
 سوريا جود كتلة                                              
 أولا  مستقلة طيةر ديموق سوريا                                       

 وطنية وشخصيات وتكتالت واتحادات راتدومبا تجمعات وهي الورقة، هذه على المتوافقة القوى  تعمل
 بين ومن جود، داخل نهضت   أن على ،)جود) طيةراالديموق الوطنية الجبهة ضمن مكونات وكلها مستقلة،
 ".سوريا جود كتلة" ،)أولا  مستقلة ديموقراطية سوريا( شعار وتحت الوطنية، وشخصياتها مكوناتها

 رموزه بكل القائم الستبداد نظام سقاطإو  الستقالل مستوى  على الوطنية وقضاياها لسوريا تنظر
 اللحمة واستعادة ،وميليشيات جيوشا الخارجية والقوى  الحتاللت كافة جراإخ على والعمل ازته،كز ومرت

 طيةاديموقر  سوريا بناء سياق في السياسية، ومشاربهم وانتماءاتهم ثنياتهمإ تنوع على السوريين لكل الوطنية
 .كأولوية ،الوطني ترابها  كامل على أبنائها لكل موحدة

 المعتقلين ملف ومثلها قصوى  كأولويات والجندر النتقالية والعدالة والمساواة  المواطنة لقضايا تنظر كما
 .والمهجرين قسريا والمختفين والمغيبيبن

 الوطنية المعارضة جهود لتوحيد ثورية وأداة  حامال  )جود( الديموقراطية الوطنية الجبهة لىإ ترى  كذلك
 الوطنية للمعارضة موسع تمرمؤ  نحو العريضة جبهتها إنهاض سبيل في السورية، الديموقراطية
 قرارات  يعتمد شامل، سوري  سوري  حل سياق في أهدافها ويؤطر كلمتها ديوح   أولى كخطوة ،الديموقراطية

 .الدولية الشرعية
 على التوقيع في نفسها به ألزمت ما بكل وتلتزم .الصلة ذات األخرى  والقرارات 5522 راروالق 1جينيف
 بهياكلها والتزامها كافة، مكوناتها بين وانضوائها ،)التنظيمية ولوائحها السياسية رؤيتها( جود، وثائق

 والتحالفات تها،تبن   التي القضايا اتجاه بها والتزمت جود اتخذتها التي القراراتو  واإلدارية التنظيمية
 الديموقراطي التغيير مسيرة في خطاها وتثبيت جود، هدافأ  تحقيق سبيل في، أبرمتها التي تفاقاتوال

 والقانون  الحق دولة الحديثة، الديموقراطية الدولة وبناء السوري، رابوالت السوري القرار  واستقالل الشامل
 المتساوية الحرة المواطنة مبدأ ستكر   التي والمذاهب، األديان اتجاه الحيادية الدولة المنتخبة، والمؤسسات

 أو الدين أو القومية أساس على إقصاء أو تمييز دون  السوري   الشعبراد أف لكل والواجبات الحقوق  في
 .السياسي التجاه أو الجنس أو المذهب
 لىإ تستند فإنها ،)جود(الديموقراطية الوطنية للجبهة يتغير لم الذي وانتمائها بواجباتها التزامها من وانطالقا

 ومساحات حقوق  من مكوناته، بكامل التأسيسي المؤتمر أقرها التي التنظيمية جود لئحة لها تمنحه ما
 .للعمل
 موقفها عن التعبير المستقلة والشخصيات للمكونات الحق التنظيمية الالحة من 51 المادة تمنح حيث
 تخالف أو ،الديموقراطية الوطنية للجبهة العام التوجه مع تتعارض ل التي القضايا في مستقل، بشكل

 .للخطر أعضاءها تعرض أو بنيتها تدمر أو األساسية، منطلقاتها
 :نصها وهذا



  بشكل موقفها عن التعبير المستقلة، الشخصيات فيها بما التصويت في العددية لألقلية يحق : 51 مادة
 منطلقاتها تخالف أو ،الديموقراطية الوطنية للجبهة العام التوجه مع تتعارض ل التي القضايا في مستقل،

 .للخطر أعضاءها تعرض أو بنيتها تدمر أو األساسية،
 باستقاللية مستقلة شخصية أو مكون  لكل التنظيمية الالئحة من 55 المادة من الولى الفقرة تتيح كذلك
 له يكون  وأن ، ديموقراطي وطني تحالف أو تجمع من بأكثر التواجد في الحق وله ،)جود( ضمن كاملة

 وأن ،الديموقراطية الوطنية للجبهة العام التوجه مع تتعارض أل على المستقلة، وعالقاته ومواقفه أنشطته
 .اتجاهها به اللتزام على وافق بما وأنشطته بسياسته يلتزم
 :نصها وهذا
 األعضاء استقاللية 55 مادة
 بأكثر التواجد في الحق وله ،)جود( ضمن كاملة باستقاللية مستقلة شخصية أو مكون  كل يتمتع: 55-1
 مع تتعارض أل المستقلة،على وعالقاته ومواقفه أنشطته له يكون  وأن وطني، تحالف أو تجمع من

 .اتجاهها به اللتزام على وافق بما وأنشطته بسياسته يلتزم وأن ،الديموقراطية الوطنية للجبهة العام التوجه
 داخلياا  جود هياكل مستوى  على انفسه عن بالتعبير أحقيتها في 51 للمادة سوريا جود كتلة تستند كذلك

 الباب وفتح ،السوري  الشارع مع بالتعامل شفافية مساحة خلق بهدف ،خارجياا  والعالمي المحلي عالمواإل
 .اآلخر والرأي والرأي الذاتي، والنقد النقد مساحة وخلق ،جود تجربة لتقييم والمكانية

 السوريين مسؤولية أمام تقف )أولا  مستقلة ديموقراطية سوريا (ا شعاره من اا قوانطال سوريا جود كتلة إن
 المرحلة تفرضها كأولوية والواجبات الحقوق  في نييمتساو  نيسوري نيمواطن بكونهم الوطنية قضاياهمنحو 

 سوريا، جود كتلة فإن هنا من الوطنية، القضايا على التركيز الى الحاجة حيث سوريا، تعبرها التيالراهنة 
 فإنها ومكاتب، اتهيئ اإلدارية هياكلها في القرار اتخاذ وآلية جود بوثائق الكامل التزامها تعلن فيما

 األفكار طرح على التنظيمية، جود لوائح تتيحها التي والطرق  الديموقراطية الوسائل بكل ستعمل
 خالل منعن الشفافية والفضاء الديموقراطي فيها، وذلك  والدفاع السياسية، جود رؤية على والتعديالت

 النسانية جود رسالة من به تؤمن ما نحو للذهاب القادم العام المؤتمر في والجهود الطاقات حشد
 .والبعيد المتوسط المدى على وأهدافها والوطنية،
 التي الوطنية والمهمة )جود( أهداف مع انسجاما أكثر سياسية لرؤيا وتصور اقتراح في ذلك وستوجز
 .بها تضطلع

 )جود(الديموقراطية  الوطنية الجبهة                                                            
 سوريا جود كتلة                                                            
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