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 االفتتاحیة:
  

 تجاذبات عفرین
 

 قام االتراك منذ اندالع (الربیع العربي) وقبله برعایة االتفاق الغربي مع االخوان المسلمون وعندما لم تسقط السلطة
 السوریة بخریف 2011 عملوا على عسكرة الحراك عبر فتح الحدود للسالح والمقاتلین من كل دول العالم وكل ذلك
 برعایة المخابرات التركیة ودعم غربي فلعبت تركیة دور باكستان في الثمانینات وتركیا قادت المشروع الغربي في

 سوریا حتى عام 2013 عندما نزع منها التفویض المطلق بعد اتفاق كیري الفروف ولكن ظل لها دور كبیر فیما یخص
  الشمال الى ان رسمت الحرب وقائع جدیدة،

 تكمن اهمیة الحالة السوریة كدراسة من استفادة الخصوم من المتناقضات فكان هجوم داعش على عین العرب (كوباني)
 لیترك سوى ارتیاحا في انقرة لكن التغطیة الجویة االمیركیة في عین العرب (كوباني) والضغوط االمیركیة واالوروبیة

 سمحت أنقرة لوحدة مدفعیة قادمة من أربیل بتغطیة المقاتلین المدافعین عن عین العرب.

 لقد فرضت نتائج القتال في العامین الماضیین خریطة مختلفة عن التي ارادها االتراك فمن جهة سیطرت السلطة بالتعاون
 مع الروس واالیرانیین على مساحات كبیرة من سوریا مقتربة من الحدود التركیة ومن جهة أخرى سیطرت" وحدات
 حمایة الشعب الكردیة" على كامل شرق الفرات اضافة الى منبج وقبلها عفرین وبالتالي على مئات الكیلو مترات مع

 الحدود مع تركیا، فكانت العملیة العسكریة من جرابلس وصوال الى الباب وقائیة لمنع وصل الكانتونات الكردیة الثالث.

 حاول االكراد في السنة االخیرة تسویق نفسهم كخیار لتحریر ادلب من جبهة النصرة واالرهابیین انطالقا من عفرین كما
 فعلو مع داعش في الجزیرة السوریة واضعین نصب أعینهم الوصول الى البحر المتوسط،. هذه االهداف ال تعكس الواقع
 بقدر ما تعكس االستراتیجیة لتشكیل كیان مستقل قابل للحیاة وعدم تكرار أزمة اقلیم كردستان العراق حینما أغلقت تركیا
 وإیران حدودها مع االقلیم، حیث ان النفط الموجود في الجزیرة السوریة هو الضامن الستمرار هذا الكیان وبدون ضمان

 تصدیره یصعب استمرار هذا الكیان. 

 حاولت تركیا في سوریا اللعب بالهامش المتاح بین روسیا والوالیات المتحدة لكن الدعم االمیركي إلحدى فصائل حزب
 العمال الكردستاني ال یفهم منه تركیًا سوى محاولة تقسیم تركیا جغرافیا وبشریا او تهیئة االجواء لذلك، لذلك أخذت جانب

 روسیا ألنها تتفهم المخاطر المحدقة على تركیا على أمل أن تغیر الوالیات المتحدة موقفها او اجبارها على ذلك. روسیا
 وعبر تفهمها لهواجس الجمیع ومع المعطیات المفروضة على االرض تحاول ان تنسج واقعا جدیدا یصعب تجاوزه

 وبدون حل لمشكالت أي من الخصوم تجعل من الجمیع محتاج للتنسیق معها في سوریا, فالزیارات المكوكیة للمسؤولین
 االسرائیلیین الى موسكو أضحت من معالم زیادة التأثیر الروسي في المنطقة والتنسیق الروسي التركي یومي اضافة الى
 غرف عملیات مشتركة مع االیرانیین وتحاول روسیا توظیف كل ذلك في اطار الضغوط التي تتعرض لها من الوالیات

 المتحدة كما تحاول سحب تركیا نحو مشروع االتحاد األوراسي الذي قد یلبي الكثیر من طموحات تركیا بعد الرفض
  الفرنسي واالوروبي لها باالنضمام الى االتحاد االوروبي.

 ان العقوبات على روسیا وإیران والضغوط على تركیا تدفع الدول الثالث الى التنسیق فیما بینها في سوریا واالقلیم وان
 التعاطي االمیركي مع هذه االطراف بهذه الحدة یدفعها لتوحید جهودها لمقاومة هذه الضغوط ویبدو ان االكراد في عفرین

 یدفعون ثمن اختیارهم للوالیات المتحدة كخیار اساسي لوجودهم ككیان وابتعادهم عن روسیا، وان الضوء األخضر
 الروسي لتركیا باجتیاح عفرین لجم السلطة السوریة عن تقدیم أي تسهیالت لألكراد او دعمهم بطریقة مواربة كما أن

 التعثر التركي في عفرین ال یضر روسیا مطلقا ویزید من الحاجة التركیة لروسیا.
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 یصح القول في عفرین حالیا انها مكثفًا للحالة السوریة فهي تجمع المتناقضات فتركیا بلغ لدیها السیل الزبا من االكراد
 وداعمیهم والسلطة ورغم غضبها من تركیا تمني النفس بتسلیمها منطقة عفرین من قبل الوحدات الكردیة وخصوصا بعد
 سیطرة السلطة على شرق سكة الحدید في محافظة ادلب, وروسیا تتطلع لفصل تركیا عن المشروع الغربي في المنطقة

 وال یضرها تورط االتراك واستنزافهم في عفرین بینما االكراد مصممون على مواجهة الجیش التركي ویتطلعون الى
 الضامن االساسي لهم وهم االمیركیون الذین وضحوا ان منطقة نفوذهم االساسیة هي شرق الفرات ورغم محاولتهم
 الضغط إلیقاف الهجوم على عفرین اال ان تركیا هددت بنقل الحرب الى منبج واستهداف الجنود االمیركیین فیها اذا

 دعموا الوحدات الكردیة. هذا التكثیف ال یقود الى حلول جذریة بل الى تقوقع الجمیع على مكتسباتهم یضاف الیه الكباش
 الروسي األمیركي. هذا سیؤدي الى استعصاء الحل السیاسي وعدم وجود أي فائدة من جوالت جنیف، بینما تقوم روسیا

 بفرض وقائع جدیدة أخرها مؤتمر سوتشي الذي ورغم هشاشته أفرز لجنة لتعدیل الدستور تحت مظلة دیمستورا وان
 كانت هذه اللجنة سیعدل من تركیبتها اال ان انطالقها من سوتشي یؤشر للنفوذ الروسي الكبیر ولن تكون أخر الخطوات

 الروسیة في محاولة فرض أمر واقع على الجمیع.

 في فترة الصیام عن الحل السیاسي واستعصائه یمكن لهیئة التنسیق وأحزابها مراجعة السنوات السبعة والقیام بدراسة
 ونقد ممارساتها كما یجب علیها مراجعة الحالة السوریة ككل. قد یكون النقد في هذه الفترة مفید وذا صوت مسموع فال
 یمكن أن تمر مأساة كالحالة السوریة وسبع سنوات بدون نقد الجمیع من كارثة العسكرة الى التدمیر الممنهج الى حالة

 اللجوء الخارجي والداخلي وان تموضع هیئة التنسیق في هیئة المفاوضات ال یجب علیها السكوت عن كوارث یقود لها
 هذا الطرف أو ذاك.

 

 

 الرقص على حبال عفرین
  

 لم تسمح الوالیات المتحدة األمیركیة لتركیة بالتدخل العسكري المباشر في سوریة بالسبع سنوات الماضیة ولم توافقها
 على أي اقتراح من شأنه تخفیف الضغط عنها سواء ما یخص الالجئین السوریین أو ما یتعلق بمخاوف أنقرة من تقویة

 األكراد السوریین التابعین لحزب العمال الكردستاني بزعامة عبداهللا أوجالن ودعمهم بالسالح وصوًال إلى دعم واشنطن
 لألكراد في أن یستفردوا بمعركة إخراج داعش من الرقة وأن ینفردوا بالسیطرة علیها دونًا عن كل القوى األخرى التي
 هي معنیة أكثر بالرقة ذات الغالبیة العربیة الكاسحة من حیث عدد السكان وأخیرًا ولیس آخرًا تلویح األكراد السوریین
 المدعومون من األمریكان باالتجاه نحو ادلب للوصول إلى البحر المتوسط لیكون لكیان(روج آفا) منفذًا على البحر. 

كان لهذا االتجاه األمیركي األثر األكبر في اتجاه أنقرة نحو موسكو الحلیف األساسي للسلطات في دمشق وهو ما أدى للتأثي
 ر على مواقف تركیة الداعمة للمعارضة السوریة. في الوقت نفسه أصبح موقف األتراك غایة في التعقید: عدو أنقرة

 الوجودي الذي یطمح إلى تقسیم تركیة وهدم بنیان الدولة التركیة أي حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري أي حزب
 االتحاد الدیمقراطي وذراعه المسلحة "وحدات حمایة الشعب"، أصبح هو الحلیف األساسي لواشنطن وذراعها

 السیاسي-العسكري في سوریة في الوقت الذي واشنطن هي متشاركة مع أنقرة في حلف األطلسي. في الجانب اآلخر من
 الصورة هناك االیرانیون الذین یدعمون السلطة السوریة التي دخلت معها تركیة في صدام لدعمها للمعارضة السوریة
 منذ صیف2011یتشاركون مع األتراك في العداء للطموحات الكردیة. في زاویة الصورة هناك موسكو المتفارقة مع
 أنقرة تجاه السلطة السوریة تشعر بالخذالن من األكراد السوریین الذین وضعوا بیضهم في سلة واشنطن. هذا الوضع

 جعل األتراك ال یرون من المسألة السوریة سوى الذي یخصهم من الموضوع الكردي.

 الرقص التركي على الحبال المشدودة في عفرین یأتي من تلك الصورة المعقدة: الضوء األخضر الضمني الذي أخذه
 األتراك من موسكو وطهران على عملیتهم العسكریة في عفرین یمكن تفسیره بإصطفافات األكراد السوریین مع واشنطن

 ولكنه یحوي مخاطر لألتراك بأنه أقرب إلى توریطهم في حفرة عمیقة وربما أبعد لجعل دولتین في حلف األطلسي
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 تدخالن في صدام عسكري مع بعضهما البعض وصوًال إلى وضع أنقرة في خیار وحید هو االنسحاب من حلف األطلسي
 وافقاد األخیر الدولة الوحیدة التي تجعل ذلك الحلف ممتدًا لمنطقة الشرق األوسط وإلى القارة اآلسیویة. یمكن أن یكون

 األمر فیما یخص الوضع السوري دفع تركیة الداعم األكبر للمعارضة السوریة المسلحة إلى التخلي عن األخیرین (وعن
 االئتالف) بسبب هاجسها الكردي الذي ال یمكن تأمین تركیة التریاق ضده سوى من داعمي السلطة السوریة في موسكو

 وطهران. 

 

 خواطر حول محاوالت ومشاریع النهوض العربي

 الدكتور جون نسطة

  

 منذ عهد الخلیفة المتوكل،الذي منع االجتهاد في الفقه والفكر اإلسالمي،وقضى جسدیا وفكریا على جماعات المعتزلة، هذه
 الجماعات التي حاولت دائما تحریك الماء الراكد في الساحة الفكریة والثقافیة العربیة انذاك، إلى حین دخول الفاتحین

 االتراك العثمانین، تحت رایة الدین اإلسالمي، واغتصابهم القسري للقب الخالفة-  بدأ العرب الدخول فیما یسمى عصر
 االنحطاط، والذي استمر طویال، دون اي تطویر یذكر للفكر والثقافة والعلوم واإلنتاج والعالقات االجتماعیة. 

 دامت هذه الغیبوبة في الوعي والفكر، التي یمكن وصفها بمرحلة النوم التاریخي، حتى استفاق العرب، على قرع المدافع
 الفرنسیة-البونابارتیة، وهي تطرق بشدة على ابوابهم السمیكة. 

 شكل االحتالل الفرنسي لمصر والتماس المباشر مع االهالي، ودخول المطبعة العربیة، وادخال بعض االنظمة المتقدمة
 في القضاء، وادخال امور تسجیل الوالداة والوفیات إلخ باإلضافة إلى بدء رهط كبیر من العلماء، من االهتمام بتاریخ

 مصر واثارها المجیدة ،شكل كل هذا ما یسمى بالصدمة الحضاریة، وبدأ االعتراف الضمني بواقع التخلف، وبالتالى بدأ
 التفكیر بسبل الخروج منه.

 فعلى الصعید السیاسي، بدأ نفوذ وهیمنة الممالیك بالتصدع واالنهیار، تمهیدا لظهور محمد علي الكبیر، والذي یعتبر
 المؤسس الحقیقي للدولة المصریة الحدیثة، على الساحة السیاسیة والعسكریة ،وعلى الصعید االقلیمي والدولي شكل

 احتالل مصر من قبل البریطانیین عام1882، برهانا ساطعا، على ضعف وتخلخل السلطة العثمانیة من الداخل وبدء
 ظهور ما یسمى بالمسألة الشرقیة او ما یسمى بالرجل المریض. 

 كانت محاولة محمد علي باشا (1805-1849) ،في بناء دولة حدیثة ومتطورة ومنها ارساله للبعثة العلمیة إلى فرنسا
 تحت اشراف رجل الدین رفاعة الطهطاوي، تصطدم بمقاومة مجتمعیة متخلفة، ترى بالتكنولوجیا والحداثة، نوعًا من

 البدع واعتداء على على التراث، والقیم السلفیة الثابتة. هذا على النطاق الداخلي. وعلى النطاق الخارجي والدولي،
 ظهرت ممانعة ومقاومة واضحة لتلك المحاولة الخطرة على مصالح القوى االستعماریة، والتي تعني نشوء دولة حدیثة

 تشمل جناحي األمة العربیة، مصر والشام.

 لست بصدد عرض تاریخي لمجریات االحداث في المنطقة العربیة، ولكنني اردت رصد اللحظة التاریخیة التي ایقظت
 العرب من حالة السبات، ودخلت بهم إلى مرحلة التساؤل عن كیفیة الخروج من األوضاع الكارثیة التي وصلوا الیها

 في أوائل القرن العشرین بدأ بعض المثقفین والمتنورین العرب، بإنشاء وتشكیل جمعیات تحت اسماء مختلفة ومتعددة،
 تدرس اوضاع العرب في ظل الحكم العثماني، وخصوصا بعد اإلطاحة بالسلطان عبد الحمید، وبروز النزعة الطورانیة
 المتعصبة لحزب االتحاد والترقي، وتبحث عن طرق التعبیر عن الشخصیة العربیة، على النطاق الثقافي والسیاسي في

 ظل الحكم العثماني .
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 تمخض هذا النشاط والحراك بعقد المؤتمر العربي األول،في مدینة باریس، بتاریخ ١٨ حزیران من العام ١٩١٣ برئاسة
 عبد الحمید الزهراوي. وكانت من اهم مطالبه اعتماد اللغة العربیة كلغة رسمیة ثانیة في كافة أنحاء السلطنة، وكلغة

 رسمیة اولى في الوالیات العربیة وتدریسها بالمدارس الرسمیة، والسماح بإصدار صحف ومجالت باللغة العربیة.  على
 النطاق السیاسي، طالب المؤتمر، بتمثیل عادل للعرب في اجهزة وقیادات الدولة. في البدایة اظهرت اسطنبول تفهما لهذه

 المطالب، واستدعت عبد الحمید الزهراوي للتباحث معه، بل وتنفیذ بعض المطالب. 

 ولكن هذه لم تستمر طویال، وخصوصا بعد وصول جمال باشا السفاح إلى دمشق، وبدءه بالتضییق والمالحقة ألحرار
 بالد الشام .إلى الوصول العتقال كافة المشاركین في مؤتمر باریس، وإعدام أعدادا كبیرة منهم، بعد محاكمات صوریة،

 في ساحات دمشق وبیروت في السادس من أیار عام ١٩١٦ .

 بعد هذه الجریمة البشعة، ومع ظهور عالئم الضعف العسكري للسلطنة في معارك الحرب العالمیة األولى، بدأ الصوت
 القومي العربي، الذي یدعو الى اإلنفصال عن الدولة العثمانیة، یرتفع أكثر باكثر، حتى بدأت الثورة العربیة الكبرى،
 بقیادة الشریف الهاشمي حسین االول واوالده علي وفیصل و   عبداهللا،في حزیران من نفس العام. وكان في قوام هذه
 الثورة أعداد غفیرة من الضباط العرب المنشقین عن الجیش التركي، ومن إعداد أكبر من القومیین والمثقفین العرب. 

 هذه الثورة شكلت بمحتواها الفكري اجابة أولى واولیة على السؤال على العرب، عن كیفیة الخروج من مرحلة االنحطاط
 والتخلف، عن طریق النضال المسلح، للخالص من سیطرة الدولة العثمانیة،وتوحید الوالیات العربیة في دولة واحدة

 تقودهم إلى النهضة والتقدم والعدالة االجتماعیة. 

 رغم خیبة األمل من وعود بریطانیا، وابرام معاهدة سایس-بیكو، وتقسیم المشرق العربي إلى دویالت، بعضها غیر قابلة
 للحیاة، وبعضها ال یسمح وضعها للتقدم،ظل التیار القومي یتصدر بشعاراته الداعیة إلى الوحدة العربیة، كمخرج رئیس

 من دائرة الضعف والتخلف ،متأثرا بالتجربة األوروبیة وتحدیدا بتجربة الوحدة االیطالیة والوحدة األلمانیة، ونجاحمها في
 التقدم واللحاق بفرنسا وبریطانیا. بقي شعار...(الوحدة هي الحل) مسیطرا على واجهات العمل الوطني، وبدون برنامج

 سیاسي واجتماعي وثقافي ،رغم ظهور حركة اإلخوان المسلمین في مصر بزعامة حسن البنا في العام ١٩٢٨ ،واسراع
 الحاكم البریطاني بالترخیص لها، لمواجهة التیار الیساري التقدمي، بتأسیس الحزب االشتراكي المصري بقیادة المفكر

 والمثقف سالمة موسى في العام ١٩٢٠ .ومن ثم ظهور الحزب الشیوعي المصري إلى الوجود. 

 طرحت حركة اإلخوان المسلمین شعار (اإلسالم هو الحل). 

 لقد عجز التیار القومي من تحقیق الوحدة بعد االستقالل، بل إنه عجز على الحفاظ على دولة الوحدة الفتیة بین مصر
 وسوریا بسبب غیاب البرنامج المدروس لتحقیقها، وغیاب الحوامل اإلجتماعیة المنظمة والمؤطرة التي تعتمد علیها،

 وغیاب الدیموقراطیة، ال بل بسحق الدیموقراطیة الفتیة في سوریا، وسیادة أجهزة المخابرات. 

 وعجز حزب البعث العربي االشتراكي عن إنجاز هدفه الرئیسي، بعد استالمه للسلطة في العراق وسوریا، عن اعادة
 الوحدة مع مصر، بل عجز عن تحقیق الوحدة بین سوریا والعراق. وقام ببناء الدولة القطریة األمنیة، والدیكتاتوریة،

 المعتمدة على االرهاب واالستبداد، وغیاب القانون، وانتشار الفساد، وغیاب مبدأ المحاسبة والشفافیة. 

 بعد هذه االنتكاسات، وخصوصا بعد نكسة حزیران، بدأت الموجة الثانیة من التشبه وتقلید اوروبا، بعد تمظهر المعسكر
 االشتراكي، بمظاهر القوة والنجاح في التقدم العلمي والعسكري،بطرح شعار االشتراكیة هي الحل

 وجرى تبني هذا الشعار من قوى قومیة عدیدة تحولت إلى تنظیمات تؤمن بالماركسیة اللنینیة. وقامت انظمة حكم متعددة
 برفع هذا الشعار غیر اخذة بعین اإلعتبار عدم وجود حقیقي لطبقة عاملة، وعدم وجود صناعة مهمة أصال، وعدم وجود
 حركة نقابیة ذات تقالید عریقة بالنضال الطبقي. لقد فهمت هذه األنظمة إن اإلشتراكیة تقوم على توزیع الفقر، ومصادرة
 اصغر الصناعات حتى الیدویة منها.كان یجب الحفاظ على المنشآت الصناعیة البسیطة القائمة ومحاولة تطویرها، حتى

 بمشاركة الرأسمال الوطني، الذي كان مجبرا على مغادرة البالد إلى الخارج، وبالتالي افقار البالد أكثر من السابق. 
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 كان یجب على هذه االنظمة، التي كانت مصابة بمرض الطفولة الیساري(حسب تعبیر لینین )أن تهتم بزیادة اإلنتاج
 الزراعي والحیواني، عن طریق ادخال المكننة الحدیثة، وعدم تقسیم األرض إلى ملكیات صغیرة التسمح باستخدام هذه

 اآللیات. كان باإلمكان تفادي الملكیات الكبیرة اإلقطاعیة، أو باالصح شبه اإلقطاعیة، عن طریق تشكیل التعاونیات
 اإلنتاجیة ،ولیس باالعتماد على التعاونیات الخدمیة أو االستهالكیة كما جرى، مما كان سببا في تراجع اإلنتاج الزراعي

 والحیواني في البلد. 

 قسم كبیر من القوى القومیة، ذات االصول  البورجوازیة الصغیرة والغیر متعلمة، التي تبنت شعار االشتراكیة، رأت بأن
 إنجاز بناؤها، سیقود إلى الوحدة حتمیا، وكذلك االمر بالنسبة إلى الحریة. ولهذا جرى قمع الحریات العامة، ومنعت

 االحزاب، وبقي الحزب الواحد،أو الحزب القائد. وتمركزت السلطة بید "الزعیم القائد األوحد"، ذات سلطة مطلقة.وكما
 قیل السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. فعم الفساد جمیع نواحي الحیاة، واصبح قطاعا اقتصادیا قائما بذاته. 

 بعد خیبة األمل هذه، نتیجة عجز هذه االنظمة الشمولیة، عن تحقیق كل شعاراتها بالتحریر والوحدة والحریة واالشتراكیة
 ،بدأت، في األربعین سنة األخیرة، قوى سیاسیة عدیدة،ومنها قوى سیاسیة یساریة بالتحول الى اللیبرالیة، وافرادا من

 المثقفین العرب، یطرحون، وتقلیدا الوربا أیضا وبتاءثیرها ،شعار الدیموقراطیة هي الحل. وال طریق  إلى الولوج إلى
 النهضة والحداثة والتقدم سواها .ادت المطالبات الحثیثة بالحریة والدیمقراطیة من قبل قوى ضعیفة لكنها طلیعیة،إلى

 زیادة حدة القمع، وتعرضها العتقاالت تعسفیة ظالمة. 

 ثم انطلقت انتفاضات الربیع العربي، التي لم تنتهي بعد،ولن تنتهي، إال بغروب انظمة االستبداد، طال ذلك أم قصر .

 ولكن السؤال الذي یطرح نفسه اآلن وبشدة. هل یمكن بناء انظمة دیموقراطیة بدون دیموقراطیین؟ ونضیف هل یمكن
 للدیموقراطیة أن تنجح بدون تقالید ومؤسسات ومنظمات دیموقراطیة؟ 

 هل ممكن لدیموقراطیة أن تنجح بدون حوامل اجتماعیة لها وعلى رأسها الطبقة الوسطى، التي تالشت تقریبا، نتیجة
 سیاسات انظمة الدیكتاتوریة والفساد؟

 هل یمكن لمجتمعات تعاني من الفقر والتخلف واالمیة، ان تبني انظمة دیموقراطیة مستقرة؟ 

 هل یمكن لمجتمعات تعاني من أمراض الطائفیة والعشائریة والجهویة أن تحقق اهدافها بالحریة والدیمقراطیة؟ 

 وأخیرا ألم یكن تقلید اوروبا خاصة والغرب عامة في كل طروحاته،السبب في اخفاقاتنا وضیاعنا في الطریق؟

  

 ملف حول أوراق التسویة السوریة  
  

 اتفاق جنیف1

 (30 حزیران 2012)

 استضاف مكتب األمم المتحدة بمدینة جنیف في سویسرا یوم 30 یونیو/ حزیران 2012 اجتماعا لـ "مجموعة العمل من
 أجل سوریا" بناء على دعوة كوفي أنان مبعوث األمم المتحدة وجامعة الدول العربیة إلى سوریا في ذلك الوقت.

 وضّم االجتماع كال من األمین العام لألمم المتحدة واألمین العام لجامعة الدول العربیة ووزراء خارجیة االتحاد الروسي
 وتركیا والصین وفرنسا وقطر (رئیسة لجنة جامعة الدول العربیة لمتابعة الوضع في سوریا) والعراق (رئیس مؤتمر قمة
 جامعة الدول العربیة) والكویت (رئیسة مجلس وزراء الخارجیة التابع لجامعة الدول العربیة) والمملكة المتحدة وأیرلندیا 

6 
 



 
 

 الشمالیة والوالیات المتحدة وممثلة االتحاد األوروبي السامیة للشؤون الخارجیة والسیاسة األمنیة، بوصفهم مجموعة
 العمل من أجل سوریا، برئاسة المبعوث الخاص المشترك لألمم المتحدة وجامعة الدول العربیة لسوریا. 

 وأعلن أنان أن االجتماع أقر بیانًا مفصًال حول األزمة أكد ضرورة الضغط على جمیع األطراف لتطبیق خطة البنود
 الستة المعروفة بـ "خطة أنان" بما في ذلك وقف "عسكرة األزمة" مشددا على "الحل بطریقة سیاسیة وعبر الحوار

 والمفاوضات فقط، األمر الذي یتطلب تشكیل حكومة انتقالیة، من قبل السوریین أنفسهم، ومن الممكن أن یشارك فیها
 أعضاء الحكومة السوریة الحالیة" ومتوقعًا أن حل األزمة قد یحتاج إلى سنة كاملة.

 وأصدرت "مجموعة العمل من أجل سوریا" بیانا ختامیا، بعث به األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى رئیسي
 الجمعیة العامة لألمم المتحدة، ومجلس األمن الدولي بتاریخ 5 یولیو/تموز 2012، وفیما یلي نص البیان: 

 اجتمع أعضاء مجموعة العمل من منطلق جزعهم البالغ إزاء خطورة الحالة في الجمهوریة العربیة السوریة. وُیدین
 أعضاء المجموعة بشدة تواصل وتصعید أعمال القتل والتدمیر وانتهاكات حقوق اإلنسان، ویساورهم بالغ القلق إزاء عدم

 حمایة المدنیین واشتداد العنف وإمكانیة استمرار تفاقم حدة النزاع في البلد، وإزاء األبعاد اإلقلیمیة للمشكلة. فطبیعة
 األزمة وحجمها غیر المقبولین یتطلبان موقًفا موحًدا وعمًال دولًیا مشتركًا.

 ویلتزم أعضاء مجموعة العمل بسیادة الجمهوریة العربیة السوریة واستقاللها ووحدتها الوطنیة وسالمة أراضیها. وهم
 عازمون على العمل على نحو عاجل ومّكثف من أجل وضع حد للعنف والنتهاكات حقوق اإلنسان وتیسیر بدء عملیة
 سیاسیة بقیادة سوریا تفضي إلى عملیة انتقالیة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن یحدد مستقبله

 بصورة مستقلة ودیمقراطیة.

 وتحقیًقا لهذه األهداف المشتركة، حّدد أعضاء مجموعة العمل خطوات وتدابیر تتخذها األطراف لتأمین التنفیذ الكامل
 لخطة النقاط الست وقراري مجلس األمن، بما یشمل وقفا فوریا للعنف بكافة أشكاله. واتفقوا على مبادئ وخطوط

 توجیهیة للقیام بعملیة انتقالیة سیاسیة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، واتفقوا على اإلجراءات التي یمكنهم
 اتخاذها لتنفیذ ما تقدم دعًما لجهود المبعوث الخاص المشترك من أجل تیسیر القیام بعملیة سیاسیة بقیادة سوریا. وهم

ع ویدعم إحراز تقدم في المیدان، وسیساعد على تیسیر ودعم القیام بعملیة انتقالیة بقیادة  مقتنعون بأن ذلك یمكن أن یشجِّ
 سوریا.

 الخطوات والتدابیر التي حددتها األطراف لتأمین التنفیذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس األمن بما یشمل الوقف
 الفوري للعنف بكافة أشكاله وتشمل:

 1- یجب على األطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري مجلس األمن تنفیًذا كامال. وتحقیًقا لهذه الغایة: 

 - یجب على جمیع األطراف أن تلتزم مجددًا بوقف دائم للعنف المّسلح بكافة أشكاله وبتنفیذ خطة النقاط الست فورا وبدون
 انتظار إجراءات من األطراف األخرى.

 - یجب على الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة أن تتعاون مع بعثة األمم المتحدة للمراقبة في الجمهوریة العربیة
 السوریة بهدف المضي ٌقدًما بتنفیذ الخطة وفًقا لوالیة البعثة.

ز وقف العنف المسلح بإجراءات فوریة وذات مصداقیة وبادیة للعیان تتخذها حكومة الجمهوریة العربیة  - یجب أن ُیعزَّ
 السوریة لتنفیذ البنود األخرى من خطة النقاط الست، بما یشمل:

 أ- تكثیف وتیرة اإلفراج عن األشخاص المحتجزین تعسفا وتوسیع نطاقه، لیشمل على وجه الخصوص الفئات الضعیفة،
 واألشخاص الذین شاركوا في أنشطة سیاسیة سلمیة، ووضع قائمة بجمیع األماكن التي ُیحتجز فیها هؤالء األشخاص

 وتقدیمها دون تأخیر عن طریق القنوات المناسبة، والعمل فورا على تنظیم الوصول إلى هذه المواقع، والرد بسرعة عن
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 طریق القنوات المناسبة على جمیع الطلبات المكتوبة المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن هؤالء األشخاص أو
 بالوصول إلیهم أو اإلفراج عنهم.

 ب- كفالة حریة التنقل في جمیع أرجاء البلد للصحفیین، وكفالة منحهم تأشیرات وفق سیاسة غیر تمییزیة.

 جـ- احترام حریة تشكیل الجمعیات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي یكفله القانون. 

  

 2- یجب على جمیع األطراف، في جمیع الظروف، أن تبدي االحترام الكامل لسالمة وأمن بعثة األمم المتحدة للمراقبة
 في الجمهوریة العربیة السوریة، وأن تتعاون مع البعثة وتسهل مهمتها بصورة كاملة في جمیع الحاالت.

 3- یجب على الحكومة، في جمیع الظروف، أن تتیح لجمیع المنظمات اإلنسانیة فوًرا وبصورة كاملة الوصول لدواٍع
 إنسانیة إلى جمیع المناطق المتأثرة بالقتال. ویجب على الحكومة وجمیع األطراف أن تتیح إجالء الجرحى، وأن تتیح

 مغادرة جمیع المدنیین الذین یودون ذلك. ویجب على جمیع األطراف أن تتقّید بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي،
 بما یشمل التزاماتها المتعلقة بحمایة المدنیین. 

 المبادئ والخطوط التوجیهیة

 - اتفق أعضاء فریق العمل على "المبادئ والخطوط التوجیهیة للقیام بعملیة انتقالیة بقیادة سوریة" على النحو الوارد
 أدناه: 

م لشعب الجمهوریة العربیة السوریة عملیة انتقالًیة:   - أي تسویة سیاسیة یجب أن تقدِّ

 - تتیح منظوًرا مستقبلًیا یمكن أن یتشاطره الجمیع في الجمهوریة العربیة السوریة.

د خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقیق ذلك المنظور.  - ُتحدِّ

 - یمكن أن تنفَّذ في جو یكفل السالمة للجمیع ویتسم باالستقرار والهدوء.

 - یمكن بلوغها بسرعة دون مزید من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقیة. 

 

  تصور للمستقبل

 أعربت الشریحة العریضة من السوریین الذین اسُتشیروا عن تطلعات واضحة لشعب الجمهوریة العربیة السوریة. وثمة
 رغبة جامحة في إقامة دولة:  

 - تكون دیمقراطیة وتعددیة بحق، وتتیح حیًزا للجهات الفاعلة السیاسیة القائمة وتلك التي نشأت منذ عهد قریب لتتنافس
 بصورة نزیهة ومتساویة في االنتخابات. ویعني هذا أیضا أن االلتزام بدیمقراطیة متعددة األحزاب یجب أن یكون التزاًما

 دائًما یتجاوز مرحلة جولة أولى من االنتخابات.

 - تمتثل للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان، واستقالل القضاء، ومساءلة الحاكمین، وسیادة القانون. ولیس كافیا أن یقتصر
 األمر على مجرد صیاغة التزام من هذا القبیل. فمن الالزم إتاحة آلیات للشعب لكفالة وفاء الحاكمین بتلك االلتزامات.

 - تتیح فرًصا وحظوًظا متساویة للجمیع. فال مجال للطائفیة أو التمییز على أساس عرقي أو دیني أو لغوي أو غیر ذلك.
 ویجب أن تتأكد الطوائف األقل عدًدا بأن حقوقها ستحترم.

8 
 



 
 

 

  خطوات في العملیة االنتقالیة

 لن ینتهي النزاع في الجمهوریة العربیة السوریة حتى تتأكد كل األطراف من وجود سبیل سلمي نحو مستقبل مشترك
 للجمیع في البلد. ومن ثّم، فمن الجوهري أن تتضمن أیة تسویة خطوات واضحة ال رجعة فیها تّتبعها العملیة االنتقالیة

 وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئیسیة ألیة عملیة انتقالیة ما یلي:

 - إقامة هیئة حكم انتقالیة باستطاعتها أن ُتهّیئ بیئة محایدة تتحرك في ظلها العملیة االنتقالیة. وأن تمارس هیئة الحكم
 االنتقالیة كامل السلطات التنفیذیة. ویمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالیة والمعارضة ومن المجموعات األخرى،

 ویجب أن ُتشّكل على أساس الموافقة المتبادلة.

 - الشعب السوري هو من یقرر مستقبل البلد. وال بد من تمكین جمیع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهوریة العربیة
 السوریة من المشاركة في عملیة الحوار الوطني. ویجب أال تكون هذه العملیة شاملة للجمیع فحسب، بل یجب أیضا أن

 تكون مجدیة، أي أن من الواجب تنفیذ نتائجها الرئیسیة.

 - على هذا األساس، یمكن أن یعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونیة. وأن ُتعرض نتائج الصیاغة
 الدستوریة على االستفتاء العام.

 - بعد إقامة النظام الدستوري الجدید، من الضروري اإلعداد النتخابات حرة ونزیهة وتعددیة وإجراؤها لشغل المؤسسات
 والهیئات الجدیدة المنشأة.

 - من الواجب أن ُتّمثل المرأة تمثیًال كامًال في جمیع جوانب العملیة االنتقالیة.

 

  السالمة واالستقرار

 ما من عملیة انتقالیة إال وتنطوي على تغییر. بید أن من الجوهري الحرص على تنفیذ العملیة االنتقالیة على نحو یكفل
 سالمة الجمیع في جو من االستقرار والهدوء. ویتطلب ذلك:

 - توطید الهدوء واالستقرار الكاملین. فیجب على جمیع األطراف أن تتعاون مع هیئة الحكم االنتقالیة لكفالة وقف أعمال
 العنف بصورة دائمة. ویشمل ذلك إكمال عملیات االنسحاب وتناول مسألة نزع سالح المجموعات المسلحة وتسریح

 أفرادها وإعادة إدماجهم. 

 - اتخاذ خطوات فعلیة لكفالة حمایة الفئات الضعیفة واتخاذ إجراءات فوریة لمعالجة المسائل اإلنسانیة في المناطق
 المحتاجة. ومن الضروري أیًضا كفالة التعجیل بإكمال عملیة اإلفراج عن المحتجزین.

 - استمرار المؤسسات الحكومیة والموظفین من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سیر
 عملها. ویشمل ذلك فیما یشمل قوات الجیش ودوائر األمن. ومع ذلك، یتعّین على جمیع المؤسسات الحكومیة، بما فیها
 دوائر االستخبارات، أن تتصرف بما یتماشى مع معاییر حقوق اإلنسان والمعاییر المهنیة، وأن تعمل تحت قیادة علیا

 تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هیئة الحكم االنتقالیة.

 - االلتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنیة. ویجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن األفعال المرتكبة خالل هذا
 النزاع. ومن الالزم أیًضا إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة االنتقالیة، تشمل تعویض ضحایا هذا النزاع أو رّد

 االعتبار إلیهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنیة والعفو.
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 خطوات سریعة للتوصل إلى اتفاق سیاسي ذي مصداقیة:

 إن شعب الجمهوریة العربیة السوریة هو من یتعّین علیه التوصل إلى اتفاق سیاسي، لكن الوقت بدأ ینفد. ومن الواضح
 أن:

 - سیادة الجمهوریة العربیة السوریة واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضیها یجب أن تحترم.

 - النزاع یجب أن ُیحل بالحوار السلمي وعن طریق التفاوض حصرا. ومن الواجب اآلن تهیئة الظروف المفضیة إلى
 تسویة سلمیة.

 - إراقة الدماء یجب أن تتوقف. ویجب على جمیع األطراف أن تعید تأكید التزامها على نحو ذي مصداقیة بخطة النقاط
 الست. ویجب أن یشمل ذلك وقف العنف المسلح بكافة أشكاله، واتخاذ إجراءات فوریة ذات مصداقیة وبادیة للعیان لتنفیذ

 البنود من إلى من خطة النقاط الست.

 - من واجب جمیع األطراف أن تتعامل اآلن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك. ویجب على األطراف أن تكون
 جاهزة لتقدیم ُمحاورین فعلیین للتعجیل بالعمل نحو التوصل إلى تسویة بقیادة سوریة تلبي التطلعات المشروعة للشعب.
 ومن الواجب أن تكون العملیة شاملة للجمیع، كما یتسنى إسماع آراء جمیع مكونات المجتمع السوري فیما یتعلق بصوغ

 التسویة السیاسیة الممهدة للعملیة االنتقالیة.

 والمجتمع الدولي المنظم، بما فیه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة االستعداد لتقدیم دعم كبیر لتنفیذ االتفاق الذي تتوصل
 إلیه األطراف. ویمكن أن یشمل ذلك الدعم وجود مساعدة دولیة بموجب والیة من األمم المتحدة إن ُطلب ذلك. وسُیتاح

 قدر كبیر من األموال لدعم اإلعمار وإعادة التأهیل.

 اإلجراءات المتفق أن یتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفیذ ما تقدم:

 - سیتحرك أعضاء مجموعة العمل، حسب االقتضاء، ویمارسون ضغوًطا منسقة ومطردة على األطراف في الجمهوریة
 العربیة السوریة التخاذ الخطوات والتدابیر المبّینة في الفقرة أعاله.

 - یعارض أعضاء مجموعة العمل أي زیادة في عسكرة النزاع.

 - یؤكد أعضاء مجموعة العمل لحكومة الجمهوریة العربیة السوریة أهمیة تعیین ُمحاور فعلي ُمفّوض، عندما َیطلب إلیها
 المبعوث الخاص المشترك ذلك، للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البیان معًا. 

 - یحث أعضاء مجموعة العمل المعارضة على تحقیق مزید من االتساق، وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورین
 فعلیین لهم تمثیل وازن للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البیان معًا.

 - سیقدم أعضاء مجموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث الخاص المشترك وفریقه في سیاق تحركهما على نحو فوري
 إلشراك الحكومة والمعارضة والتشاور على نطاق واسع مع المجتمع السوري، فضال عن سائر الجهات الدولیة الفاعلة،

 من أجل مواصلة تمهید الطریق نحو األمام.

 - یرحب أعضاء مجموعة العمل بأیة دعوة من المبعوث الخاص المشترك إلى عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل عندما
 یرى ذلك ضروریا الستعراض التقدم الفعلي المحرز بشأن جمیع البنود المتفق علیها في هذا البیان، وتحدید ما یقتضیه

 التصدي لألزمة من خطوات وإجراءات أخرى إضافیة تتخذها مجموعة العمل. وسیتولى المبعوث الخاص المشترك
 أیضًا إطالع األمم المتحدة وجامعة الدول العربیة على ما ُیستجد. 

  

 نص قرار مجلس األمن الدولي رقم 2254 حول حل األزمة السوریة (ترجمة قاسیون)
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 (18 كانون أول 2015)

 

 نعید فیما یلي نشر النص الكامل للقرار الدولي 2254 انطالقًا من القناعة التامة بأهمیة وضرورة اطالع السوریون
 جمیعهم على تفاصیل هذا القرار:

 عقد مجلس األمن الدولي یوم الجمعة 18/12/2015 جلسة أقر فیها باإلجماع مشروع القرار الذي وافقت علیه الدول
 الخمس دائمة العضویة فیه، في أعقاب انتهاء اجتماع المجموعة الدولیة لدعم سوریة الذي جرى في أحد الفنادق القریبة

 في وقت سابق من الیوم ذاته. وفیما یلي ننشر الترجمة الكاملة لنص القرار المذكور.

 إن مجلس األمن الدولي

 1- إذ ُیذّكر بقراراته السابقة بخصوص الوضع في سوریة، ذوات األرقام.

 2- وإذ یؤكد التزامه القوي بسیادة واستقالل ووحدة الجمهوریة العربیة السوریة، ووحدتها الترابیة، وانسجامًا مع أهداف
 ومبادئ میثاق األمم المتحدة.

 3- وإذ یعبر عن قلقه البالغ إزاء المعاناة المستمرة للشعب السوري، والتردي المریع في وضعه اإلنساني، وإزاء الصراع
 المستمر والعنف الوحشي المترتب علیه، وإزاء األثر السلبي لإلرهاب والفكر المتطرف العنیف الداعم لإلرهاب، وإزاء

 األثر الذي تحمله األزمة تجاه زعزعة استقرار المنطقة ومحیطها، بما في ذلك الزیادة الناجمة في انجرار اإلرهابیین
 للقتال في سوریة، وإزاء الدمار المادي للبلد، والطائفیة المتزایدة، ومع تأكیده بأن الوضع سیستمر بالتردي في ظل غیاب

 حل سیاسي.

 4- وإذ ُیذّكر بمطالبته األطراف كافة باتخاذ الخطوات المالئمة لحمایة المدنیین، بمن فیهم أبناء المجموعات القومیة
 والدینیة والمذهبیة، وإذ یؤكد في هذا السیاق على أن المسؤولیة األساسیة تقع على كاهل السلطات السوریة في حمایة

 أبناء شعبها.

 5- وإذ یؤكد على أن الحل المستدام الوحید لألزمة الراهنة في سوریة یقوم فقط من خالل عملیة سیاسیة شاملة بقیادة
 سوریة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ضمن هدف التطبیق الكامل لبیان جنیف بتاریخ 30 حزیران 2012،

 كما صادق علیه القرار رقم 2118 لعام 2013، المتضمن قیام جسم انتقالي شامل، بصالحیات تنفیذیة كاملة یجري
 تشكیله على أساس التوافق المتبادل، بالتوازي مع ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومیة.

 6- وإذ یشجع في هذا السیاق الجهود الدبلوماسیة التي بذلتها المجموعة الدولیة لدعم سوریة إلنهاء الصراع في سوریة.

 7- وإذ یؤكد على التزام هذه المجموعة الوارد في البیان المشترك عن نتائج المحادثات متعددة األطراف حول سوریة في
 فیینا بتاریخ 30 تشرین األول 2015، وبیان المجموعة الدولیة لدعم سوریة بتاریخ 14 تشرین الثاني 2015 (التي

 سیشار إلیها الحقًا ببیانات فیینا)، لضمان عملیة انتقال سیاسي بقیادة سوریة ویملكها السوریون، استنادًا إلى بیان جنیف
 بكلّیته، وإذ یؤكد على ضرورة قیام كل األطراف في سوریة بالعمل على نحو جاد وبّناء للوصول إلى هذا الهدف.

 8- وإذ یحث كل األطراف المنخرطة في العملیة السیاسیة التي تیسرها األمم المتحدة على االلتزام بالمبادئ التي حددتها
 المجموعة الدولیة لدعم سوریة، بما فیها االلتزام بوحدة سوریة واستقاللها ووحدتها الترابیة، وطابعها غیر الطائفي،
 وضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومیة، وحمایة حقوق السوریین جمیعهم، بغض النظر عن العرق أو االنتماء

 الدیني، وضمان وصول المساعدات اإلنسانیة على امتداد البالد.

 9- وإذ یشجع على قیام مشاركة ذات معنى للنساء في العملیة السیاسیة التي تیسرها األمم المتحدة في سوریة.
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 10- وإذ یضع نصب عینیه هدف جمع أوسع طیف ممكن من المعارضة، التي یختارها السوریون، والتي ستقرر ممثلیها
 للتفاوض وتضع مواقفها التفاوضیة بما یمّكن من إطالق العملیة السیاسیة، وإذ یأخذ علمًا باالجتماعات التي جرت في

 موسكو والقاهرة وغیرها من المبادرات بغایة الوصول إلى هذا الهدف وإذ یلحظ خصیصًا الفائدة الناجمة عن االجتماع
 الذي جرى في الریاض في الفترة بین 9-11 كانون األول 2015، التي تسهم نتائجها في التحضیر للمفاوضات تحت

 إشراف األمم المتحدة حول التسویة السیاسیة للصراع، طبقًا لبیان جنیف وبیاني فیینا، وإذ یتطلع إلى الجهود النهائیة التي
 سیبذلها المبعوث الخاص لألمین العام لألمم المتحدة إلى سوریة لهذه الغایة.

 فإنه:

 1- یؤكد مصادقته على بیان جنیف بتاریخ 30 حزیران 2012، ویصادق على بیاني فیینا الهادفة إلى إحداث تطبیق
 كامل لبیان جنیف بوصفه األساس لالنتقال السیاسي الذي یقوده ویملكه السوریون لوضع حد للصراع في سوریة، ویؤكد

 أن الشعب السوري هو المعني بإقرار مستقبل سوریة.

 2- یطلب من األمین العام عبر مساعیه الحمیدة، ومن خالل الجهود التي یبذلها المبعوث الخاص إلى سوریة، دعوة
 ممثلي الحكومة والمعارضة السوریة للدخول في مفاوضات رسمیة حول عملیة انتقال سیاسي على نحو عاجل بتاریخ
 مستهدف بحلول أوائل كانون الثاني 2016، بهدف إطالق المباحثات طبقًا لبیان جنیف وانسجامًا مع بیان المجموعة

 الدولیة لدعم سوریة بتاریخ 14 تشرین الثاني 2015، بهدف قیام تسویة سیاسیة دائمة لألزمة.

 3- یقر بدور المجموعة الدولیة لدعم سوریة بوصفها المنصة المركزیة لتسهیل جهود األمم المتحدة في تحقیق تسویة
 سیاسیة دائمة في سوریة.

 4- یعرب في هذا السیاق عن دعمه لعملیة سیاسیة بقیادة سوریة تیسرها األمم المتحدة والتي تقوم في غضون ستة أشهر
 بتشكیل حكومة شاملة وغیر طائفیة وتتمتع بالمصداقیة وتضع جدوًال وتعمل على وضع دستور جدید، كما یعرب عن
 دعمه لقیام انتخابات حرة ونزیهة تحت إشراف األمم المتحدة بموافقة الحكومة (الجدیدة) وبما یتطابق مع أعلى معاییر

 الشفافیة والمصداقیة الدولیة بمشاركة السوریین كلهم، بمن فیهم الموجودون في الشتات، المؤهلون للمشاركة، كما نص
 علیه بیان المجموعة الدولیة لدعم سوریة بتاریخ 14 تشرین الثاني 2015.

 5- یقر بالصلة الوثیقة بین وقف إطالق النار وعملیة سیاسیة موازیة، طبقًا لبیان جنیف لعام 2012، وأّن كال المبادرتین
 ینبغي أن تسیرا قدمًا على نحو فوري ویعرب في هذا السیاق عن دعمه لقیام وقف شامل إلطالق النار في سوریة، الذي
 التزمت المجموعة الدولیة لدعم سوریة بدعمه وبالمساعدة في تطبیقه، بحیث یدخل حیز التنفیذ حالما یبدأ ممثلو الحكومة

 والمعارضة السوریة بالخطوات األولى باتجاه عملیة االنتقال السیاسي تحت إشراف األمم المتحدة، على أساس بیان
 جنیف كما نص علیه بیان المجموعة الدولیة لدعم سوریة بتاریخ 14 تشرین الثاني 2015، على أن یتم ذلك على نحو

 عاجل.

 6- یطلب من األمین العام أن یتولى قیادة الجهد من خالل مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع األطراف المعنیة لتحدید
 سبل ومتطلبات وقف إطالق النار باإلضافة إلى مواصلة وضع الخطط لدعم تطبیق وقف إطالق النار، ویحث الدول

 األعضاء، وتحدیدًا األعضاء في المجموعة الدولیة لدعم سوریة، على دعم وتسریع كل الجهود للوصول إلى وقف
 إلطالق النار، بما في ذلك ممارسة الضغط على األطراف المعنیة للموافقة على وقف إطالق النار هذا وااللتزام به،

 7- یؤكد الحاجة لوجود آلیة لمراقبة وقف إطالق النار، والتحقق منه واإلبالغ عنه، ویطلب من األمین العام أن یخبر
 مجلس األمن حول خیارات هذه اآللیة، التي یستطیع المجلس دعمها بأقرب وقت ممكن وبما ال یتجاوز مدة شهر واحد
 من تاریخ تبني هذا القرار، ویشجع الدول األعضاء بما فیها أعضاء مجلس األمن لتقدیم المساعدة بما في ذلك الخبرة

 واإلسهامات ذات الصلة لدعم هذه اآللیة.

 8- یؤكد دعوته الواردة في القرار رقم 2249 لعام 2015 للدول األعضاء لمنع وقمع األعمال اإلرهابیة التي یرتكبها
 كل من الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (المعروفة أیضًا باسم داعش)، وجبهة النصرة، وكل األفراد والمجموعات
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 والكیانات األخرى المرتبطة بالقاعدة أو بتنظیم الدولة اإلسالمیة وغیرهما من الجماعات اإلرهابیة حسب توصیف مجلس
 األمن أو حسب ما قد یتفق علیه الحقًا من قبل المجموعة الدولیة لدعم سوریة بإقرار من مجلس األمن، وذلك طبقًا لبیان
 المجموعة الدولیة لدعم سوریة بتاریخ 14 تشرین الثاني 2015، وأن تزیل المالذ اآلمن الذي ٌأقامته هذه المجموعات
 فوق أجزاء هامة من سوریة، ویلحظ أن وقف إطالق النار المذكور آنفًا لن ینطبق على األعمال الهجومیة أو الدفاعیة

 بحق هؤالء األفراد والجماعات والكیانات كما نص علیه بیان المجموعة الدولیة لدعم سوریة بتاریخ 14 تشرین الثاني
.2015 

 9- یرحب بالجهد الذي بذلته حكومة األردن للمساعدة في وضع فهم مشترك ضمن المجموعة الدولیة لدعم سوریة حول
 األفراد والمجموعات التي یمكن تحدیدها بأنها إرهابیة وسیأخذ في الحسبان فورًا توصیة المجموعة الدولیة لدعم سوریة

 الهادفة إلى تحدید المجموعات اإلرهابیة.

 10- یؤكد حاجة كل األطراف في سوریة التخاذ إجراءات لبناء الثقة تسهم في استمراریة كل من العملیة السیاسیة ووقف
 دائم إلطالق النار، ویدعو الدول كلها الستخدام نفوذها مع الحكومة السوریة والمعارضة السوریة للمضي قدمًا في عملیة

 السالم، وإجراءات بناء الثقة، والخطوات المتخذة للوصول إلى وقف إلطالق النار.

 11- یطلب من األمین العام أن یبلغ المجلس بأسرع وقت ممكن وبما ال یتجاوز مدة شهر من تاریخ تبني هذا القرار حول
 خیارات إضافیة إلجراءات بناء الثقة.

 12- یدعو األطراف ألن تسمح فورًا بدخول الوكاالت اإلنسانیة السریع واآلمن ودون عراقیل، على امتداد سوریة من
 خالل أكثر المسارات مباشرة، والسماح بالمساعدات اإلنسانیة الفوریة للوصول إلى كل األشخاص المحتاجین إلیها، وال

 سیما في كل المناطق المحاصرة والتي یصعب الوصول إلیها، وباإلفراج عن كل األشخاص المحتجزین اعتباطیًا وال
 سیما النساء واألطفال، ویدعو الدول األعضاء في المجموعة الدولیة لدعم سوریة الستخدام نفوذها فورًا لتحقیق هذه
 األهداف، ویطالب بالتطبیق الكامل للقرارات 2139 لعام 2014، 2165 لعام 2014، 2191 لعام 2014، وكل

 القرارات المعتمدة األخرى،

 13- یطالب األطراف كلها بالتوقف الفوري عن شن أیة هجمات بحق المدنیین واألهداف المدنیة بما في ذلك الهجمات
 على المنشآت الطبیة والكادر الطبي وبالتوقف عن أي استخدام عشوائي لألسلحة بما في ذلك القصف والقصف الجوي،

 ویرحب بالتزام المجموعة الدولیة لدعم سوریة بالضغط على األطراف بهذا الصدد، كما یطالب بأن تلتزم األطراف كلها
 وعلى نحو فوري بالتزاماتها طبقًا للقانون الدولي بما في ذلك القانون اإلنساني الدولي، وقانون حقوق اإلنسان الدولي

 المعتمد،

 14- یؤكد األهمیة البالغة للحاجة الماسة إلیجاد شروط العودة اآلمنة والطوعیة لالجئین، والنازحین داخلیًا لمناطق سكنهم
 األصلیة، وإعادة تأهیل المناطق المتضررة طبقًا للقانون الدولي بما في ذلك الشروط المعمول بها الواردة في «االتفاقیة

 والبروتوكول المتعلق بوضع الالجئین»، واألخذ بعین االعتبار مصالح البلدان المضیفة لالجئین، ویحث الدول األعضاء
 على تقدیم المساعدة بهذا الصدد، ویتطلع قدمًا إلى مؤتمر لندن حول سوریة في شباط 2016 الذي تستضیفه المملكة
 المتحدة وألمانیا والكویت والنرویج واألمم المتحدة كإسهام هام في هذا المسعى، ویعرب أیضًا عن دعمه لعملیة إعادة

 إعمار وتأهیل سوریة ما بعد الصراع،

 15- یطلب من األمین العام أن یبلغ مجلس األمن حول سیر تطبیق هذا القرار بما في ذلك التقدم الحاصل في العملیة
 السیاسیة التي تیسرها األمم المتحدة، وذلك في غضون ستین یومًا،

 16- یقرر أن تبقى القضیة قید متابعته النشطة.

 المصدر والترجمة لقاسیون

 الخمیس ٢ مارس ٢٠١٧  
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    البنود 12 لدیمستورا

  

 قدم المبعوث الدولي الخاص الى سوریا، ستیفان دیمستورا، لألطراف السوریة المشاركة في اجتماع "جنیف 4" ورقة
  مكونة من 12 بندا لرؤیة األمم المتحدة حول نظام الحكم في سوریا.

 وذكر موقع "روسیا الیوم" أن الورقة مكونة من مجموعة أفكار عامة ال تختلف علیها األطراف المشاركة في االجتماع.

 وعدد الموقع النقاط على النحو التالي:

 1- احترام سیادة سوریا ووحدة أراضیها.

 2- المساواة التامة من حیث السیادة الوطنیة، وممارسة دورها الكامل في المجتمع المدني، وال یجوز التنازل عن أي
 جزء من األراضي السوریة و"یظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجوالن السوري المحتل بالوسائل المشروعة".

 3- یقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الدیمقراطیة.

 4- تكون سوریا دولة دیمقراطیة وغیر طائفیة تقوم على المواطنة والتعددیة السیاسیة وسیادة القانون.

 5- تلتزم الدولة بالتمثیل العادل وباإلدارات المحلیات في الدولة واإلدارة المحلیة الذاتیة للمحافظات.

 6- استمراریة عمل الدولة ومؤسساتها وتحسین أدائهما.

 7- الحفاظ على القوات المسلحة.

 8- رفض اإلرهاب والتعصب والتطرف والطائفیة.

 9- احترام حقوق اإلنسان وإیجاد آلیات لحمایتها.

 10- إسناد قیمة عالیة للهویة الوطنیة لسوریا.

 11- توفیر الدعم للمحتاجین وضمان السالمة والمأوى لالجئین والمشردین بما في ذلك حقهم في العودة إلى دیارهم.

 12- حمایة البیئة والتراث الوطني.

  

 ورقة غیر رسمیة – بشأن إحیاء العملیة السیاسیة في جنیف بشأن سوریة

 (الوالیات المتحدة - بریطانیا - فرنسا - السعودیة - األردن)

 23 كانون الثاني 2018 - باریس

 

 تناقش هذه الورقة المنهجیة التي ستكون علیها عملیة المفاوضات في جنیف استنادا إلى قرار مجلس األمن 2254، مع
 التركیز بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصالح الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزیهة. وتعتزم " المجموعة
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 الصغیرة" غیر الرسمیة تقدیم هذه الورقة غیر الرسمیة إلى مبعوث األمم المتحدة في سوریا السید/ ستفان دي مستورا
 لوضع مسار للمحادثات المستقبلیة في جنیف.

 

 خطة عمل جنیف: 

 منذ استئناف العملیة السیاسیة بقیادة األمم المتحدة بشأن سوریة في عام 2017، تم تنظیم مفاوضات جنیف ضمن سلسلة
 من الجوالت، اختتمت الجولة الثامنة في دیسمبر 2017. وهذه التسمیات تثیر بال داع توقعات بإحراز تقدم ملموس في
 كل جولة، وعندما تكون العملیة السیاسیة أكثر واقعیة، فإنها ستكون بطیئة ومنهجیة وتفتقر إلى تحقیق تقدم كبیر. ومن

 أجل المضي قدما، توصي في مفاوضات جنیف االبتعاد عن الجوالت الفردیة واالتجاه إلى عملیة سیاسیة متواصلة، مع
 تمكین المبعوث الخاص لألمم المتحدة من دعوة األطراف حسب الحاجة للمشاركة الفاعلة ضمن فریق عمل تركز على
 الدستور واالنتخابات وغیرها من القضایا حسب مناسبتها. وسیرافق ذلك مجموعات عمل تركز على وضع تدابیر بناء

 الثقة مثل ملف المحتجزین، وإعادة تفعیل فرق العمل المعنیة بوقف إطالق النار وإیصال المساعدات اإلنسانیة.

  نوصي المبعوث الخاص لألمم المتحدة أن یعمل على تركیز جهود األطراف على ما یلي:

 1- مضمون الدستور المعدل.

 2- الوسائل العملیة لالنتخابات التي تشرف علیها األمم المتحدة.

 3- خلق بیئة آمنة ومحایدة في سوریة یمكن أن تجري فیها هذه االنتخابات، بما في ذلك الحمالت االنتخابیة دون
 خوف من االنتقام والعمل على إدراج مسألة التصویت للسوریین في الخارج. وسیكون استعداد النظام للتركیز على هذه

 القضایا الثالث بمثابة اختبار أساسي إللزامه بالمشاركة البناءة. ینبغي لجمیع األطراف الخارجیة للعملیة السیاسیة أن
 تشجع وفود المعارضة والحكومة على المشاركة بشكل جدي في المحادثات، وأن تركز بشكل مباشر على هذه

 المواضیع، وأن تترك جانبا، على األقل في البدایة، مسائل أخرى.

 وینبغي أن یكون التقدم الذي تحرزه الفرق العاملة مربوطا بتدابیر ملموسة من أجل بناء الثقة كملف تبادل
 السجناء مثال، االمتثال لوقف إطالق النار المتفق علیه وتقدیم المساعدة اإلنسانیة، أو أي مجاالت أخرى یتفق علیها جمیع

 األطراف. یشجع المبعوث الخاص على تحدید األهداف والجداول الزمنیة لمجموعات العمل بعد التشاور مع األطراف.
 بعد إجراء مشاورات مع األطراف، ینبغي له أن یعد الوثائق التي تحدد القواسم المشتركة، وتطلعات العملیة بشأن هذه

 المسائل، والمكونات التي تم تغطیتها في مجموعات العمل. قبل توزیع المسودات، ینبغي له أن یتشاور مع الوالیات
 المتحدة والمجموعة الصغیرة واألطراف الخارجیة الرئیسیة األخرى، فضال عن روسیا االتحادیة.  

  

 مناقشة الدستور السوري في محادثات جنیف:

 نأخذ بعین االعتبار أن بیان المبعوث الخاص لمجلس األمن في األمم المتحدة في 19 دیسمبر 2017 أكدت أن
 العملیة الواضحة ستحتاج إلى النظر في تقاسم السلطات وكیفیة الالمركزیة في سوریة على المستوى الوطني، والمناطق

 والمحلي. نوصي األمم المتحدة أن تبدأ بالتركیز على المبادئ الدستوریة العامة التي ستضع إطار للمناقشات الالحقة بشأن
  مضمون الدستور الجدید أو نصه الفعلي أو اإلصالح الدستوري. وتشمل هذه المبادئ ما یلي:

 1- الصالحیات الرئاسیة: بأن یكون الرئیس الذي تعدل صالحیاته وفق الدستور الحالي، محققا لتوازن كافة
 القوى وضامنا الستقالل المؤسسات الحكومیة المركزیة أو اإلقلیمیة.
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 2- الحكومة: یرأس الحكومة رئیس وزراء مع منحه صالحیات موسعة، مع تحدید واضح صالحیات كل من
 رئیس الوزراء والرئیس، وینبغي تعیین رئیس الوزراء وأعضاء الحكومة بطریقة ال تعتمد على موافقة الرئیس.

 3- البرلمان: أن یتكون البرلمان من مجلسین، یكون ممثال في مجلسه الثاني من كافة األقالیم، للتأثیر على عملیة
 صنع القرار في الحكومة المركزیة. دون وجود سلطة رئاسیة لحل البرلمان.

 4- القضاء: أن یكون القضاء مستقال، بما في ذلك إبعاد السلطة الحالیة للرئیس عن رئاسة المجلس القضائي،
 ومنح السلطة القضائیة المكانة الواضحة التي تضمن االستقاللیة الكاملة للقضاة.

 5- ال مركزیة السلطة/ موازنة المصالح اإلقلیمیة: منح سلطة واضحة للحكومات اإلقلیمیة استنادا إلى مبادئ
 الالمركزیة/ تفویض السلطة مع العمل بمبدأ فصل السلطات أیضا.

 6- الحقوق والحریات األساسیة: ضمان الحقوق والحریات األساسیة لجمیع السوریین بما یتفق مع التزامات
 سوریة الدولیة ومحایدة الدولة فیما یتعلق بجمیع األدیان مع ضمان حمایة حقوق األقلیات.

 7- إصالح قطاع األمن: ضمان الرقابة المدنیة على األجهزة العسكریة واألمنیة، ووضع حد لإلفالت من العقاب
 على أعمال األجهزة األمنیة من خالل آلیات قویة وللرصد والمسؤولیة، وتعزیز مؤسسات الدولة الشرعیة.

 8- االنتخابات: إجراء إصالحات على المواد التي تحكم االنتخابات بما في ذلك استبعاد القیود المفروضة على
 الترشیح، خصوصا تمكین الالجئین، والنازحین ومن تم نفیهم من سوریة من الترشح للمناصب الحكومیة بما في ذلك

 منصب الرئیس.

 وریثما یتم التوصل إلى اتفاق بین األطراف الخارجیة الداعمة ألطراف النزاع في سوریة، یمكن لألمم المتحدة
 أن تنتقل على عملیة صیاغة الدستور، ومن المحتمل تشكیل لجنة من الخبراء السوریین للقیام بذلك أو إنشاء حوار وطني

 حر وشامل تحت إشراف وإدارة األمم المتحدة كعامل مساعد لعملیة جنیف.

 وسیحتاج النقاش الدستوري إلى تجاوز التعدیالت المكتوبة للدستور، لتسلیط الضوء على الحقیقة في أن أحكام
 رئیسیة من الدستور الحالي تم تجاهلها وانتهاكها مرارا من قبل السلطات السوریة وبالتالي ینبغي إعادة صیاغتها. وفي
 مرحلة مبكرة من عملیة اإلصالح، ستكون هناك حاجة على تغییرات ملموسة في نظام الحكم من أجل تهیئة بیئة آمنة

 یمكن فیها إجراء انتخابات ذات مصداقیة یمكن للجمیع المشاركة فیها بحریة دون خوف من االنتقام. 

  

 العناصر التي تؤثر على إجراء االنتخابات التي تشرف علیها األمم المتحدة:

 استنادا على قرار مجلس األمن 2254 (2015)، تقع المسؤولیة على األمم المتحدة لضما إجراء انتخابات حرة
 ونزیهة، كما هو الحل بالنسبة للمسائل الدستوریة، توصي األمم المتحدة أن تركز أوال على جوهر هذه العناصر، ولیس

 على العملیة التي یتم من خاللها صیاغتها واعتمادها رسمیا. وتتضمن هذه العناصر:

 1- إطار انتخابي النتقال السلطة یستوفي المعاییر الدولیة التي تتیح المشاركة العادلة والشفافة.

 2- هیئة محایدة متوازنة ومهنیة إلدارة االنتخابات (EMB)، مسؤوال عن تنظیم العملیة االنتخابیة وإجرائها
 وآلیة للشكاوى االنتخابیة تحت المسؤولیة الكاملة لألمم المتحدة.

 3- عملیة شاملة وشفافة وتشاوریة تؤدي إلى تعیین األمم المتحدة قیادة المؤسسات االنتخابیة االنتقالیة.

  4- تطویر سجل ناخب كامل ودقیق وحالي، یسمح لجمیع السوریین بالمشاركة في االنتخابات واالستفتاءات.
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 5- معاییر متفق علیها حول أهلیة الناخبین لضمان أن یتمكن النازحون داخل سوریا وخارجها من التصویت.

 6- األحكام التي تضمن(1) حریة تنظیم الحمالت علنا، بما في ذلك حریة المعلومات(2) سریة االقتراع، (3)
 قبول عدم االنتقام بمجرد إعالن النتائج، (4) المساءلة عن المخالفات المتعلقة باالنتخابات.

 7- مهام األمم المتحدة اإلشراقیة قویة، ینص علیها قرار مكرس من قرار مجلس األمن، لتمكین األمم المتحدة من
 ضمان المسؤولیة الكاملة في إجراء انتخابات حرة ونزیهة في سوریة، ال سیما عبر:

(EMB) (أ) إنشاء هیئة إدارة االنتخابات 

 (ب) المساعي الحمیدة والدعم السیاسي في إصدار التشریعات االنتخابیة.

(ج)التأكد وبشكل مستقل من أن التشریع االنتخابي واإلطار التنظیمي النتقال السلطة، یستوفیان أعلى المعاییر الدو
 لیة للشفافیة والمساءلة.

(د)أن یكون لها دور في كافة العملیات الیومیة المتعلقة بإدارة االنتخابات والشكاوى االنتخابیة، وعملیة تسجیل النا
 خبین.

 (هـ) أن یكون لها دور في اتخاذ القرارات التنفیذیة لهیئة االنتخابات ومعالجة الشكاوى االنتخابیة.

(و)إقرار نتائج االنتخابات واالستفتاءات خالل المرحلة االنتقالیة، في حال كانت االنتخابات قد استوفت المعاییر الم
 طلوبة. 

  

 العناصر التي تساهم في بیئة آمنة ومحایدة

 إن إجراء انتخابات حرة ونزیهة یتوقف على تهیئة بیئة محایدة تشمل أمور أخرى منها:

 (أ) مشاركة األطراف السوریة الحقیقیة في عملیة مفاوضات جنیف، خاصة في القضایا الدستوریة.

  (ب) وقف الفعال لألعمال القتالیة، ورفع الحصار، ووصول المساعدات اإلنسانیة الكاملة دون عوائق

 (ج) تدابیر بناء الثقة وخاصة في قطاع األمن مثل اإلفراج عن المعتقلین، وإیواء بعض الوحدات العسكریة
 واألمنیة وغیرها من التدابیر التي تضمن حیادیة الجهاز األمني

 (د) انسحاب المیلیشیات األجنبیة، والشروع في عملیة نزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج

 (هـ) الوصول وإصدار وثیقة الهویة األصلیة وثیقة حقوق الملكیة

  

 نّص البیان الختامي لمؤتمر سوتشي (30 كانون الثاني 2018)

 

 (وفق النص المعتمد في األمم المتحدة والذي سلمه السید دیمستورا لهیئة التفاوض السوریة المعارضة)

 "اجتمعنا نحن المشاركین في مؤتمر الحوار الوطني السوري، ممثلین لجمیع أطیاف المجتمع السوري وقواه السیاسیة
 والمدنیة وأطیافه االثنیة والدینیة واالجتماعیة، في مدینة سوتشي بدعوة من روسیا االتحادیة الصدیقة، بغیة وضع حد
 لمعاناة شعبنا التي استمرت سبع سنوات من خالل التوافق على ضرورة إنقاذ بلدنا من المواجهات العسكریة والدمار
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 االجتماعي واالقتصادي، واستعادة مكانته على مستوى المنطقة والعالم، وضمان حقوق اإلنسان والحریات لجمیع
 المواطنین، وأهمها العیش بحریة وسالم دون عنف أو إرهاب.

 والطریقة الوحیدة التي نراها لتحقیق هذا الهدف هي التسویة السیاسیة  للمشاكل القائمة في بلدنا بناًء على المبادئ التالیة:

 1. االلتزام الكامل بسیادة (الجمهوریة العربیة السوریة/ دولة سوریا) واستقاللها وسالمتها اإلقلیمیة ووحدتها أرضًا
 وشعبًا واحترام ذلك احترامًا كامًال. وفي هذا الصدد ال یجوز التنازل عن أي جزء من األراضي الوطنیة ویظل الشعب

 السوري ملتزمًا باستعادة الجوالن السوري المحتل بكافة الوسائل المشروعة حسب القانون الدولي ومیثاق األمم المتحدة.

 2. االلتزام الكامل بالسیادة الوطنیة لسوریا على قدم المساواة مع غیرها، وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها
 واحترام تلك السیادة وتلك الحقوق بالكامل، وتحقیقًا لهذا الغرض تمارس سوریا دورها كامًال في إطار المجتمع الدولي

 اإلقلیمي طبقًا لمیثاق األمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.

 3. یقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الدیمقراطیة عن طریق صندوق االقتراع ویكون له الحق في
 اختیار نظامه السیاسي واالقتصادي واالجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي طبقًا لواجبات سوریا، وحقوقها

 الدولیة.

 4. تكون (الجمهوریة العربیة السوریة/ دولة سوریا) دیمقراطیة غیر طائفیة تقوم على المواطنة المتساویة بغض النظر
 عن الدین والجنس والعرق كما تقوم على التعددیة السیاسیة وسیادة القانون والفصل بین السلطات واستقالل القضاء
 والمساواة الكاملة بین جمیع المواطنین والتنوع الثقافي للمجتمع السوري وحمایة الحریات العامة بما في ذلك حریة

 المعتقدات في إطار الشفافیة وخضوع الجمیع للمساءلة أمام القانون الوطني، والمحاسبة عالوة على اتخاذ تدابیر فعالة
 لمكافحة الجریمة والفساد وسوء اإلدارة.

لم االجتماعي والتنمیة الشاملة على أساس التمثیل العادل في اإلدارة المحلیة.  5. تلتزم الدولة بالوحدة الوطنیة والسِّ

 6. استمراریة مؤسسات الدولة العامة وتحسین أدائها عند الضرورة، بما في ذلك حمایة البنى التحتیة والممتلكات الخاصة
 والعامة وتوفیر الخدمات العامة لجمیع المواطنین دون تمییز، وفقًا ألعلى معاییر الحكم الرشید، والمساواة بین الجنسین،

 وسیستفید المواطنون في مجال عالقاتهم مع جمیع السلطات العامة من اآللیات الفعالة على نحو یكفل االمتثال الكامل
 لسیادة القانون وحقوق االنسان وحقوق الملكیة الخاصة والعامة.

 7. جیش وطني واحد كفء، مبني على أسس وطنیة، وتكون مهمته حمایة الحدود الوطنیة وحفظ الشعب السوري من
 التهدیدات الخارجیة ومن اإلرهاب، ومؤسسات أمنیة واستخباراتیة لصون األمن الوطني وتخضع للقانون والدستور وفق

 معاییر احترام الحریات األساسیة وحقوق االنسان ویكون استخدام القوة حصرًا من صالحیات المؤسسات الحكومیة
 المختصة.

 8. الرفض القاطع لجمیع أشكال اإلرهاب والتعصب والتطرف والطائفیة وااللتزام الفعلي بمكافحتها، ومعالجة مسبباتها،
 وخلق السبل على كافة الصعد لمنع انتشارها.

 9. حمایة واحترام حقوق االنسان والحریات والسیما في أوقات األزمات بما في ذلك كفالة عدم التمییز والمساواة في
 الحقوق والفرص للجمیع بغض النظر عن العرق أو الدین أو االثنیة أو الهویة الثقافیة أو اللغویة أو الجنس أو أي عامل

 تمییز آخر، وإیجاد آلیات فّعالة لحمایة تلك الحقوق، تأخذ بعین االعتبار كفالة الحقوق السیاسیة، والحق في المساواة
 والفرص للمرأة وفق األصول وعلى قدم المساواة في دوائر صنع القرار، ووضع آلیات لتحقیق مستوى تمثیل المرأة

 بنسبة ال تقل عن 30% وصوًال إلى المناصفة.
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 10. تعتز سوریا بهویتها الوطنیة وبتاریخها وتنوعها الثقافي وبما تمثله جمیع األدیان والتقالید من إسهامات وقیم بالنسبة
 للمجتمع السوري، بما في ذلك العیش المشترك للمكونات المختلفة وحمایة الموروث الثقافي الوطني للشعب السوري،

 وثقافاته المتنوعة.

 11. القضاء على الفقر وتوفیر الدعم للمسنین والفئات الضعیفة األخرى التي تشمل ذوي االحتیاجات الخاصة واألیتام
 وضحایا الحرب، مع كفالة سالمة النازحین والالجئین والمهجرین قسرًا وتوفیر المأوى لهم، بما في ذلك كفالة حقهم في

 العودة اآلمنة واالختیاریة إلى دیارهم.

 12. صون وحمایة التراث الوطني والبیئة الطبیعیة لصالح األجیال القادمة. طبقًا للمعاهدات المتعلقة بالبیئة وبما یتماشى
 مع إعالن الیونیسكو بشأن التدمیر المتعمد للتراث الثقافي.

 نحن ممثلي شعب سوریا األبي، الذي نجا بعد الحرمان وقمع اإلرهاب الدولي، نعلن تصمیمنا على استعادة الرفاه
 واالزدهار لوطننا، ولیعیش كل منا الحیاة المریحة التي یستحقها.

 لتحقیق هذا الهدف اتفقنا على تشكیل لجنة دستوریة بمشاركة وفد حكومة الجمهوریة العربیة السوریة، ووفد معارض
 واسع التمثیل وذلك بغرض صیاغة اصالح دستوري یسهم في التسویة السیاسیة التي ترعاها األمم المتحدة وفقًا لقرار

 مجلس االمن رقم 2254.

 هذه اللجنة الدستوریة ستضم- بالحد األدنى- ممثلین للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السوریة-
 السوریة باإلضافة إلى خبراء سوریین وممثلین للمجتمع المدني ومستقلین وقیادات قبلیة ونساء مع ایالء العنایة الواجبة

 لضمان التمثیل الدقیق للمكونات العرقیة والدینیة في سوریا.على أن یكون االتفاق النهائي على والیة ومراجع اسناد
 وصالحیات والئحة اجراءات ومعاییر اختیار أعضاء هذه اللجنة الدستوریة عبر المفاوضات التي تقودها األمم المتحدة

 في جنیف.

 ونناشد سكرتیر عام األمم المتحدة أن یكلف المبعوث الخاص لسوریا بالمساعدة في انجاز هذه اللجنة الدستوریة في
 جنیف.

 "انتهى نص البیان"

 

 

 سوریة بین وثیقتي باریس وسوتشي
 محمد سید رصاص●

 جریدة "الحیاة" 15 شباط 2018●

  

 هناك سبعة أیام تفصل ما أعلن في باریس، تحت عنوان "ورقة غیر رسمیة بشأن احیاء العملیة السیاسیة في جنیف بشأن
 سوریة" الصادرة من قبل مجموعة الخمسة: الوالیات المتحدة - بریطانیا - فرنسا - السعودیة - األردن، عن ما نتج في

 مدینة سوتشي الروسیة من بیان ختامي لمؤتمر حضره سوریون من المواالة وبعض المعارضة رعته دول ثالث: روسیا
 وایران وتركیا. یمكن تفسیر الوثیقتین بواقع الخالف األمیركي- الروسي الذي أطلق طلقته العلنیة األولى وزیر الخارجیة
 األمیركي ریكس تیلرسون في یوم 17 كانون ثاني/ینایر 2018 لما أعلن نیة واشنطن ابقاء قواتها في سوریة في مرحلة
 (مابعد داعش)قبل ستة أیام من مؤتمر باریس الثالثیني حول (الكیماوي السوري)الذي فتح من طرف واحد الملف مجددًا

19 
 



 
 

 والذي انبثقت عنه مجموعة الخمسة التي أطلقت تلك الوثیقة. للمفارقة وللداللة في اآلن نفسه یجب هنا استذكار كیف كان
اتفاق الكیماوي السوري بین موسكو وواشنطن بیوم 14 أیلول/سبتمبر 2013 هو الناقل الذي نقل بیان جنیف1 (30

 حزیران/یونیو 2012) من حالة الحبر على ورق إلى أن یصبح متضمنًا بنصه الكامل في ملحق القرار 2118 الصادر
 عن مجلس األمن بعد ثالثة عشر یومًا بخصوص نزع األسلحة الكیماویة السوریة والذي یدعو في بنده السادس عشر إلى

 تأییده التام لبیان جنیف1 ویدعو في بنده السابع عشر لعقد مؤتمر دولي من أجل تنفیذ ذلك البیان .تعني هنا الوثیقتان
 انفراط مجموعة الـ 17 التي أنتجت بیاني فیینا حول سوریا بخریف 2015 بعد قلیل من موافقة واشنطن على الدخول
 العسكري الروسي إلى سوریا، وأیضًا فشل مشروع الرئیس الفرنسي في خریف 2017 النشاء مجموعة اتصال جدیدة

 حول سوریا تضم الدول الخمسة الكبرى والدول المعنیة أو المنخرطة في األزمة السوریة.

 النصوص السیاسیة التعالج في ذاتها بل من خالل حاملیها ومن خالل آلیات والدتها وفق التوازنات في زمن محدد.یمكن
 للمضمون أن یعالج أساسًا على ضوء هذین المقیاسین.أیضًا من الضروري هنا معالجة وثیقتي باریس وسوتشي من خالل

 مقارنتهما مع نصین معیاریین هما بیان جنیف1 والقرار 2254 الذي یقول حرفیًا بـ"التنفیذ الكامل لبیان جنیف كأساس
 النتقال سیاسي بقیادة سوریة"مادامت الوثیقتان تعترفان وتستندان كمرجعیة إلى القرار 2254 الصادر في 18 كانون

 أول/دیسمبر 2015.

 وفق بیان جنیف1 تعني التسویة السیاسیة لألزمة السوریة إنشاء آلیة متفق علیها من أجل غجراء عملیة انتقالیة سیاسیة
 مؤلفة من أربع طوابق:

 1- هیئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفیذیة تضم أعضاء من الحكومة الحالیة ومن المعارضة ومن مجموعات
 أخرى وتتشكل على أساس مبدأ الرضا المتبادل.

 2- عملیة الحوار الوطني.

 3- على أساس الطابق الثاني تنبثق هیئة إلعادة النظر في النظام الدستوري وتعرض مسودة دستوریة لالستفتاء العام.

  4- إجراء االنتخابات على أساس الدستور الجدید.

 في القرار 2254، وهذا كان واضحًا في فیینا،جرى تفسیر مصطلح (هیئة حكم انتقالي) بأنه على شكل حكومة ولیس كما
 في اتفاق الصخیرات اللیبي عام 2015 بأنه مجلس رئاسي تتبعه حكومة، والشيء األخیر هو ما كانت علیه وجهة نظر
(االئتالف الوطني السوري) في محادثات بروكسیل مع (هیئة التنسیق) برعایة االتحاد األوروبي في تموز/یولیو2015

 .في القرار 2254 تم تخفیض طوابق بیان جنیف األربعة إلى ثالث: الحكومة - الدستور - االنتخابات، وقد أصبح
 االنتقال السیاسي هو هذه الطوابق الثالث بمجموعها.

 هنا إذا انتقلنا إلى وثیقة باریس، التي تقترح ما یجب أن تكون علیه مفاوضات جنیف،نالحظ اغفاًال وسكوتًا عن الطابق
 األول في بیان جنیف1 وهو (هیئة الحكم االنتقالیة) مع"التركیز بشكل مباشر وفوري على مناقشة اصالح الدستور

 واجراء انتخابات حرة ونزیهة".التكتفي وثیقة باریس بذلك بل تدعو األمم المتحدة للبدء في توجیه المفاوضات السوریة
 نحو التركیز على "وضع المبادئ الدستوریة العامة التي ستضع إطارًا للمناقشات العامة الالحقة بشأن مضمون الدستور

 الجدید أو نصه الفعلي أو اإلصالح الدستوري" مع التوصیة بأن تشمل المبادئ الدستوریة العامة تحدیدات مثل التالي:
 (تعدیل صالحیات الرئیس وفق دستور2012 - منح صالحیات أوسع لرئیس الوزراء - برلمان من مجلسین یكون

 ثانیهما من كافة األقالیم دون وجود سلطة رئاسیة لحل البرلمان- صیاغة الدستور قبل االتفاق السیاسي- اشراف األمم
 المتحدة على االنتخابات).

 في وثیقة سوتشي هناك عدم إشارة إلى مصطلح (االنتقال السیاسي) أیضًا وتركیز على الدستور مع وضع مبادئ عامة
 ماقبل أو ما فوق دستوریة مأخوذة من البنود 12 التي طرحها المبعوث الدولي دیمستورا في آذار 2017 وأعاد طرحها

 في الشهر األخیر من عام 2017 ال تشبه وال تتطابق مع المبادئ الدستوریة العامة المطروحة في باریس،وهنا یالحظ أن
 الروس الذین طرحوا بالشهر األول من عام 2017 مشروع دستورهم السوري الذي تضمن(جمعیات مناطق)وشيء
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 قریب من الفیدرالیة لم یعودوا لیطرحوا هذا في مؤتمر سوتشي ویبدوا أن وضع البیض الكردي السوري في السلة
 األمیركیة  وابتعاد األكراد السوریین عن الكرملین هو الذي یفسر ذلك إضافة العتراض السلطة السوریة حلیفة موسكو
وكذلك راعیا سوتشي الثانیین،أي أنقرة وطهران.في سوتشي هناك تركیز أیضًا على هم روسي واضح منذ عام2016
 وهو أولویة وضع دستور ومحو العملیة االنتقالیة المنصوص علیها في بیان جنیف1 وبالتالي جعل االنتقال السیاسي ال

 یتم عبر(هیئة حكم انتقالي)بل عبر انتخابات تتم وفق دستور موضوع في العملیة التفاوضیة السیاسیة.ال تبتعد وثیقة
 باریس عن ذلك ولكنها تضع معاییر لدستور مغایر عما یطمح له ویریده حلفاء موسكو السوریون واالقلیمیون ولكنها

 تتفق فیه مع وثیقة سوتشي بأن الدستور یتم وضعه في العملیة التفاوضیة ویكون - أي الدستور- جزءًا الیتجزأ من
 مضمون االتفاق السیاسي الناتج عن العملیة التفاوضیة.هنا یلفت النظر موافقة مؤتمر سوتشي على "االتفاق النهائي على
 والیة ومراجع اسناد وصالحیات والئحة اجراءات ومعاییر اختیار أعضاء هذه اللجنة الدستوریة عبر المفاوضات التي

 تقودها األمم المتحدة في جنیف"وفق نص األمم المتحدة المعتمد لبیان مؤتمر سوتشي.

 أصبح نهر سوتشي یصب في جنیف:ولكن في ظل الكباش األمیركي- الروسي الذي یصل إلى رجوع ألجواء الحرب
 الباردة،الذي یبدو أن میدانها الرئیسي الراهن هو سوریا وإلى حد "ما" أوكرانیة،هل یمكن أن یلتقي مع نهر باریس الذي

 یرید أن یصب في جنیف ولكن عبر نوعیة میاه مختلفة؟

 

  

    ثروات األغنیاء تزداد اتساعًا وللعرب حصة في قائمة األثریاء
 

 حصل أغنى ١٪ من األشخاص في العالم على ٨٢٪ من الثروة الجدیدة، التي نمت العام الماضي ٢٠١٧، فیما لم یحصل
 النصف األفقر من البشریة، أي ٣,٧ ملیار إنسان، على أي زیادة في ثروتهم، وذلك وفق  تقریر لمنظمة أوكسفام

 البریطانیة صدر مطلع العام الحالي.

 ووفق التقریر فإن ثروات األغنیاء تزداد بمعدل سنوي ١٣٪ منذ العام ٢٠١٠، أي أكثر بـ ٦ مرات من زیادة أجور
 العمال العادیین، الذین لم یحصلوا سوى على ٢٪ سنویًا.

 كما أن مدیر تنفیذي في إحدى أكبر خمس شركات أزیاء عالمیة یكسب في أربعة أیام ما یكسبه عامل خیاطة بنغالي في
 حیاته بأكملها. أما في الوالیات المتحدة فإن ما یجنیه مدیر تنفیذي في الیوم یعادل ما یجنیه العامل األمریكي العادي في

 سنة كاملة.

 وفي فیتنام، ُیمكن لمبلغ ٢,٢ ملیار دوالر أن یوصل رواتب ٢,٥ ملیون عامل خیاطة/ألبسة إلى مستوى معیشة مقبول،
 ویعتبر هذا المبلغ ثلث ما ُیدفع للمساهمین األثریاء في كبرى شركات المالبس.

 على حساب معاشات وظروف عمل العمال، الذین تتآكل حقوقهم وتسوء أحوالهم، تزداد مكافئات أصحاب األسهم
 والمدراء التنفیذیین، كما تؤثر الشركات العمالقة، بشكل مفرط، على صنع سیاسات حكومات الدول، كما تقوم بحمالت

 كبرى من أجل خفض إنفاقها لزیادة عائدات حملة األسهم، وفقًا ألوكسفام.

 وتقول المدیرة التنفیذیة ألوكسفام "ویني بیانیما": "إن نمو أثریاء العالم، لیس عالمة على اقتصاد مزدهر، وإنما یمثل
 إحدى أعراض فشل النظام االقتصادي. إن الناس الذین یصنعون مالبسنا ویجمعون هواتفنا ویزرعون مأكوالتنا یتم

 استغاللهم لضمان تأمین السلع الرخیصة، وتضخیم أرباح الشركات والمستثمرین".
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 أما النساء، فغالبًا ما یجدن أنفسهن في أسفل الكومة، وفي جمیع أنحاء العالم یكسبن أقل من الرجال، وعادة ما تكون
 أعمالهن أقل أمانًا، ولدى مقارنة قائمة األثریاء نجد أن ٩٠٪ هم من الرجال، رغم أن نصف سكان العالم، تقریبًا، من

 النساء.

 تقول ویني: "تحدثنا إلى نساء، عبر العالم، یعانین من عدم المساواة، حیث تجبر الظروف العامالت الفیتنامیات في
 مصانع األلبسة على العیش بعیدًا عن منازلهن دون أن یلتقین بأطفالهن ألشهر، وهناك نساء أمریكیات عامالت في مجال

  الدواجن یجبرن على ارتداء الحفاضات ألنهن محرومات من استراحات دخول الحمام".

 وتدعو منظمة أوكسفام في تقریرها الحكومات لضمان عمل االقتصاد للجمیع ولیس لألقلیة المحظیة، وذلك عبر الحد من
 عائدات المساهمین وكبار المدراء التنفیذیین، وضمان حصول جمیع العمال على الحد األدنى لألجور ومستوى معیشة

 الئقة وكریمة، ففي نیجیریا مثًال یتطلب مضاعفة الحد األدنى لألجور ثالث مرات لضمان مستوى معیشة كریمة.

 كما تطالب المنظمة بإزالة الفجوة بین أجور الرجال والنساء، مع حمایة حقوق النساء، مشیرة إلى أن الحفاظ على
 معدالت التغییر الحالیة یحتاج إلى ٢١٧ عامًا إلغالق الفجوة بین األجور.

ر  وتقترح أوكسفام زیادة الضرائب على األثریاء، من أجل زیادة اإلنفاق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعلیم، وُتقدِّ
 المنظمة أن ضریبة عالمیة بـ ١,٥٪ على ثروة األغنیاء یمكنها ضمان ذهاب كل أطفال العالم إلى المدارس.

 وفي مسح كبیر ألوكسفام شمل ٧٠ ألف شخص من ١٠ بلدان، أظهر أن ثلثي المشاركین یرغبون بمعالجة سریعة لمشكلة
 الفجوة بین األغنیاء والفقراء.

 آسیا تهیمن على قائمة األثریاء وللعرب منهم تسعة

وفي أرقام أخرى من مجلة  بلومبرغ  فإن أغنیاء العالم ازدادت ثروتهم بمقدار ١ تریلیون دوالر أي (
 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ $) في العام الماضي ٢٠١٧، بزیادة أكثر من أربع مرات عن ثروة العام الذي سبقه. كما تواجد

 ٩ أثریاء عرب في قائمة بلومبرغ ألغنى ٥٠٠ شخص في العالم.

 ومع نهایة العام ٢٠١٧ كان ألكثر ٥٠٠ ثري ما مجموعه ٥,٣ تریلیون دوالر، مقارنة بـ ٤,٤ تریلیون دوالر من العام
 الذي قبله، مقابل خسارة ٥٨ ثریًا لما مجموعه ٤٦ ملیار دوالر.

 وكان العام الماضي ممیزًا ألقطاب شركات التكنولوجیا، مثل مالك موقع أمازون للتسوق اإللكتروني "جیف بیزوس"
 ومؤسس موقع فیسبوك "مارك زوكربرغ"، حیث حل ٥٧ ثریًا یعملون في مجال التكنولوجیا في قائمة بلومبرغ، مضیفین

 ٢٦٢ ملیار دوالر على ثروتهم، وبزیادة ٣٥٪، وكان قطاع التكنولوجیا األفضل أداًء.

ر "جیف بیزوس" قائمة أغنیاء العالم مضیفًا، العام الماضي، إلى ثروته ٣٤,٢ ملیار دوالر، ومزیحًا بالتالي  وَتصدَّ
 مؤسس شركة مایكروسوفت "بیل جیتس" من صدارة القائمة التي ظل مهیمنًا علیها منذ العام ٢٠١٣.

 وحصل ٣٨ صینیًا على مكانًا في قائمة أغنى ٥٠٠ في العالم، مضیفین على ثروتهم ما مجموعة ١١٧ ملیار دوالر، عام
 ٢٠١٧، بزیادة ٦٥٪، وبوتیرة أسرع من جمیع األثریاء القادمین من ٤٩ بلدًا آخر.

 وللمرة األولى، تجاوز عدد األثریاء من آسیا نظرائهم من الوالیات المتحدة، رغم أن األمریكیین یهیمنون على القائمة بـ
 ١٥٩ شخصًا.

 الروس كان لهم ٢٧ ثریًا في القائمة، فیما العرب ٩ أثریاء، وهم ٤ من السعودیة و٣ من اإلمارات و٢ من مصر.

 وجاء ترتیبهم وفق تصنیف ٢٧ كانون الثاني/ینایر ٢٠١٨:

 ٦٥-الولید بن طالل (السعودیة) ١٨ ملیار دوالر.
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 ٢٠٠- محمد العمودي (السعودیة) ٨,٣ ملیار دوالر.

 ٢٠٦- محمد الجابر (السعودیة) ٨,٢ ملیار دوالر.

 ٢٥٢- ناصف ساویرس (مصر) ٧,١ ملیار دوالر.

 

 زاویة اقتصادیة
 

 نظرة في االقتصاد السوري ما قبل األزمة وأثنائها
 

 كان نمو الناتج المحلي السوري 4,3 سنویا ما بین 2000 الى 2010 مدفوعا بشكل كامل تقریبیًا في القطاعات غیر
 النفطیة و معدل تضخم معقول نسبته 4,9 وقارب معدل الفقر متعدد األبعاد 5,5 مع تفاوت بالدخل قدره 32,7 ومعدل

 المشاركة في القوى العاملة السوریة كان من ادنى المعدالت العالمیة بنسبة 43,5% حیث مشاركة المرأة أقل بخمس
 نقاط مئویة عن المتوسط في منطقة الشرق األوسط وسجلت بطالة اإلناث نسبة 25,2% وهي األعلى في المنطقة وتبین

 الدراسات االستقصائیة التي أجرتها شركة غالوب ما بین 2009 - 2010 ان السوریین الذین یعبرون عن ثقتهم
 بالمؤسسات العامة كالقضاء والشرطة 48% بینما األردنیین كان 87 %.

 تسبب الصراع السوري – السوري حسب احصائیات مجموعة البنك الدولي في سوریا الى انهیار جزئي او كامل للنظم
 والشبكات في العدید من المناطق عبر تدمیر المنازل والبنى التحتیة واألضرار في قطاع الكهرباء كان كبیرًا لكن لم تكن

 مدمرة فجمیع سدود الطاقة المائیة وست محطات كهرباء من أصل 18 محطة كهرباء ال تزال تعمل واصیبت أربعة
 محطات جزئیًا ودمرت محطة بالكامل.

 قدر عدد سكان سوریا 20,7 ملیون سوري عام 2010 وعدد السكان في 2016 بلغ 18,8 ملیون سوري والتوصل
 للتغیرات الدیموغرافیة بات مستحیًال نتیجة للقیود وتقدر الخسائر البشریة المرتبطة بالصراع مباشرة ب 400 الفا حتى

 نیسان 2016 والعدد في تزاید ایضًا ، تم تشرید نصف سكان سوریا قبل الصراع ووصل عدد الالجئین في لبنان وتركیا
 وشمال افریقیا واألردن والعراق 4,9 ملیون هذا بدون غیر المسجلین ایضًا حوالي 0,4 الى 1,1 ملیون سوري في لبنان

 واألردن وتركیا و العراق وبلغ عدد النازحین داخلیًا بحدود 5,7 ملیون سوري .

 بلغت الخسائر في الناتج المحلي بین عامي 2011 و2016 أربعة اضعاف الناتج المحلي عام 2010 حیث انكمش
 بنسبة 61% ما بین 2011-2015 وبنسبة 2% ب عام 2016 أي بانخفاض نسبته 63% مقارنة مع عام 2010

 2016 وانخفض الناتج النفطي بنسبة 93% وانكمش االقتصاد غیر النفطي بنسبة 52% وحدث االنكماش األكثر حدة
 لالقتصاد عامي 2012 2013 بنسبة 29% و32 %.

 خفضت الصادرات نتیجة العقوبات االقتصادیة بنسبة 92% بین عامي 2011- 2015 والعجز بلغ 28% من اجمالي
 الناتج المحلي عام 2016 بعد ان سجل 0,7 عام 2010 وانخفض االحتیاطي األجنبي المقدر بمبلغ 21 ملیار دوالر

 2010 الى اقل من ملیار دوالر عام 2015 وانخفضت إیرادات الخزینة من 23% عام 2010 الى 3% عام 2015
 .هذا یعود الى انخفاض عائدات النفط والضرائب والى انخفاض التجارة مع البلدان بسبب العقوبات االقتصادیة وارتفع

 الدین العام من 30% 2010 الى 150% عام 2015.
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 فرص العمل: بلغت فرص العمل المدمرة اثناء الصراع 538 ألف سنویا بین عامي 2010 2015 مما یضیف 482
 ألف الى العاطلین عن العمل كل عام حیث 2,9 ملیون عاطل عن العمل و6,1 ملیون غیر نشطین وبلغت نسبة البطالة

 بین الشباب 78% عام 2015 وارتفعت أسعار الرز والسكر بنسبة 2,3 ضعف في الفترة نفسها.

 

 الفكر االقتصادي الكالسیكي
 

 شهد الربع األخیر من القرن الثامن عشر أحداثًا على غایة في األهمیة االقتصادیة والسیاسیة فقد تحقق في فترتها
 االنقالب الصناعي 1750-1850 الذي بدوره دفع بالصناعة أن تتصدر النشاط االقتصادي ولقد اسهم االنقالب

 الصناعي في تطویر فنون اإلنتاج فحلت اآلالت محل العمل الیدوي فزاد اإلنتاج كمًا ونوعًا، وقد ترتب على استخدام
 اآلالت في اإلنتاج نتائج عدة كاجتذاب رؤوس األموال الى القطاع الصناعي الرتفاع العائد االقتصادي فیها كما تصدرت
 الصناعة النشاط االقتصادي وازداد اإلنتاج كمًا ونوعًا باإلضافة الى اكتمال مالمح الطبقة البرجوازیة التي تمتعت بنفوذ

 اقتصادي وسیاسي قویین وبالضرورة اكتملت مالمح الطبقة العاملة التي حرمت من ملكیة وسائل اإلنتاج.

 وقد تأثر الكالسیكیون(آدم سمیث- دافید ریكاردو) في علم االقتصاد السیاسي في تلك الفترة بالمدرسة الطبیعة
 باالقتصاد(الفیزیوقراط) وشددوا على ضرورة ممارسة النشاط االقتصادي بحریة كاملة وأن تتاح لألفراد حریة تملك

 األموال وحریة التعاقد وحریة العمل واإلنتاج واالستهالك وأجاز الكالسیكیون بعض االستثناءات لمبدأ الحریة االقتصادیة
 كان تقوم الدولة بإنجاز بعض المشاریع، وباإلضافة الى مبدأ الحریة االقتصادیة أجاز الكالسیكیون حریة المنافسة

 الكاملة، ولضمان كل تلك الحریات كان ال بد لهم من أن یعارضوا تدخل الدولة في النشاط االقتصادي للسكان وكذلك
 طالبوها بإلغاء كل القیود التي تحول دون حریة االفراد على العمل واإلنتاج والتي تفوت علیهم فرص الحصول على
 الربح، ولذلك اقتصرت مهام الدولة على صد العدوان األجنبي، وإقامة العدل على نحو دقیق، وإنجاز االعمال التي ال

 یقوى علیها االفراد، أي تكون وظیفة الدولة خدمیة تنظیمیة.

 ویعد آدم سمیث من أبرز مؤسسي المدرسة االقتصادیة الكالسیكیة وقد صاغ األفكار االقتصادیة بأسلوب سلس كما في
 مؤلفه -نظریة المشاعر األخالقیة- الذي ناقش فیه سلوك وتصرفات البشر والدوافع التي تقف خلفها في ضوء ثالثة

 أزواج من الدوافع كحب النفس والعطف، والرغبة في الحریة وحب التملك، وعادة العمل والمیل الى المبادلة، وقد أعد
 سمیث المجتمع على انه مصنع یقوم على تقسیم العمل وأرجع السبب في البحث عن الثروة الى الرغبة الناس في تحسین
 مركزهم االقتصادي وبما ان اإلنتاج هو الثروة فإن العمل النسوي لكل امة هو المصدر األول الذي یمدها بكل ما تحتاج
 الیه في حیاتها وإن الثروة األمم تقوم على القوة اإلنتاجیة للعمل فإن قوة العمل تعتمد على تقسیم العمل ثم أوضح سمیث
 كیف یؤدي تقسیم العمل الى زیادة اإلنتاج وقد استخدم سمیث تقسیم العمل في معنیین مختلفین، المعنى األول یقوم على

 تخصیص قوة العمل مما یزیدها مهارة وقدرة على االبتكار ففي الوقت الذي ال یمكن فیه تقسیم العمل في االقتصاد
 المنزلي نجد أن االقتصاد التبادلي یتمتع بإمكانیة تقسیم العمل وبرأي سمیث یتوقف تقسیم العمل على اتساع السوق
 جغرافیًا واقتصادیًا، ویرتكز المعنى الثاني على تقسیم قوة العمل ما بین العمال الذین یشتغلون في االعمال المنتجة
 وغیرهم، وحتى یكون العمل منتجًا یجب أن یؤدي الى انتاج السلع المادیة والى خلق فائض یسهم في استثماره في

 المستقبل وبذلك یكون آدم سمیث قد تفوق على الطبیعیین وبتعریفه للعمل المنتج یكون قد اعتبر الزراعة عمال منتجًا،
 ولكن االقتصادیین المعاصرین اعترضوا على تصنیف سمیث للعمل الى عمل منتج وآخر غیر منتج، فمبهم یمیلون الى

 استخدام مؤشرات السوق السیما الربحیة للحكم على العمل.

 وبما یخص  قیمة السلعة یرى سمیث بأنها تتحدد بكمیة العمل الذي انفق على انتاجها وحاول سمیث التفریق ما بین القیمة
 االستعمالیة والقیمة التبادلیة ثم تعمق في تفسیر التناقض بینهما فالخبز والماء كل منهما قیمة استعمالیة كبیرة ولكن

 قیمتهما التبادلیة منخفضة وفي سیاق بحثه للقیمة لقد ناقش ثالثة أمور كتحدید مقیاس حقیقي للقیمة وتصنیف مكونات
 القیمة وتحدید العوامل التي تسبب في انحراف سعر السوق عن العر الطبیعي والذي یعني به قیمة السلعة، وبما أن أسعار
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 السوق تتأرجح دائما حول القیمة فال یمكن اعتمادها على المدى الطویل كمقیاس للقیمة ویرى سمیث أن العمل هو
 المقیاس الصالح للقیمة وهذا في حالة المجتمع البدائي الذي یعتمد فیه نمط اإلنتاج فقط على عنصر العمل ولهذا ذهب
 سمیث للقول بأن قیمة السلعة في اإلنتاج بالمجتمعات الحدیثة التي تستخدم في النشاط اإلنتاجي باإلضافة الى عنصر

 العمل عنصري رأس المال واألرض وخلص للقول وتحدید قیمة السلعة بنفقات اإلنتاج التي یقصد بها المعدل الطبیعي
 لألجر والربح.

 

  

 شخصیات من الحركة الشیوعیة السوریة
 الیاس مرقص

 مفكر سوري ولد عام ١٩٢٩ في الالذقیة

 یعتبر من أبرز المفكرین الماركسیین العروبیین

 الذین حاولوا ایجاد تمازج بین الماركسیة والقومیة العربیة

 بدأت عالقته بالحزب الشیوعي السوري خالل دراسته في بلجیكا أواخر األربعینیات

  طالب بالدیمقراطیة الحزبیة وانتقد الماركسیة السوفیاتیة الستالینیة

 فتم طرده من الحزب الشیوعي السوري عام ١٩٥٧

 أعید له االعتبار من قبل الحزب الشیوعي الحقًا بعد انشقاق ٣ نیسان ١٩٧٢

 كان قریبًا وصدیقًا للحزب الشیوعي السوري -المكتب السیاسي

 أسهم في إنشاء مجالت فكریة وثقافیة مثل مجلة "الواقع" و"الوحدة".

  ألََّف كتب ماركسیة عربیة ونقدیة للفكر القومي العربي، مثل:

 تاریخ األحزاب الشیوعیة في الوطن العربي

 نقد الفكر القومي عند ساطع الحصري

 الماركسیة في عصرنا

 الماركسیة والشرق

 الماركسیة والمسألة القومیة

 عفویة النظریة في العمل الفدائي

 الماركسیة السوفیاتیة والقضایا العربیة (نقد المالحظات السوفیاتیة على مشروع البرنامج السیاسي للحزب الشیوعي
 السوري عام ١٩٧١)

 نقد العقالنیة العربیة
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 كما ترجم العدید من الكتب الفلسفیة، منها:

 دفاتر عن الدیالكتیك (لینین)

 الدفاتر الفلسفیة (جزأین) للینین

 تحطیم العقل لجورج لوكاش

 توفي عام ١٩٩١

 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع واالقتراحات على الرابط التالي:

www.facebook.com/scppb.org 

 موقع الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي على اإلنترنت:

www.scppb.org 

 موقع الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي على (الحوار المتمدن):

www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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