مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية السورية
ُ
في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة املحليةُ ،يصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة تساند املسيرة العمـلية للمؤسسـات
املهتمــة باملس ــتقبل السوري ،وت ــدعم آليـات اتخاذ القـرار ،وتتفاعل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة لتحقيـق
التكامــل املعلوماتي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ّ
ممـ ــا يمكـن م ــن وض ــع
الخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحتيـاجات.
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ملخص تنفيذي
 بعد انقطاع دام تسعة أشهر ونيف ،ذهب النظام إلى الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية بعد أن أتم
استرداد السيطرة الكاملة على درعا ُلينهي فيها الحالة الخاصة التي عاشتها الجبهة الجنوبية وما شكلته من مصدر
قلق له ،باإلضافة إلى إتمام "استحقاق االنتخابات" الذي أعاد فيه استخدام ذات أدوات التحشيد؛ ناهيك عما
أحدثه مشروع خط الغاز العربي في تحسين األجواء السياسية لنظام األسد من جهة التطبيع املحدود معه ،مما لم
تمانعه الواليات املتحدة األمريكية.
 في الجولة السادسة الجتماعات اللجنة الدستورية؛ طرح النظام ورقة متعلقة بالسيادة ،أراد من خاللها التأكيد على
ً
ً
"االستعراض السياس ي" دون أن يقدم مضمونا دستوريا يعالج اإلشكاليات املركبة في الدولة ومؤسساتها .بينما قدم
ً
ً
وفد املعارضة مضمونا دستوريا بالغ األهمية ويتعلق بالجيش والقوات املسلحة واألمن واالستخبارات .إال أنه لم
يلحظ مبادئ العالقات املدنية األمنية .في حين ّ
قدم وفد املجتمع املدني ورقة تتعلق بسيادة القانون كانت ملمة
بضرورة التوسع بهذا املبدأ وعدم االعتماد على العموميات.
 يحكم االتجاه العام ملسار الدستورية عدة سيناريوهات ال تصب بمجملها في تحقيق االنتقال والتحول الديمقراطي،
ً
كاملراوحة باملكان أو زيادة الزخم دون الوصول لتفاهمات ناجزة .أو -ووفقا ملا تشير له عدة معطيات-مرتبطة بالتطبيع
مع النظام؛ فإنه ربما تنجزمقاربة ما دون سياسية للتكيف مع ما أفرزته نتائج املشهد األمني والعسكري في سورية.
 من األهمية بمكان دعم التباحث بين القوى السورية الوطنية لتوسيع مساحات الفعل املمكنة .كصيانة الحوامل
االجتماعية وقضايا العقد االجتماعي ودعم التنظيمات املدنية والفعاليات السياسية والنقابية؛ وحشد الطاقات
لتثبيت مبدأ املحاسبة والعدالة.
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متهيد
بعد تعثر متوقع لخمس جوالت ،اختتمت في  22تشرين األول/أكتوبر  2021أعمال الجولة السادسة الجتماعات اللجنة
الدستورية السورية في جنيف "بخيبة أمل" حسب وصف املبعوث الدولي جير بيدرسون .وأتت هذه الجولة بعد انقطاع
ً
دام تسعة أشهر ونيف؛ تبلورت خاللها سياقات أمنية وسياسية صبت نتائجها في صالح النظام؛ ليطرح مجددا ذات
ُ
السؤال مرة أخرى ،ما النتيجة؟ وما املخرج املنتظر؟ وما مدى تأثر وتأثير السياق السياس ي واألمني على هذه االجتماعات؟
وما هي املقترحات املتمخضة عن هذه الجولة وما داللتها؟
هذا ما ستحاول اإلحاطة التحليلية هذه تبيانه ،من خالل تثبيت أثر السياقات األمنية والسياسية املتشكلة على حركية
ونتائج العملية الدستورية .باإلضافة إلى توضيح الجدوى السياسية لتلك العملية بمجملها وتفصيالتها ،في محاولة ّ
لتلمس
اتجاهاتها العامة وسبل تحسين تموضع الشرط الوطني في هذه العملية.

خمرجات صفرية
بعد تثبيت أن اإلشكال في سورية مرتبط بشكل جوهري بالحكم وليس فكرة "مدخل الحل دستوري" -رغم أنه أحد أوجه
اإلشكال ،-فإنه يجدر التأكيد على عادة النظام بعدم ذهابه ألي جولة مفاوضات إال بعد أن ُيضيف ألوراق قوته ورقة
أخرى .وقد تجلت ورقة النظام اإلضافية في الجولة السادسة باسترداد السيطرة الكاملة على درعا ُلينهي فيها الحالة
الخاصة التي عاشتها الجبهة الجنوبية وما شكلته من مصدر قلق له ،باإلضافة إلى إتمام "استحقاق االنتخابات" الذي أعاد
فيه استخدام ذات أدوات التحشيد؛ ناهيك عما أحدثه مشروع خط الغاز العربي في تحسين األجواء السياسية لنظام
األسد من جهة التطبيع املحدود معه ،مما لم تمانعه الواليات املتحدة األمريكية.
يمكن ربط أسباب التعثر واالستعصاء إلى جملة من املعطيات ،منها ما هو متعلق بعدم رغبة الدول الفاعلة باالنتقال من
التوافق األمني إلى التوافق السياس ي وبالتالي جعل منصات التفاوض بمثابة "مسارح استعراض صفرية املخرج"؛ ومنها ما
هو مرتبط بالسيولة العارمة التي شهدها التعريف اإلجرائي للقرار  2254والذي تم تحييد العديد من بنوده خالل سير
ُ
العملية السياسية األممية السيما املادة الرابعة التي اختزلت لصالح لجنة دستورية انبثقت عن مؤتمر سوتش ي
 .2018/1/30إال أن األبرز من هذا وهذاك أن فلسفة عمل النظام ال يمكن أن تتكيف مع أي إصالح ولو كان متناهي
الصغر ،حتى في أقص ى حاالت ضعفه .مما يرجع إلى أن بنية نظام األسد وشبكاته قائمة على فكرة التحكم بالدولة واملجتمع
واملواطن ،من خالل سيطرة أمنية تأتي على رأس أولويات تلك البنية .من جهة ثانية؛ فإن اختزال الحل بعملية دستورية
ً
زمنيا سيحول دون خروج مسيرة اللجنة الدستورية ّ
عما
هائمة التعريف وغير منضبطة بأجندة متفق عليها ،وغير مجدولة
خلص إليه مسار جنيف بجوالته العشرة.
ُيبين الجدول أدناه الخط الزمني الخاص باللجنة الدستورية وأعمالها والذي يؤكد املخرج الصفري حتى اآلن؛ وما يلحظ في
هذه الجولة -وإن كانت دون نتائج تذكر-أنه تم طرح مضامين دستورية من وفد املعارضة ووفد املجتمع املدني.
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التاريخ

النتائج

املناسبة
مؤتمر الحوار السوري ،الذي انعقد في
سوتش ي الروسية برعاية الدول الضامنة،
تركيا وروسيا وإيران
بيان ألمين عام األمم املتحدة أنطونيو
غوتيرش

"إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بوساطة
أممية".

2019 /10 /30

الجولة األولى للجنة الدستورية

 تسمية الرئاسة املشتركة للجنة
ً
 تشكيل لجنة الصياغة  45عضوا

2019 /11/4

االجتماع األول للجنة الصياغة ضمن الجولة
األولى

2019 /11 /25

الجولة الثانية للجنة الدستورية

2020/7/ 24

الجولة الثالثة للجنة الدستورية

2020/11/30

الجولة الرابعة للجنة الدستورية

 ال تقدم يذكر

2021/ 1/25

الجولة الخامسة للجنة الدستورية

 وفد املعارضة قدم مقترحات للمبادئ العشرة األساسية في
الفصل األول من الدستور ورفضها وفد النظام.
 إعالن بيدرسون بأن االجتماعات "مخيبة لآلمال".

2018 /1/ 31- -3
2019/9/23

قرار تشكيل اللجنة الدستورية

" رؤى أعضاء اللجنة الدستورية" حول شكل الدستور
 خالفات وخرق ملدونة السلوك الناظمة لالجتماعات
 خالفات على جدول األعمال
 5 مقترحات للمعارضة لبدء الحديث عن املضامين
الدستورية ،مقابل تقديم النظام"الركائز السياسية" فقط.
 عدم االتفاق على جدول أعمال للجنة املصغرة.
 االتفاق على أن املناقشة ستكون حول املبادئ األساسية في
الدستور
 اختالفات عميقة بين األطراف

"مقرتحات" ملضامني دستورية :تبايُن ابجلدية واحملتوى
بعد سجاالت طويلة في الجوالت السابقة حول األجندة واملواقف السياسية ومنهجية السلوك ،وتقديم مقترحات عامة من
قبل وفد املعارضة ووفد املجتمع املدني ،تم هندسة الجولة السادسة من قبل املبعوث الدولي لطرح مضامين دستورية
يمكن أن تمهد لبدء مفاوضات عملية؛ وبطبيعة الحال – كما هو متوقع -لم ينتج عن هذه الجولة أي أثر.
طرح النظام ورقة خاصة متعلقة بالسيادة ،ومكونة من ست نقاط تحت عنوان "سيادة الجمهورية العربية السورية
واستقاللها ووحدة أراضيها" (انظر امللحق رقم  .)1أراد النظام من هذه الورقة التأكيد على "االستعراض السياس ي" دون أن
ً
ً
يقدم مضمونا دستوريا من شأنه معالجة اإلشكاليات املركبة في الدولة ومؤسساتها ،والنظم السياسية واالجتماعية
واالقتصادية واألمنية .وبطبيعة الحال لم يخل هذا االستعراض من التأكيد على رسائل عدة منها :التماهي العضوي بين
النظام والدولة من حيث أن سيادة الثانية مرتبطة باألولى؛ والرفض املطلق لفكرة خروج مناطق عن سيطرة النظام؛ ناهيك
عن الرسائل املوجهة لـ"قسد" ومن خلفها الواليات املتحدة األمريكية والتي تحدد وبوضوح رفض التفاوض حول مركزية
الدولة /النظام واحتكار القوة واملوارد؛ كما تمسك وفد النظام بشعارات "العروبة" في رسالة يغازل فيها بعض الدول
العربية التي ُتهندس عودته للمظلة العربية.
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ً
ً
ً
أما بالنسبة لورقة وفد املعارضة فقد طرحت مضمونا دستوريا متعلقا بالجيش والقوات املسلحة واألمن واالستخبارات.
ولهذا املضمون أهمية خاصة (انظر امللحق رقم )2؛ فلطاملا غابت املحددات الناظمة لعمل أجهزة األمن والدفاع عن
املبادئ الدستورية باستثناء العبارات العامة الخالية من أي وزن قانوني ،مما جعل ممارساتها وسياساتها خاضعة لرؤية
النظام بشكل مطلق؛ حتى أن املرسوم الجمهوري املتعلق بإحداث املخابرات العامة أتى في ظل حالة الطوارئ ولم ينشر في
الصحف واإلعالم وكذلك القوانين واللوائح الناظمة لعمل الجيش .فباستثناء املراسيم املتعلقة بالخدمة العسكرية
والرواتب والزيادات فإنه ال يوجد أي محدد قانون واضح لعملها – غير التقني والفني – ال سيما في عالقتها مع املؤسسات
املدنية وأدوارها الوظيفية داخل الدولة.
وعلى الرغم من أهمية تعريف أدوار تلك املؤسسات ،إال أنه غاب عن هذا املضمون عدة أمور ال يمكن تأجيلها لقوانين
ً
درءا الستخدام تلك التفسيرات من قبل ّ
مشرع النظام
الحقة ،بل ينبغي أن تكون واضحة وغير قابلة للتفسيرات املتعددة
بما يؤدي إلى تغييرات صورية ليس إال ،وهذه األمور هي:
ً
 .1تبعية املؤسسة العسكرية واألمنية لسلطة مدنية منتخبة (مثال الوزير مدني)؛
 .2التأسيس املعمق ملبدأ العالقات املدنية األمنية ،وخضوع املؤسسة األمنية والعسكرية للمراقبة واملحاسبة؛
 .3صياغة االستراتيجيات األمنية العامة ال سيما املهددات بما يضمن املشاركة املحلية؛
 .4إنهاء التحزب السياس ي داخل مؤسسة الجيش وما يستلزمه ذلك من تغييرات في شروط االنتساب؛
 .5إعادة هيكلة األمن عبر إنشاء جهاز األمن الوطني وتتبيعه لسلطة مدنية؛
 .6إعادة هيكلة الجيش بما يؤسس لجيش وطني غير حزبي ،وهو ما يستدعي فك االرتباط املؤسساتي والقانوني والسياس ي
بين حزب البعث والجيش من جهة ،وإنهاء سياسة احتكار مراكز القوة والتأثير في الجيش لصالح شبكات النظام
ومواليه من جهة أخرى.
من جهته قدم وفد املجتمع املدني ورقة تتعلق بسيادة القانون .مما كان بمثابة إشارة مهمة للتمايز عن مفهوم السيادة
الذي أراده النظام أن ينحصر فيه (انظر امللحق رقم  .)3وأتت الورقة ملمة بضرورة التوسع بهذا املبدأ وعدم االعتماد على
العموميات- ،إذ تم تفصيلها في ( 15نقطة) -كما كانت متيقظة ألي محاولة تفسيرية تصادر الحق القانوني عبر إلغاء
ً
التحصينات الفردية .وربما كان من األفضل لهذه الورقة أن تركز أيضا على مراجعة كافة القوانين واإلجراءات التي تضمن
إنهاء مفاعيل املادة الثامنة (مبدأ الحزب القائد للدولة واملجتمع) ،مع التأكيد على إعادة صياغة القوانين املعنية بعمل
األجهزة األمنية والجيش في البرملان ودسترتها.

متالزميت التجميد والسيولة
يحكم االتجاه العام ملسار الدستورية مجموعة من املحددات املرتبطة بمتغيرات ثالث :حركية املسار؛ وخارطة الفواعل
ً
الدولية؛ والسياق السياس ي واألمني .ووفقا لذلك يمكن رسم عدة سيناريوهات ال تصب بمجملها في تحقيق االنتقال
والتحول الديمقراطي ،مما بدوره يعلي ضرورة التباحث بين القوى السورية الوطنية.
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 .1املراوحة باملكان :جنيف كمسرح استعراض للنظام
وهو سيناريو مرجح إذ يدعمه ثالثة مؤشرات :أولها الحركة غير املنتجة ملسار العملية الدستورية والتي تعتمد مبدأ عقد
الجولة دون إلزام بالتفاعل واإلنتاج؛ وثانيها عدم وضوح مناخات التالقي السياس ي بين الفواعل الدولية ،وبمعنى آخر عدم
توفر اإلرادة الدولية التي تترجم التفاهمات األمنية املؤقتة إلى اتفاق سياس ي مستدام ،أما املؤشر الثالث فيتعلق
باالنزياحات السياسية التي يفرزها منطق "تجميد الصراع" ،كاالستثناءات األمريكية في موضوع العقوبات أو تحسين
التموضع السياس ي للنظام من خالل املظلة العربية؛ أو تلك املتعلقة باملشهد األمني وترتيباته شرق النهر وغربه والتي تتعزز
بها أوراق روسيا التفاوضية.

 .2تفاصيل جديدة دون الوصول لتفاهمات ناجزة
على الرغم من إشارات املبعوث الدولي غير املتفائلة بإحراز أي تقدم؛ إال أنه ال يمكن إغفال بعض املتغيرات التي تضغط
على النظام لالنخراط بجدية باملحادثات الدستورية عبر أطروحات تفصيلية .ومن هذه املتغيرات الضغط الروس ي الذي
يحرص على تحصيل هذا االنخراط من أجل مكاسب سياسية ما في شرق النهر أو غربه؛ أو بهدف تعزيز "مقاربة شرعنة
وتعويم األسد" ،وهنا قد تكون مقاربة النظام قائمة على مجموعة ركائز (مستمدة من تصريحاته املستمرة) نذكر منها:
أ .أن ما يقدم هي مقترحات دستورية تعالج ضمن األطر القانونية والدستورية "للدولة السورية"؛
ب .أن يتم الدفع باتجاه نقاشات دستورية ال تقترب من منظومة التحكم والتأثير؛
ج .أن يتم التأكيد على مركزية دمشق كمرجعية لهذه األطروحات الدستورية؛
د .أال يتحدد املسار بجدول زمني وأن تبقى األمور مفتوحة.

" .3مقاربة ما" تؤخر"السياس ي" لصالح ما دونه
ُينبئ مسار العملية السياسية وتحوالته بارتباطه بمسارات رديفة تؤثر على منهجية العمل ،كمسار أستانا الذي نقل
العملية السياسية من سالل أربع إلى لجنة دستورية ،ومما يشجع مرة أخرى على وجود هكذا مسار (أو ربما مقاربة) هو
املوقف األمريكي غير املكترث بدفع امللف السوري لألمام .فموسكو ومن خلفها طهران سيعمالن على استثمار أطروحات
البحث عن مقاربات ما دون سياسية كتلك التي تمت في إطار "خط الغاز العربي" أو التي ستتم عبر الدعم اإلنساني
وجهودات املجتمع اإلقليمي والدولي لتعزيز أطر "العودة الطوعية" .وكذلك من املقاربات املتوقعة تفعيل مسار عربي
يخفف من عزلة األسد من بوابات اقتصادية وأمنية معينة مقابل إعطاء زخم شكالني ملسار العملية السياسية الذي يتفق
الجميع على أنه دخل في نفق مظلم.
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ختاماً
يمكن القول إنه في ظل السياق أعاله ،ال تنذر املعطيات املتشكلة بحدوث "انفراجات" محتملة بمسيرة العملية
السياسية ومتطلبات التغيير السياس ي في سورية وما يستلزمه من انتقال وتحول ديمقراطي ،فاجتماعات اللجنة
الدستورية لن تفض ي ملخرج يحقق ما تضمنته القرارات الدولية ،طاملا أن اإللزام الدولي غائب من جهة ،وتنخرط
بسياقات سياسية وأمنية تزيد سيولة العملية السياسية وتجعلها متعلقة بمعالجة النتائج ال األسباب من جهة ثانية.
ً
هذا يعيد ضرورة التركيز مجددا على أسئلة الفعل السوري الوطني وضرورة توسيع مساحاته املمكنة .كصيانة
الحوامل االجتماعية وقضايا العقد االجتماعي؛ و إنتاج مقاربات لطبيعة الحكم املستقبلي في سورية؛ ناهيك عن دعم
التنظيمات املدنية والفعاليات النقابية؛ وحشد الطاقات بكل املستويات لتثبيت مبدأ املحاسبة والعدالة.

املالحق
أوال :ملحق رقم ( )1ورقة السيادة التي طرحها وفد النظام في جنيف في الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية
 الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة ،ال تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل كان ،وهي
موحدة أرضا وشعبا وغير قابلة للتجزئة ،وال يجوز التنازل عن أي جزء منها.
 تعد أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية مهما كانت صيغتها مناقضة ملبدأ وحدة األراض ي السورية،
ومخالفة إلرادة الشعب السوري ،وينظم قانون اإلدارة املحلية سلطات وصالحيات مجالس الوحدات اإلدارية.
 للدولة السورية الحق الحصري في السيادة الكاملة على مجموع اإلمكانات واملوارد الطبيعية والثروات الباطنية في
أراضيها كافة ،وفي إدارتها واإلشراف على استثمارها.
 الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي ،وتعتز بانتمائها العربي ،وتعمل على دعم وتعزيز التعاون
والتضامن العربي بهدف تحقيق وحدة األمة العربية".
 تسعى الجمهورية العربية السورية لتحقيق السلم واألمن الدوليين في ظل احترام القانون الدولي وقيم الحق
والعدالة".
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ً
ثانيا :ملحق رقم ( )2الورقة التي تقدمت بها املعارضة في الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية
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ً
ثالثا :ملحق رقم ( )3ويبين الورقة التي قدمها وفد املجتمع املدني في الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية
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