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من تظاهرة معارضة للنظام
في بنش قرب ادلب األسبوع
املاضي (رويترز)
ازدياد الخسائر البشرية نتيجة مواجهة
ال �ج �ي��ش ال � �س� ��وري واألج� � �ه � ��زة األم �ن �ي��ة،
م��ع ك�ت��ائ��ب ال�ج�ي��ش ال �ح��ر ك��ان��ت نتيجة
ط�ب�ي�ع�ي��ة «ل�ع�م�ل�ي��ة ت�ص�ف�ي��ة ل�ل�ح�س��اب��ات،
األم � ��ر ال � ��ذي أدى إل� ��ى ان �ت �ه ��اج س�ي��اس��ة
القتل العشوائي ،ووقوع ضحايا من كال
الطرفني» .وأش��ارت إلى أن «قيام الجيش
ال �ح��ر دع� ��م ب �ش �ك��ل غ �ي��ر م� �ح ��دود ن�ظ��ري��ة
النظام بوجود جماعات مسلحة تمارس
وحجة
اإلرهاب» ،ما أعطى النظام مسوغًا
ً
للضرب بيد من حديد ،لحماية مواطنيه
وأمنهم ،حسب تعبيرها .وتضيف «نجح
النظام في تحويل ما يجري في سوريا،
من انتفاضة لنيل الحرية إلى بوادر حرب
أهلية بنكهة طائفية».
ب ��دوره ��ا ،ت �ت��ذك��ر ال �ن��اش �ط��ة ران �ي ��ا عبد
ال �ب��اق��ي ،ف��ي ب��داي��ة ح��دي �ث �ه��ا ،ع� ��ددًا من
رف��اق �ه��ا ال �ن��اش �ط�ي�ن ال �س �ل �م �ي�ين ،ال��ذي��ن
ق �ض��وا ف��ي ال �ت �ظ��اه��رات ال�س�ل�م�ي��ة «على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال ال �ح �ص��ر ،ل�ن��ذك��ر غ� ّ�ي��اث
م �ط ��ر ب �ش �خ �ص��ه ،وب� �م ��ا م � ّ�ث� �ل ��ه ،ب��أن �ق��ى
وأوضح صورة ممكنة عن ثقافة الكفاح
السلمي» .وتلفت إلى أن «هذه الثقافة لم
ّ
نخبة مثقفة وال هيئات مجتمع
تسيرها
ٌ
مدني ،وإنما اتخذها أولئك املتظاهرون
من تلقاء أنفسهم» .تسجل رانيا بعض
املالحظات في دفترها ،لتذكرها ببعض
امل� ��واق� ��ف واألح � � � ��داث وامل � �ش� ��اه� ��دات ع��ن
االن �ت �ف��اض��ة ال �س��وري��ة .ت �ق��رأ ل�ن��ا «ول�ئ��ن
بسطت ّ
إلي يدك لتقتلني ،ما أنا بباسط
َ
مشيرة إلى أن «هذا
يدي إليك ألقتلك»،
ً
الشعار وغ�ي��ره م��ن ال�ش�ع��ارات املشابهة
رفعت مرارًا كالفتة مع بداية التظاهرات
السلمية .كان هذا الحلم الذي جننا به».
ت �ت �ح��دث ال �ن��اش �ط��ة ع��ن ال �خ �س��ائ��ر ال�ت��ي
ي�م�ك��ن أن ي �ك� ّ�ب��ده��ا ت�س�ل�ي��ح ال� �ث ��ورة في
األرواح ،وللصورة السلمية التي بدأت
ب�ه��ا االن�ت�ف��اض��ة ،لكنها تضيف «ي�ب��دو
من حيث أق��ف ترفًا أخجل من الخوض
فيه ،أنا لم يقصف لي منزل ولم يتشرد
أه � �ل ��ي ،وأع � �ي� ��ش ف� ��ي أح � ��د أح � �ي ��اء ق�ل��ب
دم�ش��ق ال�ه��ادئ��ة نسبيًا» .وم�ض��ت تقول
«ل �ك �ن �ن��ي ال أس �ت �ط �ي��ع أن أج� �ل ��ب ح��ال��ة
«ال � � ��رواق امل ��دن ��ي» ه ��ذه ال �ت��ي أع�ي�ش�ه��ا،
وأق��رر عمن يحضن أطفاله خلف ج��دار
ويفكر بالجيش الحر
في مدينة منكوبة
ّ
كخالص وحيد من الفظائع التي تجري
م��ن ح��ول��ه ،م��ن قتل وتنكيل واغتصاب
منتظرًا دوره ب�ي��أس حتى يصبح أحد
ضحاياها».

ــلة «ما بعد األسد»
ن �ف��رض أي ص�ي�غ��ة س�ي��اس�ي��ة ح ��ول كيف
يجب أن يكون وضع األك��راد في سوريا،
لكن س��ان��دن��ا توحيد ال�ص��ف ال �ك��ردي في
سوريا ليكون داعمًا أساسيًا للمعارضة
السورية ويكون داعمًا أساسيًا للتغيير
اإليجابي في سوريا».
ب � � � � � ��دوره ،ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ح� � � ��زب االت� � �ح � ��اد
ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط� ��ي ال � � �ك� � ��ردي ف � ��ي س ��وري ��ا
وال �ع �ض��و ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع �ل �ي��ا ال �ك��ردي��ة،
صالح مسلم ،إن التدريبات التي تلقاها
األكراد في كردستان العراق «كانت بهدف
الحماية» ،لكنه تحفظ على فكرة السماح
ل �ه��م ب ��دخ ��ول س ��وري ��ا م � �ج ��ددًا .وأوض� ��ح
«ن �ح��ن ن �ق��در ه� ��ذا ،ول �ك��ن إذا ك ��ان ه��ؤالء
ي ��ري ��دون االن ��دم ��اج ف ��ي أي م��ؤس �س��ة في
غرب كردستان ،فإنهم بحاجة إلى تدبير
معني ،لكن من يريد العودة إلى بيته هو
مرحب به ،ولكن ليس كمسلح».
ك��ذل��ك ّأك ��د رئ�ي��س ال �ح��زب ال��دي�م��وق��راط��ي
ال�ك��ردي ،عضو املجلس الوطني الكردي

ال� �س ��وري ،ع �ب��د ال�ح�ك�ي��م ب �ش��ار ،أن ��ه «ف��ي
ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ال ق ��رار س�ي��اس�ي��ًا ب��إع��ادة
األك ��راد املنشقني م��ن الجيش ال �س��وري».
وأض � � � � ��اف« :ه � � ��م اس� �ت� �ك� �م� �ل ��وا ت��دري �ب �ه��م
وعملهم ،ليس م��ن أج��ل ال�ق�ت��ال ،لكن من
أج��ل حماية املناطق االستراتيجية بعد
سقوط النظام».
وت��أت��ي ه ��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات ف��ي وق ��ت من
امل ��رت �ق ��ب أن ي � ��زور ف �ي��ه رئ� �ي ��س امل�ج�ل��س
ال��وط �ن��ي ال� �س ��وري ع �ب��د ال �ب��اس��ط س �ي��دا،
وه��و ك��ردي األص��ل ،أربيل إلقناع الهيئة
العليا ال�ك��ردي��ة باالنضمام إل��ى املجلس
امل �ع��ارض ،بحسب م��ا أك ��دت م �ص��ادر في
امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة .وي�ت��وق��ع أن يلتقي
سيدا قيادات كردية سورية ليدعوها إلى
التعاون مع أنقرة.
وتتكون الهيئة العليا الكردية املعارضة
ل�ل��رئ�ي��س ال �س��وري م��ن امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
ال� �ك ��ردي ال � ��ذي ي �ش�م��ل م �ج �م��وع��ة أح ��زاب
ك��ردي��ة س��وري��ة وم �ج �ل��س ال �ش �ع��ب ل�غ��رب

ك��ردس �ت��ان ال ��ذي ي�ض��م ب� ��دوره مجموعة
أح � � � � � ��زاب .وت� �س� �ت� �ض� �ي ��ف أرب� � �ي � ��ل ح��ال �ي��ًا
محادثات بني هذه القوى تتناول أوضاع
األكراد في سوريا.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية
بعد االتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس
ال��وزراء رجب طيب أردوغ��ان مع الرئيس
األميركي باراك أوباما ،وذلك بعد خيبة
أم��ل أن�ق��رة م��ن م��واق��ف العواصم الغربية
ف��ي م��وض��وع التدخل العسكري املباشر
ف ��ي ح �ل��ب .وق ��ال ��ت م �ص ��ادر ح �ك��وم �ي��ة إن
أردوغان قد طلب من أوباما دعمًا مباشرًا
للمخططات التركية ال�خ��اص��ة بالتدخل
امل �ب��اش��ر ف��ي س��وري��ا أو م��ن خ�ل�ال زي ��ادة
املساعدات العسكرية ،أو تزويد الجيش
ال �س��وري ال �ح��ر ب��األس�ل�ح��ة امل �ت �ط��ورة ،أو
م��ن خ�ل�ال إق��ام��ة ح ��زام أم�ن��ي ع ��ازل داخ��ل
األراض � � � ��ي ال� �س ��وري ��ة م� ��ع ت� ��واف� ��د م��وج��ة
جديدة من الالجئني السوريني.
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � ��ك ،ت � �ت ��واص ��ل ع �م �ل �ي��ات

ال�ج�ي��ش ال �ت��رك��ي ف��ي م��دي�ن��ة شامنديلي
القريبة م��ن ال�ح��دود التركية م��ع ال�ع��راق.
وقد منعت سلطات األمن أعضاء البرملان
ع � ��ن ح � � ��زب ال� � �س �ل��ام وال ��دي � �م ��وق ��راط � �ي ��ة،
وه ��و ال �ج �ن��اح ال�س�ي��اس��ي ل �ح��زب ال�ع�م��ال
الكردستاني املحظور ،من دخول املنطقة
ب�ح�ج��ة االش �ت �ب��اك��ات ال�ع�ن�ي�ف��ة امل�س�ت�م��رة
منذ أسبوع بني املسلحني األكراد وقوات
الجيش واألمن التركي .وتقصف عشرات
مستهدفة عناصر حزب
الطائرات الجبال
ً
العمال الكردستاني.
وك��ان��ت ت��رك �ي��ا ق��د اش �ت��رت م��ن إس��رائ �ي��ل
وأميركا ط��ائ��رات تجسس م��ن دون طيار
لرصد مواقع املسلحني األكراد في املنطقة
وع�ل��ى ط��ول ال �ح��دود ال�ت��رك�ي��ة م��ع ال�ع��راق
وفي شمال العراق .وكانت أنباء قد أشارت
إل ��ى اس �ت �خ��دام ال �ط��ائ��رات امل ��ذك ��ورة ف��وق
الحدود التركية السورية ملراقبة تحركات
مسلحي الجيش
الجيش السوري وإبالغ ّ
الحرّ بهذه التحركات مسبقًا.

استقالة القنصل
السوري في أرمينيا
استقال القنصل السوري في
أرمينيا محمد حسام حافظ
«احتجاجًا على القمع الذي
يمارسه النظام في سوريا،
وتوجه إلى دبي» ،كما أعلن
مصدر في وزارة الخارجية
األرمينية ،يوم أمس .وأوضح
هذا املصدر أن حافظ «استقال
ّ
وتوجه
وانضم ،إلى املعارضة،
إلى دبي».
وكانت وزارة الخارجية
األرمينية قد نقلت ،أول من
أمس ،عن مذكرة دبلوماسية
لسفارة سوريا في يريفان أن
حافظ «غادر منصبه» من دون
مزيد من التفاصيل.
(أ ف ب)

الجزائر تقيم مركز
إيواء لالجئني السوريني
أفادت مصادر رسمية جزائرية
بأن مركز إيواء ُفي سيدي فرج،
غرب الجزائر قد أقيم لالجئني
السوريني ،في موازاة درس
تدابير أخرى خالل اجتماع
وزاري عقد أمس .ونقلت وكالة
األنباء الجزائرية عن مصدر
في وزارة الداخلية قوله إن
االجتماع هدف إلى «دراسة
توصيات املجموعة
وإقرار
ُ
الوزارية التي أنشئت إليجاد
حلول إنسانية مالئمة لوضعية
الالجئني السوريني» .وأوضحت
الداخلية أن «كل والية ستتكفل

في املرحلة األولى بالتعاون مع
األمن الوطني ،والهالل األحمر
الجزائري ،بكل األشخاص من
دون مأوى وتوفر لهم إقامة
الئقة واملواد الغذائية الالزمة».
ووفق الداخلية الجزائرية ،فإن
 12ألف سوري فروا من أعمال
العنف في بالدهم ،ووصلوا
منذ شهر إلى الجزائر ،التي
يستطيعون دخولها من دون
تأشيرة.
(أ ف ب)

شركة الطيران السورية
توقف رحالتها نحو أوروبا
بدأت شركة الطيران السورية
هذا األسبوع وقف رحالتها
املتجهة نحو أوروبا ،تدريجًا،
نتيجة حزمة العقوبات األخيرة
التي فرضها االتحاد األوروبي
على سوريا .وأفاد مسؤول
في الشركة ّ
بأن «الشركة بدأت
تدريجًا هذا األسبوع وقف
رحالتها املتجهة إلى دول
االتحاد األوروبي ،ألن هذه الدول
منعت الطائرات التابعة للشركة
من الهبوط في مطاراتها بموجب
حزمة العقوبات األخيرة».
(أ ف ب)

