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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مقاالت رأي
عن السجن، وعن الكاتب الساكن فيه: داخله وخارجه

أدب االستبداد

خطيب بدلة

: اقتراح
ً

أوال

ــوه »أدب  ــجون«، ويجعل ــح »أدب الس ــروا مصطل ــه أن ُيَغّي ــه، ومصنّفي ــاد األدب، ومؤرخي ــى نق ــرُح عل أقت
ــزال  ــت -وال ت ــي ُكتب ــعار الت ــات واألش ــص والرواي ــة القص ــر لطبيع ــٌب أكث ــي، مناس ــذا، برأي ــتبداد«، فه االس
ــلطة  ــه الس ــذي تمارس ــل ال ــاد، والتنكي ــم، واالضطه ــف الظل ــا لوص ــه كله ــأن، وتتج ــذا الش ــي ه ــُب- ف ُتْكَت

ــرأي. ــي ال ــى معتقل ــالد عل ــم الب ــي تحك ــة الت الدكتاتوري
أذكــر هنــا، علــى ســبيل المثــال: روايَتــي عبــد الرحمــن منيــف »شــرق المتوســط«، و»اآلن هنــا«، وروايــة 
ــة  ــدار، ورواي ــرج بيرق ــت« لف ــة والصم ــات اللغ ــاب »خيان ــي أوردال أوز، وكت ــب الترك ــح« لأدي ــت جري »أن
نبيــل ســليمان »الســجن«، وكتــاب »صــوم المــوت« الــذي ترجمــه عبــد القــادر عبدللــي لمجموعــة مناضليــن 
أتــراك أضربــوا عــن الطعــام فــي الســجن حتــى المــوت، وكتــاب محمــد بــرو »نــاج مــن المقصلــة« الــذي يدور 
القســم األكبــر منــه فــي ســجن تدمــر. وبعــد الثــورة ُكتبــت أعمــال كثيــرة عــن الســجون، منهــا غيابــات الجــب 

لجمــال طحــان، وكومــة قــش لوفــاء علــوش، ورقصــة الشــامان األخيــرة لعبــد الرحمــن حــاق.

األسباب الموجبة لهذا االقتراح

ــة، أو  ــم الجنائي ــاُب الجرائ ــجناء أصح ــاك الس ــم، فهن ــرأي وحده ــي ال ــجون بمعتقل ــص الس ال تخت  - 1
ــب  ــن النُخ ــوا م ــم ليس ــاء، ألن غالبيته ــاب أو أدب ــم ُكتَّ ــد بينه ــا يوج ــة؛ وقّلم ــات القانوني ــح، أو المخالف الجن
المثقفــة أساًســا، ومــن ثــم فهــم ال ينتجــون أدًبــا عــن الفتــرات التــي يمضونهــا فــي الســجن، وأمــا بالنســبة إلــى 
ــال: يحكــي  ــر المثقفيــن بينهــم. مث معتقلــي الــرأي المثقفيــن -اليســاريين علــى وجــه الخصــوص- فمــا أكث

ــنة  ــورية س ــب/ س ــة إدل ــن بمحافظ ــد معرتمصري ــن موالي ــت، م ــي وسيناريس ــاص وصحاف ق
1952، يحمــل إجــازة فــي العلــوم االقتصاديــة مــن جامعــة حلــب ســنة 1976، كتــب القصــة 
والمقالــة، فــي الصحــف الســورية والعربيــة، لــه زاويــة أســبوعية ومدونــة )إمتــاع ومؤانســة( 
 ،)2011 األخضــر  )المســتطرف  القصصيــة:  مؤلفاتــه  مــن  الجديــد«،  »العربــي  صحيفــة  فــي 
و)المســتطرف الليلكــي 2013(، و)الســوريون منبطًحــا 2017(؛ ومــن أعمالــه فــي مجــال الدرامــا 
التلفزيونيــة: )مسلســل شــخصيات علــى الــورق 2004(، و)مسلســل البصيــر عــن قصــة لعبــد 

ــم(. ــن الع ــات اب ــة(، و)حكاي ــخصيات كوميدي ــة: )ش ــه اإلذاعي ــن أعمال ــالل(؛ وم ــز ه العزي خطيب بدلة
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فيلــم هــاال محمــد »رحلــة إلــى الذاكــرة« عــن ثالثــة مناضليــن ســوريين، هــم: ياســين الحــاج صالــح، كاتــب 
سياســي. غســان الجباعــي، روائــي ومســرحي. فــرج بيرقــدار، شــاعر. وقــد أمضــى ثالثتهــم ســنوات طويلــة 

فــي ســجن تدمــر العســكري.   
توجــد، اليــوم، علــى مســتوى العالــم، ســجوٌن كثيــرة ُتوَصــُف معاملــُة الســجناء فيهــا بأنهــا خمــس   - 2
ــا  ــة، أجراه ــة، وداّل ــات طريف ــاك مقارن ــرائيل؛ وهن ــة، وإس ــة الغربي ــدول الديمقراطي ــجون ال ــي س ــوم، وه نج
ناشــطون ســوريون، علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، بيــن َمنَاظِــر أشــخاص ُأخلــي ســبيُلهم مــن ســجون 
نظــام األســد، وهــم كالموميــاء، أجســاُدهم توشــك أن تتكســر كالعيــدان اليابســة مــن شــدة القهــر والعــذاب 
والقمــل وقّلــة التغذيــة واإلضــاءة والتدفئــة، بينمــا خــرج ســمير القنطار مــن الســجون اإلســرائيلية، وهــو -كما 
يغنــي وديــع الصافــي- نشــوان بخمــر العافيــة! وحتــى تركيــا، يمكننــا وصــف ســجونها )الجنائيــة والجزائيــة( 
بأنهــا جيــدة جــًدا. وأنــا مــا زلــت أذكــر صديقــي »أبــو أحمــد«، مــن مدينــة الريحانيــة التركيــة، الــذي ُســجن في 
منطقــة قريبــة مــن »قيصــري«، وكان يحــق لــه، بمقتضــى قانــون الســجون التركيــة، أن يســتقبل زوجتــه وأوالده 
فــي الســجن، مــرًة كل شــهر، فيمضــي معهــم يوًمــا كامــاًل فــي مــكان مشــجر، يشــبه الحديقــة، مخّصــص لهــذا 
ــة  ــه، كذلــك، أن يأخــذ، كل ثالث ــة النهــار، ويحــّق ل ــى نهاي ــا حت ــون ويشــربون ويمرحــون مًع الغــرض، يأكل
ــَم الســجيُن إدارَة  د اإلجــازة إلــى عشــرة أيــام إذا َأْعَل أشــهر، إجــازًة لمــدة أســبوع، يمضيهــا فــي بيتــه، وُتمــدَّ
الســجن بأنــه يريــد أن يمضــي إجازتــه فــي واليــة أخــرى، شــريطة أن يثبــت لهــم ذلــك بتوقيــع والــي الواليــة 

األخــرى علــى ورقــة اإلجــازة، أو بتوقيــع القائمقــام. 
ــي  ــا ف ــة م ــن أن دول ــي ال أظ ــا، ولكنن ــي تركي ــرأي ف ــجناء ال ــة س ــي معامل ــف ه ــرف كي ــة: ال أع )مالحظ

ــين(. ــدام حس ــام ص ــراق أي ــدين، والع ــام األس ــورية أي ــا س ــي فظاعته ــبه ف ــم تش العال
ــدة  ــن بعي ــي أماك ــا ف ــدور حوادثه ــن ت ــتبداد، ولك ــاول االس ــص تتن ــات وقص ــل، رواي ــة، بالمقاب ثم  - 3
عــن الســجن أو المعتقــل، وقــد بــرز فــي هــذا النــوع مــن القصــص، األديــب إبراهيــم صموئيــل، وباألخــص 
ــن: »رائحــة الخطــو الثقيــل«، و»النحنحــات«، إذ تــدور حــوادث بعــض  ــه القصصيَتيــن األوَلَيْي فــي مجموعتي
ــا، الكاتــب نفســه،  ــن فــي الســجن، وبعضهــا اآلخــر فــي الخــارج؛ وبطُلهــا، غالًب قصــص تينــك المجموعتي
، ولكــن موضوعاتهــا إنســانية، ال تحكــي عــن  وهــو مناضــل ُمنتســب إلــى حــزب ممنــوع، هــارب، متخــفٍّ

ــجون«؟ ــى »أدب الس ــبها إل ــف إذن ننس ــرًة. فكي ــاد مباش االضطه
ــه  ــي روايَتي ــليمان، ف ــل س ــم: نبي ــجنوا، منه ــن دون أن ُيس ــجون م ــي أدب الس ــوا ف ــاء كتب ــاك أدب هن  - 4
»الســجن« و»ســمر الليالــي«، وعبــد الرحمــن منيــف فــي الروايتيــن اللتيــن أشــرت إليهمــا، وفاضــل العــزاوي 
فــي روايــة القلعــة الخامســة، وآخــرون، منهــم كاتــب هــذه المقالــة )القســم األكبــر مــن أحــداث روايتــي »أبــو 

ديــاب يتكلــم فــي األفــراح« 2019، يجــري فــي ســجن إدلــب المركــزي(.  

ثانًيا: من تجربتي

ُر أولئــك النــاس الشــجعان الذيــن خاضــوا  ــدِّ فــي حقيقــة لــم أنتــِم إلــى حــزب محظــور قــط، ولكننــي أَق
هــذه التجربــة، وُســجنوا ســنين طويلــة بســببها، وهــم يعرفــون مســبًقا حجــم خطورتهــا، وليــس لهــم هــدف 
ســوى مقاومــة الطغيــان، والســعي ألن تنعــم بالُدنــا بنظــام سياســي ديمقراطــي يحفــظ ألبنــاء الشــعب حريتهــم 

وكرامتهــم وحقوقهــم. وأي مقارنــة بينهــم وبينــي ســتكون نتيجُتهــا لصالحهــم.   
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يعــود اهتمامــي بـــ »أدب االســتبداد« إلــى زمــن بعيــد، حينمــا أولعــُت بــأدب عزيــز نيســين، وعرفــُت أنــه 
ُســجن مــراًرا، وُنفــي، بســبب كتاباتــه المناوئــة لحكــم العســكر أيــام االنقالبــات، وبعــد صــدور روايــة ســلمان 
رشــدي »آيــات شــيطانية«، وفتــوى الخمينــي، قــال عزيــز نيســين إن علــى الدولــة التركيــة أن تســمح بتــداول 
الكتــب الممنوعــة كلهــا؛ ابتــداًء مــن الكتــب الدينيــة، وصــواًل إلــى روايــة ســلمان رشــدي. لــم يقــرأ الســلفيون 
الجهاديــون القســم األول مــن التصريــح، أو أنهــم قــرأوه وأهملــوه، واقتصــروا علــى أن نيســين يدعــو لتــداول 
روايــة ســلمان رشــدي المســيئة للنبــي، وتربصــوا بــه، وفــي 2 تمــوز/ يوليــو 1992، أحرقــوا فنــدق ماديمــاك 
بمدينــة ســيواس، الــذي كان يقــام فيــه مؤتمــر أدبــي، معتقديــن أن عزيــز نيســين فــي داخلــه، فُقتــل 33 واحــًدا 

مــن أدبــاء تركيــا ونقادهــا.
ــد  ــا، ق ــدادي، وغيرهم ــوقي بغ ــي، وش ــيب كيال ــل حس ــم، مث ــرأ له ــم وأق ــاَء أحّبه ــا، أن أدب ــُت، أيًض وعرف
ــزب  ــى الح ــاب إل ــة االنتس ب(، بتهم ــالَّ ــاش َغ ــا يغلبه ــي )م ــدة الت ــام الوح ــزة، أي ــجن الم ــي س ــوا ف أودع
الشــيوعي. ولكــن؛ مــع توالــي األيــام والســنين، أدركــُت وغيــري، أّن مــا جــرى مــع معتقلــي أيــام الوحــدة، 
وحتــى ســنوات حكــم البعــث األولــى، بيــن 1963 و1970، إذا مــا قــورن باألهــوال التــي عاشــها الســجناء 
والمعتقلــون فــي أثنــاء حكــم حافــظ األســد ووريثــه -وحكــم صــدام حســين فــي العــراق طبًعــا- ال يعــدو أن 
يكــون »لعــب عيــال«، حتــى إن أحــد أصحابــي اقتــرح، فــي جلســة خاصــة، أن ُيلغــى االحتفــال بعيــد الشــهداء 
فــي الســادس مــن أيــار/ مايــو مــن كل ســنة، فعــدد الرجــال الــذي أعدمهــم وزيــر الحربيــة التركــي جمــال 
باشــا ســنة 1016، قليــل إلــى درجــة أن المجــرم رفعــت األســد ال ينكــش بهــم ضرَســه. وأضــاف صاحبــي: 
ــَع صفــة »الســفاح« عــن ذلــك المســكين جمــال باشــا الــذي أعــدم حوالــي عشــرين  ــذا، كذلــك، أن ُتْرَف حب
ــوري  ــي الس ــش العرب ــن الجي ــة م ــداٌت خاص ــْت وح ــاًل، َقَتَل ــر 1982، مث ــباط/ فبراي ــي ش ــط، فف ــاًل فق رج
)الباســل(، فــي حمــاه وحدهــا، أربعيــن ألــف إنســان، وفــي ســجن تدمــر لــم يصــادف أن َقــلَّ عــدد الســجناء 
ــنًقا، عــن خمســين ســجين فــي كل  ــي الســاحة ش ــاًل، ويعدمــون ف ــوا ُيســحبون مــن مهاجعهــم لي ــن كان الذي
)َعْدمــة(، ومعظمهــم مــن الشــّبان الذيــن كان الرفيــق ســعيد حمــادي يصفهــم فــي ُخطبــه، فــي أثنــاء جوالتــه 

علــى فــروع الشــبيبة فــي قطرنــا الصامــد، بأنهــم: أمــل األمــة، عمــاد المســتقبل! 

ا: مرحلة جديدة.. بيان األلف
ً
ثالث

ــة  ــع ثالث ــي، م ــد توقيع ــنة 2001، بع ــن س ــداًء م ــتبداد، ابت ــألة االس ــام، ومس ــأن الع ــي بالش زاد اهتمام
ــد القــادر عبدللــي وعبــد العزيــز الموســى، علــى  ــاج الديــن الموســى وعب ــاء إدلــب، هــم ت أصدقــاء مــن أدب
بيــان المجتمــع المدنــي )بيــان األلــف(. عــّد نظــام األســد التوقيــع علــى هــذا البيــان تحدًيــا ســافًرا لطبيعتــه 

ــن:  ــول للموقعي ــه يق ــان حال ــة، ولس الفوالذي
- هــل صدقتــم، مــن كل عقلكــم، أننــا ســنتيح لكــم حريــة مــا تحلــم بــه عقوُلكــم المريضــة؟ هــل نســيتم، 

يــا والد الـــ..، أن هــذا النظــام هــو نظــام حافــظ األســد )مــا غيــرو(؟ 
وانطلقــت الحملــة علــى الموّقعيــن، بعــد أن أعلــن نائــب بشــار األســد )عمــو عبــد الحليــم خــدام( مــن 
علــى أحــد مــدارج جامعــة دمشــق، أن الموّقعيــن يريــدون لســورية أن تعمهــا الفوضــى، كالجزائــر، مــن أجــل 

أن يســّلموها لقمــًة ســائغًة للصهيونيــة العالميــة! 
)بما أنني من الموقعين، فقد عرفُت، تًوا، أنني من محبي الصهيونية العالمية!(.
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ــول  ابة(، فالق ــرَّ ــن )الَش ــر م ــد أكث ــام األس ــْرج( نظ ــي )ُخ ــل ف ــن يمثِّ ــم يك ــم ل ــد الحلي ــو عب ــوٌم أن عم معل
ــرات،  ــدي والمخاب ــش العقائ ــع الجي ــة م ــرة الحاكم ــف األس ــون لتحال ــة، يك ــذه الحال ــل ه ــي مث ــل، ف الفص
لذلــك، وإثــر تصريــح عمــو عبــد الحليــم )الوســخ(، صرنــا، نحــن الموقعيــن األدالبــة األربعــة، دريئــًة يتــدّرب 
بالرمــي عليهــا َمــن يســوى ومــن ال يســواش مــن عناصــر األمــن، والمخبريــن، والعواينيــة، نــروح إلــى فــروع 
األمــن ونغــدو -كمــا كتبــُت ذات مــرة- أكثــر مــن ســرافيس معــرة النعمــان! وصــرت أنــا شــخصًيا، بالنســبة 
ــذي  ــا ال ــي أن ــوا أنن ــد علم ــدف(، فق ــف اله ــفل ومنتص ــي )أس ــح للرم ــكان الصحي ــل الم ــاة، أمّث ــى الرم إل
ــة، فوّقعــوا، وألول مــرة  ــي الثالث ــان فــي حلــب، وعرضــُت الفكــرة علــى أصدقائ ــُت مــع معــّدي البي تواصل
فــي حياتــي، أنــا اإلنســان الفقيــر، الدرويــش، الغلبــان، أصبــُح )علكــًة( فــي أفــواه رجــال الســلطة المحلييــن، 
التافهيــن، حتــى إن اجتماًعــا لمجلــس نقابــة المهندســين )كمــا وصلنــي( ُعقــد فــي تلــك الفتــرة، وفــي أثنــاء 
االجتمــاع طالــب أحــُد األعضــاء بــأن تكــون االنتخابــات ديمقراطيــًة، ال يتدخــل فيهــا الحــزب، وال الجهــات 

األمنيــة، وكان رئيــس فــرع األمــن العســكري حاضــًرا، فقــال للمهنــدس المتحــدث متهكًمــا:
ــع علــى المجتمــع المدنــي، وبتطالــب بــكل هــاألكل  - ليــش مــا بتــروح حضرتــك لعنــد )خ. ب.( وبتوّق

الخــرا؟ 

رابًعا: تجربة جريدة النور

فــي تلــك الحقبــة، ُكّلفــُت بكتابــة زاويــة أســبوعية فــي صحيفــة النــور التــي يصدرهــا الحــزب الشــيوعي 
الســوري، جنــاح يوســف الفيصــل، وضعــُت لهــا عنواًنــا اشــتققُته مــن واجهــات محــالت الفــول والمســبحة 
وشــوي المعاليــق، هــو )َمقــرأ علــى كيفــك(، وفــي هــذه الزاويــة؛ صــرُت أكتــب بهامــش حرّيــة أوســع مــن 
الهامــش الــذي كان يتــاح لنــا فــي الصحــف الثــالث: البعــث والثــورة وتشــرين، ودليــل ذلــك أننــي ســخرُت، 
ذات مــرٍة، وعلــى نحــو الذع، مــن الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، وتهّكمــت بطريقتهــا فــي إشــراك األمــوات فــي 
انتخابــات اإلدارة المحليــة ومجلــس الشــعب، وحكيــُت كيــف ُتقــرع الطبــول، مــن أجــل األشــخاص الذيــن 
ــواء،  ــي اله ــار ف ــون الن ــال ويطلق ــك الرج ــر، ويدب ــل المزامي ــة، وتترغ ــة الجبه ــي قائم ــماؤهم ف ــدرج أس ُت
ــن  ــخر م ــن يس ــل مم ــام يزع ــن النظ ــم يك ــة، ل ــن! ولأمان ــات بيومي ــد االنتخاب ــل موع ــوة، قب ــرد النس وتزغ
الجبهــة، فهــي بالنســبة إليــه شــرابة خــرج أيًضــا، إنمــا زعــل بعــض قــادة أحــزاب الجبهــة، واســتغربوا أن ُينشــر 
هــذا )الحكــي( فــي صحيفــة النــور التــي يصدرهــا حــزب جبهــوي. ولكننــي كتبــُت فــي النــور عــدة مقــاالت 
أخطــر مــن تلــك، وعلمــُت، مــن صديــق ذي صلــة بفــرع األمــن العســكري بإدلــب، أن )المخبــر اللــورد أبــا 
ــذي ينقــط ســًما،  ــدة وقــد رســم بقلمــه ال ــا هــذه الســنة، كان يحمــل الجري ــه كتاًب ــذي ألفــُت عن فســتوك( ال
ــة،  ــر المقال ــدوره بتصوي ــى رئيــس الفــرع شــخصًيا، وأمــر هــذا ب ــره إل ــي، ووجــه تقري مســتطياًل حــول مقالت
وإرســالها مــع تقريــر أبــي فســتوك إلــى دمشــق. مــن تلــك المقــاالت الخطِــرة: مقالــة »تمشــيط مثقفيــن« )20 
نيســان/ أبريــل 2005( التــي شــبهُت فيهــا تقّصــي المخابــرات عنــا نحــن األربعــة الموّقعيــن علــى بيــان األلف 
بالجيــش عندمــا يدخــل منطقــة اختفــى فيهــا مجرمــون مطلوبــون، فيمشــطها تمشــيًطا، وأخــرى عــن المخبــر 
ــن  ــن المثقفي ــًدا م ــه كان واح ــه بأن ــى، اتهم ــز الموس ــد العزي ــًرا بعب ــب تقري ــا كت ــه، عندم ــتوك نفس ــي فس أب
الســوريين واإلســرائيليين الذيــن التقــوا فــي عاصمــة الدانمــارك، وعرفــوا باســم »جماعــة كوبنهاجــن«. مــع 
أن عبــد العزيــز لــم يســافر إلــى الســودان ليســتلم جائــزة الطيــب صالــح التــي فــاز بهــا، ألنــه ال يمتلــك جــواز 
ســفر، وحتــى لــو امتلــك جــواًزا؛ فسيكتشــف أنــه ممنــوع مــن الســفر بســبب ذلــك التوقيــع القاتــل، وكاد أن 
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يتنــازل عــن بعــض حقوقــه التقاعديــة، ألن قبَضهــا كان يتطلــب منــه أن يذهــب مــن كفرنبــل إلــى إدلــب )40 
كــم( ليســتلمها باليــد!

خامًسا: الكاتب السوري المحروم من الحرية

عندمــا نعتمــد مصطلــح »أدب االســتبداد«، بديــاًل مــن مصطلــح »أدب الســجون«، فإننــا ســنتمتع بمــا يكفــي 
ــى الســجون. ومنهــا  ــاس إل ــؤدي إلــى وصــول الن ــي ت ــة لكــي نرصــد األوضــاع والمالبســات الت مــن الحري
بنــد غيــاب الحريــة، هــذا الغيــاب تعّبــر عنــه طرفــة قديمــة عــن كاتــب ســوري التقــى بكاتــب أوروبــي، ومــن 
خــالل الحــوار قــال الســوري إننــا ممنوعــون مــن الكتابــة فــي الديــن والجنــس والسياســة، فضحــك األوروبي 

حتــى ظهــرت لوزتــاه، وســأله:
- عن ماذا تكتبون إًذا؟ عن زقزقة العصافير؟!   

مــّر هامــش الحريــة فــي الكتابــة األدبيــة والصحفيــة، عندنــا، بثــالث مراحــل: األولــى، وهــي األســوأ، تبــدأ 
مــن ســنة 1979، وتحديــًدا بعــد عمليــة المدفعيــة، إلــى 2000، والثانيــة أقــل ســوًءا، تمتــد مــن ســنة 2000 
إلــى 2011، والثالثــة ذات شــقين، فنحــن الذيــن غادرنــا ســورية، أصبحنــا ننعــم بحريــة واســعة، وقادريــن على 
أن نســمي األشــياء بأســمائها، علــى عكــس أصدقائنــا الذيــن لــم يغــادروا، فقــد أصبــح الوضــع عندهــم أســوأ 

مــن أيــام حافــظ األســد بكثيــر، وصــار مــن الممكــن أن يفقــد الكاتــب حريتــه، أو حياتــه، ألتفــه األســباب. 
فــي الفتــرة األولــى؛ كانــت حيــاة الكاتــب غيــر الموالــي للنظــام أصعــب مــن تكســير الحجــارة مــن دون 
مطرقــة: األجهــزة األمنيــة األخطبوطيــة )تقــش( الســوريين، بمــن فيهــم الكّتــاب، وتشــحنهم إلــى المعتقــالت، 
وال يعــرف الذبــاب األزرق إليهــم ســبياًل، وال يمكــن اإلفــراج عنــه إال بموافقــة رئيــس عشــيرة النظــام الحاكــم 
ــر المعتقليــن، إذ كان ينســاهم، بــل  )حافــظ(، وهــو صاحــب ذاكــرة بالغــة النشــاط فــي كل شــيء، عــدا تذّك
يتناســاهم ببــالدة منقطعــة النظيــر. وذات مــرة، )فــي ســنة 1997 علــى مــا أذكــر(، كان حافــظ يمــارس ورعــه 
الدينــي المعهــود، يجلــس متربًعــا حيــث تقــام مناســبة دينيــة، وخــالل ذلــك، مــال عليــه أحــد مشــايخ ســلطته، 

وهمــس لــه: 
َر نبينا الكريم مثلما تصّورونه في جريدة البعث؟  - هل يجوز أن ُيَصوَّ

كان الشــيخ يقصــد مقالــة للصحافــي ياســين رفاعيــة منشــورة فــي الصفحــة األخيــرة مــن صحيفــة البعــث، 
وهــي عبــارة عــن مراجعــة عاديــة لكتــاب تراثــي، فيــه ذكــر لوضــع ُيفهــم منه وجــود إســاءة للنبــي، فمــا كان منه 
)حافــظ( إال أن أمــر بحبــس كل َمــن لــه عالقــة بنشــر هــذه المقالــة، حتــى اآلذن الــذي يقــدم الشــاي والقهــوة 
للمحرريــن، وإلــى إشــعار آخــر بالطبــع. )مــن دون أن يقــرأ المقالــة، أو يكلــف أحــًدا بقراءتهــا وتقديــم تقريــر 

عنهــا. وقــد بقــي أولئــك الصحافيــون مســجونين لفتــرات ال بــأس بهــا(.  
ــن  ــا، نح ــا إليه ــت نظرتن ــة، تراوح ــن الحري ــوع م ــر ن ــار، ظه ــث بش ــم الوري ــن حك ــى م ــنة األول ــي الس ف
ه إلــى أنهــا كاذبــة، وثالــث حائــر بيــن االحتماليــن،  الكّتــاب، بيــن مصــّدق أنهــا حريــة حقيقيــة دائمــة، ومنــوِّ
ــة مفاُدهــا أن بشــار األســد، هــو ابــن حافــظ األســد،  ــة اعتمــدوا علــى بديهي ــة خّلبي ــوا إنهــا حري والذيــن قال
وأنــه جــاء إلــى الســلطة ضمــن خطــة مخابراتيــة محكمــة، جــرى تنفيذهــا غصًبــا عــن الــذي يريــد والــذي ال 
يريــد، وأصبــح رئيســنا مــع أنــه ال يمتلــك أي شــيء مــن المقومــات أو المؤهــالت التــي تلــزم للرياســة. وفــي 
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األحــوال كلهــا، انتهــى هــذا الجــو المنفتــح تماًمــا، عندمــا قــررت أميــركا طــرد نظــام األســد مــن لبنــان، بعــد 
ــه  ــام ل ــي مــن الســجن، فأق ــري عــام 2005، وأذكــر فــي ســنة 2008 خــرج أحــد أقارب ــق الحري ــال رفي اغتي
أهلــه احتفــااًل اســتثنائًيا، اســتمر النــاس بالذهــاب إليــه للســالم عليــه نحــو ثالثــة أســابيع، فــي ُســراِدق أقيــم 
خصيًصــا لذلــك، وســبب هــذه المبالغــة فــي االحتفــال أن مــدة ســجن هــذا الرجــل تؤهلــه ألن يضــع نيلســون 
ــب الفراطــة(، فقــد اعتقــل ســنة 1980، وهــو فــي ســن الـــ 14، وخــرج  ــرك فــي )جي ــاض الت ــال وري ماندي
فــي ســن الـــ 42، وقــد تضاربــت األقــوال والشــائعات عــن مصيــره فــي الســنوات األولــى لســجنه، إلــى أن 
اســتقّرت، قبــل عشــر ســنوات، علــى أنــه مــات تحــت التعذيــب، وأقــام لــه أهلــه، يومئــذ، مثل هــذا الســرادق، 
وظلــوا يســتقبلون المعزيــن ثالثــة أيــام، ووزعــوا عــن روحــه لحًمــا بعجيــن، وعــش البلبــل، ونمــورة، وعندمــا 
ــك  ــه ذل ــي ب ــا حدثن ــن«. ومم ــاش مرتي ــذي ع ــّوام ال ــكان الع ــه »كان ــو أن ــا ل ــه كم ــوا ب ــراحه احتفل ــق س أطل
ــنة 2000،  ــط س ــي أواس ــأًة، ف ــم فج ــتد عليه ــب اش ــرة، أن التعذي ــة مصغ ــي جلس ــي(، ف ــجين )المانديلل الس
وعرفــوا أن ذلــك كان بمناســبة مــوت حافــظ األســد، وكانــوا فرحيــن لهــذا الخبــر، حتــى فــي أثنــاء تلقيهــم 
ــد الســجانين  ــوا أن بشــار اســتلم الحكــم، وصــار أح ــا، وعرف ــب نهائًي ــم توقــف التعذي ــبح، ث ــرب والَش الض

يمتدحــه أمامهــم، فتشــجع أحدهــم وســأله: 
- طالما أن بشار كويس، متلما عم تقول، ومتعلم، ومتنور، وما بعرف أشو. ليش ما بيخلي سبيلنا؟

ولــم يكــن لــدى الســجان جــواب بالطبــع. المهــم أن التعذيــب توقــف مــدة طويلــة، وبالتحديــد إلــى مــا 
بعــد اغتيــال الحريــري فــي لبنــان، ومــن يومهــا وهــم يعذبونهــم، لــم يتوقفــوا حتــى مــا قبــل شــهر مــن إطــالق 

ســراحه.  

سادًسا: حرية نسبية بعد الثورة

كان بإمكاننــا، خــالل الســنوات العشــر األولــى مــن حكــم بشــار األســد، أن نكتــب -كمــا أســلفُت- بهامش 
أفضــل مــن ذي قبــل، ولكــن، بحــذر شــديد، معتمديــن أســلوب )التكويــع(. فمثــاًل؛ اســتهوتني، ســنة 2010، 
ــر حافــظ األســد،  ــة، وفيهــا ذكــر للســفاح الكبي قصــة تحكــي عــن مالكــم ســوري شــارك فــي مســابقة دولي
فكتبُتهــا، وضمنتهــا كتابــي »المســتطرف األخضــر« الــذي صــدر عــن دار جــداول فــي بيــروت ســنة 2011. 

وقــد تحايلــت علــى األمــر بــأن كتبــت مــا يلــي: 
ــاد  ــل لأولمبي ــين«، تأه ــون، ش ــد »ن ــها القائ ــي يرأس ــة »راء« الت ــن جمهوري ــاًبا م ــا ش ــى أن مالكًم - ُيحك

ــرى.  ــة أخ ــي دول ــام ف ــذي كان يق ــي ال العالم
ــد  ــظ األس ــس حاف ــن تقدي ــًة م ــي أن موج ــة، وه ــا اآلن بحري ــي أن أرويه ــة؛ فيمكنن ــة الحقيقي ــا القص وأم
ــر اإلعــالم أحمــد إســكندر  ــة وزي ــات، برعاي ــداء مــن أول الثمانيني اكتســحت فضــاء المجتمــع الســوري، ابت
أحمــد، وصــار أي نشــاط أدبــي، أو إنجــاز رياضــي، أو عمــل بطولــي، يجــب أن ُيهــدى إلــى حافــظ، حتــى إن 
أديًبــا حــاز علــى الجائــزة الثالثــة مناصفــة فــي مســابقة أجراهــا المركــز الثقافــي ببلــدة »ضهــر الكــر«، وقــف 
أمــام كاميــرا التلفزيــون الســوري، وأهــدى هــذا الفــوز لحافــظ األســد. وكانــت تهــدى إليــه، كذلــك، أرواُح 
ــدأوا يفجــرون أنفســهم فــي قــوات إســرائيلية جنــوب  ــن ب ــن مــن الحــزب القومــي الســوري الذي االنتحاريي
ــم  ــة، ل ــة الدولي ــل للبطول ــذي تأه ــاب ال ــوري الش ــم الس ــم أن المالك ــنة 1985(. المه ــن س ــدًءا م ــان )ب لبن
ــه  ــوا مع ــا، فذهب ــي أوروب ــزه ف ــون التن ــن يحب ــؤولين الذي ــاء المس ــن أبن ــش م ــه جي ــل رافق ــده، ب ــب وح يذه
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باســم مــدّرب، ومســاعد مــدرب، ومدلــك، ومهــّوي، وحامــل منشــفة، ورشــاش بــودرة، فضــاًل عــن الفريــق 
اإلعالمــي الــذي يتألــف مــن جيــش آخــر مــن المعديــن، والمحرريــن، والمصوريــن، والمونتيريــة، ومســؤول 
المحاســبة، وجماعــة اإلنتــاج، والمشــجعين، والمصفقيــن. وكمــا تعلمــون فــإن مبــاراة المالكمــة تتألــف مــن 
عــدة جــوالت، ُتحســب فيهــا النقــاط، أو تنتهــي المبــاراة بالضربــة القاضيــة. وقــد التقــى المالكــم الســوري، 
ــه  ــد(، نفض ــمى: راون ــي تس ــى )الت ــة األول ــة الجول ــي بداي ــي، وف ــل كولومب ــة ببط ــه االفتتاحي ــي مبارات ف
ــتئناف  ــام واس ــة للقي ــم فرص ــاه الحك ــردق، أعط ــس الخ ــل كي ــى األرض مث ــا عل ــه به ــًة أنزل ــي لكم الكولومب
ــرع الفريــق اإلعالمــي  ــا فــوزه، بينمــا ُه ــد المالكــم األولمبــي معلنً اللعــب، ولكــن هيهــات. رفــع الحكــم ي

ــا المهــزوم، وســألوه عــن شــعوره، فقــال وهــو يترنــح:  إلــى العبن
- أهدي هذا الراوند إلى القائد العربي الكبير حافظ األسد!

سابًعا: مؤلفات عن الدكتاتورية

بعد خروجي من سورية، أصدرُت مجموعًة من الكتب التي تهجو الدكتاتورية، وهي كما يلي: 
قصص وحكايات وطرائف من عصر الدكتاتورية في سورية 2014.
حكايات سورية لها عالقة باالستبداد )مع نخبة من الكتاب( 2015.

السوريون منبطًحا 2017.
تجربتي في الثورة السورية 2017.

كوميديا االستبداد 2018.
أساطير بعثية 2021.

أبو فستوك المخبر اللورد 2022.
ولدي اآلن مادة أولية لكتاب جديد بعنوان »استبداد على كيفك«.

ا: أسلمة المجتمعات العربية
ً

ثامن

ــي  ــج األدب ــذا المنت ــن ه ــر م ــم األكب ــل القس ــق- جع ــد الح ــت تري ــجون -إذا كن ــن أدب الس ــث ع الحدي
يتنــاول األنظمــة السياســية الدكتاتوريــة )العســكرية(، ويهمــل نوعيــن مهميــن مــن االســتبداد همــا: االســتبداد 
الدينــي، واالســتبداد االجتماعــي. وهــذا النوعــان ال ينتظــران أن يصــال إلــى الحكــم حتى يمارســا اســتبدادهما 

علــى النــاس، فهــو يمــاَرس دائًمــا بصــرف النظــر عــن طبيعــة النظــام القائــم. 
ــود  ــع صع ــن م ــر، بالتزام ــًة مص ــة، وخاص ــَة العربي ــنية( المنطق ــالمية« )الس ــوة اإلس ــت »الصح اجتاح
الخمينيــة )الشــيعية- واليــة الفقيــه( فــي إيــران، أي منــذ بدايــة الثمانينيــات، ُوصرفــت علــى هــذه الصحــوة 
مليــارات الــدوالرات، أحدثــت معاهــد، ومــدارس، ومؤسســات، وإذاعــات، وفضائيــات، ودور نشــر، وبــدأ 
المجتمــع يتأســلم ابتــداء مــن قاعدتــه، وانتعشــت التنظيمــات اإلســالمية المتطرفــة، وأصبــح الحجــاب فرًضــا 
ــاب  ــُد الكّت ــاوز تهدي ــزداد، وتج ــرأي ي ــة ال ــى حري ــق عل ــدأ التضيي ــاء، وب ــع النس ــى جمي ــق عل ــب التطبي واج
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ــة،  ــل الفعلــي، وهــو نوعــان، األول تنفــذه الدول ــى القت ــل إل ــد بالقت ــن عارضــوا هــذا المــد إطــاَر التهدي الذي
مثلمــا حصــل مــع المفكــر التنويــري الســوداني محمــود محمــد طــه الــذي عــارض قوانيــن أيلــول/ ســبتمبر 
1983 والمســماة »بقوانيــن الشــريعة اإلســالمية«، فألقــى عليــه نظــام جعفــر النميــري القبــض، وأعدمــه فــي 

ــنة 1985. س
وأمــا فــي مصــر، فقــد بلغــت التنظيمــات اإلســالمية مــن القــوة مــا مّكنهــا مــن تنفيــذ أحــكام القتــل بذريعــة 
ــة  ــل رئيــس الدول ــل تمّكنــت مــن قت ــة، ال ب ــن مــن دون الرجــوع إلــى الدول ــن التنويريي ــرّدة علــى المفكري ال
الــذي احتضنهــا ودعمهــا محمــد أنــور الســادات، شــخصًيا، وأصــدر الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن فتــوى بقتــل 
فــرج فــودة، وأيــده الشــيخ محمــد الغزالــي، موضًحــا أن قتــل المرتــد فــرٌض ينفــذه أي مســلم كان فــي حــال 
تقاعــس الدولــة، وبحســب الباحــث مؤمــن ســالم الــذي كان عضــًوا فــي جماعــة اإلخــوان ثــم غادرهــا، أن 
أعضــاء جماعــة اإلخــوان فــي مصــر راحــوا يتبادلــون التهانــي عندمــا وصلهــم الخبــر المنتظــر، أي قتــل فــرج 
فــودة، وهــذا مــا أكــده الصحافــي ســعيد شــعيب أيًضــا، وقــد اشــترك الشــاب الــذي قتــل فــرج فــودة، واآلخــر 
ــن مــن فكــر،  ــدى الضحيتي ــة رائعــة، وهــي: الجهــُل بمــا ل ــل نجيــب محفــوظ، فــي خاصي ــذي حــاول قت ال
ألنهمــا، أي القاتــالن، ال يعرفــان القــراءة والكتابــة! وهمــا مثــل كل الذيــن أيــدوا )أو نفــذوا( فتــوى الخمينــي 
ــر  ــل، فاضط ــي بالقت ــيد القمن ــر س ــدد المفك ــه. وُه ــع روايت ــن يطب ــه، وم ــن يترجم ــدي وَم ــلمان رش ــل س بقت
للمهادنــة، وحوكــم نصــر حامــد أبــو زيــد، وصــدر الحكــم بطــالق زوجتــه منــه، فاضطــر إلــى مغــادرة مصــر 
مــع زوجتــه إلــى هولنــدا، ولحــق شــاب ســعودي المفكــَر عبــد اللــه القصيمــي إلــى مصــر، وشــرع يراقبــه، فما 
كان منــه إال أن الطفــه، وجالســه، وســأله عــن غايتــه، فاعتــرف الشــاب بــأن هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر زّينــت لــه قتلــه، وأرســلته إلــى مصــر، ألن فــي ذلــك ثواًبــا، فقــال القصيمــي: بمــا أن فــي قتلــي 

ثواًبــا، لمــاذا منحــوك إيــاه، ولــم يســتأثروا بــه ألنفســهم؟
ارُتكبــت، خــالل نصــف القــرن الــذي مضــى، جرائــُم كثيــرة بحــق المفكريــن، باســم الديــن الــذي يفتــرض 
ــع  ــى مرب ــة التســامح إل ــوه مــن خان ــددين نقل ــر، ولكــن المتش ــرأي والتفكي ــة ال ــا- أن يحمــي حري ــه -نظرًي ب
اإلرهــاب، وقــد ُقتــل األدبــاء األتــراك الذيــن أتينــا علــى ذكرهــم حرًقــا فــي فنــدق ماديمــاك ســيواس 1992، 
وُقتــل المخــرج مصطفــى العقــاد مــع ابنــه بعمــل إرهابــي 2005، وُطعــن نجيــب محفــوظ بقصــد قتلــه، وفــي 
تدمــر قتــل تنظيــم داعــش عالم اآلثــار خالــد األســعد، وأعــدَم 21 رجــاًل بتهمة الــردة في ليبيا، واســتمر ســريان 
مفعــول فتــوى الخمينــي حتــى اآلن بدليــل محاولــة شــاب لبنانــي َذْبــح ســلمان رشــدي فــي نيويــورك 2022.

تاسًعا: أسلمة الثورة

لــن أتوقــف عنــد أســلمة الثــورة فــي تونــس وليبيــا واليمــن ومصــر، مــع أن هــذا حصــل فــي تلــك الــدول، 
بنســب متفاوتــة، مــع وجــود اختــالف فــي درجــة التشــدد فــي الجماعــات التــي وثبــت إلــى ســطح المشــهد 
ــة  فــي كل دولــة، وســأركز علــى الثــورة الســورية التــي جــرت أســلمتها علــى قــدم وســاق منــذ الســنة الثاني
لقيامهــا، ومــع األســلمة جــاء التطييــف، وتمّكــن التيــار الطائفــي مــن فــرض رؤيتــه علــى المشــهد، وهــي أن 
نظــام األســد طائفــي )وهــذا صحيــح بالمناســبة(، ولذلــك يجــب علينــا أن نكــون طائفييــن متعصبيــن لنتمكــن 
مــن إســقاطه! وهكــذا، انتقلــت المظاهــر الرئيســة للصحــوة التــي بــدأت فــي الثمانينيــات، إلــى األماكــن التــي 
تخّلصــت مــن ســلطة األســد، وأبرزهــا اضطهــاد المــرأة، وفــرض الحجــاب عليهــا فــي البدايــة، ثــم النقــاب، 
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ومنــع الفنــون، وباألخــص الموســيقى والغنــاء، وتطبيــق بعــض الحــدود مثــل الجلــد، وفــي معــرة مصريــن، 
شــمال إدلــب، قتلــوا امــرأة بحجــة أنهــا زانيــة، وظهــر فيديــو لرجــل يــوزع معونــات لأطفــال، أعطــى 2000 
ــذا  ــبب ه ــاهدين األكارم( س ــم )وللمش ــرح له ــا، وش ــافًرا ألًف ــة س ــى لطفل ــاب، وأعط ــع النق ــة تض ــرة لطفل لي

اإليثــار للطفلــة المنّقبــة.
أحدثــت، فــي المناطــق التــي يحكمهــا اإلســالميون، منظمــات لأمــر والنهــي، منهــا مــا اختــص بالرجــال، 
ــذي اضطــروا فــي  ــات ال ــاء األقلي ــم باالســتيالء علــى ممتلــكات أبن وأخــرى بالنســاء، وقامــت لجــان الغنائ

ظــل هــذه األوضــاع إلــى المغــادرة.
وبنيــت، فــي هــذه المناطــق، ســجوٌن كثيــرة، ومــع هــذا لــم يزدهــر »أدب الســجون«، لســبب بســيط، وهــو 
أن النظــام، فــي بدايــة الثــورة، اشــتغل علــى إخــراج الكتــاب والمثقفيــن مــن المشــهد، وبعــد خــروج النظــام 
هــرب الكّتــاب الباقــون بجلودهــم بســبب تنــاوب طبقــات مــن اإلســالميين علــى احتــالل مناطقهــم، ومعلــوم 
أن زميلنــا الكاتــب محمــد الســلوم أمضــى وقًتــا فــي ســجون داعــش، عندمــا احتّلــت كفرنبــل، بعدمــا صــادروا 
ــي  ــب ف ــت التعذي ــامر تح ــوه س ــل أخ ــد؛ ُقت ــا بع ــال«. وفيم ــه »الغرب ــا صحيفت ــدر به ــي كان يص األدوات الت
ســجون جبهــة النصــرة، وُســجن ياســر الســليم بســبب تضامنــه مــع أهــل الســويداء، وتحريــر الشــام )النصــرة( 

قتلــت رائــد الفــارس وحمــود جنيــد، لتبنيهمــا أفــكار ثوريــة وطنيــة.

عاشًرا: خالصة

ــه  ــجن، أو كان لدي ــل الس ــواء أدخ ــب، س ــه أي كات ــوي من ــم، ال يرت ــر، متالط ــٌر زاخ ــجون بح إن أدب الس
إحســاٌس بوطــأة الســجن الكبيــر الــذي نعيــش فيــه نحــن أبنــاء هــذه البــالد المنكوبــة، ومهمــا قيــل أو ُكتــب 

ــي يزخــر بهــا. ــات الت ــات والرواي فــي أدب الســجون، ال يمكــن أن تنفــد القصــص والحكاي
كان لــي علــى هــذا األدب ثــالث مالحظــات، أولهــا أنــه يحصــر نفســه فــي رصــد مــا يجــري داخــل نطــاق 
المهجــع والزنزانــة وســاحة التنفــس والمراحيــض، وبذلــك يخســر فضــاًء واســًعا يحققــه الشــغل فــي »أدب 
االســتبداد«. وثانيهــا، أنــه، فــي األغلــب، أدٌب يســارٌي، ولذلــك ال بــد مــن قــراءة كتــاب محمــد بــرو »نــاج من 
المقصلــة«، ألنــه الوحيــد - فــي حــدود مطالعاتــي- الــذي يغطــي الفظائــع التــي كانــت ترتكــب ُفــي جنــاح 
اإلســالميين بســجن تدمــر، وهــي أكثــر، وأشــد هــواًل ممــا كان ُيرتكــب فــي أجنحــة الشــيوعيين والقومييــن، 
وثالثهــا هــو: ال يجــوز الســكوت عــن أي شــيء يتعلــق بالســوريين، حياتهــم، ثورتهــم، مصيرهــم، مســتقبل 
بالدهــم، وباألخــص ســيطرة اإلســالميين علــى مختلــف مؤسســات الثــورة السياســية والثقافيــة واإلعالميــة.     
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المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


