Forhandlinger i Astana om
Syrien slutter, med fælles
russisk-tyrkisk-iransk
erklæring
24. jan., 2017 – De interne syriske forhandlinger, sponsoreret
af Rusland, Iran og Tyrkiet og med Kasakhstan som værtsnation,
sluttede i dag med en fælles erklæring udstedt af Rusland,
Iran og Tyrkiet. De tre regeringer, der optræder som garanter
for processen, »genbekræfter deres forpligtelse over for den
Syriske Arabiske Republiks suverænitet, uafhængighed, enhed og
territoriale integritet som en multietnisk, multireligiøs,
ikke-sekterisk og demokratisk stat, som det bekræftes af FN’s
Sikkerhedsråd«. De vil ligeledes søge konsolidering af
våbenhvilen, der indledningsvist blev aftalt af de tre magter
den 29. dec., 2016, og som efterfølgende blev støttet af FN’s
Sikkerhedsråd i Resolution 2336. De aftalte også »at etablere
en trilateral mekanisme for at overvåge og sikre den fulde
overholdelse af våbenhvilen, forhindre alle provokationer og
afgøre alle modaliteter for våbenhvilen«, og de »gentager
deres beslutsomhed med hensyn til i fællesskab at bekæmpe
ISIL/DAESH og al-Nusra og at adskille fra disse, de bevæbnede
oppositionsgrupper«.
Alexander Lavrentiev, chefen for den russiske delegation i
Astana, rapporterede efter mødets afslutning, at
forhandlingerne med de bevæbnede oppositionsgrupper erkendte
betydningen af, at der lanceres en politisk proces i Syrien,
og at det er nødvendigt at påbegynde arbejdet med en ny
forfatning, som må vedtages gennem det syriske folks frie
vilje.
»Vi håber på, at den bevæbnede syriske opposition vil være
mere aktiv i denne retning«, sagde Lavrentiev, rapporterer

TASS. »Vi vil forsøge at hjælpe med dette.«
Han rapporterede faktisk, at den russiske regering har
overgivet til oppositionsgrupperne et forfatningsudkast, der
har til hensigt at sætte gang i den politiske proces.
»Dette har vi gjort udelukkende fordi vi ønsker at fremskynde
denne proces og give den en yderligere og stimulerende impuls,
uden at intervenere i selve processen med at undersøge og
vedtage landets fundamentale lov«, sagde Lavrentiev. »Vi
mener, at denne proces bør ledes af det syriske folk selv«,
sagde han.
Med hensyn til den trilaterale mekanisme for overvågning af
våbenhvilen, rapporterede Lavrentiev, at militære eksperter
fra alle tre lande har aftalt at oprette en trilateral gruppe
i Astana, som vil begynde at fungere i begyndelsen af februar.
Erklæringer, der blev udstedt af de to syriske sider efter
mødets slutning, indikerer, at, alt imens man afgjort har
gjort fremskridt, så ligger der stadig meget arbejde forude,
før en politisk afgørelse i Syrien kan opnås. Bashr alJaafari,
Syriens
FN-repræsentant
og
leder
af
regeringsdelegationen i Astana, sagde, at mødet var lykkedes
med at opnå målet med at konsolidere ophøret af
fjendtlighederne i et specifikt tidsrum, som ville bane vejen
for en dialog mellem syrerne, rapporter SANA. Han sagde, at
det samtidigt »var sorgfuldt« at sidde i det samme lokale »med
andre syrere, der har forbindelse til udenlandske dagsordener
og arbejder for udenlandske myndigheder, og nogle af dem er
forpligtet over for terroristgrupper«. Han fortsatte, »vi vil
imidlertid, uanset prisen, gøre dette for at redde vores stat
og vort folk«. Jaafari kom også med anklager om, at den
tyrkiske rolle i forhandlingerne var negativ. »Tyrkiet siger
én ting og gør noget andet«, sagde Jaafari, iflg. Sputnik.
Mohammad Alloush, lederen af oppositionens delegation, svarede
på sin side, rapporterer Reuters, at han havde reservationer

over for ordlyden, som han hævdede, legitimerede Irans
»åreladning« i Syrien og ikke adresserede de kæmpende,
shiitiske oprørsmilitsers rolle.

