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  ملخص تنفيذي

تعد القضا� السياسية والقانونية النامجة عن العقد االجتماعي كقضا� املواطنة وهوية الدولة وشكلها واحلقوق واحلر�ت 

"حنو نة بملركز احلوار السوري املعنو األساسية جوهر أية رؤية سياسية وأساسها. من هذا املنطلق جاءت الندوة التخصصية 

  أوىل لوضع بنود وخيارات يف هذه املواضيع لبناء خطاب سياسي متزن وواٍع.  تطوير اخلطاب السياسي للثورة" كخطوة

حث، واآلليات أي مشروع سياسي على طاولة الب ليضع األسئلة والتحد�ت اليت تعرتض كتابةيف الندوة جاء احملور األول 

تعانة القوى املنتمية إىل واسب الثوري، املناسبة للتعامل معها. حيث مت التأكيد على ضرورة إبعاد النربة الطائفية عن اخلطا

ة إىل أمهية ومراعاة التخصص، إضاف ختتلف عن "التدافع الديين" كآلية سياسية  "التدافع السياسي" ١"الدائرة اإلسالمية"

  السياسي واالتفاق على مضامينها، ومعرفة مكو�ت الشعب السوري املخاطبة.  تعريف املفاهيم الواردة يف اخلطاب

 من يرى إسنادها بنيفأظهرت النقاشات وجود وجهات نظر متعددة خبصوص اجلهة اليت ستتوىل محل املشروع السياسي، 

يثما تتشكل قيادة سياسية مقبولة لدى الشارع، وبني من يرى إسنادها إىل اهليئات ر طلبة العلم علماء الشريعة و إىل 

  ارع.   السياسية بغض النظر عن مدى نضوجها وقبوهلا لدى الش

ثقة : التدخالت الدولية، وإعادة القبيل عدد من التحد�ت اليت ستعرتض صياغة هذا اخلطاب، منكذلك ُأشري إىل 

 ما يسمى قوى "الداخل واخلارج". كذلك مت التطرق إىل الشروط الواجب توفرها يف اخلطاب السياسي من والتكامل بني

  ته بلغة بسيطة يفهمها الناس. قبيل مناسبته للواقع داخلياً وخارجياً، وصياغ

حبث احملور الثاين مرجعية التشريع وعالقته �لشريعة اإلسالمية على مستوى النصوص الدستورية والتطبيقات التشريعية 

، و��ا أفضل ما جاء يف هذا الباب قياساً على الدساتري ١٩٥٠وا�تمعية، حيث أشري إىل مرجعية الشريعة ضمن دستور

حقة، لتأت التوصية: �عتماده مؤقتاً كونه الوثيقة القانونية األقرب إىل طموحات الشعب السوري على خمتلف السورية الال

  تطلعاته وتوجهاته.  

حسب، بل يرتبط فوالتشريعية الشريعة اإلسالمية على النصوص الدستورية إقامة كما مت التأكيد على عدم ارتباط أثر 

بيعة تكوين ط -بعدة عوامل أخرى ال تقل أمهية عن تلك النصوص، أمهها: طبيعة الطبقة احلاكمة يف مؤسسات الدولة

األقليات. من هذا املنطلق، أكد احلضور على ضرورة عدم تركيز اجلهود على النصوص اخلاصة مبرجعية  -النخب وأفكارها

ثل يف ق القانونية والسياسية فحسب، وإمنا البد توسيعها لتشمل البعد التطبيقي واملتمالشريعة وحماولة إدراجها يف الو�ئ

تفعيلها تشريعيًا (عرب احرتامها يف النصوص القانونية والتشريعية) وجمتمعيًا (عرب �ييدها ونشرها يف خمتلف اجلوانب 

فوءة واملؤمنة عداد النخب السياسية والتخصصية الكاالقتصادية والتعليمية والثقافية ..إخل). وذلك عرب عدة وسائل منها، إ

                                                           
ومن �ب  ،نود اإلشارة إىل عدم تسليمنا �ذا املصطلح وما شا�ه من "التيارات، القوى، األحزاب...إخل"، ولكننا نستخدمه نظراً لشيوعه بني الناس ١

 التعامل مع املصطلحات السائدة. 
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النظر عن  الشريعة بغضقاصد م اعتماد ومؤسسات جمتمعية تعكف على �ذه املرجعية، وإجياد منظمات جمتمع مدين

  وجود املرجعية دستور�ً من عدمه، وتقي نفسها وا�تمع يف الوقت ذاته، من األفكار الغريبة عن ا�تمع وثقافته.   

ة للتداول أي جعلها من األمور القابل–لى صعيد آخر، برز اخلالف جتاه إدراج مرجعية التشريع يف التداول السياسي ع

 بني مؤيد لذلك ومعارض له. لُيشار بعد ذلك إىل أهم التحد�ت اليت ميكن أن تعرتض -السياسي الرباجمي دون الدستوري

ي اهلوية اإلسالمية إىل عنصر استقطاب داخلياً وخارجياً، وضعف الوع منها: حتول الثقافة أوو تكريس مرجعية الشريعة، 

 السياسي لدى الشعب بشكل عام ولدى الفصائل بشكل خاص. 

أعاد احملور الثالث النظر يف طبيعة العقد االجتماعي (املواطنة وآ�رها) الناظم للعالقة بني السوريني على األخص داخل 

إلشكاالت املتعلقة به خصوصًا تلك املتعلقة �ملساواة بني السوريني يف ممارسة احلقوق الدائرة "اإلسالمية"، وأثريت ا

  واحلر�ت السياسية وتويل املناصب العامة.

فهوم املواطنة، محيث ُأكد على ضرورة أن يُؤخذ بعني االعتبار التعايش التارخيي الذي كان قائمًا يف املنطقة قبل نشوء 

 حتقيقه، والذي ساعد الحقًا بعد نشوء الدولة احلديثة، على �سيس مفهوم املواطنة بوصفه ودور الرابطة اإلسالمية يف

  إىل ما هو قائم يف بالد� منذ قرون وليس بديالً عنه. -اقتضاها التطور التارخيي –إضافة 

سواء أكان  ورينييف السياق ذاته، أشارت العديد من املداخالت إىل أن أية صيغة من صيغ العقد االجتماعي بني الس

يعرب عنها �ملواطنة أو غريها حتتاج إىل عدة مقومات حىت حتقق هدفها يف التعايش بني خمتلف فئات الشعب، منها: اطراد 

خطاب األكثرية السياسي وعدم تذبذبه، وضمان احلقوق جلميع الفئات، واإلقرار �ملظلوميات وحماولة إجياد احللول املناسبة 

 هلا. 

ركّزت بعض النقاشات على التحد�ت اليت تواجه بناء "املواطنة" والعيش املشرتك بني فئات الشعب السوري؛  �ملقابل، 

كضعف الثقة املتبادل بني األكثرية واألقليات، وتفكك ا�تمع السوري إىل فئات ومجاعات ما قبل نشوء الدولة، من 

قبل الدول،  ية... إخل، إضافة إىل التوظيف السياسي للتنوع منحيث ظهور مفاهيم املناطقية والطائفية والعائلية والعشائر 

  وصعوبة إجياد فكرة بديلة للمواطنة وتسويقها يف ظل الظروف احلالية الدولية واحمللية.

ظهر من خالل املناقشات العديد من احللول اليت ميكن "للدائرة اإلسالمية" من خالهلا التعامل مع قضية املواطنة وما 

ها من آ�ر، مثل: إمكانية تبين املواطنة عرب إيضاح تغري السياق الذي وردت فيه األحكام اإلسالمية اخلاصة يرتتب علي

بتمييز املسلم عن غري املسلم، أو االجتهاد حلل اإلشكاليات الفقهية املتعلقة بـ "حد الردة، اجلزية، والية غري املسلم، والية 

على بعض آ�رها اليت يعتقد ��ا خمالفة للشريعة، أو الدعوة على إعادة النظر يف إقرار املواطنة مع التحفظ املرأة"، أو 

  املفاهيم الغربية مبا فيها املواطنة، وحنت مفاهيم ومصطلحات تتوافق مع املبادئ اإلسالمية. 
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ث تعد من القضا� يتناول احملور الرابع من الندوة قضية احلقوق واحلر�ت األساسية �لنسبة ملشروع الثورة السورية، ح

املنطقية وغري املثرية للجدل. حيث ُأشري إىل ضرورة مثل هذه الو�ئق خصوصًا �لنسبة للقوى السياسية احملسوبة على 

  "الدائرة اإلسالمية خصوصاً السلفية منها"؛ أل�ا موضوعة حتت ا�هر من قبل العامل، وكثرياً ما ارتبط امسها �إلرهاب. 

يا�ت أكيد واضحاً �جتاه االهتمام �جلانب التطبيقي والعملي ملثل هذه الوثيقة، وعدم االكتفاء �لتوقيع والب��مل، كان الت

واإلعالن كما هو عادة الو�ئق السابقة اليت أصدر�ا قوى الثورة. ولذلك جاءت غالبية املداخالت يف هذا السياق، كنشر 

�سيس وإنشاء مراكز حقوقية وا�تمعي، وحبيث تتحول إىل "وثيقة جمتمعية"،  ثقافة احلقوق واحلر�ت بني الناس عرب احلوار

للمقاتلني  إقامة دورات �هيلية وتدريبيةوقانونية تعكف على نشر مبادئ احلقوق واحلر�ت داخل ا�تمع، إضافة إىل 

  داخل الفصائل العسكرية على ضرورة االلتزام بو�ئق احلقوق واحلر�ت.
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  مقدمة: 

أية ثورة حباجة خلطاب سياسي يعرب عن رؤاها وتطلعا�ا من أجل حشد الطاقات وإقناع الرأي العام الداخلي واخلارجي  إن

�ا، ولعل من أبرز األمثلة على ذلك، اخلطا�ت السياسية للثورة البلشفية وللثورة الفرنسية، حيث ارتكز األخري على 

  شعارات العدالة واملساواة واإلخاء. 

انطلقت الثورة السورية ابتداء من شعارات واضحة وبسيطة كاحلرية والكرامة، غري أن غالبية الرؤى السياسية اليت طرحت 

على مدى مخس سنوات، مثلت احلالة الفصائلية واحلزبية أكثر من متثيلها للثورة ومبادئها، �ستثناء بعض املواثيق، كوثيقة 

وميثاق جملس قيادة الثورة، اليت استطاعت اخلروج مببادئ عامة من أمهها: إسقاط  املبادئ اخلمسة وميثاق الشرف الثوري

  النظام، وحدة سور� واستقالهلا، رفض الطائفية، نظام تعددي، تداول السلطة عرب صندوق االقرتاع. 

هذه املبادئ  لخارج هذه املبادئ، مل تستطع قوى الثورة السياسية منها والعسكرية التوافق حول قواعد سياسية تكم

  األساسية، وتعرب عن رؤية الثورة لسورية املستقبل. 

  لعل من أهم األسباب اليت أدت إىل ضعف خطاب الثورة السياسي: 

خشية القوى الثورية من تشققات إضافية �مجة عن االختالف يف الرؤى السياسية تضاف إىل تشققها البنيوي،  -١

 رة. مما يزيد من تفرقها حىت قبل انتصار الثو 

وجود قناعة لدى بعض القوى �ن مشروعها السياسي يتطابق مع مشروع الثورة على الرغم من أن الواقع يؤكد  -٢

 أ�ا مشاريع فصائلية وحزبية. 

جتنب بعض القوى اإلجابة على بعض األسئلة املتعلقة �ملشروع السياسي من أجل احملافظة على قواعدها يف  -٣

  احبت الثورة. ظل حالة الغلو واملزايدة اليت ص

دفعت هذه األسباب وغريها معظم القوى الثورية لتجنب بناء خطاب سياسي موضوعي، لرتكز غالبية اجلهود على البناء 

السياسي اهليكلي للثورة (هيئة سياسية جامعة متثل الثورة)، واليت مل تكلل �لنجاح حىت اآلن على الرغم من الثمن الباهظ 

  الوطن والشعب.  دفعهالذي 

إذا كان اخلطاب السياسي ميثل حاجة ضرورية ألي ثورة، فإنه يف حالة الثورة السورية أحوج ألسباب عدة منها: عدم 

وجود بناء هيكلي وقيادة سياسية ميكن أن تعوض حالة ضعف اخلطاب السياسي املوضوعي، وتعدد الفئات والطوائف 

بالً من ياب الرؤية السياسية اجلامعة، مع ما قد يؤدي إليه مستقالسورية األمر الذي يكرس حالة التشرذم والتفرقة نتيجة غ

نتائج ال حتمد عقباها، إضافة إىل وجود صراع حماور إقليمية ودولية يؤدي �لضرورة إىل ازد�د هامش التدخل يف فرض 

  الرؤى السياسية مبا يتوافق ومصاحل كل فريق. 

ى صعيد البناء السياسي، وبعد أن استنفدت حالة بناء األجسام يف خضم حالة املراوحة اليت تعاين منها الثورة عل

السياسية (اجلانب اهليكلي) الكثري من اجلهود، ار�ى مركز احلوار السوري دفع اجلهود �جتاه تطوير اخلطاب السياسي 
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لسياسي طاب ااخل دوته التخصصية يف املسار السياسي حتت عنوان: (حنو تطويرن (اجلانب املوضوعي) عرب تنظيم

  .٢٠١٦األول  تشرين/أكتوبر ٨ لـ وافقامل هـ١٤٣٨حمرم٧ السبت يوم )للثورة

املضي خطوة إىل األمام يف الوصول اىل توافق حول مسودة لبعض القواعد السياسية الواقعية الندوة وقد كان اهلدف من 

ية، العام للمدعوين من أهل اخلربة واملعايشة مستشرفني األوضاع الداخلية واخلارج ستقراء املزاجاليت متثل رؤية الثورة، �

ن خالل البناء على املبادئ األساسية اليت القت قبوالً عاماً لدى خمتلف القوى الثورية، مثل وثيقة املبادئ اخلمسة وذلك م

  .للثورة السورية وميثاق جملس قيادة الثورة وميثاق الشرف الثوري

ت موضوعات الندوة على أربعة حماور، ُخصص األول منها ليكون مدخًال للندوة، ويطرح األسئلة والتحد�ت اليت ُقسم

 صلب املشروع، يفتعرتض كتابة املشروع السياسي للثورة، فيما أفردت الثالثة املتبقية ملناقشة قضا� موضوعية ورئيسة 

ريعي، فيما ية التشريع على صعيدي النص الدستوري والتطبيق التشحيث حبث احملور الثاين العالقة بني الشريعة ومرجع

تناول الثالث إشكاليات العقد االجتماعي لدى السوريني وانعكاسا�ا على فكرة املواطنة وما يتعلق �ا من حقوق 

    اسي. يوواجبات. لتختتم الندوة �حملور الرابع الذي بّنيّ مكانة احلقوق واحلر�ت األساسية يف املشروع الس
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  أسئلة وحتد�ت: -مقدمة يف سياق املشروع السياسي -أوالً 

قبل احلديث عن كتابة اخلطاب السياسي للثورة البد من اإلجابة على عدة أسئلة متعلقة �آلليات واألدوات اليت يفرتض 

اتباعها لبنائه، خصوصاً يف ظل التحد�ت العميقة اليت تعاين منها الثورة، من حيث تعدد الرؤى السياسية وتناقضها يف 

  ية. بعض األحوال، بني القوى السياسية والعسكر 

دامها عن أهم اآلليات واألدوات اليت نستطيع استخ حيفّز احلضور على طرح رؤاهاجاء هذا احملور مبثابة التمهيد الذي 

ك. حيث أن اليت يتوقع أن نواجهها أثناء ذلالتحد�ت أبرز  للوصول إىل خطاب سياسي متزن للثورة، إضافة إىل حتديد

  ل مدخالً لتطوير اخلطاب السياسي للثورة. هاتني القضيتني (اآلليات والتحد�ت) تشك

أن فيها  بّني ، "منطلقات أولية ملشروع سياسيبعنوان: " لألستاذ نبيل شبيب تضمن هذا احملور ورقتان. كانت األوىل

إىل اتباع طريقة ة ، و�لتايل فإننا حباجمثل يف حالة السيولة اليت تعيشهاإشكالية وضع مشروع شامل لقضية سورية تت

استثنائية لنخرج من املعضلة، أي من قلب األزمة اليت حتيط بنا إىل موقع اإلحاطة �ا والتأثري عليها، عرب الرتكيز على 

لخطاب إىل وضع منطلقات عامة ل صاحب الورقةمث انتقل . بعمل تطبيقي للخطاب السياسي اقرتان الطرح النظري

  ريي �رخيي أمشل. يكون ضمن مشروع تغي، وأن اليت أطلقت مسار الثورةالتغيري الشعبية السياسي أمهها: تعبريه عن إرادة 

وضّح الكاتب أن أساس العقد االجتماعي هو األطراف اليت تشملها احلدود اجلغرافية الوطنية، وأن يشمل العقد كذلك 

جلميع األطراف، وتنطوي  ة، وآليات تنفيذية مناسبة قابلة للتطوير، تراعي التطلعات واحلقوق املشروعمتوافق عليهاقواعد 

  على "منظومة قواعد للتعامل اخلارجي". 

، وأن عأرضية مشرتكة للجميمن أمهها أن يكون الوطن مث عّدد بعض امللحوظات على ماهية املشروع املطلوب، واليت 

ارج التقنينية خ اصيلتبقى التفيف حني والثوابت  لقضية سورية هو املبادئ والكليات "إسالمي"جوهر ما يطرح يف مشروع 

  ي للثورة. صياغة اخلطاب السياسللشروع يف  عملية آلية نطاق صياغة املشروع التغيريي. ليختم ورقته �قرتاح 

روع وطين التدافع السياسي وأسئلة كتابة مشاليت كانت بعنوان: " الورقة الثانية الدكتور حسان الصفدي يف حتدث

، وبني لوضوح واملبدأيةاعن سنة التدافع، وعن ضرورة التفريق بني التدافع الديين الذي يفرتض فيه "، لسور� املستقبل

لف مراحل بّني الكاتب بعدها فشل قوى الثورة يف التعامل مع هذه السُّنة يف خمت. املرتبط �الستطاعة والتدافع السياسي

الصديق  ب والتبعات واالستحقاقات، فضالً عن التعامل معحيث مل تستطع تلك القوى تقدير اإلمكا�ت والعواق، الثورة

  قبل العدو. 

انتقل الكاتب بعد ذلك إىل وضع مقدمات البد منها يف كتابة املشروع السياسي ملستقبل سور�، من أمهها: رسم خارطة 

تؤدي إىل  دميةوخة نقاط القوة والضعف لقوى الثورة وأصدقائها وأعدائها، مث تبين سياسة عسكرية وسياسية وإعالمي

تعظيم نقاط القوة لدى هذه القوى وأصدقائها، وتعظم نقاط الضعف لدى أعدائها، إضافة إىل اإلجابة عن أسئلة كربى 
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تتعلق بتصورها عن سور� (الوحدة اجلغرافية) وا�تمع السوري (الكيا�ت واألعراق والطوائف) والدولة (الكيان السياسي 

  اظمة). واملؤسسات والقوانني الن

طاب السياسي يف اخل "النزعة الطائفية"عن  املفكرينتال عرض األوراق، مداخلتني جمدولتني، حتدث يف األوىل أحد 

من أجل اخلالص من الظلم والفساد واالستبداد وإرساء  خبطاب، حيث أكد أن الثورة السورية جاءت السائد واإلعالمي

 اليت اآلليات بعض مث ساق. ألسباب متعددةنظام سياسي عادل ونزيه ووطين. ليفقد هذا اخلطاب روحه األوىل بعد مدة 

ى السلطة لإدخال األقليات يف لعبة الصراع ع :اآللياتطاب الثوري. من أهم هذه عن اخل "النربة الطائفية"شأ�ا إبعاد  من

بتهميشها، وتصدير األكثرية خلطاب ودستور ونظام سياسي يسمو عن التنوع والتمايز املوجود من خالل  حىت ال تشعر

إقامة إطار وطين جامع لكل املواطنني، إضافة إىل توضيح التباينات الطائفية واالعرتاف �ا والتعامل معها كواقع، فضالً 

تم دام الكلمات والعبارات وال سيما حني تكون يف سياق الذم والتهديد والوعيد. ليخعن جتنب التعميم والتحري يف استخ

قيام حلف ثقايف جديد على مستوى العامل العريب أو العامل اإلسالمي إن أمكن، يقف يف وجه مداخلته �لدعوة إىل 

لربيء بغض النظر فيها مع املظلوم واالطائفية يف صاحل الوطنية اجلامعة ولصاحل العدالة واالستقرار، يؤسس لثقافة نقف 

  عن انتمائه، ونقف فيها بوجه الظامل وا�رم بقطع النظر عن انتمائه.

اب عن عدة آليات يفرتض أخذها بعني االعتبار أثناء صياغة اخلط اآلكادميينيأحد حتدث يف املداخلة ا�دولة الثانية 

السياسي، من أهها: إجياد خيط �ظم بني املشاريع السياسية املتعددة يف الساحة السورية واالعتماد على فكرة الالمركزية 

ستعانة �خلرباء  االلتجنب التصادم بني اخلطا�ت املختلفة؛ لعدم إمكانية توحيدها. إضافة إىل مراعاة التخصص عرب

الدستوريني وفقهاء القانون الدويل، فضًال عن أمهية تعريف املفاهيم املتعلقة �خلطاب السياسي واالتفاق على مضامينها، 

ليختم املداخلة �لتأكيد على ضرورة البناء من األسفل عرب الرتكيز على األدوات اليت تنفع يف صياغة اخلطاب وليس يف 

  مون اخلطاب السياسي. الرتكيز على مض

اتباعها لتطوير اخلطاب  اليت ميكن غالبيتها على األدوات واآللياتتركزت بفُتح بعد ذلك �ب املداخالت للحضور واليت 

  السياسي للثورة. 

قط يف سور� طيفاً واحدًا ف يع الدائرة املتحاورة، وأن حضور الندوة ميثلابتداء، توافق أكثر من مشارك على ضرورة توس

، و�لتايل فإن صياغة اخلطاب السياسي للثورة تتطلب حضور بقية األطراف ألن احملافظ"والطيف "الطيف اإلسالمي 

ود صياغة اخلطاب ال ميكن أن تتحقق بوج الطيف املوجود هو جزء من كل. خالفه يف ذلك أكادميي سوري معتربًا أن

كما هو –شاريع، مث اقرتح آلية لتطوير اخلطاب تلخصت �ن جتتمع ثلة بسيطة متجانسة أطياف متعددة وخمتلفة يف امل

جتمع اإلجا�ت املتباينة املتعلقة �خلطاب السياسي، مث تضع هذه اإلجا�ت وحتسم أمرها وخترج بوثيقة ممثلة  -حال الندوة

لى  خطاب سياسي جامع كما حدث مع النيب صهلا، مث تعمل على احلشد هلا واحلوار حوهلا مع �قي اجلهات وصوالً إىل

هللا عليه وسلم عندما صاغ وثيقة املدينة املنورة اليت وافق عليها الحقًا اليهود املقيمون فيها. وقد لقي هذا املقرتح �ييد 
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عليه  ت، وهو دستور الوال�ت املتحدة األمريكية الذي توافق-من وجهة نظره- الذي أضاف دليالً آخر تحاوريناملأحد 

  ثالث عشرة والية مث أيدته بقية الوال�ت تباعاً. 

ضرورة السري  آلية توفيقية بني الرأيني السابقني: معترباً  السورية مكتب سياسي ألحد أبرز الفصائلعضو عندها اقرتح 

يؤدي إىل الوقوع يف س توسيع دائرة احلوار لتشمل األطراف املتباينة بدون وجود أرضية مشرتكةإذ إن  .املسارين يف�لتوازي 

احملذور الذي أشار له الفريق الثاين، كما أن انكفاء "الطيف اإلسالمي" على نفسه سيؤدي إىل بروز اخلالفات البسيطة 

   . بني املتحاورين، وز�دة اهلوة بني املشاريع

ددة اليت سياسي �آلراء املتعأثناء إعدادها خطا�ا الاملتجانسة �نه من الضروري أال تتشوش ا�موعة أكادميي وأشار 

ستصدر من الدائرة احمليطة �ا أو احملسوبة عليها، معترباً أن القاعدة ومن لف لفيفها من اجلماعات، هم �ألساس خارج 

باشر على من �م. وذلك يف رد غري م التأثر، وال يفرتض على األقل يف سور� من الناحية السياسية "الدائرة اإلسالمية"

ر اخلطاب السياسي لتلك الدائرة �دبيات القاعدة وخطا�ا خبصوص املواطنة والتعامل مع األقليات ..إخل. وخالفه قال بتأث

تلة وازنة ن الدائرة اإلسالمية اليت تشكل كإاسة اجلماعات اإلسالمية �لقول: يف ذلك أحد الباحثني املتخصصني يف در 

طا�ا، وهذا وأمثاله، فهم جزء من خ "اجلوالين"من  تتنصلال ميكن أن  يف الثورة السورية خصوصاً من الناحية العسكرية

  الدائرة.  هذه رفضه منأمر ال ميكن 

اث ضرورة أن تشارك األحبوهو عضو جملس أمناء ا�لس اإلسالمي السوري  املختصني �لدراسات اإلسالميةأكد أحد 

ضو آخر من ع ال أن تكتف بتأرخيه، ليخصص توجيههوالندوات واحلوارات يف �سيس املشروع السياسي وتساهم يف 

ميني والعلماء حترير الشرعيني اإلسال ، ويقرتحالشرعي ا�لس اإلسالمي السوري هذه الدعوة �ملشايخ وطلبة العلم أمناء

قائم  بتغيهتللمفاهيم اليت يقوم عليها اخلطاب السياسي، حىت تقتنع الناس �ا وتتبناها؛ نظراً ألن اخلطاب السياسي الذي 

اً أن علماء ، معترب -وهو أكادميي سوري -اإلسالمي السوري  وقد أيده يف ذلك عضو آخر يف ا�لس. على أساس ديين

 -عسكرينيبعكس السياسيني وال–ولو كانوا ليسوا أهل اختصاص ابتداًء؛ أل�م جنحوا  أوىل من حيمله اآلن الشريعة هم

  يف تشكيل جهة مرجعية وجتاوزوا إظهار خالفا�م الفكرية. 

القيم وبني العامة و أن اإلسالم ميّـّز يف جمال احلكم بني املبادئ  رأىيف ذلك، و  امعهم املفكرينأحد يف حني اختلف 

حبوا الفتوى وليس احلكم والسياسة، و�لتايل إذا س يف خيتص علماء الشريعةعتربًا أن جمال عمل األدوات والوسائل، م

طاب اخل توحيدعلى  در�مقعدم �لتايل عملهم �جتاه األخري فسيصبغونه مبا اعتادوا عليه يف جمال الفتوى من االختالف، و 

ائل وأيّد هذا الرأي األخري أحد أعضاء املكاتب السياسية للفصترك هذا األمر للسياسيني والقانونيني. سي، داعياً سياال

حبجة أن تصدر املشايخ للخطاب السياسي سيؤدي إىل إقصاء اإلخوة الوطنيني يف �قي مكو�ت الوطن الذين ال يرون 

علماء، مستدالً ل، معترباً أن املرجعية يف تصدير اخلطاب الوطين هي الدولة وليس ايف العلماء املرجعية عكس اإلسالميني

  على ذلك بتصدير الرسول صلى هللا عليه وسلم لوثيقة املدينة املنورة �عتباره رأس الدولة وليس عاملاً أو فقيهاً. 
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 طقة،�خذ املشروع السياسي للثورة بعني االعتبار مشرتكات شعوب املن أن على ضرورةيف الندوة  مشاركوتوافق أكثر من 

من مشروع حضاري. فالتحد�ت واملشاريع العابرة للحدود اليت تواجهها املنطقة، كاملشروع اإليراين، ال  اً وأن يكون جزء

ل . ال يعين ذلك إجياد مشروع شامل وعابر للدول، بقدر حتقيق التكاممنغلق على نفسه ميكن مواجهتها مبشروع قطري

   بينها، والبناء على القواعد املشرتكة اليت جتمعها.

 األوراق من على أمهية ما ذكر يفلقوى الثورة واملعارضة السورية أحد أعضاء اهليئة السياسية لالئتالف الوطين  وقد أكد

؛ ألن النظرة ياسةميدان الس يف لألخري وليس لألول واحلاجة، "التدافع الديين والتدافع السياسي"ضرورة التمييز بني 

 احلاجةمؤكداً  نيمييدكاأحد األاعد الصلبة لإلسالم. وقد أيده يف ذلك يف القو  ستدخلزاوية التدافع الديين لإلسالم من 

خصوصًا وأن احللول املتوقعة يف سور� مبنية على مبدأ "احملاصصة واحللول الوسط واملصاحل  -حصراً – للتدافع السياسي

  . ليت ال ميكن التعامل معها إال من هذا البابواملفاسد"، وا

تب السياسي حبسب تعبري رئيس املك–ذكرها احلضور، احلاجة إىل إجياد حامل للخطاب السياسي ميثل ومن اآلليات اليت 

، ملخاطبةامن الداخل، وضرورة معرفة مكو�ت ا�تمع السوري  بينالسياسي الثوري املقاوم الذي  النموذج -ألحد الفصائل

أال يبىن على ردود و  أو اإلسالمية أو الغربية يف هذا املضمار،التجارب السابقة سواء العربية منها إضافة إىل االستفادة من 

  . ا أمكنم فضًال عن حتقيق اخلطاب السياسي للتوافق الوطين والدويل األفعال وإمنا على حمددات ومعامل واضحة،

يف اخلطاب  "لصلبةا اإلجيابية"إىل ضرورة تبين ما أمساه  أحد أعضاء أمناء ا�لس اإلسالمي السوريويف السياق ذاته، أشار 

السياسي، واليت تعين حبسب تعبريه، اخنراط "اإلسالميني" يف العملية السياسية (اإلجيابية) مع احملافظة على أدبيا�م 

احلالة األوىل إىل  ستؤدي يف ،وخصوصيا�م (الصلبة)؛ ألن تبين عكس هذه السياسة سواء "السلبية أو اإلجيابية الرخوة"

�ميشهم، ويف احلالة الثانية إىل عدم احرتامهم من قبل �قي الفرقاء السياسيني إضافة إىل عموم الشعب الذي سينظر 

   إليهم نظرة املضيع واملميع.

  : أمههامبا يؤدي إىل تطويره،  الشروط الواجب توفرها يف اخلطاب السياسي بعض احلضور كما عدد

 ن اخلطاب السياسي مناسباً للواقع. أن يكو  -١

  يناسب ثقافة الناس. طاب الصياغته بلغة بسيطة، ألن تعقيد اخل -٢

  االبتعاد يف صياغته عن سياسة األبيض واألسود. -٣

 اليت ميكن أن تواجهنا أثناء إعداد اخلطاب السياسي، واليت التحد�ت إضافة إىل ذلك، ذّكر البعض بضرورة استحضار

  من أمهها: 

  .ياغة املشروع السياسيوأثرها يف صالتدخالت الدولية  -١

   الذي أثر سلباً على خطاب الثورة.  اختطاف الغالة للخطاب اإلعالمي -٢

   التكامل بني الداخل واخلارج واالبتعاد عن لغة التخوين. -٣
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 حالة الثورة اليت يف أنه ال ميكن املختصني �لتنمية البشريةالسياسي، ار�ى أحد  املشروعيف مقابل ما قيل خبصوص 

ستبدال انعيشها أن نوجد مشروع موحد هلا؛ نظراً أل�ا حتتوي قوى خمتلفة، لكل منها مشروعه املختلف. و�لتايل دعا إىل 

  مببادئ أو ثوابت وطنية. املشروع السياسي 

  العالقة بني الشريعة ومرجعية التشريع: البعد الدستوري والتطبيقي -�نياً 

ور التمهيدي أسئلة أساسية يف سياق صياغة اخلطاب السياسي متعلقة �آلليات الواجب اختاذها احملأن طرح بعد 

ص صوالتحد�ت اليت ميكن مواجهتها، جاء احملور الثاين ليشكل اجلانب املوضوعي األول الذي ستناقشه الندوة، والذي خُ 

  على مستويي الصياغة الدستورية والتطبيقات التشريعية.  ٢لدراسة العالقة بني الشريعة اإلسالمية ومرجعية التشريع

عية أثر الشريعة اإلسالمية على مرج، وعنوا�ا: "-مركز احلوار السوري–املقدمة من د. أمحد قريب درست الورقة األوىل 

ع السوري بعد ضإشكالية "أثر الشريعة اإلسالمية على التشريع" يف سياق الو "، سور� منوذجاً  -التشريع نصًا وتطبيقاً 

انطالق الثورة، ويف ضوء املعطيات الواقعية سياسيًا واجتماعيًا وقانونياً، وما رافق ذلك من حوار سياسي وقانوين بني 

  خمتلف القوى واجلهات السورية حول هذه القضية. 

 غالبيتها عقب صدرت يف استعرضت الورقة بداية مناذج من دساتري الدول العربية واإلسالمية والسورية املتعاقبة، واليت

مرحلة االحتالل الغريب (العقود اخلمسة األوىل من القرن العشرين امليالدي) من أجل حتديد توجها�ا خبصوص أثر الشريعة 

اإلسالمية يف جمال التشريع، حيث ظهر ضعف هذا األثر يف معظم الدول العربية واإلسالمية، وسور� منها، على الرغم 

  للشريعة يف جمال البنيان التشريعي.  -يزداد وينقص–رية تؤكد على وجود أثر ما من وجود نصوص دستو 

انتقلت الورقة إىل سرب احلالة السورية عقب الثورة، وما رافقها من خطا�ت سياسية خمتلفة ومتذبذبة جتاه هذه اإلشكالية، 

عب السوري، من دون تعلقة مبستقبل سور� للشلتبني استقرار موقف القوى الثورية واملعارضة السياسي على ترك األمور امل

إمالءات من أحد. أما من الناحية العملية، فقد أظهرت اعتماد القوى العسكرية على مرجعية الشريعة اإلسالمية يف 

  األحكام والقضاء يف املناطق احملررة من �ب "مرجعية األمر الواقع".

ع القانوين والدستوري يف مجيع الدول العربية واإلسالمية، أن أثر كان واضحًا من خالل استقراء اخلطوط العامة للواق

الشريعة اإلسالمية على التشريع ليس مرتبطًا �لنصوص الدستورية فحسب، بل تؤثر فيه عدة عوامل ال تقل أمهية عن 

. حيث درست األقليات -طبيعة تكوين النخب وأفكارها -طبيعة الطبقة احلاكمة يف مؤسسات الدولةالنصوص، أمهها: 

  على مكانة الشريعة اإلسالمية يف التشريع.  -سواء أكان سلبياً أم إجيابياً –الورقة أثر هذه العوامل مجيعاً 

ختاماً، حبثت الورقة اخليارات املتاحة أمام الثورة جتاه اإلشكالية أعاله يف ضوء املقدمات الدستورية والسياسية املذكورة 

اً عرب النص : األول تراكمي: يكرس الثوار فيه الواقع احلايل يف املناطق احملررة دستور�ً وقانونيفيها، لتبني وجود مسارين اثنني

                                                           
اكمة للمشرع". وليس يت متثل املثل العليا والقواعد الرئيسة احلاملقصود �ا املرجعية املوضوعية اليت نعرفها ��ا: "جمموعة القواعد الفكرية والقانونية ال ٢

  املقصود املرجعية الشكلية أو البنيوية،
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على مرجعية الشريعة، وحسن التطبيق التشريعي والعملي هلذه النصوص، مبا يؤدي إىل البناء على هذه املقدمة مستقبالً. 

جعية ، من خالل استمرار االعتماد على الشريعة اإلسالمية كمر والثاين واقعي: يفرتض بقاء األمور على ما هي عليه حالياً 

  يف املناطق احملررة عملياً من دون أي بعد قانوين أو دستوري.

" منوذجاً  ١٩٥٠دستور -مرجعية الشريعة يف الدستور: "لصاحبها د.حممد نور محدان بعنوان جاءت الورقة الثانية

  . ١٩٥٠إىل جانب اخليارين السابقني، وهو: اعتماد مرجعية الشريعة كما جاءت يف دستور لتبحث خياراً إضافياً 

ملرجعية الشريعة من خالل عدة فقرات، منها ما جاء يف املقدمة اليت نصت على ما يلي:  ١٩٥٠بيّـّنت الورقة تبين دستور 

رضت بعض الفقرات مث عسالم وُمثُله العليا". "وملا كانت غالبية الشعب تدين �إلسالم فإن الدولة تعلن استمساكها �إل

الواردة يف الدستور اليت تتضمن عبارات إسالمية أو تتوافق مع أحكام الشريعة. لتناقش بعد ذلك، بعض العبارات اجلدلية 

  اليت قد ينظر إىل أ�ا تتناقض معها. 

تور مؤقت للبالد يف املرحلة االنتقالية كدس  ١٩٥٠ُختمت الورقة ببعض التوصيات أمهها: االعتماد على دستور سورية 

  بعد سقوط النظام ا�رم، وعلى مقدمة الدستور كمبادئ "أساسية و�بتة" ال جيوز التنازل عنها يف دستور سور� املستقبل.

 مع املسلمنموذج للعمل السياسي يف ا�تتصوراً لتضمنت  من قبل أحد األكادمييني السوريني تلى ذلك مداخلة جمدولة

 الشعب/، حيث وضع ابتداء عدة شروط مسبقة، تتلخص بوحدة األمةاملسلمة كما يف سور�الكربى أو ذي األغلبية 

منعاً لالستقطاب  رجهوخا وتوزيع االختصاصات وجعل الشريعة اإلسالمية وقيم ا�تمع العليا فوق إطار التنافس السياسي

احلزيب أو  ، فهي قضا� ليست خاضعة للتصويت أو التنافسوالتنمية اهلو�يت املؤذن �نشقاقات عميقة متنع االستقرار

عمل تقسيم ا�تمع املسلم على ثالثة أقسام أو جمموعات، تتوىل األوىل ممارسة ال ة السياسية. بناء على ذلك، اقرتحاملزايد

مبرجعية  مهها إميا�معدة شروط أالسياسي من خالل أدواته (أحزاب سياسية، جتمعات، ..إخل) حيث يشرتط يف هؤالء 

 وم من الدين �لضرورة واستجابتهم ملا توافق عليه ا�تمع يف إدارة شؤونه. يف حني تعملاملعل خمالفتهماإلسالم، وعدم 

م وا�الس عرب الوسائل املتاحة كالربملان واإلعال األوىل ا�موعةأداء على رقابة  -ةالسياسيرقابة وهي فريق ال–الثانية 

ناكفات املضرة مبسرية ملممارسة السياسية لالبتعاد عن ا نء تعدد اختصاصا�م، وامتناعهم عإخل، ويفرتض يف هؤالاحمللية..

تمع (الرتبوية، مؤسسات ا�قة األوسع يف فضاء ا�تمع العام، وتضم احللا�تمع. أما ا�موعة الثالثة واألخرية، فهي 

انس االقتصادية...اخل) ويفرتض �ملنشغلني �ذه احللقة صناعة جمتمع متج التعليمية، الدعوية، اإلغاثية، االجتماعية،

لته إىل اختبار داعيًا يف ختام مداخياسياً. هذه احللقة حيادية سواحلفاظ من خالل براجمهم على قيم ا�تمع وتعزيزها، و 

 قابالً  جاذ�ً  اً وذجمنحبيث يصبح الحقًا  سواء بتطبيقه أو بتوفري الشروط الالزمة لذلك، هذا النموذج يف املناطق احملررة

   للتكرار.

صوص اخلاصة النعلى  اجلهوداقتصار عدم  ضرورةاحلضور على فتح �ب املداخالت بعد ذلك، وقد ظهر جليًا توافق 

عد التطبيقي هلا ، وإمنا البد أن تتسع لتشمل البفحسب مبرجعية الشريعة وحماولة إدراجها يف الو�ئق القانونية والسياسية

 خمتلف تشريعيًا (عرب احرتامها يف النصوص القانونية والتشريعية) وجمتمعيًا (عرب �ييدها ونشرها يف تفعيلهاواملتمثل يف 
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الكفوءة تخصصية لإعداد النخب السياسية وا :عدة وسائل منها..إخل)، وذلك عرب  ية والتعليمية والثقافيةاجلوانب االقتصاد

ة الشريعومقاصد تعكف على تطبيق معاين ومؤسسات جمتمعية  ٣منة �ذه املرجعية، وإجياد منظمات جمتمع مدينواملؤ 

ن األفكار الغريبة م وتقي نفسها وا�تمع يف الوقت ذاته،، كل حبسبه، وجود املرجعية دستور�ً من عدمهبغض النظر عن 

    عن ا�تمع وثقافته.

يف  ملنصوص عليهااعدم التفريط �ملكتسبات السابقة اليت تشري إىل مرجعية الشريعة إضافة إىل ذلك أكدوا على أمهية 

ى بناء القبول الشعيب مع العمل �لتوازي عل القوى الثورية،الدساتري السابقة وبعض الو�ئق السياسية اليت توافقت عليه 

االنعكاسات اإلجيابية هلذه  املختلفة لتوضيح وا�تمعية ، والتواصل مع القوى السياسيةمبرجعية الشريعة والتوعية �ملراد منها

   املرجعية على الواقع السوري.

ا�تمع و  مبؤسسا�ا ونظامها السياسي العادلدولة الأمر الحق لوجود  مرجعية الشريعةمناقشة  ذهب بعض احلضور إىل أن

نص على أما قبل وجود هذه املقومات، فسيان اليعيش فيه الناس أحرارًا ويتمتعون بكرامتهم وحريتهم،  املستقر الذي

   مرجعية الشريعة من عدمه، ألن مشكلة الدولة وا�تمع ليست يف ذلك، وإمنا يف حتقق تلك املقومات. 

ت سقف حت الشريعة ة اهلوية ومرجعيةمناقشإىل ضرورة  دارسي احلركات واجلماعات اإلسالمية املعاصرةأحد أشار  كما

لتدافع من اضمن وضعها  مع ما يعنيه ذلكنتخاب أو االستفتاء... إخل)، (اال املواطنة وا�تمع وعرب األدوات املعاصرة

التعامل معها وفق و  .-حبسب تعبري أحد أعضاء ا�لس اإلسالمي السوري– ضمن اللعبة السياسية، وتوظيفها السياسي

لتجاذب ا بضرورة إخراج ما ذهب إليه أحد األكادمييني يناقض كله  وذلك. -حبسب تعبري عضو آخر–فقه املقاصد 

  .قطف رباجميال يقتصر على اجلانب األخري نطاق السياسي؛ ألنإطار التداول  من -واملرجعية منها– اهلو�يت

يف التصريح �دراج  -وغالبيتهم مسلمون سنة–إىل حق السوريني   البشريةيف جمال التنمية أخصائي يف جانب آخر، أشار 

مرجعية الشريعة ضمن الو�ئق الدستورية، خصوصاً وأن بعض القوى العلمانية والشخصيات املنتمية إىل األقليات تصرح 

بني إقرارها، حيث عية و على ضرورة التفريق بني التصريح �ملرجالشهرية  أحد رؤساء مراكز األحباث بعكس ذلك. ليؤكد

األطياف النفتاح على ا -الباحثنيحبسب أحد –يتطلب األخري التوافق بني خمتلف املكو�ت الوطنية، ولعل ذلك حيتاج 

  األخرى من "اإلسالميني" وغريهم. 

من  -العادية يف األحوال–وأعاد بعض احلضور التذكري �مهية النص على مرجعية الشريعة يف الدستور؛ ملا هلذا األمر 

عندما أشار آخرون إىل . و ا�تمعا اليت حتكم خمتلف نواحي انعكاس على حياة الناس نتيجة تغول الدولة وتعدد تشريعا�

حالة التناقض اليت تعيشها بعض الدول اليت نصت على مرجعية الشريعة دستورً� وخالفته تشريعياً، مبا يدلل على عدم 

                                                           
الفة األموية، أشار أحد احلضور إىل ضرورة التمييز بني منظمات ا�تمع املدين ومنظمات ا�تمع األهلية، مؤكداً أن األخرية كانت موجودة منذ زمن اخل ٣

من أهل احلل والعقد ومتويلها وطين، بعكس األخرية (منظمات ا�تمع املدين) اليت يفرتض حيادها جتاه السياسة وميكن أن يكون متويلها  وكان قاد�ا جزءاً 

 أجنبياً. 
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عل عاد الفريق األول للقول �ن لكل جتربة سياقها الزمين وظروفها املوضوعية والذاتية، مبا جي أمهية النص على هذا املرجعية،

  متعذراً. أمراً القياس يف هذه احلالة 

  اليت ميكن أن تعرتض تكريس مرجعية الشريعة، منها:  التحد�تلقد أشار العديد من املتحدثني إىل أهم 

بحث عن أسباب الاألمر الذي يتطلب ، داخلياً وخارجياً  عنصر استقطاب إىل الثقافة أو اهلوية اإلسالميةحتول  -١

على املستوى – الدستور خصوصاً للشعبرجعية الشريعة يف بيان املقصود مبويتطلب ذلك . ومعاجلتها ذلك

وللدول اإلقليمية والعاملية املؤثرة حىت ال ينظر إىل  ،٤حىت يدرك االنعكاس العملي هلذه العبارة -الداخلي

 لدولة احلديثة. ملسلمات ااملرجعية وكأ�ا فكرة مناقضة 

ص أو قد تتدخل بعض الدول إلثبات بعض النصو إذ  ،إقليمية ودوليةإقرار مرجعية الشريعة لتواز�ت  خضوع -٢

 نفيها. 

بشكل خاص، األمر الذي يؤدي إىل عدم ضعف الوعي السياسي لدى الشعب بشكل عام ولدى الفصائل  -٣

ك كان املقرتح عامل معها. لذلإدراك أمهية مرجعية الشريعة وانعكاسا�ا القانونية والعملية واآلليات املتاحة للت

تنظيم ندوات ودورات يف الداخل لنشر الوعي السياسي وإيصال اخلطاب السياسي الشرعي ملختلف هو 

 الشرائح. 

  عقد االجتماعي لدى السوريني: املواطنة وآ�رهاإشكاليات ال -�لثاً 

طرح طبيعة العقد  -خالل الثورة–واطنة وما يتعلق به من آ�ر اجلانب املوضوعي الثاين للندوة. إذ أُعيد شّكّل موضوع امل

ه خصوصاً ب االجتماعي الناظم للعالقة بني السوريني على األخص داخل الدائرة "اإلسالمية"، وأثريت اإلشكاالت املتعلقة

تلك املتعلقة �ملساواة بني السوريني يف ممارسة احلقوق واحلر�ت السياسية وتويل املناصب العامة. األمر الذي تطلب 

يات الدولة السورية اجلديدة، مع حماولة اخلروج حبلول وتوصتسليط الضوء على هذا اجلانب املهم ملا له من دور يف بناء 

  عملية لتوحيد الرؤى بني السوريني جتاه هذه القضية. 

عدة تساؤالت  مثرياً  ،"املواطنة واهلوية بني العقد املشرتك واحملّفز احلضاري": بعنوانالورقة األوىل  قدم الدكتور �سر العييت

واطنة واهلوية عند إشكالية املمنطقتنا قبل بروز مفهوم املواطنة مبعناه احلديث؟ وما هي منها: هل كان التعايش قائمًا يف 

  اإلسالميني؟ وهل توجد هوية (سورية) جتمعنا كسوريني؟ وكيف نعزز املواطنة السورية. 

نشوء مفهوم  ة قبلكان قائماً يف املنطق  ، والذييالتارخي التعايشأن  جا�ت عن األسئلة السابقة. فبّني إقدم الدكتور �سر 

 -اقتضاها التطور التارخيي –على التأسيس ملفهوم املواطنة بوصفه إضافة دور الرابطة اإلسالمية يف حتقيقه، ساعد و  املواطنة،

يني عرب مإمكانية حل إشكالية املواطنة واهلوية عند اإلسال بديًال عنه. وأكدإىل ما هو قائم يف بالد� منذ قرون وليس 

                                                           
 لعل حتقيق ذلك يتطلب عقد ورشة عمل ملتخصصني يعملون على حتقيق هذا اهلدف، كما ذهب إىل ذلك أحد احلضور.  ٤
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كشعور وحافز   البعد األبرزهو اهلوية، و البعد اإلسالمي يف تشكيل  �كيدمع دراسات خترج إىل سعة املقاصد الشرعية 

  حضاري.

ا نظراً ألن هذحيققه السوريون معاً، و ذي ميكن أن اإلجناز املشرتك الإىل أن تعزيز اهلوية السورية ال يتم إال عرب  كما أشار

ية ال اخلطاب السياسي واإلعالمي للثورة على ما جيمع السوريني من قيم إنسان برتكيز ىلتحققه، أوص األمر يتطلب وقتاً 

 ، مع ضرورة االعرتاف حبالة التنوع الثري داخل ا�تمع السوري،ميكن أن خيتلف عليها أحد كاحلرية والعدالة والكرامة

  التوظيف السياسي له. عن  -يف الوقت ذاته–واالبتعاد 

خرجت الورقة حبل إلشكالية اهلوية عرب ثالثة مستو�ت: املستوى الفكري الشعوري، عرب االعتزاز �إلسالم ديناً ومنهج 

حياة. واملستوى الواقعي، �ن يعيش املسلمون يف واقع ينسجم مع هويتهم بدءاً من الطريقة اليت يعلو �ا العمران يف مد�م، 

ور عالم، وغريها من مناحي احلياة. واملستوى السياسي القانوين الذي يثبت مواد يف الدستمروراً مبناهج الرتبية، ووسائل اإل

تشري إىل دور الدولة يف رعاية قيم ا�تمع العريب اإلسالمي/القيم احلضارية العربية اإلسالمية وعلى رأسها العدل واحلرية 

  والكرامة ومحاية الفضائل (نظام األسرة). 

جتماعي "نظرة على إشكاليات العقد السياسي االاليت قدمها الدكتور حممد نذير سامل حتت عنوان: ة جاءت الورقة الثاني

  لرتكز أكثر على احلالة الواقعية والقانونية للمواطنة يف خطاب قوى الثورة واملعارضة. واهلوية اجلامعة بني السوريني"

ياسية تبين املواطنة نتيجة لوجود التناقض بني الس الغموض الذي يشوب رؤية املعارضة وقوى الثورة حول حيث �قش

لضوء على قضية ا ا تبحث عن صياغات أخرى. مث سلطمنها، واليت تبنت املواطنة مبكراً، وبني العسكرية اليت بدا وكأ�ّ 

ليات، واليت احتديد دين الدولة ورئيسها، ومدى توافقه مع مبدأ املواطنة املتساوية، إضافة إىل طروحات احملاصصات والفيدر 

  ُتطرح غالباً نتيجة لعدم القناعة �ملواطنة كرابط حقيقي بني السوريني.

خلصت الورقة إىل أّن صيغة املواطنة املتساوية كعقد اجتماعي سياسي، هي أفضل الصيغ الواقعية اليت ميكن للمعارضة 

ول تبين مبدأ املعارضة السياسية يف رؤيتها حالّسورية أن تتمّسك �ا وتدعو إليها، وأّن على فصائل الثورة التوافق مع 

املواطنة، كما أّن على املعارضة السياسية أّال تقدم تنازالت ال متلك صالحية تقدميها فيما يتعلق �وية الّدولة السوريّة 

رفض  ، مع١٩٥٠اإلسالمّية، إضافة إىل حّق األكثرية يف حتديد دين رئيس الدولة كما هو يف الّدستور السوري لعام 

  منطق احملاصصات وخمتلف الطروحات اليت تؤّدي إىل التفتيت والّتقسيم.

نة داخل الدائرة واطحماولة التقدم حبل عملي إلشكالية امل أحد األكادمينيجاءت املداخلة ا�دولة بعد الورقتني من قبل 

  "اإلسالمية".

ينهما فيها، ب ر يعتقد املسلم أن الشرع مل يساواملسلم يف أمو بعد أن حدد اإلشكال يف أن املواطنة تساوي بني املسلم وغري 

ها �لتفريق شرعاً إىل حصر األحكام اليت قيل في و�لتايل خيشى املسلم من الوقوع يف خمالفة أمر هللا إن أُقرت املواطنة، دعا

كن للمسلمني قبول ميألوىل. عندها بني املسلم وغري املسلم، مث تعني األحكام اليت تتطلبها املواطنة وتتقاطع مع الفئة ا
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األحكام املخالفة للشرع استثناء يف موطنني: األول، تغري السياق الذي جاء فيه احلكم األصلي. والثاين، حالة الضرورة. 

امها، ال يكون عرب اجتهادات فردية مع تقديرها واحرت  -لألكادمييوالكالم ما يزال –غري أن حسم املسألة وفق هذه اآللية 

  منا عرب مؤسسات، وأصح ما يف الباب حالياً على الرغم من وجود بعض السلبيات، هو ا�لس اإلسالمي السوري. وإ

أن الصور  ، حيث أكداملداخلة ا�دولةكتعليق أويل على دارسي احلركات اإلسالمية  قبل أحد  جاءت املداخلة األوىل من

ية قتل اوي بني املسلم وغري املسلم، غري متفق عليها إسالمياً، كقضاليت يشار إليها يف الفقه اإلسالمي على أ�ا ال تس

أحد هب  ذمثصور التمييز اليت تصل إىل مستوى القطعي يف الدين. بحصر األمر  دعا إىلاملسلم بغري املسلم. لذلك 

منا األصل يف املواطنة موافقتها للشرع إال بعض االستثناءات، العلة فيها ليس الدين وإ يؤكد أنلبعد من ذلك، الباحثني أل

 مطلق"ن جمموعة من املختصني �لشريعة �ليأت اجلواب أثناء املداخالت من . ٥أسباب منطقية واجتماعية وواقعية

  ورة. ملسلم من املعلوم �لدين �لضر أصل التفريق بني املسلم وغري اأمر مصادم للشريعة اإلسالمية، وأن  "املواطنة

لقد أشار احلضور يف العديد من مداخال�م إىل أن أية صيغة من صيغ العقد االجتماعي بني السوريني سواء أكان يعرب 

 حىت حتقق هدفها يف التعايش بني خمتلف فئات الشعب، من هذه مقوماتعنها �ملواطنة أو غريها حتتاج إىل عدة 

  : ٦املقومات

الضعف، ال ح عنه يفحال القوة  يفذبه. فاختالف خطاب األكثرية خطاب األكثرية السياسي وعدم تذب اطراد -١

�ن اخلطاب املقدم هلا خبصوص حقوقها وضما��ا ومشاركتها يف احلكم ليس قناعة  يثري الريبة لدى األقليات

 متحققة، وإمنا مراعاة للظروف واألحداث. 

  �حرتام هذه احلقوق.  -أكثرية أو أقلية–حبيث تشعر مجيعها  ضمان احلقوق جلميع الفئات -٢

تعزيز الثقة بني ل اآلليات إحدىاملناسبة هلا؛ أل�ا قد تكون  وحماولة إجياد احللولاحلقيقية قرار �ملظلوميات اإل -٣

 مكو�ت الشعب. 

ت حالة افرتاضية وليس الشعبء بني خمتلف مكو�ت حتتاج إىل بنااملواطنة أو غريها من صيغ العقد االجتماعي  -٤

، كما هو األمر يف الوال�ت املتحدة ٧"اهلوية املركبة" خمتلفةوال إشكال إن ضمت عدة هو�ت  ،أو الشعورية

ولعل هذا الطرح أجاب على من قال �ن املواطنة مرتبطة �هلوية اجلامعة، حبيث ال ميكن بناء عقد  األمريكية.

  ظل وجود هوية رئيسة مهيمنة. اجتماعي بني عدة مكو�ت إال يف 

                                                           
حيث أن فكرة  ،عرب أحد الباحثني اإلسالميني بطريقة أخرى عن هذا املفهوم بقوله: "يبالغ اإلسالميون كثرياً يف قضية التمييز بني املسلم وغري املسلم ٥

ليها العديد من األنظمة ع املساواة اليت تقتضيها املواطنة ال ختتلف كثريًا عن فكرة املساواة اليت جاءت �ا الشريعة سوى يف بعض التفاصيل، واليت تنص

  مبا فيها تلك الغربية منها".  والدول
صداً �ا: أن اأشار أحد الدعاة يف مداخالته إىل أمهية تعزيز ضمانة مهمة لتعزيز التعايش بني مكو�ت الشعب، وهي "الضمانة البلدية أو البلدانية"، ق ٦

 ريخ الطويل من التعايش على أرض هذا البلد بني مكو�ت متعددة يشكل إرً� �رخيياً كفيالً جمرد االنتماء إىل سور� يعد ضمانة لبقية األطراف، فالتا

  بتجاوز أية خالفات واضطرا�ت استثنائية. 
 يقصد �ا: تعدد اهلو�ت داخل الدولة الواحدة من دون أن يكون هنالك تناقض فيما بينها.  ٧
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 ،التحد�ت اليت تواجه بناء "املواطنة" والعيش املشرتك بني فئات الشعب السوريركزت العديد من املداخالت على 

  واليت جنملها مبا يلي: 

ضعف الثقة املتبادل بني األكثرية واألقليات؛ حيث تنظر األكثرية لألقليات على أ�ا مشروع "طابور خامس"  -١

تريد فرض  "دةفئات مستب"مجاعات يسهل بيعها وشرائها"، يف حني تنظر األقليات إىل األكثرية على أ�ا أو "

 رؤيتها ومبادئها على األقليات من دون خصوصيا�ا. 

تفكك ا�تمع السوري إىل فئات ومجاعات ما قبل نشوء الدولة، من حيث ظهور مفاهيم املناطقية والطائفية  -٢

ب كل ذلك إجياد عقد اجتماعي مشرتك يراعي هذه اهلو�ت الفرعية، ويوجد عّ والعشائرية... إخل. يصّ والعائلية 

 قواسم مشرتك ميكن أن يقوم عليها العقد االجتماعي بصورة اختيارية وحرة.  

  التوظيف السياسي للتنوع من قبل الدول، والذي يعد أخطر اآل�ر اليت تصيب العقد االجتماعي.  -٣

ة لدى األقليات ��ا أفضل من األكثرية خصوصاً يف ظل دعمها من قبل ادول خارجية، األمر الذي وجود نزع -٤

 زرع يف نفوسهم الشعور �الستعالء وجعلهم يبالغون يف املطالبة حبقوقهم و�لتعبري عنها، لدرجة أ�ا مل تعد تقنع

  �ملساواة بل تسعى لالمتيازات اليت تفضلها عن األكثرية. 

– د يكون البديلبل قا يف ظل الظروف احلالية الدولية واحمللية، وتسويقهفكرة بديلة للمواطنة إجياد صعوبة  -٥

   بنان والعراق. ، كما يف لالدولة الطائفيةمن املواطنة، وهو فكرة احملاصصة و أسوأ  -شاركنيحبسب تعبري أحد امل

  وهي:  ،يف تعاملها مع املواطنة "اإلسالمية للدائرة"حلوالً وقد وردت بعض املقرتحات أثناء املداخالت متثل 

إمكانية تبين املواطنة عرب إيضاح تغري السياق الذي وردت فيه األحكام اإلسالمية اخلاصة بتمييز املسلم عن  -١

غري املسلم. حيث أن هذه األخرية وردت يف سياق احلرب والدول اإلمرباطورية. ولكن بعد تغري السياق وبروز 

 فهوم التعايش والتساكن والوطن، أصبحت فكرة املواطنة هي السائدة. ولعل هذا ما أكدتهالدول الوطنية وم

 .  ٨م١٨٥٦الدولة العثمانية �صدارها املرسوم اهلمايوين العثماين لإلصالحات عام -حبسب هذا الرأي–

أة". حيث أن ية املر االجتهاد حلل اإلشكاليات الفقهية املتعلقة بـ "حد الردة، اجلزية، والية غري املسلم، وال -٢

هنالك اجتهادات فقهية جديرة �الحرتام من عدد كبري من العلماء �ذا اخلصوص، ولكن حتتاج إىل وضعها 

يها ما مل يعاجل األساس الفقهي هلذه القضا� وتصدر ف -هذا الرأي–حتت ا�هر ونشرها وتبنيها. وحبسب 

 أحكام واضحة، فإن مسببات الغلو ستبقى. 

                                                           
ة �سم "املرسوم اهلمايوين لإلصالحات"، حيث اعرتف الفرمان بـ"املساواة بني مجيع رعا� الدولة العثمانينشر السلطان العثماين عبد ا�يد فرما�ً عرف  ٨

دفع املسيحيون ي من مسلمني ومسيحيني، وجّرم استخدام تعبريات ُحتّقر املسيحيني، ونّص على جتنيد املسيحيني يف اجليش العثماين، وإلغاء اجلزية، على أن

  خلدمة العسكرية بدًال نقد�ً، وأن ُميّثل املسيحيون يف الوال�ت واألقضية تبعاً ألعدادهم يف تلك املناطق".غري الراغبني يف ا

كسب حماولتها  قيقي كان هدفه احل  ،لألقليات الدينية حمددة قوقيشار يف هذا ا�ال، إىل أن العديد من املؤرخني يعتربون أن اعرتاف الدولة العثمانية حب

اطورية" س، من دون أن يكون األمر متعلقاً �بعاد علمية أو بتغري ظروف الدولة من "امرب اء املفاوضات لتوقيع معاهدة �رياألورويب إىل جانبها أثنالرأي العام 

  إىل "وطنية". 

 ، ويكيبيد�.القرمحرب ينظر: 
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وضع املواطنة يف إطار يتناسب مع ثقافتنا وهويتنا ومبادئنا اإلسالمية. وقد فّصّل أحد األكادمييني يف ذلك،  -٣

ألمر �لنسبة �ا خمالفة للشريعة، كما هو ايعتقد �التحفظ على بعض آ�رها اليت  مع املواطنةإقرار داعياً إىل 

 خترج عن عديد من الدول، اليتمتبع يف الهذا احلل مبينًا أن  .وحصره �ملسلمني رئيس الدولة لتحديد دين

   مبادئها من دون أن يؤثر ذلك يف املبدأ ذاته.مقتضى املواطنة يف حاالت استثنائية مراعاة لثقافتها و 

الدعوة على إعادة النظر يف املفاهيم الغربية مبا فيها املواطنة، وحنت مفاهيم ومصطلحات تتوافق مع هويتنا  -٤

حلضارة الغربية يف اغري متفق عليها  -حبسب الباحث اإلسالمي الذي وجه الدعوة– ه املفاهيمومبادئنا. فهذ

 وليست مقدسة، وحىت عندما تبناها الغرب، كانت لدول حمددة وضمن ضوابط معينة. 

 لعل هذا الطرح كان متوافقًا مع ما طرحه أحد السياسيني السوريني، من أننا دخلنا حالياً يف عصر الدولة ما

بعد الوطنية، اليت تتطلب إعادة صياغة أفكار� ومنطلقاتنا، متوقعاً توافق هذه الدولة (أي ما بعد الوطنية) مع 

  القيم اإلسالمية أكثر من الدولة الوطنية احلالية. 

  مكانة احلقوق واحلر�ت األساسية يف املشروع السياسي: إشكالية اإلقرار والتطبيق -رابعاً 

لقضا� �لنسبة ملشروع الثورة السورية، حيث تعد من اتناول احملور الرابع من الندوة قضية احلقوق واحلر�ت األساسية 

املنطقية وغري املثرية للجدل، بعكس بعض مفردات املشروع األخرى "كمرجعية التشريع، شكل الدولة، شكل نظام احلكم، 

نطالق ببناء لال كأساس"وثيقة احلقوق واحلر�ت"  قش احملور إمكانية إصدار � العالقات الدولية...إخل". �ذا االعتبار

الئها الذي كانت شعارات ثورته األوىل تنادي �ع التأييد الشعيبوذلك من خالل توظيف املشروع السياسي للثورة، 

  وضما�ا. 

يف املشروع  ساسية سياسيًا وقانونياً "تكريس احلقوق واحلر�ت األتقدم د. جماهد خملاليت بورقة مركز احلوار السوري 

ونه حلقوق واحلر�ت األساسية ��ا جمموعة احلقوق واحلر�ت املتعلقة �إلنسان ك، حيث عرفت الورقة االسياسي للثورة"

إنسا�ً بغض النظر عن د�نته وعرقه وجنسه، واليت اتفقت خمتلف الشرائع السماوية منها والوضعية على أصل إقرارها، وإن 

  اختلفت فيما بينها يف حتديد ضوابط ممارستها، كحقوق التملك والتنقل والتقاضي والدفاع ...إخل. 

أكدت الورقة أن إيراد احلقوق واحلر�ت األساسية يف وثيقة قانونية وسياسية وتطبيقها قدر املستطاع والتوعية �ا ستكون 

رة إضافة وإمكانية البناء عليها يف بناء مشروع سياسي للثو  للشعب صاحب السلطة االعتبارإعادة له عدة إجيابيات منها: 

حتسني صورة الثورة أمام الرأي العام الداخلي واخلارجي. �ملقابل، مثة سلبيات لتبين مثل هذه الوثيقة، كقولبة الثورة يف اىل 

ا يؤدي إىل ردة وق واحلر�ت مبقالب قانوين قبل الوصول إىل مرحلة الدولة، وعدم القدرة على اإليفاء مبتطلبات هذه احلق

  فعل سلبية لدى الشعب والرأي العام العاملي. 

أبرزت الورقة العوائق اليت قد تصطدم �ا "وثيقة احلقوق واحلر�ت" سواء على مستوى التبين؛ كحالة االختالف بني 

األدجلة العالية"، أو على تيجة "السياسيني والعسكريني، وعدم قدرة بعض الفصائل العسكرية على تبين مثل هذه الوثيقة ن
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لى التطبيق، القائمة فيها مبا ينعكس سلبًا ع "احلكم"مستوى التطبيق؛ كحالة الفوضى يف املناطق احملررة وتعدد أجهزة 

  ووجود فصائل عسكرية ذات حضور قوي ترفض مثل هذه الو�ئق وتطبيقها. 

ة، توعية سان وحر�ته األساسية على مستوى الثورة السوريخرجت الورقة بتوصيات عامة قد تساهم يف تكريس حقوق اإلن

  وتبنياً وتطبيقاً، من أمهها: 

 التوعية �مهية احلقوق واحلر�ت يف املناطق احملررة خصوصاً داخل الفصائل العسكرية.  -١

 �خري إعالن وثيقة احلقوق واحلر�ت إىل ما بعد البدء �لتطبيق والتوعية.  -٢

افق على وثيقة احلقوق واحلر�ت يف املناطق اليت حتظى حبضور عسكري مو  -الرمسي واملعلنغري –البدء بتطبيق  -٣

 .٩مضمون الوثيقة (اجلنوب السوري، ريف حلب الشمايل، املناطق احملررة حديثاً يف جرابلس)

تساؤًال عما حتتاجه الساحة السورية، هل هي حباجة إلصدار وثيقة تتعلق  املشاركنييف بداية املداخالت، أ�ر أحد 

�حلقوق واحلر�ت أم بوثيقة أمشل تتحدث عن العقد االجتماعي كامًال؟ ملمحًا إىل حاجة الساحة إىل املستوى الثاين 

ذلك أحد السياسيني،  ده يف(العقد االجتماعي) وليس إىل إجا�ت ترد على مستوى ضيق يتعلق �حلقوق واحلر�ت، وقد أي

إذا كان املستهدف من الوثيقة هو اخلارج، فلن يقدم ذلك جديدًا لوجود العديد من ينًا ضرورة التمييز بني حالتني: مب

، أما إن كان املستهدف منها هو الداخل، فال شك أننا ٢٠١٢الو�ئق املشا�ة قدمتها قوى الثورة واملعارضة منذ عام

ائل وعناصرها عموماً، والفصو�ئق يف ظل ضعف ثقافة احلقوق واحلر�ت اليت يعاين منها الشعب حباجة ملثل هذه ال

   خصوصاً. 

، إىل حتد إضايف يعرتض مثل هذه الوثيقة، وهو أن القوى الداخلية واخلارجية ال األكادمينيويف السياق ذاته، أشار أحد 

ربع األول؛ من قبيل حرية املعتقد وحرية املرأة سيعيد� إىل امل تقرأ فقط ما كتب، بل ستقرأ ما مل يكتب. فإغفال حر�ت

  ملاذا مل ُتدرج هذه احلر�ت؟ أال تعد حر�ت وحقوقاً أساسية؟ 

على  ةأشار أحد أعضاء اهليئة السياسية لالئتالف على ضرورة مثل هذه الو�ئق خصوصاً �لنسبة للقوى السياسية احملسوب

السلفية منها"؛ أل�ا موضوعة حتت ا�هر من قبل العامل، وكثريًا ما ارتبط امسها �إلرهاب، "الدائرة اإلسالمية خصوصًا 

 و�لتايل فإن هذه املدرسة حباجة إلبراز وثيقتها للحقوق واحلر�ت ليس عرب تبنيها فحسب، بل عرب تطبيقها وتكريسها يف

  . ما أمكن أرض الواقع

إىل ضرورة  ياسيةعضو اهليئة السض إقرار مثل هذه الوثيقة وتبنيها، أشار ولدى التعرض للتحد�ت اليت ميكن أن تعرت 

دراستها بشكل أكثر عمقاً، فمثًال يف قضية "األدجلة العالية"، يظهر للمتابعني انتشارها داخل صفوف الفصائل، ولكن 

                                                           
من خالل عدة قرى،  على األرض يإىل أمهية إنشاء منوذج تطبيق�كيداً على أمهية هذه التوصية، أشار أحد أعضاء اهليئة السياسية لالئتالف الوطين  ٩

  م رشيد.  تكون منوذجاً يف تطبيق احلقوق ينظر إليه الناس ويعايشونه، حبيث تتحول الوثيقة إىل نظم إدارية وقانونية وحك
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فيما  لكن انتشار املزاوداتلو دققنا النظر، لوجد� أن األمر ال يتعدى حاالت فردية أو ضيقة جداً داخل كل فصيل، و 

  بينها يؤدي إىل رفع مستوى األدجلة إىل مستوى عال. 

جاءت املداخالت بعدها لتؤكد يف غالبيتها على املعاين واألفكار اليت طرحتها الورقة، حيث أكد غالبية املشاركني على 

 يواإلعالن كما ه لتوقيع والبيا�ت�، وعدم االكتفاء ضرورة االهتمام �جلانب التطبيقي والعملي ملثل هذه الوثيقة

كن تلخيصها مبا واليت ميعادة الو�ئق السابقة اليت أصدر�ا قوى الثورة. ولذلك جاءت بعض املقرتحات يف هذا الصدد، 

   يلي: 

وحبيث  ،عرب احلوار ا�تمعي بني الناس نشر ثقافة احلقوق واحلر�تأكد أكثر من مشارك على حاجتنا إىل  -

"قانونية  و�ئقبين ت اليت تركز على تكرار اجلهود السابقة ، أكثر من حاجتنا إىل"وثيقة جمتمعية"تتحول إىل 

 عرب التعاقدات والتوافقات.  بني النخب والقوى السياسية عادة تتم وسياسية"

 �سيس وإنشاء مراكز حقوقية وقانونية تعكف على نشر مبادئ احلقوق واحلر�ت داخل ا�تمع.  -

ات �هيلية وتدريبية للمقاتلني داخل الفصائل العسكرية على ضرورة االلتزام بو�ئق احلقوق واحلر�ت، إقامة دور  -

شرعية، تقنع -وذلك عرب مدربني سياسيني وشرعيني، قادرين على إيصال هذه الثقافة إىل العناصر بلغة سياسية

إجياد آليات  إضافة إىلن صميم الدين. املقاتل �ن قضية احلقوق واحلر�ت ليست شأً� خمالفًا للدين، بل م

 فعالة لتحقيق التناغم يف قضا� احلقوق واحلر�ت بني السياسيني يف اخلارج والعسكريني والشرعيني على الداخل. 

  توصيات: ال

بعد عدة ساعات من النقاش واحلوار يف احملاور األربعة املتقدمة أعاله، توافق احلضور على التوصيات اخلتامية 

  التالية: 

 الشعب السوري علىمؤقتاً كونه الوثيقة القانونية األقرب إىل طموحات  ١٩٥٠الدفع �جتاه اعتماد دستور  -١

 خمتلف تطلعاته وتوجهاته. 

البدء  لسياسية والعسكرية لوثيقة قانونية وسياسية تتضمن احلقوق واحلر�ت األساسية معضرورة تبين قوى الثورة ا -٢

 بتطبيقها والتوعية �ا من خالل مؤسسات حقوقية وقانونية. 

االعتناء بتدريب كوادر سياسية وقانونية ميكن هلا أن ختوض املعركة السياسية والدستورية القادمة بكفاءة، وذلك  -٣

 املتخصصة كمراكز التدريب واجلامعات. من خالل املؤسسات

العمل على نشر الو�ئق السياسية والتوعية �ا على مستوى الشعب عمومًا والفصائل خصوصاً، وال يكتفى  -٤

 �عدادها ومجع التوقيعات عليها. 

ئق عدم التفريط �ملكتسبات السابقة اليت تشري إىل مرجعية الشريعة "كما يف الدساتري السابقة وبعض الو� -٥

ية السياسية اليت توافقت عليه القوى الثورية" مع العمل �لتوازي على بناء القبول الشعيب مبرجعية الشريعة والتوع
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�ملراد منها، والتواصل مع القوى السياسية املختلفة لتوضيح االنعكاسات اإلجيابية هلذه املرجعية على الواقع 

 السوري. 

ل يف احلراك السوري، مع االستمرار يف احلوار داخل الدائرة اإلسالمية للوصو تفعيل احلوار مع األطياف املختلفة  -٦

 إىل خمرجات توافقية ميكن للثورة االستفادة والبناء عليها.

املناقشات العلمية حول مفهوم املواطنة لن حتسم اخلالف حوله يف املنظور القريب، ومن أجل التقدم يف هذه  -٧

 ز احلوار األوراق السياسية والشرعية اليت قدمت يف هذه الندوة التخصصيةالقضية امللحة نقرتح أن يلخص مرك

 -ليقوم  -كجهة حتظى �لقبول املتزايد لدى السوريني  -واليت قبلها، ويتقدم �ا إىل ا�لس اإلسالمي السوري 

 حسم يف بتقدمي طرح عملي عن املواطنة ميكن أن يساهم -ومن خالل تواصله مع القوى السياسية املختلفة 

 اخلالف، والبناء عليه يف الو�ئق السياسية.

ة ضد منظور توصيف احلالة السياسية السورية من ثور  التطورات على الساحة السورية وأثرها يف تغيريدراسة  -٨

 النظام إىل ثورة ومشروع حترير وطين، وانعكاسات هذا التغيري على مشروع اخلطاب السياسي برمته. 

لسوري �لتواصل مع القوى واملؤسسات الثورية العاملة يف ا�ال السياسي، بقصد تشكيل تكليف مركز احلوار ا -٩

 جلنة تعمل على إعداد املبادئ واملعامل الرئيسة للمشروع السياسي.


