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أول :الثورة السورية وتغيري الدستور
ً

ثان ًيا :مسار تشكيل اللجنة الدستورية وظروف التأسيس
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مقدمة
أعلن األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش يف  23أيلول /سبتمرب  2019تشكيل لجنة دستورية

لسورية ،تضم ممثلني عن النظام واملعارضة واملجتمع املدين لـ «مراجعة الدستور» ،وذلك سعيًا للتوصل

يتول السوريون أنفسهم
ّ
إىل حل سيايس يف سورية ،معربًا عن اعتقاده الراسخ أن «تشكيل لجنة دستورية

تنظيمها وقيادتها ،ميكن أن يُشكّل بداية طريق سياسية نحو حل»((( .تحاول هذه الدراسة اإلضاءة عىل جهود
تشكيل اللجنة ،وعىل الخلفيات والظروف التي سمحت بذلك ،وتركيبتاها والعوائق والتحديات التي تواجهها
والتوقعات امل ُمكنة لعملها وإمكان نجاحها.

أول :الثورة السورية وتغيري الدستور
ً
بدأت الثورة السورية مبطالب جامهريية باإلصالح والتغيري .ومل يكن تغيري الدستور ضمن املطالب األولية ،حيث
غي من طبيعة
يسود اعتقاد بني غالبية السوريني أن أي تغيري دستوري لن يزيد عىل أن يكون مجرد تغيري ورقي ال يُ ّ
النظام وقبضته األمنية وتحكّمه يف مصائر السوريني من دون أدىن اعتبار ألي نصوص قانونية أو دستورية.
ة من مطالب نخب املعارضة يف مرحلة ما قبل الثورة السورية
مع ذلك ،مل تكن الدعوة إىل دستور جديد بعيد ً
التي اندلعت يف أوائل عام  .2011وظهرت دعوات رصيحة تدعو إىل تعديل دستور عام 1973؛ ذلك الدستور
حل محل سلسلة من دساتري حزب البعث املؤقتة .وركزت تلك الدعوات عىل إلغاء املادة الثامنة من
الذي ّ
الدستور التي تنص عىل فرض البعث قائدًا للدولة واملجتمع؛ وإلغاء املادة الرابعة والثامنني التي تُحدّد آلية
الرتشّ ح ملنصب رئيس الجمهورية وربطها بالقيادة القطرية لحزب البعث(((.
بت قارصة وغري جدّية يف اإلصالح السيايس ،هدفت إىل تغيري
قام النظام مبجموعة من الخطوات التي اعتُ ِ َ
(((
الدستور .فذكر رئيس النظام موضوع إعادة كتابة الدستور أو تعديله خالل خطابه الثالث يف  21أيار /مايو . 2011
وبدلً من الدعوة إىل انتخابات ت ُس ِ
عي النظام عددًا من السوريني يف لجنة
فر عن جمعية تأسيسية أصيلة،
ّ
ما
لكتابة دستور جديد لسورية ،يأخذ يف الحسبان املآخذ عىل الدستور القائم ،حيث أصدر رأس النظام مرسو ً
وا ،إلعادة كتابة
جمهوريًا ،رقم  ،33يف  15ترشين األول /أكتوبر ّ ،2011
ونة من  29عض ً
نص عىل تأليف لجنة مك ّ
الدستور يف مدة ال تتجاوز أربعة شهور ،برئاسة املحامي مظهر العنربي الذي كان قد ترأس لجنة كتابة
ريا من الحقوقيني واملتخصصني من البعثيني وغري
مس ّ
ودة الدستور يف عام  .1973ضمت الهيئة عددًا كب ً
البعثيني ،بعضهم عضو يف ما يُسمى الجبهة الوطنية التقدمية ومستقلني .مل تنجح محاوالت النظام يف
ودة دستور سلّمته إىل رئيس النظام
ضم شخصيات معارضة ذات وزن إىل اللجنة .اجتمعت اللجنة وخرجت مبس ّ
يف  15شباط /فرباير  .2012وعرض النظام مرشوع الدستور عىل االستفتاء الشعبي من خالل مرسوم دعا
فيه «الهيئات الناخبة» لتقول كلمتها بشأن الدستور يف السادس والعرشين من الشهر نفسه .وكام فعلت
يف ما يخص اللجنة الدستورية ،قاطعت املعارضة السورية االستفتاء؛ بسبب فكرة وضع دستور من مجموعة
1 Sarah Dadouch & Asser Khattab, “U.N. announces formation of Syrian constitutional committee,” The Washington Post, 23/9/2019, accessed on
13/10/2019, at: https://wapo.st/32b1Cvz
 2تنص املادة  8من دستور عام  1973عىل" :حزب البعث العريب االشرتايك هو الحزب القائد يف املجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل عىل توحيد
طاقات جامهري الشعب ووضعها يف خدمة أهداف األمة العربية" .أما املادة  84املعدلة ،فتنص عىل 1-" :يصدر الرتشيح ملنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس
الشعب بناء عىل اقرتاح القيادة القطرية لحزب البعث العريب االشرتايك ،ويعرض الرتشيح عىل املواطنني الستفتائهم فيه 2- .يجري االستفتاء بدعوة من رئيس
رئيسا للجمهورية
مجلس الشعب 3- .يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء والية الرئيس القائم يف مدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد عن ستة أشهر 4- .يصبح املرشح
ً
بحصوله عىل األكرثية املطلقة ملجموع أصوات املقرتعني ،فإن مل يحصل عىل هذه األكرثية رشّ ح املجلس غريه ،وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه اإلجراءات نفسها عىل
أن يتم ذلك خالل شهر واحد من تاريخ إعالن نتائج االستفتاء األول".
 3عبد الرحمن أبو العال" ،خطابات األسد  ..اإلصالح بالكالم" ،الجزيرة نت ،2013/1/6 ،شوهد يف  ،2019/10/13يفhttps://bit.ly/2XJSVG9 :
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معيّنة من النظام نفسه ،وطريقة االختيار ،وعدم شمولية التمثيل ،واألهم بالطبع ،بسبب استمرار النظام
يف نهج استعامل القوة العسكرية امل ُفرِطة ض ّد املدنيني ،واستمرار املجازر واالقتحامات .لكن االستفتاء
فعل ،وصدرت نتيجته واعتمد الدستور مبرسوم جمهوري(((.
ً
جرى
اعترب كثري من املراقبني – من املعارضني والحقوقيني املستقلني – أن الدستور الجديد مل يزد عىل كونه
حا ومزيدًا من دستور عام 1973؛ إذ بقي معظم مواد الدستور من دون تغيري ،وبقيت صالحيات
من ّ
ً
نصا ُ
ق ً
رئيس الجمهورية واسعة جدًا ،ومن دون أي رقابة أو توازن بني السلطات .أما من الجانب السيايس،
ٌ
ور إنتاج دستور
دول عدة أن الدستور
فاعتربت
ّ
بنصه وآلية إخراجه وظروفه كان مرسحية؛ إذ ال ميكن تص ّ
(((
مستند إىل إرادة شعبية يف ظل استمرار القتل .
يف األحوال كلها ،انتهت مرحلة محاوالت النظام فرض رشعية داخلية جديدة ،وخرج الشأن السوري إىل
أروقة األمم املتحدة ،وإىل فضاءات املؤمترات الدولية ،وخرس النظام إمكان الحل الداخيل.

ثان ًيا :مسار تشكيل اللجنة الدستورية وظروف التأسيس
املسار السيايس ومرجعياته ومكان الدستور فيه
كانت خطة النقاط الست التي وضعها املبعوث الدويل كويف أنان ،أمني عام األمم املتحدة السابق،
أول خطة سالم دولية لحل األزمة السورية .لكنها يف مجملها كانت ذات طابع عميل وميداين ،أما الجزء
السيايس فيها فاقترص عىل «االلتزام بالعمل من أجل عملية سياسية شاملة ،يقودها السوريون» .مل
يكن تعديل الدستور أو وضع دستور جديد من أولويات العمل إلنقاذ سورية ،بحسب ما رأى أنان ،بل تلخّصت
األولويات يف العمل السيايس ووقف القتل والعنف .لذلك مل يرد يف نقاط الخطة الست أي إشارة إىل
الدستور أو التعديل الدستوري.
ُد ِ
عا بسبب تع ّنت النظام ،وتوالت االجتامعات الدولية إىل أن صدر بيان جنيف يف 30
ف َنت خطة أنان رسي ً
حزيران /يونيو  2012عن اجتامع مجموعة العمل من أجل سورية ،بحضور أمني عام األمم املتحدة وأمني عام

جامعة الدول العربية واألخرض اإلبراهيمي املبعوث الخاص املشرتك لألمم املتحدة والجامعة يف سورية.

تضمن بيان جنيف خطة واضحة لالنتقال السيايس ،بهدف تخليص سورية من الحالة الراهنة .ومل يكن نصيب
الدستور فيها سوى جزء من خطوات متأخرة إلمتام االنتقال السيايس الذي من املفرتض أن يبدأ بإنشاء
هيئة الحكم االنتقايل .وتحت عنوان خطوات يف العملية االنتقالية ،وبعد تأكيد أولوية إقامة هيئة الحكم
االنتقالية التي ستُه ّيئ البيئة املالمئة لالنتقال السيايس وتأكيد أهمية شمولية التمثيل املجتمعي،
يتحدث البيان عن إعادة النظر يف النظام الدستوري واملنظومة القانونية .ومن ثم ،وبعد إقامة النظام
الدستوري الجديد ،يجري اإلعداد النتخابات ح ّرة ونزيهة وتعدّدية(((.
كان بيان جنيف واض ًحا يف التسلسل الزمني لتطبيق خطوات الحل واالنتقال السيايس ومكان الدستور من ذلك كله.
 4بحسب بيان وزارة الداخلية السورية ،شارك يف االستفتاء  57يف املئة من الناخبني ،وافق  89.4يف املئة منهم عىل الدستور املقرتح ،فأصدر رأس
النظام املرسوم رقم  ،94يف  27شباط /فرباير  2012باعتامد نتيجة االستفتاء .وهكذا صدر الدستور الثاين يف ظل حكم عائلة األسد.
 5حول ردات األفعال الدولية عىل الدستور ،ينظر" :سوريا :تواصل االقرتاع عىل الدستور الجديد ومقتل مدنيني وعسكريني" ،يب يب يس عريب،2012/2/26 ،
شوهد يف  ،2019/10/13يفhttps://bbc.in/2oG8Fy3 :
 6محمد حسام حافظ" ،املفاوضات السورية :الرصاع عىل مرجعيات التسوية" ،مركز الجزيرة للدراسات 1 ،أيار /مايو  ،2018شوهد يف  ،2019/10/13يف:
https://bit.ly/2V4mnFo
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مل ت ُس ِ
فر نتائج املفاوضات بني قوى الثورة واملعارضة والنظام عن نتائج ملموسة يف مفاوضات عام .2014
واستندت تلك املفاوضات عىل نحو كامل إىل قرار مجلس األمن رقم  2118لعام  2013الذي أكد من جديد يف
مادته  16أولوية إقامة هيئة الحكم االنتقايل يف تطبيق بيان جنيف لعام  ،2012ومل يورد القرار أي ذكر
للدستور والعملية الدستورية سوى ما تضمنه البيان الذي أصبح جز ًءا من القرار .(((2118
بعد فرتة من الجمود السيايس ومحاوالت التوافق األمرييك  -الرويس ،صدر بيانَا فيينا عن املجموعة الدولية
تغيت قواعد العمل يف امللف السوري؛ إذ
لدعم سورية :األول يف  30ترشين األول /أكتوبر  ،2015حيث
ّ
أُ ِ
مت فكرة التوازي ما بني مكافحة اإلرهاب واملسار السيايس ،وبذلك أصبح النظام يف عداد أطراف
قح َ
مكافحة اإلرهاب املعرتف بهم ،برصف النظر عن جرامئه .وعىل الرغم من ذلك ،فإن البيان أكّد أن تشكيل الحكم
الشامل وغري الطائفي (االنتقايل) الذي سيمثل الحكومة واملعارضة ،سيجري من خالل وضع دستور جديد،
ويأيت بعده دور االنتخابات((( .وهذا ما أعاد تأكيده بيان فيينا الثاين ،يف  14ترشين الثاين /نوفمرب .2015
منه بيان جنيف لجهة ذكر وضع الدستور الجديد للبالد بعد إقامة الحكم
أعاد قرار مجلس األمن رقم  2254رسد ما تض ّ
االنتقايل((( ،لكن ما أضافه هو الجدول الزمني لخطوات العملية االنتقالية ودعوة الوسيط الدويل إىل التحرك.

مرجع اللجنة الدستورية قانون ًيا وسياس ًيا
تبني مام سبق مكان الدستور يف العملية السياسية ضمن املرجعيات الدولية الناظمة للعملية السياسية
يف سورية .وميكن القول إن أيًّا من القرارات الدولية مل مينح األمم املتحدة ،ومن باب أوىل مل مينح أي

طرف دويل ،صالحية تشكيل لجنة  -برصف النظر عن االنتهاكات القانونية يف تشكيلها  -لوضع دستور لسورية،

ال ضمن املسار السيايس التفاويض ،وال تطبيق خطوات العملية االنتقالية املفرتض البدء بها من خالل إنشاء

الحكم االنتقايل – الهيئة الحاكمة.

إذا كانت تلك املرجعيات الدولية كلها ال تنص عىل إنشاء لجنة دستورية وال ميكن تفسريها باعتبارها تعني ذلك

بوجود الحكم الحايل يف دمشق ،فام هي مرجعية تلك اللجنة إذًا؟ إنه املؤمتر الذي رعته روسيا االتحادية

مته «مؤمتر الحوار
يف منتجع سوتيش امل ُطل عىل البحر األسود يف  30كانون الثاين /يناير  ،2018وس ّ

الوطني السوري».

كانت موسكو قد دعت إىل هذا املؤمتر الذي حرضه مئات املندوبني من النظام وأقل من عرشة من املعارضة،

املنصات واملعارضات الجانبية ،يف حني قاطعته الهيئة العليا للمفاوضات التي أنتجها مؤمتر
معظمهم من
ّ
الرياض الثاين(.((1

ما بيان جنيف املؤرخ يف  30حزيران /يونيو ( 2012املرفق الثاين) ،الذي يُحدّد عددًا من الخطوات الرئيسة ،بد ًءا
 7تنص املادة  16عىل" :يؤيد [مجلس األمن] تأييدًا تا ًّ
بإنشاء هيئة حكم انتقالية تُ ارس كامل السلطات التنفيذية ،وميكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية واملعارضة ومن املجموعات األخرى ،وت ُشكل عىل أساس
التوافق".
جهوا الدعوة إىل األمم املتحدة لجمع
 8تنص املادة  7من بيان فيينا األول عىل" :يف إطار العمل ببيان جنيف  2012وقرار مجلس األمن  ،2118فإن املشاركني و ّ
ممثيل الحكومة واملعارضة يف سورية يف عملية سياسية ت ُفيض إىل تشكيل حكم ذات صدقية شاملة وغري طائفية ،عىل أن يعقب تشكيله وضع دستور جديد
وإجراء انتخابات .وينبغي إجراء هذه االنتخابات تحت إرشاف األمم املتحدة ،مبوافقة الحكومة وبالتزام أعىل املعايري الدولية للشفافية واملحاسبة ،وأن تكون حرة
ونزيهة ،ويحق لجميع السوريني ،ومنهم املغرتبون ،املشاركة فيها".
ُسيها األمم املتحدة ،وتقيم ،يف غضون فرتة مستهدفة
 9ينص القرار عىل :إن مجلس األمن "يُعرب عن دعمه ،يف هذا الصدد عملية سياسية بقيادة سورية ،ت ّ
حكم ذا صدقية ،يشمل الجميع ،وال يقوم عىل الطائفية ،وت ُحدّد جدولً زمنيًا وعملية لصوغ دستور جديد ،ويُعرب كذلك عن دعمه انتخابات حرة
مدتها ستة شهور،
ً
عمل بالدستور الجديد ،يف غضون  18شه ًرا تحت إرشاف األمم املتحدة ،مبا يستجيب ملتطلّبات الحوكمة وأعىل املعايري الدولية من حيث الشفافية
ً
ونزيهة ت ُجرى،
واملساءلة ،وتشمل جميع السوريني الذين تحق لهم املشاركة ،مبن فيهم أولئك الذين يعيشون يف املهجر ،عىل النحو املنصوص عليه يف بيان الفريق الدويل
املؤرخ يف  14ترشين الثاين /نوفمرب ."2015
 10ينظر بيان الهيئة الصادر يف  2ترشين الثاين /نوفمرب ’" :2017الهيئة العليا‘ توضح موقفها من املشاركة يف مؤمتر سوتيش" ،تلفزيون سورية 2 ،ترشين
الثاين /نوفمرب ،شوهد يف  ،2019/10/13يفhttps://bit.ly/2OJFQv6 :
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ثبّت بيان املؤمتر النقاط التي كانت األطراف قد اتفقت عليها يف التحضري للمؤمتر ،ومنها إدخال النقاط االثنتي
سمها الوسيط الدويل ستافان دي ميستورا «املبادئ االثني عرش األساسية والح ّية لألطراف
عرشة التي
ّ
السورية» يف البيان الختامي .أما الجزء األهم من البيان ،فكان التوافق عىل لجنة دستورية لتقوم بعملية
إصالح دستوري(.((1
عا يف تحضري قوائم
عيد إعالنه ،بل انخرطت رسي ً
وافقت هيئة املفاوضات السورية عىل مخرجات سوتيش بُ َ
مرشحي املعارضة التي قدّمتها تركيا بشكل رسمي وهيئة التفاوض بشكل غري رسمي إىل الوسيط الدويل.
نص االتفاق املسبق بني ضامني عملية آستانا ،روسيا االتحادية وتركيا وإيران ،بالتوافق مع الوسيط الدويل
ّ
يف أثناء التحضري ملؤمتر سوتيش ،عىل شكل اللجنة الدستورية .وجرى التوافق عىل أن تضم  150سوريًا،
يُرشح ثلثهم النظام ،وثلثهم املعارضة ،وثلثهم يرشحه الوسيط الدويل من األطراف األخرى التي كان من
املفرتض أن تضم سوريني محايدين من الخرباء االختصاصيني وممثيل املجتمع املدين.
خالل ما يقرب من عامني كاملني ،تبادلت املعارضة والنظام إلقاء اللوم يف عرقلة مساعي الوسيط الدويل
(ستافان دي ميستورا ومن ثم غريد بيدرسون) يف حسم التوافق عىل أعضاء اللجنة والنظم اإلجرائية الحاكمة
عملها ،إىل أن نجح الوسيط الدويل يف مسعاه مؤخ ًرا.

ثالثًا :تشكيلة اللجنة الدستورية وآليات عملها
يف  26أيلول /سبتمرب  2019أرسل أمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوترييش رسالة إىل أعضاء مجلس األمن،

منت ملحقًا فيه القواعد اإلجرائية لعمل اللجنة الدستورية( .((1وبحسب ما أعلنه غوترييش يف مؤمتره
تض ّ

سمه
الصحايف ،وأكدته الوثيقة ،تضم اللجنة الدستورية ثالثة أجزاء متساوية من املعارضة والنظام وما
ّ

املجتمع املدين .وكام هو متوقع يف حاالت مامثلة ،شكلت الوثيقة املعنونة بـ «االختصاصات والعنارص
ة دستوري ٍ
األساسية لالئحة الداخلية للجن ٍ
ة ِ
ذات مصداقية متوازنة وشاملة للجميع» ،املتضمنة القواعد اإلجرائية

مثال صارخًا عىل عدم خضوع اللجنة املذكورة للمرجعيات األساسية الخاصة بالعملية
ً
للجنة الدستورية،
ما تجاوز القرارين  2118و( 2254مع مالحظة
السياسية .وميكن القول إن تلك الوثيقة بيّنت بشكل واضح متا ً
و الوثيقة من أي إشارة مبارشة إىل القرار  ،)2118لجهة تراتبية املوضوعات محل املباحثات ،وكذلك اإلطار
خل ّ
املرجعي والجدول الزمني للمباحثات والتطبيق الالحق .ومن جانب آخر ،مثة تج ّنب واضح للحسم والقطعية
يف القواعد اإلجرائية ،حيث يستطيع كل طرف االستناد إىل جزء من النص لدعم حججه وتوجهاته .واستعملت

الوثيقة مصطلحي «اإلصالح الدستوري» املستعار من بيان سوتيش ،و»صياغة دستور جديد» ،جنبًا إىل جنب،

أي
أو بشكل تباديل .كام ّ
نصت مقدمة الوثيقة عىل توليفة غري متجانسة من اإلشارات واالستنادات ال يرقى ٌّ
ٍ
كاف.
منها إىل أن يكون مرجعية قانونية دولية ،وال حتى مرجعية سياسية ذات وزن
أفردت املادة األوىل أيضً ا لوالية اللجنة ،فكررت الخليط غري املتجانس املشار إليه يف املقدمة ،وذكرت
مساهمة اإلصالح الدستوري الذي يُطرح للموافقة العمومية يف التسوية السياسية يف سورية ويف
تطبيق القرار  ،)2015( 2254وربطت أيضً ا اإلصالح الدستوري باملبادئ االثني عرش .كام تركت القواعد اإلجرائية
نصت الفقرة األخرية من بيان مؤمتر سوتيش ،يف  30كانون الثاين /يناير  2018عىل" :نحن ممثلو شعب سورية األيب الذي نجا بعد الحرمان وقمع اإلرهاب
11
ّ
الدويل ،نُعلن تصميمنا عىل استعادة الرفاه واالزدهار إىل وطننا ،وليعيش كل م ّنا الحياة املريحة التي يستحقها .لتحقيق هذا الهدف اتفقنا عىل تشكيل لجنة
عا من املعارضة السورية للتحضري إلجراء إصالح الدستور كمشاركة يف العملية
دستورية مبشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ،ووفد ميثل طيفًا واس ً
السياسية ،برعاية األمم املتحدة ووفقًا لقرار مجلس األمن رقم  .2254وندعو أمني عام األمم املتحدة ليوجه مبعوثه الخاص إىل سورية للمساعدة يف ترتيب
عمليات اللجنة الدستورية يف جنيف".
’" 12الهيئة العليا‘ توضح موقفها من املشاركة يف مؤمتر سوتيش".
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للجنة بشكل مفتوح وخا ٍ
ل من أي ضوابط ،موضو َع تعديل الدستور أو صوغ دستور جديد ،مع ما يعني عمليًا
استحالة توصل األعضاء إىل هدف مشرتك من عملية الصياغة.
وا ،حيث تكون
وا ،وهيئة مصغّرة تضم  45عض ً
أوضحت الوثيقة أيضً ا أن للجنة هيئتني :هيئة موسعة تضم  150عض ً
األوىل هيئة إقرار ،وتكون الثانية هيئة صياغة ،أي إن العملية ستخضع ملرحلتني إجرائيتني منفصلتني يف
التوافق والتصويت عىل كل بند ،أو حتى عىل كل كلمة يجري التوصل إليها ،مع ما يعني ذلك من مضاعفة
عبتني عن القواعد
ً
اإلجراءات وخضوع العملية املعقّدة
أصل إىل مساومات مجموعتني غري منتخبتني وغري ُ
م ّ
الشعبية السورية(.((1
نصت الوثيقة عليه من آلية اتخاذ القرار ،فأي مقرتح من أي جانب ال يتم التوافق
من أكرث القواعد غرابة هو ما ّ
عليه – وهو األمر املرجح  -سيحتاج إىل  34صوت ًا يف الهيئة املصغرة ،وإىل  113صوت ًا يف الهيئة املوسعة.
نتبي ونتيقّن أن أي اقرتاح للمعارضة
وبنظرة رسيعة إىل تركيبة قوائم املرشحني لعضوية اللجنة الدستورية،
ّ
حا.
سيكون محكو ً
ما بالفشل ،والعكس ليس بالرضورة صحي ً
للجنة ،كام أوضحت الوثيقة ،رئيسان اثنان ،وهو نص غريب يف إطار العمل السيايس والقانوين ،وإن كانت
دوافعه مفهومة يف سياق إرضاء األطراف سياس ًيا يف مرحلة التحضري واملساومات السياسية قبل تفعيل
ور أبدًا ألي رئيس
عمل اللجنة .أما من الجانب العميل ،فستعترب هذه التخريجة عبثية حقًا؛ إذ من غري املتص ّ
منبثق من املعارضة ،وميتثل ملرجعياتها الداخلية ،القيام بدور فاعل يف ضوء وجود رئيس بالصالحيات
نفسها ،لديه التزام قانوين ،إضافة إىل األمني أمام رؤسائه ومرجعياته لدى النظام.
مته بناء الثقة وضامن
تتضمن الوثيقة ً
نصا مؤمل ًا حقًا لكل متابع لشأن العملية السياسية السورية ،وهو ما س ّ
أمن أعضاء اللجنة الدستورية وسالمتهم؛ إذ استبدلت املادة اإلشارة إىل أمن أعضاء اللجنة وسالمتهم
بإجراءات تطبيق القانون الدويل والداخيل لجهة اإلفراج عن املعتقلني ووقف القتل والقصف كإجراءات واجبة
يف األحوال كلها وكخطوات الزمة للتمهيد لعمل اللجنة(.((1
ما غامضً ا ،ترك أمر تضمني مخرجات اللجنة يف النظام القانون السوري للتوافق بني
حوت الوثيقة كذلك ً
نصا عا ً
ما ومتعارضة مع كل ما ميكن أن تقرتحه
أعضاء اللجنة ،مع أن آليات النظام وفقًا ملرجعيته القانونية بعيدة متا ً
املعارضة .وهذا ما يدفعنا إىل النظر يف آلية تحويل مخرجات اللجنة الدستورية إىل واقع .فلكل فريق آليات
ما نظ ًرا إىل مرجعيته القانونية وتبعيته السياسية .فأعضاء اللجنة من جانب النظام مرتبطون
مختلفة متا ً
ارتباطًا عضويًا بدستور عام  2012الذي وضع آلية محددة لتعديل الدستور من خالل العرض عىل مجلس الشعب،
بينام تحلم املعارضة بالخروج بنتائج ثورية ضمن مخرجات عمل اللجنة ،ومن ثم العرض عىل االستفتاء العام.
ستواجه اللجنة بسبب هشاشة مرجعياتها وبنيانها القانوين والسيايس ،وبسبب تلك االخفاقات والثغرات
كلها ،تحديات كبرية ،ليس أقلّها عدم رشعية التمثيل واالنتقاء يف أعضاء اللجنة .فهي ال تضم ممثلني
عن اإلدارة الذاتية الكردية يف شامل سورية وشامل رشقها ،التي اعتربت يف بيان لها أن إقصاءها إجرا ٌء
غري عادل ،ألنها تسيطر عىل مناطق واسعة يف شامل وشامل رشق البالد ،إىل جانب عدم متثيل مناطق
فضل عن إقصاء الكوادر االختصاصية ذات التأهيل العايل من اللجنة
ً
ونات السورية،
شاسعة من سورية واملك ّ
الدستورية .والحديث هنا يدور عن قامئة املعارضة التي امتألت بأعضاء هيئة التفاوض السورية واالئتالف
مق ّربة جدًا من الدوائر األمنية للنظام ،أو حتى
مت أسامء ُ
الوطني السوري وقامئة املجتمع املدين التي ض ّ
مت اختصاصيني ،فإنها حوت الكثري من أسامء العنارص املرتبطة أمن ًيا بالنظام .كام
قامئة النظام التي وإن ض ّ
13

ة دستوري ٍ
وثيقة "االختصاصات والعنارص األساسية لالئحة الداخلية للجن ٍ
ِ
ذات مصداقية متوازنة وشاملة للجميع" ،املادة الثانية.
ة
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ستواجه اللجنة معضالت كثرية ،منها مسألة االتفاق عىل تعديل الدستور الراهن ،أو صياغة دستور جديد.
إضافة إىل موضوعات العدالة واملحاسبة ومصري األسد وأركان نظامه األمني.
ستظهر بقوة مسألة التدخل الدويل السافر يف إلزام أعضاء اللجنة بتوجهات هذه الدولة أو تلك .فمن
خصوصا من املعارضة واملجتمع املدين املزعوم تخضع بشكل كبري
ما أن اختيار أعضاء اللجنة،
ً
املعروف متا ً
خصوصا
وسهل،
ً
رشا
ً
إلمالءات الدول الضامنة املرشحة من دول بعينها .وسيكون التأثري يف هؤالء األعضاء مبا ً
ما عن موضوع استبدال األعضاء ،سواء بسبب إجرايئ أو مسليك ،أو بسبب
أن القواعد اإلجرائية سكتت متا ً
االستقالة أو االلتزام بالكتلة .ومل توضح القواعد اإلجرائية أيًا من هذه األساسيات ،ما يعني تركها الجتهادات
اللجنة نفسها ،أو لتدخالت الوسيط الدويل.

النتيجة
كانت عملية دسرتة النظام يف عام  2012محاولة بائسة ومكشوفة للقيام بإعادة تأهيل النظام داخل ًيا مثل
أي نظام انقاليب يصل إىل السلطة ،ثم يلجأ إىل ديكورات االستفتاء لالدّعاء بالقبول الشعبي .والالفت أن
املعارضة السورية – عىل الرغم من اختالف الشخصيات  -متصدّرة املشهد فيها ،ورمبا لهذا السبب بالذات
عا بأن تكون جز ًءا من اللجنة الدستورية األوىل ،فيام تهافتت للحصول عىل جزء من مقاعد
رفضت رفضً ا قاط ً
اللجنة الدستورية الحالية وليدة مؤمتر سوتيش .ونحن اآلن أمام عملية مشابهة تسعى لخلق رشعية
دستورية للنظام ،لكن مبباركة دولية هذه املرة .فبينام كان وضع الدستور يف عام  2012بدعم دولتني فقط:
روسيا االتحادية والصني ،تأيت العملية الدستورية الحالية مبباركة األمم املتحدة .ويف حني مل متنح األوىل
أي رشعية لنظام األسد ،وجرى انتقادها ،بل والتهكم عليها من كثري من دول العامل ،فستعطي العملية
الدستورية الحالية – العملية يف حد ذاتها  -رشعية قانونية ودستورية لنظام األسد.
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