




اأن الذي يحكم هو الذي ميلك الأهلية للحكم  من املقرر يف العلوم ال�سيا�سية 
ولي�س بال�سرورة الذي ميلك ال�سعبية. قد ميلك ال�سعبيَة َمن ل ميلك الأهلية 

للحكم فال يحكم، وقد ميلك الأهليَة من ل ميلك ال�سعبية فيحكم
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

مقــــدمة:
واال�ستبداد،  الظلم  اإ�سقاط نظام  ثورتهم كانت تنح�سر يف  انطلقت  ال�سوريني حني  مطالب 
وا�ستبداله بنظام يقوم على العدل واحلرية، ويعيد لهم كرامتهم االإن�سانية املهدورة، كذلك اإ�سالح 
موؤ�س�سات الدولة الفا�سدة اإداريا وماليا، وحتويلها ملوؤ�س�سات تلتزم مبعايري احلوكمة، وكان الو�سول 
اإىل هذه املطالب يعني حتقيق حلم ال�سوريني مبختلف اأطيافهم يف العي�ش يف ظل احلكم الر�سيد 

الذي فقدته البالد منذ زمن طويل.
اإىل معاقبة  النظام ع�سكريا، عمد هذا االأخري  ومع تتايل خروج مناطق وا�سعة من �سيطرة 
ال�سكان بقطع اخلدمات احلياتية اليومية من ماء وكهرباء وغذاء و�سحة وتعليم وات�ساالت وغريها، 
فكانت الفر�سة مواتية لتطبيق منوذج احلكم الر�سيد الذي حلم به ال�سوريون، لكن ذلك ا�سطدم 
بعقبات كربى منعت من البدء به، تدور كلها حول االنتقال بالتفكري والعمل من منطق الثورة اإىل 

من منطق الدولة، فلكل منهما نظرياته واأدواته املختلفة عن االآخر. 
و�سرر  اأ�سبابها،  اأهم  على  ال�سوء  وت�سليط  الق�سية،  هذه  معاجلة  التالية  االأوراق  حتاول 

ا�ستمرارها، وتتلم�ش احللول املنا�سبة للت�سدي لها.
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الورقـة الأوىل
من الـثـورة اإىل الـدولــة

الأ�سـتــاذ جمــــــــاهد ديرانيــة

حماور الورقة:
ومن اخلطاأ . 1 �سبقها،  عما  تختلف  وقيادات  اأدوات  مرحلة  ولكل  متعددة،  الثورة متر مبراحل 

االإ�سرار على نف�ش االأدوات ونف�ش القيادات يف هذه املراحل املختلفة.
مدين . 2 "بناء  والدولة  ع�سكري"  �سعبي  "بناء  فالثورة  الثورة،  بنية  عن  تختلف  الدولة  بنية 

�سيا�سي، واالنتقال بينهما ال يتم تلقائيًا، اإمنا يتّم بتغيري اأ�سلوب العمل واأ�سلوب التفكري.
خلل . 3 اأي  ومتنع  ا�ستقرارها،  على  حتافظ  جميعها  والدول  متما�سكة،  منظومة  اليوم  العامل 

لهذه  مهددة  دخيلة  �ستبقى  والثورة  واالأمنية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سلبة:  دوائرها  يف 
املنظومة ما مل تتحول اإىل فكر الدولة.

اإن�ساء موؤ�س�سات الدولة خم�سة: الف�سائلية، ودعوى متلك . 4 اأمام الثورة يف  العوائق التي تقف 
الثورة، ورف�ش الت�ساركية، و�سعف العالقات الدولية، واالرتهان ملنطق كل �سيء اأو ال �سيء.
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الورقة الأوىل

من الـثـورة اإىل الـدولــة
م�سـوغ الورقة:

رفعت الثورة منذ اأيامها االأوىل �سعار اإ�سقاط النظام، ورفعت معه �سعار احلفاظ على الدولة، 
وهي اإىل يومنا هذا تواجه معوقات يف حتقيق الهدفني كليهما، ومع اختالف اأدوات الو�سول اإليهما 
فال زلنا نوؤخر، اأو نرف�ش تفعيل اأدوات الدولة، وهو ما ينعك�ش �سلبا اأي�سا على م�سار الثورة جميعها.

ملخ�ص الورقة:
يتحدث الكاتب يف هذه الورقة عن وجود فرق بني اأدوات انت�سار الثورة، واأدوات بناء الدولة، 
ومراعاة  احلكومية،  للموؤ�س�سات  املدنية  واالإدارة  ال�سيا�سي،  اجلانب  عليها  يغلب  االأخرية  واأن 
من  التحول  تواجه  التي  االأ�سا�سية  املعوقات  على  كالمه  يف  يركز  ثم  وتقويتها،  الدولية  العالقات 
منطق الثورة اإىل منطق الدولة، ثم ي�ستخل�ش اأن بناء الدولة ال يكون جملة واحدة، اإمنا هي عملية 

تدريجية، لكن يجب اأن نتخذ قرارًا بالبدء بها.
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من الـثـورة اإىل الـدولـة:
طال طريق الثورة، وها نحن نقرتب من نهاية �سنتها اخلام�سة ونهّم بالدخول فيما وراءها، 
وال ندري كم يبلغ ما وراءها، وما نزال ننتظر اأن يجود علينا الزمان مَبخرج من احلالة التي نحن 
فيها، نح�سب اأّن الزمن وحده كفيل بحل امل�سكلة، اأو اأن اتخاذ بع�ش االإجراءات العملية -كتوحيد 
ثورتنا  ليكلل  وحَده  كاٍف  ذلك  اأن  االأداء-  حت�سني  اأو  الثورة  م�سارات  بع�ش  اإ�سالح  اأو  الف�سائل 

بالنجاح ويو�سلها اإىل الغاية التي قامت من اأجلها.
اأو حت�سني عملنا لن يغرّي النتيجة  اأ�سلوبنا  وهنا مكمن اخلطاأ يف تفكرينا، الأن جمرد تعديل 
جوهريًا ولن يحقق الن�سر املطلوب، فاملرحلة االآتية غري املرحلة املا�سية، واالأدوات غري االأدوات، 

والرجاالت غري الرجاالت، واملاآالت غري املاآالت.
اإننا ن�سّبه ثورتنا اليوم ب�سفينة يف ُعر�ش بحٍر جّلي هائج، وال�سفينة ال ت�ستطيع اأن تقف و�سط 
البحر فيبلعها املوج وال بد لها اأن ت�سل اإىل ميناء اآِمن، فاإذا و�سلت واألقت مرا�سيها وانتقل النا�ش 
اإىل الرّب فال حاجة لهم بها من بعد. اإذا كانت الثورُة �سفينًة يف بحر هائج فاإن الدولة بناٌء على َبّر 
اآمن. تختلف طبيعة املرحلة وتختلف اأي�سًا اأدوات امل�سي اأو االإبحار فيها، فال ال�سفينة التي نبحر 
فيها يف بحر الثورة هي االأداة التي ن�ستطيع اأن ننطلق فيها يف َبّر الدولة، وال ربان ال�سفينة هو ذاته 
الرجاالت هم  وال  االأدوات  االأدوات هي  ال  بال�سرورة؛  الدولة  يقودنا يف مرحلة  اأن  ي�ستطيع  الذي 

الرجاالت.
هذا ما ينبغي اأن ندركه، ولكننا ما نزال نفكر -لالأ�سف- بعقلية الفريق ذاته الذي ا�ستطاع اأن 
ينجز املرحلة االأوىل والذي ي�سّر على قيادة املراحل الالحقة، لذلك مل نغرّي اإ�سرتاتيجية ال�سراع، 
فما تزال اإ�سرتاتيجيتنا هي اإدارة �سراع ثوري على اأ�سا�ش �سعبي ع�سكري، ومل ندرك قيمة العمل 
ال�سيا�سي اإىل اليوم. حتى عندما اأدخلنا االأداة ال�سيا�سية يف العمل الثوري مل نفعل ذلك اإال من باب 
اال�سطرار واملجاملة، وما زال جمهور كبري داخل الو�سط الثوري ينظر اإليها بازدراء وانتقا�ش، بل 

بنوع من االتهام والتخوين يف بع�ش االأحيان، تلميحًا اإن مل يكن بالت�سريح.
*  *  *

اإننا مل ندرك بعد اأّن الدولة ذات بنية تختلف عن بنية الثورة، مل ندرك اأن الثورة "بناء �سعبي 
ع�سكري" واأن الدولة "بناء مدين �سيا�سي"، واأن االنتقال بينهما ال يتم تلقائيًا، اإمنا يتّم اإذا غرّينا 
اأ�سلوب العمل واأ�سلوب التفكري. اإذا مل يبداأ االنتقال يف عقولنا واأذهاننا اأواًل، ثم يف تغيري االأدوات 
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ويف تغيري االأ�ساليب ويف تغيري املقاربات واال�ستعدادات، حتى النف�سية والذهنية، ف�سوف نبقى نحن 
اأنف�سنا عائقًا يعوق االنتقال املن�سود من الثورة اإىل الدولة.

لالأ�ستاذ عبد النفي�سي، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية االأ�سهر يف عاملنا العربي، ت�سجيل �سهري )1( 
يتحدث يف اأوله عن موؤ�س�سات الدولة ال�سلبة والرخوة، يقول: "من املقرر يف العلوم ال�سيا�سية اأن 
الذي يحكم هو الذي ميلك االأهلية للحكم ولي�ش بال�سرورة الذي ميلك ال�سعبية. قد ميلك ال�سعبيَة 
واملعيار  فيحكم.  ال�سعبية  االأهليَة من ال ميلك  وقد ميلك  يحكم،  للحكم فال  االأهلية  َمن ال ميلك 
لبة، وهي موؤ�س�سات االأمن واجلي�ش واالإعالم ومالية الدولة،  هو يف امتالك موؤ�س�سات احلكم ال�سُّ
والعالقات اخلارجية التي ت�ستطيع اأن حت�سل على االعرتاف الدويل باجل�سم ال�سيا�سي النا�سئ".

اأن نرث موؤ�س�سات الدولة ال�سورية  اإىل الدولة علينا  نحن يف �سوريا عندما ننتقل من الثورة 
لبًة ورخوًة على ال�سواء، وبغري ذلك �سنفقد الدولة قبل اأن منتلكها. لكننا لن ن�ستطيع  بكاملها، �سُ
فعاًل اأن ننتقل هذا االنتقال ما مل منلك منذ االآن موؤ�س�سة العالقات اخلارجية، اأو املوؤ�س�سة ال�سيا�سة 

التي ن�ستطيع من خاللها التوا�سل مع العامل اخلارجي.
*  *  *

اأن  اأنهم ي�ستطيعون  الثورة -ونحن يف نهاية �سنتها اخلام�سة-  اأبناء  ما يزال يظن كثرٌي من 
يتعاملوا مع ثورتهم وكاأنها ثورة يف جزيرة معزولة عن العامل! اإنهم ال يدركون اأن �سوريا جزء من 
عامل مت�سابك مرتابط ي�سكل منظومة معقدة متما�سكة ُولدت بعد حربني كونيتني خ�سر العامل فيهما 
ثمانني مليون قتيل، واأن العامل الذي و�سل اإىل هذه املنظومة الدولية بعد تلك احلروب والكوارث 
اأي خلل قد يطراأ  متم�سك بها حري�ٌش عليها، واأنه �سوف يدافع عن ا�ستقرارها ومتا�سكها ومينع 
عليها، وال يدركون اأن االأنظمة ال�سيا�سية التي حتكم اليوم يف عاملنا العربي واالإ�سالمي لي�ست �سوى 
جزء اأ�سيل من هذه املنظومة التي تتكون من ثالث منظومات فرعية �سلبة: �سيا�سية واقت�سادية 

واأمنية.
عندما ننظر من هذه الزاوية ندرك اأن الذي يدافع عن النظام يف �سوريا االآن لي�ش حلفاءه 
االأقربني فح�سب )اإيران ورو�سيا( بل اإن العامل كله يدافع عنه، الأن املنظومات ال�سلبة الثالث التي 
ها عن بع�ش، وتدافع كلها  يت�سكل منها النظام الدويل، ال�سيا�سية واالقت�سادية واالأمنية، يدافع بع�سُ

عن ا�ستقرارها ومتنع اأي خلل يف اأي جزء من اأجزائها.
1. احلوار الـم�سار اإليه موجود يف الدقائق االأوىل من لقاء الدكتور عبد اهلل النفي�سي مع االأ�ستاذ عبد اهلل الـمديفر 
.YouTube يف برنـامج )لقاء اجلمعة( الذي بث على قناتي الر�سالة وروتانا خليجية، وهو متوفر على موقع
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ب�سرا�سة  نقاتل  التي  املوؤ�س�سة  هذه  املثال،  �سبيل  على  االأ�سدية  االأمنية  املوؤ�س�سة  اإىل  لننظر 
القتالعها من جذورها يف �سوريا ونعترب اأن معركتنا مع النظام هي يف حقيقتها معركتنا معها. هذه 
لبة  اأمنية دولية" �سخمة �سُ "منظومة  املوؤ�س�سة ال تخ�ّش النظام ال�سوري وحده، بل هي جزء من 
ال�ّسا�سة  بع�ش  �سريح من  اعرتاف  اإنه  توقعًا،  اأو  ا�ستنتاجًا  ولي�ش هذا  بع�ش،  مع  بع�سها  يرتابط 
االأوربيني �سمعه غرُي واحد من ال�سوريني الذين يتوا�سلون مع دول االحتاد االأوربي منذ عام 2012.

*  *  *
باإن�ساء  نبداأ  مل  ما  والدولة  الثورة  بني  اخلطرية  الكبرية  الفجوة  نعرب  اأن  ن�ستطيع  لن  اإننا 
موؤ�س�سات الدولة منذ اليوم. وال ريب اأن املعوقات التي تقف بيننا وبني اإن�ساء تلك املوؤ�س�سات كثرية، 
كثرية جدًا، ولكي ال اأ�ستت النقا�ش �ساأركز على املعوقات الرئي�سية اخلم�سة، وهي يف اأغلبها معوقات 

نف�سية اأو فكرية اأو معقوقات اإجرائية:
1- العائق االأول/ "الف�سائلية" اأو االنتماء املنهجي:

ما زالت ف�سائلنا اإىل اليوم تدير ثورتنا بعقلية ف�سائلية. اإن العقلية الف�سائلية تغلب م�سروع 
الثورة، ومن باب اأوىل اأن تغلب م�سروع الدولة. الثورة ذاتها ال ت�ستطيع اأن ت�سمد اأمام التع�سب 
م�ستتة مقطعة  ثورة  االآن:  االأر�ش حتى  على  ما جنده  وهذا  والفكرة،  للمنهج  والتع�سب  للف�سيل 
االأو�سال الأن اأ�سحابها متم�سكون مب�سروعاتهم على ح�ساب م�سروع الثورة الكلي، وما علم الثورة 
الذي ما زالت بع�ش الف�سائل ترف�ش رفعه �سوى مثال ب�سيط على غلبة منهج الف�سيل على منهج 

الثورة ومنهج الدولة.
2- العائق الثاين/ متّلك الثورة:

نحن  َمن  منجزاتنا!  على  ي�سطوا  باأن  لهم  ن�سمح  لن  �سنعنا،  الذين  نحن  وُهم".  "نحن 
اإن كان  اأم لنو�سل هذه ال�سفينة اإىل بّر االأمان؟  اأم لنوؤَجر  اأنحن �سنعنا لُنذَكر وُن�سكر  وَمن هم؟ 
للذكر وال�سكر فَمن ح�سل عليهما فقد ظفر، واإن كان لالأجر فاالأجر عند رب ال�سماء، واإن كان لكي 
نو�سل ال�سفينة اإىل الرب االآمن فعلينا اأن ن�سّلم مفاتيح القيادة ملن ينجح يف اال�ستمرار وامل�سي يف 

طريق بناء موؤ�س�سات الدولة.
علينا اأن نتخلى عن منطق امللكية الأننا ال منلك الثورة اأ�ساًل. اإن الف�سائل ال تتجاوز -يف اأكرث 
عن  يزيدون  وميّثلوها  الثورة  ميتلكوا  اأن  لهم  يحق  والذين  األف،  مئَتي  ومبالغة-  تفاوؤاًل  التوقعات 
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ع�سرة ماليني من اأحرار �سوريا الذين دفعوا الثمن، الذين ُهّدمت بيوتهم وُقّتل اأوالدهم و�ُسجنوا 
وُعّذبوا، اأولئك كلهم ميلكون الثورة ومن حقهم اأن يكون لهم فيها ال�سوت العايل، ولي�ش من حق مئة 

األف اأو مئتي األف من َحَملة ال�سالح اأن يحتكروا ملكية الثورة مبنطق "نحن وُهم".
3- العائق الثالث/ رف�ص الـت�سـاركية:

اأكرب  الدولة  اإن  االآخر.  مع  للت�سارك  والفكري  النف�سي  اال�ستعداد  اليوم  اإىل  ميلك  ال  اأكرثنا 
بكثري من الف�سيل اأو اجلماعة، الثورة ذاتها عجز عن حملها ف�سيل مبفرده، ولن ي�ستطيع، رغم 
اأن اأكرث الف�سائل الكربى ما تزال تعي�ش يف هذه االأحالم واالأوهام، فيظن الواحد منها اأنه قادر 
مبفرده على حتقيق االنت�سار، فيقب�ش يده عن االأيدي املمدودة اإليه ويقاوم اأي جهد ُيبذل للدمج 

والتوحيد. 
لقد �سارت هذه من االأحالم الكربى: اأن جنمع اأهل الثورة على الثورة. واإذا كانت الثورة ال 
ميكن اأن حتقق هدفها دون ت�ساركية، وهي جزء �سغري من الطريق الطويل، فِمن باب اأوىل اأن الدولة 
اإال بت�ساركية عالية. الدولة هي الوعاء اجلامع الأهل البلد جميعًا، فهي ت�سم االإ�سالميني  ال ُتبنى 
اأهل الطوائف واالأديان واالأعراق املختلفة، وهوؤالء كلهم �سي�ساركون يف  وغري االإ�سالميني، وت�سم 
بناء الدولة. الدولة يف �سوريا كان يحملها ماليني، ونحن بحاجة اإىل اإعادة ا�سترياد اأولئك املاليني 

لبناء الدولة اجلديدة.
4- العائق الرابع/ �سعف الـعـالقات:

اإننا نخو�ش معركة مع النظام الدويل لكي نثبت اأننا بديل �سالح للبقاء داخل املنظومة الدولية 
ها عن بع�ش كما  ال�سلبة التي ُولدت مع نهاية احلرب الثانية، والتي تدافع مكّوناتها املختلفة بع�سُ
ال�سيا�سة  يف  خمت�سني  اإىل  نحتاج  يخاطبها،  َمن  واإىل  يخرتقها  َمن  اإىل  نحتاج  اإننا  اآنفًا.  راأينا 
والعالقات اخلارجية قادرين على خماطبة اأولئك القوم، ولالأ�سف فاإننا مل منلك هذا الفريق حتى 
االآن، رغم اأنه اأحد اأهم "املوؤ�س�سات ال�سلبة" التي حتتاج الدولة ال�سورية اجلديدة اإليها، والتي ال 
ن�ستطيع اأن نعرب الفجوة بني الثورة والدولة ما مل منتلكها. حتى االآن مل منتلك هذه املوؤ�س�سة، وما 

يزال بع�سنا يقاوم والدتها اأو �سناعتها.
املختلفة  االأ�سواق  يف  متخ�س�سة  متنوعة  ت�سويقية  فرقًا  العامل  يف  الكربى  ال�سركات  متتلك 
تتعامل مع كل منطقة ح�سب ثقافتها اخلا�سة، ونحن ما نزال حتى االآن، ويف اأح�سن حاالتنا، نعتمد 
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على فريق واحد يتعامل مع اأهل االأر�ش كلهم بلغة واحدة ومنطق واحد ومقاربة واحدة! رغم اأن 
م�سالح الدول يف �سوريا تختلف، واملقاربات تختلف، وطرق االإقناع تختلف، واللغات التي يتفاهمون 

بها تختلف. 
اإن العامل الذي نتعامل معه يف �سوريا عامل متنوع. يف ال�سنوات اخلم�سني املا�سية كان الكل 
م�سالح  لهم  كانت  اخللفية،  يف  دائمًا  موجودين  كانوا  باأعيننا،  نب�سرهم  مل  لو  حتى  موجودين، 
يفهمها،  التي  باللغة  منهم  واحد  كل  خطاب  يف  ينجح  كان  امل�سالح،  تلك  يرعى  كان  والنظام 
ننجح  لن  ونحن  الظروف.  كل  يف  ينجو  واأن  والتناق�سات  امل�سالح  با�ستثمار  يعي�ش  اأن  فا�ستطاع 
باالنتقال من الثورة اإىل الدولة حتى منلك هذه املهارة ون�سبح قادرين على خماطبة العامل بلغته 

ومنطقه الذي يفهمه.
5- العائق الـخام�ص / االرتهان ملنطق "كل �سيء اأو ال �سيء":

اإننا ن�سبه القرد الذي اأدخل يده يف كّوة يف اجلدار فقب�ش على كومة جوز، ثم مل ي�ستطع اأن 
ي�سحب يده مبا فيها الأن الكّوة �سغرية، وبقي عالقًا حتى جاء قرد عبقري اآخر فاقرتح اأن ُتقطع كّفه 
لكي ي�ستطيع �سحب يده! اأما العاقل فيقول: اب�سط كّفك وفّرط يف بع�ش حبات اجلوز واأبِق ما ميكنك 
�سحبه فَح�ْسب. هذا هو منطق العقالء، العمل بقاعدة "اكت�ساب ما ميكن اكت�سابه" ولي�ش االرتهان 

لثنائية النجاح الكامل اأو الف�سل الكامل.
نحن لن ن�ستطيع اأن ننهي ثورتنا بانت�سار كامل، ال ن�ستطيع اأن نحقق كل ما نحمله يف اأذهاننا. 
الكاملة، فاإن فريقًا  الدولة هو االإ�سرار على احللول  اإىل  الثورة  اأكرب عوائق االنتقال من  اأحد  اإن 
كبريًا مّنا ال ير�سى اإال باأن ينتقل اإىل الدولة الكاملة التي ر�سم �سورتها يف خياله، فهو يقاوم وياأبى 

اأن ُينهي ثورته وينتقل من الثورة اإىل الدولة ما مل تتحقق تلك ال�سورة بكاملها. 
الدولة  بناء  اإن  فنقول:  الذهني  العائق  هذا  نتجاوز  واأن  الوهم  هذا  نحطم  اأن  نريد  ونحن 
اإىل كفاءات وقدرات ال منلكها االآن، وهو م�سروع ي�ستهلك زمنًا طوياًل جدًا  م�سروع طويل يحتاج 
ويحتاج اإىل اأعداد هائلة من النا�ش. فال يلزم اأن ن�سحب معنا ع�سرة ماليني معّذب لي�ساحبونا يف 

ذلك الطريق الطويل كله، طريق بناء الدولة. 
يف حلظة ما علينا اأن نقرر الوقت املنا�سب الإنهاء الثورة وتوليد الدولة، هذه اللحظة هي التي 
يقررها اأهل الراأي يف هذه الثورة، وهي اللحظة التي يجوز اأن نقف ثورَتنا عندها لكي نبداأ ببناء 

اأجهزة الدولة.
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الورقــــة الثـــانية
روح ثـورة وهـيـــكـل دولـة

الـدكـتـور عـبد الـكـريـم بـكـار

حمـــاور الورقـة:
وطنية . 1 بروح  �سلمية  بداأت  اأن  بعد  الإ�سالمية،  ب�سعاراته  امل�سلح  الطابع  الثورة  اكت�ساب 

تتمحور حول �سعارات احلرية والكرامة والعدالة و�سد الظلم والف�ساد وال�ستبداد.
يت�سبب طول الأمد يف بروز ظواهر �سلبية، وذات اآثار خطرية على الثورة.. 2
احلفاظ على روح الثورة يتطلب النتقال اإىل مرحلة الدولة يف م�ستوى البنية والتنظيم . 3

والوظائف.
اأفكار ومبادئ لنجاح عملية النتقال هذه، ومنها:. 4

اأ / جمع النا�ش على االأ�سول واالأهداف الكبرية الوا�سحة، مثل اإ�سقاط النظام واإقامة حكم ر�سيد 
من  يزيد  وهذا  وعاملية،  اإ�سالمية  واأبعاد  �سمات  وهي  والنزاهة  الكفاءة  معايري  على  يقوم 

منا�سري الثورة ويقلل من اأعدائها. 
ويجعلهم  الثورة،  اإىل حا�سنة  النا�ش  �سيعيد  املطلوب  كان ن�سف  ولو  �سيء  الثوار على  اإجماع  ب/ 
يظهرون يف اأعني العامل كرجال دولة، ميكن الوثوق بهم مللء الفراغ ال�سيا�سي واالإداري الذي 

�سيرتكه رحيل النظام املجرم.
ج/ املطالبة بتطبيق ال�سريعة على نحو فوري �سيعني ت�سدر االإ�سالميني للحكم بعد �سقوط النظام، 

وهذا �سيعر�سهم للف�سل الذريع لعدم وجود اخلربة الكافية لذلك.
د / احتماالت ف�سل عملية االنتقال من منطق الثورة اإىل منطق الدولة كبرية، وهي بحاجة اإىل اأو�سع 
نطاق من التوافق والتنازل والتفهم حتى نتمكن من مواجهة الدولة العميقة والطبقة الفا�سدة 

املرتبطة بالنظام.
هـ/ وجود قيادة عليا ي�ساعد اإىل حد بعيد على حماية الثورة من الت�سويه، ويعيد النا�ش اإىل العمل يف 

اخت�سا�ساتهم التي يح�سنونها على قدر االإمكان.
رة لن يكون يف غري حتويلها اإىل مفاهيم واأفكار واأعراف  و / النجاح يف اإبقاء روح الثورة حية وموؤثِّ

وموؤ�س�سات وم�سروعات يحرتمها وينخرط فيها عدد كبري من النا�ش.
ز / بناء )منوذج( يف احلكم واالإدارة يف املناطق املحررة، اأف�سل مما هو موجود يف مناطق النظام، 

�سي�سجع على اعتماده بديال عن النظام، ويعجل يف �سقوطه. 
اإجراءات واآليات عملية لتكوين قيادة موحدة للثورة.. 5
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الورقــــة الثـــانية
روح ثـورة وهيـــكل دولـة

م�سوغ الورقة:
اإن التحدي الذي يواجهنا هو بناء )منوذج( يف احلكم واالإدارة ير�سل ر�سالة للعامل وللحا�سنة 
ال�سعبية باأن حال البالد والعباد �سيكون اأف�سل بعد �سقوط النظام، وهذا ال يكون اإال من خالل وجود 

قيادة مركزية عليا تقوم على و�سع النظم واإن�ساء املوؤ�س�سات التي ت�ساعد على ذلك.

ملخ�ص الورقة:
اأنه  وكيف  اإ�سالمية،  اإىل  وطنية  الثورة من  �سعارات  تطور  الكاتب  ي�ستعر�ش  الورقة  يف هذه 
مع طول االأمد يظهر فيها منتفعون، ويعتزل خمل�سون، فتنحرف عن بو�سلتها واأهدافها، وتخمد 
روحها، واأن الوعظ هنا وحده ال يكفي، لكن االنتقال من مرحلة الثورة على م�ستوى البنية والتنظيم 
ن الروح الثورية، وهو الذي يجذب املزيد من ال�سباب  والوظائف اإىل مرحلة الدولة هو الذي يح�سِّ

لاللتحاق بركب الثورة واالإ�سهام يف جناح جتربة بناء �سورية اجلديدة.
وقيادة موحدة  واحدة  روؤية  والثائرين على  املعار�سني  كلمة  لتوحيد  ومبادئ  اأفكارًا  يطرح  و 
للو�سول اإىل منوذج احلكم الر�سيد، ثم ي�سع اإجراءات واآليات عملية لتكوين هذه القيادة.ــائبنـا 
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روح ثـورة وهـيــكـل دولـة:
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه وبعد:

روحها  اأما  وا�سحة،  و�سعارات  بروح  العربي،  الربيع  �سياق  يف  ال�سورية  الثورة  انبعثت  فقد 
الظلم  و�سد  والعدالة  والكرامة  احلرية  حول  فتتمحور  �سعاراتها  واأما  خال�سة،  �سعبية  فوطنية 
ده�سته،  واأثارت  العامل،  اإعجاب  وت�سحياتهم  ال�سوريني  �سجاعة  نالت  وقد  واال�ستبداد،  والف�ساد 
طر النظام الثوار اإىل حمل ال�سالح دفاعًا عن النف�ش والعر�ش، ثم حدث اأن توافد ال�سباب  حتى ا�سَّ
امل�سلم من اأنحاء االأر�ش لن�سرة اإخوانهم واأدى هذان العامالن اإىل اأن تكت�سب الثورة طابعًا جديدًا، 

حني �سارت ثورة م�سلحة، ب�سعارات وطروحات اإ�سالمية.
الثورة ال�سورية ثورة اأخالقية اجتماعية بامتياز، فال�سوريون مل يثوروا من اأجل رغيف اخلبز، 
ومل ينطلقوا يف ثورتهم من اأجل اإدارة �سراع بني اإميان وكفراأوبني �سنة من جهة ون�سريية و�سيعة 
واحلرية  والظلم،  العدل  وبني  والباطل،  احلق  بني  حامية  معركة  اأداروها  واإمنا  اأخرى،  جهة  من 
واال�ستبداد، واإن عمومية هذه االأهداف هي التي جمعت ال�سوريني، حتى جتاوزت نقاط التظاهر 
يف بع�ش اجلمع الـ 480 نقطة، وهي التي جعلت كثريًا من احلكومات وال�سعوب يتعاطف معنا، واإن 

اإدراك مثل هذه احلقيقة مهم للغاية.
الثورة هي جهد خارج القانون من اأجل ا�ستعادة القانون اأوا�ستعادة ما مل متكن ا�ستعادته عن 
اإرادة النظام احلاكم كي ي�ستعيد  طريق القانون. وهي عمل تغيريي �سعبي جذري، يحدث خارج 

ال�سعب اإرادته.
الثورة من وجه اآخر هي عمل جراحي كبري يف ج�سم املجتمع، والثورة امل�سلحة ت�سبه عملية 
جراحية يف ج�سد منهك، ولهذا فاإنها تنطوي دائمًا على نوع من املجازفة، كما اأن نتائجها حمفوفة 

دائمًا باملخاطر.
طـول االأمــد:

جدد  وجرحى  واأيتام  واأرامل  �سهداء  يوم  كل  ففي  خطري،  �سيء  وهو  ثورتنا،  اأمد  طال  قد 
باملئات، ويف كل يوم ياأ�ش يرتاكم وخراب لكل �سيء يتتابع، ومع طول اأمد الثورة حتدث اأ�سياء �سيئة 
للغاية، منها انحراف البو�سلة و�سياع الهدف االأ�سا�سي من الثورة اإىل جانب خمود الروح الثورية 
وان�سحاب اأعداد كبرية من الن�ساط الثوري، وندِم كثريين على قيامها واالنخراط فيها، وي�ساحب 
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كلَّ هذا انزياح طبقي على امل�ستوى االجتماعي واالقت�سادي، فقد افتقر اأقوام واأثرى اآخرون، وفقد 
كثريون منازلهم ووظائفهم، و�سار لبع�سهم �سيارات ومرافقون وحماية خا�سة، وفنادق ولقاءات 
لي�ست واحدة، بل قد  الثورة  مع �سفراء وموظفني كبار... وهذا كله يجعل م�سالح املنخرطني يف 
اإىل ما كان  اأخرى، الأنه بعدها قد يعود  اأربع �سنوات  الثورة  اأن ت�ستمر  �سار لبع�سهم م�سلحة يف 

عليه قبلها!
روح الـثـــورة:

تتج�سد روح الثورة يف ذلك اخللق النبيل القائم على اال�ستمرار يف الت�سحية والعطاء وتع�سق 
يعوق  ما  وكل  والطائفية  والف�ساد  واال�ستبداد  الظلم  وجه  يف  والوقوف  واملبادرة  والعدالة  احلرية 
االإن�سان ال�سوري عن نيل املكانة التي ي�ستحقها بني اأمم االأر�ش؛ واحلقيقة اأن كل ال�سعوب تظل يف 
حاجة اإىل االحتفاظ بهذه الروح يف كل مراحل احلياة؛ الأن هناك الكثري من العوامل والعوار�ش 
التي تدفع يف اجتاه خ�سارة املكا�سب الثورية واالإجنازات احلقوقية، ب�سبب االإرث الثقيل الذي يرتكه 
من  اخلا�سة  امل�سالح  واأ�سحاب  االأجنبي  تدخل  وب�سبب  بعدهم،  ياأتي  ملن  وامل�ستبدون  الفا�سدون 
اأبناء البالد، وعلينا اأن نقول بعد هذا: اإن الروح تظل يف نهاية االأمر حمدودة بحدود اجل�سد، واإن 
وعظ النا�ش باأن يحتفظوا بروح الثورة اإىل ماال نهاية، لن ياأتي اإال بالقليل من النتائج، ومن هنا 
فاإن االنتقال من مرحلة الثورة على م�ستوى البنية والتنظيم والوظائف اإىل مرحلة الدولة هو الذي 
الثورة واالإ�سهام يف  الثورية، وهو الذي يجذب املزيد من ال�سباب لاللتحاق بركب  ن الروح  يح�سِّ

جناح جتربة بناء �سورية اجلديدة.
اأفـكـار ومبـــادئ: 

قبل اأن نتحدث عن االأ�سياء التي يجب اأن نقوم بها، يجب علينا اأن نتحدث عن االأ�سباب التي 
منعتنا عن القيام بها عرب ال�سنوات االأربع املا�سية، ويف هذا االإطار اأود اأن اأقول: اإن الثورة بداأت 
عفوية، وتنظيمها يحتاج اإىل روؤية، وهذه الروؤية موجودة، لكننا عجزنا عن اإحداث نوع من االإجماع 
اأو التوافق عليها، وهذا العجز يعود اإىل جتاوز املبادئ االأوىل التي قامت عليها الثورة واالأهداف 

القليلة التي انطلقت من اأجل حتقيقها.
اإن الثورة قامت على اأنها �سورية وجلميع ال�سوريني، وقامت على اأنها �سراع بني حق وباطل، 
ولي�ش بني كفر واإميان، وكان لها هدف جوهري اأكربهو اإ�سقاط النظام اجلربي امل�ستبد والفا�سد 
واإقامة نظام يعرب عن اإرادة النا�ش واختيارهم، ويكون بريئًا من عيوب النظام املجرم الذي قامت 
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الثورة للخال�ش منه اإىل اأبعد مدى ممكن، واإن الذي يعود اإىل ال�سعارات االأوىل للثورة يلم�ش �سدق 
ما نقول، ومبا اأن االإ�سالميني هم من حمَل عبء الثورة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، فقد 
االإ�سالم  مبادئ  لكل  فوري  تطبيق  مع  اإ�سالمية  بدولة  املناداة  حقهم  من  باأن  �سعور  لديهم  �سار 

واأحكامه، وكان لقدوم جماهدين من خارج �سورية ولبع�ش املمولني ال�سعبيني دور مهم يف هذا. 
واأود يف تو�سيح روؤيتي حول هذه الق�سية الـمهمة اأن اأ�سري اإىل الآتي: 

اإن من �ُسنن اهلل - تعاىل- يف اخللق اأننا كلما اجتهنا اإىل االأ�سول كان اخلالف نادرًا، وكلما . 1
وا�سح  واحد  هدف  على  النا�ش  جمع  فاإن  هنا  ومن  نادرًا،  االتفاق  كان  الفروع  اإىل  اجتهنا 
اأوهدفني كبريين اأ�سهل من جمعهم على اأهداف غام�سة اأوكثرية، واإن اإ�سقاط النظام واإقامة 
الأن  والوا�سحة،  القليلة  االأهداف  من  والكفاءة  النزاهة  اثنني:  �سيئني  على  يقوم  ر�سيد  حكم 
معايري الكفاءة والنزاهة ذات �سمات واأبعاد اإ�سالمية وعاملية، وميكن جمع كل املت�سررين من 

نظام اأ�سد عليها. 
اإن جتاوز هذا �سي�ستت �سفوف االإ�سالميني قبل غريهم، و�سيجعل الثورة كلها يف مو�سع جدل، 
اأعداءها، ويحرم البالد  واإن اإظهار الثورة وكاأنها ثورة اإ�سالمية الإقامة احلكم االإ�سالمي �سيكرثِّ
من اأي دعم عاملي اأو اإقليمي، مع اأن �سورية يف حاجة كي تقف على قدميها اإىل دعم هائل قد ال 

يقل عن ثالثمئة مليار دوالر على مدار خم�ش ع�سرة �سنة.
ع�سافري  خم�سة  �سيد  يريد  كمن  فعاًل  نكون  ذكرته  الذي  الب�سيط  الهدف  نتجاوز  حني  اإننا 
بحجر واحد؛ واإن لديَّ خماوف حقيقية من اأن نخ�سر اإمكانية اإقامة حكم )اإ�سالمي( وحكم 
نتيجة عدم فهم كثريين منا لطبيعة  وفا�سل  فا�سد عميل  اإىل حكم  البالد  وتعود  ر�سيد معًا، 

الدولة وطبيعة النا�ش وطبيعة الع�سر الذي نعي�ش فيه.
ق، وهي فعاًل مثل ابن الت�سعني الذي نحاول اأن نزرع له . 2 ر وممزَّ اإن �سورية اليوم هي بلد مدمَّ

اإليه، ولهذا فاإن جناح الثورة يحتاج اإىل اإجماع الثوار على  كبدًا اأوقلبًا، هو يف اأم�ش احلاجة 
الثورة،  حا�سنة  اإىل  النا�ش  يعيد  الذي  هو  االإجماع  هذا  الأن  املطلوب،  ن�سف  كان  ولو  �سيء 
ويجعلنا نظهر يف اأعني العامل كرجال دولة، ميكن الوثوق بهم مللء الفراغ ال�سيا�سي واالإداري 
الذي �سيرتكه رحيل النظام املجرم، وهذا يتطلب اأن ن�سع على اجلرح ملحًا، واأن نغ�ش الطرف 
اإخواننا  اإىل امل�ستقبل، كما فعل  عن كثري من املاآ�سي واخل�سائر التي تعر�سنا لها، واأن ننظر 
يف البو�سنة وكما فعل ال�سود يف جنوب اأفريقية، واإن االأ�سا�ش ال�سرعي امل�ستخدم يف ال�سيا�سة 
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هو: {فاتقوا اهلل ما ا�ستطعتم} واإذا كان هذا املنطلق �سحيحًا فاإن توحيد كلمة املعار�سني 
فهو  به  اإال  الواجب  يتم  ال  ما  الأن  واجبًا،  ي�سبح  موحدة  وقيادة  واحدة  روؤية  على  والثائرين 
واجب، وبهذا يكون الذين يعرقلون ال�سري يف هذا الطريق اآثمني، ويتحملون كفاًل من املاآ�سي 

التي تتعر�ش لها البالد ويعاين منها العباد.
من الثابت تاريخيًا اأن اأ�سواأ الربملانات واأ�سواأ احلكومات هي تلك التي تاأتي بعد ثورة، وذلك . 3

ال�سريعة على نحو فوري �سيعني ت�سدر  االأ�سباب، ومن هنا فاإن املطالبة بتطبيق  للعديد من 
االإ�سالميني للم�سهد، اإذ ال ُيعقل اأن يوكلوا تطبيقها اإىل غريهم، وهذا �سيعني الف�سل الذريع، 
الأن االإ�سالميني ال�سوريني مل يتولوا اأي منا�سب مهمة يف يوم من االأيام، كما اأنهم �سيواجهون 
قرابة ع�سرة ملفات، كل ملف منها كاِف الإ�سقاط حكومة م�ستقرة، ولهذا فاإن احلكمة وامل�سلحة 
باأن اخليار اجليد واالأكرث منا�سبة هو ال�سعي اإىل )احلكم الر�سيد( بو�سفه  واخلربة تق�سي 

اخليار االأف�سل والقابل للتحقيق.
اأ�سبه بالعملية القي�سرية، واحتماالت . 4 اإن عملية االنتقال من منطق الثورة اإىل منطق الدولة 

ف�سلها كبرية، ولهذا فاإنها يف حاجة اإىل اأو�سع نطاق من التوافق والتنازل والتفهم حتى نتمكن 
ت�سظي  احتماالت  ومواجهة  بالنظام  املرتبطة  الفا�سدة  والطبقة  العميقة  الدولة  مواجهة  من 
البلد وتفتنه اإىل جانب مواجهة حتديات اإعادة بناء الدولة واإعادة االإعمار، وهذا يعني اأن على 
اجلميع اأن ُيبعد عن ذهنه اأي مكا�سب اأيديولوجية اأو مناطقية اأو عرقية، ونتجه اإىل املك�سب 
ل  الذي حوَّ اإن  اأقول:  اأن  واأ�ستطيع  ر�سيد،  واإقامة حكم  النظام  اإ�سقاط  وهو  واجلامع،  االأكرب 
هد وتابع وم�ستخَدم هو اال�ستبداد، واإن هذا املكون هو الرابح  املكون االأكرب يف البالد اإىل م�سطَّ

االأكرب من اخلال�ش منه، ومن اإقامة حكم تعددي تداويل حر.
اأجواء . 5 الثورية  احلالة  يف  توِجد  فاإنها  الطبيعي،  التطور  �سياق  يف  طفرة  بو�سفها  الثورة  اإن 

اال�ستثناء وال�سرورة، ويجد كثري من النا�ش اأنف�سهم م�سطرين ملمار�سة وظائف والقيام باأدوار 
ال متت خلرباتهم وتخ�س�ساتهم االأكادميية باأي �سلة، وهكذا يجد التاجر نف�سه قائدًا لف�سيل 
اإىل  وقد حتولوا  اأنف�سهم  الثوار جميعًا  قا�سيًا، كما يجد  نف�سه  امل�سجد  اإمام  ويجد  ع�سكري، 
خرباء وحمللني �سيا�سيني... وهذا يجعل احتماالت وقوع اأخطاء فادحة ت�سر بالثورة وبجماهري 
اإمكانات  يجعل  الثورية  احلالة  دوام  اأن  كما  االآن،  واقع  هذا  و�سيء من  للغاية،  كبرية  النا�ش 
حما�سبة الثوار معدومة، ومن الذي �سيحا�سب كثريًا من كتائب اجلي�ش احلر على متركزها يف 
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املدن والقرى والت�سبب يف خرابها وهجرة اأهلها؟ ومن الذي �سيحا�سب بع�ش وجوه املعار�سة 
على خ�سوعهم لرغبات بع�ش الداعمني واالرتباط ببع�ش الدول..؟ اإن وجود قيادة عليا ي�ساعد 
اإىل حد بعيد على حماية الثورة من الت�سويه، ويعيد النا�ش اإىل العمل يف اخت�سا�ساتهم التي 

يح�سنونها على قدر االإمكان.
من �سنن اهلل تعاىل يف اخللق اأن التوتر الروحي ال ي�ستمر طوياًل ملا فيه من اإرهاق النا�ش، واإن . 6

رة لن يكون يف غري  اإبقائها حية وموؤثِّ النجاح يف  واإن  للتال�سي،  الثورية معر�سة دائمًا  الروح 
حتويلها اإىل مفاهيم واأفكار واأعراف وموؤ�س�سات وم�سروعات يحرتمها وينخرط فيها عدد كبري 
من النا�ش، وعلى �سبيل املثال فاإن تكوين جهاز اإعالمي ثوري واحد يتمتع بامل�سداقية �سيحمي 
وال�سفافية،  للرقابة  هيئة  اإن�ساء  اأن  كما  والت�ستت،  الت�سوه  من  الثورة  عن  الذهنية  ال�سورة 
ترتبط باأعلى �سلطة ثورية اأو تنفيذية، �سري�سل ر�سالة للعامل ببدء عهد جديد تتم فيه حماربة 
الف�ساد بجدية، واإن اإن�ساء منظمة للحريات واحلقوق يك�سف عن التوجه االأخالقي واحلقوقي 

للثورة، وهكذا...
اإذا مل نفعل هذا ف�ستخمد الروح الثورية دون ا�ستثمارها، و�سنجد اأنف�سنا وقد عدنا اإىل اأو�ساع 

ت�سبه االأو�ساع التي كانت قبل الثورة.
اإن ماأزق املعار�سة كثريًا ما يتمثل يف القيام باالأ�سياء التي كانت تطالب بها النظام حني يتاح . 7

لها ذلك، واإن من املوؤ�سف اأن واقع االأرا�سي املحررة ال يعك�ش تطلعات الثوار، وال يباين كثريًا 
املناطق التي ي�سيطر عليها النظام، وقد بتنا ن�سمع عن بع�ش حاالت التعذيب يف �سجون بع�ش 
اأي�سًا يف بع�ش املوؤ�س�سات الثورية الر�سمية  اأن الف�ساد املايل واالإداري موجود  الف�سائل، كما 

والتطوعية، وهذا كله نتيجة عدم وجود جهات رقابية وحما�سبية يف املناطق املحررة.
اإن التحدي الذي يواجهنا هو بناء )منوذج( يف احلكم واالإدارة ير�سل ر�سالة للعامل وللحا�سنة 
ال�سعبية باأن حال البالد والعباد �سيكون اأف�سل بعد �سقوط النظام، وهذا ال يكون اإال من خالل وجود 

قيادة مركزية عليا تقوم على و�سع النظم واإن�ساء املوؤ�س�سات التي ت�ساعد على ذلك.
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االإجراءات والـهيــكلية: 
واإذا  العقالين،  التنظيم  تقوم على  الدولة  فاإن  العاطفي،  الدفق  تقوم على  الثورة  كانت  اإذا 
الدولة  فاإن  املجاالت،  واخللط بني  الت�سارك  مبداأ  الثائرون على  يعمل  اأن  تقوم على  الثورة  كانت 
تقوم على االخت�سا�ش والف�سل بني ال�سلطات، بل اإن الدولة الناجحة هي التي تتمكن من اإقامة 
�سلطات  من  منها  كٌل  يحد  اأي  بع�ش،  �سد  بع�سها  يعمل  وق�سائية،  وتنفيذية  ت�سريعية  موؤ�س�سات 

االأخرى من اأجل و�سع عاٍم نزيه ومتوازن.
اإن احلديث عن هيكل الدولة يعني يف املرحلة احلالية احلديث عن روؤية لنجاح الثورة وجمع 
على  يتطلب  وهذا  االأمان،  بر  اإىل  بالبلد  مت�سي  التي  القيادية  املوؤ�س�سات  واإنتاج  الثائرين  كلمة 

امل�ستوى النظري االآتي: 
االإميان باأن منطق الثورة ال�سعبية لي�ش اأيديولوجيًا وال حزبيًا، ولهذا فاإن من املهم يف املراحل . 1

املوؤ�س�سي  العمل  ثقافة  تر�سيخ  مع  اجلامعة،  الوطنية  الُهوية  بعبقرية  اال�ستنجاد  االنتقالية 
املنظم.

اإن روؤية الثوار ملا عليهم اأن يعملوه موجودة يف ع�سرات املواثيق والنداءات والتحليالت ال�سادرة . 2
عن الكيانات الثورية املختلفة، ولكنها متناثرة، وهي حتتاج فقط اإىل جمع وتن�سيق ونوع من 

التكييف مع املعطيات اجلديدة.
اإن د�ستور عام 1950 ي�سلح اعتماده د�ستورًا موؤقتًا اإىل حني �سقوط النظام بالكامل وانتخاب . 3

جلنة توؤ�س�ش لد�ستور جديد، وذلك الد�ستور مهما يكن فيه من النواق�ش، اإال اأنه يوفر علينا 
الكثري من الوقت واجلهد واجلدل يف هذه املرحلة البالغة احل�سا�سية.

يجب اأن ننطلق يف بناء اجل�سم القيادي واملوؤ�س�سات القيادية للثورة والبلد من حقيقة �ساطعة، . 4
هي اأن مهمات الثورة، لي�ست هي مهمات الدولة، كما اأن جيل التاأ�سي�ش قد ال يكون اأكرثه يف 
مرحلة التطوير، ولهذا فاإن االإخال�ش هلل - تعاىل – واحلر�ش على م�سلحة البالد يقت�سي 
واال�ستقامة  النزاهة  من  قبول  قدر  مع  بنجاح  املرحلة  قيادة  ي�ستطيعون  اجلاد عمن  البحث 
م العمل مع القوي الفاجر على التقي ال�سعيف، واإن على الذين �سحوا  على مذهب من ُيقدِّ
من اأجل الثورة اأال يظنوا اأن ا�ستالم املنا�سب يف هذه املرحلة احل�سا�سة هو نوع من املكافاأة 
لهم على جهادهم، فهذا قد يحبط كل عملهم، كما اأنه قد ُيجهز على التاريخ الن�سايل الذي 

قاموا ببنائه.
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دعوين اأقول بكل �سراحة وجراأة: اإن احلديث عن �سرورة فرز الثورة لقيادة موحدة قد �سار 
مماًل وممجوجًا، وما اآل اإليه حالنا من الفرقة وال�ستات والعجز �سار يجعلني ال اأ�سعر باالإحراج 
اأمام االآخرين فح�سب واإمنا باخلزي والعار، وهو نذير خطر و�سوؤم بالغ، واإن كل حماولة فا�سلة على 
ر �سرايني ع�سرة اآالف من �سهدائنا وجرحانا واأطفالنا  هذا ال�سعيد تنكاأ جرحًا يف كرامتنا وتفجِّ

ون�سائنا، وقد اآن لهذا اأن يتوقف فورًا.
الـبـــداية: 

تكوين جلنة كبرية يكون فيها خم�سة من االئتالف وخم�سة ممثلون عن اأكرب خم�ش ف�سائل . 1
ع�سكرية وخم�سة من موؤ�س�سات املجتمع املدين واحلراك الثوري عمومًا.

املطلوبة . 2 وامل�ساورات  االت�ساالت  باإجراء  الكربى  الثورية  املوؤ�س�سات  اأو  الهيئات  اإحدى  تقوم 
لت�سكيل هذه اللجنة، وت�ستمر يف رعاية اجتماعاتها وتقدمي كامل الدعم لها حتى تنتهي من 

عملها.
تنق�سم هذه اللجنة اإىل ق�سمني، يعمالن على نحو متزامن: ق�سم يقوم ببلورة الروؤية الثورية . 3

للمبادئ واملفاهيم التي تدار على اأ�سا�سها هذه املرحلة ومرحلة ما بعد �سقوط النظام، وق�سم 
مع  الت�ساور  من  ويرونه  اإليه  يحتاجون  ما  عرب  للمرحلتني  القيادي  اجل�سم  بلورة  على  يعمل 

املكونات الثورية.
اأقرتح اأن تقوم اللجنة برت�سيح 100 �سخ�ش ميثلون كل مكونات واأطياف الثورة، يتم فيما بعد . 4

اختيار خم�سني منهم.
يكون هناك تفاعل وتوا�سل دائم بني ق�سمي اللجنة وعلى نحو مكثف.. 5
تو�سع اللجنة م�ساوراتها با�ستمرار من اأجل �سرح ما تقوم به وك�سب املزيد من التوافق عليه مع . 6

اال�ستفادة من االآراء واملقرتحات الواردة اإليها.
تعمل اللجنة على انعقاد موؤمتر ثوري وطني جامع ومو�سع تكون مهمته اإقرار الروؤية وانتخاب . 7

خم�سني ع�سوًا من جممل االأع�ساء الذين ر�سحتهم اللجنة.
ي�سن . 8 اأعلى  قيادي  جمل�ش  وهو  االنتقايل  املجل�ش  اأع�ساء  هم  املنتخبون  اخلم�سون  االأع�ساء 

عرب  �سيا�ساتها  وير�سم  ويوجهها،  التنفيذية،  االأن�سطة  كل  على  وي�سرف  املطلوبة  القوانني 
مكاتبه وجلانه املختلفة.
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ي�سرف املجل�ش االنتقايل على اإن�ساء جي�ش ثوري وطني، وميكن اأن تكون البداية يف ت�سكيل قوة . 9
مركزية �ساربة.

الع�سكري، . 10 املكتب  ال�سيا�سي،  املكتب  الت�سريعي،  املكتب  املكاتب:  من  عدد  املجل�ش  يف  يكون 
مكتب اخلدمات املدنية، املكتب احلقوقي والق�سائي...

ين�سئ املجل�ش هيئة تنفيذية للحكم، وله اختيار بع�ش اأع�سائها من احلكومة املوؤقتة، كما اأن . 11
له احلق يف اإن�ساء ما يراه �سروريًا من اأذرع واأدوات تنفيذية.

اأق�ساها �ستون يومًا من تاريخ ت�سكيلها، وتقدم للجهة الثورية . 12 يكون عمل اللجنة خالل مدة 
املجل�ش  ع�سوية  يف  احلق  اأع�سائها  من  الأي  ولي�ش  عملها،  عن  اأ�سبوعية  تقارير  الراعية 

االنتقايل.

ن�ساأل اهلل – تعاىل – الـمعونة والتوفيق لـمــا هو خري واأبقى

واحلمد هلل رب الـعـــالـمني.
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الورقــــــة الثـــــالثـة
متـكني الوحـدات الـ�سغـرى للحـكم الـمحـّلي

الدكـتـور يـا�ســــر الـعيـــتي

حمـــــاور الورقـة:
مقدمة عن اأهمية دور الـمجـال�ش الـمحلية.. 1
حمافظة دم�سق واحلكم الـمحلي.. 2
حمافظة درعـــا واحلكم الـمحلي. . 3
جهة تو�سيل الدعم.. 4
اآلـيـــات الـتحــقق.. 5
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الورقــــــة الثـــــالثـة
متـكـني الوحـدات ال�سغرى للُحكم الـمحـّلي

غ الـورقة: م�ســوِّ
املجال�ش املحلية يف البقاع املختلفة يف �سورية اأثبتت فاعلية مقبولة برغم ال�سعوبات الهائلة 
التي واجهتها. وما اختاره النا�ش يف النهاية هي اجلهات االأقدر على االإدارة. وحتى القوى الع�سكرية 
التي كانت يومًا طافحة بالثقة بنف�سها، اأدركت حاجتها اإىل توكيل املهام االإدارية فيما يخ�ّش احلياة 

املعا�سية اإىل املدنيني. 

ملخ�ص الورقة:
يتحدث الكاتب يف هذه الورقة عن اأهمية جتربة املجال�ش املحلية، ووجوب دعمها ومتكينها، 
جمل�ش  جتربة  ثم  تواجهه،  التي  وال�سعوبات  دم�سق  حمافظة  جمل�ش  ت�سكيل  جتربة  وي�ستعر�ش 
حمافظة درعا، وا�سرتاتيجية عمله، وامل�ساريع التي نّفذها،ثم يبحث جهات تو�سيل الدعم للمجال�ش 
املحلية، و�سلبيات واإيجابيات كل منها، واآليات التحقق يف انتخابات املجال�ش ويقدم ت�سورا عنها، 
اأن يكون جمل�ش املدينة/الناحية هي اجلهة املخّولة  االأمثل هو  اأّن  التمويل، ويرى  ويناق�ش م�ساألة 
بتلقي التمويل، ويرى اأن تعمل وزارة االإدارة املحلية يف احلكومة ال�سورية املوؤقتة مبنطق اإداري ياأخذ 

بعني االعتبار الالمركزية والو�سع اخلا�ش الذي متر به البالد. 
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مـقــــدمة:
حاجة االإن�سان للحياة اأبقى من القّوة التي حتاول حَميه. وما يطالعنا به الواقع ال�سوري هو 
اأّن عامة النا�ش )تاأقلمت( مع احلال �سرورًة للبقاء والعي�ش. اإّن ُنُظم املعا�ش ما هي اإال حماوالٌت 
جزءًا  اأ�سبحت  )منظوماٍت(  لن�سوء  كافيًا  كان  كاحلٍة  �سنني  اأربع  ومرور  احلياة،  مع�سالت  حلّل 
م�ساهدًا من الواقع. فمن توفري الطعام والوقود اإىل توفري رعايٍة �سحيٍة ما اإىل ا�ستدرار قليل من 
املال، اأ�سحى هناك ن�سٌق بالغ التعقيد، ون�ساأت ديناميكية لتاأمني ال�سروريات واجلهاد يف حفظها. 
والن�ساطات  الديناميكية  هذه  االعتبار  بعني  ياأخذ  واأن  بّد  ال  ال�سورية  للق�سية  حلٍّ  م�سروع  اأّي  اإّن 
ال  واأن  بداءتها(،  )رغم  وال�سناعية  ترهلها(  كل  )رغم  واخلدمية  والزراعية  التجارية  القائمة، 

يحاول جتاهلها بغ�ش النظر عن بعدها عن املهنية اأو ال�سفافية املفرت�سة يف االأ�سواق النظامية.
اأن  وينبغي  ع�سكرية.  فاعليات  مع  املدنية  الن�ساطات  هذه  تت�سابك  القائم  ال�سراع  ظل  ويف 
ال يكون هذا م�ستهجنًا، فالن�ساط االقت�سادي الأي دولة ال ينفّك عن توافر االأمن ودور قوى حفظ 
للجهود  هام  دور  هنالك  وفعاًل،  باأقوى جيو�سها(.  العامل حممية  اقت�سادات  اأقوى  )واإن  القانون 
ا�ستقاللية  اأثبتت  التي  ال�سرعية  الهيئات  اأو  القانونية  املدنية  الهيئات  خالل  من  �سواء  القانونية 

ن�سبية. ويف غياب بديل مكتمل ال�سروط املهنية تقت�سي احلكمة ا�ستثمار ما يقوم بوظيفٍة اإيجابية.
ونحتاج هنا اإىل وقفة اإن�ساٍف متفّهمة. فاملجال�ش املحلية يف البقاع املختلفة يف �سورية اأثبتت 
فاعلية مقبولة برغم ال�سعوبات الهائلة التي واجهتها. والقانون ال�سيا�سي مل يتخّلف، فما اختاره 
النا�ش يف النهاية هي اجلهات االأقدر على االإدارة. وحتى القوى الع�سكرية التي كانت يومًا طافحة 
بالثقة بنف�سها، اأدركت يف النهاية حاجتها اإىل توكيل املهام االإدارية فيما يخ�ّش احلياة املعا�سية 

اإىل املدنيني. 
حيــوية الـمجـال�ص الـمحـلية:

نورد هنا مقتطفات من تطور واقع املجال�ش املحلية يف دم�سق حلب واإدلب ودرعا، كي نوؤكد اأن 
ما نقوله لي�ش مقتطعًا من دليل ا�ستعمال ِدمقراطي ي�سيد بدور البنى املحلية، واإمنا الأنه واقع جاٍر 

فيه الكمون االإيجابي بقدر ما يعاين من �سلبيات يفر�سها الواقع االأليم. 
الكمون  وجود  يوؤكد  ودم�سق،  درعا  يف  املحلية  املجال�ش  واقع  تطور  من  مقتطفات  يلي  وفيما 

االإيجابي يف املجال�ش املحلية ب�سكل عام، برغم كل التحديات الراهنة والواقع االأليم. 
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اأواًل - حمـافظة دم�سق والـحـكم الـمحـلي:
ت�سكل جمل�ش قيادة الثورة يف دم�سق يف ال�سهر العا�سر من عام 2011م من اأجل قيادة العمل 
الثوري وتلبية تفاقم احلاجات املدنية واالإغاثية يف املناطق االأكرث ت�سررًا من بط�ش نظام االأ�سد. 
ف�سم املجل�ش ممثلني عن كل تن�سيقيات دم�سق، ومت االتفاق على و�سع هيكلية منظمة الإدارة العمل 
املجل�ش  تتبع  تنفيذية  مكاتب  عدة  وت�سكيل  واأحيائها  دم�سق  مناطق  يف  والطبي  واالإغاثي  الثوري 

املوؤلف من ممثلني عن كل االأحياء يف هيئته العامة. 
عمل املكتب االإغاثي للمجل�ش على �سد احلاجات االإغاثية والطبية للمناطق املت�سررة، وتوزيع 
املهام اللوج�ستية بني املناطق بح�سب و�سعها االأمني، اإ�سافًة اإىل تنظيم العمل االإغاثي يف دم�سق 
النا�سطني  مع  �سراكات  عقد  خالل  من  وخارجه  جهة،  من  الثورة  قيادة  جمل�ش  داخل  وخارجها 

االإغاثيني يف دم�سق غري املن�سوين حتت املجل�ش من جهة اأخرى. 
اأدى الت�سييق االأمني املمار�ش على املجموعات املدنية يف مناطق �سيطرة النظام اإىل ت�سظية 
املفرطة،  الالمركزية  من  حالة  عن  اأ�سفرت  املوؤ�س�سي،  الت�ستت  من  حالة  واإيجاد  املدين  العمل 
واالإدارة غري الر�سيدة للعمل املدين على م�ستوى حمافظة دم�سق، خ�سو�سًا مع بدء ن�سوء جمال�ش 
حملية لالأحياء التي خرجت من قب�سة النظام واأ�سبحت بحاجة ملّحة اإىل اإدارة �سوؤونها املدنية بعد 
غياب الدولة عن حتمل م�سوؤولياتها فيها، اأو جمال�ش حملية ن�ساأت يف مناطق ماتزال حتت �سيطرة 
النظام، ب�سبب تراجع دور الدولة امل�ستنزف جهدها يف تاأمني م�ستلزمات احلرب، بحيث تكت�سب 
هذه االإدارة �سرعيتها من التمثيل التوافقي كحد اأدنى يف ظل الظرف االأمني الراهن، وميكنها من 
االإ�سراف على عمل املنظمات على م�ستوى العا�سمة، وماأ�س�سة العمل املدين على م�ستوى حمافظة 

دم�سق، فكان التوجه نحو ت�سكيل جمل�ش حمافظة دم�سق.
ت�سكيل جمل�س حمافظة دم�سق:

عدة  عقد  اإىل  تركيا  يف  واملوجودون  دم�سق،  حمافظة  اأبناء  من  املدنيون  النا�سطون  تداعى 
لقاءات وور�سات عمل بالتن�سيق والت�ساور مع ن�سطاء الداخل، بهدف و�سع الت�سورات االأولية مل�سروع 
اإطار حكم حملي على م�ستوى حمافظة دم�سق، يحقق التمثيل واالإدارة واخلدمة ويعمل بالتعاون مع 
الدولة  ووثائق  العامة واخلا�سة  االأمالك  والع�سكرية على احلفاظ على  املدنية  والفعاليات  القوى 
املدنية والعقارية والر�سمية واالأوابد التاريخية يف العا�سمة، �سيما اأن مركزية الدولة ال�سورية يف 
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تاريخ  اإ�سافة  دم�سق  مدينة  داخل  الرئي�سية  وهياكلها  الدولة  وثائق  معظم  تركز  تفرت�ش  ال�سابق 
تن�سيق  "جمموعة عمل مكتب  ت�سكيل  اإىل  اأخريًا  الن�سطاء  تو�سل  وقد  القدم،  ال�سارب يف  دم�سق 

املجال�ش املحلية يف دم�سق" والذي كان من اأهم اأهدافه :
املواد . 1 على  باالعتماد  التمثيل،  ون�سب  معايري  حتديد  بهدف  الناخبة  للهيئة  ت�سميم  و�سع 

القانونية الناظمة لذلك كالقانون )107( لالإدارة املحلية وال�سادر عن حكومة النظام )مت 
االعتماد عليها كم�ستند اأويل لعدم وجود بديل، وال�ستحالة اإيجاده يف ظل حالة عدم اال�ستقرار 
الراهنة (، واإح�ساء 2012م املبني على اإح�ساء 2004م، بعد اأخذ معدل النمو ال�سكاين يف 

املحافظة بعني االعتبار.
التوا�سل مع اأحياء حمافظة دم�سق الـ 16، بهدف متثيلهم يف جمل�ش املحافظة، وفق ت�سميم . 2

الهيئة الناخبة.
فر�ست . 3 االإدارية،حيث  الناحية  من  دم�سق  حمافظة  جمل�ش  مبهام  موؤقت  ب�سكل  اال�سطالع 

اأفقيًا  دم�سق  يف  املدين  العمل  باأعباء  يقوم  اأن  املحلية  املجال�ش  تن�سيق  مكتب  على  احلاجة 
بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين العاملة يف دم�سق وريفها، واالإ�سراف على عمل املجال�ش 
التن�سيق مع احلكومة  وعموديًا من خالل  ومتطلباتها،  احتياجاتها  وتاأمني  لالأحياء  الفرعية 
الدولية  التنمية  ووكاالت  الدولية  املنظمات  واأي�سًا  ال�سورية،  املوؤ�س�سات  من  وغريها  املوؤقتة 
واجلهات املانحة، اإ�سافة اإىل الت�سويق للمجل�ش الذي يجري العمل عليه، والتح�سري للموؤمتر 
واجلمعيات  املنظمات  مع  والفعال  امل�ستمر  والتن�سيق  دم�سق،  حمافظة  ملجل�ش  االأول  العام 

املدنية العاملة على م�ستوى املحافظة .
حمافظة . 4 يف  املدين  الدفاع  كمديرية  م�سبقًا  موجودة  تنفيذية  مكاتب  مع  والتن�سيق  التعاون 

دم�سق، ومديرية الرتبية يف حمافظة دم�سق، ومديرية �سحة دم�سق وريفها .
اأفرزتها . 5 التي  ال�سيا�سية والع�سكرية واملوؤ�س�سات  البنى والكيانات  التوا�سل مع خمتلف  تعزيز 

املزمع  املجل�ش  ا�ستقاللية  ت�سمن  اجلميع  مع  متوازنة  لعالقة  التاأ�سي�ش  �سبيل  يف  الثورة، 
ت�سكيله، كما يجري با�ستمرار توثيق ال�سلة والعالقة مع الف�سائل الع�سكرية العاملة، وخا�سة 
�سوريا،  م�ستوى  على  اأقل  وبدرجة  ريفها  يف  ثانية  وبدرجة  دم�سق،  من  املحررة  االأجزاء  يف 

لتحقيق التكامل والتن�سيق والتعاون.
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حمافظة  ملجل�ش  التاأ�سي�سي  العام  املوؤمتر  لعقد  االأخرية  الرتتيبات  على  االآن  العمل  يجري 
دم�سق، حيث �سيتم بعد ذلك انتخاب رئي�ش للمجل�ش واملكاتب التنفيذية التابعة له .

ثانيًا - حمافظة درعا واحلكم املحلي:
�سكلت حادثة اأطفال درعا 2011/3/12م �سرارة انتفا�سة اأهل حوران التي خل�ست املطالب 

املحلية – الوطنية، لتتحول تدريجيًا اإىل ثورة �سعب عمت اجلغرافيا ال�سورية . 
ويف حماولة لتنظيم احلراك الثوري، اأ�س�ست هيئات حملية نخبوية من قبل قيادات اأقحمت 
تتطلب يف ذلك  الثوري، ومل  وال�سيا�سي  التنظيمي  العمل  ب�سيطة يف جمال  العام بخربات  احلقل 
الوقت اأطرًا تنظيمية حمكمة، حيث غلب عليها هيكليات رخوة كثريًا ما تبدلت بحكم الواقع، ومع 
تعمق حالة الفراغ املت�سكلة اإثر غياب ال�سلطة احلكومية، ن�ساأت احلاجة اإىل اإدارة حقيقية حلالة 
الفراغ هذه، خ�سو�سًا مع التهديد امل�ستمر من قبل النظام للمناطق اخلارجة عن �سيطرته، وغياب 
االأمني  الو�سع  ب�سبب  الهيئات  التمثيل يف هذه  و�سعف  امل�سكلة،  املحلية  للهيئات  املايل  اال�ستقرار 
املعيق الإجراء انتخابات عامة يف خمتلف املناطق، حيث بداأت جتربة احلكم املحلي يف درعا كما يف 
غريها بالتطور اإما نتيجة حتوالت االأج�سام والهيئات املحلية الثورية حتت م�سمى جديد )جمل�ش 

حملي(، اأو نتاج ائتالف مو�سع بني هذه الهيئات و�سواًل اإىل ت�سكيل جمل�ش حمافظة درعا.
ت�سكيل جمل�س حمافظة درعا:

�سل�سلة من  بدايات عام 2013م وذلك عرب  تاأ�سي�ش جمل�ش حمافظة درعا يف  تبلورت فكرة 
احلوارات التي عقدت بني ن�سطاء الثورة املتواجدين يف االأردن من جهة وبني جمموعة من ن�سطاء 
الداخل بهدف اإدارة �سوؤون ال�سوريني املتواجدين داخل االأردن وخارجها من اأهايل درعا، حيث مت 
درعا، ومتثلت مهمتها يف  اأطياف حمافظة  موؤلفة من  اختيار جلنة حت�سريية من )13( ع�سوًا، 

التح�سري واالإعداد ملوؤمتر جمل�ش حمافظة درعا.
التقدير االإح�سائي ل�سكان حمافظة درعا لعام 2012م وفقًا  اإىل  اللجنة يف عملها  ا�ستندت 

حل�ساب معدالت النمو ال�سنوية املبنية على اإح�ساء عام 2004م.
اأع�ساء جمل�ش  بانتخاب  بعد ذلك  والتي قامت  لذلك،  وفقًا  الناخبة  الهيئة  ت�سكيل  حيث مت 

حمافظة درعا املمثلني لقطاعات حمافظة درعا ال�ستة.
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كما يف باقي املحافظات مت البناء على اأر�سية القانون )107( يف ت�سكيل هياكل احلكم املحلي 
يف درعا، مع حت�سن م�ستمر يف حالة التمثيل الذي مييز احلكم املحلي ومينح ال�سرعية ملنظوماته .

ا�سرتاتيجية الـمجـل�س على الـم�ستوى التنفيـذي:

اجلانب االغاثي: تاأمني املواد الغذائية والتموينية ل�سكان حمافظة درعا يف الداخل واخلارج.. 1
 اجلانب اخلدمي: تاأمني اخلدمات االأ�سا�سية (املياه، الكهرباء) ملناطق حمافظة درعا.. 2
اجلانب الطبي: متابعة و�سع امل�سابني واجلرحى.. 3
و�سع الالجئني يف االأردن: متابعة اأمور الالجئني املتواجدين يف االأردن �سواًء داخل املخيمات . 4

اأو خارجها.
اجلانب التعليمي: رعاية العملية التعليمية وذلك من خالل توفري واإعداد مدار�ش �سواء كان . 5

يف داخل درعا اأو يف االأردن.
والقوى . 6 احلر  اجلي�ش  مع  التعاون  عرب  العامة:  واملرافق  احلكومية  املوؤ�س�سات  على  احلفاظ 

الفاعلة على االأر�ش.
الـم�ســـاريع:

بلغ عدد امل�ساريع التي قام بها جمل�ش حمافظة درعا واملوثقة اإلكرتونيا )87( م�سروعًا موزعة 
بني قطاعات : االإغاثة، الطبي، اخلدمات، البنية التحتية، التعليم، دعم املراأة، الدعم املوؤ�س�ش ي 
اإلكرتونيا ملجل�ش حمافظة درعا ارتفاع ن�سبة  واالإعالم، وقد اأظهر حتليل لنوعية امل�ساريع املوثقة 
امل�ساريع يف قطاع االإغاثة مقارنة بغريها من القطاعات اخلدمية حيث بلغت ن�سبتها )94%( من 
املرتبة  ويف   ،)%27( بن�سبة  اخلدمية  امل�ساريع  الثانية  املرتبة  يف  يليها  للم�ساريع،  الكلي  املجموع 

الثالثة امل�ساريع الطبية بن�سبة )%12( .
جهـة تو�سيـل الـدعـم:

اإذا ا�ستقّرت يف الذهن حيوية املجال�ش املحلية، ودورها الرائد واملن�سّي يف اآن، ظهر بو�سوح اأن 
دعم هذه املجال�ش ينبغي اأن ياأخذ االأولوية الق�سوى. وثمة عدة مداخل لهذا الدعم، ولكل ميزاته 
وحمدوديته: الدعم املبا�سر عن طريق منظمات دولية غري حكومية، اأو الدعم عن طريق االئتالف 

الوطني، اأو الدعم من خالل املنظمات املدنية ال�سورية يف املهجر.
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الدولية غري احلكومية هي ما متتلكه من خربات  الدعم عن طريق املنظمات  ميزة تو�سيل 
و�سبٍط اإداري. غري اأنه تعاين خدمة هذه املنظمات من م�ساكل اأ�سا�سية. فكلفة و�ساطتها ت�ستهلك 
اإثارة  ت�ساهم يف  فاإنها  اأجنبّية هذه املنظمات  اأرباع ما ي�سلها من دعم. وب�سبب  ما يقارب ثالثة 
ا�ستقطابات حاّدة داخل املجتمع التي تقّدم له اخلدمات، وجتارب كثري من مناطق النزاع تدّل على 

ذلك.
تقدمي الدعم عن طريق االئتالف ومن خالل حكومته املوؤقتة خياٌر ثاٍن. وميزة هذا املدخل 
اأّن له نتائج ثانوية حميدة يف التهيئة جلهاٍز ر�سمّي يكون اأكرث قدرًة على اإدارة �سورية يف امل�ستقبل. 
اأّن الناحية ال�سلبية يف هذا اخليار هو اأنه لن ي�ستطيع التخّل�ش من اال�سطفافات ال�سيا�سية  غري 
احلالية داخل االئتالف. كما اأن فاعلية االئتالف واحلكومة املوؤقتة تعتمد على توافقات دولية من 
جهة، وترتبط بقيوٍد للقانون الدويل من جهة اأخرى. فال ميكن للحكومة املوؤقتة القيام مبهام كربى 
تت�سل بنكبة ن�سف ال�سعب ال�سوري من غري اعرتاف اأممي ب�سيادتها، وهو االأمر الذي يتعار�ش مع 

الواقع احلال من االعرتاف الدويل الر�سمي باحلكومة ال�سورية ونظامها. 
اخليار الثالث هو اأن يتّم تقدمي الدعم من خالل املنظمات املدنية ال�سورية التي تعمل خارج 
ال�سوري،  الداخل  مع  توا�سل  على  اأنها  املنظمات  هذه  وميزة  لها.  املجاورة  البلدان  ويف  �سورية 
وعندها خربة ال باأ�ش بها يف التعامل مع الت�سكيالت املدنية التي ن�ساأت بعد الثورة. و�سحيح اأّن هذه 
املنظمات قد ال تكون على امل�ستوى املطلوب من الناحية الفّنية، اإال اأنه باعتبار الظروف القا�سية 
جدًا والبيئة اخلطرة التي تتحّرك فيها، فاإنها معقل اأمٍل كبري. ولكي ال يبقى اأمر املهنية واالأهلية 
اأهلية هذه  اأو عر�سًة لال�ستثمار ال�سيا�سي، ُيطلب اعتماد معياٍر لتحديد م�ستوى  مفتوحًا للتخمني 
املنظمات. فما كان منها موؤهاًل وطابق املوا�سفات العاملية يف عملياته، ُيعتمد جهًة مبا�سرة لتو�سيل 
الدعم، اأما ما كان غري مهيٍئ بعُد فيدخل يف �سراكٍة مع املنظمات الدولية غري احلكومية اإىل اأن 

تتحّقق اأهليته.
بقي اأن ن�سري اإىل مبداأ التواقت الذي تعتمده هذه الروؤية والذي �سنف�سل فيه الحقًا. فاملطلوب 
هو �سمول الدعم لكل املناطق، كل بح�سب و�سعه، وذلك لتقوية اجل�سم ال�سعبي بجملته. ويف املقابل، 
النظام على  النظام، الإجبار  للمناطق اخلا�سعة ل�سيطرة  اأال ي�سل من هذا الدعم �سيء  ُيحر�ش 
التفاو�ش ال�سيا�سي. وعلى كل حال، ال تعي�ش املناطق اخلا�سعة للنظام حااًل يدعو للتدّخل االإ�سعايف. 
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ويطلب اجرتاح مدخل قانوين ي�سمح للمعونات االآتية من االأمم املتحدة اأن ت�سب يف هذه املوؤ�س�سات 
ولي�ش يف جيب النظام ال�سوري.

اإّن تو�سيل الدعم مبا�سرًة للمجال�ش املحلية هو املدخل االأمثل، برغم االحرتاز املفهوم من اأنه 
يعّزز احلال القائم من الت�سّتت البعيد عن املركزية. لكن ال مندوحة عن ذلك يف ظل الواقع القائم، 
وميكن اأن ت�سّب هذه اجلهود يف ت�سّكل رابط جامٍع على �سعيد الوطن كّله اإذا اأح�سّنا ت�سميم هذا 
الرباط اجلامع وخّل�سناه من مركزيٍة هي غري ممكنٍة من ناحية وغري ُمف�سيٍة للتواوؤم املجتمعي 

من ناحية اأخرى. 
اإّن احلاجة اإىل دعم االإقالع الذاتي للمناطق املهياأة لذلك اأمٌر يف غاية االأهمية.، الأنه يبطل 
ا�سرتاتيجية داأب النظام عليها منذ االأيام االأوىل للعمل امل�سلح �سده، وهي تركيع املقاتلني من خالل 
اأنه ي�ساهم يف تخفيف القلق  البوؤ�ش، كما  اأو�ساع غاية يف  تركيع حا�سنتهم ال�سعبية باإغراقها يف 
احلقيقي اأو �سحب احلجة من اأ�سحاب القلق امل�سطنع من فو�سى �ستعقب �سقوط النظام يتخذونها 

مربرًا لتاأخري �سقوطه. 
اآلـيــات التحـقق:

ال�سكوك  عن  وبعيدة  بال�سفافية  تتمتع  انتخابات  الإجراء  العملية  االإمكانية  غياب  باعتبار 
والطعن، وخا�سة باعتبار الت�سريد داخل �سورية واالإقامة املوؤقتة يف اأماكن اأخرى، يجري ا�ستثمار 
ال�سريورة  ا�ست�سراف  وميكننا  واأعم.  اأعلى  هيئات  وت�سكيل  تكامله  درجة  ورفع  فعاًل  قائم  هو  ما 
التالية التي حتاول اأن تكون طبيعية قدر االإمكان بعيدة عن ال�سكلّيات التي تنا�سب الدميقراطيات 

يف الظروف امل�ستقرة )انظر خمطط رقم 1(. 
مع  ما  حدٍّ  اإىل  تتقاطع  والتي  القائمة،  املحلية  املجال�ش  هي  البنية  هذه  يف  االأ�سغر  الوحدة 
االأحياء وواقع التوّزع ال�سكاين. والكتمال ال�سورة �سوف تكون هناك حاجة اإىل ا�ستحداث جمال�ش 
حملية جديدة، ولكن ال يتوقف البدء على ت�سّكلها وميكن اأن ت�ساف الحقًا. ويف املناطق التي فيها 
جمل�ش مدينة اأو ناحية ُتعتمد كجهة م�سوؤولة، ورمبا حتتاج اإىل مواءمة ت�سكّلها واآليات حتركها مع 

�سيغة عامة م�سرتكة متفق عليها، وُت�ستحدث هذه املجال�ش يف املناطق التي ال توجد فيها.
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خمطط )1(: مكان املجال�س املحلية يف عملية التمثيل الدميقراطي

ونورد الـمحـّددات الـمبدئيـة التــالية جتــاه هيـكلية الـمجــال�س:
• خمولة 	 املجتمع  يف  ع�سوي  مكون  اأنها  على  الفرعية  املحلية  باملجال�ش  الر�سمي  االعرتاف 

بت�سريف االأمور واإن كانت لي�ش جزءًا من احلكومة.
• اأعمق تعبريًا عن االإرادة 	 اإدارة املجال�ش ولتكون  التزويد باخلربات واملوارد الالزمة لت�سكيل 

العامة لل�سكان.
• اأما 	 للمجل�ش.  التابع  ال�سكان احلايل يف احلّيز  بناء على عدد  املالية  الت�ساوي يف احل�س�ش 

ميزانيات  لها  فرت�سد  املوجبة  االأ�سباب  من  غريه  اأو  الدمار  ب�سبب  اخلا�سة  االحتياجات 
م�ستقلة خارج دائرة جمل�ش املدينة/ الناحية.

• العام 	 املنبثق عن املجال�ش املحلية م�سدرًا الأع�ساء املجل�ش  الناحية  املدينة/  اعتبار جمل�ش 
لالإدارة.

• العام 	 املجل�ش  يف  ليخدموا  منهم  اأع�ساء  بانتداب  النواحي  املدن/  جمال�ش  اأع�ساء  يقوم 
باأع�ساء جدد  ا�ستبدالهم  اأو  لهم  التجديد  بعدها  يتم  مثاًل(  )�سنة  ما  لـمدة  القطاع  الإدارة 
وفقًا لكفاءتهم التي تقا�ش مبعايري حمددة، ُيراعى يف فرتة اخلدمة التوثيق مبا ي�سمن تراكم 

اخلربات، وتدريب املر�سح اجلديد لفرتة كافية قبل ا�ستالم مهامه. 
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• املجال�ش املحلية هي امل�سوؤول املبا�سر عن مراقبة اخلدمات العامة، وجمال�ش املدينة/الناحية 	
هي امل�سوؤول عن التن�سيق بني حاجيات املجال�ش املختلفة، واملجل�ش العام لالإدارة هو امل�سوؤول 

عن امل�سادقة ومتويل امل�ساريع ونفقات اخلدمات العامة.
• ل تعتمد املجال�ش املحلية على مقايي�ش التقييم واالأداء وح�سد 	 بدل التخطيط املركزي املف�سّ

التاأييد لقرارتها من خالل ا�ست�سارة املعنيني واإ�سراكهم يف �سنع القرار. 
• التحّلي باملرونة جتاه ت�سّكل املجال�ش، فالتوافق يغلب اأن يكون خيارًا جمديًا بدياًل عن انتخابات 	

اإجراءات  الأّن  االإجرائية  الناحية  من  عمليًا  وخيارًا  املت�سرذم،  احلال  ا�ستقطابات  متّزقها 
االنتخابات يف جٍو غري مكتمل احلّرية وال�سالمة ال يّت�سف بالتمثيل املن�سف اأ�ساًل. 

• تنفيذ 	 على  قادرًا  ليكون  به  املحليني  ال�سكان  قبول  اأي  م�سروعيته  املحلي  املجل�ش  يف  الـمهم 
�سيا�ساته. وهنا وب�سبب ظروف احلرب قد ال ميكن ا�ستبعاد تخ�سي�ش مقاعد ملندوبني مبتعثني 
من الف�سائل الع�سكرية، لكي ي�ساركوا يف �سنع القرار ويتح�ّس�سوا حاجات النا�ش ومطالبهم، 
اإال اأن ذلك ال يلزم يف كل املناطق كما يبني واقع املجال�ش املحلية، فلكل جمل�ش ظروفه اخلا�سة. 
وقد يكفي تخ�سي�ش مقاعد للع�سكريني كمراقبني وم�ساركني يف املناق�سات دون اأن يكون لهم 
حق الت�سويت. ال�سرعية واملقبولية هي الغاية، واحلفاظ على ال�سيغة املدنية للمجل�ش املحلي 
اأمر يجب مالحظته على الدوام، على اأال يتحول اإىل معيق مينع املجل�ش من القيام بوظائفه. 

وال تعني مدنية املجل�ش املحلي عدم احلر�ش على ر�سا الع�سكريني عند ت�سكيله. 
ولقد ناق�سنا م�ساألة التمويل، ونرى اأّن االأمثل هو اأن يكون جمل�ش املدينة/الناحية هي اجلهة 
املخّولة بتلقي التمويل. ومرّبر هذا االختيار هو اأن املجال�ش املحلية الفرعية �سغرية جدًا ورمبا ال 
متتلك املهارات املطلوبة، كما تغلب على اهتماماتها احلاجات املبا�سرة التي تعاينها وال ميكنها اأن 
ترى ال�سورة االأكرب ولو كانت ملجال�ش قريبة منها. وجعل جمل�ش املدينة/الناحية هو م�سّب التمويل 
اأقرب الأن يتطّور الحقًا على نحٍو ر�سمي واأ�سهل اأن يتكامل مع اجلهات احلكومية. اأما ملاذا مل يقرتح 
اأن ي�سّب التمويل يف املجل�ش العام الإدارة القطاع فالأن حال عدم اال�ستقرار والتفّكك القائم قد 
يحول دون ذلك، والأنه قد يعرت�ش ذلك عدم توافر اأهلية اإدارية كافية، واالأهم من ذلك كله الأنه 

�سوف ينظر اإليه اأنه من�سب �سيا�سي يتحّكم بكثري من املفا�سل.
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ونلفت النظر اإىل اأّننا ا�ستعملنا و�سف "القطاع" عند احلديث عن الـمجل�ش العام لالإدارة، 
على  ثانية،  ومرة  للمحافظات.  الر�سمية  احلدود  مع  تنطبق  ال  قد  القطاع  هذا  حدود  الأن  وذلك 
النظرة العملية اأن تبني على الواقع بح�سب ما هو قائم، ال على �سورة ر�سمية مفرت�سة.  واإذ مل 
نخرت اأن ي�سّب التمويل يف هذا امل�ستوى االإداري لالأ�سباب املذكورة اآنفًا والأنها �سوف تكون مدخاًل 

وا�سعًا لل�سكوك والطعون، فاإنه ُيعهد ملجل�ش القطاع خم�ش مهمات حيوية:
التن�سيق مع املجال�ش العامة للقطاعات االأخرى.. 1
التن�سيق بني جمال�ش املدن/النواحي.. 2
وتقدمي اخلربات ملجال�ش املدنية/الناحية.. 3
والتوا�سل مع احلكومة املوؤقتة.. 4
االإ�سراف على امل�ساعدات املخ�سو�سة التي تعالج حالة متفّردة ملكان ما.. 5

فاإذا قام املجل�ش العام الإدارة القطاع بهذه املهام على وجه ح�سن اكت�سب �سرعيته اكت�سابًا. 
اإّن علينا اأن نتذّكر اأنه باعتبار التجارب املريرة لل�سنني ال�سابقة، لي�ش ثمة و�سيلة متنح ال�سرعية 
الكافية الأي ج�سم �سيا�سي، وما جرى اقرتاحه ميكن اأن ُيك�سب ال�سرعية على نحو طبيعي تدريجي.
املجال�ش  بني  عة  متو�سّ للمجال�ش  اإ�سافية  طبقة  تعّمد  جرى  اأعاله،  املخطط  يف  يظهر  وكما 
اأولهما من االأ�سفل اإىل االأعلى وهو مراعاة فهم  املحلية واملجل�ش العام الإدارة القطاع العتبارين، 
خ�سو�سية كل ناحية، وثانيهما من االأعلى اإىل االأ�سفل وهو �سنع حالة من التمازج بني خ�سو�سيات 

النواحي على م�ستوى القطاع. 
ون�سري اإىل اأن الت�سميم اأعاله يفرت�ش حكمًا اأن ال يكون لوزارة االإدارة املحلية يف احلكومة 
املرحلة  اإننا نرى يف  �سياديًا هرميًا كما هو احلال عند وجود نظام م�ستقر مركزي.  املوؤقتة دورًا 
بو�سع  املعنية  التدريبية  اال�ست�سارية  الهيئة  دور  على  املحلية  االإدارة  وزارة  تقت�سر  اأن  احلالية 
املعايري واالإجراءات التي تنظم عمل املجال�ش املحلية، واأن تعمل مبنطق اإداري ياأخذ بعني االعتبار 

الالمركزية والو�سع اخلا�ش الذي متر به البالد. 
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خـــــامتـة:
واإدارة  املحليني  ال�سكان  خدمة  خالل  من  االأر�ش،  على  حقيقية  حملية  �سرعية  اإيجاد  اإن 
م�ساحلهم وحتقيق احلدود الدنيا من التمثيل، والتعاطي مع خمتلف امللفات املحلية مبنطق الدولة 

املُكّلفة اخلادمة ال مبنطق الف�سيل الو�سي املتغلب .
واجتــــاه ذلك �سعودًا وات�ساعًا باجتــاه القطاعات االأو�سع )جمل�ش حملي                 مدينة/ 
ناحية                       قطاع( هو وحده القادر على اإعادة زمام املبادرة لل�سوريني اأنف�سهم وعدم �سعورهم 
بالغنب والتهمي�ش، اإن انتظام الدعم وفق االآليات املذكورة يف هذه الورقة �سيعزز املاأ�س�سة اعتبارًا 
من الهياكل ال�سغرى، و�سيحد ب�سكل كبري من تف�سي ظاهرة املح�سوبية واملال ال�سيا�سي املف�سي اإىل 
ا�ستقطابات �سيا�سية معيقة، و�سيعزز وفق الهيكلية املقرتحة م�ساركة فاعلة لكل القطاعات املحلية 

يف خمتلف القرارات على كافة ال�سعد .
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الـخـال�سـة والـتو�سيـــات

الثورة مت�سي وتنتقل من مرحلة اإىل مرحلة، ولكل منها فكرها واأدواتها ورجالها، واإن اجلمود . 1
على �سيء منها يعني جمود الثورة، وتوقفها عن امل�سي للو�سول اإىل اأهدافها النهائية.

العمل للثورة قربة من القربات، يحت�سب العاملون فيها اأجرهم عند اهلل تعاىل، وال يتناف�سون . 2
على �سيء من حطام الدنيا: من�سب اأو جاه اأو مال، وال ينتظرونه، بل اأمرهم �سورى بينهم، 

يتوا�سون ويتعاونون ويوؤثرون على اأنف�سهم، وبهذا ينالون ر�سا اهلل وتوفيقه وتاأييده.
اإىل منطق الدولة يف املناطق املحررة، وبناء منوذج احلكم . 3 يجب االنتقال من منطق الثورة 

الثورة، و�سيقنع املجتمع الدويل  اإىل �سف  اأكرب من ال�سوريني  الر�سيد، الذي �سيجذب عددا 
بوجود بديل جاهز ي�سمن االأمن واال�ستقرار يف البالد.

وال . 4 خدميا  وال  ع�سكريا  ال  الف�سائلية،  احلالة  ا�ستمرار  مقبوال  يعد  مل  �سنوات  خم�ش  بعد 
�سيا�سيا، ويجب العمل على اإن�ساء قيادة عليا موحدة ت�سمهم جميعا.

متكينها، . 5 على  العمل  ويجب  الدولة،  ملنطق  التجارب  اأقرب  كانت  املحلية  املجال�ش  جتربة 
وتوظيفها يف م�سروع القيادة العليا الـموحدة.






