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تحقيق
ّ
استشهد في تفجيرات جبلة واختفت جثته:

من «سرق» جثمان علي لولو؟

ومنح العفو».
ـ ـ إضــافــة سلطات تشريعية لرئيس
الجمهورية (غائبة عن املسودة).
ـ شطب فقرة «التعيني ملناصب نواب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـ ـ ـ ــوزراء
تـمـسـكــا بــالـتـمـثـيــل الـنـسـبــي لجميع
األطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاف الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة،
وتـحـجــز بـعــض املـنــاصــب لألقليات
القومية والطائفية».
ـ حذف اختصاص الحكومة بـ«تعيني
وفصل موظفي الدولة والعسكريني
وفقًا للقانون».
ـ تصدر الحكومة قرارات فقط (شطب
«ومراسيم»).
ـ ـ ـ ت ــؤل ــف ،ح ـســب ال ـت ـعــديــل ،املـحـكـمــة
الدستورية العليا «بمرسوم».
ـ ـ ـ ت ـب ـقــى ت ـس ـم ـيــة «م ـ ـصـ ــرف س ــوري ــا
امل ـ ــرك ـ ــزي» ُب ـ ــدل «امل ـ ـصـ ــرف الــوط ـنــي
السوري» املقترح.
ّ
ـ إضافة تعبير «ملــا ال يخل بالنظام
الـ ـع ــام» ب ـعــد «ال ي ـج ــوز إج ـب ــار أحــد
على التعبير عن آرئه أو اعتقاداته أو
التخلي عنها».
ـ ـ مــن املــاحـظــات الـســوريــة أيـضــا ،أن
ي ـجــري اس ـت ـبــدال إح ــدى املـ ــواد التي
ّ
تفيد جــزء منها أن «مــن املعترف به
في سوريا التنوع األيديولوجي .وال
يجوز اعتبار أية أيديولوجيا عامة
أو إلزامية .إن الجمعيات االجتماعية
متساوية أمام القانون».
ُ
ـ ـ شطبت فقرة مــن مــادة أخــرى تفيد
ّ
بأن «مبادئ وأحكام القانون الدولي
امل ـع ـت ــرف ب ـه ــا ومـ ـع ــاه ــدات س ــوري ــا
ال ــدول ـي ــة ج ــزء ال ي ـت ـجــزأ م ــن نـظــامــه
(ال ــدسـ ـت ــور) الـ ـق ــان ــون ــي ...إن كــانــت
معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد
أخ ــرى مـمــا ي ـحــددهــا ال ـقــانــون فيتم
استخدام قواعد معاهدة دولية».
ـ ـ ح ــذف أنــه «ال يـجــوز تغيير حــدود
ال ـ ــدول ـ ــة إال عـ ــن ط ــري ــق االس ـت ـف ـت ــاء
العام.»...
ـ ّ
يتم التعديل على الدستور الجديد
«خــال ثــاث سـنــوات» منذ تبنيه ال
خالل سنة واحدة.

االستعصاء يعود
إلى سجن حماة؟
تضاربت األنـبــاء حــول حقيقة الوضع
ّ
في سجن حماة املركزي .وفيما أكدت
مصادر معارضة ّأن السجناء «عاودوا
االستعصاء وهم على وشك السيطرة
عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـجـ ــن» ،نـ ـف ــى قـ ــائـ ــد ش ــرط ــة
م ـحــاف ـظــة ح ـم ــاة «م ــا ت ــداول ـت ــه وســائــل
إعالم عن حدوث فوضى أو خلل داخل
السجن» .ونقلت وكالة سانا عن قائد
الشرطة تأكيده ّأن «الحالة األمنية في
السجن مستقرة واعـتـيــاديــة» .وكانت
وســائــل إع ــام قــد نـقـلــت عــن ناشطني
معارضني قولهم ّإن «السجناء باشروا
من يوم األربعاء تنفيذ استعصاء جديد
مـطــالـبــن بتنفيذ املـطــالــب ال ـتــي اتـفـقــوا
عليها سابقًا مع سلطات النظام» .وكان
السجن مطلع الشهر املاضي مسرحًا
ّ
ّ
«إسالميون»
الستعصاء نفذه سجناء
أفـلـحــوا فــي السيطرة على قسم كبير
منه ّأيامًا ّ
عدة .والحقًا أفلحت وساطات
ّ
ّ
قام بها «وجهاء محليون» في التوصل
إلى اتفاق بني نزالء السجن والسلطات
السورية («األخبار» ،العدد .)2880
(األخبار)

أربعة صباحات توالت بعد اع ـتــداءات جبلة وطرطوس
ّ
اإلرهابية .وفيما تحاول المدينتان استعادة إيقاع الحياة
المعهودة:
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ّ
أخرى ّأن شهداءها ّ
تحولوا إلى أشالء .لكن عائلة واحدة
(على األقــل) ما َزالــت َ
تبحث عن جثمان شهيدها الذي
اختفى «في ظروف غامضة»!
صهيب عنجريني
أن يـخــرج س ــوري مــن بيته وال يعود
إليه فهذا أمــر لــم يعد جــديـدًا فــي بلد
ّ
استباحت الـحـ ٌـرب كــل مــا فيهّ .أمــا أن
ت ـت ـع ـ ّـرف ع ــائ ـل ــة ع ـلــى ج ـث ـمــان ابـنـهــا
ال ـش ـه ـيــد ف ــي أحـ ــد املـ ـش ــاف ــي ،وت ـق ــوم
بـتــرتـيـبــات ال ــدف ــن ث ــم ت ـعــود السـتــام
ال ـج ـث ـمــان ف ـت ـفــاجــأ بــاخ ـت ـفــائــه فـتـلــك
ّ
إضافية .التفاصيل الغريبة
مصيبة َ
ال ـتــي عــايــشـتـهــا عــائـلــة الـشـهـيــد علي
ل ــول ــو ( 28سـ ـن ــة) مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء مــدي ـنــة
جـ ـبـ ـل ــة تـ ـ ـط ـ ــرح إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام
كـثـيــرة ،وتفتح بــاب احـتـمــاالت أهــون
شــرورهــا ضـيــاع الـجـثـمــان ،وأكـبــرهــا
سرقته ألسباب ال يصعب تخمينها.
ك ــان عـلــي ال ـش ــاب الــوح ـيــد ف ــي أس ــر ٍة
ت ـض ــم إلـ ـ ــى ج ــان ـب ــه ش ـق ـي ـق ـتــن ّ
وأمـ ـ ــا
وأبــا .يحمل الشهيد شهادة الثانوية
الصناعية ويعمل مــع عمه فــي محل
ُ
لبيع الفاكهة في كــاراج جبلة .موجز
ُ
ّ
ّ
واحد
القصة أن الشاب استشهد إثر
ٍ
م ــن ت ـف ـج ـي ــرات ج ـب ـل ــة ،وبـ ـع ــد ســاعــة
مــن اسـتـشـهــاده تـعـ ّـرفــت أســرتــه على
جثمانه فــي مشفى الحكمة الخاص
خــالـيــا م ـ ّـن أي ت ـشـ ّـوهــات م ــع إصــابــةٍ
ّ
فـ ــي م ـ ــؤخ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـ ّـرأس فـ ـحـ ـس ــب ،ل ـك ــن
ال ـج ـث ـمــان اخ ـت ـفــى ب ـعــد س ــاع ــات ومــا
ّ
زال ق ـبـ ُـر ع ـلـ ّـي ف ــارغ ــا حــتــى الـلـحـظــة.
ّأمــا التفاصيل فيسردها لـ«األخبار»
بصوت
محمد لــولــو (وال ــد الشهيد)
ٍ
يـ ـ ـح ـ ــاول الـ ـتـ ـم ــاس ــك رغـ ـ ــم ك ـ ــل ش ـ ــيء.
«ف ـ ــي ص ـب ـي ـحــة ال ـت ـف ـج ـي ــرات خــرجــت
مــن امل ـن ــزل ،وب ـعــد قـلـيــل ُس ـمــع صــوت
التفجير األول .سارعت إلى االتصال
بـعـلــي» يـقــول األب املـكـلــوم ،ويضيف
«بـ ّ
ـاألول برد قلبي ملا سمعت صوتو،
قلتلو ويـنــك يــا بــابــا؟ ق ــال :بــالـكــاراج.
قلتلو :وهالتفجير وي ــن ص ــار؟ قــال:
ه ـ ـ ــون ،وت ـف ـج ـي ــر قـ ـ ــوي ك ـت ـي ــر ك ـت ـيــر.
قلتلو يا بابا ،الله يرضى عليك اطلع
م ــن الـ ـك ــراج ف ـ ـ ــورًا» .ح ــنّ أن ـه ــى األب
االتصال لم يكن ليعرف أنها آخر مرة
يـسـ ٌمــع فـيـهــا ص ــوت وحـ ـي ــده ،دقــائــق
قليلة بعدها ّ
ودوى التفجير الثاني.
«رج ـعــت اتـصـلــت ألتـطـمــن وي ــن صــار
الصبي ،وإذ بيردو علي وبيقولولي:
صـ ـ ــاحـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــون اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــد».
ـوع قـ ـ ــواه
اسـ ـتـ ـجـ ـم ــع الـ ـ ــرجـ ـ ــل امل ـ ـف ـ ـجـ ـ َ
وانطلق بعد وقــت قصير رفقة اثنني
من ّ
املقربني نحو املشفى الوطني في
ّ
جبلة ،ليكتشفوا أن قسم اإلسعاف قد
ّ
تعرض العتداء إرهابي بــدوره« .كنا
أنا وأخي وجارنا ،رحنا فورًا عمشفى
الحكمة ،فات أخي ورجع ّ
خبرني إنو
جثة علي ّ
جوا» .سارع األب بدوره إلى
ال ـت ـعـ ّـرف عـلــى جـثـمــان اب ـنــه« ،شفتو،
ّ
ّ
حطيت إيدي بإيدو وحكيتو ...قلتلو:
الله يرحمك ويعفي عنك يا بابا» .قام
األب بـبـعــض اإلجـ ـ ــراءات الــروتـيـنـ ّـيــة،
ّ
عرف العاملني في املشفى بنفسه وفق
األصول «سجلو عندهم :الشهيد علي
ّ
لولوّ ،
محمد لولو».
تعرف عليه أبوه
يـ ـق ــول األب ،ويـ ـت ــاب ــع «ف ـ ــي شـ ــب مــن
املـشـفــى ق ــال ل ــي :يــا عــم طــاملــا تعرفت
عــال ـج ـث ـمــان خـ ــود أغـ ـ ــراض الـشـهـيــد،
ونحن هأل منحط اللصاقة والتعريف
عالجثمان .أخــدنــا األغ ــراض :خاتمو
ال ـل ــي كـ ــان ب ــإي ــدو لـي ـكــو ه ــأ ب ــإي ــدي،

جــزدانــو معي ،امـبــارح بالليل وقعت
مـنــو حـبــة خ ــردق ،أوراقـ ــو وامل ـصــاري
الـلــي كــانــو معو ليكهم مليانني دم».
غـ ــادر ذوو الـشـهـيــد مـشـفــى الـحـكـمــة
إلنـ ـه ــاء تــرت ـي ـبــات ال ـت ـش ـي ـيــع وال ــدف ــن
ع ـلــى أن يـ ـع ــودوا الس ـت ــام الـجـثـمــان
«عملنا كل شي ،خبرنا األهل ،حجزنا
الصالة مشان العزا ،سألني أخي :أي
ســاعــة بــد ّنــا نـعـمــل الـتـشـيـيــع؟ مـشــان
نكتب عالنعوة (ورقة النعي) .قلتلو:
أخــي روح شــوف املشفى ايمتى فينا
ُنستلم الـجـثــة» .الـتـحـ ّـول املفاجئ في
املجريات بــدأ مع وصــول عم الشهيد
إلــى املشفى «قالولو الجثة مو هون،
ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر أخـ ـ ــدوهـ ـ ــا .س ــأل ـه ــم:
لوين؟ قالو :ما منعرف» .يــروي األب
ّ
ّ
أن أح ـ ــد ال ـع ــام ـل ــن ف ــي امل ـش ـف ــى أك ــد
وج ـ ــود ج ـث ـمــان ع ـلــي ب ــن الـجـثــامــن
ال ـتــي نـقـلـهــا فــريــق اإلس ـع ــاف الـتــابــع
ملـنـظـمــة ال ـه ــال األحـ ـم ــر« :ش ــاف ــوه ملا
وانحطت اللصاقة (التعريف)».
تكفن
ّ
ذهـ ـ ــب ذوو ال ــش ـه ـي ــد إلـ ـ ــى ال ــاذق ّـي ــة
سعيًا وراء جثمان شهيدهم ،لكنهم
دخلوا في ّ
دوامــة من البحث من دون
طائل! يصمت األب لحظات ،ثم يكمل
روايته « :ما في شي ،ما في شي ،ماااا
في شــي .ابني لحد اليوم (أمــس) مو
مبني ال بمشفى عسكري وال بمشفى
وطني وال بمشفى خ ــاص»! بطبيعة
الـ ـح ــال ل ــم ت ـ ّـدخ ــر ال ـعــائ ـلــة ج ـه ـدًا في
البحث ،من جبلة إلى الالذقية ،وحتى
القرداحة وبانياس «صرلنا  3أيام عم
ن ــدور عــالـفــاضــي .ابـنــي الشهيد علي

شــب ط ــول ب ـعــرض ،وزن ــه  130طولو
 190وم ــا ع ــم ن ــاق ــي ج ـث ـتــو .ك ــأن عم
نـ ّ
ـدور على إب ــرة بكومة ق ــش» .يــروي
األب تفاصيل كثيرة ،من بينها أقوال
عـلــى ل ـســان عــامــل ف ــي املـشـفــى «قـلــي:
ن ـحــن  6أشـ ـخ ــاص ت ـســاعــدنــا لـحـتــى
قــدرنــا نحمل جثة ابـنــك ،وحطيناها
ب ــال ـس ـي ــارة» .ك ــذل ــك؛ س ـم ـعــت األسـ ــرة
كـ ــامـ ــا كـ ـثـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان «شـ ـه ــود
م ــن م ـش ـفــى ال ـح ـك ـم ــة ق ــال ــو إن ـ ــو أج ــا
شـخــص ع ـ ّـرف عــن حــالــو إن ــو دكـتــور
مــن ال ـهــال األح ـم ــر ،ومل ــا طـلـبــوا منو
أوراق ثبوتية جاوبهن :ما فيه داعي
ل ـهــال ـش ـك ـل ـيــات» .ي ـق ــول األب «ال ـه ــال
األحمر عم يتهربوا ،وعم يقولو نحن
سـلـمـنــا الـجـثــث للمشفى الـعـسـكــري.
وب ــامل ـش ـف ــى ال ـع ـس ـك ــري مـ ــا فـ ــي ش ــي.
م ــع الـعـلــم ف ــي شـهـيــد تــانــي م ــن الـلــي
نقلهم الهالل استلموه أهلو ودفنوه.

ّ
حطيت إيدي بإيدو
وقلتلو :الله يرحمك
ويعفي عنك يا بابا

بس ابني ضــاع» .حتى نهاية الــدوام
الرسمي ليوم أمس الخميس لم تصل
ع ــائ ـل ــة ال ـش ـه ـيــد إلـ ــى «رأس خ ـي ــط»،
ت ـ ـجـ ــاوزوا ال ـب ـحــث ف ــي امل ـش ــاف ــي إلــى
«تقديم شكوى» ،ومــا زالــوا يتابعون
البحث .يقول األب« :أنا ما عاد أعرف
شي بالدنيا .أعمامو وأزواج عماتو
ع ــم ي ـبــرمــو ويـ ـ ــدورو ع ـل ـيــه .أن ــا هــون
بــال ـب ـيــت ،م ــا عـ ــاد ع ـن ــدي ال ع ـقــل وال
إيدين وال رجلني».

عند «الهالل» ما من خبر يقين
ب ـع ــد ان ـت ـش ــار خ ـب ــر اخ ـت ـف ــاء جـثـمــان
علي ،سرت أقاويل كثيرة عبر مواقع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي عـ ــن حـ ــاالت

الهالل األحمر ليس الجهة الوحيدة التي نقلت الجثامين (أ ف ب)

م ـم ــاث ـل ــة لـ ـفـ ـق ــدان ج ـث ــام ــن عـ ـ ــدد مــن
شـهــداء التفجيرات ،مــن بينها أربعة
ج ـث ــام ــن ل ـش ـه ــداء م ــن ق ــري ــة ب ـع ـبــدة.
ّ
التثبت من
وفيما تواصل «األخـبــار»
تـلــك األن ـب ــاء ك ــان ال ب ـ ّـد مــن الـتــواصــل
م ــع كـ ــوادر مـنـظـمــة «ال ـه ــال األح ـمــر»
لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى رواي ـ ـت ـ ـهـ ــم فـ ــي ش ــأن
جـثـمــان الشهيد عـلــي لــولــو« .منسق
ف ــري ــق اإلسـ ـع ــاف ف ــي ف ــرع ال ــاذق ـي ــة»
ُ ّ
طلب ّأول األمــر أن «تــرتــب مــوعـدًا في
م ـقــر الـ ـف ــرع ل ـل ـحــديــث ف ــي امل ــوض ــوع.
بهيك قـصــص ُيـفـضــل نلتقي بالفرع
ون ـح ـك ــي» .قـلـنــا «هـ ــو س ـ ــؤال ســريــع،
وه ــذا مــوضــوع ال يحتمل التأجيل»،
فأجاب «أكيد عندي فكرة ،أنا ُمشرف
وكنت ع ــاألرض .بس ما فيني أحكي
ّ
املخول
شي ،رئيس الفرع هو الوحيد
ألن ــه م ـت ـحــدث رس ـمــي بــاســم ال ـف ــرع».
أم ــا رئ ـيــس ف ــرع «ال ـه ــال األح ـم ــر في
الـ ــاذق ـ ـيـ ــة» ف ــأح ــالـ ـن ــا إلـ ـ ــى ُ
«مـ ـن ـ ّـس ــق
ُ
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوارث» ألن «مـ ـنـ ـس ــق
اإلسـ ـع ــاف م ــا ك ــان عـ ـ ــاألرض ،منسق
ال ـ ـكـ ــوارث ه ــو ال ـل ــي كـ ــان ع ـّ ـ ــاألرض».
ّ
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـ ــؤك ـ ــد األخـ ـ ـي ـ ــر أنـ ـ ـ ــه «غ ـي ــر
ّ
مخول بالتحدث إلى اإلعــام واإلدالء
ّ
بتصريحات رسمية» .في الوقت ذاته
ّ
تــؤكــد مـصــادر أخــرى مــن داخــل «فــرع
ّ
الهالل» لـ«األخبار» أن «الهالل األحمر
ل ـي ــس ال ـج ـه ــة ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي نـقـلــت
ّ
الجثامني» .توضح املصادر أن «فريق
اإلسـعــاف ســارع لالستجابة الالزمة
إلـ ــى ج ــان ــب اا ّمل ــؤسـ ـس ــات الـحـكــومـيــة
الــرسـمـ ّـيــة ممثلة بـمــديــريــة الـصـحــة».
وتضيف «حــن طلبت املساعدة على
نقل الجثامني ّ
توجه فريق الهالل إلى
مشفى الحكمة ،ونقل أربعة جثامني
ُ
تسليمها إلى املشفى العسكري
جرى
ّ
ة».
الالذقي
في
ٌ
بني هذا وذاك ،تبقى حقيقة واضحة ال
تحتمل التأويالت جــاءت على لسان
والـ ــد الـشـهـيــد ع ـلــي وب ـق ـلــب م ـحــروق
«ابـنــي تعرفت على جثتو وسلمتهم
ي ــاه شـهـيــد ،مـعـقــول ه ــأ روح جبلو
شهادة وفاة على أساس إنو مفقود؟!
م ــا ب ـقــي ع ــدال ــة بـهــالـبـلــد؟ وال ـل ــه شي
بيجنن».

