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الفصـل الثالث

بناء النظام السياسي في
سوريا المستقبل



يرتبط اإلصالح السيايس بتطوير األداء السيايس وربطه بالرشعية السياسية للحاكم وقد
ً
يكون حدوث اتلغيري أو اإلصالح السيايس نتيجة ثلورة اعرمة كما نشهد يف سوريا .يعرب مصطلح
ً
الرؤية االسترشافية عن اتلطلع ملستقبل سيايس يشلك قطيعة مع املايض االستبدادي يف سوريا أكرث
ما يعرب عن عملية بطيئة متدرجة من اإلصالح بمعناه اتلقليدي.

اإلصالح الدستوري وإصالح
نظام األحزاب مرتبط
ً
تماما بالرؤية السياسية
للمستقبل بحيث يستحيل
دراسة أحدها ومحاولة
الوصول الى رؤية متكاملة

وال بد من اتلنبه إىل أن الرؤية االسترشافية
السياسية لسوريا املستقبل مرتبطة بالعديد
من حماور اإلصالح اليت جيب العمل عليها
ادلستوري وإصالح
باتلوازي ،فاإلصالح
ً
نظام األحزاب مرتبط تماما بالرؤية السياسية
للمستقبل حبيث يستحيل دراسة أحدها
وحماولة الوصول إىل رؤية متاكملة خاصة بها
دون االستعانة بما وصلت إيله بايق املحاور،
بمعىن أن الرؤية السياسية املستقبلية أو
اإلصالح السيايس مرتبطة تمام االرتباط
ونظام األحزاب القادم .فإذا أعطى
بادلستور
ً
لرئيس
أكرب
صالحيات
مثال
ادلستور
ً
ً
اجلمهورية يصبح انلظام السيايس نظاما رئاسيا
أو أقرب للرئايس ،وإن منح الصالحيات
األكرب للربملان وللحزب ً الفائز ً بأغلبية
األصوات فإنه يكون نظاما برملانيا أو شبه

برملاين أو رئايس نصف برملاين ،وهكذا .وال
يمكن اتلنبؤ بشلك انلظام السيايس القادم
دون معرفة توجهات ادلستور.
يمكن القول أن املرحلة االنتقايلة
تبدأ من حلظة سقوط انلظام وحىت إجراء
انتخابات برملانية اعمة ،أما اثلانية فتبدأ من
حلظة إعالن نتائج االنتخابات العامة ويه
ممتدة يف املستقبل .تتضمن لك مرحلة منها
عدد من األقسام املرتبطة مع بعضها ابلعض
برباط منطيق ،ولكن الرتكزي سيكون ىلع
املرحلة اثلانية ألنها املعنية بالرؤية السياسية
لسوريا فيه املستقبل اذلي قامت اثلورة ىلع
أمل الوصول إيله ،ومن سيتم تناول اإلصالح
اإلداري يف سوريا واذلي ال يقل أهمية عن
ملف اإلصالح السيايس أو االقتصادي.

المرحلة األولى (االنتقالية)
سقوط النظام
المرحلة االنتقالية تبدأ من
لحظة سقوط النظام وحتى
إجراء انتخابات برلمانية
عامة .أما الثانية فتبدأ
من لحظة إعالن نتائج
االنتخابات العامة وهي
ممتدة في المستقبل

تبدأ املرحلة االنتقايلة من حلظة سقوط
انلظام ،وبالطبع هناك اختالف كبري بني قوى
املعارضة السورية حول املعىن احلقييق ذللك،
ولكن اإلمجاع الوحيد هو أن انلظام جيب أن
يسقط بكافة رموزه وأراكنه ،مع تركزي خاص
ىلع رحيل رأس انلظام وهو بشار األسد .ومع
أن املرحلة االنتقايلة جيب أن تبدأ من حلظة
«حترير» مناطق واسعة
سقوط انلظام إال أن ً
ً
من سوريا فتح نقاشا كبريا بني املعارضة

السوريا حول بدء املرحلة االنتقايلة وظهور
ما يسىم «املناطق املحررة» اليت خرجت عن
سيطرة نظام األسد.
اعتقد الكثريون أن املرحلة االنتقايلة
الفعلية ستبدأ إثر تشكيل احلكومة االنتقايلة
أو اجلسم االنتقايل اذلي نص عليه اتفاق
جنيف األول( )1واذلي يشلك بمعزل عن
الرئيس السوري بشار األسد اذلي سيسلم

 | 30خطة التحول الديمقراطي في سوريا

ً

صالحياته اكملة هلذا اجلسم االنتقايل أيا ً
اكن ًحبسب نص االتفاق .كما أن اتفاقا
شلكيا جرى بني الواليات املتحدة وروسيا
يف شهر أيار  2013ىلع مبادئ جنيف األول
نتج عنه ادلعوة لعقد مؤتمر جنيف اثلاين
حبضور ممثلني عن انلظام السوري واملعارضة،
وباتلايل تأمني انتقال سيايس سلس للسلطة
وبدء املرحلة االنتقايلة .إال أنه يف واقع األمر ً
تبدو هذه الفكرة اغمضة إىل حد بعيد ،نظرا
للتغريات امليدانية اليت تطرأ بني حني وآخر،
فقد أدى تدخل حزب اهلل بشلك رسيم يف
املعارك ادلائرة يف مدينة القصري وريف دمشق
إىل جانب تأهبه للمشاركة يف معارك يف أقىص
السوري إىل خلق انطباع ما بأن انلظام
الشمال
ً
غري معين كثريا باحلل السيايس.

ال زال االختالف بين الدول
الكبرى على تفسير اتفاق
ً
باديا ،إذ ترى الواليات
جنيف
المتحدة و مجموعة دول
أصدقاء سوريا أن االتفاق
ينص بشكل واضح على
عدم مشاركة األسد في
المرحلة االنتقالية

وال زال االختالف بني ً ادلول الكربى ىلع
تفسري اتفاق جنيف باديا ،إذ ترى الواليات
املتحدة وجمموعة دول أصدقاء سوريا أن
االتفاق ينص بشلك واضح ىلع عدم مشاركة
األسد يف املرحلة االنتقايلة ،األمر اذلي
ترفضه روسيا وتعترب أن األسد ال يمكن أن
يتنىح إال من خالل صندوق االنتخابات وأن
سيايس ال بد من أن يكون األسد
أي حل ً
ً
رشيكا فاعال فيه.
ويرى الكثريون أن اجلدل ادلائر بني القوى
الكربى ً وادلول اإلقليمية لن يأيت جبديد
خصوصا إذا لم تتغري املعطيات ىلع األرض؛ إذ
أن احلالة القائمة يف سوريا ايلوم تدل بشلك
واضح ىلع أن أي حل سيايس أو عسكري
لألزمة السورية القائمة لم ينضج بعد.
يف الواقع فإن اتلدخل الرسيم حلزب اهلل يف
املعارك ادلائرة داخل املدن السورية كمدينة
القصري غرب حمافظة محص وكذلك يف ريف
دمشق إىل جانب تأهبه للمشاركة ً يف معارك
أخرى يف الشمال السوري وحتديدا يف حلب،
أدى بشلك كبري إىل تغيري يف موازين القوى
ىلع األرض دفع بتأجيل احلل السيايس املتمثل
بمؤتمر جنيف اثلاين ،إذ أن ما بدا أنه حالة
قوة ونشوة طرأت ىلع انلظام السوري لن
تسمح بتقديم تنازالت كبرية كتنيح األسد
أو تسليمه لسلطاته ،بل إن انلظام اذلي يُدعم
بشلك كبري من دولة كربى كروسيا ودول
إقليمية كإيران والعراق إىل جانب دعم حزب
اهلل هل باملقاتلني جعله يتحدث عن حسم
عسكري لألزمة وهو احلل اذلي انتهجه
انلظام وسىع هل منذ اندالع اثلورة السورية
قبل أكرث من اعمني ،مما يطرح سيناريو جدي
وربما جديد بأن انلظام السوري قد ال يسقط؛
بمعىن أن األسد قد يبىق إىل نهاية واليته يف

العام املقبل وربما ملدة أطول.
يف املقابل ،فإن رفع االحتاد األورويب حلظر
بيع السالح للسوريني واذلي سيدفع بدوتلني
كربيطانيا وفرنسا للعمل ىلع إجياد آيلات
قانونية داخلية من أجل توفري دعم حقييق
للمعارضة السورية ،واتلغيري امللحوظ بتأكيد
ابليت األبيض ىلع استخدام انلظام السوري
الكيميائية واليت تعتربها الواليات
لألسلحة
ً
املتحدة خطا أمحر ،يدفع بفكرة جديدة
ويه اتلدخل األمريكي أو الغريب الفعيل
بالسالح أو بعمل مناطق حظر جوي يف
جنوب سوريا وربما استخدام القصف اجلوي
إضافة إىل إعالن
ىلع مناطق حساسة للنظامً ،
جملس اتلعاون اخللييج حربا من نوع آخر
ىلع حزب اهلل ًاللبناين ،ربما تعيد للموقف
العسكري شيئا من اتلوازن ما لم تذهب
األمور ألبعد من ذلك وباتلايل دفع انلظام
تلنازالت حقيقية.
ً
إسقاط انلظام لكيا أمر لم يكن مطلوبا
رغم أن هناك قناعة للمعارضة واثلوار بأن
مؤسسات كثرية يف داخل بنية انلظام تعد
أساسية يف الرصاع ادلائر ايلوم وىلع رأسها
اجليش،
األجهزة األمنية وأجزاء كبرية ًمن ً
وبقاؤها ىلع حاهلا يعد خطرا كبريا ىلع
كما أن ًبقاء األسد ىلع رأس
مستقبل سورياً .
السلطة لم يعد أمرا ممكنا مهما طالت األزمة،
فال بد لألسد من أن يتحمل يف انلهاية تبعات
قتل أكرث من مئة ألف سوري وتهجري املاليني
من السوريني إىل جانب ادلمار اهلائل يف ابلنية
اتلحتية يف عدد كبري من املحافظات السورية.
أما السيناريوهات املطروحة ايلوم فيه
ترتاوح بني احلل العسكري اذلي ينتيه
سيايس يميل ملصلحة اجلهة املتقدمة
حبل ً
عسكريا؛ كأن يتمكن انلظام من احلفاظ ىلع
تقدمه العسكري بانتظار الوصول لالستحقاق
االنتخايب يف صيف اعم  ،2014وباتلايل
اتلفاوض ىلع مشاركة أو عدم مشاركة األسد
يف االنتخابات الرئاسية ،أو أن يتمكن اثلوار
من حتقيق انتصارات كبرية تضع األسد أمام
مصري صعب يدفعه للتنيح أو إىل إزاتله عن
السلطة بشلك أو بآخر ،ما يعين أن االنتقال
السيايس سيخضع بشلك أو بآخر لرؤية
املعارضة واثلوار ،أو أن ينجح تطبيق اتفاقية
جنيف ،األمر اذلي ال توجد مؤرشات واضحة
ىلع إماكنية حدوثه يف الوقت احلايل وخاصة يف
ظل املعطيات احلايلة.

ً
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التحديات الدستورية
إن اللحظة التاريخية التي
ستعتمد كتوقيت فاصل
ما بين النظام السابق وبين
المرحلة االنتقالية تحتاج إلى
تأسيس دستوري .وبالطبع
إن اآلليات الدستورية
تعني بالضرورة االستناد
إلى الشرعية الشعبية

من املهم اتلأكيد بأن نقطة ابلداية يف
املرحلة االنتقايلة ال تتعلق بالسقوط اليلك ً
مؤسساته فهذا يعين حتما
للنظام بكامل ً
سقوط ادلولة أيضا ،رغم أنه ال بد من
االعرتاف بوجود عدد من اتليارات اليت ترى
أن سقوط انلظام يعين ًحقيقة سقوط ادلولة
واملؤسسات القائمة حايلا يف سوريا ،وأن ذلك
هو الطريق الوحيد اذلي سيؤدي إىل إقامة نوع
آخر من ادلولة اكدلولة ادلينية.
وقد جرى نقاش يف فريق العمل اخلاص
باإلصالح السيايس وادلستوري ضمن بني
اخلربة السوري حول ماهية إسقاط ادلولة،
وتم تداول عدد من املفاهيم من قبيل ربط
األمين
إسقاط انلظام بإسقاط جممل انلظام ً
العسكري وبأن انلظام لن يعترب ساقطا أو
ً
منتهيا إال خبروج آخر ضابط أوصف ضابط
اجليش أويف األجهزة األمنية يرتبط بانلظام
يف
ً
عقائديا سواء أكانت عقيدة دينية أو حزبية،
وقد اكنت رؤية بيت اخلربة السوري بأن
تعريف سقوط انلظام جيب أن يكون يف
سياق حتديد بداية العملية االنتقايلة وأن
ال خيرج عن اإلزاحة الفعلية لبشار األسد
باإلضافة إىل احللقة الضيقة من أصحاب
القرار األمين والعسكري ،وهو ما يعين سقوط
انلظام األمين العسكري .باتلايل تبدأ املرحلة

االنتقايلة احلقيقية بتنيح أو ختيل بشار األسد
كرئيس لدلولة أو إجباره ىلع ذلك
منصبه
ً
عن ً
معنويا أو ماديا ،ومن ثم نقل الصالحيات
الاكملة املتحكمة باجليش السوري بكافة
صنوف أسلحته وىلع اكفة أفراده وضباطه
وصف ضباطه وكذلك الصالحيات الاكملة
باتلحكم بضباط وصف ضباط وأفراد
األجهزة األمنية املعروفة إىل فريق آخر من
السوريني كنتيجة لعملية انتقال للسلطة
قائمة ىلع آيلات حمددة مستندة إىل السيادة
الشعبية ضمن مرحلتني؛ مرحلة انتقايلة
ومرحلة تأسيسية.
يكمن اتلحدي األسايس من انلاحية
القانونية ادلستورية يف اثلورة السورية يف خلق
آيلة نلقل السيادة الشعبية ضمن الظروف
الراهنة .فيف حني أنه يبدو من املؤكد أن
الكيان االنتقايل اذلي سينجم عن أي اتفاق
سيايس نلقل السلطة سيملك الصالحيات
اخلاصة بإدارة ابلالد خالل الفرتة االنتقايلة،
يرى ابلعض أن ذلك جيب ً أن يرفق ً بمراسيم
حتدد إطار ذلك دستوريا وقانونيا ،وحيدد
احلكومة االنتقايلة
شلك الكيان االنتقايل أو
ً
وعمرها وصالحياتها وحيدد موعدا النتخابات
شعبية ختول الشعب من استعادة سلطته
وسيادته.

اإلعالن الدستوري المؤقت
ال بد من استثمار الحالة
التي تشبه اإلجماع على
األهمية االستثنائية لدستور
عام  1950ليصبح الدستور
المؤقت الذي سيحكم البالد
خالل الفترة التي تمتد من
لحظة سقوط دستور عام
 2012ولحظة نفاذ الدستور
الجديد الذي ستتوصل
إليه الجمعية الدستورية
التأسيسية ويقره الشعب

إن اللحظة اتلارخيية اليت ستعتمد كتوقيت
فاصل ما بني انلظام السابق وبني املرحلة
االنتقايلة حتتاج إىل تأسيس دستوري،
وبالطبع فإن اآليلات ادلستورية تعين
بالرضورة االستناد إىل الرشعية الشعبية،
األمر اذلي يستديع ابلحث يف اآليلات ًاليت
ستضمن تلك الرشعية وترمجتها دستوريا يف
اللحظة االنتقايلة.
تم نقاش تلك انلقطة باذلات يف ورشات
العمل اخلاصة باإلصالح السيايس
وادلستوري ،حيث انتىه املجتمعون إىل أن
صالحية دستور اعم  1950لالستخدام الفعيل
يف املرحلة االنتقايلة يه صالحية حمدودة.
وسبب ذلك هو أن انلصوص العملية فيه غري
قابلة للتطبيق ألنها ترتبط بمؤسسات الربملان
وجملس الوزراء املنبثق عنه والرئيس ،ناهيك
عن انتخاب الرئيس من قبل الربملان وهذا
يعين عدم إماكنية استعمال أي آيلة قبل إجراء

االتفاق ىلع
انتخابات برملانية .ومن الطبييع ً
أن دستور اعم  1950ليس مؤهال يلكون
دستور سوريا ادلائم وبأنه لن يستمر لفرتة
طويلة وأنه حيتاج إىل تعديالت متنوعة يلوائم
روح العرص وروح اثلورة .ولكن فتح ابلاب
باتلأكيد
ً
إلجراء اتلعديالت عليه ً سيعرقل ً
من قابلية استعماهل مرجعا دستوريا فوريا يف
اللحظة اتلارخيية ادلقيقة اليت ترافق سقوط
انلظام ،فتعديل دستور اعم  1950املؤقت حيتاج
إىل تفويض شعيب ،وباتلايل سيدخل ابلالد
يف ذات املشلكة اليت من املفرتض حلها من
خالل مجعية تأسيسية منتخبة.
ولكن من جانب آخر برز العديد من
اآلراء اليت ترى أنه ومع التسليم بأن دستور
اعم  1950ال يملك من األدوات ادلستورية ما
يكيف إلدارة املرحلة االنتقايلة ،فإن صالحية
ادلستور املذكور يه صالحية رمزية رضورية،
بمعىن أن جمرد إيقاف العمل بدستور اعم
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 )2(2012اذلي وضعته جلنة ملكفة من قبل بشار
ّ
خضم اثلورة واعتماد
األسد وتم إقراره يف
ادلستور الوحيد اذلي وضعته وأقرته مجعية
دستورية منتخبة يف مناخ ديمقرايط سيعين
باتلأكيد قطيعة حقيقية مع املايض ،كما
ستعمل انلصوص املتعلقة باحلقوق واحلريات
العامة كضامن مبديئ حلقوق اإلنسان خالل
الفرتة االنتقايلة اليت من املفرتض أن تكون
عصيبة.
البد من ناحية أخرى من استثمار احلالة
اليت تشبه اإلمجاع ىلع األهمية االستثنائية

دلستور اعم  1950يلصبح ادلستور املؤقت
اذلي سيحكم ابلالد خالل الفرتة اليت تمتد
من حلظة سقوط دستور اعم  2012وحلظة نفاذ
ادلستور اجلديد اذلي ستتوصل إيله اجلمعية
ادلستورية اتلأسيسية ويقره الشعب يف
االستفتاء اتلأسييس العام ،فعمل دستور اعم
 1950يقترص ىلع منع وجود فراغ دستوري
قبيل إقرار ادلستور اجلديد وإصداره ونفاذه.
وفيما ييل رشح ألهمية ورمزية دستور اعم
 ،1950يليه رشح لتسلسل اخلطوات ادلستورية
املناسبة من وجهة نظر بيت اخلربة.

ً
ً
مؤقتا :األهمية والرمزية
دستورا
دستور عام 1950
يشكل الخوف من الفراغ
الدستوري وسالسة
انتقال السلطة عبر آلية
دستورية صحيحة ووضع
أسس الشرعية الجديدة
وتأسيس قطيعتها مع
الماضي االستبدادي
ً
دستوريا أهم االعتبارات
التي ال بد من مراعاتها

يعترب دستور اعم  1950من ادلساتري األكرث
ً
قبوال دلى الشارع السوري؛ فمن حيث الشلك
ّ
تأسيسية منتخبة بوضع ذلك
قامت مجعية
ادلستور ،وقد انتخبت اجلمعية من قبل اهليئات
انلاخبة يوم  5ترشين اثلاين من اعم  1950يف
ّ
السورية ألول ّ
مرة،
اقرتاع شاركت فيه املرأة
وقامت اجلمعية بدورها بتشكيل جلنة صياغة
ادلستور تمثلت بها خمتلف القوى السياسية
وغري السياسية يف سوريا .وقد أوضحت
اطلعت ىلع
اللجنة يف تقريرها ًللجمعية ً بأنها ً
مخسة عرش دستورا أوروبيا وآسيويا ،وبدأت
املسودة وخرج ادلستور
اجلمعية مناقشة
ً
بصيغته انلهائية مؤلفا من  166مادة بعدما
طويت  11مادة .واكن أكرث املواضيع اليت احتدم
عليها انلقاش هو إعالن اإلسالم دين ادلولة
أو دين رئيس ادلولة ،وانتىه األمر بعد طول
نقاش للحفاظ ىلع صيغة دستور  1930بكون
اإلسالم دين رئيس ادلولة ،والقضية اثلانية
اليت احتدم عليها انلقاش اكنت وضع حد
ىلع امللكية الزراعية يف ادلولة للتخفيف من
سطوة العائالت اإلقطاعية اليت اكنت تسيطر
وحسم
ىلع مساحات كبرية من بعض األرياف ً
األمر حينها لرتك سقف امللكية مفتوحا ،أما
املوضوع اثلالث اكن حول إدراج مادة تنص
ىلع وقوف اجليش ىلع احلياد دون السماح
ّ
السورية وهو
هل باتلدخل يف احلياة السياسية
األمر اذلي لم يتم إقراره ،وقد حافظ دستور
اعم  1950ىلع الطبيعة الربملانية نلظام احلكم
ّ
وقلص صالحيات رئيس اجلمهورية وسحب
حق نقض القوانني واملراسيم منه وأمهله
عرشة أيام فقط للتوقيع عليها غري أنه حافظ
ىلع اختصاصه باتلصديق ىلع املعاهدات
ادلويلة وتعيني ابلعثات ادلبلوماسية يف
اخلارج وقبول ابلعثات األجنبية ومنح العفو
اخلاص وتمثيل ادلولة ودعوة جملس الوزراء
لالنعقاد برئاسته.

ومن جانب آخر رفع ادلستور من درجة
عن
صالحيات الربملان ومنعه من اتلنازل ً
صالحياته الترشيعية للحكومة ولو مؤقتا،
كما عزز من سلطاته جتاه احلكومة فألزمها
باالستقالة يف بداية لك دور ترشييع ،وعزز
ً
أيضا من سلطة القضاء باستحداث املحكمة
ادلستورية العليا .أما مواد احلقوق العامة يف
دستور  1950فقد ّ
وسعت ،فبلغت  28مادة
تتناول وحدها احلقوق واحلريات العامة،
ومنها حصانة املنازل وحرية الرأي والصحافة
واالجتماع واتلظاهر واملحاكمة العادلة
ّ
اتلعسيف واتلوقيف دون
ومنعت االعتقال
حماكمة لفرتة طويلة وحفظ حق امللكية
واملشاركة يف احلياة االقتصادية لاّوتأطري
امللكية العامة لدلولة ومحاية حقوق الف حني
والعمال ىلع وجه اخلصوص ،وجعل العمل حق
ً
للك مواطن وجب تأمينه ،إضافة إىل راعية
املواطنني املرىض والعجزة واملعوقني .كما
تناولت تلك املواد حقوق الطوائف ادلينية
باتباع رشائعها من جهة ويف اتلعليم من جهة
ثانيةّ .
ونص ادلستور ىلع كون اتلعليم حق
للك مواطن ،إلزايم وجماين ،وأوجب ىلع ادلولة
إلغاء األمية خالل عرش سنوات.
ومن ً أهم خصائص دستور  1950اليت جتعله
مرشحا يلعمل كضامن لالنتقال ادليمقرايط
خالل الفرتة االنتقايلة وكمرجع أسايس
لدلستور القادم:
• تبنيه للنظام اجلمهوري الربملاين.
• حتديده مدة والية رئيس اجلمهورية خبمس
سنوات .
• فصله بني السلطات اثلالث وجعل السلطة
ترشيعية يه األوىل من حيث الصالحيات،
وحرص السلطة اتلنفيذية بمجلس الوزراء.
• ضمانه الستقالل القضاء ،وتضمنه
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استحداث حمكمة عليا تراقب دستورية
األنظمة والقوانني.
• تمزيه بزنعة توفيقية بني ثالث اجتاهات:
 االجتاه القويم العريب ،حيث تنص املادةاألوىل بأن «الشعب السوري جزء من
األمة العربية».
االجتاه اإلساليم ،حيث ينص ادلستورىلع أن “دين رئيس اجلمهورية اإلسالم”

و”الفقه اإلساليم هو املصدر األسايس
للترشيع” .
االجتاه االشرتايك اإلصاليح ً،حيث أقرمبدأ أن يعني “القانون” حدا أىلع حليازة
األرايض وتشجيع امللكيات الصغرية
واملتوسطة وأكد ىلع أن تشجع ادلولة ىلع
إنشاء اجلمعيات اتلعاونية.

الخطوات الدستورية للمرحلة االنتقالية:
إيقاف العمل بدستور عام
 2012واعتماد دستور عام
 1950وإعالن الحكومة
االنتقالية من حيث
األعضاء والمهام وتحديد
قانون انتخاب الجمعية
الدستورية التأسيسية

يف اللحظة الراهنة ثمة ثالثة سيناريوهات ىلع
األقل تتعلق بلحظة سقوط انلظام أو حلظة
العبور من انلظام السيايس احلايل إىل املرحلة
االنتقايلة.
ـ السيناريو األول:

حول شلك ومضمون اإلعالن ادلستوري .ومما
ال شك فيه أن ًمضمون اإلعالن ادلستوري
اخلطوات ادلستورية
سيكون متوافقا مع ً
املزمعة ويكون منسجما مع املواد احلقوقية
األساسية يف دستور اعم  .1950ومن أهم ما
ّ
تضمنه يف اإلعالن ادلستوري هو رفع
يقرتح
الرشعية عن السلطة اتلنفيذية القائمة ممثلة
بالرئيس واحلكومة وقادة املؤسسات األمنية
والعسكرية ،والسلطة الترشيعية القائمة
ممثلة بأعضاء جملس الشعب ،وإعالن بطالن
القوانني االستثنائية يف سوريا وخباصة تلك
املناهضة للحريات العامة مثل قانون إحداث
حمكمة اإلرهاب واملادة  16من القانون 14
لعام  1969اخلاصة حبصانة موظيف األمن من
املحاكمة ،واملرسوم رقم  6لعام  1966اخلاص
بمناهضة أهداف اثلورة وعرقلة تطبيق
االشرتاكية.

سقوط انلظام بشلك اكمل يف توقيت واحد
نتيجة إزاحة بشار األسد واحللقة الضيقة
حوهل سواء من خالل احلسم العسكري
للمعارضة املسلحة ممثلة يف اجليش احلر أو
من خالل تنازل سيايس اكمل لبشار األسد
ورحيله إىل خارج األرايض السورية .إن هذا
السيناريو املفضل واذلي حيايك سيناريوهات
العريب يف تونس ومرص ويلبيا قد أصبح
الربيع
ً
أقل احتماال يف احلالة السورية.
يشلك اخلوف من الفراغ ادلستوري وسالسة
انتقال السلطة عرب آيلة دستورية صحيحة
ووضع أسس الرشعية اجلديدة وتأسيس ً
قطيعتها مع املايض االستبدادي دستوريا
أهم االعتبارات اليت ال بد من مرااعتها يف
هذا السيناريو ،فعند حلظة سقوط انلظام
من املسلم دلى معظم السوريني إنهاء العمل ً
بدستور اعم  2012لألسباب اليت ذكرت آنفا
وأهمها األسلوب اذلي خرج به إىل حزي الوجود
وكذلك الظروف اليت رافقت إنشاءه .ولكن
بديل
إلغاء العمل ًبادلستور احلايل دون حتضري ٍ
هل يعين حتما الوقوع يف فراغ دستوري فوري،
ومن هنا يأيت دور دستور اعم ً ً 1950اذلي سيتم
اإلعالن عن اعتماده دستورا مؤقتا كمرجعية
رشعية وقانونية اعمة.
ويف ذات الوقت ذاته ستعلن احلكومة
االنتقايلة عن إعالن دستوري يتضمن إنشاء
هذه احلكومة املفوضة بالسلطة اتلنفيذية.
وحيدد السلطات األساسية والعالقة بينها
وآيلات احلكم وصالحيات احلكومة
االنتقايلة اليت ال خترج مهمتها عن تسيري
األمور واإلعداد اجليد النتخابات اجلمعية
ادلستورية اتلأسيسية.

ومن املفرتض أن يتضمن اإلعالن
ادلستوري شلك احلكومة االنتقايلة وعدد
أعضائها وصالحياتها وصالحيات لك عضو
من أعضائها وكذلك املسؤويلة السياسية
واجلنائية للحكومة وأعضائها.

وقد جرى تداول العديد من األفاكر أيضا

ً

وتلحقيق االنسجام مع اخلطوات ادلستورية
سقوط انلظام ً
يفرتض أن تكون حلظة إعالن ً
واعتماد دستور اعم  1950مرجعا دستوريا
للبالد يه ذاتها حلظة إطالق اإلعالن
ادلستوري .ويف حني يرى ابلعض تضمني
اإلعالن ادلستوري اعتماد دستور اعم 1950
ومن ثم ذكر مواد اإلعالن املتضمنة الفقرات
األخرى كشلك احلكومة وصالحياتها.
ولكن بيت اخلربة يرى أنه ربما يكون
من األجدى فصل إعالن اعتماد ًادلستور
عن اإلعالن ادلستوري ،وذلك سعيا لنرش
يشء من الطمأنينة العامة وتعزيز اثلقة بأن
ثمة دستور ذا ثقل سيايس وقانوين قد أصبح
مرجعية قانونية ودستورية للبالد ،ومن ثم
يمكن لإلعالن ادلستوري أن يكون ً
ً
مكمال للعملية .ويف سبيل االنسجام أيضا
ما بني اخلطوات ادلستورية املزمعة واإلعالن
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ادلستوري وىلع سبيل املثال ال ينبيغ تضمني
اإلعالن ادلستوري منح احلكومة صالحية
تشكيل أو تعيني جلنة لوضع مسودة ادلستور
أو تعيني جلنة حكماء أو ادلعوة ملؤتمر
وطين شعيب ال منتخب ،فهذا مرتوك بالاكمل
للجمعية ادلستورية املنتخبة اليت ال ًبد من
تضمني اإلعالن ادلستوري تفصيال لعدد
أعضائها وآيلات انتخابها وقانون االنتخاب
بشلك اعم.
اختيار السلطة التنفيذية
المؤقتة سيكون على عاتق
الثورة نفسها أو االئتالف
بحالته الثورية الذي حدد
فعال أعضاء الحكومة
ً
المؤقتة ولكن يبقى على
عاتق االئتالف تحديد
صالحيات الحكومة من جديد
الختالف طبيعة مهامها.

وثمة سؤاالن بديهيان عن هذا السياق،
أوهلما هو هل وكيف ستجري انتخابات
اجلمعية ادلستورية وحبسب أي قانون؟ ومن
املرجح أن ابلالد لن تكون مستعدة ألي
مماحاكت تتعلق بقانون االنتخابات ذللك،
ومن األجدى جتاوز عتبة ادليمقراطية األوىل
وتفويض احلكومة االنتقايلة بالتشاور مع
القوى السياسية بتبين قانون انتخاب يف
إعالن دستوري ثان ،ومن املمكن االستعانة
بقانون اعم  1950نفسه اذلي تم بموجبه
انتخاب اجلمعية اتلأسيسية اليت أنتجت
دستور اعم .1950
السؤال اثلاين اذلي سيربز يف هذا السياق
ً
أيضا هو من يه السلطة صاحبة الوالية
القانونية إلطالق اإلعالن ادلستوري اذلي
يتضمن ثالثة أمور يف اغية األهمية :إيقاف
العمل بدستور اعم  2012واعتماد دستور اعم
 1950وإعالن احلكومة االنتقايلة من حيث
األعضاء واملهام وحتديد قانون انتخاب
اجلمعية ادلستورية اتلأسيسية؟ البد يف
هذه احلالة من جتاوز احلد األدىن للمرجعية
ادليمقراطية املنتخبة واللجوء إىل ما يسىم
بالرشعية اثلورية يف أضيق نطاق ،وهنا يربز
دور االئتالف الوطين لقوى اثلورة واملعارضة
السورية اذلي سيكون بال شك ـ وباذلات
يف حال ضمه جلميع القوى الفاعلة بما فيها
العسكرية ـ السلطة الوحيدة املخولة بهذا
العمل.

ـ السيناريو الثاني:

يتلخص بنجاح احلكومة املؤقتة يف احلصول
ىلع ثقة اهليئة العامة لالئتالف وانطالقها
للعمل احلكويم وباذلات يف القطااعت
اخلدمية وحصوهلا ىلع ثقة السوريني ،ويف هذه
احلالة قد يكون من املمكن حتويل احلكومة
املؤقتة إىل حكومة انتقايلة ذات مهام حمدودة
كما ذكرنا يف الفقرة السابقة .إن املزايا اليت
سيوفرها هذا اخليار هو اتلقليل من االعتماد
ىلع خيارات ما قبل االنتخاب ،بمعىن أن
اختيار السلطة اتلنفيذية املؤقتة سيكون ىلع
نفسها أو االئتالف حباتله اثلورية
اعتق اثلورة
ً
اذلي حدد فعال أعضاء احلكومة املؤقتة
ولكن يبىق ىلع اعتق االئتالف حتديد
صالحيات احلكومة من جديد ًالختالف
طبيعة مهامها ،وسيبىق عملها مؤقتا ومركزا
يف املناطق «املحررة» وبنفس الوقت تسىع
النزتاع االعرتاف والرشعية من حكومة
األسد.
ـ السيناريو الثالث:

يتعلق بنجاح خيار جنيف  2واتلوصل
إىل حكومة انتقايلة ـ أو أي جسم تنفيذي
ً
أعضاء من قوى اثلورة واملعارضة
آخر ـ يضم
ومن انلظام ىلع حد سواء .اتلغيري اجلوهري
يف هذه احلالة هو أن احلكومة انلاشئة
ستأخذ رشعية خمتلطة (دويلة ـ وطنية) من
خالل عملية اتلفاوض اليت تراعها ادلول
الكربى ،كما سيكون اتلغيري اهلام اآلخر
هو أن احلكومة االنتقايلة اهلجينة ستكون
واسعة الصالحيات ،ولن نتمكن من دراسة
هذا اخليار بشلك جدي حىت يتبني نلا شلك
احلكومة أو اجلسم اتلنفيذي وصالحياته.
بكل األحول ،ومهما اكن طبيعة السيناريو
املتفق عليه فإن أية حكومة انتقايلة ستضع
أمام امتحان اإلعالن ادلستوري وحتديها يف
تنظيم االنتخابات اخلاصة باجلمعية اتلأسيسية
لكتابة ادلستور وفق قانون جديد لالنتخابات.

القانون الجديد للمرحلة االنتقالية
مجلس دستوري
بانتخاب
ٍ
ً
عضوا
يتكون من 290
بطريقة التمثيل النسبي
موزعين على  32دائرة
انتخابية ،بحيث تشتمل
الدائرة الواحدة على 30-20
ً
مرشحا يتنافسون على 12
ً
ً
تقريبا في كل دائرة
مقعدا

جملس دستوري
بانتخاب
ٍ
يقيض املقرتح ً
يتكون من  290عضوا بطريقة اتلمثيل النسيب
حبيث تشتمل
موزعني ىلع  32دائرة انتخابيةً ،
الواحدة ىلع ً 20ـ  30مرشحا يتنافسون
ادلائرة
ً
دائرة ،وقد وضعت
ىلع  12مقعدا تقريبا يف لك ً
االنتخابية وفقا للـ  64وحدة
حدود ادلوائر
ً
املوجودة حايلا يف سوريا .تتم عملية
إدارية
ً
االقرتاع وفقا نلظام القائمة املفتوحة؛ حبيث

حيق للناخب اتلصويت للقائمة احلزبية
اليت يراها مناسبة إىل جانب اختيار مرشحه
املفضل يف ذات القائمة ،يفوز احلزب السيايس
بمجموعة من املقاعد يف ادلائرة االنتخابية بما
يتناسب مع عدد األصوات اليت حصل عليها
احلزب ومرشحيه جمتمعة.
حيتل مقاعد احلزب يف اجلمعية ادلستورية
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األشخاص اذلين حصلوا ىلع أىلع نسبة
أصوات ضمن احلزب الواحد ،فاملرشحون
األكرث شعبية للحزب حيصلون ىلع مقاعد
احلزب بغض انلظر عن ترتيبهم يف القائمة
االنتخابية للحزب ،كما يسمح للمرشحني
املستقلني بالرتشح يف مجيع ادلوائر ،ويتم
إدراجهم ضمن قوائم منفصلة بما يسمح
للناخبني باتلصويت هلم مبارشة ،ويسمح
للمرشح باتلنافس يف دائرة واحدة فقط.

وحتديد اجلمعية ادلستورية
يتم حساب
ً
املؤلفة من  290مقعدا وفق القاعدة العاملية
املعروفة للجذر اتلكعييب للساكن ،ووفق
عدد ساكن سوريا املقدر بـ  24.5مليون ً
نسمة يكون للك  84.500مواطن تقريبا
مقعد يف اجلمعية ادلستورية ،مجيع املقاعد
الـ  290جيري اتلنافس عليها ،ويعتقد بيت
اخلربة أن هذا انلظام االنتخايب سوف يسمح
بتمثيل واسع وديمقرايط جلميع فئات ورشائح
املجتمع.

مستقبل سوريا السياسي
أوال :اإلصالح السياسي وشكل الحكم
ً
في سوريا المستقبل:

كدليل على اضمحالل دور
الدستور الى حد التالشي
في سوريا إبان حقبة
حافظ األسد يمكن تذكر
دور المحكمة الدستورية
العليا في سوريا

ساد ادلستور السوري لعام  1973وادلستور
األخري لعام  2012نظام حكم هجني .فمن
جهة اكن نظامأ أقرب إىل انلظام الرئايس
يمنح رئيس اجلمهورية صالحيات واسعة
ً
أخرى يعتمد جهاز ًحكويم
جهة
ومن
،
جدا
ً
تنفيذي قوي نسبيا ،ولم يكن نظاما برملاين
نصف رئايس كما هو احلال يف فرنسا ألنه ال
تشكيل
يعتمد نتائج االنتخابات الربملانية يف ً
عن
فعال
ً
احلكومات املتعاقبة ـ بل هو ًبعيد ً
ذلك ـ وباتلأكيد ليس نظاما
برملانيا صافيا ً
ً
يكون فيه الرئيس أو امللك منصبا فخريا
ال صالحيات حقيقية دليه مقابل صالحيات
احلكم اليت تنحرص بالفائز باالنتخابات
الربملانية اكنلظام الربيطاين أو اهلندي،
احتواه دستور اعم
اذلي
ً
وباملقابل إن انلظام ً
( 1973اذلي اكن أساسا نظريا للحكم منذ
االنقالب احلزيب العسكري اذلي قام به
باحلركة اتلصحيحية
حافظ األسد واذلي ًسيم ً
لعام  )1970اكن نظاما قائما ىلع اتلناقضات.
احلكم يف ً سوريا ً
ىلع الرغم من أن نظام ً
انلظري اكن نظاما خمتلطا حزبيا
ىلع ًالصعيد ً
أعطى حلزب ابلعث
أنه
إال
،
مدنيا يف آن معا
ً
صالحية ًوماكنة كبرية جدا حسب دستور اعم
 1973مثال من خالل قيادته لدلولة واملجتمع
حسب املادة اثلامنة من ادلستور ومن خالل
ترشيح رئيس اجلمهورية من قبل القيادة
القطرية ذللك احلزب.
ساد اتلناقض املتعدد األوجه نظام احلكم
الفعيل املنفصل عن ادلستور املعمول به يف
سوريا خالل الفرتة املنرصمة ،فعىل صعيد
الواقع اكن انلظام السائد يف سوريا منذ اثلامن

ً
ً
من آذار اعم  1963نظاما أمنيا حلت فيه
األجهزة األمنية حمل اجلهاز املدين احلكويم
يف كثري من مفاصل احلياة السياسية واملدنية
اخلدمية اللصيقة حبياة املواطن.
أما املستوى اثلاين تلناقض انلظام مع الشلك
ادلستوري للحكم حىت بشلكه غري املتطور
يف احلالة السورية ،فقد تركز يف حلول اعئلة
الرئيس ونعين بها املجموعة املقربة للرئيس
حمل أدوات احلكم املعروفة واملنصوص عليها
يف ادلستور .فبانلتيجة لم يشلك ادلستور أي
مرتكز حقييق للحكم يف سوريا بل شلك
احلكم يف
صورة باهتة عن بعض مظاهر
ً
سوريا مثل اعتماد حزب ابلعث قائدا لدلولة
واملجتمع .كما أن أهمية ادلستور اكنت قد
اضمحلت خالل فرتة حكم حافظ األسد
ومن ثم ابنه بشار ،فقد شهدت الساحة
السورية جتاذبات عنيفة تمحورت حول
الفقرات املتعلقة بدين ادلولة ودين رئيسها
ومصدر الترشيع فيها يف الفرتات اليت سبقت
حكم ابلعث إال أن ذلك اجلدل ولك ما مثله
من حيوية يف انلظام السيايس وادلستوري يف
سوريا اكن قد اضمحل وحل حمله القهر العنيف
املستند إىل قوة أجهزة األمن وقوة الوالء احلزيب
يف نهاية السبعينيات .وحىت الوالء واالرتكاز
احلزيب اكن قد تالىش مع تركز القوى األمنية
حمل لك ما هل عالقة بالسياسة يف سوريا.
وكديلل ىلع اضمحالل دور ادلستور إىل حد
اتلاليش يف سوريا إبان حقبة حافظ األسد
يمكن تذكر دور املحكمة ادلستورية العليا
يف سوريا اليت وإن احتفظت بدور مراسيم
هام يف فوللكور احلكم األسدي يف ابلداية
إال أن ذلك لم يشفع هلا يف نهاية حياة األسد
األب حيث لم يتبق هلا أي وجود فعيل يف نهاية
التسعينيات وبقيت سنوات عدة دون مصدر
تمويل لإلنفاق الشهري األسايس(.)3
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مستقبل سوريا :نظام برلماني أم رئاسي

يتميز النظام البرلماني
بتداخل كبير بين السلطتين
التنفيذية و التشريعية،
إذ أن الحكومة عادة في
هذا النظام تتشكل من
قبل الكتلة الحائزة على
أغلبية المقاعد إذ يشترط
حصول الحكومة على
ثقة هذه األغلبية لتتمكن
من ممارسة عملها

للك نظام سيايس ديمقرايط مزياته اخلاصة
االجتماعية
ابليئة ً
اليت تؤدي نلجاحه ،كما أن ً
والعامل ادليموغرايف يلعب دورا بارزا يف جناح
نظام سيايس معني يف دولة ما .ويبىق أبرز
ثالثة أشاكل للنظام السيايس ادليمقرايط يه:
 1ـ النظام الرئاسي

وهو نظام سيايس شائع ،يضع السلطات
اتلنفيذية بشلك مطلق بيد رئيس ادلولة
اذلي ينتخب بشلك مبارش من قبل الشعب.
ولعل قوة السلطة اتلنفيذية تمنح قدرة اعيلة
للرئيس ىلع اختاذ القرارات اليت يراها مناسبة
تلحقيق برناجمه اذلي انتخب ىلع أساسه.
ومن أبرز ما يمزي األنظمة الرئاسية هوالفصل
اتلام بني السلطات ،إذ ال حيق للربملان إسقاط
رئيس اجلمهورية أو حماسبته ىلع قرار سيايس
اختذه ،أو حىت مساءتله ،كما ال يشارك أعضاء
الربملان يف احلكومة اليت يرأسها الرئيس ،كما
أن الرئيس ال حيق هل أن حيل الربملان بقرار
تنفيذي أو أن يتدخل يف جلساته أو أن يشارك
فيها.
كما أن الرئيس يف انلظام الرئايس هو
املسؤول األول أمام الشعب ،وهو املخول
بتعيني وزرائه اذلين تتلخص وظيفتهم بتنفيذ
رؤية الرئيس وبرناجمه ،يف حني يغيب دور
واألقليات عن السلطة
املعارضة السياسية
ً
اتلنفيذية ،مما يمنح استقرارا أكرب يف تلك
السلطة.

يتميز هذا النظام بأنه في
حالة االنسجام بين رئيسي
الدولة و الحكومة ،إذ تكون
عملية سن القوانين و
اتخاذ القرارات سلسة و
مرنة ،و يحدث استقرار كبير
في إدارة الدولة ،كما يحق
للرئيس في حاالت معينة
حل البرلمان و الدعوة إلى
انتخابات نيابية مبكرة

غري أن انلظام ادليمقرايط الرئايس ال
يمكن أن ينجح إال يف جمتمع تكون فيه
احلالة ادليمقراطية ناضجة ومستقرة ،والويع
السيايس يف املجتمع اعيل ،يك يتقبل قرارات
الرئيس املنتخب ،وغياب االتفاق واتلعاون
بني السلطتني الترشيعية واتلنفيذية قد يعرس
مهمة الرئيس ويصيب ادلولة حبالة شلل ،كما
أن هذا انلظام ال يعطي فرصة كبرية للمساءلة
السياسية ،ويبىق احلل الوحيد أمام الشعب
ملحاسبة الرئيس وحزبه يه االنتخابات
املقبلة.
 2ـ النظام البرلماني

يتمزي انلظام الربملاين بتداخل كبري بني
السلطتني اتلنفيذية والترشيعية ،إذ أن
احلكومة اعدة يف هذا انلظام تتشلك من قبل
الكتلة احلائزة ىلع أغلبية املقاعد إذ يشرتط
حصول احلكومة ىلع ثقة هذه األغلبية
تلتمكن من ممارسة عملها ،ويكون كذلك

الوزراء أعضاء يف الربملان مع أنه حيق للربملان
االستعانة بوزراء من خارج الربملان ،كما
تعترب احلكومة مساءلة من قبل الربملان
سواء احلكومة كلك ممثلة برئيسها أو الوزراء
بشلك فردي .وحيق للربملان سحب اثلقة عن
احلكومة ،كما حيق للحكومة أن حتل الربملان
إال أن ذلك يعين بشلك تلقايئ سقوط احلكومة.
يكون رئيس ادلولة يف هذا انلظام ذو
صالحيات رمزية أو رشفية ،وقد حتال هل
بعض الصالحيات يف ظروف خاصة ،إال أن
الرئيس اعدة يف انلظام الربملاين ينتخب من
قبل الربملان يك ال حيظى بتأييد شعيب كبري
يعطيه رشعية شعبية تضايه تلك اليت حازها
الربملان كلك وتتعدى بكثري نسبة ما حازه
أي عضو يف الربملان من أصوات.
ويمتاز هذا انلظام بمنح الوزراء سلطات
أىلع من انلظام الرئايس ،إذ أن الوزير يدير
وزارته حبرية أكرب كونه مساءل بشلك شخيص
أمام الربملان ،كم أن القرارات داخل جملس
الوزراء تتم باتلوافق وليس لرئيس الوزراء أن
يفرض قراراته ما لم يوافق عليها نسبة حمددة
من الوزراء.
وتكمن أكرب مزيات انلظام الربملاين بأنه
يشجع ىلع وجود حوار ونقاش جاد بني لك
القوى السياسية حول القضايا الرئيسية اليت
تواجه ابلالد ،وباتلايل يرفع من املستوى
السيايس يف ادلولة واملجتمع ،ويزيد اثلقة
واتلواصل بني القوى السياسية .كما أن
هذا انلظام يسمح للقوى السياسية الصغرية
واألقليات بلعب دور هام يف السلطة.
يف املقابل فإن غياب الفصل بني السلطات
اثلالت يف هذا انلظام واالنصهار بني
السلطات اثلالت قد يقود إىلً استغالل
السلطة واالستبداد بها خصوصا يف ادلول
انلامية واليت تفتقد ملؤسسات ديمقراطية قوية،
كما أن موعد االنتخابات يف هذا انلظام غري
ثابت ومن حق رئيس الوزراء ابلقاء يف منصبه
طاملا يملك ثقة أغلبية الربملان ،وهذا يعين أن
من حق رئيس الوزراء أن يدعو إىل انتخابات ً
جديدة مبكرة مىت رغب يف ذلك خصوصا
عندما يشعر بأن الشعب يؤيد سياساته .ولعل
من عيوب هذا انلظام هو أن رئيس اجلمهورية
ورئيس الوزراء ال يتم اختيارهما من قبل
الشعب وبهذا فسوف يكون من الصعب
ىلع الشعب حماسبتهما إال من خالل ممثليه.
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من األحوال قد تلعب أحزاب
كما أنه يف ًكثري ً
صغرية دورا كبريا يفوق حجمها الشعيب يف
تقرير كثري من األمور احلاسمة ومنها تشكيل
احلكومة واختاذ بعض السياسات.
 3ـ النظام شبه الرئاسي أو شبه البرلماني

وهو نظام سيايس خيلط بني كال انلظامني
السابقني ،إذ يتشارك رئيس الوزراء احلائز
املنتخب من قبله ورئيس
ىلع ثقة الربملان أو ً
ادلولة املنتخب شعبيا يف السلطة اتلنفيذية،
وتتوزع الصالحيات بني كال الرئيسني،
بيد أنه حيق للربملان مساءلة رئيس الوزراء
وتغيريه إن ارتأى ذلك.
ويتمزي هذا انلظام بأنه يف حالة االنسجام
بني رئييس ادلولة واحلكومة ،إذ تكون
عملية سن القوانني واختاذ القرارات سلسة
ومرنة ،وحيدث استقرار كبري يف إدارة ادلولة،
كما حيق للرئيس يف حاالت معينة حل الربملان
وادلعوة إىل انتخابات نيابية مبكرة.
إال أن أبرز عيوب هذا انلظام تتمثل يف حالة
عدم اتلوافق واالنسجام بني رئيس ادلولة
ورئيس الوزراء ً ،مما حيدث حالة من الشلل يف
ادلولة ،خصوصا لو انتىم رئيس الوزراء حلزب
يعارض سياسات رئيس ادلولة ،كما قد يلجأ
الرئيس يف هذا انلظام إىل إساءة استخدام
سلطته حبل الربملان ،وقد يضطر للجوء إىل
استفتاء الشعب لكما تعارضت السلطتني
الترشيعية واتلنفيذية.

ال بد من توسيع القاعدة
الشعبية المستفيدة من
اإلصالح السياسي ،أو بعبارة
أخرى ال مناص من تأسيس
جبهة لالصالح «فكلما
اتسعت قاعدة المشاركة
في عملية اإلصالح كلما
زادت شرعية اإلصالحات

ومن املؤكد أنه سيدور جدل كبري يف سوريا
املستقبل بني القوى السياسية واالجتماعية
ىلع شلك نظام احلكم يف سوريا اجلديدة .ويف
حني قد يفضل ابلعض انلظام الرئايس اذلي
يف رأيهم سيسهم يف دعم القرارات الصعبة
اليت ستواجهها سوريا يف املستقبل القريب
وبأنه سيكون األفضل من انلاحية العملية
ألن سوريا احلايلة ال تمتلك اثلقافة السياسية
الاكفية أو األحزاب القوية ،يف حني أن اتلجربة
اتلارخيية لسوريا يف احلكم االستبدادي
الطويل خالل سنوات حكم اعئلة األسد
يدفع إىل اتلأكيد بأن انلظام الربملاين املعدل
اذلي ينتج حكومة ديمقراطية بالاكمل تمتلك
زمام املبادرة وتعرب عن انلاخبني بشلك حقييق
هو انلظام اذلي يويص بيت اخلربة السوري
بتبنيه يف املستقبل.
كما أن سوريا املستقبل ستحتاج إىل
تغيريات جذرية يف أسلوب احلكم .كما
أن اعتماد الالمركزية اإلدارية وتعزيز تلك
اثلقافة اليت يدير أبناء املحافظات واملناطق

مناطقهم بأنفسهم ويسعون فيه إىل انعاكس
تلنمية
حمليا ً
جزء هام من املوارد املتاحة ً
املناطق املحلية سيكون اعمال هاما يف
االستقرار السيايس واالقتصادي املأمول يف
املرحلة القادمة.
ً
ثانيا ـ أسس اإلصالح السياسي في
سوريا

من الرضوري وضع جمموعة من األفاكر
األساسية اليت تشلك أرضية لإلصالح
السيايس ،ويمكن إمجال األفاكر األساسية
لإلصالح السيايس يف سوريا باتلايل:
 -1اإلصالح السياسي ممكن في عين
العاصفة:

مصطلح اإلصالح
ىلع الرغم من أن
ً
السيايس قد ال يكون دقيقا يف هذه املرحلة
وباذلات بعد ما يقرب من اعمني من عمر
اثلورة السورية اليت طابلت باتلغيري اجلذري
يف األساسني ادلستوري والواقيع للحكم يف
سوريا ،ولكن يف الوقت ذاته اعدة ال جيري
اإلصالح من فراغ أو حىت ملجرد املطابلة
العفوية غري املنظمة باإلصالح حىت ولو
تراكمت األخطاء وبلغت درجة ال يمكن
معها استمرار احلال ىلع ما هو عليه ،ذللك فإن
اإلصالح يف عني العاصفة أويف ظل األزمة
هو السيناريو األكرث مشاهدة يف العرص
احلديث ،وال يمكن إحداث عملية اإلصالح
السيايس يف فراغ؛ فال بد من توفري متطلباتها
من ظروف موضوعية ىلع عدد من املستويات
أهمها املستوى انلفيس دلى اجلمهور وانلخب
ىلع حد سواء .واثلورة السورية تشلك تلك
األرضية انلادرة يف الوصول إىل شلك جديد
للحكم يف سوريا يقاطع املايض القريب امليلء
بالظلم واملتناقض مع أسس ادلولة احلديثة
القائمة ىلع أسس املواطنة.

 -2اإلصالح السياسي ليس بالضرورة
ً
ً
أيديولوجيا:
إصالحا

فكما أن اإلصالح السيايس قد يكون
نتيجة عقيدة فكرية (أيديولوجية) شاملة
وعندها من املمكن وصفه باإلصالح
ً
اإلداري سواء أكان ًنتيجة ثلورة أم لم يكن،
فمن املمكن أيضا أن يأيت نتيجة فكر
تطويري منفتح وليس بالرضورة نتيجة عقيدة
شمويلة (اإلصالحات السياسية املرتبطة
بالفكر االشرتايك والقويم خالل القرن املايض
ً
مثاال) أي أن اإلصالح السيايس باملحصلة
هو عملية متغرية وغري حمددة بقالب واحد،
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جامد بل إن لك حالة تقاس بظروفها ،ومن
اخلطأ افرتاض أنه بانتفاء أحد العنارص أو
الظروف املوجودة يف حالة إصالحية ما فإن
عملية اإلصالح لن تتم أولن تكون ناجحة
يف حاالت أخرى.
 -3اإلصالح السياسي عملية متكاملة
عابرة للطبقات والطوائف:

اإلصالح السيايس عملية متاكملة تتناول
اكفة طبقات اهلرم السيايس ،إذ أنها إن اقترصت
ىلع انلخبة احلاكمة أو انلخب احلاملة للطبقة
الفكرية أو السياسية
احلاكمة أو ىلع انلخب
ً
األحزاب السياسية مثال) ،فإن هذا لن
(ومنها ً
جيدي نفعا يف اتلغيري احلقييق طويل األمد
املفيض إىل دولة عرصية تملك خصائص
االستمرار والقوة واحرتام دور القانون وحقوق
املواطن ،إذ ال بد من توسيع القاعدة الشعبية
املستفيدة من اإلصالح السيايس ،أو بعبارة
أخرى ال مناص من تأسيس جبهة لإلصالح
«فلكما اتسعت قاعدة املشاركة يف عملية
اإلصالح لكما زادت رشعية اإلصالحات،
فاإلصالح اذلي يتم من أجل حريات انلاس
ومصاحلهم ومستقبلهم ،ال شك سوف يدفعهم
إىل اتلمسك به ومحايته مما حياولون عرقلته
أو اإلساءة إيله ،وباتلايل البد من أن يؤدي
اإلصالح إىل حراك اجتمايع وخلق إرادة
جمتمعية وغري ذلك سيؤدي إىل تغيري بسيط
وغري مؤثر إذ لن يكون هل من يدافع عنه
بغياب اجلماهري أصحاب املصلحة احلقيقية
يف اإلصالح.
ضمان تمثيل األقليات
في الحكومة االنتقالية
وفي الهيئات االنتقالية
عموما من أجل إعادة توزيع
السلطة السياسية عن طريق
السلطة الالمركزية اإلدارية
وهي عموما مطلب رئيسي
لألقلية الكردية في سوريا

 -4ضمان مشاركة األقليات في المرحلة
االنتقالية:

إن واحدة من أهم املراحل األويلة خالل
الفرتة االنتقايلة يه فتح املفاوضات مع لك
األطراف السورية اليت هلا مصلحة يف املرحلة
االنتقايل ،بما يف ذلك األقليات ادلينية واالثنية
ً
وحتديدا املسيحيون والكرد والعلويون
والرتكمان وادلروز وغريهم واذلين يرغبون يف
املشاركة يف احلكومات املؤقتة وادلائمة ،هذه
املفاوضات اعدة ما ترتكز ىلع إطار عملية
االنتقال ذاتها ،ولكن يمكن أن تتضمن
ً
أيضا اتلفاوض حول ادلساتري املؤقتة وادلائمة.
حيث أن هذه املفاوضات جيب أن تكون
شاملة يف أغلب األحيان جلميع األقليات مما
يضمن جناح املرحلة االنتقايلة.
إن إدماج األقليات السورية يرتكز
ىلع بشلك رئييس يف إصالح نظام اإلدارة
ليك يسمح لألقليات بتمثيل أنفسهم يف
احلكومة ومشاركتهم بشلك فعال يف كتابة
ادلستور ،ويمكن حتقيق ذلك من خالل

األحاكم الواردة يف االتفاقات املربمة خالل
الفرتة االنتقايلة باإلضافة إىل اتلعديالت
ادلستورية والترشيعات ومشاركتهم يف اجلان
امللكفة بتعيني املؤسسات اتلمثيلية ،وهيالك
استشارية أخرى .إن من أحد الطرق لضمان
تمثيل األقليات يف احلكومة يه احلاجة إىل
اتلمثيل النسيب يف جمالس اإلدارة ،وطريقة
أخرى لضمان تمثيل األقليات يف احلكومة
االنتقايلة ويف اهليئات االنتقايلة عموما من
أجل إاعدة توزيع السلطة السياسية عن طريق
السلطة الالمركزية اإلدارية ويه عموما
مطلب رئييس لألقلية الكردية يف سوريا،
وهذا بدوره سيؤثر يف معادلة اتلمثيل يف
احلكومة املركزية .فاألكراد يف سوريا يرصون
أيضا ىلع أن ادلستور القادم جيب أن يؤكد ىلع
اخلصوصية القومية للشعب الكردي كمكون
رئييس من مكونات الشعب السوري وكذلك
بالنسبة للقوميات األخرى ،وأن يتم إلغاء
القوانني واملشاريع اتلميزيية املطبقة حبقهم
وتعويض املترضرين عنها ،من مثل مرشوع
احلزام العريب ،وإاعدة اجلنسية للمكتومني
بتسجيلهم يف سجالت األحوال املدنية،
واعتبار اللغة الكردية لغة رسمية يف املناطق
الكردية إىل جانب اللغة العربية ،ودعم
وتشجيع إحياء الرتاث الشعيب واالهتمام
بالفوللكور القويم الكردي وتطويره وإغنائه
كجزء رئييس من تراث الشعب السوري.
 -5اإلصالح السياسي متغير ومتطور
ً
تبعا للحاجة:

ً
من حمددات اإلصالح السيايس أيضا تقدير
حجم اإلصالح املطلوب وشلكه ورسعته،
فكما أن اثلورة قد تطالب بإصالح سيايس
ورسيع الشلك ،وترجو
كبري أو حىت راديكايل ً
أن حتظى بنتائج رسيعة أيضا فإن الواقع حيدثنا
عن أن جناح اثلورات الرسيعة ًمهما اكنت
انلوايا طيبة قد ال تنعكس إجيابا ىلع احلياة
السياسية ً وغري السياسية للمواطن ،وقد ال
تبين دوال باملعىن احلديث للمصطلح ،بل إنه
ويف كثري من احلاالت اكنت اثلورات الطاحمة
إىل اتلغيري السيايس الرسيع وصفة للخراب
والفوىض وعودة عقارب الساعة إىل الوراء،
إيله اثلورة
وحنن ال نقول بأن اتلغيري اليت تسىع ً
السورية غري مطلوب أو ليس رضوريا بل ىلع
العكس إننا نرى بأن املطلوب هو تغيري اعجل
ولكن اخلطورة القائمة واملزتايدة بزتايد
الرغبة يف إصالحات رسيعة وبزتايد عنف
انلظام السوري املجرم واضطرار السوريني
حلماية أنفسهم من أذاه املبارش بعد أن اعنوا ما
اعنوا من ويالت حكمه طيلة العقود املاضية،
اخلطورة الكربى يه يف تنفيذ إصالحات
سياسية عشوائية ومرجتلة تؤدي إىل وضع
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سوريا من جديد ىلع طريق رحلة غري مستقرة
تؤدي بها إىل ظلم وعدم توازن اجتمايع
وسيايس ،وربما تعد بعض اتلحوالت غري
املدروسة يف اجلزائر ويف بعض ادلول اإلفريقية
ً
مثاال عن حتول اإلصالح والرغبة الصادقة يف
اإلصالح إىل حرب أهلية طويلة .إذن فإن
املطلوب هو إجراء إصالحات سياسية شاملة
وعميقة وطويلة األمد لكن بذات الوقت
مدروسة وممنهجة حبيث تعكس رغبة الشعب
املتطلع إىل احلرية دون االنزالق حنو الفوىض.
 -6موانع ومعرقالت اإلصالح السياسي:

الذهنية القبائلية أو الطائفية
المنتشرة في بعض
المناطق والمستويات
والتي زادت خالل فترة الثورة
سيعززها المال السياسي
خالل بناء الديمقراطية
السورية القادمة.

تقوم النخب المحسوبة
على الثورة بنقل نشاطها
السياسي وتأطيره في أطر
حزبية وتنظيمية تمكنها
من العمل السياسي
الرفيع المستوى والمنظم
ً
إيجابيا مع
والمتفاعل
مطالب الجماهير من جهة
ومع المتطلبات السياسية

من اهلام حتديد وتعريف معرقالت
اإلصالح ىلع املستوى السيايس؛ فيف لك
عملية إصالحية ثمة من يقف يف وجه
بشلك اعم.
اإلصالح كما يف أي عملية تغيري
ً
وعملية اإلصالح السيايس تشلك حتديا لكثري
من الرشائح وانلخب السياسية واالجتماعية.

• قوة العنارص املعرقلة:
يف حني يظن ابلعض أن قلة عدد املعاندين
لإلصالح بشلك اعم جيعلهم هامشيني يف وقف
أوصد اإلصالح السيايس ،إال أن تنظيمهم ً
وأدواتهم يف لك األحوال تؤدي إىل لعبهم دورا
اغية يف السلبية ً يف وقف عملية اإلصالح
ويف سوريا
السيايس وأحيانا قلب توجهاتهً .
لن يكون معيقو اإلصالح قلة أبدا .فكثري
من الطبقات االجتماعية وانلخب السياسية
ستكون باملرصاد لعملية اتلغيري السيايس.
ومن السذاجة الظن بأن سوريا ستشهد
عملية تغيري سيايس ً سلس حىت وإن اكن
انتصار اثلورة فاصالً .فاألمر ال يتعلق بمن
وقف ضد ًاثلورة منارصا نلظام األسد أو بمن
وقف صامتا ىلع احلياد بل تتعلق برشائح أكرب
اكنت تعيش ىلع هامش املجتمع السيايس
واالقتصادي املركزي يف سوريا ،ولكما طال
أمد اثلورة لكما ازداد معرقلو اتلغيري السيايس
سوريا اجلديدة ،ألن أعداد اذلين
املنشود يف
ً
قد تأثروا سلبا من جراء تأخر الفصل
وانتصار اثلورة ليس من املنتظر أن يتحملوا ً
عملية إصالح سيايس حقيقية تستغرق وقتا
ً
طويال حىت تؤيت أكلها ،ناهيك عن أن الويع
السيايس باثلورة ورضورة اتلغيري اذلي أثبتت
الفرتة املاضية بأنه ذو نسبة مرتفعة يف ًسوريا
وباذلات دلى الشباب لم ينعكس وعيا ىلع
مستوى اتلحرك السيايس املنظم واملنتج ىلع
مستوى املعارضات السياسية سواء القديمة
أفرزتها اثلورة.
اتلقليدية أو اجلديدة اليت
ً
ومن جهة أخرى جيب أال ننىس أبدا معاريض
اإلصالح السيايس يف سوريا من اذلين اكنوا
سيعارضونه بثورة أو بدون ثورة من أصحاب

انلفوذ اذلين ستتأثر مصاحلهم ًوأعماهلم بكل
األحوال ،ومن املستبعد تماما أن تتخىل هذه
الفئة عن مكتسباتها بسهولة أو طواعية.
• تعدد العوامل املعرقلة:
تتعدد العوامل املعرقلة لإلصالح السيايس
وال يمكن باتلايل حرصها بمجموعة من
ذوي املصالح .وتشلك العوامل السياسية أوىل
العوامل ،فقد تغيب اإلرادة السياسية دلى
انلخب احلاكمة اجلديدة واليت أفرزتها اثلورة
أو تلك املعربة عن فكر بقايا انلظام املنهار.
• فوىض ما بعد اثلورة:
وسيشلك عدم االستقرار السيايس
واالجتمايع أو انتشار اتلطرف ادليين
اإلقصايئ أو اإلرهاب عوامل ستؤدي بانلتيجة
إىل فقدان املناخ املناسب للعمل السيايس
اإلصاليح .كما ستشلك العوامل اخلارجية
عنارص سلبية يف اإلصالح السيايس يف
املرحلة القادمة يف سوريا من ناحيتني اثنتني؛
األوىل يه تضارب املصالح اخلارجية مع كثري
من رؤى اإلصالح السيايس اليت ستنتج
رؤية أكرث قوة ومهابة ىلع املستوى اخلاريج،
أما اثلانية فيه ابتعاد الطبقة احلاكمة سواء
منتخبة أم ال عن الظهور بمظهر املتقارب مع
العوامل اخلارجية والرؤية اخلارجية وادلفع
اخلاريج لإلصالح السيايس أو املقرتح لشلك
معني من ادلولة السورية ًالقادمة .وبالطبع
ال خيتلف هذا األمر كثريا عما اكن انلظام
السوري وغريه من األنظمة اليت اعتادت
اتلذرع بالضغوط اخلارجية املطابلة لإلصالح
برفضه مستغلة املزاج الشعيب اذلي ال يتقبل
اعدة اتلدخالت اخلارجية حىت ولو اكنت يف
ظاهرها تنترص هل.
• االفتقار إىل األدوات السياسية األساسية:
ويف سياق العوامل املعرقلة لإلصالح
السيايس يف سوريا ما بعد اثلورة ،ال خيىف
ً
أيضا أثر تأخر املجتمع السيايس السوري
وافتقاره إىل األدوات السياسية األساسية من
أحزاب وجتمعات سياسية حمرتفة يف إضافة
حتديات جديدة لعملية بناء ادلولة احلديثة
كمنتج نهايئ لعملية اإلصالح السيايس ،كما
أن افتقار جمتمعنا إىل ثقافة املشاركة السياسية
وخباصة عند املرأة وعند غريها من الفئات
املستضعفة وندرة مظاهر املجتمع املدين من
نقابات ومجعيات ومنتديات ال جيعل األمر
ً
ممهدا للقيام بإصالح حقييق وذو معىن.
• العوامل اثلقافية:
يضاف إىل العومل املعرقلة أيضا العوامل
ً
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اثلقافية ،فرتكيبة املجتمعات ومؤسساتها
وقيمها وأنماط السلوك ًالسائدة فيها تعترب
من العوامل اهلامة جدا يف تشكيل الويع
اتلأثري
السيايس ،وكذلك ال يمكن جتاهل
ً
املعرقل للبنية اثلقافية السورية املهيئة أصال
الطائيف نتيجة للموروث االجتمايع
للشحن
ً
املغلوط أحيانا ونتيجة ممارسات انلظام اليت
ّ
السوريون مغرقة بالطائفية يف معظم
يراها
األحيان واذلي تضاعفت خالل اثلورة مما
أدى إىل موجات من الطائفية والطائفية
املضادة اليت غزت املشهد السوري .إن تأثري
مبدأ الوالء للقبيلة أو الطائفة املمايز بشلك
تلقايئ للوالء الوطين أو حىت الوالء احلزيب
العام هو أكرب حتدي بلناء عقلية املواطنة
ادلستورية واذلهنية واملمارسة ادليمقراطية.
• العامل االقتصادي:
ال خيىف ما للعوامل االقتصادية من ضعف
اإلماكنيات وقلة املوارد من تأثري سليب ىلع
إجياد األدوات املناسبة لإلصالح السيايس،
وىلع توظيف تلك األدوات يف إجراء اإلصالح
السيايس املطلوب ،ولكن بشلك اعم ال تقف
الفقر أو ضعف
قلة ذات ايلد أو اتلخلف ً أو ً
الكفاءة االقتصادية اعئقا مطلقا بني ادلولة
املعنية وبني تطبيق اإلصالحات السياسية
املناسبة وبناء املؤسسات ادليمقراطية وتعزيز
ثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان ،وخري ديلل ىلع
ذلك هو أكرب ديمقراطية يف العالم ويه اهلند
اليت لم يمنعها فقرها من مأسسة ادليمقراطية
وتبين نظام برملاين دستوري فاعل ،ويف احلالة ً
السورية ستلعب اإلماكنات االقتصادية دورا
ً
أساسيا يف تشكيل ادليمقراطية السورية ما بعد
انلظام ،فمما ال شك فيه أن اذلهنية القبائلية أو
الطائفية املنترشة يف بعض املناطق واملستويات
واليت زادت خالل فرتة اثلورة سيعززها املال
السيايس خالل بناء ادليمقراطية السورية
القادمة ،وال يمكن جتاوز هذه العوامل إال
من خالل إنشاء آيلات قانونية تراقب إنفاق
املال السيايس وحترصها من خالل القنوات
اإلدارية والقضائية الرشعية أي أنها جيب أن
تمنع أي افتئات للمال ىلع القيم ادلستورية.
 -7آليات مكافحة معوقات اإلصالح:

يف كثري من الوقائع اتلارخيية جلأ حمركوا
اإلصالحات السياسية إىل رشاء موافقة جهات
معارضة للعملية اتلغيريية من رجال نفوذ
ورجال دين أو رجال قبائل ،ولكن األجدى
هو يف تشكيل جبهات شعبية عريضة حترك
الرأي العام يف مواجهة اتليارات املناهضة
للثورة.
وربما تلجأ الفئات املنترصة يف اثلورة إىل

فرض رؤيتها اثلورية السياسية واالجتماعية
واالقتصادية بقوة املنترص اذلي أحرزته وبقوة
احتاكر مراكز القوة املسلحة واإلعالم وربما
املنابر ادلينية يف مرحلة ما بعد االنتصار،
والسيناريو األخري هو السيناريو املناسب
للحالة السورية ما بعد إسقاط انلظام ،فمن
املأمول أن تقوم انلخب املحسوبة ىلع اثلورة
بنقل نشاطها السيايس وتأطريه يف أطر حزبية
السيايس الرفيع
وتنظيمية تمكنها من العمل
ً
املستوى واملنظم واملتفاعل إجيابيا مع مطالب
اجلماهري من جهة ومع املتطلبات السياسية
للمرحلة القادمة.
 -8نتائج عملية اإلصالح السياسي:

ال حميد عن تفهم أن عملية اإلصالح
السيايس بشلك اعم ويف سوريا ما بعد اثلورة
ستأخذ شلك العملية املستمرة طويلة األمد
من جهة ،وشلك العملية الرتاكمية من جهة
أخرى .ولكن وكما ختتلف أهداف العملية
اإلصالحية باختالف ظروف وإماكنات لك
دولة ختتلف نتائج تلك اإلصالحات وراكئزها
من دولة ألخرى ،وهذا ما ينطبق ىلع سوريا
من باب أوىل .فسيناريو اإلصالح السيايس
وحمدداته ونتاجئه يف سوريا املستقبل ستنبع
من جمموعة من الظروف اليت ال يمكن
معرفة إال بعضها أو اتلكهن به .فشلك سقوط
انلظام وكمية ادلمار اليت ستلحق ادلولة من
جراء سقوطه من العوامل اليت ال يمكن
اتلكهن بها أو معرفتها وخباصة بعد سنتني من
عمر اثلورة ،وبعد أن ذهب الظن يف بدايتها
إىل أنها لن تستمر إال ألشهر معدودات ،أما
مثال الظروف املعروفة املؤثرة يف نتائج عملية
اإلصالح السيايس فهو إماكنية –أو ىلع األقل
األمل يف ـ اتلجاوب اإلجيايب لكثري من فئات
املجتمع السورية والشبابية منها ىلع وجه
اخلصوص لوقف اتلقدم الطائيف والقبيل يف
اذلهنية السورية.
ولكن العامل األسايس املنتج إلصالح
سيايس فعال يف سوريا ما بعد اثلورة فهو
ربط اإلصالح ونتاجئه بفئات واسعة
من الشعب .فئات تناضل يف سبيل جناح
اإلصالح وتعميق نتاجئه كضمان الستمرار
تلك الفئات وملستقبلها كرشائح فاعلة يف
املجتمع السوري ويف حتديد مستقبله .وهذا
ً
أيضا مرتبط بانلجاح يف تعزيز ثقافة وممارسة
املجتمع املدين ويف بناء مؤسسات سياسية ً
قادرة ىلع اتلطور ،وىلع تبين ادليمقراطية نهجا
يف اتلعامل ادلاخيل واخلاريج.
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الجدول الزمني:
مخطط يوضح مراحل المرحلة االنتقالية
الحكومة المؤقتة

سقوط النظام

الحكومة االنتقالية تشرف على تنظيم
انتخابات الجمعية التأسيسية

تنظيم انتخابات الجمعية التأسيسية
ويتم تشكيل حكومة موسعة
تنبثق عن الجمعية

كتابة الدستور

االستفتاء على الدستور

هوامش
( )1لإلطالع ىلع نص اتفاق جنيف ،من املمكن زيارة الرابط اتلايل:
http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalC
ommuniqueActionGroupforSyria.pdf
( )2لإلطالع ىلع انلص الاكمل دلستور اعم  2012من املمكن زيارة الرابط اتلايل:
http://parliament.sy/forms/new_laws/viewNew_laws.
php?law_id=37&mid=30&cid=30
(Volker Perthes, The Political Economy of Syria Under Asad, London: I.B.Tauris, )3
Nov 15, 1997
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التوصيات
فيما يتعلق باملرحلة االنتقايلة اليت تيل
سقوط انلظام السوري ،يقرتح بيت اخلربة
ً
عددا من اتلوصيات تتعلق بآيلات إدارة
املرحلة االنتقايلة إىل جانب شلك ادلولة
السورية يف املستقبل.
تعلن الحكومة االنتقالية
إثر تشكيلها و من خالل
مرسوم ،تعليق العمل
بدستور عام  2012و
العودة لدستور 1950

تحديد عمر المجلس
التأسيسي بحيث ال
يتجاوز عامين كأقصى
حد و هي المدة الالزمة
إلنجاز مهمته الرئيسية

أوال :مرحلة ما بعد سقوط النظام
ً

ىلع جتهزي وإتمام العملية االنتخابية واكفة
متطلباتها من قوانني ومراسيم إىل جانب
تشكيل اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات
(كما يبني الفصل اخلامس).
ً
ً
 6ـ تصدر احلكومة االنتقايلة قانونا مؤقتا
لألحزاب يف مدة ترتاوح من ثالثة إىل
ستة أشهر ىلع األكرث (كما يبني الفصل
السادس).
ً
ثانيا :المرحلة التأسيسية

كما اتفق املشاركون يف بيت اخلربة السوري
فإن حلظة تنيح رئيس انلظام القائم عن
تبدأ هذه املرحلة بمجرد انتهاء عملية
السلطة واستالم جهة تنفيذية يقدر أن تكون
حكومة انتقايلة إدارة ابلالد ،يه اللحظة اليت انتخاب املجلس اتلأسييس اذلي سيتوىل إدارة
تبدأ فيها العملية االنتقايلة بلناء دولة سوريا ابلالد باعتباره اجلهة الرشعية الوحيدة اليت
حديثة تليب طموحات الشعب السوري .ومن حظيت بتأييد شعيب ،ويقرتح بيت اخلربة أن
أجل إدارة تلك املرحلة بشلك منتظم يسري ىلع يكون إطار عمل املجلس اتلأسييس كما ييل:
مبادئ دستورية وقانونية صحيحة ،تؤسس
بلناء متني بلنية ادلولة السياسية ،يقرتح بيت أ ـ حتديد عمر املجلس اتلأسييس حبيث ال
يتجاوز اعمني كأقىص حد ويه املدة الالزمة
اخلربة السوري اتلوصيات اتلايلة:
إلجناز مهمته الرئيسية ويه وضع ادلستور
 1ـ يتم تشكيل حكومة انتقايلة وطنية ،واستفتاء الشعب عليه.
يراىع أن ال تكون موسعة أو حمسوبة ب ـ تشكيل حكومة جديدة موسعة يفضل
ىلع طرف دون آخر ،تكون مهمة هذه أن تكون شاملة للك اتليارات السياسية
إلجراء انتخابات شعبية الرئيسية ىلع أن حتظى بثقة أغلبية أعضاء
اتلمهيد ً
احلكومة ً
تفرز جملسا تأسيسيا يمثل رشعية شعبية املجلس اتلأسييس (بقاعدة انلصف .)1 +
حقيقية ،تكون مهمته وضع دستور دائم ج ـ مناقشة وإصدار الترشيعات والقوانني
للبالد وإدارة املرحلة اتلايلة إىل حني إصدار اليت تقرتحها احلكومة ومراقبة أدائها خالل
الفرتة.
ادلستور وإجراء االنتخابات الربملانية.
 2ـ تعلن احلكومة االنتقايلة إثر تشكيلها ومن د ـ إصدار قانون حيدد آيلة صياغة ومناقشة
خالل مرسوم ،تعليق العمل بدستور اعم مواد ادلستور املقرتحة وآيلة اتلصويت عليها.
 2012والعودة دلستور  ،1950كما توضح من  ـهـ االنتهاء من صياغة املسودة ًاألوىل ً من
خالل ذات املرسوم مهامها وصالحياتها اليت ادلستور خالل مدة ال تتجاوز اعما واحدا ىلع
تتضمن إصدار إعالنات دستورية مكملة تأسيس املجلس.
و ـ تقديم املسودة األوىل من ادلستور للمناقشة
دلستور اعم .1950
 3ـ تصدر احلكومة ًاالنتقايلةً مبارشة إثر الشعبية ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر يكون
املرسوم السابق إعالنا دستوريا يوضح مسار من ضمنها إجراء اتلعديالت املقرتحة،
العملية االنتقايلة وحيدد موعد االنتخابات ويقرتح بيت اخلربة أن جتري مشاورات
اتلأسيسية واليت لن تتجاوز بأقىص حد موسعة حول املسودة مع انلقابات املهنية
ً
املجتمع املدين ،وأن
ومنظمات
والعمايلة
قسم
يف
املقرتحة
املسودة
(انظر
 15شهرا
ً
يلعب اإلعالم السوري دورا يف هذه املناقشة.
املالحق).
ً
 4ـ تعلن احلكومة االنتقايلة فورا عن إلغاء اكفة ز ـ طرح املسودة انلهائية ىلع االستفتاء الشعيب
القوانني اليت تتعارض مع دستور  1950وىلع فور االنتهاء من املناقشات الشعبية.
رأسها القوانني اليت فيها تعد ىلع احلريات ح ـ يف حال إقرار ادلستور اجلديد ،يمارس املجلس
اتلأسييسعملهالترشييعحلنيإجراءانتخابات
العامة وحقوق اإلنسان.
 5ـ تعمل احلكومة االنتقايلة إىل جانب مهامها برملانية ،يتم إثرها حل املجلس اتلأسييس
يف إدارة ادلولة السورية وتنظيم أمور راعياها ،واستقالةاحلكومة.
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ً
ط ـ يف حال عدم إقرار ادلستور شعبيا تتم
مراجعة مواده اليت رفضها الشعب وطرحه
ىلع االستفتاء خالل مدة ال تتجاوز ثالثة
أشهر ،ويف حال عدم إقرار ادلستور مرة ثانية
حيل املجلس اتلأسييس ويدىع الشعب
النتخابات تأسيسية جديدة.
ً
ثالثا:
شكل نظام الدولة السورية المستقبلية

يرى بيت اخلربة السوري أن أفضل شلك
نلظام ادلولة السورية السيايس هو انلظام
الربملاين ،إذ أن الربملان ذو الصالحيات
الواسعة واليت ىلع اعتقها اختيار السلطة
اتلنفيذية وحماسبتها ومراقبة أدائها ،سينيم
احلياة السياسية يف سوريا ويرفع من مستوى
السياسيني وجيعل أكرب نسبة من السوريني
تتشارك يف بناء ادلولة واختاذ القرارات .كما
أن انلظام الربملاين سيسمح بانتقال اخلالفات
يف وجهات انلظر السياسية من الشارع إىل

الربملان اذلي سيمثل فيه لك اتليارات السياسية ً
اليت تعرب عن نبض الشارع السوري؛ خصوصا
إذا اكن قانون االنتخابات يضمن أوسع تمثيل
جمتميع وسيايس ممكن وهو ما يطرحه بيت
اخلربة يف الفصل اخلامس.

