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 د. إبراهيم دراجي

 عن امتناني لجميع 
ً
أتشرف بوجودي في مركز دمشق، وأشكركم على توجيه الدعوة لي، ُمعربا

 السورّي.األساتذة على حضورهم، وعلى إثارة هذا املوضوع في الداخل 

ق باإلجابة عن 
ّ
 إلى فكرة أولى تتعل

ً
و ه السبب األول . سبب تأليف هذه الورقةأشير بداية

، باإلضافة إلى  01استمرار للمنهج الشخص ّي. بالنسبة لي، أنا أعمل مع األمم املتحدة منذ 
ً
عاما

ة. عندما لجندريعملي مع اإلسكوا ببيروت، ومبادرة األورومتوسطّية في باريس حول قضايا املساواة ا

رح هذا املوضوع 
ُ
 أني عملُت كمنسق قطاع الدستور في مشروع األجندات الخاص –ط

ً
علما

 في لجنة االتجار باألشخاص أو اللجوء والهجرة، أو  6100وقبل عام  –بسورية
ً
عندما كنت عضوا

 أعمل على مبدأ شخص 
ً
ذ ّي، إفي بداية األزمة عملت في صياغة قانون التظاهر وغيره، كنت دائما

ي في كل لجنة أكون فيها، أتطوع وأقّدم مسودة ورقة أعرض فيها التجارب الدولّية املقارنة أو 
ّ
إن

، أن الجميع اآلن يتحدث عن السبب الثانياملعايير الدولية، فهذه هي اآللية التي أعمل بها. أما 

. ومن واجبنا في سورية كحقوق
ً
 أو جزئّيا

ً
 يين وأكاديميين أن نقدمالدستور وإعادة النظر فيه كلّيا

رؤية، باإلضافة لتوجيه األنظار نحو قضايا ال يتم توجيه األنظار لها في سورية. فتبعات الحرب 

، وهناك قضايا يجب الحديث عنها بوضوح )القضايا املستجدة 
ً
يجب أن يتم التعبير عنها دستورّيا

 وضوع املصالحة، والجنسية...( كلكقضية عودة الالجئين والنازحين، وقضايا امللكية العقارية، وم

، ألنَّ بعضها ال يكفيه القانون الوطني املحلي 
ً
هذه القضايا تحّتم أن يتم التعبير عنها دستوريا

 مثل قضايا املساواة الجندرية، وأنا أزعم أنَّ الدساتير 
ً
للتعامل معه. وهناك قضايا مزمنة أيضا

 ذا املوضوع.السورية املتعاقبة كانت خجولة إلى حّد ما في ه

 وال الفكرة الثانية هي أنه كيف يمكن قراءة هذه الورقة
ً
. هذه الورقة ال تقّدم حلوال

توصيات وال مقترحات، وليست ورقة معايير دولّية. هذه الورقة تعرض تجارب لدول مّرت بأزمات، 

 أنَّ ما جرى في سورية 
ً
 طيلة سبع سنواتوكثير منها ال عالقة لها باألزمة السورية. وأنا أزعم أيضا

ليس له مثيل )حجم التدخل، وطبيعة النزاع وأبعاده(. لذلك، نحن عندما نعرض أزمات لدول، 

نحاول االستفادة من تجاربها الدستورية وليس مقاربة األزمة، من أجل أن نأخذ منها ما يناسب 

 ى ال نكرر الحالة السورية. لذلك حرصُت في الورقة على عرض التجارب السيئة قبل الجيدة حت
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الخطأ ذاته )كما حصل في العراق وليبيا وغيرها(. وبالتالي هذه ليست ورقة معايير دولية، وليست 

 تجارب مقاربة للواقع السوري.

ا . نحن كقانونيين وسياسيين لدينموضوع املصطلحكما أنَّ املالحظة األخيرة في املقدمة هي 

 للمصطلح، مثل كلمة مصطلحات تحمل دالالت كبيرة. األزمة السورية فرز 
ً
 أحادّيا

ً
ت مدلوال

"النظام" و "االنتقال السياس ّي" أو "املرحلة االنتقالّية". بالنسبة لي، فإنَّ كلمة "النظام" هي من أكثر 

. أما في األزمة السورية، صار لكلمة "النظام" مدلول أحادي ال ُيلزمني، ألن 
ً
املصطلحات تفضيال

خاص، فأنا ال أتوقف عن التعامل بها، إذ إنَّ عكس النظام  البعض يستخدم هذه الكلمة بمدلول 

 هو الفوض ى.

 )مرحلة انتقالية  –بالنسبة لي كحقوقيّ –ُيَعدُّ مصطلح "املرحلة االنتقالية" 
ً
 عاّما

ً
مصطلحا

من حرب إلى سلم، مرحلة انتقالية دستورية(، أما املعارضة تستخدم هذا املصطلح فقط من 

 هذا ال يجعلني أكف عن استخدامه.  أجل استالم السلطة، ولكن

قرأ هذه الورقة...
ُ
 ربما هذه هي املداخل الرئيسة ملوضوع كيف يمكن أن ت

عالجت الورقة ثالثة محاور أساسية: الدستور املؤقت، واملسار اإلجرائي للدستور 

 الدائم، ومضمون الدستور الدائم.

 الدستور املؤقت هو مصطلح موجود. ففي بعض الحاال 
ً
وحتى اآلن،  0991ت من سنة طبعا

منها كانت مرتبطة بأزمات.  61تجربة دستورية أو وثيقة دستورية مؤقتة تم اعتمادها،  01هناك 

ل 
ّ
والدستور املؤقت هو خيار دستوري تلجأ له الدول في أوقات األزمات، وهذا الخيار يمكن أن يعط

لدولة ملرحلة مؤقتة، هذه املرحلة أو يلغي الدستور القائم، ويصبح القانون األساس السائد في ا

قد تكون محددة بخيار زمنّي )سنة أو سنتان( أو تكون مرتبطة بحدث. والغرض من تخصيص جزء 

. املأزق اآلن الذي نقع به 
ً
من الدراسة للدستور املؤقت ليس لترويج أن الدستور املؤقت ينهي حربا

 أصبح ينظر إلى الدستور على أنه غ
ً
اية. والدستور ليس غاية وإنما وسيلة لش يء في سورية أنَّ بعضا

يليه. وبالتالي الدستور املؤقت ال تلغيه حرب وال ينهيه نزاع، فإنهاء النزاع مرتبط بعوامل كثيرة 

كالظروف الدولية واإلقليمية. وظهر أحد التحديات الكبرى التي عانينا منها في سورية في مطالبة 

ي بإنهاء الدول سورية ليست في األفكار، وإنما في القرار ولكن مشكلة بعضهم لنا بتقديم أفكار، 

وبالتالي أصبحنا نعتذر عن دعوات دي مستورا وجنيف وغيرها،  ، وهذا القرار لم ُيتخذ بعد،الحرب
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ألنه في حال كنت سآتي من أجل إعطاء أفكار فنحن لسنا كذلك، ألن القضية في سورية هي قضية 

 لألزمة.قرار دولّي، وفي هذا السياق فإن 
ً
 سحريا

ً
 هذه الورقة ال تقدم حال

هذا، وبالنسبة للدستور املؤقت، عرضنا في هذه الورقة تجارب دول لجأت للدستور املؤقت 

ألسباب متعددة منها: أنَّ الحرب تفرز تبعات، مثل: موضوع الالجئين والنازحين والجنسية ... إلخ، 

خر أن الدستور املؤقت يمكن أن يساعد في وهذا يحتاج إلى معالجة في إطار دستور، والسبب اآل 

 بدمج ميليشيات في 
ً
صياغة الدستور الدائم. ففي كثير من الدول كان الدستور املؤقت كفيال

الجيش الوطني، كما ظهرت الحاجة إلى دستور مؤقت في حاالت محّددة لسقوط أنظمة بعض 

، لذلك تكون بحاجة للدستور الدول، كذلك هناك دول بحاجة لالنتخابات وال يوجد فيها دستور 

 املؤقت. فهناك خيارات متعددة للجوء إلى دستور مؤقت.

التحايل على تلبية املطالب )النيبال على  أولهاباملقابل هناك مخاطر للوثائق الدستورية، 

سبيل املثال(. في دول أخرى كانت املخاطر مختلفة، ففي العراق ما تم االتفاق عليه في الدستور 

 صبح محتوى الدستور الدائم من فيدرالية وأكراد ... إلخ. املؤقت أ

ه ناجٌم عن 
ّ
وظهرت مخاطر الدستور املؤقت في بعض الحاالت في غياب دور الشعب، ألن

، وبالتالي فكرة 
ً
توافق إقليمّي دولّي على فرض دستور مؤقت بما يؤدي إلى إنهاء دور الشعِب تماما

 تجع
ً
 اجتماعّيا

ً
 على نحو تام.الدستور، بصفته عقدا

ً
 له منعزال

تقول الورقة: إنَّ سورية عرفت دساتير مؤقتة مختلفة، وعرضت مجموعة من الوثائق 

ه طاملا نقول: إنه لدينا خيارات دستورية مستقبلية في سورية، فأنا من 
ّ
الدستورية. وأعتقد أن

، أي أنصار الدستور املؤقت وليس الدستور الدائم لعدة أسباب، فاملوضوع اآلن لم ي
ً
عد محّرما

، وبالتالي يتحدث الجميع 
ً
 أو جزئيا

ً
 اآلن عن إعادة النظر في الدستور كليا

ً
أصبح الحديث متداوال

 عن إعادة النظر في الدستور.

ق بدستور 
ّ
إنَّ املوضوع اآلخر، من وجهة نظري، ينبني على مالحظات يمكن أن أقّدمها تتعل

حكمة الدستورية، املساواة الجندرية، املشاركة ، مثل مبدأ فصل السلطات، اللجوء إلى امل6106

املجتمعية، مكانة القانون الدولي الغائبة، وال أقول هذه املالحظات إال أمام أصحاب القرار. وبالتالي 

 على املرحلة القادمة في  6106نحن بحاجة إلى وثيقة دستورية مؤقتة ألن دستور 
ً
لن يكون قادرا

 سانية.سورية على األقل للتبعات اإلن
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 حتى يتم إعداد  02إلى  02كان اقتراحي هنا أننا بحاجة إلى وثيقة مؤقتة مدتها من 
ً
شهرا

الدستور الدائم. الدستور املؤقت ال ينبغي أن يعالج القضايا الجوهرية ومستقبل البالد، وإنما 

 يعالج قضايا محددة.

مثل إدارة املرحلة  عرضنا في الورقة القضايا التي يمكن أن يعالجها الدستور املؤقت،

مبدأ فوق دستوري في  06واملبادئ التوجيهية للدستور الدائم. ففي جنوب أفريقيا، تم وضع نحو 

ام البالد السابقين من األقلّية البيضاء من عدم استغالل سلطة 
ّ
الدستور املؤقت؛ ذلك لطمأنة حك

ل على الدستور الدائم، فإنهم األكثرّية السوداء وعدولها عن هذه املبادئ. إذ عندما يتم االشتغا

، وأن تقول املحكمة الدستورية: 
ً
ملزمون بعرض مسودة هذا الدستور على املحكمة الدستورية أوال

إنَّ الدستور الدائم يتوافق مع هذه املبادئ فوق الدستورية، وفي حال رفضت املحكمة فهم 

 ملزمون بتعديل هذه املبادئ، وهذا ما جرى بالفعل.

قة لكثير من الحاالت التي يمكن أن نخاف فيها كمدنيين إنَّ هذه هي 
ّ

إحدى األفكار الخال

 وعلمانيين ومؤمنين باملساواة الجندرية، ويمكن أن تكون أحد الخيارات املفيدة في هذه األمور.

عانى بعض الدول مشكالت في الجيش واألمن، رغم ندرة كالم الوثائق الدستورّية على 

 تكلمت على هذا املوضوع. –سيئة الذكر–التجربة العراقية الجيش واألمن، ولكن في 

انتقلت الورقة إلى موضوع الدستور الدائم، وتحدثت عن املسار اإلجرائي للدستور الدائم. 

فجزء من شرعية الدستور هو طريقة عمله وصياغته واملشاركة املجتمعية. ففي كثير من التجارب 

لنّص الدستورّي. والكارثة املحزنة أننا عرضنا تجارب كانت املشاركة املجتمعية سابقة لوضع ا

لدول أسوأ من الواقع السوري، سواء أكان ذلك في الحرب، أم في الجهل، أم في األمّية )أوغندا 

وأفريقيا(؛ لكنها حاولت تفعيل املشاركة املجتمعية. وأعتقد أنه في سورية يجب أن نركز على هذه 

ستورية مؤقتة، باإلضافة إلى تمثيل النساء بنسبة ال تقل عن املسألة والنص عليها في وثيقة د

، ويجب أن تكون مرحلة سابقة العتماد دستور نهائي )أي عمل وثيقة دستورية وعرضها على 01%

 الشعب(.

إنَّ هناك قضايا مثيرة للشقاق، بأّي وثيقة دستورية هناك قضايا ال يتم االتفاق عليها، 

 تجارب لدول استطاعت تجاوزها.وكانت في بعض الدول أحد أسبا
ً
 ب األزمة. عرضنا أيضا
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هناك تجارب ناجحة كانت في إسبانيا في موضوع التشاركية وعدم اإلقصاء. تونس كذلك 

لديها تجربة جيدة في موضوع املهاجرين وصياغة الدستور. عرضنا في هذه الورقة مجموعة من 

 التجارب الجيدة والتي من املمكن النظر إليها.

  هذا،
ً
وبالنسبة للجمعية التأسيسية، يمكن أن تكون هي الخيار األفضل، غير أنَّ هناك تساؤال

ق بكيفّية اختيارها وإن كان ذلك باالنتخاب املباشر، لكن أّي تسّرع في العملية االنتخابّية في 
ّ
يتعل

ي أسورية ُيَعّد مثار خوف كبير، إذ نحن نفكر أنه بعد سوتش ي ستكون هناك انتخابات، بيد 
ّ
ن

أخش ى من أي انتخابات مستعجلة في سورية، ألننا في ظل احتقان وأجواء من عدم وجود مصالحة 

حقيقية، كل واحد سيختار وفق قناعة الحرب وليس قناعة السالم، لذلك يجب أن نفكر في 

الخيارات التي يمكُن أن تكون متاحة، ولذلك ذكرُت في الورقة أنني أؤيد في حال اعتمدنا وثيقة 

 أحد الخيارات دس
ً
الذي لجأت –تورية مؤقتة أن نؤجل موضوع الدستور الدائم، وكان مطروحا

رض عليها االنتخاب حاولت التقليل  –إليه دول معينة
ُ
هو وجود مفوضية دستورية، أي عندما ف

ه في أّية حكومة قادمة في 
ّ
من مساوئ االنتخاب، وأحد الخيارات الجيدة التي حاولنا تقديمها، أن

 وغير هامش ي. سورية
ً
 يجب أن يكون هناك وزير للشؤون الدستورية لكي يكون هذا املوضوع أساسا

في النهاية ركزنا على مضمون الدستور الدائم، وعرضنا مجموعة من القضايا، مثل: قضايا 

الحكم، وتقييد الصالحيات، وعرضنا كيف لجأت دوٌل كثيرة إلى تقييد صالحيات رئيس الجمهورية، 

 عن موضوع أو الجيش و 
ً
األمن، أو تقييد الصالحيات في حالة الطوارئ، وتم الحديث هنا أيضا

ق بضمان الحقوق فيها على نحٍو رئيس، 
ّ
الضمانات والحقوق، فعرضنا تجارب لدول فيما يتعل

 عن املحكمة الدستورّية وكيف يمكن أن نوسع مجال اللجوء إليها. 
ً
 وعرضنا أفكارا

 التي يجب التركيز هذا، وبالنسبة ملوضوع 
ً
املساواة الجندرية، ُيَعدُّ من القضايا املهمة جّدا

عليها في الدستور. نحن مقصرون في سورية في هذا املوضوع. حاولنا في هذه الورقة أن نبرز موضوع 

املساواة الجندرية من حيث اللغة واملضمون، فمن حيث اللغة، يعتقد بعٌض أّنها موضوع هامش ي. 

قادات الخارجّية التي كانت توجه إلى الحكومة أن املرأة السورية ليس لها حّق أن فمن ضمن االنت

تصبح رئيسة جمهورية. نحن قدمنا خيارات كيف قامت الدول بجندرة اللغة، وكيف من املمكن 

أن يتم جندرة مضمون الدستور بنصوص أو إنشاء مفوضية، حاولنا أن نقدم خيارات متنوعة في 

 هذا املوضوع.



   

 8  "دستورية بدائل – سوريا" :الدستور  حول  اإلسكوا نع الصادر التقرير ملناقشة عمل ورشة

 

  لى النحو اآلتي:عدالالت املوجاءت 

 الد املصري د. ل

املتعلقة بالدستور  املهمةبراهيم في معالجة بعض القضايا إهناك جهد واضح للدكتور 

 إلى وثيقة دستورية في سورية. والحاجة الدستوريةواملسألة 

ؤالي ولكن س وأعتقد أنَّ األمور التقنّية املتصلة بالدستور يمكن أن يناقشها متخّصصون،

لوضع دستور يعكس املنطق  املتخّصصون ليه يمكن أن يعمل وع ،جابةإيحتاج إلى  األساس الذي

هل هناك اتفاق حول طبيعة  :والفلسفة السياسية واالقتصادية للنظام السياس ي للبلد هو

يجاد نظام إقادرة وراغبة في جميعها طراف الذي نريده لسورية؟ وهل األ  النظام السياس ي  

يقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة؟ وهل الثقافة السياسية  سياس ي  

لةاملوجودة في املجتمع السوري  ة في تفكير القوى السياسية الفاعلة في الحياة السياسي واملتأص 

 مثل هذا الخيار؟ تساعد على

 ،اءت في الوثيقةإلى مجموعة من املفاهيم التي ج اإلشارةلنا من  ال بّد  ،باإلضافة إلى ذلك

خرى كجزء من منظومة أ براهيم ودراساتإوالذي تناوله الدكتور  (Genderوأهمها مفهوم الجندر )

ود زمنية عق طيلةاملفهوم هو نتاج لثقافة اجتماعية مبني  ألنَّ  ،طارها االجتماعيّ إقانونية بعيدة عن 

نحن نتناول املعنى  ،هذا املفهوم عن( فعندما نتحدث Socially Constructed conceptطويلة )

نثى في مجتمعاتنا. فهل القاعدة أو القانون الجديد قادر على االجتماعي املعطى لدور الذكر واأل 

  ،فرادضافة قاعدة ضابطة للبناء االجتماعي الذي يحكم سلوك األ إ
ً
للثقافة  ويصبح محددا

 االجتماعية للمفهوم يخلق مسألةوالسلوك املجتمعيين؟ وهل وجود تناقض بين القانون والنظرة 

 ال يمكن تفاديها؟

 ماأن يكون في نحن بحاجة إلى االتفاق حول طبيعة العقد االجتماعي الذي نرغبه ،الخالصة

 وعليه يتم وضع ما يعكس هذه الرؤية قانونيّ  ،بيننا
ً
ولكن ال يناقض الفلسفة السياسية  ،ا

 .طاره االجتماعيّ إواالقتصادية وراء هذا العقد و 
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 عيس ى نهلة. د

 لكبيراوالجهد القانوني والعلمي والتوثيقي  ّد البد من التنويه وبتقدير شديد إلى الِج  ،بداية

وهي سمات لطاملا ميزت أعماله في كافة املجاالت  املقّدم،براهيم في املشروع إمن قبل د.  املبذولين

ن بداية م طويلة،على مدار سنوات  تخصصه،وهي مجال  والدولّية منها بخاّصة، القانونية بعاّمة،

 ، وهو أحد األعوام املفصلية املؤسسة لواقع حالنا الوطني اآلن، وحتى يومنا هذا.6112عام 

قليمية تشابكاته الوطنية واإل بكّل  ،الوضع في بالدنا بأنَّ  الراسخة بعد البداية، ورغم قناعتي

هو أعقد بكثير من قصة إقرار دستور من عدمه، وفي ضوء معرفتي وفهمي ألجندات  ،والدولية

 فيماوآليات عمل الجهة املمولة والداعمة للبرنامج املطروح، 
ً
يتعلق بالوضع في سورية،  تحديدا

 في ظّل 
ً
.. محدودة، وإن كانت .معرفتي بالقواعد القانونية الناظمة للدساتير حقيقة أّن  وأيضا

راجي في أتفق مع د. د إننييسيولوجيا القوانين والدساتير ال بأس بها، يمكنني القول: معرفتي بس

ة، متكامل ملستقبل سوري سياس يّ  دستور أو حّل  ة في صياغة أّي أهمية وحتمية املشاركة املجتمعيّ 

 ،فصل السلطات ومبدأ املواطنة من الدساتير السورية املتعاقبة مبدأغياب  كما أتفق معه على أنَّ 

ا في نمإيشكل جوهر األزمة في سورية، وإن كنت أؤمن أن املشكلة ليست في الغياب أو الحضور، و 

في بالدنا، وفي عدم وجود مجتمع أو بنى سياسية حقيقية )تعددية  العقلية واملمارسات السياسية

ر، أي و سياسية( يمكن أن تشكل حالة تفاعلية )تداولية( يتم االستناد واالحتكام فيها إلى الدست

دستور، والدليل على ذلك ما أشار إليه د. دراجي في الفصل الثالث، البند الثالث "التراتبية 

القانونية" والتي لطاملا أدت إلى سن تشريعات وقوانين وطنية تناقض التعاقدات واالتفاقيات 

خاصة ية اليتعلق بالقوانين واالتفاقيات الدول ذلك فيماالدولية املوقع عليها من قبل الدولة، 

 باملرأة والطفل!

مام ، واملتأنية لبعض مباحثه، وضعتني أبعد بداية البداية... مطالعتي السريعة للبرنامج ككّل 

ع بمفهوم النزا أول األسئلةويتعلق أسئلة وهواجس، أكثر مما وضعتني أمام أحكام وآراء قطعية، 

 عن عكس حقيقة الحالة الذي اعتمده البرنامج كتوصيف للحالة السورية، والذي أجده ق
ً
اصرا

ن ن الطموحات الحالية للطرفيأالنزاع كمفهوم يعني: اصطدام املصالح أو االعتقاد ب الوطنية، ألنَّ 

 
ً
 ،واحد، سواء أكانت هذه املصالح والطموحات سياسية في آٍن  املتنازعين، ال يمكن تحقيقها معا

 حول "القيم والسلطة واملوارد أثقافية، أي  أم ،اقتصادية أم ،اجتماعية أم
ً
نه يمكن أن يكون نزاعا
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 ؛املحدودة، أو حتى تقدير املصلحة"، دون أن يعني بالضرورة استخدام العنف أو القوة بين الطرفين

ألن مفهوم النزاع يكمن في عملية التفاعل بين طرفين على األقل، ويشكل هذا املتغير "التفاعل"  ذلك

 
ً
 معيارا

ً
 على الحالة السورية. ،وفق وجهة نظري  ،لنزاعات، وهو ما ال ينطبقلتصنيف ا أساسا

 ،مصطلح الصراع ة، ألنَّ بينما أجد أن مفهوم الصراع أقرب لتوصيف ما يجري في سوريّ 

 
ً
  لغة

ً
أن يصرع اآلخر،  إذ يجب على طرف ؛ة )البعد العسكري(يدل على املجابهة الحادّ  ،وسياسة

 
ّ
 أو "االختالف"، في حين يشير النزاع إلى "كفاح ضد الغير"أو  "جدال عنيف"ه ينطوي على ألن

حول وقد ال يت ،راع، وهذا يعني أن النزاع هو مرحلة سابقة للصّ "التنافس في األفكار"أو  "التعارض"

 إلى صراع.

راع بأنه التعارض في املصالح، في حين أن النزاع هو التعارض في الصّ " فوهناك من يعرّ 

أساليب التعامل ومن ثم الترتيبات القانونية مع كل موقف تختلف،  ا أنَّ كم "،الحقوق القانونية

فقد يجري احتواء الصراع بمعنى اإلحاطة به والسيطرة عليه وحصره ومنع انتشاره، أما النزاع 

 ة.ة وسياسيّ فقد تتم تسويته بمعنى التوصل إلى حلول قانونيّ 

 ألنَّ 
ً
ينطوي على بعد تشابكي وطني  فهو مفهوم الصراع أشمل من مفهوم النزاع،  وأيضا

، وعلى نضال مرتبط بالقيم واألهداف غير املتوافقة، وبنظريات القوة وصنع القرار في قليمي دوليّ إ

النزاعات " Edward Azarدوارد آزار إ، كما ينطوي من هذا املنطلق على ما أسماه املجتمع الدوليّ 

 تسهم على نحوٍ كون مشحونة بالرموز والتي التي ت " Protected conflictsاالجتماعية املرجأة

كما يتميز بكونه طويل األمد يغطي مختلف  "،هم"و  "نحن" ـمتواصل بتذكير املتنازعين بمشاعر ال

املجاالت وامليادين ومؤجل الحل لغياب العوامل الضرورية لذلك، وهو األمر الذي دفعني للتأكيد 

 كبير اآلن على الحالة الوطنية. عليه، ألنه ينطبق إلى حّد 

  د. دراجي مرّ  : والتي وجدت أنَّ ثاني األسئلة
ً
 عابرا

ً
 "عليها مرورا

ً
رغم أهميته  "،أظنه مقصودا

ة، والالمركزية السياسية، رغم قناعتي بأن داريّ ة اإل الشديدة، وأعني بذلك مفهومي الالمركزيّ 

وكان يجب التوسع في تحديد آليات ممارسته  "،اإلداريةأحدهما حل للمشاكل الوطنية "الالمركزية 

ليس مرغوب، و  دوليّ  وضبطه في ضوء التجارب الدولية، بينما اآلخر "الالمركزية السياسية" هو حّل 

 
ً
 !وطنّيا
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وأهمها: ما جاء في املبحث الثاني من الفصل الثالث "القواعد الالزمة للحفاظ  ثالث األسئلة

أشار د. دراجي إلى أن حالة  إذبدور الجيش واألجهزة األمنية،  "، فيما يتعلقعلى النظام الدستورّي 

 ، كانت 6100وحتى عام  0920الطوارئ التي بقيت مفروضة منذ عام 
ً
سباب تفجر أمن أهم  سببا

نهاء العمل بحالة الطوارئ إكبير، ألن  إلى حّد  ،من وجهة نظري  ،األزمة في سورية، وهو أمر مبالغ به

لت مستمرة على مدار ما يقارب السبع سنوات، واألمر املثير لالنتباه هنا لم يمنع تفجر حرب ما زا

الة ح أن البرنامج أشار إلى بدائل دستورية منصوص عليها في الدستور القائم في البالد، إال أنَّ 

ير ت إلى ظهور بنى عسكرية غقليمية والدولية، أدّ الحرب غير التقليدية بتشعباتها الوطنية واإل

ليد ا قليميّ واإل وغير شرعية، وغير منضبطة على األرض السورية، وكان للعامل الدوليّ تقليدية 

ولى
ُّ
 في األجندة املطروحة علينا للحوار حولها؟ الط

ً
 في ذلك، وهو ما لم يعالج قانونيا

 
 
  ،: وأظنه هاجس يرابعا

ُ
رح علينا من تجارب دستورية قانونية لدول أنني لم أجد في كل ما ط

ة األقرب بظروفها ومالبساتها وتشابكاتها الدولي إنهاانت ما نعانيه، حالة يمكن القول يفترض أنها ع

ما، وال أعني بذلك الحالة السياسية، بل االستنزاف  فغانستان إلى حّد أسوى  ،قليمية والوطنيةواإل

ب في و كبير، ألنني أشعر أن املطل للحالة السياسية، وهذا ما يقلقني إلى حّد  واالستغالل الدوليّ 

رادة دولية حتى اآلن إذ ال يبدو أن هناك إ، طالة أمد الحرب وليس الحّل إسورية هو "األفغنة"، أي 

 فغانستان!أفي سورية، كما هو الحال في  لحّل 

 

 جاموس فاتح. أ

 
 
 ماذا تناقش ورشتنا؟ :أول

 جاء في التمهيد: "تعد املسألة الدستورية في النزاع السوري أحد أبرز محاور عملية

 . التفاوض، وإحدى القضايا األكثر إشكالية بين األطراف املتصارعة..
ً
 لتداعيات القضايا نظرا

 ..".الدستورية على حاضر النزاع ومستقبل التسوية السلمية.

 
ً
التي يتم التفاوض حولها بجنيف بين وفدي  إحدى "السالل األربع"أصبح الدستور  "الحقا

 .الحكومة واملعارضة"
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"تأتي هذه الدراسة الدستورية بهدف تقديم الدعم واملشورة ملسار التفاوض الدستوري 

نعرض فيها الخيارات والبدائل الدستورية التي تبنتها دول شهدت أزمات وتحديات،  إذالسوري، 

  ةكالتي تعاني منها سوري
ً
، فلجأت إلى استخدام الدستور: إما كوسيلة ملواجهة تداعيات ونتائج حاليا

 .ك الحروب واألزمات، أو كغاية كان الوصول لها يكفل تحقيق السالم املنشود"تل

طنية "األجندة الو  "وثيقة تعكس آراء الخبراء الذين عملوا على كتابتها ضمن إطار برنامج وهي

 ..."اإلسكوا.وهي ال تعبر عن رأي  ،"ةملستقبل سوري

 
 
 :اآلتيةملكثفة أستطيع من جتهي وأرغب أن أتداخل باملالحظات ا :ثانيا

0.  
ً
 بحثيّـ  تمثـل الوثيقـة بـالفعـل جهـدا

ً
 احترافيّ  ا

ً
  ا

ً
في قضـــــــــــــية الدســـــــــــــتور والبدائل  ومقارنا

ة لعــــدد كبير من تجــــارب البلــــدان التي عرفــــت أزمــــات وطنيــــة كبرى، أو الــــدســـــــــــــتوريــــّ 

نزاعات، أو صـــراعات، بالتركيز على مفهوم املرحلة االنتقالية ومتطلباتها الدســــتورية 

 والقانونية.والتشريعية 

  لكن غياب البحث الخاّص  .6
ً
 في األزمة واالنقســــــــــــام الوطني الســــــــــــوري، أضــــــــــــعف كثيرا

 عزٌل الوضــــــــــــع الســــــــــــوري، كما جعل البحث وكأنه  معوجه التجريد، ووجوه املقارنة 

 جامٌد لقضــــــــــية الدســــــــــتور، أو 
ٌ

الســــــــــالل  ة العالقة مع القضــــــــــايا أوبدون حيويّ  بحث

 األخرى.

تقدير األهمية في الســـــــالل، ليصــــــــير  في خطأالوقوع  إن ذلك في أحد وجوهه دفع إلى .0

غير مقصـــــــــــــود في البحث، وأنه  نهٌج خطأ في تقدير األولويات، وإذا افترضــــــــــــنا أن هذا 

 
ً
 غــايـة الجهــد من البحــث فيذاتــه  بحـّد  مجرد خطـأ في التقـدير، فهــذا ســـــــــــــيؤثر ســـــــــــــلبـا

 )تقديم الدعم واملشورة( من زوايا عديدة.

هو جهــد  ،، وشـــــــــــــرعيتــه6621ر صــــــــــــــة بربطــه بــالقراخــا ،لكن أعتقــد أن هــذا البحــث .1

قضـــــــــــــيـــة  بجعـــِل مقصـــــــــــــود، بطرح ثقـــافـــة خـــاصـــــــــــــــة في الخلط بـــاألولويـــات وأهميتهـــا، 

 الدســــــــتور وما يرتبط بها من زوايا التنفيذ التقنية 
ً
 مشــــــــابها

ً
  ،في األهمية شــــــــيئا

ً
 ،مثال

ُم ملواجهة وهزم اإلرهاب، أو أكثر أهمية، وهنا  رائحة وجهة نظر صـــــــــف محدد  نتنســـــــــّ

 غمر الصــف األمريكي، عبر تأثيرات وجوده في املنظمات الدولية،  في األزمة الســورية،

كمؤســســة رســمية، كما أن  اإلســكوامالحظة التمهيد أن الوثيقة ال تمثل وجهة نظر 
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ً
لى إ مالحظتي ال تنفي إمكانية وجود باحثين موضـــــــــوعيين، وغير مســـــــــتقطبين قصـــــــــدا

 األمريكية في األزمة السورية.النهج والخطط 

ســـــــــــــويـــة الخالفـــات  قنـــاعـــة مفـــادهـــا أنَّ أن تصــــــــــــــل الوثيقـــة إلى  يصـــــــــــــعـــب جّراء ذلـــك .2

ق باألولوياتوالتناقضات بين األطراف املتصارعة، 
ّ
 فيما يتعل

ً
تي تمنع هي ال ،تحديدا

الخالف  لحتميةوأنها قضــــــــــية تحصــــــــــيل حاصــــــــــل  أي تقدم في موضــــــــــوع الدســــــــــتور،

محتوى وشـــــــــــــكل  ،الحوكمة ،)اإلرهـاب، املرحلـة االنتقـاليـة اتوالتنـاقض على األولويـ

 لخ( وليس غإ ..التغيير الديمقراطي، الســـــــــلطات االنتقالية وتقاســـــــــم النفوذ فيها.
ً
 ريبا

 إنَّ  :بالتالي من املنطقي القول و  .نصــــــــــــوص الدســــــــــــاتير حولنامن أن هناك عشــــــــــــرات 

قــت بســـــــــــــبــب قضـــــــــــــيـة الــدســـــــــــــتور والتفــاوض عليهـا حتى اآلن هي مــادة لتصـــــــــــــريف الو 

 األولويات الخالفية.

2.  
ً
  من منظوري املنهجي، ليس صـــــــــــحيحا

ً
التعاطي مع قضــــــــــــية الدســــــــــــتور بصــــــــــــفتها  أبدا

قضـــــــية بحثية أكاديمية اآلن وإلى املدى املنظور، بل األصـــــــح التعاطي معها بصــــــــفتها 

 
ً
بأولويات أخرى، وتقع في إطار جدل خاص، أو  قضــــية اســــتقطابية، متعلقة أســــاســــا

 
ً
ومهمة أخرى بنهج  ارتباطات خاصــــــــــــة بتلك األولويات، هكذا يرتب علينا األمر واجبا

مختلف تجاه قضـــــية الدســـــتور، وهكذا علينا نحن كنخب وطنية خاصـــــة أن نعمل 

 على كامل قضــــــــية األزمة الســــــــورية بصــــــــورة مختلفة جذريّ 
ً
، وأن نعمل على قضــــــــية ا

 الدسـتو 
ً
يجب أن يتركز جهدنا على فكرة  .بصورة استقطابية وطنية مختلفة ر أيضـا

، الداخليّ  الصـــــــــف الوطني، وج هة العمل الوطني الواســـــــــعة، ومســـــــــار الحوار الوطنيّ 

  ،واألولويات
ً
 ،)أو ما يســـــــمى بالســــــالل( ببعضـــــــها جدل عالقة حزمة املهام إنما أيضــــــا

 األولوية.بحيث يجري التقدم في كل القضايا بالتركيز على 

)الوطني الداخلي، العلماني  وواجبنا يحتم ضـــــــرورة تحديد صـــــــفنا ،بالتالي نســـــــتطيع .2

والديمقراطي، وأولويات هذا الصـــــــــــــف، وأدواته التحالفية ومشـــــــــــــروعه الســـــــــــــياســـــــــــــ ي 

وهنـــا تــــأتي أهميـــة أن ننجز وثيقــــة دســـــــــــــتوريـــة لهـــذا الصـــــــــــــف  .وكتلتـــه االجتمـــاعيــــة(

شـــــــــــــة عملنــا أهميــة أكبر، هنــا تبرز ومفــاوضـــــــــــــيــه وكتلتــه االجتمــاعيــة، وهنــا تــأخــذ ور 

حتوى )امل كل التسـاؤالت والقضـايا والعناوين املتعلقة بالدستور  عنضـرورة اإلجابة 

املرحلــــــة االنتقــــــاليــــــة و  ،ومحــــــددات الوطن الســـــــــــــورّي  ،املبــــــادئ والقيمو والشـــــــــــــكــــــل، 

تطور الســـــــــــــلطـــــة عبر املرحلـــــة و مفهوم النظـــــام والـــــدولـــــة والســـــــــــــلطـــــة، و وحـــــاجـــــاتهـــــا، 
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 الســـــــــــــلطاتو بـادئ فوق الـدســـــــــــــتوريـة، املـديـات الزمنيـة في كـل ملف، املو االنتقـاليـة، 

املســــألة القومية العربية و  ،الدين، و الجندرةو الدســــتور الدائم، و والفصــــل والربط، 

واملخـارج التوافقيـة والحلول للمشـــــــــــــاكـل( أي أنني أعتقـد أنه ال يمكن  ،لخإ ...وغيرهـا

 
ً
باملعلومات املتعلقة بالبلدان  النســــــــــج على هذه الوثيقة، وقيمتها تنحصــــــــــر أســــــــــاســــــــــا

 األخرى.

2.  
ً
اآلن على هامش الجلســـــــــــــة بأولويات مختلفة ملركزكم ومراكز أخرى ولنا  أقترح حوارا

 
ً
بموضــــوعات وعناوين وقضــــايا األزمة الســــورية  كنخبة خاصــــة، يتعلق األمر أســــاســــا

 
ً
 .واالنقسام الوطني السوري، ومنها وثيقة الدستور مثال

 

 إبراهيم نزير. د

 أشكر 
ً
دراجي على الجهد املبذول. تقول املقدمة: إنه ال توجد في الورقة حلول أو  د.بداية

مقترحات، فهي عرض لتجارب مع بعض اآلراء، لكنها تضمنت مقترحين مهمين هما: موضوع 

الجمعية التأسيسية، وقلت: إنك ترى أنها الشكل األنسب لصياغة الدستور القادم، لذلك ُيَعدُّ 

. مع العلم أن الورقة لم تبرر بشكل مباشر ومقنع ملاذا يعد موضوع الجمعية هذا املقت
ً
رح خطيرا

 التأسيسية الخياَر األمثل.

 من جهات 
ً
كذلك جاء في الورقة أن مخاطر الدستور املؤقت تتأتى من أنه يفرض أحيانا

ة أن مدى معادية للشعب، أفرزها الصراع وموازين القوى على األرض. وجاء في مكان من الورق

، وجاء في مكان آخر أنها قد تمتد إلى عام ثالث، وبما أنها ناتجة عن  61-02هذه الدساتير من 
ً
شهرا

 الصراع ملاذا نعطيها هذا البعد الزمني؟
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 جبور  ديانا. أ

عميقة ومقارنة تتيح االطالع على تجارب تتقاطع في كثير من النقاط مع  تعّد هذه الدراسة

 املحنة السورية، ما يتيح توسيع مروحة الخيارات.

-  
ً
من فرضية، أو مسلمة  تطرح الدراسة بدائل دستورية ممكنة، مؤقتة ودائمة، انطالقا

قع ا الواوجوب "تغيير الكثير من أشكال وهيئات ومؤسسات البالد، ما يتطلب دسترة هذ

 ".الجديد.. والسياس يّ  القانونّي 

 قد يبدو التساؤل سياسيّ 
ً
  ا

ً
، لكن ماذا لو لم يتم هذا التغيير البنيوي أو أكثر منه قانونيا

الجذري؟ ماذا لو تم التوصل إلى صيغة تشارك في السلطة بدل اقتسامها كما ورد في الدراسة، 

ات ومؤسسات البالد؟ آنذاك سيصبح خيار بحيث يتم تفويض املعارضة بجزء من السلطات والهيئ

  األكثر التعديل الدستوري هو األكثر منطقية، لكنه 
ً
 من الدراسة. استبعادا

ينطلق الكاتب من فرضية أخرى وهي أن الدستور شكل من أشكال العقد االجتماعي،  -

 أبد  ولكي نضمن ديمومته وااللتزام به ال
ً
ن ع ن يكتب بشكل ديمقراطي، بحيث يكون معبرا

ة السابقة أنها مهمش املرحلةسيما تلك التي شعرت في  مصالح مختلف فئات الشعب، وال

 ومقصية...

يب سالن الحصول على دستور يضمن الديمقراطية ال يشترط بالضرورة اعتماد األ أأعتقد 

 ،.. بل إن اللجوء إلى األساليب الديمقراطية اآلن، قد يحمل معه.الديمقراطية في وضعه أو كتابته

ما ورب ،قصائيينمثل االنتخابات في هذه الظروف، مخاطر شرعنة وصول الالديمقراطيين واإل

 إلى سدة السلطة وكتابة الدستور. ،التكفيريين

راعىربما يكون من املفيد أن 
ُ
القدرة التمثيلية والتعبيرية عن مطالب السوريين في هيئة  ت

ث ليها في املبحإوضع الدستور وكتابته، دون أن يعني ذلك عدم االستفادة من التجارب املشار 

 للمشاركة املجتمعية الواسعة لكتابة الدستور.

 
ً
 طار، أسأل أيهما أولى، الرض ى أم إنهاء النزاع؟لهذا اإل  استكماال

ين، أكثر من ذلك بدا لي أنه احث كما لو أنه يسير في حقل ألغام في فصل الّد بدا لي الب -

يبة النوايا الط "زانة"باالستناد إلى  فوقهامللغم، والقفز  الحقليؤثر إرجاء السير في هذا 
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 ين تحول والخطاب التصالحي، كما الحال حين يكتب: "عدم االعتقاد أن كل إشارة إلى الّد 

 ".نساناإلدون احترام حقوق 

 لى الّد إ اإلشارةإن 
ً
راط نسان، لكن اشتدون احترام حقوق اإل ين باملعنى الثقافي ال يحول فعال

 دين رئيس الدولة، يعني مصادرة حقوق فئات أخرى.

إلى  ، يحتاجين، وهو باملناسبة مصطلح مبتكر وموٍح إيراد مصطلح االعتراف الجامع بالّد  إنَّ 

 املخاوف تجاهه. ئأمثلة تطبيقية تشرحه وتهد

يورد البحث تحت عنوان "ما يجب أن تتجنبه الوثيقة  ،اإلرادة والنوايا الطيبة فيما يخّص  -

ال يجوز ألي وثيقة دستورية مؤقتة أن تمس وحدة البالد وسالمتها » الدستورية املؤقتة":

  .«قليمية... أو تغير من شكل الدولة...اإل

 هل من ضمانات؟ :السؤالو 

 يد لتغيير شكل الدولة في هذه املرحلة في دول أخرى؟ ألم يتم التمه

 أود إيراد التمييز ما بين القاض ي الطبيعي والقاض ي االستثنائي -
ً
 .أخيرا

 

 الحموي  فواز. د

 أشكر د. دراجي وأشكر مركز دمشق على دعوتي إلى مثل هذا الحوار.

تختلف عن األزمة عرض د. دراجي في الورقة مجموعة أمثلة لدساتير دول عانت من أزمات 

السورية أو الحالة السورية أو الحدث السوري. ويمكنني القول: إنَّ سورية، بغض النظر عن نقاط 

، وبالتالي موضوع تطبيق مواد الدستور أهم 6106الضعف، لديها دستور قديم ودستور عام 

 بالنسبة لنا.

 بية السورية، وبدأُت ة إلعداد دستور الجمهورية العر أريد أن أسلط الضوء على وجود نيّ 

بالتساؤل حول من سيحدد هذه البدائل الدستورية، ألن هناك قوى العبة على الساحة الدولية، 

 أن يوجد السوريون في كافة املنظمات الدولية ليكونوا 
ً
 ومفيدا

ً
وهي مؤثرة في الحقيقة. وُيَعدُّ مهما

 في عملية فرض املواد التي يمكن أ
ً
عربية ن يتضمنها دستور الجمهورية الفاعلين ومؤثرين دبلوماسيا

 السورية.
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عندما نتحدث عن دستور مؤقت أو دائم، فاألمر يخضع لوجهات النظر العديدة واملتنوعة، 

وأحترم جميع اآلراء، لكن هذا الطرح يحتاج إلى متخصصين إلعداد مسودة الدستور ويجب أن 

روسيا ك ،ن نتشارك معهم باملصالحيكونوا سوريين، ويمكن االستعانة باألصدقاء الشرفاء الذي

. لذلك كنت أود أن تسلط الورقة الضوء على الجهات الفاعلة في صياغة الدستور هل هم 
ً
مثال

 سوريون أم هناك كما يشاع في اإلعالم دساتير أعدت في الخارج فال يمكن قراءتها.

كن الدستور؛ لأتمنى أن نكرس عملية تطبيق القوانين واألنظمة، فكثير منها مبني على 

 تطبيقه إما غير موجود أو غير فاعل.

 

 حمد إنصاف. د

البد في البداية من إبداء التقدير للجهد املبذول من قبل د. دراجي في إعداد الورقة ومن 

كتنف إدراكي ملدى الصعوبة التي ت تثمين املادة املعرفية الغنية باملقارنات، كما أود أن أشير هنا إلى

 .لتزام الحياد عندما تكتب عن وطنكاملتمثلة في إمكانية او  ،مثل هذا الجهد

 
ً
ة األمم يمع رؤ  مالحظتي األولى تتعلق بالرؤية التي انطلقت منها الورقة واملتطابقة تماما

، ومن هنا تم التعامل معها من خالل داخلية محضةوالتي تعدها أزمة  املتحدة لألزمة في سورية

، وكأن نتخابات وحكومة بصالحيات تنفيذيةكمدخل للحل يعتمد الدستور واال  6621القرار 

 وهي ،ليست دقيقة األزمة هي في عوامل داخلية محضة. هذه املقاربة لألزمة في سورية أسباب

 تتجاهل دور الفواعل الخارجية اإلقليمية 
ُ
 ،هاوراها واستمراريتوالدولية في نشوب األزمة وتصاعد أ

 وأنها في التحل
ً
ات الحتياجات ومتطلب يل األخير ليست سوى حرب على سورية لقولبة دورها وفقا

بالطبع أنه لم تكن هناك أسباب داخلية في  ي، وهذا ال يعنمنة األمريكية ومن يدور في فلكهاالهي

باب األس أنها دعتق أ، لكنني ال به قفي كل ما يتعل ،وربما سرعت ،الحدث السوري ساعدت وهيأت

 الجوهرية قي
ً
 بالعامل الخارجي. اسا

أن املصطلح جذاب ويضفي ، ورغم تتصل بمفهوم املشاركة املجتمعية املالحظة الثانية

 طابعا ديم
ً
 على املسألة قراطيا

ً
ملا يدعى في األدبيات  ، لكنني أتوجس منه ألنه قد يكون مدخال

 اد األكثريةاستبدالسياسية "
ً
 صوات األخرى ب األ " يمكن أن تطغى وتغيّ " حيث األكثرية "كميا

شأنه أن يضمن حقوق جميع السوريين  ناملطالبة بمدنية الدولة وعلمانيتها وحقوق املرأة وكل ما م
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من جميع األديان واألعراق والطوائف بدون أن تطغى حقوق األكثرية على البقية، أعتقد أن النخب 

 حاسم أكثر من غيرها. هنا لها دور 

، ليست ، دور الجيشالثة ترتبط بالحديث عن املالحظة الث
ً
، ةفقط في الورقإذ تبدو جلّية

 
ً
 كانحماية الساوالت حثيثة لحصر دور الجيش في "، محبل في أدبيات األمم املتحدة واملعارضة معا

نعه وم، في رد االعتداءات الخارجية" والتي يراد منها حصر دوره املدنيين من التهديدات الخارجية

 من رد العدوان والتهديد عندما 
ً
من قبل جماعات مسلحة إرهابية كما هو الحال اآلن  يكون داخليا

" ينبغي على الجيش أن يبقى في ثكناته وأن يترك أنه بموجب هذا الدور "املراد يما يعن  ،في سورية

، وأستغرب أن يغيب عن معد الورقة أن حروب الجيل طنين تحت رحمة الهجمات اإلرهابيةاملوا

بل أصبحت تخاض بأدوات  ،مية ولم تعد تأتي من خارج الحدودنظا الرابع لم تعد تخاض بجيوش

 من الداخل
ً
 من أن  ، لكي يبدو األمر وكأنه نزاع داخلي أو حرب أهلية، علما

ً
 يبالتمويل والتدر كال

 .والتسليح يكون من جهات خارجية

 والتي طغت" طلقت عليه الورقة "جندرة الدستور بما أ  أما املالحظة الرابعة فهي ذات صلة

منها بالحديث عن معاناة املرأة السورية من  قما يتعل، خاصة ليها لغة نسوية أممية مبالغ فيهاع

 ، فالنص الوارد فيهذا الكالم غير دقيق أن، وأعتقد ش واإلقصاء عبر الدساتير السوريةالتهمي

 
ً
 ملا ورد في الدستور الكندي الدستور السوري يكاد يكون مطابقا

ً
، (022 صللورقة نفسها ) ، وفقا

مجمل القوانين  على الدستور السوري وال على قال ينطبفالحديث عن تهميش وإقصاء 

 ، باستثناء قانون األحوال الشخصية وقانون أي تمييز ضد املرأة نال تتضم، التي السورية  الوضعية

تور عارض مع الدستت  ، وهي قوانين باحتوائها على التمييزانون العقوباتالجنسية وبعض مواد ق

من الدستور السوري التي نصت  األخيرةبموجب املادة  6102تعدل بحلول شباط  أنوكان يجب 

، سنوات من تاريخ اعتماده 0طيلة على وجوب تعديل القوانين املتعارضة مع نصوص الدستور 

وهنا اتفق معك في وجوب تعديل قانون املحكمة الدستورية لكي تستطيع ممارسة مهامها 

 صالحياتها على الوجه األمثل.و 

دارية ، فالالمركزية اإل الالمركزية والغموض الذي يكتنفهااملالحظة الخامسة تتعلق بمسألة 

 تطوير، وأعتقد أن ثمة إجماع أو موجودة في القانون السوري وربما تحتاج إلى تعديل 
ً
على  ا

 ضرورتها، أما الالمرك
ً
، من حيث هي تمويه زية السياسية فهي لغم سيمزق سورية مستقبال
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  أو مقاطعات  أو أجزاء  توحد، التي هي مسار محمود إذا للفيدرالية
ً
، لكنها مسار خطر على دوال

 .في دولة مركزية تاعتمدوحدة الدولة إذا 

املالحظة السادسة واألخيرة ترتبط بسؤال جوهري حول استبعاد خيار تعديل الدستور 

 
ً
 قافال يتو الدستور السوري الحالي مما ورد في الورقة من أن " والذهاب إلى البدائل األخرى انطالقا

 
ً
  وال  شكال

ً
 توافق املطلقعدم ال أسباب" بدون أن يتم توضيح مع مرحلة انتقال سياس ي مضمونا

ير املنطقي ، فمن غلدقة العلمية املطلوبة، وهو كالم مرسل وأعتقد أنه يفتقر إلى اوالكلي املشار إليه

 ، وإذا كان هناك من أمور تتطل ها هذهكلية إلى متطلبات مرحلة انتقاليةي افتقار الدستور الحال

، باملعنى الذي أشرت إليه في توضيحك لبعض املصطلحات املقدمة وليس االنتقالية" "املرحلة

لقيام ا باملعنى السياس ي املستخدم من قبل املعارضة ومن يدعمها ، فهذه األمور يمكن إضافتها عبر 

، أي أن األمر متاح وممكن عبر مناقشة الدستور الحالي واقتراح تعديل د الدستور بتعديل بعض موا

 السوريون على ضرورة تعديله. قما يتف

 

 البحري  حسن. د

أقّدم شكري الكامل إلدارة املركز على إتاحة الفرصة للحديث حول هذا املوضوع الحساس 

 للدكتور دراجي ملدة 
ً
 أيام في اإلسكوا واعتذرت بعدها، ألنني لمللغاية. لقد كنت في السابق شريكا

 . هالألزمة السورّية، وليس لديها آلية لوضع حلول مقنعة حل اأجد في اإلسكوا الحاضن الحقيقي ل

ز وكبير، وكّل ما ورد فيها سليم مئة باملئة، ولكنه 
ّ
بالنسبة لهذه الورقة، تم بذل جهد مرك

ور املؤقت. فلنبدأ بتعريف الدستور املؤقت ينطبق على ظروف الدول التي أخذت بفكرة الدست

 عّرجت على جميع الدساتير املؤقتة في الوطن ،ملعرفة إذا كانت تلك األفكار سليمة أم ال. في كتابي

من الدساتير العربية هي دساتير مؤقتة، ومثال ذلك أنَّ كلَّ الدساتير  %21العربي، ووجدت أن 

مللكية كانت مؤقتة حتى بعد سقوط نظام الرئيس صدام العراقية بعد إعالن الجمهورية وإسقاط ا

 0حسين، حتى في ظّل االحتالل كان هناك قانون إدارة الدولة العراقية املؤقت ومدة انتقاله 

. وكذلك التجربة املصرية، بعد إعالن الجمهورية 6112سنوات حتى جاء الدستور الدائم عام 

، ثم دستور 0922( ثم دستور الوحدة 0922ر تم وضع دستور مؤقت )دستو  0926تموز  60ثورة 

 منذ استقاللها  0920
ً
الدائم واستمر ملا بعد ما يسمى بـ "الثورة املصرية". دستور اإلمارات أيضا
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 وحتى عام  0920هو دستور مؤقت. وكذلك قطر، كان دستورها في عام  0992إلى  0920
ً
مؤقتا

السورية ليست بعيدة عن هذا املجال، فلدينا  ، إلى أن تم استبداله بدستور دائم. الدساتير 6112

كلها  0920، دستور 0929، دستور 0921، دستور 0920خمسة دساتير مؤقتة )دستور االنفصال 

. السودان كذلك دستورها الحالي هو دستور 6106( واآلن دستور 0920دساتير مؤقتة، ودستور 

لسودانية، ألنها أقرب إلينا كعرب من انتقالي، وكنت أتمنى أن يشيد الدكتور دراجي بالتجربة ا

 تجربة جنوب أفريقيا. 

 
ّ
 فيما يخّص ظروف تلك وأنا كدستوري متخصص أؤيد ما ورد في املذك

ً
رة، ولكن أيضا

رض علينا أربع سالل ولنقل: نحن من فرض 
ُ
الدول. أما فيما يخّص الدولة السورية، فنحن ف

وهم يقولون في قرار مجلس األمن الدولّي: إنَّ كان ثالث سالل،  6621السلة الرابعة، ولكن قرار 

هناك عملية سياسية يقودها السوريون بتيسير من األمم املتحدة. فنحن نجد أنه ليس هناك 

 بالسوريين 
ً
ل سافر. وكان جديرا

ّ
النخب السورية الوطنية وكّل –تيسير وال وساطة وإنما تدخ

. –األطياف
ً
 واحدا

ً
 أن يكونوا صفا

أننا تجاهلنا املواطنة، والدستور الحالي لدينا فيه مبدأ املواطنة )املادة  ذكرت من األخطاء

(، كما أن مقدمة الدستور ذكرت من جهة املبادئ التي يستند إليها نظام الحكم إرساء مفهوم 00

املواطنة. إذن، لدينا حقوق، واملواطنة حقوق وحريات، أليس لدينا الباب الثاني من الدستور 

 قوق والحريات؟تحت عنوان الح

أريد أن أؤكد على مسألة أخيرة وهي مشكلة املشكالت، هناك قضايا إشكالية في الدستور 

حل 
ُ
ص  –وكما ذكر األساتذة–الحالي وهذه القضايا يمكن أن ت

ّ
يجب أن نضع يدنا على الجرح ونشخ

الراهنة: رؤى األزمة. هناك كتاب أسهمُت بإعداد الجزء القانوني منه "الدولة السورية والتحديات 

ص األزمة السورية بكل أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية. لألسف في 
ّ
وآفاق"، شخ

لم يصدر قانون للتظاهر السلمي، ملاذا؟ هذا التراخي يؤدي إلى تآكل مفهوم املواطنة.  0920دستور 

نتقص الحقوق والحريات يؤدي إلى تراخي مفهوم املواطنة وتراجعه، وأ
ُ
نا أؤكد على ذلك عندما ت

املالحظة األهم التي ينبغي تذكير واضعي الدستور السوري املستقبلي بشأن وثيقة »بفقرة تقول: 

الحقوق والحريات هي وجوب الحذر من تكرار أخطاء دساتير املاض ي بتعليق نفاذ الحقوق 

فرغ
ُ
 أو تصدر متضمنة قواعد ت

ً
وق الحق الدستورية على إصدار تشريعات الحقة ال تصدر مطلقا
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. ولذلك أقول: إنَّ القوانين إذا لم تصدر، فإنَّ ذلك ُيَعدُّ مشكلة وإذا «الدستورية من مضمونها

 صدرت وصادرت الحقوق فهي مشكلة أكبر.

 

 حالوة أبو كريم. د

 في إعداد الورقة، واملرجعيات الدولية كانت واضحة فيها، 
ً
 واضحا

ً
ُيالحظ أنَّ هنالك جهدا

 في صياغة الدساتير والقوانين. أنا مع وربما كان املقصود ب
ً
ها االستهداء باملعايير املتفق عليها دوليا

مالحظات الزمالء حول خصوصية الوضع السورّي، وأّن التجربة املؤملة التي عشناها تستحق 

 مقاربة من نوع آخر.

 
ً
، لكن كمواطن وكسيسيولوجي، أرى أن الدساتير بوصفها عقدا

ً
 اجتماأنا لست قانونيا

ً
عيا

، كما أنَّ إحدى 
ً
تعكس موازين القوى داخل املجتمع والتي من الطبيعي أن تكون مختلة دائما

وظائف الدستور التعبيُر عن التوازن، وإذا عاد هذا التوازن إلى االختالل لسبب أو آلخر تتولد لدينا 

 ليه.ضرورة إضافية وأسباب طارئة إلعادة صياغة الدستور أو تعديله أو التدخل ع

أود التركيز على املشاركة املجتمعية، وأختلف مع من يرى أنها شكلية وغير فاعلة وغير مؤثرة، 

م الطالب أن العزوف 
ّ
 مادة "التنمية السياسية" وأعل

ً
وأستشهد هنا بعدة مسائل، فأنا أدّرس مثال

راب. تهي باالغتتبدأ بالالمباالة وتن ،ومثله عدم االهتمام بالشأن العام ،عن املشاركة هو مشكلة

وعندما يوجد كم كبير من املواطنين ال يعنيهم الشأن العام وال يعنيهم مستقبلهم، هذا يعني وجود 

 خلل كبير في الثقافة السياسّية للمجتمع يحتاج إلى املالحظة.

إنَّ موضوع كيفيات املشاركة وأسالي ها وآلياتها جدير بالنقاش، لكن لنبدأ باملتاح، واملتاح 

 
ً
وأنا –هو حوار مجتمعّي. إذا كانت املشاركة تتصل في وجه من وجوهها باملصالحة الوطنية  حاليا

فاملصالحة الوطنية تمهد للمشاركة وهي شكل من أشكالها، وبالتالي فإن البدء  –أعتقد ذلك

 باملصالحة املجتمعية باملعنى الوطني الواسع يعطي الناس فرصة للمشاركة.

، وال يجوز الحديث عن هنالك مستويات أخرى من امل
ً
شاركة، كاملشاركة السياسّية مثال

زاب بالحسبان، وليس األح –كاألحزاب–دستور للبالد بدون أخذ وجهات نظر الفاعلين السياسيين 

 في صياغة سورية املستقبل، 
ً
فقط، فبرأيي كل منظمات املجتمع املدنّي يمكن لها أن تلعب دورا

 فهي جزء من البلد.
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، وما يحدث اآلن عكس ينبغي علينا 
ً
أن نفكر اليوم كيف نجعل من الناس مهتمين فعال

، فوثيقتكم صدرت دون علم السوريين أو معرفتهم أو مشاركتهم، وما يجري في 
ً
املطلوب تماما

، وقد نشرنا في املركز 
ً
سوتش ي وما تم في معاهد في بيروت أو موسكو يندرج تحت هذا السياق أيضا

صدرتها املعارضة منذ مّدة طويلة ولم يستشر بها أحد. وهذا يعني أنَّ قراءة لورقة دستورية أ

 املشاركة املجتمعية للسوريين في مستقبل سورية على املستوى الدستوري ضعيفة.

أعتقد أن صياغة الدستور، باملعنى الحقيقي للكلمة، من اختصاص النخب السياسية 

ورؤى مختلفة، والدستور طريقة مهمة والقانونية، أما مضامين الدستور فهي مصالح عامة 

 لتنظيم الخالف واالختالف بين الطبقات والفئات واملصالح االجتماعية املتباينة.

يبدو لي أن صوتنا كسوريين، رغم حرصنا على إسماعه، غير فاعل وغير وازن وغير مؤثر، 

ن أحد أفكار السوريي وبالتالي ال يجد إمكانية لتتم ترجمته على أرض الواقع، وأنا أخش ى أال يأخذ

ورؤاهم بالحسبان. إنَّ مشاركة املواطنين مهما كانت متواضعة فهي ضرورية ومهمة، وتفعيلها جزء 

من مسؤوليتنا. وإذا كان لألزمة أدوار إيجابية، مع كل ما حملته من مصائب مررنا بها، فأحد أهم 

شاركة النساء والشباب، هذه األدوار هو أن يصنع السوريون مصيرهم بأنفسهم، وأركز على م

 فالشباب هم املستقبل ومن الضروري اإلصغاء إليهم.

 

 علي الحاج أحمد. د

ُيالحظ وجود جهد مبذول في املادة والشكل املنهجي الذي ُبنيت عليه، لكن نورد املالحظات 

 اآلتية:

 متخّصصبدا البحث املتناثر وكأنه أفكار دستورية محايدة أو عائمة في الفراغ من رجل  -

 في القانون الدولي.

ال يوجد أثر لذكر املقدمات والعوامل العدوانية الهمجية على سورية، وكأن فئات الشعب  -

 ليس أكثر، في حين أنَّ الوطن مهّدد بالخطر واالجتثاث 
ً
 ونصّيا

ً
تختلف فيما بينها فنّيا

 املصيرّي بكّل املستويات.
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 النصوص الدستورّية، وأعطى للتجربة في اشتغل املحاضر بطريقة الجنوح نحو التماثل في -

جنوب أفريقيا أهمية كبرى، وكأن ما يحدث في سورية وعليها اآلن هو صيغة مكرورة 

 ملا حدث عند اآلخرين.
ً
 ومتطابقة ميكانيكيا

تم التركيز على أهمية املشاركة االجتماعية والشعبية على حساب اللحظة الراهنة التي يمر  -

 طر املنعطفات املصيرية.بها الوطن السورّي بأخ

ذهب املحاضر إلى التفكير بوظائفه ونشاطاته مع الهيئات الدولية العديدة دون أن يقدم  -

 أية ملحة على دوره الوطني في هذه املنصات املهمة.

أغرق املحاضر في التفاصيل الفنية حول مسألة الدستور، وكأن املوضوع املطروح اآلن هو  -

 ظة خطيرة للغاية.اختيار هذه التفاصيل في لح

ال نعرف على وجه التحديد ملاذا أقحم املحاضر دوره في أنشطة الحوار الوطني، وملاذا  -

 انسحب من هذا الدور، واستغرقته املهام مع املحافل الدولية.

 التوصيفات املوضوعية للحالة الوطنية والسياسية، وهي التي في األصل يجب  -
ً
غابت تماما

 للمادة الدستورية الثقافية. أن تؤطر باألصول والفروع

كان هناك ميل واضح للهروب من الظاهرة الدستورية من لحظة التأسيس عبر القرار  -

الوطني السوري إلى إدانة النظام السياس ي السوري، بحسبانه أفرغ كل النصوص 

الدستورية من التطبيق، وهكذا تضخمت اإلدانة للنظام، وتراجعت عملية اإلطاحة بهذا 

 الخطير على سورية.العدوان 

ليس من الطبيعي أن ندعي بأن النظام السياس ّي في سورية ال أخطاء فيه، فاألخطاء في  -

 خطيرة، ولكن يجب علينا من قبيل االنتماء واألمانة 
ً
التشريع أو في التطبيق كثيرة، وأحيانا

 الوطنية أن نميز بين نظام سياس ّي خاطئ ونظام سياس ّي تخالطه األخطاء.

قحمت في غير موعدها في البحث، مثل: نظام الجندر، ونظام الكوتا هناك مصط -
ُ
لحات أ

 وال سيما بالنسبة للنساء، ونظام اإلقصاء لآلخر بطريقة إطالق الخاّص على العام.

 هي محصلة لحسم الوقائع والتناقضات وتأمين الوطن  -
ً
 وفكرّيا

ً
إن ظاهرة الدستور قانونّيا

 لالشتغال باملسألة واملواطن باملقام األول، بينما 
ً
الحظنا في البحث أنَّ هناك ميال

 وكأننا لسنا في حالة الصراع.
ً
 الدستورية أوال
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 دراجي إبراهيم. د تعقيب

أشكركم على هذا الحوار، سواء أكنا متفقين، أم مختلفين. هناك توضيحات أساسية ال بد 

عنى إال 
ُ
بخيارات دستورية في دول عانت من أن أتحدث عنها بكل صراحة. أنتم اخترتم ورقة ال ت

، 6106أزمات فقط. لم تكن هذه الورقة معنية بتحليل أسباب األزمة السورية، وال بتحليل دستور 

وعندما تمت كتابة هذه الورقة كان الغرض فقط البحث عن دول مّرت بأزمات، وعرض بعض 

وري، وكانت محاولة اللتقاط النصوص الدستورية مع إدراك أنَّ األزمات ليست مشابهة للواقع الس

تيح الوقت أو الفرصة للسوريين ملناقشة 
ُ
أفكار غير متجانسة. فالغرض من الورقة هو أنه لو أ

 فهل سَيَرون أنه من املمكن الوصول إلى األمن مع هذه الفكرة؟ ،موضوع الدستور 

 بالنسبة ملوضوع املصطلحات، وعلى أساس العمل في األمم املتحدة، أؤكد لكم أنَّ 

، وهذه ليست ورقة باحث، فعلى سبيل املثال، كلمة 
ً
 شخصيا

ً
املصطلحات ليست رأيا

سوريا/سورية، صراع/نزاع، تستخدم األمم املتحدة كلمة نزاع وكلمة سوريا، ومن حقنا ربما توجيه 

.
ً
 شخصيا

ً
 نقد مفاده أنَّ هذا املصطلح أو ذاك ال يناسبنا، ولكن استخدام املصطلح ليس قرارا

 في وقت  بالنسبة
ً
للرأي الشخص ّي، أنا لم أهرب وإنما هّربت بعض اآلراء الشخصية. دائما

العمل بهذه األوراق كانت الفكرة الرئيسة هي عدم مصادرة الرأي السورّي )بالنسبة لألمم 

، وأنا اصطدمت 
ً
املتحدة(، وبالتالي ال تريد الرأي الشخص ي، وكأنه يجب علينا فقط أن نقول أفكارا

ه قد طلب مني رأيي الشخص ي بخصوص ورقة قطاع مع األمم ا
ّ
ملتحدة أكثر من مرة؛ ذلك أن

الدستور، وتم حذف مئة رأي شخص ي بهذا املوضوع، ألن األمم املتحدة ال تريد أن تظهر أنها توجه 

السوريين لهذا الخيار أو ذاك، وبالتالي أنا هّربت بعض اآلراء الشخصية املتمسك بها والتي ربما 

 في موضوع الدين، والجيش، واألمن، كان هناك عدة آراء أبقوها، أل
ً
نها ال تثير حساسية. فمثال

 شخصية، لكن فلسفة الورقة كانت أنها ليست ورقة رأي شخص ّي.

ق بموضوع حالة الطوارئ، فقد كنُت 
ّ
 في لجنة إنهاء حالة الطوارئ،  أما فيما يتعل

ً
عضوا

 في لجنة قانون التظاهر، وإلغاء محاكم أ
ً
من الدولة، وهيئة الحوار. نحن نعلم أنَّ حالة وعضوا

 في ذلك )سوء 
ً
 لألزمة، ولكن بعض ممارسات قانون الطوارئ كانت سببا

ً
الطوارئ ليست سببا

 تطبيقه(.

أنا مع األستاذ فاتح جاموس بكل ما قاله، ولكن أقول فقط إنَّ هذه ورقة قانونية، وأنا 

 معك في أن يكون لها عنوان مختلف.
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في الخمسينيات كان هناك جمعية تأسيسية، ولكن كان هناك التزام شكلي فقط د. نزير، 

ل وتأثير، وبالتالي ليس كل من يريد أن يؤسس 
ّ
بأنه يوجد لدينا جمعية تأسيسية ولكن يوجد تدخ

تلك الجمعية يكْن له ذلك، فشروطها كانت مختلفة. وحتى ال نظلم خيار الجمعية التأسيسية، من 

 نَّ سورية عرفت جمعية تأسيسية حقيقية.الظلم أن نقول: إ

بالنسبة للمشاركة املجتمعية، أعتقد أننا بحاجة إلى خبطات ليرى الشعب السوري أنَّ 

. وهناك آراء كثيرة قد تأتي منافية للديمقراطية واإلصالح.
ً
 مختلفا

ً
 هناك شيئا

ه ليس هناك أزمة مشابهة للواقع السوري. الدكتورة 
ّ
وع إنصاف، في موضذكرُت في البداية أن

الجندرة، كلمة املواطنة أو املساواة الجندرية حتى لو تم ذكرها في الدستور، إال أنها غير مطبقة، 

 فإذا لم يكفل الدستور القانون املخالف فهناك مشكلة في الدستور.

أقترح في الختام أن يفكر املركز في ورقة تكون بمثابة رد على هذا املوضوع، وبالتالي يكون 

 ك خطوة إيجابية، وكل هذا النقد املحق، نكون بذلك استطعنا االنتقال خطوة إلى األمام.ذل

: أقترح فيما يخّص املشاركة املجتمعية، أن يحاول مركز مداد أن تكون اقتراح ديانا جبور  -

هذه التوعية دستورية، مادة في التربية )طالب الثاني والثالث الثانوي( هؤالء من سيكونون 

 ن
ً
 اخبة ومؤثرة.أصواتا

: أقترح عمل ورقة باسم املركز لتوصيف الحالة السورية. حتى اآلن اقتراح د. نهلة عيس ى -

نحن لم نتفق على ماذا يحدث في سورية )اتفاق منهجي، علمي، التوصيف النخبوي( ... 

حتى اآلن الحالة السورية غير موصفة ال على املستوى الوطني وال اإلقليمي وال الدولي بكل 

 من إيجاد تشع
ً
باتها، وبناًء على ذلك يمكن أن يكون الرد على ورقة الدكتور إبراهيم جزءا

 حلول للحالة السورية بوساطة ورقة رديفة.
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