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 مدينة على أسنة احلراب
حتت شال أحمر سحبه شفق الشمس 

كان مضرجا برائحة دماء 
لن أركع ابدا لن أركع 
هي مدينة من بالدي 

هي مدينة تعني بالدي 
هي سيوف العزة وأسنة احلراب 

هي خيول اليرموك وحطني 
تالل اخلير وسهول اخلير 

هي القصير 
 مدينة ماولدت فيها 

لكنها ولدتني 

سأسجل للتاريخ لألجيال 
لطوابير قادمة قادمة من األطفال 

ألطفال سيولدون ويولدون 
صمود مدينة بوجه الغول والعنقاء 

صمود مدينة بخذالن اخلل الوفي 
مدينة إجتمعت فيها املعجزات 

قاومت وجه الشيطان 
وحزب الشيطان

وحثاالت من البشر 
ً تشرب الدماء خمرا

وبقيت مستعصية كجبال بالدي
ستسمع تلك األجيال 

دوي رصاص و قذائف 
مازال عالقاً في الريح  

في كلمات القصائد واألهازيج 
ال تبارحه وال يبارحها 

ً كصدى يتردد بعيداً بعيداً بعيدا
يا أبطاال زحفوا حتت راية املوت 

حتت قوس املوت حفاة
يارجاالًُ جرى اللهب بأوردتهم بدل الدماء

يا عمر يا خالد يا عبد اهلل 
يا أوالد احلارة 

صوب رشاشك يا عمر 
وأترك يدك املبتورة

صوب رشاشك يا عمر
فالطلقة كتبها اهلل من فوق السبع سموات في قلب 

الفاجر 
والدشم االعيب تهتز حتت اصابعكم 

دمرها عمر
دمرها عمر  واحسب لنفسك لنفسك من اهلل منزلة 

القديس

دمرها وأرفع  ذراعك املدماة 
مشعالً تلتف حوله جحافل وجحافل 

تعرف طريقها رغم كل الغيوم واألزقة في الفضاء
لك احلياة ولك املوت 

تولد فتوهب عمر من جديد 
خالد اإلرهابي كم أنت جميل بهذا الدرع 

بزخات رصاص ال تقع  إال في العيون فتقلعها 
هنالك  مدن تعرض كل مفاتنها 

هنالك  عواهر تعرض كل عوراتها 
وانِت أنِت في ذاك املدى البعيد 

ـُركت وحدك والبارودة  ت
وقنبلة يدوية يرعاها اهلل  ودعاء رسولك  بيديك 

ال تنظر للخلف 
فاخملصيون يركضون بال رمز رجولتهم 

ماكان يسمى رمز رجولتهم 
ليس اال أنتم 

واملدى البعيد وتشابك حدود اللهب واللهب 
في اخللف مكانس لنساء تكنس بقايا رجال 

بني األحذية فوق العتبة 
وأنتم  أنتم  ال تصل الريح النتنة ألقدامكم 

لستم القصير وبكاء أطفالها فقط 
لستم القصير ونواح نسائها فقط 

لستم القصير وتهالك عجائزها فقط 
انتم الكل في الكل وال فقط 

ال تفقيط للغة  في محضر فتحه اهلل باباً للسماء 

                                                
                                               حسن قدور 
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موتوا حيثما شئتم                                                                                                                                            
       ولكن المتوتوا بيننا ... 



  

لنفهم هذه الظاهرة علينا ان جنيب على هذه االسئلة 
اوال: عن من نتحدث ؟

وثانيا: ما هي النقاط املشتركة بني كل دول هذه املنطقة التي 
اندلعت فيها الثورات في نفس الوقت ؟

عن من نتحدث: عندما نقول العالم العربي أول جواب هو اجلواب 
السياسي: كل الدول التي تعرف نفسها بأنها دول عربية هي  
بيان  املناطقية هدفها كان  العربية هذه املنظمة  دول اجلامعة 
وحدة الشعوب العربية اقتصادية وسياسيا لكن هذه الوحدة 
السياسية بان فشلها في أكثر من مناسبة مثال املعارضة بني 
وسوريا  كليبيا  السوفيتي  لالحتاد  احلليفة  االشتراكية  الدول 
تعليق  أو  واالمارات  كالسعودية  املتحدة  للواليات  واحلليفة 
عضوية مصر لعشر سنني عندما اعترفت بدولة اسرائيل في 
اتفاقيات كامب دافيد عام 1979 ومبناسبة ثانية في حرب اخلليج 
العربية وهو  1991 عندما غزا أحد اعضاء اجلامعة  عام 1990- 
العراق عضو أخر منها الكويت اذا كانت هذه الوحدة السياسية 

مصطنعة. 
ما لذي يترجم وحدة العالم العربي هل هناك وحدة جغرافية 

؟ 
املشرق  طرف  من  العربي  باملغرب  يسمى  ما  يواجه  جغرافيا 
هي  أخرى  جغرافية  مجموعة  ويوجد  أخر  طرف  من  العربي 
اخلليج العربي كل هذه املناطق تضم مساحة متتد على 8000 
البعيدة  الضواحي  توجد في  اجلامعة  أعضاء  بعد  أن  ونرى  كم 
لهذه املنطقة كالسودان حيث جنوبه ينتمي ألفريقيا ما حتت 
القمر  جزر  حتى  أو  والصومال  جيبوتي  حال  هو  كما  الصحراء 

البعيدة في احمليط الهندي ال يوجد اذا وحدة جغرافية. 
تعرف  العربية  الهوية  أن  نعتبر  ألننا  اللغة  ناحية  من  لننظر 
اللغة  تعتبر  التي  البالد  هي  هذه  العربية  اللغة  يتحدث  مبن 
او احداها، من هذا املنطلق يجب علينا  العربية كلغة رسمية 
اعتبار التشاد اريتريا واسرائيل ومن ثم هناك شعوب في العالم 
مغرب  في  كالبربر  عرب  انفسهم  يعتبرون  ال  الذين  العربي 
العربي أو األكراد في العراق وسوريا وال يجب أن ننسى أن العربية 
املستخدمة في الرباط ليست نفسها املتحدث بها في القاهرة 

أو عدن. 
مكتوبة  لغة  شيء  كل  قبل  هي  الكالسيكية  العربية  اللغة 

وهي لغة القران .
هي  هذه  العربي؟  العالم  في  هيكلي  عامل  هو  الدين  هل 
االسالم  بني  الرابط  االسالمي  للدين  الكالسيكية  اخلريطة 
والعالم العربي متني حيث أن الدين االسالمي تنزل على الرسول 
محمد في قلب اجلزيرة العربية ومن جهة أخرى يجب أن نكون 
فلو  العربي  للعالم  االسالمية  الهوية  استخدام  من  حذرين 
نظرنا الى أعداد املسلمني في كل بلد نالحظ أن أغلب املسلمني 
يعيشون خارج العالم العربي املسلمون موجودون بشكل خاص 

في القارة الهندية واسيا اجلنوبية الشرقية الدول االعضاء في 
العالم  في  املسلمني  من  فقط   %20 ميثلون  العربية  اجلامعة 
البلدان  من  كثير  في  وجود عرب مسيحني  نسيان  ويجب عدم 
العربية هذا بعض ما بإمكاننا اعتباره مبادئ العالم العربي ,في 

النهاية ما ميكننا استخدامه لشرح انطالق الثورات العربية.
كلها  ترفض  التي  نفسها  احلاكمة  االنظمة  تكون  هل   
وحكامها  احلكم  تداول  كلها  ترفض  والتي  الدميقراطية 
يرفضون ان يتركوا احلكم؟ احلركة بدأت في تونس ثورة الياسمني 
كما نسميها التي ادت الى ذهاب الرئيس بن علي بلدان أخرى تتأثر 
بالتناوب لكن بدرجات متفاوته جدا كلمة ثورة ال تطبق على كل 
احلاالت في مصر اسبوعني من املظاهرات أدت الى ذهاب مبارك 
من احلكم لكن في مناطق أخرى هناك عصيان قمع بشدة أدى 
الى نشوء حرب أهلية في ليبيا مثال حيث تدخل الناتو ليساعد 
الثوار وكما سورية واليمن حيث فضل احلكام اطالق النار على 
هناك  كان  العربي  اخلليج  دول  في  أما  احلكم  ترك  بدل  اجلموع 
نداءات لإلصالح ولم يكن هناك معارضة وهناك احلاالت اخلاصة 

كالعراق واألراضي الفلسطينية وخاصيتها معروفة للكل 
كيف نشرح اذا لم كل هذه التحركات في وقت واحد اذا كانت 

األنظمة السياسية غير متقاربة؟
العربي  واخلليج  واالردن  املغرب  في  امللكية  األنظمة  هناك   
احلزب  نظام  تطبق  وسورية  ليبيا  في  منها  اثنان  واجلمهوريات 
احلاكم والوحيد برغم هذه االختالفات جند حقائق مشتركة عند 
وجودها املعارضة السياسية غير مسموح لها بالكالم، االقتصاد 
يحافظون  ،القادة  السلطة  من  قريبة  بأيدي مجموعة صغيرة 
على احلكم أطول فترة ممكنة القذافي وصل الى السلطة عام 69 
العائلة االسد عام 70 في سورية صالح في اليمن عام 78 مبارك 
عام 81 وبن علي في 87 وليبقوا في السلطة كلهم يعتمدون 
على أجهزة أمن منتشرة في ظل انعدام و احترام احلقوق واحلريات 
الشخصية قمع ومجتمعات مغلقة هي منذ االزل منبع ثورات 

ولكن اجهزة املراقبة واالمن متنع اي حركة باستخدام اخلوف. 
عامل اخر هو الفساد فلو نظرنا الى  الفساد في االدارة العامة 
االقل  البلدان  لوجدنا   العربي  العالم  في  السياسي  والوسط 
وهي  املتحدة  واالمارات  قطر  دولة  هي  املنطقة  في  فسادا 
تليها  املانية  او  فرنسا  مستوى  نفس  في  موجودة  للمقارنة 
اجلزائر  املغرب  ونهاية  وتونس  االردن  السعودية  عمان  البحرين 
والفاسد  املغلق  الكادر  هذا  في  واليمن،  الكويت  سورية  ليبيا 
اجماال نتطرق الى الدميوغرافيا )علم السكان( الوضع الدميغرافي 
شابة،  بانها  تشترك  ولكنها  مختلفة  البلدان  هذه  كل  في 
عدد  ربع  من  اكثر  متثل  15 سنة  من  اقل  الذين عمرهم  نسبة 
السكان االجمالي وهذه النسب تكبر اذا زدنا الذين عمرهم بني 
ال15 وال25 سنة  هذه  نسبة املتعلمني للذين عمرهم يتراوح 
 92 املغرب  في   %  79 تقدر ب  النسبة  25 سنة هذه  بني 15- 
 %98 سوريا  %في   97 مصر  %في   85 تونس  في  اجلزائر  في   %
في قطر وعمان 84 % في اليمن 98% في السعودية ويقارب 
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يكفي رعبا لنهرب إلى الغرفة الثانية صاروخ أم قذيفة 
أم عنقودي أم ماذا لنختبئ هنا ال بل هنا بهذه الزاوية ال 

هذه الزاوية  آمنة أكثر ال بل هنا ال تأتينا القذائف يا أخي 
أقول لك أفضل شيء لننبطح وسلمها إلى اهلل يا امرأة 

خذي األرض إنتي واألوالد نعم هذا املسلسل الصباحي 
واملسائي نعم نختبئ في الصباح واملساء الظالم املعتم 

بقهر القذائف والصورايخ والعنقودي ما هذا الظلم 
القاسي املتعمد وما هذا احلقد البذيء وأي نوع من البشر 

هذا الذي يشد حبل قذائفه اجملرمة بحق طفل وامرأة 
وشيخ . قذائف ضد البشر أخافوا احلجر واحليوانات تلك 

احليوانات تصرخ وما من مجيب نعم حولوا احلياة إلى رعب 
وقهر إلى متى ستظل يا أيها احلاقدون على البشر واحلجر 

والشجر بأن تشد احلبل وحتول صاروخ موجه من يدك 
بطريقة مباشرة إلى بلد يقطنه األطفال والنساء والرجال 
والشجر .نعم أرهبتم الشجر أبكتيم كل العيون إلى متى 
ستبقى رخيصاً ما أجرك ماذا صنعت تستحق التتويج قل 

لي يا أيها البذيء قل لي وقل للحجر والبشر أنك توجت 
مبجزرة ما أو اقتلعت قلب طفل أو رجل أو أجهضت زوجة 
،جنينا ينتظره أب من سنني قل لي ماذا صنعت وما نوع 
الطعام .أتكسب ألطفالك وهل أنت تشرب ماء من هذا 

البلد وأمك أصحيح أنها شربت من بردى فهذا مستحيل 
هذا مستحيل سننتصر سننتصر حتى ولو طفح الكيل.                                                                                                                                           

                                                             
                                                       عبدو البكري 
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الفرنسية   أئتمنكم على النص القناة  حتليل   - العربي  الربيع   

      يكفي رعباً



درجة  عندنا  والكويت  وبحرين  وليبيا  االردن  في  ال%100 
عالية من محو االمية والتعليم بشكل اجمالي الشباب 
وميلك  العالي  التدريس  سلك  في  يدرس  عالية  بنسبة 
سوق  الن  البطالة  من  يعانون  هذا  وبرغم  الشهادات 
العمر  لفئة  البطالة  نسبة  كبير  بشكل  مغلق  العمل 
15- 25 سنة لبدان املنطقة تقارب ال23 % هذه النسبة 
ارقام دقيقة لليبيا بلد  باملئة ملصر، وال يوجد  تساوي 25 
غني بسبب البترول ولكن ميكننا ان نقدر النسبة ب 30 
باملئة في تونس 31 باملئة من الشباب من دون عمل في 
النهاية نلخص كما يلي جمود سياسي فساد شباب 
متعلم بطالة شعور بالعجز شعور باالحتقار كل هذه 
العوامل تشرح الثورات عوامل الثورة متماثلة في كل 
هذه البلدان وادوات هذه الثورة ايضا ما هي تلك االدوات 

؟
القناة  اجلزيرة  وباألخص  الفضائية  القنوات  هو  اولها 
االخبارية القطرية تبث في جميع الدول العربية وكانت 
التي غطتها بشكل  العربية  للثورات  االساسي  الناشر 
متواصل شاركت بالتقريب بشكل رمزي بني املتظاهرين 
وشبكات  االنترنت  مع  بالتأثير  الكالم  حق  واعطتهم 
اداة  كانت  ,االنترنت  والتشاركية  االجتماعي  التعارف 
محرض  عامل  تكن  لم  لكنها  املسبار  بث  اداة  مركزية 
االنترنت  على  منفذ  متتلك  التي  السكانية  النسبة  ان 
هذه  ربط  يجب  ولكن  السكان  لعدد  بالنسبة  ضعيفة 
للحرية  والطالب  املتعلم  الفقير  بالشباب  النسب 
السلطات السياسية قدرت بشكل جيد املوقف واتخذت 
بال  مراسلون  حكومي,  الغير  التنظيم  كثيرة  اجراءات 
حدود صنفت اكثر من دولة في تصنيفها اعداء االنترنت 
التي شرحناها  االجتماعية  السياسية  احلاالت  هذه  في 
مسبقا حيث وسائل االعالم التقليدية مغلقة ومراقبة 
الشبكات تصبح ادوات تواصل وبث واعالم تساعد على ان 
نفهم اننا لسنا وحيدين ولسنا وحيدين في غضبنا واننا 
لسنا منعزلني عن بعضنا هذا بدون شك ما يساعد على 

جتاوز اخلوف هذا اخلوف الذي انتقل الى الفريق االخر.
 الثورات السياسية واملؤسساتية ال تصنع في يوم واحد 
ولهذا دعاني الربيع العربي الذي هو متحول ان افكر في 
الفقير  الشاب  اجليل  هذا  مختصر  بشكل  ثابت  هو  ما 
املتعلم العاطل عن العمل العائش في اجملتمعات التي ال 
حتترم احلقوق الشخصية مع شعور االحتقار من النخبة 
نفسها  تكون  غالبا  والتي  واالقتصادية  السياسية 
له  يد  ال  الغرب  النهاية،  في  طويلة  مدة  منذ  وموجودة 
من  بعض  وجدنا  لو  حتى  التغييرات  هذه  ببداية  ابدا 
قيمه فيها ،ما جعل املستبدين يهربون ليس املتشددون 
النهاية  في  جند  لكن  االمريكي  التدخل  وال  االسالميون 
املسترجع  الكبرياء  من  نوعا  العربية  الثورات  هذه  في 

وكرامة مسترجعة وبصراحة هذا شيء جيد .

النصرة في سوريا خاصة  احلديث مؤخرا عن جبهة  كثر  لقد   
ساتناول  واني  القاعدة  لتنظيم  والئها  عن  اعلنت  ان  بعد 
من  السورية  الثورة  على  االعالن  هذا  انعكاسات  باقتضاب 
والتخويف  املؤامرة  لغة  عن  بنفسي  نائيا  السياسية  الناحية 
على  سالت  التي  الشهداء  لدماء  احتراما  اهمها:  السباب 

التراب السوري من النصرة وغيرها .
-الن التخويف هو احد اهم مفردات النظام الفاسد حيثي كل 

من يعارضه وال يقف في صفه فهو عميل وخائن .
في  واستسهال  لالمور  تبسيط  هو  التخويف  اتهامات  إن   -
منذ  النظام  ديدن  ان  معرفتي  مع  له  بترا  يكن  لم  ان  التحليل 
التنظيمات  اختراق  على  العمل  هو  االن  وحتى  االب  الطاغية 
اضعافها  بهدف  شقها  ومحاولة  واجملموعات  السياسية 
الضرورة  تقتضي  وعندما  اخلاصة  ملاربه  بعضها  واستخدام 
وهذا لم يكن محصورا في اجلماعات الدينية وامنا طال االحزاب 
وما  باجلميع  ثقته  بلعدم  له  املوالية  وحتى  والكردية  العلمانية 
لضرورات  اال  البعض  اختراق  او  دينية  مجموعات  على  تركيزه 
اجنداته  يخدم  مبا  الستخدامهم  التاريخية  املرحلة  اقتضتها 
االهم  هو  واعتباره  اجلانب  على  تركيزي  اما  والعراق  لبنان  في 
كالثورة  شعبية  ثورة  ان  الشعوب  جتارب  ومن  قناعتي  من  نابع 
السورية ميكن لها كشف مكامن االختراق وتطويقه والتخفيف 
احلكمة  من  بقليل  الثورية  العملية  مجريات  على  ضورره  من 

وتنظيم العمل لذا اقول :
للثورة  االرهاب  تهمة  الصق  قد  الفاشي  النظام  ان  صحيح 
السورية وهي في مهدها اي منذ انطالقتها لكن النظام اوجد 
للعالم  ليقول  الذهبية  وفرصته  املنشودة  ضالته  االعالن  في 
انني مستهدف من االرهاب واني احاره محاولة بائسة لكسب 
من  احلرج  االميريكان  عن  ليزيل  االعالن  اتى  العالم  عطف 
بوجود  قناعتنا  مع  السورية  الثورة  دعم  في  املتردد  موقفهم 
الضغط  اقلها  ليس  االمريكي  التردد  وراء  تقف  اخرى  اسباب 
عورة  لستر  اضافية  ذريعة  اعطاهم  االعالن  لكن  االسرائيلي 

االقل  اخالقيا على  تخاذلهم وسخف موقفهم 
املستويات  كل  على  املعارضة  ساحة  اربك  اجلبهة  اعالن  ان   -
على  او  احلر  اجليش  مستوى  على  او  االئتالف  مستويال  على  ان 
املستوال الشعب حيث ان قسما كبيرا من املترددين والصامتني 
وصمتهم  ترددهم  تغطية  وحاولواا  انتعشوا  شعبنا  ابناء  من 
بانهم على حد زعهمه كانوا عارفني مباالت االمور ومن ان الثورة 

او تخلفا  ستنقلنا من نظام ظالم الى نظام اشد ظلما 
والئها  عن  النصةر  جبهة  اعالن  ان  اعتبر  الذكر  انفة  لالسبابا 
يدل  امنا  شيء  على  دل  ان  فادح  سياسي  خطا  هو  للقاعدة 
الفاشلة  وانهم لم يستفيدوا من جتاربهم  على غباء سياسي 
الفاشلة  التجارب  هذه  مليراجعوا  بل  والعراق  افغانستان  في 
اجملموعات  تفكير  طريقة  في  ملشكلة  مرده  وهذا  االطالق  على 

الدينية املتطرفة وهذا ما سنوضحه في العدد القادم .

                                                               حسني امارة 
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 االبن يسبق األب في الشهادة   الى الشهيد حسن احملمد

أبو باسل ) محمد جرود( تلقي خبر استشاد ابنه باسل 
محمد جرود في 19\12\2011 

واهلل  اعطاه  اهلل  الوكيل  ونعم  اهلل  حسبنا   ( قائالً 
اخذه( كان استشهاد باسل أثر اصابته برصاصٍة غادرٍة 
وهو على دراجته النارية، عائداً الى بيته ليتناول طعام 
ابنه  فراق  على  الصابرين  من  باسل  أبو  فكان  الغداء، 
اي  الشهادة الينالها   ( اهلل فائالً  الشاب حامداً شاكراً 
بشظايا  أصيب  حني  أيضاً  هو  نالها  أن  الى  شخص( 
قذائف النظام التي كانت متأل جو املدينة، وذلك عندما 
بعد  جاره  حال  يتفقد  لكي  والنخوة  احلماس  أثاره 
القذيفة  من  كانت  فما  منزله  على  قذيفٍة  سقوط 
املوت  فصارع  أرضاً  ورمته  منه  نالت  أن  اال  الثانية 
ساعات وساعات، الى أن انتقل الى لقاء ربه وذلك في 
انسان  )ما كل  ونالها  قالها  نعم   2013\3\7 األحد  يوم 

الشهادة(  ينال 
الدنيا  هذه  في  مكافح  مسامح  رجل  باسل  أبو  كان 
يتفقد  وهو  األخيرة  ليلته  أمضى  باملتاعب،  املليئة 
صنابير املياه ويسقي أزهار منزله قلقاً حائراً ما يفعل، 
وكأنه ال يريد أن يضيع وال حلظًة واحدًة من هذه الليلة 
بل  يناديه  باسل  ولده  أن  يعلم  يكن  ولم  النوم  في 

ينتظره.
باليد  وما  عليهم،  حزناً  تتمزق  قلوبنا  ان  مالعمل..؟   
اال  منلك  وال  األيدي  مكتوفي  نقف  أننا  سوى  حيلة 

األهات واحلسرات 
وما  األب  نفقد  ونيف  عام  وبعد  االبن..  نفقد  كاحللم 
علينا اال أن ندعو ألهلهم بالصبر، ودائماً أيها الشهيد 
مثاالً  كنت  ألنك  اليك  نشتاق  سوف  الشهيد  والد  ويا 
للكفاح ومزاً للصبر تعلمنا منك أن القناعة ال يعادلها 
أللىء  من  أثمن  باملقسوم  الرضا  وأن  الوجود  في  شيء 

البحار. 
الذاكرين رحمك  ستبقى في خيالنا وسنظل لك من 

اهلل وأسكنك فسيح جناته. 
                                                                 زينة الشام 
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حياتك أيها اإلنسان لها عنوان وللشهادة في سبيل اهلل 
جنان . كم هو ثقيل على النفس نبأ استشهاد أحد األبناء 
وكم وقعه أليم على القلب . إنه خلبر محزن حقا حتبس فيه 
األنفاس تتحشرج الكلمات ،يتلعثم اللسان ،تذرف العيون 
بقلم القلب ،يتفطر الكبد حزنا وأملا على الفراق وال نقول 
إال ما يرضي اهلل . ترى ماذا أصاب اجلبل األشم تدخل جلج 
، تطلب  تخرج ساملا  ثم  فزع  وال  ودون خوف  تردد  دون  املوت 
الشهادة في سبيل اهلل كل مرة دون أن يرجتف لك قلب أو 
اجملاهدين  صفوف  تتقدم  بطال  كنت   . شيء  عضدك  يفت 
بعزمية ال تفتر ، ماذا أصاب العقل املدبر في حلظة غفل فيها 
عن نفسه فسقط شهيدا مبتسما محتسبا . لقد انضم 
تسير  مازالت  قافلة  في  السابقني  الشهداء  كوكبة  إلى 
اهلل  بعون  املنشودة  غايتها  إلى  تصل  حتى  طريقها  في 
أحذية  ستدوسهم  الذين  اجلبابرة  هؤالء  على  النصر  وهي 
األم  وتهتف  واجلراثيم  الشهداء على وجوههم كاحلشرات 
متأملة إلى أين أنت ذاهب أيها القلب ، فقال لها : سأذهب 
،وتقول  الشتاء  برد  من  يقيه  دفئا  وأعطيه  الشهيد  ألضم 
الصيف  حر  من  أظلله  أن  أريد  لها:  فقال  تذهب  أين  لكن 
وأنت أيتها العني إلى أين تذهبني ،فتقول :أريد أن أذرف من 
ملاذا  لشعرها  وتقول  فوقه  من  التراب  يجف  حتى  الدموع 
أنت باق هنا فقال لها: أريد منك أن تصنعي ضفائر وتهدي 
الثورة ضفيرة  منها كل شاب متقاعس عن اللحاق بركب 
تناسب شعره وال بأس أن تضعيها في سلة صغيرة يوضع 
بداخلها علكة ومرآة وقلم حمرة تناسب بشرته ،فقالت : 

نعم سأفعل. 
يداهمكم  يكاد  حولكم  فاخلطر  الشباب  أيها  انظروا 
وتعلمون     بيوتكم  العدو  يدخل  حتى  تنتظرون  فهل 
ال  فإنهم   ، ما  بلدا  يدخلون  حني  األوغاد  هؤالء  مايفعل 
طمى  ،فقد  رادع  دين  أو  ضمير  دون  يفعلون  مبا  يبالون 
فاآلجال  رقادكم  من  فهبوا   ، الركب  غاصت  حتى  اخلطب 
                                                                                                                                                . يتقدم  وال  يتأخر  ال  فإنه  األجل  انتهى  وإذا  اهلل  بيد 

                                                              جندت االبراهيم
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في  الكرمية  اآلية  هذه  قرأنا  لطاملا  الصابرين"  مع  اهلل  "إن 

القرآن الكرمي أو رددناها
في مجالسنا فهل نحن صابرون وعلى ماذا نحن صابرون ؟

عن  يزيد  ما  السورية  الثورة  قيام  على  مضى  وقد  اآلن 
إلى  الذل  أمن  من  حياتنا  شكل  فيها  تبدل  وقد  العامني 

ابتالء الكرامة   
الصبر على االبتالء هو شكل من أشكال الصبر، فقد ابتليَّ 
تفرج  لن  أنها  ظنوا  إذا  ،حتى  والصاحلني  األنبياء  قبلنا  من 
وضاقت حلقاتها وظنوا باهلل الظنون ،جاء الفرج من اهلل 
تاريخنا  في  واألمثلة كثيرة  بهم من كرب وضيق  ما  فأزال 
أقرأ  الثورة عندما  فيما سبق  أظن  وكنت  لذكرها  داعي  ال 
ابتلي به بني أو قوم من األقوام أنه ال يتكرر في  عن ابتالء 
إليه  ذهبت  ما  أن  الثورة  هذه  لي  لتكشف  احلاضر  زماننا 
. واالبتالء ال يكون له شكل معني  بظني كان خطأ فادحاً 
كنقص املال والنفس بل يتعداه ألشكال مختلفة كابتالء 
اخملبر  ابتالء  ظهر  هذا  زمننا  وفي  بعض  بعضهم  الناس 
)الفسفوس( وابتالء الراجفني باألرض والذي ظهر جلياً في 
األيام السابقة فهؤالء الناس الذين يعيشون بيننا وينقلون 
أخبار كاذبة تشيع الفوضى وتنشر الرعب بني الناس وأفراد 
يبدؤوا  ما  فغالباً  كالمهم  طريقة  من  وتعرفهم  اجملتمع 
كالمهم بعبارات ثابتة ال تدل على مصدر معلوماتهم من 
كالمه  ويتابع  سمع  ممن  يقول  )سمعُت(وال  العبارات  تلك 
ليسرد اخلبر الذي كلف بنشره أو كلمة )كنت في جلسة 
ومدري مني قال ....( أو )عم يحكوا( ومن هذه الكلمات ليس 
فيها مصدر تستطيع أن تالحقه إذاً هذا ما يسمى احلرب 
النفسية وهذه احلرب أمضى من حرب السالح التقليدي من 
قصف بالصواريخ والقذائف فاحلرب التقليدية تأثر باجلسد 
فقط وقد تزيد الطرف الثاني إصراراً على الصمود والنصر 
ولكن احلرب النفسية تأثر على املعنويات فتشل اليد التي 
األسلحة  أقوى  من  السالح  هذا  كان  ولو  السالح  حتمل 
وتغيب العزمية وأريد أن أورد مثال بسيط تعرض له معظم 
الناس قد يساعد على إلقاء الضوء على تأثير اخلوف على 
اإلنسان وسأحاول أن نتعرف على أحد األسباب التي جتعل 

اإلنسان في حالة ينهار فيها وهي حالة اخلوف
املثال) إنسان خاف من إنسان آخر أو مجموعة من الناس وقد 
يكون هذا الشخص من أسرع الناس عدواً فال أحد يجاريه 
سرعة )هذا في احلالة الطبيعية (ومع ذلك ال يستطيع هذا 
الهارب السريع أن يقطع مسافة طويلة حتى يتوقف عن 
هذه  معه  جرت  أحدنا  ولعل   ، ملصيره  ويستسلم  الركض 

احلالة أثناء هروبه من ناطور الكرم 

يرتفع  الهروب  و  اخلوف  بداية  عند  احلالة  هذه  لنحلل 
هرمون األدرنالني )وهي مادة جتعل اجلسم في أقصى درجات 
الهارب  فترى  اإلنسان  سالمة  يهدد  طارئ  ألمر  االستعداد 
السرعة  هذه  تخف  أن  يلبس  ما  كبيرة  بسرعة  ينطلق 
فيها  فيصبح  الذكر  السابق  الهرمون  ارتفاع  الستمرار 
الهرمون مثبط بدل أن يكون منشط وهذا ما ينطبق على 
عمل املرجفني في األرض وهو إيصال درجة اخلوف عند الناس 
إلى عتبة االنهيار النفسي واجلسدي ومن صفات املرجفني 
من  يعطيك  جنس(  ,,ملس,,  )هلس  الكالب  كأذناب  أنهم 

طرف اللسان حالوة . 
الرد هو قوله تعالى )قل ال  الرد على هؤالء املرجفني  ما  إذاً 
(ولعل مدينة سراقب عاشت  لنا  إال ما كتب اهلل  يصيبنا 
عندما  األولى  أقل  أو  شهر  خالل  مرتني  الكرمية  اآلية  هذه 
املتفجرة  بالبراميل  املدينة  النظام  طائرات  قصفت 
عدد  واستشهد  لها  اجملاورة  واحلارات  الصناعية  للمنطقة 
مع  كان  شخص  الناجني  بني  من  آخر  عدد  وجنا  الناس  من 
استشهد  به  يعمالن  الذي  احملل  في  القصف  مكان  أخوه 
أيام في قصف  ثالثة  بعد  الثاني ليستشهد  وجنا  احدهما 
آخر على املدينة قرب بيته بعد أن تقبل التعازي بوفاة أخيه 

فواصل أهله عزاءهم به .
السؤال الذي يطرح نفسه ملاذا أوردت  هذه احلادثة واجلواب 
أيام  ثالثة  لديه  كان  الشخص  هذا  أن  على  للداللة  فقط 
في هذه احلياة وال أحد يستطيع أخذها منه ولكن حني جاء 
األجل أسلم روحه لبارئها وهو مصداق قوله تعالى )إذا جاء 

أجلهم ال يستقدمون ساعة  وال يستأخرون(
 إذاً ما احلل مع هؤالء املرجفون الذين يبثون روح اخلوف والرعب 
بني الناس اجلواب قوله تعالى )أال بذكر اهلل تطمئن القلوب(

ويرد على هؤالء املرجفني بقوله تعالى )قل ال يصيبنا إال ما 
كتب اهلل لنا (.

                                                                         حمزة ابرش           

  كان يا ما كان  إن اهلل مع الصابرين
حكاية  او  قصة  كل  مطلع  ومازالت  كانت  كلمات   
يسردها االباء او اجلدات للبناء ,في اغلب هذه احلكايات 
قصة  كل  واسلوب  الشر  على  اخلير  بانتصار  تنتهي 
يبدا مبقدمة ثم تتابع االحداث حتى نصل الى مرحلة 
الشيخ  دور  يأتي  املشاكل  هذه  حل  وألجل  العقدة 
بالرجوع  احلل  فيطرح  احلكيم  او  الكاهن  او  الكبير 
الى بداية كل قصة فهناك خطا ما لم يتم التعامل 
العديد  تراكم  الى  ادى  مما  الصحيح  بالشكل  معه 
مع  االمور  وتتشابك  االحداث  فتتداخل  االخطاء  من 
الى  بالعودة  يبدا  احلل  اذا  القصة  وتتعقد  بعضها 

بداية كل قصة وهذا التحليل العملي لكل قصة .
اليوم  ثورتنا  وضع  على  التحليل  هذا  اسقطنا  فلو 
جند اننا دخلنا في حالة العقدة فال بد من الرجوع الى 
البداية والبحث عن االخطاء ومعاجلتها واظهار احلق 
حيث ال بد للحق ان يقال فهناك اخطاء كثيرة وقعت 

دون التحقق منها فتراكمت هذه االخطاء ومنها :
اغتيال الشيخ اسعد هالل واختطاف املعارضان مهيار 
بنادق  ثمانية  وسرقة  بيننا  من  الدعاس  وانور  سماق 
اثناء الهجوم على حاجز القبان وبيع املازوت في تركيا 
ووو فاذا عرفنا من اغتال ومن خطف ومن ساعد ومن 
التي  االشكاالت  من  كبير  جزء  ينحل  باع  ومن  سرق 
وقعنا بها ,الن من اغتال ومن سرق ومن باع ومن خطف 
الفساد  نشر  في  مازالوا يسعون  بيننا  من  اشخاص 

على االرض .والنصر لثورتنا والرحمة لشهدائنا .
                                                        

                                                          عدنان دعبول 

   كان ياما كان
الطيران  لضرب  ايحزنون  مدينتنا  في  الناس  راود  مختلف  شعور 
الفرقة  مقرات  لضرب  يفرحون  ام  السورية  االراضي  االسرائيلي 
بالشعب  التنكيل  في  امعنت  التي  اجلموهوري  واحلرس  الرابعة 
السوري على اي حال نريد ان نسال ملاذا قامت اسرائيل بهذه الضربة 
وقد كان بشار االسد النظام املدلل في املنطقة وهو حامي اسرائيل 
جانب  الى  تقف  اسرايل  ترى  يا  هل  املاضية  االربعة  العقود  طوال 
الثوار ولم تتحمل صور اجملازر التي بثها ناشطوا الثورة بعد سكوت 
العرب والعجم قبل ان جنيب عن هذه التساؤالت يجب ان ننوه الى 
وثاسينها  نقاسيه  وان كل ما  واالخير  االول  ان اسرائيل هي عدونا 
من ظلم وقتل واستبداد من نظام صنعته اسرائيل بايديها اذا ملاذا 

ضرب اسرائيل طفلها املدلل؟؟
اجلواب هو انها احست واعترفت ان نظام بشار لم يعد موجودا وانه 
في طور االنهيار وانه اصبح يتصرف مبنطق الالواعي فخافت من ان 
هذا السالح املوجود في مقرات بشار ان يصل الى يد الثوار وارادت 
الداخل  في  مناصريه  أمام  االسد  لبشار  مبررا  تعطي  أن  باملقابل 
الثوار هم جزء من املشروع االمريكي والصهيوني  واخلارج ان هؤالء 
في املنطقة وبالتالي يحسن اكثر من جرائمه ضد الشعب السوري 
احلذر كل احلذر من ردة الفعل العشوائية هنالك لعبة قذرة حتاك ضد 
السوري  النظام  بزوال  اقنعت  ان اسرئيل  الشعب السوري صحيح 
ولكنها تريد أن تدمر اكثر ما ميكن من البنية التحتية والعسكرية 
والسكانية في سوريا بحيث تصبح جارتها دولة او دويالت مفككة 
لكم  حتية  السنني  بعشرات  تنهض  ان  ميكنها  وال  وطائفيا  عرقيا 
لن  ابدا  اخللف  الى  تنظروا  ال  ثوارنا  يا  لكم  حتية  البطل  شعبنا  يا 
ياتيكم الدعم ابدا من احد اعتمدوا على اهلل اوال وعلى انفسكم 
مشاريع  كل  وسندمر  النظام  هذا  وسنهزم  سننتصر  فقط  ثانيا 

العالم على ارضنا والنصر لثورتنا .
                                                                               أحمد خليل 

 الضربة االسرائيلية اهدافها وتداعياتها 



وبعد  الثورة  بعد مرور عام على 
سوف  ملا  كبيرة  أحالما  بنى  أن 
ياتي  فجاة  جناحها  بعد  يحدث 
ذلك اليوم املرير الذي حرم به من 

احلياة  28\4\2012. 

الناشط االول       

في كل بلدة محطمة ومدينة مدمرة في سوريا هنالك 
فئة من الناشطني يرون في أنفسهم أوصياء على الثورة 
عمل  أي  يقوم  أن  اليجوز  أنه  النشطاء  هؤالء  وبنظر   ،
موافقتهم  بدون  واجملتمع  الثورة  في  فعالية  أو  حراك  أو 
ومشاركتهم األساسية فيه ،فهم ال يفهمون غنى احلياة 
التي خلقتها  الثورة وحجم النشاط املكبوت لدى الناس 
يحسبون أن لهم القدرة في التواجد في كل مكان وكل 
كل  في  لهم  الذين  .هؤالء  مجال  بكل  واالهتمام  زمان 

عرس قرص وال يقبلون إال أن يكون القرص األكبر. 
..يحيطون أنفسهم بحاشية من  إنهم متنفذون الثورة 
املوالني واملقربني واألقرباء واملنتفعني وهي دائرة عصية عن 
خرج  ملن  الويل  والويل   ، الوالء  في  صدق  ملن  إال  االختراق 
عن الطاعة أو حاول إقصاءهم عن نشاطه ،فهم يعرفون 
املصادر واملوارد واخملارج ويعرفون من أين تورد اإلبل ومن أين 
تؤكل الكتف  ,عد على أصابع يديك عدد األعمال اجلليلة 

التي يقومون بها فهم :
- سياسيون يبزون فحول املعارضة إن لزم األمر 

- مسلحون إن اقتضت الفائدة 
- إعالميون إن جاء الدعم 

- إغاثيون إن وصلت املساعدات 
املواطن  وبني  املنظمات  بني جميع  وحيدة  وصل  حلقة   -

املنكوب .
- يفهمون في التنمية البشرية واملشاريع اخليرية وحتى 
في رعاية أبناء الشهداء. يغنون إذا دقت الدفوف ، ويرقصون 
على أربعني حبالً ,كم يذكرونني باملعلم األول واملهندس 

األول وال......األول .
، لكننا  لسنا سذجا أيها الناشطون ونعرف ما تفعلون 
نستحي من دماء شهدائنا وبكاء نسائنا وتشرد أطفالنا 
،إنهم  صديقي  يا  ,فاحذرهم  أنفسنا  من  ونستحي 

فاسدون .
                                                                   رائد رزوق 

أتى في ذلك اليوم جائعا وعندما بدا بالطعام سمع صوت 
رصاص غريب قال سأخرج ألرى ماذا يحدث أمسك به ولديه 
ملنعه من اخلروج قلت له ال تذهب قال سأرجع كانت هذه 
أخر كلمة قالها لي وبعد قليل ازدادت أصوات االنفجارات 
واذا بقيفة تهز البيت بأكمله فصرحت طفلتي لقد مات 
حدث  ما  ألرى  الباب  ففتحت  خوفي  وازداد  فنهرتها  أبي 
الناس  ضجة  بني  أسمع  لؤي  يقولون  الشبان  ببعض  فاذا 
الكبيرة اسمه فصرت أسال مالذي حدث وال أحد يجاوبني 
بل ينظرون لي نظرة غريبة صراحة لم أفهم تلك النظرة 
ولم أرى بعدها سوى اجليران يقولون لي هاتي األوالد واذهبي 
يتكلم  بشاب  واذا  البيت  باب  وصلت  وعندما  أهلك  الى 
(عندها  يرحمو  اهلل  له  له  مات  )لؤي  ويقول  صديقه  مع 
لم أصدق ماذا حدث أصرخ وأبكي لم أصدق نفسي كيف 
نفسي  أقنعت  ألني  حينها  صبرت  فقد  اخلبر  ذاك  تقبلت 
أجمل  فهو  ذكراه  على  أوالدي  ساأبي  قلت  بدونه  بقوتي 
ذكرى لي ولهم واألن اختلف كل شيء احلياة ظاملة كثيرا 
ولم أرى ظلمها اال بعد رحيله فقد كان يريني أياما جميلة 
انه  من  بالرغم  سعيدة  أطفاله  وحياة  حياتي  يريني  كان 
أبا  لي  كان  سعداء  نبقى  كي  مرة  الف  وميوت  يتعب  كان 
وأما وأخا وزوجا كان السعادة واألن خسرت كل شيء ليتني 
أمسكت الزمن وقتها ليبقى فوق التراب وليس حتته ليتني 
مت بدال عنه ليتها غيرت تلك الشظية دربها ولم تستقر 
بجسده لتأخذه من احلياة الى األخرة أخذت من أحب أخذت 
أحبه  أخذت من  لولديه  أبا  أخذت من كان  من كان سندا 
التي  أوالده لدرجة اجلنون لكنها لم تكن أظلم من احلياة 
حرمته الكثير الكثير لم تكن أظلم من احلياة التي خلفت 
وراءه صبي نسخة عن أبيه لم تكن أظلم من احلياة التي 
خلفت وراءه ظفلة عاجزة عن املئشي لم تكن أظلم من 
اظلم  تكن  لم  البيت  وصاحب  البيت  حرمتنا  التي  احلياة 
يختار  وهو  السالح  رحمة  حتت  جعلتنا  التي  احلياة  من 
 . املقتول  الف مرة بكاء على  من يقتل ومن يبقى ليموت 

                                                    
                                                  زوجة الشهيد لؤي رزاز

  قال سأرجع

تعددت همومنا وتشعبت فاحترت مباذا أبدا ,وكل شيٍء حولنا 
قد انقلب راساً على عقب، وجوه الناس تغيرت وهناك شيء 
هٍم  عن  تعبر  وكلها  مفهومة  غير  طالسٌم  عليها  مكتوب 
وموضوع  حياتنا  أساس  أصبحت  التي  الثورة  هم  فاق  كبيٍر 
تدور  أصبحت  املعتادة  النميمة  جلسات  حتى  األول  حديثنا 

والثوار واملؤيدين واملعارضني ولكن.. الثورة  حول 
الهم الذي فاق كل هذا هو الهم الذي ال يستيطع االنسان 
أن يبث به ألحد حتى ال يكشف نفسه وقدمياً قالت األمثال 
))خليها بالقلب جترح وال تطلع لبرا وتفضح (( حتى أصبحت 
لعمليات  بحاجة  كلها  الكبت  كثرة  من  الرجال  قلوب 
جراحية، فاحلالة االقتصادية تدهورت ورغم ذلك ال يستطيع 
واالقتصادي  االجتماعي  مبستواه  ينزل  بأن  اليريد  أو  أحدنا 

الناس عليه منه، اعتاد  عما 
)ان  امللتهبة  بأسعارها  أعصابنا  أحرقت  التي  فاحملروقات   
ان نقلل من استعمالها  وجدت( مع ذلك فنحن ال نستطيع 
التجول  فالبلد توسعت وال نستطيع  اليها،  احلاجة  زادت  بل 
احلالة  الى  اضافة  األقدام،  على  مشياً  حاجاتنا  وقضاء  بها 
دراجته عله  أو  لركوب سيارته  االنسان  التي تضطر  األمنية 
اذا  وخاصة  القصف  يبدأ  أن  قبل  بسرعة  حاجته  يقضي 
على  وغطى  زاد  والذي  البلد،  خارج  للنزوح  الشخص  احتاج 
طلب احملروقات هو مصروف املولدات خاصة اذا مت قطع التيار 
لفترات طويلة، فالبيوت بحاجة للكهرباء من أجل املتطلبات 
قدوم فصل  ومع  اخلزان،  الى  املاء  ودفع  الضرورية من غسيل 
الصيف تدخل املرواح والبرادات التي باتت تشتكي من كثرة 
نفسك  رحمت  املال  معك  كان  فان  يسكنها،  الذي  البرغش 

واال فأنت في معاناتك الى ما شاء اهلل  ،
أصبحت  اخلصوصية  فالدروس  حرج،  وال  فحدث  املدارس  أما 
الفترة  في  املدراس  توقف  بعد  خاصة  احلياة  أساسيات 
املدرسني  رفع  فقد  للدروس  محتاجة  الناس  والن  األخيرة، 
مع  للمتابعة  بحياتهم  يخاطرون  أنهم  بحجة  التكلفة 

أطفالنا،
فاالمتحانات  هم  همهم  زاد  فقد  الشهادات  طالب  أما   
ستنقلهم  التي  األجرة  وسيارة  احملافظة  مركز  في  أصبحت 
أن  قررت  اذا  أما  لكل طالب،  واياًب  ذهاًب  ليرة  ألفني  ستأخذ 
تستأجر هناك فسوف تواجه طمع األهالي حيث وصل ايجار 

الغرفة الى عشرة أالف ليرة.
 وتساؤالت كثيرة...

 يا ترى هل البلد ستبقى أمنة أم ال ؟
ويا ترى هل ستتم االمتحانات بسالم أم ال ؟ 

ويا ترى هل سيأخذ أوالدنا حقهم في التصحيح أم ال ؟ 
ويا ترى ...ويا ترى وكلها هموم على القلب .

وينتهي بنا األمر الى اجلامعات فالدولة تضع الشروط املعجزة 
اجلامعات  أمام  اجملال  فاحتة  جلامعاتها  االنتساب  المكانية 
وتكتمل  األقساط  قيمة  وارتفاع  أصحابها  وطمع  اخلاصة 
مما  النازحني،  أمام  أبوابها  اجلامعات  تفتح   عندما  القصة 
فهذا  األسعار،  غالء  رغم  املنافسة  لدخول  الطالب  اضطر 

لهم. أفضل 
من  أفضل  فهذا  األسعار  جنون  عن  نتكلم  ولم  هذا  كل   

للخطر  وتعريض حياتهم  أوالدنا  مخاطرة 
فان كان لديك املال درس أوالدك وان لم يكن لديك فعليك أن 

لتعلم صنعة أفضل لهم. أبناؤك  ترسل 
في  ونحن  املالبس  أسعار  جنون  عن  نتكلم  ولم  كله  هذا   
الصيف بحاجة على األقل لغيارين لكل ولد من أوالدك فان 
كان معك املال لبست وطبقت مقولة املثل ))عدي على عدوك 
مكتسي جوعان(( وان لم يكن لديك املال فأنت مضطر الى 
أن ال متر ال أمام عدوك وال امام  صديقك. أما املواد التموينية 
التقليل من  أو  ان استطعنا االستغناء  فال غنى عنها، حتى 
مع  البذر  اليها  يضاف  الضروريات،  هناك  لكن  بأنواعه  احلم 
املياهة  أو  والبوظة  القهوة  والكيك مع  والبسكويت  الشاي 
بعض  من  األمر  يخلو  وال  الصيف  فصل  في  ونحن  الغازية 
الفواكه هذا كله مضاف اليه مصاريف النزوح التي ضاعفت 
كل  القصف  جراء  من  تهدمت  التي  والبيوت  سوءاً،  األمر 
هذا وأدفع أيها الرجل بالتي هي أحسن حتى أصبحت وجوه 
كفرة  ليسوا  لكنهم   ) قترة  ترهقها  )غبرٌة  عليها  الرجال 
محتارة  مخيرة  وليست  مسيرة  متاثيل  وكأنهم  فجرة  وال 
بأمورها ومحيرة من كثرة أحمالها مكدرة وبقسوة عاداتها 
وهي  تسير  مجبرة  العام  منظرها  على  وباحلفاظ  محاصرة 
قدر  وما  ثقيل  ))حملي  بند  حتت  تقع  ألنها  هذا  كل  مخدرة 
في  اهلل  كان  ((ونسينا  اشحذ  قدر  وما  كبير  واسمي  ارحل 

عون العبد مادام العبد في عون أخيه .
                                                                   أم عبد الرحمن  

  الناشط األول    حمل اجلبال ... على رؤوس الرجال
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متابعة  املتضمن  لعملنا  استكماال 
وتطبيقا  بلدنا  تدير  التي  الكوادر  عمل 
ملبدأ الشفافية التي رفعته الثورة أجرينا 
حواراً مع رئيس اجمللس احمللي في مدينة 
سراقب االستاذ نهاد شيخ علي فكان 

احلوار االتي 

ما هي آلية عمل اجمللس ؟
عمل اجمللس هو عمل مدني خدمي فقط 
ليس له اي توجه سياسي يقوم على مبدأ 

التطوع فأعضاؤه العاملني غيرمأجورين 
إتخاذ  آلية  هي  وما  اجمللس  مدة  هي  ما   

القرار في اجمللس ؟
وألنه  الراهن  الوضع  يحددها  اجمللس  مدة 
فيه  مفتوح  الباب  فإن  تطوعي  مجلس 
ألي شخص يأخذ مكانه املناسب حسب 
أللية  بالنسبة  اما  وقدرته  امكانيته 
رئاسة  فهناك  اجمللس  في  القرار  اتخاذ 
مدينة  تخص  التي  االمور  في  للمجلس 
مع  اجمللس  رئاسة  مثال  وريفها  سراقب 
يقوم  قرارات  ايضا  وهناك  اخلدمات  كتب 
مثال  فيها  القرار  بإتخاذ  املعني  املكتب 
توزيع السلل يتم توزيعها من قبل املكتب 

املعني بذلك 
ما هو مصدر متويل اجمللس وحجم االموال 

وطريقة صرفها ؟
السوري  االئتالف  من  هو  التمويل  مصدر 
الى  ابناء سراقب باإلضافة  واملغتربني من 
املورد الداخلي مثال ليرتان اخلبز وال يوجد 
الصرف  لطريقة  بالنسبة  اما  ثابت  دخل 
اخلدمية  االمور  على  االموال  فتصرف 
سيارة  ,شراء  االطفاء  سيارة  كإصالح 

اسعاف..الخ
ما عالقة اجمللس باملنظمات اخلارجية ؟

يوجد عالقة باملنظمات والهيئات اخلارجية 
اخلارجي  املمثل  او  االنترنت  طريق  عن  إما 

لدينا .
عمل  وبني  بينكم  تنسيق  يوجد  هل 
على  رقابة  يوجد  وهل  اخليرية  اجلمعيات 

عملها من قبلكم ؟
يوجد بعض التنسيق ولكن ال يوجد رقابة 
على عمل اجلمعيات نظراً لرفض اجلمعيات 

التقاطع لهذا االمر 

واملصابني  للمعتقلني  توثيق  يوجد  هل 
والشهداء ؟

نعم يوجد توثيق لكل هؤالء .
هل يوجد جلنة ملتابعة أمور الناس وخاصة 

املتضررين منهم ؟
نعم هناك متابعة ألوضاع الناس املتضررين 
عن طريق املكتب اإلغاثي وتقدمي املساعدة 

لهم حسب االمكانية املتاحة .
من املسؤول عن اجلرحى واملصابني ؟

املسؤول عن اجلرحى واملصابني هو املكتب 
اصدرنا  اننا  حيث  اجمللس  في  الطبي 
العائالت  تشمل  التي  الطبية  البطاقة 
احملتاجة ضمن تصنيف لوضعها باإلضافة 
واملصابني  واملعتقلني  الشهداء  الى 
املستعجلة  اجلراحية  للعمليات  اضافة 
بدفع  يقوم  اجمللس  ان  حيث  االسعافية 
تكاليف اإلصابة إضافة لإلصابات املزمنة 

طويلة األمد حيث أن اجمللس يقوم 
بدفع رصيد من االدوية املتجرة من مستودع 
االدوية الى املستشفيات وتكاليف العالج 

تسحب من هذا الرصيد 
الذين فصلوا من  املوظفني  ما هو مصير 

اعمالهم؟
توفر  حال  في  اجمللس  قائمة  على  هم 
تلك  توجد  فال  حاليا  أما  االمكانيات 

االمكانية .
في  يوجد  انه  الناس  من  شكاوى  هنالك 

االسواق مواد اغاثية وتباع ؟
مواطني  جميع  نناشد  اجمللس  في  نحن 
سراقب في حال توفر اي اثبات لديهم عن 
الى  بالتوجه  االغاثة  مكتب  اعضاء  احد 

احملكمة مباشرة ودون الرجوع الى اجمللس 
سعر كيلو السكر كما حددمت 15 ليرة وهو 

يباع االن ب 25 ليرة ما هو السبب؟
انه  اال  ليرة   15 ثابت  السكر  كيلو  سعر 
القائمني  املوظفني  احد  تالعب  بسبب 
على العمل بيع السكر بأكثر من ثمنه ومت 
استبعاده وحتويله الى احملكمة واالن يوجد 
املوزعني  على  البونات  توزيع  بإعادة  خطة 
املؤسسة  امام  االزدحام  ملنع  االحياء  في 

واخلطة قيد الدراسة 
في  كبيرا  جدال  اخليم  توزيع  موضوع  اثار 

الشارع ؟

اقر اجمللس بان هناك خطا في التوزيع وهو 
يحاول االن اعادة اخليم من غير مستحقيها 
خالل  من  االمنية  اللجنة  مع  بالتنسيق 

كشف مبدأي .
رمبا  واملدارس  التعليم  مستقبل  هو  ما 

تستمر الثورة 5 سنوات ؟
العقبة  مشكلة  اي  لدينا  يوجد  ال  نحن 
يقبل  هل  االمني  الوضع  هي  الوحيدة 
في  املدرسة  الى  اوالدهم  بارسال  االهالي 

هذه الظروف .
اجملموعات  قواد  مع  تنسيق  يوجد  هل 

والكتائب املسلحة في سراقب ؟
ال يوجد تنسيق معهم نظرا لوجود اللجنة 

االمنية وهي معنية بذلك .
وعمل  عملكم  بني  تنسيق  يوجد  هل 

اجملموعات واللجنة االمنية ؟
مستقل  عملها  للمجموعات  بالنسبة 
في  ونحن  قضائية  سلطة  انها  بحكم 
اجمللس معرضني للمساءلة من قبلها في 
االمنية  للجنة  بالنسبة  اما  اخلطأ  حال 
وتتمثل  وبينها  بيننا  تام  تنسيق  فهناك 
اجمللس  بها  يقوم  التي  املهام  تنفيذ  في 
الى  يحتاجون  وهم  مدنيون  فموظفوه 

الدعم .
ما هي الصعوبات التي تواجه اجمللس في 

اداء عمله؟
الكادر  الى قلة  باإلضافة  االمكانيات  قلة 

البشري للعمل التطوعي .
هل يوجد بيان لصادر وداخل اجمللس ؟

نعم يصدر هذا البيان بني الفترة واالخرى 
وأحد هذه البيانات بني ايديكم 

هل من رسالة تريد ان توجهها للناس ؟
الى  النظر  وعدم  العمل  الناس  من  نريد 

الشائعات فالبلد للجميع 
اتاحة  على  اجمللس  نشكر  بدورنا  ونحن 
هذه الفرصة ونرجو من الناس الذين يرون 
من  بدال  احملكمة  الى  بالتوجه  االخطاء 
ان  اتذكر  عليكم  البغيضة  الشائعات 
وفي  يعملون خلدمتكم  االشخاص  هؤالء 
لكي  نساعدهم  ان  نريد  قاهرة  ظروف 

ننهض بالبلد من جديد والنصر لثورتنا .
                         

                          فريق حترير زيتون

 ضمن تساؤالت الشارع... اجمللس احمللي في سراقب
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ركبت احلافلة كما أركبها دائماً, املقعد اخللفي هو املكان الذي 
يجذبني دون إحساس, ألنني أحب مراقبة العالم حولي, أو رمبا 
سكناتهم,  و  الناس  وحتركات  أتأمل  رمبا   , فيه  اجللوس  تعودت 
أنني  املهم  أدري,  ال  البشر؟  تأمل حياة  و  الكتابة  أحببت  ألهذا 
ركبت احلافلة و كنت فعالً أتأمل الناس و بعض الوجوه الواقفة, 
لن أستطيع إعطاء مقعدي ألي امرأة واقفة, ألن املقعد اخللفي 
يشبه اجللوس على سنم جمل, و قد تصاب بدوار الطريق كلما 
مررت على حفرة ما,جنلس بصمت دون كالم, نحب كتم أسرارنا, 
مجتمع  صامتة,  حوارات  من  بيننا  يدور  مبا  علم  على  أنني  مع 
اجتماعي يصمت في حلظة ما, ألننا لم نتعود احلديث في احلافلة, 
لكن عندما نتحدث فإننا ال نسكت, ننتظر الفرصة, قد يحرك 
صمتنا حادث سير أو تعامل السائق.., تأتي األسئلة و القصص 
الصمت  نريد  ال  بدون سبب,  أو  املواضيع بسبب  تتبعها  تباعاً, 
التصالح,  بعد  العداوة  إلى  و كأننا عدنا  بعدها, ألننا سنحس 
غريب أمرنا , كنت أنظر إلى طفلٍة بها إعاقًة جسديًة جسيمة, 
جمجمتها مشوهة الشكل و عينها اليسرى مخبأة بضمادة 
طبية, كانت فتاة مرحة و كثيرة احلركة, أمها متسك بها كلما 
حتماً  ستشاهد  ألنها  الركاب,  وجوه  في  خلفها  تنظر  رأتها 
الشفقة املرسومة في مالمحهم, الفتاة تغني, تقوم بالعد إلى 
إلى  تنظر  العد,  أنها كانت تخطئ في  رغم  تقف,  ثم  الثالثني 
الناس لكن ال أحد يبتسم إال ابتسامة شفقة, رمبا يتساءلون 
عن مستقبلها, عن العقد التي ستجمعها في مسيرة حياتها 
وسط تلك اجلمجمة الصغيرة, و التي تظهر منها عروق ستبرز 
حتماً عند الغضب, عندما سينعتها األطفال باأللقاب, عندما 
َب, سوف تصارع الزمان و املكان,  ستجد نفسها حتِب دون أن حتحُ
سيشغلها,  من  إعاقتها,  عن  يسألها  أن  دون  سيكلمها  من 
إننا  حتماً  مالقاتها,  من  يتهرب  أن  دون  عليها  سيسلم  من 
أشراراً. نكون  أن  على  يرغمنا  من  هناك  ألن  يرحم  ال  مجتمع 

اقتربت احلافلة من التوقف, سألت الفتاة بابتسامة عن اسمها 
تسمعها  نكتة  رمبا هي  ماشي صحرا",  "سارة  ببراءة  فأجابت 
معرفة  من  اقتربت  قد  خجولة  كانت  بها,  يهتم  شخص  من 
أنها مختلفة, فكل الوجوه تتغير عندما تراها, يستدير بعض 
األطفال نحوها برعب وهم ينظرون من خلف الكراسي, ال أدري 
التي يكتبنا اجملتمع  الكيفية  ملاذا فكرت في أشياء كثيرة, في 
ألحمد  األخيرة  احملطة  في  أنزل   , بيضاء  صفحة  النزال  نحن  و 
اهلل على لطفه بي, رغم أني ال أزال غبياً في التعامل مع مثل 
هذه احلاالت, ال أعرف كيف أطمئن على املريض و ال كيف أواسي 
اجملروح أو عائلة الفقيد, و ال أدري أين تدرس هذه األشياء ألننا في 
احلظ, تستمر  و بعض  بالفطرة  نكتسب  ما  نكتسب  مجتمع 
أن  أمتنى  واقف  أنا  و  دخانها,  سحابات  بني  املضي  في  احلافلة 
البراءة نفس  متتلك  التزال  كانت  إن  فيما  مستقبالً  الفتاة  أرى 

 االبتسامة .                                        رشيد بوغامن  - املغرب

مرت سنة رغم كل األالم والتهجير القسري والنزوح واملصائب 
والنكبات التي أصابت البلد وأهله على مدارها ولكنني لم 
أشعر مبرورها لم احسها محسوبة من عمري أهكذا ستكون 
السنني القادمة بدونك هل أضحت حياتنا فجأة بال معنى بال 
ولكن هذه هي  يا سيدي  باملبالغة  تتهمني  ال  أرجوك  قيمة 
احلقيقة نعم لقد كنت متلي علينا حياتنا بشكل أو بأخر ماذا 
تقول زوجتك ماذا يقول أوالدك ماذا عن أخوتك وأخواتك ماذا 
عن طفلك دو اخلمسة أعوام الذي لم يكن يفارقك للحظة 
كلما نظرت اليه رأيتك مصورا في عينيه محاطا ببحر من 
األحزان واأللغاز واألسرار الطفولية البريئة لم يكن يبكي وال 
بصمت  اخلالب  النائم  وجهك  الى  نظر  فقط  ولكنه  يصرخ 
بصمته  املؤملة  واملشاعر  اجلميلة  املعاني  كل  اختصر  لقد 

القاتل هذا .
الياسمني  زهرة  املسافر  وقلبي  أشهر مضت  احلبيب  أيها  يا 
أشهر مضت وقطار العمر يسافر أشهر مضت ورحلة اخللود 
الطوي  الشارع  ذلك  اليك  أشتاق  اليك  اشتقت   , اليك  حتبو 
وتدفقت  ألم  وانزرع  دمعة  فيه  سقطت  رحيلك  بعد  الذي 
مشاعر حزن ال حدود لها ,أشتاقك بيتنا بيتنا الذي اقتطعت 
وحدك مكانك  لك  اجلزء مخصص  هذا  فكان  منه  جزئا  لك 
أستاقك  بعدك  قاسيا  جافا  باردا  أصبح  ولكنه  املعتاد 
نتقاسم  سهراتنا  فيه  منضي  أن  اعتدنا  الذي  رمضان  شهر 
الضحكات واخلالفات وساعات السعادة فيما بيننا من ضلوع 
بيتك الرحب أشتاقتك أعيادنا التي أحبتك لدرجة أنها حتولت 
طاقة  اقتربت  بأنه  ,أشعر  وفارقتها  ودعتنا  بعدما  أتراح  الى 
اليك فقلبي  الهبيب متى تأخذني  أيها  يا  النفاذ  حتملي من 
يكون  بأن  ذنبي  هو  هل  واالرهاق  التعب  كبده  قد  املشتاق 
فكرت  كلما  فؤادي  على  السيف  من  أقوى  اليك  اشتياقي 
هربت  كلما  ما  خوف  يخنقني  بعدك  عذابات  من  بالهروب 
رجفة  تكسرني  غيابك  في  ضعفي  عن  ألعبر  الكلمات  من 
الرحيل  الوحدة كلما قررت  الوحشة ومخاوف  بألم  تذكرني 
عن مضارب ذكراك يغلفني الندم وميسك يدي بقوة ليعودني 
اليك كلما حاولت نسيانك أعود اليك بشدة ألنك تشبهني 

وجزء من ذاتي .
الى الشهيد سعد ميسر رحمة اهلل .

                                                               مندسة سراقبية 

حبيبي انت وال حبيب سواك اخللفي املقعد     



متابعة  املتضمن  لعملنا  استكماال 
وتطبيقا  بلدنا  تدير  التي  الكوادر  عمل 
ملبدأ الشفافية التي رفعته الثورة أجرينا 
حواراً مع رئيس اجمللس احمللي في مدينة 
سراقب االستاذ نهاد شيخ علي فكان 

احلوار االتي 

ما هي آلية عمل اجمللس ؟
عمل اجمللس هو عمل مدني خدمي فقط 
ليس له اي توجه سياسي يقوم على مبدأ 

التطوع فأعضاؤه العاملني غيرمأجورين 
إتخاذ  آلية  هي  وما  اجمللس  مدة  هي  ما   

القرار في اجمللس ؟
وألنه  الراهن  الوضع  يحددها  اجمللس  مدة 
فيه  مفتوح  الباب  فإن  تطوعي  مجلس 
ألي شخص يأخذ مكانه املناسب حسب 
أللية  بالنسبة  اما  وقدرته  امكانيته 
رئاسة  فهناك  اجمللس  في  القرار  اتخاذ 
مدينة  تخص  التي  االمور  في  للمجلس 
مع  اجمللس  رئاسة  مثال  وريفها  سراقب 
يقوم  قرارات  ايضا  وهناك  اخلدمات  كتب 
مثال  فيها  القرار  بإتخاذ  املعني  املكتب 
توزيع السلل يتم توزيعها من قبل املكتب 

املعني بذلك 
ما هو مصدر متويل اجمللس وحجم االموال 

وطريقة صرفها ؟
السوري  االئتالف  من  هو  التمويل  مصدر 
الى  ابناء سراقب باإلضافة  واملغتربني من 
املورد الداخلي مثال ليرتان اخلبز وال يوجد 
الصرف  لطريقة  بالنسبة  اما  ثابت  دخل 
اخلدمية  االمور  على  االموال  فتصرف 
سيارة  ,شراء  االطفاء  سيارة  كإصالح 

اسعاف..الخ
ما عالقة اجمللس باملنظمات اخلارجية ؟

يوجد عالقة باملنظمات والهيئات اخلارجية 
اخلارجي  املمثل  او  االنترنت  طريق  عن  إما 

لدينا .
عمل  وبني  بينكم  تنسيق  يوجد  هل 
على  رقابة  يوجد  وهل  اخليرية  اجلمعيات 

عملها من قبلكم ؟
يوجد بعض التنسيق ولكن ال يوجد رقابة 
على عمل اجلمعيات نظراً لرفض اجلمعيات 

التقاطع لهذا االمر 

واملصابني  للمعتقلني  توثيق  يوجد  هل 
والشهداء ؟

نعم يوجد توثيق لكل هؤالء .
هل يوجد جلنة ملتابعة أمور الناس وخاصة 

املتضررين منهم ؟
نعم هناك متابعة ألوضاع الناس املتضررين 
عن طريق املكتب اإلغاثي وتقدمي املساعدة 

لهم حسب االمكانية املتاحة .
من املسؤول عن اجلرحى واملصابني ؟

املسؤول عن اجلرحى واملصابني هو املكتب 
اصدرنا  اننا  حيث  اجمللس  في  الطبي 
العائالت  تشمل  التي  الطبية  البطاقة 
احملتاجة ضمن تصنيف لوضعها باإلضافة 
واملصابني  واملعتقلني  الشهداء  الى 
املستعجلة  اجلراحية  للعمليات  اضافة 
بدفع  يقوم  اجمللس  ان  حيث  االسعافية 
تكاليف اإلصابة إضافة لإلصابات املزمنة 

طويلة األمد حيث أن اجمللس يقوم 
بدفع رصيد من االدوية املتجرة من مستودع 
االدوية الى املستشفيات وتكاليف العالج 

تسحب من هذا الرصيد 
الذين فصلوا من  املوظفني  ما هو مصير 

اعمالهم؟
توفر  حال  في  اجمللس  قائمة  على  هم 
تلك  توجد  فال  حاليا  أما  االمكانيات 

االمكانية .
في  يوجد  انه  الناس  من  شكاوى  هنالك 

االسواق مواد اغاثية وتباع ؟
مواطني  جميع  نناشد  اجمللس  في  نحن 
سراقب في حال توفر اي اثبات لديهم عن 
الى  بالتوجه  االغاثة  مكتب  اعضاء  احد 

احملكمة مباشرة ودون الرجوع الى اجمللس 
سعر كيلو السكر كما حددمت 15 ليرة وهو 

يباع االن ب 25 ليرة ما هو السبب؟
انه  اال  ليرة   15 ثابت  السكر  كيلو  سعر 
القائمني  املوظفني  احد  تالعب  بسبب 
على العمل بيع السكر بأكثر من ثمنه ومت 
استبعاده وحتويله الى احملكمة واالن يوجد 
املوزعني  على  البونات  توزيع  بإعادة  خطة 
املؤسسة  امام  االزدحام  ملنع  االحياء  في 

واخلطة قيد الدراسة 
في  كبيرا  جدال  اخليم  توزيع  موضوع  اثار 

الشارع ؟

اقر اجمللس بان هناك خطا في التوزيع وهو 
يحاول االن اعادة اخليم من غير مستحقيها 
خالل  من  االمنية  اللجنة  مع  بالتنسيق 

كشف مبدأي .
رمبا  واملدارس  التعليم  مستقبل  هو  ما 

تستمر الثورة 5 سنوات ؟
العقبة  مشكلة  اي  لدينا  يوجد  ال  نحن 
يقبل  هل  االمني  الوضع  هي  الوحيدة 
في  املدرسة  الى  اوالدهم  بارسال  االهالي 

هذه الظروف .
اجملموعات  قواد  مع  تنسيق  يوجد  هل 

والكتائب املسلحة في سراقب ؟
ال يوجد تنسيق معهم نظرا لوجود اللجنة 

االمنية وهي معنية بذلك .
وعمل  عملكم  بني  تنسيق  يوجد  هل 

اجملموعات واللجنة االمنية ؟
مستقل  عملها  للمجموعات  بالنسبة 
في  ونحن  قضائية  سلطة  انها  بحكم 
اجمللس معرضني للمساءلة من قبلها في 
االمنية  للجنة  بالنسبة  اما  اخلطأ  حال 
وتتمثل  وبينها  بيننا  تام  تنسيق  فهناك 
اجمللس  بها  يقوم  التي  املهام  تنفيذ  في 
الى  يحتاجون  وهم  مدنيون  فموظفوه 

الدعم .
ما هي الصعوبات التي تواجه اجمللس في 

اداء عمله؟
الكادر  الى قلة  باإلضافة  االمكانيات  قلة 

البشري للعمل التطوعي .
هل يوجد بيان لصادر وداخل اجمللس ؟

نعم يصدر هذا البيان بني الفترة واالخرى 
وأحد هذه البيانات بني ايديكم 

هل من رسالة تريد ان توجهها للناس ؟
الى  النظر  وعدم  العمل  الناس  من  نريد 

الشائعات فالبلد للجميع 
اتاحة  على  اجمللس  نشكر  بدورنا  ونحن 
هذه الفرصة ونرجو من الناس الذين يرون 
من  بدال  احملكمة  الى  بالتوجه  االخطاء 
ان  اتذكر  عليكم  البغيضة  الشائعات 
وفي  يعملون خلدمتكم  االشخاص  هؤالء 
لكي  نساعدهم  ان  نريد  قاهرة  ظروف 

ننهض بالبلد من جديد والنصر لثورتنا .
                         

                          فريق حترير زيتون
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ركبت احلافلة كما أركبها دائماً, املقعد اخللفي هو املكان الذي 
يجذبني دون إحساس, ألنني أحب مراقبة العالم حولي, أو رمبا 
سكناتهم,  و  الناس  وحتركات  أتأمل  رمبا   , فيه  اجللوس  تعودت 
أنني  املهم  أدري,  ال  البشر؟  تأمل حياة  و  الكتابة  أحببت  ألهذا 
ركبت احلافلة و كنت فعالً أتأمل الناس و بعض الوجوه الواقفة, 
لن أستطيع إعطاء مقعدي ألي امرأة واقفة, ألن املقعد اخللفي 
يشبه اجللوس على سنم جمل, و قد تصاب بدوار الطريق كلما 
مررت على حفرة ما,جنلس بصمت دون كالم, نحب كتم أسرارنا, 
مجتمع  صامتة,  حوارات  من  بيننا  يدور  مبا  علم  على  أنني  مع 
اجتماعي يصمت في حلظة ما, ألننا لم نتعود احلديث في احلافلة, 
لكن عندما نتحدث فإننا ال نسكت, ننتظر الفرصة, قد يحرك 
صمتنا حادث سير أو تعامل السائق.., تأتي األسئلة و القصص 
الصمت  نريد  ال  بدون سبب,  أو  املواضيع بسبب  تتبعها  تباعاً, 
التصالح,  بعد  العداوة  إلى  و كأننا عدنا  بعدها, ألننا سنحس 
غريب أمرنا , كنت أنظر إلى طفلٍة بها إعاقًة جسديًة جسيمة, 
جمجمتها مشوهة الشكل و عينها اليسرى مخبأة بضمادة 
طبية, كانت فتاة مرحة و كثيرة احلركة, أمها متسك بها كلما 
حتماً  ستشاهد  ألنها  الركاب,  وجوه  في  خلفها  تنظر  رأتها 
الشفقة املرسومة في مالمحهم, الفتاة تغني, تقوم بالعد إلى 
إلى  تنظر  العد,  أنها كانت تخطئ في  رغم  تقف,  ثم  الثالثني 
الناس لكن ال أحد يبتسم إال ابتسامة شفقة, رمبا يتساءلون 
عن مستقبلها, عن العقد التي ستجمعها في مسيرة حياتها 
وسط تلك اجلمجمة الصغيرة, و التي تظهر منها عروق ستبرز 
حتماً عند الغضب, عندما سينعتها األطفال باأللقاب, عندما 
َب, سوف تصارع الزمان و املكان,  ستجد نفسها حتِب دون أن حتحُ
سيشغلها,  من  إعاقتها,  عن  يسألها  أن  دون  سيكلمها  من 
إننا  حتماً  مالقاتها,  من  يتهرب  أن  دون  عليها  سيسلم  من 
أشراراً. نكون  أن  على  يرغمنا  من  هناك  ألن  يرحم  ال  مجتمع 

اقتربت احلافلة من التوقف, سألت الفتاة بابتسامة عن اسمها 
تسمعها  نكتة  رمبا هي  ماشي صحرا",  "سارة  ببراءة  فأجابت 
معرفة  من  اقتربت  قد  خجولة  كانت  بها,  يهتم  شخص  من 
أنها مختلفة, فكل الوجوه تتغير عندما تراها, يستدير بعض 
األطفال نحوها برعب وهم ينظرون من خلف الكراسي, ال أدري 
التي يكتبنا اجملتمع  الكيفية  ملاذا فكرت في أشياء كثيرة, في 
ألحمد  األخيرة  احملطة  في  أنزل   , بيضاء  صفحة  النزال  نحن  و 
اهلل على لطفه بي, رغم أني ال أزال غبياً في التعامل مع مثل 
هذه احلاالت, ال أعرف كيف أطمئن على املريض و ال كيف أواسي 
اجملروح أو عائلة الفقيد, و ال أدري أين تدرس هذه األشياء ألننا في 
احلظ, تستمر  و بعض  بالفطرة  نكتسب  ما  نكتسب  مجتمع 
أن  أمتنى  واقف  أنا  و  دخانها,  سحابات  بني  املضي  في  احلافلة 
البراءة نفس  متتلك  التزال  كانت  إن  فيما  مستقبالً  الفتاة  أرى 

 االبتسامة .                                        رشيد بوغامن  - املغرب

مرت سنة رغم كل األالم والتهجير القسري والنزوح واملصائب 
والنكبات التي أصابت البلد وأهله على مدارها ولكنني لم 
أشعر مبرورها لم احسها محسوبة من عمري أهكذا ستكون 
السنني القادمة بدونك هل أضحت حياتنا فجأة بال معنى بال 
ولكن هذه هي  يا سيدي  باملبالغة  تتهمني  ال  أرجوك  قيمة 
احلقيقة نعم لقد كنت متلي علينا حياتنا بشكل أو بأخر ماذا 
تقول زوجتك ماذا يقول أوالدك ماذا عن أخوتك وأخواتك ماذا 
عن طفلك دو اخلمسة أعوام الذي لم يكن يفارقك للحظة 
كلما نظرت اليه رأيتك مصورا في عينيه محاطا ببحر من 
األحزان واأللغاز واألسرار الطفولية البريئة لم يكن يبكي وال 
بصمت  اخلالب  النائم  وجهك  الى  نظر  فقط  ولكنه  يصرخ 
بصمته  املؤملة  واملشاعر  اجلميلة  املعاني  كل  اختصر  لقد 

القاتل هذا .
الياسمني  زهرة  املسافر  وقلبي  أشهر مضت  احلبيب  أيها  يا 
أشهر مضت وقطار العمر يسافر أشهر مضت ورحلة اخللود 
الطوي  الشارع  ذلك  اليك  أشتاق  اليك  اشتقت   , اليك  حتبو 
وتدفقت  ألم  وانزرع  دمعة  فيه  سقطت  رحيلك  بعد  الذي 
مشاعر حزن ال حدود لها ,أشتاقك بيتنا بيتنا الذي اقتطعت 
وحدك مكانك  لك  اجلزء مخصص  هذا  فكان  منه  جزئا  لك 
أستاقك  بعدك  قاسيا  جافا  باردا  أصبح  ولكنه  املعتاد 
نتقاسم  سهراتنا  فيه  منضي  أن  اعتدنا  الذي  رمضان  شهر 
الضحكات واخلالفات وساعات السعادة فيما بيننا من ضلوع 
بيتك الرحب أشتاقتك أعيادنا التي أحبتك لدرجة أنها حتولت 
طاقة  اقتربت  بأنه  ,أشعر  وفارقتها  ودعتنا  بعدما  أتراح  الى 
اليك فقلبي  الهبيب متى تأخذني  أيها  يا  النفاذ  حتملي من 
يكون  بأن  ذنبي  هو  هل  واالرهاق  التعب  كبده  قد  املشتاق 
فكرت  كلما  فؤادي  على  السيف  من  أقوى  اليك  اشتياقي 
هربت  كلما  ما  خوف  يخنقني  بعدك  عذابات  من  بالهروب 
رجفة  تكسرني  غيابك  في  ضعفي  عن  ألعبر  الكلمات  من 
الرحيل  الوحدة كلما قررت  الوحشة ومخاوف  بألم  تذكرني 
عن مضارب ذكراك يغلفني الندم وميسك يدي بقوة ليعودني 
اليك كلما حاولت نسيانك أعود اليك بشدة ألنك تشبهني 

وجزء من ذاتي .
الى الشهيد سعد ميسر رحمة اهلل .

                                                               مندسة سراقبية 

حبيبي انت وال حبيب سواك اخللفي املقعد     



وبعد  الثورة  بعد مرور عام على 
سوف  ملا  كبيرة  أحالما  بنى  أن 
ياتي  فجاة  جناحها  بعد  يحدث 
ذلك اليوم املرير الذي حرم به من 

احلياة  28\4\2012. 

الناشط االول       

في كل بلدة محطمة ومدينة مدمرة في سوريا هنالك 
فئة من الناشطني يرون في أنفسهم أوصياء على الثورة 
عمل  أي  يقوم  أن  اليجوز  أنه  النشطاء  هؤالء  وبنظر   ،
موافقتهم  بدون  واجملتمع  الثورة  في  فعالية  أو  حراك  أو 
ومشاركتهم األساسية فيه ،فهم ال يفهمون غنى احلياة 
التي خلقتها  الثورة وحجم النشاط املكبوت لدى الناس 
يحسبون أن لهم القدرة في التواجد في كل مكان وكل 
كل  في  لهم  الذين  .هؤالء  مجال  بكل  واالهتمام  زمان 

عرس قرص وال يقبلون إال أن يكون القرص األكبر. 
..يحيطون أنفسهم بحاشية من  إنهم متنفذون الثورة 
املوالني واملقربني واألقرباء واملنتفعني وهي دائرة عصية عن 
خرج  ملن  الويل  والويل   ، الوالء  في  صدق  ملن  إال  االختراق 
عن الطاعة أو حاول إقصاءهم عن نشاطه ،فهم يعرفون 
املصادر واملوارد واخملارج ويعرفون من أين تورد اإلبل ومن أين 
تؤكل الكتف  ,عد على أصابع يديك عدد األعمال اجلليلة 

التي يقومون بها فهم :
- سياسيون يبزون فحول املعارضة إن لزم األمر 

- مسلحون إن اقتضت الفائدة 
- إعالميون إن جاء الدعم 

- إغاثيون إن وصلت املساعدات 
املواطن  وبني  املنظمات  بني جميع  وحيدة  وصل  حلقة   -

املنكوب .
- يفهمون في التنمية البشرية واملشاريع اخليرية وحتى 
في رعاية أبناء الشهداء. يغنون إذا دقت الدفوف ، ويرقصون 
على أربعني حبالً ,كم يذكرونني باملعلم األول واملهندس 

األول وال......األول .
، لكننا  لسنا سذجا أيها الناشطون ونعرف ما تفعلون 
نستحي من دماء شهدائنا وبكاء نسائنا وتشرد أطفالنا 
،إنهم  صديقي  يا  ,فاحذرهم  أنفسنا  من  ونستحي 

فاسدون .
                                                                   رائد رزوق 

أتى في ذلك اليوم جائعا وعندما بدا بالطعام سمع صوت 
رصاص غريب قال سأخرج ألرى ماذا يحدث أمسك به ولديه 
ملنعه من اخلروج قلت له ال تذهب قال سأرجع كانت هذه 
أخر كلمة قالها لي وبعد قليل ازدادت أصوات االنفجارات 
واذا بقيفة تهز البيت بأكمله فصرحت طفلتي لقد مات 
حدث  ما  ألرى  الباب  ففتحت  خوفي  وازداد  فنهرتها  أبي 
الناس  ضجة  بني  أسمع  لؤي  يقولون  الشبان  ببعض  فاذا 
الكبيرة اسمه فصرت أسال مالذي حدث وال أحد يجاوبني 
بل ينظرون لي نظرة غريبة صراحة لم أفهم تلك النظرة 
ولم أرى بعدها سوى اجليران يقولون لي هاتي األوالد واذهبي 
يتكلم  بشاب  واذا  البيت  باب  وصلت  وعندما  أهلك  الى 
(عندها  يرحمو  اهلل  له  له  مات  )لؤي  ويقول  صديقه  مع 
لم أصدق ماذا حدث أصرخ وأبكي لم أصدق نفسي كيف 
نفسي  أقنعت  ألني  حينها  صبرت  فقد  اخلبر  ذاك  تقبلت 
أجمل  فهو  ذكراه  على  أوالدي  ساأبي  قلت  بدونه  بقوتي 
ذكرى لي ولهم واألن اختلف كل شيء احلياة ظاملة كثيرا 
ولم أرى ظلمها اال بعد رحيله فقد كان يريني أياما جميلة 
انه  من  بالرغم  سعيدة  أطفاله  وحياة  حياتي  يريني  كان 
أبا  لي  كان  سعداء  نبقى  كي  مرة  الف  وميوت  يتعب  كان 
وأما وأخا وزوجا كان السعادة واألن خسرت كل شيء ليتني 
أمسكت الزمن وقتها ليبقى فوق التراب وليس حتته ليتني 
مت بدال عنه ليتها غيرت تلك الشظية دربها ولم تستقر 
بجسده لتأخذه من احلياة الى األخرة أخذت من أحب أخذت 
أحبه  أخذت من  لولديه  أبا  أخذت من كان  من كان سندا 
التي  أوالده لدرجة اجلنون لكنها لم تكن أظلم من احلياة 
حرمته الكثير الكثير لم تكن أظلم من احلياة التي خلفت 
وراءه صبي نسخة عن أبيه لم تكن أظلم من احلياة التي 
خلفت وراءه ظفلة عاجزة عن املئشي لم تكن أظلم من 
اظلم  تكن  لم  البيت  وصاحب  البيت  حرمتنا  التي  احلياة 
يختار  وهو  السالح  رحمة  حتت  جعلتنا  التي  احلياة  من 
 . املقتول  الف مرة بكاء على  من يقتل ومن يبقى ليموت 

                                                    
                                                  زوجة الشهيد لؤي رزاز

  قال سأرجع

تعددت همومنا وتشعبت فاحترت مباذا أبدا ,وكل شيٍء حولنا 
قد انقلب راساً على عقب، وجوه الناس تغيرت وهناك شيء 
هٍم  عن  تعبر  وكلها  مفهومة  غير  طالسٌم  عليها  مكتوب 
وموضوع  حياتنا  أساس  أصبحت  التي  الثورة  هم  فاق  كبيٍر 
تدور  أصبحت  املعتادة  النميمة  جلسات  حتى  األول  حديثنا 

والثوار واملؤيدين واملعارضني ولكن.. الثورة  حول 
الهم الذي فاق كل هذا هو الهم الذي ال يستيطع االنسان 
أن يبث به ألحد حتى ال يكشف نفسه وقدمياً قالت األمثال 
))خليها بالقلب جترح وال تطلع لبرا وتفضح (( حتى أصبحت 
لعمليات  بحاجة  كلها  الكبت  كثرة  من  الرجال  قلوب 
جراحية، فاحلالة االقتصادية تدهورت ورغم ذلك ال يستطيع 
واالقتصادي  االجتماعي  مبستواه  ينزل  بأن  اليريد  أو  أحدنا 

الناس عليه منه، اعتاد  عما 
)ان  امللتهبة  بأسعارها  أعصابنا  أحرقت  التي  فاحملروقات   
ان نقلل من استعمالها  وجدت( مع ذلك فنحن ال نستطيع 
التجول  فالبلد توسعت وال نستطيع  اليها،  احلاجة  زادت  بل 
احلالة  الى  اضافة  األقدام،  على  مشياً  حاجاتنا  وقضاء  بها 
دراجته عله  أو  لركوب سيارته  االنسان  التي تضطر  األمنية 
اذا  وخاصة  القصف  يبدأ  أن  قبل  بسرعة  حاجته  يقضي 
على  وغطى  زاد  والذي  البلد،  خارج  للنزوح  الشخص  احتاج 
طلب احملروقات هو مصروف املولدات خاصة اذا مت قطع التيار 
لفترات طويلة، فالبيوت بحاجة للكهرباء من أجل املتطلبات 
قدوم فصل  ومع  اخلزان،  الى  املاء  ودفع  الضرورية من غسيل 
الصيف تدخل املرواح والبرادات التي باتت تشتكي من كثرة 
نفسك  رحمت  املال  معك  كان  فان  يسكنها،  الذي  البرغش 

واال فأنت في معاناتك الى ما شاء اهلل  ،
أصبحت  اخلصوصية  فالدروس  حرج،  وال  فحدث  املدارس  أما 
الفترة  في  املدراس  توقف  بعد  خاصة  احلياة  أساسيات 
املدرسني  رفع  فقد  للدروس  محتاجة  الناس  والن  األخيرة، 
مع  للمتابعة  بحياتهم  يخاطرون  أنهم  بحجة  التكلفة 

أطفالنا،
فاالمتحانات  هم  همهم  زاد  فقد  الشهادات  طالب  أما   
ستنقلهم  التي  األجرة  وسيارة  احملافظة  مركز  في  أصبحت 
أن  قررت  اذا  أما  لكل طالب،  واياًب  ذهاًب  ليرة  ألفني  ستأخذ 
تستأجر هناك فسوف تواجه طمع األهالي حيث وصل ايجار 

الغرفة الى عشرة أالف ليرة.
 وتساؤالت كثيرة...

 يا ترى هل البلد ستبقى أمنة أم ال ؟
ويا ترى هل ستتم االمتحانات بسالم أم ال ؟ 

ويا ترى هل سيأخذ أوالدنا حقهم في التصحيح أم ال ؟ 
ويا ترى ...ويا ترى وكلها هموم على القلب .

وينتهي بنا األمر الى اجلامعات فالدولة تضع الشروط املعجزة 
اجلامعات  أمام  اجملال  فاحتة  جلامعاتها  االنتساب  المكانية 
وتكتمل  األقساط  قيمة  وارتفاع  أصحابها  وطمع  اخلاصة 
مما  النازحني،  أمام  أبوابها  اجلامعات  تفتح   عندما  القصة 
فهذا  األسعار،  غالء  رغم  املنافسة  لدخول  الطالب  اضطر 

لهم. أفضل 
من  أفضل  فهذا  األسعار  جنون  عن  نتكلم  ولم  هذا  كل   

للخطر  وتعريض حياتهم  أوالدنا  مخاطرة 
فان كان لديك املال درس أوالدك وان لم يكن لديك فعليك أن 

لتعلم صنعة أفضل لهم. أبناؤك  ترسل 
في  ونحن  املالبس  أسعار  جنون  عن  نتكلم  ولم  كله  هذا   
الصيف بحاجة على األقل لغيارين لكل ولد من أوالدك فان 
كان معك املال لبست وطبقت مقولة املثل ))عدي على عدوك 
مكتسي جوعان(( وان لم يكن لديك املال فأنت مضطر الى 
أن ال متر ال أمام عدوك وال امام  صديقك. أما املواد التموينية 
التقليل من  أو  ان استطعنا االستغناء  فال غنى عنها، حتى 
مع  البذر  اليها  يضاف  الضروريات،  هناك  لكن  بأنواعه  احلم 
املياهة  أو  والبوظة  القهوة  والكيك مع  والبسكويت  الشاي 
بعض  من  األمر  يخلو  وال  الصيف  فصل  في  ونحن  الغازية 
الفواكه هذا كله مضاف اليه مصاريف النزوح التي ضاعفت 
كل  القصف  جراء  من  تهدمت  التي  والبيوت  سوءاً،  األمر 
هذا وأدفع أيها الرجل بالتي هي أحسن حتى أصبحت وجوه 
كفرة  ليسوا  لكنهم   ) قترة  ترهقها  )غبرٌة  عليها  الرجال 
محتارة  مخيرة  وليست  مسيرة  متاثيل  وكأنهم  فجرة  وال 
بأمورها ومحيرة من كثرة أحمالها مكدرة وبقسوة عاداتها 
وهي  تسير  مجبرة  العام  منظرها  على  وباحلفاظ  محاصرة 
قدر  وما  ثقيل  ))حملي  بند  حتت  تقع  ألنها  هذا  كل  مخدرة 
في  اهلل  كان  ((ونسينا  اشحذ  قدر  وما  كبير  واسمي  ارحل 

عون العبد مادام العبد في عون أخيه .
                                                                   أم عبد الرحمن  

  الناشط األول    حمل اجلبال ... على رؤوس الرجال

 أسبوعية | تصدر عن شباب إدلب األحرار                                               | هموم |                                                                                                      5      
السنة األولى | العدد)18(  30 \ 5 \ 2013

8                                                                                       | هموم |                                                                  أسبوعية | تصدر عن شباب إدلب األحرار
                                                                                                                                                                             السنة األولى | العدد)18(  30 \ 5 \ 2013



 أسبوعية | تصدر عن شباب إدلب األحرار                                                    | مواسم |                                                                                                  9      
السنة أألولى | العدد )18( 30\ 5\ 2013

4                                                                   | رأي |                                                                  أسبوعية | تصدر عن شباب إدلب األحرار                                      
                                                                                                                                                                 السنة أألولى | العدد )18( 30\ 5\ 2013

 
في  الكرمية  اآلية  هذه  قرأنا  لطاملا  الصابرين"  مع  اهلل  "إن 

القرآن الكرمي أو رددناها
في مجالسنا فهل نحن صابرون وعلى ماذا نحن صابرون ؟

عن  يزيد  ما  السورية  الثورة  قيام  على  مضى  وقد  اآلن 
إلى  الذل  أمن  من  حياتنا  شكل  فيها  تبدل  وقد  العامني 

ابتالء الكرامة   
الصبر على االبتالء هو شكل من أشكال الصبر، فقد ابتليَّ 
تفرج  لن  أنها  ظنوا  إذا  ،حتى  والصاحلني  األنبياء  قبلنا  من 
وضاقت حلقاتها وظنوا باهلل الظنون ،جاء الفرج من اهلل 
تاريخنا  في  واألمثلة كثيرة  بهم من كرب وضيق  ما  فأزال 
أقرأ  الثورة عندما  فيما سبق  أظن  وكنت  لذكرها  داعي  ال 
ابتلي به بني أو قوم من األقوام أنه ال يتكرر في  عن ابتالء 
إليه  ذهبت  ما  أن  الثورة  هذه  لي  لتكشف  احلاضر  زماننا 
. واالبتالء ال يكون له شكل معني  بظني كان خطأ فادحاً 
كنقص املال والنفس بل يتعداه ألشكال مختلفة كابتالء 
اخملبر  ابتالء  ظهر  هذا  زمننا  وفي  بعض  بعضهم  الناس 
)الفسفوس( وابتالء الراجفني باألرض والذي ظهر جلياً في 
األيام السابقة فهؤالء الناس الذين يعيشون بيننا وينقلون 
أخبار كاذبة تشيع الفوضى وتنشر الرعب بني الناس وأفراد 
يبدؤوا  ما  فغالباً  كالمهم  طريقة  من  وتعرفهم  اجملتمع 
كالمهم بعبارات ثابتة ال تدل على مصدر معلوماتهم من 
كالمه  ويتابع  سمع  ممن  يقول  )سمعُت(وال  العبارات  تلك 
ليسرد اخلبر الذي كلف بنشره أو كلمة )كنت في جلسة 
ومدري مني قال ....( أو )عم يحكوا( ومن هذه الكلمات ليس 
فيها مصدر تستطيع أن تالحقه إذاً هذا ما يسمى احلرب 
النفسية وهذه احلرب أمضى من حرب السالح التقليدي من 
قصف بالصواريخ والقذائف فاحلرب التقليدية تأثر باجلسد 
فقط وقد تزيد الطرف الثاني إصراراً على الصمود والنصر 
ولكن احلرب النفسية تأثر على املعنويات فتشل اليد التي 
األسلحة  أقوى  من  السالح  هذا  كان  ولو  السالح  حتمل 
وتغيب العزمية وأريد أن أورد مثال بسيط تعرض له معظم 
الناس قد يساعد على إلقاء الضوء على تأثير اخلوف على 
اإلنسان وسأحاول أن نتعرف على أحد األسباب التي جتعل 

اإلنسان في حالة ينهار فيها وهي حالة اخلوف
املثال) إنسان خاف من إنسان آخر أو مجموعة من الناس وقد 
يكون هذا الشخص من أسرع الناس عدواً فال أحد يجاريه 
سرعة )هذا في احلالة الطبيعية (ومع ذلك ال يستطيع هذا 
الهارب السريع أن يقطع مسافة طويلة حتى يتوقف عن 
هذه  معه  جرت  أحدنا  ولعل   ، ملصيره  ويستسلم  الركض 

احلالة أثناء هروبه من ناطور الكرم 

يرتفع  الهروب  و  اخلوف  بداية  عند  احلالة  هذه  لنحلل 
هرمون األدرنالني )وهي مادة جتعل اجلسم في أقصى درجات 
الهارب  فترى  اإلنسان  سالمة  يهدد  طارئ  ألمر  االستعداد 
السرعة  هذه  تخف  أن  يلبس  ما  كبيرة  بسرعة  ينطلق 
فيها  فيصبح  الذكر  السابق  الهرمون  ارتفاع  الستمرار 
الهرمون مثبط بدل أن يكون منشط وهذا ما ينطبق على 
عمل املرجفني في األرض وهو إيصال درجة اخلوف عند الناس 
إلى عتبة االنهيار النفسي واجلسدي ومن صفات املرجفني 
من  يعطيك  جنس(  ,,ملس,,  )هلس  الكالب  كأذناب  أنهم 

طرف اللسان حالوة . 
الرد هو قوله تعالى )قل ال  الرد على هؤالء املرجفني  ما  إذاً 
(ولعل مدينة سراقب عاشت  لنا  إال ما كتب اهلل  يصيبنا 
عندما  األولى  أقل  أو  شهر  خالل  مرتني  الكرمية  اآلية  هذه 
املتفجرة  بالبراميل  املدينة  النظام  طائرات  قصفت 
عدد  واستشهد  لها  اجملاورة  واحلارات  الصناعية  للمنطقة 
مع  كان  شخص  الناجني  بني  من  آخر  عدد  وجنا  الناس  من 
استشهد  به  يعمالن  الذي  احملل  في  القصف  مكان  أخوه 
أيام في قصف  ثالثة  بعد  الثاني ليستشهد  وجنا  احدهما 
آخر على املدينة قرب بيته بعد أن تقبل التعازي بوفاة أخيه 

فواصل أهله عزاءهم به .
السؤال الذي يطرح نفسه ملاذا أوردت  هذه احلادثة واجلواب 
أيام  ثالثة  لديه  كان  الشخص  هذا  أن  على  للداللة  فقط 
في هذه احلياة وال أحد يستطيع أخذها منه ولكن حني جاء 
األجل أسلم روحه لبارئها وهو مصداق قوله تعالى )إذا جاء 

أجلهم ال يستقدمون ساعة  وال يستأخرون(
 إذاً ما احلل مع هؤالء املرجفون الذين يبثون روح اخلوف والرعب 
بني الناس اجلواب قوله تعالى )أال بذكر اهلل تطمئن القلوب(

ويرد على هؤالء املرجفني بقوله تعالى )قل ال يصيبنا إال ما 
كتب اهلل لنا (.

                                                                         حمزة ابرش           

  كان يا ما كان  إن اهلل مع الصابرين
حكاية  او  قصة  كل  مطلع  ومازالت  كانت  كلمات   
يسردها االباء او اجلدات للبناء ,في اغلب هذه احلكايات 
قصة  كل  واسلوب  الشر  على  اخلير  بانتصار  تنتهي 
يبدا مبقدمة ثم تتابع االحداث حتى نصل الى مرحلة 
الشيخ  دور  يأتي  املشاكل  هذه  حل  وألجل  العقدة 
بالرجوع  احلل  فيطرح  احلكيم  او  الكاهن  او  الكبير 
الى بداية كل قصة فهناك خطا ما لم يتم التعامل 
العديد  تراكم  الى  ادى  مما  الصحيح  بالشكل  معه 
مع  االمور  وتتشابك  االحداث  فتتداخل  االخطاء  من 
الى  بالعودة  يبدا  احلل  اذا  القصة  وتتعقد  بعضها 

بداية كل قصة وهذا التحليل العملي لكل قصة .
اليوم  ثورتنا  وضع  على  التحليل  هذا  اسقطنا  فلو 
جند اننا دخلنا في حالة العقدة فال بد من الرجوع الى 
البداية والبحث عن االخطاء ومعاجلتها واظهار احلق 
حيث ال بد للحق ان يقال فهناك اخطاء كثيرة وقعت 

دون التحقق منها فتراكمت هذه االخطاء ومنها :
اغتيال الشيخ اسعد هالل واختطاف املعارضان مهيار 
بنادق  ثمانية  وسرقة  بيننا  من  الدعاس  وانور  سماق 
اثناء الهجوم على حاجز القبان وبيع املازوت في تركيا 
ووو فاذا عرفنا من اغتال ومن خطف ومن ساعد ومن 
التي  االشكاالت  من  كبير  جزء  ينحل  باع  ومن  سرق 
وقعنا بها ,الن من اغتال ومن سرق ومن باع ومن خطف 
الفساد  نشر  في  مازالوا يسعون  بيننا  من  اشخاص 

على االرض .والنصر لثورتنا والرحمة لشهدائنا .
                                                        

                                                          عدنان دعبول 

   كان ياما كان
الطيران  لضرب  ايحزنون  مدينتنا  في  الناس  راود  مختلف  شعور 
الفرقة  مقرات  لضرب  يفرحون  ام  السورية  االراضي  االسرائيلي 
بالشعب  التنكيل  في  امعنت  التي  اجلموهوري  واحلرس  الرابعة 
السوري على اي حال نريد ان نسال ملاذا قامت اسرائيل بهذه الضربة 
وقد كان بشار االسد النظام املدلل في املنطقة وهو حامي اسرائيل 
جانب  الى  تقف  اسرايل  ترى  يا  هل  املاضية  االربعة  العقود  طوال 
الثوار ولم تتحمل صور اجملازر التي بثها ناشطوا الثورة بعد سكوت 
العرب والعجم قبل ان جنيب عن هذه التساؤالت يجب ان ننوه الى 
وثاسينها  نقاسيه  وان كل ما  واالخير  االول  ان اسرائيل هي عدونا 
من ظلم وقتل واستبداد من نظام صنعته اسرائيل بايديها اذا ملاذا 

ضرب اسرائيل طفلها املدلل؟؟
اجلواب هو انها احست واعترفت ان نظام بشار لم يعد موجودا وانه 
في طور االنهيار وانه اصبح يتصرف مبنطق الالواعي فخافت من ان 
هذا السالح املوجود في مقرات بشار ان يصل الى يد الثوار وارادت 
الداخل  في  مناصريه  أمام  االسد  لبشار  مبررا  تعطي  أن  باملقابل 
الثوار هم جزء من املشروع االمريكي والصهيوني  واخلارج ان هؤالء 
في املنطقة وبالتالي يحسن اكثر من جرائمه ضد الشعب السوري 
احلذر كل احلذر من ردة الفعل العشوائية هنالك لعبة قذرة حتاك ضد 
السوري  النظام  بزوال  اقنعت  ان اسرئيل  الشعب السوري صحيح 
ولكنها تريد أن تدمر اكثر ما ميكن من البنية التحتية والعسكرية 
والسكانية في سوريا بحيث تصبح جارتها دولة او دويالت مفككة 
لكم  حتية  السنني  بعشرات  تنهض  ان  ميكنها  وال  وطائفيا  عرقيا 
لن  ابدا  اخللف  الى  تنظروا  ال  ثوارنا  يا  لكم  حتية  البطل  شعبنا  يا 
ياتيكم الدعم ابدا من احد اعتمدوا على اهلل اوال وعلى انفسكم 
مشاريع  كل  وسندمر  النظام  هذا  وسنهزم  سننتصر  فقط  ثانيا 

العالم على ارضنا والنصر لثورتنا .
                                                                               أحمد خليل 

 الضربة االسرائيلية اهدافها وتداعياتها 



درجة  عندنا  والكويت  وبحرين  وليبيا  االردن  في  ال%100 
عالية من محو االمية والتعليم بشكل اجمالي الشباب 
وميلك  العالي  التدريس  سلك  في  يدرس  عالية  بنسبة 
سوق  الن  البطالة  من  يعانون  هذا  وبرغم  الشهادات 
العمر  لفئة  البطالة  نسبة  كبير  بشكل  مغلق  العمل 
15- 25 سنة لبدان املنطقة تقارب ال23 % هذه النسبة 
ارقام دقيقة لليبيا بلد  باملئة ملصر، وال يوجد  تساوي 25 
غني بسبب البترول ولكن ميكننا ان نقدر النسبة ب 30 
باملئة في تونس 31 باملئة من الشباب من دون عمل في 
النهاية نلخص كما يلي جمود سياسي فساد شباب 
متعلم بطالة شعور بالعجز شعور باالحتقار كل هذه 
العوامل تشرح الثورات عوامل الثورة متماثلة في كل 
هذه البلدان وادوات هذه الثورة ايضا ما هي تلك االدوات 

؟
القناة  اجلزيرة  وباألخص  الفضائية  القنوات  هو  اولها 
االخبارية القطرية تبث في جميع الدول العربية وكانت 
التي غطتها بشكل  العربية  للثورات  االساسي  الناشر 
متواصل شاركت بالتقريب بشكل رمزي بني املتظاهرين 
وشبكات  االنترنت  مع  بالتأثير  الكالم  حق  واعطتهم 
اداة  كانت  ,االنترنت  والتشاركية  االجتماعي  التعارف 
محرض  عامل  تكن  لم  لكنها  املسبار  بث  اداة  مركزية 
االنترنت  على  منفذ  متتلك  التي  السكانية  النسبة  ان 
هذه  ربط  يجب  ولكن  السكان  لعدد  بالنسبة  ضعيفة 
للحرية  والطالب  املتعلم  الفقير  بالشباب  النسب 
السلطات السياسية قدرت بشكل جيد املوقف واتخذت 
بال  مراسلون  حكومي,  الغير  التنظيم  كثيرة  اجراءات 
حدود صنفت اكثر من دولة في تصنيفها اعداء االنترنت 
التي شرحناها  االجتماعية  السياسية  احلاالت  هذه  في 
مسبقا حيث وسائل االعالم التقليدية مغلقة ومراقبة 
الشبكات تصبح ادوات تواصل وبث واعالم تساعد على ان 
نفهم اننا لسنا وحيدين ولسنا وحيدين في غضبنا واننا 
لسنا منعزلني عن بعضنا هذا بدون شك ما يساعد على 

جتاوز اخلوف هذا اخلوف الذي انتقل الى الفريق االخر.
 الثورات السياسية واملؤسساتية ال تصنع في يوم واحد 
ولهذا دعاني الربيع العربي الذي هو متحول ان افكر في 
الفقير  الشاب  اجليل  هذا  مختصر  بشكل  ثابت  هو  ما 
املتعلم العاطل عن العمل العائش في اجملتمعات التي ال 
حتترم احلقوق الشخصية مع شعور االحتقار من النخبة 
نفسها  تكون  غالبا  والتي  واالقتصادية  السياسية 
له  يد  ال  الغرب  النهاية،  في  طويلة  مدة  منذ  وموجودة 
من  بعض  وجدنا  لو  حتى  التغييرات  هذه  ببداية  ابدا 
قيمه فيها ،ما جعل املستبدين يهربون ليس املتشددون 
النهاية  في  جند  لكن  االمريكي  التدخل  وال  االسالميون 
املسترجع  الكبرياء  من  نوعا  العربية  الثورات  هذه  في 

وكرامة مسترجعة وبصراحة هذا شيء جيد .

النصرة في سوريا خاصة  احلديث مؤخرا عن جبهة  كثر  لقد   
ساتناول  واني  القاعدة  لتنظيم  والئها  عن  اعلنت  ان  بعد 
من  السورية  الثورة  على  االعالن  هذا  انعكاسات  باقتضاب 
والتخويف  املؤامرة  لغة  عن  بنفسي  نائيا  السياسية  الناحية 
على  سالت  التي  الشهداء  لدماء  احتراما  اهمها:  السباب 

التراب السوري من النصرة وغيرها .
-الن التخويف هو احد اهم مفردات النظام الفاسد حيثي كل 

من يعارضه وال يقف في صفه فهو عميل وخائن .
في  واستسهال  لالمور  تبسيط  هو  التخويف  اتهامات  إن   -
منذ  النظام  ديدن  ان  معرفتي  مع  له  بترا  يكن  لم  ان  التحليل 
التنظيمات  اختراق  على  العمل  هو  االن  وحتى  االب  الطاغية 
اضعافها  بهدف  شقها  ومحاولة  واجملموعات  السياسية 
الضرورة  تقتضي  وعندما  اخلاصة  ملاربه  بعضها  واستخدام 
وهذا لم يكن محصورا في اجلماعات الدينية وامنا طال االحزاب 
وما  باجلميع  ثقته  بلعدم  له  املوالية  وحتى  والكردية  العلمانية 
لضرورات  اال  البعض  اختراق  او  دينية  مجموعات  على  تركيزه 
اجنداته  يخدم  مبا  الستخدامهم  التاريخية  املرحلة  اقتضتها 
االهم  هو  واعتباره  اجلانب  على  تركيزي  اما  والعراق  لبنان  في 
كالثورة  شعبية  ثورة  ان  الشعوب  جتارب  ومن  قناعتي  من  نابع 
السورية ميكن لها كشف مكامن االختراق وتطويقه والتخفيف 
احلكمة  من  بقليل  الثورية  العملية  مجريات  على  ضورره  من 

وتنظيم العمل لذا اقول :
للثورة  االرهاب  تهمة  الصق  قد  الفاشي  النظام  ان  صحيح 
السورية وهي في مهدها اي منذ انطالقتها لكن النظام اوجد 
للعالم  ليقول  الذهبية  وفرصته  املنشودة  ضالته  االعالن  في 
انني مستهدف من االرهاب واني احاره محاولة بائسة لكسب 
من  احلرج  االميريكان  عن  ليزيل  االعالن  اتى  العالم  عطف 
بوجود  قناعتنا  مع  السورية  الثورة  دعم  في  املتردد  موقفهم 
الضغط  اقلها  ليس  االمريكي  التردد  وراء  تقف  اخرى  اسباب 
عورة  لستر  اضافية  ذريعة  اعطاهم  االعالن  لكن  االسرائيلي 

االقل  اخالقيا على  تخاذلهم وسخف موقفهم 
املستويات  كل  على  املعارضة  ساحة  اربك  اجلبهة  اعالن  ان   -
على  او  احلر  اجليش  مستوى  على  او  االئتالف  مستويال  على  ان 
املستوال الشعب حيث ان قسما كبيرا من املترددين والصامتني 
وصمتهم  ترددهم  تغطية  وحاولواا  انتعشوا  شعبنا  ابناء  من 
بانهم على حد زعهمه كانوا عارفني مباالت االمور ومن ان الثورة 

او تخلفا  ستنقلنا من نظام ظالم الى نظام اشد ظلما 
والئها  عن  النصةر  جبهة  اعالن  ان  اعتبر  الذكر  انفة  لالسبابا 
يدل  امنا  شيء  على  دل  ان  فادح  سياسي  خطا  هو  للقاعدة 
الفاشلة  وانهم لم يستفيدوا من جتاربهم  على غباء سياسي 
الفاشلة  التجارب  هذه  مليراجعوا  بل  والعراق  افغانستان  في 
اجملموعات  تفكير  طريقة  في  ملشكلة  مرده  وهذا  االطالق  على 

الدينية املتطرفة وهذا ما سنوضحه في العدد القادم .

                                                               حسني امارة 
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 االبن يسبق األب في الشهادة   الى الشهيد حسن احملمد

أبو باسل ) محمد جرود( تلقي خبر استشاد ابنه باسل 
محمد جرود في 19\12\2011 

واهلل  اعطاه  اهلل  الوكيل  ونعم  اهلل  حسبنا   ( قائالً 
اخذه( كان استشهاد باسل أثر اصابته برصاصٍة غادرٍة 
وهو على دراجته النارية، عائداً الى بيته ليتناول طعام 
ابنه  فراق  على  الصابرين  من  باسل  أبو  فكان  الغداء، 
اي  الشهادة الينالها   ( اهلل فائالً  الشاب حامداً شاكراً 
بشظايا  أصيب  حني  أيضاً  هو  نالها  أن  الى  شخص( 
قذائف النظام التي كانت متأل جو املدينة، وذلك عندما 
بعد  جاره  حال  يتفقد  لكي  والنخوة  احلماس  أثاره 
القذيفة  من  كانت  فما  منزله  على  قذيفٍة  سقوط 
املوت  فصارع  أرضاً  ورمته  منه  نالت  أن  اال  الثانية 
ساعات وساعات، الى أن انتقل الى لقاء ربه وذلك في 
انسان  )ما كل  ونالها  قالها  نعم   2013\3\7 األحد  يوم 

الشهادة(  ينال 
الدنيا  هذه  في  مكافح  مسامح  رجل  باسل  أبو  كان 
يتفقد  وهو  األخيرة  ليلته  أمضى  باملتاعب،  املليئة 
صنابير املياه ويسقي أزهار منزله قلقاً حائراً ما يفعل، 
وكأنه ال يريد أن يضيع وال حلظًة واحدًة من هذه الليلة 
بل  يناديه  باسل  ولده  أن  يعلم  يكن  ولم  النوم  في 

ينتظره.
باليد  وما  عليهم،  حزناً  تتمزق  قلوبنا  ان  مالعمل..؟   
اال  منلك  وال  األيدي  مكتوفي  نقف  أننا  سوى  حيلة 

األهات واحلسرات 
وما  األب  نفقد  ونيف  عام  وبعد  االبن..  نفقد  كاحللم 
علينا اال أن ندعو ألهلهم بالصبر، ودائماً أيها الشهيد 
مثاالً  كنت  ألنك  اليك  نشتاق  سوف  الشهيد  والد  ويا 
للكفاح ومزاً للصبر تعلمنا منك أن القناعة ال يعادلها 
أللىء  من  أثمن  باملقسوم  الرضا  وأن  الوجود  في  شيء 

البحار. 
الذاكرين رحمك  ستبقى في خيالنا وسنظل لك من 

اهلل وأسكنك فسيح جناته. 
                                                                 زينة الشام 
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حياتك أيها اإلنسان لها عنوان وللشهادة في سبيل اهلل 
جنان . كم هو ثقيل على النفس نبأ استشهاد أحد األبناء 
وكم وقعه أليم على القلب . إنه خلبر محزن حقا حتبس فيه 
األنفاس تتحشرج الكلمات ،يتلعثم اللسان ،تذرف العيون 
بقلم القلب ،يتفطر الكبد حزنا وأملا على الفراق وال نقول 
إال ما يرضي اهلل . ترى ماذا أصاب اجلبل األشم تدخل جلج 
، تطلب  تخرج ساملا  ثم  فزع  وال  ودون خوف  تردد  دون  املوت 
الشهادة في سبيل اهلل كل مرة دون أن يرجتف لك قلب أو 
اجملاهدين  صفوف  تتقدم  بطال  كنت   . شيء  عضدك  يفت 
بعزمية ال تفتر ، ماذا أصاب العقل املدبر في حلظة غفل فيها 
عن نفسه فسقط شهيدا مبتسما محتسبا . لقد انضم 
تسير  مازالت  قافلة  في  السابقني  الشهداء  كوكبة  إلى 
اهلل  بعون  املنشودة  غايتها  إلى  تصل  حتى  طريقها  في 
أحذية  ستدوسهم  الذين  اجلبابرة  هؤالء  على  النصر  وهي 
األم  وتهتف  واجلراثيم  الشهداء على وجوههم كاحلشرات 
متأملة إلى أين أنت ذاهب أيها القلب ، فقال لها : سأذهب 
،وتقول  الشتاء  برد  من  يقيه  دفئا  وأعطيه  الشهيد  ألضم 
الصيف  حر  من  أظلله  أن  أريد  لها:  فقال  تذهب  أين  لكن 
وأنت أيتها العني إلى أين تذهبني ،فتقول :أريد أن أذرف من 
ملاذا  لشعرها  وتقول  فوقه  من  التراب  يجف  حتى  الدموع 
أنت باق هنا فقال لها: أريد منك أن تصنعي ضفائر وتهدي 
الثورة ضفيرة  منها كل شاب متقاعس عن اللحاق بركب 
تناسب شعره وال بأس أن تضعيها في سلة صغيرة يوضع 
بداخلها علكة ومرآة وقلم حمرة تناسب بشرته ،فقالت : 

نعم سأفعل. 
يداهمكم  يكاد  حولكم  فاخلطر  الشباب  أيها  انظروا 
وتعلمون     بيوتكم  العدو  يدخل  حتى  تنتظرون  فهل 
ال  فإنهم   ، ما  بلدا  يدخلون  حني  األوغاد  هؤالء  مايفعل 
طمى  ،فقد  رادع  دين  أو  ضمير  دون  يفعلون  مبا  يبالون 
فاآلجال  رقادكم  من  فهبوا   ، الركب  غاصت  حتى  اخلطب 
                                                                                                                                                . يتقدم  وال  يتأخر  ال  فإنه  األجل  انتهى  وإذا  اهلل  بيد 

                                                              جندت االبراهيم



  

لنفهم هذه الظاهرة علينا ان جنيب على هذه االسئلة 
اوال: عن من نتحدث ؟

وثانيا: ما هي النقاط املشتركة بني كل دول هذه املنطقة التي 
اندلعت فيها الثورات في نفس الوقت ؟

عن من نتحدث: عندما نقول العالم العربي أول جواب هو اجلواب 
السياسي: كل الدول التي تعرف نفسها بأنها دول عربية هي  
بيان  املناطقية هدفها كان  العربية هذه املنظمة  دول اجلامعة 
وحدة الشعوب العربية اقتصادية وسياسيا لكن هذه الوحدة 
السياسية بان فشلها في أكثر من مناسبة مثال املعارضة بني 
وسوريا  كليبيا  السوفيتي  لالحتاد  احلليفة  االشتراكية  الدول 
تعليق  أو  واالمارات  كالسعودية  املتحدة  للواليات  واحلليفة 
عضوية مصر لعشر سنني عندما اعترفت بدولة اسرائيل في 
اتفاقيات كامب دافيد عام 1979 ومبناسبة ثانية في حرب اخلليج 
العربية وهو  1991 عندما غزا أحد اعضاء اجلامعة  عام 1990- 
العراق عضو أخر منها الكويت اذا كانت هذه الوحدة السياسية 

مصطنعة. 
ما لذي يترجم وحدة العالم العربي هل هناك وحدة جغرافية 

؟ 
املشرق  طرف  من  العربي  باملغرب  يسمى  ما  يواجه  جغرافيا 
هي  أخرى  جغرافية  مجموعة  ويوجد  أخر  طرف  من  العربي 
اخلليج العربي كل هذه املناطق تضم مساحة متتد على 8000 
البعيدة  الضواحي  توجد في  اجلامعة  أعضاء  بعد  أن  ونرى  كم 
لهذه املنطقة كالسودان حيث جنوبه ينتمي ألفريقيا ما حتت 
القمر  جزر  حتى  أو  والصومال  جيبوتي  حال  هو  كما  الصحراء 

البعيدة في احمليط الهندي ال يوجد اذا وحدة جغرافية. 
تعرف  العربية  الهوية  أن  نعتبر  ألننا  اللغة  ناحية  من  لننظر 
اللغة  تعتبر  التي  البالد  هي  هذه  العربية  اللغة  يتحدث  مبن 
او احداها، من هذا املنطلق يجب علينا  العربية كلغة رسمية 
اعتبار التشاد اريتريا واسرائيل ومن ثم هناك شعوب في العالم 
مغرب  في  كالبربر  عرب  انفسهم  يعتبرون  ال  الذين  العربي 
العربي أو األكراد في العراق وسوريا وال يجب أن ننسى أن العربية 
املستخدمة في الرباط ليست نفسها املتحدث بها في القاهرة 

أو عدن. 
مكتوبة  لغة  شيء  كل  قبل  هي  الكالسيكية  العربية  اللغة 

وهي لغة القران .
هي  هذه  العربي؟  العالم  في  هيكلي  عامل  هو  الدين  هل 
االسالم  بني  الرابط  االسالمي  للدين  الكالسيكية  اخلريطة 
والعالم العربي متني حيث أن الدين االسالمي تنزل على الرسول 
محمد في قلب اجلزيرة العربية ومن جهة أخرى يجب أن نكون 
فلو  العربي  للعالم  االسالمية  الهوية  استخدام  من  حذرين 
نظرنا الى أعداد املسلمني في كل بلد نالحظ أن أغلب املسلمني 
يعيشون خارج العالم العربي املسلمون موجودون بشكل خاص 

في القارة الهندية واسيا اجلنوبية الشرقية الدول االعضاء في 
العالم  في  املسلمني  من  فقط   %20 ميثلون  العربية  اجلامعة 
البلدان  من  كثير  في  وجود عرب مسيحني  نسيان  ويجب عدم 
العربية هذا بعض ما بإمكاننا اعتباره مبادئ العالم العربي ,في 

النهاية ما ميكننا استخدامه لشرح انطالق الثورات العربية.
كلها  ترفض  التي  نفسها  احلاكمة  االنظمة  تكون  هل   
وحكامها  احلكم  تداول  كلها  ترفض  والتي  الدميقراطية 
يرفضون ان يتركوا احلكم؟ احلركة بدأت في تونس ثورة الياسمني 
كما نسميها التي ادت الى ذهاب الرئيس بن علي بلدان أخرى تتأثر 
بالتناوب لكن بدرجات متفاوته جدا كلمة ثورة ال تطبق على كل 
احلاالت في مصر اسبوعني من املظاهرات أدت الى ذهاب مبارك 
من احلكم لكن في مناطق أخرى هناك عصيان قمع بشدة أدى 
الى نشوء حرب أهلية في ليبيا مثال حيث تدخل الناتو ليساعد 
الثوار وكما سورية واليمن حيث فضل احلكام اطالق النار على 
هناك  كان  العربي  اخلليج  دول  في  أما  احلكم  ترك  بدل  اجلموع 
نداءات لإلصالح ولم يكن هناك معارضة وهناك احلاالت اخلاصة 

كالعراق واألراضي الفلسطينية وخاصيتها معروفة للكل 
كيف نشرح اذا لم كل هذه التحركات في وقت واحد اذا كانت 

األنظمة السياسية غير متقاربة؟
العربي  واخلليج  واالردن  املغرب  في  امللكية  األنظمة  هناك   
احلزب  نظام  تطبق  وسورية  ليبيا  في  منها  اثنان  واجلمهوريات 
احلاكم والوحيد برغم هذه االختالفات جند حقائق مشتركة عند 
وجودها املعارضة السياسية غير مسموح لها بالكالم، االقتصاد 
يحافظون  ،القادة  السلطة  من  قريبة  بأيدي مجموعة صغيرة 
على احلكم أطول فترة ممكنة القذافي وصل الى السلطة عام 69 
العائلة االسد عام 70 في سورية صالح في اليمن عام 78 مبارك 
عام 81 وبن علي في 87 وليبقوا في السلطة كلهم يعتمدون 
على أجهزة أمن منتشرة في ظل انعدام و احترام احلقوق واحلريات 
الشخصية قمع ومجتمعات مغلقة هي منذ االزل منبع ثورات 

ولكن اجهزة املراقبة واالمن متنع اي حركة باستخدام اخلوف. 
عامل اخر هو الفساد فلو نظرنا الى  الفساد في االدارة العامة 
االقل  البلدان  لوجدنا   العربي  العالم  في  السياسي  والوسط 
وهي  املتحدة  واالمارات  قطر  دولة  هي  املنطقة  في  فسادا 
تليها  املانية  او  فرنسا  مستوى  نفس  في  موجودة  للمقارنة 
اجلزائر  املغرب  ونهاية  وتونس  االردن  السعودية  عمان  البحرين 
والفاسد  املغلق  الكادر  هذا  في  واليمن،  الكويت  سورية  ليبيا 
اجماال نتطرق الى الدميوغرافيا )علم السكان( الوضع الدميغرافي 
شابة،  بانها  تشترك  ولكنها  مختلفة  البلدان  هذه  كل  في 
عدد  ربع  من  اكثر  متثل  15 سنة  من  اقل  الذين عمرهم  نسبة 
السكان االجمالي وهذه النسب تكبر اذا زدنا الذين عمرهم بني 
ال15 وال25 سنة  هذه  نسبة املتعلمني للذين عمرهم يتراوح 
 92 املغرب  في   %  79 تقدر ب  النسبة  25 سنة هذه  بني 15- 
 %98 سوريا  %في   97 مصر  %في   85 تونس  في  اجلزائر  في   %
في قطر وعمان 84 % في اليمن 98% في السعودية ويقارب 
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يكفي رعبا لنهرب إلى الغرفة الثانية صاروخ أم قذيفة 
أم عنقودي أم ماذا لنختبئ هنا ال بل هنا بهذه الزاوية ال 

هذه الزاوية  آمنة أكثر ال بل هنا ال تأتينا القذائف يا أخي 
أقول لك أفضل شيء لننبطح وسلمها إلى اهلل يا امرأة 

خذي األرض إنتي واألوالد نعم هذا املسلسل الصباحي 
واملسائي نعم نختبئ في الصباح واملساء الظالم املعتم 

بقهر القذائف والصورايخ والعنقودي ما هذا الظلم 
القاسي املتعمد وما هذا احلقد البذيء وأي نوع من البشر 

هذا الذي يشد حبل قذائفه اجملرمة بحق طفل وامرأة 
وشيخ . قذائف ضد البشر أخافوا احلجر واحليوانات تلك 

احليوانات تصرخ وما من مجيب نعم حولوا احلياة إلى رعب 
وقهر إلى متى ستظل يا أيها احلاقدون على البشر واحلجر 

والشجر بأن تشد احلبل وحتول صاروخ موجه من يدك 
بطريقة مباشرة إلى بلد يقطنه األطفال والنساء والرجال 
والشجر .نعم أرهبتم الشجر أبكتيم كل العيون إلى متى 
ستبقى رخيصاً ما أجرك ماذا صنعت تستحق التتويج قل 

لي يا أيها البذيء قل لي وقل للحجر والبشر أنك توجت 
مبجزرة ما أو اقتلعت قلب طفل أو رجل أو أجهضت زوجة 
،جنينا ينتظره أب من سنني قل لي ماذا صنعت وما نوع 
الطعام .أتكسب ألطفالك وهل أنت تشرب ماء من هذا 

البلد وأمك أصحيح أنها شربت من بردى فهذا مستحيل 
هذا مستحيل سننتصر سننتصر حتى ولو طفح الكيل.                                                                                                                                           

                                                             
                                                       عبدو البكري 
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الفرنسية   أئتمنكم على النص القناة  حتليل   - العربي  الربيع   

      يكفي رعباً



جبهة النصرة و.....
 الثورة السورية

لقد كثر احلديث مؤخرا عن 
جبهة النصرة في سوريا 
خاصة بعد ان اعلنت عن 
والئها لتنظيم القاعدة 
واني ساتناول باقتضاب 
انعكاسات هذا االعالن 

على الثورة السورية 
                             .....ص3

 الربيع العربي.....
 كيف يراه الغرب ؟؟

 

لنفهم هذه الظاهرة علينا ان 
جنيب على هذه االسئلة    ..                          

              
                    ....................ص 2

للزيتون رائحة الصباح
                               

                          وأنا أحب الصباح كثيرا               
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 مدينة على أسنة احلراب
حتت شال أحمر سحبه شفق الشمس 

كان مضرجا برائحة دماء 
لن أركع ابدا لن أركع 
هي مدينة من بالدي 

هي مدينة تعني بالدي 
هي سيوف العزة وأسنة احلراب 

هي خيول اليرموك وحطني 
تالل اخلير وسهول اخلير 

هي القصير 
 مدينة ماولدت فيها 

لكنها ولدتني 

سأسجل للتاريخ لألجيال 
لطوابير قادمة قادمة من األطفال 

ألطفال سيولدون ويولدون 
صمود مدينة بوجه الغول والعنقاء 

صمود مدينة بخذالن اخلل الوفي 
مدينة إجتمعت فيها املعجزات 

قاومت وجه الشيطان 
وحزب الشيطان

وحثاالت من البشر 
ً تشرب الدماء خمرا

وبقيت مستعصية كجبال بالدي
ستسمع تلك األجيال 

دوي رصاص و قذائف 
مازال عالقاً في الريح  

في كلمات القصائد واألهازيج 
ال تبارحه وال يبارحها 

ً كصدى يتردد بعيداً بعيداً بعيدا
يا أبطاال زحفوا حتت راية املوت 

حتت قوس املوت حفاة
يارجاالًُ جرى اللهب بأوردتهم بدل الدماء

يا عمر يا خالد يا عبد اهلل 
يا أوالد احلارة 

صوب رشاشك يا عمر 
وأترك يدك املبتورة

صوب رشاشك يا عمر
فالطلقة كتبها اهلل من فوق السبع سموات في قلب 

الفاجر 
والدشم االعيب تهتز حتت اصابعكم 

دمرها عمر
دمرها عمر  واحسب لنفسك لنفسك من اهلل منزلة 

القديس

دمرها وأرفع  ذراعك املدماة 
مشعالً تلتف حوله جحافل وجحافل 

تعرف طريقها رغم كل الغيوم واألزقة في الفضاء
لك احلياة ولك املوت 

تولد فتوهب عمر من جديد 
خالد اإلرهابي كم أنت جميل بهذا الدرع 

بزخات رصاص ال تقع  إال في العيون فتقلعها 
هنالك  مدن تعرض كل مفاتنها 

هنالك  عواهر تعرض كل عوراتها 
وانِت أنِت في ذاك املدى البعيد 

ـُركت وحدك والبارودة  ت
وقنبلة يدوية يرعاها اهلل  ودعاء رسولك  بيديك 

ال تنظر للخلف 
فاخملصيون يركضون بال رمز رجولتهم 

ماكان يسمى رمز رجولتهم 
ليس اال أنتم 

واملدى البعيد وتشابك حدود اللهب واللهب 
في اخللف مكانس لنساء تكنس بقايا رجال 

بني األحذية فوق العتبة 
وأنتم  أنتم  ال تصل الريح النتنة ألقدامكم 

لستم القصير وبكاء أطفالها فقط 
لستم القصير ونواح نسائها فقط 

لستم القصير وتهالك عجائزها فقط 
انتم الكل في الكل وال فقط 

ال تفقيط للغة  في محضر فتحه اهلل باباً للسماء 

                                                
                                               حسن قدور 
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موتوا حيثما شئتم                                                                                                                                            
       ولكن المتوتوا بيننا ... 




