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ـي إلسقاط األسد
الرسمي على أنهم غالبية ساحقة ،وهذا
الدستور ،بحسب رأي العودات ،صاغته
لجنة َّ
معينة من السلطة ،وغير منتخبة
من الشعب ،ما يعني أنها تمثل فئة دون
ّ
غيرها ،أضف إلى ذلك أن من الطبيعي أن
تعطى مدة زمنية كافية للناس لالطالع
عليه ومناقشته ،وليس بهذه السرعة،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ه� ��ذا ال��دس �ت ��ور م�ف� َّ�ص��ل
مل �ص �ل �ح��ة رئ� �ي ��س م �ع�ي�ن ون� �ظ ��ام م �ع�ين،
ويحصر كل الصالحيات بيد الرئيس؛
فهو القائد العام للقوات املسلحة وبيده
تأليف الحكومات وتسمية املسؤولني،
فيما ال أث��ر للتعددية السياسية ،على
حد قوله.
في املقابل ،يحسم املنسق العام لهيئة
التنسيق املعارضة ،حسن عبد العظيم،
النقاش ب��أن الوقت غير مالئم للنقاش
ً
بشأن الدستور .ويعلق قائال« :ف��ي ظل
غ �ي��اب امل �ع��ارض��ة وم�م�ث�ل�ي�ه��ا وس�ي�ط��رة
أج� � ��واء ال �ق �ت��ل امل �ت��واص �ل��ة ،ل �ي��س ه�ن��اك
استعداد ملناقشة الدستور أو االستفتاء
عليه ،فاألولوية لوقف العنف والسماح
ب��ال �ت �ظ��اه��ر وإط� �ل��اق س � ��راح امل�ع�ت�ق�ل�ين،
وم� ��ن ث ��م م��ؤت �م��ر وط �ن��ي ي �م �ه��د مل��رح�ل��ة
انتقالية ودستور جديد وقانون أحزاب
وان�ت�خ��اب��ات وج�م�ع�ي��ات وآل �ي��ات تحول
ديموقراطي كامل».
رأي آخر يطرحه الكاتب والسيناريست
ف��ؤاد حميرة عندما يقرر أن��ه لن يذهب
للتصويت؛ «ألن ��ه س�ي�م��رر ف��ي النهاية،
س� ��واء واف �ق �ن��ا ع�ل�ي��ه أو ال .ف �ق��د اع�ت��دن��ا
ديموقراطية ه��ذا النظام ،وبتنا نعرف
كيف يمارسها قسرًا».
وإذا ك ��ان خ �ي��ار ال �ب �ع��ض ه ��و م�ق��اط�ع��ة
االس�ت�ف�ت��اء ،ف��إن ف�ئ��ات أخ��رى ف��ي البالد
ق � ��ررت ال � �ن� ��زول إل� ��ى م ��راك ��ز ال �ت �ص��وي��ت
وإع � �ط� ��اء رأي � �ه� ��ا ،س� � ��واء أك � ��ان ال� �ج ��واب
ب��ال �ق �ب��ول أم ب��ال��رف��ض ،ول �ك��ل م �ب��ررات��ه.
ه � �ك� ��ذا ت �ل �ف ��ت رئ� �ي� �س ��ة ح� � ��زب ال �ش �ب ��اب
ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ع��دال��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ،ب��روي��ن
إبراهيم ،إلى أن الدستور خطوة لنسيان
مرحلة ماضية وم�ح��اول��ة ل�ل�خ��روج من
زم��ن الحزب ال��واح��د« ،لكن ثمة عالمات
استفهام كثيرة كالسرعة في صياغته
واخ �ت�ل�اف آل �ي��ة ط��رح��ه وب �ع��ض ال�ن�ق��اط
السلبية ،ك�م�ب��دأ ال�ف�ص��ل ب�ين السلطات
وآل� �ي ��ة اخ �ت �ي��ار ال �ح �ك��وم��ة م ��ن األح� ��زاب
ذات األغلبية ،وكذلك املقاربة الضعيفة
مل� �س ��أل ��ة األق � �ل � �ي� ��ات ووج� � � � ��وب ح �ص��ول
امل��رش��ح ل��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ع�ل��ى دع��م
خ �م �س��ة وث�ل��اث�ي��ن ع � �ض � �وًا ع� �ل ��ى األق � ��ل،
وه � ��و أم � ��ر ق ��د ي� �ك ��ون ص �ع �ب��ًا ل�ل�أح ��زاب
وال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات» .وت� �ض� �ي ��ف« :ن �ت �ي �ج��ة
للظرف الحالي كان يجب أن تكون هذه

النقاط أكثر وضوحًا ،وهناك في الواقع
ج��زء م��ن ال�ح��زب ليس م��ع ف�ك��رة تحديد
دي ��ن رئ �ي��س ال ��دول ��ة وض � ��رورة ت��رس�ي��خ
مبدأ الفصل ب�ين السلطات التشريعية
وال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة واإلداري � � � � � � ��ة .ك� ��ذل� ��ك وق ��ع
ال��دس �ت��ور ف��ي م�ط��ب ك�ب�ي��ر ،ه��و ح��رم��ان
امل��رأة حق الترشح للرئاسة ،أض��ف إلى
ذل��ك تعديل ال�ن�ص��وص ال�ت��ي ال تتوافق
مع الدستور خالل  3سنوات ،وهي مدة
طويلة ج�دًا واألم��ر نفسه ينسحب على
آلية االعتراض على الدستور».
أم� � ��ا امل � �ه � �ن� ��دس غ� �ط� �ف ��ان ح� � �م � ��ود ،أح ��د
مؤسسي حزب «سوريا الوطن» ،فيرى
أن الحزب قد يتجه بالتصويت بال ،لكن
ال �ق��رار ل��م ي�ت�خ��ذ ب�ع��د ب �ص��ورة نهائية،
«لكننا إن الحظنا ت��وج��ه الشعب نحو
ال�ق�ب��ول ب��إي �ج��اب ،ف�ق��د ن�ع��دل ع��ن رأي�ن��ا؛
إذ إن نقاطًا ع��دي��دة لدينا معها خالف
ج� ��وه� ��ري ك �م ��ا ه� ��ي ال � �ح� ��ال ف� ��ي ال �ق �س��م
ال �ج �م �ه��وري ال � ��ذي ي �ن��ص ع �ل��ى ال�ع�م��ل
على العدالة االجتماعية ووح��دة األم��ة
ال �ع��رب �ي��ة ،وه� ��و م ��ا ل �س �ن��ا م�ق�ت�ن�ع�ين به
لجهة فكرة الوحدة العربية ،رغم يقيننا
أن سوريا بالنهاية هي جزء من الوطن
ً
العربي ،فضال عن مسألة امل��ادة الثالثة
التي تناقض مفهوم املواطنة».
وب�ي�ن ه��ذي��ن ال ��رأي�ي�ن ي �ب��رز خ �ي��ار آخ��ر
ي �ت �م �ث��ل ب ��ال �ت �ص ��وي ��ت ب �ن �ع��م مل�ص�ل�ح��ة
ال��دس �ت��ور رغ ��م ال �ن �ق��اط ال�س�ل�ب�ي��ة ال�ت��ي
ت �ش��وب ال� �ن ��ص ،ب �ح �س��ب رأي ال �ن��اش��ط
ط � ��ارق ع �ب��د ال� �ل ��ه ف ��ي ح� �ل ��ب؛ إذ ي�ش�ي��ر
ع �ب��د ال �ل��ه إل ��ى أن «ح ��ال س��وري��ا ال �ي��وم
ك��ال �غ��ري��ق ال � ��ذي ي�ت�ع�ل��ق ب �ق �ش��ة ،وه ��ذه
ال �ق �ش��ة ه ��ي م� �ش ��روع ال ��دس� �ت ��ور ،ال ��ذي
أدرك ت�م��ام��ًا ك�م�ي��ة األخ �ط��اء ال�ق��ان��ون�ي��ة
ف �ي��ه ،ل�ك�ن��ي ق ��ررت ال �ن��زول وال�ت�ص��وي��ت
ب �ن �ع��م ،ف��وض��ع ال �ب�ل�اد ل��م ي �ع��د يحتمل
أي ت�ص�ع�ي��د ف��ي ظ��ل ه�س�ت�ي��ري��ا العنف
التي تضرب البالد» .أما املهندس وليد
أيوب ،املنتمي إلى حزب البعث العربي
ّ
االش �ت��راك��ي ،ف �ي��رى أن «م ��ن ال �ض��روري
أن ي �ت��وج��ه ال� �ن ��اس ل �ل �ت �ص��وي��ت ،س ��واء
ك��ان ال �ق��رار ب��امل��واف�ق��ة أو ال��رف��ض ،ففي
ّ
سنعبر عن رأينا ويعتقد أن
الحالتني
ع ��ددًا ك�ب�ي�رًا م��ن ال�ب�ع�ث�ي�ين سيتجهون
ل �ل �ت �ص��وي��ت ل �ي �ع �ي��د ال � �ح� ��زب ال �ع ��ري ��ق
ترتيب أوراقه ،شأنه في ذلك شأن باقي
أح � ��زاب ال�ج�ب�ه��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ت �ق��دم �ي��ة».
وي ��رى أي ��وب أن «ال��وق��ت ق��د ح ��ان لكي
ي� �ث� �ب ��ت ال� �ب� �ع ��ث ق � ��درت � ��ه ع� �ل ��ى ال �ك �س��ب
بصناديق االق �ت��راع ،فمنجزات الحزب
وع�م�ل��ه ق ��ادرة ع�ل��ى ض�م��ان اس�ت�م��راري��ة
ال �ح ��زب وت �ط �ب �ي��ق ش �ع��ارات��ه ب��ال��وح��دة
والحرية واالشتراكية».

النية الحسنة التي يقوم بها ،محادثات
إلن � �ه� ��اء ال �ع �ن ��ف ف� ��ي س� ��وري� ��ا وت �خ �ط��ي
األزم� ��ة اإلن�س��ان�ي��ة ه �ن��اك .وأش � ��ارت إل��ى
أنه سيفتح املجال أم��ام عملية االنتقال
السياسي بحسب املطالب والتوقعات
الشرعية للشعب السوري.
وف��ي اإلط��ار عينه ،أك��د ري�ت�ش��ارد غ��وان،
م��ن م��رك��ز ال �ت �ع��اون ال��دول��ي ف��ي جامعة
نيويورك ،أن أنان قد يتمكن من تحقيق
نجاح ف��ي مهمته الجديدة قياسًا على
ُ
خبرته وسيطًا في كينيا التي «ت َع ّد إلى
ح��د كبير م��ن أه��م أع�م��ال الدبلوماسية
الوقائية في السنوات األخيرة» .وأضاف
غوان أن موقف أنان من الحملة «الغربية
على معمر القذافي في ليبيا» قد يعطيه
صدقية إضافية في نظر نظام األسد.
وتابع غوان أنه «رغم سيرته ،إن مفتاح
ن � �ج� ��اح وس � ��اط � ��ة أن� � � ��ان ه � ��و ال �ح �ص ��ول
ع�ل��ى دع��م س�ي��اس��ي حقيقي م��ن النظام
الدولي» .وأضاف« :إذا لم يدعمه الروس
والصينيون دعمًا كافيًا ،فمن املرجح أن

يرفض األسد ومؤيدوه إجراء محادثات
جدية معه».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق � ��ال ج �ي �م��س ت � � ��روب ،أح��د
ال��ذي��ن ك�ت�ب��وا س �ي��رة أن� ��ان ،إن اخ�ت�ي��اره
«ل �ه��ذا ال �ن��وع م��ن امل�ه�م��ات ( )...منطقي
ت �م��ام��ًا» .وأض � ��اف أن «ل��دي��ه ق� ��درة على
اإلقناع وأسلوبه هادئ ولبق إلى درجة
أن م �ح��ادث �ي��ه ي �ع �ت �ق��دون أن� ��ه ض�ع�ي��ف،
بينما ه��و ب�ك��ل ب�س��اط��ة ل��م ي�ص�ب��ه حب
ً
ال��ذات بالعمى» .وت��اب��ع ق��ائ�لا إن كوفي
أن��ان يستخدم ه��ذا ال�ت��واض��ع الظاهري
«اس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة» إلق� � �ن � ��اع م �ح ��ادث �ي ��ه
«بتقديم تنازالت ما كانوا سيقدمونها
في إطار خالفي أعمق».
و ك��ان الغاني كوفي أن��ان ( 73عامًا) قد
شغل منصب األمني العام لألمم املتحدة
ع�ل��ى م��دى ع�ش��ر س �ن��وات م��ن  1997إل��ى
 .2006وق ��د م�ن��ح ج��ائ��زة ن��وب��ل للسالم
عام  .2001واختير وسيطًا لوقف أعمال
العنف التي شهدتها كينيا في .2008
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

مسن في ملجأ داخل حي بابا عمرو في حمص (روتيرز)

تظاهرات في جمعة التضامن مع بابا عمرو
والصليب األحمر يحاول إخالء الجرحى
تظاهر عشرات اآلالف
من السوريني أمس في مناطق
عدة من سوريا في ما أطلق
عليه ناشطون معارضون
اسم «سننتفض ألجلك بابا
عمرو» ،فيما نجح الصليب
األحمر الدولي في الدخول
إلى الحي في محاولة إلجالء
املرضى واملصابني
قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر،
أم ��س ،إن�ه��ا نجحت ب�ع��د ت �ف��اوض مع
مسؤولني س��وري�ين وق��وات املعارضة
ف ��ي م��دي �ن��ة ح �م��ص ب ��إج�ل�اء ع� ��دد من
املرضى والجرحى ،من دون أن يجلوا
ح� �ت ��ى اآلن ال �ص �ح ��اف �ي�ي�ن ال �غ��رب �ي�َي�ن
ال� �ج ��ري� �ح�ي�ن ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ج �ث �م��ان��ي
صحافيني غ��رب�ي�ين ،بحسب م��ا أعلن
الصليب األحمر.
وق��ال املتحدث باسم الصليب األحمر
ف��ي دم �ش��ق ،ص��ال��ح دب��اك��ة ،إن «ث�لاث
س �ي��ارات إس �ع��اف غ ��ادرت ب��اب��ا عمرو
وع � �ل� ��ى م �ت �ن �ه��ا ع� � ��دد م � ��ن ال �ض �ح��اي��ا
ال� �س ��وري�ي�ن» .وأض� � ��اف« :امل �ف��اوض��ات
م�س�ت�م��رة م��ع ال�س�ل�ط��ات وامل �ع��ارض�ين
إلج � � �ل � � ��اء ك � � � ��ل األش � � � � �خ� � � � ��اص ال� � ��ذي� � ��ن
ي�ح�ت��اج��ون إل��ى ع�ن��اي��ة طبية سريعة
من دون استثناء».
وت �ت �ع��رض أح �ي��اء ف��ي م��دي �ن��ة حمص
للقصف املتواصل منذ ثالثة أسابيع
ف��ي ظ��ل ت��ده��ور األوض� ��اع اإلن�س��ان�ي��ة.
وق � � �ت� � ��ل ج� � � � � ��راء ال� � �ق� � �ص � ��ف األرب� � � �ع � � ��اء
ال�ص�ح��اف�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة م� ��اري كولفن
وامل� �ص ��ور ال �ف��رن �س��ي ري �م��ي أوش �ل �ي��ك،
ُ
وأص� �ي ��ب ك��ذل��ك ف ��ي ال �ق �ص��ف امل �ص��ور
البريطاني بول كونروي والصحافية
الفرنسية أديت بوفييه.
م� ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،ع� � ��ززت ال� �س� �ف ��ارات
الفرنسية والبريطانية والبولندية في
دم�ش��ق جهودها إلج�ل�اء الصحافيني
ال �ج��ري �ح�ين وج �ث �م��ان��ي ال�ص�ح��اف�ي�ين
القتيلني ،بحسب ما أف��اد دبلوماسي
غ��رب��ي .وأع��رب��ت روس �ي��ا ع��ن تأييدها

ل��دع��وة ال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر ال��دول��ي إل��ى
«هدنة يومية من ساعتني».
وق��ال وزي��ر الخارجية الفرنسي ،آالن
جوبيه ،إن محافظ حمص يعمل مع
ال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر إلج �ل�اء صحافيني
اث� � �ن �ي��ن م � �ص� ��اب�ي��ن م � �ح� ��اص� ��ري� ��ن ف��ي
امل ��دي� �ن ��ة ب �س �ب��ب ه �ج �م ��ات ال �ح �ك��وم��ة
ال�س��وري��ة ع�ل��ى امل �ع��ارض�ين .وق ��ال ،في
اجتماع «أصدقاء سوريا» في تونس:
«ط �ل �ب��ت م ��ن ال �س �ل �ط��ات ال� �س ��وري ��ة أن
ي��ذه��ب سفيرنا إل��ى ه�ن��اك .ل��م يقبلوا
ذل� ��ك ،ل�ك��ن م�ح��اف��ظ ح�م��ص ي�ع�م��ل مع
ال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر إلت �م��ام ه ��ذا (إج�ل�اء
الصحافيني) بأسرع ما يمكن».
وك � ��ان � ��ت ب � ��اري � ��س ق � ��د أع� �ل� �ن ��ت ع � ��ودة
ال�س�ف�ي��ر ال�ف��رن�س��ي إي��ري��ك ش��وف��ال�ي�ي��ه
إل��ى دم�ش��ق م�س��اء ال�خ�م�ي��س ،بحسب
م��ا أف� ��اد دب �ل��وم��اس��ي ف��رن�س��ي ص�ب��اح
ال�ج�م�ع��ة ،ب�ع��دم��ا ك��ان��ت ق��د أع�ل�ن��ت في
السابع من شباط ،للمرة الثانية خالل
أشهر ،استدعاء هذا السفير احتجاجًا
ع� �ل ��ى ق� �م ��ع ال� �س� �ل� �ط ��ات ل �ل �م �ح �ت �ج�ين.

قتل العشرات
في سوريا بينهم 18
في ريف حماة
لكن السفير ع��اد وت��وج��ه إل��ى حمص
إث��ر م�ق�ت��ل ال�ص�ح��اف��ي ال�ف��رن�س��ي جيل
جاكييه في الحادي عشر من شباط.
وتظاهر عشرات اآلالف من السوريني
ال � �ج � �م � �ع � ��ة ف� � � ��ي م� � �ن � ��اط � ��ق ع � � � � ��دة م ��ن
س��وري��ا ف��ي م��ا أط �ل��ق ع�ل�ي��ه ن��اش�ط��ون
م �ع��ارض��ون اس ��م «س�ن�ن�ت�ف��ض ألج�ل��ك
بابا ع�م��رو» .وأظهر إحصاء يقوم به
«امل ��رك ��ز ال� �س ��وري امل �س �ت �ق��ل إلح �ص��اء
االح � �ت � �ج� ��اج� ��ات» م� ��ا م �ج �م��وع��ه 462
ن�ق�ط��ة اح �ت �ج��اج ف ��ي ع ��دة م�ح��اف�ظ��ات
س � ��وري � ��ة ،أب � ��رزه � ��ا ف� ��ي إدل� � � ��ب ،ت�ل�ي�ه��ا
حماة وحلب ودرعا وحمص ودمشق
وريفها ودي��ر ال��زور ،فيما شهدت كل

م ��ن ال �ح �س �ك��ة وط ��رط ��وس وال�ل�اذق �ي��ة
وال ��رق ��ة ت �ح��رك��ات خ �ج��ول��ة غالبيتها
داخل الجوامع ،وانعدمت التظاهرات
ف ��ي ك ��ل م ��ن ال � �س ��وي ��داء وال �ق �ن �ي �ط��رة.
وي��وث��ق اإلح�ص��اء نحو  %50م��ن هذه
التظاهرات م��ن طريق أش��رط��ة فيديو
على يوتيوب.
أم� �ن� �ي ��ًا ،ق� �ت ��ل ال � �ع � �ش� ��رات ف� ��ي س ��وري ��ا
أم ��س ،م��ن بينهم  18ف��ي ري��ف ح�م��اة،
ب �ح �س��ب م� ��ا أف � � ��اد امل� ��رص� ��د ال� �س ��وري
لحقوق اإلنسان .وفي حلب قتل ثالثة
أش �خ��اص ب �ن �ي��ران ق� ��وات األم� ��ن أث�ن��اء
تفريق تظاهرات .وفي مدينة حمص،
ق �ت��ل أرب� �ع ��ة أش� �خ ��اص ف ��ي ح ��ي ب��اب��ا
ع�م��رو ج��راء قصف ال �ق��وات النظامية
امل �ت��واص��ل م�ن��ذ ث�لاث��ة أس��اب �ي��ع ،فيما
ق�ت��ل أرب�ع��ة أش�خ��اص بسبب القصف
على ح��ي ال�خ��ال��دي��ة م��ن بينهم سيدة
واب � �ن � �ت � �ه ��ا .وف� � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ة ح �م��ص،
ق�ت��ل ش�خ��ص ب�ن�ي��ران ق ��وات األم ��ن في
القصير ،بحسب املصدر نفسه.
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أع �ل �ن ��ت وك� ��ال� ��ة األن� �ب ��اء
ال� � �س � ��وري � ��ة «س� � ��ان� � ��ا» م� �ق� �ت ��ل ع �ن �ص��ر
وإصابة اثنني آخرين من ق��وات حفظ
ال �ن �ظ��ام ب �ن �ي��ران م �ج �م��وع��ة إره��اب �ي��ة
مسلحة في حي الحميدية في حمص.
وف��ي حمص أيضًا استسلم العشرات
من عناصر املجموعات اإلرهابية مع
أسلحتهم للجهات املختصة.
وفي بلدة فيلون بريف إدلب انفجرت
ع�ب��وة ن��اس�ف��ة بينما ك��ان��ت مجموعة
إره��اب�ي��ة مسلحة تزرعها الستهداف
قوات حفظ النظام واملواطنني ،ما أدى
إلى مقتل عدد من اإلرهابيني ،بحسب
«س��ان��ا» .وع �ث��رت ال�ج�ه��ات املختصة،
أم� � ��س ،ع �ل ��ى ج �ث �ت��ي ال �ع �ق �ي��د م��دح��ت
إب��راه �ي��م وامل �س��اع��د م�ح�س��ن سليمان
ً
م� �ن� �ك�ل�ا ب� �ه� �م ��ا ف � ��ي ح � ��ي ال� �ق ��راب� �ي ��ص
ب �ح �م��ص .ون �ق��ل م ��راس ��ل «س ��ان ��ا» عن
م� �ص ��در ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ة أن م�ج�م��وع��ة
إره��اب �ي��ة مسلحة ك��ان��ت ق��د اختطفت
ال�ع�ق�ي��د إب��راه �ي��م وامل �س��اع��د سليمان
أثناء مرورهما بالحي املذكور أول من
أم��س .كذلك عثرت الجهات املختصة
ف��ي منطقة تلكلخ على جثة مواطنة
ً
م ��ن أه ��ال ��ي امل �ن �ط �ق��ة م �ن �ك�لا ب �ه��ا على
أي � � ��دي م �ج �م��وع��ة إره ��اب � �ي ��ة م�س�ل�ح��ة
اختطفتها أول من أمس.
(األخبار ،سانا ،أ ف ب،

