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الموظفون في الدولة
عنك األمان وسافر ...نحو الداخل!
دع َ

ّ
عنه وكالة «مهر» اإلي��ران�ي��ة ،إن «ال��دول
ال�غ��رب�ي��ة ل��ن ت�ب�ل��غ أه��داف �ه��ا ف��ي املنطقة
ن� �ظ� �رًا إل � ��ى ك ��ون �ه ��ا ت �ن �ط �ل��ق م� ��ن ال ��ول ��ع
ال �س �ي��اس��ي ول �ي �س��ت م ��ن ال� ��واق� ��ع ،وه��ي
حبيسة أوهامها في الوقت الذي تشهد
فيه املنطقة تغييرات وتحوالت مهمة».
ب� � ��دوره ،أك ��د رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ع��راق��ي،
ن� ��وري امل��ال �ك��ي ،أن «ال� �ع ��راق ل��م يسمح
لشخص واح��د أو قطعة س�لاح واح��دة
بدخول سوريا إال خارج سيطرة الدولة
وقرارها الرسمي».

وج� ّ�دد رف��ض العراق التدخل في الشأن
السوري واالنخراط في عملية التسليح
ألي ف��ري��ق ك ��ان ،وق ��ال «ن �ح��ن ق�ل�ق��ون ملا
يجري وقلوبنا على سوريا وال نعتقد
أن أح � �دًا ي�م�ك�ن��ه ال �ت �ن �ب��ؤ ب �م��ا ي�م�ك��ن أن
ً
يحصل في سوريا مستقبال».
في إطار متصل ،رفض الرئيس اإليراني
امل� �ن� �ت� �خ ��ب ح � �س ��ن روح� � ��ان� � ��ي ال� �ت ��دخ ��ل
ال�ع�س�ك��ري األج�ن�ب��ي ف��ي س��وري��ا ،ودع��ا
إلى وضع حد فوري للصراع الدائر.
وأك � ��د ،ف ��ي م �ك��امل��ة ه��ات �ف �ي��ة أج ��راه ��ا مع
ال��رئ�ي��س اللبناني ميشال سليمان ،أن
املشاكل التي تشهدها املنطقة وال سيما
سوريا ال يمكن أن تحل عسكريًا.
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت امل�م�ث�ل��ة العليا
ل �ل �س �ي��اس��ة األم� �ن� �ي ��ة وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف��ي
ّ
االت �ح��اد األوروب� ��ي ك��اث��ري��ن آش �ت��ون ،أن
«الرئيس السوري بشار األس��د ال يملك
دورًا ي� ��ؤدي� ��ه ف� ��ي م �س �ت �ق �ب��ل س� ��وري� ��ا».
وأكدت لدى وصولها إلى اجتماع وزراء
خ ��ارج �ي ��ة االت � �ح� ��اد ف ��ي ل��وك �س �م �ب��ورغ،
«السعي إلى جمع أفرقاء النزاع السوري
للنظر في كيفية إحراز التقدم والوصول
إلى حل سياسي».
وفي السياق ،سيقوم االتحاد األوروبي
ب��ال�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن ال �ع �ق��وب��ات امل �ف��روض��ة
ع�ل��ى س��وري��ا م��ن أج��ل ت�ق��دي��م امل�س��اع��دة
للسوريني .وذكر بيان مشترك عن رئيس
امل �ف��وض�ي��ة األوروب� �ي ��ة ج��وزي��ه م��ان��وي��ل
ّ
ب ��اروزو وآش�ت��ون أن االت�ح��اد األوروب��ي
يقترح ع��ددًا من الخطوات الهادفة إلى
دع ��م ال�ع�م�ل�ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي س��وري��ا،
والتي من شأنها أن ت��ؤدي إل��ى تسوية
األزم � � ��ة وم� �ن ��ع زع� ��زع� ��ة االس � �ت � �ق� ��رار ف��ي
املنطقة والتركيز على الوضع اإلنساني
ومساعدة السكان .وشدد االتحاد على
ض��رورة تأييد التسوية السياسية في
إط��ار مؤتمر «جنيف  ،»2وض�م��ان نقل
امل �س��اع��دات اإلن�س��ان�ي��ة إل��ى ك��ل املناطق
املنكوبة ،والتخفيف من العقوبات من
أج ��ل ت �ق��دي��م امل �س��اع��دة ل �ل �س �ك��ان ،ودع��م
األم��م املتحدة في التحقيق بانتهاكات
ح �ق��وق اإلن� �س ��ان وال� �ق ��ان ��ون اإلن �س��ان��ي
ال � ��دول � ��ي ،وم �ع ��ال� �ج ��ة ق �ض �ي��ة م �ش��ارك��ة
املقاتلني من دول االتحاد األوروب��ي في
ال �ن��زاع ،والتحضير إلع�م��ار س��وري��ا في
مرحلة ما بعد النزاع.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
ب��ه ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ع �ل��ى ح �ل��ب ،وش��ن��ت
أخطائها
هجومًا مضادًا بعد تعلمها من ّ
ف��ي القصير .وتضيف الصحيفة أن��ه بعد
م��ا ي�ب��دو أن��ه دح��ر لتقدم ال��دب��اب��ات شمال
املدينة ،ال يوجد ما يشير إلى وقوع هجوم
كبير من قبل القوات الحكومية.
وت�ن�ق��ل ع��ن أح ��د م�ق��ات�ل��ي امل �ع��ارض��ة ق��ول��ه
ّإن امل �ع��ارض��ة ال �ت��ي ّ
زودت أخ �ي �رًا أسلحة
حديثة من السعودية وقطر ،شنت هجومًا
مضادًا غرب املدينة وشمال غربها .وتقول
ّ
الصحيفة إن��ه ق�ب��ل س�ق��وط ال�ق�ص�ي��ر ،ش��ن
العقيد عبد الجبار العكيدي ،قائد املجلس
العسكري ال�ث��وري ف��ي حلب ،وعبد القادر
الصالح قائد لواء التوحيد ،عملية إنقاذ.
ووفقًا ملقابالت أجرتها الصحيفة ،اتضح
أن عملية اإلنقاذ كادت أن تخفق وأن تودي
ب�ح�ي��اة ك��ل م��ن ال�ق��ائ��دي��ن ،األم ��ر ال ��ذي ك��ان
س�ي�س� ّ�ب��ب إض �ع��اف م�ع�ن��وي��ات امل �ع��ارض��ة.
ّ
وق��ال العكيدي للصحيفة إن معركة حلب،
إذا ح ��دث��ت ،ل ��ن ت �ك��ون م �ث��ل ال �ه �ج��وم على
القصير ،إذ إن حلب مدينة كبيرة تتحصن
فيها قوى املعارضة ،وتقع في مناطق نفوذ
ّ
ً
السنة وال تبعد عن تركيا إال  25ميال فقط.
ّ
وأض � � ��اف «إن ال � � ��درس امل� �ه ��م ال� � ��ذي ي�ج��ب
ت �ع �ل �م��ه م � ��ن ال� �ق� �ص� �ي ��ر ه � ��و أن � � ��ه م � ��ن غ�ي��ر
ّ
املجدي االنتظار لقدوم العدو إليك» ،إذ إن
«الهجوم أفضل وسيلة للدفاع» .في سياق

آخ� ��ر ،واص �ل��ت وح � ��دات ال �ج �ي��ش ال �س��وري
م�ل�اح �ق �ت �ه��ا ل �ل �م �ج �م��وع��ات امل �س �ل �ح��ة ف��ي
ّ
ري��ف دمشق ،وذك��ر مصدر أمني أن وحدة
م��ن ال�ج�ي��ش «ق�ض��ت ع�ل��ى أف� ��راد مجموعة
مسلحة ف��ي محيط مؤسسة الكهرباء في
ّ
حي القابون ،في حني أوقعت وحدة ثانية
قتلى ومصابني بني صفوف اإلرهابيني في
ّ
حي برزة» .وأضاف املصدر أن وحدة ثانية
من الجيش اشتبكت مع مجموعة مسلحة
على امتداد دوار املناشر في جوبر.
وف ��ي ح�م��ص وري �ف �ه��ا ،ق�ض��ت وح� ��دات من
ال�ج�ي��ش ال �ي��وم ع�ل��ى أع� ��داد م��ن املسلحني،
ب �ي �ن �ه��م ق� �ن ��اص ��ون ف� ��ي أح � �ي� ��اء ال �ق �ص ��ور،
وال� �ق ��راب� �ي ��ص ،وج � � ��ورة ال� �ش� �ي ��اح ،ووادي
ال�س��اي��ح ،وق ��رب ب�ن��اء امل��ال�ي��ة ف��ي ب��اب هود
وب�س��ات�ين ال �غ��وط��ة .ك��ذل��ك اش�ت�ب��ك الجيش
مع املعارضة املسلحة على محور تلبيسة
_ ك ��راج ال��دروي��ش _ ب�ي��ت ال�ن�ب�ه��ان _ بيت
الراشد ،في حني ألقت وحدة أخرى القبض
ع�ل��ى أع� ��داد م��ن امل�س�ل�ح�ين اآلخ��ري��ن خ�لال
تفتيشها قرية الباروجة وا ّمل��زارع املحيطة
ب��ري��ف ت�ل�ك�ل��خ ،ف��ي ح�ي�ن ح ��ذر «االئ �ت�ل�اف»
امل �ع��ارض م��ن وق ��وع «م �ج ��زرة» ف��ي مدينة
ّ
ت�ل�ك�ل��خ ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «ه �ن��اك م �ح��اوالت
ل�ل�ق��وات ال�ن�ظ��ام�ي��ة م��دع��وم��ة ب�ع�ن��اص��ر من
ح ��زب ال �ل��ه الق �ت �ح��ام �ه��ا» ،داع �ي ��ًا امل�ج�ت�م��ع
الدولي إلى «حماية املدنيني».

تراجع معظم العاملني في
مؤسسات الدولة عن فكرة
السفر ،ليجدوا أحوالهم
داخل األراضي السورية أفضل
مقارنة مع أشقائهم في
الشتات ،حيث هنالك وزارات
تمنع السفر تمامًا ،وأخرى
تودع موظفيها
دمشق ــ عمر الشيخ
ُي �س �م��ح ل �ل �س��وري ب� ��أن ي�غ�ي��ب ع ��ن امل ��وت
ً
ف��ي أوق ��ات ال�ح��ظ أوال ،ث��م ب��االب�ت�ع��اد عن
أرض املعارك وملعب هوايات القناصني
ع�ل��ى ط ��رق ال�س�ف��ر .يستطيع ك��ل م��واط��ن
ال� �ت � ّ
�وج ��ه إل � ��ى ع �م �ل��ه ف ��ي أي م� �ك ��ان دون
قلق ،ف��األوض��اع «تحت السيطرة» .هكذا
يسخر بعض السوريني كل صباح ،غير
مكترثني بقذائف الهاون املتساقطة على
قلب العاصمة ب�ين ح�ين وآخ��ر .يتقبلون
العبوات الناسفة ،ويشكرون الله ألنهم
«نفدوا» من سيارة انفجرت للتو.
معظم الشركات الخاصة في دمشق أغلقت
ّ
أو ق��ل �ص��ت ن �ش��اط �ه��ا وع � ��دد م��وظ�ف�ي�ه��ا،
بينما مؤسسات ال��دول��ة كافة لم تصرف
إال «الفاسدين» حسب تعبيرها ،وهنالك
آالف امل��وظ�ف�ين ف��ي ال � ��وزارات وامل��دي��ري��ات
العامة لبنية الحكومة السورية ،ما زالوا
ي�م��ارس��ون عملهم ف��ي ظ��ل ُره ��اب األزم��ة،
بينما ي ��دور ف��ي ب��ال بعضهم م�ح��اوالت
ع��دي��دة للسفر ب�ع�ي�دًا ع��ن ال �ح��رب ،كأنها
إجازة مصيرية أفرجت عنها الدولة أخيرًا
وسمحت ملن يريد الرحيل بقصد الراحة
أو الهجرة ،ولكن ،ضمن شروط محددة!
أس � �ب� ��اب ك �ث �ي ��رة ت ��دع ��وه ��م إل � ��ى ال �س �ف��ر،
لالبتعاد عن صراعات املوت .يروي بعض
العاملني ف��ي وزارة اإلع�ل�ام ل �ـ«األخ �ب��ار»:
«ألن� �ن ��ا ن �ع �م��ل م ��ع ج ��ري ��دة ح �ك��وم �ي��ة أو
تلفزيون رس�م��ي ،س��وف نعتبر شبيحة،
وس��وف تقتلنا املعارضة املسلحة م��ا لم
نعلن انشقاقنا عن مؤسساتنا أو تركها».
في بداية احتدام الصراع منذ عام تقريبًا،
لم يمنح أي موظف في مؤسسات اإلعالم
الرسمي موافقة للسفر إال بصعوبة ،ولكن
اليوم يمكن أي��ًا منهم تقديم طلب إج��ازة

مل��دي��ر مؤسسته امل�ب��اش��ر ل�ي��أخ��ذ موافقة
فورية في حال لم يكن عليه أي «التباس
أم�ن��ي» متعلق ب��أح��ادي��ث أو ان�ت�ق��ادات ال
تتوافق مع رأي السلطة .من ناحية أخرى،
ت�ج��د أن التعيينات ال �ج��دي��دة ف��ي وزارة
اإلعالم في ازدي��اد ،خصوصًا مع مرسوم
ال��رئ�ي��س ال �س��وري ب �ش��ار األس ��د بتثبيت
ال �ع��ام �ل�ي�ن امل��وق �ت�ي�ن ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لإلذاعة والتلفزيون ،الذي سيوظف أكثر
من ألف عامل .فهذه الخطوة عكست مدى
حاجة مئات املوظفني إلى هذا العمل رغم
خطورته في األزمة.
ّ
ّأم��ا ف��ي وزارة الصحة ،فالعني «مفتحة»
ج �ي �دًا مل�ل�اح �ق��ة م ��ن ك ��ان ��وا ي �ع �م �ل��ون في
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات امل� �ي ��دان� �ي ��ة ف� ��ي امل �ن��اط��ق
ال�س��اخ�ن��ة ف��ي ال��ري��ف ال��دم�ش�ق��ي ،كجوبر
وداري� ��ا وال �ق��اب��ون وح��رس �ت��ا ...م��ن أط�ب��اء
وم� �م ��رض�ي�ن ،ه ��م م �ط �ل��وب��ون ل�ل�ح�ك��وم��ة
ال �س��وري��ة ب��وص�ف�ه��م «دع �م ��وا اإلره � ��اب».
بعضهم نجح في التواري في الظل ،بعد

هويتي مكتوب عليها:
قيد النفوس القابون.
أخاف من اعتداء فردي
قد يجعل زوجتي
وأوالدي أيتامًا
أن ارت�ف�ع��ت وت�ي��رة امل �ع��ارك ه�ن��اك« .أعمل
ف��ي م��رك��ز ط�ب��ي ي�ق��ع ع�ل��ى ت�خ��وم مساكن
ب � � ��رزة .أن� ��ا ط �ب �ي��ب أس � �ن ��ان ،وك �ن ��ت أدع ��م
االحتجاجات السلمية .اليوم قصف بيتي
ف��ي ال�ق��اب��ون ،وه��ا أن��ا أستعد للسفر .لم
تعترض الحكومة أو النقابة على سفري،
ألن ع �م �ل��ي م �ع �ه��م ح �س��ب ع �ق��د س �ن��وي،
واع �ت �م ��ادي ك ��ان ع �ل��ى ع �ي ��ادت ��ي» ،ي ��روي
إي��اد علي (اس��م مستعار) ،الطبيب ال��ذي
فقد عيادته وبيته وذكرياته في القابون،
واس �ت��أج��ر ف ��ي إح � ��دى ض ��واح ��ي دم�ش��ق
ال�ج �ب�ل �ي��ة ،وه ��و ال �ي ��وم م �ش �غ��ول ب � ��أوراق
السفر« .أموره بخير» حسب تعبيره ،ألن
«دم�ش��ق ل��م تعد تحتمل أن يعاش فيها،

وه��وي �ت��ي م �ك �ت��وب ع�ل�ي�ه��ا ق �ي��د ال�ن�ف��وس
القابون! أخاف من اعتداء فردي قد يجعل
زوجتي وأوالدي أيتامًا» ،يضيف.
ال ت �ق �ت �ص��ر رح� �ل ��ة ال� �ه� �ج ��رة ع� ��ن ال �ب�ل�اد
على بعض امل��واف�ق��ات األم�ن�ي��ة واإلداري ��ة
املطلوبة ،فهنالك س�ف��ارات كثيرة أغلقت
أبوابها في دمشق ،ولم يعد لدى املوظف
ال��ذي أق��دم على خطوة السفر إال التوجه
إلى بيروت أو ّ
عمان ،ولكن الكارثة ليست
هنا« :إذا الطبيب موظف أو عندو مشكلة
أمنية ،ممكن يتعرقل سفرو ،بس األصعب
ت��أم�ين ال�ف�ي��زا واإلق��ام��ة بالبلد ال�ل��ي ب��دك
تسافر إله كطبيب» ،تشير الدكتورة إيمان
أحمد التي تعمل في مستشفى خاص إلى
جانب عيادتها النسائية التي ّ
دمرت في
منطقة القاعة جنوب دمشق .بقي لديها
عملها الخاص ّ ،وفرصة السفر مفتوحة
أمامها ،لكنها فضلت البقاء بني طرطوس
ودمشق ملساعدة الناس.
ع �م��وم��ًا ال ت �م �ن��ح وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ّ
أي
موافقات ،بحسب ما يقال ،ملوظفيها في
السلك األمني ،نظرًا إل��ى حاجتها املاسة
إل��ى عملهم ال �ي��وم ،ول�ك��ن هنالك إج��ازات
تمنح إلى جانب مكافآت للذين يعملون
على «خط املوت» .على عكس وزارة الثقافة
ً
مثال ،التي أصبحت املوافقة على السفر
تصدر م��ن وزي��رة الثقافة شخصيًا ،وإن
لم تكن املوافقة مع املوظف حني ّ
يمر على
ال �ح��دود ،ف�س��وف ي�ع��ود إل��ى س��وري��ا دون
فائدة .بعض العاملني في وزارة الثقافة
أك��دوا ذل��ك ،فال مانع لدى مؤسساتهم إذ
أراد أح��ده��م ال�س�ف��ر ،لكن عليه أن يتقدم
ب�ط�ل��ب ق��ان��ون��ي م��رف��ق ب��أس �ب��اب ال�س�ف��ر
ومدة الغياب حسب ما يتفق ،وإال فسوف
يفصل من عمله بحكم قانون العمل في
مؤسسات الدولة« .الزم ينعرف البلد يلي
ب��دك ت�س��اف��ر ع�ل�ي��ه ،والزم تظهر امل��واف�ق��ة
م ��ن م��ؤس �س �ت��ك ل �ت �ع �ب��ر ال � � �ح� � ��دود ...ق�ب��ل
أّ
فترة كان ب� ّ�دا موافقه أمنية ،هل بيكتبو
بغض النظر ع��ن ال �ق��رار رق��م ك��ذا ،منقدم
إج��ازة والزم توافق عليها ال ��وزارة ،وملرة
واحدة عالبلد املطلوب ،ألنو على الحدود
بيطلبوا موافقة الوظيفة .طبعًا وتحدد
امل��دة إذا شهر ،ب��دون رات��ب ،ألن بالحدود
بيضربو عالكمبيوتر إذا م��وظ��ف بقلك
وي ��ن م��واف �ق��ة ال��وظ�ي�ف��ة ،معممني أس�م��اء
املوظفني بالدولة» ،يؤكد بعض العاملني
في مديرية املسارح ومديرية الثقافة .لكن
امل �خ��رج امل�س��رح��ي م��أم��ون الخطيب ي��رى
امل��وض��وع م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر مختلفة ،ألن��ه
مع دولة فيها قانون واضح ال تمانع في
سفر كل من رغب في السفر خارج البالد،
بشرط أن يتبع أسسًا قانونية واضحة.
ً
وي �ض �ي��ف« :أق �ص��د أن ت�ج��د ح�ل�ا م�ث��ل أن
يقدم الراغب في السفر استقالته ،ويخلي
امل �ك��ان مل��ن ه��و ب�ح��اج��ة إل��ى ال��وظ�ي�ف��ة ،ما
دام خ �ي��ار ال �س �ف��ر ش �خ �ص �ي��ًا .وف� ��ي ح��ال
االضطرار ،إيجاد صيغة قانونية محددة
وواضحة ،كإجازة بال راتب أو استيداع...
أال نريد دول��ة فيها ق��ان��ون؟ أي دول��ة في
العالم تسمح ملوظف رسمي ب��أن يسافر
ويترك العمل وتعطيه الراتب؟».
رغم ذلك ،فإن نسبة املسافرين من موظفي
الدولة الذين يشدون رحالهم إلى الداخل
أكثر بكثير من هؤالء الهاربني من «موت
محقق» كما يحلو لهم تسميته ،فالذهاب
إل��ى ال�ب�ل��دان امل �ج��اورة أه ��ون م��ن ال�ن��زوح
م ��ن م�ن�ط�ق��ة إل ��ى أخ � ��رى داخ � ��ل األراض � ��ي
السورية .ومع زيادة الرواتب التي ّ
أقرت،
تجد موظف الدولة أكثر تعلقًا بوظيفته
حتى ال يتسول لقمة العيش ،كما يحدث
في مخيمات النزوح على الحدود أو كما
أصاب املوظفني املعارضني الذين اعتبروا
ه��ذه امل��ؤس�س��ات ملكًا ل �ل �م��واالة ،وراح ��وا
ّ
«يحجون نضاليًا في بقاع األرض بحثًا
عن وطن يحترمهم!» ،هكذا يصفهم أحد
املوظفني الذي وقع تفجير السبع بحرات
منذ أشهر قرب مكان عمله ولم يغادره.

في شوارع دمشق
القديمة (أ رشيف)

