ميثاق احلرية
نحن الشعب السوري في مدنه وبلداته وقراه ،وفي الشتات ،ومن مختلف المكونات واألطياف ،نساء ورجاال.
حر خا ٍّل من أشكال القهر والجهل والتمييز:
نعلن ألنفسنا وللعالم وثيقة حريتنا ،تعبيرا عن رؤيتنا وحلمنا في بلد ٍّ

إننا نريد

 دولة عدل ومساواة ،تضمن قوانينها حقوق األفراد وحرياتهم ،دون تمييز أو تفرقة.
 دولة يختار الشعب فيها سلطته السياسية ،وتقوم على مبدأ احترام القانون وسيادته.
 دولة مستقلة ،ذات سيادة ،على كامل التراب السوري ،وفق الخريطة المعتمدة في وثائق األمم المتحدة،
وتحترم االتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ولما كانت إرادة السوريين هي األساس في صياغة مستقبل بالدهم ،فهذه مبادئ تلك اإلرادة:





ثروات البالد من حق جميع السوريين؛
للجيش مهمة واحدة هي حماية البالد والدفاع عن استقاللها ،دون التدخل في الحياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية؛
يجب أن يكون القضاء مستقالً عن تأثير السلطات األخرى ومجموعات الضغط؛
يجب أن يكون التعليم األساسي مجانيا ً وإلزاميا ً ومتاحا ً للجميع.

يولد السوريون أحراراً:





لهم جميعا حرية الرأي والتعبير؛
للسوريين جميعا حرية التجمع والتنظيم؛
للسوريين جميعا حرية ممارسة شعائرهم الدينية؛
للسوريين جميعا الحرية في تشكيل أحزاب سياسية ونقابات مهنية ومنظمات المجتمع المدني.

السوريون متساوون:





في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين والقومية والجنس؛
أمام القانون؛
فرص العمل متاحة لجميع السوريين في كافة مؤسسات الدولة بحسب كفاءاتهم ومؤهالتهم؛
للنساء والرجال أجور متساوية على أعمال متساوية.

حقوق السوريين مكفولة:









لكل سوري حق الوصول إلى مصادر المعارف اإلنسانية والتواصل مع الثقافات األخرى؛
لكل سوري الحق في التعلم الكتساب المهارات وتنمية القدرات؛
لكل سوري الحق في التملك على جميع األراضي السورية؛
لكل سوري الحق في العمل؛
متهم الحق في المحاكمة العادلة في جميع الظروف العادية واالستثنائية؛
لكل
ٍّ
لكل سوري ٍّ الحق في التصويت والترشح للمناصب السياسية؛
لمكونات الشعب السوري المختلفة الحق في استخدام لغاتها الخاصة ،وتطوير ثقافاتها الخاصة؛
الضمان الصحي وتعويضات البطالة واجب على الدولة وحق للجميع.

وللمرأة السورية الحق:
 في التعلم والعمل؛
 في التصويت والترشح للمناصب السياسية؛
 في منح الجنسية ألبنائها.

إننا عاقدو العزم ،وقادرون ،على دفع هذه األحالم لتكون واقعا ً
متحققا ً نحياه نحن وتحياه أجيالنا القادمة.
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