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  البيان الختامي للمؤتمر السوري للتغير
  

وم  سوريا  تمر ا  بأشد  الي ًا،  صعوبةً  أيامه ا  وإيالم نفس  لكنه  الوقت  ب
د  فجر  والدة تشهد  ة  جدي ه  السوري  الشباب  يصنعه  للحري  بدمائ

 على يضع ما وهو السلمية، التظاهرات في األرض على وتضحياته
 في   وأخواتهم  إخوتهم  مع  العمل واجب آانوا أينما السوريين عاتق
  ..لبلدهم جديد مستقبل لبناء والخارج الداخل

السوري المؤتمر عقد إلى سورية وطنية شخصيات تداعت فقد وعليه
 وشعبية سياسية وقوى ومكونات أطياف إلى الدعوة ووجهت للتغيير

ى  موجودة  اء  سفك  وقف رض بغ  ،السورية  الساحة  عل  شعبنا  دم
اذ  اه  حاسم  موقف  واتخ ا  تج دهم،  يحدث  م  النظام  إصرار  إزاء لبل

تبدادي  ى  االس اج  عل  مطالب رفض  و والعسكري  األمني  الحل  انته
  .والديمقراطية الحرية في العادلة الشعب

ين      انعقد  ا ب ة أنطالي ايو  -31المؤتمر السوري للتغيير في مدين  3 –م
ورة السوري    من أجل 2011حزيران  ول  عن  والبحث  ةدعم  الث  حل

ة   من سوريا تنقذ ة  االستبداد و تضعها على طريق الحري ، و والكرام
   :قد توصل المؤتمرون إلى ما يلي

رئيس      -1 ل ال وري برحي عب الس ب الش ون بمطال زم المجتمع يلت
وري         عب الس ورة الش م ث ام  ودع قاط النظ د  وإس ار األس بش

  .السلمية العظيمة نحو الحرية والكرامة
ى االس   -2 رئيس بشار االسد ال ؤتمرون ال دعو الم ة ي تقالة الفوري

وتسليم السلطة حسب االجراءات الدستورية   من جميع مناصبه
الي يضع دستورا     ،إلى نائبه مؤقتًا حتى يتم انتخاب مجلس انتق
بالد  دا لل اًءو ،جدي ة    بن ات برلماني دعوة النتخاب تم ال ه ي علي
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ة  رة ونزيه ية ح امورئاس اوز الع رة ال تتج ن  ،خالل فت دءا م ب
 .استقالة الرئيس بشار األسد

ورة شعبنا حتى           -3 ى االستمرار في دعم ث ؤتمرون عل يؤآد الم
ا   ى أرآانه رين عل دافها مص ق أه ة،  : تحقي لمية، الوطني الس

دخل العسكري     الحفاظ على وحدة التراب ا وطني، ورفض الت ل
ي  ورة     األجنب املة للث ة الش ة الوطني ى الطبيع ددين عل ، مش

ا ف    ل تحرآ ة     السورية والتي ال تمث ا الستهداف فئ ا أو توجه ئوي
 ها من مكونات المجتمع السوري بعين

د   -4 ان  المجتمعون  يؤآ ات  من  يتكون  السوري  الشعب  ب  قومي
ده،  ه،  عدي ه،  عربي دو  آوردي ان  ،سريان  آشور،  آل  ،ترآم
ن، و شرآس  د  و  .سواهم  ، أرم ؤتمر  يؤآ ى  الم  تثبيت  عل
وق  اوية  المشروع  الحق ه ة والمتس ات  لكاف  دستور  في  المكون

د  ةسوري  وطن السوري  وحد  إطار  في  و ،ةالجدي ى  و ة ال  عل
ة  أساس  ة  الدول ة  المدني ى  القائم ائز  عل ديمقراطي  النظام  رآ  ال

 .التعددي البرلماني
ون        -5 تقبل لتك ورية المس ل س ن اج ل م ؤتمرون بالعم د الم يتعه

ه     ان في ان و تص وق اإلنس ه حق رم في َا  تحت دَا ديموقراطي بل
ر      اد و التعبي ة االعتق ا حري الحريات لجميع أبناء الوطن بما فيه

ة         ة مدني دات،  في ظل  دول وم  عن الرأي و ممارسة المعتق تق
ثالث    طات ال ل الس دء فص ى مب ريعية،: عل ائية،  التش القض

ة د و . والتنفيذي ة وتعتم ى الديموقراطي ام إل ناديق  االحتك ص
 .إدارة شؤون البالد االقتراع وسيلة وحيدة في

ي   -6 دم علم ادي و تق ار اقتص ل إزده ن أج اد م ل الج العم
 .السالم حضاري في أجواء العدل و األمن وو

ة        -7 دول العربي ة ال ة وجامع عوب العربي ؤتمرون الش د الم يناش
ة  ؤتمر االومنظم دولي   الم ع ال المي والمجتم وا س أن يتحمل
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ؤولياتهم القان وق   مس ات حق ف انتهاآ ة لوق ة واالخالقي وني
 ،االنسان والجرائم ضد االنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل
 .ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والديموقراطية

ة استشارية للمتابع    واختتم المؤتمر أعماله بانتخاب  ة  من خالل   هيئ
و   ى ق ويت عل ة    التص ا مجموع دم به حين تق ن المرش ن  ائم م  م

ارآين ة     ،المش ة عملي وم بوضع خط ة تق ة تنفيذي ار هيئ ا اختي مهمته
داخل و حشد        ورة السورية في ال ة للث  آل  لتنسيق األنشطة الداعم

  .آي تحقق هدفها المنشود  في التغيير السلمّي  الممكن الدعم
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