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لندن ـ 'القدس العربي': أصدر عدد من الفنانين السوريين بيانا توضيحا لبيانهم السابق،
الذي يحمل عنوان 'تحت سقف الوطن'، بعد أن قامت 'بعض الجهات والمواقع االلكترونية

غير المعروفة بتفسير البيان بطريقة سيئة'.
وجاء في البيان 'لدى متابعتنا لردود األفعال التي صدرت حول بياننا األول استوقفتنا

مالحظتان أساسيتان، حيث تم استخدام البيان بطريقة سيئة من قبل بعض المواقع غير
المعروفة، في محاولة إظهارنا أمام الرأي العام وكأننا معادون للحالة الوطنية، وهذا مناف

للواقع'.
وأضاف الفنانون 'لقد أردنا من بياننا أن يصب في النقاش الوطني االيجابي الذي يدور اآلن

في سورية وفي مرحلة حساسة من تاريخها'.
وأشار الفنانون إلى أن 'الشعب السوري فهم البيان األول بطريقة عدائية تظهر الفنانين

السوريين وكأنهم يعيشون في حالة خصام مع السلطة، وكأننا لم نحظ بالتقدير والتكريم
من قبل القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس الدكتور بشار األسد'. وأكد الفنانون
أن 'السيد الرئيس بشار األسد فتح مع الفنانين والمثقفين السوريين باب نقاش وطني حر

كان له انعكاس إيجابي كبير على تطور الدراما السورية'.
وفي ذات السياق، أوضح الفنانون أنهم 'أردوا من خالل بيانهم درء الفتنة الطائفية، التي
بات واضحا أن هناك قوى خارجية تريد أن تشعلها في سورية، وما هذا البيان إال خطوة

باتجاه واجبنا الوطني حتى نكون جزءا من حوار وطني متحضر يضمن لبلدنا الذي نعتز به
االزدهار والتطور'.

واشار الفنانون إلى أنهم 'لم يتقاعسوا عن اإلشادة بالوعود اإلصالحية التي طرحتها
مستشارة رئيس الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، حيث كانت هذه الوعود بالنسبة لنا

محفزا كي نعلن بأننا نقف بجانب وطننا وٕالى جانب رئيسنا في هذا المشروع اإلصالحي'.
وأعرب الفنانون عن أملهم في أن 'يكون بيانهم هذه المرة واضحا ومفهوما لكل مواطن

سوري شريف'، داعين 'السوريين لفهمهم بموضوعية'، 'ويبقى دائما سقف الوطن هو سيد
الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار األسد'.

وكان الفنانون السوريون أصدروا بيانا عبروا فيه عن مواقفهم بشأن األحداث األخيرة التي
وقعت في البالد، متقدمين بالعزاء ألسر الشهداء في كافة المحافظات ومطالبين بإعالن

حداٍد وطني لمدة ثالثِة أياٍم في عموم سورية على أرواِح الشهداء، وبمحاسبة كل من
تسبب في إراقِة تلك الدماء وكشف المالبسات التي أدت إلى هذه االضطرابات بشفافية

تامة.
معلنين عن تأييدهم ألي حراك سلمي يحقق كرامة وحرية ورفع مستوى معيشة المواطن

السوري، معارضين بشدة أي شكل من أشكال التحريض والتجييش الذي من شأنه أن يأخذ
البالد إلى حالة من الفوضى والخراب والدمار.

وكان بين الموقعين على البيانين: بسام كوسا، عباس النوري، باسم ياخور، فؤاد حميرة،
نضال سيجري، رشيد عساف، باسل خياط، دريد لحام، رافي وهبي، عابد فهد، طاهر
ماملي، جمال سليمان، الليث حجو، سيف الدين سبيعي، أيمن زيدان، فادي صبيح،

صفوان داحول، حكمت داوود، شكران مرتجى، محمد حداقي، أمل عرفة، محمد الشيخ
نجيب، عبد المنعم عمايري، سمير كويفاتي، ميادة بسيليس، قيس الشيخ نجيب، عبد

الحكيم قطيفان، عمر حجو، نجيب نصير، أحمد معال، سالفة معمار، يارا صبري، منى
واصف، رامي حنا.

أكاسيا حمصية - أخطأتم
أخطأت ياعباس النوري فليس للوطن سيد بل الوطن هو السيد المطلق وال سيد فوقه، أخطأت مرة ثانية حين

اقترحت بشار األسد سيد الوطن وهو الالشرعي الوريث بالمصادفة ألن أخاه األكبر قتل في حادث سيارة
طائش، وأخطات ثالثا ببيانك الثاني أي بيان للبيان وكان األجدر بك أن تبقى تحت سقف البيان األول الذي
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طائش، وأخطات ثالثا ببيانك الثاني أي بيان للبيان وكان األجدر بك أن تبقى تحت سقف البيان األول الذي
تمسك به العصا من الوسط 

ابو العال - شهد شاهد من اهلها.....
انتم اقصداصحاب الفن...حصلتم على شهادة تقدير ولكن لالسف غيركم حصل على رصاص في راسه و

صدره ودون وجه حق النهم ولو لوهلة احسوا بانسانيتهم و ارادوا ان يتذوقوا طعم الحرية ....

ahmad muhmad - تلعيق على احداث سوريا
نحن العرب نعيش في ظل ديكتاتوريات التعرف سوى الرأي الواحد (انت مش معي فأنت ضدي )وال تفهم

االهذه العبارة فما يجري بسوريا صدم النظام هؤالء الغنم الذين احكمهم( اليرعى فالراعي يرأف بغمنة اكثر من
الدكتاتور )منذ اربعون عاما وهم طوع لي حتى من له مبدأ غيره حتى يحافظ على حياتة وحياة اهلة معقول قد

تحركو وطالبو بحريتهم لذلك تجدون مقابلة بشار مع احدى المحطات يشير الى ان شعب سوريا يرد جيال
اخر لفهم االصالح او حتى يتقبل االصالح 

هاواهللا تكالمو - مسلسل درامي بالفعل
ان ما يحزن ان ياتي فنان مثقف وقارء كتاب ويبلور كالمه وهو وانا والجميع يعرفون انه اي (الفنان انه

غير مقتنع فيه)اليس من المعيب ان ياتي (فنان) ويختصر الوطن بشخص اي انا الوطن هو هذا الشخص
وان الشخص هو الوطن واهللا امر مخذي اليس فنانوننا مثل (مجلس شعبنا )؟ حيث انهم انهالو عليه بشعر

المدح والتمجيدوكأنه رد الجوالن وماضا لتحرير القدس , اما عن تناقضهم في الحديث عن ان يحق لشعب ان
يشكل مظاهرات سلمية لم نرى اال صدورا عارية واجهتها بنادق الغدر والخذي واالمر االخر لما وهذا السؤال
(للفنانين)لم نشاهد احد منهم يخرج مع الناس البسطاء؟ ليقول كلمة حق اليس هم من هذا الشعب ام ان

يغافوا على احذيتهم من الغبار , وفي النهاية بالفعل ان رجال الحارة رجلهم بس في الحكي الفاضي

انعام - المصادفة
رئيس بالمصادفة = سوريا اهللا حاميها

عمر زين الدين - الحق
كالم الفنانين صحيح و ال تطلقو اقوال من عندكم 80 بالمية من شعب مع الرئيس السد 

 
ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

نسخة للطباعة

ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 

"القدس العربي" ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب
اساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم. كما ترجو الصحيفة من

المعلقين ادخال اسم اول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب اسماء المستعارة. ويفضل ان
تكون التعليقات مختصرة بحيث  تزيد عن 200 كلمة. 

األسم:
بريدك األلكتروني:

الموضوع:
التعليق: 

You may enter up to 750 characters     750  Characters left
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المصريون يعتذرون والتوانسة يقبلون وسخرية
من الراجل أبو ج�بية الذي اقتحم أرض

الملعب

اتھامات لسمير زاھر بتدبير اعتداء على
حافلة منتخب الجزائر بالقاھرة 2009

شاكيرا تعلن ارتباطھا ب�عب برشلونة  بيكيه
مزيد

منوعات

علي الحجار: نظام مبارك كان يستخدم بعض
المطربين للتسلية وامن الدولة منعني من

ليالي التلفزيون

خالديوسف يحتفل بزفافه على الفنانة
التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي في

جدة

انباء عن استقالة اmع�مية السورية زينة
اليازجي من قناة العربية

تأثير سوزان مبارك ونجليھا على الرئيس في
فيلم مصري

مزيد

أخبار خفيفة

تبرئة سعودية من تھمة اساءة معاملة خادمتھا
اندونيسية

مجلة امريكية تمنح القذافي لقب صاحب
أجمل عيون لعام 2011

تھافت على شراء دمية جنسية تشبه نجمة
ديزني مايلي سايرس
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حلمت بأن طفلھا المدفون على قيد الحياة ..
 ً فاستخرجت جثته ووجد حيا

مزيد

تحقيقات

الشيخ حافظ س�مة.. عجوز ثمانيني قاد
شباب السويس في ثورة 25 يناير

مزيد
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