
تصدر عن هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي

كلمة التحرير

لو كـــــــــان الـــــــــتاريخ يـــــــــكتب 
ــــــــذهــــــــب اللون  بــــــــاDلوان، ل
اDحــــــــــمـــر لـــسوريــــــــــا دون 

  14/05/2012جسور سوريا ـ جريدة نصف شهرية ـ العدد الثاني عشر  ـ ا%ثن"  ـ     منازع

مرة أخـرى يـضرب اYرهـاب في دمشق وحـلب ويوقع عشرات الشهداء والجرحى إنـنا في هـيئة التنسيق لقوى الـتغيير الوطني الـديـمقراطي نـديـن 

هذا الـعمل اYجرامي اjرهـابي الـذي يسـتهدف اgواطـنf بـe تـمييز، ويضر بـالثورة وY يخـدم سوى الـنظام. إن انسـداد اDفق الـسياسي لحـل اDزمـة 

التي تعصف بسورية والتي يتحمل مسؤوليته النظام يخلق اgناخ والظروف اgناسبة gثل هذه اYعمال ااYرهابية… 

مكتب اjعeم في هيئة التنسيق

دمشق تبكي شهداءها, اgدينة التي أحبوها وأحبتهم ... مدينة تأبى اgوت وتصرخ من جراحها

ام 1925 أثـــناء   "الـــدين M و الــوطـــن للجـــميع" .. هـــذا هـــو الـــشعار الـــذي جـــمع الـــسوريـــ"  ع
الـــثورة الـــسوريـــة الـــكبرى وهـــو الـــذي ألغى مشــروع الـــدويـــXت الـــطائـــفية انـــذاك وسمح بـــأن يـــلد مـــا 
تفقون على أن هــــذه الــــدولــــة دولــــتنا .. و كــــلنا لــــنا  لنا م يــــمكن تــــسميته " بــــاcشــــترك الــــسوري". ك
بهـذه الدولة الـخبز و اcلح و اcواطـنة.. هـذا هـو اcـبدأ اiسـاس . لـقد أضـعفت الـدكـتاتـوريـة هـذا 
اcــبدأ iنــها ليســت تــمثيلية و انــما اســتئصالــية بــطبعها .. وهــكذا تــم اســتئصال قــطاعــات واســعة 
من اcجتمع و ابعادها .. واليوم فان القضاء على الدكتاتورية يبدأ بالغاء عملية ا%ستئصال

وا%بعاد .. والعودة الى برنامج يجمع كل الناس..

أعطني غير اcواطنة اcدنية مشروعا يجمع كل السوري"!!

 اذا تـــــــــــــــــطرفـــــــــــــــــنا في الـــــــــــــــــقومـــــــــــــــــية الـــــــــــــــــعربـــــــــــــــــية %حـــــــــــــــــظنا بـــــــــــــــــانـــــــــــــــــنا نســـــــــــــــــتثني غـــــــــــــــــير الـــــــــــــــــعرب .. 
نا في ا%يـــديــولــوجـــية ا%ســـXمـــية نســـتثني 40% مـــن  طرف أكـراد ..كـــلدان ..اشـــوري" . و اذا ت
الناس (مع اiكراد و غــير الــسنة). لكي تــكون ســوريــا لــكل أبــنائــها .. % بــد أن يــكون ا%عــتدال 
والـوســطية متجسدان في برنــامج مـواطــنة مــدنــية ..و هــذا الــبرنــامج هــو الـوحيد الــذي يسمح لــنا 
توري" اي لـــــيس "تـــــكتيكـاً" و % تـــــلغيه في أول  بـــــالـــــشعور بـــــا%نـــــتماء ..و هـــــو بـــرنـــــامج "فـــــوق دس
انــــتخابــــات و % يــــتغير بــــحكم 55%! ، وهــــذه مــــسألــــة أســــاســــية في تــــأســــيس ســـوريــــا الحــــديــــثة. 

الجــــــــمهوريــــــــة الــــــــثانــــــــية ســــــــتكون ديــــــــمقراطــــــــية جــــــــامــــــــعة لــــــــكل 
الـــــــــــسوريـــــــــــ" أو لـــــــــــن تـــــــــــكون! اذا كـــــــــــنت ســـــــــــتعيد مـــــــــــسألـــــــــــة 
ا%ســــــــتئصال فــــــــهناك خــــــــطر  على وحــــــــدة ســــــــوريــــــــا و أرض 
سوريـا. و مـن هنا ضرورة الـتمسك بمجـموعـة مـبادئ الـثورة 
التي تـــــــهمش حـــــــالـــــــيـاً لـــــــ�ســـــــف ويـــــــتم الـــــــتركـــــــيز على بـــــــعض 
ركـــيزا على طـــبيعة  الـــقضايـــا اcـــذهـــبية والـــطائـــفية و % نجد ت
مـدنـية الـثورة و مدنية الـدولـة الـسوريـة اcـقبلة . إن الـصراع 
هـــــــــــــو صـــــــــــراع على امـــــــــــــكانـــــــــــــيتنا في بـــــــــــــناء دولـــــــــــــة مـــــــــــــدنـــــــــــــية 
ديـمقراطـية .. و مـنا هنا أقـول أن مرحـلة اا%نـتقال سـتكون 

أصعب من اcرحلة االحالية 

 من لقاء جدلية مع الدكتور هيثم مناع 

الخبز .. و اgلح .. و اgواطنة ..!

 بـــتاريخ 16 أبـــريـــل/نـــيسان وقـــف عـــدد مـــن الشـــباب والـــفتيات أمـــام 
وزارة الـــــــداخـــــــلية ورفـــــــعوا بـــــــا�ضـــــــافـــــــة إلى عـــــــبارة “أوقـــــــفوا الـــــــقتل”، 
شــــــعارات تــــــميزت بــــــطرافــــــتها وعــــــمقها مــــــنها: “الشــــرطــــــة في خــــــدمــــــة 
الـــشعب والـــشعب يـــريـــدهـــا”، “إذا كـــان % بـــد مـــن ا%عـــتقال اعتقلني 
بــــــــــلطف”، “إذا كــــــــــان % بــــــــــد مــــــــــن ا%عــــــــــتقال أخــــــــــبر أهــــــــــلي بــــــــــمكان 
اعــــتقالي”، “أيــــن عــــازفــــة الــــقيثارة؟” في إشــــارة إلى ســــافــــانــــا بــــقلة، 
التي تــــــم اعــــــتقالــــــها بســـــبب مــــــسانــــــدتــــــها وتــــــصفيقها لــــــريــــــما الــــــدالي، 

وســـــــافـــــــانـــــــا مـــــوســـــــيقية 
تـــــــــعزف على الـــــــــقيثارة 
ومــــــــــــــــــتـــــطـــوعــــــــــــــــــة  في 

الهXل ااiحمر. 
وشــــــــــــــــــيـــــئــــــاً فــــــــــــــــــشـــــيـــــئــــــاً 
أصـــــــــــــبحت الـــــــــــــسيطرة 
على تــــلك الـــروح التي 
تـــــــدعـــــــو لـــــوقـــــــف الـــــــقتل 
شــــــــــــــــــبــه مــســــــــــــــــــتــحــيــلــة، 
وأصبح الـلون اiحـمر 

هـو الـعدو اiكبر لرجال اiسـد وشـبيحته، ولم تـعد ا%عـتقا%ت تجـدي 
نفعـاً في بّث الخوف في القلوب

لـــو كـــان الـــتاريخ يـــكتب بـــاiلـوان، لـــذهـــب الـــلون اiحـــمر لـــسوريـــا دون 
مـنازع، الـدم الـسوري الـذي صبغ الـتراب والـقلوب لـم يؤكـد مـقولـة أن 
اiحــــمر هــــو أشــرف اiلـــوان فــــقط، بــــل صبغ الــــثورة الــــسوريــــة بــــلون 

الدم والحب

http://news.nawaret.com/-الــــــــعالــــــــم-الــــــــعربي/الــــــــنظام
السوري-%-يستطيع-السيطرة-على-ال

بـاDحـمـر كـفـنـاه

النظام السوري Y يستطيع السيطرة على اللون اDحمر

http://news.nawaret.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84
http://news.nawaret.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84
http://news.nawaret.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84
http://news.nawaret.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84
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جريدة جسور سوريا          العدد الثاني عشر
fيع zيساعد . . ا zا

تــعودنــا دائما في سـوريــا انــو نــتواعــد او نحــدد ا%وقــات بحســب تــعابــير 
محــــدده ...مــــثX : بــــشوفــــك بــــعد صــــXة الــــعصر ... جــــايي لــــعندكــــون 
الضهـــــــريـــــــات ... اســـــــتناني عـــــــالـــــــعشا ... انـــــــشاM اcـــــــسويـــــــات بـــــــكون 
عـندكـون ...اي هـلق خيي اختلف الوضع ... صـار عـنا توقـيت جـديـد 
يــعبر عــن وحــدة الــشعب الــسوري ... صرنــا هــلق نــقول مــثX : شــفت 
محـــــمد بـــــعد انـــــفجار اcـــــيدان بـــــساعـــــه ... ضـــــليت واقـــــف عـــــالـــــفرن بـــــ" 
انـفجار الـصناعـه وانـفجار كـفرسوسه ... شـو رايـك نلتقى قـبل انـفجار 
الــــــــــــــــقصاع بــــــــــــــــساعــــــــــــــــت" ... بــــــــــــــــس تسمع انــــــــــــــــفجار اcــــــــــــــــيسات عملي 

... Mتلفون ....وهكذا ..... وبع" ا

نيــــــل

قـــليلة هي ا%خـــبار ا%يـــجابـــية الـــقادمـــة مـــن لـــيبيا هـــذه ا%يـــام، واcحـــطات الـــفضائـــية الـــعربـــية التي 
ســـانـــدت تـــدخـــل حـــلف الـــناتـــو بقوة %ســـقاط الـــنظام الـــديـــكتاتــوري الـــفاســـد تـــتحاشى الحـــديـــث عـــن 

التطورات على ا%رض، وان تحدثت فباستحياء شديد للغاية.
بــــاiمــــس اقتحــــمت مجــــموعــــة تــــابــــعة لــــلميليشيات اcســــلحة مــــقر الــــحكومــــة في طــرابــــلس لــــلمطالــــبة 
بتســديــد رواتــب الــعامــل" فــيها، وكــانــت مــدجــجة بــالــدروع وا%ســلحة الــخفيفة واcــتوســطة، واشــتبكت 

مع الحراس في معركة اثارت اcزيد من القلق في ليبيا.
هناك اكثر مـن 135 مجـلسا عـسكريـا في الـعاصـمة الـليبية، حـيث تـتقاسـم اcـيليشيات اcسـلحة 
مـناطـق الـنفوذ، وتـتقاتـل فـيما بـينها، بـينما % توجـد سـلطة مركـزيـة و% حـكومـة فـاعـلة، وانـعدام كـامـل 

لXمن، وفساد على اوسع نطاق.
الـــدول الـــغربـــية تـــدخـــلت �ســـقاط الـــنظام ومـــنعت حـــدوث مـــذبـــحة في بـــنغازي كـــان يـــعّد لـــها الـــنظام 
الــسابــق، وهــذا مــفهوم، ولــكن الــسؤال الــذي يــطرح نــفسه بــقوة هــو عــن نــفض الــغرب يــده كــليا مــن 
اcـــــــلف الليبي، وعـــــــدم اقـــــــدامـــــــه على انـــــــشاء جـــــــيش وطني، وقـــــوات امـــــــن مــــركـــــــزيـــــــة ومســـــــتشفيات 

ومؤسسات حكم حديثة، ونظام قضائي مستقل.
ا%تــــهامــــات التي تـــوجــــه لــــلغرب، ولــــلو%يــــات اcتحــــدة ا%مــــريــــكية بــــالــــذات، بــــأنــــها تســــتبدل الــــفوضى 
بــالــديــكتاتــوريــات صــحيحة، ونراهــا تــطبق على ا%رض في كل من ليبيا والــعراق، وهــما الــدولــتان 

اللتان اطاح الغرب بنظاميهما بالتدخل العسكري.
ليبيا الجديدة وثقافة القذافي  عبد الباري عطوان
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مقاربات
هل تسعى القوى ا%قليمية والغربية بطروحاتها العسكرية �نشاء دولة ديموقراطية في سوريا؟

ثمة بديXن لوضع سوريا السياسي الحالي وiزمتها القائمة : حرب 
داخــــــلية ثــــــم إقــــــليمية ضــــــاريــــــة ومــــــديــــــدة، أو صــــــدام دولي بــــــ" الــــــقوى 

العظمى
بعد أن حـولــت ســياســات الــنظام بــXدنــا إلى ســاحــة مــفتوحــة بــالــعنف 
أمــــام كــــل مــــن هــــب ودب، لــــم يــــعد هــــناك مــــا يمنع أي طــرف خــــارجي 
مـــــهما كـــــان صـــــغيرا وتـــــافـــــها مـــــن الـــــدخـــــول إلـــــيها وفـــــعل مـــــا تـــــزيـــــن لـــــه 

مصالحه فعله فيها.
لم تعد سـوريـا مـنذ بـدايـة الحراك الشعبي ضـد الـنظام سـاحـة صراع 
بـ" السلطة واcـعارضة وحـدهـما. إنـها كـذلـك مـيدان صراع بـ" قـوى 
إقــــليمية ودولــــية مــــتنوعــــة، تحجــــم الــــيوم عــــن الــــتدخــــل اcــــباشــــر، بــــقواهــــا 
العسكرية الــخاصــة، في أزمــتها، لــكنها تركــز أنــظارهــا وجهــدهــا على 
إطالة صراعها واستنزاف وتدمير دولتها ومجتمعها، وتحطيم ما فيها 
مـــن أواصـــر طـــبيعية ومـــعطيات ثـــقافـــية وتـــاريـــخية. لـــبلوغ هـــذا، نـراهـــا 
تـــــرســـــــم حـــــــدودا يـــــــدور الـــــــصراع داخـــــــلها، فـــــــيها خـــــــطوط حـــــــمراء يمنع 
تـــجاوزهـــا، نـراهـــا الـــيوم في عـــXقـــات إيـران بـــتركـــيا والخـــليج، وروســـيا 
بـأمـيركـا، ونلمس نـتائـجها في الـصراع الـدائر ب" هـذه الـقوى وفي مـا 
بـ" مـناصـريـها. لـذلـك، يـمكننا الـقول: إن الـقتال الـسوري - الـسوري 
ســيدوم لــلفترة الــضروريــة �نــضاج ظــروف اتخاذ قرار خــارجي حــول 
مـــا يـــجب أن يـــؤول إلـــيه مـــصير بـــXدنـــا، وإن الســXح ســـيتدفـــق عـــليها 
دون هــوادة، �قــــامــــة تــوازن قــــوى يــــحول دون حــــسم الــــصراع لــــصالح 
ها، على أن يشــــبه الــــتوازن الــــذي قــــام بــــ" الــــعراق  طــرف مــــن أطــراف
وإيـــران طـــــيلة ســـــبعة أعــــوام مـــــن الحـــرب، قـــــبل أن يـــــتقرر حـــــسمه في 

عامها الثامن.
http://www.aawsat.com/leader.asp?
section=3&article=676452&issueno=12216

وجـهـة نـظر

بدائل الحل السياسي ! ميشيل كيلو

حركـة وعي

 يـومــــاً بـــعد يـوم يــزداد حنقي على هـــذا الـــنظام الـــذي اســـتطاع أن يـــفرز مـــجتمعـاً شـــبيهـاً بـــه ، بـــل اســـتطاع 
عارضة” iن الـــتعميم خـــاطـــــئٌ  cاســـتنساخ “دوّلي” الـــنظام بـــشكل“مـــعارضـــة”، أو بـــشكٍل أدق “قـــسم مـــن ا

دائمـاً.
ولم يـتردد يوماً في ان يـكون دمـويـاً عـندمـا تـدعـو الـحاجـة لـيفرض   خـXل أربـع" عـامـاً كرّس الـنظام كـل جهدٍ 

وليرسخ بالتالي فكرة تأليه الفرد وتأليه الفكرة وليربط بينهما ليصبح “الفرد الفكرة” هو النموذج ا�له
ج حــافــظ اiســد نــفسه ومــقو%تــه الــباهــتة صــورةً لهــذا الــنموذج ا�لــه وأضحى أي رفٍض لـوجـوده وiفــكاره  تو�
ُكـفراً ونَـيXً مـن “فكرة” هـيبة الـدولـة اcـتمثلة حـصراً بـشخصه وبـمقو%تـه . واسـتطاع بـناء هرمٍ لـه كل  مـي�زات 
ك على نــــفس اcــــبدأ الهــرمي لــــلديــــانــــات مــــن وجــود اcــــثل ا�لهي اiعلى ومــــا يــــتبعه مــــن  ذل ب الــــتألــــيه مــــعتمداً 

تسلسٍل قدسيّ متدرج
وهـذا ،طـبعـاً، مـن مـنظور  مـن هـنا يمكنني تشبيه الحرب الـX إنـسانـية التي يـقوم بـها النظام بحروب الردة ، 
ولـكل مـا قـام بـه على مـدى أربـع" عـاماً إلى اسـتجرار قـسـمٍ  الـنظام نـفسه ، والـذي أدى نـتيجًة لهذه الحرب 
مـــــن اcجتمع الـــــسوري ليصبح الـــــصورة طـــــبق اiصـــــل لـــــه وليتبنى بـــــالـــــتالي نـــــفس اiفـــــكار التي تـــــندرج في 

منظومته الهرمية .
ثورة ، أو على اiقـــل هـــذا مـــا كـــان يحـــلم بـــه الـــقسم اiعـــظم مـــن الـــشعب الـــسوري، لهـــدم هـــذا  لـــقد قـــامـــت ال
الــبناء الهرمي مع كــل مــا يــحتويــه مــن تــشويـٍه لــحقوق اcواطــنة وحــريــة الفكر والرأي وا�عــتقاد % لــبناء شــكلٍ 

آخر من الديكتاتورية التحريمية والتكفيرية ، والتي يمارسها “دوّلي" النظام 
وأن تــحقق مــايــتمناه هــذا الــشعب من انشاء دولـٍة ديــموقراطــية أو حتى  لــن تنجح ثـورةٌ في أن تــكون شــعبيةً 
اقـصائي وبـناء نـفس الـتركـيبة الهرمـية لـلنظام والـبدء بحروب  بوادر دولٍة ديـموقراطـية إن حـاولـت تـكريـس فـكرٍ 

الرّدة باتجاٍه عكسي
% أدري إن تـــداركـــنا الـوقـــت �عـــادة تـرمـــيم مـــا أفســـده الـــنظام وصــورتـــه الـــسالـــبة مـــن أجـــل إعـــادة الـــثورة إلى 
وحـــقن الـــدمـــاء التي تـراق بســـبب حــروب   ”!!! نـــصاعـــتها واســـتقطاب كـــل فـــئات الـــشعب “حتى الـــكفرة منهم 

الرّدة .
مو…واطن

حروب الرّدة 

 أعلن حدادك؛ أشعل شمعتهم، وافرش اDرض وروداً لهم، وعلق 
صورهم على سور مدينة تأبى اgوت وتصرخ من جراحها:

"fأوقفوا القتل نريد أن نبني وطنـاً لكل السوري"
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