
 

 التوصيات اخلتامية للندوة التخصصية )حنو تطوير اخلطاب السياسي للثورة(

 6182أكتوبر/ تشرين األول  1هـ املوافق لـ 8341حمرم 7استنبول 
االجتماعي كقضااي املواطنة وهوية الدولة متثل القضااي السياسية والقانونية النامجة عن العقد 

وشكلها واحلقوق واحلرايت األساسية جوهر أية رؤية سياسية وأساسها، وإذا كان النظام ومعه بعض 
شِكلة "قوات سوراي الدميقراطية واليب واي دي" قد أبدى رؤاه من خالل دستوره وإعالانته 

ُ
القوى امل

" جتاه هذه القضااي، فإن الثورة مل تستطع حىت اترخيه حتقيق التوافق القانونية "إعالن اإلدارة الذاتية مثالا 
 بني قواها يف هذا اجملال. 

صياغة توافقاهتا السياسية يف احلدود الدنيا، إال يف  قد جنحت والكياانت الثورية صحيح أن القوى
ة احلمراء" كوثيقة يف جمال رسم "خطوط الثور  -إن مل نقل مجيعها–أن هذه التوافقات حتققت غالبيتها 

املبادئ اخلمسة للثورة السورية، اليت مثلت "ما ال تقبل به الثورة"، ويف جمال القضااي "املؤقتة أو 
االستثنائية" اليت ختص املرحلة االنتقالية كما يف بيان مؤمتر الرايض. وبقي توافق الثورة السياسي الذي تعرب 

ئلية أو حزبية" تعرب عن مشاريع القوى والكياانت أكثر من به عن رؤاها غائباا، أو موجوداا حبالة "فصا
 تعبريها عن الثورة ومبادئها.

يف خضم حالة املراوحة اليت تعاين منها الثورة على صعيد البناء السياسي، ضمن هذا السياق، و 
احلوار  مركز ارأتى وبعد أن استنفدت حالة بناء األجسام السياسية )اجلانب اهليكلي( الكثري من اجلهود،

)حنو الندوة التخصصية خلطاب السياسي )اجلانب املوضوعي(، ونظم السوري دفع اجلهود ابجتاه تطوير ا
 حمرم 7السبت  وذلك يوم يف هذا املسار،لتكون ابكورة ندواته  ،(للثورةتطوير اخلطاب السياسي 

 م.6142 أكتوبر/تشرين األول 3ـ له املوافق 4183لعام

واسعاا من أهل اخلربة واالختصاص يف اجملال السياسي للثورة، كبعض ممثلي ضمت الندوة طيفاا 
اسية واملكاتب السياسية للفصائل إىل جانب بعض أعضاء االئتالف الوطين واملستقلني. وقد القوى السي

 تركزت مناقشتهم حول احملاور األربعة التالية: 

وُقدمت فيه ورقتان: األوىل،  وحتدايت:السياسي: أسئلة  مقدمة يف سياق املشروع احملور األول:
لألستاذ نبيل شبيب بعنوان "منطلقات أولية ملشروع سياسي"، والثانية، للدكتور حسان الصفدي بعنوان 

 "التدافع السياسي وأسئلة كتابة مشروع سياسي وطين لسوراي املستقبل". 



 

قدم مركز احلوار  توري والتطبيقي:يع: البعد الدسالعالقة بني الشريعة ومرجعية التشر  احملور الثاين:
السوري الورقة األوىل بعنوان "أثر الشريعة اإلسالمية على مرجعية التشريع: سوراي منوذجاا"، يف حني قدم 

 منوذجاا".  4591الدكتور حممد نور محدان الورقة الثانية بعنوان "مرجعية الشريعة يف الدستور: دستور

كانت الورقة األوىل جتماعي لدى السوريني: املواطنة وثرارها:  إشكاليات العقد اال احملور الثالث:
للدكتور ايسر العييت بعنوان "املواطنة واهلوية بني العقد املشرتك واحملفز احلضاري"، يف حني كانت الورقة 
الثانية للدكتور حممد نذير سامل بعنوان "نظرة على إشكاالت العقد السياسي االجتماعي واهلوية اجلامعة 

 دى السوريني".ل

مكانة احلقوق واحلرايت األساسية يف املشروع السياسي: إشكالية اإلقرار والتطبيق:  احملور الرابع:
قدم مركز احلوار السوري ورقته فيه بعنوان "تكريس احلقوق واحلرايت األساسية سياسياا وقانونياا يف 

 املشروع السياسي". 

ات من النقاش واحلوار يف احملاور املتقدمة أعاله، توافق احلضور على التوصيات بعد عدة ساع
 اخلتامية التالية: 

طموحات األقرب إىل الوثيقة القانونية  كونهمؤقتًا   0591اعتماد دستور الدفع ابجتاه  -4
 . الشعب السوري على خمتلف تطلعاته وتوجهاته

لوثيقة قانونية وسياسية تتضمن احلقوق وى الثورة السياسية والعسكرية ق ضرورة تبين -6
 . من خالل مؤسسات حقوقية وقانونية مع البدء بتطبيقها والتوعية هباواحلرايت األساسية 

ميكن هلا أن ختوض املعركة السياسية والدستورية االعتناء بتدريب كوادر سياسية وقانونية  -8
 .لتدريب واجلامعاتمراكز امن خالل املؤسسات املتخصصة ك، وذلك القادمة بكفاءة

 الفصائلالشعب عمومًا و  مستوى والتوعية هبا على الواثئق السياسية العمل على نشر -1
  .ومجع التوقيعات عليهايكتفى إبعدادها ال و  ،خصوصاً 

عدم التفريط ابملكتسبات السابقة اليت تشري إىل مرجعية الشريعة "كما يف الدساتري السابقة  -9
القوى الثورية" مع العمل ابلتوازي على بناء اليت توافقت عليه وبعض الواثئق السياسية 

والتواصل مع القوى السياسية  مبرجعية الشريعة والتوعية ابملراد منها، الشعيب القبول
 على الواقع السوري.  هلذه املرجعية اإلجيابية االنعكاساتح يوضاملختلفة لت



 

االستمرار يف احلوار داخل  ، معالسورياألطياف املختلفة يف احلراك مع  تفعيل احلوار -2
 .للثورة االستفادة والبناء عليها الدائرة اإلسالمية للوصول إىل خمرجات توافقية ميكن

حوله يف املنظور القريب، ومن املناقشات العلمية حول مفهوم املواطنة لن حتسم اخلالف  -7
 األوراق السياسيةنقرتح أن يلخص مركز احلوار القضية امللحة  التقدم يف هذهأجل 

إىل اجمللس ويتقدم هبا ة التخصصية واليت قبلها، والشرعية اليت قدمت يف هذه الندو 
ومن خالل  -ليقوم  -كجهة حتظى ابلقبول املتزايد لدى السوريني - اإلسالمي السوري

أن يساهم يف  كنتقدمي طرح عملي عن املواطنة ميب - تواصله مع القوى السياسية املختلفة
 .يف الواثئق السياسية البناء عليهحسم اخلالف، و 

منظور توصيف احلالة السياسية  تغيريالتطورات على الساحة السورية وأثرها يف دراسة  -3
السورية من ثورة ضد النظام إىل ثورة ومشروع حترير وطين، وانعكاسات هذا التغيري على 

 مشروع اخلطاب السياسي برمته. 

احلوار السوري ابلتواصل مع القوى واملؤسسات الثورية العاملة يف اجملال  تكليف مركز -5
السياسي، بقصد تشكيل جلنة تعمل على إعداد املبادئ واملعامل الرئيسة للمشروع 

 السياسي.


