
تصدر عن هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي

ا?ـــناضـــل الـــكاتـــب ســـ7مـــة كـــيلة يـــعود إلى الـــسجن وكـــأن الـــسجان ! 
يملك سوى التوقيف والقـمـع ردا على الكلـمة الحـرة

دخــــلت الــــثورة الــــسوريــــة أرضـــــاً زلــــقة مــــنذ أن راودتــــها فــــكرة الــــتغيير 
بـالـعنف والـلجوء إلى قوة الس7ح. وكـانـت كـلما خـطت خـطوة في هـذا 
الــــطريــــق تــــبتعد خــــطوة عــــن ا?ــــضمون الــــسياسي لــــلثورة وتــــثقل على 
القيمة اeخ7قية لها، وتتعثر. راتب شعبو 

 h t tp : / /www.a lmustaqbal .com/nawafez.aspx?
StoryID=518334

عـن عـسكرة الثورة السوريـة 
ناس راكبh ميكروباص حرستا (منطقة ساخنة)وسبيل الخروج من ا2أزق .

أوقفهم حاجز وطلب الهويات. 
واحدة عجوز عالبركة سألت العنصر:
يا خالة انتوا العصابات اا?سلحة ؟

فقال : e يا خالة نحنا اeمن .
. hفقالت له : أخري

وانفجر ا?يكرو وعناصر الحاجز بالضحك 
والقهقهة .

جـدتي والـثورة...

كلمة التحرير

قـــــد E تكون الثورة الســـــلمية 
التي تــــــرفـــــــض كـــــــل أشـــــــكال 
الــــــعنف قــــــادرة على إســــــقاط 
الــــنظام ... لــــكنه بــــات جــــليـاً 
بأن العنف سيسقط البلد ..

قـلنا لـ7فـروف وبوغـدانوف إن كـل مـا يسمى إصـ7حـات يجـريـها الـنظام بـاطـلة، eنـها ! تجـري في 
ظـروف تسمح لــلمواطــن بــإعــ7ن موقــفه. !فـروف ســأل بــالــذات عــن ا!نــتخابــات وا!ســتفتاء، وقــلنا لــه 
إن كـل الـقوانـh والـدسـتور وا!سـتفتاء وانـتخابـات ا�دارة ا?حـلية وقـريـبا انـتخابـات مجـلس الـشعب، 
بــل إن كــل دســاتــير سـوريــا بــما فــيها دســتور الــعام 1972 بــاطــلة eنــها صــدرت وتــصدر مــن طرف 
واحـد، وضـد إرادة الـشعب. ونـحن نـسأل مـا جـدوى هـذه الـتكالـيف ا?ـاديـة بـإجراء اسـتفتاء وتـشكيل 
لــجان، وا!هــم الــكلفة البشــريــة، جراء الــتعسف الــذي تــعيشه الــب7د، قــبل انــد!ع اeحــداث بــسنوات 

طويلة

عارف دليلة لـ«السفير»: أبلغنا الروس رفضنا ا_ص[حات

http://www.assafir.com/Article.aspx?
EditionID=2131&ChannelID=50897&ArticleID=1998#

ا?ـواطـــنة هي أداة لـــبناء مـواطـــن صـــالح قـــادر على الـــعيش بســـ7م 
وبــروح مـــن الـــتآخي مع غـــيره مـــن البشـــر على أســــــاس ا?ـــســــاواة 
الــــتـامـــة ومـــن دون أي شــــــكل مـــن أشــــــــكال الـــتمييـــز , وا�رتــــقاء 

بإنـســانية ا�نسان

ماهي دولة ا2واطنة

بـينما تـكثر الـتساؤ!ت عـن احـتما!ت و كـيفيات ا?رحـلة ا!نـتقالـية مع رفـض أغـلب جـهات ا?ـعارضـة 
مـبدأ "الـحوار مع الـنظام"، يؤكـد لـنا الـدكـتور هـيثم مـناع رئـيس فرع ا?هجـر لـهيئة الـتنسيق الوطـنية 
بـــأن الـــهيئة لـــم تســـتعمل أبـــداً كـــلمة حـوار مع الـــنظام بـــل تـــعتمد مـــا اتـــفق عـــليه مع ا?جـــلس الـوطني 
بـاتـفاق شهـر كـانـون اeول وهـو الـتفاوض على ا?رحـلة ا!نـتقالـية بوجود عـناصـر مـن الـدولـة لـم تـتلوث 
ايــديــها بــالــدمــاء أو الــفساد، ثــم أوضح أنــه ســيتم ، أثــناء ا?رحــلة ا!نــتقالــية ، تــشكيل لــجنة لــلحقيقة 
وا!نـــصاف والـــعدالـــة ولـــجان لـــلم7حـــقة الـــقضائـــية وا?ـــحاســـبة وهـــذه الـــلجان هي التي تـــقرر مع مـــن 

سيتم التعامل إضافًة لوجود آلية �بعاد من لم يعد مرغوبـاً بوجوده من قبل جميع اeطراف

وقـد أكـد مـناع على حـتمية تـشكيل "حـكومـة وحـدة وطـنية" تضع برنـامج ل7نـتخابـات الـنيابـية ومرحـلة 
إنـقاذ أسـاسـية لـلبلد خـاصـة لـلمناطـق اeكـثر 
تــــــــضرراً في ا?ــــــرحــــــــلة ا?ــــــــاضــــــــية أي وجــــــوب 
إيــــجاد خــــطة إنــــقاذ طــــارئــــة لــــكل مــــن تــــعرض 
لــــــلضرر بــــــمشاركــــــة ومــــــساعــــــدة دولــــــية وهــــــذه 
ا?ـــسألـــة بـــحاجـــة لـــنفس الحجـــم الـــذي يـــأخـــذه 
الــبرنــامج الــديــموقراطي ومــسألــة ا!نــتخابــات 
وتــــشكيل لــــجنة دســــتوريــــة جــــديــــدة، ثــــم شــــدد 
على عـــــــدم وجــــــود أي حــــــوار مع مـــــــن  ثـــــــانـــــــيةً 
شــــــارك او مــــــن ثــــــبتت مــــــشاركــــــته بــــــالــــــعمليات 

القمعية التي حصلت

ولــــدى ســـؤالــــه عــــن طــــبيعة صــــ7حــــيات الــــحكومــــة ا!نــــتقالــــية فــــقد أشــــار إلى أنــــها يــــجب أن تتحــــلى 
بـــص7حـــيات واســـعة ويـــجب أن تـــنقل صـــ7حـــيات الـرئـــيس إلـــيها دون ان تـــنتقل الى نـــائـــب الـرئـــيس 
وهـــذا يـــضمن أن تشـرف هـــذه الـــحكومـــة على ا?ـرحـــلة ا!نـــتقالـــية، وتنتهي مـــهمتها بـــاخـــتيار الـــبر?ـــان 
الجـديـد ا?ـنتخب بـانـتظار ا!نـتخابـات الرئـاسـية ومـن ا?ـتوقع ان تـدوم مـثل هـذه ا?رحـلة مـدة سـنة قـد 

تقصر أو تطول

رؤيا عن ضرورات وتصورات ا2رحلة اEنتقالية في حوار مع مناع : 

كثيرون حول السلطة وقليلون
حول الوطن

ا;هاتما غاندي

ريما دالي   سورية بامتياز

30/04/2012جسور سوريا ـ جريدة نصف شهرية ـ العدد العاشر ـ ا%ثن" ـ 

اتــصلت الــسفارة الــتركــية بــهيئة الــتنسيق لــدعوتــها لــزيــارة 
ركـــيا والـــهيئة تشـــترط أن تـــكون الـــزيـــارة عـــلنية وأن يـــعلن  ت
كــــــــل طــــــرف عــــــــن وجــــــــهة نــــــــظره بــــــــنتائج الــــــــزيــــــــارة بــــــــعدهــــــــا 
، وأن تــكون مع أعلى ا?ســتويــات في الــدولــة إ!ّ  مــباشرةً 
أن الـــهيئة لـــم تســـتلم بـــعد قـــبو!ً بـــخصوص ا?ــوافـــقة على 

علنية الزيارة 

السفارة التركية تتصل بهيئة التنسيق 
لدعوتها لزيارة تركيا والهيئة تشترط  ..
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حزمت امري ا! ابكي اليوم…استيقظت ككل يوم على تململ ريح 
قلق…

(امك تمووووووووووت…) ……
انا امي E تموت…

عضضت على الساعة العاشرة وانا احزم امتعتي …جوارب وربطات 
عنق وث7ثة شتاءات وجديلة شقراء وصيف …. لن ابكي في العاشرة 

ايضا…
حـتّى ولو كانت امك تموت؟…

اسمع ياهذا انا اّمي Eتموت…
عضضت على الظهيرة وانا انتظر ا?يناء فالظهيرة صارت موعدا ل7ذان 

وليس موعدا للبكاء …لم اعد قادرا على البكاء عند الظهيرة….كان 
هرج من الناس والسفن والسمك ولكن ا?رفأ لم يصل بعد ….تاخر…

صارت الثانية ظهرا…عضضت ايضا على الثانية فهذا موعد القتل ولم 
يعد موعدا للبكاء……

ثم ان امك تموت….
….انا امي E تموت….

نظرت وراء كتفي فلمحت طفلة صغيرة جميلة وناعمة كمنديل تتكئ
برأسها على حافة من الخبز اقتربت وسالتها : 

منذ متى لم تاكلي؟ …) 
حنت راسها على يدي كفراشة وغمغمت : 

(اصحيح امك تموت؟ )….
انا امي Eتموت….

اسمعي يا ياسمينة ا2رفا انا امي رأسها محروسة بالكرد 
وظهرها خيام من البدو وفرات مقسم على العفة واهل حوران 

عزموا بان Eيمس قدماها غير القمح واهل الشمال اشهرو 
السنابل من اغمادها …انا امي على صدرها يرقد العاصي 

وينام خالد وعند ثغرها اEزرق يتمدد اEمام مقسما وقبضته     
     على سيفه باE يطالها ك[م دنيء… 

انا امي Eتموت Eنها سرّة التاريخ، هي من انجب ا2سيح     
  ونظفه في نهر اEردن وارضعه من حليب دجلة 

امي Eتموت فهي َحّ[قة الرسول وراقصة ا2ولد النبوي…
كانت تغني ل[موي� عند نهاية القتال وتغسل ثيابهم عند 

وريد الباب وتغلق فؤادها على اهل عباس ليتسامروا 
ويتآمروا…كبدها بسات� ملوك وشهداء….

وضعت الياسمينة الصغيرة على ظهر موج آمن يمر مرور الكرام 
ونظرت الى السماء…ها هو الليل في ذروة بهاءه …عضضت على 

الرطوبة لكي ! ابكي…فلم يعد منتصف الليل موعدا للبكاء بل موعدا 
للتشييع….?حت نجمًة من ذهب تتقدم مساقة بعصاة موسى الى 

منتصف السماء
آه ايتها الجوهرة من انت ومن أين تات� امسكيني فلم اعد 

اقوى على الوقوف ودموعي ستفلت 
من كثرة ما سمعت من اخبار حافلة  

بالنميمة  
ويقولون لي بان امي تموت… 

انا نجمة عائدة من القرن القادم مررت على 
جبال ا!لب وشاهدت عجوزا ينفق وزلزا!
 في الصh وث7ث فيضانات وكلبا ضائعا 

انهض ايها البائس وامسح دموعك …
فدموعك تسقط منذ وقت طويل ولم

 تنضب…. 
ولكن امي تموت…. 

امك لن تموت……………
نيل السوري

هذيان ابله 
جريدة جسور سوريا               العدد العاشر 

هل تريد أمريكا إسقاط النظام ؟ يجيبنا س7مة كيلة في مقاله لسيريا بوليتيلك:

الو!يات ا?تحدة (التي ! تريد إسقاط النظام، ا�ن على اeقل) تعمل في إطار سياسة إنهاك 
الروس في مشكلة عويصة (ربما تكون شبيهة بما جرى ل7تحاد السوفياتي في أفغانستان، 

من دون أن يعني ذلك التدخل العسكري الروسي كما حدث هناك)، تغذيها الدموية التي 
تمارسها السلطة، والتي تُظهر الروس كمدافعh عن «همجية» ! مثيل لها. إذاً، أميركا 

(والدولة الصهيونية كذلك) ! تريد نهاية قريبة للصراع في سوريا، وليست معنية بانتصار 
الثورة، ربما على العكس، تريد تكريسها بعد أن تُنهك، وتحكم قبضتها عليها (ورجال 

اeعمال الجدد الحاكمون يريدون اللحاق بها منذ زمن). وربما تعتقد بأنّها تستطيع ذلك من 
خ7ل إنهاك الروس من خ7ل عجزهم عن إيجاد حل، والدفاع ا?ستمر عن السلطة. والروس 

من خ7ل تمسكهم بالسلطة ودفاعهم ا?ستميت عنها يخسرون كل ما حاولوا تحقيقه على 
صعيد عا?ي. كل ذلك دون أن يربحوا سوريا. وروسيا بذلك توضح أنها أصبحت إمبريالية، 
لكن من دون أن تستطيع ممارسة ا�مبريالية على نحو صحيح، يفضي إلى خدمة مصالح 

رأسماليتها. ربما ذلك نتيجة سيطرة رأسمالية مافيويّة فيها. لهذا فهي إلى ا�ن تبرز 
كإمبريالية غبية.

http://syria-politic.com/ar/Default.aspx?
opinion=328#.T5veVFExWmN

وجهة نظر

من مواليد مدينة بيرزيت في فلسطh سنة 1955 . بكالوريوس في العلوم السياسية من 
جامعة بغداد سنة 1979 .

عمل في ا?قاومة الفلسطينية و اليسار العربي وسجن ثمانية سنوات في السجون السورية . 
وقف كيلة مع ثورة الشعب السوري منذ اند!عها ضد النظام، و !زال ينشط من أجل العمل 

ا?اركسي العربي.

 س7مة كيلة

 فدوى سليمان
فليسقط :

النظام الذي جيّش الشارع طائفيا..وترك الس7ح يمر إلى سوريا ليكون له الحجة بقتل 
الثوار..
فلتسقط:

اeحزاب الدينيية الشريكة في الدم السوري ..والتي جيشت الشارع طائفيا وسلحته وأعطته 
اeمل في ا?زيد وا?زيد من الس7ح..ولم تفي له بذلك وتركته يقتل أمام وحشية النظام

فليسقط:
معارضو ا?ناصب والكراسي..الذين لم يقدموا للشعب السوري أي حل..بل عملوا للثورة من 

مبدأ هل سأستلم منصبا أم !
فليسقط

النظام وا?عارضة ا?صلحية والتي !ترى سوريا بكاملها

وعاش الشعب السوري الذي سيكشف ويسقط كل من تاجر بدمه 

         طيب ليش راحت هيئة التنسيق على روسيا ...؟؟ و هم اليد الداعمة للنظام�
بسيطة كتير .. منشان تقلن يكفو ايدن (ا� يكسر ايدن !) ..�

طيب ليش ما منخلي أمريكا تكسرلن ايدن للروس ؟؟�
 بسيطة أكتر .. eنو 1- ما بدا و ما بتقدر 2- سوريا ما بتعني ل�مريكان كل هاد�

طيب و ليش روسيا بدا تكف ايدا؟�
eنو بتكون غبية اذا ما عرفت أنو دو!ب التاريخ قلب �

همم !! و مصالحها ا?حورية في ا?نطقة؟�
يا س7م عليك ... هووون حطنا الجمال !!

صديق عدّوي .. !!!
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