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 بناء عل++ى دع++وة م++ن وزارة الخارجي++ة التركي++ة  ، ق++ام وف++د م++ن المكت++ب التنفي++ذي لهيئة التنس++يق يض++م الس++تاذين محم++د عب++د
):2012نيسان27-26المجيد منجونة وبسام الملك عضوي المكتب التنفيذي ،بزيارة إلى استانبول في (

 -     ت++م عق++د الجلس++ة الول++ى بحض++ور ممثل++ي الهيئة ووكي++ل الخارجي++ة التركي++ة الس++يد س++تبريد     أوغل++و( رئي++س الوف++د ) ،
والسفير التركي في دمشق السيد عمر أونهون. 

طرحت في اللقاء المواضيع التالية :
  ) من ضمن أحزاب هيئة التنسيق ، باعتباره  ـ كما عبرPYD-  اعتراض تركيا على وجود حزب التحاد الديمقراطي(1

 ) ، المر الذي ل ينسجم م++ع رؤي++ة تركي++ا لل++دور ال++ذي يمك++ن أن تق++وم ب++هPKKالجانب التركي ـ  استطالة لحزب العمال ( 
كوسيط بين أطراف المعارضة الديمقراطية السورية.

 - النضمام للمجل++س ال++وطني م++ع  إمكاني++ة تغيي++ر اس++مه إذا ك++ان ذل++ك س++يقرب بي++ن أط++راف المعارض++ة ، واس++تعداد تركي++ا2
لستقبال مؤتمر حوار لمختلف أطياف المعارضة .

-  الموقف السياسي المتبني للمجلس الوطني الذي تتخذه تركيا .3
 ـ منعكسات إجراءات الحصار  القتصادي المتخذة من قبل تركيا والتحاد الوربي .4
 -  حول رأي هيئة التنسيق بالتدخل المسلح والبدائل التي تطرحها لمواجهة حالة التأزم السورية وتحقيق هدف الشعب في4

الحرية والكرامة والديمقراطية .
 أوضحوبعد التأكيد على العلقات التاريخية بين الشعبين وتقدير دعوة الخارجية للستماع لوجهة النظر التي تراها الهيئة  

:الوفد الموقف من المسائل المطروحة  كما يلي
   ) )  فهو حزب سوري ملتزم بكافة المواثيق ال++تي تل++تزم به++ا الهيئة ، ويهت++مPYD-  بالنسبة لحزب التحاد الديمقراطي 1

wبالشأن الوطني  السوري ، وآخر مواقفه ع++دم مش++اركته ف++ي م++ؤتمر آربي++ل للق++وى الكردي++ة، وتمس++كه بوح++دة س++وريا أرض++ا 
 وشعباw . وأوضح الوفد أنه لم يحضر إلى استانبول ليطالبها بإهمال  مصالحها، ولكن ليتمن++ى عليه++ا  أن تنظ++ر إل++ى مص++لحة

الشعب السوري ووحدته باعتبارها مصلحة تنعكس إيجابا على الشعب التركي .
 -    حول العمل من أجل النضمام للمجلس الوطني والعمل تحت مظلته ، عرض الوفد للجانب التركي ع++دم قب++ول الهيئة2

 لفكرة انضواء أي طرف تحت راية طرف آخر ، وعرض المحاولت المتكررة التي بذلتها الهيئة ليجاد أي صيغة لتجم++ع
 المعارضة أو حتى التنسيق فيما بينها، وبين كيف عمد المجلس الوطني للنكوص عما اتفق عليه  ف++ي الق++اهرة بل أي م++برر
 جدي ، واقترح الوفد على الجانب التركي أن يطلب من المجل++س ال++وطني البح++ث ف++ي الوثيق++ة ال++تي اتف++ق عليه++ا ف++ي الق++اهرة
 وسلمت للجامعة العربية  ليحدد أي البنود التي يعترض عليه++ا  ـ إن وج++دت ـ ، وليفت++ح الح++وار حوله++ا كس++باw لل++وقت وتجنب++ا
 للع++ودة إل++ى المرب++ع الول . وبي++ن الوف++د رؤي++ة الهيئة  لحال++ة النس++داد الخطي++رة ال++تي تنح++در إليه++ا الزم++ة الس++ورية وأهمي++ة



النجاز السريع في مجال توحيد المعارضة على أسس سياسية وتنظيمية واضحة ومتفق عليها.
 -    أوض++ح الوف++د  م++دى الض++رر ال++ذي ألحق++ه ب++اعتراف تركي++ا ودول التح++اد الورب++ي وبع++ض ال++دول العربي++ة ب++المجلس3

 الوطني كممثل شرعي للشعب السوري ، هذا العتراف الذي أدى إلى ته++رب المجل++س ال++وطني م++ن اللتزام++ات ال++تي ك++ان
 يدعوا إليها بعض أعضائه ( حول الحرص على وح++دة المعارض++ة ) ، وط++الب الوف++د  الج++انب ال++تركي أن يعم++ل عل++ى دف++ع
 المجلس  الوطني السوري إلى الواقعية  والتواضع  ، والعتراف بأطياف وإطارات المعارضة  الخ++رى ،وأن ي++درك ب++أن
 المعركة تحتاج للجميع .أما بشأن الدعوة لعقد مؤتمر للمعارضة في تركيا فق++د أك++د الوف++د أن ه++ذا يحت++اج لق++رار م++ن المكت++ب

التنفيذي ، مع التنويه بأن الهيئة تريد أن تكون الجامعة العربية هي حضن أي عمل يتعلق بسورية.
  ـ  كما نوه الوفد إلى العقوبات المتخذة ضد س++وريا وبي�++ن أن ه++ذه العقوب++ات ل تلح++ق بالنظ++ام أي ض++رر مه++م ، وض++ررها4

 ينزل بالشعب مزيداw من البطالة وارتفاعاw لسعار المواد التموينية التي تثقل كاهل الم++واطن ، وتمن++ى عل++ى الج++انب ال++تركي
عدم توسيع إطار العقوبات إل بعد التأكد من عدم انعكاسها على الشعب .

 -    تمت مناقشة موضوع التدخل العس++كري ف++ي الزم++ة وبي++ن وف++د الهيئة أن ه++ذا الت++دخل س++يعطي ك++ل الم++بررات للنظ++ام5
 لستعمال أشد أنواع العنف الدموي وسيحول هدف إسقاط النظام إلى إسقاط للدولة  ، وقد يتطور إلى حرب أهلية  واس++عة،
 وهذا ما نحذر منه ومن  مخ++اطره  عل++ى المنطق++ة كله++ا ،. وأك++د الوف++د  أن الح++راك الث++وري الس++لمي س++يراكم معطي++اته ح++تى
 يصل إلى تحقيق عصيان مدني شامل يغطي الراضي السورية ، بعيدا عن مخاطر الحرب الهلي++ة وال++دمار الش++امل ال++ذي
 يسببه التدخل العسكري ، ولن يكون بإمكان النظام مواجه++ة الش++عب ول إجب++اره عل++ى العم++ل ودف++ع الض++رائب ، ول++ن يك++ون

أمامه إل الخضوع لرادته والتنحي .
      تكرر اللقاء بناء عل++ى طل++ب الج++انب ال++تركي ( مس++اء ذات الي++وم ) وأعي++د فت++ح موض++وع   ح++زب التح++اد ال++ديمقراطي،
 وشدد الوفد  على دور الهيئة ف++ي الل++تزام بالص++فة الس++ورية لعمله++ا ، والل++تزام بمواثيقه++ا وع++دم خ++روج أي م++ن قواه++ا ع++ن
 نواظمها كجماعة أو كحزب ، كما شكر الوفد تركيا على  الستعداد الذي أبدته لبذل المساعي  اليجابي++ة  ل++دعم المعارض++ة
 من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي  ،     وأكد على المطالبة  بمعالجة ضرر العتراف المنفرد بالمجلس الوطني السوري
 وأضرار العقوبات التي تطال الشعب... كما أكد على أن الشعبين السوري والتركي صنعا معاw  بالتفاهم و بالعمل المش++ترك

الكثير لمصلحة أمتينا و وطنينا الجارين.
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