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من تظاهرات
دوما السورية في
 7نيسان املاضي
(رويترز)
ال �ط��رق��ات ال �ع��ام��ة ف ��ي أك �ث��ر م ��ن مكان،
وإج�ب��ار امل��ارة على التوقف ،واالعتداء
ع�ل�ي�ه��م ب��ال �ض��رب ب �ع��د ت �ج��ري��ده��م من
حاجياتهم ،بهدف الترويع وزرع الخوف
في نفوس املواطنني .كذلك اعتدت على
بعض النقاط العسكرية تجاه الجوالن
املحتل ،ما أدى إلى سقوط ثالثة شهداء
وخ� �م� �س ��ة ع� �ش ��ر ج ��ري� �ح ��ًا ف� ��ي صفوف
الجيش والقوى األمنية ...ووق��وع عدد
م� ��ن ال �ق �ت �ل��ى وال � �ج ��رح ��ى ف� ��ي صفوف
املجموعات اإلرهابية املتطرفة».
إعالن املصدر العسكري ترافق مع خبر
تشييع جديد لستة عناصر من الجيش
وال �ق��وى األم �ن �ي��ة .وم ��ع ت��أك�ي��د الوكالة
اع� ّت�ق��ال «م�ج�م��وع��ات م��ن اإلرهابيني»،
ب � ��ث ال �ت �ل �ف ��زي ��ون ال � �س� ��وري اعترافات
ل�ش�خ��ص ي��دع��ى م�ص�ط�ف��ى ب��ن يوسف
خ �ل �ي �ف��ة ع� �ي ��اش ق � ��ال إن � ��ه «ي �س �ك��ن في
درع��ا منشية ال�ب�ل��د ،وك��ان ي��رى الناس
ت��ذه��ب إل ��ى ال �ج��ام��ع ال �ع �م��ري وتشارك

االنتشار العسكري
مستمر في درعا
وتعزيزات حول دوما
ومعلومات صحافية
غربية عن استقاالت
في حزب البعث

�وري رس �م��ي .وأش� ��ار امل �ص��در نفسه
س� ّ
إلى أن دمشق استقبلت أخيرًا أكثر من
م��وف��د ع��رب��ي وإق �ل �ي �م��ي ن��اق �ش��وا معها
ملف العالقات السورية  -اإليرانية.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،أع�ل��ن م�ص��در عسكري
س��وري أن «وح��دات الجيش في مدينة
درع ��ا وري �ف �ه��ا اس�ت�ك�م�ل��ت م�ه�م�ت�ه��ا في
مالحقة املجموعات اإلرهابية املتطرفة
ال �ت��ي ط��امل��ا اس �ت �ه��دف��ت ب �ع��ض املواقع
العسكرية وال �ق��وى األم �ن �ي��ة» .وأضاف
أن «ه��ذه املجموعات أق��دم��ت على قطع

وتلتقي الشيوخ ،ومنهم الشيخ أحمد
ال�ص�ي��اص�ن��ة وال�ش�ي��خ مصلح والشيخ
رزق» .وأض� � � ��اف أن «م � ��ن ب�ي��ن هؤالء
إب��راه �ي��م ال �ن��اي��ف م�س��امل��ة ال ��ذي أعطاه
مبلغًا من املال قدره  50ألفًا وطلب إليه
الخروج إلى الجهاد».
في هذا الوقت ،أفادت وكالة «رويترز»
ب��أن ق��اف�ل��ة م��ن  30دب��اب��ة س��وري��ة على
األق� ��ل ت �ت �ح��رك ع �ل��ى ح��ام�ل�ات دبابات
شوهدت في الطريق الدائري بدمشق.
وك��ان��ت ال��دب��اب��ات تتحرك ف��ي االتجاه

ابراهيم األمين
امل� ��ؤدي إل ��ى ض��اح�ي��ة دوم ��ا الشمالية
وإل ��ى م��دي�ن��ة درع ��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة .وقالت
ال��وك��ال��ة ن�ف�س�ه��ا إن ح ��اف�ل�ات بيضاء
ّ
جلبت مئات من الجنود بكامل عدتهم
القتالية إلى ضاحية دوما .وأضافت أن
من قوات األمن انتشروا
أكثر من ّ 2000
ف� ��ي دوم � � ��ا وش� ��غ � �ل� ��وا ن � �ق ��اط تفتيش
وتحقق م��ن ب�ط��اق��ات ال�ه��وي��ة ،للقبض
ع�ل��ى املتعاطفني م��ع ال�ح��رك��ة املطالبة
بالديموقراطية.
أم� ��ا وك ��ال ��ة «ف ��ران ��س ب � ��رس» فتحدثت
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ع� ��ن ان� �ت� �ش ��ار للعناصر
«في كل األحياء» ،موضحة أن
األمنيني ّ
ه��ؤالء «يدققون في هويات الناس في
ال� �ش ��وارع» .وأض��اف��ت أن امل��دي�ن��ة «شبه
م �ق �ف��رة ،وك� ��ل امل �ت��اج��ر م �غ �ل �ق��ة ،وكذلك
املؤسسات العامة».
وفي بانياس ،قال الشيخ أنس عيروط،
أح��د ق��ادة حركة االحتجاج في املدينة،
ل �ـ«ف��ران��س ب ��رس» ،إن آالف األشخاص
ت � �ظ� ��اه� ��روا أول م� ��ن أم� � ��س للمطالبة
بالحريات.
ّ
وذك � ��رت «ف ��ران ��س ب� ��رس» أن �ه��ا تلقت
ب �ي��ان��ًا م� ��ن ث�ل�اث�ي�ن ع� �ض� �وًا ف� ��ي حزب
البعث الحاكم من بانياس يعلنون فيه
انسحابهم احتجاجًا على ّ«ممارسات»
أج� �ه ��زة األم � ��ن .وق � ��ال امل ��وق� �ع ��ون على
البيان ،وه��م من منطقة بانياس« ،إن
م� �م ��ارس ��ات األج � �ه� ��زة األم� �ن� �ي ��ة تجاه
املواطنني الشرفاء والعزل من أهالينا
ف��ي مدينة ب��ان�ي��اس وال �ق��رى املجاورة
ل �ه ��ا ،وال س �ي �م��ا م ��ا ح �ص��ل ف ��ي قرية
البيضا ،تناقض ك��ل القيم واألعراف
اإلنسانية وتناقض ش�ع��ارات الحزب
التي نادى بها».
وأش � ��ار ال �ب �ي��ان إل ��ى «ت�ف�ت�ي��ش البيوت
وإط� �ل ��اق ال� ��رص� ��اص ال �ع �ش ��وائ ��ي على
ال �ن��اس وامل �ن��ازل وامل�س��اج��د والكنائس
ّ
والشبيحة».
م ��ن ق �ب��ل ع �ن��اص��ر األم � ��ن
وأض ��اف أن ذلّ��ك ي��ؤدي إل��ى «االحتقان
ال�ط��ائ�ف��ي وب ��ث روح ال �ع��داء ب�ي�ن أبناء
الوطن الواحد».
وف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ق� ��ال امل ��رص ��د السوري
لحقوق اإلنسان ،على موقعه أم��س ،إن
ع��دد ال�ق�ت�ل��ى امل��دن�ي�ين نتيجة األحداث
التي ًتجري في سوريا وص��ل إل��ى 453
ق �ت �ي�لا .وأض� ��اف «ل��دي �ن��ا الئ �ح��ة موثقة
ب ��األس �م ��اء» .ل�ك�ن�ه��ا ل��م ت�ن�ش��ر اي اسم
لهؤالء.

مجلس األمن :من بيان إلى مشروع قرار!
نيويورك ــ نزار عبود
بعدما ب��اءت محاوالت ال��دول الغربية
ال��رئ�ي�س�ي��ة ال �ك �ب��رى ف��ي م�ج�ل��س األمن
الدولي (ال��والي��ات املتحدة وبريطانيا
وفرنسا وأمل��ان�ي��ا وال�ب��رت�غ��ال) بالفشل
ف��ي حشد إج�م��اع على ب�ي��ان صحافي
م �ت��واض��ع ي �ض��ع س ��وري ��ا ع �ل��ى طاولة
ال� �ج ��راح ��ة ،ق � ��ررت م��واص �ل��ة املساعي
م �س��اء أم ��س م��ع اح�ت�م��ال االن �ت �ق��ال من
بيان صحافي يحتاج إل��ى إجماع من
أعضاء املجلس ،إلى مشروع قرار يمكن
أن يصدر إذا ّأمنت له تسعة أصوات من
أص��ل  .15وتحدث أح��د الدبلوماسيني
عن خشية أن يبدو مجلس األم��ن غير
مبال بما يجري في سوريا ،وما لذلك
من تأثير على معنويات الشعب.
املندوبة األميركية ف��ي األم��م املتحدة،
سوزان رايس ،خرجت من جلسة مساء
ّ
أول م��ن أم��س ،وت�ح��دث��ت بنبرة عالية
إل � ��ى وس ��ائ ��ل اإلع� �ل ��ام م� �ص ��درة إدانة
صريحة ملا وصفته «العنف الوحشي
ال� ��ذي ت�س�ت�خ��دم��ه ال �ح �ك��وم��ة السورية
ض� ��د ش� �ع� �ب� �ه ��ا» .وق� ��ال� ��ت «إن � � ��ه مقيت
وم��ؤس��ف ،وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة تدينه
بأشد العبارات» .وطالبت بوقفه فورًا
واص�ف��ة ق��رار رف��ع ح��ال��ة ال �ط��وارئ بأنه
ّ
«غ �ي ��ر ج� � � ��دي ...ب��دل �ي��ل م��واص �ل��ة قمع
املتظاهرين املساملني».
وأكدت رايس ما أعلنته وزارة الخارجية
االم� �ي ��رك� �ي ��ة م� ��ن ق �ب ��ل ب � ��أن حكومتها

م��اض �ي��ة ن �ح��و ات� �ب ��اع «م �ج �م��وع��ة من
ال � �خ � �ي� ��ارات ال �س �ي ��اس �ي ��ة املحتملة»،
مشيرة إل��ى ف��رض عقوبات معينة من
أجل نقل رسالة بأن «ذلك السلوك غير
مقبول» .وإذ دعت إلى منح السوريني
الحرية في التعبير واالنتماء ألحزاب
والتجمع واختيار قادتهم السياسيني،
أعلنت رفضها القاطع ألسلوب التعامل
م� ��ع ت �ل ��ك امل� �ط ��ال ��ب امل �ح �ق ��ة بأساليب
«مزعزعة لالستقرار ودع��م لإلرهاب».
وك� � ��ررت ات� �ه ��ام إي� � ��ران ب��امل �ش��ارك��ة في
قمع التظاهرات،لكنها لم تقدم إجابة
ع �ل��ى ال��دل �ي��ل ورف �ض��ت ال �خ��وض أكثر
ف��ي االت �ه��ام ب��ال�ق��ول« ،ال أري��د التحدث
بتفاصيل كثيرة عن ذلك األمر».
وع �ن��دم��ا س�ئ�ل��ت إن ك��ان��ت ت � ّ
�ؤي ��د نقل
الشأن السوري إلى محكمة الجنايات
ال��دول�ي��ة على غ��رار م��ا ج��رى م��ع ليبيا
م��ا دام ��ت ت��واج��ه ص�ع��وب��ة ف��ي مجلس
ّ
األمن الدولي ،ردت رايس بأن ً املساعي
س�ت�ت��واص��ل ف��ي امل�ج�ل��س أوال ،رافضة
تشبيه ال�ح��ال��ة ف��ي ليبيا بالحالة في
سوريا.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،اس�ت�غ��رب م �ن��دوب سوريا
ال��دائ��م بشار الجعفري ع��رض الوضع
ال �س��وري ع�ل��ى امل�ج�ل��س ،معلنًا «أسف
ح�ك��وم�ت��ه ال �ش��دي��د ل�س�ق��وط الضحايا
من املدنيني الشهداء» ،ومؤكدًا «وجود
ّ
مندسة مارست القتل
عناصر مسلحة
من الطرفني» .كما أكد استعداد سوريا
وعزمها على إجراء تحقيق شفاف في

األح ��داث ومحاسبة امل�س��ؤول�ين .ورأى
أن ال�ق�ض��اء ال �س��وري ق��ادر على القيام
بذلك من دون مساعدة أجنبية.
أم ��ا األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،بان
ك��ي م ��ون ،ال ��ذي ك��ان ق��د ط��ال��ب بإجراء
تحقيق «مستقل شفاف وف�ع��ال» ،فقد
أكد أيضًا أن بوسع سوريا القيام بذلك،
داعيًا مجلس األم��ن إلى عدم االعتماد
على وسائل اإلعالم في تكوين صورة
عن الوضع بل باالستعانة بالوسائل
الرسمية لتلك الغاية.
ل� �ك ��ن ب� � ��ان ك � ��ي م� � ��ون وص� � ��ف الوضع
ال� � �س � ��وري ب ��أن ��ه «م� �ب� �ع ��ث ق� �ل ��ق بالغ»
وأن� � ��ه ي ��دي ��ن «ال� �ع� �ن ��ف امل �س �ت �م��ر بحق
املتظاهرين امل�س��امل�ين إدان ��ة ت��ام��ة ،وال
سيما ب��اس�ت�خ��دام ال��دب��اب��ات والنيران
الحية التي قتلت وج��رح��ت امل�ئ��ات من
الناس» .موقف انتقده مندوب سوريا
ال � � ��ذي رأى أن األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام تخطى
ّ
يتحر حقيقة
مجلس األمن فيه ،وأنه لم
األوضاع على األرض قبل اتخاذه.
وف � � ��ي ج� �ن� �ي ��ف ،ق � � ��رر م� �ج� �ل ��س حقوق
ً
وبدعم
اإلنسان ،بناء على طلب أميركي ً
م ��ن ع �ش��ر دول أوروب� � �ي � ��ة ،ف� �ض�ل�ا عن
ال�ي��اب��ان واملكسيك وك��وري��ا الجنوبية
وال �س �ن �غ��ال وزم� �ب ��اب ��وي ،ع �ق��د جلسة
خاصة ح��ول سوريا غ�دًا ً
بناء على ما
يجري في درع��ا .وك��ان املجلس يدرس
ع�ق��د جلسة ع��ن ال �ش��رق األوس� ��ط ،لكن
هذه املجموعة جعلت الجلسة تنحصر
في الشأن السوري.

دمشق :وقائع عروض ملقايضة
بقاء النظام بالعالقة مع إيران
خيار الحسم العسكري الذي اتخذه الرئيس السوري بشار األسد
ّ
في مواجهة من يعدهم النظام عمالء للخارج لجأوا إلى السالح،
سيكون له أثره الكبير على الحركة االحتجاجية التي يقوم بها
مواطنون يريدون تحقيق إصالحات واسعة في البالد .وبينما
ي��راه��ن ف��ري��ق م��ن أه ��ل ال�ح�ك��م ف��ي دم �ش��ق ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج إجمالية
توقف الحركة االحتجاجية ،ف��إن في ًدائ��رة األس��د من يشير إلى
أن برنامج اإلصالحات لن يكون قابال للحياة في ظل التوتر أو
غياب االستقرار ،وخصوصًا أن لدى الحكومة السورية ما يكفي
من األدلة السياسية واألمنية والعمالنية التي تشير إلى تجاوز
ال��وض��ع م�س�ت��وى اح�ت�ج��اج��ات مطلبية لجماهير إل��ى مستوى
التدخل الخارجي.
م��ن ب�ي�ن األدل� ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ،ي�ش�ي��ر امل �ق� ّ�رب��ون إل ��ى آخ ��ر ج��ول��ة من
االت�ص��االت التي ج��رت بني القيادة السورية وع��دد من املوفدين
العرب واإلقليميني البارزين .يجري الحديث عن قطر واإلمارات
العربية املتحدة وتركيا وبعض األوروبيني ،وأن هؤالء تحدثوا
مباشرة عن «املطلوب» من سوريا في هذه الفترة ،مع توضيحات
عن نوعية هذه املطالب ونوعية العروض املقابلة .ومنها:
ـــــ أن على سوريا أن تأخذ في االعتبار التطورات التي عصفت
باملنطقة في الفترة األخيرة ،وأن التحوالت الجارية في مصر تتيح
إعادة االعتبار إلى املحور العربي الذي يمنع اآلخرين من التدخل
ف��ي ال �ش��ؤون ال�ع��رب�ي��ة .وح�ت��ى ال ي�ظ��ل ال�ح��دي��ث م�ب�ه�م��ًا ،يتحدث
املوفدون عن ضرورة إعادة سوريا النظر في عالقتها بإيران على
وجه التحديد ،ومع جهات املقاومة في لبنان وفلسطني ،والسير
نحو استراتيجية عربية جديدة.
ـــــ أن موافقة سوريا على التوجه الجديد ستتيح عالقات أفضل
ل�ه��ا م��ع دول ع��رب�ي��ة ك�ب�ي��رة وم ��ع ع��واص��م خ��ارج �ي��ة ،وأن الدول
الغنية بالنفط ستوفر مساعدات كبيرة لسوريا ملواجهة أزماتها
االقتصادية واالجتماعية ،وفي ذلك ما يساعد النظام على إنجاز
عمليات إص�لاح�ي��ة ك�ب�ي��رة م�ت��راف�ق��ة م��ع م�ش��اري��ع تنموية تمنع
أسباب االحتجاج املعيشي.
ّ
تحسن عالقات سوريا مع عواصم عربية ودولية من شأنه
ـــــ أن
توفير مساعدة لسوريا على مواجهة أي محاوالت للتخريب أو
زعزعة االستقرار.
وب �ح �س ��ب ال �ق ��ري �ب�ي�ن أن �ف �س �ه ��م ،فإن
ال � �ج� ��واب ال � �س� ��وري ال� � ��ذي ص � ��در عن
مستويات عدة ،بينها الرئيس بشار
األس��د مباشرة وم�س��ؤول��ون آخرون،
ّ
ّ
محتجني
«تميز بني
هو أن السلطات
من املواطنني الذين نعرفهم ونعرف
مطالبهم ،واملجموعات التي اعتقل
ال �ع��دي��د م ��ن أف ��راده ��ا وه ��م ينتمون
ّ
إلى تيارات سلفية متشددة ويجري
تمويلهم ومساعدتهم لوجستيًا من
جهات وعواصم عربية» ،وأن دمشق
«تعرف أن هناك من يعمل على استغالل االحتجاجات الشعبية
لتحقيق أهداف ال عالقة لها بمطالب الناس».
وم��ن امل�ف�ت��رض أن ي��دع��و وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري ول�ي��د املعلم،
خ�ل�ال ال �س��اع��ات امل �ق �ب �ل��ة ،أك �ث��ر م ��ن ع �ش��ري��ن س �ف �ي �رًا م ��ن أميركا
وأوروب ��ا ملناقشتهم ف��ي األح ��داث الجارية ف��ي س��وري��ا ،ويعرض
ّ
وزارة الداخلية ،تتعلق بما تقول دمشق
عليهم ملفات أعدتها ّ
«إنه برنامج تخريب منظم يهدف إلى ضرب االستقرار وإحداث
ف�ت�ن��ة ف��ي ال� �ب�ل�اد» ،وذل� ��ك ب�ح�س��ب امل �ق� ّ�رب�ي�ن ال��ذي��ن ي �ع �ت �ق��دون أن
املوفدين العرب واألتراك والدوليني إنما «كانوا يحاولون عرض
صفقة ،فإذا رفضتها سوريا فسيكون هناك تصعيد دبلوماسي
وإع�ل�ام��ي ق��ري�ب��ًا ،بغية ت�ح��وي��ل امل�ل��ف إل��ى قضية دول �ي��ة ّبقصد
استدراج عروض من جماعات سورية ألشكال عدة من التدخل».
ويبدو أن عالقات سوريا لم تهتز فقط مع عدد من الدول العربية،
بل مع تركيا أيضًا .وحتى اللحظة ،ال ّ
يتقبل املسؤولون السوريون
كيف أن الحكومة التركية ت��واف��ق على استضافة مجموعة من
قيادات اإلخوان املسلمني في أنقرةّ وإسطنبول ومناطق قريبة من
إجراء االتصاالت بناشطني
الحدود مع سورياّ ،وأن هؤالء يتولون ُ
منهم في سوريا لحثهم على التظاهر .ونقل عن مسؤول سوري
كبير قوله« :هل تقبل تركيا بأن ينشط أكراد معارضون لها على
أراضي سوريا ويعملوا على زعزعة االستقرار فيها؟».
ال��واض��ح أن سياقًا آخ��ر للمتابعة ب��رز أم��س ف��ي امل�ل��ف السوري.
وم��ع أن��ه ال اإلج ��راءات التي تقوم بها الحكومة اآلن وال التدخل
الخارجي سيحجبان الحاجة إلى إصالحات كبيرة داخليًا ،إال أن
ذلك لن يكون وح��ده البند الساخن في البحث داخليًا وإقليميًا،
وحتى خارجيًا ،وخصوصًا أن ما يجري اآلن في ليبيا والبحرين
ّ
التنبه إلى أن الواليات املتحدة ،ومعها دول
من شأنه رفع درجة
عربية كثيرة ،تقوم بكل ما من شأنه الحتواء الثورات الشعبية
ومنعها م��ن ال�ت� ّ
�وج��ه نحو تغييرات ج��ذري��ة .وه��ا ه��ي الضغوط
على مصر ت��زداد يومًا بعد ي��وم ملنعها م��ن السير سياسيًا في
وج�ه��ة مختلفة ع� ّ�م��ا ك��ان��ت عليه أي��ام حسني م �ب��ارك ،ومحاولة
حصر أهداف الثورة ببعض التغييرات الداخلية ،عدا عن الجانب
األكثر خطورة ،الذي يتمثل في استعداد عملي عند دول غربية
وعند ال��والي��ات املتحدة للعودة إل��ى مغامرات عسكرية مباشرة
أو بواسطة حلفائها ...أليس ال��وج��ود العسكري ال�س�ع��ودي في
البحرين نموذجًا لوصاية خارجية مباشرة ،أم يستعيد داعموه
لغة حلفاء سوريا في لبنان عن «الوجود الشرعي واملؤقت»؟ ثم
م��اذا ع��ن ث��وار ليبيا ال��ذي��ن ب��ات��وا على اقتناع ب��أن إط��اح��ة معمر
القذافي أمر غير ممكن من دون دخول جيوش الغرب إلى طرابلس
وتدمير كل شيء؟

الموفدون العرب
واألجانب يقترحون
دعمًا لألسد
ومساعدات مالية
وجهودًا لوقف
االحتجاجات الشعبية
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