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السومرية ،أطلقت من مناطق ضمن
الغوطة الغربية ،وأدت إلى استشهاد
ش ـخ ـصــن وجـ ـ ــرح  5آخـ ــريـ ــن .يــأتــي
ذلــك بــالـتــزامــن مــع مــواصـلــة الجيش
ال ـســوري قضم مــواقــع جــديــدة خالل
تقدمه في محيط مخيم خان الشيح،
األمــر الــذي انعكس سلبًا على حرية
تـحــركــات املـسـلـحــن وأج ـبــرهــم على
التنقل ضـمــن األن ـف ــاق .ويــزيــد تقدم
ال ـج ـي ــش املـ ـت ــواص ــل ال ـض ـغ ــط عـلــى
امل ـس ـل ـح ــن امل ـ ـحـ ــاصـ ــريـ ــن ،وهـ ـ ــو مــا
ق ــد يـفـضــي م ــع ال ــوق ــت إل ــى قـبــولـهــم
بشروط التسوية ،خاصة مع إشراف
قـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش ال ـ ـنـ ــاري ع ـل ــى عـمــق
ال ـب ـلــدة بـشـكــل ك ــام ــل ،وم ــن مختلف
امل ـحــاور .وتــوضــح مـصــادر عسكرية
س ـ ــوري ـ ــة أن تـ ــأخـ ــر ع ـم ـل ـي ــة إخـ ـ ــراج

املسلحني من خان الشيح ،يعود إلى
«رفضهم الخروج نحو مدينة إدلب،
ف ــي ض ــوء إه ـ ــدار دم ـهــم ف ــي الـشـمــال
تـحــت تهمة ع ــدم مـنــاصــرة مسلحي
داريـ ـ ــا ق ـبــل ال ـت ـس ــوي ــة ،ومـطــالـبـتـهــم
ب ـت ـســويــة ت ـق ـضــي ب ــإخ ــراج ـه ــم نحو
املـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة واالن ـض ـمــام إلــى
م ـس ـل ـحــي درع ـ ـ ــا ،وهـ ــو أمـ ــر يــرفـضــه
الجيش».
وت ـض ـيــف املـ ـص ــادر أن ت ــأخ ــر إت ـمــام
االتـ ـف ــاق م ــع مـسـلـحــي خ ــان الـشـيــح،
أدى إل ــى تـعـثــر ت ـســويــة املـعـضـمـيــة،
إذ «ي ـ ـح ـ ـفـ ــز الـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ف ـ ــي خ ــان
الشيح ،الرغبة في البقاء لقرابة 200
مسلح في مدينة املعضمية لم تعقد
تـســويــة مـعـهــم ب ـعــد ،عـلــى الــرغــم من
دخول عناصر من الشرطة السورية
إلى القسم الغربي من املدينة».
أم ــا ف ــي درع ـ ــا ،فــاسـتـهــدفــت وح ــدات
من الجيش مواقع للمسلحني كانت
تـقــوم بعمليات رصــد وتحصني في
مخيم النازحني وحي الكرك ،ما أدى
إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين،
وتدمير دشم رشاش شمال صوامع
الـ ـحـ ـب ــوب ،ف ــي ب ـل ــدة ال ـ ـ ـيـ ـ ــادودة ،فــي
ريــف درع ــا .كــذلــك اسـتـهــدف الجيش
ت ـج ـم ـعــات امل ـس ـل ـحــن ومـ ـق ـ ّ
ـاره ــم في
خربة عوادية ،على األطراف الغربية
ملخيم النازحني في درعا.
وف ــي الــاذق ـيــة ،اسـتـهــدفــت  4غ ــارات
جــويــة روس ـيــة مــواقــع املسلحني في
ت ـلــة ال ـخ ـضــر ،ق ــرب ك ـبــانــي ف ــي ريــف
الالذقية الشمالي الشرقي ،بالتزامن
مــع غــارتــن جوتني شنهما الطيران
السوري ،ضد تحصينات املسلحني
في تردين ،في ريف املدينة الشرقي.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أع ـل ـنــت وزارة
الدفاع الروسية أن إحدى مقاتالتها
ّ
مــن ط ــراز «مـيــغ ـ ـ  29ك ــاي» تحطمت
أثناء محاولتها الهبوط على حاملة
الـطــائــرة «امـيــرال كوزنيستوف» في
مياه البحر املتوسط قبالة الشواطئ
الـ ـس ــوري ــة .وق ـ ــال ال ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـيــان
ن ـش ــرت ــه وكـ ـ ـ ــاالت األن ـ ـبـ ــاء ال ــروس ـي ــة
إن امل ـقــات ـلــة تـحـطـمــت بـسـبــب «عـطــل
ف ـنــي» ،عـلــى بـعــد كـيـلــومـتــرات قليلة
من حاملة الطائرات ،غير أن «الطيار
ُ
تمكن مــن م ـغــادرة املـقــاتـلــة وانــتـشــل
ُ
ون ـقــل ال ــى الـسـفـيـنــة» .وأوض ـحــت أن
ال ـط ــائ ــرة كــان ــت ت ـش ــارك ف ــي طـلـعــات
ت ــدري ـب ـي ــة ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى «اسـ ـتـ ـم ــرار
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات تـ ـحـ ـلـ ـي ــق املـ ـ ـق ـ ــات ـ ــات مــن
حاملة الطائرات ،طبقًا ملجموعة من
املهمات».

ما قل
ودل
أي هـجــوم محتمل للخاطفني الذين
يتحركون بحرية».
ونشر ناشطون عـشــرات التحذيرات
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ت ـ ـنـ ـ ّـبـ ــه األسـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف إدلـ ـ ـ ـ ــب مــن
عصابات الخطف وتجارة األعضاء،
وت ـط ــال ـب ـه ــم ب ـم ـن ــع ت ـ ـحـ ــرك األط ـ ـفـ ــال
وحـ ــدهـ ــم .وت ـ ـحـ ــدث الـ ـن ــاشـ ـط ــون عــن
«عملية اخـتـطــاف طفلتني مــن الحي
الـشـمــالــي ملــديـنــة جـســر ال ـش ـغــور ،في
نـيـســان امل ــاض ــي ،م ــن دون أن يـعــرف
عـنـهـمــا ش ــيء ح ـتــى اآلن .بــاإلضــافــة
إلــى اختطاف طفلني من مخيم أطمة
ّ
شمال ادل ــب» .ولفتوا إلــى أن «معظم
األطفال (املخطوفني) يجري إدخالهم
إلى تركيا وال يعرف عنهم شيء».
وك ـ ــان ـ ــت وس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام ت ــركـ ـي ــة قــد
تـ ـح ــدث ــت قـ ـب ــل عـ ــامـ ــن ع ـ ــن ظ ــاه ــرة
«ان ـ ـت ـ ـشـ ــار س ـ ـ ـيـ ـ ــارات إسـ ـ ـع ـ ــاف ع ـلــى
الحدود السورية التركية ،تقوم بحجة
إسعاف الجرحى في املشافي املتنقلة
املنتشرة على الحدود ،بسرقة بعض
أع ـضــائ ـهــم» .وال ت ــزال ه ــذه الـظــاهــرة
منتشرة بكثافة على الحدود ويجري
تــداول قصص الضحايا في املناطق
التركية القريبة من الحدود.

ّ
وسع االتحاد األوروبي عقوباته
المفروضة على سوريا ،عبر إدراج
حاكم البنك المركزي السوري
و 17وزيرًا على الئحة الشخصيات
الممنوعة من دخول دول االتحاد،
إضافة إلى تجميد أصولهم.
وأشار االتحاد في بيان إلى أنه
«بهذا القرار يرتفع عدد الخاضعين
لحظر السفر وتجميد األصول
بسبب القمع العنيف للسكان
المدنيين إلى  234شخصًا في
المجمل ،إضافة إلى تجميد أصول
ّ
وتعد هذه
 69كيانًا ومؤسسة».
العقوبات سارية وفق بيان االتحاد
«حتى األول من تموز .»2017
ونقلت وكالة «رويترز» عن
ديبلوماسيون قولهم إن
العقوبات تهدف إلى الضغط
ّ
والحد من
على الرئيس بشار األسد،
قدرة البنك المركزي على الحصول
على تمويل.
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السورية:
الحرب
«مفقودو»
ّ
ٌ
وجع ...وإشكاالت قانونية ومادية
مخطوفون ،معتقلون،
مفقودون ...تسميات
عديدة باتت ترافق حياة
السوريين ،بعدما ازداد عدد
ُاألشخاص الذين خرجوا
وأخرجوا من منازلهم ذات
يوم ،ولم يعودوا .وال تزال أسر
هؤالء تعيش على أمل عودة
الغائبين ،غير قادرين على
التصرف على نحو طبيعي،
ُ
وم َّ
كبلين بوجع الفراق
وبعدد كبير من المشكالت
القانونية والمادية
دمشق ــ ّ
مودة بحاح
قـ ّـررت وفــاء بعد حصولها على شهادة
«ال ـب ـكــالــوريــا» الـعـمــل ف ــي أح ــد املـحــات
التجارية وعدم متابعة الدراسة ،فاليوم
تـغـ ّـيــرت أولــويــاتـهــا فــي الـحـيــاة وأصبح
ه ـ ّـم ـه ــا ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـن ـقــود
ل ـت ـســاهــم ف ــي إع ــال ــة أس ــرت ـه ــا وت ـســديــد
إيجار املنزل ،بعدما انقلب مصيرها منذ
حوالي الثالث سنوات ،يوم خرج والدها
م ــن امل ـن ــزل ول ــم ي ـعــد .ال ــوال ــد ك ــان يعمل
سائق سـيــارة «تاكسي» مــا بــن حمص
ول ـب ـن ــان ق ـب ــل ان ـ ـ ــدالع األحـ ـ ـ ـ ــداث ،وب ـعــد
وق ــوع االضـطــرابــات فــي حمص انتقلت
ً
العائلة إلى لبنان واستأجروا منزال في
إحدى املناطق الفقيرة .واستمر األب في
مهنته ،ليختفي فــي إحــدى رحــاتــه مع
سيارته.
طــوال السنوات الثالث املاضية لم تهدأ
األسـ ــرة وه ــي تـبـحــث ع ــن األب املـفـقــود،
ول ـكــن م ــن دون جـ ــدوى ،وحـيـنـمــا ب ــدأت
ً
أمــوالـهــم ـ ـ القليلة أص ــا ـ ـ تنفد ،لــم يعد
العمل خيارًا ،فقررت وفاء العمل وهجر
أخـ ــوهـ ــا ال ـ ــدراس ـ ــة وه ـ ــو دون ال ـثــام ـنــة
ً
عـ ـش ــرة ،وب ـ ــدأ بــال ـع ـمــل ح ـ ّـم ــاال ف ــي أحــد
األسواق الشعبية.
ت ــوض ــح وف ـ ــاء أن ـه ــا ح ــن وص ـل ــت إلــى
لـبـنــان مــع أســرتـهــا سـجـلــوا أسـمــاء هــم
لدى «املفوضية السامية لألمم املتحدة
لـشــؤون الــاجـئــن» ،وبعد سـنــوات من
االن ـت ـظــار حـصـلــوا عـلــى فــرصــة لـجــوء
ضـ ــاعـ ــت م ـ ــن أيـ ــدي ـ ـهـ ــم ب ـس ـب ــب غ ـي ــاب
والدهم وعدم معرفتهم ملصيره إن كان
حيًا أم ميتًا ،مضيفة أن «املفوضية»
اشـتــرطــت عليهم إم ــا ش ـهــادة وف ــاة أو
موافقة األب.

الفصل بعد غياب  15يومًا
تجربة ليلى عياش (موظفة في مدرسة)
ليست بــأفـضــل مــن وف ــاء ،فــزوجـهــا وإن
كــانــت تـعــرف أيــن ذهــب لكنها ال تعرف
مــا حــل بــه الـيــوم ،اعتقل مطلع األحــداث
ف ــي ت ــدم ــر ،وان ـق ـط ـعــت أخـ ـب ــاره دون أن
تسمع عنه أي معلومة حقيقية .وتشرح
أن زوجـهــا كــان موظفًا حكوميًاُ ،وبعد
تـغـ ّـيـبــه ألك ـثـ ُـر م ــن  15عـشــر يــومــا فـصــل
مـ ــن ع ـم ـل ــه وأوقـ ـ ـ ـ ــف راتـ ـ ـب ـ ــه ،وأخـ ـب ــره ــا
ّ
ّ
سيعرضه
زمــاؤه أن تأخره دون تبرير
ً
لـلـفـصــل ،وه ــو مــا ج ــرى ف ـعــا ،إذ خسر
ع ـم ـلــه وت ـع ــوي ـض ــات ــه .وال ـ ـيـ ــوم انـتـقـلــت
ليلى إلــى حمص مــع طفلتها الصغرى
منذ سيطرة «داع ــش» على تدمر ،وهي
ُ
املعيلة الوحيدة لعائلتها الصغيرة.

ُ
«سلبت» أموالهم

ت ــذك ــر ملـ ــى ،وهـ ــي ش ــاب ــة ف ــي ال ـخــام ـســة
والـ ـث ــاث ــن م ـت ــزوج ــة ب ـش ـخــص م ـقـتــدر
ً
م ـ ــادي ـ ــا ،أن زوج ـ ـهـ ــا كـ ـ ــان ي ـم ـل ــك ع ـ ُم ــا
خــاصــا لــه مــع أحــد الـشــركــاء ،وحــن فقد

م ـنــذ ح ــوال ــى الـسـنـتــن وال ـن ـصــف سـنــة،
أظـهــر الشريك الكثير مــن االهـتـمــام بها
وبعائلتها وكــان سندًا لهم فــي البحث
ع ـن ــه ،والـ ـت ــزم دفـ ــع م ـب ـلــغ ج ـيــد شـهــريــا
ي ـعــادل مــا ك ــان يجنيه زوج ـهــا ،غـيــر أن
هذا املبلغ بدأ بالتقلص تدريجيًا حتى
أصبح ال يكفي لسداد ثمن الخبز.
وتوضح بأن شريك زوجها كان يتذرع
بتدهور األوضاع االقتصادية في البلد
وتراجع العمل ،وهي ال تملك أي وسيلة
إلدانته أو تكذيبه ،ومع استمرار حالها
بالتردي لــم تجد أمامها مــن حــل سوى
ت ـق ـل ـيــل ن ـف ـقــات ـهــا والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن فــرصــة
عمل .تشرح أن زوجها يملك حسابًا في
البنك ولكنها ال تستطيع التصرف به
لعدم امتالكها عقد توكيل ،كذلك الحال
بــالـنـسـبــة لبقية أمــاكــه مــن ع ـق ــارات أو
س ـي ــارات فـهــي جـمـيـعـهــا مـجـمــدة لحني
معرفة مصيره أو الحصول على موافقة
القضاء في ما يتعلق بأمواله.

رأي القانون

ّ
يــوضــح امل ـحــامــي عـلــي تـقــي ال ــدي ــن ب ــأن
الـقــانــون ال ـســوري ف ـ ّـرق فــي التسمية ما
بني املفقود والغائب ،بالرغم من وحدة
األحـكــام املتعلقة بكل منهما ،فاملفقود

القانون ّ
يفرق بين
المفقود والغائب
برغم وحدة األحكام
المتعلقة بهما

ووفقًا للمادة « »202من قانون األحوال
ُ
الـشـخـصـيــة ،هــو «ك ــل شـخــص ال تـعــرف
ح ـيــاتــه أو م ـمــاتــه أو م ــن ك ــان ــت حـيــاتــه
ُمحققة لكن ال ُيعرف له مكان».
فيما الـغــائــب ووفـقــا لـلـمــادة « »203هو
«الـشـخــص ال ــذي منعته ظ ــروف قــاهــرة
من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه
بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة
وت ـع ـط ـلــت ب ــذل ــك م ـصــال ـحــه أو مـصــالــح
غيره».
ً
وي ـب ـ ّـن ت ـقــي ال ــدي ــن أن ك ــا م ــن املـفـقــود
أو ال ـغــائــب ـ ـ مـبــدئـيــا ـ ـ يـمـكـنــه اكـتـســاب
الحقوق وتحمل االلـتــزمــات ،فــاذا توفي
له قريب يرث وكأنه موجود .كما يحافظ
القانون على أمالكه من أموال وعقارات

ُ
وغـيــرهــا فـهــي تـعــد ملكًا ل ــه ،وال تسقط
حقوق ملكيتها ملجرد الغياب أو الفقد
لحني ثبوت وفاته بحكم الواقع أو بحكم
قضائي.
ويـ ـت ــاب ــع أن ـ ــه ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن احـ ـت ــرام
الـقــانــون لحقوق الـغــائــب أو املـفـقــود «ال
ت ــزول عـنــه االل ـتــزامــات ،ويـمـكــن للمدين
ً
مثال الذي أقام دعوى عليه وحصل على
حكم قضائي يثبت دينه أن ينفذ جبرًا
على أمواله».
وبــال ـن ـس ـبــة ل ــوض ــع عــائ ـل ـتــه وتـسـيـيــر
أمــورهــم املــالـيــة والـيــومـيــة ،يــوضــح أن
ه ــذا ال ـش ـخــص الـ ــذي ت ـعــرض للغياب
أو الـفـقــدان يبقى ُمـلــزمــا نفقة الــزوجــة
واألوالد وكــل مــن تجب عليه نفقتهم
ق ــان ــون ــا ،و«ي ـت ـح ـق ــق ه ــذ االل ـ ـتـ ــزام مــن
خ ــال وك ـيــل قـضــائــي يعينه الـقــاضــي
م ـتــى ت ــواف ــرت ف ـيــه الـ ـش ــروط ال ــواج ــب
ّ
الوصي ،ما لم يكن املفقود
توافرها في
ً
قــد سـ ّـمــى وك ـيــا عــامــا عـنــه قـبــل فقده
ت ـت ــواف ــر ف ـيــه ش ـ ــروط ال ــوص ــي وي ـقــوم
األخ ـيــر بـتـســديــد االل ـت ــزام ــات املترتبة
عـلــى امل ـف ـقــود ب ــاش ــراف امل ـح ـك ـمــة» .وال
ينفي املحامي أن املحكمة تحكم غالبًا
بـمـبــالــغ بـسـيـطــة «ف ـح ـتــى اذا تمكنت
الزوجة من الحصول على حكم يسمح
لها بالحصول على النفقة مــن أمــوال
زوجـ ـه ــا ،لـكـنــه يـبـقــى رق ـمــا بـسـيـطــا ال
يتجاوز العشرين في املئة من دخله».
وع ــن امل ــدة ال ــواج ــب ان ـق ـضــاؤهــا حتى
يعد الـغــائــب أو املـفـقــود ميتًا ،يوضح
تـقــي الــديــن أن ــه ال بــد مــن التمييز بني
حالتني «تتمثل األول ــى بثبوت حالة
الـ ــوفـ ــاة ،م ـثــل ال ـع ـث ــور ع ـلــى ال ـج ـثــة أو
شـ ـ ـه ـ ــادة ش ـ ـهـ ــود وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن ط ــرق
االثبات التي يجيزها القانون الثبات
واقعة الوفاة ،أما الحالة الثانية ،فهي
افتراض وفاته افتراضًا قانوينًا ،وهنا
أيضًا يميز القانون بني حالتني األولى
في الحالة العامة تنتظر عائلته بلوغه
ع ـم ــر ال ـث ـم ــان ــن ،أمـ ــا ف ــي ح ــال ــة الـفـقــد
ّ
فيعد
الناجم عــن العمليات الحربية،
بـعــد مـ ــرور أربـ ــع س ـن ــوات م ــن انـقـطــاع
أخباره».
ويضيف أنــه «بـعــد ص ــدور حكم الــوفــاة
تـنـتـقــل أم ـ ــوال امل ـف ـقــود إل ــى ورث ـت ــه كما
تورث التزاماتهُ ،
وينهى عمله ويتقاضى
ورث ـتــه تـعــويــض ال ــوف ــاة» ،ويـخـتــم تقي
الدين «أنه في حال عودة هذا الشخص
بـعــد الـحـكــم بــوفــاتــه فـمــن حـقــه مراجعة
زوجـ ـت ــه ف ــي ح ـ ــال ظـ ـه ــوره خ ـ ــال ف ـتــرة
ال ـ ـعـ ــدة ،وب ــال ـن ـس ـب ــة ألمـ ــوالـ ــه ي ـم ـكــن أن
يسترد ما بقي منها في يد الورثة ،كما
يمكن أن يعود لعمله إذا ما أثبت القوة
الـقــاهــرة الـتــي أجبرته على التغيب عن
عمله».

انقلب مصيرها يوم خرج والدها من المنزل ولم يعد (أ ف ب)

