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�صرخة �أم ثائرة
أرواح تزهق دماء تسيل جثث تتناثر أشالء.. 

هل ثمن الحرية التي طالبنا بها باهظ إلى هذا الحد.. 
نموت كل يوم مع كل شهيد ونحيا مع كل انتصار جديد.. 

بساتين واسعة تسقى من دماء شبابنا أزهار ربيع تقطف باكرا.. 
ما أروعك يا أم الش��هيد ما أروعك يا أخت الش��هيد ما أروعك يا 

أبا الشهيد.. 
م��ا يعزينا أننا نضمد جراح بعضنا ثورتن��ا ثورة أمل ثورة محبة ثورة 
عز ثورة عّ��رت النفوس المريضة وكللت بالح��ب واإلخالص ثمار نفوس 
صادقة صدوقة أحيانا أتمنى أن يكون ما نعيشه حلم مزعج كابوس مخيف 

الن ما نعيشه اكبر من أن تتصوره عقول.. 
دمار خراب حصار موت ضياع حرمان.. 

كل يوم نصحو على صوت قذيفة على هدير طائرة محملة بالبراميل 
المميتة تنس��ف كل المنازل تقتل بال رحمة كل النس��اء األطفال الش��يوخ 
تسرق كل شيء جميل تمحي كل الذكريات نعيش مع الموت واألموات.. 

ابن��ي أخي أختي أب��ي ابن عمي ابن خالي ج��اري عمتي خالتي كل 
يوم شهيد وكل يوم عرس يزف إليه الشهيد ولكن رغم المآسي والقهر 
ورغ��م المحن س��ننتصر س��ننتصر بعزيمة ش��بابنا س��ننتصر بإيمانهم 
بالش��هادة بكل قلب خال��ص وصدق وإيمان بالنصر مش��اعر ال توصف 
عندما تس��مع ش��هيد يزف بعبارة على الجنة رايحيين شهداء بالماليين 
نعم أصبحوا ألوفا وقد يصبحوا ماليين كلنا مش��روع ش��هادة أال تسمع 

أيها الوغد وال ترى أيها الجالد.. 
م��ا آلت له س��وريا ما دم��ر وما يدم��ر وما مات وم��ا يموت ولكن 
من قلب الدمار س��نخرج من قلب الموت س��نحيا من ب��رد الصقيع من 
المخيم��ات من المهجر من البؤس��اء على الطرقات م��ن جوع األطفال 
المشردين والنساء من دمعة رجال معتقلين أبرياء سنخرج للحياة افعل 

يا بشار ما شئت فانك راحل راحل راحل.. 
بهمة ث��وار باعوا الحياة ان��ك راحل بدمعة طفل يص��رخ الموت وال 

المذلة انك راحل بصرخة كل سوري حر.. 
عبر اآلفاق انك راحل.. 

أم شادي  )أم سورية(
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قر�ءة يف مبادرة 
�ل�صيخ معاذ �خلطيب 
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اتت مبادرة الش��يخ معاذ والثورة السورية اشرفت على 
الس��نتين والش��عب الس��وري يعاني الويالت من بط��ش النظام 
االسدي الغاشم ،العالم منقسم على طرفين االول يدعم النظام 
ممثال في روس��يا واي��ران وحزب اهلل ،طبعا لي��س حبا في عيون 
بش��ار االس��د الحب في السياس��ة من المحرمات ب��ل لمصالحهم 
واجنداته��م الخاصة ،روس��يا له��ا مصالح في س��وريا ليس اقلها 
المحافظ��ة عل��ى تجارة الس��الح ،حي��ث العتاد الس��وري  كما هو 
معروف في الغالب روس��ي، او المحافظة على وجودها في المياه 
الدافئة من خالل قاعدة طرطوس العس��كرية الروس��ية، وليس 

اكثرها االبقاء على ه��ذا النفوذ امام االمريكان كورقة للتفاوض على 
قضاي��ا اخ��رى وفي مناط��ق ثانية، كذل��ك االمر بالنس��بة إليران فهي 
متمسكة بالنظام ليس فقط لتسهيل مرور السالح الى حزب اهلل، انما 
تش��كل بالنسبة إليران س��وريا وحزب اهلل ورقة ضغط على االمريكان 
ف��ي مفاوضاتها بش��ان ملفها الن��ووي والتي تعرف انه لن يس��مح لها 
بدخول النادي النووي حتى من قبل حلفائها الروس، انما تعمل جاهدة 
لتفرض نفسها قوة اقليمية يحسب حسابها ويقبلها العم سام لتشكل 
الجناح الشرقي المفترس واسرائيل الجناح الغربي لهذا الطائر يطبقان 
بجناحيهم��ا على المنطقة العربية وتبقى المنطقة محكومة بما يحقق 
مصالحهما ومصالح الس��يد االكبر امريكا، في الطرف االخر ما يس��مى 
بأصدقاء الش��عب الس��وري وعلى راس��هم امريكا وحلفائها االوربيون 
وتركيا ،الذين لم ير الش��عب الس��وري منهم��ا اال الجعجعة ،والخطوط 
الحمر التي كان يتش��دق بها اردوغان قد غطيت بدماء الشعب السوري 
وهم بحاج��ة الى لجنة طوبوغرافية لتكش��ف لهم ع��ن تلك الخطوط 
تحت بحر الدماء، والسيد االمريكي االن واالن فقط بدا يفكر في جدوى 
التدخل من عدمه وهو س��يطيل التفكير تاركا هذا الغبي يدمر س��وريا 
حتى تقول له اسرائيل لقد وصلنا حقنا وحصلنا على الضمانات الكافية 
لخسارة النظام الذي حمى حدودنا لما يقرب االربعين عام، وخالل فترة 
تفكير سيد البيت االبيض اعطى االوامر لمنع توريد السالح للمعارضة 
بحجة انها ستصل الى المتطرفين االسالميين والقاعدة وهو يعرف ان 
ه��ؤالء المتطرفين اتوا على قاطرة التردد االمريكي واطالة امد االزمة 
،وبالتال��ي فهو المس��ؤول االول واالكبر عن مجيء ه��ؤالء، وربما يريد 
من هذا االمر ش��يئا  نف��س يعقوب، والمجلس الوطن��ي قبل االئتالف 
لم يحس��ن التصرف ووضع بيضه في الس��لة االمريكي��ة وتركيا وغط 
في نوم عميق دون ان يعمل ش��يئا يذكر ال على مستوى مركزة لدعم 
المال��ي واالغاثي بنفس��ه وايصاله الى الداخل المنكوب ليوزع بش��كل 
عادل وال على مس��توى توحيد المقاتلين بجي��ش وطني وقيادة واحدة 
للتخلص من امراء الحرب، ولكي يعمل الجيش الحر بش��كل منس��جم 
على كامل التراب الس��وري من خالل احكام القيادة والسيطرة الموحدة 

وبعيدا عن االجندات السياسية.
 ضمن هذا المش��هد المبس��ط اتت مبادرة السيد معاذ وبظروف 
سكونية  فال النظام قادر على الحسم وال المعارضة قادرة على ذلك 
ايضا لألس��باب التي ذكرتها س��ابقا تعالت الصيح��ات من هنا وهناك 
ودخلن��ا في ب��اب المزايدات والمهاترات الش��خصية فقلي��ال من الماء 

الب��ارد ايها الس��ادة تصب على ال��رؤوس الحامية ،فالرج��ل لم يكفر 
وباعه  في السياس��ية لي��س طويال، وربما ال يعرف ان الذي يتس��لم 
موقع��ا كموقعه يضيق الهامش الش��خصي عنده او ينعدم، حيث كل 

كلمة محسوبة عليه االن.
 لكنه اس��تتاب عندم��ا اجتمعت الهيئة السياس��ية لالئتالف وبعد 
م��داوالت اقرت ه��ذه المبادرة بعد تش��ذيبها، لقد فهم��ت منالمبادرة 
والت��ي فحواها القبول بحوار مع من لم تتلط��خ ايديهم بالدماء مثل 
)فاروق الشرع( على رحيل النظام واقامة نظام ديمقراطي هي بادئ 
ذي بدء تش��كل رمي حجرة في البرك��ة الراكدة ولم يعول على قبول 
بش��ار لها كما لم تعط ضمانات للجناة من المالحقة فهم اينما ذهبوا 
س��تالحقهم المحاكم الدولية بدعاوى من اولياء الدم الشعب السوري 

انما هي رسائل:
1 - الى من يقف مع النظام وهو متردد وللطائفة ألنه سيرفض 
المب��ادرة حتما وبالتالي س��يفكرون هؤالء بالمصي��ر الذي ينتظرهم 
ببقائهم سائرين خلفه على طريق يقودهم الى الهاوية وسيفكرون 

بطريق اخر غير طريقة للخالص 
2 - رس��الة الى الروس وااليرانيي��ن أنكم تراهنون على حصان 
خاس��ر وان ه��ذا النظام بع��د كل الذي جرى ال يمكن اال وان يس��قط 
ومصالحكم مع الش��عب السوري ايضا امام تعنته ورفضه سيفكرون 

باالنقضاض من حوله ووقف دعمه 
3 - رس��الة الى امريكا وحلفائه��ا ان موقفكم الرديء من الثورة 
الس��ورية س��يجعلنا نفكر بخيارات اخرى بعيدا عنكم، وسيشعر سيد 
البيت االبيض ان الس��وريين بدأوا يجيدون العوم في بحر السياس��ة، 
وسيخس��ر ش��رف الضربة القاضي��ة الت��ي يوفرها لوقت ق��د يطول 
حس��ب المزاج االمريكي فهم الجماعة ليس��وا على عجلة من امرهم 
ويعرفون انهم في لحظة انهيار النظام والدولة الس��ورية سيقدمون 
لكس��ب ش��رف الضربة القاضية. لذلك تش��كل المب��ادرة مهمازا في 

الخاصرة االمريكية .
ل��ذا أرى أن الهج��وم واللغ��ط الكثير ع��ن المبادرة ه��و من باب 
المزايدة والشخصنة التي من الضروري ان تبتعد عنها وتوحد الصف 
اكثر لكي نقصر من عذابات ش��عبنا ونحافظ على ما تبقى من بلدنا 
بفعل هذا الطاغي ونحافظ على نسيجنا االجتماعي لندلف قريبا الى 

الدولة المدنية التعددية الديمقراطية 
حسين امارة 
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م�صطلحات جديدة
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 خط��ر ف��ي بال��ي اس��تطالع آراء ش��رائح مختلف��ة من 
الن��اس , حول ما يدور من نقاٍش بخصوص الكثير من المفاهيم 
والمصطلحات السياس��ية المستجدة في مجتمعنا . وعندما سألت 
أحدهم عن رأيه بالدولة المدنية و الدولة الدينية , نظر إليّ نظرًة 
عاتبًة مليئة بالحزن واألس��ى ,وغادرني غير مباٍل بسؤالي ،سألت 
ش��خصًا آخر عن رأيه بالدس��تور ,وقان��ون االنتخاب��ات ,فأجابني 
بحدة أن��ا بردان ,وأطفالي أيضًا بردانين ,صادفت محاميًا س��ابقًا 
فسألته لعله يروي ظمأي لجواب ,سألته عن رأيه بمرجعية الدولة 

,أجابني أي دولة يا رجل؟
ربما يبدو للبعض أّن هذه الصورة مبالٌغ فيها ,لكن لو دخلت 
إلى حيزّ نفس كل مواطن لرأيت أّن هذه الهموم أهمُّ عنده من 
كثير من القضايا التي نستعجل طرحها , والتي لم ينضج ظرفها 
الموضوع��ي بعدْ , وعلى ما يبدو أننا نتعام��ل مع هذه المواضيع 
وكأنن��ا انتهينا من القصف , والم��وت, والفقر , والبطالة ،نتعامل 
مع هذه المواضيع وكأننا ال نرى بأم أعيننا كيف تحوّلنا إلى شعب 
ينتظر توزيع اإلغاثة التي ال تسد له رمقًا أو تجنبه حاجة السؤال 

, على الرغم من إيجابيتها كحالة إسعافية .
بالتأكي��د إّن هذه األس��ئلة , وكثير غيرها من األس��ئلة ,هي 
أس��ئلة محوري��ة , وضرورية , ومهمة , وتدخ��ل في صميم عمل 
الث��ورة الس��ورية , لكن ال يس��تطيع الجائع أن يفكر بالدس��تور , 
وال يس��تطيع م��ن ال يجد وس��يلة دفٍء ألطفال��ه أن يفكر بقانون 
االنتخاب��ات , كم��ا أن��ه من غي��ر الالئق أْن نس��اهم ف��ي تحويل 
المواطن لباحثٍ عن س��لة إغاثة , بل األجدر من ذلك أْن تس��عى 
جه��ات اإلغاثة إلى إقامة مؤسس��ات إنتاجية , يس��تطيع المواطن 
من خالل عمله في هذه المؤسسات تأمين دخٍل يمكنه من تأمين 

حاجيات��ه في حدها األدنى ، مع ش��عوره بكرامته وإنس��انيته من 
خالل قيمة العمل واإلنتاج ، وذلك بداًل منْ أن نس��اهم في جعله 

, مواطنًا كسواًل خاماًل.
وما حدث كان عكس ذلك ، فبداًل من السعي إلقامة مشاريع 
إنتاجي��ة يس��تفيد المجتمع بكامل فئاته منه��ا , تم التغاضي عن 
تدمي��ر ونهب الكثي��ر من البنى التحتية الت��ي كانت تؤمن مصدر 

رزق , على األقل لمئة أسرة في هذه الظروف الصعبة جدًا.
وفي هذا السياق ال بد من تأمين البنية التحتية التي تساهم 
في الحفاظ على المصال��ح االقتصادية واإلنتاجية للمجتمع , من 
كهرب��اء , وماء , ومواص��الت , وغيرها . وم��ن البديهي أن نتوقع 
ومن��ذ البداي��ة أّن النظام ال ب��د وأن يمارس الضغ��ط على البيئة  
الحاضن��ة للثورة من خالل حرمان هذه البيئة من المواد الحيويّة 
والضروريّ��ة , وم��ن البديهي أيض��ًا أن نكون قد فكرن��ا بتأمين 

البدائل فهل فعّلنا ذلك .
أعتقد أّن الثورة في هذه المرحلة لم تعد تحتمل العشوائية 
واالرتجالي��ة وصار من الض��روري التخطيط , والحس��اب الدقيق 
ألي خطوة نق��وم بها بعيدًا عن االرتجالي��ة وردود األفعال ، لكي 
نعزز ثقة المواطن بالث��ورة وقدرتها على تأمين البديل األفضل 
له ,من خالل طرح مشروع متكامل اقتصاديًا واجتماعيًّا وسياسيًا 

وثقافيًا .
وفيما يخص الجانب المعاش��ي  , أقترح وبرأي المتواضع , أْن 
تجتمع جه��ود الجمعيات الخيرية , والفعالي��ات االجتماعية للعمل 
على إقامة مشاريع اجتماعية إنتاجية , غير مسيسة , يعود نفعها 
لعم��وم المجتمع , وم��ن خالل هذه المش��اريع نس��اعد المواطن 

بالحصول على رزقه من عرقه وكده بكرامة .
وختامًا....

البد لنا لكي نعبّر عن انتمائنا الحقيقي للثورة من أن نجسد 
أخ��الق الثورة من خالل س��لوكنا , حتى يقن��ع المواطن بأنموذٍج 

ثوري حقيقي بعيدًا عن الشعارات والتسويق اإلعالمي .
آرام الدمشقي

ثكـلــى
 عندما تلملم الش��مس أش��عتها وتجلب عتمة الليل تضيء 
نجوم الس��ماء ش��وارع س��وريا ومدنها الجريحة اليبقى أمام الثكلى 
س��وى النظر إلى تلك النجوم علها تجد بين أضوائها المبعثرة حدودا 
لوجه فقيدها فتخيل لها نفس��ها أنها ت��راه ترى ابنها تراه ينظر إليها 
إلى وجهها الغارق بدموعها إلى يدها الحاملة شيئا من أغراضه ينظر 
إليها بوجه مش��رق وجه تعلوه ابتس��امة منيرة تنظر إليه تحدق فيه 
متلهفة لتكلمه تكلمه أي شيء علها تسمع صوته شيئا من ضحكته، 
ضحكت��ه التي لطالما مألت عليها حياتها ضحكته التي بفراقها فقدت 
كل ش��يء كل ش��يء لك��ن عبثا حاولت أن تس��مع صوت اح��د تتفاجا 
بذل��ك الصمت تجمد الدمعة يتوقف الكالم تختنق األنفاس يتالش��ى 
الوج��ه تع��ود النجوم ويع��ود معها الواق��ع المرير تذه��ب إلى غرفته 
إل��ى أغراض��ه تبحث ع��ن صورته تضمه��ا تريد للص��ورة أن تتحرك 
تتكلم تذهب إلى ش��ريط مس��جل له ت��راه يتحرك ويتكل��م لكن ما 
م��ن جديد فهذا الش��ريط تراه منذ أكثر من س��نة تريد ش��يئا جديدا 

تري��د خبرا جديدا عنه لك��ن ما من خبر فالخبر انقط��ع منذ أكثر من 
س��نة تغص عينيها بحرقة وتس��قط دمعة تنظر إلى الغرفة تريدها 
أن تع��ود إلى فوضاها، صخبها، لكن ما من فوضى فكل ش��يء على 
حال��ه كله نظيف لم يتس��خ ومرت��ب كل في مكانه ل��م يتحرك كيف 
يتح��رك من يحركه رحل منذ أكثر من س��نة ت��زرف دمعة تنظر إلى 
أوراق عل��ى مكتب��ه مازالت بيضاء اش��تراها منذ أكثر من س��نة لكي 
يمأله��ا بخواطره وقصائده لكن األوراق بيضاء ولم تمأل بكلمة ومن 
أين تأتي الكلمة والمبدع رحل تس��قط دمعة تنظر حولها كل ش��يء 
موج��ود فه��ذه الغرفة وهذه األق��الم وهذه المالبس لك��ن أين الذي 
ينظفه��ا ويبعثرها ويفقده��ا، أين قرة العين أين فل��ذة الكبد تزرف 
دموع تعلن استسالمها تعلن إنها عرفت الجواب عرفت انه ذهب ولم 
يعد تخرج من غرفة الش��هيد وتقفلها لتحتفظ بأكبر قدر من رائحته 
داخلها تغلقها معلنة استس��المها لقدرها وصمودها بوجه قاتل ابنها 
متوعدة بأخذ ثأرها وثار ابنها ابنها الذي استشهد فداء لسوريا وتراب 
س��وريا وكرامة سوريا أم الش��هيد ال تخافي النصر قادم والمستقبل 

لنا والحرية لنا ودماء الشهيد أمانة في أعناقنا حتى القصاص. 
رنا 
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ثقافة.. بود�ر حياة:
شهدت مدينة الباب قرب حلب مبادرة جديدة من نوعها وهي 
األسبوع الثقافي، أطلقتها مجموعة من شباب مدينة حلب الفاعل 
منذ بداية الثورة تطلق على نفسها اسم "مع بعض" وذلك بهدف 

نشر مفاهيم المجتمع المدني. 
وضمن محاوالت جريدة سوريتنا تسليط الضوء قدر اإلمكان 
على المبادرات المدنية التي تحصل داخل المدن السورية، قامت 

بحوار بعض من شباب هذه المجموعة. 
يتحدث شباب المجموعة عن أنفسهم لسوريتنا: "شاركنا منذ 
انطالقة الثورة الس��ورية بمختلف أش��كال الح��راك الثوري، ولكن 
بعد اس��تمرار النظام الوحشي بممارس��ة مختلف أشكال اإلرهاب، 
والذي ساهم بتخلي الثورة عن سلميتها ودخولها ميدان العسكرة، 
وبس��بب التخوف��ات الناتج��ة عن العن��ف المفرط الذي انتش��ر في 
سوريا وجدنا أنه من الضروري التمهيد لبناء مجتمع مدني خال من 
العنف ولكنه يملك المقدرة على مجابهة األنظمة الديكتاتورية". 

تهمي�ش متعمد �أم ظروف معي�صية ال حتتمل
ف��ي ظل انع��دام فرص العم��ل والبطال��ة ش��به التامة في 
م��دن المناط��ق المحررة تعتبر مث��ل هذه المناط��ق بيئة خصبة 
لمثل هذه الطروحات اذ تش��هد اقباال وفضوال من سكان المدينة 
بش��كل كبير على حد تعبير أحد شباب الحركة إال أنها تعاني من 
تهميش متعمد ألية مشاريع مدنية خصوصًا في ظل االحتياجات 
الكب��رى على صعي��د التدفئة والغ��ذاء في ه��ذه المناطق، أطلق 
ش��باب المجموعة فكرة األس��بوع الثقافي هادفي��ن إلى أن يكون 
مش��روعًا متنق��اًل بي��ن مختل��ف الق��رى واألحياء في حل��ب إال أن 
الدع��م كان العائق األساس��ي في وجه ذلك. " مادي��ًا لم نتلق أي 
دعم باس��تثناء مس��اعدتنا في مصاريف التنق��الت والمعدات من 
قبل بعض األصدقاء والمش��روع تم بظروف س��يئة جدًا، لكن مع 
كل الصعوب��ات فتقبل الفكرة لدى جمهور مدينة الباب كان جيدًا. 

وقريبًا ستعاد التجربة في مدينة حلب". 
أم��ا ع��ن محتوى األس��بوع والمحاض��رات التي ج��رت ضمنه 
يحدثنا شباب المجموعة: "التسمية األفضل هي أسبوع تثقيفي، 
وابتعدن��ا ع��ن السياس��ة لس��ببين األول ه��و مراع��اة الخالف��ات 
ف��ي الطروحات السياس��ية والوص��ول ألكبر ش��ريحة من الناس 
والثاني حاجة المجتمع السوري لهذه المفاهيم في هذه المرحلة 
المفصلية في تاريخ سوريا. تم إلقاء عدة محاضرات والمحاضرون 
كانوا م��ن خارج المدين��ة، ومحاضرة المجتم��ع المدني هي أكثر 
المحاضرات التي أثارت النقاشات بين المحاضر والجمهور. التقبل 
وردود الفعل كانت إيجابية ومش��جعة، فسكان مدينة الباب ككل 
المجتمع الس��وري مستعدون لسماع مختلف الطروحات، باستثناء 

بعض المتطرفين الذين اليسمعون إال أنفسهم". 

م��ن المحاضرات الالفتة للنظر كان��ت عن موضوع الالعنف، 
في منطقة تقع بشكل كامل تحت سيطرة كتائب الجيش الحر، 

وعن موقف الكتائب االس��المية والجي��ش الحر من موضوع 
مبادرة م��ن هذا النوع، قالوا: "الجيش الحر كان متعاونًا جدًا معنا 
ف��ي مختلف المبادرات التي قمنا بتنفيذها ولم يحدث أن تعرضنا 
لمضايق��ات منهم بل على العك��س كانوا عونًا لنا، أما بالنس��بة 
للكتائب اإلس��المية فالغالب منها رفض التع��اون معنا وبعضهم 
حاول تش��ويه المش��روع عن طريق إثارة بعض الش��ائعات حول 

المجموعة كالعلمانية والكفر وما إلى ذلك". 

�لثقافة �أي�صا عر�صة للعنف:
أم��ا عن س��راقب وما حصل ف��ي المنتدى الثقافي األس��بوع 
الماض��ي، والروايات الت��ي تناقلتها مواقع االنترن��ت حول اقتحام 
بع��ض الملثمي��ن منت��دى التكاف��ل االجتماع��ي وأح��د المراك��ز 
اإلعالمي��ة هناك وما تداع��ى عنه من طلب مغ��ادرة للصحفيين 
األجان��ب والناش��طات الس��وريات عل��ى حد س��واء، فق��د حاولت 
س��وريتنا تقصي الحقائق عن تلك الحادثة بشكل موضوعي من 
النش��طاء هناك، وأفاد أحده��م بأن األيام األخيرة "س��جلت أكثر 
م��ن حالة اعتقال بأش��كال مرعبة وممنهجة. يق��ول الكثيرون إن 
ه��ذه االعتقاالت لم تهدف لالعتقال بقدر هدفها إليصال رس��الة 
مفادها أن الس��لطة األمنية هي الس��لطة األعلى كما تعودنا في 
زمن النظام، ولكنها س��لطة أمني��ة بنكهة جديدة لم نتذوقها من 

قبل". 
وع��ن اللجن��ة األمنية المس��ؤولة عما يحدث حدثنا الناش��ط 
بتفصيل أكث��ر: "اللجنة األمني��ة مؤلفة من معظ��م الكتائب بما 
فيه��ا جبه��ة النصرة إال أن األخي��رة تعتبر قيادية ف��ي اللجنة إلى 
ح��د م��ا. إنها مصطل��ح جديد ضمن الث��ورة في س��راقب وقد تم 
تش��كيلها منذ حوالي األسبوعين، إال أنها لم تظهر بمظهر واضح 
حتى اليوم ولم يصدر عنها س��وى بي��ان واحد تعلن فيه اعترافها 
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بالمجل��س المحلي ودعمها له، وقد قمنا بالمطالبة بتوضيح أكبر 
لمهامه��ا، وذلك رغم أنها تأسس��ت بقرار من جه��ة تمثل الجناح 
السياسي للواء جبهة ثوار س��راقب، بهدف أن تكون قوة مشترك 
لدع��م المحكمة والمجل��س المحلي. هذه اللجن��ة هي من قامت 
باقتح��ام المنتدى الثقاف��ي، ونحن نلوم المجموعات اإلس��المية 

وغير اإلسالمية على ما حدث". 

ي�صقط �لبوط �لع�صكري:
إن أح��د أه��م اآلراء كان ح��ول أهمي��ة حدوث ما ح��دث، فهو 
حس��ب رأي الكثيرين كان جيدًا وضروريًا في إعطاء الدافع إلبداء 
ردات الفعل المناس��بة، وفتح المجال أم��ام الكثيرين للتكلم عن 

األخطاء التي تحصل باسم الثورة. 
وف��ي رد مباش��ر على ما حص��ل من قبل اللجن��ة األمنية خرج 
نشطاء سراقب في مظاهرة حملت عنوان ال للملثمين في مدينتنا، 
ثورتن��ا لجمي��ع الس��وريين، ال للتع��دي عل��ى الحري��ات. رددت في 
ه��ذه المظاهرة هتافات الث��ورة األولى وأعادت إحياء ألق الس��لمية 

واألهداف التي خرج ألجلها أهل سراقب منذ األيام األولى للثورة. 
في اص��رار منهم عل��ى التأكيد على مدني��ة الثورة وإطالق 
الحريات كمكس��ب أساس��ي في المناطق المحررة والتركيز على 

تجربة سراقب المميزة في الديمقراطية الناشئة. 
وبن��اء عليه دعي إلى اجتماع موس��ع تم فيه نقض س��لوك 
اللجنة األمنية والتقدم بطلب إش��راك المدنيين فيه وتحت مظلة 

اإلدارة التنظيمية والقضاء. 

�لثقافة يف مو�جهة �لتقاليد:
وكمثيلته��ا في مدينة الباب تلك المبادرات أيضًا تقع بدورها 
تحت تهميش بس��بب الش��ائعات التي تنتش��ر حول تناول بعض 
الصحفيي��ن فيه��ا الكح��ول مم��ا يدعو س��كان مدين��ة محافظة 
بتقاليده��ا مثل س��راقب إلى تجنبها وبالتالي إل��ى تحجيم عملها 
الداعي الهام في إثارة النقاش��ات وإلقاء المحاضرات حول الوضع 

السياسي واإلجتماعي وتفعيل العمل المدني. 

مد�ر�ش �صرورية.. وممار�صات فردية يناأى لها �جلبني:
ضم��ن نف��س مب��ادرة التكافل االجتماعي أس��س نش��طاء 

سراقب مدارس تطوعية لضم األطفال في حلقات دراسية

حدثنا أحد المؤسس��ين عنها بقوله:. قمنا بإنش��اء مدرس��ة 
باسم المدرس��ة )الفاضلة(اليوم لدينا 100 طالب وطالبة مرحلة 

الصف التاسع. 
ال��كادر يضم عددا م��ن الجامعيين المتطوعي��ن والمؤمنين 
بالفكرة أغلبه��م من خريجي الجامعات الذين لم يس��تفيدوا من 

فرصة عمل ومنهم من لم يكمل دراسته. 
باإلضافة إلى قاعة تهتم بدورات بالتنمية البشرية لكل من 

الذكور واإلناث على التوالي. 
ال تزال تلك الديمقراطية الناشئة تحتاج إلى كثير من الدعم 
بالرغم من هذه التجربة المميزة و"الهامة" على صعيد اس��تعادة 
المؤسس��ات التعليمية وتأطير األطفال المنقطعون عن الدراسة 
بس��بب تنامي وتيرة العمل المسلح وتهجير الكثيرين، فقد حدثنا 
أحد المؤسس��ين عن قيام أحد أفراد كتيب��ة تابعة لجبهة النصرة 
في المركز المحاذي للمدرسة باس��تدعاء بعد األطفال الخارجين 
لش��راء بعض الحلويات لدى البقالية القريبة وتأديبهم النزعاجه 

من ضحكهم، وذلك بدعوى سلوكهم السيئ. 
وقد اس��تنكر الناش��ط تلك الممارس��ات ووصفها بالمخجلة 
والالمقبول��ة ودع��ا بدوره للمش��اركة ف��ي المظاه��رة ضد هذه 
التصرف��ات واالس��تبداد الجدي��د على ح��د تعبي��ره "أول مظاهرة 
خرجت ضد النظام في سراقب كانت ضد االستبداد.. غدًا تعود". 
عن جريدة سوريتنا | شام داود وسعاد يوسف

ر�صالة من طفل �صوري �إىل �أطفال �لعامل
 أبدا رس��التي بوصف مشهد ولساني يعجز عن الوصف 
ولك��ن حتى يس��جل التاريخ م��ا يفعله الحكام المس��تبدين 

بشعوبهم سأكتب.
ففي احد المش��اهد لضرب الطيران المتوحش على مدينة 
س��راقب كنا نحن األطفال نلعب ف��ي حينا وعندما رأينا الطائرة 

صرنا نغني لها )يا طيارة دبي طحين نحنا تحتك جوعانين(.
وبدال من ان تس��قط لنا الطحين أسقطت علينا الصواريخ 
وعندما كنا على الغداء س��معنا صوت طائ��رة الميغ وهي تلقي 

بحمولتها علينا فقلت في نفسي إذا نزلنا إلى القبو سوف يتدمر 
فوق رؤوس��نا وإذا خرجت إلى الش��ارع س��نصاب فتفرق الناس 
فمنهم من ذهب إلس��عاف المصابين ومنه��م من ذهب إلخراج 
الن��اس من تحت األنقاض وتجمع الناس حول المش��فى فعادت 
الطائ��رة وأس��قطت برميل م��ن المتفجرات استش��هد عش��رة 
ش��هداء وعشرين جريح ومصاب وهذا شيء بسيط مما يحصل 

مع إخوتنا في المناطق األخرى مثل المعرة وتفتناز.
ندع��و اهلل أن ينص��ر الش��عب الس��وري ويثب��ت أقدامهم 
ويحم��ي إخوتنا وأطفال س��وريا أجمعي��ن وان يخلصنا من هذا 

النظام المجرم.
الطفل عامر محمد رزوق 
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 اس��تقطبت الث��ورة الس��ورية منذ اندالعه��ا مختلف أطياف 
الش��عب الس��وري ابتداًء من أطفال درعا الذين كانوا الشرارة األولى 
ولي��س انته��اًء بالعج��وز صاح��ب الجملة الش��هيرة "أنا إنس��ان ماني 
حيوان" مرورًا بجيل الشباب الذي كان العماد األول لها. وككل الثورات 
بالعالم اس��تطاعت الثورة السورية أن تجذب قسمًا ليس بالكبير من 
المثقفي��ن المغيبي��ن قبلها.  وفج��رت مواهب جدي��دة كانت منعطفا 
ل��ألدب الس��وري من حي��ث الكم والن��وع. فكان��ت الكتابة إل��ى جانب 
الكامي��را مرآة لما يمارس��ه النظ��ام يوميا من فن��ون القتل والتنكيل 
بحق من خرجوا للش��وارع و طالب��وا بالحرية. وعليه كان صعود  عدة 
أس��ماء ش��ابة إلى الس��احة األدبية من خ��الل كتاباته��ا اليومية التي 
جس��دت الث��ورة وكان له��ا دور إضافي في توثيق م��ا يجري بطريقة 
أدبية واس��تمرار المطالبة بالحرية ورف��ع الصوت عاليا ليزلزل عرش 

من احتل قصر المهاجرين عن طريق التوريث.
وبالع��ودة للحديث ع��ن الكتاب المنخرطين ف��ي صفوف الثورة، 
نجد أن معظم الكتاب المعروفين لدى الوس��ط األدبي انحازوا لنظام 
البعث» أدونيس � نزيه أبو عفش � فايز خضور« وقلة منهم هي من 
ق��ررت االنضمام إلى صفوف الثورة والتحدث عن همجية النظام ضد 
الش��عب األعزل» خضر األغا � حازم العظمة � مها حس��ن« على سبيل 
المثال ال الحص��ر، وهناك أيضًا من كان في موقف المعارض للنظام 
البعثي منذ أن تم توريث بشار الحكم في سوريا، بعد عملية االحتيال 

المشهورة على الدستور.
ولعل انحياز معظم مثقفي السلطة للنظام المجرم عن طريق 
اس��تفادتهم من مكاس��ب مؤسس��ات النظام الثقافية. إال أن ذلك لم 
يمن��ع من إيص��ال صوت من انح��از للث��ورة، باإلضافة لب��روز مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي إل��ى الحي��اة االجتماعي��ة، والتي س��اهمت في 
التعريف بجيل ش��اب تحدث دون رقابة، أو قيود عن الثورة وشجونها، 
طالقًا العن��ان لمخيلته األدبية في اصطياد عملي��ات النظام البربرية 

ضد الشعب المنتفض � األعزل.
عند الحديث عن األس��ماء الشابة المش��اركة في تكوين اإلنتاج 
الثقاف��ي للث��ورة، نجد أن ه��ذه الصفحات ال تكفي لع��رض إنتاجهم 

اإلبداع��ي إال ه��ذا ال يمنع من ذك��ر بعض األمثلة عن تل��ك التجارب 
الشابة: 

� دارا عب��د اهلل: تُع��د تجرب��ة دارا م��ن أنض��ج التجارب الش��ابة 
م��ن حيث اختياره لنوعي��ة المواضيع معتمدًا على المقاطع الس��ردية 
القصي��رة ف��ي نصوصه، فتج��د اللغة عن��ده مُحكم��ة التواصل في 
نصوص��ه، وال يُخف��ى على قارئ نصوص��ه تأثره بتجربة الش��اعر» 
س��ليم ب��ركات« اللغوي��ة. كم��ا أن ف��ي نصوصه ش��يئًا م��ن الحكمة 
والتحاي��ل على اللغة أحيان��ًا أخرى» متظاهر: يق��فُ المتظاهرُ على 
تي الفرديَّة و الجماعيَّة، قمَّة في الواحديَّة الذاتيَّة، و قمٌَّة في  ضفَّ
اضمحالِل الذات في الكّلي، منتهى الس��كينة ومنتهي التشنُّج، تتسعُ 

رؤياه بقدِر ما يضيق صدرهُ. السكينة مالئكيَّة و التشنُّج تطرُّف.
ة: سائق التكس��ي من الزبداني يعمل على طريق "بيروت- قطَّ

ة يراها صباحًا في دمشق و مساًء  دمش��ق"، أقسم لي أنَّه يعرف قطَّ
في بيروت، الحيوانات غير ملزمة بحدود البشر.«

� وائ��ل قيس: يمكن أن نكتش��ف ف��ي نصوصه أنه م��ازال في 
مرحل��ة البح��ث عن النص، فهو يكتب في الس��رد النث��ري والقصيدة 
النثري��ة، معتمدًا على المف��ردات التي أنتجتها الث��ورة، في نصوصه 
شيٌ من السخرية، واأللم، والفانتازيا اليومية. فهو مازال في مرحلة 
التجريب، والبحث عن الفض��اء النصي» التفاصيل تُحاصرك. تنهش 
بالذاكرة. تحفر في ثنايا الماضي. تُعيدكَ إلى توقيت تم اس��تدراجه 

بعبوة أوكسجين بقي يومان على انتهاء صالحيتها.
التفاصي��ل تخ��رجُ م��ن حيات��ك: المحط��ات األرضي��ة، الس��لك 
الحديدي المستخدم في النشرة الجوية، الوقوف في رتل طويل على 
أبواب المؤسس��ة االستهالكية، دفاتر المؤسسة االستهالكية، دروس 
الطالئع، شعارات المدرسة الصباحية وأهدافنا الزائفة، األغاني شبه 
الوطني��ة في الرحل المدرس��ية، دروس الفتوة، دروس الش��بيبة عن 
الحركة التصحيحية، باصات النقل الداخلي القديمة، موظف الكهرباء 
ومصباحه الس��حري، هزائم المنتخب الدائمة، القط التلفاز وصحونه 
الطائ��رة، األعياد الوطني��ة والقومي��ة، الخطابات الت��ي كانت تنتهي 

بجملة: المجد والخلود لرسالتنا.

عندما يكون �لكاتب ُحرً�..!
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�إيد وحدة..
 أخوتي أحبتي.. أرهقتنا الفرقة و ما زادتنا إال خباال. 

م��ن الملفت للنظر مؤخرا زيادة التوتر مابين الناس على كافة 
األصعدة، وألسباب عديدة منها حالة الخوف و الضغط النفسي الذي 
نش��ترك كلنا فيه. لكن ما أريد أن نس��تفهمه جميعا ونتوقف عنده، 

حالة واحدة هي حالة االستعداء الجاري مابين حواري وأزقة البلد. 
ليش هيك يا جماعة؟؟ 

إل��ى مت��ى س��نبقى مقيدين م��ن داخلن��ا بسالس��ل كبّلنا بها 
النظام للحفاظ على المبدأ اليهودي فرّق تسد.

إل��ى متى س��نبقى نزرع حمقنا داخ��ل قمحنا وعدون��ا ما يزال 
واقفًا في أرضنا ويسرق من سنابلنا القمح. 

ه��ل علينا اس��تيعاب المرحلة التي دخلناها مع��ا مجددا؟؟ نعم 
فم��ن الس��فه أن نبقى على نفس الس��وية بالتفكي��ر وعلى نفس 
الخ��ط البياني الذي ب��دأ منذ اندالع ش��رارة الثورة، علين��ا أن نفكر 
بتطوي��ر آلياتنا لمواجهة التحدي��ات والبحث الدائم الدؤوب عن آليات 

جديدة فعالة ومضمونة تناسب خصوصية كل مرحلة. 
لكن لألس��ف وقعنا بالفخ، المعدّ مس��بقا على أوراق الطاوالت 
المؤدلج��ة وداخل تالفيف وحفر العقول التي دُفع لها المال لتكرس 

كل وقتها للحفاظ على متاريس ودشم وحواجز العجز داخلنا.
فاستغنينا عن إشعال شمعة واكتفينا بلعن العتمة. 

ليش هيك يا جماعة؟؟
وعلين��ا التفريق أيض��ًا مابين االنس��ان الميدان��ي وبين جميع 

النماذج المطروحة:
االنسان المدني هو القاسم المشترك لجميع الفصائل الفكرية 
والحركي��ة عل��ى أرض الواق��ع و وهو القاعدة الش��عبية ألي فصيل 

عسكري متحرك والحاضنة الفكرية ألي تنظيم فكري موجود. 
المدن��ي ليس علمان��ي، المدني ليس ش��يوعي، المدني ليس 
عس��كري. كلنا مدنيون كابرًا عن كابر. اإلقصاء مشكلتنا والمشكلة 

العظيمة في فهم هذه الكلمة كمفردة واحدة فقط.
االستعداء إقصاء، األنانية إقصاء، االتهام إقصاء، فرض القوة 
إقصاء، االكتفاء بما قي��ل إقصاء، )وعدّوا إذا بتعدو حاالت اإلقصاء( 
و كلنا ش��ركاء هنا، فإن لكل إنس��ان حق بالدفاع ع��ن مبدأه والذود 
عنه وهنا علينا التفري��ق مابين فرض الرأي بالقوة، ومابين الدافع 
عن وجود هذا الرأي بالوس��ائل المناس��بة والتي ال تخلق شرخا في 

جسد البلد. 
حت��ى ال أطيل وأته��م بالتنظير، فك��روا بالهدف ال��ذي قدّمت 

ألجله األرواح، أرواح الشهداء..
أرواحه��م أمان��ة حقيقية ف��ي أعناقنا ودي��ن علين��ا الوفاء به 

وبوقته. وخلونا إيد وحدة..
وكما قال الشاعر: 

تأب��ى العص��ي إذا اجتمعن تكسّ��را    وإذا افترقن تكس��رت آحادا
عثمان حالق

تلكَ التفاصيل المشوهة كيف استطاع أجدادنا البقاء عليها كل 
تلك السنين..؟«

� القاصة رشا عباس: تعد تجربة رشا أيضًا من التجارب الناضجة 
على الصعيد القصصي، فهي تكتب بس��خرية ش��ديدة، وتتحدث عن 
الواق��ع بش��يء م��ن الم��رح، محاولة أن تم��زج في نصها بي��ن المرح 
والس��خرية المُرة من الحي��اة المأزومة تحت أه��وال القصف والدمار 
واالس��تبداد »دليل المستخدم المُطلق 1�  كيفية استعمال ديكتاتور: 
أخرج��ه م��ن العلبة بحذر - في مكان جي��ب البنطلون ضع 3 بطاريات 
قياس AAA "ابتعد عن تصميمات الديكتاتور بالبوكسر الموجودة في 
األس��واق" - انتظر حتى يضيء المصباح األحمر قبل أن تس��تخدمه - 
ش��غّل التلفاز ووجه رأس الديكتاتور إلى نقطة االلتقاط - اس��تخدم 
أزرار البدل��ة للتقليب بي��ن المحطات واضغط عل��ى الحنجرة للتحكم 
بالص��وت "ح��رك أصابعك بش��كل دائري مع عقارب الس��اعة لصوتٍ 
أعلى وعكس��ها لخفض الصوت" - لتسجيل المقاطع التي تريدها من 

البرامج انتشل المنديل من جيب السترة.«
إضافة إلى هذه التجارب تبرز أيضًا عدة أس��ماء شابة وجدت في 
الثورة طريقها للتعبير عن ذاتها التي كانت أس��يرة األس��ماء الفاقعة، 
إال أن ضيق المس��احة هو العائق في سبيل الحديث عن تجارب أكتر. 
ومما ساعد على وصول هذه األصوات إلى أكبر عدد ممكن من القراء 
هو مواقع التواصل االجتماعي التي لعبت الدور األبرز في نقل صورة 
الث��ورة إلى العالم عب��ر الكتاب��ات اإلبداعية الت��ي تناقلتها صفحات» 
الفايس بوك« عبر نش��رها عل��ى صفحات األصدقاء تبع��ا لجماليتها 
ومعاصرته��ا للواق��ع حيث أنه كان من المس��تحيل نش��رها بالصحف 
والمج��الت الحكومي��ة والخاص��ة الممول��ة م��ن رجال أعم��ال موالين 
للنظام بسبب رفضها ذلك من منطق أنها ال تمت للواقع بصلة و من 

يتناولها مضلل إعالمي يتوجب محاسبته وتصفيته الجسدية أحيانًا.
ولع��ل اعتم��اد النظام عل��ى االعتقال التعس��في بحق الش��باب 
س��اهم في لجوء البعض إلى الكتابة بأسماٍء مستعارة، وتلك األسماء 
تكت��ب في الوض��ع الميداني، والتقارير اليومية ع��ن أحوال البالد في 
ظل أجواء القصف والتنكيل اليومي. وتلك الممارس��ات التعسفية لم 
تمنع الش��باب وتثنيهم عن العمل إذ وبفض��ل الجهود الحثيثة لطالب 

الحرية تمكن الشباب السوري من إنشاء
ع��دة مج��الت وجرائ��د تعنى بأم��ور الث��ورة وتوزع ف��ي الخفاء. 
وللحقيقة ال يزال بعض المبدعين إلى  اآلن مهمشين في ظلها لعدة 
أس��باب أهمها المحس��وبية المتفش��ية منذ زمن البع��ث والتي الزمت 
العم��ل الثورة، وهذه الحالة لن يس��تطيع المجتمع الس��وري التخلص 
منها وغيرها من مخلفات النظام الفكرية، واالجتماعية، والسياسية، 

ألنها تحتاج لوقت يقارب فترة السقوط الزمنية .
إال أن ذل��ك ال يمنعن��ا م��ن التأكيد عل��ى أن هذا النت��اج الثقافي 
المنتظ��ر منذ نصف قرن، ج��اء مغاير تماما لما وج��د في زمن البعث 
و القمع الس��لطوي حيث كانت إمكانية العمل شبه مستحيلة في ظل 
الرقاب��ة األمنية على الصحافة والمنش��ورات األدبي��ة والفكرية التي 
ال تتغن��ى إال بصفات القائد األوح��د، واألب الروحي، والملهم الفكري 
للجي��ل الصاع��د. وهو م��ا يجعل على عاتق هذا الش��باب التأس��يس 
لمرحلة أدبية، وفكرية ذات أس��س س��ليمة بعد س��قوط النظام، ألن 
س��قوطه س��يفتح باب الحرية على مصراعيه لما غيب قسرا في ظل 

حكم البعث السيء الذكر.
الرا صبرا



أس����بوعية | تص����در عن ش����باب إدل��ب األحرار
2013  /  2  /  8  |  )6( الع��دد   | األول��ى  الس��نة  8| زيتون  | مواسم 

كــــذ�ب.. كلــه كــــذ�ب
أس����بوعية | تص����در عن ش����باب إدل��ب األحرار8

2013  /  2  /  8  |  )6( الع��دد   | األول��ى  الس��نة 

 في قرية نس��يها الزمن أو هي نسيته وقفت حائرًا كيف 
أص��ل إلى بيت احدهم وبم��ا أنني غريب عن ه��ذه القرية أخذت 
بالمث��ل القائل)أكثر الس��ؤال وقلل الدوارة( وبم��ا أن الوقت باكرًا 
بحثت عن احدهم رأيت في نهاية الزقاق المفضي لساحة صغيرة 
رجل طاعن في الس��ن تقدم��ت نحوه قائاًل:الس��الم عليكم.. لم 
يرفع رأس��ه قال: كذاب.. وأخذ يكررها دون أن يعطي فرصة في 
الكالم بدء الغضب يتس��لل إلى أعصابي وعروقي بدأت باالنتفاخ 

وألنه رجل طاعن بالسن..
تمالك��ت أعصاب��ي وتحكمت بغضب��ي كررت الس��الم عليه 
كرر كذاب لم اس��تطع كبح غضبي هذه الم��رة تقدمت منه حتى 
الصقت قدمي قدمه متعمدًا واضعًا يدي على كتفه مع ش��يئًا من 

الضغط عليه. 
رفع رأس��ه الذي كان مائاًل لألس��فل ينظرإلى نار قد أشعلها 
ف��ي تنكيله يس��تمد منه��ا بعض ال��دفء نظر في وجه��ي رأيت 
عش��رات الس��نين قد أثرت في وجهه فتركت علي��ه بصمتها عبر 
األخادي��د التي حفرتها في وجهه أعدت عليه الس��الم أجاب كذاب 
قلت ياعم لماذا تقول لي كذاب؟ قال ألنك مثل البقية تلقي علي 
الس��الم لغاية في نفس��ك مثلك مثل عبد اهلل وحم��د وأردوغان 
والفرنس��ي الذي لم استطع حفظ اس��مه قلت له ولماذا تصفهم 

بالكذاب قال السنا في ثورة يابني؟..
قلت: نعم تابع كالمه وهل تظن أنهم يدعمون ثورتنا أجبته 
نعم قال أنت أبله فالملك عبد اهلل يريد أن يبعد ش��بح الثورة عن 

بالده فوقف مع الثورة حتى يقمعها بشار فينتهي كل شيء.
وحم��د لماذا دعم الثورة س��ألته قال:ألنه يري��د أن يمد خط 
الغ��از تاب��ع دون أن اس��أله اردوغان يري��د التخلص م��ن األكراد 

والفرنساوي يريد تحقيق حلم أسالفه في تقسيم سوريا.
وأنت مش��يرًا لي تريد ش��يئًا مني فألقيت الس��الم علي وإال 
ماكنت فعلت. أطرقت قلياًل أتفكر في كالم هذا العجوز الذي يقرأ 
المواق��ع حقًا ثم س��ألته م��ن الصادق في رأيك ف��ي كل مايجري 
في س��ورية قال: بشار والشعب السوري وإيران قلت له لم تذكر 

إس��رائيل ق��ال: إس��رائيل ه��ي التي تجل��س إلى مائ��دة الطعام 
وبيدها الش��وكة والس��كين ونحن جميعًا في الطبق الذي أمامها 

متى أرادت تناولت وأخذت ماتريد. 
نظ��ر في وجهي صمت قلياًل ث��م أردف قائاًل أرى في وجهك 
حيرة قلت:نعم وتابعت قائاًل لماذا بش��ار صادق وإيران معه قال: 
بش��ار أعلن في أول خطابه الحرب على أبناء س��ورية فقد انتظر 
وال��ده ه��ذه الفرصة ولم تكن س��انحة له فف��ي ثمانينات القرن 
الماض��ي جاءته نصف فرصة ولكنها غي��ر كافية فنقل حلم أبيه 
س��ليمان إلى ابنه بش��ار وبش��ار أصبح لديه كل األس��باب لينفذ 
حلمه بإقامة دولة العلويين التي طالب بها جده من خالل رس��الة 
إلى فرنس��ا يقول فيها ))البند الثاني: يرفض الش��عب العلوي أن 
يرتبط بس��ورية المسلمة ألن الدين اإلسالمي يعتبر دين الدولة 
الرس��مي وإن اإلسالم يعتبر الشعب العلوي مش��ركًا لهذا السبب 
نلف��ت نظرك��م للمصير المرعب الذي س��يكون قدرنا إذا ارتبطنا 
بس��ورية عند نهاية االنتداب حيث تستطيع سورية آنذاك تطبيق 

قوانين النظام اإلسالمي((.
قل��ت له اآلن عرف��ت لماذا كل هذا الحق��د والدمار في أرجاء 
س��ورية ولك��ن مادور إي��ران به��ذا كله؟أج��اب إيران وان لبس��ت 
العمام��ة فه��ي تبق��ى دائمًا تبك��ي )ازدش��رد ملك ب��الد فارس( 
الت��يُ قضي عليها مرتين تحلم دائمًا أن تس��تعيد ش��اطئ البحر 
المتوس��ط وآخر همها إن عاشت الطائفة العلوية أو اندثرت فهي 
تس��عى أن تصل إلى إحدى ش��واطئ فارس��ي القديمة كما يحلم 
العرب حلم اليقظة اس��تعادة الدولة العباسية أو اأُلموية ولكنهم 
ليس��وا مثل إيران فهم كاذبون وإيران صادقة صمت هذا العجوز 
وصم��ت قلي��اًل ثم تاب��ع حديثه أما الش��عب الس��وري فقد صدق 
حي��ث قال الموت وال المذلة ألنه يجه��ز كل يوم قافلة جديدة من 
الش��هداء لتصبح أرواحهم نجوم وكواكب تنير سماء الحرية لمن 

بقي من السوريين..
قلت له ياعم أن��ا غريب عن هذه القرية أريد أن تدلني على 
بيت فالن، قال: ألم أقل لك أنك كذاب فأنت لم تس��لم علي زوقًا 

أو إنسانيتًا بل لمصلحتك إذا كله كذاب..
حمزة أبرش 
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 صديق��ي وأخ��ي ب��اهلل والث��ورة 
الشهيد قاسم الديري الملقب بابو عبداهلل 
االدلبي والناش��ط اإلعالمي الذي س��قط 
ش��هيدا في معركة وادي الضيف بالمعرة 
أثناء تصويره مقاطع فيديو عبر كاميرته 
الصغي��رة لكش��ف الحقيق��ة والواقع أمام 
العالم وه��و األب الحنون لس��بعة أطفال 
البك��ر منه��م ال يتجاوز السادس��ة عش��ر 
من عمره لقد م��ارس أبو عبد اهلل العمل 
الثورة ف��ي جميع المناطق ف��ي محافظة 
ادلب متنقال عبر دراجته النارية بالسهول 
والجب��ال وف��ي اصقب الظ��روف المناخية 
وس��اعات اللي��ل المتأخ��رة دون كل��ل وال 
ملل متحدي��ا الحواجز االس��دية المجرمة 
والش��بيحة وتعرض مرات عديدة إلطالق 

النار من النقاط وقطاع الط��رق التابعة للنظام وعصابات 
األسد.

إن حبه الش��ديد لوطنه وبلده واإليمان بقضية الثورة 
والعدال��ة جع��ل عنده ح��ب المغام��رة كثيرا ف��ي التصوير 
وإظهار الحقيقة في الميادين وغالبا ما تجده في المقدمة 
وه��و يلتق��ط بالص��وت والص��ورة لفضح جرائ��م النظام 
وإعالمه الكاذب ويعتبر قاس��م الديري من ابرز الناشطين 
حيث يغطي أخبار الثورة السورية منذ بدايتها بالمظاهرات 
الس��لمية وتتناقل عنه أهم المحطات العربية عبر إرساله 

مقاطع مصورة عن األحداث في سوريا.
كان التزام��ه الديني عاديا لكن بفضل اهلل ومحاس��ن 
الث��ورة وعمله الدؤوب م��ع المجاهدين والث��وار في ارض 
الح��دث ازدادت عقيدت��ه الدينية وأصب��ح ملتزما جدا وكان 
يدع��و ربه س��بحانه وتعإل��ى أن يرزقه الش��هادة وهذا ما 
حصل عليه وتمناه وقد عاش فقيرا في حياة دنيوية زائلة 
ومات غنيا عندما حصل على أعلى المراتب وهي الشهادة.

بع��د إعالن نبأ استش��هاد الناش��ط أبو عب��د اهلل عبر 
وس��ائل اإلعالم العربية بأيام قليلة صب النظام االس��دي 
المجوس��ي حقده وغضبه األس��ود وقصف بطائ��رة الميغ 
منزل أهل الش��هيد ودمره والمباني السكنية المحيطة به 
ورغ��م كل هذا لم تنكس��ر إرادة األهال��ي إذ أصرت زوجة 
الش��هيد أم عبداهلل حبيس��ة البيت بان يتابع ابن السادسة 
عش��ر وبقية أوالدها المش��وار ونفس الطريق الذي س��ار 
والدهم وعلمهم إياه غير آبهة وراضخة للذل واالستسالم.

أم��ا ماذا عن والدة الش��هيد فحدث وال ح��رج في ذلك، 

تل��ك األم الصام��دة كصمود جبل الزاوي��ة جاءت من قرية 
عي��ن الروز لتعل��م مثيالته��ا األمهات في الب��ذ ل والعطاء 
وقدم��ت ال��دروس واألح��كام ف��ي تربية جيل ش��اب على 
نمط الخنس��اوات ال يركع إال هلل عز وج��ل وال يقبل بالذل 
مهما كلف الثمن ويدافع ببس��الة ورجولة ويعشق الشهادة 
فكان��ت أم الش��هيد الملقبة بأم بس��ام هي حق��ا رمز األم 
الجبلية األصيلة المحبوب��ة في قرية جوباس والتي تعتبر 

إن أبناء سورية هم أبناؤها جميعا.
ه��ذه هي األم الس��ورية وه��ؤالء ه��م أبناؤها وهذه 
س��ورية وبوجود هذه األمهات وهؤالء الش��باب س��تنتصر 

الثورة بإذن اهلل.
كنت متفقا مع صديقي الشهيد على مقولة هامة في 
العمل الثوري وهي أن باستطاعة كل فرد أن يقدم ويخدم 
الثورة في أي مجال حس��ب موقع كل إنس��ان واختصاصه 
والب��د م��ن تكاتف الجمي��ع ولي��س بالض��رورة أن يكونوا 
مس��لحين جميعهم وهناك أمور قد تك��ون أهم من حمل 
السالح وكل ما يخدم الثورة هو نوع من الجهاد في سبيل 

اهلل وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها وهذه قناعتنا دائما.
أق��ول لصديق��ي قاس��م الدي��ري البطل لق��د ظلمك 
البعض ويظلمون من بعدك ولكل ظالم نهاية وكان ردك 

عليهم بالحكمة والعقل رد األبطال.
رحم��ة اهلل علي��ك ي��ا أب��و عب��د اهلل غادرتن��ا جس��دا 
وأنت حي في قلوبنا وان ش��اء اهلل أن تكون من الش��هداء 

والصالحين.
أبو عمر االدلبي

�لنا�صط �الإعالمي 
�ل�صهيد قا�صم �لديري
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 ت��دور اللغة عل��ى رؤوس األلس��ن، وتُقحم 
ش��وارعَ العق��ِل في إعصاٍر من الح��روف التي لم يعتد 
الدماغ على تكرارها بذات النغم الحزين مرارًا ومرارًا.. 
 تنغل��ق العي��ون بإم��ٍر م��ن س��يدها المرتبك 
وتمض��ي األفكار في هذيانها المحم��وم تحت وابٍل 
م��ن الص��ور.. تنغلق أب��واب ال��روح وت��ردد األفواه 

المشلولة أفعال اللغة المريرة. 

�لفعل �الأول:
اعتُقل:

أودَع الث��ورة عن��د ش��باك األمان��ات ك��ي ال تمس��ها مخالب 
الوحوش ومضى إلى قدره المعتم.. 

حين العمى تصب��ح األذن بوابة الرؤية.. العينان معصوبتان 
واألصوات الصارخة حوله تخترق جلده الراعش كالسياط.. 

كان عليه أن يتحمل كافة أنواع الش��تائم وبصاق المحققين 
الغاضبي��ن والصفع��ات تتناوبه ذات اليمين وذات الش��مال.. كيف 
وأي��ن وكم عددك��م ومنذ متى؟والس��ؤال الوحيد الذي ال يُس��أل 

"لماذا". 
 تمش��ي الدقائ��ق الثقال على أعصابه وندي��م لياليه األلم.. 
يعد أيامه باختفاء اإلحساس التدريجي فيدرك أن دهرًا من روحه 
ق��د مضى. بعد حي��ٍن ودون انتظار يأتيه الص��وت الغريب مناديًا 
باس��مه أن ُأذن ل��ه بالخ��روج.. يس��تلم أمانته عند الب��اب.. يخرج 

معطوب الجسد والروح.. والثورة تبقى بخير

�لفعل �لثاين:
خرج ولم يعد:

الغرفة عل��ى حالها مذ كانت آخر أنفاس��ه ترقص على وجه 
األش��ياء المبعثرة فيها، حتى المصب��اح الكهربائي متروكٌ لمزاج 

شركة الكهرباء اللعينة.. 
الزوج��ة وأطفاله��ا هج��روا الغرف��ة مدفوعي��ن باالنتظ��ار 
والذه��ول من الفراغ. خ��رج وغاب في زحم��ة الوداعات المفرطة 
بطرائقها العجيبة، فللغيابات أشكاٌل كثيرة منها تلك التي تهبط 

على من نحبهم دون حروف ودون وداع
أمّه ما عادت تنطق.. وأبوه تحجر مع برد الوقت على عتبة الباب

زوجته خرجت للش��ارع تنده باس��مه.. وصلت للبّقال بنصف 
قلٍب تسأله:

هل مرّ من هنا؟ هل جاء إليك؟

كان يريد أن يستميحك تأجيل موعد رد الدّين
لم نكن نملك ثمن الخبز.. أقسم أنه كان سيرده بعد حين.. 

هل جاء إليك؟ هل مرّ من هنا؟
أطفال��ه عّلقوا صورته على الج��دران وعواميد الكهرباء وما 

استطاع طولهم إليه سبيال.. 
 الري��اح اللئيم��ة ل��م تبخ��ل عليهم بمح��و مالمح��ه والغبار 

الطائش عتق صورته حتى غاب.. غاب ولم يعد هنا

�لفعل �لثالث:
تالشى بفعل القذيفة:

الكثي��ر م��ن األص��وات المهولة تض��رب أذني��ه الصغيرتين، 
الجدران ترقص حوله وكأنها ترتعش بردًا كما أوصاله اليانعة.. 

اختف��اء النور من المنزل وانس��حابه إلى باحة الس��ماء على 
ش��كل دوائ��ر وه��االت ضوئي��ة متفجرة ل��م يمنعه م��ن أن يجد 
الطري��ق إلى ي��دي أمه المتصلبتي��ن، واضعًا رأس��ها في حضنها 
ليس��مع صوت صلواتها الخاف��ت بينما تنهمر الدم��وع من عينيها 

المبتهلتين على طفولة مالمحه.. 
 كانت الدنيا تبرق وترعد واألرض تتشظى من حوله.. 

وض��ع إصبعه الصغي��ر في فمه وراح يش��اهد الس��ماء وهي 
تتشقق تحت سطوة النور الملتهب، فكر في نفسه "ما أوجع النور"
م��رت الدقائ��ق على كوكبة أف��كاره دون ش��عور.. هلع/ألم/

انده��اش أكبر من حدقتيه.. والضوء الهائل ما عاد حوله بل صار 
فيه. لم يس��مع صوت القذائف في تلك اللحظة، خرج الضوء من 

جسده ناثرًا أشالءه على وجه الكون المكسور ركامًا فتيًا ودم. 

�لفعل �لر�بع:
اغتُصِبَتْ:

في س��احة الس��جن ينتهك الجسد فيحزم اإلحس��اس ذاته، 
يلملم قماش ثوبه الممتد على طول الروح يصل أطراف األصابع، 

يغادر.. يتالشى.. 

�لفعل �ملا�صي 
�مل�صتمر
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مقيدًة إلى سرير، عيناها مغلقتان على اتساعهما.. أن ينٌبال 
هوي��ة يعصف في الج��وف وال يخرج.. قهقهاتٌ لئيم��ٌة وأصواتٌ 
كثي��رٌة تدور حولها، تنه��ال على عريها الكلمات الحادة كس��كين. 
يقتس��م الضباط والسياط جلدها الشاحب، وتتوإلى على ضعفها 
األجساد المعرورقة. تستطيع أن تشم رائحة األلم لكنها ال تشعر 

به.. 
ف��ي الفناء المعتم وأمام اعتالل البصر والبصيرة تتراءى لها 
أجس��اد تشبهها، أتُراها أجساد أخريات مثلها؟ أم أنها تبعثرت في 
المكان لتقتسم كل واحدة منها سطوة الموت فال تستقبله دفعة 
واح��دة؟. مع ذلك، يغدر الم��وت بها في كل م��رة تطلبه، ويرتفع 
نظره في ذاكرةٍ تش��بهه الذاكرة اللعنة.. نقمة الصور / األس��ماء 
/ األماك��ن / الوج��وه.. ومفت��اح بوحها حبٌ كونيٌ ل��م تعد تدرك 

اآلن معالمه.. 
ال تعل��م كي��ف أو لم��اذا أو متى تخ��رج أنثى الكه��ف العارية 
ِطليقًة إلى حتفها، ويس��تقبله اأهل الحيّ باألسى والرثاء، ويدق 
ّبعض الش��بّان عل��ى صدورهم ويتقدمون بش��جاعةٍ لخطبتها، 

مؤكدين للكون بطولتهم وانكسارها. 

�لفعل �خلام�ش:
استُشهد تحت التعذيب:

ف��ي الزنزان��ة، متخفي��ًا بالرطوب��ة والعف��ن، وصدي��د الدم 
والقي��ح. ت��دور الروائح البغيضة عل��ى بوابة منخري��ه محاواًل أال 
يتنف��س. أب��وابٌ تُفتح وأخ��رى تنغلق بعنف، ورنين السالس��ل 
ي��ؤذي تواتر نبض القلب. أقدامٌ تعلو وأخ��رى تهبط، والضربات 
تنه��ال بال ضابطٍ لإليقاع على كل ما تيس��ر م��ن لحمه وعظامه 
الهش��ة أو ما تبقى منها. يُق��اد مجرورًا إلى غرف��ةٍ أخرىوعيناه 
اآلن تقش��ع غباش المكان بوضوح، فمن��ذٍ حيٍن لم يعد معصوب 
العينين، وباتت جلس��ات الموت البطيء مكشوفًة لكل ما فيه من 

جسد.. 
أدوات الك��ي والن��زع والق��ص والف��رم والتجري��ح والصعق 
حاضرٌة. استقالت الحنجرُة والعقل الباطن استلم السلطة. الجسد 
اس��تحال إلى مصٍب للعنات والعذاب "الصعق والتجريح بالشفرات 
أهونه��ا.. لعلهم يكتفون بها اليوم، أو ربما يكون س��جاني بائس 

المزاج فيرديني. يا اهلل ما أجمل الردى!"
منفضة الس��جائر راح��ة يديه الراعش��تين وتفكك مفاصله 
عن بعضها موس��يقى يطرب لطقطقتها الجالدون.. ش��يُّ الجلد 
واللح��م وكي الزن��ود والفخذين. خرقٌة على الوج��ه يدلف فوقها 
ش��الل الماء فيغوص النفس في الص��در وال يعود، تختنق الروح 
وتنتح��ر األعص��اب بعد نوبةٍ من النش��يج والضن��ى. عبثًا يحاول 

والصرخات تموت
يُرم��ى عل��ى األرض ويحدثه الج��الد منتش��يًا بتفوقه على 
الجس��د المطحون:"ه��ل تراني؟ أنظ��ر إلى وجهي إيه��ا المأفون، 
هيا راقبن��ي وأنا أكبل معصميك لتمارس في��ك الكهرباء نزوتها 

الزرقاء. "
هذياٌن ال ينتهي.. يجيب والش��فاه ال تطيع الحروف:"س��عيدٌ 

لرؤيتك، ألن رؤيتك تعني أني قريبًا.. سأرى وجه اهلل".
نزار الزين

ن�صر �لثورة
 يتس��اءل البع��ض أو ربم��ا كل الس��وريين لم��اذا فقط 
في س��وريا يجري ما يج��ري فيها من مجازر وانته��اكات للحقوق 
والحرمات والمقدس��ات والعالم كله يتفرج لماذا جمع هذا النظام 
الفاس��د ف��ي دعم��ه كل انظم��ة العالم المس��يحية والش��يوعية 
والبوذية بل وحتى اإلسالمية أتكلم هنا )األنظمة( لماذا لسنا مثل 
ليبي��ا يا ترى هل ه��و النفط فنحن بلد فقي��ر بمنتجاته النفطية 
او ه��و وضع االقليات الخاص بس��وريا كما يقولون ليس كل ذاك 
الجواب في راي هو ان سوريا في موقعها وشعبها وتاريخها قادرة 
على تغي��ر العالم وسياس��اته فاختاروا لها نظام��ا ال يمتلك رادع 
ديني وال اخالقي وال انس��اني وحتى في قمع اي شيء يتحرك في 

هذا البلد وحتى الشجر والبشر.. 
الصبر كل الصبر.. سيسعى كل العالم إلجهاض هذه الثورة 
والطل��وب م��ن مكونا ش��عبنا من ث��واره وتج��اره وموظفيه.. الخ 
وخاصة المس��لحين منهم االنضباط والت��زام وان يعي كل منهم 
موقع��ه في هذه الثورة وان يتصرف بمس��ؤولية وان ال ينظر إلى 
المكاسب الفردية من جراء هذا الوضع المضطرب فالمكسب في 

انتصار الثورة اكبر.. 
نحن شعب اختاره اهلل وكل فرد فيه قادر على انجاز شيء.. 
نح��ن بثورتنا نصن��ع عالما اخ��ر وتاريخا اخ��ر ال داعي لذكر 

الشواهد التاريخية فهي كثيرة.. 
النتيج��ة الناجم��ة ع��ن انتص��ار ثورتن��ا كبيرة وكبي��رة جدا 

فالصبر كل الصبر.. 
إن النصر صبر ساعة.. والنصر لثورتنا.. 

أحمد خليل
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 حنظله العربي.. بطاقة تعريف بكم.. 
قالت لي أمي: حبيبي إيش بدك تصير بالمستقبل 

يعمري؟
حنظل��ه: إي��ش ب��دك يمه طبي��ب مهن��دس معلم 

بالمدرسة إلي بدك إياه ياحنونة 
أم��ي: اهلل يس��عدك يبني صير الي ب��دك إياه بس 

تعلم كيف تحب وصير متل بيك رسام.. إي يبني 
حنظله: أي يمه متل مابدك.. 

ابتس��موا قلي��اًل لهذا الح��وار بيني وبي��ن أمي.. أنا 
م��ن أنا.. أنا لك��م حنظله، طفل قتلتم أم��ه واتهمتموه 
والطفولة، أتيت لضمائركم من بالد الحب والقهر، ولدت 
قبل أن تلدني أمي، ولقنتها كل معاني األمومة، ووالدي 
ال��ذي م��ات بحادث ريش��ة نس��يني داخل لوح��ة بيضاء 
طليتموه��ا بزفت أخالقكم، وتركت عرضة لنزالت البرد 
والعاطف��ة ولقذائف الدبابة وصواريخ الطائرات وس��مّ 

لعابكم حين قبلتم جبهتي طمعًا بحقوقي المسلوبة. 
أنا وجع الغريب في غربته وكأسه الوحيدة وغرفته الصغيرة، 
أنا س��هر العاش��ق وإغف��اءة قلب��ه، أنين األنث��ى تعبها الش��توي 

وهاجسها األخير، وقع الواقع المحنط وغبش محنته 
حنظلة الس��الح حين يرتفع ثمن الرصاص قطرة دم واحدة، 
حنظلة الدفء حين تس��تغلون النار حنظل��ة النور حين تنطفئون 
عتمة ليل اليفكر بورد السياج المنسي، حنظلة الماء والكأل حين 
تتركون آالف الناس عرضة للجوع، يش��دزن أوتار حناجرهم على 
غصة خانقة وعلى بطونهم يش��دون حجرًا تصب��رًا، والجلد رقَّ 
وانت��م: حنظله مر، حنظله كر، حنظله فر، حنظله تكلم، حنظله 
كذب، حنظله صدق. وانتم: حنظله من أنت.؟؟ شيوعي، علماني، 

إسالمي، مؤيد إال معارض، خبرنا ياشيخ.. 
وآنا طفل صغير يكتش��ف أصابعه الزجاج، ويدخل مدرسته 

ويعشق فتاة تحملق فيه ويمد يده بحلمه لغد أكثر جاذبية. 
شاب يدخن حينا ويشرب النارجيلة حينا يهوى المرار المركز 

بعبقرية ماء راكد بكاس متة بارد. 

الشاعر العاشق المجنون الساهر الساهد المفكر بغده المتأمل 
بماضي��ه، الرافض واقعه الس��اقط على رؤوس��كم الطائر المهاجر 

المحلق بجناحين لسماء أعلى أنثوية القراءة والكتابة والحنان. 
 ي��ا إخوتي، انهار الحلم بيننا ألننا اكتش��فنا المهزلة.. ألنكم 

قتلتم أمي ونسيتم الطفولة مشردة. 
آه ما هذا الثقب داخلي.؟؟ إنه أنتم يا أخوتي 

كان يمك��ن أن ألتقي بغيركم هنا.. وأغير في دفتر المواعيد 
مكاننا وأغير العنوان.. فأضم اس��مكم على ورق توضع مصادفة 
لفرحي.. واكتش��ف تشبيها آخر.. أيسر على لغتي.. لكني رفضت 
النم��و احتجاجًا عليك��م وتضامنا مع آالف االطف��ال الذين توقفوا 
ع��ن الطفول��ة واختاروا ألنفس��هم مكان��ًا آخر و أعادوا تش��كيل 

طفولتهم آالف المرات وكان الزمان حارسنا عند التشكل. 
أنا حنظله.. يا من وانتم سرقتم من الطفولة و المستقبل 

أن��ا حنظل��ه الرجول��ة.. وهذي بطاق��ة تعريف بك��م يا قتلة 
األمهات والطفولة.. 

حنظله العرب

بالكلمة تبنى وتهدم
 بالكلم��ة تبن��ي اإلنس��ان أو تعيد بن��اء ما هدمت��ه الكلمة 
فاإلنس��ان بن��اء اهلل وه��ذا البناء معرض للهدم خالل مس��يرة 
حيات��ه ودورك أيه��ا اإلنس��ان الفاض��ل أن تعيد بن��اء ما تهدم 
من صاحب��ك وذلك حينما تلفت نظره إل��ى بعض المزايا التي 
يحملها والتي تعتبر بمثاب��ة اللبنات المتهدمة منه فأنت حينما 
تذك��ره به��ا كأنك بذلك تعيد بن��اء ما تهدم من��ه فتحمل هذه 
اللبنات وتثبتها على جداره ويصبح أقوى وأجمل وهذا هو الدور 
الحقيقي للكلم��ة فبكلمات قليلة منك تعي��د بناء صاحبك من 

جدي��د إن كان مبنيا باألصل وان كان قي��د البناء فهذه الكلمات 
تبنيه بالشكل الذي تريد وكلنا يعلم اثر كلمات السيدة خديجة 
رض��وان اهلل عليها على همة الرس��ول عليه الصالة والس��الم 
حينما جاءها خائفا يرتعد فذكرته بمزايا الذي غابت عنه قائلة 
انك لتص��دق الحديث وتحمل الكل وتق��ري الضيف اذهب فان 
اله��ا ال يضيعك هذه الكلمات أعادت الثقة إلى رس��ولنا الكريم 
وبفضله��ا تابع مس��يرته حبذا لو كل النس��اء يقل��ن ألزواجهن 
حينما يع��ودون إلى عملهم محبطين حبذا لو تتذكر كل واحدة 
م��ا يحمله زوجه��ا من زوايا من جنباته ليع��ود لعمله من جديد 

وبذلك تكون أعادت بناء ما تهدم منه خالل حياته اليومية. 
المحامي طراد حاج احمد 


