدها  عضامي  تكسرت  حلتى  ضربوين 
عيوين  وغمضت  ودبحوين  الساطور  جابوا 

من 
هالدنيا وهنن عم يدبحوا ...

وميكن لهأل عم يدبحوا , 
يحكوا  عم  امهات  كتري  ,فيه  ابني  يا  بتعرف 
وبنفس  لوالدهم  هأل  احلكاية  نفس 

هالصندوق اخلشبي 
ناس ورح  وميكن كل يوم رح يجي ملكاننا 

حتكي نفس احلكاية ..
وهي كانت قصة اجلحيم يلي اسمه "وطن" 

النهاية بس احلققية اين  كان بدي احكيلك 
ما بعرفها الن القصة لهأل مستمرة, 

يبقى  انو هالوطن رح  ابني  يا  بعرفه  يلي  بس 
الدبيحة  وجريانا  يوم  يجي  حلتى  جحيم 

يرتكوه,
وقتها رح يرجع وطن ...
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الفـاحت  حممـد 
احلمصي

اإذا �شك���ت الزم��ان عن 

ث���م  فق������اوم  املظ���امل 

ق��اوم ثم ق���اوم

و اإن َح�ش���دوا عليك بكل 

�ش������احٍ ك�َف����اك اهلل ي���ا 

رج���ل العزائم

ميخائيل سعد
حزب  �شي�شاآلون  عندما 

اهلل عن راآي���ة يف ق�شية 

العمي���د ك���رم، �شيق���ول 

يف  االطف���ال  وب���راءة 

عيني���ه: �ن���ه ل يتدخ���ل 

يف الق�ش���اء عمال مببداآ 

ف�شل ال�شلطات. يا ريت يطبق هذه القاعدة على 

مب���داآ ف�شل الدول عن بع�شها، ويبطل دعم بيت 

اال�شد عالطالع والنازل.

ريزان خليل
»وال�شمال امتحان.

جه���ة ال�شج���ر الكبرية 

يف  �جله���ات  �سي���دة 

�متحانها.

تاأخذ كل �شيء لتعطيك 

�لب�سالة و�لتهور.

ويف اأ�شعف حال جتعلك وكياًل على ملك ال ُيرى، 

�أو حار�سًا للهو�ء.

م�شادف���ات متوا�شلة يف �شمال مل يكن وجوده اإاَلّ 

م�شادفة.

اإذ مل تكن لالأر�س من قبل اإاَلّ ثالث جهات«.

فراس حسن
مم���ن  بع����سُ  يت���داول 

ل�شدة  ر�شده���م  فق���دوا 

ب�شاع���ة  م���ن  راأوه  م���ا 

جرائ���م النظ���ام في���دو 

جمموع���ة  في���ه  يظه���ر 

االإ�شرائيلي���ني  م���ن 

يتظاهرون »ت�شامنًا مع ال�شعب ال�شوري«، اأعتقد 

اأن من ميكن اأن يقب���ل مثل هذه الر�شالة »ر�شالة 

ت�شام���ن« م���ن �شع���ب بن���ى »دولته« ف���وق بحرية 

من دم���اء الفل�شطيني���ني، والعرب، وم���ن بينهم 

�شوريون اأحم���ق، اأحمق، اأحمق، وميزان االأخالق 

لدي���ه خمت���ل، واأعتق���د اأن وعي���ه ال�شيا�شي اأكرث 

�شحالة من م�شتنقع.

ون����س: مفكرين حالك���ن نورا مث���اًل؟ واأخريًا... 

الزناكي���ل م���ن هوؤالء، الل���ي مفكرين ان���و التربع 

بفرنك���ني كايف لتبيي�س ال�شمائ���ر... كمان... ال 

م���ا ن���و كايف... افتحو افواهكم وبق���وا البح�شة. 

وملا ال���كل بيحكوا فعاًل بي�شوفو ال���كل انو كل �شي 

بيف���رق. برك���ي هلق بع���رف ن���ام... مني���ح ف�س 

�خللق.

ملهم الدروبي
اأمل تقتن���ع بعد ي���ا �شيد 

عن���ان �أن ب�س���ار ك���ذ�ب 

جمرم، اأخ�شى عليك اأن 

ت�ساب بالكتئاب �إذ� مل 

توقعاتك  �شقف  تخف�س 

م���ن ه���ذا املج���رم، ي���ا 

�شيدي نحن لن نقبل باأقل من رحيل هذا املجرم

إبراهيم املبارك
�ن�س���ان  ه���و  �ل�سيا�س���ي 

يق�ش���م الكيك م���ن قبل 

�شنعه وال يطبق ما قاله 

حت���ى ي�شم���ن احل�ش���ة 

االأكرب افرتا�شيا ..

نصر الدين زقزوق
لكل من ي�شيد بهرطقات 

�لأخو�ن  بيانات جماع���ة 

امل�شلم���ني و ي�شدقهم... 

�أذكرك���م  �أن  �أود 

التاريخي���ة  بامل�شافح���ة 

بني كل���ب النظام ال�شابق 

عبد احلليم خدام و كلب االنك�شاريني العثمانيني 

اجلدد )البيانوين(...

خولة دنيا
كي���ف مل�شه���د البارحة 

اأن مير مرور الكرام؟

لقطات  من���ه  اقتطعُت 

اأدير  كانت كفيل���ة الأن 

��ستم���ر  ول  وجه���ي 

بالروؤية..

كان م�شهد �شدفة يف اأحد االأماكن... ولكن مامل 

يغ���ب عن ذهن���ي... هو �ش���ورة ه���وؤالء ال�شباط 

والع�شاك���ر املدجج���ني بال�ش���الح يرق�شون حول 

جثث �ل�سباب �سبه �لعارية...

وابت�شام���ة اأحده���م العري�شة وهو يرف���ع ابهامه 

للكامري� منت�سرً�!!!

الع���راق  يف  االأمريكي���ني  باجلن���ود  ذك���رين 

وانت�شاراتهم الزائفة على العزل.

فيس بوك

كنان كيالين
نن�س���ى  �نن���ا  يب���دو 

للحظ���ات �ن �لثو�ر هم 

وجري�ننا  حار�تنا  �بناء 

زمالئنا  يكون���وا  ورمب���ا 

على مقاع���د الدرا�شة ، 

حمل���وا �شالحهم دفاعا 

ع���ن اعرا�شه���م وحرماته���م واعرا�شن���ا اي�ش���ا 

وحرماتن���ا ... بينم���ا جي����س القتلة ه���م مرتزقة 

م���ن داخ���ل البل���د وخارجه���ا عماه���م حقده���م 

وطائفيته���م على ابناء جلدتهم ... اجلي�س احلر 

والث���وار امل�شلح���ون ال يطلب���وا اك���رث م���ن الدعاء 

وامل�شاحمة

كنان جناري
م�سان ما حد� ي�ستغرب 

وبب�شاط���ة. ال النهي���ان 

من ا�شل اإيراين. 

لقط���اء  مكت���وم  وال 

وغ���ري معروف م���ن هو 

ابوهم. ومن هنا عرفوا 

باملكتوم.  يعني واحد اإي���راين والتاين ابن حرام 

فانتظروا كل �شيء.

مروة الغميان
و�ح���د  كل  لزم  �س���وؤ�ل 

فين���ا ي�شاأله لنف�شه : �شو 

�أول �سغلة رح تعملها بعد 

اإ�شقاط  خ���رب  �شمع���اك 

اأول  م���ني  ؟؟  النظ���ام 

�شخ����س رح ت�شم���ه ؟؟ 

م���ع مني رح حتك���ي اأول تلفون ؟؟ �ش���و اأول مكان 

رح تزوره ؟؟ 

لل�سر�حة كت���ري ب�ساأل ح���ايل هالأ�سئلة و ما عم 

القي جواب .. :(

عروة نريبية
ع  خلق���ي،  ف����س  ب���دي 

تع���ب، وق���ول �ن���و �حلد 

اجل���راأة  م���ن  االأدن���ى 

الراأي  التعب���ري ع���ن  يف 

ويتو�ش���ع  يتغ���ري  ع���م 

ب���ات مقرفًا  با�شتمرار. 

اأن يرى املرء التقّية التي جتعل كثريين ي�شمتون 

حت���ى اليوم، حتى ع���ن التعبري بكلم���ة علنية عن 

رف�شه���م لالإجرام احلا�شل بح���ق اأهلهم، بكلمة 

ال تختل���ف عن م�شاعرهم احلقيقية التي يعربون 

عنه���ا يف املجال����س املغلق���ة وب�ش���وت منخف����س 

حت���ى اليوم وبرغم كل �ش���يء... مقرفًا للغاية... 

والل���ي حتى يحكو كلمة ون�س على في�شبوك فقط 

وبي�شتخدم���وا ا�شم���اء م�شتعارة كرم���ال هالكلمة 
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السـاخر اكسربيس
الثورة ال�شينية �شد طاغية ال�شني

عاجل

اجلي�س احلر يقبل باحلوار مع النظام ال�شيني

مكان احلوار : الق�شر اجلمهوري

عنوان احلوار : جايينك باإذن

م���ن اأهم منجزات ثورتنا العظيمة هو و�شع حجر 

االأ�شا�س مل�شروع )املي���رتو( الذي ي�شل االأحياء و 

امل���دن ببع�شها .. حيث ميك���ن اال�شتفادة من نفق 

باب���ا عمرو ال���دويل الذي ي�شل باب���ا عمرو باملّزة 

و نف���ق ك���رم الزيت���ون - ب���اب ال�شب���اع باالإ�شافة 

ملجموعة اأنفاق دارعا و اإدليب

�شك���رًا ع�شاباتنا امل�شّلح���ة البا�شلة .. و اخلزي و 

العار للجهات املخت�شة 

قال عم يعملوا ا�شتفتاء اذا ممكن يدخلوا هالبطة 

�شمن اال�شتفتاء

no way

النظ���ام  ق���درات  م���ن  واثق���ون  املنحبكجي���ون 

�لع�سكرية ب�سكل كبري

لدرج���ة اأن عقوله���م تط���ري م���ن الف���رح عندم���ا 

ي�شمع���ون خ���رب زي���ارة اإح���دى ال�شف���ن الرو�شي���ة 

للميناء بهدف ) ال�شيانة الدورية(

�مر�أة كويتية تر�سد مبلغ 100 مليون دوالر مكافاأة 

ملن يقتل جينتاو.

هالأ حرامي خملوف بكون عم يفكر باملو�شوع

مقولة اأن النظام �شينهي الثورة خالل 8 �أيام

مثل كتاب

تعّلم اللغة االإجنليزية يف 5 �أيام

كيف رح يقتنع املنحبكجي احلمار اإنو )خل�شت(؟

ة )قّد�س اهلل �شّرها( عم  و ل�شا اجله���ات املخت�شّ

تفكك عبوات نا�شفة و تالحق الع�شابات امل�شّلحة 

و تلقي القب�س ع اإرهابيني 

اأي اأغب���ى منحبكج���ي ما رح يقتن���ع .. لعاب غريا 

يا نظام

هي���الري كلينتون: اإذا ا�شتمر البّطة بقتل املدنيني 

�ستكون �لعو�قب وخيمة 

و خيمة .. و نار .. و م�ساوي 

هيك كانت زيارتي املا�شية لل�شعودية 

كل �شوي ب�شوف جملة )خّطة عنان(

و لهالأ ما عرفت .. خّطة عنان 4-4-2 �أو 2-5-3

و �شو عالقة خّطة عنان مبوؤامرة بر�شلونة .. و �شو 

راأي مي�شي املند�س باملو�شوع!!

اهلل ين�شر اأخواننا �شفحة الثورة القطرية 

مزحة اأول ني�شان 

من وق���ت ما عرفت �شو يعن���ي مدر�شة و �شو يعني 

عطلة 

و نحن بنعطل ع الطالعة و ع النازلة 

�سي �حلرك���ة �لت�سحيحية و �سي حرب مدري �سو 

و زكرى مدري مني 

و مع كل هالعطل و االأعياد القومية كنت اأت�شائل 

لي�س النظام ما بيعّطل باأول ني�شان!!!

مبنا�شب���ة انت�شار النظ���ام يف معركة )ِخل�شت ( 

االأ�شطورية

قامت كتيبة الف���اروق باالحتفال يف هذه املنا�شبة 

وذلك بتدمري حاجز املطاحن 

والل���ي م���ا بيعرف حاج���ز املطاح���ن الزم يتعرف 

عليه وعلى الد�شم اللي فيه

وكل )ِخل�شت وانتو بخري(

بعد ما �شفنا املراجل اخللبية بباب احلارة

وكيف �شاروا متل الفريان وقت احلقيقة

�سارت �أغنية باب �حلارة كالتايل :

ويلي بدو يتخّبى

هاي �حلارة بتتعّبى

يف مني بيحمي الدار

�أبو بدر ي�سون حد�

عنا نا�ش �سغارية

باجلنب بيتحّدو�

ب�س الزكرتاوية رح ينهانو وينهّدوا

والثاير يا ويل ويلو يا ويلو من اهلل

على منط اأغنية ف�شل �شاكر )وافرتقنا(

يغتي جينتاو : 

و�نت�سرنا

يوم �للي خل�سنا �نت�سرنا

و�نت�سرنا

وكان الرو�س...وكان الرو�س بدعمو طامرنا

ب�س الثوار �شربن قوي

و�جلي�ش �حلر علينا خ**

رجعنا باجلورة انطمرنا

وانت�شرنا...وانت�شرنا اأاأاأاأاأه

مّلينا وتعبوا عينينا من كرت البكي

من ق�شوة هالثورة علينا ..�شرنا م�شحكي

هيد� م�ش �أول خازوق علينا مرق

دبحونا اأهل الفاروق ومن كل الفرق

وانت�شرنا وانطمرنا وانحرقناااا

�لكلب �لذي يعّوي كثريً� ....ل يع�ّش

وت�شتم���ر ت�شريح���ات الن�شر املزي���ف يف معركة 

)ِخل�شت( االأ�شطورية
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