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العالم

ّ
ّ ً
سوريا يتابع ستيفان دي ميستورا اجتماعاته المقننة مع الوفود السورية في جنيف ،متنقال بين تفاصيل السالل
المحادثات ،يميل األخير إلى دفع المعارضة نحو توحيد مواقفها حول مبادئ
ومع تقدم
األربع بهدوء حذرً ّ .
ّ
ّ
ّ
أوراقه الرئيسية ،معوال على توافق أولي حول المبادئ الدستورية .وبينما ينتظر ما سيخرج عن محادثات عمان
الروسية ــ األميركية ،بدا الفتًا ربط األردن لمصير فتح المعابر مع سوريا بوجود «سيطرة رسمية سورية» في
الجانب المقابل

وفد دمشق يناقش «مكافحة اإلرهاب» في «جنيف»

األردن :فتح معبر نصيب رهن «سيطرة رسمية
تتواصل اجتماعات جولة محادثات
جنيف الجارية بإيقاع بطيء يفرضه
ج ــدول أعـمــال الـفــريــق األم ـمــي ،الــذي
ي ـب ــدو ح ــري ـص ــا ع ـل ــى ت ـغ ـط ـيــة كــامــل
الـجــوانــب التقنية الـخــاصــة بملفات
ال ـس ــال األرب ـ ــع ،بـعـيـدًا ع ــن خــافــات
الـجــانـبــن الـحـكــومــي وامل ـع ــارض من
جـ ـه ــة ،ومـ ــن دون خـ ــرق «ال ـت ـف ــاه ــم»
ّ
األولـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ــن مـ ـنـ ـص ــات املـ ـع ــارض ــة
امل ـخ ـت ـل ـف ــة .وشـ ـه ــد أم ـ ــس اج ـت ـمــاعــا
ب ـ ــن املـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــوث األمـ ـ ـم ـ ــي س ـت ـي ـف ــان

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي
ًّ
الفـ ـ ـ ــروف كـ ـ ــا م ــن ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
األمـيــركـيــة واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي بــإعــادة
ال ـن ـظــر ف ــي ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة على
سوريا ،خالل مؤتمر صحافي مشترك
مـ ــع مـ ـف ـ ّـوض ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
واألمــن في االتحاد األوروبــي فيديريكا
م ــوغ ـي ــري ـن ــي .ون ـق ـل ــت وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
روسية عن موغيريني قولها إن االتحاد
األوروب ــي مستعد لبذل الجهود «لدعم
إن ـهــاء األزم ــة وإعـ ــادة الـحـيــاة الطبيعية
فــي ســوريــا» ،مشيرة إلــى أن العقوبات
امل ـفــروضــة عـلــى س ــوري ــا مـ ّ
ـوج ـهــة ضد
«املسؤولني عن ارتكاب جرائم مرتبطة
بالحرب القائمة».

دي م ـي ـس ـت ــورا والـ ــوفـ ــد ال ـح ـكــومــي،
تـطـ ّـرق بشكل «ج ــدي» إلــى موضوع
«م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» املـ ـض ـ ّـم ــن فــي
السلة الرابعة من ورقة دي ميستورا،
وف ــق رئـيــس الــوفــد الـحـكــومــي بشار
ّ
ال ـ ـج ـ ـع ـ ـفـ ــري .وأوض ـ ـ ـ ـ ــح األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر أن
«املناقشات التي دامت نحو ساعتني
ً
ونصف ساعة ...تعتبر مدخال مهمًا
الستكمال مناقشة هــذا املـلــف ،الــذي
هـ ــو أول ـ ــوي ـ ــة األولـ ـ ــويـ ـ ــات بــال ـن ـس ـبــة
إلينا» .ولفت إلى أن هذا امللف «يجب
أن يكون أولوية األولويات بالنسبة
لـجـمـيــع دول ال ـع ــال ــم» ،مــوضـحــا أنــه
«تجري اجتماعات بني خبراء وفدنا
مــن الـفـنـيــن والـتـقـنـيــن الـقــانــونـيــن
مع خبراء وفد دي ميستورا ملناقشة
ورق ــة امل ـب ــادئ ح ــول أس ــس وأه ــداف
العملية السياسية».
ويتقاطع إص ــرار دمشق على أولوية
نقاش «مكافحة اإلره ــاب» مع دعــوات
وج ـه ـه ــا وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
سيرغي الفــروف ،إلــى إيــاء هــذا امللف
أهمية خــاصــة ضمن امل ـحــادثــات ،إلى
ج ــان ــب م ـل ــف ال ـع ـم ـل ـيــة ال ــدس ـت ــوري ــة.
وف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة الـ ــدفـ ــع الـ ــروسـ ــي نـحــو
إعـ ــداد مـقـتــرح دس ـتــور سـ ـ ّ
ـوري جديد
تــرعــاه األمــم املتحدة ،بــدا الفتًا تأكيد
دي مـيـسـتــورا ،فــي مـقــابـلــة مــع وكــالــة
«ن ــوف ــوسـ ـت ــي» ال ــروسـ ـي ــة ،ع ـل ــى ع ــدم
تـجــاهــل األك ــراد ال ـســوريــن ،وض ــرورة
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إش ـ ـ ـ ــراك م ـم ـث ـل ـي ـهــم فــي
وضع دستور جديد للبالد أو إدخال
تـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور ال ـح ــال ــي.
وقــال دبلوماسيون غربيون إن األمم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة اسـ ـتـ ـض ــاف ــت ج ــولـ ـت ــن مــن
املحادثات الفنية بشأن الدستور مع
جماعات معارضة سورية مختلفة في
لوزان خالل األسابيع القليلة املاضية.
وبـ ــدا امل ـب ـعــوث األم ـم ــي حــريـصــا على
ال ـت ــأك ـي ــد أن مـ ــا يـ ـج ــري مـ ــن جـ ــوالت
مـ ـح ــادث ــات ،ال يـ ـع ــدو ك ــون ــه تـمـهـيـدًا
لـعـقــد مــؤت ـمــر سـ ــام ش ــام ــل ف ــي وقــت
الح ــق ،مـعــربــا عــن أم ـلــه فــي عـقــد عــدد
مـ ــن ال ـ ـجـ ــوالت الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي جـنـيــف
قـبــل نـهــايــة ال ـعــام ال ـج ــاري .ولـفــت إلــى
أن مــواقــف وف ــود مـنـصــات املـعــارضــة
أص ـب ـحــت أك ـثــر تــواف ـقــا ف ــي م ــا بينها
م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــع ال ـخ ـط ــوط الـعــريـضــة

عدد من أهالي حي الوعر الحمصي خالل وصولهم أمس إلى الحي قادمين من جرابلس (أ ف ب)

التي يقبلها الوفد الحكومي ،من جهة
أخ ــرى .وأش ــار إلــى أن الــوقــت لــم يحن
لطرح توحيد منصات املـعــارضــة في
وفد واحد ،مضيفًا أن تقارب مواقفها
يتماشى مع النقاشات الجدية القائمة
بني القوى الدولية ،وأهمها الواليات
املتحدة وروسيا ،والهادفة إلى إيجاد
حــل نـهــائــي لـلـنــزاع ال ـس ــوري .وضمن
السياق نفسه ،شهد اليومان الفائتان
اجتماعني لــوفــود منصات املعارضة
الـثــاث ،الــريــاض والقاهرة وموسكو،

ّ
شددت ّ
عمان
على أنها لن
تتعامل إال مع
السوريين وحدهم

تـ ـض ـ ّـمـ ـن ــا ن ـ ـقـ ــاشـ ــات ح ـ ـ ــول ت ـفــاص ـيــل
املحادثات مع فريق املبعوث األممي.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ــن امل ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات ،ش ـه ــدت
ج ـب ـهــات املـنـطـقــة ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـتــزامــا
واض ـح ــا ب ــوق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار املـعـلــن
وفـ ــق ال ـت ـفــاهــم األم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ال ــروس ــي
األخير في ّ
عمان ،في وقت يتابع فيه
الجيش السوري عملياته في باديتي
الـســويــداء وري ــف دمـشــق ،فــي مناطق
تمتد نحو الحدود األردنـيــة .وبينما
ينتظر مــا سيخرج مــن تفاصيل عن

تقرير

أبناء الجوالن يرفضون قرار االنتخابات المحلية اإلسرائيلي
ب ـعــد أي ـ ــام قـلـيـلــة ع ـلــى ردود الـفـعــل
الـشـعـبـيــة األول ـ ــى م ــن أه ــال ــي ب ـلــدات
ال ـ ـجـ ــوالن امل ـح ـت ــل ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار وزيـ ــر
ال ــداخ ـل ـيــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي أري ـ ــه درع ــي
ّ
املحلية
بإجراء انتخابات للمجالس
فــي بـلــدات قــرى مـجــدل شمس وعني
قنيا وبقعاثا ومسعدة ،صــدر بيان
رسـ ـم ــي عـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن ،بـعــد
اج ـت ـمــاع عـقــد أم ــس مل ـئــات مــن أبـنــاء
الـ ـبـ ـل ــدات األربـ ـ ـ ــع فـ ــي مـ ـق ــام أب ـ ــي ذر
ال ـغ ـف ــاري (ال ـي ـع ـف ــوري) ب ــن قــريـتــي
م ـ ـجـ ــدل شـ ـم ــس وم ـ ـس ـ ـعـ ــدة ،م ــؤكـ ـدًا
رفضهم املطلق لـلـقــرار اإلســرائـيـلــي.

وأوض ـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن ال ــرف ــض يــأتــي
«استنادًا الى إرثنا الوطني الناصع،
آخذين بعني االعتبار سلمنا األهلي
وث ــواب ـت ـن ــا ال ــوط ـن ـي ــة ،وت ـم ـس ـكــا منا
بــال ـهــويــة ال ـس ــوري ــة ل ـل ـجــوالن أرض ــا
وشعبًا ،ووعيًا منا ألبعاد هذا القرار
الذي يرمي الى إضفاء الشرعية على
ً
مؤسسات غير شرعية أص ــا تمثل
سلطة االحتالل».
وأكـ ـ ــد «رفـ ـ ــض قـ ـ ــرار وزيـ ـ ــر الــداخ ـل ـي ــة
االس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي وال ـ ـ ـقـ ـ ــاضـ ـ ــي ب ـ ــإج ـ ــراء
انتخابات للسلطات املحلية في قرانا
األربـ ــع ،وع ــدم الـقـبــول بــالـتـعــاطــي مع

ً
هذا القرار ُمطلقًا – شكال ومضمونًا»،
م ـض ـي ـفــا الـ ـ ـق ـ ــول« :نـ ــرفـ ــض امل ـش ــارك ــة
فــي ّ
أي عـمـلـيــة انـتـخــابـيــة سـتـفــرز في
ال ـن ـهــايــة َم ــن ُي ـم ـثــل ال ـس ـل ـطــة املـحـتـلــة
ويأتمر بأمرها».
وقال البيان إن أبناء الجوالن يعتبرون
ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار «مـ ـح ــاول ــة لـ ـ ــزرع الـفـتـنــة
وتفتيت املجتمع وإشـغــالــه بنزاعات
داخلية ليسهل على سلطة االحتالل
تـ ـم ــري ــر مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا الـ ـتـ ـه ــوي ــدي ــة»،
مشددًا على «أهمية التمسك بالوحدة
الوطنية لكافة أبـنــاء ال ـجــوالن وعلى
اخـتــاف آرائـهــم السياسية ،وذلــك من

أجل مواجهة مخططات االحتالل التي
ُ
ك ــث ــرت ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة والــرام ـيــة
الى قنص هويتنا السورية ،مستغلة
األوض ـ ــاع امل ــأس ــاوي ــة واملــؤس ـفــة الـتــي
يمر بها وطننا الغالي».
ول ـف ــت إل ــى أن املـجـتـمـعــن أك ـ ــدوا أن
«وح ــدتـ ـن ــا ال ــوط ـن ـي ــة هـ ــي ال ـض ــام ــن
الـ ــوح ـ ـيـ ــد لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى م ـن ـج ــزات
هـ ــذا امل ـج ـت ـمــع وه ــوي ـت ــه ال ـس ــوري ــة»،
معتبرين أن «كــل من يقبل التعاطي
مــع هــذا ال ـقــرار سيكون خــارجــا على
إجماعنا الوطني ويمس بالثوابت
الــوط ـن ـيــة امل ـ ــوروث ـ ــة ،وي ـش ـكــل طـعـنــا

ل ـكــرامــة ه ــذا املـجـتـمــع ف ــي الـصـمـيــم،
وي ـق ــع ت ـحــت ط ــائ ـلــة الـ ـح ــرم الــدي ـنــي
واالجتماعي».
وخ ـتــم الـبـيــان املــوقــع بــاســم جماهير
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوالن ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري املـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــل ،بـ ــأن
ُ ّ
«مــتـكـلــن
املـجـتـمـعــن اتـ ـخ ــذوا الـ ـق ــرار
العزم من إرثنا
على الله ومستمدين
ً
الــوط ـنــي املـ ـش ـ ّـرف وح ـم ــاي ــة ألبـنــائـنــا
وأج ـي ــال ـن ــا الـ ـص ــاع ــدة ...ونـ ـض ــرع لله
العلي القدير أن يتعافى وطننا الغالي
ّ
س ــوري ــا م ــن أزم ـت ــه ،لـ ُـي ـشــكــل ل ـنــا ومــن
جديد السند والدرع كما كان دائمًا».
(األخبار)

