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على الغالف

سوريا

أمام تحدياتها
وفد من درعا عند األسد
ومبادرة كردية لحل األزمة

في إطار مساعي
االحتواء التي بدأتها
السلطات السورية منذ يوم
الجمعة املاضي ،التقى
الرئيس بشار األسد وفدًا من
أهالي درعا ،في وقت أعلنت
فيه أحزاب كردية مبادرة
لحل األزمة في البالد ،فيما
ّ
مددت وزارة الداخلية املهلة
التي كانت قد طالبت
خاللها املتورطني في أعمال
العنف بتسليم أنفسهم

واص� � ��ل ال ��رئ �ي ��س ال � �س� ��وري ب� �ش ��ار األس ��د
ل �ق��اءات��ه م��ع وف ��ود م��ن امل �ح��اف �ظ��ات ،وك��ان
ال � ��دور أم ��س ع �ل��ى م�ح��اف�ظ��ة درع � ��ا ،وذل ��ك
للمرة الثانية خالل شهر ،وسط أنباء عن
العثور على «مقبرة جماعية» في املدينة،
في وق��ت أعلنت فيه أح��زاب كردية إطالق
مبادرة لحل األزمة في البالد.
وب�ح��ث ال��رئ�ي��س ال �س��وري ،أم ��س ،م��ع وف��د
م��ن أه��ال��ي م�ح��اف�ظ��ة درع ��ا األح� ��داث التي
شهدتها امل��دي�ن��ة وري�ف�ه��ا ،وال �ت �ع��اون بني
األهالي والجيش ،واإلصالحات املزمعة.
وق��ال��ت وك��ال��ة األن�ب��اء السورية (س��ان��ا) إن
ال�ح��دي��ث «ت �ن��اول األح ��داث ال�ت��ي شهدتها
درع��ا واألج��واء اإليجابية السائدة حاليًا
ه � �ن� ��اك ن �ت �ي �ج��ة ال � �ت � �ع� ��اون ب �ي��ن األه� ��ال� ��ي
وال� � �ج� � �ي � ��ش ،وال � � �خ � � �ط� � ��وات اإلص�ل��اح � �ي� ��ة
ال� �ج ��اري ��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد وآف ��اق � �ه ��ا» .وأع� ��رب
أع�ض��اء ال��وف��د ع��ن «ت�ق��دي��ره��م لتضحيات
الجيش والجهود التي قام بها بالتعاون
م��ع األه��ال��ي وال�س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة لتوفير
م �س �ت �ل��زم��ات ال �ح �ي��اة ال �ي��وم �ي��ة وح��اج��ات
ال �ن��اس ،خ�ل�ال ه��ذه ال�ف�ت��رة ،وإع ��ادة األم��ن
واألمان إلى درعا».
ف ��ي ه� ��ذا ال� ��وق� ��ت ،ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة «ف ��ران ��س
برس» عن رئيس املنظمة الوطنية لحقوق

اإلن � �س� ��ان ،ع �م ��ار ق ��رب ��ي ،ق ��ول ��ه« :اك �ت �ش��ف
األه� ��ال� ��ي أم � ��س وج� � ��ود م �ق �ب��رة ج �م��اع �ي��ة
ف��ي درع� ��ا ال �ب �ل��د» .وأض � ��اف أن ال�س�ل�ط��ات
ال �س ��وري ��ة «س ��ارع ��ت إل� ��ى ت �ط��وي��ق امل �ك��ان
ومنع الناس من أخذ الجثث ،بعد وعدهم
بتسليم عدد منها».
وأعلنت املنظمة ،ف��ي ب�ي��ان أص��درت��ه أمس
�لا ع��ن ب�ع��ض ال�س�ك��ان ف��ي ب�ل��دت��ي انخل
ن�ق ً
وج��اس��م امل�ج��اورت�ين ل��درع��ا« ،أن السلطات
ال�س��وري��ة ن�ف��ذت مجزرتني مروعتني بحق
السكان هناك» .وأورد البيان الئحة بأسماء
قتيال ف��ي انخل،
قتيال ف��ي جاسم و21
13
ً
ً
قالت املنظمة إنهم قتلوا «خ�لال الخمسة
أي � � ��ام ال� �س ��اب� �ق ��ة» .وأع � ��رب � ��ت امل �ن �ظ �م��ة ع��ن
ّ
تخوفها «من وجود عشرات آخرين ما زالت
جثامينهم منتشرة في حقول القمح وبني
األش �ج��ار ،حيث ل��م يستطع األه��ال��ي حتى
اآلن ال��وص��ول إليهم بسبب الطوق األمني
حول املنطقة وانتشار القناصة في املكان».
وف��ي تلكلخ ،ق��ال م�ص��در عسكري س��وري
إن وحدات الجيش والقوى األمنية أوقفت،
خ�ل�ال م�لاح�ق�ت�ه��ا امل�ج�م��وع��ات اإلج��رام �ي��ة
املسلحة ،عددًا من املطلوبني الذين ّ
«روعوا
امل��واط �ن�ي�ن» وض�ب�ط��ت ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة من
األس �ل �ح��ة وال��ذخ��ائ��ر وال �ب ��زات العسكرية

ال �ت��ي ك��ان��وا ي�س�ت�خ��دم��ون�ه��ا .وأض � ��اف أن
ح�ص�ي�ل��ة امل��واج �ه��ة ك��ان��ت «خ �م �س��ة عشر
ج ��ري �ح ��ًا م� ��ن ال �ج �ي ��ش وال � �ق � ��وى األم �ن �ي��ة
وع��ددًا م��ن القتلى وال�ج��رح��ى ف��ي صفوف
املجموعات اإلجرامية املسلحة».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ق ��ال ن��اش��ط ح �ق��وق��ي ل��وك��ال��ة
«فرانس ب��رس» ،رف��ض الكشف عن اسمه،
إن حصيلة العملية ال�ع�س�ك��ري��ة للجيش
ف��ي امل��دي �ن��ة «ارت �ف �ع��ت إل ��ى ع �ش��رة ق�ت�ل��ى»،
نقال
بعدما ك��ان ناشط حقوقي ق��د أع�ل��نً ،
عن شهود عيان ،أن «سبعة أشخاص على
األق��ل بينهم ام��رأت��ان قتلوا األح��د ،بعد أن
اقتحم الجيش السوري مدينة تلكلخ».
من جهتها ،أف��ادت وكالة األنباء الرسمية
(س� � ��ان� � ��ا) ب � ��أن � ��ه ج � � ��رى االث� � �ن �ي��ن ت �ش �ي �ي��ع
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برصاص املجموعات اإلرهابية املتطرفة،
ف��ي منطقة تلكلخ بحمص (األح � ��د) ،إل��ى
مدنهم وقراهم».
وب� ّ�ي �ن��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة أن ع ��دد ال��ذي��ن
سلموا أنفسهم م��ن امل�ت��ورط�ين ف��ي أعمال
ّ
شغب وص��ل حتى م�س��اء أم��س إل��ى 8881
ش�خ�ص��ًا ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ح��اف �ظ��اتُ ،أف ��رج
عنهم بعد تعهدهم ب�ع��دم ت�ك��رار أي عمل
ي �س��يء إل ��ى أم ��ن ال��وط��ن وامل ��واط ��ن .وذك��ر
م �ص��در م �س��ؤول ف��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة أن
ال �ع��دي��د م��ن امل �ت��ورط�ي�ن ف��ي أع �م��ال شغب
ي��واص �ل��ون ال�ح�ض��ور إل��ى م��راك��ز الشرطة
مددت الوزارة ،أول من أمس،
واألمن ،بعدما ّ
امل�ه�ل��ة امل�م�ن��وح��ة إلع�ف��ائ�ه��م م��ن ال�ت�ب�ع��ات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وع ��دم مالحقتهم إذا س� ّ�ل�م��وا
أن�ف�س�ه��م إل ��ى ال�س�ل�ط��ات امل�خ�ت�ص��ة لغاية

ساسة األردن مع الحريات وضد سقوط املمانعة
عمان ـــ محمد السمهوري
أج �م��ع م�ث�ق�ف��ون وس�ي��اس�ي��ون أردن �ي��ون
ع� �ل ��ى ال � �ح� ��رص ع� �ل ��ى وح � � ��دة س ��وري ��ا،
و«موقعها املمانع للسيطرة األميركية
ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة» .إلاّ أن �ه��م
ط��ال�ب��وا ال�ن�ظ��ام ال �س��وري باالستجابة
مل� � �ط � ��ال � ��ب ال� � �ش� � �ع � ��ب ف� � � ��ي م� � � ��ا ي �ت �ع �ل ��ق
باإلصالحات السياسية.
وع� ّ�ب��ر أكثر م��ن ناشط أردن��ي ع��ن أسفه
لألحداث الجارية في سوريا ،في الوقت
ال��ذي انتقد فيه آخ ��رون طريقة تعامل
األجهزة األمنية مع املتظاهرين في غير
مدينة سورية.
وأك��د الناشط السياسي تيسير دي��اب
ان�ح�ي��ازه إل��ى ث ��ورات ال�ش�ع��وب ،مشيرًا
ف��ي ال��وق��ت نفسه إل��ى أن م��ا ي�ج��ري في
س ��وري ��ا ي�خ�ت�ل��ف ع ��ن ال �ح��ال��ة امل�ص��ري��ة
�لا «ل�س��وري��ا
والليبية وال�ت��ون�س�ي��ة ،ق��ائ ً

دور ف��ي دع ��م امل �ق��اوم��ة وامل�م��ان�ع��ة ضد
امل�ش��روع األم�ي��رك��ي الصهيوني ،وج��زء
كبير م�م��ا ي�ج��ري ف��ي س��وري��ا ل��ه عالقة
بأجندات خارجية ،ومحاولة إضعاف
ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري وإخ ��راج ��ه م ��ن دوره
السياسي».
م��ن جانبه ،لفت املحامي عمار البكري
قائال
إل��ى م��ؤام��رة تخطط ض��د س��وري��ا،
ً
«ه �ن��اك ق��وى عظمى إض��اف��ة إل��ى أدوات
عربية تشترك ف��ي التآمر على س��وري��ا.
ن �ح��ن ال ن �ن �ك��ر ع �ل��ى ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري
حقوقه الديموقراطية ،ولكن ما يجري
ع�ل��ى أرض ال��واق��ع ه��و م��ا ق��ال�ت��ه وزي��رة
الخارجية األميركية السابقة ،كوندوليزا
رايس ،عن الفوضى الخالقة».
ورأى الناشط الحقوقي ماهر الطباخي
تمثله
أن لسوريا حالة خاصة بسبب ما ّ
من دور في دعم املقاومة واملمانعة ،لكن
«ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ي�ت�ح� ّ�م��ل ج� ��زءًا م� ّ�م��ا

يجري إل��ى جانب أي��اد خارجية تعبث
باستقرار سوريا».
ب ��دوره ،أك��د الناشط الحقوقي ،يونس
ع��رب ،أن م��ا يمكن تأكيده ه��و املطالب
اإلصالحية والحراك الذي يقوده الشعب
ال� �س ��وري م ��ن أج ��ل ذل � ��ك« ،وامل �ط��ال �ب��ات
ال�ت��ي ي�ت�ح��رك ألج�ل�ه��ا ال�ش�ع��ب ال�س��وري
ت �ت �ع��رض ألذى ل ��وج ��ود ق� ��وى س�ل�ف�ي��ة،
إلاّ أن ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ي�ق��دم�ه��ا م�ب��ررًا
الستخدام القبضة األمنية» ،مؤكدًا أن
«س��وري��ا ل�ه��ا دور م�م��ان��ع ض��د أم�ي��رك��ا
وال �ح��رك��ة ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ،ل �ك��ن امل�ط��ال�ب��ة
بالحرية واإلصالحات والديموقراطية
ح��ق للشعب ،ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�س��وري��ة
التعاطي معه بإيجابية».
أم ��ا ال�ن��اش�ط��ة ف��ي م �ج��ال ح �ق��وق امل ��رأة،
ن � ��ور اإلم � � � ��ام ،ف� �ت ��رى أن ع� �ل ��ى ال �ن �ظ��ام
السوري أن يتراجع عن انتهاكه لحقوق
اإلنسان والحريات العامة ،بما في ذلك

