
 أفق مفتوح 
 وعز الشرق أوله دمشق ..                       

وأنا أتابع وقائع المهرجان الكبير في صالة الفيحاا  دممشاق بمساةااة الا  ر  
العشرين النطالقة حماس مرت د هسي صور األيام التي عشتها وعائلتي في 

نحن عاما  املة عشساها و  ون عشر و تلك العاصمة العربية المجيمة .. أربعة 
وبعضاه  ا نشرب من مائها الع ب ونأكا  مان زبزهاا الطيات ويتلطاا أافالساا 

 التعلي  في الممارس ث  الجامعات مجانا ..  ا مولود هساك 
أربعاااة عشااار عاماااا ونحااان نشاااهم ربياااع فوااااة دمشاااق ونطلاااق أافالساااا هسااااك 

تحاااد أدفاااأ رااام  وأروش حاااور أروش تشااانيلة مااان أزهاااار اللوزياااات يمرحاااون 
حنوماااة الاعااا  االةاااتطرار الااا ه حططتاااه   آمساااين فاااي  ااا  .. ونتااار هاطااا  

 وحافظ األةم ..
ةااو  ال اان أحيانااا . ولكاان ةااوريا األديااة ا نحاان ووزوتسااا ويااا أةاافا  اا  تاادلسااا 

 لااد وةيااة لعروبتهااا .. صاااممة فااي موقفهااا .. قااادرة علااا تجاااوز األزمااات 
حاااات و للسااااا عسوانااااا لل الصااااواة والحصااااارات والحااااروب ال اااااهرة وال فيااااة ..

 واالعتزاز بمسارة الطومية العربية .
وتلعلاااع راااعارات حمااااس فاااي قلااات دمشاااق التاااي درهساااد علاااا ثطتهاااا دسف اااها 
وقاامرتها علااا تجاااوز المايااي وتمييزهااا المعجااز دااين حماااس فل ااطين وبااين 

 ..  الواسي من ال ارجالحن   تعارضفير ذلك من فصائ  إةالمية 
اااا  الاا ان  انااد  لمااات  اا  وتتااوالا فعاليااات المهرجااان وةااا  لمااات ال ط

 مسه  أاروحة ةياةية ولي د مجرد حما  ي تثير العاافة . 
 ويعاودني ديد روقي الطائ  : 

 جزاك  ذو الجالر دسي دمشق ا وعز الشرق أوله دمشق ! 
 فيها :روقي وتلك هي الطصيمة نف ها التي يطور 



 بن  ام مضرجة امق              وللحرية الحمرا  باب 
                 

                    
 ةياةات فتح في قطاش فزة                    

وتطااوم دتجسياام مجموعااات اللجسااة التااي تتااابع راا ون قطاااش فاازة فااي رام اللااه  
مشاااتملة علاااا وترفاااع التطاااارير إلاااا الرئاةاااة وولاااا المراجاااع الحر ياااة التفجيااار 

ي ات اا ها الم اا ولون لطاارارات التاااألزاااار واارا  فتضااع فااي الحسيطااة أةاااس ا
التااي عرفتهااا فاازة مجموعااة ماان التجااار  اااار فااي فااتح هااي بعيسهااا الجماعااةالك

ووذا  ان تكوين ثروات ي مة في أةرش وقد .  الم تفيمان من مراكزه  في
لاان يطهاار الحر ااة  الماا تمر ال ااادس للحر ااة الاا ه ةاايعطم زااالر رااهور قليلااة

معوا االنفالت األمسي لي   وادتممن ةودوا وجهها وأةططوها في االنت ابات 
 ن ب اوفه  علاا أنف ااه   دوةاعه  أن يفعلاوا ماا يفعلاون ديسمااا السااس مشا ولو 

 فمعسا ذلك أن فتح ل  ت تساا ريئا من درس قطاش فزة .. 
 زطأ في العسوان !                         

 العيم عشية بعض نشطا  حر ة محترمة قاموامن المضحنات المانيات أن 
( علاااااا دياااااوت م اااااتورة . وقااااام تلطاااااا أحااااام  الكوبوناااااات التمويسياااااة)  دتوزياااااع

الكوبوناات فأزا  اامعو الموااسين فير الملتحطين باأه تس اي  واحامة مان ها   
هاااو وزوجتاااه للحر اااة بالسصااار وبنااا  ال يااار وفتحاااوا الكوبوناااة وتفرجاااوا علاااا 

 وقاالوا إنها  أزطا وا محتوياتها . ويا فرحة ما تمد .. فطم عااد الشاااب إلايه 
وزوجتاااه أزااا  الرجااا  وحاااين ادتعاااموا اةاااتردوا  وباااونته  .. فاااي العساااوان ولااا ا 
 معواته  األولا ..!!ون أدواب ال ما  مفتوحة لامعون أن ال تك

 وحي األةبوش                          



أناه يشات  عساه الح د في بعض البلمان الشاسيطة أن المو اا المعارو  * 
 املة اترقا في رتبته ب رعة .الفل طيسيين ويط و عليه  في المع

قاار الاارئي  الفرن ااي الصااهيوني ةااار وزه فاي األةاابوش المايااي إنااه لاان * 
الك   !اتكل  مع ةوريا إال إذا أوقفد تمزلها في الش ون اللبسانية .. عجاا ..

يعل  أن ةوريا ولبسان في األةاس دلم واحم والكا  يطار اان أن أمسهماا واحام 
عالقاااات الطرابااااة عت عربااااي ذو تااااريو واحاااام وأن  ليهمااااا راااوالكااا  يفهااا  أن 
فمااا عالقااة فرن ااا دلبسااان التااي أكثاار ممااا دااين أه إقليمااين .. والس اات ديسهمااا 

 اااار وزه أن اااامعي حرصاااه علاااا لبساااان وزوفاااه علياااه مااان ةاااوريا ل ةااامحد
   ......؟؟؟؟؟

فاي الوقااد الا ه أفصااح ةاار وزه عاان هويتاه الصااهيونية بطولاه إن إقامااة * 
جااازة الطااارن العشااارين   اريااام ماااع ذلاااك أن العااات أدوارا فاااي إةااارائي  هاااي مع

قااام صاااحت عشااايطته فاااي ال ياةاااات الشااارق أوةاااطية وحاااوض المتوةاااا .. و 
جولة ررق أوةطية بعم أن الق زوجته بمجرد نجاحه في انت ابات الرئاةاة 

 قلة حيا  .. بجاحة .. و .. 
لاة علا أنا أعجت ممن ال يم  من اتهام الحنومة في قطاش فزة بأنها مسط*

تهمة مردودة رنال ! فمن ه  ال ان جاؤوا للحن  من زالر  فتلكالشرعية !  
؟ ( ألي ااااوا  االنت ابااااات ) وهااااي الوةاااايلة الميمطراايااااة للوصااااور إلااااا الحناااا 

 الرئي  والمجل  التشريعي ؟ ألاي  المجلا  نصاا الشارعية علاا األقا  ؟!
 فه  مسططي الطور إن الشرعية انطلبد علا نف ها ؟ 

الرف  من الطائرات الزنانة التي تحلق في ةاماوات قطااش فازة أربعاا  علا *
نجاح الفامائيون وترصام جمياع الم لوقاات وال ايارات والامواب وعشرين ةاعة 



فاااااي إاااااالق صاااااواري ه  فااااي العماااااق . هاااا  يفهااااا  اااااوم األربعاااااا  المايااااي 
 اإلةرائيليون أن التكسولوجيا ال تجلت له  ال الم ؟. 

لحاواجز فاي الضافة ال ربياة إن االصاهيوني يطور إاهود باراك وزير الحرب *
م قريااا للمسططاة ال يجام ماا يطولاه .فها  ن اي أن داول الطااد لن تسازشةتاطا و 

الطلت من إةرائي  أن تلبي بعض المطالت ) إال  من أج  الت اهر بالتوازن 
 نيا .ويضاااي باعتاارهاااا مطلااااا إن ااااوأراااااهها ز م اااألة الحاااواجاإلن اااانية (  

فهاا  ن ااي أن . الفل ااطيسيين أن يحاااربوا ) اإلرهاااديين (  باااراك أيضااا : علااا
مبسيااة  هسياةأم أنهاا ذ ها ال  الا ان اامعوه  إرهااديين ها  أدساا  الفل اطيسيين ؟!

 علا أن " الجويي  " أه فير اليهود ما زلطوا إال لي مموا اليهود !؟
قباا  ح للرئاةااة األمرينيااة مساا  عطاامت هاايالره  ليستااون عزمهااا علااا الترراا* 

دامأت ت اازر إةارائي  وتفاتح لسف اها ةاجال لام  اللاوبي اليهاوده عمة ةاسوات 
 األمريني !

. وفاما ن امع دلغ ةاعر درميا  الاسفا فاي ها ا الشاتا  مائاة دوالر للبرميا  * 
عاان صاافطات أةاالحة جمااامة بالمليااارات للاامور السفطيااة .. و لهااا أةاالحة بطاا  

ما صاااسعوا أجيااااال جماااامة مااان األةااالحة . أه أنساااا اةااتعمالها فاااي دالدهاااا بعااام
ره تجرياامنا ماان ثرواتسااا الاا ان يجااونحاان الكبياار ) ال اانراب ( م ااتودش نحاان 

 ..  بمساةاة فريه  عليسا أن نشتره ةنراده  أوال بأور
كان أحمم لطفي ال يم امعا في ثالثيسيات الطرن المايي "أةتاذ الجي " * 

 تحق ه ا اللطت اليوم . ويبمو لي أن محمم ح سين هين  ي 
فاااي عاماااه األزيااار الااا ه ألااا  يفكااار داااول فاااي ت اااوية الشااارق األوةاااا إال * 

  يصاح الرئي  ةيه بطة عرجا  علا حم قور األمرينان ؟



لاان اواصاا  انتصااار  باااراك أوبامااا المررااح الرئاةااي ي لاات علااا  سااي أن  *
ب : أن علااا هاايالره  ليستااون  مااا فعاا  فااي واليااة آاااوا . وذلااك لثالثااة أةاااا

 النت ااب رئاي  أةاود . وأن بااراك أوباماا لا  اهاز ذالاهبعام أمرينا ل  تسضا  
العسصااااااريين األماااااارينيين للصااااااهااسة  مااااااا فعلااااااد هاااااايالره  ليستااااااون . وأن 

   ةير زون جهوده  علا إةطااه ب بت لونه .
                 

 قصة قصيرة                             
. .ن أعااال  األراايا  فكانااد فااي عيسيااه ياائيلة راقاات ماا ..الفااأر ت االق جاابال 

هااي أصاا ر .. أن جميااع األراايا  ..وتعااود ذلااك حتااا اقتسااع علااا ماار األيااام 
 من د ب  عيسيه ,

 تأمالت موزونة                          
 ة ار 

 أهُّ   قوٍر   في  ه     األياِم         هو أْجم  ِمن رارِة اْةِتفهاِم ) ؟ (
 حت الحت  

 قا مْ ا وِص ط  ح   الحبيت   تُّ حِ ت  شطا              أ  عِ  ال ه ذاب   ا العارق  هأاُّ 
 قا ؟ رْ ف   اائعِ والط   طاايعِ في الت                نْ ي  ب  ت  الهو   فل  ت   د  طْ شِ ع    أمْ 
 ض  ْ ض الا   ْ ب  
 سي م  في ز   د  ْض    أبْ  نْ م   ضِ  ْ ب   نْ مِ  نِ أجْ   ْ ل  

  نِ م  في الب     ِ ال ُّ  ر  يْ وف   طا ِ الش   ر  يْ ف                                    
 قهر الطهر 

  رِ هْ ه ا الط   ر  هْ إال ق      ؟          ال ح   ر ِ الم    وس  طا     ْ سا ن  في أرِي 
 ثورة الثورة 



  ةْ ر  وْ موا الم     أفْ  ال ان   رِ يْ    اِ ة              ةْ ر  وْ الث   ثورة   ر  األمْ  ضِ ت  طْ ي   إنْ 
 

                                           
 ه  هي لواة أوالد ؟                       

دعاوة الارئي  محماود عااااس إلاا فاتح صافحة جمااامة فاي العالقاات داين فااتح 
الشااعت الفل ااطيسي أن ي اامعها .  حماااس هااي الكلمااة المست اارة التااي اتمساااو 

أن دماياة ساا ولكسسا ما  منا ن مع تتمة الجملة التي تفو  دها الرئي  حتاا عرف
قيلاااد ألحااام ةاااببين : إماااا ألن السااااس يحباااون أن الجملاااة باتاااد الدياااة وقااام 

. أو ألن فيها رةالة لإلةرائيليين فحواها أن لام   فأةمعساه  إياها  ي معوها
الاارئي  أوراقااا العبهااا إذا  لااوا مثااادرين علااا ت ااويم وجااه الرئاةااة الفل ااطيسية 

وزالفاااا الفاااا ل ارااااة الطرياااق بااااإلعالن عااان مشااااريع اةاااتيطانه  الجماااامة ز
 نادولي  .أل

الاا ه  ااان ةاايسطلت علااا  فمااا هااي حنايااة ) التراجااع عاان االنطااالب ( ؟ وماان
ما جر  قب  ةتة أرهر في قطاش فزة لوااة أوالد اسهااه  ولاي  اازر ؟ وه 

أمااره  فاابذا دهاا  اسفضااون عسهااا نااادمين ؟ مااا هاا ا الكااالم ؟ وهاا  بعاامما فشاا  
علاااا الااارف  مااان ااحاااة بحمااااس لمعروفاااة فاااي اإلالحلااا الواةاااع مااان الطاااو  ا

الحصار وقطع األرزاق وحا  مليون ونصا فل طيسي وتجويعه  وترويعه  
 ن ةيناون ؟ ها  ها ا يأتي ولي األمر ويطور :  فا حماس .. إلا البيد . 

 ؟  ا  الم للتفاه  أم لساش ةو  التفاه  معطور ؟ ه  ه
  

 مه  تجار يم دل                            
اإلةاارائيلية ) درجااة جيماا  ( تجاار الحمضاايات الاا ان ي ااتوردون الحمضاايات 

كماااا تصاااسفها المصاااانع اإلةااارائيلية   أه ) البااارارة (  ماااا نطلاااق عليهاااا   ال 



ااالون بالزراعة والمزارش العربي ال ه تلطا زالر ال اسوات الثالثاين الماياية 
 ثالثين يربة ويربة !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


