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تفكيك �ألغام وثيقة دي مي�ستورا
بعد �ألغام «داع�ش» في تدمر
} سعدالله الخليل
بمرور أسبوع على تقديم المبعوث األممي إل��ى سورية
ستيفان دي ميستورا ورق�ت��ه المتض ّمنة  12نقطة ،وقبل
تسلّمه ال��ردود من الوفود المشاركة في الجولة الثالثة من
مباحثات جنيف بنسختها الثالثة في الحادي عشر من الشهر
ال�ح��ال��ي ،ف ��إنّ عملية فكفكفة ش�ي�ف��رات ورم ��وز ال��ورق��ة بدأ
التعاطي معها من قبل األطراف الدولية واإلقليمية والسورية،
اي نقاط إشكالية
وبالرغم من خل ّو البنود األربعة األولى من ّ
كونها تشكل أرضية متفقا ً عليها لدى األطراف كافة في العلن
أي طرف على البوح بما يخالفها وإنْ كانت
كما أنه ال يجرؤ ّ
نوايا البعض تسير ضدّها بدأ من وح��دة سورية وسيادتها
على كافة أراضيها وقرارها وكيانها المستق ّل غير الطائفي
واع �ت��زازه��ا ب��إن�ج��ازات أبنائها واس�ت�ق�لال القضاء وضمان
ألي بلد بحجم
الحريات وغيرها من المسلّمات والمق ّومات ّ
سورية وتن ّوعها وغناها المعرفي والفكري.
وم��ع تجاوز ما قد تشكله النقطة الخامسة من حساسية
ل��دى بعض األط ��راف ب��ال�م�س��اواة بين ال��رج��ل وال �م��رأة ومع
صعوبة منح النساء نسبة  30%من الممكن تجاوزها لتبدأ
المآزق واألل�غ��ام ب��دءا ً من النقطة السادسة وحتى العاشرة
وأولها قضية االنتقال السياسي في سورية ،حيث ترك دي
ميستورا لألطراف تفسيرها ك ٌّل حسب ما يراه ،حيث سارعت
معارضة الرياض للعودة إلى مفهوم هيئة الحكم االنتقالي
أي دور للرئيس بشار األس��د ،وس��رع��ان م��ا أعلنت
ورف��ض ّ
موسكو أنّ مقام الرئاسة خارج التداول في العملية السياسية
أي
والتي تنتهي بانتخابات وفق دستور متفق عليه ،ورفضت ّ
تفاهمات مع واشنطن على مصير الرئيس األس��د ،وبالتالي
ف��إنّ السجال ح��ول قضية الرئاسة سيبقى قائما ً إل��ى حين
حسمه في مباحثات جنيف أو بالتوافق الروسي األميركي
الذي ال زال يناور على أكثر من جبهة ،فيُسمِع الروسي كالما ً
مخالفا ً لما يقوله للسعودي وللمعارضة السورية.
في المقابل كان الرئيس األسد واضحا ً في لقائه األخير مع
وكالة «سبوتنيك» بأنّ المرحلة االنتقالية تعني إنجاز دستور
جديد وفق حكومة وح��دة وطنية تضمن حرية االنتخابات،
وهو ما نادى به دي ميستورا بضمان البيئة المناسبة إلجراء
االن�ت�خ��اب��ات بحسب النقطة السابعة م��ن ال��ورق��ة ،وف��ي هذا
السياق ذهب الرئيس األسد أبعد مما نادى به الموفد األممي
إلى سورية بإعالن االستعداد إلج��راء انتخابات رئاسية إذا
كانت مطلبا ً شعبياً ،مخرجا ً بذلك قضية الرئاسة من التداول
بوضعها ضمن المسارات الديمقراطية التي لطالما يطالب
الغرب بها زورا ً وبهتانا ً تارة وستارا ً لمشاريع ومخططات
أي طروحات أخرى خارج نطاق
تارة أخرى ،وبالتالي تغدو ّ
المنطقية والعقالنية السياسية.
ومن األلغام في ورقة دي ميستورا ما ورد في النقطة الثامنة
عن ضمان استمرار وإص�لاح مؤسسات الدولة والخدمات
العامة وفقا ً للمعايير الدولية ولمبادئ الحكم الرشيد وحقوق
اإلن �س��ان ،وإل��ى جانب ات�خ��اذ تدابير لحماية البنية التحتية
العامة والممتلكات الخاصة ،وبالرغم من الغالف الجميل
ل�ل�ع�ب��ارة إال أنّ ث�ن��اي��اه��ا تحمل الكثير م��ن ال �ت��أوي�لات حول
وأي مؤسسات ستخضع للتقييم وإعادة
المعايير الدولية
ّ
الهيكلة في ظ ّل إصرار المعارضة والقوى الحليفة لها بإعادة
هيكلة المؤسسات األمنية والجيش الذي أعلنت دمشق على
لسان رئيس الوفد ب��أنّ االق�ت��راب منه خط أحمر ،وبالتالي
تنص
ف��إنّ العقدة األه � ّم ستكون في النقطة العاشرة والتي
ّ
على إلزام السوريين بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحد
بوسائل تشمل نزع السالح ودمج أفراد الجماعات المسلحة
الداعمة للعملية االنتقالية وللدستور الجديد ،وهو ما يطرح
إشكاليات ج ّمة حول مرجعية تلك العناصر وانتمائها ومدى
ق�ب��ول ال��دول��ة ال�س��وري��ة ب�ض� ّم عناصر ارتكبت ج��رائ��م بحق
السوريين ومدى قدرة تلك العناصر التي اعتادت على القتال
ب��أس�ل��وب ال�ع�ص��اب��ات دون أي��ة ق��واع��د وق��وان �ي��ن االنضباط
بجيش محترف وفق مبادئ صارمة ،باإلضافة إلى أنّ أغلب
عناصره وق�ي��ادات��ه ل��و خضعت لقوانين الجيوش النظامية
من حيث التحصيل العلمي والكفاءات لما تعدّت رتبة صف
الضباط في أحسن األح��وال ،فهل سيرضى قائد «كتيبة» أو
«ل��واء» وفق تسميات تلك التنظيمات أن يتح ّول إلى مجنّد أو
صف ضابط يؤتمر باألمر العسكري؟
انطالقا ً من تلك المعطيات تبدو إمكانية دمج تلك العناصر
شبه معدومة ،ورغم تلك الرؤية فقد أعلن الرئيس األسد عن
االس�ت�ع��داد الستيعاب ك � ّل مسلح يريد إل�ق��اء سالحه بهدف
إعادة األمور إلى شكلها الطبيعي ،وفي ذلك خطوة نحو إيجاد
مخارج للراغبين في االنتقال إلى مرحلة العمل السياسي بدل
السالح.
أم ��ام م��ا ت�ح�ت��وي��ه وث�ي�ق��ة دي م�ي�س�ت��ورا م��ن أل �غ��ام ليست
بجديدة إنما تبقى مغلفة بصيغة توحي بالعقالنية وبأنها
قابلة للنقاش والتداول ،فإنّ أمام القيادة السورية متسع من
الوقت لفكفكة تلك األلغاز واألل�غ��ام ،ومن استطاع أن يفكك
أل�غ��ام تنظيم «داع ��ش» اإلره��اب��ي ف��ي ت��دم��ر ل��ن يصعب عليه
تفكيك ألغاز وأحجيات المبعوث األممي الى سورية ستيفان
دي ميستورا...

مو�سكو ال ت�ساوم
ـ ل�ل�م��رة األل ��ف ت �ح��اول ال�س�ع��ودي��ة ت�ع��وي��ض ال�خ�س��ائ��ر بنشر
األكاذيب لتعويض سير األحداث عكس تمنياتها بتحويل التمنيات
إلى أخبار.
ـ منذ القرار الذي حمله سعود الفيصل وحمد بن جاسم ونبيل
العربي من الجامعة العربية إلى مجلس األمن ليصير قرارا ً بالتدخل
العسكري في سورية على الطريقة الليبية والسعوديون ير ّوجون
معلومات عن موقف روسي يتخلى عن سورية حتى جاء الفيتو.
ـ ف��ي جنيف قبل عامين ر ّوج ال�س�ع��ودي��ون بعد زي ��ارة بندر
بن سلطان إلى موسكو أنّ الرئيس الروسي تخلى عن الرئيس
السوري مقابل صفقات واستثمارات ...وجاء جنيف وانتهى ولم
يتبدّل شيء.
ـ قبيل التموضع العسكري ال��روس��ي ف��ي س��وري��ة وشراكته
الحاسمة في الحرب ر ّوج السعوديون أنّ الروس يريدون التخلي
عن سورية ويبحثون عن مخرج ،وأنّ اللقاء السعودي السوري
ب��رع��اي��ة روس �ي��ة ك��ان ب�ه��ذا ال �ه��دف وب�ع��د شهرين ك��ان الدخول
الروسي المفاجئ والحاسم.
ـ اإلعالن الروسي عن اإلنسحاب عشية جنيف نال نصيبه.
ـ الكالم عن تفاهم روس��ي أميركي بلسان صحيفة «الحياة»
السعودية مضمونه رحيل الرئيس السوري صار مبالغة بالكذب
استحق وصف الفروف بالوقاحة.
ـ النصيحة الروسية للسعودية بالتعقل وتقبّل التسويات...
فاللعبة انتهت.
التعليق السياسي
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم اثنين ،لتحتضنَ محطات المعات من تاريخ الحزب
ُت ّ
خص ُ
السوري القومي االجتماعي ،صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب،
فأضافوا عبرها إلى تراث حزبهم وتاريخه التماعات نضالية هي خطوات راسخات على طريق
النصر العظيم.

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد ،ذلك أننا
كأ ّمة ،استمرار مادي روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن إبراز محطات
الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وح��دة الوجود القومي منذ انبثاقه وإل��ى أن تنطفئ
الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

الرفيقة �أمل الأ�شقر الهبر ...لن تغيب
نحن الذين عرفنا الرفيقة أم��ل جيدا ً بعد المحاولة
االنقالبية ،وترافقنا في سنوات التحدّي ،وتع ّرفنا على
نشاطها وجرأتها وحيويتها وشخصيتها ،فاحتلّت الكثير
من مساحات المحبة واالحترام والتقدير ،نشعر أكثر من
غيرنا بفداحة خسارتها ،وبلوعة عميقة هيهات ان تزول
بسرعة.
في تلك السنوات ،عندما كان رفقاؤنا الذين شاركوا في
الثورة االنقالبية ،يتع ّرضون لصنوف التعذيب والقهر،
يُساقون ال��ى قصر األونسكو ال��ذي تح ّول ال��ى محكمة
عسكرية ،تصدر بحقهم األحكام ،فينقل البعض منهم( )1الى
الزنزانات – القبور( )2في سجن الرمل ،واآلخرون الى سجن
القبة في طرابلس ،وفي تلك السنوات كانت الرفيقة أمل
األشقر لولبا ً من حركة ال تهدأ ،الى جانب رفيقات ،أمهات

وزوجات لرفقاء ،ننحني أمام ذكراهن ،ولهنّ نطلق هتاف
الحياة.
ونحن إذ نعتذر عن ذكر االسماء ،كي ال نقع في السهو
أو الخطأ ،انما نكتفي بذكر السيدة الرفيقة ،االم والزوجة،
رؤوف��ة االشقر التي ال ننسى حضورها الفذ ،وال وقفاتها
الرائعة ،وال مشاركاتها في االعتصامات وك ّل األنشطة التي
كانت تحصل.
تلك مرحلة يجب ان تؤ ّرخ فتبقى لألجيال ،وفيها الكثير
من الوفاء للرفقاء الذين شاركوا في الثورة االنقالبية،
للرفقاء الذين تولوا المسؤوليات خارج السجن فع ّرضوا
انفسهم ك ّل يوم ،لالعتقال وما يرافقه عادة من همجية اعتاد
عليها أفراد المكتب الثاني ،وللرفيقات ،وأمهات وزوجات
الرفقاء األسرى اللواتي تحدّين بجرأة وكانت اصواتهن

إعداد :لبيب ناصيف
تصل الى سياسيين ورجال دين ،وإعالم ،والى ك ّل وجدان.
الرفيقة أمل االشقر كانت ،على مدى ك ّل تلك السنوات،
حالة مضيئة من الحضور والجرأة والصوت العالي.
وفا ًء لها ،ولك ّل من ناضل في تلك الحقبة السوداء ،ندعو
ك ّل رفيق ورفيقة عرفوا وتع ّرفوا وعايشوا ،الى ان يكتبوا.
بدورنا سنهت ّم ،فتدوين تاريخ الحزب واجب على ك ّل
رفيق.
إليك يا رفيقة أمل ،وقد زرتك مرارا ً وكنت أرغب لو تمكنت
من القعود اليك ،م��رات وم��رات ،أرف��ع اليمنى لك بتحية
الحياة ،شاهدا ً كم كنتِ مميّزة في سنوات القهر ،وكم كنت
منتمية بوجدانك وأحاسيسك وك ّل نبضة لديك ،قلبا ً وعقالً
ووجداناً.
كنت «التوأم» في النضال والمواقف الصلبة ،للرفيقة

الرائعة رؤوفة االشقر (ام غسان).
لكما تليق الزغردات وترتفع الرياحين ،وتنزل الدمعات...
وال ننسى .البقاء لألمة.

هوامش:
 1ـ االمناء والرفقاء الذين حكم عليهم باإلعدام.
 2ـ ك��ان��ت تلك ال��زن��زان��ات تحت األرض مقفلة منذ
سنوات.
لمن يرغب االطالع على همجية تلك المرحلة السوداء
ننصحه باالطالع على ما أورده كل من األمين عبدالله
سعاده في «أوراق قومية» واألمين شوقي خيرالله في
مذكراته.

من العمل الحزبي في البرازيل

مكتب الحزب في �سان باولو
تولي العمل الحزبي في البرازيل ،وعنه سأتحدث
خالل
ّ
في وقت الحق ،ويمكن ان يتحدّث الرفقاء الذين تواجدوا
في البرازيل في تلك المرحلة ،وشهدوا على الجهد المستم ّر
الذي بذل في سبيل تعزيز الحضور الحزبي في سان باولو
وباقي الواليات ،أعرض لإلنجازات التالية:
 استئجار مكتب للعمل الحزبي في سان باولو. الحصول على قطعة أرض من أج��ل استصالحهافيستفاد منها مكانا ً للنزهات.
 فرقة صنين للرقص الشعبي.باهتمام من جميع رفقاء المديرية تمك ّنا من استئجار
مكتب في منطقة مناسبة في سان باولو( )1وتأثيثه(.)2
ت ّم االفتتاح بحضور الفت من الجالية ،تقدّمه القنصل
الشامي في سان باولو الصديق ماجد الرداوي( )3المحامي
رزق الله توما( )4وبمشاركة جميع الرفقاء وجمع كبير من

األصدقاء .
تكلم في حفل االفتتاح أكبر االعضاء سناً ،الرفيق خطار
نعمة( ،)5أصغرهم الرفيقة ساندرا صليبا( )6االمين البرتو
شكور( ،)7ثم تكلم على التوالي المحامي رزق الله توما،
القنصل الشامي والرفيق يحي القدور(.)8
الرفيق يحي القدور متحدثا ً في افتتاح المكتب

هوامش
( )1منطقة فيال ماريانا  ، villa Marianaحيث كان
يقطن االمين نواف ح��ردان ،الرفيق حنا حجار ،الرفيق
نقوال صليبا وغيرهم
( )2ك��ان األم�ي��ن البرتو ش�ك��ور يتولى ك��ل الشؤون
كنت مسؤوالً بصفة مندوب مركزي.
المالية ،فيما ُ
( )3ماجد الرداوي :من مدينة دير الزور .كان صديقا ً

للحزب وعلى معرفة بعدد من الرفقاء في دير الزور .لم
يكن يتغيب عن أي مناسبة حزبية.
( )4رزق الله توما :من مدينة حمص .انتخب لرئاسة
فياراب البرازيل (اتحاد المؤسسات العربية  -البرازيلية)
وكان وجها ً في الجالية .شقيقه اوميرو كان مسؤوالً عن
األم��ن العام في سان باولو ثم على الصعيد الفدرالي.
عمه توما توما كان رفيقاً ،عرف سعادة وتولى مسؤولية
مدير مديرية سان باولو.
( )5خ �ط��ار ن �ع �م��ة :م��ن راش��ي��ا ال �ف �خ��ار .اب ��ن خالة
ح �ض��رة رئ �ي��س ال �ح��زب .ك��ان رف�ي�ق�ا ً رائ �ع �ا ً وق��د كتبت
ن�ب��ذة ع�ن��ه .م��راج�ع��ة قسم أرش �ي��ف ال �ح��زب على موقع
ش �ب �ك��ة ال �م �ع �ل��وم��ات ال��س��وري��ة ال �ق��وم �ي��ة االجتماعية
.www.ssnp.info

( )6ساندرا صليبا :ابنة الرفيق نقوال صليبا (من بلدة
عرنة ،ح��وران) والرفيقة رم��زة اب��و م��راد (م��ن ميمس)
لالطالع على النبذة المعدة عن كل منهما الدخول الى
الموقع المشار اليه أنفاً.
( )7البرتو شكور :الوجه الناصع في البرازيل .من
مدينة حمص .تولى مسؤولية منفذ عام أكثر من مرة.
ترأس فياراب البرازيل وبقي مشعا ً بفضائل النهضة،
عامالً حزبيا ً حتى آخر زفرة من حياته .لالطالع مراجعة
الموقع المذكور أنفاً.
( )8يحي القدور :من عكار .تولى مسؤوليات حزبية
في الوطن والبرازيل .مراجعة النبذة عنه على الموقع
المذكور اعاله.

قطعة االر�ض
من العادات المتبعة في سان باولو أنّ معظم األهالي،
المرتاحين مادياً ،يخرجون منها في آواخر األسبوع ،الى
البحر( )1او الى مناطق جبلية محيطة .ذلك أنّ التل ّوث
ال��ذي يغمر فضاء س��ان باولو بغيوم س���وداء ،يجعل
األهالي يلجأون الى مناطق اخرى بحثا ً عن هواء أق ّل
تلوثاً.
كان الرفيق كريم موسى( )2المقيم في بلدة "ماريبورا"
يحظى بحضور جيد في المدينة وبالتالي مع بلديتها.
بواسطته أمكن الحصول على قطعة أرض في منطقة
تكسوها األشجار ،وقد ت ّم وضع الحجر األساسي بحضور
الرفقاء وعدد جيد من المواطنين.
كنت اضطررت لمغادرة البرازيل( )3عندما تق ّرر إقامة
حفل وضع الحجر األساسي فأقيم بغيابي .ولما عدت الى
البرازيل من أجل التسليم والتسلّم وقد انتهت مسؤوليتي
كمندوب مركزي بانتخابي عضوا ً في المجلس األعلى،
تفقدت المكان الجميل.

هوامش
( )1ي �ب �ع��د  40ك �ل��م ع ��ن س���ان ب ��اول ��و ح �ي��ث مدينة
«ال�س��ان�ط��وس» ،وك��ان للحزب فيها مديرية ناشطة لم
يكن بقي من أعضائها سوى الرفيق بهيج فرح شهدا،
من مدينة حماة ،ومدينة «سان فيسنتي» وفيها الرفيق
النشيط نعمان جابر (عم الرفقاء زينون ،غسان وسعاده)
وهو بدوره من مدينة حماة.
( )2كريم موسى :من الحاكورُ .يعرف بـ عبد الكريم.
اق �ت��رن م��ن ال��رف�ي�ق��ة س��وري��ة اب �ن��ة األم �ي��ن اب��ره�ي��م حنا
ال �خ��وري (م��راج�ع��ة موقع شبكة المعلومات السورية
القومية االجتماعية لالطالع على ما كنت كتبت عنه).
( )3غادرت البرازيل من أجل حضور المؤتمر الحزبي
 1984وفيه انتخبت لعضوية المجلس األعلى ثم عدت
الى البرازيل إلنهاء األمور الحزبية العالقة.

الرفيق رزق الله توما يتكلم في حفل وضع الحجر االساس في قطعة االرض والى يمينه يوسف المصري نقوال صليبا ماجد الرداوي وزوجته

ّ
والمتجددة!
جوالت الح�سم المقبلة في جنيف� ...سورية بين الجديدة
} سومر صالح
ستة أشهر مصيرية تلت الدخول الروسي
المباشر في األزمة السورية حكمت تفاعالتها
السياسية واإلستراتيجية شكل الح ّل المقبل
في سورية ،فبعد محاولة أميركية وإقليمية
لالنقضاض على سورية وتفتيتها انطالقا ً
من إدلب عبر تنظيماتها اإلرهابية في الشهر
التاسع من العام  2015جاء الدخول الروسي
حازما ً من جهة دعمه للدولة السورية وحافزا ً
الستعادة الميدان السوري برمته ،ومع هذا
المتغيّر االستراتيجي جرت محاوالت عديدة
الحتوائه عبر إعالنات فيينا وصدور القرار
( ،)2254والحقا ً االنقالب عليه عبر إعالن
ميونيخ وصدور القرار ( ،)2268وتكريس
معادلة جنيف األول بكليته ،أيّ اإلطاحة
ب��ال��دول��ة ال��س��وري��ة سياسيا ً ف��ي منحنى
معاكس لسير االنتصارات الميدانية ،ولكن
الذكاء الروسي بإعالن االنسحاب الجزئي من
سورية «بالتوافق واالستشارة مع دمشق»
ح ّول روسيا إلى ضامن التفاق ميونيخ وما
تاله من تفاهمات لوقف األعمال القتالية وكان
كفيالً بتثبيت القرار  2254كمرجعية دولية
للح ّل في سورية .وبخالف ذلك كان الكالم
الروسي عن إجراءات أحادية الجانب كفيالً
بالعودة إل��ى سورية بزخم أق��وى وأسقف
مفتوحة في مواجهة اإلرهاب وحتى داعميه
ومم ّوليه ،لذلك نستطيع القول إنّ إعالن
االنسحاب الروسي من سورية «جزئياً» ثبّت
القرار ( )2254باعتباره المدخل السياسي
للح ّل في سورية ،وألغى أوهام المعارضة
وداعميها بإمكانية العودة إلى القرار ()2118
وب��ي��ان جنيف األول باعتباره المرجعية
السياسية الدولية للحل ،وبالتالي يمكن أن
نخلص إلى نتيجة نظرية مقدّما ً بالقول إنّ
ثالثا ً من المعارك هي من تشكل اإلطار الحاكم
للح ّل النهائي في األزم��ة السورية ،اثنتان
منهما حسمت جوالتها وهما الميدان ومعركة
المرجعية ال��دول��ي��ة ...والثالثة ستبدأ في
نيسان المقبل ،وهي من حيث الشكل استمرا ٌر
لمعركة المرجعية الدولية للح ّل ،ولكنها
في المضمون أكثر تعقيداً ،وتعتبر محصلة
المعركتين السابقتين ،وهي معركة الدستور
المقبل للجمهورية العربية السورية ،والذي
على أساسه سينتظم شك ٌل جديد لسورية
المستقبل ،وعلى إثر ذلك ج ّندت الواليات
المتحدة األميركية فريقا ً تقنيا ً استشاريا ً لوفد
الرياض المعارض لمحاولة تحصيل أكبر
قدر ممكن من المكتسبات استنادا ً إلى فهم

انتقائي للقرار ( )2254ومرجعيته النظرية
إعالني فيينا األول والثاني.
بالتزامن مع انطالق الجولة الثالثة من
محادثات جنيف الثالثة ستبدأ معها جهود
دولية وإقليمية لتهيئة المناخات المناسبة
إلنجاح شكل الح ّل في سورية ،وال��ذي كان
التوافق الروسي األميركي الثاني محفزا ً لها
ويمكن القول أيضا ً إنه إشارة له ،ومعه بدأنا
نسمع عن إمكانية تخفيف التوتر في الشرق
األوسط عبر ضبط التوازن ببين السعودية
وإيران بواسطة باكستانية ،أما داخليا ً فنحن
بانتظار حسم نهائي لشكل الوفد المعارض
تمثيالً وتكوينا ً وهو اتفاق دول��ي وإقليمي
بالتأكيد ،بعد التوصل إلى «اتفاق عملي»
بين موسكو وواشنطن على القائمة الموحدة
للمنظمات اإلره��اب��ي��ة ف��ي س��وري��ة حسب
تصريح أليغ سيرومولوتوف طبعاً.
باالنتقال إلى ما يمكن تسميته المعركة
القادمة وهي معركة الدستور المقبل وفق
المرجعية الدولية للح ّل ،أيّ القرار (،)2254
يمكن معها تبويب جوالتها مبدئيا ً إلى ثالث
عناصر ...وهي األطر العامة للدولة والحياة
السياسية وثانيا ً شكل النظام السياسي
في سورية وثالثا ً االنتخابات العامة وفق
الدستور الجديد ،ولكن ما زال��ت دون تلك
الجوالت عقبة كبرى وهي مسألة «الجسم
االنتقالي» ال��ذي تتكلم عنه المعارضات
السورية خصوصا ً معارضة الرياض والذي
سيضع دستورا ً جديدا ً للبالد – باعتقادها
وتص ّورها  -وهو ما ترفضه القيادة السورية
جملة وتفصيالً ألنه انتهاك واضح لمبدأ عمل
الدولة وهو «الدستورية واالستمرارية»،
فاالختالف ما زال قائما ً حول «ماهية العملية
ّ
وب���األدق مصطلح «االنتقال
السياسية»
السياسي» وال��ذي سيفضي إلى «حكم ذي
مصداقية» وفق القرار ( ،)2254وه��ذا من
دون أدنى شك يحتاج توافقا ً أميركيا ً روسيا ً
على توضيح معنى «الحكم» وف��ق الفقرة
الرابعة من القرار ( ،)2254باعتباره أساسا ً
أو نتيجة للدستور الجديد ،من هنا تأتي
أهمية ورقة دي ميستورا حول نقاط التوافق
بين الوفود السورية المشاركة بجولة جنيف
 3بجولته الثانية ،والتي مهّدت نظريا ً إلى
لي قابل للنقاش حول األطر
وضع تص ّور أ ّو ٍّ
العامة للحياة السياسية في سورية ،والتي
على أساسها يمكن أن تنتقل المباحثات الغير
مباشرة إلى شكلها التفاوضي المباشر ،بعد
تقديم المالحظات النهائية على ورقة النقاط
التوافقية واالتفاق عليها ،خصوصا ً على

دي ميستورا

خالل انعقاد مؤتمر فيينا

نقاط (وح���دة وس��ي��ادة واستقالل أراض��ي
الجمهورية العربية السورية ،واعتبارها
جزء من األم��ة العربية ،وال يجوز التنازل
عن أيّ جزء من أراضيها بما فيها الجوالن
ال��س��وري المحت ّل) طبعا ً هنا ق��دّم السيد
دي ميستورا نقطة خالفية ال نعتقد أنها
«توافقية» حول «سلمية» النضال السترجاع
الجوالن فقط ألنّ الشعب السوري له كامل
الخيارات المتاحة السترداد أرضه المحتلة،
إض��اف��ة إل��ى (ق��ي��م ال��م��واط��ن��ة والتعددية
السياسية واحترام الخصوصيات الثقافية
ودور ال��م��رأة ال��ف��اع��ل )...كلها نقاط مهمة
يمكن معها االنتقال إلى مرحلة المباحثات
المباشرة ،ولكن يبقى حسمها رهنا ً بإزالة
التحفظات حول بعض المفردات والقضايا
التي أوردها دي ميستورا من قبيل (حكم غير
طائفي ،هويات وطنية ،إع��ادة بناء جيش
وطني ...حصرية الوسائل السلمية السترداد
ال��ج��والن ،)...وحسم هذه القضايا واألطر
العامة واالتفاق عليها يمهّد إلى جولة جديدة
لب
أكثر تعقيدا ً وتفصيالً من األولى وتمثل ّ
المعركة القادمة وهي «مضامين الدستور»
والتي ستدور ح��ول محاور أساسية منها
طبيعة النظام السياسي والصالحيات
التنفيذية للحكومة ومن يعينها وتفويض
الصالحيات ودور السلطة التشريعية...
ومبدأ فصل السلطات وتوزانها ،وهنا ستكون
اإلشكالية أكثر تعقيدا ً إذا بقيت المعارضات

السورية الخارجية على أجنداتها اإلقليمية
ال الوطنية...
وفي ظ ّل بقاء التفاهم األميركي الروسي
ثابتا ً وقائما ً سيكون الح ّل هو العودة إلى
المرجعية الدولية ذات الصلة في اإلضاءة
على تلك النقاط ،أيّ العودة إلى القرارين
( 2254و  )2268ومرجعية فيينا وميونيخ،
والتي تشير إلى «حكم ذي مصداقية يشمل
الجميع وغير طائفي» (ال��ق��رار ،)2254
اس��ت��ن��ادا ً إل��ى ذل��ك يمكن ب��ل��ورة اتجاهين
أساسيين حول شكل الدستور المقبل انطالقا ً
من فهم حيثيات القرار ( )2254حول مسألة
«االنتقال السياسي» ،االتجاه األول ويمثل
رؤية الحكومة السورية وينطلق من عملية
سياسية تفضي إل��ى ات��ف��اق على حكومة
موسعة وتعديل للدستور وف��ق المبادئ
الدستورية الراسخة وعبر استفتاء شعبي
عام يحافظ على الطابع المركزي للدولة
ونظامها الرئاسي الجمهوري مع إمكانية
التوسع ال�لا مركزي إداري���اً ،وتفضي إلى
انتخابات (تشريعية) ي��ح �دّد الدستور
الجديد شكلها وتوقيتها بعد االتفاق على
قانون لالنتخابات العامة ،واالتجاه الثاني
وه��و وج��ه��ات نظر المعارضات السورية
والتي تنقسم عموما ً بين رؤيتين الرؤية
األول��ى وتمثل المعارضات (الديمقراطية
والعلمانية) وال��ت��ي ت��ت��راوح مقترحاتها
بين النظام البرلماني والطابع الال مركزي

للدولة ...وبين وجهة نظر معارضة الرياض
التي تتمسك «بجسم انتقالي» باالتفاق
مع بعض «شخصيات» الحكومة يضع ك ّل
الصالحيات التنفيذية بيده وحتى التشريعية
موقتا ً ريثما يت ّم وضع دستور جديد وفق
رؤيته وأجنداته ،وإذا ما قاطعنا الفقرة ()2
مع الفقرة ( )4من القرار ( )2254يتضح
أنّ وجهة نظر معارضة الرياض ال تستند
وصفت
إلى مرجعية القرار ( )2254التي ّ
ماهية العملية السياسية «بمفاوضات بين
الحكومة والمعارضة» تفضي إل��ى «حكم
ذي مصداقية» ،وليس «جسما ً انتقالياً»
كامل الصالحيات كما ت��ح��اول معارضة
الرياض تصويره وتسويقه ...لتبقى وجهة
نظر الحكومة السورية هي األبقى لعاملين
اثنين :األول استنادها إلى أساسيات العمل
الدستوري ،ومبدأ التشاركية ،وعدم اإللغاء
واإلق��ص��اء ،والثاني استنادها إل��ى عامل
الشرعية المنبثق من الشعب الذي استفتى
على دستور العام  ،2012وااللتفاف الشعبي
الكبير حول مفهوم الدولة والجيش...
وال��ى حين إنضاج متطلبات التسوية
السياسية لألزمة ،يبقى الجيش العربي
السوري ُمك ّمالً لمهماته الوطنية في القضاء
ع��ل��ى اإلره����اب ب��اع��ت��ب��اره ال��ش��رط ال�ل�ازم
إلنضاج الح ّل السوري لألزمة ومتجاوزا ً
طابع التسويات الذي تفرضه وقائع دولية
وإقليمية...

