نقاط برنامجبة لمهمات الحزب الجمهوري في المرحلة الراهنة(التأسيسية)
هذه النقاط الطالق حوار لوضع برنامج لمهمات الحزب الجمهوري في مرحلة تأسيسه بالتداخل مع المرحلة
الراهنةللوطن السوريمن حيث الثورة ضد االستبداد والتي لم تنتصر بعد وتتحول الى مرحلة انتقالية
الستعادة الديمقراطية والعدالة وحقوق المواطنة وصوال الى تأسيس مجتمع مدني حداثي حضاري تنظم
اموره دولةمؤسسات منتخبة وفق عقد اجتماعي بين الشعب والحكم وحسب ارقى ما توصل اليه العقل
البشري المجتمعي في احدث تطور الفكار وخبراته  .هذه الثورة لم تصل الى اهدافها بعد وهي تمر
بتحوالت وتغيرات البد ان نتعامل معها .وبالتالي فالمهام التي كان يطمح اليها النشطاء السياسيين
والتكنوقراط الوطنيين ليست قريبة المنال كما كانوا يأملون.
هذا الواقع يحتم علينا اعادة دراسة وصياغة مهماتنا التي بدأت بتأسيس الحزب الجمهوري السوري وتستمر
بتحديد برنامجه للمرحلة الثورية ثم النتقالية بعد نجاح الثورة ثم المساهمة في بناء الوطن والدولة والوصول
الى ارقى انظمة االدارة للمجتمع السوري
عود على بدء هذه النقاط دعوةللحوار الديمقراطي الذي يجب ان نتعلم اغناؤها ونمارسه قبل ان
نعلمه لالخرين ويجب ان اغناؤها بالنقاش واالضافة والحذف وفق ادوات االنتاج الفكري التي تعرفونها
-1الحزب الجمهوري السوري هو حزب بناء وادارة ومساهمته بالثورة السورية هي حالة مؤقتة فرضها
استبداد النظام وفساده ولجوؤه للحل االمني العسكري في وجه الثورة الشعبية السلمبة
 -2في مرحلة التأسيس واالنتشار مهام الحزب هي مهام دعاوية اعالمية فكرية تعتمد على تشكيل مؤسسات
للدراسات واالعالم والدعاية وانتاج المواقف السياسية
-3من منسوبي الحزب نشطاء سياسيين وعاملين في مجال االغاثة و حقوق االنسان ومنهم من يعمل في
مؤسسات الثورة السورية والمجالس المحلية وكل هؤالء يقومون بممارسة نشاطهم ومهماتهم داخل
مؤسساتهم بدون تدخل من الحزب الجمهوري السوري ولكن يلتزمون في عملهم اليومي باالفكار
والمصداقية والمناقبية كاعضاء في الحزب الجمهوري ويجب ان يكون ذلك معلنا وشفافا لالبتعاد عن
الحاالت التامرية واالزدواجية وهم خاضعون لرقابة الحزب حسب االصول والتقاليد الحزبية الراقية
-4االنتاج الفكري عبر دراسات ممنهجة لكل الواقع السوري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتاريخيا هو
المهمة االولى للحزب الذي وضع وثائقه االولى وعليه االن تطويرها وتعميقها عبر مكاتب الدراسات
الحزبية وغير الحزبية
-5انتاج المواقف السياسية مع التزام الحزب بالثورة السورية في المرحلة الراهنة وفي ظل التغيرات

السياسية الحادة مهمة مطلوبة تقع على عانق مؤسسة سياسية ينتجها الحزب على ان ال تتورط في مواقف
معارضة او عدائية الطراف من الثورة وفق قاعدة معا ضد العدو المشترك وانما علينا التحليل والرقابة و
النقد و التوجيه
-6الدعاية الفكار الحزب عبر وسائل االعالم و اللقاءات المباشرة والحوارات والندوات مهمة اساسية لكل
اعضاء الحزب ويتم تنظيمها و قيادتها بمؤسسة ينتجها الحزب
-7القاءات والتحالفات مع القوى السياسية واالحزاب المتالقية مع مواقفنا و القريبة من خطنا الفكري
والسياسي من المهام الرئيسية في برنامج الحزب و تقع حصرا على عاتق المكتب الرئاسي
-8هذه المهام بعد تنظيمها واعدادها برنامجيا يكون لها جدول اعمال ويخضع للمراقبة والتقييم من مؤسسات
الحزب حسب النظام الداخلي الذي سيتم اعتماده
هذه محاولة متواضعة لتقديم نقاط حوار ادعو كل اعضاء الحزب للمساهمة بالتطوير وانا أعتذر للتقصير
بالشرح وتالتوضيح فهي محاولة للعودة الى ارقى تقاليد المجتمع السوري التاريخية في المكاشفة والنقاش
والتالقي في منتصف الطريق

