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العالم

سوريا

ُ
الجيش يطلق «الفجر الكبرى» جنوب البادية

واشنطن تدخل على خط «اتفاق إدلب»
انقضى اليوم األول من
أيام جولة محادثات جنيف،
وفق المتوقع ،من
دون أن أي آمال بتحقيق
اختراقات خاللها .في موازاة
ذلك ،أعاد الجيش السوري
تنشيط عملياته في
البادية مستهدفًا الفصائل
المدعومة من األميركيين
على محور مهم في ريفي
دمشق والسويداء ،فيما
تبدو واشنطن عازمة على
توسيع دورها ليشمل
مناطق جديدة في الشمال،
وتحديدًا في إدلب

نقلت وكالة «سانا» أن عــددًا من أهالي
حي الوعر الحمصي ،ممن غادروا وفق
اتفاق املصالحة إلى ريف حلب الشمالي،
وصـلــوا أمــس إلــى بلدة تــادف فــي ريف
حلب الشمالي الشرقي ،تمهيدًا لنقلهم
إلى منازلهم في الحي الذي خرجوا منه
فــي شـهــر أي ــار امل ــاض ــي .وأش ـ ــارت إلــى
أنــه ســوف يتم نقل جميع العائدين من
مــديـنــة جــرابـلــس إلــى مـنــازلـهــم فــي حي
الوعر ،وتقديم جميع املساعدات واملواد
األساسية الــازمــة لهم للبدء بحياتهم
مـ ــن جـ ــديـ ــد ،م ـض ـي ـفــة أن الـ ـع ــدي ــد مــن
العائدين «تحدثوا عن األوضاع املأسوية
والتعامل الالإنساني مع املواطنني في
امل ـخ ـي ـمــات» .وأش ـ ــار ال ـع ــائ ــدون إل ــى أن
«العائالت التي بقيت في حي الوعر كان
لها دور كبير في عودتهم».

انـطـلـقــت جــولــة امل ـح ــادث ــات الـســوريــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي جـ ـنـ ـي ــف ،أمـ ـ ـ ــس ،عـلــى
وق ــع ه ــدوء تـشـهــده مـعـظــم الجبهات
بـ ــن الـ ـجـ ـي ــش والـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة
ف ــي املـ ـي ــدان ،وس ــط ره ــان أم ـمــي على
«تحقيق بعض التقدم» على مستوى
ال ـن ـقــاشــات الـتـقـنـيــة ل ـل ـســال األرب ـ ــع.
ج ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـج ــول ــة ال ـت ــي تنعقد
بـعــد إعـ ــان تـفــاهــم روسـ ــي ـ ـ أمـيــركــي
ع ـل ــى ه ــدن ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب الـ ـس ــوري،
ســوف يبقى بعيدًا عــن تفاصيل تلك
التفاهمات ،على الرغم من ارتباطها
الوثيق بعملية التسوية السياسية.
وهـ ــو م ــا ع ـ ّـب ــر ع ـنــه امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
س ـت ـي ـف ــان دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا ،أم ـ ــس فــي
ختام اليوم األول للمحادثات ،بقوله
إن االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي ـ ـ األم ـي ــرك ــي مع
جملة من التطورات في امليدان ـ بينها
مجريات املـعــارك مع «داع ــش» ـ يقود
إلى «تبسيط الصراع» ،الذي قد يؤدي
بـ ـ ـ ــدوره إل ـ ــى «ت ـخ ـف ـي ــف ال ـت ـص ـع ـيــد».
الـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــان األمـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى أن ت ــدف ــع
التفاهمات وت ـطــورات امل ـيــدان ،مسار
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ،ج ــاء مصحوبًا
مــع تـحــذيــرات مــن ض ــرورة أن تفضي
إلـ ــى ح ـل ــول ت ـض ـمــن وح ـ ــدة األراض ـ ــي
السورية .وهو تحذير يأتي في وقت
حساس تفرض فيه الواليات املتحدة
نفسها كـطــرف م ـســؤول عــن ع ــدد من
املناطق السورية الخارجة عن سلطة
ال ــدول ــة ال ـســوريــة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
اعتبر دي ميستورا أن «عملية خفض
التوتر هــذه يجب أن تعتبر كمرحلة
انتقالية .ويجب أن يكون هناك فهم
ألن هذه املبادرة في نهاية املطاف لن
تــؤثــر عـلــى وح ــدة ســوريــا وأراضـيـهــا
وال ت ـع ـن ــي الـ ـتـ ـقـ ـسـ ـي ــم» .وبـ ـ ـ ــدا الف ـت ــا
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،إش ـ ــارة املـبـعــوث
األم ـمــي إل ــى إمـكــانـيــة تــدخــل أمـيــركــي
لحلحلة املشاكل التي اعترضت جولة
امل ـح ــادث ــات املــاض ـيــة ف ــي أس ـت ــان ــا ،إذ
لفت إلــى أنــه «كــان هناك مسار معقد
ح ـ ــول م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ـ ــب ،وف ـ ــي زي ـ ــارة
(وزيـ ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ريـكــس)
تيرلسون لتركيا ،سوف يتم التطرق
إل ـي ـهــا م ــن أج ــل ح ـل ـهــا» .وب ــال ـت ــوازي،
ج ــاء ك ــام تـيـلــرســون مــن تــركـيــا عقب
لقائه الــرئـيــس رجــب طيب أردوغ ــان،
ليفتح املجال أمــام احتماالت جديدة
ملـ ـس ــار ال ـت ـف ــاه ـم ــات فـ ــي أسـ ـت ــان ــا أو
خارجها ،إذ أكــد الــوزيــر األميركي أن
بالده بدأت مرحلة استعادة الثقة مع
أن ـقــرة ،مضيفًا حــول اتـفــاق «تخفيف
ال ـت ـص ـع ـي ــد» أن ـ ــه «ت ـ ــم إحـ ـ ـ ــراز بـعــض
ال ـت ـق ــدم ف ــي ج ـن ــوب سـ ــوريـ ــا .ون ــأم ــل
تكرار ذلك مع تركيا في بعض املناطق
في الجزء الشمالي من سوريا» .ومن
املــؤكــد أن أي تفاهمات بــن واشنطن
وأنقرة حول مناطق سيطرة الفصائل
املسلحة في الشمال الـســوري ،سوف
تلحظ قضية التوتر التركي ـ الكردي
فـ ــي ع ـف ــري ــن وغـ ـي ــره ــا مـ ــن امل ـن ــاط ــق،

شدد دي ميستورا على أن «خفض التوتر» مرحلة انتقالية يجب أال تؤثر على وحدة سوريا (أ ف ب)

وس ـ ـ ــوف ت ـت ــأث ــر ب ــال ــدع ــم ال ـع ـس ـكــري
األميركي لــ«وحــدات حماية الشعب»
الـكــرديــة ،وخــاصــة أن تركيا مستمرة
في تصعيدها العسكري حول عفرين،
حيث شهدت املنطقة املحيطة في بلدة
تل رفعت ،أمس ،قصفًا مدفعيًا تركيًا
تسبب بسقوط ضحايا بني املدنيني.
وبدأت الجولة السابعة من املحادثات
والتي يتوقع أن تمتد حتى  14تموز
ال ـج ــاري ،بـلـقــاء بــن امل ـب ـعــوث األمـمــي
وال ــوف ــد ال ـح ـكــومــي الـ ـس ــوري ،لـيـعــود
دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا وي ـل ـت ـق ــي عـ ـل ــى غـ ــداء
عمل ممثلي الــوفــود املـعــارضــة .وقــال
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ه ـي ـئــة امل ـف ــاوض ــات
العليا» املـعــارضــة ،يحيى العريضي،
إن وفـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك «ب ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات
م ـتــواض ـعــة» ،مضيفًا أن «ال ـه ــدف من
مشاركتنا في جنيف هو اإلبقاء على
شــيء مــن الــزخــم للحل السياسي ،في
ضوء محاوالت روسيا حرف االهتمام
ب ــات ـج ــاه أسـ ـت ــان ــا» .وأش ـ ـ ــار امل ـب ـعــوث
األممي إلى أنه سوف يتم خالل األيام
املقبلة «تغطية أمــور ترتبط بالسالل
األربـ ـ ــع» ،مـضـيـفــا أن «س ـلــة الــدسـتــور

هامة ،لكنها ليست الوحيدة».
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،بـ ــدا الف ـت ــا مــوقــف
ط ـ ـ ـهـ ـ ــران امل ـ ـش ـ ـكـ ــك ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح االتـ ـ ـف ـ ــاق
ال ـ ــروس ـ ــي ـ ـ ـ األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي ال ـج ـن ــوب
السوري ،على الرغم من تأكيدها على
أهميته .وأوضح املتحدث باسم وزارة
الخارجية بـهــرام قاسمي ،أنــه «لــو تم
الـتـفــاهــم عـلــى تعميم مـنــاطــق خفض
الـ ـت ــوت ــر وت ــوفـ ـي ــر األرض ـ ـيـ ــة لـتـثـبـيــت
الهدنة واالستقرار ،فبإمكان (االتفاق)
أن يكون مفيدًا بالتاكيد» ،مشيرًا إلى
أنه «من خالل معرفتنا بسلوك أميركا

شككت طهران
باحتمال نجاح االتفاق
األميركي ـ الروسي
في الجنوب

فــي س ــوري ــا ،وبـيـنــه عـمـلـيــات القصف
والهجوم على القوات السورية ،نعتقد
أن من الصعوبة أن يحقق هذا التفاهم
تـقــدمــا ويـمـضــي إل ــى األمـ ــام» .واعتبر
أن «م ـ ــا ت ـتــاب ـعــه إي ـ ـ ــران ه ــو ال ـح ـفــاظ
على سيادة سوريا ووحــدة أراضيها
وتعميم مناطق خفض التوتر ،وهو
أم ـ ــر ال ي ـم ـك ــن حـ ـص ــره فـ ــي ن ـق ـط ــة أو
ن ـقــاط خــاصــة بـعـيـنـهــا» .وأوض ـ ــح أن
«املحادثات ستفضي إلى الفشل إن لم
تؤخذ حقائق الساحة بعني االعتبار.
ومـ ــا يـنـبـغــي أخ ـ ــذه بــال ـن ـظــر ه ــو حق
سيادة سوريا وشعبها» .وبالتوازي،
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي
ّ
الفـ ـ ـ ـ ــروف ،إن ب ـ ـ ــاده س ـ ــوف ت ـس ـت ـغــل
نجاح وقــف إطــاق الـنــار فــي الجنوب
ال ـ ـس ـ ــوري ،ل ـل ـم ـضــي ن ـح ــو م ــزي ــد مــن
التعاون مع الواليات املتحدة.
وبعيدًا عــن املـحــادثــات ،حقق الجيش
ال ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه تـقــدمــا الف ـتــا على
ج ـب ـه ــة بـ ــاديـ ــة ري ـ ــف دم ـ ـشـ ــق ،ج ـنــوب
م ـطــار ال ـس ــن .وس ـي ـطــروا أمـ ــس ،على
عــدد من البلدات والـتــال ،بينها جبل
سيس الــواقــع جـنــوب املـطــار بمسافة

مصر

حصاد البرلمان :السلطة التشريعية «دمية» الحكومة
القاهرة ــ جالل خيرت
أنـهــى الـبــرملــان املـصــري دور انعقاده
الثاني مــن الفصل التشريعي األول،
الذي حفل بتمرير القوانني والقرارات
اإلش ـكــال ـيــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا اتـفــاقـيــة
تــرسـيــم ال ـح ــدود الـبـحــريــة بــن مصر
وال ـس ـع ــودي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى إرج ــاء
انتخابات املحليات وإع ــادة لقانون
الطوارئ بموافقة األغلبية.
ب ـعــد  227س ــاع ــة و 68جـلـســة عــامــة،

لــم تشهد طلبًا واحـ ـدًا لسحب الثقة
مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة أو أي وزيـ ــر
فـيـهــا ،لـكــن تخللها إس ـقــاط عضوية
نــائــب وحـيــد بتهمة تسريب مــوازنــة
ال ـب ــرمل ــان ل ــإع ــام وإرسـ ـ ــال ن ـســخ من
قانون الجمعيات األهلية للسفارات
األجنبية خالل مناقشته في البرملان
وقبل إقراره ،وهو النائب محمد أنور
ال ـس ــادات ال ــذي واج ــه حملة إعالمية
شرسة ضده قبل إسقاط عضويته.
وم ــرر الـبــرملــان كـ ّـمــا مــن الـقــوانــن بعد

ضـغــط الـسـلـطــات م ــن دون مـنــاقـشــة،
مثل فرض حالة الطوارئ وتمديدها
لتصل إل ــى سـتــة أش ـهــر ،والـتـغــاضــي
ع ــن ال ـح ـيــل ال ــدس ـت ــوري ــة بــاس ـت ـمــرار
تمديد ال ـطــوارئ فــي سيناء مــن دون
استفتاء شعبي كما ينص الدستور،
واالكتفاء برفع حالة الطوارئ نظريًا
ملدة يوم واحد قبل تمديدها مجددًا.
إال أن الـقــرار األهــم الــذي شهدته هذه
ّ
ال ـ ــدورة ي ـظــل تـمــريــر االت ـفــاق ـيــة الـتــي
ن ـق ـل ــت ب ـمــوج ـب ـهــا ت ـب ـع ـيــة ج ــزي ــرت ــي

تيران وصنافير إلى السعودية.
ك ــذل ــك ،م ـ ــرر الـ ـب ــرمل ــان ق ــان ــون ــا ي ـعــزز
سـ ـلـ ـط ــة رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ع ـلــى
ال ـه ـي ـئــات ال ـق ـضــائ ـيــة ب ـح ـيــث يجعل
اخـتـيــار رؤسـ ــاء الـهـيـئــات القضائية
من بني ثالثة ترشيحات ُملغيًا مبدأ
األقدمية املطلقة في االختيار بقانون
رف ـضــه ال ـق ـضــاة وم ـ ــرره ال ـب ــرمل ــان في
أي ـ ــام ومـ ــن دون م ـنــاق ـشــات مــوسـعــة
أو االلـتـفــات إلــى رأي مجلس الــدولــة
الرافض للقانون.

وأخـ ـ ــل الـ ـب ــرمل ــان ب ـم ـن ـظــومــة ال ـع ــدال ــة
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة فـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات قـ ــوانـ ــن
اإلجراءات الجنائية وإجراءات الطعن
أمام محاكم النقض ،مختصرًا درجة
من درجات التقاضي .في هذا الوقت،
عــدل امل ــواد غير الــدسـتــوريــة بقانون
ال ـط ــوارئ ،مكتفيًا بـتـعــديــات لفظية
م ــن دون أن ي ـكــون ل ـهــا أث ــر مـلـمــوس
على أرض الواقع ،وهي الزيارات التي
وصلت إلى  40زيارة للجان النوعية
وحدها.

