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ال�سرق الأو�سط: �سورية: تف�سري خميف

العربية: هل قّررت �سورية اإحراق لبنان

العربية: �سورية: كذبة العا�سر من اأبريل دموية

�سحيفة عربية: �سورية تعزز قدراتها الع�سكرية

ال�سرق الأو�سط: هيك نظام بدو هيك موؤيدين

ال�سبت  يف  جوالة  �سورية:جمازر  احلياة:  دار 

الأ�سود

القب�س: ازدهار عمل جتار ال�سالح اللبنانيني على 

ح�ساب الثورة ال�سورية

ال�سيا�سة: الثورة ال�سورية والظاهرة النقدية

�سحيفة الراأي: ال�ستثمارات الكويتية يف �سورية: 

خ�سائر ممنوعة من ال�سرف

الوفد: اإدارة الأزمة ال�سورية والأوهام

الريا�س: الظلم والطغيان وال�ستبداد يف �سورية 

اإىل زوال

الدول  تلقت حتذيرًا من  الغارديان: دول اخلليج 

الغربية بعدم ت�سليح املعار�سة

الإ�سالمية  احلملة  موؤمتر  تو�سيات  امل�سلم: 

لن�سرًة �سورية

اإلحصائية لغاية يوم األحد 8  أبـريـل 2012
�سحايا الثورة جتاوزت: 12,810

�سحايا الثورة من الأطفال: 899

�سحايا الثورة من الإناث: 793

املفقودون: +65,000

�سحايا الثورة الذين ماتوا حتت التعذيب: 498

املعتقلون حاليًا حوايل: +212,000

الالجئون ال�سوريون منذ بداية الثورة: +44,512

الالجئون ال�سوريون يف تركيا: 24,564

الالجئون ال�سوريون يف لبنان: 14,348

الالجئون ال�سوريون يف الأردن: 5,600

إحصائيات

افتتاحية العدد

اأكرث من 9583 �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

وتعرتف  الأ�سد  �سرعية  تنزع  دولة   80 من  اأكرث 

باملجل�س الوطني

عنان ملجل�س الأمن: �سورية �ستوقف عنفها يف 10 

اأبريل

يزور  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  رئي�س 

�سورية للبحث يف امل�ساعدات 

ال�سعودية: الوقف الفوري للقتل يف �سورية ي�سكل 

اأولوية

مدمرة رو�سية يف مياه املتو�سط وتوقع توقفها يف 

�سورية 

قطع  على  يونانية  �سركة  يجرب  الأوروبي  الحتاد 

وقود التدفئة عن �سورية

الأحمر  ال�سليب  بني  تن�سيق  اآلية  على  اتفاق 

واخلارجية ال�سورية

انتهاكات  لتوثيق  منظمة  متويل  تعلن  اأمريكا 

حقوق الإن�سان يف �سورية

الأمن  جمل�س  يف  �سارمًا  حتركًا  تطلب  وا�سنطن 

�سد �سورية 

رغم  العتقالت  توا�سل  �سورية  الدولية:  العفو 

قبولها خطة اأنان

يف  القمع  بدعم  الأمن  جمل�س  يتهم  اأردوغان 

�سورية

بريطانيا ُتبدي عدم ترحيبها ل�ستقبال م�سوؤولني 

�سوريني �سمن اأوليمبيات لندن 2012

العفو الدولية: 232 قتياًل يف �سورية منذ موافقة 

دم�سق على وقف النار

بتنفيذ  اليوم  دم�سق  يطالب  الأمن   جمل�س 

تعهداتها فورًا

على  احتجاجًا  الإيراين  ال�سفري  ت�ستدعي  اأنقرة 

موقف طهران من موؤمتر اأ�سدقاء �سورية

تركيا تتحرك لإقامة منطقة عازلة على احلدود 

مع �سورية

ن�س بيان جمل�س الأمن حول �سورية

اإىل  اإدلب  فروا من  �سورية  تركي: 2350  م�سوؤول 

تركيا

عنان: العنف ل يزال متوا�ساًل ب�سورية رغم بدء 

الن�سحاب

يف  النار  اإطالق  لوقف  بيانًا  يقر  الأمن  جمل�س 

�سرورة  على  توؤكد  الأمريكية  واملندوبة  �سورية 

ت�سوية الأزمة بطرق �سلمية

مع  �سوًء  يزداد  �سورية  يف  العنف  مون:  كي  بان 

اقرتاب انتهاء املهلة

الأ�سلوب  عنان  كويف  خطة  العربية:  اجلامعة 

الأمثل لتجاوز الأزمة ال�سورية

تزايدت قرب  �سورية  القتالية يف  الأعمال  اأوغلو: 

احلدود الرتكية

اأقمار ا�سطناعية اأمريكية تر�سد وحدات مدفعية 

�سورية قرب مناطق �سكنية

وا�سنطن حُتذر دم�سق من حماولة خداع العامل

بان كي مون: دم�سق تنتهك موقف جمل�س الأمن

بلغاريا حتُثّ مواطنيها على �سرعة مغادرة �سورية

يف  العنف  اأعمال  بت�سعيد  �سدمته  يبدي  عنان 

�سورية

بابا الفاتيكان يدعو لوقف العنف يف �سورية

اأمريكا: بدء العد التنازيل ل�سورية

إنسانية الثورة
اإياها  منحتنا  التي  تلك  كهربائية  �سعقة 

رميا الدايل بر�سالتها اأمام جمل�س ال�سعب 

عندما قالت » اأوقفوا القتل, نريد اأن نبني 

وطنًا لكل ال�سوريني«..

وطٌن لكل ال�سوريني.. حتمل كل مايف الثورة 

بل  معانيها  باأ�سمى  وتذكرنا  اإن�سانية,  من 

ومكوناتها وحتى اأهدافها..

الثورة  لتجدد  يرمز  اأحمر,  ف�ستان 

يبكرها  خالقة  لأفكار  وا�ستمراريتها, 

ر�سالتهم,  ا�ستمرار  ل�سمان  ال�سباب 

ون�سالهم نحو احلرية التي يريدون.

ب�سلمية  يذكرنا  بالأبي�س,  ملطخ  ف�ستان 

عندما  عليها,  وتعاهدنا  بها,  بداأنا 

»�سلمية  وهتفنا..  الزيتون  اأغ�سان  حملنا 

�سلمية.. ثورتنا �سلمية«..

ك�سعقة  الثورة,  هي  �سوريا,  هي  اأنثى, 

اإليها روحها  وتعيد  الثورة  كهربائية حتيي 

الإن�سانية, بدون اأن تتظاهر, وبدون تتلفظ 

اأو حتى تهاجم اأركان النظام »الظامل« بل 

يجد  فلم  فكرًا,  منه  واأعتى  اأدهى  كانت 

نيتها  اإىل  ي�سري  تلميحًا  حتى  ول  تهمة 

مهاجمة النظام..

تلك هي الأفكار املتجددة التي نحتاج اإليها 

الآن, لنجدد بها دم ثورتنا, لنثور بها على 

وطنية  باآليات  النظام  ونحرج  اأنف�سنا, 

ويتخبط  مبعاجلتها,  يحتار  عنفية,  ل 

هي  ول  هجوم,  له  هي  فال  مبحاربتها, 

موؤيدة فرحة مبا يفعل..

ب�سبايا  اجلديدة,  �سوريا  كانت  رميا 

�سوريا و�سبابها, دمهم املتجدد, البعيد كل 

البعد عن ايديولوجيات ومعتقدات الزمن 

ع�سري  هو  ما  لكل  املنفتح  املا�سي.. 

واإن�ساين وبنيوي..

الثورة  قلب  اإنعا�س  اإعادة  على  لنعمل 

بخ�سالت  باأناملنا,  باإن�سانيتنا,  الناب�س, 

املعجزات  ثورة حققت  بها  لنكتب  �سعرنا, 

اأ�سطورية من البطولت,  و�سطرت ملحمة 

والإبداع, والإن�سانية.

رئي�س التحرير

نذير جنديل
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طول  على  جديدة   
ٍ
األغام بزرع  النظام  قّوات 

التي جرفت  الألغام  ل�ستبدال  اللبنانّية  احلدود 

الن�سطاء  اأزالها  التي  اأو  ال�ستاء  في�سان  خالل 

والالجئون. ياأتي هذا من اأجل اإيقاف الالجئني 

يقوم  حيث  اللبنانية  الأرا�سي  اإىل  الفرار  من 

النظام مبنعهم من العبور عند املنافذ احلدودّية 

�سرعية.  غري  طرق  عن  للبحث  ي�سطرهم  مما 

التالل  فاإن  الالجئني,  بع�س  �سهادات  وح�سب 

بالدماء  امللطخة  بالأ�سالء  مليئة  احلدودية 

اأثناء  الألغام  اكت�ساف  يف  ف�سلوا  الذين  لأولئك 

عبور احلدود

االقتصاد
املركزي  املكتب  اأعلن  جمّددًا:  الأ�سعار  ارتفاع 

لالإح�ساء يف �سورية اأّن معدل الت�سخم يف �سهر 

مّت  حيث  املا�سي  العام  عن   %21.3 زاد  �شباط 

ت�سجيل زيادة لأ�سعار امل�ستهلك ب�سبب الت�سخم 

يف اأ�سعار اأغلب املواد الأ�سا�سّية

على  احلظر  ُيطّبق  مل  النفط:  عقوبات  ف�سل 

ثالث  زالت  ما  اإذ  كامل  ب�سكل  ال�سوري  النفط 

هندية-اإيرانية  ل�سركة  تابعة  للنفط  ناقالت 

تنقل النفط ال�سوري. فح�سب منظمة اآفاز قامت 

بعبور  الهندية-الإيرانية  النقل  �سركة  �سفينة 

قناة ال�سوي�س يف هذا الأ�سبوع بعد احل�سول على 

موافقة ال�سلطات امل�سرّية

التحّركات الدولّية
الوليات املتحدة ت�سكك بعمل خطة عنان: �سككت 

أســـبـوع فـي  الـثـــورة 
أهم األخبار

عنان يطالب بدعم مبادرته: طالب مبعوث الأمم 

املتحدة كويف عنان بدعم ا�ستيفاء املهلة املُقدمة 

حتى ُينهي نظام الأ�سد مظاهر العنف يف العا�سر 

خطة  وُيطِبّق  اجلاري  اأبريل/ني�سان  �سهر  من 

الوقف  اأن  عنان  وقال  عليها.  وافق  التي  ال�سالم 

ثمان  خالل  يتم  اأن  يجب  العنف  لأعمال  الكامل 

اأن  اإىل  ُم�سريًا  املوعد  ذلك  بعد  �ساعة  واأربعني 

املدن.  من  الثقيلة  اأ�سلحته  �سحب  النظام  على 

اجلرنال  اأن  لحقًا  عنان  كويف  مكتب  اأعلن  وقد 

اإىل  الرنويجي روبرت مود �سيقود بعثة املراقبني 

ملناق�سة  دم�سق  بزيارة  بعدها  مود  وقام  دم�سق, 

ن�سر 150- 200 مراقب تابع لالأمم املتحدة من 

اأجل تقييم تنفيذ النظام خلطة عنان

تطّورات الثورة
اأعداد الالجئني تت�ساعف: جتاوز عدد الالجئني 

امل�سجلني يف املخيمات الرتكّية 24,564 �سخ�سًا, 

ب�سبب  اإدلب وحلب  ُمعظمهم من حمافظتي  َنَزَح 

ا�ستمرار حمالت القمع والرتحيل من قبل قّوات 

عملّيات  ت�سعيد  واأّدى  البالد.  �سمال  يف  النظام 

النظام يف اإدلب اإىل نزوح حوايل 2350 �سوريًا اإىل 

تركيا يف يوم واحد فقط من هذا الأ�سبوع. وُيذكر 

اأّن النظام ي�ستهدف تهجري ال�سّنة و�سط و�سمال 

�سورية عرب حمالته الإرهابّية على املدنّيني حيث 

يقوم بتدمري املئات من املنازل وترحيل العائالت 

والعتقال  والتعذيب  بالغت�ساب  تخويفهم  عرب 

الع�سوائي

قامت  الألغام:  من  املزيد  يزرع  ال�سوري  اجلي�س 

الوليات املتحدة يف اإيفاء النظام بتعهداته يف ما 

يتعلق بخطة عنان, حيث ن�سرت الوليات املتحدة 

قيام  ُتظهر  ال�سناعّية  بالأقمار  التقطت  �سور 

النظام باإر�سال املزيد من الدبابات واملدفعّية اإىل 

املناطق ال�سكنّية

 

التغطية اإلعالمية احمللّية
الإرهابيني  من  ب�سمانات  يطالب  النظام 

الإعالم  غّطى  عنان:  بخطة  لالتزام  ومموّليهم 

لحرتامها  عنان  مبادرة  قبول  خرب  الداخلي 

على  الَلّوم  النظام  واألقى  ال�سورية.  ال�سيادة 

املبادرة,  ف�سلت  حال  يف  امل�سّلحة  الع�سابات 

مكتوبة  ب�سمانات  النظام  خارجية  طالبت  حيث 

لة  املمِوّ واحلكومات  الإرهابية  املجموعات  من 

ذهاب  خرب  وُن�ِسر  التنظيمات.  لهذه  واملُ�سِلّحة 

لإجراء  مو�سكو  اإىل  النظام  خارجّية  وزير 

حمادثات حول خّطة عنان

الإعالم يحاول �سرف النتباه عن اأخبار الداخل: 

ال�سفحات  جميع  املنطقة  اأخبار  ت�سّدرت  وقد 

عن  القارئ  لتحويل  املحّلي  لالإعالم  الرئي�سّية 

ال�سوؤون املحّلّية, حيث مّتت تغطية خرب وجود 10 

مئات  وقيام  ال�سعودية  يف  �سيا�سي  معتقل  اآلف 

الأردنيني بالتظاهر للمطالبة باإطالق 19 معتقاًل 

واختناق اأطفال ون�ساء لتعر�سهم لغازات اأطلقتها 

ب�سار  ورعاية  تظاهرة,  يف  البحرينّية  ال�سرطة 

القد�س  ال�سام لن�سرة  الأ�سد موؤمتر علماء بالد 

اإىل جانب  ُعمان  ان�سّمت  مّرة  ولأّول  دم�سق.  يف 

النظام حيث انتقدت مع اإيران ت�سليح املعار�سة
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الزمان : 25 مار�س 2011 

املكان : امل�سيفرة

طريقة ال�ست�سهاد: رميًا بالر�سا�س

 

�شهيد جمعة العّزة، جمعة �شقوط التمثال الأول يف 

درعا, حيث هب ال�سهيد البطل جندت العنيزان 

مع رفاقه بتاريخ 25-3-2011 يف بلدة امل�سيفرة 

لنجدة اأطفالها وعربوا عن غ�سبهم بان توجهوا 

و  لتحطيمه  الأ�سد(  )حافظ  ُهبل  �سنم  اىل 

الغدر  جنود  من  كان  فما  فيه  النار  ا�سرموا 

الأ�سدي اإل و بدوؤوا باإطالق النار باجتاه ال�سباب 

الأوىل  الر�سا�سة  جندت  ج�سد  ليتلقى  الثائرين 

مت  ال�سنم,  بتحطيم  عليه  عزم  ما  نفذ  ولكنه 

�سحبه و معاجلته يف اأحد املنازل ولكن بعد �سراع 

من  ارتقى  و  ل�ساحبها  الروح  �سلم  اأيام   5 دام 

اأوائل ال�سهداء يف ثورتنا العظيمة.

اأقدام  �سوت  اإل  �سورية  �سمااااء  ال�سمت  عم 

الأحرار حتطم ال�سنم .. 

هوؤلء  �سجاعة  اإىل  ينظر  مذهوًل  العامل  وقف 

العظماء من اأهلي ..

نازفًا  جندت  و�سقط   .. حمرتقًا  ال�سنم  �سقط 

واأثار  الثورة  وجه  غريت  لبطولة  ثمنًا  دمائه 

ماليني الأحرار ليهبوا يف وجه الطغاة.

نبض الشارع

الطفلة نغم تشرح كيف اصيبت يف ساقها. حمص القصري

مقطع فيديو ي�سوره اأحد ثوار ونا�سطو حي امليدان يف العا�سمة دم�سق, يظهر يف بدايته اأربعة 

�سباب كلٌّ منهم مهمته تزيني اأحد جدران ذلك الزقاق بعبارات مناه�سة للنظام, ونا�سط يف 

اآخر ال�سارع ياأخذ دور املراقب ليحذر اأ�سدقاءه بحال ظهر الأمن.

بناء مهجور وعليه كتابات  او  روؤية حائط مدر�سة  للدم�سقيني  .... بات ماألوفا  البخاخ  الرجل 

مناه�سة للنظام الأ�سدي ولكن ما مل ناألفه ت�سكيل كتيبة الرجل البخاخ, اأ�سوة بكتائب اجلي�س 

احلر, والفارق الوحيد بينهم, اأن �سالح هذه الكتيبة هي البخاخ امللّون.

حيث قامت الكتيبة بعد �سالة الفجر يف جامع احليوطية  يف حيي امليدان وقرب عاتكه باقتحام 

حي املوازيني ومت تزيني جدرانه بعبارات ا�شقاط املجرم ب�شار ودعم اجلي�ش احلر ومت خاللها 

ازالة كمرة مراقبه لالحتالل الب�ساروين من على جدار مدر�سة مروان ابن احلكم وتك�سريها 

مع رفع علم ال�ستقالل عليها.

الشهيد جندت العنيزانقصة شهيد
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شخصية األسبوع: مقالب غّوار وكرامة الثّوار !
خا�س / اأبو الوليد 

خالد تاجا.. رحلت صامدًا
بحق  اليومية  املجزرة  نتابع  ونحن  ا�ستقبلنا 

خالد  الكبري  الفنان  وفاة  خرب  ال�سامد,  �سعبنا 

اأ�سبح خبزنا  املوت  لأن  تاجا كحدث عابر, رمبا 

عي  نِدّ اأننا  اأو  اليومي, فما عاد الغياب يوؤثر فينا 

ذلك!

ت�سييع  �سور  مرت  والدمار,  ال�سهداء  �سور  وبني 

تاجا كم�سهد اعتيادي, مع فارق اأن موكب الت�سييع 

بل  نار,  لإطالق  �س  يتعَرّ مل  بالأمن«  »املحا�سر 

حممود,  عدنان  الع�سابة  اإعالم  وزير  ح�سره 

رغم اأن مواقف الفنان الراحل مل تكن حمل ر�سا 

النظام ومواليه, فقد كان متمّردًا بطبعه, �سادقًا 

و�ساحب موقف.

نعم لغّوار، ال لدريد
ة جدًا, ُتظهر  اإحدى �سور الت�سييع, كانت م�ستفَزّ

بني امل�سّيعني الفنان دريد حّلام, ترى اأمل يقل بينه 

وبني نف�سه: قد اأجاوره قريبًا ؟؟؟

�سعار  حّلام«,  لدريد  ل  الطو�سة,  لغّوار  »نعم 

وهي  موؤخرًا,  ال�سورية  الثورة  �سفحات  تناقلته 

فيها ملوقف  التطرق  يتم  التي  الأوىل  املّرة  لي�ست 

»الدغري«, الذي مل يتكَلّم الدغري حني �ُسئل عن 

الثورة ال�سورية, فلم يكتف باعرتا�سه على حراك 

مع  حواره  لدى  وحتديدًا  بداياته  منذ  ال�سارع 

اإحدى القنوات اللبنانية يف �سهر اأيار املا�سي, بل 

دعا ال�سعب لأن يكون حتت �سفة »املغرر به« قبل 

للعودة  النا�س  داعيًا  »جمرم«,  اأنه  عنه  ُيقال  اأن 

ملخططي  الفر�سة  اإعطاء  وعدم  منازلهم  اإىل 

عن  بالدفاع  اجلي�س  دور  دًا  وحمِدّ »املوؤامرة«, 

الأمن وال�سلم الأهلي ولي�س القتال واملرابطة على 

احلدود مع اإ�سرائيل!

عانى  كم  ال�سوك«  »م�سرح  موؤ�س�سي  اأحد  ن�سي 

من نظام منعه من عر�س م�سرحياته يف دم�سق 

فنيًا  ًل  مت�سِوّ وجعله  ال�سورية,  املدن  و�سواها من 

بني عوا�سم الوطن العربي, وتنا�سى الرقابة التي 

كان ينتقدها �سرًا وعالنية, واأفالمه ال�سينمائية 

التي اقُتطع منها ما اقُتطع.

تنكر للماضي
ر حّلام لـ«غربة« و«�سقائق النعمان« و«كا�سك  تنَكّ

�سخر من دماء  نف�سه حني  للوطن  بل  يا وطن«, 

ال�سهداء بقوله ملن بقي من الأحياء »ما حدا رح 

يوهبكم �سقة باجلنة«!!

م�شواره  املاغوط يف  �شديق حممد  فعاًل  هو  هل 

الفني؟, و�سديق يو�سف حنا؟, ورفيق درب نهاد 

اأحياء  كانوا  لو  �سداقتهم  �سيخ�سر  كان  قلعي؟, 

و�سهودًا على غلطة ال�ساطر.. ل ل.. اإنها »�سقطة 

ال�ساطر«...

بعد ما يقارب ربع قرن من اأدائه كا�سك يا وطن, 

وحديثه مع والده »ال�سهيد« يف م�سهد هو الأ�سهر 

»خممور«  وهو  اأّداه  وقد  امل�سرحية,  تلك  يف 

خممورًا  كان  اأنه  يبدو  لكن  متثياًل, 

اإطالقًا  ينطبق  ل  قاله  ما  لأن  فعاًل 

احلرية,  العدالة,  مواقفه,  مع 

الالجئني,  التقّدم,  الن�سال, 

كلها  رين,  املهَجّ النازحني, 

ق�سايا كانت حمور امل�سرحية 

احلوار  ذلك  يف  واخُت�سرت 

ذلك  ث  حتَدّ وقد  البارع, 

اإىل  باإيجابية »كاذبًا«,   البدء  »املخمور« عنها يف 

اأن اأفاق قائاًل »مو ناق�سنا اإل �سوية كرامة«!

الأمهات  ببكاء  مهتم  غري  حّلام,  يكون  قد 

احلبايب  �ست  يا  »يامو  غَنّى  الذي  وهو  الثكاىل 

الأغنية:  تلك  يف  ده  رَدّ ما  اأن  الأكيد  لكن  يامو«, 

»�ساعت الرتباية فيني يامو«, �سحيح, وللمفارقة 

ال�سارخة, فقد قال له اأباه يف ختام امل�سهد �سالف 

الذكر من كا�سك يا وطن: »هالأ انت موتتني, اهلل 

يخزيك«!!!

يعيش غّوار
غّوار يف ذاكرتنا مذ كنا اأطفاًل, مبقالبه وقف�ساته, 

بتعابري وجهه و�سوته ولهجته, لن يتغرَيّ بالن�سبة 

د الدور وحاول  لنا, فهو الأ�سدق, اإل اأن من ج�َسّ

اأن ياأتي مبقلب جديد لي�سحك به على ال�سعب ل 

اأن ُي�سحكه, نكتفي بالقول له »�سح النوم«.
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القصف زمن  يف   " فسق   " عالقة  
الـشــمـالـي وريـفـهـا  حـلـب  مـديـنـة 

خا�س / حلب

الصمت فسق
ل بـــد اأن اأبـــداأ بالعنـــوان , فهـــو لي�ـــس كاذب و ل 

اأ�سفر, بل تو�سيف تدقيق , فيقال » ف�سق الرطب 

» اأي اذا خـــرج من ق�ســـره , و اأ�سل الف�سق خروج 

ال�سيء من ال�ســـيء على وجه الف�ساد , وليعذرين 

القـــارئ ف�سمت مدينة حلب ) دون تعميم ( كان 

» ف�سقًا«

والضربة متوقعة
مل ُيفاجـــاأ احللبيون ب�سرا�سة احلملـــة الع�سكرية 

التـــي �سربـــت الريـــف ال�سمـــايل يف املحافظـــة, 

حيـــث ان زخـــم الآليـــات ومـــا رافقها مـــن دعم 

�سمل »الطـــريان » كان يكفي لتوقع حجم املاأ�ساة 

الإن�سانية املرتب�سة على اأبواب وداعة تلك القرى 

,ودون اأن نغفـــل بالطبـــع مـــا تناقله علـــى ال�سواء 

موؤيـــدي النظـــام اأو الثـــوار يف حر�ـــس موؤ�س�ســـة 

النظام الأمنية والع�سكرية على » اإ�سكات الريف 

» قبل مهلـــة عنان , و اقتالع مواقع اجلي�س احلر 

مهمـــا كان الثمـــن يف عـــدد من املـــدن و البلدات 

وخ�سو�سا يف بلدة عندان.

حلب.. والريف
و علـــى �سبيل التاأمل ل الأمـــل و الفخر يف العالقة 

بني مدينة حلـــب و ريفها و على الأخ�س ال�سمايل 

منـــه , يتبـــادر اإىل الذهـــن كيـــف انتف�ـــس �سكان 

مدينـــة درعا عقـــب ارتكاب جمـــزرة »اأهل القرى 

» ال�سهـــرية فنزلوا بـــالآلف اإليهم , وكيف حترك 

ع�ســـرات الآلف مـــن �ســـكان الريـــف ال�سرقـــي و 

الغربـــي و ال�سمـــايل يف حمافظـــة درعـــا لك�ســـر 

احل�ســـار عن مدينـــة درعـــا , لتنتظرهم جمزرة 

»�سيـــدا » التي اغتالت حينهـــا الطفولة يف ماأ�ساة 

حمزة اخلطيب , و اأي�سًا كيف اأحياء حم�س كانت 

تتداعى لن�سرة املنكوب منها , وكيف ريف دم�سق 

, وكيـــف , وكيف .., اإل اأن هذا امل�سهد الذي اأعاد 

اإىل ال�سوريـــني احلميمية مل يكـــن بامل�ستوى الذي 

يليـــق مبدينة حلب يف هدهـــدة اآلف ريفها , فظل 

احلمداين اأ�سري الإمارة و » الو�ساية » .

�سهـــدت ال�سهـــور الثالثـــة املا�سيـــة حركـــة نزوح 

مـــن الريف ال�سمـــايل اإىل مدينة حلـــب , ازدادت 

وتريتها خالل الأ�سابيـــع الثالثة املا�سية , و يقدر 

اأن�ســـاف املت�سائمني اأن العديـــد من القرى باتت 

خالية من �سكانها ,

ول�سعوبة عمليات التوثيق يف مدينة حلب لأ�سباب 

اأكرثهـــا اإيالمـــًا الف�سل املتكـــرر يف توحيد جهود 

النا�سطني يف هذا الإجتاه , ويقدر عدد العائالت 

حتـــى اليوم بـ 300 عائلة , وهو بالطبع اأقل بكثري 

مـــن العدد احلقيقي لأ�سبـــاب اأمنية بحتة , حيث 

�ُسجلت عدة اعتقالت لأرباب عدد من العائالت 

فقـــط لأنهم على �سبيل املثال مـــن قريتي عندان 

و حريتان .

و يوؤكـــد نا�سطـــون اأن عمليـــات الإغاثـــة حمدودة 

�سمـــن مدينـــة حلـــب وهـــي �سحيحـــة و �سعيفـــة 

اقت�ســـرت على تاأمـــني م�ساكن مـــن بينها كانت 

حت�سل عدة عائالت على م�سكن واحد , م�سيفني 

اأن ن�سيب الريف املنكوب من م�ساعدات تاأتيهم 

من املدينة »معدومة » .

الفعل.. ورد الفعل 
وبعيدًا عـــن الناحية الإغاثيـــة , كانت ردة الفعل 

الغا�سبـــة على العمليـــة الع�سكريـــة و » بالويها » 

, ويف اأحاديـــث خجولـــة ت�سمنت اأهـــوال ما لقاه 
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الريـــف , من تقتيـــل , وتهدمي , وت�سريـــد ينقلها 

اأ�سدقاءهم و اأقرباءهم ل غريب اأو متابع , وكان 

الغ�ســـب ل يتجاوز جمـــرد » الهم�س » يف مقاهي 

حلب العامرة , واملحـــالت التجارية التي �سهدت 

ن�ساطًا نتيجة هذا النزوح .

 

و رغم التو�سع يف عـــدد البوؤر الحتجاجية خالل 

ق�سف الريف ال�سمايل اإل اأن نا�سطني اأكدوا اأنها 

مل تكت�شب �شرائح جديدة ، بل لأنها نتيجة ن�شاط 

م�ساعف يف العمل امليداين .

و الأكـــرث اإيالمـــًا يف ردود الفعـــل العامـــة داخـــل 

املدينة , هـــي اأنك تلتم�س �سيئًا مـــن الر�سا على 

العمليـــات الع�سكريـــة , لأنهم يـــرون يف عمليات 

اجلي�ـــس احلـــر املكثفة موؤخـــرًا و التـــي اأ�سبحت 

يوميـــة موؤ�ســـرًا لتحـــول حلـــب اإىل درعـــا اأخرى 

, وحم�ـــس اأخـــرى ...ومعظـــم املـــدن ال�سورية » 

الأخرى » .

وهنـــا ل بد من الإ�ســـارة اإىل زخم العمليات التي 

يقـــوم بهـــا اجلي�س احلـــر والتي ق�ســـت م�ساجع 

ال�سبيحـــة و�سكلـــت عامـــل ردع ل ي�ستهـــان بـــه , 

ويتخـــوف البع�ـــس مـــن »�سرا�ســـة » متوقعة بعد 

اإ�سعاف مناطق تواجد اجلي�س احلر يف الريف .

 

جبل متخض، فولد فأدرًا
باخت�ســـار , مدينة حلب طـــوت ماأ�ساة ريفها يف 

طيات ال�سمـــت الأليم البهيم , و يف هذا 

ال�سياق لبد من ذكر اأن »النخب املثقفة 

» و اأ�سحاب التاريخ الن�سايل و ن�سطاء 

اجتمعوا يف ليلة ليالء على مبداأ » رفع 

العتب » , ورغم اأن الغليان كان �سفة 

عامـــة للقاء , اإل اأنهم كاجلبل الذي 

متخ�س فولد فاأرًا .

اأر�سلـــوا » برقيـــة » اإىل »�سيـــادة » 

الرئي�ـــس م�سبوعـــة بالإحـــرتام و 

الود , ونورد الن�س كما هو :

رئي�ـــس اجلمهورّيـــة  ال�سّيـــد   «

العربّيـــة ال�سورّيـــة ..حتّيـــة و 

احرتامـــًا..اإّن مـــا يجري يف 

ريف حلب اليوم 6- 4- 2012, يفوق كّل الت�سّور, 

وكّل مـــا ميكـــن اأن ميار�ســـه اإن�ســـان �ســـّد اأخيـــه 

الإن�سان, فكيف اإذا كانا اأبناء وطن واحد؟؟« .

 و اأي�ســـا » تتعّر�ـــس الآن بلدات الريـــف ال�سمايل 

ملحافظـــة حلـــب, اإىل ق�ســـف من اجلـــّو و الأر�س 

بالأ�سلحة الثقيلة, ما ت�سّبب بقتل وجرح الع�سرات 

مـــن املواطنـــني الآمنـــني, ناهيكم عـــن احلرائق 

والدمار الذي طـــال ال�سجر واحلجـــر, وهذا اأمٌر 

جديد علـــى �سورية وال�سوريـــني مل ياألفوه من قبل 

مهما كانـــت خالفاتهم ونزاعاتهـــم, و يخرج عن 

قواعد ال�ستباك املعمول بها دولّيًا!!

واأخـــريا » اإّننـــا با�ســـم جمموعة » نـــداء من اأجل 

الوطـــن« يف حلـــب, التـــي ت�ســـّم جمموعـــة مـــن 

املثقـّفـــني, كّتابًا وحمامني واأ�سحـــاب مهن علمّية 

وفعالّيـــات اقت�سادّيـــة, و رجـــال ديـــن واأع�ســـاء 

جمل�س �سعب حاليني و�سابقني.

 

ننا�سدكـــم العمـــل على اإيقـــاف هـــذا الفعل الذي 

ُي�سيء اإىل الوطن واملواطن, واإىل م�ستقبل �سورية« 

.و مت توقيـــع الربقيـــة با�ســـم » نـــداء حلـــب لأجل 

الوطن » .

و رغـــم اأننـــا نحـــرتم » دواخل » املوقعـــني و » نكز 

�سمائرهـــم التي ل تنـــام اأو متوت » , ونعي العجز 

الـــذي يعرتفون به , اإل اأننا نـــرتك هذه الوريقات 

للتاريـــخ , و للمكلومـــني و الأرامـــل , فمن خالل » 

اأوجاعهـــم » �سي�سيل دم املرحومني لالأبد – حربًا 

للتاريخ - .

لي�س هذا املقال حماولة يف » نقل » اخلراب و الأمل 

يف الريف ال�سمايل املنكوب »فال�سباب كفوا ووفوا 

» , ولي�ـــس اجحافًا بحق املتاأملني اأو حتى من ترجم 

اأملـــه اأفعاًل يف بع�س املظاهرات , بل هو »�سرخة » 

نتمنى اأن ل تكون ر�سا�ســـة طائ�سة يف ال�سحراء 

, قيلت قبل �سنة , ومازالت العنوان الأوحد للثورة 

ال�سورية , وهي اأن �سورية لبد اأن تعود لل�سوريني , 

و اأن ال�سمت ر�سا�س يقتل .

�سوريـــة لـــن يعيدهـــا ال ال�سوريـــني يف تعا�سدهم 

وتوحدهـــم , و كمـــا قـــال اأحدهم » ت�ســـر الثورة 

ال�سورية اأن تطول حتى ين�سى كل ذي ف�سل ف�سله 

» , و ملدينـــة حلب ح�سة مـــن هذا الف�سل العظيم 

, لبد اأن تنتف�س متحملة م�سوؤولياتها التاريخية و 

الإن�سانية و الأخالقية .

واأخريًا طوبـــى جلهود اأ�سحاب الأفعال يف املدينة 

, طوبى لأعمالهم 
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دكتـوراه علـى  يحصـل  اجلويـة  فـرع 
التنـاســـلية بـاألعضـــاء  الـتـمـثـيــل  فــي 

خا�س / ملى �سّما�س

فـــرع اجلويـــة يح�سل علـــى دكتـــوراه  يف التمثيل 

بالأع�ساء التنا�سلية

ل�ســـك اأن اأفـــرع الأمـــن الأ�سدية باتـــت ت�ستحق 

جائـــزة نوبيل لفنـــون التعذيـــب.. فللعذاب فنونه 

التـــي مُتار�ـــس دون اأن يـــرف ملنفذيهـــا جفـــن اأو 

تتحرك بهم رحمة..

اأمـــا فـــرع اجلويـــة الأكرث �سهـــرًة ووح�سيـــًة, فهو 

ليكتفـــي مبمار�سة كافـــة اأنواع واألـــوان التعذيب 

النف�ســـي واجل�سدي بـــل اأنه ح�سل علـــى �سهادة 

التنا�سليـــة  بالأع�ســـاء  التمثيـــل  اخت�سا�ـــس يف 

للمعتقلـــني واملعتقالت اأي�ســـًاّ!..  وجتربة املعتقل 

ال�سابق ال�ساب ح�سان خري دليل على ذلك..

ُعـــرف عن ح�ســـان اأنه بـــاع منزله وتـــربع بثمنه 

للجي�ـــس احلـــر, و ا�ستاأجـــر منـــزل بعـــد ذلك يف 

منطقـــة الزاهـــرة القدمية يف دم�ســـق, ولكنه مل 

يكتفـــي بهـــذا الدعم بـــل اأخذ ي�ســـارك بحمالت 

امل�ساعدة الإن�سانية لأهايل احلم�س الفارين اإىل 

الريـــف الدم�سقـــي, ويف اإحدى املـــرات التي كان 

ي�ســـرتي بها م�ستلزمـــات لالأطفـــال الناجني من 

جمازر حم�س ُاعتقل يف �سيدلية قرب منزله..

رحلة العذاب

ا�ستمـــر اعتقال ح�سان �سهر ون�سف ذاق خاللها 

جميـــع اأ�سناف العـــذاب.. البداية كانـــت باأربعة 

اأيام تقا�سمها مع اجلرذان جال�سًا على مرحا�س 

»بيديـــه«, اقت�سر غذاوؤه فيهـــا على بي�سة واحدة 

مـــع  لقت�سامهـــا  ي�سطـــر  كان  اليـــوم  يف  فقـــط 

اجلـــرذان اجلائعة..وعندمـــا �سحبـــه عن�سرين 

من رجليـــه اإىل خارج »البيديه« اعتقد خاطئًا اأن 

القادم ارحم, لكنـــه اأدرك النعيم الذي كان فيه 

بعدما علقاه من يديـــه يف ال�سقف وتركني روؤو�س 

ا�سابعه تالم�س الأر�س مما اأدى اإىل ذوبان حلم 

اأ�سابعه- وهي ما تزال كذلك حتى اليوم- .

خـــالل التحقيـــق �ساألـــه ال�سابـــط عـــن اأ�سمـــاء« 

�سركائه فاأجابهم حتـــت التعذيب »لدي �سريكني 

ماهـــر الأ�ســـد, ورامي خملـــوف », فاقت�سوا منه 

بوح�سية يقرفها احليوان, قاموا بكهربة اأع�سائه 

التنا�سليـــة, وربط ع�سوه الذكـــري لعدة اأيام, مل 

ي�ستطيع ح�سان تذكر عددها لأنه كان فقد الوعي 

اأثنائهـــا عدة مـــرات, خا�ســـة بعـــد اأن تق�سدوا 

اإ�سرابـــه مايزيـــد عـــن اأربعـــة ليرتات مـــن املياه 

اململحة لزيادة اآلمه و�سعوباته بالتبويل.

 م�سى على خروج ح�سان من املعتقل عدة اأ�سابيع 

وهـــو مايـــزال اإىل الآن يتعالـــج مـــن التقرحـــات 

والقروح املنت�سرة على �سائـــر ج�سده الذي حوله 

عنا�سر فرع اجلوية اإىل مطفاأة �سجائر, حتى اأن 

اآثار احلـــروق الناجتة عن ال�سخانـــة الكهربائية 

وا�سحـــة علـــى ظهره..اأمـــا بالن�سبـــة لالأعطاب 

التنا�سليـــة التي يعـــاين منها ح�ســـان فهي ح�سب 

الأطباء غري قابلة لل�سفاء..

واإذا كان ال�ســـاب ح�سان تاأقلم مع ج�سده امل�سوه, 

فـــاإن روحـــه املعذبة لـــن ت�سفـــى اإل بالنتقام من 

غرور اأولئـــك الذين يعذبون ويقتلـــون اأ�سقائهم 

بدماء باردة حتت ا�سم حب الوطن..
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السوري اجللجلة  طريق  على   .. حمص 

ت�سعني العـــامل يف مواجهة اإجبارية مع النف�س .. 

ليعيـــد ترتيب جميـــع اأوراقه .. حتـــى ي�سلح هذا 

اخللل الرهيب يف »ال�سرعية الدولية«

ُتعيديـــن تكويـــن مالمـــح �سوريـــَة من جديـــد ... 

َتفتحـــني ملـــف جارتـــك اجلريحـــة حمـــاة بعـــد 

ع�سرات ال�سنني, رغمًا عن العامل املتواطئ ....

اأعتـــذر منكـــم اأيتهـــا املـــدن الثائـــرة احلبيبـــة.. 

وخ�سو�ســـًا اإدلب التـــي بقيت تتـــاأمل ب�سمت ... 

ولكّني .. عانيت الأمّرين, واأنا اأراقب .. عاملًا من 

مليارات الب�سر .. وع�ســـرات احلكومات .. يتابع 

 بارد مدينـــة ا�سمها حم�س تذبح من الوريد 
ٍ
بدم

اإىل الوريـــد ... حتى ن�ستطيع نحـــن اأن نعي�س يف 

بلـــٍد حر, كرمي .. اأخربِك.. يا حم�س .. اأخربكم 

يا مدن �سورية كلكن ... اأن اأبناءكن ... مبا فيهم 

مـــن كان بعيدًا عـــن اأرا�سيكـــن .... اأّنكم اأعدمت 

�سياغـــة الإن�سان ال�ســـوري من جديـــد .. اأعدمت 

ولدته ... وهو بعد اليـــوم ما�ٍس يف طريق ثابٍت, 

ليعيـــد �سياغة مدنه ووطنه كمـــا يليق بت�سحيات 

�سعٍب �سوري عظيم.

خا�س / مانيا اخلطيب

  

يف قلب �سورية, وعلـــى اأو�سع م�ساحة منها .. من 

العـــراق �سرقًا اإىل لبنان غربًا ... عا�ست حم�س 

املدينة .. منذ اآلف ال�سنني..

حم�ـــس, ونهرها العا�سي .. ظاّل منذ عّدة عقود 

يئّنا ب�سمٍت.

ُبنَي بت�سميم خبيث - غرَبها بال�سبط - م�سفاة 

نفط يحمل الهـــواء القادم من البحر, كل ما من 

�ساأنـــه اأن ي�سيب �سكانها باأمرا�س القلب, واآفات 

الرئة.

مل توّفـــق اأن ياأتيها, من اأراد لها اأن تنمو وتتطور, 

فبقيـــت احليـــاة فيها م�ســـدودة الأفـــق, تدور يف 

روتني ل يحمل اأي بادرة بالنهو�س.

حتـــى املتحف هنـــاك, الذي ُيفرت�ـــس اأن يلّخ�س 

هـــذه املدينـــة ذات التاريـــخ الكثيـــف, حاولُت اأن 

اأزوره يف مطلـــع الألفني, هو اأي�ســـًا بدا يل مكانًا 

يتيمًا, ل اأثر لالهتمام فيه.

ومـــع كل هـــذه املعانـــاة, فحم�س تتميـــز اأن فيها 

اأعلـــى ن�سبة تعليـــم ومتفوقني, و�سهـــادات عليا يف 

�سورية.

هذا غـــري �سهرتها باأنها عا�سمة النكات, حتى يف 

اأحلك الظروف واأ�سدها ماأ�ساوية.

ل يحمـــل اأهـــل حم�ـــس »ع�سبّية حم�سيـــة«  فهم 

يطلقـــون النكات علـــى اأنف�سهـــم, وي�سحكون بكل 

طيبة وثقة بالنف�س مع الآخرين.

تتجـــاور معظم اأديان ومذاهب �سورية العديدة يف 

هذه املدينـــة ... وتعطي هذه الف�سيف�ساء اجلميلة 

فكرة لآلة الإجرام واحلقـــد حتى حتاول تفكيكها 

... لكنها لن ت�ستطيع ... لن ت�ستطيع ذلك

لأن هـــذه املدينـــة الوادعـــة, تقـــف اليـــوم علـــى 

ال�سليـــب, ت�ســـري علـــى درب اجللجلـــة ال�سوري, 

لتفدي �سعـــب �سورية كله, وتغ�ســـل عنه عار عقود 

من الف�ساد وال�ستبداد وعار التوريث.

حم�ـــس احلبيبـــة, اأنـــت اليـــوم مدينـــة عاملية .. 

بفدائـــك هذا, ُتظهريـــن بجالٍء ل مثيـــل لها, كل 

التحالفـــات الإقليميـــة .. ُتظهريـــن لأول مّرة, اأي 

عجٍز يعرتي ما ي�سمى »جمل�س الأمن«
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جهاد!! أم  تشبيح 
تنسيقيات

ال حتملوهها أكرث ما حتتمل
عن  بنف�سي  ناأيت  املباركة  ثورتنا  بداية  منذ 

لت�سمية  الأ�سبوعية  الفرتا�سية  املعارك  متابعة 

الت�سمية  على  اأعلق  ومل  يومًا  اأ�سوت  ومل  اجلمع 

حول  دار  الذي  اجلدل  �سجيج  ولكن  قبل,  من 

اإىل  اليوم  ا�سطرين  املا�سية  اجلمعة  ت�سمية 

امل�ساركة.

الذي  ال�سر�س  الهجوم  األوم  اأن  اإل  ي�سعني  ل 

فقد  غازيًا  جهز  »من  جمعة  ت�سمية  له  تعر�ست 

الذي  الكالمي  بالت�سبيح  اأ�سبه  هجوم  غزا«. 

الثورة  على  للتهجم  الأ�سد  نظام  اأتباع  ميار�سه 

واتهامها بالطائفية.

جمعة » من جهز غازيًا فقد غزا« مل تكن اإ�ساءة 

اإىل  الثورة  انحراف  على  دلياًل  ولي�ست  للثورة, 

م�سار طائفي.

نبوي  حديث  من  مقتب�سة  الت�سمية  هذه  اأوًل 

امل�سلمني  الكرمي  الر�سول  فيه  خاطب  �سريف 

الذين يريدون اجلهاد يف �سبيل اهلل, منهم من 

يقدر فيجاهد بنف�سه, ومنهم من ل يقدر فيتربع 

باملال وله نف�س املقام. اليوم يبذل اأهلنا يف �سوريا 

دماءهم يف �سبيل احلرية والكرامة, بينما يبقى 

�سوريون اآخرون اأ�سرى املنفى ي�سلهم العجز عن 

ول  والطغيان,  الظلم  �سد  اجلهاد  يف  امل�ساركة 

�سمود  لدعم  مبالهم  التربع  �سوى  لديهم  يبقى 

اإخوانهم يف الداخل.

اجلمعة  هذه  تتزامن  اأن  اأي�سًا  ال�سدفة  �ساءت 

ال�سنة  ا�سمها  حملت  التي  العظيمة  اجلمعة  مع 

املا�سية واحدة من اأوئل جمعات الثورة, فاإذا كنا 

حقوق  �سمان  على  حري�سني  املجيدة  ثورتنا  يف 

الجتماعية  خ�سو�سياتها  عن  والتعبري  الأقليات 

حرمان  البع�س  يحاول  مل  والدينية,  والثقافية 

الأكرثية من حقها يف التعبري عن نف�سها؟

للجميع,  وطن  �سوريا  اأن  ال�سورية  الثورة  علمتنا 

الدينية  الأقليات  امل�سلمة  الأكرثية  فيه  حتت�سن 

والعرقية, واجلمعة املا�سية كانت منا�سبة لتظهر 

لو  فحبذا  لالأكرثية,  احرتامها  الدينية  الأقليات 

يكف البع�س عن اإف�ساد املنا�سبة وحتميل الت�سمية 

ما ل حتتمل.

هل نحن حقًا غزاة!
لأيام  اختيارها  يتم  التي  الت�سميات  معظم  تثري 

اجلمعة اجلدل والبع�س يتحفظ رغم رف�سه لآلية 

اختيار الت�سمية.

الت�سميات  بع�س  اإقحام  يتم  ان  املوؤ�سف  من 

بطريقة غريبة مع غياب اأية �سلة ربط مو�سوعية 

حيث  الثوري  امل�سهد  تطور  وبني  الت�سمية  بني 

مازال يف الأذهان ما اأثارته النية يف ت�سمية جمعة 

لتطورات  اأثرا  نلحظ  مل  التي  اجلهاد«  »اإعالن 

ترتبط مبا�سرة بالت�سمية و ال�سوؤال البديهي الذي 

يقفز اإىل الأذهان .األي�ست الظروف التي يعي�سها 

كل ال�سوريني يف الداخل منذ �سنة ترتقي ملراتب 

اأولويات  �سمن  الفقه  اأهل  ي�سنفه  الذي  اجلهاد 

ودرجات. بالتاأكيد لي�س القتال امل�سلح هو ال�سكل 

الأول لها يف حني اأن الرغبة بت�سمية جمعة اإعالن 

اجلهاد تعطي �سورة �سريحة عن اأن الوقت حان 

لرتك كل اأدوات الثورة واللجوء اإىل ال�سالح كحل 

النمط  .يثري هذا  النظام  لإ�شقاط  ووحيد  نهائي 

خمتلف  بني  امل�سكالت  من  جملة  الت�سميات  من 

املفاهيم  خلط  ومنها  للثورة  املنا�سرة  ال�سرائح 

اإنكار  وبني  بذاتها  الت�سمية  رف�س  بني  اخللط  و 

الت�سمية.كذلك احلال  اإليه  ت�ستند  الذي  امل�سدر 

مع ت�سمية من جهز غازيا فقد غزا وهي ت�سمية 

اأثارت رف�شا وا�شعا بني الو�شاط الثورية 

اللغوية  الناحية  من  الغزاة  و�سف  ينطبق  فهل 

ال�سوريني  من  اأحد  على  ال�سرعية  الناحية  ومن 

املنا�سرين للثورة مبن فيهم اجلنود الذين يوؤدون 

.وهل  احلر  اجلي�س  لواء  حتت  دفاعية  مهمات 

امل�سفى  �سيطرة اجلي�س احلر على  تندرج عملية 

الوطني مثال يف حم�س حتت م�سمى »غزوة«.

 مقالة ت�صت�صيف الراأي بقطبيه, امل�ؤيد واملعار�ض, �صادرة

ال�ص�ري املدين  املجتمع  و�صباب  �صبايا  جمم�عة  عن 
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روزنامة احلرية يف أسبوعها السابع والعشرين
من 24-03-2011 اإىل 2012-03-30

تقاع�س  من  بالرغم  م�ستعلة  الــثــورة  تــزال  ما 

يــزال  مــا  و  فــيــهــا,  املــ�ــســاركــة  عــن  ال�سامتني 

لهذا  املهلة  وراء  املهلة  يعطي  الــدويل  املجتمع 

البع�س  مـــازال  و  الــظــامل,  املتوح�س  الــنــظــام 

اأو  الهية  مبعجزة  اخلـــارج  مــن  الن�سر  يتوقع 

تدخل خارجي. متر اجلمعة وراء اجلمعة و مير 

درب  على  يزالون  ما  الثوار  و  و  يوم  وراء  يوم 

على  ا�سرارهم  و  ال�سادقة  بعزميتهم  الثورة 

او  يتوقفوا  مل  الظامل.  و  الظلم  باإزالة  هدفهم 

 ! بالعك�س  بل  عليهم   ي�ستويل  الياأ�س  يرتكوا 

البداعات  و كرثت  املتظاهرين  اعداد  ازدادت 

الع�سيان  تكتيكات  انت�سرت  و  التظاهر  يف 

املدين يف �سوارع دم�سق وحلب حيث قام  الثوار 

و  دم�سق  العا�سمة  قلب  يف  الــطــرقــات  بقطع 

اأعالم ال�ستقالل يف املدار�س  خارجها و علقوا 

و ال�ساحات.

ت�ساهم  احلرية  اأيــام  و  ا�ستعال  تــزداد  الثورة 

فيها باأعمال ثورية تختلف بني ن�ساطات توعوية  

توزيع  و  ثورية   و فيديوهات  ن�ساطات تظاهر  و 

مبفاهيم  الوعي  ن�سر  اإىل  بالإ�سافة  املنا�سري  

املدين. الع�سيان 

ــامــة  ــبــوع الــ�ــســابــع و الــعــ�ــســريــن مــن روزن الأ�ــس

ال�سبت    ـــوم  ي بــــداأ  احلــريــة  ــــام  اأي جمــمــوعــات 

حلملة  الــ�ــســورة  و  بال�سوت  جــديــد  ــراج  ــاإخ ب

قلوب  من  الأ�سى  لتزيل  الثورة  اأجــل  من  قــراآن 

احلما�س.  و  بــالــتــفــاوؤل  تدعمهم  و  الــثــائــريــن 

بكاف  اهلل  األي�س   : بعنوان  الأ�سبوع  هذا  حلقة 

ملن  الن�سر  حتمية  فكرة  فيها  ..تــطــرح  عبده 

امل�ساعدة  و  الن�سر  انتظار  دون  واجــبــه  اأدى 

احلرية  اأيام  ن�سرت  الثنني  يوم  الآخرين.  من 

زيــتــون«   و  »حـــالوة  برنامج  مــن  جــديــدة  حلقة 

ابراهيم  ال�سابق  املعتقل  مع  اللقاء  كان  حيث 

الثورة  والذي  اأنطالق  العلبي الذي اعتقل قبل 

من  خروجه  بعد  بالثورة  م�ساركته  عن  حدثنا 

املعتقل. الثالثاء كان موعدنا مع من�سور جديد 

الذين  الثورة  النف�سي لأطفال  الدعم  من حملة 

عانوا من �سدمات نف�سية نتيجة عنف النظام و 

بط�سه حيث توجه احلملة هذا الأ�سبوع ن�سائح 

توفري  الأطفال من  التعامل مع هوؤلء  كيفية  يف 

جو احلب و احلنان و دعم الطفل ليتحدث عن 

حملة  احلرية   اأيام  ن�سرت  الأربعاء   . خماوفه 

ا�سعاف اأويل اأعدتها حركة »وعي«  التي قدمت 

كيفية  يف  ار�ــســادات  فيه  الطي  �سهل  من�سورًا 

التعامل مع الإ�سابات مثل النزيف و ا�سطراب 

الأ�سبوع  هذا  احلرية  اأيــام  بــداأت  كما   . الوعي 

التغيري  اأكــادميــيــة  مــن  درو�ـــس  �سل�سلة  بن�سر 

التغيري بالالعنف. للتدريب على 

ب�سواعد  ال�سهباء  ع�سيان  ازدهــر  حلب  يف  و 

�سبابها الثائر, و من ذلك قيام �سباب جمموعة 

الطاغية  �سور  بت�سويه  املدنية  للمقاومة  اآفــا 

و  مــتــعــددة,   كليات  يف  حلب  جامعة  يف  ب�سار 

احلقن  ــر  اإب هــو  و  ب�سيط  امل�ستخدم  التكتيك 

لون  اأية  اأو  اأحمر  بحرب  متالأ  خمتلفة  بقيا�سات 

و  الــثــورة  بــدء  منذ  م�ستمر  تكتيك  هو  و  اآخــر, 

قام  اأي�سا  ال�سور.  من  كبري  عدد  ت�سويه  به  مت 

بتعليق  املدنية  للمقاومة  اآفــا  جمموعة  �سباب 

»اإرحل« م�سنوعة من  كلمة  عليها  لفتة مكتوب 

�سرقي مبدينة  ال�سيخ مق�سود  الأ�سواء يف حي 

حلب م�ساء يوم الأربعاء.

و�ساهموا  معنا  م�ستمرة...كونوا  مازالت  ثورتنا 

ب�سنع احلرية! 
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حسني لؤي   - سـوريـون  مـعـارضـون 
كربيت / مي�س قات

1- مواليد دم�سق 1960 در�س الفل�سفة يف جامعة 

الرابعة ومل  ال�سنة  اعتقل وهو يف  اأنه  اإل  دم�سق 

ال�شغوط  ب�شبب  درا�شته  متابعة  من  يتمكن 

الأمنية التي يعاين منها جميع املعتقلني ال�سابقني 

يف �سوريا.

ح�سني  لوؤي  ن�سط  ال�سيا�سي  عمله  بداية  يف   -2

يف اأو�شاط حزب العمل ال�شيوعي يف �شوريا، ومّت 

بقي  وقد  و1991,   1984 العامني  بني  اعتقاله 

�سنواته ال�سبع من دون حماكمة, ولحقا ان�سحب 

لوؤي ح�سني من العمل يف حزب العمل ال�سيوعي.

الكتابة  يف  وعمل  للّن�سر  برتا  دار  اأ�س�س   -3

قبل  من  عديدة  مّرات  ا�ستدعي  و  وال�سحافة 

كان  التي  مقالته  ب�سبب  ال�سورية  املخابرات 

اأعماله  وب�سبب  العربية  اجلرائد  يف  ين�سرها 

اأحد  من  قرار   2004 العام  يف  و�سدر  الأدبية, 

فروع املخابرات مبنعه عن الكتابة.

التي  الأمنية  اجلهة  ترجعت  لحق  وقت  ويف 

اأ�سدرت القرار عن منع لوؤي ح�سني من الكتابة 

ب�شبب �شغوط احلمالت الوا�شعة التي قامت بها 

حدود  بال  مرا�سلون  ومنظمة  حقوقية  منظمات 

للدفاع عن حقه يف الكتابة.

من اأهم كتبه: الختيار الدميقراطي يف �سوريا.

ل�سجني  متخيلة  ذاكرة  من  ورقات  الفقد- 

حقيقي.

من  ثمانية  مع  ال�سورية  الوطنية  يف  حوارات 

جالل  �سادق  هم:  ال�سوريني  والكتاب  املفكرين 

جورج  غليون,  برهان  تيزيني,  طيب  العظم, 

جمال  نريبية,  موفق  �سعيد,  جودت  طرابي�سي, 

باروت, فايز عز الدين.

والأعمال  والدرا�سات  املقالت  من  كبري  وعدد 

الأدبية املن�سورة يف اجلرائد والدوريات العربية.

4- منع من ال�سفر عدة مرات اعتبارًا من تاريخ 

خروجه من ال�سجن وحتى يومنا احلايل.

العرب  املثقفني  من  العديد  مع  �ساهم   -5

عددًا  ون�سر  العرب,  العقالنيني  رابطة  بتاأ�سي�س 

من اإ�سدارات الّرابطة يف �سوريا.

6- قام بتنظيم عدد من املوؤمترات واللقاءات منها 

)موؤمترالعلمانية يف امل�سرق ـ موؤمترالقراءة(.

اأ�سدر  7- اعتقل لوؤي ح�سني يف 22 اذار بعد ان 

مع  ت�سامنا  النرتنت  عرب  عليه  للتوقيع  بيانا 

اأهايل درعا واملطالبة بحمايتهم واحرتام حقهم 

بالتظاهر ال�سلمي

موؤمتر  منظمي  اأهم  من  ح�سني  لوؤي  كان   -8

للمعار�سة  موؤمتر  اأول  اعترب  الذي  ال�سمريامي�س 

ال�سورية يف الداخل والذي عقد يف 2011/6/27 

دولة  ظل  يف  للجميع  )�سورية  �سعار:  حتت 

دميقراطية مدنية(

ال�سوريني  الن�سطاء  من  عدد  مع  اأ�س�س   -9

الدولة  بناء  )تيار  وامل�ستقلني  املعار�سني 

ال�سورية( الذي اأعلن عن اإطالقه يف دم�سق يوم 

13/9/2011 وتتو�سح التوجهات ال�سيا�سية للتيار 

اأدبياته التي طرحها بـتقدميه روؤيًة م�ستقبليًة  يف 

جتاه  حمايدة  مدنية  دميقراطية  كدولة  ل�سوريا 

مبداأ  على  وتقوم  عقيدة,  اأو  اأيديولوجيا  اأي 

املواطنة وامل�ساواة بني املواطنني ال�سوريني جميعا 

اأو  بغ�س النظر عن جن�سهم اأو عرقهم اأو دينهم 

طائفتهم اأو ثقافتهم, اأي دولة مبنية على اأ�سا�س 

ال�سوريون  جميع  ي�سوغه  جديد  اجتماعي  عقد 

بقوانينها  تتفادى  دولة  ولتكون  احلرة  باإرادتهم 

اعادة انتاج نظام ا�ستبدادي كالذي يحكم �سوريا 

احلايل  الإ�ستبدادي  النظام  يرى  فالتيار  الآن, 

اإ�سالحه  فكرة  ويرف�س  تاريخيا  املنتهي  بحكم 

ومن  وتقويته.  لتكري�سه  حماولة  يعتربها  والتي 

اخلطوات  جميع  اتخاذ  ب�سرورة  روؤيته  تنبع  هنا 

ال�سيا�سية لتفكيك هذا النظام بهدف اإزالته لبناء 

دولة دميقراطية مدنية على اأنقا�سه.
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بالألم  تاريخ  مليء  لهم  �سورية  يف  الأكراد 

عام  عامودا  �سينما  حريق  من  اأبتداء 

الأطفال  ع�سرات  بحياة  اأودى  الذي   1960
اأ�سحاب  نف�سه  الوقت  يف  ولكنهم  حينها 

واحلالة  مو�سيقاهم  يف  يتجلى  ح�ساري  اأرث 

�سلة  لالأكراد   . يعي�سونها  التي  الثقافية 

التاريخ  يف  متتد  عالقة  وهي  بالطبيعة  وثيقة 

الوديان   .. اجلبل   .. القمر   .. ال�سم�س   ..

اأمور  وهذه   .. املطر   .. الثلج   .. ال�سحيقة 

. ,ودبكاتهم  ,ق�س�سهم  اأغانيهم  يف  تظهر 

اليوم الذي يحتل مكانة مميزة لديه هو الذي 

ي�سادف 21 اآذار من كل عام وهو عيد النوروز 

اأرتباطات  له  عيد  وهو  اجلديد  اليوم  ويعني 

عند  قوميا  طابعا  وياأخذ  بالزراد�ستية  دينية 

حمافظتهم  يف  �سببا  فيه  يرون  اإذ  الكورد 

يقومون  العيد  ليلة   , القومي  وجودهم  على 

رق�س  حلقات  حولها  وي�سكلون  النار  باأ�سرام 

واحلياة( .  النور  اإىل  ترمز  هنا  )النار  وغناء 

ينظرون ل  الأكراد  ال�سوريني  النهاية  ويف 

احلاضر ظلمه  تاريخ  سوريا،  يف  الكورد 
kurd li surye xwdye  dirokek 
per  bi eisha uw derd dest pi 
deke bi shutandina sinema 
amude sala 1960 li le hembry 
van tishta uw xwdane kulturek 
per zingyne bi muzikan xw  uw 
canda xw girdana kurda bi  
xwzayte ve pir mezine u evji 
tisteki dirokye rok hiv cya newal 
berf u baran ev ji bely debe di 
stran u cyrwk u dilane wanda .                                                                               
cejna wani hemy gerenk uwi 
cijna newroz ye weki hemy 
kurda uw evara  vi cijne agir gur 
dikin u li dura we dilan u setrana 
dibejin ev cijnaya ji ware cijna 
jyaneye  li dawy de kurd li  xw 
denerin weke hem welaty sury 

u dixwazin weki hemw kesinden 
jyan biben di welat ki azad u 
sirferaz bu hemi welat parezin 
surye.

وعليهم  لهم  ما  لهم  ك�سوريني  اإل  اأنف�سهم  اإىل 

حرة  دولة  يف  وواجبات  حقوق  من  عليهم  ما 

. ال�سيا�سي  بقرارها  وم�ستقلة 
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رسـالة من شكسـبري إىل الشعب السوري
فمـــا معنـــى اأن يخنـــق عطيـــل حبيبتـــه دزدمونة 

ب�سبب الغرية؟ هل هذه تراجيديا؟! وموت حمزة 

اخلطيب ماذا اإذًا؟ واأحمد البيا�سي الذي اختفى 

فجاأة بعد اأن تلقـــى جميع اأنواع الإهانات, �سحقًا 

لأ�سعـــاري وكلماتـــي ال�سخيفـــة اأمـــام مـــا يحدث 

معكم, �سحقًا لأبطايل اأمام اأبطالكم..

وكـــم األوم نف�سي لأننـــي كتبت م�سرحية امللك لري 

وجعلتكم تتعاطفون معه لأن بناته قد غدروا به.. 

هل هذه تراجيديا؟ هـــل هذه ماأ�ساة؟ واأنتم الآن 

تتلقـــون الغدر مـــن جي�س وطنكـــم, ذاك اجلي�س 

الذي طاملا قطعتم لقمة العي�س عن اأفواهكم من 

اأجل راحتهم, �سحقًا..

 وهاملـــت ذاك الذي ن�سف احلـــرب من اأجله ومن 

اجل اأبيـــه الذي ُقتل.. وهو يقول اأكـــون اأو ل اأكون 

ذلك هو ال�سوؤال, من هاملت اأمام معن العودات؟ 

معـــن الذي كان لـــه جواب واحد ل �ســـوؤال.. اأكون 

اأو اأكـــون.. وكان.. نعـــم فهـــو الآن �سهيد عند اهلل 

يبت�سم وها اأنا اأرى اهلل يكافئه فال حزن ول دموع 

بعد الآن.. اأيها ال�سعب ال�سوري احلر اأعتذر لأنني 

كتبت عن روميـــو وجولييت ولو كنت ا�ستطيع الآن 

جلعلـــت روميو وجولييت درعـــا اأو حم�س اأو حماه 

اأو ديـــر الزور اأو امليدان اأو دومـــا واعتذر لأنني مل 

اأكتـــب م�سرحية ا�سمها �سورية.. وها اأنا اأقول لكم 

من بعيد و�سوتي يرتجم كلماتي.. اأقول لكم: اهلل 

�سوريـــة حريـــة وب�ـــس.. اهلل �سورية حريـــة وب�س.. 

اهلل �سوريـــة حرية وب�س, والآن كمـــا بداأت كلماتي 

باأطهر كلمة يف التاريخ اأختم كلماتي باأطهر كلمة 

يف يف هذا العامل, �سورية.

خا�س /  الأخوين مل�س

اهلل, اأبـــداأ كلماتـــي بهـــذه الكلمة لأنكـــم يا �سعب 

�سوريـــة احلـــرة اأ�سحـــاب املظاهـــرات ال�سلميـــة 

والطاهـــرة �سد اأطغـــى نظام على وجـــه الأر�س 

ل ت�ستحقـــون اإل اأن اأقـــول اأمامكـــم اأطهـــر كلمة 

يف التاريـــخ, بدايـــًة اأريـــد اأن اعتـــذر منكم لأنني 

كتبـــت م�سرحية كوميديا الأخطـــاء وزرعت عدة 

ابت�سامـــات على وجوه النا�س, اليـــوم األوم نف�سي 

علـــى ما فعلـــت.. لأننـــي اأرى نف�سي م�سطـــرًا اأن 

اأخلع جميع البت�سامـــات التي ر�سمتها على وجوه 

الآخريـــن اأنـــا و�سديقـــي موليري الـــذي جاء من 

بعدي وجميع الكتاب الكوميديني كي اأ�سنع منها 

كلمة حرية واأرميها فوقكم كاملطر.. اأما بالن�سبة 

مل�سرحياتـــي الرتاجيديـــة فكـــم اأ�سبحت �سخيفة 

وتافهة ول معنى لها!
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يعلم اإىل اأين هو �سائر..اإىل اأين ت�سري الأمور؟؟حـــوار العـصــابـات

واجلواب كالعاده يخرج من بني الأنقا�س لت�سمع: 

ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام.

فبعـــد اعتقـــال اأطفال درعا قالهـــا ال�سعب, وبعد 

تدمري بابا عمر قالها ال�سعب, ومازال يقولها..

اأي اأن احلـــل الأمنـــي فقـــد جناعتـــه اأمـــام هذا 

ال�سمـــود, واأي حل �سيا�سي ل مير من خالل هذا 

ال�سعـــار فم�ســـريه الف�ســـل, واأي األتفاف من قبل 

النظـــام على هذا ال�سعـــار �سي�ساعد على التفاف 

احلبل حول عنقه..

واأي حمـــاولت قادمـــة خللـــط الأوراق ف�سيعيـــد 

ال�سعـــب ترتيبها ليقدمها يف ملف اإ�سمه )اإرحل(

ول يحـــاول اأحد ت�ستيـــت انتباه ال�سعـــب بعنان اأو 

ز(. غريه لنه �سعب واعي و)مركِّ

لذلـــك لي�ـــس اأمام النظـــام اإل اأن ينتظـــر التعهد 

املكتـــوب مـــن ع�سابـــة جمهولة فتكـــون ع�سابة 

تر�سل تعهد لع�سابة؟

اأيُّ )حوار ع�سابات( هذا؟

ولكن ال�سعب لن يكتب التعهد بل �سيكتب تاريخًا 

»جديدًا« يخلوا من الإ�ستبداد..

ف�ساعة ال�سفر قادمة.. فطب نف�سًا اأيها النظام 

اإذا حكم الق�ساء.

خا�س/ نايف املعدي

بع���د قبول���ه بخط���ة عن���ان ذات النق���اط ال�شت���ة 

)املخفية( وبعد ا�ستفادته من مهلة القتل املمتدة 

حتـــى 10 ابريـــل خـــرج علينـــا النظـــام الأ�سدي 

مبلعوب جديـــد غر�سه بال �ســـك ول ريب متديد 

مدة القتل امل�سموح بهـــا دوليًا« ع�سى اأن ي�ستطيع 

النظام اإخماد الثورة وك�سر اإرادة الثوار.

امللعوب اجلديد هو »فعاًل« جديد ومل يخطر على 

قلـــب �سيا�ســـي ول ع�سكري وفيه يطلـــب اأن تكتب 

الع�سابـــات امل�سلحـــة والرهابيـــة تعهـــدًا خطي 

تلتزم يه بعدم اطالق النار.. واأن )تبو�س التوبة(

اإذا كانـــت فعاًل« ع�سابات فكيـــف ي�سمح النظام 

بـــاأن يدخلها يف مليٍة �سيا�سيـــة ) وخطية كمان ( 

وتعهـــدات دولية وعقود �سلـــح و وبناء للم�ستقبل« 

علـــى قبـــول التعهد ي�سبـــح من حـــق الع�سابات 

اأن ت�ســـارك باحلـــوار الوطني واأن تن�ســـئ اأحزابُا 

اأي�سًا«...هل يقر هنا النظـــام ال�سدي انه يجيد 

التعاون مع الع�سابات؟!!

الع�سابات ل تكتب التعهـــدات . الع�سابات تثري 

الفو�ســـى ح�سب اإعالمـــك الر�سمي..والع�سابات 

تن�سر الرعب ح�سب خطابك.

ث���م اأين ه���ذا ال�شرط عندم���ا كان عن���ان ) رايح 

جاي ( من دم�سق اإىل مو�سكو, هل اخرتاع التعهد 

املكتوب تزامن مع كذبة اإبريل؟!!

الـــكل اأ�سبح يعلم بـــاأن النظام الأ�ســـدي ا�ستمرء 

لعب���ة املهل امللطخ���ة بالدم و اأعجبت���ه لعبة نقاط 

الختـــالف والتفـــاق. وا�ستحلى التغنـــي ب�سيادة 

الدولة ال�سورية..

والكل اأ�سبـــح يعلم باأن النظام ال�سوري يفرح باأي 

�سخ�سيـــة جديـــدة تدخل علـــى خـــط التهدئة...

في�ستخدم نف�ـــس الأدوات ال�سابقة..ويبداأ باإعادة 

عر����ش م�شرحيت���ه ) النق���اط وال�شتف�ش���ارات ( 

م�سرحيه تقبع خلـــف كوالي�سها اأ�سالء ودماء ونار 

وركام.

ولكـــن يبقـــى مـــن املوؤكـــد اأن الرقـــم ال�سعب هو 

ال�سعب ال�ســـوري الذي ف�ســـح كل األعيب النظام 

الأ�سدي املجرم واأحرج املجتمع الدويل ال�سامت 

املتواطيء.

والآن يت�ســـاءل اجلميع مبا فيهـــم النظام الذي ل 

مقاالت
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السورية للثورة  مبيعات  مندوبي  مطلوب 
جابر  الق�صة:  لكاتب  الذاتية  ال�صرية  اأر�صل 

ل الدلاّ

ويف  ال�سطور  لهذه  و�سلت  اإن  القارئ..  عزيزي 

ومت�سية  للت�سلية  ق�سة  هناك  اأن  اعتقادك 

الأوقات... فعذرًا.. هناك خطاأ يف العنوان.. اإذ 

»مطلوب  حمدد...  واملطلوب  وا�سح  العنوان  اأن 

مندوبي مبيعات للثورة ال�سورية«

اأيام..  منذ  عنها  قالت  كما  ال�سورية  فالثورة 

الأخت »�سمية«... هي فن امل�ستحيل... وكما قال 

تنجح  عندما  اأنها:  »كرمي«  الأخ  قبل  من  عنها 

�ستكون الثورة �سد اأ�سر�س نظام يف درب التبان

عودة للعنوان
حيث  من  الثورة  يف  نبداأ  اأن  املنطقي  من  اإنه 

انتهى الآخرون ل اأن نخرتع الدولب بعد كل هذه 

اأخطاء  عن  نبتعد  اأن  وبالتحديد...  ال�سنني.. 

الثورات الأخرى يف هذا العامل.. والتي مل ت�سل 

ونبتعد  م�سكلتهم...  يف  نبحث  بعد...  ملرادها 

�سار  ما  معنا  ي�سري  اأن  من  تطبيقها خوفًا  عن 

معهم... واأعني الثورة الفل�سطينية مثاًل

فالق�سية الفل�سطينية عادلة... والأمل موجود... 

قتاًل  يعيث  هناك  الفل�سطينية  الأرا�سي  و�سارق 

ودمارًا وحرقًا واغت�سابًا لكل �سيء عدا الن�ساء.. 

عنهم«  الأمل  من  النوع  بهذا  ثورتنا  تتفرد  »اإذ 

»اعت�ساب الن�ساء اأعني«

ملرادها  ت�سل  مل  الفل�سطينية  الق�سية  ولكن... 

بعد... وال�سبب.. تخاذل العامل.. هذا هو اجلواب 

من  اأقل  عمره  مثال  واأقرب  ل�سان..  كل  عند 

رف�ست  الدولية  اجلنايات  حمكمة  اأن  ا�سبوعني 

طلبًا فل�سطينيًا للبحث يف اجلرائم �سد الن�سانية 

التي قام بها ال�سهاينة.. ل�سبب ب�سيط.. اأنهم.. 

الأمم  يف  اأع�ساء  لي�سوا  الفل�سطينيني...  اأي 

املتحدة

عن  عنا...  قريبًا...  �سن�سمع  ال�سبب  وذات 

مل  اإن  م�سابه...  ملف  يقدم  عندما  ثورتنا... 

ن�سحح ما اأخطاأ به الفل�سطينيون

خطاأهم الوحيد... كما يقول الأخ »جواد« اأنهم مل 

وم�سهورة  حمرتفة  اعالنات  �سركة  مع  يتعاقدوا 

عامليًا مثل �سركة »�سات�سي اأند �سات�سي«.. ولو اأنهم 

فعلوا ذلك... لراأينا اليوم العامل باأ�سره... يعتذر 

بهم...  �سار  عما  للفل�سطينيني  عدة..  بطرائق 

ولعادت الأر�س والكروم والبيارات لأ�سحابها... 

رغم اأنف احلكومات ودول العامل باأ�سره

نعم... �سركة حمرتفة مثل »�سات�سي اأند �سات�سي« 

القارئ...  عزيزي  نعم  الأمل..  تبيع  اأن  ميكنها 

املق�سود  اأق�سد  وامل�سرتي  يباع..  ما  هو  الأمل 

ل  العامل  �سعوب  هم  والعالم..  بالعالن  به 

تفهم  اإن  ما  التي  العامل  كل  �سعوب  حكامهم... 

وتتفهم وتعي�س الأمل... اجتهت اإىل حكامها تطلب 

منهم النجدة للتخل�س من هذا الأمل

املثال  �سبيل  على  يذكر  وكلنا  الفل�سطينيون... 

اأند  »�سات�سي  اأن  لو  الدرة«...  »حممد  مقطع 

�سات�سي« كانت امل�سوؤولة عن امللف الفل�سطيني... 

الأول...  اليوم  منذ  يتكرر  املقطع  ذات  لراأيت 

من  التعاطف  ل�سراء  املعمورة...  لكل  وير�سل 

ال�سعوب وبالتايل القرار من احلكام

ال�سورية  الثورة  يف  الأمل  القارئ....  عزيزي 

عانه  مما  حتى  دموية  واأكرث  واأعنف  اأكرب.. 

كل  فوق  الأمل  رهيب...  الأمل  الفل�سطينيون... 

برغم  ومازال  الب�سر...  عند  الحتمال  طاقات 

ل...  يقولون:  �سوريا...  يف  ب�سر  هناك  ذلك... 

وب�سر خارجها.. يقولون: ليك

يكررون  بائعني...  عن  تبحث  ال�سورية  الثورة 

ل  الآخر  العامل  �سعوب  اإىل  املوثقة..  الآلم 

احلكام... الثورة ال�سورية �ستنجح يوم يقول لك 

اأحدهم... نعم اأعرف هذا املقطع.. واأعرف ما 

تعانون منه يف �سوريا بال�سبط

اأنا  اأعنيه  ما  قد عرفت  القارئ  واأظنك عزيزي 

اأي�سًا بال�سبط

�سي�سرتي  اليوم...  يبيعنا  فمن  القارئ:  عزيزي 

�سوريا اجلديدة... غدًا
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علـوي!! سـني  سـني..  علـوي 
خا�س / وائل احلم�سي

بداأت الث�رة ال�ص�رية حاملة معها اأمال ال�صعب 

وببن���اء  والدميقراطي���ة  احلري���ة  يف  ال�ص����ري 

�ص�ري���ا دول���ة مدني���ة ناب���ذة للطائفي���ة فظه���ر 

ذل���ك ب�صكل جلي م���ع ت�ايل اأيام الث����رة , فتارة 

�صميت اجلم���ع با�صماء ت�ؤكد على وحدة ال�صعب 

ال�ص����ري اإ�صاف���ة للتعب���ري عن ذل���ك من خالل 

املظاهرات والن�صاطات املختلفة .

و لأن »حم����ض« عا�صم���ة ه���ذه الث����رة و حم���ط 

اأنظ���ار الع���امل , كان للنظ���ام تعام���ل خا����ض مع 

ه���ذه املدين���ة يف حماولة من���ه لإخم���اد ث�رتها , 

واأب���رز ما قام به حماولته الدائمة لإيجاد ت�تر 

طائف���ي / �صن���ي – عل����ي / , واإيه���ام الطائف���ة 

العل�ية الكرمية باأنها معر�صة للخطر يف حال 

زوال النظ���ام , ل���ذا �صنح���اول من خ���الل مادتنا 

ه���ذه ت�صلي���ط ال�ص�ء على ال�اق���ع الذي يعي�صه 

العل�ي�ن يف مدينة حم�ض ...

حمص قبل انقالب األسد 1970م
يف نظرة للواقع ال�سكاين ملدينة حم�س يف الفرتة 

التـــي �سبقت ا�ستيـــالء الأ�ســـد الأب على احلكم 

جنـــد اأن اأهل حم�س مزيج مـــن امل�سلمني ال�سنة 

و امل�سيحيـــني حيث مل يكـــن للعلويني اأي وجود يف 

املدينـــة , و هـــذا ما تبينـــه وثائق اأمانـــة ال�سجل 

املـــدين يف حم�ـــس ل�سنـــة 1922 التـــي ت�سري اإىل 

اأن عـــدد �سكان حم�س يف تلـــك الفرتة 31.076 

ن�سمة منهم ما ل يقل عن 6000 م�سيحي و البقية 

م�سلمون �سنة . 

و بالعـــودة اإىل الوثائـــق ال�سابقـــة الذكر جند اأن 

معظم اأحياء املدينة ت�سهد خليط �سكاين طبيعي 

من الطائفتـــني امل�سلمة و امل�سيحيـــة , فلم ت�سهد 

هـــذه الأحياء عرب تاريخ املدينـــة انغالقًا لطائفة 

ما على ح�ساب الأخرى .

بداية تواجد العلويني يف حمص
بداأ التواجد العلوي يف املدينة مع ا�ستيالء حافظ 

الأ�ســـد علـــى احلكم �سنـــة 1970 و ذلـــك بقدوم 

هجـــرات من ال�سوريني العلويـــني اإىل حم�س من 

ال�ساحـــل واجلبـــل , حيـــث ازدادت الهجرات مع 

مـــرور ال�سنني لدوافـــع اقت�ساديـــة و لأن الأبواب 

قد فتحـــت اأمامهم , من قبل النظـــام ال�سوري , 

وعلى م�سراعيه ل�ستـــالم الوظائف املختلفة يف 

املدينـــة , حتـــى و�سل عددهـــم اإىل مئات الآلف 

بعد عقدين من ا�ستالم الأ�سد الأب احلكم .

ونتيجـــة الفقر ال�سديـــد لل�سوريـــني العلويني كان 

من املـــربر والطبيعـــي تركهم لبيوتهـــم وقراهم 

و�سعيهـــم خلـــف رزقهم , لكن من غـــري الطبيعي 

قيـــام النظـــام بتهيئـــة الأر�سيـــة الالزمـــة لهذه 

الهجرة ودعمها بطريقة مبا�سرة وغري مبا�سرة .

نظرة أهل حمص للوجود العلوي 
مل يكن لأهل حم�س بداية الأمر اأي نظرة �سك اأو 

ارتيـــاب جتاه التواجد العلوي يف حم�س , فكانت 

نظرة النا�س على اختالف توجهاتهم طبيعية اإن 

مل نقل مرحبة , وحتى عندما �سيطر العلويون يف 

حم�س , مـــع الزمن , على الوظائـــف واملنا�سب 

العامـــة , وبت�سهيل من النظـــام احلاكم و بتمييز 

وا�ســـح وفا�ســـح , بقيـــت الأمـــور علـــى منوالهـــا 

ال�سابـــق فلـــم يتخذ اأهـــل حم�س موقفـــًا وا�سحًا 

�سدهـــم بل ات�سمت العالقات بـــني �سكان املدينة 

اجلـــدد و اأهـــل حم�س بالوديـــة و الطبيعية , اإىل 

اأن اآتـــى م�ســـروع »حلم حم�س« يف عهـــد الوريث 

ب�ســـار , حيث �سكل هذا امل�ســـروع من وجهة نظر 

اأهـــل املدينـــة وح�ســـب زعمهـــم  بدايـــة التنفيـــذ 

احلقيقـــي مل�ســـروع الدويلـــة العلويـــة وعا�سمتها 

حم�ـــس, وذلك بتفريغ و�ســـط املدينة من �سكانه 

الأ�سليـــني وفقـــدان ع�ســـرات الآلف لأعمالهم , 

فكان الرف�س لهذا امل�سروع موقفًا وا�سحًا ومعلنًا 

للحمام�سة لكونه �سارًا اقت�ساديًا بهم , اإ�سافة 

ملوقفهم الغري معلـــن برف�سهم للم�سروع اجلديد 

باعتباره �سيغري من الواقـــع الدميغرايف للمدينة 

, فاأم�ســـى حديثهم اليومي منذ ذلك الوقت يدور 

ح���ول حلم حمافظه���م الغزال وطريق���ة اإ�شقاط 

هـــذا احللـــم الذي �سيكـــون , اإن حـــدث , عالمة 

فارقـــة يف تاريـــخ مدينـــة حم�ـــس , لكنها عالمة 

�سلبية من وجهة نظرهم .

زبدة الكالم
مـــن الوا�سح لكل ذي ب�ســـر وب�سرية اأن الأحياء 

التي تقطنها الطائفة العلوية منغلقة على نف�سها 

و اأ�سبـــه بالكونتونـــات , ذلك لوجـــود لون طائفي 

واحـــد يف هـــذه الأحيـــاء وعـــدم اندماجهـــم مع 

الآخريـــن اأو اندماج الآخرين معهـــم على عك�س 

بقية اأحياء حم�س.

كمـــا اأن غالبيـــة �سكان هذه الأحيـــاء من الطبقة 

الفقـــرية اأو املتو�سطة ممـــا ا�سطرهم اإىل العمل 

مبوؤ�س�سات الدولة اأو التطوع يف الأمن و اجلي�س .

كل الظـــروف ال�سابقة كانت �سببًا لربط العلويني 

بالنظام احلاكم على مـــدى اأربعني عامًا , والتي 

ا�ستفـــاد منها اأثنـــاء الثورة عرب قيامـــه بالعديد 

من الألعيب الطائفيـــة املعروفة يف حماولة منه 

حلـــرف الثـــورة ال�سوريـــة يف مدينـــة حم�س عن 

م�سارها .
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خمتلـف التاريخـي  وبعدهـا  ثـورات... 
نقد ذاتي

    عند تاأّمل بع�س اإ�سكالّيات ثورة احلرّية والكرامة 

والعدالـــة يف م�ساريعنـــا الّتحرريـــة اجلديدة, قد 

ت�سدمنـــا حـــالت الوهـــم واملثاليـــة وال�ّسكـــوك, 

ب�شخ���رة الإحباط نتيج���ة التوقع���ات العجولة اأو 

غري املح�سوبة بدقـــة, ونتيجة الّتعقيدات الطارئة 

التـــي اأوجدها فعـــل الّتحّرر مـــن ال�ستبداد. هذا 

طبيعي؛ لكن اأن يطـــول وميتد؛ فذلك ليليق بقوة 

ثورتنـــا العربّيـــة, ومتطلبات مرحلتنـــا التاريخية 

يف انعطافاتهـــا اخلطـــرية. نحـــن يف ح�سرة ثورة 

حقيقّيـــة ل�سعب بداأ يك�سر القيـــود ويتحّرر. ول�سنا 

يف م�سهد م�سرحي, اأو يف  مو�سم املوجات العابرة 

للّتغيري الّتاريخـــي اجلزئي واملوؤقت. ولذلك يجب 

اأن نكون مب�ستوى الفعل والثقة والإميان باأّن ثورتنا 

�ستكـــون انقالبا تاريخّيا جذرّيـــًا. حتى واإن تاأخر 

الن�سر, اأو تعرث قليال يف قطـــع املراحل الّزمنّية, 

اأو �ســـاب طريقه ال�سبـــاب. اإّن يف التاريخ القادم  

جتّلّيات ثورتنا وتطبيقات م�سروعها الّتحّرري.

التاريخ، يف جناح الثورة
اإىل  للّثـــورة      رمّبـــا �سيمتـــّد البعـــد التاريخـــي 

ع�سرات ال�سنني  القادمـــة من اأجل بناء املفاهيم 

والأفـــكار واملجتمـــع. واإّن اعتمـــاد ال�ســـرب وبعـــد 

الّنظـــر اأمـــران اأ�سا�سيـــان يف قيـــادة النف�س نحو 

املطلـــوب اإجنـــازه تاريخّيـــا. لكـــّن جنـــاح الثورة 

يحتاج من اأبنائها واأحرارها ومفكريها ومتعلميها 

وعلمائهـــا ومثقفيها اإىل التجّمـــع يف روؤية حتّررّية 

نه�سويـــة جديدة ومتجـــّددة ومتكاملـــة, عمادها 

مبـــادىء احلرّيـــة والكرامـــة والعدالـــة و�سمـــري 

ال�سعب والتاريخ للعمل معـــا على تفكيك منظومة 

ال�ستبـــداد والف�ســـاد واجلهل واإعـــادة بناء فكرة 

الأّمة باآفاق الثورة.

معارضة مؤدجلة
    اإّن املوؤدجلني حتنيطًا ونرج�سّية, الذين يتقاتلون 

ويتخا�سمون على النّيـــات وعلى م�ساريع طوباوية 

وت�سّورات �سيا�سّية وحزبّية, لي�سوا على هدى من 

اأمرهم ومن اأمور وطنهم؛ فهم يحّثون اخلطا على 

اختالفات وخالفـــات غري قابلة لاللتقاء واجلدل 

واملنطـــق نحو الهروب من الفعل املوؤّثر. ويختلفون 

على مفاهيم واإ�سكالت حتتاج اإىل �سنوات طويلة 

مـــن اأجـــل الن�سوج والكتمـــال والبنـــاء. ولميكن 

اإيجاد احللول وح�سم النتائج يف الوقت احلا�سر؛ 

لأن الّتجربـــة الجتماعّيـــة وال�سيا�سّية التي جاءت 

بها الثـــورة مل تتبلور وا�سحة بعـــد. اإّن  ا�ستعجال 

و�سع م�سروع ا�ستباقي من دون اأخذ طبيعة الواقع 

احلـــايل ومتطلباتها بعني العتبار, �سيوؤّخر جناح 

الّثورةعملّيًا. 

ثورة الفرد
    هنـــاك يف جمتمعنا, قبل الثورة وبعدها, �سروخ 

اجتماعيـــة وفكرية و�سيا�سية, وقد ازداد ات�ساعها 

بالهـــّزات الّثورّيـــة ال�سّرورّية, ويجـــب معاجلتها 

قبـــل  واجتماعّيـــا  واأخالقّيـــا  ونف�سّيـــًا  اإن�سانّيـــا 

و�ســـع النظريـــات ال�سيا�سية واحللـــول العقائدّية 

النظرّي���ة. الّتغي���ري احلقيقي املن�ش���ود يف اإ�شقاط 

النظـــام ال�سيا�ســـي مل يح�سل بعـــد, فكيف نقفز 

عنـــه ملراحـــل اأبعد؟ مـــازال هنـــاك اختالف على 

الأطمـــاع وامل�سالـــح, لكـــن لبد مـــن التطّهر من 

رج�ـــس النق�سامـــات ومـــن �ســـراع الرنج�سّية يف 

العقول والقلـــوب, ولبد من حرق هذه النزاعات, 

والعمل بجد على اللتحام بروح الثورة يف مبادىء 

احلريـــة والكرامـــة والعـــدل. واإّن توحيـــد الـــّروؤى 

واملواقف والأعمال ف�سيلة عظمى, وعدمه خطيئة 

كـــربى؛ وال�ستفـــادة من درو�ـــس التاريخ وجتارب 
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الأم�ـــس البعيـــد والقريـــب واجبة, ل�ســـق الطريق 

نحـــو احلرية, و�سق عباءة ال�ستبداد. فهل �سيظل 

املختلفـــون متم�سكـــني مبنطقة النـــزاع بعيدًا عن 

حدود الثورة؟

ثورة يتيمة
    لي�ســـت هـــذه الثـــورات ك�سابقاتهـــا؛ فبعدهـــا 

التاريخـــي خمتلـــف. فمطالب احلريـــة والكرامة 

والعدالـــة, هـــي عامـــة لكّنهـــا ت�سمـــل كّل مطالب 

الّتحرر. يف ال�سابق التاريخي كان املو�سوع عبارة 

عـــن حتـــرر مـــن ال�ستعمـــار, وجـــاءت احلركات 

اإ�سقاطـــا من فوق وهي انقالبـــات. رمبا مل تكتمل 

جتاربنـــا ال�سعبيـــة يف الّتحـــّرر؛ لأّن تخّل�سنا من 

منت�ســـف  يف  الحتـــالل  اأو  الأجنبـــي  النتـــداب 

ونهايـــة القـــرن املا�سي مل تكتمل دورتـــه, قد كان 

منقو�ســـا نتيجـــة انهيارات الـــدول امل�ستعمرة بعد 

احلرب العاملّيـــة الثانية. بينما الّتغيري الآن يخرج 

مـــن ال�ســـارع, يف مطالب �سعبيـــة �سرعّية وثورات 

�سعبّيـــة. فالبعـــد الّتاريخـــي للثـــورة الآن هو اأعلى 

مـــن اأي حركة معهودة يف القرون التي مرت, وهو 

ميّهـــد ملعركـــة النه�سة التـــي تقوم علـــى قدمني: 

الفكر والقوة.

صربًا آل كارم
    نحـــن بعـــد مـــرياث قـــرون مـــن الختالفـــات 

واخلالفات والت�شّدعات، الت���ي ارتبطت بخيوط 

خارجّية. قد ن�شاب بالإحباط لأن حجم امل�شاكل 

وال�سعوبـــات اأكرب من طاقتنـــا الفردّية واملجتزاأة 

ومعاركنـــا الفرعّيـــة؛ لكّنهـــا احلـــرب التحّررّية. 

نحـــن نتكّلـــم الآن يف اإطـــار حركـــة تاريخيـــة قـــد 

متتد �سنوات و�سنـــوات, وخطر النتكا�س قائم يف 

مرحلة من املراحل؛ لكنـــه موؤقت. وبالتايل تفجر 

الأو�ساع العنيفة قائم اأي�سا؛ لكن الن�سر ت�سنعه 

الت�سحيـــات, والأحـــالم الكبـــرية اأمـــام املمكـــن؛ 

عنـــد اإدراكنا اأن  املتوقع الأقـــوى من الواقع, قابل 

للح���دوث يف �شروط مو�شوعّي���ة ن�شنعها نحن يف 

الواقع.

وأخريا.. النصر
    لـــو كانـــت هـــذه الثورات عابـــرة, ملـــا ا�ستمرت 

ثـــورة �سوريا  اأقوى من القتـــل والتدمري واملجازر. 

واملراهنـــة  علـــى الّت�ساعد وال�ستمـــرار وحتقيق 

الن�سر.    ا�ستمرار احلرب يف �سوريا �سيكون حتى 

اآخر مرحلـــة وهي النت�سار؛ فالنظـــام ال�سيا�سي  

ال�ّســـوري راحـــل ل جمـــال لل�ســـك, وقـــد �سقطت 

�سرعيته منذ الأيام الأوىل للثورة, حني اأباح �سفك 

الدماء ال�سورّية. واإّن ترحيل النظام  م�سالة وقت؛ 

لكـــن املهم الآن جمع ال�سمـــل  الفكري والعقائدي 

م���ن اأجل النخراط النزي���ه يف امل�شروع التحرري 

بكّل اأ�سكاله.
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الهدنة يف القانون الدويل:
هـــي اتفاق بـــني حكومـــات الـــدول املتحاربة على 

وقف القتال بينها, خـــالل مدة معينة. وهو اتفاق 

ذو من�ســـاأ �سيا�ســـي يختلف يف مفهومـــه القانوين 

عن »اإجـــراءات وقف القتـــال« كون القـــرار الأول 

يتم بـــني الدول, والقرار الثـــاين يتم بالتفاق بني 

القـــادة الع�سكريني. ومـــن التو�سيح ال�سابق يتبني 

لدينـــا اأن توقيع الهدنة من قبل احلكومة ال�سورية 

هـــو اعـــرتاف باملعار�سة كطرف ثـــان يف القانون 

الـــدويل, ميثل جـــزءا من ال�سعـــب ويفاو�س عنه, 

وهو اأمر مل يكن ليحـــدث لول العرتاف باملجل�س 

الوطني كممثل عـــن ال�سعب ال�سوري, فاملعاهدات 

الدوليـــة يجـــب اأن تتم بني �سخ�ســـني اأو اأكرث من 

اأ�سخا�ـــس القانـــون الدويل, فلي�ـــس هناك خالف 

من اأن الدولـــة هي ال�سخ�ـــس الرئي�سي املخاطب 

باأحكام القانون الـــدويل, والذي هو موؤهل لإبرام 

كل املعاهـــدات الدوليـــة, كما اأن التطـــورات التي 

�سهدتهـــا مرحلة ما بعـــد احلرب العامليـــة الثانية 

الدوليـــة,  القانـــون  اأ�سخا�ـــس  تو�سيـــع  اإىل  اأدت 

حيـــث اأ�سيفـــت ال�سخ�سيـــة القانونيـــة الدوليـــة 

علـــى املنظمات الدوليـــة, اأما فيمـــا يتعلق ببع�س 

الكيانات القانونية الأخـــرى فاإن خالفا فقهيا قد 

ميز توجه القانون 

ب�ساأنهـــا  الـــدويل 

الأمـــر  ويتعلـــق 

بالكيانات التالية: 

الكني�ســـة  )ـبابـــا 

الكاثوليكية, 

التحرر,  وحركات 

وال�سركات املتعددة اجلن�سيات( .

اأمـــا حركات التحرر الوطني –والتي هي معر�س 

حديثنا- فاإن �سخ�سيتهـــا القانونية التي توؤهلها 

لإبرام املعاهدات الدولية تنبني على اأ�سا�س مبداأ 

حق تقرير امل�سري, فالعرتاف بهذا احلق ل�سعب 

ما وعلى ال�سعيد الدويل يتبعه اعرتاف ب�ساحب 

احلـــق , حيـــث ل ميكـــن ت�ســـور احلـــق من غري 

�ساحبه. لـــذا كان ل بد من العـــرتاف باملجل�س 

الوطنـــي كممثـــل لل�سعب ال�ســـوري ومفاو�س عنه 

للتاأكيـــد على قانونيـــة الهدنة املربمة بني طرفني 

قانونيني.

واملمار�ســـة العمليـــة اأثبتـــت اأن حـــركات التحرر 

الوطنيـــة تقـــوم باإبـــرام املعاهـــدات الدولية كما 

هو الأمر بحركة التحريـــر اجلزائرية مع فرن�سا 

خا�س/اأحمد ال�سمري

إعالن الهدنة:
تعهدت احلكومـــة ال�سورية ب�سحـــب كل وحداتها 

الع�سكريـــة من املـــدن بحلول العا�سر مـــن اأبريل 

ني�سان لتمهيد الطريق لهدنة مع الثوار بعد ذلك 

بيومـــني. وقد قـــام كويف عنان املبعـــوث امل�سرتك 

لالأمم املتحدة واجلامعـــة العربية باإبالغ جمل�س 

الأمـــن الـــدويل املوؤلف مـــن 15 ع�ســـوا اأن وزير 

اخلارجيـــة ال�ســـوري اأر�ســـل اإليـــه بر�سالـــة يـــوم 

الأحد يعلـــن فيها قبول �سوريـــا للمهلة وهي املرة 

الأوىل التـــي يقبل فيهـــا ال�سوريون مهلة حمددة. 

واأ�ســـاف »اإذا متكنا من التاأكـــد من حدوث هذا 

)يوم العا�ســـر من اأبريل/ني�ســـان( ف�سيبداأ العد 

التنازيل لوقف القتال من جانب املعار�سة اي�سا. 

نتوقـــع اأن يوقف اجلانبان القتـــال يف غ�سون 48 

�ساعة من انتهاء املهلـــة. و�سواء كان الأ�سد ينوي 

اللتـــزام بالهدنـــة اأم ل فاإن قبـــول �سوريا لها مل 

يكـــن ليحدث لـــو مل يكـــن الرو�س قد حثـــوه على 

قبولها.

قانون دويل وحقوق

الـدولـي القـانـون  فـي  الهـدنـة 
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, وكمـــا هـــو ال�ســـاأن عليـــه بـــني حـــركات التحرر 

الفل�سطينية مع الكيان ال�سهيوين.

واإعـــالن الهدنـــة ل يعنـــي الت�سالـــح, بـــل �ستبقى 

حالة احلرب قائمة بني الطرفني دون اللجوء اإىل 

الأعمـــال الع�سكرية, ويتم تفعيـــل اأدوات ال�سغط 

الغـــري حربيـــة يف فرتة اإعـــالن الهدنـــة, كاإعالن 

الإ�ســـراب, واملقاطعـــات القت�ساديـــة, وترتيـــب 

ال�سفوف وتنظيمها يف كل فريق.

تنتهي الهدنة بانتهاء مدتها الزمنية املحددة عند 

توقيـــع الهدنـــة, اأو يف حال قيـــام اأي من الطرفني 

املتنازعني بخرق الهدنة, ويحدث ذلك عند قيام 

اأي من الطرفـــني بعمل ع�سكري اأو �سبه ع�سكري, 

�ســـواء كان يف الـــرب اأو البحـــر اأو اجلـــو, وبغ�ـــس 

النظـــر اإن كانت هذه الأعمال موجهة للمدنيني اأو 

الع�سكريني من الفريق الآخر.

توقيع الهدنة بني طرفني:
املفاو�سات ب�ســـاأن اإبرام معاهـــدة دولية اأو هدنة 

بـــني طرفـــني تختلـــف مـــن واحـــدة اإىل اأخـــرى, 

فبالن�سبـــة للمعاهـــدة الثنائيـــة فـــاإن مفاو�ســـات 

اإبرامهـــا عادة مـــا تتم باأ�سلـــوب دبلوما�سي ب�سكل 

يجمع وزير اخلارجية باملمثل الدبلوما�سي املعتمد 

بدولته , اأما يف املعاهدات املتعددة الأطراف فاإن 

املفاو�سات ب�ساأن التفاق على مو�سوعها عادة ما 

جتري يف اإطـــار منظمة دوليـــة اأو يف اإطار موؤمتر 

دويل يعقـــد خ�سي�سا لهذا الغر�س , وفيما يتعلق 

بالأ�سخا�ـــس الذين يحق لهم اإجـــراء املفاو�سات 

با�سم وحل�ساب الدولة فاإن العرف الدويل ا�ستقر 

علـــى اأن كل مـــن رئي�ـــس الدولة ورئي�ـــس احلكومة 

ووزيـــر اخلارجية يحق لهـــم التفاو�س دون حاجة 

اإىل وثيقـــة تفوي�ـــس وهوؤلء لهـــم اخت�سا�س عام 

و�سامل , واأ�سا�س ذلك اأن عملية اإبرام املعاهدات 

الدوليـــة عادة ما تكون مـــن اخت�سا�س ال�سلطات 

التنفيذيـــة, وهـــوؤلء الثالثـــة ميثلونهـــا. والتوقيع 

علـــى املعاهدة باملعنى ال�سادق يجب اأن يكون من 

الأ�سخا�ـــس املوؤهلني لإبـــرام املعاهـــدات الدولية 

والذين �سبقت الإ�ســـارة اإليهم يف معر�س حديثنا 

عن املفاو�سات .

هنـــاك بع�س املعاهـــدات ل يتـــم التوقيـــع عليها 

وهـــي عادة تلك التي تربم يف اإطار منظمة دولية 

كالأمم املتحـــدة, حيـــث تعر�ـــس مبا�ســـرة علـــى 

الت�سديق وذلك بعد اإقرارها.

اآثار املعاهدة على الأطراف امل�ساركة فيها :

هناك عدة قواعد قانونية حتكم تعامل الدول مع 

املعاهدات الدولية التي �سبق اأن ارت�ست اللتزام 

باأحكامها ومن هذه القواعد :

اأ- وجـــوب تنفيذ املعاهـــدات الدولية بح�سن نية: 

ووفقـــا لن�س املادة 26 من قانون املعاهدات التي 

تن�س:

»كل معاهـــدة نافـــذة ملزمـــة لأطرافهـــا وعليهم 

تنفيذها بح�سن نية«. 

ب-عـــدم رجعية اآثـــار املعاهـــدات الدولية: ومن 

هذا املبداأ فـــاإن املعاهدات الدولية ل ت�سري على 

الق�سايـــا ال�سابقة علـــى اإبرامها, وهذا ما يت�سح 

من خالل ن�س املادة 28 بحيث تن�س:

»مـــا مل يظهر من املعاهـــدة ق�سد مغاير اأو يثبت 

خـــالف ذلـــك بطريقة اأخـــرى ل تلـــزم ن�سو�س 

املعاهـــدة طرفًا فيها ب�ســـاأن اأي ت�سرف اأو واقعة 

متت اأو اأية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول 

املعاهدة حيز التنفيذ بالن�سبة لذلك الطرف«.

ج- حتديـــد النطاق الإقليمـــي للمعاهدة: تطبيقا 

لن�س املادة 29 بقولها :

»مـــا مل يظهر من املعاهـــدة ق�سد مغاير اأو يثبت 

خـــالف ذلـــك بطريقـــة اأخـــرى, تلـــزم ن�سو�س 

املعاهدة كل طرف فيها بالن�سبة لكامل اإقليمه« .

ماذا بعد الهدنة:
طالـــب عنـــان اأع�ســـاء جمل�ـــس الأمن 

ببـــدء النظـــر يف ن�ســـر بعثـــة مراقبة 

بتفوي�س وا�سع يت�سم باملرونة, وتقوم 

اإدارة حفظ ال�سالم بالأمم املتحدة 

بالفعـــل بالتخطيـــط لإر�سال مهمـــة ملراقبة وقف 

اطـــالق النار ت�سم ما بني 200-250 مراقب غري 

م�سلحـــني. و�سيتطلـــب ذلك ا�ست�ســـدار قرار من 

جمل�س الأمن.

وباملقابـــل فـــاإن مقاتلـــي اجلي�ـــس ال�ســـوري احلر 

قـــد اأبـــدو ا�ستعدادهم كذلك لوقـــف اإطالق النار 

اذا �سحبـــت احلكومة الأ�سلحـــة الثقيلة من املدن 

لكـــن الأ�ســـد قال اإن عليه احلفـــاظ على الأمن يف 

املناطـــق احل�سرية. ول توجـــد اي موؤ�سرات على 

ان�سحـــاب الدبابـــات واملدرعـــات واملدفعية. فعلى 

الرغم من الإثخان بالقتل من قبل ال�سلطات جتاه 

الثائريـــن, اإل اأن الوقت املعطى للحكومة ال�سورية  

اآخـــذ يف النفـــاد, التـــي �ستحـــاول اللتفـــاف على 

القانون الدويل لال�ستمرار يف اأعمالها النتقامية 

�سد الثائرين.

وصيتي:
قد تقـــوم ال�سلطات ال�سوريـــة يف املرحلة القادمة 

ببع�ـــس الأعمال الهجومية عرب ال�سبيحة اأو رجال 

الأمـــن �سد بع�ـــس املقرات احلكوميـــة اأو املدنية, 

لذا على جميـــع ابناء ال�سعب ال�ســـوري ر�سد تلك 

العمليات وحماولـــة توثيقها وت�سويـــر مرتكبيها, 

واحلر�ـــس على األ يعطـــى النظـــام فر�سة خلرق 

هـــذه الهدنة التـــي �ستكون متنف�ســـًا �سيقا لل�سعب 

ال�ســـوري, تعطيـــه بع�س الفر�سة ل�ســـرتداد قوته 

وعزميته وتنظيمه.
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إميانيات الثورة السورية: من وحي الداخل
خا�س / اإميان جان�سيز

..لكن  مذكرًا  ا�سمًا  لكم  يبدو  قد  هود..  • باب 
الأنوثة.. امراأة ..طاغية  اأنه  �سي�سعر  يعرفه  من 

املر�سوفة  دروبه  فيه؟اأم  التوابل  اأرائحة 

كال�سفائر؟اأم ابت�سامات الباعة لإغرائي ب�سراء 

اأ�ساوم  مل  ؟  اأنوثتها  حت�سد  كامراأة  ب�سائعهم 

ليدركون  ر�سية.فهم  بنف�س  اأ�سرتي  كنت  مرة, 

اأنهم ل يبيعونني توابلهم وح�سب, بل يزرك�سون 

لأنهم   .. امتناين  عن  اأعرب  حياتي...كنت  بها 

جزء من هذه الف�سيف�ساء التي األتقي فيها بروح 

احلياة دون حجب .مازالت تعبق يف اأنفي رائحة 

�سراب  حمرة  املحم�سة..واأ�ستح�سر  الفريكة 

الباعة..  اأ�سوات  اأذين  يف  وترتدد  اجلالب.. 

�سوق  من  القادمة  الَطَرقات  باأ�سوات  خمتلطة 

املرة..مبايليق  القهوة  دلل  يهيئون  النحا�سني.. 

الأزرار  ت�سكيلة  امل�سهد  خلفية  ب�سيوفها..ويف 

امللونة و�سلل اخليطان متدلية كالعناقيد .

الفالحني.. �سوق  اإىل  الريف  من  والقادمون 

وانبهار  فرح  عيونهم  وذهابًاويف  جيئة  يتجولون 

الفالحات  ال�سوق..تب�سط  كتف  طفويل..وعلى 

خ�سارهن..ال�سلبني والهندباء واخلبيزة..

مازلن  الفالحات  اأحرقوها..ولكن  هود  باب 

ينتظرن مو�سم النعناع

اإخفاءها,  يحاول  التي  املختنقة  عرباته   •
املرتع�س..�سارت  �سوته  ثنايا  عرب  تت�سلل  والتي 

�سحابًا..حمله اإىل الأعلى كمالك جمنح.

فوق هنالك دكان مينح �سكاكره فقط للطيبني..

�سيهبط  ال�سكر..ثم  بحبات  جيوبه  �سيمالأ 

كال�سهاب..و�ستمطر ال�سماء نيازك ملونة احتفاًل 

الأطفال.. اإل  يراه  تروه..لن  لن  بحلوله..لكنكم 

باإمكانكم فقط اأن ت�سمعوا زقزقاتهم و�سحكاتهم 

حلواه.. عليهم  حوله....�سيوزع  يتحلقون  وهم 

و�ستظل اأ�سنانهم كالالآلئ..فحلواه .. منًا و�سلوى 

دنياكم.. �سكر  من  ل  الفردو�س  قلبه  مرارة  من 

كعادته..لأنهم  جروحهم  برتق  م�سغول  يكون  لن 

املاهرة  باأ�سابعه  �سيعزف  يتاأملون..بل  ماعادوا 

احلرية..الذي  ن�سيد  قزح..  قو�س  �سّلم  على 

حفظوه يف زمن اآخر..وماتوا لأجله..اإن اأردمت اأن 

تتذوقوا حلواه

باإمكانكم اأن تزرعوا على قربه. الليمون..

مالي�سفى.. • ثمة 
ذاكرة جندي..اغت�سبت احلرب اإرادته..�سرتافقه الكوابي�س ال�ساحبة عن جثث 

مت�سي على قدميها..حتمل موتها على ظهرها وتلقيه على روحه املري�سة.

القذرة  اأظافره..واأنفا�سه  حتت  حلمها  �سيظل  مغت�سبة..  امراأة..  ج�سد 

�ستغت�سب روحها مرارًا..وال�سبق الآثم يف عينيه..�سيلتهم عمرها بال رحمة..

لن جتد مالذًا.. فاملغت�سب ي�سكن دمها...

ذاكرة طفل ..رفعوه من حتت الأنقا�س..لكن طفولته �ستظل حتت ركام الهلع.. 

.لن تزهر فرحًا واأغاريد..ر لن ير�سم مرة اأخرى خروفا كبريا و�سجرة اأ�سغر..

و�سمكات ميالأن النهر حياة..

�سيخوخة جدة..�سرقوا �سكينتها..اأجفلوا مغزل ال�سوف بني يديها ..لن تقوى 

على ق�س حكايات بنهايات وردية..�سرقوا اأي�سًا �سوتها ..

مالب�سه  اأ�سياوؤه..هنا  مهده...هنا  ..هنا  التفا�سيل  اأم..ثكلوه...�ستقتله  قلب 

يحفظ  كان  قدميها..وهناك  متو�سدًا  الظهرية  قيلولة  يغفو  كان  هنا  احلبيبات 

�سعرًا..يقروؤه لبنة اجلريان....هنا كان ميالأ املكان �سخبًا.�سرتاه يف بطنها..يف 

حزنها.. يف �سوتها.. يف عيني اأبيه.. يف عر�س اأخيه..يف تخرج �سديقه..لن تهناأ 

مرة اأخرى..لقد قتلوها اأي�سًا..واأبقوها حية..لتقتل اآلف املرات..

كرامة رجل اعتقلوه..�ستئن وتزاأر وجعًا...�سيبت�سم يف وجوهكم..لكنه لن يجد 

مامي�سح عاره الداخلي..ولو �سميتموه بطاًل..

الإتقان.. الأدوار..حد  تلك  تقم�س  على  ذاتي..واأرغمها  اأجلد  ..التي  واأنا 

ثمة  ت�سفى..اإذ  لن  ال�سعور..جروحًا  ب�سكاكني  روحي  والتماهي..واأجرح 

مالي�سفى...
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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 اخلامسة عشر - حالة حب

يا وطنا.. • جنة جنة جنة.. واهلل 

�سو ياا. مطروووب اليوم..

لي�ض لء اي واهلل,  بالعميم..  • اأهلني 

اي اهلل يهنيك يارب, فرحنا معك لن�سوف

اأول.. ا�صاألك  بدي  • عمي.. 

قوم حترك, حط ابريق ال�ساي, بعدين ا�ساأل على 

كيفك..

�صاي,  اأبريق  اأحلى  • اأب�صر طااال عمرك, وهي 
لأحلى اأب� اليا�ض..

ولك زوء يا ولد.. هيك اأبو اليا�س حاف!!

ل تكون خادم معي بالع�سكرية وماين عرفان

• هالأ هيك!!

ال�سكران  متل  ق�ستك  �سو  لن�سوف,  هــات  اي 

اليوم؟

ب�سطنا معك..

ياها.. يا عمي.. ممم, كيف بدي قلك  • واهلل 

احكي وخل�سني.. حاج متاأمئ

بهال�قت غلطة؟ .. حجي احلب  • طيب 

اأيوا اأيوا.. كيف يعني.. 

• احلب احلب, غلطة بهال�قت..

اأكيد ل, النا�س كلها �سارت حتب بع�سها اأكرت من 

قبل.. وين امل�سكلة..

بامل�صرحمي, �صفت �صبية مبارح,  ليك عمي,   •
وعجبتني..

طيب.. وين امل�سكلة!

• �صل�ن وين امل�صكلة.. لي�ض انا حا�ص�ض هالأ ما 
وقتها..!

ليك ابني.. حمزة.. �صماع

ب�ض ركز منيح, ما تاخد احلكي لط�ض متل 

عادتك

• حكي عمي.. كلي اآذان �صاغية

هالثورة, خلت النا�س حتب بع�سها بجد, �سار 

اجلار يحب جارو, والأخ يرجع يحب اأخو

و�سار يف الرفيق عن جد, والعامل تدافع عن 

بع�سها لك حتى بدون ما تعرف بع�س منيح

• اي...

اي م�سان هيك يا ابني.. هالثورة علمتنا احلب 

على اأ�سوله..

• وكيف هي؟

الثورة ما ب�ش اإ�شقاط نظام.. الثورة يا ابني الها 

بعد اأن�ساين اأكرت .. بتخلينا ملا نحب, نحب عن 

جد..

وباملخت�سر املفيد.. ما غلط حتب.. ب�س حب عن 

جد.. وباأخالق الثورة..

• اأي�ا.. طيب عمي.. �صماع هالق�صة لكن..

يتبع...

بقلم / حمزة العليذكـريات أبـو إليـاس

أبو إلياس
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ناعورة حناجر

كنان كيالين

وقف احملامي الثمانيني يف زاوية بعيدة 
من ساحة العاصي يرقب عشرات االالف من 
شباب مدينته حماة اجلريحة يتجمعون حول 

قاشوشهم , عرباته كانت خليط غريب فتنزل 
دمعة حزن تليها دمعة فرح ثم ندم 

فامل كانت احزانه احزان تسعيني واماله 
امال عشريني ... ومر شريط ذكرياته حماة 

املكلومة ظلت لثالثني عاما حتفر جرحا يف 
وجدانه , رأى اشالء شباب حماة موزعة يف 
اركانها كما توزع االضاحي يف االعياد 

راى الدماء مسكوبة كما سكب اخلمر 
يف شوارع مكة عندما نزلت ) امنا اخلمر 

واالنصاب...( رأى عاصي حماة احمرا رأى 
السماء دخانية ورأى بشرا بزي عسكري ليسوا 

ببشر يقتلون ويذبجون ويغتصبون اعراضا 
وقيما وذكريات , شاهد نفسه يحضر 

لالعدام على ذنبه بانه انسان فيتدخل 
القدر ليجعله شاهدا على ذبح رفاقه 

...تنتهي عربة احلزن فتنزل عربة الفرح فريى 
شبابا بعمر الورد يكسرون ماتيقى من قيود 

العبودية فيقولوا للطاغية ارحل ارحل , 
تأتيه امال العشريني فريى نفسه يبني سوريا 

احلرة بسواعده الشابة فيحصد سوريا يورث 
حريتها البنائه واحفاده , يرى يأسه يف غربة 

فرضت عليه فكان فيها رقما وليس اسما .
متضي عرباته سريعة فتمتزج بحنجرة 

القاشوش وتقعان يف عاصي كان ومازال 
توأم وجدان احلمويني يسقيهم ويسقوه 

... يسقيهم عصيانا على الذل والهوان 
ويسقوه دماءا ودموعا وحناجر , نهر اذا 
اخضر سقى واحيا وانبت زرعا وانسان واذا 
احمر سقوه جثامينا وحناجرا, يقف الرجل 

ويدعي لنفسه بطولة العمر ال لشئ اال لرؤية 
الفجر يبزغ من جديد

خواطر ثائرة

أدبيات الثورة

رسالة إىل أمي

هنادي زحلوط

وقولوا ألمي أين بخري
أشرب القهوة عند الصباح بفنجان حزين

يبكي يديها
وأرشف شوقي لسّكر إصبعها يذوب يف 

قهوتي
إذا ما سكبت بفرح فنجاين
كل صباح من يوم اجلمعة

وقولوا ألمي أين أذكرها
وأين ال أنسى…

وكلما قلبُت فنجاين الصغري تنساب من 
خطوطه

ألف ألف دمعة
وطمئنوها وقولوا أين بخري

-2-
واهمسوا ليديها أين عطشانة

عطش الشتول بأرض غريبة
ومن ليس يعرف يديها أمي

التي تعطي الكروم حالوة العنب
كم مرة جلسِت باكية يف الظهرية

وأنا معِك
وجسمِك الضعيف كبّله التعب

وعدِت .. نهضِت
يداِك تقتلع العشب واألشواك
ودمعِك يسقي العشب والرتب

مشققة يداِك.. ودمعِك ماٌس
وسبعون عاما قلبِك من ذهب

يا أرضي اخلضراء
خبئي دموعِك .. إين بخري

-3-
اشتقت حلضنِك حيث ضلوعِك حملت 

إخوتي
وكّل الصغار

غسلِت بامللح أبناء جاراتنا..
بسملِت يف آذانهم يف أول نهار

لففتهم أنِت بحرير يديِك
يا أم كّل احلّي

يا بسمتي األوىل ..وشمس آذار
من أجلي أنا.. من أجل صغاري يف الغد

أرجوِك يا حنونة.. كوين بخري

-4-
يف سجني أحبك أكرث كل يوم

فمن شبّاك سجن الصقيع أراِك
وينساب نورك بني الغيوم

يا قمري.. ابتسمي
ورتلي اآليات لرّب يشاء

وضعي بخورِك على جمر املساء
ألعود جنينا يف قلب رحمِك

ونامي يا قديستي.. ألبقى بخري
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خواطر ثائرة

رائحة النعناع

ريزان خليل

عند اجلسر
كنا ورائحة النعناع ....

والريح ثالثنا
بني مرايا األلوان

على اريكة من بكاء طفل ..
منعن النظر قبالة األفق

ال شيء كان
سوى بعض الغرباء عن أرض احلقيقة

ال شوارع .. وال أزقة
نرتك للقادمني فضاء احللم

نقيس ابعاد الراحلني بخيبة األمل
نختم على أكف العابرين

بأنهم مل يلتقوا بنا ..
ومل نقامر سوية يف لعبة األسماء

عند اجلسر
يف دهشة الفراغ ...

يف حضرة الصمت ....
ال خيال يؤنسني وال أنثى تغريني

ال مساءات معطرة برائحة القهوة ...
وال شجرة حتضنني

سجل يا تاريخ

دميا التدمري

سجل
سجل يا تاريخ العرب

عن ثائر استشاط غضب
عن بلد اكتساه الكرب

سجل
انصهر احلديد وأنكسر القيد

عن أفواه الرق والعبيد
عن شعب متخض من جديد

سجل
لبنت الوليد شمس املستقبل

عرس األشاوس فيها تهلل
وزفاف األكارم ليس مبؤجل

سجل
دنت الساعة وانشق الظالم
عن فجر للنصر من عز الشآم
عن أفواه منعت من الكالم

سجل
أنا اليوم حر وحر وحر

لن أخشى من طعنة غدر
لن أركع جلربوت بشر

سجل
أنا السوري وجبيني سارية علم

أنا العربي وطموحي ما عاد حلم
أنا السوري وسيفي القلم

سجل
يا تاريخ العرب

عن بلد بالكرب أنطرب
سجل لشعب أدماه العرب

سجل

بكوخنا يا ابراهيم

مروان ابراهيم

بكوخنا يا ابني…
امليدان  حي  يف  أكواخ  من  ما 

الدمشقي…
السري  يتحاشى  بات  الكل  مارّة..  من  ما  واليوم 

يف شوارع تلك املنطقة
احلزن  يوقفها  فقط،  مسرعة  سيارات  هناك 

كإشارات املرور

ابراهيم شيبان…
هذه  طفل  هو  االسم،  داللة  عكس  على 

املرة..
ال بل الطفولة جمتمعة..

مَل مْل تقم الطبيعة مبعجزة يف الشام؟
على  اللحظة..  تلك  قبل  توقف  الزمن  أن  لو 

األقل.
ما  اإلدراك  من  الرصاصة  تلك  امتلكت  أو 

يثنيها عن متابعة ذلك الطريق اخلاطئ!!
هذا هو اجلنون.. التّمني

ابراهيم شيبان…
ال  أرداك  من  هو  يُطاق،  ال  الذي  احلقد 

شيء آخر..
مع  تناقلتها  التي  الوحوش  قصص 

أصدقاءك، حلّت عليك لتكون بطلها..
ضحكتك..  البندقية  صاحب  يحتمل  مل 

صّوب على الفور
كنَت تعرف، أن لَك ضحكًة تأسر العيون..

ابراهيم شيبان…
مل أرَك يومًا.. يا أجملهم

ال أعرف ما حال والدك، أهو من التقط لَك 
هذه الصورة؟

ما حال والدتك التي اختارت لك هذا اللباس 
بعناية… لتكون األبهى.

وجهك  يف  التحديق  سوى  شيئًا  أعرف  ال  أنا 
دون ملل.. بال أمل!
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ميخائيل سعد
منذ  ال�ستعـــداد  يجـــب 

ان  احتمـــال  اىل  الن 

ي�ســـدر جمل�ـــس المـــن 

قرارا جديـــدا بعد عدة 

ايام يق�سي ب�سرورة ان 

ي�سلـــم ال�سعـــب ال�سوري 

�سالحـــه اىل المم املتحـــدة, وان يذهـــب طوعيا 

لالنتظـــار امـــا ابـــواب ال�سجـــون بالـــدور, مثـــل 

النتظار امام الفران ل�سراء ربطة خبز.

ع�ستم وعا�ست احلرية يف قاعات المم املتحدة

رضوان زيادة
قبـــل قليـــل عـــدت مـــن 

يف  للم�ساركـــة  لهـــاي 

احـــد ور�سات العمل عن 

ال�ســـد  توثيـــق جرائـــم 

وقـــد قدم ديفيـــد كرين 

والذي كان مدعيا عاما 

�سابقـــا يف املحكمة الدولية اخلا�ســـة ب�سرياليون 

توثيقا دقيقا باجلرائـــم التي قام بها ال�سد منذ 

عام كامل وحتى نهاية ال�سهر املا�سي والتي توثق 

اجلرائـــم �ســـد الن�سانية وجرائـــم احلرب التي 

ارتكبها ال�سد �سمن ملف يفوق 600 �سفحة وقد 

جرى ت�سليمه اىل حمكمـــة اجلنايات الدولية مع 

لئحة مـــن 39 ا�سم يتقدمهم ال�سد واخوه ماهر 

و�سهره اآ�سف من اأجل حماكمتهم بتهم اجلرائم 

�ســـد الن�سانيـــة , و�سنن�سر كل اأ�سمـــاء املطلوبني 

قريبـــا مـــع �سورهم �سمـــن اأوراق ال�ســـدة بحيث 

يجري الرتكيز عليهم دوليا من اأجل مالحقتهم

سهري أتاسي
جنوٌد رمبـــا جمهولني.. 

كنت اأتوا�سل معهم عرب 

ال�سكايـــب عندمـــا كنت 

�ساركـــُت  �سوريـــا..  يف 

واإياهـــم ثـــوار الداخـــل 

احتـــاد  تاأ�سي�ـــس  يف 

التن�سيقيـــات والهيئـــة العامـــة للثـــورة ال�سورية.. 

وعرفتهـــم عن قرب عندما غادرت اأر�س احلرية 

التـــي نع�ســـق.. عملنـــا معـــًا.. عرفـــُت فيهم روح 

الثـــورة التي ل تنطفئ مهما كانت ظروف الغربة 

قا�سيـــة.. روح الت�سحيـــة التـــي يدفعـــون لأجلها 

الثمـــن حتـــى وهم خـــارج بالدهم.. جنـــوٌد رمبا 

جمهولـــني.. لكنهـــم معلومون لأحـــرار الداخل.. 

هوؤلء هـــم اأي�سًا ثوار بحق... حتية لك واأنت حّر 

خلف الق�سبان...

كانـــت نف�ســـك تواقـــة و ل تطيق �ســـربًا فيمكنك 

�سراء جنة عر�سها ال�سمـــاوات و الأر�س يف اأيام 

.... فاخرت لنف�سك .

ميساء العظم
مـــن ينتظر دليـــاًل على 

اإجرام هذا النظام بعد 

كل مـــا ح�سل يف البالد 

يتوجـــب عليـــه اأن يقدم 

لنا دلياًل على اآدميته

إبراهيم املبارك
كل  عك�ـــس  علـــى 

انـــا   .... املت�سائمـــني 

متفائل 

الظام يف مرحلة �سحوة 

وفهمكـــن   .... املـــوت 

كفاية

جهان اجلندي
كل,  كل,  مـــن  بالرغـــم 

وبالرغـــم  الآلم,  كل 

من جنون النظـــام فائق 

الهي�سرتيـــة منـــذ »قبوله 

مببادرة عنان«, وبالرغم 

مـــن ت�ســـّوه وجـــه حم�س 

القدميـــة )واألـــوم اجلي�س احلـــر(, وبالرغم من 

تهجري اأهلهـــا, وبالرغم من ا�سم اجلمعة املقيت 

والـــذي تفـــوح منـــه اأكـــرث مـــن رائحـــة كريهة... 

الأخبار جيدة والفرج قريب..

خولة دنيا
يقال: ل يفـــّل احلديد 

غري احلديد

هـــل كنا ناأمـــل اأن هذا 

بخطة  �سيفـــّل  النظام 

كويف عنان مثال؟

ل يفّل النظام ال�سوري 

غري ال�سوريني

ضياء دغمش
تريد ان تنت�سر على �سعبك ؟؟! 

تتحايل بال�سيا�سة علية لت�ستمر بقتله ؟؟! 

ب�ســـار ماذا �سرتبح ان »ك�سبـــت« احلكم وخ�سرنا 

�سوريـــا !! ام انها فعال ل تعنيك ا�سحيح ما يقال 

انـــك تريد دولة علوية .؟ هـــل تعتقد انك �ستبقى 

حاكمـــا فيهـــا ؟؟ ب�ســـار انـــت ل�ســـت اله و�سوريا 

�ستبقى بعلويها دونك �سوريـــا ذات الع�سرة اآلف 

�سنة اقوى من دكتاتور متوح�س مهما على كعبه

فيس بوك

عمر حداد
بعد ع�ســـرة اآلف م�سيح 

م�سلـــوب ل ف�ســـح قبل 

قيامتهم 

ن�سجد للمك يا �سوريا 

.. فاأرنا قيامتك املجيدة

احلكيـم  عبـد 
املسموم

وينـــون اهلنـــا ... وينون 

وينـــون  جريانـــا... 

رفقاتنا...

وينون اهل حم�س...

مغلوبـــون  انـــا  اهلل  يـــا 

فانت�ســـر... اللهم اعدنـــا اىل ديارنا من�سورين 

�ساملني غامنني...

�سنعـــود و نعمرها و جنعلها جنة اهلل على الر�س 

كما كانت و نزينها بدماء �سهدائنا الأبرار.....

سيلفا كورية
قليلـــة معجزاتهـــا لكن 

ان فعلتهـــا �ستغري وجه 

التاريخ

ولنـــا يف اهتداء �ساوول 

علـــى  الطر�سو�ســـي 

اأبوابها اأبلغ مثال

دم�سق يا دم�سق احفظـــي رفاقي هناك فمن بني 

اأ�سابعهم �سيعود لك زمن املعجزات

رميا سويدان
كنـــت دائمـــًا اإمتنى لو 

اإين خلقت بزمن حامل 

اكرت من ها الزمن.

جيل  ال�سبعينات  جيـــل 

الوقـــت ال�سائع ... �سو 

كان بي�سري لو اإين كنت من جيل الأربعينات !!!!!

ملهم اجلندي
منـــا  ال�ســـاب  يق�ســـي 

�سنـــوات عمـــره يعمـــل و 

يدخر لي�ســـرتي �سقة اأو 

بيتـــًا يف �سوريـــا , و كلما 

جمـــع مبلغًا مـــن املال و 

اكت�ســـف  ال�ســـراء  اأراد 

انـــه كان يالحق �سرابًا و ان الأ�سعار قد ت�سخمت 

ب�سكل غري منطقي فيعود اأدراجه خائبًا حمتارًا .

اأب�سركـــم الآن فالأحـــوال قد تغـــريت و العرو�س 

اأ�سبحت مغرية اإىل حد كبري ....

اإن كنـــت ت�سر علـــى الإ�ستمـــرار يف ادخار مالك 

فقد ت�سرتي به �سقة بعد �سنوات , اأما اإذا اأنفقته 

الآن ف�ست�سرتي بـــه وطنا بعد اأ�سهر .... و اأما ان 
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السـاخر اكسربيس
الثورة ال�سينية �سد طاغية ال�سني

�سامل زهران .. �سو �سربان!!

حبوب جزيرة .. اأو لنب عريان 

عقاب و في�سل .. م�سحو فيك الأر�س 

من قطر لـ لبنان 

اأردوغان يحذر جينتاو :

ا�سطنبول خط اأحمر بالن�سبة لنا

عنان: اأنا�ســـد جمل�س الأمن و الأطـــراف الدولية 

املعنية بال�سغط على النظام

و اإل رح اأبكي و نام بدون ع�سا :)

عاجل..عنان: الالجئـــون ال�سينيني يف تركيا لن 

تطول اقامتهم

�سو اإقامة ما اإقامة !!!

هدول جايني زيارة لعند اأقاربن

عااجـــل : وا�سنطـــن )غا�سبة ( مـــن هجوم قوات 

جينتاو على خميم الالجئني

كا�سة �ساي بالنعناع واليان�سون 3 مرات يوميًا بعد 

كل جمزرة

وبرتجعي رايقة مدام اأمريكا

مبارح كنت �سهران مع اأوختكن اأوم عبدو 

قولتـــاّل: واهلل يـــا اأوم عبدو عم فكـــر بعد هالثورة 

اإجتوز مـــرت �سهيد يكون عندها اأربع ولد واتكفل 

برتباينت

قالتلـــي: واهلل يـــا اأبـــو عبـــدو واأنا كمـــان عم فكر 

ارفـــع �سماعة هالتلفـــون وات�سل بكتيبـــة الفاروق 

وقّلن جـــوزي خمرب للنظام تعو ا�سحطوه .. يا اأما 

بت�سب�سب وبترتكلي هاملهمة للثوار العّزابّية 

بال�ستيك بالدي

فخر ال�سناعة ال�سينية

م�ساد للتفجريات

ل �ساريـــف �سحاطـــة: اأح�ســـروا طفل مـــن الذين 

اقتلعت اأظافرهـــم يف بداية الثورة و�ساأن�سم فورًا 

كاريكاتري

للثورة !!!

لاااء

مايف عنا ول طفل تعذب

كل الأطفال بخري

انت ب�س خليك بعيد عن الثورة

اأعزائـــي املثقفـــني احلاملـــني بثـــورة يخـــرج فيهـــا 

ال�سعـــب اإىل ال�سارع فيخجـــل الرئي�س ويتنحى ثم 

يعم ال�سالم والطماأنينـــة وتزدهر البالد وت�سبح 

مـــن الدول املتقدمـــة واملتطورة بـــدون اأي دماء اأو 

دمار اأو اأي �سيء مما ينغ�س الأجواء

اأرجوكم اأكملوا مناماتكم يف بلد اآخر

فهذه ثورة....يعنـــي ثورة.....ولي�ست رواية اأدبية 

تن�سجونها على هواكم

امل�سلحـــني  ا�ست�ســـالم كل  اأخواتهـــا:  و  ال�سونيـــا 

الإرهابيـــني يف بابا عامـــرو و قد عرف منهم 800 

�سخ�س من احلي و 256 من جن�سيات عربية و 76 

من جن�سيات اأجنبية خمتلفة 

بالإ�سافـــة اإىل 158 خملوق ف�سائـــي و 73 مقاتل 

من �سكان املريخ و اأربـــع �سالحف نينجا و الرجل 

احلديـــدي و غرندايزر و املحقـــق كونان .. و يلعن 

روحك يا هافيز

لول ان�سغايل بالثورة على جينتاو

لقمت بثورة عليك يا مارك يا �ساحب الفي�سبوك

ت�سرب انت وهالتامي لين اللي رح جتربنا عليه

هاي اإ�سالحاتك يا مارك !!!!!

�سوريا هي البلد الوحيد يف العامل 

الذي حتاكم فيه ... بجرم الإن�سانية

ال�سيـــد اوليغار�ســـي: العقوبـــات عطلـــت اإي�ســـال 

الأدوية للمحتاجني 

قمـــة الوقاحـــة .. �سحنـــات الأدويـــة �سادرمتوها 

انتم ول يوجـــد حواجز اأوروبية علـــى خط دم�سق 

-حم�س

ال�سيـــد اوليغار�سي: ملـــاذا يتم ا�ستهـــداف اأنابيب 

النفـــط وحمطـــة تكريـــر النفـــط ومـــادة الفيـــول 

امل�ستخدمة لتوليد الكهرباء؟ 

ل نعلم لن من ا�ستهدف كان قواتكم

ال�سيـــد اوليغار�ســـي : ت�سلل �سحفيـــني اىل �سوريا 

بطريقة غري �سرعية ؟ اين احرتام القانون ! 

نريد ان نقتل بال �سهود .. وانتم تزعجوننا
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