
 

 

ات في السوري   الجمهوري   الحزب بيان  السوري ة المستجد 

 القاهرة مؤتمر -موسكو اجتماع -ديماستورا مبادرة

 

 األفاضل السوري ون وأيها الفاضالت السوري ات أيتها 

 خالصة سوري ة تحي ة

 

 ديكتاتوري نظامل شامل إنقالب في تتمث ل الحديثة، العصور مدني ات قاموس في فريدة استثنائية بحالة اليوم السوري الشعب يمر  

 يينللمدن الميداني والقتل والتعذيب اإلعتقال وجرائم والقمع اإلرهاب أنواع كافة مسععععععتعمالا  مع ، واحتراب  شعععععععب ، على دموي

 !عماراأل مختلف ومن المجتمع شرائح مختلف من المواطنين جميع طالت والتي الدولة، هيبة من والنيل كاإلرهاب خلَّبية بحجج  

 

ى وقد  شععق  ، في سععاهم قد الدولة أجهزة فسععاد كان عميق، اجتماعي شععر  حدوث إلى 1122 عام شعععب  على النظام إنقالب أد 

 وميليشعععيات  األمنية وأجهزت  النظام ثانية جهة ومن جهة، من المدني الشععععب: قسعععمين إلى السعععوري المجتمع قسعععم أن ومالبث

 .والدولية ميةاإلقلي وشبكت  بتركيبت  النظام هذا وجود على والمعتاشين وثروات نفوذ وأصحاب تجار من الفاسدين والمنتفعين

 

 زمن،لل الباقي وترك الممكن إلنقاذ والسعععععععاعي المرحلي فمنها أهدافها، باختالف والدولية اإلقليمية المبادرات توالت أن وكان

 .الحرب شرارة الجوار دول لتجنيب مؤقتة لمرحلة أس س قد ماهو ومنها

 

 وادرب لتحمل السععالم، وإرسععا  النظام عنف إيقاف الزاعمة والمبتسععرة الغامضععة الشععفاهية المبادرة ميسععتورا، دي مبادرة أتت ثم

 رعيةالشعع والقانونية األخالقية التزامتها من العظمى القوى فيها بما السععوري الشعععب أصععدقا  ومجموعة األوربي اإلتحاد تحل ل

 لقراراتا وكذلك الوطنية المعارضة قوى قبل من السوري الشعب تمثيل شرعية وتؤطر تؤكد التي تلك وري،الس الشعب تجاه

 العامة الجمعية وقرار 21.2.1121 بتاريخ جنيف وثيقة قررت  كما الدولية الشعععععععرعية إطار في التمثيل لهذا الناظمة الدولية

 بتععاريخ 1222 رقم السعععععععععادس الفصعععععععععل تحععت األمن مجلس وقرار 22.2.1122 بتععاريخ 161/66 رقم المتحععدة لألمم

 على يجب أساسيان إطاران يعتبران واللذان ،1و 2 جنيف مؤتمري ومبادئ أسس أرسيا الذين القرارين هذين.  16.2.1122

لة والتزامات بنود من فيهما ماجا  بتطبيق دول 221 أمام أعلن  الذي بوعده اإللتزام النظام  الممثلين مع التفاوض لمواصععععععع

 .المائة في ثمانين بنسبة تدم رت التي البالد إلنقاذ اإلنتقالية العدالة وتحقيق السلطة نقل بهدف السوري للشعب الشرعيين



 

 ةمبادر دعم عن أعلنت أنها ومع. النظام مع نبض جس حوار إلى بل مفاوضععات إلى ليس لتدعو الروسععية المبادرة أتت وأخيراا 

ستورا دي  مسبقةـ شروط دون والمعارضة النظام بين سيكون الحوار أن بوضوح أكدت أنها إال جنيف، مؤتمري   إطار في مي

 في رهتقري ماتم بها، المعارضعععة قبلت إن وتنسعععف، السعععوري، الشععععب تجاه الدولية التزامات  كل عن النظام تخل ي تدعم أنها أي

 !جنيف مؤتمري

 

 علىو علي  عدواناا  من  المسعععلوبة بحريت  مطالباا  األعزل المسعععالم السعععوري الشععععب ثار لقد السعععوري ون، وأيها السعععوري ات أيتها

 من اليوم يعاني السععوري الشعععب أن التأكيد من البد وهنا. 2262 العام منذ والتنفيذية والقانونية والتشععريعية المدنية مؤسععسععات 

 يده وضععععع والذي للحدود العابر الدولي اإلرهاب منظمات ومن البالد عن غريبة ميليشععععيات إعتدا ات ومن الحكم نظام إرهاب

 .فاضح سافر   إقليمي دولي بتواطئ وذلك طاقة، ومحطات وسدود وأنهار وغاز نفط وحقول أراض   على

 

 مدنيةال الوطنية المعارضة صفوف توحيد إلى وأخيراا  أوالا  نهدف الجمهوري الحزب في نحن السوري ون، وأيها السوري ات أيتها

 نوعهابت وثرية التاريخي بإرثها غنية إنسععععانية حضععععارية مدنية بلداا  البالد بنا  وإعادة اإلجتماعي األهلي السععععلم إرسععععا  إلعادة

 مقراطيالدي المدني عملنا في مسعتندين المركزية، برلمانية ديمقراطية مدنية عصعرية واحدة دولة   إطار في والثقافي الحضعاري

وا وقد الشرفا  اإلستقالل رجاالت لنا ترك  الذي العظيم، الحقوقي اإلرث مرجعية إلى البالد لتوحيد  دستور هوو البالد، شمل لمُّ

ب حيث ،2221 عام  .العصر متطلبات ليوائم وإغنائ  تحديث  على العمل يتوج 

 

 ما فهذا د،والبعي المتوسط المدى على واستقراره السوري والشعب البالد مصلحة لتحقيق هادفة وحقيقية متكاملة مبادرة عن أما

 تتم أن يجب الخطوة هذه. وديمقراطي مدني حر   واحد بوطن المؤمنين من الشعععب أفراد جميع من وبناؤه تدارسعع  اآلن يتوجب

 سععوريال للشعععب شععرعياا  ممثالا  ب  والمعترف الوطني اإلئتالف لمنظومة والعاجل الفوري المؤسععسععاتي الجذري باإلصععالح بد اا 

 .العربية والجامعة المتحدة األمم وقرارات الدولية والمنظمات الدولي المجتمع أمام ومنظمات 

 

 تمثيل وجوبب منا إيماناا  الهام القاهرة مؤتمر ندعم فإننا الموضوعية، ورؤيتنا الديمقراطية، الحقوقية مبادئنا إلى وباإلستناد لهذا،

 توافقية وطنية طريق خارطة على كلمتها وتوحيد بينها، لعبثيةا الخالفات وإنها  مشعععععاربها، اختالف على الوطنية التيارات كل

د لمتكام شعبي ثقل ذات خارطة انتقاص، دون كاملة حقوق  السوري، للشعب العليا الوطنية المصلحة الوحيد أفقها يكون  وموح 

رة الحرب نار من البالد إنقاذ على وتعمل ومنظمات ، الدولي المجتمع إحترام تنال  .رياسو لبلدنا السالم نحوعودة سيراا  المدم 

 

 

ة سوريا تحيا  مستقل ة سي دة حر 

 السوري   الجمهوري   لحزب التنفيذي المكتب


