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سوريا

سوريا

قضية

«ثالثية سوتشي» :تنسيق في إدلب وشرق الفرات
وتوافق على «إيجابية» االنسحاب األميركي

تعديل قانون األحوال الشخصية:
ترحيب ...وخيبة أمل!
مع إصدار رئاسة
الجمهورية السورية ،األحد
الماضي ،القانون الرقم
 4القاضي بتعديل مواد
قانون األحوال الشخصية،
َ
ُيغلق الباب على الجدل الذي
فتحه اإلقرار البرلماني للمواد
الم َّ
ُ
عدلة .رفع ُسن الزواج
حتى سن  18اعتبر أهم
التعديالت التي طرأت على
ّ
مسماه
«عقد الزواج» ،وفق
القانوني الجديد

جــاء ال ــرد بــأن «الـنــص الـقــرآنــي وارد
كما هو .وال يمكننا تغييره».
وعـ ـل ــى اع ـت ـب ــار أن حـ ـض ــور الـ ـن ــواب
املمثلني للتيار العلماني في املجلس
ال يؤثر على مسار إقــرار أي قانون،
ألس ـ ـبـ ــاب ت ـت ـع ـلــق ب ــأك ـث ــري ــة ع ــددي ــة
تـ ـطـ ـغ ــى ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل ت ـ ـصـ ــويـ ــت ،تـ ــرى
املـصــادر أن الطموحات التي تذهب
ب ــات ـج ــاه ق ــان ــون م ــدن ــي أف ـض ــت إلــى
ت ـح ـف ـظــات ع ــدي ــدة خـ ــال االج ـت ـم ــاع
مع اللجنة الحكومية ،والحقًا ضمن
املــداخــات تحت قبة الـبــرملــان .املــادة
 18ك ــان ــت أك ـث ــر امل ـ ــواد ال ـت ــي أثـ ــارت
ح ـف ـي ـظ ــة الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــن ،ف ـت ـس ــاء ل ــت
امل ـصــادر عــن «الـجـهــة الــرقــابـيــة على
الـقـضــاء الـشــرعــي املـمـنــوح صالحية
مطلقة في أن يــأذن بــالــزواج ملن رأى
فيهم األهلية ِم ّمن هم تحت سن 18
ع ــام ــا» ،إذ إن أهـلـيـتـهـمــا الـجـســديــة،
واملـ ـع ــرف ــة فـ ــي الـ ـحـ ـق ــوق ال ــزوجـ ـي ــة،
ُت َّ
حددان وفق ما يتبينه القاضي.
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـ ــرى امل ـ ـصـ ــادر
نـفـسـهــا أن م ــوع ــد أي ت ـعــديــل مقبل
ٌ
م ــره ــون بـتـشـكــل «ت ـي ــار مــدنــي ق ــادر
ع ـل ــى ف ـ ــرض ط ــروح ــات ــه وآرائـ ـ ـ ــه فــي
امل ـج ـت ـمــع ب ـمــا تـنـعـكــس آثـ ـ ــاره تحت
ال ـق ـبــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة» .وت ـض ـي ــف« :مــن
املستحيل تشكيل (لــوبــي) علماني
تحت القبة ،والتعويل على الشارع».

دمشق ـــ مرح ماشي
جـ ـ ــاء إصـ ـ ـ ــدار رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـقــانــون الــرقــم  4لـعــام  ،2019والــذي
ق ـضــى ب ـت ـعــديــل  70م ـ ــادة م ــن م ــواد
قــانــون األح ــوال الشخصية الـصــادر
باملرسوم التشريعي الــرقــم  59لعام
 ،1953بعد مــا يـقــارب أسـبــوعــا على
إقرار هذا القانون في مجلس الشعب.
أبــرز تعديالت املــرســوم أتــت مواكبة
ل ـل ـت ـشــري ـعــات ال ــدولـ ـي ــة ،ب ـم ــا ي ـح ـ ّـدد
سن الــزواج القانوني للذكر واألنثى
االجتماع بــن لجنة
بعمر  18عــامــا.
َّ
َ
ال ـط ــرح الـحـكــومــي ُمـمــثـلــة ب ــوزارت ــي
ال ـع ــدل واألوقـ ـ ـ ــاف ،ول ـج ـنــة ال ـش ــؤون
الــدسـتــوريــة َّوالقانونية فــي مجلس
ال ـش ـعــب ُم ـمــث ـلــة ب ـع ــدد م ــن الـ ـن ــواب،
نـجــم عـنــه تـحــديــث نـهــائــي للقانون،
وأحـيــل إلــى مجلس الشعب إلق ــراره.
وب ــالـ ـطـ ـب ــع ،أق ـ ـ ـ ّـر الـ ـب ــرمل ــان الـ ـس ــوري
ُ
املـ ــواد امل ـع ـ ّـدل ــة ،عـلــى رغ ــم تحفظات
ن ـق ـل ـهــا ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــواب الـعـلـمــانـيــن
ف ــي م ــداخ ــات ـه ــم ع ـل ــى ب ـع ــض م ــواد
ال ـقــانــون ،مــن بينها املـ ــادة  18التي
تعطي للقاضي الشرعي صالحيات
ّ
تقدير أهلية كل َمن تجاوز  15عامًا
ل ـ ـلـ ــزواج .وت ـم ـث ــل هـ ــذه امل ـ ـ ــادة ع ـقــدة
يطرحها البرملانيون في بالد ال تزال
الكثير مــن مناطقها الـنــائـيــة ُت ـ ّ
ـزوج
بـنــاتـهــا وف ــق «ع ـقــد ب ـ ّـران ــي» ،يعقده
شيخ ال يــرى في تزويج املراهقة أي
عائق شرعي.
وال ـخ ــاص ــة أن امل ــؤس ـس ــة الــزوج ـيــة
الـ ـس ــوري ــة ك ــان ــت ال تـ ـ ــزال مـحـكــومــة
ب ـقــانــون صـ ــادر ع ــام  ،1953لتصدر
الـ ـتـ ـع ــدي ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة بـ ـم ــا ي ـج ـعــل
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون مـ ـتـ ـك ـ ّـيـ ـف ــا مـ ـ ــع روح
الـعـصــر ،بعدما كــان ترسيخًا لــروح
«ق ـ ــدري ب ــاش ــا» ،ال ـقــانــونــي امل ـصــري
العثماني ،الــذي عاش حتى نهايات
ُ
الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،واســت ـمـ ّـدت من
ق ــان ــون ــه قـ ــوانـ ــن عـ ــديـ ــدة ل ــأح ــوال
الشخصية القديمة في املنطقة ،بما
فيها الـقــانــون ال ـس ــوري .كـمــا اعتمد
ال ـق ــان ــون ف ــي ت ـعــدي ـلــه األخـ ـي ــر كلمة
ً
«ال ـ ـ ــزواج» ب ــدال م ــن «ال ـن ـك ــاح» ،الـتــي
س ــادت معامالت ال ــزواج فــي سوريا
طـيـلــة ال ـع ـقــود امل ــاض ـي ــة .الـكـثـيــر من
التعديالت التي جــاءت فــي القانون
الرقم  4تتباين حولها آراء الناشطني
الحقوقيني.

أهم التعديالت الجديدة
مسيرة املـطــالـبــات بتعديل األح ــوال
الـشـخـصـيــة ل ــم ت ـتــوقــف ح ـتــى خــال
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ،ع ـ ـلـ ــى رغـ ـ ـ ــم ف ـ ـشـ ــل ج ـه ــود

«رسالة إلى اإلسالميين»

ً
اعتمد القانون في تعديله األخير كلمة «الزواج» بدال من «النكاح» (أ ف ب)

م ـنــاصــري ال ـن ـســويــة م ـ ــرارًا ف ــي فتح
ثغرة في الجدار «الشرعي» املتحكم
فـ ــي قـ ــانـ ــون األح ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة،
وال ــذي لــم ُي ـعـ َّـدل مـنــذ ع ــام  ،2003إال
ليشمل تعديل سن الحضانة .وخالل
سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب ،ت ــم تـشـكـيــل لجنة
في وزارة العدل عــام  ،2013برئاسة
الـقــاضـيــة آم ـنــة ال ـش ـمــاط ،وعـضــويــة
ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء فـ ــي ه ـ ــذا امل ـل ــف،
مــن بينهم الــدك ـتــورة إن ـصــاف حمد
رئـيـســة «الـهـيـئــة ال ـســوريــة لــأســرة»
آن ــذاك .وأنهت اللجنة أعمالها برفع
مقترحاتها إلى وزيــر العدل تمهيدًا
ل ـع ــرض ـه ــا عـ ـل ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
ق ـبــل إحــال ـت ـهــا إل ــى مـجـلــس الـشـعــب
إلق ــراره ــا .غـيــر أن امل ـلــف اخـتـفــى من
الـ ـ ـت ـ ــداول م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2014ل ـي ـفـ َ
ـاجــأ
الجميع ،بعد صمت سـنــوات ،بخبر
فـ ــي ال ـص ـح ــف عـ ــن م ـ ـشـ ــروع ت ـعــديــل
ال ـق ــان ــون ،ث ــم إق ـ ــرار مـجـلــس الـشـعــب
تـعــديــل  70مـ ــادة م ـنــه ،خ ــال جلسة
واحدة فقط.
ه ـك ــذا ،ع ـ ّـب ــرت األسـ ـت ــاذة الـجــامـعـيــة
إنصاف حمد عن تفاجئها بالتعديل،
غ ـ ـيـ ــر أنـ ـ ـه ـ ــا رأت فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إلـ ــى
«األخبار» أن «مجرد حدوث التعديل
حدث يستحق االهتمام ،بعدما كان
مجرد التفكير فيه يصطدم بممانعة
ش ــدي ــدة ورف ـ ــض م ـط ـل ــق» .وأش ـ ــارت
ح ـ ـمـ ــد إلـ ـ ـ ــى أن «ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون األحـ ـ ـ ـ ــوال
ال ـش ـخ ـص ـيــة بـمـجـمـلــه ي ـح ـمــل نـظــرة
ً
دونية للمرأة ،باعتباره يشكل خلال
ف ــي املـنـظــومــة الـقــانــونـيــة ال ـســوريــة،
باعتبار بقية قوانني البالد وضعية
ال تستند إلى الشريعة» .وفي إضاءة
ع ـلــى أه ـم ـيــة ب ـعــض املـ ـ ــواد امل ـع ـ ّـدل ــة،
لفتت إلى أن «التعديل إيجابي فيما

يتعلق ب ـجــواز الـنـفـقــة عـلــى الــزوجــة
رغـ ــم اخ ـت ــاف ال ــدي ــن ،ب ـعــدمــا كــانــت
الـ ــزوجـ ــة امل ـس ـي ـح ـيــة ال ن ـف ـق ــة ل ـه ــا».
وأثـ ـن ــت ع ـل ــى ت ـع ــدي ــل مـ ـ ــواد ع ــدي ــدة
منها امل ــادة  257املتعلقة بالوصية
الــوراثـيــة ،بعدما كانت تقتصر على
أوالد االبـ ـ ــن ف ـق ــط ،لـتـشـتـمــل حــالـيــا
أوالد الـ ـبـ ـن ــت أيـ ـ ـض ـ ــا ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
املــادة  54حــول وجــوب مــراعــاة القوة
الشرائية للمهر املتفق عليه في عقد
ال ــزواج ،لحظة استيفائه .كما لفتت
إلى «أهمية التعديل املتعلق بإعفاء
ّ
تثبيت الـ ــزواج مــن ال ــرس ــوم ،فــي ظــل
وجـ ــود حـ ــاالت ك ـث ـيــرة ف ــي األري ـ ــاف،
نــاجـمــة عــن ع ـقــود زواج غـيــر مثبتة
بـسـبــب ال ــرس ــوم ،م ــا يـجـعــل األط ـفــال
الناجمني عن هذه الزيجات مكتومي
الـ ـنـ ـس ــب» .واعـ ـتـ ـب ــرت أن امل ـ ـ ــادة 109
املـتـعـلـقــة بــإم ـكــان رف ــع امل ـ ــرأة دع ــوى
ت ـفــريــق ب ـعــد ع ــام م ــن غ ـيــاب الــرجــل،
ُ
«مــن امل ــواد املـعـ َّـدلــة الـضــروريــة أيضًا
في ظرف البالد الحالي».

تقرأ مصادر
برلمانية في التعديل
األخير مواكبة
للتشريعات الدولية

ّ
المشرع
تناقضات مزاج
إال أنـ ــه ،ف ــي ض ــوء وجـ ــود  7قــوانــن
لـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــوال ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ،ب ـح ـس ــب
الـطــوائــف واألديـ ــان ،يعتبر التعديل
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
ال ـش ـخ ـص ـي ــة غ ـي ــر م ـف ـص ـل ــي .وع ـلــى
اع ـت ـبــار أن بـقـيــة ال ـقــوانــن الـســوريــة
مدنية تستجيب بمعظمها ملبادئ
املساواة ،باستثناء قانون الجنسية
وبـضــع م ــواد مــن قــانــون الـعـقــوبــات،
ّ
نبهت حمد إلــى أن «قــانــون األحــوال
الشخصية يـتـعــارض مــع الــدسـتــور
ّ
املعدل عام  ،2012والواجب
السوري
ت ـعــديــل ال ـت ـشــري ـعــات ال ـن ــاف ــذة قبله
بما يتوافق مع أحكامه خالل مدة 3
سنوات من إقراره» .واعتبرت أنه «ال
يوجد ضغط دولي لتعديل القانون،
ب ـق ــدر م ــا ه ــو ض ـغــط ال ّلـ ـت ــزام ال ـبــاد
بالقانون الدولي وما وقعت عليه من
اتفاقيات دولـيــة ،وفــق ما يصدر من
تقارير لتقييم هذا االلتزام» .ولفتت
إلى أن «شروط املرأة في عقد الزواج
أصبح منصوصًا عليها في القانون،
ب ـعــدمــا ك ــان ــت م ــوج ــودة ض ـم ـنــا ،ما
يعني فعليًا أنها لم تكن ممنوعة».
وأش ـ ــارت إل ــى «ال ـت ـنــاقــض ف ــي تعديل
امل ـ ــادة  128الـ ــذي يـقـضــي بــاسـتـخــدام
ال ـب ـص ـمــة ال ــوراثـ ـي ــة ( )DNAإلث ـب ــات
ال ـ ـن ـ ـسـ ــب ،ف ـ ــي ح ـ ــن ل ـ ــم يـ ـت ــم اع ـت ـم ــاد
الــوســائــل الـعـلـمـيــة لـتـحــديــد الـحـمــل»،
م ـت ـســائ ـلــة عـ ــن إصـ ـ ـ ــرار امل ـ ـشـ ـ ّـرع عـلــى
«الـ ـع ـ ّـدة ال ـشــرع ـيــة» ف ــي ح ــال ال ـطــاق.
كـمــا فـ ّـصـلــت الـحــديــث عــن م ــواد تمثل
ً
م ــن وج ـه ــة ن ـظــرهــا تــراج ـع ــا بـ ــدال من
ُ
التطور ،كاملادة  137التي تسقط أهلية
الحضانة بعد إتمام الطفل  5سنوات،

15

في حال االختالف في الدين .ورأت أن
«أهــم املــواد التي تتطلب إعــادة النظر
فيها في الوقت الراهن لم يصبها أي
ً
ّ
املشرعون مثال
تعديل»؛ إذ لم يقترب
من املادة  170التي تجعل والية امليراث
للعصبة م ــن ال ــذك ــور ،رغ ــم «حـضــانــة
األم التي تعتبر ولية على النفس إنما
ل ـيــس ع ـلــى املـ ـ ــال» ،ب ـمــا يـلــزمـهــا ب ــإذن
الــولــي قبل التصرف بــأمــوال أوالدهــا.
ّ
وفــي ظــل غـيــاب اآلب ــاء بسبب الـحــرب،
فإن تعديل هذه املــادة تلبية لحاجات
املجتمع ،بحسب حمد .وحــول تعديل
كلمة «النكاح» في عقد الــزواج ،ذكرت
ُ
أن ك ـل ـم ــة ُ«املـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ــوءة» اس ــت ـخ ــدم ــت
ف ــي مـ ــواد أخـ ـ ــرى ،وه ــي ت ـ ــوازي كلمة
«النكاح» تأثيرًا .وعليه ،شـ ّـددت حمد
ع ـل ــى أن ب ـ ــدء مـ ـس ــار ط ــوي ــل وج ــدي ــد
لـلـمـطــالـبــة ب ـقــانــون أسـ ــرة مــدنــي لكل
السوريني هو ما ينتظر املناضلني في
سبيل تغيير القانون.

النواب العلمانيون و«العوائق
الشرعية»
ت ـ ـقـ ــرأ مـ ـ ـص ـ ــادر ب ــرمل ــانـ ـي ــة ح ـض ــرت
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ب ــن
اللجنتني الحكومية والبرملانية ،في
ه ــذا الـتـعــديــل ،مــواكـبــة للتشريعات
الدولية ،بما ال يعني «ضغطًا دوليًا
بـ ـق ــدر مـ ــا ي ـع ـن ــي تـ ـ ـط ـ ــورًا» .ال ـت ـط ــور
األشـ ـم ــل امل ـط ـل ــوب ل ــم يـتـمـكــن ن ــواب
الـ ـشـ ـع ــب ال ـع ـل ـم ــان ـي ــون مـ ــن انـ ـت ــزاع
تـشــريــع ي ـق ـ ّـره ،بـحـكــم أن ال إمكانية
ل ــذل ــك ف ــي ظ ــل وجـ ـ ــود م ــا ي ـسـ ّـمــونــه
«عوائق شرعية» .محاوالت تحقيق
تعديالت أكبر واجهها التيار املقابل
بـ ّ
ـرد اعتبرته املصادر «صادمًا لكنه
ّ
واقـعــي» .فبما يخص شهادة املــرأة،

من جهتهاّ ،
توجه الرئيسة السابقة
لــ«الـهـيـئــة ال ـســوريــة ل ــأس ــرة» ،منى
غ ــان ــم ،انـ ـتـ ـق ــادات ع ــدي ــدة لـلـتـعــديــل
األخير وتوقيته ،متسائلة إن ُ
«سبق
التعديل بطرحه على الجمهور» ،مع
أخذها بعني االعتبار استحالة ذلك
وســط االستقطاب السياسي الحاد
ب ــن ج ـم ـهــوري امل ـ ــواالة وامل ـعــارضــة.
وتعتبر غانم أن «عدم طرح التعديل
لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش م ـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـه ــور امل ـ ــوال ـ ــي،
وإن ـمــا بـطــريـقــة ال ـغــرف املـغـلـقــة ،أمــر
غير مـقـبــول» .كما تـتـســاءل عــن حق
اإلدالء
ال ـســوريــن خ ــارج ال ـبــاد فــي
ً
بــآرائ ـهــم ح ــول ه ــذا ال ـقــانــون ،رابـطــة
«توقيت التعديل بالحديث عن لجنة
دستورية جديدة قد تخلق تغييرات
أســاسـيــة فــي بنية السلطة الحالية
ووض ـ ـ ـ ــع دس ـ ـ ـتـ ـ ــور ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» .وتـ ـ ــرى
أن ال ـت ـع ــدي ــل جـ ــاء ب ـم ـثــابــة «رس ــال ــة
تـ ّ
ـوجـ ـهـ ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة إل ــى
اإلسالميني لطمأنتهم إلى مكانتهم
وقوانينهم ،وليس استجابة لحقوق
اإلنسان واملرأة أو النهوض بسوريا
تنمويًا بعد الحرب ،بما يكفل إعطاء
املــرأة تمييزًا إيجابيًا لتقوم بالدور
ّ
امل ـن ــوط ب ـهــا ،ف ــي ظ ــل ف ـق ــدان الكثير
م ــن ال ــرج ــال س ـ ــواء ف ــي الـ ـح ــروب أو
السجون أو الهجرة».
وتلفت غانم إلى النموذج األتاتوركي
في تغيير قوانني األحوال الشخصية
في الدول التي اعتمدت قانون «قدري
باشا» ،مشيدة بتجارب دول عربية
عــديــدة كــان يمكن االسـتـفــادة منها.
وت ـقــرأ فــي الـتـعــديــل األخ ـيــر «رســالــة
سياسية لبعض الخصوم مــن أجل
االنخراط في اللعبة السياسية التي
س ـت ــؤدي إل ــى ان ـت ـخــابــات رئــاس ـيــة».
وتـعـتـبــر الـتـعــديــل الـشـكـلــي للقانون
ك ــ«ت ـك ـم ـلــة ملـ ـش ــروع وزارة األوق ـ ــاف
السابق» ،مضيفة أن «االنتصار على
اإلرهـ ــاب فــرصــة تــاريـخـيــة لالنقالب
ّ
ع ـلــى ال ـق ــوان ــن امل ـت ـخــل ـفــة ،وال ـت ـقــدم
بــركــب ال ـبــاد إل ــى الـعــالــم الـعـصــري.
ك ـ ــان أم ـ ـ ــام ال ـس ـل ـط ــة ف ــرص ــة ذه ـب ـيــة
لــوضــع ت ـصــورهــا اإلص ــاح ــي ال ــذي
تخاطب مواليها من خالله ،لكن جاء
ً
امل ـشــروع منفصال عــن الــواقــع األليم
الذي تعيشه آالف األسر السورية».

إل ــى جــانــب مــا أكــدتــه جميع الـبـيــانــات
ال ـخ ـتــام ـيــة ل ـل ـق ـمــم ال ـت ــي ج ـم ـعــت ق ــادة
روس ـيــا وإي ـ ــران وتــركـيــا ضـمــن صيغة
«أسـتــانــا» ،عن الـتــزام وحــدة واستقالل
وسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا ،خـ ـ ــرجـ ـ ــت «قـ ـم ــة
ســوتـشــي» أم ــس بـنـظــرة مـ ّ
ـوحــدة حــول
«االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي» املــرتـقــب ،على
اع ـت ـبــاره خ ـطــوة «ت ـســاعــد عـلــى تعزيز
االستقرار واألمن».
وكـغـيــره مــن الـتـفــاهـمــات الـتــي أنتجها
ً
م ـســار «أس ـت ــان ــا» ق ـب ــا ،ف ــإن الـتــرحـيــب
املشترك باالنسحاب األميركي ينطلق
من مقاربات ومصالح متباينة لدى كل
من «الدول الضامنة» الثالث ،تتناسب
وم ــوقـ ـعـ ـه ــا عـ ـل ــى ط ـ ــاول ـ ــة «الـ ـتـ ـس ــوي ــة
السورية» .ويحمل هذا التوافق إشارة
واضحة إلى أن تركيا ال تريد خسارة ما
راكمته مع كل من روسيا وإيران ،خالل
مـحــاولـتـهــا كـســب ن ـقــاط عـبــر الـتـعــاون
والتنسيق مع الواليات املتحدة ملرحلة
«م ــا بـعــد االن ـس ـحــاب» .وه ــو مــا يــراهــن
عـلـيــه ال ـط ــرف ــان اإلي ــران ــي وال ــروس ــي ـ ـ
ال ــراغـ ـب ــان ب ــرؤي ــة ال ـ ـقـ ــوات األم ـيــرك ـيــة
خ ــارج ســوريــا فــي أس ــرع وقــت ممكن ـ ـ
النتزاع تعهدات تركية يمكن تجييرها
ملصلحة «ح ــل نـهــائــي» يـعـيــد السلطة
الشرعية على كامل األراضــي السورية
الحـقــا ،ويتضمن مـســارًا سياسيًا عبر
«القنوات الدستورية».
ون ـ ّـص الـبـيــان املـشـتــرك لـلـقــادة الـثــاث،
على «تنسيق األنـشـطــة لضمان األمــن
واالستقرار» في شمال شرقي سوريا،
مع احترام سيادة البالد و«بما يتضمن
االتفاقيات القائمة» .وتعد هذه اإلشارة
األوضح إلى الجهود الروسية الحثيثة
الهادفة إلــى إحياء «اتـفــاق أضنة» بني
دمـشــق وأن ـق ــرة ،وال ــره ــان عليه ليكون
بـ ــابـ ــا لـ ـ ـع ـ ــودة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات وال ـت ـن ـس ـي ــق
بينهما.
ولـ ــم ي ـك ــن ال ـح ـض ــور ال ـط ــاغ ــي لـقـضـيــة
االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي ،عـلــى أهميتها،
ك ــاف ـي ــا ل ـت ـه ـم ـيــش م ـل ــف إدل ـ ـ ــب ،إذ أك ــد
البيان الختامي املشترك على ضرورة
«الـتـصــدي بفعالية» مل ـحــاوالت «هيئة
ت ـ ـحـ ــريـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــام اإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» فـ ــرض
سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـنـ ـطـ ـق ــة «خـ ـف ــض
التصعيد» ،إلى جانب «اتخاذ خطوات
م ـل ـمــوســة ل ـل ـحــد م ــن االنـ ـتـ ـه ــاك ــات فــي
امل ـن ـط ـقــة م ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح ،م ــن خ ــال
الـتـنـفـيــذ ال ـك ــام ــل ل ــات ـف ــاق ــات املـتـعـلـقــة

ب ــإدل ــب ،بـمــا يـتـضـمــن م ــذك ــرة الـتـفــاهــم
املــوق ـعــة ف ــي أي ـل ــول امل ــاض ــي» .ويـشـيــر
م ـ ــا س ـ ـبـ ــق ،ت ـق ــاط ـع ــا م ـ ــع ت ـص ــري ـح ــات
الــرؤســاء الثالثة أمــس ،إلــى أن الفرصة
ال تــزال متاحة أمــام أنـقــرة للعمل وفق
«ات ـ ـفـ ــاق س ــوتـ ـش ــي» األخ ـ ـيـ ــر ،م ــع ت ــرك
الباب مفتوحًا الستهداف «الجماعات
اإلرهابية» وفــق ما تنص عليه مذكرة
التفاهم الروسية ـ التركية .وإلى جانب
م ـل ـفــي إدلـ ـ ــب واالنـ ـسـ ـح ــاب األم ـي ــرك ــي،
ات ـف ــق «ث ــاث ــي أس ـت ــان ــا» ع ـلــى ض ــرورة
انـ ـخ ــراط امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي وب ـخــاصــة
وك ــاالت األم ــم امل ـت ـحــدة ،فــي «اسـتـعــادة
أص ــول البنية الـتـحـتـيــة ...بـمــا فــي ذلــك
مرافق إمدادات املياه والطاقة واملدارس
واملستشفيات».
وهـ ــو ت ـ ّ
ـوج ــه تــدف ـعــه مــوس ـكــو تـمـهـيـدًا
إلط ـ ــاق عـمـلـيــة «إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار» في
سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـطـ ــروحـ ــات
األم ـيــرك ـيــة واألوروب ـ ـيـ ــة ال ـتــي تـشـتــرط

أكد بوتين أن
«اتفاق أضنة» يصلح
أساسًا لضمان أمن
الشمال السوري

ً
«حــا سياسيًا ناشطًا» للمشاركة في
تغطية تكاليف تلك العملية .كذلك أكد
البيان «أهمية تهيئة الظروف للعودة
اآلمـنــة والطوعية لالجئني واملهجرين
داخـ ـلـ ـي ــا ...وال ـت ـف ــاع ــل ب ـش ـكــل إي ـجــابــي
م ــع جـمـيــع األطـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة ،ب ـمــا في
ذل ــك مـفــوضـيــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـشــؤون

نقاط التوافق لم تمنع انفراد كل طرف في ذكر نقاط ّ
تميز مقاربته عن شركائه (أ ف ب)

الالجئني».
نقاط التوافق السابقة لم تمنع انفراد
كل من األطــراف املشاركة في الحديث
عــن نـقــاط تـمـ ّـيــز مـقــاربـتــه عــن شركائه
عـ ـل ــى طـ ــاولـ ــة «أسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــا» .ف ــال ــرئ ـي ــس
الــروســي فالديمير بــوتــن ،أكــد أهمية
«االت ـفــاق على كيفية إنـهــاء التصعيد
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ف ــي إدل ـ ـ ــب» ،م ـش ـي ـرًا فــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه إلـ ــى أن «ه ـ ــذا ال يـعـنــي
ّ
نتحمل وجــود جماعات
أننا يجب أن
إرهــابـيــة» .ولـفــت إلــى ض ــرورة «النظر
فـ ــي خ ـ ـطـ ــوات ع ـم ـل ـي ــة م ـ ـحـ ــددة يـمـكــن
أن ت ـت ـخــذهــا روس ـي ــا وت ــرك ـي ــا وإيـ ــران
لتدمير اإلرهاب هناك بالكامل».
وع ــن ال ــوض ــع ف ــي ش ــرق الـ ـف ــرات ،أع ــرب
بوتني عن تفهم بالده «مخاوف تركيا»،
مضيفًا أن «االتفاق بني تركيا وسوريا
(اتفاق أضنة) يمكن أن يكون األساس،
فـفــي ه ــذا االتـ ـف ــاق ،ت ــم تـحــديــد امل ـبــادئ
املشتركة ملكافحة اإلرهاب» .ولفت إلى أن
«وزارتي الدفاع ووكاالت االستخبارات
تــواصــل اتصاالتها فــي هــذه القضية».
أم ــا الــرئـيــس اإلي ــران ــي حـســن روحــانــي،
ف ـق ــد أكـ ــد ض ـ ـ ــرورة «اسـ ـتـ ـم ــرار امل ـعــركــة
ض ــد ج ـم ـيــع ال ـج ـم ــاع ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة...
وإن ـه ــاء وج ــود ال ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة ،بما
في ذلك األميركيني املوجودين من دون
إذن مــن الـحـكــومــة ال ـســوريــة ،فــي أقــرب
وق ــت مـمـكــن» .وأشـ ــار روح ــان ــي إل ــى أن
«امل ـع ـل ــوم ــات االس ـت ـخ ـب ــاري ــة امل ـت ــواف ــرة
لــدى إي ــران ،تـقــول إن الــواليــات املتحدة
ستواصل التدخل في سوريا» .وأوضح
ب ــال ـت ــوازي ،أن «ع ـلــى املـجـتـمــع الــدولــي
م ــواج ـه ــة أعـ ـم ــال ال ـن ـظ ــام الـصـهـيــونــي
ال ـع ــدوان ـي ــة ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة،
والتي تهدد السالم واألمــن الدوليني»،
مــن دون أن يغفل التنويه إلــى ترحيب
بـ ــاده «ب ــال ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة وال ــودي ــة
ب ــن س ــوري ــا وج ـم ـيــع الـ ـ ــدول امل ـج ــاورة
ل ـهــا» ،وتــأكـيــد «ض ـ ــرورة ش ـعــور تركيا
ب ــاألم ــان» .وخ ـصــص الــرئ ـيــس الـتــركــي
رجــب طيب أردوغ ــان ،جــزءًا مــن حديثه
لـيـلـفــت إل ــى مـلــف الــاج ـئــن ف ــي ب ــاده،
وضرورة العمل على «ضمان استقرار»
يتيح عودتهم إلى بالدهم .كما شكك من
ّ
املسربة عن
جديد باملواعيد األميركية
االنسحاب املرتقب من سوريا ،مضيفًا
أن ــه «ي ـجــب ط ــرد اإلرهــاب ـيــن مــن منبج
وإعادتها إلى سكانها األصليني».
(األخبار)

تقرير

ً
«االستخبارات اإلسرائيلية» عن  :2019ال أحد يريد الحرب شماال ...لكن
علي حيدر
ينطو تقدير «االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية»
لم
ِ
(أمان) ،كما وردت تفاصيل منه في اإلعالم العبري أمس،
على أي مفاجأة أو تحديث مغاير مما ورد في التقدير
االستخباري السنوي الصادر عن «معهد أبحاث األمن
الـقــومــي» الشهر املــاضــي ،وتـحــديـدًا بما يتعلق بالجبهة
الشمالية.
يعود ذلك إلى محدودية الخيارات أمام صانع القرار في
تل أبيب ووضوح املشهد اإلستراتيجي ومركباته ،وفهم
كــل مــن األط ــراف الـخـطــوط الحمر للطرف اآلخ ــر ،بعدما
أدلت كل القوى بدلوها في ما يتعلق بخياراتها وسقف
ردودها ،األمر الذي فتح املشهد اإلقليمي على سيناريوات
محددة مسبقًا.
من جهة ،باتت تل أبيب تدرك الخطوط الحمر التي يعقبها
ردود في الساحة السورية ،وهي التي التزمت التحرك دون
هــذا السقف في السنوات املاضية .وهــي تــدرك أيضًا أن
نافذة الفرص التي الحت لها في أعقاب وبسبب الحرب
فــي ســوريــا تتجه إلــى االن ـغــاق ،األم ــر ال ــذي تخشى من
مفاعيله وتداعياته االستراتيجية عليها .في املقابل ،تصر

إسرائيل على مواصلة اعتداءاتها ،وهو في الواقع إقرار
غير مباشر منها بأنها لم تحقق أهدافها املأمولة ،وأن
عــودة سوريا برئاسة بشار األســد إلــى اقتدارها سوف
تؤدي إلى تفاقم التهديدات على أمنها القومي.
على هذه الخلفية ،يندرج ما أورده التقدير عن احتماالت
التدحرج نحو مواجهة محدودة في الجبهة الشمالية ،في
سوريا ولبنان ،بما يسميه مواجهة األيام املحدودة ،تمييزًا
لها عن املواجهة الواسعة والشاملة .هذا التقدير ينطلق من
أن كل األطراف غير معنيني بالحرب أو التسبب فيها بما
فيها إسرائيل نفسها ،وربما هي في مقدمتهم .مع ذلك،

تدرك إسرائيل جدية
والتزام حزب الله قواعد
االشتباك وحرصه عليها

يبقى حاضرًا بقوة هامش الخطأ في التقديرات ومحاولة
إسرائيل فرض معادالت يرفضها الطرف املقابل ،حتى
لو أدى ذلك إلى التدحرج نحو مواجهة واسعة.
وم ـم ــا ي ــرد ف ــي ال ـت ـقــديــر ،ت ـحــدي ـدًا م ــا يـتـعـلــق بـمــواجـهــة
الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة فــي إي ــران وبــرنــامـجـهــا ال ـنــووي،
تبدو إسرائيل في موقع املنتظر ملفاعيل الخيار واألفعال
األم ـيــرك ـيــة م ــع االس ـت ـع ــداد ل ـتــداع ـيــات س ـي ـنــاريــو فشل
إخضاع طهران أو ّ
ردهــا على الخرق األميركي لالتفاق
النووي والتحلل من قيوده.
أم ــا م ــا يــرتـبــط بــالـســاحــة الـلـبـنــانـيــة ،ذات الـخـصــوصـيــة
وقواعد االشتباك الصارمة التي تدفع إسرائيل لالنكفاء
عن االعتداء املباشر فيها ،فال جديد في كل ما يرد في
تقدير االستخبارات عنها على رغم اإلشــارات الواضحة
إلــى أنها ال تريد وال ترغب باملواجهة .الجديد ربما هو
التأكيد على إدراك إسرائيل جدية والتزام حزب الله قواعد
االشتباك وحرصه عليها ،بمعنى أنه في وارد الرد على
االع ـتــداءات إن حصلت .وحتى لــو أدى ذلــك إلــى تصعيد
محدود ،تقدر «االستخبارات اإلسرائيلية» أنه لن يصل
إلى الحرب الواسعة ،لرفض وال إرادة طرفيها ،الوصول
إليها.

