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فيال  يبني  �سوري  ووزير  تتهدم  البيوت  العربية: 

ت�سيل اللعاب

ملراقبي  الأممي  القرار  بنود  اأبرز  اجلزيرة: 

�سورية

ال�سرق الأو�سط: ال�سيد الرئي�س ارجع ل�سورية

يف  عنان  لف�سل  كارثية  نتائج  اليمنية:  احلدث 

�سورية

اأبيب  وتل  اإىل طهران  تركية  ر�سائل  دار احلياة: 

خالل اجتماع اأ�سدقاء �سورية وبعده

امل�سريون: اأ�سرة �سورية تهرب من جحيم ب�سار

جريدة الآن: قبل �ساعات من موعد وقف العنف

احلياة  حب  ال�سوري،  احلاكم  الأو�سط:  ال�سرق 

وكره الأحياء

العربية: �سورية، جرمية ع�سر بقرار دويل

على  اليوم  ي�سوت  الأمن  جمل�س  اجلزيرة: 

مراقبني ل�سوريا

ال�سرق الأو�سط: �سورية: خطوات حمتملة

ال�سرق الأو�سط: دموع على اآثار �سورية

العربية: بني املعلم واملقد�سي

اإلحصائية لغاية يوم األحد 14  أبـريـل 2012
�سحايا الثورة جتاوزت: 13،452

�سحايا الثورة من الأطفال: 933

�سحايا الثورة من الإناث: 855

�سحايا الثورة من الع�ساكر: 1،117

ا�ست�سهدوا حتت التعذيب: 510

املفقودون: +65،000

املعتقلون حاليًا حوايل: +212،000

الالجئون ال�سوريون: +44،512

الالجئون يف تركيا: 24،564

الالجئون يف لبنان: 14،348

الالجئون يف الأردن: 5،600

إحصائيات

افتتاحية العدد

الأمني  العدوان  �سحايا  �سهيد   10225 من  اأكرث 

ال�سوري  الوطني  املجل�س  تاأ�سي�س  اإع���الن  منذ 

بتاريخ 2 اأكتوبر 2011.

تغطية إعالمية إحصائية الثورة

ردود األفعال الدولية

شهداء اجمللس الوطني

جمل�س الأمن يتبنى بالإجماع قرار ن�سر مراقبني 

ب�سورية

انتهاك  حلم�س  �سورية  قوات  ق�سف  اأمريكا: 

للهدنة

بان: يقول يجب على حكومة �سورية وقف العنف 

و�سحب قواتها

الأمم املتحدة: توؤكد حاجة اأكرث من مليون مت�سرر 

من الأزمة يف �سورية اإىل م�ساعدات عاجلة

فرن�سا تطالب بكامل حرية احلركة لقوة املراقبني 

الدوليني لتجنب عرثات بعثة املراقبني العرب 

الوليات املتحدة تزيد دعمها للمعار�سة ال�سورية

عنان ملجل�س الأمن: الأ�شد مل يلتزم ب�شروط وقف 

اإطالق النار

ال�سوريني  ويقرر  يرحل  اأن  يجب  الأ�سد  كلينتون: 

م�ستقبلهم

وي�سفه  الأ�سد  ب�سدقية  يثق  ل  �ساركوزي: 

بالدكتاتور

عنان: يطالب مبمرات اإن�سانية ب�سورية

اأردوغان ل�سورية: ل ت�سغطوا علينا اأكرث

رو�سيا: تقرر الحتفاظ ب�سفن قبالة �سورية

عنان من طهران:ل اإ�سارة �سالم من �سورية وعلى 

الأ�سد اأن يتغري

تلميح تركي جديد اإىل مناطق عازلة بعد حادث 

ثان لإطالق النار عرب احلدود

ثمنه  اليوم  النار  اإطالق  وقف  اإخفاق  هيغ: 

اإجراءات عقابية

يف  ُيركزان  وال�سعودي  الأمريكي  الدفاع  وزيرا 

حديثهما على �سورية

كوريا  و�سمال  واإيران  �سورية  ت�سع  الثمانية  قمة 

على جدول الأعمال

تركيا تزيد من �سغوطاتها على دم�سق بعد اعتداء 

الأخرية على حدودها

النار على مع�سكر لالجئني  باإطالق  تنديد دويل 

يف تركيا 

لل�سني  زيارة  يقطع  اأوغلو  داود  تركي:  م�سوؤول 

ب�سبب التطورات يف �سورية

عنان: مل ت�شدر عن �شورية اأي اإ�شارة �شالم

كي مون يندد باإطالق نار من �سورية عرب حدود 

تركيا

رو�سيا تدعو �سورية لتكون حا�سمة يف تطبيق خطة 

عنان

ال�سوري  امللف  لإحالة  تدعو  وت�س  رايت�س  هيومن 

ملحكمة اجلنايات

وا�سنطن: ل اأدلة حتى الآن على ان�سحاب اجلي�س 

ال�سوري

اإىل  تبداأ  مل  ال�شورية  ال�شلطات  البي�س:  البيت 

الآن بتنفيذ خطة عنان

جمل�س الوزراء ال�سعودي ياأ�سف للت�سعيد اخلطري 

يف اأعمال العنف يف �سورية 

هيومن رايت�س ووت�س تدعو لإحالة امللف ال�سوري 

اإىل حمكمة اجلنايات

من  مكتوبة  ب�سمانات  �سورية  مطالب  وا�سنطن: 

املعار�سة اأ�سلوب للمماطلة

ال�سني: على احلكومة ال�سورية واملعار�سة الوقف 

الفوري لإطالق النار

مالنا غريك يا اهلل
جمعنا  ر�سمي  غري  م�ستوى  على  اجتماع 

باإحدى ال�سخ�سيات التي لها عالقاتها يف 

احلقل ال�سيا�سي، وباع طويل يف الدرا�سات 

الإ�سرتاتيجية يف اخلليج العربي.

هو  »م�سكورًا«  ُم�سيفنا  اإليه  اأ�سار  ما 

ال�سراحة التامة يف موقف الدول العربية 

وهي  ال�سورية،  الق�سية  اجتاه  والغربية 

حمراء  خطوط  ذات  اإما  باخت�شار 

اأو  العربية-  الدول  حلكومات  -بالن�سبة 

بالن�سبة  ة  خا�سّ ا�سرتاتيجية  م�سالح 

للغربية منها.

�سوى  العربية  الدول  حكومات  ت�ستطيع  ل 

الت�سريحات  م�ستوى  على  الت�سعيد 

الإعالمية الرّنانة التي ل تقدم ول توؤخر، 

لل�سوريني  الت�سهيالت  بع�س  وتقدمي 

وكل  اأرا�سيها،  على  املقيمني  اأو  الالجئني 

وخطوطها  العاملية  ال�شيا�شة  بحكم  ذلك 

العاملي  بالبعبع  تتلخ�س  التي  احلمراء 

املتج�سد باإ�سرائيل اأول، وباخلوف الأعمى 

من النظام ال�سوري وما قد يقدم عليه يف 

زرع  على  واإمكانيته  القومي  الأمن  تهديد 

لتلك  التحتية  البنى  يف  والتخريب  البلبلة 

الدول.

ب�سكل  التدخل  الدول  لتلك  ميكن  ول 

اإذا كانت بحالة حرب حقيقية  اإل  مبا�شر 

ل�ستخدام  الالممانع  الأ�سد  نظام  مع 

جميع الالاأخالقيات املمكنة.

وما يزيد بالطني بلة، تخوفهم من انقطاع 

يوؤثر  ما  وهو  املبجل،  الرتانزيت  طريق 

الغذائية  املواد  لبع�س  ا�ستريادهم  على 

والكمالية.

الدول  واأ�سباب  حلجج  نتطرق  لن 

العربية  ودولنا  ذلك  فكيف  الآن،  الغربية 

الطنانة  ال�شعارات  ذات  والإ�شالمية 

الداخلي  اأمنها  �سوى  لها  هم  ل  الرنانة 

العروبة  باأخالقيات  رامني  واآخرًا،  اأوًل 

والإ�سالم عر�س احلائط.

قالت الأمة »وا معتم�ساه«، ونحن ل منلك 

اإل اأن نقول »وا رّباه«

رئي�س التحرير

نذير جنديل
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بروفايل مدينة

التويني - سهل الغاب

قرية  توجد  العامل  هذا  من  رمل  حبة  يف 

حماة  حمافظة  عن  تبعد  التي  التويني 

ت�سوهت  حيث  غربا  كم   50 يقارب  ما 

الن�سانية  والعراف  املعايري  جميع  فيها 

الع�سكرية ففي  واآلته  النظام  نتيجة بط�س 

من  كبري  ن�سيب  لها  كان  الثمانينات 

اقتحامها  فقد مت  امل�سهورة  اأحداث حماة 

بطريقة وح�سية يندى لها جبني كل من يف 

قلبه ذرة من الرحمة.

اأوىل  من  القرية  هذه  كانت  ثورتنا  ويف 

فقد  الغاب  �سهل  يف  املنتف�سة  القرى 

اأول مظاهرة مناوئة للنظام  خرجت فيها 

يف 2011/3/28 وهي م�ستمرة يف حراكها 

مما  برغم  احلظة  هذه  حتى  الثوري 

الفا�سد  النظام  اأعمال  من  له  تعر�ست 

حيث مت اقتحام هذه القرية اكرث من مرة 

فيها  اكرث من ثالثني مواطنا  اعتقال  ومت 

بالإ�سافة للعديد من اجلرحى وقد ارتقى 

اول �سهيد يف �سبيل احلرية والكرامة وهو 

ال�سهيد حممود علي براوي.

الآونة  ففي  فيها  ال�سهداء  عدد  وتزايد 

مدفعي  لق�سف  القرية  تعر�ست  الخرية 

املنازل  العديد من  اإىل تهدمي  اأدى  �سديد 

فيها مما دفع اأهلها للنزوح خوفا من املوت 

الذي كان ميالأ اأرجائها .

مواجهة  يف  ال�سدي  الحتالل  ا�ستمرار 

احلراك الثوري يف هذه القرية مل يقت�شر 

من  ينتقم  فاأخذ  والعتقال  القتل  على 

العاديني  املواطنني  وحتى  النا�سطني 

بنهب منازلهم وحرقها ولكن هذا كله مل 

يثني الثورة عن الرتاجع  حتى ولو خطوة 

واحدة للوراء فكما قدمت هذه القرية من 

الب  ال�سد  زمن  على  وال�سهداء  البطال 

فها هيا اليوم ت�سري بخطا ثابتة ل تخ�سى 

بط�س ال�سد البن الذي كان اكرث دمويتا 

او  مبجزرة  اكتفى  الذي  ابيه  من  وحقدا 

اثنتني ولكن ابنه  البار مل يكتفي بخم�شني 

املجازر ويف اخلتام  اأكرث من ذلك من  اأو 

تعبريا  اكرث  لي�س  القارء  اخي  ت�ساهده  ما 

مما تقرئه

ذكريات حتت القصف
خا�س / نذير جنديل الرفاعي

نعم بداأت اآلة النظام الأمنية منذ �سهور بح�سد 

بي�ساء  اإىل  درعا،  من  يوم،  بعد  يومًا  الأرواح 

و�شوًل  وحماه  بحم�ص  مرورا  فالالذقية  بانيا�ص 

اإىل ريف حلب واإدلب.

انتقل  بل  الب�شر،  با�شتهداف  النظام  يكتف  مل 

منهم اإىل �سرب احلجر وال�سجر، �ساربًا بعر�س 

التي  واإن�سانيتها  الب�سرية  اأخالقيات  كل  احلائط 

وكما يبدو ل مكان لها يف قامو�س حزبه ومافيته 

واآلية تفكريها.

واهلل  �سك،  بال  ال�سهداء  باأجر  اأو  �سهداء  قتالنا 

النظام  يخاف  من  وهم  ي�ساء،  ملن  ي�ساعف 

الهاتفة  وحناجرهم  وثورتهم،  ن�ساطهم  من 

افتقدوهن  اللواتي  والكرامة  احلرية  ل�سمفونيات 

من  الهدف  ما  ولكن  م�ست،  عقود  اأربعة  طوال 

�سامتة  خاوية،  خالية  وم�ساكن  اأبنية  ا�ستهداف 

الدماء  التهجري وزوايا  تقبع بني جدران  �ساكنة، 

املتناثرة!

ي�سر النظام بعقليته على قتل ما اإن�سان معار�س، 

و�سارعه،  �سكنه،  بق�سف  اإنتماءه  على  والق�ساء 

بذلك  ليكون  داره،  وباب  جاره  دكان  وحتى 

ويقطع  الذكريات  ت�ساري�س  من  يغري  كاملحراث 

�سل�سلة الإنتماء ليزرع بدًل عنها غر�سًا من احلقد 

واللوؤم على كل من يتجراأ على حريف كلمة )ل(.

�ساهدت بابا عمرو تق�سف، فاأخذين كل حجر يف 

اأقاربي،  اإىل ذكريات طفولة ع�شتها عند  اأر�شها 

�سوارع  بني  فيها  رك�ست  حلظة  كل  اإىل  اأخذين 

فتكون  ترابها  فوق  و�سقطت  عمرو،  بابا  واأقة 

النتيجة تاأنيب والدتي على ثياب ات�سخت ور�سمت 

بع�ص ذكرياتي.

بي  فحلقت  ت�ستباح،  الإن�ساءات  بيوت  �ساهدت 

اإىل  واأقربائي،  معاريف  من  اأهلها  اإىل  اأزقتها 

�سحكاتهم وهم�ساتهم، اإىل دكانهم، و�سريانهم، 

فكان لالإن�ساءات يل يف كل عيد ن�سيب، اأزورهم، 

واألتف حول ق�س�سهم.

احلم�سية  اأهلها  بلهجة  اخلالدية،  �ساهدت 

مدر�سة  اإىل  نرباتهم  ف�سحبتني  العري�سة، 

كلن  عمري،  من  �سنوات  �ست  من  فيها  اأم�سيت 

الطفولة  �سقاوة  امتزجت  حيث  الأ�سا�س،  هي 

ب�سغف العلم.

ل�سحيق  اأبنيتها  بي  فهوت  الق�سور،  �ساهدت 

اأيام  �سوى خيالت  اأتذكر  ل  اأكاد  طفولتي، حيث 

النور، وبيوت دخلتها، تربيت فيها  رو�سة طالئع 

وا�ستلهمت من جدرانها املحبة والإخال�س.

كما  تكن  ومل  و�شاهدت،  و�شاهدت  �شاهدت 

�ساهدت، يف جورة ال�سياح، حيث ا�ستطاع النظام 

غر�ص احلقد واللوؤم، ولكنها مل تكن ترابية تختبئ 

كانت  بل  بداخلها،  لتختفي  الأر�ص  ذرات  يف 

�سجرة من الإ�سرار على امل�سي قدمًا..

هو  والآخر  �سديقي،  منزل  وقربه  بيتي،  فذاك 

بيتي جدتي وخالتي..

اأطفال  هناك لعبنا الكرة.. وهناك ت�ساجرنا مع 

بعد  �ساعات  اأم�سيت  اأي�سًا..  وهناك  احلارة، 

املدر�سة يف تلك الدكان القابعة يف زاوية الزقاق 

اأحب،  من  مع  احلم�سية«  باللهجة  »الزابوء 

التوت  ل�سجرة  اإل  اآبه..  غري  واأمرح  اأ�سحك 

املقابلة، والتي اأ�ستغل غياب اأ�سحابها لت�سل يدي 

اإىل اأقرب حجر ت�سطاد يل من ثمار هذه ال�سجرة 

واأفر بها هاربًا اإىل منزيل، بعد اأن تت�سبغ يداي 

اأمي  ت�سادرها  باألوان،  اآنذاك  املدر�سة  ومريول 

بتوبيخ ممتع، ل�سقاوة اأمتع.

و�شهدت  خربة،  كان  الذي  البناء،  هو  ذلك 

الذي  بنيانه  ارتفاع  كثب،  عن  وراقبت  اأ�سا�سه، 

طاملا عددت طوابقه.

بيت  فذلك  بذكرياتي،  اأ�ستفي�س  اأن  اأردت  اإن 

جدي، وذلك حمل خايل، وذاك حمل اأبو ر�شيد، 

واأخاه اأبو عمار، وقربهم مكاتب �سيارات طاملا كنا 

�سيوفا لدى اأ�سحابها، ويف ال�سارع الآخر �سديق 

اآخر وقريب اآخر، ولرمبا م�سكلة اأخرى.

ب�شواريخ  اأيقظتها  التي  الذكريات  اأمل  هو  هذه 

اأيها الأ�سد، وتلك هي م�ساعر الإ�سرار والتحدي 

مل  التي  وقذائفك  �شواريخك  بنا  وّلدتها  التي 

الذكريات،  بتلك  لتم�ّسكنا  مكانًا  اإل  تكون  ولن 

التي �سنعود لها، لنم�سي بني جدرانها، ونتلم�سها 

بغد  والأمل  والب�سمة،  ال�سحكة  فتعود  جمددا 

اأف�سل.

فيها �شتكون ذكريات اأبناءنا، وفيها اأي�شًا �شتكون 

ذكريات اأحفادنا، فقد بقيت حماه، ومات الأ�شد، 

واليوم اأي�سًا.. �ستبقى حم�س، واأحياوؤها، وجورة 

ومن  اأنت  و�ستموت  بذكرياتها..  اأي�سًا  ال�سياح 

معك.
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التاريخ : 2012/4/12م

املكان :  مع�سميه ال�سام 

طريقة ال�ست�سهاد : �سربا حتى املوت 

ا�ست�سهد ال�سهيد ال�ساب اأحمد حممد معتوق على 

ال�سهادة  حتى  �سربًا  الأ�سدية  الع�سابات  اأيدي 

بعد اإ�سابته بطلقني ناريني كان قد متنى ال�سهادة 

انتفا�شة  ذكرى  و  الأم  عيد  يف 2012/3/21 يف 

اهلل  لكن  و  الغدر  بر�سا�س  فاأ�سيب  املع�سمية 

لي�ست�سهد على  له حلمه يف 2012/4/12م  حقق 

تراب زيتون مع�سمية ال�سام بعد اأن نكل به كالب 

الأ�سد ورموه هناك كما اأ�سيب اي�سًا يف اجلمعة 

العظيمة جراء حملة الإعتقالت واملداهمات التي 

ت�سهدها املدينة منذ ال�سباح والإنت�سار الكثيف.

عليه  وقعت  ممن  يكون  اأن  ال�سهيد  ن�سيب  كان 

اأعني الغادرين فالذ بالفرار فما كان منهم اإل اأن 

رموه بعدة ر�سا�سات غادرة وبعد �سقوطه اأر�سًا 

باأخم�س  �سربًا  عليه  فانهالوا  حيَا  مازال  كان 

الكال�سنكوف مما اأدى لته�سيم جمجمته وبعدها 

الإخوه  بع�س  ليجده  وينزف،  حي  وهو  اأعتقلوه 

والر�سا�س  للحياة  فاقدًا  املزارع  بني  مرميًا 

خمرتق ج�سده وجمجمته مه�سة وعالمات الغدر 

ج�سده  متالأ  احلراب  وطعن  علية  والإعتداء 

الطاهر.

نبض الشارع

بويا األسد

بويا بويا.. تعا ملّع.. بويا بويا

ل تكاد تلبي�سة تنتهي من انتاج ابطال اجلي�س احلر و �سباطه حتى يطل علينا الفئة الأخرى 

التي طاملا ا�سعدتنا بحم�سيتها املعهودة ، بويا الأ�سد هي مهنة الفقراء لأهل املدينة و لأطفالها 

امل�سردين و لكن هنا هي مهنة الأبطال ، ال�سجعان داع�سي را�س الأ�سد و ال�سبيحة ، كم هو جميل 

تلك ال�سخ�سية اخلرافية التي طاملا اخافتنا و ارجتفنا ل�سماع ا�سمها ولكنن اليوم نقوم بتنظف 

احذيتنا على راأ�س �سنمها الأكرب )حافظ الأ�سد( و كم هو جميل عندما ت�سع عالمة احلرية 

)�سورة ب�سار الأ�سد( على تلك الأحذية للدللة على احلرية .

اليوم اأ�سبح للبويا معنى اآخر..

الشهيد احمد حممد معتوق الفرمليقصة شهيد
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خري�س  ح�سني  واأّكد  ملداواتهم.  م�ست�سفى  اإىل 

اأن الفريق تعّر�س لإطالق النار على الرغم من 

حديثهم مع القوات ال�سورية والتعريف باأنف�سهم 

على اأنهم �سحفيون

 

اجلمعة  هذه  �سهدت  تتزايد:  املظاهرات  اأعداد 

التي نادت بالوحدة اأكرب عدد من املظاهرات يف 

املحافظات  كّل  يف  خرجت  حيث  الثورة،  تاريخ 

ال�سورّية وترّكزت اأكرثها يف اإدلب وحماة وحلب

االقتصاد

لقّواته:  متويل  م�سادر  لإيجاد  ي�سارع  النظام 

من  الرغم  على  تنفذ  النظام  خزينة  بداأت 

امل�ساعدات املالّية الهائلة التي و�سلته من اإيران 

دولر.  مليار   12 من  اأكرث  بلغت  التي  والعراق 

ولذلك بداأ النظام يف حماولة بيع ال�سني ورو�سيا 

دولر.  مليار   30 بقيمة  خزانة  �سندات  واإيران 

لهذه  النظام  مديونّية  من  هذا  يعزز  و�سوف 

احلربية  الإمدادات  من  باملزيد  وت�سمح  الدول 

منها. ويتحّمل النظام العديد من النفقات منها 

تكاليف ا�شترياد مادة املازوت املحظورة عليه اإذ 

بداأ النظام ي�ستورد كّمّيات كبرية من لبنان التي 

ب�سبب  ملفت  ب�سكل  للماّدة  ا�ستريادها  ت�ساعد 

لتحريك  كبرية  لكمّيات  ال�سوري  اجلي�س  حاجة 

اآلّياته ودباباته و�ساحناته

 

ة:  النظام ي�ستويل على الوكالت التجارّية اخلا�سّ

الدم�سقيني  التجار  با�ستبدال  الأ�سد  نظام  بداأ 

متويل  اأو  متويله  يعار�سون  الذين  واحللبيني 

بال�شتحواذ  النظام  يقوم  حيث  ميلي�شّياته، 

اأو القتل ومنح  على وكالتهم التجارّية بالتهديد 

والعراق.  اإيران  من  �سيعة  لتجار  الوكالت  هذه 

مركز  اإىل  اإيران  يف  قم  مدينة  حتّولت  وقد 

الذين مينحون  ال�سيعة  الأعمال  لرجال  ت�سدير 

اجلن�سية ال�سورّية ويح�سلون على دعم �سريبي 

اإىل  النظام  ويهدف  �سورية.  اإىل  و�سولهم  فور 

على  �سيطر  كما  البلد  اقت�ساد  على  ال�سيطرة 

اجلي�ص وال�شتخبارات عرب ال�شتحواذ العقائدي

التحّركات الدولّية

ال�سوري  اجلي�س  انتهاكات  على  ترد  تركيا 

�سوريون  جنود  قام  جمّددًا:  بالوعيد  حلدودها 

الفرار  يحاولن  كانا  رجلني  على  النار  باإطالق 

اإىل تركيا قرب مدينة ها�سيبا�سا الرتكية وعلى 

مزارعني اأتراك كانوا يعملون يف حقول القطن. 

أســـبـوع فـي  الـثـــورة 
ملّخ����س الأ�سبوع املنتهي بتاريخ 15اأبريل/ني�سان 

2012

أهم األخبار

النظام يخفف من العملّيات الع�سكرّية: مت تخفيف 

�سورية  يف  والع�سكرّية  الأمنّية  العملّيات  �سرا�سة 

ب�شبب ت�شعيد حّدة ال�شغوط الدولّية وا�شرت�شاًء 

ال�سوري  النظام  با�ستخدام  تقوم  التي  لإيران 

النووّية.  اأن�سطتها  مفاو�سات  يف  �سغط  كورقة 

ويذكر اأن اإيران قد ا�ستاأنفت مباحثاتها على امللف 

النووي بعد اأن تعرثت وتوقفت منذ اأكرث من �سنة، 

وذلك لربوز دورها املحوري يف املنطقة بعد عام 

من الثورات العربية ب�سبب �سيطرتها على النظام 

اهلل  حزب  وحكومة  العراقّية  واحلكومة  ال�سوري 

يف لبنان وتاأثريها على حركات املعار�سة ال�سيعّية 

يف البحرين وقطر وال�سعودّية واليمن.

مّرة:  لأّول  �سوري  قرار  الأمن يجمع على  جمل�س 

قرار  م�سروع  بالإجماع  الأمن  جمل�س  تبنى 

غري  ع�سكريني  مراقبني  باإر�سال  ملزم  اأمريكي 

م�سلحني اإىل �سورية لالإ�سراف على وقف اإطالق 

النار وتنظيم التوا�سل بني النظام والثّوار. وقام 

الأوىل  املرحلة  �ستة مراقبني يف  باإر�سال  املجل�س 

ي�سل  قد  التي  البعثة  عدد  بكامل  ُيتِبعهم  �سوف 

القرار  ن�س  يف  وجاء   .250 اإىل  اأع�سائها  عدد 

اأن املجل�ص �شيدر�ص خطوات اأخرى اإذا مل يتوقف 

يلتزم  مل  النظام  اأّن  ويذكر  العنف.  عن  النظام 

يومّيًا  املدنّيني  ع�شرات  بقتل  ا�شتمّر  اإذ  بالهدنة 

عنان  كويف  اأبلغ  وقد  البعثة،  و�سول  بعد  حّتى 

جمل�س الأمن الدويل بذلك

وو�سل 350 لجئًا، معظمهم من مدينة حم�س، 

اإىل الأردن، وا�ستقّروا يف �سكن خريي ب�سبب عدم 

قيام الأردن باإن�ساء خمّيمات لالجئني. وُيذكر اأّن 

الالجئني يتم توزيعهم على املدن والقرى الأردنّية 

بعد اإيجاد اأ�سر تكفلهم

تطّورات الثورة

اجلي�س ال�سوري ينتهك حرمة لبنان جمّددًا: قام 

قناة  فريق  على  النار  باإطالق  ال�سوري  اجلي�س 

اأثناء  اللبنانّية  ال�سمالية  احلدود  داخل  اجلديد 

املنطقة.  يف  امليدانية  للتطورات  الفريق  تغطية 

زمياله  جنا  فيما  �سعبان  علي  امل�سّور  ُقتل  وقد 

نقلهم  بعد  خياط  العظيم  وعبد  خري�ص  ح�شني 

باإطالق  الأ�شد  قّوات  قامت  بعدما  ذلك  ياأتي 

لالجئني  الرتكي  كل�س  خميم  على  الر�سا�س 

واإ�شابة  قتيلني  �شقوط  اإىل  اأّدى  مما  ال�شوريني 

بانتهاك  النظام  قام  وقد  تركيني.  �سرطيني 

ال�سابق،  يف  مّرات  عّدة  الرتكّية  احلدود  حرمة 

من  بالتحذير  قامت  الرتكّية  احلكومة  اأّن  ومع 

اأنها قد تلجاأ اإىل حق حماية حدودها مع �سورية 

اأع�ساء الناتو با�ستخدام قوة م�سلحة  كع�سو من 

نارية، اإّل اأّنها ل ُتريد املواجهة مع النظام ب�سبب 

اإرادة تركيا جتّنب احلرب وب�شبب �شغوط اإيران 

القت�سادّية وخماوف تركيا من رّدة فعل اأقّلّياتها 

العلوّية والكردّية

 

�سورية  على  الأوروّبية  العقوبات  تتجاهل  م�سر 

جمّددًا: وردت اأنباء عن �سماح ال�سلطات امل�سرية 

وعلى  �سورية  اإىل  متوجهة  �سحن  �سفينة  مبرور 

اأ�شلحة ثقيلة ومتو�شطة وذخرية عرب قناة  متنها 

ال�سلطات  اأّول مّرة ت�سمح  ال�سوي�س. ولي�ست هذه 

امل�شرّية بذلك، اإذ اأّنها �شمحت يف املا�شي بعبور 

اإيرانّية للنظام  النفط ال�سوري املحظور واأ�سلحة 

عرب مياهها

 

تغطية اإلعالم السوري

تاأكيدات  خّطة عنان: رّكز الإعالم ال�سوري على 

تقوم  بينما  الهدنة  اإجناح  على  بالعمل  النظام 

بح�سب  عملّياتها  بت�سعيد  الإرهابّية  املجموعات 

الهدنة  لبنود  ا�ستجابتها  �سورية  واأّكدت  روايته. 

مل  وتركيا  وقطر  ال�شعودّية  اأّن  من  الرغم  على 

ت�ستجب لطلبات النظام بوقف التمويل والت�سليح 

والتحري�س ح�سب اّدعاءاته

 

ال�سوري  الإعالم  اأورد  الدويل:  اإيران  موقع 

يتعّلق  مبا  ال�ست  والدول  اإيران  حمادثات 

يعترب  اإذ  اإيجابّية،  بطريقة  النووي  بربناجمها 

حمادثاتها  يف  اإيران  حليفها  جناح  اأّن  النظام 

يعترب ن�سرًا ملحور حلفاء النظام

 

مظاهرات البحرين: ا�ستمّرت التغطية الإعالمّية 

املعايري  لإظهار  البحرين  يف  للمظاهرات 

والغربّية  العربّية  الدول  ت�ستعملها  التي  املزدوجة 

يف التعامل مع اإيران

 

�سعر الدولر: مّت اعتبار انخفا�س �سعر دولر يف 

ال�سوق ال�سوداء اإىل 71 لرية كتطّور اإيجابي على 

اأهّم  القت�ساد  كون  ب�سبب  ال�سوري  الإقت�ساد 

�ساغل لكّل ال�سوريني حالّيًا
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النظام يسقط  حتى  اعتصام..  اعتصام 
خا�س / حم�س / اأبو الوليد احلم�سي

احتفلت حم�س بعيد اجلالء عام 2011 مثلما مل 

حتتفل اأي مدينة اأخرى يف �سورية، واحتفل اأهلها 

كم���ا مل يحتفل اأي �شوري اآخ���ر، بلحظات امتزج 

فيها الفخر ب���الأمل، واحلرية بالقهر، وال�شجاعة 

بالظلم والرببرية.

البداية
يوم الأح���د 17-4-2011، كان موعد حم�س مع 

دفع���ة جديدة م���ن �شهدائه���ا، اإذ �شقط عدد من 

الأبط���ال �سقط���وا يف حي باب ال�سب���اع بر�سا�س 

الغ���در والوح�سية اأثناء مظاه���رة حا�سدة، وتلك 

كانت املرة الأوىل التي ت�سهد ت�سعيدًا مماثاًل.

اجلمي���ع يعل���م اأن ج���ذوة الث���ورة يف حم����س قد 

ا�شتعل���ت قبل نحو �شهر من ذلك التاريخ، مواكبة 

ل�شقيقاتها درع���ا وبانيا�ص، لكنها مل متتد يف كل 

اأنح���اء مدينة اب���ن الوليد، وذل���ك لأ�شباب عدة، 

منه���ا حاجز اخلوف العايل ج���دًا الذي كان منع 

�سريح���ة وا�سع���ة من النا����س م���ن امل�ساركة رغم 

اأنه���ا كانت ترقب بفرح وخوف ما يح�سل، اإل اأن 

جم���زرة عيد اجلالء ك�سرت كل ما بقي من خوف 

يف نفو�س اأبناء العدّية.

تشييع
ي���وم الثن���ني الثام���ن ع�سر م���ن ني�س���ان، �سهدت 

حم����س اأ�سخم ت�سييع لل�سهداء من جامع حم�س 

الكب���ري و�س���ط اأج���واء م�سحون���ة، و�س���ار موك���ب 

ال�سه���داء م���ن �ساحة ب���اب ال�سوق ق���رب ال�ساعة 

القدمي���ة، مرورًا بحي احلميدي���ة الذي �ُسّجل فيه 

م�سهد رمزي �سديد الأهمية، حني �سارك الأهايل 

م���ن كل الطوائف يف الت�سيي���ع، يف ر�سالة وا�سحة 

الدللت عن توجه املواطنني بعيدًا عن اأي انتماء، 

ومت دفن ال�سهداء يف مقربة »الكثيب« يف حي باب 

الدريب وكانت اجلموع اأ�سبحت اأ�سخم مع توافد 

اأه���ايل كاف���ة الأحي���اء القدمي���ة )ب���اب الدريب، 

ب���اب ال�سباع، باب ه���ود، باب تدم���ر، اخلالدية( 

وجميعه���ا حميط���ة مبنطق���ة الت�سيي���ع والدف���ن، 

اإ�ساف���ة لكثريين م���ن اأحياء اأخ���رى اأبعد، وكانت 

اخلط���وة احلا�سم���ة بع���د الت�سيي���ع ه���ي النتقال 

للتجم���ع يف �ساح���ة ال�ساعة اجلدي���دة وهي اإحدى 

رموز مدينة حم�س، ومركزها التجاري الأ�سا�س.

اع���رتف �سخ�سي���ًا، باأنني كنت واح���دًا من الفئة 

الت���ي تقف وراء حاجز اخلوف عمليًا، اإذ مل اأجروؤ 

على القيام مبا قام به اأبطال خرجوا منذ البداية 

للتظاه���ر والهت���اف، اإىل اأن ج���اءين ات�سال يوم 

الت�سيي���ع من �سديق عزيز طل���ب اأن يراين ع�سر 

ذل���ك اليوم وا�شتغربت حينها توقيت املوعد كوننا 

نلتق���ي ع���ادة يف امل�س���اء. التقي���ت ب���ه ق���رب اأحد 

م�ساج���د حي باب هود، وانطلقن���ا من هناك نحو 

�ساحة ال�ساعة وكنا ن�سمع هتافات و�سعارات، ول 

اأخفيكم اأنني كنت يف حالة من الذهول والرهبة، 

كنت اأعي�س ما ي�سبه احللم واأ�سحو منه للحظات 

حني اأرد ال�سالم على �سخ�س اأعرفه وي�سري معنا 

يف نف�س الجتاه.

عالساحة.. عالساحة
و�سلن���ا اإىل ال�ساح���ة وكان امل�سهد مهيبًا، الآلف 

جمتمع���ون يف ال�ساحة، �سب���اب يربطون الأعالم 

فوق جباههم العالي���ة، كهول مرتبكون يتفرجون 

وبع�سهم يبك���ي، وعدد قليل م���ن الن�سوة الالئي 

قدم���ن لي�ساهوا �سجاع���ة الرجال ب���ل ويتفوقن 

عليه���ا، بداأت بع����س الالفت���ات يف الرتفاع على 

ج���دران الأبني���ة املحيط���ة، واأزيلت بع����س �سور 

الطاغي���ة. كن���ت واقف���ًا اأنقل نظري م���ن م�سهد 

لآخ���ر، م���ن وج���ه لآخ���ر، من ح���ر لآخ���ر، كنت 

لكنه���ا �سدم���ة ل ميك���ن و�سفه���ا  م�سدوم���ًا.. 

بال���كالم، كن���ت اأحب����س دمع���ة كادت تهرب من 
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عين���ي، اإىل اأن �سمع���ت اأ�سواتًا تنادين���ي: »لي�س 

واق���ف عل���ى الر�سيف، نزي���ل �سو ل�س���ا خيفان.. 

عي���ب علي���ك ي���ا زمل���ي«. كان���وا جمموع���ة م���ن 

الأ�سدق���اء، اأزالوا اآخ���ر الأحجار يف جدار خويف 

يف اأر����س الواقع، وجعلوين ثائ���رًا متوا�سعًا فعاًل 

وقوًل، ولي�س فقط بال�سعارات والكالم.

يف  »م���ا  النظ���ام«..  اإ�شق���اط  يري���د  »ال�شع���ب 

لالأب���د.. م���ا يف لالأب���د.. خل�س���ت اأيام���ك ب�سار 

ي�سق���ط  حت���ى  اعت�س���ام..  الأ�سد«..«اعت�س���ام 

النظام«، هتافات كانت تدوي ويرتدد �سداها يف 

ع اأهلها معًا،  حم�س، التي فرغت �سوارعها وجتَمّ

ب���كل �سرائحه���م الجتماعية والثقافي���ة، من كل 

الطوائف، من املدينة وريفها، كان يومًا للوحدة، 

يومًا ل���ولدة جديدة حلم�س، اأع���اد لها كرامتها 

وت�سام���ن اأهلها بع�سهم مع بع�س بعد اأن تفّرقوا 

اجتماعيًا، يف �ساح���ة حم�س وقف ابن اخلالدية 

مع ابن الإن�ساءات، و�سكان باب ال�سباع مع �سكان 

الغوطة واحلمراء، تلك كانت حم�س احلقيقية.

م���ع مرور الوقت، ب���داأ اجلمع يتعاظ���م مع توافد 

النا����س، ف���كل دقيقة من العت�س���ام كانت متنح 

ال�سجاع���ة مل���ن ه���م يف بيوته���م، وق���ف علم���اء 

الدي���ن واألقوا كلم���ات ليخففوا من توت���ر النا�س 

واحتقانه���م، ووق���ف رج���ال الثقاف���ة والأطب���اء 

ليتحدث���وا، فكان خط���اب الروح والعق���ل معًا ملن 

هّب���وا لن�سرة ال�سه���داء واأهلهم، وقف���ت اأم اأحد 

ال�سهداء وقالت لع�سرات الآلف: »ابني ما مات، 

اأنتم اأولدي«.

ال عودة بعد اليوم
ب���ني �ساعة واأخرى، كان اأح���د رجال الدين يقول: 

»يا �سب���اب، ارجعوا لبيوتك���م، و�سرنفع مطالبكم 

للم�سوؤول���ني، ولدين���ا ر�سال���ة لكم ب���اأن العت�سام 

�سيفك بالقوة بعد ربع �ساعة...«، فكانت احل�سود 

ترد مبزي���د من الهت���اف والإ�سرار عل���ى البقاء، 

�سلى ع�سرات الآلف معًا �سالتي املغرب والع�ساء 

يف حلظ���ات مهيب���ة، بك���ى فيه���ا اجلمي���ع وف���اًء 

ل���روح ال�شهداء، وفرح���ة مبوق���ف مل يتخّيله اأ�شد 

املتفائلني.

إيد وحدة
ثم بداأت املوؤ�س�سات ت�سارك اإىل جانب الأفراد يف 

العت�سام، فجلبت اخليام ل�ساحة العت�سام، ومت 

توزيع الطعام وال�س���راب على املعت�سمني، وكانت 

»قف�س���ات« اأهل حم����س حا�سرة رغ���م ح�سا�سية 

املوقف وخطورته، فردد البع�س »�سو هالعت�سام 

5 جن���وم« كما ب���داأ هتاف جدي���د ردًا على اإعالن 

احلكوم���ة اجلديدة عل���ى وزن هتافات ليبية » طز 

م���رة ثانية باحلكومة الثاني���ة«، وا�ستمرت دعوات 

اخلطباء بني حني واآخر لفك العت�شام لكنها مل 

تع���د تلق اأي اهتمام، على اعتبار اأن كل الإنذارات 

ذ، وذلك كان ما اأ�شاب من ا�شتمر  ال�شابقة مل تنَفّ

يف العت�سام مبقتل.

ومع اقرتاب منت�شف اللي���ل، مل ُيلحظ اأي تواجد 

ن�سائ���ي يف العت�سام، كما بداأ العدد بالنخفا�س 

تدريجي���ًا حتى و�سل اإىل نح���و األفني فقط حوايل 

الواحدة �سباح���ًا، وكنت بني من غادر العت�سام 

على اأمل العودة بعد �ساعات لبداأ يوم جديد.

الهجوم
ال�ساع���ة 1.50 فجر ي���وم الثالثاء 2011-4-19، 

بداأ الهجوم الربب���ري من قوات النظام و�سبيحته 

نح���و املعت�سمني يف �ساح���ة ال�ساع���ة، اإطالق نار 

ل ال�ساحة بل واملدينة اإىل  كثيف ب�سكل جنوين، حّوّ

جحي���م، اإذ �شم���ع دوي الر�شا�ص يف كل اأرجائها، 

وكان الهج���وم من حموري ن���ادي ال�شباط ومبنى 

املحافظة وجمل�س املدينة، ث���م �سرعان ما اأ�سبح 

من كل اجلبهات، وا�ستمر اإطالق النار ما يقارب 

ث���الث �ساع���ات وكان ي�ستهدف َم���ن كان خمتبئًا 

يف حمي���ط ال�ساعة م���ن املحا�سري���ن يف املداخل 

وال�شوارع الفرعي���ة، ومل يهداأ اإل بعد اآذان الفجر 

املحيط���ة  امل�شاج���د  معظ���م  يرف���ع يف  ال���ذي مل 

بال�ساح���ة. نهاية دموية، لي���وم تاريخي اأعاد ر�سم 

�سورة حم�س، وغ���رَيّ مفاهيم اأهلها وو�سعهم يف 

م�س���ار الثورة، حت���ى اأ�سبحت مدينة اب���ن الوليد 

عا�سمة لها.

اعت�سام اجلالء اأو اعت�سام ال�سهداء اأو اعت�سام 

حم����س الكبري اأو اعت�س���ام الثورة، كله���ا اأ�سماء 

يردده���ا النا����س لذلك احل���دث، لك���ن الأكيد اأنه 

مل ينت���ه يف نفو�ص اأهل حم����ص وكل ثائر يف اأر�ص 

�سورية الطاه���رة، فا�ستمرار الث���ورة وانت�سارها، 

و�سم���ود النا����س واإ�سراره���م وت�سحيته���م الت���ي 

حتدت النار والدمار، كل ذلك اأثبت دون اأي �شك 

اأو لب����س اأن �سعار »اعت�سام اعت�سام حتى ي�سقط 

النظام« �ساري املفعول حتى الآن.
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األوىل احللقة   - التشبيح  طبيعة 
خا�س/ املن�سف ال�سوري

يف هذا البلد املعطاء للعائلة احلاكمة، وبدرجات 

متفاوت���ة م���ن الت�سبي���ح، ُن�سج���ت ح���ول احلك���م 

امل�ستبد واأعوانه، فئة ما ي�سمى باللفيف.

ات�سع���ت هذه الفئة اأفقيًا وعموديًا يف طول البالد 

وعر�سه���ا، وازداد قطرها ون�سيجها يف كل حقبة 

من ِحقب احلك���م الذي ظَنّ عبي���ده )ول اأق�سد 

موؤيدي���ه ب���ل الذين يرون في���ه اإلهًا من���زًل( اأنه 

�سيدوم لالأب���د بحق، لي�سمل فئات واخت�سا�سات 

عدي���دة يف مكون���ات املجتم���ع ال�س���وري، فهناك 

ال�سبيح الإعالمي، وال�سبي���ح املو�سيقي وال�سبيح 

الريا�س���ي وال�سبيح الثق���ايف، و�سبيح املوؤ�س�سات، 

و�سبي���ح امل�س���ارح، و�سبي���ح املقا�سف....و�س���وًل 

اإىل اأ�سغ���ر موظف متوين يح�سب عدد املحال يف 

�س���ارع ما، بع���دد الورقات من فئ���ة اخلم�سمائة، 

هوؤلء وكل من مل يفكر باآخرته. 

وم���ع ات�س���اع الرقع���ة امل�ستفي���دة ب�سكل م���ا، من 

طريق���ة احلكم الفا�س���دة يف جمم���ل مووؤ�س�سات 

روؤي���ة  الف�س���اد  مظه���ر  كان  اأن  وبع���د  الدول���ة، 

اب���ن امل�س���وؤول يرك���ب اأف�س���ل واأح���دث موديالت 

ال�سي���ارات، اأ�سبحنا نرى قري���ة امل�سوؤول الفالين 

اأف�س���ل من �سواه���ا يف كل �س���يء، لأن اهلل حباها 

بوجود رجل وازن يف بيت طاعة احلاكم.

وحني اندلعت الأحداث يف بالد اخلوف، واهتزت 

كل  لي�سم���ل  الت�سبي���ح  امت���د  املخاب���رات  اأقبي���ة 

الطبق���ات امل�ستفيدة ب�سكل مبا�س���ر وغري مبا�سر 

من الطغمة، ليغدو ال�سخ�س الب�سيط امل�ستفيد... 

�سبيح���ًا، لأنه افتق���د الأمان وامل�سلح���ة، وتلقائيًا 

اأ�سبح منا�ساًل )حتت ا�سم اللجان ال�سعبية( �سد 

كل دعاة احلرية امل�سلحني منهم وغري امل�سلحني، 

فو�سف اجلميع بعبيد النيتو، حتى اأ�سبح الت�سبيح 

هدفًا يخرج من داف���ع �سخ�سي، ولي�س و�سيلة ... 

ميلك البع�س ل ِطباعًا ميتلكهًا.

نبض الشارع
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جحيم "مستشـفيات حمـص" وتصفية جرحـى "احلكمة"
زمان الو�صل

ا�س���درت »ال�سبك���ة ال�سورية  حلق���وق الإن�سان«، 

تقري���ر يوث���ق الو�س���ع الطبي يف م�س���ايف حم�س 

الطبيعي���ة وامليدانية، وماتتعر����س له من ق�سف 

وانته���اكات، يف ظل �سع���ف المكاني���ات الطبية 

والدوائية. 

الـدواء  وإيصـال  اجلرحـى  إسـعاف   
جرمية

يق���ول التقري���ر: من���ذ بداي���ة الث���ورة ومل تكتفي 

ن���ريان القنا�سة ور�سا�س���ات الع�سكر با�ستهداف 

املتظاهري���ن اأو امل�سوريني اأو املن�سدين  بل غالبا 

ما كانت ت�ستهدف كل يد امتدت مل�ساعدة جرحى  

او اإي�س���ال معونات ملحا�سري���ن، ويتابع: امل�سايف 

احلكومي���ة حتولت ملراك���ز اعتق���ال واإجهاز على 

اجلرحى  حيث وثق���ت اأكرث 20 حالة جلرحى مت 

الإجهاز عليهم يف م�سايف الدولة يف حم�س  بينما 

اأغلقت امل�سايف اخلا�سة  اأبوابها يف وجه اجلرحى 

خوفًا من امل�شاءلة ،ومل يبق لل�شعب �شوى امل�شايف 

امليدانية  املجهزة باأب�سط الإمكانيات واملعدات.

توفـر  وعـدم  االمكانـات  ضعـف 
االدوات الالزمة 

يف  ال�سعيف���ة  الإمكاني���ات  اأن  التقري���ر  واأك���د 

امل�ش���ايف امليداني���ة  مل تك���ن هي ال�شب���ب الوحيد 

لع���دم جاهزية هذه امل�س���ايف ل�ستقبال اجلرحى  

وعالجه���م  فه���ذه امل�سايف ا�ستهدف���ت من خالل 

خ���الل  وم���ن  عل���ى حم����س  الأخ���ري  الق�س���ف 

ا�سته���داف كوادره���ا واعتقاله���م وتعذيبهم ويف 

كثري من الأحيان قتلهم.

 30 م���ن  اأك���رث  ا�ست�سه���د  وحده���ا  حم����س  يف 

م�سعف���َا م���ن بينهم م�سعف���ني لله���الل الأحمر اأو 

ن�سطاء عاديني تطوع���وا لإ�سعاف اجلرحى، ومت 

ا�ستهداف امل�سايف اخلا�س���ة وامليدانية  اأكرث من 

م���رة، امل�سفى امليداين يف ح���ي باباعمرو تعر�س 

للق�س���ف اأكرث م���ن 3 مرات، م�سف���ى احلكمة يف 

حي الن�ساءات  تعر�س للق�سف  بقذائف الهاون 

و وتخري���ب الأجه���زة الطبية واإع���دام امل�سابني 

الذين كانوا يتلقون العالج فيه.

 قصة مشفى احلكمة

بع���د احل�س���ار يف 6-2-2012 وبع���د اأي���ام م���ن 

اقتح���ام اجلي�س حلي الن�ساءات وتعر�س املنازل 

ال�سكنية واملمتل���كات اخلا�سة للق�سف والتدمري 

مت ق�س���ف م�سفى احلكم���ة  بقذائف الهاون ومن 

ث���م مت اقتحامه واعتقال الطاقم الطبي املتواجد 

في���ه وحب�سه���م يف قب���و امل�سف���ى لتج���ري بعدها 

عملي���ات تخري���ب ممنه���ج واعتق���ال للم�سابني 

حيث كان يتواجد ام���راأة م�سابة اأعدموها وبعد 

ف���رتة مت اكت�س���اف جثته���ا متحلل���ة يف امل�سف���ى،  

ورج���ل م�ساب خ�س���ع لإعدام مي���داين مع ابنه، 

بح�سب التقرير.

قام���ت قوات اجلي����س بعد حج���ز الطاقم الطبي 

يف  قب���و امل�سف���ى باإ�سع���ال احلري���ق  يف الطاب���ق 

الأول وغ���ادرت امل�سفى تاركة ال���كادر الطبي من 

اأطباء وممر�سني وم�سعفني  �سحية النريان التي 

التهمت امل�سفى ولكن متكن الكادر الطبي بعدها 

من الهرب عرب نوافذ القبو اإىل املنازل املجاورة

نبض الشارع 
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عندمـا أصبـح السـوريون إىل بعضهم أقرب

تنسيقيات

خا�س / جمموعة �سبايا و�سباب املجتمع املدين

يف مع�شك���ر التدريب الع�شك���ري اجلامعي .ذلك 

امل���كان الذي ي�سطر طالب اجلامع���ات ال�سورية 

للذه���اب اإلي���ه ل ليقيم���وا ج�س���را م���ن التوا�سل 

ب���ل ليعي�سوا حقيق���ة اأن التوا�س���ل والندماج بني 

�سرائ���ح من ال�سوري���ني لن يكون ممكن���ا .هناك 

كان بع����س الط���الب ل يتحدث���ون اللغ���ة العربية 

فيما بينه���م مما كان يثري همهم���ة بني الطالب 

الع���رب .فهل يكره ه���وؤلء الكورد لغتن���ا العربية 

وهل يكرهون العي�س بيننا .ترتافق تلك الأحداث 

مع ذكريات كر�شتها �شلطة ال�شتبداد م�شمونها 

اأن ه���وؤلء الك���ورد يريدون دول���ة م�ستقلة يف قلب 

�سوري���ا هم يري���دون تفتيت �سوري���ا ولأن العربي 

ميي���ل بطبع���ه للوحدة ت���راه ينفر م���ن اأي حديث 

اأو جه���ة اأو طرف يعتقد اأنه يخط���ط لالنف�سال 

.وينحاز اإىل اجلهة التي تدعي اأنها ت�سمن وحدة 

اأرا�س���ي الب���الد .دون اأن يتوق���ف حلظ���ة لي�ساأل 

نف�سه ع���ن م�سري اجلولن مثال .طوال ال�سنوات 

ال�سابقة عا����س ال�سوريون وهم يتجاهلون اأو رمبا 

معظمه���م ل يع���رف اأن اأنا�س���ا ول���دوا عل���ى هذه 

الأر�س ممنوع���ون عن حقوق عدة يكت�سبها املرء 

قب���ل اأن يح�شل على �شه���ادة امليالد.مل يكن من 

املمك���ن بالن�سب���ة للمتخوفني من حتوي���ل �سوريا 

اإىل اأك���رث م���ن دول���ة مناق�س���ة م�ساأل���ة احلرمان 

م���ن احلقوق ف�سبهة الدع���وة اإىل التق�سيم تطغى 

ومن امل�ستبع���د اأن يتخلوا عن دولتهم امل�ستقبلية.

يف دول���ة كان���ت املراكز الثقافية فيه���ا اأقرب اإىل 

ممار�س���ة دور الجتماع���ات البعثي���ة حيث تغيب 

ال�سالون���ات الثقافية التي جتمع خمتلف اأطياف 

ال�سوري���ني ليناق�س���وا م�ساأل���ة تعزي���ز التوا�س���ل 

واإزالة حاج���ز اخلوف من الخر .وق�سايا حيوية 

اخرى .لكن غياب ه���ذه ال�سالونات جمرد مثال 

ب�سي���ط ع���ن غياب م���ا ي�سمى منظم���ات املجتمع 

امل���دين وبالتايل واأد اأي دور من املمكن ان تنتجه 

منظمات وجمعي���ات تنتمي اإىل هذا النمط حتى 

واإن اتخ���ذت م�سمى اخر .ال���دور التنويري الذي 

�ستمار�سه هذه املنظم���ات من املوؤكد اأنه ليخدم 

�سلطة ال�ستبداد لذلك كان لبد من تغييبه بهذه 

الت�سمية حتدي���دا واإنتاج بديل يت���م الإيحاء باأنه 

ميثل ا�ستكمال لدور الدول يف خلق الوعي الثقايف 

لدى الفرد اخلا�سع لقوانني ال�ستبداد . 

بالرغ���م من ذلك الواقع الق���امت اإل اأن بع�شا من 

طلب���ة تلك املع�سكرات اجلامعي���ة كانوا يخالفون 

القاع���دة فكان���ت ت���دور بع����س النقا�س���ات التي 

تط���رح فك���رة النحياز اإىل جانب حق���وق الكورد 

م���ن عدمه وكثريا م���ا كانت تعل���و ال�سوات التي 

ت�ستغ���رب حرمان املرء من حق���وق اأ�سا�سية تعزز 

مواطنت���ه .كان يقوي تلك الأ�س���وات ديكتاتورية 

ال�سلط���ة احلاكم���ة ورف����س �سيا�ساته���ا .مبعن���ى 

اأن كراهي���ة ممار�س���ات ال�سلط���ة ال�ستبدادي���ة 

الت���ي كان���ت يف ذات الوق���ت حت���رم �شريحة من 

ال�شوري���ني م���ن حقوقه���م لكنها وبال�ش���رورة مل 

تك���ن متن���ح ل�سرائح الخ���رى احل���د الدنى من 

احلق���وق التي توؤكد النتم���اء اإىل الوطن بالرغم 

م���ن اأنهم عروبي���ون .غري اأن تل���ك النقا�شات مل 

تك���ن حت���دث عل���ى نط���اق وا�س���ع.يف �سوريا من 

اأق�س���ى �سماله���ا ال�سرق���ي اإىل اأق�س���ى جنوبها 

الغرب���ي كان ال�سوريون كلهم �سحي���ة ملمار�سات 

ال�سلط���ة ال�ستبدادية الت���ي كانت قائمة بركن 

م���ن اركانها على احتكار خ���ريات البلد بكل 

اأنواعه���ا واقت�ساره���ا عل���ى طبق���ة املائة 

الكب���ار ومن فوقه���م �سادته���م اأما بقية 

ال�سوري���ني فكان عليهم اأن يبحثوا عن 

طريقة من اأجل تاأمني طعام الغد اأو 

من اأجل تاأمني اأجرة احلافلة التي 

تاأخذهم اإىل اجلامعة .

اأت���ت الث���ورة ال�سوري���ة وقدم���ت 

الت�سحيات الهائل���ة لتن�سف كل 

حواجز اخل���وف من ال�سلط���ة وال�ستبداد والآخر 

لت�سي���د امرباطوري���ة من ثالث���ة اأركان ه���ي الواو 

والطاء والنون هي وطن لكل ال�سوريني اأتت الثورة 

ال�سورية لتوؤكد وبعد مرحلة مبكرة من انطالقتها 

اأن ال�سوريني قد اأ�سبحوا حقا اإىل بع�سهم اأقرب.
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روزنامة احلرية يف أسبوعها الثامن والعشرين
من 07-04-2011 اإىل 2012-04-13

الطغيان  على  م�ستمرة...تتمرد  ثورتنا  مازالت 

و  �سباب  يعتقل  �سهداء...و  الظلم...ي�سقط  و 

ن�ساء...و ل تزال الثورة �سامدة ب�سموخ و اإباء.

مر هذا ال�سبوع حافاًل بالأحداث الثورية التي 

دقت  و  الكثري  ال�سئ  الثورة  بنيان  اإىل  اأ�سافت 

عدة م�سامري يف نع�س النظام! يوم الحد وقفت 

اأ�شدقائها  مع  الحمر  ال��رداء  ذات  دايل  رميا 

ال�سعب  جمل�س  اأمام  العا�سمة  دم�سق  و�سط  يف 

احمر  علما  حت��م��ل   .. ال��ط��ري��ق  منت�سف  يف 

مكتوب فيه :اوقفوا القتل نريد بناء �سورية لكل 

ان  اإل  الم��ن  رج��ال  من  كان  فما   .. ال�سوريني 

اعتقلوها لأنها وقفت ب�سمت فجر نوم الغافلني 

.. و اأزعج �سهوهم ..تابع الثوار م�سرية رميا يف 

اليام التالية فقد اعت�سموا مطالبني بالإفراج 

دم�سق  و�سط  مكان  م��ن  اك��رث  يف   .. رمي��ا  ع��ن 

..يوم الثالثاء كان حافال فقد اعت�سم ال�سباب 

ال�سعار على  اأمام الربملان يحملون نف�س  الثائر 

لفتاتهم ...و اعت�سموا اي�سا اأمام ق�سر العدل 

و هم يحملون ال�سعار نف�سه : اأوقفوا القتل نريد 

ال�سبوع  مفاجاأة  كانت  و  ال�سوريني  لكل  �سورية 

الت�سوق  مركز  داخ��ل  �سامت  اعت�سام  يف  هي 

بو�سط  كفر�سو�سة  تنظيم  �سنرت يف  �ستي  ال�سام 

اأكرث  ال�سكان يف  فاجاأت  و  اأمن  فاأربكت  دم�سق 

مكان يتو�سط دم�سق و ميتلئ باملت�سوقني!

يف  م�ساركة  الأ�سبوع  ه��ذا  كانت  احلرية  اأي��ام 

لقاءنا  كان  فقد  اأن�سطة  بعدة  كعادتها  الثورة 

األوان  ن�سر مبادرة  الأحد يف دعم  يوم  معها يف 

عدة  اختيار  اىل  تهدف  حملة  هي  و  ال�سورية 

يرمز  ومعار�س  موؤيد  بني  ال��ث��ورة  من  مواقف 

طرح  يف  بينها  احل���وار  و  م��وق��ف  اىل  ل��ون  ك��ل 

متقاربة  �سيغة  اىل  للتو�سل  احللول  و  للموقف 

احلرية  اأي��ام  مفاجاأة  اأما  املجتمع  اطياف  بني 

ليوم الثنني فقد كانت حملة اك�سر قيد الذل و 

و  ال�سوري  ال�سبوع  جمموعة  يد  على  قامت  قد 

جمموعة نفو�س كرام و عدد من ال�سباب الثائر 

ال�سوري عن طريق  لل�سارع  و هي حملة موجهة 

الذي  �سعار احلملة  وبخ  توزيع من�سورات ورقية 

احل�سول  ه��و  و  للثورة  ال�سا�سي  املطلب  ه��و 

ب��ه��ذه احلملة  ���س��ارك��ت  ق��د  و  ال��ك��رام��ة  ع��ل��ى 

و   .. قام�سلو  و  داريا  و  ال�سويداء  و  التل  مدينة 

الثالثاء  �سو�سة  كفر  مبنطقة  دم�سق  مدينة  يف 

حيث  ال��ث��ورة  اخ��الق  من�سور  م��ع  موعدنا  ك��ان 

جمرد  من  الثورة  تعميم  اهمية  املن�سور  عر�س 

الفكار  كل  مع  ا�شقاطه  اىل  النظام  ا�شقاط 

جميعا  تعاوننا  اهمية  و  نحملها..  التي  ال�سلبية 

يف  اهدافنا  حتقيق  ن�ستطيع  حتى  واح��دة  كيد 

على  ج��دي��دة  �شورية  ب��ن��اء  و  النظام  ا�شقاط 

الدميوقراطية  و  ال��ك��رام��ة  و  احل��ري��ة  ا���س��ا���س 

واقعية  ق�سة  تابعنا  فقد  الرب��ع��اء  ي��وم  اأم��ا   ..

ا�ستطاع  قد  و  حما�سر  ث��وري  حي  عن  تتحدث 

يف  امل�سرتك  ال�سراء  جمعيات  فكرة  خالل  من 

بتجميع  امل�سكلة  ح��ل  امل��دين  الع�سيان  حملة 

تنظيم  و  خم��زن  يف  الدوي��ة  و  الغذائية  امل��واد 

احتياجات الأ�شر يف ذلك احليو قد تابعت ايام 

الالعنف  درو���س  ال�سبوع  م��دار  على  احلرية 

ال��ف��رق  منها  امل��ف��اه��ي��م  بع�س  ���س��رح��ت  ح��ي��ث 

و�سعت  و  الثورة  يف  الحتجاج  و  املقاومة  بني 

خطوات لإ�شقاط النظام بطرق مبا�شرة و غري 

مبا�سرة ..

 

الع�سيان  ن�ساطات  احلرية  اأي��ام  وا�سلت  كما 

خلطة  بعنوان  الأ�سبوع  ه��ذا  مقالة  يف  امل��دين 

طلعنا  ج��ري��دة  ن�����ش��رت يف  ال��ن��ظ��ام  لإ���ش��ق��اط 

و  املدين  الع�سيان  فيها عن  تتحدث  عاحلرية، 

اأنظمة  ا�شقاط  يف  جنح  كيف  و  تطبيقه،  كيفية 

اجلزيرة  على  �ساهدنا  كما  كثرية.  ديكتاتورية 

ن�ساطات  ع��ن  الجنليزية  باللغة  تقريرا  ن��ت 

جم��م��وع��ة اأي����ام احل��ري��ة يف ح��رك��ات ال��ث��ورة 

ال�سلمية.

 

ثورتنا لكل ال�سوريني و م�ستمرة حتى النهاية.

تنسيقيات
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مؤسسـات اجملتمـع املـدين، ضـرورات مغيبة
خا�س / عمر حّداد

ماٍض مغّيب
عرب احلقب���ه الزمني���ه الطويله من حك���م البعث 

املنف���رد كر����س ه���ذا احل���زب وك���وادره �سيا�س���ة 

الغ���اء املجتم���ع امل���دين يف �سوريه فق���د �سيطرت 

�سلط���ة البعث عل���ى كاف���ة املوؤ�س�س���ات والنقابات 

احل���زب  بعقلي���ة  ربطه���ا  ومت  واملهني���ه  املدني���ه 

احلاك���م واف�سادها ع���ن طريق التدخ���ل ال�سافر 

يف �سلوكياته���ا وم�ساري���ع عمله���ا وكيفي���ة ادارتها 

حت���ى ا�سبحت ج���زءا ل يتجزء من ه���ذا النظام 

القائم واعتربها البع�س وخا�سة املعنيون بال�ساأن 

امل���دين موؤ�س�سة اأمنيه بقال���ب خمتلف عن ال�سكل 

الكال�سيكي.

كانت هذه املوؤ�س�سات على مدى عقودم�ست غائبة 

ع���ن املجتمع ال�سوري وواقعه وبعيدة كل البعد عن 

الأه���داف واملب���ادئ الأ�سا�سيه الت���ي اأن�ساأت تلك 

املوؤ�س�س���ات من اأجلها فلم تك���ن يف يوم من الأيام 

مدافعة عن اأحد كوادرها اإن �سقط يف قب�سة جهة 

اأمني���ه ما ومل ي�شدر منها اأي ردة فعل على جتاوز 

رج���الت الأم���ن والدول���ه حدوده���م القانونيه يف 

معامل���ة اي ع�شو من اأع�شاءها، ومل يتوقف و�شع 

تل���ك املوؤ�س�سات هن���ا فقط بل اأ�سبح���ت مدار�س 

تاأهي���ل لكوادره���ا و�سهره���م يف بوتق���ة احل���زب 

وعقيدت���ه ويف �سخ�سي���ة النظ���ام وعب���ادة الفرد 

وتاأليه احلاكم.

فقر املؤسسات عيبنا
النظام وحده لي�س م�سوؤول عن فقر املجتمع لتلك 

املوؤ�س�س���ات وطريق���ة وجودها فاأغل���ب املوؤ�س�سات 

امل�ستقل���ه عن النظام والتي بداأت تن�سط يف بداية 

العقد الأول من الألفيه الثالثة لي�ست اأف�سل حال، 

فم���ع بداي���ة الث���وره وتطوره���ا خالل ع���ام م�سى 

انحرف���ت اأغل���ب املنظم���ات امل�ستقل���ه العامله يف 

جمال حقوق الإن�سان وق�سايا املجتمع املدين عن 

م�ساره���ا واجته���ت للعمل ال�سيا�س���ي البحت مما 

اأفقدها م�سداقيتها وقدرته���ا على اثبات املهنيه 

واملو�سوعيه واكت�س���اب احرتام املنظمات العامليه 

املتقاطعه معها يف اأهداف الت�سكيل .

يتاأثر�س���كل الدول���ة الوليدة ب�سكل كب���ري بطريقة 

التغي���ري فالعالقة عك�سية ما ب���ني ازدياد م�ستوى 

العن���ف يف التغي���ري و دميقراطي���ة و مدنية الدولة 

الولي���دة و م���ن هنا ي���ربز احلاجة امللح���ة لزيادة 

جهود املوؤ�س�سات املدني���ة التي يكون مل�ساركتها يف 

كل م���ن عمليتي ا�شق���اط ال�شلط���ة القائمة و بناء 

الدولة اجلديدة دورا مهما يف حتديد �سكل الدولة 

ما بعد �شقوط النظام .

اجملتمـع  مؤسسـات  عمـل  جمـاالت 
املدين يف املرحلة االنتقالية:

- تتمي���ز الأنظم���ة الديكتاتوري���ة ب�سيطرتها على 

كاف���ة قطاع���ات احلي���اة املدني���ة و ال�سيا�سي���ة يف 

البل���د و هذا ما ي���وؤدي اإىل غي���اب اأي دور حقيقي 

و فع���ال له���ذه التنظيم���ات اأو املوؤ�س�س���ات و م���ن 

هنا يجب عل���ى موؤ�س�سات املجتم���ع املدين املعنية 

بالتغي���ري الدميقراط���ي ان ترك���ز عل���ى نقطة اأن 

اله���دم و البناء ي�سريان ب�س���كل متواز لذلك يجب 

اأن ترتاف���ق عملي���ة ا�شق���اط النظ���ام بعملية بناء 

موؤ�س�س���ات بديلة حتافظ عل���ى الدولة لذلك ل بد 

من العمل عل���ى ان�ساء نقابات بديل���ة و تنظيمات 

طالبية و موؤ�س�س���ات خبرية باجلوانب التعليمية و 

القت�سادية و غريها م���ن املوؤ�س�سات بحيث تقوم 

بو�س���ع احلرك���ة يف البلد يف مرحل���ة التحول على 

الجتاه ال�سحيح و تخفف من �سدة و تاأثري الهزة 

التي ت�سيب البلد نتيجة التغيري املفاجئ.

- زي���ادة التوا�س���ل مع موؤ�س�س���ات املجتمع الأهلي 

)املوؤ�س�س���ات الدينية اأو الع�سائري���ة .... ( و جعل 

دورها داعما للموؤ�س�سات املدنية و زيادة انفتاحها 

ق���در امل�ستط���اع حتى تتح���ول اإىل راف���د للمجتمع 

املدين ل معيقا للتطور باجتاهه .

- دع���م امل�ساري���ع املتعلق���ة بالق�ساي���ا اخلا�س���ة 

بحقوق الن�سان كاملبادرات و امل�ساريع التي تدعم 

املراأة و الطفل و املحافظة على البيئة .

- ت�سكي���ل جل���ان و ور�س للم�ساحل���ة تت�سكل هذه 

الور����ص من �شخ�شي���ات ذات م�شداقي���ة و تتمتع 

بالح���رتام الجتماع���ي و م�سه���ود له���ا بالتاري���خ 

النظيف .

- بناء عالقات اإيجابية مع ال�سخ�سيات النظيفة 

و العاملة �سمن موؤ�س�س���ات النظام ملحاولة تفعيل 

ال���دور الوطن���ي له���ذه املوؤ�س�س���ات و اإبعادها قدر 

المكان عن التبعي���ة املطلقة للفروع الأمنية فثمة 

الكثري من التفا�سيل الت���ي ميكن ال�ستفادة منها 

يف هذا املجال.

-دعم املوؤ�س�سات و املجموعات الوليدة التي يقوم 

عليه���ا ال�سباب النا�سط���ون و التي تهت���م بق�سايا 

املجتمع املدين و تفعيل دورها و م�ساعدتها للقيام 

بعملها على ال�سعيد الفكري و الثقايف و امليداين و 

حماولة م�ساعدتها للحفاظ على ا�ستقالليتها عن 

كل من النظام و املعار�س���ة لتكون مبثابة موؤ�سر و 

�سابط لإيقاع العمل ال�سيا�سي

-فت���ح عالقات م���ع املنظمات العاملي���ة التي تهتم 

بق�ساي���ا الدميقراطية و حقوق الن�سان و حماولة 

اج���راء دورات تدريبية لك���وادر ال�سباب العاملني 

يف ه���ذا امل�سمار و تكت�سب ه���ذه النقطة اأهميتها 

من غياب ثقافة الدميقراطية و املجتمع املدين يف 

جمتمعن���ا و بالت���ايل ل بد من اع���داد كوادر يكون 

عمله���ا قائما عل���ى ا�س�س علمي���ة �سحيحة ل على 

الرجتال و املزاج ال�سيا�سي .
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مـعـارضـون سـوريـون - روزا حسن ياسني
كربيت / مي�س قات

دم�سق  مواليد  من  ح�سن  يا�سني  روزا 

1974/12/1 ، خريجة كلية الهند�سة املعمارية 

�سنة 1998.

بوعلي  املعروف  ال�سوري  الكاتب  ابنه  هي  روزا 

اجلن�س  املُحرم:  الثالوث  كتاب  �ساحب  يا�سني 

من  1973.والعديد  الطبقي  وال�سراع  والدين 

الدرا�سات و الكتب املهمة والرتجمات ومنها:

اأدب  يف  درا�سة  واجلد:  الهزل  بني  احلد  بيان 

النكتة � 1996

ع�سر  منذ  العربية  الكتابة  يف  املراأة  حقوق 

النه�سة � 1998

�سم�سات �سباطية 1999م

واجلمعيات  الأهلي  العمل  جمال  يف  ن�سطت 

من  ن�ساء  جمعية:  يف  موؤ�س�سة  ع�سوة  الن�سائية 

اأجل الدميقراطية.

ال�سحف  من  عدد  يف  وكاتبة  ك�سحفية  عملت 

واملجالت ال�سورية واللبنانية والعربية

عملت كمديرة ملكتب جملة ع�سرتوت يف دم�سق

عملت يف هيئة حترير موقع الرثى الإلكرتوين

وتن�سر يف عدد من املواقع الإلكرتونية وال�سحف 

واملجالت ال�سورية واللبنانية

مبوجب  ال�سفر  من  ممنوعة  ح�سن  يا�سني  روزا 

اأن  عليها  وكان  ال�سورية  املخابرات  من  قرار 

تتقدم بطلب للجهات الأمنية ال�سورية للح�سول 

على موافقة يف كل مرة ترغب فيها بال�سفر خارج 

البالد.

منعت من ال�سفر اىل لبنان للم�ساركة يف موؤمتر 

الفكر العربي املنعقد يف فندق فيني�سيا ببريوت 

اأمر  اىل  ا�شتنادا  وذلك    2010  /  12  /  9 يف  

�سورية،  يف  الأمنية  اجلهات  اإحدى  عن  �سادر 

ودون تو�سيح او تبيان اأ�سباب املنع من املغادرة. 

مغادرة  من  يا�سني  روزا  منع  �سبب  اأن  ويعتقد 

القطر، يعود اىل اأن حمور م�ساركتها يف املوؤمتر 

اللواتي  ال�سوريات  املدونات  بظروف  يتعلق 

ين�سرن ق�س�س وروايات على �سبكة النرتنت.

لكنها  العتقال،  جتّرب  مل  ح�شن  يا�شني  روزا 

روايتها  عرب  خمتارة  اإليه  الذهاب  قررت 

“نيغاتيف” : من ذاكرة املعتقالت ال�شيا�شيات.
امراأة  اخلم�سني  يقارب  ما  جتربة  وثقت  رواية 

ممن عانني الأ�سر يف املعتقالت ال�سورية  

يف 9-3-2008  ن�سرت روزا يا�سني ح�سن مقاًل 

عدد  جتربة  فيه  تدون  املعتقل  يف  ن�ساء  بعنوان 

من �سبايا حزب العمل ال�سيوعي يف �سجن دوما 

وفائي،  لينا  حويجة،  اأمرية   : فل�سطني  وفرع 

غرناطة اجلندي.  

الثورة  جانب  اإىل  ح�سن  يا�سني  روزا  وقفت 

ال�سورية منذ اللحظة الأوىل وكتبت مقالت عدة 

تدعم احلراك الثوري يف ال�سارع ال�سوري.

وتقول روزا يف ر�سالة خا�سة وجهتها ل�سوريا فوق 

اجلميع : اإين اأحاول اأن اأكتب واأوثق الكثري مما 

يحدث، مثلما يفعل غريي من الكتاب والكاتبات 

يف �سوريا، باعتبار اأن التوثيق الإن�ساين وحكايات 

النا�س يف الثورة، �سواء اأكانوا �سهداء اأم معتقلني، 

هو اأ�سا�سي كي ل يتحول الب�سر اإىل اأرقام، وكي ل 

مت�سي حكايات ال�سوريني اإىل الن�سيان يف خ�سم 

هذا الرتاكم الهائل لالأحداث وفظائعها.

م�ستقل  كع�سو  ح�سن  يا�سني  روزا  ان�سّمت 

الوطني  التن�سيق  هيئة  اىل 

التغيري  لقوى 

الدميقراطي 

�سوريا  يف 

واملعلن عنها يف 2011-6-30 .

رف�ست مبداأ احلوار مع النظام ال�سوري واأردفت 

برف�س  كلمته  قال  ال�سعب  اأن  الأهم  مو�سحة: 

احلوار لذلك لي�س لكالمنا اأهمية اأو تاأثريًا، واأنا 

يحدث  اأن  املمكن  من  حوارًا  ثمة  اأن  اأعتقد  ل 

والدبابات حتا�سر املدن وتق�سفها، واملتظاهرون 

يكاد  ل  بالر�سا�س،  ويرمون  ي�سربون  ال�سلميون 

اإل  اأ�سهر ون�سف  ميّر يوم يف �سوريا منذ خم�سة 

اآلف  هناك  معتقلون.  ويذهب  �سهداء  وي�سقط 

اليوم.  حتى  الثورة  بداية  منذ  كذلك  املفقودين 

احلوار يتطلب ندية بني اأطراف احلوار وال�سعب 

�سده  وميار�س  ويقتل  ي�سطهد  اليوم  ال�سوري 

املمكن  من  ظروف  لي�ست  وهذه  ال�سديد،  العنف 

اأن يتم احلوار فيها.

املعارضة
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نفشـلّ؟!!! أن   ... مصلحتهـم  مـن 
تبق���ى ا�سرائيل ت�ستتمت���ع باأرا�سين���ا املحتلة. يف 

ح���ال �شقوط النظ���ام، ف���اإن ا�شرائيل ل���ن تامن 

وجود دولة دميوقراطية �سمالها تعلم علم اليقني 

اأن �سعبها

ثالث���ا: ل يوجد م���وارد طبيعي���ة اأ�سا�سية كالنفط 

لتتكلف الدول عناء احلرب عليها

رابع���ا: �شوري���ا اآخ���ر مناطق النف���وذ الرو�شي يف 

ال�سرق الأو�سط والبحر املتو�سط، و�سوريا اأ�سا�س 

حم���وري يف عالقة رو�سيا مع اإيران. ولن جتازف 

هذه الدول بخ�سارة ا�سرتاتيجية لي�سبح املع�سكر 

الغربي حميطا بها من كل جانب

اإذا م���ا لحظنا فاإن كل ال���دول العربية و الغربية 

كان���ت متاط���ل لت�سرتي املزي���د من الوق���ت. و ل 

تدخل يف خيارات اأحالها مر بالن�سبة لها. فيقوم 

املجتمع الدويل باعطاء املهلة تلو الأخرى، و عند 

انق�س���اء اآخر مهل���ة يقوم بعم���ل ت�سرف خجول 

كاإر�س���ال 150 مراقب���ا ليتاأكد من ف�س���ل املبادرة 

الأوىل وك�س���ب املزيد من الوق���ت ل�سالح النظام 

قبل اأن يعلن عن مبادرة جديدة.

اأقول لكل ال�سيا�سي���ني و املعار�سني – ومن الآخر 

– اإن م���ن اأو�سلن���ا له���ذه املرحل���ة ه���و الداخل 
بت�سحيات���ه. ه���م اأطفال درع���ا و �سه���داء �ساحة 

ال�ساعة و القا�سو�س و اأبناء ادلب. وهم من حرك 

اجلامعة العربية و جمل�س الأمن وجمعيات حقوق 

الإن�ش���ان. و كل م���ن يفع���ل غري ذلك يك���ون كمن 

يقوم يحاول تعدي���ل هندامه مبد يديه اإىل املراآة. 

قرارات املجتمع الدويل ه���ي خجل من ت�سحيات 

اأهلنا يف الداخل وحماولة رفع عتب.

ار�سم���وا  ُدر..  الداخ���ل  اإىل   ... للجمي���ع  اأق���ول 

ال�سرتاتيجية و ا�سنعوا املوؤ�س�سات وكاأنه ل يوجد 

من ي�ساعد. وكل م���ا ياأتي دوليًا ف�سيكون حت�سيل 

حا�س���ل و من املمكن املناورة عليه يومئذ لتح�سني 

امل�سالح.

ولكن الفي�سل هو هناك ... يف ال�ساحات... ل يف 

كرا�سي املوؤمترات

�سوية ... اإىل احلرية

خا�س /  حممود الكن

يخطئ – و اأجزم باأنه ل يفقه يف ال�سيا�سة – من 

يراه���ن على مواقف املجتمع الدويل اأو العربي اأو 

الكوين. وهنال���ك العديد من الأ�سباب التي تربر 

ذلك واأذكر بع�شها:

اأول: ت�شل�ش���ل جن���اح الث���ورات يف الع���امل العربي 

�سيعني ا�ستمرارها يف بلدان اأخرى عربية و غري 

عربية وا�ستمرارية وقوع اأحجار الدومينو. ول بد 

م���ن ق�سة ف�سل لهذه الثورات اأو على الأقل تكلفة 

باهظة ج���دًا ل�ستكمالها، كي تفك���ر كل ال�سعوب 

مرت���ني قب���ل اأن حت�سل على ن�س���ر �سهل كما يف 

م�سر و تون�س.

ثاني���ا: احلدود الإ�سرائيلية: جنح النظام جناحا 

باه���را يف تاأمني حدود اجل���ولن املحتل مع بقاء 

�سع���ار العداء له���ا. يف حني اأن الع���داء احلقيقي 

كان لل�شع���ب ال�ش���وري وذل���ك برتوي�ش���ه ، يقوم 

النظ���ام بنهب خ���ريات البالد والعب���اد، يف حني 
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الـرمـاديـون!! أيـهـا 
بعده...وم���ن هنا ظهر ال�سعار عل���ى احليطان..

ال�سد او نحرق البلد

ايه���ا الرماديون القاعدون على اطالل املا�سي..

ه���ل �سوريا لكم ولل�سع���ب ال�س���وري ام ان رو�سيا 

قد ج���ريت �سوريا باإ�سم �سخ����س ولأجل �سخ�س 

ولرفاهية �سخ�س؟

 

ه���ل بنيت���م اجلي�س العرب���ي ال�سوري م���ن مالكم 

واولدك���م وت�سحياتك���م ليعلي كلم���ة ال�سد؟ ام 

حلماي���ة احل���دود وارج���اع املفق���ود و الدفاع عن 

املوجود؟

هل ت�شاأل���ت يوما« ملاذا اجل���ولن مل حتل ق�شيته 

باحلرب او بالتفاقيات

ومل�سلح���ة من ) يبقى احلال على ما هو عليه (؟ 

و من امل�ستفيد ؟

احلر����س  قائ���د  حدي���ث  يف  �ستج���ده  اجل���واب 

اجلمه���وري يف بابا عمرو: نحن هنا لعالء كلمة 

ال�سد

ايه���ا الرمادي���ون.....اإن طعم احلري���ه ابقى من 

مرارة اخلنوع

خا�س / نايف املعدي

  

لقائ���د احلر����س اجلمه���وري  لق���اء م�س���رب  يف 

ال�س���دي مع جنوده بع���د اقتحام باب���ا عمرو دار 

حدي���ث طويل ب���ني اجلنود والقائ���د وكان حديث 

ودي���ا« حنونا« ل يعك�س اب���دا« الوح�سيه والجرام 

الذي دخلوا به بابا عمرو

ولك���ن مالف���ت نظ���ري ه���و ق���ول قائ���د احلر�س 

اجلمه���وري للجنود دون خج���ل او وجل او تردد : 

نحن جئنا اىل هنا لإعالء كلمة القائد ال�سد

وانا �شخ�شيا« مل ا�شمع قط بهكذا جمله على مر 

�سنني متابعتي وقراأتي لعقائد اجليو�س املختلفه

حتى اكرب الديكتاتوريات كانت تتخفى بقم�سان 

الوطنيه او الفكار املادي���ه او حتى العرقيه..اما 

ان تعل���ن ب�سكل �ساف���ر ان حربك �سد �سعبك هي 

لجل �سخ�س فهذه واهلل هي ال�سفاقه

حت���ى يف اعتى اجليو����س الفا�س�ستيه كان اجلنود 

ي�سعون لع���الء فكره مهما انح���ط م�سمونها ال 

انها فكره اجتمعوا عليها ويريدون ب�سطها بالقوه

ويف عقائ���د اجليو����س الوطني���ه ي�سع���ى اجلن���ود 

لعالء كلم���ة الوطن.، ويف اجليو����س ال�سالميه 

ي�سعى اجلنود لعالء كلمة اهلل

اما ان يجتمع مئ���ات الألف على رفع اعالء كلمة 

�سخ����س فه���ذا دليل عل���ى ان �سوريا اح���ق البالد 

باحلريه واحوجها للتحرر

وعندم���ا �ُس���األ ال�سد عن ) الكف���ره ( من جنوده 

الذين يقولون ل األه ال ب�سار قال هوؤلء جهله لبد 

ان يعلم���وا ان ه���ذا كفر...طيب...وقائد احلر�س 

اجلمه���وري اي�سا« جاهل عندما ا�ستبدل ) اعالء 

كلمة اهلل ( ب�) اإعالء كلمة ال�سد (؟؟

ولك���ن ماقاله قائد احلر����ص اجلمهوري مل يخرج 

عن �سياق طريقة احلكم طوال اربعني عاما«

فم���اذا يعن���ي ان تو�شع �ش���ورة رئي����ص ) منتخب 

(  مل���دة �سبع �سنوات على العمل���ه الوطنيه؟ اأم ان 

وا�سعها يع���رف ان هذا الرئي�س ب���اق حتى ميوت 

هو او مي���وت ال�سعب او ميوت الوطن....فمات هو 

وبقي ال�سعب والوطن

وم���اذا يعني ان تعلق �ش���ور اخ الرئي�ص يف وزارات 

الدوله رغم انه ل يتبوء اأي من�سب حكومي؟

وم���اذا يعن���ي ان تكتب عب���ارة ) �شوري���ا ال�شد ( 

عل���ى الرغم من انه ) منتخ���ب ( وقد ياأتي رئي�س 

م���ن بع���ده ا�سمه )خمل���وف( فهل ت�سب���ح �سوريا 

خملوف؟!!..ولك���ن ه���م ل يري���دون ان ياأتي احد 
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واألحزان احلقائق  جتلو  باجلالء 
من ق�ص�ص احلرية / جميل الدم�صقي

اأنه علّي  الأمريكية  الطبيب يف اجلامعة  قال يل 

ال�ستمرار على دواء معني لثالثة اأيام ثم اأعود له 

لريى نتائج الدواء مما ا�سطرين لأن اأم�سي بني 

اأ�سوات احلرب والبارود يف بريوت يومها »اأواخر 

الثمانينيات«

الطعام  تناول  اإل  خاللها  اأفعل  ل  اأيام  ثالثة 

باجتاه  اجلامعة  نزلة  على  القابع  الفندق  يف 

ال�سفريات..  �سائقي  كل  يعرفه  والذي  البحر... 

ال�سفر..  اأردت  اإن  املكان  اأغادر  لأن  اأ�سطر  فال 

واأ�ستطيع امل�سي على الأقدام باجتاه امل�سفى

اأذهب  اأن  الأيام  باأحد  فقررت  امللل  اأ�شابني 

اأترافق  الأقدام..  على  م�سيًا  »الرو�سة«  باجتاه 

وغيوم  ال�سيارات..  من  وقليل  البحر...  مبوج 

واحلرائق  البارود  رائحة  بها  تختلط  ال�سماء 

الفندق  �ساحب  اأعطت  بعيدة  ولأنها  البعيدة... 

اآمن  فالو�سع  اجلولة  بتلك  يل  ي�سمح  اأن 

ل�سويعات.. ح�سب قوله ل اأكرث

قد  بي  فاإذ  روؤية طريقي..  الأفكار عن  قطعتني 

باأ�شواط.. مل يوقفني  مررت »الرو�شة« وقطعتها 

اإل »حاجز ع�سكري �سوري«.. ا�سطررت اأن اأمر 

اأمامه.. حتى ل يفهم عودتي قبل املرور به باأنها 

تنتمي اإىل احلرب الدائرة اآنذاك

ا�ستوقفني »الع�سكري« على احلاجز طالبًا هويتي 

ومتفاجئًا باأنني وهو من ذات املدينة وال�شارع..

فاأح�س�ست بالراحة لوجوده بالتاأكيد.. لكنه اأيقظ 

�شتعود  وكيف  قال:  اأفهمه حني  ب�شوؤال مل  راحتي 

اإىل الفندق الآن... م�سيًا على الأقدام واأنا موجود 

هنا؟؟!!!

على  قارب  قد  وقوفه  زمن  اأن  ح�سبت  قد 

النتهاء... واأنه لبد وميلك و�سيلة نقل فياأخذين 

اأن  اأريد  ل  �سيدي..  ل  قائاًل:  فاعتذرت  معه.. 

اأتعبك

فكان جوابه: اأن اأفرغ حمتوى �سالحه الر�سا�س يف 

الهواء م�سريًا ل�سيارة فارهة للغاية قد عربت للتو 

باأن تعود له

اإىل خمباأ باملكان حت�سبًا حلرب  رك�ست م�سرعًا 

عارف  وقتها  اأكن  مل  حيث  �شتبداأ..  اأنها  يبدوا 

ل�سبب هذا الزخم من الر�سا�س

اأو�سل هذا  له:  وقال  »هوية«...  �سائقها  اأخذ من 

الرجل اإىل الفندق.. وعد هنا لأعيد لك »الهوية« 

ما  اأين  ولو   ....»XXXXXX« �سعب  فاأنتم 

احتفظت بها لأنزلته اأنت بعد اأمتار واأنا اأريده اأن 

ي�سل للفندق وعلى باب الفندق متامًا

اأثقلت عليه  املتهالك زمنُا وقد  الفندق  عند باب 

اأوراق األف خريف فاأن�سته وقوفه.. تذكرت �سمتي 

من اأول ما ركبت معه... لتلك اللحظة.. تذكرت 

اأن ال�سدمة قد ح�سلت وعلي اأن اأقول اأي �سيء

فل�ست  ح�سل  مما  �سيدي  اأعتذر  لل�سائق:  قلت 

ومل  »الع�شكري«  لذاك  قريب  اأو  ب�شديق  اأنا 

�سوت  اأن  حتى  فعل..  ما  يفعل  اأن  منه  اأطلب 

له عن عدم  اأنا... فاعتذرت  اأخافني  الر�سا�س 

الذي  للراأي  الركوب معك... مل يرتكني  قدرتي 

 ....»XXXXXX« اأنا فيه... قال: اركب معه يا

تخيل!!!

عدم  عن  اأ�سفه  واأبدى  اعتذاري  الرجل  تقبل 

قدرته البقاء لفنجان امتنان عما ح�سل خلوفه 

اأن التاأخر على »الع�سكري« رمبا يودي به مل�سكلة 

اأعظم

غدًا وقريبًا
من  كان  اأخ  اأي  اأخ..  من  الكالم  ذات  �شاأ�شمع 

اأيام  بكم  فعلناه  ملا  عذرًا  يقول:  وهو  لبنان 

ولكننا  قبلكم  اإجرامهم  جربنا  فنحن  ثورتكم.. 

احلرية  نلنا  واأننا  مثلكم خ�سو�سًا  اأحرار  اليوم 

�سوية بذات اليوم للمرة الثانية

اجلالء  بعيد  ولبنان  �سوريا  حتتفل  ملحوظة: 

اأن الحتفالت �ستبقى على  بذات التاريخ ويبدو 

ذات التاريخ باجلالء اجلديد
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الفنجـان قارئـة  األسـبوع:  شـخصية 
خا�س / اأبو الوليد احلم�سي

َظَهرت واخلوف بعينيها !!!
كانت امل�ست�س���ارة ال�سيا�سي���ة والإعالمية لرئي�س 

النظام ال�سوري، الدكت���ورة بثينة �سعبان اأول من 

ظهر لالإع���الم مبوقف ر�سمي �سريح حول الثورة 

ال�سورية، حني عقدت موؤمترًا �سحفيًا حاولت فيه 

وم���ن فَوّ�سها، مللمة كل ما ح�سل من جرائم منذ 

الي���وم الأول، ب� »حزمة« م���ن الإ�سالحات ور�سوة 

ف! جماعية مقدارها 1500 لرية لكل مواطن موَظّ

ولأن تعب���ري احل���راك ال�سعب���ي كان الأكرث بالغة 

وم���ازال، كان اأول رد عليها يف اليوم التايل خالل 

املظاهرات »يا بثينة يا �سعبان... ال�سعب ال�سوري 

مو جوعان«..

ُمرتجمة الأب الروح���ي للع�سابة منذ ت�سعينيات 

القرن املا�سي، بات���ت تاأخذ ن�سيبها من هتافات 

ال�سع���ب ال�سوري ب�سكل دائم، فهي بالأ�سل لي�ست 

ذات اأي ثق���ل �شعب���ي، فم���ا الذي ينق���ل مرتجمة 

لرئي����س خ���ِرف، اإىل من�س���ب وزي���رة املغرتب���ني 

ل على مقا�سها ثم األغيت الوزارة لحقًا  ّ الذي ُف�سِ

وُدجمت باخلارجي���ة، لتكون ج�سر عبور تدريجي 

يف املنا�سب لتتوىل لحقًا مهام امل�ست�سارة ؟؟؟

»امل���راأة احلديدية« على حد تعب���ري اأحد »حمللي« 

قناة الدنيا، كانت اأثناء عهدها الوزاري ت�ستجدي 

امل�ساريع الإمنائية م���ن اأثرياء العرب، اإىل جانب 

تباهيها مباليني ال�سوريني املغرتبني يف �ستى بقاع 

الأر�س، وكاأنها تقول ه���ذا هو اأبرز اإجناز لنظام 

رهم على مدار اأربعة عقود،  الع�ساب���ة، الذي هَجّ

وق���د �سمحت له���ا وقاحته���ا اأن تدعوه���م للعودة 

»لال�ستثمار فقط ل غري«!

منظرها كنظامها
وم���ع تعاظم الثورة كان ظهور اإحدى اأبرز �سيدات 

الق�سر يخ���ف تدريجيًا حتى غاب���ت عن الظهور 

متامًا ع���رب اأي منرب اإعالمي، واقت�سر ح�سورها 

على اجتماعات رئي�سها بالوف���ود الدولية النادرة 

الت���ي تزور دم�سق، ولعل مظهرها البائ�س وامللفت 

للنظ���ر يو�ش���ح مدى �شعوب���ة الو�ش���ع يف اأو�شاط 

النظام املتهاوي.

هذا الغياب ك�سرته اإطاللة بثينة من جديد بتغرّي 

وا�س���ح يف املالمح والنظ���رات، للحديث عن بعثة 

املراقبني الدوليني املرتقبة، والتي يحاول النظام 

ت�سخريها كاأداة جدي���دة للمماطلة، فاأكدت عدم 

التزام دم�ش���ق بحماية املراقبني م���ا مل يتحركوا 

حت���ت اإ�سرافها، وهنا ل نعلم َمن �سرياقب َمن !!، 

كم���ا ا�ستن�سخ���ت ت�سريح مبتلع الق���ارات بالقول 

م  الف�سفا����س جدًا عليها، فمن الطبيع���ي اأن تقِدّ

الن�س���ح لرئي�سه���ا، حتى ل���و بالتنجي���م، ومبا اأن 

زميله���ا اجلعف���ري واملزاودي���ن يف الوطني���ة على 

�ساكلته يتغنون ب�سعر نزار قباين، فلم ل تكون هي 

بالن�سب���ة لب�سار »قارئة الفنج���ان«؟؟، خا�سة واأن 

ال�سم مو�سيقيًا يالئم ا�سمها احلقيقي، وليعذرنا 

نا يف اأبياته قلياًل، وتخّيلنا اأنها  ابن دم�سق اإن غرَيّ

عن »اأم هادي« خماطبة »اأبو حافظ« :

َظَهرت واخلوف يف عينيها تتاأمل النظام املقلوب..

قال���ت يا ول���دي ل حت���زن.. فال�شق���وط عليك هو 

املكتوب..

مُت كث���ريًا.. لكن���ي مل اأق���راأ اأبدًا..  ���رُت وجَنّ ب�شّ

اإجرامًا ُي�سبه اإجرامك..

مق���دورك اأن مت�س���ي اأب���دًا.. يف بحر ال���دم بغري 

رجوع..

وتك���ون حيات���ك طول العم���ر.. ط���ول العمر كتاب 

دموع..

وبرغم جميع جرائمك.. وبرغم جميع �سوابقك.. 

وبرغم احلقد ال�ساكن فينا ليل نهار.. 

ال���دويل  ال�سغ���ط  وبرغ���م  الت�سبي���ح..  وبرغ���م 

واحل�سار..

ال�شقوط �شيبقى يا ولدي.. اأحلى الأقدار... اأحلى 

الأقدار..... يا ولدي.. يا ولدي....!!!!!

اأن »الدول���ة ال�سوري���ة« غري م�سوؤول���ة عن اأي عمل 

ن  �س ل���ه املراقبون، وهو تهديد مبَطّ اإرهابي يتعَرّ

لي�س بجديد.

حوار الطرشان
اأما املث���ري لال�سمئزاز ف���كان الدع���وة للحوار مع 

رت بتوجيهات القائد  املعار�سني »الوطنيني«، فذَكّ

تها اإىل  امللهم حول جلنة احلوار الوطني التي �سَمّ

جان���ب نائب الرئي����س املنتهية �سالحيت���ه فاروق 

ال�سرع وال���ذي ُي�ساع اأنه حت���ت الإقامة اجلربية، 

واللواء حممد نا�سيف، وتاريخ هذا الأخري ورتبته 

وحده���ا كافية لن�سف اأي ح���وار، فكيف حلوار اأن 

ي�ستقيم بوجود جّزار برتبة لواء ؟؟؟

داعي���ة احلوار وال�سفافية قيل اأنها تخ�سى القدوم 

اإىل م�سقط راأ�سها يف حمافظة حم�س لزيارة قرب 

والدتها، لأنها تخاف الإرهابيني، وقد تكون قراأت 

ذلك يف فنجانها اأو فنجان رئي�شها املقلوب!!!

عن أي فنجان أحتدث!!
مهاًل �ساأجيبكم بطريقتي..

الن�سائي���ة  املجموع���ة  اأف���راد  اإح���دى  اأنه���ا  مب���ا 

املحيطة بالبطة الرئا�سية، يف من�سب امل�ست�سارة 
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الســورية اآلالم  شــفاء 
خا�س / مانيا اخلطيب

الإن�شان ال�شوري مل يعان يف الن�شف قرن الأخري 

فقط من طغم���ة دموية فا�شدة اأذلت���ه، و�شادرت 

مواطنت���ه فح�س���ب ب���ل اأخط���ر داء اأ�سي���ب به هو 

خملفات هذه العقود ال�سوداء األ وهو فقدان الثقة

وهذا الداء الأليم �سَببه اأمران اأ�سا�سيان:

هم���ا الر�س���وة ، و�سيطرة ف���روع املخاب���رات على 

حياة النا�س ... ن��اهيك عن الطامة الكربى وهي 

الأداة الأ�سد خبث���ًا يف ا�ستعمال �سماعة »املقاومة 

واملمانع���ة« لي�سبح اأ�سهل طريقة لإغتيال الإن�سان 

معنويًا و�سحقه .. هي تلفيق تهمة اخليانة له

واأ�شنع مثال على ذلك هي الرواية الرخي�شة التي 

حاول���ت ت�سويقه���ا وزارة اخلارجي���ة ال�سورية عن 

املدّونة ال�سابة الرقيقة ط���ل امللوحي التي ل تزال 

اإىل اليوم تقبع يف غياهب املوت املحتمل ..ت�سارك 

من �سنّي عمرها الغ�ّس يف دفع فاتورة حريتنا.

هذا الوباء ال�س���وري، �سعف الثقة بني ال�سوريني، 

جع���ل م���ن اأي ان�سان مهم���ا بلغت درج���ة نظافته 

ونزاهت���ه عر�س���ًة لالته���ام م���ن خ���الل ثنائي���ة 

»مرت�شي - خمرب«، اأّدى ذلك اإىل عدة اأمور اأذكر 

بع�سها:

1- تاأخرت بع����س املحافظات يف اللتحاق بركب 

الثورة

2- تاأخرت الثورة يف ت�سكيل كيان �سيا�سي ميثلها

3- تعرقل���ت بع����س اجله���ود اخل���رّية وال�سادقة 

واملخل�سة يف خدمة الثورة

4- ت���ذّرع املجتمع ال���دويل بكل ه���ذا للتهّرب من 

القيام بواجبات���ه الأخالقية جت���اه اجلرائم التي 

يتعر����س له���ا ال�سع���ب ال�س���وري على ي���د ع�سابة 

اإج���رام دويل حمرتف���ة، عل���ى مبداأ املث���ل القائل 

»عرج اجلمل من �سفته«.

ل يث���ق كثريًا من النا�س اأن م���ا نحن مقبلني عليه 

هو دولة احلرية والدميقراطية وحقوق الإن�سان

بل حت���ى اأن هذه الكلم���ات تثري �سخري���ة البع�س 

.. م���ن جهة ب�سبب ال�س���ورة ال�سوداوية عن اأخيه 

الإن�س���ان ال�س���وري من جهة اأخ���رى عندما تن�سب 

هن���ا وهناك، بع�س املعارك املجانية الكيدية التي 

يزاوله���ا من ي�سمون اأنف�سه���م »معار�سني« وينظر 

الإن�سان العادي بعني ال�سك ول�سان حاله يقول اأن

»هذه هي الدميقراطية التي تت�سدقون بها ... 

وه���ا اأنتم تعيدون انت���اج اأ�شاليب ال�شتبداد ذاتها 

بالتمام والكمال؟؟«

ب���ل اأن حتى كثريين ل ينا�س���رون الثورة لي�س حبًا 

يف ب�س���ار الأ�سد املجرم ولفيفه، ولكن ب�سبب اأنهم 

ينظرون اإىل اأن �سعبنا: »فالج ل تعالج !!«

هذه الثورة ال�سورية العظيمة تخل�سنا اليوم لي�س 

فق���ط من كابو����س ب�س���ار الأ�سد ولفيف���ه ال�سقيم 

تخل�سن���ا اأي�سًا م���ن التاأثري الأ�س���د �سّمية حلكمه 

وحك���م اأبي���ه املجرم ، بل هي تعي���د بناء الثقة بني 

ال�شوري���ني حت���ى يتمكّنوا م���ن العمل مع���ًا كما مل 

يفعلوا منذ ن�سف قرن

الي���وم ع�س���رات التن�سيقي���ات ول���دت وترعرت يف 

ح�سن الثورة .يف داخل �سورية وخارجها..

م���ا يبعث على ال�سع���ادة حّقًا اأنه قب���ل اأن نتحدث 

عّم���ا تفج���ر م���ن اإب���داع و�س���دق �سدي���د .. وعن 

الإقرتاح���ات النبيلة يف اإعادة بن���اء ما تهدم، هو 

اأن بن���اء دور العبادة، والبي���وت .. واملرافق العامة 

... ه���ي اأ�سهل م���ا ميكننا فعله قب���ل اأن تعيد هذه 

الث���ورة النبيلة اإعادة تاأهي���ل الإن�سان ال�سوري من 

الناحية املعنوية

هكذا فق���ط تدب احلي���اة يف �سوري���ا، وجتري يف 

ج�سدها اجلريح دماء نظيفة تعافيها..

عندما يكون فيها �سعب���ًا ينف�س عن كاهله عقودًا 

مريرًة، ويرمم الثقة يف اأح�سائه ثم ينطلق، ليعيد 

بناء بلده احلبيب
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يتّفقون ال  رمزية  خيمة  على 
مقاالت

خا�س/ د.�سماح هدايا

�شروط  الّتحرير  م�شروع  يف  ال�ّشري  يتطّلب  نعم 

الّتخطيط والجتماع والّتن�سيق والّتحليل والّتفكري؛ 

ال�سوري  الّتحرر الوطني  لكن هل يحتاج م�سروع 

املوؤمترات  حركة  يف  ال�سديد  الزدحام  لهذا 

واللقاءات واملحا�سرات والور�سات التي ت�سهدها 

امل�ستمرة  املختلفة  ال�سورية  املعار�سة  اأطياف 

اخلطاب؟ �سري  يف  واملتوا�سلة  الن�سطار  يف 

لكّنه  الروؤى؛  تن�سيق  اإىل  يحتاج  التحّرر 

الإميان  اإىل  مايحتاج  اأول  الآن،  يحتاج، 

واللتزام  التحّرر  مببداأ  اخلال�س  احلقيقي 

وخو�س  عارمة،  ثورة  من  ومبايتطّلبه  به، 

وعقائديًا،  فعليًا  الأهداف  الوا�سحة  املعركة 

يف  الثوار،  وم�ساركة  الثورة  بدماء  والغت�سال 

الوطني. والوفاء  الن�سال  م�سري  موقع،  اأي 

اأدمنت  التي  اللقاءات  هذه  �شتنجز  ماذا 

حراكا  ت�سهد  وهي  القاهرة،  مدينة  ا�ست�سافتها 

ن�سيطا لكثري من اأطياف املعار�سىة ال�سورية؟؟؟ 

اأ�ستنجز مزيدا من املرا�سيم الجتماعية وطقو�س 

ال�ستقبال  بحفالت  تذكرنا  التي  الأحاديث 

التي كانت تقيمها  العائالت  يف مدننا القدمية 

من  الع�سرين  يف  فالنة   ال�سيدة   ا�ستقبال  ؛ 

يف  عالنة  ال�سيدة  وا�ستقبال  القمري،  ال�سهر 

اأمزيدا  العمري..وهكذا...؟  ال�سهر  من  الثامن 

اأخرى  معار�سات  ملحاربة  القوة   ح�سد  من 

النفاق  من  اأمزيدا  اأخرى؟  مرجعيات  لها 

البديل  اأّن  بحجة  النظام  عمر  اإطالة  على 

�ستنجز  اأو  الأهلّية؟  واحلرب  الدمار  هو  عنه 

بها؟ ويرتقي  بالثورة  يرقى  ثوريا  لقاءا  حقا   

ال�سيا�سي  احلراك  �ساأن  من  ت�سغريا  لي�س 

الن�شيط، لكن املهم معنى هذا الن�شاط وهدفه، 

فهل هو حوار خلدمة الثورة والعمل على حتقيق 

اأوىل خطوات التحرر باإ�شقاط النظام ال�شيا�شي، 

اأو مفاو�سات من اأجل تثبيت الأقدام يف ال�ساحة 

بعد،   فيما  الثورة،  من  وال�ستفادة  ال�سيا�سيىة  

وجني مكا�سبها ب�سكل فثوي اأو حزبي اأو عقائدي؟. 

رمبا هذه اللقاءات مفيدة جدا اإذا كانت  تقّرب 

الروؤى من اأجل دعم الثورة ال�شورية،  اأو اإذا كانت 

تفتح اأمامنا املجال وا�سعا لال�ستفادة  كثريا من 

حتى  امل�سري،  ال�سعب  ثورة  جتربة  من  درو�س 

نتجاوز �سيا�سيا وفكرّيا ماوقع به،  وفيه احلراك 

الثوري ال�سعبي امل�سري من اإرباكات؛ فامل�سريون 

ثورتهم  من  الأوىل  املرحلة  ينهوا  مل  الآن  حتى 

الر�سمية  احلدود  ويدخلون  يعودون  ثم  والتن�سيق 

ع�سابات  من  مبا�سر  مراأى  على  وهم  ال�سورية، 

املخابرات ال�سورية، فال ميوتون قتال، ول يغيبون 

تختفي  ول  ال�سجون  جماهيل  يف  الوجود  عن 

ال�سورية  احلدود  على  يجري  بينما  اأخبارهم،  

بالدهم  اإىل  العائدين  اعتقال  ذاتها  الّر�شمية 

لعمل اأ�سيق واأ�سغر، ملجرد اأّنهم  جتراأوا وخرجوا 

باإ�شقاط النظام قرب  يف ثورات غا�شبة وطالبوا 

بع�سهم  ويغيب  اخلارج،   يف  بالدهم  �سفارات 

تابوت؟؟؟.. يف  اهله  اإىل  يعود  اأو  الوجود  عن 

يبقى؟؟؟ املحاور  واملعار�ص  ميوت  الثائر  ملاذا 

على  ونح�سل  ن�ساألها  اأن  يجب  خطرية،  اأ�سئلة 

اإجاباتها، لأن ال�سعب الذي يقدم دمه ثمنا للحرية 

ويحا�سبنا  الأ�سئلة  هذه  عاجال  اأو  قريبا  �سي�ساأل 

ويطلب منا حّقه. ال�سعب املجروح اأ�سبح  ل يرحم 

وهدفها  وا�سحة  املعركة  حّقوفه.  يغت�سب  من 

وا�شح هو اإ�شقاط النظام. ولي�ص الجتماع لتن�شيق 

واملرجعيات  الأ�شوليات  بحجج  بع�شنا  اإ�شقاط 

والنوايا، ولي�س تاأجيل املعارك احلقيقية يف اإ�سقاطه 

وانعزالية. �سح�سية  بل  فرعية  معارك  اأجل  من 

والأبقى،  الأعرق  وهو  اجلميع.  من  اأكرب  الوطن 

بقامات  كبارا  نكن  مل  واإن  نب�شه،   وال�شعب 

لن  ال�سعب،   باآمال  ننب�س  املخل�س،  ن�سالنا 

فيه. لننمو  موقعا  لنا  يرتك  ولن  الوطن  يرانا 

رمزوه،  بكل  ال�شيا�شي  النظام  اإ�شقاط  وهي 

كثريها  يقاتل  اأحزاب  بني  يتخبطون  ومازالوا 

يقاتل،  و�سعب  النتخابّية،  م�ساحله  اأجل  من 

والكرامة. العي�س  ولقمة  حريته  اأجل  من  جّله، 

القاهرة   يف  ال�شوري  الن�شاط   اأمر  يف  والالفت 

اأّن  يف �ساحة التحرير التي يزورها الآلف، خيمة 

للثورة ال�سورية واملفرو�س اأن تكون اخليمة ر�سالة 

اإعالمية قوّية للتعبريعن الثورة ال�سورية و�سعبها. 

ت�سويرا  يتوّقع   اخليمة  هذه  ق�سدا،  والزائر، 

اأمله؛  يخيب  لكّنه  ال�سورية،  للثورة  بب�ساطة  ولو 

فاخليمة، هناك ل متنحه كثريا من كرم الثورة؛ 

فهي اأ�سعف بكثري من اأن تكون �سورة معربة عن  

الثورة ال�سورية ومعاناة ال�سعب ال�سوري من نظام 

ال�ستبداد األأ�سدي. وماتعر�سه اخليمة، لالأ�سف، 

للثورة؛  الرمزي  التمثيل  واجب  عن  بكثري  يقل 

الن�سطاء  واأين  املعار�سة من هذا.  اأحزاب  فاأين 

يف حراك املعار�سة يف القاهرة؟ األي�س املفرو�س 

مهنية  اأكرث  ليكون  اخليمة  مبعرو�س  الرتقاء 

الثورة  نب�س  عن  ويعرّب  واإعالما،  وفنا  وتنظيما 

من  معاناته  اأ�سكال  وي�سّور  ال�سعب  وت�سحيات 

الأ�سدي.  ال�ستبداد  نظام 

ال�سوريني  املعار�سني  اإّن 

مازالوا،  م�سر،  يف  الكرث 

حتى الآن، غري ناجحني يف 

خيمة،  ن�سب  على  العمل 

ل  قد  اخليمة  كانت  واإن 

لكّنها  واقعيا،  الكثري  تعني 

ت�سّكل خارطة متقنة رمزية 

ميدان  يف  ال�سورّية  للثورة 

التي  القاهرة  يف  التحري 

املعار�سون  فيها  يجتمع 

وين�سطون؛ فهل �سينجحون 

املوّحد  اجلدي  العمل  يف 

على م�سروع متكامل لدعم 

ثورة وطن والإطاحة بنظام 

والطغيان؟؟    ال�ستبداد 

احلوارات  حراك  ومن 

لن�ساأل  ننطلق  واللقاءات 

ال�سوؤال الذي يحرّي كثريا، 

ويثري األف اإ�سارة ا�ستفهام: 

املعار�سون  ياأتي  كيف 

واملعروفون  امل�سهورون 

�سوريا  من  بن�سالهم  

املوؤمترات  هذه  حل�سور 

والتحاور  واللقاءات 
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ت�سمن التايل:

�سوريا مبا  املعني���ة يف  الأط���راف  كافة  • دع���وة 
فيه���ا احلكوم���ة واملعار�س���ة ل�سمان اأم���ن وحرية 

تنق���ل فري���ق املراقبني وطالب احلكوم���ة ال�سورية 

بتنفي���ذ التزاماتها ب�سكل وا�س���ح وفقا ملا ابلغته ل� 

عنان يف العا�سر من اأبريل اجلاري.

• التاأكي���د على اأهمية الن�سحاب الكامل جلميع 
القوات احلكومية ال�سوري���ة والأ�سلحة الثقيلة من 

مراك���ز التجمع���ات ال�سكاني���ة اىل ثكناتها بهدف 

ت�سهي���ل وق���ف لإط���الق الن���ار داعي���ا ال�سلط���ات 

ال�سوري���ة اىل ال�سماح بالو�س���ول الفوري والكامل 

ودون عراقي���ل للعامل���ني يف املج���ال الن�ساين اىل 

جمي���ع ال�سكان الذي���ن يحتاج���ون اىل امل�ساعدة، 

الت���ام  والتع���اون 

املنظم���ات  م���ع 

ذات  الن�شاني���ة 

التابع���ة  ال�سل���ة 

املتح���دة  ل���الأمم 

تق���دمي  لت�سهي���ل 

امل�ساعدات 

الن�سانية للمناطق املت�سررة.

• ح���ث الأط���راف املعنية يف �سوريا على التقيد 
بوقف جميع اأعم���ال العنف، ويجدد دعم جمل�س 

الأمن خلطة املبعوث الدويل كويف عنان وجهوده 

من اأجل وقف اإطالق النار.

وا�ستقاللها ووحدة  �سوري���ا  ب�سيادة  • اللت���زام 

خا�س/اأحمد ال�سمري

�س���ادق جمل�س الأمن الدويل بالإجماع على قرار 

غرب���ي مع���دل يق�س���ي بالن�سر الف���وري والعاجل 

لبعث���ة مراقبني دوليني ت�س���م يف مرحلة متهيدية 

اأولي���ة 30 ع�سكريا غ���ري م�سلح���ني بينهم رو�سي 

لالإ�س���راف عل���ى اتفاق وق���ف اط���الق النار بني 

الق���وات احلكومية وجماع���ات املعار�سة امل�سلحة 

يف �سوريا وفقا لبنود خطة مبعوث الأمم املتحدة 

وجامعة الدول العربية اىل �سوريا كويف عنان.

ما تضمنه القرار األممي:
القرار ال���ذي اعتمده اأع�س���اء املجل�س بالإجماع 

قانون دويل وحقوق

ســوريـا فـي  دولـيـون  مـراقـبـون 
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ترابه���ا، وذّك���ر ب�ش���رورة التزام كل م���ن النظام 

واملعار�س���ة بتطبي���ق بنود مقرتح عن���ان واحرتام 

وقف العنف.

وطلب القرار من الأمني العام لالأمم املتحدة باأن 

يبلغ فورا اأع�ساء جمل����س المن الدويل ب�ساأن اأي 

عوائ���ق قد تواج���ه عمل فريق املراقب���ني الدوليني 

م���ن قبل اأي طرف �س���وري، واأن يرفع اليه تقريرا 

ب�ساأن تنفيذ هذا القرار بحلول 19 اأبريل اجلاري 

معربا عن عزم���ه على تقييم تنفيذ ذلك و«النظر 

يف اتخ���اذ مزي���د من اخلط���وات ح�ش���ب اقت�شاء 

احلاجة«.

و�سرتكز ولية بعثة املراقبة التابعة لالأمم املتحدة 

عل���ى ال�سراف عل���ى مراقبة وق���ف اأعمال العنف 

امل�سلح »بجمي���ع اأ�سكاله من جمي���ع الأطراف« يف 

�شوريا واجلوانب ذات ال�شلة بخطة عنان لل�شالم 

الت���ي تتاألف م���ن �شت نقاط والتي ج���رى ارفاقها 

بالقرار.

املوقف الروسي- الصيني:
كان لفت���ا ت�سويت رو�سيا وال�سني ل�سالح القرار 

على خ���الف م���ا فعلت���اه يف اأكتوبر/ت�سرين الأول 

2011 وفرباير/�شب���اط املا�ش���ي عندم���ا اأحبطتا 

قرارين �سابقني يدينان �سلوك ال�سلطات ال�سورية 

م���ع معار�سيه���ا با�ستخ���دام حق النق����س الفيتو. 

وكانت رو�سي���ا وال�سني قد ان�سمت���ا يف ال�ساعات 

الأخ���رية قبي���ل اعتم���اد ه���ذا الق���رار للت�سويت 

ل�ساحل���ه بع���د اأن حاولت���ا عل���ى م���دار اليومني 

ال�سابقني عرقلة اعتماده.

لك���ن وقائع ما قالته مو�سكو ر�سميا ب�ساأن ظروف 

ت�سويته���ا ل�سال���ح الق���رار املقدم م���ن الوليات 

املتحدة وفرن�سا وبريطانيا ت�سري اإىل اأنه ل توجد 

ر�سالة �سغط رو�سية من نوع ما على دم�سق ، فقد 

ق���ال املن���دوب الرو�سي يف جمل����س الأمن فيتايل 

ت�سورك���ني اإن بالده اأحدثت تعديالت جوهرية يف 

م�سروع القرار »جلعله اأكرث توازنا«.

وه���و يق�سد عل���ى الأرج���ح دعوة جمل����س الأمن 

املعار�سة ال�سوري���ة والنظام معا لتغيري �سلوكهما 

وا�ستخدام الن�س كلمة »يدعو« بدل من »يطالب« 

�سوري���ا بتنفي���ذ القرار. ه���ذا اإىل جان���ب اإ�سارة 

الن����س اإىل تندي���د جمل����س الأم���ن بالنتهاكات 

وا�سع���ة النط���اق حلق���وق الإن�س���ان عل���ى اأي���دي 

ال�سلطات ال�سورية، وكذلك باأي انتهاكات حلقوق 

الإن�سان على اأيدي ما ت�سميها مو�سكو اجلماعات 

امل�سلح���ة، ثم تذك���ري املجل�س ب���اأن امل�سوؤولني عن 

النتهاكات »�سيحا�سبون«.

صدور  قبل  ملوسكو  املعلم  زيارة 
القرار:

فزيارة وزير اخلارجية ال�س���وري وليد املعلم اإىل 

مو�سك���و قبل اأيام دارت ح���ول مو�سوع الت�سويت 

واأن امل�سوؤول���ني الرو����س اأبلغ���وه ح�س���ب معلومات 

ت�سربت عن الجتماع باأنهم لن ي�ستخدموا الفيتو 

للمرة الثالثة، واأن موقفهم يف العامل العربي بات 

�سيئ���ا للغاية«. وكرر امل�سوؤولون الرو�س مرارا اأنهم 

ل يدعم���ون ب�سار ك�سخ�س ب���ل كنظام، فهو ميثل 

لهم حائط ال�سد الثاين بعد اإيران.

كم���ا اأن ثم���ة معلومات تفيد ب���اأن مراقب���ا رو�سيا 

�سيك���ون ب���ني طليع���ة املراقبني )وعدده���م �ستة( 

الذين من املفرت�س و�سوله���م اإىل دم�سق الأحد. 

ويرى اأن مو�سوع حق التظاهر املن�سو�س عليه يف 

خط���ة النقاط ال�شت هو اأك���رث املوا�شيع ح�شا�شية 

ملو�شك���و، ف���� »الرو����ص مل يتمكنوا م���ن العرتا�ص 

عليه«. لكنهم ي�سددون على اأنهم يدعمون القانون 

الدويل جلهة ع���دم ال�شماح باإ�شقاط الأنظمة من 

قب���ل اأط���راف خارجية، حت���ى ل يتك���رر الأمر يف 

مناط���ق اأخرى، ولقطع الطري���ق على دعم الغرب 

للمعار�س���ة الرو�سي���ة م�ستقب���ال. كم���ا اأن ال�سني 

تتبنى هذا املوقف لالأ�سباب نف�سها.

املهمة الصعبة:
نظ���را لتوا�س���ع حج���م التفوي�س املمن���وح لوحدة 

املراقب���ة الدولية املن�سو�س عليه يف القرار 2042 

و�ساآلة عدد اأفراده���ا قيا�سا بحجم املناطق التي 

ينت�سر فيها العنف، هل ميكن لهذه القوة اأن تكون 

»عيونا واآذانا« ملجل�ص الأمن يف �شوريا.

اإ�سافة اإىل اأن مهمة مراقبي المم املتحدة لر�سد 

وق���ف املواجه���ات، مهم���ة �ساقة يف غي���اب اتفاق 

ر�سم���ي لوقف اط���الق النار بني الق���وات ال�سورية 

واملعار�سة امل�سلحة »اجلي�س احلر«.
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إميانيات الثورة السورية: من وحي الداخل
خا�س / اإميان جان�سيز

اأن  • مامن جمد يف العامل مهما عظم.. ليقدر 
خ�سارتي.. ويعو�سني  قلبي..  من  املرارة  ينزع 

اأكحل  ال�شاحة.. عندما مل  بغيابي عن اعت�شام 

األف  عيني بروؤية �سماء حم�س يف ليلة خري من 

ترابها  على  بال�شجود  جبيني  اأعطر  ومل  �شهر.. 

الطوائف  اأبناء  اأر  ومل  ال�شاجدين..  مع  الطاهر 

للوقت..ويفتحون  ظهرهم  ي�سندون  املختلفة 

�سالة  ي�سلون  واحلرية...  للموت  �سدورهم 

..يغمرين  ال�سباح  واحدة لوطن واحد..يف هذا 

اأ�سى خانق..

مامن عزاء..

الر�شا�شة  ت�شعفكم  مل  الذين  الأطفال  اأيها   •
املفاجئ....عن  رحيلكم  الغفران...عن  لطلب 

غادرت  اإذ  لأمهاتكم..  �شببتموها  التي  احلرقة 

الأطفال  املمزقة..اأيها  اأ�سالءكم  اأرواحكم 

اخلفيفة  باأجنحتكم  ترفون  عندما  الراحلون.. 

يقطر  بريًا  زنبقًا  تتفتحون  حريري..اأو  كمنديل 

غيمة..  اإىل  غيمة  من  تتقافزون  رحيقًا..اأو 

تذكروا اأنكم باقون..ونحن الراحلون..

يعج  اأيام..كان  منذ  امل�ستو�سف  دخلت   •
اأجنا�س  من  اأنا�س  متنوع..  ب�سري  بازدحام 

باك�ستانيون.. و  و�سرييالنكيون  هنود  خمتلفة.. 

نظرة  األقيت   .. الرتباك  اأ�سابني  وعرب.. 

اأبحث عن مقعد فارغ لالنتظار.. وب�سكل  �سريعة 

ل�سعوري اخرتت املقعد بجانب راهبة اأربعينية.. 

كل  يف  ابت�سامات  توزع   .. ال�سالم  عليها  يبدو 

كحمامتني  ح�سنها  يف  كفيها  ت�سع  الجتاهات.. 

وادعتني.. وتتدىل امل�سبحة من بينهما.. بحباتها 

اأنها  و�سعرت  جوارها..  اإىل  جل�ست   .. اخل�سبية 

الأقرب..

غمرين اإميانها ب�سكينة غريبة.. حتى اأين �سرت 

م�سبحتها  خ�سب  مثلها..يف  البت�سامات  اأوزع 

وطاأة  حتت  ال�سالم..  عليه  امل�سيح  اأنني  �سمعت 

الذي  ل�سعبه  افتداءه  راأيت  عينيها  �سليبه..ويف 

يحب.. فعرفت اأن الوجع قد يزهر ..راأيت امل�سيح 

اأن  ت�ساءلت.. هل �سن�ستطيع  يدير خده الأمين.. 

نغفر مثلك يا�سيدي امل�سيح؟!هل نحتاج اأن نكون 

تكفي؟�سيدتي  وحدها  الإن�سانية  اأن  اأم  اأنبياء.. 

.. وكل اأهلي امل�سيحيني..ف�سح جميد.. مااأجمل 

هذه الكلمة: جميد!لكم املجدز.متوجًا بالأخ�سر..

• حمزة اخلطيب:
لأنه  وطنه  حدود  عن  الوطنية  الرتبية  معلم  ي�ساأله  لن 

�سار الوطن .لن ي�ساأله عن عدد �سكانه لأننا �سرنا كلنا 

حمزة..لن يدق قلبه من جديد بانتظار اجلالء..لن تدمع 

عيناه لدرجة �سائعة، اأو تبت�سم �سفتاه ملديح املعلم: حمزة 

ولد متعاون مع زمالئه، حمب لوطنه، حمبوب.

يف  اأ�سدقائه  كرة  ي�ساك�س  ولن   ، البيت  اإىل  يعود  لن 

ولد  الآن:  الباب..لأنه  عند  اأمه  تنتظره  لن  الطريق، 

متعاون مع زمالئه، حمب لوطنه، حمبوب، �سهيد..

حمزة  ا�ست�سهد  عندما  الكلمات  هذه  كتبت  قد  كنت 

اخلطيب.. مل اأكن لأتوقع اأن اآلفا من الأطفال �شيرتكون 

مقاعدهم..  على  القراءة  وكتب  الطريق..  يف  كراتهم 

التاريخ  جدران  من  الثكلى..ليجعلوا  مدار�سهم  يغادرون 

اكتب  الر�سالة..  بداية  كانت  اقراأ  دفاترهم..  �سفحات 

كانت بداية البعث..ر�سموا باأ�سابعهم زمنًا جديدًا ..هم 

فرتكوا  كالكبار..  يكربوا  اأن  اأحبوا  الأطفال..  كل  كما 

وهبوا  فجاأة.عندما  يرعى...وكربوا  النهر  عند  اخلروف 

الوطن دماهم.. عندما نفد اللون الأحمر.. فهم ليحبون 

لون اأقالم الر�سا�س.

اأمام �شور مل  املنده�ص  الطفل  اأيها  الغنطاوي..  نبيل   •
تتخيل حتى يف احلكايات اأنها ميكن اأن تكون لب�سر.. لعلك 

اأو لعل خميلتك  �سافرت على طيارة ورقية اإىل النجوم.. 

الربيئة.. فتحت لك باب احلديقة ال�سرية و�سرت بحجم 

األي�ص يف بالد العجائب.. لكنك مل تكن لتت�شور اأن هنالك 

عجائب يف عاملك ال�سغري خارج حدود املنطق.. ياطفال 

اأربعة.... اأيامًا  املتف�سخة  اأهله  جثث  رائحة  ..تنف�س 

عقلك  كان  مباذا  �شاعة....  تلو  �شاعة  اخلوف..  واقتات 

مرة  وكم  جفناك...  اأطبق  ماذا  يفكر...على  ال�شغري 

خفق قلبك الهلع..

و  اأمًا  لك  اأكون  اأن  اأعاهدك  ال�سغري..  ياطفلي  يانبيل.. 

اأبًا..اأختًا واأ خًا.. لن احب لك ما اأحب لنف�سي ..لأين اأق�سو 

عليها اأحيانا.. بل �ساأقطف لك احلب خال�سًا من �سجرة 

احلياة.... اأعاهدك اأن تكون ابن رحمي.. واأن اأمنحك كل 

مااأملكه من احلب.. امنحني �سرف اأن اأم�سح احلزن من 

لعلك  حناين.  من  ابت�سامتك  زهرة  اأ�سقي  واأن  عينيك.. 

متنحني �سرف اإن�سانيتي ومعنى وجودي.
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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 السادسة عشر - احلب مالو وقت

الق�صة ومافيها.. يا حجي  • هي 

لك ق�سة �سو يا ولد..

• ولد!!!! هههههه مقبولة منك
�صماع عمي باهلل عليك وعطيني راأيك

خل�سني هات لن�سوف ق�سة هاحلب تبعك، ب�س 

بركي بت�سكر هال�سباك اول، انت�سفنا من الربد

• اأمرك..
ت��وزي��ع  ع��ل��ى  م��ع��اه��ا  ا�صتغلت  �صبية  يف  ع��م��ي.. 

عنا  اللي  باملدر�صة  لالجئني  الغذائية  املعونات 

باحلارة

اهلل يعينهم.. اي �سبها..

على  هال�صبية  ب�ص  عمي،  يا  واهلل  • �صالمتك 
اأد مانها قوية على اأد مانها ظريفة..

ظريفة لكن..

• ههههه. لك عمي حلوة وظريفة منيح هيك

اي هيك ها، احكي لن�سوف

بعرف.. ما  �صو بدك قلك  يا عمي  • واهلل 
امل���ه���م. ه��ال��ب��ن��ت م����ايف ب��را���ص��ه��ا غ���ر ه��ال��ع��امل 

املحتاجة، تقول لو اأهلها ما هيك

اهلل يحميها..

حتت  لو  حتى  يوم،  بتقطع  ما  و�صرطك،  • ال 
الر�صا�ص

من الوالد، للن�صوان اللي موجودين، للعجايز

املهم عمي.. ل تطول ال�سرح اهلل ير�سى عليك

فهمنا انها ظريفة ومنيحة وحلوة كمان..

• من كم يوم، ما بعرف كيف جتراأت وحكيتها..

اي لاا.. جتراأت..

لك اي من يوم يومك ل�سانك طولك، �سو �سرلك 

هاملرة!!

• ما بعرف واهلل يا اأبو اليا�ص، املهم حكيت معها 
وعرفت وين بيتها، ب�ص فورا اتفقنا انو كل �صي 

ب�صر بعد ما نخل�ص من هالنظام العاطل..

طيب.. لهالأ ما �سفت يف م�سكلة!

• مني قال يف م�صكلة لك عميم، ب�ص كاأنو هالأ 
ما وقتها..؟!

ابني.. حمزة.. انت عملت �سي غلط، اأو ناوي 

غلط ل م�سح اهلل

• اهلل ي�صاحمك، هالأ هاد �صوؤال بت�صاألني يا 
ايل!

اأ�شبح بال طولة �شرية، مافيها �شي اذا بتحكي 

مع اهل البنت، و�سري يف �سي ر�سمي، ب�س بتاأجلو 

كل �سي لبعدين..

• هيك قولتك؟

اي هيك قولتي

• ب�ص ما كملتلك �صو حكينا..

يتبع...

بقلم / حمزة العليذكـريات أبـو إليـاس

أبو إلياس
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وطني

نور الهدى الريحان

يف بالد القسوة… يف زمن القسوة
مشوه املالمح

مصفر الوجنتني
مهرتأ املالبس

وطني
كان يومًا غنيًا

وأمسى اليوم فقريًا
حمتاجًا
وطني

كان يومًا
زيرًا وسكريًا

واليوم أصبح ناسكًا متعبدًا
وطني

كم اختلفت تكاوين وجهك
إال نربة صوتك

مازالت رعديدة
وتقسو …

وأحن أكرث ..
وأهواك أكرث

وتكرب فتصري أجمل
وأتطاول على الصرب

ولكن الصرب مني يضجر
وأهم إىل عناقك

ولكنك من بني أصابعي تتبخـــر

خواطر ثائرة

أدبيات الثورة

يا جار بابا عمرو

حممد طكو

يا عــــازف العــــود ال تبكي فتبكينا
هــذي البالد بـــالد الشــــام تعنـيــنا

يا عـــازف العود هات اجلرح أغنية
قــتــلى بعشٍق وأنت اليــوم ساقــيــنا

يا عازف العود فلتمضي إىل روٍض
فــي أرضــها الشـــام قد حتلو ليالينا

أبــحرْ بــها الشــــام ال تخفي مفاتنها
أمــام مــــن عشقوا يف سفحها الكينا

واليـــاسمني على الدروب يهدي لها
كـــل الصفاء وهذا العطر يشفيــنـــا

مّيمت وجهي ألرض احلسن معتكفًا
وهج اخلالص وكان اهلل راعــيــنـــا

أبصرت أهلي وما يف األرض إالهم
جــرحــى وثكلى أشالًء مساكــيــنـــا
ــعــهــا يــهــاجم املوت أوصااًل يقـطِّ
تـفـنـى احلــيــاة وال تــفــنـــى أمامينا

يا عـازف العود هل أُخبِرت عن أملي
أبصــرُت بـالشــام أبــطـااًل ميــاميـنـا

روا القيد ما يف الكف من سيٍف قد كسَّ
والصدر يعرى ويعلو الصوت يحيينا

وصــرخــة احلــق تــأبـى أن تفارقنا
ويــرخــص العــمـر عند القوم أهلينا

دم احلــرائــر معــجـوٌن بــذاكـــرتي
ـُـــدمي حيث تلقينا ّـَـــة الطــفــل ت وأن
يا عـازف الــعــود حـلِّق يف مــدينتنا

كل الشــوارع أضــحــــت يف قوافينا
اجلــرح فــي وتــرٍ حــمــٌص وأغنيٌة

قــد قــاب للــموت من عزٍف سيدمينا
يف الـخالــدية بـعٌض من مـواجــعــنا

يا جــار عـمـرٍو كـبّـر فــي حــوارينا
احلــيُّ يقـصـف فـي كــفــرٍ ويف حقٍد

وصــرخة اآله كــم تبكي وتشجـيـنـــا
ال سيــف نـحـمـل ال بــارودة وجـدت

فـي كـفِّ معـتصــٍم والســـــاح يأوينا
ر دّوت نـــار صــرخـــتــــه ثـغرٌ تفـجَّ
قــد زلــــزل األرض إيــمـانًا وتطمينا

حــريــة النـــاس فــوق كــل ذي بطٍش
ال يُـطلُب املــوت إال حــيــن يــحــيينا

يا جــار عــمرٍو أما أبكت حــرائرنا ؟!
حـيـن الـعـويل وراء القصف يرمـيـنــا

ما هــــــــــــنَّ إلّا أخــيــاٌت وذا ذئـــٌب
ويــنــهــش الذئــب فــي أخٍت فــيدمينا

ويـــفــعل الذئــب فــيــها ســــوء فعلته
و طــعــنــة الــغــدر تــأبى ألف تُنسينا

هـدهـد لــهــا اآله مــن مــنــا سينقذها
ووصــمة العار أضــحت يف مراسيــنا

ما هــــــــنَّ إال أخــيـــاٌت و مــا نــامت
عــيــٌن وأخــٌت تــنــادي النـخـوة الفـيـنا

يا غـيــــرة اهلل هـبّــي ألــــف زوبــعـــٍة
وأشــعــلــي النار يف الطـاغوت تـنـيـنــا

يا غـيــرة اهلل ال تـبــقـــي عـلـى قــــــوٍم
قـــد أحـــرقوا الشـــام حــني الشام تأوينا

يا عـــازف العـــود ال تــبــكي فــتـبـكينا
يا جـــار عــمــرٍو إلـــــه األرض حامينا



أدبيات الثورة25السنة األوىل / العدد الثاين والعشرون / االثنني  15  أبريل 2012

خواطر ثائرة

ثوري يا شام

عمر العوضات

ثوري شآم
يا شام قومي عانقي درعا فقد أزف العمل

ال تركني للظلم بعد اليوم
بعد اليوم ال خوف وال حتى وجل

قد الح فجرِك يا شآم . . أشرقت شمس األمل
الساقطون بوحل جالد الديار

ينافقون . . ال حياء وال خجل
يسبحون . . يعربدون . . هتافهم:

ُهبٌل ُهبل
عتبي على شهباء ما قامت تنافح

هل سينزاح األجل؟!
يا شام ثوري حطمي قيد املذلة والزلل

جالدِك الطاغوت قد نشر الفساد
وقتَّل األطفال يف درعا ويف بنياس

حتى يف اجلبل
ثوري شآم اليوم يومِك ال تليني أو تهوين

ال يخالطِك امللل
واستذكري ما حّل يف املاضي بتدمر

واذكري مأساة حمص واملذابح يف حماة
واذكري ما قد حصل

واذكري تلك الليايل احلالكات املهلكات
وانفضي عنِك الغبار

وازرعي ورد احلياة
واقذيف عنِك الطغاة

قبل أن يغشاِك منهم داء ضعف أو شلل

حمصيٌّ ذا جرحي الغائرْ

أحالم النصر

َة  حمصيٌّ ، ذا جرحي الغائرْ .... يحكي قصَّ
حرٍّ ثائرْ

أحقاَد  َويقاوُم   .... عدالتنا  غرَي  يَنُْشُد  ال 
الفاجرْ

حمصيٌّ أرضي سوريَّْه .... قْد عانْت شرَّ البعثيَّْه
فمضيُت ألجنَدها عزمًا .... لبَّيُت نداَء احلرِّيَّْه

أناْ حمصيٌّ ال لْن أركْع .... لِسوى الرَّحمِن َولْن 
أخضْع

احلقُّ سالحي َومضائي .... َواحلقُّ هَو الهدُف 
األروْع

عْن  يكشْف   .... العاصي  نهرَ  عنِّي  َفَسلوا 
معدِن إخالصي

ال يفزعني أسرُ لئاٍم .... ال يثنيني صوُت رصاِص
باَت  قلبي  َولُه   ....  ! أهواُه  كْم  الغايل  وطني 

ِفداُه
هَو حلٌن عذٌب أُنِشُدُه .... أحيا فيِه َوال أنساُه

غدرِ  ِمْن  عانْت  كْم   .... سباِع  باُب  عمرٌو  بابا 
ضباِع !

قهرٍ  ِمْن  قاسْت   .... سودًا  أيَّامًا  قصفوها 
َوضياِع !

امي  الدَّ بالغدرِ   .... َومباين  أحياًء  قصفوا 
يطاين الشَّ

َواغتالوا خرَي   .... هدموا مدرسًة مَع مشفى 
بَّاِن الشُّ

أطفاٌل باتوا أيتاما .... قْد عانوا البلوى أيَّاما
.... ِمْن غدرِ األعدا  البلِد الغايل عانى  مثَل 

أعواما !
َمْن للثَّكلى باتْت تبكي .... طفاًل ماَت ضحيََّة 

فتِك ؟!!
فرآها  وردًا   .... نيا  الدُّ ظنَّ  قْد  َورضيعًا 

وِك !! كالشَّ
إنَّا شعٌب ال يستسلْم .... ال يخضُع أبدًا للمجرْم

األشراِف  شعُب  هَو   .... يحجْم  مْل  أبّيًا  ثارَ  قْد 
املسلْم

حذَو  َوحذومْت   .... أطفايل  عتُْم  روَّ مهما 
األنذاِل

َمثََل  فسأبقى   .... مايل  مَع  أرضي  َوسلبتْم 
األبطاِل

حرًّا  مغوارًا   .... شريفا  كنُت  إْن  ذنبي  ما 
َونظيفا ؟!

األمُل  كاَن  مهما   .... يومًا  لَِّة  بالذِّ أرضى  ال 
عنيفا

ال   ، حمصيٌّ   .... ثائرْ  َوفؤادي   ، حمصيٌّ 
أخشى الغادرْ

متاهاِت  َويعاُف   .... يتسامى  يشمُخ  حمصيٌّ 
اخلاسرْ

أََغِضبْتُْم أنَّا نكرهكْم .... َونقوُل لقائدكْم : 
إرحْل ؟!!

َفتُرى ماذا يصنُع شعبي .... َوهَو العاين يُقَهرُ 
يُقتَْل ؟!!

هْل رُمتْم منَّا أْن نخضْع ؟! .... أْن نستسلَم أو أْن 
نفزْع ؟!!

لْن  ال   ، لنا  َوتوكَّ  .... منا  صمَّ قْد  إنَّا   ! خبتُْم 
نرجْع !

عِب  هذي حمٌص إبنُة خالْد .... هَي رمزٌ للشَّ
امْد الصَّ

جذورًا  تقتلُع   .... كانْت  للثَّورِة  عاصمًة 
للفاسْد

هذي حمٌص يا أشرارْ .... بلدُة أشراٍف أحرارْ
ارْ .... كانْت يف العلياِء منارْ ثارْت بالعزِم الهدَّ

يدفعَك  َمْن  هي   .... ارْ  بشَّ يا  حمٌص  هذي 
لِتنهارْ

حكَم  ترضى  ال   .... ارْ  الدَّ بأنَّ  ستعلِّمَك 
ارْ الغدَّ

الفعَل  أحسنِت   .... وطني  غرََّة  يا  حمٌص  يا 
كذا القوال

حمٌص  يا   .... حممودًا  صمودًا  َوصمدِت 
باركَك املوىل

.... رغمًا عْن جنِد  رفاْء  الشُّ هَي ذي أجماُد 
البلواْء

كلِّ  يف  عزٌم  هَي   .... عزَّتنا  معاقُل  اُم  َوالشَّ
نداْء
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ملهم الدروبي
يا علوي���و �سورية اأنقذوا 

اأنف�سكم  �سورية واأنقذوا 

ب�س���ار  م���ن  بالتخل����س 

اأ�سد، اإن���ه زائل و�سورية 

باقية، مكانكم الطبيعي 

ال�س���وري  ال�سع���ب  م���ع 

ولي�س خدما لآل اأ�سد

رضوان زيادة
اكرث ما احتقر يف نظام 

ال�سد بعد ال�سفاح ب�سار 

اجلعفري مندوب ال�سد 

يف المم املتحدة ولذلك 

ا�سب���ح ا�س���م ب�سار يثري 

ل���دي فهو ل  ال�سمئزاز 

يكتف���ي بالكذب وادع���اء املعرفة وامن���ا باحتقار 

ال�سوري���ني وو�سفه���م باأب�سع الأو�س���اف، وعندما 

�ساألن���ي �سحف���ي الوا�سنط���ن بو�س���ت كي���ف ان 

�سه���رزاد ابنة اجلعفري التي تقيم عالقة خا�سة 

مع �سفاح �سورية لديها �سلة مبا�سرة مع الرئي�س 

ل ميتلكه���ا اأبوها اأجبت���ه ان ذلك يحدث فقط يف 

�سوري���ة ، اجلعفري طبعا زوجت���ه اإيرانية ويتكلم 

الفار�سية اكرث طالقة م���ن العربية وابنته البطة 

ولدت يف طهران وكالهما يتكلمان با�سم ال�سعب 

ال�س���وري ال���ذي هو ب���ريء منهما و�سياأت���ي اليوم 

الذي يحا�سبهم ال�سعب ال�سوري على اأفعالهم

سهري أتاسي
قريبًا ب���اإذن اهلل وبعون 

الثوار الأحرار وحراكهم 

وكتائبنا احلرة  ال�سلمي 

الدفاعية،  ومنظومته���ا 

ا�ستقاللنا من الحتالل 

الأ�سدي وج���الء العائلة 

الأ�شدية واأذنابها عن ترابنا الطاهر..

مرح البقاعي
ت�سري���ح  عل���ى  رّدًا 

غليون  برهان  الأ�شتاذ 

ال�سيا�س���ي  الق���رار  اأن 

امل�ستقب���ل  �سوري���ا  يف 

دم�س���ق،  يف  �سيك���ون 

اأق���ول: »نح���ن �سندفع 

اإىل  ي�س���اف  كعن���وان  »الالمركزي���ة«  باجت���اه 

تعريف الدول���ة املدنية الدميقراطي���ة التعّددية. 

يف �سوري���ا اجلدي���دة، دم�سق �ستّتخ���ذ القرارات 

ال�سيا�سي���ة املتعلق���ة بال�سيادة والأم���ن الوطنيني 

للحظة فاأدمن عليها العمر.

تبداأ احلياة، دائما ما  • عندم���ا ميوت اخلوف 
انت�سرت قوة احل�سارة على ح�سارة القوة.

عبد اهلل عروش
�ساأتاب���ع ثورتي على هذا 

النظ���ام و كاأن عنان مل 

يك���ن ، و كاأن زيارت���ه مل 

تك���ن. لأين اأع���رف من 

يكن هذا النظام.

جهان اجلندي
يجب اأن ن�ساعد النظام 

الهدن���ة  تطبي���ق  عل���ى 

عل���ى  نوؤك���د«   « اأن  و 

تطبيق���ه لها، كي نفر�س 

باملظاهرات  ال�ساح���ات 

لأنه���ا  والعت�سام���ات 

وحده���ا، ووحده���ا فق���ط حترجه وحت�س���ره بني 

ح���دي الزاوية.. وغري هذا ل يخ���دم اإّل النظام، 

والأجندات امل�سبوهة!

كنان كيالين
اليوم... بني  انق�سامن���ا 

اآلم �سوري���ا  ي���رى  م���ن 

ح�سرجات م���وت ، وبني 

من يراه���ا اآلم خما�س 

لولدة �سوريا حرة

عمر إدلبي
الع�سابة  نظ���ام  �سرب 

يومني فقط على نف�سه 

و هوايت���ه يف املج���ازر 

فل���م يقتل من اأحرارنا 

اإل ح���وايل ثالث���ني كل 

يوم ..

و لكن���ه مل يط���ق ال�ش���رب اأكرث فع���اد ليوؤك���د اأنه 

جم���رم بالفطرة .. و اأن ارت���كاب املجازر جزء ل 

يتجزاأ من فكرته عن البقاء .. 

لن يطول بكم الأمر اأيها القتلة .. ال�سفلة

فادي عزام 
عل���ى  اإب���ادة  ح���رب 

الفقراء من اجلميع. 

..اإن  انتبه���ت  فج���اأة 

املج���ازر  ه���ذه  كل 

عل���ى  تت���م  والإب���ادة 

الفقراء باأيد الفقراء . 

ه���ذا يف�سر �سر ال�سمت .. و�سر اإن للموتى اأوزان 

ومقامات وخلقناكم فوق بع�سكم طبقات. 

فيس بوك

وحقوق املواطن���ة وواجباتها والعدال���ة الق�سائية 

والت�سريعي���ة. و�ستك���ون هناك لمركزي���ة اإدارية 

وثقافي���ة واجتماعية، وه���ي ل تعني باأي �سكل من 

الأ�س���كال انف�ساًل اأو فيدالي���ة لأي من القوميات 

العرقي���ة اأوالطوائف الدينية الت���ي تن�سوي حتت 

مظل���ة امل�سلح���ة ال�سوّري���ة العليا الت���ي حمورها 

الفرد ال�سوري العظيم«.

Verysecular
Syrian Syrian

دور  حاول���ت  م���ا  كل 

ال�س���ور  ب���ني  عبيت���ي 

بتزك���ر  والفيديوه���ات 

او  مات���و  يل���ي  رفقات���ي 

انعطبو ب�سب احلجر

الإن�ساني���ة عم تنقتل �ش���و بينف���ع احلج���ر اإذا 

كل حلظة

سيلفا كورية
ال�سب���اب ال�س���وري م���و 

ب����س بيع���رف يتظاهر، 

يقاوم وي�ست�سهد

بيعرف يحكي �سيا�سة..

يناق�س، ي�سغط ، يهدد 

وينج���ح.. وي�س���وت 

بيعرف �سو بدو

فراس األتاسي
م���ن بع���د حك���م ملعون 

الروح وابنه املعالء ... 

عرفن���ا منيح قيمة عيد 

اجلالء !! 

كل ع���ام والوط���ن ح���ر 

وكرمي وعزيز ونظيف 

ورح ي�سري عندنا عيدين للجالء 

ويال عاحلرية

ملهم اجلندي
اأجمع  امل�سلم���ون  حترك 

لل�س���ور امل�سيئه للر�سول 

)����س( ، ل اأدري اإن ان 

ح���رق امل�ساحف و هدم 

امل�ساج���د يحرك �سمري 

امل�سلمني !؟

همام البني
 2011 ني�س���ان   18  • 

مل يك���ن ي���وم يف حياتنا 

كان���ت حياتن���ا يف يوم، 

�شع���ور خمتلف مل يذقه 

ال م���ن تنف����س احلرية 
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السـاخر اكسربيس
الثورة ال�سينية �سد طاغية ال�سني

على �سرية عيد اجلالء

رح ن�سيف يوم عطلة جديد 

ب�س ل�سا ما حددنا التاريخ 

رح ن�سمي���ه .. عي���د اخلوازي���ق .. و التاريخ قريب 

كتري اإن �ساء اهلل 

 

النظ���ام ال�سين���ي : اأوقف���وا التظاهر...نري���د اأن 

نبني حظرية لكل ال�سينيني .

الكلب الذي يعّوي كثريًا ....ل يع�ّس

وت�ستم���ر ت�سريح���ات الن�سر املزي���ف يف معركة 

)ِخل�ست( الأ�سطورية

كنا ب� )ِخل�ست( �سرنا ب� ) انت�سرنا(

واللي خ** ب� )خل�ست( م�ّسح ب� ) انت�سرنا(

وي�ستمر ال�ستحمار

بعد القب�س على بك���ري .. ق�سدي �سيف القذايف 

.. بتوقع رح يكون خطاب جينتاو اجلاي كالتايل : 

حان وقت الهرب .. 

حان وقت الرحيل .. 

ل رجوع .. ل رجوع .. 

اإىل الأمام .. 

اإىل الأمام .. 

ال�سنطة .. ال�سنطة ..

مبا اأن���و �شفنا اليوم موؤمت���ر الع�شائر يف الالذقية 

.. معناه���ا اأكيد بكرة موؤمتر �سي���ادي ال�سمك يف 

تدمر ..

حدثني �سونغا ال�سيني عن عمار احلم�سي .. 

اأن اأم���ري حم�س �سم���ع باأن الثوار ق���د اختلفوا يف 

اأحد �سفحات كتاب الوجه املعروف عند الأعاجم 

بالفي�سبوك .. 

اختلفوا على حمل ال�سالح ..

فاأم���ر الأم���ري باإغالق ال�سفحة وق���ال .. اإن حمل 

ال�س���الح فر����س كفاية .. اأما اتف���اق الثوار .. فهو 

فر�س عني ..

كاريكاتري

من �سوي خربت اأنو بعد ما طلعوا اأهلي من البيت 

بكم يوم ..

اج���ت قذيفة روح���ت واجهة البي���ت والغرف اللي 

بالواجهة .. 

ب�س مو هون الق�سة .. 

الق�س���ة اأن���و م���ن �سي �سنت���ني قعدت اأقن���ع اأبي 3 

�ساع���ات اأنو نغ���ري ت�سميم الواجه���ة .. لأنو مئت 

و�سرلو تالتني �سنة ع حالو .. وما اقتنع .. 

هالأ اإجت على اإجريها ..

لزم بعث���ة املراقبني اللي جاي ت�ش���رتط اإنو يكونو 

املراقبني اآخدين بطولت عاملية بال�سباحة .. 

لأن���و اللي قبلهن ف�سلو بال�سباحة يف التفا�سيل تبع 

وليد املعلك .. 

وربي ي�سر ..

اأعطني حرّيتي .. 

اأطلق علّيا ..

اأنا ما بيزعجني املوؤيد .. 

قد ما بيزعجني اللي �سرلو اأكرت من �سنة �ساكت 

تقول الثورة بال�سويد مو ببلده .. 

ل���ك قوم حت���رك .. حت���ى ولو �س���رت موؤي���د ب�س 

�سمعني �سوتك .. 

ول تقلي حيادي ومدري �سو .. 

هالأ ما عاد �سي ا�سمو حيادي .. 

يا اأما اإنت مع النظام .. يا اأما مانك مع النظام ..

عنان يا عنان .. 

يا اأيها ال�سر�سان ..

اأوعك تتعامل مع .. 

هيك نظام جربان ..

طفل���ة �سديقي م���ن رام اهلل عند انته���اء التقرير 

�ساأل���ت والده���ا: اأين ه���ذا بابا؟ فاأج���اب هذا يف 

�شوري���ا حبيبت���ي. فقال���ت: مل���اذا تقت���ل اإ�شرائيل 

ال�سوريني؟

ح�شون ذكر جملة : �شرفاء ال�شحابة .. 

�سو �سيخي .. 

حت���ى ال�سحاب���ة عن���دك فيه���ن �سرف���اء ويف مو 

�سرفاء .. 

�سو قلبت ال�سحابة عنكن معار�سة ؟؟ 

مو ناق�س كنت تقول اإل ال�سحابة الوطنيني .. 

اللهم يارب .. اأنا بريء من هذا الرجل ..

هالأ �سيخي ..

اإذا �شفت �شبيح بالطريق ..

و�سلته و�سلفته مبكب الزبالة ..

هاد ال�شي فينا نعتربو اإماطة الأذى عن الطريق؟؟

بعد ما �سار املازوت حلم .. 

معقول كاظم ال�ساهر يغني .. 

دعيني اأ�سب لك املازوت .. ؟؟
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