
المكتب العلمي لهيئة التنسيق
 الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

 
 في المهجرالتنسيق لهيئة مؤتمريبرلين الصحفي عقبيان الب

-23بمب!!ادرة م!!ن هيئة التنس!!يق ال!!وطني لق!!وى التغيي!!ر ال!!وطني ال!!ديمقراطي ف!!ي س!!ورية عق!!د المجل!!س الموس!!ع للهيئة ف!!ي الخ!!ارج بتاري!!خ 
 بحضور ممثلين عن أحزاب وتيارات سياسية من مختلف التجاهات الوطنية الديمقراطية ومن فعاليات المجتمع السياسية 25/09/2011

 ل للعن!!ف، ل للطائفي!!ة ول: النضال من أجل إس!!قاط النظ!!ام، م!!ع اللءات الثلث: عقد الجتماع تحت شعار. والثقافية والجتماعية والشباب
.للتدخل الجنبي

 افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني السوري وبدقيقة صمت على أرواح الشهداء، وقد ش!!اركت مش!!كورة ف!!ي الفتت!!اح شخص!!يات سياس!!ية ومدني!!ة
:ألماني!!!!!ة، وبع!!!!!د نقاش!!!!!ات ش!!!!!ملت كاف!!!!!ة الموض!!!!!وعات المطروح!!!!!ة عل!!!!!ى ج!!!!!دول العم!!!!!ال خل!!!!!ص المجتمع!!!!!ون إل!!!!!ى م!!!!!ا يل!!!!!ي

 الثورة، نحيي ش!!جاعة الهيئة ال!!تي انعق!!دت ف!!ي ال!!داخل، ونؤك!!د عل!!ى أهمي!!ة ه!!ذا الح!!دث ف!!ي-في هذه المرحلة الحاسمة في حياة النتفاضة- 
 الث!!ورة، المخ!!اطر-النتفاض!!ة(ك!!ذلك نرك!!ز عل!!ى م!!ا ص!!در م!!ن وثيق!!ة سياس!!ية . الث!!ورة-تعبئة كافة قوى المجتمع في سبيل إنجاح النتفاض!!ة

 ، ودور بلورة الخطاب السياسي للتغيير في شعار اسقاط الس!!لطة المهيمن!!ة)وطريق التغيير، مشروع عهد الكرامة والحقوق والبيان الختامي
.على مؤسسات الدولة والمجتمع

 إن السلطة التسلطية هي التي بادرت لس!!تعمال العن!!ف ض!!د المتظ!!اهرين الس!!لميين وبش!!كل متص!!اعد ف!!ي الهمجي!!ة، مم!!ا أدى إل!!ى–
 الس!!لطة ه!!ي المس!!ؤولة ع!!ن العن!!ف ب!!ل ه!!ي ال!!تي. انشقاقات في الجيش ومواجهة بعض المدنيين لق!!وات الم!!ن دفاع!!ا ع!!ن النف!!س

 ولذا نصر على استمرار سلمية الحراك الشعبي ونرفض كل لجوء إلى التس!!لح أو. تحاول استدراج المجتمع المدني إلى استخدامه
.إلى العنف

–
 إن ثورة المجتمع ثورة مواطنة ل تميز بين المواطنين رجال ونساء وتجمع الكل على اختلف مواقفهم السياس!!ية وتح!!ترم كاف!!ة- 

 لذا ندين الطائفية التي تلجأ لها السلطة لتفتيت الحراك الشعبي بالترهيب والترغيب ونش!!جب أي. النتماءات داخل سقف المواطنة
 موقف أو تحريض داخلي أو خارجي يقوم على أس!!اس ط!!ائفي، فال!!دين ل وال!!وطن للجمي!!ع، ولك!!ل مجموع!!ة عربي!!ة أو كردي!!ة أو

.تراثها الثقافي والقومي ضمن وحدة سورية أرضا وشعبا.. سريانية 

 نؤكد على أهمية صياغة عقد اجتماعي جدي!!د يرس!!م ص!ورة مش!!رقة لوح!!دة المجتم!ع الس!!وري انطلق!!اw م!!ن مش!روع عه!!د الكرام!!ة–
 الوجود القومي الكردي في سورية"والحقوق، بعد طرحه للنقاش العام مع مختلف أطياف المجتمع، كما يؤكد الحاضرون على أن

 جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني الس!!!وري،المر ال!!ذي يقتض!!ي ايج!!اد ح!!ل ديمقراط!!ي ع!!ادل للقض!!ية الكردي!!ة ف!!ي إط!!ار
 "وحدة البلد أرضاw وشعباw،والعمل معاw لقراره دستورياw،وهذا ليتناقض البتة مع كون سورية ج!!زءاw ليتج!!زأ م!!ن ال!!وطن العرب!!ي

.وفقاw لماورد في الوثيقة السياسية التأسيسية لهيئة التنسيق الوطني 

 وك!!ل قب!!ول بالت!!دخل. شرف الحراك المدني أنه، ولول مرة في تاري!!خ س!!ورية، ينطل!!ق م!!ن ص!ميم المجتم!!ع، وب!!ه وح!!ده يس!!تقوي–
 إنما يكون اعتمادنا على تضامن الشعوب الش!!قيقة والمجتمع!!ات المدني!!ة. الجنبي، ارتهان للقوى الخارجية، إقليمية كانت أو دولية

 وإذ نؤك!!د عل!!ى ض!!رورة. ف!!ي الع!!الم ومب!!ادرات الهيئات الدولي!!ة المس!!تقلة مث!!ل مجل!!س حق!!وق النس!!ان والمحكم!!ة الجنائي!!ة الدولي!!ة
 العقوبات الشخصية لكل من ارتكب جرائم اقتصادية أو سياسية، نرفض العقوبات الشاملة على الوطن والشعب، ول نرض!!ى ب!!أي

.عمل يمس مصالح الوطن وسيادته

 وفي هذا السياق، يترتب على الجيش أن يذعن لرادة الشعب ويبادر إل!!ى مراجع!!ة له!!ا ف!!ي عملي!!ة. ل حوار مع سلطة تقتل شعبها–
.النتقال السلمي وفي حماية كافة فئات المجتمع

 وإذ ت!!دمى. نحيي شجاعة الشباب الذين أسقطوا حاجز الخوف ورسموا بنضالهم الباسل وتضحياتهم الرائع!!ة مب!!ادئ ال!!وطن العتي!!د–
 قلوبنا للدماء التي يسفكونها في سبيل الوطن، نناشدهم أن يتنبهوا إل!!ى حماي!!ة أنفس!!هم وإل!!ى ابتك!!ار أس!!اليب للمقاوم!!ة المدني!!ة تحق!!ن

.دماءهم الغالية وتحافظ على قدرتهم للمبادرة في وجه عسف السلطة



 ندرك تماما مسؤوليتنا في الخارج في مساندة الثورة المدنية، مساهمة منا في هذا النض!!ال، نهي!!ب ب!!المكتب التنفي!!ذي لهيئة التس!!يق–
 وينش!!ئ لجن!!ة عقلء تس!!عى إل!!ى. الوطنية أن يعمل ما بوسعه لتوحيد المعارضة الديمقراطية على أساس مبادئ المواطنة وال!!وطن

 كما نطالبها بالتركيز على عمل إعلمي يواكب الحداث ويوضح مواق!!ف الهيئة بش!!رح ص!!ريح،. ردم الهوة بين تياراتها الوطنية
.يسحب من يد السلطة والمغرضين الشاعات والتأويلت الهادفة إلى تشتيت صفوف المعارضة الوطنية

 إن المجتمعين في برلين مصرون على بناء هيئة دينامية حديث!!ة وديمقراطي!!ة تعط!!ي الص!!ورة الفض!!ل ع!!ن القط!!ب ال!!ديمقراطي الم!!دني ف!!ي
 الثورة-وتكون المرآة المينة لمطالب النتفاضة. سورية خارج البلد، وتشكل أفضل جسر بين الديمقراطيين السوريين في الداخل والخارج

.في المهجر، وتؤطر القدر الكبر من المجتمعين السياسي والمدني خارج سورية في قلب عملية التغيير الديمقراطي

 25.9.2011برلين في 

المكتب العلمي
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في المهجر 


