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مبادرة املبعوث الدولي ستيفن دي مستورا التي تبنت فكرة وقف اطالق النار في مدينة حلب تمهيدا لتسوية سياسية انطالقا من
مبادئ جنيف 1لم يكتب لها النجاح ،ومع ذلك بادر املبعوث الدولي للقيام بسلسلة من اللقاءات واالجتماعات مع عدة شخصيات
سورية بغية ايجاد ارضية مشتركة للبدء بمفاوضات "جنيف ،"3خالل هذه الفترة ظهرت لالضواء مبادرة يقودها تنظيم "تيار
املجتمع التعددي" وجمع خاللها عدة اطراف سورية لهدف بلورة خطاب منظم في اجتماعات حوارية كانت بدايتها في موسكو
واتبعت في االستانة في اوزبكستان.
خالل اجتماع االستانة بادرت مؤسسة ثروة للتلميح حول امكانية طرحها ملبادرة تسوية سياسية للنزاع العسكري ،وهذه املبادرة
طرحت كمسودة ورقة تداولية يوم  30حزيران  ،2015وطرح عليها تعديالت بناء عل xعدة حورات عل xصفحات التواصل
االجتماعية يوم 19تموز .2015
مركز التنمية البيئية واالجتماعية " "2الذي مقره /نيويورك /تلق xاملبادرة من بدايتها وساهم بتعزيز الحوار حولها ،لكونها املبادرة
السياسية الوحيدة املطروحة عل xالساحة السياسية .وسع xاملركز عبر جملة عالقاته الثقافية واالجتماعية في الداخل والخارج
ال xتلخيص جملة من الردود ،والسعي لتطويرها كي يتم اخراج محتوى اداري قابل للتنفيذ ميدانيا ،في حال تم احتضان هذه
املبادرة سياسيا من قبل املبعوث الدولي ومن ورائه الدول النافذة في مجلس االمن.

آراء الشارع السياسي حول املبادرة:
أجرى املركز يوم  23تموز  2015اجتماعا ملجلسه االداري وعدد من النخب الثقافية وعبر نقاشات تجاوزت  4ساعات انجز
املركز مقترحه التطوير لخطة مؤسسة ثروة ،وقبل عرض املقترح سنلخص جملة الردود حول مبادرة مؤسسة ثروة كما وصلتنا:

 -1مجموعة مباركة لها :وتنقسم الردود املباركة ضمن التوجهات التالية:
أ .مجموعة ترى في الخطة مؤشرا جيدا لتعميق مفهوم الفدرالية السورية رغم الثغرات فيها ،وبنظرها الثغرات يمكن تطويرها عبر
الحوار وخالل مراحل التفاوض السياسية مع مختلف االطراف النافذة.
ب .مجموعة مؤمنة بقدرات مدير مؤسسة ثروة "االستاذ عمار عبد الحميد" وعالقاته.
ج .مجموعة تنظر للخطة عل xانها مقبولة كونها تقلص من حجم الدمار وعل xاالقل تحرك املياه الراكدة في امللف السوري الذي
بات ملفا عقيما.
د .مجموعات كوردية وعلوية رأت في املبادرة امكانية لتقليص سلطة االسد وتحقيق نظام فدرالي يحمي مكونات هذين الفريقني
الباقية.
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 -2مجموعة معارضة لها:
كثافة االعتراض عل xاملبادرة من قبل بعض الردود لم تحمل هيكلية واضحة لطرح بدائل سياسية قابلة للتنفيذ ،ولكن هذه الردود
هامة جدا النها طرحت تخوفات متقاطعة رغم اختالف الشخصيات السياسية التي تراوحت من شخصيات قومية عربية كنائب
رئيس الجمهورية السابق عبد الحليم خدام ،وشخصيات قومية دينية تدير مؤسسات اسالم سياسي ،والالفت للنظر ان كثير من
الشخصيات اللبرالية واليسارية ابدت ذات املالحظات ،ويمكن تلخيص املالحظات بالتالي:
 -1املبادرة تسع xلترسيخ انقسام املجتمع السوري
 -2املبادرة قد تكون حسنة النية ،ولكنها ال تراعي الخصوصية االجتماعية والثقافية لكل املناطق الجغرافية السورية.
 -3املبادرة ترسيخ ملشروع الشرق االوسط الجديد الذي يرسخ تقسيم الدول املخرجة من سايس بيكو ال xكونتونات طائفية وقومية
دائمة التصارع ،مما يلغي عنها الشق الوطني.
وعند سعينا الستنباط بدائل سياسية من قبل الشخصيات التي انتقدت املبادرة التي طرحتها مؤسسة ثروة،
وصلنا للنتائج التالية:
 -1فريق مازال مؤمنا بالحل العسكري الداخلي :وهذا الفريق لم يمانع ان يستمر النزاع العسكري عل xاالرض السورية
لسنوات طويلة ،فبقناعة هذا الفريق ان ما يحدث في سورية هو ثورة وليس نزاع عسكري كما صنفه الصليب االحمر ،او كما
يكتب عنه كحرب اهلية في االعالم الدولي ،وبراي هذا الفريق ان الثورة قد تحمل في جعبتها آالف الخسائر البشرية ،وهذا ثمن
يجب ان يدفع فالحرية ال تتجزأ وال يمكن العودة للخلف وتقديم اي تنازل لسلطة مصنفة دوليا عل xانها ارهابية ،وقيادات اجهزتها
االمنية والعسكرية مطلوبني دوليا وارصدتهم مجمدة.

 -2فريق مؤمن بضرورة تدخل عسكري خارجي :وهذا الفريق يعول عل xالخارج ليس السقاط االسد وحسب ،بل يرى
ضرورة في وجود قوات دولية منضبطة باخالقيات عسكرية حقيقية تزرع االمان في املناطق التي تنتشر فيها ،وتكون هذه القوات
مسؤولة بالتعاون مع السكان املحليني عل xطرد التنظيمات املتطرفة كالدولة االسالمية والنصرة واملليشيات التي تمتهن لتهريب
والسرقة واالحتيال.
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 -3فريق مؤمن بصحوة عربية اسالمية "سنية" :وهذه الصحوة ستكون مسؤولة عل xدعم املعارضة املسلحة لوجستيا
واستخباراتيا وعسكريا من اجل تقزيم النفوذ االيراني تمهيدا لطرده من بالد الشام ،والالفت للنظر ان هذا الفريق لديه انطباع
ان هذا االمر ممكن خالل عام  ،2015ولديه معطيات ان الرئيس االميركي اوباما لم يعترض هذا التوجه ،وقد يدعمه عسكريا قبل
انتهاء واليته ليحقق مكسبا انتخابا لحزبه في االنتخابات الرئاسية عام .2016
 -4فريق مؤمن بعملية استخباراتية تطيح باالسد :وهذا الفريق يعول عل xاالنهيار االقتصادي والخدمي في مناطق
النظام مما يجرده من البيئة الحاضنة له ،خاصة وان الضحايا من الطائفة العلوية باتت بارقام كبيرة ،وهذا قد يطرح
سيناريوهات استخباراتية كانقالب عسكري او خرق امني كبير يطيح باالسد واخيه ،ويسمح بان ال تنهار مؤسسات الدولة
الباقية ،فيتكاتف الجيش الباقي مع القوى املعتدلة من املعارضة املسلحة ضمن تسوية سياسية لتشكيل جيش يطرد االرهابني
بالتنسيق مع التحالف الدولي ،وتدريجيا يبدأ مشروع مصالحات سياسية واجتماعية في املجتمع السوري.

 -5فريق مؤمن بان االسالم هو الحل :وهذا الفريق يحمل تيارين:
 -1تيار مؤمن بالخالفة االسالمية ،وينقسم لقسمني:
أ -قسم جهادي متطرف كالدولة االسالمية وجند الخالفة ،جند االقص xحسب ما تصرح ادبياتهم املختلفة عل xوسائل التواصل
االجتماعي.
ب -قسم سياسي معتدل ،يتزعمه حزب وعد التابع لجناح االخوان املسلمني فرع سوريا.
وهذين الفريقني مؤمنان بان مشروع الدولة السورية االسالمية هو مشروع توسعي سيمتد من الشام "سوريا" نحو كل مكان فيه
اكثرية اسالمية سنية في العالم.
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 -2تيار مؤمن بدولة سورية اسالمية :وهذا الفريق مؤمن بضرورة اقصاء نظام االسد وقيام دولة سورية تعددية ديموقراطية ،وال
يخفي هذا الفريق ضرورة ان تكون الشريعة االسالمية مصدر من مصادرها الرئيسية في الدستور.
طبعا كال الفريقني مؤمنني بان عسكرة املجتمع يجب ان تستمر ،وان سنة سوريا هي االكثرية املجتمعية ويجب عليها ان تكون
الحاكم الطبيعي للمجتمع ،واملالحظ ان عدة شخصيات لبرالية سنية تعادي التيارات االسالمية السياسية اال انها تؤيد هذا
املفهوم ولديها مسع xفي توحيد الصف السني ليطيح بالنظام السوري املتهم بانه نظام مبني عل xالعلوية السياسية.
 -6فريق ينادي بوضع سوريا تحت وصاية مجلس االمن :وقد اطلق هذا الفريق صفحة الكترونية تحشد شخصيات
حول هذا االمر ،وعند دخولنا للصفحة لم نرى اقتراحات حقيقية قد تقدم ملجلس االمن ،وطبعا استقطبت هذه الصفحة عدة
شخصيات وبرئينا هذا االستقطاب وان كان غير مبني عل xاستراتيجية عمل اال انه انعكاس لحالة االستعصاء القائمة في امللف
السوري والتي اصبحت تؤرق الكثير من السوريني.

الواقع االقليمي والسياسي في امللف السوري:
مجمل اقتراحات الحلول التي اقترحها بعض املثقفني السوريني هي اقتراحات جميلة ومفيدة ،اال ان بعضها صعب التنفيذ ان
نظرنا بتمعن لطبيعة التحالفات في ما يعني امللف السوري ،خاصة مع تنامي نفوذ وانتشار التنظيمات املدرجة عل xلوائح
االرهاب )النصرة ،الدولة االسالمية( ،وغياب وجود نهج عسكري يتعاط xمع النظام السوري كما يتعاط xمعه سياسيا ،فاملجتمع
الدولي عزل النظام السوري سياسيا وجمد ارصدته البنكية واثقل من العقوبات عل xقياداته سواء اكانت عقوبات مالية او قيود
تتعلق بالسفر ،ولكنه لم يهاجمه عسكريا والسبب ذريعتني رئيسيتني:
االول lأممية :االلتزام الروسي-الصيني بدعم نظام االسد عبر استخدام حق النقض في مجلس االمن "الفيتو".
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الثانية تتعلق بالسياسات الداخلية للبلدان :فاملعارضة السورية مشتتة ولم تملك نفاذا عل xالجماعات املسلحة علx
االرض وخاصة تنظيمي النصرة والدولة االسالمية ،فاقصاء االسد عن الحكم بدون تجهيز بديل نافذ سيعني انتشار للتطرف في
البالد ودمار لباقي املؤسسات .وهذا سيعني فشل لخارجية تلك البلدان امام اعالمها املحلي ،لذا الكثير من البلدان فضلت ترك
الواقع العسكري عل xحاله طاملا هو واقع يستنزف املتطرفني والنظام السوري العسكري معا.
اقليميا املعادلة تختلف ،فهناك اربع قوى اقليمية تحاول التأثير في امللف السوري ،وهي:
 -1التحالف السعودي-املصري -االماراتي-االردني :هو تحالف يدعم اسقاط النظام السوري واستبداله بقوة غير موالية
لتيار االخوان املسلمني ،وطاملا هذه القوة غير جاهزة لتسلم مقاليد السلطة فان النزاع العسكري دون حسم لطرف تجاه طرف
آخر هو امر مناسب لهذا الفريق" .القوة العسكرية النافذة لهذا الفريق نراها في جبال القلمون وفي ريف دمشق وسهل حوران".
 -2التحالف التركي-القطري :هو تحالف يدعم خط االخوان املسلمني ويحاول تصويرهم كتيار معتدل في االسالم السياسي،
ويأخذ هذا التيار من تجربة حزب العدالة والتنمية التركي مثاال يحتذى به .فعليا يتم استثماره هذا التيار من قبل الحكومة
التركية لهدف تصفية القيادات العسكرية لحزب العمال الكردستاني ،خاصة ان بعض من تلك القيادات تخلت عن جبال قنديل
وباتت تتسلم مواقع قيادية في ما يسم xوحدات الحماية الشعبية الكوردية" .قوة هذا التيار تتمثل في الشمال السوري وتحديدا
ريف حلب ومحافظة ادلب".
 -3التحالف االيراني-حزب اهلل -النظام السوري :وهو تحالف يدعم اسقاط املشروعني السابقني ،ويرى في االسد
شخصية وسطية لحني حدوث تغيير دولي في ما يتعاط xمع امللف السوري .ويستند هذا التحالف عل xالتخوفات الشيعية في
املنطقة ويحاول استثمار االقليات اعالميا ليبني نفسه كالطرف االكثر حماية لالقليات في سوريا ،وفعليا هذا الطرف ما يزال لليوم
يقدم الخدمات بحدودها الدنيا للشرائح الشعبية املوزعة في مناطقه ،وهو يتمركز في املدن ويبعد سلطته عن االرياف في رغبة
منه بضبط جميع السوريني بخدماته "اوراق رسمية +ثبوتيات +مؤسسات تعليمية" .
 -4اإلسرائيليني وتحالفاتهم الدولية :يرى هذا الفريق ضرورة في تأمني حدوده الشمالية ومنع تدفق الترسانة العسكرية
السورية لحزب اهلل ،وهذه الضرورة ال تقتضي ازاحة االسد عن الحكم فهو في النهاية رئيس دمر بالده التي تصنف كبلد عدوة
السرائيل ،واستنزف اغلب صواريخه وسالحه في تدمير البن xالتحتية لبلده .ايضا يرى االسرائيليني في استمرار النزاع
العسكري السوري خطوة ايجابية لتصفية النخب القتالية لحزب اهلل في سوريا وبالتالي تحقق اسرائيل ما عجزت عنه في حرب
تموز .2006
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من هذه املعطيات نرى ان املجتمع الدولي ال يعنيه االنغماس في امللف السوري ،خاصة بعد فشله في ادارة امللف الليبي ،الذي
تحول االن ال xملف حرب اهلية ،من هنا اكتف xاملجتمع الدولي باملساعدات االنسانية للشعب السوري ،وترك ملفهم بيد القوى
االقليمية سالفة الذكر ،ووفق هذا االساس نرى املعطيات التالية:
 -1النظام االيراني ملتزم بدعم النظام السوري ولن يتخل lعنه تحت اي ضغط دولي ،فامللف السوري وخاصة
معطيات التحالف الدولي ضد االرهاب يجعالن من امللف العراقي والسوري نقطة جذابة لاليرانني من اجل
استثمار طويل االمد في سوريا ،حت lوان كان هذا االستثمار سيكلف خزينة الدولة االيرانية عشرات املليارات
سنويا.
 -2النظم العربية في املنطقة وتركيا التي تدعم املعارضة تدعمها ليس السقاط االسد في دمشق ،بل تدعمها
لتستمر في نزاعها مع املشروع الفارسي وتستنزفه ،وهذا امر يغازل االميركيني الذين تؤرقهم ايران في املنطقة،
وبنفس الوقت لم ينجحوا بازاحة نظامها عبر ثورة شعبية كما حدث في الثورة الخضراء ،ايضا تأجيج النزاع
الفارسي-العربي هو امر يخدم االسرائيليني من زاوية يجعل النزاع العربي-الصهيوني نزاعا ثانويا امام
النزاعني الرئيسيني في املنطقة وهما النزاع السني-الفارسي ،والنزاع السني ضد املتطرفني الجهاديني
الراديكاليني في مناطقهم.
 -3النظام الدولي ينظر مللف االرهاب كأولوية اول ،lوتصفية النظام لن تتم ان لم تظهر خطة سياسية تفرز
بدائل ،ومن املؤكد البدائل لن تكون شخصيات ميلشاوية مثل الشيخ زهران علوش او ابو محمد الجوالني او
ابو بكر البغدادي.
 -4الشعب السوري املدني هو الخاسر االكبر في املعارك ،بينما امراء الحرب بما فيهم النظام والتنظيمات
االرهابية يحققون صفقات مالية ضخمة عل lحساب السوريني ،فهذه املليشيات تنظم شبكات تبادل تجاري
حيث حولت الكثير من معابرها العسكرية ال lمعابر تجارية تخلق من خاللها فرص استثمارية للمتعاونني
معها ،مما قلص من فرص الحياة الشريفة وحول املجتمع السوري التراحمي ال lمجتمع لصوصي انتهازي.
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خطة مركز التنمية البيئية واالجتماعية:
الخطة ال تتناقض مع خطة مؤسسة ثروة ،عل xالعكس هي خطة تعمل لتكاملها مع مجمل املقترحات التي قدمها املثقفني
السوريني ،ونستطيع القول انها تكمل بعض بنودها ،التي وجد بعض االستشاريني في املركز انها خطة تصلح لدمشق ولكنها ال
تخدم باقي املناطق السورية بنفس الحجم واملعط.x
قبيل البدء بطرح املقترحات من املهم التركيز عل xمفهوم شكل الدولة السورية القادمة وما يراه املثقفني السوريني:
شكل الدولة السورية وفق مقترحات املثقفني:
ال يمكن تحديد طبيعة الشكل االداري للدولة السورية القادمة اال بعد انتهاء النزاع العسكري ،واال نكون مكرسني لتجارب سابقة
اثبتت فشلها كمشروع "اليوم التالي" ،من هنا وجب علينا ان نسلط الضوء عل xكل الخيارات ونبني فيها املآخذ السلبية
وااليجابية ،ونستطيع تلخيصها بالشكل التالي:
 -1دولة مركزية :غالبية النخب الثقافية والسياسية السورية ترى في النظام املركزي برغم سلبياته والبيروقراطية االدارية فيه
نظاما اعتاد عليه السوريني ،وقد يكون نظاما اداريا مقبوال طاملا مدينة دمشق ما تزال مدينة مستقرة بمؤسساتها .ولكن الواقع
امليداني الحالي خارج دمشق يبني استحالة استمرار النظام بحالته املركزية ،فاملجتمع السوري يعيش حالة تأزم طائفية وقومية،
وهذه الحالة عززت املفهوم املناطقي في املناطق التي غابت عنها السلطة ،وفي حال انته xالنزاع العسكري ،ستعم الفوضx
االدارية هذه املناطق خاصة وان املؤسسات االدارية القادرة عل xضبط الحياة اليومية للمواطنني مفقودة في تلك املناطق والية
تواصلها مع دمشق مقطوعة منذ عدة سنوات ،وليتم ربطها من جديد فنحن بحاجة لتدريب كوادر وهذا امر يحتاج فترات زمنية
طويلة .ايضا ال يمكن االعتماد عل xالسلطة املركزية في دمشق الن هيكلها االداري سيكون منهمكا طيلة سنني قادمة في تعميق
االستقرار االداري للكادر البشري الكبير املحيط بالعاصمة "دمشق وريف دمشق :يقارب 8مليون نسمة" ،من هنا يستبعد مركز
التنمية البيئية واالجتماعية هذا الخيار ضمن خطته لحل النزاع العسكري .
 -2دولة فدرالية :وهذا النظام يطلق تخوفات عديدة عند السوريني  ،وخاصة عند شرائح العشائر العربية في الجزيرة السورية
وابناء الطائفة السنية في الساحل السوري ،وسبب التخوف هو ان االكراد يعلنون منذ فترة رغبتهم بنظام اداري ذاتي يدار من
قبلهم في الجزيرة السورية ،والكثير من العلويني يروجون لفكرة قيام دولة علوية في الساحل ،وكال الطرفني العلوي والكوردي لم
يقدم خطوات تصالحية مع مجتمعاته املحلية ،مما يعني تخوفات حقيقية للفئات االضعف اداريا وعسكريا في مناطق الجزيرة
السورية والساحل السوري .ولكن من زاوية ثانية وبعيدا عن منطقتي الجزيرة السورية وتحديدا "الجزيرة العليا ،ريف عني عرب"
ومنطقة الساحل السوري وحمص ،امكانية تطبيق نظام فدرالي سوري هو امر ممكن جدا ،وقد يراعي الخصوصيات االجتماعية
املختلفة في البيئات السورية املنوعة ،وبالنسبة للساحل والجزيرة السورية ممكن ابتكار آلية عمل تنظم طبيعة النظام الفدرالي
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بصيغة تلغي حالة املحسوبية السياسية ونظم الثأر القبلية والقومية ،كما سنوضح ضمن آلية عمل خطة مركز التنمية البيئية
واالجتماعية.
 -3دولة مقسمة :ودعاة هذا املشروع ليسوا علنيني انما يتعاطون بهذا االمر في صالونات السياسية املغلقة ،ولعل ابرز الكتل
التي تروج لهذا املفهوم هم فئات من العلويني واالكراد .ولكن ان تمعنا بطبيعة املجتمعات التي تقطنها هاتني االقليتني سندرك ان
استقاللهم عن الوطن السوري هو ضرب من الخيال الن نسبهم العددية في مناطقهم ال تخولهم الهيمنة عل xتلك املناطق ،اال ان
قررتا استخدام سياسة التهجير والترانسفير البشري ،اال ان هذا االمر وان تم في بعض املناطق اال انه مرفوض اجتماعيا
وسياسيا ،فعدد كبير من الكورد متصاهرين مع عشائر عربية ،وايضا العشائر العربية هي مسلحة ولن ترض xبان تحرم من
حقوقها طاملا هي قادرة عل xاملقاومة ،وفي املقابل االتراك شمال الجزيرة السورية لن يسمحوا بمشروع تقسيمي كوردي سوري.
وان تمعنا بالهوية الحقيقية للساحل السوري نراه عل xعكس ما يصوره االعالم بانها مناطق ذات اكثرية علوية ،والحقيقة ان
نسبة السنة تتقارب تماما مع النسبة العلوية املقيمة في الساحل ،وخالل فترة النزاع العسكري نزح ما يزيد عن  4مليون نسمة
سني للساحل السوري ،وقسم كبير منهم استملك منازل ومتاجر وبات جزء ال يتجزء من حركة السوق السورية ،لذا عملية
تهجيرهم ليست نزهة او عملية قابلة للتطبيق .ووفق هذا االساس يستبعد مركز التنمية البيئية واالجتماعية هذا الخيار.

الدولة الفدرالية السورية:
من عرضنا السابق نرى النظام الفدرالي اكثر االنظمة االدارية مالئمة للواقع السوري مستقبال ،ورغم املقوالت الشعبية ان هذا
النظام يكرس مفاهيم االنقسام مستقبال ،اال ان الحقيقية السورية الواضحة هي ان املجتمع السوري اليوم منقسم اداريا
وسياسيا ودينيا وقوميا ،وفكرة النظام الفدرالي االداري هي املنقذ االول واالخير للبقية املدنية التي ما تزال صامدة في مدنها
وبلداتها.
ولينجح النظام الفدرالي علينا االعتماد عل xاالستراتيجية التالية في طرحنا للحلول:
الخطوة االول:l
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 -1طلب الحماية االممية :وهذا الطلب ال يلزم الدول االعضاء في االمم املتحدة الدفاع عن السوريني ضمن البند السابع  ،بل
يطلبهم باحتضان خطة حل للنزاع العسكري عبر اعتماد الخطوات التالية:
أ .الزام الحكومة السورية بتقديم التوثيقات الرسمية كاملة )سجالت النفوس في كل املدن السورية والبلدات ،سجالت باملوظفني
الرسميني ،سجالت عناصر الجيش والقوات املسلحة وقوى االمن الداخلي( ملكتب املفوض االممي املعني بامللف السوري "دي
ميستورا حاليا" .فعليا قسم كبير من هذه السجالت بات بحكم املسرب من قبل قوى املعارضة ،ولكن من املفيد ان يكون محفوظا
عند جهة موثوقة ،وتتبع لها الحكومة السورية الحالية واي حكومة الحقة.
ب .اختيار مجلس االمن لحكومة فدرالية تكنوقراطية من الكفاءات السورية التي لم تتلوث ايديها بالدماء ولديها شعبية واحترام،
كمثال ))د.بشار الجعفري" :الخارجية ،املفكر د .عصام العطار" :االوقاف املسيحية" ،االب والباحث جورج مسوح" :االوقاف
االسالمية ،د.فيصل القاسم" :الثقافة ،مناف طالس" :الجيش والقوات املسلحة" ،عبد اهلل الدردري" :التخطيط" ،مهند الحسني:
"العدل" ،د .سمير التقي" :التعليم العالي" ،د.نزار سحلول "الصحة" ،زينة يازجي" :االعالم" ،د.هيثم مناع" :الداخلية" ،د.
عارف دليلة" :املالية" ،غسان عبود" :االقتصاد"،
أ .ريم تركماني" :التربية" ،عثمان العائدي " :السياحة" ،نواف الفارس" :الزراعة" ،رندا قسيس :الشؤون االجتماعية والعمل،
صالح مسلم" :الثروات الباطنية" ،د.عماد الدين رشيد " املصالحة" ،ياسمينة ازهري" :البيئة" ،راتب الشالح" :التجارة" ،رياض
سيف" :الصناعة" ،مصطف xالصباغ" :الكهرباء" ،د.لؤي الصافي" :املياه"((...
رئاسة الحكومة :هناك عدة احتماالت مثل أيمن االصفري ،فاروق الشرع...
رئاسة الدولة "منصب فخري" :هناك عدة احتماالت )الشاعر :علي أحمد سعيد امللقب "ادونيس" ،عبد الحليم خدام ،بسام
اسحاق(...

! "مالحظة عرضنا لالسماء السابقة ليس لهدف احراجها ،ففعليا لم يتم التشاور معها بهذا الشأن
ولكن تقديمنا السماؤهم غرضه تبيان وجود خيارات سياسية مقبولة اجتماعيا وسياسيا امام الجهات الدولية واالقليمية"
مالحظة :عمر الحكومة االنتقالية هو  5سنوات ،وهي مدة كافية لحني انتشار االستقرار في غالبية املدن والبلدات السورية ،ثم
سيتم انتخاب حكومة من قبل البرملان.
ج .نزع الصالحيات الدستورية السابقة عن منصب رئيس الجمهورية ،وعزل بشار االسد وأخاه من اية مناصب رسمية في
الحكومة االنتقالية مع ضمان عدم محاسبتهم او مصادرة اموالهم ملدة خمس سنوات داخل الواليات السورية املتحدة.
د .االفراج عن جميع معتقلني الراي والسياسيني.
و .تشجيع الحياة السياسية عبر السماح بترخيص االحزاب واملنتديات السياسية
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ء .تشجيع االستثمار االعالمي والغاء أي قيود رقابية بحقه.
س .تشجيع انشطة املنظمات املدينة وتسهيل االجراءات االدارية واالمنية لها.
 -2االلية االدارية للدولة:
أ .اعتماد نظام الواليات الفدرالية السورية وفق الشكل التالي:
 -1الساحل السوري "طرطوس والالذقية" والية واحدة .قرابة "3.5مليون نسمة"
 -2ادلب وريفها والية واحدة .قرابة"2مليون نسمة"
 -3مدينة حلب والية واحدة .قرابة " 3.5مليون نسمة"
 -4ريف حلب والية واحدة .قرابة" 2مليون نسمة"
 -5درعا والقنيطرة .قرابة "2مليون نسمة"
 -6السويداء "نصف مليون نسمة"
 -7الرقة +منبج +الطبقة "مليون نسمة"
 -8الحسكة  +تل تمر" 0.5مليون نسمة"
 -9القامشلي +راس العني  +املالكية ""0.5
 -10حماه+حمص +البادية " 3مليون"
 -11دمشق .قرابة " 3مليون"
 -12ريف دمشق .قرابة  3مليون"
 -13دير الزور .اقل من "مليون نسمة"
ووفق هذا النظام تظهر االدارات وفق الشكل التالي:
ا .اصغر قطاع اداري يتم االنتخاب فيه او التذكية هي تجمع سكاني يتجاوز عدد قاطنيه  60الف نسمة "حي او مجموعة قرى،
ويجب ان يكونوا موثقني ضمن السجالت الرسمية ،ويفترض في املنتخبني ان يتوجهوا ملركز ناحية "نصف مليون نسمة" كي
يجروا انتخابات ملمثليهم بحيث تفضي نتائج االنتخابات وصول  3ممثلني عن كل  60الف نسمة ،وال يحق ألي فرد االنتخاب اال
ضمن مناطق قيود نفوسه او في حال كان لديه وثيقة رسمية تبني اقامته في القرية او الناحية او الحي الذي يقرر االنتخاب فيه
منذ فترة تتجاوز  5اعوام.
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ب .مجلس الوالية:
نتائج االنتخابات ستفرز ممثلني عن كل الشرائح الشعبية وفي توزيع بشري عادل في كل والية ،بحيث يصبح املمثلني الناجحني
في االنتخابات "مجلس الوالية" وهو بمثابة برملان مصغر لكل والية ،ويحق لكل والية عبر ممثليها ان تحدد قوانينها الخاصة بما
يتناسب والثقافة االجتماعية في مناطقها.
وسيتناسب عدد ممثلي الوالية مع التعداد السكاني لكل والية كمثال )منطقة الساحل  175ممثل ،في دمشق  150ممثل(.
ج .قيادة الوالية :وتمثل شخصيات يتم انتخابها وفق املعايير التالية:
 .1العدد :يتفاوت العدد بني والية واخرى حسب تعداد السكان لكل والية ،لذا سيعتمد النظام النسبي في تحديد العدد والنسبة
ستكون  %10من قيمة عدد ممثلي برملان الوالية "مجلس الوالية :كمثال دمشق سيكون عدد ممثليها  15قيادي" .
 .2السوية العلمية :يفترض باملرشح لقيادة مجلس الوالية ان يكون اكاديمي ،ومتخصص في احد املجاالت التالية )العلوم
االنسانية ،العلوم السياسية ،الحقوق ،العلوم االدارية ،االعالم(.
 .3يكون املرشح ذو سمعة حسنة ولم تتلوث ايديه بالدماء خالل فترة النزاع العسكري.
د .البرملان الفدرالي :وفيه سيجتمع كل ممثلي قيادة الواليات ليناقشوا خطوات التنمية واالصالحات واملصالحات بالتنسيق مع
الحكومة االنتقالية الفدرالية .وال يحق للبرملان اسقاط الحكومة املعينة وفق الوصاية االممية اال بعد خمس سنوات ،وعندها سيكون
اول xاولويات عمله انتخاب الحكومة من مكونات البرملان نفسه ،ومدة خمس سنوات ستسمح بتنامي العمل السياسي واالعالمي
وهذا حكما سيبرز كتل سياسية تستقطب الشارع.
الخطوة الثانية:
أ .املميز بسوريا ان غالبية والياتها خيرة ومواردها تكفي االحتياجات.
لذا الثروات الباطنية هي ليست ملك الوالية بل هي ملك الحكومة الفدرالية املسؤولة عن دعم مخصصات أي والية تحتاج املساعدة
في حال وجود أي مقترحات توافق عليها الحكومة الفدرالية ،ولكن يمنع عل xالحكومة الفدرالية ان توظف مواطنني في غير
والياتهم.
ب .يمنع عل xالحكومة الفدرالية ان تفرض امالءات عل xمجلس كل والية ،انما مهمة الحكومة الفدرالية مساعدة مجلس الوالية في
التخطيط وتنفيذ املشاريع نظريا ،وقد تعطل الحكومة الفدرالية عمل مجلس الوالية ان تم تسجيل أي انتهاك او تجاوز قانوني في
بنود العقد ،ويسنح للحكومة الفدرالية ان تفضح االمر ضمن االعالم وتشهر بالعناصر املسيئة في مجلس الوالية.
ج .االعالم حر ومستقل ومرجعيته الحكومة الفدرالية وال يحق ألي اقليم ان يفرض بحقه أي اتهام ،طاملا لم تلجمه الحكومة
الفدرالية.
د .وزارة العدل الفدرالية مهمتها متابعة عمل وزرات العدل املختلفة في كل والية ،ومالحقة أي مذنب ينتهك قانون واليته.
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ه .في النظام الفدرالي يحق لكل مجلس والية ان يختار النظام االداري الذي يناسبه ،عل xسبيل املثال :في حال قرر مجلس
الوالية نظام شرعي اسالمي فمن الواجب احترام هذا القرار ضمن الحكومة الفدرالية ،وال يحق تغيير هذا النظام اال بعد مضي 5
اعوام عل xاقراره ،واالمر ذاته ان قرر مجلس الوالية اختيار نظام مثلي ،او نظام زواج مدني في احدى الواليات ،ويتوجب علx
جميع الواليات وفق النظام الفدرالي ان تعترف رسميا بهذا القرار.
ن .الجيش والقوات املسلحة هدفها حماية البالد من أي خطر خارجي ،والجيش السوري الفدرالي هو جيش احترافي يقدم فيه
لكل مجند مبلغ قوامه 600دوالر اميركي او ما يوازيه بالعملة املحلية السورية ،ويلتزم الجيش الفدرالي بدعم الجهات االدارية في
أي والية بحال حدوث انشطة ارهابية ،ويلتزم الجيش الفدرالي بالشراكة مع التحالف الدولي في حربه ضد االرهاب وينسق
عملياته العسكرية لطرد تنظيم الدولة االسالمية والنصرة من االرض السورية.
س .ال يحق الي فرد او مؤسسة ان تنتهك ملكية االخر او تستغلها ،ويلزم مستغلها باإلخالء الفوري دون محاسبة وفي حال قرر
االستمرار بهيمنته عل xامللكية املوثقة ضمن السجالت الرسمية في االمم املتحدة ،فانه مضطر لدفع تعويضات مالية عن كل عام
توازي  %10من قيمة امللكية املقيمة ماليا من قبل وزارة االقتصاد في الحكومة االنتقالية.
و .النظام الفدرالي هو نظام مرحلي مدته  10اعوام قابل للتجديد في حال نجاحه.
س .يمنع عل xأي والية ان تنال استقاللها طاملا النظام الفدرالي الحاكم لم يسمح لها.
ف .تلتزم كل والية بتقديم مبلغ ضريبي للخدمات الفدرالية ،وهذا املبلغ يحدد بنسبة  %8من قيمة شراء أي سلعة.
الخطوة الثالثة:
أ .سوريا دولة منتسبة وتابعة لجامعة الدول العربية.
ب .سوريا دولة متعدة القومية وتحترم الخصوصيات القومية ملختلف القوميات.
ج .اللغة العربية هي اللغة الرسمية .واللغات الكوردية والسريانية االشورية واالرمية واالرمنية هي لغات اصيلة في املجتمع
السوري املنوع اثنيا وطائفيا.
د .يسمح ألي جماعة بشرية بافتتاح مدارس ومعاهد ثقافية واذاعات ومحطات فضائية بلغاتها الشعبية دون أي قيد او رقابة علx
انشطتها طاملا ال تمس االمن القومي املسؤول عنه الحكومة الفدرالية السورية.
الخطوة الرابعة:
سوريا دولة عضو في االمم املتحدة ،وتلتزم املصادقة عل xكل البرتوكوالت املعنية بحقوق االنسان ،وتلتزم بقرارات الجمعية العامة
لالمم املتحدة.
الخطوة الخامسة:
أ .سوريا دولة قانون تحترم الراي والراي االخر ،ويمنع فيها أي اعتقال سياسي طاملا السياسي يلتزم بحدود التعبير عن الراي.
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ب .يمنع التشهير بحق أي فرد او مؤسسة ،ويالحق قانونيا مفتعل التشهير.

االستراتيجية التنفيذية للحكومة الفدرالية:
 -1مرحلة حل النزاع املسلح // :مدة هذه املرحلة عامني ال lثالثة اعوام//
وتنقسم للمراحل التالية:
 -1مرحلة الوصاية والتداول الختيار حكومة تكنوقراط :وهذه املرحلة قد تستغرق  10اشهر ال lقرابة العام.
ومطلوب خاللها:
أ .انهاء أي وجود مسلح داخل العاصمة دمشق.
ب .الطلب من الدول االقليمية الداعمة للمليشيات ان تفرض عل xشركائها املحليني املسلحني في سوريا سياسة ضبط النفس
واالبتعاد عن دمشق.
ج .تشكيل طوق امني يحمي العاصمة دمشق مكون من ما تبق xمن الجيش السوري.
د .تكليف وزراء الحكومة بمهامهم وربطهم باستشاريني او مكاتب استشارية يتم التعاقد معها ،والتزام الوزراء العيش في
دمشق ،وعدم مغادرتها اال في اطار مهمات رسمية.
ه .االعتماد عل xالدستور السوري املعدل عام  ،2011كأساس اداري مع عزل كل الصالحيات التنفيذية ملنصب رئيس
الجمهورية.
و .تشكيل لجان مراقبة لالنتخابات في املناطق املستقرة ،والتي تتبع اداريا ملؤسسات الدولة السورية.
 -2مرحلة تهيئة تعميم االنتخابات الديموقراطية // :قرابة العامني//
ا .تبدأ االنتخابات في املدن والبلدان املستقرة التابعة بشكل مباشر لسلطة الحكومة االنتقالية.
ب .تبدأ الحكومة االنتقالية بحملة اعالمية تهدف الستقطاب املناطق الخارجة عن سلطة الدولة السورية ،ومحاولة تنظيمها اداريا
عبر تحويل املليشيات ال xعناصر شرطة وجيش.
ج .في حال رفض االنضمام للحكومة الفدرالية من قبل أي مليشيا تهيمن عل xمنطقة جغرافية معينة ،تحرم تلك املنطقة من كل
الخدمات الفدرالية "كهرباء ،ماء ،محروقات" ويمنع توريد البضائع لها او أي تبادل تجاري بحقها ،كما تمارس الحكومة االنتقالية
حالة ضغط عبر االطراف االقليمية عل xقيادة تلك املليشيا ،وممكن ان تصنف عل xانها مليشيا ارهابية لكونها تؤذي املدنيني
بممارساتها.
د .تنظم الحكومة االنتقالية دخول املؤسسات االغاثية في املناطق االمنة.
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ه .تبدأ ادارة الجيش بتنسيب املتطوعني وتنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع التحالف الدولي ،وتكون مهمة الجيش في هذه
املرحلة تأمني االمن واالستقرار في مناطق انتشار سلطة الحكومة الفدرالية.

 -2مرحلة مكافحة االرهاب // :وهي مرحلة ممتدة وال ترتبط بجدول زمني//
ولكن ال يمكن البدء بهذه املرحلة ان لم يكن الجيش السوري مهيئ ومدرب تدريب جيد ،ولعل فترة ثالث سنوات املاضية هي مرحلة
جيدة ،وبالتأكيد تنسيق عملياته مع التحالف الدولي الذي يتحرك جوا ،هو امر سيسهل عليه املهمات التالية:
ا .مهاجمة املليشيات التي رفضت االنطواء في جسم الحكومة االنتقالية ،وخيار الهجوم ستحدده االولويات العسكرية وهذه
االولويات ستفترض مهاجمة املناطق املجاورة ملناطق سلطة الحكومة الفدرالية.
ب .مع التوسع التدريجي ملناطق نفوذ الحكومة الفدرالية ،ستبدأ حملة العادة الخدمات للمناطق الجديدة في الحكومة الفدرالية.
ج .حملة لهدف اعادة السكان االصليني ملناطقهم التي هجروا منها ،وسيتم التعاون مع مفوضية الالجئني ومن املؤكد ان االتحاد
االوروبي سيساهم مساهمة فاعلة في هذا امللف الذي سيغلق عليه ملف الهجرة الغير شرعية.

 -3مرحلة السياسة البرملانية:
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بعد خمس سنوات من عمل الحكومة االنتقالية ،يفترض ان تظهر انجازات هامة من ابرزها:
 -1توسيع سلطة الدولة الفدرالية لتشمل غالبية الرقع الجغرافية السورية.
 -2نجاح النظام االنتخابي في غالبية املناطق السورية.
 -3انتاج فريق وطني محترف في مراقبة االنتخابات ويتعاون مع مراقبني دوليني.
 -4ضبط االمن بنسب عالية في غالبية املدن والبلدات.
 -5ظهور ممثلني متساويني بالصالحيات في االرياف واملدن ،وهذا يعني توزيع عادل في الخدمات بني الريف واملدينة.
 -6تعديل دستور البالد ليصبح دستورا يمثل كل السوريني ،ويحقق شروط املواطنة كاملة التي تلغي التميز الجندري والديني
والطبقي.
 -7اعتماد علم موحد للوطن الفدرالي السوري.
 -8يباشر اعضاء البرملان بانتخاب حكومة سورية جديدة.
النظام االنتخابي:
 -1يمنع أي مرشح ان يتكرر انتخابه لدورتني انتخابيتني متكررتني.
 -2تعتبر الفترة االنتقالية فترة تجريبية وممكن خاللها ان يتكرر ترشح وانتخاب الشخص لدورتني.
 -3الفترة االنتخابية مدتها 5اعوام ،ويجوز التمديد لها عاما في حال حدوث أي طارئ "كارثة طبيعية" ،غزو خارجي ،وتعتبر
حكومة طوارئ...
املصادر املالية للحكومة الفدرالية:
االعوام الخمس االول xستضطر الحكومة لالستدانة من البنك الدولي ،خاصة وان النظام الضريبي لن يستقر اال بعد خمس
سنوات ،كما ان الثروات الباطنية ليست ضمن طاقتها االستثمارية العليا.
كما ستضطر الحكومة املؤقتة لطلب املساعدة املالية من مجموعة اصدقاء الشعب السوري ،ومن الحكومة االيرانية والعراقية.
فكمثال:
 -1ممكن ان يتكفل االتحاد االوروبي بقسم كبير من اموال الخيم مسبقة الصنع التي انتجتها مؤسسة أيكيا ،وهذه الخيم ممكن
تركيبها في املدن والبلدات املدمرة وهي تعزل البرد بشكل جيد وتوفر انارة والتدفئة للقاطنني فيها.
 -2مشروع اشادة الجيش السوري االحترافي قد تساهم العراق واململكة العربية السعودية وايران وقطر برواتب املقاتلني فيه.
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املراجع:
" "1مبادرة مؤسسة ثروة:
http://ammarabdulhamid.com/2015/07/19/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
%D8%A7-%D8%A7/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

" : "2مركز التنمية البيئية واالجتماعية :مؤسسة بحثية مقرها مدينة نيويورك ،ترفض االنضمام الي تكتل سياسي او حزبي ،ومجمل ابحاثها
هدفها خدمة الديموقراطية ونشر قيم حقوق االنسان والحكم الرشيد
معلومات حول عمل الدراسة:
 -1لقد اختارت ادارة املركز  200شخصية سياسية وحقوقية لالستفادة من آرائها حول مبادرة مؤسسة ثروة:
أ -استجاب لطلبنا  74شخصية ،واعتذر  31شخصية بسبب انشغالهم في مشاريع اخرى.
ب -تفاعل قرابة  30شخصية بنشر املبادرة عل xصفحات التواصل االجتماعية الخاصة بهم دون ان يبادروا هم باي تعليق حول املبادرة.
ج 37 -شخصية ابدت اعجابها باملبادرة كمسودة يجب التوسع بها.
د 28 -شخصية لم ترد عل xاستفساراتنا لليوم .07/20/2015
 -2نشر مركز التنمية املبادرة عل xعدة مواقع اجتماعية معروفة بمتابعها السياسية والحقوقية :حدث تفاعل مقبول معها ،وتم استخالص افكار
الغالبية وعرضها في الدراسة.
 -3غالبية اآلراء كانت من شخصيات معارضة ،ولم يستجب من الجمهور السياسي للنظام اال شخصيتني برملانيتني وسبع شخصيات بعثية ما
تزال عل xراس عملها الوظيفي ،وشخصيتني من الحزب القومي السوري االجتماعي.
 -4اآلراء حول القوة االسالمية املتطرفة تم االستناد فيها لألدبيات املنشورة عل xمواقع التواصل االجتماعية "تويتر ،فيس بوك" ،وفي مقابالت
"ابو محمد الجوالني" عل xقناة الجزيرة.
 -5شارك عدد مميز من نشطاء املجتمع املدني في ابداء اآلراء واملالحظات.
 -6مدة الدراسة 25 :يوم.
 -7كلفة الدراسة :ال توجد ميزانية مالية لهذه الدراسة ،ولم يتقاض xاملركز اية مساعدة مالية عل xعمله البحثي ،واملادة هدية من ادارة املركز
للشعب السوري ،وللسياسيني الراغبني بتطويرها.

يرحب املركز بكل استفساراتكم ،ويرى في اي انتقاد او اقتراح لتطوير الدراسة خطوة ايجابية نحو الوصول ال xدولة املواطنة السورية
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