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تقرير

ّ
غليون يطالب العرب بتدخل عسكري
تونس ــ نزار مقني

«تشبه النكتة ،لكون بعض هذه الدول لم
تجر أي انتخابات في تاريخها وتطالب
بانتخابات في سوريا».
م �ي��دان �ي��ًا ،ت��زام��ن ال �ت��وق �ي��ع ال �س ��وري مع
خ� ��روج «ع �ش ��رات اآلالف» م��ن امل� ّ
�ؤي��دي��ن
لألسد في ساحة السبع بحرات بدمشق،
بحسب وكالة «س��ان��ا» .في املقابل ،أفاد
«امل� ��رص� ��د ال � �س� ��وري ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان»

امل� � � �ع � � ��ارض ع� � ��ن م� �ق� �ت ��ل س � �ت� ��ة م ��دن �ي�ي�ن
برصاص قوات األمن السورية في درعا
ً
ودي ��ر ال ��زور ،ف�ض�لا ع��ن اإلش ��ارة إل��ى أن
«ع� �ش ��رات م ��ن ال �ج �ن��ود امل�ن�ش�ق�ين ق�ت�ل��وا
ب��إط�ل�اق ال �ن��ار ع�ل�ي�ه��م ل ��دى ف ��راره ��م من
م��راك��زه��م ف��ي م�ن�ط�ق��ة ج�ب��ل ال ��زاوي ��ة في
محافظة إدلب».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ً
منحى
بدا أن امللف السوري بدأ يأخذ
جديدًا بالنسبة إلى «املجلس الوطني
املعارض الذي ارتأى إحاطة
السوري»
ِ
م ��ؤت� �م ��ره األول ف� ��ي ت ��ون ��س ب �س��ري��ة
مطلقة طيلة األي��ام األرب�ع��ة املاضية،
«خ � ��وف � ��ًا م � ��ن ت� �س ��ري� �ب ��ات إع �ل�ام � �ي� ��ة».
وق� ��د ح � � ّ�دد «امل �ج �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي» ،ف��ي
خ �ت��ام م��ؤت �م��ره األول ال ��ذي ع �ق��ده في
العاصمة التونسية منذ يوم الجمعة
امل��اض��ي ،استراتيجيا ج��دي��دة ه��ادف��ة
ِّ
متقدمًا
إل��ى إس�ق��اط النظام ال�س��وري،
خطوة جديدة نحو بحث حل عسكري
م��ا ف��ي س��وري��ا ،ب�ص�ي�غ��ة «ق� ��وات ردع
عربية ف��ي ح��ال استمر ال�ق�ت��ل» ،وذل��ك
ف ��ي م � � ��وازاة ت �ح��دي��د رؤي � ��ة س�ي��اس�ي��ة
ً
عمادها نقطتان :أوال حكومة انتقالية
ب��ات��ت خ �ط��وط �ه��ا ال �ع��ري �ض��ة واض �ح��ة
ف��ي أذه��ان أرك��ان «املجلس الوطني»،
وث ��ان� �ي ��ًا إع � � ��داد ال � �ع� � ّ�دة ل �ل �ت��وج��ه إل��ى
م�ج�ل��س األم ��ن ال��دول��ي إلق ��رار مناطق
آمنة وأخرى عازلة.
وق� � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال� �ح ��ال ��ي ل �ـ «امل �ج �ل��س
ال��وط�ن��ي» ب��ره��ان غ�ل�ي��ون ،ف��ي مؤتمر
ص �ح��اف��ي ف��ي ف �ن��دق ب�ض��اح�ي��ة ق�م��رت
ش �م��ال ال �ع��اص �م��ة ال �ت��ون �س �ي��ة« ،ب��دأن��ا
ال�ح��دي��ث ع��ن ت��دخ��ل ق��وات ردع عربية
إذا واص� ��ل ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ال �ق �ت��ل»،
وب��رر ك�لام��ه بـ «نحتاج إل��ى استخدام
ال�ق��وة ول��و بشكل م�ح��دود ف��ي مناطق
م �ح��ددة» ،م��ن دون أن ينسى التذكير
ب ��أن امل �ع��ارض��ة «ل ��ن ت �ت��رك م�ص�ي��ره��ا
ف ��ي أي � ��دي آخ ��ري ��ن ،ح �ت��ى وإن ك��ان��وا
األمم املتحدة» .كالم مشابه ورد على
املعارض اإلسالمي هيثم املالح
لسان
ِ
ـــ ال��ذي كان حضوره مؤتمر «املجلس
الوطني» الفتًا كونه لم يكن منضويًا
ف �ي��ه س��اب �ق��ًا ـ �ـ �ـ ع �ن��دم��ا أص � � ّ�ر ع �ل��ى أن

«امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ي �ط��ال��ب ال�ج��ام�ع��ة
ال �ع��رب �ي��ة ب �ن �ش��ر ق � ��وات ردع ل�ح�م��اي��ة
املدنيني من قوات األمن السورية».
ك��ذل��ك كشف غليون ع��ن أن م�ش��اورات
األيام املاضية أفضت إلى صيغ بشأن
حكومة انتقالية ،مؤكدًا أن املعارضة
ُت ّ
عد لتحرك في مجلس األم��ن الدولي
ضد نظام األسد .وبعدما أدان غليون
«امل� � ��راوغ� � ��ة» ال� �س ��وري ��ة امل �ت �م �ث �ل��ة ف��ي
ال �ت��وق �ي��ع ال� �س ��وري ع �ل��ى ب��روت��وك��ول
امل � ��راق� � �ب �ي��ن ال � � �ع � � ��رب ،ق � �ط� ��ع م ��ؤت� �م ��ره

تلويح بطلب
عربية وإعداد
قوات ردع ّ
تصور عن مناطق عازلة
ُّ
وآمنة

ال�ص�ح��اف��ي أك�ث��ر م��ن م��رة ل�لإب�لاغ عن
«ت �ط��ورات ميدانية ف��ي س��وري��ا» ،قبل
ُّ
أن ي�ع�ل��ن ع��دم ت�ب��ل��غ مجلسه امل �ب��ادرة
العراقية الجارية حاليًا كوسيط بني
الجامعة العربية وسوريا ،مؤكدًا في
الوقت عينه «رفض أي مبادرة جديدة
لكسب ال��وق��ت بالنسبة إل��ى ال�ن�ظ��ام»،
ومشيرًا إلى أن «الطبقات التي كانت
ّ
تنفك عنه» .أما
تحيط بالنظام ب��دأت
امل� �ح ��ور ال �ع �س �ك��ري ف ��ي ك �ل�ام غ �ل �ي��ون،
ف �ق��د ظ �ه��ر م ��ن خ �ل�ال إش ��ارت ��ه إل ��ى أن
امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ب ��ات «ل��دي��ه ت�ص� ّ�ور

ل �ل �م �ن �ط �ق��ة اآلم � �ن� ��ة ت� �ج ��ري م �ن��اق �ش �ت��ه
ل �ب �ح��ث ت �ف��اص �ي �ل��ه ق �ب��ل ت �ق��دي �م��ه إل��ى
م�ج�ل��س األم � ��ن» ،م �ش��ددًا ع �ل��ى وج��ود
«م�ن��اط��ق ك��ام�ل��ة ل��م ي�ع��د ال�ن�ظ��ام ق��ادرًا
على السيطرة عليها» .كذلك ّادعى أن
«السيطرة امليدانية للنظام تنحسر،
وهو يتراجع في كل امليادين .والنظام
ان� �ت� �ه ��ى ح �ق �ي �ق��ة ،ون� �ح ��ن ف� ��ي ال �ش �ه��ر
العاشر ن�ق��ول إن ال�ث��ورة ب��ات��ت قريبة
من توليد سوريا الحرة».
وفي السياق ،لم ينس رئيس «املجلس
الوطني» توجيه التحية إلى «الجيش
ال � �س � ��وري ال � �ح � ��ر» ،م ��داف� �ع ��ًا ع� ��ن ق �ي��ام
عناصر ف��ي املعارضة بحمل السالح،
ً
ق� ��ائ �ل�ا «ط �ب �ع ��ًا ه� �ن ��اك ع� �ن ��ف ،ول �ك �ن �ن��ا
ن��رف��ض امل �س��اواة ب�ين ع��دوان�ين .فهناك
َّ
ع �ن��ف ،وه �ن��اك م�س��ل�ح��ون ف��ي األح �ي��اء
ح�م�ل��وا ال �س�ل�اح ل�ن�ف��س ال �ح��اج��ة ال�ت��ي
نقولها ال �ي��وم ،وه��ي حماية املدنيني،
ألن��ه ال يمكن السكوت ع��ن االعتقاالت
والتعذيب والقتل الوحشي للناس».
ك�ل�ام أردف� ��ه غ�ل�ي��ون ب��ال�ت�ع�ه��د ب�ت�ف��ادي
«ح ��رب أه�ل�ي��ة داخ�ل�ي��ة ب�ين جيشني أو
ط��ائ �ف �ت�ين» ،وب��ال�ك�ش��ف ع��ن أن ت��ون��س
أبلغت مجلسه ّ
نيتها االعتراف رسميًا
ب � ��ه ،وال� �ط� �ل ��ب م� ��ن ال �س �ف �ي��ر ال� �س ��وري
االنشقاق أو مواجهة الطرد من البالد.
ّ
وفي وقت الحق ،وزع «املجلس» بيانًا
ت �ح��اش��ى ف �ي��ه ال� ��دع� ��وة إل � ��ى ال �ت��دخ��ل
العسكري ،مكتفيًا بمطالبة الجامعة
ال �ع��رب �ي��ة واألم � ��م امل �ت �ح��دة وامل �ج�ت�م��ع
ال ��دول ��ي ب �ـ «ال �ع �م��ل ال �س��ري��ع ل�ح�م��اي��ة
امل ��دن �ي�ي�ن وال � �ث� ��وار ف ��ي م �ن��اط��ق آم �ن��ة
وأخ� � ��رى ع� ��ازل� ��ة» .ك ��ذل ��ك ت �ع� ّ�ه��د ب �ي��ان
«امل �ج �ل��س» ب�ت��وف�ي��ر ال��دع��م وال��رع��اي��ة
«ل�ل�ج�ي��ش ال �س��وري ال �ح��ر» ،و«ب�ح�ش��د
ك��ل ال�ط��اق��ات ملزيد م��ن حصار النظام
إع�ل��ام � �ي� ��ًا واق � �ت � �ص � ��ادي � ��ًا وس� �ي ��اس� �ي ��ًا
ودبلوماسيًا حتى إسقاطه».

حلب و«زواج املتعة» مع السلطة
حلب ــ سماح عبدو

ما قل
ودل
أعلنت السفارة املصرية في
موسكو ،أمس ،إرجاء موعد زيارة
وزير الخارجية املصري محمد
كامل عمرو (الصورة) لروسيا ،التي
كان من املقرر إجراؤها يوم غد،
األربعاء .ونقلت وكالة «إنترفاكس»
الروسية عن رئيس املكتب اإلعالمي

في السفارة املصرية في موسكو
رفعت السبع قوله إن زيارة وزير
الخارجية ملوسكو أرجئت «ملدة
أسبوع» .وأوضح أن سبب تأجيل
موعد الزيارة هو «اجتماع وزراء
خارجية جامعة الدول العربية
لبحث األوضاع في سوريا املقرر
انعقاده يوم األربعاء» ،رغم أن
األمني العام للجامعة العربية
تأجيل االجتماع املذكور
أعلن ّ
بعدما وقعت سوريا على وثيقة
بروتوكول املراقبني العرب.
(يو بي آي)

ل ��م ت �ك��ن ح �ل��ب ي��وم��ًا خ� ��ارج امل �س ��ار ال �ع��ام
ل�ل�ن�ب��ض ال� �س ��وري ،ل�ك�ن�ه��ا أي �ض��ًا ل ��م تكن
يومًا رائدة في أي مسار يحمل أي تغيير،
سواء على املستوى السياسي أو الثقافي
ف��ي ال�ب�لاد .زواج املتعة ال��ذي ع�ق��ده ّ
تجار
ح �ل��ب م ��ع ال �س �ل �ط��ة ،أض �ف��ى ع �ل��ى امل��دي �ن��ة
م�لام��ح ال تشبه م�لام��ح أبنائها ال�ث� ّ
�وري��ي
ال�ه��وى ،لكن ف��ي ال��وق��ت نفسه ،الصامتني
الع �ت �ب��ارات ع� � ّ�دة ،م�ن�ه��ا م��ا ي�ت�ع�ل��ق بلقمة
ال �ع �ي��ش وال � �خ� ��وف م ��ن ال �ق �م ��ع .ل �ك��ل ه��ذه
االعتبارات غير املقنعة بالنسبة إلى ّاملدن
ال�ت��ي التحقت ب��ال�ح��راك الشعبي ،ت��أخ��رت
حلب ع��ن االل�ت�ح��اق ب��رك��ب ال �ح��راك .اعتقد
الحلبيون ،وخصوصًا ّ
التجار أن مدينتهم
ستكون خ��ارج دائ��رة م��ا ي��رى املعارضون
أنه أقرب إلى «العقوبات الجماعية» التي
ّ
يمارسها ال�ن�ظ��ام ،ت�ح��دي�دًا ف��ي م��ا يتعلق
ّ
بأزمة الغاز وامل��ازوت .وكانت املفاجأة أن
ح�ل��ب ل��م تختلف ع��ن إدل ��ب أو ح�م��ص أو
درعا ،فطاولتها األزمة وطوابير االنتظار
أمام محطات الوقود.
َ
ي�ق��ول أح��د األط �ب��اء ف��ي ح�ل��ب إن��ه ُس� ِّ�ج��ل��ت
ف��ي الشهر امل��اض��ي «ع�ش��ر وف�ي��ات ألطفال
لم تتجاوز أعمارهم ثالث سنوات نتيجة
ال �ت �ه��اب ال �ق �ص �ب��ات ال �ه��وائ �ي��ة ال �ن��ات��ج من
ّ
البرد الشديد» .ويضيف أن هناك وفيات
ت �ح��دث ن�ت�ي�ج��ة االخ �ت �ن��اق ب �غ��از ال�ك��رب��ون
«ألن ال �ن��اس ي�س�ت�خ��دم��ون ال�ف�ح��م وسيلة
للتدفئة ،ف�ه��و امل�ت��واف��ر واألرخ� ��ص ثمنًا»
ف��ي ظ��ل ن ��درة امل ��ازوت خ�ص��وص��ًا .معاناة
حلب من البرد تصل إل��ى تقنني الكهرباء
ال��ذي ط��اول املحافظة شأنها ش��أن غيرها
م��ن امل�ح��اف�ظ��ات .وي ��رى م�ت��اب�ع��ون لصمت
حلب أن «ه��ذا التصرف جعل حلب ت��درك
أنها أضاعت العنب ،وأن الناطور ُ
سيقتل
ال محال» .ويتابع الناشط الحلبي نفسه
ّ
ليشير إلى أن الحلبيني استغلوا «الرشى»
التي قدمها النظام لهم في بداية الحراك

ال� �ش� �ع� �ب ��ي« ،ف � �ق� ��د ت� �غ ��اض ��ت ال � ��دول � ��ة ع��ن
ت��راخ �ي��ص ال �ب �ن��اء غ�ي��ر ال�ش��رع�ي��ة فنشأت
أحياء كاملة بال رخصة قانونية ،لكن في
ال�ج�ه��ة امل�ق��اب�ل��ة ك ��ان ه �ن��اك ح ��راك شعبي
خ �ج��ول»ُ ،ع� ِّ�ب��ر ع�ن��ه ب�ط��رق مختلفة .على
س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،ي�ك�ش��ف ال��رج��ل أن ��ه «ج��رت
حملة ف��ي حلب ملقاطعة امل�ح��ال التجارية
ّ
ال�ت��ي تعلق على ج��دران�ه��ا ص��ور الرئيس
بشار األس��د» ،ويلفت إلى أن هذه الحملة
«ن �ج �ح��ت ن �ج��اح��ًا م �ل �ح��وظ��ًا ،ب��دل �ي��ل أن��ه
ن � ��ادرًا م��ا ع� � َ
�دت ت ��رى ص� ��ورًا ل�ل��رئ�ي��س في
امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة» .وت �ح��ت ه ��ذا الضغط
الشعبيّ ،قرر التجار ،كعادتهم« ،التذاكي
وح �م��ل ال �ع �ص��ا م ��ن ال ��وس ��ط» ،ف ��أص ��دروا
بيانًا يقولون فيه إنهم سينتظرون شهر
ش �ب ��اط امل �ق �ب��ل ل� �ي ��روا ن �ت��ائ��ج ان �ت �خ��اب��ات

ّ
سيحددون
مجلس الشعب ،ووفق النتائج
م��وق �ف �ه��م .وي �ض �ي��ف ال� �ب� �ي ��ان« :إذا ك��ان��ت
االنتخابات نزيهة ،فسندعم النظام ،وإذا
لم تكن كذلك فسنأخذ خط الثورة».
ه � ��ذا «ال � �ت� ��ذاك� ��ي» ،ع �ل��ى ح ��د وص � ��ف أح��د
ّ
الناشطني املعارضني ،كلف أحد صناعيي
حلب ،بل أشهرهم ،حياته .فبسام العلبي،
ص��اح��ب أك �ب��ر م �ع �م��ل ن �س �ي��ج ف ��ي ال �ش��رق
األوس� � ��ط ،اح �ت ��رق م �ص �ن �ع��ه ،م ��ا ّأد ُى إل��ى
إص��اب �ت��ه ب�س�ك�ت��ة ق�ل�ب�ي��ة ق��ات �ل��ة .وق � � � ِّ�د َرت
الخسائر وف��ق النتائج األول�ي��ة للتحقيق
ب �م �ل �ي��ار ل �ي��رة س ��وري ��ة .وه� �ن ��اك رواي� �ت ��ان
ع ��ن س �ب��ب ال �ح��ري��ق :ي �ق��ول أح ��د أص��دق��اء
ّ
الفقيد إن املرحوم رفض أن يتابع تمويل
«ال �ش �ب �ي �ح��ة» ال ��ذي ��ن ي �ن �ت �ش��رون ف ��ي ك��اف��ة
أن �ح��اء امل�ح��اف�ظ��ة ف�ح��رق��وا امل�ع�م��ل .وي�ق��ول

ّ
صورة وزعتها وكالة «سانا» لألوضاع في حلب في أيار املاضي

ص��دي��ق آخ��ر للعلبي ف��ي ال��رواي��ة الثانية
إنه «يوم إضراب الكرامة (األحد املاضي)،
امتنع ع��دد م��ن ال�ع�م��ال ع��ن ال�ح�ض��ور إلى
امل �ع �م��ل ،ف�ص��رف�ه��م ب�ن�ح��و ت �ع� ُّ�س �ف��ي ،وف��ي
اليوم التالي انتقم منه العمال وأرادوا أن
يجعلوه عبرة لغيره ،فأحرقوا املعمل».
«ت �خ� ُّ�ب��ط» ح�ل��ب ب�ين ال�ش��ائ�ع��ات وال��رواي��ة
حول هذه القصة أو تلك الواقعة ،له وجهان
ٌّ
م �خ �ت �ل �ف��ان ،وك � ��ل ي �ص ��دق ال �ح �ق �ي �ق��ة ال�ت��ي
تناسبه ،لكن يبقى ح��راك الطبقة املثقفة
م ��ن أط� �ب ��اء وم �ح��ام�ي�ن وط �ل��اب ج��ام�ع�ي�ين
أكثر جرأة من موقف طبقة التجار .ويشير
محام ناشط إلى أن هناك «شبه اعتصام
ي ��وم ��ي ل �ل �م �ح��ام�ين ف ��ي ال �ق �ص��ر ال �ع��دل��ي،
للمطالبة باإلفراج عن زمالئهم املعتقلني»،
ج��ازم��ًا ب��أن ع��دد املعتقلني م��ن زم�لائ��ه قد
تجاوز الخمسني محاميًا .ويكشف أيضًا
ً
أن األطباء «ليسوا أفضل حاال ،فكل طبيب
ي�ش��ارك ف��ي إس�ع��اف متظاهر ه��و مشروع
م�ع�ت�ق��ل ،أي م �ش��روع ش�ه�ي��د ،وخ �ي��ر دليل
على ذلك الطبيب صخر حالق الذي ُوجد
ّ ً
ً
مقتوال ومنكال بجثته في ضواحي حلب».
امل �ح��ام��ون واألط � �ب ��اء ل �ي �س��وا وح ��ده ��م في
وس � ��ط ال � �ح� ��راك ال �ح �ل �ب��ي ال� �خ� �ج ��ول ح�ت��ى
اآلن .ف ��ال� �ط�ل�اب ب� � ��دأت م ��دارس� �ه ��م ت�ش�ه��د
ن��وع��ًا م��ن «ال �ت �م� ُّ�رد» ال�س�ل�م��ي ،وإن ك ��ان ال
ي��زال م�ح��دودًا .ووف��ق شهادة أح��د الطالب،
ف�ه��م ع�ن��دم��ا دخ �ل��وا األس �ب��وع امل��اض��ي إل��ى
املدرسة ،وجدوا الشعارات املناوئة للنظام
منتشرة على جدرانها .ويتابع« :على الفور
أخ��ذ املدير على عاتقه معالجة ه��ذا األم��ر،
وأق ��دم بنفسه على طلي تلك ال�ش�ع��ارات».
ه��ذا ال�ت�ص� ُّ�رف ال�س��ري��ع م��ن م��دي��ر امل��درس��ة،
ك ��ان ل��ه وج ��ه آخ ��ر ف��ي م��درس��ة أخ ��رى عند
أطراف مدينة حلب ،حيث خرج الطالب في
تظاهرة داخ��ل ح��رم امل��درس��ة ،فما ك��ان من
املدير إال أن أبلغ الجهات املختصة ليرفع
ع��ن نفسه امل�س��ؤول�ي��ة ،وق��د اق�ت�ي��د ال�ط�لاب
بالفعل إل��ى ج�ه��ة معلومة ن��ال��وا فيها ما
يلزم من «تأديب».

