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 ملخص تنفيذي:
يعد مشروع "متكني" أحد احملاولت من أجل إجياد رؤية ملشروع سياسي جامع للثورة، ومن أجل الوصول إىل هذا اهلدف، قام فريق 
العمل بعدة خطوات، حيث بدأ باستعراض خمتلف املشاريع السياسية املوجودة يف الساحة السورية، إضافة إىل دراسة جتارب بعض 

ة اليمن( لستخالص بعض األفكار اليت ميكن الستفادة منها يف الواقع السوري، وتوصل إىل نتيجة أساسي -العريب )ليبيادول الربيع 
حتديد مضمون املشروع السياسي، هو قوة احلامل واهليئة اليت ستطرحه. فالعالقة بينهما عالقة طردية،  مفادها: إن العامل األساس يف
ت حوهلا أكرب عدد من القوى واألجسام الثورية، كلما استطاعت التمسك بأهداف الثورة ومبادئها، فكلما زادت قوة اهليئة ومجع

 والقدرة على حتقيقها.  

يف مضامني  -كقاعدة عامة  -بناء على ذلك، كان الرتكيز على اجلسم البنيوي واهليكلي احلامل للمشروع السياسي، وعدم اخلوض
 حتديده للجسم البنيوي الذي سيتشكل.  املشروع السياسي بعيدة املدى، وترك

بعد استقراء الواقع الثوري والرؤى واملشاريع السياسية املطروحة يف الساحة، ُحِدَدت اخلطوط األساسية ملشروع "متكني"، واليت متثل 
لثورة احلالية، مة على مكتسبات ااإلطار النظري؛ فُعِرَف املشروع بأنه: "جمموعة األعمال املنظمة واملتكاملة والفاعلة "املبادرة" القائ

هتدف إىل حتقيق أهداف الثورة الكربى عرب إجياد نواة للدولة السورية اجلديدة مبؤسساهتا احليوية الرئيسة اليت تستكمل عملية التحرير 
 سياسياا وعسكرياا وتدير املناطق احملررة".

ول من التفكري دين "اإلدارة احمللية"(، ومتطلباته الفكرية املتمثلة بـالتحامل -السياسي -وعليه، ُحِدَدت أركان املشروع الثالثة )العسكري
اآلين املؤقت، الرجتايل الشمويل، الفصائلي احلزيب إىل التفكري طويل األمد السرتاتيجي، الحرتايف التخصصي، التكاملي الدوليت. مث 

مل مبنطق الدولة، عملية(. يليه توجهاته السرتاتيجية يف أربع نقاط: العال -التدرج -املبادرة -التجزئة -وضع حمدداته اخلمسة: )املرحلية
التوجه بسوريا حنو الستقرار املؤسس لنمو حقيقي، التخصص والحرتافية يف كل ركن من أركان املشروع، التكامل العضوي بني هذه 

 األركان. 

ت ذاته، العمل العسكري الذي يؤدي إىل حترير املناطق، ويف الوقومن أجل حتقيق هذه الرؤية، رأى فريق العمل الرتكيز على استمرار 
استثمار ذلك سياسياا بالبدء ببناء منوذج دولة وفق احلدود واإلمكانات وبالتدريج، تتحقق فيها األهداف اليت خرجت الثورة من 

 أجلها، مع ما يقتضيه ذلك من توزيع اجلهود كافة املوارد املتاحة جتاه األمرين.

نتهاء من وضع اإلطار النظري ملشروع "متكني"، انتقلنا إىل حمتواه، والذي ُقِسَم إىل منطني: األول، وهو النمط املبادر الذي بعد ال
يفرتض وجود الثورة يف موقع الفاعل الذي يطرح املبادرات واملشاريع على اآلخرين. كما مت توضيحه سابقاا، يقوم هذا النمط على 

الثورية.  سياسي ويُقَصد به وجود هيئة سياسية متثل الثورة سياسياا، حتظى بتأييد احلاضنة الشعبية والقوى العسكريةثالثة أركان؛ الركن ال
والركن العسكري ويُقَصد به ضرورة وجود جسم عسكري للثورة، تتوىل إدارة العمل العسكري الثوري واإلشراف عليه، وتكون نواة 
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 اخلدمي ويُقَصد به وجود جهة معينة تتوىل سد حاجات الناس يف املناطق احملررة وفق أسس جليش سوريا املستقبلي. والركن املدين
 احرتافية وختصصية، نابعة من إرادة الناس ورضاهم، تنتهج مبادئ احلكم الرشيد من خالل اجملالس احمللية. 

األوراق اليت كتبت يف إطار دعم مشروع يف إطار هذا النمط، ُقِدمت عدة أوراق داعمة ألركان مشروع "متكني"، وهي جمموعة 
"متكني" بالنمط املبادر، ويف عدة جمالت خمتلفة، حيث كانت الغاية منها تقدمي بعض الرؤى اليت تصب يف صاحل املشروع ودعم 

ائل السياسي صأركانه. ومن أهم هذه األوراق ما يلي: حتديد اهلوية العربية اإلسالمية يف سوريا: مصلحة سياسية تنموية، خطاب الف
واأليديولوجي: عرض وتطوير، رؤية مستقبلية لتفعيل مفهوم "السلطة للشعب" يف املناطق احملررة، تنظيم احملاكم القضائية الناشئة 

 ووليتها واستقالهلا. 

 تطرح على السوريني يتالتعامل مع املبادرات والوقائع الالنمط الثاين يف حمتوى مشروع "متكني" هو: النمط التفاعلي، الذي يُقصد به 
 حبسب احلالة واحلاجة والضرورة وفق خطة مدروسة، حبيث توضع دراسة علمية واقعية للخيارات املتاحة مع ترجيح أي منها.

حيث كانت الغاية من هذا النمط هي "التفاعل والتعامل الواعي" مع تلك املبادرات والوقائع اليت تستجد يف الساحة السورية، حبيث 
 الرتكيز فقط على النمط املبادر يف مشروع "متكني"، وإمنا التعامل مع هذه الوقائع بقصد إجياد احللول املناسبة هلا.  ل يكون

 -وقد ُقِدَمت يف هذا السياق العديد من القراءات واألوراق حتت العناوين التالية: تطوير فكرة التوظيف اإلنساين لإلجنازات العسكرية
تعليق على  -؟3ماذا يعين القبول ببيان جنيف -تحدة وقراراهتا لرفض فكرة مشاركة النظام يف احلل السياسيتسخري تقارير األمم امل

خمرجات  -مسةقراءة يف وثيقة املبادئ اخل -البيان املشرتك بني الفصائل والئتالف الوطين املتضمن رفض خطة "اللجان األربعة"
 رة. جنيف وفيينا وأثرها على املسار السياسي للثو 

من أجل استكمال املشروع، كان لبد من وضع اخلطط والرؤى لتنفيذه بعد إجناز إطاره النظري. لذلك عكف فريق العمل على سرب 
الواقع الثوري يف املناطق احملررة من أجل الوقوف على مدى استعداد كل منطقة لتنفيذ مشروع "متكني"، وذلك يف مخسة مناطق: 

الغوطة الشرقية(، مث قام الفريق باستخدام بعض النظريات واألدوات اإلدارية لوضع سيناريوهات واحتمالت  -حوران -حلب -)إدلب
  نظرية التغيري.  -لكيفية تطبيق املشروع، ومها: نظرية التخطيط السرتاتيجي
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، وكان بناء األوراق جيري بشكل تتابعي، وبعضه 1116شهر بدأت يف نوفمرب  16مالحظة هامة: مت اجناز العمل املرفق خالل 
 تراكمي، وبالتايل نود لفت أنظار القراء الكرام اىل تاريخ إجناز كل ملحق، وما استصحبه من سياقات.

تسلسل 
حبسب 
 التاريخ

 تاريخ العمل عليها عنوان الورقة

 ، 1/1112-11/1116 لرؤية املستقبلية لفصائل الثورةا  .1
 2/1111مث ُحدثت يف 
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 1112آب/ -متوز حتديد اهلوية العربية اإلسالمية يف سوريا: مصلحة سياسية وتنموية  .11
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 1112أيلول/ إمكانية تسخري قرارات األمم املتحدة وتقاريرها لرفض مشاركة النظام يف احلل السياسي  .12
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 1112أيلول/ قراءة يف وثيقة املبادئ اخلمسة  .17
 1112أيلول/ أبرز األفكار الواردة يف التجربة السياسية الليبية بعد سقوط نظام القذايف  .18
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 مقدمة:
كل شبعد عقود من الستبداد والقهر، أُذلت فيها كرامة اإلنسان السوري وحرم فيها من أبسط حقوقه، وُمنع فيها من ممارسة أي 

 باحلرية والكرامة والعدل.  منادية 1433ثورة الشعب السوري يف آذار من عام تمن أشكال العمل السياسي، جاء

كان من الطبيعي أن تفتقد الثورة يف بدايتها ملشروع سياسي ميثل رؤيتها ويكرس املفاهيم والشعارات اليت انطلقت هبا؛ فقد جاءت 
ها قبعد عقود من حترمي السياسية على اجملتمع، وقامت هبا فئات الشعب بعفوية من دون أن يكون ألي حزب أو تنظيم فضل يف إطال

 أو توجيهها. 

بُذلت العديد من احملاولت من أجل إجياد مشروع سياسي تلتف حوله الثورة مبختلف مكوناهتا السياسية والعسكرية واملدنية، سواء 
–اهليكلي الشكلي  أو -بإجياد مضامني مشروع سياسي واحد ميثل رؤية الثورة لسوريا احلاضر واملستقبل–على الصعيد املوضوعي 

 . ، ولكنها باءت مجيعها بالفشل-يئة ثورية تقود الثورة يف خمتلف األصعدة السياسية والعسكرية واملدنيةبإجياد ه

يأيت مشروع "متكني" كمحاولة جادة نأمل أن تكلل بالنجاح، ركزت على كال األمرين: املوضوعي واهليكلي بقصد إجياد قيادة للثورة 
 تقوم على املفاهيم والقيم اليت انطلقت من أجل حتقيقها "الكرامة، العدل، احلرية"، وتنتقل هبا من مركز "املنفعل" إىل مركز "الفاعل"،

نتقال من حالة "املراوحة" اليت أصيبت هبا الثورة يف العامني األخريين، إىل حالة "املبادرة" اليت ترتقي هبا إىل أخذ مكانتها مما ميهد لال
  احمللية واإلقليمية والعاملية، وميكنها من حتقيق أهدافها يف إسقاط النظام وإقامة نظام الكرامة والعدل الذي طاملا حلم به السوريون.

ع "متكني" على قسمني: األول، وهو خمصص ملضمون مشروع "متكني"، والذي ميثل مقدمة نظرية تعرفه وتبني أركانه حيتوي مشرو 
 وإطاره. والثاين، ويتضمن ملحقات املشروع، وهي األوراق والدراسات واخلالصات اليت تفصل كل جانب من جوانبه.  

 والسياسي ملشروع "متكني"، ومخسة مباحث رئيسة:يتضمن هذا القسم مبحثاا متهيدياا، يبني السياق الزمين 

 األول: لستعراض املشاريع والرؤى والوثائق السياسية،

 الثاين: لوضع اإلطار النظري للمشروع، 

 الثالث: حملتوى مشروع متكني بنمطيه "املبادر والتفاعلي"، والذي يعد لّب املشروع وأساسه،

 ئية للمشروع، الرابع: لتقدمي التصورات التنفيذية املبد

 اخلامس: للتعريف بوسائل التعريف باملشروع واملشاركني به. 
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 السياق الزمين والسياسي ملشروع "متكني" -مبحث متهيدي
 َسيُـَقدم يف هذا املبحث السياق الزمين والسياسي للمشروع من خالل أربعة فقرات: 

  املشروعاملبادرات السياسية وغياب 
 ضرورة وجود املشروع السياسي للثورة السورية 
 انطالق فكرة مشروع متكني 
  "خطة مشروع "متكني 

 املبادرات السياسية وغياب املشروع:  -أوالا 
 1بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على انطالق الثورة السورية املباركة، ما تزال هذه الثورة مفتقدة ملشروع سياسي "عضوي وموضوعي"

ميثلها ويقدم رؤيتها للدولة السورية بعد فشل مجيع احملاولت السابقة إلجياد هذا املشروع، يف الوقت الذي ُقدمت فيه العديد من 
 : 2املشاريع الداخلية واخلارجية والرؤى احلزبية والفصائلية، وفق اآليت

 رؤية النظام اجملرم.  -3
 وما تبعها(.  3الرؤى واملشاريع اخلارجية )جنيف -1
 لرؤى احلزبية والفصائلية، كمشروع هيئة التنسيق الوطنية ومشروع اإلخوان املسلمني ومواثيق اجلبهات العسكرية املتعددة. ا -1

وبعد تضاؤل فرص إسقاط النظام عسكرياا، زاد احلديث يف اآلونة األخرية عن احلل السياسي يف سوريا، ابتداءا من بيان جملس األمن 
، وظهر جلياا أمام اهليئات واجلهات الثورية، ضعف 1111، وانتهاء بقرار جملس األمن 31/1/14313الرئاسي الصادر بتاريخ 

موقف الثورة نتيجة غياب مشروعها السياسي، األمر الذي استغلته خمتلف اجلهات )النظام، الدول، بعض اجلهات السياسية احملسوبة 
ها الرئيس ها، وتعين يف الوقت ذاته هناية الثورة وفشلها يف حتقيق هدفعلى املعارضة(، لتطرح مشاريعها ورؤاها اليت تراعي مصاحل

 )إسقاط النظام ممثالا مبنظومته األمنية والعسكرية وبناء دولة احلرية والكرامة(.  

 ضرورة وجود املشروع السياسي للثورة السورية:  -ثانياا 
 اا تنبع أمهية املشروع السياسي بأنه ميثل الرؤية اليت تؤمن هبا أية مجاعة وتسعى إىل تطبيقها يف حال وصوهلا إىل السلطة. وبالتايل غالب

ما يتم تقييم اجلماعة، داخلياا من قبل األفراد وخارجياا من قبل الدول، من خالل النظر إىل مشروعها السياسي، ومدى التزامها 
 يت ضمنتها فيه. باملبادئ ال

                                                           
نظامها وبراجمها وعالقاهتا و  نقصد بالناحية العضوية: وجود جسم أو هيئة سياسية متثل الثورة وتقودها. ونقصد بالناحية املوضوعية: رؤية الثورة لشكل الدولة السورية 1

 الداخلية واخلارجية. 
 ا واضح ومعروف. ل نريد اخلوض يف مضمون كل مشروع من مشاريع هذه اجلهات، ولكن اخلط العام يف كل منه 2
 . 31/1/1431بتاريخ  بيان جملس األمن خبصوص الوضع يف سوريا 3

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/257/68/PDF/N1525768.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/257/68/PDF/N1525768.pdf?OpenElement
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لقد كانت الثورة السورية ثورة شعبية بامتياز، مل يكن ألية جهة سياسية أو عسكرية، داخلية أو خارجية، أي فضٍل يف حتريكها 
وإطالقها، وكان واضحاا من الشعارات اليت رفعها الشعب الثائر بأهنا ثورة هتدف إىل حتقيق مفاهيم احلرية والكرامة والعدالة اليت 

 عنواناا ملا أطلق عليه ثورات الربيع العريب.  شكلت

بدأت العديد من القوى الثورية السياسية والعسكرية، بعد عام من انطالق الثورة، بكتابة مشاريع سياسية مدعية أهنا متثل وجهة نظر 
بعضها وضع نصب عينيه بناء ف الشعب الثائر وتطلعاته. والغريب أن هذه الوثائق واملشاريع كانت متثل وجهيت نظر على طريف نقيض،

دولة مدنية دميقراطية تعددية، كوثائق القاهرة واملشروع السياسي لالئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة، وبعضها اآلخر نادى حبكم 
طروحات. هذا لإسالمي يرفض اإلشارة إىل الدميقراطية والدولة املدنية بكل معانيها، كميثاق اجلبهة اإلسالمية، وبينهما طيف من ا

تكون كمن ل يرى حدود سوريا مستقراا لرؤيته يف اخلالفة اإلسالمية اليت س-باإلضافة اىل طروحات خارج إطار هذين التوجهني مييناا 
ق و كمن يرى العلمانية لسوريا حالا وحيداا األمر الذي يؤهلها )أي اعتماد العلمانية( نصاا ف–، أو يساراا -نتيجة مباشرة لنجاح الثورة

 دستوري.

لسنا هنا بصدد تقييم مفصل هلذين الجتاهني، بقدر اإلشارة إىل وجود بون شاع يف املشاريع السياسية املطروحة. األمر الذي أدى 
إىل إضعاف موقف الثورة السياسي. وإذا كان هذا األمر مقبولا يف بدايات الثورة ويف ظل وجود انتصارات عسكرية كبرية للثورة غطت 

اجلانب السياسي، فإنه وبعد مضي أربع سنوات على انطالق الثورة وبعد الدخول العسكري السافر اإليراين والروسي  على ضعف
من مساحة سوريا، والنزعات النفصالية لدى  %11لصاحل قوات األسد، ومتدد التنظيم اجملرم "داعش" واستيالئه على ما يقارب من 

 أخذت طريقها اىل اجياد واقع جديد، أصبح من غري املقبول بقاء هذا التشتت وهذا الختالفبعض األقليات العرقية والدينية واليت 
 بني رفقاء الثورة. 

فوجود مشروع سياسي واحد جتتمع عليه فصائل الثورة وسياسيوها وامللتحمون هبا، فضالا عن أنه سيقوى موقفها سياسياا، فإنه 
سحب الشرعية تدرجييا من النظام، وبناء مؤسسات حقيقية للثورة تفرض على سيفرض على الدول العرتاف هبا، وسيؤدي اىل 

 اآلخرين التعامل معها، كل ذلك يف هذه املرحلة )مرحلة إسقاط النظام(. 

إضافة إىل ذلك، سيشكل وجود املشروع ضماناا للثوار وملستقبل الثورة يف حال سقوط النظام عسكرياا، وسيكون مانعاا من القتتال 
 خلي املستقبلي بني الفصائل العسكرية. الدا

 انطالق فكرة مشروع متكني:  -ثالثاا 
، ظهر شبه 1431اليت عقدت يف نوفمرب لعام  (19)ملحق بعد إجراء التحليل الرباعي للثورة السورية أثناء الندوة التشاورية الثالثة 

إمجاع بني احلاضرين على أن غياب املشروع السياسي للثورة ميثل نقطة ضعف كبرية عادت عليها بأضرار فادحة. وعليه، جاءت 
 التوصية بضرورة البدء بكتابة مشروع سياسي للثورة، حيث ُكلفت "هيئة الشام اإلسالمية" بتنفيذ هذه التوصية. 
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اجلهة املكلفة على كتابة العديد من األوراق ضمن املشروع السياسي، حيث قدمت أمهها أثناء الندوة التشاورية الرابعة اليت  عكفت
 ، وأخذت حيزاا مهماا من نقاشاهتا. وكانت توصية اجملتمعني باستكمال كتابة املشروع. (11)ملحق  1431عقدت يف مايو لعام 

بت العديد من األوراق، كما طورت األوراق اليت قدمت يف الندوة التشاورية الرابعة، واليت مت مجعها  تابعت اجلهة املكلفة عملها وكت
 . (11)ملحق  1431كلها ضمن مشروع "متكني" الذي ُعرض يف الندوة التشاورية اخلامسة اليت عقدت يف نوفمرب لعام 

 خطة مشروع "متكني":  -رابعاا 
اض خمتلف املشاريع السياسية املوجودة يف الساحة السورية، كما استعرضت جتارب بعض دول بداية، قامت اجلهة املكلفة باستعر 

ة الربيع العريب لتستخلص منها بعض األفكار اليت ميكن الستفادة منها يف الواقع السوري، لتخرج بتقييم عام ملختلف املشاريع السياسي
 عمر الثورة، وهذا ما َسُيعَرض يف املبحث األول. وحتدد املطلوب من املشروع السياسي يف هذه املرحلة من 

بعد استقراء الواقع وتقييمه، وضعت اجلهة املكلفة اإلطار النظري ملشروع "متكني" من حيث تعريفه وعناصره وحمدداته .....إخل 
 )املبحث الثاين(. 

، والذي يعد تفاعلي )الصد( واحملور املبادرُخصص املبحث الثالث ملضمون مشروع "متكني"، والذي تضمن حمورين اثنني: احملور ال
 لب املشروع وأساسه. 

 بعد وضع أسس املشروع وأركانه وبيان حتدياته، كان لبد من حبث آليات تنفيذه اليت خصص هلا املبحث الرابع. 

لتعريف خمتلف اجلهات  خدمتليختم هذا امللف، بالتعريف بالفريق الذي شارك بإعداد املشروع وتطويره، واألدوات والوسائل اليت است
 باملشروع. 
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 استعراض املشاريع والوثائق السياسية -املبحث األول
قبل البدء بكتابة املشروع السياسي للثورة، كان لبد من استقراء واقع املشاريع والرؤى السياسية املطروحة يف الساحة السورية، كنوع 

 من سرب الواقع ومعرفة اجلديد الذي سيأيت به أي مشروع، حىت ل تتكرر اجلهود، ونعيد صناعة عجلة ُسِبَق إليها. 

اىل –ى بعض الرؤى واملشاريع السياسية يف بعض دول "الربيع العريب" خصوصاا تلك اليت يتشابه كذلك كان لبد من الطالع عل
 واقعها السياسي واجملتمعي مع الواقع السوري، بقصد الستفادة واستخالص العرب منها.  -حد ما

 استعراض املشاريع والرؤى السياسية السورية:  -أوالا 
، عكفت بعض جهات املعارضة 1431وبداية العام  1431ة اليت حققتها الثورة يف منتصف العام بعد النتصارات امليدانية املتتالي

السورية على وضع مشاريع سياسية ورؤى مستقبلية سورية. تبعتها بعد ذلك الفصائل العسكرية اليت عربت عن رؤيتها املستقبلية من 
ل قابل هبا وتسعى إليها، دون الوصول إىل كتابة مشروع سياسي متكامخالل مواثيق وعهود خمتصرة، متثل املبادئ العامة اليت تؤمن 

 للتنفيذ الفوري. 

 ميكن تقسيم املشاريع اليت ظهرت على ساحة الثورة السورية يف اجملال السياسي إىل ثالث فئات، هي: 

صدرت غالبيتها من قبل الفصائل املسلحة السورية كميثاق اجلبهة اإلسالمية السورية، وميثاق  املواثيق واملبادئ العامة: -3
اجلبهة اإلسالمية، والحتاد اإلسالمي ألجناد الشام وحركة حزم ...إخل. إذ تضمنت هذه الوثائق املبادئ العامة اليت متثل 

ها على أرض التفاصيل واخلطط واجلداول الزمنية لتطبيقرؤية الفصيل وتطلعاته إىل سورية املستقبل، من دون أن تتضمن 
 الواقع. 

وهي املشاريع اليت غلب عليها الهتمام باملبادئ العامة والسياسية اليت متثل هوية الدولة السورية  الرؤى السياسية العامة: -1
اجليش تعامل مع األمن و املقبلة بعد سقوط النظام، مع وضع خطوط عامة للمرحلة النتقالية، واملقرتحات خبصوص ال

لحقاا. ويدخل ضمن هذا الصنف: )وثائق القاهرة، عهد وميثاق من مجاعة اإلخوان املسلمني ومشروعهم السياسي، الرؤية 
، مبادرة مركز HD، مبادرة التفكيك 1-3وفيينا 3السياسية لالئتالف، املشروع السياسي للمجلس الوطين، وثائق جنيف

 بروكنجز للحوار السوري(.
طط وهي املشاريع السياسية اليت تضمنت املبادئ العامة والسياسية لسورية املستقبل، مع اخل املشاريع السياسية املفصلة: -1

والتفاصيل واجلداول الزمنية املقرتحة لتطبيقها، ويدخل ضمن الصنف )خطة التحول الدميقراطي يف سورية "د.رضوان زيادة"، 
 ملستقبل سورية "منظمة السكوا ود.عبد اهلل الدردري" (.  مشروع اليوم التايل، اخلطة الوطنية

 عرض ونقد".-/ ورقة بعنوان: "الوثائق السياسية اخلاصة بالثورة السورية1ينظر امللحق رقم /



 "متكني"مشروع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         

11 
 

 
 املشاريع واألفكار والرؤى السياسية اليت طرحت يف الثورة -/1الشكل /

 اليمن(:  -جتارب بعض دول الربيع العريب ووثائقها السياسية )ليبيا استقراء -ثانياا 
وذلك للوقوف على بعض األفكار وآليات تطبيقها ونتائجها يف هذه الدول، اليت تشرتك مع الواقع السوري يف بعض اجلوانب. 

ظر، ومل ا تزال األمور قيد الدراسة والنأسُتخِلَصت بعض هذه األفكار، وُدِرَس إمكانية الستفادة منها ضمن املشروع السياسي، وم
 يصل فريق العمل جتاهها إىل آراء حامسة. 

 مت استقراء التجربة الليبية واستخالص بعض األفكار املهمة منها من خالل حماضرة ممثل أفكار مستوحاة من التجربة الليبية: -1
التجربة ضمن خطوط  ، الذي عرض-دون تبين تفصيلي لرؤيته-األمني العام يف األمم املتحدة يف ليبيا السابق، الدكتور طارق مرتي
ىل األزمة لبدء ببناء مؤسسات الدولة يف املرحلة النتقالية، وصولا إعامة رمست مالمح الوضع اللييب بعد سقوط نظام معمر القذايف، وا

 السياسية اليت عصف يف البالد بعد اخلالف بني املؤمتر الوطين العام يف طرابس وجملس النواب املنحل يف طربق. 

ء مؤسسات الدولة: ملن القرتاع وبناصندوق  -وأبرز األفكار اليت أهتم فريق العمل هبا: الوضع القبلي يف ليبيا وفكرة اللوياجريغا
 قانون العزل السياسي وآثاره. -فكرة احلرس الوطين -كتائب الثوار ومؤسسة اجليش واألمن  -األولوية؟

/ وهي ملخص بعنوان: "أبرز األفكار الواردة يف التجربة السياسية الليبية بعد سقوط النظام حبسب ممثل 1ينظر: امللحق رقم/
 م املتحدة" األمني العام لألم
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تعد وثيقة احلوار الشامل يف اليمن من الوثائق السياسية املهمة اليت ميكن الستفادة من  أفكار مستوحاة من التجربة اليمنية: -1
مضموهنا يف طرح بعض األفكار يف احلالة السورية، حيث مت قراءة هذه الوثيقة قراءة أولية، وحتديد أهم األفكار واحللول اليت ميكن 

 يفها يف الوضع السوري. توظ

لعل من أهم هذه األفكار: احللول اليت طبقت بالنسبة للقضية اجلنوبية وإمكانية الستفادة منها يف حل القضية الكردية يف سوريا، 
 وفكرة إجراءات بناء الثقة ...إخل. 

 اليمن".  -امل/ وهو ملخص بعنوان: "أبرز النقاط الواردة يف وثيقة احلوار الش1ينظر: امللحق رقم /

  

 دراسة مناذج يف دول تتشابه مع الواقع السوري يف بعض جوانبه -/1الشكل /
 تقييم املشاريع السياسية املوجودة يف ساحة الثورة السورية:  -ثالثاا 

 بعد استعراضنا ألهم الوثائق واملشاريع السياسية املوجودة يف ساحة الثورة السورية، ميكن تقييمها وفق اآليت: 

 تضمنت املشاريع السياسية يف الساحة السورية العديد من اإلجيابيات اليت حتسب هلا، واليت من أمهها:  إجيابياهتا: -أ

 إبراز التنوع السياسي املوجود والذي يشي حبقيقة التنوع الفكري يف الساحة السورية السياسية.  -3
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تضمنت بعض املشاريع خطوات تنفيذية تفصيلية ملرحلة ما بعد سقوط النظام، وبالتايل حتدت احلجة اليت طاملا تذرعت  -1
 هبا بعض الدول لإلحجام عن دعم الثورة، بأن الثورة ل متتلك مشروعاا سياسياا. 

 انطوت هذه املشاريع على العديد من السلبيات منها:  سلبياهتا: -ب

لى املشاريع السياسية اليت كتبتها األطراف احملسوبة على املعارضة السياسية )كالرؤية السياسية لالئتالف إذا كان يؤخذ ع -3
الوطين واجمللس الوطين( جتاهلها التام لوجهة نظر املعارضة العسكرية املسلحة، فإنه باملقابل يؤخذ على الطرف الثاين جتاهله 

 رف األول. التام أثناء كتابة مواثيقه، لوجهة نظر الط
تغري حال الثورة احلايل عن احلال الذي كتبت فيه غالبية املشاريع السياسية، فقد كتبت غالبية املشاريع السياسية يف وقت  -1

، والرؤية السياسية 1431، ووثائق القاهرة يف متوز 1431مبكر من عمر الثورة )وثائق اجمللس الوطين السوري يف نيسان 
( وحىت أن بعضها كتب قبل الثورة )الرؤية السياسية لإلخوان املسلمني(. 3، وثيقة جنيف1431لالئتالف يف أواخر عام 

فغالبية هذه املشاريع مل تعاجل مثالا نقطة متدد تنظيم داعش ووجوده حالياا، وكيفية التعامل معها؟ ول قضية انفراد األكراد 
 دخل الروسي واإليراين. باحلكم يف املنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، ول قضية الت

انصب جهد غالبية املشاريع على مرحلة ما بعد سقوط النظام، يف حني جتاهلت أو أغفلت املشروع السياسي الذي متتلكه  -1
 املعارضة ملرحلة ما قبل إسقاط النظام، خصوصاا وأنه بدا واضحاا إمكانية استمرار الثورة لفرتة طويلة من الزمن. 

اتسم موقف املعارضة والقوى الثورية السورية باجلمود السياسي، وكان بصورة شبه دائمة يف موقف املنفعل الذي يتعاطى  -1
مع املبادرات واحللول اليت تأيت من اخلارج، ويف األحوال اليت بادرت فيها بعض القوى أو املراكز لوضع تصور سياسي للثورة 

 يد من قبل غالبية القوى والتجمعات الثورية.  ومآلهتا، برز بوضوح افتقادها للتأي
" بأهنا راعت مصاحل الدول 1-3وفيينا  3اتصفت األوراق واحللول السياسية املتبناة من الجتماعات الدولية "جنيف -1

 اإلقليمية والدولية، يف احلفاظ على بنية النظام احلايل.
د سياسي الذي وصلت له الثورة، واكتفت دوماا بالتأكيافتقدت الفصائل العسكرية ألي طرح ميكن أن يكسر اجلمود ال -1

 على احلل العسكري الذي ثبت حىت تارخيه عدم جدواه.

 ما اجلديد الذي ينبغي أن يقدمه أي مشروع سياسي سيطرح على الساحة؟  -رابعاا 
 قاط التالية: العتبار الن مما تقدم، ُيسَتنَتج أن أي مشروع سياسي جديد سيقدم على الساحة السورية، يفرتض أن يأخذ بعني

الرتكيز على أهداف الثورة اليت خرج الشعب من أجلها دون حتريف أو تزوير، فاملشروع الذي ل يليب رغبات هذا الشعب   -3
الذي قدم تضحيات جسام أمام الثورة، سيسقط أمام أول امتحان ولن ميثل سوى وجهة نظر كاتبيه. وبالتايل، فالنتيجة 

رتتب على حتقيق هذا األمر هي: حتقيق إمجاع أو شبه إمجاع بني القوى والكيانات الثورية مبختلف األساسية اليت ست
 ختصصاهتا؛ ألن اجلامع األساس بينها هو الثورة وأهدافها األولوية اليت التفت حوهلا خمتلف فئات الشعب السوري. 
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ها آنفاا، حبيث يكون يذية، وتاليف السلبيات املشار إليتكريس اإلجيابيات املوجودة يف املشاريع السابقة، كوضع تصورات تنف -1
املشروع اجلديد آخذاا بعني العتبار التغريات اليت حصلت على األرض منها دخول املليشيات واملرتزقة األجانب إىل جانب 

 إخل. ..النظام وكيفية التعامل معهم على الصعيد اخلارجي حالياا وبعد سقوط النظام، ووجود داعش على األرض .
 الرتكيز على مرحلة إسقاط النظام، ووضع خطة وبرنامج سياسي لكيفية إضعاف النظام وإسقاطه.  -1
أن يكون املشروع معترباا ما أمكن لوجهات نظر خمتلف جهات املعارضة السياسية منها والعسكرية، الداخلية  -1

 ام. واخلارجية،...إخل، مبا حيقق التكامل والتخصص بني هذه الكيانات واألجس

النتيجة األهم اليت خلصت الدراسة اليها بعد استعراض هذه املشاريع والرؤى السياسية، الداخلية منها واخلارجية، أن العامل األساس 
يف حتديد مضمون املشروع السياسي، هو قوة احلامل واهليئة اليت ستطرحه. فالعالقة بينهما عالقة طردية، فكلما زادت قوة اهليئة 

 أكرب عدد من القوى واألجسام الثورية، كلما استطاعت التمسك بأهداف الثورة ومبادئها، والقدرة على حتقيقها.  ومجعت حوهلا

 ترتب على هذه النظرة، نتائج عدة ستظهر لحقاا من خالل فكرة مشروع "متكني": 

 احلامل للمشروع السياسي.  4الرتكيز على اجلسم البنيوي واهليكلي -3
، باستثناء بعض 5املشروع السياسي بعيدة املدى، وترك حتديده للجسم البنيوي الذي سيتشكل عدم اخلوض يف مضامني -1

القضايا املطروحة على الساحة خالل املرحلة احلالية واليت تتمثل باسقاط النظام، واليت من الواجب التعامل معها )احملور 
 . 6التفاعلي(

  

                                                           
إىل املفهوم املوضوعي و يشري مصطلح البناء السياسي إىل املفهوم الشكلي أو البنيوي الذي يتضمن املؤسسات واهليئات واملنظمات ذات البعد السياسي يف اجملتمع،  4

 الذي يشمل الثقافة السياسية والقيم الجتماعية السائدة. 
ملعاصرة: دراسة يف النماذج والنظريات اليت قدمت لفهم وحتليل عامل السياسة، دار خوارزم، اإلسكندرية، ينظر: د.عادل فتحي ثابت عبد احلافظ، النظرية السياسية ا

 .311، ص1441
وع السياسي، علق مبضمون املشر ا، تتعلى سبيل املثال، مل نعتمد كثرياا على الوثائق والتجارب السياسية اخلارجية؛ نظراا ألن معظم األفكار الواردة فيها، إن مل نقل مجيعه 5

 وهو أمر ارتأينا تركه للجسم البنيوي احلامل للمشروع.  
 تضمن مشروع "متكني" حمورين: األول، احملور املبادر. والثاين، احملور التفاعلي. وهو ما سنتحدث عنه تفصيالا يف املبحث الثالث.  6
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 اإلطار النظري ملشروع متكني -املبحث الثاين
استقراء الواقع الثوري والرؤى واملشاريع السياسية املطروحة يف الساحة، ُحِدَدت اخلطوط األساسية ملشروع "متكني"، واليت متثل  بعد

اإلطار النظري، وتتضمن التعريف به من حيث حتديد عناصره وأركانه ومتطلباته، ووضع رؤيته وحمدداته، إضافة إىل استشراف 
 عة يف حال املضي يف تطبيقه.املخرجات الرتاكمية املتوق

 متطلباته -أركانه -عناصره -التعريف مبشروع "متكني": تعريفه -أوالا 
 نبني تعريف املشروع، مث نستخلص أهم عناصره، لنحدد أركانه ومتطلباته. 

 تعريف مشروع "متكني":  -1

إىل حتقيق  ائمة على مكتسبات الثورة احلالية، واليت هتدف: )جمموعة األعمال املنظمة واملتكاملة والفاعلة "املبادرة" القمشروع "متكني"
 أهداف الثورة الكربى عرب إجياد نواة للدولة السورية اجلديدة مبؤسساهتا احليوية الرئيسة اليت تستكمل عملية التحرير سياسياا وعسكرياا 

 وتدير املناطق احملررة(. 

 خالص أهم عناصر املشروع املتمثلة مبا يلي: من التعريف السابق ميكن است عناصر مشروع "متكني": -1

تتوزع األعمال بني الدوائر والقطاعات واألفراد العاملة يف الثورة على أساس التخصص، حبيث يساهم   األعمال املنظمة: -أ
 ذلك يف حتقيق األهداف املنشودة.

أي تتضمن جممل عناصر املشروع من حتديد هدفه، وتقدير املعطيات الواقعية، ووضع خطة مرسومة األعمال املتكاملة:  -ب
 لتنفيذه، وحتديد الزمن الالزم لذلك. فضالا عن وجود تناسق وتناغم بني هذه األعمال، حبيث يعضد بعضها البعض. 

 م اجلهود. املبادرة الذي يؤدي إىل تراك: فهي تساهم بفعالية يف الوصول إىل اهلدف، وتتسم بعنصر األعمال الفاعلة -ج
 ها. : ل تنفصل األعمال املقرتحة يف املشروع عن مكتسبات الثورة، بل تعتمد عليالقائمة على مكتسبات الثورة احلالية -د

رياا عسكو ياسياا سيتضمن مشروع متكني ثالثة أركان رئيسة متكاملة، أشار هلا التعريف "حترير سوريا أركان مشروع متكني:  -1
 املناطق احملررة".   إدارةو

الذي يتمثل هيكلياا باجليش الوظيفي الحرتايف، إذ يستحيل انتصار الثورة عسكرياا وحىت سياسياا من  الركن العسكري: -أ
دون وجود قوة عسكرية منظمة حتميها وتدافع عنها. تتجسد وظيفة هذا اجليش حبماية األراضي احملررة، واستكمال عملية 

 وصون اإلرادة الشعبية. التحرير، 
اخلارجية.  ويتمثل هيكلياا باهليئة السياسية اليت تتوىل حسن متثيل الثورة إقليمياا وعاملياا، وتبين التحالفات الركن السياسي: -ب

 إذ بدا واضحاا منذ انطالق الثورة فشلها يف إنشاء مؤسسات معرتف هبا، نتيجة غياب مثل هذه اهليئة. 
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ونقصد به وجود جهاز حملي خدمي يساهم يف ختفيف معاناة الناس، ويرعى مصاحلهم، ويقدم  ركن اإلدارة احمللية: -ج
اخلدمات هلم، ليتحول تدرجيياا إىل نظام حكم رشيد، يكرس مفاهيم الثورة اليت نادت هبا "سلطة الشعب، الشفافية، 

اىل الستبداد  بدين وجتعل من العسري العودةالعدل،... اخل"، مما جيعلها حالة جمتمعية سائدة تنفض غبار الستبداد واملست
 حتت أي شعار أو لون. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أركان مشروع "متكني" -/ 1الشكل /

اقع الثورة، ويقصد هبا تلك القناعات الفكرية اليت حيتاجها مشروع "متكني". فبعد استقراء و املتطلبات الفكرية ملشروع "متكني":  -6
تبني وجود قناعات حمددة ومشرتكة لدى خمتلف القطاعات الثورية متثل عائقاا رئيساا أمام املشروع املطروح، األمر الذي يتطلب إجياد 

 قناعات جديدة، حىت ينطلق املشروع وحيقق غاياته. 

 جسد هذه املتطلبات الفكرية مبا يلي: تت

التحول من التفكري اآلين املؤقت الذي يتعامل مع األحداث بردود األفعال بقصد إجياد حلول مؤقتة، إىل التفكري طويل  -3
 األمد والسرتاتيجي الذي يضع خطة حمددة توظف الطاقات، وتساعد على إجياد حلول تراكمية. 

ثر الشمويل الذي رافق الثورة منذ بدايتها، والقائم على مشولية األجسام الثورية اليت تباشر أكالتحول من التفكري الرجتايل  -1
من وظيفة من دون مراعاة مبدأ التخصص )فاجلسم السياسي يشكل هيئة إغاثية، واجلسم العسكري ميثل هيئة سياسية 

يانات ول اهليئات واألجسام الثورية إىل كوأخرى إغاثية... وهكذا(، إىل التفكري الحرتايف التخصصي الذي يعين حت
 متخصصة يف جمالت حمددة )سياسية أو عسكرية أو خدمية( قائمة على املهنية والحرتاف. 

التحول من التفكري الفصائلي احلزيب القائم على وجود كيانات متعددة متنافسة يف التخصص نفسه من دون وجود سلطة  -1
 لدوليت الذي يعين وجود سلطة تنتقل هبذه الكيانات إىل احلالة التكاملية. أو قيادة، إىل التفكري التكاملي ا

السياسة 

الجيش

اإلدارة
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الشكل 

/6 /- 
املتطلبات 

 الفكرية للتحول إىل مشروع "متكني"
 حمددات مشروع "متكني":  -ثانياا 

خالل كتابة املشروع، وعلى أساسها مت وضعه. حيث تتمثل تلك احملددات خبمسة أمور هي:  يُقَصد هبا تلك الضوابط اليت روعيت
 الواقعية.  -التدرج -املبادرة -التجزئة -املرحلية

 

 

 

 

 

 

 

 حمددات مشروع "متكني" -/ 2الشكل /
 -يف كتابة املشروع السياسي، حيث ُقسمت الثورة إىل ثالثة مراحل: مرحلة إسقاط النظام 7اعُتمد "املعيار الزمين" املرحلية: 

مرحلة بناء الدولة اجلديدة والستقرار، حبيث يتعامل مع مفردات ومواضيع كل مرحلة مبا يتناسب  -املرحلة النتقالية
 وخصائصها وخصوصيتها. 

                                                           
تقسيم السابقة، تبني لنا أنه ل يوجد معيار اُعتمد عليه سواء أكان زمين أم موضوعي ل بعد الستعراض األويل ملختلف املشاريع السياسية اليت كتبت يف املرحلة 7

وعاا أساسياا يف القضية على اعتباره موض-موضوعاته، بل إن غالبية املشاريع قسمت على أساس أمهية املوضوعات حمل الدراسة. فمثالا حُبث موضوع "املؤسسة العسكرية" 
 بناء الدولة( حتت هذا العنوان.  -ل )النتقاليةيف خمتلف املراح -السورية

ه أن وجود معيار لتقسيم املوضوعات ك فيإذا كانت الطريقة السابقة مفيدة يف الرتكيز على املواضيع املهمة اليت حتتاج إىل دراسة دون اللتزام بتقسيم آكادميي, فإنه مما ل ش
ق إجيابيات بعينها, ميثل اخليار األفضل الذي يتالىف سلبيات الطريقة اليت درجت عليها املشاريع السابقة, وحيقميتلك من املرونة حبيث يسمح بالرتكيز على موضوعات 

 اعتماد الدراسة على معيار واضح. 

املرحلية

التجزئة

التدرج املبادرة

الواقعية

طويل األمد اسرتاتيجيمؤقت آين

احرتايف ختصصيارجتايل مشويل

تكاملي دوليتفصائلي حزيب
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 ثة مراحلتقسيم املشروع السياسي إىل ثال -/ 1الشكل رقم /

فكتابة مشروع سياسي كامل يناقش كل املواضيع السياسية اليت هتم الثورة، ومن مث طرحه على العديد من القوى  التجزئة: 
ملناقشته متهيداا لتبنيه، قد يكون أمراا متعذراا إن مل يكن مستحيالا، نتيجة الفروقات الشاسعة يف املشاريع السياسية اليت 

جزئت املواضيع داخل كل مرحلة من املراحل املذكورة سابقاا، ومت الرتكيز مبدأياا على تلك اليت  حتملها هذه القوى. لذلك
حتظى بإمجاع أو شبه إمجاع ثوري، وتؤدي مناقشتها وتبنيها لحقاا إن أمكن، إىل نوع من الثقة بني القوى الثورية مبختلف 

طرح املواضيع  يث عن اإلدارة احمللية واحلكم الرشيد، متهد لحقاا إىلختصصاهتا السياسية والعسكرية واملدنية واحمللية مثل احلد
 األكثر إثارة للخالف والشد واجلذب مثل موضوع األقليات. 

 

 

 جتزئة كل مرحلة إىل عدة مواضيع. -/7الشكل /
نعتقد أن من أهم األخطاء اليت وقعت فيها القوى الثورية هو اعتمادها على  :proactive8املبادرة )االستباقية(  

" أو ما يسمى "ردة الفعل". حيث كانت يف موقف الذي يتعاطى مع األفكار واملشاريع اليت reactiveسلوك "التفاعلية 
                                                           

م املشروع إىل ثالثة أقسام هي: قسيمن خالل حبثنا عن معيار ميكن الستناد إليه يف كتابة املشروع, وجدنا أن أفضل معيار ميكن تبنيه هو "املعيار الزمين" حبيث يتم ت
مرحلة بناء الدولة السورية اجلديدة. حبيث يتناول كل قسم من هذه األقسام أبرز املواضيع السياسية والعسكرية والقضائية  -املرحلة النتقالية -مرحلة إسقاط النظام

 والجتماعية اخلاصة بفرتة معينة. 
 وك: نفرتض أن لإلنسان ثالثة أنواع من السل 8

 السلبية: ويقصد هبا عدم التعاطي مع أي موقف أو فكرة سلباا أو إجياباا.  -أ

مرحلة بناء الدولةةاملرحلة االنتقالياممرحلة إسقاط النظ

العسكري•
السياسي•
اإلدارة احمللية •
القضائي•

مرحلة إسقاط
النظام

تالدستور املؤق•
هيكلة اجليش •

واألمن
قانون األحزاب •

املرحلة 
االنتقالية

الدستور وشكل•
الدولة

إعادة اإلعمار•
امللف •

االقتصادي

مرحلة بناء 
الدولة
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لى لذي يطرح املشاريع عجيهزها اآلخرون )دولا وجهات( كما يف وثيقة جنيف وما تبعها، ومل تأخذ موقف املبادر ا
 . 9اآلخرين

لذلك فقد ركزنا أثناء كتابة أوراق املشروع السياسي على وضع القوى الثورية يف موقف املبادر الذي يبين على املكتسبات 
ويبادر إىل طرح املشاريع، كما طُرَح يف أحد أوراق الندوة التشاورية الرابعة حتت عنوان "رؤية حول التمكني السياسي للثورة 

–فثمة قناعة أن السري خطوات عملية يف طريق "العمل السياسي املبادر" سيؤدي  /(6/ )ينظر: امللحق رقمومنجزاهتا"، 
 إىل نتائج مهمة منها: -تدرجيياا ومع اعتماده كنمط عمل

نقل الدول وأصحاب املبادرات من ميداهنم الذي يتقنون اللعب فيه إىل ملعب الثورة، حبيث تصبح الثورة صاحبة  -أ
 املبادرة ليتفاعلوا معها.

غيري طريقة تعامل اجلهات والدول مع الثورة، وإجبارها على تبين سياسات تصب بطريقة أو بأخرى يف مصلحة ت  -ب
 الثورة والثوار.

إعطاء الثورة ميزة "البناء على املكتسبات وفق رؤية مستقرة"؛ فعندما ُتطرح املبادرات وفق رؤية الثورة ومصاحل السوريني،  -ج
على توظيف اإلجنازات بشكل مضطرد )جهد تراكمي(، بعكس حالة "ردة الفعل"،  سيكون هذا املوقع ماحناا للقدرة

 حيث سيشتت هذا التوجه اإلجنازات والقدرة نتيجة تنوع وتعدد وتباين املشاريع والرؤى اليت تطرح على الثورة.    

"التعامل مع املبادرات اليت تطرح علينا"، وإمنا  reactiveلكن باملقابل، هذا ل يعين عدم التعرض للمسار التفاعلي 
املقصود بذلك، ان الهتمام الرئيس هو يف اجملال الستباقي، وميكن التعاطي استثنائياا مع ما يطرح من مبادرات حبسب 

 نها. ماحلالة واحلاجة والضرورة وفق خطة مدروسة، حبيث توضع دراسات علمية وواقعية للخيارات املتاحة مع ترجيح أي 

تطبيقاا للقاعدة األصولية "ما ل يدرك كله ل يرتك جله". فوجود بعض القضايا السياسية املعقدة والشائكة مثل  التدرج: 
"قضية وجود هيئة سياسية تقود الثورة حالياا"، ل مينع من احلديث عن تشكيل نوى ملؤسسات دولة تكتسب الشرعية 

ورية الثورة إىل هذه اهليئة، ول مينع أيضاا من ممارسة األعمال السياسية من قبل القوى الثداخلياا وخارجياا تدرجيياا ريثما تصل 
 السياسية والعسكرية واحمللية وفق حالة من التنسيق والتكامل. 

 

 

                                                           

 : وهي حالة التعاطي مع األفكار واملواقف اليت تطرح على اإلنسان. reactiveالتفاعلية  -ب
 : وهي احلالة اليت يبادر فيها الفرد إىل طرح األفكار واملواقف. proactiveاملبادرة  -ت

يف  ةاليت بادرت فيها بعض القوى الثورية، كما يف مبادرة "واعتصموا" اليت متخض عنها تشكيل جملس قيادة الثورة السورية، كان هنالك عدم جدي ويف احلالت القليلة 9
 التعاطي معها، وتعطيلها وإفشاهلا من قبل بعض القوى والتيارات الثورية. 
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 التدرج يف تنفيذ مشروع متكني. -/8الشكل /
ويقصد به الرتكيز على القضايا املهمة والعملية واليت يكون هلا أثر على الواقع السياسي مع اإلبتعاد بوعي عن  العملية: 

 القضايا اليت حتتمل التأجيل. من هذا املنطلق كان الرتكيز مثالا على قضايا "مرحلة إسقاط النظام". 

 

 

 

 

 

مرحلة بناء الدولةةاملرحلة االنتقالياممرحلة إسقاط النظ



 "متكني"مشروع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         

21 
 

 
 خصيصة "العملية" يف مشروع متكني. -/9الشكل /

 رؤية مشروع "متكني":  -ثالثاا 
 تقوم رؤية املشروع على التوجهات السرتاتيجية التالية: 

التحول للعمل مبنطق الدولة: من حيث بناء سلطة حقيقية تكون نواة بديل ثوري عن النظام األسدي، فال ميكن سحب  -1
 ة. الشرعية املعطاة له إل من خالل تشكيل بديل، األمر الذي يتطلب التعامل مبنطق الدول

التوجه بسوريا حنو الستقرار املؤسس لنمو حقيقي: يتطلب حتقيق النمو يف سوريا إجياد نوع من الستقرار. هذا الستقرار  -1
يبدأ الرتتيب له من اآلن، بإجياد سلطة منبثقة من الثورة، تقوم على عدة أسس أمهها: احملافظة على اهلوية العربية اإلسالمية 

 لطة للشعب"، احلكم احمللي الرشيد، بناء حتالفات اقليمية ودولية متينة ...إخل. للدولة، تكريس مبدأ "الس
التخصص والحرتافية يف كل ركن من أركان املشروع الثالثة: فالبد من حتقيق هذه املعاين يف األركان الثالثة )العسكري  -1

 والسياسي واملدين(.
يقصد بذلك انضواء هذه املؤسسات الثالث ضمن جسم واحد، التكامل العضوي املؤكد بني أركان املشروع الثالثة: و  -6

 حبيث تكون متكاملة ومنسجمة. 

 

 

 

 

 

 / التوجهات االسرتاتيجية لرؤية مشروع متكني.11الشكل /
 من أجل حتقيق هذه الرؤية باألبعاد املشار إليها آنفاا لبد من استبعاد أمرين أثرا سلباا على خمتلف املشاريع السابقة، ومها: 

 قاعد. بأن يرتك مضمون املشروع، ويتم التنازع عليه كأنه كعكة، وتصبح القضية كلها متعلقة باحلصص وامل اهليكلية السلبية: -1
 فهو مشروع مؤسسات دولة متكامل بكل ما للكلمة من معىن، وليس مشروع فصائلي تناحري.  الفصائلية: -1
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 .املستثىن من مشروع متكني -/ 11الشكل /

 توجهات مشروع "متكني":  -رابعاا 
ونقصد بالتوجهات هنا: اخلط الذي سيتبعه مشروع "متكني" يف حتقيق رؤيته. فهل يركز على احلل العسكري يف هذه املرحلة؟ أم يركز 

 على احلل السياسي؟ 

اخلدمية والقضائية ة و يفرتض أن الثورة قد أفرزت قيادة عامة هلا تتوىل األعمال العسكرية والسياسي توصيف الواقع الثوري: -1
 ..إخل، ومشروعاا سياسياا ميثل وجهة نظرها لواقع الثورة ومستقبلها. لكن أي من هذه الفرضيات مل يتحقق حىت اآلن. 

 يستطيع الباحث حالياا توصيف الواقع الثوري وفق ما يلي:

وظف من ى األرض، من دون أن تتركيز القوى خصوصاا العسكرية منها على العمل العسكري وحتقيق إجنازات عسكرية عل -أ
 أجل حتقيق بعض املكاسب السياسية ذات البعد السرتاتيجي.  

، وما تبعه من بيانات واجتماعات وقرارات، تؤكد 3إعادة تركيز القوى الدولية على فكرة "احلل السياسي" انطالقاا من فيينا -ب
سافر، ، خصوصاا بعد التدخل الروسي واإليراين الباجململ على ضعف موقف الثورة يف مقابل قوة موقف النظام وحلفائه

وتركيز القوى الدولية على "حماربة اإلرهاب"، مما يشري أن أي حل سياسي مقرتح حالياا يف ظل توازن القوى احلايل، لن 
 يكون يف صاحل الثورة وأهدافها. 

السياسية إىل  مجعت طيفاا واسعاا من القوىيف سياق ما أوردناه يف البند السابق، تشكلت اهليئة العليا للمفاوضات اليت  -ج
 جانب القوى العسكرية، غري أن مهمتها اقتصرت على متثيل الثورة واملعارضة يف مفاوضات احلل السياسي.   

اتصفت خمتلف "املؤسسات" اليت أنشأهتا القوى الثورية بالصبغة اخلدمية نتيجة عدم وجود الغطاء السياسي )هيئة سياسية(،   -د
 ىل التعاطي معها بالالوعي بعقيلة "مؤقتة" حلني اسقاط النظام. إضافة ا

مل تستطع املؤسسات والقوى الثورية تكريس املفاهيم السياسية اليت قامت الثورة من أجلها "احلرية والكرامة، حتييد احلياة   -ه
ارة شعبياا اا ناجحاا للسلطة واإلداملدنية من تغول القوى العسكرية واألمنية، احلكم الرشيد .....إخل" بشكل جيعلها منوذج

 وخارجياا.  
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لقد افتقدت الثورة للتوظيف السياسي للمؤسسات واألعمال الثورية، واقتصر العمل السياسي على بعض البيانات واملواقف والعالقات 
عمال واملؤسسات ألاليت تصنف ضمن "الشكليات"؛ حيث نظرت خمتلف القوى الثورية خاصة العسكرية منها إىل البعد السياسي ل

بوصفه تابعاا ألعمال أساسية تقوم هبا "عسكرية، خدمية، تعليمية ....إخل", وبالتايل ركزت على هذه األعمال مهملة التوظيف 
السياسي هلا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن األعمال السياسية، على قلتها، قامت هبا القوى الثورية كردة فعل على ما يطرح 

 من مبادرات وأعمال يقوم هبا اآلخرون )النظام أو اجملتمع الدويل(.  عليها

أما على الصعيد العسكري، فما تزال الثورة مفتقدة ألية هيئة عسكرية قيادية تشرف على العمل العسكري وتديره، يف الوقت الذي 
 اتيجية شاملة. تسيطر فيه الفصائل على املشهد امليداين بصورة منفردة من دون امتالكها ألية اسرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف الواقع الثوري.-/ 11الشكل /
 يُعتقد أن أمام الثورة خيارات ثالثة يف هذا اجملال:  اخليارات املتاحة جتاه العمل الثوري: -1
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 اخليارات املتاحة جتاه العمل الثوري. -/11الشكل /
الرتكيز على العمل العسكري فقط، حبيث تكون مجيع األعمال األخرى مهيأة له، ونقتصر على األعمال اخلدمية  اخليار األول:

ل ئالضرورية اليت ل ميكن الستغناء عنها من أجل استمرار احلياة يف املناطق احملررة. ولعلنا جند التعبري عن هذا التوجه لدى الفصا
كسب احلاضنة الشعبية، التخفيف من معاناة الناس، ليس اآلن وقت البناء \ألذن كـ: استمالةمن خالل ألفاظ ل ختطئها اخصوصاا، 

 وافتتاح جامعات، شراء طلقة أوىل من تعبيد طريق.... اخل. أما األعمال السياسية يف هذا اخليار، فتتمثل ضمن املكاتب السياسية
 لى ما يطرح من مبادرات خارجية. للفصائل عرب الرتكيز على البيانات واملواقف وردود الفعل ع

ولعل أنصار هذا اخليار، يرون أنه ل انتصار للثورة السورية إل بتحقيق النصر العسكري الكامل الذي ل يتحقق إل بسقوط النظام، 
ا تضطرنا موبالتايل جيب تسخري مجيع اجلهود واإلمكانات ألجل حتقيق ذلك، حبيث ل نقوم بأعمال أخرى سياسية أو خدمية إل "

 حاجة الناس إليه، ومبا خيدم اجلهد العسكري فقط". 

وهو الرتكيز الكبري على األعمال واملبادرات السياسية. ونعتقد أن هذا اخليار غري منطقي وغري واقعي يف ظل وجود  اخليار الثاين:
 . 10نظام كنظام األسد الذي ل يفهم إل لغة القوة، وبالتايل لن نفّصل فيه

ز الئتالف والعديد من القوى السياسية على اخليار الثاين، بدا ذلك من خالل عدم استعداد هذه القوى لتحمل استحقاقات كان تركي
ر االعمل املشرتك مع الفصائل، مما أبقاها عملياا أقرب إىل دائرة احلل السياسي. باملقابل، كان تركيز الفصائل العسكرية عملياا على اخلي

 وعدم اهتمامها بالخنراط يف املؤسسات السياسية.   11ها التعاطي مع املبادرات السياسيةاألول، من خالل رفض

لذي يأخذ موقفاا وسطاا بني اخليارين السابقني، وهو الرتكيز على العمل العسكري ا :-وهو ما يرجحه فريق البحث–اخليار الثالث 
ج، تتحقق اا بالبدء ببناء منوذج دولة وفق احلدود واإلمكانات وبالتدرييؤدي إىل حترير املناطق، ويف الوقت ذاته، استثمار ذلك سياسي

 فيها األهداف اليت خرجت الثورة من أجلها، مع ما يقتضيه ذلك من توزيع اجلهود كافة املوارد املتاحة جتاه األمرين. 

                                                           
آلن، أن النظام وحلفاؤه ل ميكن أن يقبلوا بأي حل سياسي عادل ومنصف حيقق انتقالا سياسياا وحىت ا 3أكدت مجيع املبادرات السياسية، انطالقاا من جنيف 10

عب حمقة بالتغيري، وبالتايل شحقيقياا، وهذا األمر طبيعي يف ظل تقييمهم ملا جيري يف سوريا بأنه "جمموعات إرهابية تريد القضاء على الدولة ومؤسساهتا" وليس مطالب 
  ة "احلل السياسي" فقط، هو ضرب من ضروب اخليال.فالتعويل على فكر 

 . 1بدا ذلك واضحاا يف موقف أهم الفصائل العسكرية الرافض حملادثات جنيف 11
 . 1431كانون الثاين/يناير   14، 1بيان للقوى الفاعلة على األرض خبصوص مؤمتر جنيفينظر: 

http://halabnews.net/?p=46615
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 اخليار املقرتح جتاه عمل الثورة -/ 16الشكل /
طالت وستطول، وإسقاط النظام كامالا حيتاج إىل سنوات عديدة أخرى، فهل يعقل أن نركز يرى أنصار هذا الرأي، بأن الثورة قد 

على العمل العسكري فقط، يف ظل وجود مساحات حمررة واسعة ميكن أن نبين فيها مؤسسات سياسية تستطيع منافسة مؤسسات 
ك الفرصة أمام شرعية تباعاا )شعبياا وعاملياا(، وحىت ل نرت النظام احملتل )السيادية واخلدمية سواء بسواء(، اليت ميكن أن نسحب منها ال

قوى تريد القفز على الثورة والثوار )داعش وغريها( تستغل الفراغ، وتقيم مشاريعها ودوهلا، فضالا عن أن هذا اخليار سيكون مثبتاا 
قوى )ويف حالتنا السورية ستقرار، وتسري مع األحلاضنة الثورة للثبات على موقفها، وحمفزاا للفئة الصامتة وللفئات اليت تبحث عن ال

تقف اآلن مع مشروع النظام أو داعش، على اعتبارمها املشروعان األقوى مقارنة مع حالة الفوضى اليت تعيشها مناطق الثورة(، 
 لاللتحاق بركب الثورة.

ه سياسي وآخر عسكري وثالث خدمي، إلدراك استناداا إىل ذلك، كان توجه مشروع "متكني" إىل إنشاء ثالثة أركان للمشروع: ركن
 حاجة الثورة هلا يف ظل التوجه املشار إليه. 

 املخرجات املتوقعة نتيجة النجاح الرتاكمي يف تطبيق مشروع "متكني":  -خامساا 
 دستور "مؤقت" ميثل دستور الثورة ومرتكزاا لدستور العقود القادمة. 
ل داخلياا جتعل للثورة قطاع شعيب مؤيد يصعب جتاوزه يف أي ح« ة للشعبالسلط»إرادة شعبية تتمكن من تطبيق مفهوم  

 خارجياا.
جيش وطين يكون نواة جليش سوريا املستقبلي حيرس األراضي احملررة، وحيرر بقية سوريا، وحيمل عقيدة وظيفية واضحة يرتىب  

 عليها.
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لتخوفات يف أماكن ا\الشعبية حيتوي اإلحتقانات حكم حملي واسع الصالحيات ينتهج احلكم الرشيد واملشاركة\إدارة حملية 
 كثرة األقليات.\تواجد

 قضاء مستقل ونافذ، مع مرجعية واحدة يف القانون واإلجراءات. 
 عودة املهجرين وتفعيلهم يف مؤسسات الثورة واجملتمع، وإستعادة "املتقاعدين" من الثورة. 
 هم يف املستقبل للتخلص منهم.محاية "الثوار" مبكراا باملشروعية الشعبية قبل مالحقت 
 اعرتاف دويل يبدأ باألقرب مث األقرب، ويفرض نفسه باملشروعية الشعبية وباجليش املوحد وباملنطقية يف التعامل. 
 اقبال رؤوس األموال لالستثمار وإعادة اإلعمار. 
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 حمتوى مشروع "متكني" -املبحث الثالث
شروع كان باجتاه النمط "املبادر"، لقناعة راسخة أنه النمط الذي تستطيع الثورة من متت اإلشارة سابقاا إىل أن جّل الرتكيز يف امل

خالله تغيري قواعد اللعبة لصاحلها، وتصبح يف مركز الفاعل الذي يفرض قواعده وهوامش حركته على اآلخرين وليس العكس، كل 
 عامل معه وحماولة تطويعه مبا خيدم الثورة وأهدافها.  ذلك من دون إمهال النمط "التفاعلي" مع ما يطرح على الساحة، بقصد الت

 من هذا املنطلق سنبني يف املطلب األول حمتوى مشروع "متكني" بالنمط "املبادر"، لنعرض يف املطلب الثاين حمتواه بالنمط "التفاعلي".  

 النمط املبادر -املطلب األول
مشروع  الذي يطرح املبادرات واملشاريع على اآلخرين. وبناء على ذلك، مت تعريفويُقصد بالنمط املبادر: وجود الثورة يف موقع الفاعل 

 "متكني" بأنه: "جمموعة األعمال املنظمة واملتكاملة والفاعلة "املبادرة" القائمة على مكتسبات الثورة احلالية، هتدف إىل حتقيق أهداف
عسكرياا وتدير اهتا احليوية الرئيسة اليت تستكمل عملية التحرير سياسياا و الثورة الكربى عرب إجياد نواة للدولة السورية اجلديدة مبؤسس

 املناطق احملررة".
إن بناء مؤسسات حقيقية تدار بعقلية الدولة يف ظل وجود قيادة فعلية، سيجعل الثورة يف مركز الفاعل واملبادر الذي يستطيع تغيري 

 بالنفع على الثورة وأهدافها.  قواعد اللعبة احلالية، سياسياا وعسكرياا، مبا يعود
 عرب استعراض األوراق اليت حتدثت عنها، لنتحدث بعد ذلك عن أهم -سياسياا وعسكرياا وخدمياا –سنبني بداية، أركان املشروع 

 األوراق املساعدة اليت قدمت يف سياق النمط املبادر، لنختم بأبرز التحديات اليت تعوقه. 
 لنمط املبادر: أركان مشروع "متكني" با -أوالا 

 اخلدمي.  -العسكري -فيما بينها هي: السياسي ثالثة أركان رئيسة متكاملةبّينا سابقاا أن املشروع يقوم على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أركان مشروع متكني -/ 12الشكل /
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يقوم الركن السياسي على وجود هيئة سياسية متثل الثورة سياسياا، حتظى بتأييد احلاضنة الشعبية والقوى  الركن السياسي: -1
ل جالعسكرية الثورية. لذلك أعد الفريق ورقة بعنوان: "بنية اهليئة السياسية املمثلة للثورة"، حللت بنية القوى السياسية والثورية، من أ

للثورة  اليت هلا األولوية يف متثيل الثورة سياسياا، ووضعت معطيات بناء اهليئة السياسية املمثلةالوقوف على تأثريها، وحتديد تلك 
 وشروطها، وقد خلصت الورقة إىل نتائج عدة، أمهها: 

 ضعف بنية األحزاب التقليدية وعزلتها عن اجملتمع الذي فقد الثقة هبا أثناء الثورة ألسباب متعددة.  -3
لسلمي، يف ظل صعود القوى العسكرية واحمللية اليت بدأت مبمارسة أنشطة سياسية رغم ضعفها تراجع دور قوى احلراك ا -1

 البنيوي. 
ت حقيقة من جهة الحرتافية واألداء املفضيان اىل اجنازا ضعف الدور السياسي لكل من الفصائل العسكرية واجملالس احمللية، -1

 ة بالقوى السياسية التقليدية. تراكمية، على الرغم من الثقة اليت حيظيان هبا، مقارن
 سيطرة قوى وأحزاب سياسية ذات بىنا تنظيمية تقليدية، وحمصورة النتشار على اهليئات اليت يفرتض "متثيلها للثورة".  -1
مل تستطع اهليئات السياسية "املمثلة للثورة"، ول القوى الثورية الناشئة حتقيق منوذج جسم سياسي ذي بنية صلبة يعتمد  -1

 على قوى املعارضة والثورة، وبالتايل مل تتمكن من كسر حالة املراوحة اليت أصابت الثورة على صعيد التمثيل السياسي. 
 احمللية دور فاعل يف متثيل الثورة سياسياا. حتمية إعطاء القوى العسكرية واجملالس -1

 / املتضمن ورقة بعنوان: "بنية اهليئة السياسية املمثلة للثورة". 2ينظر: امللحق رقم /
ويُقصد بذلك ضرورة وجود جسم عسكري للثورة )هيئة أركان مثالا(، تتوىل إدارة العمل العسكري الثوري الركن العسكري:  -1

 واإلشراف عليه، وتكون نواة جليش سوريا املستقبلي. 
صائلية يف فلذلك وضحت الورقة بعنوان: "الرؤية املستقبلية لفصائل الثورة"، أنه ل ميكن لفصائل الثورة العسكرية البقاء يف حالتها ال

ظل التغريات الكبرية اليت حدثت على األرض، ولبد أن تبدأ بالتحول تدرجيياا إىل الندماج يف منظومة مؤسساتية لتكون نواة جيش 
سوريا املستقبلي البديل عن جيش األسد. ويف سبيل ذلك ُوِضَعت رؤية مستقبلية لفصائل الثورة، تركز على ثالثة حماور: توحيد اجلهود 

 يادة، التحول حنو نظام اجليوش وبناء املؤسسات تدرجيياا، العرتاف بقيادة سياسية. وقد خرجت الورقة بنتائج عدة أمهها: والق

مبادئ العمل العسكري فرع عن مبادئ الثورة وأهدافها، وغاية العمل العسكري، كما الثورة، إسقاط النظام بكافة رموزه  -3
 وأركانه. 

بح ائلية إىل نظام اجليوش، مع ما يقتضيه ذلك من تغيري العقيدة القتالية للمقاتل، حبيث يصجيب التحول من احلالة الفص -1
 متهيئاا ألن يكون عنصراا يف جيش وطين سوري.

، على وضع خطة إلعادة دمج العناصر العسكرية 12أن تعمل جهة عسكرية مركزية كاهليئة العسكرية يف جملس قيادة الثورة -1
 رية. املنشقة يف الفصائل الثو 

                                                           
، كان مثة أمل يف إحياء جملس قيادة الثورة السورية، بعكس األمر حالياا، بعد ظهور 1431عندما وضعنا هذا اخليار يف الدراسة اليت أعدت يف األشهر األوىل من عام 12

 قناعة لدى أهم الفصائل الفاعلة فيه بعدم صالحيته وتفعيله. 
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، على وضع اسرتاتيجية عسكرية للقضايا العامة، 13أن تعمل جهة عسكرية مركزية كاهليئة العسكرية يف جملس قيادة الثورة -1
 واختصاص القيادات احمللية بوضع السرتاتيجية اخلاصة باملناطق املوجودة فيها. 

 الثورة".  / املتضمن ورقة بعنوان: "الرؤية املستقبلية لفصائل1ينظر: امللحق رقم /

يُقَصد بذلك وجود جهة معينة تتوىل سد حاجات الناس يف املناطق احملررة وفق أسس احرتافية وختصصية، الركن املدين اخلدمي:  -1
 نابعة من إرادة الناس ورضاهم، تنتهج مبادئ احلكم الرشيد من خالل اجملالس احمللية. 

تطوير هذه  ةلقد تناول البحث املعنون بـ: "الرؤية املستقبلية للمجالس احمللية الناشئة" جتربة اجملالس احمللية يف املناطق احملررة، مبيناا ضرور 
التجربة، وتكريس إجيابياهتا، وحتديد أهم التحديات اليت تواجهها واحللول املناسبة، حبيث تصل حقيقة إىل منوذج مؤسسات حكم 

 ة، قادرة على النهوض بأعباء إدارة املناطق احملررة. وقد خرجت الورقة بنتائج عدة أمهها: حملي

–يف اهليئة الناخبة للمجلس احمللي، وعدم جواز ذلك بالنسبة للعسكريني  -كأفراد–جواز مشاركة عناصر الفصائل  -3
 . -كفصائل

ائية املنبثقة الرقابة القضائية على أعماهلا إىل اهليئات القض ضرورة إسناد املنازعات املتعلقة بتشكيل اجملالس احمللية، ومهمة -1
 عن الثورة. 

ضرورة العتماد على التشريعات السورية السابقة، وتعديل ما يتناقض منها مع طبيعة الثورة وأهدافها، وذلك بقصد سد  -1
 النقص احلاصل يف البناء القانوين للمجالس. 

 التمويل الذايت بالنسبة للمشاريع األساسية كالنظافة وغريها.جيب على اجملالس احمللية تفعيل فكرة  -1
 تفعيل عمل اجمللس األعلى لإلدارة احمللية كمؤسسة قيادية للمجالس احمللية، وكضامن إلبعاد دعاوى التقسيم ومشاريعها.  -1
ة املنبثقة عن الثورة يئات القضائياختصاص اجملالس احمللية بإدارة املناطق احملررة )األعمال املدنية اخلدمية(، على أن ختتص اهل -1

 مبمارسة السلطة القضائية. 
تستطيع اجلمعيات واملنظمات األهلية السورية أن متارس دوراا رقابياا على نشاط اجملالس احمللية، وهو دور مهم جداا لرتشيد  -1

 عمل هذه اجملالس.

 جالس احمللية الناشئة". / املتضمن ورقة بعنوان: "الرؤية املستقبلية للم7ينظر: امللحق رقم /

 األوراق الداعمة ألركان مشروع "متكني":  -ثانياا 
وهي جمموعة األوراق اليت كتبت يف إطار دعم مشروع "متكني" بالنمط املبادر، ويف عدة جمالت خمتلفة، حيث كانت الغاية منها 
تقدمي بعض الرؤى اليت تصب يف صاحل املشروع ودعم أركانه. ومن أهم هذه األوراق ما يلي: حتديد اهلوية العربية اإلسالمية يف سوريا: 

                                                           
 ينظر: اهلامش السابق.  13
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ة، خطاب الفصائل السياسي واأليديولوجي: عرض وتطوير، رؤية مستقبلية لتفعيل مفهوم "السلطة للشعب" مصلحة سياسية تنموي
 يف املناطق احملررة، تنظيم احملاكم القضائية الناشئة ووليتها واستقالهلا. 

كون هلا دستور، فإن دولة يمبا أن مشروع "متكني" يتحدث عن نواة مصلحة سياسية تنموية:  -حتديد اهلوية العربية اإلسالمية -1
املشروع يفرتض حسم اهلوية العربية اإلسالمية يف دستور املناطق السورية احملررة، كنقطة انطالق من أجل حتقيق الستقرار اجملتمعي 

 الذي ميهد لوجود حكم مستقر، يركز جّل اهتمامه لتحقيق التنمية بكافة أبعادها داخل اجملتمع السوري. 

يعد حتديد اهلوية الثقافية أو الدينية للمجتمعات احلديثة من األمور املصريية، وخاصة يف سوريا اآلن مع تواجد مناطق حمررة حيث 
داخل الرقعة السورية كإدلب وأجزاء من حلب ومحص ومحاة ودرعا وريف دمشق والقنيطرة، كلها تنتظر مالمح حكم رشيد قدم 

 ل حتقيقه. ومن املكّونات املهمة ملنظومة احلكم الرشيد قضية حتديد اهلُوِيّة وما يتبع ذلك منالشعب السوري أكرب التضحيات من أج
مسؤولية تشريعية. ونظراا ملا عانته سوريا عرب عقود طويلة من القمع املنظم واستبداد األقلية وهتميش الغالبية، والذي ولد حالة من 

، فإن الفرصة ساحنة لتعديل هذا الوضع غري املتكافئ وإعادة 1433ربيع العريب يف الغليان اجملتمعي آل إىل النفجار مع أحداث ال
 األمور إىل نصاهبا. 

والهتمام مبوضوع اهلوية مبا يف ذلك من النواحي الشرعية والقانونية ليس بدعاا من السياسة أو نزعة من هوى. بل هو أمر معمول به 
ن، أو يف الدول الغربية، حيث تنص غالبية الدساتري على وجود مؤسسة رمسية ممثلة عن الدييف الكثري من الدساتري العاملية، ل سيما 

على دين رئيس الدولة، أو احرتام معتقدات غالبية الشعب، وغري ذلك. وينبغي التأكيد على أن حسم اهلوية العربية اإلسالمية يف 
 رب السنوات األربع املاضية.سوريا أمر منطقي تصدقه الدميوغرافيا وأفرزته أحداث الثورة ع

 / املتضمن ورقة بعنوان: " حتديد اهلوية العربية اإلسالمية: مصلحة سياسية تنموية". 8ينظر امللحق رقم /

تندرج الورقة يف سياق دعم وجود الركن الثاين من أركان مشروع  عرض ونقد: -خطاب الفصائل السياسي واأليديولوجي -1
ري". فهي تركز على تصويب خطاب الفصائل، مبا ينسجم مع دورها املستقبلي كنواة جليش سوريا "متكني" وهو: "الركن العسك

 املستقبلي. 

ظهر منذ بداية الثورة خطاب فصائلي ذو أبعاد سياسية وأيديولوجية واضحة. وحيث إن غالبية الفصائل املقاتلة يف سوريا ذات حيث 
ة يف ذلك اخلطاب. ورغم أن التعرض لبعض املواضيع السياسية والفكرية هو طابع إسالمي جلي، فقد كانت األيديولوجيا حاضر 

ديدن خطابات ما يسمى جبماعات "السلفية اجلهادية"، كان لإلعالم دور بارز يف استخراج الكثري من تلك املوضوعات يف حال 
األخرى. ومما  ألثر الكبري على خطاب الفصائلالفصائل األخرى. وقد كان للنربة األيديولوجية العالية خلطاب "السلفية اجلهادية" ا

 طرح يف هذه اخلطابات مواضيع مثل شكل الدولة املستقبلي والدميقراطية واألقليات، إخل.

لكن هذا اخلطاب قد طرأ عليه بعض التغري يف حال بعض الفصائل، مثل أحرار الشام. وهذا التغري تنوعت أسبابه، حيث كان أحد 
ورست من قبل بعض اجلهات والدول الداعمة لتلك الفصائل. والسبب املهم اآلخر يبدو أنه زيادة الدراية أسبابه الضغوط اليت م
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واخلربة والوعي لدى تلك الفصائل حبال الثورة حملياا وإقليمياا ودولياا ومآلت ما جيري على األرض السورية. وقد تفطن بعض الناصحني 
 ى توصيله لتلك اجلهات العاملة يف الثورة. من العلماء واملفكرين إىل ذلك وحرصوا عل

بناء على ما سبق، املأمول هو العمل على تطوير اخلطاب ألجل الوصول إىل خطاب سياسي مرن ومتزن يليق بالدور الحرتايف 
ات لتطوير و املطلوب من تلك الفصائل اليت هي نواة جليش وطين حيرر املزيد من األرض ويدافع عن الشعب وخياراته. ومن أهم األد

ذلك اخلطاب ختفيف درجة "األدجلة" فيه، واحرتام التخصص واحلياد، واتزان اخلطاب وثباته، والرتكيز على اجلوانب واملعاين اإلنسانية 
 واألخالقية اجلاذبة لعامة الناس اليوم واليت هلا دور كبري يف توحيد الرؤى ونبذ الفرقة. 

 وان: "خطاب الفصائل السياسي: عرض ونقد". / املتضمن ورقة بعن9ينظر: امللحق رقم /

لعربية اإلسالمية مبا أن املشروع افرتض تكريس اهلوية ارؤية مستقبلية لتفعيل مفهوم "السلطة للشعب" يف املناطق احملررة:  -1
تيار حكامهم  اخ، الذي يعطي أفراد الشعب احلق يفلسوريا، كان لبد من إكمال هذا األمر بالتأكيد على مفهوم "السلطة للشعب"

 ونواهبم سواء على مستوى الدولة أم على املستوى احمللي. 

حيث تناولت الورقة مفهوم "السُّلطة للشعب" كأحد القيم الرئيسة اليت قامت الثورة من أجل حتقيقها، حيث بيّنت ماهيته من حيث 
ة  اختيار حكامه ورؤسائه"، ودوره يف حالأن "الشعب هو صاحب احلق يف الرئاسة والسلطة، وما يرتتب على ذلك من حقه يف
 الستقرار الداخلي ومتانة اجلبهة الداخلية للدولة، وحتقيق حالة الوعي السياسي اجملتمعي.

مث حتدثت عن واقعه يف الثورة واملناطق احملررة بصورة عامة، حيث تبني ضعف تطبيق هذا املفهوم، واقتصاره على جزء يسري من اإلدارة 
 غيابه الكامل عن اجلانب السياسي العام ومتثيل الثورة واختيار آليات احلكم وأشخاصه.احمللية، و 

 لقد وضعت الورقة رؤية مستقبلية لتطبيق مفهوم "السُّلطة للشعب"، وتوصلت يف هذا اجملال إىل عدة نتائج أبرزها: 

ميكن بناء هيئات متثل هذا املفهوم يف جانبني: األول، اختيار ممثلني عن الشعب يف اهليئة اليت متثل الثورة. والثاين، اختيار  -3
ممثلي الشعب للمجالس احمللية، ول ميكن حالياا اختاذ أي إجراء شعيب من قبيل الستفتاء مثالا لعدم توفر الظروف املوضوعية 

 املناسبة. 
املفهوم عقبات عدة أبرزها القصف والتدمري املمنهج من قبل طريان النظام للمناطق احملررة، وتشرد غالبية  يعرتض تطبيق -1

 الشعب السوري، ورفض بعض الفصائل املسلحة لذلك. 
ا من أبرز اخلطوات اليت ميكن اختاذها لتفعيل مفهوم سلطة الشعب يف جمال النتخابات العامة توعية الناس بأمهيتها وضرورهت -1

يف هذه املرحلة ريثما تتحقق الظروف املوضوعية اليت تتيح إجراءها. أما يف جمال النتخابات احمللية، فتتمثل أبرز اخلطوات  
بإلزام املناطق احلدودية اليت تتمتع بقدر من األمن باختيار ممثلي اإلدارة احمللية عن طريق النتخاب حصراا، مع التزام الفصائل 

 ررة بتسليم املؤسسات والبىن التحتية للمجالس احمللية. يف كل املناطق احمل
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بناء مؤسسات الثورة مع منحها شرعية شعبية، واستعادة ثقة احلاضنة الشعبية بالثورة، والتخفيف من الطابع العسكري  -1
 للمناطق احملررة، هي أبرز املخرجات املتوقعة لتفعيل هذا مفهوم سلطة الشعب. 

 املتضمن ورقة بعنوان: "رؤية مستقبلية لتفعيل مفهوم "السلطة للشعب" يف املناطق احملررة". / 11ينظر: امللحق رقم /

تلف يعد القضاء أحد السلطات الثالث يف الدول املعاصرة، ول يكاد خي تنظيم احملاكم القضائية وتعزيز واليتها واستقالهلا: -6
 جملتمع. اثنان على أمهيته ودوره يف تعزيز األمن والعدالة داخل ا

ومع ذلك، مل يركز مشروع "متكني" بصورة أساسية على احملور القضائي ألسباب عدة لعل أمهها: القناعة بأن النتقال إىل حالة 
مؤسساتية واحرتافية يف اجملالني العسكري والسياسي، سينعكس بصورة مباشرة على حتسن الوضع القضائي، نظراا لرتباط القضاء يف 

بشكل مباشر بالوضع العسكري الفصائلي، وألن وجود الغطاء السياسي سيؤدي حتماا إىل دفع غالبية اهلياكل القضائية  املناطق احملررة
 احلالية حنو احلالة املؤسساتية، خصوصاا وأنه يُفرَتض أن هذا الغطاء سيكون ُمؤيَداا من املؤسسة العسكرية اجلديدة. 

من تقدمي بعض املقرتحات اليت تساعد اهلياكل القضائية على أداء دورها بشكل أفضل  على الرغم من ذلك، فإن هذا التوجه ل مينع
 داخل املناطق احملررة خالل املرحلة احلالية، حيث قدمت الدراسة العديد من التوصيات أمهها: 

التنسيق بني اهلياكل القضائية الناشئة على مستويني: التنسيق بقصد الندماج على مستوى احملافظة الواحدة، والتنسيق   -3
 بقصد التوافق على املرجعية واألنظمة على مستوى سوريا.

أو على األقل توحيد  ،يف ظل عدم اكتمال البناء املؤسسايت للهيئات القضائية، وأمهية توحيد املرجعية التنظيمية فيما بينها -1
بعض أحكامها، يُقرتح تشكيل جلنة من اهليئات القضائية إضافة إىل بعض املتخصصني وأصحاب اخلربة يف جمال اإلدارة، 
للتواصل مع اهليئات والوقوف على جتارهبا التنظيمية إن وجدت، ومن مث تشكيل رؤية عامة ملرجعية تنظيمية متفق عليها 

 أو على األقل حتصر النقاط اخلالفية واملتفق عليها يف هذا اجملال.  بني اهليئات القضائية،
تشكيل جلنة من ممثلي اهليئات القضائية من أجل تبادل اخلربات، والتشاور بصدد األحكام القضائية األساسية واملتكررة،  -1

 للوصول إىل موقف مشرتك فيها.
 ني الفصائل وعناصرها. ومن أجل مراعاة واقع الفصائل حالياا،منح احملاكم املوجودة حالياا سلطة الفصل يف املنازعات ب -1

يُقرتح وجود مندوب دائم لدى احملكمة عن كل فصيل لكي يشرح وجهة نظر الفصيل، ويكون مبثابة وكيل عنه )احلل مطبق 
ذه ه يف القضاء املوحد للغوطة الشرقية(، وتشكيل غرفة قضائية داخل كل حمكمة وتعمل بامسها، متخصصة يف مثل

 املنازعات.  

 / املتضمن ورقة بعنوان: "تنظيم احملاكم القضائية وتعزيز واليتها واستقالهلا". 11ينظر: امللحق رقم /
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 حتديات النمط املبادر يف مشروع "متكني":  -ثالثاا 
فاعلني يف الثورة بإمكانية الل شك بأن تنفيذ مشروع "متكني" وفق الصيغة املقرتحة تعرتضه حتديات كبرية ومجّة، لعل أمهها: إقناع 

تطبيق هذا املشروع، خصوصاا يف ظل وجود شعور قوي لدى قطاع كبري من الثوار، بعدم القدرة على املبادرة وتغيري الواقع الثوري، 
 كني ". نتيجة تكرر احملاولت الفاشلة اليت منيت هبا خمتلف املشاريع الثورية، اليت تتقاطع يف بعض جوانبها مع فكرة مشروع "مت

دى خمتلف ل اإلرادة مع إدراكنا وتفهمنا حلجم هذه التحديات والصعوبات، لكننا نعتقد أن احللول ليست مستحيلة إذا ُوجدت
 أطراف الثورة. لذلك سنبني بداية اآلليات اليت مت من خالهلا حتديد حتديات املشروع، مث نبني أهم هذه التحديات. 

 استطعنا حتديد أهم التحديات اليت ميكن أن تواجه تنفيذ مشروع "متكني" من خاللحتديد حتديات مشروع "متكني":  آليات -1
 عدة آليات أمهها: 

 «متكني»دراسة مستجدات الساحة اإلقليمية والدولية املؤثرة على  -أ
د التدخالت ملشروع، خارجياا على صعيلقاءات مع العديد من السياسيني:  واستنتاج أبرز التحديات اليت ميكن أن تواجه ا -ب

والضغوط اخلارجية، وداخلياا كما يف حالة ضعف الوعي السياسي لدى قطاع كبري من السياسيني السوريني العاملني يف 
 الثورة، وقضية الرتهل اليت أصابت خمتلف املؤسسات السياسية احلالية...إخل. 

 . لستفسار عن هذه التحديات خصوصاا يف اجملالني العسكري والدويللقاءات مع املكاتب السياسية للعسكريني من أجل ا -ج
 استقراء الواقع بعد حترير املناطق وإسقاطها على حالة سقوط النظام. -د

اا مستمراا تتغري التحديات تبعاا لتغري الواقع الثوري )سياسياا وعسكرياا(، األمر الذي يتطلب حتديث أبرز حتديات مشروع "متكني": -1
 لتحديات، وهو ما يقوم به فريق البحث. هلذه ا

 ميكن تلخيص أهم التحديات اليت ميكن أن تعرتض مشروع "متكني" مبا يلي: 

ستخدام السالح حلسم ا -انفراد العسكريني بالسلطة ورفض مشاركة السياسيني فيها -التدخالت الدولية حتديات سياسية: -أ
 ياا وإدارياا ...إخل. التعامل مع األقليات سياس -بعض القضايا السياسية

ومقرات  التنازع على خمازن األسلحة -تفرق الفصائل وحالة التنازع فيما بينها حال سقوط النظام حتديات عسكرية: -ب
 الدولة.

 حتديات مالية واقتصادية.  -ج

 / املتضمن ورقة بعنوان: "أبرز حتديات اليوم التايل". 11ينظر: امللحق رقم /
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 التفاعلي النمط -املطلب الثاين
يُقصد هبذا النمط: التعامل مع املبادرات والوقائع اليت تطرح على السوريني حبسب احلالة واحلاجة والضرورة وفق خطة مدروسة، حبيث 

 توضع دراسة علمية واقعية للخيارات املتاحة مع ترجيح أي منها.

 

 

 

 املقصود بالنمط التفاعلي. -/11/-الشكل 
حيث كانت الغاية من هذا النمط هي "التفاعل والتعامل الواعي" مع تلك املبادرات والوقائع اليت تستجد يف الساحة السورية، حبيث 

 ل يكون الرتكيز فقط على النمط املبادر يف مشروع "متكني"، وإمنا التعامل مع هذه الوقائع بقصد إجياد احللول املناسبة هلا. 

 -السياق العديد من القراءات واألوراق حتت العناوين التالية: تطوير فكرة التوظيف اإلنساين لإلجنازات العسكريةوقد ُقِدَمت يف هذا 
تعليق على  -؟3ماذا يعين القبول ببيان جنيف -تسخري تقارير األمم املتحدة وقراراهتا لرفض فكرة مشاركة النظام يف احلل السياسي

خمرجات  -مسةقراءة يف وثيقة املبادئ اخل -تالف الوطين املتضمن رفض خطة "اللجان األربعة"البيان املشرتك بني الفصائل والئ
 آليات تقوية البناء السياسي للثورة.   -جنيف وفيينا وأثرها على املسار السياسي للثورة

 : 14تطوير فكرة التوظيف اإلنساين لإلجنازات العسكرية -أوالا 
رة العديد من اإلجنازات العسكرية، اليت اضطر الثوار مع ازدياد وحشية النظام وإمعانه يف تدمري حققت الثورة منذ حتوهلا حنو العسك

 البىن التحتية، وهتجري السكان، إىل توظيفها إنسانياا، مبا خيفف من معاناهتم ويزيد من قدرهتم على الثبات يف مناطقهم. 

سامها، عصابة األسد، مث لتتطور املفاوضات باجتاه تبادل اخلدمات واقت كانت أوىل هذه املظاهر هي تبادل األسرى بني الثوار وبني
 وفك احلصار عن املناطق احملاصرة بإدخال بعض املساعدات اإلنسانية هلا. 

اتصفت غالبية الصفقات اليت متت بني الثوار وبني عصابة األسد يف اجملال اإلنساين بضعف موقف الثوار على الرغم من قوة موقعهم 
 كري، وامتالكهم ألوراق ضغط متعددة. العس

إجنازها، وذلك  -يف ضوء إمكاناهتم احلالية–حبثت هذه الدراسة مظاهر التوظيف اإلنساين لإلجنازات العسكرية، واليت ميكن للثوار 
نتهم. ومن ضبغرض تطويرها حبيث يستطيع الثوار حتسني موقعهم التفاوضي مستقبالا، وحتصيل أكرب مكاسب إنسانية ملناطقهم وحا

 أجل حتقيق ذلك أوصت الدراسة مبا يلي: 

                                                           
 بعد تكرار عمليات مبادلة األسرى واهلدن احمللية بني الثوار والنظام.  1431و/أيار لعامأجنزت هذه الورقة يف ماي 14
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 إجياد هيئة تفاوضية واحدة تستلم امللف اإلنساين، إن مل يكن على مستوى سوريا، فعلى مستوى احملافظات أو اجلبهات. .3

ي أإجياد بنك معلومات موحد عن األسرى واملعتقلني والرهائن واملختطفني لدى عصابة األسد مبا يسمح بتعزيز موقف  .1
 طرف ثوري يريد الدخول يف مفاوضات التبادل.

 زيادة الحتياطات األمنية يف كل ما يتعلق باألسرى واملعتقلني. .1

تنسيق الفصائل اليت تعاين من احلصار مع جهات عسكرية أخرى خارج منطقة احلصار حبيث ميكن حتصيل جمموعة أوراق  .1
 وإمكانية كسر احلصار جزئياا. قوة يستطيع من خالهلا احملاصرون الدخول يف املفاوضات

سعي الثوار إىل توقيع اتفاقات مع النظام تضمن وقف القصف باألسلحة الثقيلة، مبا يؤدي إىل احملافظة على حياة أكرب  .1
 عدد ممكن من املدنيني، وختفيف آثار الدمار واخلراب داخل املناطق احملررة، مع بقاء سلطة الثوار ومؤسساهتم داخلها. 

 / املتضمن ورقة بعنوان: "تطوير فكرة التوظيف اإلنساين لإلجنازات العسكرية". 11ينظر: امللحق رقم /

 : 15تسخري تقارير األمم املتحدة وقراراهتا لرفض فكرة مشاركة النظام يف احلل السياسي -ثانياا 
نتيجة احلراك السياسي النشط الذي شهدته القضية السورية مؤخراا، تواتر احلديث داخل األروقة الدولية عن حصر حل هذه القضية 

 ، باعتبارها الوثيقة الوحيدة اليت حظيت بتأييد وشرعية دوليني. 3سياسياا، ممثالا بوثيقة جنيف

ساسي وهو: النظام شريك يف احلل، ويف قيادة سورية خالل املرحلة على مبدأ أ 3يقوم احلل السياسي الذي تطرحه وثيقة جنيف
النتقالية. على الرغم مما ميثله هذا األمر من انتهاك صارخ ألدىن قواعد العدالة واألخالق يف خمتلف الشرائع السماوية واألنظمة 

ستهتار مبشاعر ماليني القواعد لرتسخ الظلم وال الوضعية، اليت تقتضي معاقبة اجملرم والقصاص منه، تضرب الوثيقة عرض احلائط هبذه
 السوريني الذين عانوا من جرائم هذا النظام وبطشه. 

 تأيت الورقة املعنون بـ "تسخري تقارير األمم املتحدة وقراراهتا لرفض فكرة مشاركة النظام يف احلل السياسي" إلبراز املربرات الداعمة
تبارات تقارير اللجان الدولية وقرارات منظماهتا، واليت يفرتض فيها احلياد والنزاهة بعيداا عن الع لرفض هذا املبدأ للحل، بالعتماد على

يل و السياسية وتشعباهتا، واليت تؤكد بصورة متواترة ارتكاب النظام لغالبية اجلرائم اليت نص عليها القانون الدويل اإلنساين والقانون الد
 حلقوق اإلنسان. 

بها ىل ثالثة فقرات: قررت األوىل إعتبار النظام سبباا مباشراا ملا وصلت إليه األمور يف سوريا، مث بينت اجلرائم اليت ارتكُقِسَمت الورقة إ
 حبق الشعب مبوجب تقارير جلنة التحقيق الدولية املستقلة، لتختم حبتمية استبعاد اجملرم وعدم مكافئته على جرائمه، واخليارات املتاحة

 فع يف هذا الجتاه. أمام الثوار للد

                                                           
 وتبين خطة "اجملموعات األربعة" املقرتحة من دميستورا.  31/1/1431بعد صدور بيان جملس األمن بتاريخ  1431أجنزت هذه الورقة يف سبتمرب/أيلول لعام 15
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/ املتضمن ورقة بعنوان: "تسخري تقارير األمم املتحدة وقراراهتا لرفض فكرة مشاركة النظام يف احلل 16ينظر: امللحق رقم /
 السياسي".

 :16؟1ماذا يعين القبول ببيان جنيف -ثالثاا 
للحل السياسي يف سوريا، وعقب صدور  3جنيفُكتبت هذه الورقة عقب التأكيدات الدولية سياسياا وقانونياا على مرجعية بيان 

بيان الفصائل املشرتك بالقبول به من حيث املبدأ مع بعض التحفظات. فكان من الضرورة مبكان توعية املهتمني بشأن الثورة السياسي 
دولة "خصوصاا األمنية ، وما تضمنه من بنود متعلقة ببقاء مؤسسات ال3إحاطتهم باألبعاد القانونية والسياسية للقبول ببيان جنيف

 والعسكرية"، وفرض بعض املبادئ على مستقبل سوريا وهويتها، ونزع سالح الثوار ...إخل.  

، من ناحية البنود والقرارات اليت تضمنها، ومن ناحية القرارات الالحقة 1431حزيران  14تناولت الورقة بيان جنيف الصادر يف 
باعتبار أنه سيوجه مثلها  1يت وجهها األمني العام لألمم املتحدة للمشاركة يف مؤمتر جنيف اليت تضمنته وبنيت عليه، ونص الدعوة ال

، لتقدم يف ثناياها قراءة حتليلية ألهم البنود اليت ميكن 31/1/1431، والبيان الرئاسي جمللس األمن الصادر بتاريخ 1حلضور جنيف
 أن تشكل خطراا على مبادئ الثورة وأهدافها. 

 ؟". 1/ املتضمن ورقة بعنوان: "ماذا يعين القبول ببيان جنيف12ينظر: امللحق رقم /

 تعليق على البيان املشرتك بني الفصائل واالئتالف الوطين املتضمن رفض خطة "اللجان األربعة":  -رابعاا 
منة "اللجان ، قبوله خلطة دميستورا املتضيف اليوم الذي يعلن فيه وزير خارجية نظام األسد من منصة اجلميعة العامة لألمم املتحدة

، أصدر الئتالف مع الفصائل بياناا مشرتكاا يتضمن رفض 31/1/1431األربعة" واليت نص عليها بيان جملس األمن الرئاسي بتاريخ 
 هذه اخلطة.

يه، للرتكيز على الضعف الواردة فبعد الطالع على البيان املشرتك وقراءته قراءة سريعة، حاول فريق العمل بيان أبرز نقاط القوة و 
بعض جوانب البيان اليت كانت حباجة إىل توضيح وتروي، و للخروج ببعض التوصيات يف سياق الستفادة من البيان ودعمه وتروجيه 

 يف األروقة احمللية والدولية.  

تضمن رفض ل واالئتالف الوطين امل/ املتضمن ورقة بعنوان: )تعليق على البيان املشرتك بني الفصائ11ينظر: امللحق رقم /
 خطة "اللجان األربعة"(.

 :17قراءة يف وثيقة املبادئ اخلمسة -خامساا 
ارتفعت يف اآلونة األخرية العديد من األصوات احمللية والدولية منادية بضرورة وضع حد للمأساة السورية، وإجياد خمرج سياسي هلا. 

قب هذا اجملال، إما عرب التصرحيات السياسية أو عرب البيانات اليت كانت تصدر ع فبدأت كل دولة بتقدمي رؤيتها ومقرتحاهتا يف
                                                           

 . 31/1/1431بعد صدور بيان الفصائل خبصوص احلل السياسي بتاريخ  1431لعام أجنزت هذه الورقة يف سبتمرب/أيلول 16
 بعد صدور وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة السورية برعاية اجمللس اإلسالمي السوري.  1431أجنزت هذه الورقة يف سبتمرب/أيلول لعام 17
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مؤمترات ترعاها كما حدث يف القاهرة وموسكو واألستانا. وليجد السوريون أن خالصة احلل الذي وصلت إليه هذه الدول هو يف 
وم على فكرة أن "النظام شريك يف احلل" عن جمموع التصال خبصوص سوريا، والذي يق 14/1/1431الصادر يف  3بيان جنيف

و"ضرورة احملافظة على مؤسسات الدولة مبا فيها املؤسستني العسكرية واألمنية". وليعيد اجملتمع الدويل التأكيد على هذا املضمون من 
صره يف داعش ، الذي أضاف بنداا أساسياا هو "حماربة اإلرهاب" الذي ح31/1/1431خالل بيان جملس األمن الصادر بتاريخ 

 وجبهة النصرة، متناسياا إرهاب النظام وميلشياته ومرتزقته. 

شعرت غالبية القوى الثورية بالريبة جتاه هذا احلل بالنسبة للسوريني وثورهتم، وبأن الدول تضع احللول املتناسبة مع مصاحلها مستغلة 
 ريني. حالة فراغ القيادة اليت تعاين منها الثورة، ولتتحدث نيابة عن السو 

حماولا سد ثغر قصرت القوى الثورية األخرى خصوصاا السياسية منها، يف سده، وموظفاا  –هنا، بادر اجمللس اإلسالمي السوري 
ثيقة مبادئ الثورة وثوابتها لرعاية إصدار و  -مكانته كمرجعية شرعية للثورة، وقبوله العام لدى خمتلف القوى الثورية مبختلف ختصصاهتا

، حيث مجعت تواقيع ما يزيد عن مثانني جهة ثورية وشخصية 31/1/1431سم "املبادئ اخلمسة للثورة السورية" بتاريخ اليت محلت ا
وطنية، موجهاا بذلك رسالة إىل العامل مفادها: أن للثورة أهلها الذين يعرفون ثوابتهم ومبادئهم اليت لن يتنازلوا عنها مهما كانت 

 الظروف. 

عون قييم الوثيقة من خمتلف جوانبها نتيجة الشعور بأمهية وجود دراسة توضح نقاط قوهتا من أجل أن يتابع املوقتأيت الورقة يف سياق ت
عليها تقويتها والبناء عليها، ومن مث توظيفها. وكشف جمالت التطوير املتاحة، خصوصاا إذا أدركنا أمهية هذه املبادئ من جهة أهنا 

 واسع من القوى الثورية على جمموعة من الثوابت. املرة األوىل اليت جيمع فيها طيف 

 / املتضمن ورقة بعنوان: "قراءة يف وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة السورية".17ينظر: امللحق رقم /
 : 18خمرجات جنيف وفيينا وأثرها على مسار الثورة السياسي -سادساا 

، ظهر جلياا توافق خمتلف القوى الدولية على 1و3اجتماعي فيينابعد احلراك السياسي الدويل املؤخر، والذي ارتفعت وتريته بعد 
، إضافة 1بيان فيينا -3بيان فيينا -3اعتماد عدة وثائق كمرجعيات قانونية وسياسية للحل السياسي يف سوريا، وهي: وثيقة جنيف

 .3واليت استندت مجيعها إىل وثيقة جنيف، 21وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة 20وبياناته الرئاسية 19إىل قرارات جملس األمن

كمرجعية قانونية وسياسية للحل يف سوريا، حظيت الوثيقة أيضاا بقبول من   3إضافة إىل البعد اإلقليمي والدويل لعتماد وثيقة جنيف
ر مبا يتوافق مع خخمتلف الكيانات والفصائل الثورية، اليت مع هذا القبول للوثيقة، حتفظت على بعض بنودها، وفّسرت بعضها اآل

 أهداف الثورة. 

                                                           
 قبل انعقاد مؤمتر الرياض.  1431أجنزت هذه الورقة يف ديسمرب/كانون األول لعام 18
 . (1431) 1311رقم ، و (1431) 1331رقم ينظر على سبيل املثال: قراري جملس األمن  19
 . (1431) 1141جلسته رقم ، وبيانه يف (1431) 1411جلسته رقم ينظر على سبيل املثال: بيان جملس األمن يف  20
 . (1431) 11/311، (1431) 11/111ينظر على سبيل املثال: قرارات اجلمعية العامة ذوات األرقام:  21

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2118(2013)&referer=/english/&Lang=A
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/243/37/PDF/N1424337.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/496/83/PDF/N1349683.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/257/68/PDF/N1525768.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/494/30/PDF/N1249430.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/450/35/PDF/N1345035.pdf?OpenElement
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، 1-3وفيينا 3يفقانونية لوثائق جن -تأيت هذه الورقة يف السياق املتقدم أعاله، لتقوي هذا التوجه، من جهة تقدمي قراءة سياسية
ا حيقق تلك مب حبيث تبدي أبرز نقاطها السلبية، واليت تتناقض مع أهداف الثورة السورية، وحتاول يف الوقت ذاته تفسريها وتأويلها

األهداف، مكرسة يف سبيل ذلك بعض النصوص الواردة فيها، وذلك قبل توجه خمتلف أطياف املعارضة السياسية والعسكرية إىل 
 .   1431ديسمرب  34-1مؤمتر الرياض املنعقد يف 

 لقد خرجت الدراسة بعدة نتائج من أمهها: 

 كفيلة بنسف أهداف الثورة األساسية املتمثلة يف  -مبجملها–احتوت هذه البيانات على العديد من السلبيات، وهي  -3
 "إسقاط النظام الطائفي ومؤسساته األمنية والعسكرية".

الستناد إىل العديد من األدلة القانونية والواقعية واليت تؤكد ضرورة إعادة هيكلة املؤسستني األمنية والعسكرية هيكلة كاملة  -1
 بدمج الثوار فيهما. 

اءات بناء الثقة مهمة جداا، وجيب توظيفها واستغالهلا بصورة جيدة، ملعرفتنا بطبيعة النظام، وعدم قدرته على تعد فكرة إجر  -1
 الوفاء هبا.

مبا أن تطبيق "وقف إطالق النار" سيكون تدرجيياا على األغلب، فهذه نقطة تصب يف صاحل الثوار، وتعطيهم هامشاا  -1
 ة حمددات لتطبيقه.للمناورة يف اختيار املكان األفضل وفق عد

 / املتضمن ورقة بعنوان: "خمرجات جنيف وفيينا وأثرها على مسار الثورة السياسي". 18ينظر: امللحق رقم /
 للثورة:  22آليات تقوية البناء السياسي -سابعاا 

عانت الثورة وما تزال من ضعف يف بنياهنا السياسي سواء على املستوى البنيوي، حيث مل تستطع "املؤسسات واهلياكل" العاملة يف 
اجملال السياسي الثوري من إثبات فعاليتها يف رسم اخلط السياسي للثورة ومتثيلها، أم على املستوى املوضوعي، فقد فشلت غالبية 

 م السياسية يف الوصول إىل رؤى سياسية ناضجة تعرب عن الثورة وأهدافها. حماولت القوى واألجسا
 إل أن ذلك مل ينف من جناح بعض احملاولت: موضوعياا، كوثيقة املبادئ اخلمسة وبيان الرياض. وبنيوياا، كاهليئة العليا للمفاوضات. 

السياسية  ف البناء السياسي للثورة يف عدم اتفاق القوىمع استئناف مسار احلل السياسي عقب اجتماعات فيينا، ظهر جلياا أثر ض
، ويف عدم وجود هيئة سياسية متثل الثورة، األمر الذي اضطر 23-ولو يف خطوطه العامة–والعسكرية على مشروع سياسي موحد 

    .هذه القوى للقبول بتشكيل اهليئة العليا للمفاوضات، لتمثل الثورة واملعارضة يف مفاوضات احلل السياسي

                                                           
مع، وإىل املفهوم تيشري مصطلح البناء السياسي عادة إىل املفهوم الشكلي أو البنيوي الذي يتضمن املؤسسات واهليئات واملنظمات ذات البعد السياسي يف اجمل 22

 املوضوعي الذي يشمل الثقافة السياسية والقيم الجتماعية السائدة. 
أرضية جيدة بني القوى السياسية والعسكرية يف نظرهتا جتاه احلل السياسي الذي يقوم على عدة أسس أمهها: "هيئة احلكم النتقايل   بيان الرياضمع ذلك، شكل  23

سد وزمرته مع بداية املرحلة النتقالية، إعادة تشكيل اجليش واملؤسسة األمنية، سوريا دولة موحدة تعددية، اللتزام بآليات كاملة الصالحيات التنفيذية، رحيل بشار األ
 الدميقراطية". 

https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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بناء على ذلك، هدفت الورقة إىل تقدمي عدة آليات ميكن من خالهلا الوصول إىل رؤى سياسية موضوعية وبناء هياكل سياسية قوية 
 أو على األقل قابلة للحياة؛ وبالتايل فهي مل تقدم رؤى موضوعية؛ ألن مثل هذه الرؤى حباجة إىل دراسات مستفيضة ومستقلة. 

 ت اليت نعتقد بقدرهتا على تقوية البناء السياسي للثورة يف كال اجملالني، وقد خرجت بعدة نتائج، أمهها: قدمت الورقة بعض اآلليا
 يعد احلشد الشعيب من أهم الوسائل القادرة على تقوية البناء السياسي موضوعياا وبنيوياا. -3
رة لى أسئلة "كيف وملاذا"، وضرو من أهم آليات تقوية البناء السياسي املوضوعي للحل السياسي: اإلعداد للجواب ع -1

 التوافق على األمور اخلالفية املهمة، وعدم الرتكيز على املضامني السياسية غري الضرورية. 
من أبرز التحديات اليت تعرتض تقوية البناء السياسي املوضوعي يف حالة املضي باحلل السياسي، التدخالت الدولية  -1

ي واأليديولوجي لدى بعض التيارات والقوى السياسية، وضعف إدارة اخلالفات واإلقليمية، وعدم مرونة اخلطاب السياس
 السياسية البينية الناجم عن ضعف اخلربة السياسية. 

يف حالة فشل احلل السياسي والعودة إىل احلل العسكري، جيب الرتكيز موضوعياا على  بناء إعالن دستوري للمناطق احملررة  -1
 توافق عليها وينتهي بأكثرها جدلا. تدرجيياا، يبدأ من النقاط امل

 مثة خيارات متعددة لتقوية البناء السياسي اهليكلي للثورة، لكل منها إجيابياته وسلبياته.  -1
 / املتضمن ورقة بعنوان: "آليات تدعيم البناء السياسي للثورة". 19ينظر: امللحق رقم /
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 حنو تنفيذ مشروع "متكني" -املبحث الرابع
من أجل استكمال املشروع، كان لبد من وضع اخلطط والرؤى لتنفيذه بعد إجناز إطاره النظري. لذلك عكف فريق العمل على سرب 
الواقع الثوري يف املناطق احملررة من أجل الوقوف على مدى استعداد كل منطقة لتنفيذ مشروع "متكني"، مث قام الفريق باستخدام 

 ارية لوضع سيناريوهات لكيفية تطبيق املشروع. بعض النظريات واألدوات اإلد

 24سرب الواقع الثوري يف املناطق احملررة -املطلب األول
نطقة اجلنوبية(، وقد امل -الغوطة الشرقية -حلب -قام الفريق بداية باختيار أربعة مناطق لدراسة امكانية توطني املشروع وهي: )إدلب

  التالية: مت اختيار هذه املناطق بناء على املعايري

 أمهية املناطق.  
 التوزع اجلغرايف الذي يغطي سوريا. 
 . 25المتداد اجلغرايف للمنطقة، حبيث حتتوي على مساحات مقبولة، وعدد مقبول من السكان 

بعد ذلك، قام الفريق بإعداد جدول )وهو يف حتديث دائم( لكل منطقة يبني مستوى توافقها مع مشروع "متكني" وأبرز اجلهات 
 الفاعلة فيها ...إخل. 

 / املتضمن منوذج عن اجلدول اخلاص بكل منطقة من املناطق املشار إليها آنفاا(. 11)ينظر: امللحق رقم /

 والعسكري واخلدمي(:  إدلب )الواقع السياسي -أوالا 
تعد حمافظة إدلب إحدى حمافظيت الشمال إضافة إىل حلب. حيدها من الشرق حمافظة حلب، ومن الشمال احلدود الرتكية، ومن 

 الغرب احلدود الرتكية وحمافظة الالذقية، ومن اجلنوب حمافظة محاة. 

تقسم احملافظة إىل ستة مناطق إدارية وهي: إدلب وهي مركز احملافظة، معرة النعمان، أرحيا، جسر الشغور، حارم، خان شيخون. يبلغ 
 نسمة.  3.1عدد سكاهنا قبل الثورة ما يقارب 

لى بعض الريف ري عيسيطر الطابع الزراعي على إدلب، كما هو الوضع يف الريف السوري بشكل عام. ويغلب الطابع القروي واألس
اإلدليب خصوصاا يف جبل الزاوية والقسم اجلنويب الشرقي من معرة النعمان الذي يتصل بالبادية السورية، يف حني شهد بقية الريف 

 . -إن صح التعبري–خصوصاا يف مناطق: إدلب، أرحيا، جسر الشغور، منطاا "متدنياا" 

                                                           
 . 1431لعام  1-1ني شهري قعة باملنطقة اجلنوبية( يف الفرتة الوا -الغوطة الشرقية -حلب -مت إعداد مجيع التقارير امليدانية عن املناطق األربعة املستهدفة )إدلب 24
 استبعد ريف محص وحي الوعر مثالا، بناء على هذا املعيار.  25
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ناك رية، أمهها على الصعيد الجتماعي املشكلة املتجذرة بني الريف واملدينة، فهتعاين احملافظة من مشاكل اجتماعية واقتصادية كث
تنافس دائم بني مراكز املدن والقرى والنواحي التابعة هلا، كان يستغلها النظام البائد يف دق األسافني بني الطرفني، ولألسف استمر 

 هذا األمر بعد الثورة. 

ان افظة من اعتماد غالبية األسر فيها على الزراعة وعلى الوظيفة العامة حيث يعد هذان املصدر أما على الصعيد القتصادي، فتعاين احمل
أساسيان يف الدخل، يف حني تفتقد احملافظة لوجود معامل كبرية، أو أعمال حرة مهمة، وغالباا ما تكون الصناعة فيها مقتصرة على 

 بعض املعامل الصغرية وأحياناا املتوسطة. 

افظة باحلدود الرتكية، جعلها من احملافظات املهمة خصوصاا يف ظل وجود معرب باب اهلوى فيها، الذي يعد من أهم املعابر اتصال احمل
 احلدودية حالياا يف سوريا. 

 بنّي التقرير املعد عن احملافظة، وجود مصاعب كثرية أمام تنفيذ مشروع "متكني" يف إدلب لعدة أسباب منها: 

 . 26داخل الفصائل املهمة وعناصرهاوجود أدجلة كبرية  -3
 تدخل الفصائل باألعمال اخلدمية.  -1
 وجود متثيل سياسي للفصائل، حيث أهنا ترى يف نفسها مشروعاا أكرب من أن تكون فيه جمرد مشارك يف تشكيل اجليش.  -1

 / املتضمن تقريراا عن حمافظة إدلب. 11ينظر: امللحق رقم /

 )الواقع السياسي والعسكري واخلدمي(:  حلب -ثانياا 
نسمة، تقع يف الشمال، حيدها من الشرق حمافظة  1.111.444تعد حمافظة حلب أكرب احملافظات السورية من حيث عدد السكان 

الرقة، ومن الغرب حمافظة إدلب، ومن اجلنوب حمافظة محاة، ومن الشمال احلدود الرتكية اليت ترتبط مع احملافظة عن طريق معرب باب 
 السالمة. 

 مثاين مناطق إدارية وهي: حلب، السفرية، عفرين، اعزاز، الباب، منبج، جرابلس، عني العرب.  تقسم احملافظة إىل

تعد حمافظة حلب مركز التجارة السوري، حيث ترتكز فيها أهم الصناعات السورية. وقد تعرضت الصناعة يف هذه املدينة لضربة 
 ا وسرقة البعض اآلخر. قاصمة، مع تدمري بعض املصانع وهتريب البعض اآلخر باجتاه تركي

تعاين احملافظة من مشاكل اجتماعية واقتصادية كثرية، أمهها على الصعيد الجتماعي املشكلة املتجذرة بني الريف واملدينة، فهناك 
 تنافس دائم بني مدينة حلب والريف التابع هلا. 

                                                           
ل سياسي، فضالا عن متعاين غالبية الفصائل يف إدلب من تبعات األدجلة العالية اليت تعيشها حبيث أن قسماا ل بأس به من عناصرها، يرفض مباشرة فصيله ألي ع 26

 ع الوطين". عدم قناعته بفكرة "املشرو 
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أهم  ل وجود معرب باب السالمة فيها، الذي يعد مناتصال احملافظة باحلدود الرتكية، جعلها من احملافظات املهمة خصوصاا يف ظ
 املعابر احلدودية حالياا يف سوريا. 

، غري - إدلبلكن بوترية أخف مما هو عليه الوضع يف–وّضّح التقرير املعد عن احملافظة، وجود عدة مصاعب لتنفيذ مشروع "متكني" 
 أنه ميكن جتاوزها لعدة أسباب منها على سبيل املثال: 

 د "أدجلة" لدى معظم عناصر الفصائل يف حلب وريفها. عدم وجو  -3
أهم الفصائل يف حلب "اجلبهة الشامية وجتمع استقم كما أمرت وجبهة ثوار الشام" مقتنعة حبسب الظاهر بأن تكون  -1

 "جزءاا من جيش وطين وظيفي". 
 التوجه العام لدى خمتلف الفصائل هو: عدم التدخل يف العمل املدين.  -1
 لدى معظم الفصائل للعب دور سياسي يتجاوز طبيعتها احلالية "العسكرية".  عدم وجود توجه -1

 / املتضمن تقريراا عن حمافظة حلب. 11ينظر: امللحق رقم /

 الغوطة الشرقية )الواقع السياسي والعسكري واخلدمي(:  -ثالثاا 
 ة الشرقية للعاصمة دمشق. تشكل الغوطة الشرقية القسم الشرقي من حمافظة ريف دمشق، حيث تعد الغوطة البواب

 / ألف نسمة. 144تعد مدينة دوما عاصمة الغوطة وأكرب مدهنا حيث يبلغ عدد سكاهنا قبل الثورة /

ري غ حبسب الظاهر فإن الوضع العسكري والسياسي احلاليني يف الغوطة يساعد تنفيذ مشروع "متكني"، خصوصاا يف ظل األدجلة
 العالية، ويف ظل عدم وجود طموح سياسي واضح لدى بعض فصائلها. 

تبقى املعوقات األساسية أمام هذا الطرح، هو يف الدور الذي ستلعبه هذه الفصائل يف تشكيل نواة اجليش، وما تصبوا إليه هذه 
 احملافظة على رهبا من العاصمة، ودورها املهم يفالفصائل بأن تكون القيادة هلا، يف ظل وجود قناعة لديها بأحقيتها يف ذلك نظراا لق

مؤسسات الدولة حال سقوط النظام. ويف منو الطموح السياسي لدى بعضها، حبيث تسعى ألن تلعب دوراا أكرب من أن يكون 
 حمصوراا يف اجلانب العسكري. 

 / املتضمن تقريراا عن الغوطة الشرقية. 11ينظر: امللحق رقم /

 )الواقع السياسي والعسكري واخلدمي(:  حوران -رابعاا 
تشكل حمافظة درعا اخلاصرة اجلنوبية لسورية، حيدها من اجلنوب األردن ومن الشرق حمافظة السويداء ومن الشمال حمافظة دمشق، 

 وتندمج حالياا مع حمافظة القنيطرة من الناحية العملية لتكون إسرائيل على حدودها الغربية. 

ناحية  31، وتقسم احملافظة إىل ثالث مناطق إدارية هي: درعا، الصنمني، إزرع. تضم 1كم  1444ظة ما يقارب تبلغ مساحة احملاف
 يقطنها ما يقارب املليون نسمة. 



 "متكني"مشروع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         

42 
 

على العالقات  27يسيطر الطابع الزراعي على درعا، كما هو الوضع يف الريف السوري بشكل عام. ويغلب الطابع العشائري األسري
 وران، حيث حتتل بعض األسر مركزاا مهماا داخل احملافظة.الجتماعية يف ح

وقد تبني من التقرير املعد عن املنطقة إمكانية تطبيق املشروع يف هذه املنطقة لعدة أسباب منها: عدم وجود أدجلة كبرية داخل الفصائل 
باط املنشقني نسبة ل بأس هبا من الض وعناصرها، ختصص الفصائل بالعمل العسكري وعدم تدخلها بالعمل اخلدمي والسياسي، وجود

 املنخرطني أساساا يف العمل الثوري. 

أما معوقات هذا التطبيق: فلعل أمهها التدخالت اخلارجية، وحتكم "املوك" واألردن بقرار الفصائل نتيجة احلصار الذي تفرضه عليها 
 لدخول يف أي مشروع ل يكون مرضي عنه خارجياا. سواء من حيث الدعم أو التسليح، وبالتايل إمكانية عدم قبول الفصائل ل

 / املتضمن تقريراا عن حمافظة درعا. 16ينظر: امللحق رقم /

 التصورات التنفيذية ملشروع "متكني" -املطلب الثاين
بعد حتديد املناطق األربعة اليت يفرتض تطبيق مشروع "متكني" فيها، كان لزاماا وضع بعض التصورات التنفيذية لتطبيقه، حيث حاول 

 فريق البحث توظيف كالا من نظرية التخطيط السرتاتيجي التقليدي ونظرية التغيري للوصول لذلك. 

 

                                                           
و أسرية، مما يشري ية أتتجه العالقات الجتماعية يف حوران مؤخراا حنو التمدن، ولذلك، على الرغم من وجود الطابع األسري والعشائري، فقلما جند زعامات عشائر  27

 إىل حتول اجملتمع حنو التمدن. 
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 التنفيذية ملشروع متكني. التصورات -/17الشكل /
 التخطيط االسرتاتيجي التقليدي:  -أوالا 

يُعرف التخطيط بأنه: أسلوب علمي وعملي للربط بني األهداف والوسائل، املستخدمة لتحقيقها ورسم معامل الطريق الذي حيدد 
مجيع القرارات والسياسات، وكيفية تنفيذها مع حماولة التحكم يف األحداث عن طريق إتباع سياسات مدروسة وحمددة األهداف 

 والنتائج. 

اط هذه النظرية على الوضع الثوري السوري يف سياق مشروع "متكني"؛ فُحِدَدت ابتداء التحديات اليت تعاين قام الفريق مبحاولة إسق
منها الثورة، العامة منها والداخلية واخلارجية إضافة إىل عوامل القوة الداخلية والفرص املتاحة، مث ُعِكَف على وضع التوجهات 

األجندة للوصول بعد ذلك إىل وضع أولويات العمل السرتاتيجي يف سوريا، واليت تتضمن: "السرتاتيجية ومؤشرات النجاح ومتطلباته، 
وكوادرها"، ومن  التخطيط التنفيذي ملؤسسات الدولة -التخطيط السرتاتيجي لكيانات الدولة -هيكلة الدولة ونظامها -السرتاتيجية

 -السلطة القضائية -الذي يتضمن: "السلطة التشريعية "أهل احلل والعقد" مث اخلروج بناء على ذلك كله بالرؤية لنموذج الدولة السورية
اإلعالم". وقد بُِيَنت مهام كل ركن من هذه األركان. ليختم امللف بوضع عدة منهجيات إلنقاذ الثورة، موضحني  -السلطة التنفيذية

 إجيابيات كل منهجية وسلبياهتا، واآلليات املناسبة لتنفيذها. 

 / املتضمن ملفاا كامالا عن تطبيق نظرية التخطيط االسرتاتيجي التقليدية لتطبيق مشروع "متكني". 12ق رقم /ينظر: امللح
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 : 28نظرية التغيري -ثانياا 
تعرف نظرية التغيري بأهنا: أداة فعالة إلدارة التفكري وتنظيم العمل للمشاريع واملبادرات اليت تستهدف التغيري اجملتمعي أو العمل 

 احلكومي. 

الشروط  -اضاتالفرت  -عوامل النجاح -التدخالت -معايري التحقق -املتأثرون -تتكون نظرية التغيري مما يلي: أصحاب العالقة
 املسبقة. 

 يتم بناء نظرية التغيري من خالل خطوات متعددة وفق الرتتيب اآليت: 

 تقييم أصحاب العالقة "الذين سيكون هلم تأثري أو تأثر أو اهتمام باملشروع" فضالا عن الفئات املستهدفة.  -3
 حتديد اهلدف طويل املدى.  -1
 السري إىل الوراء لصياغة سلسلة املخرجات.  -1
 يذها. حتديد التدخالت اليت جيب تنف -1
 حتديد معايري التحقق وعوامل النجاح.  -1
 بناء النموذج املنطقي.  -1

قمنا باختبار هذه األداة ملعرفة مدى صالحيتها يف التطبيق على مشروع "متكني"، وقد طبقناها على فكرة إنشاء "نواة جيش وطين 
تشارة بعض د الطالع على العديد من التجارب واساحرتايف"، وعلى "اإلدارة احمللية اليت تطبق مبادئ احلكم الرشيد"، وقد تبني بع

اخلرباء والقيام بورشة عمل خاصة حول النظرية، احلاجة املاسة لوجود خمتصني وخمضرمني يف القضايا املطروحة من أجل فهم نظرية 
 التغيري وآلياهتا التطبيقية بشكل أكرب وأمشل وأكثر عمقاا.

وكذلك  ،ل إىل نواة "جيش وطين احرتايف"تطبيق نظرية التغيري من أجل الوصو  / املتضمن صوراا عن11ينظر: امللحق رقم /
 / املتضمن تطبيقاا لنظرية التغيري من أجل حتقيق "إدارة حملية تتمتع باحلكم الرشيد". 17امللحق رقم /
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 التعريف مبشروع "متكني" -املبحث اخلامس
 ةالسنة الكاملة الفاصلة بني زمن صدور التوصية بالبدء بكتابة مشروع سياسي للثورة السورية، وذلك يف الندوة التشاورية الثالثة املنعقد

، خصصتها اجلهة 1431/ نوفمرب لعام31-31، وتاريخ انعقاد الندوة التشاورية اخلامسة يف 1431/ نوفمرب لعام31-31بتاريخ 
 روع لتنفيذ هذه التوصية، مستعينة بالعديد من الباحثني واملستشارين من أجل إعداده، ومستخدمة أكثر من وسيلةاملكلفة بكتابة املش

 لتعريف األطراف الثورية به. 

 يف إعداد مشروع "متكني":  وناملشارك  -أوالا 
ني، وقد ُقِدَرت ساعات / باحثني ومتخصصني غري سوري1باحث سوري و/ 14-11شارك يف إعداد هذا املشروع ما يقارب من 

 / صفحة. 144/ ساعة عمل، وقد وصلت عدد صفحات املشروع وملحقاته اىل ما يزيد عن /1444العمل يف املشروع مبا يقارب /

 لقد تعددت أنواع مشاركة الباحثني واملتخصصني يف كتابة املشروع ووسائل إجنازه، واليت نلخصها مبا يلي: 

 إبداع األفكار وحتكيمها.  -3
 إعداد األحباث وحتكيمها.  -1
 القيام بدراسات ميدانية.  -1
 عقد العديد من ورش العمل خصوصاا بالنسبة لوضع التصورات التنفيذية.  -1
 استشارات ختصصية تفصيلية.  -1
 اإلدارة واإلشراف.  -1

 وسائل التعريف مبشروع "متكني":  -ثانياا 
تغرقها كتابة وع "متكني" وتطويره خالل سنة كاملة، وهي املدة اليت اسقامت اجلهة املكلفة بالعديد من الفعاليات بقصد التعريف مبشر 

 هذا املشروع. ومن أهم هذه الوسائل ما يلي: 

فقد خصصت غالبية أعمال الندوة التشاورية الرابعة، وجزء مهم من أعمال الندوة التشاورية اخلامسة،  الندوات التشاورية: -1
مشاركاا، والستفادة من األفكار وامللحوظات  14من أجل عرض املشروع ومناقشته من قبل مجهور احلاضرين بأعداد تقارب 

 الواردة عليه. 
/ 11، وامللحق رقم /1116ة التشاورية الرابعة املنعقدة يف نوفمرب لعام/ املتضمن كتيب الندو 18ينظر: امللحق رقم /

 . 1112املتضمن كتيب الندوة التشاورية اخلامسة املنعقدة يف نوفمرب لعام
كان اهلدف منها التعريف باملشروع لدى العديد من الفعاليات والشخصيات السياسية   اللقاءات واالجتماعات اخلاصة: -1

، ومناقشته بشكل معمق معهم. حيث كانت هذه اللقاءات والجتماعات متواصلة على مدار الفرتة والعسكرية واملدنية
 اليت ُكتب فيها املشروع.   


