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Daxuyaniya dawî ya yekemîn kongreya Encûmena Niştimanî ya Sûriyê

Encûmena Niştimanî ya Sûriyê kongreya yekê ya lîjneya xwe ya giştî di 17 û 
18ê kanûna 2011ê de li bajarê Tûnisê li dar xist. Beşdaran rola gelê Sûriyê yê çe-
leng bilind nirxand, ku bi sebir şoreşa xwe ya aştiyane ji bo rûmet û azadiyê berde-
wam dike û hemû planên rejîmê, ku dixwaze wî gelî bikşîne nav şerekî navxweyî û 
senaryoyên din yên tarî, pûç kirin.
Herwiha Encûmenê bangewaziyek arasteyî wan kesên hêj bêbiryar di nav gelê me 
û di nav artêşa me de kir, yên ku hêj tevlî şoreşê nebûnê, ku ew jî tevlî şoreşê bi-
bin. Encûmenê li gor bernameya xwe ya kar kêşeyên sereke guftûgo kirin û gihişt 
van encamên jêrîn:

Di asta rêxistinî-struktûrî de:
Konferansê bernameya siyasî ya Encûmena Niştimanî ya Sûriyê û nizama bingehîn 
ya kar, ku têkiliyên di nav dezgehên cuda de destnîşan dike, gengeşe kir û ew pe-
jirandin. Konferansê bi bikaranîna hêzên heyî lîjneyên xwe yên taybet ji nû de rêk-
xistin, ji bo ku bigihije beşdariyeke çalak ya hemû hêzên beşdar, herwiha ya hêzên 
tevgera şoreşgerî û kesayetiyên serbixwe yên girêdayî wê tevgerê, di nav de xurt-
kirina hebûna jinê di dezgehên wê de.
Encûmenê daxwaza xwe ji bo berdewamkirina hewldanên yekîtiya naxweyî ya dijbe-
riya sûrî tekez kir, herwiha ferehkirin û bilindnirxandina hevkariya niştimanî wekû 
garantiyeke piştrast ji bo serkeftina şoreşê û pêkanîna armancên wê yên  mirovantî, 
ku ew jî azadî û rûmet in, bi nav kir.

Di asta siyaseta navxweyî de:
• Encûmenê girêdana xwe bi biryarên gelê Sûriyê û armancên şoreşa wî dubare 

kir, ku ew jî herifandina tevaya rejîmê tevî tevaya serkirdayetiya wê rejîmê ye û 
avakirina Sûriyeke nû weke welatekî demokratîk-pirralî, ku hemû hevwelatiyên 
wê – nêr û mê – di welatekî adilane de xwedan heman mafan bin.

• Encûmenê girêdanan xwe tekez kir bi pejirandina nasnameya Kurdan weke 
netew di destûrê de û naskirina pirsa kurdî wekû parçeyek ji pirsa niştimanî ya 
giştî li welêt. Encûmen banga çareserkirina pirsa kurdî dike bi rêya rakirina 
 neheqiyê û tawîzkirina kesên zerer dîtî û pejirandina mafên Kurdan weke netew 
di çarçoveya yekîtiya gel û xaka Sûriyê de.

• Encûmenê girêdana xwe tekez kir di pejirandina destûrî ya nasnameya netewî 
ya Aşûrî-Suryaniyan de û daxwaza çareserkirina vê pirsê di çarçoveya yekîtiya 
niştimanî de kir.

• Encûmenê ew hewcedarî binxêz kir bo rakirina hemû dîskrîmînasyonan li hem-
berî hemû komên civaka sûrî, çi yên olî, mezhebî anjî netewî (Ereb, Kurd, Aşûrî-
Suryanî, Tirkmen û yên din) di çarçoveya welatekî de, bi heman mafên hev-
welatiyê bo hemuyan.
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• Encûmen xwe mecbûr dike ku her karî bike, yên ji bo berdewamkirina aştiyane 
ya şoreşa gelê sûrî pêwîst, di nav de pêşkêşkirina bilez a arîkariyê ji bo wan 
herêmên bi giranî êşdîtî, herwiha bi awayekî serkeftî berdewamkirina »Gireva ji 
bo Rûmetê« weke şêwazekî neguhdariya sivîl.

• Encûmena Niştimanî ya Sûriyê û dezgehên wê bangî Komkara Erebî,  Neteweyên 
Yekbûyî û Civata Dewletan dikin ku bilez ji bo parastina xelkên medenî û şoreş-
gêran li Sûriyê di herêmên parastî de, anjî di herêmên veqetandî yên  taybet de, 
bikevin nav hewldanan.

• Encûmen xwe mecbûr dike ku piştgiriya Artêşa Sûrî ya Azad bike, bi qebûlkiri-
na rola wê ya cihê şanaziyê ji bo parastina şoreşa aştiyane ya gelê me.

• Encûmen pêdiviya mobîlîzekirina hemû hêzan tekez dike, ji bo pêşxistina em-
bargoya li dijî rejîmê li ser hemû astên ragihandinî, aborî, siyasî û diplomasî, 
heta hilweşandina rejîmê.

• Encûmenê biryara vîzyona xwe ji bo qonaxa demkî ya veguhertinê û prensîbên 
bingehîn yên Sûriyeke nû wergirt, ji bo vê yekê jî encûmen hewla konsensûsek 
niştimanî dide. Encûmenê ji ber rûbirûbûna bi neheqî û sitemkariyê banga hev-
girtin û yekîtiyê û tevlîbûna şoreşê li hemû gelê Sûriyê kir, herwiha tevlîbûna di 
avakirina siberoja Sûriyê de.

Di asta siyaseta derve de:
Encûmenê ji bo pêkanîna armanc û biryarên şoreşa Sûriyê, giringiya hevkariya bi 
Komkara Dewletên Erebî, bi Civata Dewletan û rêxistinên navnetewî re bo xwe te-
kez kir û ji ber fen û fûtên berdewam yên rejîmê ji bo pûçkirina însyatîf û embar-
goyan hişyarî da. Encûmenê herwiha tekez kir ku divê her rêyek ku demek zêdetir 
dide rejîme bê girtin.
Ew yek jî binxêz kir, ku dewlet û netewe mecbûr in bi erkê xwe yê exlaqî û mirovî li 
hemberî gelê me rabin, ku bi dijwartirîn tawanên li dijî mirovantiyê rûbirû ye. En-
cûmenê tekez jî kir ku di berjewendiya dewletan de ye ku li aliyê gelê Sûriyê û ne li 
yê desthilatdaran, yê rejîma li ber têkçûnê cihê xwe bigirin.
Encûmen tekez dike ku Sûriya nû, ya ku wê ji bo dîsapêkanîna serweriya niştimanî 
li ser Colana dagirkirî kar bike û piştgiriya tam ya mafên rewa yê gelê Filistînî 
bike, wê faktoreke istiqrara rastî be li herêmê, tersî rejîma sitemkar, ku metirsiye-
ke ji bo istiqrar û dewleta niştîmanî, ku wê destwerdana ji derve di karûbarê nav-
xweyî yê Sûriyê de bi xwe re bîne. Rejîm bi tena xwe ji bo alozbûna rewşê li welêt 
berbirsyar e.

Silav ji bo şehîdên azadiyê yên ku canên wan bi rûmet bilind bûn ber bi çêkerê wan.
Silav ji bo dayika sûrî ya êşiyayî û ji bo zarokên azadiyê yên ku xwîna wan bê  guneh 
hat rijandin.
Silav ji bo mêrên Sûriyê û jinên wê û zarokên wê, yên ku hîn sebr dikin û li ber xwe 
didin, heta serkeftina li dijî zordarî û azadiya ji zordarî û zilmê.
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Silav ji bo Artêşa Azad û hemû leşker û generalên rêzê û generalên azad yên ku 
kuştina zarok û xizman ji zarokên gel û welatê xwe nepejirandin.
Silav ji bo Tûnisa xwîşka azad, ji bo serokatî û hikûmet û gel, yên ku kongreya me 
ya yekê hembêz kirin, di bîranîna yekê de ya pêketina şoreşa azadiya tûnisî.
Silav ji bo hemû gel û desthilatên ku piştgiriya gelê sûrî kirin di şoreşa wî de ji 
bo azadiyê.
Hezar silav ji bo gelê me yê çeleng, yê ku bi xurtî û piştrastî pêş dikeve ber bi 
pêşeroja xwe ya bi gul û ronahî bi arîkariya xwedê.
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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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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

)مطلوب (االسم 

)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.

اضف تعليقًا

)مطلوب (االسم 

)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.

اضف تعليقًا

)مطلوب (االسم 

)يظهر لن ولكن مطلوب (االلكتروني البريد 
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)9 (2011تشرين الثاني 

 بيانات صحفية  الصفحة الرئيسية

السوري الوطني للمجلس األول للمؤتمر الختامي البيان http://ar.syriancouncil.org/press-releases/item/130-the-f...

1 von 2 29.09.2012 20:31


