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مقدمة

ع لسوريات وسوريين من خلفيات سياسية ومجتمعية مختلفة، ومهمتها  اللجنة الدستورية السورية (SCC) هي تجمُّ

صياغة دستور جديد لسوريا. تستضيف األمم المتحدة اللجنة في مقرَّها بجنيف. 

ستلقي هذه الدراسة الضوء على تاريخ تشكيل اللجنة الدستورية وتكوينها وأعضائها وموضوعات التفاوض ودور 

المرأة والشباب واألقليات فيها.

تشكيل اللجنة الدستورية السورية

حاول مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في شباط/فبراير ٢٠١٢ اعتماد قرار "من شأنه أن يطالب سوريا بوقف جميع 

أشكال العنف فوراً وحماية سكانها، وإطالق سراح جميع األشخاص المحتجزين بشكل تعسفي، وسحب الجيش 

وكافة القوات المسلحة من المدن والبلدات، وضمان حرية التظاهر السلمي. كما كان من شأن القرار أن يدعو إلى 

"عملية سياسية تشميلية بقيادٍة سورية تجري في بيئة خالية من العنف والخوف والترهيب والتطرف، وتهدف إلى 

معالجة التطلعات والمخاوف المشروعة للشعب السوري" [كما ورد بالنص!]". (األمم المتحدة ٢٠١٢). ومع ذلك، اعُترض 

القرار من بفيتو روسيا والصين. وبدًال منه، أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار ٢٥٣/٦٦ وهو اإلطار القانوني 

لتعيين المبعوث الخاص المشترك لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا. 
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تبنى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار ٢٢٥٤ في كانون األول/ديسمبر ٢٠١٥. تنص المادة ٤ من القرار على ما 

يلي: "[...] يحدد الجدول الزمني والعملية لصياغة دستور جديد [...]". (قرار مجلس األمن ٢٠١٥). وخالل محادثات السالم 

بجنيف في عام ٢٠١٧ تمَّ وضع قائمة باألعضاء الُمحَتَملين من المعارضة وكتلة المجتمع المدني للجنة الدستورية 

السورية. مع انعقاد مؤتمر سوتشي في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، توصلت مجموعة أستانا المؤلفة من روسيا وتركيا 

وإيران إلى اتفاق بشأن تركيبة اللجنة الدستورية السورية. 

تركيبة اللجنة الدستورية السورية
ل المجتمع المدني  تنقسم اللجنة الدستورية السورية إلى مجموعة معارضة، وممثلين عن النظام، ومجموعة تمثِّ

َسعة)، منهم 15 عضًوا من كل مجموعة  تسمى بالثلث األوسط. تتكون كل مجموعة من 50 عضًوا (المجموعة الموَّ

رة. عملية صياغة مسودة الدستور هي بشكل أساسي مهمة المجموعة المصغرة، بعدها  في المجموعة الُمصغَّ

ت شروط المرجعية التي أصدرتها األمم المتحدة للجنة الدستورية  ستصوت المجموعة الموسعة على المسودة. نصَّ

على أن يهدف األعضاء إلى اتخاذ قرارات توافقية كلما أمكن ذلك. في حالة عدم التوصل إلى توافق، يمكن تمرير 

القرارات إذا صوت 75٪ لصالحها (113 في المجموعة الموسعة، 34 في المجموعة المصغرة). 

فيما يلي سنقدم بالتفصيل تركيبة المجموعة المصغرة للجنة الدستورية:

كان األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي عنان هو أول من تولى هذا المنصب، ثم تبعه الدبلوماسي الجزائري 

ز كالهما على تحقيق وقف إطالق النار، وهدفا إلى بناء الثقة بين أطراف النزاع. بيد أنهما  األخضر اإلبراهيمي. ركَّ

استقاال لغياب أي استعداد من أطراف النزاع للعمل من أجل وقف العنف. في عام ٢٠١٤، تولى الدبلوماسي 

ز  اإليطالي-السويدي ستيفان دي ميستورا منصب المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سوريا. على عكس من سلفه، ركَّ

دي ميستورا على دور القوات الدولية في سوريا. بعده تولى غيير بيدرسون في أكتوبر ٢٠١٨ منصب المبعوث الخاص 

لألمم المتحدة إلى سوريا وُعينت خولة محمد علي مطر لتنوب عنه.
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المعارضة
تشكلت كتلة المعارضة من ِقَبل هيئة التفاوض السورية (SNC) التي خلفت الهيئة العليا للتفاوض (HNC). نشأت 

هيئات التفاوض هذه في سياق عملية السالم السورية، وتتألف من أحزاب ومنصات مختلفة واتحادات حزبية وأعضاء 

مستقلين. قبل تأسيس الهيئة العليا للتفاوض والحًقا هيئة التفاوض السورية، اعترفت العديد من الجهات الفاعلة 

الدولية، كاالتحاد األوروبي، باالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (ائتالف) -الذي أصبح اآلن جزًءا من هيئة 

ل هيئة التفاوض، بهادي البحرة كرئيس ُمشاِرك، المعارضة السياسية  التفاوض - كممثل شرعي للشعب السوري. تمثِّ

السورية داخل اللجنة الدستورية حتى يناير ٢٠٢١ يقع المقر الرئيسي لهيئة التفاوض في الرياض وكانت وتدعم المملكة 

العربية السعودية الهيئة مالًيا. المبادئ األساسية التي تمثلها هيئة التفاوض غير متجانسة، حيث تضم أعضاء من 

مختلف األحزاب والمواقف. التوافق في اللجنة قائم إلى حٍد بعيد على أهمية الوحدة الوطنية وعدم شرعية نظام 

ل المجموعة المصغرة لهيئة التفاوض: األسد. سنستعرض فيما يلي األطراف المختلفة التي تشكِّ
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االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (ائتالف):

االئتالف هو أكبر مجموعة داخل كتلة المعارضة في اللجنة الدستورية، ويتألف من 21 حزًبا واتحاًدا حزبًيا باإلضافة إلى 

92 فرًدا. يقع مقره في اسطنبول وتدعمه تركيا مالًيا. يضم االئتالف كافة اآلراء السياسية من إسالمية إلى علمانية 

واشتراكية. تضم المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية 3 أعضاء من االئتالف:

•  هيثم رحمة (تيار المستقبل السوري):

تأسس التيار في سياق ثورة 2011 ويؤمن بسيادة الشعب وتقاسم السلطة كشرط مسبق وأساسي للديمقراطية. 

•  ديما موسى وهادي البحرة، رئيس هيئة التفاوض والرئيس المشارك للجنة الدستورية (كالهما مستقل).

:(KNC) المجلس الوطني الُكردي

المجلس الوطني الكردي هو تحالف من أحزاب كردية مختلفة، باستثناء حزب االتحاد الديمقراطي، وينصب تركيزه على 

ل كاميران حاجو المجلس الوطني  ضمان حقوق األقليات وتشميل جميع المكونات االجتماعية في السياسة. يمثِّ

الُكردي في المجموعة المصغرة.
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المعارضة - هيئة التفاوض
االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: هادي البحرة، ديما موسى، هيثم رحمة

المجلس الوطني الكردي: كاميران حاجو

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي: صفوان عكاش، أحمد العسراوي

منصة القاهرة: جمال سليمان*، نضال حسن

منصة موسكو: مهند دليقان*

كتلة  فصائل العسكر: محمد أحمد، حسن الحريري، حسن عبيد

المستقلون: بسمة قضماني، عوض أحمد العلي*، طارق الكردي*

*استقال أو متوقف مؤقًتا أو تم استبداله



هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي:

لت هيئة التنسيق في عام 2011 وتتكون من تسعة أحزاب. يقيم معظم أعضائها في مناطق سيطرة النظام  تشكَّ

داخل سوريا. أغلب وجهات النظر بها علمانية ويسارية، باإلضافة إلى بعض الوطنيين من العرب واألكراد. 

هناك عضوان من هيئة التنسيق بالمجموعة المصغرة للجنة الدستورية:

•  صفوان عكاش (حزب العمل الشيوعي)

يؤيد هذا الحزب إقامة نظام حديث وعلماني وديمقراطي يضمن التنمية االقتصادية وفرص العمل. 

•  أحمد العسراوي (االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي)

س على مبادئ الحرية واالشتراكية والوحدة الوطنية.  االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي حزب ناصري تأسَّ

منصة القاهرة:

يقيم أعضاء المنصة بالقاهرة ويمثلون بشكل رئيسي المصالح االقتصادية في اللجنة الدستورية. أبرز شخصية في 

ه يزمع اعتزال العمل  المنصة والعضو الوحيد في المجموعة المصغرة هو جمال سليمان الذي صرح مؤخًرا بأنَّ

بالسياسة. كان قاسم الدرويش أيًضا عضًوا بمنصة القاهرة، ولكن تم استبداله بنضال حسن بعد الجولة الخامسة من 

المفاوضات في كانون الثاني/يناير 2021. الحكومة المصرية ليست منخرطة في منصة القاهرة.

منصة موسكو:

يقع مقرها في موسكو، ومهند دليكان هو ممثلها الوحيد في المجموعة المصغرة. استقال في مطلع عام 2021، 

ولكن ليس من المؤكد بعد ما إذا كان قد غادر ومن سيكون البديل. تتخذ المنصة موقًفا مناهًضا للرأسمالية وتعمل 

من أجل المزيد من المساواة االقتصادية واالجتماعية.

المجموعات المسلحة في المجموعة المصغرة:

حسن عبيد، حسن الحريري، محمد أحمد

أعضاء مستقلون في المجموعة المصغرة:

بسمة قضماني وطارق الكردي وعوض العلي (استقال من اللجنة الدستورية بعد اجتماع كانون الثاني/يناير 2011 ولم 

يتم استبداله بعد).
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الثلث األوسط
الثلث األوسط ال يترأسه أحد، ويتألف من شخصيات بارزة في المجتمع المدني السوري وباحثين ومحامين. يمكن 

تقسيم الثلث األوسط إلى أعضاء يميلون إلى النظام (ميس الكريدي، موسى متري، ماهر ملندي، علي عباس، عصام 

التكروري، سونيا حلبي، سمر الديوب، أنس زريعة) وأولئك الذين ينأون بأنفسهم عن النظام (رغدة زيدان، خالد عدوان 

الحلو، صباح الحالق، مازن غريبة، إيمان شحود, إيالف ياسين محمد). ُيعتبر عمر عبد العزيز الحالج محايًدا.

كتلة النظام
تم تحديد تركيبة كتلة النظام في اللجنة الدستورية من ِقَبل نظام األسد، ومعظم األعضاء من حزب البعث (أحمد 

فاروق عرنوس، محمد عصام حازمي، رياض طوز، نزار سكيف، أمجد عيسى، جمال قادري، أشواق عباس، دارين سليمان،

محمد خير العكام، هيثم الطاس، أحمد الكزبري) باإلضافة إلى ذلك، هناك مندوبة واحدة (أمل يازجي) ال تمثل حزب 

البعث بشكل مباشر ولكن الجبهة الوطنية التقدمية. كما أنَّ هناك ثالثة أعضاء مستقلين (عبد الله السيد، أكرم 

العجالني، جميلة الشربجي). الرئيس المشارك الثاني للجنة الدستورية هو أحمد الكزبري من كتلة النظام.

•  تأسس حزب البعث السوري كفرع من حزب البعث العربي. تتمحور أيديولوجيته حول القومية العربية واالشتراكية 

العربية والعلمانية. حزب البعث السوري هو الفرع الوحيد المتبقي ويعتبر سوريا الكبرى هدفه األكبر.

لة في البرلمان السوري  •  الجبهة الوطنية التقدمية هي اتحاد حزبي تأسس عام 1972. تضم الجبهة 10 أحزاب ُممثَّ

ويعد حزب البعث أقوى عضو فيها. 
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الثلث األوسط - المجتمع المدني
من المقربين للنظام: موسى متري، ماهر ملندي، علي عباس، عصام التكروري، صونيا حلبي، سمر الديوب، أنس زريع، 

ميس الكريدي 

محايد: عمر عبد العزيز حالج

من المقربين للمعارضة: رغداء زيدان، خالد عدوان الحلو، صباح الحالق، إيمان شحود، مازن غريبة، إيالف ياسين



المفاوضات
ُعقد االجتماع األول للمجموعة الموسعة للجنة الدستورية في تشرين األول/أكتوبر 2019. وقد كان هذا هو االجتماع 

الوحيد للمجموعة الموسعة حتى تموز/يوليو 2021. اقترحت كتلة المعارضة تناول المبادئ الدستورية، بما في ذلك 

فصل السلطات وشفافية االنتخابات، وأراد الثلث األوسط تسليط الضوء على إطالق سراح المعتقلين السياسيين 

والمختفين قسرًيا وحقوق المرأة والعقوبات الغربية. أرادت كتلة النظام التركيز على موضوع اإلرهاب. من الجدير بالذكر 

ف جزًءا كبيًرا من كتلة المعارضة على أنَّهم إرهابيين، وقد كان ذلك سبب انتهاء الجولة األولى في  أن نظام األسد يصنِّ

وقت أبكر مما كان مخطًطا له. 

اجتمعت المجموعة المصغرة للجنة الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفي آب/أغسطس 2020، وفي 

كانون األول/ديسمبر 2020، وفي كانون الثاني/يناير 2021. 

قبل كل اجتماع، يجتمع المبعوث الخاص لألمم المتحدة مع الرئيسين المشاركين للجنة هادي البحرة وأحمد 

الكزبري لمناقشة جدول أعمال االجتماع. هنا تظهر مشكلتان: من ناحية، ال يشارك الثلث األوسط في عملية وضع 

جدول األعمال، مما يقلل من تأثيره على عملية التفاوض ككل، ومن ناحية أخرى، لم يكن جدول األعمال واضًحا قبل 

ذلك االجتماع. 
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وفد الحكومة السورية
حزب البعث العربي االشتراكي: أحمد فاروق عرنوس، أحمد الكزبري، أشواق عباس، أمجد عيسى،

جمال قادري، دارين سليمان، رياض طاوز، محمد خير العكام، محمد عصام هزيمه، نزار السكيف، هيثم الطاس

الجبهة الوطنية التقدمية : أمل يازجي

المستقلون: عبد الله السيد، جميلة الشربجي، محمد أكرم العجالني



د وقت التحدث وطريقة إدارة النقاش، ولذلك لم  إضافًة إلى ذلك، فبالرغم من أنَّ هناك قواعد إجرائية، إال أنَّها ال تحدِّ

ا دفع المبعوث الخاص لألمم المتحدة للتعبير عن خيبة أمله من العملية في  تحقق الجولة األخيرة أي تقدم، ممَّ

بيانه الصحفي في 9 شباط/فبراير 2021 في أعقاب جولة المفاوضات األخيرة. عالوًة على ذلك، أراد العديد من األعضاء 

االستقالة بسبب عدم إحراز  تقدم في المفاوضات.

ى اآلن موضوعات الهوية الوطنية  ى يومنا هذا. ناقشت المجموعة المصغرة حتَّ لم تبدأ عملية الصياغة الفعلية حتَّ

السورية، واإلرهاب، وعودة الالجئين، والمبادئ الدستورية بشكٍل عام. تناولت االجتماعات في تشرين الثاني/نوفمبر 

2019 وآب/أغسطس 2020 بشكل أساسي المبادئ الدستورية. كان السؤال المحوري هو ما إذا كان ينبغي على سوريا 

تغيير اسم الدولة الرسمي من "الجمهورية العربية السورية" إلى "الجمهورية السورية" لالعتراف بالتنوع في سوريا. 

كذلك تمَّ تناول موضوع دور اإلسالم في الدستور الُمقِبل. بمقارنة أوراق البيان الختامي للمعارضة والنظام بعد الجولة 

الرابعة من المفاوضات في كانون األول/ديسمبر 2020، يمكن استخالص ما يلي: 

تؤكد المعارضة (هيئة التفاوض) أنَّ الشعب السوري فخور بهويته الوطنية وتنوعه الثقافي وإسهامات جميع األديان 

ال وفًقا لمبادئ  والحضارات والتقاليد، فضًال عن تعايش المكونات المختلفة. و"الهوية السورية" تحتاج إلى تطوير فعَّ

الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. هذا المفهوم الحديث والمرن من المعارضة للهوية يتناقض بشكل واضح مع 

لت الهوية السورية.  مفهوم الحكومة السورية لها، كما يؤكد بيان الحكومة أنَّ كل الحضارات واألديان والتقاليد شكَّ

ها عربية: "اسم الدولة الجمهورية العربية السورية ولغة الدولة الرسمية  في الوقت ذاته، ُتعرَّف الهوية حصًرا على أنَّ

هي اللغة العربية". (البيان الختامي لكتلة النظام، جولة المفاوضات الرابعة 2020)

تتناول الحكومة السورية بشكل شبه حصري موضوع اإلرهاب وتستخدم مفهوًما فضفاًضا للغاية لهذا المصطلح، 

حيث تعرِّف المشاريع االنفصالية وشبه االنفصالية في مجاالت التعليم والثقافة والشؤون االجتماعية على أنَّها إرهاب. 

هذا التعريف يصنف أيًضا التعليم المدرسي الكردي أو تعليم اللغة الكردية على أنَّهما إرهاب. قضية اإلرهاب ليست 

سوى واحدة من بين قضايا عديدة في البيان الختامي للمعارضة (هيئة التفاوض). يدين البيان كافة أشكال اإلرهاب 

والتعصب والتطرف والطائفية ويعلن أن الدولة السورية تكافح أسباب انتشار اإلرهاب.
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تتناول فقرات في البيان الختامي للمعارضة (هيئة التفاوض) الحريات الفردية وحقوق اإلنسان بإسهاب. على سبيل 

المثال، ينص البيان على أنَّ الدولة ُملَزمة بحماية حقوق اإلنسان والحريات العامة، بما في ذلك عدم التمييز والمساواة 

في الحقوق وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين بغض النظر عن الدين والعرق والطائفة والهوية الثقافية واللغة 

ه يجب تطبيق هذا في أوقات األزمات على وجه الخصوص. وتحقيًقا لهذه الغاية،  والجنس أو أي عوامل أخرى، وأنَّ

الة. لم يذكر بيان الحكومة حقوق اإلنسان والحريات الفردية على اإلطالق. فيجب أن يضع القانون آليات فعَّ

تظل كيفية التصدِّي لتركيز السلطة في أيدي ِقلَّة من األفراد مسألة مفتوحة نوًعا ما في بياني المعارضة والحكومة. 

ن أي مفاهيم تتجاوز ما سبق، على  ه لم يتضمَّ لقد تناول بيان المعارضة مبدأ استقالل القضاء وفصل السلطات، بيد أنَّ

سبيل المثال فيما يتعلق بنظام الحكم أو بالالمركزية الرأسية وتقاُسم السلطة بين البلديات واألقاليم والمستوى 

المركزي.

المجلس االستشاري للمرأة 
 (WAB) س مكتب المبعوث الخاص السابق ستيفان دي ميستورا في عام 2016 المجلس االستشاري للمرأة السورية أسَّ

بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة (هيئة النوع االجتماعي والمساواة للمرأة) وإدارة األمم المتحدة للشؤون 

السياسية للمشاركة كطرف ثالث ُمراِقب. فكرة المجلس االستشاري للمرأة هي تضمين وجهات نظر المرأة ومراعاتها 

ل عمله الرئيسي في تقديم االستشارة للمبعوث الخاص وفريقه حول  في العملية السياسية ومحادثات السالم، ويتمثَّ

القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي واالنخراط في حوارات مع ُمخَتَلف أصحاب المصلحة لتقديم مخرجات مستدامة 

ومراعية للنوع االجتماعي. يسعى المجلس االستشاري للمرأة كذلك لبناء التوافقات حول القضايا المتنازع عليها في 

اللجنة الدستورية. ودائًما ما يذكر المبعوث الخاص الحالي غيير بيدرسن المجلس االستشاري للمرأة في بياناته الصحفية 

د عادًة على "أن األولوية بالنسبة لنا جميًعا هي التأكد من أن لدينا  التي تسبق اجتماعات اللجنة الدستورية. ويشدِّ

مشاركة كاملة للنساء السوريات في العملية السياسية [وتعزيز] حقوقهن الدستورية األساسية". (بيان صحفي، 

2021/1/22) ومع ذلك، لم تلعب حقوق المرأة أو النوع االجتماعي بشكٍل عام أي دور في اجتماعات المجموعة 

المصغرة حتى اآلن. 

كان المجلس في البداية يتألف من 17 امرأًة، ثم أصبحن 16 امرأًة من خلفيات وانتماءات جغرافية وسياسية ودينية 

وعرقية متنوعة اعتباًرا من حزيران/يونيو 2021: صباح الحالق، رئيفة سميع، ريما ميا، ديانا جبور، اعتدال محسن، 

سوسن زقزق، أميرة حويجة، حال شاش، لينا أسعد، نوال اليازجي، مجدولين حسن، رجاء التلي، أسماء كفتارو، ريم 

تركماني، ندى األسود، سوزان علوش. 

ر أي دعم إضافي من االتحاد  يحظى المجلس االستشاري للمرأة بدعم حكومات هولندا والنرويج وفنلندا، وُيقدِّ

األوروبي.
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غرفة دعم المجتمع المدني
تأسست غرفة دعم المجتمع المدني (CSSR) في كانون الثاني/يناير 2016 بفضل مبادرة مكتب مبعوث األمم 

المتحدة الخاص لسوريا، حيث كان المكتب يأمل في الحصول على رؤى وآراء من مجموعة مختلفة من جهات 

ه من المفترض أن تكون الغرفة بمثابة منصة تفاعل للمجتمع المدني السوري.  المجتمع المدني الفاعلة. كما أنَّ

الهدف الثالث هو التبادل بين المجتمع المدني السوري والجهات الفاعلة الدولية. 

تتكون غرفة دعم المجتمع المدني من نشطاء سوريين ومنظمات غير حكومية سورية، ويتم اختيار مندوبين 

لالجتماعات المختلفة وفًقا لمبدأ التناوب. عالوًة على ذلك، تهدف الغرفة إلى تمثيل كل المناطق التي يعيش بها 

السوريون، ولذلك تتكون الغرفة على النحو التالي: سوريا 225 عضًوا (31٪)، تركيا 230 عضًوا (32٪)، األردن 76 عضًوا 

(11٪)، لبنان 43 عضًوا (6٪)، أوروبا 90 عضًوا (12٪)، كردستان العراق 40 عضوا (6٪)، الواليات المتحدة األمريكية 

8 أعضاء (1٪)، دول الخليج 7 أعضاء (1٪). كما تهدف غرفة الدعم إلى التمثيل المتساوي فيما يتعلق بالنوع 

االجتماعي وتسعى إلى موازنة االنتماءات السياسية المختلفة.

تنعقد اجتماعات غرفة دعم المجتمع المدني بشكل غير منتظم وبتركيبات مختلفة. هناك أنواع مختلفة من 

االجتماعات، حيث يركز بعضها على قضايا منطقة بعينها، بينما يناقش البعض اآلخر استراتيجية التواصل الخارجي 

الخاصة بالغرفة. كما أن هناك اجتماعات مخصصة لالستماع إلى ضيوف استثنائيين. إجماًال، تم عقد 61 اجتماًعا (مادًيا 

وافتراضًيا)، وقد كان آخرها خالل مؤتمر بروكسل الخامس في مارس 2021. يحدد مكتب المبعوث الخاص لألمم 

المتحدة إلى سوريا جدول أعمال االجتماعات ويتولى ميسرون من المجتمع المدني السوري نفسه أو خبراء دوليون 

إدارة الجلسات. 

ل كل من االتحاد األوروبي والسويد وسويسرا والنرويج غرفة دعم المجتمع المدني. يموِّ
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المرأة في اللجنة الدستورية السورية
القرار 2254 "يشجع على المشاركة الهادفة للمرأة في العملية السياسية 

السورية التي تيسرها األمم المتحدة". (قرار مجلس األمن 2015). نجحت هيئة 

األمم المتحدة للمرأة (هيئة النوع االجتماعي والمساواة للمرأة) مع العديد 

من منظمات وشبكات حقوق المرأة في المطالبة بحصة 30 بالمائة للنساء 

في اللجنة الدستورية ولجميع األطراف المتفاوضة، بيد أن المعارضة (٪14) 

والنظام (24٪) لم يستوفيا هذا المطلب. وحده الثلث األوسط فاق هذه 

الحصة بتعيين 40٪ من العضوات. في المجمل، تبلغ حصة المرأة في اللجنة 

الدستورية 27٪، وهي نسبة منخفضة بالنظر إلى أن النساء يشكلن ٪53 

من المجتمع السوري. والجدير بالذكر هنا أن متوسط النسبة المئوية الدولية 

للنساء في البرلمانات هو 24,5    . 

تفصيًال، فالثلث األوسط له ست عضوات في المجموعة المصغرة. تشمل 

المجموعة الموسعة للثلث األوسط اثنتي عشرة امرأة أخرى. وهناك امرأتان 

فقط (من أصل خمسة عشر عضًوا) في المجموعة المصغرة من كتلة 

المعارضة، وخمس نساء أخريات في المجموعة الموسعة لكتلة المعارضة. 

لت بالفعل في  نسبة المرأة المنخفضة في هيئة التفاوض كانت قد تمثَّ

الهيئة العليا للتفاوض (HNC) التي سلفتها: على الرغم من أن الهيئة العليا 

للتفاوض كانت قد أسست اللجنة االستشارية للمرأة، إالَّ أن المبعوث الخاص 

السابقة لألمم المتحدة دي ميستورا أوضح أن: "المشكلة هي أنهن ال 

يتكلمن. ال ُيسمح لهن بالتحدث، أو ال ُيمنحن فرصة للتدخل. إال عندما أصر أنا 

على طرح سؤال محدد، وهو ما يفرض األمر. كما أنهن ال يجلسن بالقرب من 

المركز، فهن على الهامش. ويعتبرن خبيرات وليس مندوبات بالفعل"(اقتبس 

كابور 2017 لجامبال 2016، 38). تشمل كتلة النظام باللجنة الدستورية ثالث 

نساء في المجموعة المصغرة وسبع نساء أخريات في المجموعة الموسعة. 
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األقليات في اللجنة الدستورية السورية
ه هناك 6 أعضاء فقط من أصل 150 عضًوا  وفًقا لتقديرات، فحوالي 10 إلى 15٪ من السكان السوريين من األكراد، إال أنَّ

(4٪) في المجموعة الموسعة من أصل كردي (اثنان في كتلة المعارضة واثنان في الثلث األوسط واثنان في كتلة 

ان، أحدهما من كتلة النظام واآلخر من المعارضة. كاميران حاجو من  النظام)، وفي المجموعة المصغرة كرديَّ

المجلس الوطني الُكردي (كتلة المعارضة) هو الوحيد الذي يرى نفسه ممثًال للمصالح الكردية. وحزب االتحاد 

الديمقراطي (PYD) المسيطر على اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (AANES) غير مشارك في اللجنة الدستورية. أحد 

ه منظمة إرهابية  ف بأنَّ أسباب عدم مشاركته هو ارتباطه بحزب العمال الكردستاني (PKK) الناشط في تركيا والمصنَّ

في تركيا واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية. 

لة تمثيًال ضعيًفا في اللجنة الدستورية، وإن كان بدرجة أقل من األكراد. كما أن األقليات األخرى ممثَّ

يعتبر تمثيل السريان في المجموعة الموسعة بنسبة 2٪ (عضوان في الثلث األوسط وعضو واحد في المعارضة) أقل 

من نسبتهم الفعلية من السكان السوريين (4٪). كما يبلغ تمثيل التركمان 2٪ في المجموعة الموسعة (عضو 

في الثلث األوسط وعضو في المعارضة)، وبالتالي فهو أيًضا أقل من نسبتهم من السكان السوريين (4 إلى ٪5). 

عالوة على ذلك، فال يوجد تمثيل للسريان اآلشوريين، وهناك تركماني واحد فقط في المجموعة المصغرة (معارضة). 

إضافًة إلى أرمني واحد (كتلة النظام)، وسرياني واحد (معارضة) في المجموعة الموسعة، ولكنهما ليست في 

المجموعة المصغرة.
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فيما يتعلق باألقليات الدينية، فالعلويين أيًضا ممثلون تمثيًال ضعيًفا إلى حد ما بنسبة 12,7٪ في المجموعة 

الموسعة، مقارنًة بنسبتهم التي تبلغ حوالي 15٪ من السكان السوريين: أربعة أعضاء من كتلة المعارضة، وسبعة 

من الثلث األوسط وثمانية من كتلة النظام. سبعة من هؤالء العلويين التسعة عشر في المجموعة المصغرة: أربعة 

من كتلة النظام واثنان من الثلث األوسط وواحد من المعارضة.

من ناحيٍة أخرى، فتمثيل المسيحيين بنسبة 13,3٪ في المجموعة الموسعة أعلى قليًال من نسبتهم الفعلية التي 

تبلغ حوالي 10٪ من السكان السوريين. هناك ستة مسيحيين من النظام وتسعة من الثلث األوسط وخمسة من 

المعارضة. وأربعة منهم في المجموعة المصغرة: واحد من النظام واثنان من الثلث األوسط وواحد من المعارضة.

هذا ينطبق كذلك على الدروز: 6٪ من أعضاء المجموعة الموسعة (تسعة أشخاص) من الدروز، بينما تبلغ نسبة 

الدروز 3٪ فقط من السكان السوريين وفق اإلحصاءات المتوفرة. هناك ثالثة دروز من المعارضة وثالثة من الثلث 

األوسط وثالثة من النظام، واثنان منهم في المجموعة المصغرة: واحد من الثلث األوسط واآلخر من المعارضة.

من ناحيٍة أخرى، ال يوجد أي تمثيل لاليزيديين في اللجنة الدستورية السورية.
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بذلك يمكن استنتاج أنَّ الثلث األوسط هو األكثر تنوًعا فيما يتعلق بالدين، بينما تضم كتلة المعارضة الحصة األكبر 

من المسلمين السنة. عالوة على ذلك، فإن األقلية الكردية هي األقلية األقل تمثيًال مقارنًة بنسبتها من السكان 

السوريين، وهذا ينسحب كذلك على المعارضة والنظام والثلث األوسط. تفسير محتمل لذلك هو الخوف السائد في 

جميع شرائح الشعب السوري -بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية- من أن يؤدي التمثيل الكردي إلى االنفصال. 

لم تجابه األمم المتحدة هذا التوجه. ومن الجدير بالذكر أنَّها وضعت حصة ثالثين في المائة من النساء في اللجنة 

الدستورية وأسست المجلس االستشاري للمرأة لضمان مراعاة وجهات نظر المرأة وإدراجها في العملية السياسية، بيد 

أنها فشلت في ضمان نفس الشيء لألقليات. 

الشباب في اللجنة الدستورية السورية
يبلغ متوسط عمر أعضاء اللجنة الدستورية في المجموعة المصغرة لكتلة النظام 54 عاًما، وفي المعارضة 52 عاًما، 

وفي الثلث األوسط 57 عاًما. ال يوجد أعضاء تقل أعمارهم عن 30 عاًما. فقط سبعة أعضاء في المجموعة المصغرة 

وعشرة أعضاء في المجموعة الموسعة تتراوح أعمارهم بين 30 40 عاًما. عالوة على ذلك، فإن 29٪ من أعضاء 

المجموعة المصغرة تتراوح أعمارهم بين 61 وما يفوق 70 عاًما. وبالتالي، فليس هناك تمثيل حقيقي ألصوات الشباب 

ومصالحهم ووجهات نظرهم، فهم ال يشاركون في صياغة الدستور المستقبلي رغم أنهم يشكلون جزًءا كبيًرا من 

المجتمع، حيث يبلغ متوسط عمر السكان السوريين 21,4 عاًما. 

%
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الشكل 6: العمر في اللجنة المصغرة
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الخالصة 
اعتباًرا من تموز/يوليو 2021، ليس من الواضح متى سيجتمع أعضاء المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية مرًة 

أخرى، وحتى لو تمكنوا من تحديد موعد لجولة سادسة من المفاوضات، فستظل المشاكل القائمة كما هي. 

سيصُعب على اللجنة الدستورية االتفاق على مبادئ مشتركة في ظل غياب قواعد إجرائية حاسمة وجدول أعمال 

واضح. نظًرا لذلك، اقترح بعض أعضاء اللجنة أن تلعب األمم المتحدة دوًرا أكبر في المفاوضات، بيد أن آخرون يجادلون 

بأن هذا سيكون بمثابة تأثير خارجي غير شرعي وال يتوافق مع عملية يقودها السوريون ويملكونها. وبالمثل، يبدو 

أن الوقت قد حان إلجراء مناقشة نقدية حول المقصود بـ "تأثير خارجي".

عالوًة على ذلك، مازالت هناك مجموعات ضعيفة التمثيل في اللجنة الدستورية (مثل بعض األقليات والشباب). يعتقد 

البعض أنَّ مجلًسا استشارًيا لألقليات أو مجلًسا استشارًيا للشباب يمكن أن يجعل العملية أكثر تشميًال، ومع ذلك 

فهناك خطر يتمثل في أنَّ هذه المجالس االستشارية قد تكون واجهات فقط. قد يساعد التحليل النقدي للتأثير 

الفعلي للمجلس االستشاري للمرأة على العملية الدستورية في تطوير رؤية أفضل لما يمكن أن تحققه هذه الكيانات 

االستشارية وكذلك تقييم الموانع الموجودة. 

أخيًرا وليس آخًرا، يجب النظر فيما إذا كانت هناك أي بدائل واقعية أخرى -خارج إطار العملية الدستورية- لدعم عملية 

السالم السورية، حيث سيواجه المعنيون في إطار العمل على العدالة االنتقالية أو التحضير لالنتخابات نفس المشاكل 

القائمة فيما يتعلق بصياغة دستور جديد: حكومة سورية غير مهتمة بإحراز تقدم أو تسوية، ومعارضة ومجتمع 

مدني يتسمان بالتفكك، وجهات فاعلة دولية تدعم أجنداتها الخاصة بدًال من السالم المستدام.
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