
ـوازنة و تـتنـاول عمـلية الـتخـطيط هـو الوظـيفـة الثـالثة الـتي تؤديـها ا
ـالية صادر ا ؤسسة  –ا التخـطيط  تقـريراً يحـتوي على (أهـداف ا
ـاديـة لـتـحـقـيق هـذه األهـداف  – الـبـرامج والـسـيـاسـات الـواجب وا

الية واستخدامها وتوزيعها) صادر ا إتباعها إلحراز حتصيل ا
ويركـز التخطـيط عادة على قضـايا رئيـسة مثل:- ماهي الـسياسات

دى للدائرة ?  واالهداف بعيدة ا
ـعايـير ـكن ربطـها إلى بـدائل الـنفـقات اخملـتلـفـة? وما هي ا وكـيف 
الـتي يـجب اسـتـعـمـالـهـا لـتـقـيـيم طـلـبـات الـتخـصـيص مـن الوزارات

والدوائر اخملتلفة لنشاطاتها ومشاريعها ?
ـؤسسـة إلجنـازها. ويهـتم الـتـخطـيط بـأهـداف الـعمل الـتي تـسـعى ا
وتعـتـمـد موازنـة الـبرامـج أساسـا عـلى الـتخـطـيط فـهي حتاول ربط
وازنـة) مع مالحظـة القـواعد األسـاسية صـادر التمـويل(ا اخلـطط 

اآلتية:-
ـستـقبـلية سـتقـبل فهـو يركـز على األهداف ا - يـتعـلق التـخطـيط با

ويربطها بقرارات تتخذ مسبقا لتحقيقها.
ـصــادر والــوسـائل الــتي تــتـضــمن حتــقـيق - يـشــمل الــتـخــطــيط ا
ـتـعـلـقة ـسـتـقـبـلـيـة كـافـة ويـحـدد البـرامج الـتـفـصـيـلـيـة ا األهـداف ا

بتحقيقها.
- يــتـضـمـن الـتـخــطـيط عــادة الـوســائل واألهـداف حــيث أن تـوزيع
ـتـوفـرة يـتم عـلى أسـاس األهداف ـالـية ا ـصـادر ا اخملصـصـات وا

التي يجب حتقيقها.
Evaluation and Analysis   التحليل والتقو -

يـتـضـــمن الـتــــــــــقو عـمـــــــلـيـة تقـرير مـا إذا حــــــقق البـرنامج
أهدافه أم ال? 

ويـتـضـمن الـتـحلـيل عـمـلـيـة تـقـدير فـعـالـيـة الـبـدائل من بـ الـبرامج
اخملتلـفة للوصول إلى األهـداف نفسهـا. ويحاول كل نظـام التخطيط
وازنـة ونـــــــظام مـوازنة الـقاعـدة الـصفـرية الـوصول والـبـرمجـة وا

نحو عمليات التــــــــقو والتحليل.
فـهـذه األنـظـمـة هدفـهـا األول واألسـاسي هـو تـرشـيـد عـمـلـيـة اتـخاذ

وازنة عن طريق:- القرارات عند إعداد ا
توفرة على علومات والبيانات للبدائل ا سؤول با  -1 تزويد ا

توفرة لتحقيق أساس حتليل التكلفة- العائد واالساليب اخملتلفة وا
األهداف التي تسعى لها.

 -2 توفير مقاييس لتقو النتائج لتسهيل عملية حتقيق األهداف
ـوضـوعـة. وعـــــــملـيـة الـتـقـــــــو والـتـحـــــــلـيل تـركـز عادة عـلى ا

القضايا مثل:-
ـرجــوة بـكــفـاءة - اي الـبــرامج يــحـقق األهــداف ا

وفعالية ?
- أي الـبرامج يـجب أن يـنـتهي? وأيـهـا يجب أن

يوسع ?
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نتانياهو في طريقه الى مجلس الوزراء في القدس

ـتـد تــتـفـاجـآ "بـوجـود طــابـور طـويل 
حتى أسفل الدرج" وفق سلوى.

وتـضـيف "أغـلـبهم مـن النـسـاء أمـهات
أو أخوات معتقل فيما وقف العساكر
بــيـنـهـم. كـانت كل واحــدة تـخـرج وهي
تـــمــسح دمـــوعــهـــا وتــخـــبئ وجـــهــهــا

بوشاحها".
عــادت سـلــوى الى مـنــزلـهـا غــارقـة في
دمــوعــهـا بــعـدمــا عــلـمت بــوفــاة ابـني
شـقيـقيـها: سـعد الـذي اعتقـل في العام
 2011 وســــجــــلت وفــــاته فـي الــــعـــام
 2013وابـن عـمه سـعــيـد الــذي اعـتـقل
فـي الــعـام  2012 وســجــلت وفــاته في

اضي. العام ا
ونــظـمت الــعـائـلــة الـتي لم تــتـسـلّم أي
دة يوم واحد من جـثمان مراسم عـزاء 
دون أن جتـرؤ عـلى اشـهـار حـزنـهـا في
مـدينة حـماة اخلاضـعة لسـيطرة قوات

النظام.
رارة "حـرقوا قـلوبـنا وتـقـول سلـوى 
كـانـا كالـورود حـتى في احلداد نـخاف

أن نحزن ونخفي حزننا".
…œuŽ ô

ـعـتـقل إسـالم دباس وتـمـكـنت عـائـلـة ا
من رؤيـة ابنـها عـلى قيد احلـياة لـلمرة
األخـــــيــــرة في الــــعــــام  ?2012خـــــلف

قضبان سجن للنظام قرب دمشق.
ــقـيم ويــروي شـقــيــقه عـبــد الـرحــمن ا
حــالـيــاً في مـصــر لـفـرانـس بـرس "كـان
يـرتدي كنزة كتب عليها +احلرية فقط+
بــاإلنـكــلـيـزيــة. بـعــدهـا بــفـتـرة لـم تـعـد

تصلنا أخباره".
ـــقـــيم في وعـــلم أحـــد أقـــارب اسالم ا
ــسـألــة حتـديث الــسـجالت ســوريـا 

وحتقق من ملفه.

ويـقول عبد الرحمن "تـشير الوثيقة الى
انـه توفي في  15كـانـون الـثاني/يـنـاير

 2013 في صيدنايا".
ووصـفت مـنظـمـة العـفو الـدولـية الـعام
ـاضـي سـجن صـيـدنـايـا بـأنه "مـسـلخ ا
بـشري" نـظراً الى حـجم االنتـهاكات في

هذا السجن القريب من دمشق.
ويــوضح عــبـد الــرحـمن "صــراحـة لــقـد
ارحتـنا قالت لي أمي إنه محظوظ. هو

يرقد بسالم".
وأقـامت العائلة مراسم العزاء األسبوع
ــاضـي في مــصــر عـــلى بــعــد مــئــات ا
الــكـيـلـومـتـرات مـن مـسـقط رأسـهـا من

دون تسلم جثمانه.
ونقل عبد الرحمن ووالدته عبر الهاتف
وجـود ايـضا نـبـأ وفاة اسالم لـوالـده ا

في السجن في سوريا.
وتـشدد احملـاميـة السـورية نـورا غازي
عـضـو حـركة "عـائالت من أجل احلـرية"
ـعـارضـة عـلى أن "تـأكـيـد الـشـكـوك ال ا

يكفي".
وتــقــول لــفــرانس بــرس "حــســنــا لــقـد
أخـبرونا بوفاتهم لكننا نريد أن نعرف
مـكـان وجود جـثامـينـهم. نـريد أن نـعلم

السبب احلقيقي وراء وفاتهم".
بــعــد ســنــوات من الــبــحث واالنــتــظـار
قيمة في بيروت ـضني تؤكد غازي ا ا
أن "الـناس متعبـون في سوريا. بالطبع
هــنــاك حـالــة إنــكـار. هــنــاك مـشــكــكـون
ـاذا علينـا أن نصدق أن هذه يـقولون +
الــوثـــيــقــة حــقــيـــقــيــة? أو أن الــتــاريخ

صحيح?".
ـاضي تــأكـدت غـازي من وفـاة الــعـام ا
زوجها باسل خرطبيل في السجن بعد
اعــتــقـاله في  3تــشــرين األول/أكـتــوبـر
 .2015 وتــقـول "أعـلـنـت احلـداد عـلـيه
وارتـديت األسـود. ظـننت أنـني حـصلت

على احلقيقة".
ورغـم تأكدها من موته في السجن لكن
اطـالع أحد أقاربها في دائرة السجالت
ـدنية في دمشق أوائـل الشهر احلالي ا
عـلى تـسـجـيل وفـاته بـتاريخ  5تـشـرين
االول/أكـتـوبـر  2015 أصـابـهـا مـجـدداً

بصدمة كبيرة.
وتــقــول "عـنــدمــا رأيـنــا ذلك بــدا األمـر

وكأنه مات من جديد".
وتــضـيـف بـتــصـمــيم "ال عـودة عن ذلك.
لــقـد حــاربت ألكــثـر من عــامـ من أجل
مـعرفة مصيره. اآلن سأقاتل كل حياتي

لكي أحصل على جثمانه".
أعـلنت "اخلوذ الـبيضـاء" في سوريا أن
ـئـات من عـنـاصـرها مـا زالـوا عـالـق ا
جــنــوب سـوريــا في انـتــظــار إجالئـهم
وسـط مـخـاوف عـلى مــصـيـرهم. ووجـد
هـؤالء الــعـنـاصـر أنـفـسـهم مـحـاصـرين
"مـن النـظام من ثالث جـهات وإسـرائيل

من اجلهة الرابعة" غداة إجالء أكثر من
 400شـــخص من "اخلـــوذ الــبـــيــضــاء"
وأفــــراد عـــــائالتــــهـم إلى األردن عــــبــــر

إسرائيل.
ـــئــات مـن عــنـــاصـــر "اخلــوذ ال يـــزال ا
ـدنـي في مـنـاطق الــبـيـضــاء" الـدفـاع ا
عـارضة عـالقـ في جنوب الـفصـائل ا
ســوريــا وفق مــا أكــد اثــنــان مــنــهــمــا
االثـــنــ مـــبــديـن خــشـــيــتـــهــمـــا عــلى
مــصـيـرهـمـا غـداة إجالء أكـثـر من 400

منهم مع عائالتهم إلى األردن.
وتـضـمن بيـان "اخلـوذ البـيض" االثـن
أن إجـالء عـــنـــاصـــرهـــا كـــان "اخلـــيـــار
الــوحـيـد" لــتـجــنب "خـطـر االعــتـقـال أو
ـــوت" عــلى أيــدي الـــنــظــام الــســوري ا
وحــلـفـائه الــروس فـيـمــا نـددت دمـشق

وحليفتها موسكو بالعملية.
"اخلــوذ الــبــيــضــاء" في ســوريـا: نــحن

منحازون لضحايا احلرب
واألحــــــد وصل  422 شــــــخـــــصــــــا من
عــــنـــاصــــر "اخلـــوذ الــــبــــيض" وأفـــراد
عـــائالتـــهم إلى األردن بـــعـــدمـــا تــولت
إسـرائيل نقلهم من جنوب سوريا على
ـانيا أن تـستـقبـلهم الحـقا بريـطانـيا وأ

وكندا وكذلك في فرنسا.
ونـاشد سيزار ( 23عـاما) وهو إعالمي
في صـفـوف اجملمـوعة في مـدينـة درعا
ـعـنيـ مسـاعدتـنا عـلى اخلروج" من "ا
جــنـــوب ســوريــا. وقــال إن نــحــو 400
عـــنـــصـــر مــا زالـــوا في مـــديـــنـــة درعــا
وريـــفــيـــهــا الـــشــرقي والـــغــربـي عــلى
احلـدود مع األردن ومحافظة الـقنيطرة
احملـاذيـة لـهـضـبـة اجلـوالن التـي حتتل

إسرائيل قسما منها.
وعـلم سـيـزار "عن طـريـق الـصدفـة" قـبل
أيــام بــوجــود خــطــة إلخــراج عــنــاصـر
ـدني. ولـدى مــراجـعـته مـركـز الــدفـاع ا
مـديـنة درعـا لتـسجـيل اسمه  إبالغه
ـكنـا بعـد رفع األسـماء بـأن ذلك لـيس 

عنية. إلى اجلهات الدولية ا
ويـذكر أن قوات النـظام السوري توشك
عــلى الـسـيـطـرة عـلـى مـحـافـظـتي درعـا
والـقـنيـطرة جـراء احلسم الـعسـكري أو
اتـفـاقات تـسويـة أبرمـتـها روسـيا بـعد
هــــجــــوم واسـع بـــدأتـه دمــــشق في 19
حـزيران/يونـيو. وأبدى سيـزار خشيته
عــلـى مــصــيــره ورفــاقـه الــعــالــقــ في
جـنوب سوريـا معتـبرا أن "خروج قسم
دنـي وبقـاء قسـم آخر هـنا من الـدفـاع ا

ا أفادنا". أضرنا أكثر 
وتــــابع "خــــروج الــــدفــــعــــة عن طــــريق
إســرائـيل - زاد الـطـ بـلـة - ونـخـشى

ردود فعل النظام وروسيا".
ونـددت دمشق االثـن بـإجالء إسرائيل
لــلـمـجـمـوعــة واصـفـة ذلك بـ"الــعـمـلـيـة
اإلجــرامـيــة". ويـتـهم الــنـظــام الـسـوري
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أكــد الـكـونــغـرس األمـريـكـي عـزمه عـلى
تـمـديـد حـظـر الـتـعـاون الـعـسـكـري بـ
ـتـحـدة وروسـيـا وضـرورة الــواليـات ا
حـث حـلــفــاء وشــركــاء واشــنــطن عــلى
اسـتـخـدام األسلـحـة األمـريكـيـة بدال من
الـروســيـة.وأشـار تـقـريـر أعـدته جلـنـتـا
ـسـلـحـة في مـجـلـسي شـؤون الـقـوات ا
الــشــيــوخ والــنــواب إلـى أن الــواليـات
ـواجهـة روسيـا التي ـتـحدة تـخطط  ا
نـافسة" عبر وصـفها التقـرير بـ"القوة ا
مــجـمـوعــة من اإلجـراءات بـيــنـهـا مـنع
الـتـعـاون في اجملـال الـعـسـكـري مـعـهـا
ــــــرونـــــة لــــــلـــــشــــــركـــــاء و"تــــــأمـــــ ا
االسـتـراتيـجيـ واحلـلفـاء في االنتـقال
إلى اسـتـخدام األسـلحـة األمريـكيـة بدال
مـن الــــروســــيــــة" ومــــنع احلــــكــــومــــة
األمـريكـية من االعتـراف بانضـمام شبه
جـزيـرة القـرم إلى روسـيا وتـخـصيص
 250مــلـيــون دوالر لــتـزويــد أوكـرانــيـا
ــشــرعــون بــأســلــحــة فــتــاكــة. وجــدد ا
األمـريكيون الـقول بأن روسيـا "انتهكت
ـعــاهـدات احملـوريـة اخلـاصـة بـضـبط ا
الــتــســلح وقــامت بــتــوسـيـع وحتـديث
تـرسانـتهـا النوويـة وأجرت اخـتبارات
لألســلــحــة الــفـضــائــيــة كــمــا مـارست
أســالــيـب جــديــدة لــزعــزعــة اســتــقــرار
جـيـرانـها".وطـالب الـكـونغـرس الـرئيس

الية أن قـانون الدفاع الوطني لـلسنة ا
ـــقـــبــلـــة يــنـــطـــوي عــلـى إصالحــات ا
تــســـتــهــدف تــســريع عـــمــلــيــة اتــخــاذ
ــــنــــاورة الـــــقــــرارات ورفـع ســــرعـــــة ا
الــعــسـكــريـة.عــلى صــعـيــد آخــر  اعـلن
مـسـؤول اسرائـيلي الـثالثاء ان روسـيا
عــرضـت بــقــاء الــقــوات االيــرانــيــة في
سوريا مسافة  100كيلومتر بعيدة عن
هــضـبـة اجلــوالن لـكن اسـرائــيل تـصـر
عـلى ان اي تمركز عسـكري لطهران في

كن ان يشكل تهديدا. هذا البلد 
ويـاتي في اعـقـاب االجـتـمـاع بـ وزير
اخلــارجـيــة الــروسي سـيــرغي الفـروف
ورئـيس الـوزراء االسـرائـيـلي بـنـيـام

نتانياهو االثن في القدس.
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وقـال مسـؤول اسرائيـلي كبيـر لفرانس
بـرس "لـن نـقـبل الـتـمـوضع الـعـسـكـري
االيـراني في سوريا ليس فقط ابعد من
 100كــيـلـومـتـر وهـو مــا يـتـحـدث عـنه

الروس ويوافقون عليه".
ـسـؤول طالـبـا عـدم الـكشف عن واكـد ا
اســمه "قـلــنـا ان هــنـاك ايــضـا اســلـحـة
ـــدى يــجـب اخـــراجــهـــا من بـــعـــيـــدة ا
واخـراج بـطـاريـات الـصـواريخ سـوريـا
ــضـادة لـلـطـائـرات مــنـهـا. كـمـا يـجب ا
عــلـى الــقــوات االيــرانــيــة وحــزب الــله
مـغادرة سـوريا".واللـقاء كـان بطلب من

يـر بوتـ كما الـرئيس الـروسي فالد
صـرح نتانيـاهو في وقت سابق.وذكرت
وزارة اخلـارجية الروسـية ان االجتماع
نـــاقش كــذلـك الــنـــزاع الــفــلـــســطـــيــني
االســرائـــيــلي و"هــدف انــهـــاء عــمــلــيــة
مـــكــافـــحــة االرهـــاب جــنـــوب ســوريــا
وضــــمــــان االمـن عــــلى طــــول احلــــدود

االسرائيلية".
وتــزامـنت زيـارة الفـروف الى اسـرائـيل
مع شـن الـقـوات احلــكـومـيــة الـسـوريـة
حــمـلــة عـسـكــريـة عــلى مـواقع فــصـائل
اسالمـيـة في جنـوب سـوريا واقـترابـها
ــواقع االســرائــيــلـيــة في هــضــبـة من ا
اجلــوالن احملـتــلـة.وفي  19حــزيـران/ 
شـنت قوات احلكـومة السوريـة هجوما
مـدعوما من روسيا الستـعادة السيطرة
عـلـى مـحـافـظـتي درعـا والـقـنـيـطـرة في
جــنـوب الـبالد بــالـقـرب من مــرتـفـعـات
اجلوالن التي حتتلها إسرائيل.يذكر ان
اســـرائـــيل ضـــربت عـــشـــرات األهــداف
االيــرانـيــة داخل سـوريــا خالل االشـهـر
ــــاضـــيــــة ردا عـــلى إطـالق صـــواريخ ا
اســتـهــدف مـرتــفـعـات اجلــوالن احملـتل
نـــســبــتـه اســرائــيل الـى ايــران.وشــنت
اسـرائيل غارات عـلى سوريا قـالت انها
تـستهدف قوافل تنقل اسلحة الى حزب

الله.
وتـعتـبر اسرائـيل ايران عدوهـا اللدود.

ويـكـرر نـتـانـيـاهـو مـطـالـبه مـنـذ اشـهـر
بــانـسـحـاب ايـران من سـوريـا ويـرفض

تموضعها العسكري هناك.
وتــســـاعــد روســيــا الــنــظــام الــســوري
ســيـاسـيــا وعـســكـريـا ومــثـلــهـا ايـران
وحـزب الـله الـلـبنـاني.وقـامت اسـرائيل

لـيل الـسـبت بـاجـالء مـئات مـن عـنـاصر
ـدني في "اخلــوذ الـبــيـضــاء" الـدفــاع ا
مــنـاطق ســيـطــرة الـفــصـائل الــسـوريـة
ـــعـــارضــة مع عـــائالتـــهم الى االردن ا
العـادة تـوطـيـنـهم في كـندا وبـريـطـانـيا

انيا. وا
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وأنــصـاره مــجــمـوعــة "اخلـوذ الــبـيض
انح الدولي بأنها "أداة" في أيدي ا
الـذين يـقدمـون الدعم لـها مـنذ سـنوات

. وباالنضواء في صفوف اجلهادي
مـن جـــهـــتـــهـــا رأت وزارة اخلـــارجـــيــة
الــروسـيـة في بــيـان أنه "أمــر مـعـبـر أن
تـفـضل اخلـوذ الـبـيض  بـدعم أجـنبي
أن تـــهـــرب مـن ســـوريـــا لـــتـــكـــشف عن
طـبـيـعـتـهـا احلـقـيـقـيـة وتـظـهـر نـفـاقـهـا

للعالم أكمله".
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ـسعف في وتـساءل عـماد ( 20عـاما) ا
مـركز قـرية جـباتا اخلـشب في محـافظة
الــقـنــيـطــرة "كـيف ســحـبــوا هـؤالء وال
يـتـمـكـنـون من سـحـبـنـا?" مـضـيـفـا عـبـر
ـركـز الــهـاتف "نـحن  18عــنـصـرا في ا
يــحــاصــرنــا الــنــظــام من ثـالث جــهـات

وإسرائيل من اجلهة الرابعة".
وأوضح أن "اجــتـمـاعـا لـبـحث وضـعـنـا
عـــقـــد امس فـي األردن وكـــان اجلــواب
الـذي تـبـلـغنـاه بـأن نـذهب إلى الـشـمال

الـسوري" عبـر عملـيات اإلجالء التي 
ـوجـبهـا إخراج أكـثـر من سبـعة آالف
مـقـاتل ومـدني من مـحـافـظـة الـقـنـيـطرة
فـي األيام األخيـرة. لكن عمـاد شدد على
أنه "ليس هناك طريق لكي يكون متاحا
لــــنـــا الــــوصـــول إلـى احلـــافـالت الـــتي
ســتـنـقــلـنـا الحــقـا إلى الـشــمـال" قـائال
"نـحن ورقـة مـحروقـة بـالنـسـبـة للـنـظام

السوري ولن جند أي مغفرة".
وفـي بــيـــان أصــدرته قـــالت مـــنــظـــمــة
"اخلـوذ البـيضاء" إن إجالء  98عـنصرا
مع  324مـن أفــــراد عـــــائالتـــــهم "كــــان
ـتـطـوعـيـنـا الـعـالـق اخلـيـار الـوحـيـد 
الـذين كـانـوا يواجـهـون خـطر االعـتـقال
ــوت عـلى أيــدي الـنـظــام الـسـوري أو ا
وحــلـفـائـه الـروس". وأفـادت بــأن "أكـثـر
مـن ثالثة آالف" من عـناصـرها مـا زالوا

في سوريا.
ـنـظـمـة رائـد الـصالح إن وقـال رئـيس ا
عـــمــلــيـــة اإلجالء كــانت "مـــعــقــدة" وإن
بـعض الـعنـاصر لم يـتم إجالؤهم ألنهم
لم يـكونوا مسجلـ على اللوائح فيما
لم يـتمـكن "عدد غـفيـر" من العـناصر من
الـوصول إلى نقطة اإلجالء. وأشار إلى
أنه لـم يـتم الــتـخــطـيط لــعـمـلــيـة إجالء
أخـرى.وطـلـبت منـظـمة "اخلـوذ الـبيض
من اجملـتمع الدولي مسـاعدة عناصرها
الـــذين مــا زالـــوا عــالـــقــ فـي جــنــوب

سوريا. 
ـطــلـوبـة وقــالت "في غـيــاب احلـمــايـة ا
لــلـجـمـيع نــحن نـشـكــر كل احلـكـومـات
الـتي سـاهمت في جنـاح عـملـية اإلنـقاذ
ــزيـد هــذه ونــطــلب مــنـهــا أن تــفــعل ا
ــسـاعـدة" من تــبـقى من الـعــنـاصـر في

جنوب سوريا.
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انــتـظــرت سـلــوى طـويـال حـتى تــسـمع
شـيئـاً عن ابن شقـيقـها الـذي اعتقل في
ّـا تـبــلـغت بـنـبـأ الـعـام  2011 لــكـنـهـا 
وفـاته من موظفة في دائرة النفوس في
حـــــمــــاة فـي وسط ســـــوريــــا كــــادت ال
تــــــصــــــدق فـــــراحـت تـــــردّد حتـت وقع
الـــصــدمـــة "هل قــضي األمـــر? هل مــات

حقاً?".
وتـروي الـسـيـدة الـتي تـسـتـخـدم اسـماً
ـرارة لـوكالـة فـرانس برس مـسـتـعاراً 
كـيف تلـقت اخلبر الـفاجـعة خالل زيارة
الـى دائـرة الـنـفـوس في حـمـاة مـسـقط
رأس الــعـائــلــة من مـوظــفــة مـنــهـمــكـة
بـأوراق مـكـدسـة فـوق مـكـتـبـهـا. وتـقول
"قــالت لي: +نـعم تــبـلـغـنــا بـأسـمـاء كل

الذين ماتوا في الداخل (السجون)".
عتـقلـ في السجـون منذ ويـقدر عـدد ا
انـــدالع الـــنـــزاع في  2011بـــعـــشـــرات
اآلالف فـي أنـحــاء سـوريــا. وغــالـبــاً مـا
يــتـعـرضــون وفق مـنـظــمـات حـقــوقـيـة
وأفــــراد من عــــائـالتـــهـم لــــلـــتــــعــــذيب
وحـرمانـهم من احملاكـمات الـعادلة ومن

أي تواصل مع أقربائهم.
وتـغــرق عـائالتـهم في دوامـة من الـقـلق
والـشك ويـقـضي افـرادهـا أوقـاتـهم في
الـتـنـقل بـ الـفـروع األمـنـيـة ويـنـفـقون
ـعـرفة مـكـان احتـجازهم أو مـدخـراتهم 

حتى اذا ما زالوا على قيد احلياة.
فـي األسابـيع األخـيرة حتـقـقت عائالت
وناشطون حقوقيون من قيام السلطات
الــسـوريـة بـتـحــديث سـجالت الـنـفـوس
ــدنـيــة وإضـافـة كــلـمـة "مــتـوفي" الى ا
جــانب أسـمــاء مـعــتـقـلــ بـعــد حتـديـد

تاريخ وفاتهم في العام .2013

ومع تــنــاقل اخلــبــر بــســرعــة قــصـدت
عـائالت كـثـيرة دوائـر الـنفـوس األشـهر
ـعــرفـة إذا مــا كـان أبــنـاؤهـا ــاضـيــة  ا
. ـعتـقلـون "ما زالوا عـلى قيـد احلياة" ا
ويـقول رئيس الشبكـة السورية حلقوق
االنـــســان فــضل عـــبــد الــغــني ان 400
عـــائـــلـــة ســـمــعـت جــواب "ال" ردا عـــلى

سؤالها.
ـعــتـقــلـ لـدى وتــقـدر الــشـبــكـة عــدد ا
الــســلـطــات الــســوريـة بــنــحـو  80ألف

شخص.
ويـقول عبـد الغني لوكـالة فرانس برس
ـتـنع في الـسابق عن إن "الـنـظـام كان 
. ولم عـتـقـل إعـطـاء مـعلـومـات حـول ا
يـكن يـعـلن وفاتـهم. أمـا اآلن فهـو يـفعل

ذلك ولكن بطريقة بربرية".
UMÐuK  «u dŠ

و حتــديث سـجالت مــحـافـظــة حـمـاة
أوالً تـبـعـتهـا حـمص (وسط) اجملاورة
فـدمـشق ثم مديـنة الالذقـيـة السـاحلـية
واحلـــســكـــة (شــمـــال شــرق). وال تــزال
األســـمــاء اجلــديــدة تــصـل تــبــاعــاً إلى

السجالت بحسب الشبكة.
ويـــؤكــد عـــبـــد الــغـــني أنه خـالل ســبع
سـنوات تابع فيها ملف حقوق االنسان
فـي سوريا لم يـسبق أن عـلمت عائالت
عتقل بوفاة أبنائها بهذه الطريقة. ا
ويـضيف "مـن كان يـريد تسـجيـل واقعة
وفـاة يـذهب هـو إلعالم دائرة الـنـفوس

بذلك لكن اآلن تسير األمور بالعكس".
يـوم ذهـبت سـلـوى صـبـيـحـة يـوم أحد
في شـهر حـزيران/يـونيـو برفـقة زوجة
ـدني كـانا أخـيـهـا الى دائـرة السـجل ا
خــائــفـتــ من أن تــكـونــا الــوحـيــدتـ
الـلـت تـسـأالن عن قـريب لهـمـا قبل أن
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التـظـاهـر حق طـبـيـعي وهو مـن أهم حقـوق اإلنـسـان وتـسـعى مـعظم
ـتقـدمـة الى احلفـاظ عـليه النـه دليل تـقـدم النـظام الـسـياسي الـدول ا
ـقـومات فيـهـا  وعالمة تـطـور لـلمـجـتمع واسـتـقـراره ومن دون هذه ا

يستحيل بناء اية دولة حضارية متقدمة. 
فـحـ يسـود القـانون في ايـة دولة تـراها تـبـني مؤسـساتـها بـصيـغة

دستورية حقة.
الن عدم اعتماد قيم  كهذه سيقضي على كل فرصة لبناء دولة ذات
مؤسسات دستوريـة حلماية مواطنيـها بالدرجة االولى في ظل خيمة
ـيزها عن بـقية االنـظمة حتوي حـزمة  قـوان عادلـة وقوية وهـو ما 

عاصرة . السياسية ا
العـراقيون مـروا بتجـارب عديدة  طـوال األنظمـة السيـاسية الـسابقة

والالحقة والتي كانت تتعامل معهم بوسائل عنف خطيرة.
وكـأنــهـا تـواجه جــيـوشـا مـعــاديـة حـتى صـار اخلــروج في مـظـاهـرة
لالحتجـاج على النـظام السيـاسي بسبب اخفـاقاته في جوانب عده
تــتـعـلق بـالـبـنـيـة الـتـحــــــــتــيـة ومـا يـنــــــــــبـغي أن تـقـدمه احلـكـومـة
ـتظـاهرون  ببـيان نـوع التـقصيـر والعـجز الذي لـشعـبها  اذ يـقوم ا
تـعـانـيه احلـكـومــات ازاء مـا يـحـتـاجـــــــه الـشـعب لـتـحـــــقـيق حـيـاة

ة تليق به . كر
شروعة واخلالقة النها تدعو الى  إن حالة التظاهر  من احلـاالت ا
الــتــصـحــيح والــتـغــيــيـر فـي مـســار احلــكـومــة اخلـاطـئ وتـنــبــيـهــهـا

وتشخيص مواطن اخللل لديها.
كما ان التظاهر له  قيمتة اجلوهرية  ح يدعو حملاربة شتى انواع
مكن الـقول انها عـمليـة تصحيح الفـساد في مرافق الدولـة اي من ا
ســلـمي أوال وأخــيـرا  اذا خـرجـت عن مـســارهـا هـذا فــإن صـفــتـهـا
ستـدخل في اطار األعمـال العـدائية الـتي تهدف الى ضـرب اجملتمع

وهيبة الدولة. 
ولو اطلعنا على التشريعات الدولية وحتى احمللية  منها لوجدنا  انه
لـيـست هـنـاك  ايـة دولــة او حـكـومـة تـمـنع حق الـتـظـاهـر عـلـنـا ووفق

ضوابط متفق عليها تكفل هذه التظاهرات.
تسلطة  تهاب اعالنها  كما جند انه حتى احلكومات الديكتـاتورية ا
نع التظاهرات علنا و تلجأ الى شل التظاهرات ومنعها من حتقيق
ـبتغـاة منـها بشـتى االساليـب  سواء اكانت هـذه االساليب النـتائج ا
معلـنة او خفية  إلنـها تعلم ان  التـظاهرات  اضحت وسيـلة عصرية
وجــــــوهرية للوقوف بوجه االخطاء احلكومية واالدارية لتصحيحها
خاصـة تــــــلك التي تـتعـلق بالفـساد وغسـيل االموال واالختــــالس
ال العـام ومحاوالت االستئـثار واالنفراد بـالسلطة والتجـاوز على ا

 . سك الية على حساب الشعب ا والتمتع باالمـــــــتيازات ا
ـعارض واالحـتجاج ولم وتـعاني مـرحلتـنا احلـاليـة وسائل الـتعبـير ا
جتـد ايـة وسـيــلـة لـلــتـنـفــيس سـوى اخلـروج في تــظـاهـرات مــطـالـبـة
بـاحلقوق والـتي ساندتـها الـكثيـر من القوانـ الدولـية واحمللـية التي
ساس بهذا احلق حتمي حق التظاهر وتمنع االنظمة من التقليل وا
 وهـنا علـينـا ان نتذكـر ونعـلم انه مثلـما يُـمنع النـظام الـسياسي من
ـتظـاهريـن  ان يلـتزموا تـظاهـرين  فعـلى جـمهور ا قـمع ومحـاسبـة ا
بالـطرق احلضارية لـلتظاهـر ال سيما طـبــــــــيعتـها وسلمـيتها وعدم
نشـآت احلكومية  اوأي لكـيات اخلاصة بـاألفراد وا التجـاوز على ا
ســـــلـوك يخرج التـظاهرات عن سـلميتـها حيـنها تتـحول الى اعمال

عـــــنف  يحاسب عليها القانون. 
لذا علينا جمـيعا أن نعي حدود التظاهـرات وما هية اهدافها وكيف
ـتـظـاهـرين الى االضـرار تـتم في حـدودهــا الـقـانـونـيـة وعـدم جلــوء ا
وارد الـبـلـد ومـنشـآته واقـتـصـاده التي هي لـكل الـعـراقـي وان ال
نحـولها الى مظـاهر سلبـية تنعـكس نتائجـها سلبـا على واقع احلياة
والبـلـد وان ال نـسعى جلـعل هـذه الـتظـاهـرات تـنحـرف عن مـسـارها
ـرسـومــة لـهـا وتـفـقـد احـقـيـتـهـا واسـبـاب واهـدافـهـا  ا
قـيـامـهـا لالسـتـمـرار في الـضـغط عـلى احلـكـومـة
ودفـعــهـا نـحــو االصالح ومـحــاسـبـة الــفـاسـدين
وذلـك من خالل احلـفـاظ عـلى طـابـعـهـا الـسـلـمي

البحت في اطار القانون والنظام العام.

دونـالـد ترامب بـاتـخاذ الـقـرار النـهائي
حـول ما إذا ارتـكبت موسـكو انتـهاكات
ــــعــــاهـــدة نــــزع الــــصـــواريخ جــــديـــة 
ـدى كـمـا دعـوا ـتـوسـطـة وقـصـيـرة ا ا
إلى تــعــيـ مــسـؤول يــتـولـى تـنــسـيق
ردود احلـــكــومـــة األمــريـــكــيـــة بــكـــافــة
هـيئاتها على ما وصفه بـ"حملة التأثير
اخلــــارجي اخلــــبـــيـث ضـــد الــــواليـــات
ـتـحـدة".ويـقـترح الـتـقـريـر تـخـصيص ا
 6,3مليار دوالر لبرنامج "مبادرة الردع
األوروبـيـة" من أجل "التـصـدي للـعدوان
الــروسـي واالســتــمــرار في زيــادة عــدد

القوات األمريكية في أوروبا".
ÊËUF²  lł«dð

وتـــراجع الـــتــعـــاون الـــعــســـكـــري بــ
الـعسكـري الروس واألمـريكيـ بشكل
مـلحوظ عـلى خلفـية انضـمام القرم إلى
روسـيـا وانـدالع األزمـة األوكـرانـيـة عام
.2014وحــسب الـتــقـريــر فـإن اجلـيش
األمــريــكي يــواجـه حتــديــات  مــتــعـددة
األوجه وارتـفاعا مـقلقـا لعدد احلوادث
اخلـطـيرة خالل الـتدريـبـات العـسكـرية
إضــافـــة إلى تــبــعــات نــهــوض الــقــوى
ـــنـــافـــســـة مـــثل روســـيـــا والـــصـــ ا

والـطـمـوحـات الـنـوويـة إليـران وكـوريـا
الـشـمالـيـة وضرورة مـواصـلة الـضغط
عـلى "داعش" و"الـقـاعـدة" وغـيـرهـما من
ـنظمات اإلرهـابية.وأشار الـتقرير إلى ا
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اسـرائـيـلـيـة مـنذ  30اذار/بـيـنمـا قـتل
اضية. جندي اسرائيلي اجلمعة ا

واندلـعت احتـجـاجات حـاشدة ودارت
مواجهات على احلدود ب قطاع غزة
واســـــــرائــــــــيـل في  30اذار/مـــــــارس
وتـواصـلت عـلى مـسـتـويـات مـخـتـلـفة
مـنـذ ذلك احلـ وتــبـلغ الـذروة في كل

يوم جمعة.
ÊUſËœ—« Âu−¼

في غـــــضـــــون ذلـك وصف الـــــرئـــــيس
التركـي رجب طيب أردوغـان إسرائيل
الثالثـاء بـأنـها "الـدولـة االكـثر فـاشـية
وعنـصـرية في الـعـالم" بعـد أن صادق
اضي ـان االسرائيلـي األسبوع ا البر
عـلى قـانــون يـعـرّف الـبـالد عـلى انـهـا

"الدولة القومية للشعب اليهودي".
وقـال اردوغـان في كــلـمـة أمــام كـتـلـته
ـانـية فـي انـقرة "هـذا االجـراء لم الـبـر
يترك مجاال للشك في أن اسرائيل هي
أكـــثــر دولـــة صــهـــيــونـــيــة وفـــاشــيــة
وعـنـصريـة في الـعـالم" فـي ح هـتف

النواب "اللعنة على اسرائيل".
اضي وكان الكـنيـست أقر اخلـميس ا
قـانــونــا يـنص عــلى ان اســرائـيل هي
"الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن
ـصــيــر فـيــهـا حــصـري "حق تــقـريــر ا
لـلـشـعب الـيـهـودي". وكـانت احلـكـومة

الـتـركـيـة انــتـقـدت الـقـانـون االسـبـوع
اضي متهمة السلطات االسرائيلية ا
بـــالـــســـعي القـــامـــة "دولـــة تـــمـــيـــيـــز
عـــــنـــــصــــري".وقـــــال اردوغـــــان امس
الثـالثاء ان "ذهـنـيـة هتـلـر الـتي قادت
العـالم الى كـارثة كـبيـرة تـنتـعش مرة
اخــــــــرى لـــــــــدى بــــــــعض الــــــــقــــــــادة
".واضاف "ادعو العا االسرائيليـ

ـسـيــحي وجـمـيع الـدول االسالمي وا
نـظمات غـير احلكـومية والهيـئات وا
ـــقــراطـــيــ والـــصــحـــافـــيــ والـــد
ــدافــعـــ عن احلــريــة فـي جــمــيع وا
انـــحـــاء الـــعــالـم الى الـــتـــحـــرك ضــد

اسرائيل".
W “«Ë dðuð

وتأتي هـذه التـصريـحات وسط تـوتر
بـ إســرائــيل وتـركــيـا الــتي تــنـتــقـد
بانتـظام السـياسة االسـرائيلـية جتاه
الــفـلــســطـيــنــيــ او امـاكن الــعــبـادة
االسالمـيــة في الـقـدس.وكــانت انـقـرة
ــاضي من الـسـفـيـر طـلـبت في ايـار/ا
االسرائيـلي لدى تـركيا مـغادرة البالد
مـؤقــتـا. وقــد اتـخـذ هــذا الـقــرار بـعـد
مقتل اكثر من  60 فلسطـينيـا بنيران
جـنـود اسـرائـيـلـيـ عـلى احلـدود مع
قـطــاع غـزة خـالل احـتــجـاجــات ضـد
نـقل السـفـارة االمـيـركـية مـن تل ابيب

الى القـدس. وكان الـرئيس الـتركي قد
ــمـــارســـة "ارهــاب اتـــهم اســـرائــيـل 
الــدولــة" و "االبــادة اجلــمــاعــيــة".وقـد

يـؤدي هــذا االضـطــراب في الــعالقـات
الى افـــشـــال الـــتـــطــبـــيـع الــهـش بــ
الـبـلـدين بــعـد ازمـة حـادة جنـمت عن

 «d¼UE² « ‰öš t²ÐU SÐ Î«dŁQ²  …eſ ŸUD  s  wMOD K  …U Ë
الـــــــقــــــدس - ا ف ب  تــــــوفـي شــــــاب
فــلــســطــيــني امس الــثـالثــاء مــتــأثـرا
بجروح اصـيب بها بـرصاص اجليش
االسـرائـيـلي خالل تـظـاهـرات مـسـيرة
الــــعـــودة فـي ايــــار/ في شــــرق غـــزة
بـــحـــسب مـــا ذكـــرت وزارة الـــصـــحــة

الفلسطينية.
وقــال اشــرف الــقـــدرة الــنــاطق بــاسم
ـواطن الـوزارة في بـيـان "اســتـشـهـد ا
مـجـد سـهـيـل مـحـمـد عـقل ( 26عـامـا)
مــتــأثــرا بــإصــابــته بــرصــاص قــوات
االحتالل االسرائيلي في 14ايار / في
مـــــســـــيـــــرات الـــــعـــــودة احلـــــدوديــــة
واحـــتـــجـــاجـــا عــلـى نـــقل الـــســـفــارة
االمـــيـــركـــيــة الـى الـــقــدس" فـي شــرق

جباليا بقطاع غزة.
ـقــر اجلـديــد لـلــسـفـارة و تـدشــ ا
االمــريـكــيــة في  14ايــار / وانـدلــعت
مواجهـات في الضـفة الغـربيـة وقطاع

غزة.
WKOBŠ ŸUHð—«

ـقــتل مـجــد عـقل يــرتـفع عــدد الـذين
استشـهدوا  خالل االحـتجـاجات التي
جـــــرت في قـــــطــــاع غـــــزة خالل نـــــقل

السفارة الى  60فلسطيني".
وبـوفـاة هـذا الــشـاب يـرتـفع الى 151
عدد الفلسطينـي الذين قتلوا بنيران

غارة اسـرائـيـليـة ضـد سـفيـنـة تـابعت
نـظـمـة غيـر حـكومـيـة تركـيـة متـجـهة

الى قطاع غزة عام 2010

ة سجد االقصى وقبة الصخرة في القدس القد ا

WLN∫ افراد
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