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سجال فلسطيني حول قصف مخيم الرمـ ـ

بدأت قوات الجيش السوري االنسحاب من مدينة دير الزور ،في وقت واصلت
فيه حملتها العسكرية في مدينة الالذقية وسط انباء عن ارتفاع عدد
القتلى في اليومني املاضيني في حمص والالذقية إلى  19شخصًا ،وفي ظل
دعوات إلى حماية الالجئني الفلسطينيني املقيمني في مخيم الرمل

انسحاب من دير الزور
وتعزيز الحملة في الالذقية
ان � �س � �ح � �ب� ��ت ق � � � � � ��وات ال� �ج� �ي ��ش
ال � � � �س� � � ��وري م � � ��ن م � ��دي � �ن � ��ة دي � ��ر
ال ��زور م��ن مدخليها الجنوبي
والشمالي الشرقي ،فيما ّأدت
الحملة العسكرية املستمرة في
مدينة الالذقية إلى مقتل ما ال يقل عن 34
شخصًا .وذك ��رت م��راس�ل��ة وك��ال��ة «ف��ران��س
ب ��رس» ال �ت��ي ش��ارك��ت ف��ي ج��ول��ة نظمتها
وزارة االع �ل�ام ال �س��وري��ة ع�ل��ى م��دي�ن��ة دي��ر
الزور ،أمس ،ان قوات تتألف من  12مدرعة
كتب عليها «جنود االس��د» وست ناقالت
جند تحمل ع�ش��رات ال�ج�ن��ود ،خ��رج��ت من
امل��دخ��ل ال �ج �ن��وب��ي ،ف�ي�م��ا غ� ��ادرت وح ��دات
اض��اف �ي��ة امل��دي �ن��ة م ��ن م��دخ �ل �ه��ا ال�ش�م��ال��ي
الشرقي من امام مستشفى الفرات.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أوض� � � ��ح م� � �س � ��ؤول ع �س �ك��ري
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ف � ��ي امل ��دي � �ن ��ة أن ال �ج �ي��ش
السوري دخل دير ال��زور «استجابة لنداء
اهالي الدير ونتيجة حصار املدينة بنحو
مرعب من قبل املجموعات املسلحة التي
اق��ام��ت الحواجز وامل�ت��اري��س» ،مشيرًا إلى
أن «ال� �ق ��وات خ��رج��ت ب�ع��د ات �م��ام العملية
مباشرة» .واض��اف «قمنا بعملية نوعية
وس��ري�ع��ة ودق�ي�ق��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع االه��ال��ي
الع � ��ادة االم � ��ن واالس� �ت� �ق ��رار ،وت �م �ك �ن��ا من
القبض على مسلحني وضبط متفجرات
وع�ب��وات ناسفة وأل �غ��ام» ،م��ؤك�دًا أن «ه��ذا
الخروج نهائي وال عودة للجيش أبدًا»
أم ��ا ب �ع��ض س �ك��ان امل��دي �ن��ة ،ف ��أش ��اروا في
شهادات لـ«رويترز» إلى أن حامالت جند
م��درع��ة وق ��وات وأف ��رادًا م��ن االس�ت�خ�ب��ارات
ال ي��زال��ون منتشرين ف��ي س��اح��ات املدينة.
وقال أبو بكر حاج ،وهو ناشط محلي« ،ال
يزال القناصة على أسطح املنازل والجيش
ي�ق�ت�ح��م م� �ن ��ازل ال �ن �ش �ط��اء ف ��ي دي ��ر ال ��زور
ويحيط بالقرى التي فر منها السكان».
وف � ��ي ال�ل�اذق� �ي ��ة ،ع� � ��ززت ق� � ��وات االم� � ��ن م��ن
مستخدمة الرشاشات الثقيلة
انتشارها
ً
ف ��ي ب �ع��ض اح� �ي ��اء ه� ��ذه امل ��دي� �ن ��ة .ون�ق�ل��ت
وكالة «فرانس برس» عن املرصد السوري
ل�ح�ق��وق االن �س��ان ق��ول��ه «س�م�ع��ت اص ��وات
رش��اش��ات ثقيلة واط�ل�اق رص ��اص كثيف
في أحياء الرمل الجنوبي ومسبح الشعب
وع�ي�ن ال �ت �م��رة» ف��ي ال�ل�اذق �ي��ة .واض� ��اف ان
اط�لاق النار استمر من الساعة الخامسة
ف �ج �رًا ح �ت��ى ال �س��اع��ة ال �ث��ام �ن��ة وال �ن �ص��ف
صباحًا ،مشيرًا إل��ى ان��ه «ل��م ت��رد اي انباء
حتى اآلن عن سقوط شهداء».
وكان املرصد السوري لحقوق االنسان ،قد
أكد أن «أحياء بستان السمكة وعني التمرة
وبستان الحمامي ف��ي ال�لاذق�ي��ة تعرضت
أول م � ��ن أم � � ��س ل� �ق� �ص ��ف ب� ��ال ��رش� ��اش� ��ات
الثقيلة من آليات عسكرية مدرعة» .كذلك،
ت �ح��دث ع ��ن ح�م�ل��ة اع �ت �ق��االت واس �ع ��ة في
امل��دي�ن��ة ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن أح �ي��اء ع��دي��دة في
ال�ل�اذق �ي��ة ت�ن�ف��ذ إض ��راب ��ًا ع��ام��ًا اح�ت�ج��اج��ًا
على العمليات العسكرية الجارية فيها،
فيما نفى مصدر س��وري رسمي مسؤول
ح� �ص ��ول اإلض � � � ��راب .ون� �ف ��ى اع� �ت� �ق ��ال 300
شخص في الالذقية ،مشيرًا الى ان قوات
املسلحة»
حفظ النظام تالحق «العصابات
ّ
التي قال إنها ّ
«روعت السكان» ،عبر عملية
أمنية وصفها بالـ«دقيقة».
كذلك نفت الوكالة العربية السورية لالنباء
مشيرة
تعرض املدينة للقصف من البحر،
ً
إلى أن «ما يجري هو مالحقة قوات حفظ
ال �ن �ظ��ام ل�ل�م�س�ل�ح�ين .أم ��ا امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م

وزارة ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ف�ي�ك�ت��وري��ا
ن ��والن ��د ف ��أش ��ارت إل� ��ى أن �ه��ا ال تستطيع
تأكيد ما ورد في تقارير منشورة من أن
ال�س�ف��ن ال�ح��رب�ي��ة ال�س��وري��ة قصفت مدينة
الالذقية الساحلية.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،أث��ارت أوض��اع الالجئني
الفلسطينيني الذين فروا من مخيم الرمل
امتثاال
لالجئني الفلسطينيني في الالذقية
ً
ألوام��ر من السلطات السورية ،ردود فعل
م �ت �ف��اوت��ة ،أش ��ده ��ا م ��ن أم �ي�ن س ��ر ال�ل�ج�ن��ة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
ي��اس��ر ع �ب��د رب� ��ه ال � ��ذي رأى «أن ال �ه �ج��وم
ال� ��ذي ش�ن�ت��ه ق� ��وات األم� ��ن ال �س��وري��ة على
مخيم لالجئني الفلسطينيني ف��ي مدينة
الالذقية الساحلية السورية يمثل جريمة
ض��د اإلن �س��ان �ي��ة» .وق ��ال «ال �ق �ص��ف يجري
م��ن خ�ل�ال ال� �ب ��وارج ال �ب �ح��ري��ة وال��دب��اب��ات
ع �ل��ى ب� �ي ��وت م ��ن ال �ص �ف �ي��ح وع� �ل ��ى أن ��اس
ال م �ك��ان ل�ه��م ي �ل �ج��أون إل �ي��ه وال ح�ت��ى أي
ملجأ يستطيعون االحتماء فيه من هذه
االع� � �م � ��ال» .وأض � � ��اف «ه � ��ذه ج��ري �م��ة ض��د
االنسانية» .أما املتحدث باسم وكالة غوث

دبابات الجيش
السوري أثناء
مغادرتها دير
الزور أمس
(باسم تيالوي
 -أ ب)

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني التابعة
ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة «أون� � � � � ��روا» ،ك��ري �س �ت��وف��ر
جانيس ،فتحدث عن فرار «ما بني خمسة
آالف وع�ش��رة آالف ش�خ��ص» ،مبديًا قلقه
ع�ل��ى م�ص�ي��ره��م .وف ��ي امل �ق��اب��ل ،اس�ت�ن�ك��رت

ف �ص ��ائ ��ل ت �ح ��ال ��ف ال � �ق� ��وى ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
ت�ص��ري�ح��ات «األون � � ��روا» ،داع �ي� ً�ة إل ��ى ع��دم
زج الفلسطينيني ف��ي األح � ��داث ال�ج��اري��ة
ف� ��ي س� ��وري� ��ا .وأك� � ��د أم �ي��ن س� ��ر ال �ف �ص��ائ��ل
الفلسطينية في دمشق خالد عبد املجيد

«أن حي الرمل الفلسطيني لم يقصف على
االطالق وأن العمليات العسكرية واالمنية
ت �ج��ري ف��ي ح��ي ال�س�ك�ن�ت��وري وقنينيص
امل� �ج ��اوري ��ن ل �ح��ي ال ��رم ��ل ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي»،
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «ح ��ي ال��رم��ل الفلسطيني

وترقب سيناريو «النهاية»
إحباط الشارع ّ
تسود حال من اإلحباط
في الشارع السوري .إحباط
يعود ألسباب متعددة،
لكنها كلها في النهاية
تصب في خانة القلق
وترقب
من املستقبلّ ،
النهاية ،التي يريدها كل
على هواه

دمشق ــ وسام كنعان،
محمد الشلبي
اإلح � �ب� ��اط وال � �خ� ��وف وال �ق �ل��ق
هي السمات املالزمة للشارع
ال �س��وري ه��ذه األي� ��ام ،ول��م يتمكن شهر
رم � �ض� ��ان وط� �ق ��وس ��ه وم� ��وس� ��م ال� ��درام� ��ا
وع �ش��رات امل�س�ل�س�لات م��ن ح ��رف ان�ت�ب��اه
امل �ش��اه��د ال� �س ��وري ع��ن م�ت��اب�ع��ة ن �ش��رات
األخ�ب��ار ومراقبة األح��داث ع��ن كثب ،من
دون أن ي �ف �ل��ت ه� ��ذا امل �ش��اه��د م ��ن ح��ال��ة
الضجر التي باتت تسيطر عليه نتيجة
ما تشهده البالد من أحداث.
ال�س�ي�ن��اري�س��ت ري �م��ا ف�ل�ي�ح��ان ت� ��رى ،في
حديث مع «األخ�ب��ار» ،أن سبب اإلحباط
هو «ع��دد الضحايا التي تسقط يوميًا.
ف�م�ن��اظ��ر ال��دم��اء وت��زاي��د ع ��دد املعتقلني
ي �خ �ل �ق��ان ح ��ال ��ة اإلح � �ب ��اط ل� ��دى ال �ش ��ارع
ال� �س ��وري» .وت �ش��رح «ب ��أن ال �ظ��رف ال�ع��ام
ي�ل�غ��ي خ �ص��وص �ي��ات امل ��واط ��ن ال �س��وري
ً
هذه األي��ام؛ فأنا مثال كاتبة درام��ا ،ومن
الضروري أن أتابع ما يعرض في شهر
رمضان ،إال أنني ال أتمكن من ذلك وسط
ب �ح��ر ال � ��دم ال � ��ذي ت �ن ��ام ع �ل �ي��ه س ��وري ��ا».
وت � � ��رى أن «م � ��ن ي� �ت ��ذم ��ر م� ��ن األوض � � ��اع
نتيجة عدم قدرته على ممارسة حياته
ب�ش�ك�ل�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي ،ف�ه��و ي �ن��أى بنفسه
ع�م��ا ي ��دور ح��ول��ه م��ن أح ��داث وال يعنيه
ال �ه��م ال � �ع ��ام» .ك��ذل��ك ت��ؤك��د أن اإلح �ب��اط
حالة ال بد أن تحصل ،لكنها ستمر مع
تعطش غالبية الشعب ال�س��وري ليعيد
امل��رح�ل��ة الذهبية ال�ت��ي عاشتها سوريا
في الخمسينيات من انفتاح اقتصادي
ّ
وتحمل
وحرية إعالم وتعددية سياسية.
ال�ك��ات�ب��ة امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ال �ج��زء األك�ب��ر
مما يحصل في سوريا نتيجة للتقلبات
الواضحة وعدم الجدية في اتخاذ موقف
ح��اس��م ح �ي��ال ال �ع �ن��ف «رغ� ��م أن ال�ش�ع��ب
السوري أحرج املجتمع الدولي من خالل

إصراره على كتابة التاريخ بدمه».
وع�ل��ى خ�ل�اف ال�ك��ات�ب��ة امل �ع��ارض��ة ،ينفي
امل�خ��رج أح�م��د إب��راه�ي��م أح�م��د أن «يكون
امل��واط��ن ال �س��وري م�ع�ن�ي��ًا ب��اإلص�ل�اح أو
األوض� � � ��اع االق� �ت� �ص ��ادي ��ة أك� �ث ��ر م �م��ا ه��و
م�ع�ن��ي ب��ال�ح��ال��ة األم�ن�ي��ة ال �ت��ي ت��أت��ي في
رأس أولوية اهتماماته» .ويعزي سبب
اإلح � �ب� ��اط ل � ��دى ال � �ش� ��ارع ال � �س� ��وري إل��ى
«طغيان هذه الحالة وسواد الفوضى ،ما
منع الطقوس الرمضانية من أن تجري
على طبيعتها».
وفيما يتقاطع رأي األس�ت��اذ الجامعي،
أح � �م� ��د ج� ��اس� ��م ال � �ح � �س �ي�ن ،م � ��ع امل� �خ ��رج
ال� � �س � ��وري ،إال أن � ��ه ي ��ؤك ��د أن «ال� �خ ��وف
يسيطر على الشارع نتيجة فقدان الثقة
بني أف��راد ه��ذا ال�ش��ارع حتى في العائلة
الواحدة نتيجة لألزمة ،ثم لوجود هوة
واض�ح��ة ب�ين امل��واط��ن والسلطة ،وغياب
أي ش �ك��ل ح�ق�ي�ق��ي م ��ن ال� �ح ��وار ال�ف�ع�ل��ي
لوضع حلول عملية لألزمة».
أم��ا ع�م��ران ،املتخرج الجامعي ،فيشرح
س�ب��ب إح �ب��اط��ه وت�خ��وف��ه م��ن املستقبل،
ب��ال �ق��ول« :ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،أن��ا عضو
نصير م�ف�ص��ول م�ن��ذ س �ن��وات م��ن ح��زب
البعث ،بسبب تحدثي في الجامعة عن
ضرورة انتقال السلطة إلى أكثر من فكر
س �ي��اس��ي ،وإال ف�س�ت�ن�ت��ج ال ��دول ��ة الح�ق��ًا
قطعانًا م��ن األغ�ن��ام لهم نفس الجينات
الفكرية والثقافية واالجتماعية ،ال يمكن
أن يتطور ش��يء فيهم ليصبحوا بشرًا
عقالء وأحرار ،بينما أخوتي ووالدي في
منزلنا يجزمون بقوة بأن كل ما يحدث
ه��و م��ن ت�خ�ط�ي��ط خ��ارج��ي اس�ت�ع�م��اري،
وك��ل م��ن ي�ن��زل إل��ى ال�ش��ارع للتظاهر قد
ق �ب��ض  2000ل �ي��رة س ��وري ��ة» .وم ��ا ي��زي��د
إح �ب��اط ع �م��ران ورف��اق��ه م��ن أب �ن��اء جيله
«ه ��و ت�ب�ن��ي ن�ح��و  40ب��امل�ئ��ة م��ن الشعب
وجهات نظر اإلعالم الرسمي الذي كرس
أساسًا للدفاع عن النظام».

لكن الحالة ذاتها ال تندرج على شرائح
مختلفة؛ فأبو ع��دن��ان ،ال��ذي يعمل بائع
ً
خ �ض��روات م�ت�ج��وال ف��ي ش ��وارع دم�ش��ق،
ً
أب� ��دى ت� �ف ��اؤال ك �ب �ي �رًا ب �ت �ط��ورات ال �ح��راك
االح�ت�ج��اج��ي ،ع�ل��ى ع�ك��س الكثيرين من
املهنة ،ويقول« :هذه
جيرانه ورفاقه في ّ
أج�م��ل أي ��ام ح�ي��ات��ي؛ ألن ��ي أش��اه��د م��ا لم
أك� ��ن أف �ك��ر ف �ي��ه ف ��ي أح �ل��ى أح�ل�ام ��ي ،وال
أشعر باإلحباط مما يحدث في سوريا؛
ألن �ن��ي م�ت �ف��ائ��ل ب ��أن ال �ش �ب��اب ف ��ي ال�ب�ل��د
س�ي�ح�ق�ق��ون م ��ا ي ��ري ��دون أخ � �ي � �رًا» .وع��ن
رأي� ��ه ف ��ي م ��ا ي �ج ��ري ،ي �ض �ي��ف« :ت �ح��اول
السلطة قمع الشباب الذين ينزلون إلى
الشوارع ،لكنها ال تنجح في ذلك ،تحاول
أن ت �ح �ب �ط �ه��م ب �م �م��ارس��ات �ه��ا ال �ق �م �ع�ي��ة
التعسفية ،لكنهم يصرون على التفاؤل».
ويتابع« :الناس تغيروا ،هذا ما يجعلني
أتفاءل بمستقبل البلد ،على أيدي هؤالء
ال� �ش� �ب ��اب ،وأق� � ��ول ل ��ك ه �ن ��اك إرادت� � � ��ان ال
تقهران :إرادة الله وإرادة الشعب».
لكن ماذا عن معنويات بعض السوريني
امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ف � ��ي ال � � �خ� � ��ارج ،ي � �ق� ��ول ط��ال��ب
ال ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا س��ام��ر س �ع �ي��د ،ال��ذي
غ � ��ادر دم �ش��ق ق �ب��ل ن �ح��و ش �ه��ر ون�ص��ف
ال �ش �ه��ر إل� ��ى ب ��اري ��س« ،ي �ع �ي��ش ال �ش��ارع
ال �س��وري ال �ي��وم ،ح��ال��ة م��ن ال�ت�ف��اؤل التي
تبدو للوهلة األول��ى شبه حتمية ،لدى
مختلف فئاته ،وخاصة لدى الفئات التي
تواجه عسفًا وقمعًا مباشرًا من النظام،
كما هي الحال في املناطق التي تتعرض
لحمالت أمنية أمثال حمص ودير الزور
وح� �م ��اة» .وع ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ال �س��وري�ين
املقيمني في أوروبا ،يضيف« :في الخارج
ً
ي�ب��دو ال�س��وري��ون أك�ث��ر ت �ف��اؤال م��ن أبناء
ج�ل��دت�ه��م ف��ي ال��داخ��ل ال �س ��وري ،يختلط
ت�ف��اؤل�ه��م ب��رغ�ب��ة ع��ارم��ة ف��ي ال �ع��ودة إل��ى
ال��وط��ن م��ن دون اش�ت��راط��ات أو ت�ن��ازالت،
وخ ��اص ��ة أن ك �ث �ي��ري��ن م �ن �ه��م م �ب �ع��دون
أو م �ن �ف �ي��ون ،أو م �م �ن��وع��ون م ��ن دخ ��ول

