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حرب التدخل الخارجـ

االستفتاء على الدستور
نعم وال ومقاطعة
دعت السلطات السورية إلى استفتاء على مشروع دستور جديد ،وإذا كان خيار
البعض هو املقاطعة ،فإن فئات أخرى قررت النزول إلى مراكز التصويت وإعطاء
رأيها ،سواء أكان الجواب بالقبول أو بالرفض ،ولكل مبرراته
دمشق ــ طارق عبد الحي
تمام عبد اهلل
مع بداية يوم غد تفتح مراكز االستفتاء
التي حددتها وزارة الداخلية السورية
أب ��واب� �ه ��ا ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ل� �ل ��إدالء ب��رأي �ه��م
ف � ��ي ال� ��دس � �ت� ��ور ال � �ج� ��دي� ��د .ف � ��ي ش� � ��وارع
دمشق وحلب والالذقية ،نشط عشرات
امل�ت�ط��وع�ين ل�ت��وزي��ع ن�س��خ م��ن ال��دس�ت��ور
ع�ل��ى امل ��ارة ب�ه��دف االط �ل�اع ع�ل�ي��ه ،فيما
غ� ��اب ت �م��ام��ًا أي ن �ق ��اش ل �ل �م �ش��روع ف��ي
ح �م��ص وح� �م ��اة وإدل� � ��ب ودرع� � ��ا وع ��دد
م��ن م�ن��اط��ق ري��ف دم �ش��ق ،ح�ي��ث ال ت��زال
العمليات األمنية مستمرة.
وس��ائ��ل اإلع �ل�ام ال �س��وري��ة ،أع�ل�ن��ت ح��ال
االستنفار ،وتنشط بنشر بعض امل��واد
م��ن امل� �ش ��روع وت�س�ت�ض�ي��ف أع� �ض � ً
�اء من
ل �ج �ن��ة ص� �ي ��اغ ��ة ال� ��دس � �ت� ��ور .ووض� �ع ��ت
الف� �ت ��ات ول ��وح ��ات إع�ل�ان �ي��ة ف ��ي ج�م�ي��ع
أن� �ح ��اء ال �ع��اص �م��ة .وق� ��ال وزي� ��ر اإلع �ل�ام
ال� �س ��وري ،ع��دن��ان م �ح �م��ود« ،إن �ه��ا امل��رة
األولى التي تكتفي فيها الرسائل بدعوة
امل��واط �ن�ي�ن إل ��ى ال �ت��وج��ه إل ��ى ص�ن��ادي��ق
االقتراع من دون حثهم على التصويت
ملصلحة الدستور».
ومن أب��رز م��واد الدستور الجديد إعالن
«التعددية السياسية» لتحل مكان املادة
الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث
«القائد في الدولة واملجتمع» .وال يشير
الدستور الجديد إلى االشتراكية ،لكنه
يقضي في املادة الستني منه بأن «يكون
نصف ال �ن��واب م��ن ال�ع�م��ال وال�ف�لاح�ين».
م��ن جهة أخ ��رى ،يحتفظ رئ�ي��س ال��دول��ة
ب �ص�ل�اح �ي��ات واس� �ع ��ة ب �م��ا أن� ��ه ي�خ�ت��ار
رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة وال � ��وزراء ويمكنه في
ب�ع��ض ال �ح��االت رف��ض ق��وان�ي�ن .وتنص

امل� ��ادة  88ع�ل��ى أن ال��رئ �ي��س ال ي�م�ك��ن أن
ينتخب ألكثر من واليتني ،كل منها من
س�ب��ع س �ن��وات .ل�ك��ن امل� ��ادة  155ت��وض��ح
أن ه��ذه امل ��واد ال تنطبق ع�ل��ى الرئيس
ال �ح ��ال ��ي إال اع� �ت� �ب ��ارًا م ��ن االن �ت �خ��اب��ات
الرئاسية املقبلة التي يفترض أن تجرى
في  ،2014ما يسمح لبشار األسد نظريًا
بالبقاء في السلطة  16سنة أخرى.
وي�ث�ي��ر إب �ق��اء امل ��ادة ال�ث��ال�ث��ة ال�ت��ي تنص
على أن دي��ن رئيس ال��دول��ة ه��و اإلس�لام
وأن ال �ف �ق��ه اإلس�ل�ام ��ي م �ص��در رئ�ي�س��ي
ً
ل� �ل � �ت� �ش ��ري ��ع ،ج� � � � � ��دال ،وخ � �ص � ��وص � ��ًا م��ن
األح ��زاب العلمانية واألق�ل�ي��ات الدينية
ال�ق��ري�ب��ة ع�م��وم��ًا م��ن ال�س�ل�ط��ة .مل ��اذا ه��ذا
االع�ت��راض على امل��ادة الثالثة؟ الجواب
ف��ي ال�ب��اب ال�ث��ان��ي «ال�ح�ق��وق وال�ح��ري��ات
وس� �ي ��ادة ال� �ق ��ان ��ون» ،ال �ف �ص��ل األول في

قرر البعض التصويت
بنعم لمصلحة الدستور
رغم النقاط السلبية
يتوقع معارضون
أن ال يذهب أغلب أبناء
سوريا للتصويت

املادة الثالثة والثالثني التي تنص على
أن املواطنة مبدأ أس��اس��ي ينطوي على
حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن
وي�م��ارس�ه��ا وف��ق ال �ق��ان��ون .وامل��واط�ن��ون
م�ت�س��اوون ف��ي ال�ح�ق��وق وال��واج �ب��ات ،ال
تمييز بينهم ف��ي ذل ��ك ب�س�ب��ب الجنس
أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كذلك تكفل ال��دول��ة مبدأ تكافؤ الفرص
بني املواطنني.
ب�ع��ض امل �ع��ارض�ين ل�ل��دس�ت��ور يرفضون
التركيز فقط على امل��ادة الثالثة ،فهناك
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل � ��واد األخ � ��رى ال �ت��ي يجب
إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف�ي�ه��ا؛ ف ��امل ��ادة ال � �ـ 60على
سبيل املثال تنص على أن يكون نصف
أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س ال �ش �ع ��ب م� ��ن ال �ع �م��ال
وال� �ف�ل�اح�ي�ن ،وه � ��ذا م ��ا ي � ��راه ال �ك �ث �ي��رون
مخالفًا ملبدأ املساواة بني املواطنني ،وإن
ك��ان يجب أن يكون نصف املجتمع من
العمال والفالحني فلماذا ال يكون نصف
أع� ّض��اء املجلس ه��م م��ن النساء م��ا دمن
يمثلن نصف املجتمع.
وم ��ن امل�م�ك��ن ال �ق��ول إن االس �ت �ف �ت��اء على
ال� ��دس � �ت� ��ور أع � � ��اد خ� �ل ��ط ال� �ص� �ف ��وف ف��ي
ً
الشارع السوري املنقسم أصال ،لتتباين
اآلراء ب �ي�ن م ��ؤي ��د ب��امل �ط �ل��ق ل �ل��دس �ت��ور
وآخ ��ر م�ت�ح�ف��ظ ع�ل�ي��ه ،ل�ك�ن��ه ح�س��م أم��ره
بالتصويت بنعم «لضرورات املرحلة»،
بحسب قوله ،وآخ��رون حسموا قرارهم
ه��م أي �ض��ًا ب��ال�ت�ص��وي��ت ب�ل�ا ،ف�ي�م��ا ذه��ب
امل � � �ع� � ��ارض� � ��ون مل � �ق ��اط � �ع ��ة ال � �ت � �ص ��وي ��ت،
وحجتهم أن ال معنى للنقاش به في ظل
القمع األمني املشتد.
ه �ك��ذا ي �ت��وق��ع امل� �ع ��ارض ال� �ب ��ارز حسني
العودات أن ال يذهب أغلب أبناء سوريا
للتصويت على الدستور ،ومن سيدلون
بآرائهم هم قلة قليلة سيصورهم اإلعالم

نشط عشرات املتطوعني لتوزيع نسخ من الدستور على املارة في دمشق (خالد الحريري  -رويترز)

السورية :ترحيب روسي وصيني
أنان إلى الواجهة من البوابة
ّ

كوفي أنان يستخدم
التواضع الظاهري
«استراتيجية» إلقناع
محادثيه «بتقديم تنازالت ما
كانوا سيقدمونها في إطار
خالفي أعمق» .يعود الرجل
إلى الواجهة من بوابة األزمة
السورية بتكليف عربي أممي
وبترحيب صيني وروسي

دعا األمني العام السابق لألمم املتحدة
وم �ب �ع��وث امل �ن �ظ �م��ة ال ��دول� �ي ��ة وج��ام �ع��ة
الدول العربية الجديد في سوريا كوفي
أن� ��ان ،أم ��س ،ك��ل األط� ��راف إل ��ى ال�ت�ع��اون
إلنهاء العنف والتوصل إلى حل سلمي
لألزمة السورية.
وف��ي أول ت�ص��ري��ح ل��ه ع�ق��ب تعيينه في
مهمته ال �ج��دي��دة م��ن ق�ب��ل األم�ي�ن ال�ع��ام
لألمم املتحدة بان كي مون واألمني العام
ل�ل�ج��ام�ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ن�ب�ي��ل ال �ع��رب��ي ،ق��ال
أنان ،في بيان أصدره مقر األمم املتحدة
األوروب� ��ي ف��ي ج�ن�ي��ف« :ي�ش��رف�ن��ي قبول
دور املبعوث الخاص املشترك في األزمة
ال�س��وري��ة ،وتشرفني الثقة التي أوليت
إي��اه��ا» .وأض ��اف« :أت�ط�ل��ع إل��ى التعاون
ال �ك��ام��ل م��ن ك��ل األط � ��راف امل�ع�ن�ي��ة ل��دع��م
ه��ذا الجهد املشترك وال �ح��ازم م��ن األم��م
املتحدة والجامعة العربية للمساعدة
ع �ل ��ى وض � ��ع ح� ��د ل �ل �ع �ن��ف وان �ت �ه ��اك ��ات
ح�ق��وق اإلن �س��ان وال�ع�م��ل ع�ل��ى التوصل
لحل سلمي لألزمة السورية».

وكان بان كي مون والعربي قد أعلنا ،في
ب�ي��ان مشترك ،أن أن��ان بصفته مبعوثًا
خ� ��اص� ��ًا ل �ل �ه �ي �ئ �ت�ين «س� �ي� �ق ��وم ب �م �س��اع
ح�م�ي��دة ب �ه��دف وق��ف ك��ل أع �م��ال العنف
وان �ت �ه��اك��ات ح �ق��وق اإلن �س��ان وتشجيع
ح ��ل س �ل �م��ي ل�ل�أزم ��ة ال � �س� ��وري� ��ة» .وق ��ال
ب��ان وال�ع��رب��ي إن ال��دب�ل��وم��اس��ي الغاني
سيعمل اآلن بموجب القرار الذي تبنته
الجمعية العامة لألمم املتحدة األسبوع
املاضي وقرارات الجامعة العربية بشأن
سوريا.
وأض� � � � ��اف أن ك� ��وف� ��ي أن� � � ��ان «س� �ي� �ج ��ري
م � � � �ش� � � ��اورات واس � � �ع� � ��ة داخ� � � � ��ل س� ��وري� ��ا
وخ��ارج�ه��ا م��ع ك��ل امل�ح��اوري��ن املعنيني،
ب �م��ا ي� ��ؤدي إل ��ى إن �ه��اء ال �ع �ن��ف واألزم� ��ة
اإلن �س��ان �ي��ة» ف��ي ال �ب�ل�اد .ك��ذل��ك سيسهم
في «تسهيل حل سلمي وكامل (لألزمة)
ي�ق��وده ال�س��وري��ون أنفسهم ويستجيب
ل �ل �ت �ط �ل �ع��ات ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة ل�ل�ش�ع��ب
م ��ن ط��ري��ق ح � ��وار س �ي��اس��ي واس � ��ع بني
الحكومة السورية واملعارضة السورية

ف ��ي م �ج �م �ل �ه��ا» .وأك � ��د ال� �ط ��رف ��ان أن�ه�م��ا
«ش � ��اك � ��ران ألن� � ��ان ل �ق �ب��ول��ه ه � ��ذه امل �ه �م��ة
ال �ض ��روري ��ة ف ��ي وق ��ت ح �س��اس للشعب
السوري».
ُ
«سيختار
وأوض��ح البيان املشترك أن��ه
م �س��اع��د ل �ل �م��وف��د ال� �خ ��اص م ��ن امل�ن�ط�ق��ة
العربية».
وك� �ش ��ف دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ون دول� � �ي � ��ون أن ��ه
طرحت أسماء عدة لتولي املهمة ،بينها
رئيس الوزراء الجزائري السابق مولود
همروش ووزير خارجية الكويت السابق
محمد صباح السالم الصباح .وأضافوا
أن بان كان يفضل مبعوثًا عربيًا من بلد
مثل ال�ج��زائ��ر ،لكن ال�ح�ك��وم��ات العربية
ل��م ت��رغ��ب ف��ي اختيار م��وف��د م��ن املنطقة
بسبب االنقسامات بشأن سوريا.
والق � ��ت ال �خ �ط��وة امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن األم�ي�ن
ال� �ع ��ام ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة ،واألم �ي ��ن ال �ع��ام
ل �ج��ام �ع��ة ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة اس �ت �ح �س��ان
روسيا والصني وتركيا .وأملت روسيا،
في بيان ل��وزارة الخارجية« ،أن يساعد

عمل هذا الرجل الذي يحظى باالحترام
على حل املشاكل السياسية واإلنسانية
ّ
امللحة ف��ي س��وري��ا» .وأض��اف البيان أن
«ال� �ج ��ان ��ب ال ��روس ��ي س �ي �ك��ون م�س�ت�ع�دًا
للتعاون الوثيق معه في بحثه عن سبل
مقبولة م��ن الجميع إلي �ج��اد ح�ل��ول في
هذه املهمات» .وأكدت ضرورة أن يعمل
أنان مع طرفي النزاع وأن يبحث عن حل
سلمي م��ن خ�لال ال �ح��وار ب�ين الحكومة
السورية واملعارضة.
ب��دوره��ا ،رح�ب��ت ال�ص�ين أم ��س ،بتعيني
أن��ان في مهمته الجديدة .وق��ال الناطق
باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ
لي إن ب�لاده تأمل أن يسمح عمله بحل
س �ي��اس��ي ل�ل�م�س��أل��ة ال �س��وري��ة وت�س��وي��ة
س �ل �م �ي��ة وم �ن��اس �ب��ة ل�ل�أزم ��ة ال� �س ��وري ��ة.
ك��ذل��ك ،رحبت تركيا بالخطوة .وأف��ادت
وزارة الخارجية التركية في بيان ،بأنه
ب��االس�ت�ن��اد إل ��ى ق ��رار ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ال �ص ��ادر ف��ي  16ش�ب��اط
امل��اض��ي ،سيجري أن��ان ،ف��ي إط��ار مهمة

