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«اهلل معنا» تفتتح جمعات رمضان السوري:

للمرة األولى منذ بدء االحتجاجات السورية في منتصف آذار
املاضي ،غابت التظاهرات عن حماه التي ال تزال تتعرض لقبضة
ّ
«الحل األمني» ،وهو ما لم يمنع سقوط  14متظاهرًا في مدن
أخرى ،وقتيلني من األمن بحسب مصادر النظام

ُالقبضة العسكرية
تخرج حماه
ج� � � ��اءت ت � �ظ� ��اه� ��رات أول ي ��وم
جمعة من شهر رمضان تحت
شعار «الله معنا» في سوريا،
ً
أم � � ��س ،ب �ح �ص �ي �ل��ة  14ق �ت �ي�ل�ا،
ب �ح �س��ب م � �ص� ��ادر امل� �ع ��ارض ��ة،
ل�ي�ت��رج��م ه ��ذا ال �ع��دد ح�ج��م االح�ت�ج��اج��ات
ال� � �ت � ��ي ن � �ق � �ل ��ت ال � �ف � �ض� ��ائ � �ي� ��ات وامل � � ��واق � � ��ع
اإللكترونية ص��ور حشودها امللتقطة من
كاميرات الهواة والهواتف النقالة ،والتي
وصفتها وكالة «أسوشييتد برس» بأنها
كانت أق��ل ع��ددًا من أي��ام الجمعة املاضية.
وفيما لم تسمح القبضة األمنية املفروضة
ع�ل��ى م��دي�ن��ة ح �م��اه بتنظيم أي م�س�ي��رات
احتجاجية ،وال حتى بصالة الجمعة في
ع ��دد م��ن م�س��اج��ده��ا ،س�ق��ط ال �ع��دد األك�ب��ر
م��ن ال�ق�ت�ل��ى ف��ي م��دن ري��ف دم �ش��ق ،بينما
ازدادت املخاوف من حصول حملة أمنية
كبيرة ف��ي دي��ر ال ��زور ش��رق ال �ب�لاد ،وسط
تأكيد وكالة األنباء السورية «سانا» مقتل
عنصرين من قوى األمن في محافظة إدلب
(غ � ��رب ال� �ب�ل�اد) وج � ��رح آخ ��ري ��ن ف ��ي كمني
عسكري نصب لهم.
وق � � ��ال م ��دي ��ر امل� ��رص� ��د ال � �س � ��وري ل �ح �ق��وق
رامي عبد الرحمن إن  14شخصًا
اإلنسان ُ
على األقل قتلوا وجرح آخرون عندما أطلق
رج��ال األم��ن النار لتفريق متظاهرين في
ريف دمشق وحمص .وأوضح عبد الرحمن
أن «س �ب �ع��ة أش� �خ ��اص ق �ت �ل��وا ف ��ي ع��رب�ين
(ري� ��ف دم �ش��ق) وش �خ �ص��ًا ف��ي املعضمية
(ري��ف دمشق) إضافة إل��ى متظاهرين في
حمص» ،مشيرًا إلى «إصابة عدد كبير من
املتظاهرين بجروح» .ونقل مدير املرصد
السوري عن «تجمع أحرار دمشق وريفها
للتغيير السلمي» ،وهو تجمع لناشطني
معارضني ،أن «هناك إصابات في صفوف
املتظاهرين في مدينة دوما (ريف دمشق)
ب �ع �ض �ه��ا خ� �ط ��رة ن ��ات �ج ��ة م� ��ن اس �ت �خ ��دام
األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة ل �ل �ق �ن��اب��ل امل �س �م��اري��ة».
وق� ��ال� ��ت ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �س �ي��ق امل �ح �ل �ي��ة إن �ه��ا
حصلت على أسماء سبعة من املتظاهرين
الذين قتلوا في ضاحية عربني وآخ��ر في
حمص.
وفي السياق ،أكد رئيس الرابطة السورية
لحقوق اإلن�س��ان عبد الكريم ري�ح��اوي أن
تظاهرات خرجت في امليدان في العاصمة
دمشق تصدى لها رج��ال األم��ن بالقنابل
املسيلة للدموع ،واعتدوا على املتظاهرين
والح� �ق ��وه ��م إل� ��ى داخ � ��ل األزق � � ��ة ،وه� ��و م��ا
حصل بحسب ري �ح��اوي ف��ي ري��ف دمشق
«ح �ي��ث خ ��رج اآلالف ف��ي ح��رس �ت��ا ودوم ��ا
وال �ك �س ��وة وم �ض��اي��ا وال ��زب ��دان ��ي وس�ق�ب��ا
وع��رب�ي�ن وداري� � ��ا ،رغ ��م ال ��وج ��ود األم �ن��ي».
ول �ف��ت إل ��ى أن امل �ت �ظ��اه��ري��ن ف ��ي ال �ق��اب��ون
وركن الدين لم يتمكنوا من الخروج ،نظرًا
إلى الوجود األمني الكثيف في املدينتني.
وذكر أن أكثر من  12ألف متظاهر خرجوا
ف��ي م��دي�ن��ة ب�ن��ش ال��واق�ع��ة ف��ي ري��ف إدل��ب،
حيث شهدت املنطقة ،وت�ح��دي�دًا كفر نبل
وت �ف �ت �ن��از وس ��رم �ي�ن ،ت �ظ ��اه ��رات م �م��اث �ل��ة،
إضافة إلى تظاهر اآلالف في مدينة درعا
(جنوب) والقامشلي (شمال شرق) نصرة
لحماه بحسب عبد الرحمن .وقال إن «أكثر
من ثالثني أل��ف شخص خرجوا للتظاهر
ف��ي م��دي�ن��ة دي��ر ال� ��زور (ش� ��رق) امل�ح��اص��رة
رغ��م ال�ح��ر ال�ش��دي��د» .ووف��ق عبد الرحمن،
امتدت التظاهرات إلى «بستان الحمامي
والرمل الجنوبي والصليبة في الالذقية،

وامل�ئ��ات خرجوا من جامع املنصوري في
جبلة الساحلية (غرب) هاتفني الله معنا،
الله معنا».
تظاهرة من
�روج
�
خ
�ى
�
ل
إ
ناشطون
وأش��ار
ُ
ج��ام��ع ال��رف��اع��ي ف ��ي ك �ف��رس��وس��ة ،ق�م�ع��ت
ُ
م�ب��اش��رة ،واع��ت�ق��ل بعض امل�ش��ارك�ين فيها.
ّ
ح �ت��ى إن م ��وق ��ع «س �ي ��ري ��ان �ي ��وز» رأى أن
وسط دمشق شهد أمس أوس��ع تظاهرات
م�ع��ارض��ة تحصل ف��ي العاصمة منذ بدء
حركة االحتجاجات؛ إذ «شارك في تشييع
الشهيد عامر ب��زازة ،الذي قضى بحوادث
إط�لاق نار مساء األربعاء أثناء مشاركته
في تظاهرة في امليدان ،نحو  2000شخص
ع �ق ��ب ص �ل��اة ال �ظ �ه ��ر ف� ��ي ج ��ام ��ع ال ��دق ��اق
وس ��ط غ �ي��اب ك��ام��ل ل �ق ��وات األم� � ��ن» ،وه��و
م��ا ح�ص��ل ف��ي ك�ف��رس��وس��ة ال �ت��ي «ش�ه��دت
م ��راس ��م ت�ش�ي�ي��ع ح ��اش ��دة ل�ل�ش�ه�ي��د خ��ال��د
ف��اك �ه��ان��ي ع �ق��ب ص �ل�اة ال �ظ �ه��ر ف ��ي ج��ام��ع
الرفاعي حيث دفن في مقبرة باب صغير.
وأوض � �ح� ��ت «س� �ي ��ري ��ان� �ي ��وز» أن� �ه ��ا «امل � ��رة
األولى التي تشهد فيها مناطق في وسط
دمشق مراسم تشييع تطلق فيها هتافات
مناهضة للنظام ويشارك فيها املئات».

صورة
مأخوذة عن
االنترنت
لتظاهرة في
إدلب أمس (أ
ف ب)
أم� ��ا ف ��ي ح� �م ��اه ،ف��أج �م��ع ش� �ه ��ود وك� ��االت
األنباء على أن االتصاالت ال تزال مقطوعة
ع��ن امل��دي �ن��ة ال �ت��ي ل�ف��ت م��واط �ن��ون إل ��ى أن
ب �ع��ض أح �ي��ائ �ه��ا ت �ع��رض ل�ل�ق�ص��ف أم��س،
م��ا منع املصلني م��ن التوجه إل��ى ع��دد من
مساجدها.
وأب� � � ��رزت ال �ص �ح��اف��ة ال� �س ��وري ��ة ال��رس �م �ي��ة
ال� �ص ��ادرة أم ��س أن «وح� � ��دات م��ن الجيش
تعمل على إعادة األمن واالستقرار والحياة
الطبيعية إل��ى ح�م��اه بعد أن استباحتها
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات اإلره��اب �ي��ة امل �س �ل �ح��ة» ،وس��ط
سقوط أعداد من القتلى
خشية األهالي من ُ
أكبر من العدد الذي ق ِّدر وهو  135منذ بدء
الحملة العسكرية على املدينة يوم األحد.

وف��ي ال�س�ي��اق ،نقلت وك��ال��ة «روي �ت��رز» عن
نشطاء ونازحني من مدينة حماه تأكيدهم
«مقتل  300مدني س��وري على األق��ل» منذ
اقتحام الجيش لها.
أم � ��ا ف� ��ي دي � ��ر ال � � � ��زور ،ف �ق ��د ك �ش ��ف ب�ع��ض
األه� ��ال� ��ي أن م� �ئ ��ات ال ��دب ��اب ��ات ون ��اق�ل�ات
ال �ج �ن��ود امل ��درع ��ة ال ت� ��زال م��راب �ط��ة خ ��ارج
امل��دي�ن��ة ،وخ��اص��ة عند تقاطع على طريق
س��ري��ع ي ��ؤدي ال ��ى دم �ش��ق .وف ��ي ال�س�ي��اق،
أعلن «امل��رص��د ال�س��وري لحقوق اإلنسان»
أن امل��دي �ن��ة «ال ت ��زال ت�ش�ه��د م�ن��ذ األرب �ع��اء
ح��رك��ة ن� ��زوح واس �ع��ة ال �ن �ط��اق ل�س�ك��ان�ه��ا،
ت�ك�ث�ف��ت ي ��وم ال �خ �م �ي��س ،وذل� ��ك خ��وف��ًا من
ه �ج��وم وش �ي��ك ق ��د ت �ش �ن��ه ق � ��وات ال�ج�ي��ش

«خ�ل�ال س��اع��ات على امل��دي�ن��ة امل�ح��اص��رة»،
ّ
ل��درج� ُ�ة أن «ج�م�ي��ع امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ف��ي دي��ر
الزور أغلقت وغادرتها كوادرها الطبية إال
ً
مستشفى وح�ي�دًا يرفض أص�لا استقبال
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ال �ج��رح��ى» .وأض ��اف امل��رص��د
أن م��ن ال��دالئ��ل على ق��رب ح�ص��ول الحملة
األمنية «إخ��راج املرضى من املستشفيات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ب ��اس �ت �ث �ن ��اء ذوي ال � �ح ��االت
ال� �ح ��رج ��ة» ،و«اس� �ت� �ق ��دام ص �ه��اري��ج م �ي��اه
ل�ل�م��راك��ز األم�ن �ي��ة» و«ت �ح��رك ن��اق�لات جند
داخل املناطق الغربية» من املدينة.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ذك� � ��رت وك� ��ال� ��ة «س� ��ان� ��ا» أن
«ع � �ن � �ص ��ري ��ن م � ��ن ق � � � ��وات ح � �ف ��ظ ال� �ن� �ظ ��ام
استشهدا وأصيب  14آخ��رون بجروح في

بيان مجلس األمن في عيون المعارضة والسلطة
االختالف بني قراءة
النظام السوري ومعارضيه
لألحداث السورية وما
يرتبط بها ُي َ
ترجم أيضًا
في تعليق رموزهما
على قرار مجلس األمن
الدولي .النظام ّ
مصر على
املؤامرة األجنبية ،بينما
املعارضون يحملونه
مسؤولية استدراج
التدخل الخارجي

الطيب تيزيني (أرشيف)

دمشق ـــ وسام كنعان
محمد الشلبي

		

ت�ب��اي�ن��ت آراء رم� ��وز ال �ن �ظ��ام وامل �ع��ارض��ة
السوريني في بيان مجلس األمن الدولي
مساء الثالثاء إلدان��ة العنف
ال��ذي ص��در
ّ
ال �ح �ك��وم��ي وح � ��ض ك��اف��ة األط� � ��راف على
ض� �ب ��ط ال� �ن� �ف ��س وع � � ��دم االن � � �ج� � ��رار وراء
األع �م��ال االن�ت�ق��ام�ي��ة .وب�ح�س��ب ال��دك�ت��ور
والفيلسوف ال�س��وري امل �ع��ارض ،الطيب
ّ
ت�ي��زي�ن��ي ،ال ��ذي ت�ح��دث ل �ـ«األخ �ب��ار» ،ف��إن
«ال � �خ� ��ارج ي�ن�ت�ظ��ر وي �ت �ح �ف��ز ألن يلتقط
أي ث �غ��رة ح �ت��ى ي��دخ��ل ل�ي�ف�ع��ل م ��ا ي��ري��د
ف��ي س ��وري ��ا .ل� ��ذا ،ف��ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��داخ��ل
وال�خ��ارج ممكن أن تفتح ب��أي لحظة من
قبل الخارج ،ورغ��م أن غالبية السوريني
ال يعولون على هذا الخارج ،لكن األخير
موجود وسيتحينّ الفرصة ليتدخل بكل
ّ
ويفصل فكرته باإلشارة إلى أن
األحوال».
بيان مجلس األمن يؤكد أن األمم املتحدة
ال ت �ت �ج ��اوز س � ��ؤال «إل � ��ى م �ت��ى س�ي�ب�ق��ى
امل��وض��وع ه �ك��ذا؟» ،الف�ت��ًا إل��ى أن مجلس
األم� ��ن «ل ��م ي�ت�خ��ذ م��وق �ف��ًا ص ��ارم ��ًا ،وه��ي
ف��رص��ة ألن ت�ف�ت��ح األب � ��واب أم� ��ام شعبنا
ل�ي�ت��ول��ى ش��ؤون��ه ال��داخ �ل �ي��ة» .ويستطرد
ت�ي��زي�ن��ي ب��ال�ح��دي��ث ع��ن ف�ئ��ة م��ن ال�ن�ظ��ام
ت ��رف ��ض اإلص �ل ��اح ف ��ي س ��وري ��ا «ف�ت�ض��ع
امل �ط ��ال ��ب ال �ش �ع �ب �ي��ة ف ��ي خ ��ان ��ة امل ��ؤام ��رة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ض� ��ده� ��ا ،وه� � ��و م� ��ا واج� �ه ��ه
العالم العربي عندما تصل أي دولة فيه
للضرورة القصوى املتمثلة ب��اإلص�لاح،
فتلجأ ق�ي��ادة ه��ذا البلد إل��ى إل�ح��اق هذا
امل� �ط� �ل ��ب اإلص �ل��اح � ��ي ب ��رك ��ب امل � ��ؤام � ��رات
الخارجية».
وعما إذا كان من شأن بيان مجلس األمن
أن يخفف من حدة العنف ويعيد مؤشرات
ّ
الحل األمني إلى الخلف ،يرى تيزيني أن
ه ��ذا ال �ب �ي��ان «ي �ح ��اول أن ي��وص��ل رس��ال��ة

تفيد ب��أن الكيل ط�ف��ح» ،قبل أن يخلص
إل��ى أن «م��ا يهمنا نحن ه��و أن ال�ص��راع
امل�س�ل��ح ي�ج��ب أن ي �ت��وق��ف؛ ألن النتيجة
ستكون الخسارة لجميع األطراف» .وفي
ّ
ال�س�ي��اق ،يشكك امل �ع��ارض ب�ق��وة بوجود
ع�ص��اب��ات مسلحة وج�م��اع��ات إره��اب�ي��ة،
ّ
«تحمل ك��ل ما
موضحًا أن ه��ذه ال��رواي��ة
ي �ح��دث ل�ف�ع��ل خ��ارج��ي ومل ��ؤام ��رة ليست
بجديدة ،دائ�م��ًا م��ا تتشكل عندما يكون
ال��داخ��ل ع��اج�زًا ع��ن حماية نفسه حماية
ّ
ويحمل «الداخل» مسؤولية هذه
كاملة».
امل��ؤام��رة حتى وإن وج��دت« ،وإذا أقررنا
بوجودها بالفعل ،فعلينا أن نضعها في
املقام الثالث أو الرابع لنضع املعضالت
التي تكونت عبر السنني قبلها».
أم ��ا ال�س�ي�ن��اري�س��ت وال �ك��ات �ب��ة امل �ع��ارض��ة
ريما فليحان ،فقد ّ
حملت بدورها النظام
املسؤولية كاملة عما آل��ت إليه تطورات
امل��وق��ف ال ��دول ��ي إزاء ال��وض��ع ال �س��وري،
ً
وص� � ��وال إل� ��ى اس �ت �ص ��دار م �ج �ل��س األم ��ن
ب �ي��ان��ه .وق��ال��ت ف�ل�ي�ح��ان ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن
«ال �ن �ظ��ام ال �س ��وري ال ي ��زال ي�ت�ع��اط��ى مع
األحداث منذ بدايتها باألسلوب القمعي
اإلج��رام��ي نفسه ال��ذي ّأدى إل��ى تطورات
ك �ب �ي��رة ف ��ي امل ��واق ��ف ال ��دول� �ي ��ة» .وت�ل�ف��ت
إل��ى أن��ه «ل��و ح ��اول ال�ن�ظ��ام ال�ت�ع��ام��ل مع
ال �ش��ارع ال �س��وري املنتفض ع�ب��ر ال�ح��وار
والحلول السلمية ،ملا تطلب من مجلس
األم��ن الدولي عقد جلسات ع��دة ملناقشة
األزم � � � � ��ة» ،م� ��ن دون أن ت �ن �ف��ي واق � � ��ع أن
العواصم األجنبية «تعاملت م��ع األزم��ة
ال� �س ��وري ��ة ب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال م ��ن م�ن�ط�ل��ق
مصالحها الدولية بالدرجة األولى».
ورأت ال �ك��ات �ب��ة ال� �س ��وري ��ة امل� �ع ��ارض ��ة أن
مجمل مواقف الدول األعضاء في مجلس
األم��ن تجاه ما يحصل في سوريا« ،غير
ثابتة وال واضحة» ،إذ إنها «تراوحت منذ
ب��داي��ة األزم ��ة ب�ين اإلدان ��ة أو إب�ق��اء ال�ب��اب

م �ف �ت��وح��ًا أم � ��ام ال �ن �ظ��ام إلع �ط��ائ��ه ف��رص��ة
حقيقية لتنفيذ اإلص�ل�اح��ات ال�ت��ي وع��د
بها» .وتالحظ أنه رغم التباين الكبير في
ّ
املواقف الدولية ،فإن «الحراك الشعبي في
الشارع ،والتظاهرات السلمية التي تخرج
ف��ي ج�م�ي��ع امل�ح��اف�ظ��ات وامل� ��دن وامل�ن��اط��ق
السورية ،لم ولن تتأثر يومًا بمجمل هذه
ال �ق��رارات ال��دول�ي��ة ،س��واء ج��اءت ملصلحة
ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ،ك�م��ا ي �ح��دث دائ �م��ًا ،أو
مل�ص�ل�ح��ة امل �ت �ظ��اه��ري��ن امل �ن��اه �ض�ين ل ��ه».
ّ
وأع ��رب ��ت ع ��ن اق �ت �ن��اع �ه��ا ب� ��أن «م ��ن يملك
ال �ك �ل �م��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة وال� �ف ��اص� �ل ��ة اآلن ه��و
الشارع السوري املنتفض وال أحد سواه،
وس��واء خرج مجلس األم��ن الدولي بقرار
إدانة للنظام السوري ،أو بقي األمر على
حاله ،فسيبقى الشارع املنتفض مصممًا
على أن تحل األزمة داخليًا» ،مطمئنة إلى
أن��ه «إذا أراد ال�ح��راك الشعبي أن يتوقف
أو يبقى مستمرًا ،فسيتخذ ق��راره بغض
ال�ن�ظ��ر ع��ن مجمل ال �ق��رارات أو البيانات
التي ستصدر عن السياسة الدولية» .أما
عن توقعاتها بشأن ما إذا كانت األم��ور
س �ت �ص��ل إل � ��ى ت ��دخ ��ل ع �س �ك��ري أج �ن �ب��ي،
فتجزم فليحان بأن «الشارع واملعارضة
الشريفة هم ضد التدخل العسكري تمامًا
ألن �ن��ا ض��د ج�م�ي��ع ال �ت��دخل��ات ال�ع�س�ك��ري
وال�س�ي��اس�ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة ،ح�ت��ى ال يتكرر
السيناريو الليبي في سوريا ،وسنبقى
م ��ع ال �ح��ل ال �س �ي��اس��ي م ��ن أج ��ل االن �ت �ق��ال
السلمي إل��ى دول��ة مدنية ديموقراطية».
ّ
وت�ع��ل��ق ال�ف�ن��ان��ة امل�ع��ارض��ة ع�ل��ى اجتماع
ب �ع��ض أس� �م ��اء امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة م��ع
وزي� � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ه �ي�ل�اري
ك�ل�ي�ن�ت��ون ب��رف��ض ح��اس��م «ألي ل �ق��اء أو
عالقة أو تدخل أميركي أو أجنبي عمومًا
في الشأن السوري».
أم ��ا ف��ي ال �ط��رف امل ��وال ��ي ل�ل�ن�ظ��ام ،فيبرر
أمني تحرير صحيفة «البعث» الحكومية

