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Abschlusserklärung der ersten Konferenz des Syrischen Nationalrats in Tunis

Der Syrische Nationalrat hielt die erste Konferenz seines Allgemeinen Ausschusses 
am 17. und 18. Dezember 2011 in Tunis ab. Die Tagenden würdigten das helden-
hafte syrische Volk, das unbeirrt seine friedliche Revolution für Würde und Freiheit 
fortsetzt und alle Pläne des Regimes, es in einen Bürgerkrieg oder andere düstere 
Szenarien zu verwickeln, durchkreuzt hat. Auch richtete der Rat einen Appell an 
die noch Zögernden aus unserem Volk und in unserer Armee, die sich bisher nicht 
der Revolution angeschlossen haben, dies zu tun. Der Rat diskutierte grundlegende 
Angelegenheiten gemäß Tagesordnung und kam zu folgenden Ergebnissen:

Auf organisatorisch-struktureller Ebene:
Die Konferenz diskutierte und verabschiedete das politische Programm des Syrischen 
Nationalrats und die Geschäftsordnung, die die Arbeit und die Beziehungen zwischen 
den verschiedenen Institutionen regelt. Sie restrukturierte seine einzelnen Fach
bereiche unter Nutzung der zur Verfügung stehenden Kräfte, um eine ef fiziente 
Beteiligung aller politischen Kräfte, der Kräfte der revolutionären Bewegung sowie 
der ihm angehörenden unabhängigen Persönlichkeiten zu erreichen, darunter auch 
eine stärkere Repräsentanz von Frauen in seinen Institutionen.
Der Rat betonte sein Streben nach einer Fortsetzung der Bemühungen um eine 
inner syrische Einigung der Opposition, eine Ausweitung und Würdigung der 
landes weiten Zusammenarbeit als sicherer Garant für den Erfolg der Revolution 
und die Umsetzung ihrer humanistischen Ziele Freiheit und Würde.

Auf innenpolitischer Ebene:
• Der Rat erneuerte seine Verpflichtung gegenüber den Entscheidungen des 

 syrischen Volkes und den Zielen seiner Revolution, als da wären Sturz des 
 gesamten Regimes inklusive seiner gesamten Führungsriege sowie Errichtung 
eines neuen Syriens als demokratischpluralistischer Staat, dessen Bürgerinnen 
und Bürger allesamt gleiche Rechte in einem Rechtsstaat genießen.

• Der Rat betonte seine Verpflichtung zur Anerkennung der Identität der Kurden 
als Volksgruppe in der Verfassung und der Betrachtung der Kurdenfrage als Teil 
der allgemeinen Angelegenheiten des Landes. Er rief auf zu deren Lösung ver-
mittels Aufhebung der Ungerechtigkeit und Entschädigung der Leidtragenden 
sowie Anerkennung der Rechte der Kurden als Volksgruppe im Rahmen eines 
als Volk und Territorium geeinten Syriens.

• Der Rat betonte seine Verpflichtung zur Anerkennung der Identität der Chaldo
Assyrer als Volksgruppe in der Verfassung und rief zur Lösung dieser Problema-
tik im Rahmen der Einheit des Landes auf.

• Der Rat unterstrich die Notwendigkeit der Aufhebung der Diskriminierung ge-
gen jede Gruppe der syrischen Gesellschaft, sei sie religiös, konfessionell oder 
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ethnisch (Araber, Kurden, ChaldoAssyrer, Turkmenen und andere) im Rahmen 
eines Staates mit gleichen Bürgerrechten für alle.

• Der Rat verpflichtete sich, alles zu tun, was für die Fortsetzung der friedlichen 
Revolution des syrischen Volkes vonnöten ist, unter anderem rasche Hilfelei-
stung für besonders schwer betroffene Gebiete sowie die erfolgreiche Fortset-
zung des »Streiks für die Würde« als Form des zivilen Ungehorsams.

• Der Syrische Nationalrat und seine Institutionen appellieren dringlich an die 
Arabische Liga, die Vereinten Nationen und die Staatengemeinschaft, sich rasch 
für den Schutz von Zivilisten und Revolutionären in Syrien in sicheren oder be-
sonders abgetrennten Regionen einzusetzen.

• Der Rat verpflichtet sich zur Unterstützung der Freien Syrischen Armee in 
 Anerkennung ihrer lobenswerten Rolle zum Schutz der friedlichen Revolution 
 unseres Volkes.

• Der Rat betonte die Notwendigkeit der Mobilisierung aller Kräfte, um das Em-
bargo gegen das Regime auf der Ebene der Medien, der Wirtschaft, der Politik 
und der Diplomatie bis zum Sturz des Regimes voranzutreiben.

• Der Rat beschloss seine Vision für die Übergangsphase und die Grundprinzipien 
eines neuen Syriens, hierzu strebt er einen nationalen Konsens an. Der Rat rief 
alle Syrer zu Zusammenhalt und Einigkeit angesichts von Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung und zur Beteiligung an der Revolution und an der Schaffung der 
Zukunft Syriens auf.

Auf außenpolitischer Ebene:
Der Rat betonte, wie sehr ihm an der Zusammenarbeit mit der Liga der Arabischen 
Staaten, der Staatengemeinschaft und internationalen Organisationen gelegen ist, 
um die Ziele und Entscheidungen der syrischen Revolution umzusetzen und warnte 
vor den ständigen Tricks des Regimes zur Umgehung der verhängten Initiativen 
und Sanktionen, wobei er betonte, es sei jegliche Möglichkeit zu unterbinden, dem 
Regime weitere Fristen einzuräumen.
Auch unterstrich er, dass Staaten und Nationen ihrer moralischen und humani-
tären Verantwortung gegenüber unserem Volk nachkommen müssen, das schwers-
ten Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgesetzt ist, wobei er betonte, dass es 
im Interesse der Staaten sei, sich auf die Seite des syrischen Volkes und nicht auf 
die des herrschenden, dem Untergang geweihten Regimes zu stellen.
Der Rat betonte, dass das neue Syrien, das auf eine Wiederherstellung der natio-
nalen Souveränität über den besetzten Golan hinarbeiten und die legitimen Rechte 
der Palästinenser voll und ganz unterstützen wird, ein wirklicher Stabilitätsfaktor 
in der Region sein werde, im Gegensatz zu dem unterdrückerischen Regime, das 
eine Gefahr für die Stabilität und den Nationalstaat darstellt, was internationales 
Eingreifen in innersyrische Angelegenheiten nach sich ziehen wird. Das Regime 
 allein ist verantwortlich für die Zuspitzung der Lage im Land.
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Ein Gruß den Märtyrern der Freiheit, deren Seelen edel und würdig zu ihrem 
Schöpfer aufgestiegen sind.
Ein Gruß der verletzten syrischen Mutter und den Kindern der Freiheit, deren Blut 
unschuldig vergossen wurde.
Ein Gruß den Männern, Frauen, Jungen und Mädchen Syriens, die weiter geduldig 
ausharren, verdienstvoll und standhaft, bis zum Sieg über den Despotismus und 
der Befreiung von Ungerechtigkeit und Unterdrückung.
Ein Gruß der Freien Armee und allen freien Soldaten, Unterof fizieren und Of fizie-
ren, die sich geweigert haben, Familien und Kinder aus ihrem eigen Volk und Land 
zu töten.
Ein Gruß an das freie Bruderland Tunesien, seinen Präsidenten, seine Regierung 
und sein Volk, die am ersten Jahrestag des Ausbruchs der tunesischen Freiheits
revolution als Gastgeber unsere erste Konferenz aufgenommen haben.
Ein Gruß allen Völkern und Regierungen, die sich mit dem syrischen Volk in seiner 
Revolution für die Freiheit solidarisch gezeigt haben.
Tausend Grüße unserem stolzen Volk, das vertrauensvoll und unbeirrt seiner 
 blühenden, leuchtenden Zukunft entgegengeht, so Gott will.
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2011 آانون األول/ ديسمبر 19االثنين، 

البيان الختامي للمؤتمر األول للمجلس الوطني السوري

 آانون األول ديسمبر18 و17عقد المجلس الوطني السوري المؤتمر األول لهيئته العامة في تونس العاصمة في 
جل، وقد وجه المؤتمرون تحية إلى الشعب السوري البطل الذي صبر واستمر في ثورته السلمية من أ2011

ة.الكرامة والحرية، وأفشل آل مخططات النظام في جره إلى االقتتال األهلي والسيناريوهات المظلم

أن يكونوا جزءًاآما وجه المجلس دعوة إلى المتريثين من أبناء شعبنا وجيشنا الذين لم يلتحقوا بالثورة إلى 
منها.

وناقش المجلس القضايا األساسية المتضمنة في جدول أعماله، وخلص إلى النتائج التالية:

على الصعيد التنظيمي

مل والعالقاتناقش المؤتمر وأقر البرنامج السياسي للمجلس الوطني السوري، والنظام األساسي الذي ينظم الع
مشارآة الفاعلةبين مختلف المؤسسات، وأعاد هيكلة مكاتبه التخصصية باستثمار الطاقات المتوافرة، لتحقيق ال

في ذلك تعزيزلكل القوى السياسية وقوى الحراك الثوري والشخصيات الوطنية المستقلة المنضمة للمجلس، بما 
حضور المرأة في مؤسساته.

سه،وأآد المجلس سعيه إلى مواصلة جهود توحيد الصف الوطني، وتوسيع العمل الوطني المشترك وتكري
آضمانة أآيدة لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها اإلنسانية في الحرية والكرامة.

على الصعيد السياسي الداخلي

آلجدد المجلس التزامه بخيارات الشعب السوري وأهداف ثورته المتمثلة في إسقاط النظام برأسه و
 نساًءرموزه وأرآانه، وبناء سورية الجديدة، دولة مدنية ديمقراطية تعددية يتساوى فيها أبناؤها -

ورجاًال - في ظل سيادة القانون.
جزءًا منأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، واعتبار القضية الكردية 

قرارالقضية الوطنية العامة في البالد، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين واإل
بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا.

ذهأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية االشورية السريانية، ودعا إلى حل ه
القضية ضمن إطار وحدة الوطن.

 (منشدد المجلس على نبذ التمييز ضد أي من مكونات المجتمع السوري: الدينية والمذهبية والقومية
عرب وآرد وآشوريين سريان وترآمان وغيرهم)، في إطار دولة المواطنة.

فيتعهد المجلس ببذل آل جهد لتوفير آل متطلبات استمرار الشعب السوري في ثورته السلمية، بما 
ذلك متطلبات إغاثة المناطق المنكوبة بشكل عاجل، وإنجاح "إضراب الكرامة" على طريق العصيان

المدني.
يطالب المجلس الوطني السوري ومؤسساته، الجامعة العربية واألمم المتحدة والمجتمع الدولي

منبضرورة حماية المدنيين والثوار في سورية وذلك في مناطق آمنة وأخرى عازلة والتحرك السريع 
أجل ذلك.

ةتعهد المجلس بتوفير الدعم والرعاية للجيش السوري الحر معترفًا بدوره المشرف في حماية ثور
شعبنا السلمية.

ىأآد المجلس على حشد آل الطاقات لحصار النظام إعالميًا واقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا حت
إسقاطه.

يق توافقأقر المجلس رؤيته للمرحلة االنتقالية، والمبادئ العامة لسورية الجديدة، التي يسعى إلى تحق
ان،وطني عام عليها، ودعا المجلس السوريين جميعًا إلى التالحم والوحدة في مواجهة الظلم والطغي

وإلى االنضمام إلى الثورة والمشارآة في صناعة مستقبل سورية.

على الصعيد الخارجي

لتحقيق أهدافأآد المجلس حرصه على التعاون مع جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
وباتالثورة السورية وخياراتها، وحذر من مراوغات النظام المستمرة لاللتفاف على المبادرات والعق

المفروضة عليه، مؤآدًا العمل على قطع الطريق على منح أي مهل إضافية للنظام.

رض ألبشعآما شدد على ضرورة تحمل الدول والشعوب مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه شعبنا الذي يتع
اآلفل.الجرائم ضد االنسانية، مؤآدًا أن مصلحة الدول هي مع الشعب السوري وليست مع النظام الحاآم 

 وتدعم الحقوقوأآد المجلس أن سورية الجديدة التي ستعمل على استعادة السيادة الوطنية في الجوالن المحتل،
م القمعيالكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني؛ سوف تكون عامل استقرار حقيقي في المنطقة، بعكس النظا
تحمل المسؤوليةالمهدِّد لالستقرار والدولة الوطنية، الذي يستجلب التدخل الدولي في شؤون سورية، وهو وحده ي

عما تؤول إليه األمور في البالد.

تحية إلى شهداء الحرية الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها عزيزة آريمة،
تحية إلى األم السورية المكلومة.. وإلى أطفال الحرية الذين سفكت دماؤهم بغير ذنب،

تى النصر علىتحية إلى رجال سورية ونسائها وشبابها وبناتها.. الذين ما زالوا صابرين محتسبين صامدين، ح
االستبداد والتحرر من الظلم واالضطهاد،

 منتحية إلى الجيش الحر وآل الجنود وضباط الصف والضباط األحرار الذين رفضوا قتل األهل واألطفال
أبناء شعبهم ووطنهم،

آرى السنويةتحية إلى تونس الشقيقة الحرة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، الذين احتضنوا مؤتمرنا األول، في الذ
األولى الندالع ثورة الحرية التونسية،

تحية إلى آل الشعوب والحكومات التي تضامنت مع الشعب السوري في ثورته من أجل الحرية،
ألف تحية إلى شعبنا األبي، الذي يتقدم بثقة وثبات نحو مستقبله الزاهر المشرق بإذن اهللا.

اضف تعليقًا
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م القمعيالكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني؛ سوف تكون عامل استقرار حقيقي في المنطقة، بعكس النظا
تحمل المسؤوليةالمهدِّد لالستقرار والدولة الوطنية، الذي يستجلب التدخل الدولي في شؤون سورية، وهو وحده ي

عما تؤول إليه األمور في البالد.

تحية إلى شهداء الحرية الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها عزيزة آريمة،
تحية إلى األم السورية المكلومة.. وإلى أطفال الحرية الذين سفكت دماؤهم بغير ذنب،

تى النصر علىتحية إلى رجال سورية ونسائها وشبابها وبناتها.. الذين ما زالوا صابرين محتسبين صامدين، ح
االستبداد والتحرر من الظلم واالضطهاد،

 منتحية إلى الجيش الحر وآل الجنود وضباط الصف والضباط األحرار الذين رفضوا قتل األهل واألطفال
أبناء شعبهم ووطنهم،

آرى السنويةتحية إلى تونس الشقيقة الحرة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، الذين احتضنوا مؤتمرنا األول، في الذ
األولى الندالع ثورة الحرية التونسية،

تحية إلى آل الشعوب والحكومات التي تضامنت مع الشعب السوري في ثورته من أجل الحرية،
ألف تحية إلى شعبنا األبي، الذي يتقدم بثقة وثبات نحو مستقبله الزاهر المشرق بإذن اهللا.
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2011 آانون األول/ ديسمبر 19االثنين، 

البيان الختامي للمؤتمر األول للمجلس الوطني السوري

 آانون األول ديسمبر18 و17عقد المجلس الوطني السوري المؤتمر األول لهيئته العامة في تونس العاصمة في 
جل، وقد وجه المؤتمرون تحية إلى الشعب السوري البطل الذي صبر واستمر في ثورته السلمية من أ2011

ة.الكرامة والحرية، وأفشل آل مخططات النظام في جره إلى االقتتال األهلي والسيناريوهات المظلم

أن يكونوا جزءًاآما وجه المجلس دعوة إلى المتريثين من أبناء شعبنا وجيشنا الذين لم يلتحقوا بالثورة إلى 
منها.

وناقش المجلس القضايا األساسية المتضمنة في جدول أعماله، وخلص إلى النتائج التالية:

على الصعيد التنظيمي

مل والعالقاتناقش المؤتمر وأقر البرنامج السياسي للمجلس الوطني السوري، والنظام األساسي الذي ينظم الع
مشارآة الفاعلةبين مختلف المؤسسات، وأعاد هيكلة مكاتبه التخصصية باستثمار الطاقات المتوافرة، لتحقيق ال

في ذلك تعزيزلكل القوى السياسية وقوى الحراك الثوري والشخصيات الوطنية المستقلة المنضمة للمجلس، بما 
حضور المرأة في مؤسساته.

سه،وأآد المجلس سعيه إلى مواصلة جهود توحيد الصف الوطني، وتوسيع العمل الوطني المشترك وتكري
آضمانة أآيدة لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها اإلنسانية في الحرية والكرامة.

على الصعيد السياسي الداخلي

آلجدد المجلس التزامه بخيارات الشعب السوري وأهداف ثورته المتمثلة في إسقاط النظام برأسه و
 نساًءرموزه وأرآانه، وبناء سورية الجديدة، دولة مدنية ديمقراطية تعددية يتساوى فيها أبناؤها -

ورجاًال - في ظل سيادة القانون.
جزءًا منأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، واعتبار القضية الكردية 

قرارالقضية الوطنية العامة في البالد، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين واإل
بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا.

ذهأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية االشورية السريانية، ودعا إلى حل ه
القضية ضمن إطار وحدة الوطن.

 (منشدد المجلس على نبذ التمييز ضد أي من مكونات المجتمع السوري: الدينية والمذهبية والقومية
عرب وآرد وآشوريين سريان وترآمان وغيرهم)، في إطار دولة المواطنة.

فيتعهد المجلس ببذل آل جهد لتوفير آل متطلبات استمرار الشعب السوري في ثورته السلمية، بما 
ذلك متطلبات إغاثة المناطق المنكوبة بشكل عاجل، وإنجاح "إضراب الكرامة" على طريق العصيان

المدني.
يطالب المجلس الوطني السوري ومؤسساته، الجامعة العربية واألمم المتحدة والمجتمع الدولي

منبضرورة حماية المدنيين والثوار في سورية وذلك في مناطق آمنة وأخرى عازلة والتحرك السريع 
أجل ذلك.

ةتعهد المجلس بتوفير الدعم والرعاية للجيش السوري الحر معترفًا بدوره المشرف في حماية ثور
شعبنا السلمية.

ىأآد المجلس على حشد آل الطاقات لحصار النظام إعالميًا واقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا حت
إسقاطه.

يق توافقأقر المجلس رؤيته للمرحلة االنتقالية، والمبادئ العامة لسورية الجديدة، التي يسعى إلى تحق
ان،وطني عام عليها، ودعا المجلس السوريين جميعًا إلى التالحم والوحدة في مواجهة الظلم والطغي

وإلى االنضمام إلى الثورة والمشارآة في صناعة مستقبل سورية.

على الصعيد الخارجي

لتحقيق أهدافأآد المجلس حرصه على التعاون مع جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
وباتالثورة السورية وخياراتها، وحذر من مراوغات النظام المستمرة لاللتفاف على المبادرات والعق

المفروضة عليه، مؤآدًا العمل على قطع الطريق على منح أي مهل إضافية للنظام.

رض ألبشعآما شدد على ضرورة تحمل الدول والشعوب مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه شعبنا الذي يتع
اآلفل.الجرائم ضد االنسانية، مؤآدًا أن مصلحة الدول هي مع الشعب السوري وليست مع النظام الحاآم 

 وتدعم الحقوقوأآد المجلس أن سورية الجديدة التي ستعمل على استعادة السيادة الوطنية في الجوالن المحتل،
م القمعيالكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني؛ سوف تكون عامل استقرار حقيقي في المنطقة، بعكس النظا
تحمل المسؤوليةالمهدِّد لالستقرار والدولة الوطنية، الذي يستجلب التدخل الدولي في شؤون سورية، وهو وحده ي

عما تؤول إليه األمور في البالد.

تحية إلى شهداء الحرية الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها عزيزة آريمة،
تحية إلى األم السورية المكلومة.. وإلى أطفال الحرية الذين سفكت دماؤهم بغير ذنب،

تى النصر علىتحية إلى رجال سورية ونسائها وشبابها وبناتها.. الذين ما زالوا صابرين محتسبين صامدين، ح
االستبداد والتحرر من الظلم واالضطهاد،

 منتحية إلى الجيش الحر وآل الجنود وضباط الصف والضباط األحرار الذين رفضوا قتل األهل واألطفال
أبناء شعبهم ووطنهم،

آرى السنويةتحية إلى تونس الشقيقة الحرة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، الذين احتضنوا مؤتمرنا األول، في الذ
األولى الندالع ثورة الحرية التونسية،

تحية إلى آل الشعوب والحكومات التي تضامنت مع الشعب السوري في ثورته من أجل الحرية،
ألف تحية إلى شعبنا األبي، الذي يتقدم بثقة وثبات نحو مستقبله الزاهر المشرق بإذن اهللا.

اضف تعليقًا
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)يظهر لن ولكن مطلوب (االلكتروني البريد 
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2011 آانون األول/ ديسمبر 19االثنين، 

البيان الختامي للمؤتمر األول للمجلس الوطني السوري

 آانون األول ديسمبر18 و17عقد المجلس الوطني السوري المؤتمر األول لهيئته العامة في تونس العاصمة في 
جل، وقد وجه المؤتمرون تحية إلى الشعب السوري البطل الذي صبر واستمر في ثورته السلمية من أ2011

ة.الكرامة والحرية، وأفشل آل مخططات النظام في جره إلى االقتتال األهلي والسيناريوهات المظلم

أن يكونوا جزءًاآما وجه المجلس دعوة إلى المتريثين من أبناء شعبنا وجيشنا الذين لم يلتحقوا بالثورة إلى 
منها.

وناقش المجلس القضايا األساسية المتضمنة في جدول أعماله، وخلص إلى النتائج التالية:

على الصعيد التنظيمي

مل والعالقاتناقش المؤتمر وأقر البرنامج السياسي للمجلس الوطني السوري، والنظام األساسي الذي ينظم الع
مشارآة الفاعلةبين مختلف المؤسسات، وأعاد هيكلة مكاتبه التخصصية باستثمار الطاقات المتوافرة، لتحقيق ال

في ذلك تعزيزلكل القوى السياسية وقوى الحراك الثوري والشخصيات الوطنية المستقلة المنضمة للمجلس، بما 
حضور المرأة في مؤسساته.

سه،وأآد المجلس سعيه إلى مواصلة جهود توحيد الصف الوطني، وتوسيع العمل الوطني المشترك وتكري
آضمانة أآيدة لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها اإلنسانية في الحرية والكرامة.

على الصعيد السياسي الداخلي

آلجدد المجلس التزامه بخيارات الشعب السوري وأهداف ثورته المتمثلة في إسقاط النظام برأسه و
 نساًءرموزه وأرآانه، وبناء سورية الجديدة، دولة مدنية ديمقراطية تعددية يتساوى فيها أبناؤها -

ورجاًال - في ظل سيادة القانون.
جزءًا منأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، واعتبار القضية الكردية 

قرارالقضية الوطنية العامة في البالد، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين واإل
بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا.

ذهأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية االشورية السريانية، ودعا إلى حل ه
القضية ضمن إطار وحدة الوطن.

 (منشدد المجلس على نبذ التمييز ضد أي من مكونات المجتمع السوري: الدينية والمذهبية والقومية
عرب وآرد وآشوريين سريان وترآمان وغيرهم)، في إطار دولة المواطنة.

فيتعهد المجلس ببذل آل جهد لتوفير آل متطلبات استمرار الشعب السوري في ثورته السلمية، بما 
ذلك متطلبات إغاثة المناطق المنكوبة بشكل عاجل، وإنجاح "إضراب الكرامة" على طريق العصيان

المدني.
يطالب المجلس الوطني السوري ومؤسساته، الجامعة العربية واألمم المتحدة والمجتمع الدولي

منبضرورة حماية المدنيين والثوار في سورية وذلك في مناطق آمنة وأخرى عازلة والتحرك السريع 
أجل ذلك.

ةتعهد المجلس بتوفير الدعم والرعاية للجيش السوري الحر معترفًا بدوره المشرف في حماية ثور
شعبنا السلمية.

ىأآد المجلس على حشد آل الطاقات لحصار النظام إعالميًا واقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا حت
إسقاطه.

يق توافقأقر المجلس رؤيته للمرحلة االنتقالية، والمبادئ العامة لسورية الجديدة، التي يسعى إلى تحق
ان،وطني عام عليها، ودعا المجلس السوريين جميعًا إلى التالحم والوحدة في مواجهة الظلم والطغي

وإلى االنضمام إلى الثورة والمشارآة في صناعة مستقبل سورية.

على الصعيد الخارجي

لتحقيق أهدافأآد المجلس حرصه على التعاون مع جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
وباتالثورة السورية وخياراتها، وحذر من مراوغات النظام المستمرة لاللتفاف على المبادرات والعق

المفروضة عليه، مؤآدًا العمل على قطع الطريق على منح أي مهل إضافية للنظام.

رض ألبشعآما شدد على ضرورة تحمل الدول والشعوب مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه شعبنا الذي يتع
اآلفل.الجرائم ضد االنسانية، مؤآدًا أن مصلحة الدول هي مع الشعب السوري وليست مع النظام الحاآم 

 وتدعم الحقوقوأآد المجلس أن سورية الجديدة التي ستعمل على استعادة السيادة الوطنية في الجوالن المحتل،
م القمعيالكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني؛ سوف تكون عامل استقرار حقيقي في المنطقة، بعكس النظا
تحمل المسؤوليةالمهدِّد لالستقرار والدولة الوطنية، الذي يستجلب التدخل الدولي في شؤون سورية، وهو وحده ي

عما تؤول إليه األمور في البالد.

تحية إلى شهداء الحرية الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها عزيزة آريمة،
تحية إلى األم السورية المكلومة.. وإلى أطفال الحرية الذين سفكت دماؤهم بغير ذنب،

تى النصر علىتحية إلى رجال سورية ونسائها وشبابها وبناتها.. الذين ما زالوا صابرين محتسبين صامدين، ح
االستبداد والتحرر من الظلم واالضطهاد،

 منتحية إلى الجيش الحر وآل الجنود وضباط الصف والضباط األحرار الذين رفضوا قتل األهل واألطفال
أبناء شعبهم ووطنهم،

آرى السنويةتحية إلى تونس الشقيقة الحرة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، الذين احتضنوا مؤتمرنا األول، في الذ
األولى الندالع ثورة الحرية التونسية،

تحية إلى آل الشعوب والحكومات التي تضامنت مع الشعب السوري في ثورته من أجل الحرية،
ألف تحية إلى شعبنا األبي، الذي يتقدم بثقة وثبات نحو مستقبله الزاهر المشرق بإذن اهللا.
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