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�ه� مع مرور أكثر من عام على انطلقة ثورة الحرية والكرامة , وقدرتها على الصمود والستمرار, رغم كل ما تعرضت ل
�ن���ى والمعتقلي���رات آلف الجرح���هيد , وعش���رة آلف ش���ن عش���د ع���ا يزي���هاد م���ا استش���م عنه���ديد نج���ع ش���ن حملت قم�� م
�ذي��ر ال��ادية , الم��دورة القتص��ل لل��ن تعط��ار , وم��دمار والحص��ن ال� والمفقودين , وما أصاب بلدات كثيرة وأحياء عديدة م

دفع الى تشريد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن .
�ة��اله الثاني��ديمقراطي دورة أعم��وطني ال��ر ال��وى التغيي��ة لق��يق الوطني��زي لهيئة التنس��س المرك��د المجل��روف عق��ذه الظ� في ه
�الثوار��ادة ب��ة , وبالش��ة العربي��هداء الم��ورة وش��هداء الث��ى ش��داداT عل��الوقوف ح��وري , وب��ي الس��يد العرب��ا بالنش� مفتتحه
�وي��ار وعض��د العم��ذي د. محم��ب التنفي��و المكت��دمتهم عض��ي مق��ن ف��ودين ومعتقلي��ى ومفق��هداء وجرح��ن ش��لين م� والمناض
�ات��زل وعملي��دنيين الع��ق الم��ب بح��تي ترتك��ية ال��ازر الوحش��ة المج��ح ا , وادان� المجلس المركزي قيس أبا ظلي , وعلى فت

القتل والغتصاب .
�ذي��ب التنفي��اط المكت��ة بنش��ذي المتعلق��ب التنفي��ن المكت��ة م��ارير المقدم��اقش التق��ام ون��ق الع��ة المنس��ى كلم��س ال��تمع المجل� اس

والوثيقة السياسية , ومشروع النظام الداخلي , وخلص الى :

أولT : في المسائل التنظيمية ونشاط الهيئة :

 أكد المجلس المركزي أنه رغم كل الصعوبات التي واجهت الهيئة وتعقيدات الوضاع السياسية والحملة المنظمة والظالمة
 ضدها من أكثر من فريق ال أنها استطاعت أن تثبت حضورها السياسي كجبهة متماسكة وواعية للوضاع التي تحيط بها
�وعية��باب موض��ها لس��ود بعض��تي يع��وائب ال��ن الش��ثير م��ر الك��ك ظه��ع ذل��اتها , وم��ه مؤسس��ذي قررت��ي ال��ط السياس� , وللخ
�ل��دم تفعي��ذي وع��ا التنفي��ي مكتبه��ل الهيئة ف��ز عم��ن تركي��لT ع��ة أص��ة الناجم��ي الممارس��اء ف��ر لخط��ها الخ� خارجية وبعض
�ان��ض الحي��ي بع��ة ف��ادرات الفردي��ب المب��اء الهيئة , وتغلي��ل أعض��برات مجم��تعانة بخ��دم الس� المكاتب الختصاصية , وع

على قواعد العمل الجماعي , ولتلفي هذه الثغرات اتخذ مجموعة من القرارات أبرزها :
�ن-1��زي وم��س المرك��اء المجل��ن أعض��ة م��ات الفاعل��ة الطاق��م كاف� ضرورة تفعيل المكاتب الختصاصية على أن تض

باقي أعضاء الهيئة وتعزيز اشراف المكتب التنفيذي عليها .

بناء وتفعيل فروع الهيئة في المحافظات وفي الدول العربية والمهجر وربط هذه الفروع بالمركز .-2

�ع-3��ن أوس� تحسين الخطاب العلمي وزيادة فعاليته وتقديم الموقف السياسي والستراتيجي للهيئة بطريقة مقبولة م
قاعدة شعبية .

اقامة مكاتب اتصال بقوى وهيئات المجتمع المدني داخلياT وبالقوى والمؤسسات العربية والدولية .-4

اصدار نشرة دورية عن فعاليات ونشاطات الهيئة توزع على العضاء والصدقاء.-5



 تشكيل هيئة اغاثة تابعة للهيئة .-6

ضرورة توسيع مشاركة الهيئة في الحراك الشعبي والتظاهر السلمي .-7

ثانياT : في الموقف السياسي :

�ل)1��اج رد فع��ورية ونت��ورة الس��واهر الث� حول الموقف من الجيش الحر : أكد المجلس أن الجيش الحر ظاهرة من ظ
�ى��اهرة ال��ذه الظ��اج ه��لمي , وتحت� على الحل العسكري المني الذي انتهجه النظام في مواجهة الحراك الشعبي الس
 تعاطي موضوعي معها , يأخذ بعين العتبار مواجهة المظاهر السلبية التي تترافق معها مع الـتأكيد على الموقف
�ب��م ترتي��ة , وان يت��ة واخلقي��انية ووطني��دوافع انس��قين ل��ش المنش��باط الجي� الخلقي النبيل والشجاع لعناصر وض

أوضاع اولئك المنشقين وفق متطلبات الثورة واستراتيجيتها في النضال السلمي .

�ة)2��ي جلس��رر ف��تراتيجي المق��ج الس��ك بالنه��س التمس��د المجل��ث أك��ورية : حي��ة الس� حول المخارج المطروحة للزم
المجلس الوطني السابقة وبشكل خاص :

العمل على اسقاط النظام الراهن بكل مرتكزاته ورموزه .-1

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

�ل-3��ف والقت��ال العن��ع أعم��ى أن جمي��د عل��كرتها والتأكي��ة لعس��ض أي محاول��ورة ورف��لمية الث��ى س��اظ عل� الحف
�ن أي��ه وم� والعتقال والتهجير والعتداء على ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة من قبل النظام وأجهزت

طرف كان هي أفعال جرمية يجب محاسبة مرتكبيها وفق القانون .

 ادانة كل محاولت تمزيق المجتمع الهلي ونبذ كافة مظاهر الطائفية والمذهبية والتأكيد على الوحدة الوطنية-4
.

السعي لتوفير حماية المدنيين من آلة قمع النظام وفق شرعة حقوق النسان والقانون الدولي النساني .-5

�ك-6���ع تل���ة توزي���ه وكفال���ام وقمع���ف النظ���ن عن���ررين م���ة للمتض���انية العاجل���اعدات النس���أمين المس���دعوة لت�� ال
المساعدات على مستحقيها بشكل عادل .

�ن��رج يحق� كما أكد دعمه لحل سياسي للزمة السورية بما فيها مبادرة كوفي عنان التي يمكن أن يتأسس عليها مخ
�ن��ق م��ب ان ينطل��ي يج��ل سياس��ن أن أي ح��داT م��لمي , مؤك��كل س��ورة بش��داف الث��ق أه��ق لتحقي��ح الطري� الدماء ويفت

القواعد التالية :

�دن ,)1��ارج الم��ى خ��ش ال��حب الجي��ف وس��اف العن� ضرورة خلق مناخ ملئم يمهد للحل السياسي يرتكز على ايق
�اهر��ماح بالتظ��ي ,والس��ال السياس��اف  العتق��ورة , وايق��طاء الث� واطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين ونش
�ر��ي العناص��تي تحم��وانين ال��اء الق��دنيين , والغ��ق الم��رائم بح��ب ج��ن ارتك��ل م� السلمي دون أي قيد ومحاسبة ك

المنية من المحاسبة .

�بية)2��دة النس��ى قاع��ب عل��ابي ينتخ��ددي ني��ي تع��ام ديمقراط��ة نظ��و اقام��ي ه��ل� سياس��ي لي ح��دف الساس� أن اله
ويعتمد مبدأ اللمركزية الدارية بديلT عن النظام القائم .

�ن)3��وري وبي��عبي الث��راك الش��ة والح��وى المعارض��ن ق��م بي��ي ويت��ل السياس��ة الح��و آلي��وار ه� التفاوض وليس الح
العناصر غير الملوثة أياديها بالدماء والفساد من المسؤولين.

�تورية)4��لحيات الدس��ل الص��ع بك��ة تتمت��ة انتقالي��ادة مرحل��ة لقي��دة وطني��ة وح��كيل حكوم��اوض تش��بر التف��م ع� يت
للقيادة , وتشرف على جميع مؤسسات الدولة .



�و)5� تنتخب خلل هذه المرحلة هيئة تأسيسية تعمل على صياغة دستور جديد يتفق مع تطلع الشعب السوري نح
الحرية والديمقراطية .

�ات)6��راء انتخاب��ية واج��اة السياس��م الحي��وانين تنظ��دار ق� تنتهي المرحلة النتقالية بعد اعداد الدستور الجديد وإص
نيابية ورئاسية بصورة ديمقراطية حرة ونزيهة.

�ية)7��ة أساس��ة جه��ة العربي��بر الجامع��ات , وتعت��ن اتفاق� ضرورة توفير ضمانات لتنفيذ ما ينتج عن المفاوضات م
ضامنة لي حل سياسي مع أهمية توفير الدعم من جميع الطراف الدولية .

�وى)1��ة وق� حول وحدة المعارضة : أكد المجلس على ضرورة استمرار المساعي لوحدة قوى المعارضة الديمقراطي
�ة��ى أهمي��د عل��ا أك��ح , كم��ي واض��ج وطن��ى برنام��يق عل��د أو التنس��ة التوحي� الحراك الشعبي الثوري , وان تتم عملي
�ي��ررة ف��ة المق��وابت الوطني��ق الث��ة وف��وى المعارض��ض لق� اتخاذ زمام المبادرة للعمل على عقد مؤتمر وطني عري

وثائق الهيئة ومقررات مؤسساتها .

�يس)2��ة تأس��ي وثيق� تم مناقشة القضية الكردية وتم التفاق على العمل على ايجاد حل� ديمقراطي عادل وفق ما جاء ف
الهيئة وعهد الكرامة .

�وء)3��ى ض��ياغتها عل��ادة ص��ذي بإع��ب التنفي��ف المكت��ذي وكل��ب التنفي��دمها المكت��تي ق� أقر المجلس الوثيقة السياسية ال
�ة��دار وثيق� المناقشات والقرارات المتخذة في هذه الجلسة ونشرها خلل اسبوعين , كما كلف المكتب التنفيذي بإص

العهد والكرامة بصيغتها النهائية .

ثالثاT : أقر المجلس الصيغة المعدلة للنظام الداخلي .
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