
المكتب العلمي لهيئة التنسيق
 الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

مؤتمر صحفي لهيئة التنسيق وأنصارها في باريس
 

 الترح-م على كل- شهداء الثورة السوري-ة، وعلى الصديق العزيز مشعل التمو الذي اغتالته ي,,د الغ,,در، والص,,بر والس,,لمة والحري-,,ة
.لكل- الجرحى والمعتقلين

 
 بمناسبة قدوم عدد من أعضاء هيئة التنسيق إلى فرنسا بعد الم,ؤتمر ال,,ذي حض,,روه ف,,ي الس,,ويد، تق,ر-ر عق,,د م,,ؤتمر ص,حفي ف,ي
 باريس يضم- الس,يدين ميش,يل كيل,و وف,ايز س,اره وغيرهم,ا لش,رح النض,ال داخ,,ل س,وريا ض,د- القم,ع والس,,تبداد ولس,قاط النظ,,ام،

 خاص-,ة وأن- الس,بوع الق,,ادم ه,,و أس,بوع التض,امن الش,عب. وموقف هيئة التنسيق من قضايا وحدة المعارض,ة وأولوي-,ات النض,ال
. السوري في فرنسا

 
 تش,,رين الو-ل له,,ذا الم,ؤتمر، ك,,ي ينعق,,د ف,,ي مرك,ز 11تم- مع نادي الصحافة العربي-ة في فرنس,,ا حج,ز س,,اعة ي,,وم الثلث,,اء الق,,ادم 

 واعتم,دنا أل- ي,تزامن الم,ؤتمر. وه,ذا ش,يء ع,ادي ج,دا_. الت,,ابع إداري-,ا_ ل,وزارة الخارجي,ة الفرنس,ية CAPEاستقبال الص,حافيين 
. الصحفي للهيئة مع مؤتمر صحفي يعقد الثنين للمعارضة بحضور السادة هيثم المالح وعبد الرزاق عيد وفهد المصري

 
 تداعينا م,,ع"!. لسباب أمني-ة"يوم الربعاء تأتي إجابة من الخارجية الفرنسي-ة لنادي الصحافة العربية بمنع مؤتمر هيئة التنسيق 

 غير مفهومة، خصوصا_ أن- هناك م,,ؤتمر ص,,حفي آخ,,ر للمعارض,,ة ف,,ي الي,,وم الس,,ابق،" السباب المني-ة"الزملء الصحافيين، لن- 
.حاولنا التصال بالسلطات الفرنسية، وتأك-دنا بالفعل من أمر المنع. وأن- هكذا منع لم يأت إل- ثلث مر-ات خلل عشر سنوات

 
 معه,د البح,وث والدراس,ات"قر-رنا إقامة المؤتمر الصحفي في مك,ان آخ,ر، يحتض,ن ك,ثير م,ن النقاش,,ات ح,ول الع,,الم العرب,ي، ه,,و 

 وفي المساء يتصل مدير المعهد، ويقول أن-ه اتصل بعوضين بارزين في المجلس. IREMMO" حول المتوسط والشرق الوسط
!!!الوطني، وأن-هما نصحاه بعدم استقبال هذا المؤتمر الصحفي

 
.ولكن دللت المر مزعجة. ما زالت القضية تتفاعل، وقرر-نا عقد المؤتمر الصحفي في مكان ثالث

 
 العلن عن المجلس(تشرين الو-ل  2و) موعد انعقاد مؤتمر هيئة التنسيق في دمشق(أيلول  17لم يكف أن تجري المور بين 

 ، على أساس حملة تخوين وذم- لكل م,ن حض,ر م,ؤتمر دمش,,ق عل,ى الفض,,ائي-ات والفايس,بوك، ه,,ذا ف,ي حي,ن)الوطني في استنبول
 ول,,م يك,فr أن- أح,,دا_ منه,,م،". هيئة التنس,,يق"كان القائمون على إنش,اء المجل,س ال,وطني العتي,,د يعلن,ون أن-ه,,م يري,,دون التوح-,,د م,,ع 
 مع أن-هم يعرف,ون التهدي,,دات" هيئة التنسيق"وتربطهم معنا صداقات ونضالت طويلة مشتركة، لم يأتr ويقف تضامنا_ مع أعضاء 

 أم-ا أن يقوموا بالتدخ-ل لمنع عقد مؤتمر صحفي ي,,بي-ن وجه,,ة نظ,,ر مختلف,,ة. التي خضعوا لها من قبل السلطة المجرمة في سوريا
 ، ونح,,ن نع,رف أي,,ن أخ,ذتنا هك,,ذا آلي,ة- م,ن"إم-,ا معن,,ا أو ض,د-نا"عن نظرتهم، فهذا يدل- على أن- آلي-ة المجلس ال,وطني تنبن-,ي عل,ى 

.جورج بوش حت-ى بشار السد
 

 ولكن- واج,,ب ك,,ل- س,,وري- أيض,,ا_ نب,,ذ العن,,ف. وصار واجبا_ على كل- سوري- العمل على إسقاطها. تمادت السلطة السوري-ة في قمعها



 وإل- فما الذي نبنيه بعد النظ,,ام الق,,ائم؟ نتفه-,,م. والطائفي-ة والتدخ-ل العسكري الجنبي، وكذلك احترام رأي الخر بشكل ديموقراطي
 مجلس,,ا_"آلم المتظاهرين في سوريا الذين يناضلون وي,,دفعون الثم,,ن الحقيق,,ي والك,,بر، ونح,,ترم رأيه,,م ف,,ي أن-ه,,م يري,,دون إنش,,اء 

 .، مع أن- رأينا أن- إنشاء هكذا مجلس لن,,زع الش,,رعي-ة ع,,ن الدول,,ة الس,,ورية يحت,,وي ف,,ي طي-,,اته مح,,اذير ك,,بيرة عل,,ى البلد"وطني-ا_
 ووحدة المعارضة ل يمكن أن تكون إل- على أساس الح,,ترام المتب,,ادل والعم,,ل س,,وي-ة عل,,ى. التغيير يجب أن يأتي من داخل البلد

.مشروع مستقبلي ديموقراطي واضح المعالم وعلى برنامج وطني- بالكامل للتغيير
 

. النصر لنتفاضة الشعب السوري. عاشت سوريا حر-ة أبي-ة. يسقط نظام بشار السد القمعي الديكتاتوري المني
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