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 :
ا

 إمكانية لحل سياس ي قريب؟ثّمة هل .. مقدمةأوًل
 ًل األميركية، املتحدة والوًليات روسيا بين سّيما وًل الراهنة، الدولية التفاهمات نإ

 فالسياسة ؛الكبرى  العسكرية العمليات وتجميد النار، إطالق وقف حدود تتخطى

 أميركية إدارة تولي بعد ما إلى السورية" "املسألة ترحيل على اليوم تعمل ا،عموما  األميركية

ا، بعضهم ينهكون  الجميع وترك األبيض، البيت في املسؤولية جديدة  واًلكتفاء بعضا

 له؛ قتالها في الكردية الحماية" "وحدات ومساندة اإلسالمية"، "الدولة تنظيم بقصف

 الشرق  في القيادي بالدور  القيام عن الحالية ةاإلدار  انكفأت أن بعد مفهوم وهذا

دة  سورية، تجاه املعالم واضحة سياسة بال سنوات خمس طوال فكانت األوسط، ومترّدِّ

ا بعد صدور القرار  ،تجاه بقاء األسد خالل املرحلة اًلنتقالية أو رحيله الفوري، خصوصا

، وما يحمله من 2015 ديسمبر /كانون األول  18باإلجماع عن مجلس األمن، في  2254

 تأويالت وتفسيرات مختلفة. 

 

  بعد سورية، في جديد عسكري  واقع فرض على عملت فقد روسيا، أما
ّ
 العسكري  لهاتدخ

 الساحل على النظام سيطرة حماية بهدف ،2015 سبتمبر /أيلول  30 من ابتداءا  املباشر

  ،البالد ووسط السوري
ا

 -حلفائها بمساعدة - قواته وتمكين دمشق، العاصمة إلى وصوًل

 معظم الروس ي التدخل أربك وقد خسرتها؛ التي اًلستراتيجية املناطق أبرز  استعادة من

 وإسرائيل. إيران باستثناء ،واإلقليميين الدوليين الفاعلين

 

ا- الحظي    قرارات وتخّبط سورية، تجاه موحدة أوروبية خارجية سياسة غياب -أيضا

 الشرقية اًلتحاد حدود على والنازحين الالجئين أزمة مواجهة في األوروبي اًلتحاد

  والجنوبية،
ا

ح موقع في ليست نفسها أوروبا أن عن فضال   حاسم أو ،مرّجِّ
ا

 دون  من أصال

 مع بالتفاوض تستفرد أميركا أن األخيرة اآلونة في -بوضوح- ظهر وقد واضح. أميركي قرار
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 على أو ،األسد على ضغط بإجراءات التهديد أو ،السياس ي التصعيد وتتفادى روسيا،

يه لفرض ؛وإيران روسيا  اًلنتقالية. املرحلة خالل تنّحِّ

 

 الوضع في التأثير على قدراتها من تحد   ،بأولويات   منشغلةف ؛اإلقليمية القوى  أما

ا سورية يّ شمال في الكردي التقدم وتداعيات ،باألكراد منشغلة تركياف ؛السوري  أمنيًّ

ا،   وسياسيًّ
ا

 ،اليمنية الحرب في منخرطة والسعودية ،موسكو مع ترالتو  عن فضال

 اًلتفاق عقب في الدولي" "املجتمع مع عالقاتها تحسن بعد ،إيران مع التوتر وتصاعد

ا األكثر ،الدولتين هاتين عن يرشح ولم ،النووي  على بقدرتهما يوحي ما ،األسد تجاه تشددا

ا، املوضوع السقف تجاوز   يسمح بما ؛املعارضة فصائل بعض تسليح لجهة كان إن أميركيًّ

 الجنوب أو الشمال في املباشر التدخل لجهة أم ،وحلفائه النظام قوات بمواجهة لها

  السوريين.

 

 املسلحة، املعارضة لقوات العسكري  التراجع مع واإلقليمية الدولية البيئة هذه تتزامن

 املعارضة قعملوا الروسية الضربات بمساعدة السوري، النظام قوات تمكنت فقد

 حلب وريف الالذقية جبال في ،خسرتها أن سبق التي املواقع استعادة من املسلحة،

ا عدة، مناطق في املعارضة جيوب على الطوق  وتشديد ودرعا،  زادت أن بعد خصوصا

 سيطرة رقعة توسعت كما ،سورية إلى النظامي جيشها من وحدات إرسال من إيران

 والروس ي ،تارة األميركي الطيران بدعم السوري، شمالال في الكردية" الحماية "وحدات

 في جديدة مفاوضات جولة إلى مستورا دي دعا امليداني الوضع هذا ظل وفي أخرى، تارة

 .جنيف
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ا ظهر ميستورا، دي أطلقها التي جنيف مفاوضات في  ،السوري النظام مسؤولي أن جليًّ

 التفاوض: في التالية ستراتيجيةاًل  يتبعون  ،وطهران موسكو في املسؤولون  خلفهم ومن

 "النيات إظهار ثم تواصل، أو تفاوض كل عشية اإلنسانية امللفات في التشّدد -أ

 املناطق من واحدة إلى مساعدات قافلة بتمرير املتحدة لألمم السماح عبر ،الحسنة"

 البطيء اإلخضاع استراتيجية لخدمة ؛والتجويع الحصار استخدام يعني ما ؛املحاصرة

 لفّك  الساعية ،واألممية الدولية اًلتصاًلت واستخدام جهة، من املناطق بعض في

 السوري، النظام وجود على دولية" "مشروعية إلضفاء املساعدات وإدخال ،الحصار

 بسيطة بدرجة إًل الحصار واقع من تغير ًل املساعدات بعض إدخال أن من الرغم على

تة.
ّ
 وموق

ا اًلستمرار -ب  للقوات الدائم التجميع عبر ،العسكري  الحسم مسعى في ميدانيا

 مهمة مواقع قضم أجل من ؛جديدة ملعارك واًلستعداد ،الحليفة وامليليشيات ،النظامية

ا، املسلحة للمعارضة  ،اإلسالمية" الدولة "تنظيم على اإلبقاء إلى يهدف وبما تدريجيا

ا- إضافة ،النصرة" و"جبهة  ”الحماية وحدات“ اعليه تسيطر التي املناطق إلى -طبعا

ا وازنة قوى  من محمولة تعد لم األسد برحيل املطالبة أن يعني وهذا ؛الكردية  ،عسكريًّ

ا ومقبولة  .السورية األرض من واسعة مساحات على ومسيطرة ،دوليًّ

 حول  حديث أي ورفض املسلحة، املعارضة فصائل جميع على اإلرهاب صفة تعميم -ج

 بوصفه ،به املحيطة الضيقة والحلقة األسد رحيل حول  أو ،سورية في السياس ي اًلنتقال

ا ا "شأنا ا". سوريا  خالصا

 

 ومن سورية، داخل امليدانية التطورات مجمل ومن واإلقليمية، الدولية البيئة من يظهر

ا حل   ًل أن ؛وإيران( )روسيا وداعميه السوري النظام استراتيجية  املستقبل في سياسيًّ

استمرار  هو واملسيطر األرجح اًلحتمال وأن سياس ي، انتقال حدوثل إمكانية وًل القريب،
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مع ذلك، ًل بّد من أن يكون هناك حّل ؛ بأدوات وآليات متنوعة ،الصراع في سورية

سياس ي بالتأكيد، في مرحلة ما؛ األمر الذي يعني ضرورة اهتمام قوى املجتمع السوري 

ل عملية اًلنتقال السياس ي حو  ،بشكل مدروس وتفصيلي ،بتقديم رؤاها وتصوراتها

 املأمولة في سورية.

 

الخاص إلى  ،وفي هذا السياق تأتي اإلجابة عن أسئلة مبعوث األمين العام لألمم املتحدة

  29سورية، السيد ستيفان دي ميستورا )
ّ
(، التي سل

ا
مها إلى وفدي املعارضة سؤاًل

الذي نّص على  ،صداقية"حول "الحكم املوثوق وذي امل 2016آذار/ مارس  18 والنظام في

(، بعد مفاوضات بين الحكومة واملعارضة؛ وكذلك اإلجابة 2254تشكيله القرار الدولي )

 
 
طرح في أذهان الجميع؛ فقد أضفنا عن أسئلة أخرى، مهمة ومشروعة، يمكن أن ت

ا ) (، وتناولت موضوعات مهمة لم تأتِّ عليها أسئلة  11مجموعة أسئلة أكثر تحديدا
ا

سؤاًل

وتنفيذ مرحلة  ،لضمان الوضوح ؛ميستورا، ورأينا أن اإلجابة عنها ضرورية ديالسيد 

 انتقالية ناجحة.

 

م هذه األوراق ا  ،التي تتضمن األسئلة واألجوبة املشار إليها، رؤية متكاملة ،تقّدِّ
ا
وخطوط

 ،للخيارات السياسية والتنظيمية والدستورية والتشريعيةفي آن،  ،عريضة وتفصيلية

لسياس ي في سورية، تعاونت على إنجازها وحدة دراسة السياسات، ووحدة لالنتقال ا

بهدف طرحها للنقاش ؛ املقاربات القانونية، في مركز حرمون للدراسات املعاصرة

يدي ممثلي األمم املتحدة والدبلوماسيين كافة في العالم، أالسوري العام، ووضعها بين 

م الفائدة املرجوة لبلدنا وش  عبنا.آملين أن تقّدِّ
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ا  األسئلةعلى : مالحظات أولية ثانيا
د السيد  -1 مستورا غايته من طرح هذه األسئلة، وما أوجه  ديستيفان لم يحّدِّ

 .، وهذا مهم في سياق اإلجابة عنهاعنهااستخدام اإلجابات 

ميستورا لالنتقال من فكرة املفاوضات  توحي األسئلة املطروحة بسعي السيد دي -2

أو إلى  ،إلى مجرد مشاورات هامشية ،نّصت عليها القرارات الدوليةالتي  ،الحقيقية

 .بهدف كتابة بحوث ودراسات حول الوضع السوري؛ استطالع رأي

3-  
ّ
ا-د النقطة السابقة تتأك أخرى إلى  ميستورا جهات   بدعوة السيد دي -واقعيا

إذ  ؛لتفاوضجنيف، وهي جهات ًل عالقة لها بمسألة ا العملية القائمة فياملشاركة في 

  -من قبل  -الدولية  حّددت القرارات  
 
 .هاأطراف

ا إن ظهور السيد دي -4 يخدم فكرة تمييع العملية  ،مع تلك الجهات ،ميستورا إعالميا

 .مدة فيهاوالتشويش على األطراف املعت   ،التفاوضية

 ،وقرارات مجلس األمن الدولي ،تتعارض بعض األسئلة مع جوهر إعالن جنيف -5

ا يثير ما ؛ لة بالوضع السوريذات الص  جوهريا
ا

وّعما الغاية من األسئلة، عن تساؤًل

 .إذا أصبحنا إزاء اكتشاف نواظم جديدة للعملية السياسية

 كونها تصّب، من حيث  ؛بعض األسئلة غير بريئة -6
ا
 أو  صراحة

ا
بة ، في خانة تقاسم موار 

ا إلى ،السلطة  .معايير طائفية أو عرقية استنادا

 

  



 

 

 9 

ا
ا
 ميستورا : اإلجابة عن أسئلة ديثالث

 ؛تظّل مفيدةميستورا  اإلجابة عن أسئلة دي فإّن  ؛على الرغم من املالحظات السابقة

ر مصلحة الشعب السوري، وتستند إلى تصوّ و تتوافق  ،رؤية وطنية سوريةإلنضاج 

من خالل اًلستجابة  ،واضح لحّل  سياس ّي  شامل وعادل، وتمتلك القابلية للتطبيق

بعد صراع  ،دة التي تفرضها املرحلة اًلنتقاليةنية للتحديات واإلشكاًلت املعّق العقال 

خمس سنوات، وتحوز على رضا أوسع شريحة ممكنة من السوريين، من أكثر استمّر 

ويمكن أن تجد الدعم والدفع من الدول اإلقليمية والعاملية التي تعلن وقوفها إلى 

 .جانب الشعب السوري

 

 ؟2015لعام  2254ا فهمكم لتعبير "الحكم" في سياق القرار السؤال األول: م

 

 املرحلة االنتقاليةخالل 

تمارس سلطات  ،على هيئة حكم انتقالي ،2012حزيران/ يونيو  ، فينّص إعالن جنيف

 a transitional governing body exercising full executive“  تنفيذية كاملة

powers”.  ،2245، وكذلك القرار رقم 2118ن الدولي رقم وقد نص قرار مجلس األم ،

نيت عليه جميع ؛ على إعالن جنيف ما يعني أن إعالن جنيف قد أصبح األساس الذي ب 

قرارات مجلس األمن املتعلقة بالوضع السوري، وبالتالي ًل يمكن تجاهله في سياق أي 

ا بين ة ثّم أّن هذا يعني ؛ و األزمة السورية ، تعمل على إنهاءمفاوضات سياسية تطابقا

في قرار ورد الذي   “Governance“ومفهوم الـ  "حكم"  ،مفهوم "هيئة الحكم اًلنتقالي"

 .2254مجلس األمن رقم 
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معنى  -بوضوح-يتضمن  2254فمفهوم "الحكم" الوارد في قرار مجلس األمن رقم 

يات ًل يشير إلى جهة تتمتع بالجزئية وبالصالح :، أيكمالوال ،واملحورية ،الشمول 

 :العبارة الواردة في إعالن جنيفالتي تفصح عنها الناقصة، وهذا يتوافق مع املعاني 

 .""هيئة حكم انتقالي تمارس سلطات تنفيذية كاملة

اعمة لها، اختزال مفهوم "الحكم" في تحاول السلطة السورية، وبعض الدول الّد 

ممثلة برئيسها  ،نة، تعمل تحت سقف السلطة القائمة"حكومة" ذات صالحيات معيّ 

إلى  ،وقراراته ،من خالل جّر املجتمع الدوليالتذاكي أساس ي، كما تحاول  بشكل  

مع الحالة التي ًل تزال قائمة في سورية منذ نصف قرن، حيث هناك منصب التوافق 

تخضع في مجمل عملها  ،وحكومة تنفيذية ذات صالحيات محدودة ،رئيس حاكم

د لسلطة الرئيس. ما 
ّ
ى الذي تقدمه السلطة السورية ملفهوم "الحكم" أن املعنيؤك

 .يفقده املعنى األساس ي املراد منه، أي الشمول والكمال

 

بالشمول واألهلية تتصف  ،إقامة سلطة جديدة -إذن-فاملقصود بمفهوم "الحكم" 

منها. وهذه بجزء  وليس  ،ألداء الوظيفة التنفيذية بصالحياتها الكاملة ،الكاملة

 ،بالضرورة، وستفقد املرحلة اًلنتقالية معناها ،ية ستكون ناقصةالوظيفة التنفيذ

بعد  أي  األزمة وإنقاذ سورية، في حال  ودورها في حّلِّ 
 
 ،وبمعنى أوضح؛ من جوانبها است

صالحيات "الحكم" الجديد، أو هيئة الحكم اًلنتقالي، جميع  تكون منيجب أن 

يس الجمهورية، صالحيات الوظائف والصالحيات التالية: صالحيات/ سلطات رئ

رئيس الوزراء والوزراء، ومن البديهي أن يكون من ضمنها السلطة الكاملة على الجيش 

 .واألجهزة األمنية
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 ،فة عندما تطالب بتطبيق قرارات مجلس األمناملعارضة السورية ليست متطرّ إّن 

ًلليوعدم تفريغها من مضامينها  ،واإلخالص ملعانيها ا ، خصومحمولها الّدِّ أنها وصا

بالتفاوض مع النظام  ،أو "هيئة الحكم اًلنتقالي" ،على تأليف "الحكم" وافقت

أو "هيئة الحكم  ،لة على أعضاء "الحكم"عن طريق املوافقة املتباد  ، السوري الحاكم

، أي أن الشخصيات التي ستدير املرحلة 2012اًلنتقالي"، بحسب إعالن جنيف 

ما يعني أن بشار األسد مستبعد من املشاركة ؛ هتيناًلنتقالية يجب أن تحوز ثقة الج

ا  .في "الحكم" حكما

 

على جميع الشخصيات التي  -عبر التفاوض- إن موافقة املعارضة السورية والنظام 

إلقناع فهي السبيل ؛ النجاحلتحقيق مسألة محورية  ،ستدير املرحلة اًلنتقالية

في العملية  -بشكل إيجابي-اندراجها و  ،وتأييدها له ،أغلبية السوريين بالحكم الجديد

 .السياسية

 

 بعد املرحلة االنتقالية ما

  ،دة دستور سوري جديد"الحكم" الجديد مسوّ  سيعّد 
 
؛ عرض على اًلستفتاء العامت

تجرى  ،دستور جديد ،في نهاية املرحلة اًلنتقالية ،ما يعني أنه سيكون لدى السوريين

 .بمقتضاه انتخابات حرة ونزيهة وعادلة
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السؤال الثاني: ما املهمات والوظائف التي ينطوي عليها هذا الحكم؟ ولضمان 

 لقرار مجلس األمن  ،عملية انتقال سياس ي
ً
، ما السلطات/ املسؤوليات 2254طبقا

ممارستها؟ وما أهم القضايا التي ينبغي تناولها تنبغي ذات األولوية، أو األهم، التي 

 كنقطة بداية في الحكم؟

 

في جميع حيزاتها  ،مة "الحكم" الجديد هي اإلدارة الناجحة للمرحلة اًلنتقاليةمهإّن 

تجاوز املشكالت والعقبات الحالية التي تشكل عناصر استمرار  :ومستوياتها، أي

ومعاناة الشعب السوري في الوقت الراهن، ويمكن ذكر املهمات  ،األزمة السورية

 :ةاألساسية التالية خالل املرحلة اًلنتقالي

أو  وحّل  ،إعادة بناء الجيش الوطني السوريو قف إطالق النار وتحقيق األمن، و  -أ

إخراج الجماعات املسلحة و دمج املجموعات املسلحة، وإعادة هيكلة األجهزة األمنية، 

 .األجنبية

؛ على أساس الكفاءة والنزاهة ،يقوم "الحكم" الجديد بتأليف حكومة جديدة -ب

بناء  لضاغطة: عودة النازحين والالجئين، البدء بإعادة اإلعمار،املشكالت ا للبدء بحّلِّ 

التعاون مع منظمات املجتمع املدني إلطالق عجلة ، مؤسسة قضائية مستقلة

 .املصالحة الوطنية

مثل:  ،دة الدستور الجديد، وإصدار عدد من القوانين املساعدةإعداد مسوّ  -ج

 .قانون األحزاب

 

 ،أن "الحكم" الجديد يجب أن يمارس السلطات كافة ،من املهمات السابقة ،يتضح

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحكم  :املعروفة في أي دولة، أي

إذ ًل يمكن أن يتم انتقال سياس ي ؛ الطبيعة املعّقدة واًلستثنائية للمرحلة اًلنتقالية
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متلك هذا الحكم هذا يعني أن يو  ؛حقيقي في ظل "حكم انتقالي" ذي سلطات غير كاملة

إلدارة جميع الشؤون العسكرية واألمنية والسياسية واًلقتصادية  ،سلطة كاملة

 .واًلجتماعية والقانونية والقضائية

بشكل متزامن، أي على  ،على الرغم من أن املهمات السابقة تحتاج إلى العمل عليها

بحسب متطلبات  ،اتالتوازي، إًل أنه يمكن لـ "الحكم" الجديد أن يضع برنامج األولوي

ا ملقتضيات وحاجات  إنجاح املرحلة اًلنتقالية وعملية اًلنتقال السياس ي، ووفقا

 ،ستكون األولوية لقضايا وقف إطالق النار -على األغلب-الواقع الراهن، لكن 

أو دمج املجموعات  وتحقيق األمن، وإعادة بناء الجيش الوطني السوري، وحّل 

 .هزة األمنية، وإخراج الجماعات املسلحة األجنبيةاملسلحة، وإعادة هيكلة األج

 

التي يمكنها أداء مهمات الحكم  ،أو اآلليات ،السؤال الثالث: ما أنسب الهيئات 

 ووظائفه؟

التنفيذية ذات السلطات  ،أو "هيئة الحكم اًلنتقالي" ،الهيئة األساسية هي "الحكم"

 .الكاملة

رحلة اًلنتقالية، تقوم بتأليف عدد  من ق هذه الهيئة النجاح في إدارة املولتحّقِّ 

أن هيكلية نرى  لذلك؛ وتعمل تحت مراقبتها وإشرافها ،املؤسسات التي تخضع لها

 :يجب أن تكون على النحو التالي ،للسير بنجاح في املرحلة اًلنتقالية ،الحكم املؤهلة

 

 هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية

س العسكري األمني املجل الحكومة اًلنتقالية

 اًلنتقالي

املجلس الدستوري األعلى 

 اًلنتقالي

 مجلس القضاء األعلى اًلنتقالي

اللجنة الوطنية إلعادة اإلعمار  مجالس إدارة املحافظات

 وعودة الالجئين والنازحين

 الهيئة الوطنية للمصالحة

 والعدالة اًلنتقالية

 هيئة مكافحة الفساد
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 شكيل هذه الهيئة )أو الهيئات(؟السؤال الرابع: كيف يمكن ت

 

طريقة بناء هيئة الحكم اًلنتقالي كاملة  ،2012في حزيران/ يونيو  ،حّدد إعالن جنيف

ف من ثالثة  ،الصالحيات
ّ
ول

 
من خالل التفاوض بين املعارضة والنظام، على أن ت

أطراف متساوية: ثلث األعضاء من املعارضة، ثلث األعضاء من النظام السوري، ثلث 

 .ألعضاء من املجتمع املدنيا

 

 طرق التوافق على األسماء

 -ًل بّد  ،من أجل اختيار أسماء أعضاء هيئة الحكم اًلنتقالي
ا

من تحديد مفهوم  -أوًل

طريق مسدود، سندخل في  ،فمن دون اًلتفاق عليه؛ واًلتفاق عليه ،املوافقة املتبادلة

رحت من ك ،وسيضيع كثير من الوقت، وهناك خيارت عدة
 
  ثيرين، منها:ط

التوافق على جميع األسماء، أي موافقة املعارضة والنظام السوري على كل اسم  -أ

 أكان من املعارضة أم النظام.سواء مطروح، 

مه الطرف اآلخر. -ب  عدم اعتراض أي طرف على أي اسم يقّدِّ

 

 :هناك عدة طرق للتوافق على أسماء أعضاء هيئة الحكم االنتقالي، من جانبنا

 

يمكن لكل طرف )النظام واملعارضة( أن يعطي قائمة باألسماء  ريقة األولى:الط

 ؛إلى الطرف اآلخر ،أو باملواقع املستبعدة )أي األسماء التي ًل يوافق عليها( ،دةاملستبع  

بحيث ًل يجوز  ؛اًلتفاق على قائمة مستبعدين من الطرفين :أي .ليختار أسماء غيرها

 مة املستبعدين لدى الطرف اآلخر.ألي طرف ترشيح أي اسم من قائ
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م كل طرف قائمة أسماء مقترحة الطريقة الثانية: مؤلفة من ثالثة أضعاف  ،يقّدِّ

ترك حصته املقّررة في هيئة الحكم اًلنتقالي، 
 
للطرف اآلخر حرية اختيار نسبة وت

 .الثلث منها

مؤلفة من  ،ةم كل طرف قائمة أسماء مقترحفيقّدِّ  ،أما بالنسبة لحصة املجتمع املدني

ليختار منها ما يعادل ؛ إلى الطرف اآلخر، ثالثة أضعاف حصة املجتمع املدني املقّررة

 .نسبة نصف عدد األسماء املقّررة للمجتمع املدني في الهيئة

 

 تحديد عدد أعضاء هيئة الحكم االنتقالي

 :، ولكل منها جوانبه اإليجابية والسلبيةعّدة هناك خيارات

ا ) 90هيئة واسعة مؤلفة من  الخيار األول:  - من املعارضة،  30من النظام،  30عضوا

ا ملعايير محّددة،  ،ويكون لها رئيس مستقل املدني( ،من املجتمع  30 يتم اختياره وفقا

ا من  -بعد تأليفها-وتنتخب الهيئة  ا مؤلفا ا تنفيذيا أعضاء إلدارة عملها، ويوضع  9مكتبا

د صالحياته وعال ،نظام قانوني ّ
 .قته بالهيئةيحدِّ

 

 هيئة  الخيار الثاني: -
ّ
. وفي حال (تسعة أشخاص)نحو  محدود   من عدد   ،رةمصغ

رةاعتماد بديل الهيئة 
ّ
 100ن من مكوّ  ،من تشكيل "مجلس وطني انتقالي" ًل بّد  ،املصغ

تتيح تمثيل مختلف القوى السياسية واملجتمعية ومجموعات املصالح،  ،شخصية

 .بما يماثل برملان املرحلة اًلنتقالية ،هذا املجلس ماتد مهوتحّد 

 

ا نرى أن الخيار األفضل هو هيئة واسعة ا، تتيح تمثيل  90مؤلفة من  ،عموما عضوا

من تشكيل مجلس  -خالل املرحلة اًلنتقالية-أغلبية القوى واملجموعات، وتعفينا 

 إلى جانب هيئة الحكم اًلنتقالي. ،وطني انتقالي
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 قاليضوابط عمل هيئة الحكم االنت

ا تشكيل هيئة الحكم اًلنتقالي على توافق الن يجب أن يتضّم  ا داخليًّ  نظاما
ا

ملبادئ كامال

 .أعضائهاإلى أسماء الهيئة، إضافة عمل وأسس وطريقة 

وعضوية أي من املؤسسات  ،ًل يحّق ألعضاء هذه الهيئة الجمع بين عضويتها

ملدة دورة مقبلة ّي انتخابات ألعضائها الترشح أل  املساعدة التي ستشكلها، كما ًل يحّق 

 .انتخابية واحدة

 

 االنتقاليالهيئات املساعدة لهيئة الحكم 

ل هيئة الحكم اًلنتقالي هيئات مساعدة إلدارة املرحلة اًلنتقالية
ّ
وتضع أنظمة ، تشك

ا ملا يلي ،عملها  :وتشرف عليها، وفقا

 

ها نظامتضع اتها و د مهمتسّمي الهيئة أعضاءها، وتحّدِّ  نتقالية:اال حكومة ال -أ

 
 
 الداخلي، وتشرف على عملها، وت

 
ل فيها املعارضة والنظام وأطراف املجتمع املدني، مث

بما يمنحها قدرة تقنية عالية على معالجة  ،على أن تراعى الكفاءة في اختيار أعضائها

مهمات تتولى الحكومة اًلنتقالية ، و املهمات الجسام التي ستلقى على عاتقها

 .في التشريعات السورية القائمة وتعديالتها ذاتها،لحكومة اوصالحيات 

 بين  نتقالي:اال  منياأل  عسكري الجلس امل -ب
ا
له هيئة الحكم اًلنتقالي مناصفة

ّ
تشك

يعمل ، و وتشرف على عمله ،الداخلي هوتضع نظام ،د مهماتهالنظام واملعارضة، وتحّدِّ 

دمج القوات املسلحة النظامية و  ،املجلس على إعادة هيكلة الجيش واألجهزة األمنية

 إلى وضع 
ا
والشعبية، وتثبيت وقف إطالق النار، وضمان األمن واًلستقرار، إضافة

سورية، ومكافحة اإلرهاب، وكّل من من خطط إخراج امليليشيات املسلحة األجنبية 

ا على سلطة الدولةي  سيستمر في حمل السالح   .عّد خارجا
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له هيئة الحكم اًلنتقالي من خبراء تقالي: املجلس الدستوري األعلى االن -ت ِّ
ّ
تشك

والقوانين  ،مستقلين في القانون الدستوري، ومهمته النظر في دستورية أداء الهيئة

  ،التي تصدر عنها
ا

ا للمرجعية الدستورية املعتمدة خالل املرحلة اًلنتقالية، فضال وفقا

لها هيئة التي تضعها الجمعية الت مسّودة الدستور الجديدمناقشة عن  ِّ
ّ
أسيسية )تشك

 .الحكم اًلنتقالي(

له :االنتقالي علىاأل قضاء المجلس  -ث ِّ
ّ
هيئة الحكم اًلنتقالي من قضاة   تشك

على ، الداخلي، وتشرف على عمله هوتضع نظام ،د مهامه وصالحياتهوتحّدِّ  ،مستقلين

 وضمان استقالله عن ،وتحسين أدائه ،تكون مهمة املجلس إعادة هيكلة القضاءأن 

 .خالل املرحلة اًلنتقالية ،السلطة التنفيذية

  :والعدالة االنتقالية الهيئة الوطنية للمصالحة -ج
ّ
 ،لها هيئة الحكم اًلنتقاليتشك

لين عن املجتمع املدني، وتعمل على تطبيق 
ّ
وتشرف على عملها، وتضّم في عضويتها ممث

 .وتعزيز السلم األهلي ،ملصالحةللمحاسبة وا برنامج

لها هيئة الحكم اًلنتقالي مكافحة الفساد:هيئة  -ح
ّ
 ،الداخلي هاوتضع نظام ،تشك

وشبه الحكومية  ،وتشرف على عملها، ومهمتها مراقبة عمل املؤسسات الحكومية

ا ألسس الحوكمة الرشيدة ،والعامة واإلدارة املحلية، وضمان حسن سيرها  .وفقا

لي وزارة اإلدارة املحلية تفوض هيئة الحكم اًلنتقا املحافظات:إدارة مجالس  -خ

خالل املرحلة اًلنتقالية. وتتولى  ،بإعادة تشكيل مجالس إدارة املحافظات ،اًلنتقالية

ا  املجالس، تحت إشراف وزارة اإلدارة املحلية اًلنتقالية، إدارة شؤون املحافظة وفقا

ا. و 2012لعام  107لقانون اإلدارة املحلية رقم  يكون رئيس ، بعد تعديله بما تراه مالئما

اإلشراف على تتولى هذه املجالس ، كما ويتمتع بصالحياته ،منزلة املحافظفي املجلس 

ل مجالس اإلدارة املحلية واملجالس البلدية للمدن والبلدات خالل الفترة كيتش

ا لألسس نفسها ،اًلنتقالية  .وفقا
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ل : اللجنة الوطنية إلعادة اإلعمار وعودة الالجئين والنازحين -د ِّ
ّ
هيئة الحكم تشك

، تعمل على تأمين النازحينإلعادة اإلعمار وعودة الالجئين و  ؛لجنة وطنية اًلنتقالي

تعويضهم في حال عدم تمكنهم من و عودة الالجئين والنازحين في الداخل إلى منازلهم، 

ا بالتعاون مع املجالس املحلية، العودة ا خاصا ؛ كما يجب أن تبدي اللجنة اهتماما

 يعة، وفعالة، وشفافة. لتحقيق نتائج سر 

  -ذ
 
، كافة  ،املذكورة أعاله ،عّد السلطات واملؤسساتت

ا
ة
ّ
تها مع افور تشكيل نظير منحل

 انتهاء املرحلة اًلنتقالية.

 

 السؤال الخامس: كيف يمكن أن يكون الحكم 
ً

 للجميع؟شامال

 

ا لبناء  الحكم الشامل هو الحكم الذي يتخذ من العدالة والديمقراطية مرتكزا

هو الحكم الذي يجعل  :ملؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة، أيا

مفهوم املواطنة، بما تعنيه من مساواة في الحقوق والواجبات بين جميع من 

بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الرأي  من دون أي تمييز   ،السوريين

  هر  السياس ي أو الدين أو املذهب أو املنطقة، جو 
من الحكم، ويجعل  ومضمون 

رقابة  اًلنتخابات الديمقراطية الحّرة والنزيهة، والتي تجري في أحوال طبيعية، وفي ظّلِّ 

 
 
  حقيقية، اآللية

 
 .املعتمدة ًلختيار املؤسسات التمثيلية الوحيدة

 

لينبغي أن 
ّ
في بداية املرحلة  ،ومجالس اإلدارة املحلية ،هيئة الحكم اًلنتقالي تتشك

ؤخذ في الحسبان تمثيل جميع فئات الشعب السوري ؛نتقاليةاًل   ،ومناطقه ،بحيث ي 

على نحو عادل ومتوازن، وذلك من خالل عملية تفاوض عقالنية ووطنية، لكن من 

ا على أساس محاّصات طائفية أو عرقية -هذا التمثيل-دون أن يكون   .قائما
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ا إلى جناحي الحكم الشامل، أي العدالة والدو  يمقراطية، يمكن تثبيت النقاط استنادا

 :التالية

يتعارضان مع عدد  من  ،ومفهوم "املواطنة املتساوية" ،إن صفة "مواطن سوري" -1

إلى معايير املستندين  ،"األقلية" و"األكثرية"مفهومّي املفاهيم الشائعة الخاطئة، مثل 

 .دينية أو عرقية

لى ثقافة حقوق اًلنسان، إ -بالضرورة-يستند مفهوم "املواطنة املتساوية"  -2

التي تلتزم رعاية الحقوق الثقافية والدينية لجميع  ،والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

من العرب والكرد والتركمان واألشوريين والسريان  ،فئات الشعب السوري

 .والشركس واألرمن وغيرهم، في إطار وحدة الشعب والدولة

ي من مبادئ الحكم الشامل، العادل مبدأ الالمركزية اإلدارية مبدأ أساس  -3

ع مساحة املشاركة في الحكم وفي إدارة شؤون البالد،  والديمقراطي؛ وهو ما يوّسِّ

ا أكبر في إدارة أمورهم املحليةسكان ويعطي  اًلقتصادية : كّل محافظة ومنطقة دورا

 واًلجتماعية والثقافية.

على أساس ديني ومذهبي بمعنى التمثيل  ،إن أي تفسير ملعنى "الحكم الشامل" -4

مصلحة الشعب السوري ، ومع سعيهم و يتناقض  ،هو مشروع لصراع مفتوح ،وإثني

 .لبناء دولة وطنية ديمقراطية متماسكة

 ،يمكن تحقيق أفضل تمثيل لجميع السوريين عبر سّن قانون انتخابي عصري  -5

ا في اًلنتخابات البرملانية وانتخابات اإلدارة  ،يعتمد الدائرة اًلنتخابية الضيقة أساسا

أن  ،تقيم في أي منطقة جغرافية محّددة ،ما يتيح ألي مجموعة؛ كذلك املحلية

ز ارتباط املرشح بقاعدته  تنتخب ممثليها من أبناء املنطقة نفسها، وهذا يعّزِّ

 .ويرفع من قدرتها على محاسبته ،اًلنتخابية
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النساء في : كيف يمكن، على وجه الخصوص، ضمان تمثيل السادسالسؤال 

 .باملئة من املقاعد( 30الحكم؟ )إرشادات األمم املتحدة تشير إلى تخصيص 

 

عبر فرض نسبة معينة من  ،في بداية املرحلة اًلنتقالية ،يتم ضمان تمثيل النساء

ا، وفي املؤسسات  ،في هيئة الحكم اًلنتقالي ،التمثيل للنساء على املعارضة والنظام معا

 -ا، بحيث ًل تقل هذه النسبة املنبثقة من الهيئة أيضا 
ا

 .في املئة 20عن  -مثال

 

 :أما بعد املرحلة االنتقالية، فيتم تحقيق أوسع تمثيل ممكن للنساء في الحكم عبر

 .اًلهتمام ببرامج تمكين املرأة في املجاًلت كافة -1

تساعد في تنمية دور املرأة في جميع  ،ومؤسساتية ،وتنظيمية ،إقامة بنية تشريعية -2

 .مجاًلت الحياة السياسية والثقافية واًلقتصادية واملدنية

إن التمييز اإليجابي ملصلحة املرأة هو أحد أساليب ضمان دور املرأة في املجتمع،  -3

بتخصيص "كوتا" محّددة للمرأة من  ،بما في ذلك العمل بإرشادات األمم املتحدة

 .مقاعد املؤسسات التمثيلية

ٌر، خالل املرحلة اًلنتقالية وبعدها، بحكم ما لحق بسورية سيكون للمرأة دوٌر كبي -4

ا من ناحية قتل من دمار    هبسبب آلة القتل والدمار لنظام األسد وداعميه، خصوصا

ا  ا كبيرا ا من الرجال السوريين، وتهجير عددا ا  هجدا ا كبيرا اعددا ما سيضع على ؛ آخر أيضا

ا أوسعأد أكبر، ويمنحهّن أعباءا عاتق النساء السوريات   .وارا
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 ،واملجموعات ذات املصالح ،كيف يكون تمثيل املجتمع املدنيالسؤال السابع: 

 والوجوه الوطنية املستقلة؟

 

تضّم هيئة الحكم اًلنتقالي أعضاء  ،2012في حزيران/ يونيو  ،بحسب إعالن جنيف

ل على 
ّ
شك

 
من الحكومة الحالية واملعارضة، ومن املجموعات األخرى، ويجب أن ت

أنه من الطبيعي تخصيص ثلث مقاعد هيئة نرى ساس املوافقة املتبادلة؛ وبالتالي أ

ومجموعات  ،ومنظماته ،لقوى املجتمع املدني ،في املرحلة اًلنتقالية ،الحكم اًلنتقالي

  .وبعض الشخصيات الوطنية ،املصالح

 

مثيل على ت ،بين املعارضة وحكومة النظام ،يتم التوافق خالل العملية التفاوضية

منظمات املجتمع املدني، بما فيها غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة 

ونقابات العمال والنقابات املهنية واملنظمات الشبابية والنسائية واتحادات الكتاب 

وبعض الشخصيات الفكرية ورجال الدين، بحيث يشارك ممثلون عن  ،والفنانيين

واملؤسسات املنبثقة منها خالل املرحلة  ،هذه القوى في هيئة الحكم اًلنتقالي

 .اًلنتقالية

 

لالتحادات واملنظمات والنقابات  ،اًلنتباه إلى أن "القادة" الحاليينيجدر لكن 

  ،املذكورة
ا

 مواقعهم في ظّلِّ  احتلواألنهم ؛ ًل يمثلون األعضاء املنضوين فيها فعال

ما يعني ؛ وأجهزته األمنيةيتحكم بها النظام السوري  ،معينة ومعروفة وشروط   أحوال  

مناصفة بين املعارضة ، أنه ستتم تسمية ممثلي هذه املنظمات والنقابات واًلتحادات

ا ،وحكومة النظام ا لآلليات املقترحة املذكورة سابقا  .وفقا

 



 

 

 22 

 ما املعايير الرسمية للمشاركة في هيئة حكم؟السؤال الثامن: 

 

عند  ،من جانب حكومة النظام واملعارضة ،ينبغي احترامها والتزامها ،ثمة معايير عدة

 :اختيار أعضاء هيئة الحكم اًلنتقالي

اإليمان بأن جوهر املرحلة اًلنتقالية هو تحقيق اًلنتقال السياس ي إلى عهد جديد:  -1

 .حكم شامل وديمقراطي غير طائفي

ا -2 ا وشعبا  .اإليمان بوحدة سورية أرضا

 .الكفاءة والجدارة -3

 .بما في ذلك إرهاب الدولة ،ة اإلرهاب بأشكاله كافةاإليمان بمكافح -4

 .التزام الدعوة إلى املصالحة الوطنية ورفض اًلنتقام -5

قد ارتكب جرائم حرب، أو أعطى أوامر من شأنها هدر دماء  العضويكون  أًل -6

 .وتدمير سورية ،سوريين

هم املالي خالل يكون من األشخاص املعروفين بفساد أًلالنزاهة ونظافة اليد، أي  -7

ا بجرم  شائن قبل آذار/ مارس  وأًلالسنوات السابقة،   .2011يكون محكوما

وشاركت  ،أو من املجموعات املدنية التي حملت السالح ،يكون من العسكريين أًل -8

 .في القتال

وعضوية أي  ،ًل يجوز لعضو هيئة الحكم اًلنتقالي الجمع بين عضوية الهيئة -9

 .في أثناء فترة الحكم اًلنتقالي ،املنبثقة منها مؤسسة من املؤسسات

خالل  ،ًل يحّق لعضو هيئة الحكم اًلنتقالي املشاركة في أّي  من مؤسسات الحكم -10

 .الدورة التي تلي انتهاء املرحلة اًلنتقالية مباشرة
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يجب أن يكون شخصية ، فإضافة إلى ما سبق، أما رئيس هيئة الحكم اًلنتقالي

 يوافق عليها الطرفان. ،مستقلة محايدة

 

بمؤسسات الحكم القائمة مثل « الحكم»كيف تكون عالقة السؤال التاسع: 

 مجلس الشعب أو القضاء أو املستوى املحلي/ البلديات؟

 

فترض هذا السؤال بقاء مؤسسات الحكم الحالية قائمة في املرحلة اًلنتقالية، على ي  

غايتها السيطرة  ،للشعب السوري مؤسسات للنظام السوري وليست الرغم من أنها

مع إعالن  صارخ   يتعارض بشكل   وأن بقاءها، على جميع مفاصل الدولة واملجتمع

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بالوضع  ،2012حزيران/ يونيو  ، فيجنيف

 .السوري

 

، هابمجرد تشكيلإلى هيئة الحكم اًلنتقالي وعليه، فإننا نتوقع نقل جميع الصالحيات 

ا، وتمارس  عّد ي  سبداية املرحلة اًلنتقالية، و في   حكما
ًّ

الهيئة "مجلس الشعب" منحال

كجزء  من  ،خالل املرحلة اًلنتقالية الضرورية لعملها صالحيات التشريعبعض 

ِّ صالحياتها، 
ّ
وتتحول له؛ وتحت رقابة املجلس الدستوري األعلى اًلنتقالي الذي ستشك

إلى حين قيام هيئة الحكم اًلنتقالي  ،عمالالحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أ

بتأليف حكومة املرحلة اًلنتقالية، واألمر نفسه ينطبق على مجلس القضاء األعلى، 

أما مجالس اإلدارات املحلية واملحافظين والبلديات، . واملحكمة الدستورية العليا

ّل املجالس فستتولى وزارة اإلدارة املحلية في الحكومة اًلنتقالية اإلشراف على ح

تة ،الحالية
ّ
ا إلى القواعد الناظمة ذاتها التي  ،وتشكيل مجالس جديدة موق استنادا

 .حكمت تشكيل هيئة الحكم اًلنتقالي، ويتولى رئيس املجلس املحلي مهمات املحافظ
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فستكون اًلنتخابات الحرة والنزيهة هي  ،أما في مرحلة ما بعد املرحلة اًلنتقالية

م الدستور األساس املعتمد في ت
ّ
شكيل مجلس الشعب واملجالس املحلية، وسينظ

وعالقاتها باملؤسسات األخرى، كما سيجري  ،وصالحياتها ،ووظائفها ،الجديد أدوارها

املجلس الدستوري األعلى،  تضمين الدستور القوانين واآلليات املالئمة لتشكيل

 .بحيث تكفل استقالليته ونزاهته ؛مجلس القضاء األعلىو 

 

 كيف يمكن اختبار /تعيين ممثلي هيئة/ هيئات الحكم؟العاشر:  السؤال

 

ا أن تسمية أعضاء هيئة الحكم اًلنتقالي في بداية املرحلة اًلنتقالية ستتم  ذكرنا سابقا

ا إلعالن جنيف حزيران/ يونيو  30 ، فيعبر التفاوض بين النظام واملعارضة ، وفقا

سّمىبحيث ؛ وقرارات مجلس األمن ،2012 والثلث  ،األعضاء من جانب النظامثلث  ي 

الثاني من جانب املعارضة، ويتم التوافق بين الطرفين على تمثيل قوى املجتمع 

ا-نا ومجموعات املصالح األخرى، كما بيّ  ،املدني بعض اآلليات والقواعد  -أيضا

دمها الطرف اآلخر ؛املقترحة  .لتنظيم اعتراض كل طرف على األسماء التي يّقِّ

 

رحلة اًلنتقالية، فإن اختيار أعضاء هيئات ومؤسسات الحكم سيتم وفق أما بعد امل

 .نّص الدستور الذي سيعتمد آليات الحكم الديمقراطي النزيه والعادل
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 كيف يمكن ضمان الطابع غير الطائفي للحكم؟السؤال الحادي عشر: 

 

ل تثبيت يمكن ضمان الطابع غير الطائفي للحكم، خالل املرحلة اًلنتقالية، في حا

 :بهااملبادئ التالية والعمل 

ا من أّي محاّصات على  ،تشكيل هيئة الحكم اًلنتقالي ومؤسساتها املساعدة -1 بعيدا

 .أساس ديني أو طائفي

على  ،أو مجموعة ،نبذ مبدأ اًلنتقام والعقاب الجماعي، ورفض أي إقصاء ألي فرد -2

 .أساس ديني أو طائفي

على أسس  ،والقوانين والتشريعات الجديدة ،صوغ مسّودة الدستور الجديد -3

واملساواة بين  ،بعيدة من املحاّصات الطائفية، ومتوافقة مع مبدأ املواطنة املتساوية

 .بغض النظر عن الدين واملذهب والجنس واإلثنية واملنطقة ،جميع السوريين

الدينية، وحرية ممارسة الشعائر  ،إقرار مسّودة الدستور الجديد بحرية اًلعتقاد -4

وبالحقوق الثقافية لجميع فئات الشعب السوري، وبإقامة نظام حكم ًل مركزي 

ا  مجالس اإلدارة املحلية يعطي  ،إداريا
ا
إلدارة الشؤون اًلقتصادية  ؛صالحيات  واسعة

 .والخدمية

ر أوسع مشاركة شعبية  ؛إقرار قانون عصري وعادل لالنتخابات -5 ِّ
ّ
بحيث يوف

إلجراء انتخابات حرة ونزيهة على جميع  ؛مانات املمكنةممكنة، وتوفير جميع الض

 .املستويات

تعزيز ثقافة املواطنة بين السوريين من جانب مؤسسات الحكم اًلنتقالي،  -6

ا   .الهيئة الوطنية للمصالحة والعدالة اًلنتقاليةخصوصا
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كيف يكون تمثيل املناطق الجغرافية لسورية في هياكل السؤال الثاني عشر: 

 م؟الحك

 

يجب األخذ في الحسبان، في املرحلة اًلنتقالية، مسألة تمثيل جميع املناطق 

الجغرافية واملحافظات السورية في هيئة الحكم اًلنتقالي ومؤسساتها املساعدة، لكن 

ا في اختيار أعضاء الهيئة ا إلى املعايير املذكورة سابقا بحيث ًل يكون هذا ؛ استنادا

ا على اعتبار  ما بعد مرحلة ات طائفية أو عرقية أو أيديولوجية. أما في التمثيل مرتكزا

ا للمساواة بين املواطنين ؛املرحلة اًلنتقالية  ،فسيكون الدستور الجديد ضامنا

كما سيكون مناخ ، بين جميع املحافظات واملناطق الجغرافية السوريةوللعدالة 

 ،عب السوريوالحقوق املكفولة في الدستور لجميع فئات الش ،الحريات العامة

، من حيف في حّق بعض املناطق والفئات في سورية ما وقعضمانة قوية لتدارك 

مجالس اإلدارة املحلية يعطي  ا،كذلك، فإن إقامة حكم ًل مركزي إداريًّ  ؛وظلم

في املحافظات واملناطق  ،صالحيات واسعة إلدارة الشؤون اًلقتصادية والخدمية

ر أو  ذلك من شأنو  ،السورية ِّ
ّ
 .سع تمثيل ومشاركة في الحكم الجديدأن يوف

 

  -هذه-هل ستكون هياكل الحكم السؤال الثالث عشر: 
ً
للحدود  ااستنساخ

 السياسية و/أو الحدود اإلدارية املحلية الحالية؟

 

شكل في ضوئها هيئة الحكم اًلنتقالي
 
ا األسس واملعايير املعتمدة التي ست  ،ذكرنا سابقا

لة خالل املرحلة اًلنتقالية، ونؤكد أن أعضاءها الكامالتنفيذية صاحبة السلطات 

ا لتلك األسس واملعايير ا-لكن ينبغي التأكيد ؛ يجب أن يتم اختيارهم وفقا أن  -هنا أيضا

ل ِّ
ّ
ا، وأن مصطلح "الحدود السياسية" مضل ا وشعبا  ،سورية ستكون دولة موحدة أرضا
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توافق مع قرارات وًل ي ،ويخفي رغبة في الذهاب بسورية إلى حيث ًل يرتض ي شعبها

 .مجلس األمن التي أكدت على هذه الحقيقة

 

لة  ،إن النظر إلى سورية من زاوية الواقع الراهن وموازين القوى العسكرية املتبّدِّ

تة، ويمكن أن  ،فحسب
ّ
 زائفة وموق

ا
م حلوًل ؛ فتح صراعات  ًل تنتهييمن شأنه أن يقّدِّ

هو الحل الذي يستند  ،ق لالستقرارواملحّقِّ  القابل لالستمرار، ،لذلك، فالحل املمكن

طموحات الشعب السوري من جهة إلى إلى حقائق التاريخ والجغرافية من جهة، و 

تخلق حالة سياسية  ًل تستطيع أن -وحدها-وإلى اًلقتناع بأن القوة العسكرية ، ثانية

 مستمرة ومستقرة من جهة ثالثة.

 

 ،حدود يمكن إعادة النظر فيهافهي  ،أما بالنسبة للحدود اإلدارية بين املحافظات

ر أوسع حالة ؛ وإجراء تعديالت فيها، وفي مهمات وأدوار املجالس املحلية ِّ
ّ
بما يوف

والتعبير عن الخصائص  ،وممارسة الديمقراطية ،ممكنة من املشاركة الشعبية

 .الثقافية املتنوعة لجميع فئات الشعب السوري

 

 ،أو الالمركزي  ،املستوى املحليكيف يمكن أن يجري على السؤال الرابع عشر: 

 تمثيل الطوائف واألعراق والجماعات األخرى املختلفة ذات الصلة؟

 

إن أي مسعى لتمثيل السوريين، في أي مستوى من الحكم، محلي أو مركزي، على 

 -أساس العرق أو الطائفة، هو أمر يتعارض 
ا
في حزيران/  ،مع إعالن جنيف -بداهة

على قيام "حكم ذي  2254جلس األمن؛ فقد أكد القرار قرارات ممع و  ،2012يونيو 

 عن أن هذا املسعى غير  ،مصداقية
ا

يشمل الجميع وًل يقوم على الطائفية"، فضال
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ر عن إرادتهم، بل ينظرون إليه على أنه سيشكل  ،مطروح لدى السوريين وًل يعّبِّ

ا للعودة بسورية الى الوراء، بينما يتطلعون إلى السير نحو األ   .ماممنطلقا

 

ا على استمرار سورية ضاف إلى ذلك أن هذا املسعى سيشكل خطرا واستقرار  ،ي 

ا من الدماء، وخير  املنطقة بكليتها، ألنه سيفتح صراعات  ومنافسات  ستجلب مزيدا

ا -على ذلك-دليل  بسبب اعتماد ديمقراطية  ؛ما يحدث في العراق منذ ثالثة عشر عاما

ما يسعى إليه السوريون هو الديمقراطية ؛ لذا مشّوهة كأساس لنظام الحكم

التي ستؤدي بالضرورة إلى  ،أو العرقية ،وليس الديمقراطية الطائفية ،السياسية

ا  .تشويه املجتمع والدولة معا

 

ما قواعد صنع القرار التي ينبغي أن يعتمدها الحكم السؤال الخامس عشر: 

، األغلبية، أم األغلبية املرج  
ً
 ة العظمى(؟حة، أم األغلبي)مثال

 

على مستوى ، ينبغي، خالل املرحلة اًلنتقالية، تحديد قواعد ونواظم صنع القرار

هيئة الحكم اًلنتقالي، بحسب أهمية املوضوع املطروح، فالقضايا األساسية تحتاج 

في املئة من األصوات(، واألقل أهمية تحتاج إلى أغلبية  75إلى أغلبية عظمى )أكثر من 

(، 1ألصوات(، واألقل أهمية تتخذ باألغلبية البسيطة )النصف+مرجحة )ثلثي عدد ا

د مثل هذه القواعد للمؤسسات والهيئات  ويمكن لهيئة الحكم اًلنتقالي أن تحّدِّ

 األمني واملجلس العسكري  ،اًلنتقاليةالحكومة  :مثل ،املساعدة التي ستشكلها

 .وغيرها اًلنتقالي
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 ،والقضايا املختلفة ،املوضوعات على تصنيف -عبر املفاوضات-يمكن اًلتفاق 

وتحديد قواعد التصويت عليها، كما يمكن األخذ في الحسبان بعض  ،بحسب أهميتها

 من التصويت ،القضايا التي تحتاج إلى توافق حولها
ا

 .بدًل

 

  ،فيتم تحديد قواعد التصويت ؛أما بعد املرحلة اًلننقالية
ّ
في إطار خاذ القرار وات

 .الجديد الدستور 

 

كيف تكفل هيئة )أو هيئات( الحكم إحالة قراراتها ال السادس عشر: السؤ 

عن طريق األجهزة اإلدارية والتنفيذية للدولة، بما في ذلك  ،بشكل فعال ،وتنفيذها

 األجهزة العاملة على الصعيد املحلي؟

 

كاملة، وعند تشكيلها  تنفيذية ستكون هيئة الحكم اًلنتقالي صاحبة صالحيات

وحيدة املخّولة، خالل املرحلة اًلنتقالية، بإدارة مؤسسات الدولة ستصبح الجهة ال

أو من خالل الهيئات واملؤسسات املساعدة التي  ،واإلشراف عليها، مباشرة ،األخرى 

وإنما  ،ما يعني أنها ليست مجرد جهاز إضافي ّ مفصول  عن مؤسسات الدولة؛ ستشكلها

حكم القديم )الرئاسة ومجلس هي السلطة الجديدة التي ستحّل محّل مؤسسات ال

وهذا معناه عدم وجود أي هيئة أو مؤسسة أخرى، (؛ الشعب والحكومة الحالية

 .خالل املرحلة اًلنتقالية، تنازعها على صالحياتها

 

 ِّ
ّ
 ،واملؤسسات املساعدة التي ستشكلها ،أن هيئة الحكم اًلنتقالي -مرة أخرى -د نؤك

حل في بداية املرحلة ستمتلك الصالحيات الكاملة، وأن مؤسسات  الحكم الحالي ست 

اًلنتقالية، وستكون جميع األجهزة اإلدارية والتنفيذية للدولة، بما في ذلك قوات 
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الجيش واألجهزة األمنية واملجالس العاملة على املستوى املحلي، خاضعة لسلطة 

ا-هيئة الحكم اًلنتقالي، لكن مع التأكيد   ،ن جنيفمن إعال  10على التزام املادة  -أيضا

"استمرار املؤسسات الحكومية واملوظفين من ذوي  ،2012في حزيران/ يونيو 

الكفاءات"، مع القيام بترميم ما تّم تدميره منها على املستويات املركزية واملحلية، 

واستعادة سير   ،بما يضمن الحفاظ على الخدمات العامة ؛وتطوير هياكلها ومهماتها

ا املؤ  سسات التالية: املديريات التابعة للوزارات في جميع عملها بكفاءة، خصوصا

املحافظات السورية، مؤسسة الشرطة، البنك املركزي، الجهاز القضائي، مؤسسات 

املاء والكهرباء والنقل العام، املدارس والجامعات، املستشفيات، مؤسسات القطاع 

هذه املؤسسات العام اًلقتصادي، والسلك الدبلوماس ي، وغيرها. ويتعّين على جميع 

واملعايير املهنية، وأن  ،الحكومية أن تتصرف بما يتماش ى مع معايير حقوق اإلنسان

، وأن تكون محل لقراراتهاوتخضع  ،تعمل تحت قيادة مؤسسات املرحلة اًلنتقالية

 .ثقة املواطنين السوريين

 

 ،كيف يمكن ضمان ممارسة الحكم وفق املبادئ األساسيةالسؤال السابع عشر: 

وفي الوثائق التي يشير إليها هذا القرار؟ )انظر  ،(2015) 2254ذكورة في القرار امل

إلى جانب األسئلة اإلضافية املتعلقة بهذه  ،قائمة املبادئ األساسية املرفقة هنا

 .املبادئ(

 

ا من األسس والقواعد واملعايير التي تضمن قيام هيئة  حّددنا في األجوبة السابقة عددا

 ،2015لعام  2254وفق املبادئ األساسية املذكورة في القرار  ،لي بعملهاالحكم اًلنتقا

 التوضيحات:بعض  -هنا-ويمكن أن نضيف ، وفي الوثائق التي يشير إليها
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تة -أ
ّ
الصالحيات على الرغم من امتالكها  ،هيئة الحكم اًلنتقالي هي سلطة موق

ر لن و  ،وب عن السوريينلن تن -في املآل-الكاملة خالل املرحلة اًلنتقالية؛ فهي  تقّرِّ

ا عنهم، بل ستعمل على تأمين الشروط الالزمة، خالل فترة محّددة لتمكينهم ؛ عوضا

 .والتعبير عن اختياراتهم بحرية ،من تقرير مصيرهم

وأعمال هيئة الحكم  ،ينبغي أن تتوافق جميع إجراءات املرحلة اًلنتقالية -ب

مجموعة من املبادئ األساسية، ومنها: وحدة مع  ،واملؤسسات املساعدة لها ،اًلنتقالي

ا، سيادة الدولة وحكم القانون، التزام املساواة التاّمة في املواطنة،  ا وشعبا سورية أرضا

ا من أّي تمييز، من أّي نوع  كان ،وضمان الحريات الفردّية والعاّمة والجماعية  .بعيدا

 

 اؤها لضمان املساءلة؟ما آليات الرقابة التي ينبغي إنشالسؤال الثامن عشر: 

 

عدد  خالل املرحلة اًلنتقالية، ستتولى هيئة الحكم اًلنتقالي مهمة الرقابة على أداء 

)مثل الحكومة اًلنتقالية واملجلس  املنبثقة منها ،مؤسسات الحكم اًلنتقاليمن 

ا ملعايير معينة -باملقابل-لكنها ، العسكري األمني اًلنتقالي( ل مجلسين وفقا ِّ
ّ
 ،ستشك

ا، وهما املجلس الدستوري األعلى اًلنتقالي، ي تمتعان بالقدرة على الرقابة أيضا

ومجلس القضاء األعلى اًلنتقالي؛ األول معني بمراقبة أداء وقرارات هيئة الحكم 

ا إلى املرجعية الدستورية املعتمدة خالل املرحلة اًلنتقالية؛ فيما  ،اًلنتقالي استنادا

ل هيئة الحكم كما  ؛ضاء وتفعيلهبتنظيف جهاز القالثاني معني  ِّ
ّ
ا وهيئات  ستشك لجانا

 .""هيئة  مكافحة الفساد :مثل ،من أجل الرقابة واملساءلة ؛أخرى  تخصصية

 

 ِّ
ّ
في التعبير واإلعالم  ،ر مناخ الحريات العامةكذلك، خالل املرحلة اًلنتقالية، سيوف

 من أشكال الرقابة الشعبية واملدنية على أدا ،والتنظيم
ا

ء جميع املؤسسات، كما شكال
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ا أن تمارس  ،خالل املرحلة اًلنتقالية ،يمكن للقوى السياسية التي سينمو دورها أيضا

ا في الرقابة واملساءلة ا مهما  .دورا

 

كيف تكون العالقة بين ممارسة هيئة الحكم ملهامها، وبين السؤال التاسع عشر: 

والفرعين  ،يس الجمهوريةاملؤسسات الحالية للدولة ومهامها، بما في ذلك دور رئ

 التشريعي والقضائي والبلديات؟

 

ينطلق هذا السؤال من فرضية خاطئة، وهي أن مؤسسات الحكم الحالي ستبقى 

ولن تتعرض ألي تغيير بعد تشكيل  ،)مؤسسة الرئاسة والبرملان والحكومة والبلديات(

إلى هذه الهيئة، وغير ما يوحي بوجود نظرة مبهمة ومثيرة للريبة ؛ هيئة الحكم اًلنتقالي

، وكأن هذه الهيئة لن تكون أكثر من مجرد جسم  األمن متوافقة مع قرارات مجلس

ناط به صالحيات محدودة وغير  ،إضافّي  
 
ينضم إلى تشكيالت الحكم الحالي، وت

 .واضحة

 

، وستكون هذه الهيئة جديد   مع تشكيل هيئة الحكم اًلنتقالي سنكون أمام حكم  

 :املؤسسات املساعدة املنبثقة منها حّل الكاملة، وست   التنفيذية تصاحبة الصالحيا

 نتقالي، مجلس القضاء األعلىاألمني اًل  عسكري الجلس املنتقالية، اًل حكومة ال)

)مؤسسة الرئاسة، الوزارة الحالية،  :( مكان مؤسسات الحكم الحالياًلنتقالي... إلخ

عّد منحلة بمجرد مب إذ ؛مجلس الشعب الحالي( اشرة املؤسسات الجديدة مهماتها. ست 

أما مؤسسات الدولة اإلدارية واًلقتصادية والخدمية والعسكرية وغيرها فستبقى 

وتلبية حاجات املواطنين  ،كي تتمكن من تقديم خدماتها ؛قائمة، وسيتم ترميم بعضها

 .في الجوانب كافة
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هل يلزم إصالح أي من هذه املؤسسات األخرى، وإذا كان األمر السؤال العشرون: 

 كذلك، فكيف؟

 

ًل بّد من إصالح املؤسسات اإلدارية واًلقتصادية والعسكرية والدبلوماسية 

خالل املرحلة  ،والقضاء، ويجب أن يتم اإلصالح بالحدود الضرورية فحسب

ص تلك املؤسسات من األمراض والتشوّ  ،اًلنتقالية ِّ
ّ
هات التي أصيبت بها بما يخل

وفق روح املرحلة بأدوارها خالل املرحلة السابقة، وبما يجعلها قادرة على القيام 

تتصف اًلنتقالية وعملية اًلنتقال السياس ي في سورية، وهذا يتطلب فرق عمل 

تضع برامج اإلصالح وتشرف عليها، وتكون جميعها خاضعة  ،باملعرفة والخبرة والنزاهة

واملؤسسات املساعدة التي ستشكلها خالل املرحلة  ،لحكم اًلنتقاليلقرارات هيئة ا

إلى ما بعد انتهاء املرحلة اًلنتقالية،  -بالضرورة-وستستمر عملية اإلصالح ، اًلنتقالية

 -لتصبح  ؛وعندها تتحول فرق اإلصالح وتشكيلها ومهماتها وعالقاتها
ّ
خاضعة  -يتهافي كل

 .ية الجديدةلسلطة املؤسسات التمثيلية والتنفيذ

 

ما التغييرات التي يلزم إجراؤها في النظام القانوني السؤال الحادي والعشرون: 

من أجل تيسير إنشاء وعمل هيئة أو آلية )أو هيئات أو  ؛والدستوري لسورية

 آليات( الحكم هذه، إن لزم إجراء أي تغيرات؟

 

خالل  ،ساسية التاليةخذ هيئة الحكم اًلنتقالي الخطوات الدستورية والقانونية األ تتّ 

 :املرحلة اًلنتقالية

دستور إقرار املرجعية الدستورية للمرحلة اًلنتقالية، وهي محّددة بثالثة خيارات:  -أ

 والقوانين وإلغاء التشريعات واملراسيم ،مع إجراء تعديالت جوهرية عليه ،2012عام 
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حسب وب ،قاليةاملرحلة اًلنتو تعديالت تتوافق مع  ،1950، دستور عام القائمة

ت مقتضيات الواقع الراهن، 
ّ
، يتضّمن أسس العملية اًلنتقاليةإعالن دستوري موق

ا لها، وأنظمة عمل للمؤسسات واألجهزة امللحقة بهاكما تصدر الهيئة  ا داخليا  ،نظاما

مع جدول زمني لعملها، بما يضمن إدارة الفترة اًلنتقالية  ،ومهماتها ومسؤولياتها

 .بنجاح

وتحويلها إلى حكومة  ،وإقالة الحكومة القائمة ،الهيئة حّل مجلس الشعبتعلن  -ب

 .اًلنتقالية الحكومةإلى حين تشكيل  ،تصريف أعمال

ل  مشروع الدستور الجديد: -ت
ّ
في بداية املرحلة  ،هيئة الحكم اًلنتقاليتشك

 ضم متخّصصين بالقانون بحيث ي ،املجلس الدستوري األعلى اًلنتقالي ،اًلنتقالية

وبتنظيم مؤسسات الحكم، إلى جانب خبراء في السياسة واًلقتصاد  ،الدستوري

ل واملجتمع،  ِّ
ّ
لوضع مسّودة الدستور  ؛الجمعية التأسيسية -ما بعد في-كما تشك

الجمعية قوم تف؛ عرضه على املناقشة العامة مدة ثالثة أشهرو  ،السوري الجديد

في ضوء الدراسات  ،مرة أخرى بمناقشة املشروع وتعديله  -بعد ذلك-التأسيسية 

الحكم  على هيئة -من جديد-عرض واملالحظات الواردة عليه من السوريين، ثم ي  

النهائية التي ستحال على اًلستفتاء نسخته ت على وتصوّ  ،التي ستناقشه اًلنتقالي

 .العام

سنة من نحو يجري اًلستفتاء على مشروع الدستور الجديد بإشراف دولي، خالل  -ث

 .هيئة الحكم اًلنتقالي بعملهابدء 

ِّ  قوانين االنتخابات: -ج
ّ
 اللجنة املركزية إلدارة اًلنتخابات هيئة الحكم اًلنتقالي لتشك

ًلنتخاب املؤسسات التمثيلية و  ،التي يقع على عاتقها وضع قانون  جديد  لالستفتاءات

 .واًلنتخابات الرئاسية ،)مجلس الشعب واملجالس املحلية في املحافظات(
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خالل ستة  ،بإشراف دولي ،تجرى اًلنتخابات التشريعية االنتخابات التشريعية: -ح

أشهر من إعالن نتائج اًلستفتاء على الدستور، وتنتهي مهمة هيئة الحكم اًلنتقالي 

 .أّول جلسات مجلس الشعب الجديد عقدب

لحكومة إلى حين تأليف ا ،تتحّول الحكومة اًلنتقالية إلى حكومة تصريف أعمال -خ

ا لنصوص الدستور الجديد ،الجديدة  .واًلنتخابات التشريعية ،وفقا

إما  :تجري اًلنتخابات الرئاسية وفق ما يقّره الدستور، أي االنتخابات الرئاسية: -د

نتخب فيه رئيس الجمهورية من البرملان، أو نظام رئاس ي ،نظام برملاني نتخب فيه  ،ي  ي 

 .الرئيس من الشعب مباشرة

 

كيف ينبغي ربط القطاع األمني بهياكل الحكم في أثناء ل الثاني والعشرون: السؤا

 االنتقال السياس ي؟

 

هيئة الحكم اًلنتقالي، خالل املرحلة اًلنتقالية، هي صاحبة السلطة املطلقة على 

 األمني األجهزة األمنية، وستكون مهمة إعادة هيكلتها من مهمات املجلس العسكري 

 .له الهيئةاًلنتقالي الذي ستشك

 

بدمج أجهزة األمن العسكرية في جهاز أمن  األمني اًلنتقالي يقوم املجلس العسكري 

ا من بنية الجيش السوري الجديد، وتحت سلطته ،عسكري واحد ًل ، و يكون جزءا

وًل سلطة  ،املؤسسات املدنيةبأو  ،يكون لألمن العسكري أي عالقة مباشرة باملدنيين

 ،بعدها. كما يتم دمج جهازي األمن السياس يأم ة اًلنتقالية سواء في املرحل ،له عليهم

يكون تحت ل ؛في جهاز واحد باسم "جهاز األمن الوطني" ،الحاليين ،وأمن الدولة

 .سلطة هيئة الحكم اًلنتقالي في املرحلة اًلنتقالية
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أما بعد املرحلة اًلنتقالية، فتكون األجهزة األمنية خاضعة للسلطة التنفيذية 

املؤسسات التمثيلية املنتخبة بشكل ديمقراطي،  ،ومساءلة ،بة، وتحت رقابةاملنتخ

ا من الجيش السوري ا لقيادته، فيما يتبع  ،ويبقى جهاز األمن العسكري جزءا وخاضعا

 ."جهاز األمن الوطني" إلى وزارة الداخلية

  

هل ينبغي وجود هيئة مستقلة عن هيئة الحكم السؤال الثالث والعشرون: 

ة تتولى املسؤولية عن إدارة وإصالح الشؤون األمنية، وإذا كان األمر الرئيسي

 كذلك، فأي هيئة تكون هذه؟

 

 من مهمات املجلس العسكري  ،وإدارة شؤونهااألمنية، ستكون مهمة إصالح األجهزة 

نشاءه، واملنوط به إعادة هيكلة وإصالح مؤسستي إاًلنتقالي الذي اقترحنا  األمني

 الجيش واألمن في ا
ّ
ا ملرحلة اًلنتقالية، لكن يمكن للمجلس العسكري أن يشك ل فريقا

ا يساعده في ذلك ا خبيرا ا ، فنيا لقرارات هيئة الحكم  -في النهاية-ويكون هذا األمر خاضعا

 .صاحبة السيادة الكاملة في املرحلة اًلنتقالية ،اًلنتقالي

 

غي أن تمارس التي ينب ،أو هيئات الحكم ،ما هيئةالسؤال الرابع والعشرون: 

 الرقابة الديمقراطية على إدارة الشؤون األمنية؟

 

اكما قيل  ، إن هيئة الحكم اًلنتقالي هي صاحبة سلطات كاملة، ومن مهماتها، سابقا

أو من خالل املؤسسات  ،خالل املرحلة اًلنتقالية، مراقبة الشؤون األمنية مباشرة

وتصبح تحت سلطة املجلس  ،جدم  فالفروع األمنية العسكرية ست  ، املنبثقة منها

-ج دم  ، والفروع املدنية )األمن السياس ي وأمن الدولة( ست  األمني اًلنتقاليالعسكري 
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الحكومة وزارة الداخلية في يتبع سو  ،باسم "جهاز األمن الوطني" ،في فرع واحد -كذلك

هزة في الرقابة على األجدور  اًلنتقاليكما سيكون ملجلس القضاء األعلى ، اًلنتقالية

 .األمنية ومساءلتها

 

 عن أّن 
ا

املتنامية لقوى السياسية، وا، ومنظمات املجتمع املدني، لإلعالم الحّر  فضال

 .خالل املرحلة اًلنتقالية، دوٌر مهٌم في الرقابة على إدارة الشؤون األمنية

 

ا ،بعد املرحلة اًلنتقالية، فسيكون للمؤسسات التمثيليةما أما   ،املنتخبة ديمقراطيا

ا مع ضمان سيادة القانون ا وفاعلية  ،لدور األساس ي في الرقابة واملساءلة، خصوصا

تسمح بمساءلة أجهزة األمن  ،القضاء ونزاهته، وإقرار تعديالت تشريعية جديدة

 .وعناصرها في الحكم الجديد

 

كيف يمكن معالجة وتسوية الخالفات حول السؤال الخامس والعشرون: 

 ؟اختصاص أو أداء هيئة الحكم

 

ع وجود خالف حول اختصاص هيئة الحكم اًلنتقالي، فهو واضح ومحّدد بحسب 
ّ
توق ًل ي 

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بالوضع  ،2012إعالن جنيف حزيران/ يونيو 

ا للتعريف ، الكاملة التنفيذية ع الهيئة بالسلطاتالسوري، وكلها نّصت على تمتّ  ووفقا

فإنها تتضمن سلطات رئيس الدولة ؛ املختلفة السوريةالوارد لهذه السلطات في الدساتير 

ا، لكن بحكم طبيعة املرحلة اًلنتقالية ا من إعطاء هيئة  ،ومجلس الوزراء معا ًل بّد أيضا

ملمارسة  والضرورية الالزمة ،الحكم اًلنتقالي بعض الصالحيات التشريعية املحّددة

 سلطاتها التنفيذية.



 

 

 38 

حول أداء الهيئة وممارستها للسلطة،  عضائهابين أيمكن أن تنشأ خالفات   لكّن 

من وضع نظام عمل قانوني بّد  ًل؛ ولضمان سير املرحلة اًلنتقالية على نحو جيد

د هيكليتها وعضويتها  ،عند تشكيلها بداية املرحلة اًلنتقالية ،واضح للهيئة يحّدِّ

الكفاءة  من أجل تحقيق؛ ومهماتها وصالحياتها وآليات عملها وقواعد اتخاذ القرار

 .واليسر في عملها، وتقليص الخالفات املعيقة إلى أدنى حّد  ممكن

 

فترض أن تضع هيئة الحكم اًلنتقالي أنظمة عمل داخلية لجميع  ،وبالطريقة نفسها، ي 

بحيث يتضمن قرار  ؛إلدارة املرحلة اًلنتقالية ،املؤسسات املساعدة التي ستشكلها

 .بما يضبط عملها على نحو جيد ؛عملهاتشكيلها مهماتها وصالحياتها وآليات 

 

كيف يمكن ضمان استمرارية عمل املؤسسات السؤال السادس والعشرون: 

الحكومية؟ وكيف يمكن ضمان تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء سورية 

 الخدمات املتعلقة بالتعليم والصحة؟
ً
 بطريقة فعالة وغير تمييزية، مثال

 

ا على ما بّيناه في  ستتحول  ؛جواب سابق، عندما تتشكل هيئة الحكم اًلنتقاليتأكيدا

لكن ، تتابع أعمالها في الحقول كافة ،الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال

تصبح الحكومة  ؛عندما تقوم هيئة الحكم اًلنتقالي بتأليف الحكومة اًلنتقالية

ة، أي
ّ
الذين يقع على  ،تقاليةيتم استبدال وزرائها بوزراء الحكومة اًلن :الحالية منحل

بحيث تؤدي عملها بفاعلية أكبر،  ؛عاتقهم إجراء بعض اإلصالحات في وزاراتهم

من دون أي  ،وتأمين حاجات املواطنين بكفاءة عالية ،وتستطيع تقديم الخدمات

تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق أو املوقف السياس ي أو الرأي 

 .األيديولوجي
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في جميع املحافظات  ،وال، تستمّر املديريات التابعة للوزاراتوفي جميع األح

في أعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين، كما تستمّر املؤسسات الحكومية  ،السورية

الخدمية، مثل مؤسسات املياه والكهرباء والنقل الداخلي والتعليم والصحة وغيرها، 

ء مهماتها وواجباتها املعتادة، إضافة إلى مؤسسات القطاع العام اًلقتصادي، في أدا

مع إجراء بعض اإلصالحات القانونية واإلدارية لزيادة كفاءتها، واًلحتفاظ بكادراتها 

ا إًل من تثبت في حقهم تهم الفساد واملتاجرة باملال العام، كما ينبغي  ،البشرية عموما

ّرت إلى اًلبتعاد منها
 
ق بقمع النظام ألسباب تتعل ؛إعادة الكادرات البشرية التي اضط

ا من األوضاع غير اآلمنة، وهو ما يتيح استفادة سورية من طاقة  ،السوري أو هربا

 .جميع أبنائها

 

ما السلطات التي ينبغي أن تمارسها املؤسسات السؤال السابع والعشرون: 

 الحكومية فيما يتصل بهياكل الحكم؟

 

 .قةاألجوبة الساب فيسؤال مكرر، وقد تمت اإلجابة عنه بوضوح 

 

ما املبادئ واآلليات التي ينبغي أن تنظم إدارة السؤال الثامن والعشرون: 

 املؤسسات الحكومية وشغل مناصبها القيادية؟

 

إلى مجموعة من  ،في عملها خالل املرحلة اًلنتقالية ،تستند املؤسسات الحكومية

 :املبادئ، أهّمها

ة والخدمية واًلقتصادية مبدأ حيادية الدولة، أي حيادية مؤسساتها اإلداري -أ

 .أو مذهبي أو أيديولوجي ،والعسكرية واألمنية، وعدم اصطباغها بأي طابع ديني
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مبدأ استمرارية الدولة السورية، أي استمرار عمل مؤسساتها اإلدارية والخدمية  -ب

 .بالتزامن مع إجراء اإلصالحات والتعديالت القانونية واإلدارية الالزمة ،والعسكرية

وتأمين  ،عبر تقديم الخدمات العامة ،بدأ تحقيق اًلستقرار والسلم األهليم -ت

 .حاجات جميع املواطنين السوريين من دون أّي تمييز

مبدأ رفض اًلنتقام والعقاب الجماعي، أي رفض أّي إجراءات تطهيرية ضد أّي  -ث

م مناصب إ
ّ
دارية مجموعة أو فئة معّينة أو حزب. وعدم جواز منع أّي شخص من تسل

ًلنتمائه إلى أّي حزب أو تكتل سياس ي في  ؛أو طرده من عمله ،في مؤسسات الدولة

ا لجرم يمنع ذلك  .املاض ي أو الحاضر، ما لم يكن مرتكبا

 .على املستويات كافة ،مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار شاغلي وظائف الدولة -ج

 

ر فيما يتصل بتنظيم عودة ما األولويات في بادئ األمالسؤال التاسع والعشرون: 

 األشخاص املشردين داخلًيا والالجئين؟

أكانوا نازحين داخل سواء يجب تشجيع السوريين على العودة إلى بيوتهم وأعمالهم، 

 :مهّجرين إلى دول الجوار، لكن هذا األمر في حاجة إلىأم  ،سورية

 الطمأنينة في أنفس السوريين، وهذا غير ممكن  -1
ّ
تفاق سياس ي إنجاز اقبل بث

 .تشكيل هيئة الحكم اًلنتقالي كاملة الصالحياتيفض ي إلى  ،واضح

 .الجغرافيا السوريةأنحاء الوقف الشامل إلطالق النار في جميع  -2

ا بالعودة إلى  بعد تحقيق الشرطين السابقين، يمكن أن يبدأ السوريون تدريجيا

تهم وبيوتهم، ويمكن تسريع على الرغم من التدمير الهائل الذي لحق بممتلكا ،أماكنهم

وبناء  ،إطالق مشروع كبير لإلعمارب ،ومساهمتهم في بناء بلدهم ،عملية عودتهم

وتوفير مستلزمات التعليم والصحة، وهو ما يحتاج إلى قدرات  ،اًلقتصاد السوري

 عن إرادات دول اإلقليم والعالم
ا

 .مالية وتنظيمية كبيرة، فضال
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ا:   اوإجاباته ،أخرى أسئلة رابعا
 

وإنجاز  ،ما البيئة القانونية التي تشكل مرجعية للعملية التفاوضيةالسؤال الثالثون: 

 االنتقال السياس ي؟

 

تتألف مرجعية العملية التفاوضية من عدٍد من قرارات مجلس األمن والبيانات 

 الرئاسية:

 .2011آب/ أغسطس  3البيان الرئاس ي الصادر عن مجلس األمن في  -1

 .2011كانون األول/ ديسمبر  19في  66/176ة العامة لألمم املتحدة رقم قرار الجمعي -2

 .2012شباط/ فبراير  16في  66/253قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -3

 .2012آذار/ مارس  21البيان الرئاس ي الصادر عن مجلس األمن في  -4

 .2012ل نيسان/ أبري 5البيان الرئاس ي الصادر عن مجلس األمن في  -5

 .2012نيسان/ أبريل  14الصادر في  2042قرار مجلس األمن رقم  -6

 .2012نيسان/ أبريل  21الصادر في  2043قرار مجلس األمن رقم  -7

)مجموعة العمل الدولية من أجل  2012حزيران/ يونيو  30بيان جنيف بتاريخ  -8

 سورية(.

 .2013أيار/ مايو  15لصادر في ا 67/262قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -9

 .2013أيلول/ سبتمبر  27الصادر في  2118قرار مجلس األمن رقم  -10

 .2013تشرين األول/ أكتوبر  2البيان الرئاس ي الصادر عن مجلس األمن في  -11

 .2014شباط/ فبراير  22الصادر في  2139قرار مجلس األمن رقم  -12

 .2014تموز/ يوليو  14در في الصا 2165قرار مجلس األمن رقم  -13

 .2014تموز/ يوليو  28البيان الرئاس ي الصادر عن مجلس األمن في  -14
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 .2014آب/ أغسطس  15الصادر في  2170قرار مجلس األمن رقم  -15

 .2014آب/ أغسطس  29الصادر في  2175قرار مجلس األمن رقم  -16

 .2014سبتمبر أيلول/  24الصادر في  2178قرار مجلس األمن رقم  -17

 .2014تشرين الثاني/ نوفمبر  19البيان الرئاس ي الصادر عن مجلس األمن في  -18

 .2014كانون األول/ ديسمبر  17الصادر في  2191قرار مجلس األمن رقم  -19

 .2015شباط/ فبراير  12الصادر في  2199قرار مجلس األمن رقم  -20

 .2015آذار/ مارس  6الصادر في  2209قرار مجلس األمن رقم  -21

 .2015نيسان/ أبريل  24البيان الرئاس ي الصادر عن مجلس األمن في  -22

 .2015أيار/ مايو  29البيان الرئاس ي الصادر عن مجلس األمن في  -23

 .2015آب/ أغسطس  7الصادر في  2235قرار مجلس األمن رقم  -24

 .2015س آب/ أغسط 17البيان الرئاس ي الصادر عن مجلس األمن في  -25

 .2015تشرين الثاني/ نوفمبر  20الصادر في  2249قرار مجلس األمن رقم  -26

 .2015كانون األول/ ديسمبر  17الصادر في  2253قرار مجلس األمن رقم  -27

 .2015كانون األول/ ديسمبر  18الصادر في  2254قرار مجلس األمن رقم  -28

 .2015انون األول/ ديسمبر ك 22الصادر في  2258قرار مجلس األمن رقم  -29

 .2016شباط/ فبراير  26الصادر في  2268قرار مجلس األمن رقم  -30

 

ضاف إلى القرارات السابقة مجموعة من قرارات اللجان املتخّصصة لألمم  التابعة ي 

-وتشكل هذه القرارت ، وًل سّيما قرارات اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان ،املتحدة

رسم مالمح اًلنتقال السياس ي في  -من خاللها-يمكن  ،نية غنيةقانو  مرجعية -مجتمعة

 سورية.
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حزيران/ يونيو  30في  ،يبقى بيان جنيف الذي أصدرته مجموعة العمل من أجل سورية

التي -هو الوثيقة األهم املتعلقة بالوضع السوري، وجميع قرارات مجلس األمن  ،2012

 27في  2118من القرار رقم  17الفقرة وتؤكد عليه؛ ف ،كانت تنطلق منه -صدرت بعده

  ،2013أيلول/ سبتمبر 
ا

من أجل  ؛تدعو إلى عقد مؤتمر دولي خاص بالوضع السوري ،مثال

ع وفدا لذلك ؛ 2012حزيران/ يونيو  30تنفيذ بيان جنيف الصادر في 
ّ
من املهم أن يوق

د التزام؛ بحيث يعّدها األمين العام لألمم املتحدة ،التفاوض وثيقة
ّ
هما وقبولهما هذه تؤك

 وموافقتهما على تنفيذ ما جاء فيها. ،املرجعية

 

ما السبل الكفيلة للتنفيذ التام للبنود املتعلقة بالجانب السؤال الحادي والثالثون: 

 ؟2254اإلنساني واملعتقلين في القرار 

 

من قرار مجلس األمن  13و 12إن البنود املتعلقة بالجانب اإلنساني، بحسب البندين 

ا للتفاوض، بل هي بنود واجبة التطبيق2254قم ر  لخلق مناخ إيجابي  ؛، ليست موضوعا

واعتقالهم  ،وتجويع املدنيين ،كذلك، يجب رفض استخدام الحصار، لعملية التفاوض

ا في الصراع، وعلى هيئة األمم املتحدة ،وقصفهم ،وتعذيبهم  ،ومجلس األمن ،سالحا

طرف يمتنع عن تطبيق تلك البنود، وإرغامه على  إدانة أي ،والوًليات املتحدة ،وروسيا

اًللتزام، كما ينبغي الطلب من في عدم التراجع عن سلوكه، ومحاسبته في حال استمّر 

جميع األطراف إطالق سراح املعتقلين واملختطفين بشكل  فوري من دون الحاجة إلى أي 

 مفاوضات، وبغض النظر عن سير العملية التفاوضية.
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ما هدف عملية التفاوض بين النظام السوري واملعارضة ثاني والثالثون: السؤال ال

 أهداف املرحلة االنتقالية؟ ماو  السورية؟

 

فترض مناقشتها بين وفدي النظام اًلنتقال السياس ي هو النقطة األساسية التي ي  

إلى ثالث خطوات  ،في بيان جنيف بوضوح   ،؛ وقد أشارت الخطوات اًلنتقاليةواملعارضة

 ساسية: أ

املوافقة من  تستند إلى أساس   ،هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة -1

 . تكر س بيئة حياديةالتي سوف  املتبادلة

 . للموافقة الشعبيةخاضعة مراجعة دستورية وتشريعية ، وعملية حوار وطني -2

حرة  األحزاب،متعددة يتم تكريس نظام دستوري جديد، سيتم إجراء انتخابات  حاملا -3

 ونزيهة، للمؤسسات واملناصب الجديدة التي سيتم تأسيسها. 

 

يبدأ اًلنتقال السياس ي في سورية بتأسيس هيئة الحكم اًلنتقالي، وسينتهي بعد انتخاب  

. ًل بّد من اًلنطالق من نقطة تشكيل هيئة الحكم اًلنتقالي :. أيسلطة دستورية دائمة

ا  ؛رجعية الدستورية للمرحلة اًلنتقاليةأما اًلنطالق من نقطة تحديد امل
ا
فستفتح نقاش

ًل ينتهي، وستكون وجهات نظر ممثلي النظام السوري محكومة بشكل أساس ي بالسلطة 

أما تشكيل هيئة الحكم . ما سيؤدي إلى عرقلة املفاوضات واًلنتقال السياس ي؛ القائمة

، فإنه سيتيح املجال لحدوث تغيير في الوًل
ا

ءات ووجهات النظر بحيث تصبح اًلنتقالي أوًل

 أكثر حرية وأكثر قابلية لالستجابة مع الحاجات الوطنية.
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 فهي: ؛أما أهداف املرحلة االنتقالية

ومؤسسات مساعدة لها:  ،ذات صالحيات تنفيذية كاملة ،تأسيس هيئة حكم انتقالي -1

دستوري األعلى الحكومة اًلنتقالية، املجلس العسكري األمني اًلنتقالي، املجلس ال

 اًلنتقالي، مجلس القضاء األعلى اًلنتقالي... إلخ.   

 إنهاء الصراع املسلح في سورية.  -2

 إنهاء أي وجود أو تدخل أجنبي في سورية.  -3

 توفير بيئة سياسية حيادية.  -4

 بناء آليات مراجعة ومحاسبة ومراقبة، تتضمن:  -5

 املجلس الدستوري اًلنتقالي األعلى.  -أ

 مجلس القضاء األعلى اًلنتقالي.  -ب

 عدالة انتقالية ومصالحة وطنية. -ج

 تعزيز دور املجتمع املدني واملرأة. -د

 حرية الصحافة واإلعالم. -ه

خاضعة للموافقة الشعبية:  ،ومراجعة دستورية وتشريعية ،عملية حوار وطني -6

 نظمات املجتمع املدني. وقوانين جديدة لالنتخابات واإلعالم واألحزاب وم ،دستور جديد

 بما فيها عودة جميع الالجئين.  ،البدء بالترميم وإعادة اإلعمار للمجتمع السوري -7

 الرئاسية والبرملانية واملجالس املحلية.: على جميع املستويات ،انتخابات حرة ونزيهة -8
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 يرحل؟ أن األسد بشار  على يجب ملاذاالسؤال الثالث والثالثون: 

 

 عدة: ألسباب يرحل أن األسد بشار على يجب

ر  معلومات هناكف حرب: وجرائم ،اإلنسانية ضد جرائم األسد ارتكاب -1  كافية وصو 

منهج تعذيب من ،يزال وًل ،جرى  ماع  آًلف استخدام و النظام، سجون  في وقتل ،م 

 واستهداف املدنيين، آًلف عشرات وتهجير وجرح قتل في تسببهاو  ،املتفجرة البراميل

عّد  وكلها بها، املقصود األذى وإلحاق ،والتعليمية والخدمية الصحية نشآتامل
 
 جرائم ت

 األسس ولتحضير ،األسد إلدانة كافية فظائع وهي ؛حرب وجرائم ،اإلنسانية ضّد 

ا ،نظامه وأركان ،ملحاكمته القانونية  موانع   الجرائم هذه تكون  أن ينبغي كما ما، يوما

 .انتقالية مرحلة في قبوله أو ،األسد مع حتملم "غربي" تطبيع أي من أساسية

 

 بعد- السوريون  يحتاج سوري: وطني إجماع تحقيق استحالة يعني األسد وجود -2

ت التي الكارثة
ّ
 ومؤسسات شخصيات على الوطني اإلجماع أشكال من شكل   إلى -بهم حل

ا موقعه، في األسد استمرار ظل في ممكن غير وهذا حاكمة،  من بيرةك نسبة أن خصوصا

 عن األسد غياب فإّن  كذلك، ،الكارثة عن الرئيس املسؤول أنه ترى  السوري الشعب

 ،اًلنتقالي الحكم هيئة في ،السوري النظام ممثلي يجعل سوف اًلنتقالية املرحلة

رين  ؛الهيئة في اآلخرين مع التوافق إلى بالضرورة وأقرب األمنية، أجهزته سطوة من متحّرِّ

 املرحلة خالل املعيقات من والتقليل ،الوطني التوافق مستوى  على حقيقي إنجاز لتحقيق

 اًلنتقالية.

 

ع األسد وجود -3  تهدأ لن ،أولى جهة فمن االستقرار: عدم وحالة العنف استمرار  يشج 

ا األسد استمرار ظل في ،السوريين من كثير   أنفس ا أو ،حاكما  وستظل الحكم، من جزءا
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 العنف هذا يكون  وقد إطاحته، سبيل في العنف ًلستخدام دائمة محاوًلت هناك

ا ا ،عشوائيا  في ليس ،ثانية جهة ومن اًلستقرار؛ تحقيق يمنع ما ؛طائفي بشكل وموجها

 من ،الحكم في يشارك أو ،يحكم أن املاضية، السنوات في حصل الذي بعد األسد، قدرة

ا وهذا والقتل، والتعذيب اًلعتقال ممارسة في يستمّر  أن دون   ًلستمرار صدرم أيضا

 اًلستقرار. وعدم العنف

 

 السوري الشعب يحتاج تضحياته: بعد جائزة إلى حاجة في السوري الشعب -4

 أو قيمة بال ليست ،املاضية السنوات خالل ،ومعاناته تضحياته أن واًلطمئنان لالقتناع

 عدوتستب ،الوطنية املصالحة طريق تفتح التي وحدها القناعة وهذه مرضية، نتيجة بال

 الضيقة والحلقة ،األسد رحيل هي املرضية الجائزةف ؛واًلنتقام والكراهية الحقد ظواهر

 به. املحيطة

 

ا 46 بعد األسد، رحيل دون  من اإلرهاب: محاربة استحالة يعني األسد وجود -5  من عاما

 ،به املحيطة للنظام الضيقة العائلية الحلقة ورحيل الحكم، على عائلته استيالء

ا أساس ي بشكل -معه- ةواملسؤول  قتل من ،األخيرة الخمس السنوات في بسورية حل   عم 

 يمكن وًل ،اإلرهاب اجتثاث عملية في تقّدم أّي  تحقيق يمكن ًل وتدمير، وتهجير وتعذيب

 يرحل. لم ما سورية في سياس ي حّل   أّي  تحقيق بإمكانية التسليم

 

م األسد وجود -6 ِّ
 إن اإلنسان: لحقوق  العالم احترام عدم عن شائنة صورة يقد 

م ،منه كجزء أو ،الحكم في األسد استمرار  وليس ،أجمع للعالم سيئة صورة يقّدِّ

 القوة امتالك وأن اإلنسان، حقوق  مبادئ احتقار يعني استمراره ألن فحسب؛ للسوريين

 الدولي والقانون  الحقوق  وليس ،الدولية والعالقات الحكم أساس هو العسكرية
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م كما والدولية، الشعبية شرعيةوال اإلنساني  صارخة صورة العالم شعوب لجميع يقّدِّ

ا- يؤدي ما ؛العقاب من املجرمين إفالت صور  من  حقوق  بمنظومة الثقة فقدان إلى -حكما

 كلها. اإلنسان

 

واآلليات التشريعية لحكم املرحلة  ،ما املرجعية الدستوريةالسؤال الرابع والثالثون: 

دة الدستور الجديد ،ها األولىاالنتقالية في مرحلت كي ال نكون في حالة  ؛قبل إعداد مسو 

  فراغ دستوري؟

 

وضع على طاولة هيئة الحكم اًلنتقالي ،ثالثة خيارات أساسيةهناك 
 
 ؛يمكن أن ت

الضرورية خالل املرحلة  ،في اآلليات الدستورية والتشريعية ها واًلتفاق على رأي  تنقاشمل

 اًلنتقالية:

 

 والقوانين ، وإلغاء التشريعات واملراسيم2012لدستور السوري لعام تعديل ا -1

إلى أن يتم تبني  ،هو الذي سيقود املرحلة اًلنتقالية ،2012: إذا كان دستور عام القائمة

معالجة ؛ فتجب خالل عملية ديمقراطية وموافقة شعبية، كحد أدنىمن دستور جديد 

عبر  ،ئة الحكم اًلنتقالي إجراء التعديالت عليههيوبإمكان العيوب الكبيرة املوجودة فيه. 

ت ،منه 150املادة 
ّ
في بداية املرحلة  -بالتوافق-تصدره الهيئة  ،أو عبر إعالن دستوري موق

 اًلنتقالية. 

 

 في هذه الحالة ستكون ثمة حاجة لتغيير دستوري وقانوني واسع:

 
ً
ا للرئيس السوري، وسلطاتأوال الحكومة  : نقل السلطات املمنوحة حاليا

 التنفيذية، إلى هيئة الحكم اًلنتقالي. 
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 ؛: إعطاء هيئة الحكم اًلنتقالي بعض الصالحيات التشريعية الضروريةثانًيا

 لتمكينها من القيام بعملها.

ا
ً
 : إجراء تغييرات جوهرية في مستوى عمل الجهاز القضائي. ثالث

قرت منذ بداية عام ال ،: إلغاء مجموعة القوانين واملراسيم والتشريعاترابًعا
 
تي أ

املتعلقة بحرية اإلعالم، واًلنتخابات، وتنظيم األحزاب السياسية  ،2011

 ومنظمات املجتمع املدني. 

واملحاكم  ،: إلغاء املراسيم التي تمنح سلطة قوية لألجهزة األمنيةخامًسا

 الخاصة.   

 

ل ، مع إصدار إعالن دستوري1950العودة إلى دستور سورية للعام  -2  ِّ
: إن مكم 

هو الوحيد الذي تم اعتماده عبر هيئة وطنية منتخبة، وكان أكثر  1950دستور عام 

ا من الدساتير املتعاقبة في ما يتعلق بالحقوق والحريات، وهو يتوافق مع نظام  تطورا

 عليه، ، لكن ًل بّد من إجراء تعديالت1950من املمكن اًلنطالق من دستور عام ، و برملاني

من جهة؛ وًل بّد من األخذ في الحسبان، من جهة  وجود هيئة الحكم اًلنتقاليتتوافق مع 

اتّم  1950إقرار دستور العام ثانية، أن  في ظل وضع  ،منذ أكثر من خمسة وستين عاما

ا لجهة التطلع  سياس ي واقتصادي واجتماعي شديد اًلختالف عن وضع اليوم، خصوصا

التي وقعتها  ،نها املواثيق واملعاهدات الدوليةالتي تضم ،إلى مزيد  من الحقوق والحريات

 ،امليثاق الدولي للحقوق املدنية والسياسيةخاصة سورية منذ إقرار ذلك الدستور، 

ق بالحقوق اًلقتصادية واًلجتماعية والثقافية ِّ
ّ
اللذين صادقت  ،وامليثاق الدولي املتعل

طرح 1968عليهما سورية في عام 
 
أسئلة جوهرية حول مدى ؛ ومن جهة ثالثة، يمكن أن ت

رّجح أن تكون غير مستقرة  ،خالل مرحلة انتقالية ،صحة اللجوء إلى نظام حكم برملاني ي 

ا.     تماما
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ت إصدار إعالن دستوري -3
 
دستورية لهيئة الحكم اًلنتقالي وضع ترتيبات : يمكن موق

تة
ّ
يوضح يتوافق مع مقتضيات املرحلة اًلنتقالية،  ،على شكل إعالن دستوري ،موق

سلطات الهيئة وواجباتها، وآليات عملها، وإطارها الزمني، وآليات تشكيل الهيئات 

 واللجان واملؤسسات املساعدة لها. 

هذا اإلعالن لن يحّل محّل الدستور القائم بشكل كامل، إنما سينقل صالحيات السلطة 

ل أجزاء جوهرية فيه،  ا التنفيذية إلى يد هيئة الحكم اًلنتقالي، وسيعّدِّ ا كبيرا ويلغي قدرا

تصلح  ،من القوانين املرتبطة به، على أن يؤدي ذلك كله إلى تكريس بيئة سياسية حيادية

 إلنجاز مهمات املرحلة اًلنتقالية.

 

ا يكن الخيار الدستوري الذي يمكن أن تصل إليه هيئة الحكم اًلنتقالي من الواضح ؛ فأيا

تتوافق مع طبيعة املرحلة اًلنتقالية  ،حاجة إلى وضع ترتيبات دستورية جديدةثّمة أن 

 ومقتضياتها.

 

بيئة  من املهمات األساسية لهيئة الحكم االنتقالي توفير السؤال الخامس والثالثون: 

 وكيف يمكن تحقيقه؟  ؟وما أهميته ؟ما معنى ذلك. سياسية حيادية

  

اًلنتقال السياس ي، في بداية املرحلة اًلنتقالية هناك حاجة إلى توفير الثقة بإمكانية نجاح 

ا في ظل نقص  بين السوريين واملجتمع ما الهائل في سورية، بما في ذلك الثقة خصوصا

الدولي، وبين الحكومة واملعارضة، وبين جماعات املعارضة، وبين الجماعات اإلثنية 

ولذلك، ستكون آليات ضمان الفاعلية محورية في ؛ والدينية املتعددة، وبين املواطنين

امتثال يضمن حل اًلنتقال، ومنها إمكانية وجود ضامنين، كطرف ثالث، جميع مرا

 النظام واملعارضة لالتفاق.  ن:طرفيال
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وهو ما يبقى هو األهم، لبيئة سياسية حيادية،  ،توفير هيئة الحكم االنتقالي لكن  

 في:يتجلى 

ا -1 ذات  ،ديةسورية دولة سيا، بحيث تكون كمبدأ أساس ي ،تثبيت مبدأ املساواة دستوريا

يلتزم تحقيق املساواة الكاملة في املواطنة، بصرف النظر عن  ،نظام ديمقراطي في الحكم

الجنس، أو األصل، أو اللغة، أو اإلثنية، أو الرأي السياس ي، أو الدين، أو الطائفة؛ ما 

ا ألي شكل من املحاّصات الطائفية أو العرقية،  ا كليا نظام الكوتا املجّسدة في يعني رفضا

 الخاص بتوزيع السلطة على أساس ديني وطائفي وعرقي. ،أو العراقي ،لبنانيال

أن هذه األجهزة لينبغي ؛ إذ والقوى األمنية ،والجيش ،الشرطةأجهزة ضمان حيادية  -2

ا للمصلحة الوطنية فحسب ،سلطاتهاوتمارس  ،بوظائفها تقوم فهذا األمر هو ما ؛ وفقا

وإعادة دمج بعضها في  ،وات شبه العسكريةيشجع على تفعيل عملية نزع أسلحة الق

 الجيش.  

ا في الرقابة ،تشكيل هيئات حيادية -3 ا مركزيا ا-ما يؤدي ؛ تؤدي دورا إلى غرس الثقة  -عمليا

   وتلك الهيئات هي:، في الفترة اًلنتقالية

 االنتقالي املجلس الدستوري األعلى -أ

النهائي في تحديد شرعية  إن املجلس الدستوري األعلى اًلنتقالي هو املرجع -

دة الدستور التي هيئة الحكم اًلنتقالي، ومسوّ  ،وتشريعات ،ودستورية قرارات

عرض على املوافقة الشعبية الجمعية التأسيسية التي تشكلها  جانبمن  ،ست 

 هيئة الحكم. 

 ،إذا كانت هيئة الحكم اًلنتقالي غير قادرة على إنجاز وظائفها املنوطة بها -

ت )أو اإلعالن الدستوريبحسب دستو 
ّ
يصدر آنذاك املجلس (؛ ر الحكم املوق

 . مالئمةالدستوري األعلى اًلنتقالي معالجة 
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 مجلس القضاء األعلى االنتقالي  -ب

الذي يقع  ،تقوم هيئة الحكم اًلنتقالي بتشكيل مجلس القضاء األعلى اًلنتقالي

وضمان نزاهته  ،القضاء خالل املرحلة اًلنتقاليةعلى عاتقه إعادة تأهيل 

ع عليها  ،عبر التزام املبادئ األولية في شأن استقاللية القضاء ،واستقالله
ّ
املوق

، والتي صادقت عليها الجمعية العمومية لألمم املتحدة 1983في مونتريال في عام 

أي أحكام في القوانين السورية  وستحل هذه املبادئ األولية محّل ، 1985في عام 

 دون التأثير على استقالل القضاء ونزاهته.  للحيلولة ؛الحالية

 

ما أهم القرارات التي يجب أن تصدرها هيئة الحكم السؤال السادس والثالثون: 

 لضمان نجاح املرحلة االنتقالية؟ ؛االنتقالي في بداية مهمتها

 

بعد  ،والقوانين التي يجب أن تتخذها هيئة الحكم اًلنتقالي يوجد مجموعة من القرارات

 يها مباشرة:تشكل

آذار/  1منذ  ،قرار بإطالق سراح جميع املعتقلين واملخطوفين لدى األطراف كافة -1

ويجب أخذ ، ألسباب سياسية ، وإصدار عفو شامل عن جميع املطلوبين2011مارس 

 . جنائية لضمان أًل يتم إطالق سراح األشخاص املسجونين بتهم   ؛الحيطة الالزمة

واألحكام التعسفية في حق  ،نين والقرارات اًلستثنائيةجميع القواقرار بإلغاء  -2

بما فيها محكمة قديمها وحديثها،  ،وإلغاء جميع املحاكم اًلستثنائية السورية السوريين،

وإلغاء أحكامها وآثارها السابقة والالحقة، وتمكين جميع السوريين من العودة  ،اإلرهاب

 إلى بيوتهم وأعمالهم آمنين. 

ما لم تقم هيئة  ،ر القوانين واملراسيم والقرارات السابقة قائمة ونافذةقرار باعتبا -3

 بتعديلها ،واملؤسسات املساعدة لها ،الحكم اًلنتقالي
ا

 أو إلغائها. ،مستقبال
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ّرِّدوا من الحقوق املدنية ،رفوا من الخدمة العامةرد اًلعتبار لجميع من ص  ب قرار -4
 ،أو ج 

وتسوية  ،ألسباب سياسية ؛رة عن محاكم استثنائيةبموجب أحكام صاد ،أو من أمالكهم

 أوضاعهم وحقوقهم املالية. 

خالل السنوات  ،بعودة الضباط والعناصر املنشقين على الجيش النظامي قرار -5

  من دون أي تحيز تجاه حقوقهم. ،العسكرية السابقةومواقعهم إلى وحداتهم  ،املاضية

من املدنيين السوريين من الطرفين،  ،حةبمعالجة موضوع املجموعات املسل قرار -6

 املعارضة أم النظام، وتأمين مستلزمات عودتهم إلى أعمالهم 
ّ
سواء أكانت في صف

 بحسب الحاجة. ،السابقة، مع فتح إمكانية إدماج بعضهم في املؤسسة العسكرية

اقرار بخروج جميع املقاتلين األجانب من سورية  -7 ا كان الطرف الذي يقافورا تلون ، أيا

واملساعدة في  ،إلى جانبه، ودعوة مجموعة الدول الداعمة لسورية إلى إصدار قرار بذلك

 تنفيذه. 

إلى أي حزب  ،ورجال الشرطة واألمن ،والعسكريين ،بعدم جواز انتساب القضاة قرار -8

 .والتزام اًلستقاللية والحياد ،سياس ي

 

ب 
ّ
تابعة تنفيذها، ويتطلب مل ؛بعض القرارات السابقة تشكيل لجان متخّصصةيتطل

التي ستشكلها هيئة الحكم  ،والهيئات األخرى  ،بعضها اآلخر مساعدة املؤسسات

 في متابعة تنفيذها.، والحكومة اًلنتقالية ،املجلس العسكري اًلنتقالي :مثل ،اًلنتقالي
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ما وظائف الهيئة الوطنية للمصالحة والعدالة االنتقالية السؤال السابع والثالثون: 

 وما املبادئ التي ترتكز عليها؟ ؟ التي ستشكلها هيئة الحكم االنتقالي

 

التي  ،قوم هيئة الحكم اًلنتقالي بتأسيس الهيئة الوطنية للمصالحة والعدالة اًلنتقاليةت

ا:    يجب أن تقوم بوظائفها املعروفة عامليا

فـيـهـا، وتـحـديـد املسؤوليات في  الـكـشـف عـن حـقـائـق اًلنـتـهـاكـات بـالـتـحـري والـتـحـقـيـق -1

 إلى تشكيل هيئة الحكم  ،2011آذار/ مارس  1شأنها، خالل الفترة املمتدة من 
ا

وصوًل

 اًلنتقالي.

 وتعويض املتضررين. ،البحث في سبل جبر األضـرار الفردية والجماعية -2

 لضمان عدم التكرار.  ؛تقديم مقترحات -3

 املصالحة والتسامح الوطني. -4

 

وهذا معناه أن تعمل الهيئة الوطنية للمصالحة والعدالة اًلنتقالية، وهيئة الحكم 

ا إلى مجموعة من املبادئ واآلليات املتكاملة:  اًلنتقالي، استنادا

 الخطوات اآلتية:  ويعني التزاممبدأ رأب الصدوع:  -1

يد وتحد ،اًلعتراف بالضرر الواقع خالل السنوات الخمس املاضية، وتوثيقه )أ(

في أسرع  ،وإيقاف أي ضرر أكبر ،منع استمرار الضرر  )ب(املسؤولين الرئيسين عنه، 

معالجة،  ، وهذا يتطلبإصالح األضرار في أسرع وأفضل ما يمكن )جـ(وقت ممكن، 

ا، وعمليات ا، وعفوا ا للذكرى، وتسامحا ا، وتخليدا ا، وتعويضا إلعادة بناء البنية  ؛واعتذارا

 ماعية، واملادية. التحتية البشرية، واًلجت

أي اًلعتراف بوجود وكرامة جميع املعتقدات والجماعات في سورية، مبدأ االحترام:  -2

من خالل سياسات وممارسات عامة، وينبغي أن ينعكس مبدأ  ،واتخاذ إجراءات لحمايتها
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اًلحترام في جميع التصريحات العامة، وفي جميع محطات التلفزة واإلذاعة، واإلنترنت 

 اإلعالم املطبوعة.   ووسائل

أي اعتماد آليات غير عنيفة لحماية املصالح، وإدارة املنافسة، وحّل مبدأ السالم:  -3

لتخفيف أخطار اتخاذ استجابات طائفية للتهديدات،  ؛النزاعات، واتخاذ خطوات فاعلة

 واًلنتقام، والعنف. وًل بّد من التأكيد على قصور مفهوم "السالم السلبي" )الذي يبقى

ا على اإليقاف النهائي ت إلطالق النار(؛  ،مقصورا
ّ
يجب أن يكون بناء "سالم لذا أو املوق

ا ا رئيسا
ا
زإيجابي" هدف نج  عبر البناء املستمر لثقافة سالم في جميع مظاهر الحكم  ، ي 

 واملجتمع السوري.

 

ل الجمعية التأسيسية لصوغ الدستور السؤال الثامن والثالثون: 
 
شك

ُ
كيف ت

 وما املطلوب منها حتى نصل إلى مرحلة االستفتاء على الدستور؟ ؟ الجديد

 

ا 50تتألف من  ،تعمل هيئة الحكم اًلنتقالي على اختيار جمعية تأسيسية لتتم  ؛عضوا

املوافقة عليهم من املجلس الدستوري األعلى اًلنتقالي؛ ويجب أن يعكس أعضاء 

ِّ الجمعية التأسيسية تنوع املجتمع السوري
ّ
القوى السياسية واملدنية  لون ؛ فيمث

لصوغ  ؛واًلقتصادية واملرأة والشخصيات العامة، شرط امتالك القدرات الالزمة

دة دستور جديد؛ ويمكن مراعاة مسألة انتخاب الجمعية التأسيسية في حال مسوّ 

 سمحت األحوال العامة بذلك.

 

جري الجمعية التأسيسية مشاورات وطنية واسعة النطاق، وتقدم مسّودو 
 
ة الدستور ت

. ينبغي الحصول اًلنتقالي واملجلس الدستوري األعلى ،الجديد إلى هيئة الحكم اًلنتقالي



 

 

 56 

دة على اًلستفتاء على موافقة أغلبية ثلثي األعضاء في الهيئة واملجلس قبل عرض املسوّ 

 العام. 

 

كيف نضمن حرية ونزاهة االنتخابات خالل املرحلة السؤال التاسع والثالثون: 

 الية؟االنتق

 

 ،أو استفتاءات تجريها هيئة الحكم اًلنتقالي ،يتطلب ضمان حرية ونزاهة أي انتخابات

 شرطين رئيسين:

-وتعمل  ،: أن تكون السلطة التنفيذية، أي هيئة الحكم اًلنتقالي، سلطة محايدةاألول 

ا لضمان حرية اًلنتخابات ونزاهتها، وتتخذ من أجل هذا الهدف مجموعة من  -فعليا

 ءات الضامنة.اإلجرا

ا-املسيطرة  ،: أن تمتنع سلطة األمر الواقعالثاني تا
ّ
 ،في أي قرية أو مدينة أو منطقة -موق

باستخدام التهديد والوعيد أو ؛ عن إرغام الناخبين على اإلدًلء بأصواتهم وفق مشيئتها

 استغالل حاجة الناخب املادية.  :مثل ،أخرى أساليب عبر 

 

ر يجب على هيئة الحكم اًلنتقالي أن  ؛ولتحقيق الشرطين السابقين
ّ
املكونات الحيوية توف

 إلعادة بناء اآللية اًلنتخابية: ؛املطلوبة

 

يجب على هيئة الحكم اًلنتقالي أن تصدر قانون  إصدار قوانين انتخابية جديدة: -أ

بالتناغم مع و  ،قهايبين القوانين العامة التي سيتم إجراء اًلنتخابات وف ،انتخابات جديد

وانتخاب  ،إلدارة اًلستفتاءات ؛املعايير اًلنتخابية العاملية، وقوانين انتخابية خاصة

 رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب، واملجالس املحلية. 
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تقوم هيئة الحكم اًلنتقالي بتشكيل لجنة  تشكيل سلطة إدارة انتخابات مستقلة: -ب

اًلستفتاءات، وعن تشكيل مسؤولة عن جميع أنواع اًلنتخابات و  ،انتخابية مركزية

لجان انتخابية مناطقية فرعية لكل منطقة، ولجان انتخابية محلية في املدن والقرى 

 السورية:

بموافقة هيئة الحكم  ،النتخاباتدارة االلجنة املركزية إل يجب أن يتم تعيين أعضاء  -1

 اًلنتقالي واملجلس الدستوري األعلى اًلنتقالي.

ان مستقلة عن جميع الهيئات واملؤسسات، وأن يمارس يجب أن تكون هذه اللج -2

 أعضاؤها أدوارهم باستقاللية، ونزاهة، وأمانة، وشفافية، وفعالية، ومهنية. 

 ،واللجان اًلنتخابية املناطقية ،يجب أن يمتلك أعضاء اللجنة املركزية لالنتخابات -3

ا ا عاليا ا قانونيا األشخاص الذين خضعوا  وخبرة مهنية في الخدمة العامة. أما ،تعليما

لدورات تدريبية مهنية في إدارة اًلنتخابات، وتم منحهم شهادات تأهيل، فيمكن أن 

 يكونوا أعضاء في اللجان اًلنتخابية الفرعية. 

 

 ضمان شفافية االنتخابات:  -ج

يجب أن يتم التحضير لالنتخابات واًلستفتاءات وإدارتها بطريقة شفافة، وينبغي أن  -1

 
 
ا للحوادث اًلنتخابية: اًلستفتاء في شأن صدر هيت  زمنيا

ا
ئة الحكم اًلنتقالي جدوًل

الدستور الجديد، انتخابات املجالس املحلية، انتخابات مجلس الشعب، انتخابات 

 إلخ. ... رئيس الجمهورية

يجب أن يتم إعالم املواطنين بشأن تشكيل، ومكان، وساعات عمل اللجان  -2

اطق اًلنتخابية واملراكز املحلية، واملواعيد النهائية لتقديم اًلنتخابية، وتشكيل املن
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اًلستئنافات بشأن األخطاء في لوائح الناخبين، وترشيح وتسجيل املرشحين، ويوم 

 التصويت ونتائج اًلنتخابات. 

  

 الرقابة على االنتخابات: -د

جانب  تثبيت الحق بالرقابة على اًلنتخابات: يمكن تنفيذ مهمات املراقبة من -1

السورية  ،املنظمات الدولية، وممثلي الدول األجنبية، واملنظمات غير الحكومية

والدولية، التي تتضمن أهدافها، بحسب قوانينها الداخلية، الديمقراطية وحماية حقوق 

ا من املرشحين أو األحزاب، بعد أن  اللجنة املركزية  تعتمدهماإلنسان، والتي ًل تدعم أيا

 لالنتخابات.

من  ،بمراقبة العملية اًلنتخابية ،وممثلي وسائل اإلعالم ،ثبيت حق وكالء املرشحينت -2

وفي أثناء عملية  ،خالل وجودهم في املراكز املحلية خالل جلسات اللجان اًلنتخابية

التصويت، وحق الوكالء في اًلعتراض على نتائج اًلنتخابات، وتوفير إجراءات حماية 

 نشاطهم. 
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من دون الدعم اإلقليمي  -اليوم-ال يمكن حل األزمة السورية ن: السؤال األربعو 

 فما عناصر ومعاني الدعم املطلوب؟؛ والدولي

 

عبر تشكيل  ،هي تحقيق انتقال سياس ي في سورية اإلقرار بأن النقطة املركزية في الحّل  -1

 هيئة حكم انتقالي كاملة الصالحيات التنفيذية.

 .منع تقسيمها ألي سبب كانو  سالمة وحرمة أراض ي سورية، -2

 .انسحاب جميع القوات األجنبية -3

 .إيقاف الدعم العسكري لجميع األطراف -4

 .تعويضهمو  ،الالجئين والنازحينفي عودة ساعدة امل -5

 املساعدة في إعادة اإلعمار والترميم.  -6

 



 

  

  

ا: مالحق  خامسا
ط، يوضح اإلطار الزمني املقترح للمرحلة االن  -1  تقالية، ومهماتهاجدول مبس 

 

 

ط يوضح اإلطار الزمني املقترح للمرحلة االنتقالية ومهماتها  جدول مبس 

ة اإلطار الزمني  لة العمل أو املهم 
 
املسؤول عن تنفيذ  املؤسسات والهيئات املشك

 العمل

 مالحظات
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ة ا
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ا
 

خالل الشهر األول، بعد 

تشكيل هيئة الحكم 

 (TGB) اًلنتقالي

رحلة اًلنتقاليةدستور امل  

خيارات( 3)  

 الحكم هيئة=  TGB هيئة الحكم اًلنتقالي هيئة الحكم اًلنتقالي

 اًلنتقالي

، بعد 4و 3و 2األشهر: 

 (TGBتشكيل الهيئة )

تشكيل هيئات 

ومؤسسات مساعدة 

 لهيئة الحكم اًلنتقالي

اًلنتقاليةحكومة ال جلس امل 

مني األ عسكري ال

نتقالياًل   

املجلس الدستوري 

 على اًلنتقالياأل 

مجلس القضاء 

 األعلى اًلنتقالي

  هيئة الحكم اًلنتقالي

، بعد 7و 6و 5األشهر: 

 (TGBتشكيل الهيئة )

تشكيل هيئات 

ومؤسسات مساعدة 

 لهيئة الحكم اًلنتقالي

مجالس إدارة 

 املحافظات

اللجنة الوطنية 

إلعادة اإلعمار 

وعودة الالجئين 

 والنازحين

الهيئة الوطنية 

ة والعدالة للمصالح

 اًلنتقالية

هيئة مكافحة 

 الفساد

هيئة الحكم اًلنتقالي 

بالتعاون مع وزارات 

الحكومة اًلنتقالية: وزارة 

اإلدارة املحلية، وزارة 

إلخ اًلقتصاد.  
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بعد  ،9و 8ن االشهر 

 (TGBتشكيل الهيئة )

تشكيل هيئات 

ومؤسسات مساعدة 

 لهيئة الحكم اًلنتقالي

املركزية اللجنة 

 إلدارة اًلنتخابات

 املجلس الدستوري األعلى   

اًلنتقالي، وهيئة الحكم 

 اًلنتقالي

 

، بعد 11و 10 الشهران

 (TGBتشكيل الهيئة )

قوانين جديدة لألحزاب 

السياسية ومنظمات 

 املجتمع املدني واإلعالم

 املجلس الدستوري األعلى    

اًلنتقالي، وهيئة الحكم 

 اًلنتقالي

 

، بعد تشكيل 12هر الش

 (TGBالهيئة )

الجمعية  

التأسيسية لوضع 

 مسودة الدستور 

 املجلس الدستوري األعلى   

اًلنتقالي، وهيئة الحكم 

 اًلنتقالي

 

، بعد 15و 14و 13األشهر: 

 (TGBتشكيل الهيئة )

وضع مسودة الدستور 

الجديد وعرضها للنقاش 

 العام

الجمعية التأسيسية     

 واملجلس الدستوري

 األعلى اًلنتقالي

 

، بعد تشكيل 16الشهر 

 (TGBالهيئة )

اًلستفتاء على مسودة 

 الدستور الجديد

      

ية
هائ

الن
ة 
حل
ملر

 ا

، بعد 18و 17ن االشهر 

 (TGBتشكيل الهيئة )

انتخابات املجالس 

 املحلية

      

، بعد 20و 19ن االشهر 

 (TGBتشكيل الهيئة )

س الشعب مجل يحل      انتخابات مجلس الشعب

جلسته  بعداملنتخب 

 محّل هيئة األولى

الحكم اًلنتقالي، 

وتتحول الحكومة 

اًلنتقالية إلى حكومة 

 تصريف أعمال

، بعد 22و 21ن االشهر 

 (TGBتشكيل الهيئة )

انتخابات رئيس 

الجمهورية من مجلس 

الشعب )نظام برملاني(، أو 

مباشرة من الشعب 

 )نظام جمهوري(

خب مجلس الشعب املنت    

واللجنة املركزية إلدارة 

 اًلنتخابات

 

، بعد 24و 23ن االشهر 

 (TGBتشكيل الهيئة )

  رئيس الجمهورية املنتخب    حكومة جديدة تشكيل مؤسسات جديدة

 نهاية املرحلة االنتقالية
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 املطلوب تغييرها 2012من دستور عام  23املواد الـ  -2

  السلطة التنفيذية.  ،س الوزراءومجل ،يمارس رئيس الجمهورية – 83املادة 

  وتسمية  ،يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه – 97املادة

 وإعفاءهم من مناصبهم.  ،وقبول استقالتهم ،الوزراء ونوابهم

  السياسة  ،في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته ،يضع رئيس الجمهورية – 98املادة

 تنفيذها.  العامة للدولة ويشرف على

  لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد برئاسته، وله طلب  – 99املادة

 تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء. 

  صدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب.  – 100املادة  ي 

  للقوانين. يصدر رئيس الجمهورية املراسيم والقرارات واألوامر وفق – 101املادة 
ا
 ا

  يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ.  – 103املادة 

  يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول  – 104املادة

 األجنبية واملؤسسات الدولية. 

  رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة – 106-105املادتان، 

 قوات املسلحةوله سلطة مطلقة على ال

  ر حّل مجلس الشعب.  – 111املادة  لرئيس الجمهورية أن يقّرِّ

  يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس  – 113املادة

 أو "إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك".  ،الشعب

  خطر  إذا واجه البالد ؛لرئيس الجمهورية أن يتخذ "اإلجراءات السريعة" – 114املادة

 جسيم. 

  واللجان الخاصة. ،واملجالس ،لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات – 115املادة 
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  لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا املهمة.  – 116املادة 

  رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.  – 121املادة 

  ق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى لرئيس الجمهورية ح – 124املادة

أو بسببها ويوقف املتهم  ،املحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه

  عن العمل فور صدور قرار اًلتهام.

  عد الوزارة بحكم املستقيلة عند انتهاء وًلية رئيس الجمهورية. –)أ( 125املادة
 
 ت

  س الجمهورية استقالل السلطة القضائية، ويعاونه في ذلك يضمن رئي – 132املادة

 مجلس القضاء األعلى. 

  يرأس مجلس  القضاء األعلى رئيس  الجمهورية.  – 133املادة 

  يرأس رئيس الجمهورية املحكمة الدستورية العليا.  – 147و 146، 141املواد 

 

 بعض املراسيم والقوانين التي ينبغي إلغاؤها -3

 

  1962كانون األول/ ديسمبر  22)قانون الطوارئ(،  51لتشريعي رقم املرسوم ا . 

   1963آذار/ مارس  8)قانون الطوارئ(،  2القرار العسكري رقم . 

  إحداث محاكم عسكرية في دمشق وفي املدن األخرى عند  6املرسوم التشريعي رقم(

 .  1965كانون الثاني/ يناير  7الحاجة(، 

  1966أيار/ مايو  21)ًل حصانة للقضاة(،  40املرسوم التشريعي رقم . 

  آب/  17)تأسيس املحكمة امليدانية العسكرية(،  109املرسوم التشريعي رقم

 . 1967أغسطس 

  1968آذار/ مارس  23)محكمة أمن الدولة العليا(،  47املرسوم التشريعي رقم . 
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  حصانة )تأسيس إدارة املخابرات العامة، وضمان ال 14املرسوم التشريعي رقم

كانون الثاني/ يناير  15لعناصر اًلستخبارات عن الجرائم املرتكبة أثناء العمل(، 

1969 . 

  الخاص بتنظيم البنية الداخلية إلدارة املخابرات العامة(  549املرسوم التشريعي رقم(

تضمن الحصانة لعناصر اًلستخبارات عن الجرائم املرتكبة أثناء العمل،  74املادة 

 . 1969و أيار/ ماي 25

  1979نيسان/ أبريل  8)قانون أمن حزب البعث العربي اًلشتراكي(،  53القانون رقم . 

  1980تموز/ يوليو  7)املتعلق باإلخوان املسلمين(،  49القانون رقم . 

  ضمان حصانات للشرطة، شرطة الجمارك، واألمن  64املرسوم التشريعي رقم(

الحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد السياس ي، وذلك بالنص على إصدار أوامر امل

قوى األمن الداخلي وعناصر شعبة األمن السياس ي وعناصر الضابطة الجمركية 

 . 2008أيلول/ سبتمبر  31بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة(، 

  ا(،  60)السماح بتوقيف املشتبه بهم حتى  55املرسوم التشريعي رقم  نيسان/ 21يوما

 . 2011أبريل 

  2012تموز/ يوليو  2)بشأن مكافحة اإلرهاب(،  19القانون رقم . 

  2)الخاص بموظفي الدولة "املدانين" بالقيام بأي عمل إرهابي(،  20القانون رقم 

 .  2012تموز/ يوليو 

  2012تموز/ يوليو  26)محاكم تختص بالنظر في مكافحة اإلرهاب(،  22القانون رقم . 
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