
معايل الوزراء، والأمراء، وال�ضفراء، واملوظفني الكبار، و ال�ضيوف الأكارم

اأيها ال�ضيدات وال�ضادة 

باإ�ضم ال�ضعب ال�ضوري العظيم والثورة ال�ضورية املباركة

باإ�ضم املجل�س الوطني ال�ضوري

اأحييكم جميعًا

ال ي�ضعني يف هذا املقام اإال اأن اأتوجه بخال�ص ال�ضكر للدولة امل�ضيفة دولة االإمارات العربية املتحدة، الدولة ال�ضقيقة على كرم ال�ضيافة، ودولة اأملانيا االحتادية 

رئي�ضة جمموعة عمل اأ�ضدقاء ال�ضعب ال�ضوري املعنية باإعادة اإعمار وتنمية �ضوريا، وبقية الدول من اأ�ضدقاء ال�ضعب ال�ضوري، الذين مل ياألوا جهدًا يف اإجناح 

م�ضروع اإعادة بناء وتنمية االقت�ضاد ال�ضوري، وذلك مب�ضاعدة جمموعة عمل اقت�ضاد �ضوريا ال�ضريك ال�ضوري يف ر�ضم مالمح االقت�ضاد ال�ضوري، كما اأتوجه 

بال�ضكر ملمثلي ال�ضركات العاملية والعربية على ح�ضورها هذا اللقاء، كما اأ�ضكر اأخوتي رجال االأعمال ال�ضوريني من الداخل واخلارج الذين وقفوا منذ اللحظة 

االأوىل مع ثورة احلرية والكرامة يف �ضوريا، ونحن ن�ضد على اأياديهم ونقف اإىل جانبهم من اأجل م�ضتقبل تنموي واعد ل�ضوريا اجلديدة.

اإخوتي واأخواتي 

اإن موؤمتر ال�ضراكة لال�ضتثمار يف �ضوريا امل�ضتقبل يوؤكد اأن البعد االقت�ضادي كان والزال حا�ضرًا يف الثورة ال�ضورية وبقوة، واملجل�ص الوطني كان واعيًا لهذه 

امل�ضاألة منذ تاأ�ضي�ضه، واأعلن عن الروؤية االقت�ضادية ل�ضوريا اجلديدة بالتعاون مع جمموعة عمل اقت�ضاد �ضوريا يف موؤمتر اأبو ظبي 24 مايو/اأيار املا�ضي، كما 

اأكدنا على اخلطاب االقت�ضادي للثورة يف اأكرث من منا�ضبة الأننا ندرك حجم املعاناة التي عا�ضها جمتمع االأعمال يف �ضوريا يف ظل النظام املندحر قريبًا، 

وندرك متامًا حجم الت�ضحيات التي قدمها �ضناعيو �ضوريا وجتارها ومزارعوها الذين اأ�ضروا على البقاء يف �ضوريا اأماًل يف اأن ينه�ضوا باالقت�ضاد ال�ضوري 

ويخلقوا فر�ص عمل الأكرث من ثلثي العمالة ال�ضورية رغم الف�ضاد واالبتزاز واالإجحاف.

لقد اأ�ضارت التقارير الدولية اإىل العقبات اأمام جمتمع االأعمال وال�ضريك االأ�ضا�ضي يف نه�ضة �ضوريا والعقبات التي جعلت االقت�ضاد ال�ضوري لالأ�ضف يحتل 

مكانة مع اأ�ضوا اأربعني دولة يف العامل حيث احتلت �ضوريا املكانة 144 من اأ�ضل 183 يف تقرير “ اأين تقيم اأعمالك “ لعام 2011 ، واأهم تلك العقبات: انخفا�ص 

كفاءة العمالة ال�ضورية ب�ضبب اإهمال النظام البائد لرفع كفاءتهم رغم تغنيه خلم�ضة عقود باأنه دولة العمال والفالحني، وعدم كفاءة البريوقراطية احلكومية، 

و�ضعوبة احل�ضول على ائتمان لتو�ضعة االأعمال، والف�ضاد ال�ضارب اأطنابه يف كل مناحي احلياة االقت�ضادية ال�ضورية، لذلك كان خطابنا االقت�ضادي مهتمًا 

بروؤية جديدة ل�ضوريا تتحا�ضى اأخطاء املا�ضي وتذلل كل تلك العقبات وغريها من عوامل اإعاقة وتاأخر لبدء اأي م�ضروع جديد، وا�ضت�ضدار تراخي�ص البناء، 

وت�ضجيل امللكيات، ، وحماية امل�ضتثمرين من االبتزاز، وذلك كي نعيد احليوية لالقت�ضاد ال�ضوري والثقة به من جديد.

يا�ضيدات االأعمال، يا رجال االأعمال، اإن �ضوريا اجلديدة التي انتف�ضت من اأجل كرامتها �ضد الظلم، تتطلع لبناء دولة توؤمن بحرية االن�ضان، وب�ضيادة احلكم 

الر�ضيد، وبتبني تنمية اقت�ضادية حتر�ص على خلق فر�ص عمل للقوة العاملة ال�ضورية، و ال تن�ضى وهي حتر�ص على حرية األيات العر�ص والطلب يف ال�ضوق 

ال�ضورية اأن للحكومة دورًا رياديًا يف حماية الفئات التي مل يتح لها نظام املافيات ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية اأن ت�ضتفيد من وفورات التنمية وذلك من خالل األيات 

التوزيع العادل للدخول، وتوفري متطلبات احلياة االأ�ضا�ضية، الأننا نوؤمن يف �ضوريا اجلديدة اأن االإن�ضان هو غاية التنمية.

يا اأخوتي من ال�ضناعيني والتجار ال�ضوريني لكم يف ذمتنا اعتذار عن اأية ممار�ضة خاطئة �ضدرت ممن تطفل على هذه الثورة اأو اند�ص يف �ضفوفها من بع�ص 

امل�ضلحني واأعوان النظام، ونحن يف املجل�ص الوطني ال�ضوري نعدكم اأننا �ضنتعاون مع اجلي�ص احلر والثوار امليامني وجمل�ص الق�ضاء االأعلى احلر وقوات ال�ضرطة 

التي نعدها ون�ضاندها لت�ضرب على يد كل من ت�ضول له نف�ضه ا�ضتغالل حالة الالا�ضتقرار - التي خلقها النظام احلايل - للتعر�ص لكم باأي �ضرر اأو اأذى، ونتعهد 

بالعمل مع القوى الثورية الوطنية على االأر�ص على اإرجاع احلقوق الأ�ضحابها وحماية م�ضانعكم ومتاجركم. واإننا نعترب ممار�ضات بع�ص امل�ضلحني اخلاطئة 

جرمية تخدم الع�ضابات االأ�ضدية، و�ضتتم معاجلتها بحزم. ناأمل منكم تفهم الو�ضع وقبول عذرنا يف ظل ظروف الثورة ال�ضعبة التي اأنتم اأدرى بها، فوطنكم 

وم�ضانعكم تناديكم من جديد.
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يااأ�ضدقاء ال�ضعب ال�ضوري االأكارم، اإن املرحلة النتقالية يف �ضوريا قد بداأت بالفعل منذ حترير اأول مدينة يف �ضوريا، واإن ما ي�ضبه »م�ضروع مار�ضال« 

االقت�ضادي ل�ضوريا اليبداأ فقط بعد ال�ضقوط الكامل للنظام احلايل، لكنه يجب اأن يبداأ حااًل. وها هي مدن حلب وادلب وتل اأبي�ص واأريافها قد حتررت ب�ضكل 

�ضبه كامل وهي بانتظار اأ�ضدقائها وجمتمع االأعمال الدويل والعربي وال�ضوري. وها هي معابر حدود الوطن قد عادت ليد اأبنائها، وها هي املجال�ص الثورية 

االنتقالية واملجال�ص املحلية قد اأخذت دورها الوطني، وتقوم بتاأمني م�ضتلزمات احلياة اليومية واإدارة تلك املناطق وهي حتتاج منا كل عون وم�ضاندة.

اإننا نطلب من اأ�ضدقائنا م�ضاعدتنا على فتح مكتب تن�ضيق فوري، داخل االأرا�ضي ال�ضورية اأو يف اأي مدينة قريبة من احلدود الرتكية ال�ضورية ، يتم فيها 

التوا�ضل مع ممثلي دول العامل من اأ�ضدقاء ال�ضعب ال�ضوري لتاأمني احتياجات حلب وادلب وباقي املناطق املحررة من اخلربات االإدارية والفنية بحيث يكون 

موقع العمل قريبًا من اأبناء �ضعبنا االأبطال، ي�ضاعدهم يف ا�ضتمرار و�ضول املاء والكهرباء والطحني وم�ضتلزمات احلياة االأ�ضا�ضية ويكون مركزًا للمعلومات 

اخلا�ضة باملجال�ص املحلية، ويتم العمل على تاأمني وحماية م�ضانع �ضناعيي حلب خا�ضة يف املناطق ال�ضناعية من قبل ابطالنا يف اجلي�ص احلر للبدء بفتح 

م�ضانعهم وم�ضاعدتهم على ت�ضريف منتجاتهم، وكذلك على جني القطن وحم�ضول الزيتون وتاأمني اأ�ضواق لت�ضريف املنتجات املكد�ضة يف املناطق املحررة، 

وبذلك نكون اأوفياء ل�ضورية وال�ضوريني ، لدماء اأكرث من خم�ضني األف �ضهيد، وماليني الالجئني واألوف املعتقلني.

 اأ�ضكركم مرة اأخرى على جهودكم احلثيثة يف اإعادة اإعمار �ضوريا والنهو�ص باقت�ضادياتها، وتبقى �ضوريا وفية الأ�ضدقائها، ال ميكن اأن ت�ضاوي بني من �ضاند 

النظام البائد ومن وقف اإىل جانب �ضعبها يف اأيام حمنته . ونعدكم باأن الثورة التن�ضى اأ�ضدقائها بل تخلدهم يف ذاكرتها التاريخية اجلمعية.

الرحمة ل�ضهداء الثورة، واحلرية ملعتقلينا، والن�ضر لثورتنا العظيمة 

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

جورج �ضربا

رئي�س املجل�س الوطني ال�ضوري


