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ي ـب ـح ــث هـ ـ ــذا ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب  -كـ ـم ــا يـ ــأتـ ــي فــي
تقديمه  -فــي الــوضــع ال ـعــام فــي ســوريــة من
أجــل إعــادة بناء الدولة السورية ومؤسساتها
على أسس متينة تستند إلى المواطنة والعدالة
وال ـم ـســاواة والــديـمـقــراطـيــة وض ـمــان الحقوق
والتفاهمات واالتفاقات التي قد تُب َرم بين كل
فـئــات ومـكــونــات المجتمع ال ـســوري .ويسعى
ال ـك ـتــاب ل ــرس ــم خ ــارط ــة ط ــري ــق ل ـل ـخــروج من
األزمــة السورية ،متناوالً تعقيدات ومالبسات
الحل السلمي في البالد نتيجة تشابك العوامل
الــداخ ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة ف ــي ال ـصــراع
الـ ـس ــوري ،وص ـعــوبــة ال ــوص ــول إل ــى تـســويــات
تــراعــي مصالح السوريين الوطنية ومصالح
الالعبين الدوليين ،وال س ّيما بعد فشل األمــم
ال ـم ـت ـح ــدة  -وتـ ـح ــدي ــدا ً م ـج ـلــس األم ـ ـ ــن  -فــي
معالجة األزمة وتفاقم الوضع اإلنساني لنحو
 12مليون نازح والجئ ومه ّجر سوري داخل
ال ـبــاد وف ــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـعــالــم وف ـق ـاً آلخــر
إحصاءات المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين لعام .2018
من هنا يطرح الكتاب  -كما يرى مؤلفاه -
أفـكــارا ً للنقاش تتعلق بمستقبل مسألة شكل
الحكم وشكل الــدولــة فــي ســوريــة وسبل حل
المشاكل الناجمة عن تــأزم العالقات وفقدان
الثقة بين مختلف مكونات الشعب السوري

مع التشديد على إعالء روح المواطنة السورية
التي تبقى الضامن الوحيد لجميع السوريين،
وكذلك الحرص على ان يكون النظام المرتجى
لـســوريــة المستقبل تـشــاركـيـاً ومــان ـع ـاً إلع ــادة
إنتاج االستبداد مجددا ً .ويعتبر مؤلفا الكتاب
أن هناك العديد من البلدان التي مرت بظروف
مماثلة للحالة ال ـســوريــة ،وأن الـحــل األنـســب
للوضع ال ـســوري يكمن فــي البحث عــن سبل
قيام نظام حكم برلماني ديمقراطي المركزي
يُـع ـنــى ب ـش ــؤون ال ـم ـحــاف ـظــات والـ ـم ــدن كــافــة.
والــواقــع ،أنــه بُحث فــي أشـكــال أنظمة الحكم
التي يمكن اعتمادها فــي ســوريــة المستقبل،
وط ــرح ــت صـيـغــة ال ـفــدرال ـيــة ل ـم ـقــاربــة األزم ــة
والتوفيق بين التنوع والحفاظ على الوحدة
الـجـغــرافـيــة .لـكــن ه ــذه الصيغة الـتــي طرحت
من جانب روسيا كمشروع للتداول في مقابل
دعـ ــوات أمــريـكـيــة لتقسيم س ــوري ــة ،رفضتها
مـخـتـلــف األط ـ ـ ــراف ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـم ـعــارضــة
ال ـســوريــة ،ول ــم يتلقفها س ــوى األك ـ ــراد .وهنا
ال بد من اإلشارة إلى أن تركيا ترفض قيام أي
إدارة ذاتـيــة لــألكــراد فــي شـمــال شــرق سورية
ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـتــرك ـيــة ،وت ــؤي ــده ــا إي ـ ــران في
ذلك ،أي أن األزمة السورية بأبعادها المحلية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة أك ـثــر ت ـع ـق ـيــدا ً م ـمــا يتم
تداوله من مشاريع جاهزة أو معلبة للخروج
من األزمة.

