
تصدر عن هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي

  11/06/2012جسور سوريا ـ جريدة نصف شهرية ـ العدد الرابع عشر  ـ ا%ثن"  ـ     

ـــــظـلـم  ــــرفع عـــــنـه ال ـــــأن ن ـــــلٍب مـــــظـلـم في وطـــــٍن ســـــنـقـسـم ب في زاويـــــٍة مـــــظـلـمـة في ق
والـظـRم ...أشـهـر رجٌل الـسـRح وقـتـل رجـRً لـم يـشـهـر إM الـحـب Kهـلـه ...

اليوم مرة أخـرى يـتركنا صـديقٌ آخـر قـّدم الـنصر لـنا قـبل أن يموت ... فـمن شـهادتـه 
سنستمد العزم بأM نكون ســببـاً بموت أحــد ... وعلى جــثمانــه ســنقسم بــأM نحــمل 

سRحـاً على أحد ....

شـكراً لـلشهيد الـدكتور عـدنان وهبه ... سنحـمل وجـهك ونتشجع بـقلبك لـنكمل دون 
أن ننسى ماعلمتنا من حب....

 الخــــــطير في هــــــذا الخــــــطاب أنــــــه أول خــــــطاب صــــــريح ينعي مــــــبادرة 
كــوفي أنـــان ، نـــحن أمـــام شـــخص يـــقول بـــأنـــنا في مـــعركـــة، بـــأنـــنا لـــن 
نوقـف إطـaق الـنار وبـأنـنا سـنرد على مؤامرٍة وعلى جـماعـاٍت إرهـابـيةٍ 
في الـبaد وبـالـتالي عـلينا أن ننسى الـفقرة اeولى مـن خـطة أنـان؛  % 
وقــف jطــaق الــنار و% وقــف لــلعنف إنــما إصراٌر على تــصعيد الــعنف 
مع الـــتذكـــير بـــأن هـــذا الـــعنف لـــم يـــأِت مـــن الـــشارع والـــشعب إنـــما مـــن 
أجهزة اeمـن والشـبيحة بـدايةً ومـن الـقوات الـخاصـة مـن الـجيش فـيما 
بــعد ومــازلــنا نــدفع ثــمن هــذا الــتصعيد eن الجـزء اeكــبر والــذي يــفوق 
الـــثمانـــ" بـــاwـــئة مـــن الـــعنف اwـوجـود يـــأتي مـــن الســـلطة وبـــالـــتالي فـــإن 
الخـــــطاب هـــــو رفـــــض رسمي مـــــن الســـــلطة لخـــــطة أنـــــان مـــــن اwتحـــــدث 
الــرسمي بــــاســــمها بــــشار اeســــد. لــــذا نــــقول الــــيوم لــــكوفي أنــــان بــــأنــــه 
عـــليك الـــدعــوة wــؤتـــمٍر دولي تـــأتي فـــيه كـــل اeطـراف بـــما فـــيها روســـيا 
والـــــص"، تــركـــــيا وإيـــران لكي يــــوضع الـــــعالـــــم أمـــــام مـــــسؤولـــــياتـــــه eن 
خــطاب اeســد ومــمارســات الســلطة تــقف بــمواجــهة مــباشرة مع خــطة 
أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان .

قناة BBC: الدكتور هيثم مناع

http://www.youtube.com/watch?v=csJAMQV-FAM

هيثم مناع : خطاب اKسد قبٌر mبادرة أنان

qدةMمشروع انتحار أم مشروع و

إنه ببساطة مشروٌع وطنيٌ لشباٍب قرروا العودة إلى ميدان الثورة ليكونوا جزءاً من الثورة وrعادة زمام اmبادرة 

q. اضيmتحرر من كل أعباء اmإلى الداخل االسوري بأدواتهم التي يمتلكونها بمهارة ملفتة و بفكرهم ا

qمشروع مدني وطني وإنساني ( wحملة راجع ) العودة الى الوطن

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=197247117065303&id=1770953155

M يمكن كتابة نص كبير في حضرة الدم 
.

مذ مذبحة الحولة ماعدت كاتبة ، أنا أمR تنتحب . تلك الطفولة النائمة في لحاف دمها عرّتني من أي مجد أدبي ، أصغر طفل ُمسّجى 
في شاحنات ا2وت، هو أكبر من أّي كلمات قد يخطها قلمي. اسمحوا لي أن أصمت بعض الوقت . ] حبر يتطاول على الدّم . 

أحcم مستغانمي

حوارات عن ا2وت مع باسل شحادة شهيداً

على عـــجالـــة، كـــتبت خـــاطـرةً فـــاشـــلًة عـــن اwـوت مـــن أجـــل أطـــفال الـــحولـــة اwـــذبـوحـــ".... وبـــينما كـــنت 
أحـاول فـهم مـا يـدور في داخـلي مـن اضـطراب غـامـض، خـطر على بـالي اسـم بـاسـل، مع أنني % 
أرســـــل إلـــــيه عـــــادةً خـــــربـــــشاتي قـــــبل أن أنشـــرهـــــا. شيٌء غـــــريـــــب كـــــان يـــــدفعني إلى أخـــــذ رأيـــــه في 
على "الــــسكايــــب" وقــــتها، وبــــاwــــصادفــــة، كــــان هــــذا قــــبل  الــــخاطــرة هــــذه. بــــاwــــصادفــــة، كــــان مــوجــوداً 
ــــه في  اســــتشهاده بــــيومٍ واحــــد، وبــــاwــــصادفــــة، اكــــتشفُت أنــــه مــــن قــــام بــــتصويــــر الــــطفل الــــذي ذكــرتُ
الــخاطرة، ويحــمل %فــتًة ُكــتب عــليها: "ذبــحوا الــيوم أطــفال الــحولــة وفي اeمــس أطــفال الــعدويــة. هــل 

يكون دوري هو القادم؟!"....    أكان اسم اwصادفة هذه أيضـاً حدس اwوت؟! % أعرف!
كـل مـا أذكره مـن تـلك الـحالـة الـغريـبة، أن بـاسـل أحـب كـثيراً خـاتـمة الـخاطرة الـفاشـلة، وفـيها تـتحاور 
الو%دة مع اwوت، لينتهي الــحوار على الــنحو ا�تي: "... أرحــام الــنساء في الــحولــة، كــما في بــيت 
عــن الرغــبة في الــحياة. كــان يــا مــا كــان، حتى وإن لــم تــنتِه الــحكايــة، ســتولــد  لحــم، لــن تــتوقــف يومــاً 

حكاياٌت جديدة".
http://www.annahar.com/article.php?t=adab&p=2&d=24752

 ،yلن يصيبك مكروه، وإن شاء ا ،yوإن شاء ا .yعلى ا ًRسنركض! سوف تغامر متك"
سيُعمى على قلوب القناصة فR يرونك، وإن شاء اy، سنستطيع أن ننتشلك إن ُقتلت!".

إّن انـتصار ثـقافـة الـطغيان 
والـعنف في اmجتمع لـيس 
إMّ انــدحــاراً شــامــRً لــلعقل 
والحــــــــريــــــــة، ولــــــــ�نــــــــسان 

والحياة. أدونيس

http://syrianncb.org/
http://syrianncb.org/
https://www.facebook.com/josouria
https://www.facebook.com/josouria
http://www.youtube.com/watch?v=csJAMQV-FAM
http://www.youtube.com/watch?v=csJAMQV-FAM
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=197247117065303&id=1770953155
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=197247117065303&id=1770953155
http://www.annahar.com/article.php?t=adab&p=2&d=24752
http://www.annahar.com/article.php?t=adab&p=2&d=24752
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ايها اmطر توقف ... فمدني من التراب ، وقراي صارت تضيع في 
جداول من الوحل .... كن رحيما واعطني بعضا من الهدنة 

Mبحث عن معرزاف ... لقد انهارت معرزاف ايضا..
ايها اmطر توقف فانا افقد حقولي ....

وانا افقد قلبي ....توقف....

مناع لصحيفة لوفيغارو: “بالنسبة 2وسكو، بشار اgسد ليس مقدسـاً”

يـــميز الــروس بـــ" الـــدولـــة والـــنظام ومـــايـــهمهم هـــو الـــحفاظ على الـــدولـــة، وبـــاwـــقابـــل % يـــعتبرون أي 
شـخصية مـن حـاشـية اeسـد مـقدســاً بـمن فـيهم بـشار. تـريـد موسـكو بـشكٍل خـاص الـحفاظ على 

وحدة الجيش كضامن لوحدة اeراضي السورية و%حترام مختلف الطوائف.

وهـــــم واعـــــون لـــــلغايـــــة لـــــلوضع في  تـــــرى روســـــيا أن الـــــتدخـــــل الـــــعسكري اeجنبي ســـــيكون كـــــارثـــــيـاً 
ســوريـــا، خـــاصــًة مـــيخائـــيل بـوغـــدانـوف، الـــقريـــب مـــن بـوتـــ"، الـــذي عـــمل في ســوريـــا لـــتسعة أعـوام 

ويتحدث العربية ويعرف ألقاب معظم مسؤولي اwعارضة.

بـــــالنســـــبة لـــــنا، كـــــمعارضـــــة، الحـــــل % يـــــمكن أن يـــــأتي إ% مـــــن تـــــقارب أمـــــيركي روسي بـــــدعــــــمٍ مـــــن 
اeوروبي"، وقــد اقــترحــنا على الغرب والـروس والــجامــعة الــعربــية التأكيد مجــدداً على خــطة أنــان 
التي يعني فشلها الحـرب اeهـــلية. يـــجب عـــلينا تـــعزيـــز بـــعثة مـراقبي هـــيئة اeمـــم اwتحـــدة بـــزيـــادة 
عــدد مـوظــفيها وتـوسيع دورهــا مــن خaل وجـود ثــaث" من الــخبراء، بــ" خــبراء متفجرات وأطــباء 
شرعــي"، إضافة إلى تـوفــير معداٍت أكــثر كــفاءة. أخــيراً نــطلب دعــم الــدول الــغربــية لتصبح هــذه 
اwـهمة قوة حقيقية لـحفظ السـaم فـيما اذا اسـتمر الـنظام بـعدم احـترام خـطة أنـان. وبهـذا الـشكل 

سنتمكن من الضغط على بشار اeسد ونساعد بنفس الوقت الشعب على اeرض.

http://syrianncb.org/2012/06/02/وسكوw-مناع-لصحيفة-لوفيغارو-بالنسبة،/

الَعْسكُر في الّشام - مRمح من خطة حّكام 
دمشق لَعْسكرة الثورة السورية -

( إلى ذكـــرى السورّي الحـــر...ابـــن سوريـــا الـــقادمـــة : غـــياث 
مطر )

جـان بـيار فـيليو – في حوار مع لـيبراسـيون " إن سـقوط بـشار اeسـد 
% ريــــب فــــيه, ولــــكن درجــــة عــــسكرة عــــملية إســــقاطــــه ســوف تحــــدد وجــــه 

سوريا اwقبل ".
إن عـــسكرة الـــثورة, وحـرْفـــها عـــن الســـلميّة بـــاتـــجاه الـــلجوء إلى الـــعنف 
والســaح, كـــان مـــطلبـاً جـوهـــريــــاً وحـــاســـمـاً لـــلنظام نـــفسه مـــنذ الـــبدايـــة, 
وهــذه الــعسكرة وتـوغــلها أكــثر في انــتهاج أســلوب الــعنف, هــو أمــر % 
يـــبعدهـــا – فحســـب - عـــن الـــطبيعة الـــبنيويـــة اeصـــلية لـــلثورة بـوصـــفها 
حـــراكـــــاً شـــــعبيـاً ســـــلميـاً, بـــــتعبيرات مـــــدنـــــية خـــــالـــــصة, ويحـــــمل مـــــطالـــــب 
وأهـــــدافــــــاً ديـــــمقراطـــــية؛ وإنـــــما تـــــساهـــــم أيـــــضـاً – أي الـــــعسكرة - في 
الـــدفع بـــالـــثورة إلى أن تـــتموضع في اwـــلعب اwـــفّضل لـــلنظام, بـوصـــفه 
نـظامــاً أمـنيـاً تتجـلى فـعالـيته وخـبراتـه اwـتراكـمة مـنذ عـقود, في سـاحـة 

القمع واwواجهة العسكرية مع شعبه. 
إن نـقد الـعسكرة هـو جزء مـن نـقد الـنظام وأ%عـيبه اeمـنية واjعـaمـية, 
مـــما يمهـــد لـــلكشف الـــكامـــل عـــن الـــبنية الـــقمعية الـــتلفيقية لهـــذا الـــنظام 

ذي الطبيعة اwميزة.
لـقد نجح نـظام مسـتبد وقـاتـل في حرف واحـدة مـن أكـثر ثورات الـربيع 
الـعربي شـجاعـة وسـلمية, عـن مـسارهـا, لتقع في فخ مـكلف دام أراده 

النظام منذ البداية, وسعى إليه بكل السبل.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=310267

تـــجاوزت اeزمـــة في ســوريـــا شهـرهـــا الـــخامـــس عشـــر، وهي في ذلـــك، 
كـــانـــت ا%طـــول وا%كـــثر تـــكلفة بـــ" ثـــورات الـــربيع الـــعربي. غـــير ان مـــا 
ســـبق % يـــبدو اwـــشكلة اeهـــم في اeزمـــة الـــسوريـــة، eن ثـــمة تـــعبيرات 
تؤشـر إلى مـساعٍ هـدفـها توطـ" اeزمـة، وجـعلها تـدوم إلى أمـد بـعيد، 
وهــذا مــا يــمكن أن يخــلق بــالــفعل مــشكلة % يــمكن احــتمالــها و% حــلها، 
خــــاصــــة في ظــــل الــــتفاعــــaت الــراهــــنة اwــــحيطة بــــاeزمــــة ومجــــريــــاتــــها، 
خــــصوصـــــاً لــــجهة الــــخسائــــر البشــــريــــة واwــــاديــــة الــــفادحــــة، التي تــــلحق 
بـــــالـــــسوريـــــ" مـــــن جـــراء اســـــتمرار اwـــــعالـــــجة اeمـــــنية الـــــعسكريـــــة التي 

يتابعها النظام، وما توّلده من تداعيات ونتاىج.
ان السـبب الرئـيس في مـساعي توطـ" ا%زمـة، انـما يـعود أصـaً الى 

عدم القدرة على حسم وضعها الحالي
إن فـــــكرة تــــوطـــــ" ا%زمـــــة، ليســـــت نـــــتيجة مسعى للســـــلطات الـــــسوريـــــة 
ودعــمـاً مــن حــلفائــها فحســب، بــل إنــها مــن الــناحــية اwـوضـوعــية، نــاتج 
طبيعي لسـلوك وسـياسـات خـصوم السـلطات الـسوريـة مـمن  يؤخـرون 
مـــعالـــجة اeزمـــة في ســوريـــا وحـــسمها، eن ذلـــك يـــساهـــم في تـوطـــينها 
وإطــالــة عــمرهــا، و% يــكلف الــسوريــ" مــزيــداً مــن الــضحايــا والــخسائــر 
فحســب، بــل يــساهــم في إدخــالــهم في نــفق يهــدد كــيانــهم ووجـودهــم، 

وهذا هو الخطر ا%هم في الواقع السوري الراهن.
http://syrianncb.org/2012/06/04/-زمـــــــــة-فيeتــــــــوطـــــــــ"-ا

/سوريافايز-سارة

توطn اgزمة في سوريا! فايز سارة

دمشق و"إرهاصات التوافق" اKمريكي - الروسي
هـل فـقد الـنظام صـلته بـما يجـري مـن حولـه وأمـام نـاظـريـه ومـن تـحت أقـدامـه...أم أن الـنظام يخشى 
"الـــتوافـــق الـــدولي" على الحـــل الـــسياسي لـــ زمـــة الـــسوريـــة، بـــقدر خـــشيته مـــن "ســـيناريـــو الـــتدخـــل 

العسكري" وربما أكثر؟
حـققت "اwـاكـينة الـدبـلومـاسـية" الروسـية إنـجازيـن مـهم"، يـمكن وصـفهما بـ"اjخـتراق" على سـاحـة 
الــــعمل الــــسياسي الــــدولي اwــــترّكــــز حــــول اeزمــــة الــــسوريــــة...اeول، ويــــتلخص في نــــتائج أول جــولــــة 
خــــارجــــية لــــلرئــــيس الــــروسي فــــaديــــمير بـــوتــــ" بــــعد عـــودتــــه لــــلكرمــــل"، حــــيث نجح في كســــب تــــأيــــيد 
اwسـتشارة اweـانـية أنـجيa مـيريـكل لـخيار "الحـل الـسياسي" لـ زمـة الـسوريـة، موسـعـاً بـذلـك الشرخ 

القائم في اwوقف" الفرنس" واweاني.
أمـــا اjنـــجاز الـــثاني، واeكـــثر أهـــمية بـــكل اwـــعاني واwـــقايـــيس، فـــهو الـــتأســـيس لشـراكـــة أمـــريـــكية – 
روسـية في تـناول اwـلف الـسوري... وسـط تـطور مـفاجـئ في مواقـف الـسيدة هـيaري كـلينتون التي 
لـم تـعد تـرى في "تنحي اeسـد" شرطــاً لـبدء الحـل الـسياسي لـ زمـة، بـل نـتيجة لهـذا الحـل، وتـأكـيد 
روسي مـــتكرر على أن مـوســـكو % تـــدعـــم نـــظام اeســـد، ولـــكنها تـــعمل مـــن أجـــل منع إنـز%ق ســـوريـــا 

إلى أتون الفوضى والحرب اeهلية التي حذر بوت" من أنها تطل برأسها.
لـــكن اwـــفارقـــة "الـــصادمـــة" تـــأتي مـــن دمـــشق هـــذه اwـرة، إذ تـــصدر عـــن الـرئـــيس الـــسوري في أول 
خــطاب لــه مــنذ أزيــد مــن نــصف عــام، تــصريــحات يــقول فــيها أن % حــل ســياســيـاً لــ زمــة الــسوريــة، 
eن اeزمـة بـاeسـاس ليسـت سـياسـية و% داخـلية، بـل هي حرب على سوريـا ومشروع فـتنة و"تـدخـل 
دولي" وعـصابـات إرهـابـية...هـكذا بـبساطـة، يُـختزل اwشهـد الـسوري برمـته، على أنـه حرب اjرهـاب 
على ســـوريـــا، وحـرب ســـوريـــا على اjرهـــاب...إنـــه حـــقـاً خـــطاب ُمـــخيب لـــ¤مـــال، ويـــعكس "إنـــفصال" 
الـــــنظام عـــــن واقع اeزمـــــة في بـــــaده، وإصـــراره على اwضي في خـــــياره اeمني الـــــعسكري "مـــــهما 

كان الثمن"، ومهما سال من دماء من جسم اwريض على أيدي الطبيب الجرّاح ؟!
واwـــؤســـــف حـــــقـاً، أن الـــرئـــــيس الـــــسوري، بـــــدا في خـــــطابـــــه "مـــــقتنعـاً" بـــــأن مـــــا يتخـــــذه مـــــن إجـــراءات 
"هـــزلــــية" و"شــــكلية" كــــتعديــــل الــــدســــتور وإجــراء إنــــتخابــــات تشــــريــــعية مــــن طــراز "مــــا قــــبل الــــربيع 
الــعربي" وإصــدار قــانــون هــزيــل لــ حزاب، هي "ذروة ســنام" عــملية اjصـaح الــسياسي والــتحّول 

الديمقراطي التي يطالب بها الشعب السوري ويتطلع إليها...
h t t p : / / a l q u d s c e n t e r . o r g / a r a b i c / p a g e s . p h p ?

menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0

http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://syrianncb.org/2012/06/02/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C/
http://syrianncb.org/2012/06/02/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=310267
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=310267
http://syrianncb.org/2012/06/04/%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
http://syrianncb.org/2012/06/04/%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
http://syrianncb.org/2012/06/04/%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
http://syrianncb.org/2012/06/04/%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
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الطRق بالتRته

اwــــــــــهم بــــــــــa طــــــــــول ســــــــــيره مــــــــــن كــــــــــم يـــــــــوم ( كــــــــــان يـــــــــوم 
اربـــعا )خـــبرني واحـــد مـــن اwـــندســـ" انـــو مجـــموعـــه مـــن 
الــــــــــــــــصفويــــــــــــــــ" , ا¥ %يصفي فــــــــــــــــيهن ســــــــــــــــتر مغطى , 
عميســـــــتعدو لـــــــيجو عـــــــسوريـــــــا مـــــــنشان يـــــــقتلوا هـــــــالـــــــثوار 
اwــــــؤمـــــــن" شـــــــر قـــــــتله….انـــــــا طـــــــار عقلي انـــــــو نـــــــاقـــــــصنا 
شـــبيحه ,يعني لـــسا كـــمان هـــالـــكaب الـــكفره…وحّضرت 
فـورا بـيان مـنشان نزلـو عـكل صـفحات ا%نـترنـيت لـلتنبيه 
لهــذه اwــذبــحه…وقــلت فــيه كــلمات حــماســيه , بــانــو ايــها 
ــــل الــــــسنه , ســــــاعــــــة الــــــحق لــــــم تــــــعد  اwـــــؤمــــــنون , يــــــا اهــ
بـعيدة ,  حـضروا اسـلحة الـشجاعـة والـكرامـة واسـتعدوا 
%عــــaء كــــلمة الــــحق …الخ….بــــعدهــــا…(وكــــان يــوم تــــن")  
ــــــــــو في  فــــــــــات واحــــــــــد مــــــــــن اwــــــــــحبكجيه وقلي ســــــــــمعت أنّ
ارهــــابــــي" ســــلفي" جــــايــــ" مــــن لــــيبيا…اي انــــا كــــان في 
عــندي مخ وطــار وبلشــت اغلي مــن الــحقد والــلؤم …انــو 
شـو سـوريـا هـيك يعني؟…وانـو هـاwؤامره مـارح تـمر ولـو 
على جثتي…فـــحضرت بـــيان  تـــاني وبلشـــت اكـــتب انـــو 
ايـها اwؤمـنون الـعلويـون.. سـاعـةالـحق….بـعديـن %حـظت 
انـــــو عـــــمعيد نـــــفس الـــــكلمات…فـــــاخـــــدت اwـــوضـــوع ا%ول 
وصــــرت حــــــط محــــــل كــــــل كــــــلمة اهــــــل الــــــسنه انــــــو يــــــا آل 
علي…انــــــو راكـــــزه ومــــــابــــــغير اwعنى وبــــــتضل حــــــماســــــيه 
الـــــــــكلمه……..الجـــــــــمعه امـــــــــنا الـــــــراهـــــــــبه  خـــــــــبرتني انـــــــــو 
اwـــــسيحي" بخـــــطر….فـــــاســـــناولـــــت يـــــاحـــــبيبنا هـــــالخـــــطبه 
وصـــــرت كـــــــل مـــــــا شــــــوف كـــــــلمة آل علي امـــــــحيها وحـــــــط 
محــــــــلها او%د اwسيح …وانــــــــو بــــــــتزبــــــــط….واجــــــــيت لــــــــنزّل 
هـــاwـــقا%ت كـــلها على هـــا%نـــترنـــيت يـوم ا%حـــد …تـــذكـرت 
اwـaحـده ..الـنا مـاحـلوه صـارت وصـارت لـيش مـا وّعـيهن 
كــــمان…فــــصرت شــــيل كــــلمة او%د اwسيح وحــــط بــــدالــــها 
اawحده…
صــارت الــساعــه وحــده بــالــليل …بلشــت ارجع حــس اني  
و% شي …او اني كـــــــــل شي ….اتـــــــــطلعت بـــــــــهاwـــــــــقا%ت 
ورجــعت قــريــتون…اجــاني  حــزن كــبير …انــو الــعمه شــو 
عـــــــــمبعمل…طـــــــــيب وهـــــــــالـــــــــنظام اللي عـــــــــميدبح …والـــــــــقتل 
بـــــالـــــشوارع ….وا%و%د اللي تـــــيتمت…شـــــو هـــــاد يـــــاايـــــها 
اwـؤمــنون وايــها اwــدري شــو…والــبلد شــو؟… مــو مــشكله 
البلد؟… وا%سد ماعاد مهم؟….والنظام والحريه؟….
كمشــت هــا%وراق شــقيتون …..وصرت شــد عــحالي …
انــــــــو خــــــــلص يــــــــاولــــــــد صــــــرت قــــــــد الــــــــكديــــــــش مــــــــو حــــــــلوه 
تــبــكي…..اي بــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــا احــــــــــــــــــســنــت….بــــــــــــــــــكــيــت…اي 

وا¥….بكيت عهالبلد وعهالناس….

Neel Alsouri

رح اكــشف الــيوم حقيقتي ….يــمكن عــمتشوفوا انــو انــا 
احــيانــا بــدافع عــن الــشيعه (الــصفويــ") واحــيانــا بــدافع 
عـــــــن الـــــــسنه(اwـــــــتطرفـــــــ")…واحـــــــيانـــــــا بـــــــدافع عـــــــن بـــــــقية 
الـــــــــطوائـــــــــف واwلحـــــــــديـــــــــن وحتى الـــــــــيهود….كـــــــــتير مـــــــــنكن 
عــميتسائــل انــو شــو وضــعو هــاد…انــو يرســيلو على بــر 

لنفهم شو وضعو…
يـــاســـيدي الـــقصه ومـــافـــيها انـــو انـــا أبي عـــلوي صـــفوي 
 aوأمي سـنيه سـلفيه…كـيف تـجوزو وا¥ مـابـعرف واصـ
كــانــت غــلطه…%ن مــن wــا كــان عــمري ســنت" والــخaف 
بــالــبيت بــلش , وعلى شــغaت بــطعمه وبــa طــعمه…هــاد 
بــحب اwــته وهــاد بــحب الزهـورات…أبي بــيروح عــالــشغل 
بـــــــتقوم أمي بـــــــتشيل صــــــورة ســـــــيف ذو الـــــــفقار وبـــــــتعلق 
شـــــعار الـــــسيف" وتبع اعـــــّدو لـــــهم…وبـــــس يـــرجع الـــوالـــــد 
بيهجـــــم عـــــالـــــصوره وبيشـــــلعها وكـــــأنـــــو عـــــمقوم بـــــالـــــجهاد 
الـــــعظيم…وهـــــيك ا¥ وكـــــيلكون…wـــــا صـــــار عـــــمري تـــــaت 
ســـن" (وكـــنت لـــساتني شخ تحتي نـوع مـــن ا%عـــتراض 
على هــالــخaفــات الــبa طــعمه) صــار خــaف كــبير , انــو 
مـــ" قـــبضاي اكـــتر , علي وّ% عـــمر , وانتهـــت بـــان أبي 
(انـت طـالـق بـالـتaتـه)…اي وا¥…مـتل  قـال هـديـك الـكلمه 
مــاعــمقلكون…هــلق انــا مــافــهمت شــو يعني بــس حــسيت 
انـــــو اwــــوضــــوع جـــــدي…. خـــــفت خـــــيو…حـــــبيت اعـــــترض 
فـــــــإجـــــــيت لشخ…بـــــــس أنـــــــو اwـــــوضـــــوع أخـــــــطر مـــــــن انـــــــو 
شــــخاخ ..%زم عــــبر بــــشكل أعــــمق….اي نــــعم يــــاســــيدي 
عــــملتا تحتي …مــــابــــنساهــــا…شي خــــمسه كــــيلو…يعني 
بـــــعدا ضـــــليت شي شهـــــر مـــــا عـــــملت كـــّعوا …%ن عـــــملتا 
وقـتا عـن شهـر لـقدام…كـان يـا أخي اعـتراضي شـديـد…
يعني فـــيك تـــقول اســـتخدمـــت حـــق الـــفيتو…هـــيك شي…
بــــــــــس مــــــــــانفع هــــــــــالــــــــــفيتو…في مــــــــــصالح كــــــــــبرى دخــــــــــلت 
عـــــالخـــــط…اwــــوضــــوع مـــــتعلق بـــــالـــــخaفـــــه اخي …خـــــلص 

%فيتو و%بيتو بفيد….
هـلق مـن وقـتا وصـار في ترتـيب eمـور حـياتي وتـربيتي 
…الــتن" والــتaتــه عــند أبي اeربــعا والخــميس عــن أمي 
الجـــــــمعه بـــــــملجأ اeم اwـــــــقدســـــــه والســـــــبت وا%حـــــــد عـــــــند 

خالي…..
وهـــيك يـــااخــوان كـــنت wـــا روح لـــعند ابي وعـــيلتو يـــبلشو 
الحكي عـن هـالـكaب الـسنه اللي دبـحونـا واللي لـطشوا 
الــخaفــه مــن ســيدنــا علي هــيك عــينك كــنت عــينك , ومــن 
هــــــالحكي…ا%ربــــــعا والخــــــميس تــــــبلش الــــــتربــــــيه الــــــسنيه 
ويـــــحكولي عـــــن الــــروافـــــضه واللي بســـــبسبو عـــــالـــــطالـــــعه 
والــــنازلــــه والــــعايشــــ" ورا الــــبقر ومــــابــــفهمو احــــسن مــــن 
هـــــــــــالـــــــــــبقر نـــــــــــفسها وكـــــــــــذا وكـــــــــــذا….الجـــــــــــمعه تجي ا%م 
الـــــراهـــــــبه ,وكـــــــل مـــــــا حـــــــكينا شي كـــــــلمه حـــــــلوه تــــركـــــــض 
عـــــالـــــصليب وتـــــقعد تـــــنطوطـــــو فـــــوق راسي لحتى انـــــحول 
احـيانـا , وبـس احـكيa عـن اهـل ابي وامي تـجقم تـمها 
انـــو شـوهـــالهمج هـــدول…اwـــسيحيه ديـــن سمح ,فـــسماح 

منيح مـنّي يا ابني وصير مسيحي ….
الســــبت وا%حــــد عــــند خــــالي بــــالــــدكــــان …وخــــالي مـــزّمــــر 
بــــالــــدنــــيا ومــــطـبّل بــــا%خــره …مــره قــــلتلو خــــالي هــــلق انــــو 
احــسن الــعلويــه و% الــسنه و% اwــسيحيه؟…قــام جــاوبني 

انو ا%حسن تسد حلقك وتشوف طلبات الزباين…
هــلق انــا مع الوقــت تــأقــلمت…الــتن" و الــتaتــا انــا عــلوي 
وروح قلبي الـــــعلويـــــه واwـــــته و احـــــa عـــــالـــــم الـــــصفويـــــه…

وصفيلي لصفيلك..
%ء واذا بتجبلي ســـيرة انـــو فـــaن سني بتكهـرب…هـــيك 

يعني بيجيني صرع….

في مرة، وكـان يوم تـن" مـدري تـaتـاء، في رفـيق سني 
بـــاwـــدرســـه قلي انـــا بـــحبك…طـــبعا انـــا قـــلتلو وانـــا كـــمان، 
بــــــــــــــــــس بقلبي قــــــــــــــــــلتلو روح ضــــــــــــــــــربــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــسفقك شــــــــــــــــــو 
نــــــسناس….شــــــو هــــــالــــــصدفــــــه تحبني الــــــيوم يعني …اي 
طـــبعا…. طـــيب لـــيش مـــا اســـتنا لـــaربـــعا وقلي يـــاهـــا …
اخي بـدو يبعصني….واضـحه….لـك وا¥ بـعرفـون منيح 
هـــالـــسنه ا%وبـــاش…..ا%ربـــعا والخـــميس مـــتل مـــاحـــكينا 
عــــــــــند عــــــــــيلة الـــــــــوالــــــــــده ودغــــــــــري بــــــــــصير سني …وسني 
بــيعجبك…انــو شوف عــقرب ومــاشوف نــصيري …بــقرف 
خــيو…اي شــو لــكن هــدول مجرمــ" وا¥ بــدهــون ينشـرو 
هـالـديـن اwـفشكل تـبعون مـنشان يـنتقمو لعلي…حـاقـديـن 
مـــن وقـــتا انـــو كـــيف فـــقسناهـــون واخـــدنـــا الـــخaفـــه واكـــلو 
هــــالــــخازوق….الجــــمعه يــــااخــوان بــــصير مسيحي بــــحب 
الـــعالـــم كـــلو …%ن اwـــحبه مـــن تـــعالـــيم اwسيح …وبـــنفس 
الــــــوقــــــــت بــــــــقرف مــــــــن هــــــــالــــــــعالــــــــم الهمج اwتخــــــــلف" اللي 
مــــابــــيعرفــــو شــــو يعني مــــحبه….اي يقطع عــــمرون واحــــد 
يــــقول لــــلتاني لــــشو عيشــــتون اذا مــــابــــيفهمو شــــو يعني 
مـحبه….خـلص اخي يـابـتحب الـناس، يـابـتروح بـتنمحق 
درب يسـد مـايرد…وهـيك صرت اتمـنّى ا¥ يـقصف عـمر 

أهل ابي وامي %ن ماعندن روح سمحه………
هـــّلق ضـــّلت اwـــشكله خـــالي…بـــصراحـــه و%تــزعـــلو، عـــندو 
فـــــــــعa ضـــــــــعت…مـــــــــاحـــــــــدا وّجهني وصـــــــرت بـــــــــa تـــــــــربـــــــــيه 
صــــالــــحه…ملحــــد يعني…وعــــندو مســــبة اwــــقدســــات مــــتل 
شـرب الـــكازوز وعلى كـــهكهه وضـــحك على هـــاwـــتديـــني" 
ذوي ا%فــــــــــكار اwتحجــــــــره…مــــــــــجانــــــــــ" اخي…اي مــــــــــب" 

اشكرا انو مافي ا¥….شو الشغله بالتياسه…..
هــــــــــــــــــلــق ضــــــــــــــــــلــت ا%مــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــيــه لــحــتى اجــــــــــــــــــت 
هـــــــالـــــــثوره….صـــــــارت ا%مـــــــور صـــــــعبه…شـــــــبيح الـــــــتن" و 
الــــــتaتــــــا، مــــــندس ا%ربــــــعا والخــــــميس…الجــــــمعه رجــــــليي 
بـــيقصفو انـــو ا¥ يســـتر %ن نـــحنا اwـــسيحيه مـــا مـــنحب 
الحرب…مــنحب الــتافــيل والــخوازيــق عــالــخفيف بــس شــو 
شــــهاده ومــــا شــــهاده…والســــبت وا%حــــد كــــنت تبع هــــيئة 
الــــــــتنسيق واحــــــــa شي عــــــــندي الــــــــaءات الــــــــثaث…وكــــــــل 
مـــايجي زبـــون لـــعند خـــالي قــّلو %ء …عـــندك كـــازوز؟ %ء 
…عـــــندك ســـــكر؟ %ء…حتى خـــــالي كـــــان يســـــتغرب لـــــيش 
كـل مـاتركني بـالـدكـان لـحالي بـيرجع بـيaقيني مـو بـايع 

شي…..
نـــسيت الـــكن شـــغله انـــو انـــا بـــالـــليل يللي بـــ"  ا%حـــد و 
الــــتن" كــــنت و%شي ..مــــدري كــــنت  كــــل شي …كــــانــــت 
كــــآبــــه كــــبيره تــــطبق عــــصدري وحــــس حــــالي حــــابــــب كــــل 
الـناس وكرهـان كـل الـناس بـنفس الوقـت….وكـنت اتـقلب 
طـــــول الـــــليل عـــــمفكر بـــــهالـــــناس وهـــــالـــــبلد وانـــــو بـــــالـــــنهايـــــه 

هالناس السخيفه كلهن اهلي….
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