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 مقدمة

 بطولها وعرضها، ومساراتها املتعددة، ة،للصراع في سوري حل   إلىللوصول تمخضت الجهود السياسية 

عن هذا )اإلنجاز( اليتيم  ،ومبعوثيها األمميين األربعة (2)وسنواتها التي قاربت الثمانية ،(1)وجوالتها املاراتونية

، بدأ مع مؤتمر سوتش ي ا. الذي جاء بعد مخاض عسير دام قرابة عشرين شهر  "اللجنة الدستورية"ى املسم  

خرج بقرار وحيد هو ، و 2018لشهر األول من العام قد في نهاية اللسالم )مؤتمر الحوار الوطني( الذي ع  

 "تشكيل لجنة دستورية لكتابة الدستور السوري". 

 ،وآليات عملها ،إليها وصلالذي أاملسار و واقع هذه اللجنة وخلفياتها هذه الورقة مناقشة في حاول سن

هم، مع هذا يس جهدنا لعل  .من مخاطرها للحدومآالتها، مع اقتراح بعض ما يمكن عمله  بعاد وجودهاوأ

وطموحاتهم ا املأزق الخطير الذي يمكن أن يودي بكل تضحيات السوريين  معقولة لهذإيجاد مخارج  في  غيره،  

 . بالتغيير

 

 
ا

واقف وردود األفعالبعض : أوًل  من جانب املعارضة امل

الفعل في األوساط املعارضة، كما لو أن املوضوع   ردودأثار اإلعالن عن تشكيل اللجنة عاصفة عاتية من  

أن التصريحات واللقاءات والتحضيرات  اجميع  . بينما نعرف ا، وأن التحضير له كان يجري سر  اكان مفاجئ  

 والكتابات والنقاشات حوله لم تنقطع منذ مؤتمر سوتش ي في بداية العام املاض ي.. 

 انقسم السوريون املعارضون، كعادتهم، حول املوضوع، بين رافض ومؤيد ومرتاب. 

رافضون   للجنة  ال
 خطكان    انخراط املعارضة في )فخ( اللجنةأن    د  فأغلبهم يع

 
   أ

 
في   الوحيدةن  السوريي  بفرصةسيودي  ،  قاتال

ِّس بقاء األسد، ، التغيير
بالقرارات األممية التي  يفرط ألنه ،عوهابكل األثمان التي دفهباء  ويذهب ويكر 

 إلىونشير أدناه . نتقال السياس ي املنشوداال طريق أمامهم تفتح  كان من شأنها أن، والتي همصدرت لصالح

 من أقوالهم: بعض  

اللجنة سوى الخيانة والتفريط "خيانة كاملة في ال يرى في مشاركة املعارضة  أنور البنياملحامي  .أ

اقية.. وإعطاء الشرعية السوري.. وقفز عن املرحلة االنتقالية، وعن الحكومة ذات املصدللشعب 

(3)للمجرمين"
. 

 
جولة. ناهيك عن مؤتمر  13جولة، وجوالت أستانة إلى  12حتى تاريخه، وصل عدد جوالت التفاوض في جنيف إلى   1

 واللجنة والمصغرة... الدولية سوتشي ومؤتمرات جنيف واجتماعات لجنة العمل 
ي أنان في  نفترض أن الجهود السياسية الدولية بدأت مع تعيين أول مبعوث أممي خاص بسورية، هو الراحل كوف 2

13.02.2012  
 27.09.2019 –تلفزيون سوريا   3
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نقالب على العملية قال إن "اللجنة ا ،السوري في باريسئتالف الوطني ، سفير اال منذر ماخوس .ب

 .(4)"2254لقرارات مجلس األمن وخاصة  السياسية، أو عملية سياسية باملقلوب، وتجاوز 

في الهيئة العليا للمفاوضات، قال إن "اللجنة أداة  السابق، كبير املفاوضين محمد صبرااملحامي  .ج

 .(5)سورية وتضحيات ونضاالت السوريين"لوأد الثورة ال

اللجنة " إن قالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، ، الرئيس السابق لال معاذ الخطيبالشيخ  .د

تلو سورية، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع الدستورية هي نتيجة ما قرره مح

 .(6)"انتخابات رئاسية تحت االحتالل إلىرئيس النظام، وجر  األمور 

إال خلط قال في بيان له إن اإلعالن عن اللجنة "ما هو في الحقيقة  حزب الشعب الديمقراطي .ه

ب من تطبيق بيان جنيف  سف قرارات مجلس األمن ذات ، ون2012لعام  1لألوراق، بهدف التهر 

تشكيل هيئة  إلىالذي يعتبر أساس العملية السياسية التي تهدف  2254وخاصة القرار  ،الصلة

حكم انتقالي شامل وغير طائفي، تتولى كل السلطات التنفيذية في الدولة، فقضية شعبنا ليست 

 ،أي في االنتقال السياس ي ،موضوع دستور أو لجنة دستورية أو انتخابات، بل هي في شكل الحكم

نظام وطني ديمقراطي قائم على الحرية والديمقراطية  إلىمن نظام مستبد ودموي وفاسد، 

 .(7)"والكرامة واملواطنة والعدالة

 للجنة  املؤيدون 

أن تشكيل اللجنة نصٌر تاريخٌي   إلىفمنهم من ذهب  املشاركة فيها،  أو من الهيئات  ومعظمهم من أعضائها،  

 لقضية السوريين، وه
 
  ارسمي  اعتراف النظام للنظام. ألنه يعني  كبرى زيمة

 
، وألنه يضعهم على بشرعيتهم أوال

، وألنه تراجع من النظام عن شروطه اقدم املساواة مع النظام في العضوية وفي الرئاسة وفي اتخاذ القرار ثاني  

 
 
. وستكون بإشراف األمم املتحدة، وليس في دمشق ،، فاللجنة ستجتمع في جنيفاالخمسة السابقة ثالث

ن للنظام. وستعمل اوأعضاؤها موزعون بالتساوي، وليس الثلث  ،لنظامعلى ا  ارئاستها مشتركة، وليست حكر  

في املئة من  75على إعداد دستور جديد، وليس على تعديل الدستور القائم. وقراراتها ستؤخذ بموافقة 

، دون موافقة رئيس ا. وستذهب مخرجاتها لالستفتاء فور  يريد النظام كما األعضاء، وليس باإلجماع

 .(8)هورية، ودون إجازة من مجلس الشعبالجم

 ِّ
بون أن اللجنة هي النافذة الوحيدة املمكنة للتقدم في العملية السياسية، ومن جانب آخر، يرى املرح 

النظام، الذي يخش ى أن تفتح أعمال  في جميع األحوال، واملتضرر األكيد هو اواملعارضة لن تخسر شيئ  

 مما قالوه: اورد هنا بعض  ع التغيير السياس ي الذي يخشاه. وأة في مشرو اللجنة كو  

 
 18.10.2018 –سكاي نيوز   4
 04.10.2019  –جيرون   5
 30.09.2019 – عنب بلدي   6
 04.10.2019  –جيرون   7
 24.09.2019 – 9القناة  – سورية اآلن  –أحمد طعمة   8
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من البوابة الدستورية..  2254يرى أنه "سيتم تطبيق القرار  نصر الحريري رئيس الوفد املفاوض  .أ

، بما فيها 2254وسيتم الدخول في كافة املواضيع املتعلقة باملفاوضات السياسية وتطبيق القرار 

 إلىإضافة  ،املرحلة االنتقالية وما تتضمنه من تشكيل هيئة الحكم االنتقالي وتوفير البيئة اآلمنة

 .(9)"انتخابات.. إلىوالذهاب  ور جديدوضع مسودة دست

مام كتابة دستور جديد سيزيل أإذ يقول: "نحن  ،ايرفع السقف كثير   أحمد طعمةعضو اللجنة  .ب

إن البيئة   اويقول أيض    .واحدة من أهم العقبات التي تعترض طريق التغيير الديمقراطي في سورية..."

سقوط النظام، بما تتطلبه من  إلىي اآلمنة واملحايدة التي تعتبر من مستلزمات العملية، ستؤد

 
 
 .(10)السجناء والكشف عن املفقودين.."  أيدي األجهزة األمنية عن رقاب العباد، وإطالق سراح  "كف

انتصار و  ،انقلة كبيرة جد  "أنه بعن تشكيل اللجنة  عالناإل وصف  جمال سليمان عضو اللجنة .ج

املعارضة وأضاف أن " ،"بتاريخها الحديث ةلم تشهده سوري ال كبير جد  وتحو   ،للثورة السورية

 . (11)"سيدة نفسهاستكون واللجنة  ة،لسوري اوالنظام سيكتبان دستور  

.."، انصاع لكافة اشتراطات الهيئة"ن النظام ، فقال إإبراهيم الجباوي العميد  أما عضو اللجنة .د

اإلرادة متوفرة اآلن لدى املجتمع   حسب رأيه فإنب. و تمرير أي قرار  على النظام  قدرةعدم   إلىوأشار  

ضمانة من املجتمع حصلوا على " أنهم "، وأضافطاولة املفاوضات إلىإلحضار النظام الدولي "

نعمل سو  ،2012نرفض مناقشة دستور سو ... للحل االدولي أن اللجنة الدستورية ستكون مفتاح  

 . "موحات الشعب السوري الثائر الذي ينادي بالحرية والكرامةي ط على صياغة دستور جديد يلب  

إن تشكيل اللجنة الدستورية " :قالف، يحيى العريض ي املتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوضأما  .ه

  ،هو تحريك عملي
 
وقال  ،"سياسيةالعملية الللملف السوري، وخطوة للولوج في  ،بي دعائيال خل

النتيجة إال ولن تكون  ،السورية سوف تدخل جلسات اللجنة بسقف عال  هيئة املفاوضات إن 

 .(12) "ال الحفاظ على النظام ةللجنة بمسؤولية وكان هاجسها سوريا، إذا عملت اا جديد  دستور  

 

 :اللجنة إلىلى أبرز محطات املسار السياس ي الذي أدى عنظرة  :اثانيا 

رأينا من املفيد آلراء واملواقف، وقبل الدخول في النقاش والتحليل، بعض استعراض لبعد هذا اال 

اختزال حلم  إلىوقادت  ،قدمت فيها املعارضة تنازالت جسيمةالتي السياسية أبرز املحطات التذكير ب

 
 18.09.2018 –مؤتمر صحفي   9

 أحمد طعمة، مرجع سابق  10
 27.09.2019 –الحدث األسبوعي  –حلب اليوم    11
 26.09.2019 –الجزيرة نت   12
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نهاية "اإلعالن عن " وال1، نضيف إليها محطتي البداية "جنيفاالنتقال السياس ي بهذه اللجنة الدستورية

 .(13)تشكيل اللجنة"

مجموعة العمل ، الذي أصدرته 1جنيفن العملية السياسية انطلقت مع بيان إيمكن القول  .أ

خطة النقاط الست التي وضعها   إلى  ااستناد  ،  2012يونيو    حزيران/   30  في،  ةالدولية من أجل سوري

لحل  مجموعة من األسسالبيان ن تضم  كوفي عنان. و الراحل سورية آنذاك،  إلىاملبعوث األممي 

ئ بيئة محايدة تتحرك في " على رأسها  ،املسألة السورية يه 
 
إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن ت

ليصبح  ..."وأن تمارس هيئة الحكم االنتقالية كامل السلطات التنفيذية ،ظلها العملية االنتقالية

ستستند إليه جميع القرارات و  السورية،األزمة  األساس النظري املتفق عليه لحل  هذا البيان هو 

 بخصوص القضية السورية. صادرة عن مجلس األمن الدوليال

مؤتمر الرياض األول، تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات في  تم  ، 2015ديسمبر  كانون األول/  10في  .ب

وشخصيات ممثلين عن االئتالف وهيئة التنسيق الوطنية والفصائل العسكرية الهيئة ت وضم  

ئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة. وقد على اال  اكان تمثيل املعارضة حكر  ، بعد أن مستقلة

خب رياض حجاب،   مفاوض،   وانبثق عنها وفٌد   ،لهذه الهيئة  ارئيس  رئيس الوزراء السوري املنشق،  انت 

ارات الدولية ذات والقر  1ا تبنى فيه بيان جنيفمرجعيته الهيئة... وقد أصدر ذلك املؤتمر بيان  

قد صدر بعد(.. وأكد ضرورة مغادرة بشار األسد سدة الرئاسة مع  2254الصلة )لم يكن القرار 

 بداية املرحلة االنتقالية.

صدر القرار األممي األشهر واألهم في املسألة السورية، وهو  ،2015كانون األول/ ديسمبر  18في  .ج

 2245القرار 
 
الوراء في  إلىاالنتقال السياس ي، لكنه اتخذ خطوة  ، وضرورة1د بيان جنيف، الذي أك

عندما استبدل تعبير "هيئة الحكم االنتقالي كاملة الصالحيات  ،مسألة االنتقال السياس ي

  .مصداقية، يشمل الجميع، وال يقوم على الطائفية" ي بتعبير "حكم ذ ،التنفيذية"

جديد،  مسار تفاوض ي خية، أستانة، في العاصمة الكازابدأ  ،2016كانون األول/ ديسمبر  23 في .د

وإيران، )الدول الضامنة(.  وتركيا ملسار جنيف، سمي مسار أستانة، برعاية وإشراف روسيامواز  

مسار عسكري، هدفه املعلن تثبيت وقف إطالق النار بين قوات النظام وقوات  اوهو نظري  

 .عارضةعدد من أبرز الفصائل العسكرية املممثلون عن وحضره ممثلون عن النظام و املعارضة. 

كارثية   وقد كان لقبول الفصائل املسلحة االنخراط في هذا املسار، ثم إصرارها على البقاء فيه، آثاٌر 

ضة بجناحيها السياس ي والعسكري، وعلى الثورة السورية بشكل عام. حيث جرد املعارضة على املعار 

ودور األمم املتحدة في  ، وأضعف مسار جنيف التفاوض يةورقة الفصائل املقاتل منالسياسية 

وسمح للنظام وحلفائه باستفراد مناطق املعارضة القضية السورية، لصالح الدور الروس ي. 

ت في أستانة دمناطق خفض التصعي آليةحدة تلو األخرى، عبر واوالسيطرة عليها  قر 
 
 .التي أ

 
رت عليها من قبل الدول المسيطرة عليها. أُجب   وأنهارة في تقديم تلك التنازالت، يرى البعض أن المعارضة لم تكن مخي    13

 والتخلي عن قرارها المستقل.، ويبقى السؤال عن مسؤولية المعارضة عن االرتهان للخارج اوهذا ممكن طبع  
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انتهت الجولة الرابعة من محادثات جنيف، وكانت بحق محطة مفصلية  ،2017آذار/ مارس  3في  .ه

تحقيق اختراقين  خاللهااستطاع ديمستورا  إذكارثية على املعارضة وعلى القضية السورية برمتها، 

وفد الهيئة  :ثالثة وفود إلىعارضة السورية، أولهما هو تقسيم وفد املعارضة كبيرين في جانب امل

حضروا منفصلين في الجلسة االفتتاحية. و ووفد منصة موسكو، ووفد منصة القاهرة،  ،العليا

أربع قضايا مستقلة، على  إلىتجزئة القضية السورية  إلىوثانيهما هو فكرة السالل األربع، ما أدى 

ستورا في ختام مفي بيان دي على ما ورد ،ا بشكل متواز في الجوالت القادمة"تها جميع  أن "تتم مناقش 

رعان ما سيدرك (14)الجولة . وبذلك يكون ديمستورا قد ورط املعارضة بتنازل جديد وخطير، س 

  أبعاده، عندما يبدأ التركيز على القضية/  الجميع
 
ة الثانية، أي سلة الدستور واإلصالح السل

 ي ذالدستوري، وتجاهل السلة األولى، سلة الهيئة الحاكمة االنتقالية، أو الحكم الشامل 

لصالح السوريين وقضيتهم. وقد كان   2254وغير الطائفي، وتجاهل كل ما جاء به القرار  املصداقية  

قاضية التي تجعل موقعها التفاوض ي بالغ الضربة ال نزلةقبول وفد الهيئة العليا بهذا التنازل بم

 الهشاشة والضعف. أما السالل األربع فهي على التوالي: 

I.  ع.يضم الجميوشامل، إنشاء حكم غير طائفي 

II.  جديد وضع مسودة دستور. 

III.  دستور البعد وضع بإشراف األمم املتحدة، إجراء انتخابات حرة ونزيهة.  

 (15).مكافحة اإلرهاب والحوكمة األمنية .و

 ،بدعوة من الخارجية السعودية 2عقد مؤتمر الرياض ،2017تشرين الثاني/ نوفمبر  23 – 22في  .ز

وتحت عنوان توحيد قوى الثورة واملعارضة  املمنوح لها من املجموعة الدولية.بموجب التفويض 

بعد أن تم استبعاد )الهيئة العليا(.  ع منصة الرياضوالقاهرة م تي موسكوالسورية، تم دمج منص

رفوا بمواقفهم الصلبة تجاه فكرة وجود األسد في املرحلة مجموعة من أعضاء الهيئة العليا الذين ع  

االنتقالية، وهيئة الحكم االنتقالي. وتم في هذا املؤتمر االتفاق على إلغاء الهيئة العليا للمفاوضات، 

في املئة من  73دون مرجعية، على أن تتخذ القرارات بأغلبية  واالكتفاء بالوفد املفاوض فقط. أي 

 
 

 زاد من هشاشتها.  اجديد   األعضاء. وبذلك سجلت املعارضة تنازال

من الروس، "مؤتمر  قد في مدينة سوتش ي الروسية، بدعوة  ع   ،2018كانون الثاني/ يناير  30في  .ح

ه اليتيم هو ج  خر  الحوار الوطني". وقد قاطعته هيئة املفاوضات، باستثناء منصة موسكو. وكان م  

من ممثلين عن كل من النظام واملعارضة واملجتمع مكونة املقترح الروس ي بتشكيل لجنة دستورية 

السياسية التي ترعاها صياغة دستور جديد للبالد، كمدخل للعملية ها املدني، بالتساوي. وهدف

ى ديمستورا قضية اللجنة الدستورية، سلته الثانية، تبن   ،من هذه اللحظة ابتداءاألمم املتحدة.. و 

 قضيته األولى وشغله الشاغل.  تصبحأو  ،الحل السياس ي إلىعتبرها املدخل او 

 
   03.03.2017 –الجزيرة نت   14
 .أضيفت هذه السلة بطلب من النظام  15
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ت عن تشكيل هذه اللجنةعالن اإل ، جاء اأخير   .ط  30تماعاتها في وقع أن تبدأ اجكما ذكرنا أعاله، وي 

 حسب املبعوث الخاص بيدرسون. ب، 2019تشرين األول/ أكتوبر 

 

 
ا
 نات اللجنة: مكوّ اثالث

، منذ إقرارها في مؤتمر اأن تشكيل اللجنة قد استغرق ما يقارب عشرين شهر   إلىأشرنا في املقدمة 

ان األمميان 2019سبتمبر  أيلول/    16حتى إعالنها في    2018ون الثاني/ يناير  نكا  30سوتش ي في  
 
، أنفقها املبعوث

املتعاقبان، ديمستورا وبيدرسون، في تأمين موافقة النظام السوري بشكل رئيس، على بعض األسماء وبعض 

، قائمة املجتمع ةالتفاصيل. وحرص فيها النظام والروس على ضمان أكبر حصة ممكنة من القائمة الثالث

 ج عن تشكيل اللجنة لوال هذا الضمان.املدني. وما كان باإلمكان اإلفرا

للنظام،   اعضو    50  :ثالثة أقسام  إلى، مقسمين بالتساوي  اعضو    150من    -كما هو معروف-اللجنة مؤلفة  

 ومثلهم للمعارضة، ومثلهم للمجتمع املدني.

 فريق النظامأعضاء  

 على انسجام تام، ولهم مرجعية واحدة، ويستحيل خروج أي صوت منهم عن توجيهات النظام. 

 فريق املعارضة

 ضم ممثلين عن عدة تشكيالت هي: اال في
 

، اعضو    11، واملستقلون ولهم  اعضو    11بـ    ئتالف الوطني ممثال

أعضاء، ومنصة  5ء، ومنصة القاهرة بـ أعضا 7أعضاء، وهيئة التنسيق بـ  10والفصائل املسلحة ممثلة بـ 

  5موسكو بـ 
 

 بعضو واحد فقط. أعضاء، واملجلس الوطني الكردي ممثال

لرؤى واألهداف، هذه املجموعة حتى يتبين على الفور مدى اختالف مكوناتها في ا إلىتكفي نظرة متأنية 

  ية.، ومدى ارتباطها بمرجعيات خارج(16)نسجام وعمل الفريقن االمومدى بعدها 
 

ال  اعن أن عدد   فضال

 منخفٌض في معارضة النظام سقفه  يعني أنما هناك،  يعيش في الداخل، أو لديه أهٌل  أعضائهابأس به من 

  . حساباته معقدة، و اجد  

 فريق املجتمع املدني

على مدى األشهر العشرين -جهة سياسية، لكن النظام حرص  أي    إلى، ال ينتمون  ان نظري  هم من املحايدي

ا من بعض األسماء، كتلك التي تتبوأ مواقع هذا يبدو واضح  و على أن يكون معظمهم من أنصاره،  -السابقة

ا منهم يعيش في الداخل، وينطبق عليه ما قيل أعاله عن ا كبير  رات النظام. ويبقى أن جزء  اقيادية في إد

 املقيمين في الداخل.        ارضةأعضاء فريق املع

 
 ، وبقوة خارجية، خالل مؤتمري الرياض. اأنه تم دمج هذه التشكيالت في هذا الجسم )اللجنة( قسر   انعرف جميع    16
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رها عند اللزوم عن طريق فرق دعم نتجاوز قلة الخبرة، وعدم االختصاص، ونفترض إمكانية توفي

 ختصاصية. ا

 

 : الالئحة الداخلية وآليات العملارابعا 

 26 فيرئيس مجلس األمن  إلىجاء في رسالة األمين العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، املوجهة 

ما هنا ألخص  )  :، واملتعلقة باختصاصات اللجنة الدستورية والئحتها الداخلية، ما يلي2019أيلول/ سبتمبر  

 :لبحثنا هذا( امفيد  أجده 

ت في بندها األول على أن تقوم اللجنة "بإعداد وصياغة إصالح "الوالية" نص   املادة األولى املتعلقة بـ .أ

موافقة العمومية..". وتركت في بندها الثاني للجنة خيار أن تقوم بتعديل الدستور طرح للدستوري ي  

 .2012أو أن تعمل على صياغة دستور جديد، لكن بعد مراجعة دستور  ،الحالي

من كل  15، اشخص   45"التشكيل والهيكل" تحدثت عن هيئة مصغرة من  املادة الثانية املتعلقة بـ .ب

ى إعداد وصياغة املقترحات الدستورية وتقديمها للهيئة املوسعة فريق، تعمل بشكل متواصل عل

 إلقرارها.

عتمد بالتوافق أو بأغلبية  "اتخاذ القرارات" تنص   املادة الثالثة املعنونة بـ .ج
 
على أن قرارات اللجنة ت

 للهيئة املصغرة. اعضو   34للهيئة املوسعة، و اعضو   113في املئة من أعضاء الهيئة، أي  75

واحد من فريق النظام وواحد من  :الرابعة تناولت "الرئاسة"، وتحدثت عن رئيسين مشتركين املادة .د

عة، ويعمالن بالتوافق على إدارة ة واملوس  فرق املعارضة، يرأسان بالتوافق الهيئتين املصغر  

االجتماعات، وعلى "تسهيل واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكن من تناول كل املسائل، وال 

 .على االتفاق حول مسائل أخرى" اناول مسألة ما متوقف  تجعل ت

لتزام املشترك والقوي بـ "بناء الثقة وضمان أمن وسالمة أعضاء اللجنة"، تناولت املادة السادسة اال .ه

 
 
 دت ضمان عدم خضوع األعضاء أو ذويهم أو الكيانات التي ينتمون إليها ألي تهديد أو مضايقات.وأك

جاء أن األطراف متفقة على أن  ،ادة السابعة واألخيرة "األحكام اإلضافية"في البند الثاني من امل .و

  .تعمل اللجنة "دون تدخل خارجي، أو أطر زمنية مفروضة من الخارج"

  إلىن أبدأ مناقشة املحتوى أأشير قبل 
 
أن الئحة اإلجراءات هذه  ،في مقدمة رسالته ،دأن غوتيريش أك

 بموافقة كل من الحكومة السورية، ولجنة املفاوضات السورية.   اقد حظيت مسبق  

لزم اللجنة "بإعداد وصياغة إصالح 
 
نبدأ بموضوع الوالية، ونالحظ أن املادة األولى في بندها األول ت

طرح للموافقة العمومية" إذا لم  ،إمكانية صوغ دستور جديد إلىلتعود في بندها الثاني وتشير  ،دستوري ي 

 ، لكن بعد إجراء مراجعة للدستور الحالي.ي يتم التوافق على اإلصالح الدستور 
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صياغة دستور جديد، وهي تعطي  إلىبعض أعضاء الهيئة من أنهم ذاهبون  يؤكدهما  تنفيهذه الفقرة 

م يستطيع التمسك بهذه املادة وإجراء إصالحات عليه، والنظا  2012النظام ميزة تفضيلية بمناقشة دستور  

 لقطع الطريق على أي محاولة لطرح فكرة دستور جديد، وبالتالي فإن ما يريده هو ما يمكن أن يمر.

 هيئة املوسعة والهيئة املصغرة الذموضوع ال
 

 اإضافي   ي تناولته املادة الثانية من شأنه أن يخلق مجاال

من و ة بشكل خاص، حول حصصهم في الهيئة املصغرة. للخالفات واملشاحنات بين مكونات فريق املعارض

ا شأنه ِّ  أيض 
عق  مرحلتي تصويت في  إلىد آلية اتخاذ القرارات في اللجنة، حيث تحتاج إجازة أي اقتراح أن ي 

 
 

، وتتطلب اإلجازة موافقة ثالثة ة، على ما تنص عليه املادة الثالثةثم في الهيئة املوسع الهيئة املصغرة أوال

 عضاء في كل هيئة على حدة. أرباع األ 

املادة الثالثة املتعلقة باتخاذ القرارات، وتكفي نظرة شبه خبيرة إليها، ملعرفة أنها كافية وحدها  إلىنأتي 

 لشل اللجنة وتعطيل قدرتها على اتخاذ أي قرار. 

ل املادة اعتماد القرارات، في كال الهيئتين، "بالتوافق" وإال فبأغلبية  ِّ
ة من مجموع في املئ 75تفض 

 
 

 عند فكرة التوافق، التي ال يمكن تخيلها في أي أمر جوهري خالفي، فللتوافق مفهوم األعضاء. ونتوقف قليال

بشكل خاص محنة السنوات املنصرمة، وهو أن يرضخ اآلخرون ملا إياه وحيد عند النظام، على ما علمتنا 

أمر خالفي ش يء مستحيل. أما قصة حسم القرارات التوافق على إن وإال ف ،يريد، ويتبنون خياراته صاغرين

مستحيل التحقق في مسألة خالفية. وإذا   امر  يبدو أ  ايض  بية التي نصت عليها املادة، فهو أبالتصويت، وباألغل

كان ثمة فرصة لحصوله، فهي بالتأكيد لصالح النظام، ألن االختراق ممكن لصالح النظام فقط، والعكس 

ص بالنظام صلب ومضمون، ومعظم أعضاء الثلث الثالث )املجتمع املدني( إما غير وارد. فالثلث الخا

. أما أعضاء الثلث الثاني )فريق (17)بحكم اإلقامة، أو ينشدون الخالص مضمونون، أو تحت رحمة النظام

هو هش وقابل املعارضة( فمنهم من هو مضمون للنظام، بتوجيه روس ي، وأقصد منصة موسكو. ومنهم من  

التسويات، وبشروط من يعتبرهم منتصرين، لحقن الدماء والحفاظ في  ومنهم من هو راغب    .هيئةك،  للضغط

عادة ما ، فهو ي يفترض أنه على قدر من الصالبةوالجزء الوازن منهم، والذ. وحدة البالد على ما أمكن من

ته أمام الضغوط )الصديقة(  يفقد صالبته إدارتها معظم التنازالت املؤملة في معرض  إلىالتي سبق أن جر 

  .اإذن إما أن تتحقق األغلبية ملا هو في صالح النظام، أو ال تتحقق أبد  ملصالحها في هذا الصراع. 

ثم ماذا لو عرفنا أن املسألة الدستورية، على تفاصيلها وتعقيداتها، تطرح مئات النقاط الخالفية التي 

 كم سنة سنحتاج؟ إلىفكيف ستكون عليه الحال، و  تصويت وحسم؟ إلىا تحتاج دائم  

همة التي ساقها املحامي محمد صبرة، كبير املالحظة امل إلىنشير في ختام نقاشنا حول مسألة التصويت 

نه بمجرد تشكل اللجنة، ومباشرتها لعملها، ينتهي التعامل مع أاملفاوضين في وفد املفاوضات السابق، وهي 

بغض النظر عن انتماءاتهم،  ،افرد   اعامل مع أعضاء فقط، تؤخذ أصواتهم فرد  وفود مستقلة، ويبدأ الت

 
استقاللية يمكن أن تكون لحاكم مصرف سورية ا الستبدال بعضهم وضمان آخرين، فأي ماطل النظام عشرين شهر   17

   ! المركزي، أو لرئيس غرفة التجارة، أو إلعالمية في وسائل اإلعالم السورية؟



 
 11 

لكل فريق يكون  حيث ،"بقاعدة التصويت التمثيليلو أن املعارضة تمسكت "حسب صبرا( بوكان األجدر )

  .(18)صوت واحد، ويمكن عندها فقط الحديث عن أطراف متساوية

قصة الرئاسة املشتركة املذكورة في املادة الرابعة، وهذه بحد ذاتها بدعة عصية على الفهم،  إلىتي نأ

واحد من النظام وآخر من املعارضة، بينهما ما صنع الحداد، أن يرأسا   :حيث سيكون على رئيسين مشتركين

ن عدوين ليس يام بويديرا ويسهال أعمال هذه اللجنة. ونتساءل عن إمكانية تحقيق هذا التوافق واالنسج

ونرجح أنه سيكون على بيدرسون التفرغ فقط للتوفيق بين هذين  نهما أدنى درجات التفاهم والثقة؟بي

ين، من املستقلين املحايد  اواحد   االرئيسين، وفض االشتباكات بينهما. ثم ألم يكن من األجدر أن يكون رئيس  

  ا حريصين على اإلنجاز؟إذا كن  

من وسالمة أعضاء اللجنة، تزام األطراف ببناء الثقة وضمان أادسة التي تحدثت عن الاملادة الس   إلىتي  نأ

ونتساءل عن مقدار التزام النظام بأي وعود أو عهود أو قرارات. ونتساءل عن سبب رفض مئات ألوف 

 سورية، وبعضهم يعيش من قلة املوت إلىالسوريين الذين يعيشون في املخيمات أو في دول الجوار، العودة 

 )مخيم الركبان 
 

ا في إبرام عن مقتل واختفاء عشرات الناشطين الذين لعبوا دور   ال أيض  (. ونتساءمثال

ا عما يمكن أن يمنع النظام من تلفيق أي تهمة ألي عضو، أو ألفراد املصالحات مع النظام. ونتساءل أخير  

اعتقل النظام عضو اللجنة عن هيئة  ،إلعالن عن تشكيل اللجنةبعد أيام من اأسرته، للضغط عليه. و 

اإلفراج  تم  ات الفريق املعارض. و اجتماعفي الرياض للمشاركة  إلىأثناء توجهه  محمد علي صايغ،التنسيق، 

 .(19)نع من السفرم  ومع ذلك ساعة من اعتقاله بتدخل من األمم املتحدة،  12عنه بعد 

أو بآخر، وهذا يعني أن  لن تطاله يد النظام بشكأال يمكن ضمان أمن أي شخص على اإلطالق يمكن 

 .  في خياراته ا، ولن يكون حر  ا من األعضاء املستقلين، أو املعارضين سيكون تحت رحمة النظاما كبير  عدد  

طراف على وجوب عدم ول اتفاق األ ح ،نختم نقاشنا حول الالئحة الداخلية بما جاء باملادة السابعة

ألي أطر زمنية. ونقول إن التدخل الخارجي موجود  مفي أعمال اللجنة، وعدم فرضه أطراف خارجيةتدخل 

أما مسألة األطر الزمنية، أو ع لجهة خارجية سيعمل بتوجيهاتها. ن التابإفي كل لحظة، وفي كل منعطف، و 

أغفلته هذه الالئحة، فالزمن قد يمتد سنوات في ضوء لة تجاهل األطر الزمنية، فمن أخطر ما  أباألحرى مس

أن يأخذ جدر ربط عملها بسقف زمني محدد، على  لذلك كان من األ  الظروف املعقدة التي تعمل فيها اللجنة،

حسب ب  2021حزيران    3هذا السقف بعين االعتبار توقيت االستحقاق الرئاس ي القادم في سورية، واملقرر في  

فترض أن تتسع إلعداد شهر   20بعد أقل من  أي ،الدستور السوري  ا من اآلن. وهذه األشهر العشرين ي 

ويق أنفسهم، وهذا دستور وتوفير البيئة اآلمنة املحايدة لالنتخابات، وترك الفرصة الكافية للمرشحين لتس 

 
لصوت فريق النظام، حتى لو  معادال   التصويت التمثيلي، أن صوت فريق المعارضة سيكون في حالما يقصده صبرا   18

 األن أصوات   ا،األصوات الفردية فسيكون لصالح النظام غالب   عن اإلجماع. أما عد   أعضاء فريق المعارضة خرج بعض
 محسوبة على المعارضة ستؤيد ما يذهب إليه النظام، وأخرى قد تؤيد..  

 
    08.10.2019 –ب لألنباء يوكالة ست  19
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س أمامنا ولي  2021حزيران    إلىهي غير كافية ملعالجة بعض التفاصيل. ما يعني أننا سنصل  مستحيل، ف  اطبع  

 على ما يبدو.  ،من قبل مخترعي اللجنةإال سيادته، وهذا هو املطلوب 

 

 األبعاد القانونية للجنة :اخامسا 

أعمال هذه اللجنة، هي في العملية الدستورية، عبر مشاركتها في األبعاد القانونية النخراط املعارضة 

  هعنبالضبط ما قد يترتب 
 
، عن حقه بتنفيذ اي فريق املعارضة، ممثل الثورة الرسمي املعترف به دولي  تخل

أي تخلي صاحب الحق   وفق منطوقه وتسلسله وكل ما ورد فيه من أحكام.  ،2015/    2254القرار األممي رقم  

اته عن حقه. وهذا التخلي هو السبيل الوحيد إللغاء مفاعيل هذا الحق، وإعفاء املجتمع الدولي من واجب

ار األممي إياه، والذي كان فرصة السوريين الوحيدة لتحصيل ش يء من بدعم تنفيذ ذلك الحق املعطى بالقر 

بعد كل هذه املأساة. بمعنى أن خيارنا هذا بالسير في العملية السياسية عبر البوابة الدستورية  حقوقهم

مصداقية  ذو بل النجاح، أي "حكمناسبة وسييهئ لها البيئة املبما و  ،دون التمسك بما يجب أن يسبقها

آلخرين بالتخلي، فال أحد يريد أن يكون ى الإ، هو رسالة عملية 2254يشمل الجميع" على ما ورد في القرار 

وفق منطوقه،  2254بعد اآلن أن تدفع بتنفيذ القرار  اأكثر من امللك. ولن يجدي املعارضة نفع   املكي  

 وتطالب بتوفير ذلك الحكم ذو املصداقي
 

بعد أن  ان هذا لم يعد ممكن  إ. عندها سيقول لها الجميع ة أوال

 تخليتم عنه واخترتم ذلك املسار.

عملية   –األهمية، )حكم ذو مصداقية    هي على قدر واحد منصحيح أن كل محطات العملية السياسية  

هو أن تسلسل تلك املحطات  ا، لكن الصحيح أيض  اانتخابات..( وال تقوم العملية إال بها جميع   –دستورية 

ال تقوم العملية إال به، وتجاوز التسلسل يعني تدمير العملية، أو  امن األهمية، وأيض   هنفس على القدر 

 أصحاب القضية.   التجاوز ما كان ليتم إال بموافقة ومخابراته. وهذا مسخها، ألنها ستصبح بعهدة األسد

 االدستورية هي مدخل العملية السياسية، وأصبح العالم معني   العمليةا، وبموافقتنا، أصبحت قانوني  

املصداقية وراء ظهره.. وأصبح حلم السوريين  ي فقط، وأصبحت قصة الحكم ذالعملية الدستورية  بنتائج

 وراء ظهورهم.   بالتغيير

 

 األبعاد السياسية للجنة الدستورية : اسادسا 

 :بالنسبة للنظام

منذ البداية أن النظام ال يريد هذه اللجنة، على ما فيها من تنازالت واقتراب من أهدافه،  اكان واضح  

ش يء من التنازل  إلىأو ال تكون. واللجنة قد تفض ي  2011ه إما أن تكون سورية كما كانت قبل يلإفبالنسبة 

بل له بردها، وهو ال يقبل التنازل، كما أن بنيته ال ت ازل أو تغيير في تحمل أي تنللمعارضة تحت ضغوط ال قِّ
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 ِّ
فض   اا حول األسماء والتفاصيل، طاملا أنه بموقع القوة قياس  ل إبقاء النقاش مفتوح  الجوهر. وكان ي 

ن بالحرب معه، و بمعارضيه، ويحقق االنتصارات على األرض، ومعارضوه في أسوأ أحوالهم، وحلفاؤه منخرط

لكن الضغط الروس ي أجبره على إنهاء املماطلة وتمرير خطوة  .(20)ا لفكرة بقائهالدولي يزداد تفهم   واملجتمع

أنه بعض التنازالت لصالح املعارضة. لكن تبقى اللجنة بحد ذاتها، أي  االتشكيل، مع تقديم ما يبدو ظاهري  

 
 
ها ، وجعلتاا له، ألنها أضعفت املعارضة كثير  ا كبير  سياسي   ا، إنجاز  فكرة املباشرة باملسألة الدستورية بداية

التي وفرها لها رقة قوتها الوحيدة و هو و املصداقية،  ياملحطة األولى، الحكم الشامل ذعن  اتتخلى عملي  

، وأن العملية الدستورية ستجري بوجوده باق   األسد ، وباقي القرارات ذات الصلة، ما يعني أن2254القرار 

ضاف  من ذي    االنتقال السياس ي أصبح أكثر بعد  وتحت سيطرته. وأن شبح ا ذلك أن موافقته على   إلىقبل. ي 

ه يبدو للعالم وكأنه تشكيل اللجنة، وتراجعه عن بعض االشتراطات الشكلية التي كان يصر عليها، جعال 

 راغب في الحل السياس ي.

شل اللجنة في أي وقت، إذا ظهر ما يدل على توجهات غير مرغوبة   النظام، بالنتيجة، واثق من قدرته على

    في صالحه، أو تتوقف وتدور في حلقة مفرغة. اللجنة  جهودى إما أن تصب  عملها. بمعنفي 

 بالنسبة للمعارضة:

مت املعارضة السورية بجناحيها، السياس ي والعسكري، تنازالت كثيرة عبر العملية السياسية التي قد  

ا في الفقرة األولى أهم 2012أواسط  1بدأت مع بيان جنيف ي انطوت على أهم تلك املحطات الت، وقد بين 

من الحنكة والخبرة، وأظهرت باستمرار قابلية للتراجع أمام  امتواضع   اقدر  املعارضة أظهرت التنازالت. كما 

 .اشد ضرر  ء ما هو أالضغوط، بحجة الواقعية السياسية، وانعدام البدائل، ودر

ة( ساهمت قبل غيرها في إيصال املعارضة أن نذكر أن بعض الدول )الحليفة، والداعم اال يفوتنا طبع  

هذا املستوى من الضعف والهشاشة، عبر ممارسة الضغوط عليها، وإجبارها على القبول بخيارات تركت   إلى

  اثر  أ
 
، نه لو لم تكن املعارضة قابلة لالنضغاط والتراجعإال يفوتنا القول  الكن أيض   .على بنيتها ومناعتها ابالغ

  فرض إمالءاته عليها.ملا استطاع أحد 

 ن املكاسب السياسية التي حققها النظام من اللجنة هي نفسها ما خسرته املعارضةإيمكننا القول  

 باملقابل
 

، وقبل تشكيل حكم انتقالي محايد قادر على توفير بيئة ، فقبولها بالسير في العملية الدستورية أوال

ة االستسالم، مهما تم تزيينه بالوعود نزلبممناسبة لعمل دستوري صحيح وانتخابات صحيحة، هو 

التفاوض، أقصد الفرصة  ميدانهو تسليم للسالح الوحيد الذي يمكنها املحاربة به في و والكلمات الطيبة. 

، والتي توفر 1بيان جنيف إلىوالقرارات ذات الصلة، واملستندة جميعها  2254التي يوفرها القرار األممي 

ر آلية الهيئة الحاكمة االنتقالية التي تؤسس لهذا االنتقال. وهو سالح وازن، فرصة االنتقال السياس ي عب

مهما تراخى العالم في تطبيقه ودعمه، وأكرر أنه الوحيد املتاح. ما يعني أننا، بتخلينا عن هذا السالح، 

 سنخوض في الشأن الدستوري بوجود النظام وتحت سيطرة أجهزته.

 
 . أدناه: "بالنسبة للمجتمع الدولي"  64.نظر الفقرة ا   20



 
 14 

بقبول  ،اة، هو فقط ما تم التنازل عنه عملي  يقاامل ذي املصدليست الهيئة الحاكمة/ الحكم الش 

، ولكن أيض  
 
، كوقف إطالق النار، وتدابير بناء الثقة، 2254ا معظم ما جاء في القرار  العمل الدستوري بداية

لرماد في ، فهو ذر لعنها تنازل الوإطالق سراح املعتقلين.. أما الحديث عن مجرد تأجيل لهذه النقاط، وليس 

 العيون، فالتأجيل في هذه املعركة السياسية، مع هؤالء الخصوم، هو التنازل بعينه.

 بالنسبة لروسيا:

في معرض سعيها للقبض على القضية السورية واالستئثار بها، لغايات تتعدى سورية ومصالحها فيها، 

ظام األسد وتثبيته، صراعها األهم واألكبر مع الغرب، عملت روسيا بال كلل، على كل األصعدة، لدعم ن إلى

رصاد لكل محاوالت مجلس ، فكان الفيتو الروس ي باملاوعسكري   اة السورية وتصفيتها سياسي  وهزيمة الثور 

األمن إلدانة النظام السوري أو حتى لومه، وكان الدعم الالمحدود للنظام بالسالح والخبراء، وكان التدخل 

العسكرية وكانت هذه الجهود  ،2015لصالح النظام منذ خريف العام واملستمر العسكري املباشر 

وتفريغ العملية السياسية من مضمونها  سالم،ستمرحلة اال  إلىاملعارضة وإيصالها  إلنهاكوالسياسية 

مسار أستانة، ومؤتمر سوتش ي بالتوازي روسيا ها. فأنشأت وتهميش دور الغرب واألمم املتحدة فيوجدواها، 

هذه املرحلة املتقدمة في  إلىأن وصلت  إلىمع الضغط العسكري املفرط بوحشيته على مناطق املعارضة، 

 مسألة دستور ولجنة دستورية. إلىهم وتضحياتهم، وريين وثورتمرحلة تقزيم قضية الس مسعاها، 

ْصنع، لصوغ دستور  يسعى الروس    ،(تحت السيطرةدستورية  عملية  )  (21)هذه  قرب األخيرة  هاخطوتعبر   ي 

 و ، بأيد سورية،  انظري  
 
لالزمة عبر الدولية االشرعية    ويحوز ، األمم املتحدة،  اأيض    اشرف على صناعته، نظري  ت

بإشراف )، كما ستحظى االنتخابات الرئاسية وغير الرئاسية التي ستقوم على أساسه ااألمم املتحدة أيض  

سوى تتويج هذا ، وال يبقى اناجز  . وهكذا يصبح النصر السياس ي ا، بالشرعية الدولية أيض  (األمم املتحدة

فسيضمن  اأما عملي  . الروس اأرادهبالطريقة التي  يكتمل املشهد، فأموال إعادة اإلعماربتدفق النصر 

على البالد، واستفادتهم من أموال إعادة اإلعمار،  ، وبقاء سيطرتهمالروس عبر هذه اآللية بقاء نظام األسد

     .مع الغربفي صراعهم األكبر  الجيواستراتيجيوتحسين موقعهم 

ا من أفسد جزء   املتحدة،تحت إشراف األمم اللجنة  ، بإصراره على أن تعملأن الغرب كثيرون يعتقد

وأن هذا مكسب كبير بحصر اإلشراف على عمل اللجنة بهم وبشركائهم في مسار أستانة، خطة الروس 

في مر يحسم األ . وما حدين اذ ابهذا الشكل، بل أراه سيف   امحسوم   امكسب   أن هذالكنني ال أرى للسوريين. 

 :، وسأوضحروسيا معاألوسع  هو خطط الغرب وتوجهاته في صراعههذا االتجاه أو ذاك 

تعزيز نصرها العسكري في سورية في مسعاها  فشالإل  ،وسياالضغط على ر نحو الغرب  توجهإذا  ✓

األمم املتحدة في اإلشراف على العملية  ستخدم صالحياتفسي ؛أمميباعتراف  اصبح ناجز  بنصر سياس ي ي

 
أفترض أن الخطوة التالية، قبل األخيرة، هي االنتخابات، تتلوها الخطوة األخيرة وهي إضفاء الشرعية الدولية على    21

 . النظام الجديد
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 في هذه الحال وسيكون إشراف األمم املتحدة  ،)إفشال املسعى الروس ي( لهذا الغرضالدستورية 
 
 أمام عقبة

  صالح السوريين.، وسيصب في املسعى هذا

ِّ ، فسياملسعى الروس يتمرير  الغرب قرر إذا أما  ✓
بنى عليها من وما يتلوها وي  عمل اللجنة،  لسه 

سيدعم تمويل إعادة اإلعمار. وفي هذه ها، و ا يضفي الشرعية على مخرجاتا أممي  يمرر قرار  سو انتخابات، 

سيعبد طريق النصر السياس ي أمام  هإشراف األمم املتحدة في غير صالح السوريين، ألن يصب ،الحال

    ا جديدة من الشقاء.باملقابل عقود  فرصة البقاء، وسيمنح السوريين  النظاموسيمنح ، الروس

القرار في املوضوع،  حاسمين باعتباره يملك سالحين نجاح اللعبة الروسية محكوم بتوجه الغرب،   ؛إذن

 
 

، وهذه ا، حيث ال يمكن ملجلس األمن تقرير ش يء دون إرادته. ومصادر أموال إعادة اإلعمار ثاني  األممي أوال

 كلها بين يديه و/أو تحت سيطرته
 

أنه من دون اعتراف على . وال يختلف اثنان ، وال يملك الروس إليها سبيال

، ال يمكن تثميره، وال اأممي، ومن دون ضخ أموال  إلعادة اإلعمار، سيبقى انتصار الروس في سورية ناقص  

 بطعم الهزيمة، ال يرتب سوى األعباء. اانتصار   سيكون يمكن حتى احتمال كلفته. 

ال تقلل من قيمة هذا االختراق السياس ي الكبير )إشراف األمم املتحدة على اللجنة(  إال أن هذه الجزئية

ما جاء فيها، مسألة   في القضية السورية، أي تحييد القرارات الدولية وإفراغها من مضمونها. عبر تجاوز أهم  

تجاوز ما كان ليحصل لوال تنازالت املعارضة، والتي يفترض أنها صاحبة الحق، أو الحكم االنتقالي؛ وهذا ال

 تمثل أصحابه.  

عبر سقوط املعارضة بفخ اللجنة  ان قبضة الروس على القضية السورية تعززت كثير  إنقول  ،باختصار

 إنجاز نصرهم. د لهم الطريق نحو ألنه مه  الدستورية، 

 الدوليبالنسبة للمجتمع  

م وتعب من القضية السورية بعد كل هذه ئِّ ( قد سان املجتمع الدولي )الغرب عموم  إيمكن القول 

في التخفف منها بأقل األثمان، ولم يعد ثمة ما يستحق االهتمام هناك. فإسرائيل  االسنوات، وأصبح راغب  

خمسة أمور بقى ت. لكن تالشت وبدائل األسد من اللون اإلسالمي املخيف ،في مأمن اآلن ولعشرات السنين

 
 
بهذا املقدار أو ذاك. أولها موضوع التمدد اإليراني في  ،هتمام الغربيبقي القضية السورية في دائرة اال ت

، يحرص الغربمن أجلها سورية، ألنه يتعلق بأمن إسرائيل. وثانيها موضوع املواجهة الشاملة مع الروس، و 

وثالثها، موضوع . امبينه ات املواجهةمحطواحدة من أهم روس ي في على منع اكتمال انتصار  ما،رب   امؤقت  

د الجميع بمنهجية واضحة ي تقي  هالقرارات الدولية امللزمة الصادرة عن مجلس األمن في القضية السورية، و 

للحل ال يمكن تجاوزها. ورابعها هذا العبء اإلنساني الذي يشكله استمرار املقتلة واملأساة السورية. 

 .اباتجاه أوروبالسوريين وخامسها موضوع تدفق الالجئين 

أصبح أمام   ؛نتقاليالدستورية وتجاوز موضوع الحكم اال اآلن، بعد قبول املعارضة االنخراط في العملية  

ملا أن أصحاب تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، طاالتزاماته بمن  ، إذا شاء،الغرب ذريعة للتملص
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 بوقف الحرب وإحالل السالم  وفرصة للتحلل من التزاماته  .القضية قابلون بذلك
 
ما تجري  ، طاملا أن عملية

 
 
 .(22)يحدث هو جزء من العملية السياسيةاالدعاء أن ما    اأيض    ، ويمكنمن السوريين  ي الصراعبموافقة طرف

 بالنسبة ملسار جنيف والعملية السياسية

انتظار ملدخل، ويتعين مع القبول باللجنة الدستورية أصبحت العملية السياسية برمتها محكومة بهذا ا

 من نتائج.  اعنه ما قد يتمخض

وباستثناء تطورات استثنائية قد تطرأ على العالقة بين الالعبين الكبار املمسكين بالقضية السورية، 

، فإن اللجنة الدستورية (23)من مجريات األمور ر روسيا والواليات املتحدة بشكل خاص، والتي قد تغي  

حتى تضييع الوقت، سيناريو   منهانتناولها في الفقرة التالية،  ،بثالثة سيناريوهاتكما نتوقع،  ،محكومة

دون  الجديد االستحقاق الرئاس ي إلىالوصول ، و (24)السيطرة على مناطق املعارضة من يتمكن النظام 

رضوخ املعارضة إلرادة النظام بتعديالت  سيناريو. ومنها جعل العملية الدستورية بال أي معنىما ي مشاكل،

 . ، ومنها سيناريو انسحاب املعارضةدستورية ال تمس جوهره، وإنهاء القضية عند هذه النقطة

طت املعارضة باآلليات التي حددتها القرارات هذه هي حدود العملية السياسية كما أراها، بعد أن فر  

نه ال معنى لعملية دستورية وال ألي انتخابات دون وجود إقولون  الدولية. ولن يظهر ملكيون أكثر من امللك، ي

 صيغة حكم حيادي قادر على توفير الشروط املناسبة لها. 

 ليد املجتمع الدولي عنها، 
ٌ
اللجنة الدستورية باختصار هي دفن عملي لكل العملية السياسية، وكف

عنة نظام وشر مهمتهم بوأد الثورة، ، والتسليم بقيادة الروس لها، وتسهيل وإعفائه من مسؤولياته تجاهها

 . األسد

 

 : توقعات وسيناريوهات محتملةاسابعا 

  قد تترتب عن عمل اللجنة. هذه الفقرة استشراف بعض السيناريوهات التي نراها ممكنة، و   سنحاول في

  السيناريو األول 

بطبيعة وجوهر  والقبول بتعديالت محددة على الدستور النافذ، ال تمس  وهو رضوخ املعارضة للضغوط، 

 أنه إنجاز كبير سيتم تظهيره علىالنظام، وال بمستقبل األسد، لكن ربما ببعض صالحياته الثانوية، فيما 

 
إن بالدي، الواليات المتحدة، مدينة له بالشكر لحفظ ماء "  :إلى سورية ، السفير األميركي السابقدقالها روبرت فور  22

   ." ...ةيد يمكن لألميركيين وللمجتمع الدولي الزعم بوجود عملية سياسية في سورين العنووجهنا. فبفضل بيدرس
 01.10.2019صحيفة الشرق األوسط بتاريخ 

 
 . أعاله  3.6أنظر الفقرة   23
 والالذقية المتاخمة لمحافظة إدلب. وحلب محافظة إدلب، وجزء من أرياف حمص وحماة   24
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 ثماالستفتاء عليه،  ، ثم  مسودة الدستور إنجاز  سيتم تسهيل مهمة اللجنة في  وفي هذا السيناريو  .  للمعارضة

 .وبقاء نظام األسداالنتخابات 

 فالسيناريو األسوأ،  هذا أنمن رغم وعلى ال
 
. تدعم اعتقادي معطيات على ما أعتقد اإنه األكثر حظ

ين وحالة مواز ، وتركيبة الفريق املعارض في هذه اللجنة، السورية حنةتاريخ املعارضة خالل املكثيرة، ك

 القوى، وتخلي املجتمع الدولي. 

 السيناريو الثاني

مع مطالب السوريين وطموحاتهم في  ا، يتماش ى نسبي  بموقف صلبتمسك فريق املعارضة أن يهو 

أحكام القرار   بتنفيذ كليتمسك  و إعداد دستور جديد ال يترك فرصة لبقاء النظام،  على    التغيير، ويصر  

 طالق املعتقلين.. خاصة لجهة الحكم االنتقالي، أو لجهة إجراءات بناء الثقة، كإ، 2254

عبر إغراق اللجنة بالتفاصيل  ،تضييع الوقت استراتيجية إلى يلجأ النظام في هذه الحالس ،اطبع  

ليات التي توفرها الالئحة الداخلية، مع تكثيف الضغط العسكري والخالفات التي ال سبيل لحلها ضمن اآل

ل  ا، ريثما تدريجي   لى منطقة إدلب، واستعادتهاع  2021االستحقاق الرئاس ي في مطلع حزيران موعد  يح 

 أمام األمر الواقع.  يصبح الجميعو 

، يوقف مسلسل التفريط بالحقوق ألنه ، لسوريين وقضيتهمى الإبالنسبة  ،اجد   هذه السيناريو معقول 

الواقع والظروف، لكن ثمة فرق هائل األمر بقوة  دوال يضفي الشرعية على إعادة إنتاج األسد، حتى لو عا

 .  العودتينبين 

يجدر بجميع املعارضين، على  لكن. الفريق املعارضمن  ذه الصالبةموقف بهيصعب تخيل  ،امبدئي  

إذا تعذر دفعه  ا، طبع  (25)بكل الوسائل املتاحةمختلف انتماءاتهم، دفع الفريق املعارض في هذا االتجاه، 

 أدناه. حسب السيناريو الثالثبلالنسحاب من اللجنة 

 السيناريو الثالث

ما  وله فيأفضل سيناريو يمكن حص اطبع  وهذا  من اللجنة، لسبب أو آلخر.الجماعي ملعارضة انسحاب ا

سية اللعبة الرو اللجنة، وعن كل هذه عن هذه مرة واحدة ينزع الشرعية  يخص القضية السورية، ألنه

 كما هو، والبداية بالحكم الشامل ذي املصداقية.  2254يعود الحديث عن تفعيل القرار سو  .السامة

فريق املعارضة املنسحبين من تعويض  إلى، آخرينو  سيلجأ الروس في هذه الحال، بمساعدة بيدرسون 

 أكثر سهولة. منزع الشرعية عنهلكن هذا سيجعل مهمة ، أقل صالبة بآخرين

ألن االنسحابات الفردية لن أؤكد هنا على االنسحاب الجماعي، أي ملجموعة وازنة من الفريق املعارض،  

حدث األثر املطلوب، و 
 
 ن النيل من شرعية اللجنة ككل.م اعوض   ،إضعاف الفريق املعارض إلىتؤدي قد ت

 
 .ا: "ما العمل" أنظر الفقرة ثامن    25
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من ن هم خارج اللجنة األهمية مل الشديدالدور  إلىأشير في ختام حديثي عن السيناريوهات، بقي أن 

في   األثربالغ  حيث سيكون ألدائهم وجهودهم في هذا املوضوع،    ؛في إنجاح هذا السيناريو أو ذاكاملعارضين،  

فريق املجتمع املدني، في االتجاه املرغوب، وهذا ما ستتناوله دفع الفريق املعارض، وربما قسم وازن من 

  الفقرة التالية.

 

 
ا
 : ما العمل؟اثامن

 هل ثمة ما يمكن عمله بعد أن حصل ما حصل؟ 

اللجنة، أو من سواء من قبل املشاركين في ، بل ما يجب عمله، نقول بداية، نعم، هناك ما يمكن عمله

 ، وقبل انطالق أعمالها.خاصة في هذه املرحلة املبكرة ها،قبل معارضي

 : بالنسبة للمشاركين في اللجنة

علن، قبل االنخراط في أي مناقشات أرى أن أفضل ما يمكن للفريق املعارض القيام به اآلن هو أن ي   -

، وفق 2254ه بمضمون القرار األممي كمس  ت أن يعلنف وإال، من اللجنة.ه انسحاب   دستورية أو إجرائية،

تنفيذ إجراءات بناء الثقة أنه لن يباشر بمناقشة القضايا الدستورية قبل بالتسلسل الذي جاء فيه، و 

. ية"املصداق يذاالنتقالي مناقشة مسألة "الحكم وإطالق املعتقلين ووقف االعتداءات على املدنيين، وقبل 

 ي من اللجنة.نسحاب الجماع وذلك تحت طائلة اال

أو لعدد كبير يمكن ألعضاء الفريق املعارض، اتخاذ موقف جذري كالسابق ذكره،  في حال تعذر -

 (، يتعهدون فيه للسوريين(26)د )أطلقت  عليه في مقال سابق لي: "وثيقة إعالن مبادئ"صدار تعه  منهم، إ

  والسوريات
 
همة واملصيرية التي يكون ، مهما كانت الظروف، باملسائل املابأنهم لن يفرطوا أو يتساهلوا إطالق

من شأن التفريط بها ضياع حقوق السوريين وآمالهم بالتغيير، وضياع كل األثمان الباهظة التي دفعوها 

ناريو األسوأ على اإلطالق، السي إلىطيلة ما يزيد عن مئة شهر. ويكون من شأن التفريط بها أخذ السوريين 

سيناريو بقاء النظام. السيناريو الذي ال يعني دفن قضية السوريين وحقوقهم وتضحياتهم وحسب، بل دفن 

تعريف هذه املسائل بما يكفي تحديد و في اإلعالن  ا يتم  ما. وطبع    ا، وحلمهم بحياة كريمة يوم  امستقبلهم أيض  

 إلعطاء الثقة للناس بجدية التزامهم. 

طمئِّ قد عن الفريق املعارض في اللجنة، أن صدور مثل هذا اإلعالن  اوأعتقد جازم   أن  إلىن السوريين ي 

سيوفر  ، من ناحية أخرى،وهو. اوأن تضحياتهم لن تذهب هدر  ، امصان  الحد األدنى من حقوقهم سيكون 

ن للرقابة على أداء الفريق املعارض،  امعيار   للسوريين نهم من متابعته والتأكد من التزامه، ما قد يحس  ِّ
 
يمك

الشرعية الشعبية عليه؛ األمر ش يء من دعمه وإضفاء  إلىمستوى ثقتهم به، وربما، مع الوقت، االنتقال 

 
 2019أيلول/ سبتمبر  28 –مقاالت الرأي  –جيرون   26

https://geiroon.net/archives/159231 

https://geiroon.net/archives/159231
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مام القائمين عليها، الذي من شأنه أن يعزز مكانة الفريق املفاوض وموقعه وموقفه، سواء في اللجنة، أو أ

رسل رسالة قوية،  ، من جانب ثالث،وهو أو أمام األمم املتحدة واملجتمع الدولي.. عاة واملجتمع  إلىي  الر 

ها أن ثمة   الدولي، مفاد 
 
 اعتبار. تحت أي  للسوريين ال يمكن التنازل عنها احقوق

رافضة لفكرةلمعارضة  بالنسبة ل  اللجنة  ال

في دفع الفريق  اجد   اهم  م ادور  الرافضة للجنة لمعارضة ل، فإن في نهاية الفقرة السابعة كما أسلفت

قاء مع موقف باالنسحاب الجماعي، أو البالصحيح من هذه اللجنة، سواء كان اتخاذ املوقف ى لإاملفاوض 

متنوعة ومكثفة ومنسقة و كبيرة  ايتطلب جهود  هذا الدور، نجاح املعارضة في لعب و  صلب ال تفريط فيه.

 .املهم أن تكون عاجلة، و ومدروسة

، على املعارضة سلوك الطريق اإليجابي، طريق 
 
  اإلقناعالتوضيح و بداية

 
في حال وجود  الدعمثم  ،أوال

بواب القلوب أ، املنطلق األفضل لفتح . ومن منطلق الحرص والشراكة في الهم الوطنييجابيةاملؤشرات اإل 

 .ليس من باب التهديد والتخوين واإلهانةبالتأكيد و  والعقول.

وتشكيل رأي عام على أوسع تشكيل فرق للتواصل، وفرق للدعم الفني واإلعالمي، يشمل هذا الطريق 

، وعقد بحاث والدراسات التخصصية املعمقةنطاق ممكن، وإعالن املواقف، وتنسيق الجهود، وكتابة األ 

 إلىو التشكيالت التي ينتمي إليها أعضاؤه،  إلىأعضاء الفريق املفاوض، و  إلى... ويتوجه الندوات واملؤتمرات

الدول فرنسا و ، كالقرار الدوليالدول الفاعلة واملؤثرة في  إلى، و الدول املؤثرة في قرار الفريق إلىالناس، و 

  .اعموم   األوروبية

دم  عدم تكلل تلك الجهود بالنجاح، وإصرار الفريق املعارض على املض ي 
 
 كما رسمهفي مسار اللجنة،  اق

ب على إبراز هذا الطريق اإليجابي، وإطالق جهود من نوع آخر، تنص، يستوجب من املعارضة تغيير الروس

ب على الروس مهمة شرعنة  الفريق املفاوض، و   عزلة ِّ
اللجنة، وبالتالي أعمال  تهافت شرعيته.. لعل ذلك يصع 

      األمم املتحدة. مخرجاتها، عبر 

ليس ألحد أن يدعي امتالك ألنه التخوين في جميع األحوال، الشتائم و االبتعاد عن يجب ؤكد أنه أ

 الوطنية 
 

 السوريينالشروخ بين تعميق املسافات و  توسيعال يفيد سوى في لك ذ ألن، و أكثر من اآلخرين أوال

هل بأبعاد الجأن    إلىال بأس من اإلشارة  محوه. لكن في النفوس والعالقات يصعب    اعميق    ايترك أثر  وس،  اثاني  

  نتائج كارثية تفوق نتائج الخيانة. إلى اأحيان   دي األمور ومآالتها، قد يؤ 

على الصورة التي رسمناها )معارضة( على لعب هذا الدور،  األصعب: هل نحن قادرون كـيبقى السؤال 

 أعاله؟

 
 
. ت أقل منها، وال بمواصفاأننا قادرون على بذل جهود بهذه املواصفاتب  ال يوحيخالل هذه الثورة  نا  سجل

أي جهود مخلصة تبذل في هذا . و اواجب  عليه والعمل ، والدعوة إليه، اا وملح  لكن يبقى املطلب موجود  

 . اتترك أثر  االتجاه قد 
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 خاتمة

 الدستورية كان خطال شك أن قبول املعارضة بالعملية  
 
فعت إليه   اجديد    ا، وورطة كبيرة، وقعر  افادح    أ د 

 
ٌ
  معارضة

ٌ
  مهزومة

ٌ
  مأزومة

ٌ
تابعة. ألن من شأن هذا الخيار، كما أسلفنا، أن يضيع حقوق السوريين  مفككة

اوتضحياتهم وآمالهم في التغيير، باعتباره تخل / 2254عن اآللية الوحيدة التي وفرها القرار الدولي  اضمني   ي 

د لبيان جنيف  2015 ِّ
 
، وأقصد هيئة الحكم االنتقالي كاملة الصالحيات التنفيذية، 2012/ 1املستند واملؤك

العملية  حلة االنتقالية. ما يجعلاملصداقية، الذي سيدير العملية السياسية في املر  اأو الحكم الشامل ذ

اللجنة  ،. إذنفي السلطة بقاؤهرحلة االنتقالية بعهدة نظام األسد، والنتيجة الحتمية هي السياسية وامل

 
 

، لكن ليس نحو الحل السياس ي كما يقولون، بل نحو شرعنة نظام األسد الدستورية ستكون مدخال

 وتوطينه لعقود أخرى.

 للسوريين؟  وتنطوي على بؤس  إضافي ،اأكثر سوء  هل نحن مجبرون؟ هل الخيارات األخرى 

نه ليس ثمة ما هو أسوأ على السوريين من خيار بقاء نظام األسد، مهما ارتفعت أثمان إمن العتبة أقول  

على رأس البالد بضعة عقود أخرى. لذلك يجب  ما يعنيه بقاء نظام األسد والكل يعرفالخيارات األخرى، 

 رفض هذا الخيار وكل ما يمكن أن يقود إليه.

فتتحول بين يدي مهزوم مهشم فاقد التنازالت، يتمسك بها البعض لتبرير اسية التي أما الواقعية السي

  السابقة التنازالت كل. ونحن نعرف أن تنازالت مجانية وتضييع للحقوق مجرد  إلىللبوصلة، 
 
وقف لم ت

 اقصف  
 

 ، ، وال أخرجت معتقال
 

أيامه، وفي عز في أسوأ لم يقدم نظام األسد . و امحاصر   وال أطعمت طفال

 املنتصر؟يعتقد أنه فكيف يفعل وهو أي تنازل من أي نوع،  ،هزائمه

 لن، فمجبري غير   نناإثم 
 

 الي، وعلينا العض عليهاحكم انتقالذي منحنا فرصة  هذا القرار الدولي دينا أوال

من أن نكون شهود  ألف مرةأشرف أفضل و هذا بيوتنا، و  إلىخيار الرفض والذهاب  اولدينا ثاني   .ذبالنواج

  أن يستمرفي شرعنة نظام قاتل، ال يمكنه زور، ونساهم 
 
توقيعنا  إلىحاجة اآلخرين  اإال كقاتل. ولدينا ثالث

 عليه. والبناءوعيه علينا ال يمكن تجاوزه، ويجب و في أي تسوية سياسية، وهذا ليس بقليل، 
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