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 مقدمة: 

 بالتصورات   1ا على الصعيد الدولي بمراحل متعددة ابتداء من بيان جنيف مر تصور الحل السياس ي في سوري
ً
مرورا

  ، 2-1التنفيذية التي عمل عليها املبعوثون الدوليون لسوريا، وبياني فيينا 
ً
ّل مسارا

ّ
ومسار أستانا وسوتش ي الذي مث

 لجنيف، وانتهاء بالقرار الدولي 
ً
، وتشكيل اللجنة الدستورية وانطالق أولى جلساتها في منتصف عام  2254موازيا

2019 . 

ّل 
ّ
ضمن هذه املسيرة التي قاربت ثمانية أعوام، طرأت عدة تغييرات وتطورات على بنود الحل السياس ي، فبعد أن مث

 وثائق ومرجعيات أخرى 2015املرجعية األساسية لهذا الحل حتى منتصف عام  1يف بيان جن
ً
، زاحمته الحقا

، مع ما تضمنته هذه الوثائق من تفاوت واختالف في ترتيب مداخل الحل 2254، ثم القرار  2-1ابتدأت ببياني فيينا  

تلفة لبعض مضامين الحل السياس ي، كتقديم أفكار الدستور واالنتخاب على ما سواها، ومن تصورات مخ

السياس ي، والتي كان على رأسها  تحول فكرة "هيئة الحكم االنتقالية كاملة الصالحيات التنفيذية" إلى "حكم شامل  

 .وغير طائفي وتعددي"

في ضوء هذه التحوالت، وبعد انعقاد أولى جلسات اللجنة الدستورية، ثار التساؤل األساس ي لدى حاضنة قوى 

في فهم املشهد السياس ي   -ولو بصورة جزئية-ضة: كيف وصلنا إلى هنا؟ حيث يمكن أن تساعد اإلجابة  الثورة واملعار 

الحالي ومآالته املستقبلية، من جهة. ومن جهة أخرى، قد تساهم في تقييم املسار السياس ي برمته، واالستفادة من  

 وأن ق
ً
طار "الحل السياس ي" ما يزال في محطته بعض الدروس لتطوير آليات التعامل مع املرحلة القادمة، خصوصا

 األولى. 

ية، لتستشرف مآل املسار السياس ي ما بعد  املرحلة املاض حلليأتي هذا التقرير كمقدمة لسلسلة من ثالثة أجزاء ت

أبرز الوثائق الدولية الخاصة بالحل السياس ي واملدرجة ضمن وثائق  اللجنة الدستورية. حيث يستعرض التقرير

 ، ويحلل التحوالت التي طرأت على بعض املفاهيم والتصورات التي ُبني عليها هذا الحل. 1دة ومجلس األمن األمم املتح

اعتمد التقرير على نوعين من املصادر: املصادر الثانوية؛ من مقاالت وأبحاث منشورة، وأخرى أصلية، عبر إجراء 

موقفها من اللجنة تباين العمل السياس ي، وي شخصيات مارست  9عدة مقابالت مباشرة غير متزامنة ومنفصلة مع 

 الدستورية. كما أخذ التقرير باملنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص وفهم سياقاتها وأسبابها.  

ينقسم التقرير إلى قسمين: يتناول األول مسار الحل السياس ي في سوريا، ويركز الثاني على التحوالت التي طرأت على  

 .ياس يأبرز مفاهيم الحل الس

  

 
س بقية الوثائق. لذلك لم أدرجت بيانات أستانا وسوتش ي ضمن الوثائق محل الدراسة استثناء لتأثيرها املباشر والظاهر على مسار الحل السياس ي األممي في جنيف، بعك 1

ائق املجلس الوطني واالئتالف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات، كذلك لم يتطرق للوثائق يبحث التقرير الوثائق السياسية الخاصة بقوى الثورة واملعارضة مثل وث

 الصادرة عن الدول والتي لم تدرج ضمن وثائق األمم املتحدة أو مجلس األمن، مثل الالورقة الصادرة عن املجموعة املصغرة. 
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 مسار الحل السياس ي في سوريا: محطات وتغييرات

، ابتدئ مسار الحل السياس ي الخاص بسوريا مع بيان جنيف 
ً
 بفكرة املجموعات األربع وبيانات فيينا  1دوليا

ً
مرورا

، وانتهاء باللجنة الدستورية. سنلخص في الوريقات القادمة أبرز النقاط التي تضمنتها هذه 2254والقرار  1+2

 الوثائق، متتبعين أهم التغيرات التي طرأت عليها. 

 االنتقال السياس ي كمدخل للحل السياس ي: 2012لعام  جنيفبيان  -1-1

هو املحاولة السياسية الجادة األولى بعد خطة املبعوث الدولي لسوريا كوفي عنان ذات   2012يعد بيان جنيف لعام  

األمن أو النقاط الست. ويعد حتى اآلن الحجر األساس الذي ترتكز عليه كل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس 

 . 2الجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة باملسار السياس ي للقضية السورية

 النقاط الست التالية: أنه تضمن  2012لعام  ما يميز بيان جنيف 
ً
 موضوعيا

شروط التسوية السياسية: حيث نص البيان على ضرورة أن تقدم هذه التسوية "عملية انتقالية"، وتتيح   -1

 
ً
 يمكن أن يتشاطره الجميع، وأن تحدد خطوات واضحة وفق جدول زمني، وأن تنفذ في منظورا

ً
مستقبليا

جو يكفل السالمة للجميع ويتسم باالستقرار والهدوء، ويمكن بلوغها بسرعة ودون إراقة دماء وتكون ذات 

 مصداقية.

 هيئة حكم انتقالي كاملة الصالحيات التنفيذية.  -2

 عملية حوار وطني.  -3

 نظر في النظام الدستوري واملنظومة القانونية. إعادة ال -4

  في ظل بيئة تعددية.انتخابات حرة ونزيهة  -5

والتي تتضمن: وقف األعمال العدائية، نزع سالح املجموعات املسلحة، وإطالق  واملحايدة البيئة اآلمنة -6

 ية. سراح املحتجزين، واستمرار املؤسسات الحكومية في عمليها، وأدوات العدالة االنتقال

من العام إلى الخاص، فبعد أن حدد الشروط األساسية ألية تسوية سياسية، وهي: الشمول،  1انطلق بيان جنيف 

وتحقيق االنتقال السياس ي، واملصداقية، والجدول الزمني، تحدث عن الخطوات التي يمكن من خاللها تحقيق هذا 

بيئة آمنة ومحايدة يجري خاللها حوار وطني شامل، قد االنتقال السياس ي، وهي: هيئة الحكم االنتقالية التي تيهئ 

املقاربة   -باختصار-يفض ي إلى إعادة النظر في النظام الدستوري السوري، تجري بعدها انتخابات حرة ونزيهة. هذه  

 . 1التي قدمها بيان جنيف 

 
 ، 2016لعام 2268، 2015لعام  2254، و2014لعام  2139، 2013 لعام 2118ينظر على سبيل املثال، قرارات مجلس األمن التالية:  2
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 1يتضمن عناصر الحل السياس ي في سوريا ومراحله بحسب بيان جنيف 1رسم توضيحي رقم  

 2012لقد طغت هذه املقاربة السياسية على فكرة الحل السياس ي في سوريا على مدى ثالثة أعوام )تموز/ يوليو 

 ، هي املدخل "كانت فيها فكرة "هيئة الحكم االنتقالية كاملة الصالحيات التنفيذية، (2015حتى تموز/ يوليو 

 لتحقيق االنتقال السياس ي، والدخول في املسار السياس ي. 

 فكرة املجموعات األربع: بداية التحول عن مدخل "هيئة الحكم االنتقالية" -1-2

املبعوث األممي لسوريا  طرأ التحول األول على املقاربة السابقة عبر فكرة "مجموعات العمل األربع" التي طرحها 

 من قبل مجلس األمن في بيانه بتاريخ 2015في منتصف ديمستورا ستيفان 
ً
آب/أغسطس  17، واعتمدت رسميا

 .1ار تنفيذي لبيان جنيف ، حيث أيد فكرة "املجموعات األربع" التي وضعها ديمستورا كإط2015

رحت من قبل ديمستورا كخطة تنفيذية لبيان جنيف 
ُ
، 1وكما يتضح من التسمية، أن فكرة "اإلطار التنفيذي" ط

وطاملا هي كذلك، فكان من املفترض أن تأتي متوافقة مع بيان جنيف األساس ي، ال محولة له أو معدلة. فهل كانت 

 بالفعل كذلك؟  

مجلس األمن  أبرز النقاط التي جاءت في هذه الخطة، والتي أشار لها بيان ، نستعرض قبل اإلجابة على السؤال

 
ً
 ما يلي: فياملشار له آنفا

الذي يركز على عدم شن هجمات ضد املدنيين  2139إعادة التأكيد على قرار مجلس األمن رقم  -

 و"إجراءات بناء الثقة". 

 .ت املرتبطة بها"اإلشارة إلى اإلرهاب "داعش والنصرة وبقية الجماعا -

هيئة حكم 

لة انتقالية كام

الصالحيات 

التنفيذية

بيئة آمنة 

ومحايدة

حوار وطني 

شامل

إعادة النظر في

النظام 

الدستوري 

والقانوني

انتخابات حرة

ونزيهة تحت 

إشراف األمم 

املتحدة
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تأييد فكرة وجود أربع فرق عاملة مواضيعية "السالمة والحماية للجميع، املسائل السياسية والقانونية،  -

املسائل العسكرية واألمنية ومسائل مكافحة اإلرهاب، استمرار الخدمات العامة وإعادة اإلعمار  

 والتنمية". 

عقدت في موسكو والقاهرة وباريس   هذه الجهود يمكن أن تستفيد من املبادرات األخيرة بما في ذلك التي -

 . 3وأستانا 

الحث على االنخراط في العملية السياسية لتحقيق انتقال سياس ي يلبي التطلعات املشروعة للشعب  -

السوري، ويمكنهم من تقرير مصيرهم ومستقبلهم بصورة مستقلة وديمقراطية، بطرق منها إنشاء هيئة  

 ة. حكم انتقالية جامعة تتمتع بسلطات تنفيذي

جاءت في البيان هي عدم حصرية االنتقال السياس ي عبر إنشاء هيئة الحكم ، أن من أهم النقاط التي  ميظهر مما تقد

االنتقالية، حيث أن البيان هو أول وثيقة أممية أفسحت املجال لذلك عندما نصت على عبارة "بطرق منها إنشاء  

 هيئة حكم انتقالية". 

 
ً
ّل هذا البيان تحوال

ّ
سابق  عن حصرية تمثيل املعارضة عبر االئتالف الوطني الذي كان يعد بموجب قرار كذلك مث

رغبة   مع هذا البيانحيث ظهرت    ،4"املحاور املمثل الفعلي الالزم لالنتقال السياس ي"   لجمعية العامة لألمم املتحدةل

 بعد رفضه لخطة 
ً
األطراف الفاعلة في القضية السورية، بعدم حصر تمثيل املعارضة باالئتالف الوطني خصوصا

  ، ليظهر هذا التوجه5ديمستورا
ً
، حيث 2015لعام    2254قرار مجلس األمن    ثم في  بشكل واضح في بياني فيينا  الحقا

 الهيئة العليا للمفاوضات التي لفكرة دمج كل منصات "املعارضة" فمهدت هذه اإلجراءات  
ً
ي جسم جديد، كان الحقا

 هيئة التفاوض السورية. 
ً
 ضمت في البداية هيئة التنسيق الوطنية ثم منصتي القاهرة وموسكو، والتي أضحت حاليا

إضافة لذلك، ترتب على طرح هذه الفكرة طرح جميع النقاط املشار لها في بيان جنيف على التوازي في حين أنها 

 على التكان
ً
 .  واليت سابقا

، 1لذلك نعتقد أن "فكرة املجموعات األربع" التنفيذية، والتي يفترض أنها خطوات تنفيذية ملا جاء في بيان جنيف 

 فيما يتعلق بعدم ح
ً
. رية الدخول في الحل السياس ي عبر بوابة "هيئة الحكم االنتقالية"صأتت معِدلة له، خصوصا

 
ً
التي  2017في بداية  4بعد اجتماع جنيف  انبثقت بفكرة "السالل األربعة" التي وهذا ما تجلى بشكل واضح الحقا

 لفكرة "املجموعات األربع"
ً
 فعليا

ً
 . 6اعتبرت تطبيقا

 
 عن االئتالف الوطني السوري،  3

ً
والذي كان املمثل الوحيد كان هذا التصريح األول الذي يرد في وثائق األمم املتحدة والذي يشير إلى منصات املعارضة األخرى بعيدا

    .2014في مطلع  2للمعارضة في اجتماع جنيف
 . https://undocs.org/ar/A/67/L.63. الرابط: 2013-5-8/ تاريخ 67في الدورة / A/67/L.63قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  4
، الرابط: 2015-10-11، االتحاد برس، ادي مستور االئتالف السوري يرفض املشاركة في مجموعات العمل التشاورية التي اقترحها  5

https://bit.ly/2V6gWc7.  
ية الجوهرية، وهي كما حددها بيان جنيف والقرارات الدولية )إنشاء هيئة املهم أن ديمستورا تجنب على مدى سنوات مهمته بحث القضيقول د.رياض نعسان أغا: " 6

 أن تتوقف املفاوضات ألننا رفضنا أن يضع العربة أمام الحصان،
ً
فقد مض ى في السالل األربع  حكم انتقالي غير طائفي تملك الصالحيات التنفيذية كاملة(، وكان طبيعيا

ق الرئيس، يبحث في سلة اإلرهاب، ثم في الدستور، ثم في االنتخابات، ويتجاهل هيئة الحكم التي هي مفتاح الحل، وندرك أنه كان التي وجد فيها وسيلة التهرب من االستحقا

 ". ينفذ توجهات دولية، ولكنه يخالف قرار األمم املتحدة الذي بنيت مهمته على أساسه

https://undocs.org/ar/A/67/L.63
https://bit.ly/2V6gWc7
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بالنظر ربط هذا التحول في املجال السياس ي مع الوقائع العسكرية والسياسية التي حدثت آنذاك، يمكن محاولة و 

، والذي على ما يبدو كان له تأثير في إعادة 2015تموز/يوليو  14توقيع االتفاق النووي اإليراني الذي حصل في الى 

عسكرية آنذاك كانت ملصلحة قوى صياغة شكل مدخل الحل السياس ي في سوريا على الرغم من أن األحداث ال

 . 20157في أيلول/سبتمبر  محافظة إدلبالثورة واملعارضة، والتي أعلنت سيطرتها الكاملة على 

 

 2015لفكرة مجموعات العمل األربع التي طرحها ديمستورا في منتصف  2رسم توضيحي رقم  

 صداقيةامل يذ الشامل : تأكيد فكرة الحكم2254اجتماعات فيينا والقرار  -1-3

إلى جانب نظام األسد، ظهر أثر ذلك على  2015أيلول/ سبتمبر  30التدخل العسكري الروس ي املباشر في  عقب

ملا سمي  2015تشرين األول  30( بتاريخ 1شهر واحد عقد اجتماع فيينا )مسار الحل السياس ي، فبعد التدخل ب

حيث أكد البيان الختامي لالجتماع على وحدة سوريا واستقاللها وهويتها  ،  8آنذاك املجموعة الدولية لدعم سوريا

تفض ي إلى تشكيل العلمانية، وضرورة بقاء مؤسسات الدولة، ليتحدث بيان دولي ألول مرة عن عملية سياسية 

"حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية" يعقبها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف األمم  

 . 9املتحدة

، وفي  
ً
ظهر في بيانه تأكيد العودة ، والذي  2، عقد مؤتمر فيينا  2015تشرين الثاني    14عقب ذلك بخمسة عشر يوما

تركيز على ضرورة وقف إطالق النار والتعهد بإصدار قرار من مجلس األمن  إلى بيان جنيف "بنصه الكامل"، مع ال

بإرسال بعثة أممية ملراقبته، إضافة إلى تشجيع إجراءات بناء الثقة. كما أعاد البيان الحديث عن هيئة حاكمة ذات 

ظله  مصداقية شاملة للجميع وغير طائفية )حذفت كلمة انتقالية(، تتولى صياغة دستور جديد تجري في

 
 . https://bit.ly/2UiSJP7، الرابط: 2018-11-8صحيفة االتحاد، 

 . http://bit.ly/2w8F4AM، وثائق وأحداث، الجزيرة نت، الرابط: إدلب.. منطقة خفض التصعيد الرابعة بسوريا 7
بي وجامعة الدول العربية واألمم املتحدة وتركيا واألردن ولبنان والعراق وإيران ضمت املجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن إضافة إلى االتحاد األورو  8

 والسعودية واإلمارات العربية وقطر وإيطاليا وأملانيا. 
  .https://bit.ly/3cgQEcQ، الرابط: 2015-10-30، 21، عربي سورياالنص الكامل للبيان الختامي للقاء فيينا حول  9

االنتقال 

السياس ي في

سوريا

ة السالمة والحماي

للجميع

ية املسائل السياس

والقانونية

رية املسائل العسك

واألمنية ومسائل

مكافحة اإلرهاب

استمرار الخدمات

العامة وإعادة 

اإلعمار والتنمية

https://bit.ly/2UiSJP7
http://bit.ly/2w8F4AM
https://bit.ly/3cgQEcQ
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 بداعش والنصرة والتنظيمات التي يتفق 
ً
 عن ذلك، جاء التأكيد على ضرورة محاربة اإلرهاب ممثال

ً
انتخابات، فضال

 .  10مجلس األمن على تصنيفها 

 : 11، يمكن استنتاج النقاط التالية2+1، وما نص عليه بيانا فيينا 1باملقارنة بين ما جاء في بيان جنيف 

كما جاء في -التحول من عبارة "هيئة حكم انتقالي كاملة الصالحيات التنفيذية" إلى عبارة "حكومة  -1

 ، ذا مصداقية شاملة وغير طائفية.  -كما جاء في البيان الثاني-، أو هيئة حاكمة  -البيان األول 

قة، صرح على عكس بيان جنيف الذي أكد على ضرورة ضمان الهدوء واالستقرار واألمان بصيغة مطل -2

بيانا فيينا بضرورة الوصول إلى وقف إطالق النار يستثني محاربة املجموعات اإلرهابية املتمثلة  

 بداعش والنصرة بصورة أساسية.

 . 1لم يشر بيانا فيينا إلى انسحاب امليليشيات من سوريا، كما هو حال بيان جنيف  -3

 . 1ان جنيف لم يشر بيانا فيينا إلى موضوع العدالة االنتقالية، بعكس بي -4

 2+1وبياني فيينا  1جدول مقارنة يوضح أبرز االختالفات بين بيان جنيف

 2+1بيانا فيينا  1بيان جنيف املوضوع

هيئة حكم انتقالي كاملة   كيفية تحقيق االنتقال السياس ي 

 الصالحيات التنفيذية 

حكم ذو مصداقية شامل وغير  

 طائفي 

وقف إطالق نار يستثني محاربة   واالستقرار والهدوءضمان األمان   وقف إطالق النار 

 اإلرهاب 

انسحاب املجموعات املسلحة   انسحاب امليليشيات 

 ومعالجة موضوع نزع السالح 

 ----------------- 

 --------------------  ضمان العدالة االنتقالية  العدالة االنتقالية 

 

ليكرسا الواقع الجديد الذي بدأ مع بيان مجلس األمن املشار   2254/2015و  2249/2015قرارا مجلس األمن    أتىثم  

 وتوافقات فيينا 
ً
 بعد 2+1إليه آنفا

ً
 .12التي تبناها تنظيم داعش "هجمات باريس"، خصوصا

 كرد على "هجمات باريس"، وأكد 201513تشرين الثاني  20بتاريخ  2249قرار مجلس األمن  -
ً
: جاء أساسا

 تنظيمي داعش والنصرة بكل الوسائل، شدد باملقابل  
ً
على ضرورة محاربة "التنظيمات اإلرهابية" خصوصا

والبيان املشترك عن نتائج املحادثات املتعددة  2012زيران ح 30تنفيذ بيان جنيف املؤرخ في على ضرورة 

 
 . http://bit.ly/2VJW8aK، وزارة الخارجية الفرنسية، الرابط: (2015.11.14بيان مجموعة الدعم الدولي لسورية )فيينا،  10
، الرابط: 2015-11-19ي مسار فيينا: قراءة في بيان مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا، يراجع: علي حسين باكير، الغموض غير البناء ف 11

https://bit.ly/3dJWGEb  . 
 . /:bit.ly/33VNfgF/https، الرابط: 2015-11-15هجمات باريس.. القصة الكاملة، قناة الجزيرة،  12
 .  https://bit.ly/3bBdgEu، األمم املتحدة، الرابط: 2015لعام 2249قرار مجلس األمن رقم  13

http://bit.ly/2VJW8aK
https://bit.ly/3dJWGEb
https://bit.ly/33VNfgF
https://bit.ly/3bBdgEu


 

 

 تطورات الحل السياس ي في سوريا: من هيئة الحكم االنتقالية إلى اللجنة الدستورية

8 

تشرين األول وبيان الفريق الدولي لدعم سوريا املؤرخ في   30فيينا بتاريخ األطراف بشأن سوريا الصادر في

 .  2015تشرين الثاني  14

 لتنفيذ بيان جنيف : 201514كانون األول  18بتاريخ  2254قرار مجلس األمن  -
ً
 واضحا

ً
 زمنيا

ً
، 1وضع جدوال

رس في بياني فيينا، وذلك  غير أنه أتى
ُ
 مع التوجه الجديد الذي ك

ً
بعدة فقرات شكلت نقطة تحول   متماشيا

 )تعديل( للخطوات التي وضعها األخير، تمثلت فيما يلي: 

بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخول  إمكانية تحقيق العملية السياسية واالنتقال السياس ي " -

مد في تشكيلها على املوافقة املتبادلة، مع كفالة استمرارية املؤسسات سلطات تنفيذية كاملة، وتعت

 . "الحكومية

 لهذه الغاية، مع التأكيد على   -
ً
اإلشارة إلى اجتماعات موسكو والقاهرة وبما اتخذ من مبادرات أخرى تحقيقا

 . 2015كانون األول/ديسمبر  11-9بين  نعقداجتماع الرياض امل

 اني فيينا.  أضاف إلى مرجعية جنيف بي -

التأكيد على محاربة اإلرهاب وتسهيل دخول املساعدات اإلنسانية وإجراءات بناء الثقة ووقف إطالق  -

 النار.

عدم اإلشارة إلى ضرورة انسحاب امليليشيات األجنبية والعدالة االنتقالية في مسايرة واضحة من واضعي  -

 القرار لبياني فيينا. 

 . 1بية ذاتها التي جاء فيها بيان جنيف الترات 2254مع ذلك، أبقى القرار 

 

 ، وتراتبيتها الزمنية2015لعام  2254يوضح أبرز املضامين التي شملها قرار مجلس األمن  3رسم توضيحي رقم  

 
 . 2Uvk68Q/https://bit.ly، األمم املتحدة، الرابط: 2015لعام  2254قرار مجلس األمن رقم  14

حكم شامل وغير 

طائفي
وقف إطالق النار

انتخاباتدستور ةبيئة آمنة ومحايد

https://bit.ly/2Uvk68Q


 

 

 تطورات الحل السياس ي في سوريا: من هيئة الحكم االنتقالية إلى اللجنة الدستورية

9 

لعام    2254صدور القرار    ، وما تالها من2015لقد مثلت فكرة املجموعات األربع التي طرحها ديمستورا في منتصف   

 إلطالق فكرة املجموعات األربع التي طرحها ديمستورا في جنيف  ،2015
ً
 مالئما

ً
 قانونيا

ً
،  2017في بداية عام  4إطارا

 املتعلقة 
ً
 للتركيز على سلة الدستور واالنتخابات وتغييب بقية السالل، خصوصا

ً
 وسياسيا

ً
والتي مهدت فعليا

، قبيل انعقاد مؤتمر سوتش ي للحوار 2017مطالعة ستيفان ديمستورا في نهاية عام  بالحكم االنتقالي. فقد أظهرت

 عن سلتي الدستور واالنتخابات والبيئة اآلمنة واملحايدة، فيما تطرق بعجالة إلى 
ً
 وتفصيليا

ً
 واضحا

ً
الوطني تركيزا

ستورا نفسه فقط، بل  سلة الحكم دون تقديم أي توضيحات أو تفسيرات، وهو ما سيتكرر ليس في مطالعات ديم 

، والتي ركزت على موضوعي الدستور واالنتخابات 2254التي صدرت بعد قرار    15مذكرات "دول املجموعة املصغرة"

 .16مغفلة الحديث عن بقية البنود

 الدستور واالنتخابات فقطمسار أستانا وسوتش ي:  -1-4

تركيا وإيران إلطالق مسار جديد خاص ، تداعت روسيا و 2016عقب سيطرة النظام على مدينة حلب في أواخر عام  

بالقضية السورية اصطلح على تسميته "مسار أستانا"، حيث كان الهدف من هذا املسار كما أعلن عنه ضامنوه  

أن يساعد على وقف إطالق النار في سوريا، وتحقيق تقدم في العملية السياسية وفق قرار مجلس األمن، إضافة إلى 

وقتال الجماعات املصنفة على لوائح  وإطالق سراح املعتقلين، ة العمل اإلنساني،زيادة الخطوات إلتاحة حري

 داعش والنصرة
ً
 .17اإلرهاب، تحديدا

هو أن يكون:  18لهذا "االجتماع الدولي حول سوريا" من األهداف السياسية أنبيانات جوالت أستانا  أوضحت

، إضافة إلى 19("2254"منصة فعالة لحوار مباشر بين الحكومة واملعارضة وفق متطلبات القرار نفسه )أي القرار 

"دفع األطراف املتصارعة واملعارضة السورية النهوض بالعملية السياسية التي تقودها األمم املتحدة في جنيف، 

 بالعموم.، هذا 20فضال عن املبادرات األخرى"

 أما لو قمنا بمراجعة بيانات جوالت أستانا األربعة عشر، نستطيع الخروج بامللحوظات التالية: 

 أن الهدف الروس ي من مسار أستانا هو تطبيق الرؤية الروسية للحل السياس ي في  
ً
من الناحية الفعلية، كان واضحا

 لهذا   سوريا من خالل اختصار عملية الحل السياس ي في قضية وضع دستور 
ً
جديد لسوريا، ثم إجراء انتخابات وفقا

الدستور الجديد في ظل حكم مؤسسات الدولة القائمة، والتي يسيطر عليها نظام األسد. ويتضح، ذلك من النقاط  

 التالية: 

  . 2254مجمل بيانات أستانا لم تتطرق لبيان جنيف وكان تركيزها فقط على قرار مجلس األمن  -

 
 من الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وأملانيا ومصر والسعودية واألردن. 15

ً
 تضم “املجموعة املصغرة” حول سورية كال

-9-14ن، العربي الجديد، رؤية "املجموعة املصغرة" للحل بسورية: تقليل صالحيات الرئيس وإشراف مدني على األملالطالع على بنود الوثيقة، ينظر: عدنان أحمد،  16

 . https://bit.ly/2UJR99i، الرابط: 0182
 . Bhttps://bit.ly/2R6Cwu، الرابط: 2017-1-24"وثائق وأحداث"، الجزيرة نت،  تعرف على البيان الختامي ملفاوضات أستاناينظر:  17
 ملسار جنيف السياس ي الذي كان وما يزال تحت رعاية 18

ً
 موازيا

ً
 األمم املتحدة.  كان من الواضح أنه يراد من خالل هذه التسمية أن يكون مسار أستانا منافسا

 املصدر السابق.  19
 . https://bit.ly/3dMBltS، الرابط: 2017-9-15(، املدن، 6النص الكامل لبيان أستانا ) 20

https://bit.ly/2UJR99i
https://bit.ly/2R6CwuB
https://bit.ly/3dMBltS
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، وليس عن "عملية  2254حدثت عن "عملية سياسية" وفق قرار مجلس األمن جميع بيانات أستانا ت -

 .21انتقالية"

، ظهر التوجه الروس ي لحصر العملية السياسية في سوريا عبر مدخل الدستور منذ االجتماع األول  -
ً
عمليا

مت 
ّ
أما من  . 22مسودة دستور لسوريا أعدها خبراء روس للمعارضة -بحسب ادعائها-ألستانا، حيث سل

، وُصرح 23الناحية الرسمية، فظهرت مالمح التوجه الروس ي بخصوص الدستور في االجتماع السابع ألستانا 

 ألحكام قرار  بيان االجتماع الثامن في به
ً
الذي جاء في بنده الثالث: "والوصول إلى حٍل سياس ٍي لألزمة وفقا

وشفافة بقيادة سورية ويمتلك زمامها  ( من خالل عملية شاملة وحرة ونزيهة 2015) 2254مجلس األمن 

بمشاركة جميع   انتخابات حرة ونزيهةو تفض ي إلى دستور يحظى بدعم الشعب السوري السوريون 

 .24السوريين املؤهلين تحت إشراف مناسب لألمم املتحدة" 

ش ي  الثامن تأييده ألن تكون مخرجات مؤتمر سوت، أعلن بيان أستانا  2018قبل عقد مؤتمر سوتش ي في عام   -

  .25"للحوار الوطني"، مبادرة لتقديم زخم لعملية التفاوض الجارية في جنيف

، والذي من أبرز مخرجاته االتفاق 2018بعد عقد مؤتمر سوتش ي برعاية روسية في كانون الثاني من عام  -

بيانات جعلت ، 26على تأسيس لجنة إلعادة كتابة الدستور السوري، ودعوة إلجراء انتخابات ديمقراطية

. حيث جاء في 2254أستانا الالحقة له مخرجات هذا املؤتمر مرجعية للحل السياس ي إضافة إلى القرار 

ما يلي: "ستواصل األطراف الجهود املشتركة التي تهدف إلى دفع عملية التسوية السياسية    10بيان أستانا  

عمل اللجنة الدستورية في جنيف التي يقودها ويمتلكها السوريون، من أجل تهيئة الظروف لتسهيل بدء 

في أقرب وقت ممكن، بما يتماش ى مع قرارات “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في سوتش ي، وقرار مجلس 

 .27" 2254األمن 

 إلى مسار  الخالصة، أن مسار أستانا وسوتش 
ً
 بالتركيز على الجانب العسكري واإلنساني، ليتحول الحقا

ً
ي بدأ نظريا

 -عسكري 
ً
 قضايا هيئة الحكم سياس ي، آخذا

ً
من مسار جنيف قضيتي اللجنة الدستورية واالنتخابات فقط، تاركا

 االنتقالي، والبيئة اآلمنة واملحايدة، والحوار الوطني. 

 
 أشار البعض لذلك منذ البيان األول الجتماع أستانا، ولوحظ تكراره في جميع بيانات أستانا الالحقة.  21

، الرابط: 2017-2-5، وحدة دراسة السياسات، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، محادثات أستانة تمّهد ملرجعية جديدة لالنتقال السياس يينظر: 

https://bit.ly/347fqJr  . 
 . https://bit.ly/2XcHxW2، الرابط: 2017-1-24، 24، فرانس روسيا تسلم مسودة دستور جديد لسوريا إلى الفصائل املعارضة في أستانةينظر:  22
املوافقة على أن يناقش االتحاد الروس ي، بالتنسيق مع عملية جنيف التي تقودها األمم املتحدة، اقتراح عقد مؤتمر ما يلي: "  7الثالث من بيان أستانا جاء في البند  23

 ." للحوار الوطني الذي يشارك فيه الجانب الروس ي تبادل املعلومات مع الضامنين

 . https://bit.ly/2URb8BC، الرابط: 2017-10-31ملدن، ، ا"7-الوثيقة الختامية ملحادثات "أستانةينظر: 
 . https://bit.ly/2X2dq3L، الرابط: 2017-12-23، املدن، "8-النص الكامل لبيان "أستانةينظر:  24
 املصدر السابق.  25
 . https://bit.ly/2X7lNLA، الرابط: 2018-1-31، الجزيرة نت، سوتش ي بشأن سوريا.. تفاصيل ونتائجمؤتمر ينظر:  26
 .  https://bit.ly/2R7K0xn، الرابط: 2018-8-1، عنب بلدي، البنود الكاملة للبيان الختامي للجولة العاشرة من “أستانة”ينظر:  27

https://bit.ly/347fqJr
https://bit.ly/2XcHxW2
https://bit.ly/2URb8BC
https://bit.ly/2X2dq3L
https://bit.ly/2X7lNLA
https://bit.ly/2R7K0xn
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 لشكل الحل السياس ي؟ "مسار جنيف"اذا بقي من التصور األمميم

 بفكرة  1بعد استعراضنا لهذا التطور التاريخي ملسار الحل السياس ي الخاص بسوريا ابتداء من جنيف 
ً
مرورا

، وانتهاء باللجنة الدستورية، سنناقش في الفقرة أدناه التحوالت 2254والقرار    2+1املجموعات األربع وبيانات فيينا  

لحكم االنتقالية ومصير األسد وفكرة الدستور، وقبل التي طرأت على أبرز مفاهيم الحل السياس ي، كفكرة هيئة ا

 ذلك األسباب التي أدت إلى هذه التحوالت. 

 املسار الدستوري الحالي وارتباطه بمسار جنيف: أسباب التحول واالنحراف -2-1

والقرار األممي  1ببيان جنيف بمضامين خالل السنوات املاضية في أدبياتها،  بالعموم تمسكت املعارضة السورية

كمرجعية ينطلق من خاللها أي تصور لحل سياس ي مقبل في سورية، وقدمت العديد من األوراق التي توافقت   2254

 ، 201528في أيلول    عليها معظم أطياف املعارضة السياسية، كورقة املبادئ الخمسة الصادرة عن املجلس اإلسالمي

 .620129واإلطار التنفيذي الصادر عن الهيئة العليا للتفاوض عام  

إال أن مسار األحداث امليداني والسياس ي، ودخول روسيا على خط الصراع العسكري، باإلضافة إلى تقاعس  

عن اتخاذ أي خطوة جادة، وتجاهله للمحنة اإلنسانية التي عاشها الشعب السوري، دفع  "املجتمع الدولي"

 املعارضة السورية لتقديم العديد من التنازالت بهدف الدفع نحو تحريك مسار الحل السياس ي الراكد.

لدولي والدول ، وسط جمود واضح في املسار السياس ي، وتجاهل املجتمع االعاشرومع دخول الثورة السورية عامها 

املعنية للتصعيد العسكري الذي انتهجه نظام األسد واملدعوم من الطيران الروس ي واملليشيات التابعة إليران، جاء 

،  ليحرك املياه السياسية الراكدة، 2019اإلعالن عن انطالق أول اجتماعات للجنة الدستورية في تشرين الثاني 

شاركة في هذه اللجنة ومعارضين لها، حيث كانت نقطة الخالف األبرز بين بين مؤيدين للم ويقسم آراء السوريين ما

الفريقين تتركز حول حقيقة ارتباط هذا املسار املتاح واملفروض على السوريين بالتصور األممي ومدى انحرافه عنه، 

 ؟ لذي سينتج عنه في حال نجاحها وما

ا مؤيدين للمشاركة أو معارضين لها، بأن املسار السياس ي  توافقت آراء جميع الخبراء الذين التقيناهم سواًء كانو 

 عن سياق مسار جنيف والقرارات األممية الداعمة له،
ً
 هو مسار بعيد جدا

ً
    املفروض حاليا

ً
 مغايرا

ً
إن لم يكن مسارا

، وذلك لألسباب التالية:
ً
 تماما

وقرارات األمم املتحدة   2و  1نيف  اختالف الظروف امليدانية والسياسية في الفترة التي خرجت بها بيانات ج  -1

عن الوضع الحالي، حيث تزامنت تلك القرارات بتمدد كبير لفصائل املعارضة السورية املسلحة على  

 
،  2015-09-18املجلس اإلسالمي السوري يعلن عن وثيقة "املبادئ الخمسة للثورة السورية" على رأسها رحيل األسد، موقع السورية نت، تاريخ النشر  28

http://bit.ly/2SLBOof 
 http://bit.ly/2FdDrTB، 2016-9-7، موقع االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، تاريخ النشر لحل السياس ي في سوريةاإلعالن عن اإلطار التنفيذي ل 29

http://bit.ly/2SLBOof
http://bit.ly/2FdDrTB
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األرض، وانتشارها في مناطق مجاورة ملراكز املدن الرئيسية، ولم يكن مشهد للتنظيمات اإلرهابية التي 

 في تلك الفترة
ً
 .30شوهت شكل املشهد السوري حاضرا

تسبب دخول روسيا على خط العمل العسكري ودعمها لنظام األسد ومنع سقوطه، إلى جانب فرضها   -2

ملسار أستانة والزج بفصائل املعارضة املسلحة في مسار سياس ي رديف، في قطع االرتباط بين املسارين  

 لخسارة مساحات واسع
ً
ة من املناطق  السياس ي والعسكري، والتورط في اتفاقيات وتنازالت أدت الحقا

 املحررة على األرض، أظهرت املسار الروس ي على أنه املسار الوحيد والفعال في تحقيق تقدمات ملموسة. 

وعملت على الضغط والتالعب  والتأثير على التصور األممي مستغلة  ،استغلت روسيا التجاهل الدولي   -3

رتها على فرض ما سمي "حكم ذو التغيرات العسكرية على األرض، حيث ظهر هذا التالعب من خالل قد

مصداقية" كبديل عن "هيئة حكم انتقالية كاملة الصالحية التنفيذية" والتي وردت بشكل واضح في بيان  

، وبالتالي حمل املصطلح الجديد الكثير من التأويالت التي يمكن من خاللها املراوغة  31"1"جنيف 

م التحايل على أولويات تنفيذ القرارات األممية وذلك ، كما تقوى الثورة واملعارضةوااللتفاف على مطالب  

يتم  32بتحويلها من الشكل التراتبي إلى الشكل املتوازي بحيث وضعت ضمن مستوى واحد "سالل أربعة"

 العمل فيها بالتوازي.

ال يمكن اعتبار قرارات املجتمع الدولي أو مجلس األمن حول شكل الحل السياس ي قرارات ملزمة أو حتمية  -4

  12لتطبيق؛ فقد صدر عن مجلس األمن ا
ً
 قرارا

ً
نص معظمها على ضرورة  ،بالوضع السوري متعلقا

محاسبة املتورطين ولم يتم تطبيق أي منها، حيث أن كل القرارات صدرت تحت الفصل السادس غير 

 .33امللزم

 
نابعة من رؤية سورية، وإنما فرضت على السوريين   لم تكن–سواء بيانات جنيف أو قرارات األمم املتحدة    –القرارات الدولية عدَّ أحد الخبراء الذين التقيناهم أن معظم   30

سار عولون على قدرة املمن الخارج وجاءت أدنى من سقف طموحاتهم في ذلك الحين، إال أن السوريين لم يعولوا في ذاك الوقت على املسار السياس ي فحسب، بل كانوا ي

 ري.العسكري على قلب موازين القوى على األرض، أو قدرته على فرض شروطه على طاولة املفاوضات وتحصيل املكاسب التي تدعم طموحات الشعب السو 
تقاليـة باسـتطاعتها أن ُتهّيـئ بيئـة إقامـة هيئـة حكـم ان، وضمن الفقرة املعنونة بخطوات واضحة في العملية االنتقالية على " 2012الصادر في حزيران  1نص بيان جنيف   31

تضم أعضاء من الحكومة الحالية واملعارضة ومن  العمليـة االنتقاليـة، وتمـارس فيهـا هيئـة الحكـم االنتقاليـة كامـل الـسلطات التنفيذيـة. ويمكـن أن محايـدة تتحـرك في ظلـها

ل علـى املجموعات
ّ
ـشك

ُ
 " املتبادلة أساس املوافقة األخـرى، ويجـب أن ت

 https://bit.ly/2UlGItO .، الرابط: 2013لعام  2218مللحق الثاني بقرار مجلس األمن رقم املصدر: ا
 فيما يأتي:  4السالل األربع التي كشف عنها دي ميستورا في املؤتمر الختامي لجنيف  تتمثل 32

 خالل ستة أشهر.مع توقع تنفيذها ة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع، السلة األولى: القضايا الخاص -

 .مع توقع تنفيذها خالل ستة أشهرالسلة الثانية: القضايا املتعلقة بوضع جدول زمني ملسودة دستور جديد،  -

تحت إشراف األمم املتحدة، وتشمل السوريين خارج شهرا،  18السلة الثالثة: كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور، وذلك خالل  -

 بالدهم.

 السلة الرابعة: إستراتيجية مكافحة اإلرهاب والحوكمة األمنية، وبناء إجراءات للثقة املتوسطة األمد. -

  http://bit.ly/2LPKyoY، 2017-3-3"، موقع الجزيرة، تاريخ النشر .. غلة من أربع سالل4جنيف املصدر: " 
 تنظيم داع 33

ً
ش والقاعدة الفصائل القرارات الوحيدة التي صدرت تحت الفصل السابع فيما يتعلق بأمور لها عالقة بالقضية السورية، هي مكافحة اإلرهاب، وتحديدا

 املرتبطة بها. 

 .   https://bit.ly/2X8AWfx، الرابط: 2253لعام  2253ينظر على سبيل املثال: قرار مجلس األمن رقم 

واملتعلق بنزع السالح الكيماوي لدى نظام األسد، فقد أشار إلى إمكانية اتخاذ مجلس األمن إجراءات تحت الفصل السابع في  2013لعام  2118أما بخصوص القرار 

 يه بموجب معاهدة حظر نشر واستعمال األسلحة الكيماوية، ولكن القرار ذاته، لم يكن تحت الفصل السابع. حال عدم التزام نظام األسد بااللتزامات املترتبة عل

  ،  مصدر سابق.2013لعام  2118/ من قرار مجلس األمن 21ينظر:  الفقرة /

https://bit.ly/2UlGItO
http://bit.ly/2LPKyoY
https://bit.ly/2X8AWfx
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تغير املزاج الدولي والذي تزامن مع تغير موازين القوى على األرض، والذي برز بشكل خاص عبر توافق   -5

، وفي القمم املتعاقبة بين ترامب وبوتن عام  201734  روس ي أمريكي يمكن تلمس مالمحه في لقاء فيتنام عام

، وهو ما نتج عنه تغير في 37، والحديث عن تفاهمات إسرائيلية أمريكية روسية201936وعام 201835

 التصريحات الدولية التي ركزت الحديث عن دعم جهود إقامة تعديالت دستورية تليها انتخابات.

أشارت روسيا أنها ترتكز في رؤيتها للحل السياس ي في سورية على مخرجات مؤتمر فيينا وليس مؤتمر جنيف   -6

والذي توافقت فيه الدول على عدة أمور منها تشكيل حكومة ذات مصداقية وتشمل الجميع وغير طائفية  

ن بمن فيهم السوريون على أن يعقبها صياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات جديدة تشمل جميع السوريي

 .38في الشتات وجميع اإلثنيات. دون أن يتطرق الحديث عن مصير األسد

 عن التصور األممي لشكل الحل في سورية، إال أن بعض  
ً
وعلى الرغم من وجود توافق على أن املسار الحالي بعيد جدا

كمسار تراكمي متواصل، بل يجب النظر املؤيدين للمشاركة اعتبروا أنه من الخطأ النظر إلى مسار الثورة السورية 

 من 
ً
إليها كمسار مرحلي غير مترابط، خاصة وأن الثورة السورية مرت بمراحل مختلفة ال ترتبط ببعضها، انطالقا

 إلى ظهور التنظيمات 
ً
مرحلة الحراك الثوري السلمي إلى مرحلة الحراك املسلح، ثم الحراك السياس ي وصوال

 ض ي ومناطق السيطرة واالنتقال إلى الشمال السوري.، ثم خسارة األراإلرهابيةا

، وهو ما يشير أن الدخول 
ً
 مرحليا

ً
 بل كان مسارا

ً
وكذلك األمر بالنسبة إلى مسار العملية السياسية لم يكن تراكميا

ن وال يعني بالضرورة أنه سيوصل للمرحلة النهائية، بل يمك ،السابقة املراحلاستكمال ، قد ال يؤدي إلى في مرحلة

 أحد املراحل املفروضة على السوريين
ً
والتي يجب عليهم  ،اعتبار مسار اللجنة الدستورية التي انطلق مؤخرا

، خاصة وأن نضال 
ً
 أو حتى مستحيال

ً
 للظرف الحالي وتطويعها بشكل يجعل وجود نظام األسد صعبا

ً
استغاللها وفقا

عتبارات متنوعة، أما رفض املشاركة ملجرد الشعب السوري السابق لم يستطع إسقاط هذا النظام بالقوة ال 

 .39الرفض قد يؤدي بنا إلى مرحلة جديدة قد تكون أسوأ من الحالية

 
 أكد فيه بأن الزعيمين األمريكي والروس ي اتفقا على " أن لي على إثر اللقاء الكريملنأعلن  34

ً
حل عسكري"، وعلى ضرورة "االلتزام بهزيمة تنظيم  سوريةس للنزاع في بيانا

 الدولة اإلسالمية"، ومناشدة كافة األطراف باملشاركة في عملية السالم التي تستضيفها جنيف

  https://bbc.in/36loU3R، 2017-11-11بالعربي، تاريخ النشر  BBC"، موقع سوريةترامب وبوتين: ال حل عسكريا للنزاع في املصدر: "  
تقليص القوات الروسية هناك، وعدم التدخل في الضربات الجوية اإلسرائيلية على القوات اإليرانية ناقشت القمة امللف السوري، حيث قدمت روسيا تعهدات على  35

 .سحب القوات اإليرانية من الحدود اإلسرائيلية، باإلضافة إلى قيام روسيا بالعمل على واملليشيات التابعة لها في سورية

  http://bit.ly/2LCOHfU، 2018 -7-16الجزيرة نت، تاريخ النشر  "ملفات قمة هلسنكي.. ماذا في جعبة ترامب وبوتين؟املصدر: " 
  sy.com/news/14610-https://nedaa، 2019-7-10"، موقع نداء سوريا، تاريخ النشر  أمريكية حول إدلب -سية صحيفة: تفاهمات رو "  36
 هو ستغالل الحوار مع واشنطن لخدمة حساباتها اتسعى ال   وسكوأن م  األمريكي  Monitor-Alأشار تقرير أمريكي نشر على موقع    37

ً
لسياسية واالقتصادية، وأكثر أهمية

تاخم لألردن، وضمان تحييد الواليات املتحدة فيما سوريةتسريع إعادة بناء االقتصاد السوري. وربما تتضمن قائمة الرغبات الروسية التالي: إحالل االستقرار في جنوبي  
ُ
، امل

ق باإلصالح الدستوري السوري الذي تقوده روسيا والجهود ال
َّ
 روسية إلعادة الالجئين السوريين من الخارج.يتعل

، 2019-7-22"، ترجمات موقع عربي بوست، تاريخ النشر اطردوا اإليرانيين.. تفاصيل الخطة األمريكية لتقسيم كعكة االقتصاد السوري مع روسيااملصدر: " 

http://bit.ly/2qC2Sui  
  https://bbc.in/347gjjE، 2015-11-30بالعربية، تاريخ النشرBBCة"، موقع البحث عن حل سياس ي لألزمة السوريمؤتمر فيينا: تكثيف جهود  38
الوحيد الذي يتم تحريكه من الحل السياس ي، قد يؤدي إلى تجاوز بقية القضايا املتعلقة  أن مسار اللجنة الدستورية، وهو املسار -وفق هذا القياس-قد يرى البعض  39

 فيما يتعلق بفكرة "الهيئة االنتقالية كاملة الصالحيات التنفيذية"، وبالتالي، ما املانع تجاوز فكرة "عدم التوافق على ش يء 1ببيان جنيف
ً
حتى يتم التوافق على ، خصوصا

 ن املرحلية وعدم التراكمية؟ش يء"، طاملا نتحدث ع

https://bbc.in/36loU3R
http://bit.ly/2LCOHfU
https://nedaa-sy.com/news/14610
http://bit.ly/2qC2Sui
https://bbc.in/347gjjE
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وبالتالي فإن ربط اللجنة الدستورية بمسار جنيف يمكن أن يفسر بأنه انتكاسة كبيرة في املكاسب السياسية   

بمرحلة الدستور الروس ي التي حاولت روسيا فرضه، والتي اضطرت وخسارة لهيئة الحكم االنتقالية، أما ربطها 

 
ً
 إيجابيا

ً
 .40للتنازل أمام رفض املعارضة له، وقبول مشاركة حقيقية من أطراف املعارضة يمكن اعتباره تطورا

 التحوالت التي طرأت على أبرز مضامين الحل السياس ي: تحول باتجاه الرؤية الروسية  -2-2

لحات السياسية التي يتم تداولها من قبل السياسيين، بما في ذلك "مؤسسات قوى الثورة نظرة سريعة على املصط 

، يظهر تحوالت كثيرة وعميقة طرأت على  2015- 2014واملعارضة"، ومقارنتها بتلك التي كان يتم تداولها في أعوام 

كاملة الصالحيات التنفيذية، ، وعلى رأس ذلك: قضية هيئة الحكم االنتقالية  41أبرز أسس الحل السياس ي في سوريا

 ومصير األسد، وموقع الدستور في العملية السياسية. 

 جدلية "هيئة الحكم االنتقالية " و "الحكم ذو املصداقية" 2-2-1

عبارة "هيئة حكم انتقالية" الواردة في بيان في تتجلى اإلشكالية الواضحة عند السوريين في تمسك فريق منهم 

ألنها الخطوة الالزمة باتجاه تحقيق تغيير سياس ي في سورية،  ؛ الضغط وعدم التنازل عنها، وإصرارهم على 1جنيف 

 للتملص من هذا البند واستبداله بما عرف باسم "الحكم
ً
 ذو املصداقية".  الشامل   رغم توجه املجتمع الدولي الحقا

م انتقالية كاملة بشكل صريح على "هيئة حك 2118وقرار مجلس األمن ذي الرقم  1فقد نص بيان جنيف  

 طرأ لم ينتبه إليه كثير من السوريين بدأ مع القرار ات التنفيذيةالصالحي
ً
 سياسيا

ً
وتم التركيز 2254"، إال أن تغيرا

، عندما تغير الحديث نحو "حكم ذو مصداقية غير طائفي"، والذي اختلفت 42األربعة  ادي مستور عليه ضمن سالل  

اعتبرته نّص على انتقال سياس ي دون األسد، ودول اعتبرت أنه ال يحمل أي التفسيرات الدولية حوله، بين دول 

 شروط حول مصيره.

 
ر من البنود التي تعتبر بعض أطياف املعارضة أن هذا الطرح فيه تشويه للحقائق، فليست املعارضة السورية فقط من رفضت الدستور الروس ي رغم أنه يحمل الكثي 40

 رفض القبول بالدستور 
ً
الروس ي ورفض إعطاء سلطات لألقاليم، وبالتالي ال يمكن قبول أن  تقلص صالحيات الرئيس، ويسعى إلقامة نظام فيدرالي، فنظام األسد أيضا

 اللجنة الدستورية الحالية جاءت كمحاولة من روسيا السترضاء املعارضة السورية والتجاوب مع طلباتها

ة روسّية رفضها األسد.. " 
ّ
، 2018-5-22يخ النشر ، تار 24"، موقع لبنان شروط فاجأته وهذه هي بنود مسوّدة الدستور السوري الجديد 3خط

http://bit.ly/36GhOaN  
 على خطة ديمستورا حول مجموعات العمل األربع بتاريخ   41

ً
إن التسوية السياسية في سورية  ، ما يلي: " 2015-10-11جاء في بيان لالئتالف الوطني السوري تعليقا

، واعتبار ٢، ومخرجات مؤتمر جنيف٢١١٨(، وقرارات مجلس األمن والشرعية الدولية؛ وخاصة القرار ٢٠١٢حزيران/يونيو  ٣٠جنيف )يجب أن تلتزم بما ورد في بيان 

 "، تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة السلطات التنفيذية من دون األسد وزمرته جوهر عملية التسوية ونقطة البدء فيها

مع بيان  ، ما يلي: " 2019-10-22عالمي بخصوص اجتماع الهيئة العامة والهيئة السياسية حول انعقاد اللجنة الدستورية بتاريخ في حين صرح االئتالف عبر مكتبه اإل 

 فيما حدده بخصوص إقامة حكم  2254ضرورة العمل وبشكل متزامن على بدء املفاوضات في جنيف بخصوص القضايا التي نّص عليها بيان جنيف والقرار 
ً
وخصوصا

مة في البالد، إضافة إلى صداقية يشمل الجميع وال يقوم على الطائفية، ويتمتع بكامل السلطات الالزمة لتحقيق البيئة اآلمنة واملحايدة للتحضير لالنتخابات العاذي م

 ". 2254وجوب تطبيق بنود بناء الثقة من القرار 

، الرابط: 2015-10-11، بيان صحفي، االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، دي ميستورا حول مجموعات العمل املقترحة من مبعوث األمم املتحدة ستيفانينظر: 

https://bit.ly/39MkO5YK ،ألعمال اللجنة الدستورية 
ً
 تحضيرا

ً
 هاما

ً
ثورة واملعارضة، ، أخبار االئتالف، االئتالف الوطني لقوى الاالئتالف الوطني يعقد اجتماعا

 . https://bit.ly/2V4Rimv، الرابط: 22-10-2019
إال أن هذا االستدراك سقط في  استدرك هذا التوصيف بعبارة " بسبل منها هيئة حكم انتقالية"،ثم  2254وردت عبارة " حكم ذو مصداقية غير طائفي" في نص القرار  42

 القرارات الالحقة.

http://bit.ly/36GhOaN
https://bit.ly/39MkO5YK
https://bit.ly/2V4Rimv
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ية أن املشاركة في املسار الحالي هي إقرار صريح من قبل املعارضة ر وقد اعتبر املعارضون للمشاركة في اللجنة الدستو 

 ذو  شامل  "حكم رح الحديث الذي يركز علىالسورية وقبولها التنازل عن بند "هيئة الحكم االنتقالية " لصالح الط 

 .43مصداقية "، والذي تم التالعب به ضمن صيغ القرارات الدولية

 أن موضوع هيئة الحكم االنتقالية قد خرج من املعادلة 
ً
بينما يرى خبراء آخرون أن املعارضة السورية تدرك تماما

من ردة الفعل الشعبية أو رغبة منها في إعالء سقف السياسية إال أنها ال تجرؤ على التصريح بذلك، وذلك لخوفها 

التفاوض لتحصيل أفضل املكاسب املمكنة، وبالتالي لم يعد أمام السوريين وفق املعطيات الحالية إال التمسك 

بشروط البيئة اآلمنة واملحايدة وكتابة الدستور السوري وصوال لالنتخابات، خاصة وأن فكرة العمل في السالل  

 .44التوازي غير قابل للتحقيق األخرى على

واعتبر هؤالء الخبراء أن عبارة "حكم ذو مصداقية غير طائفي" تخدم نظام األسد بشكل كبير، خاصة وأنه حرص 

 
ً
خالل سنوات حكمه السابقة على إظهار صورة شكلية لنظام حكم غير طائفي في سورية، فقد حرص النظام دائما

من السنة، كما أن جميع   –في معظم األحيان  –لبرملان وحتى وزير الدفاع على أن يكون رئيس الوزراء ورئيس ا

الحكومات السورية السابقة راعت توزع الحقائب الوزارية بين الطوائف وحتى القوميات واملحافظات بشكل 

 .45عادل 

االتفاق عليه مع املبعوث  ومن جهة أخرى يعول املشاركون في املسار السياس ي من املعارضة السورية على بند تم 

السابق "ستيفان ديمستورا" حول طرحه للسالل األربعة والذي يتركز حول أنه "لن يتم التوافق على ش يء حتى يتم  

التوافق على كل ش يء"، وبالتالي ال يمكن الوصول إلى حلول جزئية وإقرارها مالم يتم التوصل إلى حلول في جميع 

 كم واإلرهاب.املسارات كاملة ومنها سلتي الح

إال أن البعض رأى أن هذا االتفاق مع شخص املبعوث األممي غير ملزم، مالم تتوافق عليه الدول الراعية للعملية 

، كما تم  
ً
السياسية ويصدر فيه قرار واضح، حيث ستكون إمكانية التنصل من هذا التعهد وااللتزام به واردة جدا

. التنصل من االلتزامات الواردة في 
ً
 القرارات األممية سابقا

 مصير االسد وإمكانية اإلطاحة به 2-2-2

يرى بعض الخبراء الذين التقيناهم أن التوجهات الدولية تشير إلى رغبة عامة في املحافظة على شكل النظام الحالي،  

مع إمكانية التخلي عن رأسه، في توجه مشابه الستنساخ نموذج كارزاي أفغانستان أو قاديروف الشيشان، 

 
 .2019عام  تشرين األول هر مجموعة مقابالت أجراها فريق املركز مع عدد من الخبراء في منتصف ش 43
 .2019عام  تشرين األول هر مجموعة مقابالت أجراها فريق املركز مع عدد من الخبراء في منتصف ش 44
ام االسد خالل سنوات حكمه في إظهار نفسه بشكل غير طائفي حيث كان يتقصد تمثيل جميع الطوائف وحتى املحافظات ضمن الحقائب أشار أحد الخبراء إلى براعة نظ  45

 عام  
ً
 وزاريا

ً
دعى تغيير ، من أجل تسليم منصب وزير شؤون القصر لشخص من الطائفة الدرزية، إال أن ذلك است2005الوزارية ، فعلى سبيل املثال أقر نظام األسد تعديال

غير وزير الصحة بآخر ألن حقائب وزارية للحفاظ على التوازن الطائفي واملناطقي، فقام بإعفاء وزير اإلدارة املحلية " الدرزي" واستبدله ب"سني" من مدينة حمص، و  4

 األول من محافظة حمص حتى ال يزيد تمثيل املحافظة على حساب غيرها.

 .2019عام  تشرين األول هر ز مع عدد من الخبراء في منتصف شمجموعة مقابالت أجراها فريق املرك
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استبدال رأس النظام برجل جديد محسوب على األطراف الدولية املسيطرة، بشكل يوحي للناس بحدوث تغيير و 

 .46ولو شكلي

، والتي يتبناها الروس ليست جديدة وال تعني أنها ستنجح،  
ً
ويعتبر أنصار هذا الرأي أن فكرة إعادة قبول بشار دوليا

من املعارك لصالحها نتيجة للدعم اإليراني والروس ي غير فعلى الرغم من تمكن قوات األسد من حسم العديد 

املحدود، وعلى الرغم من جهود روسيا لفرض نظام األسد كنظام منتصر في حربه على "اإلرهاب"، فشلت كل مساعي  

 حتى اآلن. الدول العربية إلعادة تعويم األسد

افق حول مصير األسد، فما يطرحه وبالتالي لم تستطع الدول الكبرى التوصل لتوافق حول حل سياس ي، وتو 

 على  تغيير رأس النظام، خاصة وأن تركيا غير مستعدة لبقاء األسد 
ً
 قويا

ً
رغم   -األمريكيون يعتبره البعض مؤشرا

 حتى اآلن، خاصة وأن روسيا تدرك -أنها مضطرة للتعامل معه بمسارات محددة  
ً
 مجهوال

ً
وبالتالي يواجه األسد مصيرا

الدفع بأي حل مالم ينتج عنه إرساء االستقرار وإنهاء األزمة،  وهو ما يعني بالضرورة انهاء بشار   أنها غير قادرة على 

وتغيير بنية النظام ولو بشكل جزئي، وهكذا تكون خيارات إزالة االسد ال تزال واردة وعلى السوريين التعامل مع  

 الفرص املتاحة بذكاء.

نظام األسد لن يحرج املجتمع الدولي، الذي طاملا تعامل مع مجرمي  ومن جهة أخرى، يعتبر خبراء آخرون أن بقاء 

، 47الحرب بشكل مباشر أو من تحت الطاولة خاصة وإن ثبتوا أركان حكمهم بالقوة أو خرجوا منتصرين من الحروب

موازنة فالنظام السياس ي العاملي ال يقوم على منظومة أخالقية وإنما يقوم على منظومة الربح والخسارة تحت بند 

 .48القوى الحالية والواقعية السياسية 

 الدستور ودوره في تحقيق انتقال سياس ي 2-2-3

يتوافق معظم الخبراء الذين التقيناهم بأن مشكلة السوريين لم تكن بسبب الدستور، إال أن بعضهم يرى أن 

ن غي
ّ
مؤسسات  اب  الدستور تسبب بجزء من املشكلة، خاصة وأن األسد استمد شرعيته بنص دستوري، حيث مك

األسد ونظامه من تطويع الدستور ليشرعن تجاوزاته بحق الشعب، ،  جهة قضائية مستقلة  قوية بما في ذلك، وجود

 إلى عدم وجود أي جهة يمكن لها أن 
ً
 .49تحد من سلطاتهمطمئنا

بغطاء قانوني منسجم مع الدستور ومع   تمتالجرائم التي ارتكبها هذا النظام  معظمالطرح أن ومما يؤكد هذا 

التشريعات، فجميع أحكام املحاكم امليدانية واإلعدامات التي نفذت وقع عليها قضاة مسؤولون في سلك القضاء، 

 
 .2019عام  تشرين األول هر مجموعة مقابالت أجراها فريق املركز مع عدد من الخبراء في منتصف ش 46
 من امل47

ً
نظومة الدولية في حين حارب هتلر وعاداه رغم رأى أحد الخبراء الذين التقيناهم أن املجتمع الدولي اعترف بستالين رغم أنه مجرم حرب قتل املاليين وجعله جزءا

 
ً
 من الحرب وخروج هتلر مهزوما

ً
 أقل من ستالين، وذلك يعود لخروج ستالين منتصرا

ً
تعرضت تركيا لضغوطات وعقوبات ، وكذلك األمر بالنسبة للدول فقد أنه قتل أعدادا

والتي فاق عدد ضحاياها ضحايا االرمن وكذلك غض   الجزائرتم غض النظر عن جرائم فرنسا في في عهد الدولة العثمانية في حين  لألرمنحدوث مذبحة  ات بسبب ادعاء

 .تركيا مهزومة  خرجتالحرب العاملية بينما  منمنتصرتين  ، وذلك ألن كل من فرنسا وبريطانيا خرجتاالنظر عن جرائم بريطانيا في مستعمراتها في الهند والباكستان
 .2019عام  تشرين األول هر أجراها فريق املركز مع عدد من الخبراء في منتصف شمجموعة مقابالت  48
يضمن والءهم ويتحكم بهم، ، يسمح له بتعيين من  املحكمة الدستورية والقضاة ورؤساء الفروع األمنيةرأى أحد الخبراء أن امتالك الرئيس صالحية تعيين كل من أعضاء    49

 . بالطعن في أي قرار يصدره الرئيس أو مراجعتهوبالتالي لن يفكر أحد منهم 

 .1961/ لعام 98، وقانون تنظيم السلطة القضائية الصادر باملرسوم التشريعي /2012/ من الدستور السوري لعام 141-106-105ينظر: املواد /
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 من املشكلة في سورية تتركز في وجود نظام فاسد يستند على أحكام دستورية
ً
تعطيه  وقانونية وبالتالي فإن جزءا

 من ال
ً
 كبيرا

ً
 حركة وتتيح ألجهزته األمنية املشاركة في جرائمه.هامشا

بينما ترى أطياف أخرى من املعارضة أن هذا املسار حتى لو نجح في الوصول إلى الدستور الجديد وتوافقت عليه 

 على إحداث أي تغيير أو نزع فتيل األزمة وذلك لألسباب التالية:
ً
، لن يكون قادرا

ً
 أطياف السوريين جميعا

تير السابقة الكثير من النصوص الدستورية التي كانت تنص على استقالل القضاء وحرية احتوت الدسا ▪

، كما أن هناك العديد من الجرائم التي 
ً
التعبير وحق التظاهر وغيرها كانت موجودة وتم تجاهلها عمدا

املتكرر   ارتكبت لم يكن هناك أي نص دستوري يغطيها كقصف املدنيين بالبراميل املتفجرة، أو االستخدام

، يمكن تجاوزه أو التالعب بنصوصه 
ً
لألسلحة الكيماوية، وهو ما يشير إلى أن الدستور حتى لو كان مثاليا

 من قبل الجهة التي تطبق هذه القوانين.

إن حدوث أي تغيير دستوري وفق املعطيات الحالية ومع وجود رأس النظام وبنيته األمنية سيجعل   ▪

 غير م
ً
 شكليا

ً
لزم، خاصة وأنه ال يمكن ضبط هذا النظام أو التخفيف من تجاوزاته ألنه الدستور مستندا

، فال يمكن تنحية الفساد عن  
ً
قائم على املزاوجة بين االستبداد والفساد وهو غير قابل لإلصالح أبدا

االستبداد وال العكس، ووجود شخص نزيه ضمن هذه املنظومة حتى مع وجود أقوى النصوص الدستورية 

 بالعمل بنزاهة وسيكون أمامه أحد خيارين: االستبعاد أو االنخراط في الفساد. لن يسمح له

 وغير كاف، فحتى لو تم  ▪
ً
 الزما

ً
ليست اإلشكالية الحالية في النص الدستوري فقط والذي يعتبر شرطا

التوافق على أفضل دستور دون وجود آلية واضحة ومستقلة لتطبيقه، سيصبح هذا الدستور وثيقة ال 

 على تحقيق انتقال سياس ي حقيقي وجود ضوابط حازمة فائدة  
ً
منها، وبالتالي يحتاج الدستور ليصبح قادرا

تتعلق بآليات التطبيق والجهات التي ستقوم بذلك وصالحياتها وارتباطاتها، بشكل يمنعها من التالعب  

 بالنصوص الدستورية أو تعطيلها.  

مرحلة كتابة الدستور، وذلك بأن تتم هذه العملية  أظهر التصور األممي السياق األنسب للوصول إلى  ▪

بوجود هيئة حكم تضم شخصيات عسكرية وسياسية مقبولة يتم اختيارها بالتوافق، تقوم بتحضير 

 ثم التحضير لالنتخابات،
ً
 البيئة اآلمنة التي يتم ضمنها كتابة الدستور من قبل لجنة تم اختيارها شعبيا

لجنة الدستورية من السياق املالئم لعملها، دون وجود البيئة األمنة ودون أما ما تم تنفيذه فهو اقتطاع ال

إشراك الشعب السوري في اختيار ممثليه، وفرضهم من قبل جهات خارجية وفق توافقات تم الوصول 

 إليها.

غياب وجود البيئة اآلمنة رغم املحاوالت الروسية الشكلية التي تسعى إلى إعادة هيكلة ألجهزة األمن    ▪

والجيش، فال تزال قوات األسد تقوم بعمليات مداهمة واعتقاالت وتغييب قسري، كما ال تزال معظم 

ألمنية واملعاشية، وما  املناطق التي استعادها النظام شبه محاصرة يفرض على سكانها الكثير من القيود ا

 تزال حرية التعبير والعمل السياس ي محظورة، تعرض صاحبها للمالحقة واالعتقال، في أضعف الحاالت. 
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إن إقرار دستور جديد للبالد في هذه الظروف والدفع باتجاه انتخابات حتى لو كانت تحت إشراف األمم   ▪

 لشرعيته بغ
ً
 لألسد وتجديدا

ً
 حتميا

ً
طاء تقدمه املعارضة السورية، حيث لن يجرؤ أحد املتحدة تعني فوزا

ممن يعيشون في كنف النظام على رفض التصويت له أو انتخاب غيره، خاصة من املوظفين والطالب 

  ة.دالذين سيتم سوقهم باإلجبار كما جرت العا


