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ملخــٌص تـنـفيـذّي

أعماَلها في 30 تشرين األول/ ة بصياغة وتعديل الدستور في سوريا  بدأت اللجنُة الدستورية الخاصَّ
أكتوبر 2019، بعد تأّخٍر قارب العاَمين في سبيل االتِّـفاق على تشكيلها.

ة األولـيَّة، دون الوصول إلى حقيقٍة  آراء السوريِّين حول هذه اللجنة ال تـعدو االنِطباعات العامَّ ظلَّْت 
ل ِسياًقا/ آراءهم تلك من الُمفترض أن تُشّكِ دقيقة حولها، بـسبب نقص البيانات. على الرغم من أنَّ 

إطاًرا رئيسيًّا لعمل هذه اللجنة وما سـينتُـج عنها.

وحقيقِة  الدستورية،  اللجنة  من  موقـِفهم  حول  السوريِّين  آراء  باستـطالع  الدراسة  هذه  تقوم 
لْت على  آرائهم حول القضايا الدستورية األبـرز والتي شكَّ معرفـتهم بتفاصيل عمِلها، باإلضافة إلى 
القرن  عشرينيَّات  منذ  القديمة  الدساتير  صياغة  خالل  الرئيسية،  الجدل  َة  مادَّ البالد  تاريخ  مدى 

الماضي.

لْت في 2966 استِبيانًا، تمَّ  آراء السوريِّين داخل وخارج البالد، تمثَـّ كان ذلك اعتِـماًدا على عيِّـناٍت من 
جمُعها خالل شهر حزيران/يونيو 2020. كما راعى القائمون على البحث أن تُوازن عيِّـناُت االستِـبـيان 
 - الجندر   - والقومية(  والدينية  )المناطقية  انتـماءاتهم  كذلك  ُمراِعيًة  والسوريّين،  السوريّات  بين 

مستويات الدخل - التعليم.

اهتمامهم ومدى  درجة  ن  تتضمَّ أربعة مستويات،  السوريِّين ضمن  آراء  بـتحليل  الدراسة  وتقوم 
لديهم  السائدة  التَّصورات  أبرز  إلى  باإلضافة  العاّم،  وإطارها  اللجنة  هذه  أعمال  على  موافقتـهم 
القضايا  السوريِّين حول  آراء  استطلعنا  كما  الرئيسية.  وُمخرَجاتها  لـنِـتاجها  وتطـّلعاتهم  حولها، 
المركزية بالّسلطات  السلطة  الُحكم، وعالقة  الدين بالدولة، وشكل نـظام  األبرز: عالقة  الدستورية 

أو القضايا التي حصلْت على إجماٍع واسٍع بينهم. المحلية؛ إلبـراز أهّمِ المحاور 

وأظهرت الدراسة وجوَد فجوٍة واسعة، بين السوريِّين والوفود التي من الُمفترض أنها تُمثِّـلهم في 
اللجنة، وقد ظهرْت هذه الفجوة بشكٍل خاّصٍ عبر صعوبة وصول السوريين إلى معلوماٍت دقيـقة 
أقـل  الدستور  السوريِّين يعتبرون مسألة  البيانات بأنَّ  أظهرت  كما  الدستورية.  اللجنة  حول عمل 

أهميًة من مسائَل أخرى تتعلَّق باستِقرار األوضاع األمنيَّة والعسكرية في البالد.

مركزي، وإعطاِء صالحياٍت  الالَّ اإلدارة  اختيار نظام  العاّم نحو  الَميل  كان  الُحكم،  لـنظام  وبالنسبة 
الجمهورية  ُمختـَلط يحّد من صالحيات رئيس  نظاٍم سياسّيٍ  المحلية، ضمن  للّسلطات  واسعة 

عـبر مشاركة تلك الّسلطات مع حكومٍة يختارها البرلمان.

النساء واألفراد األقّلِ دخاًل إحباًطا ُمتـزايًدا من قدرة  آراء  أظهرت  الفرعية،  الُمتـغـيِّرات  على صعيد 
اللجنة الدستورية على الوصول إلى حّلٍ نهائي. كما أظهرِت األقـّلِـيات الدينية والطائفية رغـبًة أكبر 

بــتجنّب اإلشارة إلى الدين في نصوص الدستور.

تواصٍل  قـنواِت  خلق  على  العمل  زيادة  الدستورية  اللجنة  أعضاء  على  يجب  سلف،  ما  على  بِناًء 
جديدة مع السوريِّين وُمجتـمعاتهم المحليَّة. كما سيكون على المجتمع الدولي واألمم المتحدة، 
أن يَُسيِّروا العمل على إعادة الحياة لَمسارات الُمفاوضات األخرى  بَوصفهم داِعمين لعمل اللجنة، 

وفق قـرار مجلس األمن 2254.
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المـقـدمـة

مع انطـالق أعمال اللَّجنة الدستورية، كان ِمن أهـّمِ األسئلة المطروحة أمام الجميع: ما الذي يُريده 
السوريّون من الدسـتور الُمقـبِل؟ وما هو موقفهم من اللَّجنة الدستورية بـَشكـلها الحالي؟

ًة فيما  آراَء السوريِّين وتطـّلعاتِهم حول شكل الدستور الُمقبل، خاصَّ تُحاول هذه الدراسة أن تُبـيِّن 
كما تستطلع دراسـتُنا مدى  البالد.  األكبر عبر تاريخ  الجدل  التي دائـًما ما تـشهد  يتعلَّق بالقضايا 
اهتـمام السوريِّين ورضاهم عن عمل اللجنة الدستورية في جنيف بعد قرابة العام على انطالقـها. 

أداَءها من وجهة نَظر السوريِّين. ر  ومن ثُمَّ نُوِمُض على أهم نقاط الضعف التي تُعّكِ

ياَق الذي يحكم أُُطـَر العمل السياسّيِ والمدني في سوريا مستـقباًل، ما يجعل  ل الدستوُر الّسِ سيُشّكِ
البالد وُمواِطنيـها.  الوقت ذاته، بالنسبة لـمستقبل  أمًرا حـيويًّا، وشائًكا في  من توضيب تفاصيله 
وتُواجه عملية صياغة وتعديل الدستور التي تجري في جنيف اليوم مشاكَل كبيرة، لعلَّ أبرزها الُبعد 
الة في عملية صياغة بُـنود هذا الدستور،  المكاني وعدم قدرة غالبية السوريِّين على المشاركة الفعَّ
أثناء فتـرات الُحكم الديموقراطي في البالد،  كان يجري سابًقا خالل عمليَّات صياغة الدساتير  كما 

وحتى في فتـرات الُحكم العسكري في بعض مراحـِله.

آراء السوريِّين حول هذه القضايا أمٌر بالغ األهمية، للحصول ألول مـرٍَّة خالل الفتـرة الحالية،  تحليُل 
بِقية  الدينية والطَّ انتماءاتهم وخلفياتهم  للسوريِّين _وَسـردها_ بُمختـلف  ة  العامَّ التوّجهات  على 

والقوِمية.

ستُحاول هذه الدراسة َفهم العالقة بين مواقف السوريِّين من القضايا الدستورية وطبيـعة حياتـهم، 
السوري، للمساهمة  المجتمع  استِـقطاًبا بين  األكثر  الدستورية  القضايا  باإلضافة إلى تحديد تلك 
ـَة طرَف من األطراف يُلقي بااًل  أنَّ ثَـمَّ أصوات السوريِّين في وقٍت ال يبـدو  في نشر هذه اآلراء ونقل 

لـسماع أصواتهم ولو بـقدٍر ما. 
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الَمـْنــَهـِجـيَّة

اعتمدت الدراسة على استطالع رأِي َعـيِّـنٍة ُمنتـظمة تضّم 2966 سوريًَّة وُسوريًّا من البالغين، داخل 
البالد وخارجها، ومن خلِفيَّاٍت دينية وقومية ُمتـنوعة.

أرقاٌم دقيقة حول  الصعوبة، إذ ال توجد  بالـَغ  أمًرا  الدراسة  المجتمع َمحّلِ  أفراد  كان تحديد عدد 
أعداد السوريِّين الموجودين داخل سوريا أو خارجها، إال أنه ال مـفرَّ من االستِئـناس باألرقام التقديريَّة 
الُمضيفة  الّدول  البالد، وأرقام  المتحدة فيما يخّص السوريِّين داخل  التي تصدر عن وكاالت األمم 

جئين بالنسبة لـَمن هم خارج سوريا. لالَّ

عَبث،  َمحـض  عليه  االعتماد  يجعل  ما  2004؛  عام  أُجرَِي  قد  للسكان  إحصاٍء شامٍل  آخر  أنَّ  كما 
المركزي  المكتب  ِقَبِل  أُجرَِيْت من  التي  اإلحصاءات  تلك  الكبير. وحتى في  الزمنّيِ  الفارق  بـسبب 
لإلحصاء التابِع لـحكومة النظام في سوريا، لم تكن الُمتـغيِّرات المرتبِـطة باالنتماء القومّيِ والدينّيِ 
القرن  والطائـفي في سوريا منذ عشرينيَّات  الديني  للتـنّوع  إحصاٍء  أّي  يُجـَر  للعـيان. ولم  ظاهرًة 
أرقاٌم موثوقـة حول التوّزع القوِمـّي. وقد حاولنا خالل الدراسة المحافـظَة  الماضي، وكذلك ال توجد 
عين أنَّ العيِّـنة ُممثِّـلة للمجتمع  ة، غير ُمدَّ على التوازن بين النِّـَسب قدر اإلمكان وفق تقديراٍت عامَّ

أننا حاولنا ذلك بأقصى درجات الِحرص. بشكٍل دقيق، إالَّ 

ـلْت  إذ شكَّ السوريِّين خارج سوريا،  لـصالح  النهائية  العيِّـنة  انحياٍز في  رغـم ذلك، يُمكن مالحظة 
نِسبـتُهم من العيِّـنة الُكـّلِيَّة %41.6، بينما تصل نِسبـتُهم في الحقيقة إلى حوالي %32 من مجموع 

الّسكان.

ُدوٍل  العيِّـنة على حساب  أوروبا ضمن  المقيمين في  السوريِّين  زيادِة نسبة  كما يمكن مالحظة 
أمثالهم الموجودين  أعداد  أعداد السوريِّين في لبنان تُساوي  أنَّ  أخرى مثل لبنان. على الرغم من 
أنَّ نسبة المقيمين في لبنان ضمن العيِّـنة اقـتـصرت  أو ربما تـزيد قلياًل، إالَّ  في الدول األوروبية، 
على %7.9 من مجموع عيِّـنة السوريِّين المقيمين في الخارج، في مقابل %32 لـصالح المقيمين 
السوريِّين  الالجئين  إلى  للوصول  الباحثون  واجَهها  التي  الّصعوبات  إلى  ذلك  ويعود  أوروبا.  في 
أو المناطق العشوائية التي  الموجودين في لبنان، نتيجَة إقامة نسبٍة كبيرة منهم في الُمخيَّمات 
أو مناقشة  ال تصلها خدمة اإلنترنت. باإلضافة إلى رفض العديد منهم إجراَء االستبيان عبر الهاتف 
اسًة، مثل شكل نظام الحكم واالنتماء الديني والطائفي، وهو أمٌر ناجٌم عن  مواضيَع يعتبرونها حسَّ

التضييق األمنّيِ عليهم في لبنان وتخّوِف العديد منهم من ترحيلهم إلى سوريا.

العهد من  أو قريِب  كان غياُب مرجٍع إحصائّيٍ واضح  الدينيَّة، فـقد  االنتماءات  لـتوّزع  أما بالنِّسبة 
االقتـراَب  العيِّـنة  العيِّـنة غير ممكن. مع ذلك حاولت  النِّـَسِب في  أمًرا يجعل من َضبط  الدراسة 
أبناء الطوائف الدينية في البالد، لذلك ربما  ة حول تعداد  من النِّـَسب التي تُحاكي االنِطباعات العامَّ
يظـهر تحيٌّز في بعض تلك النِّـَسب، وأقرب مثال على هذا: أنَّ نِسبة  الُمنتـمين للطائفـَتين الّدرزِية 
في  الواقع  أرض  على  نِسبـتهم  من  أكبر  تكون  قد  الدراسة،  موضع  العيِّنة  ضمن  واإلسماعيليَّة 
البالد. وعلى عكس ذلك، قد تكون نسبة العَلويِّين ضمن الُمستجيبين أقلَّ من نِسبتهم الحقيقية 
أي  كّل ذلك بالطبع يعتـمد على تقديرات الباحثين، إذ ال توجد  بين السّكان في سوريا. لكْن َيبـقى 
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إحصاءاٍت لالنتماء الديني في سوريا منذ قرابة المئة عام.

اهتمامهم  بمدى  تتعلَّق  مستويات  ة  ِعدَّ ضمن  الُمستِجيـبين  آراَء  االستِـبيان  استـقصى  وقد 
ومعرفتهم بُمجَريات عمل اللجنة الدستورية، وآرائهم وتطّلعاتهم حول شكل ومضمون الدستور 

الُمقبِل، كما أسلفنا القول.

أجرى االستِـبياَن باحـثون َميدانيّون ُمختـّصون، خالل الفترة ما بين بداية شهر حزيران/يونيو 2020 
بـسبب  اإلنتـرنت،  عبر  المباشرة  الصوتية  المقابالت  على  اعتِماًدا   ،2020 تموز/يوليو  وبداية شهر 

تعّذر إجراء المقابالت الفيزيائية في ظروف انتشار وباء كوفيد-19.

وتمَّ الحرص عند اختِـيار العيِّـنة على تحقيق التوازن بُمختلف ُمسـتوياته، ُمراعين الجنس والعمر 
التعليم،  لُمستوى  بالنِّسبة  أما  المعيشة.  الدينيَّة والقوميَّة ومستوى  اإلقامة والخلفيات  ومكان 
فقد اعتـَمدنا على تقسيمات مراحل التعليم القديم في سوريا، والذي كان سائًدا حتى عام 2003، 
حيث ينقـسم إلى مرحلٍة ابتـدائيَّة تُقابل في التَّقـسيمة الحالية )مرحلة التعليم األساسي - الحلقة 
باقي  تتـطابق  فيما  الثانية(،  الحلقة   - األساسي  التعليم  )مرحلة  تُقابل  إعداديٍة  ومرحلٍة  األولى(، 

المراحل بين التَّقـسيَمين القديم والجديد.

ح_الجداول_التالية_تَـوّزع_العيِّـنة._ وتُوّضِ

   الجـنـس 
النسبة المئـويةالتـكرار

%153551.8ذكـر
%143148.2أنـثـى

%2966100.0المجموع

العمر
النسبة المئويةالتكرار

%54218.3بين_18_و_25
%124041.8بين_26_و_39
%69523.4بين_40_و_50
%33111.2بين_51_و_59
%1585.3أكبر_من_60

%2966100.0المجموع



8

المحافظة التي تـنـحدر منها
النسبة المئويةالتكرار

%37512.6إدلب
%39613.4الحسكة

%1555.2الرقة
%1575.3السويداء
%210.7القنيطرة
%1173.9الالذقية

%50317.0حلب
%2197.4حماة

%2408.1حمص
%2157.2درعا

%1515.1دمشق
%1555.2دير الزور

%2297.7ريف دمشق
%331.1طرطوس
%2966100.0المجموع

مكان اإلقـامـة الحالي
النسبة المئويةالتكرار

%123441.6خارج سوريا
%173258.4داخل سوريا

%2966100.0المجموع

محافظة اإلقـامـة الحالية داخل سوريا
النسبة المئويةالتكرار

%1619.3إدلب
%25614.8الحسكة

%1458.4الرقة
%915.3السويداء
%885.1الالذقية

%41423.9حلب
%1166.7حماة

%543.1حمص
%1538.8درعا

%402.3دمشق
%955.5دير الزور

%1066.1ريف دمشق
%130.8طرطوس
%1732100.0المجموع
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مكان اإلقامة الحالي للمقيـمين خارج سوريا
النسبة المئويةالتكرار

%39732.2أوروبا
%1219.8األردن
%39832.3تركيا

%22117.9كردستان_العراق
%977.9لبنان

%1234100.0المجموع

واجـد كـِفـئات مكان التَـّ
النسبة المئويةالتكرار

%39713.4أوروبا
%49616.7إدارة ذاتـية

%39813.4تركيا
دول الجوار عدا 

تركيا
43914.8%

%44715.1مناطق المعارضة
%78926.6مناطق النظام

%2966100.0المجموع

مستـوى التـعـليـم
النسبة المئويةالتكرار

%471.6غير ُمتـعـّلِـم
%35512.0ابـتـدائي
%118840.1إعـدادي
%111337.5ثـانــوي

%2638.9جـامـعي
%2966100.0المجموع

مستوى المعيـشة بـحسب رأي المستـجيـبين
النسبة المئويةالتكرار

ا %1906.4منخفض جدًّ
%72324.4منخفض
%176759.6متوسط

%2769.3مرتفع
ا %100.3مرتفع جدًّ
%2966100.0المجموع
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االنـتـماء القومي
النسبة المئويةالتكرار

ل عدم  أفّضِ
اإلجابة

792.7%

%1093.7تركماني
آشوري %1414.8سرياني/

%226576.4عربي
%37212.5كردي

%2966100.0المجموع

يـنـي االنـتـماء الّدِ
النسبة المئويةالتكرار

%211671.3ُسـنِّي
%2046.9مسيحي

%1755.9درزي
%1234.1إسماعيلي

%1214.1عَلوي
%301.0أقليات أخرى

%812.7ال-ِدينـي
ل عدم  أفّضِ

اإلجابة
1163.9%

%2966100.0المجموع

ة مستويات. شكل رقم )1( يُظهر توّزَع العيِّـنة َمحّلِ الدراسة ضمن ِعدَّ

ِة بإجراءات استِطالع  وقد اعتـنى الفريق خالل إجراء المقابالت لالستِـبيان، بمعايِـير الَجودة الخاصَّ
رادها مع جميع أفراد العيِّـنة، وتحقيِق الشـروط األساسية  وازن واّطِ الرأي، وذلك بـضبط مسألة التَـّ
آراء  تكون  أن  على  الحرص  مع  رها،  يُعّكِ خلٍل  وجود  وعدم  البيانات  ـة  دقَّ اإلمكان  قدر  تكفل  التي 

أّيِ تأثيـٍر خارجّي. الُمستجيبين للدراسة ُمستـقلًَّة وحرًَّة من 
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 الفصل األول:
أولويَّة المساعي الدستورية واهـتمام السوريِّين

ـًرا رئيسيًّا على مكانة هذه المساعي في  يُعتـبر مدى اهتمام السوريِّين بالمساعي الدستورية ُمؤّشِ
مؤشراٍت  االهتمام  نَِسُب  تُعطي  كما  عدمه.  من  سياسّيٍ  كحّلٍ  بـَجدواها  واقتِـناعهم  اعتباراتهم 
أو مخارَج تتهـيَّأ عبر المسارات السياسية عموًما، والتي في  حول انتـظار السوريِّين ألّيِ انِفراجاٍت 

متها أعمال اللجنة الدستورية في جنيف ُممثِّـلًة المسار الدستوري.  ُمقّدِ

أن يتمَّ العمل  أولِويَّات السوريِّين لما يجب  يرُصد هذا الفصل مستوياِت االهتمام والمتابعة وفق 
الُكـّلِيَّة الُمستِجيبة للدراسة، والعيِّـنات الفرعية  عليه في الفتـرة الحالية، بناًء على تحليل العيِّـنة 

وفق انتماءاتهم المختلفة.

ـرات العيِّـنة الُكـلية: ُمؤّشِ

يزال  ال  الدستوري  المـسار  موقع  بأنَّ  الدراسة،  هذه  إجراء  خالل  جمعها  تمَّ  التي  البيانات  تُظهر 
الُمستِجيبين، المساعي الدستورية  أولِويَّات السوريِّين، إذ لم يَضع سوى %7.1، من  ُمتراِجًعا بين 
على رأس األولِويَّات التي تفتـقدها سوريا اليوم، بينما أشار قرابة %43 منهم بأنَّ األولِويَّة لـَتـثبيت 
وقف إطالق النار بشكٍل رسمّيٍ لحين الوصول إلى حّلٍ سياسي شامل، وذلك على الرغم من تراجع 
ة المعارك في البالد بشكٍل كبير، ما يعني عدم ثِـقة السوريِّين بالهدوء العسكري الذي يعتـبرونه  ِحدَّ

ا حتى اآلن. هشًّ

ة بإطالق سراح المعتـقلين على المرتـبة الثانية ضمن آراء الُمستِجيـبين،  وقد حصلِت اإلجابة الخاصَّ
الذين اعتـبر قرابة %23 منهم بأنها أكثر األولِويَّات إلحاًحا في البالد اليوم، ما يُعّبِـر عن أهمية هذه 

القضية بالنسبة لشريحٍة واسعة من السوريِّين.

بـرأيَك، األولِويَّة اليوم في سوريا يجب أن تُعطى لــ:  

43.3%

23.8%

12.0%

7.2%

7.1%

6.6%

تثبيت وقف إطالق النار بشكٍل رسمي
إلى حين الوصول إلى حٍلّ سياسّي

إطالق سراح المعتقلين

االستجابة اإلنسانية

إخراج المقاتلين األجانب

مناقشة دستور جديد

محاربة اإلرهاب

أولِويَّات الُمستِجيـبين حول ما تحتاجه سوريا اليوم. شكل رقم )2( يُبيِّن 

العهم  ينعكس تراجع اهتمام الُمستِجيـبين في الدراسة بالمساعي الدستورية، على ُمستويات اّطِ
عبَّر  المساعي،  تلك  على  جيد  بشكٍل  لعون  ُمطَّ بأنهم  فقط   15% قال  فبينما  المسار،  هذا  على 
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الع( بما يخّص المسار الدستوري. وإذا ما نـَظرنا إجمااًل  حوالي %31 عن محاولتهم )البقاء على اّطِ
فإنَّ  ُمتـفاوتة،  بدرجاٍت  ولو  اللجنة  بأعمال  ين  الُمهتـّمِ من  باعتِـبارهما  السابقـَتين  الفئـَتين  إلى 
نِسـبـَتهما تـبلغ %46.6، لتُـبِقـي هذه النِّـسبُة عمَل اللجنة الدستورية خارج اهتمام أكثر من نصف 

الُمستِجيـبين. وباألخير فقد قال %14 من العيِّـنة الُكـّلِيَّة بأنهم ال يعرفون شيًئا عن الموضوع.

ـِلٌع على المساعي الدستورية الجارية في جنيف إلعداد دستوٍر جديد    أنت ُمطَّ ألّيِ درجٍة 
لـسوريا؟

14.2%39.0%31.9%15.0%
ال أعرف شيًئا
عن الموضوع

سمعُت عنها
لكن ال أعرُف الكثير

أُحاول أن أبقى
ُمّطلًعا على التفاصيل

ُمّطلع
بشكٍل جيِّد

الع الُمستِجيـبين على أعمال اللجنة الدستورية في جنيف. شكل رقم )3( يُبيِّن مدى اّطِ

ا عن المصادر التي يحصل منها الُمستِجيـبون على األخبار وآخر التطّورات، فقد تمثَّلْت بالنسبة  أمَّ
ْين: التِّـلفاز ووسائل التواصل االجتماعي. ويرجع سبب  ألكثر من ثُلثَِي العيِّـنة في مصدَرين أساسيَـّ
َهيمنة هذين المصدَرين إلى كونهما األيسر في حشد األخبار دون حاجٍة للبحث أو إبـداء جهوٍد من 
أنه يُبـرِز  ـًرا على طبيعة االهتمام، كما  ي للحصول على المعلومات. يُعطينا هذا األمر مؤّشِ الُمتـلّقِ
الذي يُفسح مجااًل النتـشار  المؤثِّـر  الدور  األخبار، هذا  االجتماعي في إيصال  التواصل  دور وسائل 
كما هو الحال في وسائل اإلعالم التقليدية مثل التلفزيون والّصحف  كاذبة ال يُمكن تدقيقها  أنباء 
والمواقع اإللكترونية، وإن لم تكن تلك الوسائل بريـئًة تماًما من انتـشار األنباء الكاذبة من خـاللها 

أّيِ حال. على 

ـِلـًعا؟   ماهي المـصادُر التي تعـتـِمد عليها لـتَـبـقى ُمطَّ

35.9%

35.0%

11.0%

10.0%

8.1%

ناشطون على وسائل التواصل
االجتماعي

التلفزيون ووسائل اإلعالم المرئيّة

الّصحف والمواقع اإلخبارية

ين أناٍس ُمهتِمّ أحاديُث مع 
في الوَسط االجتماعي

تواُصل مع شخصياٍت سياسية ُمّطلعة

ٍة باللَّجنة الدستورية. شكل رقم )4( يُبيِّن مصادر الُمستِجيـبين للحصول على أخباٍر خاصَّ
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رة التي تجـتمع لصياغة  على الرغم من أنَّ اللجنة الدستورية تضم 150 اسًما، وتضم اللجنة الُمصغَّ
ِعـلًما إال بعدٍد  لم يُحيطوا  الدراسة  الُمستِجيـبين خالل  أنَّ  إالَّ  األساسيَّة 45 شخًصا،  فاُهمات  التَـّ
أشخاٍص في  ألقـّل من 5  بيـن: معرفـتهم  إجاباُت 71.7%  تراوحْت  األسماء، فقد  ا من  محدود جدًّ
اللجنة وعدم معرفـتهم ألحٍد إطالًقا. بينما كانت نسبة َمن يعرفون أكثر من 30 شخًصا من اللجنة 
الدستورية %2.7. ويُمكن تفسيُر هذه الَفجوة الواسعة بالمواّدِ اإلخـبارِيَّة التي يتعاطى الُمستِجيـبون 

ل عادًة التركيز على أسماء بَعيـنها وتتجـنَّب ذكر قائمٍة واسعة من األشخاص. معها، والتي تُفّضِ

أيًضا من انتـشار قوائـَم تضّم أسماء أعضاء اللجنة الدستورية، فإنَّ عدم التعرّف على  وعلى الرغم 
هؤالء األعضاء لـربما يعود، إضافًة إلى ما سبق، إلى عامَلين أساسيَّين: عدم االهتمام والمتابعة من 
المنشورة  األسماء  الُمسَبـقة ألحٍد ضمن  أو عدم معرفـتهم  الُمستِجيـبين،  الفـئة من  ِقَبِل هذه 
ـًرا على مدى ُذيـوع أو ُخمول ِصيت هؤالء األعـضاء  ألعضاء اللجنة الدستورية، وهو ما قد يُعتـبر مؤّشِ

بين ُمجتمعهم المحلي وبين السوريِّين عموًما.

ة؟   أو بـصفٍة عامَّ كم شخـًصا تعـرف داخل اللجـنة الدسـتورية سواء بـصفٍة شخصية 

34.1%
ال أعرف

أّي شخص

37.6%
أعرف 1 - 5
أشخاص

14.7%
أعرف 5 - 10

أشخاص

8.5%
أعرف 10 - 20

شخًصا

2.5%

أعرف 20 - 30
شخًصا

2.7%

أكثر من 30
شخًصا

ح مدى معرفة الُمستِجيـبين بأعضاء اللجنة الدستورية. شكل رقم )5( يُوّضِ

ة بسوريا  الخاصَّ التطـّورات واألخبار  الُمستِجيـبين اهتماَمـها بُمتابعة  الُعظمى من  الغالبية  أبدِت 
واالهتمام  العاّمِ في سوريا،  بالمجال  االهتمام  بين  فـرًقا  يُظهر  ما  ع، وهو  ُمتـَقّطِ أو  دائم  بشكٍل 
بينها  من  أسباب،  ة  ِعـدَّ إلى  االهتمام هذا  فارق  إحالة  يُمكن  الخصوص.  على  الدستورية  باللجنة 
الدستورية ليس  اللجنة  الُمستِجيـبين بأنَّ عمل  اعتـبار  _وتأكيًدا لما استُعرض في شكل رقم 2_ 
االهتمام  أو عدم  األخبار عنها  إلى تجاهِل  اليوم، وهو ما يقود  الرئيسية في سوريا  األولِويَّات  من 
بالبحث عن تطـّوراتها، وليس من الُمستبَعد أن يكون ضعف المعلومات الُمتاحة عن عمل وأخبار 

اللجنة الدستورية عاماًل إضافيًّا في قلة االعتـناء بها. 
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هل تُـتابـع األخـبار السياسية الُمتـعـّلِـقة بـسوريا بـشكٍل عاّم؟  

2.7%11.0%41.0%45.3%
أتابع ال 

أخبارها ُمطلًقا
نادًرا

ما أهتّم بأخـبارها
أتابع

ع بشكٍل ُمتـقِطّ
أتابع

بشكٍل دائم

شكل رقم )6( يُبيِّن مدى متابعة الُمستِجيـبين للدراسة ألخبار سوريا بـشكٍل عاّم.

هذه  في  الُمستجيـبين  بين  الدستورية  اللجنة  بعمل  ة  العامَّ االهتـمام  نِسبة  تراُجع  ُمقابل  في 
الدراسة، نـجد أنَّ نسبًة غير قليلة منهم قد شاركْت في أنشطٍة ولقاءات ُمتعّلِقٍة بهذه اللجنة، فـقد 
الدستورية، وهي نسبٌة  الُمستِجيـبين بأنهم شاركوا بأنشطٍة ُمرتبـطة بالمساعي  قال %13.6 من 
مي أعمال  ًة مع اعتـبار تـوّزع العيِّـنة وعدِدها. ولعلَّ في ذلك شهادة على اهتـمام ُمنـّظِ جيِّدة خاصَّ
أعداٍد كبيرة من السوريِّين في المتابعة وإبـداء الرَّأي حول تلك الجهود  اللجنة الدستورية بـإشراك 

والمساعي.

أو لـقاءاٍت على عالقـة بالمساعي الدستورية؟   أّيِ أنشـطـٍة  هل شاركـَت في 
نعم

13.6%
ال
86.4%

شكل رقم )7( يُبيِّن نسبة مشاركة الُمستِجيـبين في أنشطٍة ولقاءات ُمرتبـطة بالمساعي الدستورية.

ـرات العيِّـنات الفرعية: ُمؤّشِ

االنتماءات  ضمن  للعيِّـنة  الُمتـبايِن  التـنّوعيَّ  التوزيع  تُراِعي  التي  الفرعية،  العيِّـنات  أرقام  تُظـهر 
ة  الجندريَّة والدينية والقومية والتَّواجـد ضمن مناطق إقامٍة ُمختـلفة - عدًدا من االرتباطات الهامَّ
بيانات  تحليل  الُكـليَّة. ومن خالل  العيِّـنة  نَِسب  بين  التـوّزع  لـتصّور  َمدخـاًل  لربما  التي ستُـمثِّل 
اختالٍف  على  ًرا  ُمؤّشِ تكون  قد  التي  االخـتالفات  من  عدٍد  مالحظة  يُمكن  للدراسة  الُمستجيـبين 

بنـيِوّيٍ ضمن المجتمع السوري تـجاه األولِويَّات والمساعي الدستورية عموًما.
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وقد أظهر التحليل االرتِـباطّي لتلك البيانات، بأنَّ النِّـَسب األعلى لـَمِن اعتـبروا المساعي الدستورية 
الّدرزية والعَلوية، بنَِسٍب  للطائفـَتين  الُمنـَتمين  كانت بين  الحالية في سوريا  األولِويَّات  على رأس 
قاربـِت الـ %14 من الُمستجيـبين للدراسة من الطائفـَتين على التوالي. فيما يتراجع هذا االهتـمام 
الّسنِّـيَّة والدين المسيحي، حيث قال 6.3%  الُمصـرِّحين بانتـمائهم إلى الطائفة  كبير بين  بشكٍل 
األولِويَّات  رأس  على  الدستورية  المساعي  يَرون  كـسابقيـهم  بأنهم  الفئـَتين،  ترتيب  على  و2.5% 

اليوم في سوريا.

الترتيب األول  المعتقلين على  النار واإلفراج عن  الَمعـنِـيَّان بتثـبيت وقف إطالق  الخياران  وَحـِظَي 
أساسية  أولويًة  النِّـَسِب التي رأت مكافحة اإلرهاب  والثاني لدى غالبية الُمستجيـبين، لكنَّ ترتيب 
العَلويِّين  الديني. إذ يرى %18.2 من  انتـمائهم  الُمستجيـبين وفق  اختـَلفْت بين  اليوم  في سوريا 
و%16.2 من المسيحيِّين بأنَّ مكافحة اإلرهاب على رأس األولِويَّات اليوم في سوريا، بينما يرى 4.5% 

أولِويَّاتهم. فقط من الذين صرَّحوا بانتـمائهم للطائفة الّسنِّـيَّة بأنه على رأس 

واختلفت األولِويَّة الرئيسية في إجابات الُمنـَتمين للطائفة اإلسماعيلية، فقد اعتـبر %52.8 منهم 
بأنَّ االستجابة اإلنسانية هي األولِويَّة األهّم في سوريا اليوم، وهو ما يمكن تفسيره بـتدنِّي مستوى 
االستجابة اإلنسانية في مناطق انتـشار تلك الطائفة، خصوًصا في منطقة سلمية بمحافظة حماة، 
الطوائف في  الدقيقة عن توّزع  المعلومات  انـعداَم  أنَّ  الرئيسية. ورغـم  المدن  البعيدة عن مراكز 
ِظّلِ  أنه وفي  إال  نة،  أغلبيًة طائـفية ُمعيَـّ بـَعينها تضّم  اعتبار مناطَق  سوريا يخلق إشكالِيَّاٍت في 
دقيقة  إحصاءاٍت  أّي  توجد  ال  طالما  الُمعطيات  بتلك  االستِـئناس  يُمكننا  الموجودة  التقديرات 

عاء. تدحـض هذا االّدِ
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بـرأيـَك، األولـِويَّة اليـوم في سوريا يجب أن تُعـطى لــ:  

6.4%

26.6%

9.3%

46.9%

4.5%

6.3%

8.6%

20.6%

15.4%

31.4%

9.1%

14.9%

6.6%

4.1%

9.9%

46.3%

18.2%

14.9%

21.0%

14.8%

11.1%

37.0%

4.9%

11.1%

6.9%

24.0%

10.3%

40.2%

16.2%

2.5%

4.1%

12.2%

52.8%

16.3%

6.5%

8.1%

33.3%

20.0%

3.3%

3.3%

40.0%

0.0%

7.8%

17.2%

22.4%

40.5%

5.2%

6.9%

إخراج المقاتلين األجانب

إطالق سراح المعتقلين

االستجابة اإلنسانية

تثبيت وقف إطالق النار بشكل رسمي

محاربة اإلرهاب

مناقشة دستور جديد

ال ديـنيعلويدرزيسني

ل عدم اإلجابةأقليات أخرىإسماعيليمسيحي أُفِضّ

آراء الُمستجيـبين حول األولِويَّات في سوريا، باعتـبار االنتماءات الطائفية والدينية. شكل رقم )8( يُبيِّن توّزع 

ُمرتـبًطا  تحديًدا  الدستورية  وبالمساعي  سوريا  في  العاّمِ  بالشأن  االهتمام  بـدا  آخر،  صعيٍد  على 
بُمتـغيِّر الجنس، إذ قالت %31 من الُمستجيـبات للدراسة بأنهن يُتابعَن التطورات في سوريا بشكٍل 
الُمستجيـبين بأنهم يتابعون بشكٍل دائم. وتعكس هذه األرقام َخلاًل  دائم، بينما قال %58.6 من 
بنيِويًّا في إشراك النساء بالمجال العاّم، ما ينعكس على اهتمامهنَّ به. باإلضافة إلى أنه قد يعكس 
حالًة من اإلحباط األوسع لدى النساء، من المجال العاّمِ في سوريا في ِظّلِ ظروف الحرب، ويمكن 
مالحظة ذلك من ارتفاع نسبة الُمستجيـبات اللواتي قلن بأنهن ال يتابِعن أخبار سوريا على اإلطالق 

عن نسبة الرجال الذين صرَّحوا عن ذات الخيار، حيث كانت %3.6 بين النساء و%1.8 لدى الرجال.
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ـلع على المساعي الدستورية الجارية في جنيف إلعداد دستوٍر    ألّيِ درجـٍة أنت ُمطَّ
جديٍد لـسوريا؟

أنثىذكر

19.3% 10.3% 34.9% 28.7% 35.5% 42.7% 10.3% 18.3%
ال أعرف شيًئا
عن الموضوع

سمعُت عنها
لكن ال أعرُف الكثير

أُحاول أن أبقى
ُمّطلًعا على التفاصيل

ُمّطلع
بشكٍل جيِّد

ـالع على أعمال اللجنة الدستورية. شكل رقم )9( يُبيِّن توّزع عيِّـنة الدراسة جندريًّا، بالنسبة لالّطِ

هل تُـتابـع األخـبار السياسية الُمتـعـّلِـقة بـسوريا بـشكٍل عاّم؟  

58.6% 31.0% 32.6% 50.1% 7.0% 15.2% 1.8% 3.6%

أنثىذكر

أتابع ال 
أخبارها ُمطلًقا

نادًرا
ما أهتّم بأخـبارها

أتابع
ع بشكٍل ُمتـقِطّ

أتابع
بشكٍل دائم

شكل رقم )10( يُبيِّن توّزع عيِّـنة الدراسة جندريًّا، بالنسبة لالهتمام بمتابعة أخبار سوريا بشكٍل عاّم.

وبينما قالت %40.5 من النساء الُمستجيـبات للدراسة بأنهن ال يعرفن أيَّ شخٍص من أعضاء اللجنة 
الدستورية، انخفضْت نسبة هذا الخـيار لدى الرجال إلى %28، وهو ما يؤكد االفتـراَض السابق عن 
تراجع اهتمام النساء بالمجال العاّم، الذي يبدو أنه ال يُقِصي النساء بطريقٍة بنيوية فحسب، ولكنه 

أيًضا أصبح ُمحبًِطا للنساء اللواتي ال يبدو أنهن ينتـِظرن الكثير منه في سوريا.
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أو غير شخـصّي؟   كم شخـًصا تعرف داخل اللجنة الدستورية سواء بشكٍل شخصّيٍ 

28.0% 40.5% 37.3% 37.9% 17.2% 12.0% 10.9% 5.9%
3.5% 1.4% 3.1% 2.2%

أنثىذكر

ال أعرف
أّي شخص

أعرف 1 - 5
أشخاص

أعرف 5 - 10
أشخاص

أعرف 10 - 20
شخًصا

أعرف 20 - 30
شخًصا

أكثر من 30
شخًصا

شكل رقم )11( يُبيِّن توّزع عيِّـنِة الدراسة جندريًّا، بالنسبة لمعرفة الُمستجيـبين بأعضاء اللجنة الدستورية.

في المقابل، فإنَّ نَِسَب المشاركة لدى النساء والرجال في األنشطة الُمرتبطة بالمساعي الدستورية 
ضمن  للدراسة  الُمستجيـبين  النساء  من  و13.3%  الرجال  من   13.9% شارك  إذ  متطابـقة،  ِشبَه 
أو لقاءات ذات عالقة بالمساعي الدستورية، وهو ما قد يكون شهادًة كذلك على توّجٍه لدى  أنشطٍة 

مين لتلك اللقاءات لـوجود توازٍن جندرّيٍ ضمنها. الُمنـّظِ

أو لقاءاٍت على عالقة بالمساعي الدستورية؟   أّيِ أنشطٍة  هل شاركت في 
ال

86.1%
نعم
13.9%

ال
86.7%

نعم
13.3%

ذكر أنثى

شكل رقم )12( يُبيِّن توّزع عيِّـنِة الدراسة جندريًّا، بالنسبة لمشاركة الُمستِجيـبين
في أنشطٍة ولقاءات ُمرتبـطة بالمساعي الدستورية.

نِسب  ًة  خاصَّ االهتمام،  نسبة  تحديد  في  أيًضا  المستجيـبين  لدى  خل  الدَّ مستوى  يُساهم 
ـلعون بشكٍل جيد على التطّورات في سوريا، تـماِشًيا مع ارتـفاع  المستجيـبين الذين قالوا بأنهم ُمطَّ

مستوى َدخلهم، إذ ترتفع نِسبة هذا الخـيار بشكٍل َطرِدّيٍ مع ارتفاع مستوى الدخل. 

اختار  لعون بشكٍل جيد، وكذلك  بأنهم ُمطَّ ا«  الُمنخفض »جدًّ الدخل  أصحاب  حيث قال %10 من 
المتوسط فقد قال 14.8%  الدخل  أصحاب  أما  الخيار.  المنخفض ذات  الدخل  أصحاب  %12.9 من 
الخيار.  المرتـفع ذات  الدخل  أصحاب  اختار %24.6 من  لعون بشكٍل جيد، بينما  بأنهم ُمطَّ منهم 
ا عن سابقتها لتصل إلى %20، لكنها تظّل  أصحاب الدخل المرتفع جدًّ وتنخفض هذه النِّسبة لدى 



19 السوريون والدسـتور

رِديَّ بين كال األمرين كما  أصحاب الدخل األقّل مما يؤكد التَّناسب الطَّ أعلى من باقي النَِّسِب لدى 
ناسب باعتباره تعبيًرا عن حاجة المواطنين للوقت والتفّرغ لمتابعة  أشـرنا. ويمكن تفسير هذا التَـّ
أكبر تدريجيًّا مع ارتفاع الدخل حيث يِقّل  تطورات سوريا وشأنها العام، وهو ما يكون متاًحا بشكٍل 

االنهماك اليومي لـتوفير الحاجات األساسية.

يعرفهم  الذين  األشخاص  بعدد  الخاّصِ  السؤال  في  تـنازُلِـيًّا  التصاعدّي  الترتيب  هذا  ويُصبح 
المستجيب ضمن اللجنة الدستورية، فكلما ارتـفع مستوى دخل المستجيب فإنَّ نسبة اإلجابة بـ: 

)ال أعرُف أحًدا( تتـراجع.

ـلع على المساعي الدستورية الجارية في جنيف إلعداد دستوٍر    ألّيِ درجـٍة أنت ُمطَّ
جديٍد لـسوريا؟

منخفض جّداً منخفض متوسط مرتفع مرتفع جّداً
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%

11
.6

%

10
.0
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ال أعرف شيًئا
عن الموضوع

سمعُت عنها
لكن ال أعرُف الكثير

أُحاول أن أبقى
ُمّطلًعا على التفاصيل

ُمّطلع
بشكٍل جيِّد

ـالع الُمستجيـبين على المساعي الدستورية، وفق تـفاوتهم في مستويات الدخل. شكل رقم )13( يُبيِّن نَِسَب اّطِ

ة؟   أو بـصفٍة عامَّ كم شخًصا تعرف داخل اللجنة الدستورية سواء بـصفٍة شخصية 

منخفض جّداً منخفض متوسط مرتفع مرتفع جّداً

46
.8

%
34

.3
%

33
.8

%
26

.4
%

20
.0

%
31

.6
%

38
.7%

38
.5

%
34

.1%
20

.0
%

15
.8

%
15

.8
%

14
.2

%
14

.5
%

10
.0

%
5.

8%
7.9

%
8.

3%
12

.0
%

30
.0

%
0.

0%
1.7

% 2.
5% 5.

4%
10

.0
%

0.
0%

1.7
% 2.
6% 7.6

%
10

.0
%

ال أعرف
أّي شخص

أعرف 1 - 5
أشخاص

أعرف 5 - 10
أشخاص

أعرف 10 - 20
شخًصا

أعرف 20 - 30
شخًصا

أكثر من 30
شخًصا

شكل رقم )14( يُبيِّن نَِسَب معرفة الُمستجيـبين بـشخصيَّاِت أعضاء اللجنة الدستورية،
وفق تـفاوتـهم في مستويات الدخل.
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الع  إلى جانب العوامل السابقة، يُظهر تحليل البيانات الفرعية للعيِّـنة، تأثير مكان اإلقامة على اّطِ
أعمال اللجنة الدستورية. إذ أظهرت نتائج العيِّـنة ارتفاع نسبة الُمستجيبين الذين  السوريين على 
ال يعرفون شيًئا عن المساعي الدستورية القائمة حالًيا، مع تواجدهم في مناطق النظام، فقد قال 
%21.9 منهم بأنّهم ال يعرفون شيًئا، فيما لم يختر هذه اإلجابة سوى %8.9 من المتواجدين في 
مناطق المعارضة، و%8.7 من المتواجدين في مناطق اإلدارة الذاتية. يـعود هذا التبايُن على األغلب 
ة  إلى غياب أّيِ هامٍش لنقاش المسائل العامة في مناطق النظام، إلى جانب عملية السيطرة التامَّ
دت لربما تـجنَّب اإلشارة إلى اللجنة الدستورية، وهو  للنظام على وسائل اإلعالم المحلية التي تعمَّ

أمًرا بالغ الصعوبة في مناطق النظام. ما يجعل وصول السّكان إلى المعلومات حول الموضوع 

ألي درجٍة أنت ُمطلع على المساعي الدستورية الجارية في جنيف إلعداد دستوٍر جديد   
لسوريا؟

أوروبا

إدارة ذاتية

تركيا

دول الجوار ما عدا تركيا

مناطق المعارضة المدعومة
من تركيا

مناطق النظام

مناطق معارضة (إدلب)

9.3%

21.6%

22.6%

9.1%

28.5%

10.5%

2.6%

36.0%

33.5%

29.1%

39.4%

29.6%

28.5%

23.7%

41.6%

36.3%

34.7%

37.8%

33.0%

39.0%

66.0%

13.1%

8.7%

13.6%

13.7%

8.9%

21.9%

7.7%

ال أعرف شيًئا
عن الموضوع

سمعُت عنها
لكن ال أعرُف الكثير

أُحاول أن أبقى
ُمّطلًعا على التفاصيل

ُمّطلع
بشكٍل جيِّد

ـالع الُمستجيـبين على المساعي الدستورية وفق توزعهم على مناطق السيطرة شكل رقم )15( يُبيِّن نَِسَب اّطِ
داخل سوريا، واألقاليم حول العالم.
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أنَّ هذا الجزَء من الدراسة يُظِهر وجود اتجاٍه عاّمٍ لدى الجميع باعتـبار المساعي  خالصة ما سبق، 
أبـدوا اهتماًما  أخرى مثل تثـبيت وقف إطالق النار، وأنَّ الذين  أولوياٍت  أهميًَّة من  أقل  الدستورية 
اهتمامهم  أنَّ ِمقدار  أخبار سوريا بشكٍل عاّم، ظـَهر  أو حول متابعة  المساعي  الًعا حول تلك  واّطِ
دة مثل الجنس )الجندر( ومستوى الدخل، وهو ما ينعكس بالطبع  يتـفاوت بحسب ُمتـغيِّراٍت ُمحدَّ
ة بسوريا ومن  الة في التأثير على أّيٍ من المساعي السياسية الخاصَّ على مستويات المشاركة الفـعَّ

بينها المساعي الدستورية التي تقوم بها اللجنة الدستورية اليوم في جنيف.
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 الفصل الثاني:
التصّورات السائدة حول المساعي الدستورية:

موقفهم  عن  مؤشًرا  الدستورية  اللجنة  أعمال  حول  السوريِّين  لتصورات  ة  العامَّ األُطـر  تُعطي 
بـنتائـج  السوريِّين  إقـناع  على  ُقدرتها  ومن  شرعيـتها  ومن  اللجنة،  ثـمرات هذه  من  الُمستقبلّيِ 

عملها.

الدخل والتعليم، مؤشراٍت على  الديني وتـفاوت مستوى  التـنّوع  القائمة على  االختالفات  ل  وتُشّكِ
أخطاٍر تواجه أعمال اللجنة الدستورية وُمخرَجاتها، والتي قد تُكرِّس، إذا لم تُـجتـَنب، مشاكَل بنيِويَّة 
ال، مثل تعزيز مشاركة النساء  في المجتمع السوري لم تُـَتح الظروف الحالية لمواجهتها بشكٍل فعَّ
على  للحصول  بل من خالل مساعدتهنَّ  فقط،  الثابـتة  الكوتا  ليس من خالل  العاّم،  المجال  في 
معلوماٍت أوسع حول تطّورات الملف السياسي السوري، وتشجيعهنَّ على محاولة التأثير في تلك 

الُمجَريات.

رات على مستوى العيِّـنة الُكـليَّة: المؤّشِ

ُقرابة ثلثي الُمستجيـبين قالوا بأنَّ التوافَق الدولي على إطالق أعمال اللجنة الدستورية، هو محاولٌة 
أو هو محاولٌة لتمـرير الوقت. وتُظِهر هذه النِّسبة العالية  لاللتِـفاف على جوهر المشكلة السورية، 
السوريِّين  ثـقة  فقداَن  الدراسة،  في  والُمستجيـبات  الُمستجيـبين  لدى  السلبية  التـحليالت  من 
ل  يُشّكِ ما  الحالي،  بوضعه  الدستوري  المسار  أو  السياسي  المسار  بخصوص  وإحباطهم  عموًما 
ا على عدم توافق تلك المساعي مع طموحات الُمستجيـبين في عيِّـنٍة يُمكنها أن تُعطي  مؤشًرا هامًّ

ة بالنسبة لمجتمع الدراسة. مؤشراٍت أقرب للدقَّ

لوضع  الُممكنة  الوحيدة  الطريقة  هو  الدستورية  اللجنة  أعمال  إطالق  أنَّ  اعتـبروا  فقط   15.3%
السياسية  بالعملية  تثـق  ال  األكبر  النسبة  أنَّ  يعني  ما  الصحيح،  نصابها  السياسية في  العملية 
كـُكل أو تعتبر أن هناك أولوياٍت أهم من اللجنة الدستورية للـَبدء بها. وبذلك فإنَّ استمرار العملية 
بالمساعي  اليوم  يثـقون  ال  الذين  السوريِّين،  إحباط  من  سيـزيد  الحالي  وضعها  وفق  السياسية 

الدولية التي أطلقْت أعمال اللجنة الدستورية.

كيف تـصـُف التوافـق الدوليَّ على إطـالق أعمال اللجنة الدستورية في جنيف العام الماضي؟  

32.9%

30.5%

19.3%

15.3%

1.2%

0.7%

هي فقط محاوالٌت لـتمرير الوقت

محاولة لاللتـفاف على جوهر
المشكلة السورية

هناك ُقوى دولية دّعمْت هذا التوّجه
هي الطريقة الوحيدة الممكنة لـبدء

ي العملية السياسية بشكٍل جِدّ
ال أعلم

غير ذلك

شكل رقم )16( يُبيِّن موقف الُمستجيـبين من إطالق أعمال اللجنة الدستورية في جنيف.
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ـراٍت  مؤّشِ إعطاء  في  يُساهم  الدستورية،  اللجنة  العـاّم من  موقـفهم  الُمستجيـبين حول  سؤال 
أنهم يُؤيِّـدون  الُمستجيـبين  اعتـبر %38.4 من  السابق، فقد  التساؤل  اإلجابات على  ر نَِسَب  تُفّسِ
بناًء على هذه  لكنهم يعترضون على طريقة تشكيلها، وهو ما قد يُمثِّـل  الدستورية  اللجنة  فكرة 
النِّسبة اعتِراًضا جوهريًّا لدى السوريين على هذه اللجنة، إذ تمَّ اختـيار اللجنة وفق تفاهماٍت دولية 
عبية، بحيث  لم تُـلِق بااًل العـتبارات السوريِّين، وهو ما يجعل تلك اللجنة تفتـقر إلى الشـرعية الشَّ
أنَّ الُقوى الدولية واإلقليمية وعدًدا من األطراف السياسية السورية قد وافقْت عليها. ال يشفع لها 

ٌن من اللجنة الدسـتورية؟   هل لديَك موقـٌف ُمـعـيَـّ

38.4%

28.3%

21.3%

10.1%

0.3%

1.2%

0.3%

أؤيـد فكرة اللجنة الدستورية
لكْن أعـترض على طريقة تشكيلها

لست داعًما وال رافـًضا
بـبساطٍة لسُت مهتّما

أدعم عمل اللجنة الدستورية
وفق الُمـعـَطيات الحالية

أرفـض فكرة وجود لجنٍة دستورية
أدعمها شرط أن تُـفـضي إلى

إزاحة النظام

ال أعرف

غير ذلك

شكل رقم )17( يُبيِّن موقف الُمستجيـبين من اللجنة الدستورية.

عرٌض ُمـقارن على مستوى العيِّـناِت الفرعية:

بالنَّظر إلى االنتماء الديني فإنَّ عدًدا من الُمعَطيات ستتغـيَّر، إذ َيعتـبر %24 من العَلويِّين و22.5% 
من المسيحيِّين بأن المساعي الدستورية هي الطريقة الوحيدة الممكنة لَبدِء حّلٍ سياسّي، بينما 
تتـراوح نَِسُب هذا االختـيار بين باقي الُمستجيـبين الذين صرَّحوا بانتمائهم الدينّيِ أو الطائـفّيِ بين 

%11 و14%.

ـًرا على ارتفاع نسبة  وعلى الرغم من عـدم اتِّـساع الفجوة بين تلك التقديرات، إال أنها قد تُعطي مؤّشِ
اعتـبر 66%  الّسنَّة، فقد  أما عن  العَلويِّين والمسيحيِّين.  اللجنة بين  أعمال هذه  الموافقين على 
أو  أعمال اللجنة الدستورية كان ُمحاولًة لاللتـفاف على جوهر المشكلة السورية  منهم بأنَّ إطالق 
الُمنـتمين للطائفة  الترتيب، وهو ما يعكس مزاًجا واسًعا لدى  مجرد محاولٍة لتمرير الوقت، على 
أجل الحّلِ السياسي في سوريا ضمن  الّسنِّـيَّة ال يثـق على ما يبدو بالجهود الدولية المبذولة من 

إطارها الحالي والذي يتمثَّل في اللجنة الدستورية.

أنَّ المناطق التي ال تزال تُعاني من توتراٍت عسكرية واحتمال اندالع معارك ــ  يُمكن إرجـاع ذلك إلى 
أعنف العمليات العسكرية  الّسنِّـيَّة، وهي ذات المناطق التي شهدْت  غالبـيَُّة ُسكانها من الطائفة 
في البالد. لكْن أيًضا يرتبط عدم الرَِّضى لدى الّسنَّة، عن الجهود الدولية القائمة إليجاد حّلٍ سياسّيٍ 
أنها ال  في البالد، بانعدام الثـقة لدى جزء منهم بالُقوى المسؤولة عن تلك الجهود واالرتـياب من 

تهدف إلى إجراء تغـييٍر حقيقّيٍ في النظام السياسي.
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دينيِّـين من الُمستجيـبين، تتـقارب مع النَِّسِب التي أعطاها المنتمون  وسيُلَحظ أنَّ نَِسَب إجابات الالَّ
الدستورية في  اللجنة  أعمال  بأنَّ إطالق  دينيِّـين  الالَّ أكثر من ثلثي  اعتبر  الّسنِّـيَّة، حيث  للطائفة 

أو االلتفاف على جوهر المشكلة السورية كذلك. جينيف محاولٌة لتمرير الوقت 

كيف تـصـف التوافـق الدوليَّ على إطـالق أعمال اللجنة الدستورية في جنيف العام   
الماضي؟ 

31.9%

18.7%

14.1%

34.1%

0.6%

0.6%

34.9%

15.4%

14.9%

34.3%

0.0%

0.6%

14.0%

36.4%

24.0%

24.8%

0.0%

0.8%

38.3%

7.4%

16.0%

37.0%

0.0%

1.2%

21.1%

21.1%

22.5%

34.8%

0.0%

0.5%

26.8%

26.8%

11.4%

14.6%

17.9%

2.4%

20.0%

13.3%

23.3%

43.3%

0.0%

0.0%

31.9%

17.2%

17.2%

29.3%

2.6%

1.7%

محاولة لاللتفاف على جوهر
المشكلة السورية

هناك قوى دولية دّعمْت هذا التوّجه

هي الطريقة الوحيدة الممكنة
ي لبدء العملية السياسية بشكل جِدّ

هي فقط محاوالت لتمرير الوقت

ال أعلم

غير ذلك

ال ديـنيعلويدرزيسني

ل عدم اإلجابةأقليات أخرىإسماعيليمسيحي أُفِضّ

شكل رقم )18( يُبيِّن موقف الُمستجيـبين من إطالق أعمال اللجنة الدستورية في جنيف
وفق توزّعهم الطائـفي والديـني.

اللجنة  بأعمال  النساء  اهتـمام  عدم  نِـسب  فإنَّ  الجـندر،  ُمتـغيِّر  على  بِناًء  البيانات  تحليل  وعند 
الذي  العاّمِ في سوريا،  النساء بالمجال  السابق حول عالقة  الفصل  استـنـتاجات  الدستورية تؤكـد 
األعلى من  النِّسبة  لهن. فقد قالت  بالنسبة  المرجوَّ منه  ـق  يُحّقِ للنساء وال  الزال طارًدا  أنه  يبدو 
كانت  بينما  الدستورية،  اللجنة  بأنهن غير مهتماٍت وال يمتلكَن موقًفا من  الُمستجيـبات 34.9% 

نسبة هذا الخيار بين الرجال 22.2%.
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ن من اللجنة الدستورية؟   إًذا، هل لديـك موقـٌف ُمعـيَـّ

أرفض فكرة وجود لجنة دستورية

أؤيد فكرة اللجنة الدستورية
لكن أعترض على طريقة تشكيلها

أدعم عمل اللجنة الدستورية
وفق المعطـيات الحالية

لست داعًما وال رافًضا
بـبساطة لسُت مهتّما

أدعمها شرط أن تُـفـضي إلى
إزاحة النـظام

ال أعرف

غير ذلك

10.2%

44.5%

21.9%

22.2%

0.4%

0.7%

0.2%

10.1%

31.8%

20.8%

34.9%

0.2%

1.8%

0.4%

أنثىذكر

شكل رقم )19( يُبيِّن موقف الُمستجيـبين من اللجنة الدستورية وفق توزّعهم الجـندري.

ـننا بيانات الدراسة من مالحـظة ارتـباِط مستوى التعـليم بـمدى االهتمام باللجنة الدستورية،  وتُمّكِ
ارتفاع  النَِّسُب بأنَّ  التعليم بشكٍل ملحوظ. بينما تُظـِهر  انخـفض مستوى  كلما  االهتمام  إذ يـِقّل 
مستوى التعليم يزيد من تأييد فكرة اللجنة الدستورية، دون غّضِ الطرف عِن اعتراض تلك الشـرائح 
أمـٌر جيد  اعتبارهم بأنَّ تشكيل لجنٍة دستوريٍة  اللجنة، وكذلك  األعلى تعليًما على طريقة تشكيل 

وإيجابّي من حيث الَمبـدأ.
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ن من اللجنة الدستورية؟   إًذا، هل لديـك موقـٌف ُمعـيَـّ

أرفض فكرة وجود لجنة دستورية

أؤيد فكرة اللجنة الدستورية
لكن أعترض على طريقة تشكيلها

أدعم عمل اللجنة الدستورية
وفق المعطـيات الحالية

لست داعًما وال رافًضا
بـبساطة لسُت مهتّما

أدعمها شرط أن تُـفـضي إلى
إزاحة النـظام

ال أعرف

غير ذلك

8.5%

17.0%

12.8%

51.1%

0.0%

8.5%

2.1%

13.2%

20.6%

25.1%

39.4%

0.3%

1.4%

0.0%

9.0%

35.2%

22.8%

31.0%

0.3%

1.5%

0.2%

10.2%

45.7%

19.8%

22.6%

0.3%

0.8%

0.5%

11.0%

49.4%

17.9%

21.3%

0.4%

0.0%

0.0%

جـامـعي ثـانـوي  إعـدادي  ابـتـدائي  غير متعلم

شكل رقم )20( يُبيِّن موقف الُمستجيـبين من اللجنة الدستورية وفق مستوى تعليـمهم.

ة بالدراسة تُظهر تأثير  وإذا ما عرَّجنا على أماكن اإلقامة الحالية للُمستجيـبين، فإنَّ البيانات الخاصَّ
إذ يرفض 11.9%  الدستورية،  اللجنة  أعمال  االعـتراض على  أو  الموافقة  نَِسِب  اإلقامة على  أماكن 
من الُمقيمين خارج سوريا فكرة وجود لجنٍة دستورية، بينما تنخفض نِسبة هذا الرفض إلى 8.9% 
أعمال اللجنة الدستورية وفق  لدى المقيمين داخل سوريا. بالتالي ال عَجب من ارتـفاع نِسبة دعم 
أجاب %15 من المقيمين  الُمعَطيات الحالية بالنسبة للمقيمين داخل سوريا إلى %25، في حين 

خارجها بـنفس الخيار.

إلى  ة  الماسَّ سوريا  في  المقيمين  حاجة  إلى  منطـقيًّا  انعكاًسا  النِّسب  هذه  كون  الواضح  ومن 
أكثر من المقيمين خارجها، إذ يرتبط الحّل السياسي اليوم  الوصول إلى حّلٍ سياسي بـشكٍل ُمِلـّحٍ 
آخرها بالتأكيد االستـقرار األمني  بعدٍد من الملفات الحيويَّة، ليس أولها االنهـيار االقتصادي، وليس 

ر ظـرف حياٍة يوشك أن يكون طبيعيًّا بالنسبة للّسكان. والعسكري الذي سيُوّفِ
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إًذا، هل لديك موقـٌف ُمـعـيَّن من اللجـنة الدستورية؟  

أرفض فكرة وجود لجنة دستورية

أؤيد فكرة اللجنة الدستورية
لكن أعترض على طريقة تشكيلها

أدعم عمل اللجنة الدستورية
وفق المعطـيات الحالية

لست داعًما وال رافًضا
بـبساطة لسُت مهتّما

أدعمها شرط أن تُـفـضي إلى
إزاحة النـظام

ال أعرف

غير ذلك

11.9%

37.8%

15.0%

32.9%

0.6%

1.5%

0.2%

8.9%

38.7%

25.9%

25.1%

0.1%

1.0%

0.3%

داخل سورياخارج سوريا

شكل رقم )21( يُبيِّن موقف الُمستجيـبين من اللجنة الدستورية وفق َمحـّلِ إقامتهم.

 يؤيد %38.4 من الُمستجيـبين فكرَة اللجنة الدستورية، مع تسجيِل اعتراٍض على طريقة تشكيلها. 
يجب َفهم ذلك في سياق الحاجة لمزيٍد من الشفافية في عمل اللجنة الدستورية، من أجل زيادة 
الثـقة المتبادلة، وخصوًصا عند َمن يجـد في عدم القدرة على تشكيل هذه اللجنة عبر االنتـخاب 
المباشر ثـغرًة أساسية وباًبا لالنتـقادات يمكن استـغالله عند وجود تناقضات واسعة بين اللجـنة 

والجمهور.
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 الفصل الثالث:
اآلمال من اللجنة الدسـتورية:

حيث  جنيف،  في  الدستورية  اللجنة  أعمال  نجاح  في  وجودها_  _حال  السوريِّين  آمال  تُساهُم 
ي إلى تراجع التفاعل  أما العكس، فسيُؤّدِ أعمالها ومناقشاتها.  سـينعِكس على زيادة تفاعلهم مع 
أخرى، سيكون تحقيق تقـّدٍم  تها السياسية. من ناحيٍة  مع هذه القضيَّة، ما يُنـتِج تهميـًشا ألهميَـّ

ملموس وواضٍح على أعمال اللجنة مساعًدا على تحسين صورتها لدى السوريِّين.

الدستورية  اللجنة  عمل  من  آمالهم  ومستوى  السوريِّين  رَِضى  قياُس  الفصل  هذا  خالل  سيتّم 
يسمح  ما  الفرعية،  والعيِّـنات  الكلية  العيِّـنة  مستوى  على  ذلك  وتحليل  لتطّلعاتهم،  وتمثيـلها 
باستِخالص بعض النتائج حول مدى أهميَّة المساعي الدستورية القائمة حالًيا بالنسبة لهم، ومدى 

ة منها. انتـظارهم لـنتائج هامَّ

نظـرٌة شاملة:

العاّم  اإلحباط  ِضح  يتَـّ الدستورية،  اللجنة  ة من عمل  المرُجـوَّ والتوّقعات  اآلمال  الحديث عن  عند 
آماٌل ضئيلة، بينما  الُمستجيـبين بأنَّ لديهم  الُمستجيـبين للدراسة، إذ سيقول %37.4 من  لدى 
ر هذه النَِّسُب  آماٍل حول نجاح عمل اللجنة الدستورية. وتُفّسِ سيقول %33.3 بأنهم ال يمتلكون أيَّة 
الدستورية، وفق  اللجنة  الجمهور ألعمال  م من  الُمقدَّ المباشر  الدعم  المرتفعة من اإلحباط ِقـلَّة 

الُمعَطيات الحالية. 

آمااًل على نجاح أعمال اللجنة الدستورية ونتائـجها؟   أّيِ درجٍة تُعـّلِـق  إلى 

33.3%37.4%25.5%3.8%
آمـال أيّة  إلى حٍدّ كبيرإلى حٍدّ متوسطآماٌل ضئيـلةليس لدي 

آمال الُمستجيـبين من نجاح أعمال اللجنة الدستورية. شكل رقم )22( يُبيِّن مستوى 

اعتـبر 34%  المساعي، فقد  تلك  بنجاح  آمالهم  ِقلَّة  عبَّروا عن  الذين  الُمستجيـبين،  وعند سؤال 
ة، بينما قال %33.7 بأنَّ كتابة دستوٍر جديٍد لن يحلَّ المشكلة. منهم بأنَّ الّدول الداعمة ليست جادَّ

ل قرابة ثلثِي العينة عبر المؤشرات السابقة، لـتُعّبِر عن  أن نقف عند تحرّك الُكـتلة التي تُشّكِ ولنا 
أيًضا عن اإلحباط من المسار  أداء اللجنة الدستورية، الذي هو تعبير  عدم اهتماٍم وإحباٍط عاّمٍ من 
يكون  أن  دون  المسار،  لهذا  األولِويَّات  التعامل ووضع  عموًما، ومن طريقة  السياسي في سوريا 
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للسوريِّين على الحقيقة أي يـٍد في صناعة تلك األولِويَّات أو تشّكل تلك المسارات.

لدى  متـزايًدا  إحباًطا  تُظِهر  تركيبًة،  المسار  من هذا  موقًفا سلبيًّا  تتخذ  التي  الُكـتلة  تلك  وتضّم 
النساء واألقـّلِ دخاًل، وهو ما يمكن مالحظته من خالل العيِّنات الفرعية.

لماذا ال تأمــل الكـثيــر؟  

34.0%

33.7%

26.9%

5.4%

الدول الداعمة لّلجنة ليست جاّدة
كتابة دستور جديد لن يحل

المشكلة في سوريا
الحكومة السورية ليست جاّدة

في المفاوضات
المعارضة ليست جاّدة في المفاوضات

آماٍل عالية لدى جزء من الُمستجيبين، على نتائج عمل اللجنة الدستورية. شكل رقم )23( يبين أسباب عدم تعليق 

الت عدم الرَضى في أعلى نِسبها عند االستفسار عن تقييم أداء وفود اللجنة الدستورية  كانت ُمعدَّ
ل عدم الرضى هذا تعبيًرا  المختلفة من حيث التواصل مع الجمهور )%44.5 غير راضين أبًدا(. ويُشّكِ

سعة بين السوريِّين واللجنة الدستورية. واضًحا عن الفـجوة الُمتَـّ

وسيكون على اللجنة الدستورية إقناع السوريِّين بأّيِ ُمخرَجاٍت تصل إليها، وهو ما يعني أنَّ التواصل 
عي إلى دستوٍر  أولِويًَّة توازًيا مع السَّ ات  أكثر المهمَّ أحُد  مع الجمهور خالل عملية إنجاز الدستور، 

جديد.

أداء الوفد الذي يُفـتـرَض به تمثيل طرفـك، من حيث التواصل مع    كيف تُـقـيِّم 
الجمهور؟

2.0%19.1%34.4%44.5%
أبًداُمرٍض بالحِدّ األدنىُمرٍض بدرجة مقبولةُمرٍض جّدا غير مرٍض 

أداء وفود اللجنة الدستورية، شكل رقم )24( يُبيِّن مستوى رَِضى المستجيبين عن 
فيما يتعلَّق بالتواصل مع الجمهور.

مالحظة: يستثني هذا السؤال أولئك الذين يّدعون عدم معرفتهم بجهود اللجنة الدستورية الجارية في جنيف.
)انظر الشكل 3(

فاُوِضي، الذي يُفَتـرض به تمثيله لهم، مقبوٌل بالحّدِ  قال %40.9 من المستجيبين بأنَّ أداء الوفد التَـّ
أبًدا. يعكس  عم والتأييد الدولي. بينما قال %32.3 منهم بأنه غير ُمرٍض  األدنى من ناحية حشد الدَّ
ذلك عدم الرَِّضى عن التفاعل الدولي مع مسار اللجنة الدستورية. ويبدو أن السوريِّين يعتبرون أداء 

الوفود التفاوِضيَّة ضمن اللجنة واعتـناءها بهذا الملف، كان متواضًعا للغاية.
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عم والتأييد    أداء الوفـد الذي يُفـتـرَض به تمثيل طرفك، من حيث حشد الدَّ كيف تُـقـيُِّم 
الدولي؟

2.1%24.7%40.9%32.3%
أبًداُمرٍض بالحِدّ األدنىُمرٍض بدرجة مقبولةُمرٍض جّدا غير مرٍض 

عم الدولي. أداء وفود اللجنة الدستورية، فيما يتعلق بحشد الدَّ شكل رقم )25( يُبيِّن مستوى رضى المستجيبين عن 

البحت  التفاوِضّيِ  التفاوِضيَّة، عندما يتعلق األمر باألداء  الوفود  الرَِّضى بالنسبة ألداء  ترتـفع نَِسُب 
في  التفاوِضيَّة  الوفود  لدى  األساسية  المشكلة  بأنَّ  يؤكد  ما  وهو  القانونية،  الخبرات  وبامتـالك 
اللجنة الدستورية تتعلق بتواصلها مع الجمهور. مع ذلك لم تكن نَِسُب الرَِّضى عن أداء الوفود في 
أداًء جيًِّدا،  أراء المستجيبين للدراسة باعتباره  أداءها وفق  المجمل مرتفعًة حتى نستطيع تقيـيم 

أو قارب أن يكون ُمرضًيا بدرجٍة جيِّدة.

أداء الوفـد الذي يُفـتـرَض به تمثيل طرفك، من حيث األداء التـفاوضّيِ    كيف تُـقـيُِّم 
والقـدرة على اإلقــناع؟

3.8%28.9%38.7%28.6%
أبًداُمرٍض بالحِدّ األدنىُمرٍض بدرجة مقبولةُمرٍض جّدا غير مرٍض 

أداء وفود اللجنة الدستورية، فيما يتعلق باألداء التفاوضي. شكل رقم )26( يُبيِّن مستوى رضى المستجيبين عن 
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أداء الوفـد الذي يُفـتـرَض به تمثيل طرفك، من حيث امـتـالك الكـفاءات    كيف تُـقـيُِّم 
من القانونـيِّــين والُخـبـراء؟

3.8%28.9%38.7%28.6%
أبًداُمرٍض بالحِدّ األدنىُمرٍض بدرجة مقبولةُمرٍض جّدا غير مرٍض 

أداء وفود اللجنة الدستورية، شكل رقم )27( يُبيِّن مستوى رضى المستجيبين عن 
فيما يتعلق بامتالك كفاءاٍت وخبرات قانونية.

عرٌض ُمـقارن على مستوى العيِّـنات الفرعية:

الدستورية، إال  اللجنة  التعـبير عن إحباٍط من  التي تمَّ َجمُعها إلى  البيانات  اتِّجاه  الرغم من  على 
ة  أيَـّ يمتلكَن  ال  بأنهنَّ  اإلجابة  نِسبة  زيادًة ملحوظة في  أظهرَن  قد  النساء  المستجيـبات من  أنَّ 
آماٍل من اللجنة الدستورية، فقد اختارت %36 من النساء هذا الخيار في مقابل %30 من الرجال. 
أنَّ %37 من النساء ُقلَن بأنَّ كتابة  أسباب هذا اإلحباط بناًء على ُمتغـيِّر الجندر، حيث  كما تختلف 
ة. دستوٍر جديد لن يحلَّ مشكلة سوريا، بينما يرى %35.1 من الرجال بأنَّ الدول الداعمة ليست جادَّ

العاّمِ التخاذ موقٍف سلبّيٍ من  الميل  اشتـراكهنَّ في  النساء، رغم  لدى  الُمتـزايد  اإلحباط  ويُظـِهر 
مسار الدستور لدى المستجيـبين، بأنهنَّ ال يِجدَن في هذا المسار ترجمًة واضحًة للمشاكل التي 

أو تمثياًل لتطّلعاتهّن. تواجههنَّ خالل حياتهّن، 

آمااًل على نجاح أعمال اللجنة الدستورية ونـتائـجها؟   أّيِ درجـٍة تُـعـّلِـق  إلى 

آمـال أيّة  إلى حٍدّ كبيرإلى حٍدّ متوسطآماٌل ضئيـلةليس لدي 

أنثىذكر

3.2% 4.4% 25.9% 25.0% 40.1% 34.6% 30.8% 36.0%

آمال المستجيبين من نجاح أعمال اللجنة الدستورية، باالرتباط مع الجندر. شكل رقم )28( يُبيِّن مستوى 
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لماذا ال تـأمـل الكـثيــر؟  

30.6%

35.1%

4.4%

29.9%

23.0%

32.9%

6.4%

37.7%

الحكومة السورية ليست جاّدة
في المفاوضات

الدول الداعمة لّلجنة ليست جاّدة

المعارضة ليست جاّدة في المفاوضات

كتابة دستور جديد لن يحل
المشكلة في سوريا

أنثىذكر

آماٍل عالية لدى جزٍء من المستجيبين، على نتائج عمل اللجنة الدستورية،  شكل رقم )29( يُبيِّن أسباب عدم تعليق 
باالرتـباط مع الجندر.

آمال المستجيبين، فيمكن مالحظة انخفاض مستويات  االنتماء الدينّي بدوره، له تـأثيٌر واضٌح على 
اإلحباط لدى الُمنتمين إلى الطائفة العَلويَّة مقارنًة بـُمستوياته لدى الُمنـتمين إلى الطوائف الّسنِّـيَّة 
كن  وائف إلى السَّ ة مستويات ُمتداخلة، ترتبط بَميل الطَّ والّدرزية واإلسماعيلية. لنا أن نُـترجم ذلك على ِعدَّ
في أماكن تـتـباين أوضاُعها األمنية، وكذلك ارتباُط الموقف السياسّيِ في سوريا باالستِـقطاب الطائـفي، 
 ما ينعكس مباشرًة على مستويات الرَِّضى واآلمال الُمعلَّقة على األطراف التي يدعمها الُمستجيب. 
أرقاٍم دقيقة  الت الّلجوء بين الطوائف، والتي ال يمكن الحصول على  كما يمكن أن يرتبط ذلك بُمعدَّ
للخروج  األقل مياًل  العَلوية هم  الطائفة  أبناء  بأنَّ  العامَّ  االنطباع  أنَّ  إال  الحالي،  الوقت  حولها في 
من سوريا، وهو ما يؤدي إلى هذه االنـزياحات المرتبطة بالتواجد داخل سوريا أيًضا، وليس باالنتماء 

الطائـفي فقط.
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آمااًل على نجاح أعمال اللجنة الدستورية ونتائـجه؟   إلى أي درجٍة تُعـّلِـق 

ُسـنِّي

مسيحي

درزي

إسماعيلي

عَلوي

أقليات أخرى

ال ديني

ل عدم االجابة أُفِضّ

3.7%

6.4%

4.6%

0.8%

1.7%

10.0%

4.9%

2.6%

26.6%

27.5%

16.0%

19.5%

28.1%

26.7%

24.7%

20.7%

38.3%

29.8%

32.5%

32.5%

52.0%

16.6%

44.5%

41.4%

31.4%

36.3%

46.9%

56.1%

18.2%

46.7%

25.9%

35.3%

آمـال أيّة  إلى حٍدّ كبيرإلى حٍدّ متوسطآماٌل ضئيـلةليس لدي 

آمال المستجيبين من نجاح أعمال اللجنة الدستورية، شكل رقم )30( يُبيِّن مستوى 
باالرتباط مع االنتماء الديني والطائـفي.

ل مكان إقامة المستجيبين أحد العوامل التي أثَّرْت بشكٍل واضح على مستويات رضاهم عن  ويُشّكِ
أداء اللجنة الدستورية واآلمال المعلَّقة عليها، ويمكن مالحظة ذلك عند إجابتهم عن مدى رضاهم 
عم والتأييد الدولي، إذ قال %40.5 من المستجيبين  عن أداء الوفود التفاوِضيَّة من ناحية حشد الدَّ
أبًدا، بينما انخفضْت نِسبة هذه اإلجابة لدى المقيمين في  كان غير ُمرٍض  خارج سوريا بأنَّ األداء 

سوريا إلى 20%.

آماٍل بنجاح اللجنة الدستورية أو  ولم يكن لدى %39.8 من المستجيبين المقيمين خارج سوريا أيَّة 
الوصول إلى ُمخرَجاٍت مقبولة، لتنخفض نسبة هذا الخيار إلى %28.7 لدى المقيمين داخل سوريا. وهو 
ما يمكن أن يُعّبِر عن إحباٍط ُمتـزايد لدى الالجئين السوريِّين من المسار السياسي وانخفاض الثِّـقة 
بما يمكن أن يُـثمره هذا المسار، ما سينعكس بالتأكيد على خططهم المستـقبلية، خاصًة ما يتعلَّق 

بالعودة إلى سوريا. ويُذكر هنا أنَّ %80 من السوريين المقيمين خارج سوريا هم من الالجئين)1(.

.Syrians on the move, Karam Shaar, the Middle East Institute, 2020 )1(

https://www.mei.edu/publications/syrians-move
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في المقابل، فإنَّ انخفاض نِسبة اإلحباط لدى المقيمين في سوريا ال تعني ارتفاَع مستويات اآلمال 
كبيرة  آمال  للدراسة من داخل سوريا بأنَّ لديهم  المستجيبين  لديهم، إذ لم يقل سوى %5 من 

بنجاح عمل اللجنة الدستورية.

أداء الوفد الذي يُفترض به تمثيل طرفك، من حيث األداء التـفاوضي    كيف تُـَقـيِّم 
والقدرة على اإلقـناع؟

40.5% 20.0% 36.4% 40.3% 22.0% 34.0% 1.0% 5.8%
أبًداُمرٍض بالحِدّ األدنىُمرٍض بدرجة مقبولةُمرٍض جّدا غير مرٍض 

داخل سورياخارج سوريا

أداء وفود اللجنة الدستورية،  شكل رقم )31( يُبيِّن مستوى رضى المستجيبين عن 
فيما يتعلق باألداء التفاوضي، مع اعتـبار مكان اإلقامة الحالي.

آمااًل على نجاح أعمال اللجنة الدسـتورية ونـتائــجها؟   أّيِ درجٍة تُعـّلِـق  إلى 

آمـال أيّة  إلى حٍدّ كبيرإلى حٍدّ متوسطآماٌل ضئيـلةليس لدي 

2.1% 5.0% 21.0% 28.7% 37.1% 37.6% 39.8% 28.7%

داخل سورياخارج سوريا

آمال المستجيبين من نجاح أعمال اللجنة الدستورية، شكل رقم )32( يُبيِّن مستوى 
باالرتباط مع مكان اإلقامة الحالي.

اللجنة  عمل  من  إحباطهم  بـتفسير  المقيمين خارجها  مع  داخل سوريا  المقيمون  يختلف  كما 
ليست  الداعمة  و)الدول  المشكلة(  يحلَّ  لن  جديد  دستور  )كتابة  خـياَرا:  حصل  فقد  الدستورية، 
ة( على أعلى النِّسب لدى السوريِّين المقيمين في الخارج بـ %41.2 و%34.5 على التـوالي. بينما  جادَّ
ة  ة، وبأنَّ الحكومة السورية ليست جادَّ اعتـبر المقيمون في سوريا بأنَّ الدول الداعمة ليست جادَّ

بالتفاوض بـ %33.7 و%30.8 على الترتيب.
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لماذا ال تأمـل الكـثيــر؟  

داخل سورياخارج سوريا

22.2%

34.5%

2.1%

41.2%

30.8%

33.7%

8.1%

27.4%

الحكومة السورية ليست جاّدة
في المفاوضات

الدول الداعمة لّلجنة ليست جاّدة

المعارضة ليست جاّدة في المفاوضات
كتابة دستور جديد لن يحل

المشكلة في سوريا

آماٍل عالية لدى جزء من المستجيبين، على نتائج عمل اللجنة الدستورية،  شكل رقم )33( يُبيِّن أسباب عدم تعليق 
باعـتـبار مكان اإلقامة الحالي.
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 الفصل الرابع:
جدل القضايا الدستورية؛ ما الذي تغـيَّر خالل ثالث سنوات؟

د شكل الدستور، وشكل  أبرز القضايا التي تُحّدِ يمكن حصـر عدٍد من القضايا الرئيسية، باعتبارها 
النظام السياسي،  الّسُلطات ونوع  النظام السياسي الذي سينتُج عنه. فباإلضافة إلى العالقة بين 
ونقاش خالل  مثار جدٍل  كانت  التي  القضايا  عدًدا من  واالجتماعي،  السياسي  تاريخ سوريا  يطرح 
آراء  استطالع  والتي جرى  القضايا  تلك  أبرز  على  منها  االستدالل  يمكن  السابقة،  الدساتير  كتابة 

المستجيبين للدراسة عنها.

التالي، بإجراء استطالِع رأٍي للسوريِّين )نُشـر في شهر تموز/ اليوم  عام 2017، قام باحـثو منظمة 
يوليو 2018(، حول آرائهم في أهم القضايا الدستورية التي تُعتبر مثار جـدٍل وإشكاٍل ضمن المجتمع 

السوري، الستِـبيان تطّلعاتهم ومواقفهم لِما يمكن أن يكون عليه الدستور السوري المستقبلي.

سيعتمد هذا الفصل، باإلضافة إلى تحليل بيانات الدراسة الحالية، على إجراء مقارناٍت بين اتجاهات 
ة  ر من مواقف السوريِّين عموًما، وخاصَّ أن يكون قد تغيَـّ أعوام، وما يمكن  الرأي اليوم وقبل ثالثة 

مواقفهم المتأثِّـرة بانتماءاتهم وخلفيَّاتهم الُمتعددة.

الدين والدولة في الدستور: 

الدساتير في  كتابة معظم  إثارة إشكالياٍت خالل  إلى  الدين بالدولة(  ى موضوع )عالقة  أدَّ دائًما ما 
قة خالل إعداد دستور عام 1950  التأسيسية نقاشاٍت واسعة وُمعمَّ الجمعية  سوريا، فقد خاضِت 
حول هذه المسألة. وقد كانت األجواء الديموقراطية النِّسبِية)2( التي نوقش خاللها الدستور ضمن 
ليشمل  النقاش  هذا  بتوّسع  أفادت  قد  السوري،  والشارع  النواب  مجلس  وفي  الصياغة  لجنة 

المجتمع السوري. 

ة بمناقشة الدستور، وصوَل لجنة الصياغة إلى حّلٍ وسٍط لمسألة  وتُظهر َمحاِضُر الجلسات الخاصَّ
ولة هو اإلسالم« بـجملة »دين رئيس  الدَّ ذكر ديانة الدستور فيه، من خالل استبدال جملة »دين 
أيًضا  المحاضر  تلك  للتشريع«. وتشير  الرئيسّي  المصدر  اإلسالمّي  و«الفقه  اإلسالم«  الجمهورية 
الخيار  السباعي( عن هذا  اإلسالمي )مصطفى  التـيار  األساسيَّة ضمن  الشخصيات  أحد  إلى دفاع 
اإلخوان  لجماعة  العام  المراقَب  كان  الذي  السباعي  المختلفة، حيث حضَّ  اآلراء  بين  كحّلٍ وسط 
السوريين،  لدى شريحٍة واسعة من  البند تعبيًرا عن رغبٍة  اعتبار هذا  المسلمين في سوريا، على 

دون أن يكون انتقاًصا من حقوق باقي الطوائف واألديان في البالد أو موقًفا عدائـيًّا منهم)3(.

أثار عدُم ذكِر دين رئيس الدولة خالل إعداد دستور عام 1973، عدًدا من االحتجاجات في البالد،  وقد 
شارك بها وقادها شخصياٌت من زعـماء حركة اإلخوان المسلمين. وَيذكر سعيد حوى القيادي في 

)2( كانت سوريا ال تزال تُحَكم من الحكومة المدنِـية برئاسة هاشم األتاسي، إال أنَّ معظم نقاشات الدستور قد جرْت بعد انقالب 
أديب الشيشكلي األول، الذي أطاح من خالله بقيادة الجيش القديمة، مع الحفاظ على الحكومة المدنِـية، التي حكمت بتأثيٍر 
أْي  من الشيشكلي بالطبع. وقد كانت الجمعية التأسيسية انتُِخَبت لصياغة هذا الدستور في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1949، 

قبل انقالب الشيشكلي األول.
)3( »المسألة الدينية في الدساتير السورية: مسح تاريخي ومقارن«، د. إبراهيم دراجي ود. ريم تركماني، سلسلة األوراق الدستورية 

السورية، كلية لندن لالقـتصاد والعلوم السياسية، تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2018/07/Which-constitution_AR.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/103660/16/The_question_of_religion_in_the_Syrian_Constitutions_Arabic.pdf
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الدولة في  نتيجَة عدم ذكر دين رئيس  االحتجاجات،  تلك  الجماعة في مذكراته)4(، مشاركَته خالل 
ر الحًقا ليُعَتـمد النص النهائي مع ذكِر دين رئيس  النسخة األولى من ذلك الدستور، وهو ما تغيَـّ
الدولة وهو اإلسالم، على الرغم من أنَّ لجنة صياغة الدستور في تلك الفترة كانت ُمعيَّنًة من ِقَبِل 

النظام العسكري الحاكم بعد انقالب حافظ األسد الذي قام به نهاية عام 1970.

أن تـثير هذه النقطة خالفات ونقاشات واسعة، ضمن اللجنة الدستورية، وخارجها  ع  ومن الُمتوقَّ
ضمن مختلف شرائح المجتمع السوري.

ة بعالقة الدين بالدولة في الدستور  تُظهر بيانات الدراسة استقطاًبا واضًحا في إجابات األسئلة الخاصَّ
المساعدة  الديني والطائـفي  االنتماء  التي تدرس ُمتغيِّر  الفرعية  العيِّـنات  الُمقبِل، لربما تستطيع 
في تفسيرها. التناقُض األكبر يأتي من موافقة غالبية العيِّـنة محّلِ الدراسة )%59.2 منها( على عدم 
العيِّـنة إظهار هوية سوريا  أي إشارٍة ألّيِ دين، باإلضافة لرفض قرابة نصف  تضمين دستور سوريا 

ة(. اإلسالمية في الدستور القادم )%44.8 يرفضون أو يرفضون بشدَّ

أّيِ ديانة؟   ن الدستور أيَّ إشارة إلى  ما هو موقـفـك من أال يتضمَّ

5.7%
معارٌض بشدة

21.4%
معارض

13.8%
محايد

34.2%
أوافق

24.9%
أوافق بشدة

أّيِ إشارٍة ألّيِ ديٍن في الدستور. شكل رقم )34( يُبيِّن رأي المستجيبين في عدم تضمين 

ما هو موقـفـك من قـول: “يجب إظـهار هوية سوريا اإلسالمية في الدسـتور القادم”؟  

18.5%
معارٌض بشدة

26.4%
معارض

19.6%
محايد

23.7%
أوافق

11.8%
أوافق بشدة

شكل رقم )35( يُبيِّن رأي المستجيبين في تضمين الدستور القادم لهويٍة إسالميٍة للبالد.

)4( حوى سعيد )1987(، »هذه تجربتي وهذه شهادتي«، القاهرة، مكتبة وهبة.
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 وهو ما يتناقض مع ميل العيِّـنة إلى الموافقة على أن يكون دين الدولة هو اإلسالم )%43.5 وافقوا 
العيِّـنات  تحليل  ـر  ويُفّسِ المستجيبين(  من  فيما رفضها 37%  ة  المادَّ على هذه  ة  بشدَّ وافقوا  أو 

الفرعية الذي سيأتي الحًقا هذا التناقض.

أنَّ دين الدولة هو اإلسالم؟   ما هو موقـفـك من أن ينـصَّ الدستور على 

16.9%
معارٌض بشدة

20.1%
معارض

19.5%
محايد

27.9%
أوافق

15.6%
أوافق بشدة

أْن ينصَّ الدستور على أنَّ دين الدولة هو اإلسالم. شكل رقم )36( يُبيِّن رأي المستجيبين في 

للدراسة  المستجيبين  فإنَّ  للتشريع،  أساسي  كمصدٍر  اإلسالمية  الشـريعة  العتماد  بالنسبة  أما 
أفراد  أو رفضوا بشدة هذه المقولة، فيما قبِلها %36.1 من  يُظِهرون ميَلهم للرفض )%45.1 رفضوا 
كأحـد  اإلسالمية  الشريعة  ذكر  يتم  عندما  جيِّدة  بنسبٍة  قبوٍل  إلى  الرفض  هذا  ليتحول  العينة(، 

ة على هذه المقولة(. مصادر التشريع في الدستور )%66.2 وافقوا أو وافقوا بشدَّ

كأحد مصادر  الشريعة اإلسالمية  المستجيبين العتماد  كـّمٍ ُمهّمٍ من  النِّسب قبول  وتُظهر هذه 
في  استُخدمْت  لعبارات  ُمشابهة  عبارٌة  )وهي  للبالد  الحالي  الدستور  في  قائم  كما هو  التشريع، 
اإلسالمية  الشريعة  عالقة  مسألة  أنَّ  ويبدو   .)1950 عام  دستور  مثل  السابقة  السورية  الدساتير 
بقوانين األحوال الشخصية بالتحديد ستكون مسألًة حيوية بالنسبة لقطاٍع واسع من السوريِّين، 

وهي مثار خالفات سابقة على نقاشات الدستور. 

وبينما يمكن رؤية قبوٍل واسٍع لوجود الشريعة اإلسالمية ضمن مصادر التشريع، فإنَّ رفض كونها 
المصدر األساسيَّ للتشريع يمكن تفسيره ضمن عدة مستويات، أبرزها هو التخوف من تكرار تجارب 
حكٍم لـتنظيماٍت ُمتشددة مثل تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( وتنظيم »هيئة تحرير الشام« 

)النصرة سابًقا(، لدى فئاٍت واسعة من السكان ال تقتصر بأية حاٍل على األقليات الدينية.

الدينية والِعرقية المختلفة، وهو ما  التفسير، سيرتبط بُمتغيِّرات االنتماءات  الثاني من  المستوى 
سَيظهر خالل تحليل العيِّـنات الفرعية.
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ما هو موقـفـك من أن تكون الشريعة اإلسالمية هي المصدر األساسي للتشريع؟  

20.9%
معارٌض بشدة

24.6%
معارض

18.4%
محايد

22.3%
أوافق

13.8%
أوافق بشدة

شكل رقم )37( يُبيِّن رأي المستجيبين في أن تكون الشريعة اإلسالمية هي المصدر األساسي للتشريع
في الدستور المقبل.

ما هو موقـفـك من أن تكون الشريعة اإلسالمية مصدًرا من مصادر التشريع؟  

10.3%
معارٌض بشدة

11.2%
معارض

12.3%
محايد

47.6%
أوافق

18.6%
أوافق بشدة

شكل رقم )38( يُبيِّن رأي المستجيبين للدراسة في أن تكون الشريعة اإلسالمية مصدًرا من مصادر التشريع
في الدستور المقبل.

نَِسُب  تتـقارب  إذ  الجمهورية،  رئيس  دين  على  السؤال  عند  العيِّنة  نتائج  في  استقطاًبا  ونلحظ 
المعارضة والموافقة على كون دين رئيس الدولة هو اإلسالم الّسنِّي )%38.4 معارضون أو معارضون 
ا لدى جزٍء واسع  ة(. وهو ما يعكس إحساًسا عامًّ أو موافقون بشدَّ ة مقابل %39.8 موافقون  بشدَّ
أنَّ تحديد دين رئيس الدولة يأتي على العكس من التوّجه القاضي بالمساواة  من السوريِّين، من 
دستور  حتى   1920 دستور  منذ  السورية  الدساتير  أنَّ  إلى  أيًضا  اإلشارة  وتجدر  المواطنين.  بين 
2012 أشارت إلى أنَّ دين رئيس الدولة هو اإلسالم. مع المالحظة بأنَّ دستور عام 1920 الصادر عن 
المِلك  أنَّ  المِلك باإلسالم، وهذه إشارٌة تعتبر تحصيل حاصل بما  د دين  السوري، قد حدَّ المؤتمر 
كان من العائلة الهاشمية، بينما كانت الصالحيات األساسية بَيِد الحكومة التي يحاسبها ويُعيِّنها 

البرلمان، حيث لم يتم تحديد دين رئيس الحكومة في نص دستور عام 1920.
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أنَّ رئيس الدولة يجب أن يكون ُمسلًما    ما هو موقـفـك من أن ينـصَّ الدستور على 
ُسـنِّـيًّا؟

16.8%
معارٌض بشدة

21.6%
معارض

21.8%
محايد

25.0%
أوافق

14.8%
أوافق بشدة

ا بأنَّ شكل رقم )39( يُبيِّن رأي المستجيبين للدراسة في أن يُقـرَّ الدستور المقبل نصًّ
دين رئيس الدولة هو اإلسالم الّسنِّي.

على مستوى العيِّـنات الفرعية، فإنَّ درجاٍت متفاوتة من االستِـقطاب َتظهر من البيانات التي حصلنا 
ـر على تأثير االنتماءات الدينية والطائـفية إضافًة إلى  عليها من المستجيبين للدراسة، وهو ما يؤّشِ
ًة وأنَّ التاريخ السياسي لسوريا  آراء السوريِّين بالنسبة لموقع الدين من الدولة. خاصَّ العرقـيَّة، على 
لت في بعض األحيان إلى استِقطاٍب في الشارع السوري. كما  شـِهـد مثل هذه النقاشات التي تحوَّ

يمكن توّقع تأثير تلك التجارب على مواقف األقليَّات الدينية. 

الدين  القائلة بَربط  الّسنَّة بشكل حاّدٍ نحو اآلراء  في المقابل يمكن مالحظة تراجٍع في استِـقطاب 
اإلسالمي بالدستور السوري، وإن ظلَّت نِسب الموافقة على ذلك هي الطاغية.

ل إدخاُل جملٍة من المصطلحات التي تربط الدين اإلسالميَّ بالدولة السورية ضمن الدستور،  ويشّكِ
آلياِت النظام السياسي والقوانين، مثل قوانين األحوال الشخصية، بالدين اإلسالمي،  ما يفوق ربط 

وتحديًدا على المذهب الّسنِّي. مع أهمية هذا الربط بالطبع لشريحٍة وازنة من السوريِّين.

إذ ترتبط هذه المصطلحات بالتأكيد بالهوية الّسنِّـيَّة في سوريا، في ظّلِ سنواِت حكِم ما اعتبـرْته 
أخرى )هي الطائفة  شريحٌة واسعة منهم، حكًما طائفيًّا، من ِقَبِل »أوليغارشية)5(« تنتمي لطائفٍة 
د من هذا الخطاب الذي تراجع نحو االستناد إلى هوياٍت فرعية لم تِغب تماًما عن  العلوية(، ما صعَّ
كان  استِـقطاٍب،  زيادة  الظروف ساهمْت في  تلك  لكنَّ  بالطبع.  السياسية واالجتماعية  النقاشات 
أحد أمثلته المباشرة الحراك الذي قاده اإلخوان المسلمون عام 1973 لفرض َبنٍد ينّص على أنَّ دين 

رئيس الدولة هو اإلسالم في الدستور الذي كان يُصاغ في ذلك الوقت.

القمع  عمليات  ومن  سنة،  الخمسين  على  شارفْت  التي  األسد  نظام  حكم  سنوات  من  انطالًقا 
الواسعة بعد انطالق الثورة السورية، وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة ضد مناطَق 
العتـبار  الّسنَّة  العرب  من  ُمهّمٍ  جزٍء  تشجيع  على  ذلك  كل  ساهم   - السنّة  من  ُسكانها  غالبية 

)5( األوليغاركية/األوليغارشية Oligarchy: ُحكم األقـّلِـيَّة، وهي شكٌل من أشكال الُحكم الذي تكون الّسلطة السياسية بُمقـَتضاه 
أو القوة العسكرية. فـغالًبا ما تكون األنظمة والّدول  سب  أو النَـّ محصورًة بـَيِد فـئٍة صغيرة من المجتمع ذوي المال 

األوليغاركية ُمـسـيَطًرا عليها من ِقَبِل عائالٍت نافذة معدودة تُورِّث النفوذ والقوة من جيـٍل آلخر. أما عن أصلها االشتـقاقي: 
ٌة من الكلمة اليونانية ὀλιγαρχία  = أوليغارخيا.  فـ»أوليغاركية« ُمشـتـقَّ
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ية تهدف إلى إبعادهم عن المجال  أنفسهم ُمسَتهدفين بشكٍل مباشر بعمليِة إقصاٍء سياسية وماّدِ
العام نهائيًّا، وحتى إبعادهم عن مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى في سوريا أو إلى خارجها نهائيًّا. 
أحداث  ًة في األرياف خالل  وهو ما حصل بالفعل في كثير من المناطق ذات األغلبية الّسنِّـيَّة خاصَّ

الثورة السورية.

تحديًدا هوية  دينية،  بهويٍة  البالد  دستور  ارتباط  على  الدينية  األقليات  اعتراض  فإنَّ  المقابل،  في 
والقديم  الحديث  التاريخ  في  ُجذوًرا  بـَدوره  يمتلك  الّسنِّي(،  )اإلسالم  البالد  في  الدينية  األغلبية 
للمنطقة، فالمسيحيون غير بعيدين عن تذّكر المجازر التي تعرَّضوا لها في جبل لبنان ودمشق في 
العقد السادس من القرن التاسع عشر، بعد قروٍن من التمييز ضدهم من قبل القوانين العثمانية 

التي أعطِت المسلم الّسنِّي أفضليًة في كل شيء على المنتمين للطوائف األخرى.

وتمتلك الطوائف الدينية األخرى، تاريًخا شفويًّا مليًئا بالتمييز واالضطهاد من ِقَبِل السلطات الحاكمة، 
سواًء خالل فترة الحكم العثماني للمنطقة وسوريا، أو التمييز على أُُسٍس طبقية وسياسية خالل 
أتاحت التحّوالت في قوانين  نهايات القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين، عندما 
األراضي،  تُسيطر على مساحات واسعة من  إقطاعية محلية  نَُخٍب  إلى ظهور  العثمانية  الِملكية 
فيما ُحرِم أبناء األقليات الطائفية من تلك الِملكيات، لتخلق مشكلَة ِملكيٍة زراعية واسعة في سوريا 
لها،  كانت ضحيًَّة واضحة  التي  العلوية)6( واإلسماعيلية  الدينية مثل  األقليات  انتشار  على مناطق 

ولإلفقار العاّمِ الذي تسبَّبت به.

أوسع من االستقطاب الهوياتي، ضمن خيارات  أسباٌب سياسية واقتصادية تحت ِغطاٍء  تمتـزج إًذا 
قوانين  بين  التاريخية  العالقة  إلى  طبًعا  باإلضافة  الدستور،  في  بالدولة  الدين  لعالقة  السوريِّين 
ع عنها من نتائج ترتبط بتوزيع الِملكيَّات حسب الشريعة اإلسالمية في  األحوال الشخصية وما يتفرَّ

سوريا والمنطقة عموًما.

مياًل واضًحا  يُظهرون  دينية  أقلياٍت  إلى  المنتمين  المستجيبين  فإنَّ  الدراسة،  لبيانات  وبالنسبة 
أنَّ 94.3%  أي إشارٍة ألّيِ دين( من حيث المبدأ. لذا نجد  إلى الموافقة على )عدم تضمين الدستور 
ة على هذه العبارة، و92.7 من الُمنتمين إلى الطائفة اإلسماعيلية  أو وافقوا بشدَّ من الدروز وافقوا 
ة عليها، و77.6  وافقوا عليها أيًضا، كما قال 80.4 من المسيحيين بأنهم موافقون أو موافقون بشدَّ

ة عليها. من العلويين وافقوا أو وافقوا بشدَّ

فمثاًل  بالخصوص،  العبارة  تلك  على  ة  بشدَّ الموافقة  إلى  الدينية  األقليَّات  ميَل  العيِّـنة  وتُظِهر 
أي إشارة ألّيِ دين. يُظهر  الدستور  ة على عدم تضمين  الدروز بأنهم موافقون بشدَّ قال %72 من 
ة على العبارة السابقة. فيما كان  الالدينيّون ذات الميل، فقد قال %77.8 منهم بأنهم موافقون بشدَّ
االستثناء الوحيد من هذا الَميل بين األقليات، لدى الطائفة العَلوية التي كانت النسبة األكبر بينها 
ة بينهم على عدم تضمين الدستور أي إشارة ألّيِ  هي للموافقين %51.2، بينما كان الموافقون بشدَّ

دين 26.4%.

أبناء وجهائهم الريفيين األقل شأنًا وسياساتهم«، ترجمة عبد اهلل فاضل ورائد النقشبندي،  )6( بطاطو حنا )2014(، »فالحو سوريا: 
الدوحة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات.
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ن الدستور أيَّ إشارٍة ألّيِ ديانة؟   أالَّ يتضمَّ ما هو موقفك من 

ُسـنِّي

مسيحي

درزي

إسماعيلي

عَلوي

أقليات أخرى

ال ديني

ل عدم االجابة أُفِضّ

7.3%

2.0%

1.1%

0.8%

0.8%

0.0%

2.5%

3.4%

27.5%

9.3%

0.6%

0.8%

14.9%

6.7%

1.2%

9.5%

16.7%

8.3%

4.0%

5.7%

6.6%

6.7%

3.7%

10.3%

34.7%

35.8%

22.3%

42.3%

51.2%

36.7%

14.8%

28.4%

13.8%

44.6%

72.0%

50.4%

26.4%

50.0%

77.8%

48.3%

معارٌض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة

أّيِ إشارٍة ألّيِ دين في الدستور، شكل رقم )40( يُبيِّن رأي المستجيبين في عدم تضمين 
أو الطائفي للمستجيبين. مع اعتـبار االنتماء الديني 

بلغ  إذ  القضية،  من هذه  الموقف  في  التشّدد  عدم  نحو  االتجاه  عند  يقف  لن  العَلوّي  االستثناُء 
التشريع 17.3%  اإلسالمية مصدًرا من مصادر  الشريعة  أن تكون  العلويِّين على  المعترضون بين 

فقط، وهي أقل نسبٍة بين األقليات الدينية التي أظهرْت غالبيُة أصواتها اعتراًضا على هذا الخيار.

اإلسالمية هي  الشريعة  أنَّ  الحديث عن  االعتراض عندما يتم  ارتفاًعا في  األقليات  أصوات  وتُظهر 
المنتمين  ة عند  أو رفض بشدَّ البالد، حيث تبلغ نسبة َمن رَفض  للتشريع في  األساسي  المصدر 
للطائفة الدرزية %91.5 - %95.6 لدى المسيحيِّين - %91.1 لدى اإلسماعيليِّين - %77.6 لدى العلويِّين.
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ما هو موقفك من أن تكون الشريعة اإلسالمية مصدًرا من مصادر التشريع؟  

ُسـنِّي

مسيحي

درزي

إسماعيلي

عَلوي

أقليات أخرى

ال ديني

ل عدم االجابة أُفِضّ

1.4%

29.9%

50.3%

27.6%

3.3%

30.0%

67.9%

21.6%

5.9%

31.9%

18.9%

34.2%

14.0%

50.0%

18.5%

16.3%

10.0%

22.5%

13.7%

30.9%

14.9%

6.7%

9.9%

14.7%

57.6%

15.7%

16.0%

5.7%

57.1%

13.3%

2.5%

44.8%

25.1%

0.0%

1.1%

1.6%

10.7%

0.0%

1.2%

2.6%

معارٌض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة

شكل رقم )41( يُبين رأي المستجيبين في أن تكون الشريعة اإلسالمية مصدًرا من مصادر التشريع،
مع اعـتبار انتماءاتهم الدينية والطائفية.
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ما هو موقفك من أن تكون الشريعة اإلسالمية هي المصدر األساسيَّ للتشريع؟  

ُسـنِّي

مسيحي

درزي

إسماعيلي

عَلوي

أقليات أخرى

ال ديني

ل عدم االجابة أُفِضّ

5.2%

59.8%

72.6%

65.9%

38.8%

50.0%

76.5%

48.2%

23.3%

35.8%

18.9%

25.2%

38.8%

36.7%

16.0%

25.9%

22.1%

3.9%

6.9%

8.9%

14.1%

13.3%

6.2%

18.1%

30.1%

0.5%

1.6%

0.0%

7.4%

0.0%

1.3%

7.8%

19.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.9%

0.0%

0.0%

0.0%

معارٌض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة

شكل رقم )42( يُبيِّن رأي المستجيبين في أن تكون الشريعة اإلسالمية المصدر األساسيَّ للتشريع،
مع اعتـبار انتماءاتهم الدينية والطائفية.

وعلى الرغم من أنَّ نَِسَب الرفض عموًما تبقى هي األعم بالنسبة للعلويِّين، إال أنهم يُظهرون تقّباًل 
الخبرات  تفسيره من  الذي يمكن  األمر  الدستور،  والدولة في  اإلسالمي  الدين  بين  للعالقة  أعلى 
السياسية التي ُطبعْت في ذاكرتهم خالل فترة حكم نظام األسد، وطبيعة العالقة المزدوجة التي 
في  العام في سوريا،  الديني  للمجال  الرسمية  الواجهة  الّسنِّـيَّة  بطائفته  اإلسالمي  الديَن  أعطِت 
الوقت الذي حافظْت فيه مراكز نافذة داخل الطائفة العلوية على المراكز العسكرية واألمنية األبرز 
أو غير مباشر طوال حكم نظام  في البالد، وهي مراكز كانت تقوم بُممارسة الحكم بشكٍل مباشر 

األسد.

ة االستِقطاب لديهم، إذ ال  َيميل الّسنَّة إلى الموافقة على هذا الربط، مع األخذ بَعين االعتـبار ِخـفَّ
تبلغ مستويات القبول لديهم بـتلك العبارات، مستوياِت الرفض العالية لدى األقليات الطائفية، وهو 
ما قد يسمح بأن يكون َمدخاًل لحلوٍل وسط تُرضي جميع األطراف، كما حدث خالل نقاشات دستور 

عام 1950.
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وعلى الرغم من بقاء االعتراض الواسع لدى األقليات الدينية والطائفية من تحديد دين رئيس الدولة 
باإلسالم الّسنِّي، فإنَّ هذا االعتراض يُظهر استقطاًبا أقلَّ لديهم حول هذه النقطة بالتحديد.

أنَّ دين الدولة هو اإلسالم؟   ما هو موقفك من أن ينصَّ الدستور 

ُسـنِّي

مسيحي

درزي

إسماعيلي

عَلوي

أقليات أخرى

ال ديني

ل عدم االجابة أُفِضّ

3.9%

53.4%

69.7%

49.6%

14.0%

46.7%

71.6%

32.8%

15.6%

42.2%

14.9%

28.5%

49.7%

33.3%

19.8%

26.7%

22.5%

4.4%

8.5%

20.3%

19.8%

3.3%

4.9%

23.3%

36.3%

0.0%

6.3%

0.8%

16.5%

13.4%

2.5%

17.2%

21.7%

0.0%

0.6%

0.8%

0.0%

3.3%

1.2%

0.0%

معارٌض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة

شكل رقم )43( يُبيِّن رأي المستجيبين في أن ينص الدستور على أنَّ دين الدولة هو اإلسالم،
مع اعـتبار انتماءاتهم الدينية والطائفية.
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أنَّ رئيس الدولة يجب أن يكون مسلًما    ما هو موقفك من أن ينصَّ الدستور على 
ُسـنِّـيًّا؟

ُسـنِّي

مسيحي

درزي

إسماعيلي

عَلوي

أقليات أخرى

ال ديني

ل عدم االجابة أُفِضّ

4.7%

39.7%

71.4%

53.7%

9.2%

53.3%

70.4%

35.3%

17.2%

44.1%

14.9%

29.3%

44.6%

40.1%

22.2%

37.1%

24.5%

12.3%

8.6%

15.4%

34.7%

3.3%

6.2%

19.0%

33.2%

3.9%

4.0%

1.6%

10.7%

3.3%

1.2%

6.0%

20.4%

0.0%

1.1%

0.0%

0.8%

0.0%

0.0%

2.6%

معارٌض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة

شكل رقم )44( يُبيِّن رأي المستجيبين في أن ينصَّ الدستور على أنَّ دين رئيس الدولة هو اإلسالم الّسنِّي،
مع اعـتبار انتماءاتهم الدينية والطائفية.

أيًضا على خيارات المستجيبين ومدى  بطبيعة الحال ، تؤثر عوامل الطبقة ومستويات المعيشة 
العليا  المتوسطة والوسطى  الطبقات  الدستور. تُظهر  استقطابهم تجاه ربط اإلسالم بالدولة في 
أّن هناك زيادة في الموافقة على هذا  مياًل أكبر نحو التسامح في عدم ربط الدين بالدولة، في حين 

االرتباط بين الطبقات األفقر واألكثر ثراًء ، على الرغم من الفجوة االقتصادية الواسعة بينهما.

بإمكان طبيعة االقتصاد الزراعي والخدمي في الدولة تفسير هذا االرتباط بين تلك الطبقات. ترتبط 
الممتلكات الزراعية الكبيرة عموًما باالنتماء القبلي واإلقليمي ، ال سيما في المناطق العربية السنية 

، مما يزيد من الحاجة إلى تلك الروابط القائمة على الهوية بين أغنياء تلك المجموعات.

الهوية ،  القائمة على  االنتماءات  الذي تقدمه نفس  الجماعي  الدعم  األفقر إلى  ومع ذلك ، يحتاج 
بما في ذلك سكان المناطق التي يشكل العرب السنة أغلبية فيها ؛ وهذا يزيد من الميل إلى اعتبار 

الصلة بين الدين والدولة في الدستور مهمة. 
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أنَّ دين الدولة هو اإلسالم؟    ما هو موقفك من أن ينصَّ الدستور على 
-مستوى المعيشة-

منخفض جّدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جّدا

12.6%

14.4%

17.0%

25.4%

20.0%

11.0%

15.4%

22.2%

25.4%

10.0%

23.2%

18.9%

20.6%

12.0%

20.0%

31.1%

32.6%

26.7%

21.4%

20.0%

22.1%

18.7%

13.5%

15.8%

30.0%

معارٌض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة

شكل رقم )45( يُبيِّن رأي المستجيبين في أن ينصَّ الدستور على أنَّ دين الدولة هو اإلسالم،
مع اعـتبار المستوى المعيشي. )جرى تفسير مستوى الدخل المتوسط والمرتفع،

على أنهم: طبقٌة وسطى ووسطى-عليا، بناًء على االتجاه العاّمِ للفروق الطبقية في سوريا(.

هو  الجمهورية  رئيس  دين  يكون  أن  ة  بشدَّ عارض  أو  عاَرض  منهم   53.3% فإنَّ  األكراد،  عن  ا  أمَّ
أنه ديُن غالبية الُكرد في سوريا. ويمكن تفسير هذا الَميل بناًء على  اإلسالم الّسنِّي، على الرغم من 
االستقطاب الهويَّاتي الذي يتضمن بالطبع تعقيداٍت سياسية وثقافية واقتصادية. في الوقت الذي 
آراُء العرب إلى التوازن بين الرفض والقبول، بينما قال 48.6 من التّركمان بأنهم موافقون  مالت فيه 

ة على هذا الخـيار. أو موافقون بشدَّ

على العكس نجد أنَّ اآلشوريِّين في غالبيتهم يرفضون هذا الخيار، وهو رفٌض يتماشى مع انتمائهم 
أيًضا. الديني 
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ما هو موقفك من أن ينصَّ الدستور على أنَّ رئيس الدولة يجب أن يكون مسلًما ُسـنِّـيًّا؟  

ل عدم اإلجابة أُفِضّ

تركماني

آشوري سرياني/

عربي

كردي

51.9%

5.5%

35.5%

14.1%

21.8%

35.4%

15.6%

44.0%

18.4%

31.5%

6.3%

30.3%

14.8%

21.4%

28.2%

5.1%

33.9%

5.0%

28.0%

15.9%

1.3%

14.7%

0.7%

18.1%

2.7%

معارٌض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة

شكل رقم )46( يُبيِّن رأي المستجيبين في أن ينصَّ الدستور على أنَّ دين رئيس الدولة هو اإلسالم الّسنِّي،
مع اعـتبار انتمائهم اإلثني.

الدستور  أّيِ ديٍن( في  إلى  اإلشارة  لـ)عدم  الرجال  أكبر من  النساء تفضياًل  اإلطار، تُظهر  وفي هذا 
ة على  أو موافقاٌت بشدَّ الُمقبل، إذ قالت %63.2 من النساء المستجيبات للدراسة بأنهنَّ موافقاٌت 
أي ديٍن في الدستور المقبل، فيما قال %55.4 من الرجال المستجيبين للدراسة  عدم اإلشارة إلى 

بأنهم موافقون على ذلك.

وتقوم القوانين الدينية الُمنَبـثِـقة عن تلك اإلشارة في الدستور، بالتمييز بين النساء والرجال، سواًء 
في المحاكم الشرعية اإلسالمية الّسنية، أو في باقي الهيئات الدينية األخرى التي تلعب هذا الدور 
بالنسبة لألديان والطوائف األخرى. لذلك فإنَّ تحّمس السيدات لعدم ربط الدستور المقبل بأي ديٍن 
مفهوٌم على هذا الصعيد الذي يؤثر بشكٍل واسع على حياتهنَّ  وقدرتهنَّ  على االستقالل عن العائلة 

أو الزوج واتخاذ قراراٍت اقتصادية وحياتية ُمستـقلَّة.

أيَّ إشارٍة إلى أي ديانة؟   ن الدستور  ما هو موقـفك من أال يتضمَّ

ذكر

أنثى

7.6%

3.6%

24.0%

18.5%

13.0%

14.7%

32.9%

35.7%

22.5%

27.5%

معارٌض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة

أّيِ إشارٍة ألّيِ دين في الدستور، مع اعتـبار الجنس. شكل رقم )47( يُبيِّن رأي المستجيبين في عدم تضمين 
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عام  أُجرَِي  الذي  باالستطالع  االستطالع  بيانات هذا  أيًضا من خالل مقارنة  َيبـرز  الدالالت  عدٌد من 
2017، إذ يمكن مالحظة تراجِع نَِسِب الموافقة على الربط بين الدين والدولة في الدستور المقبل. 
فـباإلجابة قال %77.9 من العيِّـنة الُكلية عام 2017 بأنهم موافقون على أن تكون الشريعة اإلسالمية 
مصدًرا من مصادر التشريع، بينما قال %66.2 من المستجيبين للدراسة الحاليَّة بأنهم موافقون 
تلك  في  واضٍح  تراجٍع  مع  لكن  القبول،  نحو  بالتوّجه  الميل يستمر  أنَّ  لـناُلحظ  الخيار،  على هذا 

النِّـسب.

وبينما قال %57.4 من المستجيبين عام 2017 بأنهم موافقون على أن يكون دين الدولة هو اإلسالم 
في الدستور، تراجعت نَِسُب الموافقة إلى %43.5 في استطالع هذا العام.

أن ينصَّ الدستور المقبل بـأنَّ )دين رئيس الدولة هو اإلسالم(  أن كان عـدد الموافقين على  وبعد 
آراؤهم )%45.5(، فقد تراجعت هذه النسبة إلى %39.8 بما يُقارب الستَّ  قرابة نصف الُمسَتطـَلعة 

نقاٍط مئوية.

مقارنة التحليالت االرتباطية لتلك اإلجابات قد تكون مفيدًة لتفسير هذا التراجع في الِقَيِم الُكلية، 
االستِطالَعين،  بين  بالدولة  الدين  الّسنَّة على ربط  بين  االعتراض  زيادة  إذ يمكن بوضوٍح مالحظة 
فقد اعترض %12.7 من الّسنَّة عام 2017 على المقولة التي تُفيد بأنه يجب الحفاظ على هوية سوريا 

اإلسالمية في الدستور القادم، بينما َتصاعد هذا الرفض إلى %29.6 في استطالع هذا العام.

ها تراجُع نفوذ وحضور  ويُمكن فهم هذا التحّول ضمن الطائفة الّسنِّيَّة على عدة مستويات، من أهّمِ
كثير من  مشاريَع إسالمية ُمرتبطة بفصائَل سلفية وجهادية في سوريا، وصدام تلك الفصائل في 
أو فقدانها للسيطرة على  األحيان بشكٍل واسع مع المجتمعات المحلية خالل السنوات الماضية، 
مناطقها نتيجة معاركها مع قوات النظام ما تسبَّب بتهجير أعداد كبيرة من السوريِّين من بلداتهم 
ُكتلٍة واضحة من الّسنَّة َتبلغ في هذا  وُمدنهم، خوًفا من قمع النظام، وهو ما قد يقود إلى تراجع 
أو  الّسنِّـيَّة عن قرارهم بدعِم  الُمصرِّحين بانتمائهم للطائفة  االستطالع %16.9 من المستجيبين 

تجاهِل مسألة الربط بين الدين والدولة، نحو اعتراٍض واضح.

أساٍس هويَّاتي بين  ستلعب هذه الُكتلة دوًرا محورِيًّا في التخفيف من االستِـقطاب الحاصل على 
ًة في مسائل الربط بين الدين والدولة في دستور البالد المقبل، وهو ما يُعَتـبر أحد  السوريِّين، خاصَّ

أهم التحديات للمرحلة التي تلي َبدء المرحلة االنتقالية الفعِليَّة.
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الدين والدستور  

أن ينص الدستور على أن الرئيس
يجب أن يكون مسلًما سنًيا

أن تكون الشريعة اإلسالمية
هي المصدر الرئيسي للتشريع

أن ينص الدستور على أن
دين الدولة هو اإلسالم

أن ينص الدستور على التزام الدولة
السورية بالشرعة الدولية

لحقوق اإلنسان

أن تكون الشريعة اإلسالمية مصدًرا
من مصادر التشريع

أال يتضمن الدستور أي إشارة ألي ديانة

13.3%

12.8%

16.2%

42.8%

15.9%

15.9%

32.1%

34%

41.2%

48.8%

61.3%

32.0%

13.1%

12.2%

13.8%

4.2%

5.5%

10.8%

26.3%

24.2%

16.7%

1.1%

8.5%

29.5%

12.7%

13.8%

9.7%

0.5%

7.2%

9.8%

2.5%

3.1%

2.4%

2.7%

1.6%

1.9%

موافق بشدة موافق محايد أعارض أعارض بشدة ال أعرف

شكل رقم )48( يُبيِّن رأي المستجيبين في العالقة بين الدين والدولة في استطالع الرأي الذي أجري عام 2017.

الحقوق والِقـيم األساسية في الدستور الُمقـبِل:

البناء عليها،  التي يتم  القواعد  أهّمِ  أحَد  للمواطنين،  الرئيسية  للحقوق  الدستورية  الصياغة  تُعّد 
تتجاوز  التي  األساسية  الضوابط  من  لمجموعٍة  ـذيها،  وُمنّفِ القوانين  احترام  ضمان  أجل  من 
الحقوق الطبيعية مثل حق الحياة، إلى ضمان المساواة السياسية التي تُعتـبر األساَس الرئيسي 
الطائـفّيِ  أو  المناطقّيِ  االنتماء  أو  الجـندر  أساس  التمييز على  الليبرالية، ومحاربة  للديموقراطية 

والدينّي.

وبعد أكثر من تسع سنوات من االنتهاكات المرتكبة بحّقِ السوريِّين، والتي وصلْت إلى ارتكاب جرائم 
حرب من ِقَبِل النظام السوري وعدٍد من األطراف األخرى، فإنَّ التركيز على الحقوق الدستورية يجد 
صًدى واسًعا لدى المستجيبين في هذه الدراسة. إذ تُظِهر البيانات التي تمَّ جمعها موافقًة واسعًة 
ا على اعتـبار عدٍد من الحقوق الرئيسية مثل المساواة والحقوق االقتصادية جزًءا من الدستور  جدًّ

رعة الدولية. المقبل، وعلى اْلتـزام نّصِ الدستور بالّشِ

رعة  ة على اْلتـزام الدولة بالّشِ أو موافقون بشدَّ وقد قال %86.6 من المستجيبين بأنهم موافقون 
الدولية وعدم إصدار قوانين تُخالفها، فيما لم يُعارْض هذه المقولة سوى %3.6 من المستجيبين.

لجميع  متساويٍة  حقوٍق  ضمان  أنَّ  الدراسة  محّلِ  العيِّنة  من  الساحقة  الغالبية  اعتـبرِت  بينما 
ا، مع ميٍل العتبار ذلك:  المواطنين بغّضِ النظر عن دينهم أو عرقهم )%97.3( أمٌر ُمِهّم أو ُمِهّم جدًّ
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ا )73.1%(. ا جدًّ ُمِهمًّ

أمٌر ُمِهّم قد  أنَّ اعتـباَر ضمان حقوق المرأة، بما فيها الحقوق السياسية،  بالِمثل، يمكن مالحظة 
ا. طغى على اتِّجاه العيِّـنة محّلِ الدراسة، فقد قال %91.9 بأنَّ األمَر مهّم أو مهّم جدًّ

بالتوازي مع ذلك، حِظَيِت الحقوق االقتصادية، مثل ضمان حقوق الفقراء دستوريًّا وضمان حقوق 
ال، بموافقٍة بلغت مستوياٍت عاليًة شملت غالبية العيِّـنة، فقد وافق المستجيبون على أهمية  الُعمَّ

الموضوَعين السابَقين بنسبة %96.4 و%96.9 على الترتيب.

رعة الدولية وعدم إصدار    ما هو موقفك من أن ينصَّ الدستور على اْلتـزام الدولة بالّشِ
رعة؟ أّيِ قانوٍن ينـتـهك تلك الّشِ

ماهي أهمية قضيِة حماية
الفقراء والُمحتاجين دستوريّا

بالنسبة لك؟

ماهي أهمية قضيِة حماية حقوق الُعّمال
دستوريّا بالنسبة لك؟

ماهي أهمية قضيِة ضمان حقوق المرأة
بما فيها الحقوق السياسية، في االنتخاب

والترّشح دستوريّا بالنسبة لك؟

ماهي أهمية قضيِة ضماِن حقوٍق متساويٍة
لكِلّ المواطنين بغِضّ النظر عن دينهم

أو ِعرقهم دستوريّا بالنسبة لك؟

ماهي أهمية قضيِة ضماِن قيام مشروٍع
وطنٍيّ للعدالة االنـتـقالية يُعالج إرَث انـتـهاكات

الماضي دستوريّا بالنسبة لك؟

ماهي أهمية قضيِة ضماِن حِقّ الُمهّجرين
في العودة اآلمنة إلى مناطق َسكنهم األصلية

دستوريّا بالنسبة لك؟

0.4%

0.4%

1.1%

0.5%

1.7%

0.2%

2.7%

2.1%

6.3%

1.7%

4.9%

1.9%

0.5%

0.7%

0.8%

0.6%

3.6%

0.7%

20.2%

22.3%

31.2%

24.2%

28.1%

16.3%

76.2%

74.6%

60.7%

73.1%

61.8%

81.0%

غير مهٍمّ على اإلطالق غير مهم ال أعرف مهم مهّم جّدا

0.8%
معارٌض بشدة

2.8%

معارض
9.8%
محايد

43.8%
أوافق

42.8%
أوافق بشدة

شكل رقم )49( يُبيِّن موقف المستجيبين من بعض الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الدستور المقبل.

القضايا  أهمية  تـدعيم  نحو  الميل  على  بوضوٍح  سيؤثِّر  الطبقيَّ  االنتماَء  أنَّ  مالحظة  ويمكن 
من   98.9% تصويت  على  المسألة  هذه  حصلْت  فبينما  ال.  الُعمَّ حقوق  ضمان  مثل  االقتصادية 
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ا. انخفضِت النسبة إلى %90 لدى  ة جدًّ ة أو مهمَّ ا العتبارها مهمَّ خل المنخفض جدًّ الشرائح ذات الدَّ
ق إجماًعا.  الشرائح األعلى دخاًل في العيِّـنة، وهو رقم مرتفٌع يُحّقِ

ال دستوريًّا بالنسبة لك؟    ماهي أهمية قضيِة حمايِة حقوق الُعمَّ
-مستوى المعيشة-

0.0%

0.6%

0.8%

0.4%

0.0%

1.1%

0.4%

2.7%

2.9%

10.0%

0.0%

0.6%

0.8%

0.4%

0.0%

20.0%

21.3%

22.5%

23.9%

40.0%

78.9%

77.3%

73.6%

72.1%

50.0%

غير مهٍمّ على اإلطالق غير مهم ال أعرف مهم مهّم جّدا

منخفض جّدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جّدا

ال في الدستور الُمقبِل بالربـط مع مستوى المعيشة. شكل رقم )50( يُبيِّن موقف المستجيبين من تضمين حقوق العمَّ

وبالنَّظر إلى انِقسامات العيِّـنة بالنسبة للجنس، فإنّنا ناُلحظ ِشبَه إجماٍع بين السيدات المستجيبات 
للدراسة على أهمية ضمان حقوق المرأة بما فيها حق االنتخاب والحقوق السياسية، إذ قالت 95.5% 
ا. ويوافق غالبية الرجال  ة جدًّ ا مع ميٍل العتبارها مهمَّ ٌة جدًّ أو ُمهمَّ ٌة  منهن بأنَّ هذه القضية ُمهمَّ
بلغ  الذي  الفرق  لكنَّ هذا  ا،  ٌة جدًّ ُمهمَّ أو  ٌة  ُمهمَّ القضية  بأنَّ هذه  إذ قال %88.4 منهم  على ذلك 
النساء إلى الدستور المقبل بالنسبة  أهمية إضافة بنوٍد تتعلَّق بحقوق  %10 بين الطرفين يُظهر 

للسوريات.

ماهي أهمية قضية ضمان حقوق المرأة بما فيها الحقوق السياسية في االنتخاب   
والترّشح، دستوريًّا بالنسبة لك؟

ذكر

أنثى

1.2%

0.9%

9.4%

2.9%

0.9%

0.7%

36.6%

25.3%

51.8%

70.2%

غير مهٍمّ على اإلطالق غير مهم ال أعرف مهم مهّم جّدا

شكل )51( يظهر موقف المستجيبين من تضمين حقوق المرأة السياسية في الدستور، مع اعتبار ُمتغيِّر الجنس.
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لم تُظِهر العيِّـنُة الجديدة، اختالفاٍت جوهريًة فيما يخّص الحقوق الدستورية من الناحية السياسية 
اإلجماع على تلك  الجديدة )عيِّـنة 2020( نحو مزيٍد من  العيِّـنة  االتجاه في  كان  واالقتصادية، وإْن 
ا بالنسبة لـ %87.6 من المستجيبين  القضايا. فمثاًل اعتُـبِـَر ضمان حقوق المرأة السياسية أمًرا مهمًّ
إلى  التي وصلْت  النسبة  زيادًة في هذه  ناُلحظ  بينما   ،2017 عام  أُجرَِي  الذي  االستطالع  عيِّـنة  في 

%91.9 في هذا االستطالع.

أكبر حول ضمان حقوٍق ُمتساويٍة لجميع المواطنين  بالمثل، فإنَّ عيِّـنة هذا العام أظهرْت إجماًعا 
بغّضِ النظر عن دينهم وعرقهم بنسبة تقترب من %97، مقابل حوالي %94 في عينة استطالع عام 

 .2017

حقوق يجب أن يكفلها الدستور  

غير مهٍمّ على اإلطالق غير مهم ال أعرف مهم مهّم جّدا

ضمان حق المهّجرين والالجئين بالعودة
اآلمنة إلى مناطق سكناهم األصلية

ضمان قيام مشروع وطني للعدالة االنتقالية
يعالج إرث انتهاكات الماضي

ضمان حقوق متساوية لكافة المواطنين
بغض النظر عن دينهم أو عرقهم

ضمان حقوق المرأة بما فيها الحقوق
السياسية بالترشح واالنتخاب

حماية حقوق العمال

حماية الفقراء والمحتاجين

0.3%

2.9%

0.3%

2.4%

0.1%

0.1%

2.6%

5.7%

2.8%

8.5%

1.7%

1.2%

0.3%

5.7%

3.0%

1.6%

0.2%

0.1%

29.3%

37.7%

38.6%

39.5%

42.8%

39.1%

67.5%

48.0%

55.3%

48.1%

55.3%

59.4%

شكل )52( يظهر موقف المستجيبين يبين موقف المستجيبين من الحقوق األساسية في الدستور
ضمن االستطالع الذي أجري عام 2017.

الترتيـَبين  را  األمن والعدالة قد تصدَّ للمستجيبين، فإنَّ  أهميتها  الِقَيم وفق  لترتيب  بالنِّسبة  أما 
أصوات %37.3 و%30.3 من المستجيبين على الترتيب،  كّل منهما على  األول والثاني حيث حصل 

ة بالنسبة لهم. باعتبارهما أول الِقَيم الُمهمَّ

القسري،  الحرب والتَّهجير  السوريّون، وظروف  التي يعيشها  الظروف األمنية والمعيشية  في ظّلِ 
يُمكن َفهم تقّدِم تلك الِقَيِم )األمن والعدالة( على حساب الحريات الفكرية والسياسية والديموقراطية، 
أنه قد أُضيف إليهما )الُمحاسبة( التي اعتـبر %22.6 بأنها القضية الثالثة، بينما اعتـبر %24 من  إال 

المستجيبين بأنَّ التنمية والرفاه االقتصاديَّ يأتيان في نهاية الترتيب بين الِقَيِم المختلفة.
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تها بالنسبة لك.   رتِّـِب الِقـَيَم التالية وفق أهميَـّ

العـدالة

األمـن

الُحريات الِفكرية والسياسية
واالجتـماعية

الديموقراطية

التنمية والرّفاه االقـتـصادي

الُمحاَسبة

30.3%

37.3%

10.1%

6.9%

5.9%

9.5%

30.1%

24.6%

11.6%

10.4%

9.6%

13.6%

18.3%

14.3%

14.1%

15.4%

15.3%

22.6%

10.0%

11.1%

21.0%

18.6%

23.0%

16.3%

6.7%

7.3%

24.8%

22.6%

22.2%

16.4%

4.5%

5.4%

18.4%

26.1%

24.0%

21.6%

1 2 3 4 5 6

 شكل رقم )53( يُبيِّن رأي المستجيبين في ترتيب الِقَيِم المذكورة بالنسبة ألهميتها لهم.

النظام السياسي )نوُع نظام الُحكم وقضايا المركزية والهِويَّات القومية(:

الجمهوري منذ دستور عام 1930، والذي جاء بعد قرابة  الحكم  السورية نظاَم  الدساتير  اعَتـمدِت 
النظام  يُعَتـبر  الوقت  ذلك  ومنذ  الفرنسي.  االنتداب  يد  على  البالد  في  الَمَلِكيَّة  إلغاء  من  العقد 

الجمهوري هو النظام السياسّي الُمعَلن للبالد في دساتيرها المختلفة.

مع ذلك، فإنَّ َشكل النظام الجمهوري اخَتـلف من خالل التحوالت التاريخية والسياسية التي عصفْت 
الُمختـَلط  النظام  الدساتير )1930 و1950( على  اعتمدْت بعض  العشرين، فقد  القرن  بالبالد خالل 
الجمهورية مع رقابٍة واضحة من  الحكومة ورئيس  التنفيذية بين رئيس  الصالحيات  م  الذي يُقّسِ

مجلس النواب)7(.

)7( اعَتمد دستور عام 1920 النظام المَلكيَّ البرلماني، والذي أعَطى الصالحيات التنفيذية الرئيسية لرئيس حكومٍة يُعـيِّنه مجلس 
أقرَّ الالمركزية اإلدارية. وعلى الرغم من أنَّ النظام السياسي الوليد بعد االنتـداب اعتمد النظام الُمختلط إال أنَّ  النواب، كما 

رئيس الجمهورية كان يُنـتَخب من مجلس النواب، ما أعطى عمليًّا للبرلمان الصالحيات األهم. وكان رئيس الكتلة البرلمانية 
األكبر هو صاحب النفوذ األساسي في حكم البلد بغض النظر عن منصبه )رئيس جمهوريٍة أو رئيس وزراء(.
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وقد استطاع كل المستجيبين اإلجابَة على التساؤل الخاّصِ بصالحيات السلطة التنفيذية، لتظهر 
ة بهذه السلطة وشكلها. العيِّـنة كاملًة في التساؤالت الخاصَّ

)البرلماني- الُمختـَلط  النظام  نحو  بشكٍل واضح  الدراسة  العيِّـنة محّلِ  في  المستجيبون  ويميل 
التنفيذية  الصالحيات  الطريقة األنسب لتحديد  المستجيبين بأنَّ  الرئاسي(، حيث قال %43.3 من 
بأنَّ  المستجيبين  من   41% قال  بينما  الحكومة،  ورئيس  البالد  رئيس  بين  السلطة  تقاُسُم  هي 
الطريقة األفضل هي الَحّد من الصالحيات التنفيذية الَممنوحة للرئيس وإعطاؤها لـرئيس الحكومة.

الحكومة، هي اختيارُها من ِقَبِل  الطريقة األفضل لتشكيل  المستجيبين بأنَّ  كما قال %75.4 من 
النواب من  بأْن يتكوَّن مجلس  المستجيبين  أكثر من نصف  د  أيَـّ الُمنتَخب. وقد  النواب  مجلس 
ُص الثانية لألعيان والزَّعامات  ُغرفـَتين، تضّم األولى أعضاء ُمنتَخبين باالقـتراع المباشر، بينما تُخصَّ

ة(. المحلية التي تُمثِّل الُمكّوِنات االجتماعية )%63.5 من العيِّـنة الكلية ُمؤيِّدون أو مؤيدون بـشدَّ

أنَّ الغرفة    هناك اقـتراٌح، بأنَّ برلمان سوريا القادم يُكوَّن من غرفـتَين، هذا يعني 
األولى تتكوَّن من أعضاء ُمنتخبين ولها صالحيَّاٌت تشريعية، والثانية مهمتها الرَّقابة 
على األولى وأعضاؤها من الوجهاء واألعيان والزعامات المحلية التي تُمثِّل الُمكونات 

االجتماعية من المناطق المختـلفة.

6.8%
أعارض بشدة

4.7%
ال أعرف/ال إجابة

13.4%
أعارض

11.6%
محايد

41.8%
أؤيد

21.7%
أؤيد بشدة

شكل رقم )54( يوضح موقف المستجيبين من تكّون البرلمان من غرفـَتين، تكون إحداهما ُمنتَخبة بشكل مباشر، 
بينما تتألَّف األخرى من األعيان والوجاهات االجتماعية التي تُمثِّل المكونات االجتماعية المختلفة.

برأيك، ما الطريقة األفضل لـتـشكيل السلطة التـنـفيـذية؟  

75.4%

24.6%

ـلها البرلمان الُمنتَخب يُشِكّ
من خالل توازناته

ـلها رئيس الجمهورية الُمنتَخب يُشِكّ
وَيطرحها لَنيل الثقة من البرلمان

شكل رقم )55( يوضح رأي المستجيبين بالطريقة األفضل لتشكيل السلطة التنفيذية.
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الحيات التـنـفيذية؟   ما هي برأيك الطريقة األفضل لـتحديد الصَّ

43.3%

41.0%

8.1%

7.5%

أن يتم اقـتـسام السلطة
بين رئيس البالد ورئيس الحكومة

أن يتم الحّد من الّصالحيات التنفيذية
للرئيس وَمنحها لرئيس الحكومة

أن تكون الّسلطات بـيد الرئيس
بشكٍل كامل

ال أعرف اإلجابة

الحيات التنفيذية. شكل رقم )56( يوضح رأي المستجيبين بالطريقة األفضل لتحديد الصَّ

أظهرت الدساتير منذ عام 1930، اتِّجاًها واضًحا للنظام المركزّيِ في اإلدارة، وقد كان ذلك ُمبرًَّرا في 
السياسية  الُكـَتل  الرئيسية ورجاالت  الُمدن  أعيان  نتيجَة رفض  الفرنسي وما بعده،  االنتداب  ظل 
الكبرى لتقسيم سوريا إلى ُدويالٍت ُمنفصلة. في هذا السياق يذكر معروف الدواليبي عضو الكتلة 
في  المشاركة  كانت  السياسية  نشاطاته  أول  بأنَّ  مذكراته،  في  السابق  الوزراء  ورئيس  الوطنية 

دة. مظاهراٍت حاشدة ضدَّ تقسيم البالد إلى ُدَويالت ُمتعّدِ

ا نحو  السياسّي توّجًها حادًّ النظام  أبدى  البعث،  انقالب حزب  الوحدة مع مصر، وبعد  الحًقا خالل 
المركزية في إدارة شؤون البالد، وباستخدام أدوات القمع األمنية، بطريقٍة ُممنهَجٍة لفرض سلطته 

على األطراف.

أكراد، من  بـحّقِ مواطنين سوريِّين  تعّسفيَّة  إجراءاٍت  اتخاَذ  المركزية،  اإلدارة  تلك  نتائج  أحُد  كان 
مها مسؤولون  خالل تجريدهم من جنسيتهم خالل النصف األول من الستينيَّات، بعد توصياٍت قدَّ

ُمعيَّنون من المركز في إدارة الجزيرة السورية، وذلك قبل وصول حزب البعث إلى السلطة.

على الرغم من أنَّ مشكالت طريقة اإلدارة تلك بدْت واضحًة للعيان، حتى مع وجود مشاريع تنموية 
أصرَّ  أنَّ نظاَم حافظ األسد  الفرات، إال  السبعينيات مثل سد  الستينيات وبداية  كبيرة خالل نهاية 

ًة فيما يتعلق باألمن والجيش والقضاء. على االستمرار في النظام المركزي في إدارته، وخاصَّ

أتاح قانون اإلدارة المحلية الذي صدرْت نسختُه األولى عام 1971، ببعض الهوامش النظرية  وبينما 
الّصورية،  انتخابها  اإلدارة وُطرق  أنَّ ديناِميَّات تلك  اليومية، إال  المختلفة لشؤونها  المناطق  إلدارة 
فاعليٍة  أيَّ  سَحب  المحافظات،  إدارات  رأس  على  المركز  من  نين  الُمعيَـّ المسؤولين  وصالحيات 

حقيقة لإلدارة المحلية في البالد.

أُضيف إلى ذلك تراجع نظام حافظ األسد عن التشّدد في قوانين اإلصالح الزراعي والسماح بانتشار 
الثروة  أعاد مشاكل تمركز  الزور والرقـة، ما  ِملكياٍت واسعة لألراضي في محافظات الحسكة ودير 

والسلطة والنفوذ بَيِد فئات بـَعينها في تلك المناطق.

تواَفق ذلك مع نظاٍم رئاسّيٍ أعطى رئيس الجمهورية في دستور 1973 صالحيات ِشبه ُمطلقة، ِمن 
التنفيذية وعزلهم، ما مكَّن  السلطة  أعضاء  الشعب وتعيين جميع  التشريع وحل مجلس  بينها 
اعتبره  الذي  البعث  المركزية حول ُحكمه، وحول حزب  بِنية شديدة  األسد من خلق  نظام حافظ 

الدستور عام 1973 القائد للدولة والمجتمع.
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ة وجوه، إال أنَّ أبرزها هو االستِعصاء  تصاعد ضمن تلك الظروف، عدٌد من الصراعات التي أطلَّت بِعدَّ
التنموي الذي تسبَّبْت به تلك المركزية. وقد تمَّ منع ومحاربة أّيِ وجود ثقافي علنّيٍ لألقليات الِعرقية 

في البالد، إلى درجة تغيير أسماء ُقرى ُكردية إلى أسماء عربية.

وحلب  )دمشق  بَعينها  ُمدٍن  إلى  البالد  ثروات  تحويل  إلى  تلك،  المركزية  اإلدارة  طريقة  ْت  أدَّ كما 
ا كان ضمن باقي المدن والمحافظات.  باألساس(، وجرى االستثمار فيها بمستوياٍت أعلى بكثير ممَّ
ر، حين  أنَّ نفس تلك السياسة تنطبق عند النظر على المستوى المحلي الُمصغَّ وعلى الرغم من 
الفارق  أنَّ  أطرافها - إال  أكثر من  المدن  االستـثمار في مراكز  ُطّبِقْت في حلب ودمشق حيث تم 
الشاسع مع باقي المناطق السورية مثل الجزيرة التي تضم محافظات الرقة والحسكة ودير الزور 

كان واضًحا حتى في أطراف دمشق من حيث الُبَنى التحتية وانتشار الخدمات.

ة بين المراكز واألطراف،  وأظهرت الثورة السورية الحًقا منذ ربيع عام 2011، عدًدا من التناقضات الحادَّ
نتيجَة تلك السياسات طوال سنوات ُحكم حافظ األسد وحزب البعث.

سؤااًل  سوريا،  في  للمناطق  المحلية  واإلدارات  المركزي  النظام  بين  العالقة  مسألة  ل  تُشّكِ اليوم 
النظام  نوع  يرتبط  إذ  عنه.  الُمتوّلِدة  والديناِميَّات  الُمقبل  السياسي  النظام  شكل  لَفهم  أساسيًّا 
الديناميات وما يتولَّد عنها من توّجهاٍت جديدة في  السياسي بصورٍة مباشرة وغير مباشرة بتلك 

التنمية والعالقة بين المناطق السورية المختلفة.

على الرغم من أنَّ المستجيبين كانوا ميَّالين أكثر لتحديد صالحيات رئيس الجمهورية، إال أنَّ طرح 
بل حول  ذاتها،  الفكرة  ليس حول  استِقطاباٍت جديدة،  أظهرت  قد  المركزي  الُحكم  نظام  مسألة 
األمن والقضاء  أن تحوزها فيما يمّس شؤون  التي يجب  الواقع والصالحيات  أرض  تطبيقها على 

وفرض الضرائب.

أن تتـبنَّى نظاًما سياسيًّا ال مركزِيًّا، يقوم  أنَّ سوريا يجب  فقد وافق %65.9 من المستجيبين على 
على منح السلطات المحلية صالحيات إدارية واسعة، وهو ما رفضه %16.5 فقط. وتُظِهر تلك النَِّسب 
موافقَة غالبية السوريين، على نظام ُحكٍم المركزي، وسيتـطابق هذا التوّجه مع الواقع الحالي في 
أو مرَّت بتجربٍة مشابهة،  السوري،  النظام  التي التزال خارج سلطة  السورية،  المناطق  الكثير من 

عندما قامت المجتمعات المحلية في كثير من الحاالت بتنظيم نفسها بشكل مباشر. 

وعلى الرغم ِمن كل التعقيدات الُمتعّلِقة بوجود سلطٍة للفصائل العسكرية الموجودة، إال أنَّ توّجه 
مركزية يُظِهر بأنَّ السوريِّين يرفضون العودة إلى نظام الحكم المركزي الذي  العيِّـنة الواضح نحو الالَّ

كان سائًدا سابًقا في سوريا قبل عام 2011.
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ما هو رأيك في المقولة التالية: يجب أن تـتـبنَّى سوريا نظاًما سياسيًّا ال مركزيًّا، يقوم   
على منح السلطات المحلية صالحيات إدارية واسعة؟

4.6%
أعارض بشدة

5.5%
ال أعرف/ال إجابة

11.9%
أعارض

12.1%
محايد

42.5%
أؤيد

23.4%
أؤيد بشدة

شكل رقم )57( يُظهر موقف المستجيبين من َتَبنِّي دستور البالد لنظام حكٍم ال مركزي.

غالبية  مالت  إذ  المحلية،  للسلطات  إعطاؤها  الُموِجب  الصالحيات  تفصيل  عند  األمر  وسيختلف 
ا فيما يتعلق بالضرائب، بينما ارتفعت  أو قليلة جدًّ المستجيبين إلى إعطائها صالحياٍت متوسطة 

مستويات التصويت لصالحياٍت أعلى في مسائل اإلنفاق.

العيِّـنة استِقطاًبا فيما يتعلق بالقضاء، إذ قال %32 من المستجيبين بأنَّ صالحيات  أظهرت  وقد 
أن تكون منخفضة وأقرب للصفر. فيما قال 27.1%  السلطات المحلية فيما يتعلق بالقضاء يجب 
أن تمتلك صالحياٍت ُمطلقة فيما يتعلق بالقضاء.  من المستجيبين بأنَّ السلطات المحلية يجب 
ويُظِهر المستجيبون استـقطاًبا ُمماثاًِل بالنسبة لقضية األمن، وهو ما يعكس انقساَم اآلراء حول 
تسليم صالحيات هذه السلطات للُحكم المحّلِي، وهو ما يمكن تفسيره بالنظر إلى العيِّـنة الفرعية. 
في المقابل، فإنَّ هذا األمر قد يكون أحَد عوامل االستقطاب الرئيسية عند مناقشة الدستور المقبل.
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ما حجم الصالحيات التي يجب أن تكون بَيِد السلطة المحلية برأيك؟ من واحد إلى   
خمسة، حيث واحد خاضعة تماًما لسلطة الحكومة المركزية و5 مستـقلة تماًما عنها.

صالحية فرض وِجباية الضرائب

صالحية اإلنـفاق

صالحية التشريع

تعيين المسؤولين

القضاء

تشكيل ُقوى لـِحفظ األمن

25.5%

19.0%

40.3%

20.7%

32.0%

30.0%

8.6%

7.4%

10.7%

7.5%

6.6%

6.5%

23.5%

23.5%

19.4%

22.2%

19.0%

18.1%

15.1%

20.0%

10.8%

17.8%

10.3%

14.9%

20.2%

24.1%

13.2%

27.1%

27.1%

25.8%

7.1%

5.9%

5.6%

4.8%

5.0%

4.7%

1 2 3 4 5 ال أعرف

شكل رقم )58( يُبيِّن تقدير المستجيبين للصالحيات التي يجب أن تتمتَّع بها السلطات المحلية.

لتجاوز  األنسب  الُحكم  بأنَّ شكل  المستجيبين  العظمى من  الغالبية  الُكلية، قالت  العيِّـنة  وفي 
الُمواطنة والمساواة )%76.7(. فيما  الطائفية في سوريا، هو نظام ُحكٍم يقوم على مبدأ  المسألة 

لم يحصل خيار )نظام ُحكٍم يقوم على مبدأ الُمحاَصصة الطائفية( سوى على %4.9 من األصوات.

أحَد أهم مطالب الثورة السورية. وتُظِهر  ل دولُة المواطنة والمساواة بين جميع السوريِّين،  وتُشّكِ
ما  الخيار،  نحو هذا  تتَّجه  واإلثنية  الدينية  الطوائف  االجتماعية من  المكونات  أنَّ جميع  البيانات 
مختلف  وبين  الجمهور،  مع  الّسوري  الدستور  نقاش  عند  الرئيسية  التوافق  أُُسس  أحد  يجعله 

الفئات واالتجاهات السياسية.
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ما هو شكل الُحكم األنسب لتجاوز المسألة الطائفية في سوريا برأيك؟  

76.7%

8.4%

5.2%

4.9%

4.8%

نظام حكٍم يقوم على مبدأ المواطنة
والمساواة

نظام حكم إسالمي
التـقـسيم فال مجال للتعايش

بعد ما حدث
نظام حكٍم يقوم على الُمحاَصصة

الطائفية
ال إجابة/ ال أعرف

شكل رقم )59( يوضح خيارات المستجيبين حول شكل نظام الحكم األنسب لتجاوز المسألة الطائفية في سوريا.

بالحقوق  االعتراف  يوافقون على  المستجيبين )%87.7 منهم(  أنَّ معظم  يُمكن مالحظة  بالِمثل 
الثقافية والفكرية لألقّلِيات الِعرقية والقومية والدينية في سوريا، وهو يتوافق مع اتِّجاه التصويت 

في السؤال السابق.

ما هو موقفك من هذا القول؟ “يجب االعـتراف بالحقوق الثقافية والفكرية لألقـّلِـيَّات   
الِعرقية والقومية والدينية في سوريا”

0.7%

أعارض بشدة

2.8%

أعارض
8.8%
محايد

46.0%
أوافق

41.7%
أوافق بشدة

شكل رقم )60( يوضح موقف المستجيبين للدراسة من االعتراف بالحقوق الثقافية والفكرية
لألقليات العرقية والقومية والدينية في سوريا.

يمكننا مالحظة تحّوٍل في توّجهات العيِّـنة الُكلية عندما يتعلق األمر باالعتراف باللغة الُكردية كلغٍة 
الرغم  الخيار. وعلى  البالد، إذ قال %43.4 من المستجيبين بأنهم يُعارضون هذا  رسمية ثانية في 
أنَّ االستـقطاب  أنَّ االعتراف باللغة الُكردية قد أصبح دستوريًّا في دولٍة مجاورة هي العراق، إال  من 

أنه يؤثر بشكٍل مباشر على التصويت في هذه القضية. السياسي الحاصَل حالًيا في البالد، يبدو 
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ما هو موقفك من هذا القول؟ “يجب االعـتراف باللغة الكردية كـلغٍة رسمية ثانية في   
البالد في الدستور الجديد”

11.7%
أعارض بشدة

31.7%
أعارض

22.7%
محايد

23.2%
أوافق

10.7%
أوافق بشدة

شكل رقم )61( يوضح موقف المستجيبين للدراسة من االعتراف باللغة الكردية كُلغٍة رسميٍة ثانية في البالد.

ويبدو أنَّ التصويت على سؤاٍل يخّص مناطق حكم اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، سيُعطي 
تفسيرات لتوّجهات المستجيبين في السؤال السابق، فقد عارض %56 منهم أن يتمَّ منُح مناطق 
ـق المشكلة السياسية التي  ا، وهو ما يمكن أن يكون عمَّ »اإلدارة الذاتية الديموقراطية« وضًعا خاصًّ

انعكسْت على مسألة هوية الدولة والعالقة مع األقليات الِعرقية، تحديًدا األكراد.

وتتَّجه العيِّـنة إلى الموافقة على القول »يجب الحفاظ على هوية سوريا العربية في الدستور القادم« 
)%61.3 منها(. 

ما هو موقفك من هذا القول: “يجب منح مناطق )اإلدارة الذاتية الديموقراطية( وضًعا   
ا؟ خاصًّ

20.7%
أعارض بشدة

35.3%
أعارض

20.0%
محايد

16.4%
أوافق

7.6%
أوافق بشدة

ا. شكل رقم )62( يوضح موقف المستجيبين للدراسة من منح مناطق »اإلدارة الذاتية الديموقراطية« وضًعا خاصًّ
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ما هو موقفك من هذا القول؟ ”يجب الحفاظ على هوية سوريا العربية في الدستور   
القادم”

10.4%
أعارض بشدة

14.5%
أعارض

13.8%
محايد

34.5%
أوافق

26.8%
أوافق بشدة

شكل رقم )63( يوضح موقف المستجيبين للدراسة من القول بأنه:
»يجب الحفاظ على هوية سوريا العربية في الدستور القادم«.

الُكلية حول مسائل َشكل  العيِّـنة  اتِّجاهات  الفرعية، يمكن تفسير عدٍد من  العيِّنات  وبالنظر إلى 
أساٍس  نظام الحكم وقضايا الهويات واللغة في الدستور المقبل لسوريا. إذ سَنرى استقطاًبا على 

ع منها. ديني، كما سنرى أقليات طائفية تتصرَّف على العكس من الُمتوقَّ

ويميل المستجيبون من الّسنَّة إلى الموافقة على تبنِّى سوريا نظاًما سياسيًّا ال مركزِيًّا، يقوم على 
ة(، فيما تميل  أو يوافقون بشدَّ منح السلطات المحلية صالحيات واسعة )%65.5 منهم يوافقون 
المستجيبين من  على  ينطبق  ال  ذلك  أنَّ  غير  العام.  االتِّجاه  على  الموافقة  إلى  الدينية  األقليات 
الحكم.  النوع من نظام  يُوافقون على هذا  بأنهم  الذين قال %47.9 منهم فقط  العَلوية،  الطائفة 
أيًضا )49.6%  لوا قبواًل واسًعا  أنَّ المستجيبين من الطائفة اإلسماعيلية لم يُسّجِ وعلى الرغم من 
الطائفة  من  المستجيبين  لدى  العالية  الرفض  مستويات  أنَّ  إال  ة(،  بشدَّ موافقون  أو  موافقون 
العَلوية تُظِهر توّجًها ُمستِقالًّ لهم بالنسبة لهذه المسألة )%45.5 منهم يرفضون هذا الشكل من 

نظام الحكم(.
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ما هو رأيك في المقولة التالية: “يجب أن تـتـبـنَّى سوريا نظاًما سياسيًّا ال مركزِيًّا، يقوم   
على َمنح السلطات المحلية صالحيات إدارية واسعة”؟

ُسـنِّي

مسيحي

درزي

إسماعيلي

عَلوي

أقليات أخرى

ال ديني

ل عدم االجابة أُفِضّ

22.4%

27.9%

18.9%

16.3%

12.4%

40.0%

55.6%

33.6%

43.1%

41.2%

59.4%

33.3%

35.5%

43.4%

23.5%

37.9%

12.8%

13.2%

5.1%

17.1%

4.1%

6.7%

12.3%

12.1%

12.7%

6.4%

13.7%

4.1%

30.6%

3.3%

1.2%

4.3%

4.5%

6.4%

0.6%

2.4%

14.9%

3.3%

3.7%

0.9%

4.5%

4.9%

2.3%

26.8%

2.5%

3.3%

3.7%

11.2%

موافق بشدة موافق محايد أعارض أعارض بشدة ال أعرف

شكل رقم )64( يظهر موقف المستجيبين من َتـَبـنِّي دستور البالد لنظام حكٍم ال مركزي،
مع اعـتبار االنتماء الديني والطائفي.

ِجباية  يخّص  فيما  المحلية  للسلطات  إعطاؤها  يجب  التي  الصالِحيَّات  عن  السؤال  عند  بالمثل، 
إعطاء  نحو  َمياًل  أظهروا  العَلوية  للطائفة  بانتمائهم  صرَّحوا  الذين  المستجيبين  فإنَّ  الضرائب، 
أن صالحياتها في هذا  الخصوص )%39.7 رأوا  األدنى في هذا  بالحّدِ  المحلية صالحيات  السلطات 

أو 1(. الخصوص يجب أن تكون 0 
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أنها خاضعة تماًما لسلطة الحكومة    صالِحيَّة فرض وجباية الضرائب، حيث 1 تعني 
المركزية و 5 مستقلة تماًما عنها.

ُسـنِّي

مسيحي

درزي

إسماعيلي

عَلوي

أقليات أخرى

ال ديني

ل عدم االجابة أُفِضّ

26.4%

24.5%

13.7%

16.3%

39.7%

36.7%

33.3%

15.5%

7.6%

5.4%

10.9%

22.8%

7.4%

10.0%

11.1%

12.1%

22.4%

30.9%

28.6%

34.1%

16.5%

10.0%

14.8%

27.6%

14.7%

12.7%

21.1%

19.5%

14.9%

10.0%

17.3%

14.7%

21.6%

18.6%

20.6%

4.1%

19.8%

13.3%

13.6%

19.8%

7.3%

7.9%

5.1%

3.2%

1.7%

20.0%

9.9%

10.3%

1 2 3 4 5 ال أعرف

شكل رقم )65( يُبيِّن تقدير المستجيبين للصالحيات التي يجب أن تتمتَّع بها السلطات المحلية
بما يخّص ِجباية الضرائب بالربط مع االنتماء الديني والطائـفي.

أنَّ االتجاه العامَّ هو الموافقة على  وبالنظر إلى االنتماءات القومية للمستجيبين، يمكن مالحظة 
اتخاذ نظاٍم سياسّيٍ ال مركزّيٍ في البالد.
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ما هو رأيك في المقولة التالية: “يجب أن تـتـبـنَّى سوريا نظاًما سياسيًّا ال مركزِيًّا، يقوم   
على منح السلطات المحلية صالحياٍت إدارية واسعة”؟

ل عدم اإلجابة أُفِضّ

تركماني

آشوري سرياني/

عربي

كردي

21.5%

32.1%

30.5%

20.0%

39.5%

58.2%

40.4%

31.9%

43.5%

37.9%

7.6%

14.7%

15.6%

11.7%

12.9%

2.5%

6.4%

8.5%

14.2%

3.0%

1.3%

4.6%

9.2%

5.0%

0.8%

8.9%

1.8%

4.3%

5.5%

5.9%

موافق بشدة موافق محايد أعارض أعارض بشدة ال أعرف

، بالربط مع االنتماء القومي. شكل رقم )66( يظهر موقف المستجيبين من َتـَبنِّي دستور البالد لنظام حكٍم ال مركزّيٍ

أن  أنَّ هذا االتِّجاه يختلف على صعيد العيِّـنة الفرعية، عند الحديث عن الصالحيات التي يجب  إال 
لون أن تمتلك السلطات  تتسلََّمها السلطات المحلية، إذ يُظِهر المستجيبون من العرب بأنهم يُفّضِ
المحلية صالحياٍت متوسطة أو منخفضة في هذا الشأن، بينما يميل األكراد إلى أن تمتلك السلطات 

المحلية صالحيات أوسع في هذا الشأن.

أنها خاضعة تماًما لسلطة الحكومة    صالحية فرض وِجباية الضرائب، حيث 1 تعني 
المركزية و 5 مستقلة تماًما عنها.

ل عدم اإلجابة أُفِضّ

تركماني

آشوري سرياني/

عربي

كردي

19.0%

15.6%

27.0%

26.7%

22.0%

8.9%

10.1%

5.6%

9.0%

6.8%

43.0%

30.3%

23.4%

23.6%

16.7%

11.4%

25.7%

13.5%

15.3%

12.6%

10.1%

16.5%

24.8%

19.2%

27.4%

7.6%

1.8%

5.7%

6.2%

14.5%

1 2 3 4 5 ال أعرف
شكل رقم )67( يُبيِّن تقدير المستجيبين للصالحيات التي يجب أن تتمتَّع بها السلطات المحلية،

فيما يخص ِجباية الضرائب، بالربط مع االنتماء القومي.
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ويُظِهر تحليل السؤال حول اعتبار اللغة الكردية لغًة رسمية ثانية في الدستور، انقساًما ُمشابًها، 
كاملة بين األكراد على  الخيار، بينما نجد موافقًة ِشبه  العرب والتركمان إلى رفض هذا  حيث مال 

هذا الخيار.

ما هو موقفك من هذا القول: “يجب االعتراف باللغة الكردية كلغٍة رسمية ثانيٍة في   
البالد في الدستور الجديد”؟

ل عدم اإلجابة أُفِضّ

تركماني

آشوري سرياني/

عربي

كردي

16.5%

8.3%

16.3%

13.2%

0.5%

12.7%

48.6%

26.2%

36.6%

3.5%

22.8%

36.7%

31.9%

23.9%

7.3%

36.7%

6.4%

20.6%

23.5%

24.5%

11.4%

0.0%

5.0%

2.7%

64.2%

معارٌض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة

شكل رقم )68( يوضح موقف المستجيبين للدراسة من االعتراف باللغة الكردية كلغٍة رسمية ثانية في البالد،
بالربط مع االنتماء القومي.

مناطق  منح  إمكانية  حول  المستجيبين  سؤال  عند  ا  جدًّ ُمشابهٍة  بطريقة  االنقسام  هذا  ويتكرَّر 
ا. اإلدارة الديموقراطية وضًعا خاصًّ
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ما هو موقفك من هذا القول: “يجب منح مناطق )اإلدارة الذاتية الديموقراطية( وضًعا   
ا”؟ خاصًّ

ل عدم اإلجابة أُفِضّ

تركماني

آشوري سرياني/

عربي

كردي

30.4%

31.2%

15.6%

23.2%

2.6%

35.3%

42.2%

25.5%

40.2%

7.3%

24.1%

21.1%

23.4%

20.4%

15.1%

8.9%

5.5%

23.4%

14.1%

32.3%

1.3%

0.0%

12.1%

2.1%

42.7%

معارٌض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة

ا،  شكل رقم )69( يوضح موقف المستجيبين للدراسة من منح مناطق »اإلدارة الذاتية الديموقراطية« وضًعا خاصًّ
بالربط مع االنتماء القومي.

األوضاع  مع  النساء  لدى  أكبر  تساهاًل  الجنس،  ُمتغيِّر  على  بناًء  الفرعية،  العيِّـنة  دراسة  وتُظهر 
ا(  ة لمناطق اإلدارة الذاتية شمال شرق البالد، فبينما عاَرض )منح تلك المناطق وضًعا خاصًّ الخاصَّ
من الرجال %61.7، انخفضْت نسبة المعارضة بين السيدات المستجيبات للدراسة إلى %50. وهو 
ما يُظهر تسامًحا أكبر بين النساء مع هذه القضية التي تُعتبر واحدًة من أكثر القضايا التي تخلق 

استقطاًبا في المجتمع السوري على العموم.

ما هو موقـفك من القول “يجب َمنح مناطق )اإلدارة الذاتية الديموقراطية( وضًعا   
ا”؟ خاصًّ

ذكر

أنثى

27.5%

13.5%

34.2%

36.5%

16.5%

23.7%

14.5%

18.5%

7.3%

7.8%

معارٌض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة

ا،  شكل رقم )70( يوضح موقف المستجيبين للدراسة من َمنح مناطق )اإلدارة الذاتية الديموقراطية( وضًعا خاصًّ
بالربط مع ُمتغيِّر الجنس.
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أُجرَِي عام 2017، فإنَّ قضايا شكل نظام  وبمقارنة بيانات العيِّـنة محّلِ الدراسة مع االستطالع الذي 
الحكم والهويات القومية، تُظِهر توازنًا بين العيِّـنَتين، إذ قال %80.1 من المستجيبين لِعيِّـنة 2017 
بأنه يجب االعتراف بالحقوق الثقافية لألقليات العرقية والقومية والدينية، فيما زادت هذه النسبة 

في عيِّـنة 2020 إلى %87.7 من دون تغييراٍت جذرية.

وقد حافظت نسبة القبول باالعتراف باللغة الكردية كلغٍة رسمية ثانية في البالد على ذات النسبة 
من   33.9% ووافق   ،2017 عيِّـنة  في  المستجيبين  من   32.8% اإلجراء  هذا  على  وافق  إذ  تقريًبا، 

المستجيبين في عيِّـنة 2020.

التغييُر الوحيد الذي يمكن مالحظته بين العيِّـنَتين في هذه القضايا، يكمن في ارتفاع الَميل نحو 
لم  أفراد عينة 2020، بينما  الخيار %65.9 من  إذ وافق على هذا  الالمركزي،  الحكم  القبول بنظام 

يوافق عليه سوى %42.4 من أفراد عينة 2017.
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االستـنـتاجات:

أظهرت العيِّـنة، عدم اهتمام السوريِّين بمتابعة أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، حيث قال أقّل 
لعون على أعمال اللجنة الدستورية في جنيف )46.6%  من نصف المستجيبين للدراسة بأنهم ُمطَّ
منهم(، وهو ما يُساهم في خلق فجوٍة تتَّسع مع مرور الوقت، بين النقاشات التي قد تُخاض في 
آراء ضمن الدستور ال تتفق  سياق عمل اللجنة والمجتمع السوري، ما يساهم بالسماح في صعود 

مع توجهات وآراء السوريِّين الحقيقية.

أخبار  كبيًرا على إيصال المعلومة )%35.9 يحصلون على  تمتلك وسائل التواصل االجتماعي تأثيًرا 
غير  المعلومات  بانتشار  ما يساهم  التواصل(، وهو  ناشطين على وسائل  الدستورية من  اللجنة 
أن  أو المواقف الُمسبقة من عمل اللجنة الدستورية، بناًء على نوعية المواّدِ التي يمكن  الدقيقة، 

تنتشر على وسائل التواصل االجتماعي.

وجود  من  الرغم  على  وذلك  اللجنة،  أعضاء  من  أحًدا  يعرفون  ال  السوريِّين،  من  واسعة  نسبٌة 
إلى  المتابعة،  بِقلَّة  تفسيره  يمكن  ما  الدستور، وهو  لجنة  أعضاء  بين  معروفة  ة  عامَّ شخصياٍت 
جانب ضعف تواصل أعضاء اللجنة مع مجتمعاتهم المحلية، وعدم وجود روابط قوية بينهم وبين 
تلك المجتمعات. تزيد نسبة الجهل بشخصيات اللجنة الدستورية بين النساء واألقّلِ دخاًل، ما يَُعّد 
مؤشًرا خطيًرا على استبعاد النساء والفئات األفقر من التفاعل مع قضايا الشأن العام، وعدم العمل 

ي تلك الفجوات فيما يخص اللجنة الدستورية. بشكل جدّيٍ على تخّطِ

الدستور،  ملف  تمرير  على  الدولي  اإلجماع  العتبار  الدراسة،  محّلِ  العيِّـنة  لدى  عاّم،  توجٌه  هناك 
الُمنتمين  الميل عند  أو تضييع للوقت، ويزيد هذ  الرئيسية في سوريا،  المشكلة  اْلتـفاٌف على  هو 
الدستور  أنَّ مسألة  اتجاٍه رئيسي يعتـبر  آراء السوريين تصب في  الّسنِّـيَّة، ما يوضح بأنَّ  للطائفة 

أيًضا. ليست المشكلة الرئيسية، وأنَّ هناك مشاكل أكثر إلحاًحا يجب العمل عليها 

%38.4 يؤيدون فكرة اللجنة الدستورية، مع االعتراض على طريقة تشكيلها، بينما ال يدعمها وفق 
الُمعطيات الحالية سوى %21.3 من المستجيبين في العيِّـنة محّلِ الدراسة، وهو ما يمكن اعتباره 

تأكيًدا على أنَّ اإلجماع الدولي غير كاٍف لتشكيل لجنِة صياغِة دستوٍر للبالد.

آمال  آمال ضئيلة، بينما قال %33.3 بأنهم ال يمتلكون أية  قال %37.4 من المستجيبين بأنَّ لديهم 
حول نجاح عمل اللجنة الدستورية، وهو ما يعني أنَّ هذه الجهود بصورتها الحالية، ال تُعطي حوافز 
آمااًل جديدة بفرصٍة للوصول إلى السالم والعدالة. كما يمكن مالحظة أنَّ نَِسَب  قويًة للسوريِّين أو 
آمال وتطلعات  بًة من اإلحباط العام، وتجاهل  اإلحباط تزداد عند النساء وهو ما يعكس مشاكل ُمركَّ

النساء السوريات من ِقَبِل القائمين على المسار السياسي واللجنة الدستورية.

ترتفع نَِسُب اإلحباط من مساعي اللجنة الدستورية أو انتظار ُمخرَجات لتلك اللقاءات، لدى الالجئين 
أكبر من الالجئين لالنسحاب من الشأن العام، وهو ما سيصنع  السوريين. يترتب على ذلك توجٌه 
فجوًة كبيرة بينهم وبين المسار السياسي مستقباًل. إال أنَّ البطء الشديد لعمل اللجنة الدستورية 

في الوقت الحالي، وتعّطل باقي المسارات السياسية لن يُعطي أي حوافز لتغيير هذا الواقع.



71 السوريون والدسـتور

أداء الوفود التفاوضية لم يكن ُمرِضًيا على اإلطالق   اعتبر قرابة نصف المستجيبين للدراسة، بأنَّ 
الشارع  واتجاهات  اللجنة  أعمال  بين  التباعد  من  يزيد  ما  وهو  الجمهور،  مع  التواصل  من جهة 

السوري.

الدساتير  في  تقليديًّا  المستخدمة  المصطلحات  على  الموافقة  إلى  الدراسة  محّل  العيِّـنة  تميل 
السورية لربط الدين بالدولة، ويتراجع هذا الميل مع استخدام عباراٍت أخرى مثل إظهار هوية سوريا 

اإلسالمية في الدستور القادم.

ح الدراسة، بأنَّ السوريِّين، سيميلون إلى الموافقة على اعتماد الشريعة اإلسالمية مصدًرا من  تُوّضِ
مصادر التشريع، بينما سيخلق اعتماُدها كمصدٍر أساسّيٍ اختالفاٍت واسعة بينهم، وتُظِهر العيِّـنة 
بـربط  السوريِّين  اهتمام  أجرَِي عام 2017 تراجًعا في  الذي  االستطالع  بالمقارنة مع  الدراسة  محّل 

الدين بالدولة في نصوص الدستور.

اعتبرت الغالبية الساحقة من العيِّـنة محّل الدراسة أنَّ ضمان حقوٍق متساويٍة لجميع المواطنين 
على  سينعكس  ما  وهو  ا.  جدًّ مهّم  أو  مهّم  أمٌر   )97.3%( عرقهم  أو  دينهم  عن  النظر  بغّضِ 
آراء  كما تُظِهر  تشّكل توافٍق مجتمعّيٍ عند صياغة الحقوق السياسية األساسية ضمن الدستور. 
المستجيبين تفضياًل لقضايا األمن والعدالة على باقي القضايا األساسية، بينما نجد بأنَّ السوريين 

قد اهتّموا بالمحاسبة على حساب الرفاه والتنمية االقتصادية.

كما وافق  أو النظام ِشبه الرئاسي.  آراؤهم إلى اختيار النظام الُمختَلط  أغلبية الُمستطَلعة  تتَّجه 
ارتفاٍع بهذه  البالد ال مركزيًّا مع تسجيل  اإلدارة في  أن يكون نظام  المستجيبين على  %65.9 من 
إلى  يميلون  والعَلويِّين  الّسنَّة  فإنَّ  الالمركزية،  نحو  الميل  ورغم  الماضي.  االستطالع  عن  النسبة 
األكراد العتبارها من صالحيات  المركز، بينما يتجه  القضاء واألمن والضرائب من صالحيات  اعتبار 

السلطات المحلية.

الناجمة عنه، تحديًدا في الجزيرة السورية على  ينعكس االستقطاب السياسّي والمشاكل اإلثـنية 
نَِسِب الموافقة على تضمين الدستور الحقوق اللغوية والثقافية لألقليات القومية بشكٍل صريح.
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التوصيات:

إلى_أعضاء_اللجنة_الدستورية:

السياسي 	  الحّلِ  الدستورية، بإحراز تقّدٍم واضح على مستوى  اللجنة  استمرار عمل  يجب ربط 
والنقاشات التي تخّص انتـقال السلطة والمرحلة االنتـقالية على العموم، كما أشار قرار مجلس 

األمن 2254.

يجب رفع مستوى التواصل مع الجمهور السوري، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكٍل 	 
ُمكثَّف في سبيل تحقيق هذا الهدف، ومحاولة نشر المعلومات الدقيقة والصحيحة عن عمل 

اللجنة، وأهدافها ومراحل عملها الزمنية، وجدول أعمالها.

المحلية، ويمكن 	  الدستورية ومجتمعاتهم  اللجنة  أعضاء  بين  للتواصل  خلق قنواٍت مباشرة 
وأكثر  ُمتاحًة  أصبحت  التي  اإلنترنت  عبر  الدورية  االجتماعات  تنظيم  خالل  من  ذلك  تحقيق 

ا للغاية. سهولة. كما سيكون بناُء تلك العالقات من خالل القنوات التقليدية أمًرا هامًّ

ال، مع النساء، والفئات األكثر فقًرا، وتشجيعهم على إبداء الرأي والمشاركة 	  تعزيز التواصل الفعَّ
في النقاشات التي تخوضها اللجنة الدستورية.

المواقف، 	  التي تشرح خلفيات تلك  الرئيسية، ونشر األوراق  القضايا  الوفود من  إيضاح مواقف 
تلك  شرح  في  ُمفيًدا  سيكون  األساسية  االجتماعات  محاضر  عن  ُملخَّصاٍت  نشر  أنَّ  كما 
النقاشات للسوريِّين، وهو إجراء كان ُمتَّبًعا خالل مناقشة الدساتير السورية في فترات الحكم 

الديموقراطي.

السلطة 	  الحكم وطبيعته، وعالقة  نظام  َشكل  يخّص  فيما  االعتبار  بَعين  السوريِّين  آراء  أخذ 
المركزية بالسلطات المحلية.

اْلتـزام ُمخرَجات عمل اللجنة الدستورية بالقوانين الدولية، والشرائع التي تضمن حقوق اإلنسان 	 
أجل  والمساواة بين جميع المواطنين، وتعزيز التمييز اإليجابي لدى الفئات األكثر ضعًفا من 

زيادة المشاركة في المجال العام.

إلى_المبعوث_الدولي_الخاص_إلى_سوريا:

بها، 	  السوريِّين  اهتمام  عدم  أسباب  أحد  يُعتـبر  الدستورية،  اللجنة  عمل  في  الشديد  الُبطء 
أثًرا على زيادة االهتمام ضمن الشارع السوري.  وسيكون لتسريع أعمالها 

إلى 	  تهدف  اللقاءات  بأنَّ هذه  السوريِّين  يُشِعر  الدستور  ا فقط على مسار  ُمنَصبًّ التركيز  إبقاء 
التفاوض  باقي مسارات  العمل في  إعادة  الوقت، ما يطرح  أو تضييع  المشكلة  االلتـفاف على 

الناتجة عن قرار مجلس األمن رقم 2254 مثل انتقال السلطة.

تحفيز المجتمع الدولي على دعم عمليٍة سياسية أكثر شفافية، وأكثر وضوًحا للَّجنة الدستورية، 	 
والعمل على خلق مساحاٍت تساعد السوريِّين على المشاركة في نقاشات اللجنة الدستورية.
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الحرص على مشاركة النساء في الّلِقاءات التشاورية حول المساعي الدستورية ليس كافًيا لرَفع 	 
اللجنة في جنيف، ويجب  ُمخرَجات عمل  آمالهنَّ حول  العاّم، ورفع  النساء  مستوى مشاركة 

تعزيز التمييز اإليجابي بخصوص النساء والفئات األكثر فقًرا من خالل أدواٍت جديدة.

الحرص على تعزيز مشاركة المكون الكردي ضمن النشاطات المرتبطة بالمساعي الدستورية، 	 
األكراد  مطالب  لوضع  رفًضا  أو  اهتمام  عدَم  أظهرْت  األخرى،  القومية  االنتماءات  وأنَّ  ًة  خاصَّ

الثقافية بشكٍل واضح ضمن الدستور مثل االعتراف بلغتهم كلغٍة رسمية ثانية.
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استبيان بحث المساعي الدستورية
القسم األول- المعلومات العامة     

ذكر1الجنس1
أنثى2

)........(العمر2

)المحافظة( إضافة المحافظات كبدائلالمنطقة التي تنحدر منها3

)الدولة، المحافظة، المدينة(مكان اإلقامة الحالي4

غير متعلم1مستوى التعليم5
منخفض2
متوسط3
مرتفع4
عالي5

منخفض جدا1مستوى المعيشة6
منخفض  2
متوسط3
مرتفع4
مرتفع جدا5

عربي1الخلفية القومية7
كردي2
آشوري3 سرياني/
تركماني4
شركسي5
أرمني6
أخرى تذكر )...........(7
أفضل عدم اإلجابة8
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سني1الخلفية الدينية8
شيعي2
علوي3
مسيحي4
درزي5
إسماعيلي6
مرشدي7
إيزيدي8
أخرى ).............(9

أفضل عدم اإلجابة10
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القسم الثاني- قياس االطالع واالهتمام بالمساعي الدستورية

برأيك األولوية اليوم في سوريا 101
يجب أن تعطى لـــــ :

تثبيت وقف إطالق النار بشكل رسمي لحين 1
الوصول إلى حل سياسي شامل

مناقشة دستور جديد2
محاربة اإلرهاب3
إطالق سراح المعتقلين4
إخراج المقاتلين األجانب5
االستجابة اإلنسانية6

كيف تصف التوافق الدولي على 102
إطالق أعمال اللجنة الدستورية 

في جنيف العام الماضي؟

هي الطريقة الوحيدة الممكنة لبدء العملية 1
السياسية بشكل جدي

هناك قوى دولية دعمت هذا التوجه2
هي فقط محاوالت لتمرير الوقت3
محاولة لاللتفاف على جوهر المشكلة 4

السورية
أخرى تذكر )..........(5

ألي درجة أنت مطلع على 103
المساعي الدستورية الجارية 

في جنيف إلعداد دستور جديد 
لسوريا؟

مطلع بشكل جيد1
أحاول أن أبقى مطلًعا على التفاصيل2
سمعت عنها لكن ال أعرف الكثير3
ال أعرف شيًئا عن الموضوع4

ماهي المصادر التي تعتمد عليها 104
لتبقى مطلًعا؟

التلفزيون ووسائل اإلعالم المرئية1
الصحف والمواقع اإلخبارية2
ناشطون على وسائل التواصل االجتماعي3
تواصل مع شخصيات سياسية مطلعة4
أحاديث مع أناس مهتمين في وسطي 5

االجتماعي

أداء الوفد الذي يفترض 105 كيف تقيم 
به تمثيل طرفك من حيث:

التواصل مع الجمهور1
حشد الدعم والتأييد الدولي2
األداء التفاوضي والقدرة على اإلقناع3
امتالك الكفاءات من القانونيين والخبراء4
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إًذا، هل لديك موقف معين من 106
اللجنة الدستورية؟

أدعم عمل اللجنة الدستورية وفق 1
المعطيات الحالية

أرفض فكرة وجود لجنة دستورية2
أؤيد فكرة اللجنة الدستورية لكن أعترض 3

على طريقة تشكيلها
لست داعًما وال رافًضا ببساطة لست مهتما4
أخرى تذكر ).........(5

آمااًل على 107 إلى أي درجة تعلق 
نجاح أعمال اللجنة الدستورية 

ونتائجه؟

إلى حد كبير1
إلى حد متوسط2
آمال ضئيلة3
آمال4 أية  ليس لدي 

المعارضة ليست جادة في المفاوضات1لماذا ال تأمل الكثير؟108
النظام ليس جاد في المفاوضات2
الدول الداعمة للجنة ليست جادة3
كتابة دستور جديد لن يحل المشكلة في 4

سوريا

كم شخًصا تعرف داخل اللجنة 109
الدستورية سواء بصفة شخصية 

أو بصفة عامة؟

)رقم قد يكون صفر حتى 150( 

هل تتابع األخبار السياسية 110
المتعلقة بسوريا بشكل عام؟

أتابع بشكل دائم 1
أتابع بشكل متقطع2
نادًرا ما أهتم بأخبارها3
أتابع أخبارها مطلًقا4 ال 

أو 111 هل شاركت في أي أنشطة 
لقاءات على عالقة بالمساعي 

الدستورية؟

نعم 1
ال2
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القسم الثالث- استطالع القضايا الدستورية

ما هو موقفك في كل من الحاالت 201
التالية:

أال يتضمن الدستور أي إشارة إلى أي ديانة1
أن ينص الدستور أن رئيس الدولة يجب أن 2

يكون مسلًما سـنـيًّا
أن تكون الشريعة اإلسالمية مصدًرا من 3

مصادر التشريع
أن تكون الشريعة اإلسالمية هي المصدر 4

األساسي للتشريع
أن ينص الدستور أن دين الدولة هو اإلسالم5
أن ينص الدستور على التزام الدولة بالّشرعة 6

الدولية وعدم إصدار أي قانون ينتهك تلك 
الّشرعة

تعرض الفقرة التالية مجموعة 202
من القضايا الدستورية، صف لنا 

درجة أهمية كل منها بالنسبة لك

حماية الفقراء والمحتاجين1
حماية حقوق العمال2
ضمان حقوق المرأة بما فيها الحقوق 3

السياسية في االنتخاب والترشح
ضمان حقوق متساوية لكل المواطنين 4

بغض النظر عن دينهم أو عرقهم
ضمان قيام مشروع وطني للعدالة االنتقالية 5

يعالج إرث انتهاكات الماضي
ضمان حق المهجرين في العودة اآلمنة إلى 6

مناطق سكنهم األصلية

ما هو شكل الحكم األنسب 203
لتجاوز المسألة الطائفية في 

سوريا برأيك؟

نظام حكم إسالمي1
نظام حكم يقوم على المحاصصة الطائفية2
التقسيم، فال مجال للتعايش بعد ما حدث3
نظام حكم يقوم على مبدأ المواطنة 4

والمساواة
ال إجابة/ال أعرف5



79 السوريون والدسـتور

ما هو رأيك في المقولة التالية: 204
يجب أن تتبنى سوريا نظاًما 

سياسًيا ال مركزًيا يقوم على منح 
السلطات المحلية صالحيات 

إداربة واسعة

موافق بشدة1
موافق  2
محايد3
أعارض4
أعارض بشدة5
ال أعرف/ال إجابة6

ما حجم الصالحيات التي يجب أن 205
تكون بيد السلطة المحلية برأيك؟ 
من واحد إلى خمسة، حيث واحد 

خاضعة تماًما لسلطة الحكومة 
المركزية و5 مستقلة تماًما عنها

صالحية فرض وجباية الضرائب1
صالحية اإلنفاق2
صالحية التشريع3
تعيين المسؤولين4
القضاء5
تشكيل قوى لحفظ األمن6

هناك اقتراح أن برلمان سوريا 206
القادم مكون من غرفتين، هذا 

يعني أن الغرفة األولى تتكون من 
أعضاء منتخبين ولها صالحيات 

تشريعية، والثانية مهمتها الرقابة 
على األولى وأعضاؤها من الوجهاء 
واألعيان والزعامات المحلية التي 

تمثل المكونات االجتماعية من 
المناطق المختلفة، ما هو موقفك 

في حال تم اعتماد هكذا نظام 
برلماني؟

أؤيد بشدة1
أؤيد  2
محايد3
أعارض4
أعارض بشدة5
ال أعرف6

هل تعرف ما المقصود بالسلطة 207
التنفيذية؟

نعم1
كال2

أي مما يلي يعتبر المهمة 208
األساسية للسلطة التنفيذية؟

سن القوانين1
تنفيذ القوانين2
فصل النزاعات بين المؤسسات والناس3
ال أعرف4
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ما هي برأيك الطريقة األفضل 209
لتحديد الصالحيات التنفيذية؟

أن تكون السلطات بيد الرئيس بشكل كامل1
أن يتم الحد من الصالحيات التنفيذية 2

للرئيس ومنحها لرئيس الحكومة
أن يتم اقتسام السلطة بين رئيس البالد 3

ورئيس الحكومة
ال أعرف اإلجابة4

المقوالت 210 من  موقفك  هو  ما 
التالية:

يجب الحفاظ على هوية سوريا العربية في 1
الدستور القادم

يجب إظهار هوية سوريا اإلسالمية في 2
الدستور القادم

يجب االعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية 3
ثانية في البالد في الدستور الجديد

يجب االعتراف بالحقوق الثقافية والفكرية 4
لألقليات العرقية والقومية والدينية في 

سوريا
يجب منح مناطق “اإلدارة الذاتية 5

الديمقراطية” وضعا خاصا

رتب القضايا التالية وفق أهميتها 211
بالنسبة لك:

العدالة1
األمن2
الحريات الفكرية والسياسية واالجتماعية3
الديمقراطية4
التنمية والرفاه االقتصادي5
المحاسبة6
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