دعوة إلى مؤتمر إنقاذ وطني
فكرة الدعوة:
مكونات المجتمع السوري من شخصيات فاعمة مستقمة ،وجيات حزبية بما في ذلك الجيات
دعوة ِّ

الرسمية ،ونشطاء سياسيين ،وفعاليات مثقفة ،واقتصادية ،وقانونية ،واجتماعية ،إلى إقامة مؤتمر إنقاذ
وطني في العاصمة السورية دمشق.

يقصد من المؤتمر الخروج بالوطن من الطريق المسدود ،الذي سببو تصمب المواقف الرسمية من

احتجاجات الشارع السوري المطالبة بالتغيير السممي.

وال يقصد بيذا المؤتمر تفعيل الحوار الوطني حول المطالب الشعبية؛ وذلك لغياب األرضية المناسبة

لمحوار ،والسيما أن دخول الدبابات إلى المدن والقرى السورية ال يتناسب مع مبدأ الحوار.

لذلك سيتدارس المؤتمر بصورة رئيسة سبل حماية الوطن السوري من طريقو إلى االنييار ،وتحصينو

من آثار تغييب الدولة نفسيا عن القضايا التي يطالب بيا الشارع السوري المحتج ،وصوالً إلى تشكيل

مكونات المجتمع السوري ،تخول بالنظر في المطالب الشعبية.
لجنة تأسيسية ممثمة لكافة ِّ

وتفاعالً مع ىذه القضية الميمة لن تطرح الجية صاحبة الدعوة إلى المؤتمر أية أجندة مسبقة ،وال

حتى جدول أعمال لممؤتمر ،بل ستطمب من األطراف كافة إرسال رؤاىا مدونة ،أوتسممييا إلى المجنة
التحضيرية في موعد أقصاه أسبوع قبل البدء بالمؤتمر ،ليتسنى إدراجيا في جدول األعمال؛ إيماناً منيا
أن الجيات المدعوة ىي صاحبة الحق في وضع جدول األعمال ،بينما تتشرف الجية الداعية بأن يكون

دورىا تنسيقياً.

مسوغات الدعوة:

مع احتباس الوضع السوري الداخمي ،وتزايد اليوة ما بين الشارع السوري المطالب بحقوقو المشروعة

المغيبة منذ عقود ،وبين الجيات الرسمية التي تمسكت بموقفيا من عدم االستجابة لتمك المطالب ،متذرعة

بوجوب التوقف عن التظاىر قبل الشروع في أي عممية إصالح ،وأعممت آلتيا العسكرية في وجوه الناس،

األمر الذي أوجد حالة من غياب الثقة ،وتدىو اًر لألوضاع الداخمية ،يدفع ثمنيا المواطنون السوريون بكافة
أطيافيم وانتماءاتيم.

ومع استمرار سقوط الضحايا من أبناء الشعب السوري بشكل متزايد بين قتيل وجريح ،نتيجة المجوء

في مواجية الحراك السممي إلى الحسم األمني منذ البداية ،األمر الذي زاد من عدد المحتجين ،وضاعف
االحتقان في البالد.

ومع تضاعف أعداد المعتقمين من المواطنين ،وتزايد أعداد النازحين والالجئين ،والذي يشكل أزمة
اجتماعية وانسانية ،عمى المستويين المحمي والدولي ،فضالً عن مساىمتيا في زيادة االحتقان السياسي

في البالد.

ومع عدم جدية الحوار الوطني الذي أعمنت عنه السمطة التنفيذية ،وحولتو إلى عممية انتقائية ال

يمثَّل فييا المحتجون ،فضالً عن شرائح المجتمع السوري واتجاىاتو.

ومع قيام اإلعالم الرسمي باتهام المحتجين والمتظاىرين السوريين في وطنيتيم ،ورفعو وتيرة

االحتقان ،بإىانتو انتماءىم السوري ،واستخفافو بعقوليم وتقديرىم لمحالة ،وتحولو إلى إعالم اتيامي.

مكونات المجتمع
في ىذه الظروف العصيبة ينشط الموقعون عمى ىذه الورقة إلى دعوة أطراف ِّ

السوري إلى المشاركة في مؤتمر إنقاذ وطني في العاصمة السورية دمشق.
األدهداف العامة لممؤتمر الوطني لإلنقاذ:

ييدف المؤتمر الوطني لإلنقاذ إلى تحقيق ما يأتي:
 - 1إنقاذ الوطن من الحالة التي وصل إلييا بسبب انصراف الجيات التنفيذية في سورية عن
مسؤوليتيا عن حل المشكالت التي أخرجت الشارع السوري عن صمتو.

 - 2تحصين الوطن من االنجرار إلى دوامة العنف الداخميّ ،أياً كان مصدره.

 - 3اإلسيام في إعادة الثقة إلى ش ارئح المجتمع السوري بعضيا مع بعض ،وتعزيز الروابط المشتركة
ما بين السوريين.

 - 4الحيمولة دون إثارة مشاعر الكراىية والطائفية والتقسيم في المجتمع السوري.
 - 5اإلفادة من الخبرات الوطنية في صناعة المستقبل المشترك.
 - 6التييئة لحوار وطني جاد وشامل بين السوريين.

ومن أجل الوصول إلى ىذا وتأسيس مرحمة حديثة لسورية دولة مدنية ديمقراطية ،دولة مؤسسات

وقانون قائمة عمى الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ،ومساىمة
في التنمية المحمية واإلقميمية والعالمية.

يجيِّز المؤتمر لموصول إلى ىيئة تأسيسية -منتخبة ديمقراطياً بنزاىة وشفافية من قبل الشعب ،تعكس

كافة ألوان الطيف الوطني ،-تخول بالنظر في مطالب السوريين وترتيب اإلجراءات التي تحقق تطمعاتيم.

آليات االنتقال من الدعوة لممؤتمر الوطني لإلنقاذ ،إلى حصوله واقعيا:

 .1اإلعالن عن المؤتمر الوطني لإلنقاذ عبر وسائل اإلعالم المختمفة.

 .2ترسل الجية صاحبة المبادرة دعواتيا إلى الجيات المدعوة ما أمكن ليا ذلك ،عمماً بأن جميع
مكونات المجتمع السوري معنية بيذه الدعوة.
ِّ

 .3ترسل األطراف المدعوة مقترحيا لجدول األعمال إلى البريد اإللكتروني الخاص بالدعوة في موعد
أقصاه (أسبوع قبل الموعد المقرر لممؤتمر).

 .4يختار المؤتمر ناطقاً رسمياً عنو ،ولجنة تأسيسية ،وبيذا ينتيي دور المجنة التحضيرية الداعية
لممؤتمر ،والناطق الرسمي ليا.
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