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كلمة أعضاء ورشة عمل هيئة التنسيق الوطنية :

قرأتها: مها شربا

الخوات و الخوة الحاضرون في مؤتمر هيئة النتسيق الوطنية

 بداية يسعدنا ايتها الخ//وات والخ//وه ان نجتم//ع معك//م ه//ذا الي//وم ...وجوه//ا وافك//ارا تعرفن//ا عليه//ا ع//بر العلم او
شبكات التواصل, وهاهي اليوم امامنا لنفكر معا ببلد جمعنا سابقا, ويجمعنا اليوم, وسنقسم على ان يجمعنا دائما. 

لH مس/لحة ب/العزيمه لتكاس//رذراع نظ/ام Jايتها الخوات ايها الخوه …منذ اكثر من عام خرج السوريون باذرع ع/ز 
 تسلح بالبطش ... فهواء الثورة والحرية وصل سوريا. وكان السوريون ينتظرونه بحرقة قرون من الظلم .... كان

.... كل شيء متوقعا ، فالنظام قد أعد خطته وذرائعه وجهز محاضر التهام

 ل طائل للح//ديث عم/ا ح//دث ف//ي ت/ونس ومص//ر واليم/ن فه//اهي تجث/م أمامن//ا أمثل/ة ووق//ائع . أم/ا ف//ي ليبي//ا ...اق/رب
 النظمة الى نظامنا شكل وسلوكا فق/د ق/اد الق/ذافي حرب//ا ض/د ش/عبه فاس/تغاث الن/اس ، وك/ان الع/الم ي//ترقب ولع/ابه
ل لح//ل الزم//ة.. ولك//ن ايض//ا ليس//رق الث//ورة وماله//ا …ونح//ن ....ط//الت الث//ورة Jيس//يل عل//ى ث//روات البل//د, فت//دخ 
 ...وطال اللم..وتراكم الشهداء لتصبح سوريا اشبه ببيت عزاء كبير ... لم يسل لعاب الغ/رب عل/ى س//وريا ...لب/ل
 سال لعاب بعض المعارضة على الغ/رب....نح//ن ايه//ا الخ//وة ل/ن يس//يل لعابن//ا عل//ى س//لح غري/ب, و س//نقاوم ك//ل

......للتدخل الجنبي لقناصي الفرص وتجار الحرب...وسنقول لهذا وذاك 

 المجتمع في سوريا هو الكثر تنوعا بين شعوب المنطقه... مجتمع اضعفت من لحمته انظمة متوالية من التس//لط ،
 وربطه النظام بحبال يقبض عليها ، وي//ذكرنا ف//ي ك/ل ي//وم ب/انه ه//و ، وه//و فق//ط ، م/ن يمس/ك المجتم//ع ويمنع//ه م/ن

.. التفكك... لم يتوقف هذا النظ/ام ع/ن التردي//د بانن/ا مختلف/ون وب/أنه ص//مام الم/ان فص//دJق بعض//نا وتمس//ك بالنظ//ام
. جوا للنقسام والختلف لبل حرضوا اطياف//اn م//ن  Jوقام بعض المعارضين بمساعدته عن حسن او سوء نيه ورو  

 المجتمع على اطياف اخ/رى....وص//وروا الص//راع عل/ى ان/ه ص//راع فئات ض//د اخ/رى ولي//س ص//راع ش//عب ض/د
  عشب غريب عن مجتمعنا………لب//د م//ن ان نقتل//ع ه//ذا العش/ب م//ن...تسلط ....فنما عشب من الكره والنقسام 

...ول للطائفيهارض طاهرة تسمى سوريا وسنردد سويا لن يفرقنا احد 

ق للعن/ف والس//لح .....وف/رح وتحم//س له/ذا rرت الترب/ة جي/دا ، س//و /rض sثم وفي تطور مدروس و متعمد وبع//د ان ح 
 السيناريو نظام وجد فيه فرصته للخ//روج ..ومعارض//ة وج//دته فرص//تها للنتق//ام ...ودول وج//دته فرص//ة لحروبه//ا
 ال//تي تع//ود لي//ام الجاهلي//ة ودول اخ//رى فرص//تها لب//ث الفوض//ى ف//ي بل//د ل يري//دون ل//ه ان يق//ف عل//ى اق//دامه...ل//ن

.....ل للعنفنخوض حروبا ضد مواطنينا وسنرفض ان يخوض وطننا حروب غيره وسنردد باستمرار 



 وهك//ذا وبع//د ع//ام نج//د ب//ان ذراع الس//وريين ص//ارت تكاس//ر لي//س ذراع النظ//ام فق//ط ...ب//ل وذراع الفتن//ة والعمال//ة
 والجهل...وصار النظام وبعض الطراف من المعارض//ة وم//ن ورائه//ا دول مش//بوهة يحض//رون لمس//تقبل اس//ود ،

....ويرسلون لنا كهدايا ، امراء حرب يقتاتون على الجراح والتحريض والجريمة

 لن يستطيع شعب ان يقود ثورة طويلة وحيداn مسترشدا بالعفوي//ة ، خاص//ة وان س//ماء س//وريا اص//بحت الي//وم ملب//دة
.... بغربان تحوم وتنتظر هلك المجتمع لتنقض على جثمانه

 لما سبق وايمانا منJا بهيئة التنسيق كمعارضة تعي مايحدث وترى مايحاك ، نحن في ورش//ة عم//ل الهيئه يمكنن//ا أن
 نقول : هي اللءات الثلث ايها الخوة منارتنا في هذ الهرج والمرج والجنون ...فهذه اللءات ايها الصدقاء ، ل//م

  ه//ي ثالوثن//ا...تع//د لك//م وح//دكم …لق//د اص//بحت ملكن//ا ايض//ا ... ل//ن نس//اوم ول//ن نف//رط به//ا وس//نعمل تح//ت مظلته//ا 
 المق//دس ...ل للط//ائفيه ل للت//دخل الخ//ارجي ل للعن//ف ....لءات مقدس//ه تختص//ر نع//م مقدس//ه ...نع//م لس//وريا ، نع//م

....للنسان في سوريا ، نعم لمجتمع سوريا

 بناء على كل ذلك وحرصا على ايصال رسالتنا التي تهدف إلى تعزيزعم//ل الهيئة وتط//وير التواص//ل بي/ن مختل//ف
: اللجان والمكاتب ومحاولة الستفادة من الطاقات الفاعلة نقدم الملحظات التاليه

على صعيد ورشة أعضاء الهيئة

لمن ل يعرف ورشة العمل نقدم لكم تعريفا مختصرا عنها و عن ما قامت به منذ انشائها:

 ق//ام مجموع//ة م//ن نش//طاء الهيئة من//ذ ش//هور بانش//اء مجموع//ة س//رية عل//ى ص//فحات التواص//ل الجتم//اعي ض//مت
العضاء الجدد في صفوف الهيئة و انضم لحقا لها عدد من قيادات الهيئة و اعضاء المكتب التنفيذي.

 و كان الهدف من انشائها تنظيم نشاط الشباب المنتسبين و الستفادة من امكانياتهم عوضا ع//ن ان يه//در بعض//ها و
ينسحب بعضها الخر من الهيئة لغياب التوجيه و التنظيم.

 و ف//ي الحقيق//ة تض//م ورش//تنا م//ا تج//اوز الم//ائة عض//و و نفخ//ر ب//أن أغلبه//م م//ن الش//باب ذوي الكف//اءات و ال//وعي,
 بعض//هم ذوي دراس/ة و خ/برة ف//ي العم/ل السياس/ي و الخ/ر جدي/د علي/ه و لك/ن ل ينقص/ه الح/س الس//ليم ول العم/ل

الدؤوب.
و قد قامت الورشة منذ تأسيسها بما يلي:

 تأس//يس لجن/ة اعلمي/ة تجتم//ع ف//ي ك/ل ي//وم ثلث/اء و ي//ترأس اغل/ب ه/ذه الجلس/ات الخ أس/امة الطوي//ل و-1
 الخت صدى حمزة و في هذه المناسبة نود التعبير عن عمق امتنانا لجهودهم الجبارة في توجيه و قي//ادة
 عمل العضاء.و قد أغنى بحضوره مشكورا عددا من هذه الجتماع//ات ال//دكتور هيث//م من//اع و ع/دد م/ن
 أعضاء المكتب المركزي. و في كثير من الحيان أطلعن//ا المرص//د الس//وري لحق//وق النس//ان عل/ى اخ//ر

أخباره الموثوقة.
انبثقت عن الورشة من خلل اجتماعاتها لجانا عديدة أذكر منها:-2

a.(او جسور سورية كما يحلو لنا أن نسميها) هيئة تحرير لجريدة جسوريا
b. لجنة  متابعة للصحف الجنبية و العربية تقوم بتغذية موقع الهيئة بالمقالت الجديدة
c.لجنة ترجمة تقوم بترجمة البيانات و التصريحات و بعض مقالت الصحف ال//ى اللغ/ات الجنبي/ة 

(انكليزية-فرنسية-ألمانية)
d.لجنة تقوم بافراغ المقابلت المتلفزة الى نصوص لتسهيل تداولها

 و على صفحة ورشتنا تمت مناقشة الكثير من القضايا الهامة و تنقيح بيان//ات مختلف/ة  و لف/ت النظ//ر ال/ى-3
نواحي مغفلة, و لم تخفي سطورها أقلما ناقدة و أخرى ساخرة .. 

 ما زالت ورشتنا مواظبة على عملها الدؤوب و لكي تثمر جهودها و تنضج لما فيه خير هدفنا النبيل نناشد قي//ادات
 لهتم/ام و الت/وجيه المباش/ر للكف/اءات الناش/ئة عل/ى ه/ذه الورش/ة م/ن إيج/اد ودع/م وس//ائلالهيئة في ه/ذا الم//ؤتمر ل

 للتواص//ل المباش/ر. والعم/ل عل/ى اطلعن/ا عل/ى تحرك/ات الهيئة ف/ي ال/داخل و توجهاته//ا الني/ة والمس//تقبلية بش/كل
 مستقل عن البيانات الرسمية .. لن عملنا سيبقى منقوصا و مجتزءا ما لم نكن على تواصل مباش//ر م//ع أعض//اء و



قيادات الداخل و الخارج.

  لدينا في الورشة أكثر من مائة عضو و العدد بزيادة مس//تمرة ، و م//ن خلله//م يمك//ن للهيئة أن تحص//ل عل//ى
 صورة أفضل عن الرأي العام بها و النقد الموجه لها. فالورش//ة -ف//ي ح//ال ت//م دعمه//ا و توجيهه//ا م//ن قي//ادات
 ال//داخل و الخ//ارج- يمكنه//ا أن تك//ون ذراع//ا اعلمي//ا. و ف//ي ه//ذا الص//دد نؤك//د عل//ى ض//رورة دع//م جري//دة
 جس//وريا، ال//تي تت//وق لقلمك//م و لنش//ر أفك//اركم ، ع//بر طباعته//ا و توزيعه//ا اللك//تروني م//ن قب//ل اعض//اء

الورشة.

و على صعيد عمل الهيئة:

   نسمع بين فترة واخرى عن خلفات وربما تهديد بالنسحاب او اب//تزاز م//ن رف//اق لن//ا .. وك//أن وجودن//ا ف//ي الهيئة
 هو امتياز للهيئة...وغالبا ما يكون سبب الخلف هو مجرد تض//ارب مص//الح حزبي//ه .... وله//ذا نق//ول ايه//ا الخ//وه
 بانه بقدر ما نحترم الح//زاب ال//تي ش//كلت الهيئه وبق//در م//انحرص ان تس//تمروتعيش وتنم//وا ف//ي س//وريا المس//تقبل
 ...فنحن نرجوكم ان تجعلوا الهيئة هي المصلحه الولى ...بل سنتجرأ اكثر و نطلب منك//م وبالح//اح ش//ديد ان تsعلJ//ق
 كل النش//طة الحزبي//ه بش//كل م//ؤقت لن نج//اح الهيئه بأه//دافها المرحلي//ة يعن//ي انق//اذ احزابن//ا ال//تي نحترمه//ا جميع//ا
 ونحرص عليها ...وان خسارة الهيئه تعني موت الح//زاب والبل//د والن/اس....فف/ي لءاتن//ا الثلث م/ن العم/ل الش//اق
 والقاسي مايكفى لن ننس//ى ك//ل الغاي//ات الثاني//ة الخ//رى...فلنعم//ل لمتلك ص//وت متماس//كا ومنس//جم ليك//ون أك//ثر

...فاعلية في هذا المناخ المشوش

 اخواتي .. اخواني نشد على ايديكم و نطل/ب منك/م  التفكي/ر بجدي/ة بكيفي/ات "لقي/ادة " و "ت/وجيه" الح/راك الم/دني
 تتحررم//نالسلمي على غرار مشروع مظاهرة قيادات الهيئة ف/ي دمش//ق .. و نح/ن ف/ي الورش/ة نتمن//ى عل/ى الهيئة أن 

  و تنتقل الى مرحلة البداع...ان تنتقل من مرحلة النقد و المعارضة الى مرحلة القي/ادة ... و القي/ادة هن/ا و انالتقليدي
 اخذت ابعادا سياسية فهدفها وطني بحت .. و على قيادات الهيئة ان ينظرو الى انفسهم كقادة لسوريا المستقبل ال//تي

  لكي نرفد افكارنا باصدقاء يحملون فكرا متقاربا ، ابقاء وس//ائلنحلم بها .. و في هذا السياق نقترح عليكم, و
اتصال مع منظمات ورموز ثقافية وجماهيرية محلية كانت ام عالمية,  يحملون مانحمل من هموم ويشاركوننا

 وهناك في مجتمعنا كثيرون منهم ...... نفس اللم والمل 

.. تذكروا ايها الحبة بان هؤلء رفاق لنا وان لم يكونوا ضمن تنظي/م الهيئه ...ه/م اص//دقاء درب وليس//وا منافس//ين
.   فهدفنا وحلمن//ا النه//ائي لي//س بن//اء الهيئه... ان بقائهم الى جانبنا وابقاء العلقة الصحيحة معهم يدعم هدفنا وحلمنا  

....فحسب  بل بناء سوريا مستقله وسليمه

 من بين كل الصوات و الضجيج  سيذكر التاريخ صوتا صادقا وطنيا, و من صمت الموت و الفناء سينمو برعم//ا
ينادي بالحياة. لدينا ما يستحق أن نحافظ عليه و نناضل من أجله فلننسى أنفسنا ما دمنا نسعى وراء حلمنا يدا بيد.

 
 دمتم و دام الوطن .. و النصر لصوت الحق و العدالة 

أعضاء ورشة هيئة التنسيق الوطنية


