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سوريا

قضية

تعديالت دمشق
على «الدستور
الروسي»

سوريا عربية وللرئيس صالحيات تشريعية
ال «مناطق» وال «طوائف» وال «قوميات»

ّ
اطلعت دمشق على المسودة الروسية لمشروع دستور لسوريا ،وذلك
بهدف دراسته وإدخال تعديالت عليه أو حذف مواد غير مقبولة
من قبل القيادة السوريةّ .
ويتبين من التعديالت التي حصلت عليها
ّ
المناطق» وبالتالي رفض أي
ـ«جمعية
ب
ق
يتعل
«األخبار» ،حذف كل ما
ّ
صالحيات واسعة لإلدارات المحلية ،التسمية المقنعة للفيدرالية .كما
جرى تعديل عدد من المواد؛ ّ
أهمها التأكيد أن الجمهورية السورية
«عربية» ...وأن للرئيس صالحيات تشريعية
إيلي حنا
ل ـ ــم ي ـس ـت ـط ــع الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن امل ـت ــاب ـع ــن
الـ ـتـ ـف ــري ــق ب ـ ــن «م ـ ـ ـسـ ـ ــودة مـ ـ ـش ـ ــروع»،
و«دسـتــور ُمنزل» على سوريا .جاءت
مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات ع ـ ـلـ ــى م ـ ـسـ ــودة
«ال ــدسـ ـت ــور ال ـ ــروس ـ ــي» لـ ـس ــوري ــا ،فــي
املــواقــع اإلخـبــاريــة ووســائــل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــيّ ،إم ـ ــا ش ــام ـت ــة أو ن ــاك ــرة.
موقع «العربية» السعودي ،الذي يمثل
املرآة اإلعالمية لـ«أعظم ديموقراطيات
ّ
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» ،أفـ ـ ــاد بـ ـ ــأن مـ ــا ُس ـ ـ ـ ـ ّـرب هــو
«دستور روسي إيراني لسوريا يلغي
هــوي ـت ـهــا ال ـع ــرب ـي ــة» .وذل ـ ــك رغـ ــم عــدم
وجــود أي إشــارة إليــران ،لكن «روسيا
ّ
ً
احـ ـت ــل ــت سـ ــوريـ ــا فـ ـ ـع ـ ــا» .أمـ ـ ــا بـعــض

ّ
يتم التعديل على
الجديد «خالل ثالث
الدستور
ّ
سنوات» منذ تبنيه
ا ُلـســوريــن ،وغـيــرهــم ،الــذيــن هالهم ما
نشر ،فشرعوا في التشكيك والنفي عبر
مـصــادر مـتـعــددة ومـخـتـلـفــة ...كــان هـ ّـم
ّ
ُمعظمهم أن «بــادنــا ال ُيفرض عليها
ش ــيء» .ه ــذه الحمية ينقصها بعض
ُ
املنطق ،وحالة النكران ال تفيد في ظل
تدويل األزمــة السورية ،واالتفاق على
مسار سياسي في مجلس األمن يقود
إلى دستور جديد وانتخابات.

ّ
ل ـ ـكـ ــن ،مـ ــن ي ـع ـت ـب ــر أن هـ ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع
ّ
نهائي؟ ومن يشكك بأن موسكو تبالي
ّ
بـ«عروبة» سوريا ،أو تتمسك بمركزية
الدولة بشكلها الحالي؟
املسار الروسي ـ األميركي يفضي إلى
تفاهمات وتقاطعات عديدة .وهــذا ما
ظهر في كالم وزيري خارجية البلدين،
ّ
إن ك ــان ف ــي م ــا يـتـعــلــق بــال ـقــرار 2254
ً
ـوال إلـ ــى ال ـه ــدن ــة ول ـي ــس ان ـت ـه ــاءً
وص ـ ـ ـ
ب ــ«االت ـف ــاق عـلــى م ـس ــودة دس ـت ــور في
بداية شهر آب».
املشروع الذي نشرت جزءًا يسيرًا منه
«األخ ـبــار» هــو مـشــروع روس ــي ،يحوز
م ــواف ـق ــة أم ـيــرك ـيــة م ـبــدئ ـيــة .ل ـكــن هــذه
«املسودة» وصلت إلى دمشق ،وشرعت
األخ ـي ــرة ف ــي وض ــع ت ـعــديــات و ّح ــذف
ف ـقــرات ومـ ــواد .مــوسـكــو تـعـلــم أن ـهــا ال
تستطيع فــرض دسـتــور سيجري في
نـهــايــة األم ــر االسـتـفـتــاء عليه مــن قبل
ّ
الشعب السوري ،كما تدرك أن «السقف
العالي» للمشروع املـقـ ّـدم ،سينخفض
طبقًا لتعديالت حليفتها.
«ال ـن ـس ـخــة ال ــروس ـي ــة» اط ـل ـعــت عليها
دمـ ـش ــق إذًا ،ووّضـ ـع ــت مــاح ـظــات ـهــا،
وهـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـل ــم أنـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون هـ ـن ــاك
«دس ـت ــور ُمـ ـن ــزل»« .األخـ ـب ــار» حصلت
على التعديالت السورية على الورقة
ً
الروسية ،وقــد ال تكاد تجد فصال من
املـ ـش ــروع ال ي ــوج ــد ف ـيــه ت ـع ــدي ــات أو
حذف.
نبدأ من املادة األولى ،إذ أضيفت كلمة
«عربية» للجمهورية السورية.

إضافة «تعيين كبار الموظفين» ضمن صالحيات رئيس الجمهورية (أرشيف)

ـ ـ ـ ال م ــواف ـق ــة س ــوري ــة ع ـلــى ّ
أي صيغة
ل ــ«ج ـم ـع ـيــة املـ ـن ــاط ــق» ف ــي ال ــدس ـت ــور،
أي ح ـت ــى اآلن االخ ـ ـتـ ــاف ل ـي ــس عـلــى
صــاح ـيــات ـهــا ال ـك ـب ـيــرة ب ــل ع ـلــى أصــل
وجودها.
ـ رفض «استخدام أجهزة الحكم الذاتي
الـثـقــافــي ال ـك ــردي ومـنـظـمــاتــه اللغتني
العربية والكردية».
ـ ـ تـعــديــل ف ـقــرة أن ــه ُ«ي ـض ـمــن ملــواطـنــي
سـ ــوريـ ــا الـ ـح ــق فـ ــي ت ـع ـل ـيــم أط ـفــال ـهــم
بـلـغـتـهــم األم ف ــي مــؤس ـســات الـتـعـلـيــم
العامة» ...لتكون في «التعليم الخاص
فقط».
ـ ـ ـ اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال م ـ ـ ــادة «ت ـ ـكـ ــون الـ ـق ــوات

املسلحة تحت الــرقــابــة مــن املجتمع
وال تـ ـت ــدخ ــل ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال املـ ـص ــال ــح
السياسية وال تلعب دورًا في عملية
انتقال السلطة.»...
ّ
«تتكون من
ـ تعديل مادة أن سوريا
وحدات إدارية».
ـ اإلبقاء على تسمية مجلس الشعب
(ب ـ ــدل «ج ـم ـع ـيــة الـ ـشـ ـع ــب») ،وح ــذف
اخ ـت ـصــاصــات مـضــافــة ف ــي امل ـســودة
مثل« :تعيني رئيس املصرف الوطني
وإق ـ ــال ـ ـت ـ ــه»« ...إق ـ ـ ـ ــرار إع ـ ـ ــان رئ ـيــس
الجمهورية حالة الطوارئ والتعبئة
العامة».
ـ ـ ـ ال يـ ـج ــوز إعـ ـ ـ ــادة ن ـف ــس ال ـش ـخــص

إلــى منصب رئيس الجمهورية «إال
لــواليـتــن عـلــى ال ـت ــوال ــي» ...ب ــدل «إال
لوالية واحدة».
ـ ـ إضــافــة أن يشترط على املــرشــح أن
ي ـك ــون س ــوري ــا ب ــال ــوالدة م ــن أبــويــن
سوريني بالوالدة».
ـ حـ ـ ــذف ف ـ ـقـ ــرة أن «يـ ـت ــول ــى رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـه ـمــة ال ــوس ــاط ــة بــن
سـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة وب ـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة
واملجتمع».
ـ ـ ـ إض ــاف ــة «ت ـع ـي ــن ك ـب ــار امل ــوظ ـف ــن»
ضمن صالحيات الرئيس فــي فقرة
« ...يقوم بمنح رتب الشرف وتعيني
الــرتــب العسكرية العليا والـخــاصــة

في المواقع العربية :سجال وردود فعل و«نفي»
ّ
خـ ــلـ ــف الـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن تـ ـف ــاصـ ـي ــل مــن
مـســودة «الــدسـتــور الــروســي» ردود
أفـعــال متباينة بــن وســائــل اإلعــام
وص ـف ـحــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
حيث تناقل السوريون واملتابعون
ل ـل ـش ــأن ال ـ ـسـ ــوري ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـتــي
عـ ـ ـ ّـدوهـ ـ ــا أبـ ـ ـ ــرز م ـ ــا يـ ـم ـ ّـي ــز مـ ـس ــودة
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور امل ـ ـ ـصـ ـ ــوغ فــي

مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،ب ـي ـن ـم ــا ذه ـ ـبـ ــت وس ــائ ــل
إعــام إلــى أمــاكــن أبعد فــي التحليل
واملـقــارنــة بدساتير وضعت لبلدان
مأزومة كالعراق.
صـحـيـفــة «رأي ا ل ـي ــوم» ،فــي «كـلـمــة
ر ئ ـ ـيـ ــس ا لـ ـتـ ـح ــر ي ــر (ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـبـ ــاري
عطوان)» ،رأت أن مشروع الدستور
«تشريع دولي للتفتيت ...واعتماد

نقل مــوقــع «بلومبيرغ» عــن مـصــادر دبلوماسية غربية وروس ـيــة مطلع نيسان
املــاضــي ،أن واشـنـطــن تعمل مــع مــوسـكــو عـلــى م ـســودة دس ـتــور جــديــد لـســوريــا.
وأوضحت املصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها «نظرًا لسرية النقاشات»
حينها ،أن الجهود املشتركة ما زالت في مراحل مبكرة ،وأن الطرح الروسي يقترب
من رؤية الحكومة السورية «حسب املصدر الدبلوماسي الغربي».
وكانت واشنطن وموسكو قد اتفقتا على آب املقبل كموعد إلنشاء إطار لالنتقال
السياسي وصياغة دستور جديد لسوريا ،وذلك ضمن االتفاق الذي توصلت إليه
مجموعة الدعم الدولية لسوريا في تشرين الثاني  ،2015والذي يقضي بتشكيل
ً
«حكومة انتقالية ذات صدقية وشاملة وغير طائفية» ،تحدد جدوال زمنيًا لكتابة
ُ
دستور جديد ،وأن تجرى «انتخابات حرة وعادلة بإشراف األمم املتحدة خالل 18
شهرًا».
(األخبار)

رسـ ـم ــي ل ـل ـم ـح ــاص ـص ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة
وال ـع ــرق ـي ــة الـ ـت ــي دم ـ ــرت ال ـ ـعـ ــراق».
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن ب ـ ـ ـنـ ـ ــوده ت ـت ـم ـح ــور
ح ـ ــول «ف ـ ــك ارت ـ ـبـ ــاط سـ ــوريـ ــة كـل ـيــا
بــالـهــويـتــن ال ـعــرب ـيــة واإلســام ـيــة،
وتـحــريــم أي دور لـهــا فــي مــواجـهــة
املـ ـش ــروع اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـع ـن ـصــري
االحتاللي».
كــذلــك ،خصصت صحيفة «الـعــرب»
اللندنية في عددها الصادر أول من
أمـ ــس ،غــاف ـهــا لـتـحـلـيــل «الــدس ـتــور
الروسي» ،ورأت أن مسودة الدستور
«تـ ـش ــرع لـتـقـسـيــم س ــوري ــا وت ـعــويــم
ه ــوي ـت ـه ــا» ،ون ـق ـلــت ع ــن «م ــراق ـب ــن»
ّ
لتفحص
قولهم إن «التسريب أداة
الـ ـس ــوق ورص ـ ــد ردود ال ـف ـع ــل ،قـبــل
تحويل التسريب الــذي يمكن نفيه،
نصًا رسميًا مقترحًا».
ويـ ـ ـب ـ ــرز ف ـ ــي تـ ـ ـن ـ ــاول اإلع ـ ـ ـ ــام ل ـه ــذه
الـقـضـيــة ،مــا ذه ــب إلـيــه تـقــريــر على
م ــوق ــع «ال ـع ــرب ـي ــة نـ ـ ــت» ،ح ـي ــث رأى
الدستور املصوغ «روسيًا ـ إيرانيًا»
يسعى إلى «إلغاء الهوية العربية»
لسوريا .وطرح املوقع أسئلة ضمن
التقرير «ملاذا يجري إسقاط العربية
مــن اســم الجمهورية؟ ومل ــاذا يجري

رأى موقع
«العربية نت» أن الدستور
«روسي ـ إيراني»

َ
إسـ ـق ــاط اسـ ــم ال ـج ــال ــة م ــن ال ــق ـ َـس ــم؟
بــل ملــاذا يجري إسـقــاط خانة ديانة
ال ــرئ ـي ــس؟!» ،لـيـعــود ويـجـيــب عنها
بنفسه ،عــن أن الـهــدف هــو «تـجــاوز
مبدأ األكـثــريــة الدينية والسياسية
في سوريا ،وإسقاط وتذويب هوية
البالد العربية».
بعض وسائل اإلعالم تجاهلت نشر
أية تفاصيل حول مشروع الدستور،
لـ ـتـ ـع ــود وت ـ ـ ـسـ ـ ــارع ف ـ ــي نـ ـق ــل «ن ـف ــي
موسكو» .النفي الذي تداوله بكثافة
وت ــرحـ ـي ــب ،ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن امل ــواق ــع
الـســوريــة والـعــربـيــة الــرسـمـيــة وغير
َ
الرسميةُ ،عنون بـ«موسكو تنفي».

ّ
بــرغــم أن الخبر منشور على موقع
ً
وكــالــة «سـبــوتـنـيــك» الــروس ـيــة نـقــا
عـ ــن «م ـ ـصـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع» مـ ــن دمـ ـش ــق.
وأف ـ ـ ــاد «امل ـ ـصـ ــدر املـ ـطـ ـل ــع» ل ـل ـمــوقــع
ّ
بــأن «مــا يجري تــداولــه عبر وسائل
اإلعـ ـ ــام ع ـلــى أنـ ــه مـ ـش ــروع دس ـتــور
س ـ ـ ــوري جـ ــديـ ــد م ـ ـقـ ــدم مـ ــن روسـ ـي ــا
مــا هــو إال وثـيـقــة مــركــز كــارتــر التي
صاغها بعد  15جولة من املحادثات
م ـ ـ ــع ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات م ـ ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع األم ـ ــم
امل ـت ـح ــدة وم ـك ـت ــب دي م ـي ـس ـت ــورا»،
مشيرًا إلــى أن «الـحـكــومــة الروسية
لم تقدم مشروع دستور إطالقًا إلى
ســوريــا ألن موسكو تحترم سيادة
الدولة السورية».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ن ـ ـفـ ــى «وف ـ ـ ـ ــد مـ ـع ــارض ــة
الداخل» السورية الذي يرأسه إليان
مسعد ،في بيان ،ما تناقلته مصادر
ّ
مسودة
معارضة ،عن أن «تسريبات
الــدسـتــور» أتــت عبر أعـضــاء الــوفــد،
ورأى أن «التلكؤ في الحسم وفرض
الهدن» هدفه «الضغط علينا وعلى
الشعب السوري لقبول أي حل أو أي
دستور جاهز».
(األخبار)

