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آموس تدخل بابا عمرو ...وموفد صيني يلتقي المعلم والم ـ

في تلميح هو األكثر صراحة منذ بدء األزمة في سوريا ،أشارت
واشنطن إلى أنها ال تستبعد أي خيار في بالد الشام ،فيما استقبلت
سوريا أمس وكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
فاليري آموس ،واملبعوث الصيني إلى سوريا لي هوا شني

واشنطن ال تستبعد أي خيار
وتفضل الدبلوماسي
ّ
ف �ي �م ��ا دخ � �ل� ��ت وك� �ي� �ل ��ة األم �ي��ن
ال�ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة للشؤون
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ف ��ال� �ي ��ري آم � ��وس،
وف � ��ري � ��ق م � ��ن ال � �ه �ل��ال األح� �م ��ر
ال � �س � ��وري وال �ل �ج �ن ��ة ال ��دول �ي ��ة
ل�ل�ص�ل�ي��ب األح� �م ��ر ،أم � ��س ،إل ��ى ح ��ي ب��اب��ا
ع � �م� ��رو ف � ��ي م ��دي � �ن ��ة ح � �م ��ص ف � ��ي ج ��ول ��ة
ت �ق �ي �ي �م �ي��ة ،ل� � ّ�وح� ��ت واش� �ن� �ط ��ن ب��ال �خ �ي��ار
العسكري للتعامل م��ع األزم ��ة ،م��ع إبقاء
ّ
الدبلوماسية مفتوحًا.
باب
عن تطورات
الكونغرس
أمام
جلسة
وفي
ّ
األوض� � � ��اع ف ��ي س ��وري ��ا أم � ��س ،مل� ��ح وزي ��ر
الدفاع األميركي ،ليون بانيتا ،إلى إمكان
استخدام الخيار العسكري ضد سوريا،
ل �ك��ن م �ض �م��ون ال �ح��دي��ث اخ �ت �ل��ف بحسب
وس�ي�ل��ة ال�ن�ق��ل .ف�ف��ي ح�ين أش ��ارت وك��االت
األن�ب��اء إل��ى أن امل�س��ؤول األميركي لم يأت
على ذك��ر العمل العسكري مباشرة ،نقل
امل��وق��ع اإلخ� �ب ��اري ل �ق �ن��اة «ال �ج ��زي ��رة» عن
بانيتا قوله «ندعم الشعب السوري بكل
ال�س�ب��ل ،بما ف��ي ذل��ك العمل العسكري إن
ل��زم األم��ر» .غير أن وكالة «فرانس برس»
أوردت أن��ه ق��ال «نعتقد أن الحل األفضل
لهذه األزم��ة يمر بعملية انتقالية سلمية
وسياسية وديموقراطية يقودها الشعب
ال �س ��وري ،وف �ق��ًا ل�ل�خ�ط��وط ال �ت��ي ح��ددت�ه��ا
ج��ام �ع��ة ال� � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة» .وخ �ل ��ص إل��ى
القول «حتى ولو أننا ال نستبعد أي عمل
في املستقبل ،فإن اإلدارة تركز حاليًا على
ً
مقاربات دبلوماسية وسياسية ب��دال من
التركيز على تدخل ع�س�ك��ري» .ون� ّ�ب��ه إلى
أن ال��وض��ع ال �س��وري مختلف ع��ن الحالة
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،م��وض� ًح��ًا أن «اإلق � ��دام ع�ل��ى عمل
أحادي ُي ّ
عد خطأ».
وق ��ال ب��ان�ي�ت��ا «ن�ع�م��ل ع�ل��ى زي� ��ادة ال�ع��زل��ة
امل �ف��روض��ة ع �ل��ى ن �ظ��ام (ال��رئ �ي��س ب �ش��ار)
األسد وتوسيع العقوبات» .وأشار إلى أن
بالده تعمل على تقوية املعارضة السورية
للقيام «بتحول ديموقراطي سلمي» ،غير
أن ��ه أوض� ��ح أن امل �س��اع��دة غ �ي��ر ع�س�ك��ري��ة.
وأض ��اف «ن�ع�ت��زم تقديم مجموعة كاملة
من مساعدات ال تتضمن أسلحة قاتلة»،
وحدد املساعدة بـ«أجهزة اتصال».
في هذا الوقت ،قال رئيس عمليات منظمة
الهالل األحمر السوري ،خالد عرقسوس،
إن «آموس وفريق الهالل األحمر واللجنة
ال ��دول� �ي ��ة ل�ل�ص�ل�ي��ب األح� �م ��ر دخ� �ل ��وا إل��ى
ح� ��ي ب ��اب ��ا ع� �م ��رو ف� ��ي م ��دي� �ن ��ة ح� �م ��ص»،
وذل � ��ك ب �ع��دم��ا ك ��ان ��ت امل� �س ��ؤول ��ة األم �م �ي��ة
التقت ف��ي دم�ش��ق ،ف��ي وق��ت س��اب��ق أم��س،
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال� �س ��وري ول �ي��د امل�ع�ل��م.
وق��ال��ت إن ال�ه��دف م��ن زي��ارت�ه��ا ه��و تقييم
األوضاع اإلنسانية في سوريا للنظر في
م��ا يمكن ال�ق�ي��ام ب��ه لتوفير االحتياجات
األس ��اس� �ي ��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن .ون �ق �ل��ت وك��ال��ة
األنباء السورية «سانا» عن املعلم تأكيده
«ال �ت��زام س��وري��ا بالتعاون م��ع البعثة في
إط��ار اح�ت��رام سيادة سوريا واستقاللها
ّ
وشدد
وبالتنسيق مع وزارة الخارجية».
على أن «القيادة السورية تبذل قصارى
جهدها لتوفير املواد الغذائية والخدمات
والرعاية الصحية لجميع املواطنني ،رغم
األعباء التي تواجهها من ّ
جراء العقوبات
ال� �ج ��ائ ��رة ال� �ت ��ي ت �ف��رض �ه��ا ب �ع��ض ال � ��دول
العربية والغربية على سوريا».
وب��ال �ت��زام��ن م��ع زي� ��ارة امل�ب�ع��وث��ة االم�م�ي��ة
لدمشق ،دع��ت روسيا الحكومة السورية
وامل �ت �م��ردي��ن ال ��ى وق ��ف «ف� � ��وري» ألع �م��ال
ال � �ع � �ن ��ف وت� �س� �ه� �ي ��ل وص � � � ��ول امل � �س ��اع ��دة
االن�س��ان�ي��ة وم�ب�ع��وث��ي االم ��م امل�ت�ح��دة إل��ى

سوريا .وقالت وزارة الخارجية الروسية،
في بيان بعد لقاء مع السفير السوري في
موسكو ً
بناء على طلبه« ،م��ن الضروري
أن تتوقف على الفور أعمال العنف من أي
جهة أتت».
وف��ي أول تعليق ل��ه على االزم��ة السورية
منذ انتخابه رئيسًا لروسيا ،قال الرئيس
ف�لادي �م �ي��ر ب��وت�ي�ن أم ��س إن م �س��أل��ة منح
اللجوء السياسي للرئيس السوري بشار
االس ��د ل�ي�س��ت م��وض��ع ب�ح��ث ف��ي روس �ي��ا.
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ص�ح��اف�ي�ين ه��ل روس�ي��ا
يمكن أن تمنح اللجوء السياسي لألسد
قال بوتني «نحن حتى لم نتطرق الى هذا
االمر» ،بحسب وكاالت روسية.
ب��دوره ،أع��رب الرئيس التونسي منصف
امل ��رزوق ��ي ع��ن أم �ل��ه ب ��أن ي�ض�ط�ل��ع ب��وت�ين
ب� � ��دور م �ه��م ف ��ي ح �ق��ن دم� � ��اء ال� �س ��وري�ي�ن،
وإيجاد حل سلمي لألزمة في سوريا.
امل��وض��وع ال�س��وري ك��ان أيضًا م��دار بحث
ب�ي�ن وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال ��روس ��ي س�ي��رغ��ي
الف� � ��روف ون �ظ �ي��رت��ه األم �ي��رك �ي��ة ه �ي�ل�اري
كلينتون .ونقلت وسائل إعالم روسية عن
بيان للخارجية ،أول من أمس ،أن الفروف
وكلينتون بحثا في اتصال هاتفي ملفات
دول �ي ��ة م �ل� ّ�ح��ة ،ب �م��ا ف�ي�ه��ا ق�ض�ي��ة ال �ش��رق
األوس � ��ط واألزم � � ��ة ال �س��وري��ة وال �ب��رن��ام��ج
النووي اإليراني.
ف ��ي ه � ��ذا ال� ��وق� ��ت ،ق ��ال ��ت وك ��ال ��ة األن� �ب ��اء
ال��رس�م�ي��ة ال�س��وري��ة (س��ان��ا) إن املبعوث
الصيني لي ه��وا شني التقى في دمشق
ّ
أمس الوزير املعلم وسلمه رسالة خطية
م� ��ن ن� �ظ� �ي ��ره ال �ص �ي �ن ��ي ي ��ان ��غ ج�ي�ت�ش��ي

الجئون
سوريون في
وادي خالد
(جمال
سعيدي ــ
رويترز)
«تتعلق بعالقات الصداقة القائمة بني
ال �ب �ل��دي��ن ،وب ��رؤي ��ة ال �ص�ي�ن ذات ال�ن�ق��اط
الست بشأن إيجاد حل سياسي لألزمة
ف ��ي س� ��وري� ��ا» .وأوض � �ح� ��ت أن امل �ب �ع��وث
ال� �ص� �ي� �ن ��ي «ع� � � ّ�ب� � ��ر ع� � ��ن رف� � � ��ض ال� �ص�ي�ن
م � �ح� ��اوالت اس� �ت� �غ�ل�ال ب �ع��ض األوس� � ��اط
ل �ل��وض��ع اإلن� �س ��ان ��ي م� ��ن أج � ��ل ال �ت��دخ��ل
ف��ي ال �ش��ؤون ال �س��وري��ة ت�ح��ت أي ذري�ع��ة
ك� ��ان� ��ت» ،م � �ش� � ّ�ددًا ع �ل��ى «ت �م �س��ك ال �ص�ين
ب��اح �ت��رام س �ي ��ادة س ��وري ��ا واس�ت�ق�لال�ه��ا

وس�لام��ة أراض�ي�ه��ا ،وب��أه��داف ومقاصد
ميثاق األمم املتحدة».
ب � ��دوره ،ع� ّ�ب��ر امل�ع�ل��م ع��ن ت��رح�ي��ب س��وري��ا
ب��ال��رؤي��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ذات ال �ن �ق��اط ال �س��ت،
واس �ت �ع��داده��ا ل�ل�ت�ع��اون اإلي �ج��اب��ي معها
باعتبارها الطريق نحو إيجاد حل يقوم
ع �ل��ى وق� ��ف ال �ع �ن��ف م ��ن أي م �ص��در ك ��ان،
وتسهيل جهود األم��م املتحدة في املجال
اإلن �س��ان��ي ،وال �ت �ع��اون م��ع م�ب�ع��وث األم�ين
العام لألمم املتحدة ،ودع��وة كل األط��راف

للحوار الوطني الشامل ،وتسريع عملية
اإلصالح التي انطلقت في سوريا.
والحقًا اجتمع املندوب الصيني بوفد من
املعارضة السورية ف��ي ال��داخ��ل .وق��ال لي
«هناك لقاءات مع املعارضة السورية في
ال �خ��ارج ،وكلها ت�ص� ّ�ب ف��ي ج�ه��ود الصني
الرامية لتحقيق تسوية سياسية».
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ح ��ذر وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
امل �ص��ري م�ح�م��د ع �م��رو م��ن ان � ��دالع ح��رب
أه �ل �ي��ة ف��ي س ��وري ��ا إذا م��ا ج ��رى تسليح

البعثيون في ذكرى ثورتهم والمعارضون فــي
الثامن من آذار:
ّ

الثامن من آذار ّ
حمال
أوجه؛ إنه ذكرى ثورة
حزب البعث وتسلمه
السلطة عام  ،1963وهو
«يوم املرأة السورية
الثائرة» بالنسبة
للمعارضني .جولة على
أجواء بعثيني قلقني على
مصير حزبهم ،ومعارضني
قلقني على حرية نسائهم

دمشق ــ تمام عبد اهلل
ت� ��اري� ��خ ال� �ث ��ام ��ن م� ��ن آذار ل��ن
ي�م��ر م�ث��ل ال�س�ن�ين ال �ـ  49التي
م � ّ�رت ع�ل��ى ال�ش�ع��ب ال �س��وري،
وخ �ص��وص��ًا ع�ل��ى ح ��زب ال�ب�ع��ث ال�ع��رب��ي
االش �ت ��راك ��ي ،ال� ��ذي ي�ش�ك��ل ه ��ذا ال �ت��اري��خ
ذك ��رى ث��ورت��ه ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ع��ام 1963
واستالمه الحكم .وألن هذا التاريخ ارتبط
بحزب البعث ،أراد بعض املعارضني أن
يقابلوا ه��ذه الذكرى بمواكبة االحتفال
العاملي بيوم املرأة العاملي في الثامن من
آذار ،فأطلقوا تسميتهم على هذا اليوم
بيوم املرأة السورية .ويحتفل البعثيون
ه��ذا ال�ع��ام ف��ي ث��ورة ال�ث��ام��ن م��ن آذار مع
غ�ي��اب «ال �ث��ام��ن» م��ن ال��دس �ت��ور ،أي بعد
إلغاء تلك املادة التي رافقت حكم البعث
في سوريا .وبموجب الدستور الجديد،
أصبحت امل ��ادة الثامنة ت�ت�ن��اول مفهوم
ال�ت�ع��ددي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة وح ��ق وص ��ول أي
حزب إلى السلطة وفق القوانني.
ج��ول��ة ف��ي أح�ي��اء دم�ش��ق ،حيث تتواجد
امل��راك��ز الحزبية «شعبة ال�ح��زب» ،تظهر
أن ت�ل��ك امل ��راك ��ز ،ال �ت��ي اع �ت ��ادت أن ت��رف��ع
ال�ص��ور وال�ش�ع��ارات ف��ي مثل ه��ذه االي��ام
كثيف ،اكتفى بعضها برفع صور
بشكل
َّ
بشكل مخفف مقارنة مع األيام السابقة.
«ال��رف �ي��ق أح �م��د» ،ك�م��ا ي��ري��د أن ن�ن��ادي��ه،
ت�ج��اوز م��ن الخمسني ع��ام��ًا ،وه��و يعمل
في إحدى املراكز الحزبية .وحول مدفئة
صغيرة ،يجتمع م��ع ع��دد م��ن البعثيني

يتحدثون عن أمور البالد والحزب .وعن
الثامن من آذار ،يقول أحمد لـ «األخبار»
إن� ��ه «ي �ج �س��د م��رح �ل��ة ه��ام��ة ف ��ي ت��اري��خ
حزبنا مثلها مثل الحركة التصحيحية،
واح �ت �ف��ال �ن��ا ب� �ه ��ذه ال� ��ذك� ��رى ه ��و ت��أك�ي��د
لفكر التجدد ال��دائ��م نحو األف�ض��ل ال��ذي
نحمله» .وردًا على سؤال حول االختالف
ع��ن ال�س�ن��وات ال�س��اب�ق��ة م��ن ح�ي��ث األزم��ة
والتغيير ف��ي ال��دس�ت��ور ،يجيب بصوت
قوي« :نحن لسنا حزب سلطة ،وجودنا
ف ��ي ال �ح �ك��م ال ي �ع �ن��ي أن �ن ��ا ت�خ�ل�ي�ن��ا ع��ن
ق�ض�ي�ت�ن��ا واألي � ��ام س�ت�ث�ب��ت أن �ن��ا األق ��وى
في املجتمع» .يستمع الشباب البعثيون
ل�ـ «ال��رف�ي��ق» أحمد ب��اح�ت��رام نظرًا لسنه،
لكن تبدو على وج��وه بعضهم عالمات
ع��دم ال��رض��ا إزاء بعض م��ا يقوله .وعند
خ � ��روج � ��ه إل� � ��ى م �ك �ت �ب��ه إلج � � � ��راء م �ك��امل��ة
هاتفية ،يفصح الشباب عن هواجسهم،
م � ��ع ال� �ت ��أك� �ي ��د ع� �ل ��ى ع � � ��دم ال� �ك� �ش ��ف ع��م
هوياتهم؛ أحدهم منتسب إلى «البعث»
م�ن��ذ  7س �ن��وات ي�ق��ول إن��ه «رغ ��م خبرتي
امل�ح��دودة ،لكنني أري��د النظر بإيجابية
إل��ى ان�ع�ك��اس م��ا تمر ب��ه ال�ب�لاد على ما
ي �ح��دث ف��ي ح��زب �ن��ا ،ف�ن�ح��ن ب�ح��اج��ة إل��ى
أن ن �ع �ي��د ت��رت �ي��ب ص �ف��وف �ن��ا م� ��ن خ�ل�ال
اس�ت�ب�ع��اد ال�ع�ن��اص��ر ال� �ض ��ارة» .يقاطعه
أحدهم طالبًا عدم تسجيل كالمه« :الكل
ي �ع��رف أن ه �ن��اك منتسبني إل ��ى ال�ح��زب
ولكنهم ليسوا مؤمنني برسالتنا ،وقد
استغلوا السلطة ملصالحهم» ،على حد
تعبيره .يستعيد ال�ش��اب السابق دوره

ف��ي ال�ح��دي��ث ع��ن امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة« :كنت
أفكر في ثورة الثامن من آذار وأنه علينا
أن نسير على نهجها ،نحن من يحتاج
لثورة داخل الحزب كي نعيد له نشاطه».
ح��ال ه��ذه ال�ج�ل�س��ة ه��و ح��ال ال�ك�ث�ي��ر من
ال �ب �ع �ث �ي�ين ال ��ذي ��ن ع� � ّ�ب� ��روا خ�ل��ال ال�س�ن��ة
املاضية ،بطريقة واضحة وصريحة ،عن
اعتراضهم عما يحدث داخل الحزب من
إش �ك��االت واس�ت�غ�لال ل��ه .ذل��ك أن األم��ور
بعد فترة قصيرة ستتغير ،إذ لن تبقى
جميع هذه املراكز الحزبية بيد الحزب،
بل س��وف يتم تسليمها إل��ى أصحابها.
كما أن البعثيني العاملني في هذه املراكز
س � ��وف ي �ت��م ت �ع �ي �ي �ن �ه��م ف ��ي م��ؤس �س��ات،
ك��ون�ه��م ك��ان��وا ي�ع�م�ل��ون ف��ي ه��ذه امل��راك��ز
ال �ت��ي س�ي�ت��م االس �ت �غ �ن��اء ع ��ن م�ع�ظ�م�ه��ا.
وف��ي ه��ذا ال�ي��وم ال��ذي تعتبره الحكومة
ال�س��وري��ة عطلة رسمية ،يتسأل الناس:
ه��ل ي�ك��ون ال�ث��ام��ن م��ن آذار  2012األخير
كعطلة رسمية؟
ف��ي ال �ج �ه��ة امل �ق��اب �ل��ة ل �ه��ذا ال� �ي ��وم ،يعمل
امل �ع��ارض��ون ع�ل��ى إع�ل�ان ه ��ذا ال �ي��وم هو
«ي� ��وم امل � ��رأة ال �س��وري��ة ال� �ث ��ائ ��رة» .وك��ون
ه ��ذا ال �ي��وم م��رت�ب��ط ب �ح��زب ال �ب �ع��ث ،فقد
أراد املعارضون أن يكون تكريمًا للمرأة
ال �س��وري��ة ال �ت��ي «وق �ف ��ت م ��ع ال� �ث ��ورة في
م�خ�ت�ل��ف األم ��اك ��ن وامل � �ج� ��االت» ،بحسب
تعبيرهم.
ل �ق��د ت � � ّ�م ال �ت��رك �ي��ز م ��ن ق �ب��ل امل �ع��ارض�ي�ن
على أن ه��ذا اليوم هو ي��وم امل��رأة وليس
ي ��وم «ال� �ح ��رائ ��ر» ال �ت��ي ت ��دل ع �ل��ى معنى

