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جـــــــــــريـــــــــــدة 
جـــسوريــــــــــا 
مــــــــــــــع 
ـــــــــــحـــــــــراك  ال
ـــــــــــــــــــثوري  ال
"الســــــــــلمي 
الـــــ:عنفي" 
وضـــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــعـــــــنـــــــف 
بــــــجــــــــــمــــــيع 
أشــــــــــكـالــــــــــه 
وضـــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــتدخــــــــــل 
اJجـــــــنـــــــبي 
بـأي طـريـقة 
كـــــــان، كـــــــما 
تـــرفــــض أي 
اعــــــــــتـــــــــــــداء 
عــــــلى أي 
مواطـــــــــــــــــــــن 
ســــــــوري 
مـــــهما كـــــان 
انــــــــــتــــمــــاؤه 
ومـــــــن قـــــــبل 
أي جــــــــــهــة 
كــانــت. إنــنا 
نؤمــــن بــــأن 
الــــــــــعــــــــمــــــــل 
الـثوري هو 
فــــــــــعـــــــــــــــلٌ 
أخـــــــــــــــــ:قي 
بــــــالــــــدرجــــــة 
اJولــــــــى 
ونحـلم كـكل 
 dالسوريــــــــ
بوطـن حـر ، 
بــــــــــــــــــــــــــــدون 
اسـتبداد أو 
قــــهــــــــــر أو 
قمــــــــــــع. 
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نداء روما من أجل سورية

رمضان الدكتاتورية اJخير!

اMنــسان هــو أرخــص مــا في ســوريــة الــيوم، كــل ا?واد 
الــــغذائــــية ومـــواد الــــطاقــــة كــــالــــغاز وا?ــــازوت نــــادرة بــــل 
غـائـبة تـمامـا عـن بـعض ا?ـناطـق، الـناس تقطع الشجـر 
وتـــــــجفف روث الـــــــحيوانـــــــات مـــــــن أجـــــــل طهي الـــــــطعام، 
أصـــــــبحت أســـــــعار الـــــــذخـــــــيرة خـــــــيالـــــــية، الـــــــدواء يــــــزداد 
ســـــــعره، اMنـــــــسان هـــــــو الســـــــلعة الـــــوحـــــــيدة الـــــرخـــــــيصة 
الـــــثمن. حـــــاولـــــت تـــــمريـــــر بـــــعض اmخـــــبار لـــــلفضائـــــيات 
الخـــــــليجية لـــــــكن يـــــــبدو أن اmمـــــــر عـــــــندهـــــــم غـــــــير مـــــــهم. 
يـــــريـــــدون أخـــــبارا على مـــــقاس ســـــياســـــتهم اMعـــــqمـــــية، 
يــبحثون عــن مجــزرة، نــحن كــكائــنات بشــريــة لــم تــذبح 
بــــــعد لــــــم نــــــعد نســــــتحق ولــــــو ريــــــبورتــــــاجــــــا صــــــغيرا عــــــن 

أوضاعنا'.
هيثم مناع
h t t p : / / a l q u d s .c o .u k / i n d e x .a s p ?
fname=today%5C22qpt985.htm&arc=data
%5C2012%5C07%5C07-22%5C22qpt985.ht

عمل للفنان تمام عزام

كـنّـــا هنـــالك

بإرادتنا نقرر مصيرنا وبأيدينا نبني مستقبلنا
1- تـــــعيش ســــوريـــــا اmزمـــــة اmكـــــثر مـــــأســـــاويـــــة في تـــــاريـــــخها بـــــفعل الحـــــل اmمني الـــــعسكري في 
مواجـهة ا%نـتفاضـة الـشعبية ا?ـطالـبة بـالحـريـة والـكرامـة، ومـا أدى إلـيه مـن تـعميم لـلعنف وتـصاعـد 

كبير في الخسائر البشرية والدمار العام
2- وإذ اجــتمعنا لــدى جــماعــة ســانــت اجــيديــو في الــعاصــمة ا%يــطالــية رومــا، كــمواطــن" ننتمي 
إلى فـصائـل مـختلفة مـن ا?ـعارضـة الـديـمقراطـية الـسوريـة الـناشـطة داخـل الـبqد وخـارجـها، نوجـه 

هذا النداء إلى الشعب السوري واmطراف ا?عنية والجماعة الدولية
3- إنــنا نــختلف في ا�راء والــتجارب، لــكننا نــاضــلنا و% زلــنا نــناضــل مــن أجــل الحــريــة والــكرامــة 
والـديـمقراطـية وحـقوق اMنـسان، ومـن أجـل بـناء سوريـة ديـمقراطـية مـدنـية آمـنة للجـميع ودون خوف 
أو قهـر. إنـنا نـحب سـوريـا، ونـعلم أنـها مـكان تـعايـش أديـان وقومـيات مـختلفة، وأنـها تواجـه الـيوم 

خطرا محدقا يمس وحدة الشعب وحقوقه وسيادة 
4- لــسنا مــحايــديــن. نــحن جـزء مــن الــشعب الــسوري الــذي يــعاني قمع الــديــكتاتــوريــة وفــسادهــا، 
ونـــقف بحــزم ضـــد ا?ـــمارســـات الـــطائـــفية والـــتمييزيـــة مـــن أي طـرف جـــاءت، نـــنتصر لـــلمساواة في 
ا?واطنة ونريد مستقبq لسوريا وطنا للجميع، يحترم الحياة والكرامة البشرية في اطار العدالة
5- يحتجــز الحــل الــعسكري الــشعب الــسوري رهــينة دون حــل ســياسي يــحقق مــطالــبه. ويحــمل 
الـــعنف على ا%عـــتقاد بـــعدم وجـود بـــديـــل للسـqح. لـــكن الـــضحايـــا، مـــن شهـــداء وجـرحى ومـــعتقل" 
ومـفقوديـن ومشرديـن، إضـافـة لـ�عـداد الـكبرى للمهجـريـن داخـل الـبqد والـqجـئ" خـارجـها، تـدعونـا 
لتحــمل مــسؤولــياتــنا مــن أجــل وقــف دوامــة الــعنف، ودعــم كــل أشــكال الــنضال الــسياسي الســلمي 
وا?ــــقاومــــة ا?ــــدنــــية بــــمختلف تــــعبيراتــــها بــــما في ذلــــك عــــقد الــــلقاءات والــــحوارات وا?ــؤتــــمرات داخــــل 

البqد
6- لــم يــفت اmوان %نــقاذ الــبqد، ومع اMقرار بــحق ا?واطــن" في الــدفــاع ا?شـروع عــن أنــفسهم 
فـــإنـــنا نـــعتقد أن الســqح لـــيس هـــو الحـــل، ونـرفـــض الـــعنف واMنـز%ق نـــحو الحـرب اmهـــلية، mنـــهما 

يعرضان وحدة الشعب والدولة والسيادة الوطنية 
7- نـــحن نـــحتاج الـــيوم أكـــثر مـــن أي وقـــت مضى إلى مخـــرج ســـياسي لـــ�وضـــاع في ســـوريـــة. 
وهـــذه هي الـــطريـــقة ا?ـــqئـــمة لـــلدفـــاع أيـــضا عـــن ٌمـــثل وأهـــداف مـــن يـــضحون ويـــعرّضـــون حـــياتـــهم 
للخـطر مـن أجـل الحـريـة والـكرامـة. إنـنا نـدعـو مواطـنينا في الـجيش الـسوري الحـر وكـل مـن حـمل 

السqح للمشاركة في عملية سياسية تؤدي إلى سورية سلمية آمنة وديمقراطية
8- وإذ نرفــض أن تــتحول سـوريــة إلى ســاحــة لــلصراعــات الــدولــية واMقــليمية، نــعتقد أن ا?جتمع 
الـــــدولي يتمتع بـــــالـــــقوة والـــــقدرة الـــــqزمـــــت" لـــــتحقيق تــــوافـــــق دولي يــــؤســـــس ?خـــــرج ســـــياسي مـــــن 
اmوضــــاع ا?ــــأســــاويــــة الــراهــــنة، يــــقوم على فــرض فــــوري لـــوقــــف إطــــqق الــــنار، وســــحب ا?ــــظاهــــر 
ا?ســـــلحة وإطـــــqق ســـراح ا?ـــــعتقل" واMغـــــاثـــــة الـــــعاجـــــلة لـــــلمنكوبـــــ" وعـــودة ا?هجـــــريـــــن وصــو% إلى 
مفاوضات شاملة % تستثني أحدا تستكمل بمصالحة وطنية أصيلة تستند إلى قواعد العدالة 
9- نـــــطلب اعـــــتبار اmمـــــم ا?تحـــــدة الـــــطرف الـــــدولي الـــوحـــــيد ا?ـــــسؤول عـــــن تـــــنسيق جـــــهود إغـــــاثـــــة 

السوري" ودعم صمودهم داخل وخارج البqد
10- نـتوجـه بهـذا الـنداء إلى جـميع الـسوريـ" وخـاصـة الشـباب مـنهم، ونـقول لـهم : إنـنا سنصنع 
مســتقبلنا بــأيــديــنا، وســنتمكن مــعا مــن بــناء ســوريــا ديــمقراطــية مــدنــية وتــعدديــة. كــما نــتوجــه بهــذا 
الـنداء لـلمناضـqت وا?ـناضـل" مـن أجـل الـتغيير الـديـمقراطي في سوريـة، مـهما كـانـت انـتماءاتـهم، 
مـــن أجـــل الـــتحاور والـــتنسيق فـــيما بـــيننا، لــqنـــتقال إلى الـــديـــمقراطـــية على أســـس العهـــد الـوطني 

ا?شترك
11- نـشكر جـماعـة سـانـت اجـيديـو على عـملها ودعـمها بـحثا عـن حـل لـ�زمـة الوطـنية الـسوريـة ، 

وندعوها لqستمرار في مرافقة جهودنا وعملنا
روما 12-07-26
أمـــل نـــصر، عـــبد الســـqم أحـــمد، عـــبد الـــعزيـــز الـــخير، ســـمير عـــيطة، رجـــاء الـــناصـــر، ريـــاض درار، 
مـــيشيل كـــيلو، صـــدى حـــمزة، حســـ" الـــعودات،، أنـــس جــودة، أيـــهم حـــداد، فـــائـــق حـــويـــجة، هـــيثم 

مناع، علي رحمون، ريم تركماني، فايز سارة، عقاب أبو سويد.
http://syrianncb.org/2012/07/28/نداء-روما-من-أجل-سورية-بإرادتنا-نقرر-مص/
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http://syrianncb.org/2012/07/28/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%B5/
http://syrianncb.org/2012/07/28/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%B5/
http://syrianncb.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://syrianncb.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://syrianncb.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://syrianncb.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://syrianncb.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://syrianncb.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://syrianncb.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://syrianncb.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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جريدة جسور سوريا         العدد الثامن عشر

**صرخة في زمن الجنون

نداء مأساوي و17 شجاعـاً

"هــناك مــئات إن لــم أقــل آ%ف ا?ــعتقل" الــذيــن مضى على اعــتقالــهم أشهــر دون الــعرض على أي 
جـهة قـضائـية، حتى أن الـنظام % يـكلف نـفسه عـناء طـلب الـتمديـد لـqعـتقال مـن الـنيابـة الـعامـة مـما 
يـجعل الـتوقـيف غـير قـانوني بـل يـشكل جـريـمة بـحق كـل جـهة أمـنية تحتجـز مواطـن أطـول مـن ا?ـدة 

القانونية دون عرضه على القضاء"
أنور البني
http://syrianncb.org/2012/07/29/رهاب-التي-أحدثها-اAأنور-البني-محكمة-ا/

في زمـن الـجنون الـذي تـعيشه سـوريـا، ووسـط اmلـم وورائـحة الـدم والـدخـان 
"نــــداء رومــــا".  ـ  اmســـود، جــــاءت صــرخــــة "عــــقل" شــــجاعــــة ويــــتيمة ســــميت ب
لــ�ســف الشــديــد، وأقـولــها وكلي حسرة، فــقد واجــه "ا?ــعارضــون"، خــاصــةً 
ّف لـــفهم، هـــذا الـــنداء بـــاســـتهزاٍء وسخـــريــٍة بـــاعـــتبار أن  الفيســـبوكـــيون ومـــن ل
الـــنداء حـــالـٌم أو مـــتأخـٌر أو أنـــه ذكـــر كـــلمة كـــذا ولـــم يـــذكـــر كـــلمة كـــذا ... مـــن 
يســـتمع إلى هـؤ%ء ا?ســـتهزئـــ" يحســـب أنـــهم يـــملكون في جـــيوبـــهم "حـــلو%ً" 
عـمليًة قـابـلًة لـلتطبيق ?ـشاكـل الشـرق اmوسـط، وأن "نـداء رومـا" –الـسخيف 

والشرير والحقير والعميل- يشوش عليهم تطبيق هذه الحلول! ...
% أريــد هــنا الــدفــاع عــن "نــداء رومــا" أو غــيره، بــل أود الــتعليق على طــبيعة 
الــــردود التي % أرى فــــــيها ســــــوى مــــــزيــــــجـاً مــــــن ا?ــــراهــــــقة، وا%نــــــفصال عــــــن 
ُجْ�، وعــدم امــتqك الــشجاعــة لــqعــتراف بــأن الـوطــن يــعيش أ?ـــاً  الـواقع، وال
غـير مسـبوق، وأن "الـثورة" ا�ن ليسـت كـما كـانـت قـبل سـنة: لـم تـعد جـامـعةً 
عـــن  وقـــادرةً على شـــق طـــريـــقها الـــصعب، وا?ـــحافـــظة على بـــلٍد واحـــٍد بـــعيداً 
شــبح حرٍب أهــليٍة نــعيش إرهــاصــاتــها ... هؤ%ء ا?ســتهزئــون الــساخـرون % 
يــــملكون الــــشجاعــــة لــــqعــــتراف بــــأن لــــيس كــــل مــــن أعــــلن عــــداءه لــــلنظام فــــهو 
 qصـديٌق لـلثورة ... ولـيس كـل مـن انـتقد الـثورة عـميٌل لـلنظام ... وأن ثـورةً بـ
قــيادةٍ واضــحٍة % يــمكن لــها أن تــحسم ... وأن مــا يــقولــه ا?ــتظاهــرون لــيس 
بــــــالــــــضرورة كــــــqٌم مــــــقدس عصيٌ على الــــــنقد ... وأن الــــــشعب الــــــسوري % 
ــــــختصر فــــــقط في الــــــشارع ا?ــــــنتفض ... وأن مــــــن حــــــملوا الســـــqح لــــــيسوا  يُ
قــــديســــ" مــــنزلــــ" مــــن الــــسماء ومــــنزهــــ" عــــن ا?ــــساءلــــة أو مــــعصومــــ" عــــن 
الــفواحــش ... وأن السـqح الــذي لــم يــعرف كــيف يــتوحــد وبقي مشــتتـاً زمــن 
اmزمـــة ســـيغدو كـــارثــًة بـــعد انـــتهائـــها لـــنكتشف بـــعدهـــا أن اmزمـــة اmولى قـــد 

غدت أزمًة أكبر! 
أرى في ردود ا?ســـتهزئـــ" والـــساخـــريـــن نـــجاحـــاً بـــاهـراً لـــنظامٍ بـــائــٍد مســـتبدٍ 
في ســــــوريــــــا ... أرى فــــــيها  في تــــرسيخ تصحـــــٍر ســــــياسيٍ  فــــــاشــــٍل ومجــــرمٍ 
ودون  اسـتهتاراً بـأرواح ا?ـدنـي" ومـن حـمل السqح مـن شـبابـنا دون تـنظيـمٍ 
درايــة لــيتحولوا إلى ضــحيٍة لقمع الــنظام، وضــحيٍة لــتجار الــدم والسqح ... 
أرى فـــــيها اســـــتهتاراً بـــــمئات ا�%ف مـــــن الـــــنازحـــــ" لـــــلمرة اmولى والـــــثانـــــية 
والـثالـثة مـن مـنطقة إلى أخـرى ... أرى فـيها اسـتهتاراً بـأنـ" ا?ـدن الـسوريـة 

وهي تَُدك واحدة تلو أخرى ...
في وطني؟ إلى متى سيبقى  ً مـــــذمـــومــــــاً  إلى متى سيبقى "الـــــعقل" مـــــنبوذا
في وطني؟ إلى متى سنبقى مــــــرتــــــــهن"  "الــــــــعقل" بــــــــq حــــــــامــــــٍل اجــــــــتماعيٍ 
?ـــشاعـــر الـــثأر الـــجاهـــلية؟ إلى متى ســـتبقى الـــغريـزة هي مـــن تُْملي وتـــقرر؟ 
إلى متى ســـتبقى عـــقلية الجـــموع ومـــن ورائـــها مـــن يحـــمل لـــصاقـــة "مـــثقف" 
مـــــصّريـــــن على أن الـــــنصر قـــــادٌم وقـــــريـــــب؟ إلى متى ســـــيبقون أســـــرى أمـــلٍ 
كـاذٍب، ورؤيٍة % تـرى أبـعد مـن رقـبة بـشار اmسـد؟ مـن يُـقزّم الـثورة الـسوريـة 
وســـوريـــا الـــعظيمة في مجـرد شـــخص فـــمن السهـــل عـــليه أن يســـتهزئ بـــكل 
صوٍت عـاقـل، ومـن السهـل عـليه أن ينحـدر إلى هـذا ا?سـتوى مـن السخـريـة 
واMنـكار ا?ـجاني، لـكن مـن الـصعب عـليه أن يسـتوعـب أن الـقادم مـدمٌر بـكل 
معنى الــــكلمة، ومــــن الــــصعب عــــليه أن يــــشم رائــــحة الخــراب، ومــــن الــــصعب 
عـــليه أن يســـتشعر مـــدى الـــبغض والـــحقد والـــتفكك ا%جـــتماعي في النسيج 
الــسوري، ومــن الــصعب عــليه أن يــدرك أن السـqح ا?نتشــر أكــثر مــن أرغــفة 

الخبز % يمكن أن يرصف حجراً فوق حجر ...
بـــعد كـــل هـــذا يـــأتي هـؤ%ء أنـــفسهم، بـــعد أن يـــمارسـوا هـوايـــتهم الـــتلفزيـونـــية 

والفيسبوكية في ا%ستهزاء والسخرية، ليسألوا عن "حل" ...
وتستمُر ا?أساةُ في وطٍن يُْسفُك َدُمُه على أعتاِب حريٍة منشودة ...

*مـــــqحـــــظة هـــــامـــــة: اMشـــــارة إلى أن الـــــنظام هـــــو جـــــذر ا?ـــــشكلة هـــــو قـــــضية 
بـــديـــهية % داعي ?ـــناقشـــتها (فـــضوء الـــشمس % يـــحتاج إلى دلـــيل) ... كـــما 
أني أنــقد ا?ــعارضــة و% أهــتم بــنقد الــنظام mني أؤمــن أن وظــيفة الــنقد هي 
الــــــتغيير وا%رتــــــقاء، وعــــــليه فــــــنقد نــــــظامٍ مــــــيئوٍس مــــــنه لــــــيس ســــــوى مــــــضيعة 
لــــلوقــــت ... كــــما أن الــــدعـــوة إلى "الــــعقل" % تعني بــــأي حــــاٍل مــــن اmحـــوال 
إبــقاء الــنظام ... الــنظام ســيرحــل ... هــذه هي ســنة الــحياة ... لــكن وحــده 

"العقل" سيضمن عدم رحيل الوطن مع رحيل النظام ...
بقلم طqل ا?يهني

نـداء رومـا” الـذي اصـدرتـه مجـموعـة مـن شـخصيات ا?ـعارضـة الـسوريـة و بـعضها ذو تـاريخ طـويـل 
في الـــعمل الـــسياسي ا?ـــعارض هـــو بـــيان يســـتحق أن يـــكون في صـــدر الـــصفحة اmولى مـــن أي 

صحيفة كبيرة.
مــنذ فــترة غــير قــصيرة قــياســا على الــسنة ونــصف الــسنة مــن عــمر انــطqق الــثورة الــسوريــة كــنتُ 
أعـــتقد ان هـــذا الـــنوع مـــن الـــكqم حـــول ســـوريـــا قـــد فـــات أوانـــه… وإذا بـــهؤ%ء الـــناشـــط" الســـبعة 
(بـــينهم ثـــqث نـــساء) يـــطّلون بـــه عـــلينا مـــن رومـــا عـــبر لـــقاء نـــظّمته “جـــماعـــة ســـانـــتا إجـــيديـــو”  عشـــر 

يحمل كqما مختلفا قياسا بالكqم الرائج.¡
فــب" عــنف الــنظام، الــعنف الــذي كــان مــتوحــشا وأصبح أكــثر، وبــ" موجــة الــصمت الــديــماغوجي 
(نـــــعم بـــــإمـــــكان الـــــصمت أن يـــــكون ديـــــماغـــوجـــــيـاً) الـــــذي عـــّم اوســـــاطــــــاً في مـــــعارضـــــة الـــــخارج في 
اســطنبول وبــاريــس ولــندن حــيال عــسكرة الــثورة وتــحّولــه الى غــض نــظر عــن تــغيير طــبيعة الــثورة 
الــسوريــة مــن ثــورة ســلمية الى اعــتراض عــسكري… يــأتي كــqم هؤ%ء ا?ــثقف" الــسوريــ" ليكســر 
بـشجاعـة هـذه ا?وجـة. فـيطالـب بـإلـقاء السqح والـعودة الى لـغة الـحوار دون أن يـغيب عـنه تحـميلُ 

الحل¢ اmمني¢ الذي اعتمده النظام ا?سؤوليَة اmساسيَة عن تدهور الوضع في سوريا...
قوة “نـداء رومـا” ليسـت في قـابـلية بـنوده لـلتطبيق وإنـما في أنـه يـشكل صرخـة مـأسـاويـة مـختلفة 
في جـو مـطحون بـ" وحـشية الـنظام وخـبث ا?ـصالح الـخارجـية وعـدم اكـتراث بـعض الـقلة لـفداحـة 
الــتدمــير وا?ــعانــاة الــداخــلية. وبــ" هــذه الــبنود إعــqن الـ 17 مــعارضـــاً. انــهم يرفــضون أن يــكون 

بلدهم مسرحا للصراعات الدولية واMقليمية
وأتــذكــر تــمامــا كــيف كــنا في أوائــل الحرب اmهــلية الــلبنانــية نتحــدث، نــحن بــعض الــيساريــ"، عــن 
“الــــزمــــــن الــــــعظيم الــــــذي يــــــعيشه لــــــبنان” يــــومــــــها… و”دوره الــــــثوري في تحــــــطيم الــــــسجن الــــــعربي 

الكبير”، فيما لم يبق منه حجٌر على حجر خqل أشهر.
هذا النظام لم يعد قابqً للعيش… لكن هل يمكن بعد إنقاذ سوريا، كياننا الرائع والجميل؟
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