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 و الف$$رج القري$$ب, ونتمن$$ى الش$$فاء العاج$$ل للجرح$$ى , الوطني$$ة بداي$$ة ن$$ترحم عل$$ى أرواح ش$$هداء س$$وريا الب$$رار 
 للمعتقلين في سجون نظام الستبداد السدي ونوضح في البيان التالي كل ما أثير من لب$ث ح$$ول مش$$روع ال$$رؤى

 كمس$$ودة تع$$رض عل$$ى المان$$ة العام$$ة للمجل$$س ال$$وطني و تقره$$ا المان$$ة العام$$ة و, م$$ع هيئة التنس$$يق الوطني$$ة 
 ونؤكد بأن هيئة التنسيق قامت بنش$ر المش$روع عل$ى اس$اس اتف$اق نه$ائي قب$ل. المكتب التنفيذي للمجلس الوطني 

 الرجوع إلى الهيئات القيادية المعني$ة ل$دى الطرفي$ن و ه$ذا مخ$الف لك$ل قواع$د العم$ل المش$ترك و ه$و أول خ$رق
 و س$$يتم عرض$ه عل$ى المان$ة العام$ة, الوثيقة هي مشروع و ليس اتفاق نهائي : أولd . لمشروع التفاهم المحتمل 

 و المكتب التنفيذي في المجلس الوطني و يجب أن تقر في المجلس الوطني حتى تصبح وثيقة اتف$اق مع$ترف به$ا
 مع العلم بأن هذه المسودة ج$اءت بع$د مناقش$$ات طويل$ة ق$ام به$ا أعض$اء م$ن المان$ة العام$ة للمجل$س ال$$وطني و, 

 ,الس$$تاذ نجي$$ب الغض$بان , الس$$تاذ أن$س العب$دة , الس$$تاذ أحم$د رمض$$ان ( ن$$ذكر منه$$م , هيئة التنس$$يق الوطني$$ة 
 ويأتي هذا المشروع تلبية لطل$ب جامع$ة ال$دول العربي$ة........ ) . الستاذة بسمة قضماني , الستاذ وائل ميرزا 

 في توحيد رؤية المعارضة لتقديمها إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي سيضم المجلس الوطني و هيئة التنسيق
 :ثاني$اd . و ضمن هذا المؤتمر يمكن قب$ول أو رف$ض ه$ذا المش$روع , الوطنية و كافة أطياف المعارضة السورية 

 فإنن$ا ن$بين نح$ن نرف$ض الت$دخل الجن$بي ال$بري ال$ذي م$ن ش$أنه المس$اس, تعليقاd على بند رفض التدخل الجنبي 
 بوحدة واستقلل الراضي السورية ، ونوافق على التدخل الجنبي الذي يفرض مناطق عازلة تحت حظر جوي

 إن: ثالث$اd . وبحري وهذا هو ركيزة أساسية من مطالب الحراك الثوري في المجلس ال$وطني والش$ارع الس$وري 
 كون هيئة التنسيق الوطني$ة جس$د لي$س ل$ه أرض$ية ش$عبية واس$عة ف$ي الش$ارع الس$وري ف$إن موافق$ة هيئة التنس$يق
 على هذا التفصيل يعني انشقاقاd سياس$ياd م$ن طرفه$ا ع$ن النظ$ام الس$وري وض$ربة ذات ثق$ل ض$د النظ$ام الس$وري

 :بن$$د الدس$$تور : رابعاd . ومحاولة لعزله سياسيا واثباتاd من الهيئة على ممارستها الحقيقية لسقاط النظام السوري 
 الدس$$تور يت$$م ص$$ياغته عل$$ى أس$$اس المب$$ادئ الثوري$$ة الوطني$$ة التعددي$$ة الديمقراطي$$ة م$$ن قب$$ل لجن$$ة جامع$$ة م$$ن
 المختصين القانونيين والجتماعيين وبحضور مؤسسات ل حكومية مراقب$ة دولي$ة مس$تقلة م$ن دول غي$ر منح$ازة
 ثم يتم عرضه على البرلمان المؤقت وتحت استفتاء عام ، ثم يتم اعتماده للموافقة عليه من البرلمان الرسمي بع$د

 فإنن$ا نعن$ي ب$ه إس$قاط النظ$ام الح$الي و جمي$ع أرك$انه م$ن, بالنس$بة لنقط$ة اس$قاط النظ$ام الق$ائم : خامس$اd . تشكيله 
 ف$$إنني, أخيراd . رأس النظام وحتى أخر عنصر في أجهزة الدولة كان أداة بيد النظام لقمع الثورة السورية الحرة 

 أؤك$$د عل$$ى ض$$رورة ت$$دويل المل$$ف الس$$وري و تح$$ويله إل$$ى مجل$$س الم$ن ال$$دولي بأس$$رع وق$$ت ممك$ن لن دم$$اء
 و أؤك$د عل$ى دعم$ي الكام$ل أن$ا و المجل$س ال$وطني للجي$ش, السوريين ليست مج$ال للمفاوض$ات أو المس$اومات 

 و أنني أطلب من دول العالم التحرك فوراd ليقاف شلل ال$$دم الس$$وري. الحر و هو موقف ثابت لمجال لتغييره 
/ 31: ص$در البي$ان بتاري$خ . عاش$ت س$ورية ح$رة أبي$ة . الذي يراق يومي$اd عل$ى ي$د نظام$اd قمع$ي فاش$ي   12/  

 دقيقة بتوقيت دمشق رئيس المجلس الوطني السوري الدكتور برهان غليون 7.41الساعة  / 2011


