
تصدر عن هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي

طوبى Dن يرفض اDتاجرة بدماء الشهداء الزكية...طوبى Dن Cينسى - في سعار التجييش والعنف 
وتلميع العسكر- أن الثورة تريد تحرير السوريC ,V استثمار دماء أبنائهم من أجل عهد عبودية جديد.

محمد حيان السمان

fff

جـــــــــــريـــــــــــدة 
جـــسوريــــــــــا 
مــــــــــــــع 
ـــــــــــحـــــــــراك  ال
ـــــــــــــــــــثوري  ال
"الســــــــــلمي 
الـــــaعنفي" 
وضـــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــعـــــــنـــــــف 
بــــــجــــــــــمــــــيع 
أشــــــــــكـالــــــــــه 
وضـــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــتدخــــــــــل 
اfجـــــــنـــــــبي 
بـأي طـريـقة 
كـــــــان، كـــــــما 
تـــرفــــض أي 
اعــــــــــتـــــــــــــداء 
عــــــلى أي 
مواطـــــــــــــــــــــن 
ســــــــوري 
مـــــهما كـــــان 
انــــــــــتــــمــــاؤه 
ومـــــــن قـــــــبل 
أي جــــــــــهــة 
كــانــت. إنــنا 
نؤمــــن بــــأن 
الــــــــــعــــــــمــــــــل 
الـثوري هو 
فــــــــــعـــــــــــــــلٌ 
أخـــــــــــــــــaقي 
بــــــالــــــدرجــــــة 
اfولــــــــى 
ونحـلم كـكل 
 Vالسوريــــــــ
بوطـن حـر ، 
بــــــــــــــــــــــــــــدون 
اسـتبداد أو 
قــــهــــــــــر أو 
قمــــــــــــع. 
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أنَت اqخر
كـل شيء في بـMدي طـائفي، إ% الرصـاص، وحـدهـا الرصـاصـة % تـفرق 
بــــ" الــــقتيل والــــقتيل، تــــقتل دون أن تفتح حــــديــــثـاً ب”مــــن ويــــن اTخ؟”، % 
تـــكترث الـرصـــاصـــة لهـــذه الـــتفاصـــيل، يـــهمها أن تنهي عـــملها على أكـــمل 
وجـه: تـقتل، وبـعد أن تـقتل، يهرع الـقناص لـيدقـق في الـنتيجة، قـد ينهزم 
اrــــحارب، لــــكن الــرصــــاصــــة تــــنتصر دائــــمـاً، إذا لــــم تــــقتل انــــسانــــاً، قــــتلت 
حـــائـــطـاً، أو قـــتلت عـــصفوراً، أو قـــتلت طـــفولــًة كـــانـــت تـــتنصت على صـوت 
الـربيع فـأرعـبها صوت الحرب، الرصـاصـة تـنتصر، أمـا اrـحارب، فـينتظر 

نهائي الحرب دومـاً.
لــــــم يسعفني ســـــوء حــــــظي الــــــطائفي، وقــــــلة كــــــفائتي اrــــــذهــــــبية وضــــــعف 
ســــــلوكي الــــــديني مــــــنذ اTزل، فــــــلم أتخــــــرج مــــــيليشياويـــــــاً، لــــــم أجــــــد مــــــن 
يشـــتري عـــمري بـــثMثـــ" مـــن فـــضة، لـــم يهـــدني ا{ بـــعد إلى أي قـــيصر 
رومـــاني، لـــم يسعفني ســوء حـــظي الـــطائفي، لـــم يقنعني بـــعد أي مـــنبر 
أني أحـــــــق بـــــــاrـــــوت فـــــــداء لـــــــقضية الـــــــطائـــــــفة، مـــــــنه هـــــــو، لـــــــذا، لـــــــم أصبح 

ميليشياويـاً.
بــماذا يــفكر اrسـّلح، حــ" يخــرج إلى الــشارع هــاتــفـاً بــاســم إلــه مــا؟ هــل 
يــفّكر بــطفٍل قــد % يــعود هــو إلــيه؟ أو طــفل قــد % يــعود خــصمه – الـوالــد 
أيـضـاً – إلـيه؟ بـماذا يـفكر؟ هـل يـصفن في الوقـت الـفاصـل بـ" اrخـزن 
واrخــــزن، في كــــمبيالــــة بــــنك لــــم يــــدفــــعها هــــذا الشهــــر؟ وجــــدتــــها! rــــاذا % 
تــــــطلق الــــــنار على الــــــبنك؟ على صــــــاحــــــب الــــــبنك؟ على الــــــوزيــــــر صــــــديــــــق 

. ًMصاحب البنك؟ مث
% أعـــــرف بـــــــماذا يـــــــفكر اrســـــــلح، وهـــــــو يـــــــطلق الـــــــنار بـــــــغزارة على الـــــــعلم 
الــوطني، قــــد يــــفكر أنــــه إذا لــــم يــــقتل ا�خــــر أو%ً، ســــيقتله، قــــد يــــفكر أنــــه 
كــــان لــــيرمي الســـMح لــــو أن ا�خــــر رمى الســـMح، قــــد يــــفكر أنــــه إذا لــــم 
يخـــرج الـــيوم إلى اrـــعركـــة، لـــكان ا�خـــر ا�ن يـــدنـــس مسجـــداً أو كـــنيسة 
لـه، هـذا اrسـلح الـساذج الـبسيط، كـان لـيوفّـر عـناء كـل هـذه اTفـكار، لـو 

أنه اكتشف مبكراً، أنه هو ا�خر.
اrســـلح هـــو اrســـلح ا�خـــر، خــوف الـــطائـــفة وكـــآبـــة الـــديـــن، لـــقمة الـــعائـــلة 
اrـعلقة على حـذاء زعـيم لـم يـمت مـنذ زمـن، الـشوق اrزمـن إلى الرقـص، 
إغـماءة الـطرب حـ" يـطل الفجـر مزقزقــاً على اrـتراس اTول ثـم الـثاني، 
رائــحة الــعرق بــعد أســبوع قــتال، والــغضب مــن قطع “ا�خــريــن” لــطريــق 

كان يقطعها هو قبل أيام.
كـــنا لـــنوفـــر الـــكثير، لـــو وقـــف اrســـلح قـــبل اrـــعركـــة أمـــام اrـرآة لـــيرى وجـــه 
ا�خــر فــيها، ولــو وضع يــده في جــيبه الــفارغ فوجــد يــد ا�خــر تــتحسس 
هـذا الـفراغ اrخجـل أمـام اTو%د… كـنا لـنوفـر الـكثير، لـو لـم تـكن اrـعركـة 

ب" ا�خر وا�خر، فعل انتحار % أكثر.
خضر سMمة
http://jou3an.wordpress.com/2012/06/07/أنَت-ا�خر/

إلى قايV السوري  في حكايات "البداية"

"قــايــ"، أنــا أخوك هــابــيل الــذي تــقتله. هــابــيل الــذي أحرقــت محـّله في إدلــب، 
ونهشـــــــت جــــــــثّته في دومـــــــا، واغـــــــتصبته في درعـــــــا، وأطـــــــلقت عـــــــليه الـــــــنار في 
حــمص، وقــتلت أطــفالــه في الــحولــة، واعــتقلته مــن أمــام الــبرrــان Tنــه قــال لــك: 
"أوقــفوا الــقتل"! نــعم، هــابــيل الــذي كــان هــباًء، صــار لــه صوٌت واسٌم وكــيان! 
تــصّور يــا قــايــ"، هــابــيل الــيوم يــتظاهــر Tنــه يــريــد أن يــكون حراً، تــصّور بــعد 
صــــمت الــــسن"! لي إخـــوةٌ قــــتلـتَهم أنــــت أيــــضـاً، وهــــم ا�ن يــــريــــدون ا%نــــتقام 
مـــنك، يـــريـــدون أن يـــصيروا قـــايـــ" مـــثلك، أّمـــا أنـــا فـــM. اســـتيقظُت مـــن مـوتي 
Tذّكـرَك فـــقط بـــأنـــك لـــن تســـتطيع أن تســـتأصلني مـــن تـــربتي! قـــبل أن تـــطلق 
الــــــنار علي�، كــــــنَت تســــــتطيع أن تــــــحصرني في اrــــــكان، هــــــناك في الــــــشارع 
في أحـMمي. نـعم، كـنُت سـابـقـاً  أتـظاهـر حـامـMً جـهاز الـتصويـر، أو مـتسكعـاً 
هـناك في مـكاٍن مـا، أمـا الـيوم فـأنـا في كـل مـكان. لـقد صرت اrـكان، صرت 
الوطــن، % Tرعــبك، بــل Tقــول لــك إني مــا زلــت موجوداً، هــنا بــاقــيـاً. اrُخــلِص 

هابيل".
�نبراس شحيّد
h t t p : / / w w w . a n n a h a r . c o m / a r t i c l e . p h p ?
t=mulhak&p=7&d=24789&dt=2012-07-14+00%3A00%3A00

مـــــــــبروك لـــــــــكل طـــــــــMب الـــــــــبكالـــــــــوريـــــــــا يلي نـــــــــجحو ويلي مـــــــــا 
نـــــجحو .... بـــــس يـــــاتـــــرى كـــــم شـــــهيد طلع عـــــند اســـــمو غـــــير 
مــتقدم ... كــم شــهيد مــا اخــد شــهادة الــبكالــوريــا بــس نــال 

الشهادة وصار بالجنة
شرفاء محافظة الحسكة

http://
syrianncb.org/
اللجنة-الطبية-
/السورية

فكر بغيرك

وأنت تنام وتُحصي 

ر بغيرَك vالكواكَب، فك

ثّمَة َمْن لم يجد حيّزاً للمنام
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كأن جبران يتكلم عن أهل سوريا 
اجتمع ا�له الصالح مرةً با�له الشرير على قمة 

جبل
فقال ا�له الصالح للشرير: "عم صباحـاًيا أخي"�
 فلم ينطق ا�له الشرير ببنت شفة .
فـــقال لـــه ا�لـــه الـــصالح: يـــخيل لي أيـــها الــزمـــيل أن 

مزاجك متعكر اليوم
 فـــأجـــاب ا�لـــه الشـــريـــر: نـــعم أنـــا مســـتاء جـــداً، Tن 
الــــــقوم في هــــــذه اrــــــدة اTخــــــيرة صــــــاروا % يــــــميزون 
بيني وبـــــــــــــينك، وكـــــــــــــثيراً مـــــــــــــا أســـــــــــــمعهم يـــــــــــــنادونني 
بــــــاســــــمك، و% أكــــره على نفسي مــــــنك ومــــــن اســــــمك 
فــقال لــه ا�لــه الــصالح: "إن هــذا هــو مــا يحــدث لي 
أيـــضـاً في كـــل يـوم أيـــها الـــعزيـــز، فـــإن كـــثيريـــن مـــن 
الـــــناس يـــــنادونني بـــــاســـــمك، ويحســـــبونني إيـــــاك !! 
فمضى ا�لــه الشــريــر في ســبيله وهــو يتجرع اTلــم 

في قلبه . %عنـاً حماقة ا�نسان .. وجهله.
من كتاب اrجنون .

جبران خليل جبران ..

جريدة جسور سوريا         العدد السابع عشر

عن الخطاب السياسي للمعارضة السورية

 لــكل ثــورة خــطابــها الــسياسي، ولــقد حــاولــت الــثورة الــسوريــة 
أن تنتج خــــــطابــــــها، رغــــــم طــــــابــــــعها الــــــعفوي واعــــــتمادهــــــا على 
شـــــباب كـــــان ا%ســـــتبداد الـــــطويـــــل قـــــد فـــرض عـــــليهم «الـــــخواء 
الـفكري» بـعد أن أصـبحت «خـطابـات الرئـيس» هي الـفلسفة 

والتاريخ والسياسة وكل  فروع العلم.
مــــن يــــتابع خــــطاب اrــــعارضــــة على ا�عــــMم يلحــــظ أنــــه يتخــــذ 
سـياقـات ثـMثـة: الشـتم وتـقريع السـلطة و «كـشف» جرائـمها، 
الــــندب على الشهــــداء، واســــتجداء الــــعالــــم مــــن أجــــل الــــتدخــــل  

لـ«وقف اrجزرة»
 لـــــــقد أصـــــــبحت الـــــــثورة الـــــــسوريـــــــة مجـــــــزرة، وبـــــــاتـــــــت ا�دانـــــــة 
ضـــروريــــة للســــلطة التي تــــمارســــها، وبــــالــــتالي تــــجب اســــتثارة 
«الــنخوة» الــعاrــية مــن أجــل الــتدخــل لوقــفها. كــيف يــمكن أن 
تـتحّول ثورة إلى مجـزرة، ويصبح الـندب هـو الوسـيلة الوحـيدة 
لــــــلتعبير عــــــنها، ويــــــكون تحــــــليل اســــــبابــــــها هــــــو الــــــتركــــــيز على 
س� لــــلواقع الــــذي فــرض  «فـــواحــــش» الســــلطة مــــن دون أي م
حــــدوثــــها؟ ثــــم يجــــري بــــعدهــــا ا%نــــطMق مــــن ا�قــرار بــــالعجــــز 

الذاتي، بما يفرض بالتالي دعوة  العالم للتدخل
 كــل ذلــك يـؤشــر إلى غــياب الخــطاب الــسياسي، ويـوّضح أن 
هـــــذه اrـــــعارضـــــة % تـــــمتلك تحـــــليMً لـــــلواقع الـــــسوري، ولـــــطبيعة 
الــــــــثورة، وتــــــــلتمس مــــــــشكMت عــــــــاشــــــــتها وتــــــــعيشها مــــــــن أجــــــــل 
م ســـــطحية  الـــوصـــــول إلى انـــــتصارهـــــا، أضـــــف إلى ذلـــــك تـــــحك¢
مــــــذهــــــلة في الــــــفهم، جــــــعل اTمــــــر يــــــتعلق بــــــتبيان اســــــتبداديــــــة 
السـلطة وقـمعها فـقط، دون تـلمس الـتكويـن الـذي أوجـدتـه في 
الــواقع، وجــــعل كــــتMً أســــاســــية تــــعيش تــــحت خــــط الــــفقر. لــــقد 
رأت الســــلطَة ومــــمارســــاتــــها الــــقمعية ضــــد الــــعمل الــــسياسي، 
لــــــكنها لــــــم تلحــــــظ آثــــــار النهــــــب الــــــذي مـــــورس وفَــــرَض تــــــمركــــــزَ  
الــــثروة بــــيد أقــــلية عــــائــــلية حــــاكــــمة، وبــــالــــتالي إفــــقار كــــل هــــذه 
الـــكتلة البشـــريـــة وتـــهميشها.. الـــثورة تـــحتاج إلى خـــطاب قــوة 
وعــــنفوان ولــــيس إلى خــــطاب نــــدب، إلى خــــطاب فــــهم وتــــفهيم 
الــسياســات الــضروريــة لــتطورهــا وrــس كــل الــتفاصــيل الــيومــية 
التي تــــتعلق بــــالــــنشاط على اTرض، ولــــيس إلى خــــطاب ردح 
واسـتجداء، خـطاب يوضح اrـطالـب والـشعارات التي تـساهـم 
في توسع الــثورة عــبر كســب اrــتردديــن وشــل اrــؤيــديــن. ولــقد 
كـــــان هــــّم الســـــلطة طـــــيلة الـــــفترة اrـــــاضـــــية يـــــتركـــــز على إبـــــقاء 
اrـــــــتردديـــــــن مـــــــتردديـــــــن لكي % يـــــــنضموا إلى الـــــــثورة، وتــــرّكـــــــز 
خــطابــها ا�عــMمي على ذلــك، ومع اTســف كــان نــاجــحـاً. أمــا 
(وهـــنا يـــمكن الـــقول إنني أقـــصد مـــعارضـــة  خـــطاب اrـــعارضـــة 
الــخارج خــصوصـــاً، او الــقوى اTســاســية فــيها)، فــقد أفضى 
إلى نــتيجت"، اTولى دفع قــطاعــات مــجتمعية إلى ا%لــتصاق 
بـالسـلطة، والـثانـية إبـقاء تردد اrـتردديـن. ولـقد تـحقق ذلـك عـبر 
تركــيزهــا على الــتدخــل الــخارجي الــذي كــان يــخيف قــطاعــات 
مـــــجتمعية مـــــهمة، و «الـــــنفس اTصـــولي» الـــــذي كـــــان يـــــخيف 
اTقـــليات الـــديـــنية وقـــطاعـــات مـــن الـــعلمانـــي"، في وضع كـــان 
%نـــــضمام هـــؤ%ء أهـــــمية كـــــبيرة في تســـــريع انـــــتصار الـــــثورة، 
(وهـنا الـعلويـون)،  نـتيجة اrواقع اrـفصلية Tفراد مـن بـعضها 

وبالتالي  تسريع إضعاف السلطة وتفكيكها
 مـــا يـــبدو هـــو ان اrـــعارضـــة ظـــلت «خـــارجـــية»، لـــيس بـــاrعنى 
اrــــكاني فــــقط بــــل بمعنى فــــهم الــــثورة ومــــسك بــــنيتها وصـــوغ 
الخـطاب الـذي يـعـبّر عـنها، فـM الـندب يـفيد، و% رثـاء الشهـداء 
بـصفتهم قتلى يـفيد، بـعد أن اصـبحوا أبـطا%ً، ولـيس اrـطلوب 
أن تُسـتغل الـثورة مـن أجـل مـطلب «سـخيف» يـتعلق بـالـتدخـل 
«الــــعسكري مــــن أجــــل الــوصــــول إلى الســــلطة بــــغض  الــــنظر 

عن انعكاس هذا التدخل على الثورة، وعلى سورية ككل.
سMمة كيلة�
http://alhayat.com/OpinionsDetails/418976

اDقاومة السلمية في سوريا، 
على الرغم من العسكرة

هل بقي مجال للمقاومة السلمية؟
على مــا يــبدو، فــإن احــتواء الــعنف في ســوريــا 
غـير مـمكن، وأن الـغرب % يسـتطيع فـعل شيء 
ســــــوى مــــــتابــــــعة اTزمــــــة عــــــن بــــــعد، أو الــــــتدخــــــل 
الــــــعسكري و دعــــــم اrســــــلح". تــــــلك الــــــفرضــــــية 

تتجاهل الوضع في اTيام اTخيرة.
: فـــــــــــقد حـــــــــــصلت تـــــــــــطورات في الـــــــــــساحـــــــــــة  أو%ً
الــــدولــــية، مــــثل قــرار مجــــلس اTمــــن رقــــم ٢٠٤٢ 
الــذي يظهــر الــتوافــق الــدولي الــهش بــخصوص 
الـــــثورة الـــــسوريـــــة. و هـــــذا بـــــالـــــضبط مـــــا تـــــعنيه 
مــــهمة اrــــبعوث الــــخاص لــــ©مــــم اrتحــــدة كــوفي 
انـان; فهي الوسـيلة التي تـمكن مجـلس اTمـن 
مــــــن اتــــــخاذ إجــــراءات، خــــــصوصـــــــاً أن روســــــيا 

والص" تدعم اTسد بشكل غير مشروط
ثـــانـــيـاً: الــزخـــم اrـــتنامي لـــلثورة الســـلمية و هـــو 
الــــــعامــــــل الــــرئيسي لــــــها، حــــــيث كــــــان في  يــــوم 
الجـمعة ١٥ نـيسان اكـبر تـظاهرة سـلمية تـحت 
شــــــــعار” الــــــــثورة لــــــــكل الــــــــسوريــــــــ"” شهــــــــدتــــــــها 
سـوريـا مـنذ بـدايـة اrـظاهرات، و قـد وصـل عـدد 

اrظاهرات إلى أكثر من ٧١٥ تظاهرة.
عــــبر تــــلك اrــــظاهــرات، اثــــبت الــــشعب الــــسوري 
انــه موّحــد تــحت رايــة الــثورة، بــغض الــنظر عــن 
خـــــلفياتـــــه الـــــعرقـــــية والـــــديـــــنية واrـــــذهـــــبية. هـــؤ%ء 
الـــسوريـــون يحـــلمون بـــسوريـــا جـــديـــدة، % فـــرق 
فـيها بـ" اrواطـن". هـذه الـديـنامـيكية تـتعارض 

مع التطرف والعنف الطائفي.
بــــد%ً مــــن الــوقــوف دون عــــمل شيء، أو الــــدعــــم 
الـــــــــعسكري; على اrجتمع الـــــــــدولي أن يـــــــوجـــــــــه 
اهــــــــتمامــــــــه إلى تــــــــلك الحـــــركــــــــة الســــــــلمية، فهي 
أفــــضل فــرصــــة rســــتقبل ســــلمي و ديــــمقراطي 
لــسوريــا. في ســوريــا الــيوم تــماســك اجــتماعي 
غـــــــــــــير مســـــــــــــبوق بـــــــــــــ" الـــــــــــــجهات اrـــــــــــــختلفة في 
اrجتمع  الــــــــــسوري، حــــــــــيث يــــــــــتشارك نشــــــــــطاء 
حـــــــــقوق ا�نـــــــــسان، و رجـــــــــال اTعـــــــــمال ورجـــــــــال 

الدين الهدف نفسه.
في الــــسنوات اTربــــع" اrــــاضــــية، منع الــــنظام 
الــــــسوري كــــــل شــــــكل مــــــن الــــــتطور اrــــــدني في 
اrجتمع، لـكن هـذا % يعني عـدم وجود مجتمع 
مــــــــــــــــــدني مــــــــــــــــــتطور في ســـــــــــــــــوريــــــــــــــــــا. اTنــــــــــــــــــظمة 
الـــدكـــتاتـــوريـــة ليســـت مـرادفــــاً لـــطاعـــة الـــشعوب. 
اrـــقاومـــة ا%جـــتماعـــية مـوجـودة وتـــنمو. التحـــدي 
الــــذي يــــقف في وجــــه اrــــعارضــــة هــــو أن عــــليها 

تنظيم نفسها في وقت النزاع اrسّلح.
هــذا الــتقريــر ُكـِتب بــيد “بــريــجيت ِهـرِهَ مــانــس” 
موظـفة مـختصة بـالشـر ق اTوسـط لـدى مـنظمة 
“الــــــــــــــقسمة اTخــــــــــــــويــــــــــــــة” الــــــــــــــبلجيكية (مــــــــــــــنظمة 
كـــــاثــــولـــــيكية غـــــير حـــــكومـــــية تسعى لـــــلتنمية في 
الــــــــبلدان اrــــــــحتاجــــــــة) ولــــــــدى مــــــــنظمة “بــــــــاكــــــــس 
(ســــــــــــMم الــــــــــــسيد اrسيح، و هي  كــــــــــــريســــــــــــتي” 

منظمة بلجيكية من اجل السMم)
http://freesyriantranslators.net/
اrـــــــــــــــــقاومـــــــــــــــــة-الســـــــــــــــــلمية-في-/2012/07/13
more-4650#/سوريا،-على-الرغم-م

في الشام�
الجامع اTموي يبكي�

حنينـاً لزمانِه�
فيدفعُه الحاكم�
 بكل بطٍش إلى 
ا�بتسام...

في الشام 
يطير الحمام غاضبـاً 
يحوم حول القباب 
يهمس في النوافذ 

 حآن زوال الظـMم...

حسام الدين جبه جي

Imranovi

http://alhayat.com/OpinionsDetails/418976
http://alhayat.com/OpinionsDetails/418976
http://freesyriantranslators.net/2012/07/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85/#more-4650
http://freesyriantranslators.net/2012/07/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85/#more-4650
http://freesyriantranslators.net/2012/07/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85/#more-4650
http://freesyriantranslators.net/2012/07/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85/#more-4650
http://freesyriantranslators.net/2012/07/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85/#more-4650
http://freesyriantranslators.net/2012/07/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85/#more-4650
https://www.facebook.com/imranoviFaour
https://www.facebook.com/imranoviFaour
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عــــاريــــة تخــــرج مــــن نومــــها ... صوتــــه هــــادئ كــــمرور 
ثـعلب على عشـب يـابـس ... وحـّده يـسقط حـV يـشاء 
كي يقطع اCبـتهال ...هو مـن يـشاء.... يشـطر الـحجة 
نـــصفV مـــا إن تخـــرج مـــن فـــم مـــكمم ثـــم يشـــطر الـــفم 
نـصفV ويزهق روحـا بهـدوء شـديـد وتشهق في حـبه 
أرواح تـنتظر بـدورهـا على شـفرة موتـه ... انـا إلـهكم 
فــــــاعــــــبدوني....صوتــــــه عــــــذب كــــــاطــــــفال يلعبون في 
الـساحـة الخـلفية مـن بـيت صـفعه اعـصار  مـنذ  شهـر 
ونــــــيف ...اطــــــفال منسيون واهــــــلهم مــــــاتوا ... بحـــــد 
الـسيف ...هو الـسيف ذاتـه ....و ا�لـه ذاتـه .....حـسن 

النية وفائق الجمال.....
صــار اrتشرد يرجــف ... فــسالــته ان كــان نــادمــا ...... 
لـم يـجب  ....  مـد إلي راحـة كـفه لـيريني تـفاصـيل خـط 

الحياة الطويل...     
ــ هــــنا كــــنت في حــــضن أمي ... هــــنا فــــقدت أمي ... 
هـنا أمي مـدفونـة ... هـنا فـقدت شـامي ... هـنا خـبأت 
طفلي ... هــنا خــط عــمري  انتهى ... ... C مســتقبل 
Cرض الـــشام ... ومـــاضـــيها مـــقفل ومحــروس بـــسيف 

إلٍه ، يفتح حV يشاء ويهدي به من يشاء.....

ثم عاد ليبحث عن كأِس مائِه الفارغ ...الفارغ دائما
rـحت على صـدره لؤلؤة غـريـبة تشع كـأنـها الزهراء في 
سـماء ذلـك الـيوم...اقـتربـت مـنها فـشممت  رائـحة مولود 

جديد
مـــاهـــذه الـــقaدة اDـــعلقة على عـــنقك وDـــاذا تشع  ـ     ــ

بكل هذا الحزن العميق؟؟؟؟
أمسك القMدة وقبلها ...

بـدأت الـسماء تـمطر  مـطرا خـفيفا  يـتلملم على جـداول 
تشد من إزره وينسال مع السكون ....

اخذ رشفة من اrاء ثم :
    ــ في ربيع كــــــان الــــــسيف في غــــــفلة مــــــن أمـــــره 
يـــــــسامـــــــر الـــــــعامـــــــة ويـــــــتقبل مـــــــنهم الوCء ويسمح 
لوجوهــهم بــتحسس نــصله الــبارد  لــيرتعشون مــن 
الهوى والـــــسعادة ..... يومـــــها خـــــرج عـــــلينا فـــــجأة 
صوت  صــــــــغير يــــــــصرخ بــــــــانــــــــه  مشـــــــرك ويــــــــكفر 
بــــــــالــــــــسيف !!!!! ، ثــــــــم يعود ويبصق على نــــــــصله  
ويـصرخ : Dـاذا أرديـت أبي قـتيa؟؟؟؟؟ ....ثـم... ....ثـم 
لــــــــــم يــــــــــتــمــالــــــــــك الــــــــــســيــف نــــــــــفــســه ....تــنـّهــــــــــد 
الــــسيف .....وتنّهــــد الــــناس وســــمعنا فحيح الهواء 
ورأس صــغير في الــعاشـرة يــسقط  على مــقلته .... 

فاغمض عينه وفارق الحياة..
 حـV غـادر الـناس عـدت الى الحي فـقبلت الـصغير 
ووضـعت مـقلته على صـدري عّلني ارى ... وهـا أنـا 

أرى ...
ـــ مـاذا تـرى ؟؟ 

أرى أن لــــــــلشام مــــــــاض ...ومســــــــتقبلها قــــــــد فــــــــارق 
أرضـــــها.... وان الـــــسيف أعـــــلن نـــــفسه إلـــــها خـــــالـــــدا 

فيها ....
     

جريدة جسور سوريا         العدد السابع عشر

يــــــــطرح يــــــــاســــــــ" الــــــــحاج صــــــــالح في مــــــــقالــــــــته ظــــــــاهــــــرة 
ا�نــــــشقاق، بــــــدءاً مــــــن انــــــشقاق الــــــعميد مــــــناف طــــــMس 
مـروراً بــالــسفير الــسوري في بــغداد، كــمعضلة أخــMقــية 
تـــــفرض فتح نـــــقاش عـــــام خـــــاصـــــة وأن وقـــــائع ا%نـــــشقاق 

هذه مرشحة للتزايد، حسب رأيه، إذ يقول :
تــــــشعر أعــــــداد أكــــــبر مــــــن جــــــماعــــــة الــــــنظام أن مــــــعركــــــته 
خــاسرة، ويــفضلون الــقفز عــن قــارب يــبدو موشــكا على 
غـــرق أكـــيد. هـــذا طـــيب مـــن وجـــهة نـــظر الـــثورة. كـــل مـــا 
يــضعف نــظامــا على هــذه الــدرجــة مــن الــدمــويــة وانــعدام 
الـــــــضمير مـــــرحـــــــب بـــــــه، حتى وإن كـــــــان دافع اrـــــــنشق" 
الــنجاة بــأنــفسهم. لــكن اTمــر يــطرح تحــديــا على الــثورة 
مـــــــن حـــــــيث أن لـــــــلمعني"، وبـــــــدرجـــــــة تـــــــتناســـــــب مع عـــــــلو 
مراتـبهم في الـنظام، تـاريخ غـير مشرف، حـ" % يـكون 
قــــــــذرا كــــــــل الــــــــقذارة. وإذا كــــــــان صــــــــحيحا أن اTفســــــــد 
واTشـــد إجـرامـــا هـــم الـــباقـــ" مع الـــنظام، وهـــو صحيح، 
فـإن هـذا % يسـبغ على مـن انـفصلوا عـنه براءة وطهرا. 
وإذا كـــــان هـــــناك سحـــــر يـــــجعل اrـــــقدم فـــــريـــــقا، ويـــــجعل 
الجـمهوريـة مـلكا وراثـيا، فـليس هـناك سحـر يـقلب الـتابع 
الــــفاســــد رجــــM نــــزيــــها، واrتعجــرف اTجــوف مــــتواضــــعا 
كـــــــريـــــــما، ومـــــــن تـــــــعود على إذ%ل عـــــــموم الـــــــناس واحـــــــدا 
مــــنهم. لــــيس بــــخاصــــة على ظهــــر ثــــورة تتطلع إلى قــــلب 
مـراتـــب الســـلطة الـــقائـــمة، وإعـــادة اTخـــMق إلى الـــحياة 
الـــعامـــة. وهـــذا يـــطرح على الـــثورة وجـوب وضع ســـياســـة 
واضــــحة اrــــعايــــير في هــــذا الــــشأن، بــــخاصــــة أن اTمــــر 
مــــرشح لــــــلتوسع لــــــيشكل في وقــــــت قــــــد % يــــــكون بــــــعيدا 
ظـاهرة عـامـة. كـيف يـمكن الـترحـيب بـاrـنشق" وتشجيع 
مـزيـد مـن مـسؤولي الـنظام على ا%نـشقاق، وفي الوقـت 
نـفسه صـون كرامـة الـثورة وقـيمها في الـنزاهـة والـعدالـة 
والحـــــريـــــة. لـــــم تـــــطرح ا%نـــــشقاقـــــات اTولى، وقـــــد كـــــانـــــت 
لـــعسكريـــ" أســـاســـا، ولـــبعض ا�عـــMمـــي"، مـــشكلة Tن 
اrـعني" لـم يـكونوا مـن عـظام رقـبة الـنظام، وTن أكـثرهـم 
انـضموا إلى الـثورة كـمقاتـل" أو كـقيادات عـسكريـة، أو 
في حــال ا�عــMمــي" إلى مــنابــر وأجهزة إعــMمــية قــريــبة 
مــــن الــــثورة. لــــكن ا%نــــشقاقــــات الــراهــــنة واrــرجــــحة تــــثير 
مــشكلة ســياســية وأخــMقــية: هــل يكفي أن يــترك ضــابــط 
كـــبير أو دبـــلومـــاسي، أو وزيـــر، الـــنظام كي يـــعتبر مـــبرأ 
مـن جرائـم الـنظام أو شـريـكا في الـثورة؟ أقـل مـا يـمكن 
الـتفكير فـيه في هـذا الـشأن أن يـعتذر اrـعنيون لـلشعب 
الــــــــسوري عــــــــن مــــــــاضــــــــيهم مع الــــــــنظام، وأن يــــــــشاركــــــوا 

إيجابيا في شأن يفيد الثورة
إن ا%نـــــشقاق، والـــــكلمة لـــــم تـــــكن في الـــــتداول الـــــسوري 
قـــــــبل الـــــــثورة، لـــــــيس مجـــــرد انـــــــفصال عـــــــن الـــــــنظام، بـــــــل 
يـتضمن بـعدا فـكريـا وقـيميا، يـحيل إلى إدانـته أخـMقـيا، 
والـــــكفاح ضـــــد نـــــهجه في ا%ســـــتبداد والـــــفساد والـــــعبث 
الــــطائفي. هــــذا الــــبعد هــــو اrــرشح Tن يضحى بــــه في 
هـــذا الـــطور مـــن الـــثورة الـــسوريـــة، وهـــو مـــا % ينبغي أن 

يضحى به صونا لكرامة الثورة وشهدائها
ياس" الحاج صالح
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?
aid=315973

الثـــورة الـســـــــورية وظاهـــــــرة 
ريـاحٌ مـن اfدنى-اCنشقاق-... أية سياسة؟

 نيل السوري

للمتشرد  رواية أخرى  ...
رفع كــــــــــاســــــــــا فــــــــــارغــــــــــا مـــــــــّدعــــــــــيا  الــــــــــظمأ ليخفي دمــــــــــعة    
ـــــــٍب على ســــــــــهول وجــــــــــهه  انحــــــــــدرت مــــــــــثل كــــــــوكـــــــٍب مــــــــــذنّ

اليابس...
    ـ وصــلت هــنا قــبل اDــيaد بــبضعة ايــام .....تركــت 
امـرأتي حــامــa بــابــنها الــبكر ووّدعــت ابني الــصغير 
على مــــــشارف كواكــــــب نــــــصبت لــــــلعزاء و ســـــرجــــــت 
الحـروف مـربّـتا على كـتٍف مقصورٍة لكي C تـخاف  ، 

ثم اختفيت مقتفيا  اثر كاحل اDغيب........
انا خائٌف ...

سمعٌت همسا مريبا ...انا خائف ...
فاقتربت ...
وخفت ..... 

 جــــــــــلـبـة مــــــــــثـيرة   Cّلــــــــــم يــــــــــكـن مــــــــــايــــــــــصـل الي إ 
للرغبة .....فانتابتني الريبة ورحت اصغي  ...   

في تــــلك اCيــــام ... كــــانــــت مــــريــــم تضع ابــــنها بــــينما 
امرأتي ترافق ابني في دروٍب وقرى نائيه....

ثــــم عــــاد ووضع الــــكأس على حجــــر عــــثر عــــليه صــــدفــــة ً 
ومسح وجهه به...

نظر الي من جديد وتمتم....
  ــ كـل مـاكـنا نـسمعه كـان يـأتى مـن عـالـم في الـطابق 
اCســـفل ... صوٌت عميقٌ مـــربوط بـــحباٍل مـــن  اCلـــم :  
ابي افتح لي الــــــباب انــــــا الولــــــد الــــــبكر فــــــالسيوف 
تـaحقني .... اريـد اCخـتفاء ... افتح لي الـباب  فـانـا 
اتــــهاوى .....ان ســــيفا مــــن الــــشام اعــــلن نــــفسه إلــــها 
وســــن� نـــــصله اDـــــقدس وأحـــــضر شهودا زورا وأبـــــاح 
أصبح عــــبرة لــــكل اDؤمــــنV ورمى  دمي وأقــــسم بــــان 

على حجابا أسودا من الجور ...
عـاد اrتشرد يـتلعثم وغـادرت عـيناه خـلف ا%فـق وكـانـهما 

ُعّلقتا عليه... ثم استعاد الكMم....
  ــ فــــتحت بــــابي فــــارتمى بحضني ... اخـــرجــــت 
ظهــره وشوكـــا مـــن اخـــمص  خنجــرا مسمومـــا مـــن 
خــــده  ...كــــان يهــــذي.... صوتــــه ســــريع واعــــترتــــه 
على الــطريق  طــعنت  الحــمى  : ابي انــا اتــهالــك ، 
علي  بـــلسان كـــاهـــن تـــعرف على وجهي  ...وألقى 
مجـــموعـــة مـــن اfفـــاقـــV وقـــطاع الـــطرق الـــحجارة   
..وامي عـّلقت مـن شـعرهـا ....ابي صـار الـقتل في 
بـaد الـشام حـCa  والـسيف صـار الـها ..واDؤمنون 
كــــثر.....وأعــــداد القتلى لــــم تــــعد تــــذكــــر لــــكن نــــبيا 

كـاذبـا صـار يطوف كـل مـساء على الحي الـقديـم 
ويبشرنا بان القتل بحسن النية قتل مبارك ....

 ــ (وماذا بعد ؟؟؟...)  سألته بلهفة
صـــمت وقـــتا طـــويـــM ... عـــامـــا او عـــامـــ" كـــان خـــMلـــهما 
يـــداعـــب مســـبحة لـــم يـــبق الـزمـــن  مـــن حـــباتـــها على عـــقد 

كامل ... ثم أكمل....
    ــ آه كــم كــان فــاِتــنـاَ ... ســيف اجــمل مــن كــل 
السيوف يــــكبر في حــــضننا .. نــــاعــــم ولــــه حــــد 

وادع مررت وجهي عليه مرات كثيرة ...
لـم اعـد  أذكـر مـنذ متى صـار إلـها ... كـان مـترعـا 
بالجمال نظيفا ... ممشوقا ويحجب نورا .....

و واثقا  كالجليد ...
ـــ انا السيف إلهكم فاعبدوني..  

 اسـتيقظنا على وقع اعـaنـه اDـفاجـئ وقـد هـالـنا 
الخبر.. لكنه كان فائق الجمال.. أبيضا كأمراة 
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