
هيئة التنسيق الوطنية 
في سورية   لقوى التغيير الوطني الديمقراطي

     مكتب الدراسات والتوثيق

     2012/05/14      رسالة  المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية إلى أمين جامعة الدو ل العربية

 
معالي المين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي:

 مع تقديرنا العالي لجهود الجامعة العربية ومكتب الس44يد ك44وفي عن44ان لتنظي44م ( ملتق44ى المعارض44ة الس44ورية ) ، و تأكي44دنا
على أهمية رعاية الجامعة لهذا الملتقى، يهمنا أن نوضح ما يلي :

  به44دف توحي44د ق44وى المعارض44ة الس44ورية2011أول ـ لقد تم تأس44يس هيئة التنس44يق الوطني44ة ف44ي الثلثي44ن م44ن حزي44ران /
 سياسيا وتنظيميا على رؤية سياسية مشتركة ، وهي حريصة كل الح44رص عل44ى الل44تزام ف44ي الق44وال والفع44ال بالمع44ايير
 الديمقراطي44ة ف44ي مواقفه44ا وف44ي الممارس44ة م44ن أج44ل توحي44د المعارض44ة واتف44اق رؤاه44ا ، فل44م ت44دع يوم44ا احتك44ار التمثي44ل ل
 للمعارضة ول للشعب ، وتعرفون معاليكم كما يعرف الجميع الجهود المخلصة ال44تي ب44ذلتها الهيئة لتحقي44ق ه44ذا اله44دف ،

/ 30والتفاق الذي سلمت نسخة منه لمعاليكم في   ، وتنصل منه الطرف الثاني بل مبالة خلل أقل من ي44وم2011 /12 
 واح44د، الم44ر ال44ذي ل44م ول44ن يف44ت ف44ي عض44د الهيئة ول44م ي44ؤثر عل44ى تمس44كها باله44دف المنش44ود ، فت44ابعت ب44ذل جهوده44ا م44ا
 استطاعت ، وستظل تبذلها حتى يت44م تحقيق44ه ب44المحتوى والش44كل ال44ذي يخ44دم مص44لحة الش44عب الس44وري عل44ى أكم44ل وج44ه

ممكن .

 وترى الهيئة ممثلة بمكتبها التنفيذي أن الملتقى المقترح برعايتكم وبالتنسيق والتعاون مع المبع44وث المش44ترك للجامع44ة
 وللمم المتحدة يمكن أن يكون خطوة كبيرة الهمية وربما فاصلة على هذا الطريق ، ما يستوجب بإلحاح تلفي الثغ44رات
 والن44واقص ال44تي ن44رى أنه44ا ش44ابت التحض44ير ل44ه ،وال44تي ته44دد بإفش44اله أو خروج44ه ع44ن الس44كة ال44تي توص44له إل44ى أه44دافه
 المعلنة، حرصا على نجاحه في تحقيق هدفه الضروري للشعب السوري كي ينجح في جني ثمار نض44اله العني44د م44ن أج44ل
 الحرية والكرامة والديمقراطية، هذه الهداف المشروعة التي قدم من أجلها حتى الي44وم ش44لل م44ن ال44دماء ل يع44رف أح44د

متى سيتوقف ول كيف.

 ولعل اهم الثغرات نتجت عن عدم التنسيق المسبق مع قوى المعارضة السورية( صاحبة الشأن) ، ول سيما ف44ي ال44داخل
 السوري ، في أعمال التحضير وتحديد الشخاص المدعوين و الجهات المدعوة والتناسب المتوازن للتمثيل بينه44ا ،وف44ي
 تحضير جدول العمال و مشاريع أوراق الملتقى، حيث يبدو أن جهة ( أو جهات) غير معلنة فوضت نفس44ها بالقي44ام بك44ل
 هذه المهام بالنيابة عن السوريين أصحاب القضية ،ودون التشارك او حتى التشاور معهم ، المر الذي ي44ثير الس44تغراب

حقا.

http://syrianncb.org/2012/05/14/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7/


 وك44ان م44ن النت44ائج غي44ر المقبول44ة له44ذه اللي44ة ف44ي العم44ل تجاه44ل وع44دم دع44وة ق44وى مهم44ة م44ن معارض44ة ال44داخل الفاعل44ة
 والنش44يطة وال44تي منه44ا ق44وى تبل44ورت ف44ي س44ياق النض44ال الث44وري ال44دامي ال44ذي تش44ارك في44ه بعرقه44ا ودمه44ا وتض44حياتها

المستمرة .

 كذلك يأتي الصرار على إدراج فكرة أن يصبح ( المجلس ال44وطني الس44وري المظل44ة الجامع44ة للمعارض44ة الس44ورية ) بي44ن
 أه44داف الملتق44ى ،رغ44م م44ا ف44ي ه44ذه الفك44رة م44ن قس44ر وإك44راه ل يمك44ن قبولهم44ا م44ن حي44ث المب44دأ لتنافيهم44ا م44ع ج44وهر
 الديمقراطية وثقافتها، ورغم إعلن معارضة الداخل بمختلف قواها رفض44ها المب44دئي والمتك44رر له44ذه الفك44رة ، وإعلمك44م
 ب44ه رس44ميا ، ورغ44م الفش44ل الص44ريح والمعل44ن لمحاول44ة إع44ادة الهيكل44ة ال44تي ج44رت م44ؤخرا ف44ي جني44ف ( وه44و م44ا تتحم44ل
 مسؤوليته القوى التي تحتكر السلطة في المجل44س وليس44ت مس44تعدة للتخل44ي ع44ن ه44ذا الحتك44ار كم44ا ب44ات واض44حا ، وه44ي
 القوى نفسها التي تملصت قبل هذا من اتفاق القاهرة مع هيئة التنسيق نهاية العام الماضي )، ي44أتي ه44ذا الص44رار لي44ثير
 القلق من أن ثمة إرادات مستترة تضع العصي في عجلت عملية توحيد المعارض44ة ب44وعي أو ب44دونه، وتري44د أن تم44ارس
 على السوريين أعمال قسر وإكراه ل تختلف في جوهرها عن القسر والكراه الذي يمارسه النظام الذي يدفع الس44وريون

دماء هم وأرواحهم كل يوم للخلص منه ، منذ أكثر من أربعة عشر شهرا .

 لهذا كله ، وحرصا منا عل44ى إنج44اح مس44اعي توحي44د المعارض44ة أو عل44ى الق44ل التنس44يق الفع44ال لمواقفه44ا ، وحرص44ا عل44ى
 توفير أفضل الفرص لنجاح مس44اعي الس44يد مبع44وث الم44م المتح44دة والجامع44ة العربي44ة ، نطل44ب م44ن مع44اليكم وم44ن مجل44س

الجامعة ومن مكتب السيد كوفي عنان الموقر ما يلي:

 أول ـ تأجيل الملتقى المزمع لوقت كاف من أجل تلفي الثغرات التنظيمية والسياسية في تحضيراته حرصا على نج44احه،
وهو ما نعتقد أنه يتطلب أسبوعين أو أكثر قليل.

 ثاني44ا ـ العم44ل مباش44رة لتش44كيل لجن44ة تحض44يرية تض44م نخب44ة م44ن الس44وريين مم44ن يتمي44زون بالكف44اءة والص44فة التمثيلي44ة ،
بصورة مقبولة للطيف السياسي السوري المعارض ككل .

 ثالثا ـ تقوم هذه اللجنة بوضع المعايير والسس التنظيمية والسياسية التي يتفق عليه44ا أعض44اؤها للي44ات عق44د ( م44ؤتمر
 س44وري ع44ام للمعارض44ة ) ولكيفي44ة التمثي44ل في44ه وكيفي44ة تنظي44م جلس44اته، كم44ا تع44د مش44اريع أوراق44ه السياس44ية ، برعاي44ة
 ومشاركة ودعم فعال من الجامعة العربية ومكتب السيد كوفي عنان، وبذلك تت44وفر إمكاني44ة مش44اركة الهيئة والمجل44س و

جميع أطراف المعارضة السورية بأوسع تمثيل .

يعقد المؤتمر برعايتكم الكريمة وبدعوة أوسع طيف ممكن للمشاركة العربية و الدولية.

 2012 /5 / 13وتفضلوا بقبول وافر الحترام.    دمشق في 
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