رؤية سياسية مرحلية
مشتركة بين حزب الجمهورية واللقاء الوطني الديمقراطي
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هذه الرؤية هي حصيية ة اش و هد ج دع ي ر ي يه أةض ء م ي

حزب الجع ويية هال ش
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هتجقةق ر ة .
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الشسة األهل
الن ر لى الثوي السويية ه س يات هءخط ة
كي نفهم حقيقة الوضع في سورية اليوم ،واإلحاطة بأسباب األخطاء المرافقة للثورة في مظاهر متعددة ،ال
بد لنا من رؤية بعدين متالزمين ،إذ إن االكتفاء بأحدهما قد يؤدي إلى زيف الرؤية ،وما يمكن أن تحمله
من سوء في الممارسة أو من صعوبة في رسم صورة للوطن تليق بالسوريين.
البشج األهل

حشةشة الوضييييع أي رييييويية في الحقيقة ما كان لنظام االست ت تتتبداد أن يست ت تتتمر لوال الثقافة

االس تتتبدادية المتأخرة المو ودة في الم تمع الس تتوري في أحيازه ومس تتتوياته كافة ،وهذه الثقافة ت د ت لياتها
في ميادين عديدة :في عالقة األب بأبنائه ،وعالقة المعلم بالتلميذ ،وعالقة الر ل بالمرأة ،وعالقة الكبير
بالصت ت ت ت ت ت ت ير ،وعالقة ر ل الدين بالناا ،وعالقة رئي

الحبب بأعق ت ت ت ت ت تتاء الحبب ،وعالقة ت ت ت ت ت تتي القبيلة

بأتباعه ....إل  .ف ميع هذه العالقات سلطوية وال تنتج إال ثقافة استبدادية تشكل األرضية المالئمة والتربة
الخصبة لظهور نظام سياسي قائم على االستبداد والفساد.
هذا يعني أن الس ت تتوريين ،بش ت تتكل أو يخر ،يتحملون مس ت تتؤولية و ود النظام الس ت تتوري واس ت تتتم ارره ،ويتحملون
بعض المست ت ت ت تتؤولية عن القيل المرافق لثورتهم ،ومن ثم عليهم أن يعيدوا النظر في كل ما من ت ت ت ت تتأنه إعادة
تتقبال ،وهذا عمل طويل ويحتاج إلى اس ت تتتراتي يات وبرامج
إنتاج ظواهر االس ت تتتبداد في الدولة والم تمع مس ت ت ل
عمل حقيقية على مستوى التربية والتعليم والم تمع المدني والسياسة ،وحتى على مستوى المؤسسة الدينية.
البشج الث اي

حشةشة الوضيييييع أي ريييييويية الثورة كالعمل ال راحي ،يرافقها أو يتبعها اختالطات .وهذه

االختالطات الكريهة أو المربكة تتبع في ت تتدتها وقوتها وست تتوئها در ة ست تتوء النظام الذي قامه ضت تتده هذه
الثورة؛ فإذا كان النظام القائم على در ة عالية من السوء ،فإن الثورة ضده ستحتوي من المساوئ واألخطاء
و"القيل" ما ِّ
يعبر عن الخراب الذي أدخله هذا النظام في الم تمع .بالتالي ،فإن األخطاء الحاصت ت ت ت ت ت تتلة في
مستتار الثورة الستتورية هي داللة ،في أحد أو هها ،على در ة بشتتاعة النظام الذي حكم ستتورية مدة نص ت
قرن.

إن األخطاء الحاصت ت ت ت تتلة في الثورة ال تهين الثورة أو تقلِّل من ت ت ت ت تتأنها ،بل هي إدانة للنظام ذاته .هذا لي
تير لها ،كما ال يعني الس تتكوت عن هذه األخطاء ،بل ينب ي
تبر لا
ير ألخطاء الثورة كما يعتقد البعض بل تفس ت ه
فقتتحها ونشتترها على المه ،وهذا هو الفعل الثوري الحقيقي ،أي التخل من أدران النظام وماضتتيه وبناء
تعار نصتتدب به ،بل هي فعل هدم وبناء متالزمين .لذلك،
المواطن ال ديد؛ فالثورة ليستته الفتة نرفعها أو ت لا
من المهم أن يكون التخل

من "القيل" على تتدوأ أعمتتاأ الثورة في كتتل لحظتتة ،ب تأن تكون نظرتنتتا إلى

أنفسنا وتاريخنا وت اربنا وممارساتنا موضع نقد وتصويب بشكل دائم.

ءهًال

و

أي الو ي هالعع يرة

 )1ضعف الدكر هالين ةة هاليش لةج السة رةة
أظهرت المحطات السياسية كافة ،منذ انطالقة الثورة السورية وحتى اليوم ،أن المعارضة السياسية السورية
وتنظيميا ،وأنها ال تباأ توا ه النظام من دون رؤى أو خطط
عالميا
فكريا وست ت ت ت ت ت تتياست ت ت ت ت ت ت لتيا و
ل
ل
لم تكن مؤهلة ل
واضحة ومحددة ،كما ظهر ليًّا أن االنتصارات التي تحققه للثورة ال سورية ،خاصة في سنتها األولى ،لم
يكن فيها للمعارض تتة بتش تتكيالتها الس تتياس تتية كافة أي مس تتاهمة دية ،إنما تحققه بفعل إصت ترار الثورة على
األرض ،وبحكم األداء السياسي واإلعالمي الهبيل للنظام وأخطائه العديدة .ومن ثم ،فإن المظلة السياسية
التي يست تتتحقها الشت تتعب الست تتوري ،وبإمكان ها أن تأخذ الثورة في ات اه تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة ،لم
تروعا وضت تترورليا على الرعم من تعقد الوضت تتع الست تتوري وانفتاحه خالأ
تولد بعد ،وست تتيظل إي ادها لا
أمر مشت ت ل
السنوات األخيرة على تدخالت خار ية عديدة.

 )2جة ب البوصييي ة الدكرية السييية ريييةة إن البوصتتتلة الست تتياست تتية ال تتشت تتكل من دون رؤية فكرية
س تتياس تتية ،وأي ثورة هي في حا ة إلى الفكر والس تتياس تتة ،فهما اللذان يس تتمحان بتكوين تص تتور
واضت ت تتل لكل ما يحيط بها ولكل ما تحتا ه :فهم اللحظة الست ت تتياست ت تتية ،التكتيك ،االست ت تتتراتي ية،

القواست ت ت تتم المشت ت ت تتتركة ،المصت ت ت تتالل العليا ،المراحل والخطوات ،عناصت ت ت تتر الخطاب الست ت ت تتياس ت ت ت تتي
واإل عالمي ،تقاطع المص تتالل ،الموق
المبتا ت ت ت ت ت ت ترة واألهتدا

الس تتياس تتي والتحليل الس تتياس تتي ،يليات العمل ،األهدا

البعيتدة ،العتدو المؤقته والعتدو التتاريخي ،موازين القوى الواقعيتة ،الرأي

العام ،وسائل الق ط وحدوده ،نقج الظرو  ،منطق العصر ،تنابذ األيديولو يا والسياسية،
مراكمة االنتصتتارات الصت يرة ،وفو كل ذلك الصتتبر الستتياستتي والذاكرة الستتياستتية والقدرة على
إنتاج الحلوأ والمبادرات في اللحظات السياسية العصيبة.
لم تستتتتطع أحباب المعارضتتتة التقليدية التي هشتتتمها االستتتتبداد ،أن تشت تتكل مثل هذه البوصت تتلة
القتت ت تترورية ،كما لم تستت ت تتتطع أن تقوم بهذا الدور التشت ت ت تتكيالت المختلفة ،من ائتالفات وهي ات
وم ال

واتحادات ومنابر ،كونها برزت بشت ت تتكل اعتباطي وارت الي ،ولذلك ست ت تتو

تبقى حالة

الفوضى وتشوش الرؤية هي السائدة إلى حين إنقاج ت ربة ديدة في العمل السياسي.
البوص ت ت تتلة اليوم عائبة ،وال ميع مس ت ت تتؤوأ عن عيابها .وال ت ت تتك في أن الكثير من اللوم يمكن
معا ،إلى انب
تو يهه إلى القوى االستتالمية ،بحكم أنانيتها وعدم تقديمها المثل ال يد في ين ل
ان رارها في محطات عديدة إلى خطاب مذهبي متوافق مع ستتياستتات النظام وممارستتاته .لكن
اللوم األكبر ينب ي أن يو ه إلى النخب الستتياستتية والثقافية التي تدعي التحلي بصتتفتي المدنية
والديموقراطية ،وهي التي ع بت عن اإلمس تتاا بالبوص تتلة في ميع اللحظات المفص تتلية ،ولم
تقم بوا بها في رسم أفق سياسي مختل

عما هو سائد ،ولم تفلل في بناء ل ة ديدة مناققة

لبمن االستبداد ب ميع أ كاله.

 )3ضعف الثش أة الجيعشراطةة فقد تكونه الثقافة السياسة للمعارضة السورية في ظل االستبداد،
وكان لها دور س تتلبي بارز في مس تتيرة الثورة؛ لذلك ،فإن إحدى مهمات القوى الس تتياس تتية تتمثل
في إعادة تأهيل فكرها وممارست ت ت ت ت ت تتاتها لتتوافق مع القيم والمبادئ الديمقراطية ،وأداء دور رئي
في تعميم الثقافة التنويرية والدي مقراطية في الم تمع ،ألن الديمقراطية في األس ت ت ت ت ت ت تتاا ظاهرة

نظاما للدولة .أي ينب ي الذهاب نحو ت ت ت ت ت ت تترب
م تمعية ،فهي نظام للم تمع إلى انب كونها
ل
وتعميم المعاني العميقة لشت تتعارات الحرية والكرامة ومدلوالتها الست تتياست تتية وت ذير وتبي ة مفاهيم
حقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان والم تمع المدني ،فهذا هو ما يقطع الطريق على نمو ظواهر است ت ت ت ت ت تتتبدادية
أخرى.

 )4جة ب الين ةة هخطط الشعر هناا نقطة ضت ت ت ت ت ت تتع

مالزمة للثورة منذ بدايتها وحتى اللحظة،

وهي عياب التنظيم وخطط العمل  ،فقد كان وما زاأ نمط العمل السياسي المسيطر هو العمل
على "السبحانية" ،وهو نمط عمل خاص بت ت ت ت ت ت ت ت "الدراوي " ،ويظهر في كل حركة وفعل ونف ،
حيث ال و ود للخطط وال لترتيب األولويات وال للحس ت ت تتاب البمني وال للعالقات المدروس ت ت تتة وال
حتى للتأمل وم ار عة األداء .كما لم تس ت ت تتتطع المعارض ت ت تتة بتلويناتها كافة تكوين حالة تنظيمية
متماس ت تتكة بالمعنى الس ت تتياس ت تتي ،حيث كانه النبعات الذاتية المدمرة والتحالفات اآلنية الق ت تتيقة
عنو لانا للحياة التنظيمية.
 )5اأيش ر اليواضيييع نعش اةض األخوقةة هالسييية ريييةة إن التواض تتع ،بمعانيه األخالقية والس تتياس تتية،
تمنا ض ت تترورة أن نترا للمس ت تتتقبل مهمة
بداية يدة للعمل المش ت تتترا وال ماعي ،وهذا يعني ض ت ت ل

والعمتتل

تحتتديتتد قيمتتة أدوارنتتا مي لع تا وفتتاعليتهتتا ،واالنطال نحو التركيب على ختتدمتتة الهتتد
المشترا .لذلك ال تدأ المنازعات التي حصله على مستوى المعارضة إال على قصر النف

وعدم الثقة بالذات وعدم الدراية بمستتارات تطور التاري  ،خاصتتة أن مستتار الثورة والوضتتع في
سورية يتطلبان اال تماع على رؤية سياسية امعة ،ولي

 )6ظواهر أررية ج ر كش ت تتقه س ت تتنين الثورة عن نواق

التنازع على الشرعية والتمثيل.

وث رات وعيوب عديدة في المعارض ت تتة

الستياستية بالم مل ،ومنها :ظاهرة الكل ضتد الكل ،وحمالت تشتهير دائمة على مستتوى الكتل

الس ت ت ت تتياس ت ت ت تتية واألفراد ،وظاهرة الذات الفردية التي تق ت ت ت تتع نفس ت ت ت تتها فو ال ماعة والبلد والثورة،
والست ت ت تتعي إلى الكست ت ت تتب الموقه والتنازع على المناصت ت ت تتب على حست ت ت تتاب الرؤية االست ت ت تتتراتي ية
والس ت تتياس ت تتية ،وظاهرة اختباأ الس ت تتياس ت تتة إلى م رد " ت تتعارات" ،وظاهرة "الش ت تتبيحة ال دد" الذين
يستتتندون إلى أرضتتية النظام الستتياستتية ذاتها ،وظاهرة "البالهة الستتياستتية" التي عله ال ميع
يعر في كل يء ف أة وبال هد.

ث ًاة خط ب جةر رة ري ءه جةر هطني
لهذا الخطاب ت ليات عديدة:
 )1خط ب ريييشبوي لي

من مهمة المعارض ت تتة انتهاج خطاب ت تتعبوي ها س ت تته كس ت تتب الش ت تتارع بأي

طريقة كانه ،أي التحوأ إلى م رد هاز لترديد مقوالت الشت ت ت ت ت ت تتارع ،من دون تعديل أو تطوير أو
إيقت ت تتاب أو ترتيب ،أو بشت ت تتكل يتعارض مع المنطق الست ت تتياست ت تتي؛ فأي قوأ للشت ت تتعب هو قوأ عير
نهائي ،وأي تأييد من الشعب لفرد أو م موعة هو عير مطلق .إذا كان السياسي أو المثق

يبني

خياراته ومواقفه باالستناد فحسب إلى رأي الناا في لحظة معينة فال ضرورة لو وده ،إذ ال معنى
ومالكا لرؤية است تتتش ت ترافية
قادر على التأثير في رأي الناا
لو ود المثق أو الست تتياست تتي إذا لم يكن لا
ل
للمست ت تتتقبل بعد فهمه واختبانه لمعطيات الحاضت ت تتر ،وهذا كان يعني ضت ت تترورة التمييب بين "االنحياز
للشعب" و"الشعبوية".

 )2خط ب ءيجيولودي وفي المقابل إذا كان هذا الس ت تتياس ت تتي أو المثق

يبني خياراته اس ت تتتن لادا لهفكار

حكما في عداد الموتى ،وال ينتج إال ست ت ت تتياست ت ت تتات مفتقدة
واأليديولو يات التي يحملها فحست ت ت تتب فهو ل
للحياة .ل ة الست ت تتياست ت تتة تت اوز ل ة الدعوة األيديولو ية إلى د ارست ت تتة منطق الواقع وات اهاته وميوله
و مكانياته ،وتأخذ في الحست ت ت ت ت ت تتبان البشت ت ت ت ت ت تتر وطاقاتهم وأفكارهم والعقبات القائمة واآلليات المالئمة.

الس ت ت تتياس ت ت تتة تبحث عن بش ت ت تتر واقعيين ،وعن ممكنات ومداخل واقعية ،وعن اس ت ت تتتراتي يات ومراحل
وتكتيك ،أي عن التفاص تتيل واآلليات والمراحل والبرامج ،أما األيديولو يا وأنص تتارها فال يعرفون إال
الدعوة إلى الهد

بمنطق ستتحري وديماعو ي ال ِّ
يقدم ما هو مثمر بل يستتاهم في زيادة التشتتوي

والتعمية.

واحدة من المهمات المركبية هي امتالا ناصت ت ت تتية خطاب ثوري-ست ت ت تتياست ت ت تتي عقالني؛ وهو خطاب
ي مع بين ال ذرية والوض ت ت ت ت تتوب في الموق
السياسيين .وال ذرية هنا هي الموق

الس ت ت ت ت تتياس ت ت ت ت تتي ،والحكمة والعقالنية في األداء والخطاب

السياسي الواضل والقطعي من حوادث الواقع ،أما العقالنية

فهي التعامل مع هذا الوض ت تتوب في الموق

الس ت تتياس ت تتي بطريقة عقالنية تأخذ في الحس ت تتبان موازين

القوى الواقعية ،واالستم اررية في العمل من أ ل تحقيق الهد

الواضل.

 )3خط ب ط ةدي يخطئ من يعتقد أن النظام الس تتوري هو نظام طائفي خاص بطائفة دينية ما ،فهو
لي نظتتام الطتتائفتتة العلويتتة أو نظتتام حكم الطتتائفتتة العلويتتة ،ألنتته لم يكن يو لم تا نظتتا لم تا في ختتدمتتة
الطائفة العلوية .بل على العك  ،كانه الطائفة العلوية ممس ت تتوكة أو مأس ت تتورة -وال تباأ -من قبل
النظام الذي منع عبر نص ت ت

قرن عملية تشت تتكل الهوية الوطنية الست تتورية ال امعة .بمعنى يخر لم

مسيطر عليه من انب العلويين ،أي لم يكن نظام الحكم رهن إ ارة العلويين أو
لا
يكن نظام الحكم
الطائفة العلوية ،إنما كان العلويون محت بين كرهائن بيد نظام الحكم.
النظام الست تتوري هو المولِّد األست تتاست تتي للتفكير الطائفي والمصت تتدر األوأ للممارست تتات الطائفية ،فيما

المصادر األخرى تخت

بها بعض أط ار

المعارضة عير العاقلة التي تتعامل مع سلوا النظام

بردات فعل سطحية وعير متوازنة .هذا يعني أن ميع الطوائ

الدينية في سورية لم تكن في يوم

تدر للطائفية ،وهي بري ة من كل الممارستات الطائفية ،بينما كان المستتوى الستياستتي
من األيام مص لا
(نظام الحكم وبعض أط ار المعارضتتة) هو المستتؤوأ األستتاستتي عن ر الم تمع الستتوري برمته

إلى ما ال يريده .لذا تصبل إحدى مهام الثورة السورية ،وفي سيا إعادة بناء الهوية الوطنية ،هي
تحرير الطائفة العلوية من أست ت ت ت ت ت تتر النظام الحاكم ،فالدمج بين النظام الحاكم والطائفة العلوية هو
إنسانيا وعير أخالقي!!
فقال عن كونه خطأ
خطأ سياسي قاتل،
ل
ل
كل رستتالة تطمين  -من انب العديد من الشتتخصتتيات وبعض أط ار

المعارضتتة -إلى ما يستتمى

"األقليات" ،كانه في الحقيقة رسالة رعب ،والسبب هو إما سوء األداء في إيصاأ الرسالة أو عدم
صدقية صاحب الرسالة .فالرسائل التي تتحدث عن (طوائ

كريمة) في الم تمع السوري لم تكن

أكثر من رس تتائل مبتذلة تؤدي مفعولال عكس ت لتيا ،ألنها ِّ
تعبر في العمق عن منطلق طائفي في النظر
إلى السوريين ال عن منطلق وطني.
إن م رد اقتناع البعض بأن من وا بهم تقديم رست ت ت ت ت ت تتائل التطمين لمخرين يعني أنهم ينظرون إلى
أنفست ت ت ت ت ت تتهم ب تتأنهم أص ت ت ت ت ت ت تح تتاب فق ت ت ت ت ت ت ت تتل وحق ،فيم تتا اآلخرون لي

عليهم إال الفرب برس ت ت ت ت ت ت ت تتائلهم

"المطمِّ نة" .كذلك ،إن م رد اقتناع البعض أنهم في حا ة إلى رس ت ت تتائل تطمين من اآلخرين يعني
أنهم ينظرون إلى أنفست ت ت تتهم بأنهم مواطنون هامشت ت ت تتيون ،فيما اآلخرون –أصت ت ت تتحاب الرست ت ت تتائل -هم
أصحاب البلد.
الخطاب الوحيد المقبوأ هو الخطاب الوطني .وهذا الخطاب الوطني يفترض به أال يخق ت ت تتع ألي
ابتباز من أي نوع كان ،ويكفيه الحفاظ على وهره الوطني والعمل في االت اه الصحيل.

 )4خط ب "الع و ة "

تتعور "المظلومية" ،الص تتاد أو المدعى ،يقع في خلفية الكثير من مواق

وس ت ت تتلوكات الت معات والقوى القائمة ،الس ت ت تتياس ت ت تتية والم تمعية والطائفية والعرقي ،وال ت ت تتك في أن
التو هات المرتكبة على "المظلوميات" معيقة ألي عمل وطني في أي مست ت ت ت ت ت تتتوى كان ،فهي تخلق
حوا ب دائمة بين البشر ،وتمنع تواصلهم وتشاركهم في ت اوز محن الحاضر وفي بناء المستقبل،
فقال عن أنها تعمي البصر والبصيرة عن رؤية الواقع المتحوأ .عندما تكون مشاعر "المظلومية"
ل
مست تتيطرلة واألست تتاا المحرا للخطاب والممارست تتة الست تتياست تتية ،فإن أصت تتحابها ست تتيكونون بالقت تترورة

أحدا ،ومفتقدين لحاست ت تتة الست ت تتمع القت ت تترورية ألي حوار،
عصت ت تتابيين وموتورين وال يحترم ه
أحد منهم ل
وس تتتنش تتط لديهم يليات التص تتني المعيقة ،وتنمو مظاهر التمترا وراء األخطاء الذاتية ،لنبا إلى
نب مع تبادأ االتهامات والتخوين والتقليل من أن اآلخرين.

ث ل ًث ءهه م رة رةة نح ة ضعف الش ار

الي ييخةة هالسة رةة ل واقع

س تتيطرت أوهام عديدة ،خالأ الس تتنوات الماض تتية ،على عقوأ وس تتياس تتات المعارض تتة الس تتورية ،تتكله في
المآأ عقبات دية أمام إن از تحليل ص ت ت ت ت ت تتائب وممارس ت ت ت ت ت تتات واقعية مفيدة ،وذلك بحكم ض ت ت ت ت ت تتع

قراءتها

التاريخية والسياسية للواقع السوري والعالقات اإلقليمية والدولية ،ومنها:
 -1وهم حدوث تدخل عس ت ت تتكري خار ي أميركي بالمعنى المبا ت ت تتر لمص ت ت تتلحة الثورة الس ت ت تتورية ،ما وض ت ت تتع
دائما في حالة انتظارية عير فاعلة ،ورهن نفستتها ،بصتتورة مبا ترة أو عير مبا ترة ،للستتياس تتات
المعارضتتة ل
اإلقليمية والدولية.
 -2وهم بقدرة فصائل المعارضة المسلحة على الحسم العسكري ،من دون و ود توافق دولي إقليمي ،ومن
فقال عن اند ار ها في ي
دون ت يير خطابها وتطلعاتها،
ل

حقيقي منظم.

 -3وهم االعتقاد بأن الوضع في سورية هو حرب طائفية أو مذهبية ،إذ على الرعم من أن النظام وبعض
المعارضتتة حاوال ،ويحاوالن ،دفع األمور في هذا االت اه ،وعلى الرعم من و ود بعض الحوادث المستتتنكرة
التي تدلل على ذلك ،فإن العنصر الرئي
السوريين ،وثورة سورية ضد النظام ،ولي

مسيطر على اللوحة العامة هو حرب من النظام ضد
لا
الذي ظل
ضد طائفة معينة.

 -4وهم إمكانية ذهاب أي طر من أط ار

المعارض ت ت ت ت ت ت تتة إلى التفاوض مع النظام من دون حفظ الحد

األدنى من تطلعات الثورة الست ت تتورية ،فالنظام ب روره وعن هيته أعلق الباب على كل المعارضت ت تتات الحقيقية
على اختال

تو هاتها.

 -5وهم استتتمرار النظام بكل يلياته وأ هبته وأركانه ورموزه ،ووهم زواأ النظام بكل يلياته وأ هبته وأركانه
ورموزه؛ فأي مرحلة انتقالية نا حة وتحافظ على س ت ت ت ت تتورية كدولة البد أن تأخذ في الحس ت ت ت ت تتبان عدم إمكانية
اس ت تتتمرار س ت تتورية من دون مش ت تتاركة بء من النظام القائم في مرحلة انتقالية ،وهذا ال بء يصت ت ت ر أو يكبر
ثانيا.
ل
استنادا إلى موازين القوى على األرض أولال ،وموازين القوى اإلقليمية والدولية ل
 -6وهم االعتقاد بإمكانية إقامة دولة إس ت تتالمية أو دولة خالفة في س ت تتورية ،إذ ست ت تواء كان البعض مع هذا
النمط من الدوأ أو ضده ،فإنه عير ممكن في سورية ،والنمطان الوحيدان اللذان يستطيعان مع السوريين
بتنوعهم الكبير هما الدولة الوطنية الديمقراطية والدولة االست ت ت ت ت تتتبدادية .األولى ت معهم بوصت ت ت ت ت تتفهم مواطنين
أحرلارا ،والثانية ت معهم بوصفهم عب ليدا كما كان في السابق ،لكن هذه الدولة األخيرة أصبحه مستحيلة.
دوليا وال
 -7وهم إمكانية إقامة (دولة علوية) في ست ت ت ت ت ت تتورية ،فهي دولة عير قابلة للتطبيق أو الحياة ،ال ل
افيا ،واألهم أنها ست ت تتتكون مرفوضت ت تتة من األعلبية العظمى للست ت تتوريين بكل
افيا وال ديموعر ل
تاديا وال ر ل
اقتصت ت ت ل
انتماءاتهم ،ومهما كانه مواقعهم واختالفاتهم.
الكرد في ست ت تتورية على االنفصت ت تتاأ عن ست ت تتورية ،وبناء دولة كردية ،ألن هذا يحتاج
 -8وهم االعتقاد بقدرة ُ
ثانيا ،وكالهما عير متوفرين ،فقت ت ت لتال عن عدم
إلى توافق روست ت تتي أميركي أولال ،وتوافق إيراني تركي عربي ل
و ود عوامتتل مس ت ت ت ت ت ت تتاعتتدة على األرض رافليتا وديموعرافليتا ،واألهم أن األص ت ت ت ت ت ت توات الكرديتتة التتداعيتتة إلى

االنفصاأ ال تباأ محدودة.

 -9وهم االعتقاد أن س ت ت تتورية س ت ت تتتس ت ت تتتقر مبا ت ت ت ترة بعد رحيل النظام؛ فهناا ضت ت ت تريبة س ت ت تتندفعها ،لكن يمكن
التخفي

من ح مهتتا بتتإ راءات ويليتتات عتتديتتدة يفترض أن تحوز على اهتمتتام كبير من ال ميع ،على أن

العنصتتر األستتاستتي في تخفي

ح م الق تريبة هو الطريقة التي ستتي ادر فيها النظام .يرتبط بذلك وهم يخر

هو وهم القدرة على خلق ستتلم أهلي في ستتورية من دون تحقيق فكرة العدالة االنتقالية ،أي ال يمكن تصتتور
أن تتحقق حالة ستالم م تمعي ومصتالحة وطنية حقيقية من دون ضتمان انبين أستاستيين هما :المحاستبة
الققائية العادلة من هة ،والتعويض المادي والمعنوي للمتقررين من هة ثانية.

 -10وهم االعتقاد بأن أهدا

الثورة يمكن أن يتق ت ت ت تتافر حولها معظم الس ت ت ت تتوريين وتن ل في ا تذاب بقية

ف ات الم تمع الس تتوري من دون و ود قيادة س تتياس تتية حقيقية ،موثوقة ،وتحظى باالحترام ،وقادرة على بناء
بوص تتلة س تتياس تتية حقيقية ل ميع الس تتوريين من هة ،وعلى ض تتبط إيقاع الثورة ومس تتارها وحركتها من هة
ثانية.

ويبقى الوهم األكبر هو االعتقاد بأننا نسير في الطريق الصحيل في الوقه الذي ال نباأ نحمل فيه األوهام
عمليا أننا نص تتر الكثير من وقتنا حوأ هذه األوهام ،نفكر
صت تا مع اكتش تتافنا ل
الس تتابقة في رؤوس تتنا ،خص تتو ل
تتنادا إليها أو من أ لها ،وتكون الحصت تتيلة كوارث ال
فيها ونختل حولها ،ثم نتعارا وننقست تتم ونتشت تتظى است ت ل
تنتهي ،وال نكتش

عبثية قناعاتنا وأعمالنا إال بعد فوات األوان.

الشسة الث اي
الشمةة الكررية أي رويية
( شج ة لد ة قم ي الينوي هاليشجرية اليي اريج)
ءهًال

شج ة
• ما زاله المنطقة أست ت ت تتيرة الترتيبات التي وضت ت ت تتعتها الدوأ الكبرى في الماضت ت ت تتي بكل ما تحمله وما
يتداخل معها من مصتت ت ت ت تتالل وتوازنات ونباعات وتناققتت ت ت ت تتات محلية و قليمية ودولية .وقد ت ت ت ت ت تتاءت
الظرو التاريخية والتحالفات الدولية أن تقت ت ت ت ت ت تتع الشت ت ت ت ت ت تتعب الكردي موزلعا بين عدد من البلدان،
فأ ارضت ت تتيه واقعة داخل أطر دوأ مست ت تتتقل بعقت ت تتها عن بعض .وما زاله ققتت تتيته أست ت تتيرة التوازنات
والنباعات اإلقليمية والنظام الدولي ،ومن ثم فإن حل القق ت ت ت تتية الكردية كقق ت ت ت تتية قومية عامة لي
طا بسورية وحدها وال بالعرب كلهم ،إال في حدود معينة ،و ال كطر من عدة أط ار .
مرتب ل

• إن منحى التطور العتتام لمعظم دوأ المنطقتتة العربيتتة يت تته اليوم نحو التطور التتديمقراطي ،على
المدى المتوستتط والبعيد ،وهذا التطور الديمقراطي ستتيعمل بالقتترورة على ت ديد الهويات الوطنية،
ومن ثم فإن الصي ة التي ستكون عليها المسألة الوطنية في دوأ المنطقة العربية هي التي ستقرر
بلءا من مصير الققية الكردية بشموليتها.
• ال يمكن تحميل الس ت ت تتوريين مس ت ت تتؤولية ما القاه الكرد في س ت ت تتورية من عست ت ت ت

وظلم على يد النظام

وكردا ،العبلة وعدم التواصت ت تتل والتعر إلى
الست ت تتوري؛ فالنظام فرض على الست ت تتوريين
ميعا ،عرلبا ل
ل
بعقا ،ولم يبدؤوا بكسر هذه القاعدة إال مع بداية الثورة السورية ،حيث رعوا
يالم ويماأ بعقهم ل

ق ت تا للمرة األولى ،ودون حوا ب ،وصت تتاروا يعرفون أنفست تتهم ويتواصت تتلون،
بالتعر إلى بعقت تتهم بع ل
معا ويتبادلون
وينهون حقبة طويلة من االعتراب واالنعباأ وال هل ببعقت ت ت ت ت ت تتهم ،وأخذوا يتفاعلون ل
هوياتهم ال بئية ومعاناتهم ويالمهم ،ويستردون ذواتهم التي بددها القمع واالستبداد.

• األحباب السياسية العربية والكردية :ال ك في أن أيديولو يات األحباب القومية العربية استبعدت
األكراد وأقصت ت ت ت ت ت تتتهم من دائرة رؤيتها ،ولم تر فيهم ست ت ت ت ت ت تتوى أعيار ،ومن ثم رأت في عدم االعت ار
بو ودهم الواقعي ،ومن ثم بحقوقهم ،هو الحل النهائي للمش ت ت ت تتكلة ،لذلك لم تعتر بو ود مش ت ت ت تتكلة
كردية في الواقع .كذلك فإن أيديولو يات األحباب القومية الكردية لم تر في العرب ست ت ت ت تتوى أعيار،
دائما عا بة عن مقاربة المسألة الكردية مقاربة وطنية حقوقية.
وكانه هذه األحباب ل
وفي الحقيقة ال يمكن الحوار بين هاتين الرؤيتين.
تست ت تتتحق القوى الست ت تتياست ت تتية العربية والقوى الست ت تتياست ت تتية الكردية في ست ت تتورية النقد في ما يتعلق بطر ويليات
التعاطي مع الققت ت ت تتية الكردية ،خاصت ت ت تتة ما يتعلق بت ليب األيديولو ية على الست ت ت تتياست ت ت تتة .فمعظم الخيارات
السياسية واأليديولو ية للقوى السياسية في سورية ،بل ول ميع ف ات الشعب السوري ،قد نمه وتكونه في
ظل بي ة اس تتتبدادية ،ولم يتل لهذه الخيارات بعد التكون في بي ة ص تتحية .فما يحتا ه الس تتوريون
ميعا هو
ل

فس ت ت ت ت ت ت تحتتة من األمتل والتديمقراطيتتة إلعتادة تكوين قنتتاعتاتهم ورؤاهم ،وعتادة النظر في هويتاتهم الموروثتة أو
المشوهة ،األمر الذي يخف

من حدة الدفاع عن الموروثات ويرفع من سوية الدفاع عن الخيارات الحرة.

ث ًاة يؤيين لى قمةة اإلثنة

هاالاج ج الوطني

 )1األق ةة هاألكثرية ه د وم ال ييييييييييشب إن المنطق الذي يدعي أن لهقلية /أو األكثرية ،اإلثنية أو
توت ست ت ت تتياست ت ت تتي واحد ،يفترض إمكانية تمثيله بأفراد أو ت معات ،هو منطق ست ت ت تتطحي
الدينية ،صت ت ت ت ه
وستتاذج وخطير؛ ذلك ألنه يشتتذ عن أبستتط حقو التعبير الستتياستتي ،ويخلط بين االنتماء الستتياستتي

عر بداللة دولة وطنية ،واالنتماء اإلثني /أو الثقافي والديني الذي يندرج في ست ت ت ت ت ت تتيا
الم َّ
الحديث ُ
ودينيا وأيديولو ليا ،ولكنه يندمج على المس ت تتتوى الس ت تتياس ت تتي في
ثقافيا
ل
الم تمع المدني :الذي يتعدد ل
صي ة الشعب.

ص ت ت تا عندما تحمل في ثناياها حا ة دائمة إلى التميب
إن الرؤى التي تست ت تتتند إلى منطلقات "أقلوية" ،خصت ت تتو ل
والحماية ،تق عائلقا أمام تحقيق االندماج الوطني .في المقابل ،إن إحدى مهمات "األكثرية" العددية هي

مفتوحا للعبور إلى الوطنية ،والمواطنة المتساوية ،والمساواة
بابا
اإلعالء من أن المشروع الوطني ،ليكون ل
ل
السياسية.

 )2العواطنة هحشوا الجع

إن المواطنة ملة من الحقو المدنية والست ت ت ت ت ت تتياست ت ت ت ت ت تتية واال تماعية

واالقتصت ت تتادية والثقافية المتست ت تتاوية تقابلها وا بات أخالقية والتبامات قانونية ،نعتقد أن هذه الحقو
هي حقو أفراد وحقو

ماعات ،والثانية مؤسسة على األولى ،ومن ثم فإن المساواة بين األفراد،

مواطني الدولة ،تقتقتتي المستتاواة بين ال ماعات اإلثنية والدينية والمذهبية ،ب ض النظر عن عدد
أفراد كل منها ،ألن كثرة العدد أو قلته ال تقت ت ت ت ت ت تتي
تنق

ت ت ت ت ت ت تتيلا إلى ماهية أي من هذه ال ماعات وال

منها ت ت تتيلا ،وال ت ننتُج منها أي نتي ة ست ت تتياست ت تتية ،إال إذا كان هناا من يعتقد أن الست ت تتياست ت تتة

است تتتثمار في الكم اإلثني أو الديني أو المذهبي ،إلعادة إنتاج مبدأ ال لبة والقهر و"حق األقوى" أو
عددا ،وهو ذاته مبدأ العص تتبية ،الذي يحمل رثومة االس تتتبداد ،ويتناقض على طوأ الخط
األكثر ل
مع مبادئ العقد اال تماعي والتشارا الحر.

اقعيا إال على الحقو المدنية والحريات األست تتاست تتية ومبدأ المواطنة
الحقو القومية المشت تتروعة ال تتأس ت ت و ل
وسيادة القانون وعمومية الدولة؛ أي على نسيج ا تماعي وطني متماسك محكوم بحقيقة التنوع واالختال
وبمبدأ الحرية.

 )3الوحج الوطنةة هاال اج ج الوطني لي في عتتالم اليوم م تمع نقي ومت تتان إثنليتا أو دينليتا أو
مذهبيا؛ وم تمعنا الست ت ت ت ت تتوري لي است ت ت ت ت تتتثناء .ويعلمنا تاري األمم والشت ت ت ت ت تتعوب المتقدمة أن الوحدة
ل

الوطنية إنما تت لى في الم الين السياسي والحقوقي ،األوأ تعبر عنه الدولة الحديثة (ال مهورية)،
بما هي فق ت ت ت ت ت ت تتاء عام مشت ت ت ت ت ت تتترا بين ميع مواطناتها ومواطنيها وبين ميع الف ات اال تماعية
بالتست ت ت ت ت ت تتاوي ،إثنية كانه هذه الف ات وال ماعات أم دينية أم مذهبية أم طبقية .والثاني يعبر عنه

تحيحا بصتتفة دورية ،وققتتاء مستتتقل
الدستتتور ،الذي تقتتمنه مؤس تستتة تش تريعية تنتخب
ل
انتخابا صت ل
تاما عن السلطة التنفيذية.
ل
استقالال ل
هناا رؤية معيقة لالندماج الوطني ،تتعامل مع األقليات ،واإلثنيات والطوائ  ،على أنها هويات

ثتتابتتتة ومتتاهيتتات و واهر ُمعرفتتة بتتذاتهتتا .وتت تتذى هتتذه الرؤيتتة من خالأ اعتبتتار العر أو التتدين أو

المذهب هوية ومر عية ،وافتراض النقاء والت ان

فيها ،ومرد ذلك إلى ضبابية الدالالت والمفاهيم

وانتفاء الحدود ،ال بين األصت ت تتل والهوية فقط ،وال بين الديني والست ت تتياست ت تتي فحست ت تتب ،بل بين ميع
م االت الحياة الست تتياست تتية واال تماعية المختلفة ،وكذلك انتفاء الحدود بين الدولة والست تتلطة ،وبين
الدولة والم تمع المدني .ينهض مفهوم االندماج الوطني في موا هة مفاهيم الصت ت ت ت ت ت تتهر والتذويب،
وهو مؤس

على المبدأ الديمقراطي ،فقوام الوحدة الفعلية هو التعدد والتنوع واالختال

والتعارض،

و تان بين معال ة مسألة األقليات من منطلق الوحدة ومعال تها من منطلق الت بئة والتذرير.

ال تفيد في بناء الوحدة الوطنية ،ال عمليات الصت ت ت ت ت ت تتهر والتذويب والتمثل ،باإلكراه والقست ت ت ت ت ت تتر ،وال عمليات
اإلقص ت تتاء واالس ت تتتبعاد والتهمي  ،على نحو ما رى في س ت تتورية ،وعانى منه الس ت تتوريون ،الكرد واآلثوريون
والتركمان ،وعيرهم.
وعلى الرعم من ذلك ،ال نباأ نعتقد أن الروابط الوطنية التي أنت تها ت ربة تاريخية مش ت ت ت ت ت تتتركة يبيد عمرها
على قرن من البمن ،وعبزها الكفاب من أ ل االس تتتقالأ ،ومن أ ل المس تتاواة والحرية والعدالة ،ومناهقت تتة
الدكتاتورية والنظام الش ت ت ت ت تتمولي التس ت ت ت ت تتلطي الذي أقامته الش ت ت ت ت تتوفينية البعثية ،وانتهى إلى حرب مفتوحة على
الشت تتعب وعلى القيم الوطنية واإلنست تتانية ،ال نباأ نعتقد أن هذه الروابط قد عله من الكرد الست تتوريين بلءا

من النستتيج الوطني الستتوري ،وأ ن الققتتية الكردية في ستتورية ققتتية وطنية ستتورية من الدر ة األولى مبدأ
ومآال ،على قاعدة الحقو المتساوية.
ل

 )4الشرهبة هالكررية الكرديتتة ،في نظرنتتا ،كتتالعروبتتة في نظر التتديمقراطيين العرب ،فق ت ت ت ت ت ت تتاء ثقتتافي
مش ت ت ت ت تتترا بين الكرد أينما و دوا ومفتوب على الثقافات األخرى وعلى القيم االنس ت ت ت ت تتانية العامة .هذا

ِّ
عرقيا) ،مثلما ال يحتم الفق ت ت ت تتاء
الفق ت ت ت تتاء الثقافي المش ت ت ت تتترا ال يحتم قيام دولة كردية واحدة (نقية ل
ق ت ت ت ت تا ،ما
عرقيا أي ل
الثقافي العربي المشت ت ت ت تتترا بين العرب ،أينما و دوا ،قيام دولة عربية واحدة نقية ل

يعني أن حل الققت تتية الكردية في ست تتورية قد يكون
مختلفا عن حلها في الع ار أو تركيا أو إيران.
ل

عموما مطالبون بإعادة تعريف وبناء هوياتهم في ضت ت ت ت ت تتوء ما هم عليه وما يمكن أن
العرب والكرد
ل
وروحيا اليوم وفي المست ت تتتقبل ،ال في ضت ت تتوء ما كانوا
يكونوا عليه ،أي في ضت ت تتوء ما ينت ونه ماد ليا
ل
عليه في الماضي.

 )5حق تشرير العصييةر حق تقرير المصتتير مبدأ استتاستتي من مبادئ حقو اإلنستتان ،بما هي حقو
أفراد وحقو

ماعات وأمم و عوب ،وهو ضمانة موضوعية سياسية وأخالقية للتطور الديمقراطي

بر أو اضت ت تتطرلارا ،وهو متصت ت تتل
حر ال لا
اختيار لا
لا
الذي يو ب أن يكون االنتماء الوطني (=القومي)
أوثق اتص ت تتاأ بمبادئ الحرية والمس ت تتاواة والعدالة ،أو ال يكون؛ فال ي وز تعليقه أو ت بئته في ظل
نظام ديمقراطي مس ت ت ت ت تتتقر ،وال يخق ت ت ت ت تتع العتبارات أيديولو ية بل ينب ي أن يكون مبدأ من مبادئ
العقد اال تماعي ،تعبر عنه المبادئ الدست تتتورية ،التي تست تتن على أست تتاست تتها التش ت تريعات والقوانين،
تحيحا
وتتخذ اإل راءات والتدابير ،وال ي وز أن تبه به ست ت ت تتوى هي ة تش ت ت ت تريعية منتخبة
ل
انتخابا صت ت ت ت ل
تس تتت يب لمطالب المواطنين ،وهي التي تقرر مش تتروعية هذه المطالب ،ست تواء تعلق األمر باإلدارة
المحليتة الموس ت ت ت ت ت ت تعتة أو الفتدراليتة أو الحكم التذاتي .وهنتا يصت ت ت ت ت ت تتبل األمر مرهولنتا بتإرادة المواطنين
والمواطنات الكرد و ماعهم أو ميل أكثريتهم إلى هذا الخيار أو ذاا.

 )6الشصيييييبة

هالين ةع

السييييية ريييييةة الحجيثة إن العص ت ت تتبيات ،الكبرى أو المحورية ،كالعص ت ت تتبية

"القومية" أو الدينية أو المذهبية ،والعصت تتبيات الص ت ت رى أو الفرعية ،كالعائلية والعشت تتائرية ،ال تباأ
من أهم العقبات في طريق التحوأ من م تمع تقليدي إلى م تمع مدني حديث ،وفي طريق بناء
ال مهورية الست ت تتورية دولة وطنية حديثة ل ميع مواطنيها بالتست ت تتاوي .ولعل أخطر ما في العصت ت تتبية
كان وال يباأ ممارس ت ت ت تتتها في الحقل الس ت ت ت تتياس ت ت ت تتي ،الذي يفترض أنه حقل عام مش ت ت ت تتترا بين ميع
الس ت تتوريين بالتس ت تتاوي .فالعص ت تتبية بي ة مواتية إلنتاج االس ت تتتبداد وعادة إنتا ه ،من حيث هي إنكار
وتنكر إلنستت تتانية الفرد وحريته ،وتنكر لمخر المختل

و نكار لحقوقه وهدر لكرامته اإلنست ت تتانية .إن

منطق العص تتبية وممارس تتتها في الحقل الس تتياس تتي كانا في أس تتاا نش تتوء أحباب ومنظمات "قومية"
وأحباب دينية أو مذهبية تحوله إلى نوع من عصبيات "حديثة" أسهمه في تعميق خطوط الفصل
بين المنتمين إلى هذه اإلثنيات واألديان والمذاهب .فال فر في المبدأ واألس ت ت ت ت ت ت تتاا بين األحباب
القومية واألحباب الدينية أو المذهبية.

في ضت ت ت ت ت تتوء ذلك ،نتطلع إلى إنتاج تنظيمات ا تماعية وست ت ت ت ت تتياست ت ت ت ت تتية حديثة ال تقوم على أس ت ت ت ت ت ت
أيديولو ية ،عقائدية ،عرقية أو دينية أو مذهبية ،بل على أست ت ت ت ت تتاا برامج وطنية وتناف

ست ت ت ت ت تتلمي

خال فيما بينها على تقديم ما هو أفق ت تتل للوطن والمواطن ،تنظيمات ا تماعية وس ت تتياس ت تتية يدافع
أو

عددا ،عن حقو األكراد أو اآلثوريين أو األرمن أو الش ت ت ت ت تترك
فيها العرب ،بوص ت ت ت ت تتفهم األكثر ل
التركمان أو عيرهم ،مثلما يدافع هؤالء أنفستتهم عن حقوقهم .فال نباأ نرى أن على األكثرية اإلثنية
أو الدينية أو المذهبية مستتؤولية تاريخية ،ستتياستتية وأخالقية ،في تحقيق االندماج الوطني واستتتيالد
الوطنية ا لسورية مما هو مشترا بين األفراد المختلفين وال ماعات المختلفة.

ث ل ًث رويية العن ور هالشمةة الكررية
 -1تش تتكل الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة اإلطار الس تتياس تتي والحقوقي األرقى لتنظيم الحياة العامة في
س ت تتورية ،وس ت تتورية المس ت تتتقبل هي ل ميع الس ت تتوريين على نحو متس ت تتاو وعادأ من دون تفاوت أو تفاض ت تتل،
واالنتماء إلى سورية هو القاسم المشترا بين السوريين ،ولي

هناا سوري أكثر سورية أو أقل من سواه.

 -2أي نظا ٍم سياسي يستمد رعيته من هيمنة أعلبية دينية ،أو طائفية ،أو أيديولو ية عرقية ،إنما يقوض
كل نبوٍع نحو المساواة.
الديمق ارطية
وينتهك َّ
ُ
 -3تاري ستتورية لي

التنوع الثقافي
تاري عر بعينه أو دين أو مذهب دون ستواه ،بل هو تاري كل هذا ل

والسياسي والديني واال تماعي.
 -4أمام الدولة الس ت تتورية هناا ت تتعب س ت تتوري ،ومواطن س ت تتوري :وهذه الثالثية (الدولة الس ت تتورية ،الش ت تتعب
الس ت ت تتوري ،المواطن الس ت ت تتوري) هي أس ت ت تتاا ومنطلق التعاطي مع أي قق ت ت تتايا أو إ ت ت تتكاالت مطروحة على
السوريين.

 -5تمثل صتتي اإلدارة الذاتية ،والالمركبية الموستتعة على أستتاا

رافي ،في الستتيا الديمقراطي ،صتتي ل ا

من ص ت تتي االندماج الوطني الص ت تتحي القائم على الوحدة والتنوع ،ويمثل حق تقرير المص ت تتير في ظل واقع
مستقر وديمقراطي حلقا ثابتلا ال لب

فيه.

 -6واحدة من يليات االندماج الوطني تتمثل في إل اء ميع الست ت تتياستت تتات والم ارست ت تتيم واإل راءات التمييبية
المطبقتتة بحق ميع المواطنين ومعتتال تتة يثتتارهتتا وتتتداعيتتاتهتتا وتعويض المتقت ت ت ت ت ت تتررين ،وعالن القطيعتتة مع
اإل راءات العنص ترية والستتياستتات اإلنكارية ت اه الكرد ،واستتتعادة عمومية الدولة وعادة بناء الثقافة والهوية
الوطنيتين على أس

ديمقراطية ،وعادة إنتاج مبدأ المواطنة في العالقات اال تماعية والسياسية.

انش السري ن األثوييون
ي ً
يفرض نمط المقاربة العقالني المست ت ت تتتند إلى الفكر والست ت ت تتياست ت ت تتة واألخال  ،تعميم المنهج الذي يست ت ت تتتند إلى
الحداثة ومخر اتها ،والذي تس ت ت تتتند إليه ميع مقارباتنا الفكرية والس ت ت تتياس ت ت تتية ،والذي اس ت ت تتتخدمناه في مقاربة
مس ت ت تتألة التعددية اإلثنية في س ت ت تتورية .ومن هذه الباوية نرى أن ما ينطبق على المس ت ت تتألة العربية ،والكردية،
ق تا .ون د في هذا التصتتور نقلة حقتتارية
واإلثنيات الستتورية المتنوعة ،ينطبق على األثوريين الستتوريين اي ل
ضتترورية من االن ال والتكور أو من مبدأ التستتامل الستتياستتي في أحستتن األحواأ ،إلى التعددية بوصتتفها
اطيا يقوم عليه الم تمع والدولة .في الحقيقة إن هذه الروب الديمقراطية تبني األس ت ت ت ت ت ت ت
فكريا ويمقر ل
مبدءا ل
ل
الست ت ت ت ت ت تتليمة للتعددية ،وتمهد للتحوأ الديمقراطي الذي يحقق طموب ال ميع في الحرية والكرامة .فالم تمع
ثقافيا هو من حيث تعريفه بالذات مقت تتاد للديمقراطية ،التي ال تنمو إال في وست تتط متنوع
القومي المت ان
ل
ثقتافليتا .ومن هنتا فتإننتا نرى تالزلمتا بين الوعي التديمقراطي واالعتقتاد بحقو األثوريين الثقتافيتة ،ومنهتا حق
االعت ار

بالل ة األثورية إلى انب الل ة العربية والكردية ( .وذلك ينطبق على الثقافات الس ت ت تتورية ميعها

ومنها الشركسية والتركمانية واألرمنية وعيرها من الثقافات).

الشسة الث لث
يؤيين لى العرح ة االايش لةة هالشجالة االايش لةة
أدى الترد د الدولي في إي اد حل حقيقي لهزمة الست ت ت ت تتورية إلى دخوأ ست ت ت ت تتورية في نفق مظلم ،وتحولها إلى
ستاحة صتراع إقليمي ودولي .وأدى خيار الستلطة العستكري األمني إلى إطالة أمد الصتراع وا تذاب الستاحة
حال س تتياس ت لتيا ،بقص تتد توفير الدم الس تتوري
الس تتورية للتطر وال هادية .هنا نؤكد على حل األزمة الس تتورية ل
ووق الهدم والتدمير المادي واال تماعي ،والوصت تتوأ إلى وضت تتع يتيل للشت تتعب الست تتوري أن يقرر حاض ت تره
ومستقبله.
ءهًال

رتكزا ءر رةة أي يؤيين لى العرح ة االايش لةة
 )1ءهجاال العرح ة االايش لةة
 -1تأست ت تتي

هي ة حكم انتقالي ،ذات صتت تتالحيات تنفيذية كاملة ،ومؤس ت ت تستت تتات مستت تتاعدة لها :الحكومة

االنتقالية ،الم ل

العست ت ت ت ت تتكري األمني االنتقالي ،الم ل

الققاء األعلى االنتقالي ...إل .
 -2إنهاء الصراع المسلل في سورية.
 -3إنهاء أي و ود أو تدخل أ نبي في سورية.
 -4توفير بي ة سياسية حيادية.
 -5بناء يليات م ار عة ومحاسبة ومراقبة ،تتقمن:
ء .الم ل
ب .م ل

الدستوري االنتقالي األعلى.
الققاء األعلى االنتقالي.

ج .عدالة انتقالية ومصالحة وطنية.

الدست ت ت ت ت تتتوري األعلى االنتقالي ،م ل

ر .تعبيب دور الم تمع المدني والمرأة.
ه .حرية الصحافة واإلعالم.
 -6عملية حوار وطني ،وم ار عة دس ت ت تتتورية وتشت ت ت تريعية ،خاض ت ت تتعة للموافقة الش ت ت تتعبية :دس ت ت تتتور ديد،
وقوانين ديدة لالنتخابات واإلعالم واألحباب ومنظمات الم تمع المدني.
 -7البدء بالترميم وعادة اإلعمار للم تمع السوري ،بما فيها عودة ميع الال ين.
 -8انتخابات حرة ونبيهة ،على ميع المستويات :الرئاسية والبرلمانية والم ال

المحلية.

هرهلة ل عرح ة االايش لةة
ةعة
ً
 )2الج ة العط وب ،ق ً
ال يمكن حل األزمة الست ت ت ت ت ت تتورية -اليوم -من دون الدعم اإلقليمي والدولي؛ فما عناصت ت ت ت ت ت تتر ومعاني الدعم
المطلوب؟
 .1اإلقرار بأن النقطة المركبية في الحل هي تحقيق انتقاأ ستتياستتي في ستتورية ،عبر تشتتكيل هي ة
حكم انتقالي كاملة الصالحيات التنفيذية.
 .2سالمة وحرمة أراضي سورية ،ومنع تقسيمها ألي سبب كان.
 .3انسحاب ميع القوات األ نبية.
 .4إيقا

الدعم العسكري ل ميع األط ار .

 .5المساعدة في عودة الال ين والنازحين ،وتعويقهم.
 .6المساعدة في إعادة اإلعمار والترميم.

 )3هجال ع ةة اليد هض ة الن م السويي هالعش يضة السويية
االنتقاأ الستتياستتي هو النقطة األستتاستتية التي ُيفترض مناقشتتتها بين وفدي النظام والمعارضتتة؛ وقد أ تتارت
الخطوات االنتقالية ،في بيان ني بوضو ٍب ،إلى ثالث خطوات أساسية:
 -1هي ة حكم انتقالي ذات صت ت تتالحيات تنفيذية كاملة ،تست ت تتتند إلى أست ت ت ٍ
تاا من الموافقة المتبادلة التي
سو

تكرا بي ة حيادية.

 -2عملية حوار وطني ،وم ار عة دستورية وتشريعية خاضعة للموافقة الشعبية.
 -3حالما يتم تكري

نظام دست ت ت ت ت ت تتتوري ديد ،ست ت ت ت ت ت تتيتم إ راء انتخابات متعددة األحباب ،حرة ونبيهة،

للمؤسسات والمناصب ال ديدة التي سيتم تأسيسها.
يبدأ االنتقاأ الس تتياس تتي في س تتورية بتأس تتي

هي ة الحكم االنتقالي ،وس تتينتهي بعد انتخاب س تتلطة دس تتتورية

دائمة .أي :ال بد من االنطال من نقطة تشت ت ت ت ت ت تتكيل هي ة الحكم االنتقالي .أما االنطال من نقطة تحديد
المر عية الدست ت ت تتتورية للمرحلة االنتقالية؛ فست ت ت تتتفتل نقا ل ت ت ت تا ال ينتهي ،وست ت ت تتتكون و هات نظر ممثلي النظام
السوري محكومة بشكل أساسي بالسلطة القائمة؛ ما سيؤدي إلى عرقلة المفاوضات واالنتقاأ السياسي .أما

تشت ت ت تتكيل هي ة الحكم االنتقالي أولال ،فإنه ست ت ت تتيتيل الم اأ لحدوث ت يير في الوالءات وو هات النظر بحيث
تصبل أكثر حرية وأكثر قابلية لالست ابة مع الحا ات الوطنية.

 )4شج يءس الن م
نرى أنه ي ب على بشار األسد أن يرحل ألسباب عدة:
 -1ايتك ب األريج دراةة ضيج اإلاسي اةة ،هدراةة حرب فهناا معلومات وصتتور كافية عما رى ،وال
يباأ ،من تعذيب ُممنهج ،وقتل في س ت ت ون النظام ،و است تتتخدام يال
في قتل و رب وته ير عشرات يال المدنيين ،واستهدا المنشآت الصحية والخدمية والتعليمية،

البراميل المتف رة ،وتست تتببها

و لحا األذى المقص ت تتود بها ،وكلها تُعد رائم ض ت تتد اإلنس ت تتانية ،و رائم حرب؛ وهي فظائع كافية

يوما ما ،كما ينب ي أن
إلدانة األست ت ت تتد ،ولتحقت ت ت تتير األس ت ت ت ت القانونية لمحاكمته ،وأركان نظامه ،ل
تكون هذه ال رائم موانع أس ت تتاس ت تتية من أي تطبيع "عربي" محتمل مع األس ت تتد ،أو قبوله في مرحلة
انتقالية.
 -2هدور األريييج يشني ارييييح لة تحشةق دع ي هطني ريييويي يحتاج الست تتوريون -بعد الكارثة التي
حله بهم -إلى ٍ
كل من أ كاأ اإل ماع الوطني على خصيات ومؤسسات حاكمة ،وهذا عير
صتا أن نستتبة كبيرة من الشتتعب الستتوري ترى أنه
ممكن في ظل استتتمرار األستتد في موقعه ،خصتتو ل
المسؤوأ الرئي عن الكارثة ،كذلك ،فإن عياب األسد عن المرحلة االنتقالية سو ي عل ممثلي
النظام الستتوري ،في هي ة الحكم االنتقالي ،متح ِّررين من ستتطوة أ هبته األمنية ،وأقرب بالقتترورة
إلى التوافق مع اآلخرين في الهي ة؛ لتحقيق إن از حقيقي على مس ت ت تتتوى التوافق الوطني ،والتقليل
من المعيقات خالأ المرحلة االنتقالية.
 -3هدور األرييج ي ييجع اريييعراي الشنف هح لة جم االريييشراي فمن هة أولى ،لن تهدأ أنف

ٍ
كثير

حاكما ،أو بلءا من الحكم ،وستتظل هناا محاوالت دائمة
من الستوريين ،في ظل استتمرار األستد
ل
ائيا ،ومو لها بشت تتكل طائفي؛ ما
الست تتتخدام العن في ست تتبيل إطاحته ،وقد يكون هذا العن عش ت تو ل
يمنع تحقيق االس ت ت تتتقرار؛ ومن هة ثانية ،لي

في قدرة األس ت ت تتد ،بعد الذي حص ت ت تتل في الس ت ت تتنوات

الماضت تتية ،أن يحكم ،أو يشت تتارا في الحكم ،من دون أن يست تتتمر في ممارست تتة االعتقاأ والتعذيب
أيقا مصدر الستمرار العن
والقتل ،وهذا ل

وعدم االستقرار.

 -4ال ييشب السييويي أي ح دة لى تحشةق ط بض أي رييش ا الن م نشج تمييحة تض يحتاج الش تتعب
السوري لالقتناع واالطم نان أن تقحياته ومعاناته ،خالأ السنوات الماضية ،ليسه بال قيمة أو
بال نتي ة مرضت ت تتية ،وهذه القناعة وحدها التي تفتل طريق المصت ت تتالحة الوطنية ،وتست ت تتتبعد ظواهر
الحقد والكراهية واالنتقام؛ ولن تتحقق هذه القناعة من دون رحيل األسد ،والحلقة القيقة المحيطة
به.

ن
عاما من اس تتتيالء
 -5هدور األرييج يشني اريييح لة ح يبة اإليه ب من دو رحيل األس تتد ،بعد  46ل
عائلته على الحكم ،ورحيل الحلقة العائلية القتتيقة للنظام المحيطة به ،والمستتؤولة -معه -بشتتكل
حل بست ت تتورية في الست ت تتنوات الخم
عما َّ
أست ت تتاست ت تتي َّ

األخيرة ،من قتل وتعذيب وته ير وتدمير ،ال

يمكن تحقيق أي تقدم في عملية ا تثاث اإلرهاب ،وال يمكن التست ت ت ت ت ت تتليم بإمكانية تحقيق أي ٍ
حل
سياسي في سورية ما لم يرحل.
 -6هدور األريج يشجم صيوي ري ةنة

جم احيرام الش لة لحشوا اإلاسي ن إن استتتمرار األستتد في

الحكم ،أو ك بء منهِّ ،
يقدم صورة سي ة للعالم أ مع ،ولي

للسوريين فحسب؛ ألن استم ارره يعني

احتقار مبادئ حقو اإلنس ت تتان ،وأن امتالا القوة العس ت تتكرية هو أس ت تتاا الحكم والعالقات الدولية،
ولي

الحقو والقانون الدولي اإلنساني والشرعية الشعبية والدولية ،كما ِّ
يقدم ل ميع عوب العالم

حكما -إلى فقدان الثقة
صت ت ت ت تتورة صت ت ت ت تتارخة من صت ت ت ت تتور إفالت الم رمين من العقاب؛ ما يؤدي  -ل
بمنظومة حقو اإلنسان كلها.

 )5اليعثةر خول العرح ة االايش لةة
ي ب األخذ في الحست ت ت ت ت ت تتبان ،في المرحلة االنتقالية ،مست ت ت ت ت ت تتألة تمثيل ميع المناطق ال رافية والمحافظات
تكب على
الس ت ت تتورية في هي ة الحكم االنتقالي ومؤستت ت تس ت ت تتاتها المس ت ت تتاعدة ،لكن بحيث ال يكون هذا التمثيل مر لا

اعتبارات طائفية أو عرقية أو أيديولو ية .أما في مرحلة ما بعد المرحلة االنتقالية؛ فسيكون الدستور ال ديد
تامنا للمس تتاواة بين المواطنين ،وللعدالة بين ميع المحافظات والمناطق ال رافية الس تتورية ،كما س تتيكون
ضت ل

مناخ الحريات العامة ،والحقو المكفولة في الدستور ل ميع ف ات الشعب السوري ،ضمانة قوية لتدارا ما
وقع في حق بعض المناطق والف ات في ستتورية ،من حي
يعطي م ال

وظلم؛ كذلك ،فإن إقامة حكم ال مركبي إداريًّا،

اإلدارة المحلية صت ت تتالحيات واست ت تتعة إلدارة الشت ت تتؤون االقتصت ت تتادية والخدمية ،في المحافظات

والمناطق السورية ،ومن أن ذلك أن ِّ
يوفر أوسع تمثيل ومشاركة في الحكم ال ديد.

ث ًاة يؤيين اليشنةة هالز نةة لى العرح ة االايش لةة
 )1ءر س الحر السة ري ه نط شض
نرى أن وهر الحل الست ت ت تتياست ت ت تتي المنشت ت ت تتود يقوم على رحيل الف ة الحاكمة (رئي
األ هبة األمني تتة ووزير ال تتدف تتاع ورئي

ال مهورية وعائلته وقادة

األرك تتان ،وع تتدد من القي تتادات العلي تتا في ال ي

واألمن) ،وتولي تتة

مناصت تتبهم إلى من يليهم ممن لم يتورطوا في م ازر ضت تتد الشت تتعب الست تتوري .ويمكن بعدها وضت تتع تصت تتور
للمرحلة االنتقالية بالتشت ت ت ت تتارا بين ست ت ت ت تتم معارض توافقي وقوي وحكومة النظام؛ إذ يتيل هذا األمر حدوث
ت يير في تفكير وأهدا

معظم الس ت تتوريين ،وس ت تتتخ

العقبات أمام حدوث توافق س ت تتياس ت تتي عبر التفاوض،

ومن دون رحيل الف ة الحاكمة ستبقى يفا الحل السياسي موصدة سواء من خالأ مؤتمر ني

أو عيره.

 )2حجرا ءهلةة لبج الحر السة ري
 -1التفاوض المبا تتر بين ال ستتم المعارض المعني وحكومة النظام بحقتتور ممثلين عن م موعة العمل
الدولية حوأ سورية ،ويكون الطرفان مفوضين بصالحيات كاملة.
 -2المر عي تتة الق تتانوني تتة لالتف تتا  :إعالن ني

في  30حبيران /يونيو  ،2012قرار م ل

 2042الصتتتادر في  14نيستتتان /أبريل  ،2012قرار م ل
أبريل  ،2012قرار م ل

األمن رقم

األمن رقم  2043الصتتتادر في  21نيست تتان/

األمن رقم  2118الصتتادر في  27أيلوأ /ستتبتمبر  ،2013قرار م ل

األمن

رقم  2254الصادر في  18كانون األوأ /ديسمبر .2015
 -3ال اية هي وض ت ت تتع برنامج تنفيذي و دوأ زمني ويليات واض ت ت تتحة لمرحلة انتقالية ،ويكون االتفا الذي
ملبما لل ميع من دون الحا ة إلى أي إ راءات مص ت ت ت ت ت ت تتادقة ،وتكون الدوأ الخم
يبرمه الطرفان ل
العقوية ضامنة لالتفا .

دائمة

 )3توأةر و
 -1إعالن فوري لوق

الثشة ن لحر السة ري
إطال النار بو ود يلية دولية فاعلة لمراقبة التبام ميع األط ار .

 -2العمل على دفع القوى وال ماعات المستتلحة عير الستتورية للخروج من ستتورية بمستتاعدة الدوأ الخم
الدائمة العقوية.
 -3اإلفراج عن المعتقلين كافة في س ت ت ون النظام الست تتوري ،وتحرير المختطفين من انب أي م موعات
تابعة للنظام أو المعارضة.
 -4إتاحة وصت تتوأ اإلعاثة إلى المحتا ين في المناطق كافة ،والست تتماب للمنظمات اإلعاثية الدولية بالعمل
داخل سورية من أ ل إيصاأ المساعدات اإلعاثية للمحتا ين.
 )4العرح ة االايش لةة
 -1بالتوازي مع ما ست ت ت ت ت ت تتبق يتم اإلعالن عن بدء المرحلة االنتقالية بتشت ت ت ت ت ت تتكيل هي ة حكم انتقالي كاملتة
الص تتالحيات خالأ ثالثة أ تتهر من تتخص تتيات مدنية وعس تتكرية من النظام والمعارض تتة ،ويمكن أن يكون
ناظما لعمل الهي ة ،أو الدس تتتور الحالي بعد تعطيل المواد الخاص تتة برئي
دس تتتور عام  1950ل
وعدد من المواد األخرى ذات الصلة ،أو إعالن دستوري ي ري التوافق عليه.

ال مهورية

 -2تتولى هي ة الحكم االنتقالي إدارة البالد ،وتعلن حاأ تشت ت ت ت ت تتكيلها أن هدفها هو إقامة نظام ست ت ت ت ت تتياست ت ت ت ت تتي
ديمقراطي تعددي تكون فيه الكلمة للشتتعب عبر صتتناديق االنتخاب ويتستتاوى فيه ميع المواطنين بالحقو
والوا بات ب ض النظر عن ال ن والمذهب والقومية والمنطقة ،كما تقوم تدري ليا بخلق مناخ مالئم في
ميع المناطق ،يتيل للسوريين العودة إلى الحياة الطبيعية وعودة المه رين.
 -3تؤلِّ

عددا من الهي ات والم ال
هي ة الحكم االنتقالي ل

القرورية لمساعدتها في عملها ،وهي:

ء -ج س س ي ري ء ني تقة يتأل

هذا الم ل

من ضتتباط من ال ي

إلى ض تتباط أمن من الطرفين ،وتناط به عملية إعادة بناء ال ي

النظامي والمنشتتقين ،إضتتافة

وهيكلته على أست ت

وطنية ،وتخق تتع له

ميع القطعات العست تتكرية والم موعات المست تتلحة ،وتكون مهمته حفظ األمن واالست تتتقرار وعودة األمن إلى
البالد ،كما يقوم بإعادة هيكلة األ هبة األمنية لتقوم بدورها على أساا وطني وتحه إ ار
ب -هةلة قمييي ةةة ررييييويية

ة تؤلِّ

ققائي.

هي ة الحكم االنتقالي "هي ة ققت تتائية عليا" من ققت تتاة مست تتتقلين

معروفين بالكفاءة والنباهة للرقابة على دست ت ت ت ت ت تتتورية القوانين وفض المنازعات القانونية ،و ص ت ت ت ت ت ت تتدار بعض
التشت ت ت ت ت ت تريعات والقوانين التي يمكن أن تكون ض ت ت ت ت ت تترورية خالأ المرحلة االنتقالية ،مثل قانون حديث وعادأ
لالنتخابات البرلمانية.
ج -لجنة العص ي لحة الوطنةة تؤلِّ

هي ة الحكم االنتقالي "ل نة المص تتالحة الوطنية" ،وتق تتم ممثلين عن

الم تمعين المتتدني واألهلي مثتتل منظمتتات ر تتاأ أعمتتاأ ،والمبارعين والمعلمين واألست ت ت ت ت ت ت تتاتتتذة والمحتتامين
والمهندستتين واألطباء واالقتصتتاديين ور اأ الدين والشتتخصتتيات اال تماعية والستتيدات .وتقتتع هذه الل نة
برنام ل ا للمصتالحة الوطنية وعادة الستلم األهلي ورأب الصتدع الذي أصتاب لحمة الم تمع ،و طال نشتاط
واسع للمصالحة الوطنية على مستوى المحافظات والمناطق بالطر كافة.
 )5ا ية العرح ة االايش لةة
تقوم هي ة الحكم االنتقالي ،بعد  9أ ت ت تتهر على األكثر من مبا ت ت ت ترتها لمهماتها ،بالت هيب واإل ت ت ت ت ار

على

انتخابات ل معية تأست ت ت تتيست ت ت تتية وفق قانون انتخابي عصت ت ت تتري وعادأ ،وت ري االنتخابات تحه مراقبة دولية
تقتتمن حريتها ونباهتها في ميع المناطق ،وتكون من مهمات هذه ال معية إعداد دستتتور ستتوري عصتتري
خالأ مدة ال تت اوز الثالثة أ هر من انتخابها.
وتُعلن هي ة ا لحكم اإلنتقالي عن انتخابات برلمانية فور االنتهاء من االست ت ت ت تتتفتاء على الدستت ت ت تتتور المقدم من
ال معية التأس تتيس تتية خالأ ثالثة أ تتهر بحد أقص تتى ،واإل ت ت ار

من االنتخابات البرلمانية ،وهنا تنتهي المرحلة االنتقالية.

على االنتخابات الرئاس تتية بعد ثالثة أ تتهر

وح
 ال يحق لهي ة الحكم االنتقالي عقد أي معاهدات أو اتفاقات سيادية. ال يحق ألعقتتاء هي ة الحكم االنتقالي التر تتل ألي انتخابات لمدة دورة واحدة ،س تواء االنتخابات البلديةأو البرلمانية ,أو الرئاسية.

اليحشةب الز ني ل عرح ة االايش لةة
المدة الكلية للمرحلة االنتقالية هي سنتان.
مرحلة تمهيدية :تبدأ من الشروع بالحل السياسي حتى تشكيل هي ة الحكم االنتقالي ،ومدتها  3أ هر.
مرحلة تهي ة عوامل االست ت ت تتتقرار :تبدأ من تشت ت ت تتكل هي ة الحكم االنتقالي حتى انتخابات الهي ة التأست ت ت تتيست ت ت تتية
للدستور ،ومدتها  9أ هر.
مرحلة ال معية التأسيسية للدستور :مدتها  3أ هر ،يقدم فيها دستور ديد ،وي ري االستفتاء عليه.
مرحلتتة البرلمتتان ال تتديتتد :تقوم هي تتة الحكم االنتقتتالي بتتاإلعالن عن انتختتابتتات برلمتتانيتتة فور االنتهتتاء من
االستفتاء على الدستور ،ومدتها  3أ هر.
مرحلة االنتخابات الرئاس ت ت ت ت تتية :تش ت ت ت ت تتر هي ة الحكم االنتقالي على انتخابات رئاس ت ت ت ت تتية بعد  3أ ت ت ت ت تتهر من
االنتخابات البرلمانية.

هال ةل

اإلط ي الز ني

الشعر ءه الع عة

العترس

خالأ الشهر األوأ ،بعد تشكيل
*
هي ة الحكم االنتقالي ()TGB

دستور المرحلة االنتقالية

هي ة الحكم االنتقالي

الع

ة

العستهل

تندةذ الشعر

هي ة الحكم االنتقالي

( 3خيارات)

العرح ة األهلةة

األ هر 2 :و 3و ،4بعد تشكيل
الهي ة ()TGB

تشكيل هي ات ومؤسسات
مساعدة لهي ة الحكم االنتقالي

األ هر 5 :و 6و ،7بعد تشكيل
الهي ة ()TGB

تشكيل هي ات ومؤسسات
مساعدة لهي ة الحكم االنتقالي

الشهران  8و ،9بعد تشكيل
الهي ة ()TGB

تشكيل هي ات ومؤسسات
مساعدة لهي ة الحكم االنتقالي

الشهران  10و ،11بعد تشكيل
الهي ة ()TGB

قوانين ديدة لهحباب
السياسية ومنظمات الم تمع
المدني واإلعالم

الحكومة االنتقالية
الم ل

العسكري األمني االنتقالي

الم ل

الدستوري األعلى االنتقالي

م ل

الققاء األعلى االنتقالي

م ال

إدارة المحافظات

الل نة الوطنية إلعادة اإلعمار وعودة الال ين
والنازحين

هي ة الحكم االنتقالي

هي ة الحكم االنتقالي بالتعاون مع
و ازرات الحكومة االنتقالية :و ازرة
اإلدارة المحلية ،و ازرة االقتصاد .إل

الهي ة الوطنية للمصالحة والعدالة االنتقالية
هي ة مكافحة الفساد

العرح ة العيورطة

الشهر  ،12بعد تشكيل الهي ة
()TGB

الل نة المركبية إلدارة االنتخابات

الم ل

الدستوري األعلى

االنتقالي ،وهي ة الحكم االنتقالي
الم ل

الدستوري األعلى

االنتقالي ،وهي ة الحكم االنتقالي
ال معية التأسيسية لوضع مسودة الدستور

الم ل

الدستوري األعلى

االنتقالي ،وهي ة الحكم االنتقالي

األ هر 13 :و 14و ،15بعد
تشكيل الهي ة ()TGB

وضع مسودة الدستور ال ديد
وعرضها للنقاش العام

الشهر  ،16بعد تشكيل الهي ة
()TGB

االستفتاء على مسودة الدستور
ال ديد

العرح ة الن ةةة

الشهران  17و ،18بعد تشكيل
الهي ة ()TGB

انتخابات الم ال

الشهران  19و ،20بعد تشكيل
الهي ة ()TGB

انتخابات م ل

الشهران  21و ،22بعد تشكيل
الهي ة ()TGB

انتخابات رئي ال مهورية من
م ل الشعب (نظام
برلماني) ،أو مبا رة من
الشعب (نظام مهوري)

الشهران  23و ،24بعد تشكيل
الهي ة ()TGB

تشكيل مؤسسات ديدة

ال معية التأسيسية والم ل
الدستوري األعلى االنتقالي

المحلية
**

الشعب

م ل الشعب المنتخب والل نة
المركبية إلدارة االنتخابات

حكومة ديدة

رئي

ال مهورية المنتخب

دجهل بسط ،يوضح اإلط ي الز ني العشيرح ل عرح ة االايش لةة ،ه ع ت
*

 = TGBهي ة الحكم االنتقالي

**

يحل م ل

الشت ت ت ت تتعب المنتخب بعد لست ت ت ت تتته األولى محل هي ة الحكم االنتقالي ،وتتحوأ الحكومة االنتقالية إلى حكومة

تصريف أعماأ

ث ل ًث ءهعةة را ج الشجالة االايش لةة هالعص لحة الوطنةة خول العرح ة االايش لةة
 )1د وم الشجالة االايش لةة
للعدالة االنتقالية في الحالة الستتورية معنى خاص ،يقتتا
الستتوري ومستتتوى العن

إلى معانيها العالمية ،وذلك بحكم تعقيد الوضتتع

الممارا من النظام والتدمير الذي خلقه في المستتتويات كافة ،ستواء قبل الثورة أو

بعدها ،وبحكم و ود انتهاكات من أط ار
ومستوى بوضوب.

عددا
أخرى ظهرت كردة فعل على ست تتياست تتات النظام ،لكنها أقل ل

ربما ال نبال إن قلنا إن العدالة االنتقالية هي ح ر األس ت ت ت ت ت تتاا لبناء نظام تعددي ديمقراطي يرس ت ت ت ت ت تتي دولة
القانون والمؤسسات ،وهي القامن الرئي

للقطع مع الماضي وت نيب البالد أي نبعة لالنتقام أو التشفي،

فالمس ت تتألة تت اوز م رد الع دالة لتش ت تتمل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن .إنها برنامج للتحوأ الس ت تتلمي
لم تمع تعرض لالست تتتبداد الشت تتامل والتخريب الطائفي والعرقي واالنتهاكات الصت تتارخة لحقو االنست تتان إلى
م تمع تست ت ت ت تتودة الديمقراطية واحترام حقو االنست ت ت ت تتان ،من خالأ عملية إزالة يثار حقبة االست ت ت ت تتتبداد وعادة
التوازن داخل الم تمع ،باعتبارها الدافع لتالحم ال ميع من أ ل بناء الدولة ال ديدة.
 )2اريراتةجة
يهد

هآلة

تحشةق الشجالة االايش لةة

أي برنامج لتحقيق العدالة االنتقالية عادة إلى وق

االنتهاكات المس ت تتتمرة لحقو اإلنس ت تتان ،التحقيق

في ال رائم الماض تتية ،تحديد المس تتؤولين عن انتهاكات حقو اإلنس تتان ومعاقبتهم ،تعويض الق تتحايا ،منع
وقوع انتهاكات مستقبلية ،الحفاظ على السالم الدائم ،المصالحة الوطنية .ولتحقيق هذه األهدا

من المهم

اتباع االس ت تتتراتي يات اآلتية ،مع مالحظة أن هذه االس ت تتتراتي يات ال تعمل بص ت تتورة منفص ت تتلة عن بعق ت تتها
بعقا ،بل تعمل وفق رؤية تكاملية فيما بينها:
ل
 -1العح كع

والتحقيق في ال رائم بمو ب القانون الدولي الملبم لدوأ العالم كافة ،ومحاسبة المسؤولين

مثال،
عنها وفرض عقوبات عليهم ،وال يش ت تتترط أن يتم ذلك في محاكم دولية مثل المحكمة ال نائية الدولية ل

ولكن يمكن تطبيقها في محاكم محلية أو وطنية.

 -2لج ن الحشةشة وهي هي ات عير قق تتائية ت ري تحقيقات بش تتأن االنتهاكات التي وقعه في الماضت تتي
القريب ،و ص تتدار تقارير بش تتأن س تتبل معال ة االنتهاكات والترويج للمص تتالحة ،وتعويض الق تتحايا ،وتقديم
مستقبال.
مقترحات لمنع تكرر االنتهاكات
ل
 -3تشويض المح ي هدبر األضراي ويشمل ذلك التعويض المادي والمعنوي المبا ر عن األضرار ،ورد
االعتبار للقحايا ،واستعادة ما فقد ،إن أمكن.
 -4اإلصيييييوح العتريييييسيييييي ويعد أحد اآلليات التي تحتا ها البلدان الخار ة للتو من قمع الديكتاتوريات
دور في االنتهاكات (المؤس تستتات العستتكرية والشتترطية
خاصتتة ،وذلك عبر إصتتالب المؤس تستتات التي لعبه لا
فقال عن التعديالت التشريعية والدستورية.
واألمنية والققائية)،
ل
صييييييييب اليذ يية هإحة
 -5إق ة ال ُن ُ

الذاكر الوطنةة الجع ةة :كآلية إلحياء ذكرى الق ت ت ت ت تتحايا ،والتأكيد

المس ت ت ت ت تتتمر على عدم الوقوع في األخطاء ذاتها مرة أخرى ،ورفع مس ت ت ت ت تتتوي الوعي األخالقي بش ت ت ت ت تتأن رائم

الماضي.
 )3تطبةق الشجالة االايش لةة هالعص لحة الوطنةة أي رويية
تشمل المصالحة الوطنية اإل راءات والعمليات التي تكون ضرورية إلعادة بناء الهوية الوطنية على أس
ت ت ت ت ت ت تترعية وقانونية وديمقراطية .ويمكن القوأ إن المصت ت ت ت ت ت تتالحة الوطنية هي أحد أهدا
وتكتسي هذه العملية أهمية ديدة في بلد متعدد اإلثنيات والطوائ

العدالة االنتقالية،

كسورية ،خاصة أن النظام االستبدادي

أيقا أهمية خاصة في سورية بحكم التراكم
قد عبز التحا بات بين مكونات الم تمع السوري .كما تكتسي ل

الكبير لالنتهاكات بحق الستتوريين ،أي انتهاكات نظام األستتد األب ومن ثم نظام األستتد اإلبن ،وص تولال إلى

االنتهاكات الخطيرة منذ بداية الثورة السورية في يذار /مارا  2011وحتى اآلن.

الخاصت ت ت تتة ،لكن فكرة العدالة االنتقالية تقوم

تبعا للظرو
يختل تطبيق العدالة االنتقالية من م تمع آلخر ل
على أستاا تحقيق العدالة مهما كانه المصتاعب والمبررات .هيع
تطبةق الشجالة االايش لةة أي رويية ن الريد ر

اليأكةج

ى النش ا اآلتةة أي رة ا

اليج يب الشربةة هالش لعةة

 -1أهمية الست ت ت ت ت ت تتياقات الوطنية في تحديد مست ت ت ت ت ت تتارات العدالة االنتقالية ،أي أهمية االعتماد على الطاقات
المحلية قدر اإلمكان.
 -2الترابط القوي بين العدالة االنتقالية والتحوأ الديمقراطي وأهمية توافر اإلرادة الست ت تتياست ت تتية؛ والتأكيد على
أهمية النظر إلى العدالة االنتقالية لي

كآلية لمعال ة االنتهاكات ال ست ت ت تتيمة لحقو اإلنست ت ت تتان فحست ت ت تتب بل

وكآلية للت يير نحو الديمقراطية.
 -3حيوية دور الفاعلين السياسيين في االنتقاأ الديمقراطي.
 -4مرتكبات العدالة االنتقالية المتمثلة في الكش ت ت ت ت

عن الحقيقة و بر القتت ت تترر والمستت ت تتاءلة والمصت ت ت تتالحة

الوطنية وحفظ الذاكرة وعدم تكرار ما رى.
 -5أهمية دور القحايا في إن اب ت ربة العدالة االنتقالية.
 -6حيوية الدور الذي يمكن أن تؤديه ال معيات المدنية في صيرورة العدالة االنتقالية.
 -7أهمية الحوار بين النخب والمكونات الستتياستتية في الم تمع كخطوة نحو االنخراط في صتتيرورة العدالة

االنتقالية .الدخوأ في ِّحتوار مع الم تمع ،وخاصة من كانوا ضحية للنظام االستبدادي السابق واالنتهاكات
ال ستتيمة لحقو اإلنستتان وضتتحايا الفستتاد ،للتوصتتل إلى تحديد دقيق للمطالب واألولويات مع ت نترب حقيقة
ِّ
استتحالة تطبيق كل يليات العدالة االنتقالية في الوقه نفسه وبشكل سريع.

ِّ
ِّ
المت ت ت ت تتهم في تطبيق يليات العدالة
 -8إن تحقيق العدالة االنتقالية يمثت ت ت ت تتل عملية تدري ية تست ر سنوات .و ُ
االنتقالية ،تحديد اآللية التي يراها الم تمع أولوية قص تتوى ثم التي تليها في األهمية ،بش تترط أن يظل الباب
مفتوحا أمام اس تتتكماأ كل اآلليات الالزمة لتحقيق العدالة االنتقالية وض تتمان زواأ أس تتباب انتهاكات حقو
ل
اإلنسان التي وقعه في الماضي.
 -9أهمية اإلصتتالب الس تريع لبنية وتركيبة ونظم األ هبة الققتتائية والدستتتورية والقانونية ،وأهمية ستتياستتات
إعادة هيكلة القوات المس ت تتلحة ،وعادة بناء مكونات وص ت تتالحيات األ هبة األمنية ،وض ت تترورة الرقابة المدنية
المفروضة على تلك األ هبة خالأ الفترة االنتقالية.
 -10تش ت تتكيل ل نة المص ت تتالحة الوطنية التي يمكن أن يكون لها دور فاعل في تفكيك النظام القديم وعادة
الوئام والسلم ضمن الم تمع.

الشسة الرانع
س يا العسيشبر هاحيع التض
س ت ت ت ت تتورية اليوم على مفتر طر  ،وال أحد يس ت ت ت ت تتتطيع التكهن بالمس ت ت ت ت تتتقبل الذي ينتظرها ،فالبلد مفتوب على
مصت تراعيه لتدخالت عديدة ،ومعارض تتتها ال تباأ ممبقة وض تتعيفة ولم تس تتتطع لمن تقديم البديل المناس تتب،
وثمة أزمة إنستتانية كبيرة ،ماليين مشتتردة داخل وخارج البلد ،وعش ترات اآلال

من القتلى وال رحى على يد

النظام و يشتت ت ت تته وأ هبته األمنية و"دفاعه الوطني" و تت ت ت تتبيحته ،إضتت ت ت تتافة إلى الم موعات وال ماعات التي
است ت ت ت ت تتت لبها من الخارج (حبب

والميليشت ت ت ت ت تتيات العراقية) ،فقت ت ت ت ت ت لتال عن عش ت ت ت ت ت ترات اآلال

والمختطفين والمختفين ،وتتتدمير العتتديتتد من المتتدن والقرى ،ويق ت ت ت ت ت ت تتا

من المعتقلين

إلى ذلتتك دخوأ متتاعتتات متطرفتتة

(كتنظيم الدولة اإلس ت ت تتالمية في الع ار والش ت ت تتام ،بهة النصت ت ت ترة) على الخط من كل حدب وص ت ت تتوب تنتحل
طائفيا ،وتمارا بدورها القتل والتعذيب وفرض معتقداتها على اآلخرين.
خطابا
ل
ل

ءهًال الع

ج العرح ي

 )1االرييييشصييي

هضيييعف احيع ال اج ح الحر اليد هضيييي هالعب ريا السييية ريييةة ال يمتلك النظام

السوري ال النية وال القدرة على السير في حل سياسي؛ فالنظام في طبيعته استبدادي وم رور ،وال
ينظر إلى ست ت تتورية والست ت تتوريين إال من زاوية بقائه ،وحتى عندما يطرب مقولة "الحوار" فهو ال يعني
من خاللها أبعد من لب اآلخرين إلى ست تتاحته ووضت تتعهم تحه خيمته واند ار هم في اآلليات التي
ت ت ت ت تتيَّدها طواأ نص ت ت ت ت ت

قرن ،مع إ راء بعض التعديالت التي ال تم

يعرض "الحوار" بمنطق أنه صاحب البلد ،واآلخرون هم م رد ضيو

ب وهر النظام ،وست ت ت ت تتيظل
فيه.

ال يس تتتطيع النظام الذهاب نحو حل س تتياس تتي حقيقي و دي ،ألن هذا متخارج مع طبيعته وبنيته من هة،
وألن أي حل ست ت ت ت ت ت تتياست ت ت ت ت ت تتي دي كفيل بهدم كل أركان النظام من هة ثانية .فالحوار الحقيقي والتعددية
واالعت ار

باآلخر وحقو اإلنس ت ت ت ت تتان وال ماعات ،كلها عير واردة في قاموس ت ت ت ت تته ،ولي

لها دالئل أو نقاط

ارتكاز في كل تاريخه .لذلك ،هو ال يتقن التعامل مع ظواهر االحت اج الشت ت ت ت تتعبي والمعارضت ت ت ت تتة والثورة إال
بالقتل واالعتقاأ والتعذيب والتشت ت ت تريد وهدم البيوت ،وهو ال يريد من الم تمع الس ت ت تتوري إال أن يكون متفر ل ا

ومباركا لكل ممارساته.
وصامتلا
ل

إن أبرز ما يميب الوض تتع الس تتوري اليوم هو االس تتتعص تتاء وعدم و ود يفا واض تتحة .ال الس تتلطة وال القوى
الحليفة لها من الدوأ (روس ت تتيا و يران) والميليش ت تتيات الطائفية (حبب

والميليش ت تتيات العراقية) ،وال الحراا

الشتتعبي الستتلمي وال المعارضتتة العستتكرية وال الفصتتائل اإلستتالمية وال هادية وال القوى الكردية المستتلحة ،وال
القواعد األميركية ،قادرة على فرض وضع نهائي.
 )2ه ي ريية "االايصي ي" العز وم ل ن م السييويي صتتحيل أنه في ظل المشتتاركة العستتكرية الروستتية،
اردا ،لكن هذا
ستتيصتتبل احتماأ فرض ستتيطرة النظام العستتكرية على رقعة واستتعة من ستتورية لا
أمر و ل

ص ت ت ت تا مع -1 :است ت ت تتتمرار و ود يوب للمعارض ت ت ت تتة
لن يحقق له االنتصت ت ت تتار الذي يبعمه ،خصت ت ت تتو ل
المسلحة ،وو ود قوى عسكرية أخرى (قوات سورية الديمقراطية) تعمل لفرض و ودها -2 ،عياب
القدرة على االستثمار السياسي لهذا "االنتصار" لدى النظام وروسيا و يران -3 ،عدم إقرار أميركا

وأوروبا بهذا "االنتصار" -4 ،تعقد الوضع العسكري في ظل االحتالالت المتعددة (روسيا ،إيران،
تركيا ،أميركا ،الميليش تتيات الطائفية) ،والرفض اإلست ت ارئيلي للو ود اإليراني في س تتورية -5 ،تهلهل
البنية الداخلية للنظام بحكم األزمة االقتص ت ت تتادية وويالت الحرب والتنازعات بين مراكب القوى-6 ،
عدم و ود رعبة إقليمية وعربية ودولية في المشت تتاركة في عملية إعادة اإلعمار في ظل عدم و ود
ت يير سياسي بدر ة ما.
 )3ش يضة (رة رةة ه س رية) جةر ته ة ليشجير ةزان الشوى ال تباأ المعارضة العسكرية عير
مؤهلة لتحقيق توازن في القوى مع النظام ،وهذا نا م عن أست ت ت ت ت ت تتباب عديدة ،ءهل  :تقطيع النظام
ألوصتتاأ ستتورية بما ي عل من الصتتعوبة حدوث تواصتتل حقيقي بين الستتوريين ،األمر الذي ي علنا
نق بش ت تتكل دائم أمام اص ت تتطفافات وتحالفات ديدة ،هث اة  :الدعم اإلقليمي س ت تتياس ت ت لتيا وعس ت تتكرليا
وماليا للنظام من روسيا و يران وحبب والميليشيات العراقية ،والعمل االستخباري للنظام السوري
ل
و يران في تشتيه القوى العسكرية المعارضة ،هث لث  :و ود عدة مصادر للدعم العسكري والمالي

لهذه القوى المعارض ت ت ت ت ت ت تتة من دوأ إقليمية ،وهو ما ي علها رهينة توافقات أو خالفات هذه الدوأ،
هيانش  :طبيعة القوى العستتكرية المعارضتتة وممارستتاتها وتو هاتها الدينية ،األمر الذي علها تفقد
الحاضنة الشعبية تدري ل ا من هة ،وزيادة تردد الم تمع الدولي في دعمها ،هخ س  :عدم و ود
اما مع
قرار أميركي واضت تتل و اد بإست تتقاط النظام الست تتوري ،أو بدعم المعارضت تتة العست تتكرية ،انس ت ت ل
المصتتتلحة األميركية اإلس ت ترائيلية في استتتتمرار الوضت تتع الراهن في ست تتورية ،هرييي ررييي  :عدم و ود
مظلة ست تتياست تتية واحدة معتر بها من انب هذه القوى العست تتكرية بحيث تكون األولوية للست تتياست تتة
ولما تقرره ،ولي

للعسكر و ن ازاتهم وما بأيديهم من عناصر قوة.

تر عستكرليا على النظام
ميع العناصتر الستابقة ت عل من المستتحيل أن تحقق القوى العستكرية المقاتلة نص لا
ِّ
المحددة لها ،فإن
وداعميه أو توازلنا في القوى لمص ت ت تتلحتها .وفي ظل الحالة الراهنة ،واس ت ت تتتمرار عناص ت ت تترها
حصيلة المعارا العسكرية ستكون من دون نتائج سياسية واضحة وكبيرة ل هة النظام أو المعارضة.

أما مفهوم توازن القوى فإنه يشت ت تتمل ،في رأينا ،ميع األحياز والمست ت تتتويات في الحالة الست ت تتورية الراهنة ،وال
يقتص ت تتر فحس ت تتب على ال انب العس ت تتكري .إنه يش ت تتمل ميع عناص ت تتر القوة :اإلعالم ،الخطاب الس ت تتياس ت تتي
الوطني ،التنظيم ،الخبرة التفاوضتتية ،الرصتتيد الشتتعبي ،والمصتتالل اإلقليمية والدولية التي تكاد تكون العامل
الحاسم اليوم بعد أن أصبحه الحالة السورية واقعة تحه ميع أنواع التدخالت الخار ية.
 )4جم قجي الن م السويي

ى االريعراي

ى العجى العيورط بالنسبة إلى النظام السوري ،نرى

أنه أصبل خارج التاري  ،ولذلك ستلفظه قوانينه ،بما يعني أن مسألة زواله هي مسألة وقه يطوأ
أو يقصتتتر ،وقد تحدث في الست تتياستتتة والواقع ظرو

تؤخر زواله ،لكن تعود قوانين التاري وتتحكم

في الست ت ت ت ت ت تتياست ت ت ت ت ت تتة والوقائع .هذا الرأي ال يعني أننا ن ِّلب رعبتنا ويمالنا ،بل ألن النظام في الواقع

ست ت ت ت ت ت تتقطه كل مقوالته األيديولو ية ،وذهبه إلى عير ر عة مقولة الحبب القائد للدولة والم تمع،
ومقولة "إلى األبد" ،وذهبه مع الثورة كل عناصت ت ت ت ت ت تتر الخو
وتك َّش ت ت

التي زرعها النظام في الست ت ت ت ت ت تتوريين،

النظام عن م رد ط مة مست تتتبدة وفاست تتدة ،وال يمكن لنظام ست تتياست تتي أن يست تتتمر إن كانه

تترعيته مستتتمدة فحستتب من عناصتتر القوة العستتكرية واألمنية .لن يستتتطيع النظام االستتتمرار ،فقد
تروخا هائلة داخل الم تمع ،والس ت تبيل الوحيد الذي يمكنه تحقيق الستتتلم األهلي والمصت تتالحة
خلق ت ت ل
الوطنيتة هو تطبيق برنتامج العتدالتة االنتقتاليتة ،وعير ذلتك فتإن يليتة الحقتد واالنتقتام ست ت ت ت ت ت تتتكون هي
السائدة في الم تمع.
 )5أوضى سيعر هأ توي

اقعيا
لةة هناا ضريبة أكيدة سيدفعها الشعب السوري ،ويمكن فهمها و ل

أبدا لت يير نه ه .إذ من الطبيعي أن تكون
يخيا ،خاصتة بعد أن ظهر أن النظام عير مستتعد ل
وتار ل
هناا فوض ت تتى ،وأن يظهر إلى الس ت تتطل العفن المتراكم طواأ نصت ت ت قرن من الحكم االس ت تتتبدادي،
وأن يحدث تطر وتشتتدد ديني في تو هات بعض الستتوريين ،وتصتتعد إلى الستتطل ظواهر طائفية
عند البعض اآلخر ،وهذا كله يندرج في إطار فاتورة طويلة سيدفعها السوريون بحكم حالة العطالة
المبمنة في ظل االست تتتبداد ،على الرعم من أن الم تمع الدولي ،وكذلك المعارضت تتة الست تتورية ،كان
بإمكانهما تخفي

هذه الفاتورة.

 )6آ ل حشةشةة أي ظر هاقع ن ةس على ا لرعم من الحالة البائست ت ت ت ت ت تتة اليوم ،إال أنه يمكن القوأ إن
ست تتورية لن تعود إلى ما كانه عليه قبل يذار /مارا  ،2011ولعل أهم فقت تتيلة للثورة أنها أعادت
الروب إلى الشعب السوري الذي بدأ معها باستر اع وعيه و رادته وثقته بنفسه بعد زمن طويل على
بقائه في ست ت تتاحة الصت ت تتمه والتهمي  .فالست ت تتوريون اليوم يتحدثون في الست ت تتياست ت تتة ،وعلى الرعم من
تطور س ت تتياس ت ت لتيا ،وتلك مهمة النخب
لا
فوض ت تتى الحوار الحاص ت تتل إال أنه يمكن له أن يثمر في المآأ
الفكرية والسياسية.
لقد حدث ت ير كبير في رؤية الس ت ت تتوريين إلى قق ت ت تتايا تعاملوا معها في الس ت ت تتابق بش ت ت تتكل بديهي ،إذ ظهرت
هشا ة البناء الذي أن به النظام طواأ نص

قرن ،وأصبحه هناا حا ة كبيرة إلى إعادة تموضع سورية

المست ت ت تتتقبلية في العالقات اإلقليمية والدولية في حاأ ظله موحدة وانكست ت ت تترت دعوات وأفعاأ التقست ت ت تتيم التي
يهم

بها البعض اليوم في الداخل والخارج ،كما أعادت الثورة طرب القق ت ت ت ت ت تتايا الفكرية اإل ت ت ت ت ت تتكالية كافة،

كالعروبة واإلست ت ت ت ت ت تتالم ،هوية الدولة ،العالقة بين الدين والدولة ،إ ت ت ت ت ت ت تتكالية الداخل والخارج ،العالقة بين
القوميات ،ققتتتايا األقليات القومية والدينية ،و ت تتكالية العالقة بين العرب وال رب...إل  ،وهي اإل ت تتكاليات
حال مقبولال لها طواأ م ة عام .نحن أمام ثورة لم تنتصت ت ت ت ت ت تتر بعد،
التي وا هه المنطقة برمتها ولم ت د بعد ل

معا – أي الثورة واألزمة – قامتا بنب
وأمام أزمة ال يلوب في األفق ٌّ
حل لها ،لكنهما ل
مستوى الفكر والسياسة الداخلية والم تمع واالقتصاد والعالقات اإلقليمية والدولية.

ث ًاة

ع

هاريراتةجة

ر زية سيشب ةة

كل ت ت ت ت ت ت تتيء ،على

ى دجهل ء ع ل الحر ة السة رةة هالعجيعع العجاي

يقع على عاتق الحركة الس ت ت ت تتياس ت ت ت تتية الس ت ت ت تتورية ومنظمات الم تمع المدني إن از عدد من االس ت ت ت تتتراتي يات
المركبية لالنتقاأ من الحرب إلى بناء الدولة والم تمع في المستقبل ،ومنها:

 )1توأةر سييي حة ءخوقةة وةعة ل حواي هالنش و الش م لعل التفكير انطال لقا من العوامل التي أدت
ثانيا ،هو
إلى الحرب واآلثار ،التي نت ه منها ،والتوافق على وصت ت ت ت ت ت تتفها أولال ،وتأويلها وتقييمها ل
المدخل القت ت ت تتروري ،إن لم يكن الوحيد ،الكتشت ت ت تتا المصت ت ت تتلحة الوطنية العامة ،وا تراب أ ت ت ت تتكاأ

مالئمة من العمل ال ماع ي ،بل األعماأ ال ماعية واال تماعية ،لتحقيقها .ما يعني أن المطلب
كليا ،هو توفير مست ت ت تتاحة أخالقية مالئمة للحوار والنقاش العام بين ميع
األوأ ،بعد وق الحرب ل
القوى اال تماعية والسياسية والتيارات الفكرية واأليديولو ية ،لكي يتعار الناا ويتواثقوا.
 )2ن

يؤى سيييييشب ةة هاقشةة ه ع نة اليطبةق ال بد من بناء رؤى مست ت تتتقبلية ديدة ،تملك إمكان

التحوأ إلى واقع ،تنطلق من -1 :النظر إلى ست ت ت ت ت ت تتورية في العالم والتاري  ،واعتبار ست ت ت ت ت ت تتورية من
الداخل هي حقل التفكير وميدان العمل؛  -2حالة الفوض ت تتى التي تعيش ت تتها س ت تتورية تحمل إمكانات
انتظام ونظم مختلفة ،ما يعني أهمية د ارستت ت ت تتة األثار الكا تت ت ت تتفة واآلثار المنش ت ت ت ت ت ة لهزمة في ميع
الم االت ،اس ت تتتش ت تتفا

ممكنات الواقع الس ت تتوري الراهن ،وض ت تتع تص ت تتور معياري للمرعوب فيه من

هاديا ألي خطوة مستقبلية ،العمل على تر يل الممكن األقرب إلى المرعوب فيه.
الممكنات يكون ل
معنى ذلك االنطال من واقع م تمع يتفكك /م تمع يتش ت ت تتكل ،لتلم أس ت ت تتباب التفكك وديناميات التش ت ت تتكل
ويثار األولى في الثانية (الت ذية ال ار عة أو إعادة اإلنتاج) وانعكاستت ت ت ت ت تتات الثانية على األولى ،في ست ت ت ت ت ت تتيا
ستيرورة الحداثة والتمدن .فالبنى اال تماعية ال تستت يب لمقتقتيات الحداثة والتمدن بدر ات متستاوية وفي
وقه واحد .وفي ضوء ،نفترض أن ذور األزمة ،التي تعيشها سورية اليوم ،تمتد إلى اختالأ العالقة بين
تمور كار لثيا علها مطابقة لس ت ت ت تتلطة بطركية
الفرد والم تمع ،وبين الم تمع والدولة ،وض ت ت ت تتمور األخيرة ض ت ت ت ت لا
ديدة طاعية ومستتبدة ،معادية للمعرفة ومعادية للحرية .وذلكم هو األستاا العميق لهدر اإلنستان وتعميق
اعترابه وهدر المواطنة والوطنية وهدر المؤسسات واختناقها وهدر الوطن.
يخيا لعلميات التدمير والتفكيك هو انطال
 )3اي ج العجيعع هإاي ج الجهلة إن ال انب المقابل تار ل
سيرورة تشكل ذات بعدين :تأسيسي وترميمي مت ادلين؛ األوأ يكمن في أ كاأ االنتظام والتنظيم
اال تماعي ،التي انطلقه منذ عام  ، 2011والتي توحي باحتماأ و ود فرص ت ت ت ت ت ت تتة تاريخية لتمكن

الم تمع من إنتاج نفست ت تته في مناخ من الحرية ،وت يير قواعد الست ت تتلطة وبنائها من تحه إلى فو .
ما يقتق ت تتي إيالء انتظامات الم تمع المدني وتنظيماته األهمية التي تس ت تتتحق ،ورص ت تتدها ونقدها،
وقانونيا والتأثير فيها بمنطق
تماعيا
واس ت ت ت ت تتتش ت ت ت ت تتفا ات اهات حركتها ،والعمل على تحص ت ت ت ت تتينها ا
ل
ل
الشبكات والحوار والنقاش العام .والثاني يتعلق بعمليات إعادة اإلعمار ،وعادة النازحات والنازحين
والال ات والال ين إلى بيوتهم أو أماكن ست ت ت ت ت ت تتكناهم باختيارهم ،والشت ت ت ت ت ت تتروع في إ راءات العدالة
االنتقالية.
االنف ار اال تماعي – االقتص تتادي والثقافي والس تتياس تتي ،الذي انتهه إليه س تتورية ،وما تبعه من انهيارات،
يقتقت ت ت ت ت ت تتي النظر إلى الم تمع المتدني من زاويتي الحتا تة إلى ال مهوريتة ،والحتا تة إلى تقييتد الست ت ت ت ت ت تتلطتة
والحيلولة دون ت اوزها على حريات األفراد وال ماعات وحقوقهم ،في الوقه نفسه .فالعمل التطوعي ،الذي
هو لب النشت تتاط المدني ال بد أن يندرج في ست تتيرورة بناء ال مهورية ،دولة الحق والقانون ،بصت تتفتها فقت تتاء
مشتركا بين ميع المواطنات والمواطنين بالتساوي.
عاما
ل
ل
ويالت الحرب ال ارية هي التي تدفع إلى التفكير في مس ت تتتقبل س ت تتوريا ،وفي أهمية الم تمع المدني والدولة
الس ت تتياس ت تتية ،ألن ال ماعات والم تمعات تعيد تنظيم حياتها ،بعد الحرب ،وال تس ت تتتطيع أن تفعل ذلك ،على
نحو يؤدي إلى الستتلم اال تماعي الدائم ما لم تكتش ت

المصتتلحة المشتتتركة ،وتتفق على معايير مقبولة من

ال ميع للعمل على تحقيقها.
 )4ن

الثش أة الوطنةة

ى بجء االخيوال هالحرية يطرب تعدد الحقائق الواقعية في ذاتها وتعدد

بدءا من التعدد الثقافي وديناميات تش تتكل ثقافة وطنية ذات
تأويالتها مس تتألة التعدد ومعنى الوحدة ،ل
بعد إنس تتاني عام أو كوني ،وهذه تترط الزم ،في اعتقادنا ،لتش تتكل فق تتاء عام ا تماعي س تتياس تتي
مشت ت ت ت ت تتترا بين ميع المواطنات والمواطنين وبين ميع الف ات اال تماعية .االختال

هو الحقيقة

الواقعية األبرز في العالمين الفيبيقي واألخالقي (الم تمع والدولة) .فال بد من بناء رؤيتنا للبدائل
الممكنة والمرعوب فيها على مبدأ االختال  ،أي على مبدأ الحرية ،وتس ت ت ت ت ت تتاوي األفراد وال ماعات
في القيمة الروحية والكرامة اإلنسانية والكرامة الوطنية والحقو المشار إليها.

 )5واد ة الخط ب الط ةدي هارييييغول الجي

أداة للمس تتتبدين والمتس تتلطين ،وتفرع
بحكم عل الدين ل
المقدا وتأويله،

فروعا ومذاهب مختلفة ومتعارضت ت ت تتة ،نشت ت ت تتأت أست ت ت تتا لس ت ت ت تا من توظي
الدين الواحد
ل
عاما
اال
لتحقيق مآرب ت تتخص ت تتية ومص ت تتالل خاص ت تتة ،فإنه لم يعد أي من هذه المذاهب م ل
ل
روحيا ل
(نشوء الملل والنحل والمذاهب في التاري اإلسالمي خير مثاأ على ذلك ،وكذلك أن المسيحية).
ولكن المذاهب الدينية ليستته م رد ظاهرة ثقافية ،بل هي ظاهرة ا تماعية – اقتصتتادية وستتياستتية
تكال لها .يية ذلك أنه ما من مذهب نشتتأ أو يمكن أن ينشتتأ من دون عصتتبية،
اتخذت من الدين ت ل

وما من عصبية نشأت أو يمكن أن تنشأ ،من دون تبرير ثقافي ،بل أيديولو ي (األحباب العقائدية
الدينية وعير الدينية مثاأ ساطع على ذلك).
خصتتوصتتية المذاهب الدينية وعير الدينية ،واقتران كل منها بعصتتبية ما ،وستتعي العصتتبيات إلى االستتتحواذ
على الست ت ت تتلطة والثروة والمكانة ،أو على نصت ت ت تتيب وافر منها ،أو الدفاع عن مكاست ت ت تتب متحققة بالفعل ،هذه
م تمع لة هي أركان التعصت ت تتب ،وأست ت تتاا النباعات والحروب ،الكامنة منها والمتف رة ،وهي التي تحوأ دون

تشكل م تمعات مدنية ،على الرعم من التقدم الحقاري.

الشسة الخ س
رويية اليي اريج

ءهًال

رتكزا ه نط ش
 )1الجهلة الوطنةة ءه الحة رية الص ت ت ت تتفة األس ت ت ت تتاا في الدولة المنش ت ت ت تتودة هي «العمومية »،والمفهوم
المعادأ لها «الوطنية» ،وهذه األخيرة ليست تته صت تتف لة أخالقي لة أو حكم قيمة ،و نما هي ماهية الدولة
الحديثة وأست ت تتاست ت تتها ،وي ري
التعبير عنها من خالأ ست ت تتيادة القانون ،من حيث هو عام ومشت ت تتترا،
ُ
ست ت ت ت تواء من حيث إنتا ه (س ت ت ت تتيادة الش ت ت ت تتعب هي المنت ة للقانون) أو تطبيقه (المس ت ت ت تتاواة في تطبيق

القانون ،أي المس تتاواة في الحقو والوا بات بين األفراد) .والت س تتيد اإل رائي لهذه الدولة العمومية
أو الوطنية يتمثل في أن تكون أ هبة الدولة المختلفة حيادية ت اه األفراد وال ماعات والتنظيمات،
وال يختل

أداؤها أو س ت تتماتها إال بقدر طفي

عندما تتبدأ الس ت تتلطة الحاكمة من خالأ االنتخابات

الديمقراطية الحرة والنبيهة .معنى «العمومية» هنا هو أن الدولة الوطنية المنشودة ليسه دولة ٍ
فرد
ٍ
أو ط ٍ
طائفة أو حبب ،بل دولةُ ميع المواطنين.
مة أو

 )2هوية الجهلة العن ييييييور تتش ت ت ت تتكل الهوية في س ت ت ت تتيا تراكمي ومت ِّدد .لذا ،فإنه من عير الممكن
تحديد طبيعة هذه الهوية الي وم إال على ما هو عام ومشترا ،خاصة أن نظام الحكم في سورية قد
أعلق باب الحوار الست تتياست تتي والم تمعي لمدة نص ت ت

قرن ،وهو الحوار القت تتروري في أي م تمع

إلعتادة النظر في هويتة التدولتة وت تديتدهتا .لتذلتك ،يبقى متا هو عتام ومشت ت ت ت ت ت تتترا اليوم هو الثالثيتة
المتكاملة األركان ،والمتمثلة بالعناصر التالية :الدولة السورية ،الشعب السوري ،المواطن السوري.
من المهم النظر إلى س ت ت ت ت ت تتورية بوص ت ت ت ت ت تتفها دولة وطنية ممكنة ،وعق ت ت ت ت ت ت لتوا في الم تمع الدولي والمنظمات
اإلقليمية ،و ن بعض المشتت تتكالت األستت تتاست ت تتية التي توا هها ،وست ت تتو توا هها ،ذات طابع عالمي ناتج من
طبيعة النظام ال أرست ت تتمالي العالمي والعولمة المبتورة ويليات ال ذب والنبذ أو االحتواء والتهمي

التي ينت ها

النظام العالمي ،عالوة على التدخل المبا ت ت ت ت ت تتر ،كالتدخل الروست ت ت ت ت تتي واألمريكي واإليراني والتركي والعربي،
واإلسرائيلي المبا ر وعير المبا ر.
 )3رييعو الرانطة اإلاسي اةة هالرانطة الوطنةة

ى جةرهع

الرهانط ستتمو الرابطة اإلنستتانية على

عيرها من الروابط العرقية واإلثنية والقومية ،ومن ثم ست ت ت ت ت ت تتمو الروابط اال تماعية (الوطنية) على
عيرها من الروابط األولية التي تنسج ال ماعات ما قبل المدنية وما قبل الوطنية.
 )4اإلاس اي يترس الوطني ،ويفتل إمكانات نموه وارتقائه ،ال العك  .فاإلنستتان الستتوري هو أستتاا
الرؤية ومبدؤها ،كرامته اإلنس ت تتانية والوطنية وحريته واس ت تتتقالله وحقوقه وتمكنه هي عايتها ،والنظر
إليه بمعايير األمان والص ت ت ت تتحة والتعليم والس ت ت ت تتكن والعمل واإلنتاج واالس ت ت ت تتتهالا واالدخار واإلعالة
والمساواة والحرية والعدالة  ...إل  ،هو ما يو ه الرؤية ،ويمنحها طابعها الوطني ،العمومي.

 )5ءهلوية الش اون الجهلي ه ن و ة حشوا اإلاسيييييييييي ن

ى الشوااة الوطنةة ،إذ يفترض أن تكون

المعايير المعتمدة في البدائل المس ت ت تتتقبلية معايير إنس ت ت تتانية عامة ،تخر نا من دائرة الست ت ت ت اأ حوأ
الخصوصية وما ين ر عنها من نبعات محافظة سلفية وأصولية.
وي لة نعن ي العواطنة العيس هية ،ررا الزم لي ر أم
 )6الش ع اةة ،ن ًا
هطنةة ،ذا اسغ اس اي.

هطني

م ،ههوية

 )7الحرية قوام اسييييييي اةة الدرر اإلاسييييييي اي  ،من دونها يتحوأ الفرد إلى م رد كائن بيولو ي ،عاقل،
ولكنه عير أخالقي ،والحرية تشيميييييي العسيييييتهلةة ،وهذه ،أي المس ت ت تتؤولية ،ت عل الحرية نس ت ت تتبية
دوما.
ل

 )8االخيوال

ء رز صيييييييوي الحرية ه

ءهة تج ة ت  ،وهو ما يست ت ت ت تتتو ب المست ت ت ت تتاواة في الكرامة

اإلنستانية وال دارة واستتحقا الحقو المدنية والستياستية واال تماعية واالقتصتادية والثقافية ،لهفراد
وال ماعات ،ويعين مقت ت ت تتمونها ونست ت ت تتبيتها ،في كل م اأ من م االت الحياة .و ن المست ت ت تتاواة بين
النست ت تتاء والر اأ ال تس ت ت تتقيم إال بالتست ت تتاوي في اإلنست ت تتانية والتست ت تتاوي في المواطنة ،ألن اإلنست ت تتانية
والمواطنة صفتان ال تقبالن التفاوت والتفاضل.
 )9الشجالة تر ةب أريج

العس ها هالحرية ،فال مساواة بال عدالة سوى المساواة الصفرية ،وال حرية

بال عدالة ست تتوى لهقوياء والمتست تتلطين ،ممن يمارست تتون حرية مطلقة (االست تتتبداد وحده يست تتاوي بين
الرعايا مساواة مطلقة ،على أنهم ال يء).
)10

االحتكام إلى القانون الوضت ت ت ت ت ت تتعي ال يل ي حق األفراد في االحتكام إلى األع ار

والتقاليد

والمر عيات الثقافية واألخالقية ،في حيواتهم الش تتخص تتية ،ألن الم تمع المدني فق تتاء من الحرية.
وهذا و ه من و وه االختال

بين الم تمع المدني الذي يمارا فيه األفراد وال ماعات عاداتهم

وتقاليدهم وأعرافهم ،وبين الدولة بصفتها "مملكة القوانين".
ث ًاة العب رئ الم نة ل جهلة العن ور
 .1اعط الجهلة

مهورية؛

 .2رهلة سييييش ة هريييةج

است تتتقالأ الدولة التام وست تتيادتها على إقليمها ،واست تتتقالأ المشت تتروع الوطني

الديمقراطي عن ست ت ت ت تتائر الت اذبات اإلقليمية والدولية ،وللشت ت ت ت تتعب الست ت ت ت تتوري وحده الحق في اختيار
نظامه اال تماعي االقتصادي ونظام الحكم؛
 .3حة رية الجهلة حيتاديتة التدولتة إزاء ميع المكونتات واالنتمتاءات واأليتديولو يتات واألديتان ،دولتة
حقو ال دولة أيديولو يا من أي نوع ،مصت ت ت تتادر التش ت ت ت تريع مدنية األست ت ت تتاا ،وتؤخذ في الحست ت ت تتبان
المصادر األخرى؛
 .4البرلع ن هالعتريييييسييييية الرة ريييييةة دولة برلمانية ،أو برلمانية -رئاس ت ت تتيةَّ ،
تتحدد فيها بدقة وظائ
المؤسسة الرئاسية ومسؤولياتها ومددها والعالقة بينها وبين ممثلي الشعب؛
 .5الحري

ءري س العواطنة اعتبار ضتتمان حريات األفراد وال ماعات الدينية والثقافية واالقتصتتادية

والستتياستتية وس تواها مما ال يهدد وحدة الم تمع والدولة ،ضتتمانها في القوانين والتش تريعات وضتتمان
ممارستها أساا المواطنة في الدولة؛
ومعيار ،والتبام الشت ت ت ترعة الدولية لحقو اإلنس ت ت تتان
لا
 .6الحشوا اعتماد حقو اإلنس ت ت تتان مبدأ ومر ت ت ت لتدا
والمواثيق والعهود الدولية التي تقت ت ت تتمن حقو األفراد وال ماعات ،واعتبار حقو ال ماعات ،وفي
مقدمها حق تقرير المص ت ت تتير ،مؤ َّست ت ت تس ت ت تتة على حقو األفراد ،ولها أهميتها الخاص ت ت تتة في الوض ت ت تتع
الست ت ت تتوري .فحق تقرير المصت ت ت تتير تقرره ال ماعة /ال ماعات المعنية بنفست ت ت تتها ،وهو حق عير قابل
للنيابة أو اإلنابة.
 .7رهلة ق اون دولة يحكمها دست ت ت ت ت ت تتتور ال ين

على أي نوع من التمييب على مست ت ت ت ت ت تتتوى األفراد أو

ال ماعات في ممارس تتة الحقو والوا بات وأداء الوظائ
السويات إلى أعالها ،بما فيها منصب رئي

و ت ت ل المناص تتب وس تتوى ذلك من أدنى

ال مهورية؛

 .8حشوا العرء مساواة المرأة مساواة كاملة مع الر ل في الحقو والوا بات؛

 .9اال يراال ن لينوي الثش أي هالشرقي هالجيني دولة تقوم في التشت ت ت تريع والممارس ت ت تتة على احترام التنوع
واالختال

وتعبيبه بوص ت ت تتفه مص ت ت تتدر عنى وطني ،وتق ت ت تتمن بالتالي الحقو الثقافية واال تماعية

لل ميع ،ضت ت ت ت ت ت تتمن برامج وطنية عامة ِّ
تعبز مفهوم المواطنة ال امع ووحدة الم تمع ،وتركب على
المشترا الثقافي كما على ماليات االختال

وكونها منبعال لإلبداع والت ديد؛
السلمي المقيد بالقانون.

.10

اليشجرية السة رةة التعددية السياسية والتناف

.11

الع ييييييييي ي ة دولة تقوم بنيتها الوظيفية على تفعيل مش ت ت ت ت ت تتاركة ميع المواطنين في بنائها

بوص تتفها بيتلا مش تتتركلا لهم وحاض تتنة لتفاعلهم ولحياتهم المش تتتركة وأفقلا لتحقيق ذواتهم والس تتتمرارهم

بيولو يا وثقافيال ،ومن ثم فهي تقوم على تعبيب مبدأ الثقة المتبادلة؛ المشت ت ت ت ت ت تتاركة في الحياة العامة
وفق مبادئ المساواة والحرية والعدالة رافعة أساسية للمواطنة والمقمون اال تماعي للوطنية؛

.12

الثشة تأكيد أن مؤس تستتات الدولة هي مؤس تستتات الشتتعب وهي ملك له وتقوم على خدمته،

فال يخشاها أو ينفر منها أو يعاديها أو يقطع معها؛
.13

تك أو الدرص دولة ذات بنية قانونية ووظيفية تتيل فرص ت تال متست تتاوية أمام ال ميع ،وتقوم

المفاضت ت تتلة لش ت ت ت ل الوظائ

فيها على مبدأ الكفاءات ال مبدأ الوالءات ،بما يقت ت تتمن تعبيب الروافع

اال تماعية والوظيفية على أست تتاا تنافست تتي نبيه يقود إلى االست تتتثمار في القوى البش ت ترية والمادية،
والمست ت تتتند إلى العلم والتعليم وبناء العقوأ وتهي ة الكوادر البش ت ت ترية ،وبالتالي توطين العقوأ والتقانة
والتهي ة لتنمية اقتصادية وبشرية وثقافية عمومال؛
.14

الشجالة دولة تنبني على فكرة العدالة ،أست ت تتاست ت تتها ست ت تتيادة القانون ،وتقوم على بناء قانوني

يقمن تحديد المهمات والوظائ

والمسؤوليات ،وعلى محاسبة المقصرين والمرتكبين ،وال يستثني

أحدال من المحاسبة بصر النظر عن موقعه الوظيفي أو طبيعة المؤسسة التي يعمل فيها؛
.15

الشوقة ة الس ط

دولة تقوم على مبدأ فصل السلطات؛

.16
.17

سبيال إلى تفكيك سائر المركبيات.
بجء الو ر زية :اعتماد مبدأ الالمركبية ل
اريشول الشم

ضمان استقالأ الققاء ،والتأكيد على و ود هي ة ققائية مستقلة عليا

تحاسب على الت اوزات في تحقيق العدالة ومحكمة دستورية مستقلة؛
.18

الشطع ع الدسيييييييي ر دولة تقطع مع الفست ت ت ت ت تتاد ،وتفح

وتش ت ت ت تر ِّ
يعاتها كافة قبل عرضت ت ت تتها على م ل

هي ةُ خبراء قوانينها وم ارست ت ت ت ت تتيمها

الشت ت ت تتعب أو س ت ت ت تواه إلقرارها من زاوية ث رات القانون

والفساد فيها؛
اليعثةر ال يييييشبي دولة ُيصت ت ت ت ِّتد ُر التش ت ت ت تريعات فيها ممثلون عن ف ات الشت ت ت تتعب و ت ت ت ترائحه
.19
وتكويناته منتخبون ديمقراطيال ،وعلى أساا سياسي وفق نظام انتخابي نبيه وعلني و فا  ،يخدم

فكرة التثميل الحقيقي من دون إكراه ،ويحرص في الوقه نفسه على أن تخدم الممارسة الديمقراطية
الدمج بين مكونات الم تمع وتعبيب فكرة الدولة ال امعة؛

.20

ال يييد أةة هالش نةة هالعح ريييبة بما ي عل ال ميع مست تتؤوالل أمام أدائه وعرضت تتة للمست تتاءلة

القانونية والشعبية؛
.21

حرية الصح أة اعتبار الصحافة الحرة ركنلا أساسيلا من أركان الدولة القوية ،ركنلا ضامنلا

.22

الشجالة االديع ةة هتوزيع الثره تقوم الدولة الست ت ت ت ت ت تتورية المنشت ت ت ت ت ت تتودة على مبدأ العدالة

لممارسة الحريات ولمساءلة من يخل بمبادئ الدولة؛

اال تماعية والتوزيع العادأ للثروة الوطنية ،و قامة المش ت ت ت ت ت ت تتاريع الوطنية على أس ت ت ت ت ت ت تتاا من ذلك،
ومحاسبة كل من يستأثر بعوائدها لعائلته أو ماعته أو خصه؛
.23

اليجربة الي ييخةة دولة تقوم على فهم ت ربة الشتتعب الستتوري التاريخية وتطوره المشتتترا

كل
وتقحياته ومعاناته المشتركة ،وتقوم على إحقا الحقو على أساا من أن الشعب السوري ه
واحد ال يت بأ؛

.24
.25

الجةش دولة َّ
يتحدد فيها دور ال ي
األ

بالدفاع عن الشعب واألرض وكيان الدولة؛

دولة تُدمج فيها األ هبة األمنية في مؤسسة واحدة محددة المر عيات والمسؤوليات

بدقة وخاضتتعة للمستتاءلة القانونية على المستتتويين الشتتخصتتي واالعتباري ،ويخقتتع عملها للمراقبة
الشت تتعبية ،وتنحصت تتر وظائفها بما يقت تتمن حرية المواطن ومنعته وقوته والتي هي األست تتاا لحرية
الوطن ومنعته وقوته واستقالله؛
.26

األيض دولة تقوم على كامل أ ارضت ت ت ت تتيها وال تتخلى عن أي بء محتل منها ،وتست ت ت ت تتتخدم

الوستت ت تتائل المتاحة والمشتت ت تتروعة كافة لتحرير أ ارضتت ت تتيها على اعتبار أن الحقو الوطنية ال تست ت ت تتقط
بالتقادم (استعادة ال والن)؛
.27

الشوق

الشربةة بوص ت ت

الدولة الست تتورية بءلا من محيطها العربي وحاضت تتنتها العربية،

ويتحدد أفقها االقتصتتادي والستتياستتي ضتتمنها بخصتتوصتتيات هذه الحاضتتنة ،فمن الطبيعي أن تقوم
عالقاتها مع محيطها العربي على أساا تكاملي يحقق المصالل األخوية المشتركة؛
.28

الشوق

الجهلةة دولة تقوم عالقاتها الدولية على مبدأ تحقيق مص ت ت ت تتالل ت ت ت تتعبها بالدر ة

األولى ،وتُنشت ت تتأ هذه العالقات على أست ت تتاا من المصت ت تتالل المشت ت تتتركة ،وعلى مبدأ الندية واالحترام

المتبادأ ،وعلى احترام المواثيق والعهود الدولية ،وتلتبم حكومتها بما ورثته من اتفاقات وعقود ال

تخل بسيادتها وال تقر بمصالل عبها ،وتعتمد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة.

الن ية
هةلة الشعر الع يره لحزب الجع ويية هال ش

الوطني الجيعشراطي

