
نحو هيئة سورية للسلم الهلي

والسلم الهلي... لجان المواطنة 

 لما كان شعبنا يتعرض لبتزاز ل س�ابق ل�ه يخي�ر)ه بي�ن الس��تمرار ف�ي الرض��وخ الت�ام للس��تبداد ، وبي�ن الفوض��ى
 والح��تراب الهل��ي ك��ان لب��د م��ن أن يت��داعى نف��ر م��ن ابن��اء ال��وطن لرف��ع ص��وت الض��مير ال��وطني عالي��ا5 ، ب��أن

 حرية ومواطنة وعدالة ومساواة تسمو على: المواطنين في سورية يرفضون الخيارين معا5 ، وأن خيارهم الوحيد 
.الحقاد والفتن 

 هذا العقد تداعى نفر من المواطنين للشتراك معا5 على مساحة ال��وطن ف��ي تأس��يس لج��ان... بناء عليه ، وبمقتضى
 المواطنة لتص��ون النس�يج الجتم��اعي ، وتح)��رم س�فك ال��دماء بي�ن الم��واطنين تحريم��ا5 تام�ا5 ، وترتف��ع ب��الوعي الع��ام
 لكشف ومواجه��ة ال�دعوات الخبيث�ة للفت�ن والح��تراب الهل�ي ، وتس��اهم ف��ي رس�م وتحدي��د المس��ار إل�ى المس�تقبل ،
 وتجس)د طموحات المواطنين الذين حطم)وا حاجز الخوف ، مUعتمدين المسار السلمي للوصول إلى دولة ديمقراطي��ة

 بمقتض��ى. مدنية فيها المواطنون متساوون في الحق��وق بم��وجب دس��تور يقرون��ه ب��إرادتهم عل��ى اختلف توجه��اتهم
ه��������ذا يل��������تزم الموقع��������ون عل��������ى ه��������ذا العق��������د مض��������مونه، ق��������ول5 وعمل] ويباش��������رون عل��������ى الف��������ور

 تباش��ر" لج��ان المواطن��ة"يت��وجه المتعاق��دون بال��دعوة العام��ة إل��ى جمي��ع الم��واطنين دون اس��تثناء لتأس��يس : أول5 
 مهامها في تعزيز السلم الهلي ومعالجة الحتقانات التي راكمها الستبداد بين المواطنين على امتداد ال��وطن ت��دير

.بينهم حوارا5 مدنيا5 يح)رم العنف والحتراب بينهم تحريما5 تاما5

 اللج��ان س��يدة نفس��ها ف��ي وض��ع البرام��ج وتنظي��م الفعالي��ات ووض��ع الل��وائح التنظيمي��ة لنش��اطاتها ف��ي إط��ار: ثاني��ا5 
.التعاون مع شقيقاتها على مستوى المحافظات 

 تقوم اللجان بتحديد نطاق النزاعات المفتعلة الناشئة عن الظروف الراهنة وتحديد أطرافها وتباشر التصال: ثالثا5 
 بهم وإجراء مصالحات وطنية وإشاعة روح التسامح ونبذ أساليب الثأر والعنف، وتستعين اللجان بجميع الفعاليات
 الثقافية والسياسية والقتصادية والجتماعية والديني��ة، وت��دعوهم ك��ل ف��ي مج��ال اختصاص��ه دون تميي��ز أو إقص��اء

.لحد

Uإن ه��ذه اللج��ان حاض��نة وطني��ة جامع��ة لجمي��ع مكون��ات المجتم��ع ف��ي س��ورية، وت��دير بينه��ا ح��وارا5 م��دنيا5: رابع��ا 
.حضاريا5

 إن ه�ذه اللج�ان ذات ص�فة مدني�ة ص��رفة ته��دف لمعالج�ة عوام�ل الفرق��ة وتعزي��ز روح المواطن��ة ودح��ض: خامسا]
 شائعات العداء بين المواطنين ونشر الثقافات النسانية الجامعة للخروج من ماضي الفتن إلى مستقبل الحرية.
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