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مشاريع وثائق المجلس الوطني الموسع  

 النتفاضة ـ الثورة : المخاطر و طريق التغيير

�ات��ادرة الحري��انق ومص��ي الخ��ر السياس��ن القه��د بي��ل الم��ل طوي��ة تفاع��هر نتيج��تة اش��ذ س��ورة من��ة ـ الث��رت النتفاض� انفج
�ن��ا، وبي��انون تمام��ي الق��اد يلغ��ع وك��وه المجتم��اتها وش��ة ومؤسس��ر الدول��ذي نخ��اد ال��اد والفس��ب و الفس��ن النه� بأنواعها، وبي

�ي سياسة اقتصادية زادت فقر الفقراء وغنى الغنياء، مما أعاق التنمية بشدة وولد أزمة ��اق ف��داد آف��م وانس��ة قي� بطالة وأزم
�أيقظت الحلم ��ر ف��ونس و مص��ي ت��ي ف��ع العرب��ي وجه أوسع الفئات الشعبية، لسيما بين الشباب. ثم جاءت ثورات الربي� ف

�را نفوس السوريين جميعا ورسمت ��با وقه��ر غض� لهم الطريق، وأخيرا جاءت حادثة أطفال درعا لتكون الصاعق الذي فج
 مختزنين في النفوس منذ سنوات وعقود طويلة.لم يكن في المر أي مؤامرة كما يزعم النظام ، بل كان نتيجة حتمية لتراكم

عوامل خلقها النظام بنفسه، وكان لبد أن تقود إلى النفجار بالضرورة في يوم ما .

�دة:  في نهاية الشهر السادس للنتفاضة ـ الثورة  ��ة ومعق��اللف  تبدو اللوحة في بلدنا دامي��هداء ب��ون  ش��ى ومعتقل� وجرح
�ان. بعشرات اللف، وملحقون ل يعرف عددهم � من أبناء الشعب، وصور تنكيل وإهانات وإذلل يندى لها جبين كل إنس

�عبه و��ع ش��داخل لقم��و ال��ل نح��ا ، ب��ة ليحرره��ه المحتل��و أرض� جيش جرار يترك ثكناته و مواقعه على الحدود ويتوجه ل نح
�روات  أبناء وطنه. اقتصاد منهوب أصل ��افا يتدهور بسرعة، و ما بقي من ث��زداد انكش��ع ، وبلد ت��ل والقم��ى القت��در عل� يه

�ى أمام قوى ��رارا عل��ا وإص��زداد عزم��عب ي� الخارج ونفوذه. النظام يمعن في إنكار حق الشعب في الحرية والكرامة ، و ش
 نيل حقوقه مهما كلفه ذلك من ثمن ، فل طريق للتراجع .

�ثيرمن بذلت أجهزة النظام المنية  ��ت الك��ائق ، فقتل��وس الحق��لحة) لب��ابات المس��ن ( العص��ا ع��اس أكاذيبه��برى للب� جهودا ك
�ثير  المواطنين وعناصر الجيش ��ار ك��ان غدرا بنيران أجهزتها هي بالذات ، وتعمدت اختي��وائف وأدي��ن ط��حايا م��ن الض� م

�د معينة، و تعمدت قتلهم بأدوات وأساليب وحشية ��ديني عن��ائفي وال��ذعر الط��ارة ال��ي إث��ك ف� والتمثيل بجثثهم لتوظيف كل ذل
�ة��ال الجرامي��ك الفع��ت تل��د انطل��ة ). وق��ة ومتوحش��لفية طائفي��لحة س��ابات مس��ة (عص� أقليات معينة، و لخلق القناعة بأن ثم
�ي��ة ف��زال حي��ا ت��ي م��رن الماض� على أوساط غير قليلة من أبناء الشعب ، لسيما أن ذكريات صراع بداية الثمانينات من الق

 الذهان، ومثلها التهويل الغربي الهائل بأخطار( التطرف السلمي).

�ل � وبعد أن بلغت ممارسات النظام حدا تجاوز قدرة كثير من المواطنين على التحمل والصبر، بما ارتكبته من فظائع وتنكي
�ع��اثرت م��الظهور، وتك��لحة ب��ل المس��اهر ردود الفع��ض مظ��دأت بع��ات، ب��ات والمقدس��اك للحرم��ات وانته��ب للممتلك� وتخري
�ي��ثرة ف��لح بك��وفير الس��و ت��طها ه� استمرار ممارسات السلطة الوحشية ، وشجعتها أجهزة النظام بطرق متنوعة ( كان أبس

�اف المجموعات المتطرفة  من  السوق السوداء) . وشكلت أعمال دموية لبعض الفراد وقلة ��اجئا انكش��ون مف� ( التي لن يك
�ل صلتها باجهزة المخابرات ��ديد القت��افية لتش��وفير ذرائع إض��راك ولت��لمي للح��ابع الس��ويه الط� في يوم ما) وسيلة أخرى لتش



�ا والترويع الرسمي ��أن م��عب بش� وزيادة قدرة رواية النظام على إقناع البعض ، و بالتالي زيادة ارتباك بعض قطاعات الش
�ا. ��كرة يدور في البلد حق��لح وعس��ل الس��ى الرض لحم��ات عل��ن جه��ريحة م��وات ص��ى دع��ؤخرا إل��ر م��ل الم��تى وص� ح

�ى��ديدة عل��اطر ش��ى مخ��اه وعل��ذا التج��ي ه� النتفاضة في بعض المناطق ، المر الذي ينطوي على نجاح لمساعي النظام ف
الشعب وأهداف ثورته السلمية.

�بيرة  ��ة ك��ية وإعلمي��ودا سياس��ددة جه��ات متع��ذلت جه��ورة ب��راك والث��ة الح��وى  منذ بداي��ن ق��وة بي��ال ه��ة وافتع��زرع الفرق� ل
�يوخ،��باب والش��ن الش��ارق بي��ة الف��ل البلد ( بحج��ة داخ��ة الديمقراطي� الشعب الثائرة وبين مناضلي و قوى المعارضة الوطني

�تتها  ��ة وتش��ز المعارض��ة عج��وى ...  وبحجة من سبق من ، ومن تخلف عن من، وبحج��ي الق��ج ) ، وه��ن الحج��ا م� وغيره
�اءهم ��م دم��دون منه��دم عدي��ة ،و ق��جن والملحق��ة التي أفنى مناضلوها عشرات السنين من أعمارهم بين الس��بيل حري��ي س� ف

�ن الشعب والكرامة ذاتها التي يثور من أجلها اليوم ��ل بي��مرة ، فالفص��ية المض� ، ولم يكن ذلك فعل بريئا من الغايات السياس
�وى قوى الفعل الميداني التي هي جماهير الشعب الثائرة، وبين خزان الخبرة السياسي والنضالي ��ه ق��ذي تمثل��ي ال� والتنظيم

. لكل من يرغب بإضعاف الطرفين وتسهيل التأثير على كل منهما  هو مكسب رئيسي  المعارضة 

�كيل ��ارج البلد، ولتش��وريين خ��اءات لس��ؤتمرات ولق��م م��ارج لتنظي��ي الخ��ثيرة ف��اع ك��رت مس��رة ظه��ابيع الخي��ي الس� و ف
�ا.  مجالس وقيادات (وطنية ) دائمة .. و انتقالية ... ومؤقتة .. و ... ��و جزئي��مه ول��ق باس��عب والنط��ل الش�  الخ ، تطمح لتمثي

�واء العلم ��ليط لض��ن تس��تعجال و م��ن اس��دنا وجرى ذلك في ظرف وسياق يلفت النتباه ما اتصف به م��ع تاكي��ه، وم� علي
�ن التعبير عن رأيه السياسي وفق ما يراه مناسبا.  في الداخل الخارج في  على حق كل سوري ��م يك� إل أن بعض ماجرى ل

 لحراك الشعب ول المعارضة، إن لم يكن في كثرته ما يضر. مفيدا 

�ويق  ��ة تس��ة، كذلك وبصورة مواقتة تقريبا ،بدأت منذ أسابيع عملي��ة ودولي��وى إقليمي��ن ق��ون م��ب الع��ريحة لطل��وات ص� دع
�ن  وحث بعض الشباب هنا أو هناك على رفع لفتات تطالب به، ��روع م��بهم المش��ية مستغلة احتقان مشاعرهم وغض� وحش

�وحا��زداد وض��وات ت��مع أص� أفعال النظام واستهتاره بكل دعوات التعقل والبحث عن مخرج سياسي للوضع.، كما بدأت تس
�ارجي ، ��كري خ��ه تمهد سياسيا للمطالبة بتدخل عس��ن أن��ي حي��ل، ف��دماء إذا حص��ن ال��ينقذ البلد ويحق��دخل س��ك الت��أن ذل� وك

�دا،  الدم السوري أضعافا مضاعفة بحيث  سيسيل أنهار ��را زهي��ا أم��يدمر يكون كل ما جرى حتى اليوم بالمقارنة معه� و س
�تان،  مقدرات البلد وثرواتها ��ا وأفغانس��راق وليبي��عها  كما فعل في الع��ة  و سيض��دول المتدخل��ة ال��ت رحم��يطرتها، تح� وس

�ة وتحت سطوة جيوشها ��ات النهض��ة وإمكاني��يادة الوطني��تقلل والس��ات الس��ل مقوم��ة ك��دها بالنتيج��ة ، ليفق� ذات القوة العاتي
 دون أن يعلم أحد كيف ومتى سينتهي ذلك. والتنمية، لسنوات و عقود، 

�ية  المسؤولية الكاملة  يتحمل النظام  ��ؤولية أساس��ل مس��عب، ويتحم��البلد والش��ه ب��ا يفعل��تي عن كل م��ال ال��ن ردود الفع� ع
�ر��ه ( التغيي��ي وج��لف ف��واب بص� يستثيرها، وعن اتجاه التطور اللحق للحداث أيضا. فهو بسياساته ومواقفه من أغلق الب
�ح��ن يفت��و م� السلمي والتدريجي والمن) الذي رفع كشعار من قبل كل القوى الوطنية الديمقراطية السورية منذ سنوات، وه
 البواب منذ أشهر لدعوات العنف والتسلح و يستجرها استجرارا، وهو أيضا من يفتح البواب أكثر فأكثر لوقوع مواطنين
�ذرائع��ن ال��ثير م� سوريين تحت الغواء المضلل لدعوات الحماية الخارجية والتدخل الجنبي ، ويوفر بسياساته الرعناء الك

التي تحتاجها قوى أجنبية للتدخل في رسم مستقبل البلد بالشكل الذي يناسب مصالحها.

�ا ��لطة أو م��ده الس��د تري��ا ق��ى م��ده إل أن ما سبق من إدانة للنظام وسياساته ل يعفي من المسؤولية أي طرف ينجر إل��د تري� ق
�داورة قوى الخارج ،  بعض ��راحة أو م��دعوة ص��ورط بال� في حال تورط بالدعوة لحمل السلح أو عسكرة النتفاضة، أو ت

 في إثارة الكراهية أو الفرقة الدينية أو الطائفية . فكل ما سبق للتدخل العسكري الخارجي تحت أي ذريعة كانت، أو تورط 
�ا��ر خطورته��ارج، ل يغي��ي الخ��داخل أو ف��ي ال��دائها ف��ة لع��ورة، وخدم� هو فعل معاد على طول الخط لمصالح الشعب و الث

ول يقلل منها أي عذر أو تبرير.

�زال��ق لي��داث اللح��ور الح��ة أن تط��يق الوطني��رى هيئة التنس� في ضوء كل ما سبق من مخاطر تحيق بالبلد والمجتمع، ت
�اء��ن دم��عبنا م��دمها ش��تي ق� مرهونا بصورة رئيسية بمواقف النظام وسياسته في المدى المنظور، برغم التضحيات الهائلة ال

�ية أبنائه و آلمهم، ��ورة رئيس��ام بص��اتق النظ��ى ع��ة عل��زال واقع��ا ت��ع م��اع البلد والمجتم��دهور أوض� وأن المبادرة لوقف ت
�ابض ��ورية والق��كرية بحكم كونه المتحكم بالدولة الس��ة العس��تمرار المعالج��كل اس��ث يش��ا . حي��لطة فيه��ح الس��ل مفاتي��ى ك� عل



�عب ��ق الش��ار لح��ن إنك��ه م��وي علي��ا ينط��اع البلد بم��ة لوض��ي المني��ق ف��احب الح��يد وص��لطات و الس��در الس��و مص� ( و ه
�تمرار اختيار مايراه مناسبا لوطنه ولجياله التية)، ��ك الس��ه ذل� في إقامة النظام الوطني الديمقراطي الذي يريد ، وما يعني

�يادة��ى الس��اطر عل��ن مخ��ا م��ه أيض��ي،وماينطوي علي���لم الهل��ى الس��اطر عل��ادة المخ� من مجازر وتحريض على العنف وزي
الوطنية في ظل تزايد التهديد بالتدخل العسكري الخارجي .

�ى ��تمرة عل��رب مس��كل إعلن ح��برى يش��اطره الك��دت مخ��ام و تأك��له الت��ت فش��ذي ثب��كري ال��ي العس� إن استمرار الحل المن
�ا ��وارث وأخطره��أعظم الك��ذر ب��وريين ، و ين��ن الس��ة م��ال التي��تقبل البلد والجي��ى مس��عب وعل��ذا الش��ة ه��راء لعقلني� ج

 النظام..

�نوات لقد تأكدت ��ذ س��تفحلة من��ة ومس��ية عميق��ة سياس��ة أزم��ي لمعالج��كري ـ المن��ل العس��ار الح��ن اخت��ام حي��ة النظ� ل عقلني
�ا��ل م��ديم بك��اة الق��ط الحي� طويلة، متوهما أن القوة والقهر سيجبران الشعب على الخضوع من جديد وقبول الستمرار في نم

فيه من قهر واستلب وذل وفساد وفقر وبطالة.

�ة��ت أزم� وتأكدت هذه اللعقلنية عبر المعان في الزعم بأن الزمة هي أزمة عصابات مسلحة و مؤامرات خارجية وليس
�رت أي��داقيتها وخس��دت مص��لطة فق� تغيير لرساء أسس نظام جديد، ل يمكن اللتفاف عليها بمزاعم إصلح شكلي تنفذه س

ثقة للشعب بجدارتها حتى في الصلح.

�س��ن النف��دفاع ع��رد وال��وت ، أو التم��جن والم��ذل والس��وع وال��ارات الخن��ن خي��واطن بي��ع الم��ي وض��ة ف��دت اللعقلني� وتأك
 والكرامة والحقوق بالسبل المتاحة له.

�ض��عبه أو رف� وتأكدت اللعقلنية في زج الجيش في مواجهة مع الشعب ، ووضع الجندي أمام خيار تنفيذ الوامر وقتل ش
 الوامر والعصيان ، فالفرار أو الموت.

�ه ل��ا أن��عبه ، كم��نه ش��ش ل يحتض��تقبل لجي��عبه ، ول مس��ى ش��ش عل��ار لجي� وتأكدت اللعقلنية في عدم إدراك أنه ل انتص
مستقبل لشعب ل يحميه جيشه.

�ارتها��ة، وخس��وى الدولي��ن الق��ثير م��ديقة وك��ة و الص��وى القليمي��ن الق��ثير م��اداة ك��و مع��دفاع نح� وتأكدت اللعقلنية في الن
الوحدة تلو الخرى.

�د، ��ة وتعقي��ورة ودق��ن خط��فناه م��ا وص��و كم��ع ه��ا  ولن الوض��ة  وتجنب��يناريوهات كارثي��ن لس��عب م��ونا للبلد وللش� وص
 المخاطر الداهمة 

�ي ��دام ف��رورة الق��اء ترى هيئة التنسيق ض��ن دم��دونها حق��ن ب��تي ل يمك��رورية ال��راءات الض��ذ الج��ى تنفي��ت عل��رع وق� أس
�دخل��اطر الت��ا مخ��ن للبلد يقيه��لمي وآم��ور س��ام تط��ق أم��ح الطري��واء ، وفت��د س��ى ح��كريين عل��دنيين وعس��ن م��وريين م� الس

وتفكك الجيش والفوضى وانهيار الدولة، وذلك كما يلي : العسكري الخارجي ومخاطر القتتال الهلي 

�اء1��ي بن�  اعتراف النظام بالحراك الشعبي ومشروعية أهدافه، وإقراره بأن السيادة في البلد للشعب الذ ي له كامل الحق ف
النظامالسياسي الديمقراطي التعددي الذي يريد.

�ظ2�  وقف العنف والتعامل المني العسكري مع الشعب وحراكه ، وسحب الجيش وقوى المن من المدن، وإسناد مهمة حف
المن إلى قوى المن الداخلي فقط.



�دنيا أم3��ان م��واء ك�  إطلق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين جميعا وتكريس كل من فقد حياته في الحراك شهيدا ، س
عسكريا .

�ى  4��ذيب إل��ل والتع��رائم القت��بي ج��ن مرتك��كريين و م��دنيين وعس��ن م��ي م��كري ـ المن��ار العس��ن الخي��ؤولين ع��ة المس� إحال
المحاكم المختصة لينالوا الجزاء العادل على ما ارتكبوه بحق الشعب والوطن من جرائم.

�لمي 5��اهر الس��ق  العتراف بحق التظ��ذي ل يعي��م ال��لمي المنظ��بير الس��د و التع��ة التحش��عب حري��ل للش��ث يكف��ه بحي� وتنظيم
�ة��رطة المدني��ف الش��ق، وتكلي��ذا الح��د ه��رى تقي��روط أخ��انه دون أي ش��اهر وزم��ان التظ��عار بمك��رد الش� الحياة العامة، بمج

 بحفظ النظام وأمن المتظاهرين . 

 تعليق العمل بالمادة الثامنة وتبعاتها من الدستور حتى إقرار دستور جديد في مرحلة لحقة.6

�ة7 ��لحيات اللزم��ل الص�  إعلن دخول البلد في مرحلة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية فيها حكومة وحدة وطنية تتمتع بك
�ع��توى المجتم��ى مس��وارات عل��ن ح��ر م��منه الم��د يتض��ا ق��وة، بم� لقيادة مرحلة النتقال نحو النظام الجديد المنشود بثبات وق

�ية ونقابية واجتماعية و مدنية  ككل ،( بما فيه من قوى سياسية وشبابية ��راءات سياس��ن إج��ه م��ا يتطلب��ة)، وم� وأهلية متنوع
 واقتصادية وقانونية وثقافية وإعلمية لتطبيع الحياة السياسية ومعافاة المجتمع من ما أصابه من جراح وأذيات في المرحلة

الماضية.

�ع، ��د الجمي��ن ي��ور م��ت الم��وت الوان وتفل��ل أن يف��ة قب��ة قريب��ي مهل��ك ف��ق ذل��ام وفي حال لم يتحق��ار أم��ن خي��ون م��ن يك� فل
�ية، الحراك الشعبي و قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية سوى تصعيد العمل بكل السبل ��ة والدبلوماس� السياسية والقانوني

�ت ،��رع وق��وريين بأس��اء الس��فك دم��ف س��عب والبلد و وق��الح الش��ة مص��ة ، لحماي��لمي المختلف��ال الس��كال النض��ل أش� و بك
�الب��ق المط��تى تحقي��رى ، ح��ية أخ��راءات سياس��ن إج� وصول إلى الضراب العام والعصيان المدني الشامل، وما قد يلزم م

 واستعادة الشعب لحقوقه المشروعة.

�ة ��عب من جهة ثانية فإن هيئة التنسيق الوطني��واه الش��اءئ وق��ل أبن��دعو ك��دافه ت��ق أه��عب وتحقي��ار الش��ة انتص��ة بحتمي� الواثق
�ات ��ابرة  للصبر والثب��ولي،  والمث��الها البط��ي نض��اللءات الثلث( ل ف��رار ب��ك بإص��وة، و تتمس��راح بق��ى الج��ض عل� و لتع

�ل، لن��ل والتنكي��ترويع والقت��ع وال��ال القم��ية أعم��وة ووحش��ام لقس��ا الت��ع إدراكن��ة) ، م��كري ، ل طائفي��دخل عس��ف ، ل ت� عن
 والحفاظ على تميزها الخلقي والحضاري انتصار الثورة وتجنبها للمهالك التي يراد جرها إليها، و لن تحقيقها لهدافها 

�ى البلد،��عب وعل��ى الش��ة عل��ل كلف��ن الق��ل الثم��إنه يظ��حيات، ف��ن آلم وتض��ك م��ي ذل��ان ف� مرهون بهذه اللءات. و مهما ك
 والطريق السلم نحو الهداف المنشودة. 
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