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متظاهر سوري معارض
في عمان أول من أمس
(محمد حمد ـ رويترز)

الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وف ��ي ب��ان �ي��اس ،ت �ح��دث ن��اش��ط إل ��ى وك��ال��ة
«فرانس برس» عن «وجود نقص في املواد
ال�غ��ذائ�ي��ة ف��ي م��دي�ن��ة ب��ان�ي��اس الساحلية
(غ��رب) ،وخ��اص��ة الخبز ،واألدوي ��ة» ،الفتًا
إل� ��ى «إغ �ل ��اق م �ع �ظ��م امل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة».
وت� ��اب� ��ع أن «ع� �ن ��اص ��ر ال �ج �ي ��ش ي �م �ن �ع��ون
التنقل بني األحياء».
ّ
من جهة ثانية ،أفاد رئيس املرصد السوري
لحقوق اإلنسان ،رامي عبد الرحمن ،وكالة
«ف��ران��س ب��رس» ،ب��أن «السلطات السورية
أط �ل �ق��ت س � ��راح م �ئ ��ات امل �ع �ت �ق �ل�ين ،ب�ع��دم��ا
ّ
وق�ع��وا على تعهد بعدم التظاهر» .كذلك
ّ
أع �ل��ن رئ �ي��س امل��رك��ز ال �س��وري ل �ل��دف��اع عن
املعتقلني وحرية التعبير املحامي خليل
م �ع� �ت ��وق ،ل �ل��وك��ال��ة ن �ف �س �ه��ا ،أن «ق��اض��ي

وزارة الداخلية تعلن
سلموا
أن عدد الذين ّ
أنفسهم من المتورطين
في أعمال شغب وصل
إلى  8881شخصًا
حقوقيون يتحدثون
ّ
عن اكتشاف سكان درعا
مقبرة جماعية

التحقيق ال�ث��ان��ي ف��ي دم�ش��ق أص ��در ق��رارًا
ب �ت��رك ال �ن��اش �ط��ة دان� ��ا ال �ج��واب��رة وإط�ل�اق
سراحها مباشرة بدون كفالة».
على صعيد آخ��ر ،أص��درت أح��زاب الحركة
الوطنية الكردية في سوريا بيانًا أعلنت
ف �ي��ه م� �ب ��ادرة ل �ح��ل األزم � ��ة ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا
ال �ب�ل�اد ،داع �ي��ة إل ��ى «ح� ��وار وط �ن��ي ش��ام��ل
وج � ��اد» ب�ي�ن م �ج �م��ل امل �ك��ون��ات ال��وط �ن �ي��ة.
ورأى ال�ب�ي��ان أن «ال �ن �ه��وض الجماهيري
ال �س �ل �م��ي ال � ��ذي ب� ��دأ ف ��ي س ��وري ��ا ( )...هو
ح� � ��راك وط� �ن ��ي ج �م��اه �ي��ري واس� � ��ع ي��دع��و
إل ��ى إح � ��داث ت�غ�ي�ي��ر دي �م��وق��راط��ي سلمي
وتحقيق إص�لاح��ات ج��وه��ري��ة ع�ل��ى كافة
ال�ص�ع��د» .وأض ��اف أن ه��ذا ال �ح��راك يهدف
إلى «إنهاء حالة االستبداد وحكم الحزب
ال��واح��د ،وإن �ه��اء اح�ت�ك��ار ال�س�ل�ط��ة ،وب�ن��اء
ال��دول��ة املدنية الحديثة التي تكفل العدل
وامل � � �س � � ��اواة ف� ��ي ال� �ح� �ق ��وق وال� ��واج � �ب� ��ات،
وتحقيق الشراكة الحقيقية لكل املواطنني
ف��ي إدارة ش ��ؤون ال �ب�ل�اد» .وأش ��ار إل��ى أن
«عدم استجابة السلطة ملطالب الشعب في
تحقيق التحوالت الديموقراطية السلمية
في البالد ،ومواجهة الحراك الجماهيري
االح�ت�ج��اج��ي السلمي بالعنف ،أدىا إلى
خلق أزمة عميقة باتت تهدد بلدنا سوريا
بمخاطر ج��دي��ة» .واق�ت��رح��ت األح ��زاب في
ب �ي��ان �ه��ا «ال �ص �ي �غ��ة امل �ث �ل��ى» ل �ل �خ��روج من
األزمة الراهنة ،وذلك «عبر الحوار الوطني
ال �ش ��ام ��ل وال � �ج� ��اد ب �ي�ن م �ج �م��ل امل �ك��ون��ات
«تجنب
الوطنية» .ورأت األحزاب ضرورة
ّ
اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت
أي ذريعة كانت ،والسماح لالحتجاجات
السلمية بالتعبير ع��ن نفسها ،وتطبيق
امل ��رس ��وم ال��رئ��اس��ي ال �ق��اض��ي ب��رف��ع ح��ال��ة
الطوارئ واألحكام العرفية».
ككذلك طالبت بتوجيه «ال��دع��وة إل��ى عقد
مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أي جهة
كانت» ،يهدف إل��ى «إق��رار صيغة مشروع
دس �ت��ور ج��دي��د يلغي االم�ت�ي��از ألي جهة،
س ��واء ك��ان��ت ح��زب��ًا أو ق��وم �ي��ة ،ويتضمن
االعتراف بالتعددية القومية والسياسية
وال �ل �غ��وي��ة ،وي� �ط ��رح ه� ��ذا ال��دس �ت��ور على
االستفتاء ال�ع��ام» .وطالبت أيضًا «بإقرار
ق � ��ان � ��ون ج� ��دي� ��د ل �ل�ان � �ت � �خ ��اب ��ات امل �ح �ل �ي��ة
والتشريعية ،وآخر لتنظيم عمل األحزاب
السياسية ي��راع��ي خصوصيات املجتمع
السوري ومكوناته ،وإطالق حرية اإلعالم
والصحافة واستقاللية القضاء وتعزيز
دوره ،وح� ��ل ال �ق �ض �ي��ة ال �ق��وم �ي��ة ل�ل�ش�ع��ب
�ادال ف��ي إط��ار
ال �ك��ردي ح�ل ً�ا دي�م�ق��راط�ي��ًا ع � ً
وحدة البالد».
(سانا ،يو بي آي ،رويترز ،أ ف ب)

البداوي
اعتقال 5
سوريين معارضين في ّ
ّ
مخيم البداوي ــ عبد الكافي الصمد
ّ
ألقت القوة األمنية املشتركة في مخيم البداوي القبض على  5أشخاص سوريني كانوا ينوون
القيام بتحركات معارضة للنظام ال�س��وري في لبنان ،وسلمتهم إل��ى جهاز استخبارات
الجيش اللبناني في الشمال للتحقيق معهم.
مصادر أمنية ّ
معنية في املخيم أوضحت ل�ـ«األخ�ب��ار» أن «مواطنًا سوريًا يقيم في جوار
ّ
املخيم جاء إلينا مطلع األسبوع املاضي ،وأخبرنا أن  9مواطنني سوريني ،أصلهم من قرى في
محافظة حمص ،تعرضوا له ألنه من حلب ،واتهموا أهل مدينته بالجنب وبأنهم «عمالء» لنظام
الرئيس السوري بشار األسد ،وطلبوا منه التعاون معهم من أجل القيام بتحركات معادية
للنظام السوري في لبنان ،ومساعدة املعارضة في سوريا من أجل تغيير النظام فيها».
وكشفت املصادر أنه «بعد التحريات أبلغنا املواطن السوري أن املكان الذي يقيم فيه مع بقية
السوريني (في مزرعة لتربية األغنام في منطقة جبل البداوي املجاورة للمخيم) ،ال يمكننا
الخروج إليه أمنيًا ،ألنه أبعد من نطاق عملنا داخل مخيم البداويً ،
بناء على تعهد وتفاهم
قائم بيننا وبني الجيش اللبناني منذ سنوات».
لكن املصادر أوضحت أن املواطن السوري ـــــ الحلبي «عاد إلينا صباح يوم الجمعة املاضي
العمال السوريني ،حيث استدرجه إلى جهة املدخل الشرقي للمخيم،
وبرفقته أحد ه��ؤالء ّ
فألقينا القبض عليه وسلمنا االثنني معًا إلى فرع استخبارات الجيش في الشمال للتحقيق
معهما» .غير أن األم��ور لم تقف عند هذا ّ
الحد ،إذ أش��ارت املصادر إلى أنه «قبل ظهر أول
من أم��س السبت ،جاءنا  4من رف��اق امل��وق��وف ال�س��وري لالستفسار عنه» ،الفتني إل��ى أنه
«أت��ى إليهم منذ شهرين فقط كي ينام عندهم ،وأنهم ال يعرفون عنه شيئًا أكثر من ذلك،
لكننا أوقفناهم جميعًا أيضًا وسلمناهم إلى استخبارات الجيش اللبناني من أجل متابعة
التحقيق معهم».
املصادر األمنية في مخيم البداوي رأت ّأن
«ث� ّ�م��ة م�ع��ارض�ين كثيرين للنظام ال�س��وري
ف��ي ل�ب�ن��ان ،إال أن�ن��ا ن�ح��رص ع�ل��ى إب�ع��اده��م
عن مخيم البداوي ،كما عن باقي املخيمات
الفلسطينية في لبنان ،ولهذا السبب ّ
شددنا
أخيرًا اإلج��راءات األمنية في محيط املخيم،
سوري يدخل إلى
إلى درجة ّأن ّأي شخص
ّ
املخيم نتابعه ونراقبه ثم نحقق معه ،فإذا
علمنا أنه معارض للنظام السوري ويهدف
إلى جعل املخيم ساحة لنشاطه ،فإننا ّإما
أن نعتقله أو نبعده على الفور عن املخيم».
وأك� ��دت امل �ص ��ادر أن ��ه «م�ث�ل�م��ا ع�م�ل�ن��ا طيلة
ال � �س � �ن ��وات األخ� � �ي � ��رة ع� �ل ��ى ال� � �ح � ��ؤول دون
دخ��ول�ن��ا إل��ى س��اح��ة ال �ت �ج��اذب��ات اللبنانية،
وعدم انجرارنا إلى الصراعات بني األحزاب
وال� �ت� �ي ��ارات ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ف��إن�ن��ا
ن �ح��رص ب��ال �ق��در ذات � ��ه ع �ل��ى االب �ت �ع ��اد عن
الدخول في التجاذبات السورية الداخلية ،مع
تأكيد أننا نقف إلى جانب الرئيس السوري
بشار األسد ،الذي ّ
نقدر له وقفته إلى صف
القضية الفلسطينية وحركات املقاومة في
لبنان وفلسطني واملنطقة».

االحتجاجات تنعكس سلبًا على النمو االقتصادي
ح��ق التظاهر السلمي ،مضيفة أن��ه «ال
ي�ج��وز م��واج�ه��ة املتظاهرين السلميني
بالعنف».
وأش� � � � � ��ار ال� � �ن � ��اش � ��ط ال� � �ي� � �س � ��اري أخ� �ل ��د
ن ��واس إل��ى أن ب��وص�ل��ة تشير إل��ى غير
ال�ش�ع��ب ت ��ؤدي إل ��ى ج�ه�ن��م ،م�ع�ت�ب�رًا أن
«امل�ن�ط�ق��ة ال��وح �ي��دة اآلم �ن��ة ف��ي س��وري��ا
ه��ي ال �ج��والن .ه��ذه األن�ظ�م��ة الشمولية
القمعية إل��ى زوال» .وع� ّ�ب��رت الناشطة
ف ��ي ال �ت �ي��ار ال �ق��وم��ي ال �ت �ق��دم��ي ،خ �ل��ود
الرمحي ،عن حزنها ملا ّ
تمر فيه سوريا
من ت��أزم« ،م��رب��ك» ،معتبرة أن «سوريا
حلقة مهمة م��ن ح�ل�ق��ات امل �ق��اوم��ة ،لكن
على صعيد الحريات املسألة مختلفة».
أما الناشط القومي العربي علي حتر،
فقد أش��ار إل��ى أن ما يجري في سوريا
ما هو «إال تدخل خارجي تقوده أميركا
والحركة الصهيونية وبعض األنظمة
العربية».

واشنطن ــ محمد سعيد
أف��اد تقرير أم�ي��رك��ي نشرته الصحف،
ّ
أم � ��س ،ب � ��أن ال� ��رك� ��ود االق� �ت� �ص ��ادي ف��ي
ك��ل م��ن م �ص��ر وت��ون��س أدى دورًا في
االح�ت�ج��اج��ات ،إال أن ال��وض��ع يختلف
ف� ��ي س� ��وري� ��ا ،ح �ي ��ث ال أح � �ي� ��اء ف �ق �ي��رة
م�ت��رام�ي��ة األط� ��راف ،ل�ك��ن س �ن��وات س��وء
اإلدارة والفساد ألحقت األذى بمعظم
الشعب السوري.
ّ
واستهدفت اإلص�لاح��ات التي تبناها
ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس � ��د منذ
 ،2005الوصول في املقام األول إلى فتح
ميادين االقتصاد ،التي كانت تسيطر
ع�ل�ي�ه��ا ال� ��دول� ��ة ،إال أن� ��ه أص �ب��ح ه�ن��اك
الكثير من التحفظات عليها.
وقد دفعت التظاهرات التي اندلعت في
سوريا منذ  18آذار املاضي ،إلى تراجع
ّ ّ
حد أن صندوق
النمو االقتصادي ،إلى

ّ
ال�ن�ق��د ال��دول��ي خ�ف��ض ت��وق�ع��ات��ه لنمو
االق�ت�ص��اد ال �س��وري ف��ي ال�ع��ام ال�ج��اري
من  5.5في املئة إلى  3في املئة.
ّ
وت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن ح�ج��م ق�ط��اع
صناعة السياحة في سوريا يبلغ نحو
 8م�ل�ي��ارات دوالر ،وش�ه��د ارت�ف��اع��ًا في
عدد السياح منذ  2009بنسبة  40في
ّ
امل�ئ��ة .ورغ��م أن املدينتني الرئيسيتني
ف��ي س��وري��ا ،دم �ش��ق وح �ل��ب ،ال ت ��زاالن
نسبيًا ب�م�ن��أى ع��ن ال�ت�ظ��اه��رات ،إال أن
اآلث ��ار االق�ت�ص��ادي��ة السلبية ق��د نالت
منهما.
وف��ي ما يتعلق باالستثمار األجنبي،
أع �ل �ن��ت ال�ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة ،ق �ب��ل ب��دء
م ��وج ��ة االح � �ت � �ج ��اج ��ات ،ات � �ب� ��اع خ�ط��ة
خمسية ط�م��وح��ة ل �ج��ذب اس�ت�ث�م��ارات
بقيمة  11مليار دوالر.
ّ
التحدي
وي��رى خبراء اقتصاديون أن
األكبر الذي تواجهه سوريا على املدى

األسد أجرى محادثات
مع كبار رجال األعمال
والشركات المتعددة

ال �ق ��ري ��ب ،ه ��و م��واص �ل��ة اإلن � �ف ��اق ع�ل��ى
البنية التحتية ،إض��اف��ة إل��ى مشاريع
أخ ��رى م��ن ش��أن�ه��ا ت�ح�ف�ي��ز االق �ت �ص��اد.
غ�ي��ر أن ه ��ؤالء ال �خ �ب��راء ،ي��رج�ح��ون أن
ت �ك��ون امل �ع��رك��ة م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ب �ح��ث عن
رؤوس أموال وأعمال للخليج وأوروبا،
ما قد يزيد من عزلة سوريا.

وك ��ان ��ت ش ��رك ��ات االت� �ص ��ال ال�ف��رن�س�ي��ة
«ف� � ��ران� � ��س ت� �ي� �ل� �ي� �ك ��وم» واإلم � ��ارات� � �ي � ��ة
«ات � �ص � ��االت» وال �ت��رك �ي��ة «ت �ي��رك �س �ي��ل»
ق ��د ان �س �ح �ب��ت ف ��ي ش �ه��ر آذار امل��اض��ي
م��ن م�ن��اق�ص��ة ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى رخ�ص��ة
إلقامة شركة ثالثة التصاالت الهاتف
الخلوي.
وي � �ق� ��ول دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ون غ ��رب� �ي ��ون إن
ال� ��رئ � �ي� ��س األس� � � ��د أج� � � ��رى م� �ح ��ادث ��ات
م ��ع ك� �ب ��ار رج� � ��ال األع � �م� ��ال ال �س��وري�ي�ن
وال � � ��وك � � ��االت األج� �ن� �ب� �ي ��ة وال � �ش� ��رك� ��ات
امل �ت �ع��ددة الجنسية ال �ت��ي ت�ح�ت��اج إل��ى
ش��رك��اء محليني ل�ل��دخ��ول إل��ى ال�س��وق
ال � �س� ��وري� ��ة ،ل ��دف ��ع ع �ج �ل��ة االق� �ت� �ص ��اد.
وأش��اروا إلى أن رج��ال األعمال أعربوا
ع ��ن ع ��دم رض ��اه ��م ،ل�ك�ن�ه��م ف ��ي ال��وق��ت
نفسه ليسوا مستعدين لالنشقاق عن
النظام ال��ذي يعتقدون أن��ه ال ي��زال في
موقع القوة.

