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 دمشق    30-    6  -    2011
 

 

 

        ( ��  ا������  ا�������  ا���  أ����  ا����ع  ���  ��ى 
        �����  �����  و���ر��  و��ر����  وأ��  ���  ����  ��د��ً 
        و�����ت  ��  ا����ه  ا�����  ا�������ا��  و��  ���ع  ا��أة 
           و��د  ��  ا������ت  ا������  ا�����  ��  ��ر��  ،  ���  و���  ����� 
        �����ت  ��ر��  ��  أور��  ،  ��  ا����ع  ��م  ا����  ����25ان 
             2011 و��  إ�����  ��  �����  ����  ���  ��  د���  ��  30/6 ، 
          ����  ����  ����  أو��  إ��ر  �����  ��  ��ر��،  و����  (ا�����) 
         ���  إ��اك  ����  ا���ى  ا���ر��  ا�����ة  ������  ا������  �� 
         �������  ��ا���  ا�و��ع  ا��ا���  ا����ة  ��  ا���د  ��  ����� 
        ا�����ل  ��  ا����م  ا��������ري  ا�����  إ��  ا����م  ا������ا�� 

 ا����د ). 

 

          تمر  سوریا  الیوم  بأشد  أیامھا  صعوبةً  وإیالماً،  لكنھا  في  الوقت 
          ذاتھ  تشھد  والدة  فجر  جدید  للحریة  یصنعھ  الشعب  السوري  بدمائھ 
         وتضحیاتھ.  لقد  أظھر  شعبنا  خالل  األشھر  الثالثة  المنصرمة  شجاعة 
          استثنائیة  في  مواجھة  نظام  استبدادي  فاسد،  مقدماً  أكثر  من  ألف 
          وأربعمائة  من  أبنائھ  شھداء،  وآالف  الجرحى،  وفوق  عشرة  آالف  من 
           المعتقلین،  وما  یزید  على  خمسة  عشر  ألف  الجئ  إلى  الدول  المجاورة. 
        فاالنتفاضة  الشعبیة  السلمیة  الواسعة  التي  تطالب  بالحریة  والكرامة 
         واجھتھا  السلطة  بالعنف  والقتل  والتعذیب  والتشرید  عبر  أجھزتھا  األمنیة 
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          وبلطجیتھا،  وزجت  بالجیش  الوطني  في  مواجھة  مع  شعبھ،  وكأن  ھذا 
           الجیش  قد  سخر  من  أجل  حمایة  االستبداد  ونھب  المال  العام  ولیس 
          السترجاع  الجوالن  المحتل،  كما  لم  تتورع  عن  إثارة  المخاوف  الطائفیة 
         بین  السكان  والعبث  بالنسیج  الوطني،  وتسخیر  أجھزة  اإلعالم  العامة 

 لتجریم   االنتفاضة   والتحریض   على   قتل   المحتجین   سلمیاً. 

        بالمقابل،  كانت  رسائل  السوریین  واضحة  ضد  عنف  السلطة: 
           لقد  ولى  عھد  حكم  الحزب  الواحد  والفرد  الواحد،  وإن  إجراءات  القمع 
         والقتل  واالعتقال  ستوسع  نطاق  االحتجاجات  وتزید  ِحدَّتھا،  وأن  ال 
          فرصة  ألي  تراجع  قبل  وضع  البالد  على  عتبة  التغییر  الوطني 
        الدیمقراطي.  ھنا  تؤكد  المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  على  موقفھا 
          الواضح  في  دعم  انتفاضة  شعبنا  والعمل  على  استمرارھا  حتى  تحقیق 
         أھدافھا  في  التغییر  الوطني  الدیمقراطي،  وعلى  رفض  كل  الدعوات 
           لوقفھا  بذریعة  أن  النظام  لن  یتوقف  عن  القتل  والتخریب  في  ظل 
            استمرارھا،  إذ  ال  یجوز  أن  یُكافأ  المستبد  على  قمعھ،  ولیس  مقبوالً  أن 

 تبقى   سوریة   بعد   الیوم   رھینة   بید   نظام   غیر   مسؤول   إلى   ھذا   الحد. 

        لقد  استطاعت  الحركة  االحتجاجیة  الشعبیة  أن  تحافظ  على 
          مسارھا  السلمي،  رافضة  العنف  واللجوء  إلى  السالح  رغم  جھود  النظام 
          الحثیثة  لتوریطھا  في  ذلك،  كما  أظھرت  حرصھا  على  الوحدة  الوطنیة 
          مكرسة  جزءاً  كبیراً  من  شعاراتھا  ضد  الطائفیة  والفئویة  وكل  أشكال 
        تشتیت  الشعب  والمواطنین،  كما  التزمت  االنتفاضة  وقوى  المعارضة 
        الوطنیة  الدیمقراطیة  برفض  التدخل  الخارجي  الذي  یلحق  أضراراً 
          بالسیادة  الوطنیة  أو  بوحدة  التراب  الوطني  أو  الشعب  السوري،  وأكَّدت 
            على  الطبیعة  الوطنیة  الشاملة  لالنتفاضة  ،  وأنھا  ال  تمثل  تحركا  فئویاً  أو 
          توجھاً  الستھداف  فئة  بعینھا  في  المجتمع  السوري،  وثبَّتت  مبدأ  العدالة 
          والتسامح،  ال  الثأر  وال  االنتقام،  كناظم  لمعالجة  أیة  خصومات  بین 

  12                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 13/599

          السوریین  وإزالة  آثار  الغبن  الذي  تراكم  خالل  عقود  جراء  سیاسات 
 النظام   االستبدادیة. 

          تحمل  ھذه  المرحلة  في  طیاتھا  آماالً  كبیرة  للسوریین،  لكنھا  في 
         الوقت  ذاتھ  تحمل  مخاطر  كبیرة  على  البالد  والشعب،  فالقضیة 
          المطروحة  الیوم  علینا  جمیعاً  ھي  كیفیة  الخروج  من  األزمة  الوطنیة 
          التي  ترتبت  على  الخیار  األمني  العسكري  للنظام،  وعلى  عدم  اعترافھ 
         بحقیقة  األزمة  الراھنة  وطبیعتھا  وعمقھا،  ورفضھ  كل  الدعوات  الداخلیة 
         والخارجیة  لإلطالق  الفوري  لمرحلة  التحول  اآلمن  باتجاه  الدولة  المدنیة 
        الدیمقراطیة،  محاوالً  االلتفاف  على  االنتفاضة  من  خالل  بعض 
         اإلجراءات  والتقدیمات  المعیشیة  البسیطة،  األمر  الذي  یضع  البالد  في 
         حالة  غیر  واضحة  المعالم  وملیئة  بالمخاطر  الكبرى  على  الشعب 
         والوطن  والمنطقة  ككل،  وقد  توفِّر  ظروفاً  مساعدة  للتدخل  الخارجي 
        المرفوض  ،  وإن  شعبنا  وقوى  المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة 

لون   النظام   الحاكم   المسؤولیة   كاملة   عما   تجلبھ   سیاساتھ   الكارثیة.   سیحمِّ

         وكمخرج  من  األزمة  الراھنة  سیكون  عقد  مؤتمر  وطني  عام 
         وشامل  أمراً  ضروریاً  في  جمیع  األحوال  حاضراً  ومستقبالً،  وھذا 
          یحتاج  إلى  إطالق  حوار  جاد  ومسؤول  یبدأ  بتھیئة  البیئة  والمناخات 
            المناسبة  لیكتسب  مصداقیتھ  والثقة  بھ،  لكن  كل  ما  یقوم  بھ  النظام  حتى 
            الیوم  یسیر  في  اتجاه  تعمیق  األزمة  الوطنیة.  فھو  ال  یطرح  الیوم  مسألة 
           الحوار  إال  في  سیاق  استمرار  ھیمنة  الحزب  الواحد  ومن  أجل  كسب 
        الوقت  وامتصاص  الغضب  الشعبي  وتغطیة  الحلول  األمنیة  وتشتیت 
         الشعب  والمعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة،  ولذلك  لن  یجد  خارج  حلفائھ 
           من  یلبي  دعوتھ  للحوار  إال  في  حال  بناء  األرضیة  المناسبة  للحلول 
         السیاسیة،  والتي  تحتاج  أوالً  لإلقرار  بالطبیعة  الشاملة  لألزمة  الوطنیة 

 واالعتراف   بانتفاضة   شعبنا،   وذلك   من   خالل: 
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          1-  وقف  الخیار  األمني-العسكري  الذي  یتجلى  قتالً  واعتقاالً  وإذالالً 
         وحصاراً  من  قبل  األجھزة  األمنیة،  والتوقف  مباشرة  عن  استخدام 
          قوى  األمن  و  الجیش  في  معركة  مع  الشعب،  وفك  الحصار 

 المفروض   على   عدد   من   المدن   والبلدات   السوریة. 

          2-  وقف  الحملة  اإلعالمیة  المغرضة  ضد  انتفاضة  شعبنا،  وتغییر 
         نھج  اإلعالم  الرسمي  إلى  إعالم  یتعامل  باحترام  ومصداقیة  مع 
       االنتفاضة،  وفتح  األبواب  لإلعالم  الخارجي  والمنظمات  الحقوقیة 
        واإلنسانیة،  ومحاسبة  كل  من  قام  بعملیات  التضلیل  والتحریض 

 إعالمیاً. 

           3-  اإلفراج  عن  جمیع  الموقوفین  منذ  انطالقة  االنتفاضة،  وعن  جمیع 
 المعتقلین   السیاسیین   قبل   ھذا   التاریخ. 

           4-  تشكیل  لجنة  تحقیق  مستقلة  من  عدد  من  القضاة  والمحامین 
        النزیھین  للتحقیق  ومحاسبة  المسؤولین  عن  القتل  وإطالق  النار 

 على   المتظاھرین. 

           5-  رفع  حالة  الطوارئ  واألحكام  العرفیة  فعلیاً  ولیس  على  الورق 
         فقط،  وعدم  تقیید  الحیاة  العامة  بقوانین  أخرى  تقوم  بالوظائف 

 السابقة   ذاتھا   لقانون   الطوارئ،   كالقانون    49  لعام    1980. 

           6-  االعتراف  بحق  التظاھر  السلمي  وعدم  تقییده  بقوانین  تسمح  في 
           ظاھرھا  بھ  لكنھا  تمنعھ  أو  تقیِّده  فعلیا،  ومنع  األجھزة  األمنیة  من 

 التدخل،   وقیام   جھاز   الشرطة   بحمایة   المواطنین. 

           7-  اإلقرار  بضرورة  إلغاء  المادة  الثامنة  من  الدستور  التي  تمثل 
 عنوان   االستبداد. 

            8-  الدعوة  العلنیة  خالل  فترة  زمنیة  وجیزة  لعقد  مؤتمر  وطني  عام 
        بھدف  وضع  برنامج  متكامل  وجدولة  زمنیة  لتغییر  سیاسي 
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        ودستوري  شامل  عبر  مجموعة  متكاملة  من  المداخل  والتحدیدات، 
           والتي  تناط  مھام  القیام  بھا  إلى  حكومة  انتقالیة  مؤقتة  تعمل  على 

 دعوة   ھیئة   وطنیة   تأسیسیة   من   أجل: 

          1-  وضع  مشروع  دستور  لنظام  برلماني  یرسي  عقداً  اجتماعیاً 
        جدیداً  یضمن  الدولة  المدنیة  وحقوق  المواطنة  المتساویة  لكل 
       السوریین  ویكفل  التعددیة  السیاسیة  وتكافؤ  الفرص  بین 
       األحزاب،  وینظم  التداول  السلمي  للسلطة  عبر  صنادیق 
د  مھام  وصالحیات  رئیس  الجمھوریة  ویحدد         االقتراع،  ویرشِّ
        عدد  الدورات  الرئاسیة،  ویضمن  استقالل  القضاء  والفصل  بین 
        السلطات  الثالث،  ویعرض  ھذا  المشروع  على  االستفتاء  العام 

 إلقراره. 

          2-  تنظیم  الحیاة  السیاسیة  عبر  قانون  دیمقراطي  عصري  لألحزاب 
       السیاسیة،  وتنظیم  اإلعالم  واالنتخابات  البرلمانیة  وفق  قوانین 

 توفر   الحریة   والشفافیة   والعدالة   والفرص   المتساویة. 

          3-  احترام  حقوق  اإلنسان  وااللتزام  بجمیع  الشرائع  الدولیة  المتعلقة 
        بھا،  والمساواة  التامة  بین  المواطنین  في  الحقوق  والواجبات، 
         انطالقاً  من  اإلقرار  بمبدأ  المواطنة  الذي  ینظر  لجمیع  المواطنین 
        بشكل  متساوٍ  بغض  النظر  عن  انتماءاتھم  ومعتقداتھم  وإثنیاتھم 

 المختلفة. 

           4-  إلغاء  كل  أشكال  االستثناء  من  الحیاة  العامة،  ووقف  العمل 
       بجمیع  القوانین  ذات  العالقة  باألحكام  العرفیة  والمحاكم 
ن         االستثنائیة،  وإلغاء  جمیع  القوانین  والمراسیم  التي  تحصِّ
        األجھزة  األمنیة  ضد  المساءلة  عن  ممارسة  التعذیب  والقتل، 
         وعودة  جمیع  المالحقین  والمنفیین  قسراً  أو  طوعاً  عودة  كریمة 
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        آمنة  بضمانات  قانونیة،  وإنھاء  كل  أشكال  االعتقال  واالضطھاد 
 السیاسي. 

           5-  الوجود  القومي  الكردي  في  سوریة  جزء  أساسي  وتاریخي  من 
        النسیج  الوطني  السوري،  األمر  الذي  یقتضي  إیجاد  حل 
         دیمقراطي  عادل  للقضیة  الكردیة  في  إطار  وحدة  البالد  أرضاً 
          وشعباً،  والعمل  معاً  إلقراره  دستوریاً،  وھذا  ال  یتناقض  البتة  مع 

 كون   سوریة   جزءاً   ال   یتجزأ   من   الوطن   العربي. 

          6-  ضمان  حریة  الجماعات  القومیة  في  التعبیر  عن  نفسھا، 
       كاآلثوریین  (السریان)  وغیرھم  من  النسیج  الوطني  السوري، 
         بما  یضمن  المساواة  التامة  بین  جمیع  المواطنین  السوریین  من 
        حیث  حقوق  الجنسیة  والثقافة  واللغة  القومیة  وبقیة  الحقوق 

  االجتماعیة   والقانونیة. 

         7-  تحریر  المنظمات  والجمعیات  واالتحادات  والنقابات  المھنیة  من 
       وصایة  السلطة  والھیمنة  الحزبیة  واألمنیة،  وتوفیر  شروط 

 العمل   الحر   والمستقل   لھا. 

           8-  تشكیل  ھیئة  وطنیة  للمصالحة  ورد  المظالم  من  أجل  التعویض 
       المادي  والمعنوي  على  شھداء  االنتفاضة  الشعبیة  والمتضررین 
        من  العنف،  ومن  أجل  الكشف  عن  المفقودین  السوریین 
      والتعویض  على  المعتقلین  السیاسیین  وضحایا  االضطھاد 
      السیاسي  واإلحصاء  االستثنائي،  وتسویة  أوضاع  العاملین 

 المصروفین   تعسفیاً   من   الخدمة. 

          بالتوازي  مع  ما  سبق  ینبغي  السیر  في  طریق  إعادة  ھیكلة 
          األجھزة  األمنیة  وإعادة  تأھیلھا  كي  ال  تكون  أجھزة  فوق  القانون 
         ومصدراً  لالنتھاك  المستمر  لحقوق  المواطن  والمجتمع،  أي  البد  من 
           إعادة  بنائھا  لتؤدي  وظیفتھا  الحقیقیة  في  حفظ  أمن  الشعب  والوطن  ضد 
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        المخاطر  الخارجیة،  وأیضاً  من  خالل  خضوعھا  لسیطرة  ورقابة 
        البرلمان  وعدم  تجاوزھا  لصالحیاتھا،  باإلضافة  إلى  خضوع  قیاداتھا 
          وأعضائھا  للمحاسبة  القانونیة  والقضائیة  في  حال  تجاوز  أو  انتھاك  أي 

 من   الحقوق   األساسیة   للمواطنین. 

          أما  حزب  البعث،  فإن  حقھ  في  ممارسة  دوره  السیاسي  في 
           الحیاة  العامة  مصان  على  قدم  المساواة  مع  األحزاب  األخرى  بعد  كتابة 
          الدستور  الجدید،  وإنھاء  عالقة  السیطرة  والتحكم  القسري  التي  یقیمھا  مع 

 مؤسسات   الدولة   والنقابات   واالتحادات. 

        كما  سیكون  على  المؤتمر  الوطني  العام  وضع  التوجھات 
         االقتصادیة  األساسیة  في  البالد  وكیفیة  ضمان  وتحسین  أوضاع  القوى 
        العاملة  والفئات  الفقیرة  والمتوسطة  وإشراك  البرجوازیة  الوطنیة  في 
         عملیة  النھوض  االقتصادي،  وتسریع  وتائر  التقدم  الشامل  في  سوریة 
ع  والحاضن  لألدمغة  واإلمكانات  العلمیة          وخلق  المناخ  الجاذب  والمشجِّ
        السوریة،  وتوفیر  الشروط  والضمانات  التي  تشجع  عودة  رؤوس 
 األموال   المھاجرة   للعودة   واإلسھام   في   التنمیة   االقتصادیة   واالجتماعیة،. 

          وإلى  جانب  ذلك  تمكین  المرأة  من  نیل  كافة  حقوقھا  وتوظیف 
          طاقاتھا  في  التنمیة  االجتماعیة  وتذلیل  العقبات  التي  تمنعھا  من  ذلك، 
          وتوفیر  السبل  الكفیلة  بتحقیق  مشاركة  واسعة  للشباب  في  جمیع  میادین 

 الحیاة   السیاسیة   واالقتصادیة   والثقافیة   والعلمیة. 

           كذلك  ینبغي  أن  تكون  على  جدول  أعمال  المؤتمر  الوطني 
        مسألة  دور  الجیش  الوطني  ومسؤولیاتھ  وكیفیات  تطویره  وتعزیزه، 
         وغیر  ذلك  من  القضایا  األساسیة،  كقضیة  تحریر  األراضي  السوریة 

 المحتلة،   ومرتكزات   السیاسة   الخارجیة   ...وغیرھا. 

        من  حق  وواجب  الجالیات  السوریة  المشاركة  في  صناعة 
           مستقبل  وطنھا  الذي  حرمت  من  العیش  فیھ،  ما  دامت  عیون  ھذه 
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          الجالیات  على  الداخل،  وطالما  كانت  حركتھا  تتم  بالتناغم  مع  مصالح 
        الشعب  السوري  وتوجھات  قوى  التغییر  الوطني  الدیمقراطي  داخل 
          الوطن،  وھذا  ممكن  من  خالل  تقدیم  الدعم  لالنتفاضة  سیاسیاً  وإعالمیاً 

 ومادیاً   بما   یدفع   نحو   تجذرھا   واستمرارھا. 

         إن  األزمة  الراھنة  ترتب  على  الشعب  السوري  بكل  فئاتھ، 
             خاصة  الكتلة  التي  ما  زالت  صامتة  ولم  تقل  رأیھا  بعد،  إما  خوفاً  من 
          النظام،  أو  الرتباط  مصالحھا  بھ،  ضرورة  تجاوز  ھذا  الموقف  السلبي، 
          والمساھمة  في  تخفیف  آالم  المخاض  العسیر،  كي  نحافظ  جمیعاً  على 
         سوریا  آمنة  ونحفظ  دماء  السوریین  ووحدة  مجتمعھم  من  عبث 
        المغامرین  وأنصار  العنف.  وتؤكد  المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  ھنا 
           على  رفض  العنف  واستخدام  السالح  من  أیة  جھة  كانت،  وعلى  رفض 

 استغالل   الدین   لتحقیق   أغراض   سیاسیة. 

        كما  تتوجھ  المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  في  سوریة  إلى 
        الشعوب  العربیة  وجامعة  الدول  العربیة  ومنظمة  المؤتمر  اإلسالمي 
       والمجتمع  المدني  العالمي  بمنظماتھ  الحقوقیة  لیتحملوا  مسؤولیاتھم 
         القانونیة  واألخالقیة  من  أجل  وقف  انتھاكات  حقوق  اإلنسان  والجرائم 
         ضد  اإلنسانیة  المرتكبة  بحق  المدنیین  العزل،  ودعم  تطلعات  الشعب 

 السوري   نحو   الحریة   والكرامة. 

          وفي  سبیل  الوصول  إلى  أشكال  أكثر  تطوراً  من  العمل  السیاسي 
         الیوم  تتوجھ  ھیئة  التنسیق  الوطني  لقوى  التغییر  الوطني  الدیمقراطي 
        نحو  االنفتاح  على  كافة  القوى  السیاسیة  والمجتمعیة  والشخصیات 
          الوطنیة  و  تحرص  على  التنسیق  المواكب  للتطورات،  كي  نسیر  دائماً 
          باتجاه  عمل  مشترك  أكثر  قوةً  وفاعلیة  للمعارضة  الدیمقراطیة  في  دعم 
          انتفاضة  شعبنا  وإنجاز  التغییر  الوطني  الدیمقراطي،  وال  شك  أن  التنسیق 
            مع  قوى  الحراك  الشعبي  ،  ومع  القوى  السیاسیة  الجدیدة  التي  یمكن  أن 

  18                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 19/599

           تتشكل  بالتناغم  مع  تقدم  انتفاضة  شعبنا،  یأتي  في  مقدمة  سلم  أولویات 
 الھیئة. 

      عاشت  سوریة  حرة  دیمقراطیة....الخلود  لشھداء  الوطن 
 والحریة 

 

 دمشق   /    30  /  6  /    2011

        األحزاب  المشاركة  في  التوقیع  یوم  السبت  25حزیران  2011على 
        الوثیقة  التأسیسیة  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الوطني 

 الدیمقراطي   في   سوریا   ھي: 
 

  1-   حزب   االتحاد   االشتراكي   العربي   الدیمقراطي 
  2-   حزب   العمال   الثوري   العربي 

  3-   حركة   االشتراكیین   العرب 
  4-   حزب   البعث   الدیمقراطي(انضم   الحقاً   في   آب  2011) 

  5-   حزب   العمل   الشیوعي 
  6-   الحزب   الشیوعي   السوري-المكتب   السیاسي 

  7-   ھیئة   الشیوعیین   السوریین 
  8-   تجمع   الماركسیین   الدیمقراطي-تمد 

  9-   الحزب   الیساري   الكردي(محمد   موسى) 
  10-   (إسماعیل   حمھ)   حزب   یكیتي   الكردي 

PYD  -11-   حزب   االتحاد   الدیمقراطي  
        )امتداد  فكري  سیاسي  لحزب  العمال  الكردستاني  في  سوریا((صالح 

 مسلم   محمد) 
  12-   جمال   مال   محمود)الحزب   الدیمقراطي   الكردي   السوري( 

         )األحزاب  األربعة  األولى  من  التجمع  الوطني  الدیمقراطي  ومن  الرقم  5
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 وحتى  9من   تیم( 
 من   الشخصیات   الموقعة   على   الوثیقة 

          عارف  دلیلة-  سلیم  خیربك-  ریاض  درار-  میا  الرحبي-  روزا  یاسین 
          حسن-  خولة  دنیا-  ناھد  بدویة-  حسین  العودات-  مصطفى  رستم-  محمد 

 العمار. 
         في  أیلول  انضمت(حركة  معاً  )  للھیئة  ثم  (االتحاد  السریاني) -

 في   تشرین   أول. 
          في  آب  2011 انسحب  حزب  یكیتي،  وفي  كانون  ثاني  2012-

      علقت  األحزاب  الكردیة(ماعدا  االتحاد  الدیمقراطي)  عضویتھا 
 في   ھیئة   التنسیق. 

 

 
 

 ����   ا������   ا������   ����   أ���ء 

 أ���ء   ��������   ا����د��   . 

 

 

 

        أعلنت  اللجنة  التحضیریة  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر 
        الوطني  الدیمقراطي  أسماء  أعضاء  المكتب  التنفیذي  للھیئة  وأسماء 

 اللجنة   اإلداریة   (   لجنة   العمل   الیومي   )   على   الشكل   التالي   : 

 أوالً   :   المكتب   التنفیذي   : 
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     المنسق   العام    :   األستاذ   حسن   عبد   العظیم   .   الناطق   الرسمي   باسم 
 التجمع   الوطني   الدیمقراطي   . 

     نائب   المنسق   العام    :   األستاذ   حسین   العودات    .    مستقل 

 نائب   المنسق   العام    (في   المھجر   )   :   الدكتور   برھان   غلیون   .   مستقل   . 

  األعضاء    : 

 أ.   رجاء   الناصر         :   من   حزب   االتحاد   االشتراكي   العربي  1) 
  الدیمقراطي 

 د.   عبد   العزیز   الّخیر    :   من   حزب   العمل   الشیوعي   .  2) 

 د.   حازم   النھار          :   من   حزب   العمال   العربي   الثوري   .  3) 

 أ.   منیر   البیطار          :   من   حركة   االشتراكیین   العرب   .  4) 

 د.   عارف   دلیلة          :   مستقل   /   لجان   إحیاء   المجتمع   المدني   .  5) 

 أ.   میشیل   كیلو           :   مستقل   /   لجان   إحیاء   المجتمع   المدني   .  6) 

 أ.   فایز   سارة             :   مستقل   /   لجان   إحیاء   المجتمع   المدني   .  7) 

 أ.   جمال   مال   محمود     :   الحركة   الوطنیة   الكردیة   .  8) 

 أ.   محمد   موسى          :   الحركة   الوطنیة   الكردیة   .  9) 

 أ.   صالح   مسلم   محمد    :   الحركة   الوطنیة   الكردیة   .  10) 

 أ.   الیاس   دبانة            :   تجمع   الیسار   الماركسي   .  11) 

 أ.   محمد   ّسید   رصاص   :   تجمع   الیسار   الماركسي   .  12) 

 السیدة   روزا   بو   علي   یاسین     :   مستقلة   .  13) 

 أ.   بسام   الملك             :   عضو   غرفة   تجارة   دمشق   /   مستقل   .  14) 
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 د.   محمد   العمار          :   من   التیار   اإلسالمي   الدیمقراطي   .  15) 

 ثانیاً:   اللجنة   اإلداریة   : 
 أ.   حسن   عبد   العظیم   .               4)   د.   حازم   النھار   .  1) 

 أ.   حسین   العودات   .                  5)   د.   عبد   العزیز   الخیر   .  2) 

 أ.   رجاء   الناصر   .                   6)   أ.   منیر   البیطار   .  3) 

  7)أ.   جمال   مال   محمود   . 

           وقد  أفاد  مصدر  مطلع  إلى  أن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  التي  تمثل 
          أكبر  تجمع  للمعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  في  سوریة  تضم  14 حزبا 
       وأربعة  تجمعات  سیاسیة  وعشرات  الشخصیات  الثقافیة  واالجتماعیة 
         واإلسالمیة  ,  وتضم  ھیئتھا  العامة  العدیدة  من  الشخصیات  النسائیة 
            المعروفة  ,  والعدید  من  رموز  الحراك  الشعبي  وأنھ  من  المقرر  أن  ینضم 
          إلیھا  ممثلو  الحراك  الشعبي  والقوى  الشبابیة  التي  تقود  التظاھرات  في 
           الشارع  ,  وأعلن  قادة  الھیئة  أن  الھیئة  مفتوحة  لباقي  القوى  الوطنیة 
         والدیمقراطیة  في  الداخل  والخارج  على  قاعدة  االلتزام  بالوثیقة  السیاسیة 

  التي   توافق   علیھا   أعضاء   الھیئة   . 

 

 

 ا����ف   ا�����   ا���ري 
 

(مشروع   اتفاق   صیغ   في   الدوحة   باألسبوع   األول   من   أیلول 
  2011،ولكنھ   لم   یوقع   في   النھایة) 
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        بعد  سلسلة  من  اللقاءات  التشاوریة  المكثفة،  وتلبیة  لمطالب 
         الشعب  وقواه  الفاعلة  في  الثورة،  وإثر  استعراض  المبادرات  المتعددة 
         والمطروحة  من  جھات  مختلفة  لتشكیل  مجلس  وطني  یكون  التعبیر 
          السیاسي  عن  القواسم  المشتركة  للثورة  السوریة،  تم  االتفاق  بین  القوى 
          الموقعة  أدناه  مجتمعة  على  تشكیل  قیادة  سیاسیة  من  جمیع  أطراف 
         المعارضة  في  الداخل  والخارج،  باسم:  االئتالف  الوطني  السوري،  تعلن 

 أسماء   أعضائھا   خالل   أسبوع   من   توقیع   ھذا   البیان. 

 یعمل   ھذا   االئتالف   على: 

          *-  توحید  القوى  وتعبئة  جمیع  فئات  الشعب  السوري  وتوفیر  كل 
          أنواع  الدعم  الالزمة  من  أجل  استمرار  الثورة  السلمیة  حتى  تحقق 

 آمال   وتطلعات   شعبنا   العظیم. 

           *-  یعتبر  ھذا  االئتالف  نواة  مجلس  وطني  یمثل  القوى  الفاعلة  في 
        الثورة،  من  الداخل  والخارج،  بمشاركة  تنسیقیات  الشباب  وھو 
        مفتوح  لمشاركة  القوى  واألطر  والشخصیات  الوطنیة  كافة،  وینشئ 

 االئتالف   مؤسساتھ   وینتخب   قیادتھ. 

          *-  تحقیق  التغییر  الوطني  الدیمقراطي  الشامل  بما  یعني  إسقاط  النظام 
        االستبدادي  األمني  بكافة  أركانھ  وإقامة  نظام  دیمقراطي  برلماني، 
         وبناء  الدولة  المدنیة  الدیمقراطیة  التعددیة،  خاصة  بعد  أن  قطع 

 النظام   بسیاستھ   الدمویة   أي   طریق   لحوار   جاد. 

       ویقف  االئتالف  إجالالً  ألرواح  الشھداء  األبرار  وإكراما 
         للجرحى  والمعتقلین  والمھجرین  وكل  من  لحق  بھ  األذى  نتیجة 
         الممارسات  الدمویة  للنظام  اإلجرامي  القائم،  كما  یحیي  جمیع  أولئك 

 الذین   أشعلوا   شرارة   الثورة   وال   یزالون   یفدونھا   بدمائھم   وأرواحھم. 
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         وإذ  تؤكد  قوى  االئتالف  على  وحدة  سوریة  أرضاً  وشعباً 
           والحفاظ  على  مؤسسات  الدولة  التي  حاد  بھا  النظام  عن  أھدافھا  وغایاتھا 
         ووظائفھا  الحقیقیة،  فإنھا  تعلن  انحیازھا  الكامل  إلى  ثورة  الشعب 
          السوري،  واعتبار  نفسھا  جزءاً  ال  یتجزأ  منھا؛  فإنھا  تدعو  كافة 
          السوریین  إلى  االلتفاف  حول  ھذا  االئتالف  حتى  تحقیق  أھداف  الثورة 

 كاملة. 

 

  ھیئة  التنسیق 
  الوطنیة  لقوى 
  التغییر  الوطني 

 الدیمقراطي 

   إعالن  دمشق  للتغییر  الطیف   اإلسالمي 
 الوطني   الدیمقراطي 

  جماعة  اإلخوان  
 المسلمین 

 

  التیار  اإلسالمي  
 المستقل 

 

   
 ا�����ن: 
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  ��ل   ا����ف   ا�����   ا���ري 
 

2011  \9  \14   

  

         یعلن  المكتب  التنفیذي  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  في  سوریا  موافقتھ 
         وترحیبھ  الحار  بالبیان  المزمع  إصداره  باسم  االئتالف  الوطني  السوري 
          والذي  یتضمن  العمل  على  توحید  القوى  وتعبئة  جمیع  فئات  الشعب 
          السوري  من  أجل  تحقیق  التغییر  الوطني  الدیمقراطي  الشامل  بما  یعني 
         إسقاط  نظام  االستبداد  األمني  وإقامة  نظام  دیمقراطي  برلماني  وبناء 
          الدولة  الدیمقراطیة  التعددیة  و  استمرار  الثورة  السلمیة  حتى  تحقیق  آمال 
            وتطلعات  شعبنا  ،  خاصة  بعد  أن  قطع  النظام  القائم  بسیاساتھ  الدمویة  كل 

 الطرق   على   حوار   جاد   . 

         كذلك  یرحب  المكتب  باعتبار  االئتالف  الوطني  السوري  (  الذي 
           یجمع  قوى  المعارضة  األساسیة  )  والقوى  الفاعلة  في  الثورة  نواة  مجلس 
          وطني  شامل  (  تشكلھ  القیادة  الموحدة  للمعارضة  بالتنسیق  مع  جمیع 

 الفعالیات   الوطنیة   لیساھم   في   بناء   المرحلة   االنتقالیة). 

         كما  یرحب  بالتأكید  على  وحدة  سوریا  أرضا  وشعبا،  ویشدد 
          على  ضرورة  انطالق  البیان  من  الءات  شعبنا  الثالث  المعروفة  والتي 
           ھي  موضع  إجماع  وطني  وشعبي  شامل  :  (  ال  للتدخل  العسكري 
           الخارجي  تحت  أي  ذریعة  أو  تبریر  ...  ال  للصراع  والشحن  الطائفي 
             والمذھبي  ...  ال  للعنف  وسفك  دماء  السوریین  من  قبل  النظام  أو  أي  جھة 
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            أخرى  مھما  كانت  خارجیة  أو  داخلیة  )  ،  فإدراكنا  الواضح  لحقیقة  أن 
          سیاسات  النظام  تدفع  بإصرار  نحو  ھذه  المخاطر  یدعونا  لنكون  أشد 

 إصرارا   وصالبة   في   مواجھتھا   وعدم   الوقوع   في   شراكھا   المھلكة. 

        كما  یؤكد  المكتب  ضرورة  تضمین  البیان  اعترافا  بالوجود 
          القومي  الكردي  في  سوریة  والعمل  معا  إلقراره  دستوریا  ،  وضرورة 
           إیجاد  حل  عادل  للقضیة  الكردیة  على  قاعدة  وحدة  سوریة  أرضا  وشعبا 

 وكونھا   جزءا   من   الوطن   العربي   . 

        یؤكد  المكتب  التنفیذي  أن  البیان  سیؤسس  لوحدة  قوى 
         المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  بصورة  راسخة  عند  استكمالھ  وفق  ما 
          سبق  مما  یجعل  ھذه  الوحدة  مؤھلة  لمواجھة  التحدیات  الكثیرة  التي 
         تنتظرنا  وتنتظر  شعبنا  على  الطریق  نحو  دولة  المواطنة  والحریة 

 المنشودة. 

        أما  الجوانب  التنظیمیة  لالئتالف  وھیئاتھ  فستأتي  الحقة  لبناء 
 الموقف   السیاسي   على   األسس   الراسخة   الضروریة،   وعلى   ھدیھا. 

          لقد  انطلقت  فكرة  إقامة  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  منذ  البدایة  من 
          حرص  كل  القوى  والشخصیات  المشاركة  فیھا  على  بلورة  إطار  موحد 
         ینسق  بین  كافة  القوى  والشخصیات  والفعالیات  المعارضة  ،  ویضم 
          فعالیاتھا  إلى  فعالیات  قوى  الحراك  الجدیدة  والشابة  في  عمل  سیاسي 
            وكفاحي  متكامل  ،  وقد  حرصت  الھیئة  في  كل  األوقات  على  التأكید  على 
           بقاء  أطرھا  مفتوحة  لكل  المستعدین  للتشارك  في  ھذا  الھدف  والمسعى  ، 
             ولھذا  فإنھا  ترحب  من  جدید  بكل  فعل  یصب  في  ھذا  المنحى  ،  وبصرف 
            النظر  عن  أي  عصبیات  تنظیمیة  أو  حزبیة  ،  بما  یخدم  مصلحة  شعبنا 
         وثورة  أبنائھ  الباسلة،  وھدفھ  في  تجسید  التغییر  الوطني  الدیمقراطي 
           حقیقة  قائمة  على  األرض  .  ولھذا  فإنھا  تجدد  ترحیبھا  بالعمل  إلقامة 
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         االئتالف  الوطني  السوري  الذي  ترى  أنھ  یجمع  القوى  المعارضة 
  األساسیة. 

 

        دمشق  -  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الوطني 
 الدیمقراطي 

 المكتب   التنفیذي-    14أیلول  2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ���ر��   و����   ا����   ا�����   ا���� 
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 ا����    17أ���ل  2011
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 إ��ن   ���   ا���ا��   وا����� 
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         تشّكل  االنتفاضة-  الثورة  الحالیة  في  سوریا  تحّوالً  كبیراً  في 
          تاریخ  المجتمع  والدولة  السوریة.  وھي  تحمل  في  طیّاتھا،  كما  كلّ 
         الثورات  والربیع  العربي،  نقلة  نوعیة  ورسالة  إنسانیة  ومنظومة  قیمٍ 
         جامعة،  تشّكل  القاسم  المشترك  لطموحات  الشعب  السوري  وفاءً  لدم 
         شھدائھ  وتضحیاتھ.  منذ  "الصحیفة"  في  المدینة  المنورة  إلى  إعالنات 
         الحقوق  في  األزمنة  الحدیثة،  شّكلت  العھود  والعقود  والمواثیق  أساس 
           التعامل  بین  الناس  وبین  أبناء  البلد  الواحد؛  كان  محتواھا  ھو  العالمة 
        الضروریة  الحضور  في  مرحلة  التغییر  واالنتقال  والبناء،  وكانت 
         قواعدھا  ھي  فیصل  المجتمع  بمختلف  مكوناتھ  وأسس  الدولة  لحمایة 
          الحریات  األساسیة  وصون  السیادة.  وھي  غیر  القابلة  للتصّرف  باسم  أیة 
            أغلبیة  انتخابیة  أو  سیاسیة  أو  اجتماعیة،  وال  یجوز  حذف  أيّ  جزءٍ  منھا. 
        تمثّل  ھذه  الحقوق  والحریات  والقواعد،  مدنیة  وسیاسیة  واقتصادیة 
        واجتماعیة  وثقافیة  وبیئیة،  تجسیداً  للحریة  والكرامة  المتأصلة  في 
          اإلنسان،  التي  یتطلّع  إلیھا  السوریّون  في  إعادة  بناء  نظامھم  الجمھوري 

  من   جدید. 

         لذا  نتعاھد،  نحن  الموقعین  أدناه  أفراداً  وجماعةً،  على  االلتزام 
          بمبادئ  الثورة  المدنیة  الشبابیة  السلمیة  وذلك  من  خالل  العمل  على 

 إرساء   النظام   الجمھوري   الجدید   على   األسس   التالیة: 

 

         الشعب  السوري  حرّ  وسیّد  على  أراضیھ  ودولتھ،  وھما  وحدة • 
            سیاسیة  ال  تتجّزأ  وال  یجوز  التخلّي  عن  أيّ  شبرٍ  فیھا،  بما  في 
         ذلك  الجوالن  المحتّل.  وللشعب  السوري  الحقّ  في  النضال  من 

 أجل   استعادة   أراضیھ   المحتلّة   بكلّ   الوسائل   الممكنة. 
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         الشعب  ھو  مصدر  الشرعیة  والسیادة  التي  تتحقّق  من  خالل • 
        نظامٍ  جمھوري  دیموقراطي  مدنيّ  تعّددي،  یسود  فیھ  القانون 
         ویقوم  على  المؤسسات.  وال  یجوز  فیھ  االستئثار  بالسلطة  أو 

 توریثھا   بأيّ   شكلٍ   كان. 

         تنبني  الدولة  السوریة  على  أساس  المساواة  التاّمة  في  المواطنة • 
        وفي  الحقوق  والواجبات  لجمیع  أبنائھا،  ال  سیّما  المساواة 
           المطلقة  بین  الرجال  والنساء،  دون  أيّ  تمییز  من  أيّ  نوع،  سواء 
             أكان  ذلك  بسب  األصل  أو  اللون  أو  الجنس  أو  اللغة  أو  اإلثنیّة  أو 
         الرأي  السیاسي  أو  الدین  أو  المذھب،  على  أساس  الشعار 

 التأسیسي   للجمھوریة   األولى:   "الدین   �   والوطن   للجمیع". 

       تكفل  الدولة  السوریة  احترام  التنّوع  المجتمعي  ومعتقدات • 
       ومصالح  وخصوصیّات  كل  أطیاف  الشعب  السوري،  وتقرّ 
       بالحقوق  الثقافیة  والسیاسیة  لكلّ  مكّوناتھ  وتطلّعھا  للتطور 
        والرعایة  باعتبارھا  جزءاً  أصیالً  ومكّوناً  رئیساً  لجسد  الشعب 

د.   السوري   الموحَّ

         تكفل  الدولة  السوریة  الحریات  العاّمة،  بما  فیھا  حریة  المعلومة • 
      واإلعالم،  وتشكیل  الجمعیات  األھلیة  والنقابات  واألحزاب 
       السیاسیة،  وحریة  االعتقاد  وممارسة  الشعائر،  وحریة  التظاھر 
        واإلضراب  السلمیین.  وتضع  قواعداً  لضمان  ھذه  الحریّات  من 
        ھیمنة  عالم  المال  أو  السلطة  السیاسیة،  والحترام  التنّوع 

  المجتمعي   وحریة   الرأي   واالعتقاد. 

       تلتزم  الدولة  بالمواثیق  الدولیة  لحقوق  اإلنسان  والحقوق • 
      االجتماعیة  واالقتصادیة،  وبتأمین  االستمتاع  بھذه  الحقوق 

 للمواطنین   والمقیمین   على   السواء. 
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          سوریا  ھي  جزء  من  الوطن  العربي،  تتطلّع  إلى  توثیق  مختلف • 
         أشكال  التعاون  والتوّحد  مع  البلدان  العربیّة  األخرى،  في  حین 
       تحترم  الدولة  السوریة  وتصون  التطلّعات  الثقافیة  واالجتماعیة 
        لكلّ  القومیات  األخرى  المكّونة  للشعب  السوري  من  كردٍ 

 وآشوریین   وأرمن   وشركس   وتركمان. 

         یلتزم  الشعب  السوري  دعم  الشعب  الفلسطیني  وحقّھ  في  إنشاء • 
         دولتھ  الحّرة  السیّدة  المستقلّة  وعاصمتھا  القدس،  وكذلك  دعم  كلّ 

  الشعوب   العربیة   التي   تعاني   االحتالل   أو   القھر. 

       تربط  الشعب  السوري  بالشعوب  اإلسالمیة  األخرى  جذور • 
        تاریخیة  مشتركة  وقیم  إنسانیّة  مبنیة  على  الرساالت  السماویة، 
         وتتطلّع  الدولة  السوریة  إلى  إرساء  تعاون  وثیق  مع  تركیا 

 وإیران   في   سبیل   إنشاء   منظومة   إقلیمیّة   وازنة. 

         تقوم  الدولة  السوریة  على  الفصل  التام  بین  السلطات  التنفیذیة • 
        والتشریعیة  والقضائیة،  وعلى  مبدأ  التداول  على  السلطة  عبر 

 االنتخاب   السّري   والحّر. 

        الجیش  السوري  ھو  المؤسسة  الوطنیة  الضامنة  للسیادة  الشعبیّة • 
        والكرامة  والحریات  العاّمة،  وھو  عماد  الدولة  ومعین  الوحدة 
         الوطنیة،  یصون  األمن  القومي  ومبادئ  الدستور  وال  یتدّخل  في 

 الحیاة   السیاسیة. 

        یقرّ  دستور  جدید  أسس  النظام  الدیموقراطي  التعّددي  والنظام • 
        االنتخابي،  بحیث  یضمن  حق  تمثیل  كافّة  أطیاف  الشعب 
        السوري  في  السلطة  التشریعیّة  وكافّة  المناطق،  ویكفل  حق 
        تواجد  كلّ  التیارات  الفكریة  والسیاسیة،  دون  ھیمنة  أحدھا، 
        ضمن  قواعد  تؤّمن  استقرار  النظام  البرلماني  والتداول  على 
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         األغلبیة  من  خالل  االقتراع  العام،  وتضبط  بشكلٍ  دقیق  الموارد 
 المالیة   وإنفاق   األحزاب   السیاسیة. 

         یصون  رئیس  الدولة  الدستور  واألمن  القومي  ومبدأ  الفصل  بین • 
         السلطات.  یتمّ  انتخابھ  باالقتراع  العام  المباشر،  وال  یجوز  تمدید 

 مھّمتھ   ألكثر   من   دورتین   مّدة   كلّ   منھا   أربع   سنوات. 

        یمثّل  رئیس  الوزراء  األغلبیة  النیابیة  ویتحّمل  مسؤولیة  السلطة • 
         التنفیذیة  أمام  الشعب  الممثّل  ببرلمانھ،  ولكلّ  وزیر  في  الوزارة 
         كامل  الصالحیات  في  إدارة  شؤون  وزارتھ،  ضمن  إطار  البیان 

 الوزاري   الذي   یخضع   لثقة   البرلمان. 

        تقوم  اإلدارة  المحلیة  على  مؤسسات  تشریعیة  وتنفیذیة  تدیر • 
        شؤون  المواطنین  والتنمیة  في  المحافظة  أو  اإلقلیم،  بحیث 
       تخضع  اإلدارة  التنفیذیة  المحلیة  للسلطة  المنتخبة  محلیّاً، 

 ویقتصر   دور   المحافظ   على   تمثیل   سلطات   رئیس   الدولة. 

         تصون  الدولة  الملكیة  الخاصة،  التي  ال  یجوز  االستیالء  علیھا • 
           إالّ  للمنفعة  العامة  ومقابل  تعویض  عادل،  دون  أن  یعاد  بیعھا  أو 

 تجییرھا   لمصالح   خاّصة. 

        تصون  الدولة  المال  والملكیّة  العاّمة  لمنفعة  الشعب،  وتقوم • 
       سیاستھا  على  العدالة  االجتماعیة  والتنمیة  المتوازنة  المستدامة 
         وإعادة  توزیع  الدخل  والثروة  عبر  النظام  الضریبي  بین  الفئات 
        االجتماعیة  وبین  المناطق  واألقالیم،  وكذلك  على  ضمان  حریّة 
       االستثمار  واألسواق  ضمن  أصول  ضابطة  تكافح  االحتكار 

 والمضاربات   وتحمي   حقوق   العاملین   والمستھلكین. 

         تلتزم  الدولة  السوریة  إزالة  كافّة  أشكال  الفقر  ومكافحة  البطالة • 
        بھدف  التشغیل  الكامل  الكریم  الالئق،  وتأمین  الخدمات  األساسیّة 
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        لكلّ  مواطن:  السكن  والتنظیم  العمراني،  ومیاه  الشرب  النظیفة، 
      والصرف  الصحي،  والكھرباء،  والھاتف  واالنترنیت،  والطرق 
       والنقل  العام،  والتعلیم  والتأھیل  والتأمین  الصحيّ  ومعاشات 
       التقاعد  وتعویضات  البطالة،  بأسعارٍ  تتناسب  مع  مستویات 

 المعیشة. 

 

 

 

 

 

 

 

 ا�������   ـ   ا���رة   :   ا�����   و   ����   ا������ 

 

 

 

 

          انفجرت  االنتفاضة  ـ  الثورة  منذ  ستة  أشھر  نتیجة  تفاعل  طویل 
         األمد  بین  القھر  السیاسي  الخانق  ومصادرة  الحریات  بأنواعھا،  وبین 
          النھب  و  اإلفساد  والفساد  الذي  نخر  الدولة  ومؤسساتھا  وشوه  المجتمع 
          وكاد  یلغي  القانون  تماما،  وبین  سیاسة  اقتصادیة  زادت  فقر  الفقراء 
           وغنى  األغنیاء،  مما  أعاق  التنمیة  بشدة  وولد  أزمة  بطالة  وأزمة  قیم 
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           وانسداد  آفاق  في  وجھ  أوسع  الفئات  الشعبیة،  السیما  بین  الشباب.  ثم 
           جاءت  ثورات  الربیع  العربي  في  تونس  و  مصر  فأیقظت  األحالم  في 
         نفوس  السوریین  جمیعا  ورسمت  لھم  الطریق،  وأخیرا  جاءت  حادثة 
          أطفال  درعا  لتكون  الصاعق  الذي  فجر  غضبا  وقھرا  مختزنین  في 
           النفوس  منذ  سنوات  وعقود  طویلة.لم  یكن  في  األمر  أي  مؤامرة  كما 
            یزعم  النظام  ،  بل  كان  نتیجة  حتمیة  لتراكم  عوامل  خلقھا  النظام  بنفسھ، 

 وكان   البد   أن   تقود   إلى   االنفجار   بالضرورة   في   یوم   ما   . 

            في  نھایة  الشھر  السادس  لالنتفاضة  ـ  الثورة  تبدو  اللوحة  في 
        بالدنا  دامیة  ومعقدة:  شھداء  باآلالف  وجرحى  ومعتقلون  بعشرات 
          اآلالف،  ومالحقون  ال  یعرف  عددھم  من  أبناء  الشعب،  وصور  تنكیل 
            وإھانات  وإذالل  یندى  لھا  جبین  كل  إنسان.  جیش  جرار  یترك  ثكناتھ  و 
            مواقعھ  على  الحدود  ویتوجھ  ال  نحو  أرضھ  المحتلة  لیحررھا  ،  بل  نحو 
          الداخل  لقمع  شعبھ  و  أبناء  وطنھ.  اقتصاد  منھوب  أصال  یتدھور 
             بسرعة،  و  ما  بقي  من  ثروات  یھدر  على  القتل  والقمع  ،  وبالد  تزداد 
           انكشافا  أمام  قوى  الخارج  ونفوذه.  النظام  یمعن  في  إنكار  حق  الشعب 
            في  الحریة  والكرامة  ،  و  شعب  یزداد  عزما  وإصرارا  على  نیل  حقوقھ 

  مھما   كلفھ   ذلك   من   ثمن   ،   فال   طریق   للتراجع   . 

           بذلت  أجھزة  النظام  األمنیة  جھودا  كبرى  إللباس  أكاذیبھا  عن 
          (  العصابات  المسلحة)  لبوس  الحقائق  ،  فقتلت  الكثیر  من  المواطنین 
          وعناصر  الجیش  غدرا  بنیران  أجھزتھا  ھي  بالذات  ،  وتعمدت  اختیار 
           كثیر  من  الضحایا  من  طوائف  وأدیان  معینة،  و  تعمدت  قتلھم  بأدوات 
          وأسالیب  وحشیة  والتمثیل  بجثثھم  لتوظیف  كل  ذلك  في  إثارة  الذعر 
           الطائفي  والدیني  عند  أقلیات  معینة،  و  لخلق  القناعة  بأن  ثمة  (عصابات 
          مسلحة  سلفیة  طائفیة  ومتوحشة  ).  وقد  انطلت  تلك  األفعال  اإلجرامیة 
            على  أوساط  غیر  قلیلة  من  أبناء  الشعب  ،  السیما  أن  ذكریات  صراع 
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           بدایة  الثمانینات  من  القرن  الماضي  ما  تزال  حیة  في  األذھان،  ومثلھا 
  التھویل   الغربي   الھائل   بأخطار(   التطرف   اإلسالمي). 

            وبعد  أن  بلغت  ممارسات  النظام  حدا  تجاوز  قدرة  كثیر  من 
         المواطنین  على  التحمل  والصبر،  بما  ارتكبتھ  من  فظائع  وتنكیل 
        وتخریب  للممتلكات  وانتھاك  للحرمات  والمقدسات،  بدأت  بعض  مظاھر 
         ردود  الفعل  المسلحة  بالظھور،  وتكاثرت  مع  استمرار  ممارسات  السلطة 
          الوحشیة  ،  وشجعتھا  أجھزة  النظام  بطرق  متنوعة  (كان  أبسطھا  ھو 
           توفیر  السالح  بكثرة  في  السوق  السوداء)  .  وشكلت  أعمال  دمویة  لبعض 
         األفراد  وقلة  من  المجموعات  المتطرفة  (التي  لن  یكون  مفاجئا 
          انكشاف  صلتھا  بأجھزة  المخابرات  في  یوم  ما)  وسیلة  أخرى  لتشویھ 
         الطابع  السلمي  للحراك  ولتوفیر  ذرائع  إضافیة  لتشدید  القتل  والترویع 
            الرسمي  وزیادة  قدرة  روایة  النظام  على  إقناع  البعض  ،  و  بالتالي  زیادة 
           ارتباك  بعض  قطاعات  الشعب  بشأن  ما  یدور  في  البالد  حقا.  حتى 
           وصل  األمر  مؤخرا  إلى  دعوات  صریحة  من  جھات  على  األرض  لحمل 
          السالح  وعسكرة  االنتفاضة  في  بعض  المناطق  ،  األمر  الذي  ینطوي 
           على  نجاح  لمساعي  النظام  في  ھذا  االتجاه  وعلى  مخاطر  شدیدة  على 

 الشعب   وأھداف   ثورتھ   السلمیة. 

           منذ  بدایة  الحراك  والثورة  بذلت  جھات  متعددة  جھودا  سیاسیة 
          وإعالمیة  كبیرة  لزرع  الفرقة  وافتعال  ھوة  بین  قوى  الشعب  الثائرة 
         وبین  مناضلي  و  قوى  المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  داخل  البالد 
           (بحجة  الفارق  بین  الشباب  والشیوخ،  وبحجة  من  سبق  من  ،  ومن 
          تخلف  عن  من،  وبحجة  عجز  المعارضة  وتشتتھا  ...  وغیرھا  من 
          الحجج)  ،  وھي  القوى  التي  أفنى  مناضلوھا  عشرات  السنین  من 
           أعمارھم  بین  السجن  والمالحقة  ،و  قدم  عدیدون  منھم  دماءھم  في  سبیل 
             حریة  الشعب  والكرامة  ذاتھا  التي  یثور  من  أجلھا  الیوم  ،  ولم  یكن  ذلك 
           فعال  بریئا  من  الغایات  السیاسیة  المضمرة  ،  فالفصل  بین  قوى  الفعل 
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          المیداني  التي  ھي  جماھیر  الشعب  الثائرة،  وبین  خزان  الخبرة  السیاسي 
         والنضالي  والتنظیمي  الذي  تمثلھ  قوى  المعارضة  ھو  مكسب  رئیسي 

 لكل   من   یرغب   بإضعاف   الطرفین   وتسھیل   التأثیر   على   كل   منھما    . 

            و  في  األسابیع  األخیرة  ظھرت  مساع  كثیرة  في  الخارج  لتنظیم 
        مؤتمرات  ولقاءات  لسوریین  خارج  البالد،  ولتشكیل  مجالس  وقیادات 
              (وطنیة)  دائمة  ..  و  انتقالیة  ...  ومؤقتة  ..  و  ...  الخ  ،  تطمح  لتمثیل 
           الشعب  والنطق  باسمھ  ولو  جزئیا.  وجرى  ذلك  في  ظرف  وسیاق  یلفت 
            االنتباه  ما  اتصف  بھ  من  استعجال  و  من  تسلیط  ألضواء  اإلعالم  علیھ، 
            ومع  تأكیدنا  على  حق  كل  سوري  في  الداخل  الخارج  في  التعبیر  عن 
              رأیھ  السیاسي  وفق  ما  یراه  مناسبا.  إال  أن  بعض  ما  جرى  لم  یكن  مفیدا 

  لحراك   الشعب   وال   المعارضة،   إن   لم   یكن   في   كثرتھ   ما   یضر. 

           كذلك  وبصورة  مواقتة  تقریبا  ،بدأت  منذ  أسابیع  عملیة  تسویق 
          دعوات  صریحة  لطلب  العون  من  قوى  إقلیمیة  ودولیة،  وحث  بعض 
           الشباب  ھنا  أو  ھناك  على  رفع  الفتات  تطالب  بھ،  مستغلة  احتقان 
         مشاعرھم  وغضبھم  المشروع  من  وحشیة  أفعال  النظام  واستھتاره  بكل 
          دعوات  التعقل  والبحث  عن  مخرج  سیاسي  للوضع.،  كما  بدأت  تسمع 
         أصوات  تزداد  وضوحا  تمھد  سیاسیا  للمطالبة  بتدخل  عسكري  خارجي، 
            وكأن  ذلك  التدخل  سینقذ  البالد  ویحقن  الدماء  إذا  حصل،  في  حین  أنھ 
           سیسیل  أنھار  الدم  السوري  أضعافا  مضاعفة  بحیث  یكون  كل  ما  جرى 
          حتى  الیوم  بالمقارنة  معھا  أمرا  زھیدا،  و  سیدمر  مقدرات  البالد 
          وثرواتھا  كما  فعل  في  العراق  ولیبیا  وأفغانستان،  و  سیضعھا  تحت 
         رحمة  الدول  المتدخلة  وسیطرتھا،  وتحت  سطوة  جیوشھا  ذات  القوة 
         العاتیة  ،  لیفقدھا  بالنتیجة  كل  مقومات  االستقالل  والسیادة  الوطنیة 
           وإمكانیات  النھضة  والتنمیة،  لسنوات  و  عقود،  دون  أن  یعلم  أحد  كیف 

  ومتى   سینتھي   ذلك. 
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           یتحمل  النظام  المسؤولیة  الكاملة  عن  كل  ما  یفعلھ  بالبالد 
         والشعب،  ویتحمل  مسؤولیة  أساسیة  عن  ردود  األفعال  التي  یستثیرھا، 
          وعن  اتجاه  التطور  الالحق  لألحداث  أیضا.  فھو  بسیاساتھ  ومواقفھ  من 
         أغلق  األبواب  بصلف  في  وجھ  (التغییر  السلمي  والتدریجي  واآلمن) 
           الذي  رفع  كشعار  من  قبل  كل  القوى  الوطنیة  الدیمقراطیة  السوریة  منذ 
           سنوات،  وھو  من  یفتح  األبواب  منذ  أشھر  لدعوات  العنف  والتسلح  و 
          یستجرھا  استجرارا،  وھو  أیضا  من  یفتح  األبواب  أكثر  فأكثر  لوقوع 
        مواطنین  سوریین  تحت  اإلغواء  المضلل  لدعوات  الحمایة  الخارجیة 
          والتدخل  األجنبي  ،  ویوفر  بسیاساتھ  الرعناء  الكثیر  من  الذرائع  التي 
           تحتاجھا  قوى  أجنبیة  للتدخل  في  رسم  مستقبل  البالد  بالشكل  الذي  یناسب 

 مصالحھا. 

           إال  أن  ما  سبق  من  إدانة  للنظام  وسیاساتھ  ال  یعفي  من 
             المسؤولیة  أي  طرف  ینجر  إلى  ما  قد  تریده  السلطة  أو  ما  قد  تریده 
            بعض  قوى  الخارج  ،  في  حال  تورط  بالدعوة  لحمل  السالح  أو  عسكرة 
         االنتفاضة،  أو  تورط  بالدعوة  صراحة  أو  مداورة  للتدخل  العسكري 
            الخارجي  تحت  أي  ذریعة  كانت،  أو  تورط  في  إثارة  الكراھیة  أو  الفرقة 
              الدینیة  أو  الطائفیة  .  فكل  ما  سبق  ھو  فعل  معاد  على  طول  الخط  لمصالح 
            الشعب  و  الثورة،  وخدمة  ألعدائھا  في  الداخل  أو  في  الخارج،  ال  یغیر 

 خطورتھا   وال   یقلل   منھا   أي   عذر   أو   تبریر. 

          في  ضوء  كل  ما  سبق  من  مخاطر  تحیق  بالبالد  والمجتمع، 
           ترى  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  أن  تطور  األحداث  الالحق  ال  یزال  مرھونا 
         بصورة  رئیسیة  بمواقف  النظام  وسیاستھ  في  المدى  المنظور،  برغم 
           التضحیات  الھائلة  التي  قدمھا  شعبنا  من  دماء  أبنائھ  و  آالمھم،  وأن 
          المبادرة  لوقف  تدھور  أوضاع  البالد  والمجتمع  ما  تزال  واقعة  على 
         عاتق  النظام  بصورة  رئیسیة  بحكم  كونھ  المتحكم  بالدولة  السوریة 
           والقابض  على  كل  مفاتیح  السلطة  فیھا  .  حیث  یشكل  استمرار  المعالجة 
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           العسكریة  األمنیة  ألوضاع  البالد  بما  ینطوي  علیھ  من  إنكار  لحق  الشعب 
            (و  ھو  مصدر  السلطات  و  السید  وصاحب  الحق  في  اختیار  ما  یراه 
         مناسبا  لوطنھ  وألجیالھ  اآلتیة)،  في  إقامة  النظام  الوطني  الدیمقراطي 
           الذي  یرید  ،  وما  یعنیھ  ذلك  االستمرار  من  مجازر  وتحریض  على 
          العنف  وزیادة  المخاطر  على  السلم  األھلي،وما  ینطوي  علیھ  أیضا  من 
          مخاطر  على  السیادة  الوطنیة  في  ظل  تزاید  التھدید  بالتدخل  العسكري 

 الخارجي   . 

            إن  استمرار  الحل  األمني  العسكري  الذي  ثبت  فشلھ  التام  و 
          تأكدت  مخاطره  الكبرى  یشكل  إعالن  حرب  مستمرة  على  الشعب  وعلى 
           مستقبل  البالد  واألجیال  اآلتیة  من  السوریین  ،  و  ینذر  بأعظم  الكوارث 

  وأخطرھا    جراء   العقالنیة   ھذا   النظام.. 

          لقد  تأكدت  ال  عقالنیة  النظام  حین  اختار  الحل  العسكري  ـ 
         األمني  لمعالجة  أزمة  سیاسیة  عمیقة  ومستفحلة  منذ  سنوات  طویلة، 
          متوھما  أن  القوة  والقھر  سیجبران  الشعب  على  الخضوع  من  جدید 
            وقبول  االستمرار  في  نمط  الحیاة  القدیم  بكل  ما  فیھ  من  قھر  واستالب 

 وذل   وفساد   وفقر   وبطالة. 

         وتأكدت  ھذه  الالعقالنیة  عبر  اإلمعان  في  الزعم  بأن  األزمة 
          ھي  أزمة  عصابات  مسلحة  و  مؤامرات  خارجیة  ولیست  أزمة  تغییر 
           إلرساء  أسس  نظام  جدید،  ال  یمكن  االلتفاف  علیھا  بمزاعم  إصالح  شكلي 
           تنفذه  سلطة  فقدت  مصداقیتھا  وخسرت  أي  ثقة  للشعب  بجدارتھا  حتى  في 

 اإلصالح. 

        وتأكدت  الالعقالنیة  في  وضع  المواطن  بین  خیارات  الخنوع 
         والذل  والسجن  والموت،  أو  التمرد  والدفاع  عن  النفس  والكرامة 

  والحقوق   بالسبل   المتاحة   لھ. 
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          وتأكدت  الالعقالنیة  في  زج  الجیش  في  مواجھة  مع  الشعب  ، 
           ووضع  الجندي  أمام  خیار  تنفیذ  األوامر  وقتل  شعبھ  أو  رفض  األوامر 

  والعصیان   ،   فالفرار   أو   الموت. 

          وتأكدت  الالعقالنیة  في  عدم  إدراك  أنھ  ال  انتصار  لجیش  على 
             شعبھ،  وال  مستقبل  لجیش  ال  یحتضنھ  شعبھ،  كما  أنھ  ال  مستقبل  لشعب  ال 

 یحمیھ   جیشھ. 

         وتأكدت  الالعقالنیة  في  االندفاع  نحو  معاداة  كثیر  من  القوى 
          اإلقلیمیة  و  الصدیقة  وكثیر  من  القوى  الدولیة،  وخسارتھا  الوحدة  تلو 

 األخرى. 

           وألن  الوضع  ھو  كما  وصفناه  من  خطورة  ودقة  وتعقید، 
        وتجنبا  لسیناریوھات  كارثیة  وصونا  للبالد  وللشعب  من  المخاطر 

  الداھمة. 

          ترى  ھیئة  التنسیق  ضرورة  اإلقدام  في  أسرع  وقت  على  تنفیذ 
          اإلجراءات  الضروریة  التي  ال  یمكن  بدونھا  حقن  دماء  السوریین  من 
          مدنیین  وعسكریین  على  حد  سواء،  وفتح  الطریق  أمام  تطور  سلمي 
         وآمن  للبالد  یقیھا  مخاطر  التدخل  العسكري  الخارجي  ومخاطر  االقتتال 

 األھلي    وتفكك   الجیش   والفوضى   وانھیار   الدولة،   وذلك   كما   یلي   : 

           1 -  اعتراف  النظام  بالحراك  الشعبي  ومشروعیة  أھدافھ،  وإقراره  بأن 
           السیادة  في  البالد  للشعب  الذي  لھ  كامل  الحق  في  بناء  النظام 

 السیاسي   الدیمقراطي   التعددي   الذي   یرید. 

            2 -  وقف  العنف  والتعامل  األمني  العسكري  مع  الشعب  وحراكھ  ، 
          وسحب  الجیش  وقوى  األمن  من  المدن،  وإسناد  مھمة  حفظ  األمن 

 إلى   قوى   األمن   الداخلي   فقط. 
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          3 -  إطالق  سراح  المعتقلین  السیاسیین  والموقوفین  جمیعا  وتكریس 
 كل   من   فقد   حیاتھ   في   الحراك   شھیدا،   سواء   كان   مدنیا   أم   عسكریا   . 

            4 -  إحالة  المسؤولین  عن  الخیار  العسكري  ـ  األمني  من  مدنیین 
         وعسكریین  و  من  مرتكبي  جرائم  القتل  والتعذیب  إلى  المحاكم 
         المختصة  لینالوا  الجزاء  العادل  على  ما  ارتكبوه  بحق  الشعب 

 والوطن   من   جرائم. 

           5 -  االعتراف  بحق  التظاھر  السلمي  وتنظیمھ  بحیث  یكفل  للشعب 
          حریة  التحشد  والتعبیر  السلمي  المنظم  الذي  ال  یعیق  الحیاة  العامة، 
          بمجرد  اإلشعار  بمكان  التظاھر  وزمانھ  دون  أي  شروط  أخرى  تقید 
         ھذا  الحق،  وتكلیف  الشرطة  المدنیة  بحفظ  النظام  وأمن  المتظاھرین 

 .  

            6 -  تعلیق  العمل  بالمادة  الثامنة  وتبعاتھا  من  الدستور  حتى  إقرار 
 دستور   جدید   في   مرحلة   الحقة. 

             7 -  إعالن  دخول  البالد  في  مرحلة  انتقالیة  تتولى  السلطة  التنفیذیة 
         فیھا  حكومة  وحدة  وطنیة  تتمتع  بكل  الصالحیات  الالزمة  لقیادة 
          مرحلة  االنتقال  نحو  النظام  الجدید  المنشود  بثبات  وقوة،  بما  قد 
          یتضمنھ  األمر  من  حوارات  على  مستوى  المجتمع  ككل،  (بما  فیھ 
         من  قوى  سیاسیة  وشبابیة  ونقابیة  واجتماعیة  و  مدنیة  وأھلیة 
        متنوعة)،  وما  یتطلبھ  من  إجراءات  سیاسیة  واقتصادیة  وقانونیة 
         وثقافیة  وإعالمیة  لتطبیع  الحیاة  السیاسیة  ومعافاة  المجتمع  من  ما 

 أصابھ   من   جراح   وأذیات   في   المرحلة   الماضیة. 

            وفي  حال  لم  یتحقق  ذلك  في  مھلة  قریبة  قبل  أن  یفوت  األوان 
            وتفلت  األمور  من  ید  الجمیع،  فلن  یكون  من  خیار  أمام  الحراك  الشعبي 
          و  قوى  المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  سوى  تصعید  العمل  بكل  السبل 
        السیاسیة  والقانونیة  والدبلوماسیة،  و  بكل  أشكال  النضال  السلمي 
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          المختلفة،  لحمایة  مصالح  الشعب  والبالد  و  وقف  سفك  دماء  السوریین 
         بأسرع  وقت،  وصوال  إلى  اإلضراب  العام  والعصیان  المدني  الشامل، 
           وما  قد  یلزم  من  إجراءات  سیاسیة  أخرى  ،  حتى  تحقیق  المطالب 

  واستعادة   الشعب   لحقوقھ   المشروعة. 

         من  جھة  ثانیة  فإن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  الواثقة  بحتمیة 
          انتصار  الشعب  وتحقیق  أھدافھ  تدعو  كل  أبناءه  وقواه  الشعب  للصبر 
           والثبات  والمثابرة  في  نضالھا  البطولي،  و  لتعض  على  الجراح  بقوة،  و 
           تتمسك  بإصرار  بالالءات  الثالث(ال  عنف  ،  ال  تدخل  عسكري  ،  ال 
          طائفیة)،  مع  إدراكنا  التام  لقسوة  ووحشیة  أعمال  القمع  والترویع  والقتل 
           والتنكیل،  ألن  انتصار  الثورة  وتجنبھا  للمھالك  التي  یراد  جرھا  إلیھا،  و 
        ألن  تحقیقھا  ألھدافھا  والحفاظ  على  تمیزھا  األخالقي  والحضاري 
            مرھون  بھذه  الالءات.  و  مھما  كان  في  ذلك  من  آالم  وتضحیات،  فإنھ 
           یظل  الثمن  األقل  كلفة  على  الشعب  وعلى  البالد،  والطریق  األسلم  نحو 

  األھداف   المنشودة. 
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 ا����ن   ا������   ������   ا�����   ا���� 

 

 دمشق    17  –    9  -    2011

 

 

 

           في  أجواء  الثورة  الشعبیة  من  أجل  االنتقال  بسوریا  من 
         واقع  االستبداد  إلى  رحاب  الدولة  الدیمقراطیة  التعددیة  المنشودة,  وعلى 
          إیقاع  الصمود  الرائع  لشعبنا  بمواجھة  المجازر  الدمویة  ,  وما  یقدمھ 
           شباب  الوطن  من  تضحیات  كبرى  تشكل  ملحمة  نضالیة  رائعة  ,  اجتمع 
          المؤتمر  العام  (  المجلس  الوطني  الموسع  )  لھیئة  التنسیق  الوطنیة, 
           والذي  ّضم  ما  یزید  عن  ثالث  مئة  شخصیة  یمثلون  أحزاباً  وتیارات 
        سیاسیة  من  مختلف  االتجاھات  الوطنیة  الدیمقراطیة  ومن  فعالیات 
        المجتمع  السیاسیة  والثقافیة  واالقتصادیة  واالجتماعیة  ومن  شباب  الثورة 
         وتنسیقیات  الحراك  الشعبي  من  كافة  المناطق  السوریة  الذین  أّصروا 

  على   الحضور   رغم   المخاطر   األمنیة   . 

        أفتتح  المؤتمر  بالنشید  الوطني  العربي  السوري  والوقوف  دقیقة 
          صمت  على  أرواح  الشھداء  وقد  توصل  المؤتمرون  في  نھایة  مناقشات 

  ساھم   فیھا   عدد   كبیر   من   الحاضرین   إلى   التوصیات   التالیة   : 

        یؤكد  المؤتمرون  أن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  للقوى  الوطنیة   1- 
        الدیمقراطیة  بجمیع  عناصرھا  وقواھا  تعتبر  نفسھا  جزءاً  من 
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           الثورة  الشعبیة  وفي  قلبھا  ,  وھي  لیست  وصیة  علیھا  وال  تدعي 
          قیادتھا  بل  تعمل  لتجسید  طموحاتھا  في  مشروع  سیاسي  وطني  , 
           وان  ھذه  الثورة  بما  تحملھ  من  مطالب  مشروعة  ھي  تعبیر  عن 

 إرادة   الشعب   السوري   بجمیع   أطیافھ   . 

         یرى  المؤتمرون  أن  العامل  الحاسم  في  حصول  التغییر  الوطني   2- 
         الدیمقراطي  بما  یعنیھ  من  إسقاط  النظام  االستبدادي  األمني  الفاسد 
         ھو  استمرار  الثورة  السلمیة  للشعب  السوري,  ولذلك  یدعو  المؤتمر 
       جمیع  القوى  والفعالیات  المشاركة  وأصدقائھم  ومناصریھم  إلى 
          االستمرار  في  االنخراط  فیھا  وتقدیم  كل  أشكال  الدعم  لھا  بما 
         یساعد  على  استمرارھا  حتى  تحقیق  أھداف  الشعب  السوري  في 

 الحریة   والكرامة   والدیمقراطیة   . 

         إن  استمرار  الخیار  العسكري  _  األمني  للسلطة  الحاكمة  وتغول   3- 
        القوى  األمنیة  والجیش  وعناصر  الشبیحة  في  قمع  المتظاھرین 
         السلمیین  ھو  المسؤول  الرئیسي  عن  بروز  ردود  أفعال  انتقامیة 
           مسلحة,  وھذا  ما  حذرنا  منھ  مراراً,  لذلك  فإن  المؤتمر  في  الوقت 
          الذي  یدعو  فیھ  إلى  الوقف  الفوري  لقمع  المتظاھرین,  فإنھ  یشدد 
         على  ضرورة  الحفاظ  على  سلمیة  الحراك  الشعبي  وعدم  االنجرار 
            وراء  دعوات  التّسلح  من  أي  جھة  جاءت,  كما  یؤكد  أنھ  البد  للجیش 
        العربي  السوري  وللقوى  األمنیة  من  مراجعة  عمیقة  لممارساتھا 
            حیث  أنھ  ال  انتصار  لجیش  على  شعبھ  ,  وال  مستقبل  لشعب  ال 

 یصونھ   جیشھ   . 

           یرى  المؤتمر  أن  المدخل  یبدأ  بإنھاء  الحل  العسكري-األمني  بكل  4- 
        عناصره  وتفاصیلھ  بما  فیھ  السماح  بالتظاھر  السلمي  وانسحاب 
        الجیش  إلى  ثكناتھ,  ومحاسبة  المسؤولین  عن  قتل  المتظاھرین, 
        وإطالق  سراح  جمیع  المعتقلین  السیاسیین,  وإجراء  مصالحة  بین 
         الجیش  والشعب  ,  وتشكیل  لجان  مشتركة  من  تنسیقیات  الحراك 
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       الشعبي  ومن  رجال  الشرطة  لضبط  االستفزازات  وحمایة 
  التظاھرات   السلمیة   . 

             یؤكد  المؤتمر  أنھ  حتى  تحقیق  لحظة  التغییر  ال  یمكن  تجاھل  العمل  5- 
            السیاسي  من  حیث  المبدأ,  إال  أن  الحل  السیاسي  ال  یمكن  أن  یتحقق 
           ما  لم  یتوقف  الحلّ  األمني  ـ  العسكري  لیفتح  الطریق  إلى  مرحلة 
       انتقالیة  تجري  مصالحة  تاریخیة  وتوفر  الظروف  والشروط 

 المالئمة   لبناء   الدولة   المدنیة   الدیمقراطیة   البرلمانیة   التعددیة   . 

          یؤكد  المؤتمر  على  ضرورة  التمّسك  بأسلوب  النضال  السلمي,  6- 
         ویّحفز  الحراك  الشعبي  على  ابتكار  أشكال  من  النضال  السلمي 
           تحافظ  علیھ  وتمكنھ  من  تحقیق  أھدافھ  .  كما  یؤكد  المؤتمر  على 
       تمسكھ  بالثوابت  الوطنیة  برفض  التدخل  العسكري  األجنبي, 
        ورفض  استخدام  العنف  في  العمل  السیاسي,  وإدانة  التجییش 
        الطائفي  والمذھبي.  ویرى  المؤتمر  في  استمرار  النھج  األمني 

 للسلطة   تحفیزاً   خطیراً   لتلك   المیول   والنزعات   . 

           ومن  أجل  أنجاز  المھام  المذكورة  یؤكد  المؤتمر  على  ضرورة  7- 
        العمل  على  توحید  المعارضة  ویوصي  المكتب  التنفیذي  لھیئة 
         التنسیق  بالعمل  على  انجاز  (االئتالف  الوطني  السوري  )  وفق 
        الرؤیة  المشتركة  والثوابت  الوطنیة  واآللیة  التنظیمیة  التي  یتفق 
           علیھا  ,  وذلك  خالل  أسبوعین  من  ھذا  التاریخ  ویؤكد  المؤتمر  على 
           انھ  في  مقدمة  مھام  ھیئة  التنسیق  العمل  المستمر  من  أجل  توسیع 
         قاعدة  االئتالف  الوطني  المنشود  لیضم  أوسع  قاعدة  شعبیة  من 

 جمیع   فعالیات   المجتمع   السوري   . 

           یؤكد  المؤتمر  على  أھمیة  صیاغة  عقد  اجتماعي  جدید  یرسم  8- 
         صورة  مشرقة  لوحدة  المجتمع  السوري  انطالقاً  من  مشروع  عھد 
         الكرامة  والحقوق  بعد  إجراء  التعدیالت  المطلوبة  علیھ  ,  وطرحھ 
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          للنقاش  العام  مع  مختلف  أطیاف  المجتمع،  كما  یؤكد  المؤتمر  على 
         أن"الوجود  القومي  الكردي  في  سوریة  جزء  أساسي  وتاریخي  من 
        النسیج  الوطني  السوري،األمر  الذي  یقتضي  إیجاد  حل  دیمقراطي 
         عادل  للقضیة  الكردیة  في  إطار  وحدة  البالد  أرضاً  وشعباً،والعمل 
           معاً  إلقراره  دستوریاً،  وھذا  ال  یتناقض  البتة  مع  كون  سوریة  جزءاً 
           ال  یتجزأ  من  الوطن  العربي"  وفقاً  لما  ورد  في  الوثیقة  السیاسیة 

 التأسیسیة   لھیئة   التنسیق   الوطني   . 

           یعتبر  المؤتمر  أن  الوثائق  المقدمة  من  اللجنة  التحضیریة  تحتاج  9- 
        إلى  تعدیالت  أساسیة  في  ضوء  مناقشات  أعضاء  المؤتمر 
        واالقتراحات  التي  تقدموا  بھا,  وكلّف  المكتب  التنفیذي  بإعادة 
       صیاغتھا  بصورتھا  النھائیة  وتقدیمھا  للمجلس  المركزي  إلقرارھا 

 .  

          وفي  نھایة  أعمال  المؤتمر  انتُخب  أعضاء  المجلس  المركزي  10- 
        من  الفعالیات  الثقافیة  والسیاسیة  واالجتماعیة,  كما  اختار  الشباب 

  وتنسیقیاتھم   واألحزاب   السیاسیة   ممثلیھم   في   ھذا   المجلس. 

 بالنشید   العربي   السوري   اختتم   المؤتمر   أعمالھ   .  11- 

 عاشت   سوریا   حرة   دیمقراطیة   .. 

 دمشق    17\  9\  2011
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    �����ــــ�  ���ــــ�  ا������  ا�����ـــ� 
 �� ا���ـــــ� 

 
 

 (مؤتمر   برلین-    23أيلول  2011) 
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       قام  أعضــاء  ھیئـــة  التنسیــق  الوطنیــة  في  المھجــر • 
         وبنــاء  على  قــرار  من  قیادات  الھیئــــة  المنتخبــة  بالداخـــل  بعقد 
        مؤتمــر  للھیئــة  في  مدینــة  برلیــن  األلمـــانیة  بتاریــخ  2011/09/23
          ،  حیــث  قام  أعضــاء  المكتب  التنفیـــذي  في  الخارج  السابقیـــن  للھیئــة 
        بحل  المكتـــب  والدعــوة  إلى  انتخــابات  حقیقیــة  یتمخــض  عنھــا 
       قیادات  منتخبــة  بطریقـــة  دیمقراطیــة  ومباشــرة  تتســـع  قاعدتھــا 

 أیضـــا   لتطـــال   الجـــزء   األھم   وھو   الشبـــاب   الســوري   في   الخارج   . 

       دامت  أعمــال  المؤتمــر  3 أیــام  واختتم  ببیـــان • 
       صحـــفي  وبانتخـــابات  تمخضـــت  عن  اختیـــار  المجلـــس  المركــزي 
          للھیئــــة  الذي  تبعــھ  فیمــا  بعد  اختیــار  أعضــاء  المكتــب  التنفیــذي  في 

 الخــارج   . 

     أسمــــــاء  أعضــاء  المجلـــس  المركـزي  المنتخــب • 
 للھیئـــة: 

 أوال   :   ممثــــــــلو   األحــزاب • 
 

 الدولــة  الممثـــــل  الحـــــــــــــزب 
 السوید  جورج   شمعون  حزب   اإلتحاد   السریاني 

    حزب  اإلتحاد  االشتراكي  العربي 
 الدیمقراطي 

 رومانیا  عبد   الرحیم   خلیفة 

 ألمانیا  زكریا   السقال  حزب   العمل   الشیوعي   السوري 
    حزب  البعث  الدیمقراطي  العربي 

 االشتراكي 
 ألمانیا  مرھف   میخائیل 

 ألمانیا  جون   نسطة  تجمع   الیسار   الماركسي   (   تیم) 
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      حركة  معاً  من  أجل  سوریا  حرة 
 دیمقراطیة 

 أمریكا  أیھم   حداد 

    الحزب  الیساري  الكردي  في 
 سوریا 

  ساالر   شیخاني 

 فرنسا  خالد   عیسى  حزب   االتحاد   الدیمقراطي 
    الحزب  الدیمقراطي  الكردي  في 

 سوریا(   البارتي) 
 ھولندة  خالد   سینو 

   الحزب  الدیمقراطي  الكردي 
 السوري 

 ألمانیا  محمود   داوود 

  سركیس   سركیس  حركة   االشتراكیین   العربي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانیــــا:   ممثـــــلو   الشبـــــــــاب • 

 

 الدولــة   االسم  
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 بلجیكا  صھیب   رزوق 
 بلجیكا  محمد   العكش 
 ألمانیا  حسام   قعدوني 
 ألمانیا  دیمة   الشمعة 

 ألمانیا  فارس   األحمد 
 ألمانیا  محمد   جمعة 
 ألمانیا  نھلة   سالمة 

 بریطانیا  خلف   داھوود 
 بلجیكا  ردوي   حمھ 

 بلجیكا  قھرمان   محمد 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثـــــا:   المستقــــــــــلون • 
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 الدولــــة   االسم  
 فرنسا  ھیثم   مناع 

 أمریكا  خلدون   األسود 
  ألمانیا  فادي   المسالمة 

  فرنسا  نوار   عطفھ 
  ایطالیا  أسامة   الطویل 

 ألمانیا  سالم   سعید 
 التشیك  مأمون   خلیفة 

 ألمانیا  ریم   فرحة 
 السوید  محمد    خلیفة 

 السوید  ماجد   حبو 
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     أعضـــــــــاء  المكتـــب  التنفیــــــــذي  في  المھجــــر • 
 : 

 

  الدولــــة   االسم 
 فرنسا  ھیثم   مناع 

 أمریكا  خلدون   األسود 
  ألمانیا  فادي   المسالمة 

  فرنسا  نوار   عطفھ 
  ایطالیا  أسامة   الطویل 
 ألمانیا  زكریا   السقال 
 التشیك  مأمون   خلیفة 
 فرنسا  خالد   عیسى 

 رومانیا  عبد   الرحیم   خلیفة 
 السوید  ماجد   حبو 

 ألمانیا  محمد   جمعة 
 ألمانیا  نھلة   سالمة 

 بریطانیا  خلف   داھوود 
 

      ھــــذا  وقــد  تم  انتخـــــــــاب  الدكتـــــور  ھیثــــــــم • 
 منـــــــــــاع   رئیســـا   لھیئـــــة   التنسیـــــــق   في   المھجــــــــر. 
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 بیان   أعمال   المجلس   المركزي 
 

2011  \10  \6  

 

 

 

 

           في  رحاب  الثورة  السوریة  الباسلة  ,  وفي  ظل  شعارات  ال  لنظام 
          االستبداد  والفساد  ..  ال  للتدخل  العسكري  األجنبي..  ال  للتجییش  الطائفي 
         والمذھبي  ..وال  للعنف  وعسكرة  الثورة  الشعبیة  ..  ونعم  للتغییر 
         الدیمقراطي  التعددي  التداولي  الجذري  والشامل  ..  نعم  لوحدة  القوى 
        الوطنیة  الدیمقراطیة  ,عقد  المجلس  المركزي  لھیئة  التنسیق  الوطنیة 
            للتغییر  الوطني  الدیمقراطي  دورة  أعمالھ  األولى  في  6 /  10 /  2011

 على   إیقاع   النشید   الوطني   وبالوقوف   حداداً   على   أرواح   شھداء   الثورة. 

       افتتح  االجتماع  باإلشادة  برجال  الثورة  ونسائھا  وبقوافل 
        الشھداء  والجرحى  والمفقودین  ,وبالمعتقلین  والموقوفین  ,  ومنھم  أعضاء 
          في  المجلس  المركزي  للھیئة  وأعضاء  من  مؤتمرھا  العام  وفي  مقدمتھم 
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          عضوي  المكتب  التنفیذي  د.محمد  العمار  و  أ.منصور  األتاسي  ,  والسیدة 
 الشابة   مروة   الغمیان   والسید   نایف   سلوم   عضوا   المجلس   المركزي. 

         وأكد  المجتمعون  أن  الثورة  السوریة  ستنتصر  ,  وأن  عنف 
            النظام  یولّد  المزید  من  اإلصرار  على  سلمیتھا  ..  وأن  ھذا  النظام  سیسقط 
           بكل  مرتكزاتھ  ,  وأن  عھداً  جدیداً  سیبزغ  تحت  رایات  الحریة  والكرامة 

 والدیمقراطیة   . 

         ودار  نقاش  معمق  حول  تطورات  الثورة  وسبل  دعم  الحراك 
         الشعبي  وصموده  ,  ومتطلبات  برنامج  التغییر  الدیمقراطي  ووضعھ  قید 
          التنفیذ  ,  وقضایا  وحدة  قوى  المعارضة  والمساعي  المبذولة  في  سبیلھا 

 والعثرات   التي   تعترضھا   ,   وخلص   المجلس   إلى   ما   یلي   : 

         إن  إصرار  السلطة  الحاكمة  على  انتھاج  الحل  األمني  _   1- 
           العسكري  لالزمة  الراھنة  لن  یساعد  على  حلّھا  ,  بل  سیزیدھا  تعقیداّ 
        وسیستدعي  مزیداً  من  التدخل  الخارجي  والعنف  الداخلي  , 
        وبالمقابل  یستنكر  المجلس  أي  استدراج  للتدخل  العسكري  الخارجي 

 ویرى   فیھ   خطراً   على   الثورة   . 

        ضرورة  استكمال  وحدة  المعارضة  الوطنیة  بعد  أن  أضحت   2- 
         منضویة  في  إطارین  أساسیین  على  قاعدة  برنامج  سیاسي  وتنظیمي 
          ونضالي  واضح  ,  عماده  العمل  المشترك  من  أجل  إقامة  نظام 
           دیمقراطي  تداولي  بدیالً  للنظام  القائم  ,  كما  یدعو  إلى  إیقاف  جمیع 
        المھاترات  اإلعالمیة  والشخصیة  بین  المنتمین  إلى  المعارضة  , 

 والتركیز   على   النضال   المشترك   . 

           أھمیة  العمل  على  بناء  نظام  دیمقراطي  یكفل  المساواة  لجمیع  3- 
         المواطنین  ,  وتعزیز  الوحدة  الوطنیة  وطمأنة  الجمیع  إلى  أن 
        سوریة  لكل  أبنائھا  مھما  كانت  طوائفھم  وأطیافھم  وانتماءاتھم 

  ومعتقداتھم   وخیاراتھم   السیاسیة 
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          یؤكد  أن  الوجود  القومي  الكردي  في  سوریة  جزء  أساسي  ,   4- 
         وتاریخي  من  النسیج  الوطني  السوري,  األمر  الذي  یقتضي  إیجاد 
          حلّ  دیمقراطي  عادل  للقضیة  الكردیة  في  إطار  وحدة  البالد  أرضاً 
           وشعباً  والعمل  معاً  إلقراره  دستوریاً  ,  وھذا  ال  یتناقض  البتة  مع 

 كون   سوریة   جزء   ال   یتجزأ   من   الوطن   العربي   . 

           أكد  المجلس  على  حق  المعارضة  ,  ومشروعیة  اتصالھا  بكافة  5- 
          القوى  والھیئات  والدول  من  أجل  شرح  مواقفھا  وقراءة  مواقف  تلك 
          القوى  والدول  على  قواعد  احترام  السیادة  الوطنیة  انطالقاً  من  أن 
          المعارضة  باتت  تمثل  اإلرادة  الشعبیة  ,  ومن  واجبھا  تمثیل  تلك 
          اإلرادة  والتعبیر  عنھا  أمام  جمیع  المحافل  بشكل  علني  وواضح  بما 

 یخدم   المصالح   الوطنیة   . 

          أدان  المجتمعون  الحملة  اإلعالمیة  والتجییش  ضد  قوى  المعارضة  6- 
         ومحاولة  التشكیك  بوطنیتھا  أو  اتھامھا  بالتخاذل  ,  مؤكدین  أن 
         الوطنیة  والدیمقراطیة  متالزمتان  ال  یمكن  فكھما  ,  وال  وضع 

 أحدھما   بمواجھة   اآلخر   . 

        واختتم  اجتماعات  دورتھ  بالنشید  الوطني  السوري  بعد  أن   7- 
 اختار   المكتب   التنفیذي   على   الشكل   التالي   : 

 

 أعضاء   المكتب   التنفیذي   حسب   الترتیب   األبجدي 
           د.أحمد  فائز  الفواز  .  أ.بسام  الملك  .  أ.جمال  مال  محمود  . 
           أ.حسن  عبد  العظیم  .  أ.حسین  العودات  .  أ.رائد  النقشبندي  .  أ.رجاء 
           الناصر  .أ.شكري  المحامید  .  ا.صالح  مسلم  محمد  .  أ.طارق  أبو  الحسن 
         .د.عارف  دلیلة  .د.عبد  العزیز  الخیّر  .د.عدنان  وھبة  .أ.فائز  سارة 
        .أ.محمد  الحریث  .أ.محمد  سید  رصاص  .أ.محمد  الصمادي  .د.محمد 
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        العمار  .أ.محمد  فلیطاني  .أ.محمد  موسى  المحمد  .أ.محمود  مرعي 
          .د.منذر  خدام  .أ.منصور  األتاسي  .  أ.منیر  البیطار  .أ.میس  كریدي  . 

 د.نایف   سلوم   .    أ.نصر   الدین   ابراھیم   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  58                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 59/599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ا�����  ��  ����  ا������  ا������ 
    ���ى  ا������  ا������ا��  وا���� 

  ا�����   ا���ري 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
59  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 60/599

 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة-   المكتب   اإلعالمي 

 القاھرة   في    30/12/2011• 

 

 

        المقدم  لألمانة  العامة  للجامعة  العربیة  كوثیقة  سیاسیة  مشتركة 
          تقدم  إلى  مؤتمر  المعارضة  السوري  المنوي  عقده  تحت  مظلة  الجامعة 

 العربیة   في  7  ینایر/كانون   الثاني    2012. 

          إثر  مباحثات  امتدت  ألكثر  من  شھر  وتخللھا  تواصل  مع  قیادة 
 الھیئة   والمجلس،   اتفق   الطرفان   على   ما   یلي: 

            ١-  رفض  أي  تدخل  عسكري  أجنبي  یمس  بسیادة  واستقالل  البالد  وال 
  یعتبر   التدخل   العربي   أجنبیا. 

           ٢-  حمایة  المدنیین  بكل  الوسائل  المشروعة  في  إطار  القانون  الدولي 
 لحقوق   اإلنسان. 

           ٣-  التأكید  على  صون  وتعزیز  الوحدة  الوطنیة  للشعب  السوري  بكل 
         أطیافھ  ورفض  وإدانة  الطائفیة  والتجییش  الطائفي  وكل  ما  یؤدي 

 إلى   ذلك. 

          ٤-  نعتز  بمواقف  الضباط  والجنود  السوریین  الذین  رفضوا  االنصیاع 
       ألوامر  النظام  بقتل  المدنیین  المتظاھرین  السلمیین  المطالبین 
         بالحریة  ونتفھم  أزمة  الضمیر  اإلنساني  والوطني  التي  زج  بھا 
         النظام  أفراد  القوات  المسلحة  ونحمل  النظام  كامل  المسؤولیة  في 

  ذلك. 
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 في   المرحلة   االنتقالیة: 

          أوال :  تبدأ  المرحلة  االنتقالیة  بسقوط  النظام  القائم  بكافة  أركانھ  ورموزه 
          األمر  الذي  یعني  سقوط  السلطة  السیاسیة  القائمة  مع  الحفاظ  على 
       مؤسسات  الدولة  ووظائفھا  األساسیة،  وتنتھي  بإقرار  دستور 
        جدید  للبالد  یضمن  النظام  البرلماني  الدیمقراطي  المدني  التعددي 
        والتداولي  وانتخاب  برلمان  ورئیس  جمھوریة  على  أساس  ھذا 

 الدستور. 

           ثانیا :  المرحلة  االنتقالیة  بھذا  المعنى  ھي  الفترة  التي  تقع  بین  قیام 
         سلطة  ائتالفیة  اثر  سقوط  النظام  وقیام  مؤسسات  الدولة  وفق 
           دستور  دائم  یقره  الشعب  وال  تتجاوز  السنة  من  تاریخ  قیامھا  قابلة 

  للتجدید   مرة   واحدة. 

         ثالثا :  تلتزم  مؤسسات  الدولة  والسلطة  السیاسیة  في  المرحلة  االنتقالیة 
  بالمبادئ   األساسیة   التالیة: 

  أ   ـ   الشعب   مصدر   السلطات   وأساس   الشرعیة. 

  ب   ـ   استقالل   سوریة   وسیادتھا   ووحدتھا،   شعبا   وأرضا. 

        ج  ـ  تأصیل  فصل  السلطات  الثالثة:  التشریعیة،  والتنفیذیة، 
  والقضائیة. 

         د  ـ  حمایة  أسس  الدیمقراطیة  المدنیة  (وبشكل  أساسي  حریة 
       التعبیر  والتنظیم  والتجمھر  والتعددیة  السیاسیة  والتداول  على 

  السلطة،   والالمركزیة   اإلداریة). 

          ھـ  ـ  التأكید  على  أن  الوجود  القومي  الكردي  جزء  أساسي 
         وتاریخي  من  النسیج  الوطني  السوري،  وھو  ما  یقتضي  إیجاد 
         حل  دیمقراطي  عادل  للقضیة  الكردیة  في  إطار  وحدة  البالد 
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          أرضا  وشعبا،  األمر  الذي  ال  یتناقض  البتة  مع  كون  سوریة 
  جزءا   ال   یتجزأ   من   الوطن   العربي. 

         و  ـ  المواطنون  متساوون  أمام  القانون  في  الواجبات  والحقوق 
      المدنیة  والسیاسیة  واالقتصادیة  والثقافیة  واالجتماعیة.  حریة 
       الدین  واالعتقاد  مكفولة  في  الدستور،  وتحترم  الشعائر 
        والطقوس  الدینیة  والمذھبیة،  مع  نزع  القداسة  عن  العمل 

  السیاسي   والمدني. 

         ز  ـ  نبذ  العنف  والتمییز  القومي  والطائفي  والدیني  والجنسي، 
       والوقوف  ضد  اإلرھاب  واالستئصال  والفساد،  وإلغاء  القوانین 
       والقرارات  االستثنائیة  الصادرة  في  ظل  الدكتاتوریة  ومباشرة 

 العمل   لمعالجة   آثارھا. 

         ح-  مباشرة  مشاریع  تنمیة  مستدامة  على  الصعید  الوطني  وبشكل 
  خاص   المناطق   األكثر   حرمانا 

         ط  ـ  التمسك  بالتراب  الوطني  وتحریر  األرض  السوریة،  وإقامة 
        عالقات  أخوة  وتعاون  مع  الدول  العربیة  وعالقات  متینة 
         ومتكافئة  مع  الدول  اإلقلیمیة،  وتعاون  واحترام  متبادل  مع  دول 
        العالم،  لتأخذ  سوریة  الدیمقراطیة  موقعھا  الفاعل  في  المجتمع 
        العربي  واإلقلیمي  والدولي،  بما  یخدم  المصالح  الوطنیة  العلیا 

  واألمن   والسالم   واالستقرار   في   المنطقة   والعالم. 

         ي  ـ  االلتزام  بالمواثیق  واالتفاقیات  الدولیة  ومیثاق  األمم  المتحدة 
 ومیثاق   الجامعة   العربیة   والشرعة   الدولیة   لحقوق   اإلنسان. 
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         ك-  االستفادة  من  كافة  األطر  والطاقات  السوریة،  داخل  وخارج 
        البالد،  من  أجل  إنجاح  المرحلة  االنتقالیة  وبناء  الدیمقراطیة 

  في   الجمھوریة   السوریة. 

       بشأن  المرجعیة  القانونیة  والدستوریة:  ینبثق  عن  مؤتمر 
         المعارضة  لجنة  مشتركة  للعمل  الوطني  تنسق  مواقف  المعارضة  وتوحد 
      نشاطاتھا  السیاسیة  والحقوقیة  واإلعالمیة  والدبلوماسیة  واإلغاثیة 

 وتحترم   قراراتھا   األطراف   المشاركة. 

        برھان  غلیون  رئیس  المجلس  الوطني  السوري  ھیثم  مناع 
  رئیس   ھیئة   التنسیق   الوطنیة   في   المھجر 

 القاھرة   في    30/12/2011

         أقر  االتفاق  بحضور:  ولید  البني،  ھیثم  المالح،  كاترین  التلي، 
 صالح   مسلم   محمد،   محمد   حجازي. 
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     �����  ���ط  ا����  ا������ي  ��� 
 ا����د   ا����   ا����ي 

 
29/2/2012  _-  6/10/2011   

 

 

 

 

          تمثل  نشاط  المكتب  التنفیذي  خالل  ھذه  المرحلة  باإلبعاد 
 التالیة   : 
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         أوالً  :  تنفیذ  قرارات  المجلس  المركزي  في  دورتھ  السابقة 
 : 

 تم   ترتیب   الوضع   الداخلي   للھیئة   القیادیة   بالتوافق.  1- 

           تم  إضافة  كل  من  د.ھیثم  المناع  ,  د.سمیر  العیطة  إلى  عضویة  2- 
 المكتب   التنفیذي. 

 تم   تشكیل   بعض   المكاتب   "إعالم   ,شباب   ,عالقات   عامة   "   .  3- 

 ثانیاً   -   في   االنتشار   والتوسع: 
        تم  انضمام  حزب  االتحاد  السریاني.  وشھدت  فروع  الخارج  1) 

          انضمام  أعضاء  آخرین  إلیھا  ,  بالمقابل  ,  أعلنت  بعض  األحزاب 
         الكردیة  تعلیق  عضویتھا  بناء  على  قرار  من  المجلس  الوطني 
        الكردي  بتعلیق  عضویة  جمیع  عناصره  وأحزابھ  في  التجمعات 
        العربیة(الھیئة-  والمجلس  الوطني  )  كما  أعلن  بعض  األعضاء 

 انسحابھم   من   الھیئة   ألسباب   شخصیة   أو   سیاسیة   . 

          ثالثاً  :  في  الحضور  اإلعالمي  :  رغم  االضطراب  في  إدارة 
 مكتب   اإلعالم   ,إال   أن   نشاطنا   اإلعالمي   تمثل   في: 

 التصریحات   التلفزیونیة   لعناصر   قیادیة   من   الھیئة   . أ ) 

 المؤتمرات   الصحفیة   . ب ) 

 البیانات   والتصریحات   الصحفیة   . ت ) 

 رابعاً   :   في   النشاط   الداخلي   واإلقلیمي   والدولي: 
         تركز  نشاط  الھیئة  السیاسي  الداخلي  في  العمل  على  توحید أ ) 

            المعارضة  ,  وقد  أخذ  ھذا  الموضوع  جھداً  كبیراً  منھا  ,  حیث  تم 
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         تشكیل  وفد  ذھب  للقاھرة  للحوار  مع  المجلس  الوطني  السوري 
         بھدف  تحقیق  وحدة  المعارضة  بدءاً  من  التنسیق  وصوالً  إلى 
          التوحید  الشامل  ,وقد  تم  بعد  جھد  كبیر  وخالل  37 یوماً  التوصل 
           إلى  اتفاق  وقعھ  الطرفان,  بشكل  أولي  .  إال  أن  المجلس  الوطني 
        رفض  االتفاق  وأنھى  الحوار  ...  والنافذة  الوحید  المطروحة 
         الیوم  ھي  عقد  المؤتمر  السوري  برعایة  الجامعة  العربیة  رغم 
       المعوقات  المطروحة  عبر  اعتراف  بعض  الجھات  بالمجلس 

 الوطني   السوري   ممثالً   وحیداً   للشعب   السوري   . 

           االتصال  مع  الجامعة  العربیة  1)  عقدت  أربعة  اجتماعات  مع ب ) 
       األمانة  العامة  للجامعة  العربیة,للتباحث  حول  أوضاع  الثورة 
       السوریة  وقوى  المعارضة  وقرارات  الجامعة  العربیة  .إضافة 

 للتواصل   المستمر   الھاتفي   والبریدي   . 

         نجم  عن  تلك  االتصاالت  تعاون  في  إصدار  مبادرة  الجامعة  2) 
       العربیة  األولى,كما  أعلنا  دعمنا  المستمر  للمبادرات  والقرارات 
         الصادرة  عن  الجامعة  في  ھذا  الشأن  ,وتعاونّا  میدانیاً  مع 

 المراقبین   العرب   الذین   كان   عدد   منھم   مقرباً   من   الھیئة   . 

         الحظنا  تجاوباً  من  أمانة  الجامعة  مع  طروحات  الھیئة  ومواقفھا  3) 
 . 

        عقد  لقاءات  مع  الرئیس  التونسي  والقیادات  السیاسیة  التونسیة ت ) 
         في  المواالة  والمعارضة  وقد  نجم  عن  ھذه  اللقاءات  إصدار 
         بیانات  مشتركة  حول  األزمة  السوریة  مع  حزبین  من  األحزاب 
         الثالث  المشاركة  في  الحكم  ,كما  تم  التوافق  على  توقیع 
 "بروتوكول   تعاون"   مع   أحزاب   المعارضة   القومیة   والیساریة   . 
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        عقدت  لقاءات  مع  رئیس  الوزراء  المغربي  والقیادات  السیاسیة ث ) 
       المغربیة  في  المواالة  والمعارضین  ,وصدر  عنھا  بالغات 

 مشتركة   تؤكد   على   ثوابت   الھیئة 

        عقدت  لقاءات  مع  أحزاب  وقوى  قومیة  یساریة  مصریة ج ) 
 وعربیة. 

         استقبل  المكتب  التنفیذي  عدداً  كبیراً  من  السفراء  األجانب  ,بمن ح ) 
        فیھم  سفراء  أمریكا  وروسیا  والصین  والھند  وجنوب  إفریقیا 
         ,وتركیا  ,  ومعظم  دول  االتحاد  األوربي  وتوجت  ھذه  اللقاءات 
         بلقاء  مشترك  مع  (  20)  من  سفراء  االتحاد  األوربي  وتركیا 
        وسویسرا  والنرویج  طرحت  في  ھذه  اللقاءات  مواقف  الھیئة 
         ورؤیتھا  ,وأبدى  جمیع  السفراء  بدون  استثناء  عدم  وجود  نوایا 
        لتدخل  عسكري  في  سوریة  تحت  أي  مسمى  (غطاء 

 جوي,مناطق   آمنة,...). 

         ووجھت  الدعوة  رسمیاً  لزیارة  كل  من  بكین  وإیران  وأنجزت 
           ھذه  الزیارات  التي  تم  طرح  مواقف  الھیئة  وطلب  الضغط  على  النظام 
           السوري  ومن  المتوقع  أن  تتم  زیارة  روسیا  قبل  موعد  اجتماع  المجلس 

 المركزي. 

          كما  تمت  عدة  لقاءات  مع  مسؤولین  أجانب  منھم  نائب  رئیس 
        وزراء  النرویج  ووزیر  الخارجیة  البریطاني  إضافة  إلى  مسؤولین 

 إیرانیین   وسیاسیین   فرنسیین   وأوربیین   . 

 خامساً   :   في   مجال   اإلغاثة   والحراك   الشعبي. 
         رغم  كثافة  نشاط  أعضاء  أحزاب  ھیئة  التنسیق  في  الحراك 
            الشعبي  إال  ان  تأثیر  ھذه  المشاركة  سیاسیاً  كان  ضعیفاً  بشكل  كبیر  , 
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           وكان  الوجھ  الظاھر  منھ  ھو  فقط  أعداد  الكبیرة  للمعتقلین  من  أعضاء 
 الھیئة   ومنھم   رموز   قیادیة   في   الھیئة   وأحزابھا   . 

          األمر  ذاتھ  تكرر  في  عملیة  اإلغاثة  واإلمداد  المعیشي  والطبي  , 
           فقد  جرت  عملیات  واسعة  في  ھذا  المجال  ولكنھا  اتخذت  صفاه  شخصیة 
             أو  محلیة  ولم  تجر  باسم  ھیئة  التنسیق  فیما  عدا  حاالت  قلیلة  بدأت  تمارس 

  مؤخراً. 

 تقییم   أولي   لنشاط   الھیئة   : 
ــ   :   صحیح   أن   الھیئة   واجھت   عملیات   إقصاء   وتھمیش   تمثلت   ب

          حملة  االعتقاالت  التي  طالت  كوادر  رئیسیة  في  الھیئة  كما  طالت  1- 
         القوى  والعناصر  الحركیة  التي  لعبت  أدواراً  مھمة  في  الثورة 

 السوریة   . 

         الحملة  اإلعالمیة  التشھیریة  ,  فمن  جھة  أقدمت  السلطات  األمنیة  2- 
          السوریة  على  شن  حملة  تشھیر  سیاسیة  عامة  بحق  الھیئة  وركزت 
         حملتھا  على  بعض  األفراد,  حیث  وجھت  تھدیدات  كتابیة  إلى 
          المنسق  العام  ومحالت  شخصیة  و  نائب  المنسق  العام  وأمین  السر 

 الھیئة   ,   في   محاولة   لتشویھ   صورة   الھیئة   وقادتھا   . 

         بالمقابل  نفذت  بعض  أطراف  المعارضة  الخارجیة  حملة 
          تشھیر  إعالمي  منظمة  ضد  أفراد  من  الھیئة  وضد  الھیئة  ككل 
         وعملت  على  تمریر  ھذه  الحملة  إلى  الداخل  السوري  مستخدمة 
         أسالیب  شتى  كما  أقدم  مناصرو  المجلس  الوطني  باالعتداء  الجسدي 

 على   عناصر   الوفد   الرسمي   لزیارة   الجامعة   العربیة. 

       قلصت  الوسائل  اإلعالمیة  الشھیرة  "الجزیرة"  العربیة"  ..الخ  3- 
          اتصاالتھا  مع  أعضاء  الھیئة  وامتنعت  عن  نشر  أخبارھا  بما  فیھا 

 عدم   تغطیة   المؤتمرات   الصحفیة   . 
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          إال  انھ  بالمقابل  ظھر  الكثیر  من  األداء  غیر  الموفق  لبعض 
          كوادر  وقیادات  الھیئة  وخصوصاً  في  المجال  اإلعالمي  حیث  لم  یتم 
         التوازن  بین  الخطاب  السیاسي  العقالني  وبین  الخطاب  الشعبي  الذي 

 یرضي   القاعدة   الشعبیة   . 

 وتركزت   سلبیات   عملنا   في   الظواھر   التالیة   : 

         عدم  انجاز  الوثائق  المتعلقة  برسم  صورة  سوریة  المستقبل  المحالة  1) 
         من  الھیئة  العامة  إلى  المجلس  المركزي  ومن  المجلس  المركزي 

 إلى   المجلس   التنفیذي   . 

         عدم  تفعیل  المكاتب  وبالتالي  انحصار  عمل  الھیئة  في  مؤسسة  2) 
           المكتب  التنفیذي  وھو  ما  ابعد  الكثیر  من  الطاقات  عن  المساھمة  في 

 عمل   الھیئة   . 

         ضعف  األداء  اإلعالمي  الناجم  عن  أسباب  ذاتیة,  إضافة  لألسباب  3) 
      الخارجیة  الموضوعیة,على  غرار  التبدیل  المستمر  لمسؤولي 
       اإلعالم,وربط  األقنیة  اإلعالمیة  بھؤالء  المسئولین  ,  وعدم 
        االحترافیة  والتفرغ  من  قبل  العناصر  المشاركة  في  المكاتب 

 اإلعالمیة   ,   التصریحات   غیر   الموفقة   شعبیاً   في   بعض   األحیان   . 

          عدم  فاعلیة  بعض  األعضاء  القیادیین  وتركیز  العمل  في  أیدي  عدد  4) 
 محدد   من   العناصر   األكثر   فعالیة   . 

         عدم  وجود  عالقات  واضحة  بین  فروع  الخارج  والمركز  وضعف  5) 
 التواصل   فیما   بینھما   . 

        إن  ھذه  السلبیات  والنواقص  والثغرات  ال  تطغى  على 
         االیجابیات  التي  استطاعت  الھیئة  تحقیقھا  رغم  إمكانیاتھا  المحددة  فقد 

 استطاعت   الھیئة   : 
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         أن  تظھر  كقوة  سیاسیة  فاعلة  رغم  الحصار  والحمالت  التي  1- 
 واجھتھا   والتي   عملت   على   إلغاء   وجودھا   السیاسي   . 

          تمكنت  من  تقدیم  ذاتھا  كقوى  متماسكة  تحمل  رؤیة  عامة  مشتركة  2- 
        بین  قواھا  وتتمتع  بقدرات  وخبرات  سیاسیة  ورؤیة  مستقبلیة 
         واضحة  ,  وھو  ما  فرض  احترامھا  على  المستویین  الدولي 

 واإلقلیمي   . 

         على  ضوء  ھذه  الرؤیة  فإننا  نقترح  على  المجلس  المركزي 
 وضع   الئحة   داخلیة   تتضمن   : 

 تشكیل   فروع   الھیئة   في   المحافظات   .  1) 

         تفعیل  دور  المجلس  المركزي  من  خالل  مشاركة  أعضاءه  في  2) 
 اللجان   االختصاصیة   والنوعیة   . 

          تفعیل  دور  الھیئة  الحركي  من  خالل  تشكیل  لجنة  إغاثة  تتبع  3) 
        الحراك  الشعبي  تمرّ  عبرھا  كل  عملیات  اإلغاثة  والمساعدات 

 اإلنسانیة   . 

          تفعیل  دور  مكتب  اإلعالم  عبر  نشر  شبكة  مراسلین  ,  وشراء  4) 
         ساعات  بث  تلفزیوني  واستخدام  أمثل  أقنیة  المتاحة  ,  واالھتمام 
       بالموقع  على  الشبكة  االلكترونیة  وصفحات  الفیسبوك  وتكوین 

 "جیش   الكتروني" 

 تنظیم   العمل   اإلداري   من   خالل   ربط   الفروع   بالمركز   .  5) 

        تشكیل  مكتب  استشاري  من  الشخصیات  العامة  التي  تتمتع  6) 
 بالخبرات   والكفاءات   االختصاصیة   والعامة   . 
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         توزیع  العمل  بین  أعضاء  المكتب  التنفیذي  وخصوصاً  المقیمین  في  7) 
          المركز  أو  في  نطاقھ  والدوام  في  المقر  الرئیسي  والمقرات  الفرعیة 

 . 

 

 أمانة   السر 
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           مع  مرور  أكثر  من  عام  على  انطالقة  ثورة  الحریة  والكرامة  , 
           وقدرتھا  على  الصمود  واالستمرار,  رغم  كل  ما  تعرضت  لھ  من  حمالت 
             قمع  شدید  نجم  عنھا  استشھاد  ما  یزید  عن  عشرة  آالف  شھید  ,  وعشرات 
          آالف  الجرحى  والمعتقلین  والمفقودین  ,  وما  أصاب  بلدات  كثیرة  وأحیاء 
           عدیدة  من  الدمار  والحصار  ,  ومن  تعطل  للدورة  االقتصادیة  ,  األمر 

 الذي   دفع   إلى   تشرید   أكثر   من   ملیون   ونصف   الملیون   مواطن   . 

         في  ھذه  الظروف  عقد  المجلس  المركزي  لھیئة  التنسیق  الوطنیة 
         لقوى  التغییر  الوطني  الدیمقراطي  دورة  أعمالھ  الثانیة  مفتتحھا  بالنشید 
          العربي  السوري  ,  وبالوقوف  حداداً  على  شھداء  الثورة  وشھداء  األمة 
         العربیة  ,  وباإلشادة  بالثوار  والمناضلین  من  شھداء  وجرحى  ومفقودین 
          ومعتقلین  في  مقدمتھم  عضو  المكتب  التنفیذي  د.  محمد  العمار  وعضوي 
            المجلس  المركزي  قیس  أبا  ظلي  ,  وعلى  فتح  هللا  ,  وإدانة  المجازر 
         الوحشیة  التي  ترتكب  بحق  المدنیین  العزل  وعملیات  القتل  واالغتصاب 

 . 

         استمع  المجلس  إلى  كلمة  المنسق  العام  وناقش  التقاریر  المقدمة 
          من  المكتب  التنفیذي  المتعلقة  بنشاط  المكتب  التنفیذي  والوثیقة  السیاسیة  , 

 ومشروع   النظام   الداخلي   ,   وخلص   إلى   : 

 أوالً   :   في   المسائل   التنظیمیة   ونشاط   الھیئة   : 
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         أكد  المجلس  المركزي  أنھ  رغم  كل  الصعوبات  التي  واجھت 
        الھیئة  وتعقیدات  األوضاع  السیاسیة  والحملة  المنظمة  والظالمة  ضدھا 
           من  أكثر  من  فریق  إال  أنھا  استطاعت  أن  تثبت  حضورھا  السیاسي 
          كجبھة  متماسكة  وواعیة  لألوضاع  التي  تحیط  بھا  ,  وللخط  السیاسي 
            الذي  قررتھ  مؤسساتھا  ,  ومع  ذلك  ظھر  الكثیر  من  الشوائب  التي  یعود 
        بعضھا  ألسباب  موضوعیة  خارجیة  وبعضھا  اآلخر  ألخطاء  في 
          الممارسة  الناجمة  أصالً  عن  تركیز  عمل  الھیئة  في  مكتبھا  التنفیذي 
         وعدم  تفعیل  المكاتب  االختصاصیة  ,  وعدم  االستعانة  بخبرات  مجمل 
          أعضاء  الھیئة  ,  وتغلیب  المبادرات  الفردیة  في  بعض  األحیان  على 
          قواعد  العمل  الجماعي  ,  ولتالفي  ھذه  الثغرات  اتخذ  مجموعة  من 

 القرارات   أبرزھا   : 

         ضرورة  تفعیل  المكاتب  االختصاصیة  على  أن  تضم  كافة  الطاقات  1- 
         الفاعلة  من  أعضاء  المجلس  المركزي  ومن  باقي  أعضاء  الھیئة 

 وتعزیز   إشراف   المكتب   التنفیذي   علیھا   . 

         بناء  وتفعیل  فروع  الھیئة  في  المحافظات  وفي  الدول  العربیة  2- 
 والمھجر   وربط   ھذه   الفروع   بالمركز   . 

        تحسین  الخطاب  اإلعالمي  وزیادة  فعالیتھ  وتقدیم  الموقف  السیاسي  3- 
 واالستراتیجي   للھیئة   بطریقة   مقبولة   من   أوسع   قاعدة   شعبیة   . 

         إقامة  مكاتب  اتصال  بقوى  وھیئات  المجتمع  المدني  داخلیاً  وبالقوى  4- 
 والمؤسسات   العربیة   والدولیة   . 

         إصدار  نشرة  دوریة  عن  فعالیات  ونشاطات  الھیئة  توزع  على  5- 
 األعضاء   واألصدقاء. 

   تشكیل   ھیئة   إغاثة   تابعة   للھیئة   .  6- 
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        ضرورة  توسیع  مشاركة  الھیئة  في  الحراك  الشعبي  والتظاھر  7- 
 السلمي   . 

 ثانیاً   :   في   الموقف   السیاسي   : 

           حول  الموقف  من  الجیش  الحر  :  أكد  المجلس  أن  الجیش  الحر  1) 
          ظاھرة  من  ظواھر  الثورة  السوریة  ونتاج  رد  فعل  على  الحل 
         العسكري  األمني  الذي  انتھجھ  النظام  في  مواجھة  الحراك  الشعبي 
           السلمي  ,  وتحتاج  ھذه  الظاھرة  إلى  تعاطي  موضوعي  معھا  ,  یأخذ 
         بعین  االعتبار  مواجھة  المظاھر  السلبیة  التي  تترافق  معھا  مع 
        الـتأكید  على  الموقف  األخالقي  النبیل  والشجاع  لعناصر  وضباط 
          الجیش  المنشقین  لدوافع  إنسانیة  ووطنیة  وأخالقیة  ,  وان  یتم  ترتیب 
        أوضاع  أولئك  المنشقین  وفق  متطلبات  الثورة  واستراتیجیتھا  في 

 النضال   السلمي   . 

         حول  المخارج  المطروحة  لألزمة  السوریة  :  حیث  أكد  المجلس  2) 
        التمسك  بالنھج  االستراتیجي  المقرر  في  جلسة  المجلس  الوطني 

 السابقة   وبشكل   خاص   : 

 العمل   على   إسقاط   النظام   الراھن   بكل   مرتكزاتھ   ورموزه   .  1- 

 رفض   أي   تدخل   عسكري   أجنبي   من   أي   جھة   كانت   .  2- 

         الحفاظ  على  سلمیة  الثورة  ورفض  أي  محاولة  لعسكرتھا  والتأكید  3- 
         على  أن  جمیع  أعمال  العنف  والقتل  واالعتقال  والتھجیر  واالعتداء 
        على  ممتلكات  المواطنین  والممتلكات  العامة  من  قبل  النظام 
          وأجھزتھ  ومن  أي  طرف  كان  ھي  أفعال  جرمیة  یجب  محاسبة 

 مرتكبیھا   وفق   القانون   . 

         إدانة  كل  محاوالت  تمزیق  المجتمع  األھلي  ونبذ  كافة  مظاھر  4- 
 الطائفیة   والمذھبیة   والتأكید   على   الوحدة   الوطنیة   . 
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           السعي  لتوفیر  حمایة  المدنیین  من  آلة  قمع  النظام  وفق  شرعة  حقوق  5- 
 اإلنسان   والقانون   الدولي   اإلنساني   . 

        الدعوة  لتأمین  المساعدات  اإلنسانیة  العاجلة  للمتضررین  من  عنف  6- 
         النظام  وقمعھ  وكفالة  توزیع  تلك  المساعدات  على  مستحقیھا  بشكل 

 عادل   . 

          كما  أكد  دعمھ  لحل  سیاسي  لألزمة  السوریة  بما  فیھا  مبادرة 
           كوفي  عنان  التي  یمكن  أن  یتأسس  علیھا  مخرج  یحقن  الدماء  ویفتح 
            الطریق  لتحقیق  أھداف  الثورة  بشكل  سلمي  ,  مؤكداً  من  أن  أي  حل 

 سیاسي   یجب   أن   ینطلق   من   القواعد   التالیة   : 

          ضرورة  خلق  مناخ  مالئم  یمھد  للحل  السیاسي  یرتكز  على  إیقاف أ ) 
          العنف  وسحب  الجیش  إلى  خارج  المدن  ,  وإطالق  سراح  جمیع 
        المعتقلین  السیاسیین  ونشطاء  الثورة  ,  وإیقاف  االعتقال  السیاسي 
          ,والسماح  بالتظاھر  السلمي  دون  أي  قید  ومحاسبة  كل  من  ارتكب 
          جرائم  بحق  المدنیین  ,  وإلغاء  القوانین  التي  تحمي  العناصر  األمنیة 

 من   المحاسبة   . 

          أن  الھدف  األساسي  ألي  حلّ  سیاسي  ھو  إقامة  نظام  دیمقراطي ب ) 
         تعددي  نیابي  ینتخب  على  قاعدة  النسبیة  ویعتمد  مبدأ  الالمركزیة 

 اإلداریة   بدیالً   عن   النظام   القائم   . 

          التفاوض  ولیس  الحوار  ھو  آلیة  الحل  السیاسي  ویتم  بین  قوى ت ) 
        المعارضة  والحراك  الشعبي  الثوري  وبین  العناصر  غیر  الملوثة 

 أیادیھا   بالدماء   والفساد   من   المسؤولین. 

         یتم  عبر  التفاوض  تشكیل  حكومة  وحدة  وطنیة  لقیادة  مرحلة ث ) 
         انتقالیة  تتمتع  بكل  الصالحیات  الدستوریة  للقیادة  ,  وتشرف  على 

 جمیع   مؤسسات   الدولة   . 
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         تنتخب  خالل  ھذه  المرحلة  ھیئة  تأسیسیة  تعمل  على  صیاغة ج ) 
         دستور  جدید  یتفق  مع  تطلع  الشعب  السوري  نحو  الحریة 

 والدیمقراطیة   . 

         تنتھي  المرحلة  االنتقالیة  بعد  إعداد  الدستور  الجدید  وإصدار  قوانین ح ) 
        تنظم  الحیاة  السیاسیة  وإجراء  انتخابات  نیابیة  ورئاسیة  بصورة 

 دیمقراطیة   حرة   ونزیھة. 

         ضرورة  توفیر  ضمانات  لتنفیذ  ما  ینتج  عن  المفاوضات  من خ ) 
          اتفاقات  ,  وتعتبر  الجامعة  العربیة  جھة  أساسیة  ضامنة  ألي  حل 

 سیاسي   مع   أھمیة   توفیر   الدعم   من   جمیع   األطراف   الدولیة   . 

         حول  وحدة  المعارضة  :  أكد  المجلس  على  ضرورة  استمرار  3) 
       المساعي  لوحدة  قوى  المعارضة  الدیمقراطیة  وقوى  الحراك 
           الشعبي  الثوري  ,  وان  تتم  عملیة  التوحید  أو  التنسیق  على  برنامج 
           وطني  واضح  ,  كما  أكد  على  أھمیة  اتخاذ  زمام  المبادرة  للعمل 
         على  عقد  مؤتمر  وطني  عریض  لقوى  المعارضة  وفق  الثوابت 

 الوطنیة   المقررة   في   وثائق   الھیئة   ومقررات   مؤسساتھا   . 

           تم  مناقشة  القضیة  الكردیة  وتم  االتفاق  على  العمل  على  إیجاد  حلّ  4) 
          دیمقراطي  عادل  وفق  ما  جاء  في  وثیقة  تأسیس  الھیئة  وعھد 

 الكرامة   . 

         أقر  المجلس  الوثیقة  السیاسیة  التي  قدمھا  المكتب  التنفیذي  وكلف  5) 
        المكتب  التنفیذي  بإعادة  صیاغتھا  على  ضوء  المناقشات  والقرارات 
          المتخذة  في  ھذه  الجلسة  ونشرھا  خالل  أسبوعین  ,  كما  كلف 
 المكتب   التنفیذي   بإصدار   وثیقة   العھد   والكرامة   بصیغتھا   النھائیة   . 

 ثالثاً   :   أقر   المجلس   الصیغة   المعدلة   للنظام   الداخلي   . 

 رابعاً   :   أقر   البیان   الختامي   . 
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          خامساً  :  تم  انتخاب  المكتب  التنفیذي  الجدید  على  الشكل  التالي 
          حسب  التسلسل  األبجدي  وفق  النسب  المقررة  في  النظام  الداخلي  من 

 السادة   مع   حفظ   األلقاب   : 

  أكرم   األكرمي   .  1) 

  أحمد   العسراوي   .  2) 

  بسام   العیسمي   .  3) 

 بسام   الملك   .  4) 

  حسن   عبد   العظیم   .  5) 

  رجاء   الناصر   .  6) 

  صالح   محمد   مسلم   .  7) 

  طارق   أبو   الحسن   .  8) 

 عارف   دلیلة   .  9) 

 عبد   العزیز   الخیر   .  10) 

 عبد   المجید   منجونة   .  11) 

 غسان   حنفي   .  12) 

 كفاح   علي   دیب   .  13) 

  محمد   سید   رصاص  14) 

 محمد   سعید   یوسف   .  15) 

 محمد   العمار   .  16) 

 منصور   األتاسي   .  17) 
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 محمود   مرعي   .  18) 

 منذر   خدام   .  19) 

 منیر   البیطار.  20) 

 میس   كریدي   .  21) 

 ھیثم   مناع   .  22) 

 یشوع   كوریة   .  23) 

 ناصر   حمو.  24) 

 ریاض   درار  25) 

 احتیاط   الشباب                                    احتیاط   المستقلین 

 نظام   السراج   .                           2)   محمود   سلیمان  1) 
 . 

 

 

 

 

 

 

 ا����م   ا��ا��� 
 
 

 (2012  \3  \31  ) 
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 أوالً   :مبادئ   عامة   : 
         النظام  الداخلي  للھیئة  ھو  النظام  األساسي  الناظم  للعالقات  الداخلیة  1- 

 بین   قوى   الھیئة   وأطرھا   وشخصیاتھا   ولعالقاتھا   مع   اآلخرین   . 

         ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  ھي  إطار  سیاسي  2- 
       یضم  التحالفات  الوطنیة  واألحزاب  السیاسیة  واألطر  الثقافیة 
       والفنیة  ,  واالقتصادیة  والمھنیة  ونشطاء  الحراك  الشعبي 

 والشخصیات   المستقلة   المؤسسة   للھیئة   والمنضمة   إلیھا   . 

          تھدف  ھیئة  التنسیق  إلى  إسقاط  النظام  االستبدادي  القائم  بكل  أركانھ  3- 
         ومرتكزاتھ  بالطرق  والوسائل  السلمیة  ,  من  اجل  إقامة  نظام 
        دیمقراطي  جمھوري  برلماني  تعددي  تداولي  یؤسس  لبناء  دولة 
        مدنیة  یتساوى  فیھا  جمیع  المواطنین  رجاالً  ونساًء,  حكاماً 
         ومحكومین  أمام  القانون  ,  بغض  النظر  عن  انتماءاتھم  اإلثنیة 

 والطائفیة   والمذھبیة   . 

 

 ثانیاً   :   العضویة   في   الھیئة   : 
 تقسم   العضویة   في   الھیئة   إلى   قسمین   : 

      عضویة  األحزاب  واالتحادات  والھیئات  المھنیة  والفنیة أ - 
        واالقتصادیة  وتشكیالت  الحراك  الشعبي  وغیرھا  ,  ویشترط  لقبول 
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        عضویتھا  موافقتھا  على  خط  الھیئة  السیاسي  ووثائقھا  ونظامھا 
 الداخلي   . 

 عضویة   األفراد   ,ویشترط   لقبول   عضویتھم   : ب - 

            أن  یكون  العضو  سوریا  أو  من  في  حكمھ  وقد  أتم  الثامنة  عشر • 
 من   عمره   . 

 معروف   بالنزاھة   واألمانة   وحسن   الخلق   . • 

 أن   یوافق   على   خط   الھیئة   السیاسي   ووثائقھا   ونظامھا   الداخلي   . • 

          غیر  منضم  إلى  ھیئة  أخرى  تتعارض  أھدافھا  مع  أھداف  الھیئة • 
 . 

 یعمل   لتحقیق   أھداف   الھیئة   وسیاستھا   وبرامجھا   . • 

          یقدم  طلبا  خطیاً  أو  الكترونیاً  إلى  أحدى  المستویات  القیادیة  في • 
          الھیئة  یبین  فیھ  رغبتھ  في  االنضمام  إلى  الھیئة  ویقبل  الطلب 

 بقرار   من   الھیئة   المختصة   . 

 

 ثالثاً   :   البناء   الھیكلي   للھیئة   : 
 تتكون   الھیئة   من   المستویات   التنظیمیة   اآلتیة   : 

          تنسیقیات  الھیئة  ب-  فرع  الھیئة  ج-  المجلس  الوطني  ح-  المجلس أ - 
 المركزي   خ-   المكتب   التنفیذي   د-   المنسق   العام 

 تنسیقیات   الھیئة   :  1- 
            تتشكل  في  كل  مدینة  أو  بلدة  أو  مجموعة  قرى  تنسیقیة  أو  أكثر  1) 

          للھیئة  تدیر  شؤونھا  لجنة  مكونة  من  ثالث  إلى  خمسة  أشخاص 
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         تنتخبھم  الھیئة  العامة  للتنسیقیة  التي  تتكون  بدورھا  من  جمیع 
 أعضاء   التنسیقیة   . 

          تقوم  التنسیقیة  بتنفیذ  سیاسات  الھیئة  ومھامھا  في  نطاق  عملھا  ,  2) 
 وبنقل   مطالب   الشعب   إلى   الھیئة   . 

 فرع   الھیئة   :  2- 
         یشكل  في  كل  محافظة  فرع  للھیئة  ,یضم  جمیع  التنسیقیات  1) 

 التابعة   لھ   بقرار   من   المكتب   التنفیذي   . 

        تدیر  الفرع  قیادة  تتكون  من  ممثلي  األحزاب  السیاسیة  2) 
        المتواجدین  في  المحافظة  بنسبة  40%  تسمیھم  أحزابھم  و  %60 
         من  المستقلین  والحراك  الشعبي  وینتخبون  من  قبلھم  في  ھیئة 

 الفرع. 

 یمارس   الفرع   جمیع   نشاطات   الھیئة   في   نطاق   تواجده   .  3) 

 الفروع   الخارجیة   :  3- 
           یتشكل  في  كل  دولة  عربیة  أو  أجنبیة  أو  مجموعة  دول  متجاورة  1) 

         تنسیقیة  للھیئة  تدیر  شؤونھا  لجنة  من  3_  5 أعضاء  تنتخبھم 
 الھیئة   العامة   للتنسیقیة   وذلك   بقرار   من   المكتب   التنفیذي. 

          یتشكل  على  مستوى  الوطن  العربي  ,وفي  كل  من  أوربة  ,  2) 
         والقارة  األمریكیة  الخ..  فرع  أو  أكثر  یضم  جمیع  التنسیقیات 

 التابعة   لھ. 

        تدیر  الفرع  قیادة  تتكون  من  ممثلین  لألحزاب  السیاسیة  3) 
         المتواجدة  بنسبة  ال  تزید  عن  40%  تسمیھم  أحزابھم  والباقي 

 ینتخبون   من   ھیئة   الفرع. 
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 یمارس   الفرع   جمیع   نشاطات   الھیئة   في   نطاق   تواجده.  4) 

 المجلس   الوطني   :  4- 
        المجلس  یتشكل  من  أعضاء  قیادات  الفروع  في  المحافظات  1) 

       المنتخبین  ومن  ممثلي  األحزاب  السیاسیة  واالتحادات  والھیئات 
         المؤسسة  والمنضمة  إلى  الھیئة  ,  ومن  ممثلي  الحراك  الشعبي 
        في  المحافظات  بحیث  تكون  نسبة  ممثلي  األحزاب  %40 

 تسمیھم   أحزابھم   و  60%   لآلخرین. 

         یعد  المجلس  الوطني  أعلى  مستوى  قیادي  في  ھیئة  التنسیق  2) 
 والمسؤول   عن   : 

 -   وضع   السیاسة   العامة   للھیئة   . 

 -   انتخاب   المجلس   المركزي   . 

 -   المصادقة   على   النظام   الداخلي   . 

 -   المصادقة   على   التقاریر   التي   یقدمھا   المكتب   التنفیذي   . 

         یعقد  المجلس  الوطني  اجتماعاً  دوریاً  كل  ستة  أشھر  ویجوز 
          دعوتھ  إلى  عقد  اجتماعات  طارئة  من  قبل  أكثریة  المكتب  التنفیذي 
           المطلقة  أو  ثلث  أعضاء  المجلس  المركزي  ,  في  حال  اقتضت  الضرورة 

 لذلك   وبصورة   خاصة   : 

  النظر   في   تغییر   سیاسة   الھیئة   أو   نظامھا   الداخلي - 

 الموافقة   على   االتفاقیات   التي   تعقدھا   الھیئة   مع   الغیر   . - 

        سحب  الثقة  من  المجلس  المركزي  بأغلبیة  الثلثین  في - 
 المجلس   الوطني. 
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         النظر  في  حل  الھیئة  أو  اندماجھا  في  غیرھا  بأغلبیة - 
 الثلثین   في   المجلس   الوطني. 

 ینتخب   المجلس   رئیسھ   ونائبھ   ومقرریھ   في   بدایة   االجتماع. 

   المجلس   المركزي   :  5- 
          ینتخب  المجلس  المركزي  من  قبل  المجلس  الوطني  ,  أو  بالتوافق أ - 

         نسبة  50%  لألحزاب  –تسمیھم  أحزابھم-  و  50%  من  المستقلین 
        والحراك  ینتخبون  من  أعضاء  المجلس  الوطني  المستقلین  وأعضاء 

 الحراك. 

       یمارس  المجلس  المركزي  صالحیات  المجلس  الوطني  في ب - 
ــ   :   الفترة   بین   مؤتمرین   للمجلس   الوطني   ویقوم   بصورة   خاصة   ب

 تقویم   أداء   المكتب   التنفیذي   والرقابة   علیھ   . • 

      مناقشة  التقاریر  التي  یقدمھا  المكتب  التنفیذي • 
 والمصادقة   علیھا   . 

        قبول  استقالة  أعضاء  المكتب  التنفیذي  أو  سحب  الثقة • 
         منھم  باألكثریة  المطلقة  ویلزم  الحزب  الذي  سحبت  الثقة  من 

 ممثلھ   أن   یعین   بدیال   عنھ. 

         ینتخب  المجلس  المركزي  من  بین  أعضائھ  مكتباً  تنفیذیاً  بنسبة ت - 
         50%  من  المستقلین  والحراك  و  50%  من  أعضاء  األحزاب 

 تسمیھم   أحزابھم   . 

 المجلس   المركزي   مسؤول   أمام   المجلس   الوطني. ث - 

         یعقد  المجلس  المركزي  اجتماعھ  دوریاً  كل  ثالثة  أشھر  ,ویجوز ج - 
          دعوتھ  إلى  اجتماع  استثنائي  من  ثلث  أعضائھ  أو  من  أكثریة 
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        المكتب  التنفیذي  المطلقة،على  أن  ینتخب  رئیسھ  ونائبھ  ومقررین 
 في   بدایة   االجتماع. 

   المكتب   التنفیذي:  6- 
          المكتب  التنفیذي  أعلى  سلطة  تنفیذیة  في  الھیئة  ,  ولذلك  فھو 
         یمارس  صالحیات  واسعة  لتنفیذ  سیاسة  الھیئة  ,  وبرامجھا  وقراراتھا 

 ,وبصورة   خاصة   یعمل   على: 

  متابعة   العمل   الیومي   لنشاط   أعضائھ   ومكاتبھ • 

 تأمین   جمیع   مستلزمات   قیامھ   بعملھ   على   أكمل   وجھ   . • 

       تشكیل  المكاتب  التي  یراھا  ضروریة  ,ویحدد  صالحیات • 
 ,ونطاق   عملھا   وبصورة   خاصة   یشكل   : 

         مكتب  الشؤون  التنظیمیة  2)  مكتب  العالقات  الخارجیة  3)  مكتب  1) 
          الحراك  والشباب  واإلغاثة  4)  مكتب  اإلعالم  5)  مكتب  المالیة  6) 

 مكتب   الدراسات   والتوثیق    7  )مكتب   العالقات   الداخلیة. 

       یمثل  الھیئة  أمام  الجھات  الوطنیة  والعربیة  واإلقلیمیة • 
 والدولیة   من   خالل   وفوده   إلیھا. 

        یعد  الخطط  والبرامج  التنفیذیة  للھیئة  ویشرف  على  تنفیذھا • 
  بعد   مصادقة   المجلس   المركزي   علیھا 

       یصادق  على  االتفاقیات  والبیانات  المشتركة  وغیرھا  التي • 
 یعقدھا   موفدوه   أو   مكاتبھ   مع   الغیر   . 

         یعد  التقاریر  عن  عملھ  إلى  المجلس  المركزي  والى  المجلس • 
 الوطني   . 
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        یعد  القوائم  المالیة  للھیئة  بالتعاون  مع  المكتب  المالي • 
         ویشرف  على  تنفیذھا  بعد  المصادقة  علیھا  من  قبل  المجلس 

 المركزي   . 

         ینتخب  من  بین  أعضائھ  المنسق  العام  ونوابھ  وأمین  السر • 
 ورؤساء   المكاتب   المختصة   ,ویحدد   المھام   المناط   بكل   منھم. 

        یجوز  للمكتب  التنفیذي  أن  یشكل  لجنة  تسمى  لجنة • 
        المستشارین,  تتكون  من  شخصیات  العامة  سواء  من  بین 
         أعضاء  الھیئة  أو  من  خارجھا  ویحدد  عدد  أعضائھا  وذلك 
        لتقدیم  المشورة  والنصح  للمكتب  التنفیذي  ,  ویجوز  دعوتھا 
        إلى  اجتماعات  المكتب  التنفیذي  خصوصاً  عند  مناقشة  قضایا 
        ذات  أھمیة  خاصة  أو  تتعلق  بمسائل  إستراتیجیة  ,ویجوز 
        دعوة  أعضاء  ھذه  اللجنة  كضیوف  شرف  إلى  اجتماعات 
       المجلس  المركزي  والمجلس  الوطني  ,  ویمكنھم  المشاركة 
          في  النقاشات  بدون  أن  یكون  لھم  الحق  بالترشح  أو  التصویت 

 . 

 _   المنسق   العام   :  7- 
         یعد  المنسق  العام  الناطق  الرسمي  باسم  الھیئة  ویمثلھا  أمام - 

 الغیر   ویسھر   على   حسن   سیر   العمل   فیھا. 

 یرأس   اجتماعات   المكتب   التنفیذي. - 

 یدعو   المكتب   التنفیذي   الجتماعات   طارئة   . - 

       یقترح  دعوة  المجلس  المركزي  والمجلس  الوطني  إلى - 
 دورات   عادیة   أو   استثنائیة. 

 في   حال   غیابھ   یتولى   نائبھ   األول   صالحیاتھ   . - 
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         یجوز  لھ  أن  یفوض  بعض  صالحیاتھ  مؤقتاً  لبعض  أعضاء - 
 المكتب   التنفیذي   . 

 الدورة   االنتخابیة:  8- 
        مدتھا  سنتان  وتمارس  كل  ھیئة  قیادیة  صالحیاتھا  لتسییر 

 األعمال   إلى   أن   یتم   انتخاب   بدیل   عنھا. 
 

 رابعاً   :   مالیة   الھیئة   وأوجھ   صرفھا   : 
 تتكون   موارد   الھیئة   المالیة   من   : 

  رسوم   االنتساب. • 

       اشتراكات  األحزاب  والحركات  والھیئات  المنضویة  في  إطار • 
 الھیئة. 

 اشتراكات   األعضاء. • 

         اإلعانات  والتبرعات  غیر  المشروطة  من  أیة  جھة  جاءت  ال • 
 تتعارض   مع   سیاسة   الھیئة. 

 یدیر   مالیة   الھیئة   مكتب   مختص. • 

         یتولى  المكتب  التنفیذي  تحدید  أوجھ  صرف  مالیة  الھیئة  ویشرف • 
 علیھا. 

         توضع  أموال  الھیئة  في  حساب  خاص  في  أحد  المصارف • 
 المعتمدة   عند   توفر   الظروف   القانونیة   المالئمة   . 

         یوقع  المنسق  العام  ورئیس  المكتب  المالي  جمیع  أوامر  الصرف • 
 التي   یقررھا   المكتب   التنفیذي. 
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 خامساً:   أحكام   ختامیة: 

         یعد  ھذا  النظام  الداخلي  نافذاً  بعد  مصادقة  المجلس  المركزي  1- 
         علیھ  ویعرض  على  المجلس  الوطني  للتصدیق  علیھ  في  أول 

 دورة   یعقدھا. 
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      وثیقة  سیاسیة  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  في 
 سوریا 

 
             (  31آذار  2012) 

 

 

 

         أوشكت  ثورة  الشعب  السوري  العظیم  ،  ،على  إكمال  عامھا 
           األول  .  مسطرة  أروع  صفحة  من  صفحات  الكفاح  الشجاع  من  أجل 
         الحریة  والكرامة  في  التاریخ  السوري  المعاصر،  حیث  یتابع  الشعب 
           نضالھ  العنید  رغم  سقوط  ما  یزید  عن  عشرة  آالف  شھید،  وعشرات 
         آالف  الجرحى  والمفقودین،  وأعداد  كبیرة  من  المھجرین  داخل  البالد 
           وخارجھا.  ھذا  دون  أن  ننسى  الدمار  الواسع  الذي  ألحقتھ  آلة  النظام 
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         القمعیة  بالبیوت  واألحیاء  والبلدات  والمشاغل  والورش  ،  ونفذتھ  أجھزة 
        القمع  متعمدة  انتھاك  الحرمات  وإلحاق  المھانة  واإلذالل  المخطط 

  والمنھجي   بالمواطنین   والعائالت. 

         وبقدر  ما  كشفت  األشھر  المنصرمة  عن  ضراوة  النظام  من 
           جھة  وتمسكھ  المستمیت  بمصالحھ  بكل  وحشیة  ،  فقد  كشفت  من  جھة 
         أخرى  مدى  بسالة  الشعب  وإصراره  على  الظفر  بحریتھ  وكرامتھ 
           واستعاد  ة  حقھ  في  تقریر  مستقبلھ  بنفسھ،  واالنتقال  من  نظام  الدیكتاتوریة 
          والفساد  إلى  نظام  دیمقراطي  تعددي  یقوم  على  فصل  السلطات  وضمان 

 الحریات    والمساواة   والعدالة   االجتماعیة    . 

        كذلك  أظھرت  األشھر  الماضیة  ضراوة  الصراع  على  سوریة 
          ولیس  فیھا  فقط،  حیث  تبلورت  تجاذبات  وتكتالت  ومشاریع  تتصارع  بال 
           ھوادة،  عربیة  وإقلیمیة  ودولیة،  بین  قوى  یرید  كل  منھا  دفع  التطورات 
            وحرف  الثورة  باالتجاه  الذي  یخدم  مصالحھ  ،  حتى  ولو  كان  ذلك  على 

 حساب   مصالح   الشعب    ووحدتھ   ودماء   أبنائھ. 

         لم  یظھر  النظام  طوال  األشھر  الماضیة  أي  استعداد  حقیقي 
          إلعادة  الحقوق  المسلوبة  إلى  صاحبھا  الحقیقي:  الشعب  ،  واستمر  في 
         استراتیجیتھ  العسكریة  األمنیة  محاوال  سحق  الثورة  بالعنف  الذي  یتزاید 
           وحشیة  یوما  وراء  یوم  ،  متمسكا  بمسعاه  لتشویھ  صورة  الثورة  وطبیعة 
          قواھا  وأھدافھا،  زاعما  أن  تحرك  مالیین  السوریین  السلمي  في  طول 
          البالد  وعرضھا  لیس  سوى  تحرك  عصابات  مسلحة  وإرھابیة  (للنیل  من 
         سوریا  وممانعتھا  ؟  وإخراجھا  من  موقعھا  التاریخي  المعروف  في 
          مواجھة  الصھیونیة  !  )وكأنھ  ھو  مصدر  ھذه  الممانعة  ولیس  الشعب 
         المعروف  بمدى  تجذر  الروح  الوطنیة  العالیة  في  ثقافتھ  وأطروحات 
           قواه  الوطنیة  ونفوس  أبنائھ  من  المدنیین  والعسكریین  على  حد  سواء  ، 

 وعلى   مر   التاریخ. 
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        وبالمقابل  فقد  أثبت  ھذا  النظام  استعداده  للعبث  والمغامرة 
             بأعمق  الثوابت  الوطنیة  ،  ال  سیما  منھا  الوحدة  الوطنیة  ،  حیث  لم  یوفر 
       جھدا  إلثارة  وتغذیة  المخاوف  واالنقسامات  الطائفیة  والدینیة 
           والعشائریة  والقومیة  ،  منطلقا  من  المبدأ  االستعماري  :  فرق  تسد  ، 
           وبرزت  نتائج  ھذه  السیاسة  في  تحفظ  مناطق  و  قطاعات  من  المجتمع 
            على  االنخراط  في  الثورة  ،  كما  برزت  بشكل  خاص  في  ریف  إدلب 

  ومدینة   حمص   بصورة   توترات    واحتكاكات   طائفیة   متنوعة   المظاھر. 

       لقد  تقوت  مناورات  النظام  وأالعیبھ  السیاسیة  واإلعالمیة 
        واكتسبت  بعض  المصداقیة  بالنسبة  لبعض  أوساط  الشعب  السوري 
        بدعوات  ونشاطات  قامت  وتقوم  بھا  بعض  المجموعات  والشخصیات 
        المحسوبة  على  المعارضة  ،  وكذلك  بعض  المحطات  التلفزیونیة 
          ووسائل  اإلعالم  األخرى  التي  ال  تتورع  عن  ممارسة  أشكال  متنوعة 
           من  الشحن  والتحریض  الطائفي  مقدمة  بھذا  خدمة  ال  تقدر  بثمن  للنظام 
         ولكل  القوى  المعادیة  للمواطنة  والمساواة  والثورة  السوریة  .  ومن 
            المفھوم  أن  مثل  ھذه  الدعوات  تلقى  بدورھا  دعما  من  جھات  غیر  سوریة 
           أیضا.  وقد  تعقد  الوضع  أكثر  وزادت  المخاوف  بین  المواطنین  مع  تزاید 
         حوادث  إقدام  أفراد  وجماعات  مسلحة  في  محافظات  حمص  وإدلب 
            بشكل  خاص  على  أعمال  خطف  وقتل  على  أساس  طائفي  أو  دیني  ، 
           وكذلك  تزاید  األعمال  الجنائیة  التي  تمارس  الخطف  من  أجل  أخذ  فدیة 
         مالیة  من  عائالت  الضحایا.  األمر  الذي  یستحق  اإلدانة  والتجریم 

 والمحاربة   التي   ال   ھوادة   فیھا   في   كل   الحاالت. 

        واستكمل  النظام  عدة  شغلھ  على  الثورة  بدعوات  متكررة 
          (للحوار  الوطني  )  واإلعالن  المتكرر  عن  (إصالحات)  یزمع  القیام  بھا 
          في  الدستور  واالنتخابات.  ولم  تلق  ھذه  الدعوات  واإلعالنات  أي  اھتمام 
          من  المعارضة  الوطنیة  وال  من  الشعب  لصدورھا  عن  نظام  فقد 
          المصداقیة  عبر  السنین،  وتعزز  ھذا  الفقد  في  كیفیة  مواجھتھ  الوحشیة 
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             والتضلیلیة  للثورة  ،  فضال  عن  أن  المشكلة  لم  تكن  یوما  مع  ھذا  النظام 
           مشكلة  نصوص  دستوریة  أو  قانونیة،  بل  مشكلة  سلطة  تضع  نفسھا  فوق 
           كل  الدساتیر  والقوانین  وال  توجد  أي  آلیة  دستوریة  أو  قانونیة  لمحاسبتھا 
             أو  تغییرھا  إذا  أراد  الشعب  ذلك.  إن  المشكلة  في  ھذا  المجال  ھي  مشكلة 
          سلطة  مستبدة  فاقدة  تماما  للشرعیة  والمصداقیة  والثقة  ،  سوى  (شرعیة 
           القوة  األمنیة  والعسكریة  والمالیة  )،  تفرض  نفسھا  على  الشعب  كرھا  ، 
             وال  تترك  إمكانیة  لتغییر  شيء  فیھا  سوى  بتغییرھا  جذریا  ،  وھو  ما  باتت 

 الثورة   تطالب   بھ   و   تعمل   لتحقیقھ   بعدما   تعذر   اإلصالح. 

         إن  اعتماد  النظام  المستمر  والوحشي  على  أعمال  القتل  الواسع 
        النطاق  للمتظاھرین  السلمیین  وللمواطنین  اآلمنین  على  امتداد  أشھر 
           كثیرة  قد  دفع  بعض  المواطنین  دفعا  لحمل  السالح  للدفاع  عن  أنفسھم 
           وبیوتھم  ،  السیما  في  بعض  األریاف  التي  یتواجد  فیھا  السالح  الفردي 
          بصورة  شائعة  نسبیا،  وكانت  الظاھرة  في  بدایتھا  فردیة  وال  تتعدى 
           حاالت  رد  الفعل  العفوي  ،  لكنھا  تفاقمت  واتسعت  نتیجة  استمرار  النظام 
          وأجھزتھ  في  القتل  األھوج  وفي  انتھاك  حرمات  البیوت  واالعتداء  على 
           اآلمنین  دون  أي  مبرر  أو  ضابط  قانوني  ،  سوى  سعي  الدیكتاتوریة 
            وأجھزتھا  إلى  بث  الرعب  في  صفوف  الشعب  الثائر  معتقدة  أن  ھذا  ھو 
           السبیل  إلى  تركیعھ  وسحق  إرادتھ  من  جھة  ،  وتوریط  بعض  المواطنین 
         في  حمل  السالح  بغرض  إعطاء  المصداقیة  لمزاعم  وجود(  عصابات 
           مسلحة)  ونفي  الطابع  الشعبي  السلمي  عن  الثورة  ،  من  جھة  أخرى. 
          وبقدر  ما  نجح  الضغط  المستمر  على  المواطنین  بقوة  الوحشیة  وسفك 
             الدماء  الزكیة  بال  حساب  وفي  كل  مكان  في  دفع  أعداد  متزایدة  منھم  إلى 
           حمل  السالح  حتى  أصبح  ظاھرة  واسعة  االنتشار  بعد  عشرة  أشھر  من 
           الثورة،  فإنھ  فشل  في  أماكن  كثیرة  في  طمس  الطابع  األساسي  السلمي 
           للثورة  ،  والتي  تمكن  وعي  السوریین  و  قوة  صبرھم  ووعیھم  ألالعیب 
          النظام  وغایاتھ  الخبیثة  من  الحفاظ  علیھ  عموما  ،حیث  ترفض  غالبیتھم 
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          التورط  في  حمل  السالح  ،  وحیث  یحرص  معظمھم  على  استخدامھ 
           حصرا  للدفاع  عن  النفس  وعن  المظاھرات  السلمیة  ضد  أي  اعتداء  من 
            قبل  أجھزة  النظام  وقطعان  الشبیحة  الھمجیة.  وال  بد  من  التنبیھ  في  الوقت 
            نفسھ  إلى  أن  قبول  حمل  السالح  وفق  مبدأ  الدفاع  عن  النفس  رغم 
           شرعیتھ،ھو  سیف  ذو  حدین  ،ألنھ  یمكن  أن  یكون  خطوة  أولى  تقود 
            لالنزالق  نحو  عسكرة  الثورة  ،  أي  إلى  الساحة  التي  یحرص  النظام  على 
              الدفع  نحوھا  ألنھ  یتفوق  فیھا  ،  بكل  ما  ینطوي  علیھ  ھذا  من  مخاطر  على 

 مستقبل   الثورة   والمجتمع   . 

        یشكل  اجتماع  الدعوات  الصریحة  أو  المبطنة  إلى  عسكرة 
            الثورة  ،  والتي  برزت  في  األشھر  القلیلة  األخیرة  من  بعض  السوریین  ( 
            أفرادا  أو  جماعات)  ،  والمدعومة  من  أطراف  عربیة  أو  إقلیمیة  أو  دولیة 
          (  باتت  تصرح  عن  نفسھا  بوضوح  )باإلمكانات  المالیة  وشبكات  تھریب 
             السالح  ،  من  جانب  ،  مع  سیاسة  النظام  القمعیة  العمیاء  التي  ال  تبالي 
          بانفجار  حرب  أھلیة  وال  بخلق  كل  المقدمات  التي  یحتاجھا  الطامعون 
          بالبالد  للتغلغل  فیھا  والسیطرة  علیھا،  من  جانب  ثان،  یشكل  ھذا 
         االجتماع  عامال  شدید  الخطورة  یھدد  سلمیة  الثورة  وأھدافھا  ومستقبلھا، 
          ویولد  مخاوف  مشروعة  من  انحراف  الثورة  ككل  عن  مسارھا  وتحویلھا 
         إلى  مشروع  حرب  أھلیة  مدمرة  للمجتمع  ولنسیجھ  التاریخي  الممیز، 
           كما  یفتح  األبواب  الحتمال  تدمیر  الدولة  ككل،  و  یمھد  األجواء  لكل 
         أشكال  التدخل  العسكري  الخارجي  المباشر  أو  غیر  المباشر  بصرف 
             النظر  عن  إرادة  السوریین  في  ذلك  أو  رفضھم  لھ  .  ومع  التأكید  بأن 
         النظام  المتوحش  ھو  المسؤول  األكبر  عن  بروز  ھذه  الدعوات 
           واالحتماالت  ،  فإن  السؤال  المصیري  الیوم  لم  یعد  حول  من  ھو 
          المسؤول  ،  بل  حول  كیفیة  مواجھة  ھذه  االحتماالت  المدمرة  للثورة 
         وللشعب  وللبالد.  األمر  الذي  یشكل  مسؤولیة  وطنیة  وتاریخیة  عظمى 
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           تلقي  بثقلھا  على  كاھل  كل  السوریین  ونخبھم  وقواھم  السیاسیة،  ال  سبیل 
 إلعفاء   أو   تنصل   أي   طرف   منھا   تحت   أي   سبب   أو   ذریعة. 

           ال  یتعارض  كل  ما  سبق  مع  ضرورة  إبقاء  قضیة  حمایة  أرواح 
          المواطنین  المدنیین  في  قلب  االھتمامات  التي  تؤخذ  باالعتبار  عند  رسم 
         المواقف  والسیاسات،  فإذا  ما  استمرت  وحشیة  النظام  واعتماده  المتزاید 
         على  المعالجة  العسكریة  والقمعیة  عموما  للثورة  ،  واستمر  ارتكابھ 
            للمجازر  ضد  المدنیین  ،  عندھا  ال  بد  من  دراسة  مسالة  دور  المجتمع 
           الدولي  وواجبھ  الذي  تنص  علیھ  وثائق  األمم  المتحدة  في  حمایة  المدنیین، 
            الذي  ھو  خیار  مر  وخطیر  ،  لكن  السعي  إلیھ  والعمل  لوضعھ  موضع 
         التطبیق  وفق  القانون  الدولي  اإلنساني  وشرعة  حقوق  اإلنسان  وبقرار 
             من  مجلس  األمن،  قد  یصیر  خیارا  إجباریا  في  لحظة  معینة  نرجو  أن  ال 
          تأتي  ،  وسیكون  خیارا  تفرضھ  وحشیة  النظام  واستمراره  في  القتل 
           والمجازر  ،  ویتحمل  وحده  كامل  المسؤولیة  عنھ  وعن  تبعاتھ  على  البالد 

  ومستقبلھا. 

            من  جھة  أخرى  ،  دفعت  سیاسة  النظام  القمعیة  ،  و  التي  كانت 
          إحدى  تجلیاتھا  وضع  الجیش  في  مواجھة  المظاھرات  السلمیة  ،  وإعطاء 
         األوامر  بإطالق  النار  على  المواطنین  العزل،  واقتحام  بیوتھم  وانتھاك 
         حرماتھم،  وإعدام  من  یرفض  تنفیذ  ھذه  األوامر  اإلجرامیة  من 
         العسكریین  ،دفعت  ھذه  السیاسة  وتدفع  أعدادا  متزایدة  من  الضباط 
        والعسكریین  الشرفاء  إلى  عصیان  ھذه  األوامر  اإلجرامیة  واختیار 
            االنشقاق  عن  وحداتھم  ما  إن  تسنح  لھم  الفرصة،  األمر  الذي  یجسد  من 
         جانبھم  موقفا  مشرفا  یلتزم  بجوھر  الشرف  العسكري  والوطني  الذي 
          ینضبط  بوظیفة  الجیش  الوطني  الفعلیة  التي  تنصب  على  حمایة  البالد 
           وأرواح  المواطنین  ،  ولیس  على  قتلھم  بدم  بارد  لحمایة  النظام  السیاسي 
             المستبد.  وقد  أدت  ھذه  النتیجة  إلى  والدة  ما  بات  یعرف  باسم  (  الجیش 
          السوري  الحر  الذي  یتألف  من  عسكریین  منشقین  انضم  إلى  صفوفھم 
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            أعداد  كبیرة  من  المواطنین  المتطوعین  )  ،  وھي  ستؤدي  إلى  المزید  من 
          حاالت  االنشقاق  عن  جیش  النظام  بال  شك  طالما  استمرت  األسباب 
         المولدة  لھا.  ورغم  محدودیة  أعداد  العسكریین  المنشقین  فإن  األثر 
           المعنوي  والعملي  النشقاقھم  كبیر  جدا  ،  وھو  یشكل  نموذجا  سیقتدي  بھ 
         الكثیرون  من  أبناء  الشعب  العسكریین  الشرفاء  في  مختلف  المواقع 
          طالما  استمر  زج  النظام  للجیش  في  مواجھة  المواطنین  المسالمین.  وبقدر 
         ما  تستحق  شجاعة  ھؤالء  الضباط  والجنود  وضمائرھم  الحیة  اإلشادة 
          والتقدیر  الكبیرین  ،  فإن  التزامھم  بالقواعد  التالیة  في  تحركاتھم  یشكل 

 معیارا   لخدمتھم   للثورة   والشعب   ومستقبل   البالد: 

           1 ـ  حمایة  المواطنین  والتظاھرات  السلمیة  بكل  استقامة  وحزم  من 
  جھة   ، 

            2 ـ  وامتناعھم  عن  كل  عمل  ھجومي  على  إخوة  عسكریین  لھم 
          مازالوا  مترددین  في  االلتحاق  بھم،  وقد  ینشقون  عن  جیش  النظام 

  غدا   أو   بعد   غد، 

              3 ـ  وكذلك  امتناعھم  عن  تدمیر  أي  ممتلكات  عامة  أو  خاصة  ھي  ملك 
           للشعب  في  نھایة  المطاف  ،  ھو  بدوره  جزء  من  واجبھم  تجاه 
          وطنھم  وشعبھم  ،  وتجاه  شرفھم  العسكري  ،  یتوجب  علیھم  االلتزام 

 بھ   بكل   ثبات   وحزم    . 

                4 ـ  وال  بد  من  التنبیھ  إلى  أن  وجود  قیادة  ھذا  (الجیش  )  على  األرض 
         السوریة  رغم  صعوبة  وخطورة  في  ھذا  األمر  ،ھو  ضمان 

 جوھري   الستقاللیة   وسالمة    قراره    الوطني. 

         یشكل  تكامل  كفاح  ووعي  أبناء  الشعب  السوري  من  المدنیین 
        والعسكریین  الطامحین  إلى  إقامة  دولة  المواطنة  الحرة  المتساویة 
             بصرف  النظر  عن  أي  تمییز  قومي  أو  دیني  أو  طائفي  أو  عشائري  أو 
          جنسي،  مع  كفاح  ووعي  القوى  والنخب  الثقافیة  والسیاسیة  المعارضة  ، 
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          وتناغم  ھذا  العمل  والوعي  وتنسیقھ  إلى  أقصى  حد  ممكن،  وتجنب 
          تعارضھ  وتضارب  قواه  ،  یشكل  الضمانة  العلیا  للشعب  والبالد  ضد 
          المخاطر  التي  تھدد  سیاسات  النظام  المجنونة  بإقحام  البالد  فیھا.  وھي 
          مخاطر  تزید  منھا  وتعززھا  مطامع  ومصالح  قوى  طامعة  من  خارج 
          البالد،  كما  تعززھا  أیضا  كل  المواقف  والسیاسات  الطائشة  أو  غیر 
             المسؤولة  أو  غیر  الواعیة  ،  والتي  قد  تتورط  فیھا  مجموعات  أو  قوى  أو 
           شخصیات  سوریة  ھنا  أو  ھناك.  لھذا  كان  مطلب  تكاتف  القوى  والجھود 
        بین  أحزاب  وقوى  وشخصیات  المعارضة  حاجة  أساسیة  للثورة 
        ولمستقبل  البالد  المنشود.  ورغم  العوائق  المختلفة  الذاتیة  والموضوعیة 
         التي  اعترضت  وتعترض  طریق  توحید  أو  تنسیق  وتعاون  جناحي 
         المعارضة  األساسیین  (  الداخلیة  والخارجیة  )  ،  وسائر  المجموعات 
           والشخصیات  المعارضة  ،  فإن  ھذا  الھدف  یجب  أن  یظل  ھدفا  حقیقیا 
           یتعین  بذل  كل  جھد  مخلص  من  أجل  تحقیقھ  وبالسرعة  القصوى  المتاحة. 
           والبد  من  التحذیر  من  مغبة  وخطورة  مزاعم  احتكار  تمثیل  الشعب  أو 
           الثورة  ،  ومن  نزعات  وأفكار  اإلقصاء  واإللغاء  ،  ومن  مغبة  محاوالت 
           ومساعي  التھمیش  التي  تندفع  في  ممارستھا  شخصیات  وقوى  ،  ال  تخدم 
          بممارستھا  ھذه  سوى  النظام  الدیكتاتوري  حین  تضعف  بفعلھا  ھذا  خندق 
          الثورة  عبر  تشتیت  صفوف  المعارضة  الوطنیة،  وربما  تحكم  بھذا  على 
             نفسھا  قبل  أن  تحكم  على  غیرھا  بنبذ  الشعب  لھا  ،  السیما  أنھا  تظھر 
          بمثل  ھذه  الممارسات  أنھا  تحمل  في  ثنایاھا  ثقافة  الدیكتاتوریة  اإلقصائیة 
          واإللغائیة  المتعالیة  والمغرورة  ذاتھا،  في  حین  تنتظر  الثورة  منھا  كما 
          من  غیرھا  ،وینتظر  الشعب  ،  أن  تجسد  بوعیھا  وممارساتھا  روح 
          الدیمقراطیة  وقبول  اآلخر  والشراكة  المسؤولة  معھ،  ال  أن  تكرر  من 
  جدید   ممارسات   النظام   االستبدادي   وثقافتھ   السیاسیة   البغیض   والمتخلفة. 

         ویشكل  استعجال  بعض  القوى  والدول  وتسرعھا  ،  سعیا  وراء 
         مصالحھا  الخاصة  ولیس  خدمة  لمصلحة  الثورة  والشعب  السوري  ، 
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          (للتكرم)  على  طرف  معین  من  المعارضة  بلقب  (ممثل  للشعب  السوري 
          )  مسعى  شدید  األذى  للشعب  والثورة  والمعارضة  على  حد  سواء 
          ،ستكون  لھ  تبعات  سیئة  داخلیا  وعربیا  ودولیا،  فالشعب  السوري  ولیس 
            أي  جھة  أخرى  ھو  من  یختار  من  یمثلھ  ویمثل  ثورتھ،  ومصداقیة  تمثیل 
          الشعب  والثورة  ال  تتحقق  عبر  اعتراف  تمنحھ  أطراف  خارجیة  ألسباب 
         ال  یصعب  تخمینھا،  وال  تتحقق  عبر  الحمالت  اإلعالمیة  الممولة 
         والفضاء  اإللكتروني  والعالم  االفتراضي  لإللكترونیات،  بل  ھي  ال  تقوم 
          وال  تمتلك  المصداقیة  إال  على  أرض  الواقع  الصلبة  وفي  ساحات 

  النضال   والممارسة   ضمن   البالد    وفي   صفوف   الشعب    الثائر   أساسا. 

       ولمواجھة  الوضع  المتأزم  والمستعصي  للوضع  السوري  ، 
          كما  لمواجھة  مزاعم  ادعاء  التمثیل  الزائفة،  یتعین  على  الھیئة  التداعي 
         مع  كل  الثائرین  والنخب  السیاسیة  واالجتماعیة  الموجودة  على  األرض 
          السوریة  وخارجھا  ،  إلى  تنظیم  لقاءات  واسعة  (  بصیغة  مؤتمرات 
        وطنیة  عامة  للمعارضة  الدیمقراطیة)،  في  مختلف  المحافظات  السوریة 
          وفي  شتى  بلدان  المھجر  ،  لتدارس  المخارج  الممكنة  لھذا  الوضع 
         المستعصي،  ولمشكلة  تمثیل  الثورة  وقواھا  الحیة  ونخبھا  المختلفة  بكل 

 تالوینھا   الفعلیة   ،   وذلك   في   أسرع   وقت   ممكن   . 

         لقد  حوربت  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  بكل  الوسائل  التي  یمكن 
            تصورھا  من  قبل  جھات  متعددة  (  النظام  الدیكتاتوري  بكل  أدواتھ  ،  قوى 
         وأجھزة  إعالم  غیر  سوریة  تخدم  مصالح  وأجندات  معینة،  قوى 
        ومعارضین  سوریین  مرتبطین  بإحدى  الجھات  السابقة  أو  متشاركین 
            معھا  ).  ولم  یبق  في  أجندات  ھذه  المحاربة  سوى  أعمال  القتل  واالغتیال، 
             وھو  ما  ال  یمكن  استبعاده  في  صراع  بھذه  الضراوة  ،  وال  یعرف  متى 
           تحین  لحظة  اللجوء  إلیھ.  ورغم  ذلك  كلھ  فإن  الحقائق  العنیدة  على 
           األرض  أثبتت  أن  الھیئة  عصیة  على  اإللغاء  وأنھا  األكثر  رسوخا  و 
         األصدق  حرصا  على  مصالح  الشعب  والبالد،  وقد  تراجع  وزن 
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            وحضور  (  قوى  )  متنوعة،  شعبیا  وعملیا  ،  وأصبح  الكثیر  منھا  رھینة 
           الجھات  التي  تمولھ  أو  تؤمن  لھ  أدوات  الفاعلیة  واإلعالم  من  بعید، 
          ورھینة  رؤى  ومصالح  تلك  الجھات،  في  حین  حافظت  الھیئة  على 
           استقاللیتھا  في  الوقت  الذي  كسبت  فیھ  احتراما  عربیا  ودولیا  كبیرا،  كما 
       تمیزت  بأصالة  ووطنیة  ودیمقراطیة  مواقفھا  وممارساتھا،  وحافظت 
            بذلك  على  التربة  التي  یمكن  بقدر  من  العمل  الجاد  علیھا  تحقیق  نتائج 
          ملموسة  على  األرض  ،  شرط  نجاحھا  في  تجاوز  نقاط  الضعف 
            والثغرات  التي  عانت  وما  زالت  تعاني  منھا  في  أكثر  من  مجال  تنظیمي 

 وتنفیذي. 

        وتبرز  بصورة  متواترة  في  البالد  تشكیالت  وأطر  جدیدة 
          معارضة  في  إطار  الزخم  السیاسي  المتزاید  الذي  خلقتھ  الثورة  الشعبیة، 
          وھي  ذات  مشارب  وتالوین  فكریة  وسیاسیة  متنوعة،  األمر  الذي  یشكل 
          ظاھرة  مفھومة  بعد  أربعین  عاما  من  التصحر  السیاسي  الذي  سببتھ 
          الدیكتاتوریة  الحاكمة،  ویشیر  في  الوقت  نفسھ  إلى  ثغرات  ونواقص  أكیدة 
             في  عمل  الھیئة  یتعین  العمل  بكل  جدیة  لتالفیھا،  السیما  أن  كثیرا  من  ھذه 

 التشكیالت   ھو   ممن   تشكل   الھیئة   إطاره   الطبیعي   ،   برنامجیا   وسیاسیا. 

           وقد  قامت  قوى  كردیة  في  سوریة  ،(  بدعم  وتشجیع  من  جھات 
          مختلفة  في  النظام،  والمعارضة،  واإلقلیم)  من  زیادة  المصاعب  في  ھذا 
          المجال  ،  وكذلك  في  وجھ  وحدة  الموقف  والنضال  الدیمقراطي  بین 
           العرب  واألكراد  السوریین  حین  شكلت  ما  یعرف  الیوم  ب  (  المجلس 
            الوطني  الكردي)  الذي  ضم  احد  عشر  حزبا  كردیا  (  كانت  عشرة  منھا 
         قد  شاركت  في  صیاغة  وثائق  ھیئة  التنسیق  ووافقت  علیھا)وشخصیات 
            كردیة  مستقلة،  اتفقت  بدایة  على  تشكیل  وفد  یتصل  بكل  من  ھیئة  التنسیق 
         والمجلس  الوطني  لتدارس  برامجھا  ومواقفھا،  لتقرر  على  ضوء  نتائج 
          تلك  االتصاالت  التعاون  والتنسیق  مع  اإلطار  الذي  تجده  أقرب  إلیھا 
          وأكثر  احتراما  لحقوق  األكراد  السوریین  .  ومع  أن  النتیجة  الواضحة 
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             لذلك  كانت  أن  ھیئة  التنسیق  ھي  األقرب  ،  فقد  اتخذ  ذلك  المجلس  قرارا 
          غیر  مفھوم  بتعلیق  عضویة  كافة  األحزاب  الكردیة  في  الھیئة(  وفي 
           المجلس  الوطني  السوري  )  بدل  توقیع  بروتوكول  للتعاون  معھا  ،  بل 
          وطالب  باالعتراف  بحق  تقریر  المصیر  لألكراد  السوریین  (  في  إطار 
          وحدة  سوریا  )!  رفضت  الھیئة  ھذا  المطلب  واعتبرتھ  ضربة  موجھة 
         لوحدة  نضال  السوریین  من  أجل  الدیمقراطیة،  وتعبیرا  عن  نزعات 
            انعزالیة  تعمل  الستغالل  الثورة  من  أجل  مصالح  فئویة  ،  ال  تخدم  القومیة 
           الكردیة  في  سوریة  وال  وحدة  الشعب  السوري  واقلیاتھ  القومیة  المختلفة  . 
          وتمیز  حزب  االتحاد  الدیمقراطي  عن  ھذا  الموقف  منذ  البدایة  حین 
          رفض  المشاركة  في  المجلس.  ومن  الواضح  بالنتیجة  أن  ثمة  أطراف 
         سوریة  وإقلیمیة  تعمل  لفصل  نضال  وقضیة  األكراد  السوریین  عن 
           نضال  وقضایا  بقیة  السوریین  ،  ووضع  أكراد  سوریة  في  موقع  ضعف 
          معزول  یسھل  التحكم  بھم  وبقضیتھم  من  قبل  الجھات  الخارجیة  ذات 
        المصلحة  .  ویتعرض  حزب  االتحاد  الدیمقراطي  لھجمات  مستمرة 
         تھدف  إلى  تشویھ  صورتھ  وطروحاتھ  السیاسیة  بھدف  إضعافھ  ودفعھ 
            لالنسحاب  من  ھیئة  التنسیق  بأي  ثمن،  في  حین  ال  تبذل  بقیة  األحزاب 
          الكردیة  جھدا  ملموسا  لربط  نضال  األكراد  السوریین  مع  أشقائھم  بل 
         تنجرف  بسھولة  مع  الدعوات  التي  تسھل  التحكم  بمستقبلھم  ضد 

 مصالحھم   القومیة   الحقیقیة   وضد   مصالح   الشعب   السوري   ككل. 

           ما  تزال  القضیة  الوطنیة  السوریة  ،  وبالتحدید  مسألة  الجوالن 
          المحتل  شبھ  غائبة  عن  ملفات  الثورة  السوریة  وقواھا  السیاسیة،  وغالبا 
           ما  تحضر  بشكل  سلبي  ینصب  على  مھاجمة  قوى  المقاومة  في  المنطقة، 
           بل  إن  ھناك  من  تطوع  لتطمین  إسرائیل  بأنھ  سیعمل  السترجاع  الجوالن 
         عبر  التفاوض  فقط  ،مسقطا  بصورة  مجانیة  حق  الشعب  السوري 
         باستخدام  كل  الوسائل  المشروعة  السترجاع  أرضھ  المحتلة،  ومؤكدا  أن 
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         عالقة  سوریا  بأطراف  وقوى  المقاومة  الفلسطینیة  والعربیة  ستتغیر  في 
 حال   وصولھ   إلى   السلطة! 

          وبات  من  الضرورة  بمكان  أن  تبرز  الھیئة  موقفھا  المبدئي  من 
             ھذا  الحق  وتتمسك  بھ  بقوة  أكثر  مما  فعلت  حتى  الیوم،  السیما  بعد  أن 
            اتضح  بما  فیھ  الكفایة  أن  ثمة  مشاریع  تعمل  علیھا  قوى  دولیة  وعربیة 
             لتوریط  سوریة  ما  بعد  الثورة  في  محور  إقلیمي  ـ  دولي  معین  ،  وتتجاوب 

  معھا   في   ھذا   الشأن   قوى   سوریة   محددة. 

         إن  حمایة  قدرة  البالد  على  (حذف  :عالقة  سوریة  بمصادر) 
           إمداد  جیشھا  بالسالح  الذي  یمكنھا  من  صمود  حقیقي  في  وجھ  األطماع 
         الصھیونیة  ھي  مسالة  إستراتیجیة  ومصلحة  علیا  ال  تقبل  المساومة، 
          وتشكل  ركیزة  أساسیة  من  ركائز  بناء  الجیش  الوطني  المنشود  لسوریا 
          الدیمقراطیة،  ومن  األكید  أن  حمایة  حق  وواجب  الدولة  السوریة  في 
           تسلیح  جیشھا  بكل  ما  یلزم  مرھون  بقدرتھا  على  حمایة  سیادتھا  السیاسیة 
          وحریة  قرارھا  و  إقامتھا  للعالقات  الدولیة  التي  تضمن  مصالحھا  و 
            تمكنھا  من  تحقیق  الھدف  المذكور،  األمر  الذي  ال  یجوز  التھاون  فیھ  ألي 
           سبب  من  األسباب.  (حذف  :  الجھات  المرشحة  لھذا  الدور  لیست  الجھات 
          المتحالفة  مع  إسرائیل  تحالفا  عضویا  واستراتیجیا  ،  وأن  انتقال  سوریا 
            إلى  أحضان  تلك  الجھات  سیعني  من  ضمن  ما  یعنیھ  وضع  البالد  تحت 
          رحمة  المشروع  الصھیوني  ووصایتھ،  كما  ھو  شأن  دول  عربیة  أخرى 

  سلكت   ھذا   الطریق. 

        تقتضي  المصالح  العلیا  للشعب  السوري  رسم  سیاسة  خارجیة 
            ال  تضع  البالد  رھینة  لصراع  المحاور  من  جھة  ،  وتمكنھا  من  ضمان 
          عناصر  قوتھا  وصمودھا  في  وجھ  المشروع  الصھیوني  من  جھة  أخرى 
            ،  فسوریة  بلد  ذو  أھمیة  جیوسیاسیة  كبیرة  لإلقلیم  ولكثیر  من  دول  العالم 
           ،  وقبل  ھؤالء  جمیعا  للدول  العربیة  كافة  ،  ویتعین  على  السیاسة 
            الخارجیة  للھیئة  أن  تأخذ  ھذه  الحقیقة  بعین  االعتبار  ،  وان  تأخذ  المصالح 
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          المشروعة  لكل  األطراف  المعنیة  في  اإلقلیم  والعالم  بصورة  متوازنة  ، 
          ولكن  بما  یخدم  مصالح  الشعب  السوري  ومستقبلھ  وتحریر  أرضھ  و 
          تعزیز  سیادتھ  الوطنیة  وتنمیة  اقتصاده  أساسا،  ولیس  على  حساب  أي 
            جانب  من  ھذه  الجوانب  بأي  شكل  من  األشكال.،  ولیس  بما  یؤدي  إلى 
           جعل  البلد  رھینة  لمحور  من  المحاور  المتصارعة  في  المنطقة  ،  فال 
         حجم  البالد  وال  اقتصادھا  یتحمل  التوترات  والنزاعات  بین  القوى 
           الكبرى  ،  والتي  قد  تھدد  بتمزیق  البالد  وتعریضھا  للمھالك  في  حال 

  مورست   على   أرضھا   . 

          یتطلب  تأسیس  الجمھوریة  الجدیدة  على  أسس  راسخة  ،  من  بین 
           ما  یتطلبھ،  رفع  المظالم  التي  أحاقت  بقطاعات  وفئات  من  الشعب  ألسباب 
          سیاسیة  أو  قومیة،  وتعزیز  الوحدة  الوطنیة  الفعلیة  في  المجتمع  عبر 
          إجراء  مصالحة  تاریخیة  بین  كافة  القطاعات  االجتماعیة  التي  عمل  نظام 
            االستبداد  ،  وقبلھ  تاریخ  طویل  من  التفرقة  والتمییز  ،  على  خلق  شروخ 
          فیما  بینھا،  عبر  تمییز  في  المصالح  والحقوق  والواجبات،  بما  یبلسم 
         جراح  الماضي  القریب  والبعید  ،  ویؤسس  العقل  والنفس  الجمعیین 
          للشعب  السوري  لمرحلة  تاریخیة  جدیدة  تقوم  على  مبدأ  المواطنة  الحقة 
           المتساویة  فعال  وقوال  وقانونا،  وعلى  أخوة  وشراكة  حقیقیة  في  البالد  ال 
             تظلم  وال  تحابي  أیا  من  المواطنین  وال  من  فئات  المجتمع  على  أي  أساس 
            قومي  أو  دیني  أو  طائفي  أو  مناطقي  أو  عشائري  أو  جنسي.  وستتطلب 
         ھذه  المھمة  عمال  سیاسیا  وقانونیا  وثقافیا  واجتماعیا  متكامال  وطویل 
            النفس  ،  ولكن  بناء  وطن  یشعر  كل  أبنائھ  أنھم  أحرار  متساوون  فیھ 
         یستحق  كل  الجھد  والعناء  الضروریین،  فالمواطنة  وثقافتھا  ودولتھا  ھي 
           أكثر  بكثیر  من  مجرد  شعار  سیاسي  أو  كلمات  جمیلة  ترضي  المشاعر، 
            إنھا  عمل  یشمل  شتى  وجوه  الحیاة  وحقولھا  ،  ویؤدي  إلى  تكوین  اإلنسان 

  الجدید   القادر   على   بناء   الوطن   الجدید   وصنع   مستقبلھ   المنشود   . 
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         یشكل  الغنى  والتنوع  الكبیر  في  معتقدات  الشعب  السوري  ، 
          وتبلوره  في  نسیج  اجتماعي  موحد  یجمعھ  فضاء  الثقافة  العربیة  ـ 
        اإلسالمیة  المتسامحة  والمنفتحة  على  العصر،  والتي  تشربت  في 
           جوھرھا  ثقافة  كل  أطیافھ  واغتنت  بھا،  یشكل  ثروة  ومیزة  عالیة  القیمة، 
           ال  للمجتمع  نفسھ  فحسب  ،  بل  ولإلنسانیة  ككل.  فتمسك  السوریین  بوحدة 
          مجتمعھم  وبكل  منابع  معتقداتھم  و  ثقافتھم  وتقالیدھم  الغنیة  المتعایشة  ، 
          في  فضاء  الثقافة  العربیة  اإلسالمیة  األوسع،  لیس  مسؤولیة  وطنیة  ممیزة 
            فحسب  ،  بل  ھو  أیضا  مسؤولیة  تجاه  اإلنسانیة  كلھا  لما  یمثلھ  ھذا 
           النموذج  من  ثمرة  تاریخیة  من  ثمار  حضارة  تاریخیة  غنیة  تطورت  في 
           بالدنا  التي  ھي  مھد  الحضارة  البشریة  عبر  آالف  السنین،  وھي  النقیض 
         الملموس  التجاھات  االنغالق  والتعصب  الدیني  والقومي  ،  التي  تقود 
         سیاسیا  إلى  التفتیت  والعزل  الدیني  والمذھبي  والقومي  المتناحر  الذي 
        یشكل  الكیان  الصھیوني  ومشروع  الشرق  األوسط  الجدید  نموذجھ 
          ومخططھ  الذي  تعمل  قوى  عاتیة  لفرضھ  على  منطقتنا  بكل  الوسائل 

 وبأدھى   األسالیب. 

        استمرت  السلطة  في  سیاساتھا  االقتصادیة  التي  تخدم  أرباب 
         الفساد  والمصالح  الزبائنیة  الخاصة  المھیمنة،  في  حین  تفرط  بمصالح 
        وحقوق  عموم  المواطنین  وتنتقص  من  مداخیلھم  وأجورھم  الحقیقیة 
         ومستوى  معیشتھم،  وذلك  بتحمیلھم  التكالیف  الھائلة  الناتجة  عن  الحل 
          العسكري  األمني  الذي  اعتمدتھ  منذ  اللحظة  األولى  للثورة  الشعبیة.  حیث 
          استزف  ھذا  األسلوب  أرصدة  الدولة  بسرعة  ھائلة  في  أعمال  عسكریة 
         وأمنیة  باھظة  الكلفة  ،  وقوض  مواردھا  الداخلیة  والخارجیة  وجعلھا 
          رھینة  قرارات  المقاطعة  والحصار  الدولي  ،  ودمر  االستقرار  النقدي  ، 
           كما  أطاح  خالل  عام  واحد  بحوالي  نصف  القیمة  الشرائیة  للیرة  السوریة 
          ولثروات  المواطنین  و  احتیاطیاتھم  الخاصة  .  كما  ضاعف  في  الوقت 
           نفسھ  ثروات  قوى  الفساد  التي  لم  تتأخر  لحظة  في  تجییر  التخریب 
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        الشامل  وسیاسات  السلطة  وأجھزتھا  الحكومیة  لتضخیم  مداخیلھا  غیر 
          المشروعة،  مقدمة  ضریبتھا  للسلطة  عبر  تمویل  بعض  قوى  الشبیحة  في 

 طول   البالد   وعرضھا. 

        البد  من  تسجیل  اشد  اإلدانة  للقرارات  المتسرعة  والمخربة 
         للتوازنات  االقتصادیة  في  البالد  ،  وللعقوبات  االقتصادیة  الخارجیة  التي 
         طالت  مصالح  الشعب  الحیویة  ومستوى  معیشة  الطبقات  المفقرة  في 
           البالد  .  األمر  الذي  یشكل  استمرارا  للتخریب  المتعمد  الذي  تم  خالل 
        العقود  الماضیة،  السیما  عبر  القرارات  الخاصة  باالستیراد  والتالعب 
        بسعر  الصرف  واالحتیاطات  المتاحة  وتھریب  وطرد  وتنفیر  الموارد 
        الداخلیة  والخارجیة  لحرمان  المواطنین  واالقتصاد  الوطني  منھا  .لقد 
           شكلت  المسالة  االقتصادیة  أحد  جناحي  األزمة  العامة  في  البالد،  ال  حل 
          لھذه  األزمة  سوى  قیام  النظام  الوطني  الدیمقراطي  التعددي  الذي  یمسك 
          فیھ  الشعب  مصیره  بیدیھ،  ویتولى  خدمة  التطور  المضطرد  لسوریا  ، 

  بدیال   لھذا   النظام   االستبدادي   الفاشل   والفاسد. 

 اقتراحات   لقرارات   تصدر   عن   المجلس   المركزي   : 

           1 ـ  قرار  یدعو  إلى  تنظیم  لقاءات  وطنیة  موسعة  للمعارضة 
         والناشطین  في  المناطق  المختلفة  للبالد  ،  لمناقشة  األوضاع  الراھنة 
          واتجاھات  تطورھا  ،  وما  تنطوي  علیھ  من  مخاطر  وكیفیة  تالفیھا، 
        وكذلك  لمناقشة  قضیة  تمثیل  قوى  الثورة  وتنظیم  تعاونھا 
         وتوحیدھا.  یشكل  المجلس  لجنة  خاصة  لھذا  الغرض  تعمل  بالتعاون 
         مع  المكتب  التنفیذي  لتنظیم  ھذه  اللقاءات  وإعداد  األوراق  الخاصة 

 بھا   خالل   شھر   واحد   من   تاریخھ. 

            2 ـ  قرار  بشان  تشكیل  فروع  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  في  كافة 
         المناطق  بالسرعة  القصوى  وإنشاء  مكاتب  للھیئة  فیھا،  على  أن 
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         تكون  أولى  نشاطاتھا  المساھمة  الفاعلة  في  تنظیم  اللقاءات  الوطنیة 
 الموسعة   المذكورة   أعاله. 

             3 ـ  قرار  بشان  سلمیة  الثورة  و  مسالة  السالح  والموقف  من  تسلیح 
      المعارضة  والجیش  السوري  الحر،  والمجلس  االستشاري 
        العسكري  .(  اقتراحات  متناقضة  بشان  السالح  والموقف  من 

 الجیش   الحر   ،   مع   وضد   ) 

  4  ـ   قرار   بشان   حمایة   المدنیین   في   البالد   . 

           5 ـ  قرار  بشان  اإلغاثة  والمساعدات  اإلنسانیة  الالزمة  ودور  الھیئة 
 فیھا   . 

  6  ـ   قرار   بشان   الجیش   ودوره   في   األزمة   الراھنة   . 

            7 ـ  قرار  بشان  وحدة  المعارضة  بمختلف  أطیافھا  على  أسس  سیاسیة 
        مشتركة  (حذف  :وإصرار  المجلس  على  التصرف  المنفرد  في 
         قضایا  تتعلق  بالمعارضة  ككل  وتؤثر  على  مستقبل  البالد  والثورة 
         )  واإلصرار  على  تذلیل  العقبات  الذاتیة  والموضوعیة  في  طریقھا 
        بدءا  بالمعارضة  الداخلیة  بمختلف  مكوناتھا  ،على  أسس  سیاسیة 

 مشتركة 

         8ـ  قرار  بشأن  اإلصرار  على  استمرار  المساعي  لتوحید 
        المعارضة  السوریة  بمختلف  أطیافھا  وعقد  مؤتمر  المعارضة  المزمع 
         على  األرض  السوریة  مع  توفیر  كل  الضمانات  الضروریة  دولیا 
          وإقلیمیا  لسالمة  المشاركین،  أو  في  الجامعة  العربیة  ،مع  الحرص  على 
          التحضیر  الجید  لھ  وتوفیر  عوامل  نجاحھ  عبر  اللقاءات  التمھیدیة  بین 

 أطراف   المعارضة   والتنسیق   مع   أمانة   الجامعة   وكافة   الجھات   المعنیة. 

   9  ـ   قرار   بشأن   مؤتمر   أصدقاء   الشعب   السوري   في   اسطنبول. 
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              10 ـ  قرار  بشان  مكاتب  دائمة  للھیئة  في  كل  من  القاھرة  وتونس  و 
 باریس   وغیرھا. 

           11ـ  قرار  بشان  وضوح  حضور  وفاعلیة  الھیئة  في  الحراك  الشعبي 
 وفي   مختلف   القطاعات   الجماھیریة. 

            12 ـ  قرار  بشأن  تجریم  أعمال  القصف  واالعتقال  و  الخطف  والقتل 
          وأخذ  الرھائن  والتھجیر  على  أي  أساس  كان،  وكذلك  االعتداء  على 
         ممتلكات  المواطنین  والممتلكات  العامة  تحت  أي  ذریعة  كانت،  من 

 قبل   النظام   وأجھزتھ   وزبانیتھ   أو   أي   طرف   كان. 

           13 ـ  قرار  بشأن  دولة  المواطنة  والوحدة  الوطنیة  وتجریم  الطائفیة 
            وأي  عمل  أو  دعوة  یمكن  أن  تدفع  باتجاه  الحرب  األھلیة  من  قبل 

 أي   جھة   جاءت. 

  14  ـ   قرار   بشأن   مبادرة   الجامعة   العربیة   لمعالجة   الوضع   السوري   . 

           15 ـ  قرار  بشان  الدعوة  لمؤتمر  دولي  برعایة  الجامعة  العربیة 
  إلطالق   التفاوض   حول   انتقال   سوریا   إلى   النظام   الدیمقراطي. 

           16 ـ  قرار  بشأن  ضرورة  المبادئ  فوق  الدستوریة  لضمان  المواطنة 
 المتساویة   لكل   السوریین 

        بغض  النظر  عن  القومیة  والعرق  والدین  والطائفة  واإلثنیة، 
 كأساس   غیر   قابل   للتصرف    لدستور   الجمھوریة   الثانیة. 

             17 ـ  قرار  بشأن  العمل  إلقامة  نظام  برلماني  بمجلسین  ،  یتم  في 
        أحدھما  (  مجلس  شیوخ  )تمثیل  القومیات  واألدیان  والطوائف 
       ومختلف  التشكیالت  االجتماعیة  األخرى  في  البالد،  وتحدد 
       صالحیاتھ  ومسؤولیاتھ  بما  یضمن  حمایة  التنوع  االجتماعي 
        السوري  (  القومي  والدیني  واإلثني)  وضمان  مساواة  حقوق 
         المواطنین  المتحدرین  من  أي  من  تلك  االنتماءات  مع  سائر 
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         المواطنین،  وعدم  انتقاص  حقوق  أي  من  األقلیات  غیر  السیاسیة 
           في  النسیج  االجتماعي  السوري  من  قبل  أي  أكثریة  في  ھذا  النسیج 
          ،  ویتم  في  اآلخر(  مجلس  عموم  )  تمثیل  القوى  والكتل 
       والشخصیات  السیاسیة  وفق  البرامج  والمشاریع  السیاسیة  التي 

  تعبر   عنھا،   باالنتخاب   الحر   المباشر   . 

        اقتراحات  بحذف  ھذا  البند،  واقتراح  بتثبیتھ  وحذف  البند 
 السادس   عشر   على   ضوء   التجربة   المصریة. 

            18 ـ  اقتراح  قرار  بالترحیب  بخطة  كوفي  عنان  ودعم  مھمة  المراقبین 
         الدولیین  والمطالبة  بزیادة  أعدادھم  إلى  أقصى  حد  ممكن،  والتعاون 
          التام  من  قبل  قوى  الھیئة  والمعارضة  وكافة  المواطنین  لتنفیذ  بنود 

  الخطة    كحزمة   واحدة    متكاملة   دون   استثناء   . 

  19  ـ   اقتراح   بإصدار   تقریر   سیاسي   یومي   ولو   كان   موجزا   جدا   . 

            20 ـ  اقتراح  بتشكیل  مكتب  متخصص  أو  تكلیف  أشخاص  لیكونوا  قناة 
          اتصال  مع  قوى  المعارضة  األخرى  (  داخلیة  وخارجیة  )  وخاصة 
         المجلس  الوطني  والجیش  الحر  ،  بھدف  تبادل  المعلومات  واإلبقاء 

 على   قنوات   االتصال   مفتوحة. 

            21 ـ  اقتراح  بتشكیل  مكتب  یھتم  بتوضیح  رؤیة  الھیئة  لسوریة  الغد 
          ویبدأ  عملھ  من  الیوم  ،  للم  شمل  المجتمع  وترسیخ  المصالحة 

 والوحدة   الوطنیة   بعد   سقوط   النظام. 

             22 ـ  توحید  المصطلحات  كما  یلي  :  الجیش  الحر  (  الجناح  العسكري 
          )،  الثوار  :  مدنیون  حملوا  السالح،  اللجان  (  تنسیقیات  حملت 
           السالح  لحمایة  المتظاھرین  )،  الجیش  النظامي  ھو  :  أ  ـ  الجیش 
           األسدي  :قوات  الشبیحة  والفرقة  الرابعة  ،  ب  ـ  الجیش  السوري  : 

 القوات   النظامیة   الداعمة   للقمع   والمغلوبة   على   أمرھا   . 
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 السید   د   .   نبیل   العربي   –   أمین   عام   الجامعة   العربیة   المحترم: 

          تحیة  عربیة  طیبة  وبعد  :  باسم  المكتب  التنفیذي  لھیئة  التنسیق 
 الوطنیة   نحییكم   ونحیي   أعضاء   األمانة   العامة   ونبین   ما   یلي   : 

            1 –  في  تصریحاتكم  األخیرة  حول  جھود  الجامعة  العربیة  لتوحید  قوى 
          المعارضة  عبرتم  عما  یشیر  إلى  دعوة  قوى  المعارضة  الوطنیة  في 
          سوریا  لعقد  مؤتمر  في  مقر  الجامعة  بالقاھرة  تحت  سقف  المجلس 
          الوطني  السوري  لمناقشة  وثیقة  وضعھا  من  جانبھ  ،  ولتنضوي  قوى 
        المعارضة  الداخلیة  تحت  مظلتھ,  وفي  ذلك  مجاراة  واضحة 
          لمؤتمرات  أصدقاء  سوریا  التي  عقدت  في  الفترة  الماضیة  في  تونس 
          واستانبول  ومؤتمر  وزراء  خارجیة  ھذه  الدول  الذي  عقد  أخیرا  في 

 باریس   . 

        وتعلمون  أن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیموقراطي 
           لم  تشارك  في  ھذه  المؤتمرات  ألسباب  عدة  منھا  سعي  أطراف  رئیسیة 
         فیھا  إلى  تكریس  المجلس  الوطني  السوري  كممثل  شرعي  وحید 
           للمعارضة  والشعب  السوري  ،  األمر  الذي  یمثل  تدخال  غیر  مقبول  في 
          شؤون  المعارضة  والشأن  السوري  عموما  ،  وھو  یؤدي  فعلیا  إلى 
         تكریس  انقسام  المعارضة  السوریة  ویمنع  توحیدھا  إال  عبر  تھمیش 
           فصائلھا  الداخلیة  ـ  وأھمھا  ھیئة  التنسیق  -  و  إلحاقھا  بالمجلس  الوطني 
          السوري  الذي  تشكل  خارج  البالد  و  بصورة  رئیسیة  من  سوریین 
          مھاجرین  أو  مھجرین  قسرا  منذ  عشرات  السنین،  والواقع  تحت  وصایة 
            جھات  غیر  سوریة  ،  وھو  ال  یشكل  في  الواقع  سوى  أحد  الفصائل 
          العدیدة  للمعارضة  ویتبنى  رؤیة  تعتمد  على  قوى  غیر  سوریة  أساساً 
           للتغییر،  األمر  الذي  ھو  موضع  خالف  عمیق  وحاد  وخطیر  یحول  دون 

  توافق   المعارضة   السوریة    حولھ، 
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        ومن  ناحیة  أخرى  فإن  المجلس  بتركیبتھ  الراھنة  وتناقض 
          مواقفھ  ال  یعترف  بوضوح  بوجود  القوى  األخرى  على  تعدد  أطرافھا 
         ویرید  احتكار  تمثیل  الشعب  السوري  والثورة،  وھو  موقف  یتجاھل 
           الوقع  تماما  ویعبر  عن  نظرة  إقصائیة  وإلغائیة  لآلخر  تشبھ  نظرة  النظام 
           إلى  المعارضة،  كما  یدل  على  رغبة  واضحة  في  احتكار  السلطة  كما 
            یفعل  النظام  منذ  عقود  األمر  یشكل  سببا  رئیسیا  من  أسباب  الثورة  علیھ 
            ,  كما  أنھ  موقف  یتعارض  مع  قراري  مجلس  األمن  2042 و  2043 في 
            14-  21 نیسان  2012 من  خالل  تأكید  القرارین  "  على  مشاركة  الطیف 
          الكامل  للمعارضة  السوریة  "  في  العملیة  السیاسیة  المقترحة  من  قبل 

 السید   كوفي   عنان   . 

               2 –  وال  یفوتنا  أن  نذكركم  بما  تعرضنا  لھ  في  القاھرة  من  اعتداء  أمام 
          مبنى  الجامعة  ومن  تشكیك  واتھامات  على  أیدي  مناصري  المجلس  ، 
          ومع  ذلك  فقد  تجاوزنا  ذلك  حرصاً  على  توحید  المعارضة  الوطنیة 
         أو  توحید  جھودھا  ،ورحبنا  بمبادرة  الجامعة  العربیة  وبجھودھا  لحل 
          األزمة  الوطنیة  في  سوریا  وعملنا  مع  المجلس  الوطني  لتشكیل  لجنة 
        تحضیریة  لوضع  مشروع  وثیقة  تتضمن  رؤیة  سیاسیة  مشتركة 
           وآلیة  تنظیمیة  ھي  عبارة  عن  مؤتمر  سوري  تتمثل  فیھ  جمیع  قوى 
          المعارضة  ,  وتم  انجاز  الوثیقة  السیاسیة  وتوقیعھا  من  ممثلي  الھیئة 
         والمجلس  ،غیر  أن  جھودنا  المشتركة  ذھبت  إدراج  الریاح  بسبب 
          تراجع  المجلس  الوطني  عما  تم  التوافق  علیھ  الن  بعض  األطراف 
         العربیة  واإلقلیمیة  والدولیة  ال  ترید  توحید  المعارضة  بمشاركة  ھیئة 
        التنسیق  التي  تحرص  على  استقاللیة  القرار  الوطني  للمعارضة 
         وترفض  رھنھ  ألي  جھة  كانت  غیر  الشعب  السوري  ومصالحھ 

 العلیا. 
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             3 –  ومع  ذلك  فإننا  لم  نتراجع  عن  العمل  الجاد  والمخلص  لتوحید 
         المعارضة  ألنھ  مطلب  داخلي  وحاجة  شعبیة  بالدرجة  األولى  ، 
        وألنھ  مطلب  عربي  ودولي  ،ینھي  التذرع  بانقسام  المعارضة 

 وتشتتھا   الذي   یستفید   منھ   النظام   . 

         وقد  باشرنا  العمل  على  إدارة  حوار  وطني  وتشكیل  لجنة 
          تحضیریة  مع  عدد  من  القوى  الدیمقراطیة  في  الداخل  إلعداد  الوثائق 
          والترتیبات  الالزمة  لعقد  مؤتمر  وطني  للمعارضة  في  دمشق  تدعى  إلیھ 
            قوى  المعارضة  في  الداخل  و  الخارج  بما  فیھا  من  یرغب  من  قوى 
          المجلس  الوطني  وشخصیاتھ  وعلى  أن  یتم  ذلك  بالتنسیق  مع  السید 
         كوفي  عنان  كممثل  لألمم  المتحدة  وللجامعة  العربیة  وبحضور  ممثلین 
          عن  األمانة  العامة  للجامعة  العربیة  وعن  دول  صدیقة  لسوریة  مھتمة 
           بحل  األزمة  وإیصال  سوریة  وشعبھا  إلى  شاطئ  األمان  ،  كما  نعمل 
         لضمان  حضور  ممثلي  المعارضة  المقیمین  في  الخارج  وعودتھم  إلى 
          حیث  یریدون  دون  التعرض  إلیھم  عبر  توفیر  ضمانات  دولیة  وعربیة 

 لذلك. 

         وقد  جاءت  دعوتكم  لعقد  مؤتمر  للمعارضة  في  القاھرة  متوافقة 
           من  حیث  الجوھر  مع  ھدف  الھیئة  وجھودھا  غیر  أن  الصیغة  المفروضة 
           كشرط  مسبق  غیر  مقبولة  من  جانبنا  ونود  إعالمكم  بموقف  الھیئة  من 

 ذلك   على   النحو   التالي   : 

            1 –أن  تشكل  لجنة  تحضیریة  خالل  أیام  تمثل  الھیئة  وبقیة  القوى 
         الدیمقراطیة  في  الداخل  والمجلس  الوطني  و  المستقلین  و  القوى 
        الكردیة  وممثلي  الحراك  الثوري  لوضع  مشروع  وثیقة  تتضمن 

 رؤیة   سیاسیة   مشتركة   . 
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            2 –  أن  ینعقد  مؤتمر  سوري  عام  للمعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  في 
          دمشق  أو  في  القاھرة  تحت  عنوان  توحید  المعارضة  السوریة  أو 

 توحید   جھودھا 

             3 –  أن  تتمثل  فیھ  الھیئة  و  المجلس  الوطني  بشكل  متكافئ  وممثلي 
          الحراك  الشعبي  و  الحركة  الوطنیة  الكردیة  وان  تتمثل  فیھ  باقي 
          األطراف  بنسبة  یتم  تحدیدھا  في  اللجنة  التحضیریة  أو  وفق  الصیغة 

  السابقة   التي   طرحناھا   على   الجامعة   وعلى   المجلس   الوطني. 

             4 –  تطلب  الھیئة  مناقشة  الوثیقة  السیاسیة  المتفق  علیھا  سابقاً  في  30
       كانون  األول\دیسمبر  2011كوثیقة  أساسیة،وإذا  أصر  المجلس  على 
          طرح  وثیقتھ  الخاصة  فإن  الھیئة  تتمسك  بحقھا  في  طرح  الوثیقة 
        السیاسیة  التي  تراھا  مناسبة  للمناقشة  أیضاً  في  المؤتمر، 
        الستخالص  مشروع  وثیقة  سیاسیة  مشتركة  تمثل  رؤیة  جمیع 

 األطراف. 

 دمشق   في    1  أیار\مایو  2012
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     مكتب   العالقات   الخارجیة 
 

 دمشق   في     6/    5  /    2012

 

 

 

           بناء  على  دعوة  من  وزارة  الخارجیة  التركیة  ،  قام  وفد  من 
          المكتب  التنفیذي  لھیئة  التنسیق  یضم  األستاذین  محمد  عبد  المجید  منجونة 
         وبسام  الملك  عضوي  المكتب  التنفیذي  ،بزیارة  إلى  استانبول  في  (  26- 

  27نیسان  2012): 
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         -  تم  عقد  الجلسة  األولى  بحضور  ممثلي  الھیئة  ووكیل 
          الخارجیة  التركیة  السید  ستبرید  أوغلو(  رئیس  الوفد  )  ،  والسفیر 

  التركي   في   دمشق   السید   عمر   أونھون. 

 طرحت   في   اللقاء   المواضیع   التالیة   : 

 ( PYD  )1-  اعتراض  تركیا  على  وجود  حزب  االتحاد  الدیمقراطي          
           من  ضمن  أحزاب  ھیئة  التنسیق  ،  باعتباره  ـ  كما  عبر  الجانب 
            التركي  ـ  استطالة  لحزب  العمال  (  PKK)  ،  األمر  الذي  ال  ینسجم 
            مع  رؤیة  تركیا  للدور  الذي  یمكن  أن  تقوم  بھ  كوسیط  بین  أطراف 

  المعارضة   الدیمقراطیة   السوریة. 

            2-  االنضمام  للمجلس  الوطني  مع  إمكانیة  تغییر  اسمھ  إذا  كان  ذلك 
         سیقرب  بین  أطراف  المعارضة  ،  واستعداد  تركیا  الستقبال  مؤتمر 

 حوار   لمختلف   أطیاف   المعارضة   . 

  3-    الموقف   السیاسي   المتبني   للمجلس   الوطني   الذي   تتخذه   تركیا   . 

           4 ـ  منعكسات  إجراءات  الحصار  االقتصادي  المتخذة  من  قبل  تركیا 
 واالتحاد   األوربي   . 

           4-  حول  رأي  ھیئة  التنسیق  بالتدخل  المسلح  والبدائل  التي  تطرحھا 
         لمواجھة  حالة  التأزم  السوریة  وتحقیق  ھدف  الشعب  في  الحریة 

 والكرامة   والدیمقراطیة   . 

         وبعد  التأكید  على  العالقات  التاریخیة  بین  الشعبین  وتقدیر  دعوة 
         الخارجیة  لالستماع  لوجھة  النظر  التي  تراھا  الھیئة  أوضح  الوفد 

 الموقف   من   المسائل   المطروحة    كما   یلي: 

            1-  بالنسبة  لحزب  االتحاد  الدیمقراطي  PYD )  )  فھو  حزب  سوري 
           ملتزم  بكافة  المواثیق  التي  تلتزم  بھا  الھیئة  ،  ویھتم  بالشأن  الوطني 
          السوري  ،  وآخر  مواقفھ  عدم  مشاركتھ  في  مؤتمر  آربیل  للقوى 
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           الكردیة،  وتمسكھ  بوحدة  سوریا  أرضاً  وشعباً  .  وأوضح  الوفد  أنھ  لم 
        یحضر  إلى  استانبول  لیطالبھا  بإھمال  مصالحھا،  ولكن  لیتمنى 
         علیھا  أن  تنظر  إلى  مصلحة  الشعب  السوري  ووحدتھ  باعتبارھا 

 مصلحة   تنعكس   إیجابا   على   الشعب   التركي   . 

           2-  حول  العمل  من  أجل  االنضمام  للمجلس  الوطني  والعمل  تحت 
          مظلتھ  ،  عرض  الوفد  للجانب  التركي  عدم  قبول  الھیئة  لفكرة 
          انضواء  أي  طرف  تحت  رایة  طرف  آخر  ،  وعرض  المحاوالت 
          المتكررة  التي  بذلتھا  الھیئة  إلیجاد  أي  صیغة  لتجمع  المعارضة  أو 
          حتى  التنسیق  فیما  بینھا،  وبین  كیف  عمد  المجلس  الوطني  للنكوص 
             عما  اتفق  علیھ  في  القاھرة  بال  أي  مبرر  جدي  ،  واقترح  الوفد  على 
          الجانب  التركي  أن  یطلب  من  المجلس  الوطني  البحث  في  الوثیقة 
          التي  اتفق  علیھا  في  القاھرة  وسلمت  للجامعة  العربیة  لیحدد  أي 
            البنود  التي  یعترض  علیھا  ـ  إن  وجدت  ـ  ،  ولیفتح  الحوار  حولھا 
           كسباً  للوقت  وتجنبا  للعودة  إلى  المربع  األول  .  وبین  الوفد  رؤیة 
         الھیئة  لحالة  االنسداد  الخطیرة  التي  تنحدر  إلیھا  األزمة  السوریة 
         وأھمیة  اإلنجاز  السریع  في  مجال  توحید  المعارضة  على  أسس 

 سیاسیة   وتنظیمیة   واضحة   ومتفق   علیھا. 

           3-  أوضح  الوفد  مدى  الضرر  الذي  ألحقھ  باعتراف  تركیا  ودول 
        االتحاد  األوربي  وبعض  الدول  العربیة  بالمجلس  الوطني  كممثل 
          شرعي  للشعب  السوري  ،  ھذا  االعتراف  الذي  أدى  إلى  تھرب 
         المجلس  الوطني  من  االلتزامات  التي  كان  یدعوا  إلیھا  بعض 
           أعضائھ  (  حول  الحرص  على  وحدة  المعارضة  )  ،  وطالب  الوفد 
          الجانب  التركي  أن  یعمل  على  دفع  المجلس  الوطني  السوري  إلى 
       الواقعیة  والتواضع  ،  واالعتراف  بأطیاف  وإطارات  المعارضة 
          األخرى  ،وأن  یدرك  بأن  المعركة  تحتاج  للجمیع  .أما  بشأن  الدعوة 
            لعقد  مؤتمر  للمعارضة  في  تركیا  فقد  أكد  الوفد  أن  ھذا  یحتاج  لقرار 
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            من  المكتب  التنفیذي  ،  مع  التنویھ  بأن  الھیئة  ترید  أن  تكون  الجامعة 
 العربیة   ھي   حضن   أي   عمل   یتعلق   بسوریة. 

              4 ـ  كما  نوه  الوفد  إلى  العقوبات  المتخذة  ضد  سوریا  وبیّن  أن  ھذه 
           العقوبات  ال  تلحق  بالنظام  أي  ضرر  مھم  ،  وضررھا  ینزل  بالشعب 
          مزیداً  من  البطالة  وارتفاعاً  ألسعار  المواد  التموینیة  التي  تثقل  كاھل 
          المواطن  ،  وتمنى  على  الجانب  التركي  عدم  توسیع  إطار  العقوبات 

 إال   بعد   التأكد   من   عدم   انعكاسھا   على   الشعب   . 

           5-  تمت  مناقشة  موضوع  التدخل  العسكري  في  األزمة  وبین  وفد 
          الھیئة  أن  ھذا  التدخل  سیعطي  كل  المبررات  للنظام  الستعمال  أشد 
          أنواع  العنف  الدموي  وسیحول  ھدف  إسقاط  النظام  إلى  إسقاط  للدولة 
            ،  وقد  یتطور  إلى  حرب  أھلیة  واسعة،  وھذا  ما  نحذر  منھ  ومن 
          مخاطره  على  المنطقة  كلھا  ،.  وأكد  الوفد  أن  الحراك  الثوري 
          السلمي  سیراكم  معطیاتھ  حتى  یصل  إلى  تحقیق  عصیان  مدني  شامل 
         یغطي  األراضي  السوریة  ،  بعیدا  عن  مخاطر  الحرب  األھلیة 
          والدمار  الشامل  الذي  یسببھ  التدخل  العسكري  ،  ولن  یكون  بإمكان 
           النظام  مواجھة  الشعب  وال  إجباره  على  العمل  ودفع  الضرائب  ،  ولن 

 یكون   أمامھ   إال   الخضوع   إلرادتھ   والتنحي   . 

            تكرر  اللقاء  بناء  على  طلب  الجانب  التركي  (  مساء  ذات 
          الیوم  )  وأعید  فتح  موضوع  حزب  االتحاد  الدیمقراطي،  وشدد  الوفد 
          على  دور  الھیئة  في  االلتزام  بالصفة  السوریة  لعملھا  ،  وااللتزام 
            بمواثیقھا  وعدم  خروج  أي  من  قواھا  عن  نواظمھا  كجماعة  أو  كحزب  ، 
          كما  شكر  الوفد  تركیا  على  االستعداد  الذي  أبدتھ  لبذل  المساعي 
         اإلیجابیة  لدعم  المعارضة  من  أجل  تحقیق  التغییر  الدیمقراطي  ، 
         وأكد  على  المطالبة  بمعالجة  ضرر  االعتراف  المنفرد  بالمجلس  الوطني 
          السوري  وأضرار  العقوبات  التي  تطال  الشعب...  كما  أكد  على  أن 
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          الشعبین  السوري  والتركي  صنعا  معاً  بالتفاھم  و  بالعمل  المشترك  الكثیر 
 لمصلحة   أمتینا   و   وطنینا   الجارین. 

 دمشق   في     6/    5  /    2012
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     رسالة  المكتب  التنفیذي  لھیئة  التنسیق 
 الوطنیة   إلى   أمین   جامعة   الدول   العربیة 

 

2012/05/14  

 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

 لقوى   التغییر   الوطني   الدیمقراطي 

 في   سوریة 

 معالي   األمین   العام   لجامعة   الدول   العربیة   الدكتور   نبیل   العربي 

         مع  تقدیرنا  العالي  لجھود  الجامعة  العربیة  ومكتب  السید  كوفي 
            عنان  لتنظیم  (  ملتقى  المعارضة  السوریة  )  ،  و  تأكیدنا  على  أھمیة 

 رعایة   الجامعة   لھذا   الملتقى،   یھمنا   أن   نوضح   ما   یلي   : 

            أوال  ـ  لقد  تم  تأسیس  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  في  الثالثین  من  حزیران  / 
         2011 بھدف  توحید  قوى  المعارضة  السوریة  سیاسیا  وتنظیمیا 
          على  رؤیة  سیاسیة  مشتركة  ،  وھي  حریصة  كل  الحرص  على 
        االلتزام  في  األقوال  واألفعال  بالمعاییر  الدیمقراطیة  في  مواقفھا 
           وفي  الممارسة  من  أجل  توحید  المعارضة  واتفاق  رؤاھا  ،  فلم  تدع 
          یوما  احتكار  التمثیل  ال  للمعارضة  وال  للشعب  ،  وتعرفون  معالیكم 
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          كما  یعرف  الجمیع  الجھود  المخلصة  التي  بذلتھا  الھیئة  لتحقیق  ھذا 
            الھدف  ،  واالتفاق  الذي  سلمت  نسخة  منھ  لمعالیكم  في  30 /  12 / 
            2011،  وتنصل  منھ  الطرف  الثاني  بال  مباالة  خالل  أقل  من  یوم 
            واحد،  األمر  الذي  لم  ولن  یفت  في  عضد  الھیئة  ولم  یؤثر  على 
          تمسكھا  بالھدف  المنشود  ،  فتابعت  بذل  جھودھا  ما  استطاعت  ، 
         وستظل  تبذلھا  حتى  یتم  تحقیقھ  بالمحتوى  والشكل  الذي  یخدم 

 مصلحة   الشعب   السوري   على   أكمل   وجھ   ممكن   . 

        وترى  الھیئة  ممثلة  بمكتبھا  التنفیذي  أن  الملتقى  المقترح 
        برعایتكم  وبالتنسیق  والتعاون  مع  المبعوث  المشترك  للجامعة  ولألمم 
           المتحدة  یمكن  أن  یكون  خطوة  كبیرة  األھمیة  وربما  فاصلة  على  ھذا 
           الطریق  ،  ما  یستوجب  بإلحاح  تالفي  الثغرات  والنواقص  التي  نرى  أنھا 
           شابت  التحضیر  لھ  ،والتي  تھدد  بإفشالھ  أو  خروجھ  عن  السكة  التي 
          توصلھ  إلى  أھدافھ  المعلنة،  حرصا  على  نجاحھ  في  تحقیق  ھدفھ 
           الضروري  للشعب  السوري  كي  ینجح  في  جني  ثمار  نضالھ  العنید  من 
         أجل  الحریة  والكرامة  والدیمقراطیة،  ھذه  األھداف  المشروعة  التي  قدم 
             من  أجلھا  حتى  الیوم  شالال  من  الدماء  ال  یعرف  أحد  متى  سیتوقف  وال 

 كیف. 

          ولعل  أھم  الثغرات  نتجت  عن  عدم  التنسیق  المسبق  مع  قوى 
           المعارضة  السوریة(  صاحبة  الشأن)  ،  وال  سیما  في  الداخل  السوري  ، 
         في  أعمال  التحضیر  وتحدید  األشخاص  المدعوین  و  الجھات  المدعوة 
         والتناسب  المتوازن  للتمثیل  بینھا  ،وفي  تحضیر  جدول  األعمال  و 
            مشاریع  أوراق  الملتقى،  حیث  یبدو  أن  جھة  (  أو  جھات)  غیر  معلنة 
          فوضت  نفسھا  بالقیام  بكل  ھذه  المھام  بالنیابة  عن  السوریین  أصحاب 
           القضیة  ،ودون  التشارك  او  حتى  التشاور  معھم  ،  األمر  الذي  یثیر 

 االستغراب   حقا. 
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          وكان  من  النتائج  غیر  المقبولة  لھذه  اآللیة  في  العمل  تجاھل 
          وعدم  دعوة  قوى  مھمة  من  معارضة  الداخل  الفاعلة  والنشیطة  والتي 
           منھا  قوى  تبلورت  في  سیاق  النضال  الثوري  الدامي  الذي  تشارك  فیھ 

 بعرقھا   ودمھا   وتضحیاتھا   المستمرة   . 

          كذلك  یأتي  اإلصرار  على  إدراج  فكرة  أن  یصبح  (  المجلس 
         الوطني  السوري  المظلة  الجامعة  للمعارضة  السوریة  )  بین  أھداف 
             الملتقى  ،رغم  ما  في  ھذه  الفكرة  من  قسر  وإكراه  ال  یمكن  قبولھما  من 
         حیث  المبدأ  لتنافیھما  مع  جوھر  الدیمقراطیة  وثقافتھا،  ورغم  إعالن 
          معارضة  الداخل  بمختلف  قواھا  رفضھا  المبدئي  والمتكرر  لھذه  الفكرة  ، 
          وإعالمكم  بھ  رسمیا  ،  ورغم  الفشل  الصریح  والمعلن  لمحاولة  إعادة 
            الھیكلة  التي  جرت  مؤخرا  في  جنیف  (  وھو  ما  تتحمل  مسؤولیتھ  القوى 
          التي  تحتكر  السلطة  في  المجلس  ولیست  مستعدة  للتخلي  عن  ھذا 
            االحتكار  كما  بات  واضحا  ،  وھي  القوى  نفسھا  التي  تملصت  قبل  ھذا 
            من  اتفاق  القاھرة  مع  ھیئة  التنسیق  نھایة  العام  الماضي  )،  یأتي  ھذا 
           اإلصرار  لیثیر  القلق  من  أن  ثمة  إرادات  مستترة  تضع  العصي  في 
          عجالت  عملیة  توحید  المعارضة  بوعي  أو  بدونھ،  وترید  أن  تمارس 
           على  السوریین  أعمال  قسر  وإكراه  ال  تختلف  في  جوھرھا  عن  القسر 
          واإلكراه  الذي  یمارسھ  النظام  الذي  یدفع  السوریون  دماء  ھم  وأرواحھم 

 كل   یوم   للخالص   منھ   ،   منذ   أكثر   من   أربعة   عشر   شھرا   . 

          لھذا  كلھ  ،  وحرصا  منا  على  إنجاح  مساعي  توحید  المعارضة 
           أو  على  األقل  التنسیق  الفعال  لمواقفھا  ،  وحرصا  على  توفیر  أفضل 
          الفرص  لنجاح  مساعي  السید  مبعوث  األمم  المتحدة  والجامعة  العربیة  ، 
           نطلب  من  معالیكم  ومن  مجلس  الجامعة  ومن  مكتب  السید  كوفي  عنان 

 الموقر   ما   یلي: 
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           أوال  ـ  تأجیل  الملتقى  المزمع  لوقت  كاف  من  أجل  تالفي  الثغرات 
         التنظیمیة  والسیاسیة  في  تحضیراتھ  حرصا  على  نجاحھ،  وھو  ما 

 نعتقد   أنھ   یتطلب   أسبوعین   أو   أكثر   قلیال. 

           ثانیا  ـ  العمل  مباشرة  لتشكیل  لجنة  تحضیریة  تضم  نخبة  من  السوریین 
         ممن  یتمیزون  بالكفاءة  والصفة  التمثیلیة  ،  بصورة  مقبولة  للطیف 

 السیاسي   السوري   المعارض   ككل   . 

          ثالثا  ـ  تقوم  ھذه  اللجنة  بوضع  المعاییر  واألسس  التنظیمیة  والسیاسیة 
          التي  یتفق  علیھا  أعضاؤھا  آللیات  عقد  (  مؤتمر  سوري  عام 
          للمعارضة  )  ولكیفیة  التمثیل  فیھ  وكیفیة  تنظیم  جلساتھ،  كما  تعد 
         مشاریع  أوراقھ  السیاسیة  ،  برعایة  ومشاركة  ودعم  فعال  من 
         الجامعة  العربیة  ومكتب  السید  كوفي  عنان،  وبذلك  تتوفر  إمكانیة 
        مشاركة  الھیئة  والمجلس  و  جمیع  أطراف  المعارضة  السوریة 

 بأوسع   تمثیل   . 

        یعقد  المؤتمر  برعایتكم  الكریمة  وبدعوة  أوسع  طیف  ممكن 
 للمشاركة   العربیة   و   الدولیة. 

     دمشق  في  13 /  5 / وتفضلوا   بقبول   وافر   االحترام. 
 /2012  

 المكتب   التنفیذي 

        لھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الوطني  الدیمقراطي  في 
  سوریة   . 
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     البیان  الختامي  للمؤتمر  الوطني  إلنقاذ 
 سوریة 
 

 

 

 

        انعقد  في  دمشق  یوم  23أیلول  2012 مؤتمر  لقوى  معارضة 
         سوریة  دیموقراطیة  في  الداخل  شملت  العدید  من  األحزاب  السیاسیة 

 وھي: 

           1 –  أحزاب  ھیئة  التنسیق  :  حزب  االتحاد  االشتراكي  العربي 
         الدیمقراطي  -  حزب  االتحاد  الدیمقراطي  PYD –  حزب  العمل 
        الشیوعي-  حزب  البعث  الدیمقراطي  االشتراكي  العربي  -  حركة 
          االشتراكیین  العرب  -  الحزب  الشیوعي  السوري  (  المكتب  السیاسي  )- 

 ھیئة   الشیوعیین   السوریین   –   تیار   إسالمي   دیمقراطي. 
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  2-   حزب   التنمیة   الوطني. 

  3-   حزب   التضامن. 

  4-   التیار   الوطني. 

  5-   الحزب   الدیمقراطي   الكردي   السوري   . 

  6-   الحزب   الدیمقراطي   اآلشوري. 

  7-   الحزب   الدیمقراطي   االجتماعي. 

  8-   ھیئة   الحكماء. 

  9-   حركة   السوري   الجدید. 

  10-   المنظمة   العربیة   لحقوق   اإلنسان. 

  11-   نساء   سوریات. 

  12-   الجمعیة   األھلیة   لمناھضة   الصھیونیة. 

         13-  منظمات  شبابیة  وھیئات  المجتمع  المدني  و  شخصیات 
 وطنیة   و   شباب   من   الحراك   السوري… 

        بعد  مناقشات  مستفیضة  للوثائق  المعروضة  على  المؤتمر  وھي 
         وثیقة  العھد  الوطني  التي  توافقت  علیھا  المعارضة  السوریة  في 
        اجتماعاتھا  بالقاھرة  بتاریخ  2/7/2012 و  كذلك  وثیقتي  المبادئ 
          األساسیة  و  تصور  الوضع  الحالي  و  المرحلة  االنتقالیة  المقدمتان  من 
          قبل  اللجنة  التحضیریة  للمؤتمر،  و  قد  توصل  المؤتمرون  إلى  التوصیات 

 و   القرارات   اآلتیة   : 
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           1-  یقر  المؤتمر  الوثائق  المعروضة  علیھ  و  یعتبر  رؤیتھ  للمرحلة 
           الراھنة  و  االنتقالیة  تكمل  ما  تم  التوافق  علیھ  في  مؤتمر  المعارضة 

 السوریة   في   القاھرة. 

           2-  یعلن  المؤتمر  إن  إستراتیجیة  الحل  األمني  العسكري  التي  انتھجھا 
        النظام  للرد  على  ثورة  الشعب  المطالب  بالحریة  والكرامة 
          والدیمقراطیة  تسببت  في  تعمیم  العنف  و  خلقت  بیئة  مالئمة  للعدید 
          من  األجندات  الخاصة،  لذلك  یدعو  المؤتمر  إلى  وقف  العنف  فوراً 
            من  قبل  قوى  النظام  و  التزام  المعارضة  المسلحة  بذلك  فوراً  و  ذلك 

 تحت   رقابة   عربیة   و   دولیة   مناسبة. 

          3-  یطالب  المؤتمر  السید  األخضر  اإلبراھیمي  المبعوث  االممي  و 
          العربي  المبادرة  بالدعوة  إلى  عقد  مؤتمر  دولي  حول  سوریا  تشارك 
          فیھ  جمیع  األطراف  المعنیة  تكون  مھمتھ  البحث  في  أفضل  السبل 
         السیاسیة  للبدء  بمرحلة  انتقالیة  تضمن  االنتقال  إلى  نظام  دیمقراطي 

 تعددي. 

           4-  یدعو  المؤتمر  جمیع  أطیاف  المعارضة  السوریة  في  الداخل  و 
        الخارج  المؤمنة  بضرورة  التغییر  الدیمقراطي  الجذري  الشامل  الذي 
          یحقق  للشعب  السوري  مطالبھ  التي  ثار  من  أجلھا،  ویحافظ  على 
          وحدة  سوریة  وسالمة  أرضھا  و  شعبھا  للعمل  المشترك  في  سبیل 
            ذلك،  إذ  أن  التغییر  المنشود  ال  یمكن  أن  یتم  إال  بإرادة  السوریین 

 أنفسھم   و   بأیدیھم. 

          5-  یطالب  المؤتمر  باإلفراج  الفوري  عن  جمیع  المعتقلین  السوریین 
          ومن  بینھم  الدكتور  عبد  العزیز  الخیر  واألستاذ  إیاس  عیاش  واألستاذ 
        ماھر  الطحان  أعضاء  المؤتمر…  وكشف  مصیر  جمیع  المفقودین 
 والسماح   بعودة   المھجرین   السوریین   إلى   منازلھم   عودة   كریمة   الئقة. 
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           6-  قرر  المؤتمر  اعتبار  نفسھ  مستمراً  من  خالل  ورشات  العمل 
          االختصاصیة  التي  سوف  تبحث  في  جمیع  القضایا  و  السبل  إلنقاذ 

 سوریة   ووضع   خطط   و   برامج   قابلة   للتنفیذ   على   ھذا   الطریق. 

           7-  قرر  المؤتمر  تشكیل  لجنة  متابعة  من  اللجنة  التحضیریة  وممثلین 
        عن  القوى  واألحزاب  والھیئات  المدنیة  المشاركة  في  المؤتمر 

 لمتابعة   تنفیذ   مقررات   المؤتمر   و   توصیاتھ. 
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         اندلعت  ثورة  الحریة  والكرامة  بعد  عقود  من  القھر  واالستبداد، 
         وكان  سالحھا  حناجر  الشباب  وصدورھم  العاریة.  وواجھ  نظام  القمع 
           واالستبداد  ھذه  الثورة  المدنیة  السلمیة  بآلتھ  األمنیة  الوحشیة  التي  لم  توفر 
          األطفال  في  زھرة  أعمارھم.وكان  إصرار  النظام  على  الحل  األمني  ثم 
        العسكري  وإغالقھ  أبواب  الحلول  السیاسیة  وضعف  تقالید  النضال 
          السلمي  بفعل  حالة  الحصار  التي  ظلت  مفروضة  على  المجتمع  السوري 
            ألكثر  من  نصف  قرن  أن  دفع  بقطاعات  من  السوریین  إلى  الیأس  من 
         إمكانیة  تحقیق  مطالبھا  المشروعة  بالوسائل  السلمیة  التي  التزمھا  وتمسك 

 بھا   لشھور   عدیدة   من   عمر   الثورة. 

        كما  أدى  استخدام  القوة  العسكریة  في  مواجھة  المناضلین 
          السلمیین  إلى  أزمة  أخالقیة  لدى  عناصر  من  الجیش  السوري  على 
         اختالف  رتبھم  دفعتھم  إلى  مغادرة  قطعاتھم  العسكریة  والتحاقھم  بالعمل 
          الثوري  فیما  سمي  بظاھرة  االنشقاق  التي  تطورت  إلى  تشكل  الجیش 
           الحر  بشكل  عفوي  من  ھذه  العناصر  وعناصر  مدنیة  جنحت  إلى  الحل 

 العسكري. 

          لقد  أدرك  النظام،  من  البدایة،  عجزه  عن  مواجھة  حركة  مدنیة 
          شاملة  ومتواصلة  االتساع  وأن  میدان  قوتھ  الفعلیة  ھو  القوة  األمنیة 
          والعسكریة،  فعمد  بأعمالھ  الوحشیة  إلى  دفعھا  دفعاً  إلى  ھجر  أسالیب 
           النضال  المدني  السلمي  والتوجھ  إلى  المیدان  الذي  یضمن  تفوقھ  فیھ.  وقد 
           نجح  النظام  في  جر  العدید  من  القوى  إلى  المیدان  العسكري  المناسب 
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           لنقاط  قوتھ  وقیمھ  الوحشیة.  وساعده  في  ذلك  سوء  تقدیر  بعض  الجھات 
 المعارضة   ووجود   أجندات   غیر   دیمقراطیة   وتحریض   جھات   خارجیة. 

         بعد  أن  خلق  النظام  الشروط  الموضوعیة  التي  دفعت  بعض 
          السوریین  إلى  حمل  السالح  دفاعاً  عن  أرواحھم  وعائالتھم  وبیوتھم  أمام 
        االنتھاكات  التي  نفذتھا  وتنفذھا  عصاباتھ  من  المیلیشیات  والمخابرات 
         بروح  إجرامیة  فظة  ومحترفة  تزاید  انتشار  السالح  وظاھرة  العسكرة 
         والعنف  والفوضى  الجنائیة  من  عناصر  إجرامیة  وعصابات  استغلت  ھذا 
         الوضع  لتزید  من  نكبة  الشعب  السوري  ومعاناتھ.  وانتشرت  السرقات 
         وأعمال  الخطف  والتعدیات  على  األمالك  العامة  والخاصة  في  مناطق 

 واسعة   من   البالد. 

        ثم  تفاقمت  الھجمات  المسلحة  التي  یشنھا  النظام  مستخدماً 
       الدبابات  والمدفعیة  والطیران  والصواریخ  واتسعت  لتشمل  معظم 
          المحافظات  وفي  ظل  ذلك  تضاعف  العدد  الیومي  للشھداء  عدة  مرات، 
          وازداد  حجم  الدمار  في  المدن  والقرى  واألحیاء  التي  تشھد  عملیات 
          عسكریة،  كما  ازداد  حجم  السوریین  النازحین  إلى  مناطق  آمنة  نسبیاً 
         داخل  البالد  وخارجھا،  فأصبح  مئات  آالف  السوریین  النازحین  بحاجة 
         إلى  مساعدات  إنسانیة  تسد  رمقھم  ورمق  أطفالھم،  وتدھور  الوضع 
          المعیشي  لمالیین  السوریین  وأصبحوا  تحت  خط  الفقر  أو  خط  الكفاف، 
         وتعطلت  الدورة  االقتصادیة  ودمرت  البنى  التحتیة  األساسیة  في  مناطق 
        واسعة.  باختصار  یتعرض  الشعب  السوري  لكارثة  إنسانیة  واقتصادیة 

 تطال   ضرورات   البقاء   على   قید   الحیاة. 

        من  جھة  أخرى  تزداد  التوترات  والضغوط  على  التمایزات 
          الدینیة  والطائفیة  والقومیة  ما  یھدد  الوحدة  المجتمعیة  في  البالد،  ویزداد 
         شحن  المشاعر  الطائفیة  والدینیة  المتشددة  وتحریض  السوریین  على  قتل 
         بعضھم  البعض  وتمزیق  مجتمعھم  بفعل  حمالت  كراھیة  تشنھا  قنوات 
        تلفزیونیة  ومجموعات  وقوى  ودول  أصبحت  معروفة  للجمیع.  وبناء 
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          على  ذلك  دخلت  على  خط  العسكرة  مجموعات  محلیة  وإقلیمیة  ودولیة 
         معادیة  للدیمقراطیة  بأجندات  دینیة  وطائفیة  ومذھبیة  ویزداد  دور  ھذه 
          المجموعات  بشكل  مضطرد  ما  یھدد  بحرف  الثورة  عن  مسارھا  كما 

 یھدد   وحدة   المجتمع   مرة   أخرى. 

          لقد  أدى  اشتداد  الصراع  المسلح  إلى  طلب  دعم  متواصل  من 
         حلفاء  إقلیمین  ودولیین  بالمال  والسالح،  وبذلك  یزداد  االرتھان  لھؤالء 
            الحلفاء  ویصبح  القرار  أشد  تبعیة  لھا  ما  أدى  ویؤدي  إلى  تدویل  القضیة 
          السوریة  وخروجھا  أكثر  فأكثر  من  أیدي  السوریین،  فصار  أي  حل 
          سیاسي  في  سوریة  یستلزم  توافقاً  إقلیمیاً  ودولیاً  بالدرجة  األولى  وبالتالي 
         تحمیل  مصالح  أنانیة  لقوى  إقلیمیة  ودولیة  على  كاھل  الشعب 
         السوري.وفي  ظل  تعارض  ھذه  المصالح  واستعداد  أصحابھا  إلى  دعم 
          حلفائھم  بكل  أسباب  الصمود  تجد  سوریا  نفسھا  مقبلة  على  صراع 
           عسكري  مدید  وبال  أفق.  وسیؤدي  استمراره  إلى  تفاقم  الوضع  الحالي  بما 
         فیھ  التدمیر  الواسع  وسفك  الدماء  وتشرید  المواطنین  وتفكك  الجیش 
        والدولة  وانتشار  الفوضى  واألعمال  اإلجرامیة  وتقطع  أوصال  البالد 

 وخراب   االقتصاد. 

        ولذلك  نقول  بضرورة  كسر  دورة  العنف  الدموي  المتصاعد 
           التي  یتعرض  لھا  شعبنا  إنقاذاً  للبالد  والثورة  مع  التمسك  بال  ھوادة 
          بأھداف  الثورة  في  الحریة  والكرامة.  ورغم  صعوبة  ھذه  المھمة  فإن 
        مسؤولیتنا  الوطنیة  والسیاسیة  واألخالقیة  تفرض  علینا  اإلجابة  على 
          السؤال  التالي:  كیف  نوقف  شالل  الدم  ونحقق  أھداف  الثورة  ونتخلص 
           من  نظام  االستبداد  ورموزه  إلى  األبد؟  نحن  نرى  بأن  الحل  السیاسي 
          الذي  یحقق  آمال  وتطلعات  شعبنا  یجب  أن  یمر  بمرحلتین،تمھد  فیھما 

 األولى   للثانیة.   وال   تتحقق   إال   بھا: 
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 (أ)-   المرحلة   األولى   وتنجز   فیھا   الخطوات   التالیة: 
          وقف  فوري  فعلي  إلطالق  النار  وإعالن  ھدنة  في  كل  أنحاء  1- 

        سوریا،  وإذاعة  ذلك  في  وسائل  اإلعالم  الرسمیة،  بنصوص 
 صریحة   وواضحة   وستعقد   ورشة   خاصة   حول   تفاصیل   الھدنة. 

          سحب  الجیش  بشكل  كامل،  من  جمیع  أماكن  انتشاره،  وإعادتھ  إلى  2- 
           مراكز  تواجده  قبل  15 آذار  2011،  على  أن  یتم  االلتزام  بعدم 
         إجراء  أي  عمل  عسكري  أو  تغییر  لألوضاع  المیدانیة  على 

 األرض   والتحقیق   من   ذلك   بكافة   الوسائل   الفنیة   الممكنة. 

        اإلفراج  الفوري  عن  كافة  المعتقلین  السیاسیین  والمخطوفین  على  3- 
         خلفیة  األحداث  وغیرھا،  وفتح  مكتب  یتبع  لمركز  األمم  المتحدة 
        لحقوق  اإلنسان،  بعدد  كاف  من  المراقبین،یتمكن  من  التجول 
       وزیارة  أماكن  السجون  ومراكز  التوقیف،  واالتصال  بأھلي 

 المعتقلین   ویستعین   بالمعارضة   لتحقیق   ھدفھ. 

         السماح  بالتظاھر  واالحتجاج  السلمي  دون  قید  یتعلق  بالزمان  أو  4- 
         المكان  أو  الشعارات،  وإعالن  ذلك  في  وسائل  اإلعالم  الرسمیة، 
           مع  وضع  عقوبات  محددة  لكل  من  یعتدي  على  متظاھر،  ولكل  من 
        یحاول  استغالل  المظاھرات  لتخریب  منشآت  خاصة  أو  عامة، 
        وتشكیل  لجان  مشتركة  من  الشرطة  المدنیة  والمعارضة  والمراقبین 

 الدولیین   ترافق   المظاھرات   وتضمن   تطبیق   ما   سبق. 

        السماح  لوسائل  اإلعالم  المحلیة  والعربیة  والعالمیة  بالقیام  بمھامھا  5- 
          لتغطیة  األحداث  في  سوریا،  بما  في  ذلك  التجول  والتنقل  وإجراء 
       االتصاالت  الالزمة  للحصول  على  المعلومات  ومساعدتھا  على 

 توفیرھا،   وضمان   حمایة   الصحفیین. 

        السماح  بتقدیم  اإلغاثة  الفوریة  من  المساعدات  المادیة  واإلنسانیة  6- 
        والطبیة،  للمناطق  المنكوبة  والمھجرین،  من  خالل  لجنة  مشتركة 
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        من  الصلیب  األحمر  والھالل  األحمر  السوري  والجمعیات  المدنیة 
         المعنیة  وشخصیات  من  المعارضة  من  العاملین  بھذا  الحقل  وستعقد 

 ورشة   خاصة   لطرح   تفاصیل   عملیة   اإلغاثة   الفوریة   المطلوبة. 

           العمل  فورا  على  إعادة  المھجرین  إلى  بیوتھم  وتقدیم  كل  ما  یلزم  7- 
         لتسھیل  تحقیق  ھذا  الغرض  وستعقد  ورشة  خاصة  بإعادة  البناء 

 ومستلزمات   وإعادة   المھجرین   والنازحین. 

         استعادة  النضال  السلمي  كاستراتیجیة  أساسیة  في  النضال  من  أجل  8- 
  التغییر 

 

 (ب)-   المرحلة   الثانیة   (مدتھا   ............   ) 
         إن  التطبیق  الفوري  لبنود  المرحلة  األولى،  دون  تلكؤ  أو 
          مراوغة،  ضرورة  تسبق  المرحلة  الثانیة  التي  ترتكز  أساساً  على  التفكیك 
          اآلمن  للسلطة  ونقل  سوریا  من  نظام  االستبداد  إلى  نظام  دیمقراطي 

 برلماني   تعددي،   وتبدأ   بـ: 

          التفاوض  بین  المعارضة  وممثلین  عن  النظام  ممن  لم  تتلوث  أیدیھم  1. 
        في  الدماء  والفساد،  على  الخطوات  واآللیات  الضروریة  لتنفیذ 
         انتقال  آمن  للسلطة،  وذلك  على  أرضیة  التوافقین  العربي  والدولي 
       المتجسدین  بمبادرة  الجامعة  العربیة  والبیان  الختامي  لمجموعة 
          العمل  من  أجل  سوریا  الصادر  في  جنیف  بتاریخ  30 حزیران 

 .2012  

         تكلیف  شخصیة  وطنیة  معارضة  یتم  التوافق  علیھا  بتشكیل  حكومة  2. 
       وحدة  وطنیة  مؤقتة  تتمتع  بكامل  الصالحیات  الدستوریة( 
         التشریعیة  والتنفیذیة)  لقیادة  الدولة  تعمل  خالل  المدة  الممنوحة  لھا 
         على  تنفیذ  كل  التدابیر  الضروریة  إلشاعة  مناخ  من  الدیمقراطیة 
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          بما  فیھ  إعادة  ھیكلة  المؤسسات  القائمة  وحل  بعض  األجھزة  األمنیة 
           وإعادة  ھیكلتھا،  وكل  ما  من  شأنھ  أن  یساعد  على  إیجاد  المناخ 
         المناسب  إلجراء  انتخابات  حرة  لـتشكیل  جمعیة  تأسیسیة  خالل  مدة 

 أقصاھا   (...)   أشھر   من   بدء   عملھا.ومن   ھذه   التدابیر   الملحة: 

         إعادة  ھیكلة  الجیش  على  أسس  وطنیة،  وإیجاد  الحلول  المناسبة • 
 إلعادة   الوحدة   لمؤسساتھ   ومعالجة   الشرخ   الحاصل. 

       معالجة  الفراغ  األمني  وإیجاد  المؤسسات  الشرعیة  المخولة • 
        بالتعامل  مع  حاالت  الفوضى،  وإشاعة  األمن  واالستقرار  في 

 البالد. 

          تشكیل  لجنة  وطنیة  علیا  ھدفھا  إجراء  مصالحة  وطنیة  بین  كل • 
       أطیاف  المجتمع  السوري  ووضع  األسس  لمعالجة  قضایا 
 المتضررین   ومحاسبة   المسؤولین   عنھا   وإعادة   بناء   ما   تم   تخریبھ. 

        إعادة  المھجرین  وتلبیة  حاجات  المواطنین  األساسیة  بشكل  عام، • 
 وخصوصاً   في   المدن   المنكوبة. 

         تضع  (الجمعیة  التأسیسیة)  التي  یتم  انتخابھا  دستوراً  مؤقتاً  للبالد،  3. 
          یحدد  العالقة  بین  السلطات  ویرسم  دور  كل  منھا،  ویحدد  القوانین 
         التي  من  شأنھا  إطالق  الحریات  العامة  والخاصة،  واحترام  حقوق 
        اإلنسان،  على  أساس  المواطنة  المتساویة  لجمیع  أبناء  سوریا، 

 ویحدد   أسس   االنتخابات   العامة   للبالد. 

           یتم  الدعوة  إلى  انتخاب  مجلس  نیابي  ورئیس  للدولة  للبالد  في  نھایة  4. 
        فترة  (...)أشھر  كحد  أقصى،  وبھذا  تنتھي  المرحلة  االنتقالیة 
        وینتھي  عمل  الحكومة  المؤقتة،  وتنتقل  سوریا  إلى  المؤسسات 
         الشرعیة  الكاملة  وتتشكل  حكومة  جدیدة  وفقا  لألسس  التي  اقرھا 

 الدستور   الجدید. 
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 اللجنة   التحضیریة   لمؤتمر   اإلنقاذ   الوطني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمر   الوطني   إلنقاذ   سوریة 
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 مبادئ   أساسیة 
 

       إن  األحزاب  واألطر  السیاسیة  والشخصیات  المشاركة  في 
         المؤتمر  الوطني  إلنقاذ  سوریة  تتفق  على  ھذه  المبادئ  كأسس 

 ومرتكزات   عامة   لمواقفھا   وتحركاتھا   السیاسیة 

         إسقاط  النظام  بكافة  رموزه  ومرتكزاتھ  بما  یعني  ویضمن  بناء  1. 
       الدولة  الدیمقراطیة  المدنیة،  دولة  القانون  والعدالة  والمواطنة 

 المتساویة   بصرف   النظر   عن   العرق   والجنس   والدین. 

           التأكید  على  نبذ  الطائفیة  والمذھبیة  وكل  ما  من  شأنھ  تقسیم  المجتمع  2. 
  على   أسس   ما   دون   الوطنیة. 

        التأكید  على  النضال  السلمي  كاستراتیجیة  ناجعة  لتحقیق  أھداف  3. 
         الثورة،  ونرى  أن  عسكرة  الثورة  (بمعنى  تسلیح  المدنیین  فیھا) 
          خطر  على  الثورة  والمجتمع،  وفي  ھذا  السیاق  ننظر  إلى  "الجیش 
         الحر"  باعتباره  ظاھرة  موضوعیة  نشأت  بسبب  رفض  أفراد  من 
         الجیش  السوري  قتل  أبناء  شعبھم  المتظاھرین  سلمیاً،  ومن  ھذا 
          المنطلق  نعتبر  الجیش  الحر  مكوناً  من  مكونات  الثورة  وعلیھ  دعم 

 وتعزیز   وحمایة   االستراتیجیة   السلمیة   للثورة. 

        التأكید  على  ضرورة  استعادة  الجیش  النظامي  لدوره  الوطني  4. 
           الحقیقي  الذي  أنشأ  من  اجلھ  وانتزاعھ  من  ید  السلطة  التي  أرغمتھ 
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           على  لعب  دور  مناقض  إذ  زجتھ  في  مواجھة  شعبھ،  وعلى  أھمیة 
          أن  یكون  الجیش  تحت  القیادة  السیاسیة  الممثلة  للشعب  وأن  مھمتھ 
       األساسیة  ھي  استعادة  األراضي  السوریة  المحتلة  ومواجھة 
         المخاطر  التي  تھدد  أمن  سوریة  والمساھمة  في  حمایة  األمن 
       القومي  باعتبار  الصھیونیة  العدو  الرئیسي  لسوریة  وشعوب 

 المنطقة. 

        الحرص  على  تحقیق  أھداف  الثورة  بالقوى  الذاتیة  للشعب  5. 
         السوري،  وتحمیل  النظام  مسؤولیة  أساسیة  في  خلق  المناخات  التي 

 تستدعي   األجنبي. 

         العمل  على  حمایة  المدنیین  وفق  القانون  الدولي  باعتبارھا  مطلباً  6. 
         ملحاً  في  ظل  تعاظم  عملیات  القتل  والمجازر  الجماعیة  المرتكبة 

 بحق   المدنیین   األبریاء. 

         الوجود  القومي  الكردي  جزء  أساسي  وتاریخي  من  النسیج  الوطني  7. 
         السوري  ویجب  تأكیده  من  خالل  مبادئ  دستوریة  واضحة  وحل 

 قضیتھ   حالً   دیمقراطیاً   عادالً   في   إطار   وحدة   سوریة. 

           سوریا  جزء  ال  یتجزأ  من  الوطن  العربي،  وھي  وحدة  سیاسیة  ال  8. 
 تتجزأ   وال   یجوز   التخلي   عن   أي   شبر   منھا. 

 اللجنة   التحضیریة   للمؤتمر   الوطني   إلنقاذ   سوریة 
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     وثائق  المجلس  المركزي  لھیئة  التنسیق 
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 (الدورة   الثالثة-   دمشق  23شباط  2013) 
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     بیان  أعمال  المجلس  المركزي  لھیئة 
 التنسیق   الوطنیة   في   دورتھ   الثالثة 
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        مع  اقتراب  الذكرى  الثانیة  النطالق  الثورة  السوریة  المستمرة 
         والمتصاعدة.  في  ظل  تصاعد  أعمال  العنف  الذي  یتحمل  النظام 
          مسؤولیتھ  األساسیة،  وصمود  شعبنا  الذي  قدم  أثمن  التضحیات  من  دماء 
            أبنائھ  حیث  فاق  أعداد  الشھداء  من  بینھم  السبعین  ألف  شھید  ومئات  آالف 
         الجرحى  وخمسة  مالیین  نازح  ومشرد،  انعقدت  الدورة  الثالثة  أعمال 
         المجلس  المركزي  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغیر  الدیمقراطي  یوم 
         السبت  23/2/2013 في  دمشق  رغم  كل  صعوبات  التنقل  واالتصال 

  والمخاطر   األمنیة. 

         بعد  التثبت  من  شرعیة  النصاب،  تم  افتتاح  االجتماع  بالنشید 
          العربي  السوري  وبالوقوف  دقیقة  صمت  مع  قراءة  الفاتحة  على  أرواح 
           شھداء  الثورة،.  ومن  ثم  جرى  التوافق  على  اختیار  ھیئة  رئاسة  الجلسة، 
           وعلى  إقرار  جدول  األعمال.  ثم  قدم  المنسق  العام  كلمة  المكتب  التنفیذي، 
          كما  عرض  أمین  السر  تقریر  نشاطات  الھیئة  واقتراحات  المكتب  من 
          أجل  تفعیل  وتطویر  أداء  الھیئة  في  المرحلة  القادمة،  واستمع  المجلس 
             عبر  السكایب  إلى  كلمات  كل  من  نائب  المنسق  العام  في  المھجر  د.  ھیثم 
         مناع،  وعضو  المكتب  التنفیذي  مسؤول  مكتب  القاھرة  الشیخ  ریاض 
          درار،  ورئیس  فرع  الوطن  العربي  ا.  محمد  حجازي،  ومدیر  مكتب 
           بیروت  ا.  یعقوب  قریو.  ومن  ثم  دار  نقاش  عمیق  حول  التقاریر 
        واألوراق  المقدمة  من  المكتب  التنفیذي  وخلصت  مناقشات  الجلسة 

 الصباحیة   إلى: 
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        تصدیق  التقاریر  المقدمة  بعد  األخذ  بعین  االعتبار  مالحظات  1- 
  المكتب   التنفیذي   واعتبارھا   جزءا   من   وثائق   دورة   المجلس   الحالي. 

         تقریب  موعد  الدورة  االنتخابیة  العامة  إلى  أواخر  شھر  حزیران  2- 
  القادم   في   حال   سمحت   الظروف   األمنیة   بذلك. 

         تثبیت  عضویة  المكتب  التنفیذي  بوضعھ  الراھن،  بعد  األخذ  بعین  3- 
         االعتبار  تفھم  الظروف  األمنیة  التي  لم  تسمح  لبعض  أعضاء 
        المكتب  بمتابعة  حضور  االجتماعات،  وتعلیق  عضویة  ھؤالء  في 

  المكتب   التنفیذي   لحین   انتھاء   تلك   الظروف. 

       وتضمنت  الجلسة  الثانیة  مناقشة  التقاریر  السیاسیة  التي 
 شملت: 

           رؤیة  ھیئة  التنسیق  للمرحلة  الجاریة  من  مراحل  الثورة  ومساراتھا أ - 
  المحتملة. 

    فرص   الحل   السیاسي   وفق   رؤیة   ھیئة   التنسیق. ب - 

    رؤیة   ھیئة   التنسیق   الوطنیة   للحل   السیاسي   في   سوریا. ت - 

 وبعد   المناقشة   تم   التفاق   على: 

           التأكید  على  أن  ھیئة  التنسیق  كانت  وستبقى  جزءا  من  ثورة  شعبنا  1- 
  في   سبیل   الحریة   والكرامة   والعدالة   والدیمقراطیة. 

          إن  الھدف  المركزي  للھیئة  في  نضالھا  السیاسي  ھو  إقامة  نظام  2- 
          وطني  دیمقراطي  وان  الدعوة  إلسقاط  النظم  الحاكم  الحالي  من  أجل 

  تحقیق   ھذا   الھدف. 

          ترى  الھیئة  أن  الحل  السیاسي  بما  فیھ  التفاوض  بین  قوى  3- 
         المعارضة  والثورة  وبین  قوى  وشخصیات  من  النظام  مقبولة  من 

  المعارضة   ھو   الطریق   األمثل   واألقل   كلفة   لتحقیق   أھداف   الثورة. 
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          وتؤكد  الھیئة  أن  العملیة  السیاسیة  تحتاج  إلى  مناخات  أساسیة  ال  4- 
         یمكن  تجاوزھا  في  مقدمتھا  إیقاف  العنف  والقتل  وإطالق  سراح 
        المعتقلین  من  نشطاء  الثورة  وعودة  المبعدین  وتأمین  اإلغاثة 

  العاجلة   لمن   یحتاجھا. 

        وفي  سیاق  العملیة  السیاسیة  واالنتقال  الدیمقراطي  تبرز  ضرورة  5- 
        توحید  قوى  المعارضة  الدیمقراطیة  واالتفاق  على  برنامج  سیاسي 

  واضح. 

         كما  تتطلب  التوافق  على  ضرورة  تشكیل  حكومة  انتقالیة  كاملة  6- 
       الصالحیات  التنفیذیة  والتشریعیة  إلدارة  الدولة  بكل  مؤسساتھا 
        ومرافقھا  وفي  مقدمتھا  إعادة  توحید  المؤسسة  العسكریة  وھیكلة 
        األجھزة  األمنیة  وإعداد  دستور  جدید  لنظام  دیمقراطي  برلماني 
        تعددي  یعرض  على  االستفتاء  الشعبي  وتجري  وفقھ  االنتخابات 

  العامة.   وأن   یتم   ذلك   كلھ   ضمن   برنامج   زمني   محدد. 

          تؤكد  الھیئة  على  أھمیة  مؤتمر  دولي  یضمن  وقف  العنف  ونتائج  7- 
  التفاوض   عبر   قرار   ملزم   من   مجلس   األمن   وفق   الفصل   السادس. 

        التصدیق  على  األوراق  السیاسیة  المقدمة  من  المكتب  التنفیذي  8- 
         موضوع  النقاش  بعد  األخذ  بعین  االعتبار  لمجمل  المالحظات  التي 
           تم  التوافق  علیھا  ودمج  وثیقتي  فرص  الحل  ورؤیة  الھیئة  للحل  في 
        وثیقة  واحدة  وتكلیف  لجنة  الصیاغة  بإصدارھا  خالل  األسبوعین 

  القادمین. 

 كما   أقر   المجلس   في   ختام   أعمالھ   التوصیات   التالیة: 

           إدانة  كل  أعمال  العنف  ضد  المدنیین  مھما  كانت  الجھة  التي  تقوم  1- 
  بتلك   األعمال. 
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        دعم  صمود  المعتقلین  الموقوفین  والمخطوفین  وإدانة  بشكل  خاص  2- 
        عملیات  الخطف  على  خلفیة  طائفیة،  والمطالبة  بإطالق  سراح 
          الجمیع  فوراً  وفي  مقدمھم  قادة  الھیئة  وكوادرھا:  د.  عبد  العزیز 
         الخیر  –إیاس  عیاش  –  ماھر  الطحان  ومحمد  معتوق  ورامي 
         ھناوي،  وأمین  سر  حزب  التنمیة  الوطني  عضو  لجنة  المتابعة 

  لمؤتمر   اإلنقاذ   الوطني   السید   خلیل   السید. 

          التضامن  مع  شعبنا  في  فلسطین  وحقھ  في  العودة  وتحریر  أرضھ  3- 
        والدعوة  بشكل  خاص  إلطالق  سراح  األسرى  في  سجون 

  االحتالل. 

  واختتم   االجتماع   مساء   ذات   الیوم   بالنشید   العربي   السوري.  4- 

دمشق    23/    2/2013
 

 المجلس   المركزي   لھیئة   التنسیق   الوطنیة 
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      تقریر  ملخص  نشاط  المكتب  التنفیذي  في 
 دورتھ   الراھنة 

 

 

 

 

          تمثل  نشاط  المكتب  التنفیذي  في  دورتھ  الراھنة  الممتدة  من  1/ 
   4/    2012  وحتى   تاریخ    8/2/2013

   وفق   األبعاد   التالیة: 

 أوالً:   في   ترتیب   الوضع   الداخلي   والبناء   التنظیمي: 
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          شكل  المكتب  التنفیذي  لجنة  للعمل  الیومي  وأمانة  سر  من  أجل  1- 
        مواجھة  األوضاع  الطارئة  بسبب  صعوبة  التواصل  الیومي  بین 
       أعضاء  المكتب  التنفیذي  وانقطاع  الطرق  وسبل  التواصل، 
         الكھرباء  واالنترنت،  وقامت  أمانة  السر  بتنظیم  الدوام  في  المقر 
          حیث  یقوم  عدد  من  أعضاء  المكتب  التنفیذي  بالدوام  الكامل  في 

  المقر   واستقبال   الزوار   ومتابعة   القضایا   الیومیة. 

         أسس  المكتب  التنفیذي  مكتباً  للھیئة  في  بیروت  من  األعضاء  2- 
         المقیمین  في  لبنان  مھمتھ  األساسیة  التواصل  مع  القوى  اللبنانیة 

  ومع   وسائط   اإلعالم. 

           أنشأ  مكتباً  للمرأة  واستطاع  ھذا  المكتب  أن  یقیم  عالقات  واسعة  مع  3- 
        العدید  من  المنظمات  الدولیة  النسائیة  واالجتماعیة  ویمارس  دوراً 
        بارزاً  في  المنظمة  النسائیة  "سوریات  یصنعن  السالم"  وتلقى 
          المكتب  دعوات  كثیرة  من  ھیئات  دولیة  تم  طرح  مواقف  ھیئة 

  التنسیق   من   خاللھا. 

          أقام  عدة  لقاءات  للمجموعات  الشبابیة  ومن  المقرر  أن  یتم  تشكیل  4- 
  مكتب   للشباب   خالل   األسابیع   القادمة. 

 

   ثانیاً:   في   االنتشار   والتوسع   : 

           شھد  المكتب  التنفیذي  خالل  ھذه  المرحلة  بحركة  انتقال  واسعة 
           حیث  انسحب  عدد  من  أعضاء  المكتب  التنفیذي  من  الھیئة  كذلك  انسحبت 
           كل  من  حركة  معاً  وھیئة  الشیوعیین،  وكان  االتحاد  السریاني  قد  تخلى 
           عن  عالقتھ  بالھیئة  منذ  نھایة  الدورة  السابقة.  بالمقابل  أعلن  عدد  من 
         ممثلي  األحزاب  المنسحبة  استمرار  التزامھم  بالھیئة  والعمل  في  صفوفھا 
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         بصفتھم  الشخصیة.  كما  تقدم  كل  من  الحزب  الدیمقراطي  االجتماعي 
          وحركة  "وعي"  بطلبات  انضمام  إلى  الھیئة.  ویدرس  كل  من  التیار 
         الوطني  وحزب  التنمیة  الوطني  الذي  تعرض  لحملة  اعتقاالت  مؤخراً 

  تقدیم   طلبات   انضمام   إلى   الھیئة. 

 

 ثالثاً:   في   تشكیل   الفروع   بالمحافظات   : 

          تم  تشكیل  فروع  للھیئة  في  عدد  من  المحافظات  منھا  الحسكة 
         ودیر  الزور  وحلب  والساحل  والسویداء.  وبعض  ھذه  الفروع  تمارس 
           دوراً  نشطاً  بینما  ال  تزال  حركة  بعض  الفروع  تتعثر  في  حركتھا 

  الداخلیة. 

 

  رابعاً:   في   الحضور   اإلعالمي: 

        في  محاولة  الختراق  الحصار  اإلعالمي  قام  المكتب  التنفیذي 
 بإنجاز   أمرین: 

          إقامة  مؤتمر  صحفي  بعد  كل  اجتماع  للمكتب  التنفیذي  یطرح  فیھ  1- 
       مواقفھ  ومقرراتھ  على  الوسائل  اإلعالمیة.  وتشھد  المؤتمرات 
          الصحفیة  حضوراً  واسعاً  من  وسائل  اإلعالم  وان  كانت  بث  نتائج 

  ھذه   المؤتمرات   ال   تزال   أضعف   مما   ھو   مطلوب. 

         تنظیم  ساعات  بث  أسبوعیة  باسم  "صوت  المواطنة"  من  محطة  2- 
          روناھي  الكردیة،  وتنقل  فیھا  أخبار  الھیئة.  ومن  أجل  تعزیز  البث 
          الذاتي  یجري  اآلن  إعداد  أستودیو  من  أجل  إجراء  مقابالت  ونشر 

  األخبار   والتحقیقات   التي   تھم   الھیئة. 
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         وقد  شھد  مكتب  اإلعالم  بعض  االضطراب  بسبب  التغییر  الذي 
           طرأ  على  إدارتھ  أكثر  من  مرة.  ویقوم  حالیاً  مكتب  اإلعالم  بإصدار 
          بیانات  مستمرة  تنشر  على  صفحات  الفیس  بوك،  ومن  جھة  أخرى 
         یمارس  أعضاء  المكتب  التنفیذي  اإلطالل  شبھ  الیومي  على  المحطات 
         الفضائیة،  إال  أن  الوسائل  اإلعالمیة  األكثر  شیوعاً  لدى  الجمھور 

  السوري   ال   تزال   تحاصر   الھیئة   وتمتنع   عن   نشر   أخبارھا. 

         جرت  عدة  محاوالت  لتأمین  محطات  خاصة  إال  أنھا  باءت 
  بالفشل   بسبب   الشح   المالي   وعدم   توفر   الكوادر   الالزمة. 

 

  خامساً:   في   تشكیل   أطر   ومؤتمرات   ردیفة: 

         نظمت  الھیئة  بشكل  مباشر  أو  عبر  بعض  المنظمات  الصدیقة 
         على  إقامة  مؤتمرین  موسعین  لقوى  دیمقراطیة  وشخصیات  وطنیة  أولھا 
           في  دمشق  باسم  المؤتمر  الوطني  إلنقاذ  سوریا  ضم  عدداً  من  األحزاب 
         المرخصة  وغیر  المرخصة.  ثانیھا،  في  جنیف  باسم  المؤتمر  السوري 
         الدولي  ورغم  كل  محاوالت  الضغط  واالحتواء  والمنع  حقق  المؤتمرات 

  إطالالت   سیاسیة   ھامة.   قّوى   دور   الھیئة   وعّزز   حضورھا   السیاسي. 

         كما  استطاع  فرع  الحسكة  مؤخراً  من  استعادة  بعض  القوى 
         والشخصیات  واألحزاب  إلى  إطار  العالقة  االیجابیة  مع  الھیئة  عبر 
          التنسیق  مع  اتحاد  الكنائس  ومن  أبرز  تلك  القوى  المنظمة  اآلشوریة 
          واالتحاد  السریاني  ومن  المتوقع  أن  یعلن  الحزبان  االنضمام  إلى  الھیئة 

  في   مرحلة   الحقة. 

 

 سادساً:   تعرضت   الھیئة   إلى   حملة   أمنیة   قاسیة   تمثلت   بـ 
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           تصفیة  عضو  الھیئة  د.  عدنان  وھبي  عبر  تنفیذ  عملیة  اغتیال  في  1- 
  عیادتھ. 

         اعتقال  العشرات  من  أعضاء  الھیئة  لفترات  محددة  بینھم  أعضاء  2- 
  في   المكتب   التنفیذي   :   احمد   العسراوي،   كفاح   دیب.   الخ.... 

         اختطاف  د.  عبد  العزیز  الخیر  عضو  المكتب  التنفیذي  ورفیقاه  3- 
         إیاس  عیاش  عضو  المجلس  المركزي  وماھر  الطحان.  وال  یزال 
         األخوة  قید  االختطاف  وإنكار  وجودھم  رغم  كل  التدخالت  الدولیة 

  واإلقلیمیة   والمحلیة. 

         اعتقال  عضو  الھیئة  رامي  ھناوي  عضو  المجلس  المركزي  ومن  4- 
          المحتمل  أن  یحال  إلى  محكمة  میدانیة،  وأخیراً  اعتقال  عضو  قیادة 

  فرع   السویداء   الرفیق   صالح   النبواني. 

          اختطاف  محمد  معتوق  بعد  إصابتھ  في  انفجار  سیارة  مفخخة  خالل  5- 
  أداء   مھمتھ   كإطفائي   واقتیاده   وھو   مصاب   إلى   جھة   مجھولة. 

 

         سابعاً :  عملت  بعض  القوى  على  محاولة  شق  الھیئة  عبر 
         عروض  وإغراءات  وتھدیدات  وجھت  إلى  العدید  من  العناصر  القیادیة، 
           ومن  جھة  أخرى  وجھت  وال  تزال  عناصر  أمنیة  وسیاسیة  في  السلطة 
         تھدیدات  لبعض  األعضاء  وبعض  األصدقاء  للتخلي  عن  الھیئة.  وقد 
           صمد  معظم  الكوادر  في  مواجھة  ھذه  الحملة  إال  أن  البعض  استجاب 
          لتلك  الضغوط  واإلغراءات  ومعظمھم  مقیم  في  الخارج  أو  غادر  إلى 

  خارج   سوریا. 

 

 ثامناً:   في   النشاط   السیاسي   والدبلوماسي: 
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          تابعت  الھیئة  تحركھا  من  أجل  توحید  المعارضة  فشاركت  في  مؤتمر  1- 
        القاھرة  رغم  كل  محاوالت  التھمیش  والتجاوز،  وحاولت  عبر 
           المؤتمر  التوصل  إلى  إنتاج  لجنة  متابعة  بعد  فشل  تشكیل  قیادة  موحدة 
         للمعارضة  إال  أن  بعض  القوى  المسیطرة  على  المجلس  الوطني 
           عملت  على  إفشال  تشكیل  ھذه  اللجنة  وشنت  حملة  ضد  الھیئة  رافعة 
         شعار  الممثل  الشرعي  والوحید  للشعب  السوري  والذي  القى  دعماً 
           خارجیاً  قویاً.  وبعد  تشكیل  االئتالف  الوطني  ذھب  وفد  من  الھیئة  إلى 
          القاھرة  من  أجل  البحث  عن  صیغ  للتنسیق  والتعاون  على  أساس 
          برنامج  سیاسي  متوافق  علیھ.  إال  أن  ھذه  المحاولة  ووجھت  بالصدّ 
         ورفض  أي  محاولة  غیر  االنضمام  اإلذعاني  إلى  االئتالف  ووفق 
           برنامجھ  المتصادم  مع  برنامج  الھیئة،  ورغم  ذلك  ال  تزال  الھیئة  تقدم 
        إشارات  ایجابیة  حول  وحدة  المعارضة  وكان  أبرزھا  التفاعل 

  االیجابي   مع   دعوة   السید   معاذ   الخطیب. 

       وفي  مواجھة  محاوالت  االستئثار  واالستئصال  تسعى  الھیئة 
  إلى   تكوین   قطب   دیمقراطي   یكون   رافعة   أساسیة   لوحدة   المعارضة. 

           تم  التواصل  مع  عدد  كبیر  من  الدول  حیث  تمت  زیارة  تونس  2- 
        والمغرب  ولندن  وروما  وبروكسل  ومصر  والعراق  وإیران  والصین 
          وروسیا  وإسبانیا  وعقد  لقاءات  مع  وزراء  خارجیة  تلك  الدول  وفي 
          بعض  األحیان  مع  مستویات  أعلى  تم  فیھا  شرح  مواقف  الھیئة 
         وسیاساتھا.  كما  جرت  لقاءات  شبھ  منتظمة  مع  السلك  الدبلوماسي 
         العربي  والدولي  في  سوریا  وفي  مقدمتھم  دول  االتحاد  األوربي 
       والیابان  وبریطانیا  وإسبانیا  والنرویج  وجنوب  أفریقیا  والھند 
        والبرازیل  والعراق  وفلسطین  وال  تزال  اللقاءات  مستمرة  مع 
  المبعوثین   الدولیین   الذین   ال   یزالون   مستمرین   في   عملھم   في   دمشق. 
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        اللقاءات  مع  المبعوثین  الدولیین  كوفي  عنان  واألخضر  اإلبراھیمي.  3- 
         وقدمت  الھیئة  لھؤالء  المبعوثین  عدة  من  االقتراحات  شكلت  أساساً 

  في   المبادرات   واالقتراحات   التي   تبناھا   ھؤالء. 

 

  تاسعاً:   في   مجال   اإلغاثة: 

        ساھمت  ھیئات  ومنظمات  على  ارتباط  بالھیئة  في  عملیات 
          اإلغاثة  في  جمیع  األراضي  السوریة  وفي  مقدمة  تلك  الھیئات  :اللجنة 
        الطبیة  والجمعیة  األھلیة،  ومنظمة  ساعد،  والمنظمة  العربیة  لحقوق 
           اإلنسان،  كما  نشط  عدد  كبیر  من  أعضاء  الھیئة  في  تأمین  اإلغاثات 
          الفردیة  والتعاون  مع  مؤسسات  الھالل  األحمر  سواء  في  مخیم  الزعتري 

  أو   بعض   المخیمات   المقامة   في   لبنان   أو   في   إعالة   بعض   األسر.. 

         وتجري  أمانة  السر  تنظیم  اتحاد  لمنظمات  العمل  الوطني  لتوفیر 
  مساھمة   أكبر   في   ھذا   المیدان. 

 أما   عن   السلبیات   التي   رافقت   عملنا   فھي   تتمثل   بـ: 

         عدم  تمكننا  من  اختراق  الحصار  اإلعالمي  رغم  كل  الجھود  1- 
           المبذولة،  ورغم  كل  اآلمال  الواعدة  التي  نقوم  أو  التي  سنقوم  بھا، 
           وربما  یتطلب  بذل  جھد  أكبر  في  ھذا  المیدان  وخصوصاً  في  میدان 

  االختراق   الفضائي   وااللكتروني. 

        االضطراب  في  خطابنا  السیاسي  وظھور  بعض  التناقضات  في  2- 
        تصریحات  عناصرنا  القیادیة  ورغم  أننا  نؤمن  بالتعدد  ضمن 
          الوحدة  ونتفھم  مبررات  االختالف  ضمن  الخط  العام  إال  أننا  نحتاج 
         إلى  تنسیق  أقوى  والى  خطاب  سیاسي  ھجومي  ولیس  دفاعي 

  وإطالق   مبادرات   سیاسیة   ناجحة. 
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         استمرار  عدم  الوضوح  بین  فروع  الخارج  والمركز  وعدم  انتظام  3- 
  العالقة   رغم   التحدید   التنظیمي   الواضح. 

         عدم  تفعیل  المكاتب  االختصاصیة  التي  تم  تشكیلھا  نظریاً  وفق  4- 
  الالئحة   الداخلیة. 

        عدم  مواكبة  التطورات  المیدانیة  وضعف  العالقات  مع  القوى  5- 
           الثوریة  من  أجل  تكوین  صور  واضحة  لدى  كل  طرف  عن  الطرف 

  اآلخر. 

         على  ضوء  ما  تحقق  ومالم  یتم  تحقیقھ  ومجمل  السلبیات 
 واالیجابیات   فإننا   نقترح: 

          إعادة  النظر  بالنظام  الداخلي  لجھة  صیغة  المكتب  التنفیذي  في  ظل  1- 
        غیاب  الحركة  الجماھیریة  التي  جرى  التعبیر  عنھا  بالحراك 
       الشعبي،  وإیجاد  تمثیل  حقیقي  للمنظمات  الجماھیریة  ومنظمات 
          المجتمع  المدني.  ومن  أجل  ھذا  نرى  أن  یقوم  المجلس  المركزي 
         في  الجلسة  القادمة  بتشكیل  لجنة  إلعداد  مشروع  متكامل  للنظام 

  الداخلي   على   أن   تكون   سریعة. 

        اإلسراع  بتشكیل  فروع  الھیئة  لتقوم  بدورھا  المطلوب  وخصوصاً  2- 
  في   ظل   انقطاع   التواصل   بین   المحافظات   والمناطق. 

         ترمیم  المكتب  التنفیذي  وفق  قواعد  أحكام  النظام  الداخلي  والتركیز  3- 
         على  تدعیم  المكتب  التنفیذي  بالعناصر  النشطة  وفي  ذات  الوقت 

  ذات   خبرة   قیادیة   مقبولة. 

        تحدید  تخوم  العالقة  بین  وحدة  الموقف  االستراتیجي  وتعدد  4- 
        االجتھاد  في  التفاصیل  للمحافظة  على  وحدة  الھیئة  واحترام 
         خصوصیة  كل  طرف  من  أطرافھا.  تقویة  السعي  لتوحید  القوى 
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        الدیمقراطیة،  وتحدید  موقف  واضح  من  القوى  العنفیة  الال 
  دیمقراطیة. 

         االنتقال  إلى  مرحلة  ھجومیة  في  موقفنا  السیاسي  عبر  تبني  5- 
        مبادرات  وسیاسات  محددة  وواضحة  وأن  تكون  المحدد  األساسي 

  لعالقاتنا   مع   اآلخرین. 

  8/2/2013   أمانة   السر 
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 زیارة   المستشار   السیاسي 
 في   السفارة   الروسیة 

 

  9أیار  2013

 

 

 

        قام  المستشار  السیاسي  في  السفارة  الروسیة  بزیارة  ھیئة 
            التنسیق  وبحضور  المنسق  العام  أ.  حسن  عبد  العظیم  و  د.  أكرم  األكرمي 

 و   أ.   صفوان   عكاش   و   أ.   احمد   العسراوي   . 

         وقد  أكد  المستشار  وبناء  على  تعلیمات  من  وزارة  الخارجیة 
 الروسیة   بعد   اللقاء   األخیر   مع   جون   كیري   على   ما   یلي   : 

           من  اآلن  فصاعداً  سوف  یتم  إبراز  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  كقوة  رائدة  1- 
 في   المعارضة   ورؤیتھا   للحل   السیاسي. 

          ھناك  نوایا  طیبة  من  األمریكیین  فیما  یخص  مؤتمر  جنیف  "  2"  2- 
 ولكن   نحن   ننتظر   األفعال. 

          نحن  نعمل  مع  السلطة  السوریة  فیما  یخص  بطلبات  الھیئة  حول  3- 
          اإلفراج  عن  د.  عبد  العزیز  الخیر  ورفاقھ  ولكن  الترتیبات  ستأخذ 
         وقتاً  وسیتوضح  شیئاً  خالل  أسبوعین  فال  حلول  سریعة  وكذلك 

 الممنوعون   من   السفر   تحدید   الوقت   لإلفراج   . 
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        ھناك  غموض  في  الموقف  األمریكي  ,وھناك  احتماالت  للموقف  4- 
          األخیر  بشأن  عقد  مؤتمر  جنیف  عند  واشنطن  ناتجة  عن  تخوفات 

 من: 

  احتمال   تفكیك   سوریا أ - 

 احتمال   وصول   متطرفین   إلى   السلطة   . ب - 

 اعتبارات   امن   إسرائیل. ت - 

         الصراعات  الداخلیة  في  إسرائیل  واختالف  النظر  بینھا  فھناك  قوى  5- 
 ترید   تدمیر   سوریا   كمقدمة   لضرب   إیران. 

         المعارضة  السوریة  ال  یمكن  توحیدھا  ,واالئتالف  لن  یقبل  التھمیش  6- 
         ,ولذلك  فإن  مؤتمر  جنیف  سوف  یعتمد  الطاولة  المستدیرة  التي 

 یجلس   حولھا   الجمیع. 

          نحن  في  بدایة  الطریق  وال  نعرف  ردود  األفعال  المستقبلیة  ألمریكا  7- 
 وحلفاءھا. 

          أمریكا  فقدت  السیطرة  على  حلفاءھا  في  المنطقة  "والذیل  ھو  الذي  8- 
 یحرك   الكلب" 
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  بیان   صحفي 
 

 

 

 

        تداول  المكتب  التنفیذي  في  اجتماع  استثنائي  عقد  بتاریخ 
          11/5/2013 نتائج  اللقاء  بین  الرئیس  الروسي  ووزیر  خارجیتھ  السید 
         سیرغي  الفروف  والسید  جون  كیري  وزیر  الخارجیة  األمریكیة  في 
           موسكو  بتاریخ  7/5/2013 وما  أعلن  عنھ  من  توافق  بین  الدولتین  على 
           عقد  مؤتمر  دولي  حول  سوریة  في  جنیف  نھایة  شھر  أیار  الجاري، 
         واستجابة  للعرض  المقدم  للھیئة  من  قبل  الجانبین  الروسي  واألمریكي 
          ومن  جھات  دولیة  أخرى  للمشاركة  في  المؤتمر،  وفي  ضوء  المناقشات 
         المستفیضة  والمسؤولة  حول  مجموعة  من  القضایا  قرر  المكتب  التنفیذي 

 ما   یلي: 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
155  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 156/599

       أوالً :  الترحیب  بالتوافق  الروسي  األمریكي  لعقد  مؤتمر  جنیف  2*- 
        ،  واالستجابة  للطلب  الروسي  األمریكي  للمشاركة  في  المؤتمر 
         إلى  جانب  قوى  معارضة  أخرى.  خصوصاً  وأنھ  یأتي  حاسماً 
         لصالح  الحل  السیاسي  للخروج  من  األزمة  سوریة  ضد  الخیار 
        العسكري  األمني  العبثي  والتدمیري،  ویتفق  مع  رؤیة  ھیئة 
         التنسیق  للحل  السیاسي  التفاوضي  في  سوریة  وتنفیذاً  للبند  الثالث 
         من  البیان  الختامي  الصادر  عن  المؤتمر  الوطني  إلنقاذ  سوریة 
         الذي  عقدتھ  الھیئة  في  دمشق  بالتشارك  مع  بعض  القوى 
        السیاسیة  المعارضة  في  الداخل  والذي  ینص  على  "یطالب 
       المؤتمر  السید  األخضر  اإلبراھیمي  المبعوث  األممي  والعربي 
          المبادرة  بدعوة  إلى  عقد  مؤتمر  دولي  حول  سوریا  تشارك  فیھ 
         جمیع  األطراف  المعنیة  تكون  مھمتھا  البحث  في  أفضل  السبل 
        السیاسیة  للبدء  بمرحلة  انتقالیة  تضمن  االنتقال  إلى  نظام 

 دیمقراطي   تعددي". 

          تعلن  الھیئة  بأنھا  سوف  تبذل  كل  ما  تستطیع  إلنجاح  المؤتمر *- 
         ألنھ  یتعلق  بمصیر  سوریا  وشعبھا،  وتدرك  جیداً  حجم  العقبات 
        والتعقیدات  المصاحبة  والناجمة  عن  الصراع  المسلح  في  البالد 
       والتدخالت  الخارجیة،  وطبیعة  النظام  االستبدادي،  ولذلك  فإنھا 
          تبدي  تفاؤالً  حذراً  حول  نجاحھ  ألن  دوالً  عدیدة  إضافة  إلى 
        المتطرفین  من  النظام  وبعض  جھات  المعارضة  سوف  تعمل 
         على  إفشالھ  مما  یتطلب  مزیداً  من  الحرص  في  التحضیر 

 للمؤتمر   وضمان   نجاحھ. 

         ویرى  المكتب  التنفیذي  أن  السلطة  السوریة  تتحمل  مسؤولیةً  في *- 
        إنجاح  المؤتمر،  ولذلك  یتوجب  علیھا  دون  إبطاء  اتخاذ 
         إجراءات  تخلق  بیئة  مالئمة  إلنجاح  المؤتمر  مثل  إطالق  سراح 
        جمیع  المعتقلین  السیاسیین  وفي  مقدمتھم  معتقلي  الھیئة  الدكتور 
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        عبد  العزیز  الخیر  ورفاقھ،  والسماح  باإلغاثة  الشاملة  وإیقاف 
 أعمال   العنف   وغیرھا. 

         وسوف  تقوم  الھیئة  وبناء  على  طلب  الدولتین  الداعیتین  بتقدیم *- 
        مذكرة  تفصیلیة  قابلة  للتطبیق  حول  رؤیتھا  للحل  السیاسي 

 التفاوضي   في   سوریة. 

         ویبقى  الھدف  األسمى  للھیئة  ھو  انجاز  التغییر  الجذري  الشامل *- 
         عبر  االنتقال  إلى  نظام  دیمقراطي  تعددي  مع  المحافظة  على 
         وحدة  سوریا  أرضاً  وشعباً  وذلك  بالتشاور  مع  الفعالیات  والقوى 

 الوطنیة   الدیمقراطیة   الصدیقة. 

        ثانیاً :  توقف  المكتب  التنفیذي  عند  نتائج  االتصاالت  لتشكیل *- 
         القطب  المدني  الدیمقراطي،  وأكد  على  أن  سوریا  بحاجة  الیوم 
          أكثر  من  أي  وقت  مضى  إلى  تشكیل  ھذا  التحالف  الدیمقراطي 
         العریض  الذي  یضم  كل  القوى  والتیارات  المؤمنة  بأھمیة  إقامة 
         الدولة  الدیمقراطیة  المدنیة  التي  یتشارك  فیھا  جمیع  أبنائھا  في 
         إدارة  شؤونھم  ورسم  مصیر  بالدھم  بعیداً  عن  سیاسات  اإلقصاء 
         واالحتكار.  وان  إقامة  ھذا  التحالف  یتطلب  مشاركة  جدیة  من 
       جمیع  القوى  والتشكیالت  السیاسیة  والمدنیة  والشبابیة  الفاعلة 

 وإرادة   وطنیة   مستقلة   عن   أي   تأثیر   خارجي. 

        ثالثاً:  یؤكد  المكتب  التنفیذي  على  إدانتھ  الستمرار  ارتكاب *- 
         المجازر  ضد  المدنیین  وخصوصاً  تلك  التي  تأخذ  أبعاداً  مذھبیة 
          والتي  تشكل  وصمة  عار  على  جبین  منفذیھا،  ویرى  فیھا  جرائم 
          ضد  اإلنسانیة  یجب  محاسبة  كل  من  یساھم  في  ارتكابھا  مھما 

 كان   موقعھ   أو   منصبھ. 

         وفي  ھذه  المناسبة  یؤكد  المكتب  التنفیذي  على  إدانتھ  للجریمة *- 
          المرتكبة  في  بلدة  الریحانیة  في  لواء  اسكندرون  أیاً  كانت  األیدي 
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          التي  نفذتھا  والدوافع  وراء  ارتكابھا  كما  یدین  أي  اعتداء  على 
 المھجرین   السوریین   وممتلكاتھم. 

        رابعاً:  مع  اقتراب  الذكرى  السنویة  الغتصاب  فلسطین  یؤكد *- 
        المكتب  التنفیذي  على  دعمھ  المطلق  للشعب  الفلسطیني  في 
         تحریر  كامل  أرضھ  المحتلة  وعودة  الالجئین  إلى  أراضیھم  التي 
 أُخرجوا   منھا   وحقھ   في   مقاومة   االحتالل   بكل   الوسائل   المتاحة. 

  دمشق: 
12/5/2013  

   المكتب 
 التنفیذي 
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  مذكرة   تنفیذیة 
 

      بشأن  رؤیة  ھیئة  التنسیق  للحل  السیاسي 
 التفاوضي   في   سوریة 

  30/5/2013-   المكتب   التنفیذي 

 

 

 

  مقدمة   : 
 

        ترحب  الھیئة  بالتوافق  الروسي  األمریكي  لعقد  مؤتمر  جنیف  2، 
          وتعلن  أنھا  سوف  تلبي  الدعوة  الموجھة  لھا  للمشاركة  في  المؤتمر، 
          خصوصاً  وأنھ  یأتي  حاسماً  لصالح  الحل  السیاسي  للخروج  من  األزمة 
         سوریة،  ضد  الخیار  العسكري  األمني  العبثي  والتدمیري،  ویتفق  مع 
          رؤیة  ھیئة  التنسیق  للحل  السیاسي  التفاوضي  في  سوریة،  وكانت  الھیئة 
           أول  من  طالب  بعقده،  في  البیان  الختامي  الصادر  عن  المؤتمر  الوطني 
           إلنقاذ  سوریة،  الذي  عقدتھ  الھیئة  في  دمشق،  بالتشارك  مع  بعض  القوى 
         السیاسیة  المعارضة  في  الداخل،  والذي  ینص  على  “یطالب  المؤتمر 
        السید  األخضر  اإلبراھیمي  المبعوث  األممي  والعربي  المبادرة  بدعوة 
           إلى  عقد  مؤتمر  دولي  حول  سوریة  تشارك  فیھ  جمیع  األطراف  المعنیة 
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          تكون  مھمتھا  البحث  في  أفضل  السبل  السیاسیة  للبدء  بمرحلة  انتقالیة 
 تضمن   االنتقال   إلى   نظام   دیمقراطي   تعددي”. 

       وإذ  تدرك  الھیئة  حجم  العقبات،  والتعقیدات  المصاحبة، 
         والناجمة  عن  الصراع  المسلح  في  البالد،  والتدخالت  الخارجیة،  وطبیعة 
          النظام  االستبدادي،  فإنھا  تعلن  التزامھا  ببذل  كل  ما  تستطیع  إلنجاح 
 المؤتمر،   ألنھ   یتعلق   بمصیر   سوریة   وشعبھا.   ومستقبل   األجیال   القادمة. 

          وفي  ھذا  المجال  فإنھا  تقدم  إلى  الجھات  المعنیة  مذكرة  تفصیلیة 
 لرؤیتھا   للحل   السیاسي   التفاوضي   في   سوریة. 

 أوالً:   في   األھداف 
        إن  بدایة  العملیة  التفاوضیة  بین  النظام  والمعارضة،  برعایة 
        دولیة  وعربیة،  ومتابعة  وإشراف  المبعوث  الدولي  واألممي,  السید 
          األخضر  اإلبراھیمي،  یتطلب  قبل  كل  شيء  موقفا  واضحاً،  معلناً  یلتزم 

 بھ   المؤتمر   من   المسائل   اآلتیة: 

           1.  أن  ھدف  العملیة  السیاسیة  التفاوضیة،  ھو  االنتقال  إلى  نظام 
        دیمقراطي  تعددي،  على  أساس  مبدأ  المواطنة  المتساویة،  في 
        الحقوق،  والواجبات  لجمیع  السوریین،  نساءً  ورجاالً،  بغض  النظر 
        على  ھویاتھم  العرقیة  والدینیة  والمذھبیة،  وغیرھا  من  ھویات 

 أھلیة   ما   قبل   وطنیة. 

           2.  التأكید  على  وحدة  سوریة  أرضا  وشعبا،  وعلى  السیادة  الكاملة 
 للدولة   السوریة   على   أراضیھا. 

         ثانیاً:  التزامات  أساسیة  :  ینبغي  في  بدایة  المؤتمر  إعالن 
 التزام   جمیع   األطراف   المعنیة   باآلتي: 

           أ-   تعھد  جمیع  األطراف  بااللتزام  بنتائج  التفاوض،  على  أن  تضمن  ذلك 
          الدول  الراعیة  للمؤتمر،  من  خالل  العمل  على  تبنیھا  دولیا  وإقلیمیا 
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         وعربیا،  تصدر  بقرارات  ملزمة  عن  مجلس  األمن  الدولي،  وفق 
 الفصل   السادس. 

         ب-   الموافقة  على  بیان  جنیف  1،  وخطة  كوفي  عنان،  والتوافقات 
 الروسیة   األمریكیة   الجدیدة   التي   ینعقد   على   أساسھا   مؤتمر   جنیف    2. 

            ت-   االلتزام  بإحالة  جمیع  القضایا  التي  ال  یتم  التوافق  علیھا،  بدایة،  إلى 
          لجنة  تقریب  وجھات  النظر،  فإذا  فشلت  في  مساعیھا  تحال  القضایا 
          المختلف  علیھا  إلى  لجنة  تحكیم  دولیة  حیادیة  متوافق  علیھا.  وفي 
           حاالت  خاصة  واستثنائیة  یتم  اللجوء  إلى  أخذ  رأي  الشعب  بھا  في 

 ظروف   مالئمة   تؤمن   نزاھة   االستفتاء. 

 ث-    االتفاق   على   جداول   زمنیة   للمفاوضات،   ولتنفیذ   االتفاقات. 

  ثالثاً:   مسائل   إجرائیة   : 
        ھناك  مسائل  إجرائیة  مساعدة  على  نجاح  العملیة  التفاوضیة 

 ینبغي   التوافق   علیھا،   نذكر   منھا   ما   یأتي: 

           1.  التوافق  على  مكان  عقد  المؤتمر،  وعدد  المشاركین  فیھ،  زمانھ 
          ومدة  استمراره.  وترى  الھیئة  أن  ینعقد  المؤتمر  في  أقرب  فرصة 
           ممكنة،  على  أن  ال  یتجاوز  نھایة  شھر  حزیران  القادم،  وأن  یستمر 
        بجلسات  متواصلة  حتى  إنجاز  جمیع  القضایا  المتعلقة  بعملیة 

 التفاوض. 

          2.  تفضل  الھیئة  إجراء  المفاوضات  بدءاً  بالقضایا  األساسیة  األقل 
         إشكالیة،  مثل  الدستور،  والقوانین  المكملة  لھ،  مثل  قانون  اإلعالم، 
      وقانون  األحزاب،  وقانون  االنتخابات  المحلیة  والتشریعیة 
        والرئاسیة،  وغیرھا،  وإحالتھا  إلى  لجان  مختصة  إلعدادھا  فوراً 
         على  أن  یشارك  فیھا  قانونیون  مختصون،  وممثلون  عن  جمیع 
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        فصائل  المعارضة،  وعن  السلطة،  وكذلك  مستشارون  من  الدول 
 المشاركة   في   المؤتمر   وخصوصاً   من   الدول   الدائمة   العضویة. 

           3.  االتفاق  على  طبیعة  النظام  الدستوري،  علما  أن  الھیئة  منحازة 
 بصورة   حاسمة   إلى   النظام   الجمھوري   الدیمقراطي   البرلماني. 

             4.  تسریع  عملیة  فصل  حزب  البعث  عن  جمیع  أجھزة  الدولة  بما  فیھا 
         الجیش  واألجھزة  األمنیة،  والنقابات  وغیرھا  بما  ال  یتجاوز  مدة 

 ثالث   أشھر   على   األكثر. 

          5.  إلغاء  جمیع  القوانین  االستثنائیة  المكبلة  للحریات،  والسماح  بالعمل 
         السیاسي  واإلعالمي  والتواصل  مع  الجمھور  دون  أي  قیود،  ریثما 

 یتم   تنظیم   ذلك   بقوانین   خاصة. 

 رابعاً:   إجراءات   المناخ   التفاوضي   المالئم 
           1.  إعالن  وقف  العنف  في  جمیع  أراضي  الجمھوریة  العربیة  السوریة 

 ومن   قبل   جمیع   األطراف. 

          2.  البدء  بإطالق  سراح  المعتقلین  والمخطوفین  على  خلفیة  أحداث 
 الثورة   وإصدار   عفو   شامل   عن   جمیع   المطلوبین. 

          3.  السماح  بعودة  جمیع  المواطنین  السیاسیین  المقیمین  في  الخارج 
 ألسباب   مختلفة،   دون   أیة   مساءلة   أمنیة   أو   قانونیة   أو   سیاسیة. 

           4.  تأمین  عودة  كریمة  والئقة  لجمیع  المھجرین  السوریین  إلى  منازلھم 
 وأماكن   عملھم. 

          5.  تأمین  مساعدات  إغاثة  إنسانیة  كافیة  لجمیع  المنكوبین  السوریین 
 والمحتاجین   لھا. 
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            6.  جبر  الضرر  ورد  المظالم  ورد  االعتبار  لجمیع  من  صرفوا  من 
         الخدمة  وجردوا  من  الحقوق  المدنیة  بموجب  أحكام  صادرة  عن 

 محاكم   استثنائیة   ألسباب   سیاسیة   وتسویة   حقوقھم   المالیة. 

 خامساً:   إجراءات   دولیة   ذات   أولویة 

      وبسبب  تعقیدات  األزمة  السوریة،  والتدخالت  اإلقلیمیة، 
         والدولیة  فیھا،  وخصوصاً  التعقیدات  الناجمة  عن  الصراع  المسلح  في 
         البالد،  ولكون  وقف  األعمال  العسكریة  من  الصعوبة  بمكان  تحقیقھ 

 بإرادة   ذاتیة   للمتقاتلین،   ال   بد   من   اتخاذ   اإلجراءات   اآلتیة: 

            1.  حصول  توافق  دولي  على  قاعدة  بیان  جنیف،  بعد  تفسیر  بنوده 
            بصورة  ال  لبس  فیھا،  من  قبل  الدول  التي  أصدرتھ،  على  أن  توقع 
        علیھ  دول  الرباعیة  اإلقلیمیة  (مصر  والسعودیة  وتركیا  وإیران) 
            على  أن  یصدر  بعد  ذلك  عن  مجلس  األمن  الدولي  بقرار  ملزم  وفق 

 الفصل   السادس. 

           2.  یصدر  مجلس  األمن  قراراً  بوقف  إطالق  النار  على  كامل 
        الجغرافیا  السوریة،  متضمناً  آلیة  للمراقبة  والتحقق.  ولھذا  الغرض 
           ال  بد  من  تشكیل  قوات  حفظ  سالم  دولیة  بتعداد  وتسلیح  كافیین، 
          وذلك  من  الدول  التي  ال  تشارك  في  األزمة  السوریة  بصورة 
         مباشرة،  واستخدام  جمیع  وسائل  المراقبة  التقنیة  للتحقق  من  التزام 

 جمیع   األطراف   بوقف   إطالق   النار. 

            3.  وقد  یكون  من  المناسب  البدء  بعملیة  عودة  الجیش  إلى  ثكناتھ 
        بأسرع  وقت  ممكن،  وتجمیع  المسلحین  في  معسكرات  خاصة 
          خارج  األماكن  السكنیة،  ریثما  یتم  االتفاق  على  إعادة  ھیكلة  الجیش 

 والقوى   األمنیة. 

             4.  ومن  أجل  تعزیز  وقف  إطالق  النار  ینبغي  على  مجلس  األمن  أن 
         یصدر  قراراً  بحظر  تورید  السالح  لجمیع  األطراف  خالل  المرحلة 
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           االنتقالیة،  على  أن  ینص  القرار  ذاتھ  على  رفع  ھذا  الحظر  عن 
         الدولة  السوریة  فوراً  في  نھایة  المرحلة  االنتقالیة،  وقیام  سلطات 

 دستوریة   منتخبة. 

 سادساً:   في   المرحلة   االنتقالیة 

           1.  تبدأ  العملیة  السیاسیة  بعقد  مؤتمر  وطني  تحت  رعایة  دولیة 
         وعربیة  مناسبة  یشارك  فیھ  مثالثة  ممثلین  عن  السلطة  والمعارضة 
       وھیئات  المجتمع  المدني  والشخصیات  الوطنیة  المستقلة  التي 
         تتوافق  علیھا  السلطة  والمعارضة  تكون  مھمتھ  وضع  میثاق  وطني 
       لسوریة  المستقبل،  وإعالن  دستوري  مؤقت،  والتوافق  على 
        ترتیبات  المرحلة  االنتقالیة  إلى  نظام  دیمقراطي.  یمكن  لھذا 

 المجلس   أن   یؤدي   دوراً   تشریعیاً   خالل   المرحلة   االنتقالیة. 

            2.  في  ضوء  نتائج  المؤتمر  الوطني،  یتم  تشكیل  حكومة  انتقالیة  تتمتع 
      بالصالحیات  الكاملة  الممنوحة  لرئاسة  الجمھوریة،  ومجلس 
         الوزراء،  في  الدستور  الحالي،  وذلك  لقیادة  المرحلة  االنتقالیة،  على 

 أن   یرأس   ھذه   الحكومة   شخصیة   معارضة   یتم   التوافق   علیھا. 

          3.  تشكل  الحكومة  من  شخصیات  سیاسیة  مثالثة  من  السلطة، 
       والمعارضة،  بمختلف  تشكیالتھا،  وشخصیات  وطنیة،  یتم  التوافق 
          علیھم،  بعد  االتفاق  على  عدد  حقائبھا.  من  األھمیة  بمكان  تشكیل 
         طاقم  استشاري  حكومي  من  السوریین،  ومن  ممثلین  عن  الدول 
        الراعیة  للمؤتمر،  لمساعدة  الحكومة  في  عملھا  كفریق،  ولحل 

 القضایا   اإلجرائیة،   والتنفیذیة،   التي   یمكن   أن   تعترض   عملھا. 

            4.  یتم  تشكیل  مجلس  عسكري  مؤقت،  یشارك  فیھ  ضباط  من  الجیش 
         السوري،  ومن  الجیش  الحر،  على  أن  یخضع  للحكومة  االنتقالیة، 
        تنحصر  مھمتھ  في  قیادة  المؤسسة  العسكریة،  واألجھزة  األمنیة، 
        خالل  المرحلة  االنتقالیة،  والعمل  على  إعادة  تنظیمھا،  بحیث 
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         تصیر  مؤسسة  وطنیة  محترفة،  یرأسھا  وزیر  دفاع  مدني،  یمثلھا 
          في  مجلس  الوزراء  الذي  تخضع  إلیھ،  وتساعد  في  تأمین  األمن 
         خالل  المرحلة  االنتقالیة.  وفي  مجمل  األحوال  ینبغي  إبعاد  الجیش 

 والمؤسسات   األمنیة   عن   الصراع   السیاسي   واإلیدیولوجي. 

          5.  تباشر  الحكومة  االنتقالیة  عملھا  باإلعالن  عن  تعطیل  العمل 
        بالدستور  الحالي،  وھیئات  الحكم  المبنیة  علیھ،  وإلغاء  جمیع 
         القوانین  االستثنائیة،  وفصل  حزب  البعث  عن  جمیع  أجھزة  الدولة 

 بما   فیھا   الجیش   والقوى   األمنیة. 

          6.  تحقیق  استقالل  القضاء  عن  السلطتین،  التنفیذیة  والتشریعیة،  عبر 
        إلحاق  الجسم  القضائي  بمجلس  القضاء  األعلى،  وتكلیفھ  خالل 

 المرحلة   االنتقالیة   بمھام   العدالة   االنتقالیة   أیضاً. 

            7.  تعد  من  المھام  العاجلة  للحكومة  تنفیذ  المبادئ  الوارد  في  البند 
        “رابعاً:  إجراءات  المناخ  التفاوضي  المالئم”  من  ھذه  المذكرة، 
         والشروع  في  ھیكلة  األجھزة  األمنیة،  وتنظیم  عملھا  وفق  المبادئ 

 الدستوریة،   وشرعة   حقوق   اإلنسان. 

            8.  ینبغي  إنشاء  جھاز  شرطة  فعال،  بعدد  وعدة  كافیین  لفرض  احترام 
 القانون،   وتأمین   مستلزمات   العدالة   االنتقالیة. 

          9.  الشروع  في  تأمین  إجراءات  التسویة  السیاسیة  والمصالحة  الوطنیة 
         في  ضوء  مبادئ  العدالة  االنتقالیة  وتنفیذ  خطوات  عملیة  أساسیة 

 الستقالل   السلطة   القضائیة. 

          10.  تبدأ  الحكومة  بعملیة  إعادة  اإلعمار  وتأمین  مستلزماتھ،  والعمل 
          على  إنشاء  صندوق  دولي  لھذا  الغرض،  تساھم  فیھ  الدول  المانحة 

 بالتزامات   مالیة   حقیقیة. 
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         11.  تنتھي  المرحلة  االنتقالیة  بإجراء  انتخابات  عامة،  محلیة 
       وتشریعیة  ورئاسیة،  شفافة  ونزیھة  ومراقبة  دولیاً،  وتشكیل 
           مؤسسات  الحكم  في  ضوء  نتائجھا.  نحن  في  الھیئة  نشدد  على  أن 
         یكون  النظام  الدستوري  نظاما  برلمانیاً،  یتم  انتخاب  البرلمان  فیھ 
          على  أساس  النسبیة،  على  أن  تكون  سوریة  دائرة  انتخابیة  واحدة. 
         ومن  بین  مھام  المجلس  النیابي  الدستوریة  انتخاب  الرئیس  لدورتین 

 اثنتین   مدة   كل   منھما   أربع   سنوات   فقط. 

           12.  تفضل  الھیئة  أن  تتحدد  الدورة  االنتخابیة  لجمیع  مستویات  السلطة 
 بأربع   سنوات   فقط. 

 ثامنا:   في   المبادئ   العامة   للدستور 
         في  ضوء  وثیقة  “العھد  والكرامة”  التي  أقرھا  مؤتمر  ھیئة 
         التنسیق  في  حلبون،  ووثیقة  “العھد  الوطني  السوري”  التي  تبنتھا 
          المعارضة  السوریة  في  لقائھا  في  القاھرة،  تقترح  الھیئة  المبادئ  العامة 
         اآلتیة،  كمرشد  في  إعداد  اإلعالن  الدستوري  للمرحلة  االنتقالیة،  وكذلك 

 الدستور   السوري   الجدید: 

           1.  الشعب  السوري  شعب  واحد،  تأّسست  لحمتھ  عبر  التاریخ  على 
          المساواة  التاّمة  في  المواطنة  بمعزل  عن  األصل  أو  اللون  أو 
            الجنس  أو  اللغة  أو  اإلثنیّة  أو  الرأي  السیاسي  أو  الدین  أو  المذھب، 
           على  أساس  وفاق  وطني  شامل،  الدین  فیھ  �  والوطن  للجمیع.  ال 
             یجوز  ألحد  فرض  دین  أو  اعتقاد  على  أحد،  أو  أن  یمنع  أحدا  من 
         حریة  اختیار  عقیدتھ  وممارستھا.  النساء  متساوون  مع  الرجال،  وال 
          یجوز  التراجع  عن  أي  مكتسبات  لحقوقھن.  كما  یحق  ألي  مواطــن 
          أن  یشغل  جمیع  المناصب  في  الدولة،  بما  فیھا  منصب  رئیس 
           الجمھوریة،  بغض  النظر  عن  دینھ  أو  قومیتھ،  رجال  كان  أم  امرأة. 
        ھــكذا  یفخر  الشعب  السوري  بعمقھ  الحضاري  والثقافي  والدیني 
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         الثري  والمتنوع،  مما  یشكل  جزءاً  صمیمیاً  من  ثقافتھ  ومجتمعھ، 
         ویبني  دولتھ  على  قاعدة  الوحدة  في  التنوع،  بمشاركة  مختلف 

 مكوناتھ،   من   دون   أي   تمییز   أو   إقصاء. 

            2.  الشعب  السوري  حر  وسید  على  أراضیھ  وفي  إطار  دولتھ،  وھما 
           وحدة  سیاسیة  ال  تتجزأ،  وال  یجوز  التخلي  عن  أي  شبر  منھا، 
         ویحق  لھ  النضال  الستعادة  أراضیھ  المحتلة،  وفي  مقدمتھا  الجوالن 

 المحتل،   بكل   الوسائل   المشروعة. 

           3.  الشعب  السوري  ھو  مصدر  الشرعیة  لجمیع  مستویات  الحكم  في 
       النظام  الجمھوري  البرلماني  الدیمقراطي،  یمارسھا  من  خالل 

 انتخابات   دوریة   نزیھة   ینظمھا   القانون. 

            4.  اإلنسان  ھو  غایة  العالقة  بین  أبناء  الوطن  الواحد،  التي  تتأسس 
        على  االلتزام  بالمواثیق  والعھود  الدولیة  لحقوق  اإلنسان،  أي 
      الحقوق  االقتصادیة  واالجتماعیة  والسیاسیة  والمدنیة  والثقافیة 
        والبیئیة  التي  كرستھا  البشریّة.  وضمان  التمتع  بھذه  الحقوق 

 للمواطنین   والمقیمین   على   السواء. 

           5.  تشكل  الحریات  الفردیة  والعامة  والجماعیة  أساسا  للعالقة  بین  أبناء 
         الوطن  الواحد،  وتكفل  الدولة  الحریات  العامة،  بما  فیھا  حریة 
       الحصول  على  المعلومة  واإلعالم،  وتشكیل  الجمعیات  غیر 
      الحكومیة  والنقابات  واألحزاب  السیاسیة،  وحریة  االعتقاد 
       وممارسة  الشعائر،  وحریة  التظاھر  واإلضراب  السلمیْین.  وتضع 
          قواعد  لصون  ھذه  الحریات  من  ھیمنة  عالم  المال  أو  السلطة 
        السیاسیة.  كما  تكفل  الدولة  السوریة  احترام  التنوع  المجتمعي 
       ومعتقدات  ومصالح  وخصوصیات  كل  أطیاف  الشعب  السوري، 
        وتقر  بالحقوق  الثقافیة  والسیاسیة  لكل  مكوناتھ  وتطلعھا  للتطور 

 والرعایة. 
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           6.  یضمن  الدستور  إزالة  كافة  أشكال  التمییز  ضد  المرأة،  ویسعى 
        لخلق  المناخ  التشریعي  والقانوني  الذي  یؤمن  تمكینھا  سیاسیاً 
          واقتصادیاً  واجتماعیاً  في  ما  یتفق  مع  كل  المواثیق  الدولیة  ذات 

 الصلة   بما   یتناغم   مع   الثقافة   المجتمعیة. 

           7.  تقر  الدولة  السوریة  بوجود  مكون  قومي  كردي  ضمن  مكوناتھا، 
        وبحقوقھ  القومیة  المشروعة،  وفق  العھود  والمواثیق  الدولیة  ضمن 
        إطار  وحدة  الشعب  والوطن  السوریین.  وتعتبر  الوجود  القومي 
          الكردي  في  سوریة  جزءاً  أصیال  من  الشعب  السوري،  وتقر  كذلك 
      بوجود،  وحقوق  قومیة,  لآلثوریین  السریان،  والتركمان، 

 وتعتبرھما   جزءاً   أصیالً   من   المجتمع   السوري. 

            8.  سوریة  جزء  ال  یتجزأ  من  الوطن  العربي،  ملتزمة  بقضایا  األمة 
        العربیة  وقضیة  وحقوق  الشعب  الفلسطیني.  تتطلع  إلى  توثیق 
         مختلف  أشكال  التعاون  والتوحد  مع  البلدان  العربیة  األخرى،  في 
        حین  تحترم  الدولة  السوریة  التطلعات  الثقافیة  واالجتماعیة  لكل 
        القومیات  األخرى  المكونة  للشعب  السوري  من  كرد  وآشوریین 

 وأرمن   وشركس   وتركمان   وغیرھم. 

           9.  یلتزم  الشعب  السوري  بدعم  الشعب  الفلسطیني  وحقھ  في  إنشاء 
 دولتھ   الحرة   السیدة   المستقلة،   وعاصمتھا   القدس. 

         10.  تربط  الشعب  السوري  بجمیع  الشعوب  اإلســالمیة  األخــرى 
        جذور  تاریخیة  مشتركة  وقیم  إنسانیة  مبنیة  على  الرساالت 

 السماویة. 

           11.  سوریة  جزء  من  المنظومة  العالمیة،  وھي  عضو  مؤسس  في 
         ھیئة  األمم  المتحدة  والمنظمات  المتفرعة  عنھا،  ولذا  فھي  ملتزمة 
           بمیثاقھا،  وتسعى  مع  غیرھا  من  دول  العالم  إلقامة  نظام  دولي  بعید 
         عن  جمیع  النزاعات  المركزیة  والھیمنة  واالحتالل،  نظام  قائم  على 
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        التوازن  في  العالقات  وتبادل  المصالح  والمسؤولیة  المشتركة  في 
 مواجھة   التحدیات   واألخطار   العامة   التي   تھّدد   أمن   وسالم   العالم. 

           12.  تقوم  مؤسسات  الحكم  في  الدولة  السوریة  على  أساس  االنتخابات 
       الدوریة  والفصل  التام  بین  السلطات  التنفیذیة  والتشریعیة 
         والقضائیة،  وعلى  مبدأ  التداول  على  السلطة  عبر  االنتخاب  السري 
        والحر  والمراقب،  واحترام  نتائج  االنتخابات  التي  یقررھا  صندوق 
          االقتراع  مھما  كانت،  على  أن  تشكل  سوریة  دائرة  انتخابیة  واحدة، 

 تعتمد   النظام   االنتخابي   النسبي. 

          13.  یقر  الدستور  الجدید  أسس  النظام  الدیمقراطي  البرلماني  التعددي 
        المدني،  ونظاماً  انتخابیاً  عصریاً،  وعادالً،  یضمن  حق  مشاركة 
         كافة  التیارات  الفكریة  والسیاسیة،  ضمن  قواعد  تؤمن  أوسع  تمثیل 
        للشعب  واستقرار  النظام  البرلماني،  وتضبط  بشكل  دقیق  الموارد 

 المالیة،   وإنفاق   األحزاب،   والجماعات   السیاسیة. 

           14.  الجیش  السوري  ھو  المؤسسة  الوطنیة  التي  تحمي  البالد  وتصون 
         استقاللھا  وسیادتھا  على  أراضیھا،  تحرص  على  األمن  القومي  وال 

 تتدخل   في   الحیاة   السیاسیة. 

          15.  تعتمد  الدولة  مبدأ  الالمركزیة  اإلداریة،  بحیث  تقوم  اإلدارة 
        المحلیة  على  مؤسسات  تنفیذیة  تمثیلیة  تدیر  شؤون  المواطنین 
        والتنمیة  في  المحافظات  والمناطق،  بھدف  الوصول  إلى  تنمیة 

 مستدامة   ومتوازنة. 

            16.  تصون  الدولة  الملكیة  الخاصة،  التي  ال  یجوز  االستیالء  علیھا  إال 
          للمنفعة  العامة  ضمن  القانون  ومقابل  تعویض  عادل،  من  دون  أن 

 یعاد   تجییرھا   لمصالح   خاصة. 

           17.  تصون  الدولة  المال  العام  والملكیة  العامة  لمنفعة  الشعب،  وتقوم 
       سیاستھا  على  العدالة  االجتماعیة  والتنمیة  المتوازنة  المستدامة 
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         وإعادة  توزیع  الدخل  والثروة  عبر  النظام  الضریبي  بین  الفئات 
        االجتماعیة  وبین  المناطق،  وكذلك  على  ضمان  حریة  االستثمار 
       والمبادرة  االقتصادیة  وتكافؤ  الفرص  واألسواق  ضمن  ضوابط 
      تكافح  االحتكار  والمضاربات  وتحمي  حقوق  العاملین 

 والمستھلكین. 

           18.  تلتزم  الدولة  السوریة  إزالة  كافة  أشكال  الفقر  والتمییز  ومكافحة 
        البطالة  بھدف  التشغیل  الكامل  الكریم  الالئق  واإلنصاف  في 
        األجور،  وتحقیق  العدالة  في  توزیع  الثروة  الوطنیة،  وتحقیق 
        التنمیة  المتوازنة  وحمایة  البیئة،  وتأمین  الخدمات  األساسیة  لكل 
       مواطن:  السكن  والتنظیم  العمراني،  ومیاه  الشرب  النظیفة، 
      والصرف  الصحي،  والكھرباء،  والھاتف  واالنترنت،  والطرق 
        والنقل  العام،  والتعلیم  والتأھیل  النوعیین،  والتأمین  الصحي  الشامل 
       ومعاشات  التقاعد  وتعویضات  البطالة،  بأسعار  تتناسب  مع 

 مستویات   المعیشة. 

           19.  تلتزم  الدولة  بمتابعة  شؤون  السوریین،  وتدافع  عن  حقوقھم،  في 
 جمیع   بلدان   العالم. 

   -     30/5/2013  المكتب   التنفیذي 

 

 

 

 

 

  بیان   صحفي 
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 دمشق    8/7/2013

 

 

 

        تناول  المكتب  التنفیذي  في  اجتماعھ  األخیر  مجموعة  من 
          القضایا  التي  تتعلق  بالتطورات  في  األوضاع  السوریة  وتلك  التي  تلقي 

 بظاللھا   علیھا. 

       وأول  تلك  القضایا:محاولة  بعض  األطراف  الدولیة  واإلقلیمیة 
           إیجاد  اختراقات  في  المناطق  السوریة  التي  توجد  فیھا  أغلبیة  من  الكرد 
        السوریین  وانجرار  بعض  األطراف  إلى  استخدام  العنف  ومحاوالت 
          التضخیم  اإلعالمي  للحوادث  التي  تمت  ھناك،وألن  ما  یجري  في  تلك 
          المناطق  جزء  من  األزمة  الراھنة  ونظراً  لوجود  طرفین  من  الھیئة 
           الكردیة  العلیا  في  صفوفھا  یھم  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  أن  تعلن  للرأي 
          العام  محددات  موقفھا  مما  جرى  من  استخدام  للعنف  وللمظاھر  التي 

 رافقت   تلك   األحداث   والتي   تقوم   على: 

       رفض  استخدام  السالح  بشكل  مطلق  خارج  إطار  1- 
          الدفاع  المشروع  عن  النفس،  ورفض  فرض  أي  موقف  سیاسي  عبر 

 السالح. 

        إدانة  أي  تعرض  للمدنیین  السلمیین  تحت  أي  عنوان  2- 
 أو   شعار   وضرورة   كفالة   حق   التعبیر   السلمي. 

       ضرورة  محاسبة  كل  من  تدینھ  لجنة  التحقیق  3- 
          المشتركة  في  أحداث  العنف  تلك  ورفع  الغطاء  السیاسي  عنھ  وإعالن 

 نتائج   تلك   التحقیقات   للرأي   العام. 
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         دعم  التوافق  الذي  تم  بین  مجلس  الشعب  الكردي  وبین  4- 
          المجلس  الوطني  الكردي  حول  أحداث  عامودا  وضرورة  تنفیذ  كل  بنوده 

 بشكل   حازم   ودقیق. 

       ضرورة  رفع  مستوى  التنسیق  بین  جمیع  القوى  5- 
         الوطنیة  الدیمقراطیة  وتعاونھا  بما  یكفل  خدمة  أھالي  المنطقة  وتحقیق 
         أھداف  الشعب  السوري  في  الحریة  والكرامة  والعدالة  والوحدة  الوطنیة 

 والعیش   المشترك. 

       عدم  السماح  بتحویل  المناطق  ذات  الحضور  الكردي  6- 
        السوري  إلى  ساحة  للصراع  والتنافس  والتدخل  الدولي  واإلقلیمي 
         واستمرارھا  في  الحاضنة  الوطنیة  السوریة  وعدم  االنغالق  عن  باقي 

 مكونات   الشعب   السوري   وقواه   الوطنیة   الدیمقراطیة. 

         ثانیاً:  نظراً  للتأثیر  المباشر  لما  یجري  في  مصر  على 
          التطورات  في  سوریة  وفي  المنطقة  العربیة  وباعتبار  أن  مصر  بثورة 
           25 ینایر  2011 حققت  دوراً  ریادیاً  في  الثورة  الشعبیة  العربیة 

 الدیمقراطیة   الراھنة   یھم   ھیئة   التنسیق   أن   تعلن: 

       انحیازھا  التام  إلى  إرادة  الشعب  المصري  الواضحة  1- 
         والتي  جرى  التعبیر  عنھا  في  التظاھرات  غیر  المسبوقة  بالتاریخ 
         المصري  والعربي  یوم  30 یونیو  2013وتصحیح  مسار  الثورة  بشكل 

 سلمي. 

       ویتأسس  ھذا  االنحیاز  على  أن  الدیمقراطیة  تقوم  2- 
         أساساً  لتحقیق  إرادة  األغلبیة  الشعبیة  وعلى  ضرورة  المشاركة  الفعالة 

 في   الحیاة   السیاسیة   لجمیع   القوى   السیاسیة. 

        التأكید  على  أن  عملیة  التحول  الدیمقراطي  في  الدول  3- 
         النامیة  وفي  مراحل  االنتقال  من  األنظمة  الدیكتاتوریة  تعترضھا  الكثیر 
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         من  الصعاب  والمغالطات،  وفي  مقدمتھا  اعتبار  صندوق  االنتخاب  ھو 
         التعبیر  الوحید  عن  تحقیق  الدیمقراطیة  وتجاھل  اإلرادة  الشعبیة  خارج 

 یوم   االنتخاب. 

       تدعو  ھیئة  التنسیق  القوى  الثوریة  والقوات  المسلحة  4- 
           التي  انحازت  إلى  الشعب  إلى  السعي  الجاد  من  اجل  تحقیق  المشاركة 
           الفعالة  لجمیع  القوى  والتیارات  السیاسیة  بما  فیھ  تلك  التي  قامت  الثورة 
          علیھا  في  الحیاة  السیاسیة  وفي  إدارة  الدولة  وعدم  االستئثار  بالسلطة 

 وعدم   استئصال   أي   فریق   سیاسي. 

       كما  تدعو  للعودة  السریعة  إلى  آلیات  العمل  5- 
 الدیمقراطي   عبر   االستفتاء   على   دستور   جدید   وإجراء   االنتخابات   العامة. 

        وتدعو  بشكل  خاص  لعدم  الوقوع  في  فخ  العنف  6- 
        والعنف  المضاد  وعملیات  االعتقال  خارج  القانون  لتحقیق  االنفراج 

 الوطني   بأسرع   ما   یمكن. 

         ثالثاً:  تدعو  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  كل  األطراف  المعنیة  باألزمة 
           السوریة  لعدم  وضع  أیة  عراقیل  أمام  انعقاد  مؤتمر  جنیف(  2)  منطلقة  من 
         أن  منطق  استمرار  الصراع  والحسم  العسكري  والبحث  عن  توازن 
             القوى  على  األرض  لم  یعد  مجدیاً  في  ظل  ما  یجري  من  دمار  وحصار 
             وقتل.  إن  سیطرة  أي  فریق  على  منطقة  ھنا  أو  ھناك  لن  یغیر  النتائج 
          السیاسیة  بل  سیفاقم  األزمة،كما  أن  تفاھمات  جنیف  والتي  سیعقد  مؤتمر 
            للسالم  بموجبھا  تشكل  قاعدة  ما  عاد  بإمكان  أي  فریق  في  الصراع  أن 
           یتجاوزھا  مھما  كان  الوضع  في  المیدان،  وھي  تفتح  الطریق  أمام  حل 

 سیاسي   تفاوضي   یمھد   للتغیر   الدیمقراطي   المنشود. 

          لقد  مضى  ما  یزید  عن  السنتین  على  انطالقة  الثورة  الشعبیة 
          فیما  تواصل  القوى  المراھنة  على  حل  عسكري  أمني،  وفي  مقدمتھا 
          النظام  الحاكم،جر  البالد  إلى  أتون  األزمة  المدمرة  ونقول  الیوم  ومع 
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          اقتراب  شھر  رمضان  المبارك  كفى  لتلك  الرھانات  الفاشلة  والعتقاد  أي 
         فریق  سیاسي  أو  غیر  سیاسي  انھ  الممثل  الوحید  للشعب 
         السوري.ولنحرر  إرادة  الشعب  السوري  وكل  القوى  المتصارعة  من  تلك 
          األوھام  ونعود  إلى  منطلقات  الثورة  في  التغییر  الدیمقراطي  السلمي  عبر 

 تفاوض   برعایة   دولیة   ینطلق   أساسا   من   إیقاف   العنف   كمدخل   للتغیر. 

        رابعاً:وفي  الذكرى  الثانیة  لتأسیس  ھیئة  التنسیق  الوطني  لقوى 
         التغییر  الدیمقراطي  التي  مرت  خالل  األسبوع  الماضي  30/6 یؤكد 
          المكتب  التنفیذي  للھیئة  على  الثوابت  التي  رفعتھا  الھیئة  منذ  انطالقھا 
         والممثلة  برفض  نظام  االستبداد  مع  رفض  العنف  والطائفیة  والتدخل 
          الخارجي  والتي  شكلت  ثوابتھا  الوطنیة  كما  یؤكد  أن  ھذه  الثوابت 
           مازالت  حتى  الیوم  مخرج  سوریة  من  أزمتھا  بل  ھي  المخرج  الوحید 
           الذي  بات  مطلباً  شعبیاً  عاماً.وعلى  طریق  انجاز  ھذه  الثوابت  تؤكد  الھیئة 
             على  ما  طرحتھ  سابقاً  بأن  یدھا  ستبقى  ممدودة  للتعاون  مع  كل  من  یؤمن 
            بھذه  الثوابت  من  اجل  خالص  سوریة  وأنھا  ستبقى  منفتحة  على  كل  من 
           یتوافق  على  ھذه  المبادئ  وعلى  ھذا  الطریق  أیضا  ستعقد  خالل  المرحلة 
          المقبلة  مؤتمرھا  التشاوري  الذي  یضمھا  مع  حلفائھا  في  المؤتمر  الوطني 
          إلنقاذ  سوریة  الذي  انعقد  في  دمشق  والمؤتمر  الدولي  السوري  المنعقد 
         في  جنیف  والمؤتمر  السوري  المنعقد  في  عمان  وشخصیات  وقوى 
          دیمقراطیة  وطنیة  أخرى  من  اجل  التشاور  على  سبیل  الخروج  بسوریا 
           من  األزمة  التي  تعیشھا  في  ظل  انسداد  آفاق  الحسم  العسكري  ومصاعب 

 الحل   السیاسي. 

 دمشق    8/7/2013
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        بناء  على  مداوالت  المكتب  التنفیذي  والبیان  الصحفي  الصادر 
        عن  االجتماع  بتاریخ  31/8/2013 ونظراً  للظروف  الخطیرة  والمتمثلة 
          باستخدام  السالح  الكیماوي  وتصاعد  أعمال  العنف  مما  یھدد  وحدة  البالد 
          ویساھم  في  خلق  أجواء  تندفع  من  خاللھا  التھدیدات  الخارجیة  بالتدخل 
          العسكري  ولقطع  الطریق  على  مثل  تلك  التداعیات  تقترح  ھیئة  التنسیق 

 الوطنیة   الخطوات   التالیة   : 

           1-  یتم  توافق  دولي  سوري  على  وضع  السالح  الكیماوي  بإشراف 
          مباشر  من  روسیا  االتحادیة،  ویسلم  بعد  تشكیل  حكومة  انتقالیة  إلى 

 السلطات   السوریة   الرسمیة   آنذاك   . 

             2-  یتم  االتفاق  على  عقد  جلسة  عاجلة  لمؤتمر  جنیف  2 خالل  أسابیع 
           على  قاعدة  المبادئ  التي  تم  التفاھم  علیھا  في  جنیف  1 وبمشاركة 

 قوى   المعارضة   األساسیة   . 

            3-  یكون  وقف  إطالق  النار  المتزامن  البند  األول  على  جدول  أعمال 
 مؤتمر   جنیف   ویترافق   مع   وضع   آلیة   عملیة   لھ   . 

            4-  تَُسلم  السلطة  بشكل  عاجل  إلى  حكومة  انتقالیة  ذات  صالحیات  كاملة 
         وبرئاسة  شخصیة  معارضة  یتم  التوافق  علیھا  تأخذ  على  عاتقھا 
        إدارة  البالد  والحفاظ  على  مؤسسات  الدولة  ووحدة  المجتمع 

 والتحضیر   لالنتقال   الدیمقراطي   . 

 المكتب   التنفیذي 

 دمشق    6  /  9  /  2013

 المنسق   العام   حسن   عبد   العظیم 

 نائب   المنسق   العام   في   المھجر   ھیثم   مناع 

 أمین   السر   رجاء   الناصر. 
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        قدمت  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  ھذه  المبادرة  للسید  نائب - 
        وزیر  الخارجیة  الروسي  بوغدانوف  وسفیر  الفدرالیة  الروسیة  في 
        بیروت  وسلمت  نسخة  من  المبادرة  للخارجیة  المصریة  والخارجیة 

 العراقیة. 
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    مشروع  اإلدارة  المحلیة  الدیمقراطیة 
 المؤقتة 
 

     لمناطق  من  شمال  وشمال  شرقي 
 سوریة(غربي   كردستان) 

 المقدم   من   ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 (  2أیلول  2013) 

 

 مقدمة: 
 

 

           ھذا  المشروع  مقدم  من  قبل  المكتب  التنفیذي  للھیئة  بعد  نقاش  معمق  1. 
          شارك  فیھ  ممثلون  عن  جمیع  األحزاب  الممثلة  في  المكتب  التنفیذي 

 والشخصیات   المستقلة   بما   فیھا   األحزاب   الكردیة. 

         توافق  الجمیع  على  أن  العبارة  "غربي  كردستان"  والذي  یستخدم  2. 
         مرادفاً  لمناطق  من  شمال  شرقي  سوریة  ھو  مصطلح  جغرافي 
          ولیس  سیاسي  یدل  على  مناطق  وبلدات  تقع  في  الشمال  والشمال 

 الشرقي   من   سوریة. 

 نص   المشروع: 
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        على  ضوء  التطورات  الجاریة  في  المنطقة  وسوریة  وضمناً 
          غربي  كردستان  التي  ھي  مناطق  جغرافیة  من  شمال  وشرق  سوریة، 
          یعیش  شعبنا  السوري  وضعاً  طارئاً  ومصیریاً  خاصة  بعد  انسحاب  قوى 
          السلطة  من  ھذه  المناطق  وتخلیھا  عن  مسؤولیتھا  وعن  حمایة  المواطنین. 
           ومن  أجل  ملء  الفراغ  اإلداري  الناتج  عن  ھذه  التطورات  باتت  ھناك 
          حاجة  ماسة  إلى  إدارة  ذاتیة  دیمقراطیة  تعددیة  تلبي  متطلبات  المرحلة 
         وما  تملیھ  الوقائع  والظروف  المستجدة  وتعمل  على  ترسیخ  االستقرار. 
           لذا  تدعو  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  جمیع  القوى  المعنیة  إلى  التجاوب  مع 
          مشروعھا  ھذا  الذي  نؤكد  أنھ  سیكون  مصدراً  لالستقرار  واألمن  ومثاالً 
         یحتذى  في  باقي  المناطق  السوریة  على  طریق  تحقیق  الالمركزیة 
          اإلداریة  في  سوریة  المستقبل  وسیشكل  خطوة  أساسیة  نحو  الحفاظ  على 
         سوریة  موحدة  أرضاً  وشعباً  ودیمقراطیة  تعددیة.  كما  ندعو  األحزاب 
         الكردیة  والقوى  الوطنیة  عموماً  والمكونات  السوریة  جمیعھا  من  عرب 
       وسریان  وآشوریین  وأرمن  وتركمان  ومنظمات  المجتمع  المدني 
        لالنضمام  والمداولة  والمشاركة  والتوقیع  على  ھذا  المشروع  لتصبح 
          جمیعاً  ومعاً  صاحبة  المشروع  وممثلة  بشكل  مباشر  في  ھذه  اإلدارة 

 المحلیة   المؤقتة. 

 

 مواد   المشروع: 

        تشكیل  الھیئة  التأسیسیة  لصیاغة  وثیقة  تأسیسیة  توضع  وفقھا  1- 
         أنظمة  اإلدارة  بحیث  تكون  ھذه  الھیئة  متساویة  التمثیل،  تضم 

 ممثلین   عن   كافة   األحزاب   والجھات   الموقعة   على   ھذا   المشروع. 

          یقدم  كل  طرف  أو  جھة  خمسة  أعضاء  یمثلونھا  في  الھیئة  2- 
 التأسیسیة   المؤقتة. 
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          ستقوم  ھذه  الھیئة  المؤقتة  خالل  أربعین  یوماً  من  تاریخ  التوقیع  3- 
 بتشكیل   المجلس   العام   لإلدارة   المحلیة   المؤقتة. 

         الھیئة  التأسیسیة  المؤقتة  مخولة  بإعداد  نظام  انتخابي  محلي  نزیھ  4- 
 ودیمقراطي   وتحت   إشراف   المنظمات   المدینة   والحقوقیة. 

         اإلدارة  المحلیة  المؤقتة  "المجلس  العام  لإلدارة"  المنبثقة  عن  الھیئة  5- 
        التأسیسیة  المؤقتة  تعتبر  المرجع  التنفیذي  وتقوم  ببناء  مدیریاتھا 
       المختصة  ومؤسساتھا  لتسھیل  عملھا  اإلداري  في  المجاالت 

 اإلداریة   واالقتصادیة   واالجتماعیة   والثقافیة   واألمن   والحمایة. 

        القوى  العسكریة  واألمنیة  مسؤولة  عن  األمن  واالستقرار  في  6- 
         مناطق  اإلدارة  وھي  في  خدمة  وحمایة  سكان  غربي  كردستان 
         (مناطق  من  شمال  وشرق  سوریة)  بكل  مكوناتھ،  وھي  تعتبر 
         مؤسسات  وطنیة  غیر  حزبیة  تلتزم  بكل  القوانین  واألنظمة  المحلیة 

 ومسؤولة   أمام   اإلدارة   المحلیة   الدیمقراطیة   المؤقتة. 

        إجراء  انتخابات  محلیة  دیمقراطیة  نزیھة،  مفتوحة  للمراقبین  خالل  7- 
 ستة   أشھر   من   تاریخ   التوقیع   على   المشروع. 

        تعتبر  الھیئة  التمثیلیة  المنتخبة  بمثابة  السلطة  التشریعیة  المحلیة  8- 
 المؤقتة   لجمیع   المكونات   في   مناطق   اإلدارة   المحلیة. 

         الھیئة  التمثیلیة  المحلیة  مخولة  بوضع  األنظمة  واللوائح  لعملھا  وفق  9- 
       المبادئ  الدیمقراطیة  والتعددیة  واحترام  حقوق  اإلنسان  وبما 
         یتوافق  مع  كل  المواثیق  واألعراف  الدولیة  وتعتبر  أخوة  الشعوب 

 والتعایش   األخوي   والسالم   مبادئ   أساسیة   لھا. 

       مشروعنا  ھذا  مؤقت  وتملیھ  ضرورات  المرحلة  وسیكون  10- 
         مشروعاً  نھائیاً  ضمن  إطار  حل  دیمقراطي  للقضیة  الكردیة  في 
          سوریة  حالً  وطیناً  دیمقراطیاً  باالستناد  إلى  دستور  نعمل  معاً  من 
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          أجل  تحقیقھ  یقر  بالوجود  القومي  الكردي  في  سوریة  كجزء  أساسي 
        وتاریخي  من  النسیج  الوطني  السوري  وضمان  من  الجماعات 
           القومیة  في  التعبیر  عن  نفسھا  بما  یضمن  المساواة  التامة  من  حیث 
        الحقوق  الجنسیة  والثقافیة  واللغة  القومیة  وبقیة  الحقوق  االجتماعیة 
        والقومیة.  وفي  ظل  الالمركزیة  اإلداریة  في  سوریة  المستقبل، 

 سوریة   الدولة   الموحدة   أرضاً   وشعباً   والكاملة   السیادة. 
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 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

     بیان  أعمال  الدورة  الرابعة  للمجلس 
 المركزي(  5تشرین   أول  2013) 
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        على  إیقاع  القصف  المدفعي  وأصوات  إطالق  النار  عقد 
          المجلس  المركزي  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  دورة  أعمالھ  الرابعة  في  مدینة 
        دمشق  یوم  السبت  5/10/2013بحضور  61 عضواً  مشاركاً  بشكل 
         مباشر  وخمسة  أعضاء  عبر  السكایب  من  مجمل  أعضائھ  الثالثة 
          والثمانین،  وكان  غیاب  البعض  بسبب  صعوبة  الوصول  إلى  دمشق  من 
         بعض  المناطق  األكثر  سخونة،  وتعرض  عدد  من  األعضاء  لمضایقات 
          كبیرة  من  الحواجز  المنتشرة  على  طول  الطرقات  من  قبل  المسلحین 
         المنتمین  إلى  تشكیالت  مختلفة  وكان  أبرزھا  اعتقال  عضو  المجلس 
          المركزي  أ.صفوان  عاقل  من  قبل  حاجز  الجیش  النظامي  عند  مدخل 

 مدینة   دمشق. 

        افتتح  االجتماع  بالنشید  الوطني  والوقوف  حداداً  وقراءة  الفاتحة • 
        على  أرواح  شھداء  الثورة  السوریة  وبالتنویھ  بشھداء  الھیئة 
       والمخطوفین  والمعتقلین  من  أعضائھا  ومن  غیرھم  وفي 
        مقدمتھم  د.عبد  العزیز  الخیر  ورفیقاه  إیاس  عیاش  وماھر 
       الطحان،  والسیدة  فاطمة  سلیم،  وأعضاء  المجلس  المركزي، 
        عدنان  الدبس،  ورامي  ھناوي،  وفیصل  الغزاوي  أمین  فرع 
        حزب  االتحاد  االشتراكي  في  مدینة  حمص،  ومحمد  زكي 
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        ھویدي  عضو  المكتب  السیاسي  لحزب  االتحاد  االشتراكي  الذي 
 اختطف   مؤخراً   من   قبل   "داعش". 

         ألقیت  في  الجلسة  االفتتاحیة  كلمة  المنسق  العام  أ.حسن  عبد • 
        العظیم  التي  تحدثت  عن  التطورات  السیاسیة  والواقع  الراھن 
       المحیط  بالثورة  السوریة  بأبعاده  الدولیة  واإلقلیمیة  والمحلیة. 
         وكلمة  نائب  المنسق  العام  د.ھیثم  مناع  عبر  السكایب  من 
       "نیویورك"  والتي  ركزت  حول  االتصاالت  الدولیة  المرتبطة 
         بعقد  مؤتمر  جنیف  ومتطلبات  نجاحھ.  ومن  ثم  جرى  انتخاب 

 ھیئة   رئاسة   دورة   المجلس،   وإقرار   جدول   أعمالھا. 

         ناقش  المجلس  في  جلستھ  الثانیة  مجمل  التطورات  السیاسیة  بعد • 
         أن  قدم  أمین  السر  عرضاً  لمجمل  التحركات  السیاسیة  الدولیة 
         واإلقلیمیة  والمحلیة  التي  قام  بھا  المكتب  التنفیذي  وتلي  التقریر 

 السیاسي.   وبعد   نقاش   معمق   قرر   المجلس   المركزي: 

          أوالً :  المشاركة  الفعالة  في  أعمال  مؤتمر  جنیف(  2)  من  أجل  السالم 
        في  سوریة  والعمل  على  إنجاح  مساعي  الحل  السیاسي 

 التفاوضي. 

         ثانیاً :  الموافقة  على  تشكیل  وفد  الھیئة  للمؤتمر  واإلجراءات  المتخذة 
 من   المكتب   التنفیذي   في   ھذا   الشأن. 

         ثالثاً :  السعي  لتوحید  وفد  المعارضة  وراء  برنامج  سیاسي  متوافق 
         علیھ  وبما  ال  یتعارض  مع  برنامج  الھیئة  ورؤیتھا  السیاسیة، 

 وتحت   الفتة"   المعارضة   الوطنیة   الدیمقراطیة   السوریة". 

         رابعاً :  إقرار  المذكرة  التنفیذیة  بشأن  رؤیة  ھیئة  التنسیق  للحل 
       السیاسي  التفاوضي  في  سوریة،المقدمة  من  المكتب  التنفیذي 
        حول  المفاوضات  ،بعد  أخذ  المالحظات  المقدمة  من  أعضاء 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
187  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 188/599

        المجلس  المركزي  بعین  االعتبار  في  الصیغة  النھائیة  لتلك 
 المذكرة. 

        خامساً :قرر  المجلس،  بعد  مناقشة  مشروع  اإلدارة  المحلیة  المؤقتة 
        في  مناطق  من  الشمال  والشمال  الشرقي  لسوریة،  تكلیف 
        المكتب  التنفیذي  بإعادة  دراسة  وصیاغة  المشروع  على  ضوء 
       النقاش  والمالحظات  المقدمة  من  أعضاء  المجلس  والوثیقة 
       التأسیسیة  للھیئة  ومناقشتھ  مع  اللجنة  المختصة  واألطراف 

 المعنیة. 

 

        في  الجلسة  الثالثة:  بعد  استعراض  الوضع  التنظیمي  واإلداري • 
       للھیئة  ونشاطات  مكاتبھا  ولجانھا  وفروعھا  والصعوبات  التي 
       تتعرض  لھا،وانتھاء  الدورة  االنتخابیة  لمؤسسات  الھیئة  القیادیة 
       في  17أیلول  2013،  وصعوبة  عقد  المجلس  الوطني  للھیئة  في 

 الوقت   المحدد،   قرر   المجلس: 

         أوالً :  تمدید  دورة  أعمال  المجلس  الوطني  ومؤسساتھ  القیادیة  لفترة 
 من   (  3إلى  6)أشھر. 

          ثانیاً :  إرجاء  البحث  في  اقتراحات  تعدیل  النظام  الداخلي  إلى  الجلسة 
       القادمة،  وتحویل  جمیع  االقتراحات  والتوصیات  المقدمة  من 
         أعضاء  المجلس  إلى  أمانة  سر  المكتب  التنفیذي  لعرضھا  علیھ 
         وتقدیم  مشروع  تعدیل  كامل  یعرض  على  المجلس  الوطني  في 

 دورتھ   القادمة. 

        ثالثاً :  استكمال  المكتب  التنفیذي  الحالي  بانتخاب  السید  یوسف 
 عبدلكي   عبر   االقتراع   السري   وفق   اللوائح   المعمول   بھا. 

  دمشق  5/10/2013
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                                    المكتب   التنفیذي 
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      وثائق  المجلس  المركزي  –  دورة  عبد 
       العزیز  الخیر  ورجاء  الناصر  وإیاس  عیاش  وماھر 

  وطحان 
  المنعقد   بتاریخ    14  –    15آذار   –    2014
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 محضر   اجتماع   المجلس   المركزي 
 

    لھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
 في   سوریا   المنعقد   بتاریخ    14-  15  آذار    2014. 

          تحت  شعار:  دورة  عبد  العزیز  الخیر  ورجاء  الناصر  وإیاس  عیاش 
 وماھر   طحان 

 

 

 

 الیوم   األول    14-  3-  2014: 
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         الحضور:  تم  تثبیت  الحضور  من  خالل  التوقیع  على  جدول  1. 
 األسماء   كما   یلي: 

 عدد   الحاضرین   شخصیاً(  65)   على   سكایب(  32) • 

 عدد   الغائبین   بدون   عذر   (  31) • 

 عدد   الغائبین   بعذر(  6)بسبب   االعتقال • 

  وبناء   علیھ   تم   اعتبار   النصاب   مكتمالً   والجلسة   قانونیة. 

  االفتتاح   بالنشید   العربي   السوري  2. 

         قام  المنسق  العام  األستاذ  حسن  عبد  العظیم  بافتتاح  المجلس  3. 
 المركزي 

          تم  انتخاب  السید  محمد  مروان  غازي  رئیساً  للجلسة  والسیدة  مینرفا  4. 
  الباروكي   والدكتور   جوان   مصطفى   مقررین. 

 مناقشة   جدول   األعمال:  5. 

        تمت  مناقشة  االعتراضات  على  جدول  األعمال  حیث  طالب 
          بعض  األعضاء  بتقدیم  التقریر  التنظیمي  على  التقریر  السیاسي.  و  بعد 
           المناقشة  و  التصویت  تقرر  اإلبقاء  على  جدول  األعمال  كما  ھو  مع 
           إضافة  مناقشة  البیان  المشترك  الذي  صدر  نتیجة  للقاء  وفد  منطقة  اإلدارة 

 الذاتیة   الدیمقراطیة   مع   المكتب   التنفیذي. 

 كلمة   المنسق   العام:  6. 

         تم  توزیع  الكلمة  وتالھا  السید  المنسق  العام  حیث  استعرض 
          فیھا  تطورات  الثورة  السوریة  وما  قامت  بھ  الھیئة  خاللھا  وعرض 
         التحدیات  التي  تواجھ  السوریین  والھیئة  وحول  مؤتمر  جنیف  والعالقة 
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         مع  أطراف  األزمة  السوریة  من  المعارضة  بالخارج  والدول  األوروبیة 
 واالتحاد   الروسي   ودول   البریكس 

 كلمة   نائب   المنسق   العام   -رئیس   فرع   المھجر:  7. 

          تم  توزیع  الكلمة  مكتوبة  وقام  السید  محمد  مروان  غازي  بإلقائھا 
            بالنیابة  عنھ  حیث  أشار  فیھا  إلى  دور  الھیئة  رغم  اإلقصاء  واإللغاء  الذي 
           تعرضت  لھ  واالعتقاالت  التي  طالت  أعضائھا  وأكد  على  دورھا  في  بناء 

 المشروع   الفكري   السیاسي   المدني   الدیمقراطي. 

         تم  االعتراض  على  إضافة  أعضاء  جدد  للمجلس  المركزي  لكونھم  8. 
         غیر  منتخبین  من  قبل  المجلس  الوطني.  وتمت  مناقشة  الموضوع 
        وتوضیح  أن  اختیار  األعضاء  الجدد  كان  ضروریاً  لتعویض 
         النقص  الحاصل  في  أعضاء  المجلس  المركزي  من  المستقلین  وان 
          ھؤالء  األعضاء  الجدد  تم  ترشیحھم  من  قبل  فروعھم  بناء  على 
         طلب  من  مكتب  التنظیم  وموافقة  المكتب  التنفیذي  وتم  تثبیت 

 عضویتھم. 

 مناقشة   تعدیل   النظام   الداخلي:  9. 

         بدایة  تم  االعتراض  على  أحقیة  المجلس  المركزي  بتعدیل  النظام • 
         الداخلي  وبأن  ھذا  األمر  ھو  من  اختصاص  المجلس  الوطني. 
        وتمت  مناقشة  الموضوع  وتوضیح  دور  المجلس  المركزي  كقائم 
         بأعمال  المجلس  الوطني  ویملك  جمیع  صالحیاتھ  في  حالة  عدم 

 انعقاده. 

          بعد  ذلك  تمت  قراءة  ومناقشة  جمیع  بنود  النظام  الداخلي  المقترح • 
         وتم  إقرار  الصیغة  النھائیة  لجمیع  البنود  بعد  مناقشتھا  والتصویت 

 علیھا   وتعدیلھا   بنداً   بنداً. 
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          نظراً  لضیق  الوقت  تم  تأجیل  مناقشة  وإقرار  البند  األخیر  في • 
 النظام   الداخلي   (أحكام   عامة)   للیوم   الثاني. 

 مناقشة   بیان   لقاء   الھیئة   مع   وفد   اإلدارة   الذاتیة   الدیمقراطیة:  10. 

          تمت  قراءة  البیان  وقام  أعضاء  وفد  اإلدارة  بشرح  النقاط  الواردة • 
          في  البیان  وتوضیح  دور  اإلدارة  الذاتیة  في  ملء  الفراغ  اإلداري 
        واألمني  واالقتصادي  في  مناطق  اإلدارة  الذاتیة  بعد  انسحاب 
          النظام  من  ھذه  المناطق.  كما  أوضح  الحاجة  إلى  وجود  عقد 
          اجتماعي  ینظم  عمل  ھذه  اإلدارة  وأعرب  عن  أملھ  بأن  تكون 
        صیغة  اإلدارة  الذاتیة  نموذجاً  مطبقاً  على  كامل  األراضي 

 السوریة. 

       دارت  نقاشات  حول  مضمون  میثاق  العقد  االجتماعي • 
         واعتراضات  أعضاء  الھیئة  على  ما  ورد  فیھ  ورفضھم  لبعض 
        المواد  الواردة.  وطرحت  فكرة  تقدیم  مذكرة  بھذه  االعتراضات 
          لمناقشتھا  كما  تم  التأكید  على  وفد  اإلدارة  بضرورة  مراجعة  ما 
         ورد  في  بنود  المیثاق  وتعدیلھا  لتكون  مناسبة  لجمیع  السوریین 
         ولیس  فقط  لسكان  مناطق  اإلدارة  الذاتیة.  وأشار  بعض  األعضاء 
        إلى  األخطاء  المرتكبة  والتجاوزات  التي  تحصل  في  مناطق 

 اإلدارة   الذاتیة   وضرورة   تجنبھا   ومحاسبة   مرتكبیھا. 

         أكد  الجمیع  على  حقوق  جمیع  السوریین  بمختلف  انتماءاتھم  وعلى • 
         تفھمھم  للمعاناة  والظلم  الذي  تعرض  لھ  بعض  األطراف  وعلى 
       ضرورة  الحفاظ  على  وحدة  السوریین  واألراضي  السوریة 
        وضرورة  تكاتف  الجمیع  لرفع  الظلم  واالضطھاد  واالستبداد  عن 
         كاھل  الجمیع  وعلى  تمثیل  جمیع  السوریین  في  إدارة  شؤون 

 مناطقھم. 
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        بدأت  الجلسة  األولى  في  الساعة  10.30 صباحاً  واستمرت 
            حتى  الساعة  8.30 مساءاً  على  أن  یتم  متابعة  االجتماع  في  الیوم  التالي 

 الساعة    9.30  صباحاً. 

 

 الیوم   الثاني    15-  3-  2014:   الجلسة   الثانیة: 

         الحضور:  تم  تثبیت  الحضور  من  خالل  التوقیع  على  جدول  1. 
 األسماء   حیث   كان   كما   یلي: 

 عدد   الحاضرین   شخصیاً(  64)   على   سكایب(  32) • 

 عدد   الغائبین   بدون   عذر   (  32) • 

 عدد   الغائبین   بعذر   (  6)   بسبب   االعتقال • 

 متابعة   مناقشة   تعدیل   النظام   الداخلي:  2. 

         حیث  تمت  قراءة  ومناقشة  جمیع  البنود  المتبقیة  من  النظام 
          الداخلي  المقترح  وتم  إقرار  الصیغة  النھائیة  لجمیع  البنود  المتبقیة  بعد 

 مناقشتھا   والتصویت   علیھا   وتعدیلھا   بنداً   بنداً. 

 

 انتخاب   أعضاء   لجنة   الرقابة:  3. 

         تم  انتخاب  أعضاء  اللجنة  التي  تم  إقرارھا  والمنصوص  عنھا 
               النظام  الداخلي  المعدل  –  بند  ثانیاً  فقرة  /  د/  أ  /  6 /  وبنتیجة  التصویت 

 فقد   تشكلت   اللجنة   من   السادة: 

  األسماء  التسلسل 
  ألیس   مفرج   1
  محمد   عادل   خالدي   2
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  عدنان   الدبس   3
  یوسف   كوریة   4
  بسام   سفر   5
  ریاض   زھر   الدین   6
  نشأت   طعیمة   7
 فرع   المھجر  مرھف   میخائیل   8
 فرع   الوطن   العربي  نور   واكي   9

 

 تمت   مناقشة   التقریر   السیاسي   واالعتراضات   المقدمة   حولھ:  4. 

 حیث   تم   االستماع   لجمیع   المداخالت   وتسجیلھا   وتم   بالتوافق 
 تشكیل   لجنة   إلعادة   الصیاغة   مؤلفة   من   السادة: 

 زیاد   وطفة   -عدنان   الدبس   –   جمال   مال   محمود   –   محمد   عادل 
  خالدي   –   مروان   غازي   –   زكي   خرابة 

 

 انتخاب   األعضاء   المستقلین   إلى   عضویة   المكتب   التنفیذي:  5. 

 حیث   ترشح   كل   من: 

   االسم  التسلسل 
   أمل   نصر   1
   عارف   دلیلة   2
   ناصر   حمو   3
   مجدولین   حسن   4
   ریاض   درار   5
   زیاد   وطفة   6
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   نورا   غازي   7
  عبد   هللا   الراعي   8
   منذر   خدام   9

  صالح   النبواني   10
   طارق   أبو   الحسن   11
   نبراس   دلول   12
   أحمد   الشیخ   علي   13
   مرام   داوود   14
   علي   الخطیب   15

 وبنتیجة   التصویت   أصبح   األعضاء   التالیة   أسمائھم   أعضاء   في 
 المكتب   التنفیذي   للھیئة   وھم   السادة   والسیدات: 

   االسم  
   أمل   نصر   1
   عارف   دلیلة   2
   ناصر   حمو   3
   مجدولین   حسن   4
   ریاض   درار   5
   زیاد   وطفة   6
   نورا   غازي   7
  عبد   هللا   الراعي   8
   منذر   خدام   9

  صالح   النبواني   10
 وباقي   األعضاء   التالیة   أسمائھم   كأعضاء   احتیاط   عن   المستقلین 

 إلى   المكتب   التنفیذي   السادة: 

  االسم  التسلسل 
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  طارق   أبو   الحسن   1
  نبراس   دلول   2
  أحمد   الشیخ   علي   3
  مرام   داوود   4
  علي   الخطیب   5

 واختتم   االجتماع   بكلمة   من   المنسق   العام   األستاذ   حسن   عبد 
 العظیم 

 بدأ   االجتماع   في   الساعة    10  صباحاً   واستمر   حتى   الساعة 
  6.30  مساءاً. 

  نظم   المحضر   (عضو   مقرر)    وافق   على   المحضر   (   الرئیس) 

 مینرفا   الباروكي                                محمد   مروان   غازي 

 

 صادق   على   المحضر   (المنسق   العام) 

 حسن   عبد   العظیم 

 

 بیان   أعمال   اجتماع   المجلس   المركزي 
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        عقد  المجلس  المركزي  دورتھ  الخامسة  العادیة  في  دمشق 
 بتاریخ    14-  15/آذار   /    2014  والتي   حملت   اسم 

        دورة  الدكتور  عبد  العزیز  الخیر  واألستاذ  رجاء  الناصر 
 واألستاذ   إیاس   عیاش   واألستاذ   ماھر   طحان. 

        تم  افتتاح  االجتماع  برئاسة  المنسق  العام  بالنشید  العربي 
          السوري.  والوقوف  دقیقة  صمت  على  أرواح  شھداء  سوریة.  وبعد  أن 
          استمع  الحضور  لكلمة  المنسق  العام  األستاذ  حسن  عبد  العظیم  وكلمتي 
          نائبي  المنسق  العام  الدكتور  عارف  دلیلة  والدكتور  ھیثم  مناع  جرى 
          التحقق  من  العضویة  واكتمال  النصاب.  بعد  ذلك  تم  انتخاب  رئاسة 
         الدورة  انتقل  المؤتمرون  بعد  ذلك  لمناقشة  الموضوعات  المدرجة  على 

 جدول   أعمال   الدورة   وھي   اآلتیة: 

 مناقشة   النظام   الداخلي   والتعدیالت   المقترحة   علیھ. - 

        مناقشة  التقریر  السیاسي  والمالحظات  المقدمة  علیھ  من  أعضاء - 
 الھیئة   وفروعھا. 

        استمع  المؤتمرون  إلى  كلمة  وفد  اإلدارة  الذاتیة  الدیمقراطیة - 
        الضیف  على  المؤتمر،  جرت  مناقشة  حول  مشروع  العقد 

 االجتماعي   لھذه   اإلدارة. 

        وبعد  مناقشات  مستفیضة  ومعمقة  ومسؤولة  تم  إقرار  النظام 
         الداخلي  الجدید،  وأحیل  التقریر  السیاسي  إلى  لجنة  مختصة  انتخبھا 
           المؤتمر  إلعادة  صیاغتھ  في  ضوء  المالحظات  علیھ،  ولیقدم  من  ثم  إلى 
         المكتب  التنفیذي  الجدید  إلقراره.  أما  بخصوص  مشروع  اإلدارة  الذاتیة 
        الدیمقراطیة  والعقد  االجتماعي  المؤسس  لھا،  فكان  واضحاً  وجود 
           ھواجس  كثیرة  لدى  أعضاء  المؤتمر  حولھا،  ومع  ذلك  أكد  الجمیع  على 
           تفھمھم  للمعاناة  والظلم  الذي  تعرض  لھ  أغلب  السوریین  سواء  أكان  ظلما 
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         قومیاً  أم  اجتماعیاً،  وعلى  حق  جمیع  السوریین  بمختلف  انتماءاتھم 
         بالتكاتف  والتعاون  والعمل  معاً  لرفع  الظلم  واالضطھاد  واالستبداد  عن 
           كاھل  الجمیع،  وأال  تتخذ  أیة  إجراءات  تھدد  الحفاظ  على  وحدة  سوریة 

 أرضاً   وشعباً. 

       توقف  المؤتمرون  عند  مسألة  االنتخابات  الرئاسیة  القادمة 
           لیؤكدوا  على  رفض  الدعوة  ألیة  انتخابات  رئاسیة  أو  تشریعیة  أو  محلیة 
           أو  المشاركة  فیھا  بالترشیح  أو  االقتراع  ألنھا  تقطع  الطریق  على  الحل 
          السیاسي  عبر  التفاوض  في  مؤتمر  جنیف  2 الذي  تتمسك  الھیئة 
          بضرورة  أن  یستأنف  جوالتھ  التفاوضیة،  وأن  تتوافر  لھ  كل  مقومات 
          النجاح  وخصوصاً  توافر  معطیات  أفضل  على  مستوى  أداء  وتمثیل  قوى 
         المعارضة  وأداء  الوفد  الحكومي  وجدیة  الدول  الكبرى  المشاركة  في 

 المؤتمر. 

        ومن  أجل  االستعداد  لجوالت  تفاوضیة  قادمة  أكد  المجلس - 
         المركزي  على  أھمیة  اللقاء  التشاوري  الذي  تدعو  إلیھ  الھیئة 
         والذي  ینبغي  أن  یمثل  قوى  المعارضة  في  الداخل  والخارج، 
         تشارك  فیھ  جمیع  قوى  المعارضة  التي  تقبل  بالحل  السیاسي 
        التفاوضي  على  أن  یضم  شخصیات  معارضة  معروفة  ومقنعة، 
        وذات  مصداقیة،  وقادرة  على  التفاوض،  وتعمل  على  إنجاح 
        العملیة  التفاوضیة  دون  التنازل  عن  مطالب  الشعب  السوري 

 الرئیسیة   في   الحریة   والدیمقراطیة   والدولة   المدنیة. 

         في  ختام  دورة  أعمال  المجلس  المركزي  الخامسة،  تم  انتخاب 
           لجنة  للرقابة  ومكتب  تنفیذي  جدید  ضم  كوادر  شبابیة  ونسائیة.  ثم  تال 
         السید  المنسق  العام  الكلمة  الختامیة،  ووجھ  المؤتمرون  تحیة  لشعبنا 
        الصابر  الصامد  مترحمین  على  شھدائھ  من  المدنیین  والعسكریین 
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       ومعزین  ذویھم،  ومطالبین  بالحریة  لجمیع  المعتقلین  واألسرى 
 والمخطوفین   لدى   جمیع   األطراف. 

دمشق    16/3/2014
    رئاسة   المجلس   المركزي 

 لھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
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  النظام   الداخلي 
 

 مصدق   من   المجلس   المركزي   بدورة  14-  15آذار  2014

 

 

 

 أوالً   :مبادئ   عامة   : 

         النظام  الداخلي  للھیئة  ھو  النظام  األساسي  الناظم  للعالقات  الداخلیة  1- 
 بین   قوى   الھیئة   وأطرھا   وشخصیاتھا   ولعالقاتھا   مع   اآلخرین   . 

         ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  ھي  إطار  سیاسي  2- 
        یضم  تحالفات  وطنیة  وأحزاب  سیاسیة  ومنظمات  مجتمع  مدني 
        وأطر  ثقافیة  وفنیة  واقتصادیة  ونشطاء  في  الحراك  الشعبي 

 وشخصیات   مستقلة   المؤسسة   للھیئة   والمنضمة   إلیھا   . 
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            تھدف  ھیئة  التنسیق  إلى  تحقیق  التغییر  الجذري  والشامل  بما  یعني  3- 
        إسقاط  النظام  االستبدادي  القائم  بكل  أركانھ  ومرتكزاتھ  بالطرق 
         والوسائل  السلمیة  ,  من  اجل  إقامة  نظام  دیمقراطي  جمھوري 
          برلماني  تعددي  تداولي  یؤسس  لبناء  دولة  مدنیة  یتساوى  فیھا  جمیع 
         المواطنین  رجاالً  ونساًء,  حكاماً  ومواطنین  أمام  القانون  ,  بغض 

 النظر   عن   انتماءاتھم   اإلثنیة   والقومیة   والطائفیة   والمذھبیة   . 

 ثانیاً   :   العضویة   في   الھیئة   : 

 تقسم   العضویة   في   الھیئة   إلى   قسمین   : 

        عضویة  أحزاب  واتحادات  ومنظمات  من  المجتمع  المدني  وھیئات أ - 
         مھنیة  وفنیة  واقتصادیة  وتشكیالت  في  الحراك  الشعبي  وغیرھا  , 
        ویشترط  لقبول  عضویتھا  موافقتھا  على  خط  الھیئة  السیاسي 

 ووثائقھا   ونظامھا   الداخلي   . 

 عضویة   األفراد   ,ویشترط   لقبول   عضویتھم. ب - 

            أن  یكون  العضو  سوریا  أو  من  في  حكمھ  وقد  أتم  الثامنة  عشر • 
 من   عمره   . 

 معروف   بالنزاھة   واألمانة   وحسن   الخلق   . • 

 أن   یوافق   على   خط   الھیئة   السیاسي   ووثائقھا   ونظامھا   الداخلي   . • 

 غیر   منضم   إلى   تنظیم   آخر   تتعارض   أھدافھ   مع   أھداف   الھیئة   . • 

 یعمل   لتحقیق   أھداف   الھیئة   وسیاستھا   وبرامجھا   . • 

          یقدم  طلبا  خطیاً  أو  الكترونیاً  إلى  أحدى  المستویات  القیادیة  في • 
          الھیئة  یبین  فیھ  رغبتھ  في  االنضمام  إلى  الھیئة  ویقبل  الطلب 

 بقرار   من   قیادة   الفرع   على   أن   یزكى   من   عضوین. 
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         ج-على  المتقدمین  الكترونیاً  بطلب  عضویة  العمل  على  التواصل  إن 
           أمكن  مع  الفرع  أو  الفرعیة  في  أماكن  تواجدھم  لتثبیت  ھذا  الطلب 

 مرفقاً   برسم   االنتساب. 

 د-   في   زوال   العضویة   واإلجراءات   االنضباطیة: 

          تزول  العضویة  عن  منتسبي  الھیئة  من  القسم  األول  (  القوى أ - 
 السیاسیة   )   في   الحاالت   اآلتیة: 

 في   حال   االنسحاب   من   الھیئة  1. 

         في  حال  الفصل  من  الھیئة  بسبب  خروجھا  عن  شروط  2. 
 العضویة. 

 في   حال   قیامھا   بممارسات   تلحق   الضرر   بالھیئة.  3. 

          یفقد  ممثلو  أي  حزب  أو  ھیئة  تزول  عضویتھا  موقعھم  في  4. 
         المكتب  التنفیذي  حكماً،  ویمكن  في  حاالت  خاصة  وبناء  على 
        رغبتھم  االحتفاظ  بعضویتھم  كمستقلین  في  المجلس  المركزي  أو 

 المؤتمر   الوطني   العام   بقرار   من   المكتب   التنفیذي. 

        الجھة  المخولة  باتخاذ  قرار  زوال  العضویة  ھي  المكتب  5. 
 التنفیذي   للھیئة،   على   أن   یصادق   علیھ   المجلس   المركزي. 

          یمكن  للحزب  أو  الھیئة  التي  زالت  العضویة  عنھا  التقدم  بالتظلم  6. 
         إلى  لجنة  رقابة  منتخبة  من  المجلس  المركزي،  وإذا  وجدت 
          اللجنة  أن  أسباب  زوال  العضویة  قد  انتفت  یمكنھا  أن  تقترح 
          إعادة  العضویة  إلیھا  من  جدید  بقرار  معلل،  على  أن  یصادق 

  المجلس   المركزي   على   ذلك   في   دورتھ   التالیة. 

 تزول   العضویة   عن   األفراد   في   الحاالت   اآلتیة: ب - 

 االنسحاب   أو   الوفاة  1. 
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 فقدان   شرط   من   شروط   العضویة  2. 

 قیامھ   بأي   نشاط   یلحق   الضرر   بالھیئة.  3. 

         الجھة  المخولة  باقتراح  زوال  عضویة  األفراد  أو  التجمید  ھي  4. 
         قیادات  الفروع  التابعین  لھا،  على  أن  یخضع  اقتراحھا  إلى 
         موافقة  المكتب  التنفیذي  معلال  عن  طریق  مكتب  التنظیم  التخاذ 

 القرار   المناسب   . 

          یمكن  للعضو  الذي  زالت  عضویتھ  التظلم  أمام  لجنة  الرقابة  التي  5. 
  لھا   الحق   باقتراح   إعادة   العضویة   إلیھ   من   جدید، 

            یمكن  ألي  عضو  طلب  نقلھ  إلى  أي  فرع  یرید  العمل  بھ،  بأن  6. 
           یقدم  طلبا  خطیا  إلى  مكتب  التنظیم  عن  طریق  قیادة  فرعھ  یعبر 

 فیھ   عن   رغبتھ   في   االنتقال. 

 ج-   تتخذ   القیادات   المعنیة   اإلجراءات   االنضباطیة   اآلتیة: 

 التنبیھ   .  1. 

 اإلنذار   مع   توجیھ   طلب   خطي   باالنضباط   .  2. 

          التجمید  ویتخذ  ھذا  اإلجراء  في  حال  عدم  دفع  االشتراك  أو  3. 
        حضور  االجتماعات  أو  عدم  المشاركة  في  نشاطات  الھیئة 

 ویكون   محدد   المدة   . 

 إزالة   العضویة   (   الفصل)  4. 

 ثالثاً   :   البناء   الھیكلي   للھیئة   : 

 تتكون   الھیئة   من   المستویات   التنظیمیة   اآلتیة: 
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          فرعیات  الھیئة  2-فروع  الھیئة  (  في  الداخل  و  الخارج  )  3-المؤتمر  1- 
       الوطني  العام  4-  المجلس  المركزي  -  5-المكتب  التنفیذي  6-المنسق 

 العام. 

 فرعیات   الھیئة:  2- 

            تتشكل  في  كل  مدینة  أو  بلدة  أو  مجموعة  قرى  فرعیة  أو  أكثر  1) 
          للھیئة  تدیر  شؤونھا  قیادة  مكونة  من  ثالث  إلى  خمسة  أشخاص 
         تنتخبھم  الھیئة  العامة  للفرعیة  التي  تتكون  بدورھا  من  جمیع 

 أعضاء   الفرعیة. 

          تقوم  الفرعیة  بتنفیذ  سیاسات  الھیئة  ومھامھا  في  نطاق  عملھا  ,  2) 
 وبنقل   مطالب   الشعب   إلى   الھیئة   . 

 فروع   الھیئة   في   الداخل: أ- 

          یشكل  في  كل  محافظة  فرع  للھیئة  یضم  جمیع  الفرعیات  التابعة  1) 
 لھ   بقرار   من   المكتب   التنفیذي   . 

        تدیر  الفرع  قیادة  تتكون  من  ممثلي  األحزاب  السیاسیة  2) 
        المتواجدین  في  المحافظة  بنسبة  50%  تسمیھم  أحزابھم  و  %50 
       ینتخبون  من  المستقلین  والحراك  الشعبي  ومنظمات  المجتمع 

 المدني   في   ھیئة   الفرع   مع   مراعاة   الواقع   . 

 تتكون   الھیئة   العامة   للفرع   من   كافة   أعضاء   الفرع   .  3) 

 یمارس   الفرع   جمیع   نشاطات   الھیئة   في   نطاق   تواجده.  4) 

           تدعى  الھیئة  العامة  للفرع  من  قبل  قیادة  الفرع  لالنعقاد  مرة  كل  5) 
 ستة   أشھر. 

 فروع   الھیئة   في   الخارج: ب- 
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           یتشكل  في  كل  دولة  عربیة  أو  أجنبیة  أو  مجموعة  دول  متجاورة  1) 
          فرعیات  للھیئة  تدیر  شؤونھا  قیادة  من  3 -  7 أعضاء  تنتخبھم 

 الھیئة   العامة   للفرعیات   وذلك   بقرار   من   المكتب   التنفیذي. 

          یتحدد  عدد  أعضاء  الفرعیة  بعشرة  أعضاء  على  األقل  وبما  ال  2) 
 یزید   عن   خمس   وعشرین   عضواً. 

         یتشكل  على  مستوى  الوطن  العربي،  وفي  المھجر  فرعا  واحدا  3) 
 لكل   منھما   یضم   كافة   الفرعیات   التابعة   لھ   . 

          تدیر  الفرع  قیادة  تتكون  من  ممثلین  لألحزاب  السیاسیة  4) 
        المتواجدة  بنسبة  50%  تسمیھم  أحزابھم  والباقي  ینتخبون  من 

 ھیئة   الفرع. 

 یمارس   الفرع   جمیع   نشاطات   الھیئة   في   نطاق   تواجده.  5) 

 المؤتمر   الوطني   العام   : رابعاً   - 

        یتشكل  من  أعضاء  المكتب  التنفیذي  ورؤساء  الفروع  في  1) 
       المحافظات  المنتخبین  ومن  ممثلي  األحزاب  السیاسیة  ومنظمات 
       المجتمع  المدني  واالتحادات  والھیئات  المؤسسة  والمنضمة  إلى 
         الھیئة  ,  ومن  ممثلي  الحراك  الشعبي  والمستقلین  في  المحافظات 
         بحیث  تكون  نسبة  ممثلي  األحزاب  50%  تسمیھم  أحزابھم  و  %50 

 لآلخرین. 

          یعد  المؤتمر  الوطني  العام  أعلى  مستوى  قیادي  في  ھیئة  التنسیق  2) 
 وھو   المسؤول   عن   : 

   وضع   السیاسة   العامة   للھیئة   .  1- 

           تشكیل  المجلس  المركزي  من  األحزاب  ومن  في  حكمھم  ومن  2- 
 المنتخبین   من   المستقلین   . 
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 تعدیل   النظام   الداخلي   والمصادقة   علیھ   ویصبح   نافذا   من   تاریخھ   .  3- 

 المصادقة   على   التقاریر   التي   یقدمھا   المكتب   التنفیذي   .  4- 

         یعقد  المؤتمر  الوطني  العام  اجتماعاً  دوریاً  كل  سنة  ویجوز  5- 
          دعوتھ  إلى  عقد  اجتماعات  طارئة  من  قبل  51%  من  أعضاء 
         المكتب  التنفیذي  في  اجتماع  كامل  النصاب  أو  ثلث  أعضاء 
         المجلس  المركزي  للنظر  في  تغییر  سیاسة  الھیئة  أو  نظامھا 

 الداخلي. 

 النظر   في   تغییر   سیاسة   الھیئة   أو   نظامھا   الداخلي.  6- 

 المصادقة   على   االتفاقیات   التي   تعقدھا   الھیئة.  7- 

 سحب   الثقة   من   المجلس   المركزي   بأغلبیة   الثلثین.  8- 

 النظر   في   حل   الھیئة   أو   اندماجھا   في   غیرھا   بأغلبیة   الثلثین.  9- 

 ینتخب   المؤتمر   رئیسھ   ونائبھ   ومقرریھ   في   بدایة   كل   اجتماع.  10- 

 اعتماد   البرنامج   السیاسي   للھیئة   وإقراره   وتعدیلھ.  11- 

 -   المجلس   المركزي   : خامساً 

          ینتخب  المجلس  المركزي  من  قبل  المؤتمر  الوطني  العام  ,  او  1- 
        بالتوافق  بنسبة  50%  لألحزاب  تسمیھم  أحزابھم  و  50%  ینتخبون 

 من   المستقلین   والحراك   ومنظمات   المجتمع   المدني    . 

        یمارس  المجلس  المركزي  صالحیات  المؤتمر  الوطني  العام  في  2- 
ــ   :   الفترة   بین   مؤتمرین   ویقوم   ب

 تقویم   أداء   المكتب   التنفیذي   والرقابة   علیھ. • 

 مناقشة   التقاریر   التي   یقدمھا   المكتب   التنفیذي   والمصادقة   علیھا. • 
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         قبول  استقالة  أعضاء  المكتب  التنفیذي  أو  سحب  الثقة  منھم • 
          باألغلبیة  المطلقة  ویلزم  الحزب  الذي  سحبت  الثقة  من  ممثلھ  أن 

 یعین   بدیال   عنھ. 

         في  الظروف  االستثنائیة  وفي  حال  تعذر  عقد  المؤتمر  الوطني  3- 
           العام  یحق  للمجلس  المركزي  أن  یمدد  لنفسھ  أو  أن  یوسع  مالكھ 
          ویضیف  أعضاء  جدد  إلعادة  التوازن  إلیھ  في  حال  حصول  خلل 
        في  نسبة  ممثلي  األحزاب  وممثلي  المستقلین  والحراك  الشعبي 

 ومنظمات   المجتمع   المدني. 

         ینتخب  المجلس  المركزي  من  بین  أعضائھ  مكتباً  تنفیذیاً  بنسبة  4- 
         50%  من  المستقلین  والحراك  ومنظمات  المجتمع  المدني  و  %50 

 من   أعضاء   األحزاب   تسمیھم   أحزابھم   . 

 المجلس   المركزي   مسؤول   أمام   المؤتمر   الوطني   العام   .  5- 

         یعقد  المجلس  المركزي  اجتماعأ  دوریاً  كل  ستة  أشھر  ,ویجوز  6- 
          دعوتھ  إلى  اجتماع  استثنائي  من  ثلث  أعضائھ  أو  من  أكثریة 
         المكتب  التنفیذي  ،على  أن  ینتخب  رئیسھ  ونائبھ  ومقررین  في 

 بدایة   االجتماع. 

        تعتبر  رئاسة  المجلس  مسؤولة  عن  إدارة  الجلسات  وتدقیق  7- 
 صیاغة   قرارات   المجلس   . 

           8-  ینتخب  المجلس  المركزي  من  بین  أعضائھ  لجنة  تسمى  لجنة 
          الرقابة  على  أن  یكون  ممثالً  فیھا  عضواً  من  فرع  المھجر 
 وعضواً   من   فرع   الوطن   العربي   وتحدد   مھام   ھذه   اللجنة   كما   یلي: 

        الرقابة  على  مدى  توافق  قرارات  وإجراءات  المجلس  المركزي أ - 
        والھیئات  القیادیة  األخرى  داخل  الھیئة  مع  سیاسات  الھیئة 

 ونصوص   النظام   الداخلي. 
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         تلقي  الشكاوي  والتظلمات  التي  تتقدم  بھا  ھیئات  وأعضاء  ھیئة ب - 
         التنسیق  والقیام  بالتحقیق  بھا  ورفع  تقاریرھا  إلى  المؤتمر  الوطني 
          العام  أو  إلى  المجلس  المركزي  في  حال  تعذر  انعقاد  المؤتمر 

 الوطني   العام. 

        یحق  لرئیس  اللجنة  حضور  اجتماعات  المكتب  التنفیذي  بصفة ت - 
 مراقب. 

 یعتبر   رؤساء   الفروع   بحكم   موقعھم   أعضاء   أصالء   في   المجلس   .  9- 

 سادساً-   المكتب   التنفیذي: 

         المكتب  التنفیذي  أعلى  سلطة  تنفیذیة  في  الھیئة  ولذلك  فھو 
          یمارس  صالحیات  واسعة  لتنفیذ  سیاسة  الھیئة  ,  وبرامجھا  وقراراتھا  و 

 یعمل   على: 

  متابعة   العمل   الیومي   لنشاط   أعضائھ   ومكاتبھ  1- 

 تأمین   جمیع   مستلزمات   قیامھ   بعملھ   على   أكمل   وجھ   .  2- 

        تشكیل  المكاتب  التي  یراھا  ضروریة  ,ویحدد  صالحیاتھا  ,ومنھا  3- 
 : 

          مكتب  العمل  الیومي  2)  المكتب  التنظیمي  3)  مكتب  الشباب  4)  1) 
        مكتب  اإلعالم  5)  المكتب  المالي  6)  مكتب  الدراسات 
          والتوثیق  7 مكتب  العالقات  العامة  8)  مكتب  المرأة  9)  المكتب 
       القانوني.  وتكون  المكاتب  التي  یشكلھا  مقتصرة  على 

 المركز. 

          یسمي  من  أعضائھ  ومن  أمانة  السر  مكتب  العمل  الیومي  ویعتبر  4- 
          مكتب  العمل  الیومي  مسؤوال  أمامھ  وعلیھ  أن  یقدم  تقریرا  مفصال 

 عن   عملھ   . 
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 یمثل   الھیئة   أمام   الجھات   الوطنیة   والعربیة   واإلقلیمیة   والدولیة.  5- 

         یعد  الخطط  والبرامج  التنفیذیة  للھیئة  ویشرف  على  تنفیذھا  بعد  6- 
 مصادقة   المجلس   المركزي   علیھا   . 

        یُعد  االتفاقیات  والبیانات  المشتركة  وغیرھا  التي  یعقدھا  موفدوه  7- 
 أو   مكاتبھ   مع   الغیر   . 

         یعد  التقاریر  عن  عملھ  إلى  المجلس  المركزي  والى  المؤتمر  8- 
 الوطني   العام   . 

         یعد  القوائم  المالیة  للھیئة  بالتعاون  مع  المكتب  المالي  ویشرف  9- 
 على   تنفیذھا   بعد   المصادقة   علیھا   من   قبل   المجلس   المركزي   . 

         ینتخب  من  بین  أعضائھ  المنسق  العام  ونوابھ  وأمین  السر  10- 
 ورؤساء   المكاتب   المختصة   ,ویحدد   المھام   المناطة   بكل   منھم. 

 المنسق   العام   : سابعاً- 

 یعد   المنسق   العام   الناطق   الرسمي   باسم   الھیئة   ویمثلھا   أمام   الغیر. - 

 یرأس   اجتماعات   المكتب   التنفیذي. - 

 یدعو   المكتب   التنفیذي   الجتماعات   طارئة   . - 

        یقترح  دعوة  المجلس  المركزي  والمؤتمر  الوطني  العام  إلى - 
 دورات   عادیة   أو   استثنائیة. 

 في   حال   غیابھ   یتولى   نائبھ   األول   صالحیاتھ   . - 

         یجوز  لھ  أن  یفوض  بعض  صالحیاتھ  مؤقتاً  لبعض  أعضاء - 
 المكتب   التنفیذي   . 

 ثامناً   -   الدورة   االنتخابیة: 

  214                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 215/599

        مدتھا  سنتان  وتمارس  كل  ھیئة  قیادیة  صالحیاتھا  لتسییر 
 األعمال   إلى   أن   یتم   انتخاب   بدیل   عنھا. 

 تاسعاً:   مالیة   الھیئة   وأوجھ   صرفھا: 

 تتكون   موارد   الھیئة   المالیة   من:  1- 

  رسوم   االنتساب. أ - 

      اشتراكات  األحزاب  والحركات  والھیئات  ومنظمات  المجتمع ب - 
 المدني   المنضویة   في   إطار   الھیئة. 

 اشتراكات   األعضاء   المستقلین. ت - 

         اإلعانات  والتبرعات  غیر  المشروطة  من  أیة  جھة  جاءت  ال ث - 
 تتعارض   مع   سیاسة   الھیئة. 

 یدیر   مالیة   الھیئة   مكتب   مختص. ج - 

        یتولى  المكتب  التنفیذي  تحدید  أوجھ  صرف  مالیة  الھیئة ح - 
 ویشرف   علیھا. 

         توضع  أموال  الھیئة  في  حساب  خاص  في  أحد  المصارف خ - 
 المعتمدة   عند   توفر   الظروف   القانونیة   المالئمة. 

         یوقع  المنسق  العام  وفي  حال  غیابھ  نائبھ  األول  ورئیس د - 
        المكتب  المالي  جمیع  أوامر  الصرف  التي  یقررھا  المكتب 

 التنفیذي. 

 عاشراً   –   أحكام   عامة   : 

          یعد  ھذا  النظام  الداخلي  نافذاً  بعد  موافقة  المجلس  المركزي  علیھ  1- 
         ویعرض  على  المؤتمر  الوطني  العام  للتصدیق  علیھ  في  أول 

 دورة   یعقدھا. 
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         یتشكل  المجلس  المركزي  من  ثلث  أعضاء  المؤتمر  الوطني  العام  2- 
 كحد   أعلى. 

         یتشكل  المكتب  التنفیذي  من  ثلث  أعضاء  المجلس  المركزي  كحد  3- 
 أعلى. 

 ال   یجوز   لعضو   المكتب   التنفیذي   ترأس   مكتبین   من   مكاتب   الھیئة.  4- 

 ال   یجوز   ألي   عضو   االنضمام   لفرعین   من   فروع   الھیئة.  5- 

         ال  یجوز  الجمع  بین  عضویة  لجنة  الرقابة  ورئاسة  المجلس  6- 
       المركزي  (رئیس  المجلس  ونائبھ  والمقررین)  وبین  عضویة 

 المكتب   التنفیذي. 

        تقوم  المجالس  والفروع  المنتخبة  باالحتفاظ  بنتائج  التصویت  على  7- 
          مقاعد  المستقلین  لألخذ  بنتیجتھا  في  حال  شغور  أحد  المقاعد  بحیث 
         یشغل  المقعد  الشاغر  صاحب  أكبر  عدد  من  األصوات  حسب 

 التسلسل   من   الذین   لم   ینجحوا   باالنتخابات. 

         یعتبر  رئیسا  فرعي  المھجر  والوطن  العربي  عضوین  أصیلین  في  8- 
 المكتب   التنفیذي. 

         یجب  عقد  كافة  مؤتمرات  الفروع  بالداخل  والخارج  قبل  المؤتمر  9- 
 الوطني   العام   . 

         تم  إقرار  ھذا  النظام  الداخلي  في  اجتماع  المجلس  المركزي 
          المنعقد  في  14-  15/  آذار  /  2014م  بعد  المناقشة  والتعدیل  والتصویت 

 على   كل   مادة   على   حدا   واعتباره   نافذاً   من   تاریخھ. 

  عضو   مقرر   (منیرفا   الباروكي) 

                       وافق   علیھ   الرئیس   (محمد   مروان   غازي) 
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  صادق   على   الصیغة   النھائیة   المنسق   العام 

 حسن   عبد   العظیم 

 

 تقریر   سیاسي   لدورة   المجلس   المركزي 
 

  
 المنعقدة   بتاریخ  14-  15\  3\  2014

 

 

 

         لم  یكن  أطفال  درعا  یعلمون  أنھم  سیكونون  الشرارة  التي 
          أطلقت  ثورة  الحریة  والكرامة  في  سوریة،  الثورة  التي  انطلقت  عفویة 

 بدون   قیادة   سیاسیة   تقودھا. 

         وانسجاماً  مع  بنیتھ  األمنیة  اختار  النظام  الحل  األمني  أسلوباً 
         وحیداً  للتعامل  مع  االحتجاجات  السلمیة  المطالبة  باإلصالحات،  مما  أدى 
            إلى  تصعیدھا  إلى  المطالبة  بإسقاط  النظام،  الذي  لم  یدرك  أن  رفع  وتیرة 
           العنف  المراد  منھ  وأد  الثورة،  كان  العامل  األھم  في  تصعیدھا  وانتشارھا 

  لتشمل   مجمل   ساحة   الوطن. 

         نتج  عن  سلوك  النظام  العنفي،  المترافق  مع  خطاب  تضلیلي 
           كاذب،  انعدام  الثقة  النھائي  بینھ  وبین  الجموع  التي  كانت  تطالب  بدایة 
         برد  االعتبار  واإلصالح،  فبعد  أن  تجلت  أكاذیبھ  باإلصالح  الستبدالھ 
         محاكم  أمن  الدولة  بمحكمة  اإلرھاب،  وقوانین  الطوارئ  بقانون  مكافحة 
          اإلرھاب  والمحاكم  المیدانیة،  وبعد  أن  ساعد  على  وصول  السالح  إلى 
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         أیدي  المواطنین،  وحاول  تجییش  الشارع  طائفیاً،  سارت  الثورة  إلى 
             التسلح  في  أكثر  من  منطقة،  بعد  أن  عملت  قوى  سلفیة  متطرفة  مع  قوى 
          الخارج  على  حرف  الثورة  عن  مسارھا،  مما  أدى  إلى  تدویلھا،وبذلك 
        أصبحت  سوریة  ساحة  مفتوحة  للصراعات  الدولیة  واإلقلیمیة،  ولدخول 
        المقاتلین  غیر  السوریین  وبروز  المجموعة  األصولیة  الجھادیة  المتطرفة 

 الغریبة   عن   طبیعة   الشعب   والثورة. 

         وبالتدریج  بدأ  النظام  یخسر  أدوات  السیطرة  التي  بدأت  تنتقل 
          إلى  الخارج،  لتتحول  القوى  العسكریة  المتصارعة  إلى  أقرب  ألن  تكون 
            أدوات  بید  القوى  الداعمة  لھا،  وبعد  أن  فوت  النظام  على  نفسھ  وعلى 
          الوطن  كافة  فرص  الحل  السیاسي  داخل  الوطن  وبأیدي  أبنائھ،  بتفشیلھ 
         لكافة  المبادرات  العربیة  والدعوات  الداخلیة  للحل  السیاسي  نتیجة  قناعتھ 
         الموھومة  بقدرتھ  على  الحسم  العسكري،  والشتراطھ  بأن  یكون  بمفرده 
           مصدراً  ألیة  إصالحات،  وجد  نفسھ  مرغماً  (  نتیجة  التھدید  األمریكي  لھ 
         بالضربة  العسكریة)  على  الموافقة  على  تسلیم  سالحھ  الكیمیائي  والقبول 

 بجنیف   /  2/. 

 عشیة   المؤتمر: 
 الوضع   الجماھیري:  1- 

        بعد  نحو  ثالث  سنوات  على  الثورة  وكنتیجة  موضوعیة 
        لتوازنات  القوى  العسكریة  القائمة  وللتكتیكات  الخاطئة  لقوى  المعارضة 
          المسلحة  ووقوع  حوادث  عنف  طائفیة  وصلت  في  بعض  األماكن  حد 
         المجازر  من  كال  الطرفین  المتصارعین  ولعدم  بناء  النموذج  الثوري 
         نقیض  النظام  سلوكاً  وأخالقاً.  تبین  للشعب  حدود  ومستویات  تأثیر 
          المجتمع  الدولي  وانقساماتھ  وأن  قضیتھ  العادلة  التي  انتفض  من  اجلھا 
         وھي  الحریة  والدیمقراطیة  والعدالة  والكرامة  صارت  موضع  لعبة  أمم 
          كل  دولة  مشاركة  فیھا  تركز  على  تحقیق  مصالحھا  ضاربة  عرض 
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        الحائط  بتضحیات  السوریین.  وفي  ھذا  السیاق  جاءت  التھدیدات 
         األمریكیة  بالضربة  العسكریة  للنظام  والتي  نتج  عنھا  حصول  أمریكا 
          ومن  خلفھا  الكیان  الصھیوني  على  السالح  الكیمیائي  في  حین  غضت 
         النظر  عن  تصعید  النظام  لعملیاتھ  العسكریة  واستخدامھ  الواسع  لوسائل 
        القتل  والتدمیر  العشوائي  مثل  البرامیل  المتفجرة  والقنابل  العنقودیة. 
            یضاف  إلى  ما  سبق  ھول  المآسي  التي  تعرض  لھا  الشعب  التي  وصلت 
            إلى  حد  الموت  جوعاً  وبرداً  نتیجة  الحصار،  كل  ذلك  أعاد  االعتبار  إلى 
           الحل  السیاسي  شعبیاً،  دون  أن  یعني  ذلك  وصول  الشعب  السوري  إلى 
           حالة  االستسالم  وقبول  استمرار  االستبداد،  بل  على  العكس  من  ذلك  بدا 
           واضحاً  أن  تمادي  النظام  بحربھ  التدمیریة  یلغي  أیة  إمكانیة  لدى  الشعب 
          لقبول  بقاء  االستبداد  ومظاھره،كما  أنھ  أفصح  بأكثر  من  طریقة  عن 

 رفضھ   استبدال   االستبداد   األمني   باالستبداد   األصولي   التكفیري. 

 

  النظام:  2- 

          منذ  األیام  األولى  للثورة  توجھ  النظام  إلى  دفع  االنتفاضة  إلى 
         حمل  السالح  قاصداً  بذلك  إلغاء  مشروعیتھا  وتفوقھا  األخالقي  تمھیداً 
             لوأدھا،  لكن  نجاحھ  الجزئي  في  ذلك  لم  یوصلھ  إلى  ھدفھ  لذلك  وجد  نفسھ 
         مضطراً  تحت  ضغط  دولي  للقبول  بجنیف  /  2/دون  اقتناع،مع  ذلك 
         وخالفاً  للمعارضة  (المجزأة  المفتتة  المتناحرة)  قد  جھز  للمؤتمر  وفداً 
          قویاً  وخبیراً  یمتلك  قدرات  ومھارات  تفاوضیة  عالیة  مراھناً  على  انقسام 

 المعارضة   وتناحرھا   وخصوصاً   المعارضة   العسكریة. 

          نستطیع  القول  أن  النظام  رغم  الضعف  الذي  اعتراه  منذ  بدء 
            االنتفاضة  فإن  انھیاره  لیس  وشیكاً،  إذ  ال  یزال  یمتلك  قوة  عسكریة  على 
         األرض،  ولھ  حلفاء  جادین  وفاعلین  في  دعمھ  لعسكري  واالقتصادي 
           والسیاسي  والبشري.  في  ضوء  ھذه  الوقائع  ذھب  النظام  إلى  جنیف  /  2/ 
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          آمالً  بتحویلھ  إلى  مؤتمر  لمحاربة  اإلرھاب،  وتسویق  نفسھ  على  أنھ 
 الطرف   الذي   یمتلك   القدرة   واإلرادة   لتحقیق   ھذا   الھدف. 

 

  المعارضة: 

         أدرك  النظام  منذ  بدایة  الثورة  أن  التحاق  قوى  المعارضة 
          بالشارع  المنتفض  سیؤدي  إلى  تنظیمھ  ومن  ثم  قیادتھ،  فتوجھ  مباشرة 
          إلى  استئصالھا  عبر  عملیات  االعتقال  والقتل  والتھجیر  أضف  إلى  ذلك 
         وقوع  أطراف  من  المعارضة  ضحیة  لوھم  التدخل  العسكري  الخارجي 
          كما  حدث  في  العراق  ولیبیا،  وبالتالي  انتفاء  الحاجة  لتوحید  المعارضة، 
           إذ  یكفي  من  منظورھا  وجود  قوة  سیاسیة  تدعم  ھذا  التدخل  وتعطیھ 
           مشروعیة  ما.  وقد  تناغم  ذلك  مع  جھود  ووعود  أطراف  إقلیمیة  وعربیة 
           على  رأسھا  قطر  وتركیا  في  البدایة  فدفعت  إلى  تشكیل  المجلس  الوطني 
         ومن  ثم  االئتالف  الذي  عّوم  ومنح  االعتراف  العربي  والدولي،مع 
        تھمیش  قوى  التغییر  الدیمقراطي  السلمي  متمثلة  بھیئة  التنسیق 
        الوطنیة،وبذلك  استمر  انقسام  المعارضة  استناداً  إلى  نھجین  سیاسیین 
           مختلفین،  وعجزھا  حتى  اآلن  عن  االلتقاء  على  برنامج  للحد  األدنى.  لقد 
         شمل  ھذا  التفتیت  واالنقسام  طرفي  المعارضة  العربي  والكردي،  وكذلك 
          أطراف  المعارضة  العسكریة  التي  ابتدأت  بالجیش  الحر  الذي  أعلن  في 
          البدایة  أن  مھمتھ  حمایة  المتظاھرین  والدفاع  عن  النفس،  ویمكن  القول 
         أن  حالة  التشتت  العسكریة  وبروز  التیارات  األصولیة  المتطرفة  قد 
          ضاعف  من  النتائج  السلبیة  لتسلیح  الثورة  ووضعھا  أمام  عدو  جدید، 
          سھل  النظام  بروزه  وھو  مشروع  االستبداد  الدیني.كما  أن  العجز  عن 
           تشكیل  قیادة  سیاسیة  موحدة  كان  والزال  من  أھم  أسباب  الضعف  الذي 
           ساعد  إلى  حد  كبیر  في  إطالة  عمر  النظام  وارتفاع  التكلفة  المادیة 
            والبشریة  بالرغم  من  أن  الھیئة  لم  تتوقف  عن  الدعوة  والعمل  في  سبیل 
          وحدة  المعارضة  على  أساس  حد  أدنى  من  المشتركات  والتي  تضمنتھا 
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           وثائق  القاھرة،  إال  أن  بعض  القوى  المھیمنة  على  االئتالف  وكذلك  بعض 
 الدول   الداعمة   لھ   حالت   دون   ذلك. 

         إن  مشھد  حضور  وفد  االئتالف،وبالشكل  الذي  ُشكل  بھ  على 
           عجل  من  المعارضة  التي  رفضت  طیلة  الفترة  السابقة  لجنیف  /  2/  الحل 
          السیاسي  واستبعاد  ھیئة  التنسیق  التي  أیدت  دون  شروط  مسبقة  مؤتمر 

  جنیف   یعني: 

          إن  بعض  أطراف  المعارضة  لم  یرتق  إلى  السویة  المطلوبة  من  1- 
           وعي  أھمیة  وحدتھا،  ولم  یبدِ  ما  یشیر  إلى  استعداده  لنبذ  كافة 
        أسباب  االنقسام  وتجاوز  المعوقات  الذاتیة  التي  تمنع  وحدتھا 

  ترجیحاً   لمصلحة   الوطن   على   المصالح   الفئویة. 

          إن  القوى  الخارجیة  الفاعلة  ال  ترغب  حتى  اآلن  في  بلورة  2- 
       معارضة  وطنیة  دیمقراطیة  مستقلة  بعملھا  وإرادتھا  وقرارھا 

  خوفاً   من   خروجھا   عن   أطر   السیطرة   واالحتواء. 

           إن  اللجوء  إلى  خیار  العنف  من  قبل  النظام  بدایةً  ومن  قبل  3- 
         المعارضة  المسلحة  تالیاً  قضى  على  أیة  إمكانیة  فعلیة  وفاعلة 
        للعمل  السیاسي  السلمي  فصارت  الكلمة  العلیا  لصوت  الرصاص 
        فقط،  وأصبحت  القوى  المسلحة  على  األرض،  والقوى  الخارجیة 
     الدولیة  واإلقلیمیة،ھما  الفاعالن  الحاسمان  برسم 
         األحداث،وبالتالي  من  الطبیعي  أن  تسعى  ھذه  القوى  إلى  تھمیش 
          الھیئة  وإبعادھا  عن  المؤتمر  وعن  دائرة  الفعل  المؤثر  اآلن  وعلى 

 المدى   القریب   على   األقل. 

 

   4-   الوضع   الدولي: 
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         إن  مشھد  الوضع  الدولي  تجاه  األزمة  السوریة  یتسم  بالتعقید 
          نتیجة  تشابك  مصالح  دول  عدیدة  عربیة  وإقلیمیة  وبعیدة  وتعارضھا  في 
           كثیر  من  األحیان  في  سوریة.  من  حیث  المبدأ  یمكن  تسجیل  المالحظات 

 التالیة   على   ھذا   المشھد: 

        كرست  الجامعة  العربیة  عجزھا  البنیوي  والتاریخي  عن  لعب - 
         دور  فاعل  في  معالجة  القضایا  العربیة  عندما  نقلت  الملف 

 السوري   إلى   أیدي   المجتمع   الدولي. 

       وبتصدي  السعودیة  وقطر  لمھمة  تسلیح  المعارضة  ودعمھا، - 
        مترافقاً  مع  خطاب  طائفي،  یناظر  الخطاب  اإلیراني  -المتجلي 
       على  األرض  بمیلیشیات  طائفیة-والمذعور  من  احتمال  خسارة 
          نفوذھا  في  سوریة  تكونان  قد  حولتا  جھدھما  من  جھد  لدعم 
          الشعب  السوري  إلى  جھد  لتغذیة  صراع  عربي  فارسي  –  سني 
          شیعي  –  مزعوم  یلعب  وسیلعب  دوراً  كبیراً  في  إضعاف  سوریة 

 والمنطقة. 

           منذ  بدایة  الحراك  السلمي  وحتى  اآلن  ال  تنفك  إیران  عن  إعالن - 
         تحالفھا  االستراتیجي  مع  النظام  وتقدیم  جمیع  أشكال  الدعم  المالي 
       واالقتصادي  والعسكري  والبشري،  وفي  حین  أنھا  تتجنب 
        استخدام  خطاب  قومي  أو  طائفي،  وتعتمد  خطاب  معاداة 
        (إسرائیل)  والممانعة  والمقاومة  إال  أن  تدخلھا  وتدخل  حلفائھا 
          المباشر  وخصوصاً  حزب  هللا  أدى  أیضاً  إلى  تغذیة  ما  سّمي 

 الصراع   السني   الشیعي. 

       تعلن  الوالیات  المتحدة  أھدافھا  االستراتیجیة  في  المنطقة - 
        والمتمثلة  في  أمن  (إسرائیل)  وضمان  تدفق  النفط  ومحاربة 
        اإلرھاب  واستقرار  المنطقة  في  كنف  النفوذ  األمریكي.  وھي 
         تعترف  بعودة  حضور  القطب  الروسي  العباً  دولیاً  لھ  مصالحة 
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         العسكریة  االقتصادیة  في  سوریة  وبذلك  تكون  بذلك  قد  أسست 
          لمرحلة  جدیدة  للمنطقة  بالتوافق  الذي  ال  یخلو  من  منافسة  مع 

 الروس. 

        وللوصول  إلى  خارطة  نفوذ  جدیدة  وعودة  االستقرار  للمنطقة - 
          ودیمومتھ  ال  بد  من  معالجة  كافة  الملفات  –  الملف  النووي 
         اإلیراني  وتطبیع  عالقات  إیران  مع  الغرب  وإسرائیل  –  الملف 
        الفلسطیني  ومفاوضات  الوضع  النھائي  –  الملف  اللبناني  ووضع 
          حزب  هللا  –  ملف  اإلرھاب  –  وأخیراً  الملف  السوري  الذي 
           اجتمعت  إرادة  القوتین  العظمیین  فیھ  على  أال  حل  لھ  إال  الحل 
         السیاسي  رغم  التباین  الكبیر  بین  الرؤیة  األمریكیة  والروسیة  لھذا 
          الحل،  وأفصحتا  عن  المعالم  األولیة  لسیاستھما  حول  ذلك  –  ال 
         إمكانیة  لحسم  عسكري  ألي  من  طرفي  الصراع  وال  لتحویل 
            سوریة  إلى  أفغانستان  أو  عراق  أو  لیبیا  جدیدة  وال  بد  من  اقتالع 
         اإلرھاب  المتنامي  في  المنطقة،  وبالرغم  من  وجود  نقاط  االتفاق 
           تلك  إال  أن  الدولتین  ال  تزاالن  تختلفان  حول  كیفیة  تنفیذ  بیان 

 جنیف    1  وحول   الموقف   من   رأس   النظام. 

 

  جنیف   /  2/   بجولتیھ   األولى   والثانیة: 
            في  الوقت  الذي  نؤكد  فیھ  على  أن  جنیف  /  2/  ھو  مؤتمر  لقوى 
          الخارج  أكثر  منھ  لقوى  الداخل  المتصارعة،  وأن  الخارج  بشقیھ  ممثالً 
            براعیي  المؤتمر  قد  بذل  كل  جھد  لوصول  الطرفین  مرغمین  إلیھ  إال  أنھ 
         یظل  المخرج  الوحید  الممكن  واألنسب  لمصلحة  الشعب  السوري.  أضف 
            إلى  ذلك  أن  وفد  المعارضة  منقوص  التمثیل  إذ  ال  یمثل  من  المعارضة 
          السوریة  سوى  جزء  من  االئتالف  (  57 شخصاً)  مما  یشكك  بمشروعیتھ 
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         التمثیلیة  السیاسیة.  لقد  أفصحت  الجولة  األولى  للتفاوض  عن  النتائج 
  التالیة: 

         وقوف  النظام  وجھا  لوجھ  أمام  معارضة،  لم  یكن  یعترف  1- 
          بوجودھا  طیلة  فترة  الثورة،  عندما  كان  یدعي  أنھ  یقاتل  إرھابیین 
          أتوه  من  خارج  البالد،  وبذلك  یكون  قد  اعترف  بالطبیعة  الفعلیة 

 للصراع. 

          ثبتت  الجولة  األولى  أن  المؤتمر  عقد  على  مرجعیة  جنیف  /  1/  2- 
         وأن  مھمتھ  الوصول  إلى  اتفاق  بشأن  البنود  الست،  ولیس 

 "لمحاربة   اإلرھاب". 

         على  الصعید  اإلعالمي  والعالمي  بد  النظام  مارقاً  مضطرباً  یعمل  3- 
 على   إفشال   المؤتمر   وإفراغھ   من   محتواه. 

           بالرغم  من  عدم  دعوة  الھیئة  للمشاركة  في  جنیف  /  2/  إال  أنھا  4- 
       أیدت  العملیة  السیاسیة  التفاوضیة  وأبدت  استعدادھا  لتالفي 
        ضعف  الوفد  المفاوض  بالمشاركة  بتشكیل  وفد  موسع  ووازن 

 یشارك   بھ   جمیع   أطیاف   المعارضة   السوریة. 

  الجولة   الثانیة: 

        تمیزت  الفترة  الفاصلة  بین  الجولتین  بارتفاع  وتیرة  الضغط - 
       األمریكي  على  النظام  والدعوة  الروسیة  لرئیس  االئتالف 
ــ  10/2 أي  بعد  أسبوع            لزیارة  موسكو  وتحدید  الجولة  الثانیة  ب
          تقریباً  من  انتھاء  الجولة  األولى  وكلھا  عوامل  أشارت  إلى  أن 
          المخاوف  من  أن  یكون  جنیف  /  2/  أوسلو  سوري  لیست  بمكانھا 
          وأن  عجلة  المفاوضات  مھما  بدت  بطیئة  إال  أنھا  تسیر  إلى 

  غایتھا. 
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          كما  أشار  تعنت  االئتالف  في  االتفاق  على  تشكیل  وفد  مشترك - 
          للتفاوض  بعد  اللقاء  الذي  تم  بالقاھرة  بین  ممثلین  عن  الھیئة 
         واالئتالف  إلى  أن  راعیي  المؤتمر  ومن  خلفھم  الدول  اإلقلیمیة 
           والعالمیة  لم  یصال  بعد  إلى  التصور  النھائي  للحل  أو  أن  الزمن 
          مازال  مبكراُ  على  بلورتھ  وبالتالي  لم  تنضج  لدیھم  بعد  فكرة 
       ضرورة  تمثیل  كافة  أطیاف  المعارضة  السوریة  بالوفد 

  المفاوض. 

         وفي  الوقت  الذي  تمترس  وفد  النظام  على  موقفھ  بضرورة - 
           مناقشة  البنود  الست  لجنیف  /  1/  بنداً  بنداً  بدءاً  من  بند  وقف 
          القتال  األول  والذي  یفھمھ  النظام  بنداً  لمحاربة  اإلرھاب  قبل  وفد 
        االئتالف  اقتراح  األخضر  اإلبراھیمي  بمناقشة  بند  وقف  القتال 
         وبند  ھیئة  الحكم  االنتقالي  بالتزامن،  وتقدم  بورقة  یبین  فیھا 
         رؤیتھ  لھیئة  الحكم  واآللیات  الكفیلة  بوقف  القتال  وتنفیذ  بقیة 
         البنود،  لكن  النظام  رفضھا  ورفع  وتیرة  التصعید  باتھام  وفد 
        المعارضة  بالخیانة  وتھدیده  بالقتل  وتمسك  بعدم  االنسحاب  من 

  المفاوضات. 

        مما  أدى  في  15/2/2014 ألن  یعلن  اإلبراھیمي  اعتذاره - 
  للشعب   السوري   لعدم   قدرتھ   أن   یقدم   لھ   شیئاً   في   تلك   الجولة. 

         وكما  ھو  متوقع  فالنظام  المسؤول  األساسي  عن  فشل  الجولة - 
         الثانیة،  والذاھب  إلى  جنیف  مرغماً  مازال  یعول  على  الحسم 
        العسكري  على  األرض  (یشاركھ  في  ذلك  بعض  قوى 
        المعارضة)،وھو  بذلك  یغفل  عن  الحقائق  التي  أفرزتھا  األعوام 

 الثالث   للثورة   وھي: 
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          أوالً:  إن  الشعب  السوري  مھما  تعثرت  ثورتھ  وغیّب  عن  ساحة - 
           الفعل  السیاسي  وبعد  أن  قدم  ما  قدم  من  شھداء  وتضحیات  لن 

  یقبل   أن   یعود   إلى   حكم   االستبداد. 

 ثانیاً:   الوضع   الدولي   واإلقلیمي   : 
         یشھد  الوضع  الدولي  واإلقلیمي  المحیط  باألزمة  السوریة 
         تغیرات  ملحوظة  سوف  تنعكس  علیھا  مرجحة  الخیار  السیاسي  لحلھا 
          نذكر  منھا،  نجاح  المفاوضات  الجاریة  بین  مجموع  الدول  الست  وإیران 
          حول  ملفھا  النووي،  التغیرات  التي  حصلت  في  قطر  وتحسین  عالقتھا 
           مع  إیران  وتوترھا  مع  دول  الخلیج،  تحسین  عالقات  تركیا  مع  إیران، 
         إضافة  إلى  تغیر  الموقف  التركي  من  المعارضة  المسلحة،  وانشغال 
         تركیا  بوضعھا  الداخلي،  ارتفاع  نبرة  الخطاب  الغربي  تجاه  اإلرھاب 
          القادم  من  سوریة،  امتناع  الدول  الغربیة  عن  تسلیح  المعارضة  بأسلحة 
           نوعیة،  عدم  قدرة  النظام  على  الحسم  العسكري،  عزل  بندر  بن  سلطان 
           عن  الملف  السوري،  وصدور  قوانین  في  دول  الخلیج  تجرم  الجھاد  في 
          سوریة،  التغیرات  في  مصر  ،  تفجر  األزمة  األوكرانیة  وغیرھا  كثیرا 

 الخ. 

           ثالثاً :  إن  دول  الخارج  لن  تنتظر  طویالً  وھي  ترى  تحول  قوى 
         المعارضة  المسلحة  إلى  األصولیة  الجھادیة  على  حساب  القوى  المعتدلة 
           القابلة  بنظام  حكم  دیمقراطي  مدني  في  سوریا،  وإنھا  على  األرجح  سوف 
           تدفع  باتجاه  الحل  السیاسي  الذي  كانت  قد  توافقت  علیھ  أصال  كطریق 

 وحید   للحل. 

           رابعاً :  إن  وقوف  حزب  هللا  إلى  جانب  النظام  قد  أفقده  مصداقیتھ 
           كقوة  مقاومة  ضد  إسرائیل،  وحولھ  في  أذھان  كثیر  من  السوریین  إلى 
           مجرد  قوة  طائفیة  تقاتل  على  األرض  السوریة،  كما  أن  دعم  حكومة 
            المالكي  للنظام  قد  زاد  من  حدة  األزمة  في  العراق  ذاتھ  وبات  على 
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          مشارف  حرب  مفتوحة،  خصوصا  بعد  انسحاب  قوى  أساسیة  من  الحیاة 
 السیاسیة   العراقیة   متھمة   حكومة   المالكي   بالدكتاتوریة   والفساد. 

          خامساً :  إن  الصراع  المسلح  في  سوریة  ال  یزال  على  زخمھ، 
          ویبدو  أنھ  لن  یتراجع  في  المستقبل  القریب،  نظراً  ألن  األطراف 
        المتصارعة  عسكریاً،  النظام  وقوى  التطرف،  وكذلك  الدول  المعنیة 
         بالشأن  السوري  وخصوصاً  روسیا  وأمریكا  ال  یكترثان  لنزیف  الدماء 
           السوریة  وال  للدمار  الحاصل  في  البلد  مما  یرجح  احتمال  أن  یسیر 
          المسار  التفاوضي  جنباً  إلى  جنب  مع  المسار  العسكري،  ربما  لزمنٍ 

 طویل   في   المستقبل. 

         لیست  النتیجة  التي  وصلت  إلیھا  الجولة  الثانیة  من  المفاوضات 
            مفاجئة  فالقرار  لیس  بید  الوفدین  المتفاوضین  بقدر  ما  ھو  بید  قوى  دولیة 
            خارجیة  ال  تھتم  كثیراً  الستمرار  نزیف  الدم  السوري  وال  مانع  لدیھما  من 
         استمرار  التدمیر  لمقدرات  الوطن  شعباً  ودولةً  خدمةً  ألمن  إسرائیل 
           ویبدو  أننا  یجب  أن  نتوقع  مساراً  تفاوضیاً  طویالً  وبطیئاً  مترافقاً  مع 
          صراعٍ  عسكري  على  األرض  حتى  یتم  ضمان  تسلیم  السالح  الكیمیائي 

 والوصول   مع   دول   المنطقة   إلى   رؤیة   توافقیة   مشتركة. 

 

  موقف   الھیئة: 
        إن  اإلقرار  بأن  العوامل  الخارجیة  ھي  الحاسمة  بمسیرة - 

          المفاوضات  في  جنیف  /  2/  ال  یعني  غیاب  دور  ھیئة  التنسیق 
         وغیرھا  من  قوى  التغییر  الدیمقراطي،  فبعد  أن  أكدت  تأییدھا 
         للعملیة  التفاوضیة  بالرغم  من  عدم  مشاركتھا  بھا،  وكذلك  إیضاح 
          رؤیتھا  للشكل  المجدي  واألفضل  الذي  یجب  أن  یكون  علیھ  الوفد 
        المفاوض  عبر  الوثیقتین  السیاسیة  والتنظیمیة  التین  جرى  تداولھما 
            في  لقاء  القاھرة  مع  ممثلین  عن  االئتالف،  ومن  ثم  العمل  على  عقد 
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        مؤتمر  تشاوري  یضم  جمیع  قوى  المعارضة  السوریة  المؤمنة 
         بالتحول  الدیمقراطي  بما  فیھا  قوى  االئتالف  تكون  الھیئة  قد 
         تجاوزت  حالة  االرتباك  التي  وسمت  موقفھا  إبان  الجولة  األولى 
        من  المفاوضات،كما  أنھا  حددت  التناقض  الرئیسي  في  المرحلة 
          الحالیة  بینھا  (مع  مختلف  أبناء  الشعب  السوري)  وبین  النظام،  وأن 
          الخالفات  القائمة  مع  االئتالف  بالرغم  من  عمقھا  ال  تخرجھ  من 
         خندق  المعارضة،وحتى  في  الوقت  الذي  یسلك  فیھ  االئتالف  سلوكاً 
        إقصائیاً  بعیداً  عن  السلوك  الدیمقراطي  فإن  الھیئة  تتمسك 
       بالدیمقراطیة  فكراً  وسلوكاً،  وترفض  االنحراف  عن  العملیة 
         السیاسیة  التفاوضیة  في  جنیف  إلى  مزالق  مثل  االنتخابات  الذي 
           یزعم  النظام  بالقیام  بھا  أو  أیة  عملیة  تفاوضیة  موازیة  أو  عقد 
           مؤتمر  وطني  عام  یشارك  فیھ  النظام  دون  ضمانات  دولیة  إلى  آخر 
 ما   ھنالك   من   دعوات   تبتغي   إنقاذ   النظام   من   تورطھ   في   جنیف   /  2/. 

  وعلیھ   یجب   التأكید   على: - 

         اعتبار  مؤتمر  جنیف  اإلطار  الوحید  الممكن  حالیاً  لوقف  حالة  1- 
        التدمیر  الوحشي  للوطن  واعتباره  المدخل  الوحید  لعودة  العمل 

  السیاسي   المطلوب   لعملیة   التحول   الدیمقراطي. 

       ضرورة  التقاء  المعارضة  السیاسیة  والمعارضة  العسكریة  القابلة  2- 
        للدولة  الدیمقراطیة  المدنیة  (بكافة  مكوناتھا  بما  فیھا  الكردي 
        والعربي)  على  برنامج  الحد  األدنى  المطلوب  إلنھاء  نظام 
        االستبداد  ومجابھة  القوى  التكفیریة  المتطرفة،  في  إطار  جبھة 
           عریضة  ال  تقصي  أحد  والعمل  على  تشكیل  وفد  موسع  یمثل  كافة 
           تلك  القوى  أو  تقبل  بھ  كافة  أطیاف  المعرضة  دعماً  للحل  السیاسي 

 وتمھیداً   لقیادة   المرحلة   االنتقالیة. 
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          السعي  لتحقیق  ذلك  من  خالل  اللقاء  التشاوري  المنوي  عقده  في  3- 
 القاھرة،   وحسب   قرار   المكتب   التنفیذي   الخاص   بذلك. 

          على  الھیئة  النظر  بموضوعیة  إلى  الدور  الذي  یمكن  أن  تلعبھ  4- 
         المعارضة  في  المفاوضات  اآلن  في  ظل  موازین  القوى  الدولیة 
          الراھنة،  والنتائج  المتوقعة  وأن  تركز  على  مھمة  االلتقاء  في  وفد 
        مشترك  للمفاوضات  وأن  تتبنى  خطاباً  سیاسیاً  مرناً  یعطي 
        األولویة  للرؤیة  التفاوضیة  المشتركة  على  نسب  التمثیل  دون 

 التقلیل   من   أھمیة   ھذه   األخیرة. 

         یجب  تجاوز  حالة  الترھل  وضعف  األداء  والتأثیر  في  الجماھیر،  5- 
        فبالرغم  من  محاوالت  اإلقصاء  والتھمیش  التي  تمارس  على 
           الھیئة،  وبالرغم  من  علمنا  بأن  الصوت  السیاسي  ال  مكان  لھ  في 
            حضرة  صوت  الرصاص،  إال  أن  ذلك  ال  یعني  أننا  نقوم  بما  یجب 

 القیام   بھ. 

           -  على  الھیئة  أن  تمارس  نشاطاً  جماھیراً  واضحاً  في  جمیع  المناطق 
 وخاصة   في   مخیمات   اللجوء   حیث   المعاناة   بأقصى   حاالتھا. 

         من  العوامل  التي  أضعف  حضور  الھیئة  في  الوسط  الشعبي  6- 
       وأساءت  لخطھا  السیاسي،  التناقض  واألخطاء  في  بعض 
        التصریحات  اإلعالمیة  لرموز  منھا  وخاصة  قبیل  انعقاد  جنیف  / 
          2/  لذلك  على  الھیئة  ضبط  أدائھا  اإلعالمي  واختیار  الطرائق 

 والكوادر   التي   تساعد   في   الوصول   إلى   أداء   أمثل. 

          في  الوقت  الذي  نعي  فیھ  االضطھاد  التاریخي  الذي  عانى  منھ  7- 
       أشقاؤنا  الكرد  السوریون  (االضطھاد  الطبقي  االجتماعي  الذي 
         تشاركنا  فیھ  واالضطھاد  القومي  الذي  تفردوا  بھ)  یجب  التأكید 
         على  خطأ  الطابع  االستباقي  ومخاطره  على  وحدة  البالد  الذي 
        عبرت  عنھ  وثیقة  العقد  االجتماعي  والتأكید  على  النضال 
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       المشترك  وتوحید  الجھود  للمھمة  المركزیة  األولى  لجمیع 
         السوریین  ومن  بینھم  الكرد–  الخالص  من  االستبداد  وبناء  الدولة 
        الدیمقراطیة  المدنیة  –  دولة  المواطنة  للجمیع  الراعیة  للحقوق 
        القومیة  لكافة  مكونات  الشعب  السوري  على  أساس  المركزیة 

 السیاسیة   والالمركزیة   اإلداریة. 
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     من  أجل  اللقاء  التشاوري  للمعارضة 
 السوریة   في   القاھرة 
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 السید: 

 تحیة   وطنیة: 

        حرصاً  من  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي 
          على  إنجاز  الحل  السیاسي  الذي  أشار  إلیھ  بیان  جنیف/  1/  بضمانات 
        دولیة،  وصیاغة  برنامج  تفاوضي  واحد  لقوى  المعارضة  والثورة، 
         وتشكیل  وفد  وازن  ومقبول  للمعارضة،  فإن  المكتب  التنفیذي  یرفق 
          مشروع  تصور  مشترك  للقاء  تشاوري  بمثابة  رسالة  مفتوحة  لكل  قوى 

 المعارضة   والثورة،   وھو   قابل   للمناقشة   واإلغناء   والتعدیل. 

 -------------------------------------              

       مشروع  تصور  مشترك  للقاء  التشاوري  لقوى  المعارضة 
 والثورة   في   القاھرة 

 مقترح   من   المكتب   التنفیذي   لھیئة   التنسیق   الوطنیة 

  دمشق    24/4/2014

  المكتب   التنفیذي 

 

 

 توطئة 

         تدخل  القضیة  السوریة  عامھا  الرابع  في  وضع  دولي  مضطرب 
         ووضع  إقلیمي  یتمیز  بتفكك  وإعادة  تكوین  مراكز  القرار  واألولویات 
          السیاسیة  لكل  بلد.  ودمار  داخلي  تجاوزت  تقدیراتھ  كل  البلدان  التي 
           دخلت  في  نزاع  مسلح  منذ  الحرب  العالمیة  الثانیة  ومأساة  إنسانیة  تحول 
          المجتمع  الدولي  فیھا  إلى  متفرج  أكثر  منھ  طرفا  في  المسئولیة 
         والمواجھة.  األمر  الذي  یضع  على  عاتق  القوى  الوطنیة  الدیمقراطیة 
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            المدنیة  مھمات  جسیمة  وتضعھا  في  موقع  مسئولیة  ال  سابق  لھ  في  ظل 
         استمرار  محور  الدول  اإلحدى  عشرة  في  اعتبار  "االئتالف  الوطني" 
        ممثال  للشعب  والثورة  ضاربا  بعرض  الحائط  التمثیل  والخارطة 
         السیاسیة  الفعلیة  لقوى  المعارضة  السوریة،  ناھیكم  عن  تضارب  موقفھا 
         من  المعارضة  المسلحة  واضطراب  عالقتھا  بھا  نتیجة  المد  التكفیري 
          الذي  أصبح  جزءا  ال  یتجزأ  من  تركیبتھا  العسكریة  وعملیاتھا  المیدانیة. 
          في  وقت  تمر  فیھ  العالقة  بین  الفدرالیة  الروسیة  والقوى  الدیمقراطیة 
         المدنیة  للتغییر  بفتور  مصاحب  بموقف  روسي  یدعم  الجیش  السوري 
          وینسق  بشكل  متقدم  مع  السلطات  السوریة  في  حین  تعتبر  جمھوریة 
           إیران  الحل  األمني  العسكري  جزءا  ال  یتجزأ  من  الحل  السیاسي  الذي 
          تختصره  بما  یعرف  بالنقاط  األربع  والتي  تشكل  انحیازا  واضحا  للنظام 
          السوري  على  حساب  "إعالن  جنیف".  في  وضع  كھذا،  ترى  ھیئة 
          التنسیق  الوطنیة  في  النضال  لبناء  أوسع  جبھة  دیمقراطیة  لكل  المدافعین 
          عن  الحل  السیاسي  التفاوضي  في  نطاق  إعالن  جنیف  وبضمانات  دولیة 
         السبیل  األمثل  للدفاع  عن  المبادئ  والمنطلقات  والطموحات  التي  عبرت 
          عنھا  ثورة  الشعب  في  وجھ  الفساد  واالستبداد  من  أجل  سوریة 

  دیمقراطیة   ودولة   مدنیة   ذات   سیادة. 

          من  ھنا  فھي  تتوجھ  لكل  القوى  الوطنیة  المؤمنة  بالحل  السیاسي 
           لعقد  مؤتمر  تشاوري  وطني  یتداول  جملة  المخاطر  التي  تمر  بھا  سوریة 
          دولة  وشعبا  من  أجل  التأكید  على  ثوابت  السیادة  الوطنیة  والحقوق 
         المواطنیة  ودولة  القانون  في  وجھ  إرھاب  السلطة  وسلطة  اإلرھاب. 
          وتثبیت  بوصلة  النضال  السیاسي  من  أجل  التغییر  المطلوب  إلقامة  نظام 

  دیمقراطي   مدني   تعددي   جدید. 

 

  في   الوضع   الداخلي   الراھن: 
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         على  الرغم  من  دخول  األزمة  السوریة  عامھا  الرابع  منذ 
          انطالق  الثورة  وما  رافقھا  من  حل  عسكري  متواصل  وقتال  واقتتال 
          وصراع  یأخذ  أبعاداً  طائفیة  ومذھبیة  وعرقیة  مع  تدخالت  غیر  سوریة 
        سافرة  في  طرفي  الصراع.  ومجازر  وتصفیات،  واعتقال  وتعذیب 
         وحشي،  وإكراه  یمس  حریة  االعتقاد  والرأي،  ودمار  متواصل،  ونزوح 
          داخلي  متكرر  وتھجیر  خارجي  بلغ  قرابة  عشرة  مالیین،  وحصار  خانق 
           على  مناطق  لمنع  الغذاء  والدواء،  وغالء  ال  حدود  لھ  یشمل  المحروقات 

 والمواد   الغذائیة   والسكن   والنقل   واألدویة. 

         وعلى  الرغم  من  حجم  التضحیات  الكبیرة  التي  قدمھا  الشعب 
          السوري،  من  دم  أبنائھ  ومالھ  وعقاره،  فاألزمة  مازالت  تتصاعد  وتكبر 
           ككرة  الثلج  وأوھام  الحسم  العسكري  لدى  قوات  النظام  ومن  یؤازرھا  من 
          دول  إقلیمیة  وجماعات  مسلحة  لبنانیة  وعراقیة.  أو  لدى  قوات  المعارضة 
          المسلحة  ومن  یؤازرھا  من  جماعات  مسلحة  متطرفة  تنتمي  إلى  فكر 
          القاعدة  وتعبیراتھا،  ھذه  األوھام  لم  تصل  إلى  نتیجة  استحالة  النصر 
         العسكري  وصیرورة  فكرة  تغییر  موازین  القوى  عنصرا  أساسیا  من 
          عناصر  عشوائیة  التسلح  وعبثیة  العنف،  إضافة  إلى  تباین  مشاریع  القوى 
         المتشددة  عن  المشروع  الوطني  لقوى  المعارضة  والثورة  الذي  یھدف 
          إلى  وضع  حد  للنظام  االستبدادي  وإقامة  نظام  دیمقراطي  تعددي  تداولي 

 لدولة   مدنیة   دیمقراطیة. 

         إن  انسداد  أفق  الحل  العسكري  والصراع  المسلح  یفتح  الطریق 
             أمام  الحل  السیاسي  الذي  ال  یمكن  أن  تتوفر  لھ  عوامل  النجاح  إال  عبر 
         التوافق  الدولي  واإلقلیمي  والعربي  والداخلي،  بسبب  تدخل  دول  عربیة 
            وإقلیمیة  وأجنبیة  فیھا،  وھذا  الحل  ھو  ما  نص  علیھ  "إعالن  جنیف"  الذي 
        أصدرتھ  المجموعة  الدولیة  واإلقلیمیة  والعربیة  بمشاركة  األمم  المتحدة 
          واالتحاد  األوروبي  بتاریخ  30 /  6/2012 في  مؤتمر  جنیف  األول،  وقد 
          تعذر  تنفیذه  بسبب  رفض  أطراف  في  المعارضة  والدول  الراعیة  لھا، 
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         وبسبب  تجاھل  النظام  للحل  السیاسي  وبسبب  غموض  البیان  والخالف 
 على   تفسیره   بین   واضعیھ. 

         وجاء  التوافق  األمریكي  الروسي  في  مطلع  شھر  أیار  2013
            لیفتح  أفقا  جدیداً  النعقاد  مؤتمر  جنیف  /  2/  لتنفیذ  بیان  جنیف  /  1/  دون 
          شروط  مسبقة.  غیر  أن  اإلعداد  المرتجل  للمؤتمر  وعدم  توفیر  مقومات 
           بناء  الثقة  والفوقیة  التي  جاء  بھا  وفد  النظام  للمؤتمر  وغیاب  الجدیة 
         والموضوعیة  في  تشكیل  الوفد  الوازن  والمقبول  لقوى  المعارضة،  بحیث 
           لم  تحقق  جولتا  التفاوض  أي  تقدم  یذكر  على  مستوى  جدول  أعمال 
         المؤتمر.  وساھمت  األزمة  األوكرانیة  في  تعطیل  استئناف  جولة  جدیدة 
           للمؤتمر،  مما  یضع  مسئولیة  أمام  قوى  المعارضة  والثورة  أن  تعمل  على 
           عقد  لقاء  تشاوري  یمثل  ھذه  القوى  في  الداخل  والخارج،  تكون  مھمتھ 
          وضع  برنامج  تفاوضي  مشترك  یعتمد  "إعالن  جنیف"  في  قراءة  تأخذ 
        المستجدات  بعین  االعتبار  وإعادة  تشكیل  وفد  المعارضة  السوریة 
         الوازن  والمقبول،  كما  یضع  على  الدول  العربیة  واإلقلیمیة  مسؤولیة 
         الدعم  السیاسي  والمعنوي  لھذا  اللقاء.  ألن  استمرار  الصراع  والحرب 
           العبثیة  ال  یقتصر  خطره  على  سوریا  شعباً  ودولة  وإنما  تنتقل  تداعیاتھ 

 إلى   الدول   العربیة   واإلقلیمیة. 

  ثانیاً:   تحدید   المبادئ   والھدف   من   التفاوض 

        إن  طبیعة  الحل  السیاسي  ترتبط  بإمكانیة  الحل  ووضوح 
         الھدف،  وقراءة  الواقع  بشكل  صحیح  وموازین  القوى  وآلیات  تحقیق 

 الھدف. 

         إن  الھدف  األساسي  ھو  إنھاء  النظام  االستبدادي  في  المرحلة  1- 
         االنتقالیة  إلى  نظام  دیمقراطي  تعددي  تداولي،  في  دولة  مدنیة 

 دیمقراطیة. 
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         الحفاظ  على  وحدة  الدولة  والمجتمع،  ووضع  حد  للعنف  والعنف  2- 
        المضاد،  في  مجتمع  قوامھ  التنوع  القومي  والطائفي  والمذھبي. 
          األمر  الذي  یطرح  جدیا  مخاطر  التفتت  والتجزئة  في  ظل  العنف 
       والفوضى  ومشاریع  التقسیم  الخارجیة  والداخلیة،  لتمزیق  الكیان 

 السوري. 

         التأكید  على  أدبیات  الھیئة  وسیاساتھا  تجاه  مؤتمر  جنیف  1 3- 
         وجنیف  2 والحل  السیاسي  التفاوضي  على  أساس  إعالن  جنیف 

 بضمانات   دولیة. 

       التزام  األطراف  السوریة،  والدول  العربیة،  ودول  اإلقلیم،  4- 
        والقوى  الدولیة  المشاركة  في  المؤتمر  بوحدة  سوریا  أرضاً 

 وشعباً. 

        االلتزام  بوثائق  مؤتمر  المعارضة  الوطنیة  السوریة  في  القاھرة  5- 
          في  مطلع  شھر  تموز  2012 المتفق  علیھا  وفي  مقدمتھا  العھد 

 الوطني. 

          تحدید  جدول  زمني  لعملیة  التفاوض،  في  حدود  ستة  أشھر  كحد  6- 
 أقصى. 

       التزام  األطراف  السوریة  والعربیة  واإلقلیمیة  والدولیة  المشاركة  7- 
 بالمؤتمر   بنتائج   التفاوض   والضمانات   الدولیة   الالزمة   لتحقیقھا. 

  ثالثا:   اآللیات   واإلجراءات: 

         ال  بد  من  تھیئة  األجواء  لنجاح  عملیة  التفاوض  بإجراءات 
  ملموسة   لبناء   عوامل   الثقة   تنطلق   من: 

         وقف  العنف  المسلح  بكل  أشكالھ  واالستعانة  بقوات  من  المراقبین  1- 
 لتحقیق   ذلك. 
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        إطالق  سراح  السجناء  والمعتقلین  لدى  أجھزة  السلطة،  واألسرى  2- 
 والمخطوفین   لدى   المعارضة   المسلحة. 

         رفع  الحصار  عن  المناطق  والمدن  وتسھیل  مرور  مواد  اإلغاثة  3- 
        اإلنسانیة  بكل  أنواعھا  والسماح  لممرات  آمنة  للمنظمات  اإلنسانیة 
        في  كل  المناطق  المتأثرة  بالقتال،  وبالتزامن  مع  اإلجراءات 

  السابقة   یتم: 

         یتم  تشكیل  (ھیئة  حكم)  أو  حكومة  انتقالیة  تتمتع  بصالحیات - 
        دستوریة  وتشریعیة  وتنفیذیة  تتمكن  بموجبھا  من  تعلیق  الدستور 
       الحالي،  ووضع  مبادئ  دستوریة  (إعالن  دستوري)  بمعرفة 
        خبراء  وقوانین  مكملة  (أحزاب،  انتخابات،  إعالم.)  مھمتھا  إجراء 
          انتخابات  نیابیة  ورئاسیة  خالل  الفترة  االنتقالیة  التي  ال  تقل  عن 

 سنة   وال   تزید   عم   عامین   ونصف. 

         من  مھمة  الحكومة  االنتقالیة،  دعوة  مؤتمر  دولي  للمانحین  لتقدیم - 
       المساعدات  الفوریة  الكافیة  للمباشرة  بإعادة  المھجرین  والنازحین 
        إلى  مواطنھم  والتعویض  على  المتضررین  من  ذوي  الشھداء 
        ومن  الجرحى  والمعوقین  والمتضررین  مادیاً،  بما  فیھم  اللذین 
         ُصرفوا  من  العمل  الوظیفي  قسریاً  ألسباب  أمنیة  وسیاسیة  قبل 
         عام  2011،  وإعادة  اإلعمار  والبناء  تحت  إشراف  ھیئة  علیا 

 تتمتع   بالثقة   والنزاھة. 

        تشكیل  ھیئة  قضائیة  حقوقیة  للتحقیق  في  الجرائم  والتجاوزات - 
 وتحدید   المسؤولین   والكشف   عن   الفاعلین   ومحاسبتھم. 

          رابعاً:  إن  أي  تسویة  سیاسیة  یقودھا  السوریون  في  المرحلة  االنتقالیة 
 ال   بد   أن   تتضمن: 
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        إعداد  رؤیة  للمستقبل  یراعى  فیھا  التنوع  القومي  والطائفي - 
        والمذھبي  في  سوریا  لضمان  مصالح  الجماعات  القومیة  وبخاصة 
        األكراد  واألقلیات  القومیة  األخرى  من  أجل  سوریة  لكل 

 مواطنیھا. 

         تحدید  خطوات  واضحة  وفق  جدول  زمني  محدد  لتحقیق  تلك - 
 الرؤیة. 

         تأمین  المناخ  اآلمن  للجمیع  یسود  فیھ  االستقرار  والھدوء  وتحقیق - 
 الخطوات   بسرعة   ومصداقیة. 

         مشاركة  جدیة  وفعالة  للشباب  والنساء  في  رسم  وبناء  سوریا - 
 المستقبل. 
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  بیان   صحفي 

 

  المكتب   التنفیذي 

28/5/2014   

 

 

 

        كان  الحدث  األبرز  في  اجتماع  المكتب  التنفیذي  في 
          24/5/2014 على  صعید  التطورات  السیاسیة  ھو  ندوة  القاھرة  التي 
         حضرھا  عدد  من  أعضاء  المكتب  التنفیذي  لھیئة  التنسیق  الوطنیة 
        وشخصیات  قیادیة  سابقة  في  االئتالف  الوطني  السوري  وآخرون 
         مستقلون،  بناء  على  دعوة  موجھة  من  المجلس  المصري  للشؤون 
          الخارجیة،  وكان  الھدف  من  الندوة  مناقشة  الوضع  الذي  وصلت  إلیھ 
          األوضاع  في  سوریا،  في  ظل  الصراع  الدامي  بین  القوات  المسلحة 
        السوریة  والجماعات  المسلحة  المناصرة  لھا،  وبین  الفصائل  المسلحة 
       للمعارضة  السوریة  والجماعات  المسلحة  المتطرفة،  ومنھا  جبھة 
           النصرة  وداعش،  والتي  غالباً  ما  تتصارع  فیما  بینھا  أو  مع  المعارضة 
          السوریة  المسلحة،  وما  ینتج  عن  ذلك  الصراع  من  تداعیات  ومخاطر 
  على   الشعب   السوري   واستمرار   نزیف   الدم   والدمار   والنزوح   والتھجیر. 

        كان  الملفت  أن  تتسارع  وسائل  اإلعالم  المعروفة  بتأییدھا 
          لالئتالف  ولمجموعة  ما  یسمى  أصدقاء  سوریا،  للقول  أن  ھدف  مجموعة 
        المعارضین  السوریین  الذین  حضروا  الندوة  واستقبلھم  بعدھا  السید 
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          وزیر  الخارجیة  المصري  ھو  إجراء  حوار  مع  النظام  وتشكیل  حكومة 
           في  سوریة،  وإبعاد  االئتالف  الوطني  السوري  الذي  ركز  جھده  بعد  فشل 
           التفاوض  في  جنیف  على  البحث  عن  تأكید  احتكاره  للتمثیل،  والبحث  عن 
          السالح  بدالً  من  توحید  المعارضة  وتوحید  جھودھا،  كل  ھذه  االدعاءات 
           عاریة  عن  الصحة،  كما  تأكد  من  خالل  تصریحات  مشاركین  بالندوة  بعد 
           لقائھم  بالسید  وزیر  الخارجیة  الدكتور  نبیل  فھمي،  الذي  أكد  على  حرص 
          مصر  العربیة  قیادة  وشعباً  على  وحدة  سوریة  أرضاً  وشعباً  وعلى 
        استقاللھا  وسیادتھا،  وعلى  اھتمام  القیادة  المصریة  الجدیدة  بالشعب 
        السوري  وتأییدھا  لمطالبھ  المشروعة  ،  واھتمامھا  بوحدة  المعارضة 
         الدیمقراطیة  في  سوریا  وسعیھا  للوصول  إلى  رؤیة  برنامجیة  مشتركة 

  للحل   السیاسي   التفاوضي. 

         إن  المكتب  التنفیذي  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  یؤكد  على  األمور 
  األساسیة   التالیة: 

         إدانة  سعي  النظام  للحسم  العسكري  الموھوم  الذي  تؤكد  التطورات  1- 
        المیدانیة  استحالتھ  ورفض  االنتخابات  الرئاسیة  المنوي  عقدھا  لعدم 

  توفر   أیة   عوامل   تكسبھا   الشرعیة. 

         إن  الحل  السیاسي  التفاوضي  بین  وفد  قوى  المعارضة  الوازن  2- 
         والمقبول  والذي  تشارك  فیھ  جمیع  أطیافھا،  وبین  الوفد  الحكومي 
          المنصوص  علیھ  في  بیان  جنیف  /  1/،  والذي  یتوافق  مع  جوھر 
         العملیة  التفاوضیة  التي  بدأت  في  جنیف  /  2/،  مدعوماً  بتوافق 
        وطني  وضمانات  إقلیمیة  ودولیة  ،ھو  الحل  المتاح  والمخرج 

 الصحیح   من   األزمة   حتى   اآلن. 

          ال  بد  أن  ینصب  اھتمام  قوى  المعارضة  الدیمقراطیة  في  الداخل  3- 
          والخارج  في  ھذه  المرحلة  على  دور  الدول  العربیة  وفي  طلیعتھا 
         مصر  والسعودیة،  ودول  اإلقلیم  تركیا  وإیران  والدول  المؤیدة  للحل 
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       السیاسي،  وضرورة  إحیاء  المبادرة  المصریة  بھذا  الخصوص 
 بسبب   انشغال   الوالیات   المتحدة   وروسیا   باألزمة   األوكرانیة. 

        متابعة  الجھود  من  خالل  اللجنة  التحضیریة  المشتركة  لإلعداد  4- 
         والدعوة  للقاء  التشاوري  في  القاھرة  والتنسیق  مع  قوى  المبادرة 
       الكردیة  بھدف  تشكیل  جبھة  عریضة  للمعارضة  الدیمقراطیة 
       السوریة  المتمسكة  بالحل  السیاسي  والھادفة  إلى  االنتقال 
        الدیمقراطي،  والوصول  إلى  البرنامج  المشترك  للحل،  یضع  حداً 
        النقسامھا  ویضعھا  على  الطریق  الصحیح  لتحقیق  األھداف  التي 

 انطلقت   الثورة   من   أجلھا. 

         دعوة  الدول  الخمس  الكبرى  لتحمل  مسؤولیاتھا  تجاه  مأساة  الشعب  5- 
 السوري   وإعادة   النظر   في   سیاساتھا. 

            تؤكد  الھیئة  أن  الجھود  المبذولة  لعقد  أي  لقاء  أو  ندوة  لیست  محاولة  6- 
          لتكریس  انقسام  المعارضة  وال  تسعى  الھیئة  لتكون  بدیالً  عن  أي 

 طرف،   بل   لتوحید   الصفوف   في   جبھة   عریضة   تضم   الجمیع. 

           تؤكد  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  على  أن  أي  تأخیر  للحل  السیاسي  لیس  7- 
         إال  ھدراً  للدم  والمقدرات،  وإمعاناً  في  تدمیر  سوریة  شعباً 
           ومؤسسات،  كما  أن  أي  تأخیر  في  وحدة  المعارضة  لیس  إال  قبوالً 
          باستمرار  ھذا  التدمیر  الذي  یتطلب  من  أبناء  الوطن  الشرفاء  بذل 
         كافة  الجھود  لوقفھ،  وللبدء  بإعادة  بناء  سوریة  الدیمقراطیة  المدنیة 

 لكافة   أبنائھا. 

28/5/2014   

 المكتب   التنفیذي 
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  بیان   صحفي 
 

  المكتب   التنفیذي 
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        عقد  المكتب  التنفیذي  اجتماعھ  الدوري  على  یومین  بتاریخ  7- 
          8/6/2014 وناقش  المواد  المدرجة  على  جدول  أعمالھ  وأھم  التطورات 
         السیاسیة  على  الصعید  الداخلي  واإلقلیمي  والدولي  وانتھى  إلى  األمور 

  التالیة: 

         في  الوقت  الذي  تستمر  فیھ  األوضاع  المأساویة  التي  یعیشھا  1- 
        شعبنا  في  مناطق  الحصار  وتحت  قصف  البرامیل  المتفجرة 
         وانعدام  أبسط  مقومات  الحیاة  من  ماء  وكھرباء  وشح  المواد 
         الغذائیة،  وتعرض  أكثر  من  مكان  لھجمات  داعش  على  المناطق 
         السكنیة  والخارجة  عن  سیطرة  النظام،  في  نفس  الوقت  الذي 
         تتعرض  لھ  ھذه  المناطق  لقصف  الطیران،  تعیش  مناطق  أخرى 
         حاالت  الفرح  واالحتفاالت،  مما  یدل  على  انعدام  أبسط  الروابط 
          الوطنیة  واإلنسانیة  بین  من  وراء  ھذه  االحتفاالت  وبین  أبناء  ھذا 

 الشعب   المنكوب. 

          الحظ  تعمد  بعض  الدول  لتعطیل  أیة  مبادرة  وطنیة  أو  إقلیمیة  2- 
         تساعد  على  توفیر  عوامل  نجاح  الحل  السیاسي  التفاوضي  مما 

 یشكل   استمراراً   للنھج   الذي   أدى   إلى   فشل   مؤتمر   جنیف    2. 

        یرى  أن  المسار  الذي  اتخذتھ  االنتخابات  الرئاسیة  (  3/6/2014)  3- 
         وما  نتج  عنھ،  (من  استمرار  لنھج  السلطة  االستبدادي  وخاصة 
         تكرار  مظاھر  االحتفال  المعھودة،  والتي  تأتي  اآلن  في  ظروف 
        فیھا  الكثیر  من  االستفزاز  لمشاعر  المواطنین  في  مناطق 
         منكوبة)،  ویؤكد  الموقف  الصحیح  الذي  اتخذتھ  الھیئة  من  تلك 
      االنتخابات  في  بیاناتھا  وتصریحات  مسؤولیھا  لمقاطعة 
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         االنتخابات  واعتبارھا  إجراءً  انفرادیاً  من  طرف  النظام  ال  یلزم 
 المعارضة   الدیمقراطیة   بآثاره   ونتائجھ. 

         تواصل  الھیئة  جھودھا  مع  ممثلین  عن  القوى  الدیمقراطیة  في  4- 
         الداخل  والخارج،  من  خالل  لجنة  تحضیریة  مشتركة  تمثل  ھذه 
         القوى  للتشاور  واإلعداد  للقاء  وطني،  یُعقد  في  القاھرة  لتوحید 
       رؤیة  المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  بمختلف  أطرافھا  وأطیافھا 
        وبرامجھا،  لتشكیل  أوسع  تحالف  وطني  یعبر  عن  إرادتھا 
       المستقلة  وبرنامجھا  التفاوضي  للحل  السیاسي،  وتشارك  الھیئة 
         في  الخطوات  المشتركة  من  خالل  اإلعداد  للقاء  الوطني  الجامع 
        لكل  أطیاف  المعارضة  وفي  طلیعتھا  المعارضة  الكردیة  كما 

 جرى   في   الشھر   الماضي. 

        التأكید  على  وحدة  التاریخ  ووحدة  النضال  والمصیر  للشعب  5- 
        السوري  بكافة  مكوناتھ  وعلى  رأسھا  المكون  الكردي،  وضرورة 
        تكثیف  الجھود  واإلسراع  باتخاذ  كافة  اإلجراءات  التي  تتطلبھا 
           وحدة  المعارضة،  كما  تم  التأكید  على  أھمیة  الزیارة  التي  قام  بھا 
         وفد  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لمنطقة  الجزیرة،  ولقاءاتھ  مع  القوى 
       السیاسیة  الممثلة  لإلدارة  الذاتیة  الدیمقراطیة  وضرورة  استمرار 
        اللقاءات  وبذل  الجھود  إلنجاح  ذلك،  واالنطالق  مع  اإلخوة 
          األكراد  في  اإلدارة  الذاتیة  في  استكشاف  آفاق  االتفاق  معھم  بشأن 
        سوریا  القادمة  والمبادئ  الدستوریة  لبناء  دولة  سوریا  الدیمقراطیة 
         التعددیة  عبر  تشكیل  وفدین  مخولین  بالتفاوض  مع  األخذ  بعین 

 االعتبار   المبادرة   المقدمة   من   األحزاب   الكردیة. 

       یستنكر  المكتب  التنفیذي  ویدین  بعض  التصریحات  واألحادیث  6- 
        الصحفیة  التي  تصدر  عن  شخصیات  سیاسیة  من  معارضة 
         الخارج،  التي  تطالب  بالتعاون  مع  الكیان  الصھیوني  في  إدارة 
        األراضي  السوریة  المحتلة  في  الجوالن،  ومطالبتھ  بالتدخل  في 
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         الشأن  السوري  بفرض  حظر  جوي  ونؤكد  أن  الخیانة  الوطنیة 
 لیست   وجھة   نظر. 

        عبر  المكتب  التنفیذي  عن  ارتیاحھ  لنتائج  االنتخابات  الرئاسیة  7- 
          التي  جرت  في  مصر  العربیة  وفوز  المرشح  عبد  الفتاح  السیسي 
         بموقع  الرئاسة،  واعتبر  أن  نجاح  المرحلة  الثانیة  من  خریطة 
         الطریق  من  شانھا  توطید  عوامل  االستقرار  والوحدة  الوطنیة  في 
        مصر،  وتمھد  إلنجاز  المرحلة  الثالثة  عبر  االنتخابات  التشریعیة، 
         واستعادة  دور  مصر  عربیاً  وإقلیمیاً  ودولیاً  وتعزیز  فرص  نجاح 
        الحل  السیاسي  التفاوضي  لألزمة  السوریة  في  المرحلة  المقبلة، 

 وعبر   المكتب   التنفیذي   عن   تھنئة   الرئیس   السیسي   بھذا   الفوز. 

       یرحب  المكتب  التنفیذي  بالتقارب  السعودي  اإلیراني  والتقارب  8- 
        التركي  اإلیراني  وبالدور  المصري  الذي  یعمل  لتعزیز  التوافق 
       العربي  واإلقلیمي  وانعكاساتھ  اإلیجابیة  على  حل  األزمة 
        السوریة،  وإمكانیة  عقد  جنیف  /  3/  إلنجاح  الحل  السیاسي 
         التفاوضي  بین  وفد  المعارضة  وبرنامجھا  وفق  بیان  جنیف  /  1/، 
        وبین  الوفد  الحكومي  وتحقیق  مطالب  الشعب  السوري  وطموحاتھ 

  المشروعة. 

  دمشق    11/6/2014

 المكتب   التنفیذي 
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  أوراق   للمجلس   المركزي    2017
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ــ  أوراق  للمجلس     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ   المركزي    2017   ـــــ
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 وثائق   وأوراق 
 المجلس   المركزي   نیسان    2017
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     أوراق  المجلس  المركزي  لھیئة  التنسیق 
  الوطنیة   (    22  نیسان    2017  ) 
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 جدول   أعمال   المجلس   المركزي 
 

          1-  االفتتاح  بالنشید  العربي  السوري  والوقوف  دقیقة  صمت  على 
 أرواح   الشھداء.                     10,00-    10,05

          2-  یقدم  رئیس  المجلس  المركزي  المنسق  العام  إللقاء  كلمة 
  10,05-    10,45 المنسق   العام. 

            3-  استراحة  لمدة  15 دقیقة  یتم  فیھا  وداع  الضیوف  والتحقق  من 
  10.45-    11.00النصاب   القانوني. 
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           4-  بعد  التحقق  من  النصاب  یتم  انتخاب  رئیس  المجلس  ونائب 
    11.00  –    11.15 ومقررین   واستالم   رئاسة   المجلس. 

  5-   تعدیالت   النظام   الداخلي. 
1.00    –  11.15  

 6-   مناقشة   التقریر   السیاسي. 
3.00    –  1.00  

  7-   استراحة   الغداء. 
3.45    –  3.00  

  8-   تقریر   أمانة   السر   (النشاطات). 
4.00    -3.45  

 9-   تقریر   مكتب   اإلعالم. 
4.30    -4.00  

  9-   تقریر   لجنة   الرقابة. 
5.00    –  4.30  

 10-   توصیات   فروع   الھیئة. 
6.00    –  5.00  

        11-  تشكیل  لجنة  صیاغة  لالقتراحات  والتوصیة  والبیان 
  6.00  –    6.15 الختامي. 

        12-  انتخاب  المستقلین  لعضویة  المكتب  التنفیذي  وتثبیت 
 .  6.15–    6.45عضویة   أعضاء   المكتب   التنفیذي 

 13-   انتخاب   لجنة   الرقابة. 
7.15    –  6.45  
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 أمین   السر 

 المنسق   العام 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
259  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 260/599

     مشروع  التقریر  السیاسي  إلى  المجلس 
     المركزي  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  (جلسة  22

  نیسان  2017( 
  اإلخوة   أعضاء   المجلس   المركزي 

         نرفق  لكم  مشروع  التقریر  السیاسي  المقدم  من  محمد  سید 
        رصاص  وعبد  المجید  حمو  ومشاریع  وتعدیالت  مقترحة  لإلطالع 

 وتقدیم   أرائكم   علیھا   خطیاً   خالل   اجتماع   المجلس   المركزي. 
 أمین   السر                         المنسق   العام 
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مشروع   التقریر   السیاسي    1
 
 
 

 اإلخوة   واألخوات   الرفاق   والرفیقات 
        إن  انعقاد  المجلس  المركزي  استحقاق  سیاسي  وتنظیمي  لھ 
         من  األھمیة  والضرورة  كمحطة  نضالیة  لیس  في  إطار  ھیئة 
           التنسیق  فقط  بل  في  إطار  الحركة  الوطنیة  السوریة  ،  نجتمع  الیوم 
         ونحن  في  قلب  الحدث  المأساوي  السوري  الذي  وصفھ  البعض 
            بأبشع  كارثة  إنسانیة  في  العصر  الحدیث  ،  أن  ما  جرى  ومازال  في 
         سوریة  وباألخص  حلب  ھو  من  أخطر  حاالت  االنھیار  السیاسي 
          واالقتصادي  واألخالقي  التي  یتعرض  لھا  الوطن  ،  وكیف  یمكن  أن 
          نتخیل  أن  تكون  عقوبة  شعب  قام  للخالص  من  نظام  االستبداد 
         والفساد  وینشد  العیش  بحریة  وكرامة  وبناء  وطنھ  كدولة  مدنیة 
          ودیمقراطیة  تعددیة  تضم  في  إطارھا  كل  فئات  الشعب  وعلى  أساس 
           من  المواطنة  للجمیع  ،  أن  یسرق  أملھ  بتحقیق  أھدافھ  عبر  حرف 
          األمور  نحو  تحول  الصراع  مع  االستبداد  إلى  صراع  مع  اإلرھاب 
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           أیضاً  وصراع  إقلیمي  دولي  على  بلده  .  إن  االنزیاح  نحو  العنف 
          كان  بفعل  ودفع  النظام  أوالً  وتصمیم  بعض  القوى  لدوافع  مرتبطة 
        بتكوینھا  التنظیمي  والسیاسي  ونھجھا  الثأري  ،  وبعض  الدول 
        اإلقلیمیة  والدولیة  التي  وظفت  الحالة  السوریة  لتحقیق  أجندات 
          ومصالح  خاصة  .  إننا  ومنذ  االجتماع  التأسیسي  للھیئة  في  دمشق 
         25/6/2011 قمنا  باإلعالن  عن  رفض  العنف  واعتماد  التغییر 
          عبر  االنتقال  السیاسي  ،  وتم  تطویر  ذلك  في  مؤتمر  حلبون  بیوم  17
          أیلول  2011 حین  تم  طرح  مرحلة  انتقالیة  تجري  "  مصالحة 
          تاریخیة  "  وكانت  الھیئة  سباقة  لتأیید  مبادرة  الجامعة  العربیة  عام 
              2011 واألولى  في  تأیید  بیان  جنیف  ١ لعام  ٢٠١٢ ،  والذي  لم  یتم 
            تفعیلھ  إال  عبر  االتفاق  األمریكي  -  الروسي  في  ٧ أیار  ٢٠١٣ في 
         موسكو  وقد  تجسد  ذلك  في  اتفاق  الكیماوي  14/9/2013 الذي 
           تضمنھ  القرار  الدولي  ٢١١٨ الذي  دعا  إلى  مؤتمر  جنیف  ٢ لعام 
             ٢٠١٤ .  وبھذا  الصدد  ال  یسعنا  إال  قراءة  ما  حدث  من  خالل 

 المحطات   التالیة   : 
 

 المحطة   األولى   :   ما   بعد   جنیف    ٢
 

        عانت  ھیئة  التنسیق  من  صدمة  استبعادھا  من  مؤتمر 
           جنیف  ٢ بعد  أن  وعدت  في  صیف  وخریف  ٢٠١٣ بتمثیل  متساوٍ 
         مع  االئتالف  (جاء  ھذا  االستبعاد  بفعل  توزیع  األدوار  بین 
         األمریكان  والروس  في  ترتیب  المؤتمر  )  ،  لذلك  اعتمدت 
           إستراتیجیة  الھیئة  على  عدة  مسارات  بعد  فشل  مؤتمر  جنیف  2 في 

 شباط    2014  : 
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            ١-  في  إنشاء  تفاھمات  مع  قوى  سیاسیة  عدیدة  :مع  جبھة  التغییر 
 والتحریر   ومع   قوى   اإلدارة   الذاتیة. 

           ٢-  السعي  لعقد  لقاء  تشاوري  إلنشاء  قطب  دیمقراطي  وقد  تعثر 
         ھذا  في  لقاء  القاھرة  األول  والثاني  عام  ٢٠١٥،رغم  النتائج 
         االیجابیة  المتمثلة  في  الوثائق  الصادرة  عن  لقاء  القاھرة  الثاني 

 في   حزیران  2015. 
              ٣-  بعد  تعثر  دور  االئتالف  في  مؤتمر  جنیف  ٢ ،  تم  عقد  لقاءات 
        ثنائیة  معھ  أظھرت  الصورة  المتساویة  للھیئة  واالئتالف  وأن 
          ھناك  ثنائیة  قوة  في  المعارضة  السوریة  بینھما  "  شبیھة  فیما 
           بین  فتح  وحماس  بالساحة  الفلسطینیة  "  ،  بدأ  ھذا  في  لقاء 
          القاھرة  كانون  أول  ٢٠١٤ وفي  لقاء  باریس  شباط  ٢٠١٥ ثم 
           في  لقاء  بروكسل  تموز  ٢٠١٥ ،  وھذا  ما  توضح  في  بیان 
        الخارجیة  األمریكیة  حول  لقاء  باریس  "  عن  الطرفین 

 الرئیسیین   في   المعارضة   السوریة   ". 
 

 المحطة   الثانیة   :   ما   بعد   فیینا   : 
 

         أتت  لقاءات  فیینا  لتظھر  عودة  التفاھم  األمیركي  -  الروسي 
          بعد  شھر  من  بدایة  الدخول  العسكري  الروسي  في  سوریة  بتاریخ 
            30/9/2015 وعلى  ما  یبدو  أن  ھذا  الغطاء  األمیركي  '  أي:  لقاءات 

 فیینا   '   الذي   أخذتھ   موسكو   كان   لسببین   : 
          ١-  منع  حصول  ھزیمة  عسكریة  للنظام  أمام  تقدم  قوى 
        المعارضة  السوریة  المسلحة  الذي  قاد  إلى  سقوط  محافظة 
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          إدلب  بكاملھا  ومعھا  منطقة  الغاب  في  ربیع  وصیف  ٢٠١٥ ، 
           ھذا  التقدم  الذي  أتى  بفعل  تفاھم  تركي  -  سعودي  حصل  بعد 
           وفاة  الملك  عبد  هللا  في  كانون  ثاني  ٢٠١٥ .ساھم  في  ھذا 
       التفاھم  األمیركي-  الروسي  تفاقم  أزمة  المھجرین  واإلرھاب 
          التي  ھزتا  أوربا  والمنطقة  كما  ساھم  بھ  احتمال  سقوط  النظام 

 السوري   على   أیدي   القوى   المتطرفة   . 
          ٢-  إنجاز  تسویة  سیاسیة  في  فیینا  وضعت  المالمح  األساسیة 
          للقرار  ٢٢٥٤ ومؤتمر  جنیف  ٣ ،  وكان  من  نتائج  (فیینا) 
         انعقاد  مؤتمر  الریاض  للمعارضة  السوریة  ،  وكان  تعبیراً  عن 
       نجاح  إستراتیجیة  ھیئة  التنسیق  عامي  ٢٠١٤-  ٢٠١٥ في 
       كسر  االعتراف  الدولي  ألحادیة  تمثیل  االئتالف  للمعارضة 
         السوریة  ،  مما  تجسد  بقرار  دعوة  الھیئة  واالئتالف  بصفتھما 
         االعتباریة  إلى  مؤتمر  الریاض  ،  أما  بقیة  المدعوین  من 
         مدنیین  وعسكریین  فقد  تم  دعوتھم  بصفتھم  الشخصیة  ،  كما 
            حققت  ھیئة  التنسیق  تمثیالً  لھا  في  جنیف  ٣ (  بالرغم  من  عدم 
          التوازن  في  التمثیل  مع  المكونات  األخرى  )  ،  واالنجاز  األھم 
           –  عبر  ما  قالتھ  وثیقة  مؤتمر  الریاض  الختامیة-  ھو  نجاح  خط 
         ھیئة  التنسیق  التسووي  التغییري  عبر  تسویة  انتقالیة  وفق  بیان 
        جنیف  1 على  حساب  خط  االئتالف  اإلسقاطي  للنظام  عبر 
         استقدام  التدخل  الخارجي  وعبر  العنف  المعارض  .  إال  أن 
         مجریات  مؤتمر  جنیف  ٣ وبسبب  الخلل  البنیوي  للھیئة  العلیا 
         ،  والدعم  اللوجستي  ألطراف  منھا  من  جھات  إقلیمیة  ودولیة 
       اضعف  عموماً  استقاللیتھا  وأدائھا  خاصة  اإلعالمي،  وأبعد 
         ھیئة  التنسیق  عن  المشاركة  في  اإلمساك  بالمقود  والتعبیر  عن 
         خطھا  السیاسي  في  الریاض  ،  بل  استطاع  معرقلو  التسویة 
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         في  الھیئة  العلیا  أن  یمسكوا  الدفة  ودفع  المفاوضات  إلى 
          الحائط  المسدود  ،  وقد  اعترفوا  الحقاً  بذلك  ،  رھاناً  منھم 
        ولفترة  قریبة  على  إدارة  أمریكیة  جدیدة  بقیادة  ھیالري 
          كلینتون  .  ولقد  استفاد  النظام  من  تأجیل  ثم  توقیف  المفاوضات 
         كي  یتجھ  للحسم  العسكري  ،  وكان  انضمام  الروس  لھ 
        واإلیرانیین  سبباً  رئیسیاً  في  انفراط  التفاھم  الروسي  - 
            األمریكي  الذي  بدأ  في  فیینا  ،  وكما  مات  جنیف  ٢ في  كییف 

 فإن   كل   المؤشرات   تدل   على   موت   جنیف    ٣  في   حلب   . 
 

 المحطة   الثالثة   :   ما   بعد   حلب   : 
 

          بعد  یومین  من  عقد  اتفاق  ١٥ تموز  ٢٠١٥ مات  اتفاق 
           كیري  -  الفروف  في  طریق  '  الكاستیلو  '  عندما  ساھم  الروس 
           ضد  اإلرادة  األمیركیة  في  قطع  ھذا  الطریق  مما  قاد  لحصار  شرق 
            حلب،  ثم  مات  اتفاق  جنیف  بینھما  یوم  ٩ أیلول  ،  وكان  الموت 
         بسبب  التطورات  العسكریة  في  حلب  وعدم  القدرة  على  تنفیذ 
            الفصل  بین  الفصائل  المسلحة  عن  جبھة  فتح  الشام  '  النصرة  '  . 
         استغل  النظام  واإلیرانیون  ومعھم  الروس  ذلك  من  أجل  الحسم 
          العسكري  ،وھو  ما  تجسد  في  سقوط  شرق  حلب  عسكریاً  بأیدي 
        النظام  وحلفائھ  في  22كانون  أول  2016،  وھذا  تحول  مفصلي 
          سوري  تماماً  ،  مثلما  كانت  سیطرة  الفصائل  المعارضة  على  شرق 
            حلب  في  تموز  ٢٠١٢ ،  حیث  دخل  على  أثرھا  النظام  في  حالة 
         دفاعیة  عسكریاً  استمرت  حتى  مجيء  الروس  العسكري  في  أیلول 
          ٢٠١٥.  إن  مؤشرات  انفراط  التوافق  الروسي  -  األمریكي  المبني 
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             في  لقاءي  فیینا،  سیقود  إلى  عدم  إمكانیة  إحیاء  جنیف  ٣ ،  الذي  على 
            األرجح  لن  یعود  بل  سیكون  ھناك  جنیف  ٤ وفق  أسس  جدیدة  بین 

 موسكو   واإلدارة   األمیركیة   الجدیدة   لدونالد   ترامب. 
        على  ضوء  تطورات  حلب  انعقد  (مؤتمر  جنیف  4)  بجولتھ 
           األولى  في  23 شباط  2017 ،  وكان  واضحاً  فیھ  النأي  األمیركي 
          عن  االنخراط  النشط  فیھ  ،  بخالف  (جنیف  2)  و(جنیف  3)  ،  حیث 
         ابتعدت  واشنطن  عن  المشھد  التفاوضي  تاركة  لقوة  دفع  التفاھم 
           الروسي-  التركي  في  األستانة  أن  تقود  إلى  جنیف  4 و  5 :حیث 
        حققت  المفاوضات  اختراقاً  تجسد  في  جدول  األعمال  والمبادئ 
         الحاكمة  للعملیة  السیاسیة  متمثلة  في  القرار  2254،وھو  ما  لم  یحققھ 
        جنیف  3 والجنیف  2،  ولكن  التطورات  العسكریة  توحي  بأن  التركیز 
         مازال  عند  واشنطن  منصباً  على  محاربة  داعش  ولیس  على 
          التسویة  السیاسیة  ،  لیضاف  لذلك  عند  ترامب  على  تحجیم  النفوذ 
        اإلیراني  في  المنطقة  ومنھا  سوریا،ولیست  الغایة  من  الوجود 
          األمیركي  في  شرق  الفرات  ببعیدة  عن  إصابة  ھذین  الھدفین  بحجر 
        واحد،وھذا  ما  سیجعل  فرص  التسویة  السیاسیة  مرھونة  بتحقیق 
         الھدفین  المذكورین،وھو  ما  سیجعلھا  لیس  في  األمد  المنظور  من 
       حیث  التحقق.لیس  االنخراط  العسكري  األمیركي  في  سوریة،عبر 
           بناء  قواعد  عسكریة  وعبر  ما  جرى  في  الطبقة  ثم  الغارة  األمیركیة 
         على  مطار  الشعیرات،ببعیدة  عن  ھدف  أمیركي  في  فرض  قواعد 
         جدیدة  للعب  من  خالل  حضور  عسكري  مباشر  یوازي  الروسي 
          والتخلي  عن  ما  فعلھ  أوباما  عندما  ترك  الروس  یدیرون  الملف 

 السوري   عسكریاً   وسیاسیاً. 
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        مقترحات  من  أجل  بناء  إستراتیجیة  جدیدة  لھیئة  التنسیق 
  الوطنیة   : 
 

          ١-  ھدف  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  االستراتیجي  ھو  انجاز  تسویة 
      سیاسیة  من  خالل  بیان  جنیف  1والقرار  2254لتأمین  الطریق 
        نحو  االنتقال  السیاسي  نحو  نظام  سیاسي  جدید.تدرك  الھیئة 
        بأن  تدویل  األزمة  السوریة  سیؤدي  إلى  جعل  العامل 
       الدولي،أي  تفاھم  واشنطن  وموسكو،ھو  المقرر  في  عملیة 
      التسویة.على  الھیئة،كما  كانت  منذ  عام  2011،أن  تالقي 
        الریاح  الدولیة،وأن  تكون  في  مقدمة  القوى  السوریة  الساعیة 

 لھذه   المالقاة   من   دون   فقدان   استقاللیتھا. 
          ٢-  من  أجل  مواجھة  استحقاقات  العملیة  السیاسیة  ،  نرى 
        ضرورة  توجھ  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  إلى  القوى  الوطنیة 
      الدیمقراطیة  المؤمنة  بالحل  الدیمقراطي  واالنتقال  السیاسي 
          الجذري  الشامل  والعمیق  ،  لعقد  مؤتمرھا  في  دمشق  (  إن 
           سمحت  الظروف  بذلك  )  ،  وفقاً  لبیان  جنیف  ١ ،  ولتكون 
         دمشق  ھي  عاصمة  المعارضة  ولیست  أیة  عاصمة  أخرى  ، 

 حیث   ینبثق   عن   ذلك   المؤتمر   جبھة   للقوى   الدیمقراطیة   . 
         ٣-  أمام  حالة  االرتباك  السیاسي  وفوضى  العالقات  الدولیة 
        واإلقلیمیة  وعدم  اتساقھا  وقدوم  إدارة  أمریكیة  جدیدة  خالفاً 
           لإلدارة  السابقة  وما  تركتھ  إدارة  '  أوباما  '  من  إرباك  وتردد 
         في  مواقفھا  السیاسیة  إزاء  الوضع  السوري  ،  على  ھیئة 
         التنسیق  أال  تستعجل  مغادرة  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  ،  رغم 
            أن  وضع  الھیئة  العلیا  في  جنیف  ٤ لم  یكن  مثل  وضعھا  في 
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          جنیف  ٣ ،  من  حیث  الدور  والتفاعل  والتأثیر  وضعف  التیار 
         المتشدد  الدافع  لعرقلة  العملیة  السیاسیة  كما  لم  یقتصر  وفد 
         المعارضة  كما  في  جنیف  3 على  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  بل 
          شمل  ثالث  منصات  وإن  كان  وفد  الھیئة  العلیا  ھو  األكثر 
         عدداً.ھذا  سیتیح  لھیئة  التنسیق  أن  تكون  الجسر  الواصل  بین 
       المنصات  الثالث  ویقوي  وضعھا  ،واألرجح  أن  وضعیة 
          المنصات  الثالث  ستطول  مادام  لیس  ھناك  بعد  توافق  دولي  – 

 إقلیمي   یشمل   واشنطن   –   موسكو-   أنقرة-   الریاض. 
          4-  تدل  مجریات  األحداث  السوریة  بعد  السقوط  العسكري  لشرق 
       حلب  على  أن  ھناك  تبلوراً  لمحور  (روسي-تركي)على 
        حساب  إیران  والسعودیة،ھو  محور  لیس  بعیداً  عن  رضا 
          إدارة  ترامب.كان  ھذا  المحور  ھو  القوة  الدافعة  لما  جرى  في 
       شرق  حلب  منذ  تشرین  ثاني  وحتى  یوم  22كانون  أول  2016
         ،وھو  الغطاء  للوجود  العسكري  التركي  في  شمال  حلب  .ھذا 
         المحور  ھو  دینامو  مؤتمر  األستانة.  كانت  إیران  قوة  ثانویة 
        في  األستانة،وتدل  مجریات  معركة  وادي  بردى  على  وجود 
         تناقضات  روسیة  -  إیرانیة  في  مقاربة  األزمة  السوریة  وقد 
          كان  ھذا  ظاھراً  في  اتفاق  إخراج  المسلحین  من  شرق  حلب 
         الذي  كان  روسیاً-تركیاً  وعقد  في  أنقرة  ،ثم  قامت  إیران 
        بعرقلتھ  من  خالل  زج  موضوعي  (الفوعة)  و  (كفریة)،قبل 

 إرضائھا   من   خالل   ضمھا   إلى   (إعالن   موسكو). 
 

       التقارب  الروسي-  التركي  ،  برضا  اإلدارة  األمیركیة 
 الجدیدة   لدونالد   ترامب   ،   سیقود   إلى   أمور   عدیدة   : 
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          1-  تعویم  دور  الفصائل  المسلحة  الموالیة  لتركیة  في  العملیة 
         التفاوضیة  وتلك  الخارجة  من  حلب  والمبتعدة  عن  التعاون  مع 

 النصرة   . 
           2-  إضعاف  الدور  الكردي  السوري  بالقیاس  إلى  فترة  (ما  بعد 
       عین  العرب-  كوباني)في  أیلول  2014،  وخاصة  إن  تحققت 
          ھزیمة  داعش  في  الرقة  ودیر  الزور  من  خالل  حشد  عشائري 
         عربي  تسعى  واشنطن  إلیھ  عبر  أحمد  الجربا  وغیره،خوفاً  من 
           صدام  عربي  -  كردي  في  حال  كان  األكراد  ھم  القوة  الرئیسیة 
        في  عملیة  ھزیمة  داعش  فیھما  والسعي  لحل  الموضوع 
          الكردي  في  إطار  سوریة  الجدیدة  (  خالل  المرحلة  االنتقالیة  ) 

 أقلھ   سیكون   إدارة   ذاتیة   ؟؟   . 
         3-  إضعاف  دور  (الھیئة  العلیا  للمفاوضات)  و(االئتالف)  ، 
        وربما  مع  استثناء  (اإلخوان  المسلمون)  حیث  ھناك  معلومات 
         بأن  أردوغان  قد  أقنع  بوتین  بضرورة  قیام  الروس  بإقناع 

 النظام   السوري   بمشاركتھم   في   العملیة   السیاسیة   االنتقالیة   . 
  4-   إضعاف   الدورین   اإلیراني   والسعودي   في   األزمة   السوریة. 

         ال  بدیل  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  عن  خیار  (جبھة  القوى 
        الدیمقراطیة)  في  ظل  ھذه  التطورات:حیث  أن  انھزام  خیارات 
       العسكرة  واالستعانة  بالتدخل  العسكري  الخارجي  لصالح  خیار 
         (التسویة  السیاسیة  التي  تقود  إلى  مرحلة  انتقالیة  نحو  التغییر 
         الدیمقراطي)  یجعل  الھیئة  في  وضع  أفضل  من  (االئتالف)  في 
       توازنات  القوى  الخاصة  بخریطة  المعارضة  السوریة.خیار  (جبھة 
         القوى  الدیمقراطیة)  یجعل  ھیئة  التنسیق  في  وضع  أفضل  أثناء 
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          مرحلتي  (التفاوض  )  و  (االنتقال  السیاسي)  ولكن  من  دون  ترك 
           (الھیئة  العلیا  للمفاوضات)  .  خیار  توزیع  البیض  في  عدة  سالل  ھو 

 الخیار   األفضل   لھیئة   التنسیق   . 
          ٥-  من  الضروري  تمسك  ھیئة  التنسیق  ببیان  جنیف  ١ وعدم 
        قبولھا  بمقولة  "حكومة  الوحدة  الوطنیة"  التي  تعني  انزیاحاً 
          عن  االنتقال  السیاسي  ,  بكل  ما  یعنیھ  االنتقال  السیاسي  نحو 
         نظام  جدید  ھو  غیر  النظام  السوري  القائم  ،حیث  تعني 
       "حكومة  الوحدة  الوطنیة"القبول  بحل  انفرادي  مع  النظام 
       خارج  المظلة  الدولیة  وتعني  القبول  االستسالمي  بتركیبة 
         النظام  السوري  والعمل  تحت  مظلتھ  .  وعلى  األغلب  أن 
        التسویة  السوریة  لن  تكون  حصیلة  للتوازنات  المحلیة  (بما 
         فیھا  المیدانیة  العسكریة)  وال  اإلقلیمیة  بل  لتوازنات  دولیة  بین 
         واشنطن  وموسكو  مع  مراعاة  بعض  دول  اإلقلیم  ،ولن  تحید 
          برأینا  كثیراً  عن  منطوق  بیان  جنیف  ١ ،  وكال  العاصمتین 
          تدركان  أن  عدم  وجود  تسویة  حقیقیة  في  سوریة  ستعید  ذلك 
           االنفجار  من  جدید  ولو  بعد  حین  بعد  أن  أثبتت  سوریة  خالل 
           ما  یقرب  من  ست  سنوات  مشتعلة  بأنھا  أكبر  أزمة  نشبت  بعد 
         الحرب  العالمیة  الثانیة  من  حیث  انخراط  العوامل  الدولیة  - 

  اإلقلیمیة   -   المحلیة   والمنظمات   العابرة   للحدود. 
 

 محمد   سید   رصاص                   عبد   المجید   حمو 
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 مشروع    2
 
 
 

       نص  مشروع  التقریر  السیاسي  إلى  المجلس  المركزي 
       لھیئة  التنسیق  الوطنیة  (جلسة  22نیسان  2017(وفق  ما  یقترحھ 

 أحمد   العسراوي 
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        إن  انعقاد  المجلس  المركزي  استحقاق  سیاسي  وتنظیمي  لھ 
         من  األھمیة  والضرورة  كمحطة  نضالیة  لیس  في  إطار  ھیئة 
         التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  فقط  بل  في  إطار 
          الحركة  الوطنیة  السوریة  ،  نجتمع  الیوم  ونحن  في  قلب  الحدث 
         المأساوي  السوري  الذي  وصفھ  البعض  بأبشع  كارثة  إنسانیة  في 
           العصر  الحدیث  ،  أن  ما  جرى  ومازال  في  سوریة  من  أخطر 
        حاالت  االنھیار  السیاسي  واالقتصادي  واألخالقي  التي  یتعرض  لھا 
            الوطن  ،  وكیف  یمكن  أن  نتخیل  أن  تكون  عقوبة  شعب  قام  بثورتھ 
         للخالص  من  نظام  االستبداد  والفساد  وینشد  العیش  بحریة  وكرامة 
          وبناء  وطنھ  كدولة  مدنیة  دیمقراطیة  تعددیة  تضم  في  إطارھا  كل 
           فئات  الشعب  وعلى  أساس  من  المواطنة  للجمیع  ،  أن  یسرق  أملھ 
          بتحقیق  أھدافھ  عبر  حرف  األمور  نحو  تحول  الصراع  مع  االستبداد 
            إلى  صراع  مع  اإلرھاب  أیضاً  وصراع  إقلیمي  دولي  على  بلده  .  إن 
          االنزیاح  نحو  العنف  كان  بفعل  ودفع  النظام  الذي  اختار  الحل 
         األمني  العسكري  طریقاً  لھ  في  مواجھة  المطالب  الشعبیة  المحقة 
          أوالً  مما  دفع  البعض  من  عناصره  وفصائلھ  لالنشقاق  عنھ  التي 
           شكلت  فیما  بعد  فصائالً  معارضة  مسلحة  تقاتل  ضده  وھذا  ال  ینفي 
        تصمیم  بعض  القوى  لدوافع  مرتبطة  بتكوینھا  التنظیمي  والسیاسي 
           ونھجھا  الثأري  من  االستفادة  من  ھذه  الحالة  ،  وجاء  دور  بعض 
        الدول  العربیة  اإلقلیمیة  والدولیة  التي  وظفت  الحالة  السوریة 

 لتحقیق   أجندات   ومصالح   خاصة   . 
       إننا  ومنذ  االجتماع  التأسیسي  للھیئة  في  دمشق 
         25/6/2011 قمنا  باإلعالن  عن  رفض  العنف  واعتماد  التغییر 
           عبر  االنتقال  السیاسي  ،  وتم  تطویر  ذلك  في  المؤتمر  الوطني  العام 
         الموسع  بحلبون  یوم  17أیلول  2011 حین  تم  طرح  مرحلة  انتقالیة 
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          تجري  "  مصالحة  تاریخیة  "  وكانت  الھیئة  سباقة  لتأیید  مبادرة 
           الجامعة  العربیة  عام  2011 واألولى  في  تأیید  بیان  جنیف  ١ لعام 
             ٢٠١٢ ،  والذي  لم  یتم  تفعیلھ  إال  عبر  االتفاق  األمریكي  -  الروسي 
            في  ٧ أیار  ٢٠١٣ في  موسكو  وقد  تجسد  ذلك  في  تفاق  الكیماوي 
          14/9/2013 الذي  تضمنھ  القرار  الدولي  ٢١١٨ لعام  2013 الذي 
             دعا  إلى  مؤتمر  جنیف  ٢ لعام  ٢٠١٤ .  وبھذا  الصدد  ال  یسعنا  إال 

 قراءة   ما   حدث   من   خالل   المحطات   التالیة   : 
 

 المحطة   األولى   :   ما   بعد   جنیف    ٢
 

        اعتمدت  إستراتیجیة  الھیئة  على  عدة  مسارات  بعد  فشل 
 مؤتمر   جنیف    2  في   شباط    2014  : 

            ١-  في  إنشاء  تفاھمات  مع  قوى  سیاسیة  عدیدة  :مع  جبھة  التغییر 
          والتحریر  ومع  قوى  اإلدارة  الذاتیة  ,  لكن  ھذه  التفاھمات  لم 
        تستمر  كون  ھذه  القوى  تحمل  مشاریع  أخرى  تختلف 
        بمضمونھا  عن  رؤیة  وموقف  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  للتغییر 

 الوطني   الدیمقراطي. 
           ٢-  السعي  لعقد  لقاء  تشاوري  إلنشاء  قطب  دیمقراطي  وقد  تعثر 
         ھذا  في  لقاء  القاھرة  األول  والثاني  عام  ٢٠١٥،رغم  النتائج 
        االیجابیة  المتمثلة  في  الوثائق  الصادرة  عن  لقاء  القاھرة 
        الثاني  في  حزیران  2015.  وعلینا  أن  نعترف  بأننا  نحمل 
         قسماً  كبیراً  من  مسؤولیة  عدم  نجاح  ھذا  المشروع  بتخلینا 
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       عن  قراراتنا  المتخذة  بالمكتب  التنفیذي  حول  أجندة 
 ومواصفات   ھذا   المنتج   . 

           ٣-  بعد  تفرد  وتعثر  دور  االئتالف  الوطني  السوري  في  مؤتمر 
          جنیف  ٢ (  نتیجة  لعدم  قناعة  كل  من  النظام  واالئتالف 
        بعملیة  التسویة  السیاسیة  التفاوضیة  التي  تنتج  ھیئة  الحكم 
         االنتقالي  التشاركیة  )  بعد  أن  تم  استبعاد  ھیئة  التنسیق 
         الوطنیة  من  المشاركة  فیھ  (جاء  ھذا  االستبعاد  بفعل  توزیع 
          األدوار  بین  األمریكان  والروس  في  ترتیب  المؤتمر  )  ،  تم 
        عقد  لقاءات  ثنائیة  معھ  أظھرت  الصورة  المتساویة  للھیئة 
        واالئتالف  وأن  ھناك  ثنائیة  قوة  في  المعارضة  السوریة 
           بینھما  ،  بدأ  ھذا  في  لقاء  القاھرة  كانون  أول  ٢٠١٤ وفي 
          لقاء  باریس  شباط  ٢٠١٥ ثم  في  لقاء  بروكسل  تموز  ٢٠١٥
          ،  وھذا  ما  توضح  في  بیان  الخارجیة  األمریكیة  حول  لقاء 
 باریس   "   عن   الطرفین   الرئیسیین   في   المعارضة   السوریة   ". 

 
 المحطة   الثانیة   :   ما   بعد   فیینا 

 
         أتت  لقاءات  فیینا  لتظھر  عودة  التفاھم  األمیركي  -  الروسي 
          بعد  شھر  من  بدایة  الدخول  العسكري  الروسي  في  سوریة  بتاریخ 
         30/9/2015,  وقیادتھما  لمجموعة  العمل  الدولیة  لدعم  سوریة  ( 
           مجموعة  ال  17 التي  تحولت  فیما  بعد  لمجموعة  ال  23 )  وكان  من 

  منتجاتھا   : 
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          ١-  منع  حصول  ھزیمة  عسكریة  للنظام  أمام  تقدم  قوى 
         المعارضة  السوریة  المسلحة  –  نتفق  أو  نختلف  مع  رؤیتھا 
         وتوجھاتھا  -  الذي  قاد  إلى  سقوط  محافظة  إدلب  بكاملھا 
          ومعھا  منطقة  الغاب  في  ربیع  وصیف  ٢٠١٥ ،  كما  عدم 
          تمكین  النظام  من  حسم  األمر  عسكریاً  لصالحھ  ,  ویرتبط  ھذا 
       بالصراع  اإلقلیمي  والدولي  على  المنطقة  ولیس  الوطن 

  العربي   ومن   ضمنھ   سوریة   فقط   . 
           ٢-  نوع  من  التفاھم  حول  إنجاز  تسویة  سیاسیة  مھد  لالجتماع 
       الموسع  لقوى  الثورة  والمعارضة  في  الریاض  ووضع 
       المالمح  األساسیة  للقرار  ٢٢٥٤ لعام  2015 وتجدر 
        اإلشارة  إلى  انھ  تمت  دعوة  الھیئة  واالئتالف  بصفتھما 
         االعتباریة  إلى  مؤتمر  الریاض  ،  أما  بقیة  المدعوین  من 
         مدنیین  وعسكریین  فقد  تم  دعوتھم  بصفتھم  الشخصیة  ،  ومن 
        نتائج  ھذا  االجتماع  تشكیل  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  التي 
         تحمل  مھامھا  من  خالل  تسمیتھا  ونعتبر  ھذا  انتصاراً  لرؤیة 
       ھیئة  التنسیق  الوطنیة  المتمثلة  بضرورة  انجاز  الحل 
       السیاسي  الذي  یفضي  للتغیر  الوطني  الدیمقراطي  الجذري 

 والشامل   . 
            3-  جنیف  الثالثة  التي  لم  یشارك  بھا  النظام  بجدیة  وكان  موقفھ 
        المعلن  ال  لالنتقال  السیاسي  ویمكن  القبول  بحكومة  وحدة 
         وطنیة  موسعة  نشارك  بھا  من  نختاره  من  المعارضة  , 
         وردنا  "  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  "  المتشنج  على  طروحاتھ 
        بتعلیق  المشاركة  في  المباحثات  سببان  مھمان  لعدم  نجاح 
           تلك  الجولة  ,  لكن  األھم  منھما  أنھ  لم  یكن  التفاھم  اإلقلیمي 
        والدولي  حول  التسویة  السیاسیة  في  سوریة  ناضجاً  بالقدر 
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          الكافي  ,  وقد  استفاد  النظام  من  تأجیل  ثم  توقیف  المفاوضات 
         كي  یتجھ  للحسم  العسكري  ،  وكان  انضمام  الروس  لھ 
        واإلیرانیین  سبباً  رئیسیاً  في  انفراط  التفاھم  الروسي  - 
            األمریكي  الذي  بدأ  في  فیینا  ،  وكما  مات  جنیف  ٢ في  كییف 

 فإن   جنیف    ٣  قد   مات   في   حلب   . 
 

 المحطة   الثالثة   :   ما   بعد   حلب 
 

         إن  انتصار  الروس  العسكري  لصالح  النظام  في  حلب  وما 
           قبلھ  وبعده  من  حرصھم  على  تحقیق  وتنفیذ  المصالحات  "  الھدن  " 
          المحلیة  وتمكنھم  من  التفاھم  المرحلي  مع  األتراك  قد  مھد  لعقد 
          جوالت  األستانة  التي  لم  تتمكن  من  انجاز  المھمة  األساسیة  لھا 
           المحددة  بوقف  كامل  األعمال  العدائیة  "  وقف  إطالق  نار  شامل  " 
           على  عموم  األرض  السوریة  ,  ومن  ثم  إلعادة  تفعیل  مفاوضات  / 

 مباحثات   جنیف   في   جولتھا   الرابعة   . 
         انعقد  (مؤتمر  جنیف  4)  بجولتھ  األولى  من  23 شباط  حتى 
             3 آذار  وجولتھ  الثانیة  من  23 حتى  31 آذار  2017 ،  وكان 
         واضحاً  النأي  األمیركي  عن  االنخراط  النشط  فیھ  ،  بخالف  (جنیف 
          2)  و(جنیف  3)  ،  حیث  ابتعدت  واشنطن  عن  المشھد  التفاوضي 
           تاركة  لقوة  دفع  التفاھم  الروسي-  التركي  في  األستانة  أن  تقود  إلى 
        جنیف  4,  حیث  حققت  المفاوضات  اختراقاً  تجسد  في  جدول 
       األعمال  والمبادئ  الحاكمة  للعملیة  السیاسیة  متمثلة  في  القرار 
         2254،وھو  ما  لم  یحققھ  جنیف  3 والجنیف  2،  ولكن  التطورات 
         العسكریة  توحي  بأن  التركیز  مازال  عند  واشنطن  منصباً  على 
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          محاربة  داعش  ولیس  على  التسویة  السیاسیة  ،  لیضاف  لذلك  عند 
         الرئیس  األمریكي  ترامب  على  تحجیم  النفوذ  اإلیراني  في  المنطقة 
         ومنھا  سوریا،  ولیست  الغایة  من  الوجود  األمیركي  في  شرق 
          الفرات  ببعیدة  عن  إصابة  ھذین  الھدفین  بحجر  واحد،  وھذا  ما 
       سیجعل  فرص  التسویة  السیاسیة  مرھونة  بتحقیق  الھدفین 
          المذكورین،  وھو  ما  سیجعلھا  لیس  في  األمد  المنظور  من  حیث 
         التحقق.  لیس  االنخراط  العسكري  األمیركي  في  سوریة،  عبر  بناء 
          قواعد  عسكریة  وعبر  ما  جرى  في  الطبقة  ثم  الغارة  األمیركیة 
          على  مطار  الشعیرات،  ببعیدة  عن  ھدف  أمیركي  في  فرض  قواعد 
         جدیدة  للعب  من  خالل  حضور  عسكري  مباشر  یوازي  الروسي 
          والتخلي  عن  ما  فعلھ  أوباما  عندما  ترك  الروس  یدیرون  الملف 

 السوري   عسكریاً   وسیاسیاً. 
         بقیت  ھناك  معضلة  عدم  التمكن  من  جمع  المعارضة  في 
         وفد  تفاوضي  واحد  وتم  تمسك  منصتي  موسكو  والقاھرة  بموقفیھما 
            مما  لم  یساعد  على  نجاح  مساعینا  "  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  "  سواء 
             منھا  ما  تم  بدمشق  أو  جنیف  ,  كما  أنھ  ھناك  أشخاص  آخرین  بذلوا 
           جھوداً  بنفس  االتجاه  ولم  تنجح  مساعیھم  .  فنحن  نأمل  أن  تتحول 
        المباحثات  إلى  مفاوضات  مباشرة  وھذا  یتطلب  بالضرورة  وفداً 

 واحداً   لكامل   قوى   الثورة   والمعارضة   السوریة   . 
         مقترحات  من  أجل  تفعیل  اإلستراتیجیة  المعتمدة  لھیئة 

  التنسیق   الوطنیة   : 
          ١-  الھدف  االستراتیجي  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  ھو  انجاز  تسویة 
         سیاسیة  من  خالل  بیان  جنیف  لعام  2012 وقرارات  مجلس 
        األمن  ذات  الصلة  وخاصة  القرارین  2118 لعام  2013 و 
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        2254 لعام  2015 والقرار  262/67 لعام  2013 الصادر 
         عن  الجمعیة  العامة  لألمم  المتحدة  ,  لتأمین  الطریق  نحو 
         االنتقال  السیاسي  نحو  نظام  سیاسي  جدید.  تدرك  الھیئة  بأن 
         تدویل  األزمة  السوریة  سیؤدي  إلى  جعل  العامل  الدولي  ، 
         أي  تفاھم  واشنطن  وموسكو،  ھو  المقرر  في  عملیة  التسویة 
        .على  الھیئة  ،كما  كانت  منذ  عام  2011،أن  تالقي  الریاح 
         الدولیة،  وأن  تكون  في  مقدمة  القوى  السوریة  الساعیة  لھذه 

 المالقاة   من   دون   فقدان   استقاللیتھا. 
         ٢-  لمواجھة  استحقاقات  العملیة  السیاسیة  التفاوضیة  ،  نرى 
        ضرورة  متابعة  توجھ  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  إلى  القوى 
      الوطنیة  الدیمقراطیة  المؤمنة  بالتغییر  الوطني  الدیمقراطي 
       واالنتقال  السیاسي  الجذري  الشامل  والعمیق  ،  لعقد 
         مؤتمرھا  الوطني  الثاني  إلنقاذ  سوریة  في  دمشق  (  إن 
       سمحت  الظروف  الموضوعیة  بذلك  )  وخارج  الساحة 
        السوریة  (  عند  تأمین  إمكانیة  المحافظة  على  استقاللیة 
         القرار  الوطني  )  ،  ولتكون  دمشق  ھي  عاصمة  المعارضة 
          ولیست  أیة  عاصمة  أخرى  ،  حیث  ینبثق  عن  ذلك  المؤتمر 

 جبھة   للقوى   الدیمقراطیة   . 
           ٣-  على  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  تفعیل  دورھا  أكثر  في  الھیئة 
       العلیا  للمفاوضات  للدفع  باتجاه  مشاركة  كافة  األطیاف 
       السیاسیة  المعارضة  المؤمنة  بنجاح  الثورة  وتحقیق  االنتقال 
         السیاسي  ،  مع  التأكید  على  أن  وضع  الھیئة  العلیا 
          للمفاوضات  في  جنیف  ٤ كان  أفضل  من  وضعھا  في  جنیف 
          ٣ ،  من  حیث  الدور  والتفاعل  والتأثیر  وضعف  التیار 

 المتشدد   الدافع   لعرقلة   العملیة   السیاسیة   . 
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       مشروع  التقریر  السیاسي  إلى  المجلس  المركزي  لھیئة 
 التنسیق   الوطنیة    (جلسة    22نیسان  2017) 

 
  تعدیل   مروان   غازي 
 ------------------ 

 اإلخوة   واألخوات   الرفاق   والرفیقات 
 

        منذ  تأسیس  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  عام  2011 اختطت 
         لنفسھا  إستراتیجیة  وقفت  بموجبھا  وال  تزال  إلى  جانب  أھداف 
         الثورة  السوریة  الھادفة  إلى  التغییر  الجذري  والشامل  لبنیة  النظام 
       االستبدادي  وإسقاطھ  بكافة  رموزه  ومرتكزاتھ  بالوسائل  السلمیة 
          وأعلنت  ثوابتھا  التي  لم  تحد  عنھا  في  رفضھا  للتدخل  الخارجي 
        وعسكرة  الثورة  وانجرارھا  إلى  مواجھة  النظام  بأسلوبھ  الذي 
           اعتمده  وھو  الحل  األمني  من  اعتقال  وقتل  إلى  أن  وصلت  األمور 
         إلى  انجراف  الثورة  عن  سلمیتھا  واستالمھا  من  قبل  أجندات 
            متطرفة  منھا  ما  ھو  داخلي  ومنھا  ما  ھو  خارجي  مما  جعلھا  أزمة 

 إقلیمیة   ودولیة. 
         إال  أننا  في  ھیئة  التنسیق  استمرینا  في  نھجنا  وخطنا 
         االستراتیجي  في  التعبیر  عن  أھداف  الثورة  السوریة  منادین  بالحل 
        السیاسي  لتحقیق  إرادة  الشعب  السوري  في  الحریة  والكرامة 
         وتجلى  ذلك  في  تأییدنا  لبیان  جنیف  /  1/،ورغم  حالة  اإلبعاد 
          والتغاضي  عن  دورنا  السیاسي  في  الداخل  من  قبل  قوى  إقلیمیة 
          ودولیة،  إال  أننا  وعبر  حراكنا  السیاسي  وتواصلنا  المستمر  مع  كافة 
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        المعنیین  باألزمة  السوریة  وطرح  رؤیتنا  للحل  السیاسي  واالنتقال 
         السلمي  من  نظام  استبدادي  شمولي  إلى  نظام  دیمقراطي  تعددي 
         وأنتج  ھذا  الحراك  والرؤیة  إلى  حضورنا  مؤتمر  الریاض  2015
           الذي  نتج  عنھ  تشكیل  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  التي  بدأت  عملھا  في 

 مؤتمر   جنیف   /  3/   بجلساتھ   المتعاقبة. 
 

          قبل  الحدیث  عن  جنیف  /  3/  وما  بعده،  البد  من  الموقوف 
 عن   المحطات   التالیة: 

 
 المحطة   األولى   :   ما   بعد   جنیف    ٢

 
        عانت  ھیئة  التنسیق  من  صدمة  استبعادھا  من  مؤتمر 
           جنیف  ٢ بعد  أن  وعدت  في  صیف  وخریف  ٢٠١٣ بتمثیل  متساوٍ 
         مع  االئتالف  (جاء  ھذا  االستبعاد  بفعل  توزیع  األدوار  بین 
         األمریكان  والروس  في  ترتیب  المؤتمر  )  ،  لذلك  اعتمدت 
           إستراتیجیة  الھیئة  على  عدة  مسارات  بعد  فشل  مؤتمر  جنیف  2 في 

 شباط    2014  : 
            ١-  في  محاولة  إنشاء  تفاھمات  مع  قوى  سیاسیة  عدیدة  :مع  جبھة 

 التغییر   والتحریر   ومع   قوى   اإلدارة   الذاتیة. 
           ٢-  السعي  لعقد  لقاء  تشاوري  إلنشاء  قطب  دیمقراطي  وقد  تعثر 
         ھذا  في  لقاء  القاھرة  األول  والثاني  عام  ٢٠١٥،رغم  النتائج 
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        االیجابیة  المتمثلة  في  الوثائق  الصادرة  عن  لقاء  القاھرة 
 الثاني   في   حزیران  2015. 

             ٣-  بعد  فشل  االئتالف  في  مؤتمر  جنیف  /  2/  ثم  عقدنا  معھ  سلسلة 
        من  اللقاءات  أظھرت  التوزان  بین  ھیئة  التنسیق  الوطنیة 
         واالئتالف  ولفت  نظر  الدول  الغربیة  إلى  أن  الطرفین  ھما 
        الرئیسیین  في  المعارضة  السوریة  بعد  أن  كان  االئتالف 

 محتكراً   التمثیل   باسمھ. 
 

 المحطة   الثانیة   :   ما   بعد   فیینا   : 
 

       تأثرت  العالقة  األمریكیة  الروسیة  بعد  تدخل  األخیرة 
           العسكري  في  سوریة  في  3/9/2015 إال  أن  لقاءات  فیننا  أتت  لتبدد 

 ھذا   الخالف   مما   مكن   الروس   من   تحقیق: 
          ١-  منع  حصول  ھزیمة  عسكریة  للنظام  أمام  تقدم  قوى 
        المعارضة  السوریة  المسلحة  الذي  أدى  إلى  سقوط  محافظة 
         إدلب  بكاملھا  ومعھا  منطقة  الغاب  في  ربیع  وصیف  ٢٠١٥
           ،  ھذا  التقدم  الذي  أتى  بفعل  تفاھم  تركي  -  سعودي  حصل 
           بعد  وفاة  الملك  عبد  هللا  في  كانون  ثاني  ٢٠١٥ .ساھم  في 
       ھذا  التفاھم  األمیركي-  الروسي  تفاقم  أزمة  المھجرین 
         واإلرھاب  التي  ھزتا  أوربا  والمنطقة  كما  ساھم  بھ  احتمال 

 سقوط   النظام   السوري   على   أیدي   القوى   المتطرفة   . 
          ٢-  إنجاز  تسویة  سیاسیة  في  فیینا  وضعت  المالمح  األساسیة 
          للقرار  ٢٢٥٤ ومؤتمر  جنیف  ٣ ،  وكان  من  نتائج  (فیینا) 
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        انعقاد  مؤتمر  الریاض  للمعارضة  السوریة  ،  وكان  تعبیراً 
       عن  نجاح  إستراتیجیة  ھیئة  التنسیق  عامي  ٢٠١٤-  ٢٠١٥
       في  كسر  االعتراف  الدولي  ألحادیة  تمثیل  االئتالف 
        للمعارضة  السوریة  ،  مما  تجسد  بقرار  دعوة  الھیئة 
        واالئتالف  بصفتھما  االعتباریة  إلى  مؤتمر  الریاض  ،  أما 
        بقیة  المدعوین  من  مدنیین  وعسكریین  فقد  تم  دعوتھم 
          بصفتھم  الشخصیة  ،  كما  حققت  ھیئة  التنسیق  تمثیالً  لھا  في 
          جنیف  ٣ (  بالرغم  من  عدم  التوازن  في  التمثیل  مع 
           المكونات  األخرى  )  ،  واالنجاز  األھم  –  عبر  ما  قالتھ  وثیقة 
        مؤتمر  الریاض  الختامیة-  ھو  نجاح  خط  ھیئة  التنسیق 
        التسووي  التغییري  عبر  تسویة  انتقالیة  وفق  بیان  جنیف  1
        على  حساب  خط  االئتالف  اإلسقاطي  للنظام  عبر  استقدام 
         التدخل  الخارجي  وعبر  العنف  المعارض  .  إال  أن  مجریات 
          مؤتمر  جنیف  ٣ وبسبب  الخلل  البنیوي  للھیئة  العلیا  ،  والدعم 
        اللوجستي  ألطراف  منھا  من  جھات  إقلیمیة  ودولیة  اضعف 
       عموماً  استقاللیتھا  وأدائھا  خاصة  اإلعالمي،  وأبعد  ھیئة 
        التنسیق  عن  المشاركة  في  اإلمساك  بالمقود  والتعبیر  عن 
         خطھا  السیاسي  في  الریاض  ،  بل  استطاع  معرقلو  التسویة 
         في  الھیئة  العلیا  أن  یمسكوا  الدفة  ودفع  المفاوضات  الى 
          الحائط  المسدود  ،  وقد  اعترفوا  الحقاً  بذلك  ،  رھاناً  منھم 
        ولفترة  قریبة  على  إدارة  أمریكیة  جدیدة  بقیادة  ھیالري 
         كلینتون  .  ولقد  استفاد  النظام  من  تأجیل  ثم  توقیف 
        المفاوضات  كي  یتجھ  للحسم  العسكري  ،  وكان  انضمام 
        الروس  لھ  واإلیرانیین  سبباً  رئیسیاً  في  انفراط  التفاھم 
           الروسي  -  األمریكي  الذي  بدأ  في  فیینا  ،  وكما  انتھى  جنیف 
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            ٢ في  كییف  فإن  كل  المؤشرات  تدل  على  انتھاء  جنیف  ٣
 في   حلب   . 

 
 المحطة   الثالثة   :   ما   بعد   حلب   : 

 
          بعد  یومین  من  عقد  اتفاق  ١٥ تموز  ٢٠١٥ انتھى  اتفاق 
           كیري  -  الفروف  في  طریق  '  الكاستیلو  '  عندما  ساھم  الروس 
           ضد  اإلرادة  األمیركیة  في  قطع  ھذا  الطریق  مما  قاد  لحصار  شرق 
            حلب،  ثم  انتھى  اتفاق  جنیف  بینھما  یوم  ٩ أیلول  ،  وكان  الموت 
          بسبب  التطورات  العسكریة  في  حلب  وعدم  القدرة  على  تنفیذ  فصل 
            الفصائل  المسلحة  عن  جبھة  فتح  الشام  '  النصرة  '  .  استغل  النظام 
          واإلیرانیون  ومعھم  الروس  ذلك  من  أجل  الحسم  العسكري  ،وھو  ما 
          تجسد  في  سقوط  شرق  حلب  عسكریاً  بأیدي  النظام  وحلفائھ  في  22
          كانون  أول  2016،  وھذا  تحول  مفصلي  سوري  تماماً  ،  مثلما  كانت 
          سیطرة  الفصائل  المعارضة  على  شرق  حلب  في  تموز  ٢٠١٢ ، 
          حیث  دخل  على  أثرھا  النظام  في  حالة  دفاعیة  عسكریاً  استمرت 
         حتى  مجيء  الروس  العسكري  في  أیلول  ٢٠١٥.  إن  مؤشرات 
          انفراط  التوافق  الروسي  -  األمریكي  المبني  في  لقاءي  فیینا،  سیقود 
             إلى  عدم  إمكانیة  إحیاء  جنیف  ٣ ،  الذي  على  األرجح  لن  یعود  بل 
          سیكون  ھناك  جنیف  ٤ وفق  أسس  جدیدة  بین  موسكو  واإلدارة 

 األمیركیة   الجدیدة   لدونالد   ترامب. 
        على  ضوء  تطورات  حلب  انعقد  (مؤتمر  جنیف  4)  بجولتھ 
           األولى  في  23 شباط  2017 ،  وكان  واضحاً  فیھ  النأي  األمیركي 
          عن  االنخراط  النشط  فیھ  ،  بخالف  (جنیف  2)  و(جنیف  3)  ،  حیث 
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         ابتعدت  واشنطن  عن  المشھد  التفاوضي  تاركة  لقوة  دفع  التفاھم 
           الروسي-  التركي  في  األستانة  أن  تقود  إلى  جنیف  4 و  5 :حیث 
        حققت  المفاوضات  اختراقاً  تجسد  في  جدول  األعمال  والمبادئ 
         الحاكمة  للعملیة  السیاسیة  متمثلة  في  القرار  2254،وھو  ما  لم  یحققھ 
        جنیف  3 والجنیف  2،  ولكن  التطورات  العسكریة  توحي  بأن  التركیز 
         مازال  عند  واشنطن  منصباً  على  محاربة  داعش  ولیس  على 
         التسویة  السیاسیة  ،  لیضاف  لذلك  عند  ترامب  تحجیم  النفوذ 
        اإلیراني  في  المنطقة  ومنھا  سوریا،ولیست  الغایة  من  الوجود 
          األمیركي  في  شرق  الفرات  ببعیدة  عن  إصابة  ھذین  الھدفین  بحجر 
        واحد،وھذا  ما  سیجعل  فرص  التسویة  السیاسیة  مرھونة  بتحقیق 
         الھدفین  المذكورین،وھو  ما  سیجعلھا  بعیدة  في  المدى  المنظور  من 
       حیث  التحقق.لیس  االنخراط  العسكري  األمیركي  في  سوریة،عبر 
           بناء  قواعد  عسكریة  وعبر  ما  جرى  في  الطبقة  ثم  الغارة  األمیركیة 
         على  مطار  الشعیرات،ببعیدة  عن  ھدف  أمیركي  في  فرض  قواعد 
         جدیدة  للعب  من  خالل  حضور  عسكري  مباشر  یوازي  الروسي 
          والتخلي  عن  ما  فعلھ  أوباما  عندما  ترك  الروس  یدیرون  الملف 

 السوري   عسكریاً   وسیاسیاً. 
        لم  یكن  التدخل  الروسي  وال  التدخل  اإلیراني  والتركي 
        وكذلك  الضربة  األمریكیة  على  مطار  الشعیرات  یصب  في 
          مصلحة  الشعب  السوري  وثورتھ،  وال  من  أجل  تحقیق  أھدافھ  من 

 حراكھ   الثوري،   وإنما   ھو   خدمة   لھذه   الدول. 
 

        مقترحات  من  أجل  بناء  إستراتیجیة  جدیدة  لھیئة  التنسیق 
  الوطنیة   : 
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          ١-  ھدف  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  االستراتیجي  ھو  انجاز  تسویة 
      سیاسیة  من  خالل  بیان  جنیف  1والقرار  2254لتأمین  الطریق 
        نحو  االنتقال  السیاسي  نحو  نظام  سیاسي  جدید.تدرك  الھیئة 
        بأن  تدویل  األزمة  السوریة  سیؤدي  إلى  جعل  العامل 
       الدولي،أي  تفاھم  واشنطن  وموسكو،ھو  المقرر  في  عملیة 
        التسویة.  على  الھیئة،  كما  كانت  منذ  عام  2011،أن  تالقي 
        الریاح  الدولیة،وأن  تكون  في  مقدمة  القوى  السوریة  الساعیة 

 لھذه   المالقاة   من   دون   فقدان   استقاللیتھا   وثوابتھا. 
          ٢-  من  أجل  مواجھة  استحقاقات  العملیة  السیاسیة  ،  نرى 
        ضرورة  توجھ  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  إلى  القوى  الوطنیة 
      الدیمقراطیة  المؤمنة  بالحل  الدیمقراطي  واالنتقال  السیاسي 
          الجذري  الشامل  والعمیق  ،  لعقد  مؤتمرھا  في  دمشق  (  إن 
           سمحت  الظروف  بذلك  )  ،  وفقاً  لبیان  جنیف  ١ ،  ولتكون 
        دمشق  ھي  عاصمة  المعارضة  ولیست  أیة  عاصمة  أخرى 

 ،   حیث   ینبثق   عن   ذلك   المؤتمر   جبھة   للقوى   الدیمقراطیة   . 
         ٣-  أمام  حالة  االرتباك  السیاسي  وفوضى  العالقات  الدولیة 
        واإلقلیمیة  وعدم  اتساقھا  وقدوم  إدارة  أمریكیة  جدیدة  خالفاً 
           لإلدارة  السابقة  وما  تركتھ  إدارة  '  أوباما  '  من  إرباك  وتردد 
          في  مواقفھا  السیاسیة  إزاء  الوضع  السوري  ،  إن  وجود  ھیئة 
       التنسیق  ضمن  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  ھو  ضرورة 
        استراتیجیة  باعتبارھا  تشكل  صمام  أمان  في  عملیة  الحل 
        السیاسي  والدفع  بھا  بمواجھة  من  یراھن  على  الحسم 
       العسكري  والموجود  أیضاً  ضمن  الھیئة  العلیا  للمفاوضات 
        وبالتالي  فإن  استمرار  تمثلنا  في  الھیئة  العلیا  ومحاولتنا 
         تعزیز  ھذا  التمثیل  سواء  بزیادة  العددیة  أو  بنشر  رؤیتنا 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
289  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 290/599

          وتحلیق  اآلخرین  حولھا  ،  رغم  أن  وضع  الھیئة  العلیا  في 
            جنیف  ٤ لم  یكن  مثل  وضعھا  في  جنیف  ٣ ،  من  حیث 
       الدور  والتفاعل  والتأثیر  وضعف  التیار  المتشدد  الدافع 
         لعرقلة  العملیة  السیاسیة  كما  لم  یقتصر  وفد  المعارضة  كما 
         في  جنیف  3 على  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  بل  شمل  ثالث 
         منصات  وإن  كان  وفد  الھیئة  العلیا  ھو  األكثر  عدداً.ھذا 
         سیتیح  لھیئة  التنسیق  أن  تكون  الجسر  الواصل  بین  المنصات 
       الثالث  ویقوي  وضعھا  ،واألرجح  أن  وضعیة  المنصات 
          الثالث  ستطول  مادام  لیس  ھناك  بعد  توافق  دولي  –  إقلیمي 

 یشمل   واشنطن   –   موسكو-   أنقرة-   الریاض. 
          4-  تدل  مجریات  األحداث  السوریة  بعد  السقوط  العسكري  لشرق 
       حلب  على  أن  ھناك  تبلوراً  لمحور  (روسي-تركي)على 
         حساب  إیران  والسعودیة،  ھو  محور  لیس  بعیداً  عن  رضا 
          إدارة  ترامب.  كان  ھذا  المحور  ھو  القوة  الدافعة  لما  جرى 
        في  شرق  حلب  منذ  تشرین  ثاني  وحتى  یوم  22كانون  أول 
        2016،وھو  الغطاء  للوجود  العسكري  التركي  في  شمال 
         حلب  .ھذا  المحور  ھو  دینامو  مؤتمر  األستانة.  كانت  إیران 
        قوة  ثانویة  في  األستانة،وتدل  مجریات  معركة  وادي  بردى 
       على  وجود  تناقضات  روسیة-إیرانیة  في  مقاربة  األزمة 
          السوریة  وقد  كان  ھذا  ظاھراً  في  اتفاق  إخراج  المسلحین  من 
          شرق  حلب  الذي  كان  روسیاً-تركیاً  وعقد  في  أنقرة  ،ثم  قامت 
      إیران  بعرقلتھ  من  خالل  زج  موضوعي 
      (الفوعة)و(كفریة)،قبل  إرضائھا  من  خالل  ضمھا  إلى 

 (إعالن   موسكو). 
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       التقارب  الروسي-  التركي  ،  برضا  اإلدارة  األمیركیة 
 الجدیدة   لدونالد   ترامب   ،   سیقود   إلى   أمور   عدیدة   : 

 
          1-  تعویم  دور  الفصائل  المسلحة  الموالیة  لتركیة  في  العملیة 
        التفاوضیة  وتلك  الخارجة  من  حلب  والمبتعدة  عن  التعاون 

 مع   النصرة   . 
           2-  إن  اعتماد  الوالیات  المتحدة  وحلف  الناتو  على  وحدات  حمایة 
        الشعب  ضمن  قوات  سوریة  الدیمقراطیة  یزداد  في  ظل 
         عملیة  التقسیمات  في  مناطق  النفوذ  في  الشمال  السوري  وھو 
         ما  یقوي  األكراد  في  مشروعھم  الفدرالي  الذي  القى  قبول 
         غربي  واضح  وأیضاً  من  قبل  النظام  وإن  أبدى  معارضة 
        ظاھریاً،  وإن  معركة  منبج  والدخول  األمریكي  منھا  یعزز 
         ھذه  الفرضیة  وكذلك  التكلم  على  مناطق  آمنة  في  الشمال 

 والجنوب   والساحل   یؤكد   ھذه   الفرضیة 
  3-   إضعاف   الدورین   اإلیراني   والسعودي   في   األزمة   السوریة. 

         على  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  العمل  على  إقامة  (جبھة  القوى 
        الدیمقراطیة)  في  ظل  ھذه  التطورات:حیث  أن  انھزام  خیارات 
       العسكرة  واالستعانة  بالتدخل  العسكري  الخارجي  لصالح  خیار 
         (التسویة  السیاسیة  التي  تقود  إلى  مرحلة  انتقالیة  نحو  التغییر 
         الدیمقراطي)  یجعل  الھیئة  في  وضع  أفضل  ضمن  توازنات  القوى 
       الخاصة  بخریطة  المعارضة  السوریة.  إن  (جبھة  القوى 
         الدیمقراطیة)  یجعل  ھیئة  التنسیق  في  وضع  أفضل  أثناء  مرحلتي 
           (التفاوض  )  و  (االنتقال  السیاسي)  ولكن  من  دون  ترك  أو  إلغاء 
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           دورنا  في  (الھیئة  العلیا  للمفاوضات)  .  إن  خیار  توزیع  البیض  في 
  عدة   سالل   ھو   الخیار   األفضل   لھیئة   التنسیق 

          4-  من  الضروري  تمسك  ھیئة  التنسیق  ببیان  جنیف  ١ وعدم 
        قبولھا  بمقولة  "حكومة  الوحدة  الوطنیة"  التي  تعني  انزیاحاً 
          عن  االنتقال  السیاسي  ,  بكل  ما  یعنیھ  االنتقال  السیاسي  نحو 
         نظام  جدید  ھو  غیر  النظام  السوري  القائم  ،حیث  تعني 
       "حكومة  الوحدة  الوطنیة"القبول  بحل  انفرادي  مع  النظام 
       خارج  المظلة  الدولیة  وتعني  القبول  االستسالمي  بتركیبة 
         النظام  السوري  والعمل  تحت  مظلتھ  .  وعلى  األغلب  أن 
        التسویة  السوریة  لن  تكون  حصیلة  للتوازنات  المحلیة  (بما 
        فیھا  المیدانیة  العسكریة)  وال  اإلقلیمیة  بل  لتوازنات  دولیة 
         بین  واشنطن  وموسكو  مع  مراعاة  بعض  دول  اإلقلیم  ،ولن 
          تحید  برأینا  كثیراً  عن  منطوق  بیان  جنیف  ١ ،  وكال 
         العاصمتین  تدركان  أن  عدم  وجود  تسویة  حقیقیة  في  سوریة 
           ستعید  ذلك  االنفجار  من  جدید  ولو  بعد  حین  بعد  أن  أثبتت 
          سوریة  خالل  ما  یقرب  من  ست  سنوات  مشتعلة  بأنھا  أكبر 
         أزمة  نشبت  بعد  الحرب  العالمیة  الثانیة  من  حیث  انخراط 
        العوامل  الدولیة  -  اإلقلیمیة  -  المحلیة  والمنظمات  العابرة 

  للحدود. 
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 مشروع    4
 

        تعدیل  أ.یحیى  عزیز  على  مشروع  التقریر  السیاسي  إلى 
      المجلس  المركزي  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  (جلسة  22نیسان 

 (2017  
        مالحظة:  الكالم  المسطر  تحتھ  ھو  المعدل  على  النص 

  األصلي. 
 

 اإلخوة   واألخوات   الرفاق   والرفیقات 
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        إن  انعقاد  المجلس  المركزي  استحقاق  سیاسي  وتنظیمي  لھ 
         من  األھمیة  والضرورة  كمحطة  نضالیة  لیس  في  إطار  ھیئة 
           التنسیق  فقط  بل  في  إطار  الحركة  الوطنیة  السوریة  ،  نجتمع  الیوم 
         ونحن  في  قلب  الحدث  المأساوي  السوري  الذي  وصفھ  البعض 
            بأبشع  كارثة  إنسانیة  في  العصر  الحدیث  ،  أن  ما  جرى  ومازال  في 
         سوریة  حلب  ومناطق  أخرى  ھو  من  أخطر  حاالت  االنھیار 
         السیاسي  واالقتصادي  واألخالقي  التي  یتعرض  لھا  الوطن  ،  وكیف 
           یمكن  أن  نتخیل  أن  تكون  عقوبة  شعب  قام  للخالص  من  نظام 
         االستبداد  والفساد  وینشد  العیش  بحریة  وكرامة  وبناء  وطنھ  كدولة 
          مدنیة  ودیمقراطیة  تعددیة  تضم  في  إطارھا  كل  فئات  الشعب  وعلى 
           أساس  من  المواطنة  للجمیع  ،  أن  یسرق  أملھ  بتحقیق  أھدافھ  عبر 
          حرف  األمور  نحو  تحول  الصراع  مع  االستبداد  إلى  صراع  مع 
           اإلرھاب  أیضاً  وصراع  إقلیمي  دولي  على  بلده  .  إن  االنزیاح  نحو 
          العنف  كان  بفعل  ودفع  النظام  أوالً  وتصمیم  بعض  القوى  لدوافع 
        مرتبطة  بتكوینھا  التنظیمي  والسیاسي  ونھجھا  الثأري  ،  وبعض 
        الدول  اإلقلیمیة  والدولیة  التي  وظفت  الحالة  السوریة  لتحقیق 
          أجندات  ومصالح  خاصة  .  إننا  ومنذ  االجتماع  التأسیسي  للھیئة  في 
        دمشق  25/6/2011 قمنا  باإلعالن  عن  رفض  العنف  واعتماد 
           التغییر  عبر  االنتقال  السیاسي  ،  وتم  تطویر  ذلك  في  مؤتمر  حلبون 
         بیوم  17أیلول  2011 حین  تم  طرح  مرحلة  انتقالیة  تجري  " 
         مصالحة  تاریخیة  "  وكانت  الھیئة  سباقة  لتأیید  مبادرة  الجامعة 
            العربیة  عام  2011 واألولى  في  تأیید  بیان  جنیف  ١ لعام  ٢٠١٢ ، 
             والذي  لم  یتم  تفعیلھ  إال  عبر  االتفاق  األمریكي  -  الروسي  في  ٧ أیار 
          ٢٠١٣ في  موسكو  وقد  تجسد  ذلك  في  اتفاق  الكیماوي 
          14/9/2013 الذي  تضمنھ  القرار  الدولي  ٢١١٨ الذي  دعا  إلى 
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             مؤتمر  جنیف  ٢ لعام  ٢٠١٤ .  وبھذا  الصدد  ال  یسعنا  إال  قراءة  ما 
 حدث   من   خالل   المحطات   التالیة   : 

 
 المحطة   األولى   :   ما   بعد   جنیف    ٢

 
         لم  یثني  عزیمة  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  استبعادھا  من  مؤتمر 
           جنیف  ٢ بعد  أن  وعدت  في  صیف  وخریف  ٢٠١٣ بتمثیل  متساوٍ 
         مع  االئتالف  (جاء  ھذا  االستبعاد  بفعل  توزیع  األدوار  بین 
         األمریكان  والروس  في  ترتیب  المؤتمر  )  ،  لذلك  اعتمدت 
           إستراتیجیة  الھیئة  على  عدة  مسارات  بعد  فشل  مؤتمر  جنیف  2 في 
          شباط  2014،  ألن  الواقع  أثبت  أن  الخیار  السیاسي  ھو  خیار 
          الشعب  السوري  وھو  الخیار  الذي  اختارتھ  ھیئة  التنسیق  منذ  البدایة 
         في  مواجھة  الخیار  العسكري  ومن  ھذا  المنطلق  قام  المكتب 

 التنفیذي   بالخطوات   التالیة: 
           ١-  إنشاء  تفاھمات  مع  قوى  سیاسیة  عدیدة  :مع  جبھة  التغییر 

 والتحریر   ومع   قوى   اإلدارة   الذاتیة. 
           ٢-  السعي  لعقد  لقاء  تشاوري  إلنشاء  قطب  دیمقراطي  وقد  تعثر 
         ھذا  في  لقاء  القاھرة  األول  والثاني  عام  ٢٠١٥،رغم  النتائج 
        االیجابیة  المتمثلة  في  الوثائق  الصادرة  عن  لقاء  القاھرة 

 الثاني   في   حزیران  2015. 
              ٣-  بعد  تعثر  دور  االئتالف  في  مؤتمر  جنیف  ٢ ،  تم  عقد  لقاءات 
        ثنائیة  معھ  أظھرت  الصورة  المتساویة  للھیئة  واالئتالف  وأن 
           ھناك  ثنائیة  قوة  في  المعارضة  السوریة  بینھما  ،  بدأ  ھذا  في 
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         لقاء  القاھرة  كانون  أول  ٢٠١٤ وفي  لقاء  باریس  شباط 
            ٢٠١٥ ثم  في  لقاء  بروكسل  تموز  ٢٠١٥ ،  وھذا  ما  توضح 
         في  بیان  الخارجیة  األمریكیة  حول  لقاء  باریس  "  عن 
         الطرفین  الرئیسیین  في  المعارضة  السوریة  ".  (أي  تم  حذف 
         "  شبیھة  فیما  بین  فتح  وحماس  بالساحة  الفلسطینیة"  من 

 النص   األصلي). 
 

 المحطة   الثانیة   :   ما   بعد   فیینا   : 
 

         أتت  لقاءات  فیینا  لتظھر  عودة  التفاھم  األمیركي  -  الروسي 
          بعد  شھر  من  بدایة  الدخول  العسكري  الروسي  في  سوریة  بتاریخ 
            30/9/2015 وعلى  ما  یبدو  أن  ھذا  الغطاء  األمیركي  '  أي:  لقاءات 

 فیینا   '   الذي   أخذتھ   موسكو   كان   لسببین   : 
          ١-  منع  حصول  ھزیمة  عسكریة  للنظام  أمام  تقدم  قوى 
        المعارضة  السوریة  المسلحة  الذي  قاد  إلى  سقوط  محافظة 
         إدلب  بكاملھا  ومعھا  منطقة  الغاب  في  ربیع  وصیف  ٢٠١٥
           ،  ھذا  التقدم  الذي  أتى  بفعل  تفاھم  تركي  -  سعودي  حصل 
           بعد  وفاة  الملك  عبد  هللا  في  كانون  ثاني  ٢٠١٥ .ساھم  في 
       ھذا  التفاھم  األمیركي-  الروسي  تفاقم  أزمة  المھجرین 
         واإلرھاب  التي  ھزتا  أوربا  والمنطقة  كما  ساھم  بھ  احتمال 

 سقوط   النظام   السوري   على   أیدي   القوى   المتطرفة   . 
          ٢-  إنجاز  تسویة  سیاسیة  في  فیینا  وضعت  المالمح  األساسیة 
          للقرار  ٢٢٥٤ ومؤتمر  جنیف  ٣ ،  وكان  من  نتائج  (فیینا) 
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        انعقاد  مؤتمر  الریاض  للمعارضة  السوریة  ،  وكان  تعبیراً 
        عن  نجاح  رؤیة  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  عامي  ٢٠١٤-  ٢٠١٥
       في  كسر  االعتراف  الدولي  ألحادیة  تمثیل  االئتالف 
        للمعارضة  السوریة  ،  مما  تجسد  بقرار  دعوة  الھیئة 
        واالئتالف  بصفتھما  االعتباریة  إلى  مؤتمر  الریاض  ،  أما 
        بقیة  المدعوین  من  مدنیین  وعسكریین  فقد  تم  دعوتھم 
          بصفتھم  الشخصیة  ،  كما  حققت  ھیئة  التنسیق  تمثیالً  لھا  في 
          جنیف  ٣ (  بالرغم  من  عدم  التوازن  في  التمثیل  مع 
        المكونات  األخرى  )،  واالنجاز  األھم  -  وثیقة  مؤتمر 
        الریاض  الختامیة-  ھو  نجاح  خط  ھیئة  التنسیق  الملتزم 
       بالحل  السیاسي  والتغییر  الدیمقراطي  الجذري  والشامل  عبر 
         تسویة  انتقالیة  وفق  بیان  جنیف  1 على  حساب  خط  االئتالف 
       المنحاز  للخیار  العسكري  عبر  استقدام  التدخل  الخارجي 
          وعبر  العنف  المعارض  .  إال  أن  مجریات  مؤتمر  جنیف  ٣
        وبسبب  االنحیاز  الدولي  واإلقلیمي  للھیئة  العلیا  ،  والدعم 
        اللوجستي  ألطراف  منھا  من  جھات  إقلیمیة  ودولیة  اضعف 
      عموماً  استقاللیتھا  وأدائھا  السیاسي  واإلعالمي،  وأضعف 
         دور  ھیئة  التنسیق  في  البدایة  عن  المشاركة  في  اإلمساك 
         بالمقود  والتعبیر  عن  خطھا  السیاسي  في  الریاض  ،  بل 
         استطاع  معرقلو  التسویة  في  الھیئة  العلیا  أن  یمسكوا  الدفة 
         ودفع  المفاوضات  الى  الحائط  المسدود  ،  وقد  اعترفوا  الحقاً 
          بذلك  ،  رھاناً  منھم  ولفترة  قریبة  على  إدارة  أمریكیة  جدیدة 
          بقیادة  ھیالري  كلینتون  .  ولقد  استفاد  النظام  من  تأجیل  ثم 
        توقیف  المفاوضات  كي  یتجھ  للحسم  العسكري  ،  وكان 
        انضمام  الروس  لھ  واإلیرانیین  سبباً  رئیسیاً  في  انفراط 
            التفاھم  الروسي  -  األمریكي  الذي  بدأ  في  فیینا  ،  إال  أن  ھیئة 
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         التنسیق  الوطنیة  تقدمت  في  عملیة  اإلمساك  بدفة  القیادة  في 
          مؤتمر  جنیف  3و  4 لھذا  على  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  أن  تنظر 
         بموضوعیة  إلى  الدور  الذي  یمكن  أن  تلعبھ  المعارضة  في 
        المفاوضات  الجاریة  في  ظل  تنامي  دور  األطراف  الدولیة 
            لكن  مع  ذلك  ینبغي  أن  ال  تتخلى  عن  ثوابتھا  الوطنیة  في  أي 

 ظرف   كان. 
 

 المحطة   الثالثة   :   ما   بعد   حلب   : 
 

          بعد  یومین  من  عقد  اتفاق  ١٥ تموز  ٢٠١٥ مات  اتفاق 
           كیري  -  الفروف  في  طریق  '  الكاستیلو  '  عندما  ساھم  الروس 
           ضد  اإلرادة  األمیركیة  في  قطع  ھذا  الطریق  مما  قاد  لحصار  شرق 
            حلب،  ثم  مات  اتفاق  جنیف  بینھما  یوم  ٩ أیلول  ،  وكان  الموت 
         بسبب  التطورات  العسكریة  في  حلب  وعدم  القدرة  على  تنفیذ 
            الفصل  بین  الفصائل  المسلحة  عن  جبھة  فتح  الشام  '  النصرة  '  . 
         استغل  النظام  واإلیرانیون  ومعھم  الروس  ذلك  من  أجل  الحسم 
          العسكري  ،وھو  ما  تجسد  في  سقوط  شرق  حلب  عسكریاً  بأیدي 
        النظام  وحلفائھ  في  22كانون  أول  2016،  وھذا  تحول  مفصلي 
          سوري  تماماً  ،  مثلما  كانت  سیطرة  الفصائل  المعارضة  على  شرق 
            حلب  في  تموز  ٢٠١٢ ،  حیث  دخل  على  أثرھا  النظام  في  حالة 
         دفاعیة  عسكریاً  استمرت  حتى  مجيء  الروس  العسكري  في  أیلول 

  ٢٠١٥.   (تم   حذف   األسطر   الثالثة   األخیرة   من   النص   األصلي) 
        وفي  ضوء  تطورات  حلب  انعقد  (مؤتمر  جنیف  4)  بجولتھ 
           األولى  في  23 شباط  2017 ،  وكان  واضحاً  فیھ  النأي  األمیركي 
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          عن  االنخراط  النشط  فیھ  ،  بخالف  (جنیف  2)  و(جنیف  3)  ،  حیث 
         ابتعدت  واشنطن  عن  المشھد  التفاوضي  تاركة  لقوة  دفع  التفاھم 
           الروسي-  التركي  في  األستانة  أن  تقود  إلى  جنیف  4 و  5 :حیث 
        حققت  المفاوضات  اختراقاً  تجسد  في  جدول  األعمال  والمبادئ 
         الحاكمة  للعملیة  السیاسیة  متمثلة  في  القرار  2254،وھو  ما  لم  یحققھ 
        جنیف  3 والجنیف  2،  ولكن  التطورات  العسكریة  توحي  بأن  التركیز 
         مازال  عند  واشنطن  منصباً  على  محاربة  داعش  ولیس  على 
          التسویة  السیاسیة  ،  لیضاف  لذلك  عند  ترامب  على  تحجیم  النفوذ 
        اإلیراني  في  المنطقة  ومنھا  سوریا،ولیست  الغایة  من  الوجود 
          األمیركي  في  شرق  الفرات  ببعیدة  عن  إصابة  ھذین  الھدفین  بحجر 
        واحد،وھذا  ما  سیجعل  فرص  التسویة  السیاسیة  مرھونة  بتحقیق 
         الھدفین  المذكورین،وھو  ما  سیجعلھا  لیس  في  األمد  المنظور  من 
       حیث  التحقق.لیس  االنخراط  العسكري  األمیركي  في  سوریة،عبر 
           بناء  قواعد  عسكریة  وعبر  ما  جرى  في  الطبقة  ثم  الغارة  األمیركیة 
         على  مطار  الشعیرات،ببعیدة  عن  ھدف  أمیركي  في  فرض  قواعد 
         جدیدة  للعب  من  خالل  حضور  عسكري  مباشر  یوازي  الروسي 
          والتخلي  عن  ما  فعلھ  أوباما  عندما  ترك  الروس  یدیرون  الملف 

 السوري   عسكریاً   وسیاسیاً. 
        مقترحات  من  أجل  بناء  إستراتیجیة  جدیدة  لھیئة  التنسیق 

  الوطنیة   : 
 

          ١-  ھدف  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  االستراتیجي  ھو  انجاز  تسویة 
      سیاسیة  من  خالل  بیان  جنیف  1والقرار  2254لتأمین  الطریق 
        نحو  االنتقال  السیاسي  نحو  نظام  سیاسي  جدید.تدرك  الھیئة 
        بأن  تدویل  األزمة  السوریة  سیؤدي  إلى  جعل  العامل 
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       الدولي،أي  تفاھم  واشنطن  وموسكو،ھو  المقرر  في  عملیة 
      التسویة.على  الھیئة،كما  كانت  منذ  عام  2011،أن  تالقي 
        الریاح  الدولیة،وأن  تكون  في  مقدمة  القوى  السوریة  الساعیة 

 لھذه   المالقاة   من   دون   فقدان   استقاللیتھا. 
          ٢-  من  أجل  مواجھة  استحقاقات  العملیة  السیاسیة  ،  نرى 
        ضرورة  توجھ  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  إلى  القوى  الوطنیة 
      الدیمقراطیة  المؤمنة  بالحل  الدیمقراطي  واالنتقال  السیاسي 
          الجذري  الشامل  والعمیق  ،  لعقد  مؤتمرھا  في  دمشق  (  إن 
           سمحت  الظروف  بذلك  )  ،  وفقاً  لبیان  جنیف  ١ ،  ولتكون 
        دمشق  ھي  عاصمة  المعارضة  ولیست  أیة  عاصمة  أخرى 

 ،   حیث   ینبثق   عن   ذلك   المؤتمر   جبھة   للقوى   الدیمقراطیة   . 
         ٣-  أمام  حالة  االرتباك  السیاسي  وفوضى  العالقات  الدولیة 
        واإلقلیمیة  وعدم  اتساقھا  وقدوم  إدارة  أمریكیة  جدیدة  خالفاً 
           لإلدارة  السابقة  وما  تركتھ  إدارة  '  أوباما  '  من  إرباك  وتردد 
         في  مواقفھا  السیاسیة  إزاء  الوضع  السوري  ،  على  ھیئة 
         التنسیق  الوطنیة  أال  تغادر  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  ،  رغم 
            أن  وضع  الھیئة  العلیا  في  جنیف  ٤ لم  یكن  مثل  وضعھا  في 
          جنیف  ٣ ،  من  حیث  الدور  والتفاعل  والتأثیر  وضعف  التیار 
         المتشدد  الدافع  لعرقلة  العملیة  السیاسیة  كما  لم  یقتصر  وفد 
         المعارضة  كما  في  جنیف  3 على  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  بل 
          شمل  ثالث  منصات  وإن  كان  وفد  الھیئة  العلیا  ھو  األكثر 
         عدداً.ھذا  سیتیح  لھیئة  التنسیق  أن  تكون  الجسر  الواصل  بین 
       المنصات  الثالث  ویقوي  وضعھا  ،واألرجح  أن  وضعیة 
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         المنصات  الثالث  ستطول  مادام  لیس  ھناك  بعد  توافق  دولي 
 –   إقلیمي   یشمل   واشنطن   –   موسكو-   أنقرة-   الریاض. 

          4-  تدل  مجریات  األحداث  السوریة  بعد  السقوط  العسكري  لشرق 
       حلب  على  أن  ھناك  تبلوراً  لمحور  (روسي-تركي)على 
        حساب  إیران  والسعودیة،ھو  محور  لیس  بعیداً  عن  رضا 
          إدارة  ترامب.كان  ھذا  المحور  ھو  القوة  الدافعة  لما  جرى  في 
       شرق  حلب  منذ  تشرین  ثاني  وحتى  یوم  22كانون  أول  2016
         ،وھو  الغطاء  للوجود  العسكري  التركي  في  شمال  حلب  .ھذا 
         المحور  ھو  دینامو  مؤتمر  األستانة.  كانت  إیران  قوة  ثانویة 
        في  األستانة،وتدل  مجریات  معركة  وادي  بردى  على  وجود 
       تناقضات  روسیة-إیرانیة  في  مقاربة  األزمة  السوریة  وقد 
          كان  ھذا  ظاھراً  في  اتفاق  إخراج  المسلحین  من  شرق  حلب 
         الذي  كان  روسیاً-تركیاً  وعقد  في  أنقرة  ،ثم  قامت  إیران 
      بعرقلتھ  من  خالل  زج  موضوعي  (الفوعة)و(كفریة)،قبل 

 إرضائھا   من   خالل   ضمھا   إلى   (إعالن   موسكو). 
 

       التقارب  الروسي-  التركي  ،  برضا  اإلدارة  األمیركیة 
 الجدیدة   لدونالد   ترامب   ،   سیقود   إلى   أمور   عدیدة   : 

          1-  تعویم  دور  الفصائل  المسلحة  الموالیة  لتركیة  في  العملیة 
        التفاوضیة  وتلك  الخارجة  من  حلب  والمبتعدة  عن  التعاون 

 مع   النصرة   . 
           2-  إضعاف  الدور  الكردي  السوري  بالقیاس  إلى  فترة  (ما  بعد 
       عین  العرب-  كوباني)في  أیلول  2014،  وخاصة  إن  تحققت 
         ھزیمة  داعش  في  الرقة  ودیر  الزور  من  خالل  حشد 
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        عشائري  عربي  تسعى  واشنطن  إلیھ  عبر  أحمد  الجربا 
          وغیره،خوفاً  من  صدام  عربي  -  كردي  في  حال  كان  األكراد 
         ھم  القوة  الرئیسیة  في  عملیة  ھزیمة  داعش  فیھما  والسعي 
         لحل  الموضوع  الكردي  في  إطار  سوریة  الجدیدة  (  خالل 

 المرحلة   االنتقالیة   )   أقلھ   سیكون   إدارة   ذاتیة   ؟؟   . 
          3-  إضعاف  دور  (الھیئة  العلیا  للمفاوضات)  و(االئتالف)  ،  من 
        خالل  وجود  منصات  إلى  جانب  الھیئة  العلیا  للمفاوضات 
        وأن  ھیئة  التنسیق  ترى  ضرورة  استكمال  وتوسعة  وفد 
         الھیئة  العلیا  بانضمام  منصتي  القاھرة  وموسكو.  (  تم  حذف 

 موضوع   اإلخوان   وأردوغان...من   النص   األصلي) 
  4-   إضعاف   الدورین   اإلیراني   والسعودي   في   األزمة   السوریة. 

         ال  بدیل  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  عن  خیار  (جبھة  القوى 
        الدیمقراطیة)  في  ظل  ھذه  التطورات:حیث  أن  انھزام  خیارات 
       العسكرة  واالستعانة  بالتدخل  العسكري  الخارجي  لصالح  خیار 
         (التسویة  السیاسیة  التي  تقود  إلى  مرحلة  انتقالیة  نحو  التغییر 
         الدیمقراطي)  یجعل  الھیئة  في  وضع  أفضل  من  (االئتالف)  في 
       توازنات  القوى  الخاصة  بخریطة  المعارضة  السوریة.خیار  (جبھة 
         القوى  الدیمقراطیة)  یجعل  ھیئة  التنسیق  في  وضع  أفضل  أثناء 
          مرحلتي  (التفاوض  )  و  (االنتقال  السیاسي)  ولكن  من  دون  ترك 
         (الھیئة  العلیا  للمفاوضات)،  نظراً  ألن  توسیع  مروحة  ھیئة  التنسیق 
           تدعم  وتعزز  دورھا  في  الھیئة  العلیا  للمفاوضات.  (  تم  حذف  توزیع 

 البیض   في   عدة   سالل...   من   النص   األصلي) 
          ٥-  من  الضروري  تمسك  ھیئة  التنسیق  ببیان  جنیف  ١ وعدم 
        قبولھا  بمقولة  "حكومة  الوحدة  الوطنیة"  التي  تعني  انزیاحاً 
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          عن  االنتقال  السیاسي  ,  بكل  ما  یعنیھ  االنتقال  السیاسي  نحو 
         نظام  جدید  ھو  غیر  النظام  السوري  القائم  ،حیث  تعني 
       "حكومة  الوحدة  الوطنیة"القبول  بحل  انفرادي  مع  النظام 
       خارج  المظلة  الدولیة  وتعني  القبول  االستسالمي  بتركیبة 
         النظام  السوري  والعمل  تحت  مظلتھ  .  وعلى  األغلب  أن 
        التسویة  السوریة  لن  تكون  حصیلة  للتوازنات  المحلیة  (بما 
        فیھا  المیدانیة  العسكریة)  وال  اإلقلیمیة  بل  لتوازنات  دولیة 
         بین  واشنطن  وموسكو  مع  مراعاة  بعض  دول  اإلقلیم  ،ولن 
          تحید  برأینا  كثیراً  عن  منطوق  بیان  جنیف  ١ ،  وكال 
         العاصمتین  تدركان  أن  عدم  وجود  تسویة  حقیقیة  في  سوریة 
           ستعید  ذلك  االنفجار  من  جدید  ولو  بعد  حین  بعد  أن  أثبتت 
          سوریة  خالل  ما  یقرب  من  ست  سنوات  مشتعلة  بأنھا  أكبر 
         أزمة  نشبت  بعد  الحرب  العالمیة  الثانیة  من  حیث  انخراط 
        العوامل  الدولیة  -  اإلقلیمیة  -  المحلیة  والمنظمات  العابرة 

 للحدود. 
 

 دمشق   في    14/4/2017        یحیى   عزیز 
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      تقریر  أمانة  السر  إلى  اجتماع  المجلس 
  المركزي   السابع 
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  الزمیالت   والزمالء   أعضاء   المجلس   المركزي: 
 

        بعد  مضي  سنة  ونیف  على  انعقاد  المجلس  المركزي 
         السادس،  ینعقد  المجلس  المركزي  السابع  في  ظروف  صعبة  للغایة، 
        نتیجة  استمرار  عیش  وطننا  ویالت  حرب  مدمرة،  وقودھا 
        وضحایاھا  أبناء  شعبنا  ومقدراتھ،  الذي  ینتظر  لحظة  بلحظة 

  إیقافھا... 
        یدرك  جمیعكم  حقیقة  الجھود  السیاسیة  التي  تبذلھا  ھیئة 
         التنسیق  الوطنیة...  من  خالل  نشاطات  مكتبھا  التنفیذي  عبر  مكتب 
         العمل  الیومي،  وأمانة  السر،  إلى  جانب  المكاتب  األخرى  التي 
        شكلھا  من  أجل  تنفیذ  توصیات  وتوجیھات  المجلس  المركزي 
         السادس  الواقع  في  9/1/2016 الذي  أكد  على  أھمیة  استمرار 

  المكتب   التنفیذي   نشاطاتھ   السیاسیة   والدبلوماسیة. 
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          ومن  أجل  ذلك  كلھ،  حرص  المكتب  التنفیذي  على  أن  یقدم 
         إلیكم  صورة  مختصرة  ألھم  العناوین  المدونة  ضمن  ملفات  أمانة 
          السر  حول  النشاطات  التي  قام  بھا  منذ  تاریخ  انعقاد  المجلس 

  المركزي   السادس. 
          تأمل  أمانة  السر  أن  تلقى  ھذه  العناوین  االھتمام  منكم  وأن 
         تكون  مالحظاتكم،  وتوصیاتكم  عوناً  لھا  في  تطویر  وتحسین  أداء 

  عملھا،   بعد   اطالعكم   على   ما   یلي   من   نشاطات: 
 

  أوالً:   على   الصعید   الدولي   (الدبلوماسي): 
        لقاء  وفد  ھیئة  التنسیق  بسفیر  روسیا  االتحادیة  بتاریخ  1. 

 .21/1/2016  
         لقاء  مكتب  العمل  الیومي  مع  السفیر  السویدي  بیتر  سیمینیبي  2. 

 القائم   باألعمال    9/2/2016. 
         لقاء  وفد  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  مع  الوزیر  المفوض  في  3. 

 سفارة   روسیا   االتحادیة   في   دمشق  2/3/2016. 
         لقاء  وفد  ھیئة  التنسیق  مع  مندوبین  من  المفوضیة  األوروبیة  4. 

 في   مقر   المفوضیة   في   دمشق  2/3/2016. 
          لقاء  مع  األستاذ  أنور  عبد  الھادي  –  السفیر  الفلسطیني  في  5. 

 سوریا    7/3/2016. 
        لقاء  مع  السفیر  الروسي  في  جنیف  وبحضور  للسفیر  6. 

 الفلسطیني   یوم   الثالثاء   الواقع   في    22/3/2016م. 
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         لقاء  مع  الوزیر  المفوض  للسفارة  الروسیة  في  دمشق  في  7. 
 مقر   الھیئة   األحد    3/4/2016. 

        اللقاء  مع  الوزیر  المفوض  الروسي  بتاریخ  27/4/2016 في  8. 
 مقر   ھیئة   التنسیق. 

        اللقاء  مع  الوزیر  الروسي  المفوض  في  السفارة  الروسیة  9. 
 بتاریخ    2/6/2016. 

         لقاء  مع  الوزیر  المفوض  الروسي  في  مكتب  ھیئة  التنسیق  10. 
       الوطنیة  بدمشق  بتاریخ  24/6/2016 ولقاء  مع  الوزیر 

 المفوض   في   السفارة   صباح    30/6/2016. 
         لقاء  وفد  ھیئة  التنسیق  مع  السفیر  البریطاني  السید/  كاروبیل  11. 

        /المسؤول  عن  األوضاع  السوریة  في  وزارة  الخارجیة  في 
 .7/2016  / 

 لقاء   مع   أنور   عبد   الھادي   في   مقر   الھیئة    11/7/2016.  12. 
        لقاء  مع  الوزیر  المفوض  في  السفارة  الروسیة  بدمشق  13. 

       بتاریخ  12/7/2016.  لقاء  وقد  الھیئة  مع  الخارجیة 
 المصریة    7/8/2016. 

 لقاء   وفد   الھیئة   مع   الخارجیة   المصریة    10/8/2016.  14. 
         لقاء  ممثلي  المكتب  التنفیذي  مع  بعثة  االتحاد  األوروبي  في  15. 

         دمشق  یوم  األربعاء  الواقع  في  10/8/2016 في  مقر  البعثة 
 بدمشق. 

          لقاء  في  مقر  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  مع  وفد  من  المفوضیة  16. 
 األوروبیة   الثالثاء   الواقع   في    20/9/2016. 
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 لقاء   مع   للوزیر   المفوض   الروسي   بتاریخ    17/10/2016.  17. 
 لقاء   مع   التحالف   الوطني   الكردي    11/10/2016.  18. 
         لقاء  في  مكتب  المبعوث  األممي  مع  السیدة  ستیفاني  الخوري  19. 

 مدیرة   المكتب   بتاریخ    11/11/2016. 
         لقاء  وفد  من  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  مع  المبعوث  البریطاني  20. 

          المسؤول  عن  الملف  السوري  السید  "  غارت  بیل  "  بتاریخ 
  17/11/2016  في   بیروت. 

 لقاء   مع   المفوض   االتحاد   األوروبي   بتاریخ    30/11/2016.  21. 
         لقاء  مع  بعثة  االتحاد  األوروبي  في  مقر  ھیئة  التنسیق  22. 

 الوطنیة   بتاریخ    17/3/2017. 
        لقاء  وفد  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  بالوزیر  المفوض  الروسي  23. 

 بتاریخ    5/1/2017
        لقاء  مع  وزیر  خارجیة  االتحاد  الروسي  السید  سیرغي  24. 

       الفروف  ونائب  وزیر  الخارجیة  السید  میخائیل  بوغدانوف 
        ومساعدیھما  مع  المنسق  العام  األستاذ  حسن  عبد  العظیم 

 بتاریخ    27/1/2017. 
 

         كانت  ھذه  اللقاءات  مثمرة  ومفیدة  بما  یخدم  قضایا  شعبنا 
        ومتطلبات  الحل  السیاسي  التفاوضي  وبما  یوضح  ویدعم  موقف 
        ھیئة  التنسیق  الوطنیة  من  العملیة  السیاسیة  التفاوضیة  ویؤكد 
         حرضھا  على  العودة  إلى  المفاوضات  دون  شروط  مسبقة،  ورفض 
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        الحل  األمني  العسكري  من  النظام  ومن  الجماعات  المسلحة 
 والحفاظ   على   وحدة   سوریة   أرضاً   وشعباً. 

 
  ثانیاً:   على   صعید   التواصل   مع   القوى   السیاسیة: 

 
         لقاء  مع  تیار  التواصل  في  مقر  فرع  الھیئة  بالقامشلي  1) 

 .18/6/2016  
         لقاء  وفد  ھیئة  التنسیق  مع  وفد  االئتالف  الوطني  في  2) 

 بروكسل   في    13/6/2016. 
 لقاء   بین   جون   نسطة   وموفق   نیربیة   في    28/6/2016.  3) 
         مشاركة  وفد  الھیئة  في  مناقشة  اإلطار  التنفیذي  مع  وفد  4) 

 االئتالف   في   بروكسل    1/7/2016. 
        مشاركة  في  ورشة  حواریة  حول  الملف  الكردي  والفدرالیة  5) 

        بدعوة،  من  الھیئة  السیاسیة  لالئتالف  في  اسطنبول  لمدة 
 ثالثة   أیام    15-  17/تموز   /  2016. 

        لقاء  فرع  المھجر  (فرعیة  ألمانیا)  برئیسة  مجلس  السلم  6) 
 األلماني   في  4/8/2016. 

         لقاء  وفد  الھیئة  مع  المنظمة  العربیة  لحقوق  اإلنسان  –أ.عالء  7) 
 شلبي-    8/8/2016. 

         لقاء  وفد  الھیئة  مع  المجلس  القومي  لحقوق  اإلنسان  الوزیر  8) 
 محمد   الفائق    9/8/2016. 
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          اجتماع  في  القاھرة  بین  وفد  من  ھیئة  التنسیق  الوطنیة،  ووفد  9) 
 تیار   الغد   السوري   في    11/8/2016. 

 لقاء   مع   التحالف   الوطني   الكردي    11/10/2016.  10) 
        تأتي  ھذه  اللقاءات  ضمن  حرص  المكتب  التنفیذي  على 
         متابعة  العمل  من  أجل  توحید  الجھود  مع  القوى  الدیمقراطیة 
        المؤمنة  بالحل  السیاسي  للوصول  إلى  تحالف  دیمقراطي  عریض 

 (القطب   الدیمقراطي)   وإلى   عقد   مؤتمر   /  2/   إلنقاذ   سوریة. 
 

        ثالثاً:  على  صعید  اتخاذ  القرارات  ذات  صلة  بالمسائل 
 السیاسیة   والتنظیمیة   واإلعالمیة: 

 
        قرار  بتاریخ  23/1/2016:  "  یؤكد  أن  الھیئة  العلیا 
         للمفاوضات  ھي  وسیلة  من  أجل  الوصول  إلى  مفاوضات  ناجحة 
         للحل  السیاسي  للمسألة  السوریة  ومن  حق  المكتب  التنفیذي  لھیئة 
          التنسیق  الوطنیة  الرد  على  أي  موقف  یصدر  عن  الھیئة  العلیا 
           للمفاوضات  ال  یتفق  مع  رؤیتھ،  ویؤكد  على  أنھ  یملك  الحق  باتخاذ 

 اإلجراءات   التي   یراھا   مناسبة." 
        قرار  بتاریخ  23/1/2016 "  یأخذ  المكتب  التنفیذي  على 
         عاتقھ  عدم  تعمیم  محاضر  اجتماعات  المكتب  التنفیذي  وأن  یتم 

 االكتفاء   بتعمیم   نشاطات   المكتب   التنفیذي   السیاسیة." 
        قرار  بتاریخ  6/2/2016:  "  إصدار  بیان  المشترك  بین 

 ھیئة   التنسیق   والتحالف   السوري.". 
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        قرار  بتاریخ  2/4/2016:  "  تقرر  في  سیاق  العملیة 
        التفاوضیة  تشكیل  لجنة  دستوریة  خاصة  بھیئة  التنسیق  مھمتھا 
  مناقشة   مشروع   دستور   ألجل   سوریة   المستقبل   تتألف   من   الزمالء: 

        عبد  المجید  منجونة  رئیساً،  منذر  خدام،  نشأت  طعیمة، 
         منذر  أسبر،  یحیى  عزیز،  محمد  علي  صایغ،  محمود  عیسى، 
          طارق  وطفة،  على  أن  یكون  مشروع  دستور  منذر  خدام  ومشروع 

 نشأت   طعیمة   أساس   للنقاش.". 
  قرار   بتاریخ    30/4/2016:    " 

       االلتزام  باستمرار  العملیة  السیاسیة  والعودة  إلى  المفاوضات  1- 
  في   الزمن   الذي   یدعو   إلیھ   المبعوث   األممي   السید   دیمستورا. 

         یجب  أن  تبدأ  ھیئة  التنسیق  بالتمایز  عن  الھیئة  العلیا  2- 
  للمفاوضات   بتقدیم   الرؤیة   الواضحة   خارج   الغرف   المغلقة. 

         تعتبر  ھیئة  التنسیق  أن  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  ھي  اإلطار  3- 
         الرئیسي  التي  تقود  العملیة  التفاوضیة  للتسویة  في  جنیف  /  3/ 
         وعلى  بعثة  ھیئة  التنسیق  في  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  العمل 

  على   إعادة   ھیكلتھا   وتوسیعھا. 
       على  أعضاء  المكتب  التنفیذي  دراسة  مسودة  دیمستورا  4- 

        الخاصة  والغیر  معلنة  في  نھایة  الجولة  الثالثة  للمفاوضات 
        لإلطار  التنفیذي  لبیان  جنیف  إلنتاج  موقف  للمكتب  التنفیذي 
          مع  التأكید  على  طلب  المنسق  العام  أن  یرسل  كل  عضو 
         مكتب  تنفیذي  رؤیتھ  حول  ھذه  الوثیقة  خالل  أسبوع  من 

 تاریخھ. 
 رفض   أي   مفاوضات   موازیة."  5- 
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        قرار  بتاریخ  30/4/2016:  "  قرر  المكتب  التنفیذي  في 
        جلستھ  السادسة  بتاریخ  30/4/2016 العمل  بموجب  النظام  الداخلي 
       الصادر  عن  اجتماع  المجلس  المركزي  السادس،  وترحیل 
        االحتجاجات  حول  بعض  المواد  المختلف  علیھا  إلى  اجتماع 

 المجلس   المركزي   القادم.". 
       قرار  بتاریخ  14-  15/5/2016:  "  قرر  المكتب  التنفیذي 
        في  جلستھ  السادسة  بتاریخ  30/4/2016 العمل  بموجب  النظام 
        الداخلي  الصادر  عن  اجتماع  المجلس  المركزي  السادس،  وترحیل 
        االحتجاجات  حول  بعض  المواد  المختلف  علیھا  إلى  اجتماع 

 المجلس   المركزي   القادم.".   (لم   تنجز   المھام   الموكلة   لھا) 
        قرار  بتاریخ  23/5/2016:  "  وافق  المكتب  التنفیذي  على 
          تمثیل  تجمع  الجبھة  الوطنیة  الموحدة  في  سوریا  في  فرع  الحسكة 

 وفي   فروع   أخرى   إن   وجد   لھم   تنظیم   في   محافظات   أخرى." 
        قرار  بتاریخ  23/5/2016:  "  تقرر  اعتبار  رئیس  فرع 
         المھجر  ورئیس  فرع  الوطن  العربي  أعضاء  في  المكتب  التنفیذي 

 بصفتھما   االعتباریة   ریثما   یتم   انتخاب   مجلس   مركزي   جدید." 
        قرار  بتاریخ  23/5/2016:  "  الموافقة  على  قبول  دعوة 
         مركز  القدس  للدراسات  وترشیح  زمیلة  واحدة  بناء  على  طلب 

 المركز   للمشاركة   في   المؤتمر". 
       قرار  بتاریخ  27/8/2016:"  في  ضوء  النقاش  المتعلق 
         بالھیئة  العلیا  للمفاوضات  تقرر  تكلیف  بعثة  ھیئة  التنسیق  تقدیم 

  طلب   إلى   اجتماع   الھیئة   العلیا   القادم،   یتضمن   ما   یلي: 
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        إعادة  ھیكلة  الوفد  التفاوضي  وحل  مسألة  ازدواجیة  الجمع - 
 بین   الھیئة   العلیا   والوفد   التفاوضي. 

          إبراز  دور  ھیئة  التنسیق  في  مكتب  إعالم  الھیئة  العلیا  من - 
  خالل   وجودنا   الفاعل   في   مكتب   الھیئة   العلیا   اإلعالمي. 

        تقدیم  تعدیل  المكتب  التنفیذي  حول  اإلطار  التنفیذي  إلى - 
         اجتماع  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  وفي  حال  عدم  األخذ  بھذه 
        التعدیالت  وبرؤیة  ھیئة  التنسیق  على  المكتب  التنفیذي  تقدیم 
 رؤیتھ   ومالحظاتھ   من   خارج   الھیئة   العلیا   بالشكل   المناسب. 

         التأكید  على  مواقفنا  السابقة  في  اجتماع  الھیئة  العلیا  في - 
         العملیة  السیاسیة  دون  توقف  حتى  تحقیق  الحل  السیاسي  في 

  األشھر   القادمة. 
       عدم  قیام  أعضاء  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  بزیارات - 

  دبلوماسیة   دون   مشاركة   من   یمثل   ھیئة   التنسیق. 
        تأكید  المكتب  التنفیذي  على  ضرورة  أخذ  القرارات  في - 

         الھیئة  العلیا  بالتوافق  والتأكید  على  فكرة  توسیع  الھیئة  العلیا 
 بغرض   انضمام   قوى   معارضة   كردیة   وعربیة." 

        قرار  بتاریخ  27/8/2016:"  حول  مصطلح  "  مكونات  " 
         تقرر  استخدام  مصطلح  المكونات  في  أدبیات  الھیئة  بتوصیف  " 
        الشعب  السوري  بمكوناتھ  السیاسیة  والثقافیة  "،  وضرورة  تالزم 

 ھذا   التوصیف   عند   استخدام   مصطلح   المكونات." 
       قرار  بتاریخ  27/8/2016:"  وافق  المكتب  التنفیذي  على 
         متابعة  العمل  على  توحید  جھود  المعارضة  السوریة  لتحقیق  مواقف 

 ورؤیة   سیاسیة   مشتركة". 
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      قرار  بتاریخ  27/8/2016:"متابعة  الحوار  مع  جماعة 
         إعالن  دمشق  من  خالل  الزمیل  محمد  زكي  ھویدي  وبمساعدة 

 الزمیلین   عبد   القھار   سعود   وعبد   المجید   حمو." 
       قرار  بتاریخ  27/8/2016:"  تقرر  تكلیف  المنسق  العام 
         ومكتب  العمل  الیومي  التواصل  مع  جماعة  قرطبة  (الجبھة  الوطنیة 

 السوریة)". 
       قرار  بتاریخ  27/8/2016:"  وضع  إدارة  ملتقى  ھیئة 

 التنسیق   الوطنیة   تحت   إشراف   مكتب   اإلعالم   فقط". 
       قرار  بتاریخ  1/10/2016:"  التأكید  على  رفض  الفیدرالیة 

 في   الشمال   السوري". 
       قرار  بتاریخ  1/10/2016:"  نشر  رؤیة  المكتب  التنفیذي 
         لمسودة  اإلطار  التنفیذي  التي  قدمت  في  اجتماع  الھیئة  العلیا 
         للمفاوضات  بتاریخ  5/9/2016 ولم  یؤخذ  بھا  في  وثیقة  اإلطار 

 التنفیذي   المعلنة." 
       قرار  بتاریخ  1/10/2016:"  تشكیل  مكتب  اإلعالم  بعد 

  استقالة   د.منذر   خدام    من   الزمالء   على   النحو   التالي: 
        عبد  المجید  حمو  رئیساً،  ناصر  حمو،  إبراھیم  معروف، 
         أمیمة  عرنوق،  عمر  مسالمة،  محمد  أسعد،  سیف  حجازي،  بسام 

 سفر،   مصطفى   المعلم،   نور   واكي." 
       قرار  بتاریخ  1/10/2016:"  تقرر  العمل  على  إیجاد 
         صیغة  فعالة  في  عملیة  التواصل  مع  الفروع  الداخلیة  والخارجیة 
        عبر  إرسال  خالصة  حول  النشاطات  السیاسیة  والدبلوماسیة  التي 
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          یقوم  بھا  المكتب  التنفیذي  وتكلیف  أمین  السر  ومكتب  العمل  الیومي 
 القیام   بھذه   المھمة   وتعمیمھا   على   قیادات   الفروع   ولجنة   الرقابة." 

   (تم   تنفیذ   القرار   منذ   تاریخھ) 
       قرار  بتاریخ  29/10/2016:  "تقرر  إصدار  بیان  عن 

 أعمال   المكتب   التنفیذي   یتضمن   ما   یلي: 
         "  التطورات  األخیرة  تشیر  وفق  رأي  الرئیس  الروسي  إلى - 

 انتھاء   التفاھمات     الروسیة   –   األمریكیة   " 
           "  التصعید  في  حلب  یأتي  على  وقع  ذلك  ....  ترى  ھیئة - 

        التنسیق  الوطنیة  أن  طرفي  الصراع  العسكري  ال  یریدان 
          الحل  السیاسي  بل  الحسم  العسكري  في  ھذا  االتجاه  أو  ذاك، 
          وھیئة  التنسیق  تتمسك  بأن  ال  حل  سوى  الحل  السیاسي  وفق 

 بیان   جنیف   /  1/. 
           من  ھنا  نرى  أن  البیان  الذي  صدر  عن  اجتماع  وفد  الھیئة 
       العلیا  للمفاوضات  مع  الملك  السعودي  والتصریحات،  والطلب 
          بتسلیح  الجبھات  ال  ینسجم  مع  المھام  المحددة  للھیئة  العلیا  على 
          اعتبار  أنھا  وظیفة  تفاوضیة  وإن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  ترى  على 

 الھیئة   العلیا   أال   تذھب   بعیداً   عن   وظیفتھا" 
         "  تصعید  النظام  والروس  ال  یعطي  الھیئة  العلیا  للمفاوضات - 

      والطلب  بالتسلیح  للجبھات  وتجاوز  لوظیفتھا  المحددة 
 بالتفاوض." 

        "  یجب  اإلشارة  إلى  ضرب  المدارس  باإلضافة  إلى - 
         ضرورة  السعي  من  أجل  عقد  مؤتمر  وطني  إلنقاذ  سوریة 
 وتوفیر   الشروط   الالزمة   لقیام   جبھة   القوى   الدیمقراطیة."   " 
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 قرار   بتاریخ    13/11/2016: 
          قرر  المكتب  التنفیذي  تأجیل  انعقاد  المجلس  المركزي  إلى  1"  1- 

        /شباط/  2017،  كما  قرر  تأجیل  االنتخابات  ضمن  فروع 
 الھیئة   إلى   أوائل   السنة   القادمة   (  2017). 

        بناء  على  مصلحة  الھیئة  وبعد  استعراض  كافة  األمور  2- 
       التنظیمیة  في  الفروع،  وحرصا  على  استقرار  الوضع 
       التنظیمي  ونجاح  الدورة  االنتخابیة،  تقرر  عدم  مشاركة 
        المنتسبین  الجدد  في  كافة  الفروع  لحین  انتھاء  أعمال 
 المجلس   المركزي   السابع   اعتباراً   من   تاریخ    1/10/2016. 

        وبعد  استعراض  أسباب  التجمید  واالطالع  على  أن  الزمیلة  3- 
        بسمة  النور  والزمیلة  راما  الحمد  قامتا  بتسدید  كافة 
        التزاماتھما  المالیة  وأمضیتا  جزءا  من  العقوبة،  لذلك  تقرر 
         االكتفاء  بالمدة  التي  نفذت  من  العقوبة  وطي  باقي  المدة 

 وإعادة   الزمیلتان   لممارسة   مھامھما   في   فرع   دمشق. 
       كلف  المكتب  التنفیذي  مكتب  اإلعالم  بإصدار  تصریح  4- 

       صحفي  حول  االعتقاالت  وتعطیل  عملیة  التعلیم  بإغالق 
 المدارس. 

       قرر  المكتب  التنفیذي  في  اجتماعھ  الدوري  بتاریخ   5- 
        12/11/2016 الموافقة  على  اقتراح  المنسق  العام،  بإجراء 
        حوار  في  الفروع،  وفي  المكتب  التنفیذي  حول  األمور 

 التالیة: 
         التواصل  والتفاعل  مع  القوى  الوطنیة  في  سوریا  بما  فیھا - 

      قوى  الحركة  الوطنیة  السوریة،  الكردیة،  والسریانیة 
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     اآلشوریة  والمنظمة  اآلثوریة  والتركمانیة  وغیرھا، 
      المتمسكة  بالحل  السیاسي  والتغییر  الدیمقراطي  الجذري 
        والشامل  وبناء  دولة  مدنیة  دیمقراطیة  تعددیة  ال  مركزیة 
       إداریاً،  والعمل  المشترك  معھا  لتشكیل  تجمع  القوى 
      الدیمقراطیة  واإلعداد  لمؤتمر  وطني  للمعارضة  إلنقاذ 

  سوریة   في   دمشق. 
         طبیعة  العالقة  مع  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  ودورنا  فیھا،  في - 

       ضوء  قرار  المكتب  التنفیذي  في  االجتماعات  الماضیة، 
       المتضمنة  اإلصرار  على  وجودنا  في  الھیئة  العلیا 
         للمفاوضات  ككیان  تفاوضي،  على  أن  یتم  الحوار  قبل  نھایة 

 الشھر   الحالي. 
         تأجیل  البحث  والحوار  في  أیة  قضیة  مختلف  علیھا  تمس - 

        وحدة  البالد  أرضاً  وشعباً،  إلى  المرحلة  االنتقالیة  النھائیة 
 المتعلقة   بالدستور   واالنتخابات. 

         یعقد  المكتب  التنفیذي  جلسة  خاصة  لمناقشة  ھذه  األمور  في - 
 ضوء   نتائج   الحوار   في   الفروع   قبل    15/12/2016  . 

         بناء  على  قرار  المكتب  التنفیذي  أصدرت  أمانة  السر  تقریراً - 
          موجزاً  عن  نشاطات  المكتب  التنفیذي  عن  شھريّ  9 و  10 / 

  2016  وذلك   بتاریخ    10/10/2016. 
  قرار   بتاریخ    26/11/2016  یتضمن: 

          1-  تشكیل  لجنة  سیاسیة  إلنجاز  التقریر  السیاسي  المقدم  إلى 
 المجلس   المركزي   السابع. 
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           2 -  تشكیل  لجنة  تنظیمیة  إلعداد  مشروع  النظام  الداخلي  الجدید 
       وفق  التعدیالت  المطروحة  وتقدیم  التقریر  التنظیمي  عن 

 واقع   ھیئة   التنسیق   التنظیمي. 
   3  -   تشكیل   لجنة   وضع   معاییر   لعضویة   المجلس   المركزي 

           4 -  تشكیل  لجنة  اتصال  وتواصل  مع  قوى  المعارضة  الوطنیة 
      الدیمقراطیة  المؤمنة  بالتغییر  الدیمقراطي  الجذري  والشامل 
         العمیق  والملتزمة  بالحل  السیاسي  من  أجل  فتح  حوار  إلعداد 
        مشروع  تحالف  لقوى  المعارضة  وعقد  مؤتمر  إنقاذ  وطني 

 على   أن   یخضع   عمل   اللجنة   إلرشادات   المكتب   التنفیذي. 
  قرار   بتاریخ    8/3/2017: 

         بناء  على  البیان  الصادر  عن  الزمالء:  خلف  داھود،  أمل 
         نصر،  زیاد  وطفة،  خارج  إطار  المكتب  التنفیذي،  وھیئة  التنسیق 
         الوطنیة،  ونشره  على  مواقع  إعالمیة  عدیدة  بھدف  اإلیحاء  بوجود 
          انقسام  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة،  وإلحاق  الضرر  بھا،  وھي  مخالفة 
  صریحة   للفقرة   /   ب   /   من   البند   الخامس   من   النظام   الداخلي.   تقرر: 

         تجمید  عضویة  كل  من  زیاد  وطفة،  وخلف  داھود،  لمدة  1. 
 ثالثة   أشھر،   اعتباراً   من   تاریخ    12/3/2017

         االكتفاء  بتوجیھ  إنذار  للسیدة  أمل  نصر،  نتیجة  موافقتھا  على  2. 
  قرار   المكتب   التنفیذي   بإصدار   توضیح   بالمخالفة. 

          إعفاء  زیاد  وطفة،  خلف  داھود،  من  المھام  الموكلة  لھما  من  3. 
        المكتب  التنفیذي  وتجمید  مشاركتھما  في  ملتقى  ھیئة  التنسیق 

  الوطنیة   وفي   مجموعات   صفحة   المكتب   التنفیذي. 
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 رابعاً:   التوصیات: 
 

        استمرار  حرص  ھیئة  التنسیق  بتمسكھا  بالعمل  المشترك  مع  1- 
      قوى  المعارضة  والشخصیات  الوطنیة  الدیمقراطیة  و 
       استمرار  الحوار  والتفاھم  مع  كافة  القوى  السیاسیة 

 المعارضة   من   أجل   إقامة   تحالف   دیمقراطي   عریض   .. 
          تأمل  أمانة  السر  من  جمیع  األعضاء  المساعدة  في  ضبط  آلیة  2- 

         مراسالت  الھیئة  المركزیة  على  ان  یتم  االلتزام  بتراسل  ھیئة 
        التنسیق  داخلیاً  وخارجیاً  عن  طریق  برید  الھیئة  االلكتروني 

 حصراً   .. 
        التزام  المؤسسات  و  أعضاء  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  بأصول  3- 

  المراسالت   بین   مؤسسات   الھیئة. 
        العمل  على  تنشیط  وتوسیع  صالحیات  مكاتب  ھیئة  التنسیق  4- 

 الوطنیة   ورفدھا   بالعناصر   الشبابیة   والنسائیة. 
        تفعیل  دور  رئاسة  المجلس  المركزي  باعتماد  آلیة  تقدیم  5- 

        الشكایات  إلى  لجنة  الرقابة،  عن  طریق  رئیس  المجلس 
  المركزي   وأمانة   سر   الھیئة. 

  حصر   مھام   لجنة   الرقابة   بالمسائل   التنظیمیة.  6- 
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       حصر  مسؤولیة  تنفیذ  القرارات  المتخذة  في  اجتماعات  7- 
         المكتب  التنفیذي  ومتابعتھا  في  أمانة  سر  ھیئة  التنسیق  أو 

 بمن   یكلف   بذلك. 
         تالحظ  أمانة  السر  أن  عمل  مؤسسات  الھیئة  تحسن  عن 
          العمل  السابق  لكن  ما  زال  ضعیفاً  ودون  المستوى  المطلوب،  لذلك 
          تؤكد  على  ضرورة  تغلیب  دور  المؤسسة  على  دور  الفرد  وفسح 

 المجال   بتعاون   األعضاء   ألن   تأخذ   المؤسسات   دورھا   المنشود. 
 دمشق   في    10/4/2017

 
 أمین   السر 

 الزمیل   یحیى   عزیز 
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      أقره  المجلس  المركزي  في  دورتھ  السادسة(  9كانون  ثاني 
 (2016  

 المادة   األولى:مبادئ   عامة   : 
       النظام  الداخلي  للھیئة  ھو  النظام  األساسي  الناظم أوالً : 

        للعالقات  الداخلیة  بین  قوى  الھیئة  وأطرھا  وشخصیاتھا  ولعالقاتھا 
 مع   اآلخرین   . 
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        ثانیاً :  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  ھي 
         اطار  تحالفي  وطني  یضم  أحزاباً  وقوى  سیاسیة،  ومنظمات  مجتمع 
        مدني،  ومستقلین  من  أوساط  ثقافیة  وفنیة  واقتصادیة  واجتماعیة 

 وشخصیات   منضمة   للھیئة. 
         تھدف  ھیئة  التنسیق  إلى  تحقیق  التغییر  الجذري ثالثاً : 

         والشامل  بما  یعني  إسقاط  النظام  االستبدادي  القائم  بكل  أركانھ 
         ومرتكزاتھ  بالطرق  والوسائل  السلمیة  ,  من  اجل  إقامة  نظام 
        دیمقراطي  جمھوري  برلماني  تعددي  تداولي  یؤسس  لبناء  دولة 
        مدنیة  یتساوى  فیھا  جمیع  المواطنین  رجاالً  ونساًء,  حكاماً 
         ومواطنین  أمام  القانون  ,  بغض  النظر  عن  انتماءاتھم  اإلثنیة 

 والقومیة   والدینیة   . 
 المادة   الثانیة:   العضویة   في   الھیئة   : 

 تقسم   العضویة   في   الھیئة   إلى   قسمین   : 
       أوالً :  عضویة  أحزاب  واتحادات  ومنظمات  من  المجتمع 
         المدني  وھیئات  مھنیة  وفنیة  واقتصادیة  وغیرھا  ,  ویشترط  لقبول 
        عضویتھا  موافقتھا  على  خط  الھیئة  السیاسي  ووثائقھا  ونظامھا 
          الداخلي  وغیر  منضمة  إلى  تحالف  سیاسي  آخر  یتعارض  مع  الخط 

 السیاسي   للھیئة. 
 ثانیاً :   عضویة   األفراد   ,ویشترط   لقبول   عضویتھم. 

           أن  یكون  العضو  سوریا  أو  من  في  حكمھ  وقد  أتم  الثامنة  1. 
 عشر   من   عمره   . 

 معروف   بالنزاھة   واألمانة   وحسن   الخلق   .  2. 
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        أن  یوافق  على  خط  الھیئة  السیاسي  ووثائقھا  ونظامھا  3. 
 الداخلي   . 

          غیر  منضم  إلى  تنظیم  سیاسي  آخر  أو  مدني  تتعارض  أھدافھ  4. 
 مع   أھداف   الھیئة   . 

 یعمل   لتحقیق   أھداف   الھیئة   وسیاستھا   وبرامجھا   .  5. 
         یقدم  طلبا  خطیاً  أو  الكترونیاً  إلى  أحدى  المستویات  القیادیة  6. 

 المتواجدة   في   مكان   إقامتھ   ویقبل   الطلب   بموافقة   قیادة   الفرع. 
        ثالثاً :  على  المتقدمین  الكترونیاً  بطلب  عضویة  العمل  على 
          التواصل  مع  الفرع  أو  الفرعیة  في  أماكن  تواجدھم  لتثبیت  ھذا 

 الطلب   مرفقاً   برسم   االنتساب. 
         رابعاً :  حقوق  العضو:  إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  تضمن  و 
          تصون  ألعضائھا  حق  إبداء  الرأي  وحق  النقد  والنقد  الذاتي  وحق 
        المشاركة  في  النشاطات  والمقترحات  وحق  االستعالم  عن  سیاسة 
         الھیئة  وأعمالھا  إضافة  إلى  حق  االنتخاب  والترشح  طبقاً  للنظام 

 الداخلي. 
 خامساً :   في   زوال   العضویة   واإلجراءات   االنضباطیة: 

       تزول  العضویة  عن  منتسبي  الھیئة  من  القسم أ 
 األول   (   القوى   السیاسیة   )   في   الحاالت   اآلتیة: 

   االنسحاب   من   الھیئة  1. 
 الفصل   من   الھیئة   بسبب   خروجھا   عن   شروط   العضویة.  2. 
 قیامھا   بممارسات   تلحق   الضرر   بالھیئة.  3. 
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             4.  یفقد  ممثلو  أي  حزب  أو  ھیئة  بعد  زوال  العضویة  موقعھم  في 
      المكتب  التنفیذي  حكماً،  ویمكن  االحتفاظ  بعضویتھم 
        كمستقلین  في  المؤتمر  الوطني  العام  أو  المجلس  المركزي 

 بقرار   من   المكتب   التنفیذي. 
        الجھة  المخولة  باتخاذ  قرار  زوال  العضویة  ھي  المكتب  5. 

 التنفیذي   للھیئة،   على   أن   یصادق   علیھ   المجلس   المركزي. 
           6.  یمكن  للحزب  أو  الھیئة  التي  زالت  العضویة  عنھا  التقدم 
          بالتظلم  إلى  لجنة  الرقابة  وإذا  وجدت  اللجنة  أن  أسباب  زوال 
          العضویة  قد  انتفت  یمكنھا  أن  تقترح  إعادة  العضویة  إلیھا  من 
         جدید  بقرار  معلل،  على  أن  یصادق  المجلس  المركزي  على 

 ذلك   في   دورتھ   التالیة. 
 تزول   العضویة   عن   األفراد   في   الحاالت   اآلتیة: ب 

 االنسحاب   أو   الوفاة  1. 
 فقدان   شرط   من   شروط   العضویة  2. 
 قیامھ   بأي   نشاط   یلحق   الضرر   بالھیئة.  3. 
        الجھة  المخولة  باقتراح  زوال  عضویة  األفراد  أو  التجمید  4. 

         ھي  قیادات  الفروع  التابعین  لھا،  على  أن  یخضع  اقتراحھا 
         الى  موافقة  المكتب  التنفیذي  معلال  عن  طریق  مكتب  التنظیم 

 التخاذ   القرار   المناسب   . 
         یمكن  للعضو  الذي  زالت  عضویتھ  التظلم  أمام  لجنة  الرقابة  5. 

 التي   لھا   الحق   باقتراح   إعادة   العضویة   إلیھ   من   جدید. 
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            یمكن  ألي  عضو  طلب  نقلھ  إلى  أي  فرع  یرید  العمل  بھ،  بأن  6. 
          یقدم  طلبا  خطیا  إلى  مكتب  التنظیم  عن  طریق  قیادة  فرعھ 

 یعبر   فیھ   عن   رغبتھ   في   االنتقال. 
           7.  تزول  العضویة  للمنتسب  بقرار  من  الھیئة  المنتمي  لھا  خالل 

 ثالثة   أشھر   من   تاریخ   االنتساب. 
         ج-  تطبق  القیادات  المعنیة  النظام  الداخلي  على  أي  عضو 
         كان  وفي  أي  مستوى  من  مستویات  ھیئة  التنسیق  وتتخذ 

 اإلجراءات   االنضباطیة   التالیة: 
 التنبیھ،    ویكون   بـسبب    اإلساءة   للھیئة   بالنشر.  1. 
 اإلنذار   مع   توجیھ   طلب   خطي   باالنضباط   .  2. 

         3.  تعلیق  المھام  والمسؤولیات  أو  استبدالھا  حتى  زوال 
 األسباب. 

        التجمید  في  حال  عدم  دفع  االشتراكات  أو  حضور  4. 
         االجتماعات  لمدة  أربع  أشھر  متتالیة  بدون  عذر  أو  عدم 
        المشاركة  في  نشاطات  الھیئة  ویستمر  التجمید  حتى  زوال 

 األسباب. 
 إزالة   العضویة   (   الفصل)  5. 

 المادة   الثالثة:   البناء   الھیكلي   للھیئة   : 
 تتكون   الھیئة   من   المستویات   التنظیمیة   والقیادیة   اآلتیة: 

          1.  المؤتمر  الوطني  العام.  2.  المجلس  المركزي  3. 
 المكتب   التنفیذي    4.   قیادة   الفرع    5.   قیادة   الفرعیة. 
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 المؤتمر   الوطني   العام   :  1) 
        أوالً :  یتشكل  من  أعضاء  المكتب  التنفیذي  ورؤساء  الفروع 
        في  المحافظات  المنتخبین  ومن  ممثلي  األحزاب  السیاسیة  ومنظمات 
       المجتمع  المدني  واالتحادات  والھیئات  المؤسسة  والمنضمة  إلى 
         الھیئة  ,  والمستقلین  في  المحافظات  بحیث  تكون  نسبة  ممثلي 

 األحزاب    50%   تسمیھم   أحزابھم   و  50%   للمستقلین. 
         ثانیاً :  یعد  المؤتمر  الوطني  العام  أعلى  سلطة  في  ھیئة 

 التنسیق   وھو   المسؤول   عن: 
   وضع   السیاسة   العامة   للھیئة   .  1- 
           تشكیل  المجلس  المركزي  من  األحزاب  ومن  في  حكمھم  ومن  2- 

 المنتخبین   من   المستقلین   . 
        تعدیل  النظام  الداخلي  والمصادقة  علیھ  ویصبح  نافذا  من  3- 

 تاریخھ   . 
 المصادقة   على   التقاریر   التي   یقدمھا   المكتب   التنفیذي   .  4- 
         یعقد  المؤتمر  الوطني  العام  اجتماعاً  دوریاً  كل  سنة  ویجوز  5- 

          دعوتھ  إلى  عقد  اجتماعات  طارئة  من  قبل  51%  من  أعضاء 
         المكتب  التنفیذي  في  اجتماع  كامل  النصاب  أو  ثلث  أعضاء 
         المجلس  المركزي  للنظر  في  تغییر  سیاسة  الھیئة  أو  نظامھا 

 الداخلي. 
 النظر   في   تغییر   سیاسة   الھیئة   أو   نظامھا   الداخلي.  6- 
 المصادقة   على   االتفاقیات   التي   تعقدھا   الھیئة.  7- 
 سحب   الثقة   من   المجلس   المركزي   بأغلبیة   الثلثین.  8- 
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 النظر   في   حل   الھیئة   أو   اندماجھا   في   غیرھا   بأغلبیة   الثلثین.  9- 
        ینتخب  المؤتمر  رئیسھ  ونائبھ  ومقرریھ  في  بدایة  كل  10- 

 اجتماع. 
 اعتماد   البرنامج   السیاسي   للھیئة   وإقراره   وتعدیلھ.  11- 

          12-  یتلقى  طلبات  سحب  الثقة  والدعوة  لعقد  اجتماع  استثنائي 
 للمجلس   المركزي   من   أجل   البت   بالطلبات   المقدمة   إلیھ. 

  2)   المجلس   المركزي   : 
       ھو  السلطة  السیاسیة  والتشریعیة  في  غیاب  المؤتمر 

 الوطني   العام   ویمارس   صالحیاتھ 
      أوالً :  تسمي  األحزاب  والمنظمات  ممثلیھا  للمجلس 
        المركزي  بنسبة  60%  بینما  ینتخب  المستقلون  ممثلیھم  بنسبة  40

 .% 
      ثانیاً :  یمارس  المجلس  المركزي  صالحیات  المؤتمر 

  الوطني   العام   في   الفترة   بین   مؤتمرین   ویقوم   بــ: 
 تقویم   أداء   المكتب   التنفیذي   والرقابة   علیھ.  1. 
 مناقشة   التقاریر   التي   یقدمھا   المكتب   التنفیذي   و   إقرارھا.  2. 
         قبول  استقالة  أعضاء  المكتب  التنفیذي  أو  سحب  الثقة  منھم  3. 

         باألغلبیة  المطلقة  ویلزم  الحزب  الذي  سحبت  الثقة  من  ممثلھ 
 أن   یعین   بدیال   عنھ. 
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         ینتخب  المجلس  المركزي  من  بین  أعضائھ  مكتباً  تنفیذیاً  بنسبة  4. 
         40%  من  المستقلین  و  60%  تسمیھم  األحزاب  والمنظمات 

 من   أعضائھم. 
        ثالثاً :  في  الظروف  االستثنائیة  القاھرة  وفي  حال  تعذر 
          عقد  المؤتمر  الوطني  العام  یحق  للمجلس  المركزي  أن  یمدد  لنفسھ 
           أو  أن  یوسع  مالكھ  ویضیف  أعضاء  جدد  إلعادة  التوازن  إلیھ  في 
         حال  حصول  خلل  في  نسبة  ممثلي  األحزاب  وممثلي  المستقلین 

 ومنظمات   المجتمع   المدني. 
       رابعاً :  المجلس  المركزي  مسؤول  أمام  المؤتمر  الوطني 

 العام   . 
        خامساً :  یعقد  المجلس  المركزي  اجتماعاً  دوریاً  كل  ستة 
           أشھر  ویجوز  دعوتھ  إلى  اجتماع  استثنائي  من  ثلث  أعضائھ  أو  من 
         أكثریة  المكتب  التنفیذي،  على  أن  ینتخب  رئیسھ  ونائبھ  ومقررین 

 في   بدایة   كل   دورة   انتخابیة،   وتتحدد   مھامھ   بـــ: 
    أ-   الدعوة   إلى   عقد   اجتماعات   المجلس   المركزي. 

         ب-  متابعة  تنفیذ  القرارات  المتخذة  من  قبل  المجلس  المركزي. 
  وغیر   منفذة   من   المكتب   التنفیذي. 

 ت-   تلقي   الشكاوي   والتظلمات   وإحالتھا   إلى   لجنة   الرقابة. 
         ث-  تقدیم  تقریر  دوري  إلى  اجتماع  المجلس  المركزي  یتضمن 
         مالحظات  حول  قرارات  غیر  منفذة  من  قبل  المكتب  التنفیذي 

 وقرارات   لجنة   الرقابة. 
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       سادساً :  تعتبر  رئاسة  المجلس  مسؤولة  عن  إدارة 
 الجلسات   وتدقیق   صیاغة   قرارات   المجلس   المركزي. 

        سابعاً :  یعتبر  رؤساء  الفروع  وأعضاء  لجنة  الرقابة  بحكم 
 موقعھم   أعضاء   أصالء   في   المجلس   المركزي   . 

        ثامناً :  ینتخب  المجلس  المركزي  من  بین  أعضائھ  لجنة 
         رقابة  من  الداخل  من  ذوي  الخبرة  والكفاءات  القادرة  على 
         المشاركة  بحضور  االجتماعات  على  أن  یكون  ممثالً  في  عضویتھا 
          عضوین  أحدھما  من  فرع  المھجر  والثاني  من  فرع  الوطن  العربي 
            على  أن  ال  یتجاوز  عدد  أعضاء  اللجنة  عن  9 أعضاء  وتحدد  مھام 

 ھذه   اللجنة   كما   یلي: 
        أ-  الرقابة  على  مدى  توافق  قرارات  وإجراءات  المجلس 
        المركزي  والھیئات  القیادیة  داخل  الھیئة  مع  السیاسة  التنظیمیة 

  للھیئة   وفق   أحكام   النظام   الداخلي. 
         ب-  تلقي  الشكاوي  والتظلمات  التي  تتقدم  بھا  ھیئات  وأعضاء 
         ھیئة  التنسیق  والقیام  بالتحقیق  بھا  ورفع  تقاریرھا  إلى  رئاسة 

  المجلس   المركزي. 
           ت-  یحق  للمكتب  التنفیذي  دعوة  رئیس  لجنة  الرقابة  أو  من  ینوب 

 عنھ   حضور   اجتماعات   المكتب   التنفیذي   بصفة   مراقب. 
 ث-   كافة   قرارات   اللجنة   شأن   داخلي   ال   یجوز   نشرھا. 

          ج-  تتخذ  قرارات  اللجنة  بأغلبیة  األصوات  النصف  +  واحد  من 
  الحضور   بعد   اكتمال   النصاب   القانوني 
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       تاسعاً :  یختار  المجلس  المركزي  مدققاً  للحسابات  ویقدم 
         تقریره  السنوي  إلى  المجلس  للمصادقة  على  حسابات  الھیئة  للسنة 

 المالیة   السابقة. 
  3)   المكتب   التنفیذي: 

         المكتب  التنفیذي  أعلى  سلطة  تنفیذیة  في  الھیئة  ولذلك  فھو 
        یمارس  صالحیات  واسعة  لتنفیذ  سیاسة  الھیئة  ,  وبرامجھا 

 وقراراتھا   و   یعمل   على: 
  أوالً :   متابعة   العمل   الیومي   لنشاط   أعضائھ   ومكاتبھ 

         ثانیاً :  تأمین  جمیع  مستلزمات  قیامھ  بعملھ  على  أكمل  وجھ 
 . 

       ثالثاً :  تشكیل  المكاتب  التي  یراھا  ضروریة  ,ویحدد 
 صالحیاتھا   ,ومنھا   : 

           1 )  مكتب  العمل  الیومي  2)  المكتب  التنظیمي  3)  مكتب 
          الشباب  4)  مكتب  اإلعالم  5)  المكتب  المالي  6)  مكتب  الدراسات 
          والتوثیق  7)  مكتب  العالقات  الخارجیة  8)  مكتب  المرأة  9)  المكتب 
        القانوني.  10)  مكتب  الشؤون  االجتماعیة  المدنیة.  وتكون  المكاتب 

 التي   یشكلھا   مقتصرة   على   المركز. 
         رابعاً :  یسمي  من  أعضائھ  ومن  أمانة  السر  مكتب  العمل 
          الیومي  ویعتبر  مكتب  العمل  الیومي  مسؤوال  أمامھ  وعلیھ  أن  یقدم 

 تقریرا   مفصال   عن   عملھ   . 
       خامساً :  یمثل  الھیئة  أمام  الجھات  الوطنیة  والعربیة 

 واإلقلیمیة   والدولیة. 
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       سادساً :  یعد  الخطط  والبرامج  التنفیذیة  للھیئة  ویشرف 
 على   تنفیذھا   والمصادقة   علیھا   من   المجلس   المركزي. 

       سابعاً :  یُعد  االتفاقیات  والبیانات  المشتركة  وغیرھا  التي 
 تتوافق   مع   سیاسة   وأھداف   الھیئة. 

         ثامناً :  یعد  التقاریر  عن  عملھ  إلى  المجلس  المركزي  والى 
 المؤتمر   الوطني   العام   . 

        تاسعاً :  یعد  القوائم  المالیة  للھیئة  بالتعاون  مع  المكتب 
          المالي  ویشرف  على  تنفیذھا  بعد  المصادقة  علیھا  من  قبل  المجلس 

 المركزي   . 
        عاشراً :  ینتخب  من  بین  أعضائھ  المنسق  العام  ونوابھ 
         وأمین  السر  ورؤساء  المكاتب  المختصة  ,ویحدد  المھام  المناطة  بكل 

 منھم. 
       الحادي  عشر :  یعالج  القضایا  المستجدة  والمتغیرة  ویتحمل 

 مسؤولیاتھا   أمام   المجلس   المركزي. 
         الثاني  عشر :  القرارات  التي  تصدر  عن  المكتب  التنفیذي 
         تستوجب  الحضور  من  الجمیع  وال  یجوز  التفویض  بالتصویت  على 

 القرارات. 
  4)   المنسق   العام   : 

           1.  یعد  المنسق  العام  الناطق  الرسمي  باسم  الھیئة  ویمثلھا  أمام 
 الغیر. 

  2.   یرأس   اجتماعات   المكتب   التنفیذي. 
  3.   یدعو   المكتب   التنفیذي   الجتماعات   طارئة   . 
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             4.  في  حال  غیابھ  یتولى  نائبھ  األول  صالحیاتھ  .كما  یجوز  لھ  أن 
       یفوض  بعض  صالحیاتھ  مؤقتاً  لبعض  أعضاء  المكتب 

 التنفیذي   . 
  5)    الفروع: 

 وھي   نوعان:   األول   في   الداخل   والثاني   في   الخارج. 
 فروع   الھیئة   في   الداخل:  1- 

         یشكل  في  كل  محافظة  فرع  للھیئة  یضم  جمیع  الفرعیات  1) 
 التابعة   لھ   بقرار   من   المكتب   التنفیذي   . 

        تدیر  الفرع  قیادة  تتكون  من  ممثلي  األحزاب  السیاسیة  2) 
       والمنظمات  المتواجدین  في  المحافظة  بنسبة  60%  تسمیھم 

 أحزابھم   و  40%   ینتخبون   من   المستقلین. 
  3)   تتكون   الھیئة   العامة   للفرع   من   كافة   أعضاء   الفرع   . 

 یمارس   الفرع   جمیع   نشاطات   الھیئة   في   نطاق   تواجده.  4) 
            تدعى  الھیئة  العامة  للفرع  من  قبل  قیادة  الفرع  لالنعقاد  مرة  5) 

  كل   ستة   أشھر. 
 فروع   الھیئة   في   الخارج:  2- 

            1)  یتشكل  في  كل  دولة  عربیة  أو  أجنبیة  أو  مجموعة  دول 
          فرعیات  للھیئة  تدیر  شؤونھا  قیادة  من  3 -  7 أعضاء  تنتخبھم 

 الھیئة   العامة   للفرعیات   وذلك   بقرار   من   المكتب   التنفیذي. 
          یتحدد  عدد  أعضاء  الفرعیة  بعشرة  أعضاء  على  األقل  وبما  ال  2) 

 یزید   عن   خمس   وعشرین   عضواً. 
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        یتشكل  على  مستوى  الوطن  العربي،  وفي  المھجر  فرعا  3) 
 واحدا   لكل   منھما   یضم   كافة   الفرعیات   التابعة   لھ   . 

          تدیر  الفرع  قیادة  تتكون  من  ممثلین  لألحزاب  السیاسیة  4) 
       المتواجدة  والمنظمات  بنسبة  60%  تسمیھم  أحزابھم  والباقي 

 ینتخبون   من   ھیئة   الفرع. 
         یمارس  الفرع  جمیع  نشاطات  الھیئة  في  نطاق  تواجده  وفق  5) 

 قراراتھا. 
           6)  تتكون  الھیئة  العامة  للفرع  من  قیادة  الفرع  السابقة  ومن 
        الممثلین  المنتخبین  من  الفرعیات  لھیئة  الفرع  وفق  النسبة 

 المحددة   ببدایة   كل   دورة   انتخابیة. 
  6)    الفرعیات: 

            تتشكل  في  كل  مدینة  أو  بلدة  أو  مجموعة  قرى  فرعیة  أو  أكثر  1) 
         للھیئة  تدیر  شؤونھا  قیادة  مكونة  من  ثالث  إلى  خمسة 
        أشخاص  تنتخبھم  الھیئة  العامة  للفرعیة  التي  تتكون  بدورھا 

 من   جمیع   أعضاء   الفرعیة. 
          تقوم  الفرعیة  بتنفیذ  سیاسات  الھیئة  ومھامھا  في  نطاق  عملھا  ,  2) 

 وبنقل   مطالب   الشعب   إلى   الھیئة   . 
  3)   تتألف   الھیئة   العامة   للفرعیة   من   كافة   أعضائھا. 

 المادة   الرابعة:   الدورة   االنتخابیة: 
        مدتھا  سنتان  وتمارس  كل  ھیئة  قیادیة  صالحیاتھا  لتسییر  1. 

 األعمال   إلى   أن   یتم   انتخاب   بدیل   عنھا. 
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           2.  یصدر  المكتب  التنفیذي  في  بدایة  كل  دورة  انتخابیة  التعلیمات 
 الناظمة   لالنتخابات   من   الفرعیات   إلى   آخر   المستویات. 

 المادة   الخامسة:   مالیة   الھیئة   وأوجھ   صرفھا: 
 تتكون   موارد   الھیئة   المالیة   من: 

    رسوم   االنتساب.  1- 
      -  اشتراكات  األحزاب  والحركات  والھیئات  ومنظمات  2

 المجتمع   المدني   المنضویة   في   إطار   الھیئة. 
 اشتراكات   األعضاء   المستقلین.  3- 
         -  اإلعانات  والتبرعات  غیر  المشروطة  التي  ال  تتعارض  مع  4

 سیاسة   الھیئة. 
            5-  یدیر  مالیة  الھیئة  مكتب  مالي  یعمل  ضمن  الئحة  مالیة  معتمدة 
         من  المكتب  التنفیذي.  یحدد  أوجھ  صرف  مالیة  الھیئة  ویشرف 

  علیھا   المكتب   التنفیذي. 
         -  یدقق  المكتب  التنفیذي  في  أوجھ  الصرف  المالیة  للھیئة  6

 ویصادق   علیھا. 
          -  توضع  أموال  الھیئة  في  حساب  خاص  في  أحد  المصارف  7

 المعتمدة   عند   توفر   الظروف   القانونیة   المالئمة. 
           8-  یوقع  المنسق  العام  أو  نائبھ  والمسؤول  المالي  جمیع  أوامر 

 الصرف   المقررة   من   المكتب   التنفیذي. 
 المادة   السادسة:   أحكام   عامة   : 
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         یعد  ھذا  النظام  الداخلي  نافذاً  بعد  موافقة  المجلس  المركزي  1- 
        علیھ  ویعرض  على  المؤتمر  الوطني  العام  للتصدیق  علیھ 

 في   أول   دورة   یعقدھا. 
        یتشكل  المجلس  المركزي  من  ثلث  أعضاء  المؤتمر  الوطني  2- 

 العام   كحد   أعلى. 
        یتشكل  المكتب  التنفیذي  من  ثلث  أعضاء  المجلس  المركزي  3- 

 كحد   أعلى. 
         ال  یجوز  لعضو  المكتب  التنفیذي  ترأس  مكتبین  من  مكاتب  4- 

 الھیئة   أو   التواجد   بعضویة   أكثر   من   مكتبین. 
 ال   یجوز   ألي   عضو   االنضمام   لفرعین   من   فروع   الھیئة.  5- 
         ال  یجوز  الجمع  بین  عضویة  لجنة  الرقابة  ورئاسة  المجلس  6- 

       المركزي  (رئیس  المجلس  ونائبھ  والمقررین)  وبین  عضویة 
 المكتب   التنفیذي. 

       تقوم  المجالس  والفروع  المنتخبة  باالحتفاظ  بنتائج  التصویت  7- 
         على  مقاعد  المستقلین  لألخذ  بنتیجتھا  في  حال  شغور  أحد 
         المقاعد  بحیث  یشغل  المقعد  الشاغر  صاحب  أكبر  عدد  من 
 األصوات   حسب   التسلسل   من   الذین   لم   ینجحوا   باالنتخابات. 

          8-  یجب  عقد  كافة  مؤتمرات  الفروع  بالداخل  والخارج  قبل 
 المؤتمر   الوطني   العام   والمجلس   المركزي. 

         9-  تسمي  األحزاب  60%  من  كافة  المستویات  القیادیة 
 والتنظیمیة. 
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            10-  ال  یجوز  لعضو  الھیئة  الترشح  ألي  موقع  تنظیمي  أو  قیادي 
 قبل   مضي   ستة   أشھر   على   قبول   طلب   انتسابھ. 

  11-    اعتبار   رؤساء   الفروع   مراقبین    في   المكتب   التنفیذي. 
 دمشق   في    8/2/2016

  مقرر   الجلسة           صدق   من   قبل   رئیس   المجلس   المركزي 
 ندى   عرابي                         محمد   مروان   غازي 

 
 شوھد   من   المنسق   العام 

 حسن   عبد   العظیم 
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      مشروع  التعدیالت  على  النظام  الداخلي  – 
 مقدم   من   اللجنة   التنظیمیة   – 

 
 المادة   الثانیة:   البند   خامساً   الفقرة   /  7/: 

         جدیدة:  ((ال  یجوز  قبول  طلب  انتساب  أي  شخص  إلى 
           الھیئة  بصفة  مستقل  إذا  كان  من  التاركین  ألحد  أحزاب  الھیئة  أو 

 المفصولین   منھ   إال   بعد   استشارة   حزبھ   السابق)). 
         تعدیل  المادة  الثالثة  فقرة  /  1/  "  فقرة  المؤتمر  الوطني 

 العام": 
 ((المؤتمر   الوطني   العام   : 

        أوالً:  یتشكل  من  أعضاء  المكتب  التنفیذي  ورؤساء  الفروع 
        في  المحافظات  المنتخبین  ومن  ممثلي  األحزاب  السیاسیة  ومنظمات 
       المجتمع  المدني  واالتحادات  والھیئات  المؤسسة  والمنضمة  إلى 
         الھیئة  ,  والمستقلین  في  المحافظات  بحیث  تكون  نسبة  ممثلي 

 األحزاب    50%   تسمیھم   أحزابھم   و  50%   للمستقلین.)). 
 التعدیل:   ((المؤتمر   الوطني   العام   : 

        أوالً:  یتشكل  من  أعضاء  المكتب  التنفیذي  ورؤساء  الفروع 
        في  المحافظات  المنتخبین  ومن  ممثلي  األحزاب  السیاسیة  ومنظمات 
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       المجتمع  المدني  واالتحادات  والھیئات  المؤسسة  والمنضمة  إلى 
         الھیئة  ,  والمستقلین  في  المحافظات  بحیث  تكون  نسبة  ممثلي 

 األحزاب    60%   تسمیھم   أحزابھم   و  40%   للمستقلین.)). 
 -----------------------------------------             

          تعدیل  المادة  الثالثة  فقرة  /  1/  "فقرة  المؤتمر  الوطني 
 العام"   تعداد   رقم    10: 

        ((  10-  ینتخب  المؤتمر  رئیسھ  ونائبھ  ومقرریھ  في  بدایة 
 كل   اجتماع.)) 

          ((  10-  ینتخب  المؤتمر  رئیسھ  ونائبھ  ومقرریھ  في  بدایة 
 كل   دورة.)) 

 -------------------------------------------------- 
         تعدیل  المادة  الثالثة  فقرة  المجلس  المركزي  بند  ثامناً  من 

 النظام   الداخلي: 
  1.   تعدیل   فقرة   ثامناً   من   ((  9أعضاء))   إلى   ((  7  أعضاء)). 

  2.   تعدیل   /أ/: 
          ((أ-  الرقابة  على  مدى  توافق  قرارات  وإجراءات  المكتب 
        المركزي  والھیئات  القیادیة  داخل  الھیئة  مع  السیاسة  التنظیمیة 

 للھیئة   وفق   أحكام   النظام   الداخلي.)) 
          ((أ-  الرقابة  على  مدى  توافق  قرارات  وإجراءات  المكتب 
         التنفیذي  والھیئات  القیادیة  داخل  الھیئة  مع  السیاسة  التنظیمیة  للھیئة 

 وفق   أحكام   النظام   الداخلي.)) 
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 إضافة   إلى   /ب/: 
          ((ب-  تلقي  الشكاوى  والتظلمات  التي  تتقدم  بھا  ھیئات 
         وأعضاء  ھیئة  التنسیق  والقیام  بالتحقیق  بھا  ورفع  تقاریرھا  إلى 

 رئاسة   المجلس   المركزي.)) 
         ((ب-  تلقي  الشكاوى  والتظلمات  عن  طریق  رئاسة 
         المجلس  المركزي  التي  تتقدم  بھا  ھیئات  وأعضاء  ھیئة  التنسیق 
        والقیام  بالتحقیق  بھا  ورفع  تقاریرھا  إلى  رئاسة  المجلس 

 المركزي.)) 
        المادة  الثالثة:  فقرة  /  2/  "فقرة  المجلس  المركزي"  تعداد 

 "خامساً": 
        ((خامساً:  یعقد  المجلس  المركزي  اجتماعاً  دوریاً  كل  ستة 
           أشھر  ویجوز  دعوتھ  إلى  اجتماع  استثنائي  من  ثلث  أعضائھ  أو  من 
         أكثریة  المكتب  التنفیذي،  على  أن  ینتخب  رئیسھ  ونائبھ  ومقررین 

ــ    ))   في   بدایة   كل   دورة   انتخابیة،   وتتحدد   مھامھ   بـ
          ((خامساً:  یعقد  المجلس  المركزي  اجتماعاً  دوریاً  كل  سنة 
          ویجوز  دعوتھ  إلى  اجتماع  استثنائي  من  ثلث  أعضائھ  أو  من 
         أكثریة  المكتب  التنفیذي،  على  أن  ینتخب  رئیسھ  ونائبھ  ومقررین 

 في   بدایة   كل   دورة   انتخابیة،   وتتحدد   مھامھ   بـ   )) 
 -------------------------------------------------- 

        المادة  الثالثة:  فقرة  /  2/  "فقرة  المجلس  المركزي"  تعداد 
 "ثامناً"   حرف   "ت": 
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         ((ت-  یحق  للمكتب  التنفیذي  دعوة  رئیس  لجنة  الرقابة  أو 
        من  ینوب  عنھ  حضور  اجتماعات  المكتب  التنفیذي  بصفة 

 مراقب.)) 
           ((  ت-  ال  یحق  ألحد  أعضاء  لجنة  الرقابة  حضور 
          اجتماعات  المكتب  التنفیذي  إال  بناءً  على  توصیة  دعوة  لھ  من 
         المكتب  التنفیذي  وللجنة  الرقابة  أن  تطلب  حضور  أحد  أعضائھا 

 اجتماعاً   للمكتب   التنفیذي   لبیان   قضیة   ما)) 
 تعدیل   على   األحكام   العامة: 

 تعدیل   المادة   العاشرة   من   األحكام   العامة: 
         ((  10-  ال  یجوز  لعضو  الھیئة  الترشح  ألي  موقع  تنظیمي 

 أو   قیادي   قبل   مضي   ستة   أشھر   على   قبول   طلب   انتسابھ.)) 
          ((  10-  ال  یجوز  لعضو  الھیئة  الترشح  واالنتخاب  ألي 
           موقع  تنظیمي  أو  قیادي  قبل  مضي  ستة  أشھر  على  قبول  طلب 

 انتسابھ.)) 
 -------------------------------------------------- 

 تعدیل   الفقرة    11  من   األحكام   العامة: 
        حذف:  ((  11-  اعتبار  رؤساء  الفروع  مراقبین  في  المكتب 

 التنفیذي.)) 
        ((  11-  یحق  للمكتب  التنفیذي  دعوة  أحد  رؤساء  الفروع 

 إلى   اجتماعھ   من   أجل   مناقشة   مسألة   خاصة   تتعلق   بذات   الفرع)) 
 -------------------------------------------------- 

  346                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 347/599

 إضافة   فقرة   /  12/   إلى   األحكام   العامة: 
         أن  یكون  النصاب  القانوني  في  كل  الھیئات  محسوباً  على 

  51%   من   العدد   األصلي. 
         تؤخذ  القرارات  من  أكثریة  الحضور  الفعلي  في  الجلسة  بعد 
         تحقق  النصاب  وتكون  ھذه  األكثریة  محسوبة  من  عدد  الحضور 

 الرسمي   عند   بدایة   الجلسة. 
 -------------------------------------------------- 

 إضافة   فقرة   /  13/   إلى   األحكام   العامة: 
         ال  یجوز  التفویض  وال  التوكیل  في  كافة  أعمال  التصویت 

 على   االقتراحات   والترشیحات   في   كافة   مواقع   الھیئة. 
 -------------------------------------------------- 

 إضافة   فقرة   /  14/   إلى   األحكام   العامة: 
           إلغاء  أو  تعدیل  أو  إیقاف  القرار  الصادر  عن  المكتب 

 التنفیذي   یحتاج   إلى   موافقة   ثلثي   أعضائھ. 
 -------------------------------------------------- 

 إضافة   فقرة   /  15/   إلى   األحكام   العامة: 
         ال  یجوز  المشاركة  باالنتخابات  كافةً  إال  بعد  تسدید  كامل 

 االشتراكات   المالیة   لألفراد   المستقلین. 
 -------------------------------------------------- 

 إضافة   فقرة    16  إلى   األحكام   العامة: 
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 ال   یجوز   إنھاء   عضویة   أي   عضو   منتخب: 
        یجوز  للمكتب  تنفیذ  تجمید  عضویة  ونشاط  أي  عضو 
          منتخب  من  المجلس  المركزي  على  أن  تعرض  إنھاء  العضویة  أمام 

 المجلس   المركزي   في   أول   جلسة   لھ. 
 -------------------------------------------------- 

 إضافة   فقرة    17  إلى   األحكام   العامة: 
         یحق  لثلثي  أعضاء  المكتب  التنفیذي  إیقاف  تنفیذ  أي  قرار 

 صادر   عن   لجنة   الرقابة   وأن   یكون   قراره   معلالً. 
 -------------------------------------------------- 

 إضافة   فقرة    18  إلى   األحكام   العامة: 
         یفقد  عضو  لجنة  الرقابة  المنتخب  حقھ  في  حال  خروجھ 

 خارج   الوفد   ویحل   محلھ   عضو   االحتیاط. 
 -------------------------------------------------- 

 إضافة   فقرة  19  إلى   األحكام   العامة: 
       یتحقق  النصاب  القانوني  في  المجلس  المركزي  بحضور 

 ثلثي   أعضائھ   المدعوین. 
 تؤخذ   من   األساس. 

        تفقد  الجلسة  شرعیتھا  عند  انخفاض  عدد  الحضور  الفعلي 
 عن   األكثریة. 

 على   رئیس   المجلس   تعلیق   الجلسة. 
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 -------------------------------------------------- 
        مداخلة  یحیى  عزیز  على  مشروع  التعدیالت  على  النظام 
 الداخلي   المقدم   من   اللجنة   التنظیمیة   إلى   المجلس   المركزي   السابع. 

         أوالً:  بدایة  موافق  على  تعدیل  المواد  المدرجة  تحت  أرقام 
 .7    ،6    ،5    ،4    ،3    ،2    ،1    " 

 األحكام   العامة:    8،    9،    10،    11،    12. 
          أقترح  تعدیل  رقم  /  13/  "  إضافة  فقرة  /  16/  إلى  األحكام 

 العامة   "   على   أن   یكون   البدیل   المقترح   على   النحو   التالي: 
           1-  ال  یجوز  إنھاء  عضویة  أي  عضو  منتخب  إال  بقرار 
          معلل  مستند  على  اقتراح  من  جھة  االدعاء،  مرفوعاً  بكتاب  أو 

 محضر   إلى   جھة   تنظیمیة   أعلى   أصوالً. 
  2-   "   یجوز   للمكتب   التنفیذي   تجمید.....   ". 

         كما  أقترح  تعدیالً  على  مضمون  رقم  /  15/  من  األحكام 
 العامة   وذلك   باستبدال   كلمة   الوفد   بكلمة   اللجنة. 

         وأقترح  أیضاً  تعدیالً  على  مضمون  رقم  /  16/،  "  إضافة 
 فقرة   إلى   األحكام   العامة.   "   على   النحو   التالي: 

          2-  تؤخذ  نسبة  النصاب  القانوني  من  المجموع  العام  لعدد 
 أعضاء   المجلس   المركزي. 

          4-  على  رئیس  المجلس  تعلیق  الجلسة  في  حال  انخفض 
 عدد   الحضور   الفعلي   لألعضاء   عن   عدد   مجموع   األكثریة. 
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 دمشق   في    18/4/2017       الزمیل   یحیى   عزیز 
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     المواد  المنشورة  على  صفحة  مكتب 
      الدراسات  والتوثیق  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  في 

 سوریا 
 
 

 (منذ   تأسیس   الصفحة   بیوم  18آذار  2014  ) 

         یوجد  ھنا  بھذا  التقریر  سجل  بالمواد  المنشورة  على  صفحة 
          مكتب  الدراسات  والتوثیق  وقسم  كبیر  منھا  من  إعداد  المكتب  ویوجد 
          بینھا  دراسات  مقدمة  منھ.ھناك  مواد  قدمت  للمكتب  التنفیذي  لم  تنشر 

 على   الصفحة. 

 ----------------------------------------------------- 

   1-   كلمة   المنسق   العام 

   2-   وثائق   وأوراق   ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

  3-   البیان   الختامي   للمؤتمر   الوطني   إلنقاذ   سوریا 
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           4-  مذكرة  تنفیذیة  بشان  رؤیة  ھیئة  التنسیق  للجل  السیاسي  التفاوضي 
  في   سوریا 

           5-  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغیر  الدیمقراطي  بناء  على  مداوالت 
  المكتب   التنفیذي   والبیان   الصحفي 

            6-  بیان  أعمال  الدورة  الرابعة  للمجلس  المركزي  5 –  تشرین  اول 
2013  

  7-   ملف   مؤتمر   المعارضة   السوریة   في   القاھرة    2-  3\  7\  2012

           8-  البیان  الختامي  لمجموعة  العمل  من  اجل  سوریا  –  جنیف  -  30
 حزیران  2012

The  full  text  of  security  council  resolution  2118  -9          
)2013(   reads   as   follows  

Full  text  :  un  security  council  resolution  2193  -10          
published   on   february   22,2014   in   Syria  

   11-   الحیاة   تنشر   نص   المبادرة   العربیة   في   سوریا 

   12-   تقریر   رئیس   بعثة   مراقبي   الجامعة   العربیة   إلى   سوریا 

  13-   البیان   الرئاسي   لمجلس   األمن    21/3/2012

          14-  االتفاق  بین  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغیر  الدیمقراطي 
 والمجلس   الوطني    30كانون   أول  2011

  15-   المؤتمر   الدولي   السوري   –   جنیف    28/29/كانون   األول/  2013

           16-  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغیر  الدیمقراطي  في  سوریا  -النظام 
  الداخلي 
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   17-   لقاء   ھیئة   التنسیق   مع   الوزیر   الخارجیة   التركي-   أیار  2012

        18-  تصریح  صحفي  حول  اجتماع  المجلس  المركزي  -  14-  15آذار 
2014  

  19-   بیان   أعمال   اجتماع   المجلس   المركزي    14-  15آذار  2014

   20-   األمم   المتحدة   القرار  2139(  2014))   مجلس   األمن 

          21-  بیانات  ووثائق  ومتعلقات  ھیئة  التنسیق  حول  موضوع  المسلحین 
  غیر   السورین 

            22-  رسالة  من  المنسق  العام  لھیئة  التنسیق  إلى  الدكتور  نبیل  العربي 
  أمین   عام   جامعة   العربیة 

             23-  بیان  صحفي  :جاء  فشل  جولتي  التفاوض  في  جنیف  /  2/  وما  تاله 
  من   انفجار   األزمة 

           24-  نص  االتفاق  الذي  جرى  بین  ھیئة  التنسیق  واالئتالف  بالقاھرة 
 –شباط  2014

  25-   المؤتمر   الدولي   السوري   جنیف    28/29/كانون   الثاني   /  2013

   26-   وثائق   االئتالف   الوطني   السوري 

   27-   وثائق   القوى   الكردیة 

   28-   وثائق   ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

         29-  تقریر  سیاسي  لدورة  المجلس  المركزي  المنعقدة  بتاریخ 
14/15/3/2014  

   30-   میثاق   ھیئة   األمم   المتحدة 

   31-   المبادرات   المطروحة   حول   سوریا 
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   32-   وثائق   المجلس   الوطني 

   33-   وثائق   المنبر   الدیمقراطي   السوري 

  34-   اإلعالن   العالمي   لحقوق   اإلنسان 

   35-   المحكمة   الجنائیة   الدولیة 

   36-   دستور   الجمھوریة   التونسیة 

   37-   دستور   جمھوریة   مصر   العربیة 

   38-   تقریر   التنمیة   البشریة   لعام    2013

pyd    39-   حزب   االتحاد   الدیمقراطي   الكردي  

   40-   تقریر:   سوریا   ھدر   اإلنسانیة 

  41-   دراسة   حول   بیان   جنیف   واحد 

   42-   تقریر   عوامل   السلم   األھلي   والنزاع   األھلي   في   سوریا 

   43-   الجدول   الزمني   للحوادث   الرئیسة   باالنتفاضة   السوریة 

  44-   دستور   الجمھوریة   العربیة   السوریة    1950

   45-   نص   االتفاق   األمني   بین   العراق   والوالیات   المتحدة   األمیركیة 

  46-   الدستور   العراقي   لعام    2004

  47-   ستافان   دي   مستورا:   المرشح   لخالفة   االبراھیممي 

  48-   قرار   مجلس   األمن    2165

   49-   خالفة   داعش   من   الوھم   إلى   بحیرة   الدم   الجزء   األول 

   50-   اتفاقیة   سایكس   بیكو 
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   51-   أي   شيء   إال   السیاسة:   وضع   المعارضة   السیاسیة   السوریة 

   52-   تاریخ   النفط   في   العراق   وأوبك 

  53-   خالفة   داعش   :صناعة   التوحش   الجزء   الثاني 

           54-  بحث  العلوم  السیاسیة:  الحرب  األھلیة  السوریة  ربما  تستمر  على 
  األقل   لعقد   قادم   من   الزمن 

           55-  یقفون  منقسمین:  لمحة  عامة  عن  فصائل  المعارضة  السیاسیة  في 
  سوریا 

          56-  نص  قرار  مجلس  األمن  حول  تنظیمي  داعش  والنصرة  :القرار 
  2170-  15آب  2014

   57-   تقریر   الموقف   دولیا 

  58-   مصطلحات   ومفاھیم   جزء  1

   59-   تقریر   الموقف   إقلیمیا 

          60-  اقتراح  مجلس  العموم  البریطاني:  النص  الكامل  كلمة  دافید 
  كامیرون 

   61-   مشروع   قرار   الكونغرس   األمیركي   وتعدیالتھ 

  62-   جو   بایدن   یتھم   تركیا   بصعود   داعش 

   63-   اإلسالمیون   و   الدین   والثورة   في   سوریا 

  64-   مصطلحات   ومفاھیم   جزء    2

  65-   سوریة   ھیئة   التنسیق   بدیال   عن   االئتالف(مقال) 

   66-   كتاب   آلیات   ووسائل   حمایة   العمل   اإلنساني   بین   النظریة   والتطبیق 

  356                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 357/599

   67-   العقد   األخیر   في   تاریخ   سوریا 

  68-   الخریطة   الساللیة   ل   داعش 

  69-   تقریر   معھد   كارتر   حول   سوریا:خیارات   االنتقال   السیاسي 

   70-   كتاب   دلیل   دمشق 

   71-   منھجیة   البحث:   البحث   في   المجال   الفكري   السیاسي 

   72-   االتفاق   الفرنسیة   التركیة   المبرمة   في   انقرة 

   73-   خریطة   األحزاب   السوریة 

   74-   ملف   حول   اتفاق   الصخیرات   لحل   األزمة   اللیبیة 

   75-   خریطة   األحزاب   الكردیة   في   سوریا 

  76-   مقارنة   بین   الدساتیر   السوریة   ألعوام    1950-  1973-  2012

   77-   مجموعة   قرارات   وبیانات   مجلس   األمن   حول   سوریا 

   78-   خیارات   التحول   الدیمقراطي   في   سوریا   نص   لمعھد   كارتر 

        79-  مرفق  نصوص  البیانات  الختامیة  للمؤتمرات  المشتركة 
 للمعارضة   السوریة   بین   عامي    2011-  2015

   80-   بیان   میونخ 

  81-   تعریفات   ل   (وقف   إطالق   النار   –وقف   األعمال   العدائیة   ) 

  82-   القرار    2268

   83-   مصطلحات 

Demographics   of   Syria    -84  

  85-   تعریف   ومصطلحات 
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   86-   جدول   زمني   لألزمة   السوریة 

   87-   الحرب   األھلیة 

  88-   مصطلحات 

  89-   النص   الحرفي   لوثیقة   دي   میستورا   نیسان    2016

  90-   بیان   من   المجموعة   الدولیة   لدعم   سوریا   فیینا 

  91-   بیان   كفى   عملیات   القتل   اإلجرامي   للشعب   السوري 

           92-  دراسة  بحثیة  لـ  أ.أمل  نصر  بعنوان  "العقوبات  االقتصادیة  على 
 سوریا   المرتبطة   بربیع   عام    2011". 

   93-   دستور   عام    1950،   تلخیص    المحتوى. 

           94-  نسخة  مسربة  عن  نص  االتفاق  األمیركي  الروسي  .صور  مسربة 
         ینشرھا  “مدار  الیوم”:  بالتفصیل  نص  االتفاق  الروسي  –  األمریكي 

 .22/09/2016   

   95-   الصراع   الداخلي   والصراع   األھلي. 

   96-   صورة   عن   تاریخ   الحركة   الشیوعیة   المصریة. 

          97-  الوثیقة  المقدمة  من  السیدة  فریدریكا  موغریني  (وزیرة  خارجیة 
         االتحاد  األوروبي)  إلى  وفد  المعارضة  في  اجتماع  بروكسل  18/ 

 .11/2016   

           98-  نص  البیان  الختامي  الصادر  عن  اجتماع  أستانة  بین  وفد 
      المعارضة  المسلحة  ووفد  السلطة  السوریة-  23.24كانون  ثاني 

   2017  حسب   وكاالت   األنباء. 

   99-   مفاھیم   ومصطلحات:   االحتالل   و   التدخل   العسكري   و   الوصایة. 

  358                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 359/599

   100-   شعارات   الجمع   في   الحراك   السوري   المعارض  2011-  2013. 

  101-   تعریف   اإلرھاب. 

 

 

 

 

 

 

 تقریر   لجنة   الرقابة 
 

 من   أ.منذر   إسبر 

  األخ   األستاذ   یحیى   عزیز   ـ   أمین   سر   المكتب   التنفیذي 

  تحیة   خالصة 

        نرسل  إلیكم  تقریر  لجنة  الرقابة  المركزیة  الجتماع  المجلس 
  المركزي   السابع 

         نرجو  إرسالھ  إلى  كافة  أعضاء  المجلس  المركزي  السابع  كي 
           یصلھم  قبیل  ھذا  االجتماع،  مقدرین  بذلك  الجھود  التي  تبذلونھا  في  كافة 

  المیادین 

 ----------------------------------------------------- 
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         المجلس  المركزي  السابع  ـ  تقریر  لجنة  الرقابة  وبیان  معاینة 
 إشكالیات   ھیئة   التنسیق   . 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األخ   المنسق   العام   األستاذ   حسن   عبد   العظیم 

 األخ   رئیس   وھیئة   رئاسة   المجلس   المركزي 

 الزمیالت   والزمالء   أعضاء   المجلس   المركزي 

 تحیة   األواصر   الوطنیة   والدیمقراطیة 

 ------------------------------------- 

        شكل  إقرار  المجلس  المركزي  للجنة  الرقابة  خطوة  نوعیة 
           متقدمة  في  التنظیم  السیاسي  .  فالعدید  من  األبحاث  واألدبیات  حول  ھذا 
           التنظیم  یشیر  إلى  ممارسة  القیادة  ،  فردا  أو  مجموعة  كافة  الصالحیات 
        ،وتغییب  امكانیة  التظلم  والشكاوى  أو  الطعون  وبروز  التكتالت 
           واالنشقاقات  فیھ  ،دون  وجود  ھیئة  تحكیمیة  او  بتحویلھا  الى  مؤسسة  بال 
           صالحیات  فعلیة  ،  تنظر  في  الخالفات  القائمة  وتقدم  الحلول  المناسبة  لھا 
          قبل  تفجرھا  بما  یضع  حدا  لظواھر  قصور  التنظیم  السیاسي  واشكالیاتھ 
        وانتشار  اعراض  ازماتھ  التنظیمیة  منھا  والدیمقراطیة  والسیاسیة  على 

 امتداد   السنوات   العدیدة   . 

          ان  مفھوم  السلطة  القیادیة  الحدیثة  ھو  مفھوم  یقوم  على  تحقیق 
            مشروع  سیاسي  تحتاجھ  البالد  ،  اال  ان  ھذه  السلطة  مرتبطة  دفعة  واحدة 
       بالقواعد  التنظیمیة  والسیاسة  المیثاقیة  والحقوق  الدیمقراطیة  للتنظیم 
            السیاسي  اذ  السیاسة  بال  تنظیم  وال  تنظیم  بال  سیاسة  بما  یقیم  عالقة 
          عضویة  بینھما  باستمر  ار،  یجسدھا  النظام  االساسي  كدستور  ناظم  تقوم 

 على   قاعدتھ   شرعیة   العمل   والصالحیات   والتوجھات   . 
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         بھذا  قامت  لجنة  الرقابة  وعبراالجراءات  التي  تتسم  بھا  كل 
         ھیئة  دستوریة  ـ  تحكیمیة  یالتحقیق  والتدقیق  بعشرات  الشكاوى  والطعون 
         والتظلمات  ذات  الطابع  السیاسي  والتنظیمي  والحقوقي  التي  وردتھا  من 

 اعضاء   المكتب   التنفیذي   او   قیادات   الفروع   او   االعضاء    . 

 لقد   انطلقت   لجنة   الرقابة   في   اعمالھا   على   االسس   التالیة   : 

 ـ   تطبیق   النظام   الداخلي   من   الفھ   الى   یائھ   كدستور   للھیئة 

         ـ  صیانة  الدیمقراطیة  لالعضاء  فیما  یتظلمون  او  یطعنون  بھ 
 كامر   حقوقي   بامتیاز. 

         ـ  العمل  كمؤسسة  بحد  ذاتھا  ضمن  قواعد  النزاھة  والتجرد 
          واعطاء  لكل  ذي  حق  حقھ  دون  التحیّزللمواقع  او  المشارب  السیاسیة 

 العضائھا   . 

        طرحا  للمسائل  الرئیس  ،اعترضت  اعمال  اللجنة  مسألة  استقالة 
         بعض  اعضائھا  دون  مناقشتھ  او  اعالمھ  بذلك  اللجنة  تنظیمیا 
         ومؤسساتیا  او  استنكاف  بعض  االعضاء  عن  االجتماعات  دون  حجج 
           مقبولة  ،  بما  جعل  االعضاء  الثمانیة  المتبقین  في  اللجنة  والذین  اعلمنا 
         بھم  االخ  رئیس  مكتب  التنظیم  یوحدون  جھودھم  ویتقاسمون  العمل 
          والسیر  معا  باتجاه  تحقیق  المھام  المطلوبة  وعلى  قاعدة  االسس  التي 

 ذكرناھا   . 

          كما  ان  اللجنة  وھي  تقدر  مسؤولیات  المكتب  التنفیذي  ،  واجھھا 
           عدم  استجابتھ  لمعظم  آرائھا  امام  المشكالت  التي  تاتیھا  من  الھیئة  بحیث 
           بقي  العدید  من  ھذه  المشكالت  مرجأوعالقا  في  الوقت  الذي  تعارضت  فیھ 
          العدید  من  قرارات  المكتب  التنفیذي  مع  آراء  اللجنة  رغم  تحقیقاتھا 
          القانونیة  والحقوقیة.لقد  حّول  ذلك  لجنة  الرقابة  الى  مؤسسة  اعتباریة  قبل 
           كل  شئ  وصوال  الى  اقدام  المكتب  التنفیذي  احیانا  الى  تشكیل  لجان 
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            تحقیق  من  داخلھ  حول  بعض  الشكاوى  ،  اي  قیامھ  بصالحیات  لجنة  الر 
 قابة   . 

         وتطویرا  للنظام  الداخلي  فقد  ساھمت  اللجنة  في  ھذا  المیدان 
         واتفقت  على  تعدیالت  تراھا  ضروریة  سواء  فیما  یتعلق  بتوسیع 
          العضویة  او  سواء  النص  على  الحقوق  الدیمقراطیة  لالعضاء  او  تجدید 
          المؤسسة  القیادیة  او  تعمیم  نفس  االحكام  فیما  یتعلق  بالفروع  الداخلیة 
          والخارجیة  او  اخیرا  ضرورة  النص  على  تمثیل  المراة  في  مختلف 

 المواقع   القیادیة   حیثما   امكن   ذلك. 

          وامام  الخالفات  الحادة  بین  اعضاء  المكتب  التنفیذي  حول 
         مسألة  حضور  بعض  اعضاء  المكتب  التنفیذي  بروكسل  االخیرة  على 
           اعقاب  اللقاء  مع  االئتالف  في  باریس  طلبت  لجنة  الرقابة  اجتماعا  طارئا 
          للمكتب  التنفیذي  لحل  ھذه  الخالفات  حرصامنھا  على  وحدة  ھیئة  التنسیق 
         واشتغال  مؤسساتھا  وضمانة  لسیران  مفعول  النظام  الداخلي  .  وامام 
           الطعون  التي  وردت  الى  لجنة  الر  قابة  في  المجلس  المركزي  السادس 
          وبعد  التحقیقات  الالزمة  وكتاب  رئیس  المجلس  المركزي  للجنة  الر  قابة 
          بعدم  االخذ  بمخرجات  ھذا  المجلس  فقدقررت  لجنة  الرقابة  العودة  الى 

 النظام   االساسي   االصلي   الشرعي   بموافقة   كافة   اعضائھا. 

         واللجنة  رات  ان  تشكیل  لجنة  خارجیة  اوفیما  یتعلق  بالمكاتب 
          المركزیة  والوفود  انما  یخضع  للمكتب  التنفیذي  تعیینا  او  اشرافا  مباشرا 
         علیھا  وبالتالي  الیمكن  انتخابھا  من  قبل  المجلس  المركزي.  ونظرا 
          لخصوصیة  اعمال  اللجان  والمكاتب  تلك  رات  اللجنة  ان  المقیاس  الوحید 
          في  تشكیلھا  انما  ھو  مقیاس  الكفاءة  والخبرة  والجدارة  دون  خضوعھا 
         للمحاصصة  الحزبیة  او  الجغرافیة  تدعیما  العمال  المكتب  التنفیذي  في 
          جمیع  جوانب  نشاطاتھ  الخارجیة  او  االعالمیة  او  التنظیمیة  او  فیما 

 یتعلق   بالدراسات   او   الشباب   او   المرأة   ... 
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         ولقد  الحظت  لجنة  الرقابة  عدم  وجود  قواعد  قانونیة  لالنتخابات 
          في  بعض  الفروع  تشكیال  للجنة  اشراف  على  االنتخابات  وتدقیقھا  فیمن 
           یحق  لھ  االنتخاب  واالعالن  عن  موعدرسمي  یبلغ  بھ  كافة  االعضاء  . 
          ولھذا  طالبت  باعادة  اجراء  االنتخابات  في  بعض  الفروع  دون  استجابة 
           المكتب  التنفیذي  لذلك  في  الوقت  الذي  ھي  فیھ  على  طریق  انجاز 

 مشروع   دستور   كامل   للبالد   سیطرح   على   اعضاء   اللجنة   . 

         ولجنة  الرقابة  اذ  تسجل  الخطوة  الرائدة  للمجلس  المركزي  في 
 اقرار   لجنة   رقابة   ،   فانھا   تشیر   وعلى   ضوء   التجربة   الى   اھمیة 

         استقاللیتھا  عن  كل  سلطة  تنفیذیة  كونھا  لجنة  دستوریة  ـ 
         تحكیمیة  التخضع  في  وضعنا  اال  للسلطة  التشریعیة  اي  المجلس 
         المركزي  واھمیةالتمییز  بین  الصالحیات  في  ھیئة  التنسیق  بین  ماھو 

 تنفیذي   وتشریعي   وتحكیمي    كمسالة   اساسیة   دیمقراطیة. 

         واخیرا  رات  اللجنة  تقدیم  الئحة  ناظمة  العمالھا  تستند  على 
           النظام  الداخلي  وحاجة  الفروع  ایضا  الى  نوع  من  ھذه  الالئحة  لضبط 
         عالقاتھا  التنظیمیة  واجتماعاتھا  واتخاذ  القرارات  فیھا  بما  في  ذلك 

 المكتب   التنفیذي   تماسكا   وتجنبا   لكافة   االشكالیات   في   ھذا   المیدان   . 

         لھذاكلھ  تقدم  لجنة  الرقابة  الیكم  بالتوصیات  التالیة  التي  تراھا 
 ضروریة   : 

         1ـ  اعتبار  مقیاس  الكفاءة  والخیرة  والجدارة  في  المجاالت 
         التنظیمیة  والحقوقیة  والسیاسیة  المقیاس  الوحید  في  اختیار  اعضاء  لجنة 
            الرقالبة  دون  اي  اعتبار  آخر  حزبي  كان  او  جغرافي  بحكم  طبیعة  لجنة 
           الرقابة  الدستوریة  ـ  التحكیمیة  معا  ونوعیة  العمل  الذي  تقوم  بھ  وتمكینھا 

 من   االضطالع   بمھامھا   . 
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        .  2ـ  استقاللیة  اللجنة  في  مھامھا  التحكیمیة  التنظیمیة  والسیاسیة 
 والحقوقیة   ومسؤولیتھا   فیما   تتخذه   من   قرارات   امام   المجلس   المركزي   . 

          3ـ  یقوم  المجلس  المركزي  بانتخاب  ھیئة  رئاسة  دائمة  بین 
         دورتین  عادیتین  للمجلس  المركزي  كسلطة  تشریعیة  الیجوز  تغییبھا  او 
          اسناد  صالحیاتھا  الى  المكتب  التنفیذي  اال  استثنائیا  ولفترة  محددة  وبعد 
         موافقة  الھیئة  الرئاسیة  للمجلس  المركزي  بالذات  والتي  تعمل  على 
        متابعة  قرارات  المجلس  المركزي  واعمال  المكتب  التنفیذي  ولجنة 

 الرقابة   . 

         4ـاعتبار  قرارات  لجنة  الرقابة  ملزمة  للمكتب  التنفیذي  فیما 
          یتعلق  بالمیدان  التنظیمي  اما  في  المیدان  السیاسي  یحق  للمكتب  التنفیذي 
          االعتراض  على  قرارات  لجنة  الرقابة  وفي  ھذه  الحالة  تستطیع  لجنة 
           الرقابة  مطالبة  االخذ  بقراراتھا  مرة  ثانیة  او  احالتھا  الى  ھیئة  رئاسة 

 مجلس   رئاسة   المجلس   المركزي   الجراء   المناسب   . 

         5ـ  تلقي  لجنة  الرقابة  لمختلف  الشكاوى  والطعون  والتظلمات 
           باعالم  المكتب  التنفیذي  بھا  ،  فالمتشكي  او  المتظلم  یتوجھ  اصوال  الى 
           الھیئة  الدستوریة  ـ  التحكیمیة  مباشرة  الالى  ایة  ھیئة  تنفیذیة  او  تشریعیة 

 كانت   . 

        6ـ  حضور  رئیس  اللجنة  اجتماعات  المكتب  التنفیذي 
 والتصویت   فیھ. 

         7ـ  مصادقة  ھیئة  رئاسة  المجلس  المركزي  على  الالئحة 
 الناظمة   العما   ل   لجنة   الرقابة   . 

          8ـ  تطبیق  النظام  الداخلي  على  الجمیع  والتمییز  بین  صالحیات 
 المؤسسات   والنص   على   الحقوق   الدیمقراطیة   لالعضاء   . 
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          9ـ  یحق  للجنة  الرقابة  دعوة  المنسق  العام  اورئیس  المجلس 
 المركزي   الى   اجتماعھا   في   اي   موضوع   تراه   . 

          10 ـ  ضبط  عملیة  االنتخابات  بقواعد  قانونیة  ضمانة  لنزاھتھا 
 واستیفاء   شروط   الدیمقراطیة   فیھا   . 

        ونظرا  لعدید  من  االشكالیات  التي  عانتھا  ھیئة  التنسیق 
         وایضاحا  العضاء  المجلس  المركزي  لھذه  االشكالیات  نرفق  لكم  بیانا 

 عنھا   مع   المقترحات   التي   نراھا   في   كافة   المیادین: 

      بیــــــــــان  معاینــــةاشكالیات  ھیئة  التنسیق  ـالمجلس  المركزي 
 السابع 

 ----------------------------------------------------- 

         اي  عمل  یحتاج  الى  اعادة  النظر  بمحصالتھ  االیجابیة  منھا 
             والسلبیة  ،  ونحن  في  الوقت  الذي  نقول  فیھ  ان  قیام  ھیئة  التنسیق  شكل 
          خطوة  ایجابیة  ھامة  في  جمع  عدد  من  االحزاب  والمستقلین  وباالحرى 
         المنتمین  فیھا  من  اجل  التغییر  الوطني  الدیمقراطي  ومواجھة  ماتتعرض 
            لھ  البالد  من  احداث  ومخاطر  تھدد  وجودھا  ،  فاننا  سنرّكزعلى  عدد  من 
         االشكالیات  التي  عاشتھا  بغیة  تصحیحھا  وتجاوزھا  بحزم  تمكینا  لھیئة 
          التنسیق  من  ان  تكون  رافعة  اساسیة  للتغییر  الشامل  وانطالقة  جدیدة 

 مأمولة   في   مواجھة   ھذه   االشكالیات   . 

         ان  اشكالیة  العمل  السیاسي  المعارض  ھي  بوجھ  عام  اشكالیة 
         االحزاب  نفسھا  والكتل  السیاسیة  المتضاربة  على  امتداد  عقود  من 
            السنین  ،  قبل  االنتفاضة  الشعبیة  وحتى  الیوم  حیث  نرى  تفاقم  االزمة  مع 

 تجمیعات   متشرذمة   تشكال   وانشطارا. 

          ولكن  مایھمنا  ھو  النظر  الى  واقع  ھیئة  التنسیق  بعد  مایقارب 
 ستة   اعوام   على   قیامھا   وبالتالي   معاینة   ذلك   بما   یلي   : 
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          أـ  وجود  اشكالیات  في  عالقة  احزاب  الھیئة  مع  كتلة  الھیئة 
 نفسھا   . 

  2ـ    الضعف   الذاتي   في   اشتغال   الھیئة 

  3ـ   نزیف   المستقلین 

           4ـ  تردد  الھیئة  في  خطھا  االستراتیجي  العام  ونقص  تمایزھا  في 
 تحالفاتھا   . 

         ونحن  ھنا  لن  نتعرض  االالى  مقومات  االشكالیات  في  كافة 
 البنود   التي   اشرنا   الیھا   ،   كتبیان   كشف   اساسي   لھا. 

         اوالـ  وجواشكالیات  في  احزاب  الھیئة  بالعالقة  مع  كتلة  الھیئة 
 نفسھا 

        ـ  احزاب  التتوافق  داخلیا  على  مواقف  سیاسیة  اساسیة 
 وتتضارب   في   ذلك   مع   المكتب   التنفیذي   وصوال   الى   تجمید   نفسھا 

         ـ  العمل  باتفاقیات  سیاسیة  داخلیة  مع  اطراف  سیاسیة  التقرھا 
          بعض  االحزاب  اودون  ان  یصادق  علیھا  المجلس  المركزي  بما  احدث 

 بلبلة   حول   ھذه   االتفاقیات. 

          ـ  عثار  التوفیق  حتى  الیوم  بین  مرجعیتین  للحزبي  :  مرجعیة 
         قیادتھ  الحزبیة  وااللتزام  بقراراتھا  ومرجعیة  المؤسسة  التي  یعمل  فیھا 
          داخل  ھیئة  التنسیق  واحترام  وتطبیق  قراراتھا  ولذا  البد  من  ضرورة 

 التشدید   على   احترام   ھذه   المؤسسات   ومسؤولیة   اعضائھا   امامھا. 

          ـ  بقاء  ھیئة  التنسیق  كنوع  من  ارخبیل  احزاب  توافقیة  ال 
         تلحمھاتعاقدیة  تنظیمیة  ـ  سیاسیة  ـ  دیمقراطیةتمكن  من  التعددیة  والفاعلیة 

 بآن   واحد   وتتطلبھا   ضرورة   المرحلة   القائمة   . 
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            ـ  بما  ان  رسوبیات  الحزب  القائد  او  الواحد  فا  ن  كل  حزب 
          سیاسي  سینزع  على  شاكلة  الماضي  نحو  الحفاظ  على  مفترض  حقھ 
           القیادي  التمثیلي  لمدرسة  سیاسة  استبعادا  لغیره  (  كما  جرى  سابقا  في 
           التجمع  الوطني  الدیمقراطي  )او  البحث  عن  دعامة  نظم  عربیة  (  كما 
          فعل  سابقا  بعض  اطراف  التجمع  الوطني  الدیمقراطي  )  اوتھمیش  بعض 
         االحزاب  الحلیفـــــــــــــــة  (  كماجرى  في  اعالن  دمشق)  اوالخروج  من 
           ھیئة  التنسیق  والبحث  عن  تشكیالت  جدیدة  انشقاقیة  او  منافسة(  كما  تم 
          اخیرا).ھذا  یعني  التشدیدعلى  العمل  من  اجل  التخلص  من  ھذه  الرسابات 

 السلبیة   في   العمل. 

          ـ  غیاب  التجدید  النسبي  في  المكتب  التنفیذي  دوریا  بما  یعطیھ 
 دفعا   جدیدا   في   العمل   ورؤیة   متجددة   الشكالیات   الوطن   والھیئة   نفسھا   . 

         ـ  بحث  بعض  االحزاب  السیاسیة  عن  تواجد  اعضائھا  في 
          المكاتب  المركزیة  او  الوفود  الخارجیة  دون  وضع  مقاییس  محددة  في 

 مؤھالت   االعضاء   . 

          ـ  المحاصصة  العمودیة  في  التمثیلیة  من  اعالھا  الى  ادناھا  بما 
         یجعل  ھیئة  التنسیق  نتظیما  مزدوجا  متعّسرا.  واذا  كانت  المحاصصة 
          التمثیلیة  قائمة  على  مستوى  المكتب  التنفیذي  فانھا  غیر  مجدیة  بل 

  وسلبیة   على   مستوى   الفروع   . 

 ثانیا    ـ   الضعف   الذاتي   الشتغال    الھیئة 

          ـ  عدم  تطبیق  النظام  الداخلي  على  الجمیع  وعدم  احترام  حقوق 
 ھذا   النظام   كارضیة   اساسیة   الحمة   لكافة   االعضاء   . 

           ـ  عمل  المكتب  التنفیذي  على  وضع  كل  السلطات  بیده  ـ  التنفیذیة 
         والتشریعیة  والتحكیمیة  بما  یجعلھ  متوّضعا  على  ھیئة  التنسیق  ویضعف 

 الدیمقراطیة   فیھا   وبمایعطل   عمل   المؤسسات   االخرى   . 
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         ـ  تاجیل  الحسم  في  االشكالیات  الداخلیة  خروجا  على  النظام 
 الداخلي   اوانتھاجا   للسیلسة   العضویة 

         ـ  عدم  انتھاج  المكتب  التنفیذي  مقاییس  سیاسة  محددة  وواضحة 
           في  تشكیل  مكاتبھ  المركزیة  او  لجانھ  ووفوده  الخارجیة  ولھذا  البد  من 
         احصاء  حول  ھذه  االمكانیات  والخبرات  في  الھیئة  جمیعھا  ووضع 

 الشخص   المناسب   في   المكان   المناسب. 

         ـ  عطالة  عدد  من  المكاتب  المركزیة  كمكتب  التنظیم  ومكتب 
        الشباب  ولجنة  العالقات  الخارجیة.....وضرورة  تغییر  رؤسائھا  في  ھذه 

 الحالة   . 

          ـ  غیاب  خطة  عمل  مركزیة  او  خطة  للفروع  للقیام  بنشاطاتھا 
 وتحمل   مسؤولیاتھا 

         ـ  العمل  على  استبعاد  لجنة  الرقابة  عن  مھامھا  التنظیمیة 
         والسیاسیة  وتاجیل  البت  حول  التحقیقات  والتدقیقات  التي  قامت  بھااوعدم 

 االخذ   بمخرجاتھا. 

        ـ  نقص  العمل  االعالمي  المركزي  توضیحا  لقرارات  المكتب 
        التنفیذي  واتصاال  بالمؤسسات  االعالمیة  المختلفة  لتبیان  وجھة  نظر 
        الھیئة  وكسب  الراي  العام  السوري  والعربي  واالجنبي  لمواقفھا 

 .وضورة   جعل   االعالم   مسالة   اساسیة   في   نشاط   الھیئة   . 

        ـ  عدم  وجود  لوائح  ناظمة  للفروع  تضبط  اجتماعاتھا 
         وصالحیات  اعضائھا  وعالقاتھا  مع  المركز  باستثناء  الئحة  ناظمة  للجنة 

 الرقابة   ولفرع   المھجر   . 

        ـ  نقص  الدیمقراطیة  التواصلیة  الداخلیة  على  كافة  المستویات 
         رایا  واعالما  وتداوالواستعالما  واعالما  من  قبل  المكتب  التنفیذي  بالذات 

 بما   یشكل   حالة   من   التذّمر   لدى   االعضاء   . 
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         ـ  عدم  التمییز  بین  الھیئة  التنفیذیة  القیادیة  التحاصصیة  وبین 
           المكاتب  المركزیة  او  اللجان  المركزیة  التي  یجب  ان  تخرج  عن  ھذا 
          التحاصص  لتعتمد  مبدأ  الكفاءة  والخبرة  والجدارة  بما  في  ذلك  لجنة 

 الرقابة   المركزیة   . 

           ـ  الضعف  في  تمثل  دستور  الھیئة  (  النظام  الداخلي  )  وخطھا 
        ومشروعھا  السیاسي  بل  والسیاسة  العضویة  (المیثاقیة  )  بالنسبة 
           لالعضاء  والحاجة  الى  مكتب  ثقافي  یھتم  بذك  وبما  یؤھل  وعیا  ونشاطا 

 فاعال   لكافة   االعضاء. 

 ثالثاـ   نزیف   المستقلین 

          ـ  استمرار  النزیف  في  المستقلین  منذ  بدء  تشكل  الھیئة  وعدم 
          معالجتھ  في  حینھ  بل  واعتباره  طبیعیامما  فسح  المجال  امام  االنشقاقات 

 وتوجھھا   نحو   الھجوم   على   ھیئة   التنسیق   نفسھا   . 

         ـ  اعتماد  المكتب  التنفیذي  في  بدایة  اعمالھ  على  مستقلین 
         یمثلونھا  دون  ایة  مقاییس  نضالیة  اوسیاسیة  متمثلة  للخط  واالستراتیجیة 

 العامة   للھیئة   . 

          ـ  واقع  ان  االحزاب  تدافع  عن  حزبییھا  في  المكاتب  واللجان 
          المركزیة  والیوجد  من  یدافع  عن  المستقلین  لتوظیف  امكانیاتھم  بما  یخلق 

 حالة   من   العمل   بمكیالین   مزدوجین   متضاربین   . 

         ـ  عدم  تطبیق  النظام  الداخلي  على  الحزبیین  والمستقلین  بنفس 
 المعاییر. 

         ـ  غیاب  التفاعل  الالزم  بین  المستقلین  والحزبیین  وضرورة  فتح 
        الھیئة  للمستقلین  ـ  المنتمین  ولطاقاتھم  الفكریة  والسیاسیة  واالعالمیة 
          كحلیف  اساسي  وباعتبارھم  جزءا  من  المجتمع  المدني  الذي  یشكل  قاعدة 

 كل   تحول   حقیقي   راسخ   الي   مجتمع   وطني   دیمقراطي   . 
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           ـ  ضمور  او  غیاب  الفاعلیة  للفروع  في  تنفیذ  المھام  الملقاة  علیھا 
         في  مناطقھا  بمایؤمن  وحدة  المستقلین  والحزبیین  من  خالل  العمل 

 المشترك   . 

         4ـ  تردد  الھیئة  في  خطھا  االستراتیجي  وعدم  التمایزالضروري 
 مع   حلفائھا 

          ـ  عدم  قدرة  ھیئة  التنسیق  على  تحویل  سیاستھا  العضویة  اي 
            االساسیة  الموجودة  في  النظام  الداخلي  او  في  میثاق  تاسیسھا  او  ما  تبعھ 
           من  مواثیق  اساسیة  الى  استراتیجیة  عملیة  ـ  تطبیقیة  واضحة  حتى  الیوم 

 . 

           ـ  عدم  التنسیق  الكافي  بین  الھیئة  وبین  حلفائھا  في  الداخل  في 
            قلب  المؤتمرات  التي  حضرتھا  او  التخلي  عنھم  في  مؤتمرا  ت  اخرى  ـ 
         مؤتمر  القاھرة  االخیرـ  واالعالن  عن  لجنة  متابعة  محدودة  التمثیلیة 
           وال  تحظى  بشرعیة  ھذا  المؤتمر  بل  وتدّخلھا  في  تمثیلیة  اعضاء  الھیئة 

 فیھا   . 

         ـ  عدم  التزام  بعض  اعضاء  المكتب  التنفیذي  بقرارات  المكتب 
          كما  حدث  في  مؤتمربروكسل  واالختالط  في  ھذه  المواقف  ازاء  الراي 
          العام  السوري  والدولي  ودخولھا  في  تحالف  مع  االئتالف  بوجھ  اساسي 

 دون   امكانیة   توجیھ   دفة   ھذا   التحالف   فعلیا   . 

          ـ  استمرار  ھیئة  التنسیق  في  السیر  على  قدم  واحدة  بتغلیب 
         العمل  الدبلوماسي  على  غیره  وباھمال  قدمھا  االخرى  اي  تواجدھا 
        الفعلي  بین  القوى  السكانیة  والروحیة  المتنورة  واالقتصادیة  الوطنیة 
         والثقافیة  والمھنیة  االجتماعیة  جانب  آخر  وخلق  االطر  الالزمة  لذلك 

 وصوال   الى   مؤتمر   وطني   سوري   سیادي   لھا   . 

          _  عدم  التمایز  الواضح  بین  ھیئة  التنسیق  وبین  الھیئة  العلیا 
           للمفاوضات  وخطر  تحول  ھذه  االخیرة  الى  جسم  سیاسي  یدیل  عن  ھیئة 
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         التنسیق  وسواھا  كما  تدل  التصریحات  السیاسیة  واالعالمیة  التي  تعلن 
           دون  اخذ  راي  ھیئة  التنسیق  عموما  عدا  عن  تواجد  اعضاء  ومسؤولین 
          مدنیین  او  عسكریین  فیھا  یراھنون  على  الحل  العسكري  ومن  وراءھم 
            من  محاور  اقلیمیة  او  دولیة  ،  وعمل  ھیئة  التنسیق  على  تجنب  الوقوع 
            في  اي  محور  اقلیمي  او  دولي  لتبقى  مخاطبا  اساسیا  الي  طرف  في 

 النزاعات   القائمة   باتجاه    االنتقال   السلمي   وصیانتھ. 

          ـ  ان  فقدان  بدیل  وطني  دیمقراطي  قبل  قیام  االنتفاضة  الشعبیة 
          ساھم  باختراقھا  واالجھاز  علیھا  ،  وكذلك  فان  التوصل  الى  حكومة 
           انتقالیة  دون  وجود  جبھة  وطنیة  شعبیة  داخلیة  متحدة  ،  سیعرض  ھذه 
            الحكومة  الى  اختراقھا  ،  في  الوقت  الذي  نعرف  فیھ  ان  ھذه  الحكومة 
         ستكون  ممثلة  بنفس  الوقت  للتوافقات  الدولیة  ومصالحھا  .ھذا  مایجعل 
           مسالة  دفع  ھذه  الجبھة  الى  االمام  وتوسیع  الخطوات  التي  قامت  بھا 
         الھیئة  في  عنتاب...  باتجاه  ھذه  الجبھة  االستراتیجیة  ضرورة  تفرض 

 نفسھا   موضوعیا   وعملیا   . 

        نرجو  لجلسة  المجلس  المركزي  السابع  النجاح  في  اعمالھا 
          وشق  طریق  جدید  من  تطبیق  النظام  الداخلي  والتقید  بصالحیات  مختلف 
         الموسسات  وتدعیم  وحدة  ھیئة  التنسیق  تنظیمیا  وسیاسیا  ولتحقیق  السلم 
         االھلي  والمرحلة  االنتقالیة  وحق  الشعب  السوري  في  تقریر  مصیرة 

 واقامة   النظام   الوطني   الدیمقراطي   المواطني   الجدید   . 

 ودمتم   لوحدة   الوطن   والشعب   وللحیاة   الدیمقراطیة   الكریمة. 

 لجنـــــــــــــة   الرقابــــــــــة   المركزیـــــــــة 
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       قراءة  في  تقریر  لجنة  الرقابة  المقدم  إلى 
 المجلس   المركزي   السابع 

 
 
 

 أمین   سرھیئة   التنسیق   یحیى   عزیز 

          في  البدء:  یقول  التقریر  في  معرضھ  أن  لجنة  الرقابة،  "انطلقت 
            في  أعمالھا  على  تطبیق  النظام  الداخلي  من  ألفھ  إلى  یائھ.."،  أجد  في 
           تجربة  لجنة  الرقابة  غیر  ذلك  ومغایراً  للواقع  الذي  عایشناه  في  أسلوب 

 عملھا. 

         لقد  حاولت  لجنة  الرقابة  أن  تتخطئ  حدود  صالحیاتھا،  حیث 
         أصرت  على  العمل  بالنظام  الداخلي  الصادر  عن  اجتماع  المجلس 
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         المركزي  الخامس  الذي  طواه  اجتماع  المجلس  المركزي  الصادر  عن 
         اجتماع  المجلس  المركزي  السادس،  ولم  تقر  بمشروعیة  رئیس  المجلس 

 المذكور   أعاله   وتوقیع   مقرر   واحد   ومصادقة   المنسق   العام   علیھ. 

         كما  أن  لجنة  الرقابة  تتجاھل  صالحیات  المكتب  التنفیذي  في 
          تشكیل  لجان  تحقیق  تنظیمیة  ویحصر  التقریر  عملیة  التحقیق  بھا  وھذه 
          مخالفة  صریحة  للنظام  الداخلي،  عندما  تقع  مشكلة  تنظیمیة  على  جدول 
           أعمال  المكتب  التنفیذي  من  التحقیق  عبر  تشكیل  لجنة  تحقیق  أو  إحالة 

 الموضوع   إلى   لجنة   الرقابة،   وفق   القواعد   وأحكام   النظام   الداخلي. 

          لقد  غاب  عن  وعي  لجنة  الرقابة  أن  المكتب  التنفیذي  ھو 
          المؤسسة  الشرعیة  والوحیدة  التي  تنوب  عن  المجلس  المركزي  في  حال 
         غیابھ  (أي  ھو  المسؤول  األول  والوحید  بین  اجتماعین  للمجلس 

 المركزي). 

          وتجدر  اإلشارة  ھنا  إلى  أن  غالبیة  الشكاوى  الفردیة  التي  كانت 
           تصل  إلى  لجنة  الرقابة  دون  المرور  إلى  رئیس  المجلس  المركزي  أو 
           أمانة  السر  الھیئة،  وھذه  مخالفة  صریحة  أقدمت  علیھا  لجنة  الرقابة  أیضاً 
           وفق  قواعد  وأحكام  النظام  الداخلي،  وكانت  أمانة  السر  قد  لفتت  انتباه 

 لجنة   الرقابة   على   ھذه   المخالفة   وبكتاب   رسمي. 

        إن  تشكیل  اللجان  الخارجیة  والمكاتب  المركزیة  من  صالحیات 
           المكتب  التنفیذي  وفق  قواعد  وأحكام  النظام  الداخلي،  لكن  یبدو  لنا  تجاھل 

 ھذه   الصالحیات   في   تقریر   لجنة   الرقابة!. 

         لقد  تعرض  تقریر  لجنة  الرقابة  إلى  انتخابات  الفروع  األخیرة 
          طاعناً  بشرعیتھا  معتمداً  على  تقریر  عضو  أو  عضوین  من  الھیئة 
          متجاھالً  رأي  األفراد  والجماعات  المتمثلة  في  ھیئة  الفرع  وقیادة  الفرع 
         ومصادقة  العضو  المكلف  باإلشراف  على  االنتخابات  من  قبل  المكتب 

 التنفیذي. 

  374                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 375/599

         تأكیداً  على  استقاللیة  لجنة  الرقابة  أقترح  أن  تنحصر  المھام 
          الموكلة  إلیھا  في  المسائل  حصراً  والمحالة  إلیھا  أصوالً،  ذلك  تجنباً 
          لتضارب  الصالحیات،  أما  في  مجال  توصیات  لجنة  الرقابة  الواردة  في 

 تقریرھا: 

          أوافق  على  التوصیة  رقم  /  1/  وأعترض  على  التوصیة  رقم  /  2/ 
           وأقترح  في  ھذه  التوصیة  تحدید  مھام  لجنة  الرقابة  التحكیمیة  في  المسائل 

 التنظیمیة   حصراً. 

          أوافق  على  التوصیة  رقم  /  3/  وأعترض  على  التوصیة  رقم  /  4/ 
          التي  واعتبارھا  غیر  ملزمة  تقول:  "اعتبار  قرارات  لجنة  الرقابة  ملزمة 
         للمكتب  التنفیذي"،  واعتراضي  ھذا  نابعاً  من  مخالفة  صریحة  لقواعد 
         وأحكام  النظام  الداخلي  وصالحیات  المكتب  التنفیذي،  وفي  توصیة  لجنة 
           الرقابة  ھذه  لذلك  أرى  فیھا  تطاوالً  على  صالحیات  المكتب  التنفیذي  وفي 
           توصیة  لجنة  الرقابة  ھذه  أرى  أیضاً  فیھا  تطاوالً  على  صالحیات  المكتب 
          التنفیذي  وإضعافاً  لھ  واعتبار  لجنة  الرقابة  مؤسسة  قیادیة  توازي  قیادة 

 المكتب   التنفیذي   في   الحالة   التي   یعرضھا   ھذا   التقریر. 

         اعترض  على  التوصیة  رقم  /  5/  حول  تلقي  لجنة  الرقابة 
          لمختلف  الشكاوي،  إن  ھذه  التوصیة  مخالفة  أیضاً  آللیات  عمل  الھیئة 
           لذلك  ال  یجوز  أن  تأتي  الشكاوي  خارج  إطار  قنوات  المراسلة  بین 

 مؤسسات   الھیئة   أصوالً   وفق   قواعد   وأحكام   النظام   الداخلي   أیضاً. 

        واعترض  أیضاً  على  التوصیة  /  6/  المتعلقة  بحضور  رئیس 
          لجنة  الرقابة  مع  تأكیدي  على  ضرورة  االلتزام  بالنظام  الداخلي  الذي 
            یقول  "یحق  للمكتب  التنفیذي  دعوة  رئیس  لجنة  الرقابة  أو  من  ینوب  عنھ 
          بتكلیف  من  لجنة  الرقابة  بحضور  اجتماع  المكتب  بصفة  مراقب  فقط، 

 والمراقب   ال   یحق   لھ   التصویت". 
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          أوافق  على  التوصیة  رقم  /  7/  وأوافق  على  التوصیة  رقم  /  8/، 
           اعترض  على  التوصیة  رقم  /  9/  التي  توجب  بطلب  من  لجنة  الرقابة 
           دعوة  المنسق  العام  أو  رئیس  المجلس  المركزي  ما  لم  ینحصر  موضوع 
          الدعوة  باألمور  التنظیمیة  وإن  اعتراضي  على  ھذه  التوصیة  ینبع  من 
          اللغة  الجبریة  المستخدمة  في  التوصیة  المذكورة  في  التقریر  الذي  یمنح 

 لجنة   الرقابة   الحق   في   دعوة   المنسق   العام   ورئیس   المجلس   المركزي. 

         وأوافق  على  توصیة  رقم  /  10/  حول  ضبط  عملیة  االنتخابات 
 وضمانة   نزاھتھا،   وختاماً   أقترح: 

          أن  ال  یتجاوز  عدد  أعضاء  لجنة  الرقابة  /  7 سبعة  أعضاء/، 
           وأن  تكون  حصة  المقیمین  في  سوریا  /  5 خمسة  أعضاء/  وذلك  تسھیالً 

 لعمل   ھذه   اللجنة. 

 دمشق   في    15/4/2017      الزمیل   یحیى   عزیز 
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 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 

 كلمة   المنسق   العام 
 األستاذ   حسن   عبد   العظیم   أمام   المجلس   المركزي   السابع 

 

 أصحاب   السعادة   المبعوثین   السفراء   إلى   سوریا 

       السادة  الضیوف  من  القوى  الوطنیة  والشخصیات  المستقلة 
 المعارضة   . 

        أرحب  بكم  باسم  المكتب  التنفیذي،  وباسم  اإلخوة  واألخوات 
        والزمالء  والزمیالت  في  المجلس  المركزي،  وباسمي،  وأشكركم  على 
         تلبیة  الدعوة  لحضور  دورة  المجلس  المركزي  السابعة،  في  ھذه 
         الظروف  الدقیقة  وعلى  حرص  السفراء  على  مدى  السنوات  الماضیة 
         على  التواصل  المستمر  معنا،  للتشاور  والتنسیق  في  متابعة  التطورات 
        السیاسیة  والمیدانیة،  وعملكم  وتشجیعكم  لنا  ولرؤیتنا  الواضحة  للحل 
         السیاسي  وفق  بیان  جنیف  والقرارات  الدولیة  كخیار  وحید،  وللعملیة 

 السیاسیة   التفاوضیة   في   مؤتمر   جنیف/    3  ./ 
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        بعد  مرور  ست  سنوات  على  الثورة  السوریة  واألزمة 
         المستعصیة  التي  واجھتھا،  البد  من  عرض  مكثف  لألسباب  والتعقیدات، 
          وحالة  النكبة  الفادحة  التي  تعرض  لھا  الشعب  والوطن  السوري،  من 
       خالل  استعراض  الوضع  الداخلي  واألوضاع  الخارجیة  وتداعیاتھا 
         اإلیجابیة  والسلبیة  على  الوضع  الداخلي،  وذلك  في  مرحلة  اإلعداد 
           لمؤتمر  جنیف  /  3 /  وخاللھا،  وآفاق  العملیة  السیاسیة  ورؤیتنا  لمستقبل 

 سوریا. 

 

  أوالً:   الوضع   الداخلي   المشھد   السوري: 

 

             منذ  فشل  مؤتمر  جنیف  /  2 /  في  شھر  شباط  2014 في  تنفیذ 
             الحل  السیاسي  الذي  أقره  بیان  جنیف  بتاریخ  30 /  6 /  2012 وتبناه 
          مجلس  األمن  بالقرار  2118 لعام  2013 وسوریا  الوطن  والشعب  تعاني 
         من  استمرار  االستبداد  واحتكار  السلطة،  والحل  األمني  العسكري  وقمع 
        الحریات  الفردیة  والجماعیة،  واالعتقال  والتعذیب،  وأحكام  اإلعدام  في 
        المعتقالت  والسجون  للمعارضین،  والتسریح  من  العمل،  والمنع  من 
         السفر  والحصار  لمناطق  عدیدة  یسیطر  علیھا  النظام،  وترحیل  عناصر 
        المعارضة  المسلحة  مع  عائالتھم،  والتغییر  الدیمغرافي  باسم  المصالحات 
         الوطنیة،  ووجود  قوانین  استثنائیة  ومحاكم  أمن  دولة  ومحاكم  میدانیة 
           ومحاكم  إرھاب،  ال  تتوفر  فیھا  ضمانات  حق  الدفاع،  ومعظمھا  ال  یتوفر 

 فیھا   حق   الطعن   في   القرارات   و   واألحكام   المبرمة. 

            2 -  ثمة  محافظات  أو  مناطق  عدیدة  ،  یسیطر  علیھا  تنظیم 
          داعش  یطبق  فیھا  شریعتھ  التي  ال  تمت  لإلسالم  واإلنسانیة  بصلة 
             ومناطق  تسیطر  علیھا  القاعدة  وجبھة  النصرة  أو  (  فتح  الشام  )  أو  ( 
           ھیئة  تحریر  الشام  )،  ولھا  محاكمھا  وقوانینھا،  التي  ال  تمت  لمطالب 
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        الشعب  السوري  في  الحریة  والكرامة  والعدالة  والدولة  المدنیة 
         الدیمقراطیة  بأي  صلة،  ومناطق  تتواجد  فیھا  فصائل  المعارضة  المسلحة 
          للجیش  الحر  وتدیرھا  باالتفاق  مع  السكان،  ومناطق  یتواجد  فیھا  حزب 
        االتحاد  الدیمقراطي  وحركة  المجتمع  الدیمقراطي  ،  وأحزابا  عدیدة، 
          شاركت  معھ  في  اإلدارة  الذاتیة  الدیمقراطیة،  ووحدات  الحمایة  الشعبیة  ، 
        وقوات  األسایش  لحمایة  األمن،  منھا  حزب  االتحاد  السریاني، 

 ومجموعات   مسلحة   من   عشائر   عربیة. 

         وقد  مارست  وحدات  الحمایة  الشعبیة  دورھا  في  محاربة  تنظیم 
         داعش  دفاعا  عن  عین  العرب(كوباني)،  وتمكنت  من  تحریرھا  وطردھا 
          منھا  ومن  ریفھا،  وقدمت  تضحیات  جسیمة  تحسب  لھا،  وشاركت  قوى 
           اإلدارة  الذاتیة  في  مؤتمر  المعارضة  في  القاھرة،  مع  طرف  من  المجلس 
           الوطني  الكردي،  ومثلت  في  لجنة  القاھرة،  كما  شاركت  في  لقاء  موسكو 

 الثاني. 

         والبد  من  اإلشارة  في  ھذا  المجال  للمجلس  الوطني  الكردي، 
          المشارك  في  المجلس  الوطني  السوري  في  إطار  االئتالف،  فقد  تصرف 
            بواقعیة  ،  ولم  یبادر  إلى  أي  خطوة  استباقیة  بإعالن  الفیدرالیة  أو  الدولة 
           االتحادیة  -  رغم  أنھ  صاحب  مشروعھا  األصلي،  وھو  طرف  ممثل  في 
        الھیئة  العلیا  للمفاوضات  وفي  الوفد  التفاوضي،  واالستشاري،  ویمارس 
         دوره،  ویمارس  الضغط  والتلویح  في  ھذه  الفترة  بتجمید  العضویة 
          لتعزیز  مطالبھ  في  وثائق  الھیئة  العلیا،  ورؤیة  اإلطار  التنفیذي  والمبادئ 
          الدستوریة،  ویبقى  طرفا  فاعال  في  المعارضة  یمارس  دوره  في  العملیة 
         السیاسیة  التفاوضیة،  ومن  الضروري  اإلشارة  إلى  اإلشكالیة  التي  نشأت 
           مع  ممثلي  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  خالل  وجودنا  في  جنیف،  وقد  اتھمنا 
           بالتعصب  ضد  حقوق  الكرد،  والحقیقة  أن  ممثلیھ  في  البعثة  السیدین  عبد 
          الحكیم  بشار  وفؤاد  علیكو  قدما  مشروع  رسالة  باسم  الھیئة  العلیا 
         للمفاوضات  موجھة  إلى  األمین  العام  لألمم  المتحدة،  ومبعوثھ  الخاص 
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          السید  ستیفان  دیمستورا،  خالصتھا  "  أن  المجلس  الوطني  الكردي  ھو 
          الممثل  الشرعي  الوحید  للكرد  في  سوریة  وأن  حزب  االتحاد  الدیمقراطي 
           (  PYD )  ھو  حلیف  النظام،  وتطالب  بإدراج  القضیة  الكردیة  على 
            أجندة  (  جدول  أعمال  )  مؤتمر  جنیف  لمناقشتھا  كسلة  خامسة،  إلى  جانب 
           السالل  األربعة  (  ھیئة  الحكم  االنتقالي  –  والدستور  –  االنتخابات  - 
            والسلة  الرابعة  المضافة  إلیھا  سلة  اإلرھاب  )  ،  ویستندون  في  ذلك  على 
          اتفاق  سابق  مع  المجلس  الوطني  السوري  كطرف  في  االئتالف  وكان 
            موقفنا،  أنا  لسنا  طرفا  في  االتفاق  مع  المجلس  الوطني،  وال  نتدخل  في 
         الخالف  بینكم  وبین  حزب  االتحاد  الدیمقراطي،  وغیره  من  القوى 
           الكردیة،  وأن  القضیة  الكردیة  في  نظرنا  قضیة  وطنیة  ال  تخص  الكرد 
          وحدھم،  ولیست  قضیة  دولیة  كاألزمة  السوریة  وغیرھا  من  أزمات  دول 
           المنطقة،  لتطرح  في  مؤتمر  دولي،  كما  أن  القرار  2254 حدد  جدول 
           األعمال  بأمور  ثالثة  (ھیئة  الحكم  االنتقالي  –  الدستور  –  االنتخابات  ) 
          وأضیفت  سلة  اإلرھاب  بناء  على  طلب  الروس،  لقبول  وفد  النظام 

 باالنتقال   السیاسي   عبر   مناقشة   السالل   الثالثة. 

 

  ثانیاً:   الوضع   العربي: 

         مازالت  جمھوریة  مصر  العربیة  على  موقفھا  منذ  بدایة  الثورة 
        واألزمة  المستعصیة  التي  تواجھھا،  وأصرت  على  ضرورة  الحل 
          السیاسي  وفق  بیان  جنیف  والقرارات  الدولیة،  وساھمت  في  دعم  قوى 
        المعارضة  السیاسیة  والمیدانیة  القابلة  بالحل  السیاسي،  وقد  بادرت 
          الخارجیة  المصریة  مع  األمانة  العامة  للجامعة  العربیة  سابق  ا  بعقد 
        مؤتمر  لقوى  المعارضة  األساسیة:(  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  والمجلس 
        الوطني  السوري  وممثلي  األحزاب  الكردیة  شخصیات  مستقلة  وممثلي 
            فصائل  من  الجیش  الحر)،  في  مطلع  شھر  تموز  2012 ،  وقد  أقر 
          المؤتمر  وثائق  ھامة  حول  االنتقال  السیاسي،  وعھد  الكرامة  والحقوق  ( 
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           مبادئ  دستوریة  لمستقبل  سوریا  )،  كما  أنھا  دعمت  جھود  ھیئة  التنسیق 
           الوطنیة  منذ  أواخر  عام  2014 في  حوارھا  مع  قوى  من  االئتالف 
          الوطني  السوري  في  لقاءات  في  القاھرة  أسفرت  عن  مشاركة  قوى 
          وشخصیات  من  االئتالف  في  اللقاء  التحضیري  في  أواخر  كانون  الثاني 
            2015 ،وفي  مؤتمر  المعارضة  بتاریخ  8 حزیران  2015 ،  وما  تم 
            انجازه  من  وثائق  ھامة  (  بیان  القاھرة  من  أجل  سوریة،  و  خارطة 
         الطریق  للحل  السیاسي  وفق  بیان  جنیف،  والمیثاق  الوطني  السوري 
         والبیان  الختامي  لمؤتمر  القاھرة  ولجنة  القاھرة  المنبثقة  عن  المؤتمر) 
         وقد  حاولت  مصر  التنسیق  مع  االتحاد  الروسي،  المملكة  العربیة 
         السعودیة  في  توحید  جھود  المعارضة  ورؤیتھا  ومواقفھا،  وتشكیل  وفدھا 
         التفاوضي،  وماتزال  تحاول  من  خالل  مسؤول  الشؤون  العربیة  في 
         وزارة  الخارجیة  لتشكیل  وفد  واحد،  أو  موحد  للمعارضة،  وتقف 
        الحكومة  الفلسطینیة  برئاسة  محمود  عباس،  ودولة  اإلمارات  العربیة، 
          وإمارة  دبي  والجزائر،  إلى  جانب  مصر  في  دعم  المعارضة  والحل 

 السیاسي   إلنقاذ   سوریة   والدولة   السوریة. 

            وفي  المقابل  فإن  دولة  قطر  -  منذ  بدایة  األحداث  في  سوریة  لم 
         توافق  على  توحید  جھود  قوى  المعارضة  ومواقفھا،  ورفضت  مشروع 
            وثیقة  تمت  صیاغتھا  في  لقاء  في  الدوحة  (  لتشكیل  ائتالف  وطني  سوري 
          )  یضم  ممثلین  عن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة،  وإعالن  دمشق،  وجماعة 
        اإلخوان  المسلمین  والتیار  اإلسالمي  المستقل،  تتضمن  العمل  إلسقاط 
         النظام  االستبدادي  (  بالنضال  السلمي  )  ورفض  التدخل  العسكري 
        الخارجي،  ورفض  العنف،  وإقامة  النظام  الدیمقراطي،  وتشكیل  قیادة 
             للمعارضة  من  25 عضواَ  یكون  2 /  3 أعضائھا  من  الداخل  بما  فیھم 
              المسؤول  األول  و  1 /  3 من  المقیمین  في  الخارج،  على  أن  یتم  إعالن 
            االتفاق  بعد  العودة  من  الدوحة  ،  في  مؤتمر  صحفي  في  دمشق،  وفي 
             باریس  بنفس  الوقت،  غیر  أنھ  لم  یتم  بضغط  من  قطر،  و  تم  تشكیل 
          المجلس  الوطني  السوري  من  القوى  األخرى  في  مطلع  تشرین  أول 
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            2011 في  مدینة  استانبول  بتركیا،  كما  رفضت  أمارة  قطر  اتفاق  القاھرة 
              بتاریخ  30 /  12 /  2011 بین  وفد  من  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  ووفد  من 
          المجلس  الوطني  السوري  بعد  أن  وقعھ  رئیس  المجلس  الوطني  السابق 
          د.برھان  غلیون،  ونائب  المنسق  العام  السابق.  د.  ھیثم  مناع،  وأدى 
          االنقسام  التنظیمي  بین  أكبر  تحالفین  للمعارضة  في  الداخل  والخارج  إلى 
         تباین  واختالف  الرؤى  والمواقف  من  التطورات،  كما  أنھا  مارست 
         ضغوطا  على  األمانة  العامة  للجامعة  العربیة  للتخلي  عن  دورھا 

 ومبادرتھا   لحل   األزمة   وإحالة   الملف   إلى   األمم   المتحدة   ومجلس   األمن. 

           وعلى  الرغم  من  وجود  خالف  واضح  بین  أمارة  قطر  في  العھد 
          السابق،  وبین  المملكة  العربیة  السعودیة  مع  فارق  الحجم  والدور،  غیر 
        أن  الدعم  المشترك  للمجلس  الوطني،  واالئتالف  الوطني  السوري، 
         ولفصائل  المعارضة  المسلحة  كان  مستمرا  ،  واعتبار  االئتالف  الممثل 
       الشرعي  للمعارضة  وللشعب  السوري،  وكانت  المملكة  األردنیة 
          الھاشمیة  مؤیدة  لذلك،  وكان  لھذا  الدعم  تأثیره  على  الوالیات  المتحدة 
           والدول  الغربیة،  وكان  من  نتیجتھ  تشكیل  (  مجموعة  أصدقاء  سوریا  ( 
              التي  كانت  تضم  حوالي  /  116 دولة،  انحسرت  فیما  بعد  إلى  11 دولة  ) 
            ،  وكان  من  نتائج  ذلك  تردد  المجلس  الوطني،  ثم  االئتالف،  في  رفض 
           العمل  مع  ھیئة  التنسیق  والتشكیك  بھا،  غیر  أن  تمسكھا  بالعمل  على 
        توحید  جھود  المعارضة،  ورؤیتھا  ومواقفھا  ودورھا  األساسي  في 
          لقاءات  القاھرة  مع  قوى  من  االئتالف،  والعمل  المشترك  في  مؤتمر 
            القاھرة  بتاریخ  8 -  9 حزیران  2015 بدعم  مصر  ودولة  األمارات  وفي 
         لقاء  موسكو  الثاني،  لفت  األنظار  على  المستوى  العربي  واإلقلیمي 
          والدولي  إلى  ضرورة  تعزیز  ھذه  الجھود،  ومن  الضروري  على  سبیل 
          الصراحة  والشفافیة  اإلشارة  إلى  أن  موقف  قطر  من  الحل  السیاسي 
           وتوحید  جھود  المعارضة  ورؤیتھا  طرأ  علیھ  تغییر  واضح،  كما  تبین  لنا 
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          من  مواقف  مبعوثھا  الخاص  إلى  سوریا  ووزیر  الخارجیة  في  اللقاءات 
 مع   الھیئة   العلیا   في   الریاض   وفي   جنیف. 

       وجاء  تصاعد  ظاھرة  اإلرھاب  وموجات  الھجرة  الملغومة 
         باإلرھابیین  إلى  الدول  األوروبیة  وغیرھا  واجتیاح  تنظیم  داعش  لمناطق 
          واسعة  من  العراق  وسوریا،  والذي  ترافق  مع  قیام  جبھة  النصرة 
         المرتبطة  بالقاعدة  وسیطرتھا  على  مناطق  من  سوریا  وازدیاد  وتیرة 
           العنف  والعنف  المضاد،  مما  أدى  إلى  تفاقم  موجات  الھجرة  إلى  الغرب 
         بالمالیین  وما  رافقھ  من  تفجیرات  وأعمال  إرھابیة  في  العواصم 
         األوروبیة،  وفي  بریطانیا  وھدد  استقرارھا،  وكان  ذلك  حافزا  لتحرك 
             المجموعة  الدولیة  في  لقاءات  فینیا  1 و  2 و  3 ومیونخ،  وقد  قررت 
          المجموعة  الدولیة  في  فینیا  في  تشرین  األول  2015 الدعوة  لمؤتمر 
         لقوى  المعارضة،  وعرض  وزیر  خارجیة  المملكة  استضافة  المؤتمر  في 
         مدینة  الریاض  بموافقة  المجموعة  الدولیة،  وتبین  لنا  أن  المجموعة 
          الدولیة  كلفت  األمین  العام  لألمم  المتحدة  بتوجیھ  الدعوات  لھذا  المؤتمر، 
        ودعیت  الھیئة  بصفتھا  االعتباریة،  كاالئتالف  الوطني  السوري،  وتوجیھ 
        باقي  الدعوات  ألطراف  سیاسیة  وفصائل،  وشخصیات  مستقلة  بصفة 

 شخصیة. 

         وبعد  أن  تلي  مشروع  البیان  الختامي،  كان  موقفنا  واضحا 
           بالموافقة  على  مضمون  البیان  بشكل  عام،  مع  التحفظ  على  بعض  النقاط 
          ومطالبتنا  بالموافقة  على  إضافة  ممثلین  لقوى  من  مؤتمر  القاھرة،  وقوى 
            من  لقاء  موسكو  فلم  تتم  الموافقة  في  الھیئة  العلیا  والوفد  التفاوضي،  لعدم 
          الموافقة  على  تمثیل  شركائنا  من  الكرد  والسریان  وأصدقائنا  من  منصة 
             القاھرة  ومن  منصة  موسكو،  ومع  ذلك  فقد  كان  رد  الفعل  فیما  بعد  إقدام 
         األحزاب  الثالثة  على  تجمید  عضویتھا  في  الھیئة  وانسحابھا،  وعقد 
         مؤتمر  في  الشمال  وتشكیل  مجلس  سوریة  الدیمقراطیة  برئاسة  مشتركة 
          مع  د.ھیثم  مناع  وقوات  سوریة  الدیمقراطیة،  ثم  جاءت  الخطوة  الالحقة 
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             بعقد  مؤتمر  أخر  والعمل  إلعالن  الفیدرالیة  في  منطقة  (  روج  آفا  )  في 
            شمال  سوریا،  ثم  تبین  الحقا  من  خالل  خطوات  میدانیة  أنھا  ال  تقتصر 
            عل  المناطق  الثالثة  التي  یتواجد  فیھا  الكرد،  بل  تمتد  من  حدود  العراق 
            شرقا،  حتى  البحر  األبیض  المتوسط  غربا  ،ً  وأنھا  تلقى  الدعم  من  اإلدارة 
          األمریكیة،  وكان  موقف  المكتب  التنفیذي  واضح  ا  برفض  الفیدرالیة،  ال 
          سیما  أنھا  تشكل  خطوة  استباقیة  في  ظروف  األزمة  مفروضة  بقوة 
          السالح،  وتؤدي  إلى  صراع  بین  األكثریة  العربیة  والكرد،  وتمھد  لتقسیم 
         سوریة،  وتفسح  في  المجال  للتدخل  الخارجي  الدولي  واإلقلیمي  في 
         شؤون  سوریة،  وتشكل  حلقة  من  مشروع  الشرق  األوسط  الكبیر 

 والجدید. 

         إن  رفضنا  للفیدرالیة  والدولة  االتحادیة  التي  یطالب  بھا  أحزاب 
         االتحاد  الدیمقراطي  والمجلس  الوطني  الكردي  من  جھة  أخرى،  لیس 
          تعصبا  قومیا  شوفینیا  وال  إنكارا  لحقوقھم،  وال  تقلیال  من  دورھم 
          وأھمیتھم،  فقد  اعترفت  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  في  وثیقة  تأسیسھا  بالوجود 
          القومي  الكردي  كجزء  أصیل  وتاریخي  من  النسیج  الوطني  السوري  بما 
          یتطلب  تحقیق  حل  دیمقراطي  عادل  للقضیة  الكردیة،  ضمن  وحدة  البالد 
        أرضا  وشعبا  ،  وكذلك  بالنسبة  لآلشوریین  السریان  واآلثوریین، 
        والتركمان  واألرمن  وغیرھم،  وبحقوقھم  الثقافیة  واللغویة،  مع  التأكید 
            على  أن  سوریا  جزء  من  الوطن  العربي،  كما  أن  وثائق  القاھرة  حسمت 
         ھذا  الموضوع  بوجود  ممثلین  عن  حزب  االتحاد  الدیمقراطي  واإلدارة 
         الذاتیة  الدیمقراطیة،  وبعض  من  ممثلي  المجلس  الوطني  الكردي،  بأن 
         الشعب  السوري  واحد  یضم  مكونات  كردیة  أشوریة  سریانیة  وتركمانیة 
         وغیرھا،  وأن  الدولة  الجدیدة  تقوم  على  أساس  الالمركزیة  الدیمقراطیة 
           بما  یعني  ال  مركزیة  إداریة  بحیث  یتم  بموجبھا  انتخاب  حقیقي  لمجلس 
         المحافظة،  وللمحافظ  ویتم  تخصیص  قسم  كاف  من  واردات  المحافظة 
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        لتنمیتھا  الزراعیة  والزراعیة  أو  التجاریة  والبشریة  والبنى  التحتیة 
  ویرسل   الباقي   للشؤون   المركزیة   في   الدولة. 

 

 ثالثاً:   الوضع   الدولي: 

 

        حصلت  تطورات  ھامة  في  الوضع  الدولي  خالل  المرحلة 
          الماضیة،  بعد  اجتیاح  تنظیم  داعش  لمناطق  واسعة  من  العراق،  وتمدده 
          إلى  مناطق  واسعة  من  سوریا  وسیطرتھ  علیھا،  وعلى  خطوط  النفط 
          والغاز،  وبدأ  یطبق  جرائمھ  باسم  الشریعة  اإلسالمیة،  وھي  ال  تمت 
           لإلسالم  واإلنسانیة  بأي  صلة،  وفي  نفس  الفترة  تحول  تیار  من  تنظیم 
          القاعدة  في  سوریا  وبعض  دول  المشرق  إلى  تشكیل  جبھة  النصرة 
         وإقامة  إمارات  إسالمیة،  وتطبیق  أفكاره  وشریعتھ،  ولم  یكن  تدخل 
        داعش  والنصرة  لنصرة  الشعب  السوري  وتحقیق  أھدافھ  وطموحاتھ 
         المشروعة،  وإقامة  الدولة  المدنیة  الدیمقراطیة،  التي  تعتبر  في  نظر 
          المنظمات  اإلرھابیة  كفرا  قد  یستوجب  القتل،  كما  حصل  في  المناطق 

  التي   اجتاحتھا. 

        وجاء  التدخل  الجوي  األمریكي  األوروبي  للتحالف  الغربي  في 
         العراق  وسوریا  تحت  شعار  محاربة  اإلرھاب،  وأوقع  الكثیر  من 
          المجازر  بحق  المدنیین  خالل  القصف  الجوي،  وتبین  أن  تدخلھ  في 
             العراق  لمحاربة  تنظیم  داعش  لم  یكن  جدیا  ،  مما  جعلھ  یتمدد  إلى  البادیة 
         السوریة  ویحتل  تدمر،  وینتقل  إلى  ضواحي  دمشق  ومحافظة  السویداء 
            ودرعا،  كما  أن  النظام  لم  یكن  جدیا  في  محاربتھ،  وقد  رفضت  ھیئة 
         التنسیق  الوطنیة  التدخل  العسكري  الجوي  للتحالف  الغربي،  انطالق  ا 
         من  موقفھا  المبدئي،  برفض  التدخل  الخارجي  وبخاصة  العسكري  منھ، 
            غیر  أنھا  تعاملت  معھ  كأمر  واقع  من  حیث  تداعیاتھ  السلبیة،  عند  قصف 
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         المدنیین،  وآثاره  اإلیجابیة  في  محاربة  اإلرھاب  وتعزیز  فرص  الحل 
         السیاسي،  وعندما  أقدمت  اإلدارة  األمریكیة  الجدیدة  برئاسة  ترامب  على 
         توجیھ  ضربة  صاروخیة  على  مطار  الشعیرات  الذي  انطلقت  منھ 
         طائرات  حربیة  لقصف  خان  شیخون  واختناق  وإصابة  المئات  من 
         المدنیین  بغاز  السارین،  أصدرت  بیانا  برفض  وإدانة  الضربة  العدوانیة 
          على  مطار  في  األراضي  السوریة،  من  نفس  المنطلق  وأصدرت  قبلھا 

 بیانا   وبإدانة   النظام. 

            2 -  ثم  جاء  تدخل  االتحاد  الروسي  أو  زیادة  وجوده  البري 
           والبحري  والجوي  في  شھر  أیلول  -  2015 ،  إلنقاذ  النظام  والجیش 
        السوري  من  االنھیار،  واحتمال  سیطرة  التنظیمات  اإلرھابیة  على 
            سوریا،  وكان  موقفنا  بالرفض  واضحا  ،  مع  التعامل  معھ  كأمر  واقع  من 
          حیث  تأثیره  واإلیجابي  إن  كان  إلنقاذ  الدولة  وتعزیز  فرص  الحل 
            السیاسي  وفق  بیان  جنیف،  أو  تأثیره  السلبي  في  حال  قصف  المدنیین  أو 
        فصائل  الجیش  الحر،  وحمایة  النظام،  واستمرار  سلطتھ  وتسلطھ 
        ورفضھ  للعملیة  السیاسیة  واالنتقال  السیاسي،  كما  رفضت  التدخل 
        اإلیراني،  العسكري  والسیاسي  والجماعات  المسلحة،  الموالیة  لھ،  بدال 
          من  الضغط  على  النظام  لوقف  الحل  األمني  العسكري  والموافقة  على 

 تنفیذ   بیان   جنیف   والقرارات   الدولیة. 

         وكان  موقفنا  من  فتح  الحدود  التركیة  أمام  المتطرفین  معلنا 
          بوضوح،  كما  رفضنا  التدخل  العسكري  التركي  في  شمال  البالد  على 
           الرغم  من  تقدیرنا  انھ  كان  اضطراریا  خشیة  قیام  فیدرالیة  لھا  تداعیاتھا 
         على  الدولة  التركیة،  وطالبنا  باستمرار  بخروج  الجماعات  المسلحة  غیر 
         السوریة،  التي  تدخلت  لحمایة  النظام،  أو  لمساعدة  المعارضة  وموقفنا 
          واضح  من  محاربة  اإلرھاب،  مع  التأكید  على  عدم  إمكانیة  محاصرتھ 

 والقضاء   علیھ   قبل   إنجاز   الحل   السیاسي   وإنھاء   االستبداد. 
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        كما  أن  مسؤولة  الشؤون  الخارجیة  في  االتحاد  األوروبي 
        فیدیركا  موغریني  عبرت  دعمھا  لقوى  المعارضة  السیاسیة  والمیدانیة 
           للحل  السیاسي،  ومارست  دورا  ھام  ا  في  التقریب  بین  االئتالف  الوطني 

 وھیئة   التنسیق   الوطنیة. 

          وكما  أن  الفصائل  في  لقاء  أستانا  رفضت  الخوض  في  العملیة 
        السیاسیة،  ومناقشة  مشروع  الدستور  الذي  صاغھ  الخبراء  الروس، 
          وأصرت  على  أن  القضایا  السیاسیة  مكانھا  جنیف  تحت  مظلة  األمم 
            المتحدة،  وقد  أكدت  باسم  ھیئة  التنسیق  في  لقاء  مشترك  لممثلین  من  قوى 
        المعارضة  مع  وزیر  خارجیة  االتحاد  الروسي  ورفضنا  لمشروع 

  الدستور   ألنھ   حق   سیاسي   للشعب   السوري، 

             7 -  وعلى  الرغم  من  االتفاق  الذي  جرى  في  مؤتمر  أستانا  بین 
          وفد  فصائل  وفد  المعارضة  وبین  وفد  النظام  بضمانة  روسیة  تركیة 
          ایرانیة  بوقف  اطالق  النار  في  جمیع  األراضي  السوریة  عدا  المناطق 
            التي  تسیطر  علیھا  داعش  والنصرة،  فإن  قوات  النظام  لم  تلتزم  بھ  في 
         وادي  بردى  والغوطة  الشرقیة  وحي  الوعر،  ومناطق  عدیدة  أخرى، 
             وعقد  لقاء  أستانا  /  2 /  لجواب  الدول  الضامنة  للنظام  عن  عدم  التزامھ، 
              وقاطعت  أستانا  /  3 /  لھذا  السبب،  وتبذل  الجھود  لنجاح  لقاء  استانا/  4 / 
              في  أیار  القادم،  غیر  أن  ما  یدعو  للقلق  ما  نشر  في  اإلعالم  من  العودة 
          إلدراج  مناقشة  الدستور  وقضایا  سیاسیة  على  جدول  أعمال  اللقاء  في 
         محاولة  للھروب  من  استحقاقات  العملیة  السیاسیة  في  جنیف  ومن 
          االنتقال  السیاسي  وتشكیل  ھیئة  الحكم  االنتقالي  كما  عبرت  عن  ذلك 

 المستشارة   السیاسیة   د.   بثینة   شعبان   في   حدیث   إعالمي. 

 

 رابعاً:   العملیة   السیاسیة   في   مؤتمر   جنیف   /    3  /   وآفاقھا: 
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            بعد  تحدید  موعد  مؤتمر  جنیف  /  3 /  في  العشر  األخیر  من 
          شھر  كانون  الثاني  2016 وجھت  الدعوة  للھیئة  العلیا  والوفد  التفاوضي 
           لحضور  المؤتمر  في  جنیف  وكذلك  لوفد  النظام،  غیر  أن  الھیئة  العلیا 
          كانت  مترددة  في  الحضور،  فتم  تأجیل  الجولة  إلى  شھر  شباط، 
         واجتمعت  الھیئة  العلیا  والوفد  التفاوضي  في  الریاض،  وكان  االتجاه 
            السائد  یتجھ  لعدم  الذھاب  إلى  جنیف،  بحجة  أن  النظام  ال  یرید  وأنھ 
           یخرق  الھدنة  المعلنة،  وأمام  إلحاح  ممثلینا  سافرت  البعثة  إلى  جنیف  بعد 
          وصول  وفد  النظام،  وقام  دیمستورا  بزیارتھا  في  الفندق،  وطلب  منھا 
          الحضور  إلى  مبنى  األمم  المتحدة  والحظ  التردد  وعدم  االستجابة  فبادر 
          إلى  تأجیل  المؤتمر  إلى  أواسط  شھر  آذار،  وأدرك  المكتب  التنفیذي 
          ضرورة  مشاركتي  كمنسق  عام  في  الھیئة  العلیا،  وقرر  توجیھ  كتاب 
         إلضافتي  لعضویتھا.  وشاركت  في  البعثة  في  جنیف  برئاسة  الدكتور 
          یحیى  القضماني  نائب  المنسق  العام  د.  ریاض  حجاب،  وقام  المبعوث 
           األممي  بزیارتنا  في  الفندق  وحدد  جلسة  للوفد  التفاوضي  بعد  یومین  وسلم 
            رئیس  الوفد  29 سؤاال  للجواب  علیھا  وتم  تشكیل  أربع  لجان  بناء  على 
          طلبنا،  وتم  إنجاز  أربعة  وثائق  باألجوبة،  قدمھا  الوفد  التفاوضي  مع 
           وثائق  كثیرة  حول  القضایا  اإلنسانیة،  ولم  یقدم  وفد  النظام  سوى  ورقة 
          مبادئ  وقد  بنى  السید  دیمستورا  وبعثتھ  ورقة  استخلصھا  من  وثائقنا، 
              وقدم  إحاطتھ  أمام  مجلس  األمن  بعد  تأجیل  الجولة  الثانیة  إلى  15 /  4 / 
          ،وعلى  الرغم  من  حضورنا  اجتماع  الھیئة  العلیا  في  الریاض  واتخاذ 
          قرار  بالمشاركة  في  الجولة  وتقدیم  تصور  عن  االنتقال  السیاسي  وھیئة 
            الحكم  االنتقالي  غیر  أننا  بعد  وصولنا  إلى  جنیف  تم  طرح  التأجیل  بسبب 
           خرق  النظام،  للھدنة  وطرحنا  في  المقابل  رفض  التأجیل،  إال  أن  ممثلي 
         الفصائل  ھددوا  باالنسحاب،  فوافقنا  على  التأجیل  بشكل  مؤقت  والبقاء 
              في  جنیف  حتى  24 /  4 أسوة  بوجود  وفد  النظام  غیر  أن  التأجیل  المؤقت 
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          تحول  عملي  ا  إلى  انسحاب  عبر  التصریحات  واألحادیث  اإلعالمیة  التي 
 ال   تعبر   عن   مواقفنا   ورؤیتنا. 

          وقد  استنتجنا  أن  وكان  تقدیرنا  أن  الظروف  اإلقلیمیة  لم  تنضج 
           بعد  للتقارب  والتوافق  مع  المجتمع  الدولي  الذي  توفرت  لدیھ  القناعة  بأن 
         العملیة  السیاسیة  لتسویة  الزمة  السوریة  ضروریة  للخالص  من  ظاھرة 
          الھجرة،  وموجة  اإلرھاب  التي  تھدد  أمن  واستقرار  دولة،  وبذلك  استمر 
           الرھان  من  النظام  وحلفائھ  على  الحسم  المیداني،  وكذلك  من  قبل  بعض 
         الفصائل  المعارضة  المسلحة  المرتبطة  بالنصرة  أو  جبھة  فتح  الشام، 
          وجرت  معركة  حلب،  وكانت  نتیجتھا  لصالح  النظام  وحلفائھ،  غیر  أن 
         التحول  التركي  في  الوضع  اإلقلیمي،  واالتفاق  التركي  الروسي  بحضور 
           إیراني،  وتأثیر  تركیا  على  فصائل  الجیش  الحر  فتح  مسارا  جدید  ا 
          لوقف  األعمال  العدائیة  وتثبیت  الھدنة  في  سوریة  باستثناء  المناطق  التي 
         تسیطر  علیھا  المنظمات  اإلرھابیة،  وتمت  الدعوة  للقاء  أستانة  األول 
         والثاني  الذي  اقتصر  على  دعوة  الفصائل  المسلحة،  وجرت  محاولة 
             لجعل  األستانة  بدیال  عن  مؤتمر  جنیف  /  3 /،  مما  دفع  المبعوث  األممي 
              لتوجیھ  الدعوة  لعقد  الجولة  الثالثة  في  مؤتمر  جنیف  /  3 /  في  /  23

 /شباط. 

        وفي  الجولتین  الرابعة  والخامسة  في  الشھرین  الماضیین  في 
          جنیف  والنتائج  التي  جعلت  السید  دیمستورا  یؤكد  في  مؤتمره  الصحفي 
           أن  قطار  العملیة  السیاسیة  على  السكة  انطلق  من  المحطة  األولى،  وتم 
           التجدید  لھ  فترة  أخرى،  لمتابعة  مھمتھ  مع  البعثة،  ومما  یبعث  على 
         االرتیاح  والتفاؤل  في  لقاءات  الھیئة  العلیا  بالمبعوثین  السفراء  لسوریا، 
         أن  نسمع  من  سفراء  تركیا  وقطر،  والسعودیة  واالردن  واالمارات 
        نصائحھم  بضرورة  االنخراط  المتواصل  في  العملیة  السیاسیة  بدون 
         شروط  مسبقة،  والتعاون  مع  المبعوث  األممي  والخبراء،  واإلجابة  على 
          األسئلة  المتعلقة  بالسالل  الثالثة  (  ھیئة  الحكم  والدستور  واالنتخابات  ) 
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            بما  في  ذلك  السلة  المضافة  بناء  على  طلب  الروس  والنظام  حول  ( 
             االرھاب  )  ،  وفق  التصور  التي  تراه  الھیئة  العلیا  في  رؤیتھا  حول  ھذه 

 األمور   المتعلقة   بالسلة   األولى   واالنتقال   السیاسي   وتشكیل   ھیئة   الحكم. 

         ومن  الواضح  أن  لجوء  المبعوث  األممي  إلى  تأجیل  الجولة 
            األخیرة  إلى  ما  بعد  11 أیار  وھي  الفترة  التي  تستكمل  اإلرادة  األمریكیة 
        تشكیل  مؤسساتھا،  واستعدادھا  لممارسة  دورھا،  في  الرئاسة  المشتركة 
          مع  االتحاد  الروسي  للمجموعة  الدولیة،  وبخاصة  بعد  اللقاء  المرتقب  بین 
           الرئیسین  (  بوتین  وترامب  )  لیضمن  تحرك  قطار  التسویة  إلى  المحطات 

 التالیة   بشكل   أسرع. 

         التقط  العالم  انفاسھ،  بعد  مجزرة  الكیماوي  في  خان  شیخون 
           واحتماالت  تدخل  عسكري  أمریكي  قد  یثیر  حرب  ا  عالمیة،  غیر  أن 
         الضربة  األمریكیة  على  المطار  الذي  انطلقت  منھ  الطائرات  لقصف 
        خان  شیخون،  مع  تصریحات  الرئیس  األمریكي  وكبار  المسؤولین، 
         أكدت  انھا  جاءت  لتوجیھ  رسائل  تحذیر  للنظام  وحلفائھ،  وللداخل 
        األمریكي  وللعالم،  مفادھا  أن  أمریكا  استعادت  دورھا  وحضورھا، 
         وحسمت  التردد  والتناقض  والضعف  الذي  حصل  في  عھد  اإلدارة 
          السابقة  وأن  ألمریكا  دورھا  الفاعل  في  حل  األزمة  السوریة  وأزمات 

 المنطقة   األخرى. 

         وكان  موقف  ھیئة  التنسیق  واضحا  في  رفض  الضربة  العدوانیة 
 على   أراض   سوریة   وإدانتھا،   كما   رفضت   وأدانت   ما   فعلھ   النظام. 

        إن  الحل  السیاسي  لألزمة  السوریة  یتطلب  تجدید  االتفاق 
           األمریكي  الروسي،  على  أنھ  ال  حل  عسكري  لألزمة  وأن  الحل  السیاسي 
         ھو  الخیار  الوحید،  والضغط  مع  المجموعة  الدولیة  واالتحاد  األوروبي 
          لخوض  المفاوضات  المباشرة،  لتطبیق  بیان  جنیف  /  1 /  والقرارات 
           الدولیة  ذات  الصلة،  وتحدید  مدة  زمنیة  ال  تتجاوز  ثالثة  أشھر  لتحقیق 
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         االنتقال  السیاسي  عبر  تشكیل  ھیئة  الحكم  االنتقالي  كاملة  الصالحیات 
       التنفیذیة،  واستالم  السلطات  التشریعیة  والقضائیة  والعسكریة  وتسلمیھا 
         للمؤسسات  المرتبطة  بھا  باالستناد  إلى  إعالن  دستوري  مؤقت،  وتھیئة 
        الظروف  لعودة  النازحین  والالجئین،  وتشكیل  ھیئة  علیا  إلعادة 
        اإلعمار،  واإلعداد  في  المرحلة  األخیرة  للمرحلة  االنتقالیة  إلعداد 
         الدستور  الدائم  واالنتخابات،  وال  تتسع  الكلمة  للخوض  في  التفاصیل 
         الواردة  في  رؤیة  اإلطار  التنفیذي،  ووثائق  قوى  المعارضة  للوصول 
         إلى  دولة  الحق  والقانون  وتكافؤ  الفرص  والعدالة  االجتماعیة  وإقامة 
             نظام  جمھوري  نیابي  (  برلماني  )  تعددي  ال  مركزي  إداریا  ،  یتحقق  فیھ 
        للشعب  السوري  حریتھ  وكرامتھ،  وأمنھ،  واستعادة  سوریا  دورھا 

 العربي   واإلقلیمي   والدولي. 

 

  خامساً   آفاق   المستقبل: 

 

           1 -  على  المستوى  الوطني  متابعة  العمل  لعقد  مؤتمر  إنقاذ 
 وطني: 

         بعد  تأكید  المكتب  التنفیذي  على  استمرار  وجودنا  في  الھیئة 
        العلیا  والوفد  التفاوضي،  والمبادرة  للتواصل  والحوار  مع  قوى 
         المعارضة  الوطنیة  في  الداخل  وفي  الخارج  بحكم  الظروف،  للعمل 
          واإلعداد  المشترك  لعقد  مؤتمر  إنقاذ  وطني  في  دمشق،  یشمل  جمیع 
        القوى  المتشابھة  في  الرؤیة،  والمتمسكة  باستقاللیة  القرار  الوطني، 
        وبالحل  السیاسي  كخیار  وحید،  والتغییر  الدیمقراطي  الجذري  والشامل، 
         وبحث  إمكانیة  تشكیل  تحالف  وطني  عریض  أو  جبھة  القوى 
        الدیمقراطیة،  سارعت  أطراف  عدیدة،  وبعضھا  معارضة  إلى  محاولة 
           توجیھ  دعوة  مماثلة  أو  منصات  سوریة  لقطع  الطریق،  و  قد  باشرنا 
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          بالتواصل  والحوار  مع  قوى  وتیارات  عدیدة  في  الداخل  وفي  غازي 
         عنتاب،  لمتابعة  ھذا  المشروع  المشترك،  وبعد  مناقشة  المجلس  المركزي 
         كھیئة  قیادیة  علیا  لھذا  الموضوع،  وتكلیف  المكتب  التنفیذي  الجدید 
          بخطوات  سریعة  في  ھذا  االتجاه،  مع  الحرص  على  استمرار  عالقات 
         ھیئة  التنسیق  الوطنیة  مع  االئتالف  الوطني  السوري،  وتعزیز  دور 
         الھیئة  العلیا  كإطار  تفاوضي،  ومحاولة  إقناع  أصدقائنا  في  منصة 
         القاھرة،  وفي  منصة  موسكو،  بالمشاركة  بوفد  واحد  لخوض  العملیة 
         السیاسیة  التفاوضیة،  برؤیة  موحدة  تأخذ  بعین  االعتبار  البیان  الختامي 
         لمؤتمر  الریاض،  ووثائق  القاھرة،  ووثیقة  المعارضة  في  لقاء  موسكو، 
         المتعلقة  حصر  ا  بالقضایا  اإلنسانیة،  وإجراءات  بناء  الثقة  وإطالق 
        سراح  المعتقلین  والمحتجزین  والتمسك  ببیان  جنیف  والقرارات  الدولیة 

 ذات   الصلة   وبخاصة    2118  /    2254  . 

          2 -  في  ظل  االنتقال  السیاسي  وتشكیل  القطب  الدیمقراطي 
         العمل  على  عقد  مؤتمر  وطني  جامع  لمناقشة  القضایا  السیاسیة 
       واالقتصادیة  واالجتماعیة  والثقافیة  والقضیة  الكردیة  وقضایا  األقلیات، 
         لصیاغة  میثاق  وطني  یضمن  حقوق  الشعب  السوري  بكل  أطیافھ 
        ومكوناتھ  األخرى،  ووضع  أسس  ومرتكزات  الوحدة  الوطنیة  والمبادئ 
         األساسیة  في  الدستور  الدائم  لصیانة  حقوق  أطیاف  ومكونات  الشعب 

 السوري   أسوة   بحقوق   األكثریة   السیاسیة. 

          3 -  على  صعید  العالقات  مع  الدول  االھتمام  بالقضیة 
        الفلسطینیة  كقضیة  عربیة  وإنسانیة  مركزیة،  والتضامن  مع  الشعب 
         الفلسطیني  وحقوقھ  المشروعة  بما  فیھا  حق  العودة  ووقف  االستیطان 
          وإنھاء  االحتالل  وبناء  دولة  مستقلة،  وإنھاء  االنقسام  بین  حماس  وفتح 

 في   الضفة   والقطاع   ورفض   مشروع   الكیان   الصھیوني. 

           4 -  رفض  الدخول  في  محاور  دولیة،  أو  إقلیمیة،  واعتماد 
          سیاسة  الحیاد  اإلیجابي  وعدم  االنحیاز،  كل  ذلك  یتطلب  تطویر  ھیئة 
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         التنسیق  الوطنیة  على  الصعید  الھیكلي  والتنظیمي،  وتعزیز  دور  الھیئات 
         القیادیة  وتطویر  أدائھا  وتفعیل  آلیات  التواصل  بینھا،  واالھتمام  بدور 
          المرأة  والشباب  بشكل  فعلي  من  خالل  إیجاد  منظمة  للشباب،  وتعزیز 
         دور  المنظمة  النسائیة،  وإیجاد  السبل  والوسائل  للتفاعل  مع  الحاضنة 

 الشعبیة. 

          والبد  أن  أشیر  قبل  الختام،  إلى  تضامننا  مع  الشعب  الفلسطیني 
         وتوجیھ  التحیة  آلالف  األسرى  األبطال  في  السجون  اإلسرائیلیة  الذین 
        یخوضون  معركة  البطون  واألمعاء  الخاویة  لمقاومة  عدوان  الحكومة 

 اإلسرائیلیة   وإرھابھا.. 

 

 والسالم   علیكم   المنسق   العام 

 دمشق    22  /    4  /    2017  أ.حسن   عبد   العظیم 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
  لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 

     البیان  الختامي  لدورة  المجلس  المركزي 
  السابع 

  المنعقد   بتاریخ    22  –    4  –    2017
 

          بتاریخ  22 –  4 –  2017 انعقد  المجلس  المركزي  السابع 
         لھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  في  سوریة  في 
       مدینة  دمشق  وحضر  االفتتاح  بعض  الدبلوماسیین  وممثلي 
          السفارات  بدمشق  ،  وممثلي  قوى  وطنیة  ودیمقراطیة  ،  وتم  االفتتاح 
        بالنشید  العربي  السوري  والوقوف  دقیقة  صمت  وقراءة  الفاتحة 
           ألرواح  شھداء  سوریة  ،  وألقى  األخ  حسن  عبد  العظیم  كلمة  المنسق 
         العام  ،  وبعد  انصراف  الدبلوماسیین  والضیوف  ،  نوقش  التقریر 
        السیاسي  والنشاطات  ،  وجرى  استعراض  الواقع  السیاسي  للوضع 
          الداخلي  وما  تعانیھ  سوریة  من  أزمة  خانقة  من  تعنت  النظام 
       االستبدادي  باستمرار  الحل  العسكري  واألمني  وزیادة  بطشھ 
          ومجازره  ،  مما  أدى  إلى  ازدیاد  ظاھرة  التطرف  الدیني  والمذھبي 
          وانتشار  تمدد  التنظیمات  اإلرھابیة  في  سوریة  ،  وأن  الحل  خرج 
         من  دائرة  الفعل  السوري  إلى  دائرة  التدخل  اإلقلیمي  والدولي 
         وتعقیداتھ  ،  ومن  ازدیاد  نشاط  التطرف  اإلرھابي  بضرب  المدنیین 
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         والمدن  ومن  إجراءات  التھجیر  القسري  التي  تمارس  على  بعض 
           المناطق  السوریة  .  وما  یزال  موقف  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  بأن  حل 
        األزمة  السوریة  یتطلب  تجدید  االتفاق  الدولي  برعایة  روسیة 
          أمریكیة  وأنھ  ال  حل  عسكري  للمسالة  السوریة  ،  وأكد  على 
        ضرورة  وقف  إطالق  النار  وفك  الحصار  وإدخال  المساعدات 
         اإلنسانیة  ،  والضغط  على  مجموعة  العمل  الدولیة  لدعم  سوریة 
        واالتحاد  األوربي  لدعم  خوض  المفاوضات  المباشرة  ولتطبیق  بیان 
         جنیف  والقرارات  الدولیة  ذات  الصلة  وتحدید  مدة  زمنیة  لتحقیق 
        االنتقال  السیاسي  عبر  تشكیل  ھیئة  الحكم  االنتقالي  كاملة 
        الصالحیات  التنفیذیة  ،  وإعادة  بناء  ھیكلة  السلطات  التشریعیة 
        والقضائیة  والعسكریة  باالستناد  إلى  إعالن  دستوري  مؤقت  وتھیئة 
        الظروف  لعودة  النازحین  والالجئین  للوصول  إلى  دولة  الحق 
        والقانون  وتكافؤ  الفرص  والعدالة  االجتماعیة  ،  وإقامة  نظام 
           جمھوري  نیابي  ،  تعددي  ،  ال  مركزي  إداریاً  ،  یحقق  للشعب 
          السوري  طموحاتھ  في  الحریة  والكرامة  وأمنھ  ،  وسیادتھ  ،  ووحدة 

  ترابھ   . 
        كما  تدارس  المجلس  وأقر  عددا  من  التعدیالت  واإلضافات 
         على  النظام  الداخلي  ومناقشة  التقریر  السیاسي  وخلص  على  تفعیل 

 وتحسین   دور   الھیئة   العلیا   في   عملیة   التفاوض   . 
 

  أوال-   بخصوص   الھیئة   العلیا   للمفاوضات   : 
  

         1-  أكد  المجلس  المركزي  على  ضرورة  استمرار  تفعیل 
         وجود  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  في  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  والوفد 
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          التفاوضي  (  كإطار  تفاوضي  )  وتنشیط  رؤیة  الھیئة  في  عملیة 
         التفاوض  ،  واستمرار  العمل  الجاد  لضم  منصتي  القاھرة  وموسكو 
         إلى  الوفد  التفاوضي  للوصول  إلى  وفد  معارض  واحد  إلنجاح 

 العملیة   السیاسیة   التفاوضیة   . 
           2-  أكد  على  قرار  المكتب  التنفیذي  في  التعبیر  عن  موقف 
         ھیئة  التنسیق  الوطنیة  في  إطار  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  بتقدیم 
         الرؤى  الوطنیة  بما  یخص  المحاور  األربعة  التي  قدمھا  السید 
         المبعوث  الدولي  ستیفان  دي  مستورا  خدمة  لملف  االنتقال  السیاسي 

 . 
 

        ثانیاً  –  بخصوص  تحالف  القوى  الدیمقراطیة  (  القطب 
  الدیمقراطي   ) 

  
         أكد  على  ضرورة  السعي  الجاد  للتواصل  والحوار  مع  قوى 
       المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  في  الداخل  والخارج  للعمل 
         المشترك  لعقد  مؤتمر  إنقاذ  وطني  یشترك  فیھ  جمیع  القوى 
        المتمسكة  باستقاللیة  القرار  الوطني  وبالحل  السیاسي  كخیار  وحید 
        للتغییر  الوطني  الدیمقراطي  الجذري  والشامل  للوصول  إلى  تشكیل 

  تحالف   وطني   عریض   . 
 

  ثالثاً   –   یعلن   المجلس   المركزي   : 
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          1-  التأكید  على  الحل  السیاسي  بین  السوریین  ووقف  العنف 
  ونزیف   الدم   السوري   ومحاربة   اإلرھاب   بكل   أشكالھ   . 

         2-  ضرورة  تنفیذ  إجراءات  تعزیز  الثقة  في  القضایا 
       اإلنسانیة  واإلفراج  الفوري  عن  المعتقلین  والمخطوفین  ومعتقلي 
         الھیئة  عبد  العزیز  الخیر  وإیاس  عیاش  ورجاء  الناصر  وماھر 

  طحان   ورامي   الھناوي   وغیرھم   . 
         3-  تضامنھ  مع  الشعب  العربي  المنتفض  ضد  أنظمة 

 االستبداد   . 
         4-  التضامن  مع  الشعب  الفلسطیني  في  مواجھة  االحتالل 
         الصھیوني  ،  وتوجیھ  التحیة  آلالف  األسرى  والمعتقلین  األبطال  في 
         السجون  "  اإلسرائیلیة  "  الذین  یخوضون  معركة  البطون  واألمعاء 

 الخاویة   لمقاومة   العدوان   اإلسرائیلي   وإرھابھ   . 
       انتھت  جلسة  المجلس  المركزي  باختیار  ممثلي  القوى 
       السیاسیة  وانتخاب  المستقلین  لعضویة  المكتب  التنفیذي  وتشكیل 

 لجنة   الرقابة   . 
       تحیة  ألرواح  الشھداء  والشفاء  العاجل  للجرحى  والحریة 

 للمعتقلین   والمخطوفین   والخالص   والنصر   للشعب   السوري   . 
 

  دمشق   في    27  –    4  –    2017
  رئیس   المجلس   المركزي                      المنسق   العام 
 أ.محمد   ناصر   حمو                       حسن   عبد   العظیم 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
  لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 

  محضر   اجتماع   المجلس   المركزي   السابع 
  المنعقد   بتاریخ    22  –    4  –    2017

 
  أوالً   –   مقدمة   : 
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           -  بتاریخ  22 –  4 –  2017 تم  عقد  جلسة  المجلس 
        المركزي  السابع  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي 
        في  سوریة  بحضور  مبعوثین  السفراء  لجمھوریة  التشیك  والجزائر 
        ومن  التحالف  الوطني  الكردي  وحزب  التضامن  السوري  وممثلي 
         قوى  ومستقلي  الھیئة  بكافة  فروعھا  ،  وافتتح  االجتماع  بالنشید 
         العربي  السوري  ،  والوقوف  دقیقة  صمت  وقراءة  الفاتحة  على 
         أرواح  الشھداء  ،  رحب  السید  المنسق  العام  بجمیع  الضیوف 
        والحضور  واستعرض  الواقع  السیاسي  للوضع  الداخلي  وما  تعانیھ 
          سوریة  من  أزمة  خانقة  والتعقیدات  الدولیة  مؤكدا  على  موقف  ھیئة 
         التنسیق  بأن  الحل  السیاسي  لألزمة  السوریة  یتطلب  تجدید  االتفاق 
          األمریكي  الروسي  وأنھ  ال  حل  عسكري  لألزمة  ،  والضغط  على 
       المجموعة  الدولیة  واالتحاد  األوربي  لخوض  المفاوضات  المباشرة 
         لتطبیق  بیان  جنیف  والقرارات  الدولیة  ذات  الصلة  وتحدید  مدة 
         زمنیة  لتحقیق  االنتقال  السیاسي  عبر  تشكیل  ھیئة  الحكم  االنتقالي 
        كاملة  الصالحیات  التنفیذیة  ،  وإعادة  بناء  ھیكلة  السلطات 
       التشریعیة  والقضائیة  والعسكریة  باالستناد  إلى  إعالن  دستوري 
        مؤقت  وتھیئة  الظروف  لعودة  النازحین  والالجئین  للوصول  إلى 
         دولة  الحق  والقانون  وتكافؤ  الفرص  والعدالة  االجتماعیة  ،  وإقامة 
            نظام  جمھوري  نیابي  ،  تعددي  ،  ال  مركزي  إداریاً  ،  یحقق  للشعب 

 السوري   طموحاتھ   في   الحریة   والكرامة   وأمنھ   ،   وسیادتھ   . 
          -  وبعد  التحقق  من  النصاب  والحضور  ،  فقد  حضر  91

  عضواً   من   أصل    121  عضواً   ،   حضر   على   السكایب    25  عضواً 
          -  تم  التصویت  باإلجماع  على  اختیار  كل  من  السادة  : 
          ناصر  حمو  رئیسا  والسید  فواز  ونوس  نائباً  للرئیس  وثروة  عثمان 

 وابراھیم   عواد   كمقررین   لجلسة   المجلس   المركزي   . 
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        -  تم  استعراض  جدول  أعمال  جلسة  المجلس  المركزي 
 السابع   وتم   التصویت   علیھ   باإلجماع   . 

  ثانیاً   –   تعدیالت   النظام   الداخلي   : 
 

        -  بعد  المناقشة  والحوار  حول  مشروع  التعدیالت  المقترحة 
         للنظام  الداخلي  والمقدم  من  اللجنة  التنفیذیة  والمقترحات  المقدمة  من 

  األعضاء   وبعد   التصویت   فقد   تقرر   تعدیل   المواد   التالیة   : 
 

 نتیجة   التصویت   نوع   التعدیل  رقم   المادة 

  موافقة   باألغلبیة   إضافة   المادة   الثانیة   –   خامسا   –    7

 موافقة   باألغلبیة   تعدیل   المادة   الثالثة   –   فقرة    1  –   أوال 

 المادة   الثالثة   –   فقرة  1  –   تعداد 
10  

 موافقة   باإلجماع  تعدیل 

 موافقة   باإلجماع   تعدیل  المادة   الثالثة   –   فقرة    2  –   ثامنا 

 موافقة   باإلجماع  تعدیل  المادة   الثالثة   –   فقرة    2  –ثامنا   ،أ 

 المادة   الثالثة   –   فقرة    2
 –ثامنا،ب 

  موافقة   باألغلبیة   تعدیل 

 موافقة   باألغلبیة  تعدیل  المادة   الثالثة   –   فقرة    2  –خامسا 

 المادة   الثالثة   –   فقرة    2
 –ثامنا-ت 

 موافقة   باألغلبیة   تعدیل 

 موافقة   باإلجماع  تعدیل   المادة   السادسة   –   فقرة    10
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 موافقة   باإلجماع  إضافة  المادة   السادسة   –   فقرة    11

 موافقة   باألغلبیة  إضافة  المادة   السادسة   –   فقرة    12/1

 موافقة   باألغلبیة  إضافة  المادة   السادسة   –   فقرة    12/2

 موافقة   باإلجماع  إضافة  المادة   السادسة   –   فقرة    13

 موافقة   باإلجماع  إضافة  المادة   السادسة   –   فقرة    14

 موافقة   باإلجماع  إضافة  المادة   السادسة   –   فقرة    15

 موافقة   باألغلبیة  إضافة  المادة   السادسة   –   فقرة    16

 عدم   الموافقة  إضافة  المادة   السادسة   –   فقرة    17

 موافقة   باإلجماع  إضافة  المادة   السادسة   –   فقرة    18

 موافقة   باإلجماع  إضافة  المادة   السادسة   –   فقرة    19

 موافقة   باإلجماع  إضافة  المادة   الثالثة   –   فقرة  3  ثالثا 

 المادة   الثالثة   –   فقرة    3  –    5
 الفروع 

 موافقة   باإلجماع   تعدیل 

 المادة   الثالثة   –   فقرة    3  – 
 الفروع    4

 موافقة   باإلجماع  تعدیل 

 
         -  بالنسبة  لمقترحات  تعدیل  النظام  الداخلي  التي  لم  تحظى 

 بالنجاح   وھي   : 
         1-  یوقف  المكتب  التنفیذي  اقتراح  أو  قرارات  الرقابة 
        بأكثریة  بسیطة  51%  من  أعضائھ  ویعرض  على  المجلس 

 المركزي   ویحق   لھ   ذلك   . 
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         2-  بشأن  الغوتا  النسائیة  بأن  تكون  حسب  المعاھدات 
          واالتفاقیات  الدولیة  التي  وقعت  علیھا  ھیئة  التنسیق  بنسبة  30%  في 
          كل  تشكیالتھا  واقتراح  أن  یكون  ذلك  ابتداء  من  المجلس  المركزي 

 وصوالً   إلى   كل   فروع    الھیئة   ومكاتبھا   (   أحزابا   ومستقلین   )   . 
         3-  فرع  الوطن  العربي  معفى  من  نسبة  األحزاب 

  والمستقلین   بسبب   عدم   وجود   أكثر   من    15%   أحزاب   فیھ   . 
          4-  تتكون  الھیئة  من  المستویات  التنظیمیة  والقیادیة  اآلتیة  : 
          المؤتمر  الوطني  العام  –  المجلس  المركزي  –  المكتب  التنفیذي  – 

 لجنة   الرقابة   –   قیادة   الفرع   –   قیادة   الفرعیة   . 
          5-  المجلس  المركزي  في  ظل  المؤتمر  الوطني  العام  ، 
           یجب  أن  یتشكل  فقط  من  عدد  محدود  ومتساوي  من  ممثلي  مكونات 
            الھیئة  كافة  على  أن  یتم  انتخاب  ممثلین  عدد  كل  مكون  قبل  وقت 

  كافي   من   اجتماعات   المركزي   السنویة   . 
           6-  أن  یتم  تسمیة  كل  من  ممثلي  فروع  الوطن  العربي 
        والمھجر  للمكتب  التنفیذي  ولجنة  الرقابة  ضمن  فروعھم  بالتساوي 

 بالعدد   . 
         7-  تشكیل  ھیئة  وسیطة  بین  المكتب  التنفیذي  والمجلس 

  المركزي   تكون   ذات   صفة   استشاریة   . 
          8-  تقدم  الشكوى  أو  التظلم  إلى  المكتب  التنفیذي  حیث 
          یحیلھا  إلى  لجنة  الرقابة  التخاذ  القرار  الذي  یراه  األغلبیة  النسبیة 
           حیث  یعید  القرار  المتخذ  إلى  المكتب  التنفیذي  من  جھتھ  إما  أن 
           یصدق  على  القرار  أو  یرفضھ  بقرار  معلل  وفي  حال  رفضھ  قرار 
           لجنة  الرقابة  یعیده  إلى  اللجنة  إلشباع  ما  رفض  من  القرار  وفي 
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         حال  أصرت  لجنة  الرقابة  على  قرارھا  السابق  یحق  للمكتب 
          التنفیذي  أن  یصدر  قرار  نھائي  معلل  وكل  القرارات  التي  تصدر 
         عن  المكتب  التنفیذي  تعرض  على  المجلس  المركزي  لالطالع  فقط 

 في   أول   اجتماع   للمجلس   المركزي   . 
         9-  یشكل  المكتب  التنفیذي  ھیئات  ومكاتب  لمساعدتھ  في 
           عملھ  وتعمل  تحت  إشرافھ  وسلطتھ  ھیئة  أمانة  السر  ،  ھیئة  متابعة 
           الشؤون  السیاسیة  ،  مكتب  تنظیمي  ،  مكتب  إعالم  ،  مكتب  دراسات 

  ،   مكتب   عالقات   خارجیة   . 
          10-  ما  دام  المجلس  ھو  السلطة  السیاسیة  والتشریعیة  في 
          غیاب  المؤتمر  الوطني  العام  ویمارس  صالحیاتھ  ،  فإنھ  ال  ضرورة 
          لوجود  ھیئات  متعددة  في  ظل  الظروف  الخاصة  ببلدنا  وإن  تعدد 
            الھیئات  یجعل  من  بعضھا  شكلیاً  غیر  ذي  فائدة  ،  كما  یجعل  من 
لذلك  أرى  أن  یحل  المجلس             انعقاد  المؤتمر  الوطني  العام  صعباً  . 

  المركزي   المؤتمر   الوطني   العام   . 
         11-  تلقي  الشكاوى  عن  طریق  رئاسة  المجلس  المركزي 
        والتظلمات  عن  طریق  رئاسة  المجلس  المركزي  للتحقیق  فیھا 
        وترسل  قراراتھا  إلى  رئاسة  المجلس  المركزي  لعرضھا  على 
           رئاسة  المجلس  المركزي  الجدید  ،  وإرسال  نسخة  عن  كل  قرار  إلى 

  المكتب   التنفیذي   . 
          12-  تقدم  الشكوى  إلى  لجنة  الرقابة  التي  تحقق  وتتخذ 
          القرار  المناسب  وقراراتھا  خاضعة  للتصدیق  أو  الرد  أو  التعدیل  من 

 قبل   المجلس   المركزي   . 
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         13-  یعتبر  رئیس  المجلس  المركزي  عضواً  طبیعیاً  بحسب 
  موقعھ   في   المكتب   التنفیذي   . 

          14-  یحق  ألكثریة  أعضاء  المكتب  التنفیذي  إیقاف  تنفیذ  أي 
 قرار   صادر   عن   لجنة   الرقابة   على   أن   یكون   معلالً   . 

         15-  العضو  المرشح  لعضویة  المكتب  التنفیذي  یجب  أن 
            یكون  قد  مضى  على  وجوده  في  ھیئة  التنسیق  مدة  سنتین  على  األقل 

 .  
 

  ثالثاً   –   مناقشة   التقریر   السیاسي   : 
 

        من  منطلق  تقویم  أداء  المكتب  التنفیذي  والرقابة  علیھ 
         وإلعادة  األلق  لھیئة  التنسیق  الوطنیة  تمت  مناقشة  مشروع  التقریر 
         السیاسي  المقدم  من  اللجنة  المكلفة  من  المكتب  التنفیذي  واالستماع 
          إلى  جمیع  المتداخلین  سواء  الحضور  المباشر  أو  عبر  السكایب  بعد 
          أن  وصلت  األزمة  السوریة  لما  وصلت  إلیھ  من  تعنت  النظام 
        االستبدادي  على  استمرار  الحل  العسكري  واألمني  وزیادة  بطشھ 
          ومجازره  بین  مؤتمري  جنیف  وأن  الحل  خرج  من  دائرة  الفعل 
        والتدخل  السوري  إلى  دائرة  التدخل  اإلقلیمي  والدولي  وتعقیداتھ 
         ومن  ازدیاد  نشاط  التطرف  اإلرھابي  بضرب  المدنیین  والمدن  ومن 
        إجراءات  التھجیر  القسري  التي  تمارس  على  بعض  المناطق 

  السوریة   ،   توصل   الحاضرون    إلى   المقترحات   التالیة   : 
          1-  التأكید  على  ضرورة  استمرار  وجودنا  في  الھیئة 
         العلیا  للمفاوضات  والوفد  التفاوضي  (  كإطار  تفاوضي  )  وتحسین 
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         وتفعیل  دورنا  من  خالل  زیادة  عدد  ممثلینا  بالھیئة  العلیا 
      للمفاوضات  والوفد  التفاوضي  والوفد  االستشاري  ومشاركتنا 
         اإلعالمیة  والسیاسیة  والحد  من  ھیمنة  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  على 

 الوفد   التفاوضي   . 
         2-  ضرورة  التنسیق  والعمل  الجاد  لتمثیل  منصتي  القاھرة 
        وموسكو  في  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  والوفد  التفاوضي  لخوض 
         العملیة  السیاسیة  التفاوضیة  بوفد  واحد  تأخذ  بعین  االعتبار  البیان 
        الختامي  لمؤتمر  الریاض  ووثائق  القاھرة  ووثیقة  المعارضة  في 

 لقاء   موسكو   . 
         3-  ضرورة  التأكید  على  قرار  المكتب  التنفیذي  حول 
         التمایز  عن  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  بتقدیم  الرؤیة  الوطنیة  في 

 القضایا   األساسیة   والمفصلیة   . 
         4-  اإلصرار  على  خطابنا  وموقفنا  السیاسي  المتمیز  عن 

 اآلخرین   واإلصرار   على   االستقاللیة   دون   التبعیة   . 
         5-  اختیار  العناصر  المؤھلة  ذات  الكفاءة  العالیة  للعملیة 

  السیاسیة   التفاوضیة   ضمن   االختصاصات   المطلوبة   . 
        6-  ضرورة  تقدیم  وجھات  النظر  المدروسة  والتفصیلیة 

  حول   السالل   األربع   المقدمة   من   المبعوث   الدولي   . 
           7-  كیف  یمكن  لھیئة  التنسیق  أن  تكون  الجسر  الواصل  بین 

  المنصات   الثالث   . 
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      بخصوص  تحالف  القوى  الدیمقراطیة  (  القطب 
  الدیمقراطي   )    : 

 
         1-  السعي  الجاد  للتواصل  والحوار  مع  قوى  المعارضة 
        الوطنیة  والدیمقراطیة  في  الداخل  والخارج  بحكم  الظروف  للعمل 
          المشرك  لإلعداد  لعقد  مؤتمر  إنقاذ  وطني  یشترك  فیھ  جمیع  القوى 
        المتمسكة  باستقاللیة  القرار  الوطني  وبالحل  السیاسي  كخیار  وحید 
       والتغییر  الدیمقراطي  الجذري  والشامل  وبحث  إمكانیة  تشكیل 

  تحالف   وطني   عریض   . 
         2-  السیر  بخطى  جادة  وصادقة  باتجاه  إقامة  قطب 
        دیمقراطي  یجسد  جبھة  وطنیة  دیمقراطیة  عریضة  مؤھلة  لقیادة 
       النضال  السلمي  إجراء  التغییر  الوطني  الدیمقراطي  الجذري 
        الشامل  وإقامة  الدولة  الدیمقراطیة  التعددیة  كاملة  السیادة  على 
         األرض  السوریة  وفوق  كامل  التراب  الوطني  دون  نقصان  وعلى 
        أساس  الالمركزیة  مع  التوزیع  العادل  للثروة  وتحقیق  العدل 
         والمساواة  الكاملة  بین  جمیع  المواطنین  دون  تمییز  والحق  الكامل 
          بتعلم  لغات  اإلثنیات  والقومیات  والتحدث  بھا  من  قبل  أبنائھا  إلى 

 جانب   اللغة   العربیة   . 
         3-  ضرورة  وجود  خطة  عمل  لمؤتمر  اإلنقاذ  الوطني 
         لتشكیل  القطب  الدیمقراطي  وتحدید  معاییر  القوى  التي  ترى  ھیئة 
         التنسیق  العمل  معھا  وعلى  رأسھا  التغییر  الجذري  والشامل  للنظام 

 االستبدادي   . 
         4-  إن  سعي  الھیئة  الدؤوب  لتشكیل  معارضة  موحدة 
         ضمن  إطار  معین  مع  احتفاظ  كل  مكون  من  مكوناتھا 
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        بخصوصیاتھا  یجب  أن  تترجم  بمجلس  معارضة  یضم  كافة 
  األطیاف   . 

           5-  ال  یمكن  عقد  مؤتمر  اإلنقاذ  الوطني  أو  لقاء  لجبھة 
          القوى  الدیمقراطیة  في  دمشق  تحت  سلطة  النظام  عدا  عن  الشكوك 

  التي   ستوجھ   للحاضرین   . 
          6-  تشكیل  القطب  الدیمقراطي  لیس  بدیالً  عن  الھیئة  العلیا 
         للمفاوضات  وھي  مغالطة  سیاسیة  كبیرة  بسبب  أن  الھیئة  العلیا 
         للمفاوضات  إطار  مفاوض  وظیفي  فقط  ولیس  كیان  سیاسي  وأن 

  القطب   الدیمقراطي   مشروع   تحالف   وطني   عریض   . 
         7-  ضرورة  توفیر  مؤشرات  النجاح  على  تشكیل  القطب 
        الدیمقراطي  من  خالل  وضوح  وإنضاج  الرؤیة  لدى  القوى 

  المشاركة   والفاعلة   في   تشكیل   القطب   الدیمقراطي   . 
 

  توصیات   سیاسیة   عامة   : 
 

            1-  من  الضروري  أن  یتم  تقییم  وتقدیر  موقف  الھیئة  على 
         ضوء  المتغیرات  الدولیة  الحاصلة  بعد  ست  سنوات  من  الحرب 

  وتحدیداً   أین   نجحنا   وأین   أخفقنا    وإلى   أین   نحن   ذاھبون   ؟ 
         2-  اعتبار  منظمتي  داعش  وجبھة  النصرة  ومن  یتحالف 
        معھما  منظمات  إرھابیة  وفق  القرارات  والتوافقات  الدولیة  ، 

 واقتراح   إضافة   (   ال   )   جدیدة   وھي    ال   لإلرھاب    . 
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            3-  بما  أن  قوة  ھیئة  التنسیق  ورأس  مالھا  ینبع  من  سالمة 
        خطھا  السیاسي  بالدرجة  األولى  نظراً  للضعف  التنظیمي  العددي 
          لتكویناتھا  والعاجزة  عن  تحریك  الشارع  ،  فإن  استعادة  خط  ھیئة 

 التنسیق   كما   یراه   البعض   انحرف   عن   مجراه   صار   ضرورة   . 
         4-  العمل  بجرأة  واالنطالق  من  موقف  مبدئي  سیاسي 
          ممیز  ومستقل  یعبر  تعبیراً  صائباً  عن  مصالح  الشعب  السوري  من 
           أجل  السیر  الجاد  على  طریق  الحل  السیاسي  ویجب  أن  ال  تكون 
        عالقتنا  بأي  طرف  معارض  مشروطة  بقطع  الصالت  مع 

  األطراف   السوریة   المعارضة   األخرى   . 
         5-  عدم  التسرع  واالرتباك  بإصدار  البیانات  من  المكتب 
         التنفیذي  أو  المكتب  اإلعالمي  دون  وجود  معلومات  مؤكدة  تؤكد 

  الحدث   وتفاصیلھ   (   مثال   بیان   خان   شیخون   )   . 
            6-  علینا  التأكید  أن  حل  األزمة  السوریة  یجب  أن  یكون  بید 
         السوریین  وإننا  نحرص  على  تجدید  توافق  الدولتین  (  روسیا 
          وأمریكا  )  ودول  العالم  واإلقلیم  إلنھاء  الحرب  والسیر  قدما  باتجاه 

  الحل   السیاسي   وفق   القرارات   الدولیة   . 
          7-  ترفض  الھیئة  وجود  قوات  أجنبیة  وأي  قوات  غیر 
         سوریة  وتطالب  أن  یتضمن  الحل  السیاسي  خروج  جمیع  القوات 

 الغیر   سوریة   . 
         8-  إن  الجبھة  الوطنیة  الدیمقراطیة  شعار  غیر  واضح 
          وغیر  قابل  للتطبیق  ،  علینا  التركیز  على  ھیئة  التنسیق  ودورھا 

  ودعم   فروعھا   ودعم   ونشر   خطھا   اإلعالمي   والسیاسي   . 
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          9-  علینا  داخل  الھیئة  أن  نسعى  جاھدین  لفتح  التحالفات 
         العربیة  التي  تسعى  وتؤمن  بوقف  نزیف  الدماء  وتؤید  الحل 

 السیاسي   إلنھاء   األزمة   السوریة   . 
         10-  یوجد  ازدواجیة  بالموقف  داخل  ھیئة  التنسیق  ومن 
        الضروري  تقویم  الخطاب  السیاسي  للھیئة  بخطاب  سیاسي  للداخل 
         السوري  ورسم  سیاسة  إستراتیجیة  لھا  في  المراحل  القادمة  ویجب 
           أن  یتقاطع  ھذا  الخطاب  مع  ثالثة  أركان  لقیام  الدولة  وھي  الشعب 

  والجغرافیا   والسلطة   . 
         11-  التضامن  مع  الشعب  الفلسطیني  وتوجیھ  التحیة  آلالف 
        األسرى  األبطال  في  السجون  اإلسرائیلیة  الذین  یخوضون  معركة 

  البطون   الخاویة   لمقاومة   عدوان   الحكومة   اإلسرائیلیة   وإرھابھا   . 
 

  رابعاً-   التقاریر   والتوصیات   : 
 

         *-  قدمت  توصیة  من  الحاضرین  بالداخل  نتیجة  تزاید  عدد 
        المھاجرین  وكثافة  التواجد  العددي  في  فرعي  المھجر  والوطن 
          العربي  بأن  یتم  إضافة  (  عضوین  للمكتب  التنفیذي  وعضو  للجنة 
           الرقابة  من  فرع  الوطن  العربي  )  وإضافة  (  عضو  للمكتب  التنفیذي 
            وعضو  للجنة  الرقابة  من  فرع  المھجر  )  على  أن  یتم  تسمیتھم  من 
وقد  تمت  الموافقة  باألغلبیة  وتحفظ  أعضاء  فرع            قبل  قیادة  الفرعین 
  المھجر   واعتبروه   غبن   وذلك   لعدم   مساواتھ   بفرع   الوطن   العربي   . 

          *-  اقتراح  من  المنسق  العام  :  یعمل  المكتب  التنفیذي  على 
         زیادة  تمثیل  المرأة  والشباب  في  مؤسسات  ومنظمات  ھیئة  التنسیق 
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تم  التصویت  علیھا  باألغلبیة            في  ضوء  الواقع  والدور  والطموح  . 
 النسبیة    . 

        *-  بالنسبة  لتقریر  أمانة  السر  والنشاطات  وتقریر  مكتب 
         اإلعالم  وتقریر  لجنة  الرقابة  فكانت  موزعة  على  أعضاء  المجلس 
       المركزي  من  أجل  دراستھا  وتقدیم  التوصیات  واالقتراحات 
        وتتلخص  اقتراحات  وتوصیات  التقاریر  لالستئناس  بھا  على  أال 

  تتعارض   مع   قواعد   وأحكام   النظام   ،    بما   یلي    : 
   1-   توصیات   تقریر   أمانة   السر    : 

        أ-  استمرار  حرص  ھیئة  التنسیق  بتمسكھا  بالعمل  المشترك 
       مع  قوى  المعارضة  والشخصیات  الوطنیة  الدیمقراطیة  واستمرار 
          الحوار  والتفاھم  مع  كافة  القوى  السیاسیة  المعارضة  من  أجل  إقامة 

  تحالف   دیمقراطي   عریض   . 
         ب-  تأمل  أمانة  السر  من  جمیع  األعضاء  المساعدة  في 
          ضبط  آلیة  مراسالت  الھیئة  المركزیة  على  أن  یتم  االلتزام  بتراسل 
         ھیئة  التنسیق  داخلیاً  وخارجیاً  عن  طریق  برید  الھیئة  االلیكتروني 

  حصراً   . 
       ج-  التزام  المؤسسات  وأعضاء  ھیئة  التنسیق  الوطنیة 

  بأصول   المراسالت   بین   مؤسسات   الھیئة   . 
        د-  العمل  على  تنشیط  وتوسیع  مكاتب  ھیئة  التنسیق 

 الوطنیة   ورفدھا   بالعناصر   الشبابیة   والنسائیة   . 
        ھ-  حصر  مسؤولیة  تنفیذ  القرارات  المتخذة  في  اجتماعات 
           المكتب  التنفیذي  ومكاتبھا  في  أمانة  سر  ھیئة  التنسیق  أو  بمن  یكلف 

  بذلك   . 
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   2-   توصیات   مكتب   اإلعالم   : 

 
         أ-  إعادة  ھیكلة  المكتب  اإلعالمي  لیكون  مشرفاً  على  كافة 

 أعمالھ   وأدواتھ   . 
        ب-  إعادة  تشكیل  لجنة  الصیاغة  لتضم  القادرین  والفاعلین 
         في  كتابة  البیانات  والتصریحات  ،  وتكون  تحت  إدارة  المكتب 

  اإلعالمي   . 
        ج-  رفد  العاملین  على  األدوات  اإلعالمیة  بمزید  من 

  المؤھلین   إعالمیاً   والكترونیاً   ولدیھم   الوقت   واالھتمام   الكافي   . 
         د-  اختیار  عدداً  من  المراسلین  في  العدید  من  المواقع 

 لتغطیة   التواصل   مع   المركز   ووسائل   إعالم   الھیئة   . 
         ھـ  -  إجراء  التنسیق  الالزم  مع  المكتب  التنفیذي  وعدم 
           تجاوز  مكتب  اإلعالم  ،  والتشاور  مع  مكاتب  الھیئة  ذات  العالقة  مع 

  المكتب   اإلعالمي   . 
        و-  توفیر  موازنة  محددة  لتغطیة  أعمال  المكتب  اإلعالمي 

  مادیاً   . 
 

          3-  توصیات  لجنة  الرقابة  (  ال  تعتبر  موافقاً  علیھا 
  لتعارضھا   مع   النظام   الداخلي   )    : 
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          *-  اعتبار  مقیاس  الكفاءة  والخبرة  والجدارة  في  المجاالت 
        التنظیمیة  والحقوقیة  والسیاسیة  المقیاس  الوحید  في  اختیار  أعضاء 
           لجنة  الرقابة  دون  اعتبار  آخر  حزبي  كان  أو  جغرافي  بحكم  طبیعة 
          لجنة  الرقابة  الدستوریة  –  التحكیمیة  معا  ونوعیة  العمل  الذي  تقوم 

  بھ   وتمكینھا   من   االضطالع   بمھامھا   . 
       *-  استقاللیة  اللجنة  في  مھامھا  التحكیمیة  التنظیمیة 
        والسیاسیة  والحقوقیة  ومسؤولیتھا  فیما  تتخذه  من  قرارات  أمام 

 المجلس   المركزي   . 
         *-  یقوم  المجلس  المركزي  بانتخاب  ھیئة  رئاسة  دائمة  بین 
        دورتین  عادیتین  للمجلس  المركزي  كسلطة  تشریعیة  ال  یجوز 
         تغییبھا  أو  إسناد  صالحیاتھا  إلى  المكتب  التنفیذي  إال  استثنائیاً 
        ولفترة  محددة  وبعد  موافقة  الھیئة  الرئاسیة  للمجلس  المركزي 
         بالذات  والتي  تعمل  على  متابعة  قرارات  المجلس  المركزي  وأعمال 

 المكتب   التنفیذي   ولجنة   الرقابة   . 
        *-  اعتبار  قرارات  لجنة  الرقابة  ملزمة  للمكتب  التنفیذي 
          فیما  یتعلق  بالمیدان  التنظیمي  أما  في  المیدان  السیاسي  یحق  للمكتب 
         التنفیذي  االعتراض  على  قرارات  لجنة  الرقابة  وفي  ھذه  الحالة 
          تستطیع  لجنة  الرقابة  مطالبة  األخذ  بقراراتھا  مرة  ثانیة  أو  إحالتھا 

 إلى   ھیئة   رئاسة   المجلس   المركزي   إلجراء   المناسب   . 
       *-  تلقي  لجنة  الرقابة  لمختلف  الشكاوى  والطعون 
         والتظلمات  بإعالم  المكتب  التنفیذي  بھا  ،  فالمشتكي  أو  المتظلم 
          یتوجھ  أصوالً  إلى  الھیئة  الدستوریة  التحكیمیة  مباشرة  ال  إلى  أیة 

  ھیئة   تنفیذیة   أو   تشریعیة   كانت   . 
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       *-  حضور  رئیس  اللجنة  اجتماعات  المكتب  التنفیذي 
  والتصویت   فیھ   . 

        *-  مصادقة  ھیئة  رئاسة  المجلس  المركزي  على  الالئحة 
 الناظمة   ألعمال   لجنة   الرقابة   . 

        *-  تطبیق  النظام  الداخلي  على  الجمیع  والتمییز  بیبن 
       صالحیات  المؤسسات  والنص  على  الحقوق  الدیمقراطیة  لألعضاء 

 .  
         *-  یحق  للجنة  الرقابة  دعوة  المنسق  العام  أو  رئیس 

  المجلس   المركزي   إلى   اجتماعاتھا   في   أي   موضوع   تراه   . 
       *-  ضبط  عملیة  االنتخابات  بقواعد  قانونیة  ضمانة 

  لنزاھتھا   واستیفاء   شروط   الدیمقراطیة   فیھا   . 
 

  خامساً   –   تشكیل   لجنة   الصیاغة   : 
 

          *-  تمت  الموافقة  باإلجماع  على  تشكیل  لجنة  لصیاغة 
         االقراحات  والتوصیات  والبیان  الختامي  ،  والمؤلفة  من  السادة  : 
            نشأت  طعیمة  –  علي  الصایغ  –  ناصر  حمو  –  فاضل  فطوم  – 

 مروان   غازي   . 
        *-  تمت  الموافقة  باإلجماع  على  اقتراح  رئیس  المجلس 
        المركزي  بتشكیل  لجنة  لكتابة  وصیاغة  التقریر  السیاسي  والمؤلفة 
          من  السید  المنسق  العام  والسادة  األمناء  العامین  لألحزاب  أو  من 
           ینوب  عنھم  والسید  طارق  أبو  الحسن  (  كمستقل  )  إلنجاز  التقریر 
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         السیاسي  خالل  مدة  أقصاھا  شھر  من  تاریخ  انعقاد  المجلس 
 المركزي   . 
 

  سادساً   –   انتخاب   المستقلین   لعضویة   المكتب   التنفیذي    : 
 

        تطبیقاً  لقواعد  وأحكام  النظام  الداخلي  جرت  عملیة  انتخاب 
          المستقلین  لعضویة  المكتب  التنفیذي  والبالغ  عددھم  /  11 /  أحد 

  عشرة   عضوا   وقد   تم   ما   یلي   : 
         1-  تم  التصویت  باألغلبیة  من  المستقلین  على  القائمة 
           المغلقة  ،  وأي  اسم  زیادة  عن  العدد  المطلوب  یشطب  االسم  األخیر 

 . 
          2-  تم  التصویت  باألغلبیة  على  استثناء  كالً  من  الدكتور 
          عارف  دلیلة  والسید  طارق  أبو  الحسن  من  دخول  العملیة  االنتخابیة 

  ببن   المستقلین   بناء   على   اقتراح   المنسق   العام   . 
          3-  ترشح  السادة  المستقلین  التالیة  أسماؤھم  :  نورا  غازي 
            –  ریاض  زھر  الدین  –  علي  الصایغ  –  مروان  قواص  –  صفوان 
            مدخنة  –  فیصل  حامد  ناجي  –  محمد  السعدي  –  محمد  خیر  المنجد 

  –   زاھد   منال   –   علي   الخطیب   . 
           4-  كانت  نتائج  االنتخابات  (  29 ورقة  انتخابیة  منھا  2
             بیضاء  –  5 أوراق  ملغاة  –  و  27 ورقة  انتخابیة  )  .  وكانت  نتیجة 

  االنتخاب   حسب   تسلسل   األصوات   على   النحو   التالي   : 

 -     عارف   دلیلة   1
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 -  طارق   أبو   الحسن   2

  18  محمد   السعدي   3

  16  صفوان   مدخنة   4

  16  علي   الخطیب   5

  16 محمد   خیر   المنجد   6

  15 ریاض   زھر   الدین   7

  13 علي   الصایغ   8

  13 مروان   قواص   9

  8 فیصل   حامد   ناجي   10

  8 نورا   غازي   11

  4 زاھد   منال   12

          5-  تم  التصویت  باألغلبیة  من  المستقلین  على  إلغاء  خمس 
  ورقات   انتخابیة   كونھا   مخالفة   للقائمة   االنتخابیة   المغلقة   . 

          6-  كون  العدد  المطلوب  /  11 عضواً  مستقالً  للمكتب 
         التنفیذي  وكون  ھناك  تساوي  باألصوات  بین  على  الصایغ  ومروان 

  قواص   تنازل   األستاذ   علي   صایغ   لصالح   مروان   قواص   . 
        7-  لیكون  أسماء  المستقلین  الفائزین  بعضویة  المكتب 

  التنفیذي   : 
  1-   الدكتور   عارف   دلیلة   . 
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  2-   طارق   أبو   الحسن   . 
  3-   محمد   السعدي   . 
  4-   صفوان   مدخنة   . 
  5-   علي   الخطیب   . 

  6-   محمد   خیر   المنجد   . 
  7-   ریاض   زھر   الدین   . 

  8-   مروان   قواص   . 
   9-   (   ....   )   سیقوم   فرع   الوطن   العربي   بتسمیتھ   . 
  10-   (   ...   )   سیقوم   فرع   الوطن   العربي   بتسمیتھ   . 

   11-   (   ...   )   سیقوم   فرع   المھجر   بتسمیتھ   . 
 

  سادساً   –   انتخاب   لجنة   الرقابة   : 
 

         1-  تطبیقاً  لقواعد  وأحكام  النظام  الداخلي  یتوجب  انتخاب 
               لجنة  الرقابة  من  (  7 )  أعضاء  على  أن  یكون  (  5 )  أعضاء  من 
          الداخل  ،وعضو  من  فرع  الوطن  العربي  ،  وعضو  من  فرع 

  المھجر   . 
           2-  ترشح  للجنة  الرقابة  كالً  من  السادة  یوسف  كوریة  – 
            عزت  محیسن  –  سمیع  سرحیل  –  طالل  الحایك  –  علي  الصایغ  – 

  مصطفى   سعد   . 
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         3-  نظراً  لتأخر  الوقت  وظروف  المسافرین  فقد  اقترح 
         رئیس  المجلس  المركزي  على  األعضاء  القبول  بعدد  من  ترشح 
               دون  إجراء  عملیة  االنتخاب  والقبول  بـ  /  6 /  أعضاء  بدالً  من  /  5 / 
          أعضاء  وبالتالي  تصبح  لجنة  الرقابة  مؤلفة  من  ثمانیة  أعضاء  بدالً 

  من   سبعة   أعضاء   .   (   تمت   الموافقة   باإلجماع   )   . 
   4-   وبالتالي   تكون   لجنة   الرقابة   وفقاً   لآلتي   : 

 *-   یوسف   كوریة   . 
  *-   سمیع   سرحیل   . 
  *-   علي   الصایغ   . 

 *-   عزت   محیسن   . 
  *-   طالل   الحایك   . 
 *-   مصطفى   سعد   . 

  *-   (   ....   )   من   فرع   الوطن   العربي   . 
  *-   (   ...   )   من   فرع   المھجر   . 

 
  سابعاً   –   الخاتمة   : 

 
        أنھیت  جلسة  المجلس  المركزي  بعد  ان  تمت  الموافقة 
          باإلجماع  على  عقد  مؤتمر  صحفي  في  مقر  الھیئة  بدمشق  إلعالن 
          البیان  الختامي  عن  أعمال  المجلس  المركزي  السابع  ،  یقوم  بھذه 

  المھمة   المنسق   العام   وعدد   من   أعضاء   المكتب   التنفیذي   . 
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  دمشق   في    26  –    4  –    2017

 
  لجنة   الصیاغة   : 

 
         نشأت  طعیمة  .  محمد  علي  الصایغ  .  محمد  فاضل 

  فطوم   .     مروان   غازي   .      محمد   ناصر   حمو 
 

 

 

 

 

 

  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
  لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

  في   سوریة  
 النظام   الداخلي 

 الذي   أقره   المجلس   المركزي   في   دورتھ   السابعة 
  المنعقد   بتاریخ    22/4/2017
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 (   الصیغة   النھائیة   للنظام   الداخلي   ) 
 

 المادة   األولى:   مبادئ   عامة: 
       النظام  الداخلي  للھیئة  ھو  النظام  األساسي  الناظم أوالً: 

        للعالقات  الداخلیة  بین  قوى  الھیئة  وأطرھا  وشخصیاتھا  ولعالقاتھا 
 مع   اآلخرین. 

        ثانیاً:  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  ھي 
         إطار  تحالفي  وطني  یضم  أحزاباً  وقوى  سیاسیة،  ومنظمات  مجتمع 
        مدني،  ومستقلین  من  أوساط  ثقافیة  وفنیة  واقتصادیة  واجتماعیة 

 وشخصیات   منضمة   للھیئة. 
         تھدف  ھیئة  التنسیق  إلى  تحقیق  التغییر  الجذري ثالثاً: 

         والشامل  بما  یعني  إسقاط  النظام  االستبدادي  القائم  بكل  أركانھ 
        ومرتكزاتھ  بالطرق  والوسائل  السلمیة،  من  اجل  إقامة  نظام 
        دیمقراطي  جمھوري  برلماني  تعددي  تداولي  یؤسس  لبناء  دولة 
        مدنیة  یتساوى  فیھا  جمیع  المواطنین  رجاالً  ونساًء،  حكاماً 
        ومواطنین  أمام  القانون،  بغض  النظر  عن  انتماءاتھم  اإلثنیة 

 والقومیة   والدینیة. 
 المادة   الثانیة:   العضویة   في   الھیئة: 

 تقسم   العضویة   في   الھیئة   إلى   قسمین: 
       أوالً:  عضویة  أحزاب  واتحادات  ومنظمات  من  المجتمع 
        المدني  وھیئات  مھنیة  وفنیة  واقتصادیة  وغیرھا،  ویشترط  لقبول 
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        عضویتھا  موافقتھا  على  خط  الھیئة  السیاسي  ووثائقھا  ونظامھا 
          الداخلي  وغیر  منضمة  إلى  تحالف  سیاسي  آخر  یتعارض  مع  الخط 

 السیاسي   للھیئة. 
 ثانیاً:   عضویة   األفراد،   ویشترط   لقبول   عضویتھم. 

          أن  یكون  العضو  سوریا  أو  من  في  حكمھ  وقد  أتم  1. 
 الثامنة   عشر   من   عمره. 

 معروف   بالنزاھة   واألمانة   وحسن   الخلق.  2. 
       أن  یوافق  على  خط  الھیئة  السیاسي  ووثائقھا  3. 

 ونظامھا   الداخلي. 
        غیر  منضم  إلى  تنظیم  سیاسي  آخر  أو  مدني  4. 

 تتعارض   أھدافھ   مع   أھداف   الھیئة. 
 یعمل   لتحقیق   أھداف   الھیئة   وسیاستھا   وبرامجھا.  5. 
        یقدم  طلبا  خطیاً  أو  الكترونیاً  إلى  إحدى  المستویات  6. 

         القیادیة  المتواجدة  في  مكان  إقامتھ  ویقبل  الطلب  بموافقة  قیادة 
 الفرع. 

         ال  یجوز  قبول  طلب  انتساب  أي  شخص  إلى  الھیئة  7. 
          بصفة  مستقل  إذا  كان  من  التاركین  ألحد  أحزاب  الھیئة  أو 

 المفصولین   منھ   إال   بعد   استشارة   حزبھ   السابق 
        ثالثاً:  على  المتقدمین  الكترونیاً  بطلب  عضویة  العمل  على 
          التواصل  مع  الفرع  أو  الفرعیة  في  أماكن  تواجدھم  لتثبیت  ھذا 

 الطلب   مرفقاً   برسم   االنتساب. 
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        رابعاً:  حقوق  العضو:  إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  تضمن 
          وتصون  ألعضائھا  حق  إبداء  الرأي  وحق  النقد  والنقد  الذاتي  وحق 
        المشاركة  في  النشاطات  والمقترحات  وحق  االستعالم  عن  سیاسة 
         الھیئة  وأعمالھا  إضافة  إلى  حق  االنتخاب  والترشح  طبقاً  للنظام 

 الداخلي. 
 خامساً:   في   زوال   العضویة   واإلجراءات   االنضباطیة: 

       تزول  العضویة  عن  منتسبي  الھیئة  من  القسم أ - 
 األول   (القوى   السیاسیة)   في   الحاالت   اآلتیة: 

   االنسحاب   من   الھیئة  1. 
       الفصل  من  الھیئة  بسبب  خروجھا  عن  شروط  2. 
 العضویة. 

 قیامھا   بممارسات   تلحق   الضرر   بالھیئة.  3. 
           4.  یفقد  ممثلو  أي  حزب  أو  ھیئة  بعد  زوال  العضویة 
        موقعھم  في  المكتب  التنفیذي  حكماً،  ویمكن  االحتفاظ  بعضویتھم 
         كمستقلین  في  المؤتمر  الوطني  العام  أو  المجلس  المركزي  بقرار 

 من   المكتب   التنفیذي. 
       الجھة  المخولة  باتخاذ  قرار  زوال  العضویة  ھي  5. 

 المكتب   التنفیذي   للھیئة،   على   أن   یصادق   علیھ   المجلس   المركزي. 
           6.  یمكن  للحزب  أو  الھیئة  التي  زالت  العضویة  عنھا  التقدم 
          بالتظلم  إلى  لجنة  الرقابة  وإذا  وجدت  اللجنة  أن  أسباب  زوال 
           العضویة  قد  انتفت  یمكنھا  أن  تقترح  إعادة  العضویة  إلیھا  من  جدید 
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          بقرار  معلل،  على  أن  یصادق  المجلس  المركزي  على  ذلك  في 
 دورتھ   التالیة. 
 تزول   العضویة   عن   األفراد   في   الحاالت   اآلتیة: ب - 
 االنسحاب   أو   الوفاة  1. 
 فقدان   شرط   من   شروط   العضویة  2. 
 قیامھ   بأي   نشاط   یلحق   الضرر   بالھیئة.  3. 
       الجھة  المخولة  باقتراح  زوال  عضویة  األفراد  أو  4. 

          التجمید  ھي  قیادات  الفروع  التابعین  لھا،  على  أن  یخضع  اقتراحھا 
          الى  موافقة  المكتب  التنفیذي  معلال  عن  طریق  مكتب  التنظیم  التخاذ 

 القرار   المناسب. 
       یمكن  للعضو  الذي  زالت  عضویتھ  التظلم  أمام  5. 

 لجنة   الرقابة   التي   لھا   الحق   باقتراح   إعادة   العضویة   إلیھ   من   جدید. 
         یمكن  ألي  عضو  طلب  نقلھ  إلى  أي  فرع  یرید  6. 

            العمل  بھ،  بأن  یقدم  طلبا  خطیا  إلى  مكتب  التنظیم  عن  طریق  قیادة 
 فرعھ   یعبر   فیھ   عن   رغبتھ   في   االنتقال. 

          7.  تزول  العضویة  للمنتسب  بقرار  من  الھیئة  المنتمي  لھا 
 خالل   ثالثة   أشھر   من   تاریخ   االنتساب. 

         ج-  تطبق  القیادات  المعنیة  النظام  الداخلي  على  أي  عضو 
          كان  وفي  أي  مستوى  من  مستویات  ھیئة  التنسیق  وتتخذ  اإلجراءات 

 االنضباطیة   التالیة: 
 التنبیھ،   ویكون   بـسبب   اإلساءة   للھیئة   بالنشر.  1. 
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 اإلنذار   مع   توجیھ   طلب   خطي   باالنضباط.  2. 
         3.  تعلیق  المھام  والمسؤولیات  أو  استبدالھا  حتى  زوال 

 األسباب. 
        التجمید  في  حال  عدم  دفع  االشتراكات  او  حضور  4. 

          االجتماعات  لمدة  أربع  أشھر  متتالیة  بدون  عذر  او  عدم  المشاركة 
 في   نشاطات   الھیئة   ویستمر   التجمید   حتى   زوال   األسباب. 

 إزالة   العضویة   (الفصل)  5. 
 

 المادة   الثالثة:   البناء   الھیكلي   للھیئة: 
 تتكون   الھیئة   من   المستویات   التنظیمیة   والقیادیة   اآلتیة: 

          1.  المؤتمر  الوطني  العام.  2.  المجلس  المركزي  3. 
 المكتب   التنفیذي    4.   قیادة   الفرع    5.   قیادة   الفرعیة. 

 المؤتمر   الوطني   العام:  1) 
        أوالً :  یتشكل  من  أعضاء  المكتب  التنفیذي  ورؤساء  فروع 
        الھیئة  المنتخبین  ومن  ممثلي  األحزاب  السیاسیة  ومنظمات  المجتمع 
        المدني  واالتحادات  والھیئات  المنضمة  إلى  الھیئة،  والمستقلین  في 
        المحافظات  بحیث  تكون  نسبة  ممثلي  األحزاب  60%  تسمیھم 

 أحزابھم   و  40%   للمستقلین. 
         ثانیاً :  یعد  المؤتمر  الوطني  العام  أعلى  سلطة  في  ھیئة 

 التنسیق   وھو   المسؤول   عن: 
   وضع   السیاسة   العامة   للھیئة.  1- 

  424                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 425/599

         تشكیل  المجلس  المركزي  من  األحزاب  ومن  في  2- 
 حكمھم   ومن   المنتخبین   من   المستقلین. 

      تعدیل  النظام  الداخلي  والمصادقة  علیھ  ویصبح  3- 
 نافذا   من   تاریخھ. 

      المصادقة  على  التقاریر  التي  یقدمھا  المكتب  4- 
 التنفیذي. 

       یعقد  المؤتمر  الوطني  العام  اجتماعاً  دوریاً  كل  5- 
           سنة  ویجوز  دعوتھ  إلى  عقد  اجتماعات  طارئة  من  قبل  51%  من 
          أعضاء  المكتب  التنفیذي  في  اجتماع  كامل  النصاب  أو  ثلث  أعضاء 
         المجلس  المركزي  للنظر  في  تغییر  سیاسة  الھیئة  أو  نظامھا 

 الداخلي. 
 النظر   في   تغییر   سیاسة   الھیئة   أو   نظامھا   الداخلي.  6- 
 المصادقة   على   االتفاقیات   التي   تعقدھا   الھیئة.  7- 
 سحب   الثقة   من   المجلس   المركزي   بأغلبیة   الثلثین.  8- 
        النظر  في  حل  الھیئة  أو  اندماجھا  في  غیرھا  9- 

 بأغلبیة   الثلثین. 
       ینتخب  المؤتمر  رئیسھ  ونائبھ  ومقرریھ  في  بدایة  10- 

 كل   دورة. 
 اعتماد   البرنامج   السیاسي   للھیئة   وإقراره   وتعدیلھ.  11- 

         12-  یتلقى  طلبات  سحب  الثقة  والدعوة  لعقد  اجتماع 
 استثنائي   للمجلس   المركزي   من   أجل   البت   بالطلبات   المقدمة   إلیھ. 
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  2)   المجلس   المركزي: 
       ھو  السلطة  السیاسیة  والتشریعیة  في  غیاب  المؤتمر 

 الوطني   العام   ویمارس   صالحیاتھ 
      أوالً :  تسمي  األحزاب  والمنظمات  ممثلیھا  للمجلس 
        المركزي  بنسبة  60%  بینما  ینتخب  المستقلون  ممثلیھم  بنسبة  40

 .% 
      ثانیاً :  یمارس  المجلس  المركزي  صالحیات  المؤتمر 

  الوطني   العام   في   الفترة   بین   مؤتمرین   ویقوم   بــ: 
 تقویم   أداء   المكتب   التنفیذي   والرقابة   علیھ.  1. 
      مناقشة  التقاریر  التي  یقدمھا  المكتب  التنفیذي  2. 
 وإقرارھا. 

       قبول  استقالة  أعضاء  المكتب  التنفیذي  أو  سحب  3. 
          الثقة  منھم  باألغلبیة  المطلقة  ویلزم  الحزب  الذي  سحبت  الثقة  من 

 ممثلھ   أن   یعین   بدیال   عنھ. 
       ینتخب  المجلس  المركزي  من  بین  أعضائھ  مكتباً  4. 

        تنفیذیاً  بنسبة  40%  من  المستقلین  و  60%  تسمیھم  األحزاب 
 والمنظمات   من   أعضائھم. 

         ثالثاً :  في  الظروف  االستثنائیة  القاھرة  وفي  حال  تعذر  عقد 
           المؤتمر  الوطني  العام  یحق  للمجلس  المركزي  أن  یمدد  لنفسھ  أو  أن 
          یوسع  مالكھ  ویضیف  أعضاء  جدد  إلعادة  التوازن  إلیھ  في  حال 
        حصول  خلل  في  نسبة  ممثلي  األحزاب  وممثلي  المستقلین 

 ومنظمات   المجتمع   المدني. 
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       رابعاً :  المجلس  المركزي  مسؤول  أمام  المؤتمر  الوطني 
 العام. 

        خامساً :  یعقد  المجلس  المركزي  اجتماعاً  دوریاً  كل  سنة 
          ویجوز  دعوتھ  إلى  اجتماع  استثنائي  من  ثلث  أعضائھ  أو  من 
         أكثریة  المكتب  التنفیذي،  على  أن  ینتخب  رئیسھ  ونائبھ  ومقررین 

 في   بدایة   كل   دورة   انتخابیة،   وتتحدد   مھامھ   بـ: 
  أ-   الدعوة   إلى   عقد   اجتماعات   المجلس   المركزي. 

        ب-  متابعة  تنفیذ  القرارات  المتخذة  من  قبل  المجلس 
  المركزي.   وغیر   منفذة   من   المكتب   التنفیذي. 

 ت-   تلقي   الشكاوى   والتظلمات   وإحالتھا   إلى   لجنة   الرقابة. 
        ث-  تقدیم  تقریر  دوري  إلى  اجتماع  المجلس  المركزي 
         یتضمن  مالحظات  حول  قرارات  غیر  منفذة  من  قبل  المكتب 

 التنفیذي   وقرارات   لجنة   الرقابة. 
        سادساً :  تعتبر  رئاسة  المجلس  مسؤولة  عن  إدارة  الجلسات 

 وتدقیق   صیاغة   قرارات   المجلس   المركزي. 
        سابعاً :  یعتبر  رؤساء  الفروع  وأعضاء  لجنة  الرقابة  بحكم 

 موقعھم   أعضاء   أصالء   في   المجلس   المركزي. 
        ثامناً :  ینتخب  المجلس  المركزي  من  بین  أعضائھ  لجنة 
         رقابة  من  الداخل  من  ذوي  الخبرة  والكفاءات  القادرة  على 
         المشاركة  بحضور  االجتماعات  على  أن  یكون  ممثالً  في  عضویتھا 
          عضوین  أحدھما  من  فرع  المھجر  والثاني  من  فرع  الوطن  العربي 
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           على  أال  یتجاوز  عدد  أعضاء  اللجنة  عن  8 أعضاء  وتحدد  مھام  ھذه 
 اللجنة   كما   یلي: 

        أ-  الرقابة  على  مدى  توافق  قرارات  وإجراءات  المكتب 
         التنفیذي  والھیئات  القیادیة  داخل  الھیئة  مع  السیاسة  التنظیمیة  للھیئة 

  وفق   أحكام   النظام   الداخلي. 
        ب-  تلقي  الشكاوى  والتظلمات  عن  طریق  رئاسة  المجلس 
         المركزي  التي  تتقدم  بھا  ھیئات  وأعضاء  ھیئة  التنسیق  وتحویلھا 
          الى  لجنة  الرقابة  للقیام  بالتحقیق  بھا  ورفع  تقاریرھا  إلى  رئاسة 

 المجلس   المركزي   . 
         ت-  ال  یحق  ألحد  أعضاء  لجنة  الرقابة  حضور  اجتماعات 
           المكتب  التنفیذي  إال  بناءً  على  توجیھ  دعوة  لھ  من  المكتب  التنفیذي 
         وللجنة  الرقابة  أن  تطلب  حضور  أحد  أعضائھا  اجتماعاً  للمكتب 

 التنفیذي   لبیان   قضیة   ما. 
 ث-   كافة   قرارات   اللجنة   شأن   داخلي   ال   یجوز   نشرھا. 

        ج-  تتخذ  قرارات  اللجنة  بأغلبیة  األصوات  النصف  + 
  واحد   من   الحضور   بعد   اكتمال   النصاب   القانوني 

       تاسعاً :  یختار  المجلس  المركزي  مدققاً  للحسابات  ویقدم 
         تقریره  السنوي  إلى  المجلس  للمصادقة  على  حسابات  الھیئة  للسنة 

 المالیة   السابقة. 
  3)   المكتب   التنفیذي: 
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         المكتب  التنفیذي  أعلى  سلطة  تنفیذیة  في  الھیئة  ولذلك  فھو 
       یمارس  صالحیات  واسعة  لتنفیذ  سیاسة  الھیئة،  وبرامجھا 

 وقراراتھا   ویعمل   على: 
  أوالً :   متابعة   العمل   الیومي   لنشاط   أعضائھ   ومكاتبھ 

 ثانیاً :   تأمین   جمیع   مستلزمات   قیامھ   بعملھ   على   أكمل   وجھ. 
       ثالثاً :  تشكیل  المكاتب  التي  یراھا  ضروریة،  ویحدد 

 صالحیاتھا،   ومنھا: 
          1)  مكتب  العمل  الیومي  2)  المكتب  التنظیمي  3)  مكتب 
          الشباب  4)  مكتب  اإلعالم  5)  المكتب  المالي  6)  مكتب  الدراسات 
          والتوثیق  7)  مكتب  العالقات  الخارجیة  8)  مكتب  المرأة  9)  المكتب 
        القانوني.  10)  مكتب  الشؤون  االجتماعیة  المدنیة  11)  مكتب 
        متابعة  الملف  اإلنساني  وحقوق  اإلنسان.  وتكون  المكاتب  التي 

 یشكلھا   مقتصرة   على   المركز. 
         رابعاً :  یسمي  من  أعضائھ  ومن  أمانة  السر  مكتب  العمل 
          الیومي  ویعتبر  مكتب  العمل  الیومي  مسؤوالً  أمامھ  وعلیھ  أن  یقدم 

 تقریرا   مفصال   عن   عملھ. 
       خامساً :  یمثل  الھیئة  أمام  الجھات  الوطنیة  والعربیة 

 واإلقلیمیة   والدولیة. 
       سادساً :  یعد  الخطط  والبرامج  التنفیذیة  للھیئة  ویشرف 

 على   تنفیذھا   والمصادقة   علیھا   من   المجلس   المركزي. 
       سابعاً :  یُعد  االتفاقیات  والبیانات  المشتركة  وغیرھا  التي 

 تتوافق   مع   سیاسة   وأھداف   الھیئة. 
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         ثامناً :  یعد  التقاریر  عن  عملھ  إلى  المجلس  المركزي  والى 
 المؤتمر   الوطني   العام. 

        تاسعاً :  یعد  القوائم  المالیة  للھیئة  بالتعاون  مع  المكتب 
          المالي  ویشرف  على  تنفیذھا  بعد  المصادقة  علیھا  من  قبل  المجلس 

 المركزي. 
        عاشراً :  ینتخب  من  بین  أعضائھ  المنسق  العام  ونوابھ 
        وأمین  السر  ورؤساء  المكاتب  المختصة،  ویحدد  المھام  المناطة 

 بكل   منھم. 
       الحادي  عشر :  یعالج  القضایا  المستجدة  والمتغیرة  ویتحمل 

 مسؤولیاتھا   أمام   المجلس   المركزي. 
         الثاني  عشر :  القرارات  التي  تصدر  عن  المكتب  التنفیذي 
         تستوجب  الحضور  من  الجمیع  وال  یجوز  التفویض  بالتصویت  على 

 القرارات. 
  4)   المنسق   العام: 

          1.  یعد  المنسق  العام  الناطق  الرسمي  باسم  الھیئة  ویمثلھا 
 أمام   الغیر. 

  2.   یرأس   اجتماعات   المكتب   التنفیذي. 
  3.   یدعو   المكتب   التنفیذي   الجتماعات   طارئة. 

           4.  في  حال  غیابھ  یتولى  نائبھ  األول  صالحیاتھ،  كما  یجوز 
         لھ  أن  یفوض  بعض  صالحیاتھ  مؤقتاً  لبعض  أعضاء  المكتب 

 التنفیذي. 
  5)    الفروع: 
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 وھي   نوعان:   األول   في   الداخل   والثاني   في   الخارج. 
 فروع   الھیئة   في   الداخل:  1- 
        یشكل  في  كل  محافظة  فرع  للھیئة  یضم  جمیع  1) 

 الفرعیات   التابعة   لھ   بقرار   من   المكتب   التنفیذي. 
       تدیر  الفرع  قیادة  تتكون  من  ممثلي  األحزاب  2) 

       السیاسیة  والمنظمات  المتواجدین  في  المحافظة  بنسبة  %60 
 تسمیھم   أحزابھم   و  40%   ینتخبون   من   المستقلین. 

  3)   تتكون   الھیئة   العامة   للفرع   من   كافة   أعضاء   الفرع. 
       یمارس  الفرع  جمیع  نشاطات  الھیئة  في  نطاق  4) 

 تواجده. 
          تدعى  الھیئة  العامة  للفرع  من  قبل  قیادة  الفرع  5) 

  لالنعقاد   مرة   كل   ستة   أشھر. 
 فروع   الھیئة   في   الخارج:  2- 

           1)  یتشكل  في  كل  دولة  عربیة  أو  أجنبیة  أو  مجموعة 
           دول  فرعیات  للھیئة  تدیر  شؤونھا  قیادة  من  3 -  5 أعضاء  تنتخبھم 

 الھیئة   العامة   للفرعیة   وذلك   بقرار   من   قیادة   الفرع. 
       یتحدد  عدد  أعضاء  الفرعیة  بعشرة  أعضاء  على  2) 

 األقل   وبما   ال   یزید   عن   خمس   وعشرین   عضواً. 
       یتشكل  على  مستوى  الوطن  العربي،  وفي  المھجر  3) 

 فرعا   واحدا   لكل   منھما   یضم   كافة   الفرعیات   التابعة   لھ. 
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         تدیر  الفرع  قیادة  تتكون  من  ممثلین  لألحزاب  4) 
       السیاسیة  المتواجدة  والمنظمات  بنسبة  60%  تسمیھم  أحزابھم 

 والباقي   من   المستقلین   ینتخبون   من   ھیئة   الفرع. 
       یمارس  الفرع  جمیع  نشاطات  الھیئة  في  نطاق  5) 

 تواجده   وفق   قراراتھا. 
           6)  تتكون  الھیئة  العامة  للفرع  من  قیادة  الفرع  السابقة  ومن 
         الممثلین  المنتخبین  من  الفرعیات  لھیئة  الفرع  وفق  النسبة  المحددة 

 ببدایة   كل   دورة   انتخابیة. 
  6)    الفرعیات: 

         تتشكل  في  كل  مدینة  أو  بلدة  أو  مجموعة  قرى  1) 
           فرعیة  أو  أكثر  للھیئة  تدیر  شؤونھا  قیادة  مكونة  من  ثالث  إلى 
         خمسة  أشخاص  تنتخبھم  الھیئة  العامة  للفرعیة  التي  تتكون  بدورھا 

 من   جمیع   أعضاء   الفرعیة. 
       تقوم  الفرعیة  بتنفیذ  سیاسات  الھیئة  ومھامھا  في  2) 

  نطاق   عملھا،   وبنقل   مطالب   الشعب   إلى   الھیئة 
  3)   تتألف   الھیئة   العامة   للفرعیة   من   كافة   أعضائھا. 

 
 المادة   الرابعة:   الدورة   االنتخابیة: 

       مدتھا  سنتان  وتمارس  كل  ھیئة  قیادیة  صالحیاتھا  1. 
 لتسییر   األعمال   إلى   أن   یتم   انتخاب   بدیل   عنھا. 

          2.  یصدر  المكتب  التنفیذي  في  بدایة  كل  دورة  انتخابیة 
 التعلیمات   الناظمة   لالنتخابات   من   الفرعیات   إلى   آخر   المستویات. 
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 المادة   الخامسة:   مالیة   الھیئة   وأوجھ   صرفھا: 
 تتكون   موارد   الھیئة   المالیة   من: 

  رسوم   االنتساب.  1- 
    اشتراكات  األحزاب  والحركات  والھیئات  2 - 

 ومنظمات   المجتمع   المدني   المنضویة   في   إطار   الھیئة. 
 اشتراكات   األعضاء   المستقلین.  3- 
      اإلعانات  والتبرعات  غیر  المشروطة  التي  ال  4 - 

 تتعارض   مع   سیاسة   الھیئة. 
           5 -  یدیر  مالیة  الھیئة  مكتب  مالي  یعمل  ضمن  الئحة  مالیة 
         معتمدة  من  المكتب  التنفیذي.  یحدد  أوجھ  صرف  مالیة  الھیئة 

  ویشرف   علیھا   المكتب   التنفیذي. 
       یدقق  المكتب  التنفیذي  في  أوجھ  الصرف  المالیة  6 - 

 للھیئة   ویصادق   علیھا. 
        توضع  أموال  الھیئة  في  حساب  خاص  في  أحد  7 - 

 المصارف   المعتمدة   عند   توفر   الظروف   القانونیة   المالئمة. 
          8 -  یوقع  المنسق  العام  أو  نائبھ  والمسؤول  المالي  جمیع 

 أوامر   الصرف   المقررة   من   المكتب   التنفیذي. 
 المادة   السادسة:   أحكام   عامة: 

          1-  یعد  ھذا  النظام  الداخلي  نافذاً  بعد  موافقة  المجلس 
         المركزي  علیھ  ویعرض  على  المؤتمر  الوطني  العام  للتصدیق  علیھ 

 في   أول   دورة   یعقدھا. 
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         2-  یتشكل  المجلس  المركزي  من  ثلث  أعضاء  المؤتمر 
 الوطني   العام   كحد   أعلى. 

         3-  یتشكل  المكتب  التنفیذي  من  ثلث  أعضاء  المجلس 
 المركزي   كحد   أعلى. 

          4-  ال  یجوز  لعضو  المكتب  التنفیذي  ترأس  مكتبین  من 
 مكاتب   الھیئة   أو   التواجد   بعضویة   أكثر   من   مكتبین. 

          5-  ال  یجوز  ألي  عضو  االنضمام  لفرعین  من  فروع 
 الھیئة. 

          6-  ال  یجوز  الجمع  بین  عضویة  لجنة  الرقابة  ورئاسة 
       المجلس  المركزي  (رئیس  المجلس  ونائبھ  والمقررین)  وبین 

 عضویة   المكتب   التنفیذي. 
        7-  تقوم  المجالس  والفروع  المنتخبة  باالحتفاظ  بنتائج 
          التصویت  على  مقاعد  المستقلین  لألخذ  بنتیجتھا  في  حال  شغور  أحد 
         المقاعد  بحیث  یشغل  المقعد  الشاغر  صاحب  أكبر  عدد  من 

 األصوات   حسب   التسلسل   من   الذین   لم   ینجحوا   باالنتخابات. 
          8-  یجب  عقد  كافة  مؤتمرات  الفروع  بالداخل  والخارج  قبل 

 المؤتمر   الوطني   العام   والمجلس   المركزي. 
         9-  تسمي  األحزاب  60%  من  كافة  المستویات  القیادیة 

 والتنظیمیة. 
          10-  ال  یجوز  لعضو  الھیئة  الترشح  واالنتخاب  ألي  موقع 

 تنظیمي   أو   قیادي   قبل   مضي   ستة   أشھر   على   قبول   طلب   انتسابھ. 
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          11-  یحق  للمكتب  التنفیذي  دعوة  أحد  رؤساء  الفروع  إلى 
 اجتماعھ   من   أجل   مناقشة   مسألة   خاصة   تتعلق   بذات   الفرع. 

       12-اعتبار  رئیسي  فرعي  المھجر  والوطن  العربي 
 أعضاء   كاملي   العضویة   في   المكتب   التنفیذي 

         1-  أن  یكون  النصاب  القانوني  في  كل  الھیئات  13- 
 محسوباً   على    51%   من   العدد   األصلي. 

         2-  تؤخذ  القرارات  من  أكثریة  الحضور  الفعلي  في 
       الجلسة  بعد  تحقق  النصاب  وتكون  ھذه  األكثریة 
       محسوبة  من  عدد  الحضور  الرسمي  عند  بدایة 

 الجلسة. 
          14-  ال  یجوز  التفویض  وال  التوكیل  في  كافة  أعمال 

 التصویت   على   االقتراحات   والترشیحات   في   كافة   مواقع   الھیئة. 
           15-  إلغاء  أو  تعدیل  أو  إیقاف  القرار  الصادر  عن  المكتب 

 التنفیذي   یحتاج   إلى   موافقة   ثلثي   أعضائھ. 
          16-  ال  یجوز  المشاركة  باالنتخابات  كافةً  إال  بعد  تسدید 

 كامل   االشتراكات   المالیة   لألفراد   المستقلین. 
  17-    1-   ال   یجوز   إنھاء   عضویة   أي   عضو   منتخب. 

         2-  یجوز  للمكتب  التنفیذي  تجمید  عضویة  ونشاط  أي 
       عضو  منتخب  من  المجلس  المركزي  على  أن 
       تعرض  إنھاء  العضویة  مع  ذكر  األسباب  أمام 

 المجلس   المركزي   في   أول   جلسة   لھ. 
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          18-  یفقد  عضو  لجنة  الرقابة  المنتخب  حقھ  في  حال 
 خروجھ   خارج   البالد   ویحل   محلھ   عضو   االحتیاط. 

        1-  یتحقق  النصاب  القانوني  في  المجلس  المركزي  19- 
 بحضور    51%   من   أعضائھ   المدعوین. 

  2-   تؤخذ   النسبة   من   الحضور. 
        3-  تفقد  الجلسة  شرعیتھا  عند  انخفاض  عدد 

 الحضور   الفعلي   عن   األكثریة. 
   على   رئیس   المجلس   تعلیق   الجلسة.  4- 

 
 دمشق   في    25/4/2017

 
       صدق  من  قبل  رئیس  المجلس مقرر   الجلسة 

 المركزي 
                محمد   ناصر   حمو ثروة   عثمان 

 
 شوھد   من   قبل   المنسق   العام 

 أ.   حسن   عبد   العظیم 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 بیان   سیاسي 
 دمشق   في    8/5/2017

 المكتب   التنفیذي 
          نافش  المكتب  التنفیذي  بیان  اآلستانة  عن  "مذكرة  باتفاق  "  صادر 

        عن  الدول  الضامنة  –  االتحاد  الروسي  وجمھوریة  تركیا 

       وجمھوریة  إیران  اإلسالمیة،  بحضور  وفد  فصائل  المعارضة 

          المسلحة  من  الجیش  الحر  –  ووفد  النظام،  حول  إنشاء  ( مناطق 

        خفض  التوتر )  في  محافظة  إدلب  وبعض  أجزاء  المحافظات 

          (الالذقیة  –  حماة-  حلب)  وأجزاء  معینة  في  شمال  محافظة  حمص 

        وفي  الغوطة  الشرقیة  وبعض  مناطق  جنوب  سوریة  (محافظتي 

         درعا  والقنیطرة)  لتخفیف  حدة  العنف  وتدعیم  حالة  وقف  إطالق 

          النار  والحد  من  االنتھاكات  وبناء  الثقة،  وتأمین  وصول  سریع  دون 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
437  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 438/599

       معوقات  للمساعدات  اإلنسانیة،  وتأمین  الحمایة  وحریة  تنقل 

         المدنیین  وإنشاء  آلیات  ثالثیة  لمراقبة  االلتزام  بوقف  إطالق  النار 

         واإلصرار  على  القتال  ضد  داعش  والنصرة،  والتأكید  على  زیادة 

        الجھود  إلطالق  عملیة  المفاوضات  وفق  قرار  مجلس  األمن  2254

 . 

    انتھى   المكتب   التنفیذي   إلى: 

           1-  تأیید  النتائج  اإلیجابیة  التي  تم  االتفاق  علیھا  وفي  مقدمتھا 

       االلتزام  بوحدة  وسیادة  واستقاللیة  أرض  الجمھوریة  العربیة 

          السوریة،  كما  أن  وجود  مناطق  منخفضة  التوتر  قد  تؤدي  إلى 

         تخفیف  معاناة  الناس  من  خطر  القصف  والتدمیر  والمزید  من 

        النزوح  والتھجیر،  وتوحید  الجھود  والرؤى  واالھتمام  بملف  عودة 

        الالجئین  والنازحین  إلى  دیارھم  وتوقف  التدخل  والتمدد  واإلیراني 

         وغیره،  وتخفف  من  أزمة  ھجرة  الالجئین  وتوفیر  األجواء  المناسبة 

         لمتابعة  العملیة  السیاسیة  في  الجولة  السادسة  في  مفاوضات  جنیف  / 

          3/  بفاعلیة  أكبر،  وتفسح  المجال  أمام  خروج  الجماعات  المسلحة 

         غیر  السوریة  التي  دخلت  لدعم  النظام  وغیره  و  محاصرة 
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        التنظیمات  اإلرھابیة  من  داعش  والنصرة  وأخواتھا  والقضاء  علیھا 

          وتعزیز  دور  مصر  والسعودیة  في  الدفع  بالعملیة  السیاسیة  من  دون 

         شروط  مسبقة  وبشكل  متواصل  لتنفیذ  بیان  جنیف  /  1/  والقرارات 

           الدولیة  ذات  الصلة،  وأھمھا  2118 و  2254 بما  ینسجم  مع  التوافق 

         الروسي  األمریكي،  كما  یعزز  دور  قوى  المعارضة  في  إنھاء 

        االستبداد  والخالص  من  اإلرھاب  والحفاظ  على  سوریة  موحدة 

  أرضاً   وشعباً. 

            2-  وأشار  المكتب  التنفیذي  إلى  أن  وجود  النتائج  اإلیجابیة  ال  یلغي 

        المخاوف  والمحاذیر  من  بعض  األمور  الغامضة،  وعلى  رأسھا 

         سحب  البساط  من  الرعایة  األممیة  للمفاوضات  في  جنیف  وعلى 

         أرضیة  بیان  جنیف  /  1/  لصالح  محادثات  األستانة  التي  اعتبرھا 

  البیان   منصة   مضافة   للمنصات   األخرى. 

         وأبدى  المكتب  التنفیذي  تحفظھ  على  عدم  النص  بوجوب  رعایة 

 أممیة. 

          إن  موافقة  المكتب  التنفیذي  على  تأیید  المناطق  منخفضة  التوتر  ال 

          یمنع  من  التساؤل  عن  حدود  ھذه  المناطق  ودور  المراقبین  فیھا، 
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           وعن  قدرة  إیران  على  لعب  دور  الضامن،  مع  االستمرار  في  دور 

  الشریك   مع   النظام   في   الحل   األمني   والعسكري. 

 المكتب   التنفیذي      8أیار  2017

 -------------------------------------------- 

 

 

 

 
  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
 
 

 بیان   سیاسي 
 
 
 
 

        في  اجتماعھ  الدوري  بتاریخ  22/7/2017،  ناقش  المكتب  التنفیذي 
        التطورات  السیاسیة  والمیدانیة  الداخلیة  ومواقف  الدول  العربیة  واإلقلیمیة 
           والقوى  الدولیة،  من  ھذه  التطورات  التي  جرت  منذ  مطلع  الشھر  الحالي، 
            وأھمھا  ما  تكشف  من  معلومات  ونتائج  إیجابیة  عن  اتفاق  وقف  التصعید  في 
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         المنطقة  الجنوبیة،  بین  االتحاد  الروسي  والوالیات  المتحدة  األمریكیة  والمملكة 
          األردنیة  الھاشمیة،  وكذلك  اتفاق  خفض  التصعید  في  الغوطة  الشرقیة  الذي 
           أبرم  في  القاھرة  بتاریخ  20/7/2017 بین  قادة  الفصائل  المعارضة  في  منطقة 
         الغوطة  الشرقیة  مع  جمھوریة  روسیا  االتحادیة  وجمھوریة  مصر  العربیة 

  وضمانة   الدولتین،   ووافق   علیھ   فیلق   الرحمن   بعد   صدوره. 

         وناقش  المكتب  التنفیذي  تقریر  مندوبیھ  في  الھیئة  العلیا  والوفد 
  التفاوضي   خالل   الجولة   السابعة   في   مؤتمر   جنیف   /  3/   وتوصل   إلى   ما   یلي: 

           1-  إن  اتفاقیة  المنطقة  الجنوبیة  للمنطقة  اآلمنة  التي  تشمل  محافظات 
         القنیطرة  ودرعا  والسویداء  المبرمة  بین  روسیا  االتحادیة  والوالیات  المتحدة 
          األمریكیة  بمشاركة  األردنوالتي  تمت  خارج  سیاق  مفاوضات  أستانا  -  تعتبر 
           تحوالً  ھاماً  في  مسار  مأساة  الشعب  السوري  ألنھا  حصیلة  توافق  دولي 
            وإقلیمي  جدید،  -  یفترق  عن  الموقف  اإلیراني  -  وتشكل  ھذه  الخطوة  بدایة 
          مالمح  الحل  السیاسي  الجدي  للمسألة  السوریة،  ویؤكد  المكتب  التنفیذي  موقفھ 

 السابق   بتأیید   ھذا   االتفاق. 

          2-  كما  یؤید  اتفاقیة  تخفیض  التصعید  وانضمام  فصائل  المعارضة 
           المسلحة  في  الغوطة  الشرقیة  إلى  نظام  وقف  األعمال  القتالیة،  ألنھا  تلزم 
           الفصائل  المعارضة  المعتدلة  من  جھة،  والنظام  وحلفاءه  من  جھة  ثانیة،  بوقف 
          إطالق  النار  وبإخراج  كافة  المیلیشیات  األجنبیة  من  سوریا،  التي  تحمل 
          شعارات  طائفیة  تخالف  الھویة  الوطنیة  السوریة،  وكل  أنواع  القتال  واستخدام 
         األسلحة  الجویة  والصاروخیة  والمدفعیة  وقذائف  الھاون  من  قبل  النظام، 
          وبعض  الفصائل  التي  لم  تفك  ارتباطھا  بالنصرة،  وتلزم  فصائل  المعارضة 
          بعدم  وجود  ھیئة  تحریر  الشام  (النصرة)  في  مناطق  سیطرتھا  ومحاربة 

  داعش. 

            كما  یؤید  المكتب  التنفیذي  ما  ورد  في  الفقرة  /  8/  من  االتفاق  بإضافة 
             منطقة  جنوب  دمشق  (القدم  –  یلدا  –  ببیال  –  بیت  سحم)  ومنطقة  القلمون 

 الشرقي   ضمن   ھدنة   شاملة   واتفاق   تخفیض   التصعید. 

        ویوجھ  المكتب  التنفیذي  الشكر  لروسیا  االتحادیة  وجمھوریة  مصر 
           العربیة  على  جھودھما  المشتركة  في  انجاز  ھذا  االتفاق  وضمان  تنفیذه،  ولكل 
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             من  شارك  في  ھذا  الجھد  من  المعارضة  السوریة،  ویأمل  أن  یتم  العمل  على 
 شمولیة   االتفاق   كافة   المناطق   المحررة   تمھیداً   للحل   السیاسي   الشامل. 

           3-  یثمن  الجھود  التي  یقوم  بھا  الرئیس  الفرنسي  إیمانویل  ماكرون 
          وحزبھ  الجدید،  بتقدیم  مبادرة  لحل  المسألة  السوریة  وعقد  مؤتمر  لمجموعة 
           الدول  الكبرى  دائمة  العضویة  في  باریس،  وتوجیھ  الدعوة  إلى  السید  فایز 
            السراج،  واللواء  خلیفة  حفتر  إلى  باریس  للحفاظ  على  وحدة  لیبیا  واستقاللھا  - 
           بالتكامل  مع  الدور  المصري  -ویعتبرھا  خطوة  ھامة  في  تعزیز  الدور  الفرنسي 
           بالتكامل  مع  دور  االتحاد  األوروبي،  في  حل  أزمات  المنطقة  ودعم  الشرعیة 

 والوحدة   الوطنیة   لتعزیز   وحدة   دولھا. 

            4-  یوافق  على  التوافقات  التي  تمت  في  اللقاءات  التقنیة  بین  وفد 
         استشاري  من  الھیئة  العلیا  والوفد  التفاوضي،  بمشاركة  استشاریین  عن 
          منصتي  القاھرة  وموسكو  وخبراء  األمم  المتحدة  في  بعثة  المبعوث  الخاص 

 لسوریا   السید   دیمستورا. 

         كما  یثمن  إیجابیاً  اللقاءات  والحوارات  اإلیجابیة  التي  جرت  في 
             جنیف  بین  وفد  من  الھیئة  العلیا  والوفد  التفاوضي،  وبین  وفد  من  منصة  القاھرة 
          ومنصة  موسكو  تمھیداً  لمشاركتھما  في  الوفد  الواحد  للمعارضة،  وإنھاء  تعدد 
           الوفود  النطالق  المفاوضات  المباشرة  في  جنیف  مع  وفد  النظام،  من  دون 

 شروط   مسبقة   تعطل   العملیة   التفاوضیة. 

           5-  یعرب  عن  تضامنھ  التام  مع  الشعب  الفلسطیني  وسكان  مدینة 
         القدس،  وإدانتھ  (لحكومة  العدو  الصھیوني)  لمنعھا  الصالة  في  المسجد 
           األقصى،  ویدعو  إلى  إنھاء  االنقسام  بین  غزة  ورام  هللا،  وتوحید  الصفوف 
          ویدعو  النظام  العربي  الرسمي  لتحمل  مسؤولیاتھ  ومطالبة  الدول  العربیة  التي 
         تقیم  معھا  عالقات  سیاسیة  ودبلوماسیة  واقتصادیة  بقطعھا،  وعلى  الجامعة 

  العربیة   تحمل   مسؤولیاتھا. 

 دمشق   في    26/7/2017   المكتب   التنفیذي 

 
  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
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 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
 

 بیان   سیاسي 
 

        في  اجتماع  المكتب  التنفیذي  بتاریخ  12/8/2017،  ناقش  التطورات 
           السیاسیة  وتقاریر  ممثلیھ  في  إجتماع  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  ،  واتفاق  وقف 
            التصعید  في  ریف  حمص  الشمالي،  واللقاء  المنوي  عقده  بین  وفد  الھیئة  العلیا 
           ووفدي  منصة  القاھرة  وموسكو  في  الریاض  ،  كما  ناقش  بعمق  ومسؤولیة 
          التطورات  الدولیة  الجدیدة  في  مواقف  الدول  الكبرى  –  روسیا  االتحادیة، 
         والوالیات  المتحدة  األمریكیة،  وبریطانیا  وفرنسا  (  إیمانویل  ماكرون)  ومجلس 
          الشؤون  الخارجیة  في  االتحاد  األوروبي  والدول  اإلقلیمیة  ،  والموقف  من 
         النظام  السوري  في  المرحلة  االنتقالیة،  وأثره  على  العملیة  السیاسیة 

 التفاوضیة،   وانتھى   إلى   ما   یلي: 

           1-إعادة  التأكید  على  أنھ  ال  حل  عسكري  للمسألة  السوریة،  وأن 
 الحل   السیاسي   ھو   الخیار   الوحید. 

         2-المطالبة  ببدء  المفاوضات  المباشرة  دون  شروط  مسبقة،  والتنسیق 
          مع  األمم  المتحدة  ومبعوثھا  الخاص،  واإلصرار  على  التفاوض  المباشر  من 
         أجل  االنتقال  السیاسي،  وتشكیل  ھیئة  الحكم  االنتقالي  كاملة  الصالحیات 
       التنفیذیة،  والمؤسسات  التشریعیة  والقضائیة  واإلداریة  والعسكریة  واألمنیة 
          المنبثقة  عنھا  ،  وممارسة  صالحیاتھا  بمقتضى  إعالن  دستوري  تشرف  على 
          صیاغتھ  وإقراره،  خالل  الفترة  األولى  من  المرحلة  االنتقالیة  ،  وتغییر 
          منظومة  الحكم  الحالیة  بجمیع  أركانھا  ورموزھا،  وفق  اآللیات  المقررة  في 
           بیان  جنیف  /  1/  والقرارین  2118 و،  2254 ألنھا  المسؤول  األساس  عما  آلت 

 إلیھ   األمور   في   سوریا   خالل   سبع   سنوات   عجاف.؟ 

          3-  ضرورة  اللقاء  مع  وفدي  منصتي  القاھرة  وموسكو،  بھدف 
            تشكیل  الوفد  الواحد  على  أساس  توافق  سیاسي  یستند  إلى  بیان  جنیف  /  1/ 
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         وجمیع  القرارات  الدولیة  ذات  الصلة  والرؤیة  المشتركة  والتغییر  الجذري 
 الشامل. 

          4-  تأیید  اتفاقات  خفض  التصعید  في  المنطقة  الجنوبیة  والغوطة 
          الشرقیة،  وریف  حمص  الشمالي،  والتعدیل  الالحق  علیھ  والعمل  على  إنجاز 
           اتفاقات  مماثلة  ،  تحقیقاً  لوقف  إطالق  النار  واالستمرار  في  إدخال  المساعدات 

 االنسانیة   وإطالق   سراح   المعتقلین   . 

         5-  التأكید  على  رفض  اإلجراءات  الخاصة  باالستفتاء  األحادي 
           الطرف  بمعزل  عن  إرادة  جمیع  السوریین  وأي  مشاریع  استباقیة،  تمس  بوحدة 
           البالد  أرضاً  وشعباً  ،  ورفض  مشروع  الفیدرالیة  أو  الدولة  االتحادیة  والعمل 

 على   مقاطعة   تلك   االنتخابات   واالجراءات   اإلداریة. 

           6-  متابعة  الجھود  لتشكیل  جبھة  القوى  الدیمقراطیة  ،  من  خالل 
           إعداد  مشروع  رؤیة  سیاسیة  مشتركة  ،  والسعي  لتشكیل  لجنة  تحضیریة  من 

 تلك   القوى   ،   وصوالً   إلى   مؤتمر   موسع   لھا   . 

 دمشق    ٢٠١٧/٨/١٩

   المكتب   التنفیذي 
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 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
   لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 بیان   صحفي 
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          أقدم  سالح  طیران  العدو  الصھیوني  على  شن  إعتداء  إجرامي  على 
            موقع  عسكري  سوري  في  منطقة  مصیاف  في  ریف  محافظة  حماة،  فقد  نقلت 
            األنباء  أن  طیران  العدو  الصھیوني  أطلق  عدة  صواریخ  على  الموقع،  فجر  یوم 
          الخمیس  ٢٠١٧/٩/٧ مما  أدى  إلى  استشھاد  جندیین  وإلحاق  أضرار  مادیة 

 كبیرة   في   الموقع. 

          إن  ھذه  االعتداءات  الصھیونیة  التي  ال  تتوقف  تستھدف  قدرات  بلدنا 
 حمایة   لمصالح   وأمن   الكیان   الصھیوني. 

          إننا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  ندین  ھذا 
           العدوان  الجدید،  ونؤكد  أن  استمرار  الحرب  الدائرة  في  بلدنا  یضعف  قدراتھ، 
           ویعرضھ  لكل  أنواع  االعتداءات،  وأن  حمایة  شعبنا  وبلدنا  تقتضي  وضع  حد 
           لھذه  الحرب  باالتفاق  على  حل  سیاسي  وفق  القرارات  الدولیة،  یفتح  الطریق 

 أمام   التغییر   الوطني   الدیمقراطي   الذي   ینشده   شعبنا   وقواه   الوطنیة. 

 دمشق    ٢٠١٧/٩/١١

 المكتب   اإلعالمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
   لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
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 بیان   صحفي 
 

 دیر   الزور..   والسلمیة 
 

          تترافق  الحملة  على  اإلرھاب  في  مواجھة  داعش  بوقوع  ضحایا  من 
          المدنیین  األبریاء  بسبب  الضربات  العشوائیة  التي  یقوم  بھا  الطیران  الروسي 
          وطیران  التحالف  الدولي  بقیادة  الوالیات  المتحدة  األمریكیة.  فقد  قام  الطیران 
          الروسي  یوم  االحد  10/9/2017 بقصف  المعابر  النھریة  "  ببلدة  البولیل  " 
            ریف  دیر  الزور  مما  أودى  بحیاة  30 مدنیاً،  وفي  قصف  مماثل  للطیران 
            األمریكي  على  مدینة  "  البوكمال  "سقط  فیھا  17 ضحیة  أخرى،  ویتزامن  ذلك 
           مع  تعرض  الریف  الشرقي  لمدینة  السلمیة  لقذائف  صاروخیة  بشكل  یومي  على 
           قرى  "بري  والمفكر  وعقارب"  مما  یتسبب  بقتل  العدید  من  المدنیین  العزل، 

 حیث   تواصل   داعش   حربھا   اإلجرامیة   على   شعبنا. 

          إننا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  ندین  ھذه 
          الممارسات  اإلجرامیة  التي  ال  تلتزم  بأبسط  قواعد  القانون  الدولي  اإلنساني، 
          والمستھترة  بحیاة  المدنیین،  والتي  تتنافى  مع  تحقیق  األمن  والسلم  الدولیین، 
          كما  نطالب  مجلس  األمن  الدولي  بإلزام  كافة  األطراف  "الدولیة  "بالتعامل 
           بشكل  منضبط  انسجاماً  مع  اللوائح  الدولیة  الخاصة  في  الحرب  على  اإلرھاب 

  بما   یؤمن   حمایة   المدنیین   وسالمة   أرواحھم   وممتلكاتھم. 

 

 دمشق   في    13/9/2017

 المكتب   االعالمي 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
  لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 

 بیان   صحفي 
 

 الحریة   للرفیق   عبد   العزیز   الخّیر   ورفاقھ 
 

         یصادف  الیوم  األربعاء،  العشرون  من  شھر  أیلول،  الذكرى  الخامسة 
           الختطاف  رفاقنا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  عبد  العزیز  الخیّر،  إیّاس  عیاش 
          وماھر  الطحان.  حیث  مایزال  النظام  السوري  یصر  على  إنكار  اختطافھم، 
          على  طریق  المطار  یوم  20/09/2012،  وھم  عائدون  من  زیارة  عمل 

  لجمھوریة   الصین   الشعبیة. 

           لقد  تمت  عملیة  اإلختطاف  أیام  قبل  انعقاد  مؤتمر  االنقاذ  الذي  دعت 
             إلیھ  ھیئة  التنسیق  الوطنیة،  والذي  كان  للرفیق  عبد  العزیز  الخیّر  دور  كبیر  في 
           التحضیر  لھ،  وخاصة  من  خالل  الزیارات  التي  شارك  فیھا،  بصفتھ  رئیس 
           مكتب  العالقات  الخارجیة  في  الھیئة،  لعواصم  الدول  القادرة  على  الضغط  على 
            النظام،  من  أجل  ضمان  أمن  المؤتمر  والمشاركین  فیھ.  ذلك  أن  النظام  كان 
          یسعى  لوأد  العمل  المعارض  الوطني  السلمي،  والدفع  باتجاه  الصراع  المسلح 
            الدامي.  ولم  یأل  النظام  جھداً  أعتقد  أنھ  یمكنھ  من  ضرب  وإجھاض  مشروع 
         التغییر  الوطني  الدیمقراطي  السلمي.  فعمد  إلى  خنق  األصوات  الوطنیة 
         وتغییب  الرموزو  الشخصیات  الوطنیة  مستخدماً  أسالیب  القتل  و  اإلختطاف 
          واإلعتقال  والتعذیب،  مما  أفسح  المجال  واسعا  لدخول  البالد  نفق  العنف 
        والتدمیر  والتھجیر  واإلرھاب.  ولكن  ھذه  األسالیب  القمعیة  الالإنسانیة، 
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           واختطاف  وإخفاء  رفاقنا  لم  یكن  لیسكت  صوت  المعارضة  الوطنیة  أو  یوقف 
          مشروعھا  القائم  على  التغییر  الوطني  الدیمقراطي  السلمي،  بل  شكلت  دافعاً 
         إضافیاً  الستمرار  الجھود  لتحقیق  ھدف  الحریة  والكرامة  للشعب  السوري، 
          وبناء  دولتھ  القائمة  على  أسس  المواطنة  المتساویة  والعدل  والمساواة  واحترام 
         اإلنسان  وحقوقھ  وكرامتھ.  وكما  استطاعت  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  والقوى 
          الوطنیة  األخرى  عقد  مؤتمر  اإلنقاذ  في  23/09/2012 على  الرغم  من 
            محاربة  النظام  لھ،  فإنھا  مصممة  الیوم  على  مواصلة  نضالھا  مع  جمیع  القوى 
           الوطنیة  من  أجل  إقامة  الجبھة  الوطنیة  الدیمقراطیة  لتقود  نضاالت  شعبنا  من 

  أجل   التغییر   الوطني   الدیمقراطي   الجذري   والشامل. 

           إننا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة،  وفي  ھذا  الذكرى  األلیمة،  نؤكد  أن 
          النضال  إلطالق  سراح  المعتقلین  والمختطفین  ھو  في  مقدمة  واجباتنا،  ونجدد 
           بذلك  التزامنا  أمام  شعبنا  على  العمل  المستمر  والدؤوب  لإلفراج  عن  كافة 
         المختطفین  و  المعتقلین  السیاسیین  ومعتقلي  الرأي  والضمیر  لدى  كافة 
           األطراف،  وعلى  رأسھم  رفاقنا  في  الھیئة  عبد  العزیز  الخیّر  وأیّاس  عیاش 
          وماھر  الطحان  و  رجاء  الناصر،  والعمل  على  تحقیق  االنتقال  السیاسي، 
          وعودة  المھجرین  والنازحین،  وإحالل  السالم  واألمن  في  ربوع  بالدنا.  الحریة 

 لكافة   المعتقلین   والشفاء   للجرحى   والرحمة   للشھداء   والنصر   لقضیة   شعبنا. 

 

 المكتب   اإلعالمي 

 دمشق   في    20/09/2017
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  المنسق   العام   :   أ.حسن   عبد   العظیم 
 
 

  بسم   هللا   الرحمن   الرحیم   اإلخوة   والزمالء   واألصدقاء   السالم   علیكم 

 

           لقد  دقت  ساعة  العمل  الثوري  فالوطن  السوري  الذي  ننتمي  إلیھ  عربا 
        وكردا  وآشوریین  وآثوریین  سریان  وتركمان  وأرمن  وجركس  مسلمین 
          ومسیحیین  یتعرض  للتجزئة  والتقسیم  واألمة  العربیة  التي  ننتمي  إلیھا  كشعب 
          سوري  بكل  مكوناتھ  المذكورة  مضافا  إلیھا  اإلیزیدیین  في  العراق  وغیره 
         واألمازیغ  والبربر  والنوبیین  والیھود  غیر  الصھاینة  في  المغرب  ومصر 
           وتونس  ولیبیا  والسودان  ومالي  وغیرھا  من  الدول  العربیة  في  شمال  أفریقیا 
          تتعرض  للتفتیت  والتجزئة  كنسیج  وطني  والتحول  إلى  كیانات  ودویالت  على 
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            أسس  أثنیة  عرفیة  ودینیة  وطائفیة  ومذھبیة  تدور  في  فلك  كیان  یھودي  في 
           فلسطین  یسطر  علیھا  ویتحكم  بھا  بدعم  استعماري  عنصري  استیطاني  ...  وقد 
           انتقل  مخطط  الشرق  األوسط  الكبیر  والجدید  لتقسیم  دول  المنطقة  من  دور 
            التخطیط  في  منتصف  عقد  السبعینات  في  القرن  الماضي  إلى  دور  تنفیذ  جزء 
             منھ  عبر  احتالل  دول  إسالمیة  وعربیة  بدءا  من  أفغانستان  في  العقد  األول  من 
            القرن  الحالي  واحتالل  العراق  ولیبیا  في  العقد  الحالي  ..ثم  بدأ  تنفیذ  الجزء 
            الثاني  من  المخطط  باإلستفتاء  الذي  تم  إجراؤه  في  شمال  العراق  ،  والتقسیمات 
         اإلداریة  واإلنتخابات  التي  یجریھا  حزب  اإلتحاد  الدیمقراطي  ((  pyd)  في 
           شمال  سوریة  في  الفترة  القادمة  بدعم  أمریكي  مخفي  ودعم  إسرائیلي  معلن 
            ومخطئ  من  یظن  أن  الھدف  منھ  تقسیم  وتجزئة  وتفتیت  الراق  وسوریة  فحسب 
           ،بل  یستھدف  أیضا  تجزئة  السعودیة  ومصر  ولیبیا  والمغرب  والسودان  بعد  أن 
            تم  سلخ  جنوب  السودان  عن  شمالھ  باستفتاء  مماثل  ال  یشمل  الشعب  السوداني 
          بكاملھ  بمافیھ  سكان  الجنوب  كجزء  من  الشعب  السوداني  ودولة  السودان 
            المعترف  بھا  كعضو  في  األمم  المتحدة  وفي  الجامعة  العربیة  ..  ویبقى  السؤال 
            الھام  للرد  على  ما  یجري  من  خطوات  عملیة  على  الرغم  من  التطمینات 
          والوعود  التي  تقدمھا  القوى  الدولیة  والوثائق  الصادرة  عن  األمم  المتحدة 
          بالنسبة  لسوریة  كبیان  جنیف  1 المعزز  بقرارات  مجلس  األمن  2118 و  2254
             وغیره  وبیانات  فیینا  ومیونیخ  ووثیقة  المبادئ  في  حین  أن  ما  یجري  أمام  سمع 
          المجتمع  الدولي  وبصره  ھو  تقسیم  األوطان  وتجزئة  الشعوب  والمجتمعات  ..! 
             في  تقدیري  ال  بد  من  خطوات  عملیة  للرد  بدال  على  المستوى  الشعبي  وعلى 
           مستوى  الدول  المستقرة  بدال  من  السب  والشتم  والتخوین  ،،أول  ھذه  الخطوات 
            على  الصعید  الشعبي  في  سوریة  ھو  أن  تبادر  قوى  المعارضة  والثورة  لرفض 
         نتائج  ھذه  اإلستفتاءات  والتقسیمات  اإلداریة  واإلنتخابات  التي  یفرضھا  مكون 
           واحد  من  الشعب  على  الشعب  بقوة  السالح  ودعوة  الدول  العربیة  واإلقلیمیة 
         والخارجیة  لرفضھا  لمعرفة  مواقفھا  الحقیقیة  منھا  ومحاصرة  ومقاطعة  ھذا 
          المكون  الخارج  على  الجغرافیا  والتاریخ  والمصیر  المشترك  ..،  وثاني  ھذه 
          الخطوات  العودة  للتمسك  بالعروبة  كرابطة  جامعة  ألبناء  األمة  وعدم  اإلكتفاء 
        بالروابط  العشائریة  والمذھبیة  والطائفیة  والدینیة  ،،وثالثھا  التمسك  باإلسالم 
         الحضاري  كرابطة  أوسع  تجمع  العرب  المسلمین  بالمسلمین  من  جمیع 
          القومیات  ..  رابعھا  دعوة  الدول  العربیة  المستقرة  كجمھوریات  وممالك  و 
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          أمارات  والجامعة  العربیة  إلى  العمل  الجاد  والسریع  إلقامة  اتحاد  كونفیدرالي 
           أو  فیدرالي  بین  ھذه  الدول  لحمایة  أمنھا  الوطني  والقومي  واعتبار  القضیة 
         الفلسطینیة  قضیة  مركزیة  عربیة  اسالمیة  إنسانیة  ومساندة  شعب  فلسطین 
        وصموده  األسطوري  في  مواجھة  الكیان  الصھیوني  اإلستیطاني  العنصري 
           ومن  خالل  ھذه  المبادرة  التي  تتبناھا  قوى  الثورة  والمعارضة  وتدعو  لتحقیقھا 
           یعود  لألمة  بكل  مكوناتھا  الدور  الریادي  الذي  كانت  علیھ  في  عقدي 
           الخمسینات  والستینات  من  القرن  الماضي  عندما  كانت  طرفا  في  منظومة  دول 
           الحیاد  اإلیجابي  وعدم  اإلنحیاز  من  العالم  الثالث  ودورھا  الفاعل  في  النظام 
           الدولي  في  ظل  النظام  اإلتحادي  الجدید  في  عصر  التكتالت  الكبرى  األمریكیة 
           األوربیة  الروسیة  اآلسیاویة  وأمریكا  الالتینیة  إننا  في  ھذه  المرحلة  أمام  تحدي( 
            نكون  أو  النكون).....  أي  أن  استخدام  الدین  في  السیاسة  أي  تسییس  الدین 
          للوصول  إلى  السلطة  یسیئ  للدین  وللسیاسة  معا  واألفضل  إعطاء  السیاسة 
           ابعاد  أخالقیة  وإنسانیة  تتأثر  بالدین  والشرائع  السماویة  التي  تھتم  بالبناء  الخلقي 
         لإلنسان  إلعمار  الكون  وبناء  الحضارة  اإلنسانیة  وتطویرھا  بالعلم  والعمل 
        والصدق  واألمانة  والوفاء  بالعھود  والمواثیق  والتضحیة  واإلیثار  واإلخالص 

 والكرم   والتواضع. 

 

  ٢  أكتوبر    ٢٠١٧ ، 

 
 
 
 
 
 
 

  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
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 بیان   سیاسي 
 
 

       ناقش  المكتب  التنفیذي  التطورات  السیاسیة  الدولیة  واإلقلیمیة 
         والداخلیة  السیاسیة  والمیدانیة،  والتأثیر  والتأثر  المتبادل  بین  الخارج  والداخل، 
            كما  ناقش  تقریر  المنسق  العام  حول  اللقاءات  التي  أجراھا  وفد  الھیئة  العلیا 
         للمفاوضات  خالل  وجوده  في  نیویورك  مع  الرئیس  الفرنسي،  ووزراء 
          خارجیة  دول  أجنبیة  وإقلیمیة  وعربیة،  ووزیر  الشؤون  الخارجیة  في  االتحاد 
         األوروبي،  واألمین  العام  لألمم  المتحدة،  والمبعوث  األممي  الخاص  لسوریة 
          السید  ستیفان  دیمستورا،  ومواقف  ھذه  الدول  والمنظمة  الدولیة  من  ھذه 
         التطورات،  وتأثیراتھا  السلبیة  واإلیجابیة  على  مواقف  ھذه  الدول،  والمنظمة 

 الدولیة   وانتھى   إلى   ما   یلي: 

           1.  یرى  أن  ثمة  إجماع  وتوافق  دولي  ،على  أولویة  محاربة 
           اإلرھاب،  الذي  یمثلھ  تنظیم  داعش،  وتنظیم  القاعدة  الذي  تعبر  عنھ  (جبھة 
            النصرة  سابقاً  –  وھیئة  تحریر  الشام  حالیاً)،  ألن  ظاھرة  اإلرھاب  تشكل  خطراً 
            على  سوریة  ودول  المنطقة  والعالم،  وأن  ثمة  تفھم  دولي  وإقلیمي  وعربي  على 
          أھمیة  الحل  السیاسي  للمسألة  السوریة  واألزمة  التي  ولدتھا  بسبب  إصرار 
           النظام  على  الحل  األمني  العسكري  منذ  بدایة  الحراك  الثوري  السلمي  حتى 
          الیوم،  وإن  االنتقال  السیاسي  عبر  المفاوضات  المباشرة  ھو  الشرط  الالزم 

 إلنھاء   االستبداد   وتوحید   الجھود   لمحاربة   اإلرھاب. 

           2.  یؤكد  المكتب  التنفیذي  على  ضرورة  انجاز  وفد  واحد  للمعارضة 
         السوریة  وبرؤیة  واحدة  ومرجعیة  واحدة  للعملیة  السیاسیة  التفاوضیة  على 
           أساس  بیان  جنیف  لعام  2012 وكافة  القرارات  الدولیة  ذات  الصلة  وخاصة 
            القرار  2118 لعام  2013 والقرار  2254 لعام  2015 وبیاني  فیینا  اللذین  أنتجا 
          المؤتمر  األول  والھیئة  العلیا  للمفاوضات,  وھذا  یتطلب  مشاركة  كافة  القوى 
         السیاسیة  والمیدانیة  المعارضة  في  المؤتمر  الموسع  المنوي  عقده  بالریاض 
           خالل  المرحلة  القادمة,  وضرورة  العمل  إلنجاحھ  من  خالل  تدعیم  دور  القوى 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
453  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 454/599

         الوطنیة  الدیموقراطیة  فیھ،  والمشاركة  بإعداد  وثیقة  سیاسیة  مشتركة  وإعادة 
         ھیكلة  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  وتوسیعھا  وتشكیل  الوفد  المفاوض  إلجراء 

 المفاوضات   المباشرة   واختیار   المستشارین   من   ذوي   الكفاءة   والخبرة. 

            3.  كما  یؤكد  على  تمثیل  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  في  المؤتمر  الموسع 
 بشكل   متساو   مع   االئتالف   الوطني   على   كافة   المستویات. 

          4.  متابعة  عملیة  التواصل  مع  القوى  الوطنیة  الدیمقراطیة  للعمل 
 المشترك   واإلعداد   لعقد   مؤتمر   وتشكیل   "الجبھة   الوطنیة   الدیمقراطیة   ". 

          5.  رفض  اجراءات  االستفتاء  ونتائجھ  في  شمال  العراق  واعتباره 
            خطوة  غیر  دستوریة،  ألنھ  ال  یحق  لجزء  من  الشعب  العراقي  ممارسة  حق 

 تقریر   المصیر   دون   موافقة   الشعب   والدولة   العراقیة. 

         كما  یؤكد  على  رفض  التقسیمات  واالجراءات  االداریة  في  شمال 
          وشمال  شرق  سوریة  واالنتخابات  المفروضة  من  طرف  واحد  بقوة  السالح، 
          ورفض  التحالف  األمریكي  مع  قوى  كردیة  في  سوریة  "بحجة  مكافحة 
           اإلرھاب  وتنفیذ  مخططات  تقسیمیة،  األمر  الذي  ال  یختلف  عما  یجري  في 

 العراق". 

           6.  یرحب  بالمصالحة  الوطنیة  التي  تمت  بین  فتح  وحماس  والجھاد 
         اإلسالمي  وجمیع  القوى  الفلسطینیة  برعایة  وإشراف  مصر،  ویعتبرھا  خطوة 

 ھامة   تعید   قضیة   الشعب   الفلسطیني   لمركز   الصدارة   واالھتمام   الدولي. 

        الرحمة  للشھداء  –  والشفاء  للجرحى  والحریة  للمعتقلین  والسجناء 
 السیاسیین،   بمن   فیھم   معتقلو   ھیئة   التنسیق   الوطنیة. 

 دمشق    7/10/2017م   المكتب   التنفیذي 

  17/   محرم   /    1439ھـ 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
  لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 بیان   سیاسي 
 
 

 

        ناقش  المكتب  التنفیذي  في  اجتماعھ  المنعقد  بتاریخ  السبت 
  21/10/2017،   مجمل   التطورات   الدولیة   واإلقلیمیة   والعربیة   والداخلیة. 

          كما  ناقش  تقاریر  ممثلیھ  في  اجتماع  الھیئة  العلیا  للمفاوضات  األخیر 
 بتاریخ    15و  16/10/2017،   وخلص   إلى   ما   یلي: 

          إن  الجھود  الدولیة  المبذولة  من  أجل  إحیاء  مسار  جنیف  التفاوضي 
            ھو  األساس،  وان  مسارات  أستانا  یجب  أن  تخدم  الجھود  الدولیة  في  جنیف، 

 وأال   تشكل   مساراً   بدیالً   عنھا. 

           إن  مناطق  خفض  التصعید  نتاج  أستانا  ھي  خطوة  إیجابیة  في  تخفیف 
          وتیرة  العنف،  ولتوفیر  المساعدات  اإلنسانیة  ویطالب  لقاء  أستانا  القادم  في 
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          البحث  الجدي  في  موضوع  المعتقلین  والمختطفین  والمغیبین  قسریاً  من  كافة 
         األطراف،  والعمل  الجدي  لحل  مشكلتھم  وإطالق  سراحھم،  ومن  الضروري 
             أن  تكون  تلك  المناطق  جمیعھا  مناطق  مؤقتة،  وأن  ال  تحمل  أي  بوادر  تقسیم 

 محتملة. 

         ینظر  بقلق  لألحداث  الجاریة  في  محافظتي  الرقة  ودیر  الزور، 
           ویتخوف  من  مد  النفوذ  واألجندات  الخاصة  التي  تحمل  مخاطر  اندالع  صراع 
         عربي  كردي،  ومخاطر  اقتسام  النفوذ  السیاسي  واالقتصادي  بین  الدول 

 الكبرى،   وتھدید   وحدة   البالد. 

         یؤكد  المكتب  التنفیذي  على  ضرورة  إنجاز  وفد  واحد  للمعارضة 
          السوریة  برؤیة  ومرجعیة  واحدة  للعملیة  السیاسیة  التفاوضیة  على  أساس  بیان 
           جنیف  لعام  2012 وكافة  القرارات  الدولیة  ذات  الصلة  وخاصة  القرار  2118
           لعام  2013 والقرار  2254 لعام  2015،  وبیاني  فیینا  اللذین  أنتجا  االجتماع 
          الموسع  األول  والھیئة  العلیا  للمفاوضات،  وھذا  یتطلب  مشاركة  كافة  القوى 
          السیاسیة  في  المؤتمر  الموسع  المنوي  عقده  في  الریاض  خالل  المرحلة 
          القادمة،  وضرورة  العمل  إلنجاحھ  من  خالل  تدعیم  دور  القوى  الوطنیة 
         الدیمقراطیة  فیھ،  واإلعداد  للوثیقة  السیاسیة  المشتركة  في  ضوء  التطورات 
          خالل  العامین  الماضین،  وتشكیل  ھیئة  علیا  موسعة،  ووفد  مفاوض  واحد 

 ومستشارین   من   ذوي   الكفاءة   والخبرة. 

          یؤكد  المكتب  التنفیذي  على  أھمیة  الدخول  في  مفاوضات  مباشرة  مع 
            وفد  النظام  بدون  شروط  مسبقة،  تتناول  جمیع  المسائل  بما  فیھا  موقع  الرئاسة 

  وصالحیاتھا   خالل   مدة   محددة   یتفق   علیھا. 

        ینظر  المكتب  التنفیذي  بارتیاح  إلى  استعادة  الحكومة  العراقیة 
         لسیادتھا  على  كركوك  ودیالى  ونینوى  ومساعیھا  الدیمقراطیة  إلیجاد  اتفاق 
           یستند  على  الدستور  العراقي،  ویحافظ  على  وحدة  األرض  العراقیة،  وإن  ما 
            جرى  في  كركوك  سیكون  لھ  تداعیات  أبعد  من  العراق  لیشمل  مجمل  أكراد 

 الدول   المجاورة. 
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 دمشق    22/10/2017م   المكتب   التنفیذي 

 

  2/   صفر   /  1439ھـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
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 بیان   صحفي 
 
 

        عقد  المكتب  التنفیذي  اجتماعھ  بتاریخ  4/11/2017،  وقد  ناقش 
 الحاضرون: 

          أوالً:  وعد  بلفور  المشؤوم  الذي  مھد  الطریق  لكارثة  قیام  الكیان 
          الصھیوني  في  فلسطین  وتشتیت  شعبھا  والسیطرة  على  المنطقة  العربیة،  كما 
         استنكر  تصریحات  رئیسة  وزراء  بریطانیا  المعبرة  عن  فخرھا  باالحتفال 
          بالذكرى  المئویة  لوعد  بلفور  ورفض  االعتذار  للشعب  الفلسطیني  الذي  عبر 
           بصموده  البطولي  على  مدى  مائة  عام  عن  تصمیمھ  وتضحیاتھ  على  انتزاع 

 حقوقھ   المشروعة   وعلى   رأسھا   حق   العودة. 

           ثانیاً:  في  الوقت  الذي  حدد  فیھ  المبعوث  الدولي  إلى  سوریة  ستیفان 
            دیمستورا  موعد  انعقاد  الجولة  الثامنة  لمؤتمر  جنیف  بعد  أن  یكون  قد  انعقد 
           مؤتمر  الریاض  الثاني  الموسع  وقام  بإنجاز  مھامھ  في  تشكیل  وھیكلة  الھیئة 
          العلیا  والوفد  المفاوض  ومن  یمثل  منصة  القاھرة  ومنصة  موسكو  وشخصیات 
           وطنیة  ....  قامت  الخارجیة  الروسیة  باإلعالن  عن  توجیھ  دعوات  إلى  عقد 
          مؤتمر  تحت  عنوان  (الحوار  الوطني  السوري)  في  مدینة  سوتشي  الروسیة 
         بتاریخ  18/11/2017 یضم  النظام  وكیانات  سیاسیة  موالیة  ومعارضة،  في 
            توقیت  ملتبس  یھدف  إلى  انشاء  مسار  جدید  بعید  عن  المؤتمرین  المذكورین  في 

 الریاض   وجنیف. 

         ھذه  الدعوة  الروسیة  تھدف  برأینا  إلى  الغاء  المرجعیة  الدولیة 
          المتمثلة  في  بیان  جنیف  1 والقرارات  الدولیة  ذات  الصلة،  والتي  ُحددت 
          بموجبھا  خارطة  الطریق  للحل  السیاسي  السوري  على  أساس  التفاوض  بین 
          المعارضة  والنظام  وعبر  جعل  األطراف  الدولیة  ضامنة  للحل  السیاسي  الذي 
             یقوم  وفق  بیان  جنیف  1 على  أساس  االنتقال  السیاسي  من  النظام  القائم  إلى  نظام 
            جدید  من  خالل  تشكیل  ھیئة  حكم  انتقالي  بناء  على  بیان  جنیف  والقرارات 
          الدولیة  ذات  الصلة  ومنھا  القرار  ٢٢١٨ لعام  ٢٠١٣ والقرار  2254 لعام 

  458                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 459/599

             2015،  ونحن  نرى  بأن  أي  مسار  انفرادي  ترعاه  دولة  لوحدھا  ھو  مصادرة 
             للمسار  الدولي  وتجاوز  لھ،  لن  یؤدي  إلى  حل  األزمة  السوریة،  وإن  أي  حوار 
               أو  مؤتمر  وطني  سوري  ال  یمكن  أن  یكون  ناجحا  إال  في  فترة  ما  بعد  االنتقال 
            السیاسي  ولیس  اآلن،  كما  أن  ھذه  الدعوة  الروسیة  إلى  فرض  "حكومة  وحدة 

 وطنیة"   ودستور   مسبق   الصنع   تھدف   إلى   إعادة   انتاج   النظام. 

         أمام  ھذه  األسباب  والمخاطر  ترى  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  عدم 
 االستجابة   لدعوة   مؤتمر   سوتشي. 

 

 دمشق    4/11/2017  المكتب   التنفیذي 
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 بیان 
 القدس   عربیة   وستبقى   عربیة 

 
 

 

       بدون  مراعاة  لمشاعر  الجماھیر  العربیة  واإلسالمیة  وتجاھالً 
          للصداقة  التي  تدعیھا  مع  بعض  القیادات  العربیة  ومحاباةً  لإلدارة  الصھیونیة، 
           قام  الرئیس  األمریكي  ترامب  بإعالن  قراره  بنقل  سفارة  بالده  إلى  القدس 

 المحتلة. 

          ضارباً  بعرض  الحائط  تلك  القرارات  الدولیة  ذات  الصلة  بأن  تكون 
          القدس  ضمن  الحل  النھائي  للتسویة  بین  الفلسطینیین  وما  یسمى  بدولة 
           "إسرائیل  "  وفق  اتفاق  أوسلو  وأن  تكون  عاصمة  للدولة  الفلسطینیة  بشطرھا 

 الشرقي. 

         إن  كافة  الشرائع  والقوانین  الدولیة  تمنع  مصادرة  األراضي  المحتلة 
           وضمھا  وتھجیر  أھلھا  والتأسیس  على  ذلك،  مما  یعني  عدم  شرعیة  الوجود 

 الصھیوني   في   القدس   وكافة   األراضي   الفلسطینیة   المحتلة. 
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           إن  ھذا  القرار  یبدد  كافة  األحالم  واآلمال  التي  كان  یعقدھا  طالبوا 
          السالم  بین  الفلسطینیین  والكیان  الصھیوني  وحتى  بین  العرب  وذلك  الكیان 

 المصطنع. 

         كما  یفضح  الدور  األمریكي  المنحاز  في  دعمھ  المطلق  للكیان 
           الصھیوني  بشكل  عملي  بعد  أن  أكد  علیھ  البیت  األبیض  باستمرار  عبر 

 تصریحات   و   تغریدات   الرئیس   األمریكي. 

           إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  تدین  وترفض  ھذا  اإلجراء  رفضاً  مطلقاً  لھ 
           وتنبھ  بنفس  الوقت  إلى  خطورتھ  على  مسار  القضیة  الفلسطینیة  وما  یسمى 

 باتفاق   أوسلو. 

         كما  إننا  ندعو  الشعب  العربي  والشعوب  اإلسالمیة  وشعوب  العالم 
          الحر  للتحرك  بإعالن  رفضھا  ودعمھا  للحق  الفلسطیني  في  استعادة  أرضھ 

 وإقامة   دولتھ   في   فلسطین   وعاصمتھا   القدس. 

 عاشت   فلسطین   حرة   عربیة. 

 

 دمشق    7/12/2017  المكتب   التنفیذي 

 
 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي: 

 
 

 بیان   صحفي 
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          استطاعت  اتفاقات  خفض  التصعید  في  عدة  مناطق  في  سوریة،  التي 
          وقعت  برعایة  الدول  الضامنة  الثالثة  االتحاد  الروسي  وتركیا  وإیران،  أن 
            تحقق  نتائج  إیجابیة،  أدت  إلى  تخفیف  معاناة  السكان  المدنیین  في  ھذه  المناطق، 
           إذ  سمحت  بإدخال  المواد  اإلغاثیة  والطبیة،  وإخراج  عدد  من  المرضى  الذین 
          یعانون  من  أمراض  وإصابات  خطیرة  تستدعي  المعالجة  العاجلة،  وكان  یمكن 
             أن  تكون  ھذه  النتائج  أفضل  بكثیر  لو  تم  احترامھا،  وااللتزام  بما  ورد  فیھا، 
           ولكن  السعي  لتحقیق  مكاسب  میدانیة،  ووھم  الحسم  العسكري  الذي  لم  یزل 
         یراود  النظام  وبعض  الجماعات  المسلحة  المتشددة،  دفعھم  لخرق  االتفاقات 
            والسعي  لكسب  مناطق  جدیدة  عبر  صب  نیران  كثیفة  على  أنحاء  مختلفة  من 
           الوطن،  األمر  الذي  أوقع  المزید  من  الضحایا  بین  المدنیین  األبریاء،  وأقام 

 حصاراً   خانقاً   على   العدید   من   المناطق،   خاصة   في   الغوطة   الشرقیة. 

          إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  تندد  بخروقات  اتفاقات  خفض  التصعید  من 
          أي  جھة  كانت،  وتدعو  الحترامھا  وااللتزام  بھا،  وحمایة  المدنیین،  وفك 
         الحصار  عن  جمیع  المناطق  المحاصرة،  وتأمین  وصول  المواد  اإلغاثیة 
         والطبیة  للمدنیین  المحاصرین،  والعمل  الجاد  لتوفیر  كل  الشروط  الضروریة 

 للتوصل   إلى   حل   سیاسي   وفق   القرارات   الدولیة   وخاصة   القرار    2254. 

 دمشق:    18/01/2018

 المكتب   اإلعالمي 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
  لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
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     توضیح  
 
 

          إشارة  لما  ورد  في  حلقة  االتجاه  المعاكس  لقناة  الجزیرة،  بتاریخ 
            ٢٠١٨/١/٢٣ على  لسان  ممثل  "  حزب  االتحاد  الدیمقراطي  Pyd “.  عن 
           عالقة  الحزب  بھیئة  التنسیق  الوطنیة،  تؤكد  الھیئة  على  انتھاء  عالقة  الحزب 

 المذكور   بالھیئة   مع   مطلع   عام    ٢٠١٦  . 

 

  دمشق    ٢٠١٨/١/٢٤

 المكتب   اإلعالمي 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 
 

 بیان   صحفي 
 
 

        ناقش  المكتب  التنفیذي  في  اجتماعھ  بتاریخ  3/2/2018 التطورات 
          السیاسیة  الداخلیة  واإلقلیمیة  والدولیة  وجولة  التفاوض  األخیرة  في  فیینا  بتاریخ 
           25-  26 كانون  الثاني-  ولقاء  الھیئة  التفاوضیة  مع  المبعوث  األممي  وأعضاء 
          البعثة،  وزیارة  وفد  منھا  إلى  موسكو  برئاسة  د.نصر  الحریري،  استجابة 
           لدعوة  من  وزیر  خارجیة  االتحاد  الروسي  للقاء  مفتوح  معھ  بحضور  نائبھ 
         ومساعدیھ  ومندوب  وزیر  الدفاع،  ومسؤول  الشؤون  الخارجیة  في  مجلس 
          الشیوخ،  وتضمن  جدول  أعمال  اللقاء،  موقف  االتحاد  الروسي  من  العملیة 
           السیاسیة  التفاوضیة  في  جنیف  ومن  بیان  جنیف/  1/  و  القرار  2254،  ومؤتمر 
          سوتشي  والمحددات  السیاسیة  التي  قدمتھا  الھیئة،  التي  تجعلھ  دعماً  للعملیة 
           السیاسیة  في  مؤتمر  جنیف  ولیس  بدیالً  عنھا،  والقرار  الصادر  عنھا  بعدم 

  المشاركة   في   المؤتمر،   والتدخل   التركي   في   عفرین   وانتھى   إلى   ما   یلي: 

           1-  یالحظ  االنسجام  الذي  تحقق  في  الھیئة  التفاوضیة  وحرصھا  على 
         النھج  الدیمقراطي  في  اتخاذ  قراراتھا  والتزام  األقلیة  بقرار  األكثریة 
         وانخراطھا  في  العملیة  السیاسیة  واستعدادھا  للتفاوض  المباشر  وتمسكھا  ببیان 
         جنیف  /  1/والقرار  2254،  وعدم  حضورھا  مؤتمر  سوتشي  لعدم  توفر 
          المحددات  التي  أكدت  علیھا،  مع  االستجابة  لالتصاالت  الدولیة  والروسیة  مع 
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          رئیسھا  د.نصر  الحریري  في  التعدیالت  الجوھریة  التي  أدخلت  على  البیان 
         الختامي  وباشراك  األمم  المتحدة  والمبعوث  الخاص  في  اإلشراف  على 

  مخرجات   المؤتمر،   لیكون   داعماً   للحل   السیاسي   في   جنیف   ولیس   بدیالً   عنھ. 

           2-  جاء  التدخل  التركي  العسكري  في  عفرین  تحت  ذریعة  محاربة 
           التمدد  الكردي  في  الشمال  السوري  بغایة  إقامة  فیدرالیة  في  سوریة  وخشیة 

 تركیا   من   قیام   كیان   كردي   في   الشمال   السوري. 

           إننا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  كنا  وما  زلنا  نرفض  كافة  التدخالت 
         العسكریة  األجنبیة  والوجود  الخارجي  على  األرض  السوریة  ومنھا  التدخل 
          التركي  األخیر  مھما  كان  سببھا  ودوافعھا  ونطالب  برحیل  كافة  القوى 
           العسكریة  غیر  السوریة  سواء  كانت  جیوشاً  أو  میلیشیات  أو  قواعد  عسكریة 

 من   سوریة. 

         كما  تحرص  على  حقوق  الكرد  السوریین  وجمیع  المكونات  القومیة 
          األخرى  في  دولة  ال  مركزیة  إداریاً،  تحترم  حقوقھم  الثقافیة  واللغویة، 
         ووجودھم  القومي  كجزء  أصیل  وتاریخي  من  النسیج  الوطني  للشعب 

 السوري. 

         3-  ونرحب  بقرار  منظمة  التحریر  الفلسطینیة  والحكومة  الفلسطینیة 
          بقیادة  الرئیس  محمود  عباس  بتعلیق  االعتراف  بالكیان  "  اإلسرائیلي"  ووقف 
          التعاون  األمني  وإلغاء  االتفاقات  مع  العدو  الصھیوني  ونطالب  بعض  الدول 

 العربیة   بوقف   التعامل   السیاسي   والدبلوماسي   معھ   وسحب   السفراء. 

 دمشق    6/2/2018  المكتب   التنفیذي 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
  لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 
 

 بیان   صحفي 
 
 

 

         الزال  القصف  الجوي  الروسي  و  بالتعاون  مع  حملة  النظام 
          العسكریة  في  استھداف  مناطق  ریف  ادلب  الجنوبي  والشرقي  اضافة  لمناطق 

 الغوطة   الشرقیة   ، 
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        ،شمل  القصف  المشافي  والمساجد  واألسواق  التجاریة  ،أودت  بحیاة 
            العدید  من  األطفال  والنساء  ،  وتزامن  ھذا  القصف  مع  إنعقاد  الجلسة  الطارئة 
          لمجلس  األمن  في  5/2/2018 لبحث  انتھاكات  النظام  في  استخدام  األسلحة 
           الكیماویة  والغازات  السامة  المحرمة  دولیا  والتي  تم  استخدامھا  في  ادلب  و 

 الغوطة   الشرقیة   ووثقتھا   تقاریر   دولیة   . 

          أننا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي،  ندین  ھذا 
          القصف  العشوائي  على  المدنیین  العزل  ،الذي  یتناقض  مع  مساعي  االتحاد 
           الروسي  من  أجل  السالم  في  سوریة  وعقد  المؤتمرات  لذلك  نناشد  الھیئات 
           الدولیة  التدخل  الفوري  من  أجل  إیقاف  ھذا  القصف  المدمر  للبشر  والحجر 

  الذي   یعید   المقتلة   والنزوح   من   جدید. 

            اننا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  الزلنا  نؤكد  على  ان  الحل  في  سوریة 
            ھو  حل  سیاسي  یستند  إلى  القرارات  الدولیة  ،  مرجعیتھ  جنیف  واألمم  المتحدة 
           .وھذا  یحتاج  إلى  دعوة  جمیع  األطراف  لوقف  انتھاك  اتفاقات  خفض  التصعید 
             لما  لھ  من  أثر  مباشر  على  حیاة  المدنیین  وتفعیل  العملیة  السیاسیة  لوقف  ھذه 

  الحرب   . 

 

 دمشق    ٢٠١٨/٢/٦

 المكتب   اإلعالمي 

 
 
 
 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
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 بیان   صحفي 
 
 

        باشرت  قوات  النظام  السوري  وحلفاؤھا  ھجوماً  على  الغوطة 
          الشرقیة  بقصف  مدنھا  وقراھا  ومزارعھا  بكل  أنواع  األسلحة،  متجاھلة  اتفاقیة 
          خفض  التصعید  الموقعة  مع  فصائل  المعارضة  المسلحة  من  الجیش  الحر- 
         المنخرطة  في  العملیة  السیاسیة-  وارتكاب  مجازر  بحق  المدنیین  األبریاء، 
          وبرفض  وتعطیل  العملیة  السیاسیة  والحل  السیاسي  التفاوضي  في  جنیف  لتنفیذ 

 بیان   جنیف   /  1/   والقرار   /  2254/2015. 

         إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  تستنكر  وتدین  ھذا  االعتداء،  وتطالب 
          الدول  الضامنة  (روسیا  االتحادیة  ومصر  العربیة  )  بالوفاء  بالتزاماتھا  ووقف 
           الھجوم،  ورفع  الحصار  وإدخال  المساعدات  اإلنسانیة  -  بدالً  من  دعم  االتحاد 
          الروسي  ومساھمتھ  في  االعتداء-  كما  نطالب  األمم  المتحدة  واالتحاد  األوروبي 
          والدول  الكبرى  بالضغط  على  االتحاد  الروسي-  والنظام،  للتوقف  عن  القصف 
            والتدمیر  وما  یتسبب  بھ  من  نزوح  وتھجیر  ومآسي  إنسانیة،  عداك  عن  التدمیر 
           للبنیة  التحتیة  في  مناطق  الغوطة  الشرقیة،  ونطالب  بوقف  رد  الفعل  العشوائي 

 بقصف   دمشق   ومحیطھا. 

          إن  النظام  في  ھذا  التصعید  إنما  یھدد  وحدة  سوریة  واستقاللھا، 
 ویعطل   المفاوضات   واالنتقال   السیاسي   لصالح   استمرار   االستبداد   واإلرھاب. 

 

 دمشق    21/2/2018  المكتب   التنفیذي 
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 ھیئةة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 بیان   صحفي 
 
 

 جریمة   جدیدة   تضرب   سوق   كشكول   الشعبي   في   جرمانا   بالقرب   من   دمشق.. 

        في  یوم  الثالثاء  ٢٠١٨/٣/٢٠تعرض  سوق  كشكول  الشعبي  في 
            منطقة  جرمانا  بالقرب  من  دمشق،  في  وقت  كان  فیھ  مكتظاً  بالمدنیین،  لقصف 
            ھمجي  إرھابي،  أدى  إلى  استشھاد  اكثر  من  خمسین  مدنیا  وإصابة  أكثر  من 

 مئة   وعشرین   جریحا   كحصیلة   أولیة   . 

        إن  قصف  المدن  والقرى  واألحیاء  الشعبیة،  واستھداف  المدنیین 
           األبریاء،  ھو  عمل  إرھابي  بشع،  یرقى  إلى  مستوى  الجرائم  ضد  اإلنسانیة، 
          وھي  جرائم  تدینھا  الشرائع  السماویة  واألرضیة،  كما  أنھا  خرق  فاضح 
         لالتفاقات  والمعاھدات  الدولیة  التي  حرصت  على  حمایة  أرواح  المدنیین 

 وممتلكاتھم   أثناء   الحرب. 

        ان  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الوطني  الدیمقراطي، 
           واستنادا  إلى  ثوابتھا  في  نبذ  العنف  واإلرھاب،  وإدانتھا  الدائمة  لكل  استھداف 
           للمدنیین،  إذ  تعلن  عن  إدانتھا  بأشد  عبارات  اإلدانة،  واستنكارھا  لھذا  العمل 
          اإلرھابي  الھمجي،  فإنھا  تطالب  الجھات  الدولیة  التحرك  الفوري  إلیقاف  ھذه 
         الحرب  المدمرة،  واعتبار  ھذه  الممارسات  جرائم  حرب  موصوفة،  تتعارض 
          مع  منطق  الحروب  والقانون  الدولي  اإلنساني،  كما  تطالب  الراعین  الدولیین 
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         االلتزام  بتحقیق  االمن  والسلم  الدولیین،  وحمایة  المدنیین  وتجنیبھم  آثار 
 الحروب. 

 الرحمة   ألرواح   الشھداء   والشفاء   العاجل   للجرحى. 

 دمشق    ٢٠١٨/٣/٢١

 المكتب   اإلعالمي 

 

 
 
 

  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 بیان   صحفي 
 

 

          تعرض  الشمال  السوري  في  عفرین  لتدخل  قوات  عسكریة  تركیة  في 
 عفرین   بحجة   محاربة   االرھاب.   والحفاظ   على   االمن   القومي   التركي   ... 

           ان  ما  اقدم  علیھ  الجیش  التركي  من  احتالل  لألرض  السوریة  ورفع 
             العلم  التركي  علیھا  وتھجیر  جزء  كبیر  من  سكانھا  ما  ھو  إال  خرق  للقانون 

 الدولي   الذي   یمنع   احتالل   اراضي   الغیر   بالقوة   وتھجیر   سكانھا.. 

         إن  ھذا  االحتالل  وتواجد  العدید  من  القوى  الدولیة  واإلقلیمیة 
            والملیشیات  التابعة  لھا  على  األرض  السوریة  ما  ھو  اال  مظھر  من  مظاھر 
           اطماع  ھذه  الدول  االقلیمیة  والدولیة  في  اكتساب  مناطق  نفوذ  في  االرض 

 السوریة   تحقیقاً   ألھدافھا   المتعددة،   وھو   ما   یؤدي   الى   خطر   التقسیم   ... 
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         إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي،  واستنادا  منھا 
              لما  تؤمن  بھ  وتناضل  من  اجلھ  في  رفض  كل  تدخل  خارجي  مھما  كانت  اسبابھ 
           ومبرراتھ.  وفي  التمسك  بوحدة  سوریة  ارضا  وشعبا.  وفي  وقوفھا  ضد  كل 
         األطماع  والتدخالت  والمشاریع  الخارجیة  والداخلیة،  التي  تشكل  خطرا  على 
          سالمة  ووحدة  االرض  السوریة،  فإنھا  تدین  االحتالل  العسكري  التركي  في 

 عفرین،   وكل   أشكال   االحتالل   اإلقلیمي   والدولي   التي   ترفع   أعالمھا. 

         وتدعو  المجتمع  الدولي  إلیجاد  حل  سیاسي  لالزمة  السوریة  یضمن 
          الحفاظ  على  وحدة  االراضي  السوریة.  ویدعو  إلى  خروج  كافة  القوات 
          العسكریة  غیر  السوریة  من  سوریة..  كما  تطالب  الشعب  التركي  الصدیق 
           والدولة  التركیة  التي  تجمعنا  بھا  عالقات  حسن  جوار  بااللتزام  بمبادئ  القانون 

 الدولي   والمبادرة   لسحب   قواتھا   من   المناطق   المحتلة   من   قبلھا.. 

       الرحمة  لشھداء  سوریة،  والشفاء  العاجل  للجرحى  والمصابین 
  والحریة   للمعتقلین   والسجناء   السیاسیین. 

 

 دمشق    29\  3\  2018  المكتب   التنفیذي 

 
  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
 
 

 بیان   صحفي 
      سوریة  الوطن  والشعب  ضد  كل  التدخالت 

 الخارجیة 
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         ...  تحشد  الوالیات  المتحدة  وحلفاؤھا  قواتھم  لتوجیھ  ضربة  لسوریة 
             متخذة  من  الھجوم  الكیماوي  على  دوما  مبررا  لھا  ...  وحیث  أن  ھذه  الضربة 
           إن  حصلت  فإنھا  لن  تخدم  مطالب  الشعب  السوري  بالحریة،  وباالنتقال  السلمي 

 للسلطة   ...وما   ھي   إال   تصفیة   حسابات   بین   القوى..   العظمى.. 

          إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  التي  أدانت  سابقا 
             كل  تدخل  وتواجد  عسكري  أجنبي  على  األرض  السوریة  ومن  أیة  جھة  كانت  ، 
          فإنھا  ترفض  توجیھ  الوالیات  المتحدة  وحلفاؤھا  أي  ضربة  لألرض  السوریة، 
           وترفض  أن  یكون  الوطن  حقل  تجارب  لألسلحة  الجدیدة  والذكیة،  التي  تملكھا 
            كل  من  الوالیات  المتحدة  واالتحاد  الروسي  ،  وتر  فض  أي  ھجوم  أمریكي 

 متوقع   ،   ألن   المستفید   الحقیقي   منھ   ھو   الكیان   الصھیوني 

 ...  

         وإن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  تحمل  الوالیات 
           المتحدة  وحلفاؤھا  تداعیات  أیة  ھجمات  أو  معارك  في  سماء  سوریة  وأرضھا، 
           وتدعو  المجتمع  الدولي  للضغط  من  أجل  حل  سلمي  یعید  لسوریة  حریتھا 
           وكرامتھا،  وسحب  كل  القوات  األجنبیة  مھما  كان  سبب  تواجدھا  على  األرض 

  السوریة. 

         ستبقى  سوریة  وشعبھا  قویة  و  متماسكة  أمام  كل  التدخالت 
 الخارجیة. 

ــ    12  /نیسان/  2018م   دمشق    25  /رجب/    1439ھ

 

 المكتب   التنفیذي 

 
 
 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
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 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
 

 بیان   صحفي 
 جریمة   جدیدة   مدانة   لداعش 

 وتصدي   بطولي   ألھلنا   في   جبل   العرب 
 
 
 

 

         تعرضت  مدینة  السویداء  لھجوم  وحشي  قامت  بھ  عصابات  داعش 
           اإلرھابیة  المجرمة،  استھدف  المدنیین  العزل.  وقد  نتج  عن  ھذا  الھجوم،  الذي 
           ترافق  مع  تفجیرات  في  ریف  السویداء،  استشھاد  نحو  200 من  المدنیین 
           وأكثر  من  300 جریح  واختطاف  عدد  من  المدنیین  األبریاء.  وقد  حالت 
          المقاومة  البطولیة  لرجال  وأبناء  جبل  العرب  األشاوس  من  وقوع  ضحایا 

 وخسائر   أكبر. 

          إن  عصابات  داعش  االرھابیة،  وعلى  الرغم  من  كل  الضربات  التي 
            تلقتھا،  من  أطراف  عدیدة،  فإنھا  مازالت  تنتقل  وتضرب  في  أماكن  مختلفة  من 
           الوطن،  والیوم  ترتكب  مجزرتھا  الجدیدة  على  مقربة  من  قاعدة  التنف  المحمیة 

 من   القوات   األمریكیة. 

           إننا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  إذ  ندین  بشدة 
           ھذا  الھجوم  اإلجرامي،  والعصابات  التي  قامت  بھ،  ومن  وفرّ  لھا  الظروف 
            المناسبة  للقیام  بجرائمھا،  فإننا  نحیي  أھلنا  في  جبل  العرب  األشم،  ذي  التاریخ 
          البطولي،  ونتضامن  معھم،  ونھیب  بھم  أن  یحافظوا  على  تماسكھم  ووحدتھم 
           التي  تشكل  نموذجاً  فعاالً  وملھماً  لجمیع  أبناء  المناطق  السوریة  في  مقاومة 

 العصابات   االرھابیة. 
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           كما  أننا  نؤكد  أن  الحل  السیاسي  الذي  یخرج  سوریة  من  األزمة 
          الكارثیة  التي  تعیشھا  ویفتح  طریق  التغییر  الوطني  الدیمقراطي،  ھو  الكفیل 

 بتأمین   شروط   االنتصار   على   اإلرھاب   ومن   یصدره   ویدعمھ. 

        الرحمة  للشھداء  األبرار  .والخزي  والعار  لإلرھاب  ولمن  یصدره 
 ویدعمھ. 

 األمن   واألمان   والسالم   لسوریة   على   طریق   الحریة   والكرامة. 

 

 دمشق    ٢٠١٨/٧/٢٦

 مكتب   اإلعالم 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 بیان 
 
 

           أقدمت  "  ھیئة  التربیة  والتعلیم  في  االدارة  الذاتیة  "  بحكم  سیطرتھا 
             على  مناطق  المالكیة  و  الدرباسیة  وغیرھا  بتاریخ  7 /  8 /  2018 بإغالق 
           مدارس  السریان  الخاصة  فیھا،  و  المرخصة  قانونا  من  الدولة  السوریة  منذ 
           عام  1935 ،  مستغلة  األزمة  السوریة  الراھنة  بدواعي  عدم  الترخیص  من 
            "االدارة  الذاتیة  المؤقتھ  "،  وعدم  توافق  مناھجھا  مع  مناھج  "االدارة  الذاتیة  " 

 . 

          ان  إغالق  مدارس  السریان  بقرار  منفرد  ،  وإفراغھا  من  كوادرھا 
         التعلیمیة  والتربویة  وحرمان  االطفال  من  كافة  المكونات  القومیة  للشعب 
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              السوري  (  عرب  -  كرد-  سریان  )  من  متابعة  تعلیمھم  ،  یتناقض  مع  الوطنیة 
            السوریة  ،  ویشكل  نزوعا  نحو  تمزیق  النسیج  الوطني  السوري  ،  ومع  حقوق 
             الطفل  المقرة  عام  ١٩٨٩ في  الحصول  على  التعلیم  ،  كما  یعتبر  فرضا  قسریا 
           لرؤیة  جھة  قومیة  ألیدیولوجیتھا  على  باقي  مكونات  الشعب  السوري  "  تحت 

 إدارتھا   الظرفیة   المؤقتة   "   . 

          اننا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  ،  نرفض 
            ھذه  الخطوة  غیر  المسبوقة  ونستنكرھا  ،  وعلى"  االدارة  الذاتیة  "  أن  تتوقف 
            عن  القیام  بمثل  ھذه  التصرفات  ،  والعودة  عن  قرار  اغالق  المدارس  العامة 
          والخاصة  وغیرھا  من  المدارس  المرخصة  قانونا  ،  حفاظا  على  الوحدة 

 الوطنیة   ،   والمساھمة   في   تأسیس   الدولة   المدنیة   الدیمقراطیة   التداولیة   . 

 دمشق  ٢٠١٨/٨/١٩

 المكتب   اإلعالمي 

 
 
 
 
 
 
 

  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 بیان   صحفي 
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        في  اجتماع  المكتب  التنفیذي  بتاریخ  25/8/2018 ناقش  التطورات 
         الجاریة  في  محافظة  السویداء  بشكل  خاص،  والتطورات  السیاسیة  والمیدانیة 

  في   محافظة   إدلب   وفي   سوریا   بشكل   عام. 

        واستعرض  المواقف  الدولیة  وفي  مقدمھا  موقفي  روسیا  االتحادیة 
        والوالیات  المتحدة  األمریكیة،  ومواقف  المملكة  المتحدة  واالتحاد  األوربي 
         ومفوضیة  الشؤون  الخارجیة،  ودول  مجموعة  أستانة  الثالث  وتأثیر  ھذه 
         المواقف  الدولیة  واإلقلیمیة  على  القضیة  السوریة،  وعلى  األطراف  األساسیة 
         في  الوضع  الداخلي:  (النظام  وحلفائھ،  والمعارضة  ممثلة  بھیئة  التفاوض 
         والقوى  الداعمة  لھا،  ومجلس  سوریا  الدیمقراطیة  "مسد"  وذراعھ  المیداني 
        قوات  سوریا  الدیمقراطیة  "قسد")  ووضع  الوطن  السوري  والمجتمع 

  السوري،   وانتھى   إلى   االستنتاجات   والتوجھات   التالیة: 

          أوالً:  1-  یثمن  ویقدر  الموقف  الوطني  المسؤول  للغالبیة  الواسعة  من 
           أبناء  جبل  العرب  في  محافظة  السویداء  من  ممثلي  المحافظة،  من  القوى 
        السیاسیة  وشیوخ  الكرامة  والھیئة  االجتماعیة،  وإصرارھم  على  التصرف 
          بعقالنیة  وحكمة،  وعدم  السماح  باالنجرار  للعنف،  أو  االعتداء  على  إخوانھم 
          من  البدو  المقیمین  في  المحافظة  وأطراف  البادیة،  والحرص  على  العالقة 
          الودیة  بالتنسیق  والتعاون  مع  أبناء  محافظة  حوران  في  المناطق  المجاورة 

  لمحافظة   السویداء. 

           2-  كما  یثمن  الموقف  الوطني  والمسؤول  لوجھاء  وعقالء  أبناء  البدو 
          المقیمین  في  المحافظة  لعدم  انجرارھم  لالتھام  والتشكیك  بأبناء  جبل  العرب 
           بذریعة  خطف  أشخاص  منھم  شاركوا  في  العدوان  الغادر  على  اآلمنین  من 
          أبناء  المحافظة،  وخطف  مجموعة  من  النساء  واألطفال  والرجال..  وغیاب  تام 
           لقوات  النظام  قبل  وأثناء  الجریمة  وقیام  عناصر  إرھابیة  كانت  في  منطقة 

  جنوب   دمشق،   تمكنت   من   المغادرة   بأسلحتھا   شاركت   بارتكاب   الجریمة. 

           3-  یطالب  الدول  الفاعلة  في  األزمة  السوریة  بالعمل  بكافة  الوسائل 
        لإلفراج  السریع  عن  المخطوفات  والمخطوفین  وضمان  سالمتھم  ومعاقبة 
         الخاطفین،  ووقف  محاوالت  النظام  للسیطرة  على  المحافظة  وتغییر  المواقف 
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         الوطنیة  المسؤولة  لغالبیة  أبنائھا  بالحرص  على  السلم  األھلي  والعیش 
  المشترك. 

           ثانیاً:  1-  یرى  المكتب  التنفیذي  خطورة  فتح  معركة  في  إدلب  تؤدي 
          إلى  المزید  من  التدمیر  والتھجیر  والنزوح  الداخلي،  وإعطاء  مھلة  إضافیة 
         للحكومة  التركیة  لتفكیك  جبھة  النصرة  ومسمیاتھا،  وترحیل  كافة  المسلحین 
          غیر  السوریین  إلى  بلدانھم،  وتوفیر  األجواء  للحوار  والتفاعل  لتشكیل  ھیئة 
            وطنیة  من  أبناء  المحافظة  والمقیمین  فیھا  ممن  تم  ترحیلھم  إلیھا  لاللتزام  بالحل 
         السیاسي  التفاوضي،  وبناء  الدولة  المدنیة  الدیمقراطیة،  كما،  یؤید  التعاون 

 التركي   الروسي   لحل   عقدة   إدلب. 

          2-یدعو  مجلس  سوریا  الدیمقراطیة  لوقف  ممارساتھ  في  وقف  التعلیم 
           في  المدارس،  وتغییر  برامجھ  ببرامج  ال  تقل  عن  برامج  النظام  سوءاً، 
         وفرضھا  بالقوة،  واالنضمام  إلى  مسیرة  المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  ، 

  ووقف   ممارسات   رفع   اإلعالم   والصور   الخاصة. 

          ثالثاً:  یرى  أن  الموقف  الجدید  في  وزارة  الخارجیة  واألمن  القومي 
          األمریكي  ببقاء  القوات  األمریكیة  (التي  نرفض  وجودھا  أساساً)  ویراد  بقاءھا 
          حتى  انسحاب  القوات  اإلیرانیة  واتباعھا  من  سوریا  حتى  القضاء  على 
           اإلرھاب،  وإنجاز  االنتقال  السیاسي  -  ھو  تغییر  جدید  یضغط  على  الموقف 
          الروسي-  الذي  یحاول  فرض  مصالحات  محلیة  مع  النظام،  وعودة  المھجرین، 

 قبل   االنتقال   السیاسي. 

         رابعاً:  یعید  التأكید  والمطالبة  بخروج  جمیع  القوات  المسلحة  غیر 
         السوریة  للدول  الخارجیة  واإلقلیمیة،  والملیشیات  التابعة  لھا  من  األراضي 
          السوریة  وتعزیز  فرص  الحل  السیاسي  واالنتقال  السیاسي  طبقا  لبیان  جنیف  / 

  1/   والقرار    2254  /  2015. 

  عاشت   سوریا   دولة   موحدة   أرض   وشعباً 

       الرحمة  للشھداء،  والشفاء  الجرحى،  واإلفراج  للمعتقلین  والسجناء 
          السیاسیین،  ومنھم  معتقلو  الھیئة  (عبد  العزیز  الخیر،  إیاس  عیاش،  رجاء 

  الناصر،   ماھر   طحان) 
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 دمشق    28/8/2018  المكتب   التنفیذي 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 بیان   صحفي 
 
 
 

         مساء  یوم  الجمعة  ٢٠١٨/٩/٧ تعرض  الحي  الغربي  لمدینة  محردة 
          في  ریف  حماة  الشمالي  إلى  قصف  بالقذائف  الصاروخیة  استھدف  تجمعا 

  للمدنیین   اآلمنین   ،   أدى   الى   مقتل   العدید   بینھم   أطفال   وإصابة   آخرین. 

          إننا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  ندین  ھذا 
           الفعل  اإلجرامي  والجھة  الفاعلة  التي  ترید  تسعیر  الشعور  الطائفي  في  محاولة 

 لتمزیق   النسیج   المجتمعي. 

           ما  تحتاجھ  سوریة  الیوم  ھو  وقف  القصف  على  المدنیین  في  ریف 
         حماة  ومحافظة  ادلب  والخالص  من  اإلرھاب  واالستبداد  والفساد  واستعادة 

 األمان   واالستقرار   إلى   ربوع   الوطن. 
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          الرحمة  لشھداء  القصف  من  المدنیین  في  محردة  وباقي  المناطق  في 
 حماة   وادلب   . 

 

 دمشق    ٢٠١٨/٩/١٠

 مكتب   اإلعالم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 تصریح   صحفي 
      حول  قرار  اإلنسحاب  األمیركي  من  شمال 

 سوریة   وشرق   الفرات   .. 
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         أعلن  البیت  األبیض  بشكل  مفاجئ  یوم  ٢٠١٨/١٢/١٩ عن  قراره 
 بسحب   قواتھ   من   شمال   سوریة   وشرق   الفرات. 

         إن  ھذا  اإلنسحاب،  ومھما  كانت  دوافعھ  وانعكاساتھ  على  األرض، 
            یشكل،  في  حال  تنفیذه،  خطوة  ھامة  نحو  إنھاء  الوجود  األجنبي  على  األرض 

 السوریة. 

         إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي،  التزاما  منھا 
          بثوابتھا  ورفضھا  ألي  تدخل  أجنبي،  تعتبر  ھذا  القرار  یستجیب  للمطالب 
          والمصالح  الوطنیة،  وتناضل  كي  تنسحب  كافة  القوى  األجنبیة،  مھما  كانت 
         مسمیاتھا،  من  األرض  السوریة،  وتتمسك  بوحدة  سوریة  وطناً  وشعباً 
          ..وتطالب  جمیع  القوى  األجنبیة  بكافة  أشكالھا  ورایاتھا  االنسحاب  السریع  من 

 األراضي   السوریة   ... 

 

        المجد  والرحمة  ألرواح  الشھداء  ،والشفاء  العاجل  للجرحى  ، 
 والحریة   للمعتقلین،   والكرامة   والحیاة   الحرة   لشعب   سوریة   . 

 دمشق    ٢٠١٨/١٢/٢٢

 المكتب   اإلعالمي 

 
 
 
 
 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
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 بیان   صحفي 
     الالجئون  السوریون  في  لبنان،  یتعرضون 

 للضغوط   المھینة   دون   أیة   حمایة   ... 
 
 

 

         تتصاعد  في  اآلونة  األخیرة  حدة  التصریحات  بین  الساسة  اللبنانیین 
              حول  الالجئین  السوریین  ،  بین  شد  وجذب  ،  بین  من  یترك  الخیار  الطوعي  لھم 
             في  العودة  إلى  بالدھم  بالتنسیق  مع  وكاالت  األمم  المتحدة  ،  وبین  من  یضغط 
           في  سبیل  اتخاذ  قرار  بالضغط  على  الالجئین  لترحیلھم  إلى  سوریة  وعلى 
             رأسھم  السید  جبران  باسیل  )  وزیر  الخارجیة  اللبناني  (  مبررا  ذلك  بما  ینعكس 
             على  االقتصاد  اللبناني  ویفاقم  العجز  فیھ  ،  وما  قد  یؤدي  إلى  تغییر  دیمغرافي 
            على  التوزع  السكاني  في  لبنان  بما  یخل  بالتوازن  السیاسي  وتداعیات  ذلك  على 

 التركیبة   الطائفیة   السیاسیة   في   منظومة   الحكم   . 

           وحیث  أن  ھذا  الموقف  األخیر  إضافة  إلى  تعاملھ  غیر  اإلنساني  مع 
          ھؤالء  الالجئین  ینافي  أبسط  قواعد  القانون  الدولي  اإلنساني،  ویُعتبر  إدارة 
             الظھر  للسوریین  الذین  كانوا  مع  اللبنانیین  جزء  ا  من  شعب  واحد  قبل  سایكس 
           بیكو  وبعده.  وتھرب  من  الوفاء  للشعب  السوري  الذي  كان  حضنا  كریما 

 للبنانیین   على   مدار   أزماتھم   ولیس   أولھا   اجتیاح   العدو   الصھیوني   للبنان 

         وحصاره  بیروت  وال  آخرھا  استقبال  اللبنانیین  في  بیوت  أشقائھم 
 السوریین   خالل   حرب   تموز    2006  . 

          إننا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي،  إذ  نتمنى 
           الیوم  ولیس  غدا  عودة  المواطنین  السوریین  إلى  دیارھم،  فإننا  نستنكر  بشدة 
          كافة  التصریحات  التي  ترھب  الالجئین  السورین  وتدفع  بھم  دون  رضاھم 
           وقسرا  ،  وقبل  تسویة  األوضاع  السیاسیة  في  سوریة  وتحقیق  االنتقال  السیاسي 
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           وفق  ا  للقرارات  الدولیة  التي  توفر  األرضیة  المناسبة  لعودة  الالجئین  الطوعیة 
           من  لبنان  وكافة  دول  اللجوء  في  العالم.  ونھیب  بالمنظمات  الدولیة  والحقوقیة 
             إلى  التدخل  في  منع  ترحیل  السوریین  قسرا  ورفع  الضغوط  التي  تمارس  أو  قد 
          تمارس  علیھم  خالفا  للقانون  الدولي  اإلنساني  الذي  یفرض  على  الدول 

 المضیفة   رعایة   المھاجرین   وحمایتھم. 

 دمشق    7  /    2  /    2019

 مكتب   اإلعالم 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 
 

 بیان   سیاسي 
      سوریة  أمام  أخطار  التقسیم  في  طریقھا 

 لالنتقال   السیاسي 
 
 

           ما  زال  شعبنا  في  سوریة  یدفع  فاتورة  حرب  عبثیة  فرضت  علیھ، 
             وبدون  أن  یسعى  إلیھا  أو  یریدھا،  ھذه  المواجھة  التي  أدت  الى  دمار  شامل 
          وتھجیر  للمالیین  من  أبناء  شعبنا،  وتفریخ  لمنظمات  إرھابیة  أخذت  تتواجد 
             على  األرض  السوریة،  لتكمل  ما  بدأه  وأقدم  علیھ  النظام  من  قتل  ألبناء  شعبنا 

 وتدمیر   لمساكنھ   وبناه   التحتیة. 

         ومع  تمركز  المواجھة  في  شرق  الفرات  وشمال  غرب  سوریة 
         تتحرك  الدول  الفاعلة،  اإلقلیمیة  والدولیة،  لرسم  خطوط  مصالحھا  على 
        الخریطة  السوریة،  مستخدمة  نفوذھا  وقدراتھا  وموقعھا،  للحصول  على 
            مناطق  نفوذ  عبر  دعم  القوى  المحلیة،  واستخدامھا  أداةً  في  لعبة  التوازنات  فیما 
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           بینھا،  وفرض  أجنداتھا،  ولعب  في  أوراقھا،  سواء  في  إطار  تكویع  السیاسة 
          اإلقلیمیة،  ووضعھا  في  مسار  استراتیجیتھا  الدولیة،  أو  المقایضة  علیھا  في 

 صفقات   على   مواقع   أخرى   لھا   أھمیتھا   الكبرى   في   الحسابات   الدولیة. 

          إن  القوى  اإلقلیمیة  والدولیة  ال  تفكر  إال  بمصالحھا  وأطماعھا،  بعیداً 
           عن  مصلحة  شعبنا  وتطلعاتھ  المشروعة،  وال  تخفى  رغبة  بعض  ھذه  القوى 
            بالتواجد  الدائم  على  أراضیھ،  أو  اقتطاع  جزء  منھا،  أو  خلق  مناطق  نفوذ 
          (آمنھ،  أمنیة،  عازلة)  تتعارض  مع  وحدة  أراضیھ  من  منطلق  السیادة.إن 
         استمرار  الوجود  األجنبي،  اإلقلیمي  والدولي،  على  األراضي  السوریة،  بشكل 
           غیر  مشروع  حسب  القانون  الدولي،  یعتبر  شكالً  من  أشكال  االحتالل،  مما 
           یستدعي  مطالبة  القوى  المتدخلة  بسحب  قواتھا  بأسرع  ما  یمكن  لتھیئة  البیئة 

 اآلمنة   للحل   السیاسي. 

         إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي،  والتزاماً  منھا 
           بثوابتھا،  و  ایماناً  منھا  بحقوق  شعبھا  في  الحریة  واالستقالل  والسیادة،  تؤكد 
          رفضھا  الدائم  والقاطع  ألي  تواجد  أجنبي  على  األرض  السوریة،  وتطالب 
          بخروج  جمیع  القوات  األجنبیة  بكافة  أشكالھا  من  األراضي  السوریة،  وتدین 
            أي  اعتداء،  وأي  تدخل،  وأي  اقتطاع  ألي  جزء  من  األراضي  السوریة،  من 
             أیة  دولة  كانت،  وتحت  أي  یافطة  أو  ادعاء  مھما  كانت  حججھ،  وترفض  كل 
          االتفاقیات  (السابقة  والالحقة)  التي  تمس  بالسیادة  السوریة  بما  فیھا  اتفاقیة 
          أضنة  لعام  1998،  وكل  االتفاقیات  األخرى  التي  تتعارض  مع  الدساتیر 
           السوریة  منذ  جالء  الفرنسیین  عام  1946،  وتدعو  األمم  المتحدة،  وكافة  الدول 
          الفاعلة  باألزمة  السوریة،  إلى  العمل  الجاد  لتحقیق  الحل  السیاسي،  وفقا 
          للقرارات  الدولیة  وخاصة  اتفاق  جنیف  1 وقرار  مجلس  األمن  رقم  2254، 
           األمر  الذي  یفتح  الطریق  أمام  االنتقال  السیاسي،  وأن  تكون  اللجنة  الدستوریة 
           ھي  المؤشر  على  تقدم  الحل  السیاسي  على  طریق  إقامة  نظام  وطني 

 دیمقراطي،   عوضاً   عن   محاوالت   عقد   الصفقات،   وتقدیم   الترضیات. 

         الوحدة  لسوریة  أرضاً  وشعبأً  ودولة  ..  والرحمة  ألرواح  شھداء 
 الحریة 

  دمشق    16/2/2019
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 المكتب   اإلعالمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 بیان   سیاسي 
 
 

        ناقش  المكتب  التنفیذي  التطورات  السیاسیة  والمیدانیة  في  محافظة 
        إدلب  والشمال  السوري.  وتداعیات  قرار  االنسحاب  األمریكي،  والمنطقة 

  486                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 487/599

           اآلمنة  أو  األمنیة،  وتداعیات  ھذه  التطورات  على  العملیة  السیاسیة  في  جنیف 
         والمواقف  المتباینة  من  اللجنة  الدستوریة  ومؤتمر  وارسو  واألوضاع  المعیشیة 
            وبعد  نقاشات  جدیة  ومعمقة  في  ضوء  مبادئ  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  التي  سارت 

 علیھا   منذ   تأسیسھا   حتى   الیوم   وانتھى   إلى   ما   یلي: 

          1-  إن  تمسك  االتحاد  الروسي  وتركیا  باتفاق  سوتشي  واإلصرار 
           على  تنفیذ  بنوده  وتفكیك  جبھة  النصرة  وھیئة  تحریر  الشام  المصنفتین  إرھابیاً 
           وتجریدھما  من  كل  أنواع  األسلحة  وتطھیر  محافظة  إدلب  من  أي  وجود 
        للتنظیمات  اإلرھابیة..  ورفض  الحل  العسكري  والصراع  المسلح  خطوة 
          إیجابیة  تدعم  مسار  الحل  السیاسي"  وتحقیق  االنتقال  السیاسي  إلقامة  نظام 

  وطني   دیمقراطي   وفق   بیان   جنیف/  1/   والقرارات   الدولیة" 

            2-  تعلن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  عن  رفض  ما  یسمى  بالمنطقة  اآلمنة 
           أو  العازلة،  أو  الحظر  الجوي  التي  تمھد  لتدخل  عسكري  خارجي،  یشكل 
            خطراً  على  وحدة  سوریا  وسیادتھا،  مھما  كانت  الدول  أو  الجھات  المتولّیة  أو 

 المؤیدة   لتلك   المنطقة. 

           كما  تعلن  عن  رفضھا  لتفعیل  اتفاقیة  أضنة  الموقعة  1998 ألن  تلك 
         االتفاقیة  تتعارض  مع  مضمون  السیادة  والدساتیر  السوریة  منذ  جالء 

 الفرنسیین   عام    1946. 

           3-  تحاول  اإلدارة  األمریكیة  امالء  الفراغ  الناتج  عن  تغریده  الرئیس 
         ترامب  "سحب  القوات  األمریكیة  من  سوریة"  بإبطاء  عملیة  االنسحاب 
          وتمدیدھا  وسحب  قسم  منھا  إلى  األراضي  العراقیة  المتاخمة  للحدود  الشرقیة 
          السوریة،  واالعتماد  على  المؤتمر  الدولي  المنعقد  في  وارسو،  لمحاصرة  إیران 
          وجمع  قیادات  أنظمة  عربیة  مع  الكیان  الصھیوني  وحكومة  اللیكود  برئاسة 

 المجرم   نتنیاھو. 

         4-  أ-  یواصل  النظام  الحاكم  استغاللھ  للخدمات  الضروریة 
         للمواطنین  معارضین  وموالین  من  خالل  التحكم  بتوزیع  المازوت  والبنزین 
           والغاز،  ومواصلة  عملیة  النھب  المستمرة  من  خالل  بیعھا  في  السوق  السوداء، 
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         والسیاسات  االقتصادیة  المتوحشة  ورفع  األسعار  إلثراء  فئة  المترفین،  وزیادة 
 إفقار   الفقراء   والمساكین   والمعدمین،   دون   ضوابط   أو   محاسبة. 

       ب باإلضافة  إلى  تجاھل  النصوص  الدستوریة  والقوانین  واستمرار 
 الرھان   على   الحل   األمني   العسكري. 

          جـ-  عدم  تنفیذ  إجراءات  بناء  الثقة،  بإطالق  سراح  المعتقلین  وبیان 
       مصیر  المفقودین  بموجب  الفقرات  10و  11و  12و  13و  14من  قرار  مجلس 

 األمن    2254/.  2015

 

  26/2/2019  المكتب   التنفیذي 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 تصریح   صحفي 
 اإلرھاب   لیس   لھ   دین   أو   وطن   أو   جنسیة   ... 

 
 

 

         في  یوم  الجمعة  ٢٠١٩/٣/١٥ اقتحم  استرالي  الجنسیة  یدعى  " 
            برینتون  ھاریسون  "  مسجدین  في  مدینة  "  كرایست  تشیرتش  "  خالل  صالة 
             الجمعة  ،  و  شرع  في  إطالق  النار  بشكل  عشوائي  على  المصلین  مخلفا  49

 ضحیة   وإصابة   العشرات   ، 

         إن  ھذا  العمل  اإلرھابي  اإلجرامي  ،  الذي  استھدف  األبریاء 
            المسالمین  ،  ال  یمكن  تصنیفھ  فعالً  فردیاً  استثنائیا  كما  صنفتھ  وروجت  لھ 
            بعض  وكاالت  اإلعالم  الغربیة  ،  بل  ھو  یدخل  في  منظومة  بث  الكراھیة 
          والحقد  وصناعة  اإلرھاب  الممولة  من  قبل  جھات  متخصصة  لبث  الخوف 
           والرعب  في  العالم  واستخدامھ  ذریعة  في  إحكام  السیطرة  على  الشعوب  ونھب 
          ثرواتھا  ومقدراتھا  اعتمادا  على  إثارة  النزعات  الدینیة  والعنصریة  في  إعداد 
          وتنظیم  األفراد  والمجموعات  بعد  إجراء  عملیة  برمجة  للعقول  محمولة  على 
           نزعات  دینیة  متعصبة  وعنصریة  ،  وعلى  ضخ  إعالمي  عولمي  بإلصاق  تھم 

 اإلرھاب   والقتل   والعملیات   اإلرھابیة   بدین   محدد   أو   اتجاه   معین   . 

           إننا  في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  في  سوریة  ، 
            ندین  بشدة  العملیة  اإلرھابیة  في  "نیوزلندا  "  ،  ونتقدم  بالعزاء  ألھل  الضحایا 
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           وذویھم  .  ونخص  بالعزاء  عائلة  أحد  الضحایا  السوري  الجنسیة  والھارب  من 
              اإلرھاب  ،  كما  نؤكد  ان  ھذه  العملیة  إن  دلت  فإنھا  تدل  بوضوح  على  ان 
             اإلرھاب  لیس  لھ  دین  او  وطن  او  جنسیة  ،  وھو  مرتبط  أیضا  بالسیاسات 
         العولمیة  المتوحشة  التي  أفرزت  العنف  والحروب  واألزمات  وعممتھ  كسیاسة 
           في  فرض  سطوتھا  على  العالم  ،  مستخدمة  كل  الوسائل  لتصادم  األدیان 
           والمذاھب  وإذكاء  نار  الصراع  بینھا  ،  من  أجل  إخضاع  الشعوب  واستغاللھا 
           والسیطرة  على  مقدراتھا  ،  و  نرى  أن  الخالص  من  اإلرھاب  ومؤیدیھ 
          وداعمیھ  لن  یكون  إال  بمواجھة  المنظومة  االستعماریة  العالمیة  المتحالفة  مع 
         الحركة  الصھیونیة  التي  تولده  وتوجھھ  وتستغل  نتائجھ  لفرض  ھیمنتھا 
          وسیطرتھا  على  شعوب  العالم  وثرواتھا  إن  سیادة  قیم  وعالقات  المحبة 
           والسالم  بین  الشعوب  ،  یتطلب  تحررھا  من  االستعمار  واالستبداد  ،  ووقف 
         منظومات  النھب  االستعماریة  مختلفة  األشكال  ،  والتقید  باحترام  معاییر 
           المساواة  والعدل  واحترام  األدیان  ،  والدفاع  عن  حقوق  وحریات  اإلنسان  في 

 كل   مكان   ،   وإرساء   قیم   المواطنة   المتساویة   لدى   شعوب   العالم   كافة   . 

 

 دمشق    18  /    3/    2019

 

 مكتب   اإلعالم 
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 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
  لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 خبر   صحفي 
 
 

          بتاریخ  18/3/2019 تم  اللقاء  األول  بین  مبعوث  األمین  العام  لألمم 
           المتحدة  الخاص  إلى  سوریة  السید  "جیر  بیدرسون  "  وفریق  عملھ  بدمشق 
           وضم  السادة:  "  روبرت  دان  "المسؤول  الرئیس  عن  الشؤون  السیاسیة،  د. 
            عالء  عبد  العزیز  مدیر  مكتب  األمم  المتحدة  بدمشق  والسیدة  "  إیفون  اندریا 
           دورات  بینھ  "  مسؤولة  الشؤون  السیاسیة،  ووفد  من  ھیئة  التنسیق  الوطنیة 
          لقوى  التغییر  الدیمقراطي  برئاسة  المنسق  العام  األستاذ  حسن  عبد  العظیم 
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         وعضویة  السادة:  م.أحمد  العسراوي  وأ.عبد  القھار  سعود  وم.صفوان  مدخنة 
 أعضاء   المكتب   التنفیذي. 

          دار  الحوار  حول  خطة  العمل  المستقبلیة  التي  یقوم  بھا  السید 
          المبعوث  الخاص  وفریق  عملھ  لتجاوز  المعیقات  التي  تواجھ  العملیة  السیاسیة 
           التفاوضیة،  بدوره  أكد  وفد  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  على  متابعة  التفاعل  اإلیجابي 
           ضمن  فریق  ھیئة  التفاوض  السوریة  مع  المبعوث  األممي  وفق  بیان  جنیف 
          والقرارات  والبیانات  الدولیة  ذات  الصلة  وخاصة  القرار  2254 الذي  یعتبر 

  خطة   عمل   متكاملة   للعملیة   السیاسیة   التفاوضیة. 

           وفي  محور  إجراءات  بناء  الثقة  تم  التأكید  على  ضرورة  اإلفراج  عن 
         كافة  المعتقلین  والمخطوفین  وبیان  مصیر  المفقودین  وفي  مقدمتھم  األخوة: 
           رجاء  الناصر  وعبد  العزیز  الخیر  وإیاس  عیاش  وماھر  الطحان  الذین  اعتقلوا 

  ألنھم   طالبوا   بضرورة   الحل   السیاسي. 

 

 دمشق    18/3/2019  مكتب   اإلعالم 

 
 
 
 
 

  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

 استمرار   التظاھر   السلمي 

  492                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 493/599

      في  الجزائر  والسودان..  بدایة  طریق  التغییر 
 الدیمقراطي... 

 
 

           أحداث  ھامة  تجري  ھذه  األیام  في  كل  من  القطرین  العربیین  الجزائر 
          والسودان،  تتمیز  بتحرك  شعبي  سلمي  واسع،  تحركھ  دوافع  قویة  متعددة 

  ومختلفة. 

        ففي  الجزائر  انطلقت  مسیرات  سلمیة  جماھیریة  واسعة،  شملت 
          العاصمة  ومختلف  والیات  البالد،  رافضة  ترشح  الرئیس  عبد  العزیز  بوتفلیقة 
          لعھدة  رئاسیة  خامسة،  في  محاولة  للتمدید  للمنظومة  الحاكمة  باسمھ  على 
          الرغم  من  وضعھ  الصحي،  وتجاوزا  للدستور  واألعراف  في  نظام  نیابي 
             (برلماني)  یحدد  الوالیة  في  دورتین  أو  ثالثة  وال  شك  أن  عوامل  متعددة  أخرى 
          داخلیة  وخارجیة،  أججت  ھذه  المظاھرات،  التي  بلغت  حد  التھدید  بإعالن 
            العصیان  المدني.  وبدا  وكأن  البالد  ذاھبة  إلى  استعصاء  كامل،  یمكن  أن  یشلھا 
          ویعرضھا  لمخاطر  حقیقیة،  تھدد  أمنھا  وسالمھا.  وإننا  إذ  نحیي  الجماھیر 
         الجزائریة  التي  حافظت  على  الطابع  السلمي  النتفاضتھا  ومسیراتھا،  فإننا 
             نحیي  أیضاً  قوى  الجیش  واألمن  التي  حافظت  على  األمن  في  البالد  دون  ان 

  تلجأ   للعنف   أو   للسالح. 

          وفي  السودان  الشقیق  الذي  یعیش  أزمة  مركبة  نتیجة  للسیاسات  التي 
            سار  علیھا  النظام،  والتي  أدت  إلى  التدھور  الكبیر  الذي  أصاب  الحیاة  المعیشیة 
          للسواد  األعظم  من  الشعب،  واشتداد  القبضة  االستبدادیة  والقمعیة  والفشل  في 
          حمایة  وحدة  السودان،  وانفصال  جنوبھ.  وعلى  الرغم  من  المظاھرات  السلمیة 
           التي  عمت  مختلف  أرجاء  السودان،  بما  فیھا  العاصمة  الخرطوم،  شاركت  فیھا 
         جمیع  القوى  المعارضة،  الیساریة  والقومیة  و  اإلسالمیة،  والنقابات  ومنظمات 
            المجتمع  المدني  إالّ  أن  النظام  مازال  مصراً  على  إحكام  قبضتھ  األمنیة،  حیث 
          یواجھ  القوى  والحراك  الشعبي  السلمي  بالسالح  والقمع  والسجون،  مما  أوقع 
          مئات  القتلى  باإلضافة  إلى  الزج  بآالف  المنتفضین  في  السجون  والمعتقالت، 
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          رافضاً  دعوات  الحل  السیاسي،  ومعرضاً  السودان  لمخاطر  تھدد  أمنھ  وسالمھ 
  ووحدتھ. 

         إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  تثمن  الطابع 
           السلمي  للمظاھرات  في  الجزائر  والسودان،  و  تأمل  أن  تؤدي  قرارات  الرئیس 
           الجزائري،  إلى  تغییر  وإصالحات  حقیقیة  تستجیب  لمطالب  الشعب  ،  كما  أنھا 
            تؤكد  على  أھمیة  استفادة  الشعبین  الشقیقین  مما  حدث  في  العدید  من  البالد 
         العربیة،  وضرورة  التمسك  بسلمیة  الحراك  الشعبي  الثوري  ورفض  العنف، 
          والحذر  من  قوى  تطرف  اإلسالم  السیاسي،  ومن  خطر  تدخل  القوى 

  االستعماریة   التي   تتربص   بالسودان   والجزائر. 

  حمى   هللا   السودان   والجزائر 

        والنصر  إلرادة  الشعوب  المناضلة  من  أجل  حریتھا  وقضایاھا 
  العادلة. 

  دمشق    18/3/2019

 المكتب   التنفیذي 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 

      مرور  ثماني  سنوات  على  حراك  شعبنا 
 السلمي   نحو   الحریة   .... 

 
 

           بحلول  شھر  آذار  2019 تكون  قد  مضت  ثماني  سنوات  على  حراك 
 شعبنا   الثوري   السلمي.   ومسیرتھ   نحو   الحریة   ... 

          ھذا  الشعب  الذي  خرج  في  مدنھ  وقراه  الى  الشوارع  والساحات 
         مستعمال  حقھ  الشرعي  بالتظاھر..  مطالبا  بالحریة  والكرامة  والعدالة  ..رافعا 
            الرایات  الوطنیة  ..ال  للعنف  ..ال  للطائفیة  ..ال  للفساد  واالستبداد  ...  نعم  لوحدة 
          الشعب  السوري  ..وكان  في  مظاھراتھ  مثاال  ساطعا  عن  الرقي  والتمدن 
           واالتزان  ....ملقیا  عن  ظھره  أعباء  سنین  طویلة  وقاسیة  من  حكم  الفساد 

 واالستبداد   ... 

             لقد  واجھ  النظام  مسیرة  ھذا  الشعب  بعنف  لم  یسبق  لھ  مثیل  في  تاریخ 
          األنظمة  المستبدة.  من  قتل  واعتقال.  وتغییب  قسري  وتھجیر.  وھدم  ممنھج 
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              لمدنھ  وقراه  وللبنیة  التحتیة.  وقد  صبر  ھذا  الشعب  على  كل  ما  أصابھ  من  محن 
 في   سبیل   حریتھ   وكرامتھ   ... 

         لقد  تعرض  الحراك  الشعبي  الثوري  للتراجع  والخروج  عن  دوره 
          وتأثیره  في  توسع  الثورة  وامتدادھا  عندما  أخطأ  البعض  بدفعھا  وتحویلھا 
          لألسلمة  بعیداً  عن  الروح  المدنیة  والحضاریة،  واالعتماد  على  دول  إقلیمیة 
          وأجنبیة  تمویالً  وتسلیحاً،  وتدخال  مباشراً  وعلنیاً،  في  محاولة  لحرف  الثورة 

 عن   استقاللیتھا   وأھدافھا.... 

          وما  تال  من  اعتماد  النظام  الحاكم  على  دخول  جماعات  ومیلشیات 
            إرھابیة  غریبة  في  فكرھا  وتعصبھا  وعنفھا  اإلجرامي  ،  غریباً  عما  اتصف  بھ 
         الشعب  السوري  من  اعتدال  وتسامح،  وتعرض  الشعب  السوري  للمحن 
         والكوارث  والنكبات  بسبب  اعتماد  النظام  الحاكم  على  القوى  والمیلیشیات 
         األجنبیة  لقمع  إرادة  شعبھ  المطالب  بالحریة  والكرامة  اإلنسانیة  والعدالة 

 االجتماعیة. 

         ان  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  تؤكد  بمناسبة 
          مرور  ثماني  سنوات  على  حراك  الشعب  السوري  السلمي  نحو  الحریة 
          وتمسكھا  بالحل  السیاسي  وفق  القرارات  الدولیة  ٢١١٨ /  ٢٢٥٤ وباالنتقال 
          السیاسي  والمحافظة  على  وحدة  سوریة  أرضاً  وشعباً  وإخراج  كافة  القوى 
           العسكریة  األجنبیة.  كما  تعتز  بھذا  الشعب  الذي  صمم  على  ٠ مواصلة  مسیرتھ 
         السلمیة  في  مواجھة  اإلرھاب  والفساد  واالستبداد..  وتعاھده  بمواصلة  الدفاع 
           عنھ..  وعن  حقوقھ  المشروعة  في  الحریة  التي  نصت  علیھا  المواثیق  والشرائع 
            الدولیة  ..  وأن  تكون  عونا  لھ  في  صبره  وصموده  في  مواجھة  المخاطر 
          الكوارث  التي  حلت  بھ  بسبب  اإلرھاب..  وتعنت  النظام  الحاكم.  ورفضھ 
            لمطالب  ھذا  الشعب  المشروعة..  وأن  تكون  المدافع  عن  حقھ  في  العیش  في 
           وطن  آمن  حر.  یتمتع  فیھ  أبناؤه  بحقوق  المواطنة  المتساویة  والعدالة  وبسیادة 

 القانون. 

           وأن  تظل  متقدمة  صفوف  شعبنا  لحین  وصولھ  إلى  أھدافھ  في  الحریة 
 والكرامة.. 
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 الرحمة   ألرواح   شھداء   الحریة   .. 

 الحریة   لكافة   معتقلي   الرأي   . 

 النصر   ألھداف   شعب   سوریة   العربیة   العظیم   ... 

 دمشق    18  /    3  /    2019
 المكتب   التنفیذي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 بیان   صحفي 
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    حول  التصریحات  األمیركیة  ...وتأییدھا 
      سیادة  الكیان  الصھیوني  على  الجوالن  العربي 

 السوري   المحتل   ... 
 
 

 

           إن  ما  غرد  بھ  الرئیس  األمریكي  ترامب  ..وما  صرح  بھ  وزیر 
           خارجیتھ  في  لقائھ  مع  رئیس  وزراء  الكیان  الصھیوني  من  طلب  اعتراف 
          وتأیید  لسیادة  الكیان  الصھیوني  على  الجوالن  العربي  السوري  المحتل  ھو 

 خرق   فاضح   للقانون   الدولي   الذي   یحرم   احتالل   أراضي   الغیر   بالقوة   .   . 

         وھو  انتھاك  لقرارات  الھیئة  العامة  لألمم  المتحدة  ومجلس  األمن 
          ١٩٦٧/٢٤٢ و  ١٩٧٣/٣٣٨ و  ١٩٨١/٤٩٧ التي  تدعو  جمیعھا  الكیان 
           الصھیوني  لالنسحاب  من  األراضي  المحتلة  في  حرب  ١٩٦٧ ،كما  أنھا  تعبیر 
           واضح  عما  تضمره  اإلدارة  األمیركیة  من  عداء  تجاه  حقوقنا  المشروعة  ..إننا 
           في  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  ..  نرفض  بشكل  قاطع 
         تغریدة  الرئیس  األمریكي  وتصریح  وزیر  خارجیتھ  وندین  ھذه  التصریحات 

 بأشد   العبارات. 

         إن  شعبنا  یحتفظ  بحقھ  استرداد  أراضیھ  المحتلة  بكافة  الوسائل 
 المشروعة   ویرفض   أي   "   وعد   بلفور   آخر   ". 

         ویدعو  حكومات  العالم  وشعوبھ  المحبة  للسالم  أن  ترفض  ھذا 
           الموقف  األمریكي  رفضا  قاطعا  و  تدینھ  ..وأن  تستمر  وتزید  في  دعمھا 

 لحقوقھ   في   استعادة   أراضیھ   المحتلة   بما   فیھا   الجوالن   ... 

 
 دمشق   في    23/    3  /    2019

 المكتب   اإلعالمي 
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  ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

 لقوى   التغییر   الدیمقراطي 
 
 

 بیان   سیاسي 
 
 

          لم  یفاجأ  الشعب  السوري  أو  الشعب  العربي  في  كافة  أقطاره 
        باعتراف  الرئیس  ترامب  واإلدارة  األمریكیة  بالقدس  (عاصمة  للكیان 
           الصھیوني)  ونقل  سفارتھا  إلیھا،  واعترافھا  بسیادة  "  إسرائیلیة  "  على  ھضبة 
          الجوالن  السوریة  المحتلة،  بعد  أن  تجاھلت  مبادئ  القانون  الدولي  وقرارات 
           األمم  المتحدة  ومجلس  األمن  التي  ترفض  االستیالء  على  أراضي  الغیر  بالقوة، 
          وضربت  بھا  عرض  الحائط  كنتیجة  موضوعیة  النھیار  الحد  األدنى  للموقف 
          الوطني  والقومي  من  النظام  السوري،  ومن  النظام  العربي،  وجامعة  الدول 

 العربیة   بسبب   خالفات   األنظمة. 

          إن  الموقف  األمریكي  لم  یكن  بمقدوره  الخروج  على  اإلرادة  الدولیة 
             لو  أن  النظام  الحاكم  قام  بواجبھ  في  تحریر  األرض  بعد  االحتالل،  وأعدّ  الجیش 
            الوطني  لھذا  الواجب،  أو  أتاح  للشعب  السوري  أو  حتى  أبناء  الجوالن  من 
          االنخراط  في  مقاومة  المحتل  وتحریر  األرض،  وما  كان  بإمكان  الجبروت 
          األمریكي  وربیبھ  الصھیوني  أن  یعلن  عن  أطماعھ  وتحدي  اإلرادة  الوطنیة 
          والعربیة  والدولیة  وقرارات  األمم  المتحدة  ومجلس  األمن  ،  الخاصة  بالجوالن 
             وفلسطین  والقدس  ،  لو  كانت  النظم  العربیة  على  قدر  من  استقاللیة  القرار،  ولم 
           تتخل  عن  میثاق  الدفاع  العربي  المشترك  وعن  إمكانیاتھا  الھائلة  في  الثروات 
        الغازیة  والنفطیة  والمعدنیة  والتحكم  بطرق  المواصالت  البحریة  والبریة 

 والجویة   كما   حصل   في   أعقاب   حرب   تشرین   عام    1973. 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
499  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 500/599

          إن  ضعف  النظام  العربي  وتھاونھ  ظھر  جلیاً  في  مؤتمرات  القمة 
          العربیة  السابقة  وفي  مؤتمر  تونس  في  قراراتھ  الخجولة،  في  االستنكار 
 والشجب   واإلدانة   اللفظیة،   التي   ال   تردع   العدو   وال   تخیف   الحلیف   المتصھین. 

          إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  تطالب  مجلس  األمن  الدولي  بالعمل  على 
        تنفیذ  قراراتھ  المتعلقة  باألراضي  السوریة  المحتلة  وخاصة  القرار 
          242/1967 والقرارات  المتعلقة  برفض  ضم  األراضي  المحتلة  إلى  دولة 

 االحتالل   لتحریره. 

           إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  تدین  التخاذل  العربي  الذي  تجلى  في  القمة 
            األخیرة  وأي  تطبیع  مع  (العدو  اإلسرائیلي)  كما  تدین  تھاون  النظام  الحاكم  في 
           مواجھة  احتاللھ  الطویل  ألراضي  الجوالن،  وعدم  القیام  بأي  جھودٍ  سیاسیة  أو 

 عسكریة. 

        وتطالب  المجتمع  الدولي  برفع  الحصار  عن  الشعب  السوري 
            وبالعمل  الجاد  إلیجاد  حل  سیاسي  طبقاً  لبیان  جنیف  1 والقرار  الدولي  2254
         لتحریر  سوریة  من  اإلرھاب  واالستبداد،  لیسترد  الشعب  السوري  حریتھ 
          وسیادتھ  ویعمل  على  تحریر  أرضھ  بالوسائل  المشروعة  بما  فیھا  مقاومة 

 االحتالل. 

 دمشق    14/4/2019
 المكتب   التنفیذي 
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  التنسیق   الوطنیة 
  لقوى   التغییر   الدیمقراطي 

 
 
 

 بیان   صحفي 
    ھجوم  النظام  والقوات  والمیلیشیات 

 المتحالفة   معھ   على   محافظة   ادلب   .... 
 

 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
501  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 502/599

 

          تتعرض  منذ  أیام  مدن  وقرى  وأریاف  محافظة  إدلب  لقصف  ھمجي 
            من  الجو  واألرض  تستعمل  فیھ  جمیع  أنواع  األسلحة  الفتاكة  من  مدفعیة  ثقیلة 
           وراجمات  صواریخ  وطیران  حربي  ...وقد  أدى  ھذا  القصف  إلى  إزھاق  الكثیر 
          من  أرواح  المدنیین  األبریاء.  وإلى  تدمیر  ممنھج  لبنى  المحافظة  التحتیة 
           .ومدارسھا  ومشافیھا  ...كما  أدى  إلى  تھجیر  أعداد  كبیرة  من  السكان  المحلیین 

 والنازحین   إلى   إدلب   من   المحافظات   األخرى   .. 

           وحیث  أن  معظم  ضحایا  ھذا  القصف  ھم  من  المدنیین  العزل  ...وأن 
           محاربة  اإلرھاب،  بسبب  تمدد  ،"جبھة  النصرة  وأخواتھا  "  على  معظم  مساحة 

 محافظة   إدلب   ،   ال   یبرر   قتل   المدنیین   وتدمیر   مدنھم   وقراھم   .. 

         إن  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  واستنادا  منھا 
            إلى  مبادئھا  و  ثوابتھا  في  رفضھا  للعنف  وللحل  العسكري  وللتدخل  األجنبي  ، 
             فإنھا  تدین  بأشد  العبارات  ما  یتعرض  لھ  شعبنا  في  محافظة  إدلب  من  قتل 
            وتدمیر  ،  وترفض  رفضاً  قاطعاً  الحجج  التي  یستند  الیھا  النظام  الحاكم  والقوات 
             المتعاونة  معھ  في  قصفھ  ألھلنا  في  ھذه  المحافظة  ،  وفشل  الدول  الضامنة  في 
            "  آستنا  "  إیجاد  الحل  المناسب  لتجنیب  إدلب  ذلك  القتل  العشوائي  للمدنیین 

 العزل   .. 

              كما  تدین  كل  صفقة  أو  اتفاق  بین  الدول  التي  تضع  یدھا  على  الملف  السوري 
 من   شأنھ   قتل   شعب   وتشریده   .. 

           وان  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  لقوى  التغییر  الدیمقراطي  إذ  ترى  في  ھذا 
جریمة  ضد  اإلنسانیة  ،  فإنھا  تناشد  المجتمع  الدولي  ممثالً             القصف  العشوائي 
         بھیئاتھ  الدولیة  ومنظماتھ  اإلنسانیة  الضغط  والتدخل  الفاعل  إلنھاء  ھذه 
         المجزرة  البشریة  .ومطالبة  األطراف  المتقاتلة  بااللتزام  الكامل  والتنفیذ  الفعلي 
           لما  نصت  علیھ  االتفاقات  الدولیة  بتحیید  المدنیین  أثناء  القتال  والمحافظة  على 

  أرواحھم   وأموالھم   . 

  502                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 503/599

المتحدة  ومبعوثھ  الدولي  السیر  بخطوات           وتطالب  األمین  العام  لألمم 
            جادة  وسریعة  باتجاه  وقف  القتل  في  إدلب  والتحرك  الجاد  باتجاه  الحل  السلمي 

 وفق   القرارات   الدولیة   وخاصة   بیان   جنیف   واحد   والقرار    2254.. 

 -الرحمة   ألرواح   ضحایا   محافظة   إدلب   األبریاء   .. 
 -النصر   ألھداف   الشعب   العربي   السوري   في   الحریة   والدیمقراطیة   والعدالة   ... 

 دمشق    7  /    5/    2019
 مكتب   اإلعالم 
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 ملحق   رقم    1
 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

 لقوى   التغییر   الوطني   الدیمقراطي 

 في   سوریة 

 إعداد   مكتب   الدراسات   والتوثیق 

   مؤتمر   المعارضة   السوریة   في   القاھرة    2  –    3  -    2012

         البیان  الختامي  لمؤتمر  المعارضة  السوریة  المنعقد  تحت 
  رعایة   جامعة   الدول   العربیة   بالقاھرة    2  –    3  /    7  /    2012

http://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat- 
296.htm  

 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
507  

 

http://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-296.htm
http://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-296.htm


08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 508/599

        أنھى  مؤتمر  المعارضة  السوریة  الذي  انعقد  تحت  رعایة 
             جامعة  الدول  العربیة  أعمالھ  بالقاھرة  مساء  یوم  3 /  7 /  2102 ، 
         بحضور  نحو  210 شخصیات  تمثل  مختلف  أطراف  المعارضة  السوریة 
         من  تیارات  سیاسیة  وشخصیات  مستقلة  في  الداخل  والخارج  والحراك 
         الثوري،  حیث  بحث  المؤتمرون  بكل  مسؤولیة  جمیع  القضایا  الجوھریة 

 المتعلقة   بالثورة   السوریة،   وصدر   عن   المؤتمر   الوثائق   التالیة: 

         *  -  وثیقة  توافقیة  تحدد  الرؤیة  السیاسیة  المشتركة  للمعارضة 
 السوریة   إزاء   تحدیات   المرحلة   االنتقالیة. 

          *  -  وثیقة  العھد  الوطني  التي  تضع  األسس  الدستوریة  لسوریة 
 المستقبل،   وھي   العدالة   والدیمقراطیة   والتعددیة. 

           *  -  أجمع  المؤتمرون  على  أن  الحل  السیاسي  في  سوریة  یبدأ 
        بإسقاط  النظام  ممثالً  ببشار  األسد  ورموز  السلطة  وضمان 
         محاسبة  المتورطین  منھم  في  قتل  السوریین،  كما  طالب  المؤتمر 
        بالوقف  الفوري  ألعمال  القتل  التي  یرتكبھا  النظام  السوري 
        وكذلك  االنتھاكات  وسحب  الجیش  وفك  الحصار  عن  المدن 

 واألحیاء   السكنیة   السوریة   وإطالق   سراح   المعتقلین   فوراً. 

          *-  أكد  المؤتمر  على  دعم  الجیش  السوري  الحر  وكافة  أشكال 
         الحراك  الثوري  والعمل  على  توحید  قواه  وقیاداتھ  خدمة  ألھداف 

 ثورة   الشعب   السوري. 

           *  -  أكد  المؤتمر  على  دعوة  جمیع  مكونات  الشعب  السوري  للعمل 
 على   حمایة   السلم   األھلي   والوحدة   الوطنیة. 

           *  -  كما  أكد  المؤتمرون  من  خالل  الوثائق  الصادرة  عن  المؤتمر 
           على  أن  التغییر  المنشود  في  سوریة  لن  یتم  إال  باإلرادة  الحرة 
         للشعب  السوري  الثائر  ضد  النظام  القمعي  والمستبد،  كما  طالب 
        المؤتمر  بوضع  آلیة  إلزامیة  توفر  الحمایة  للمدنیین  وبجدول 
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        زمني  للتنفیذ  الفوري  والكامل  لقرارات  جامعة  الدول  العربیة 
        ومجلس  األمن  ومطالبتھ  باتخاذ  التدابیر  الالزمة  لفرض  التنفیذ 

 الفوري   لتلك   القرارات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملحق   رقم    2
 

 

 

 الوثائق   الصادرة   عن   مؤتمر   المعارضة   السوریة 

 (   القاھرة    2  –    3  تموز    2012  ) 
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          الصیغة  النھائیة  لوثیقة  العھد  الوطني  التي  تم  اعتمادھا  والتي  لم 
 یوقع   علیھا   الوفد   الكردي 

2012    –  7    –  5   

http://www.welati.net/nuce.php?ziman=ar&id= 
3723&niviskar=-1&cure=3&kijan   

          تم  إعداد  الصیاغة  األولى  لھذه  الوثیقة  واعتمادھا  من  قبل  اللجنة 
        التحضیریة  للعرض  على  مؤتمر  المعارضة  السوریة،  وجرى  مناقشتھا 
          في  الجلسة  األولى  من  جلسات  عمل  المؤتمر،  وتم  إقرار  بعض 
          التعدیالت  علیھا  واعتمادھا  من  قبل  المشاركین  في  المؤتمر  في  جلسة 

 العمل   الختامیة   مساء   یوم    3  /    7  /    2012  . 

 

          تعاھد  المؤتمرون  على  أن  یقرّ  دستور  جدید  للبالد  مضامین  ھذا 
 العھد   : 

          •  الشعب  السوري  شعب  واحد،  تأّسست  لحمتھ  عبر  التاریخ  على 
          المساواة  التاّمة  في  المواطنة  بمعزل  عن  األصل  أو  اللون  أو 
            الجنس  أو  اللغة  أو  اإلثنیّة  أو  الرأي  السیاسي  أو  الدین  أو  المذھب، 
           على  أساس  وفاق  وطنيّ  شامل،  ال  یجوز  ألحد  فرض  دینٍ  أو 
           اعتقادٍ  على  أحد،  أو  أن  یمنع  أحداً  من  حریّة  اختیار  عقیدتھ 
         وممارستھا.  النساء  متساوون  مع  الرجال،  وال  یجوز  التراجع  عن 
           أيّ  مكتسبات  لحقوقھنّ  .  كما  یحقّ  أليّ  مواطن  أن  یشغل  جمیع 
         المناصب  في  الدولة،  بما  فیھا  منصب  رئیس  الجمھوریّة،  بغض 
            النظر  عن  دینھ  أو  قومیّتھ،  رجالً  كان  أم  امرأة.  ھكذا  یفخر  الشعب 
        السوري  بعمقھ  الحضاريّ  والثقافي  والدینيّ  الثري  والمتنّوع،  مّما 
          یشّكل  جزءاً  صمیماً  من  ثقافتھ  ومجتمعھ،  ویبني  دولتھ  على  قاعدة 
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          الوحدة  في  التنوع،  بمشاركة  مختلف  مكّوناتھ  دون  أيّ  تمییزْ  أو 
 إقصاء   . 

           •  اإلنسان  ھو  غایّة  العالقة  بین  أبناء  الوطن  الواحد،  التي  تتأّسس 
        على  االلتزام  بالمواثیق  والعھود  الدولیّة  لحقوق  اإلنسان  والحقوق 
       االجتماعیة  واالقتصادیة،  اللتان  كرستھما  البشریّة،  وضمان  التمتّع 

 بھذه   الحقوق   للمواطنین   والمقیمین   على   السواء   . 

           •  الشعب  السوري  حرّ  وسیّد  على  أرضھ  ودولتھ  وھما  وحدة  سیاسیة 
             ال  تتجّزأ  وال  یجوز  التخلّي  عن  أيّ  شبرٍ  فیھا،  بما  في  ذلك  الجوالن 
          المحتلّ  .  وللشعب  السوري  الحقّ  في  النضال  من  أجل  استعادة 

 أراضیھ   المحتلّة   بكلّ   الوسائل   الممكنة   . 

          •  تشّكل  الحریّات  الفردیّة  والعاّمة  والجماعیّة  أساساً  للعالقة  بین  أبناء 
         الوطن  الواحد،  وتكفل  الدولة  الحریات  العاّمة،  بما  فیھا  حریة 
       الحصول  على  المعلومة  واإلعالم،  وتشكیل  الجمعیات  األھلیة 
      والنقابات  واألحزاب  السیاسیة،  وحریة  االعتقاد  وممارسة 
       الشعائر،  وحریة  التظاھر  واإلضراب  السلمیین.  وتضع  قواعداً 
          لصون  ھذه  الحریّات  من  ھیمنة  عالم  المال  أو  السلطة  السیاسیة. 
        كما  تكفل  الدولة  السوریة  احترام  التنّوع  المجتمعي  ومعتقدات 
       ومصالح  وخصوصیّات  كل  أطیاف  الشعب  السوري،  وتقرّ 
        بالحقوق  الثقافیة  والسیاسیة  لكلّ  مكّوناتھ  وتطلّعھا  للتطور  والرعایة 

 . 

          •  یضمن  الدستور  إزالة  كافّة  أشكال  التمییز  ضد  المرأة،  ویسعى 
        لخلق  المناخ  التشریعي  والقانوني  الذي  یؤّمن  تمكینھا  سیاسیاً 
         واقتصادیاً  واجتماعیاً  فیما  یتفق  مع  كلّ  المواثیق  الدولیّة  ذات 

 الصلة   بما   یتناغم   مع 
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 الثقافة   المجتمعیة   . 

          •  تقرّ  الدولة  السوریّة  بوجود  قومیة  كردیّة  ضمن  أبنائھا،  وبھویّتھا 
        وبحقوقھا  القومیّة  المشروعة  وفق  العھود  والمواثیق  الدولیّة  ضمن 
         إطار  وحدة  الوطن  السوري.  وتعتبر  القومیة  الكردیة  في  سوریة 
          جزءاً  أصیالً  من  الشعب  السوري.  كما  تقرّ  الدولة  بوجود  وھویّة 
       وحقوق  قومیّة  مماثلة  للقومیتین  السریانیة  األشوریة  والتركمانیة 

 السوریتین   وتعتبران   جزءاً   أصیالً   من   المجتمع   السوري   . 

           •  سوریة  ھي  جزء  من  الوطن  العربي،  ترتبط  شعوبھ  بوشائج  الثقافة 
      والتاریخ  والمصالح  واألھداف  الكبرى  والمصیر  المشترك. 
          وسوریا  عضو  مؤّسس  في  جامعة  الدول  العربیّة،  تتطلّع  إلى  توثیق 

 مختلف   أشكال   التعاون   والترابط   بین   البلدان   العربیّة   . 

          •  یلتزم  الشعب  السوري  دعم  الشعب  الفلسطیني  وحقّھ  في  إنشاء 
 دولتھ   الحرّ   ة   السیّدة   المستقلّة   وعاصمتھا   القدس   . 

         •  تربط  الشعب  السوري  بجمیع  الشعوب  اإلسالمیة  األخرى  جذور 
 تاریخیة   مشتركة   وقیم   إنسانیّة   مبنیة   على   الرساالت   السماویة   . 

           •  سوریة  جزء  من  المنظومة  العالمیة  وھي  عضو  مؤّسس  في  ھیئة 
        األمم  المتحدة  والمنظمات  المتفّرعة  عنھا،  ولذا  فھي  ملتزمة 
          بمواثیقھا،  وتسعى  مع  غیرھا  من  دول  العالم  إلقامة  نظام  دولي 
         بعید  عن  جمیع  النزاعات  المركزیة  والھیمنة  واالحتالل،  نظام  قائم 
        على  التوازن  في  العالقات  وتبادل  المصالح  والمسؤولیة  المشتركة 
         في  مواجھة  التحدیات  واألخطار  العامة  التي  تھّدد  أمن  وسالم 

 العالم   . 

           •  الشعب  ھو  مصدر  الشرعیة  والسیادة  التي  تتحقّق  من  خالل  نظامٍ 
         جمھوري  دیموقراطي  مدنيّ  تعّددي،  یسود  فیھ  القانون  ویقوم  على 
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          المؤسسات.  وال  یجوز  فیھ  االستئثار  بالسلطة  أو  توریثھا  بأيّ  شكلٍ 
 كان   . 

          •  تقوم  مؤّسسات  الحكم  في  الدولة  السوریة  على  أساس  االنتخابات 
       الدوریّة  والفصل  التام  بین  السلطات  التنفیذیة  والتشریعیة 
         والقضائیة،  وعلى  مبدأ  التداول  على  السلطة  عبر  االنتخاب  السّري 
        والحّر،  واحترام  نتائج  االنتخابات  التي  یقررھا  صندوق  االقتراع 

 مھما   كانت   . 

          •  یقرّ  دستور  جدید  أسس  النظام  الدیموقراطي  التعّددي  المدني  ونظام 
        انتخابي  عصريّ  وعادل  یضمن  حق  مشاركة  كافّة  التیارات 
        الفكریة  والسیاسیة،  ضمن  قواعد  تؤّمن  أوسع  تمثیل  للشعب 
        استقرار  النظام  البرلماني،  وتضبط  بشكلٍ  دقیق  الموارد  المالیة 

 وإنفاق   األحزاب   والجماعات   السیاسیة   . 

          •  الجیش  السوري  ھو  المؤسسة  الوطنیة  التي  تحمي  البالد  وتصون 
         استقاللھا  وسیادتھا  على  أراضیھا،  تحرص  على  األمن  القومي  وال 

 تتدّخل   في   الحیاة   السیاسیة   . 

          •  تعتمد  الدولة  مبدأ  الالمركزیة  اإلداریة،  بحیث  تقوم  اإلدارة  المحلیة 
         على  مؤسسات  تنفیذیة  تمثیلیّة  تدیر  شؤون  المواطنین  والتنمیة  في 
       المحافظات  والمناطق،  بھدف  الوصول  إلى  تنمیة  مستدامة 

 ومتوازنة   . 

           •  تصون  الدولة  الملكیة  الخاصة،  التي  ال  یجوز  االستیالء  علیھا  إالّ 
          للمنفعة  العامة  ضمن  القانون  ومقابل  تعویض  عادل،  دون  أن  یعاد 

 تجییرھا   لمصالح   خاّصة   . 

          •  تصون  الدولة  المال  العام  والملكیّة  العاّمة  لمنفعة  الشعب،  وتقوم 
       سیاستھا  على  العدالة  االجتماعیة  والتنمیة  المتوازنة  المستدامة 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
513  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 514/599

         وإعادة  توزیع  الدخل  والثروة  عبر  النظام  الضریبي  بین  الفئات 
        االجتماعیة  وبین  المناطق،  وكذلك  على  ضمان  حریّة  االستثمار 
       والمبادرة  االقتصادیة  وتكافؤ  الفرص  واألسواق  ضمن  ضوابط 
       تكافح  االحتكار  والمضاربات  وتحمي  حقوق  العاملین  والمستھلكین 

 . 

           •  تلتزم  الدولة  السوریة  إزالة  كاف  ة  أشكال  الفقر  والتمییز  ومكافحة 
        البطالة  بھدف  التشغیل  الكامل  الكریم  الالئق  واإلنصاف  في 
        األجور،  وتحقیق  العدالة  في  توزیع  الثروة  الوطنیّة،  وتحقیق 
        التنمیة  المتوازنة  وحمایة  البیئة،  وتأمین  الخدمات  األساسیّة  لكلّ 
       مواطن:  السكن  والتنظیم  العمراني،  ومیاه  الشرب  النظیفة، 
      والصرف  الصحي،  والكھرباء،  والھاتف  واالنترنیت،  والطرق 
        والنقل  العام،  والتعلیم  والتأھیل  النوعیین،  والتأمین  الصحيّ  الشامل 
       ومعاشات  التقاعد  وتعویضات  البطالة،  بأسعارٍ  تتناسب  مع 

 مستویات   المعیشة   . 

 ------------------------------------------------ 
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 وثیقة   (   مالمح   المرحلة   االنتقالیة   ) 

http://www.syrianparties.info/?p=3416  

 أوال:   مرحلة   التنحي   : 

           *  -  لن  یتم  الوفاء  لتضحیات  ومعاناة  الشعب  السوري  من  أجل 
         الحریة  والكرامة  إال  عبر  تنحیة  رموز  السلطة  األساسیین،  ألن 
         وجودھم  یشكل  عائقا  في  سبیل  تشیید  الدولة  المدنیة  الدیموقراطیة 
        التعددیة،  دولة  المساواة  في  المواطنة  والحریات،  التي  سیصنعھا 

 السوریون   جمیعھم   . 

           *  -  یبدأ  الحل  السیاسي  في  سوریة  بتنحیة  بشار  األسد  ورموز 
 السلطة،   وضمان   محاسبة   المتورطین   منھم   في   قتل   السوریین   . 

          *  -  سیستمر  اإلصرار  الثوري  واإلرادة  الشعبیة  والثورة  حتى  ھذا 
 الرحیل   . 

            *  -  لن  یأتي  التغییر  إال  بإرادة  وأیدي  السوریین،  من  خالل  غطاء 
         عربي  –  دولي  یحمي  وحدة  وسیادة  واستقرار  سوریة،  تحت 
        رعایة  األمم  المتحدة  والجامعة  العربیة  وقرارات  مجلس  األمن، 
         مع  إعطاء  الفرصة  لخطة  المبعوث  المشترك،  مع  ضمان  وضع 

 آلیة   إلزامیة   لتنفیذھا   الفوري   . 

           *  -  ضرورة  توحید  جھود  المعارضة  على  جمیع  األصعدة  من  أجل 
 تحقیق   ھذا   الرحیل   بأسرع   وقتٍ   ممكن   . 

           *  -  الدعوة  إلى  دعم  الحراك  الثوري  بجمیع  أشكالھ،  وإلى  توحید 
 قواه   وقیاداتھ   . 

           *  -  دعوة  جمیع  األطراف  للعمل  بأشد  الحرص  على  حمایة  السلم 
 األھلي   والوطني   . 
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 اللجنة   الخاصة   باإلعداد   لمؤتمر   المعارضة   السوریة 

 

 ثانیا:   المرحلة   االنتقالیة 

          تبدأ  ھذه  المرحلة  عند  لحظة  تنحیة  بشار  األسد  ورموز  السلطة 
          األساسیین  وتنتھي  عند  انتخاب  مجلس  تشریعي  حر  على  أساس  دستور 

 دائم   جدید   . 

            *  -  فور  تنحیة  بشار  األسد  ورموز  السلطة،  تتم  إقالة  الحكومة  وحل 
         مجلس  الشعب  الحالي  وتشكیل  حكومة  تسییر  أعمال،  بالتوافق  بین 
        قوى  المعارضة  السیاسیة  والثوریة،  وسلطة  األمر  الواقع  الوطنیة 
           ومن  لم  تتلطخ  أیدیھ  بدماء  السوریین  أو  بنھب  المال  العام،  على 
         أسس  تتوافق  مع  وثائق  ومقررات  مؤتمر  القاھرة،  لحین  تشكیل 

 حكومة   انتقالیة   . 

           *  -  فور  تسلم  حكومة  تسییر  األعمال  یتم  حل  حزب  البعث 
        والمؤسسات  التابعة  لھ  وسائر  األحزاب،  والتحفظ  على  أمالكھم 
         وإعادتھا  للدولة،  على  أن  یسمح  ألعضاء  ھذه  التشكیالت  إعادة 

 تأسیس   نفسھا   وفق   القوانین   الجدیدة   . 

             *  -  تتم  الدعوة  إلى  مؤتمر  وطني  واسع  في  دمشق  یشمل  كل  القوى 
         السیاسیة  ومكونات  المجتمع  من  دون  استثناء،  بھدف  إقرار  تشكیل 
          جسم  تشریعي  موقت  "  ھیئة  عامة  للدفاع  عن  أھداف  الثورة 
         واالنتقال  الدیموقراطي  "  ،  وحكومة  انتقالیة  من  شخصیات  مشھود 

 لھا   بالكفاءة   والنزاھة   . 

          *  -  یعمل  الجسم  التشریعي  الموقت  على  إصدار  إعالن  دستوري 
          یستند  إلى  وثیقة  العھد  الوطني  المقرة  في  مؤتمر  القاھرة،  یتضمن 
        وضعیة  الرئاسة  في  المرحلة  االنتقالیة،  وكذلك  مجلس  القضاء 
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       األعلى،  ومجلس  األمن  الوطني،  والھیئة  العلیا  للمحاسبة 
      والمصالحة،  والھیئة  العامة  للتعویضات  االجتماعیة  وإعادة 

 اإلعمار   . 

           *  -  تتولى  الحكومة  االنتقالیة  إدارة  شؤون  البالد  تحت  رقابة  الجسم 
        التشریعي  الناتج  عن  المؤتمر  الوطني،  وتعالج  أولویات  إزالة 
       اآلثار  االجتماعیة  والعمرانیة  للمرحلة  السابقة  والنھوض  باالقتصاد 

 الوطني   . 

           *  -  خالل  مدة  أقصاھا  سنة  عن  تشكیلھ،  یقوم  الجسم  التشریعي 
        الموقت  والحكومة  االنتقالیة  بالعمل  على  إجراء  انتخاب  برلمان 
         تأسیسي  یقر  مشروع  الدستور  ویطرحھ  على  االستفتاء  العام  في 

 مدة   أقصاھا   ستة   أشھر   . 

          *  -  فور  انتخاب  البرلمان  التأسیسي،  یتم  حل  الجسم  التشریعي 
          الموقت  وتشكیل  حكومة  جدیدة  على  أساس  الغالبیة  التي  نتجت  عن 

 االنتخابات   . 

          *  -  المؤسسة  العسكریة  واألمن  عند  تنحیة  األسد  ورموز  السلطة، 
          یتم  التوقیع  بین  العناصر  الشریفة  من  الجیش  النظامي  ممن  لم 
        تتلطخ  أیدیھم  بدماء  السوریین،  وبین  "الجیش  الحر"  والمقاومة 
          المسلحة  على  وثیقة  تفاھم  تنظم  عملیات  وقف  النار  وسحب  الجیش 
          إلى  ثكناتھ  وضبط  األمن  وحفظ  السلم  األھلي  والوطني  ویتم  ذلك 

 برعایة   وإشراف   مجلس   األمن   إذا   اقتضى   األمر   . 

          *  -  تشكل  الحكومة  االنتقالیة  مجلسا  لألمن  الوطني  بقیادة  رئیس 
         السلطة  التنفیذیة،  یضم  في  عضویتھ  قادة  عسكریین  شرفاء  لم 
        تتلطخ  أیدیھم  بدماء  السوریین  ومن  الجیش  الحر  والمقاومة 
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        المسلحة  وشخصیات  مدنیة  ذات  صلة،  ویخضع  للقواعد  التي 
 یضعھا   الجسم   التشریعي   الموقت   . 

          *  -  یتولى  مجلس  األمن  الوطني  عملیات  إعادة  ھیكلة  القوات 
        المسلحة  واألجھزة  األمنیة  بعد  إخضاعھا  لسلطتھ،  بغیة  تطھیر 
        األجھزة  ممن  ثبت  تورطھ،  وحل  المیلیشیات  المسلحة  "الشبیحة" 
          وسحب  السالح  من  المدنیین  وضم  من  یرغب  من  الثوار  إلى 

 القوات   المسلحة   . 

 

 ثالثا:   العدالة   االنتقالیة 

          *  -  یتم  تشكیل  ھیئة  عامة  للمحاسبة  والمصالحة  الوطنیة،  تعمل 
         تحت  إشراف  الجسم  التشریعي  الموقت  ثم  البرلمان،  انطالقا  من 

 أسس   العھد   الوطني،   على   : 

          *  -  تحقیق  العدالة  لجمیع  الضحایا  الذین  تعرضوا  النتھاكات  منھجیة 
      لحقوقھم  اإلنسانیة  وإلساءة  المعاملة،  وتعویضھم  ومحاسبة 
        الفاعلین،  وإیجاد  آلیات  تعویض  إضافیة  اجتماعیة  تمنع  تفاقم 

 النزاعات   االجتماعیة   . 

           *  -  تحقیق  الشفافیة  في  نشر  وثائق  وحقائق  تتعلق  بسلوك  مرتكبي 
 الجرائم   باإلضافة   إلى   تجارب   الضحایا   . 

          *  -  خلق  آلیات  المحاسبة  والشفافیة  ومنع  حصول  انتھاكات  جدیدة 
        أثناء  تطبیق  العدالة  االنتقالیة  واستعادة  إیمان  وثقة  المواطنین 
        بمؤسسات  الدولة  والمساھمة  في  تعزیز  سلطة  القانون  والمؤسسات 
       الدیموقراطیة  ومشروعیتھا،  بغیة  ترسیخ  بیئة  خصبة  لترمیم 
        الصدوع  وتحقیق  المصالحة  الوطنیة  الشاملة  على  الصعید  الوطني 

 والمحلي   . 
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         *  -  معالجة  التأثیرات  الفردیة  والجماعیة  للعنف  والقمع  واالستبداد، 
 وتوفیر   الدعم   النفسي   لألطفال   والنساء   وضحایا   العنف   . 

           *  -  إزالة  آثار  السیاسات  السابقة،  بما  فیھا  اإلجحاف  بحق  نازحي 
      الجوالن  وأحداث  الثمانینات،  وانتفاضة  2004 الكردیة 
      والمصادرات  وتداعیاتھا،  وتعویض  المتضررین  وإیجاد  حلول 

 عادلة   للمشاكل   المتراكمة   . 

          *  -  إزالة  آثار  السیاسات  والقوانین  التمییزیة  والمجحفة  بحق  الشعب 
       الكردي  في  سوریة  وتداعیاتھا،  وتعویض  المتضررین  وإیجاد 

 حلول   عادلة   للمشاكل   المتراكمة   . 

         *  -  تتضمن  الھیئة  العامة  للمحاسبة  والمصالحة  الوطنیة  أصحاب 
       اختصاصات  مختلفة  قانونیة  واجتماعیة  وحقوقیة  ونفسیة  وثقافیة 
       وشخصیات  وطنیة  واجتماعیة  وفنیة  تتمتع  بالمصداقیة  والقدرة 
          على  التأثیر  من  أجل  تنفیذ  آلیات  العدالة  االنتقالیة  عبر  الخطوات 

 التالیة   : 

            *  -  ھیئة  قضائیة  مستقلة  للبت  في  الجرائم  المرتكبة  من  قبل  النظام 
        وتشمل  مسؤولي  النظام  الكبار  بحیث  تكون  نزیھة  وموضوعیة 

 وتحقق   السرعة   المنطقیة   في   عملیات   المحاسبة   . 

           *  -  لجنة  تقصي  حقائق  تعمل  على  جمع  اإلفادات  والتحقیق  في 
         جرائم  النظام  أثناء  الثورة  وإحالتھا  للھیئة  القضائیة  وتشمل  القیادات 

 العلیا   والصفوف   األولى   من   النظام   . 

           *  -  لجنة  تاریخیة  تھدف  إلى  التحقیق  في  الجرائم  طویلة  المدى 
          وكشف  الحقائق  بما  یتعلق  بجرائم  النظام  ضد  الشعب  السوري  مثل 
       مجزرة  حماه  وملف  االعتقاالت  السیاسیة  واإلعدامات  المیدانیة 

 وملف   المھجرین   قسریاً   والمسرحین   بشكل   تعسفي   . 
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         *  -  لجان  مصالحة  محلیة  تتضمن  الشخصیات  الوطنیة  واالجتماعیة 
         المؤثرة  باالستفادة  من  الطبیعة  المجتمعیة  تبدأ  العمل  على  عملیات 
       المصالحة  الوطنیة  والحوار  الوطني  عبر  وسائلھا  المتنوعة 
       وتراعي  في  تشكیلھا  الخصوصیات  المحلیة  للتركیبة  المجتمعیة 

 السوریة   . 

           *  -  لجان  تحكیم  لحل  النزاعات  الصغیرة  األھلیة  الناشئة  عن  مرحلة 
          الثورة  في  ما  یتعلق  باألفراد  وتراعي  القانون  في  حل  القضایا 

 الصغیرة   والخالفات   األھلیة   وتعمل   على   المصالحة   الوطنیة   . 

           *  -  تشكل  الھیئة  مكتبا  لتخلید  الذكرى  یقوم  بتكریم  ذكرى  الشھداء 
        والمعتقلین  وإنشاء  الصروح  التذكاریة  من  أجل  التعویض  المعنوي 

 والنفسي   للمجتمع   . 

          *  -  إدخال  مفاھیم  العدالة  االنتقالیة  ضمن  العمل  التربوي  والمناھج 
 المدرسیة   والمؤسسات   الدینیة   واالجتماعیة   والثقافیة   . 

          *  -  إصدار  عفو  على  بعض  الجرائم  الصغیرة  المرتبطة  باألحداث 
 األخیرة   . 

           *  -  في  ما  یتعلق  بالجرائم  المرتبطة  بأحداث  الثورة  التي  تشمل 
 األفراد   والعصابات   "   الشبیحة   "   . 

           *  -  تشكیل  فرق  دعم  نفسي  واجتماعي  تتبع  لمكتب  متخصص  في 
        الھیئة  وبالتعاون  مع  منظمات  المجتمع  المدني  المتخصصة  لعالج 

 حاالت   الصدمة   المرتبطة   بكل   أنواع   العنف   . 

           *  -  تعمل  ھذه  الھیئة  بالتعاون  مع  القضاء  على  وضع  قواعد 
       المحاسبة  والمصالحة  بما  یخص  أعضاء  السلطة  السابقة 
         والمجموعات  المسلحة  "  الشبیحة  "  وضمان  حق  جمیع  المواطنین 

 في   محاكمة   عادلة   تؤمن   حقوقھم   . 
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           *  -  فور  تنحیة  األسد  ورموز  السلطة،  یتم  التحفظ  والحجز  على 
        أمالك  أعضاء  السلطة  السابقة  وعائالتھم  وأقاربھم  المتورطین  في 
          نھب  المال  العام  في  الداخل  والخارج،  كي  یعالج  الموضوع  ضمن 
          قواعد  یضعھا  الجسم  التشریعي  الموقت  أو  البرلمان،  بما  في  ذلك 

 األموال   المحتجزة   في   الخارج   . 

 

 رابعا:   الوضع   االقتصادي   –   االجتماعي 

 

          *  -  یتم  تشكیل  ھیئة  عامة  للتعویضات  االجتماعیة  وإعادة  اإلعمار، 
         تعمل  تحت  إشراف  الجسم  التشریعي  الموقت  ثم  البرلمان،  انطالقا 

 من   أسس   العھد   الوطني،   على   : 

            *  -  إعانة  المنكوبین  من  األحداث  الحالیة،  وإعادة  إعمار  ما  تھدم  لھم 
 من   أمالك   خاصة   . 

         *  -  إعانة  أھالي  كل  الشھداء  والمعتقلین  والجرحى  والمعاقین 
 وتعویضھم   بشكل   عادل   . 

         *  -  إعادة  النازحین  والمھجرین  في  الداخل  والخارج  وتسویة 
 أوضاعھم   . 

           *  -  المساھمة  مع  الحكومة  في  إعادة  إعمار  البنى  التحتیة  والمنشآت 
        العامة  المتأثرة  من  األحداث،  وفي  تمویل  اإلجراءات  االقتصادیة 
        واالجتماعیة  العاجلة  .  اللجنة  الخاصة  باإلعداد  لمؤتمر  المعارضة 

 السوریة   . 
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          *  -  توضع  تحت  سلطة  ھذه  الھیئة  جمیع  المعونات  الخارجیة 
        والدولیة،  بالتنسیق  مع  الجھات  المانحة.  وتصرف  من  مخصصاتھا 

 ھیئة   المحاسبة   والمصالحة   الوطنیة   . 

           *  -  مطالبة  المجتمع  الدولي  فور  تنحیة  بشار  األسد  بإلغاء  جمیع 
        العقوبات  الشاملة  المفروضة  على  سوریة  ومؤسساتھا،  وأن  یساعد 

 على   استعادة   الدولة   ألموال   السلطة   المحتجزة   في   الخارج   . 

           *  -  تعمل  الحكومة  االنتقالیة  على  قیام  بسیاسات  تعالج  سریعا  خاصة 
 : 

 *   -   إعادة   إطالق   اإلنتاج   االقتصادي   على   كافة   األصعدة   . 

 *   -   تضخم   األسعار 

 *   -   تأمین   المواد   التموینیة   األساسیة   . 

 *   -   الفقر   وتفاقمھ   في   المناطق   المتضررة   من   األحداث   . 

 *-   االحتكارات   . 

          تم  إعداد  الصیاغة  األولى  لھذه  الوثیقة  واعتمادھا  من  قبل  اللجنة 
        التحضیریة  للعرض  على  مؤتمر  المعارضة  السوریة،  وجرى  مناقشتھا 
          في  الجلسة  األولى  من  جلسات  عمل  المؤتمر،  وتولت  لجنة  الصیاغة 
         التي  شكلھا  المؤتمر  إدخال  التعدیالت  علیھا  بناءً  على  المقترحات 
          المقدمة  من  المشاركین  في  المؤتمر،  ثم  جرى  مناقشتھا  وإدخال  بعض 
         التعدیالت  اإلضافیة  علیھا  واعتمادھا  في  الجلسة  الختامیة  للمؤتمر  مساء 

 یوم    3/7/2012. 
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  ملحق   رقم    4
 

 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

 لقوى   التغییر   الوطني   الدیمقراطي 

 في   سوریة 

  القاھرة   في    4  /    7  /    2012

 وفد   ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

 بیان 

 بشأن   مؤتمر   المعارضة   في   القاھرة 

        برعایة  الجامعة  العربیة  وأمینھا  العام  الدكتور  نبیل  العربي 
          وبجھد  كبیر  ومشكور  منھا  ،  وبالتعاون  مع  مكتب  المبعوث  المشترك 
          السید  كوفي  عنان  وحضور  نائبھ  السید  ناصر  القدوة،  وحضور  نائب 
        رئیس  الوزراء  ووزیر  الخارجیة  الكویتي  ممثال  مجلس  وزراء 
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         الخارجیة  العرب،  ووزیر  الخارجیة  العراقي  الذي  تترأس  بالده  القمة 
          العربیة  ھذا  العام  ،  ووزیر  الشؤون  الخارجیة  القطري  ،  ووزیر 
          الخارجیة  التركي  ،  وممثلي  الدول  الخمس  الكبرى  ،وعدد  كبیر  من 
         الدبلوماسیین  العرب  واألجانب  ،  انعقد  مؤتمر  المعارضة  السوریة  في 

 القاھرة   في   الثاني   والثالث   من   تموز   الجاري. 

          لقد  شكل  انعقاد  ھذا  المؤتمر  نقطة  نجاح  مھمة  على  طریق 
        المساعي  المبذولة  لتوحید  قوى  المعارضة  سیاسیا  وتنظیمیا،  حیث 
         اجتمع  اإلطاران  الرئیسیان  للمعارضة  في  الداخل  والخارج  ،  ھیئة 
         التنسیق  الوطنیة  والمجلس  الوطني  السوري  ،إضافة  إلى  ممثلي  الحركة 
           الكردیة  السوریة،  مع  عدد  من  القوى  األخرى  التي  تمثل  أطیافا  متعددة 
           من  المعارضة  من  الداخل  والخارج  ،  إضافة  إلى  ممثلین  عدیدین  عن 

 قوى   الحراك   ،   والعدید   من   الشخصیات   الوطنیة   المرموقة. 

         فأن  یجتمع  ھذا  الحشد  تحت  رعایة  الجامعة  العربیة  وبھذه 
         المشاركة  العربیة  والدولیة  الواسعة  ،وأن  تلتقي  كل  ھذه  األطیاف 
          المعارضة  معا  في  محاولة  للتفاھم  والتوصل  إلى  رؤیة  سیاسیة  مشتركة 
           ،  وبلورة  إطار  مشترك  یجمع  شمل  المعارضة  ویوحد  صفوفھا  ،  ھو 
           نجاح  مھم  بحد  ذاتھ  یجب  التمسك  بھ  والبناء  علیھ  والسعي  لتطویره، 
             األمر  الذي  یعتبر  ھدفا  معلنا  وأساسیا  من  أھداف  شعبنا  الثائر  ،  و  كذلك 
          من  أھداف  مختلف  القوى  السیاسیة  المعارضة  في  الداخل  ،  والسیما 
          ھیئة  التنسیق  الوطنیة  التي  طالما  حرصت  على  لم  الشمل  وتوحید 
           الصفوف  ولم  توفر  جھدا  ممكنا  لھذه  الغایة،  و  ستظل  تعمل  لتذلیل 

 الصعوبات   التي   تواجھھا   حتى   تتحقق   على   أفضل   وجھ   ممكن. 

           وقد  بذل  وفد  الھیئة  كل  جھد  ،  وحرص  على  إبداء  أقصى 
          المرونة  والروح  اإلیجابیة  في  مختلف  القضایا  من  أجل  تحقیق  األھداف 
           التي  شاركت  الھیئة  من  أجلھا  في  المؤتمر  ،  وھي  إنجاز  تفاھمات 
           سیاسیة  موحدة  یجمع  علیھا  المشاركون  فعلیا  ،  بحیث  تخدم  شعبنا  الثائر 
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         ومستقبل  بالدنا  و  والثورة  المستمرة  من  أجل  الحریة  والكرامة 
         والدیمقراطیة  ،وكذلك  الوصول  إلى  بلورة  شكل  مناسب  من  أشكال 
         القیادة  المشتركة  للمعارضة  یوحد  صوتھا  وینظم  ویوحد  فعالیاتھا  داخل 
          البالد  وخارجھا  ،  وشارك  عدید  من  القوى  والشخصیات  بكل  إخالص 
             وحماس  في  ھذه  الجھود  .  فكانت  ثمرة  ذلك  نجاح  آخر  كبیر  األھمیة  وھو 
            إنجاز  وثیقة  (  العھد  الوطني  )  التي  تعبر  عن  مالمح  سوریة  الغد 
          المنشود  ،وإقرارھا  في  المؤتمر  بأغلبیة  كبرى  .إن  ھذه  الوثیقة  القیمة 
           والبالغة  األھمیة،  والتي  باتت  عقدا  ملزما  لكل  من  شارك  في  المؤتمر 
           لھي  إنجاز  أساسي  كبیر  ذو  قیمة  وأھمیة  تاریخیة  لشعبنا  وبالدنا  ، 

 ویستحق   كل   من   ساھم   في   إعداده   وإقراره   كل   تحیة   وتقدیر   . 

          كذلك  فقد  صدر  عن  اللقاء  وثیقة  تتناول  رؤیة  عن  المرحلة 
            االنتقالیة  ،  فیھا  العدید  من  النقاط  اإلیجابیة  وفیھا  أیضا  العدید  من  النقاط 
            المقحمة  في  غیر  مكانھا  ،  والنقاط  التي  ال  یوجد  تفاھم  دقیق  بشان 
           دالالتھا  والمقصود  منھا  ،  األمر  الناتج  عن  سرعة  العمل  وعدم  توفر 
            الوقت  الالزم  ما  یجعلنا  نخشى  أن  تكون  مصدر  خالفات  جدیدة  إذا  لم 
         تلتزم  كافة  األطراف  بالروح  اإلیجابیة  والحرص  على  التفاھم  ووحدة 
           المواقف  عند  تفسیرھا  ،  وھو  أمر  یضعف  من  ھذه  الوثیقة  ویستوجب 
           تدقیقھا  وإزالة  كل  لبس  في  أفكارھا  في  المؤتمر  المزمع  عقده  قریبا 

 لمتابعة   مساعي   التوحید   والتقارب   ،   كما   اتفق   المؤتمرون   . 

           ویھم  وفد  الھیئة  أن  یؤكد  بھذا  الخصوص  أنھ  كان  وما  یزال 
          یرى  في  اإلستراتیجیة  السلمیة  للثورة  ،  الطریق  الرئیسي  لتحقیق  أھداف 
           الشعب  الثائر  ،  ویرى  في  التدخل  العسكري  الخارجي  كما  في  دعوات 
          عسكرة  الثورة  وزرع  األوھام  حول  ھذه  القضیة  خطرا  مدمرا  للبالد 
         والمجتمع  ومستقبل  الثورة  وأھدافھا،  كما  یرى  في  الشحن  الطائفي 
         والممارسات  الطائفیة  خطرا  آخر  ال  یقل  إجراما  وضررا  بالشعب 
           ومستقبل  الوطن  وأھداف  الثورة  .  ویؤكد  وفد  الھیئة  أنھ  یدعم  الجیش 
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          السوري  الحر  بصفتھ  قوة  تمارس  حق  الدفاع  المشروع  عن  النفس 
          وحمایة  المدنیین  في  مواجھة  القتل  الوحشي  الذي  ترتكبھ  قوات  النظام 
            وشبیحتھ  ضد  المواطنین  والمدنیین  العزل  ،  ولیس  في  ھذا  أي  تغییر  في 

 اإلستراتیجیة   السلمیة   للثورة   أو   انتقال   إلى   عسكرتھا   . 

           أما  المسألة  التي  فشل  مؤتمر  القاھرة  في  تحقیق  أي  تقدم  فعلي 
            بشأنھا  فھي  مسألة  تكوین  لجنة  قیادیة  أو  لجنة  تنسیق  وتعاون  أو  حتى 

 لجنة   متابعة   مسؤولة   لقرارات   المؤتمر   . 

           لقد  حاول  المخلصون  لھذا  الھدف  الدفع  بكل  قوة  نحو  تحقیقھ  ، 
            ولكنھم  لم  ینجحوا  في  ذلك  رغم  أن  التصویت  أید  تشكیل  اللجنة  بأغلبیة 
           كبیرة  من  أعضاء  المؤتمر  ،  في  حین  نجحت  مساعي  التعطیل  الرافضة 
           فعلیا  لتوحید  المعارضة  في  عرقلة  ھذه  المساعي  وھي  أقلیة  من  ھؤالء 

 سبق   وعانینا   منھا   كثیرا   في   اللقاءات   السابقة   . 

         فما  ھو  مطلوب  وضروري  في  الثورة  خصوصا  من  روح 
          دیمقراطیة  وتشاركیة،  األمر  الذي  یجعلنا  أكثر  إصرارا  على  تحقیق  ھذا 

 الھدف   ،   وتذلیل   كل   العقبات   التي   تعترض   طریقھ   مھما   كانت   . 

          فھدف  إیجاد  ھیئة  توحد  جھود  المعارضة  ھو  ھدف  ذو  أھمیة 
           قصوى  لنجاح  الثورة  وتحقیق  أھدافھا  ولن  نقبل  بأن  تظل  تعطلھ  وتسد 

 طریقھ   أي   جھة   وأي   فئة   مھما   كانت   أوھامھا   و   مزاعمھا   وتبریراتھا   . 

          كذلك  البد  من  اإلشارة  إلى  تضامن  وفد  الھیئة  مع  اإلخوة 
         األكراد  في  مواجھة  بعض  األصوات  المتشنجة  وأصوات  أخرى  تعمل 
           إلفشال  توحید  المعارضة  لدوافع  مختلفة  ،  وھو  ما  ترتب  علیھ  احتكاك 
          كاد  یتسبب  بتفجیر  المؤتمر  لوال  مبادرة  بعض  أعضاء  المؤتمر  لتدارك 

 األمر   . 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
529  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 530/599

          ولقد  سجل  وفد  الھیئة  تحفظا  رسمیا  على  نص  وثیقة  الرؤیة 
          السیاسیة  للمرحلة  االنتقالیة  بسبب  نقاط  عدة  فیھا  ،  ووصل  احتجاجھ 
          على  تخریب  مسعى  تكوین  لجنة  متابعة  إلى  مغادرة  قاعة  االجتماع 

 بصورة   جماعیة   . 

         كذلك  تسجل  الھیئة  مالحظة  أساسیة  تتفق  فیھا  مع  اللجنة 
           التحضیریة  حول  شمول  ونسبة  تمثیل  المعارضة  من  داخل  البالد  ،  حیث 
            لم  تكن  قوى  عدیدة  من  الحركات  السیاسیة  ،  وكثیر  من  القوى  الثوریة 
              الصاعدة  ممثلة  في  المؤتمر  ،  وھو  أمر  ال  بد  من  تصحیحھ  في  أي  لقاء 
           قادم  ،  بما  یعطي  قوى  الحراك  الثوري  الفاعلة  حقھا  المشروع  في 
           التمثیل  وعلى  أكمل  وجھ  ممكن  ،  ویعطي  الداخل  عموما  وزنھ  الطبیعي 

 والرئیسي   في   مؤتمرات   المعارضة   . 

        ویسجل  وفد  الھیئة  شجبھ  إلصرار  بعض  المشاركین  على 
             شطب  تعبیر  یفید  بان  (  التغییر  لن  یكون  إال  بإرادة  السوریین  وأیدیھم  )، 

 حین   تشبثوا   بشطب   عبارة   (   بأیدیھم   )   لتبریرات   غیر   مقنعة   لنا. 

         ستبقى  الھیئة  أمینة  لھدف  وحدة  المعارضة  الوطنیة  وستبذل  كل 
            جھد  من  أجل  تعمیق  الثقة  بین  أطیافھا  ,  فالوطن  یستدعینا  للتجاوز  عما 

 یشیب   مسیرتنا   ..   وصب   الجھد   النتصاره   الثورة. 

  القاھرة   في    4  /    7  /    2012

 وفد   ھیئة   التنسیق   الوطنیة 
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 وثائق   مؤتمر   القاھرة 

  بیان   ختامي   لمؤتمر   المعارضة   السوریة 

  من   أجل   الحل   السیاسي   في   سوریا 

 القاھرة    8-    9  یونیو   /   حزیران    2015

      استضافت  العاصمة  المصریة  القاھرة  مؤتمر  المعارضة 
            السوریة  من  أجل  الحل  السیاسي  في  الفترة  ما  بین  8-  9 حزیران 
         الجاري  وقد  انطلقت  الجلسة  االفتتاحیة  برعایة  معالي  وزیر  الخارجیة 
         المصري  األستاذ  سامح  شكري  وحضور  معالي  األستاذ  نبیل  العربي 
          األمین  العام  لجامعة  الدول  العربیة  ومعالي  األستاذ  أحمد  الجروان  رئیس 

  البرلمان   العربي   . 

        قدمت  اللجنة  التحضیریة  للمؤتمر  تقریرا  حول  نشاطھا  على 
          مدى  األشھر  المقبلة  الماضیة  والتي  أدت  النعقاد  المؤتمر  الموسع  والذي 
         ضم  باإلضافة  للمشاركین  السابقین  باجتماع  القاھرة  طیفا  جدیدا  ومتنوعا 
         من  قوى  المعارضة  والقوى  الوطنیة  السوریة  المؤمنة  بالحل  السیاسي 

  في   سوریة   . 

        أصدر  المؤتمر  وثائق  سیاسیة  ھامة  تمثلت  بخارطة  طریق 
         سیاسیة  تعتبر  كوثیقة  مرجعیة  لرؤیة  الحل  السیاسي  والتي  تشمل 
          خطوات  تنفیذیة  واضحة  تھدف  لتطبیق  بنود  بیان  جنیف  وكذلك  میثاق 
          وطني  سوري  وإعادة  التأكید  على  النقاط  العشر  التي  تبناھا  االجتماع 

  التأسیسي   السابق   في   القاھرة   . 
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         كما  تم  تشكیل  لجنة  موسعة  متخصصة  بأعمال  المؤتمر  وما 
             صدر  عنھ  من  وثائق  ستحمل  اسم  :  لجنة  مؤتمر  القاھرة  من  أجل  الحل 

 السیاسي   . 

         تعتبر  الوثائق  الصادرة  مجرد  بدایة  لجھد  جماعي  ووطني  نأمل 
            بتطویره  لكي  یساھم  في  تفعیل  الحل  السیاسي  في  سوریة  بناء  على  بنود 

  وثیقة   بیان   جنیف   . 

        نتوجھ  مرة  أخرى  بالشكر  للدولة  المضیفة  جمھوریة  مصر 
        العربیة  الشقیقة  ونخص  بالذكر  فریق  مسؤولي  وزارة  الخارجیة 
         المصریة  على  تسھیل  انعقاد  المؤتمر  ولدعم  مصر  الواضح  للشعب 
         السوري  في  تحقیق  طموحاتھ  المشروعة  ،  ونشكر  جمیع  أعضاء 
          المؤتمر  سواء  من  األحزاب  السیاسیة  والقوى  الوطنیة  أو  المستقلین  ، 
            وأیضا  كل  من  ساھم  في  إنجاح  ھذه  الخطوة  المھمة  على  طریق  تحقیق 

 الحل   السیاسي   في   وطننا   الحبیب   سوریة   . 

  القاھرة    9  یونیو   /   حزیران    2015

 لجنة   مؤتمر   القاھرة 
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        النص  الكامل  لخارطة  الطریق  كما  أقرھا  مؤتمر  القاھرة 
 للمعارضة   السوریة    09-  06-  2015

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
533  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 534/599

 

  مؤتمر   القاھرة   صفوان   فایز 

         فیما  یلي  نص  وثیقة  خارطة  الطریق  للحل  السیاسي  التفاوضي 
         كما  أقرھا  مؤتمر  المعارضة  السوریة  قبل  قلیل  في  القاھرة  09-  06- 
         2015 وذلك  بمشاركة  ھیئة  التنسیق  الوطنیة  وقوى  المعارضة 

 الدیمقراطیة   األخرى. 

 

 

 خارطة   الطریق 

   للحل   السیاسي   التفاوضي   من   أجل   سوریا   دیمقراطیة 

        إن  إصرار  السلطة  على  إنكار  الثورة  الشعبیة  السوریة 
        ومطالبھا  المشروعة  بالحریة  والكرامة  واختزال  ما  یجري  بالمؤامرة، 
           باإلضافة  إلى  الرد  األمني  العسكري  العنفي  علیھا  قد  أوصلھا  إلى  حدودٍ 
           من  الدمویة  غیر  المسبوقة  وكذلك  فإن  تقاعس  المجتمع  الدولي  عن  القیام 

 بواجباتھ   في   إیجاد   حل   لھذه   القضیة   قد   أطال   عمر   الصراع. 

         لقد  دخلت  القضیة  السوریة  في  مراحل  متصاعدة  من  التعقید 
        والعسكرة  الناجمة  عن  سیاسات  النظام  القمعیة  وقوى  التطرف 
         واإلرھاب،  والتدخالت  المتعددة  األشكال  التي  حولت  سوریا  إلى  ساحة 
         صراع  إقلیمي  ودولي  ملوث  بالعنف  والمذھبیة،  وكلھا  باتت  تھدد 
         الوجود  السوري  والمنطقة.  ومع  استحالة  الحسم  العسكري  ألي  طرف، 
        تقودنا  الصراعات  المسلحة  نحو  السیناریوھات  األشد  ظالمیة،  التي 

 تجعل   من   سوریا   كدولة   وشعب   الخاسر   األكبر. 
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          لقد  وضع  “إعالن  القاھرة  من  أجل  سوریا”  الصادر  في  24
        كانون  الثاني/ینایر  2015 أرضیةً  لخلق  أجواء  العمل  المشترك 
        والتحرك  الجماعي  إلنقاذ  البالد.  مؤسساً  لمقومات  الخیار  السیاسي 
        الوطني  المتمثلة  في  االستجابة  لتطلعات  الشعب  السوري  وثورتھ 
         والحفاظ  على  وحدة  سوریا  أرضاً  وشعباً،  وتأكید  استقاللھا  واحترام 
          ودعم  سیادتھا  علي  كامل  أراضیھا،  والحفاظ  على  الدولة  السوریة  بكامل 
          مؤسساتھا  من  خالل  تنفیذ  “بیان  جنیف”  الصادر  عن  مجموعة  العمل 

 الدولیة   ألجل   سوریة   بتاریخ    30  حزیران/یونیو    2012. 

         انطالقاً  من  ھذه  الرؤیة  نتقدم  إلى  الشعب  السوري  وإلى 
          المجتمع  الدولي  بھذه  الخارطة  المكثفة  آللیات  تنفیذ  عملیةٍ  قابلةٍ  للتحقق 
          وقادرة  على  االنتقال  لتسویةٍ  سیاسیةٍ  غایتھا  تغییر  النظام  بشكل  جذري 
         وشامل،  والذھاب  إلى  نظام  دیمقراطي  تعددي،  یوفر  الحریة  والكرامة 

 والعدالة   والمساواة   لكل   السوریین. 

       ینطلق  تصورنا  من  استحالة  الحسم  العسكري  ومأساویتھ 
           وكذلك  استمرار  منظومة  الحكم  الحالیة،  التي  ال  مكان  لھا  ولرئیسھا  في 
         مستقبل  سوریا.  واعتبارنا  الحل  السیاسي  التفاوضي  ھو  السبیل  الوحید 
          إلنقاذ  سوریا,  و  یجري  ھذا  التفاوض  بین  وفدي  المعارضة  والنظام 

 برعایة   األمم   المتحدة   ومباركة   الدول   المؤثرة   في   الوضع   السوري. 

        یبرم  الوفدان  اتفاقاً  یتضمن  برنامجاً  تنفیذیاً  لبیان  جنیف، 
         ووضع  جدول  زمني  وآلیات  واضحة  وضمانات  ملزمة  للتأكد  من 
         التنفیذ.  ھذه  الضمانات  وااللتزامات  تتطلب  التعاون  الكامل  من  الدول 
          اإلقلیمیة  المؤثرة،  وتكتسب  غطاءھا  القانوني  من  قرار  من  مجلس  األمن 

 یعتمد   تلك   الضمانات،   ویضع   إطاراً   عاماً   لدعم   تنفیذ   خارطة   الطریق. 

 **أوالً:   النظام   السیاسي   المنشود   في   سوریا 
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         إن  الھدف  السیاسي  للعملیة  التفاوضیة  المباشرة  ھو  االنتقال  إلى 
         نظام  دیمقراطي  برلماني  تعددي  تداولي.  یرسم  معالمھ  میثاق  وطني 
         مؤسس،  یرتكز  على  مبدأ  المواطنة  المتساویة  في  الحقوق  والواجبات 
           لجمیع  السوریین،  بغض  النظر  عن  الجنس  أو  القومیة  أو  المعتقد  أو 
         المذھب.  دولة  قانون  ومؤسسات  لكل  أبناء  ومكونات  الوطن،  وھي 
          صاحبة  الحق  الشرعي  الوحید  في  حمل  السالح.  مھمتھا،  بسط  سیادة 
         الدولة  على  كافة  أراضیھا،  والدفاع  عنھا  وعن  مواطنیھا،  وتقدیم 
        الخدمات  لھم،  وترسیخ  فصل  السلطات  وتنظیم  الحقوق  والواجبات، 
       واحترام  الدستور  والقوانین  وتجریم  الطائفیة  السیاسیة  ومحاربة 

 اإلرھاب   بكافة   مصادره   وأشكالھ. 

        **ثانیاً:  إجراءات  تھیئة  المناخ  للتسویة  السیاسیة  قبل  وأثناء 
 التفاوض 

           ال  یمكن  بدء  العملیة  التفاوضیة  في  ظل  غیاب  أي  قدر  من 
         االتفاق  بین  أطراف  التفاوض.  ومن  الصعب  الوصول  التفاق  مفّصل 
           وتحدید  آلیاتھ،  في  غیاب  ما  یقدم  للشعب  السوري  من  مؤشرات  ملموسة 
        وعاجلة  للتغییر  في  السیاسة  والنھج  واألسالیب،  والتي  اعتمدت 
          وأوصلت  إلى  جعل  العنف  ھو  الخط  البیاني  الصاعد  والوحید  في 
          السنوات  األخیرة.  من  ھنا  ضرورة  إقرار  الطرفین  منذ  البدء  مباشرة 
        اإلجراءات  التالیة،  واآللیات  المشتركة  لتنفیذھا،  وذلك  بدعم  وغطاء 

 دولي   من   مجلس   األمن: 

           1-  اإلعالن  الفوري  عن  وقف  الصراع  المسلح  من  قبل  جمیع 
        األطراف  على  كافة  األراضي  السوریة،  واعتبار  كل  مخالف 
         لھذا  المبدأ  خارجاً  عن  الشرعیة  الوطنیة  والدولیة.  مع  بقاء 
       قوات  الجیش  النظامي  والفصائل  المسلحة  المؤمنة  بالحل 
       السیاسي  في  أماكنھا  لتجمید  الصراع  المسلح،  والتحضیر 
       لالنسحاب  أو  إعادة  االنتشار،  بحسب  البرنامج  التنفیذي 

  536                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 537/599

        لالتفاق  بین  الجانبین  مع  احتفاظ  القوى  المسلحة  المعتدلة 
       والمنضویة  بالحل  السیاسي  بحقھا  المشروع  بالدفاع  عن 
          نفسھا  في  حال  تعرضھا  للھجوم  من  أي  طرف  مسلح  أخر، 
        وذلك  بإشراف  مباشر  من  األمم  المتحدة  وفریق  مراقبیھا 
        ,المكون  من  دول  غیر  متورطة  في  الصراع  السوري, 

 والذي   سینشر   في   المناطق   التي   ستعلن   استجابتھا   للتجمید. 

         2-  التزام  مشترك  وواضح  من  األطراف  الدولیة  واإلقلیمیة 
        والسوریة  بوقف  دعم  الجماعات  المسلحة  وبإدانة  وجود  كل 
       المقاتلین  غیر  السوریین  وإخراجھم  من  األراضي  السوریة, 
       والطلب  الفوري  إلى  جمیع  الدول  والمجموعات  واألفراد 
          المسلحین  من  األجانب  الذین  یقاتلون  إلى  جانب  النظام  (  مثل 
         حزب  هللا  وفیلق  القدس)  وداعمیھم  أو  ضده  (مثل  داعش 
      وجبھة  النصرة)  وداعمیھم  مغادرة  األراضي  السوریة. 
        تتعھد  الدول  اإلقلیمیة  والدولیة  باحترام  ھذا  االلتزام  والتبعات 
       الجنائیة  لمخالفتھ.  ویتأكد  فریق  المراقبین  الدولیین  من 

 احترام   وتنفیذ   ھذا   البند. 

         3-  البدء  بإطالق  سراح  المعتقلین  والمخطوفین  لدى  كافة 
        األطراف،  على  خلفیة  أحداث  الثورة،  وإصدار  عفو  شامل 
       عن  جمیع  المطلوبین  السوریین  من  المدنیین  والعسكریین. 
        وتشكیل  لجنة  مشتركة  مناصفة  لإلشراف  على  تنفیذ  ھذا 

 البند. 

           4-  التعھد  بخلق  مناخ  مناسب  في  المناطق  التي  یسیطر  علیھا 
         كل  طرف،  بما  یتیح  للسوریین  العودة  إلى  بیوتھم  وأماكن 
        عملھم.  ومباشرة  تأمین  السكن  المؤقت  العاجل  وأماكن  للتعلیم 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
537  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 538/599

       والتنظیم  اإلداري  الضروري  تمھیدا  لعودة  كریمة،  توفر 
 األمن   وضروریات   الحیاة   األولیة. 

        5-  السماح  بعودة  جمیع  المواطنین  السیاسیین  المعارضین 
         المقیمین  في  الخارج  ألسباب  مختلفة،  دون  أیة  مساءلة  أمنیة 
        أو  قانونیة  أو  سیاسیة.  وضمان  الحریات  األساسیة  في 

 التعبیر   والتنظیم   والتجمع   السلمي. 

        6-  ضمان  عمل  الصحفیین  ووسائل  اإلعالم  والنشطاء 
 الحقوقیین   والعاملین   في   اإلغاثة   اإلنسانیة   في   جمیع   المناطق. 

         7-  التعھد  بالسماح  للمنظمات  اإلغاثیة  الدولیة  بالعمل  داخل 
        سوریا  في  كافة  المناطق،  ومساعدتھا  في  إیصال  المساعدات 

 اإلغاثیة   للمحتاجین. 

         8-  إلغاء  جمیع  أحكام  محاكم  اإلرھاب،  واألحكام  االستثنائیة 
         وتلك  التي  صدرت  من  محاكم  عادیة  التي  صدرت  على 
         خلفیة  األحداث  منذ  آذار  2011،  وإلغاء  جمیع  آثارھا،  وما 
       ترتب  علیھا.  وإلغاء  قرارات  المصادرة  والتجنیس  والتملیك 
        لألجانب.  كذلك  إلغاء  كل  المحاكم  المشكلة  خارج  مناطق 

 السیطرة   الحكومیة. 

          9-  متابعة  ملفات  جبر  الضرر  ورد  المظالم،  ورد  االعتبار 
        للذین  صرفوا  من  الخدمة،  وجردوا  من  الحقوق  المدنیة 
         بموجب  أحكام  صادرة  عن  محاكم  استثنائیة  أو  بشكل  تعسفي 

 ألسباب   سیاسیة،   وتسویة   حقوقھم   المھنیة   والمادیة. 

    **ثالثاً:   ھیئة   الحكم   االنتقالي 

          یتم  االتفاق  بین  الجانبین  على  تكوین  ھیئة  الحكم  االنتقالي  التي 
         تنقل  لھا  جمیع  الصالحیات  التشریعیة  والتنفیذیة  وینبثق  عنھا  لذلك 
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         المؤسسات  التالیة  وتسمیة  أعضائھا  ورئاساتھا  في  غضون  شھرین  من 
 بدء   المفاوضات   تحت   ضمانات   دولیة. 

 

  1-   المجلس   الوطني   االنتقالي 

        یتولى  مھمة  التشریع  والرقابة  على  الحكومة  في  المرحلة 
         االنتقالیة،  ویضم  ممثلین  عن  كافة  التحالفات  والقوى  السیاسیة  المؤیدة 
         لالنتقال  الدیمقراطي،  وممثلین  عن  المجتمع  المدني  بحیث  یمثل  كافة 
          مكونات  الشعب  السوري  على  نحو  وازن  وعادل،  ویقر  المجلس  المیثاق 

 الوطني   لسوریة   المستقبل،   وإعالن   دستوري   مؤقت. 

  2-   مجلس   القضاء   األعلى 

        االتفاق  على  تشكیل  “مجلس  القضاء  األعلى”  وتحدید  مھامھ، 
         وتسمیة  أعضائھ  من  بین  قضاة  مستقلین  محایدین  معروفین  بالكفاءة 

 والنزاھة. 

  3-   حكومة   المرحلة   االنتقالیة 

       تشكیل  “حكومة  انتقالیة”  وتحدید  مھامھا،  وتسمیة  أعضائھا 
          وتوزیع  حقائبھا،  على  أن  تتمتع  ھذه  الحكومة  بكافة  الصالحیات  التنفیذیة 
        المدنیة  والعسكریة  الممنوحة  لرئاسة  الجمھوریة  ومجلس  الوزراء  في 

 الدستور   الحالي،   وذلك   وفقاً   لبیان   جنیف. 

  4-   المجلس   الوطني   العسكري   االنتقالي 

         یضم  المجلس  ضباطاً  من  كافة  القوى  العسكریة  المؤمنة  بالحل 
        السیاسي  واالنتقال  الدیمقراطي.  یعمل  المجلس  تحت  إمرة  الحكومة 
         االنتقالیة،  وتخضع  لھ  كافة  القطاعات  العسكریة،  وتكون  مھمتھ  قیادة 
         القوات  العسكریة  واألمنیة،  وإدارة  عملیة  دمج  الفصائل  المسلحة  المؤمنة 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
539  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 540/599

        بالحل  السیاسي  وحفظ  األمن  واالستقرار  ومكافحة  اإلرھاب  والتنظیمات 
          اإلرھابیة  وأیة  مجموعات  أو  عناصر  مسلحة  تتحالف  معھا  أو  ترفض 
          الحل  السیاسي  وتستمر  في  القتال،  والبدء  في  عملیة  بسط  السیادة 

 السوریة   على   كامل   أراضیھا. 

  5-   الھیئة   المستقلة   العلیا   لإلنصاف   والعدالة   والمصالحة 

       یشكل  المجلس  الوطني  االنتقالي  “الھیئة  المستقلة  العلیا 
         لإلنصاف  والعدالة  والمصالحة”  تتبع  لھ،  ویحدد  مھامھا.  تضع  الھیئة 
        برنامجاً  للمصالحة  الوطنیة  وإعادة  السلم  األھلي،  واإلشراف  على 
         برنامج  العدالة  االنتقالیة،  ورأب  الصدع  الذي  أصاب  النسیج  المجتمعي 

 السوري   جراء   األحداث   الماضیة. 

 **رابعاً:   إجراءات   أساسیة   في   المرحلة   االنتقالیة 

          1-  یعلن  المجلس  الوطني  االنتقالي  عن  تعطیل  العمل  بالدستور 
        الحالي،  وھیئات  الحكم  المبنیة  علیھ،  وإلغاء  جمیع  القوانین 
      والتدابیر  والمشاریع  االستثنائیة  التمییزیة،  وفصل  حزب 
         البعث  عن  جمیع  أجھزة  الدولة  بما  فیھا  الجیش  والقوى 

 األمنیة،   وتنفیذ   ما   یتم   التوافق   علیھ. 

         2-  من  المھام  العاجلة  للحكومة  االنتقالیة  استكمال  اإلجراءات 
         الواردة  في  بند  “إجراءات  تھیئة  المناخ  للتسویة  السیاسیة  قبل 
        وأثناء  التفاوض”  من  ھذه  الخارطة،  والشروع  في  إعادة 
       ھیكلة  القوات  المسلحة  والشرطة  واألجھزة  األمنیة،  وإعادة 
        دمج  المنشقین  من  ضباطھا  وعناصر  في  مؤسساتھا،  وتنظیم 
       عملھا  وفق  المبادئ  الدستوریة،  والشرعة  الدولیة  لـحقوق 
        اإلنسان،  ویمكن  االستعانة  بالدعم  الدولي  فنیاً  ومادیاً  من 
       خالل  برامج  األمم  المتحدة  والدول  المانحة،  وكذلك 

 االستعانة   بخبرات   الدول   العربیة   الشقیقة. 
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          3-  تكلیف  فریق  واسع  التمثیل  من  المختصین  بإعداد  مسودة 
         دستور  جدید  للبالد،  ویقر  مشروع  الدستور  من  قبل  المجلس 
        الوطني  االنتقالي،  ویقدم  لالستفتاء  علیھ  من  قبل  الشعب 

 السوري   بإشراف   األمم   المتحدة. 

          4-  تقوم  الحكومة  بإعداد  برنامج  فوري  إلعادة  اإلعمار  وعودة 
        الالجئین  والنازحین،  وتدعو  في  ھذا  الصدد  لعقد  مؤتمر 
        دولي  للمانحین،  تتعھد  فیھ  القوى  اإلقلیمیة  والدولیة  بدعم 
        اقتصاد  إعادة  البناء،  ویتم  تنظیم  موازنة  العودة  والبناء 
        والتنمیة  عبر  صندوق  وطني،  تتكفل  الدول  الداعمة  بتفعیلھ. 
      وتخضع  سیاسات  اإلنفاق  والصرف  لرقابة  السلطات 
      التشریعیة  واإلداریة  والمدنیة  ومسائلة  السلطة  القضائیة 

 لترشید   االستخدام   وسد   أبواب   الفساد   والھدر. 

         5-  تحدد  المرحلة  االنتقالیة  بعامین  اثنین  وتنتھي  بإجراء 
       انتخابات  عامة،  محلیة  وتشریعیة  ورئاسیة،  وفق  الدستور 

 الجدید،   بإشراف   المنظمات   الدولیة   واإلقلیمیة   المعنیة. 

 **خامساً:   إجراءات   دولیة   لدعم   التفاوض   والعملیة   االنتقالیة 

       بسبب  تعقیدات  األزمة  السوریة،  والتدخالت  اإلقلیمیة  والدولیة 
         فیھا،  وخصوصاً  التعقیدات  الناجمة  عن  الصراع  المسلح  في  البالد، 
        ولصعوبة  وقف  األعمال  العسكریة  بإرادة  المتقاتلین  السوریین،  من 
           الضروري  أن  یتم  ضمان  أي  اتفاق  بین  الجانبین  السوریین  من  قبل 
         الدول  الخمس  الدائمة  العضویة  في  مجلس  األمن  واألمم  المتحدة 
         واالتحاد  األوروبي  والدول  العربیة  واإلقلیمیة،  بحیث  تكون  تلك  الدول 

 واألطراف   ھي   الشاھد   والضامن   لتنفیذ   االتفاق. 

 القاھرة    09-  06-  2015
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  ملحق   رقم    7
 

 

 اجتماع   قوى   الثورة   و   المعارضة   السوریة 

 مؤتمر   الریاض 

2015  \12  \9-10  
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        استجابة  لدعوة  من  حكومة  المملكة  العربیة  السعودیة،  عقدت 
         قوى  الثورة  والمعارضة  السوریة  اجتماعاً  موسعاً  في  مدینة  الریاض، 
         بتاریخ  27-  28 صفر  1437ھجریة،  الموافق  9-  10 كانون  األول  العام 
          2015،  وقد  شارك  في  االجتماع  رجال  ونساء  یمثلون  الفصائل 
        المسلحة،  وأطیاف  المعارضة  السوریة  في  الداخل  والخارج،  وینتمون 
         إلى  كافة  مكونات  المجتمع  السوري  من  العرب  واألكراد  والتركمان 
       واألشوریین  والسریان  والشركس  واألرمن  وغیرھم،  وذلك  بھدف 
         توحید  الصفوف،  والوصول  إلى  رؤیة  مشتركة  حول  الحل  السیاسي 
         التفاوضي  للقضیة  السوریة  بناء  على  «بیان  جنیف  1»،  والقرارات 

 الدولیة   ذات   الصلة،   ومن   دون   إخالل   بمبادئ   وثوابت   الثورة   السوریة. 

       وناقش  المشاركون  الموضوعات  المدرجة  في  جدول  األعمال 
        في  أجواء  یسودھا  االحترام  المتبادل،  والشعور  العمیق  بمسؤولیتھم 
         التاریخیة  تجاه  الشعب  السوري  الصامد.  وتبادل  المجتمعون  اآلراء  حول 
         القضایا  المصیریة  التي  تواجھ  سوریا،  واطلعوا  على  الوثائق  ذات 
           الصلة،  بما  في  ذلك  البیان  الصادر  عن  اجتماع  المجموعة  الدولیة  لدعم 

 سوریا   في   مدینة   فیینا   بتاریخ    14  نوفمبر   (تشرین   الثاني)   العام    2015. 

       وأعرب  المجتمعون  عن  تمسكھم  بوحدة  األراضي  السوریة، 
         وإیمانھم  بمدنیة  الدولة  السوریة،  وسیادتھا  على  كافة  األراضي  السوریة 
         على  أساس  مبدأ  الالمركزیة  اإلداریة.  كما  عبّر  المشاركون  عن 
          التزامھم  بآلیة  الدیموقراطیة  من  خالل  نظام  تعددي،  یمثل  كافة  أطیاف 
           الشعب  السوري،  رجاال  ونساء،  من  دون  تمییز  أو  إقصاء  على  أساس 
          دیني،  أو  طائفي،  أو  عرقي،  ویرتكز  على  مبادئ  المواطنة،  وحقوق 
       اإلنسان،  والشفافیة،  والمساءلة،  والمحاسبة،  وسیادة  القانون  على 

 الجمیع. 
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        وتعھد  المجتمعون  بالعمل  على  الحفاظ  على  مؤسسات  الدولة 
        السوریة،  مع  وجوب  إعادة  ھیكلة  وتشكیل  مؤسساتھا  األمنیة 
        والعسكریة،  كما  شددوا  على  رفضھم  لإلرھاب  بكافة  أشكالھ، 
          ومصادره،  بما  في  ذلك  إرھاب  النظام  ومیلیشیاتھ  الطائفیة،  وعلى  أن 
        مؤسسات  الدولة  السوریة  الشرعیة،  والتي  یختارھا  الشعب  السوري 

 عبر   انتخابات   حرة   ونزیھة،   ھي   من   یحتكر   حق   حیازة   السالح. 

        وأكد  المجتمعون  رفضھم  لوجود  كافة  المقاتلین  األجانب،  وھذا 
         یشمل  من  تم  تجنیسھم  بغرض  قتل  الشعب  السوري،  والملیشیات 
       والجماعات  المسلحة،  والقوات  المسلحة  األجنبیة  على  األراضي 

 السوریة،   ومطالبتھم   بطردھا   من   أرض   الوطن. 

         وشدد  المجتمعون  على  أن  حل  األزمة  السوریة  ھو  سیاسي 
         بالدرجة  األولى  وفق  القرارات  الدولیة،  مع  ضرورة  توفر  ضمانات 
          دولیة،  وأن  عملیة  االنتقال  السیاسي  في  سوریا  ھي  مسؤولیة  السوریین، 
          وبدعم  ومساندة  المجتمع  الدولي،  وبما  ال  یتعارض  مع  السیادة  الوطنیة، 

 وفي   ظل   حكومة   شرعیة   منتخبة. 

         واتفق  المشاركون  على  أن  ھدف  التسویة  السیاسیة  ھو  تأسیس 
           دولة  تقوم  على  مبدأ  المواطنة،  دون  أن  یكون  لبشار  األسد،  وأركان 

 ورموز   نظامھ،   مكان   فیھا،   أو   في   أي   ترتیبات   سیاسیة   قادمة. 

        وأبدى  المجتمعون  استعدادھم  للدخول  في  مفاوضات  مع  ممثلي 
          النظام  السوري،  وذلك  استناداً  إلى  «بیان  جنیف»  الصادر  بتاریخ  30
        حزیران  العام  2012،  والقرارات  الدولیة  ذات  العالقة  كمرجعیة 
        للتفاوض،  وبرعایة  وضمان  األمم  المتحدة،  وبمساندة  ودعم  المجموعة 
           الدولیة  لدعم  سوریا،  وخالل  فترة  زمنیة  محددة  یتم  االتفاق  علیھا  مع 

 األمم   المتحدة. 
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         كما  اتفق  المجتمعون  على  تشكیل  فریق  للتفاوض  مع  ممثلي 
             النظام،  على  أن  یسقط  حق  كل  عضو  في  ھذا  الفریق  بالمشاركة  في  ھیئة 

 الحكم   االنتقالي. 

       وطالب  المشاركون  األمم  المتحدة  والمجتمع  الدولي  بإجبار 
           النظام  السوري  على  تنفیذ  إجراءات  تؤكد  حسن  النوایا  قبل  البدء  في 
         العملیة  التفاوضیة،  وھذا  یشمل  إیقاف  أحكام  اإلعدام  الصادرة  بحق 
       السوریین  بسبب  معارضتھم  للنظام،  وإطالق  سراح  األسرى 
        والمعتقلین،  وفك  الحصار  عن  المناطق  المحاصرة،  والسماح  بوصول 
        قوافل  المساعدات  اإلنسانیة  إلى  المحتاجین،  وعودة  الالجئین،  والوقف 
        الفوري  لعملیات  التھجیر  القسري،  وإیقاف  قصف  التجمعات  المدنیة 

 بالبرامیل   المتفجرة   وغیرھا. 

        وقد  شدد  المجتمعون  على  تمسكھم  بتطبیق  بنود  المرحلة 
          االنتقالیة  في  سوریا  الواردة  في  «بیان  جنیف  1»،  خصوصاً  البند 
          الخاص  بتأسیس  ھیئة  حكم  انتقالي  تتمتع  بكافة  الصالحیات  التنفیذیة،  كما 
          عبّر  المشاركون  في  االجتماع  عن  رغبتھم  بتنفیذ  وقف  إلطالق  النار، 
           وذلك  بناء  على  الشروط  التي  یتم  االتفاق  علیھا  حال  تأسیس  مؤسسات 
          الحكم  االنتقالي،  وفي  إطار  الحصول  على  ضمانات  دولیة  مكتوبة  بقوة 

 الشرعیة   الدولیة. 

         وشدد  المجتمعون  على  أن  یغادر  بشار  األسد،  وأركان  ورموز 
 حكمھ،   سدة   الحكم   مع   بدایة   المرحلة   االنتقالیة. 

         وقد  أعرب  المشاركون  في  االجتماع  عن  قبولھم  ودعمھم  لدور 
          األمم  المتحدة  والمجتمع  الدولي  في  اإلشراف  على  وقف  إطالق  النار، 
        ونزع  السالح  وحفظ  السالم،  وتوزیع  المساعدات  اإلنسانیة،  وتنسیق 

 جھود   إعادة   اإلعمار   في   سوریا. 
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         وفي  نھایة  االجتماع  توافق  المشاركون  على  تشكیل  ھیئة  علیا 
        للمفاوضات  من  قوى  الثورة  والمعارضة  السوریة،  مقرھا  مدینة 
        الریاض،  لتتولى  مھام  اختیار  الوفد  التفاوضي،  وتكون  مرجعیة 

 المفاوضین   مع   ممثلي   النظام   السوري   نیابة   عن   المجتمعین. 

 تشكیل   ھیئة   علیا   للتفاوض..   من   أھم   نتائج   مؤتمر   الریاض 

       توصل  المجتمعون  في  مؤتمر  للمعارضة  السوریة  بالریاض 
          الخمیس  10 دیسمبر/كانون  األول،  إلى  تشكیل  وفد  مفاوض  یضم  نحو 

   25  شخصا   تحت   اسم   "الھیئة   العلیا   للتفاوض". 

         ویمثل  الوفد  المفاوض  6 أشخاص  من  االئتالف  الوطني  لقوى 
          الثورة  والمعارضة  السوریة،  و  6 عن  الفصائل  العسكریة،  و  5 عن  ھیئة 

 التنسیق   للتغییر   الدیمقراطي،   باإلضافة   إلى    6  شخصیات   مستقلة. 

         وستفوض  الھیئة  15 شخصا  من  بینھا  لقیادة  المفاوضات  مع 
         الحكومة  السوریة  المزمع  عقدھا  أوائل  العام  المقبل  بإشراف  األمم 
         المتحدة،  كما  سیجري  تعیین  متحدث  رسمي  باسم  "الھیئة  العلیا 
            للتفاوض"،  ومن  المتوقع  أن  یتم  اختیار  أمانة  عامة  لھا،  على  أن  یكون 

 مقر   عملھا   في   الریاض. 

         وتم  التوصل  خالل  اجتماعات  الیوم  األول  للمؤتمر  إلى  االتفاق 
          على  أن  حل  األزمة  السوریة  سیاسي  بالدرجة  األولى،  مع  وجود 
         ضمانات  مكتوبة  دولیة  تلزم  كافة  األطراف،  وأن  عملیة  االنتقال 
          السیاسي  ھي  مسؤولیة  السوریین  بدعم  ومساعدة  المجتمع  الدولي،  بما  ال 
         یتعارض  مع  السیادة  والمصلحة  الوطنیة  وفي  ظل  حكومة  شرعیة 

 ومنتخبة. 

          كما  تم  التوصل  إلى  أن  ھدف  التسویة  السیاسیة،  یتمثل  في 
          تأسیس  نظام  سیاسي  جدید  بدون  الرئیس  السوري  بشار  األسد  وأركان 
           الحكومة  الحالیة،  وأال  یكون  لھ  أي  دور  في  المرحلة  االنتقالیة  وما 
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         بعدھا،  مع  االستعداد  الستئناف  المفاوضات  مع  ممثلي  الحكومة  استناداً 
          إلى  مبادئ  جنیف  والقرارات  الدولیة،  والتشدید  على  أن  "جنیف"  ھو 

 المرجعیة   الوحیدة   لالنتقال   السیاسي   و"القرار    2118". 

         كما  وتوصل  المجتمعون  في  الریاض  إلى  أن  الدولة  الشرعیة 
         التي  ینتخبھا  الشعب  السوري  تحتكر  حق  امتالك  واستخدام  السالح، 
         باإلضافة  إلى  رفض  وجود  كافة  المقاتلین  األجانب  والملیشیات  المسلحة 

 األجنبیة   والقوات   األجنبیة   على   األراضي   السوریة 

 ---------------------------------------------------------
 --- 

 

 ملحق   رقم  8
 

 

 

       تقریر  اللجنة  المكلفة  بدراسة  وتقییم 
 تجربة   ھیئة   التنسیق   الوطنیة 

 
 خالل   سبع   سنوات 

 
  بصیغتھ   النھائیة 
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دمشق    26/11/2018

       اللجنة  المكلفة  من  قبل  المكتب 
 التنفیذي 

 
 

          بتكلیف  من  المكتب  التنفیذي،  درست  لجنة  تقییم  أداء  ھیئة  التنسیق 
         الوطنیة  خالل  سبع  سنوات،  كل  األوراق  المقدمة  بذلك  الخصوص 
        من  السیدین  المنسق  العام  ونائبھ  واألحزاب  وتیار  المستقلین 
         والفروع  وملحقاتھا  من  الردود  والبالغ  عددھا  (أربعة  عشر  ورقة). 
          وجرى  نقاش  كل  ورقة  بحضور  ممثل  عنھا،  مھمتھ  الدفاع  عنھا 
            وتوضیح  ما  ورد  فیھا  من  أفكار.  وقد  دونت  كل  ھذه  النقاشات  في 
           إحدى  عشر  محضراً  من  قبل  أمین  سر  مكلف  بالعمل  داخل  اللجنة 
         ومصادق  علیھا  من  قبل  رئیسھا  وأعضائھا  أصوالً،  وذلك  خالل 
            الفترة  الممتدة  من  تاریخ  یوم  األحد  26/  8 /  2018 ولغایة  یوم 

 األحد 
             28 /  10 /  2018.  وقد  سادت  أجواء  النقاش،  الشفافیة  والطرح 
        الموضوعي  البناء،  وروح  الحرص  على  االستفادة  من  أخطاء 

 التجربة،   وتالفي   عثراتھا   مستقبالً. 
          وبالمداولة  خلصت  اللجنة  في  عملھا  إلى  مجموعة  توافقات،  كما  تم 
        حصر  نقاط  الخالف  السیاسیة  والتنظیمیة  بین  القوى،  وتقدیم 
         مقترحات  للمكتب  التنفیذي  حولھا،  وتحدید  األخطاء  التي  وقعت  بھا 

 الھیئة   أو   من   یمثلھا   سواء   بالمواقف   السیاسیة   أو   بالممارسة. 
 أوالً-   في   التوافقات   بین   القوى: 

  1-   في   منھاج   عمل   اللجنة: 
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           تم  التوافق  بین  السادة  األعضاء  على  النظر  في  األسباب 
        والمؤثرات  المحیطة  بتجربة  ھیئة  التنسیق  المؤثرة  في  عملھا، 

 وعدم   االكتفاء   بالنظر   بالشرط   الذاتي   الخاص   للھیئة. 
           2-  جمیع  القوى  أكدت  على  صحة  الثوابت  واألھداف  التي  أطلقتھا 
       ھیئة  التنسیق  كعناوین  للحراك  الشعبي،  والشارع  السوري 
          المنتفض  على  نظام  الستبداد  في  الوثیقة  التأسیسیة  الصادرة  في  30
          حزیران،  والموقع  علیھا  من  قبل  القوى  في  25 حزیران،  ومؤتمر 
         حلبون  في  17 أیلول  20011,  وعلى  صحة  خطھا  السیاسي 
        المستقل  ورؤیتھا  للحل  السیاسي،  والذي  طالب  في  الوثیقة 
       التأسیسیة  (الحركة  االحتجاجیة،  بالحفاظ  على  مسارھا  السلمي، 
         ورفض  العنف  واللجوء  إلى  السالح،  رغم  جھود  النظام  الحثیثة 
         لتوریطھا  بذلك).  مما  یصح  معھ  تسمیتھ  بخط  الحراك  الشعبي 
         السلمي،  مقارنتاً  بخطي:  النظام  القائم  على  الحل  األمني  العسكري، 
         وخط  قوى  المجلس  الوطني  ومن  بعده  االئتالف  ومعظم  فصائل 
        المعارضة  المسلحة  القائم  أیضاً  على  استقدام  التدخل  العسكري 
         الخارجي  عن  طریق  العمل  المسلح  المعارض،  وعن  خط  تطییف 
        الصراع  لدى  الطرفین  لحرفھ  عن  أھدافھ  السیاسیة  الوطنیة 
        الدیمقراطیة.  ولكن  ھناك  خالف  حول  الممارسة  في  بعض 

 المحطات. 
           3-  ومن  خالل  نقاشات  اللجنة  طرحت  بعض  القوى  أسئلة  بغایة 
          تعمیق  النقاش  حول  ما  ورد  باألوراق  مقدمة  من  قبل  (تیار 
        المستقلین  –  الحزب  الشیوعي-  المكتب  السیاسي)  بموافقة  اللجنة 

 ورئیسھا   مثل: 
           -  لماذا  لم  تتمكن  ھیئة  التنسیق  من  قیادة  الحراك  الثوري،  رغم 

 صحة   خطھا   السیاسي؟ 
  -   من   ھو   المسؤول   عن   فشل   الحراك   السلمي   للشارع   السوري؟ 
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           وقد  تم  التوافق  على  إجابات  حولھا  نعرض  لھا  اآلن  على  النحو 
  التالي: 

 في   اإلجابة   على   السؤال   األول: 
           أ-  إن  أحزاب  ھیئة  التنسیق  كلھا  كانت  مشاركة  في  (الثورة  / 
           الحراك)  منذ  أیامھا  األولى،  ولكنھا  لم  تكن  قادرة  على  قیادة  الحراك 
         الشعبي،  بسبب  ظروف  ھي  في  أغلبھا  موضوعیة  مثل:  ابتعادھا 
         عن  رفع  الشعارات  الشعبویة  وفي  مقدمتھا:  (شعار  إسقاط  رأس 
         النظام  والدعوة  إلى  حمل  السالح)،  ووالدتھا  المتأخرة  في  دمشق 
              30 /  6 /  2011 ,  والتي  لعب  دورا  مھما  فیھا  مناورات  قوى 
          إعالن  دمشق  واإلخوان  المسلمین.  وقد  عبر  عن  ھذه  الحقیقة  التي 
        تسلم  باستقاللیة  الحراك  وعفویتھ  بوضوح  وجالء،  العبارة  الواردة 
           في  الوثیقة  التأسیسیة  على  النحو  التالي  ((...  وال  شك  أن  التنسیق 
          مع  قوى  الحراك  الشعبي  ومع  القوى  السیاسیة  الجدیدة،  التي  یمكن 
           أن  تتشكل  بالتناغم  مع  تقدم  انتفاضة  شعبنا،  یأتي  في  سلم  أولویات 

 الھیئة.   الوثیقة   التأسیسیة    30  /  6/2011)). 
         وتأكیدھا  في  نفس  الوثیقة  على  أسبقیة  وجود  الحراك  واستقاللھ 
           باستخدام  كلمة  (دعم)  ولیس  قیادة  على  النحو  التالي  ((..  ھنا  تؤكد 
        المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة  على  موقفھا  الواضح  في  دعم 

 انتفاضة   شعبنا،   والعمل   على   استمرارھا   حتى   تحقیق   اھدافھا)). 
         والفقرة  الواردة  في  مشاریع  وثائق  المجلس  الوطني  الموسع  في 

 حلبون   على   النحو   التالي: 
         ((منذ  بدایة  الحراك  والثورة،  بذلت  جھات  متعددة  جھودا  سیاسیة 
         وإعالمیة  كبیرة،  لزرع  الفرقة  وافتعال  ھوة  بین  قوى  الشعب 
       الثائرة،  وبین  مناضلي  وقوى  المعارضة  الوطنیة  الدیمقراطیة 
          داخل  البالد  (بحجة  الفارق  بین  الشباب  والشیوخ،  وبحجة  من  سبق 
         من؟  ومن  تخلف  عمن؟،  وبحجة  عجز  المعارضة  وتشتتھا  ... 
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         وغیرھا  من  الحجج)  وھي  القوى  التي  أفنى  مناضلوھا  عشرات 
          السنین  من  أعمارھم  بین  السجن  والمالحقة  ...  فالفصل  بین  قوى 
          الفعل  المیداني  التي  ھي  جماھیر  الشعب  الثائرة  وبین  خزان  الخبرة 
        السیاسي  والنضالي  والتنظیمي  الذي  تمثلھ  قوى  المعارضة  ھو 
         مكسب  لكل  من  یرغب  بإضعاف  الطرفین))  وثائق  مؤتمر  حلبون 

  17  ایلول    201ح  1
         ب-  تأخر  ھیئة  التنسیق  بتسمیة  الحراك  الشعبي  بالثورة  بعد 
        التأسیس،  وتمسكھا  بوصف  االنتفاضة  إلى  جانب  مفھوم  الثورة، 
         ھذا  االزدواج  بالتعبیر  والتردد  بالموقف،  عكس  نفسھ  بوضوح  في 
         وثائق  مؤتمر  حلبون،  محاوالً  حسم  أمره  باستخدام  مفھوم  ملتبس 
         أخر  ظھر  في  البیان  الختامي،  ھو  (الثورة  السلمیة  للشعب 
           السوري)،  ألن  من  رحم  الثورات  یمكن  أن  یولد  العنف،  األمر  الذي 
         ساھم  بعزلھا  عن  رغبات  الشارع  المنتفض,  بالتخلص  السریع  من 

 نظام   االستبداد. 
          ج-  التأخر  في  إعالن  موقف  واضح  من  ظاھرة  كان  یدعمھا 
          الحراك  الشعبي،  ھي  (ظاھرة  الجیش  الحر)  إلى  تاریخ  توقیع  اتفاق 
           القاھرة  مع  المجلس  الوطني،  برعایة  الجامعة  العربیة  في  30 /  12

 /    2011  ,   حیث   نص   االتفاق   على   ما   یلي: 
        (....  4-  نعتز  بمواقف  الضباط  والجنود،  الذین  رفضوا  االنصیاع 
       ألوامر  النظام  بقتل  المدنیین  المتظاھرین  السلمیین  المطالبین 
          بالحریة،  ونتفھم  أزمة  الضمیر  اإلنساني،  التي  زج  بھا  النظام  أفراد 

  القوات   المسلحة،   ونحمل   النظام   كامل   المسؤولیة   تلك). 
             ثم  تدرج  ھذا  الموقف  بعد  حوالي  التسعة  أشھر  من  والدة  تلك 
          الظاھرة  لیصل  إلى  ما  ورد  في  وثائق  المجلس  المركزي  الثاني 
            الذي  انعقد  في  دمشق  بتاریخ  31 /  3 /  2012 على  النحو  التالي 
           :(حول  الموقف  من  الجیش  الحر  :  أكد  المجلس  أن  الجیش  الحر, 
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           ظاھرة  من  ظواھر  الثورة  السوریة  ,  ونتاج  رد  فعل  على  الحل 
         العسكري  األمني  الذي  انتھجھ  النظام  في  مواجھة  الحراك  الشعبي 
           السلمي  ,  وتحتاج  ھذه  الظاھرة  إلى  تعاطي  موضوعي  معھا  ,  یأخذ 
         بعین  االعتبار  مواجھة  الظواھر  السلبیة  ,التي  تترافق  معھا,  مع 
        التأكید  على  الموقف  األخالقي  النبیل  والشجاع  لعناصر  وضباط 
          الجیش  المنشقین  لدوافع  انسانیة  ووطنیة  واخالقیة  ,  وأن  یتم  ترتیب 
        أوضاع  أولئك  المنشقین  وفق  متطلبات  الثورة  واستراتیجیتھا  في 

 النضال   السلمي   )   البیان   الختامي 
           ح-  رغم  أن  ھیئة  التنسیق  طرحت  شعار  إسقاط  النظام  بكل  رموزه 

 ومرتكزاتھ   إال   أنھا   لم   تطرح   شعار   إسقاط   األسد   بوضوح. 
         خ-  الضعف  التاریخي  ألحزابھا  رغم  صمودھا،  والناتج  أصالً  عن 
         القمع  المدید  لنظام  االستبداد  للحركة  السیاسیة  السوریة  الوطنیة  , 
          على  مدار  خمسة  عقود  خلت,  فحال  بذلك  القمع,  دون  نشوء 

 حواضن   شعبیة   واسعة   لھا    . 
          د-  الحصار  اإلعالمي  الذي  فرض  على  ھیئة  التنسیق  من  قبل 

  المحور   اإلقلیمي   الداعم   للحراك   والتدخل   العسكري   الخارجي. 
          ذ-  رفض  المجلس  الوطني  مالقاة  جھود  ھیئة  التنسیق  في  توحید 
        المعارضة،  وقیامھ  باتھامھا  بأنھا  صنیعة  النظام،  وادعاؤه  احتكار 

 تمثیل   الثورة،   بدعم   ومؤازرة   من   اإلعالم   الخلیجي   والغربي. 
         وحول  اإلجابة  على  السؤال  الثاني:  حول  أسباب  فشل  استمرار 
        الحراك  السلمي،  واستبدالھ  بطریق  العنف  المسلح  في  إسقاط 

 النظام؟   تم   التوافق   على   ما   یلي: 
            أ-  بقاء  الحراك  طوال  ستة  أشھر  بدون  قیادة  فعلیة،  سوى  من  قبل 
        تنسیقیات  الثورة  (محلیة  وجھویة)  سھلة  االختراق  األمني  , 
          ومؤازره  من  وسائل  االعالم  الخلیجي,  ألن  شباب  الثورة  ,  كان 
          یرفض  قیادة  األحزاب  ,  التي  تعرض  دورھا  لتشویھ  كبیر  , 
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          بوصف  بنیتھا  بالشمولیة  من  قبل  بعض  نخب  المعارضة  ,  التي 
         انقلبت  على  تاریخھا  الیساري  الحزبي  السابق,  وزاد  في  األمر 
         سوءاً  ,تمكن  أجھزة  النظام  الخبیرة  والقویة  من  تصفیة  شباب 
         تنسیقیات  الثورة,  والدفع  بالقسم  المتبقي  منھم  إلى  الھروب  خارج 
       البالد.  فأصبحت  العفویة  المطلقة  والفوضى  المعممة،  سیدة 

 الموقف. 
         ب-دخول  اإلخوان  المسلمین  على  خط  الحراك  الثوري  السلمي  في 
          شھر  تشرین  ثاني  2011 بدعم  دولي  وفرض  ھیمنتھم  علیھ،  من 
        خالل  المال  النفطي  والضخ  اإلعالمي،  ودعوة  المجلس  الوطني 
         إلى  التدخل  العسكري  الخارجي  تحت  یافطة  (طلب  الحمایة  الدولیة 
         للحراك  الشعبي)،  ومھاجمة  مواقف  ھیئة  التنسیق  التي  تعمل  ضمن 

 ثوابت   وطنیة   مستقلة. 
          ج-  ومما  ساعد  في  انتصار  خط  التطرف  الحقاً،  وفرض  الھیمنة 
         اإلخوانیة  على  الحراك  الشعبي،  حیث  كان  خروج  التظاھرات  من 

 الجوامع   كمالذ   آمن   للمتظاھرین. 
        ح-  تالقي  استراتیجیة  النظام  والمجلس  الوطني  على  عسكرة 

  الحراك   الشعبي   السوري. 
          4 –كما  جرى  التوافق  على  أن  استراتیجیة  استجالب  التدخل 
        العسكري  الخارجي  وإسقاط  النظام  بالعمل  المسلح  خالل  السنوات 
         الماضیة،  من  قبل  معارضة  المجلس  الوطني  ومن  بعدھا  االئتالف 
         الوطني  المعارض،  والفصائل  التابعة  لھما،  قد  خدم  النظام  واطال 

 في   عمره. 
          5-  یضاف  إلى  ذلك،  دخول  اإلرھاب  الدولي  ممثالً  (بداعش 
         والنصرة)،  على  شعار  إسقاط  النظام  (الدعوة  إلى  قیام  إمارات 
        إسالمیة)،  یتحمل  مسؤولیة  الھزیمة  التي  حلت  بالفصائل  المسلحة 

 مؤخراً,   وأخرت   في   إنجاز   الحل   السیاسي   التفاوضي   . 
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   6-   كما   ساھم 
          إنزیاح  الموقف  الدولي  /  الغربي  من  شعار  نصرة  ثورة  الشعب 
           السوري  إلى  الحرب  على  اإلرھاب  ,  إلى  جانب  الدعم  الالمحدود  ( 
           المیلیشیاوي  كحزب  هللا  وإیران  وروسیا  )  للنظام  ,  في  تحقیق  تلك 

 الھزیمة   . 
           وبالتالي  بات  من  الضروري  اآلن  التفكیر  في  إیجاد  استراتیجیة 
          بدیلة  للعمل  من  أجل  الثورة  السوریة،  توصل  إلى  الھدف  المنشود 

  في   االنتقال   السیاسي   للنظام   دیمقراطي. 
 وقد   تم   تحدید   مالمحھا   على   النحو   التالي: 

          أ-التمسك  بخارطة  الطریق  التي  حددھا  بیان  جنیف  1 لعام  2012
         والقرار  األممي  2254 للحل  السیاسي،  ورفض  كل  مسارات  الحل 
           الموازیة  أو  البدیلة  التي  یروج  لھا  الروس  بما  یخدم  إعادة  انتاج 

 النظام. 
           ب  -  إن  ھزیمة  العمل  المسلح  المعارض،  ال  تعني  ھزیمة  الثورة 
         السوریة،  فاألھداف  التي  قام  من  أجلھا  الحراك  الشعبي،  ماتزال 
           موجودة،  بل  تعمقت  اآلن  أكثر،  كما  ال  تعني  نھایة  الحل  السیاسي 

 التفاوضي   الذي   تتمسك   بھ   ھیئة   التنسیق   وتسعى   إلنجازه. 
          ج-  إن  تعذر  الحل  (الحل  السوري  –  السوري)،  بسبب  تدویل 
        الصراع  واالحتالالت  ألرض  سوریة،  یجعل  من  الحل  السیاسي 
         محكوماً  بالمسار  األممي،  وال  یمكن  انجازه  إال  برعایة  األمم 

 المتحدة،   وھو   المتاح   حالیاً،   لحین   إنجاز   االنتقال   السیاسي. 
         ح-  ضرورة  تمایز  الموقف  السیاسي  لھیئة  التنسیق  عن  ھیئة 
        التفاوض،  بما  یؤكد  للشارع  السوري،  تمسكھا  بخطھا  المستقل، 
          الذي  تمیزت  بھ،  وذلك  من  خالل  تصدیرھا  مواقفھا  السیاسیة  في 
         بیانات  سیاسیة  أو  صحفیة  أو  تصریحات  ممثلیھا  أو  عالقاتھا 
         الدبلوماسیة  بشكل  مستقل،  وعدم  االكتفاء  بما  یصدر  عن  ھیئة 
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          التفاوض  واألنشطة  التي  تقوم  بھا  لجانھا،  وذلك  بغض  النظر  عن 
          تطابقھا  أو  تباینھا  معھا،  بحیث  تكون  أولویة  الحل  السیاسي  ھي 

 بوصلة   العمل. 
           خ  –  العودة  لتركیز  جھود  ھیئة  التنسیق  على  االھتمام  بالشأن  العام 
        السوري  سیاسیا  واقتصادیاً  واجتماعیاً،  والعمل  بجدیة  في  بناء 
          فروع  جدیدة  لھا  في  كل  المحافظات،  وتفعیل  الموجود  وذلك  على 

 اساس   الكفاءة   بعیداً   عن   منطق   المحاصصات   الحزبیة. 
           د-  تعزیز  دور  مكتب  اإلعالم  في  الھیئة،  بحیث  یتم  رفع  قیود 
         الرقابة  المزدوجة  عنھ  (مكتب  تنفیذي  ومنسق  عام)  لیتمكن  من 
         ممارسة  عملھ  بشكل  مستقل  ضمن  الخط  السیاسي  العام  لھیئة 
         التنسیق،  ویكون  مسؤوال  أمام  المكتب  التنفیذي  ,  بحیث  یستطیع 
        مواكبة  األحداث  ویتحول  من  وضعھ  الراھن  كمكتب  لتصدیر 
         البیانات  إلى  مكتب  متفاعل  مع  الشارع  ومسوق  لمواقف  ھیئة 
         التنسیق,  عبر  التواصل  مع  وسائل  االعالم  وكتابة  المقال  السیاسي 
         على  الموقع  و  محاولة  اصدار  جریدة  خاصة  بھیئة  التنسیق 

 واستقطاب   الكادر   التقني   المناسب   لتلك   المھام   . 
         و-  التواصل  مع  كل  القوى  الدولیة  واالقلیمیة  والعربیة،  الفاعلة 
         بالصراع  دون  مواقف  سیاسیة  مسبقة  من  اجل  التعجیل  بالحل 
        السیاسي،  وانھاء  سائر  االحتالالت  لألرض  السوریة  وأبعاد  شبح 

 التقسیم   عنھا. 
            5-  اتفقت  جمیع  القوى  على  توصیف  تجربة  ھیئة  التنسیق  في  الھیئة 
         العلیا  للمفاوضات،  بھیمنة  الخط  االئتالفي  علیھا  في  الحد  األدنى، 
          تلك  الھیمنة  التي  یجد  البعض  تفسیراً  لقبول  ھیئة  التنسیق  بھا 
         باألسباب  التالیة  :  (  1-  ألننا  أصحاب  الحل  السیاسي  ولقبول 
          االئتالف  ببیان  جنیف  1 باإلضافة  لبعض  الفصائل  .  2-  االعتراف 
          الدولي  بھیئة  التنسیق.  3-  قرارات  فیینا  الثالث،  التي  كانت  تطالب 
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          بوجود  وفد  مفاوض  واحد  للمعارضة  .  4-  وعود  رئیس  االئتالف 
          لھیئة  التنسیق  بالتمثیل  المتساوي  مع  االئتالف.  5-  و  لعدم  جدیة 
        فریق  (ریاض  حجاب)  في  إنجاز  الحل  السیاسي  التفاوضي، 
          بممارسة  دوره  التعطیلي  من  خالل  التمسك  برحیل  األسد  قبل  بدء 
        المرحلة  االنتقالیة  ,  واعطاء  فرصة  مواتیة  للنظام,  لرفض 
          التفاوض  على  الحل  السیاسي).  ولكن  تختلف  القوى  في  توصیف  أو 
         تقویم  نتائج  واقع  الھیمنة  االئتالفیة  على  سیاسات  ھیئة  التفاوض 
           وھیئة  التنسیق  بین  من  یرى:  تحول  العلیا  وھیئة  التفاوض  من  جسد 
           تفاوضي  إلى  جسد  سیاسي  (  ورقة  المستقلین)  ,  وبین  من  یقول: 
         إنھا  انزلقت  باتجاه  التماھي  مع  االئتالف  (  ورقتي  البعث 
            الدیمقراطي  ود.  دلیلة  ),  وبین  من  یقول  :  بتراجع  خط  ھیئة  التنسیق 
         وفشلھا  باإلمساك  بمقود  المعارضة  (  ورقة  الحزب  الشیوعي  - 
           المكتب  السیاسي  ),  وقالت  ورقة  بالقصور  في  الدفاع  عن  خط  ھیئة 
        التنسیق  (  الحزب  الدیمقراطي  االجتماعي)  وذھبت  ورقة  السید 
          المنسق  العام  التھام  فریق  حجاب  زمن  العلیا  للمفاوضات  ,  بعدم 
         الرغبة  بالحل  السیاسي,  بینما  ذھبت  ورقة  باتجاه  معاكس  تماماً 
         بالتأكید  على  (مشاركة  الھیئة  كانت  بھدف  توحید  المعارضة  في 
        الداخل  والخارج  وإشراك  الفصائل  المعتدلة  )  ولكنھا  اعترفت 
         بالمقابل  بعدم  التوازن  في  التأثیر  نتیجة  اختالل  التوازن  العددي 

 بالتمثیل   بین   ھیئة   التنسیق   واالئتالف   (ورقة   االتحاد   االشتراكي). 
           6-  كل  األوراق  توافقت  على  البقاء  في  ھیئة  التفاوض  باعتبارھا 
          رافعة  للحل  السیاسي,  باستثناء  ورقة  (د.  عارف  دلیلة)  .أما  ورقة 
      (حزب  البعث  الدیمقراطي)  والورقة  (التوضیحیة  لحزب 
          الدیمقراطي  االجتماعي  )  وكذلك  ورقة  (  تیار  المستقلین)  ,  فقد 
         انصبت  جمیعھا  على  انتقاد  أداء  ممثلي  ھیئة  التنسیق  بھیئتي 
        التفاوض,  وعلى  الخط  السیاسي  لالئتالف،  أما  ورقة  المكتب 
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          السیاسي  فقد  ركزت  على  إبراز  دور  ھیمنة  اإلخوان  المسلمین  على 
        أطر  المعارضة  الخارجیة  وتسببھا  في  ھزیمتین  للحراك  الشعبي 
          في  سوریا  األولى  في  ثمانینات  العقد  المنصرم  والثانیة  في  مطلع 
          العقد  الثاني  من  القرن  الواحد  والعشرون  مما  یجعل  (خط  االئتالف 
         بما  یحویة  من  أسلمة  وعنف  معارض  مستجلب  للتدخل  العسكري 

 الخارجي). 
           7-  توافقت  وجھات  نظر  كل  القوى  على  ضرورة  استقالل  ھیئة 
        التفاوض  في  عملھا  عن  سیاسات  ومواقف  الدولة  المضیفة 
        (السعودیة)،  بحیث  یتم  المحافظة  علیھا  كمنصة  وجدت  لتنسیق 
       الموقف  التفاوضي  للمعارضات  السوریة  برعایة  أممیة،  وبالتالي 

 یجب   إنھاء   عملیة   الخلط   بالموقف   التحلیلي   بین   األمرین. 
            8-  ھناك  توافق  بین  القوى  على  ضعف  مشاركة  ھیئة  التنسیق  في 
          مؤتمري  الریاض  1 والریاض  2 لعدم  التزام  ممثلي  ھیئة  التنسیق، 
         بقرارات  المكتب  التنفیذي  في  التمثیل  المتساوي  مع  االئتالف،  حیث 
          كان  التھدید  باالنسحاب  من  الممكن  أن  یترك  أثراً  في  تعدیل 

 الموقف   لمصلحة   ھیئة   التنسیق. 
            9-ھناك  توافق  على  وجھة  النظر  التي  تقول:  إن  التغیر  األھم  في 
        توجھات  المجتمع  الدولي  بالتراجع  عن  نصرة  قضیة  الشعب 
         السوري،  یعود  لتقدیره  أن  الصراع  في  سوریة  بین  المعارضة 
         المسلحة  والنظام،  بات  ھدفھ  الوصول  إلى  السلطة،  أكثر  منھ 

 االنتقال   للنظام   الدیمقراطي. 
            10-  التوافق  على  ان  غایة  الجھود  الدبلوماسیة  للروس  تقوم  على 
           فتح  مسارات  بدیلة  أو  موازیة  لوأد  مسار  جنیف  1 ولذلك  یجب 
         اإلصرار  على  ربط  السالل  ببعضھا،  وعدم  القبول  بتجزئة  المسار 

 التفاوضي،   وھذا   ال   یلغي   المشاركة   في   اللجنة   الدستوریة. 
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          11-  رفض  كل  المكونات  تحول  ھیئة  التفاوض  لجسد  سیاسي 
         والتمسك  بھا  كإطار  تفاوضي،  وضرورة  تمییز  ھیئة  التنسیق  نفسھا 
          عن  خط  القوى  المنضویة  تحت  سقفھا  وبشكل  خاص  االئتالف  في 

 المحطات   الھامة   وعند   الضرورة. 
          12-  االقرار  بوجود  رغبة  سیاسیة  لدى  فریق  (ریاض  حجاب) 

 لتحویل   العلیا   للمفاوضات   بالممارسة   إلى   جسد   سیاسي. 
           13-  ھناك  اتفاق  ان  حضور  ھیئة  التنسیق  مؤتمري  الریاض  1
            والریاض  2 ,  كان  ضروریا  في  إطار  الجھد  الدولي  ,  الذي  كان 
         یبذل  إلنجاز  الحل  السیاسي  التفاوضي,  وأن  رفض  الذھاب  یعني 
         مزیدا  من  التھمیش  والعزلة  وعدم  الفاعلیة  لدورھا  ووجھة  نظرھا 
        ولخطھا  السیاسي,  وترك  الساحة  خالیة  لخط  العسكرة  والتدخل 
 العسكري   الخارجي   واألسلمة,    لیسود   ویمثل   المعارضة   السوریة   . 
           14-  ولعل  أھم  الدروس  المستخلصة  من  حرب  السبع  سنوات،  أنھ 
         أصبح  ھناك  طالق  بین  السوریین  بمختلف  مكوناتھم  و  بین 
      المتطرفین  اإلسالمیین،  والھزیمة  العسكریة  األخیرة،  كانت 
        بالحقیقة  ھزیمة  ألسلمة  الثورة  السوریة  ولیس  للثورة  السوریة 

 نفسھا,   وإن   بلیت   بنتیجتھا   بكوارث    ال   یحمد   عقباھا   . 
            15-  بالنقاش  تبین  أًن  الذھاب  لمؤتمر  الریاض  1 من  قبل  ھیئة 
          التنسیق  كان  بالتوافق  بین  كل  مكونات  ھیئة  التنسیق  دون  اعتراض 
          من  أحد,  وانفاذاً  لتوافقات  دولیة  ,  وبموجب  دعوة  رسمیة  سلمت 
         من  وزارة  الخارجیة  السعودیة  ألحمد  الجربا  ولیس  دعوة  شفھیة 

 كما   ذھبت   ورقة   حزب   البعث   الدیمقراطي. 
          16-  على  المستوى  التنظیمي  ھناك  توافق  على  التمثیل  المتساوي 

 للقوى   داخل   المكتب   التنفیذي   حسب   الوضع   حین   التأسیس. 
            17-  وھناك  توافق  على  أن  ھیئة  التنسیق  بالشكل  ھي  ھیئة  دون 
          مستوى  التحالف,  أما  بالمضمون  فھي  كذلك  أي  تحالف  بین  قوى 
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         سیاسیة  و  منظمات  مجتمع  مدني  وشخصیات  وطنیة  مستقلة  وھي 
         استمرار  لتحالف  سابق  ,  ھو  التجمع  الوطني  الدیمقراطي  وبالتالي 
         ھو  تحالف  راسخ  وتم  اختباره  تاریخیا  ویجب  الحرص  على 

 مكوناتھ   وتماسكھ   اآلن   وفي   المستقبل   ح 
 ثانیا   -   حول   نقاط   الخالف   بین   القوى 

           1-كان  ھناك  خالف  حول  توصیف  الحراك  الشعبي  الذي  بدأ  في 
             سوریة  18 آذار  2011 ,  ھل  كان  مجرد  انتفاضة  أم  ثورة  ؟  حیث 
         ذھبت  وجھات  نظر  السید  المنسق  العام  و  حزبي  االتحاد 
         االشتراكي  والعمل  وتیار  المستقلین  العتبارھا  ثورة  سیاسیة  ,  بینما 
         ذھبت  بقیة  اآلراء  العتبارھا  مجرد  انتفاضة  ذات  نزوع  اصالحي 
        مطلبي  اجتماعي  أو  اصالح  سیاسي  بھدف  التغییر  الوطني 
          الدیمقراطي  .  (أ.  نائب  المنسق  العام  و  الحزب  الشیوعي  - 
       المكتب  السیاسي  وحزب  البعث  الدیمقراطي  والحزب  الدیمقراطي 
         االجتماعي  وحركة  االشتراكین  العرب  )  وذلك  قیاسا  بالنتائج  التي 

 تمخضت   عنھا. 
          2-  تم  االختالف  حول  طریقة  ذھاب  ھیئة  التنسیق  للمشاركة 
           بمؤتمر  الریاض  1 ,  فھناك  من  قال  بوجود  التحاق  وتمت  المشاركة 
          بدون  دعوة  خطیة  (ورقة  البعث  الدیمقراطي  وورقة  عارف  دلیلة  ) 

 . 
           -  وھناك  من  یؤكد  وجود  مثل  ھذه  الدعوة  الخطیة  التي  أرسلت 
         من  وزارة  الخارجیة  السعودیة  للھیئة  عن  طریق  رئیس  االئتالف 
           الوطني  (  أحمد  الجربا  ),  الذي  قام  بدورة  بتوجیھ  الدعوة  للھیئة 
         باسم  وزارة  الخارجیة  السعودیة  ,  وجواب  ھیئة  التنسیق  علیھا 
         بتسمیة  الوفد  ,  جاء  بمخاطبة  وزارة  الخارجیة  السعودیة  مباشرة 
            بكتاب  صادر  عنھا  بتاریخ  1/  12/  2015 (  أمانة  السر  و  حزب 

 االتحاد   االشتراكي). 
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          3-  ورقة  البعث  الدیمقراطي  اتھمت  الھیئة  بالتخلي  عن  تمثیل 
         األكراد  وحزب  االرادة  الشعبیة  في  مؤتمر  الریاض  1 وبالتالي 

 اضعفت   نفسھا   أمام   االئتالف   . 
            وبالمقابل  ھناك  توافق  بین  باقي  القوى  على  القول  :  إن  األمر  كان 
         خارج  عن  إرادة  ھیئة  التنسیق  ومتعلق  بإرادات  دولیة  وإقلیمیة, 
         باستبعاد  ھذه  االطراف  باإلضافة  إلرادة  ھذه  القوى  نفسھا  الرافضة 
         للذھاب,  وفق  حساباتھا  السیاسیة  الخاصة,  فحزب  ب  pyd كان 
         راكضا  وراء  حلم  الفیدرالیة  الكردیة  بالتنسیق  مع  البرزاني  وقادة 
            pkk واألمریكان  ,  بعد  أن  كان  راكضا  للتنسیق  مع  النظام  والروس 
         قبل  ذلك,  وھیثم  مناع  ذھب  لیترأس  مجلس  سوریة  الدیموقراطیة, 
          راكضا  وراء  انشاء  منصة  منافسة  لھیئة  التنسیق  ,  وحزب  االرادة 

 الشعبیة    لم   یشارك   بأمر   من   موسكو   . 
            4-  ھناك  خالف  حول  تقییم  ظاھرة  الجیش  الحر  ,  وموقف  ھیئة 
            التنسیق  في  تلك  الفترة  منھا  ,  حیث  اعتبره  موقفاً  خاطئاً  كال  من 
         الحزب  الشیوعي-  المكتب  السیاسي  ونائب  المنسق  العام  ,  بینما 
         الحزب  الدیمقراطي  االجتماعي  اعتبر  موقف  الھیئة  ملتبساً  ,  في 
            حین  تم  من  باقي  القوى  في  الھیئة  الدفاع  عن  ھذه  الظاھرة  التي 
          جرى  التآمر  علیھا  من  قبل  دول  الجوار  اإلقلیمي  وقوى  الثورة 
         المضادة  ,  التي  التقت  مصلحتھا  مع  النظام  بتطییف  الصراع 
         واغتیال  الربیع  السوري.  والتحول  نحو  العنف  لم  یكن  خیاراً 
            سیاسیا  لقیادة  وطنیة  تقود  الحراك  ,  بل  ھو  ولید  عفویة  الحراك  , 
         وتفاقم  حدة  الصراع  وعمق  التناقضات  المستعصیة  على  الحل  بین 
       النظام  الدیكتاتوري  والشارع  المنتفض  من  ناحیة,  ومعارضة 

 المجلس   الوطني   في   الخارج   من   ناحیة   أخرى.. 
            5-  ھناك  تساؤالت  و  تخوف  من  مسار  اللجنة  الدستوریة  ,  بسبب 
            صعوبة  التنبؤ  بما  یبیتھ  الروس  والنظام  لھا  ,  ھل  یأتي  في  مسار 
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          جنیف  1 ومن  ثم  مرتبط  بالسالل  االربعة  ویكون  مجرد  إعالن 
        دستوري  للمرحلة  االنتقالیة  أم  ھو  یرتبط  بمخرجات  مؤتمر 
          سوتشي  واصالح  دستور  2012 لیكون  دستوراً  دائما  ؟  األمر  الذي 

 یخالف   ما   نصت   علیھ   خارطة   طریق   بیان   جنیف    1  !! 
           6-  ھناك  خالف  حول  االصالح  التنظیمي  وحول  قبول  أو  رفض 
        المحاصصة,  فھناك  من  یعتبر  المحاصصة  مشروعة  ومن  منطق 
         التحالفات  ولكن  یعترض  على  عدم  االلتزام  بالمحاصصة  من  قبل 
          مكون  بالھیئة  یطالب  بحصتین  بدال  من  حصة  واحدة(  وجھة  نظر 
        ممثل  حزب  العمل  الشیوعي  و  الحزب  الشیوعي-  المكتب 
         السیاسي)  ,  وھناك  من  ینتقدھا  ویعتبرھا  إلى  جانب  العصبیة 
          الحزبیة  ,  مخلة  بالعمل  الدیمقراطي  الذي  یجب  أن  یرتكز  على 
           الكفاءة  أوالً  واالنتماء  الحزبي  الحقاً  (  وجھة  نظر  أ.  نائب  المنسق 
        العام  و  االتحاد  االشتراكي  وتیار  المستقلین  والحزب  الدیمقراطي 

 االجتماعي   وحرك   االشتراكین   العرب    )   . 
           7-  وھناك  خالف  تنظیمي  آخر  حول  جواز  ازدواجیة  التمثیل  في 
        المكتب  التنفیذي  ,  بالجمع  بین  عضویة  االنتماء  ألحزاب 
          ومنظمات  المجتمع  المدني  في  وقت  واحد  ,  مثال  (منظمة  مناھضة 
         الصھیونیة)؟  حیث  أبدى  ممثل  حزب  العمل  رفضھ  لھذا  التمثیل 
         المزدوج  وكذلك  حركة  االشتراكیین  العرب  .  وحول  وجوب  عدم 
         وجود  ازدواج  بمعاییر  قبول  منظمات  المجتمع  المدني  ؟  مثال 

 رفض   عضویة   (   منتدى   إحسان   عزو    للفنون   البصریة   ). 
          8-  ھناك  خالف  حول  نتائج  مشاركتنا  في  مؤتمري  الریاض 
           وھیئتي  التفاوض  ,  وھناك  من  یقول  أنھا  حملت  نتائج  كارثیة  على 
         مكانة  ھیئة  التنسیق  في  الداخل  السوري  ,وقد  ظھرت  صورتھا 
          بأنھا  في  تحالف  مع  االئتالف  والفصائل  المسلحة  (  ورقتي  البعث 
         الدیمقراطي  وعارف  دلیلة  بشكل  واضح  وصریح  ),  وھناك  انتقاد 
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          ألدائھا  بھیئتي  التفاوض  من  قبل  أوراق  (  تیار  المستقلین  والمكتب 
 السیاسي    والحزب   الدیمقراطي   االجتماعي    ). 

           9-  كما  ھناك  خالف  مع  وجھة  النظر  التي  قدمھا  الحزب 
         الدیمقراطي  االجتماعي  حین  اعتبر  أن  خط  ھیئة  التنسیق  لقي 
          تقدیر  الشارع  السوري  منذ  انطالقتھا  ,  بینما  في  الحقیقة  كان 

 الشارع   یتھم   ھیئة   التنسیق   بأنھا   الوجھ   الثاني   للنظام. 
           10-  كما  ھناك  نقطة  خالف  أخرى  مع  ورقة  الحزب  الدیمقراطي 
         االجتماعي  ,  حین  افترضت  أن  المكتب  التنفیذي  قصر  بقبول 
         التمثیل  غیر  المتساوي  مع  االئتالف  زمن  المشاركة  في  مؤتمر 
           الریاض  1 والریاض  2 ,  بینما  الرأي  المقابل  یقول  أن  المكتب 
         التنفیذي  لم  یقصر  حیث  أصدر  ثالثة  قرارات  بالتمثیل  المتساوي 
           مع  االئتالف  ,  ومسؤولیة  التقصیر  تقع  على  من  مثل  الھیئة  في 

 اللجنة   التحضیریة   . 
           11-  ھناك  نقد  لموقف  ھیئة  التنسیق  في  موقفھا  من  االجتیاح 
         التركي  لعفرین  وشمال  سوریة  حین  اكتفت  بوصفھ  بالتدخل..  وقد 
        وصفھ  البعض  بالجبن  والبعض  األخر  :مجاراتھ  لموقف  االئتالف 
         الذي  أصدر  بیانات  تأیید,  وشاركت  فصائلھ  بالقتال  إلى  جانب 
         القوات  التركیة  وزار  رئیسھ  ریاض  سیف  ورئیس  حكومتھ  أحمد 

 الطعمة    المنطقة   بعد   االحتالل. 
             12 –  ھناك  نقد  لألداء  اإلعالمي  للھیئة  ,  وبأنھ  لم  ینتج  خطابا 
          یجمع  بین  السیاسي  والشعبي  یتم  تسویقھ  لدى  الشارع  السوري  , 

 ومنافس   للخطاب   اإلسالمي   . 
          13-  بعض  األوراق  حملت  ھیئة  التنسیق  مسؤولیة  الخروجات  منھا 
        (  ورقة  االتحاد  االشتراكي  والبعث  الدیمقراطي)  الورقة  األولى 
          فعلت  ذلك  دون  ذكر  االسباب  والثانیة  ذكرت  اسباب  متعلقة  بالھیئة 
          دون  النظر  في  مسؤولیة  ھذه  االطراف  عنھا  ,  فھناك  مسؤولیة 
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        الطموحات  الفردیة  عند  البعض  مثل  ھیثم  مناع  والطموحات 
        السیاسیة  القومیة  مثل  حزب  pyd والحلم  الكردي  بالفیدرالیة 
        العرقیة,  وھناك  التبعیة  السیاسیة  لموسكو  عند  حزب  االرادة 
          الشعبیة  التي  رأت  مصالحھا  بمقاطعة  مؤتمر  الریاض  1 .  وھناك 

 الموقف   اإلقلیمي    والدولي   الرافض   لمشاركة   البعض   من   ھؤالء   . 
          14-  التحفظ  على  عبارة  وردت  في  ورقة  االتحاد  االشتراكي 
          (بعدم  الربط  بین  عضویة  المكتب  التنفیذي  والمھام  التي  یمكن  أن 
            یكلف  بھا  عضو  من  خارجھ)  .  ورد  التحفظ  من  قبل  السید  نائب 
        المنسق  العام  والحزب  الدیمقراطي  االجتماعي  وتیار  المستقلین  , 

 بالرد   :   عضویة   المكتب   التنفیذي   تستلزم   الكفاءة. 
            15-  حول  اشھار  جبھة  جود  ,  ھناك  خشیة  من  استبدال  تحالف 
          جبھة  جود  بتحالف  ھیئة  التنسیق  كما  حدث  في  تجربتي  اطالق 

 منصتي   القاھرة   وموسكو. 
           16-  رفض  فكرة  التمحور  اإلقلیمي  لھیئة  التنسیق  ,  الواردة  في 
 ورقتي   المستقلین   وفرع   المھجر    واقتراح   استبدالھا   بمصطلح   آخر. 
             17-  القول  بوجود  قبول  من  قبل  ھیئة  التنسیق  لقیادة  االئتالف  في 
       ھیئات  التفاوض  (أوراق  الحزب  الدیمقراطي  االجتماعي  والمكتب 
       السیاسي  وتیار  المستقلین  وحزب  البعث  الدیمقراطي)  بدلیل 
           اختیار  كل  رؤساء  ھیئات  التفاوض  من  االئتالف  ,  وبین  من  یقول 
       بوجود  صوت  منخفض  وضعیف  للھیئة  (االتحاد  االشتراكي 

 وحركة   االشتراكیین   العرب   ). 
          18-  ھناك  خالف  حول  مصیر  التعدیالت  التي  أدخلتھا  ھیئة 
           التنسیق  على  اإلطار  التنفیذي  ,  ھل  تم  ارسالھا  بعد  إطالقھ  (االتحاد 
        االشتراكي  وتیار  المستقلین  والحزب  الدیمقراطي  االجتماعي  )  أم 
        ارسلت  ونوقشت  ولم  یؤخذ  بھا(  المكتب  السیاسي  وحركة 

 االشتراكیین   العرب)؟ 
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            19-  ھناك  خالف  حول  تأثیر  الخلل  في  التساوي  العددي  في  ھیئتي 
            التفاوض  مع  االئتالف  ,  فھناك  وجھة  نظر  تقول  بأن  ذلك  لم  یؤثر 
         ألن  القرارات  االساسیة  تؤخذ  بالتوافق  (  الحزب  الشیوعي  - 
          المكتب  السیاسي)  ,  وھناك  وجھة  نظر  مضادة  تقول  العكس  بأنھ 
         مؤثر  ألنھ  أنعكس  سلبیا  على  المشاركة  بالمھام  واللجان  المرتبطة 

 بالعدد   (   االتحاد   االشتراكي   وحركة   االشتراكیین   العرب)   . 
           20-  رفض  فكرة  وردت  في  ورقة  (البعث  الدیمقراطي)  تقول  بأن 
         اإلطار  التنفیذي  وضع  من  خارج  ھیئة  التفاوض  وفرض  علیھا 
          فرضاً  ,  وتقول  العكس  اإلطار  نوقشت  أفكاره  وكتبت  داخل  ھیئة 
        التفاوض  (  الحزب  الشیوعي  -  المكتب  السیاسي  وحركة 

 االشتراكیین   العرب   ). 
  ثالثا   –   األخطاء   التي   وقعت   بھا   ھیئة   التنسیق 

          تم  التوافق  على  ذكر  األخطاء  التالیة  في  محاضر  جلسات  اللجنة 
 المكلفة   من   المكتب   التنفیذي. 

            1-  لقد  تم  االفتراض  خطأً  عند  وقوع  التدخل  العسكري  الروسي  في 
           أیلول  2015 أن  التدخل  تم  من  أجل  إنقاذ  الدولة  السوریة  من 
           االنھیار،  بینما  بالحقیقة  تبین  الحقاً،  أن  التدخل  تم  من  أجل  (إنقاذ 

 النظام   والدولة   السوریة   معاً). 
             2-  قیام  ھیئة  التنسیق  بإنشاء  منصة  القاھرة  و  لقاء  موسكو  ,  وعدم 
            المتابعة  لھما  الحقاً  ,  األمر  الذي  خلق  عنھا  بدائل  ,  استفادت  منھ 

 القوى   الدولیة,    وقامت   بفرضھا   ممثلة   عن   الشعب   السوري. 
           3-  عدم  اطالع  المكتب  التنفیذي  على  مواقف  ونوایا  فریق  (ریاض 
          حجاب)  الرافضة  للحل  السیاسي  في  زمن  العلیا,  حیث  كان  من 
           الممكن  ایجاد  الرد  المناسب  في  حینھ  على  ذلك  الدور  التعطیلي  من 

  قبل   المكتب   التنفیذي   . 

  564                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 565/599

          4-  تبني  شعار  وحدة  المعارضة  ابان  المشاركة  بمؤتمر  الریاض 
            1 ولم  نقّدر  أنفسنا  حق  قدرھا  وكنا  نقبل  بالقلیل،  ونعتبرھا  مكسب 

 (حركة   االشتراكین   العرب) 
  5-   انتقاد   استخدام    القسوة   في   إدارة   الجلسات   مع   بعض   الزمالء   . 

           6-  قبول  وترحیب  ھیئة  التنسیق  باتفاق  مناطق  خفض  التصعید  , 
  حیث   تبین   الحقا   أنھ   مجرد   فخ   لالنفراد   بالجبھات 

          7-  القبول  بفكرة  بطء  المكتب  التنفیذي  في  مالحقة  المتغیرات 
         ورفض  فكرة  اتھامھ  بالقراءة  الخاطئة  الواردة  في  ورقة  البعث 

  الدیمقراطي 
          8-ھناك  نقد  موجھ  للمكتب  التنفیذي  بعدم  عقد  اجتماع  لتجمیع 
        المالحظات  على  اإلطار  التنفیذي  وتركھا  مبعثرة  (  االتحاد 

 االشتراكي   )   . 
           9-  ((إدارتنا  لالجتماعات  المكتب  التنفیذي  ...  كانت  سبباً  رئیسیاً 
             بأن  یعتبر  كل  منا  ما  قالھ  قرار.  ثم  أن  طریقة  نقل  المعلومات  عن 
          االجتماعات  الرسمیة  في  الھیئتین  -  (العلیا  والتفاوض)  -  أو  ممثلي 

  الدول،   لم   تكن   على   قدر    كاف   من   الدقة)). 
 مجموعة   مقترحات   تنظیمیة   : 

           1-  التمني  على  قیادات  أحزاب  الھیئة  ,السعي  لدعم  انشطة  الھیئة 
 في   المكاتب   والفروع   . 

          2-  على  فروع  الھیئة  المشاركة  في  كافة  الفاعلیات  الشعبیة 
 والسیاسیة   في   محفظاتھا,   وبناء   حواضن   شعبیة   لھا   . 

          3-  تفعیل  مشاركة  ھیئة  التنسیق  في  كافة  التحالفات  السیاسیة 
 الدیمقراطیة   التي   تقبل   بالحل   السیاسي   . 

 
 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
565  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 566/599

دمشق    26/11/2018
 اللجنة   المكلفة   من   قبل   المكتب   التنفیذي 

 
 -------------------------------------------------- 

 ملحق   رقم    9
  

(��  ������  ��  ا����  ا���م  ا����ذ  ���  ���ا�����           
        ����ص  �����  ا�����  ا�����  ������  �����  �����  ���� 

 ا������   ا������   ��   ���   ���ات) 
د���    5/8/2019م 

 ا����   ا���م 

 4/ذو   ا����   /  �1440ـ 

 أ.   ���   ���   ا����� 

 

  ���   ا�   –   ����   ا����   ا���ري 

  ا���ة   وا����ء   ا���اء   ��   ا����   ا������ي 

 ا���م   �����.. 
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    أو�:   �����: 

          -  أ����  ���  ا������  ا��ي  أ����  ا�����  ا�����  ��را��  و����� 

         �����  ����  ا������  ا������  ��ل  ���  ���ات  وا����  ا���� 

         ا��ي  ��رت  ����  وا��ي  أ��رت  إ���  ��  �����  ا������ 

        و�����  ا�وراق  ا�����  ���ا  ا����ص  ��  ا����  ا���م 

        و����  ا����  ا���م  (ر���  ا�����)،  و�����  ا���اب  ا������ 

         و��وع  ا�����  و��������  ��  ا��دود  ا�����  ��د��  14 ور�� 

           و������  ��  ور��  ����ر  ����  ����  و�����  ��  ورد  ����  �� 

ً  ��  ���  أ��            أ���ر  و��و��  ��ه  ا������ت  ��  11 ����ا

  ا���   و���د��   ر���   ا�����   وأ������.. 

        -  �����  ���ط  ا���ف  ا�������  وا��������  ��  ا���ى، 

          و�����  ا����ء  ا���  و���  ����  ا�����  أو  ��  ������  ����ا�� 

  ا�������   أو   �����ر��. 

         -  ا����  ��  ا����ب  وا����ات  ا�����  ������  ����  ا������ 

        ا������  ���ى  ا������  ا������ا��  وا�����د  ��  �����  ا������ 
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        ا������ً  أو  �����ً  ���  و����  ا������  ا�����  ���ر�� 

        30/6/2011...  وا����ن  ا������  �������  ا�����  ا����  ا��ي 

        ���  ��  ����ن  ���ر��  17/9/.  2011 و�����  ا���ا���ت  �� 

         ا���ى  و����ج  ���  ا�����  وا���ا��  ���  ا����  و���ط  ا���ف 

          �����  وا�����  ا���و��  ��  ���  ���  ا���ى  وا�����  �����  ، 

        وا����رات  ا���ر��  ���  ا���اك  ا���ري  ا�����  ،  و����ة 

        ا�������ت  ��  ا����  ا���ري  و�����  ا����  ا���  و 

          ��ا��  ا�����  ����،  و��  ��ى  ا���ر��  ا���ى  و���  ذ��  �� 

         ا���ر،...  ��  ا���ا��  ��  ا����ء  ���  ا����  ��  ا����ب 

        وا����ات  ا�����  ������  ����  ا������  ا������  ا����ة  �� 

 �����،   و��م   ا�����ء   ������   �����ط   ا��ا��   ا���ص   ������. 

         -  ����  ا���ى  أ��ت  ���  ���  ا���ا��  وا���اف  ا��� 

       أ������  ����  ا������  ا������  ����و��  ����اك  ا�����، 

        وا���رع  ا���ري  ا�����  ���  ���م  ا�����اد  ��  ا������ 

        ا��������  ا���درة  ��  ����30ان،  وا����  �����  ��  ��� 

        ا���ى  ا���ر��  ��  25 ����ان  2011،  و�����  ����ن  ��  17
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        أ���ل  2011,  و���  ���  ����  ا������  ا�����  ورؤ���� 

        ����  ا������،  وا��ي  ����  ��  ا������  ا��������  (ا����� 

       ا��������،  ������ظ  ���  ���ر��  ا�����،  ور��  ا���� 

        وا����ء  إ��  ا���ح،  ر��  ���د  ا����م  ا������  ���ر���� 

         ����).  ���  ���  ���  ������  ���  ا���اك  ا�����  ا�����، 

         ���ر��ً  ���:  ا����م  ا�����  ���  ا���  ا����  ا�����ي  ور��ن 

         ا����د��  ��  إ��ن  د���  و��  �����  ����  ���  ا����� 

       ا���ر��،  ���  ر����  ���ر  ا�����ع  ا�������  ������، 

        و���ر����  ��  �����  ا����  ا�����  ا���ري  ��  أوا�� 

        �����  ا�ول  2011 ��  ���  ا����د��  ا������  �������� 

         �������  ا�����ي  ا���ر��  ،  و��  ��  �����  ا���اع  ��ى 

       ا�����  �����  ��  أ��ا��  ا�������  ا������  ا������ا���، 

         وا����ار  ����  ا���ح  ��دة  ���  ���ار  ا����م  ���  ا��� 

       ا����  ا�����ي  و������  ا����  وا�����ل  و��ف  ا���اك 

        ا���ري  ا�����  ��  �����  أ��ا��.،و  ���ار  ا����  ا��ي 

  ���   ��   أز��   ا��������ت. 
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        و��  ��ل  �����ت  ا�����  ����  ���  ا���ى  أ���� ●

         �����  �����  ا����ش  ��ل  ��  ورد  ���وراق  �����  �� 

       ���  (���ر  ا������  –  وا���ب  ا������"  ا���� 

  ا������"): 

            1 -  ��ذا  ��  �����  ����  ا������  ا������  ��  ���دة  ا���اك 

 ا���ري،   ر��   ���   ����   ا������؟ 

           2 -  ��  ��  ا���ول  ��  ���  ا���اك  ا�����  ����رع 

 ا���ري؟ 

        و��  ������  ا������  ������  ا�����  و��ا��  ا�����  ا������� 

          ��  ��ه  ا���ر  وا����رات  ���  أن  رؤ���  �����  ��م  ����� 

           ��ا��  ���دة  ا�����  ���  �������  ���  ا���م  ،  ���  ��  أن 

        ���  ا��ا��  ا������  ا������  ���  ����ج  إ��  ����� 

         و�����  ����  ا����ت  إ��  و����  ���  �����  أو���  ا����� 

 ُ�����  ُ            أو  أ�������  إ��  �����  �����  ،  و���  ��  أ��دت  �����ا

          إ��  ا�����  ��  ���  إ����  ���  ��ض  �������  ���  ا���� 

          ا������ي  و  أ��ت  إ���  ��  ا������  ا����  ،  ��ا��  ا���� 
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         ا������ي  ���  ������  و���ه  ��  �����  ا�����  و����ُ  أن 

         ����  ا������  ���  ���  �����  ا�����  ا����ة  ��  ا������ 

        و�����  ا������ت  وا��ا��  ����  و����  ��  أراه  ��� 

         �����ي  �����ً  و�����  و�����  و�����  ��  �ُ��  ���  و���� 

            ���  �����  و  إ����  ���  ��  ��  ��د  ��  ا������  و��  ����� 

        ��ور��،  ������  ا����  ا������ي  �������  ���  �����ً  ا���ع 

        ���  ا��������  وا����  ��  ا����ت  ا������  ���ار  ����� 

 ����   �����   إ��   ا������ت   ا������   وا������   ا������. 

 �����ً:   ��   ا�����   ���   ا���ا��: 

 ��ذا   ��   �����   ا�����   ��   ���دة   ا���اك   ا���ري؟ 1-

     إن  "��ب  ا����د  ا����ا��  ا����� ●

   ا������ا��"  و"ا�����  ا����� 

     ا������ا��"  ���ى  و������  ��  ا���ا�� 

      و����  ا������  ا������  ����ً،  ����  ���رك 

       ��  ���دة  ا���اك  ا�����  ا���ري،  و��  أ��ر 

         ��  ��  ا���ب  وا�����  �����ً  :  ����  ���  أ�� 
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ً  ��  ا���اك  ا�����  ا���ري  و���ده         ��ن  ��ءا

     ����  و���و���،  و��أت  ا������ت  ���رد 

       ا���ادر  ا����د��  ��  ��وع  ا���ب  وا�����  �� 

      د���  ور����  و��  ا������ت،  و��  ا������ 

     ��  �����  ���ر��  30/����ن/  2011 و��� 

      ���  ���ول  ��ع  �����ات  ا���ى  ا����� 

        و�����  ���  إذا  ���  أ��ف  ���  ا������  ؟ 

      ����  ����  ا���  ا���م  ���ب  ا����د 

     ا���رض  و���ول  ا�����  وا�����  �����، 

        ��ل  ���  ���ا  ا����  ���  ������  ���ر��  �� 

      �����  ������ت  أن  ��ب  ا����د  ا����ا�� 

      ا�����  ا������ا��  ���د  ا�����ات  ،  و 

         أ��ر  ��  �����  �����ً  ����  ذ��  ،  ���  "��ه 

        ����  �  ������  و��ف  �  �����"  ����  ���ى 

       ������  �����  ����  ا���ف  ���  ���د،  و�� 

      ���  ا����  ا���ري  ����  ا���ف  ��� 
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      ���  ����  و����  ا���اك  ا���ري  ا�����، 

        و  ��  ا������  أن  ���رك  ���  و���ده  و���� 

      �����  ����  ��ادر��  و������  و��م  ا����ار 

     ������  وا����،  أو  ������  ا��وا�� 

 وا�����ت. 

           و��  أ��م  ا����م  ���ً  ���  ا����ل  ا����ت  ا�و��  وا������ 

         وا������  ��  ��ادر  ��ى  ا���ر��،  ��ل  ا����  ا����  ا�و�� 

         �  ���ح  ا���ل  ����دات  ���  �����  �����  �����اق  وا����ار 

         وا����ف  وا����  و���  ا���ح،  ���  أن  ����م  ا����  ا���م 

        ا��ي  أ��ره  ��  31أ��ر  2011 ��  ��ا��  ا���رة  ا������ 

         ا������  ،  ا����  ���  ا���اج  ��  ا������  ا������  �� 

        ���  �������،  ا����  ����ا  ا�����  ا�����  �������  ��� 

 ���   ا���ح. 

 ���   أن    �����   ا�����    ذا��   ����: 
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       ((���ر��  ��ى  ا�����  و����  ا������  ا������  �� 1-

      ���دة  ا���اك  ا���ري  ا�����  ���  ����� 

        أ��ا���  ،  ����  إن  أ��اب  ا�����  ����  ���� 

        ���ر��  ��  ا���اك  ا���ري  ���  أ�����  ا�و��،  و� 

         ��  أن  ��ى  ا�����  ��ى  أن  ا������  ��  ��ى 

       ا���اك  ا�����  ،  و��  ا���ى  ا�������  ا�����ة 

        ا���  ����  أن  �����  ��������  ��  ���م  ا������ 

         �����  ����  ��  ���  أو����ت  ا�����  ..  ���  ���� 

     ا���ر��  ا������  ا������ا���  ���  ������ 

       ا��ا��  ��  د��  ا������  �����،  وا����  ��� 

     ا����ار��  ���  �����  أ��ا���)))  ...(ا������ 

 ا��������    30/6/2011). 

 ً         ((���  ��ا��  ا���اك  وا���رة  ����  ���ت  ����دة  ���دا

        ������  و  إ�����  ����ة  ��رع  ا�����..  ��  ��ى 

      ا����  ا�����ة  و��  ������  و��ى  ا���ر�� 

      ا������  ا������ا���  ..����  ������  ..و��  ا���ى 
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      ا���  أ���  ��������  ���ات  ا����  �� 

       أ���ر��  ��  ا����  وا�����  ...  ������  �� 

       ��ى  ا����  ا���ا��  ������  ا����  ا�����ة  و�� 

     ��ان  ا����ة  ا������  وا������  وا������� 

         ا��ي  �����  ��ى  ا���ر��  ،  ��  ����  ���  �� 

      ����  �����ف  ا�����))،(و����  �����  ����ن  17

 أ���ل    2011). 

         ((���  أن  ا�����  ��  �����  ��  ا����اف  ��������ت  �� 

      ا����  ا���ري  ���  ا���ا��  و�����  ا���� 

      ا���،  وو��  ا�����  ��������  ����  ر���ا 

      إ��ق  ا���ر  ���  ا���اك  ا�����  ا�����، 

     ا�����  ��  ا�����  وا���ا��  وا��ارس 

       وا������ت  ����  ��ا��  ����  ����  أو  �� 

 ا����ء   ��   ا��ن   وا���ى)). 
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      و��  أ��د���  ا������  و��������  �����  ��م 2-

         ���  أ���ث  ��������  ��  ذ��،  ���  ��  ا��اد  ����� 

 ��   ��ه   ا�����ة   ��   ���   ��م    2011. 

        و��  ا������  ���  ذ��  ��  ا���ق  ا�����ة  �� 3-

    "ا����  ا�����"��  30\  12\  ���2011ء  ��� 

        �����  �����  ا�����  و���  ���ء  ���  ���  ����� 

 "ا����   ا�����   ا���ري". 

       و�������  �����  ا�����  ����ر  إ���ط  ا����م  ��� 4-

       ر��زه  و�����ا��  و��م  ��ح  ���ر  إ���ط  ا���، 

        ���  ���ة  إ������  ������  و���  ���را  ����  �� 

       �������  �ن  ����ة  ���  ا���و���  ��أس  ا����م 

         ��  ا���اق  أو  ��  �����  أو  ��  ��ر��  ���ا��� 

     ����  ا�����  ا�����ي  ا���ر��  ا����� 

       ������،  ����ة  ���  �����  ،و���م  ا����  �� 

ً  ��  ���  ا�����.          ��ر��  ������  �����  و����  ��دا
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       ����  ���ر  ا�����  ����  ا������  ����  و����� 

 ا�����ادي. 

        و��  أن  ����ة  ا����ر  ا�����  ا������ 5-

        وا�����  ذات  �����  إ�  أن  ���ط  ا�����  و��ا���� 

      و���د���  و���درا���  و���د��  ��ن  ���ث  ����ُ 

 ��   ��ا   ا����ر. 

         ���  أن  ��ا��  "ا����  ا�����  ا���ري"  ا����� 6-

       ��  ا���ق  ا�����ة  ���  ������  �����ت  ���� 

       ر��  ا����د��  ��  "ا����  ا�����"  و  ��� 

        إ�����  و����،  ���  ����  أن  ���  ا��ول  ا������� 

        �  ����  ������  ���د  ا���ر��  ���  ������  ����ك 

        و��  �����  ذ��  ���  ��ى  ا���ر��  ا�������  �� 

       أدى  ا����  ���م  �����  ا������  ا�����  ����� 

        ا���  ���  ���دة  وا��ة  أو  ����ة،  ���  أن 

      ا������ت  ا�����  ��  "ا����  ا�����  ا���ري" 

       أو  ��  "ا����ف  ا�����  ا���ري"  ��  ����� 
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        ����  �����  ا������  ا������  ��ن  ������  ��  ��ه 

 ا��ول   ا������ً   ��   �������. 

        و��ل  ا���ال  ا�����:  ��  ��  ا���ول  ��  ��� 

 ا���اك   ا�����   ����رع   ا���ري : 

       ��  �����ي  إن  ا���ول  ا�ول  ��  ا����م ●

     ا���ري  ا��ي  ر��  ا�������  ����� 

     ا����  ا���ري  ور��  ا���  ا����� 

ل  ��ر��  إ��  ����        وا�����  وا��و��  و��ًّ

 ��اع   إ������   ودو��   و��ى   ا�ر��ب. 

     وا���ول  ا�����  ��  ���  ا���ى ●

    وا������ت  ا���ر��  ا������  ������ات 

     ا���ر���  ا���  د���  �����ه  ا����� 

      وا����ف  ���ً  ��  �����  ا����د  وا��ا�� 

 ����ز   ا���   ا������. 

  �����ً:    ��   ا���ا��   ا������   ��   �����   ا�����: 
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       ا���رة  إ��  ان  ا����  ا���م  ��م  �����اً، 1.

       وأ���  �����  ��  ا����ر��  ا�����  ����ر  �� 

        �����،  ��  ��  أ���  ��  أ��م  �����اً،  و�� 

      �����  أي  �����  ����ري،  وا����ت  أن 

      ا������  ا���م  ��  ��ب  ا����د  ا����ا�� 

  ا�����   ا������ا��   ��در   ���... 

        ا����ت  ا�����  ��  إ������  ���  ا���ا�� 2.

       ا���و��  ��  ����  ��  ا�����  ���  ������ت 

      وو����  �����،  ����  ا������  إ��  ����� 

      �����،  ��ل  ا������  ��  ا���اك  وا���رة، 

       و��ل  ���  ا�����  ��  ���دة  ا���اك  ا���ري 

  ا�����   ا�����. 

      ���ض  ا�����  ���  ا�����  و�������  ��� 3.

       ����  ا�����س  ��  ا����ح  ��  ���دة  ا���اك 

      وا����،  أو  ��  ا���اك  ا���ري  ا����� 

 وا���رة   . 
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        ا��ج  ��  رأي  و����  ا���ب  أو  ا�����  أو 4.

      ا������  ا������  و��  رأي  و����  ���� 

      ا������  ا������  ����ن  �����  ،  ���� 

       ا�����  �����  ����ت  ����ر��  وأي  ����  أو 

     ��ار  و���ً  ����م  ا����م  ا����� 

     (ا��ا���)  ����  ��  ����  ا�����، 

     و��������،  ���ز  دور��  و���ا�����  ��ى 

      ا�����ء  وا����م،  و����  ���  ��ب  أو 

        ����  أن  ����  ��  رأ��  ا�����  ��  ������ 

       ا�����،  و���  ��  ���ن  أو  �����  ������ 

 ���ر   ��   ا����   ا������ي. 

  را���ً:   ا���ا�����   ا�����: 

     ����ت  ا���ا�������  ������ح  وا���ا��  وا������� -

       وا���ص  ���  ���ر��  ��ى  ا���ر��  ا���ى  ا��� 

       �����  ����،  و��ى  ا���اك  ا���ري  ا�����  ا����� 

          ا������  ����  ��  ا���رة  ���  ��ا����  ���  ا���م  ،  و�� 
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         ���ة  ا���ار  ا�و��  ��  ا���ول  ا�ول  ��  ���دة  ا����� 

 ��  ً          و���  ����ول  و����  �����  ،���  أن  ����  ��ءا

      ا�����،  ������  ������  �����  ا���ر��  وا���اك 

        ا���ري  ����  إ��ق  ا���ر  و���  ��  �����  ا��� 

         ��  در��  وا�����  ا������  ��  ا���رة  و  إ��ق  ��اح 

       ا������،  وا����ح  ��������  ا�����،  و  إ���ء  ���� 

      ا���ارئ،  و�����  ا�����ر  وإ���ء  ا��دة  8، 

      وا������ت  ا�����  ���ب  ا����،  وا����ة  ���ار 

         و���  ����،  ���  ذ��  ���رك  ��  �����  ��  ا��ن 

       د���،  و���ن  ا�����  ا����  وا���د،  و�����  ا���اك 

       ا���ري  ��  در��  و�����س  و���  ور��  د���، 

        ور����  ��و��ً  �����  �����ر��  ��  ا����  ،  و���� 

       ا����  و��د  ��  ا������  ،  و������  �������� 

       ا������ا��  ا���ري  وا�����،  وأ����  ���  أن  ���ن 

       أ�����  ���دة  ا���ر��  ��  ا��ا��  �����  ا����� 

        وا����  ا���م  ��  ا��ا��  و����  �����  ا���ر��  �� 
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       ا���رج  ����  ا����  وا�����  �����  ا����  و��� 

 ��اب   ا����   ا���م   ��   ا���رج   وا��ا��. 

       و��رك  ��  ���ءات  ا������  �����  ������  أ��اب -

       ا�����  و���ن  إ���ء  ا�����  ا����  وا���اب  ا���د�� 

       و��د��  11،  وا����ر  ا�����  ا�����،  و���  ا����ر 

          �����  إ��ن  د���  أر���  أ�����  و  ��  ����  ،  �� 

       ا���ن  ��  �����  ا�����  ���ر��  30/6/2011 ��� 

        إ��ار  و����  ا������  و��  �����  ا����  ا������ي  �� 

        ا���اب  وا���ى  وا������ت  ا���  و���  ،  و��  ��� 

        أن  ���  ا������ت  ��ر��  ��  ���دة  ا�����  �����ً 

       �����  �����،  ���  �����  ��  ا����ة  وا�����م 

      ل"ا����  ا�����  ا���ري"  ���  ا������،  �������� 

        ���ورة  ا�����  ا�����ي  ،  أ��ةً  ��  ���  �� 

        ا���اق  ��م  2003،  و���ت  ا�����  �������  ا�ول  �� 

 ����  ��  ً          ����ن  ا��ي  ���ه  أ���  ��  �������  ���ا

       ������ت  ��ر��  ���ر��  17/9/2011 ���  ���ر  (� 
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          ������اد  ،  �  ������  ا���ر��  ،  �  �����  ،  � 

      ��������)،  و��أت  ز��رات  ���اء  ا��ول  ا���ر��� 

        وا�������  وا������  إ��  ����  ا����  ا���م  ���  ��ى 

        أ���  ���  ��وج  ������  ��  د���  ��  ا���� 

         ا�ول  ��  ��م  2012 ���ءً  ���  ���  "ا����  ا�����"، 

       و�����  ���دة  ا�����  ���د��  ��  ا������  ا������ 

       وا����  ا���ي  ����ون  ا���ر���  و���ت  ا�����ً  �� 

        "ا����  ا�����"،  و���  د.  ����  ���ع  ����  ا���� 

         ا���م  ��  ا�����  ،  و.د  ����ن  ����ن  ر���  "ا���� 

       ا�����"  �����  ا���ط  ا����م  ���  ر��زه  و�����ا��، 

       ور��  ا�����  ا���ر��  و�����  ا�����ي  ���  أن 

       أ�����  "���دة  ا����  ا�����"،  ر���  ا���ق  ا�����ة 

         ،و��ا��  د.  ����ن  ����ن  ��  ������  ���  ا����  �� 

ً  ��  ���دة  "ا����  ا�����"         ���ر��  17 ���ا

 ��ر��ا   ��    ا���ار   ��   و��   ا�����   ��   ا�����ة   . 
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         و��ر��  ا�����  ��  ا�����  ا��������  ��  "ا���� -

       ا�����"  ����اد  �����  ا���ر��  ا��ي  د��  إ��� 

       ا������  ا������  ��  ا�����ة  ��  ��ا��  ���  ���ز 

        2012 و��  إ��ار  و����  ������  و���وع  ا���� 

         ا�����  ا��ي  أ��ه  �����  ����ن  و���ن  �����  ،  ��� 

        أن  "ا����  ا�����"  ر��  �����  ����  ا������  ا��� 

        أ����  ا�����  ����  ا���اده  ������  ا���ر��  ،  و���و�� 

        ا�����  ��  ا����ث  ا����  ا�����  ����  ���ن  ووا��� 

        ���  ا����ن  ا��ي  أ��ه  �����  ����  /  1/  ���ر�� 

        30/6/2012 ���  أ��م  ��  ��وره  وأ��  ا���� 

        ا������ي  ��ر��  ����  ������  ���ن  ����  /  1/  ���ر�� 

        11/5/2013 ���  ز��رة  ��ن  ���ي  وز��  ��ر��� 

        أ�����  �����  ���ر��  7/5 وا����ق  ���  ��  ����� 

       ��ز��  ا���ر��  ����ً  ����ن  ����  و����  أ����� 

       و����ؤ��  ا������  ���  �����  ا����  ا�����  و�� 

      ��ى  و�����ت  ����ة  ����ف  ا����د��  �� 
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      "إ��ن  د���"  وا������  وا����ل  �����  ا������ 

       و��  ���  أ��س  ذ��  �����  "ا����ف  ا�����"�� 

       �����11  ����  2012و�����  و��د  ا�����  ���ءات  �� 

       و��د  ��  ��ى  و�����ت  ا����ف  ��  ا�����ة، 

      و��ر��  و��و���  وإ��ار  ������ت  وا�����ت  ��� 

       ا���  ا������  ����ً  �����ن  وا���ارات  ا��و���  و��رك 

         و��  ������  ا����  ا���م  ��  ���ر  ���ء  ��  ا����� 

       ا������  ،  وا�����  ا������  ��  ��ر��  ���ر�� 

         29/4/2015 ���ءً  ���  د��ة  �����  �������  ����ء  �� 

        ا����ف  ،  وا����اف  �������  دو���ً  ،و��  ��ر��  ��� 

       ��ى  و�����ت  "ا����ف  ا�����  ا���ري  "  �� 

        ���ء  ا�����ة  ا������ي  ��  أوا��  ����ن  ا�����  ����� 

         2015،  و��  �����  ا�����ة  8-  9 ����ان  2015 ���ف 

      �����  ���د  ا���ر��  ورؤ����  ا������  وا���� 

       ا����و��،  إ�  أن  �����ت  ������  ��  ا����� 

       أ����  ��  ��ى  ����ة  ا������  ا����  ا������ي 
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        ������  ���ن  �����  ����،  ���  ا����  ��  إ��ار 

      ��ر��  ����  ����  ا������،  وا����ق  ا����� 

 ا���ري،   وا����ن   ا������   �������. 

      ���  ��ر��  ا�����  ��  ���ء  �����  ا�����(����ن -

        2015)  ���  د�����  ������  ا�����ر��،  و��م  ا���� 

       ا���م  و����  ا���ر��  ا���  أ�����  ا�����  ا������ 

       ��������  ��  ��ا���  ا����  ا������  ا��ي  ���� 

  ور��   ��������   وأ���   ا����ء. 

         ���  أ��ت  ا�����  ���ء  �����  /  1/  و�����  /  2/  و���ء -

        ������  و���ء  �����  /  3/  ا���  د��  إ����  ا������ 

      ا��و���،  و��ر  (�����  �����  2)ا�����  ��  �����14 

       ����  2015 ا����ة  إ��  �����  ����  �����ر��  �� 

      �����  ����ه  ا����ف  ا�����  ا���ري  و���� 

      ا������  ا������  �������  ا�����ر��  ��  د��ة 

      ا���اف  ا���ى  �������  ا������،  و���  وز�� 

       ��ر���  ا�����  ا������  ا����د��  ا���رك  ��  ا������ 
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        ا������  ا�����  ��  ا����ض،  و����  ا�����  د��ة  �� 

       وز��  ا���ر���  ا����دي  ����ر  ا�����،  وا��  ����� 

       ا����  ا������ي  ������ع  و��رك  ��  ا�����  ا���� 

      ا�ول  ��  ا����ض(  8-  ����10ن  أول  2015)  13 ���اً، 

         ��  ا����ر  8 ����  ��  ا�����  ا�����  وا����  ا����و��، 

        و��  ���  أن  ���  ا����د��  ��  و��  ا����ف 

        وا������  �  �����ن  ��  ا���  ا������  ���  ا���� 

        ��  ����ة  ا������  ا�����  ���  3/4 ��ر��  و�� 

 ً        �����  ا����ت  ا����و���  ��  ا�����  ا�����ة  ��ءا

      ��  ��م  ����29ن  ����  2016 ��  (�����  ����  3

        )،�����ة  ا����ة  ��  ���  ����ن  2016 ���  ��� 

       ���ط  2017،  و��ى  ا������  ا��و��  ���  ���ءات 

         أ�����  وا�����ت  (  ر��  ���  ا�����  ،  ور��  ���ة 

       ا������  ،  و����  د��  ا��ور)  ������ت  رو��� 

      �����،  وا���ق  ا�����  ا�������  ������ت  أ������ 

        رو���،  ���  ان  �����  ا���ر��  ا�����  ا����دة  �� 
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       ا����ء  ا������  ��  ���،  ر���  ��ض  ا����ث 

      ا��و��  د�����را  وا����د  ا��و��  ا���م  ��  أ���ل 

        ����2016اج  ���ت  ا������  ��  ����  ا����ة  إ�� 

        إد��  و  إدارة  ا�����  ���  �������،  وا����ام  �����ق 

       و��  ا������  وا�����،  و�����  ذ��  ا���ام  ��ات 

       ا����م  و�������  �������  �������  ��  ا����ء  ا������ 

        ��  ���  و��  ���ت  ا������  ا�����  �������  �� 

       ��ات  ا����م  ����  ������  وا����ان  ا��و��  و��ا�� 

       إ�����  دو��،  و����ت  ��از��  ا���ى  ���  ا�رض 

  �����   ا����م. 

         و���  �  ����  ا���و���  �����  ���  ا����د��  ��  و�� -

      ا����ف  وا������  و���  ا������،  أرى  أن 

       ����ء��  ا��و���  وا�������  ����ا  وراء  ا����ن  ��� 

      ا���ط  ا����م  �����اع  ا����  و���  ����� 

        ا������  ��  ����،  و��ا  ��  د��  أ�����  ����دة 

         ��ا��  ���  ���  ا���ر��  ا�����  ��  �����  ���  أن 
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        ����  ��  و��  د����  �������  ا������  ��  ا����� 

        ا�������  و  ا�����  ��  �������  ��  ا���ق  ��� 

       ا������،  �����  ا����م  و������  ��  ا�����ة  ��� 

       ا�����  ��  ا�����  ا������  وا������  و��ل  د��� 

       و��  ا����ب  وا����  وا����ل  ا�����،  ود��  ا������ 

       ا������  ������ف  ���ه  رو���  ا����د��  و���  ا���ق 

       �����  ����ص  إد��،  ���  د��  ا��ول  ا��ا��� 

       �����ر��  ا�����  ا������  ����ا���  ���  ���  ا����� 

       ا�����  �����و��ت  ������  د.ر��ض  ���ب  ����  ����� 

       ا�����  ا����  ���ى  ا���رة  وا���ر��  ا�����  �� 

     ا����ض(�����  ����  2017)،  و��  ا���ى  ا���ر�� 

         ������  �������  أو  �����  و��  أن  ا����  ا������ي  ��م 

          �����  ����  ��  20 ���ا  �����ر��  ��  ا�����  إ�  أن 

          ا��ا���  ��  ���  إ�  ���  14 ��  ا�����  �����  ا����� 

       ���ار��  ا�����  ا�����،  و  5 ��  ����  ا���و��ت، 

         وا����  ا����و��،  و��  ��د  �  �����  ��  ��د  ��ى 

 ھیئة   التنسیق   الوطنیة   لقوى   التغییر   الدیمقراطي    2011  –  2019
589  

 



08/08/2019 docx - Google Docs.��اس ���� ا������ ا������ 2011 - 2019

https://docs.google.com/document/d/19FkYE9TUtMQloYvrCZTNtJLqRN5DN9tm/edit 590/599

       ا�����  ودور��  و������  �����ر  ا������،  و��ن  ا��� 

         ا�����  ��  ا�����  ا�����  ��  د��ة  ���و��  ��  ���� 

       ا�����ة  و����  �����  �������  و�������  ��  ���� 

ً  ���ار  ����  ا���        ا����وض  ا�����ة  �����ا

       2254/2015 ��  �����،  و�����  ا����ف  ا����� 

      �����ء  ������  �����  ا������  ا����و��  ����ً 

         ����ن  ����  1 وا���ار  2254 و����  ����  �����  �� 

      ا���ا��  وا�����م  ��  ����  ا���و��ت  ، 

     وا���ا�������  ا�����ة  ��  ا����اط  �������� 

        ا�������  ��  ����  دون  ��وط  �����،  وا����ون  �� 

       ا����ث  ا��و��  ا�����  وا��ا���  ���  ��ا���ت  ��زان، 

        ور��  ا���ر��  ��  �����  �����  ا�����  ���ء  ��� 

       ا���اح  �����  ����  ا������  وا�������  �����  رو��� 

       وا���  ا���م  ����  ا����ة  ������ق  ��  د.��� 

      ا�����ي  ر���  (����  ا����وض)  ������  ا�������ت 

       ا�����  ��������  ��  ����  ا�����  ��  ���� 
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      ا����وض،  و�����  �����ت  �����  �����  ا���ر�� 

  وا���   ا������   ��   ����. 

        ���  أن  ���ل  ����  ا����وض  ����ة  ا�����  ا�����ر�� -

       ا������  ��  رو���  ا����د��  ���ا��  دو��،  و�����ل 

      ا�ر���  �����ازي،  ��ز  �������  ودور��،  وا����اف 

        ا��و��  ���،  ��  ا��ول  ا������  ��  ا�����  ا���ر��، 

       و��  ا���  ا����ة  وا����ث  ا��و��  ا�����  د�����را 

       وا�����  ا����  ���ر��ن،  و�����  �������  ��  ا���ار 

        ���  ا������  ا������  �����  و��  ا����م  و��  آ��� 

       ا���ذ  ا���ارات  �����  75%  ��  ا���ات  �� 

 ا���اءات   ا��������. 

  �����ً:   ا����ا��ت   ا�����   ا���   ������   ا�����: 

        �����  ا�����  ��  ��ل  ��ا�����  ������  ا�����  و������� 

         و�����  أدا���  ودور��  إ��  ������ت  ����  ����  ��  ����� 

 �������   ا��������،   أو   ��������   ا�������: 
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      ����  ا���د  ا�����  ����ء  ا����  ا������ي 1.

      ������  ا���ى  وا������  وا�����  �����  ��د�� 

        إ��  ا����،  و��  ا���اح  ��م  �����  ��د  أ���ء 

 ا����   ا������ي. 

        ا����ب  ����  آ��  ������  ا���م  ���م  ������  �� 2.

       ���ت  ���دة،  و��  ا���اح  ����  ������  وا��ا��� 

        و�  ����  ا�����  ���  ا����ب  ���  ��اب  ا���� 

 ا���م   �   داء   ���م   �����   أو   ������   دور   ا��أة. 

         و��ل  ا���اح  �����  أ����  ����  ������  ا������ي 3.

         ���د  ���د  ،  ����  أن  ���ن  ����ً  ����  ا���� 

 ا�����   و����   ���   �����ت   ا����م   ا��ا���. 

.4 ً        ���  أن  �����  ا�����  وا����ن  ��وري  ��ا

      و���ة  �����  ا������  ا���ري  و�����  ا����ر 

       ����  ��ؤ��ء  ا�����  وا����ن  ���م  ��ور  ا����� 

 ��   ��ل   ا������. 
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        إن  ا���اح  �����  �����  ا�����  ��  ����  ا���و��ت 5.

        ��  ����  أ���  ����  أداء  ا�����  ودور��  �� 

        ����  ا����وض  ��  ���،  ���  أ��  �����  ��ا��� 

       ����  ا���و��ت  أو  أ�������  ���  ذ��..و��  ر�� 

 ��   ���ت   �����. 

       وأرى  أن  ا����اح  ا���م  �������  ����  ا���و��ت 6.

       ������  ��دة  ا������  ���  ����  و����  ���� 

        ��اء  ا���ه  ����  ا������،  ���  ��  ���  ����، 

         �ُ��ف  إ��  ذ��  أن  دور  ا���ر��  ا�����  �  ��ال 

ً  ��ا��  ��  ��ا���  ��ات  ا����م  و������         ����دا

      وا������ت  ا������  ���،  و����ب  ��  ا������ 

      ا�������  ا����و���  ���  �����  ا����  ا�����ي 

 ا����   ���دة   �����   ا����   وا���. 

      ����  ����  ا���و��ت  دا���ً  دور��  ا������، 7.

 وا���ر   ا�������   ا������   �����و��ت. 
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       أ��  ��ل  ا����ون  ��  ����  ا�����ة  و����� 8.

       �������  ���  ����  ���  ���ل  �����ن  و��اس 

       ا�����ي  ،  و����  ا�����  ا���ر��  ��  ا����� 

     ا��������  ������  ا������  ا������ا���-  ��د 

      ..و������  ����  ��  ا��ؤ��  ا������  و���ن 

        ا����ر،  ���  ����  ���  ��ء  ����ت  ���  ��� 

       ��ل  ��د���  ��  ا����ض  ا���ر��  ��  ا����� 

 وا�����   و�����   أ������. 

        ���  �����  ا����م  ا�����  ا������  و��ا����  ،  ور�� 9.

       ���  و���ه،  وا�����  ا�������  ��أت  دول  ����ة 

       ��ر���  وإ������  و�����  ا�����  ��  ���ء  ا����م 

        وا������  ���  و  إ��دة  ���  ا����رات  ���  أن 

       ���ر��ت  ا����م  و  أ�����  ا������  ����ا��  ا��و��� 

 ���ت   ��ه   ا������   و��أت   ���ا��. 

       ا��ور  ا��و��  ��م  و�����  ا���و��  ��  د��� 10.

        ����د  ��  �����  ���ازن  و��  ���ن  ����  وا���ارات 
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      ا��و���،  ����  ا���ر��  وا����  ا���ري  وا��� 

        ا����ة،  ����  ��  ا���  ����  ���ة  إ��  ا���م 

        و�����ن  إ��  ا����  ،  و��  ذ��  ������  ا���ا�� 

 ...��� 

        ��  و��  ���ا��  ����  ا������  ا������  ��  ������ 11.

      ��  ا����ن  ا�������  و��وا��  ���  ا���� 

      ا��������  و���  ا����ن  و�����  ا���اع  ��� 

      ��اع  و��د،  و������  وا��  ��  ا��ول 

      ا������ر��  ا��ا���  ��،  و����  ����  ا���ن، 

     و������  ��  ا����  ا��������  و����� 

 ا���و��   ��   ا���دة   وا������. 

      أ���  ����  ا�����  ور�����  ا������  �� 12.

      ���وع  ا�����  ا������  ا������ا���-  ��د/  ا���� 

        ا������ا��  و���د��  ��  ا��اد  ا������  ،  وآ��  أن 

       �����  �����ي  ������ً  و  ������ً  ����  ا���ر 

 و�����ً   ��   �������. 
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ً  ��  ������ت  ا�����  ����  ��  أ��  أ���ء            و����  أن  ��دا

        ا�����  أو  ر�����  و����  �����  ����ع  ا�����  أو 

 أ�������... 

  ��د��ً: 

        ���  �����  ����  ا������  ا������  ������  ا������ا��  �� 

        ا���ذ  ا���ارات  ���  ��ى  ا����ات  ا�����  ��  ����� 

 أ����: 

        أو����:  ا���ر��  ��  "ا����ف  ا�����  ا���ري"  ��  ����� 

 ا����ن   ا����و��   ������   . 

        �������:  ������  ���د��  ��  �����  �����  �����  ���� 

       ���  ����  ا���ى  ا������  ا������ا���  ��  ا��ا�� 

       وا���ى  ا���  ا���ت  ����وج  وا����  ��رج  ��ر�� 

       و�����  �����ر��  ��  ��ى  و���رات  و�����ت  و���� 

        ��  �����  (  ����  �������  ��اة)  و���وع  رؤ�� 
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        ������  ������  و���ن  إ���ر  ��  ��  �����  ���� 

       ��  د���  ��  ����ن  أول  ����2018ر  �����  �� 

        ا�����  ا��������  و  إ��ار  �����ت  ������  ����  �� 

       رأي  ا�����  ا������  ا������ا���  –  ��د/  ا���� 

  ا������ا��،   ��   ا���اث   وا����رات. 

�����  ����  ا������  ا������  ،  ��  �������  ��  ����   :ً�����          

      ا���و��ت  و��  ا�����  ا��������  ������  ا������ 

        ا������ا���  -  ��د  ������  ���وع  و���  ذي  أ�� 

       ����  و  إ�����  �����  ا���ري  ���ر��  و��ا�ة 

ً  و  أ��ر��  ����ن  ،          �����  و������  ����ً  و��دا

         وآ��ر��  ،  و�����ن  و  أر��،  ��  دو��  �����  د����ا��� 

       �  ������  إدار��ً،  ���  إ���ء  ا�����اد  ور��زه 

 وا�ر��ب   وا�������ت   ا�ر�����. 

         �����ً:  ��  ا����  ا�����  ������  ا�����  ��  ��ر��  ا���� 

      ا���ا��ي  وا����  ا���دا��  ا������  وا���ار  ��� 

       إ���ء  ا����م  ا�����،  و����  ر��ز  ا��و��  ا������ 
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      ا���ر��  ��  ا�����اد  وا����د  وا����ر  ا����� 

       و�����  ا����ر  ا���ر��  د���ً  ���رة  ا����  ا���ري 

ً  ����ات        و���ء  ا��و��  ا�����  ا������ا���،  و�����ا

       ����  �����  ا�����  ا����ك  و�����  دور  ا������ 

      ا������  و��������  وا������  ا����ع  ا����ك  و���ات 

      ا����د  وا����ة،  و�����  ا����ن  وا�را��  ا������ 

 ا�����،   و�����   ا���س   و�����. 

ً  �����ة           �����ً:  ا���ار:  ���  ����  ا�����  ���  �������  ���دا

       ����د  ا����  ا���ري  ��  ا����  ا���ر��  ا��ي 

      ������  ��  ��  ا�����اد  وا�����ل  وا������ 

     وا������ت  ا������  وا����  وا������،  وا���وح 

       ا����ر  وا������،  و����ر  �����  ا���ري  ��  ��م 

       ا�����  ��  �����  ������  ا���و��  ��  ا����� 

      وا���ا��  ا�������  وا���ا��  ا��������  ���  ا���م، 

        و�����ه  ���  ا�����ار  ��  ا����ل  ���  ���  ����� 

  أ��ا��   ا������. 

  598                                                             مكتب     الدراسات 
 والتوثیق 
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د���    5/8/2019م 

 ا����   ا���م 

 4/ذو   ا����   /  �1440ـ 

 أ.   ���   ���   ا����� 

 ------------------------------------------------------------------

 -------------------------- 
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