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المنسق العام الستاذ حسن عبد العظيم:

السيد د . نبيل العربي – أمين عام الجامعة العربية المحترم:

تحية عربية طيبة وبعد : بإسم المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية نحييكم ونحيي أعضاء المانة العامة ونبين ما يلي :
  – ف88ي تص88ريحاتكم الخي88رة ح88ول جه88ود الجامع88ة العربي88ة لتوحي88د ق88وى المعارض88ة ع88برتم عم88ا يش88ير ال88ى دع88وة ق88وى1

 المعارضة الوطنية في سوريا لعقد مؤتمر في مقر الجامعة بالقاهرة تح88ت س88قف المجل88س ال88وطني الس88وري لمناقش88ة وثيق88ة
 وضعها من جانبه ، ولتنضوي قوى المعارضة الداخلية تحت مظلته, وفي ذلك مجاراة واضحة لمؤتمرات أص88دقاء س88وريا

التي عقدت في الفترة الماضية في تونس واستانبول ومؤتمر وزراء خارجية هذه الدول الذي عقد اخيرا في باريس .
 لس88باب ع88دة منه88ا س88عيوتعلم88ون أن هيئة التنس88يق الوطني88ة لق88وى التغيي88ر ال88ديموقراطي ل88م تش88ارك ف88ي ه88ذه الم88ؤتمرات 

 أطراف رئيسية فيها إلى تكريس المجلس الوطني السوري كممثل شرعي وحيد للمعارضة والشعب السوري ، المر الذي
 يمثل تدخل غير مقبول في شؤون المعارضة والشأن الس88وري عموم88ا ، وه88و ي88ؤدي فعلي88ا إل88ى تكري88س انقس88ام المعارض88ة
 السورية ويمنع توحيدها إل عبر تهميش فص88ائلها الداخلي88ة ـ وأهمه88ا هيئة التنس88يق - و إلحاقه88ا ب88المجلس ال88وطني الس88وري
 الذي تشكل خارج البلد  و بصورة رئيسية من سوريين مهاجرين أو مهجري88ن قس88را من88ذ عش88رات الس88نين، والواق88ع تح88ت
 وصاية جهات غير سورية  ، وهو  ل يشكل  في الواقع س88وى أح88د الفص88ائل العدي88دة للمعارض88ة ويتبن88ى رؤي88ة تعتم88د عل88ى

  للتغيي88ر، الم88ر ال88ذي ه88و موض88ع  خلف عمي88ق وح88اد وخطي88ر يح88ول دون تواف88ق المعارض88ةق88وى غي88ر س88ورية اساس88ا
السورية  حوله، 

 ومن ناحية أخرى ف88إن المجل88س ب88تركيبته الراهن88ة وتن88اقض م88واقفه ل يع88ترف بوض88وح بوج88ود الق88وى الخ88رى عل88ى تع88دد
 اطرافها ويريد احتكار تمثيل الشعب السوري والثورة، وهو موقف يتجاهل الوقع تماما ويعبر عن نظ88رة إقص88ائية وإلغائي88ة
 للخر تشبه نظرة النظام إلى المعارضة، كما يدل على رغبة واضحة في احتكار السلطة كما يفعل النظام منذ عق88ود الم88ر

 21-14 ف88ي 2043 و2042يشكل سببا رئيسيا من اسباب الثورة عليه , كما أنه موقف يتعارض مع قراري مجلس الم88ن 
  من خلل تأكيد القرارين " على مشاركة الطيف الكامل للمعارضة السورية " في العملية السياسية المقترحة2012نيسان 

من قبل السيد كوفي عنان .
  – ول يفوتنا ان نذكركم بما تعرضنا ل88ه ف88ي الق88اهرة م88ن اعت88داء أم88ام مبن88ى الجامع88ة وم88ن تش88كيك واتهام88ات عل88ى أي88دي2

 مناصري المجلس ، ومع ذلك فقد تجاوزنا ذلك حرصاr على توحيد المعارضة الوطنية أو توحيد جهودها ،ورحبن88ا بمب88ادرة
 الجامعة العربية وبجهودها لحل الزمة الوطني88ة ف88ي س88وريا وعملن88ا م88ع المجل88س ال88وطني لتش88كيل لجن88ة تحض88يرية لوض88ع
 مش88روع وثيق88ة  تتض88من رؤي88ة سياس88ية مش88تركة وألي88ة تنظيمي88ة ه88ي عب88ارة ع88ن م88ؤتمر س88وري  تتمث88ل في88ه جمي88ع ق88وى
 المعارضة , وت88م انج88از الوثيق88ة السياس88ية وتوقيعه88ا م88ن ممثل88ي الهيئة والمجل88س ،غي88ر أن جهودن88ا المش88تركة ذهب88ت ادراج
 الرياح بسبب تراجع المجلس الوطني عما تم التوافق عليه لن بعض الطراف العربية والقليمي88ة والدولي88ة ل تري88د توحي88د
 المعارضة بمشاركة هيئة التنسيق التي تحرص  على استقللية القرار الوطني للمعارض88ة وترف88ض رهن88ه لي جه88ة ك88انت

غير الشعب السوري ومصالحه العليا.

  – ومع ذلك فإننا لم نتراجع عن العمل الجاد والمخل88ص لتوحي88د المعارض88ة لن88ه مطل88ب داخل88ي  وحاج88ة ش88عبية بالدرج88ة3
الولى ، ولنه مطلب عربي ودولي ،ينهي التذرع بانقسام المعارضة وتشتتها الذي يستفيد منه النظام .



 وقد باشرنا العم88ل عل88ى ادارة ح88وار وطن88ي وتش88كيل لجن88ة تحض88يرية م88ع ع88دد م88ن الق88وى الديمقراطي88ة ف88ي ال88داخل لع88داد
 الوثائق والترتيبات اللزمة لعقد مؤتمر وطني للمعارضة في دمشق تدعى إليه قوى المعارض88ة ف88ي ال88داخل و الخ88ارج بم88ا
 فيها من يرغب من قوى المجلس ال88وطني وشخص88ياته  وعل88ى أن  يت88م ذل88ك بالتنس88يق م88ع الس88يد ك88وفي عن88ان كممث88ل للم88م
 المتحدة وللجامعة العربية وبحض88ور ممثلي88ن ع88ن المان88ة العام88ة للجامع88ة العربي88ة وع88ن دول ص88ديقة لس88ورية مهتم88ة بح88ل
 الزمة وايصال سورية وشعبها الى ش88اطئ الم88ان ، كم88ا نعم88ل لض88مان حض88ور ممثل88ي المعارض88ة المقيمي88ن ف88ي الخ88ارج

وعودتهم إلى حيث يريدون  دون التعرض اليهم عبر توفير ضمانات دولية وعربية لذلك.
 وقد جاءت دعوتكم لعقد مؤتمر للمعارضة في القاهرة متوافقة من حيث الجوهر مع هدف الهيئة وجهودها غير ان الصيغة

المفروضة كشرط مسبق غير مقبولة من جانبنا ونود اعلمكم بموقف الهيئة من ذلك على النحو التالي :

  –أن تشكل لجنة تحضيرية خلل أيام تمثل الهيئة وبقية القوى الديمقراطية في الداخل  والمجل88س ال88وطني و المس88تقلين و1
القوى  الكردية وممثلي الحراك الثوري لوضع مشروع وثيقة تتضمن رؤية سياسية مشتركة .

  – أن ينعقد مؤتمر سوري عام للمعارضة الوطنية الديمقراطية في دمشق او في القاهرة تح88ت عن88وان توحي88د المعارض88ة2
السورية او توحيد جهودها

  – ان تتمثل فيه الهيئة و المجلس الوطني بشكل متكافئ وممثلي الح88راك الش88عبي و الحرك88ة الوطني88ة الكردي88ة وان تتمث88ل3
 فيه باقي الطراف بنسبة يتم تحديدها في اللجنة التحض88يرية أو وف88ق الص88يغة الس88ابقة ال88تي طرحناه88ا عل88ى الجامع88ة وعل88ى

المجلس الوطني.  

 كوثيقة أساسية،وإذا أصر2011 كانون الول\ديسمبر 30 – تطلب الهيئة مناقشة الوثيقة السياسية المتفق عليها سابقاr في 4
rالمجلس على طرح وثيقته الخاصة فإن الهيئة تتمسك بحقها في طرح الوثيقة السياسية  التي تراه88ا مناس88بة  للمناقش88ة أيض88ا 

في المؤتمر، لستخلص مشروع  وثيقة سياسية مشتركة تمثل رؤية جميع الطراف.
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