
تصدر عن هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي

كلمة التحرير

ان نـقابـل الـكراهـية بـالـكراهـية 
لــــيس اF مــــساهــــمة مــــنا في 
انـــتشارهـــا ... انـــتشارهـــا في 

اLساحة وفي العمق ....

سئل مسؤول ا=ع;م في «هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي» في سورية منذر 
خدام عن اNجتماع اGوسع Jطياف اGعارضة السورية اGقرر عقده في مقر الجامعة العربية في 

العاصمة اGصرية القاهرة، وإذا ما كانت الهيئة تلمس أجواء إيجابية =نجاح هذه اGحاولة، 
فأجاب : «نحن مع وحدة اGعارضة وسوف نعمل ما نستطيع لوحدتها على أساس رؤية سياسية 

مشتركة».
وذّكر خدام بالبيان الذي أصدرته الهيئة قبل أيام والذي يتضمن الشروط التي طرحتها كحد 

r:عارضة على أساس برنامج سياسي وهيGأدنى لتوحيد ا
1 – ضرورة إسقاط النظام بكل أركانه ومرتكزاته من أجل بناء نظام ديمقراطي تعددي تداولي، 

على أساس اGواطنة الواحدة واGتساوية لجميع السوريz، مع ضمان حقوق جميع اGكونات 
r.ًخرى في إطار وحدة سورية أرضا وشعبـاJالقومية ا

2 – رفض أي تدخل عسكري في سورية، ورفض التجييش الطائفي والصراع الطائفي، ورفض 
r.الدعوات لعسكرة الثورة

3 – الحفاظ على سلمية اNنتفاضة، وعلى طابعها الوطني الجامع، مع التأكيد على حق 
r.شروع عن أنفسهمGبالدفاع ا zتظاهرين السلميGا

 z4 -قبول التفاوض على مرحلة انتقالية مع ممثلي السلطة ممن لم تلوث أيديهم بدماء السوري
r.فاوضات تحت إشراف عربي ودوليGو بالفساد ونهب اقتصاد البلد، على أن تجري هذه ا

5 – تعتبر الهيئة أن خطة كوفي أنان يمكن أن تشكل مدخ;ً م;ئمـاً للعملية السياسية، لكنها 
ليست بدي;ً عن خطة جامعة الدول العربية الثانية اGؤرخة بتاريخ 2012/1/22 أو ما يمكن 

r.أن يتفق عليه السوريون
6 – الحفاظ على استق;ل سورية وعدم ارتهانها للخارج والدفاع عن مصالحها.

ـا.....  نـحـن مع وحـدة الـمـعـارضـة و سوف نـعـمـل مـا نـسـتـطـيع لوحـدتـه

  06/05/2012جسور سوريا ـ جريدة نصف شهرية ـ العدد الحادي عشر  ـ اNثنz  ـ     

اعــتبر الــدكــتور مــناع أن مــن يــقول أن فرص نــجاح خــطة انــان 
N تـــتجاوز الـــث;ثـــة بـــاGـــئة بـــأنـــهم دخـــلوا في وهـــم التســـلح ووهـــم 
الـعنف بـاعـتباره واقـعة سـوريـة, الـعنف هـو طـارئ ولـيس واقـعة 
ورد فــعل على عــنف ولــيس مــبادرة لحركــة مســلحة في سـوريــا. 

مـــــن هـــــنا عـــــليهم أن  يـــــعيدوا 
الـنظر في هـذه اGـسألـة وان 
يــــــقفوا_ اذا ارادوا الــــوقــــوف 
إلى جــــــــــــــــــانــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــشـــعـــب 
الــسوري_ مع هــذه الــفرصــة 
اوN =بـعاد شـبح الـعنف عـن 
اGــــــــدن واGجتمع مــــــــن جــــــــهة, 
ومــــــــــــن جــــــــــــهة ثــــــــــــانــــــــــــية لحــــــــــــل 
ســـــــــياسي وانـــــــــتقال ســـــــــلمي 
لـلديـمقراطـية بـأقـل الـخسائـر 

البشرية واGادية Jن الوضع اليوم في سوريا N يحتمل

إن من يقتل شبابا يعد�هم اGجتمع من أجل بنائه من الصعب خطة أنان بالتأكيد ليست اUجمل ولكنها اUفضل

عليه أن يقنعنا بأنه يريد بناء اGجتمع ...

r من مساكنهم ليس أه; ليجمع الناس zإن من يطرد الجامعي

ولكي نبني اGجتمع ونجمع الناس علينا أن نتخلص ممن قتل 

وهجر ...

بيان صحفي

في كــــل دول الــــعالــــم اGــــتحضر ثــــمة حــرمــــة لــــلجامــــعات ومــراكــــز الــــتعليم N يــــجوز الــــتعدي عــــليها إN في 
ســـوريــــة فــــ; حــرمــــة Jحــــد، بــــل حتى أن لــــ�فــرع اJمــــنية مــــقرات دائــــمة فــــيها. في يــوم اJربــــعاء الــــفائــــت 
جامعي في حـــلب وأطـــلقت الـــنار مـــباشـرة على  وكـــعادتـــها اقتحـــمت الـــقوات اJمـــنية والشـــبيحة الحـرم ال
الــــط;ب اGــــحتجz، فــــقتلت وجــرحــــت كــــثيريــــن، وقــــامــــت بــــعد ذلــــك بــــطرد الــــط;ب مــــن الــــسكن الــــجامعي 
وأغـلقت الـجامـعة حتى موعـد اNمـتحانـات الـجامـعية. إنـنا في هـيئة الـتنسيق نـديـن هـذا الـعمل اNجرامي 

البشع، ونشد على أيادي طلبتنا اJبطال.
مكتب اNع;م في هيئة التنسيق

تـقول إحـدى الـدراسـات " إتـقول إحـدى الـدراسـات " إيركـا تـشينويـث 
ومــــاريــــا ســــتيفان - Gــــاذا تنجح اGــــقاومــــة اGــــدنــــية - طــــبعة 2011 " 
التي تـــــناولـــــت 323 ثـــــورة مـــــن 1900 وحتى 2006، إن مـــــعدNت 
نـجاح الـثورات السـلمية في الـتاريخ بـلغت 52 بـاGـئة، مـقارنـة بـ 28 
بـــاGـــئة وهي نســـبة نـــجاح الـــثورات اGســـلحة. هـــذه اJرقـــام وإن كـــانـــت 
تــشير ضــمنيـاً إلى أن هــناك احــتماNً أيــضـاً بفشــل اGــقاومــة الســلمية 
إN أنــــــــها تــــــــثبت أن جــــــــدوى الــــــــعمل الســــــــلمي تــــــــاريــــــــخيـاً بلغ ضعفي 
إلى أنـه بمجرد دخـول  جـدوى الـعمل اGسـلح. أشـارت الـدراسـة أيـضـاً 
الــخيار اGســلح إلى ســاحــة الــثورة تــنخفض مــعدNت نــجاحــها، وبــأن 
شـكل الـنظام ودرجـة القمع التي يـمارسـها غـير مرتـبط بـنجاح الـثورة، 
وأن الــــعامــــل اJســــاسي هــــو قــــدرة االجــــماهــــير على الــــتنظيم وتــــغيير 

rستخدمةGالتكتيكات ا
الـخيار الـذي لـم يجرب بـعد   الـثورة الـسوريـة بـz الـعسكرة والسـلمية   

r2012 من مقال لنورس مجيد- 21 آذار
http://www.bloggers4syria.com/?p=552

الثورة السورية ب[ العسكرة والسلمية

خـتيارة بحـمص وقـفوهـا قـناة الـدنـيا سـألوهـا : شـو يـا حـجة انـشا� مـا 
اتــــضررتي . قــــالــــت N وا� الــــبيت انســــرق .. قــــالـــوا : مــــz ؟ ، قــــالــــت : 
الـــعصابـــات ا=رهـــابـــية اGســـلحة ، فـرحـوا كـــتير بـــالـــجواب ...وســـألـوهـــا : 
لــــويــــن رايــــحة هــــلق يــــا حــــجة ؟ قــــالــــت رايــــحة جــــيب دهــــان .. ، لــــيش ؟ ، 

قالت : يخرب بيتهن هالعصابات مو تاركz محل بالبيت إلى وكاتبz عليه .. اJسد أو N أحد !

جـدتي والـثورة...

http://syrianncb.org/2012/05/05/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%85%d9%84-%d9%88%d9%84%d9%83%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7/
http://syrianncb.org/2012/05/05/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%85%d9%84-%d9%88%d9%84%d9%83%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7/
http://www.bloggers4syria.com/?p=552
http://www.bloggers4syria.com/?p=552
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جريدة جسور سوريا          العدد الحادي عشر

عيب بل وعار ايضا، ان يقايض بعض اGعارضz السوريz دماء الثوار الطاهرة بمغازلة اGحتل اNسرائيلي، الذي يعتبره السوريون جميعا ودون استثناء العدو اJبرز 
rعدات، =حكام عدوانه وتكريس احت;له ل�رض العربيةGسلحة واNل�مة، او ان يتنافسوا فيما بينهم للتمسح بالغرب الداعم لهذا العدو بأحدث ا

هناك اولويات عديدة تتقدم على التفاوض مع اسرائيل Nستعادة هضبة الجوNن، هناك حرب اهلية وتفجيرات، وحمامات دماء، ودائرة عنف تزداد شراسة، ووضع حد لهذه 
الكوارث هو مسؤولية النظام اوN، واGعارضة ثانيا، للتوصل الى مخرج منها، واذا فشل الطرفان ف; بد من ايجاد طريق ثالث. والدول الخارجية التي تتعاطى مع اGلف 

السوري، عربية كانت او اجنبية، تنطلق من مصالحها الخاصة بينما يجب ان تكون مصلحة السوريz في ايديهم، وهي التي يجب ان تتقدم على ما عداها، ومثلما يقول 
r'عجولها Nرض اNيفلح ا N' ثل السوريGا

'سورية الجديدة' والخيار الثالث  ـ  عبد الباري عطوان 
http://alquds.co.uk/index.asp?fname=data%5C2012%5C04%5C04-27%5C27z999.htm&arc=data%5C2012%5C04%5C04-27%5C27z999.htm

 

F يفلح اFرض اF عجولها 

r!!.. يحزن N لم أقل له وداعا حتى 

"أمضوا 15 دقيقة في البيت، يسألونه عن اJسلحة ويفتشون في كل مكان. أعتقد أنهم 
كانوايبحثون عن النقود. لم أقل له وداعـاً حتى N يحزن. لم يقل شيئـاً بدوره. عندما غادروا،   

r”.قال االجنود إن عليّ أن أنساه 
من تقرير هيومان رايتس ووتش عن مجازر النظام في قرى ادلب

إبني .. أخي .. أبي .. حبيبي..أيها الداخل في الغياب .. لست حزينة Jنك لن تعود فلم 
يتبق على هذه اJرض ما يستحق البقاء ..و من شرفات حزني أطل على الثقوب في رأسك 

الجميل و أهمس "N تواخذني .. فلم أودعك لئ; تحزن"

إعcن : يلزمنا صيادلة لقراءة الcفتات ...

دســتور مــا لــم يرحــل هــذا الــنظام، عــبر مرحــلة انــتقالــية يــتم الــتفاوض فــيها مع رمــوز مــن الــدولــة 
ل;نـتقال مـن هـذا الوضع إلى وضع جـديـد كـليـاً يوضع فـيه دسـتور مـن قـبل جـمعية تـأسـيسية أو 
هــــيئة دســــتوريــــة، كــــما يــوضع فــــيه قــــانــــون انــــتخابــــات ويــــتم تــــشكيل حــــكومــــة وحــــدة وطــــنية يــــكون 
لـــلمعارضـــة فـــيها دوراً أســـاســـيـاً، عـــند ذلـــك يســـتطيع الـــشعب أن يـــمارس حـــريـــته ويـــختار مـــمثليه 

Gجلس الشعب عبر التوافق مع ا=رادة الشعبية
لــقد غــيّر الــنظام اســم الــقوائــم مــن (قـوائــم الــجبهة الـوطــنية الــتقدمــية) إلى اســم (قـوائــم الـوحــدة 
الوطـنية)، وهـذا دلـيل على انـتهاج الـنظام نـفس النهج ونـفس اJسـلوب وبـنفس اJشـخاص، ولـكن 

تغيّر الشكل فقط، وهذا يدل على أن النظام مصّر على نهجه وعلى إلغاء دور الشعب
بــعد الــتغيير الــذي حــصل في تونــس وفي مــصر Gــسنا إقــدام الــشعبz الــتونسي واGــصري على 
الـوقـوف بــصفوف طــويــلة أمــام صــناديــق اNقــتراع، Jنــه بــعد زوال نــظام اNســتبداد بــدأ اGـواطــن 
يـــشعر أن لـــصوتـــه قـــيمة ووزن وأهـــمية في اخـــتيار مـــن يـــمثله، أمـــا في ســـوريـــة فـــكل اNنـــتخابـــات 
التي كـانـت تجـري، والتي تجـري حـالـيـاً، سـتشهد عـكس ذلـك، وسـيكون انـحسار اGـشاركـة أكـبر 
واGــــقاطــــعة أوسع، Jنــــها N تــــعـبّر عــــن ا=رادة الــــشعبية مــــن جــــهة وJنــــه لــــيس هــــناك أي ثــــقة بهــــذا 

النظام من جهة ثانية
هـذا مـا أّكـده اGـنسق الـعام لـهيئة تـنسيق قـوى الـتغيير الـديـمقراطي اGـعارضـة في سـوريـة لوكـالـة 

آكي اNيطالية 
http://syrianncb.org/2012/05/03/حسن-عبد-العظيم-لن-نقبل-بأية-انتخابات-ف/

هـــــناك قـــــناعـــــة راســـــخة تـــــتمثل في أنـــــه N يـــــمكن أن تجـــــري في ظـــــل هـــــذا 
الـنظام أي انـتخابـات ديـمقراطـية Jن كـل اNنـتخابـات التي مرت مـنذ عـام 
1973 حتى الــــيوم هي عــــبارة عــــن انــــتخابــــات شــــكلية، ولــــيس Jصــوات 
الــناخــبz وJ Nصـوات الــشعب الــسوري كــله أي تــأثــير في تــحقيق إرادة 
شـــعبية حـــقيقية Nخـــتيار مـــمثلz حـــقيقيz، وبـــالـــتالي فـــإن أي انـــتخابـــات 
بـــظل الـــنظام الـــحالي إنـــما هي مـــحاولـــة =نـــتاج نـــفس الـــنظام مع بـــعض 

التجميل
N يــمكن لــلمعارضــة الوطــنية الــديــمقراطــية الــحقيقية أن تــقبل بــدســتور أو 
بــــــانــــــتخابــــــات في ظــــــل هــــــذا الــــــعنف الــــــذي يجــــــري والــــــدمــــــاء التي تــــــسيل 
والجــراح التي تــــنزف والــــتعذيــــب الــــذي يــــتعرض لــــه الــــشعب، نــــاهــــيك عــــن 
وجود عشرات ا¡Nف مـن اGـعتقلz في الـسجون، وبـالـتالي فـإن مـقاطـعة 
اNنـتخابـات تـأتي مـن مـنطلقات مـبدئـية أنـه N يـمكن أن أي حـل سـياسي 

بوجود الحل اJمني
هــذه اNنــتخابــات ســتكون شــكلية، وهــناك أكــثر مــن ســبعة مــحافــظات لــن 
في هــــذه اNنــــتخابــــات، Jنــــه N يــــمكن إجــراء انــــتخابــــات  تــــشارك أســــاســـــاً 
فــــــيها، بــــــينما يــــــصّر الــــــنظام على إجــــرائــــــها لــــوضع اGــــــعارضــــــة والــــــشعب 

السوري أمام اJمر الواقع
يؤّكـد الـنظام مـن جـديـد على أنـه نـظام شـمولي اسـتبدادي تسـلطي يـريـد 
 Nتُقنع أحــداً، و N ســتمرار بــنهجه الــقديــم مع بــعض الــتحسينات التيNا
يمكن لهيئة التنسيق الوطنية أن تقبل أو تعترف بأية انتخابات أو أي

لن نقبل بأية انتخابات في سورية ما لم يرحل النظام الحالي

الشهيد اسماعيل حيدر

طفل بألف طفل ..

رجل بألف رجل ..
شعب بألف شعب..
أرض بألف أرض
مدينة بألف مدينة
فتاة بألف فتاة ..

أم بألف أم ..
جندي بألف جندي ..

وثورة بألف ثورة ، ثورة بألف ثورة ،
 ثورة بألف ثورة ..

سوريا حبيبتي كل عام وأنت حرة .

كي Fننسى ... 
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