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بيت الخبرة " :السورية التي أعدتها املعارضة ،التحول الديمقراطي في سورية خطةُيستنتج من الاطالع على 

، وهي محكومة، كما تبين  الستشرافمحاولة  أنها، "*السورية
 
ما يمكن أن يؤول إليه الوضع في سورية مستقبال

بديل مختلف  الحالية، وتقديم/ املرحلة السابقةعن محتوياتها، بتصور سياس ي يهدف بصورة واضحة إلجراء قطع 

 عنها
 
 .جذريا

 على ألاقل  ،من هذا النوع ال بدَّ من أن تراعيغير أنَّ أّية خطة 
 
حتى يكون بمقدورها ، الشروط الواقعية، منهجّيا

 إلىسياسية بما يكتنفه من ممكنات ،الاتجاه نحو تحليل املستقبل
 
غيره، ينبغي  علىأنَّ ترجيح ممكن سياس ّي ما  ، نظرا

 
 
غاٍت مقبولة عامة   ،استناده إلى مسّوِّ

 
الخطة  هذه  ، وبالتالي افتقدتأو يمكن الاتفاق عليها بين جميع ألاطراف خاصة

 . إلى الُبعد العمليّ 

 جاءت باألساس لتقدم وتشرح وتبرر إذ  املستقبل  هذه الخطة لم تستشرف 
 
 مسبقا

 
يتبنى وجهة نظر املعارضة  خيارا

،
 
 بل وتمنحه ألاولوّية  الخارجية سياسيا

 
 ووحيدا

 
 كافيا

 
 بوصفه خيارا

 
 من استكشاف املسارات املحتملة !! وبدهّيا

 
أي وبدال

 من قبلها، واعتبرته بحكم املتحقق، وهذا يجافي منطق وروحية 
 
 مرغوبا

 
ملستقبل سورية، فرضت الخطة تصورا

  .ومناهجهاة الدراسات املستقبلي

ضمر للخطة خياراتها النهائّية ذات الصلة بمستقبل سورية 
ُ
ر البناء الفلسفّي امل  ن  أن ي   ينبغي السياس ّي، بماوُيفّسِّ

ُ
مه، ظ

، ولنشر عقيدة لسلطة تشريعيةوبناء نظام سياس ّي ليبرالي باملعنى الواسع، يؤسس الانتقالية، إدارة املرحلة  :من منطلق

، إلى نظا(0591)السابق  ولتجديد الدستور السوق الحر، 
 
أنَّ هذه وهذا يعني . مين انتخابي وحزبي جديدين، وصوال

؛ ألنها تضع تصوراتها عن مستقبل سورية
 
  .على نحو مطلق وثابت الخطة دوغمائية تماما

املستوحاة من  ذات الصيغة ما أهداف خطة التحول الديمقراطي في أفق دالالتها: وعليه، يمكن توجيه السؤال آلاتي

 سوري أصيل؟   املبادرات الدولية إلنهاء ألازمة في سورية، وذلك في حال كونها تستدعي آراء كّلِّ 

 

 "بيت الخبرة السوري واملركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية"التي أصدرها  "سوريةفي  خطة التحول الديمقراطي"هذه القراءة هي رد على * 

3102. 
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 أزماتالتي تشهد دول الجتمعات و املفي املوضوعات املثارة  "خطط التحول "يعرف بـ أو ما  "السياسات الانتقالية"تمثل  

والديناميات في التسميات وقد شاع استخدام هذه . زمة، والواقع أنها جزء مما يرسم أو يخطط ملرحلة ما بعد ألا كبيرة

زمات أفغانستان والصومال والعراق وتيمور الشرقية وعدد من البلدان الافريقية، وتعد من مخرجات أو تجليات عالم أ

 .ما بعد الحرب الباردة

بداية ومرحلة انتقالية في سورية بعد  ٍل أخذت الكتابات واملداوالت السياسية وإلاعالمية بالحديث عن خطة تحوّ و 

أو " إسقاط النظام" زعم باتجاه ألنه قد ذهبت التقديراتنه لم يكن ثمة اهتمام بهذا الجانب، أي أأشهر،  ألازمة بعدة

  راط دولي وإقليمي متزايد في ألازمةخإال بعد انالخطة " تتبلور "لم ودليل ذلك أنه  !خالل زمن قياس ي" الدولة"
 
عامة

ل الاتحاد ألاوربي والواليات املتحدة خاصة، الكبير من قبل دول الخليج العربية ومنظمات  التمويل عالوة على وتدخُّ

 . حول العالمجهادية وشبكات 

ق مع داعميها ياملقترحة من قبل منظمات ومؤسسات معارضة وبالتنس" خطة التحول الديمقراطي"يمكن اعتبار ، وعليه

 إلاقليميين والدوليين، 
 
ة من الخطط جزءا دَّ ع 

ُ
من و تشكيل سورية فيما لو تمكنت املعارضة وحلفاؤها أإلعادة رسم امل

، 2وتجربة جنيف 0مع املبادرات الدولية، وخطة جنيف "تنسجم أكثر"إياها " ألافكار"السيطرة على البلد، ولكن أخذت 

د ، وتكا0وثمة خطط ومبادرات ومداوالت عديدة تنطلق من بنود جنيف. من الدوليجلس ألا ملالتي تم إدراجها في قرار 

 لكل املداوالت واملبادرات حول تسوية محتملة لألزمة السوريةإتمثل 
 
 وتوجيهيا

 
 تأشيريا

 
 . طارا

ولها مقاربة معروفة بهذا على الرغم من أنها لم تكن حاضرة، ، 0وافقت الحكومة السورية على خطة جنيفوقد 

فحة إلارهاب كاولوية ملعطاء ألا خذ الخطة كما هي وبالتسلسل، أي إأعلى  2خالل جنيفالخصوص، وكانت حريصة 

 .قبل الانتقال إلى البنود ألاخرى املتعلقة باملرحلة الانتقالية

جده في كل أو معظم تقارير ننمطي بالعموم، و " خطة التحول الديمقراطي"ما يورده تقرير وُيظهر التحليُل املوضوعيُّ أنَّ 

يرها، من إجراءات متعددة املستويات للتعاطي مع تداعيات ، وغ"النزاهة واملصالحة"و" العدالة الانتقالية"ما يسمى 

تراه املعارضة هو  أن ما إذ تفترضولوياتها، أمحكوم برؤية معارضة وال يحيد عن " الخطة" هما تقترح أنَّ ألازمة، ولو 

الواقع لى حد كبير، وخاصة ما يتصل بالعنف والضرر إمعطيات مختلفة و الصحيح، على الرغم من أن ثمة سرديات 

، ووقف تدفق على املؤسسات والجماعات وألافراد، وكيفية جبر الضرر وبناء الثقة بين الجماعات وألافراد، والتعويض

  .الخ.... املقاتلين ألاجانب، ووقف تمويل إلارهاب

وكتابات وتقارير عد خوذ من قواأم" الخطة"الواردة في مور الفنية واملقترحات التنفيذية العديد من ألا  والجدير بالذكر أنَّ 

، وقد يكون لدى الحكومة السورية أو املنظمات ومؤسسات املجتمع املدني خبرات عملية وتصورات 
 
معروفة عامليا

على هذا الصعيد، ولكن لم يتم تقديمها للرأي العام، ولذا يبدو املتلقي وإجراءات قامت بمبادرات ربما و  ،مختلفة

 .مام طرح من جهة واحدةأ( وحتى الداخلي)العالمي وإلاقليمي 

 بين الحاجةِّ لإلصالح إلاداري والقانوني من جهة، ومراجعةِّ طبيعة عالقات 
 
 متعمدا

 
ونجد في هذه الخطة نفسها خلطا

غياب تمييز هذه  مالحظة هذا، إلى. مؤسسات ألامن العام وألامن الاجتماعي والخدمة العامة مع الناس من جهة أخرى 
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ألاسلوب في التفكير  أنَّ هذاوجليٌّ . بين تداعيات ألازمة من ناحية، ومتطلبات الخروج منها، من ناحية أخرى  الخطة

 
ُ
 .بقصد عرض برنامجهافي حاالت الصراع  سياسية ظهره أّية معارضةنمطيٌّ في السياسة، إذ ت

لِّ  خطةالنكشف في وت
ب  وهم بأنَّ رؤيتها املعارضة  املقترحة من قِّ

ُ
تأتي في سياق عناوين ضروُب التعمية أو التمويه، إذ ت

 من السياسات العامة التي أهملتها 
 
عّد جزءا

ُ
ها ت لِّ

ب  ومقوالت وخبرات أممية، كما أنها تدعي بأنَّ القضايا املطروحة من قِّ

ثغرات معينة في في هذا الاتجاه  خطةال الدولة السورية مثل إلاصالحات الاقتصادية وإلادارية واملالية، وقد استغلت

 .أداء السلطة التنفيذية في الدولة السورية

 
 
حقوق " شعاراتب متذرعة عبره تمرر أفكارها الذيمن الخطاب السياس ي للمعارضة  يمكن عد الخطة املذكورة جزءا

 .وغيرها" التنموية"، و"املؤسسات املدنية"و" إلانسان

مكافحة إلارهاب، ليس نتيجة جهود الحكومة في ما يتعلق بأولوية حول العالم  بالتناميإلى بدء إدراك متزايد هذا، 

ن هذا يعطي صناع وفواعل إ، وإنما نتيجة تنامي ظاهرة إلارهاب كعامل تهديد إقليمي وعالمي، و فحسب السورية

 
 
  السياسة العامة حيزا

 
ويؤمل من أجل الفترة الانتقالية،  ملرحلة تزداد فيها الضغوط من الوقت لترتيب الاوراق استعدادا

ناخ السياس ي الدولي في خطاب املعارضة 
ُ
من الحكومة السورية أن تتولى مسؤولياتها في هذا الاتجاه، كيما ال يجد امل

 .الخطاب الوحيد املقنع

وإلاصالح وإعادة الاشتغال على قضايا الحوار  من أولويات العمل السياس ي والاجتماعي والاقتصادي والعلمي أنَّ  وجليٌّ 

ب وخبرات عديدة حول طر العاملية املعروفة، والاستفادة من تجار ما بعد الحروب والازمات، وفق ألا  بناء مجتمعات

 " سياسات انتقالية"و" تحول ديمقراطي"وُيعّد في الوقت نفسه تكرار الحديث عن . العالم
 
 بأشكاللألزمة ولكن استمرارا

 .أخرى 

 

أنها تنطلق في طرحها ومعالجتها حيث الخطة من تضعه بادئ ذي بدء ال بد من تسجيل النقطة ألاساسية ملا  .0

، بداللة حقيقة أفكارها املطروحة في ما يتعلق باملرحلة (سقوط النظام)واحدة مقدمة واستنتاجاتها من 

 عن تالقي تعبير  الانتقالية، وبالتالي ليست املرحلة الدولةاملعارضة على  النتصار حل جاهز  الانتقالية، إذ تنتهي إلى
 
ا

إرادة السوريين في اجتراح حل سياس ي وفق املبادرات التي طرحت أو وفق مقررات جنيف التي تعتبر املحور 

وبناء . طريق عبور لتجاوز ألازمة السوريةك الانتقاليةلمرحلة ل أشارتوالتي  ي الذي تدور حوله كل املبادراتألاساس 

 .سورية الحديثة الخارجة من رحم ألازمة الداخلية والحرب الخارجية

أكثر من بلورة نقاط تفاهم مشتركة ال تعني املرحلة الانتقالية بالنسبة إلى أّيِّ مواطن سورّي ُيعنى بمصالح بالده  .2

ع ألاطراف الباحثة بين الحكومة واملعارضة الوطنية، وهذا يقتض ي ضرورة الوصول إلى صيغة اتفاق عام بين جمي

 .عن حلول جدية
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عدُّ  .3
ُ
وبالتالي  ،فترض الانتصار على دولة وقوى سياسية واجتماعيةت ةة بكليتها وفق وجهة نظر أحاديالخطة مأخوذت

فترض رادة املنتصر إل مزعوم  كل أحكامها فرض فإن
ُ
فترض على املهزومامل

ُ
 .امل

ُسّوِّقت املعلومات الواردة في تضاعيف الخطة وكأنها حقائق، غير أنها ال تمثل إال وجهة نظر املعارضة وداعميها  .4

 . الخارجيين

أو على ألاقل سهلة املعالجة سوى عقبات يمكن تجاوزها  كون أمامهاي نأن املعارضة املنتصرة لتبّين الخطة  .9

ي وطائفي قعلى أساس عرتتجه نحو التقسيم قبل بخطتها التي والتذليل، وأن القوى املجتمعية والسياسية ست

ات مستقلة طائفية وعرقية ومذهبية، وليس كمواطنين نياكك مانتماءاتهعلى أساس وتنظر إلى املواطنين  ،ومناطقي

  ألاقليات وألاكثريةطرح مسألة وليس أدل على ذلك لهم نفس الحقوق والواجبات، 
 
 وعرقيا

 
 ومذهبيا

 
 .طائفيا

، وإعادة هيكلية ألاجهزة (الفصل الثاني)تحوالت الثورة السورية ب يتعلق ما املعلومات املحشوة في الخطة فيتستند  .6

 من عوسائل الا إلى ( الفصل العاشر)، وبناء الجيش الوطني املحترف (الفصل التاسع)ألامنية 
 
الم التي كانت جزءا

التي  الاجتماعي مواقع التواصلباإلضافة إلى اعتمادها الحرب الاعالمية والنفسية والسياسية طيلة ألاعوام ألاربعة، 

 :سوق ألامثلة التاليةنتقدم املعطيات على أنها حقائق وهي مليئة باألكاذيب واملغالطات و 

وكأنَّ وف العدالة والحقيقة في قضية املفقودين السوريين يورد تقرير سنوات الخ( 03ص)في الفصل الثاني  -

( 00.111) :آلاتية يورد ألارقام إذ .ووثائق ،ومقابالت ،تقّصٍ لجان نتيجة عمليات إحصاء  فيه املسجلةألارقام 

 .مع إلاخوان املسلمين 0592في أحداث حماة عام  ،معتقل سياس ي( 029.111) -قتيل( 31.111) -مفقود

د   وبالتالي ال يمكن الركون  ،م هاوس في واشنطنو منظمة فريدو مع برنامج العدالة بتعاون املعارضة والتقرير ُمع 

 في وسائل الاعالم الغربية والعرب
 
ية التي وقفت إلى جانب إلى معلوماتهم، وقد قرأناها وسمعناها سابقا

 .املعارضة

التي نشرت في الشارع حول توقيف و ( الثورة)رة ألازمة قدحت شرا مزعوم أنها الاستناد إلى رواية مختلقة -

 
 
ألاطفال ودور العميد عاطف نجيب رئيس فرع ألامن السياس ي واملحافظ فيصل كلثوم، وهذه ثبت زيفها الحقا

 وردة / 00/3أن الجمعة والتأكيد 
 
جمعة الكرامة للمطالبة بالحرية، فهذا يدل على أن الحراك لم يكن عفويا

عّد فعل، إنما 
ُ
، فتسمية له أ

 
، ولسنا آلان  ذلك يبرهنالجمعة قبل انطالقها  مسبقا

 
وحرق املؤسسات كان مبيتا

 .في معرض الحض والرد فهناك الكثير من الوقائع التي ثبتت وتجاوزها الحدث

الذي كان مع والده في مهاجمة املساكن العسكرية في طفس بعد أن استولت  : -

لشيخ عبد الكريم الخليلي، والتي تقض ي بقتل الرجال وأسر ألاطفال واغتصاب وسبي النساء، وقد عليه فتوى ا

قتل إلى جانب والده، ولشدة حساسية الحادثة واستثمارها في الاعالم شكلت لجنة طبية عرضت نتائجها على 

 .الاعالم
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فورد وشوفالييه، والتي تقول مظاهرات حماة وحجمها والتي حضرها السفيران ألامريكي، والفرنس ي روبرت  -

 ( 911.111)بمشاركة 
 
 وإناثا

 
 ذكورا

 
 وصغارا

 
أقل من فهي في حين املعروف أن مدينة حماة إذا كانت كاملة كبارا

911.111. 

، وهذا يدل على مدى 2100/حزيران / 0أن املعارضة نظمت نفسها كمؤتمر انطاكيا في  التقرير  كما يورد -

 .التدخل التركي منذ ألاشهر والاسابيع ألاولى

تقارير مجلس حقوق إلانسان الذي استخدم للضغط على الدولة السورية وإيراد املجازر على أن الدولة هي  -

التخاذ تكبوها ضمن حمالت التصعيد لرفع ألامم املتحدة من ارتكبتها في حين ثبت أن املسلحين هم من ار 

آل املشلب في الحولة وكرم الزيتون في / وخاصة أنها أوردت املجازر من البيئات املوالية القرارات ضد الحكومة

 .حمص
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 :يمكن تقسيمها إلى جزأين

ون وصعود  .0
ّ
بدأ بمعلومات خاطئة من قبيل أن جهاز ألامن السياس ي تدور ألاجهزة ألامنية فتستعرض الخطة تك

الدولة الوطنية بعد وأعادت هيكلته تشكل بعد الثامن من آذار، والحقيقة أنه موجود منذ الاحتالل الفرنس ي 

 عن كما ولم يكن علي حيدر  ،الجالء، أّما تولي عبد الكريم الجندي مسؤولية هذا الجهاز فغير صحيح
 
مسؤوال

أما ما ذكر  .ما بعد عيد فيأالقوات الخاصة بل نقل كضابط من القوات الخاصة إلى الحرس الوطني آنذاك و 

بعد محاولة اغتيال الرئيس  0591فقد جرى بعد عام ( الحرس الرئاس ي)حول تشكيل الحرس الجمهوري 

دير الزور وحلب وحمص ودمشق، ، وهو فرقة عسكرية آلان تقاتل على ألارض السورية في 0594وحتى عام 

ومن الطبيعي أن يكون هناك جهاز أمني يختص بسالمة الرئيس مباشرة وبحركته وزياراته الداخلية 

 .والخارجية، وليس كل الحرس معني مباشرة بذلك، وهذا معمول به في كافة البلدان

، وهذا من (029ص)( الحكومة -زبالح -ألامن)ن الدولة ترتبط بالرئيس عبر ثالثية أ بتعدد الخطة من املثال .2

 .طبيعة النظام الرئاس ي في أية دولة وليس مثلبة

قد ال تكون "ها باملقابل تقر أن املعلومات الواردة فيها ، أهم ألاجهزة ألامنية، ولكن(029ص )تستعرض الخطة  .3

 لصعوبة التأكد من دقتها
 
 وهيكلة ألاجهزةمعالجة يبنى على هذه املعلومات خطة فكيف . "دقيقة نظرا

 !!ألامنية؟

 ارتكاب في املسؤولية "النظام" وتحميل الثاني الفصل ورد في ملا تكرار في ألاجهزة دور  استعراض الخطة تعيد .4

 العميد نفذها 3/6/2100 حماه مجزرة أن ،ألاقل على ،ثبت وقدوتعدد ثماني عشرة مجزرة  واملجازر  الجرائم

  كان الذي املفلح محمد املنشق
 
التي تتحمل  كنصفرة ومجزرة وانضم للمعارضة بعد انشقاقه، حماه لفرع رئيسا

 .(ارتكبوها ممن موقوفينلدى الدولة السورية )املعارضة املسؤولية عنها 

 التي الشام أبدال كتيبةمن قبل  النصرة جبهة جوية ضد بضربةتم تنفيذها . /91/القتلى وعدد أعزاز مجزرة .9

 في قاتل والذي ،(التنسيق هيئة أمين سر الناصر رجاء ابن) الناصر طارق  العيون  طبيب يقودها
 
 العراق سابقا

 عاصفة لواء إلى باإلضافة التابعة لحسن نبعة 03 مجموعة ضمن لبنان في وقفوأ القاعدة صفوف ضمن

 .لحجاج اللبنانيينقام باختطاف الداديخي الذي  إلبراهيم الشمال

املحلية  الشاشات على وعرضوا املعارضة من وهم مرتكبوها أوقف3/9/2103 في بانياس في البيضا مجزرة .6

 .السورية
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 الكفاءات على ويبقى" :حيث يرد 032 الصفحة في ويبدأ إلاصالح ومبادئ أهداف فيه يحددو  الخطة في الهام الجزء يعّد 

 بناء إلى ليصار متخصص منهي فريق يعدها وطنية رؤية وفق ألامنية ألاجهزة تفكيك دراسة على تعمل أن الخبيرة الوطنية

 :وتضيف ".النظام سقوط عند ألاجهزة تلك

 السياسية حرياتهم ممارسة لهم يتسنى حتى املواطنين لجميع ألامن توفير فكرة على ألامني للقطاع إلاصالح يقوم"

 ألاجهزة تلك بناء إعادة سيخلق كما والتعبير التفكير وحرية وإلابداع الخلق فرص وتوفير والثقافية، والاقتصادية

أراضيها  ووحدة سورية عن والدفاع العام النظام وتضمن واملساءلة بالشفافية تتمتع مدنية إدارة تحت أمنية كمؤسسات

 ".ونسيجها الاجتماعي

والذي أنتج وضع شبيه بالوضع العراقّي في  العمل سيبدأ بالهدم ثم إعادة البناء،أن  ُيالحظ من قراءة الاقتباس السابق

 .حالة كبيرة من الفوض ى باعتراف جميع ألاطراف الاقليمية والدولية

 ألاطراف جميع يشمل الذي ألامني النظام تحويل" :هي ألامني للقطاع إلاصالح أن عملية: ( 033ص) أخرى  فقرة يرد في

  أكثر نحو على وتشغيله إدارته تتم بحيث واجراءاتها ومسؤولياتها وأدوارها الفاعلة
 
 واملبادئ املعايير الديموقراطية مع اتساقا

 ال نثرية أو شعرية قطعة أو طوباوية ونرى في هذا. "ألاداء يجيد أمني جهاز خلق في يساهم مما. الرشيد للحكم السليمة

 ؟إليه ترمي الذي الرشيد الحكم وما هو التشغيل وكيفية وألادوار ألاطراف هي فمن ،ش يء منها وال يفهم لها معنى

 :نقاط ثماني في الخطة فتطرحها "لإلصالح التحديات" أما

 .التشريعية البيئة تحضير .0

 .الشعب بثقة تحظى التي القضائية السلطة غياب .2

 .الدولة هيبة تفرض موحدة عسكرية قوة غياب .3

  .ألامنية العناصر وتسريح تخفيض خطورة .4

 .ألامنية ألاجهزة تفكير تأهيل إعادة .9

 .املنهار الاقتصادي الوضع .6

 .واملذهبي الطائفي الانقسام .0

 .املسلحة واملجموعات السالح وانتشار ألامنية الفوض ى .9

  بانتشار السالح واملجموعات املسلحة مما يتناقض" الخطة"وفي هذه التحديات اعتراف صريح من معدي 
 
مع أساسا

شرعية أن تكون راعية الغير فهل يمكن لهذه القوى . الدولة السوريةالاعتراف بشرعية القوى التي حملت السالح بوجه 

 لإلصالح ألامني املزعوم؟

 :وهي (034ص ) رئيسية نقاط بخمس ألامنية لألجهزة إلاصالح خطوات الخطة تحدد
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 على املسلحة غير املحلية اللجان مع بالتعاون  الحر، والجيش (الشرطة) الداخلي ألامن لقوى  السريع التدخل .0

 واملؤسسات املراكز وحماية وممتلكاتهم، الناس أمن لحماية النظام إسقاط فور  املدن في وألاحياء القرى  مستوى 

 .العقلية واملصحات والسجون  واملتاحف وآلاثار املدنية وألاحوال والبنوك العقارية كاملصالح الهامة

 للحفاظ عليها الحراسة ووضع ألاحمر الشمع في ألامنية املقار وإغالق الشرطة باستثناء ألامنية ألاجهزة كل حل .2

 .وممتلكاتها وثائقها على

 .منهم الهاربين وتتبع سالحها ونزع وقتل تعذيب جرائم ارتكبوا الذين الضباط من وأجهزتها الداخلية وزارة تطهير .3

 بأدوار وتوكيلهم الثقة أهل لتحديد املتقاعدين أو ألاحرار الشرطة سلك في العليا للقيادات مبدئي بتدقيق القيام .4

 .ومأسسته ألامني للقطاع البناء إعادة عملية أثناء قيادية

 من تتألف الانتقالية املرحلة خالل عليها وإلاشراف لإلصالح، للتحضير الانتقالية الحكومة عن تصدر لجنة إنشاء .9

واردة ص ) :التالية الاستراتيجية وفق تعمل النفس وعلم النقابي والعمل والقضاء باألمن مختصة وطنية قوى 

034-039) 

 كالهجرة فيها ألامنية غير والوظائف ألاقسام ونقل مدني وزير قبل من وإدارتها الداخلية وزارة هيكلة إعادة - أ

 مراكز) أخرى  إدارة وإحداث أخرى  وزارات إلى الحج بتنظيم املدني والدفاع املدنية والسجالت والجوازات

 مكافحة شرطة– املجتمعية الشرطة إدارة-إلانسان حقوق  إدارة-السريع التدخل قوى -الاجتماعي إلاصالح

 (الشغب

 إلانساني ألامن مفاهيم لتعكس الدراسة مواد وتغيير الشرطة أكاديمية تدريب ومناهج لنظم مراجعة إجراء - ب

 
 
 .عليه السيطرة وليس املجتمع خدمة في الشرطة ولتبرز النظام أمن من بدال

 .املؤهالت -التدريب -ألاداء  -الكفاءة على يقوم مركب نظام الداخلية وإرساء وزارة في الترقية معايير تغيير  - ت

 .العاملية املعايير وفق املستمر بالتدريب وكوادرها الداخلية وزارة قيادات تحديث - ث

 إدارة وتأسيس والعسكريين الضباط بأمن فقط مختصة العسكرية باملخابرات الجوية املخابرات دمج - ج

 .بالضرورة وبتسمية مختلفة العسكرية للمخابرات جديدة

 وإلغاء السوري الشعب أمن على الحفاظ مسؤوليته تكون  التي الجديد ألامني بالجهاز اس ييالس ألامن دمج - ح

 .الداخلية للمخابرات جهاز وتأسيس السابقة السياس ي ألامن مهمات كافة

 القومي ألامن مصطلح واستبدال العامة باملخابرات وإلحاقها الخارجية للمخابرات جديد جهاز تأسيس - خ

 .الوطني باألمن

 .الشرطة سلك في والراغبة املقاتلة الثورية العناصر بعض دمج - د

 .والطائفية الاثنية خلفياتهم عن بمعزل  السوريين جميع أمام ألامني القطاع في العمل باب فتح - ذ
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 حول / 3/رقم بمخطط مرفقة والخطة السابقة التوصيات جميع يعكس جديد شرطة قانون  صياغة - ر

 املقترحة الداخلي ألامن قوى  مديرية حول /4/ رقم ، واملخطط039ص الوطني ألامن بمجلس املمثلة املنظومة

 .036ص

  :التالية لمسائلفإننا نشير ل ،وعليه

ل كّلٍ من كيف :   يعد لم الذي) الحر والجيش الشرطة يمكن تدخُّ
 
 طرفي وهما (ألاطرافباعتراف جميع  موجودا

 الناس؟ لحماية طرحهاتم  التي املحلية اللجان وأين وماهي الحرب؟ طيلة نقيض

 يعهدو . ؟جديدة أجهزة تشكل ريثما بصالحياتها سيخول  فمن مقراتها وإغالق ألامنية ألاجهزة كل حلتقترح الخطة  

 ودمج بالعسكرية الجوية املخابرات دمج بعمليات عملها استراتيجية وفق الخامسة الفقرة في الحكومة عن الصادرة للجنة

فمن سيتولى املسؤوليات ، (جهاز املخابرات الداخلية). ولم يشكل بعد موجود غير بجهاز مهامه وإلغاء السياس ي لألمن

 ؟ريثما ُينشأ هذا الجهازألامنية 

السابق  بالجهاز ويلحق سيؤسس كيف ".العامة باملخابرات وإلحاقه الخارجية للمخابرات جديد جهاز تأسيس" :

 حله؟ تم الذي

 جهاز تقترح الخطة  عندما :
 
 يصبح فأين، الوزراءمجلس  رئيسب رتبطم (الخارجية لالستخبارات) الوطني لألمن ا

 ؟كيف ستصبح العالقة بينهماو  العامة املخابرات موقع

أن جميع السوريين و  أن ألامر مبتوت به فهل يعتبر معدو التقرير ، برملاني الحكم نظام أن الخطة هذهتفترض  :

 هذا الانتقال، 
 
 قد قرروا سلفا

 
 ؟ أساسها على السلطة وتكوين نتخاباتأن املسألة تحتاج إلعادة الا  خاصة

 يتبع الذي الدفاع وزير وبين ،الوزراء لرئيس يتبع الذي الجيش قائد بين عالقة يوجد ال /3/رقم املخطط في: 

  الوزراء لرئيس
 
يش، وهو جزء من خدمة الجعلى أمني يقوم  لجهاز كيفف! العسكرية الاستخبارات له وتتبعأيضا

 عن 
 
 ؟قائد الجيشاملؤسسة العسكرية أن يكون منفصال

 عدم على يدل هذاو . الداخلية وزارة عن وفصلها املدني الدفاع تبعية ضرورة تغيير( 039)الصفحة  في ورد :

 .والزالزل  والكوارث للحرب البالد بإعداد مهامه وترتبط الدفاع لوزارة في سورية تابع املدني الدفاع أنب معرفة

 ابق ظروفهامأخوذة من تجارب دويالت ال تتط /4/رقم ألامن الداخلي وفق املخطط قوى  هيكلة إعادةيلوح أنَّ  :

 .مع الحالة السورية

كما . ومهامها ومقوماتها ،الداخلية وزارة ةيهيكل فيتبعيتها و  الداخلية ستخباراتالا  عن" الخطة" تتحدث لم :

 لتباسنالحظ ا
 
  ختصةامل( املخابرات) الداخلي ألامن قوى  في املعلومات شعبة وبين بينها ا

 
 كاختصاص الشرطة بجهاز عسكريا

 .بالجيش العسكرية املخابرات
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 :يلي مجموعة من املالحظات نورد فيما

، راد تواريخ الانقالبات العسكريةعلى إيوتحرص قصير لتاريخ الجيش العربي السوري،  الستعراض "الخطة"تذهب  .0

 واعتبار 
 
تحت ضغوط " :(043ص )ضغوط الجيش دون إرادة شعبية حيث ورد ل الوحدة السورية املصرية نتيجة

 حي الجيش دخلت سورية مرحلة الوحدة والتي لم
 
كما ". 0560ث أعلن الانفصال عن مصر عام تستمر طويال

 يعبر عن إرادة السوريين، وال تتطرق على إلاطالق لالنقالب العسكري 
 
 شعبيا

 
 وفعال

 
 عابرا

 
اعتبرت الانفصال حدثا

 .لإلطاحة بالوحدة غربي -عبد الكريم النحالوي ومجموعته بتأييد سعودي قادهالذي 

تعتمد السرد الشفهي عبر الذاكرة من الشارع دون الاطالع والتي ليئة باملغالطات امل ثحداألا  "الخطة"تستعرض  .2

بنى باستنتاجات خاطئة تخرج كما . على املؤسسة العسكرية وتطوراتها، وألاحداث التي خاضتها أو فرضت عليها
ُ
ت

 وأ
 
 في سياق الخطة للذهاب عليها أحكاٌم عن الجيش والدولة، وتنتقي أحداثا

 
 .إلى ترمي إليهشخاصا

 إلى هيكلة القوات املسلحة القائمة ودراستها، وما يجب ،ال من قريب وال من بعيد ،لم يرد في الخطة ما يشير .3

 :من حيث املهامبعض مع تغيير في  الحفاظ عليه أو الاستغناء عنه آخذين بعين الاعتبار إلايجابيات والسلبيات

 البنية التنظيمية للقوات املسلحة. 

 والغايات ألاهداف. 

 دور القوات املسلحة. 

 التوضع والتمركز. 

 تحديد املذهب العسكري والعقيدة القتالية. 

 صدقاء حيط، وتحديد العدو والاشقاء وألا تتعلق بتحديد الهوية الوطنية والقومية وعالقتها باملاملسائل وهذه 
 
وفقا

 .لدستور متفق عليه

كدليل على عسكرة ، 0592بمؤشرات عام  فاق العسكري حول الان (044ص )( 0)الجدول رقم  "الخطة"ورد ت .4

تتجاهل أن هذا العام هو عام الغزو الاسرائيلي " الخطة"املجتمع، وبغض النظر عن مصداقية ألارقام الواردة فإن 

للبنان وخسارة سورية لقسم كبير من طيرانها ودفاعها الجوي مما اضطرها لتعويض ذلك ورفع نسبة الانفاق 

 .كبير العسكري بشكل

تسويق تعيينات وحوادث ليسبغ على الجيش الصبغة الطائفية والعائلية ويسحب عنه الصفة الوطنية، وهذا ما  .9

 .ال بل يصبح من املصلحة الوطنية انهاؤه ،جرى طيلة السنوات الخمس ليبرر ضربه واستهدافه

 لتشكيل مجلس القيادة العسكر  .6
 
والايحاء أن الجيش الحر  ،يةاستعراض لنشأة الجيش الحر والانشقاقات وصوال

، على الرغم أن مجموع من ألاحداث الداخلية ةقف الشخصيااملو  نتيجةالجديد ناتج عن الجيش العربي السوري 

 .لم يصل إلى ألف ضابط وعنصر 2102 -2100نشقاقات طيلة عامي الا

 :غايات وأهداف كبرى ثالث (045ص)تورد الخطة  "حديث بناء جيش وطني"وفي مسألة  .0

 .الحفاظ على املؤسسة العسكرية بكل مكوناتها واعادة بناء جيش وطني عصري  - أ
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 .بناء الثقة املفقودة بين الجيش واملجتمع - ب

الدفاع عن سيادة سورية كدولة مستقلة وعن وحدة أراضيها وفق حدودها السياسية وحقها في تحرير  - ت

 .أراضيها وحماية الدستور والنظام العام

 / 04/ن خطوات اجرائية أوردتها الخطة في ولتحقيق الاصالح ال بد م
 
تتعارض بمعظمها  (091 -045ص)بندا

دمج الثوار املدنيين في الجيش أو املؤسسات املدنية بحسب " الخطة"حيث تطلب مع الهدف ألاول املفترض 

 ونزع السالح وإعادة الداملمك
 
ومما . مجن وترخيص السالح الخفيف ملن يرغب و تعليق الخدمة الالزامية مؤقتا

 إلى 
 
مما يؤكد لنا ما سبق " الروسية ألاسلحة استيراد عن التخلي العمل على"يثير الاهتمام إلاشارة وضوحا

 ".الخطة"إلاشارة إليه عن تسييس 
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حدث في ملستقبل مض ى عليه عامان فأكثر، و ا سوريةتجدر إلاشارة إلى أن الفصل املتعلق ببناء النظام السياس ي في     

 إلى العلن من حيثالسورية هذه الفترة تحوالت كبيرة على املستوى العسكري والسياس ي وانتقال في موقف املعارضة 

 :في هذا الفصل على أسس ثالث" الخطة"بنيت هذه ومع ذلك  اقليمية ودوليةالانتماء والارتباط بقوى  

تلفت املعارضة على لطاملا اخداية سوى هذه و تغييره وعلى ألاصح إسقاطه وال ب لحظة بناء هذا النظام هي .0

أركانه مع التركيز بكافة رموزه و ( إسقاط النظام)لكنها استقرت على مفهوم يؤكد ضرورة فكرة السقوط و 

 .الرئيس بشار ألاسد (رأس النظام)الخاص على رحيل 

ير مصطلح سقوط النظام ساط املعارضة قد امتد إلى تفسمن الواضح أن الاختالف إلى درجة التناقض في أو  .2

 أو نصف وهل ألاساس في البناء سيكون رئاسي ؟هل يبدأ النبأ من لحظة سقوط النظام. أو إسقاطه
 
 أو برملانيا

 
ا

د ظهور ما يسمى أم بع( 0)هل يبدأ التغيير إثر تشكيل الجسم الانتقالي كما نص عليه اتفاق جنيف ؟ برملاني

 ؟املحررة باملناطق

دخل مفهوم  وقد .3
ُ
كيفية إجراء التغيير من خالل طرح فكرة التدخل الرسمي لحزب ى أحوال الصراع و جديد علأ

 .هللا في املعارك الدائرة داخل املدن السورية وفي ألارياف

لقد توسعت أطر ومبررات تغيير النظام من خالل التركيز على أن النظام السوري ُيدعم بشكل كبير من دول كبرى     

يبقى إلى نهاية ألاسد قد الرئيس البد من مواجهته بالحل العسكري الحاسم ألن  وهذا ألامر كروسيا الاتحادية وإيران 

بأن مؤسسات كثيرة داخل بنية النظام (الثوار)رضة ومعهموهناك قناعة لدى بعض أطياف املعا ،واليته الدستورية

 على مستقبل 
 
 .يوازي خطر بقاء الرئيس ألاسد على رأس السلطة سوريةتمثل في بقائها خطرا

وما بين إنجاز تحوالت عسكرية لصالح  2104لقد تراوحت وجهات النظر ما بين الحسم العسكري قبل صيف     

، وفي مآالت نقاشات كثيرة كانت رؤية بيت في التغيير املطلوب ى أن يتمكن الثوار من البدءتؤدي إل ،املعارضة في امليدان

 .في الجيش أو في ألاجهزة ألامنية الخبرة السوري في أن النظام لن ينتهي أو يسقط إال بخروج آخر ضابط أو صف ضابط

 :استقر ألامر على النقاط التالية وفي منحى الاستقرار على الخيارات أمام حالة البناء الجديد

  للتطبيق وهي كثيرة قابلةص الغير مع تعديل النصو  0591اختيار دستور عام. 

 سلطة والصالحيات إلى حكم انتقاليإيجاد آليات لنقل السيادة ضمن الظروف الراهنة ونقل ال. 

  شكاليات التاليةإلا  مع مالحظة (0591دستور )إجراء انتخابات برملانية: 

o إلاسالم دين رئيس الدولة. 

o  لسطوة العائالت 
 
إلاقطاعية من السيطرة في النقاش املحتدم حول سقف امللكية الزراعية منعا

 .ألارياف

o طبيعة الجيش و موقفه دون السماح له بالتدخل في الحياة السياسية السورية. 

الاتجاه والفقه إلاسالمي،  : مثلحول موضوعات أساسية  في هذا السياق جرى تداول العديد من وجهات النظر و     

ظهرت نزعة في و . عضائها وصالحيات كل عضو فيهاشكل الحكومة الانتقالية من حيث عدد أو  ،الاشتراكي إلاصالحي
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ات الربيع العربي في تونس ومصر هذا ما يحاكي سيناريوهتحذر من السقوط الكامل للنظام وتنحية الرئيس و  املناقشات

 موزعين على  251على أن ثمة عناوين مشتركة استقرت على أن يجري انتخاب مجلس دستوري من  ،ليبياو 
 
 32عضوا

 .لكن هذا الخيار لم يكتمل النقاش فيه أو حوله ،دائرة بصالحيات واسعة

 للحكم منذ 0503يتضمن التقرير دراسة للدستور السوري الصادر في العام و     
 
 نظريا

 
الانقالب  الذي كان أساسا

رئيس الجمهورية صالحيات واسعة  الذي وصف بأنه هجين يمنحو  2102العام  لدستور كذلك و  ،الحزبي العسكري 

 يعتمد جهاز و 
 
 نسبيا

 
 قويا

 
 تنفيذا

 
 حكوميا

 
، وفي حواش ي هذا الحوار أورد التقرير مقارنات ومقاربات حول املادة الثامنة ا

تم التطرق إلى ميزات وخصائص كل من  ، كماواملقربين منه في الحكم دألاس من الدستور و حول دور عائلة الرئيس

هذا الفصل تكثفت في النظام الرئاس ي والنظام البرملاني ومبدأ فصل السلطات الثالث على أن الخالصات التي انتظمت 

 في النقاط التالية و عبر أفكار ألاهم فيها هو 
 
 :ما يليأساسا

  ر املطالبة بالتغيي (الثورة)إلاصالح السياس ي ممكن في عين العاصفة ومرور عامين من عمر ر الجذري في بر 

 .الواقعي للحكمألاساسين الدستوري و 

 مع لتقبل التغيير الجذري املطلوبالبد من إنجاز البنية النفسية بما يعني تهيئة املجت. 

 ديولوجي ومن املمكن أن يأتي هذا إلاصالح نتيجة فكر منفتحإلاصالح السياس ي ال يرتبط بالضرورة بإصالح إي. 

  كلما اتسعت ال مناص من تأسيس جبهة لإلصالح و الطوائف ي عملية متكاملة عابرة للطبقات و إلاصالح السياس

 .قاعدة املشاركة ازدادت شرعية إلاصالحات

  وألاثنيةفتح املفاوضات مع كل ألاطراف السورية بما في ذلك ألاقليات الدينية. 

 للحاجة 
 
 .إلاصالح السياس ي متغير ومتطور تبعا

دور السلبي للطبقات الاجتماعية ومنها ال ،البناء الجديداط محددة يراها معرقلة لإلصالح و يعرض التقرير لنقو     

إلى ذلك يضاف و  ،الخبيرةإلى ألادوات السياسية املحترفة و الافتقار منها فوض ى ما بعد الثورة وو  ،النخب السياسيةو 

وآليات مكافحة  يلتحق بذلك العامل الاقتصاديو  ،مؤسساتهفية الفاعلة في تركيبة املجتمع و جملة العوامل الثقا

كيفية التعاطي مع نتائج عملية إلاصالح السياس ي وبصورة عامة تظهر أربع نقاط أساسية في هذا معوقات إلاصالح و 

 :التوجه

 في بناء النظام السياس ي املطروح اس ي والتنظيمييغياب املنهج الفكري والس. 

  بما يشوب ذلك من هو الهدف ألاساس ي و  إذ بد إسقاطها ،"الدولة السورية"لـالتجريم العداء و روح طغيان

 .روح التشفينزعة الحقد و 

 في استبعاد نظام وبط بينها باملعنى املنهجي وباملستوى النص ي لر بدا التقرير وكأنه مجموعة أفكار متالصقة ل

 .ويات واملسؤوليات املحددةألاول

  ومجتمعها بينما  سوريةيوجد حديث عن طبيعة  الغياب املطلق لذكر أية مشروعية في هذه التصورات فال

 على الانتماء لألجنبي و  بقي الباب
 
 على معدال مفتوحا

 
 وسياسيا

 
 .ت الاستعانة به عسكريا
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هذا ما ير هو تنظيم سياس ي هدفه السلطة و فالحزب في التقر  ،ظهرت املغالطات في هذا الاتجاه منذ الفقرة ألاولى     

يعني مجافاة الحقيقة في تقويم حزب البعث العربي الاشتراكي و الجبهة الوطنية التقدمية وإلغاء الخصائص الهامة 

 سوريةتالية مستفيضة يتحدث التقرير عن تاريخ ألاحزاب في في فقرة و .والتاريخية لنضال الحزب و نظامه السياس ي

وري القومي منذ أواخر العهد العثماني و حتى املرحلة الراهنة و يشير إلى بعض العناوين في تأسيس الحزب الس

تبرز و  ،0593عام  سوريةوظهور جماعة إلاخوان املسلمين في  ،0524سيس الحزب الشيوعي أوت، 0532الاجتماعي عام 

سواء من الناحية  2100في التقرير دراسة لواقع ألاحزاب في الجبهة الوطنية التقدمية و قانون ألاحزاب الصادر في العام

ياة ها بقصر القانون على املساهمة في الحمتظهر نزعة رفض تعريف ألاحزاب ومهاو  .إلادارية أو السياسية أمالتنظيمية 

 :ية هذا الجزء من التقرير يتم التركيز على النقاط التاليةفي نهاالسياسية دون شرح يوضح ذلك و

  منع تشكيل ألاحزاب التي تهدف نفاق على الحمالت الانتخابية و ضوابط تشكيل ألاحزاب بتنظيمها ومنابرها وإلا

 .وحدة ترابهبرامج تهدد وحدة الشعب السوري و  إلى إزالة الديموقراطية للدولة أو احتكار السلطة أو تبني

  تشكيل ألاحزاب التي تهدف الحتكار السلطةمنع. 

  للمجتمعق وألامن العام والسلم ألاهلي و منع تشكيل ألاحزاب التي تهدد برامجها ألاخال 
 
 تقسيميا

 
 .تتبنى خطابا

 :وفي إطار نظرة إجمالية نقدية تبرز املالحظات التالية

وجهات نظرها مصالحها و  والتعبير عنمر املعارضة من الخارج ظهرت التعددية الحزبية في التقرير على أنها أوا .0

 .الذاتية

ليست قوى  اجتماعية أو سياسية ذات أصول تاريخية تمتلك  زاب باملعنى الذي ورد في التقرير إن ألاح .2

 .مشروعية الظهور وإمكانية الاستفادة من الخبرات املتأتية في مجال العمل الحزبي

الوظيفية لألحزاب رغم ق جديد يقوم على الفوض ى الكمية و بية هو إدخال نسإن املهم في التعددية الحز  .3

 .التظاهر بإيراد الضوابط والشروط التي البد لها أن تحكم الحياة الحزبية

ألاحزاب هنا يقاس  وجودو بدا كما لو أن طرح مفهوم التعددية الحزبية هو حالة وظيفية و ليست تأسيسية  .4

ن التقرير بفصليه الثالث إفي ألاحوال كلها فو ،عارضة الغامض واملتفتت واملتناقضبقدر ما يتوافق مع منهج امل

ت منه حيوية قد سحبو  "كلمة حق يراد بها باطل"والسادس يحمل في طياته بعض اللمحات على طريقة 

 إلاقصائيتوجهات الفكر وجاء تلبية ميكانيكية ملجمل عناصر و  ،القوميةالوالدة التاريخية واملهام الوطنية و 

الذي يحاول تجاهل جميع التجارب السابقة بحسناتها ومساوئها وظروفها املوضوعية والتاريخية للوصول إلى 

 
 
 .تبرير عملية التغيير الجذري املطلوبة سياسيا
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 إصالح"و ،"وحديث عصري  دستور  كتابة" عناوين الخطة تحت من والسابع والسادس والخامس الرابع الفصول  جاءت

 صياغة محاولة إطار فيوتندرج هذه الفصول   ."القانون  سلطة تأسيس"و" الحزبية التعددية بناء"و" الانتخابي النظام

 ألدبيات املعارضة  واحدة فرضية على املبنية والسياسية الدستورية الحلول  من جملة
 
هي تدمير الدولة السورية أو وفقا

 بـ ـ .(إسقاط النظام)
ٌ
ه مصاغ  على السوري الواقع لُيفّصِّ  كونه" عقلية مشرع"وليس بـ" حرفة حائك"ويشوب هذا العمل أنَّ

 لىإ الوصول " نأ أخرى  مرة يثبت طموح ،الواقع عن شديد انفصال من ،حاالته بأفضل، يعاني" مفترض طموح" قياس

 هذه الدراسة، هذه صاغت التي" الثورية الزمرة" هدف هو بها الاستئثار بغرض" بالعصرنة" تتصف لياتآ وإيجاد السلطة،

 تفترض وبالتالي، ،"السوري الشعب لكل والوحيد الشرعي املمثل" هي" السورية الثورة" أن أساس على حلولها تبني الزمرة

 
 
 دستورية وتعديالت نصوص من عليه الثورة ستطرحه ما كل وبالنتيجة، ،"ثائر الشعب كل" الانتقالية املرحلة في نهأ ضمنا

 .عليه سيوافق

هذا  املدني املزعوم، إذ يدخل –بطابعه العلماني ( الثورّي )بفرادة املكّوِّن  تعتقد لغائيةإ بعقلية الدراسة هذهصيغت 

 ملنظور املعارضة
 
 إرهابية حركات ألي وجود وال متشدد، سياس ي أو ديني مكّون  ال يوجد فيها في تركيب بيئة املكّوِّن وفقا

 عن والانفصال. السيف وبحد الخالفة عصر إلى سوريةب العودة هدفها ظالمية إيديولوجية على وتقوم للقارات، عابرة

 بين حرب أنها على سورية في تشتعل التي الحرب تصوير درجة( السوري الخبرة بيت) الدراسة هذه صاغ من لدى بلغ الواقع

 وبالتالي، ألاهمية، من جانب وعلى وعادل عصري  دستوري مشروع أي يقدم ال" نظام" وبين دستوري، مشروع لديهم" ثوار"

 ولحياة جديد، لدستور  تصوراتها بطرح" الثائرة الجماهير" من النخبة لتقوم الوقت وجاء الشرعية فقد" النظام" هذا

  النظام سقوط أصبح" بعدما ُملحة باتت لذلك الحاجة أن باعتبار جديدة سياسية
 
  متوقعا

 
 من جملة تأتي هنا ،"وحاال

 :الانتقالية املرحلة إدارة يكفل لدستور  الخيارات

 به الشديد إعجابه( السوري الخبرة بيت) يخفي ال الذي 0591 عام لدستور  العودة هو ،غرابة ألاكثر ولعله، ألاول  الخيار

  إحيائه إعادة وإصراره على
 
 بعدها وليطرح صالحيتها، بعدم باإلقرار نفسه هو ينتهي التي التبريرات من العديد إلى مستندا

  دستور  مشروع
 
 أن أساس على املشروع هذا مع يتعاطى نهأ ذلك من وألاكثر ،0591 دستور  من يقاس ال بما أأسو  جديدا

 .لالستفتاء ُيعرض حاملا عليه باملوافقة تاريخية فرصة يفوت لن السوري الشعب

 الخيار إلى فبالنسبة الوثيقة، هذه واضعو أعدها التي الثالثة الخيارات استطالع بعد ليهاإ التوصل يتم الاستنتاجات هذه    

 الدستور  باعتباره) عليه تعديالت أي إجراء دون  0591 دستور  إلى والعودة 2102 بدستور  العمل تعليق هؤالء يقترح ألاول 

عد لكونه حقيقية شعبية شرعية نال) كونه( عليه لالعتماد يصلح الذي ألاخير
ُ
 قبل من منتخبة دستورية جمعية قبل من أ

 املعارضة لدى إجماع شبه محل) بأنه 0591 بدستور  تمسكهم الوثيقة هذه واضعو يبرر و ،(درجتين على و الشعب

  و السورية
 
  للثورة كعلم الاستقالل علم باعتماد تمثلت والتي الاستقالل لفترة الحنين حالة ظل في خصوصا

 
 العلم عن بديال

 .(الحالي
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 صيغة أي يحوي  ال 0591 دستور ) أن بحجة سريعا عنه التراجع يتم أن يلبث ال الخيار هذا أن هو الحاصل التناقضو     

 باالستحقاقات الخاصة واملواقيت التشريعية أو التنفيذية صالحياتهوملدى  انتقالي تنفيذي جسم أو انتقالية لحكومة

 تعليق بعد 0591 دستور  إلى العودة فإن وبالتالي املتوقع، النظام سقوط مثل وإدارّيٍ  دستورّيٍ  فراٍغ  حالة في الدستورية

 خطوة مجرد وستكون  الانتقالية، املرحلة إدارة على إيجابي عملي تأثير أو كبيرة قيمة لها تكون  لن 2102 بدستور  العمل

 (.الدستورية الشرعية معضلة تحل ال شكلية

      
 
  يقدم لم لكنه الشرعية، مسألة إلى تطرق  نهأ إلاقرار هذا في جاء ما أهم طبعا

 
 له التطرق  سيتم تعريف أي ألنَّ  لها، تعريفا

 .الثالث الخيار مناقشة بعد وضحهانس ألسباب( ضمنا وألاول ) والثالث الثاني ينالخيار  بمضمون  سيطيح

 مع 0591 دستور  إلى والعودة 2102 بدستور  العمل تعليق فهو( السوري الخبرة بيت) ألعضاء بالنسبة الثاني الخيار أما    

  الدستور  هذا لتعديل منتخبة لجنة إيجاد بأن يقرون لكنهم ،عليه ضرورية تعديالت إجراء
 
 هي النظام سقوط بعد مباشرة

 لحكومة دستورية آلية يقترح من بأن إقرار هي بتقديرنا الحجة هذه. الانتقالية املرحلة فيإليها  التوصل يمكن ال مسألة

 فاألمر قائم تعديل إلى مطروح تعديل أي تحويل به ُيناط الذي السوري الشعب من ألادنى الحد تمثل ال فئة هم انتقالية

 .استفتاء في املشاركة له يحق الذي السوري الشعب من مطلقة أغلبية من أكثر إلى بحاجة

 نظام سقوط" ستعقب التي الانتقالية الحكومة تقوم أن" السوري الخبرة بيت" فيوص ي الثالث الخيار بخصوص أما    

 إدارتها وطبيعة ومهامها الحكومة صالحيات يوضح الزمني وإلاطار الصالحيات محدود دستوري إعالن بإصدار" ألاسد

 من التي التأسيسية الجمعية النتخابات تنظيمها وطريقة وآلية املؤقتة التشريعية وصالحياتها الزمنية ومدتها للدولة

 الهدف املصري، السيناريو بتكرار هؤالء يرغب أي الاستفتاء، على سيعرض الذي الدائم للدستور  مسودة وضع صالحياتها

" الثورية الشرعية" على حائزة حكومة هي بتشكيلها يرغبون  التي الانتقالية الحكومة بأن إلايحاء هو بتقديرناـ ذلك من

 برض ى تحظى الانتقالية الحكومة" كون  تامة شرعية يحوز  إعالن هو الدستوري إلاعالن وبالتالي ،"الثائرة الجماهير" ،وتمثل

 ."السوري الشعب غالبية تمثل التي الثائرة الجماهير

 و" الشرعية" قضية تجاوز  هوورائها  من الهدف أن لنا يتبين سياس ي قانوني منظور  من الخيارات هذه حللنا إذاو     

 شرعية" ومنحتها بتشكيلها، قامت التي الدول  خيار إال ليست" الانتقالية الحكومة" أن وهي أال هامة قضية على التعمية

 على التعويل يمكن ال كذلك و الاقتراع، صناديق عبر السوري الشعب من املستمدة شرعيةال إلى بصلة تمت ال" إعالمية

 في ألاحداث بداية منذ الحظنا الشرعية مصطلح إلى فبالنسبة ،سورية في القائم الوضع على سحبها و املصرية التجربة

  السوري النظام إعالن على تناوبت املتخلف أو منها املتحضر العالم دول  أن سورية
 
  نظاما

 
 عبارةوهذه  للشرعية، فاقدا

 وأمراء ملوك كل ومن والبريطاني والتركي إلاسرائيلي الوزراءورؤساء  والفرنس ي ألامريكي الرئيسين أساس ي من بشكل سمعناها

  الخليج
 
 جميع. 2100 نيسان في قائما كان الذي إلاصرار بذات يوم كل تتداولها الخارجية املعارضة قوى  زالت وما ،تقريبا

 التي الوحيدة الجهة بوصفه السوري الشعب دور  حسابه من يسقط مفهوم للشرعية، موارب مفهوم لتعميم سعوا هؤالء

ها فيها يقال ما قلأ سياسية حركات أو دول  وملوك رؤساء وليس الشرعية، وتسحب تمنح  التي الدولية الجهات تمثل إنَّ

 .الحركات لتلك والسياس ي الجماهيري  الثقل يحدد الذي الترمومتر بوصفها الاقتراع صناديق عن تنبثق لم أنها طاملا صّنعتها،
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 ، الشرعية    
 
 لحق الشعب من العظمى ألاغلبية قبول  وتعني ،سياس ي مفهوم هي العالم دول  كل في الدستوري للقانون  وفقا

 النظام، هذا على الشعب أغلبية موافقة خالل من تتحقق فالشرعية وعليه السلطة، يمارس نوأ يحكم، أن في الحاكم

 .الشعب مصالح تحقيق إلى وبسعيه للمجتمع، وإلايديولوجية القيمية باملنظومة السياس ي النظام بالتزام مشروطة موافقة

فكر قدمه الشرعية ملفهوم ،الدولي ال، الشعبي املنشأ       
ُ
 عرف حينما العالم اختالل العميق كتابه في معلوف أمين امل

 أشخاص، يجسدها ما مؤسسة سلطة إلاكراه في مبالغة دون  ومن يقبلوا ولألفراد أن للشعوب يتيح ما هي" بأنها الشرعية

 ". ُمشتركة لقيم حاملة وتعتبر

 السلطة ومواقع الحكم إلى الوصول  يعنيو  املشروعية مبدأ هو قانوني مبدأ خالل منويتم التطبيق ألامثل لفكرة الشرعية 

 
 
  الدولة، في النافذة التشريعات وبقية بالدستور  عليها املنصوص لآللية وفقا

 
 وإداراتها وزاراتها بجميع الدولة التزام إلى إضافة

  النافذة والتشريعات بالدستور  وقراراتها ومؤسساتها
 
 .أيضا

 الذي ألامر ومشروعيته، السياس ي النظام شرعية بين ما يجمع الذي الرابط هي والنزيهة الحرة الانتخابات تكون  هنا من    

  الاقتراع صناديق وعبر تمنح التي الوحيدة الجهة هو ينتخب الذي الشعب أن يؤكد
 
 من إما عنهم وتنزعها للحكام الشرعية

 الغالبية بها يشترك ثورة أي شرعية ثورة ذاتها بحد الثورة تكون  أن بشرط الثورة خالل من أو الاقتراع صناديق خالل

  أن يعلن الذي الشعب من العظمى
 
 و أساسها، على اختياره تم التي القيم أي للشعب، املشتركة القيم يمثل عدي لم ما نظاما

 مشروعة وبطريقة فوزه عقب 2103 حزيران 31 مظاهرات في مرس ي محمد الرئيس إسقاط تم عندما مصر في حدث ما هذا

 :هي ثالثة أمور  على يبرهن مرس ي سقوط، 2102 حزيران 06 بانتخابات

  مرس ي الرئيس إعالن عبر املصري  الشعب حراك بدعم العالم دول  من دولة أي تقم لم 
 
  رئيسا

 
 للشرعية، فاقدا

 ووحده املشروعية، ملبدأ وفقا تمت التي 2102 حزيران انتخابات عبر الشرعية مرس ي منح من املصري  الشعب وحده

 به يؤمن التي املشتركة القيم يمثل يعد لم مرس ي أن تبين عندما التحرير ميدان من عنه أسقطها من املصري  الشعب

 .املصري  الشعب

منح الحاكمة السلطة عليها تحصل التي الشرعية صفة أن هو مرس ي سقوط عليه يبرهن الذي ألامر
ُ
: دفعتين على ت

 هي الثانية والدفعة الشعب، غالبية دعم على بحصوله بالسلطة حزب يفوز  عندما الاقتراع صناديق عبر ألاولى الدفعة

 ناخبيه طموحات فقط ُيمثل ال شامل وطني عمل برنامج بتنفيذ الحكم لسدة وصوله وبعد الفائز الحزب يقوم عندما

 أقلية وهم تعاطوا إذ مصر في املسلمون  إلاخوان به يقم لم الذي ألامر وهو الشعب، كل طموحات يحقق بل ومؤيديه

روها ،"اليمين ملك" أنها على الدولة مؤسسات مع سياسية
ّ
 معه أصبحوا الذي ألامر إلايديولوجية، عقيدتهم لخدمة وسخ

  املصري  للشعب املشتركة للقيم ممثلين يكونوا أن عن عاجزين
 
 .قاطبة

 على الحرب سياق في الحقيقي مساره عن حرفه يجري  و جرى  الذي الثاني للمصطلح نطلقن النقطة هذه من :

 الشعب حكم بوصفها الديمقراطية على التركيز إلى "الديمقراطي التحول  خطة" تسعى إذ الديمقراطية، وهو أال سورية

 مصر تجربتي تكرار إلى تسعى" الخطة" أن أي الديمقراطية، لفكرة التربوي  الجانب على التركيز دون  من لكن ،بنفسه لنفسه

 تجربتا جاءت وحيث ،فيهما "الثورة" انتصار عقب الحكم سدة إلى املسلمين إلاخوان وصول  إلى أدتا اللتينو  وتونس

ام تأتي أن لها ُيمكن الاقتراع صناديق أنَّ  حقيقة لتؤكد البلدين هذين في" الديمقراطية"
ّ
  يقلون  ال بحك

 
 أولئك عن سوءا
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 جرى  للديمقراطية املشّوهة العربية النسخة أنَّ  إلى برأينا يعود ذلك في والسبب الذخيرة، صناديق عبر يأتون  الذين

 حتى "العلمانيان" ومبارك علي بننظاما  سقط أن فما وعليه ممارسته، ثقافة عن بعيدا الاقتراع حق بممارسة اختصارها

  يكون  أن يجب ال العقائدي الطابع بأن قناعتنا ومع ،"إلاسالميين" لتختار الاقتراع صناديق إلى الجماهير اندفعت
 
 أمام عائقا

  الانتخاب و الترشيح حق) املواطنة حق عن املتفرعة الحقوق  ممارسة
 
 كأنهمبدا  التونسيين و املصريين غالبية فإن( ضمنا

  أو بالتغيير الرغبة بدافع أو ديني بدافع إما الاقتراع حق مارسوا قد
 
 قوى  اختيار تم نهأ النتيجة فكانت بالتجربة ُحبا

 الدوافع من أي أو الدينية للدوافع يمكن ال برأينا،. املستعصية ألازمات لكل الحل مفاتيح تمتلك أنها ادعت طاملا متطرفة

 الطغاة يحكمهم أن من حامليها تحّصن التي الثقافة تلك الرشيد، الحكم بثقافة عالقة لها يكون  أن املتطرفة إلايديولوجية

 ألاعمى الخضوع على وآخر تربى الرشيد الحكم ثقافة على تربى ناخب بين الفارق  الحقيقية الديمقراطية ففي الجهلة، أو

  هو الطائفي أو ألاثني أو الحزبي الانتماء لعقيدة
 
 وبين دواء، قارورة من تناوله عبر ألافعى بسم يتداوى  من بين كالفارق  تماما

 .ألافاعي أنياب من مباشرة يتناوله الذي ذاك

  الشرعية تمنح ال جهات قبل من ومبارك علي بن نظامي عن الشرعية نزع    
 
  ،(وحلفاؤها واشنطن) أساسا

 
 متبوعا

 للصفة وتقويض وفوض ى جثث نتيجته كانت وايديولوجية متطرفة دينية دوافع به تتحكم ناخب يمارسها بديمقراطية

 القذافي و مبارك و علي بن بسقوط". ُمستبدة شمولية أنظمة" تحت رزوحها إبان الربيع دول  حازتها التي الهشة املؤسساتية

 و أال مهم عامل انجاحها في ساهم لعبة ،وحلفائه الغرب من برعاية الدم لعبة بعدها لتبدأ للغرب السياسية اللعبة انتهت

 " كونهم من أكثر" ساخطين" فئة من كانوا الشارع إلى نزلوا الذين أنَّ  هو
 
 ال ما بالضبط يعرفون  كانوا أنهم منطلق من" ثوارا

 التي الشمولية ألانظمة يريدون  ال أنهم أعلنوا فهم يريدون، ما تحقيق من تمكنهم التي الوسائل يجهلون  كانوا لكنهم ،يريدون 

  كانت
 
 تلك لسقوط التالي لليوم طريق خارطة أدنى لديهم يكن لم لكنهم إلانسان، حقوق  وانتهاك الفساد و للقمع رمزا

 أال ،السوري الشأن بخصوص الثالثة لنقطةعلى ا نأتي هنا ومن .املشهد تصدرت متطرفة إسالمية معارضات لتأتي ألانظمة

 معارضة و الداخل معارضة فهناك املعارضة، من مختلفة أنواع عن نسمع ونحن سنوات أربع فمنذ املعارضة، فكرة وهي

 منذ الخارج ملعارضات الداعمة إلاعالم وسائل أن هو كله ذلك من وألادهى الخنادق، ومعارضة الفنادق معارضة الخارج،

 ذلك يعنيه ما بكل" السوري للشعب والوحيد الشرعي املمثل" أنها على تقديمها يجري " الائتالف" وحتى "اسطنبول  مجلس"

 كون  مسألة أن هو ألاول : لسببين وذلك تخالف املبادئ السياسية والقانونية الصحيحة وقانونية سياسية مغالطات من

  ألنَّ  ،إليه الركون  يمكن ال أمر هو السوري للشعب الشرعي املمثل الخارج معارضة
 
 الشخصيات أو ألاجسام هذه منأّيا

  تخض لم املعارضة
 
  عراكا

 
  انتخابيا

 
  وبالتالي السورية، ألارض على واحدا

 
 فإن ،واملشروعية الشرعية فكرة لشرحنا واستنادا

الثاني . السورية الحرب في منها املطلوب بالدور  للقيام أنتجتها التي الخارجية الجهات أو نفسها إال تمثل ال املعارضات هذه

 تجمع مبادئ ألارض، دول  كل في الدستوري القانون  مبادئ كل مع تتعارض( السوري للشعب الوحيد املمثل) صفةهو أن 

مثل املعارضة أن على
ُ
 كل تمثل أن السوري الشعب من ألقلية يمكن فكيف ألاغلبية تمثل املوالاة أن حين في ألاقلية ت

 .السوري الشعب
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 بشكل يستند افتراض ي وسياس ي قانوني واقع لصياغة محاولة من أكثر الدستورية النظر وجهة من" الخطة" تعدو ال        

  سبعين نحو قبل السوري الدستوري املوروث إلى أساس ي
 
 ، به الاستئناس بدل احيائه إعادة ويحاول  عاما

 
 لذلك، إضافة

  ُسّمي" انتقامي" مفهوم على مبنية" الخطة" هذهفإن 
 
 ".الانتقالية العدالة" باسم مجازا

  يدركون  والسياس ي القانوني الحقل في العاملون  الواقع، يف     
 
( العميقة اتالاضطراب بعد ما) واقع مع التعاطي بأن تماما

  سُيكرس كيدي بشكل
 
  واقعا

 
  جديدا

 
 بالسلطة الاستئثار بالنتيجة تعني املحصلة هذه ،"الواقع ألامر" مقاس على مرسوما

 الحتمية النتيجة فإن خارجية دولة إلى منها كل تتبع قوى  مجموعة تناحر ظل ففي وعليه، ،"يحكم ألاقوى " قاعدة على بناء  

وإقامة  التقسيم فخ في وسقوطها الدولة مركزية انحالل ألامر هذا يعني ،آخر بمعنى أشكاله، بكل" القرار المركزية" هي

 .املحتدم الصراع نتائج على بناء   املكونات بين مرنة حدود
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 :نورد فيما يلي املالحظات التالية

يدعي التقرير عدم وجود حرية اقتصادية في سورية وهو يدعو لتكريس مفهوم الحرية الاقتصادية في البالد بعد  -0

 إلى جنب مع الحرية السياسية املنشودة
 
كما يربط التقرير بين الحرية السياسية وبين . سقوط النظام لتكون جنبا

رادالنهج الاقتصادي 
ُ
فكثير من الدول  خاطئفي البالد وهو في الحقيقة ربط  (النظام الاقتصادي الحر)اتباعه  امل

 يتمتع أفرادها بأقص ى درجات الحرية السياسية وتتبع دولهم 
 
 .إلخ.....ادية اشتراكية أو شيوعيةاقتص نظما

يزعم التقرير أن أسباب الثورات في العالم العربي هي نتيجة ألسباب اقتصادية بحتة واتباع هذه الدول لسياسات  -2

اقتصادية اقصائية وخاصة للشباب املثقف واملتعلم في حين أغفل التقرير ألاسباب والعوامل الخارجية التي 

 .ساعدت وحرضت ومولت تلك الاضطرابات وألهداف سياسية بحتة

وفق املعايير الدولية تعتبر من أفضل دول ين في سورية مع العلم أن سورية و اعتبر التقرير وجود تفرقة بين الجنس -3

 .لعالم مساواة بين الرجل واملرأة، كما تعتبر سورية من الدول الرائدة في مجال حقوق املرأةا

 .وصف التقرير الاقتصاد السوري بأنه غير مندمج في الاقتصاد العالمي وأنه اقتصاد منعزل ومتقوقع على نفسه -4

الاقتصادي على اعتبار أن  حيث لم يوضح التقرير مفهوم الاندماج. وهذا اجحاف كبير بحق الاقتصاد السوري

 هناك 
 
 كبيرا

 
وهذا املوضوع ال يعيب السياسة الاقتصادية  ،بين الاندماج والانفتاح الكامل والانفتاح الجزئي فرقا

املتبعة، على اعتبار أن كل دولة لها الحق في اتباع السياسة الاقتصادية املناسبة للمرحلة التي تمر بها البالد 

فعلى سبيل املثال أغلب الدول تتبع سياسات لحماية الصناعة الوطنية وعلى رأسها . لداخليةولظروفها ومعطياتها ا

أمر طبيعي ال يعيب واضعي  وهذا. الرأسماليةالواليات املتحدة والاتحاد ألاوربي والصين وهي من أعتى الدول 

الاقتصادية في سورية خالل مع العلم أن العديد من الخبراء وضعوا مآخذ على واضعي السياسات  .السياسات

 ودخلت  2101-2119الفترة من 
 
 سريعا

 
 ليبراليا

 
واعتبروها من مسببات ألازمة التي تمر فيها البالد حيث أخذت توجها

 على الصناعة الوطنية وخاصة املؤسسات 
 
في اتفاقيات للمناطق الحرة واتفاقيات تجارية مع دول الجوار أثرت سلبا

 .من العمالة في سورية% 01تي تشغل الصغيرة واملتوسطة وال

السياسات في سورية خالل الفترة املذكور بتحرير الحساب الجاري في ميزان املدفوعات بشكل  واضعو كما قام      

 وكان العمل . كامل وتم تكريس الحرية التجارية بشكل مطلق
 
لتحرير الحساب الرأسمالي بما يتيح للمستثمرين جاريا

 2115طع ألاجنبي بدون أية قيود مصرفية إال أن ألازمة املالية العاملية التي حدثت في العام بإدخال وإخراج الق

لدولة بما فيها أنظمة الرقابة على التي تحمي اوألازمة التي تمر بها البالد أعادت وبحكم الضرورة أغلب السياسات 

 .القطع ألاجنبي

 :ل وهياعتبر التقرير أن الاقتصاد السوري قد مر بعدة مراح -9
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وتميز الاقتصاد السوري وفق التقرير بنمو اقتصادي (: 0501-0546)املرحلة ألاولى خالل الفترة بين  - أ

 % 6)جيد 
 
وحدث تحول في الاقتصاد من اقتصاد قائم على الزراعة إلى اقتصاد قائم على ( وسطيا

 .الزراعة والتجارة والخدمات

ميزت هذه املرحلة بفشل النموذج الاقتصادي املتبع ت(: 2111-0501)املرحلة الثانية خالل الفترة بين  - ب

 
 
 بلغ وسطيا

 
 سلبيا

 
وبالعودة إلى ألارقام واملؤشرات . وفق التقرير% 2-في البالد وحقق الاقتصاد نموا

 خالل الفترة املذكورة قدره
 
 اقتصاديا

 
 % 9 الاقتصادية نجد أن الاقتصاد السوري حقق نموا

 
وسطيا

 
 
 سلبيا

 
، كما تجاهل التقرير العقوبات الاقتصادية %(2-)وقدره  0555ال في العام إ ولم يحقق نموا

ألامريكية على سورية وألاحداث ألامنية والسياسية الكبيرة التي مرت على البالد خالل الفترة املذكورة 

 .كأحداث الثمانينات والعدوان الاسرائيلي على لبنان والتي أثرت بشدة على الاقتصاد السوري

 وفق التقرير في (: 2101-2111)الثالثة خالل الفترة بين  املرحلة - ت
 
 جزئيا

 
شهد الاقتصاد السوري تحسنا

حين تميزت الفترة بتدهور مستوى املعيشة وتفش ي الفقر والبطالة وارتفاع كبير في التضخم وهذا في 

ت سورية وصنف% 9الحقيقة افتراء واضح حيث وصل معدل النمو خالل الفترة املذكورة إلى أكثر من 

من ضمن أفضل دول الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا من حيث معدالت النمو، واعتبرت سورية من 

أقل دول العالم مديونية وتحسن مستوى املعيشة بشكل ملحوظ نتيجة للرواج والازدهار 

 .الاقتصادي

تشر الفقر والبطالة في تنمية الريف حيث انعدم نجاح سياسات الدولة السورية أصاب التقرير عندما تحدث عن  -6

كدمشق وحلب  الرئيسةوالتهميش، وتزايدت الهجرة من الريف إلى املدن ومن املناطق الشرقية والجزيرة إلى املدن 

 . مما عزز السخط الاجتماعي في البالد
 
ولكن التقرير أغفل تأثير موجة الجفاف التي ضربت البالد والتي أثرت سلبا

 .ناطق الشرقية من البالدعلى القطاع الزراعي وخاصة في امل

 يضع التقرير سيناريو  -0
 
مبني على أسس غير ( !هناك حتمية لسقوط النظام) "النظام"ملا بعد سقوط  اقتصادّيا

مؤكدة وهي إنهاء العقوبات الاقتصادية على سورية وعودة الاستثمارات ألاجنبية مباشرة وعودة رجال ألاعمال 

ولم يأخذ التقرير بعين الاعتبار الظروف . السوريين وأموالهم من الخارج وزيادة حجم املعونات الخارجية للبالد

 على ألامنية للبالد والنظام السياس ي البد
 
 .وفق تعبير التقرير "النظام"سقوط  انهيار الدولة أويل إن وافقنا فرضا

رقام قتصادية حيث لم يوثق التقرير ألا لم يعتمد التقرير املنهجية العلمية املتعارف عليها في إعداد التقارير الا -9

كما اعتمد على . إعداد التقرير واملؤشرات الاقتصادية التي أوردها، ولم يذكر املصادر واملراجع التي استخدمها، في

 فقد وضع التقرير  ،السرد النظري البحت
 
ستعمل الادارة املقبلة على حد وصفه على تحقيقها ومن دون أهدافا

 كان يجب واملساءلة وابتعد عن وضع أهداف كمية قابلة للقياس  .والوسائل وألادوات املتبعة الكيفيةذكر 
 
فمثال

تهدف بشكل رقمي ومعدل النمو الاقتصادي املطلوب ومستوى املعيشة املستهدف أن يحدد مستوى البطالة املس

وضع سياسات اقتصادية كلية مناسبة، خلق سوق )وفق املعايير الدولية، بل اكتفى التقرير بوضع أهداف مثل 

 (.وهكذا.......عمل مثمر، بناء نظام تعليمي جيد، سياسة الحكم الرشيد، يخفض مستوى البطالة
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 يتحدث التقرير عن ضرورة تكريس الاقتصاد الحر  ،ناقض في ألافكار والطروحات الواردة في التقريرهناك ت -5
 
فأحيانا

وتارة يتحدث عن ضرورة دعم وحماية املؤسسات الاقتصادية املحلية وأن هذه الحماية  ،كنظام اقتصادي مطلق

ضرورية لتحيق نمو اقتصادي دائم وهذين املفهومين متناقضين ألن النظام الاقتصادي الحر يقوم على ترك آليات 

 .السوق تعمل بمطلق الحرية وبدون تدخل الدولة

اقتصادي واجب التطبيق بعد سقوط النظام وأسهب في شرح مزاياه، حيث ركز التقرير على الاقتصاد الحر كنظام  -01

اعتبر أن هذا النظام الاقتصادي سيعطي الفرد الحرية في كل ش يء في البيع والشراء في العمل والانتقال وكيفية 

تصادي ولم كما لم يبين التقرير سلبيات هذا النظام الاق. الاستثمار، وكأن هذه املزايا كانت مفقودة في سورية

يتطرق للوسائل وألادوات املطلوب إيجادها للحد من هذه السلبيات كأهمية وجود شبكات ألامان الاجتماعي 

لحماية العمال والنقابات الفاعلة وهي ألامور التي أوجدتها النظم الرأسمالية قبل غيرها لتالفي سلبيات هذا النظام 

 .املنشود

مج الاقتصاد السوري باالقتصاد العالمي ويجب الدخول في اتفاقية يدعي التقرير أن هناك ضرورة ملحة لد -00

وأغفلت الدراسة ضرورة . وذلك بهدف تسهيل دخول البضائع السورية لألسواق العاملية( WTO)التجارة العاملية 

 
 
بالصناعة  حماية الصناعة املحلية بعد ألازمة ألن البضائع ألاجنبية ستغزو ألاسواق املحلية ألامر الذي سيضر كثيرا

وقد أثبتت التجارب العاملية أن الدول التي خرجت من حروب وأزمات كبيرة . املحلية كونها غير قادرة على املنافسة

تتبع نهج اقتصادي يقوم على تأمين الحماية للصناعة املحلية ولفترة زمنية كافية لتصبح الصناعة املحلية قادرة 

 .على املنافسة

يطالب التقرير بضرورة التحرير الكامل لألسعار وبشكل فوري بعد سقوط النظام مع العلم أن كافة التجارب  -02

 
 
 لالحتكار والنظريات العاملية تدعو إلى تحرير الاسعار بعد وصول الاقتصاد ملستوى عاٍل من التنافسية، وذلك منعا

 على م
 
بل اعتبر التقرير أنه . ستوى املعيشة والاستقرار الداخليوارتفاع ألاسعار بشكل كبير، ألامر الذي يؤثر سلبا

 .مهما كانت النتائج السلبية لتحرير ألاسعار تبقى أفضل من عودة الدولة للتحكم بالحياة الاقتصادية

 يعتبر التقرير أن التدمير الذي لحق باالقتصاد الوطني ناجم عن عمل النظام وحده وتغاض ى عن التدمير  -03
 
وأخيرا

، والذي اتبعته املجموعات املسلحة للضغط على الدولة، كتدمير حقول النفط والغاز وخطوط لالقتصاداملمنهج 

ية التحتية لقطاع الكهرباء وغيرها نقل الطاقة وقطع الطرق وتدمير املنشآت الصناعية والزراعية واستهداف البن

 .عمال الاجراميةمن ألا 

 لم التقرير فإن  ،بالنتيجة
الاقتصادية التي تهدف لوضع خطط اقتصادية ألاكاديمية دراسات مستوى الإلى يرق 

 . مستقبلية تغير مصير بالد بأكملها
 
واتباعه ضرورة حيادية الباحث التسييس الواضح والذي يتناقض مع كما يظهر جليا

أصر التقرير على التعتيم على الانجازات الاقتصادية التي هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فقد . للمنهج العلمي

 من 
 
 وطالب بتغيير السياسات بشكل جذري بدال

 
تحققت وعمد إلى تزوير ألارقام واملؤشرات الاقتصادية املحققة تاريخيا

 .عليه كل التجارب العاملية ما درجتالبناء عليها وتطويرها بما يسمح بانتقال تدريجي وسلس وهو 
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 املرأة ودور  التنمية يخص ما في وواضحة، مبلورة اجتماعية سياسات إلى الاجتماعي بعدها في تفتقر الخطة أن حيثو     

 من الاستفادة ضرورة من بها يرتبط وما ة،يغرافو الديم النافذة انفتاح من الاستفادة وامكانيات التعليم ومستقبل

 البشري، الرأسمال في والاستثمار والبطالة والتشغيل العمل بسياسات املتصلة املسائل تغيب الشباب، حيث امكانيات

 للخيار كملحق املباشر وغير الضمني وجودها مالحظة خالل من املسائل هذه ايضاح سنحاول  النقدية القراءة هذه في فإننا

 .املذكورة الخطة في السوق  اقتصاد سياسات وتبني الليبرالي

 :التالية املسائل على التركيز حاول نس وهنا

  السوري املّجتمع الخطة ترى  .0
 
 تحيز وهذا للمصطلح، السياس ي ال الديني باملعنى وأقليات، أغلبية إلىمنقسما

 السوري، الاجتماعي للنسيج العلمية الرؤية أن حين في السلبية، النتائج من العديد سيرتب الفهم في وخلل مسبق

 اللغوي  وحتى واملناطقي والاثني الديني التنوع ذلك بما فسيفسائي، بل ومتنوع ومتفاعل عريق هو كم توضح

 .نقمة أو نعمة إما املستقبل في ليكون  ويوظف به يستثمر أن ويمكن قائم، واقع على يحيل وهذا والثقافي،

 املذهبية) ألاقليات تمثيل ضمان تسميه ما على الخطة تحرص الاجتماعي، للتركيب السابق الفهم على وبناء   .2

 املسيحيون : )هم واملقصود هنا خاص بشكل املحليات مستوى  وعلى الانتقالية الحكومة في( واملناطقية والدينية

 في واملشاركة جماعاتهم لتمثيل ادماجهم خالل من( 39ص........ والدروز وغيرهم والتركمان والعلويون  والكرد

 املنشود ألافق أن حين في. ويكرسهُ  ألاقلوي  حضورهم عام بشكل يديم بما التمثيلية واملؤسسات إلادارة مجالس

 
 
 إتاحة باتجاه تنحو تميزية غير نزعة من عليه تنطوي  بما املواطنة عالقات منظومة على يبنى أن يجب مستقبال

 أو العشيرة أو الايديولوجيا أو الدين أو اللون  عن النظر بصرف سورية، مستقبل صياغة في للجميع الفرصة

 دولة ال املدنية الدولة تحكم اعتبارات على قائمةتكون هذه املنظومة : أي ،العرقي وألاصل والطائفة القبلية

 .املتناحرة والعصبيات الجماعات

  السورية الدولة بهوية يتعلق فيما .3
 
  0591 دستور  الخطة تتبنى، مستقبال

 
، ويعّدل يدرس أن على مؤقتا

 
 مع الحقا

  سيادة ذات ديمقراطية عربية جمهورية سورية) ألاول  بالبند يتعلق ما في وتململ خالفات هناك ذلك
 
( تامة

 والفقه إلاسالم، وهو الجمهورية رئيس دين ثم ومن( العربية ألامة من جزء السوري الشعب) الثالث وبالبند

 من إذ. إلاسالمية الدولة هوية عن للتعبير البعض يقول  كما يكفي ال وهذا .للتشريع الرئيس ي املصدر هو إلاسالمي

 دولة إقامة على قبلون مالسوريون  أن صراحة يعني مما( إلاسالمية بالشريعة) إلاسالمي الفقه استبدال ألانسب

  واملتفق عليه ألاكبر عنه املسكوت هو هذا ولعل. (93- 92 ص) مدنية دولة ال دينية
 
 ."الخطة" واضعي عند ضمنيا

تخصيص : ، أي"الكوتا" نظام تبني خالل والنساء من ألاقليات حقوق  ضمان على "الخطة" تؤكد أخرى  مرة .4

  يؤكد الذي ألامر. (69ص)حصص سياسية في املناصب للنساء 
 
 املواطنة، مبدأ اعتماد استبعاد صراحة

 .الفعلية املشاركة ال الصوري التمثيل على والحرص

القضائي  للنظام كبديل الشرعية الهيئة ظهور  هو السورية ألازمة عن الحديث عند تبريره تم ما أخطر من لعل .9

 إذ ،(013ص) ممارساتها لبعض الخجول  النقد بعض وجود رغم وقضائي، تشريعي بدورين وقيامها (013 ص)
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" شرعية" هيئات ادخال يتم وحصانته، نزاهته على والتأكيد القضاء واستقاللية عمل احترام تعزيز من وبدال

 .الشديد للخطر العدالة فكرة وتّعرض دوره، لتمارس

 :تسميات مثل مسمى تحت( 040 ص) املؤسسات هيكلة إعادة عن حديث (الانتقالية العدالة) املعنون  الفصل في .6

 الجديدة، واملؤسسات القديم النظام بين جسور  أنها على إليها ينظر التيو !! املوظفين وفحص والتطهير التحري 

كر الذي ألامر
ّ
 .الخ...الثأري  والانتقام والتطهير الاجتثاث وقوانين والعراق الشرقية أوروبا في حدث بما يذ

 قضايا في والخدمات السلع عن الحكومي الدعم رفعمن  تبغيه بما الحر السوق  سياسات تبني على التأكيد .0

 هيكلة واعادة خصخصة وعمليات لألسعار تحرير من عليه ينطوي  وبما والتعليم، والصحة ألاساسية الحاجات

 تبين ما على السياس ي، الخيار هذا على املرتبة والتنموية الاجتماعية آلاثار عن النظر بصرف(. 003ص-001ص)

 ، منومستقبل الشباب بواقع املتصلة القضايا من ألي كامل غياب مع به، أخذت التي البلدان من العديد تجارب

 والسياسات والبطالة التشغيل قضايا يعالج أو الديمقراطية النافذة انفتاح بإمكانية يهتم تنموي، منظور 

  إلانسان في والاستثمار التعليمية
 
 وعدالة التوزيع عدالة أي الاجتماعية العدالة ملطلب كامل تغييب عن فضال

 .املشاركة
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  واملوجود املتنوع الاجتماعي الواقع بين الكبير الفرق  مالحظة من البد     
 
، شرعنته وبين موضوعيا

 
 الطائفية فلنأخذ سياسيا

 الوالءات أشكال وكل بل وطوائف، عشائر يوجد نعم ،السيسيولوجي الوصف مستوى  فعلى: كمثال العشائرية أو

 في املشكلة ليست أي. املشكلة وهنا وتوظيفها وشحنها إيقاظها آلان يعاد والتي الحداثة، على والسابقة املوروثة التقليدية

 التغير تجعل سياسية واتفاقات قانونية صيغ في وتأييدها الانتماءات وتسييس املجتمع، تطييف في بل العشيرة أو الطائفة

  املستقبلي الاجتماعي
 
 .واضح بشكل والعراق لبنان في جرى  ما على بها، مسقوفا

 دول  إلى لإلشارة هنا حاجة وال املوضوعي، والتحليل الواقعيةتسميات  تحت تسويقه يراد الذي املفخخ املنطق هو هذا    

 التنوع إدارة على تراهن لكنها الروس ي، والاتحاد وكندا املتحدة الوالياتو  الهند: مثل تنوعها في تماثل سورية ومجتمعات

  سورية مستقبل يكون  بهذا. قوة مواطن إلى ضعف عالمة ومن حل إلى مشكلة من وتحويله
 
ر يستحق رهانا

ّ
 والعمل، التفك

 الدولة قبل ما مرحلة في نكون  لن آنذاك املتصارعة، الفرعية والهويات املجتمعي التندر من املزيد إنتاج سقفه كان إذا أما

 البقاء أجل من املتناحرة والانتماءات الجماعات مرحلة أي املجتمع، قبل ما مرحلة في بل( والقانون  الحق دولة أي)

 .البيولوجي
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