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جـــــــــــريـــــــــــدة 
جـــسوريــــــــــا 
مــــــــــــــع 
ـــــــــــحـــــــــراك  ال
ـــــــــــــــــــثوري  ال
"الســــــــــلمي 
الـــــFعنفي" 
وضـــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــعـــــــنـــــــف 
بــــــجــــــــــمــــــيع 
أشــــــــــكـالــــــــــه 
وضـــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــتدخــــــــــل 
اTجـــــــنـــــــبي 
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 
أخـــــــــــــــــFقي 
بــــــالــــــدرجــــــة 
اTولــــــــى 
ونحـلم كـكل 
 hالسوريــــــــ
بوطـن حـر ، 
بــــــــــــــــــــــــــــدون 
اسـتبداد أو 
قــــهــــــــــر أو 
قمــــــــــــع. 
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عهدٌ وطنيّ سورّي للتاريخ
ــــة بــرعــــايــــة  مــرّت وثــــيقة العهــــد الــوطني التي أقــرّهــــا مـــؤتــــمر اBــــعارضــــة الــــسوريّ
الــجامــعة الــعربــيّة في الــقاهرة بــدايــة تــموز/يـولــيو مـرور الــكرام في الــصحافــة 
ـــما ^ّن صـوت الســ]ح والـــحسم هـــو الـــغالـــب الـــيوم في ســـوريـــا،  والـــتعليقات ربّ
وضـــــوضــــــاء خــــــ]فــــــات اBــــــعارضــــــة هي الــــــطاغــــــية على الســــــطح بــــــعد أن فشــــــل 

معظمها في ربط خطابه وممارسته مع نضا%ت شعبه.
لــــكن مــــهما كــــانــــت ظــــروف الــــتوافــــق على هــــكذا عهــــد، فــــإنّــــه يــــشّكل مــــن حــــيث 
مــضمونــه وثــيقة ســيكون لــها موقــعها في الــتاريخ، لــيس فــقط لــسوريــا، بــل على 
ــــاً أن يـــعتمد  . إذ لـــيس عـــاديّ مســـتوى الـــتحوّ%ت التي يشهـــدهـــا الـــربيع الـــعربيّ
ّل شيء  وفـــوق ك عهـــد يـــشّكل مـرجـــعيّة Bجتمع يـــريـــد تـــشييد دولـــة متجـــّددة أوّ%ً 
مــــبدأ وحــــدة الــــشعب واBــــساواة الــــتاّمــــة في اBــواطــــنة، بــــما فــــيها اBــــساواة بــــ" 
على أحــد، أو منع أحــد  اBرأة والرجــل، وحــيث "% يــجوز فرض ديٍن أو اعــتقادٍ 
مــن حــريّــة اخــتيار عــقيدتــه ومــمارســتها". ولــيس عــاديّــاً أن توّقع أطراف تــطالــب 
بـفرض مرجـعيّة الشـريـعة ا�سـ]مـيّة على الـدولـة كحركـة ا�خوان اBسـلم" في 
سوريـا على هـكذا وثـيقة، في حـ" يـتّم في تونـس كـما في مـصر تـقديـم الـهويّـة 
الــــديــــنيّة لــــلبلد على اBــــساواة في اBــواطــــنة، وكــــأّن هــــذه اBــــساواة كــــانــــت نــــتيجة 

ل]ستبداد وليست مكسبـاً لنهضة الشعوب ونضا%ت التحّرر.
كــما أنّــه لــيس عــاديـــاً أن يــكون ا�نــسان وحــقوقــه هــما غــايــة الــع]قــة بــ" أبــناء 
الـبلد الواحـد، مع ضـمان حـريّـاتـه بـما فـيها الحـريّـات الجـماعـيّة. أي أن تـضمن 
ــة أشــكال الــتمييز ضــدّ اBرأة، وضــد الــقومــيّات اBــتواجــدة بــ"  الــدولــة إزالــة كــافّ
أبــناء الــشعب الـواحــد، وتــعترف بــهويّــتها وبــحقوقــها في الــتعبير عــن قـومــيّتها. 
واBـقصود هـنا خـصوصـاً هـو الـقومـيّة الـكرديّـة التي لـطاBـا قمع تـصّور شوفينيّ 

لعروبة الدولة حّق ا^كراد في أن يعـبّروا عن هويّتهم...
...% شيء يـضمن الـتزام موّقعي العهـد بهـذه الوثـيقة وبـمبادئـها "الـدسـتوريّـة" 
- كــما بوثــيقة اBرحــلة ا%نــتقالــية اBــترابــطة مــعها -، مــا يعني اعــتبارهــما فــوق 
وثـائـقهم الـخاّصـة. و% شيء يـضمن أيـضـاً أن يـتّم تبـنّي هـذه الوثـائـق مـن قـبل 
"الـــجيش الحــّر" أو اBـــقاومـــة الـــشعبيّة اBســـّلحة، وكـــذلـــك مـــن بـــعض الـــفصائـــل 
اBــــعارضــــة التي تــــقول أّن هــــناك شــرعــــيّة ثـــوريّــــة ســــتفرض نــــفسها عــــند ســــقوط 
الــنظام. ففي ظّل الــفصل بــ" مــا هــو ســياسيّ ومــا هــو عــسكرّي في اBــعركــة 
ضـّد نـظام قـاتـل، ثـد يـفرض الس]ح وحـده شرعـيّته بـعد ا%نـتصار. ولـكن يـظلّ 
الــسؤال الــجوهــرّي هــو: هــل ســـتُبقي هــذه الشرعــيّة الــشعب والــدولــة موّحــديــن؟ 

وهل ستؤّسس لدولة حديثة جديرة بالدماء التي بذلت من أجلها؟
سمير العيطة

إنتا منيح ؟؟

 وعلى الــتلفاز عــقيد مــعتوه يــظّن نــفسه يــقود الحرب الــضروس مــن تركــيا 
و هــــــو لــــــم يــــــطلق طــــــلقة واحــــــدة في ســــــبيل ثــــــورتــــــه... و مــــــعارض تــــــجاوز 
الــثمانــ" يبني لــنفسه حــكومــة اســتق]ل ... و هــو يــعترف أنــه لــم يســتشر 

أحداً بتشكيلها..!! 
و على ا^رض ثـورة أُخـرى...% تُـدركـها عـقول هؤ%ء...و لـن تُـدركـها طـاBـا 

أنّهم في فنادقهم الفارهة يلعبون لعبة مصيرنا ....!!
تعالوا شاركونا النظر..شاركونا الترّقب فقط..شاركونا الخوف فقط..!!

و لن أطلب مشاركتنا العمل و الكسل...
إتـــصا%ت تنقطع و تـــأتي لتجـــد فـــيها مــــتّسعـاً ضـــيّقـاً تـــلوذ فـــيه إلى أقـرب 
الـناس إلـيك تسـتمع فـقط إلى صوتـهم مـن قـلب الحـدث...هـنا ..هـناك..كـل 

شبر تقريبـاً بات مكانـاً يُصاغ فيه الحدث!!
_ إنتا منيح ؟؟ كيف الوضع عندك بحلب؟؟

_ الحمد � ... و كيف أهلك بحماة؟؟
_ الحمد � ... طب ف]ن بدير الزور قدرت تحكي معو؟؟

_ أي مبارح حاكيتو... بدو ينزح ع إدلب !!
طـرقـــات تـــتزاحـــم فـــيها عـــربـــات نـــقل % تـتّسع لـــشحن ذكـــريـــات الـــناس و % 

استيعاب اكتظاظ أمتعتهم في منظر نزوح من الذات إلى الذات...
تــــــــعالــــــوا هــــــــنا ... يــــــــا أشــــــــاوس الــــــــتصريــــــــحات و محــــــرّضي الحـــــــروب.. و 

متسّولي أرباب النفط و الدنانير.. 
تـعالوا هـنا يـا مـن حّررتـم 60% مـن الـجغرافـيا مـن فـنادقـكم و مـقابـ]تـكم 

على الفضائيات..
تعالوا شاركونا ما تبقى مـنّا ... و ما تبّقى منكم...

أو اعملوا وفق ما تمليه عليكم إنسانيتكم ...
فسيرى ا� عملكم و رسوله و اBؤمنون...!!

نوار السوري

صرحــت الــدكــتورة صــدى حــمزة اBــسؤول الــتنفيذي لحــملة “يوم عــمل” في 
إتـــــصال هـــــاتفي مع جـــــريـــــدة جـــــسوريـــــا، “إن ا^وضـــــاع ا�نـــــسانـــــية بـــــاتـــــت 
صـعبة لـلغايـة بـحيث أصبح ا^مـر % يـطاق , لـقد فـقدنـا الـعديـد مـن زمـ]ئـنا 
ا^طــــــباء، لــــــديــــــنا آ%ف الجــــرحى، مــــــئات ا�%ف مــــــن اBهجــــــريــــــن، ا^طــــــفال 
الــــــــيتامى % مــــــــأوى لــــــــهم , هــــــــناك نــــــــقص حــــــــاد في تــــــــلبية أدنى مــــــــتطلبات 
اBـــعيشة، مـــدن وأريـــاف دمـرت بـــأكـــملها. لـــذلـــك نـــدعـــو اBجتمع الـــدولي إلى 
تحـمل مـسؤولـياتـه ا^خـ]قـية وا�نـسانـية بـشكل صـائـب بـما يخـدم مسـتقبل 

jamaisأطفالنا بعيداَ عن الكوارث وا^هوال”.  ....
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hويأتيك من "حلب" بنبأ يق

تـــــــقف ا^زمـــــــة بـــــــمقدمـــــــاتـــــــها وتـــــــداعـــــــياتـــــــها وأطـــــرافـــــــها 
و%عـــــبيها على عـــــتبات اBـــــديـــــنة الـــــتاريـــــخية، عـــــاصـــــمة 
الـــــشمال ا^ولى وعـــــاصـــــمة ســــوريـــــا الـــــثانـــــية "حـــــلب"، 
حــــــيث تــــــدور واحــــــدةٌ مــــــن أهــــــم وأخــــــطر اBــــــعارك التي 
شهـدتـها ا^زمـة الـسوريـة، والتي سـيتقرر في ضوئـها 
(ربــــما) مســــتقبل ســــوريــــا شــــعبـاً ودولــــة وكــــيانـــــاً وثــــورة 
ونـــــــــظامــــــــــاً...بـــــــــل وقـــــــــد تـــــــــمتد آثـــــــــارهـــــــــا إلى "مـــــــــا وراء 

سوريا"، إلى ا�قليم بمجمله
لــن تضع ا^زمــة الــسوريــة أوزارهــا بــسقوط حــلب في 
أيــــدي اBــــعارضــــة اBســــلحة أو "بتحــــريــرهــــا" مــــن قــــبل 
الــــــــجيش الــــــــنظامي، و% نــــــرغــــــــب في مــــــــجاراة بــــــــعض 
الــــتقاريــــر والتحــــلي]ت ا�عــــ]مــــية التي تضع اBــــعركــــة 
على حـــــــــلب في مـــــــوضع "اBحـــــــــطة ا^خـــــــــيرة" لـــــــــقطار 
ا^زمــة الــسوريــة اBـُـتنقل مــن محــطة إلى أخــرى...بــيد 
أن "اBـــنتصر" في مـــعركـــة حـــلب، سيحـــظى مـــن دون 
"اBـُــــقرر" في تحـــــديـــــد مـــــسارات ا^زمـــــة  شـــــك، بـــــموقعٍ 
ومــآ%تــها، فــا^زمــة الــسوريــة التي بــدأت "قــبل حــلب" 
لـــــن تنتهي بـــــعدهـــــا، لـــــكنها ســـــتأخـــــذ في ســـــياقـــــاتـــــها 
الـــــدامـــــية، اBشهـــــد الـــــسوري بمجـــــمله، في واحـــــد مـــــن 

اتجاه" متعاكس"
إن ُقــــــّدر لــــــلمعارضــــــات اBســــــلحة، مــــــدعــــومــــــة بــــــاBــــــثلث 
الــــــــتركي – الــــــــسعودي – الــــــــقطري وبــــــــعض اBــــــراكــــــــز 
الـــــــدولـــــــية، أن تكســـــــب "الـــــــجولـــــــة" في حـــــــلب، صـــــــارت 
ا^خـــــــيرة "بـــــــنغازي ســـــــوريـــــــا"، وســـــــتصبح أول وأهـــــــم 
مـ]ذ آمـن لـلمعارضـة واBـنشق"، وسـتأخـذ مـعها وفي 
طـــريـــقها ثـــلث الـــشعب الـــسوري أو يـــزيـــد، إلى خـــارج 
قـــبضة الـــنظام وســـيطرتـــه، وســـتكون اBـــنطقة بـرمـــتها، 
ســـــــــــاحـــــــــــة خـــــــــــلفية لـــــــــــ�عـــــــــــداد والـــــــــــتجهيز والـــــــــــتدريـــــــــــب 
والــــــــتحشيد، ومــــــــنها ســــــــتنطلق اBــــــــعارك و"الــــــــغزوات" 

صوب حماة وحمص وفي كل اتجاه.
% نـــــــعرف بـــــــالـــــــضبط، هـــــــويـــــــة "الـــــــقوة الـــــــضاربـــــــة" في 
اBــــــــــــــعارضــــــــــــــة الــــــــــــــسوريــــــــــــــة التي تــــــــــــــقود اBــــــــــــــعارك في 
حـــــــــلب...الـــــــــبعض يتحـــــــــدث عـــــــــن "الـــــــــجيش الـــــــــسوري 
الحـــر"، لـــكن هـــذا ا^خـــير، بـــات عـــنوانــــاً وإســـمـاً لـــكل 
مــن لــيس لــه إســم أو عــنوان...الــبعض ا�خــر يتحــدث 
عــن "مــجاهــديــن" ســوريــ" وعرب، احتشــدوا بــا�%ف 
في اBــــــديــــــنة وعلى تــــــخومــــــها، هــــؤ%ء % مــــوقع Bــــــفهوم 
"الــــوطــــــن" في خــــــطابــــــهم، كــــــل مــــــكان يــــــطأونــــــه يــــــغدو 
صــالــحا ^ن يــكون مشـروع "إمــارة إســ]مــية"، وحــلب 
في تـــــاريـــــخها الـــــقديـــــم بـــــمرت بتجـــــربـــــة ا�مـــــارة، وفي 
تــاريخ سـوريــا الحــديــث، كــانــت الــعاصــمة لواحــدة مــن 
خــمس دويــ]ت، عــمل ا%نــتداب الــفرنسي على تــوزيع 
ســـــوريـــــا إلـــــيها، إلى جـــــانـــــب إمـــــارة دمـــــشق وا�مـــــارة 

الكردية والعلوية والدرزية
وإن ُقـــــــــّدر لــــــــــلنظام أن يســــــــــتعيد حــــــــــلب إلى قــــــــــبضته 
وســـــيطرتـــــه، فـــــا^رجح أنـــــه ســـــيكون في وضع أفـــــضل 
Bـواصـــلة حــروبـــه اBـــتنقلة، التي مـــا أن تضع أوزارهـــا 
هـنا، حتى تـندلع مـن جـديـد هـناك...وهـو سـيوفـر لـلقلة 
اBـــــتبقية مـــــن حـــــلفائـــــه ا�قـــــليمي" والـــــدولـــــي" الـــــفرصـــــة 
̂نـــــــــــفاس، وا%ســـــــــــتعداد لـــــــــــخوض الـــــــــــهجوم  %لـــــــــــتقاط ا
اBــــضاد على الــــساحــــة الــــدولــــية، بــــحثـاً عــــن "صــــفقة" 
تنجي الـــــنظام مـــــن مـــــصير مـــــحتوم، بـــــا^ســـــد أو مـــــن 

دونه.
هي مـــعركـــة قـــطر والـــسعوديـــة الـــلتان لـــم يـــعد يـــساور 
اBراقبون شّكا في إصرارهما على ا�طاحة با^سد

مــــــــهما ارتفع الــــــــثمن وبــــــــلغت الــــــــتضحيات (مــــــــن الــــــــدم 
الـــــــسوري بـــــــالطبع) وكـــــــيفما جـــــــاءت الـــــــعواقـــــــب...وهي 
ركـــيا التي دخـــلت في "لـــعبة كســـر عـــظم" مع  مـــعركـــة ت
الــنظام...وهي مــعركــة إيران التي أعــلنت بـوضـوح أن 
دمــــــشق هي خــــــط الــــــدفــــــاع ا^ول عــــــن طهــــران...وهي 
مـعركـة "الـنظام الـدولي" الـذي تـخوض موسـكو وبـك" 
غــمار "حرب بــاردة" جــديــدة مــن أجــل تــبديــل مــنظومــته 

وقواعده.
قــبل أيــام أعــادت الــوزيرة ا^مــريــكية هــي]ري كــلينتون 
الحـديـث عـن "مـ]ذات آمـنة" تُـنشؤهـا اBـعارضـة داخـل 
ســـوريـــا، تـــشكل حــواضـــن لـــها ولـــعناصـرهـــا اBســـلحة، 
وتوفــر الــفرصــة "للمجتمع الــدولي" لــتقديــم كــل أشــكال 
الـــــــــــــــدعـــــــــــــــم اBـــــــــــــــطلوبـــــــــــــــة لـــــــــــــــها في مــــــــــــــواجـــــــــــــــهة نـــــــــــــــظام 
ا^ســــــــــد...وا^رجح أن وزارة الــــــــــخارجــــــــــية ا^مــــــــــريــــــــــكية 
تــــــنتظر بــــــفارغ الــــــصبر، أخــــــبار اBـــــواجــــــهة في حــــــلب، 
 ً فــــــإدارة أوبــــــامــــــا اتــــــبعت في ســـــوريــــــا تــــــكتيكـاً مــــــغايــــرا
لــــــتكتيكاتــــــها في الــــــعراق ولــــــيبيا، وهي تـــــؤثــــــر "إنــــــجاز 
اBـــــــهمة" هـــــــنا بهـــــــدوء و"على مهـــــــل" وبـــــوســـــــائـــــــط غـــــــير 
مــباشرة، مســتندة إلى أوراق الــقوة الخــليجية الــث]ث: 
اBــــــــــــــال والســـــــــــــ]ح و"اBــــــــــــــجاهــــــــــــــديــــــــــــــن"، والــــــــــــــتسهي]ت 
الـــــــلوجســـــــتية الـــــــتركـــــــية اBـــــــفتوحـــــــة للجـــــــميع بـــــــمن فـــــــيهم 
رجــــــــــــا%ت الــــــــــــقاعــــــــــــدة ومــــــــــــجاهــــــــــــديــــــــــــها ولــــــــــــكل أجهـــــــــــزة 
عـــــــن الـــــــدعـــــــم التقني  ا%ســـــــتخبارات الـــــــدولـــــــية، فـــــــض]ً 
والــــتدريبي وا%ســــتخباري لحــــلف "الــــناتــــو". والــــحقيقة 
أن هذا "الـتحالـف" % يـقف في "مـعركـة حـلب" موقـف 
اBـــتفرج أبـــداً، فـــقد حشـــد وأعـــد واســـتعد، وهـــو يحشـــد 
ويســـتعد ويُـــعد الـــعدة، % ســـيما بـــعد إحـــباط "مـــفاجـــأة 
دمـشق" وسـقوط سـيناريـو "ا�نـهيار السـريع" لـلنظام، 
بــعد تــفجيرات ا^ربــعاء في مــكتب ا^مــن الــقومي في 
حي الــــروضـــــة الـــــدمشقي....في اBـــــقابـــــل، % يـــــبدو أن 
ً مـــــن أجـــــل ا%نـــــتصار في  نـــــظام ا^ســـــد يـــــقاتـــــل وحـــــيدا
مـــــعركـــــة حـــــلب، فـــــالـــــتقاريـــــر ا�عـــــ]مـــــية وا%ســـــتخباريـــــة 
تتحـــــدث عـــــن تـــــكثيف الـــــدعـــــم الـــــعسكري والـــــلوجســـــتي 
واBـيداني لحـلفائـه لـه، بـانـتظار لحـظة الـحسم في "أم 
اBــــــعارك"، وهي تــــــفيض بــــــكثير مــــــن اBــــــعلومــــــات لــــــجهة 
كـــثافـــة التســـليح والـــتأهـــيل وا%تـــصا%ت الـــدبـــلومـــاســـية 
وتتحــــدث عــــن خــــبراء وغــرف عــــمليات مشــــتركــــة، لــــكأن 
مســتقبل ا�قــليم والــنظام الــعالــم ســيتقرران في حــلب 

ومحيطها.
لـــكن الـــحسم في مـــعركـــة حـــلب، % يعني نـــهايـــة ا^زمـــة 
الــسوريــة، كــما أن ســقوط نــظام ا^ســد، لــن يــكون في 
حـال حـدوثـه، سـوى إيـذانــاً بـدخـول هـذه ا^زمـة مرحـلة 
جـديـدة...فـالحرب في سـوريـا وعـليها، سـتطول وتـمتد، 
ــــــــطل  وإرهــــــــاصــــــــات حـــــــروب مــــــــا بــــــــعد ا^ســــــــد، بــــــــدأت تُ
بــرأســــها في "كــردســــتان الــــغربــــية" التي تــــتحول إلى 
"شــــمال ســـوريــــا" على غــرار "شــــمال الــــعراق"، وفــــيما 
يــــــقال ويــــــشاع عــــــن نــــــقل أســــــلحة وتــــوسيع مــــــعسكرات 
وتسـليح وتـدريـب وحراك سـكاني في مـناطـق الـساحـل 
والــــــــــجبل الــــــــــسوريــــــــــة، مع كــــــــــل مــــــــــا يحــــــــــمله ذلــــــــــك مــــــــــن 
انـــــعكاســـــات على تــركـــــيا والـــــعراق ولـــــبنان، قـــــد تـــــطاول 
شـــــــــــــــــظايـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــا ا^ردن وبـــــــــــــــــا^خـــــــــــــــــص بـــــــــــــــــعض دول 
الخـــــليج...وا^رجح أنـــــنا بـــــعد "حـــــلب"، لـــــن نـــــدخـــــل في 
جــــدل حــــول "عــرقــــنة" ســــوريــــا أم "لــــبننتها"، فــــاBــــنطقة 
بــــــــــرمــــــــــــتها تــــــــــــتنقل مــــــــــــا بــــــــــــ" "الــــــــــــعرقــــــــــــنة" و"الــــــــــــلبننة" 

و"الصوملة" و"السورنة"...كان ا� في عوننا.
عريب الرنتاوي

 رسالة من سوريا للفنان تمام عزام

Wissam Al Jazairy

حدثونا عن سورية ما بعد اsسد

اتحـــدى ان يـــقدم لي زعـــيم عـــربي واحـــد مـــن الـــذيـــن يـــبحثون مع 
ا%مــــريــــكان وا%وروبــــي" لــــيل نــــهار في مســــتقبل ســـوريــــة مــــا بــــعد 
ســــقوط نــــظام الــرئــــيس بــــشار ا%ســــد، صــــورة واضــــحة عــــن هــــذا 
اBسـتقبل، والـشكل الـذي سـتكون عـليه الـب]د، حتى % نـفاجـأ او 
يـــــــفاجـــــــأ هـــــــو نـــــــفسه %حـــــــقا، او حتى نـــــــحاســـــــبه على بـــــرنـــــــامـــــــجه 

وتصوراته وجهوده هذه....
الــــثورات الــــعربــــية ضــــد الــــظلم والــــفساد والــــتوريــــث مشـــروعــــة، بــــل 
نـقول انـها تـأخرت اكـثر مـن الـ]زم، ولـكن مـا نـخشاه، بـل مـا نراه 
بـــــأعـــــيننا، عـــــمليات تـــوظـــــيف غـــــير بـــــريـــــئة لهـــــذه الـــــثورات، لخـــــدمـــــة 

مصالح غربية استعمارية 
 ســـتسقط % مـــحالـــة، ونـــظام ســـوريـــة لـــن يـــكون اســـتثناء، فـــهناك 
مـئات ا%نـظمة حـكمت سـوريـة على مـدى ثـمانـية آ%ف عـام، ولـكن 
مـا يـهم هـو سـوريـة بـشكل خـاص واBـنطقة بـشكل عـام، والـصورة 
التي ســـــتكون عـــــليه، وحجـــــم اBـــــجازر التي ســـــيواجـــــهها شـــــعبها، 
فـإذا كـان الـعدد قـد توقـف ا�ن عـند عشـريـن الـفا، فـعند اي رقـم 
سيتوقف العداد بعد شهرين او عام" او عشرين عاما؟  ....
... الـــــــسؤال الـــــــذي نـــــــطرحـــــــه على الـــــــدول الـــــــعربـــــــية التي تـــــــشارك 
بحـماس في تـحالـف اصـدقـاء سوريـة، وقـبلها اصـدقـاء لـيبيا، عـما 
اذا كــانــت على اط]ع على الــنوايــا الــغربــية لــلمنطقة ومســتقبلها، 
وكــــيف ســــتكون عــــليه بــــعد عشــــر ســــنوات او عشــــريــــن عــــامــــا على 

ا%قل؟ هل اطلعها الغرب على كل التفاصيل
يتحـدثـون عـن مرحـلة مـا بـعد ا%سـد، هـل لـديـهم خرائـط سـياسـية 
وجــــغرافــــية ومــــشاريع اعــــادة بــــناء مــــث] لهــــذا الــــبلد او غــــيره، هــــل 
تـــــملك الـــــسعوديـــــة بـــــالـــــذات رؤيـــــة واضـــــحة لـــــسوريـــــة بـــــل ولـــــلمملكة 

نفسها
نـريـد زعـيما عـربـيا واحـدا ان يـقنعنا بـأن الـعرب شركـاء حـقيقيون 
في رسـم مسـتقبل مـنطقتهم، وان يـطمئننا بـأنـنا لـن نجـد انـفسنا 
نــواجـــه خـــديـــعة اخـــرى، على غـرار تـــلك التي واجـــهناهـــا نـــحن او 
اجــــدادنــــا بــــعد الــــثورة الــــعربــــية الــــكبرى، او بــــعد احــــت]ل الــــعراق 

وتدمير ليبيا
اطرح هــذه ا%ســئلة حتى ابــرئ ذمتي، وحتى يجــد بــاحــث شــاب 
في اBســتقبل انــه كــان هــناك مــن كــتب وحــذر وعــلق الجرس، وان 
َضّلل" ويــــسيرون في ركــــاب مخــــططات  كــــل الــــعرب لــــم يــــكونــوا م

تقسيمهم وتفتيتهم بأع" مفتوحة. إنها شهادتي للتاريخ.
عبد الباري عطوان

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/2012/08/04/%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
http://syrianncb.org/2012/08/04/%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
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Academy of Change 
أكاديمية التغيير

% تهـدف حرب الـ]عـنف إلى ا�طـاحـة 
بـــــــالـــــــديـــــــكتاتـــــــور فحســـــــب، إنـــــــها تـــــــعيد 
تـــعريـــف ا�نـــسان، وتـــعيد تحـــديـــد دور 
الـــــشعب، إنـــــها بـــــبساطـــــة تـــــعيد تــــوزيع 
الـــــــــقوة في اBجتمع، لـــــــــيمتلك الـــــــــشعب 
الـقرار، ويحـدد برامـجه ورسـالـته، إنـها 
تعني أن يسترد الشعب السلطة.

كي s يذوي البريق في عيون 
أطفالنا ساهموا معنا بالتبرع 
إلى اللجنة الطبية السـورية

شهادة | السينما التي حاولت

وفــقط. لــقد  إّن موقفي العلني مــن الــثورة % يــنفصل عــن الــسينما التي حــاولــت. وأنــا مــديــن لــلشعب الــسوري حــقـاً 
صــــنعت أفــــ]مي بــــأمـــوالــــه، بــــالــــضرائــــب التي اقــــتطعت مــــن مـــواطــــن" اســــتشهدوا بــــا�%ف. لــــقد طــردُت الســــلطة 
الــسينمائــية والــسياســية مــن مخيّلتي مــنذ أبــد، ولــم أقــم حــسابـــاً إ% �نــسانيتي ولــضميري اBهني. ولــم أخــش إ% 

السينما التي تلفظك إذ تخونها. لم تكن السينما وظيفًة يومـاً.
كـانـت ُحـبـاً وخوفــاً بـ] حـدود. كـانـت الـبحث بـ] حـدود عـن الـلقطة والـتكويـن والـضوء والـحكايـة والـشخصيات واBـناخ 
والــبنية التي تــحاول تــلمس خـ]يــا اللحــظة ا%نــسانــية الــسوريــة، فــتكون ســينما وتمنح صــاحــبها الــحق بــأن يــكون 
̂بجـديـة وتـعدد الـحضارات. لـم يـكن يعنيني شيء و% أحـد إ% ضـميري الـسينمائي الـذي يـحقق  مواطـنـاً في بـلد ا

ويصحح الضمير ا�نساني
فــــالــــضمير الــــسينمائي يــــعلم الحـــريــــة وا%نــــتماء لــــ�نــــسان، والسخـــريــــة مــــن الســـلطة ورثــــائــــها وهــــجائــــها، ومــــعرفــــتها 

ومواجهتها، مواجهة هدرها للزمن والوطن والجمال.
أسامة محمد

عمر 'ينشق' عن قريش ومناف 
كاسترو مذيعا في العربية!

جـــــاهـــــدت الـــــعربـــــية وشــــّدت اBـــــئزر فـــرمـــــضان شهـــــر الـــــجهاد 
والـــتقوى- في تلميع صـــورة مـــناف كـــاســـترو، حتى حســـبته 
الجــماهــير زمــي] في الــفضائــية (الكســترة ســببها الــسيكار 
الـــغليظ، وكـــاســـترو لـــيس أكـــثر مـــن مـــناضـــل ابـــقار) بـــل إنـــها 
مــــــضت ابــــــعد إلى تلميع صــــــورة ا^ب وتــــــبريــــــقها أيــــــضا. % 
يــذكــر الــسوريــون حســب علمي- لــ¦ب ســوى خــطبا طــريــفة، 
شـاتـمة، وقـصصا عـن مـعارك عـاطـفية طـريـفة، فـالـجنرال كـان 
مـــــــدمـــــــنا على ا%نـــــــشقاق الـــــــدائـــــــم إلى الـــــــحب و جـــــــينا لـــــولـــــــو 

بريجيدا .. 

عـملت -الـعربـية - تـقريرا مـصورا مـدعـما بـا^فـ]م والـصور 
عــن كــيفية الهـروب 'اBلحــمي' لـ]بــن مــن دمــشق، ثــم قــسمت 
الـــــــــــعربـــــــــــية شـــــــــــاشـــــــــــتها إلى قـــــــــــسم"؛ قـــــــــــسم لـــــــــــصورة ا%ب 
'اBـــناضـــل' الـــغارق بـــا^وســـمة والـــنصف الـــثاني لـــلمظاهـرات 
الـــثوريـــة وكـــأنـــه مفجـرهـــا! اBـــعتاد تـــاريـــخيا أن يـــأخـــذ الخـــلف 
مــــــن مــــــيراث الســــــلف اBــــــعنوي واBــــــادي، لــــــكنها اBــــرة ا^ولى 
التي يـأخـذ فـيها السـلف مـن الخـلف، دلـيل ذلـك تـصريـحات 
Bـــناف تـؤكـــد انـــه كـــان على اتـــصال بـــابـــن عـــمه الـــشاب عـــبد 
الـــــرزاق طــــــ]س الــــــذي انــــــشق بــــــاكــــرا فــــــبات هــــــو الســــــلف!.. 
فــالــثورات تــقلب اBــعايــير وتضع أقوامــا وترفع أخــرى! يــمكن 
الزعـم بـأن ثـورة الـثامـن مـن آذار كـانـت ثـورة أيـضا ^ن رتـبا 

أدنى كانت تحكم رتبا 'أعلى' ^سباب 'فوق ثورية'!!
الــــــشعوب الــــــعربــــــية الــــــشائــــــخة كــــــلها أضــــــحت ســــــلفا، تــــــتعلم 
الـشجاعـة والـكرامـة مـن الخـلف الـثائـر، انـه 'موسـم ا%نـشقاق 
' إلى درجـــــة أن يـــــقول قـــــائـــــل: لـــــقد انـــــشق عـــــمر عـــــن جـــــيش 
قــــــــريــــــــش وأعــــــــلن انــــــــضمامــــــــه إلى جــــــــيش اBســــــــلم" 'وهــــــــذه 
هــويــته' . أمــا ســيكار طــ]س ذو الحجــم اBلكي فــهو عــ]مــة 
على: الـــــــفحولـــــــة، والـــــــترف، والـــــــطفولـــــــة الـــــــدائـــــــمة. % شـــــــك أن 
طـــــ]س أوســـــم جـــــنرال تـــراه الـــــشاشـــــة اBـــــذهـــولـــــة.. الـــــسيكار 
عـــ]مـــة ذكـــوريـــة مـؤكـــدة ، أمـــا الـــطفولـــة؛ فـــالـــتدخـــ" رضـــاعـــة 
ومــــــص بــــــ] فــــــطام مــــــنتظر، فــــــالــــــنار % يــــــمكن الــــــفطام عــــــنها 
بـــسهولـــة. يـــشير التحـــليل النفسي إلى أن الـــنار قــوة تحـــرق 
ا^خــــضر وا^حــــمر ولهــــذا حــرم ا� الحــــرق بــــها فــــ] يحــــرق 
بـــالـــنار إ% رب الـــنار (هـــذا دلـــيل على ادعـــاء الـــطغاة الـــعرب 
ا%لــوهــــية!). أفــــضل وســــيلة تلميع هي الحج وا%عــــتمار إلى 
بـــــيت ا� الحـــرام.. وهي نـــــفسها الـــوســـــيلة التي لـــــجأ إلـــــيها 
مرشح الرئـاسـة الجـمهوري مـيت ألـف رومني الـذي حج إلى 
إسـرائـــيل ليغســـل ذنـــوبـــه الـــسياســـية ويـرتقي أعلى مـــنصب 
في الــــعالــــم! يــــشك كــــثيرون أن يصلح مــــناف لــــدور الــــعراب، 
و'الــغاد فــاذر'، لــلمرحــلة ا%نــتقالــية ، التي يــنكرهــا صــالحي 
( لـــيس صـــالحي أنـــا) فـــ] مـرحـــلة انـــتقالـــية .. في ســـوريـــا. 
̂بـــد'؟ حتى مـــيشيل كـــيلو ، زاد ســـيكار  لـــعله يـــقصد ' إلى ا
'الــعربــية' دخــنة، فجـزم بــنظافــة يــد مــناف ا%بــن مــن الــدم - 
لــم يــذكــر سوائــل أخــرى - وزّكــاه تزكــية كــبيرة، في برنــامج 
بــــانــــورامــــا. مــــيشيل كــــيلو واحــــد مــــن الــــسياســــ" الــــسوريــــ" 
الــــــنادريــــــن الــــــذيــــــن يــــــتجنبون خــــــلط الــــــشعارات بــــــالــــــسياســــــة 
وا�مــــــال بــــــالـــــواقع. حــــــال الــــــعرب اBــــــقاومــــــ" هــــــو: جــــــنرا%ت 
بــــأوســــمة كــــثيرة، مــــن غــــير مــــعارك، مــــمثلون يــــناضــــلون على 
الـــشاشـــة ويـــتقمصون ادوار الـــعشاق والـــفرســـان وا^شـرار، 
ـــــ]مـــــــات  ومبشـــــــرون بـــــــالـــــــجنة مـــــــن غـــــــير وحي.. إنـــــــها مـــــــن عــ
الـــساعـــة!! هـــذا كـــان جهـــد الـــعربـــية، أمـــا الجـــزيـرة فـــقد نــزع 

القراصنة جميع تردداتها من ب" لحم الغيوم.
لــقد كــان دائــما لــلشاشــة سحــر.. السحــر قــد يــجعل الــحبال 
ثـــــعابـــــ" والعصي حـــــيات وعـــــابـــرات ســـــريـــــر نجـــــمات ، لـــــكن 
لــنظارة مــصابــ" بحــمى هولــيوود وبولــيوود ، وكــلنا مــصابــ" 

بدرجات من هذه الحمى.. اBلعونة!

أحمد عمر

_ نـعم لـسقوط الـنظام الـسوري.... % لـلتدخـل مـن قـبل الـدول غـير الـديـمقراطـية في الخـليج او ا%مـبريـالـية الـغربـية 
في هذا السقوط

- انـها Bـأسـاة ان يـقوم ا%سـ]مـيون بـالـدعوة الى الـجهاد في سوريـا ضـد الـنظام في حـ" أنـهم لـم يـقوموا بـدعوة 
للجهاد في فلسط" .. Bاذا % تجاهدون في فلسط".

- قــائــد لــ]خـوان اBســلم" في ا%ردن يــدعــو لــلجهاد في ســوريــا وعــندمــا ســئل Bــاذا %تــدعــو لــلجهاد في ا%ردن 
ضد دكتاتورية اBلك ,, أجاب: ان هذا سيؤدي الى حرب أهلية, فكيف ذلك!!!!!!

- أي شـــخص يـــشن نـــضا%ً وطـــنيـاً ديـــمقراطـــيـاً مســـتق]ً %ســـقاط ا%ســـد سيحـــظى بـــدعمي ومـــسانـــدتي أمـــا عـــدا 
ذلك ف].

Tapez le texte pour saisir

عزمي بشارة

تــــمر لحــــظات مــــعتمة تظهــــر فــــيها قــــطاعــــات اجــــتماعــــية أســوأ مــــا فــــيها: روح انــــتقامــــية، هــــيجان جــــماعي 
غـرائـــزي % يـــضبطه مـــبدأ أو أو قـــيمة، أو حتى هـــدف مـــا أيـــا كـــان، عـــصبيّات متخــّلفة، نـرجـــسيات فـرديـــة 
يتحـدث فـيها كـل فرد بـاسـم الـشعب Bجرد أنـه يرغـب ان يـكون دكـتاتورا صـغيرا ولـو على شـخص"، وأمـام 
اBــــيكرفــــون، يفتي غبي جــــاهــــل متخــــلف بــــفرض الجــــزيــــة على أهــــل الــــذمــــة وبقطع الـــرؤوس، ويــــثبت أنــــه % 
يــــفضل الــــنظام الــــقائــــم بشيء بــــل ربــــما يــــزيــــد على اســــتبداده تخــــلفا. هــــذا مــــا يــــحصل حــــ" يــرتفع عــــن 
اBجتمع غـــطاء الـــدولـــة مـــن دون تـــحقيق الـــبديـــل في نـــظام اBــواطـــنة ونـــظام اBــؤســـسات، إمـــا بســـبب عـــدم 
شرعـية نـظام ا%سـتبداد , أو بسـبب تـحّولـه إلى طرف في الـصراع . في مـثل هـذه اللحـظات تـبرز أهـمية 
الــقيادة الــسياســية التي تضع ا^هــداف وتــنطق بخــطاب التحـرر وتتحــدث لــغته، و% تــتملق جــمهورهــا، و% 

تخفي العيوب بحثا عن شعبية رخيصة.
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