
رؤية صادرة عن المجتمع المدني
حول االنتقال السياسي في سوريا

 بناًء على مشاورات مع أكثر من 600 مجموعة مدنية وفاعلين مدنيين سوريين
متنوعين أجرتها المنصة المدنية السورية
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السياق

سبُع سنوات من القتل والدمار والقضية السورية عاجزة عن إيجاد مخرج حقيقي لنفسها ألسباب كثيرة، ولعّل السبب الرئيس 

يكمن  في تدويل القضية السورية، مّما أّدى إلى تعّدد األطراف المحلية واإلقليمية والدولية أصحاب المصالح المتضاربة، فلم 

يفِض مسار جنيف الذي تقوده األمم المتحدة إال إلى إنجازات طفيفة لم تكن كافية إليقاف العنف الُمماَرس، كما أن مسار 

األستانا -الذي بدأته روسيا مع كل من إيران وتركيا- لم يحّقق إال بعض اإلجراءات التي خّفضت من نسب العنف في البداية إال 

أنها فشلت في االستمرار بنفس النهج، ليعاود العنف اندالعه بشكل أكثر شراسة من ذي قبل.

ُصّناع  إلى  المدنيين  آراء   تنقل  التي  المدنية  األصوات  أحد  بأن تكون  تأسيسها  السورية منذ  المدنية  المنّصة  اضطلعت       

القرار على المستويات كافة، هادفًة بذلك إلى تضمين آرائهم في أي عملية انتقال سياسية، لضمان انتقال حقيقي يعّبر 

عن المدنيين ومطالبهم، ويأتي هذا الملّف في نفس السياق، والذي ُيعّد جزءًا من مجموع الملّفات واألوراق التي تنتجها 

المنّصة بشكل دورّي على كافة المستويات المتعّلقة باالنتقال السياسي.

تتألف المنصة المدنية السورية من أكثر من 300 عضِو ، منضوين ضمن 15 منصة محلية في المحافظات السورية ومجتمعات 

اللجوء التالية: حلب ، دمشق / ريف دمشق ، درعا ، دير الزور ، حماه ، الحسكة ، حمص ، إدلب ، القنيطرة ، الرقة ، السويداء، العراق 

)إقليم كردستان( ، األردن ، لبنان ، وتركيا. 
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السياق

جميع أعضاء المنصة المدنية السورية هم من قادة المجتمع المدني في مجتمعاتهم المحلية ، ويمثلون ما يقرب من 200 

وسبل  االجتماعي  والتماسك  اإلنسانية  االحتياجات  ضمنها  من  مختلفة  قضايا  على  تركز  مدنية  محلية  ومنظمة  مجموعة 

المعيشة والحكم المحلي وغير ذلك.

عمل أعضاء المنّصة المدنية السورية بشكل دؤوب على إجراء جلسات تشاورية مع المجتمعات المحلية في كافة المناطق 

التي يستطيعون الوصول إليها )داخل سورية، وفي بلدان اللجوء(، هادفين بذلك إلى استمزاج رأي السوريين ومعرفة آرائهم 

حول العملية السياسية التي يأملونها، واعتمدت جلسات التشاور على القضايا التي طرحت في السالل األربعة التي قّدمها 

المبعوث األممي إلى سورية السّيد ستيفان ديمستورا في نهاية عام 2015، والتي هي: )شؤون الحكم، والدستور)متضمنًا 

الحوار الوطني(، واالنتخابات، ومكافحة اإلرهاب(. 

وتأتي ميزة هذه الجلسات التشاورية من تنّوع الفئات المجتمعية التي شاركت فيها، من قيادات اجتماعية محلية، وقيادات      

سياسية ومدنية، باإلضافة إلى وجود النساء والشباب كفئتين ال يتوّجب إقصاؤهما. واألهّمية األكبر تأتي بطبيعة الحال من 

إغناء مسار العملية التفاوضية برؤى وأفكار تعّبر عن صوت السوريين. 
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وبيانات ارقام 

النقاشات  الحوارية،  وترّكزت  الجلسات  بإجراء  األول  أيلول وتشرين  بين  الممتّدة  الفترة  السورّية في  المدنّية  المنّصة  قامت 

حول خمسة محاور، وهي: شؤون الحكم، والعملية الدستورية، والحوار الوطني، والمسائل االنتخابية، والَحْوَكمة، ومكافحة 

اإلرهاب. حيث رأى المشاركون أن الحوار الوطني ينبغي أن يناقش بشكل منفصل عن الدستور ، كونه على قدٍر من األهمية 

للخضوع لنقاشاٍت أوسع. تّم إجراء 71 جلسة استهدفت 623 من القيادات السورية، بينهم %35 نساء، وقد حرصت المنّصة 

المدنّية السورّية خالل عملية جمع البيانات على تحقيق عّدة معايير وهي: 

تحقيق  الجندر من خالل عملية االستهداف حسب النسبة الموضوعة، مع محاولة رفع النسبة قدر اإلمكان.  .1

استهداف الفئات الشاّبة بين أعمار 18-30.  .2

توفير المعلومات الكافية حول العملية السياسية والقرارات الدولية بشأن سورية.   .3

تضمين شرائح مختلفة من المجتمعات المحلية.  .4

توفير المكان المناسب ومراعاة الوضع األمني حسب كل منطقة.  .5
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وبيانات ارقام 
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لمنهجية ا

عمل أعضاء المنّصة وفق منهجية واضحة مكّونة من أربع مراحل رئيسة؛ بهدف خلق التوازن الكافي في الجلسات الحوارية، 

وأيضًا تضمين أكبر شريحة متنّوعة من آراء القيادات السورية المحلية وفق اآلتي: 

تّم تحديد الهدف من هذه االستشارات، وهو الوصول لرأي أكبر شريحة متنّوعة ممكنة من الناس، من أجل استقصاء   .1       

آرائها حول العملية السياسية وتقديمها إلى المهتّمين وأصحاب المصلحة وُصّناع القرار على المستوى الوطني والدولي .

تالها قيام المنّصة بجولة من المشاورات على مستوى أعضاء المنّصة لتشكيل الرؤية األولية حول الملّف السياسي،   .2       

ثّم وضعت خّطة استهداف شملت تحديد الفئات المستهدفة وفق اآلتي: منظمات مجتمع مدني، وقيادات سياسية، وقيادات 

مجتمعية، وشباب، ونساء، مع اعتماد نسبة ال تقّل عن 35 % في تضمين النساء.   

بعد االنتهاء من المرحلة األولى )االستشارة على مستوى المنّصة المحلية وبناء الرؤية المبدئية(، انطلقت المنّصات   .3       

المحلية في استشارة المجتمعات المحلية في كل من المحافظات التالية: الرقة، ودير الزور، وريف حمص، وإدلب، والسويداء، 

وريف دمشق، والحسكة، ودرعا، وأيضًا في دول الجوار التي تترّكز فيها أكبر أعداد من الالجئين السوريين؛ وهي: تركيا واألردن 

ولبنان وكوردستان العراق.

ثّم )وبعد االنتهاء من مرحلة االستشارات المجتمعية( قامت المنّصات المحلية بإعادة صياغة رؤاها للملّف السياسي   .4       

7وفق الُمدخالت التي وّفرتها االستشارات مع المجتمعات المحلية. ثم تحليل جميع الرؤى واستخراج المشتركات والمختلفات.



التحّديات

ظهرت العديد من التحديات خالل مرحلة جمع البيانات، ويرجع ذلك إلى حٍد كبير إلى حالة العنف وعدم االستقرار فضاًل عن االستعصاء 

السياسي. ويمكن تلخيص هذه التحديات على النحو التالي:

الوصول إلى عدد جيد من  الزور من  الرقة ودير  الزور، استطاعت منّصتا  الرقة ودير  المدنيين من كل من  إلى  الوصول  -  رغم صعوبات 

المستهدفين داخل سورية، كما اعتمدت بشكل رئيسي على الالجئين من المدينتين في مدينة أورفا التركية.

صعوبة في عقد جلسات تشاورية في كل من حلب ودمشق؛ بسبب سيطرة النظام عليهما، وعدم توّفر مساحات كافية للعمل.  -

صعوبة في عقد جلسات تشاورية في بعض مناطق سيطرة قوات المعارضة، وعدم توّفر المساحات الكافية للعمل.  -

صعوبة في الوصول إلى مناطق حماة؛ بسبب سوء األحوال األمنية، إضافة لكونها مناطق جبهات مستمّرة.  -

واجه الفريق ضغوطات من ِقَبل اإلدارة الذاتية في منطقتي الحسكة والقامشلي، وعدم ترخيص العمل في كل من عفرين وكوباني.  -
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االتفاق نقاط 
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الحكم شؤون 
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االنتقالي الحكم  هيئة  ركائز 

يرى المشاركون في جلسات النقاش أن الحّل السياسي يجب أن يرتكز على بيان جنيف واحد، والقرارات الدولية ذات الصلة 

وبشكل خاّص )القرارات رقم: 2254/2118 /  2139/ 2165( . والتي تتحّدث عن هيئة حكم ذات مصداقية، تقود عملية االنتقال 

في  بالمجتمع  النهوض  على  يعمل  طائفية،  غير  أسس  على  تعّددي  ديمقراطي  لحكم  وتؤّسس  سورية،  في  السياسي 

مختلف مناحي الحياة االقتصادية والتعليمية واالجتماعية، ويضمن حقوق المواطنة وعدم التمييز على أساس عرقّي أو 

طائفّي.

كما توّصل المشاركون في الجلسات الحوارية إلى أن عمل هيئة الحكم االنتقالي يجب أن يترّكز على:

تهيئة البالد من الناحية التشريعية لالنتقال إلى نظام ديمقراطي جديد بكامل معاييره ومواصفاته المعروفة عالميًا.  .1

ومن الناحية التنفيذية تعمل هيئة الحكم على إعادة هيكلة المؤّسسات العامة في البالد ونقلها إلى ذهنية جديدة،   .2

متخّلصة من أساليب النظام السابق، خصوصًا المؤّسسات األمنية.

ومن الناحية القضائية االعتماد على قضاة قادرين على السير بالعدالة االنتقالية.  .3
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االنتقالي الحكم  هيئة  تشكيل  مبادئ 

يّتفق المشاركون في جلسات النقاش على أنه يمكن الوصول إلى هيئة حكم انتقالي بطرق عّدة، ولكن لن تكون فاعلة إذا لم تكن نتاج 

توافق سورّي سورّي، وبدعم من الدول اإلقليمية والدولية؛ كما اّتفق المشاركون على وجوب أن تتحّقق مجموعة من المعايير التي من 

شأنها خلق ثقة ومصداقية لدى السوريين إلنهاء المأساة؛ أال وهي:

ة دون تمييز، وأن يتّم ضمان مشاركة جميع المكّونات فيها، شريطة  نات السوريَّ التضمين: يجب أن تكون هيئة الحكم شاملة لجميع المكوِّ

أاّل تخضع لنظام المحاصصة، سواء أكانت محاصصة طائفية أو دينية أو عرقية، كما يجب أن تكون ممّثلة لكل القوى ذات الثقل على األرض، 

وتلك التي تحظى بتأييد وقبول شعبّي، وأن تمّثل التنّوع السياسي السورّي، وتمثيل فئة الشباب، و تمثيل العسكريين في الهيئة بما ال 

يزيد عن %30، ويجب أن يتّم ضمان تمثيل النساء بما ال يقّل عن %30 في الهيئة، ويجب أن يكون التمثيل على أساس  الكفاءات من الذين 

لم تتلّطخ أيديهم بدماء السوريين بشكل مباشر وغير مباشر، أو المّتهمين بانتهاكات لحقوق اإلنسان بغّض النظر عن الجهة التي كانوا 

ينتمون إليها سواء مع النظام أو ضّده.

الصالحّيات: أن تكون كاملة الصالحيات التنفيذية، ويجب ضمان أن تكون آلية العمل في هيئة الحكم االنتقالي غير منفردة وتشاركية، أي 

أن تمارس عملها من خالل مؤّسسات متعّددة ومتكاملة للحفاظ على استمرارية مؤّسسات الدولة، ومن ضمنها مؤّسسات الحكم المحلي، 

والعمل على دمجها في مؤّسسات الدولة.
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االنتقالية الفترة  خالل  الحكم  بهيئة  المنوطة  المهام 

يرى المشاركون في جلسات النقاش أن الهيئة االنتقالية يتوّجب عليها القيام بكامل مهاّم السلطة التنفيذية التي ُتناط بأي حكومة 

انتقالية، كما يرى المشاركون أن هيئة الحكم هي المسؤولة عن توفير وتهيئة المناخ القضائي واألمني إلنجاح المرحلة االنتقالية من خالل:
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التشريعية سلطة 

نات  يجب في البداية حّل البرلمان وتشكيل مجلس تأسيسي مهّمته التشريع وإنتاج دستور دائم، يشارك فيه جميع المكوِّ

ة. وُيَعدُّ هذا المجلس هو السلطة التشريعية األعلى للبالد، ويكون  ة سوريَّ السورية واألحزاب، ويتأّلف من 250 إلى 300 شخصيَّ

دة قانون لالنتخابات، كما يكون من  دة دستور ومسوَّ من مهاّم المجلس التأسيسي ))القيام بتكليف لجنة خبراء بوضع مسوَّ

مهاّمها الدعوة إلى انتخابات برلمانية - لتشكيل الحكومة الدائمة - على ضوء الدستور الجديد للبالد وقانون انتخابات جديد، 

وتكون مسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظات(( 
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القضاء

دة قانون جديد للسلطة  ُيناط به إصدار مسوَّ تيسير عملية تشكيل لجنة تحضيرية تعمل على: تشكيل مجلس قضاء أعلى 

القضائية وُترَفع للسلطة االنتقالية إلقراره من المجلس التأسيسي، ثّم تسمية المحكمة الدستورية العليا المؤّقتة التي تقوم 

بدور اإلشراف على تطبيق دستورية القوانين واإلشراف على االنتخابات، وتسمية القضاة والمستشارين والنيابة العامة بكافة 

مستوياتها في البالد، ويصدر أوامر تعيينهم وُرَتبهم وصالحّياتهم ومناطق عملهم.
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األمني الوضع 

تقوم هيئة الحكم بتشكيل مجلس عسكري أعلى ذو اّتجاه سياسّي محايد بضمانة الدستور، وتشرف عليه وزارة الدفاع في 

الحكومة االنتقالية، وُيعنى بإعادة بناء مؤّسسة عسكرية وطنية بعيدة عن السياسة، مهّمتها الحفاظ على وحدة وسالمة 

أراضي الوطن وحدوده، كما تعمل على إنهاء المظاهر المسّلحة خارج الثكنات وعودة الجيش إلى ثكناته، ويكون من مهاّمها 

إعادة هيكلة المؤّسسة األمنية على أسس احترام حقوق المواطنة، وحصر عملها فيما يخّص أمن وسالمة الوطن، وتفعيل 

الدور الرقابي على عمل هذه األجهزة األمنية، كما يجب أن يتّم البدء بإعادة بناء قوى ُشَرطّية ذات كفاءات عالية وفاعلية، 

ونشرها في كل البالد، وبذات الوقت العمل على خروج كافة القوى والمقاتلين األجانب من البلد دون استثناء.
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قضايا ال بد منها

هناك مجموعة من القضايا التي يجب حّلها إلنجاح عملية االنتقال السياسي، حيث ال يمكن االستغناء عنها، وهي كما يراها 

المشاركون في الجلسات الحوارية: تهيئة الظروف القانونية واإلدارية والمعيشية إلعادة المهّجرين والنازحين، والعمل على 

إطالق سراح المعتقالت والمعتقلين بشكل فورّي وبدون قيد أو شرط، والكشف عن مصير المفقودات والمفقودين، كما يجب 

البدء بالعمل على إلغاء جميع القرارات التمييزية بحّق مكّونات الشعب السوري، وتعويض الضرر.
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اإلنسان حقوق 

يرى المشاركون أنه يتوّجب على هيئة الحكم االنتقالي العمل بشكل أساسي على ملّف حقوق اإلنسان من خالل:

إنشاء هيئة ُتعنى بحقوق اإلنسان المستند إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 1948، وتكون هي المسؤولة عن 

رصد االنتهاكات وتوثيقها وتصدير تقرير يكون معتمدًا من ِقَبل الجهات المحلية والدولية، كما عليها تحضير ملّفات قضائية 

للمتوّرطين بها. 

واألخذ  الدولية،  بالمواثيق  عنها  المنصوص  العامة  والحّريات  اإلنسان  حقوق  يضمن  دستورّي  نّص  إنفاذ   على  العمل  ويجب 

بعين االعتبار التقارير الصادرة عن الهيئات الحقوقية السورية. ويجب اإلعالن عن إقرار مبدأ العدالة االنتقالية المتضّمن إقامة 

محاكمات لمرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، من خالل المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة 

العدل الدولية، وكذلك المحاكمات للجرائم الجنائية العادية داخليًا.  
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االنتقالي الحكم  لهيئة  الزمنية  المدة 

فترة الحكم االنتقالي )كما يراها المشاركون( يجب أن تكون محّددة بإطار زمني، ال يزيد عن 18 شهرًا، استنادًا إلى القرارات 

األممية الوارد ذكرها سابقًا،  كما يؤّكدون على عدم السماح ألي أحد من أعضائها بالترّشح إلى منصب في الحكومة إال بعد 

مرور ثالث سنوات على األقّل من تشكيل أول حكومة.
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آليات الرقابة خالل فترة حكم هيئة الحكم االنتقالي  

التشريعية؛  السلطة  بمثابة  كونها  الحكم،  هيئة  على  الرئيسة  الرقابة  بدور  التأسيسي  المجلس  يقوم  أن  يجب  أنه  المشاركون  يرى 

باإلضافة إلى رقابة المجلس، فانه ال بّد من توّفر الرقابة األممية من حيث اإلشراف على تطبيق االّتفاقية الُمبرمة، وبشكل أساسي تكون 

من ِقَبل  الدول الضامنة لالّتفاق السياسي والمجموعة الدولية لدعم سورية.

كما يجب ان تتوّفر رقابة داخلية من خالل تشكيل هيئة رقابة مستقّلة، ورقابة خارجية من ِقَبل الهيئات والوكاالت والمنظمات الدولية، 

وأخيرًا الدور الرقابّي لمنظمات المجتمع المدنّي ووسائل اإلعالم مهّم جّدًا، لحماية مصالح المواطنات والمواطنين السوريين.

20



الدستور
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األساسية الدستورية  المبادئ 

- أّكد المشاركون على أن بناء الدستور يجب أن يعّبر عن جميع السوريين، وال يقصي  أّي طرف أو مكّون، كما يجب أن يضمن عدم تكرار 

االنتهاكات، وعودة االستبداد، ونظرا لتعّدد المشاريع المتعّلقة بكتابة الدستور، فإنه يجب أن ُيكتب بأيدي السوريين، وأن يتضّمن 

وحدة األراضي السورّية، واستقاللها، وسيادة القرار الوطني السورّي، كما يتوّجب أن يضمن الحّريات العامة، ومبدأ المساواة أمام 

القانون. 

- كما يرى المشاركون أنه ال يجوز أن يعّبر الدستور عن موازين القوى الحالية، كون الدستور يعني بناء الدولة السورّية مستقباًل، ويجب 

ضمان مبدأ فصل السلطات، وضمان مبدأ تعّددية ممارسة السلطة من خالل التشاركية في الحكم، ونتيجة لسنوات من الدكتاتورية 

فإن السوريين المشاركين في الحوارات، يَرون ضرورة تحديد وتقليص الصالحّيات والفترة الزمنية لوالية رئيس الجمهورية وأن يكون 

نظام الحكم برلماني رئاسي ذات صفة مدنية ديمقراطية تعّددية. 

- كما يرى الغالبية أنه للتعبير عن هوّية سورية الحقيقة، فيجب عدم إعطاء هوّية قومية بعينها، وعليه يجب أن يكون اسم الدولة 

"الجمهورية السورية" دولة  متعّددة الجماعات اإلثنية والعرقية. 

كما يجب ضمان احترام مبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية، وضمان احترام حقوق جميع المكّونات وصونها في الدستور، وضمان 

22حقوق المرأة كاملة.



ة صياغة دستور ر آلليَّ تصوُّ

ل كل السوريين بكافة مكّوناتهم  يرى أغلب المشاركين إن وضع مسّودة دستور يتّم من ِقَبل مجلس تأسيسي تمثيلي يمثِّ

ويكون بمثابة سلطة تشريعية مؤّقتة؛ يعمل على:

تكليف لجنة من الخبراء تضع صياغة إطار عاّم قانوني لقانون االنتخابات )االستفتاء على الدستور، واالنتخابات البرلمانية(.  .1

كما يعمل المجلس على تضمين ُمخرجات الحوار الوطني، وقضايا الحقوق والحّريات، والديمقراطية، وسيادة القانون.  .2
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الدستور كتابة  عملية  تواجه  أن  يمكن  التي  المتوقعة  التحديات 

استمرار حالة الحرب والعنف والتطّرف و وجود الميليشيات المسلحة.  .1

ين وصعوبة إجراء االستفتاء. التشّتت الجغرافي للسوِريِّ  .2

كما أن عدم وجود إحصاء دقيق لعدد السكان قد يتيح إمكانية التزوير، مّما يقتضي وجود رقابة أممية على االنتخابات.  .3

المحاَصصات وتنّوع الجغرافيا السياسية والخوف من تغليب الحقوق الجمعية للمكّونات على الحقوق الفردية المجّردة.   .4

الفراغ الدستوري للسلطة التشريعية أثناء العملية.  .5

تأثير القوى الخارجية اإلقليمية والدولية وفرض أجنداتها السياسية، والتي من الممكن أن تفضي إلى تسييس لجنة وضع الدستور،   .6

والخروج بنظام محاصصة سياسية يكّرس الطائفية والعرقية كما حصل في لبنان والعراق.

منع أصحاب الخبرة والتكنوقراط من المشاركة في عملية الصياغة.   .7

أن تتمّتع  الجمعية التأسيسية أو الهيئة الُمناط بها كتابة الدستور بالتضمين والتمثيل الكافي لمكّونات وفئات الشعب السوري، وأن   .8

تستأثر فئة محّددة بكتابة دستور يعيد إنتاج االستبداد والدكتاتورية بوجوه جديدة، وهذا ما يعيد السوريين إلى المرّبع األول قبل الثورة.

هناك تحدٍّ يتعّلق بتغليب الديمقراطية التوافقية على الديمقراطية التمثيلية الحقيقية. والتحّدي اآلخر المرتبط بكال األمرين، وهو   .9

تغليب حلحلة أسباب الحرب على المستوى التكتيكي واآلني بداًل من حلحلتها على المستوى اإلستراتيجي النوعي، إذ كثيرَا ما تعوق 

عملية كتابة الدستور بعد فترات االضطرابات االجتماعية-السياسية بعملية إرضاء األطراف العسكرية المتنازعة ونّفي اّدعاءاتها وسحب 

ذرائعها اآلنّية، بدل التفكير بأسلوب حلحلة على مستوى كل الشعب وبشكل إستراتيجي ِبغّض النظر عن قواه الحزبية اآلن.
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الوطني الحوار 

يرى المشاركون أن عملية الحوار الوطني يجب أن تكون عملية شاملة لكل السوريين بمختلف انتماءاتهم، وأن تكون مستمّرة حتى تحّقق 

ترّكزت على  والتي  يتّم طرحها؛  أن  التي يجب  القضايا  تحديد مجموعة من  أنه يجب  يَرون  الوقت  وبنفس  المجتمعّي،  واألمان  االستقرار 

قضايا حقوق اإلنسان والحّريات، باإلضافة إلى شكل الدولة، وقضايا إعادة اإلعمار، والعدالة االنتقالية، والمصالحة الوطنية وإعادة الثقة 

بين المكّونات، كما يرى المشاركون ضرورة أن تتّم مناقشة علمانّية الدولة، وأيضًا قضية حضور الدين في الفضاء العاّم، وقضايا بناء النظام 

االقتصادي، وفي النهاية يجب أن يساهم الحوار الوطني بشكل رئيسي في إعادة بناء الهوية السورية، وهو ما يتوّجب اعتماده كقضية 

محورية للحوار.

آلّيات الحوار:
يرى غالبية المشاركون أن يتّم إجراء الحوار الوطني بأشكال مختلفة حسب القضايا المطروحة للنقاش، وهي تأخذ إّما شكل حوارات مجتمعية 

وطنية أو استشارات مع قادة محليين، أو مقابالت مع أصحاب العالقة، ويجب أن تبدأ عملية التشاور بشكل َقْبلّي ومتزامن للشروع بالعملية 

التي يجري التشاور حولها، وتحّدد آلّيات استقبال المساهمات أثناء العملية بجلسات مغلقة حسب الوحدة اإلدارية، ثم جلسات مفتوحة 

على المستوى الوطني لمناقشة المخرجات.

األدوار:
ويرى المشاركون أنه يجب أن يتّم تشكيل هيئة للحوار الوطني، يكون لها الدور الرئيسي في اإلشراف على العملية كاملة، ويتّم تشكيلها 

من ِقَبل هيئة الحكم االنتقالي، كما يجب أن يكون المجتمع المدني أحد الميّسرين في التخطيط للعملية وإدارتها بالتعاون مع هيئة الحوار 

الوطني. 
25



االنتخابات

توّصل المشاركون في الجلسات الحوارية إلى نتائج مثيرة لالهتمام من حيث تقارب األفكار والرؤى حول العملية االنتخابية المزمع عقدها، 

حيث يرى المشاركون أن االنتخابات يجب أن تكون نتيجة لالّتفاق السياسي االنتقالي، وليس غاية أو هدفًا؛ وعليه يجب أن يتّم العمل وفق 

عّدة خطوات:
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الخبراء لجنة 

يكلِّف المجلس التأسيسي، لجنة الخبراء -التي تكتب مسّودة الدستور- بوضع إطار قانوني لالنتخابات التشريعية وفق معايير 

د اإلطاَر القانوني الموضوع من قبل لجنة الخبراء؛ كٌل من: اللجنة العليا لالنتخابات، ولجنة الطعون والترشيح  األمم المتحدة. ويحدِّ

وإدارة العملية االقتراعية.

د لجنة الخبراء، النظام االنتخابي الذي تستند إليه العملية االنتخابية، مع ضمان التمثيل النسبّي لجميع المكّونات المجتمعية  ُتحدِّ

واألحزاب والقوى، وإعالن النتائج ، واإلشراف على تقِييم العملية بشكل كامل لضمان إجراء االستفتاء واالنتخابات المحلية 

والرئاسية.

وفي حالة االستفتاء على الدستور واالنتخابات المباشرة لمنصب الرئاسة ُيشترط مشاركة السوريين في الّشتات في حّقهم 

ا االنتخابات التشريعية والمحلية فتكون وفق نظام التمثيل النسبّي. االنتخابي، ويجب عدم استثنائهم، أمَّ
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االنتخابي النظام 

بالنسبة للنظام االنتخابّي الذي سوف تستند إليه العملية االنتخابية )نظام الدوائر االنتخابية الصغرى(، يجب أن يعتمد على 

فتح مراكز انتخاب داخلية وخارجية، مع األخذ بعين االعتبار السجاّلت المدنية في كل المحافظات، وسحب الجنسيات الممنوحة 

بعد عام  2011  )مع استثناء الجنسيات التي تّم إعطاؤها لألكراد السوريين بعد عام 2011(، كما يتوّجب منح الحّق للسوريين 

خارج البلد للمشاركة باالنتخابات ما لم يكونوا ُمدانين بجرائم في الدول المقيمين  فيها.
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الدستورية اللجنة 

اللجنة الدستورية العليا هي الجهة المشرفة على العملية االنتخابية واالستفتاء وإقرار الدستور، باإلضافة لكونها مسؤولة 

عن النظر في النزاعات االنتخابية والطعون.
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األدوار

دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية، اإلسهام في مراقبة نزاهة العملية االنتخابية ودعمها. 
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اإلرهاب مكافحة 

عنفّي  بأنها كل فعل  اإلرهاب؛  التشاورية حول  النقاش  المشاركون في جلسات  أوردها  التي  اآلراء  بحسب  االرهاب  ل  يتمثَّ

يستهدف نشر الذعر والخوف في المجتمع بشكل عاّم، ويستهدف األفراد والمجتمع، ويستند على أساس تطرُّف عنصري 

العشوائي، وفرض  القتل  اإلرهاب كل من:  تحت  ويندرج  أيديولوجّيًا.  أو  أو طائفي، ويكون هدفه سياسيًا  أو قومي  ديني 

السلطة بالقوة، واستخدام القوة المفرطة، والتخويف والتعذيب، والقمع السياسي والتطّرف الديني، وصواًل لسياسة قصف 

المدنيين. ويمكن أن يصدر اإلرهاب عن أفراد أو مجموعات أو من ِقَبل السلطة الحاكمة للدولة.
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لإلرهاب الُمنِشئة  العوامل 

ويرى المشاركون أن اإلرهاب ينشأ نتيجة عّدة عوامل تتظافر فيما بينها لتنتج أنواعًا متعّددة من اإلرهاب، ويمكن حصر أهّم 

األسباب التي تؤّدي إلى التطّرف في اآلتي: 

التفاوتات في توزيع الثروة في المجتمع نتيجة عدم مالئمة السياسات االقتصادية للواقع االجتماعي الذي يعيشه األفراد   .1

في هذا المجتمع، حيث يسهم هذا التباين والتفاوت في إيجاد فجوة كبيرة بين كافة الطبقات، كما تساهم البطالة وتلعب 

دورًا كبيرًا في تفّشي اإلرهاب والعنف، إذ يصبح الفرد مصابًا بالعجز واإلحباط، وبالتالي تنحو به إلى السلوك العنيف والمتطّرف 

تجاه المجتمع ككّل. 

النظام السلطوي الذي يعمل على تضييق فضاءات التعبير والعمل السياسي، واعتماد سطوة القبضة األمنية كأسلوب   .2

في إدارة جميع مجاالت الحياة، وغياب الديمقراطية، وانعدام أفق التغيير السلمّي، والفساد اإلدارّي الحكومّي. 

ة؛ بسبب الصراعات الدولية واإلقليمية، تلعب دورًا كبيرًا في تغذية اإلرهاب والتطّرف، ويعمل حرمان  كما أن الفجوة األمنيَّ  .3

32المكّونات وإقصاؤها على دفعها إلى التطّرف والتقوقع.



اإلرهاب لمكافحة  اإلجراءات 

هناك العديد من اإلجراءات التي يمكن من خاللها مكافحة اإلرهاب، وقد صّنفها المشاركون إلى شّقين رئيسين.
الشّق األول:

 متعّلق بطبيعة الصراع القائم، والتي يمكن ذكرها بالتالي: تنسيق جهود القوى الدولية تحت إشراف األمم المتحدة لضمان وقف إلطالق 
النار ُمستدام وحقيقّي، و أن يتّم إنشاء مجلس عسكري أعلى يتبع لوزارة الدفاع في الحكومة االنتقالية، ثم بْدء العمل على قضايا: 

إخراج جميع المقاتلين األجانب فورًا.   -
إعادة هيكلة كل أجهزة المخابرات ودمجها بجهاز واحد بعد توصيف مهاّمها وحصرها بالقضايا األمنّية فقط، وفقًا للمعايير الدولية.   -

أن تكون الرقابة القضائية شاملة ألعمال اإلدارة بما في ذلك جهاز المخابرات والجيش، واستبعاد القضاء العسكري من هذا االختصاص   -
لمّدة محدودة.

ويجب أن تكون األجهزة األمنّية تحت إشراف الحكومة االنتقالية.  -
أن يكون جهاز الشرطة تحت إشراف وزارة الداخلية بشكل مباشر.  -

أن يكون جهاز األمن الوطني تحت إشراف الحكومة االنتقالية.  -
أن يكون للقضاء دوره الفاعل في المتابعة واإلشراف والمحاسبة.  -

ضمان تفعيل دور المجتمعات المحلية في تلبية احتياجاتها.   -
الحّد من البطالة وتفعيل دور الشباب في المجتمع.   -

نشر الوعي المضاّد للعنف.  -
تعميم ثقافة السالم والالعنف، وتقّبل اآلخر، وحّرية الرأي والتعبير.  -
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اإلرهاب لمكافحة  اإلجراءات 

الشق الثاني:

هي إجراءات عاّمة لمكافحة اإلرهاب متعّلقة باألسباب التي من الممكن أن تؤّدي إلى اإلرهاب؛ وهي:

-  وضع خطط إستراتيجية شاملة ومبنّية على دراسات وأبحاث ميدانية لمكافحة اإلرهاب وبكافة أشكاله. 

بناء وتطوير وتفعيل مؤّسسات مكافحة اإلرهاب.  -

عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والبحوث بما يتعّلق بمكافحة اإلرهاب.  -

األفكار  لنبذ  االجتماعي  الوعي  لنشر  التربوية  المؤّسسات  دور  وتفعيل  اإلرهاب،  انتشار  إلى  المؤّدية  الظروف  تغيير  على  العمل   -

المتطّرفة والغريبة عن مجتمعنا.

والتوزيع  والمواطنين  للمواطنات  المعيشي  المستوى  ورفع  البطالة  الفقر ومكافحة  أن من شأن مكافحة  المشاركون  يرى  كما   -

العادل للثروات التخفيف اإلرهاب.

محاربة الفساد اإلداري، وسّن القوانين الصارمة ضّد اإلرهاب، وتعزيز الدور القضائي لمكافحة اإلرهاب، من شأنها أن تشّكل إحدى   -

اآللّيات المهّمة في محاربة اإلرهاب.

وأخيرًا.. إن نشر أفكار التسامح وقبول اآلخر وإجراء مصالحة حقيقّية بين مختلف مكّونات الشعب، وتعزيز إجراءات بناء الثقة بين   -

مختلف األطراف، سوف يؤّدي إلى تخفيف اإلرهاب في المستقبل.
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السياسّي لالنتقال  رؤيتها  في  المنّصات  بين  الفوارق 

إّن السرد السابق للمشتركات في قضايا االنتقال السياسي في سورية، ال يعني أن المشاركين  باختالف مناطقهم يتقاسمون 

ذات النظرة حول جميع القضايا المذكورة، حيث إن الواقع والظرف الذي عاشته وتعيشه كل المحافظات السورية، وأيضًا 

المكّونات السورية، يفرض وجهات نظر متعّددة في العديد من القضايا.
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السياسّي لالنتقال  رؤيتها  في  المنّصات  بين  الفوارق 

شؤون الحكم :

رّكزت جميع المنّصات على أن تكون هناك هيئة حكم انتقالي، ولكن تبقى الخالفات في الرؤى حول بنية الهيئة وصالحيتها، 

ففي حين إن بعض المنّصات وضعت كل الصالحّيات بيد هيئة الحكم االنتقالي التشريعي والتنفيذي وحتى صياغة الدستور 

مع إعادة هيكلة المؤّسسات العامة والحفاظ على شكل التقسيمات اإلدارية الحالية )محافظات( وعدم إشراك رموز النظام 

الفاسدين بهياكل الحكم، 

هنالك قسم آخر من المنّصات يطرح أن تكون أدوار هيئة الحكم محصورة بالمتابعة فقط، بعد تأسيس هيئات مختّصة تعمل 

على صياغة الدستور أو وضع قوانين ونظم انتخابية وتشكيل مجلس عسكري لبناء جيش وطني جديد، وأن تكون هيئة 

الحكم غالبّيتها من المعارضة، مع إشراك بعض األطراف من النظام الحالي مّمن لم يكن لهم أي دور في عملية القمع، وأيضًا 

أن تحافظ على استمرار عمل المؤّسسات العامة.

وعن شكل الدولة فقد طرحت بعض المنّصات أن تكون تعّددية مدنية، ومنّصات أخرى تعّددية علمانية،  وطرحت منّصات أخرى 

أن يكون نظام الحكم اّتحادي برلماني.
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السياسّي لالنتقال  رؤيتها  في  المنّصات  بين  الفوارق 

الدستور والحوار الوطنّي:

كانت هنالك آراء مختلفة حول مرجعية صياغة الدستور، بين محلية سورية، مثل هيئة الحكم االنتقالي أو تحت إشراف األمم 

المتحدة، أو أن يكّلف مجلس من الخبراء، يعمل على صياغة الدستور ثم طرحه لالستفتاء .

أّما عن الحوار الوطني فكان االختالف حول من يدير الحوار ويشرف عليه، وتراوحت اآلراء بين َمن يرى مسؤولية إجراء الحوار 

تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني وهيئة الحوار المكّلفة من هيئة الحكم االنتقالي، وبين َمن يرى أن الحوار الوطني 

يجب أن يكون تحت إشراف دولي محايد ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية.

37



السياسّي لالنتقال  رؤيتها  في  المنّصات  بين  الفوارق 

االنتخابات:

النقاشات حول موضوع االنتخابات تمحورت حول من سيشرف على العملية، والبّت في الطعون والمخالفات، حيث رأت بعض 

المنصات ضرورة إعطاء دور أكبر للمشاركة الدولية واقترحت أن تكون االنتخابات تحت إشراف دولي وبرعاية األمم المتحدة،  

ورأى بعٌض آخر من المنّصات أن تشرف وتبّت بالعملية االنتخابية لجنة عليا تتشّكل من هيئة الحكم االنتقالي، ويكون لمنظمات 

المجتمع المدني دور رقابّي، والمحكمة الدستورية تبّت بالطعون والمخالفات.

كما ترى بعض المنّصات أن يكون المجتمع المدني جزء من اللجنة االنتخابية.
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السياسّي لالنتقال  رؤيتها  في  المنّصات  بين  الفوارق 

مكافحة اإلرهاب:

ترّكزت النقاشات بين المنّصات المحلية حول نقطتين: األولى هي أسباب نشأة االرهاب، والثانية هي األولويات للقضاء عليه. 

الفقر والوضع االقتصادي وانتشار األّمية  المباشرة لظهور اإلرهاب هي  المنّصات أن األسباب  ففي حين رأت مجموعة من 

الحّريات  الدولة من قمع وتضييق على  تنتهجها  اإلرهاب ألسباب سياسية  وانتشار  أخرى ظهور  أرجعت  منّصات  والجهل، 

والحقوق واالستبداد، وعدم تطبيق الديمقراطية.

وفي نقطة مكافحة اإلرهاب، بعض المنّصات رأت تحقيق ذلك من خالل إعادة التأهيل المباشرة واالهتمام باألطفال وتجديد 

المناهج الدراسية ونشر الوعي وتحسين الوضع االقتصادي؛ أّما القسم اآلخر من المنّصات فاألولوية لتحقيق ذلك لديهم عبر 

إخراج المقاتلين األجانب وسحب السالح وتقييده ضمن الدولة ومؤّسساتها العسكرية واألمنية وتفعيل دور القضاء وَحْوَكمة 

أجهزة األمن والشرطة .
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الخالصة

على الرغم من حقيقة أن الحل السياسي الشامل للصراع في سوريا يواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن ، يعتقد المدنيون السوريون 

ومجموعات المجتمع المدني المختلفة على أرض الواقع أن االنتقال السياسي ضروري ويشعرون بأن مشاركتهم في خلقه أمر  أساسي. 

هذا الشعور يعتبر عاماًل مهمًا يجب مالحظته في ظل المناخ الدولي الحالي "للتطبيع" مع الحكومة السورية. وبعبارة أخرى يمكن القول 

أنه في الوقت الذي حققت فيه الحكومة السورية وحلفاؤها الروس واإليرانيون مكاسب عسكرية على األرض ، ازداد التقاعس والشلل 

على المستوى الدولي بما يتعلق بالقضية السورية. األمر الذي بحاجة ماسة للتصدي له حيث أنه ال تزال سوريا بحاجة إلى جهود جادة 

نحو حل سياسي شامل ، على الرغم من تحديات هذا المسار.

، أنه من الممكن التعامل بشكل  ، باإلضافة إلى عملية التشاور نفسها  تظهر نتائج المشاورات المكثفة الموضحة في هذه الورقة 

مثمر مع األسئلة الصعبة المحيطة بالحل السياسي واالنتقال في سوريا. كما أنها تثبت أن اإلرادة موجودة من جانب الجهات الفاعلة 

الرئيسية على األرض. ولعل إحدى العقبات الرئيسية التي تقف في طريق التقدم هي أن الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والراغبة 

في مناقشة هذه القضايا الشائكة - حتى عندما يكون لديها اختالفات واسعة في الرأي - ليست مدرجة في المناقشات الدولية من 

أجل التوصل إلى حل سياسي. وبالتالي فإن إدراجها في كل مرحلة ومستوى من العملية - مع التركيز على مشاركة المرأة على وجه 

الخصوص - سيعزز ويقوي البحث عن حل سياسي شامل.
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