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 يعلن المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطني""ة ف""ي س""وريا م""وافقته وترحيب""ه الح""ار بالبي""ان المزم""ع إص""داره باس""م الئتلف

 الوطني السوري والذي يتضمن العمل عل""ى توحي""د الق""وى وتع""بئة جمي""ع فئات الش""عب الس""وري م""ن أج""ل تحقي""ق التغيي""ر

 ال""وطني ال""ديمقراطي الش""امل بم""ا يعن""ي إس""قاط نظ""ام الس""تبداد المن""ي وإقام""ة نظ""ام ديمقراط""ي برلم""اني وبن""اء الدول""ة

 الديمقراطية التعددية و اس""تمرار الث""ورة الس""لمية ح""تى تحقي""ق آم""ال وتطلع""ات ش""عبنا ، خاص""ة بع""د أن قط""ع النظ""ام الق""ائم

بسياساته الدموية كل الطرق على حوار جاد .

 كذلك يرحب المكت""ب باعتب""ار الئتلف ال""وطني الس""وري ( ال""ذي يجم""ع ق""وى المعارض""ة الساس""ية ) والق""وى الفاعل""ة ف""ي

 الثورة نواة مجلس وطني شامل ( تشكله القيادة الموحدة للمعارضة بالتنسيق مع جميع الفعالي""ات الوطني""ة ليس""اهم ف""ي بن""اء

المرحلة النتقالية).

 كم""ا يرح""ب بالتأكي""د عل""ى وح""دة س""وريا أرض""ا وش""عبا، ويش""دد عل""ى ض""رورة انطلق البي""ان م""ن لءات ش""عبنا الثلث

 المعروفة والتي هي موضع إجماع وطني وشعبي شامل : ( ل للتدخل العسكري الخارجي تحت أي ذريعة أو تبرير ... ل

 للصراع والشحن الطائفي والم""ذهبي ... ل للعن""ف وس""فك دم""اء الس""وريين م""ن قب""ل النظ""ام أو أي جه""ة أخ""رى مهم""ا ك""انت

 خارجية أو داخلية ) ، فإدراكنا الواضح لحقيقة أن سياس""ات النظ""ام ت""دفع بإص""رار نح""و ه""ذه المخ""اطر ي""دعونا لنك""ون أش""د

إصرارا وصلبة في مواجهتها وعدم الوقوع في شراكها المهلكة.

 كما يؤكد المكتب ضرورة تض""مين البي""ان اعتراف""ا ب""الوجود الق""ومي الك""ردي ف""ي س""ورية والعم""ل مع""ا لق""راره دس""توريا ،

وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الكردية على قاعدة وحدة سورية أرضا وشعبا وكونها جزءا من الوطن العربي .

 يؤكد المكتب التنفيذي أن البيان سيؤسس لوحدة قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية بص""ورة راس""خة عن""د اس""تكماله وف""ق

 ما سبق مما يجع""ل ه""ذه الوح""دة مؤهل""ة لمواجه""ة التح""ديات الك""ثيرة ال""تي تنتظرن""ا وتنتظ""ر ش""عبنا عل""ى الطري""ق نح""و دول""ة

المواطنة والحرية المنشودة.



 أما الجوانب التنظيمية للئتلف وهيئاته فستأتي لحقة لبناء الموق""ف السياس""ي عل""ى الس""س الراس""خة الض""رورية، وعل""ى

 هديها.لقد انطلقت فكرة إقامة هيئة التنسيق الوطنية من""ذ البداي""ة م""ن ح""رص ك""ل الق""وى والشخص""يات المش""اركة فيه""ا عل""ى

 بلورة إطار موحد ينسق بين كافة القوى والشخصيات والفعاليات المعارضة ، ويضم فعالياته""ا إل""ى فعالي""ات ق""وى الح""راك

 الجديدة والشابة في عمل سياسي وكفاحي متكام""ل ، وق""د حرص""ت الهيئة ف""ي ك""ل الوق""ات عل""ى التأكي""د عل""ى بق""اء أطره""ا

 مفتوحة لكل المستعدين للتشارك في هذا الهدف والمسعى ، ولهذا فإنها ترحب من جديد بكل فعل يصب في ه""ذا المنح""ى ،

 وبصرف النظر عن أي عصبيات تنظيمية أو حزبية ، بما يخ""دم مص""لحة ش""عبنا وث""ورة أبن""ائه الباس""لة، وه""دفه ف""ي تجس""يد

 التغيير الوطني الديمقراطي حقيقة قائمة على الرض . ولهذا فإنها تجدد ترحيبها بالعمل لقامة الئتلف الوطني السوري

الذي ترى أنه يجمع القوى المعارضة الساسية.

 


