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ندوة:
خطة التح ّول الديمقراطي في سورية
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قامت وحدة الدراسات السورية املعارصة يف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات بعقد ندوة يف الدوحة يومي  17و 18ترشين
الثاين /نوفمرب 2013؛ ملناقشة خطة التح ّول الدميقراطي يف سورية،
والتي قام بيت الخربة السوري .بالتعاون مع املركز السوري للدراسات،
بإعدادها وإطالقها يف آب /أغسطس  2013يف مدينة إسطنبول .وقد
شارك يف الندوة العديد من السياسيني والخرباء والناشطني السوريني
يف عدة مجاالت.
وتعترب خطة التح ّول الدميقراطي يف سورية واحدة من أهم املشاريع
التي تتعلق برؤية املعارضة ورشيحة كبرية من الشعب السوري
شمول
ً
ملستقبل الدولة السورية .وتعد الخطة من أكرث الطروحات
وتكامل؛ إذ طرحت رؤية تتعلق باإلصالح والتغيري يف تسعة ملفات
ً
حساسة ومهمة ،وهي :النظام السيايس ،وآليات وضع دستور جديد،
ووضع نظام انتخايب نسبي ،والتعددية الحزبية يف سورية املستقبل،
وإصالح القضاء وضامن استقالليته بوصفه سلطة ثالثة ،وتحقيق
العدالة االنتقالية ،وإعادة هيكلة األجهزة األمنية ،وبناء جيش وطني
حديث ومحرتف ،وطرح رؤية اقتصادية أكرث تحر ًرا وانفتا ًحا.
وشارك يف إعداد خطة التح ّول الدميقراطي نحو ثالمثئة شخصية
سورية ،من سياسيني ممثلني عن مختلف الطيف السيايس السوري،
وباحثني وأكادمييني ،ومنشقني سياسيني وعسكريني عن النظام ،ورجال
أعامل ،وقضاة ،وعلامء دين ،ومهنيني ،وقانونيني ،وناشطني حقوقيني،
وثوار مدنيني ومسلحني.
قسمت الندوة إىل ست جلسات متخصصة ،إىل جانب الجلسة
وقد ِّ
االفتتاحية ،كام عقد بيت الخربة السوري جلسة مغلقة بعد انتهاء
أعامل الندوة.
الجلسة االفتتاحية" :خطة التحول الديمقراطي:
نقاش في الحاجة والرؤية"

ترأس الجلسة األستاذ حازم نهار املرشف العام عىل الندوة ،وهو
كاتب سوري وباحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
فيام شارك الدكتور برهان غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني
السوري وعضو االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية،
والدكتور رضوان زيادة املدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات
السياسية واإلسرتاتيجية بإلقاء كلامت خاصة مبناسبة عقد هذه
الندوة.
ر ّحب األستاذ حازم نهار باملشاركني يف الندوة مبي ًنا أهمية هذه
الخطة وتوقيتها ،إىل جانب أهمية تناول امللفات املستقبلية من
قبل السوريني .كام ق َّدم نبذة بشأن املركز العريب لألبحاث ودراسة
وخصوصا
السياسات وأوضح مدى اهتاممه بشؤون الوطن العريب
ً
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مرحلة الربيع العريب ،واستذكر أهم إنجازات املركز يف ما يتعلق
بالثورة السورية من كتب ودراسات وتقارير خاصة إىل جانب إنشاء
وحدة متخصصة هي وحدة الدراسات السورية املعارصة.
وقد انتقد نهار أداء املعارضة السورية يف دعم الثوار ماديًا وسياس ًيا.
كام انتقد عالقة بعض السياسيني واملثقفني مع الناس معت ًربا أ ّن
بعضهم يلجأ ملواكبة رأي الشارع ومالحقته من دون أن يلمس
تأثريه الحقيقي يف بيئته ،فيام يبتعد بعضهم اآلخر عن نبض الناس
وحاجاتهم ومشكالتهم .ودعا القوى السياسية املختلفة إىل رضورة
الحوار واالنفتاح عىل الناس واالستامع لهم والنقاش الجاد معهم،
كام دعاهم لكثري من التواضع واحرتام عقول الناس ومشاعرهم
وعواطفهم.
ويف ما يتعلق بخطة التح ّول الدميقراطي يف سورية أشاد نهار بالجهد
املبذول وشدد عىل أ ّن النقاش الذي يدار حولها ليس ترفًا فكريًا
ومضيعة للوقت ،بل هو حاجة رضورية لبناء رؤية مستقبلية سورية
أساسا لها ،معت ًربا أ ّن
مشرتكة ،تكون الدميقراطية واملواطنة الحقة ً
الثورة وضعت ثالثي ًة جديد ًة عىل الجميع أن يضعها نصب عينيه
وهو يناقش مستقبل سورية ،وهي :الدولة السورية ،والشعب
السوري ،واملواطن السوري .واختتم نهار كلمته بالتأكيد عىل حيادية
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات عن أي محور إقليمي أو
معي أو تبعية لدولة ما ،باستثناء انحيازه
اتجاه سيايس وأيديولوجي ّ
لقيم الدميقراطية والحرية ونبض الشعوب يف املنطقة وتطلعاتها.
ملخصا واف ًيا حول خطة التح ّول
وقــدم الدكتور رضــوان زيــادة
ً
الدميقراطي يف سورية ،فابتدأ بتوضيح املسار الذي عمل عليه املركز
السوري للدراسات إلنجار الخطة؛ وذلك بالنظر والتفكري املستمر يف
املرحلة التالية من عمر الدولة السورية يف الشقني املتعلقني بإدارة
املرحلة الحالية يف ظل النزاع والرصاع القائم ،ومستقبل الدولة السورية
ونظامها السيايس وهيكلية مؤسساتها السياسية واإلدارية واالجتامعية
والثقافية وغريها .وأكد زيادة أ ّن بداية مشوار املركز السوري يف هذا
املجال متثلت بالدعوة لتشكيل حكومة مؤقتة ،وقد طرح خيار حكومة
خصوصا يف ظل املشاكل األمنية وسيطرة النظام عىل
املنفى حينها
ً
املعابر واملدن .كام َعقد مؤمت ًرا لدراسة إدارة املرحلة االنتقالية ووضع
رؤية لسورية املستقبل ،وذلك يف نهاية ترشين األول /أكتوبر 2012
بحضور أكرث من  250شخصية من مختلف القوى السياسية والثورية
والعسكرية ،وشكّل ناشطو الداخل قرابة نصف املشاركني يف ذلك
املؤمتر .وقد انبثق منه عدة توصيات أهمها تأليف حكومة مؤقتة،
إىل جانب تأسيس بيت الخربة السوري الذي كانت مهمته رسم رؤية
ملستقبل الدولة السورية .وقد استعان بيت الخربة يف وضع تلك الرؤية
بحوايل  300شخصية سورية ميثلون مختلف فئات املجتمع السوري

تقـاريـــــر
ندوة :خطة التحوّ ل الديمقراطي في سورية

ومكوناته وقواه السياسية والثورية واملدنية ،وقد أعلن عن إنجازها يف
منتصف آب /أغسطس  2013يف إسطنبول.
تال ذلك تقديم موجز لكل فصول الخطة يوضح أبرز مالمحها وتوصياتها
يف ملفات النظام السيايس ،وآليات وضع الدستور ،والنظام االنتخايب
الجديد ،وقانون األحزاب ،والسلطة القضائية ،واإلصالح األمني ،وبناء
جيش وطني ،وإصالح االقتصاد ،وفتح ملف العدالة االنتقالية.
وأشــاد الدكتور برهان غليون بالجهد املبذول يف خطة التح ّول
الدميقراطي موض ًحا أهمية إبراز رؤية واضحة ملستقبل الدولة
السورية ،غري أنه دعا املركز السوري للدراسات وبيت الخربة
وجميع مراكز الدراسات السورية للبحث يف حل املشاكل الحالية
التي وصلت بالسوريني إىل حال ٍة غاب فيها القرار الوطني ،بحسب
وصف غليون ،الذي اعترب أ ّن هذه الحالة هي سمة الوضع الحايل
يف سورية من كال الطرفني؛ النظام واملعارضة .واعترب غليون أنه ال
يوجد اليوم تأثري للقرار الوطني من أي جهة كانت بسبب تغلغل
القوى الدولية الفاعلة يف الحالة السورية مشد ًدا عىل أ ّن هذه الحالة
الصعبة واملؤسفة يجب أن تستأثر بقدر كبري من االهتامم إذا ما أراد
السوريون تحقيق ما يصبون إليه.
الجلسة األولى:
"النظام السياسي لسورية المستقبل:
اإلصالح السياسي واإلداري"

ترأس الجلسة الكاتب السوري فايز سارة ،وهو املستشار السيايس
لرئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة ،وتح ّدث فيها كل
من الدكتور محمد حسام الحافظ أحد الباحثني الرئيسني يف خطة
التح ّول الدميقراطي ،واألستاذ نزار الحرايك سفري االئتالف الوطني
لقوى الثورة واملعارضة يف دولة قطر ،والباحث الدكتور خرض زكريا،
والدكتور خالد هنداوي.
قدم الدكتور محمد حسام الحافظ يف كلمته نبذة بشأن رؤية خطة
التح ّول لخارط ِة طريقٍ تقود للتحول الدميقراطي املنشود من قبل
السوريني .وتبدأ خارطة الطريق هذه بانزياح النظام ،والذي ع ّرفته
الخطة بانتهاء حكم بشار األسد؛ وذلك بتنحيته أو إنهاء حكمه بالقوة
أو من خالل اتفاق سيايس مثل ما هو مطروح يف املؤمتر املزمع عقده
"جنيف "2؛ إذ يجري تأليف حكومة انتقالية مؤقتة تعالج جملة من
القضايا املهمة واملطلوبة يف تلك املرحلة ،وتعلِّق العمل بدستور عام
 2012وتعود لدستور عام  ،1950كام تكون مهمتها األساسية اإلعداد
النتخابات برملانية تأسيسية بهدف نقل السلطة إىل جهة ترشيعية
ممثلة للمجتمع تكون مهمتها الرئيسة وضع دستور جديد يعرض
عىل االستفتاء الشعبي ،وبإقراره تنتهي املرحلة االنتقالية .كام تحدث
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الحافظ عن بعض معامل الرؤية املستقبلية لشكل الدولة السورية
ونظامها السيايس يف املستقبل؛ إذ تدعو الخطة إىل نظام سيايس
برملاين ،ورئيس بسلطات فخرية فحسب ،كام تدعو إلدارة ال مركزية
تعنى بالخدمات واملشاريع املحلية يف مختلف املحافظات.
وبي الدكتور حافظ األسس التي يبنى عليها اإلصالح السيايس يف سورية
ّ
بحسب الخطة ،والقائم عىل أ ّن التغيري أو اإلصالح السيايس ممكن يف
خضم العاصفة ،وأ ّن األزمات املتتالية ال يجب أن تدفع السوريني
للجمود ،كام أ ّن اإلصالح ليس بالرضورة أيديولوجيًا ،وال ينبغي أن
يكون كذلك؛ فهذا اإلصالح يجب أن يتجاوز الطوائف واملكونات
وأن يأخذ طاب ًعا وطنيًا مع رضورة مشاركة الجميع .كام ح ّدد أبرز
معوقات عملية اإلصالح السيايس يف املرحلة الحالية واالنتقالية.
أما السفري نزار الحرايك ،فقد دعا إىل الرتكيز عىل عدة بنود أساسية
من شأنها أن تساهم يف تحقيق التح ّول الدميقراطي برسعة وفاعلية
أكرب ،ومن أهم تلك البنود اإلعالم .فقد أشاد بدور اإلعالم وتحدي ًدا
ما يسمى باإلعالم الجديد يف الثورة السورية .كام دعا لالهتامم بفئة
الشباب التي كانت وقود الثورة األسايس ،وأكرب ضحاياها .أما الدكتور
خرض زكريا ،فقد أثار عدة تساؤالت وقدمها لفريق عمل خطة التح ّول
فعل السري بإصالح سيايس حقيقي
متسائل هل باإلمكان ً
ً
الدميقراطي؛
يف سورية؟ وهل من املقبول واملجدي العمل عىل أي إصالح؟ مؤك ًدا
أ ّن املطلوب هو تغيريات جذرية عميقة يف بنية الدولة واملؤسسات.
واشتىك زكريا من غياب رؤية وموقف حول ملفات شائكة تتعلق
باملستقبل السيايس للدولة السورية مثل موقع قوى اإلسالم السيايس
وملف أكراد سورية.
وقدم الدكتور خالد الهنداوي العضو يف جامعة اإلخوان املسلمني يف
سورية نبذة عن التاريخ السيايس السوري والفساد السيايس وغياب
الدميقراطية يف السنوات األخرية .كام قدم نبذة عن تاريخ اإلسالم
السيايس ونجاحاته بتحقيق حالة استقرار ورىض لدى املجتمعات
التي كان يقودها مبا فيها األقليات .وأكد الهنداوي أ ّن جامعة اإلخوان
املسلمني يف سورية ،كام القوى اإلسالمية املعتدلة األخرى ،ستكون
عامل مساع ًدا لبناء نظام سيايس يحفظ كرامة املواطن وحقوقه
ً
ويقوم عىل آليات الدميقراطية.
وقد أثري العديد من املالحظات من خالل املناقشات؛ منها ما متت
أصل ،ومنها ما هو طرح لنقاش مستقبيل ميكن
معالجته يف الخطة ً
أن يساهم يف تعديل الرؤية ،ومنها ما ال يتطابق مع رؤية فريق
أي مواقف
بيت الخربة السوري الذي حاول أن يحيّد الخطة عن ّ
أيديولوجية أو رؤية سياسية خاصة .وأبرز املالحظات التي طرحت
يف نقاشات هذه الجلسة كانت:
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حقوق األقليات ومراعاتهم بشكل يظهر أ ّن هناك متيي ًزا من قبل
•غياب تصور حول شكل الحكومة االنتقالية وكيفية تشكيلها.
املجتمع السوري ضد األقليات .كام اعترب أ ّن املجتمع الدويل ال يرغب
•غياب رؤية أيديولوجية وموقف عام وواضح من القوى الدينية
تحول دميقراط ًيا قد ال ينسجم
يف نظام دميقراطي حقيقي ولن يدعم ً
أو علامنية الدولة.
مع الرؤية الغربية يف املنطقة ،محذ ًرا من نظام محاصصة طائفية قد
•غياب رؤية لسياسة الدولة الخارجية
ً
خصوصا يف ما يتعلق يدعو له املجتمع الدويل .وأشاد األستاذ شمس الدين الكيالين بالخطة
باملحتل اإلرسائييل والقضية الفلسطينية.
وتحدي ًدا بالنظام االنتخايب املقرتح ،معت ًربا أ ّن هذه الخطة تعد مهمة
•عدم صالحية العنوان املطروح حول اإلصالح السيايس يف سورية .ج ًدا يف مسار التح ّول الدميقراطي وأ ّن هذا النظام االنتخايب يعد نقطة
انطالق جيدة لبناء مؤسسات دميقراطية ممثلة للمجتمع بشكل كبري.
•غياب رؤية وموقف واضح من القضية الكردية.
وتطرق الكيالين إىل رسد مخترص ألبرز املامرسات الدكتاتورية من قبل
حزب البعث التي أفسدت الحياة السياسية يف سورية وقتلتها عىل
•جدوى العودة لدستور عام .1950
مدار  50عا ًما.
•جدوى تبني النظام الربملاين.
وكانت أبرز محاور النقاش يف هذه الجلسة:

الجلسة الثانية" :تصميم النظام االنتخابي
وبناء التع ّددية الحزبية"

ترأس هذه الجلسة الدكتور رضوان زيادة ،وكان املتحدثون فيها هم
األستاذ جورج صربة رئيس املجلس الوطني السوري ،واألستاذ عمرو
الرساج أحد الباحثني الرئيسني يف خطة التح ّول الدميقراطي ،والكاتب
السوري الدكتور يارس سعد الدين ،والباحث يف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات األستاذ شمس الدين الكيالين.

•وضع "كوتة" خاصة باألقليات الدينية والعرقية.

•املفاضلة بني النظام النسبي واملختلط يف الحالة السورية.

•مشاركة النساء ،ومدى رضورة وضع "كوتة" له ّن من عدمها.
•حق تشكيل أحزاب ذات مرجعية دينية أو عرقية.

الجلسة الثالثة" :من الجيش الحر والكتائب المسلحة
وقد بدأت الجلسة بكلمة األستاذ جورج صربة الذي أشاد بجهد إلى الجيش الوطني،
فريق بيت الخربة السوري كونه كان ً
رئيسا له ،وق ّدم تصو ًرا لنظام وإعادة هيكلة األجهزة األمنية"

انتخايب يشرتك مع النظام املقرتح يف الخطة يف العديد من البنود؛
فقد أوىص بتقسيم الدوائر االنتخابية إىل  32دائرة ،وتطبيق النظام
املختلط (الجمع بني النسبي واألكرثي) إىل جانب منح "كوتة" خاصة
ملخصا عن النظام االنتخايب
بالسيدات .وق ّدم الباحث عمرو الرساج
ً
وقانون األحزاب املقرتحني يف خطة التح ّول الدميقراطي.
وقد بُني النظام االنتخايب عىل عدة قواعد ،هي :اعتامد اإلحصاءات
الرسمية لسجالت النفوس ،واعتامد التقسيم اإلداري الرسمي الذي
يقسم سورية إىل  14محافظة و 64منطقة إدارية ،وتحديد عدد
املقاعد بـ  290مقع ًدا ،وذلك يساوي تقريبًا الجذر التكعيبي لعدد
السكان ،واعتامد النظام النسبي والقامئة املفتوحة ،وتقسيم الدوائر
بدل من  ،15وتحديد آلية تسمح
االنتخابية إىل  32دائرة انتخابية ً
مبشاركة نسبة محددة عىل األقل من كال الجنسني.
ووجه الدكتور يارس سعد الدين بعض املالحظات لفريق بيت الخربة
السوري ،داع ًيا إياهم العتبار هذه الخطة مسودة أولية والعمل عىل
تنقيحها وإعداد نسخة جديدة تعالج بعض اإلشكاالت .وقد رفض
سعد الدين مبدأ "الكوتة" عىل أساس الجنس ،ودعا إىل أال يكون
هناك تفرقة بني الجنسني يف الحصص ،كام استغرب اإلرصار عىل حفظ

ترأس هذه الجلسة حمزة املصطفى الباحث يف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،وكان املتحدثون فيها اللواء الدكتور محمد الحاج
عيل مدير كلية الدفاع الوطني السابق ،والعميد عبد الحميد زكريا
الناطق باسم الجيش الحر ،والدكتور حسن جربان أحد الباحثني
الرئيسني يف خطة التح ّول الدميقراطي.
وقد أوضح اللواء محمد الحاج عيل الذي ترأس فريق عمل إصالح
األجهزة األمنية ،مدى أهمية خطة التح ّول الدميقراطي يف سورية،
مبي ًنا أهمية التغيريات واإلصالحات التي قدمتها الخطة بالنسبة إىل
هيكلية األجهزة األمنية وبناء عقيدة أمنية جديدة تعتمد مصلحة
املواطن وأمنه واطمئنانه كمعيار أسايس لنجاح املؤسسات األمنية.
كام أكد عىل رضورة محاسبة قيادة األجهزة األمنية والعسكرية
التي تورطت بالدماء والقتل واالنتهاكات .وق ّدم العميد عبد الحميد
زكريا موج ًزا بشأن أبرز إنجازات هيئة األركان وحجم التطورات التي
شهدتها منذ تأسيسها قبل نحو العام ،لكنه شدد عىل أ ّن شح الدعم
املادي للجيش الحر يعد عائقًا كب ًريا بوجه تقدمه امليداين ،إىل جانب
قلة فرص تطوير قاعدة الجيش الحر وإمكانية التنسيق وضم كتائب
أخرى تحت لوائه.
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ندوة :خطة التحوّ ل الديمقراطي في سورية

ملخصا عن رؤية فريق عمل خطة التح ّول والدكتور عامش جديع وهو وزير سابق ،والسيدة إخالص بدوي عضو
وق ّدم الدكتور حسن جربان
ً
الدميقراطي يف سورية يف ملفي األجهزة األمنية وبناء جيش وطني؛ الربملان السوري املنشقة ،والصحافية والكاتبة غالية قباين.
ففي ما يتعلق بإعادة هيكلة األجهزة األمنية تقرتح خطة التح ّول ق ّدم رئيس الجلسة ملح ًة بشأن الرؤية املستقبلية لالقتصاد السوري
الدميقراطي حرص األجهزة األمنية بجهازين أساسيني :األول هو جهاز بحسب خطة التح ّول الدميقراطي .وتال ذلك كلمة الدكتور حسني
األمن الوطني ،وهو جهاز مدين مرتبط برأس السلطة التنفيذية ويعنى عامش الذي رسد عد ًدا من االنتقادات حول الفصل األخري يف الخطة
بدراسة أي خطر خارجي قد يؤثر يف أمن الدولة السورية ومراقبته .واملتعلق باإلصالح االقتصادي ،لكنه أشاد بالجزء املتعلق بالسوق
أما الجهاز الثاين فيشمل قوى األمن الداخيل التي تتبع تنظيم ًيا الحرة .وتركزت مالحظاته عىل فلسفة الخطة؛ إذ اعترب نسبة التغيري
لوزارة الداخلية ،والتي تتشكل من  11جهازًا رشط ًيا يهدف لتسهيل يف امللف االقتصادي فيها بسيطة والتح ّول سيكون بطيئًا .كام انتقد
سري الحياة اليومية وعمل املؤسسات وحركة السري وحامية بعض غياب رؤية واضحة يف ملف إعادة اإلعامر ،ويف ربط العدالة االنتقالية
املؤسسات الحكومية واملمتلكات الخاصة والبعثات الدبلوماسية.
باإلعامر والتنمية.
كام دعت الخطة لتشكيل مجلس أعىل لألمن الوطني برئاسة رئيس وتحدث الدكتور عامش جديع عن حجم الفساد الذي تغلغل يف
السلطة التنفيذية وعضوية وزراء الدفاع والداخلية ورئيس جهاز االقتصاد السوري داعيًا إىل تغيري جذري يف املنظومة االقتصادية
األمن الوطني وقائد الجيش ومدير قوى األمن الداخيل وأي وزير السورية ،كام طالب بإعادة النظر يف بند يتعلق بإعادة املمتلكات
معني بحسب الحالة .كام دعت الخطة لتشكيل لجان تطهري وتدقيق؛ املؤممة من قبل الدولة ألصحابها واستبدال تعويض مايل بذلك.
لكشف العنارص الفاسدة أو غري الفاعلة من أجل التعامل معها .كام
قدمت الخطة مفكرة لتقديم حلول عملية بشأن كيفية نزع سالح ويف كلمتها تحدثت النائبة السابقة يف مجلس الشعب السيدة إخالص
الفصائل املختلفة واملدنيني الذين اضطروا لحمل األسلحة دفا ًعا عن بدوي عن رضورة بناء ثقافة وطنية سامية تك ّرس قيم املواطنة واالحرتام
املتبادل يف ما بني املواطنني ،وبني املواطنني والدولة؛ وذلك يندرج
أنفسهم وعن ممتلكاتهم من خالل دراسة تجارب عاملية.
بحسب السيدة بدوي بإيالء االهتامم مبلف التعليم مبستوياته كافة،
وخصوصا يف الحياة السياسية.
كام ق ّدمت الخطة رؤية لتشكيل جيش وطني محرتف ذي عقيدة إىل جانب تعزيز دور املرأة يف املجتمع
ً
وطنية يهتم بحامية حدود الوطن من أي خطر خارجي ،وأن يخضع
هذا الجيش ألرقى أشكال التدريب والتجهيز ،إضافة إىل دراسة حول وقدم الدكتور لؤي صايف كلم ًة ربط فيها بني اإلصالح االقتصادي
إمكانية دمج الثوار املسلحني يف قوى األمن والجيش الوطني الجديد .وإعادة اإلعامر من جهة ،وبني بناء ثقافة وطنية من جهة أخرى؛
إذ اعترب أ ّن الثقافة الفردية يف املجتمع وعالقة املواطن بالدولة التي
وكان من أبرز ما نوقش يف الجلسة:
تجعل املواطن ينظر للدولة عىل أنها خصم ،ومن ثم ،يحاول االحتيال
عليها وتجاوز أنظمتها هي ناتجة من أوضاع سياسية واقتصادية سيئة،
•غياب رؤية تعالج مشاكل الجيش الحر الحالية وعيوبه ،وتساعد
إىل جانب كونها جز ًءا من ثقافة كُ ِّرست لعقود طويلة يف املجتمع ،عىل
يف تطوير أدائه عىل األرض.
عكس تجربة أخرى عايشها الدكتور صايف وهي التجربة املاليزية .أما
•مناقشة مستقبل مئات اآلالف من العنارص األمنية والعسكرية األستاذة غالية قباين ،فقد شددت كذلك عىل دور املرأة يف املجتمع
السوري وأهمية وجودها يف الحياة السياسية السورية بفاعلية.
الذين قد يجري ترسيحهم يف عملية إعادة الهيكلة.
خصوصا بعد
وانتقدت غياب دور فاعل للمجتمع املدين يف الخطة
ً
•غياب الخدمة العسكرية اإللزامية.
مستقبل يف أن
ً
تزايد نشاط العمل املدين السوري ،والذي يعول عليه
•مدى واقعية الطروحات حول تغيري الهيكلية األمنية يف سورية .يكون له دور كبري يف تنظيم املجتمع السوري وتطويره.
الجلسة الرابعة" :إعادة اإلعمار:
بناء الثقافة الوطنية واالقتصاد الحديث"

ترأس هذه الجلسة الدكتور أسامة قايض رئيس فريق عمل اإلصالح
االقتصادي وإعادة اإلعامر يف بيت الخربة السوري ،وكان املتحدثون
فيها هم الدكتور حسني عامش ،وهو أكادميي وإداري سابق ،والدكتور
لؤي صايف الكاتب واألكادميي واملتحدث باسم االئتالف الوطني،

أما أبرز النقاط التي نوقشت يف هذه الجلسة فكانت:
•العدالة االجتامعية وآلياتها.
•إعادة اإلعامر يف سورية.

•وسائل بناء ثقافة وطنية بناءة وآلياتها.
•الخصخصة والسوق الحرة.
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الجلسة الخامسة" :كتابة دستور جديد
لسورية المستقبل :اإلشكاليات والتحديات"

ترأس هذه الجلسة الدكتور هشام مروة عضو االئتالف الوطني ورئيس
اللجنة القانونية فيه ،وتحدث فيها كل من املعارض السوري مازن
عدي ،وعضو املنظمة اآلشورية جربائيل كورية ،واملستشار القانوين
لرئيس الحكومة املؤقتة محمد صربا ،ومدير الشبكة السورية لحقوق
اإلنسان فضل الشقفة.
كامل من أجل وضع دستور
قدمت خطة التح ّول الدميقراطي تصو ًرا ً
جديد يف سورية؛ متثلت بتعليق دستور عام  2012فور تأسيس
الحكومة االنتقالية ،والعودة لدستور عام  ،1950ألنه آخر دستور معد
من قبل لجنة منتخبة ورشعية ،إىل جانب دعوة الشعب السوري إىل
انتخابات تأسيسية النتخاب برملان تأسييس يسمى جمعية تأسيسية
أو مجلس تأسييس مكون من  290مقع ًدا تكون مهمته وضع دستور
جديد ،ينجز خالل فرتة محددة ،ومن ثم يعرض عىل االستفتاء
الشعبي ،وسيناط به القيام بالترشيع وتشكيل حكومة ومراقبة عملها.
وقد أشاد الدكتور هشام مروة بخطة التح ّول الدميقراطي ،واعتربها
خطوة مهمة للمعارضة السورية يجب البناء عليها ،غري أنه قدم رؤية
قليل يف آليات وضع دستور جديد يف سورية؛ إذ اعترب أنه من
مختلفة ً
بدل
األفضل تعيني لجنة من خرباء ومختصني من أجل وضع الدستور ً
من أن تكون الهيئة املنتخبة هي املسؤولة عن ذلك .كام دعا لوضع
مبادئ فوق دستورية تحرص عمل اللجنة التي ستعد مسودة الدستور
قبل االستفتاء عليها .وقد وافق الدكتور مازن عدي عىل تلك الفكرة
معت ًربا أ ّن وضع مبادئ عامة فوق دستورية تحفظ حقوق اإلنسان
وحرياته ومصالح األقليات وحقوقها ،وهي ضامنة لتحقيق أهداف
الثورة وقيمها التي رمبا ال تكون حارضة بشكل كاف يف لجنة وضع
الدستور مهام تكن طريقة تأسيسها.
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أعدوا  15وثيقة دستورية منذ ذلك الحني ،فإنه اعترب أ ّن أرب ًعا منها
فقط تعد دساتري تستحق الدراسة ،وهي دستور عام  1920املليك،
ودستور االستقالل عام  ،1950ودستور البعث الذي وضعه حافظ
األسد عام  ،1973ودستور بشار األسد األخري عام  .2012ودعا الدكتور
صربا لتغييب هوية الدولة من الوثيقة الدستورية املستقبلية للدولة
السورية معت ًربا أن الدستور وثيقة قانونية وذات دالالت قانونية ،كام
أنه رأى من الرضوري أن يعترب الدستور القادم دستور املواطن السوري
أو الفرد السوري بحيث تكون مصلحة الفرد أو اإلنسان بوصفه إنسانًا
هي الهدف األسايس من هذا الدستور.
ملخصا حول الفصل الخاص يف خطة
كام قدم األستاذ فضل الشقفة
ً
التح ّول الدميقراطي باستقالل السلطة القضائية وإصالح النظام
القضايئ يف سورية املستقبل.
وقد كانت أبرز النقاط التي نوقشت يف هذه الجلسة هي:
•العودة لدستور عام  1950مؤقتًا.

•انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور.

•هوية الدولة السورية كام ستتجىل يف الدستور القادم.
الجلسة السادسة" :مؤتمر جنيف
وسيناريوهات الثورة السورية"

ترأس هذه الجلسة املفتوحة الدكتور رضوان زيادة ،وتحدث فيها كل
من رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية السيد
أحمد الجربا ،وأعضاء االئتالف السادة فايز سارة وجورج صربا والسفري
نزار الحرايك .وقد قدم كل من املتحدثني رؤيته الخاصة للمشاركة يف
مؤمتر "جنيف  "2من عدمها ،ومدى املخاطر التي ستواجه املعارضة
والشعب السوري سواء يف حال الذهاب إىل مؤمتر جنيف أو الغياب
ودعا الدكتور جربائيل كورية إىل إعطاء اعتبارات أكرب للرشعية الثورية
عنه .وكانت أبرز النقاط التي نوقشت يف الجلسة هي:
وللمجالس املعارضة يف حال حدوث تغيري يف السلطة يف سورية ،ومن
ثم ،ال ينبغي التخوف كث ًريا من وجوب البحث عن رشعية دستورية يف
•هل تذهب املعارضة ملؤمتر جنيف 2؟
املرحلة االنتقالية .وطالب بالسعي للبحث أكرث يف تشكيل برملان بغرفتني
•ماذا تخرس املعارضة يف حال الذهاب للمؤمتر؟
تكون إحداهام غرفة شيوخ مكونة من رموز املكونات الدينية والعرقية
واالجتامعية والثقافية السورية ،وأن يناط بهذا املجلس صالحيات تتعلق
•أهداف املعارضة التي ترغب يف تحقيقها يف املؤمتر.
بالقضايا وامللفات السيادية التي تتعلق باألمن الوطني السوري .وانتقد
كورية عدم تبني الخطة لوثيقتي القاهرة اللتني اتفق عليهام جميع
•من ميثل املعارضة يف املؤمتر؟
مكونات املعارضة السورية يف صيف عام .2012
•أجندة املعارضة يف املؤمتر.
وقدم األستاذ محمد صربا ملحة تاريخية رسيعة حول الدساتري السورية
منذ نشوء الكيان السوري عام  .1920وعىل الرغم من أ ّن السوريني
•رشوط الذهاب للمؤمتر.

صـدر حديـ ًثا

محمد جمال باروت:

التك ّون الحديث للجزيرة السورية
ال شام ً
عد هذا الكتاب سج ً
ال للحوادث التي نشبت في هذه المنطقة منذ خرابها في عصر
يُ ّ
التتار ،حتى إعادة إعمارها في العصر الحديث .وفي هذا الميدان ،يحلل الكتاب ،بالتفصيل،
وخصوصا
األصول األنثروبولوجية للسكان ،ويتوقف عند نشوء المجتمعات المحلية،
ً
الكردية والسريانية منها ،وعالقة ذلك كله بالسياسة التركية وموقفها من المسألتين
ال كام ً
السريانية والكردية في تركيا نفسها .ويُفرد فص ً
ال للحديث عن المحاولة المبكرة
للحركة الصهيونية لتوطين بعض اليهود في أنحاء من الجزيرة ،ثم محاولتها توطين
ويشدد الكتاب على نشوء مشكلة "أجانب تركيا" في سورية ،وخلفياتها
الفلسطينيين فيها.
ّ
وأبعادها .والكتاب ،في نهاية المطاف ،دراسة شائقة عن العمران البشري واألقوامي ،وال
سيما في تركيزه على نشوء المدن الجديدة  -مثل القامشلي  -جرّاء الهجرات الحديثة بعد
ارتسام الحدود بين تركيا وسورية والعراق.

