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: لماذا هذا اإلعالن؟
ً

أوال
فــي ظــلِّ تمــّزق الجغرافيــا الوطنّيــة الســورّية، وتحّولهــا إلــى ســاحِة صــراٍع لجهــاٍت ودوٍل مختلفــة، ومــع 
حــال الفوضــى التــي نعيُشــها، وانقســاِم المجتمــع الســوري وتشــظِّيه، ومــع افتقاِدنــا إلــى قــوًى وطنّيــة ســورّية 
ــد للشــعب الســوري للعمــل فــي ضــوء رؤيــة وطنّيــة ســورّية، يــرى الموقِّعــون علــى هذا  قــادرٍة علــى أداء ُموحِّ
اإلعــالن أهميــَة العمــل علــى بلــورة الوطنّيــة الســورّية ومبادئهــا وأسســها، وإنضاجهــا تدرجيًّــا لتكــون أرضيــَة 
عمــٍل ألوســِع قطــاٍع ممكــٍن مــن الســوريين، مثقفيــن وسياســيين وإعالمييــن وناشــطين ومواطنيــن ســوريين 

مــن جميــع أنحــاء ســورية. 
ــٍن  ــدٍر ممك ــر ق ــق أكب ــاه تحقي ــي اتج ــع ف ــى الدف ــه عل ــن موقعي ــا م ــا، حرًص ــالن أيًض ــذا اإلع ــي ه ويأت
ــألة  ــة والمس ــة الوطنّي ــظي القضي ــال تش ــر احتم ــن خط ــّد م ــن، والح ــراِر الوطنّيي ــتقالليِة اإلرادِة والق ــن اس م
الديمقراطيــة نهائًيــا، واحتراًمــا ووفــاًء ألرواح شــهدائنا وتضحيــاِت شــعبنا. وغنــٌي عــن القــول أيًضــا إنــه يأتــي 
فــي ســياق اآلمــال المشــروعة للســوريين فــي تطلعهــم إلــى الحريــة والمســاواة والعدالــة، بقــدر تطلعهــم إلــى 
األمــن والســالم، وإلــى حيــاة إنســانية الئقــة، وتنميــة إنســانية شــاملة ومســتدامة، ومشــاركة إيجابيــة فــي إنتــاج 

المعــارف والقيــم والخيــرات اإلنســانية.
ومــع احتــواء »إعــالن الوطنّيــة الســورّية« علــى مجموعــٍة مــن الــّرؤى والمبــادئ األساســية التــي نعتقــد أنهــا 
ل دعــوة صريحــة إلــى الســوريين جميعهــم إلعــالن إيمانهــم  ــس للوطنّيــة الســورّية؛ فإنــه يشــكِّ يمكــن أن تؤسِّ
بــه، والتزامــه، والعمــل مــن أجلــه، وفــي ضوئــه، ثقافًيــا وسياســًيا وإعالمًيــا ومدنًيــا وحياتًيــا، لكــن بقــدر مــا 
يعنــي اإلعــالن هــذا الموقعيــن والموافقيــن عليــه، اآلن وفــي المســتقبل؛ فإنــه يعنــي بالدرجة نفســها الســوريين 
كّلهــم مــن حيــث ضــرورة إشــباعه نقــًدا وتطويــًرا ليكــون، تدريًجــا، أساًســا لبلــورة رأي عــام ســوري نحــن 

أحــوج مــا نكــون إليــه فــي ظــل اســتمرار حــال التوهــان والضيــاع واآلفــاق الغامضــة.

ثانًيا: الوطنّية السورّية
الوطنّيــة الســورّية هــي انتمــاء إلــى وطــن اســمه ســورّية، بحــدوده الرســمية، بحضارتــه وتاريخــه وحاضــره؛ 
ــتوعب  ــا يس ــا وثقافًي ــيًجا روحًي ــر، نس ــي الح ــل المجتمع ــن والتفاع ــع الزم ــة، م ــذه الوطنّي ل ه ــكِّ ــه ُتش وعلي
الســوريين جميعهــم. الوطنّيــة الســورّية هــي رابطُتنــا الجوهريــة، وجســُر التواصــِل بيــن الســوريين، والمدخــُل 
ــى  ــا إل ــي مدخُلن ــتركة، وه ــات المش ــال والطموح ــم اآلم ــى مالقاته ــا، وإل ــم بعًض ــم ببعضه ــى عالقاته إل
ــر فــي الخــارج، وســبيُلنا إلــى  المشــاركة فــي النشــاط اإلنســاني، وميــداُن التفاعــل الحــّي مــع غيرنــا، والمؤثِّ
د مصيرنــا، وإلــى اغتنــام الفــرص التــي تزيــد مــن  مواجهــة االســتحقاقات والتحديــات واألخطــار التــي تهــدِّ

أهليَّتنــا وتأثيرنــا اإليجابــي فــي اإلقليــم والعالــم. 
الوطنّيــة الســورّية ليســت نقيًضــا أو بديــاًل لالنتمــاء القومــي أو الدينــي أو الطائفــي، وتنبــع جوهريُتهــا مــن 
ــر المظلــة التــي تضمــن حمايــة  ــق المشــترك بيــن المواطنيــن، وتوفِّ كونهــا الرابطــة التــي تبنــي الدولــة، وتحقِّ
ــن،  ــس وقواني ــادئ وأس ــكار ومب ــة أف ــى، منظوم ــذا المعن ــة به ــي. الوطنّي ــي واإلثن ــي والمذهب ــوع الدين التن
ــُة  ــرز األهمي ــا تب ــن هن ــوي، وم ــاء اللغ ــمي واالنتم ــاء االس ــري واالنتم ــاء الجب ــق االنتم ــن منط ــا م رن تحرِّ
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ــة الســورّية مــن جهــة، وفــي  الشــديدة إلحيــاء وإعــادة بنــاء قيمــة المواطنــة، فــي ارتباطهــا العضــويِّ بالوطنّي
كونهــا الحــلَّ األمثــَل للحفــاظ علــى تنــّوع المجتمــع الســوري ثانًيــا، وتعنــي المواطنــُة العضويــَة الكاملــة فــي 
ــد بأركانهــا الثالثــة المتالزمــة؛ المســاواة الحقوقيــة، والحريــة الفرديــة، والمشــاركة  الدولــة الوطنّيــة، وتتجسَّ

فــي الشــأن العــام وحيــاة الدولــة. 

ا: مبادئ وأُسس وطنية
ً
ثالث

1- اإلنسان والمواطن

ــي  ــذي يعن ــة ال ــدُأ المواطن ــي مب ــه ينبن ــدِة، وعلي ــِة الجدي ــُس للدول ــُس المؤسِّ ــدُأ الرئي ــو المب ــان ه اإلنس
ــٍز  ــن دون أيِّ تميي ــات، م ــوق والواجب ــي الحق ــون ف ــام القان ــانّية، وأم ــة اإلنس ــي الكرام ــن ف ــاوي المواطني تس
يــن أو العقيــدة، والمعنــى العميــق لهــا هــو أنَّ »اإلنســانية  بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو اإلثنيــة أو الدِّ
والمواطنــة صفتــان ال تقبــالن التفــاوت والتفاضــل«؛ »فليــس مــن فــرٍد إنســاني هــو أكثــر أو أقــل إنســانية مــن 
اآلخــر، وليــس مــن عضــو فــي دولــة ديمقراطيــة عصريــة هــو مواطــن أكثــر أو أقــل مــن اآلخــر«، ومــن ثــّم 

ليــس هنــاك مــن ســوريٍّ أكثــَر ســورّية أو أقــلَّ مــن ســواه.
2- الدولة الجديدة

س عليها الدولة الوطنّية الديمقراطّية  الدولة السورّية؛ التزام المبادئ الفكرّية والسياسّية واألخالقّية التي تتأسَّ  •
المواطنين  دولُة  بل  حزب،  أو  عشيرة  أو  طائفٍة  أو  طغمٍة  أو  فرٍد  دولَة  ليست  المستقبلّيُة  فالدولُة  الحديثة؛ 
السوريين جميعهم؛ فأّي نظاٍم سياسيٍّ يستمدُّ شرعيَته من هيمنِة أغلبّيٍة دينّيٍة، أو طائفّيٍة، أو إثنية، إّنما يقّوض 
العاّم  طابعها  في  األساسّيُة  سمُتها  وتترّكز  كّلها.  المتساوية  المواطنة  شروط  ينتهُك  ثّم  ومن  الديمقراطّية، 
عة،  المشترك، وفي بقاء مؤّسساتِها مؤّسساٍت وطنّية عاّمة، ومحايدة إزاء األفراد والفئات االجتماعية المتنوِّ

لتؤدي وظيفتها في تحقيق التوازن بين المصالح االجتماعية المختلفة. 
الدستور السوري؛ إنتاج دستور سورّية المقبل استناًدا إلى عقٍد اجتماعيٍّ يشكُل مقدمَة الدستور، يتناول هذا   •
العقد بوضوح؛ تعريف سورّية، من هو السوري، الشعب السوري، الدولة السورّية، قضية القوميات والوطنّية 
العقُد  وبالعالم.  بمحيطها  سورّية  عالقة  دات  محدِّ السورّية،  والوطنّية  والمعتقدات  األديان  قضية  السورّية، 
األدنى  الحّد  على  التوافق  عن  والمعبُِّر  االجتماعّي،  الكلِّ  عن  والحقوقّي  القانونّي  التعبيُر  هو  االجتماعي 
المشترك بين األطياف االجتماعية، ما يعني انضواءها تحت سلطة الدولة الوطنّية الحديثة المنبثقة عن هذا 
أيِّ ضغوط، عبر جمعية  بلدهم، من دون  داخل  السوريون حصًرا،  ُينتجه  المستقبل  التوافق. دستور سورّية 

تأسيسية منتخبة، وُيقّر باالستفتاء الشعبي العام.
3- النظام الديمقراطي

، ولــه مجموعــٌة متكاملــٌة مــن األركان؛ مبــدأ الحيــاة الدســتورية،  نظــام ســورية المســتقبل نظــاٌم ديمقراطــيٌّ
التعّدديــة والنظــام البرلمانــي، مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الثــالث، مبــدأ ســيادة القانــون واســتقالل القضــاء، 
ــعب مصــدُر الشــرعّية والســلطات جميعهــا، احتــراُم حقوق اإلنســان  حــقُّ المشــاركة فــي الشــؤون العامــة، الشَّ
ــة  ــة الصحاف ــم، حرّي ــّق التنظي ــر، ح ــر والتعبي ــة التفكي ــان، حرّي ــوق اإلنس ــة لحق ــرعة الدولي ــوء الش ــي ض ف
والنشــر، عــدم االســتئثار بالســلطة وتركيزهــا فــي مركــٍز واحــٍد، أي الالمركزيــة فــي اإلدارة، وتوســيع دائــرة 
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اتخــاذ القــرار فــي المســتويات كافــة، وتنظيــم الحيــاِة السياســّية عبــر قانــوٍن ديمقراطــيٍّ لألحــزاب، وتنظيــم 
ــة والشــفافية والعدالــة والفــرص المتســاوية. ــة وفــق قوانيــن توفــر الحرّي اإلعــالم واالنتخابــات البرلمانّي

لم األهلّي 4- الحرّيات والّسِ

بيئة حّرة للتنّوع؛ سورّية المستقبل وطٌن ُتتاح فيه الحرّيُة لجميع القوميات واألديان والمعتقدات والمذاهب   •
في  السياسّية  دولتهم  استمرار  مع  لكن  والتأثير،  والفعل  نفسها  عن  التعبير  في  واألحزاب  واأليديولوجّيات 
هة إلى أّي طائفٍة أو قومية؛  . لذا ينبغي رفض كّل رسائل التطمين المبتذلة الموجَّ التعبير عن الكلِّ االجتماعيِّ
، وأيًضا رفض  السوريين ال عن منطلٍق وطنيٍّ إلى  النظر  إثني في  أو  العمق عن منطلٍق طائفيٍّ  تعبِّر في  ألنَّها 
انتظار بعض السوريين للرسائل المطمِئنة؛ ألنَّها تعني أنَّهم ينظرون إلى أنفسهم أنَّهم مواطنون هامشّيون. ليس 
البيت، ومتساوون في الحقوق  ُيطمئن أحًدا، وليس لجماعٍة أن ُتطمئن غيرها، فالجميُع أصحاُب  ألحٍد أن 

والواجبات.
ة  ِة والخاصَّ ماِء والممتلكاِت الوطنّية العامَّ ماِء والممتلكاِت؛ ينبغي التأكيُد، اليوم وغًدا، على ُحرَمِة الدِّ ُحرَمِة الدِّ  •
ريحُة القاطعُة، وتجريُمه  خارج إطار الّدفاع المباشر عن النفس، ونبُذ الُعنِف بصورِه وأشكالِه كلها، وإدانُته الصَّ
اإلرهاب  وإدانة  عنه،  فاِع  الدِّ أو  له،  التَّرويِج  أو  تبريِره،  أو  تسويِغه  أو  الُعنِف،  على  التحريِض  وإدانُة  وطنيًّا، 
 ، العامِّ الوطنيِّ  العَمِل  في  لميَِّة  السِّ السياسّيِة  الوسائِل  التزام  والّتأكيد على  كافة،  بأشكاله ووجوهه ومصادره 
ُد  ُيهدِّ ُكلِّ ما  ِة، ومن  الُعنُصريَّ عواِت  الدَّ المصنَّعِة والحقيقيَِّة، ومن  الطائفّيِة  الفتِن  الوطنِيِّ من  النَّسيِج  وحمايُة 

سالمَة الوطِن، وتضاُمَن أبناِئه، ووحدَة ُترابِه.
العدالة النتقالية؛ تنبني الدولة السورّية على فكرة العدالة، وأساُسها سيادة القانون، ولها بناٌء قانونّي ال يستثني   •
العدالة  فيها. وتقتضي  التي يعمل  سة  المؤسَّ أو طبيعة  الوظيفيِّ  النظر عن موقعه  المحاسبة بصرف  أحًدا من 
وجود هيئٍة وطنّية للعدالة االنتقالّية والمصالحة وردِّ المظالم من أجل المحاسبة، والكشف عن المفقودين، 

والتعويض على المعتقلين وضحايا العنف. 
5- الثقافة الوطنّية والوعي الوطنّي

ُتبنــى الثقافــة الوطنّيــة، وتتبلــور تدريًجــا، عبــر التفاعــل المجتمعــي، فــي ُمنــاٍخ مــن الحريــات والديمقراطّيــة 
ــى  ــز عل ــة ترّك ــة عام ــَج وطنّي ــالل برام ــن خ ــّي، وم ــًى وطن ــدر غن ــه مص ــالف بوصف ــّوع واالخت ــرام التن واحت
المشــترك الثقافــّي كمــا علــى حقيقــة االختــالف بوصفــه منبًعــا لإلبــداع والتجديــد؛ فتاريــخ ســورّية وثقافتهــا 
ع الثقافــّي والسياســّي والدينــّي واالجتماعــّي فيهــا، وليــس تاريــَخ إثنيــة بعينهــا أو  هــو تاريــُخ وثقافــة كلِّ التنــوُّ

ديــٍن أو مذهــٍب دون ســواه. 
6- حقوق القوميات والجماعات اإلثنّية

ــد  ــي العق ــة ف ــة واالجتماعّي ــية والثقافّي ــا السياس ــة، وحقوقه ــات اإلثنّي ــات والجماع ــة القومي ــاُن حرّي ضم
ــا  ــورّية أرًض ــدة س ــار وح ــي إط ــة ف ــة الكردّي ــادٍل للقضّي ــيٍّ ع ــلٍّ ديمقراط ــاُد ح ــد، وإيج ــي الجدي االجتماع
وشــعًبا، بمــا يضمــن المســاواة الكاملــة للمواطنيــن الســورّيين الكــرد مــع بقيــة المواطنيــن الســوريين، وإرســاء 
قواعــد حــوار حقيقــي لمناقشــة الحلــول الديمقراطيــة والممكنــة جميعهــا التــي مــن شــأنها تحقيــق مزيــٍد مــن 

ــة. ــٍد مــن تماســك النســيج الوطنــي والدولــة الوطنّي الحريــات، ومزي
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7- حرية المرأة وحقوقها

ــى  ــل عل ــا، والعم ــع مًع ــة والمجتم ــتوى الدول ــى مس ــرأة، عل ــوض بالم ــة للنه ــتراتيجية وطنّي ــالُق إس إط
تمّتعهــا بالمســاواة التامــة مــع الرجــل فــي الحقــوق كافــة، وتوفيــر الُمنــاخ المالئــم لتوســيع مشــاركتها فــي 
ــا  ــق كّله ــدَّ العوائ ــوف ض ــة، والوق ــراكة الحقيقّي ــم الش ــرس قي ــاملة، وغ ــة الش ــي التنمي ــّية، وف ــاة السياس الحي

ــاوية. ــة المتس ــم المواطن ــع قي ــارُض م ــا تتع ــك بوصفه ــول دون ذل ــي تح الت
8- الجيش السورّي واألجهزة األمنية

ــة الوطــن، وصــون  ــه بحماي د مهمات ــة، وُتحــدَّ ــة ومهنيَّ ــة احترافي ــاء الجيــش الســورّي علــى أســٍس وطنّي بن
ــات  ــن النزاع ــد ع ــّي، وُيبع ــه الديمقراط ــه ونظام ــه وحضارت ــى تراث ــاظ عل ــه، والحف ــة ثروات ــه، وحراس وحدت
السياســّية والــوالءات الحزبّيــة والمناطقّيــة والعشــائرّية والمذهبّيــة، أو أّي صراعــاٍت أخــرى أو والءاٍت ضيِّقــٍة 
ــا تجــاه االختراقــات  ا منيًع ــاُء أجهــزة األمــن علــى أســٍس تجعــل منهــا ســدًّ ــّي. وبن تخرُجــه عــن دوره الوطن
الخارجيــة، وحارًســا أمينًــا لمصالــح المواطنيــن، تصــوُن دماءهــم وأعراضهــم وأموالهــم وتحمــي حرياتِهــم، 
ــخصّي  ــتويين الش ــى المس ــة عل ــاءلة القانونّي ــًة للمس ــؤولّيات، وخاضع ــات والمس ــدّدَة المرجعّي ــون مح وتك
ــش  ــراد الجي ــراط أف ــدم انخ ــة ع ــذه الرؤي ــع ه ــي م ــعبّية. ويلتق ــة الشَّ ــا للمراقب ــع عمُله ــارّي، ويخض واالعتب
والقــوات المســلحة واألجهــزة األمنيــة فــي العمــل السياســي والحزبــي طــوال مــدة وجودهــم فــي الخدمــة.

9- النظام االقتصادي الجديد

بنــاُء نظــاٍم اقتصــاديٍّ حديــٍث يرتكــز علــى التــوازن بيــن الحرّيــة االقتصاديــة، والحفــاظ علــى دور رقابــي 
وإشــرافي للدولــة فــي الحيــاة االقتصادّيــة عموًمــا، بمــا يضمــن وجــود شــبكة ضمــان اجتماعــي، فضــاًل عــن 
ــة التــي تتحكــم فــي  ــًدا مــن نمــط الدولــة المركزي دورهــا األســاس فــي القّطاعــات االســتراتيجية، لكــن بعي

مناحــي الحيــاة كلهــا. 
ــق  ــف المناط ــن مختل ــل بي ــوازن والمتكام ــر المت ــن التطوي ــٍة تضم ــٍة واقتصادي ــاٍت اجتماعّي ــُق سياس وخل
الســورّية، مــع األخــذ فــي الحســبان مســألة االرتقــاء بالمناطــق التــي تعّرضــت إلــى اإلهمــال والتهميــش فــي 
الماضــي، وتحقيــُق التنميــة المســتدامة بأبعادها كافــة، البشــرية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والعلميــة والبيئية، بما 
، وفرًصــا  ــن أوضاعهــم المعيشــية، ويضمــُن توزيًعــا عــاداًل للدخــل القومــيِّ ــن المواطنيــن ضــدَّ الفقــر ويحسِّ يؤمِّ
متســاوية أمــام الجميــع، وُيتيــح شــغَل الوظائــف اســتناًدا إلــى مبــدأ الكفــاءات ال الــوالءات، ومحاربــُة ظواهــر 

النهــب والفســاد واإلفســاد، ودخــوُل ســورّية إلــى المجتمــع العالمــّي مــن بوابــة العلــم واإلنتــاج والمعرفــة.
10- السياسة الخارجّية السورّية

ــة  ــة الوطنّي ــورّي والمصلح ــعب الس ــداَف الشَّ ــادَئ وأه ــدة مب ــورّية الجدي ــة لس ــة الخارجّي ــزُم السياس تلت
ــتقرارها  ــا واس ــُة أمنه ــا، وحماي ــورّية ووحدته ــيادة س ــتقالل وس ــى اس ــاُظ عل ــا الحف ــي مقّدمه ــورّية، وف الس
ــة، ودعــُم وتعزيــُز اســتراتيجّيات التنميــة الداخليــة  ــة الوطنّي وســالمة أراضيهــا، وخدمــُة المصالــح االقتصادّي
ــا،  ــلٍّ منه ــزٍء محت ــن أيِّ ج ــى ع ــا، وال تتخل ــل أراضيه ــى كام ــوم عل ــٌة تق ــدة دول ــورّية الجدي ــاملة. س الش
وتســتخدُم الوســائل المتاحــة، والمشــروعة دولًيــا، لتحريــر أراضيهــا؛ دولــٌة تبنــي عالقاتهــا بمحيطهــا، العربــّي 
ــس عالقاتِهــا الدولّيــة علــى مبــدأ  ــق المصالــح المشــتركة؛ دولــٌة تؤسِّ واإلقليمــي، علــى أســاٍس تكاملــيٍّ يحقِّ



451

وثائق
إعالن الوطنّية السورّية - 15 حزيران/ يونيو 2020

الندّيــة واالحتــرام المتبــادل، وعلــى احتــرام المواثيــق والعهــود الدولّيــة، وتلتــزُم االتفاقّيــات والعقــود الســابقة 
ــح شــعبِها. ــي ال تخــلُّ بســيادتها، وال تضــرُّ بمصال ــة الت للحكومــات الســورّية المتعاقب

دات وطنّية أولية: قوى الواقع الراهن وقوى المستقبل رابًعا: محّدِ
ــٌر واســٌع، يمكــن أن يعنــي القــوى السياســية أو القــوى العســكرية  ــر »القــوى« تعبي نشــير أواًل إلــى أن تعبي
ــة والسياســية، أي القــوى الحاضــرة فــي المشــهد الســوري، بصــرف النظــر  أو النخــب والشــخصيات الثقافي
عــن تقديرنــا ألوزانهــا الفاعلــة، ونشــير أيًضــا إلــى ضــرورة تحويــل المعانــي األخالقيــة فــي هــذا النــص إلــى 

قوانيــن واضحــة مــع كل خطــوة نســيرها باتجــاه ســورّية الجديــدة.
1- نظام الحكم الحالي

ــز الطائفــي  ــة والتميي ــة والقهــر والفئوي ــى منطــِق الغلب ، يرتكــز عل ــتبداديٌّ ــي نظــاٌم اس نظــام الحكــم الحال
ــرت وظائَفهــا  والقومــي، تغلغــل فســاُده فــي مناحــي الحيــاة كلهــا، والتهَمــت ســلطُته الدولــَة الســورّية، وجيَّ
ــى  ــوريَّ إل ــَع الس ــت المجتم ، وحّول ــيِّ ــن االجتماع ــكاِل الّتضام ــائَر أش ــت س ــا، وألغ ــي خدمتِه ــا ف وأدواَره
ــب  ــى الترهي ــز عل ــورّيين، ترتك ــع الس ــي م ــي التعاط ــدة ف ــات عدي ــد آلي ــد اعتم ــّكٍك، وق ــريٍّ مف ــديٍم بش س
والقتــل والقمــع واالعتقــال واإلفســاد، وأحياًنــا الترغيــب؛ وهــو اليــوم، بعــد ســنواٍت تســٍع مــن ثــورة الشــعب 
مــن أجــل التغييــر، الثــورة التــي لــه النصيــُب األكبــُر فــي تحويلهــا إلــى محنــة وطنّيــة تــكاد تشــمل الســوريين 
ــعب؛ نظــاٌم ال َيصُلــح  ــق مصلحــَة البلــد والشَّ كلهــم، ال يمتلــُك القــدرَة واإلرادَة الالزمتيــن لحــلٍّ سياســيٍّ يحقِّ
وال ُيصَلــح وال ُيصِلــح. وإذ ذاك، فإنــه ال أفــَق لســورّية وألكثريــة الســوريين إاّل برحيلــه؛ فرحيلــه خطــوٌة أولــى 
ــلم األهلــيِّ والمصالحــة الوطنّيــة، وفــي بقائــه اســتمراٌر للشــروخ الهائلــة التــي خلقهــا  فــي اتجــاه تحقيــق السِّ

داخــل المجتمــع الســوري، وتحريــٌض علــى نمــوِّ مشــاعر الحقــد واالنتقــام بيــن الســورّيين. 
ــَك  ــا تفكي ــي أيًض ــل يعن ــب، ب ــام فحس ــَل النظ ــي رحي ــذي ال يعن ــامُل ال ــويُّ الش ــر البني ــو الّتغيي ــا ه هدُفن
 ، ــوريُّ ــُن الس ــه المواط ــٍد أساُس ــيٍّ جدي ــٍد اجتماع ــيس عق ــر تأس ــا عب ــادَة بنائه ــمولّية، وإع ــة الش ــِة الدول بني
وهــذا يســتلزُم مشــاركَة المواطنيــن الســوريين جميعهــم، باســتثناء أولئــك الذيــن اندرجــوا فــي آليــات القتــل 

ــة. ــا كاف ــة بأطيافه ــة الحالي ــام أم المعارض ــوف النظ ــي صف ــوا ف ــاد، أكان والفس
2- القوى الراهنة

ــارض  ــريطة أال يتع ، ش ــيٌّ ــٌر طبيع ــا أم ــا وبرامجه ــا وأهدافه ــث معتقداته ــن حي ــية م ــوى السياس ــّوُع الق تن
وجوُدهــا مــع الدســتور الســوري مســتقباًل، ومــع ســورّية الوطــن والشــعب؛ ســورّية الخاليــة مــن االســتبداد 
بأشــكاله كلهــا، ومــن االحتــالالت جميعهــا، ومــن التطــرف بأنماطــه كافــة، القوميــة والدينيــة والمذهبيــة. لكن 
القــوى الراهنــة معظمهــا، قــد أخلَّــت باألساســات هــذه، واندرجــت فــي مشــروعاٍت ال تتوافــق مــع المصلحــة 
ــُد تطلعــاِت الشــعب  ــا ُيجسِّ ــة الســورّية، ولــم تنجــْح فــي إنجــاز برنامــج عمــٍل يحمــُل مشــروًعا وطنيًّ الوطنّي
الســوري لالنعتــاق مــن حــال الضيــاع والشــلل؛ مشــروًعا وطنيًّــا فــوق األيديولوجيــات والعقائــد واألحــزاب 
والمصالــح الفئويــة، بهــدف إنهــاء االســتبداد وإحــالِل الديمقراطيــة وتحريــِر البــالد مــن القــوى الدخيلــة أو 
التــي ال تعتــرُف بالكيــان الوطنــي الســوري وســيادِة الشــعب الســوري المطلقــة عليــه، وفشــلت فــي تأليــف 
قيــادٍة وطنّيــة حقيقيــٍة، وذات كفــاءٍة، تحمــُل المشــروع الوطنــي، وتحصــُل علــى الشــرعية الحقيقيــة والالزمــة 

ألداِء دورهــا. 
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3- حيازة واستخدام السالح

ــا، إلــى نفســها أنهــا قــوى موّقتــة، وأن  ينبغــي أن تنظــَر القــوى العســكرية الســورّية كّلهــا، الموجــودة حالًي
ــورّية  ــة الس ــى الدول ــالِحها إل ــليَم س ــد تس ــتقباًل أو تتعه ــها مس ــلَّ نفِس ــزَم ح ــرعي، وأن تلت ــُر ش ــالَحها غي س
الجديــدة التــي هــي وحدهــا صاحبــُة الحــقِّ بحيــازة الســالح واســتخدامه، أو االندمــاَج فــي الجيــش الســوري 
ــعى  ــكريٍة تس ــيٍة أو عس ــوٍة سياس ــِة كلِّ ق ــرورُة إدان ــة، ض ــة الراهن ــي اللحظ ــك، ف ــُل بذل ــة. ويتص ــورة فردي بص
لفــرِض وجودهــا أو أيديولوجيتهــا أو معتقدهــا بقــوة الســالح، مثلمــا ينبغــي رفــُض أيِّ تغييــٍر ديموغرافــيٍّ فــي 
أي بقعــة مــن ســورّية وإبطاُلــه، واإلقــراُر بحــقِّ كلِّ ســوريٍّ فــي العــودة إلــى وطنــه وبيتــه فــي أيٍّ وقٍت، فــكلُّ ما 
ُيفــرض بقــوة الســالح مرفــوٌض ومــداٌن، وينبغــي تجريــُم الســلوكاِت هــذه كلِّهــا قانونًيــا فــي ســورّية الجديــدة.

4- العالقات بين القوى وتحالفاتها

كلُّ حــواٍر أو تحالــٍف سياســيٍّ بيــن القــوى السياســية الســورّية مرحــٌب بــه، شــريطة أال يكــوَن موجًهــا ضــد 
ســورّية، أو ضــّد إحــدى الفئــات االجتماعيــة الســورّية، أو يخــدُم تدخــَل دولــٍة أو جهــٍة خارجيــة مــا فــي الشــأن 
الســوري. وتنبغــي إدانــُة أي بيــاٍن أو تصريــٍح أو خطــاٍب سياســي أو إعالمــي يرتكــُز علــى التحشــيد والتجييــش 

واإلقصــاء ضــّد أي فئــة ســورّية علــى أســاس إثنــي أو دينــي أو ثقافــي أو مهنــي أو جنســي.
ينبغــي للقــوى السياســية إرســاُء تقاليــد سياســية حديثــة فــي التعامــل فــي مــا بينهــا أو فــي بنــاء تحالفاتِهــا 
السياســية أو مخاطبتهــا لبعضهــا بعًضــا، واعتمــاُد الحــوار ســبياًل لحــلِّ المشــكالِت فــي مــا بينهــا، ورفــُض لغــة 
ــًدا مــن البراغماتيــة العــوراء والمصالــح  ــة فــي تحالفاتهــا، بعي التخويــن وخطــاب الكراهيــة، والتــزاُم الصدقّي
ــورّية، ال  ــة الس ــوء الوطنّي ــي ض ــة ف ــية الخالفّي ــائل السياس ــع المس ــُة جمي ــة، ومناقش ــة والفئوي ــة، الفردي الضيق
ضدهــا أو بالتخــارج معهــا. وال بــّد مــن االرتقــاء بالحــوار السياســي الســوري إلــى الحــوار حــول المفهومــات 
ــم  ــاط الحك ــة؛ فأنم ــات العام ــة والكلم ــداف الكلي ــعارات واأله ــدق وراء الش ــن التخن ــداًل م ــل، ب والتفاصي
الديمقراطــي، مثــاًل، عديــدة ومتنوعــة، وال يمكــن الوقــوف معهــا أو ضّدهــا علــى طــول الخــط، بحكــم وجــود 
أشــكاٍل ودرجــاٍت وأنمــاٍط عديــدٍة منهــا، مــا يفــرُض ضــرورَة مناقشــِة كلٍّ منهــا تفصيــاًل، واختيــار أو رفــض أيٍّ 
منهــا اســتناًدا إلــى معاييــر رئيســة؛ وحــدة األرض والشــعب، المصالــح الوطنّيــة الســورّية، موافقــة المؤسســات 

التمثيليــة والشــرعية.
5- عالقة القوى بالخارج

ــا،  فــي ســورّية الجديــدة، ينبغــي تأســيُس دينامّيــٍة جديــدٍة تجعــل االرتهــاَن للخــارج أمــًرا ممجوًجــا ومداًن
ويجــُب أن تنــّص قوانينُهــا علــى رفــِض أي قــوٍة تجعــُل مــن نفســها فرًعــا تنظيمًيــا صريًحــا لقــوٍة غيــر ســورّية، 
أو تجعــُل مــن نفســها مركــًزا تنظيمًيــا صريًحــا لفــروع غيــر ســورّية، وتجريــِم كلِّ قــوٍة تســتعيُن بــأيِّ قــوٍة خــارج 
ســورّية، أكان هــذا اســتناًدا إلــى التماثــل األيديولوجــي أو القومــي أو الدينــي، وتجريــِم كلِّ قــوٍة ســورّيٍة تحــاوُل 

التدّخــل فــي صراعــاٍت غيــر ســورّية بإرســال أعضائهــا أو جنودهــا إلــى أيِّ مــكان خــارج ســورّية. 
مــن حــقِّ القــوى السياســية أن تعقــَد اتفاقــاٍت سياســيًة أو ثقافيــة أو تدريبيــة فــي ســياق تبــادل الخبــرات مــع 
قــوى غيــر ســورّية تشــارُكها الــرأي، لكــن ال يحــقُّ أليِّ قــوٍة سياســية )أو عســكرية( أن تعقــَد أيَّ اتفاقاٍت، ســرية 
أو علنيــة، مــع الــدول أو أي جهــاٍت خارجيــة تتعلــق بالمصالــح الوطنّيــة الســورّية والممتلــكات الوطنّيــة؛ فهــذا 
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العمــل مــن حــقِّ القــوى المنتخبــة أو القــوى التــي تمثِّــل الحكومــَة الشــرعية الجديــدة والمؤلفــة اســتناًدا إلــى 
توافقــات الحــلِّ السياســي والقواعــد الديمقراطيــة حصــًرا.

6- القوى الراهنة والثروة الوطنّية

القــوى السياســية والعســكرية الحاليــة هــي قــوى تخــّص أعضاءهــا فحســب، وهــي ليســت قــوًى تمثيليــة 
منتخبــة أو قــوًى حكوميــة معترًفــا بهــا؛ لذلــك أيُّ محاولــٍة مــن أيِّ قــوٍة منهــا لفــرض أمــٍر واقــع فــي ســورّية أو 
تحّولهــا إلــى قــوة أمــٍر واقــٍع تتصــرف بالثــروة الســورّية واألرض الســورّية كيفمــا تشــاء، أو وضــع اليــد عليهــا 
أو اقتســامها أو عقــد اتفاقــات خارجيــة بشــأنها، هــي ســلوكاٌت مرفوضــٌة جملــًة وتفصيــاًل، وينبغــي تجريُمهــا 
ــٌة عامــة، والتصــرُف بهــا مــن حــقِّ  قانونًيــا؛ فالثــرواُت الســورّية فــي الجغرافيــا الســورّية كاملــة ثــرواٌت وطنّي
القــوى المنتخبــة أو القــوى التــي تمثِّــل الحكومــة الشــرعية الجديــدة والمؤلفــة اســتناًدا إلــى توافقــات الحــل 

السياســي والقواعــد الديمقراطيــة حصــًرا. 
7- قوى المستقبل

ــا  ــًيا وبرامجًي ــة، سياس ــوى الحالي ــاوُز الق ــدة، تتج ــة جدي ــيٍة وطنّي ــوًى سياس ــاج ق ــون بإنت ــوريون مطالب الس
ــم،  ــى العال ــيٍّ عمومــيٍّ للســوريين، وخطــاٍب إل ــم خطــاٍب وطن ــي فشــلت فــي تقدي ــا وأداًء، تلــك الت وخطاًب
وســاهمت فــي تقديــم الســوريين إلــى العالــم علــى هيئــة طوائــف وقوميــات وميليشــيات تابعــة لــدول أخــرى، 
ــٍل  ــطٍّ فاص ــَع خ ــُب وض ــذا يتطل ــيء، وه ــل كلِّ ش ــوريين أواًل وقب ــم س ــهم بوصفه ــم أنفس ــن تقدي ــداًل م ب
وواضــٍح، ُيقيــم الحــدَّ علــى المرحلــة الماضيــة، لالنطــالق نحــو اإلســهام فــي بنــاء مجــاٍل عمومــيٍّ ســوريٍّ 
يعــزُل أطــراَف الصــراع الحاليــة، ويقطــُع معهــا، تدريًجــا، تلــك التــي ركبــت علــى االنقســامات العموديــة فــي 
المجتمــع الســوري، وتماهــت مــع التدخــالت اإلقليميــة والدوليــة التــي اســتثمرت فــي االنقســامات هــذه، 

وفــي األطــراف نفســها.
خامًسا: كلمة أخيرة

ــه  ــًة؛ إن ــًة ونهائي ــَة المطــاف أو قــواًل فصــاًل، أو ليكــون صيغــًة مكتمل ال يســعى هــذا اإلعــالن ليكــون نهاي
ــة،  ــة الواقعي ــِج التجرب ــوريين، ونض ــن الس ــوار بي ــّدم الح ــدر تق ــور، بق ــى التط ــٌة عل دٌة، ومنفتح ــدِّ ــٌة متج صيغ
ــاِج رؤاه  ــِق وإنض ــدف تعمي ــٍم، به ــواٍر دائ ــوَع ح ــه موض ــا يجعل ــة، م ــتويات كاف ــي المس ــاع ف ــوِر األوض وتط
وتوجهاتــه، وبمــا يــؤدي إلــى تحّولــه، تدريًجــا، إلــى مشــروِع تغييــٍر وطنــيٍّ ديمقراطــيٍّ ســوريٍّ يحظــى بأوســع 

مشــاركة ســورّية ممكنــة.
، أو قــوٍة ســورّية، هــو مســؤوليٌة  ــد، أخيــًرا، علــى أن توقيــَع هــذا اإلعــالن مــن جانــب أيِّ فــرٍد ســوريٍّ نؤكِّ
ــر، بقــدٍر مــا، عــن أرواحهــم  كبيــرٌة، ونهيــُب بالســوريين أاّل يستســهلوا توقيَعــه مــن دون أن يشــعروا أنــه ُيعبِّ
ــة،  ــنوات الماضي ــالل الس ــع، خ ــر ووّق ــهل األم ــا استس ــا أن بعضن ــم، خصوًص ــم ومصالحه ــم وآماله ورؤاه
بيانــاٍت متناقضــًة فــي اآلن نفســه؛ فالتوقيــُع مســؤوليٌة وطنّيــة وحقوقّيــة كبيــرٌة، تماًمــا مثــل الكلمــة والموقــف 

واألداء.
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عو اإلعالن: ِ
ّ

موق
موقِّعــو اإلعــالن حتــى تاريــخ 28 حزيــران/ يونيــو 2020، الســاعة 9 مســاء بتوقيــت دمشــق )إجمالــي عــدد 

الموقعيــن 659 مواطنًــا ســورًيا(، بحســب التسلســل األبجدي:
ابتســام الصمــادي )كاتبــة ومشــرعة ســابقة(، إبراهيــم كوريــش )رئيــس مجلــس عفريــن المدنــي(، إبراهيــم 
ــة(، أحمــد الصالــح )موســيقي(، أحمــد أراجــة  ملكــي )محــام وحقــوق إنســان(، إيمــان الصــادق )صيدالني
ــن )باحــث اقتصــادي(، أحمــد صبحــي  ــد منشــق(، أحمــد ســعد الدي ــان تشــكيلي(، أحمــد رحــال )عمي )فن
)عضــو مجلــس محلــي(، أحمــد طاهــر )ناشــط سياســي وحقــوق إنســان(، أحمــد طلــب الناصــر )صحافــي(، 
أحمــد طــه )ناشــط مدنــي(، أحمــد عبــد العــال )طالــب جامعــي(، أحمــد كلــش )ناشــط مدنــي(، أحمــد مظهــر 
ســعدو )كاتــب وصحافــي(، أحمــد نظيــر األتاســي )أســتاذ جامعــي(، أحمــد يوســف )باحــث فــي الفلســفة 
اإلســالمية(، أدهــم باشــو )سياســي مســتقل(، أســامة آغــي )إعالمــي(، أســامة العمــر )ناشــط سياســي، كتلــة 
ــد  ــعد عب ــي(، أس ــي وسياس ــط مدن ــور )ناش ــامة عاش ــي(، أس ــن )إعالم ــعد الدي ــامة س ــي(، أس ــل الوطن العم
القــادر عنتــر )ناشــط مدنــي وحقوقــي(، أســعد عبــد الكريــم األســعد )ناشــط(، أكــرم حســين )سياســي كــردي 
مســتقل(، آالء عــوض )صحافيــة(، آالن خضركــي )مصرفــي(، أمجــد ســاري )ناشــط إعالمــي(، أمــل رشــيد 
)معلمــة(، أمــل نصــر )باحثــة اقتصاديــة(، أنطــوان الحــداد )سياســي(، إيــاد شــربجي )صحافــي(، أيمــن أبــو 
جبــل )صحافــي، الجــوالن المحتــل(، أيمــن أبــو هاشــم )منســق عــام تجمــع مصيــر(، أيمــن مــراد )ناشــط(، 
ــا  ــد آغ ــوب أحم ــي(، أي ــينمائي وتلفزيون ــرج س ــعيد )مخ ــان س ــاب غس ــة(، إيه ــوش )مدرس ــاس الحرف إين
)سياســي وإعالمــي مســتقل(، بانكيــن جــان )صيدالنــي(، بســام الشــيخ )ناشــط مســتقل(، بســام محمــد شــلبي 
)كاتــب وقــاص(، بســام يوســف )كاتــب(، بهــزاد عليكــو )ناشــط سياســي(، بيــان األطــرش )ناشــط سياســي(، 
توفيــق حــالق )مذيــع وإعالمــي ســوري(، تيســير فــارس )ناشــط حقوقــي(، تيمــاء قاســم )ناشــطة حقوقيــة(، 
ثائــر موســى )مخــرج ســينمائي وتلفزيونــي(، جــاد الكريــم الجباعــي )مفكــر ســوري(، جمــال الشــوفي )كاتب 
وباحــث(، جمــال المســالمة )مهنــدس(، جمــال ســليمان )ممثــل ومخــرج(، جمانــة ســيف )محاميــة(، جــوان 
علــي )حقوقــي(، حــازم نهــار )كاتــب وباحــث(، حافــظ قرقــوط )إعالمــي وكاتــب(، حســام الديــن درويــش 
)كاتــب وباحــث أكاديمــي(، حســان الخطيــب )دكتــوراه هندســة زراعيــة(، حســان الصالــح )إعالمي ســوري(، 
حســن الحــاج إبراهيــم )ناشــط سياســي(، حســن شــندي )سياســي كــردي، ناطــق باســم مؤتمــر إنقــاذ عفرين(، 
ــى  ــين مصطف ــتقل(، حس ــردي مس ــي ك ــدس وسياس ــم )مهن ــين قاس ــب(، حس ــدس وكات ــف )مهن ــين خل حس
)ناشــط سياســي(، حكمــت أبــو حســون )مــدرس فيزيــاء وكيميــاء(، حكمــت شــيخ ســليمان، حنيــن الســيد 
ــط  ــدس، ناش ــوف )مهن ــد صط ــي(، خال ــدس زراع ــن )مهن ــد أمي ــي(، خال ــر )صحاف ــان جاب ــة(، حي )إعالمي
ــي(،  ــب سياس ــط وكات ــطو )ناش ــد المس ــد محم ــدس(، خال ــوت )مهن ــد قن ــان(، خال ــوق إنس ــي وحق سياس
خضــر األغــا )شــاعر وكاتــب(، خليــل حســين )سياســي(، خورشــيد خليــل )ناشــط سياســي(، دارا ئســتري 
)فنــان كاريكاتيــر(، دارم جبــر )ناشــط(، دريــد جبــور )طبيــب(، ديــب قــات )مســتقل(، راتــب شــعبو )كاتــب 
ســوري(، راغــدة حريــري )ناشــطة(، رائــد دهمــوش المشــهور )مهنــدس(، ربــاح الصالــح )ناشــطة سياســية 
وحقوقيــة(، ربيــع األخــرس )نحــات(، رشــا رزق )فنانــة(، رضــوان أبــو فخــر )ناشــط سياســي(، رفعــت عامــر 
ــركات )نقــد  ــا ب ــل ومخــرج(، رن ــق قوشــحة )كاتــب وصحافــي(، رمــزي شــقير )ممث )أســتاذ جامعــي(، رفي
ــان  ــعار )فن ــاض الش ــب(، ري ــي وكات ــم )صحاف ــي(، رواد إبراهي ــب جامع ــى )طال ــد المصطف ــرحي(، رن مس
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ــل  ــا خلي ــي(، زان ــتاذ جامع ــي )أس ــون معلول ــي(، ريم ــط سياس ــف )ناش ــه صفي ــد الل ــاض عب ــكيلي(، ري تش
ــدن(،  ــم الم ــادة تنظي ــي إع ــور ف ــاج )دكت ــوان البع ــي(، زك ــط سياس ــا دادو )ناش ــي(، زكري ــي وإعالم )صحاف
زهيــر شــاكر حمــود )مهنــدس(، زيــاد أبــو صالــح )مهنــدس(، ســامي الدريــد )مــدرس وناشــط(، ســامية الوند 
)إعالميــة(، ســعاد خبيــة )صحافيــة وناشــطة سياســية(، ســعد فنصــة )كاتــب ومصــور(، ســالف علــوش )نقــد 
أدبــي(، ســلوى أحمــد إســماعيل )دكتــورة(، ســليم بشــارة )طبيــب، هولنــدا(، ســليم قبانــي )إعالمي(، ســميح 
العــوام )فنــان وناشــر(، ســميح شــقير )فنــان ســوري(، ســمير البكفانــي )مهنــدس(، ســناء حويجــة )ناشــطة 
سياســية(، ســهير فــوزات )ناشــطة(، ســهيل ذيبــان )فنــان تشــكيلي(، ســيبان ســيدا )ناشــط سياســي(، شــادي 
القطيفــان )طبيــب(، شــاكر حســون )ناشــط سياســي(، شــفيع بــدر الديــن )موســيقي(، صالــح ســلطان )مديــر 
مركــز الهــاي للتنــوع الثقافــي، هولنــدا(، صالــح مبــارك )دكتــور مهنــدس وأســتاذ جامعــي(، صفــاء عليــان 
)إعالميــة(، صــالح بــدر الديــن )سياســي وكاتــب(، صــالح عيــاش )سياســي، درعــا(، ضاهــر عيطــة )مخــرج 
وكاتــب مســرحي(، طــارق عزيــزة )كاتــب وباحــث(، طــالل المصطفــى )أســتاذ علــم االجتمــاع فــي جامعــة 
دمشــق(، طــه الزعبــي )مهنــدس ديكــور(، طــه عطــوان الرحبــي )صحافــي(، عــادل درويــش )سياســي وحقوق 
إنســان(، عــادل موســى )صحافــي(، عــارف حمــزة )كاتب وناشــط ســوري، ألمانيــا(، عاصــم الباشــا )نحات(، 
عبدالباســط الســمير )جامعــي(، عبــد الباســط حمــودة )مهنــدس(، عبــد الباســط ســيدا )كاتــب وباحــث(، عبد 
الجبــار الهايــس )مهنــدس زراعــي(، عبــد الحكيــم قطيفــان )فنــان(، عبــد الحميــد خليفــة )مخــرج ومــدرس 
مســرحي(، عبــد الرحمــن مطــر )كاتــب(، عبــد الرحيــم أحمــد خليفــة )صحافــي وسياســي مســتقل(، عبــد 
ــي(،  ــط حقوق ــاوي )ناش ــم ريح ــد الكري ــي(، عب ــي )صحاف ــادر خيش ــد الق ــي(، عب ــد )جامع ــرزاق المحم ال
عبــد اللــه القصيــر )كاتــب روائــي(، عبســي سميســم )صحافــي(، عبيــر حيــدر )مستشــارة اجتماعيــة(، عثمــان 
ملــو مســلم )عضــو مكتــب سياســي فــي حــزب البارتــي(، عدنــان الدبــس )سياســي(، عدنــان عبــد الــرزاق 
)إعالمــي(، عــزام أميــن )باحــث وأســتاذ فــي علــم النفــس االجتماعــي(، عــزة البحــرة )فنانــة ســورية(، عــزت 
الشــيخ ســعيد )كاتــب وناشــط سياســي(، عقيــل حســناوي )معــارض مســتقل(، عــالء الديــن حســو )كاتــب 
ــو عــواد )طبيــب(، علــي رحمــون )سياســي(، علــي محمــد شــريف )شــاعر ومحــام(،  وإعالمــي(، علــي أب
ــم(،  ــعدي )مترج ــر الس ــب(، عم ــى )طبي ــار العيس ــب(، عم ــون )كات ــاد غلي ــي(، عم ــرة )سياس ــاد الظواه عم
عمــر إدلبــي )باحــث وإعالمــي(، عمــر حــداد )مهنــدس(، غــادة األطــرش )أســتاذة جامعيــة(، غالــب الحســين 
)أعمــال حــرة(، غســان الجباعــي )كاتــب ومخــرج مســرحي(، غســان أبــو حمــدان )طبيــب(، غســان زيــدان 
)خبيــر مالــي، معــارض سياســي(، غســان مرتضــى )أســتاذ جامعــي(، غيــاث بــالل )باحــث ســوري(، غيــالن 
األتاســي )تاجــر(، فاتــن حمــودي )كاتبــة وإعالميــة(، فاتــن عجــان الحــداد )صحافــة وإعــالم(، فاتــن عجــان 
الحــداد )صحافــة وإعــالم(، فــادي حــداد )مديــر تنفيذي لمؤسســة موتيــف(، فادي كحلــوس )كاتب وناشــط(، 
فاديــا أبــو زيــد )ناشــطة حقــوق إنســان(، فــارس الحلــو )فنــان(، فــارس الشــوفي )سياســي(، فــارس مشــعل 
تمــو )محــام(، فاضــل الخطيــب )معــارض سياســي(، فايــز العبــاس )كاتــب وشــاعر(، فايــز القنطــار )كاتــب 
وباحــث(، فــراس حــاج يحيــى )حقوقــي ســوري(، فــراس طــالس )سياســي ورجــل أعمــال(، فــراس عــالوي 
ــال  ــي(، فري ــب وصحاف ــر )كات ــان المط ــاعر(، فرح ــدار )ش ــرج بيرق ــط(، ف ــد )ناش ــراس محم ــي(، ف )صحاف
حســين )ناشــطة سياســية(، فريــح الخالــد )صحافــي(، فــواز حــداد )كاتــب وروائــي(، فــؤاد عــزام )صحافــي(، 
قاســم نصــر الديــن )متقاعــد(، كمــال الديــن تبــاب )مقــاول(، كمــال زيــن علــوش )دكتــور وناشــط سياســي(، 
كــوران رشــو )ناشــط سياســي(، لجيــن فليحــان )إعالميــة(، لمــى األتاســي )باحثــة مختصــة فــي إدارة التغيير(، 
لونــا العيســمي )طالبــة جامعيــة(، لــؤي الصافــي )أســتاذ جامعــي(، لينــا رضــا )فنانــة تشــكيلية(، مــاري تيريــز 
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كرياكــي، مــازن بايــرام )ناشــط سياســي(، مــازن رفاعــي )صحافــي، رومانيــا(، مــازن عــدي )سياســي(، مالــك 
الخولــي )إعالمــي، رئيــس تحريــر حريــة بــرس(، ماهــر ســليمان العيســى )سياســي وباحــث(، ماهــر مســعود 
)كاتــب(، محمــد الجبــوري )كاتــب(، محمــد الحــاج علــي )لــواء منشــق(، محمــد أبــو قاســم )معــارض(، 
محمــد أميــر ناشــر النعــم )كاتــب وباحــث(، محمــد بــالل )كاتــب صحافــي(، محمــد حجــي خليــل )ناشــط 
سياســي(، محمــد حســن )رجــل أعمــال(، محمــد خليفــة )كاتــب وصحافــي ســوري(، محمــد زادة )شــاعر(، 
محمــد ســياد )ناشــط فــي العمــل اإلنســاني(، محمــد صالــح )مواطــن ســوري(، محمــد عبــد الســتار إبراهيــم 
)روائــي وصحافــي(، محمــد عبــد الوهــاب شــوبك )ناشــط(، محمــد عبيــد )ناشــط سياســي(، محمــد علــي 
إبراهيــم باشــا )محــام(، محمــد علــي منــان )سياســي مســتقل(، محمــد عمــر كــرداس )سياســي معــارض(، 
محمــود األحيــى )طالــب جامعــي(، محمــود النجــار )ناشــط سياســي(، محمــود الوهــب )كاتــب ومديــر دار 
نشــر(، محمــود حمــزة )سياســي وأســتاذ جامعــي(، محمــود شــيخ نــوح )ناشــط سياســي(، محمــود عيســى 
ــن قصــار )سياســي(، محــي  )محــام(، محمــود كوريــش )إعالمــي(، محمــود مهاجــر )مــزارع(، محــي الدي
ــة(،  ــاعرة ومترجم ــري )ش ــرام المص ــارض(، م ــدس، مع ــش )مهن ــراد دروي ــادي(، م ــروس )اقتص ــن مح الدي
ــاج  ــى ت ــارك(، مصطف ــكيلي، الدنم ــان تش ــي )فن ــى الصاف ــفة(، مصطف ــدرس فلس ــف )م ــو لطي ــهور أب مش
الديــن الموســى )كاتــب(، مصطفــى ســليمان )محــام وناشــط سياســي(، مضــر الدبــس )كاتــب وسياســي(، 
معصــوم حســن )موظــف(، معصــوم ســليم )صيدالنــي، قيــادي سياســي كــردي ســابق(، مقــداد العبــد اللــه 
ــد البعلــي )محــام(،  ــة(، مهن )ناشــط(، منصــور الســلطي )ممثــل ومخــرج مســرحي(، منــى األســعد )محامي
مهنــد الطــالع )عميــد وقائــد جيــش مغاويــر الثــورة(، مهنــدس النحــاس )ناشــط(، موفــق حمــودة )مهنــدس(، 
ميخائيــل ســعد )كاتــب(، ميشــيل صطــوف )طبيــب وسياســي(، ناصــر زهيــر )مستشــار العالقــات الدوليــة، 
مركــز جنيــف للدراســات(، ناهــض الســيد ســليمان األتاســي )مترجــم(، نجــاة عبــد الصمــد )طبيبــة وأديبــة(، 
نجــم الديــن الســمان )كاتــب ســوري(، نجــم الديــن النجــم )صحافــي(، نشــوان أتاســي )كاتــب وباحــث(، 
نــوار الشــبلي )إعالمــي(، نــوار الماغــوط )إعالمــي ســوري(، نــوار بلبــل )ممثــل ومخــرج(، نيجرفــان مــراد 
)صحافــي(، هــدى زيــن )أكاديميــة ســورية(، هــزار الحــرك )إعالميــة(، هشــام المســالمة )محــام ومعــارض(، 
ــي  ــدوي )أكاديم ــم الب ــي(، هيث ــاعر وروائ ــب وش ــي )كات ــنك أوس ــابقة(، هوش ــة س ــي )معتقل ــادة الرفاع هن
ســوري(، هيثــم بدرخــان )صحافــي ومحلــل سياســي(، وجــدان ناصيــف )كاتبــة(، وســام الحريــري )منظــم 
ــط  ــو )ناش ــردي(، والت جاف ــي ك ــر )صحاف ــي(، والت بك ــط سياس ــان )ناش ــيم حس ــة(، وس ــات ثقافي فاعلي
سياســي(، وليــد الحســنية )شــاعر(، وئــام عماشــة )ناشــط، الجــوالن المحتــل(، ياســر الجيــوش )معــارض(، 
ــية  ــي )سياس ــمين مرع ــل(، ياس ــوالن المحت ــاعر، الج ــر )ش ــر خنج ــي(، ياس ــد اجتماع ــوط )مرش ــر جلب ياس
ــرب  ــويد(، يع ــي، الس ــب وصحاف ــور )كات ــه عاش ــد العبدالل ــي(، يزي ــي )صحاف ــدن الدراج ــة(، ي وصحافي

حمــودة )ناشــط حقوقــي(، يوســف ســليقة )موظــف ســابق(.
ــاد ددم  ــام(، إي ــاهين )مح ــم ش ــورية(، إبراهي ــة س ــي )مواطن ــار زين ــرحيان(، انتص ــص )مس ــوان مل األخ
)مخــرج(، أبــي ســّكر )منتــج ومخــرج صوتــي(، أحمــد األحمــد )خبيــر اليتكلتــور اندمــاج إســالم معاصــر 
ــو  ــد أب ــل(، أحم ــتو )عام ــد المس ــتقل(، أحم ــن مس ــدي )مواط ــد العب ــا(، أحم ــي الماني ــن ف ــؤون الالجئي وش
ــي  ــالل )صحاف ــد ص ــب(، أحم ــي وكات ــتاذ جامع ــين )أس ــم الحس ــد جاس ــي(، أحم ــب جامع ــان )طال حس
وكاتــب وناقــد ســوري(، أحمــد غــازي )طبيــب(، أحمــد كالس )ناشــط(، أحمــد كمــال )مهنــدس معمــاري(، 
ــوض  ــامة محف ــب(، أس ــر )طبي ــامة باكي ــي(، أس ــور )إعالم ــد منص ــوري(، أحم ــن س ــي )مواط ــد ماردين أحم
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)طالــب عمــارة(، أســامة هنيــدي )كاتــب(، أســد خيــاط )ناشــط سياســي وكاتــب(، أســوان نهــار )ناشــطة(، 
ــود )مهنــدس(، أكــرم  ــو حمــدان )مواطــن ســوري(، أكــرم عب أكــرم القطيفــان )مهنــدس وناشــط(، أكــرم أب
عطــوة )فلســطيني ســوري، مهنــدس زراعــي(، أمجــد ٱل فخــري )كاتــب(، أميــن ســرحان )مواطــن ســوري(، 
ــوري(،  ــي س ــد )مدن ــن أحم ــوري(، أيم ــن س ــري )مواط ــور الحري ــوري(، أن ــن س ــي )مواط ــس رقوق أن
بدرالديــن عرودكــي )كاتــب ومترجــم(، بــراء الحــاج علــي )طالــب جامعــي(، بــراء الشــيخ ويــس )مغتــرب 
ســوري(، بــراء صليبــي )إعالميــة(، بســام اشــتي )مهنــدس(، بشــار الرفاعــي )طبيــب بيطــري(، بشــار فســتق 
)مخــرج مســرحي(، بــالل الخربوطلــي )ناشــط(، تامــر جبــور )ناشــط(، تمــام نصــر )مواطــن ســوري(، تيســير 
ــس  ــة الدبي ــوري(، جمع ــن س ــف )مواط ــال يوس ــدس(، جم ــداد )مهن ــر ح ــوري(، ثائ ــن س ــة )مواط صياغ
ــة(،  ــة وكاتب ــح )معلم ــن الصال ــان الحس ــاء(، جن ــاء وكيمي ــدرس فيزي ــان )م ــان جمي ــاٍض(، جمي ــزي )ق العن
جيمــي شــاهينيان )ناشــط مدنــي(، حــازم الحمــوي )ســينمائي وتشــكيلي(، حســام الشــامي )ناشــط(، حســام 
ــين  ــد(، حس ــط متقاع ــس )ضاب ــان إدري ــال(، حس ــي، مونتري ــط إغاث ــح )ناش ــان المال ــب(، حس ــال )طبي عت
الحــاج علــي )طبيــب(، حســين محمــود )ناشــط سياســي(، حكمــت بــو حســون )مــدرس(، حمــدو صفيــة 
)ناشــط مدنــي(، حنــان البلخــي )سياســية وحقوقيــة(، خالــد امقيــدح )مهنــدس(، خلــدون قيســية )مهنــدس(، 
ــل  ــي )ممث ــي وهب ــة(، راف ــر )محامي ــة الجب ــرب(، ذهبي ــراد )مغت ــال م ــة(، داني ــاعرة وباحث ــر )ش ــود الزغي خل
وكاتــب ومخــرج(، رامــا العامــر )عالمــة آثــار، إعالميــة(، رأفــت الزاقــوت )مواطــن ســوري(، رأفــت الســقال 
)مواطــن ســوري(، ربــى الشــوفي )ناشــطة مجتمــع مدنــي(، رشــيد الحــاج صالــح )أكاديمــي(، رشــيد الناصــر 
ــية(،  ــة وسياس ــوم اجتماعي ــاج )عل ــم الح ــرج(، ري ــل ومخ ــقير )ممث ــزي ش ــي(، رم ــط سياس ــدس، ناش )مهن
ــاد  ــردي(، زي ــي ك ــام، سياس ــد )مح ــت محم ــوري(، زردش ــي )س ــر الدال ــورية(، زاه ــة س ــو )مواطن ــم حل ري
القامــوع )طالــب جامعــي(، زيــاد حــرب )موســيقي(، زيــد القنطــار )سياســي(، ســارة العظمــة )كاتبــة وناشــطة 
حقوقيــة(، ســامح خلــف )ناشــر ومترجــم(، ســامر األحمــد )صحافــي(، ســامر كعكرلــي )مهنــدس زراعــي(، 
ســامي الســاري )مواطــن ســوري(، ســامي خويــص )مســرحي(، ســامي زيــن الديــن )ناشــط(، ســليم قبانــي 
ــليمان  ــمير س ــوري(، س ــن س ــعد )مواط ــليمان أس ــط(، س ــين )ناش ــو ياس ــليمان أب ــوري(، س ــن س )مواط
)مهنــدس مدنــي(، ســمير عليــوي )حقوقــي واستشــاري إدارة عامــة(، ســها القصيــر )مســتقلة(، ســها قــواص 
)مقيمــة فــي كنــدا(، ســهيل نفــاع )ناشــط مدنــي(، ســيف الديــن األتاســي )مهنــدس زراعــي(، شــافع شــقير 
ــي  ــفيق صنوف ــر(، ش ــام كاريكاتي ــب )رس ــريف قطري ــوري(، ش ــن س ــقفة )مواط ــاهر ش ــتقل(، ش ــط مس )ناش
ــد  ــر المحم ــة(، صخ ــره )مهندس ــاح صب ــي(، صب ــع مدن ــطة مجتم ــباعي )ناش ــاح دراق الس ــدس(، صب )مهن
)صحافــي(، ضحــى الشــيخ حســن )تنميــة دوليــة(، طــارق حمــدان )طبيــب ومدافــع عــن حقــوق اإلنســان(، 
طــارق غريبــي )محــام وناشــط سياســي وحقوقــي، الواليــات المتحــدة(، طــالل خيشــي )صحافــي(، طــه عبــد 
ــد ياســين شــريقي )مواطــن  ــد الحمي ــي )مرشــد اجتماعــي(، عب ــظ الحوالن ــد الحفي الواحــد )صحافــي(، عب
ســوري(، عبــد الرحمــن ســيجري )طبيــب أســنان(، عبــد الــرزاق ديــاب )صحافــي وكاتــب(، عبــد الســالم 
حــاج بكــري )كاتــب صحافــي(، عبــد القــادر دعبــول )معــارض ســوري(، عبــد القــادر عاكــوب )تربــوي(، 
عبــد اللــه إبراهيــم )ماجســتير فلســفة يونانيــة، ألمانيــا(، عبــد اللــه تركمانــي )كاتــب وباحــث(، عبــد الناصــر 
ــا(،  ــدس، ألماني ــر )مهن ــه ضاه ــوري(، عبداالل ــن س ــل )مواط ــادي دب ــد اله ــي(، عب ــط سياس ــوس )ناش كحل
عبدااللــه فرهــود )ســينمائي(، عبدالبــاري بحــرو )ناشــط سياســي(، عبدالحكيــم كيــوان )صيدالنــي، ناشــط 
إغاثــي طبــي(، عبدالــرزاق علــوش )ناشــط سياســي(، عبدالمعطــي الصغيــر )مواطــن ســوري(، عتــاب حريــب 



458

العدد األول
كانون الثاني/ يناير 2021

)فنانــة تشــكيلية(، عــروة سوســي )محــام وصحافــي(، عزالديــن ســالم )التآلــف الديمقراطــي الســوري الحر(، 
عــالء حميــدي )محــام(، عــالء غنيــم )مواطــن ســوري(، علــي العائــد )صحافــي(، علــي جمالــو )صحافــي 
ــالخي  ــاد المس ــوري(، عم ــن س ــه )مواط ــاد القطم ــب(، عم ــورة )طبي ــي عط ــة(، عل ــالم وثائقي ــج أف ومنت
)الواليــات المتحــدة(، عمــار عكلــة )مهتــم بالشــأن الوطنــي(، عمــار عمــر )ناشــط(، عمــر ســليمان )ناشــط 
ــطة(،  ــي )ناش ــة كيال ــاري(، غالي ــدس معم ــا )مهن ــوب آغ ــر يعق ــط(، عم ــر )ناش ــر عم ــردي(، عم ــي ك سياس
غســان الحســان )مهنــدس(، غنــى الشــومري )باحثــة، ناشــطة حقوقيــة(، فــادي أحمــد )ناشــط(، فــادي عربــي 
كاتبــي )موســيقي(، فاطمــة الزهــراء عبيــد )طبيبــة(، فاطمــة أديــب دوجانغــن )مواطنــة ســورية(، فخــر شــلب 
الشــام )ناشــط سياســي(، فــراس األتاســي )مواطــن ســوري(، فريــزه جهجــاه )مدرســة رياضيــات وفيزيــاء(، 
فــوزي غــزالن )شــاعر وناشــط(، قتيبــة مفلــح )مواطــن ســوري(، قصــي رجــب )ناشــط(، كمــال الخطيــب 
)محــام(، كمــال أبــو الحســن )ناشــط مدنــي(، كمــال أوغلــي )مــدرب ومصــور فوتوغرافــي(، لبانــة القنطــار 
ــة(،  ــة ومخرج ــوض )ممثل ــى ع ــدرس(، ليل ــادق )م ــي ص ــاء(، لطف ــدس كهرب ــلهوب )مهن ــؤي ش ــة(، ل )فنان
ــط  ــرام )ناش ــازن باي ــة(، م ــي وإدارة عام ــرش )حقوق ــازن األط ــرحية(، م ــدة مس ــة، ناق ــد )مغني ــدا األحم لين
سياســي(، ماســه الموصلــي )محاميــة وكاتبــة(، مالــك كوريــة )موســيقي(، مأمــون البنــي )مخــرج(، محســن 
ــوري(،  ــن س ــا )مواط ــد األغ ــي(، محم ــس الشركس ــات )المجل ــن باب ــوري(، محس ــن س ــريطي )مواط الش
محمــد العكلــة )فنــان تشــكيلي(، محمــد القمــر علــي الــدرزي )مواطــن ســوري(، محمــد إيــاد بطــل )ناشــط 
ومــدون(، محمــد خليــل )مواطــن ســوري(، محمــد درويــش )مواطــن ســوري(، محمــد ربيــع عمــو )مواطــن 
ســوري(، محمــد ســطام حســن )كاتــب ســيناريو ومخــرج(، محمــد شــاكر جمعــة )الســويد(، محمــد عدنــان 
ــش  ــد كل ــي(، محم ــد )إعالم ــد عي ــط(، محم ــي )ناش ــي إدلب ــد عل ــية(، محم ــوم سياس ــب عل ــد )طال محم
)مواطــن ســوري(، محمــد نفيســة )كاتــب وباحــث فــي الفكــر اإلســالمي(، محمــد هــالل )طبيــب(، محمــد 
وجيــه اســكيف )مــدرس(، محمدثائــر خبيــة )ناشــط(، محمــود الريفــي )مواطــن ســوري(، محمــود حســن 
ــب  ــص الخطي ــي(، مخل ــط تركمان ــيز )ناش ــار جانس ــوري(، مخت ــن س ــي )مواط ــود ضويح ــف(، محم )موظ
ــر(،  ــي ويوتيوب ــدوي )صحاف ــعل الع ــوري(، مش ــن س ــوري )مواط ــروان خ ــد(، م ــي متقاع ــر جامع )محاض
مصطفــى ســليمان )محــام وناشــط سياســي(، مصطفــى عنتابلــي )ناشــط(، مصطفــى كعلــو )ناشــط سياســي(، 
ــم  ــي(، معتص ــدس زراع ــع )مهن ــز راف ــط(، معت ــن )ناش ــعد الدي ــر س ــاد وإدارة(، مض ــي )اقتص ــى وانل مصطف
مــراد )مواطــن(، معــروف العبيــد )طبيــب(، معــروف المشــرقي )رجــل أعمــال(، منصــور جاســم )مواطــن 
ســوري(، منيــر عبدالســالم )طبيــب(، مهنــد شــرباتي )محــام(، موفــق كنــج حــرب )مهنــدس(، ميســاء شــقير 
ــط  ــداري )طبيــب(، ناصــر عيطــة )ناش ــادر العن ــادام )مصــور(، ن ــة(، ميشــيل يون ــة وصحافي )مهندســة زراعي
مجتمــع مدنــي(، نبــال النبوانــي )كاتبــة(، نذيــر صالــح )طبيــب وكاتــب(، نــزار الســهلي )صحافــي(، نــزار أبــو 
فخــر )مــدرس ســابق(، نزار غســان عبيديــن )اقتصادي(، نســـيم نصـــر )طبيــب(، نشــوان الصالــح )صحافي(، 
نصــار يحيــى )مواطــن ســوري(، نصــر الديــن خليــل )ناشــط(، نصــوح الشــومري )مواطــن ســوري(، نضــال 
ــور مهنــدس، كاتــب(، نعمــان حــالوة )مــدرس(،  ــود )دكت ــواز العب الســويداني )مواطــن ســوري(، نضــال ف
نعيــم هيالنــة )طبيــب(، نهــى الجنــدي )فنانــة تشــكيلية(، نــوارة صفــي الديــن )ناشــطة(، نورهــان الطــه الناصــر 
ــة  ــري )محلل ــة المص ــدا(، هب ــال، كن ــل أعم ــي )رج ــي دركزنل ــي(، هان ــور الثقاف ــون ن ــر صال ــة، مدي )معلم
أنظمــة تقنيــة(، هــدى نصــر )مترجمــة ومدرســة(، هشــام اســكيف )كاتــب وناشــط سياســي(، هيثــم ســراي 
الديــن )مجــدل شــمس، الجــوالن المحتل-ناشــط(، هيثــم عبداللــه حــاج محمــد )حــزب اليســار الديمقراطي 
الســوري(، واحــة الراهــب )فنانــة ســورية(، وديــد ســلبود )طبيــب أســنان(، وليــد النبوانــي )مهنــدس وناشــط 
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سياســي(، وليــد فــواز عامــر )موســيقي(، وليــد فــوال )مواطــن ســوري(، ياســر الخوجــة )اقتصــاد(، يحيــى 
الخطيــب )ناشــط سياســي عروبــي(، يحيــى حكــوم )باحــث فــي العالقــات الدوليــة(.

ــورية(،  ــة س ــة )مواطن ــل حويج ــوري(، أم ــن س ــر )مواط ــاد الخض ــدس(، إي ــف )مهن ــل يوس ــم خلي إبراهي
ــيخ  ــين الش ــي(، حس ــوم )حقوق ــام حل ــوري(، حس ــن س ــف )مواط ــام اليوس ــي(، حس ــوفي )سياس ــر الش جب
ــرة )مواطــن ســوري(، رامــي الزعيــم )صــف ضابــط منشــق(، رامــي أدهــم  )شــاعر وصحافــي(، حنيــن صب
)ناشــط إنســاني ورئيــس الرابطــة الســورية الفنلنديــة(، عبــد الحميــد الجمعــة )ناشــط(، عبــد الــرزاق عثمــان 
)ألمانيــا، مهنــدس(، عبداللــه عســكر )مواطــن ســوري(، عبداللــه مجيــد )دكتــور مهنــدس وأســتاذ جامعــي(، 
ــان علــي )صحافــي(، عصــام  ــان طرابيشــي )مواطــن ســوري(، عدن ــة(، عدن ــر الحايــك )مهندســة زراعي عبي
ــي  ــر(، عل ــي ح ــط إعالم ــاس )ناش ــي دع ــار(، عل ــام ومستش ــف )مح ــي الناي ــوري(، عل ــن س ــوم )مواط كلث
شــتيان )مواطــن ســوري(، عمــر أبونبــوت )مواطــن ســوري(، فــادي قرقــوز )إعالمــي ومصــور صحافــي(، 
مجــد الحســن )مهنــدس تقانــات حيويــة(، محمــد الســليم )مواطــن ســوري(، محمــد عـّطـــار )رجــل أعمــال 
ألمانيــا(، محمــود المعمــار )مهنــدس(، محمــود ديركــي )مواطــن ســوري(، نــزار بعرينــي )مواطــن ســوري(، 
نصــري الطويــل )ناشــط مدنــي(، نعمــان اســماعيل )مواطــن ســوري، بلجيــكا(، نهــى صفيــه )ناشــطة مدنيــة(، 
هشــام الخيــاط )مواطــن ســوري(، وفــاء حــرك )مواطــن ســوري(، ياســر بــركات )كاتــب وباحــث(، ياســر 

عــدي )صيدالنــي(، يوســف وقــاص )كاتــب ومترجــم(.
أحمــد إبراهيــم رفاعــي )مــدرس(، أحمــد خطيــب )طبيــب جــراح(، أحمــد ســليمان )كاتــب(، أحمــد عبــد 
المنعــم األحمــد )طالــب هندســة ميكانيــك المانيــا(، أحمــد عبدالــرزاق األحمــد )صحافــي(، أروى غنــدور 
ــان  ــان )فن ــام قطيف ــوري(، بس ــن س ــي )مواط ــل الكرك ــورية(، باس ــة س ــب )مواطن ــو صع ــال أب ــا(، آم )ألماني
ــي(،  ــط سياس ــي، ناش ــدس زراع ــوري، مهن ــطيني س ــس )فلس ــال يان ــب(، جم ــعيد )كات ــال س ــوري(، جم س
جهــاد عبيــد )مواطــن ســوري(، حســان عــزت )شــاعر وصحافــي(، حســين أبــو مصطفــى )مــدرس متقاعــد(، 
حكمــت شــيخ ســليمان )مهنــدس مدنــي(، خالــد البيطــار )أكاديمــي وباحــث فــي العلــوم السياســية(، رئيفــة 
المصــري )مواطنــة ســورية(، ســامر محفــوض )طالــب جامعــي(، ســمر كوكــش )ممثلــة(، ســومر الحمــادة 
)مهنــدس وأســتاذ جامعــي(، صايــل ناصيــف )ناشــط سياســي(، عبــد الحكيــم المســموم )مواطــن ســوري(، 
عبــد المجيــد قــدور )مواطــن ســوري(، عرفــان أبوبكــر )مواطــن ســوري(، عصــام قطينــي )مدنــي(، عــالء 
ــن  ــم )مواط ــي قاس ــار(، عل ــام ومستش ــف )مح ــي الناي ــابق(، عل ــل س ــي ومعتق ــط سياس ــراد )ناش ــن م الدي
ســوري(، عمــر مــال علــي )طالــب جامعــي(، غســان شــقير )مهنــدس جيوفيزيائــي(، فــواز الهاشــمي )مواطــن 
ســوري(، كمــال أبــو صالــح )محــام(، ماجــد فــوزي )ممثــل(، ماجــد مرشــد )صحافــي وكاتــب- ألمانيــا(، 
ماهــر اختيــار )مواطــن ســوري(، مجيــد عبــود )مهنــدس زراعــي، ناشــط(، محاســن الجنــدي )مدرســة لغــة 
ــل  ــن أج ــط م ــم )ناش ــد كري ــر أحم ــد خي ــي(، محم ــف )سياس ــير الخل ــد بش ــاعرة(، محم ــة وش ــة، كاتب عربي
التغييــر(، محمــد وانلــي )مواطــن ســوري(، معتصــم رافــع )ناشــط مدنــي(، معــن الخضــر )مهنــدس ســوري(، 
ــي  ــد العل ــتقل(، مهن ــط مس ــل )ناش ــور خزع ــل(، منص ــوالن المحت ــتقل، الج ــح )مس ــل أبوصال ــم كام ملح
)مواطــن ســوري(، نذيــر دنيــا )مواطــن ســوري(، هشــام نظمــي األفشــاري )ناشــط حيــادي، ســجين ســابق(، 
ــورية(،  ــة س ــاس )مواطن ــاء عب ــوري(، وف ــث س ــر )باح ــام الناص ــوري(، وس ــن س ــرة )مواط ــن زه ــد حس هني

وهــاب النجــرس )مواطــن ســوري(، يوســف معــاد )ناشــط مدنــي(.
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