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 هيئة التنسيق الوطنية 

 لقوى التغيير الوطني الديمقراطي

 في سورية 

 

 قاعداد مكتب الدراسات والتوثي

 

 2102تموز3-2\مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة

 

-2البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة 

3/7/2102  

296.htm-qiraat-http://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b 

 

أنهى مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية أعماله بالقاهرة مساء 

شخصية تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية من تيارات  201، بحضور نحو 3/7/2102يوم 

سياسية وشخصيات مستقلة فى الداخل والخارج والحراك الثوري، حيث بحث المؤتمرون بكل 

 : يع القضايا الجوهرية المتعلقة بالثورة السورية، وصدر عن المؤتمر الوثائق التاليةمسؤولية جم

وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة - 

 . االنتقالية

مقراطية وثيقة العهد الوطني التي تضع األسس الدستورية لسورية المستقبل، وهي العدالة والدي- 

 . والتعددية

أجمع المؤتمرون على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثالً ببشار األسد - 

ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين، كما طالب المؤتمر بالوقف 

الجيش وفك الحصار الفوري ألعمال القتل التي يترتكبها النظام السوري وكذلك االنتهاكات وسحب 

 . عن المدن واألحياء السكنية السورية وإطالق سراح المعتقلين فوراً 

أكد المؤتمر على دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد - 

 . قواه وقياداته خدمة ألهداف ثورة الشعب السوري

ي للعمل على حماية السلم األهلي والوحدة أكد المؤتمر على دعوة جميع مكونات الشعب السور- 

http://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-296.htm
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 . الوطنية

كما أكد المؤتمرون من خالل الوثائق الصادرة عن المؤتمر على أن التغيير المنشود في سورية - 

لن يتم إال باإلرادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد، كما طالب المؤتمر 

للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة  بوضع آلية إلزامية توفر الحماية

 . الدول العربية ومجلس األمن ومطالبته باتخاذ التدابير الالزمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات

 

 الوثائق الصادرة عن مؤتمر المعارضة السورية

 (2102تموز3-2القاهرة)             

  التي لم يوقع عليها الوفد الكرديالعهد الوطني التي تم اعتمادها والصيغة النهائية لوثيقة 
 

2012-07-05 

http://www.welati.net/nuce.php?ziman=ar&id=3723&niviskar=-

1&cure=3&kijan= 

تم إعداد الصياغة األولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة 

وجرى مناقشتها في الجلسة األولى من جلسات عمل المؤتمر، وتم إقرار بعض التعديالت عليها السورية، 

 3/7/2102واعتمادها من قبل المشاركين في المؤتمر في جلسة العمل الختامية مساء يوم 

                                      --------------------------------

 :قّر دستور جديد للبالد مضامين هذا العهدتعاهد المؤتمرون على أن ي

الشعب السوري شعب واحد، تأّسست لحمته عبر التاريخ على المساواة التاّمة في المواطنة بمعزل عن  •

األصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو اإلثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق 

ديٍن أو اعتقاٍد على أحد، أو أن يمنع أحداً من حريّة اختيار عقيدته  وطنّي شامل، ال يجوز ألحد فرض

كما يحّق ألّي . النساء متساوون مع الرجال، وال يجوز التراجع عن أّي مكتسبات لحقوقهنّ . وممارستها

مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو 

هكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضارّي والثقافي والدينّي الثري . ، رجالً كان أم إمرأةقوميّته

والمتنّوع، مّما يشّكل جزءاً صميماً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، 

 .بمشاركة مختلف مكّوناته دون أّي تمييْز أو إقصاء

أبناء الوطن الواحد، التي تتأّسس على االلتزام بالمواثيق والعهود الدوليّة  اإلنسان هو غايّة العالقة بين •

لحقوق اإلنسان والحقوق االجتماعية واالقتصادية، اللتان كرستهما البشريّة، وضمان التمتّع بهذه الحقوق 

 .للمواطنين والمقيمين على السواء

سية ال تتجّزأ وال يجوز التخلّي عن أّي شبٍر الشعب السوري حّر وسيّد على أرضه ودولته وهما وحدة سيا •

وللشعب السوري الحّق في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلّة . فيها، بما في ذلك الجوالن المحتلّ 
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 .بكّل الوسائل الممكنة

ة الحريات تشّكل الحريّات الفرديّة والعاّمة والجماعيّة أساساً للعالقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدول •

العاّمة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة واإلعالم، وتشكيل الجمعيات األهلية والنقابات واألحزاب 

وتضع قواعداً لصون . السياسية، وحرية االعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر واإلضراب السلميين

تكفل الدولة السورية احترام التنّوع المجتمعي كما . هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية

ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقّر بالحقوق الثقافية والسياسية لكّل 

  .مكّوناته وتطلّعها للتطور والرعاية

الذي يضمن الدستور إزالة كافّة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني  •

يؤّمن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما يتفق مع كّل المواثيق الدوليّة ذات الصلة بما يتناغم مع 

 .الثقافة المجتمعية

تقّر الدولة السوريّة بوجود قومية كرديّة ضمن أبنائها، وبهويّتها وبحقوقها القوميّة المشروعة وفق العهود  •

وتعتبر القومية الكردية في سورية جزءاً أصيالً من . ر وحدة الوطن السوريوالمواثيق الدوليّة ضمن إطا

كما تقّر الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للقوميتين السريانية األشورية . الشعب السوري

  .والتركمانية السوريتين وتعتبران جزءاً أصيالً من المجتمع السوري

ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح واألهداف الكبرى  سورية هي جزء من الوطن العربي، •

وسوريا عضو مؤّسس في جامعة الدول العربيّة، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال . والمصير المشترك

 .التعاون والترابط بين البلدان العربيّة

ة السيّدة المستقلّة وعاصمتها يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّ  •

  .القدس

تربط الشعب السوري بجميع الشعوب اإلسالمية األخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على  •

  .الرساالت السماوية

سورية جزء من المنظومة العالمية وهي عضو مؤّسس في هيئة األمم المتحدة والمنظمات المتفّرعة  •

لتزمة بمواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم إلقامة نظام دولي بعيد عن جميع عنها، ولذا فهي م

النزاعات المركزية والهيمنة واالحتالل، نظام قائم على التوازن في العالقات وتبادل المصالح والمسؤولية 

 .المشتركة في مواجهة التحديات واألخطار العامة التي تهّدد أمن وسالم العالم

و مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خالل نظاٍم جمهوري ديموقراطي مدنّي تعّددي، الشعب ه •

 .وال يجوز فيه االستئثار بالسلطة أو توريثها بأّي شكٍل كان. يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات

بين السلطات تقوم مؤّسسات الحكم في الدولة السورية على أساس االنتخابات الدوريّة والفصل التام  •

التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر االنتخاب السّري والحّر، واحترام 

 .نتائج االنتخابات التي يقررها صندوق االقتراع مهما كانت

يقّر دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعّددي المدني ونظام انتخابي عصرّي وعادل يضمن حق  •

شاركة كافّة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤّمن أوسع تمثيل للشعب استقرار النظام م
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 .البرلماني، وتضبط بشكٍل دقيق الموارد المالية وإنفاق األحزاب والجماعات السياسية

الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البالد وتصون استقاللها وسيادتها على أراضيها،  •

 .تحرص على األمن القومي وال تتدّخل في الحياة السياسية

تعتمد الدولة مبدأ الالمركزية اإلدارية، بحيث تقوم اإلدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيليّة تدير  •

  .شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة

لملكية الخاصة، التي ال يجوز االستيالء عليها إالّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تصون الدولة ا •

  .تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاّصة

تصون الدولة المال العام والملكيّة العاّمة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة االجتماعية والتنمية  •

عادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات االجتماعية وبين المتوازنة المستدامة وإ

المناطق، وكذلك على ضمان حريّة االستثمار والمبادرة االقتصادية وتكافؤ الفرص واألسواق ضمن 

 .ضوابط تكافح االحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين

ة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم تلتزم الدولة السورية إزالة كافّ  •

الالئق واإلنصاف في األجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنيّة، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية 

والصرف  السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة،: البيئة، وتأمين الخدمات األساسيّة لكّل مواطن

الصحي، والكهرباء، والهاتف واالنترنيت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين 

  .الصحّي الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعاٍر تتناسب مع مستويات المعيشة

                           ------------------------------------------------

تم إعداد الصياغة األولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة 

السورية، وجرى مناقشتها في الجلسة األولى من جلسات عمل المؤتمر، وتم إقرار بعض التعديالت عليها 

 3/7/2102مساء يوم واعتمادها من قبل المشاركين في المؤتمر في جلسة العمل الختامية 

================================================== 

 (مالمح المرحلة االنتقالية)وثيقة  

 http://www.syrianparties.info/?p=3416 

 :مرحلة التنحي: أوال

السلطة لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة إال عبر تنحية رموز  -

األساسيين، ألن وجودهم يشكل عائقا في سبيل تشييد الدولة المدنية الديموقراطية التعددية، دولة المساواة 

 .في المواطنة والحريات، التي سيصنعها السوريون جميعهم

يبدأ الحل السياسي في سورية بتنحية بشار األسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورطين منهم في  -

 .سوريينقتل ال

 .سيستمر اإلصرار الثوري واإلرادة الشعبية والثورة حتى هذا الرحيل -
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دولي يحمي وحدة وسيادة  –لن يأتي التغيير إال بإرادة وأيدي السوريين، من خالل غطاء عربي  -

واستقرار سورية، تحت رعاية األمم المتحدة والجامعة العربية وقرارات مجلس األمن، مع إعطاء الفرصة 

 .لخطة المبعوث المشترك، مع ضمان وضع آلية إلزامية لتنفيذها الفوري

 .ضرورة توحيد جهود المعارضة على جميع األصعدة من أجل تحقيق هذا الرحيل بأسرع وقٍت ممكن -

 .الدعوة إلى دعم الحراك الثوري بجميع أشكاله، وإلى توحيد قواه وقياداته -

 .ص على حماية السلم األهلي والوطنيدعوة جميع األطراف للعمل بأشد الحر -

 اللجنة الخاصة باإلعداد لمؤتمر المعارضة السورية

  

 المرحلة االنتقالية: ثانيا

تبدأ هذه المرحلة عند لحظة تنحية بشار األسد ورموز السلطة األساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس 

 .تشريعي حر على أساس دستور دائم جديد

ورموز السلطة، تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة  فور تنحية بشار األسد -

تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية، وسلطة األمر الواقع الوطنية ومن لم تتلطخ 

حين أيديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام، على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة، ل

 .تشكيل حكومة انتقالية

فور تسلم حكومة تسيير األعمال يتم حل حزب البعث والمؤسسات التابعة له وسائر األحزاب، والتحفظ  -

على أمالكهم وإعادتها للدولة، على أن يسمح ألعضاء هذه التشكيالت إعادة تأسيس نفسها وفق القوانين 

 .الجديدة

دمشق يشمل كل القوي السياسية ومكونات المجتمع من دون تتم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في  -

هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة واالنتقال »استثناء، بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي موقت 

 .، وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة«الديموقراطي

ي يستند إلى وثيقة العهد الوطني المقرة في يعمل الجسم التشريعي الموقت على إصدار إعالن دستور -

مؤتمر القاهرة، يتضمن وضعية الرئاسة في المرحلة االنتقالية، وكذلك مجلس القضاء األعلى، ومجلس 

 .األمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامة للتعويضات االجتماعية وإعادة اإلعمار

ية إدارة شؤون البالد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني، تتولى الحكومة االنتقال -

 .وتعالج أولويات إزالة اآلثار االجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض باالقتصاد الوطني

جراء خالل مدة أقصاها سنة عن تشكيله، يقوم الجسم التشريعي الموقت والحكومة االنتقالية بالعمل على إ -

 .انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على االستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر

فور انتخاب البرلمان التأسيسي، يتم حل الجسم التشريعي الموقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس  -

 .الغالبية التي نتجت عن االنتخابات

سد ورموز السلطة، يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش المؤسسة العسكرية واألمن عند تنحية األ -

والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم " الجيش الحر"النظامي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وبين 

تنظم عمليات وقف النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط األمن وحفظ السلم األهلي والوطني ويتم ذلك 

 .اف مجلس األمن إذا اقتضى األمربرعاية وإشر

تشكل الحكومة االنتقالية مجلسا لألمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية، يضم في عضويته قادة  -

عسكريين شرفاء لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية 

 .التشريعي الموقت ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم



6 
 

يتولى مجلس األمن الوطني عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة واألجهزة األمنية بعد إخضاعها  -

وسحب السالح من " الشبيحة"لسلطته، بغية تطهير األجهزة ممن ثبت تورطه، وحل الميليشيات المسلحة 

 .المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة

  

 العدالة االنتقالية :ثالثا

يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي الموقت ثم  -

 :البرلمان، انطالقا من أسس العهد الوطني، على

تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا النتهاكات منهجية لحقوقهم اإلنسانية وإلساءة المعاملة،  -

 .وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين، وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات االجتماعية

 .تحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم باإلضافة إلى تجارب الضحايا -

عدالة االنتقالية واستعادة إيمان خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق ال -

وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة في تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديموقراطية 

ومشروعيتها، بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد 

 .الوطني والمحلي

عية للعنف والقمع واالستبداد، وتوفير الدعم النفسي لألطفال والنساء معالجة التأثيرات الفردية والجما -

 .وضحايا العنف

إزالة آثار السياسات السابقة، بما فيها اإلجحاف بحق نازحي الجوالن وأحداث الثمانينات، وانتفاضة  -

 .والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة 2332

إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي في سورية وتداعياتها، وتعويض  -

 .المتضررين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة

تتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية  -

خصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل وحقوقية ونفسية وثقافية وش

 :تنفيذ آليات العدالة االنتقالية عبر الخطوات التالية

هيئة قضائية مستقلة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون  -

 .ة في عمليات المحاسبةنزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقي

لجنة تقصي حقائق تعمل على جمع اإلفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة  -

 .القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف األولى من النظام

م النظام ضد لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائ -

الشعب السوري مثل مجزرة حماه وملف االعتقاالت السياسية واإلعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا 

 .والمسرحين بشكل تعسفي

لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية واالجتماعية المؤثرة باالستفادة من الطبيعة المجتمعية  -

وطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعة وتراعي في تشكيلها تبدأ العمل على عمليات المصالحة ال

 .الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية

لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة األهلية الناشئة عن مرحلة الثورة في ما يتعلق باألفراد وتراعي  -

 .ى المصالحة الوطنيةالقانون في حل القضايا الصغيرة والخالفات األهلية وتعمل عل

تشكل الهيئة مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من  -

 .أجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع
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إدخال مفاهيم العدالة االنتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج المدرسية والمؤسسات الدينية واالجتماعية  -

 .والثقافية

 .إصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة باألحداث األخيرة -

 .«الشبيحة»في ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة التي تشمل األفراد والعصابات  -

تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع  -

 .صصة لعالج حاالت الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنفالمدني المتخ

تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة  -

 .وضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم« الشبيحة»السابقة والمجموعات المسلحة 

سلطة، يتم التحفظ والحجز على أمالك أعضاء السلطة السابقة وعائالتهم ـ فور تنحية األسد ورموز ال

وأقاربهم المتورطين في نهب المال العام في الداخل والخارج، كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها 

 .الجسم التشريعي الموقت أو البرلمان، بما في ذلك األموال المحتجزة في الخارج

 

 الجتماعيا –الوضع االقتصادي : رابعا

يتم تشكيل هيئة عامة للتعويضات االجتماعية وإعادة اإلعمار، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي  -

 :الموقت ثم البرلمان، انطالقا من أسس العهد الوطني، على

 .إعانة المنكوبين من األحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أمالك خاصة -

 .المعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادلإعانة أهالي كل الشهداء و -

 .إعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم -

المساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من األحداث، وفي تمويل  -

 .الخاصة باإلعداد لمؤتمر المعارضة السوريةاللجنة  .اإلجراءات االقتصادية واالجتماعية العاجلة

. توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المانحة *

 .وتصرف من مخصصاتها هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية

مفروضة على سورية مطالبة المجتمع الدولي فور تنحية بشار األسد بإلغاء جميع العقوبات الشاملة ال *

 .ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة ألموال السلطة المحتجزة في الخارج

 :تعمل الحكومة االنتقالية على قيام بسياسات تعالج سريعا خاصة*

 .إعادة إطالق اإلنتاج االقتصادي على كافة األصعدة-

 تضخم األسعار-

 .تأمين المواد التموينية األساسية-

 .تفاقمه في المناطق المتضررة من األحداثالفقر و-

 .االحتكارات-

 

 

    

 

 



8 
 

 

 هيئة التنسيق الوطنية 

 لقوى التغيير الوطني الديمقراطي 

 في سورية

  4/7/2102القاهرة في 

 

 وفد هيئة التنسيق الوطنية

 

 بيــــــــــان

 بشأن مؤتمر المعارضة في القاهرة

وأمينها العام الدكتور نبيل العربي وبجهد كبير ومشكور منها ، وبالتعاون برعاية الجامعة العربية   

مع مكتب المبعوث المشترك السيد كوفي عنان وحضور نائبه السيد ناصر القدوة، وحضور نائب رئيس 

الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ممثال مجلس وزراء الخارجية العرب، ووزير الخارجية العراقي الذي 

ده القمة العربية هذا العام ، ووزير الشؤون الخارجية القطري ، ووزير الخارجية التركي ، تترأس بال

وممثلي الدول الخمس الكبرى ،وعدد كبير من الدبلوماسيين العرب واألجانب ، انعقد مؤتمر المعارضة 

 .السورية في القاهرة في الثاني والثالث من تموز الجاري

نقطة نجاح مهمة على طريق المساعي المبذولة لتوحيد قوى المعارضة سياسيا  لقد شكل انعقاد هذا المؤتمر 

وتنظيميا، حيث اجتمع اإلطاران الرئيسيان للمعارضة في الداخل والخارج ، هيئة التنسيق الوطنية 

والمجلس الوطني السوري ،إضافة إلى ممثلي الحركة الكردية السورية، مع عدد من القوى األخرى التي 

يافا متعددة من المعارضة من الداخل والخارج ، إضافة إلى ممثلين عديدين عن قوى الحراك ، تمثل أط

 .والعديد من الشخصيات الوطنية المرموقة

فأن يجتمع هذا الحشد تحت رعاية الجامعة العربية وبهذه المشاركة العربية والدولية الواسعة ،وأن تلتقي  

ة للتفاهم والتوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ، وبلورة إطار كل هذه األطياف المعارضة معا في محاول

مشترك يجمع شمل المعارضة ويوحد صفوفها ، هو نجاح مهم بحد ذاته يجب التمسك به والبناء عليه 

والسعي لتطويره، األمر الذي يعتبر هدفا معلنا وأساسيا من أهداف شعبنا الثائر ، و كذلك من أهداف 

لمعارضة في الداخل ، والسيما هيئة التنسيق الوطنية التي طالما حرصت على لم مختلف القوى السياسية ا

الشمل وتوحيد الصفوف ولم توفر جهدا ممكنا لهذه الغاية، و ستظل تعمل لتذليل الصعوبات التي تواجهها 

 .حتى تتحقق على أفضل وجه ممكن
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وح اإليجابية في مختلف القضايا من وقد بذل وفد الهيئة كل جهد ، وحرص على إبداء أقصى المرونة والر 

أجل تحقيق األهداف التي شاركت الهيئة من أجلها في المؤتمر ، وهي إنجاز تفاهمات سياسية موحدة يجمع 

عليها المشاركون فعليا ، بحيث تخدم شعبنا الثائر ومستقبل بالدنا و والثورة المستمرة من أجل الحرية 

ل إلى بلورة شكل مناسب من أشكال القيادة المشتركة للمعارضة والكرامة والديمقراطية ،وكذلك الوصو

يوحد صوتها وينظم ويوحد فعالياتها داخل البالد وخارجها ، وشارك عديد من القوى والشخصيات بكل 

العهد ) فكانت ثمرة ذلك نجاح آخر كبير األهمية وهو إنجاز وثيقة . إخالص وحماس في هذه الجهود 

إن هذه الوثيقة .مالمح سورية الغد المنشود ،وإقرارها في المؤتمر بأغلبية كبرى  التي تعبر عن( الوطني 

القيمة والبالغة األهمية، والتي باتت عقدا ملزما لكل من شارك في المؤتمر لهي إنجاز أساسي كبير ذو قيمة 

 .ر وأهمية تاريخية لشعبنا وبالدنا ، ويستحق كل من ساهم في إعداده وإقراره كل تحية وتقدي

كذلك فقد صدر عن اللقاء وثيقة تتناول رؤية عن المرحلة االنتقالية ، فيها العديد من النقاط اإليجابية وفيها  

أيضا العديد من النقاط المقحمة في غير مكانها ، والنقاط التي ال يوجد تفاهم دقيق بشان دالالتها والمقصود 

قت الالزم ما يجعلنا نخشى أن تكون مصدر خالفات منها ، األمر الناتج عن سرعة العمل وعدم توفر الو

جديدة إذا لم تلتزم كافة األطراف بالروح اإليجابية والحرص على التفاهم ووحدة المواقف عند تفسيرها ، 

وهو أمر يضعف من هذه الوثيقة ويستوجب تدقيقها وإزالة كل لبس في أفكارها في المؤتمر المزمع عقده 

 .وحيد والتقارب ، كما اتفق المؤتمرون قريبا لمتابعة مساعي الت

ويهم وفد الهيئة أن يؤكد بهذا الخصوص أنه كان وما يزال يرى في اإلستراتيجية السلمية للثورة ، الطريق  

الرئيسي لتحقيق أهداف الشعب الثائر ، ويرى في التدخل العسكري الخارجي كما في دعوات عسكرة 

خطرا مدمرا للبالد والمجتمع ومستقبل الثورة وأهدافها، كما يرى الثورة وزرع األوهام حول هذه القضية 

في الشحن الطائفي والممارسات الطائفية خطرا آخر ال يقل إجراما وضررا بالشعب ومستقبل الوطن 

ويؤكد وفد الهيئة أنه يدعم الجيش السوري الحر بصفته قوة تمارس حق الدفاع المشروع . وأهداف الثورة 

المدنيين في مواجهة القتل الوحشي الذي ترتكبه قوات النظام وشبيحته ضد المواطنين  عن النفس وحماية

 .والمدنيين العزل ، وليس في هذا أي تغيير في اإلستراتيجية السلمية للثورة أو انتقال إلى عسكرتها 

ة قيادية أو لجنة أما المسألة التي فشل مؤتمر القاهرة في تحقيق أي تقدم فعلي بشأنها فهي مسألة تكوين لجن 

 .تنسيق وتعاون أو حتى لجنة متابعة مسؤولة لقرارات المؤتمر 

لقد حاول المخلصون لهذا الهدف الدفع بكل قوة نحو تحقيقه ، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك رغم أن التصويت  

ليا أيد تشكيل اللجنة بأغلبية كبيرة من أعضاء المؤتمر ، في حين نجحت مساعي التعطيل الرافضة فع

لتوحيد المعارضة في عرقلة هذه المساعي وهي أقلية من هؤالء سبق وعانينا منها كثيرا في اللقاءات 

 .السابقة 

فما هو مطلوب وضروري في الثورة خصوصا من روح ديمقراطية وتشاركية، األمر الذي يجعلنا أكثر  

 . مهما كانت إصرارا على تحقيق هذا الهدف ، وتذليل كل العقبات التي تعترض طريقه 

فهدف إيجاد هيئة توحد جهود المعارضة هو هدف ذو أهمية قصوى لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها ولن  

 .نقبل بأن تظل تعطله وتسد طريقه أي جهة وأي فئة مهما كانت أوهامها و مزاعمها وتبريراتها 
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هة بعض األصوات المتشنجة كذلك البد من اإلشارة إلى تضامن وفد الهيئة مع اإلخوة األكراد في مواج 

وأصوات أخرى تعمل إلفشال توحيد المعارضة لدوافع مختلفة ، وهو ما ترتب عليه احتكاك كاد يتسبب 

 .بتفجير المؤتمر لوال مبادرة بعض أعضاء المؤتمر لتدارك األمر 

بب نقاط عدة فيها ولقد سجل وفد الهيئة تحفظا رسميا على نص وثيقة الرؤية السياسية للمرحلة االنتقالية بس 

 .، ووصل احتجاجه على تخريب مسعى تكوين لجنة متابعة إلى مغادرة قاعة االجتماع بصورة جماعية 

كذلك تسجل الهيئة مالحظة أساسية تتفق فيها مع اللجنة التحضيرية حول شمول ونسبة تمثيل المعارضة  

وكثير من القوى الثورية الصاعدة ممثلة  من داخل البالد ، حيث لم تكن قوى عديدة من الحركات السياسية ،

في المؤتمر ، وهو أمر ال بد من تصحيحه في أي لقاء قادم ، بما يعطي قوى الحراك الثوري الفاعلة حقها 

 المشروع في التمثيل وعلى أكمل وجه ممكن ، 

 .ويعطي الداخل عموما وزنه الطبيعي والرئيسي في مؤتمرات المعارضة  

التغيير لن يكون إال بإرادة )شجبه إلصرار بعض المشاركين على شطب تعبير يفيد بان ويسجل وفد الهيئة  

 .لتبريرات غير مقنعة لنا( بأيديهم) ، حين تشبثوا بشطب عبارة (السوريين وأيديهم 

, ستبقى الهيئة أمينة لهدف وحدة المعارضة الوطنية وستبذل كل جهد من أجل تعميق الثقة بين أطيافها  

 .وصب الجهد النتصاره الثورة.. ستدعينا للتجاوز عما يشيب مسيرتنا فالوطن ي

  4/7/2102القاهرة في 

 

 وفد هيئة التنسيق الوطنية

 

 

 


