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جرمية �لع�شر: 11 �ألف �شهيد موثقة ب 55 �ألف 
�شورة للمعتقلني يف �شجون �لنظام �لأ�شدي منذ بد�ية 

�لثورة ت�شكل �أدلة مبا�شرة جلر�ئم حرب
  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

جريمة هي األبشع عبر التاريخ, والتي يحق لنا 
تسميتها بجدارة جريمة العصر, صور مروعة ألكثر 
من 11 ألف معتقل ممن يعارضون استبداد النظام 
وإجرامه, وممن يدافع��ون عن حريتهم وكرامتهم, 
وحرية وكرامة وطنهم, أعدموا وقتلوا بعد أن ذاقوا 
أش��د أن��واع التعذيب والتنكي��ل والتجوي��ع والحرق 
والض��رب والرب��ط والصعق بالكهرب��اء, وصورهم 
توشي بالكثير مما يعجز اللسان عن وصفه, ويندى 

له جبين اإلنسانية.
ووصف فريق م��ن المحققي��ن بجرائم الحرب 
والمحامي��ن وخب��راء الطب الش��رعي الذي كش��ف 
وعاين 55 ألف صورة س��ربها مواطن س��وري كان 
يعم��ل في الش��رطة العس��كرية ل 11 ألف ش��هيد 
قضوا تحت التعذيب في سجون النظام األسدي منذ 
بداي��ة الثورة, باألدلة المباش��رة لعملي��ات التعذيب 
والقتل الممنهج الذي يقوم به نظام بش��ار األس��د, 
التي سيتم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبي��ن تقري��ر لفري��ق المحققي��ن أن الص��ور 
الفوتوغرافي��ة أظه��رت أدل��ة دامغ��ة ع��ن التعذيب 
المنهج��ي وعن قت��ل ضحاي��ا التعذيب حي��ث قيدت 
أطرافهم وخنقوا بأوتار وأربطة وأسالك, وأن المثير 
لالنتباه هو اس��تخدام النظام السوري للتجويع حتى 
الموت كوسيلة من وسائل التعذيب, وأن تلك "األدلة 
الدامغ��ة" تدع��م التوصل إلى حك��م ب "جرائم ضد 
اإلنسانية" و"جرائم حرب", وقد قرر الفريق صياغة 
تل��ك النتائج في تقري��ر تم التوقي��ع عليه من قبل 

أعضاء اللجنة ضد النظام السوري القائم.
وأس��تمع أعضاء الفريق لشهادة من المعارض 
ال��ذي كان صل��ة الوصل مع الش��رطي العس��كري 
الذي ُأطلق عليه اس��م قيصر حفاظا على سالمته, 
وتوص��ل إل��ى نتيج��ة تفي��د بصالحي��ة كل المواد 
المقدم��ة كأدلة دامغ��ة يمكن تصديقه��ا من قبل 

هيئة تقصي حقائق في محكمه قانونية.
ق��ام قيص��ر )والذي خ��دم 13 عامًا كش��رطي 
عس��كري في الجيش الس��وري( على م��دى عامين 
بالتعاون مع بع��ض زمالئه بالتقاط 55 ألف صورة 
ل 11 أل��ف معتقل من المعارضة الس��ورية عذبهم 
نظ��ام األس��د حت��ى الموت بش��كل ممنه��ج, جلبت 
جثثهم من أماكن اعتقالهم إلى المشفى العسكري 
خ��الل األحداث بعد أن بات معت��ادًا أن يقوم الجيش 
بالتق��اط صور ألجس��اد ووج��وه المعتقلي��ن الذين 
أحضروا للمش��فى بعد أن تم قتلهم تحت التعذيب 
حيث كان يتم وسمهم تبع نظام رقمي, حيث ظهرت 
عليه��ا دالئ��ل التجوي��ع والض��رب المب��رح والخنق, 

إضافة إلي أشكال أخرى من التعذيب والقتل.
وبع��د أن ض��اق قيصر ذرع��ًا بسياس��ة القتل 
والتعذيب أقام عالقة سرية مع المعارضة السورية, 
وأصبح يسجل ويرس��ل بانتظام عبر صلة موثوقة 
نس��خًا عن تلك الصور التي ينس��خها بشكل سري 
على فالش, ما استدعى بجهود المعارضة, تأسيس 
فريق تحقيق من المحامين الدوليين وخبراء الطب 
الشرعي والتصوير الطبي الشرعي من ذوي الخبرة 
الواس��عة في مقاضاة جرائ��م الحرب والجرائم ضد 

اإلنسانية وجرائم أخرى بحق القانون الدولي.
وتم تحميل الصور مباشرة إلى مخدّم في أحد 
المخابر في المملك��ة المتحدة لتقييمها والتأكد من 

كونه��ا حقيقية. وقد اس��تطاع فريق التحقيق الذي 
فح��ص 26 ألف ص��ورة م��ن أصل 55 أل��ف صورة 
التأك��د م��ن خل��و أي من تل��ك الصور م��ن التحوير 

الرقمي. 
ويضم فري��ق التحقيق الذي يرأس��ه ديزموند 
دي س��يلفا المدعي العام السابق للمحكمة الخاصة 
بس��يراليون, البروفيس��ور جيفري ناي��س المدعي 
الع��ام الس��ابق على رئيس يوغوس��الفيا الس��ابق 
ميلوس��يفيتش أم��ام المحكم��ة الجنائي��ة الدولية 
ليوغوس��الفيا الس��ابقة, والبروفيس��ور ديفي��د م. 

كرين 
الخاص��ة  للمحكم��ة  األول  الع��ام  المدع��ي 
لس��يراليون وق��د تمكن بصفت��ه تلك م��ن توجيه 
اإلتهام إلى رئيس ليبيريا الس��ابق تش��ارلز تايلور, 
وف��ي مج��ال الط��ب الش��رعي الدكتور س��تيوارت 
ج��ي. هاميلت��ون بكالوري��وس ط��ب وجراحة(م��ع 
مرتب��ة الش��رف)وأخصائي تش��ريح مرض��ي م��ن 
الجامع��ة الملكي��ة وعض��و كلي��ة الطب الش��رعي 
والجنائي,وهو طبيب ش��رعي م��سّ جل في ديوان 
وزارة الداخلية في المملكة المتحدة, والبروفيس��ور 
سوزان بالك الحاصلة على درجة الدكتوراه وزميلة 
المعهد الملكي لألنثروبولوجيا, وأس��تاذ التش��ريح 
واألنثروبولوجي��ا في الطب الش��رعي وهي طبيبة 
ش��رعية مرخص��ة, وس��تيفين كول المدي��ر الفني 
لش��ركة أكيوم للط��ب الش��رعي وخبي��ر التصوير 

الخاص بالطب الشرعي.
وحس��ب تقرير وكال��ة األناضول التي نش��رت 
الص��ور تباعًا فقد تم تكليف فري��ق التحقيق الذي 
يتمت��ع بخبرة واس��عة ف��ي محاكمة جرائ��م الحرب 
والجرائ��م ض��د اإلنس��انية وغيره��ا م��ن الجرائم 
بالتحقي��ق بتقيي��م  الدول��ي,  للقان��ون  المخالف��ة 
مصداقية المنشق السوري والذي كان يعمل لصالح 
الشرطة العسكرية لعدة سنوات قبل انشقاقه عن 
النظام الس��وري حيث كانت مهمته تصوير مس��رح 
الجريمة, وبعد اندالع الث��ورة تغيرت طبيعة مهنته 
ومه��ام زمالئه في العم��ل لتصوي��ر وتوثيق جثث 

المعتقلين التي يتم إحضارها من أماكن 
احتجازه��م إل��ى مستش��فى عس��كري, وبناء 
على المقابل��ة الدقيقة التي أجراها فريق التحقيق 
م��ع قيص��ر وتقيي��م األدلة الت��ي قدمه��ا في ضوء 
المعطي��ات المتوفرة توص��ل الفريق إل��ى اعتباره 
شاهدا موثوقًا متمتعًا بالمصداقية، حيث لم تظهر 
علي��ه أية عالم��ات للتحيز أو االنفعالي��ة والمبالغة، 
وعل��ى الرغم من تأييده لمعارض��ي النظام الحالي 
إال أن��ه راض بتجربته, ولو أنّه رغ��ب في المبالغة 
بش��هادته لكان من الس��هل عليه القول بأنه شهد 
تنفي��ذ أح��كام اإلعدام. لكن��ه ف��ي الحقيقة أوضح 
بأنه لم يش��هد أية حال��ة إعدام, كما توجد أس��باب 
أخرى دفعت فريق التحقيق الس��تنتاج بأن شهادته 
موثوق��ة، يمك��ن االعتم��اد عليها في أي��ة إجراءات 

قانونية الحقة.
س��افر أعض��اء فري��ق التحقي��ق م��ن المملكة 
المتح��دة والواليات المتحدة األمريكية إلى الش��رق 
األوس��ط للمهم��ة الموكل��ة إليهم من قبل ش��ركة 
كارت��ر- روك وش��ركائه ف��ي مدينة لن��دن, وكانت 
المعلومات المتاحة للفري��ق القانوني قبل وصوله 

إل��ى الش��رق الوس��ط هي أن��ه هناك منش��ق عن 
النظام الس��وري متواجد وقتها ف��ي بلد ثالث وكان 
يعمل في الشرطة العس��كرية قبل انشقاقه، وتم 
تبليغ الفري��ق القانوني أيضا بوجود حوالي55 ألف 
صورة تقريبا ألحد عش��ر ألف معتقل تم تعذيبهم 
وقتله��م من قب��ل عناصر النظام الس��وري الحالي 
من��ذ بداية الثورة ضد نظام األس��د في آذار 2011, 
كم��ا عل��م فري��ق التحقيق أيض��ا أن المنش��ق قام 
باالحتف��اظ بآالف الصور لألش��خاص الذين أعدموا 
وذلك بعمل نس��خ لتلك الصور واالحتفاظ بها على 
ك��رت ذاكرة خارج��ي وكانت مهمة فري��ق التحقيق 
تتمثل في التحقيق مع المنش��ق ليتأكدوا ما إذا كان 

شاهدا صادقا وموثوقا..
وتم إجراء لقاءات متتالية مع المنش��ق المدعو 
)قيص��ر( ف��ي الثاني عش��ر والثالث عش��ر والثامن 
عش��ر من كانون الثاني الحالي, وقد تناول الشاهد 
خ��الل إفادته لفري��ق التحقيق عمله في الش��رطة 
العس��كرية وأبلغ أعض��اء الفري��ق أن مهمته كانت 
التق��اط الص��ور للمصابي��ن أو القتل��ى, ولكن بعد 
الثورة الس��ورية أصبحت مهمت��ه الروتينية التقاط 
صور المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب خالل فترة 

االعتقال. 
وق��ال قيصر: إن عمل��ه كان صور فوتوغرافية 
لجثث معتقلين تمت تصفيتهم وتوثيقها, ما س��بب 
ل��ه ولزمالئ��ه معاناة نفس��ية صعب��ة, وأن اإلجراء 
المتب��ع لدى مقتل معتقل ف��ي مركز االعتقال كان 
يتم بإرس��ال جثته إلى مش��فى عس��كري يُرس��ل 
ه��و إليه مع طبيب وممثل ع��ن القضاء حيث يقوم 
بالتق��اط الص��ور الفوتوغرافي��ة للجث��ث, موضحًا 
لفري��ق التحقي��ق بأنه م��ن الممك��ن أن يصل عدد 
الجث��ث الت��ي يطلب من��ه تصويرها يومي��ًا إلى 50 
ويتطل��ب تصوير كل واح��دة منها بين ربع س��اعة 

ونص ساعة من العمل.
وكان الغ��رض م��ن توثيق تلك الجثث حس��ب 
قيص��ر التحقق من أنه لم يت��م اإلفراج عن أي من 
أولئك المعتقلين م��ن األفرع األمنية وإبالغ عائالت 
المعتقلين بوفاتهم في الوقت المناس��ب, حيث كان 
س��بب الوفاة المعلن في كل مرة إم��ا "نوبة قلبية" 
أو "مش��كالت تنفس��ية" وكذل��ك لتتأكد الس��لطات 
المعنية من تنفيذ تل��ك اإلعدامات, وكان كل قتيل 
م��ن المعتقلي��ن يعطى رقمين حي��ث تعرف األفرع 
األمني��ة وحده��ا الهوي��ة الحقيقية للجث��ث, وكانت 
إج��راءات التوثيق تب��دأ بإعطاء رق��م مرجعي لكل 
معتقل يتم قتله بحيث يرتبط الرقم بالفرع األمني 
المسؤول عن اعتقاله ومقتله. وعندما تصل الجثة 
إلى المشفى العسكري تعطى رقمًا إضافيا لتوثيق 
الوفاة على أنها حصلت في المش��فى نفس��ه زورًا, 
وبمج��رد التقاط الصور كانت تلك الجثث تدفن في 
منطق��ة ريفي��ة, موضحًا أن عدد الص��ور التي كان 
يت��م التقاطه��ا لكل جثة تناقص مع الوقت بس��بب 
تزايد عدد الجثث وضع��ف اإلمكانات والموارد, وقد 
تحقق فريق الطب الشرعي من ذلك بتوثيق معدل 

وسطي 4 إلى 5 صور لكل جثة.
وقل��ق قيص��ر مما يحدث جعله يرس��ل نس��خًا 
عن تلك الصور ألحد معارفه الموثوقين باستخدام 
ك��رت ذاكرة )فالش��ة(, ويب��دو أن الجث��ث تعرضت 
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للتجويع حتى الموت, ويظه��ر على بعضها عالمات 

التعذيب قبل الموت.
واس��تمع فري��ق التحقيق إلى إثبات��ات من أحد 
معارف قيصر, وقد كتب هذا الش��اهد اسمه لفريق 
التحقي��ق ولك��ن ت��م التحفظ على اس��مه من أجل 
حمايت��ه, وق��د أكد الش��اهد أنه من أنس��باء قيصر 
وأن��ه كان ق��د غادر س��وريا بعد ٥ أيام م��ن اندالع 
الث��ورة, وقام بالتواصل مع جمعيات عالمية لحقوق 
اإلنسان, ثم تم تشكيل شبكة معلومات في الشرق 
الوسط لجمع وتس��جيل الدالئل حول ما حصل في 
س��وريا, وأن قيص��ر كان يعمل ف��ي مجموعته منذ 
البداي��ة، وأن��ه تواصل معه  من أج��ل هذا الغرض 

في شهر أيلول 2011.
وبحسب هذا الشاهد فقد كان النظام السوري 
يش��كك بمصداقي��ة المعلومات الص��ادرة عن هذه 
المجموعات لذلك "قررنا البدء بالبحث عن معلومات 
تص��در عن أش��خاص ضم��ن النظام نفس��ه. كان 
يوج��د لدينا صعوبة بجم��ع المعلومات واألدلة حول 
المعتقلي��ن والمفقودي��ن, وكان علين��ا البح��ث عن 
أش��خاص متعاطفي��ن مع قضيتن��ا ويعملون ضمن 

النظام السوري نفسه.
وقال الش��اهد لفريق التحقيق أن قيصر أحس 
ب��أن حياته معرضة للخطر بعد أن أرس��ل عش��رات 
أالف الصور وعندها بدأنا بالتخطيط لتهريب قيصر 
من سوريا وانشقاقه, عملية استغرقت أربعة أشهر 

إلخراجه ثم عائلته.
وج��د فريق التحري��ات بأن الش��اهد قيصر لم 
يك��ن مص��درا موثوقا فحس��ب, ب��ل إن المعلومات 
الص��ادرة عنه بالغة األهمية والوثوقية, وقال إن ما 
ذكره قيصر حول حاجة النظام في سوريا لتصوير 
األش��خاص المقتولين, تتواف��ق بالكامل مع حاجة 
النظ��ام لهذه الص��ور للتأكد م��ن تنفي��ذ القرارات 
الصادرة بحق األشخاص المقتولين في المعتقالت.

ورأى فري��ق التحقي��ق إن وج��ود ه��ذه الصور 
يعد مؤش��رًا قويا على أن القتل كان ممنهجًا, ويتبع 
أوام��ر م��ن القي��ادة العلي��ا ويخضع إلدارته��ا, حيث 
تش��ير الدالئ��ل الت��ي س��اقها قيصر وقبله��ا فريق 
التحقي��ق إل��ى أنه كان يق��وم هو أو القس��م الذي 
يعم��ل في��ه بتصوير 50 جثة في الي��وم األمر الذي 
يثبت أن القت��ل كان ممنهجًا, إضاف��ة إلى أن نظام 
الترقيم المس��تخدم لتمييز القتلى والذي ظهر في 
الصور يدّل على ّأن القتل كان منظمًا, كما كان من 
الواضح من ش��هادة قيصر أن اله��زال الواضح على 
أجس��اد القتلى في المعتقالت كان مش��هدًا متكررًا 
عندما كان يلتقط هذه الصور, والحقيقة أن الهزال 
الملحوظ لدى األش��خاص, المقتولين قد يشير إلى 
استخدام سياسة التجويع كطريقة أخرى للتعذيب.

المعتقلي��ن  ع��ن  المس��ؤولين  أن  ويظه��ر 
يمارس��ون أش��كال عديدة من التعذي��ب, فقد كانت 
عالم��ات الخنق واضحة على عدد م��ن الجثث, وآثار 
الض��رب الذي تعرض له القتل��ى في حياتهم كانت 
واضح��ة على جثثهم بعد الوفاة, كما ّأن ظهور عدد 
كبير من الش��باب في ه��ذه الصور ب��دون إصابات 
واضح��ة ت��دل عل��ى أن الموت ح��دث ألس��باب غير 
طبيعية, فمثال تش��ير بعض الدالئل الظاهرة على 
بع��ض الجث��ث إلى اس��تخدام الصع��ق الكهربائي, 
ويمكن قبول هذا االس��تنتاج على س��بيل التخمين 
ولك��ن عل��ى أية ح��ال فبالنظر إلى ه��ذه الفئة من 
القتل��ى, ونظ��رًا لوجود جثث هؤالء األش��خاص مع 
جثث أخرى تظهر عليها عالمات القتل الواضحة فإن 
كل ذلك يصل بنا إلى االس��تنتاج ب��أن هؤالء أيضا 

قضوا على أيدي سجانيهم.
وأظهر فحص الطب الشرعي أن غالبية الصور 
لش��بانًا تتراوح أعمارهم بين العش��رين واألربعين 
عامًا, فيم��ا يمكن أن يصل عم��ر القليل منهم إلى 
الس��تين, ولم تتضم��ن الصور أية ص��ور ألطفال، 
وكان��ت هناك صورة واحدة لس��يدة كان��ت مرتدية 
مالبس��ها وال يظهر عليها أثر اإلصابات. أما معظم 

الجثث الباقية كانت عارية أو شبه عارية.
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ومن تقيي��م 835 جثة بش��كل مفصل ظهرت 
إصاب��ات حادة عل��ى %20 منهم فيم��ا كانت إصابات 
%30 منهم مبهمة وظهر الهزال الش��ديد على 42% 
منهم, ولوح��ظ أن آثار الرباط الظاهرة على الرقبة 
كان��ت عرضية وهو ما ال يتناس��ب مع اآلثار الناجمة 
ع��ن الش��نق وإنما بحس��ب الفريق الش��رعي فإنها 
ت��دل على الخن��ق برباط, ووج��ود هذه اآلث��ار تدل 
على استخدام الخنق كوسيلة للتعذيب. كما أظهرت 
بعض الصور آثار األربطة على الكواحل والمعاصم، 
وفي صورة واحدة تم استخدام رباط بالستيكي تم 
ربطه ح��ول الكاحل, كما لوح��ظ أن معظم األذيات 
الرضي��ة والكدمات ظهرت على الجذع، ولكن القليل 
منه��ا ظهر على األطراف أيض��ًا, وهذا األمر يتوافق 
بش��كل كبير مع الضرب المتكرر بأداة تشبه العصا, 
كما كانت هناك إصابات أخرى ككدمات وتس��حجات 

لم تكن تدل على سبب محدد أو آلية معينة.
وكان��ت هناك درجات كبي��رة من الهزال وصور 
ألش��خاص بدا عليه��م تغير في الل��ون وتقرح في 
منطق��ة القدم والذق��ن, وال يمكن معرفة الس��بب 
الدقيق حي��ث يمكن أن تعود ه��ذه اإلصابات ألكثر 
من سبب, ومن بين األسباب المحتملة لها أن تكون 
بسبب الضغط قرحات اإلضجاع“ أو نقص التروية، 
أو أن تك��ون أذيات ناتجة عن اس��تخدام أدوات حارة 
أو ب��اردة، أو تموت في األنس��جة نات��ج عن التغذية 
الس��يئة, وال ب��د من اإلش��ارة إل��ى أّ ن معظم هذه 
التقرح��ات حصلت م��ع ش��بّان في مقتب��ل العمر، 
ولذل��ك م��ن المس��تبعد أن تك��ون ه��ذه الظواه��ر 

المرضية, ناجمة عن أسباب طبيعية.
وتشير الدالئل أن عددًا كبيرًا من القتلى كانوا 
يعان��ون م��ن الهزال, وآخ��رون بنس��بة أقل ظهرت 
عليه��م عالمات الرب��ط أو الضرب بواس��طة أدوات 
تش��به العص��ي, ولم يكن من الممك��ن في معظم 
الحاالت الت��ي تم تفحصها تحدي��د اإلصابة القاتلة 
التي تس��ببت بالوفاة بش��كل مباشر، حيث لم يكن 
م��ن الممكن مش��اهدة أية إصاب��ة قاتلة على ظهر 

الجثث في الصور موضع الدراسة.
وأوضح فريق الطب الشرعي أنّه توجد العديد 
من الطرق التي يمكن أن يقتل فيها الشخص دون 

ظهور دالئل خارجية تذكر تشير إلى آلية القتل. 
بعد إتمام الدراس��ة العامة والتحليل الرس��مي 
ل��� 835 ص��ورة لجثث، تم أخذ عينة س��ريعة لصور 
تع��ود ل 150 ش��خصًا من مجموعتي��ن من الصور 
بطريقة عش��وائية لفحصها بش��كل أكثر دقة,وتم 
اختي��ار العينات بحيث كانت صورة الجس��د واضحة 

وال تغطي المالبس جزءًا كبيرًا منه، وتم تس��جيل 
المعلوم��ات اعتم��ادا عل��ى المعلومات التش��ريحية 
للجس��د، أي ال��رأس، والعن��ق، والج��ذع، والط��رف 
العلوي، والطرف الس��فلي، والفخذ، ومقدم الساق 

والقدم. 
وضم��ن كل منطق��ة وضعت تصنيف��ات لنوع 
األذي��ة تتضم��ن الندب��ات، والتقرح��ات، وعالم��ات 
الض��رب بالس��وط، وإصاب��ات غير محددة الس��بب 
وعالم��ات لألربطة أثناء الخن��ق أو التكبيل. كما تم 
توثيق الحاالت الت��ي وجدت فيها أربطة أو ضمادات 
م��ا زالت موجودة على بع��ض الجثث. وفي تصنيف 
آخر ت��م توثيق فيم��ا إذا كان يعاني الش��خص من 
اله��زال أم ال, وق��د وضعت نتائج ه��ذا التحليل كما 

يلي: 
جمي��ع اإلصابات الظاهرة عل��ى وجوه الضحايا 
كانت غير محددة الس��بب وتمثل 24 % منهم أي 36 

شخصًا.
أظه��رت ص��ور العنق ل��� %19 من األش��خاص 
وجود إصابات غير محددة الس��بب، فيما ظهرت آثار 
الرب��اط على أعن��اق %16 منهم. وبحس��ب الفريق 
الش��رعي ف��إن عالم��ات الرباط ه��ذه ق��د تتوافق 
م��ع الخنق حت��ى الموت أو دونه, ولم تش��ر عالمات 
الرباط على العنق أنها ناجمة عن الشنق, وقد ظهر 

الرباط على أحد الجثث 
أظهرت صور الجذع ندبات في %1 من الحاالت, 
وتقرح��ات ف��ي %1 م��ن الح��االت, وعالم��ات ضرب 

وتعذيب في %5 من الحاالت.
ومعظم ص��ور إصابات العضد %10 والس��اعد 
%7 كان��ت غير مح��ددة, وظهرت عالم��ات وكدمات 
الضرب على الساعد بنسبة %1 بينما تظهر عالمات 
اس��تخدام الرب��اط عل��ى المعص��م ف��ي %11 م��ن 

الحاالت.
وأظهرت صور الفخذين تقرحات بنس��بة 10 % 
وندبات بنس��بة %5, وكدمات نتيجة الضرب بنسبة 

.1%
وأظهرت صور قصبة الس��اق والقدم تقرحات 
بنس��بة %55 مع ندب��ات بنس��بة %9, وإصابات غير 

محددة بنسبة 6%.
وظه��رت عالمات لألربطة عل الكاحل بنس��بة 
%3, فيم��ا ب��دت بع��ض الضم��ادات التي ب��دت غير 

حقيقية في %9 من الحاالت.
وال تظه��ر أي عالم��ات لإلصاب��ة أو الهزال في 

%5 فق��ط من الص��ور, بينما تظه��ر عالمات الهزال 
واضحة على %62 من الحاالت.

وأك��د التقري��ر أن جميع الذين ت��م تصويرهم 
تم قتلهم بش��كل متعمد, حيث أظه��رت الصور أن 
كثيرون منهم تم خنقهم بواسطة الحبال أو القيود 
البالس��تيكية, أو أحزمة محركات الس��يارات, وحيث 
تم تصوي��ر تل��ك األدوات كما ظه��رت ملتفة حول 
أعناق الضحايا, من الواضح أنهم بداًل من إعدامهم 
كانوا يخنقونهم بش��كل يدوى مباشر, كما تبين أن 
نس��بة قليلة ولكن ال يس��تهان بها ت��م قتلها وهي 

مقيدة ضربا بواسطة أدوات كالقضبان.
ودائم��ًا حس��ب التقري��ر: كان��ت هن��اك غلب��ة 
لمظاه��ر التجوي��ع القس��ري ف��ي معظ��م الص��ور 
وأظه��رت ص��ور الكثيري��ن م��ن الضحاي��ا عالمات 
تغي��ر الل��ون, وأث��ار ح��روق خاص��ة عل��ى مناطق 
مختلفة من منطقة الجس��د, وبكل تأكيد األجس��اد 
الهزيل��ة للضحاي��ا تخب��ر وبوض��وح عن اس��تخدام 
الج��وع كوس��يلة للتعذي��ب, ويب��دو أن هن��اك عدد 
كبير من وسائل وأش��كال التعذيب التي استخدمها 
المس��ؤولون ع��ن المعتقلين,عل��ى س��بيل المثال 
هناك دالئل تشير إلى استخدام الصعق الكهربائي 
على بعض الضحايا, وقد تم تصوير األجساد وهي 

إما عارية أو مغطاة بأقل ما يمكن من ثياب.
وأعرب فري��ق التحقيق ع��ن اقتناعه أن هناك 
أدلة واضحة يمكن تصديقه��ا في محكمة قانونية 
تش��ير إلى اس��تخدام ممنهج للتعذي��ب والقتل من 
قبل مخب��ري وعناص��ر النظام الس��وري, وأن تلك 
األدل��ة تثب��ت اإلدعاء ب��أن النظام الس��وري القائم 
يرتك��ب جرائم ضد اإلنس��انية, كما تثب��ت ارتكاب 

النظام السوري لجرائم حرب.
وجاء في تقرير الفريق حول منهجية التحقيق: 
نظرا لوجود العديد م��ن المصالح الوطنية وغيرها 
م��ن المصال��ح المتنافس��ة في س��ياق األحداث في 
س��وريا فقد عمد أعضاء الفريق إل��ى أداء مهمتهم 
المتمثل��ة ف��ي تقييم األدل��ة التي قدمها المنش��ق 
قيص��ر, والص��ور الفوتوغرافية التي س��ربها بحذر 
وح��رص ش��ديدين, متنبهي��ن إلى أن عل��ى فريق 
التحقيق نفس��ه أن يتحقق من أن ال يتم استخدامه 

كوسيلة إلثبات وجهة نظر معينة.
إال أن الفري��ق كان بصدد تقيي��م أدلة خطيرة 
تكش��ف إضافة إلى صحتها, إن ثبت ذلك عن أبش��ع 
الجرائم المخالفة للقان��ون الدولي, فقد قام فريق 
التحقي��ق بالتمحي��ص بجمي��ع األدل��ة, الش��فهية 
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سو والبصرية بش��كل دقي��ق نظرًا لطبيع��ة اإلدعاءات 
المذكورة, وعمل الفريق على أس��اس التوصل إلى 
نتيجة مدين��ة من حيث الت��ورط الجنائي فقط في 

الحاالت المقنعة تماما. 
وفي ه��ذا الصدد فقد اس��تفاد فريق التحقيق 
من مس��اعدة ثالثة خبراء في الطب الشرعي يدين 
الفري��ق القانون��ي لمهنيته��م العالي��ة باالمتن��ان 

الجزيل.
وف��ي مج��ال منهجي��ة الط��ب الش��رعي: ق��ام 
الدكتور س��تيوارت هاميلتون والبروفيس��ورة س��و 
بال��ك بدراس��ة الص��ور الرقمي��ة لجث��ث القتل��ى, 
وتفحص��ا الصور للمرة األولى دون أن تكون لديهم 
فك��رة عن األدلة التي قدمه��ا قيصر ودون أي نص 
مكت��وب حوله��ا, حيث ت��م تقييم الص��ور بحثًا عن 
دالئل تش��ير إلى اإلصابات الجس��دية, وغيرها من 
العالم��ات ذات الصل��ة, كان معلوم��ًا ل��دى الخب��راء 
أن الص��ور التقط��ت خالل فترة األحداث الس��ورية, 
ولذل��ك كانوا مدركين إلحتم��ال أن تعزى اإلصابات 

الظاهرة إلى عمل عسكري مشروع.
ت��م تحميل خمس��ة وثالثي��ن صورة مباش��رة 
إلى مخدّم آمن في ش��ركة أكيوم للطب الش��رعي 
ف��ي المملكة المتحدة ليقيّمها س��تيفن كول، وهو 
خبي��ر في مجال التصوي��ر الرقمي، وقد تأكد فريق 
التحقي��ق أن ه��ذه الصور ل��م تعّدل رقمي��ًا, وكان 
26.948 أل��ف صورة من ال 55 ألف صورة, موجودة 
في مجل��دات عدة على الكمبيوت��ر الذي تم فحص 
الص��ور علي��ه, وكان فري��ق التحقيق مقتنع��ًا بأن 
جميع هذه الص��ور ال 26.949 ص��ورة التي قدمها 
قيص��ر باإلضافة إل��ى بعض الصور األخ��رى التي 
تزيد عن عشرين ألفًا, أظهرت نسبة كبيرة جدًا من 

األجساد هزااًل موصفًا فيما يلي:
الهزال: لتصنيف فرد بإصابت��ه بالهزال والذي 
يسمى طبيًا بالدنف ال بد من توفر دليل دامغ, على 
انخفاض ش��ديد ف��ي الوزن, مع مالم��ح أخرى مثل 
البطن الزورقي )بطن غائر مع بروز عظام األرداف( 
أضالع بارزة، ذوبان لعضالت األطراف، وفي بعض 
الحاالت سحنة أبقراط مظهر الوجه الغائر واألجوف, 
لم يكن كافيا فرد "نحيل" لتصنيفه في هذه الفئة.

اس��تخدمت المصطلحات التالي��ة لفئات معينة 
من الصور: 

أدل��ة مقنعة لإلصابة بال��رض: تحتوي الصور 
في ه��ذه الفئة دلي��ل على اإلصابة الجس��دية من 
الن��وع الذي ينتج من الض��رب أو التوثيق أو التقييد 

أو االعت��داءات الجس��دية األخ��رى ولك��ن تس��تثنى 
اإلصابات التي يمك��ن أن تكون قد حدثت على نحو 
منطق��ي نتيجة اش��تباك قتالي مش��روع. وتختص 
ه��ذه الفئة باإلصابات التي يعتقد الخبراء بإمكانية 
تقديمه��ا كأدل��ة عل��ى درج��ة عالية م��ن الوثوقية 

للقضاء. 
لوحظ تلطخ العدي��د من الجثث بالدماء، ولكن 
ل��م يعتبر وج��ود لط��خ ال��دم وحده��ا دون إصابة 
واضحة على وجود إصابة, بل اش��ترط ظهور جرح 

أو إصابة واضحة يمكن أن تكون تسببت بالنزيف.
أدلة مبهمة لحدوث ال��رض: وتضم هذه الفئة 
الص��ور التي كان��ت فيها األدلة الت��ي تثبت اإلصابة 
مخفي��ة بش��كل جزئ��ي, أوال تظهر فيه��ا اإلصابات 
بدرج��ة كافية م��ن الوضوح للوصول إلى اس��تنتاج 
علمي موثوق حول س��بب اإلصابة, وعليه فإن هذه 
الصور تمثل الحاالت الغي��ر مؤكدة لحصول الرض 

بفعل فاعل على عكس الفئة السابقة. 
ال توج��د رض��وض واضحة: تضم ه��ذه الفئة 
الص��ور التي ال تظهر فيه��ا أدلة كافي��ة لتصنيفها 
ضم��ن أي م��ن الفئتين الس��ابقتين، ولك��ن ذلك ال 
يعني أن األش��خاص في تلك الص��ور لم يتعرضوا 
للرض بفعل فاعل وبصورة غير قانونية بل يعني 
ببساطة أن األدلة المتوفرة غير كافية للتحقق من 

ذلك.
الجس��دية  األدل��ة  الخب��راء يتفحص��ون  وكان 
فحس��ب حي��ث لم يكن تحدي��د م��ا إذا كان الضحايا 
ق��د تعرض��وا للتعذيب بالفع��ل, إذ يتطلب التعذيب 
إثبات حالة نفسية معينة لدى الفرد أو األفراد الذي 

ارتكبوه. 
محددات التحليل الجنائي للصور: اتسم تحليل 

خبراء الطب الشرعي للصور بالمحددات التالية:
لم يت��م التقاط الص��ور بالطريق��ة المعتمدة 
لألدلة كالصور الت��ي يلتقطها محققو الجرائم في 
جرائ��م القت��ل المحلية, بل ت��م التقاطه��ا لتوثيق 
ح��االت الوف��اة, ولذلك ف��إن الصور ال تحمل س��جال 
بمقياس الصورة, وال تحوي صورًا مقربة لإلصابات 
كل على حدة, كما لم تظهر الصور الجانب الخلفي 
للجثث وعليه فلم يكن من الممكن تقييم اإلصابات 

في حال وجودها على ذلك الجانب. 
كم��ا تظه��ر الصور المظه��ر الخارج��ي للجثث 
فحس��ب, ولذلك لم يكن من الممك��ن تحديد وجود 
باطني��ة,  أم��راض عضوي��ة  أو  داخلي��ة,  إصاب��ات 
باإلضافة إل��ى ذلك, فإن الفت��رة الزمنية المحدودة 

التي أعطي��ت لفري��ق التحقيق والع��دد الكبير من 
الصور جعل من المس��تحيل كتابة تقارير مفصلة 
ح��ول اإلصاب��ات الموج��ودة ف��ي كل ص��ورة ل��كل 

شخص, ولذا تم اعتماد التصنيف المذكور أعاله.
الغاردي��ان البريطاني��ة الت��ي نش��رت التقرير 
حصريًا بداية, أش��ارت إلى أن التقرير يس��تند على 
اآلالف من صور المعتقلين الذين قتلوا في س��جون 
نظ��ام األس��د والتي م��ن الممكن أن تدي��ن النظام 
في المحاكم الدولية, مش��يرة إل��ى أن هذه الصور 
هي دلي��ل دام��غ وأن أي مدعي عام س��يتمكن من 

استخدام مثل هذه األدلة إلدانة نظام األسد.
ونقل��ت الصحيف��ة ع��ن ديفي��د كران��ي أح��د 
المش��اركين في وضع التقرير: هذا دليل دامغ, وأن 
أي محقق ادعاء س��وف يفضل مث��ل هذا النوع من 
األدلة, الصور والعملية, هذا دليل مباش��ر على آلة 

القتل التي يقوم بها النظام.
م��ن جانب آخ��ر كش��فت صحيف��ة " نيويورك 
تايم��ز" األميركية " أن واش��نطن كان��ت على علم 
بصور تعذيب السجناء في سوريا منذ شهر تشرين 
الثاني الماضي, ولم تغير ش��يئا في موقفها، وذلك 
عقب أيام من نش��ر تقرير أع��ده محققون دوليون 
تضم��ن الص��ور ذاتها لما قي��ل إنها أعم��ال تعذيب 
ممنهج وقتل آالف المعتقلين في السجون السورية.

وونقلت الصحيفة عن مس��ؤول رفيع في إدارة 
الرئي��س األميركي باراك أوباما قوله: إن مس��ؤواًل 
بوزارة الخارجية عرض هذه الصور التي كانت على 
جهاز حاس��وب محمول ألحد الناشطين المعارضين 

للحكومة السورية، في تشرين الثاني الماضي.
وقال��ت الصحيفة إن الواليات المتحدة لم تتخذ 
أي تصرف تجاه هذه الصور،ونقلت عن مس��ؤولين 
أميركيين إنهم لم يكونوا يملكون الملفات الرقمية 
للصور,وأنه تعذر عليهم التأكد من صحتها, غير أن 
المص��ادر ذاتها أوضح��ت أن اإلدارة األميركية كانت 
تعتب��ر الص��ور حقيقي��ة، وذلك من خ��الل الترقيم 

الدقيق الذي كان على صور الجثث.
هي ليس��ت الم��رة األول��ى التي تصم��ت فيها 
الش��عب  وتعذي��ب  قت��ل  ع��ن  األميركي��ة  اإلدارة 
الس��وري, فقد سبق وأن كش��فت الصحيفة نفسها 
أن اإلدارة األميركي��ة كانت على علم مس��بق بنية 
النظام استخدام األس��لحة الكيمياوية ضد الشعب, 
ول��م تحرك س��اكنًا, وانتظرت التنفي��ذ حتى تمتلك 
الذريعة لس��حب األس��لحة الكيمياوية, حفاظًا على 

أمن إسرائيل.
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قر�ءة �فتتاحية موؤمتر جنيف
معر�ض �شور �أم بد�ية مرحلة جديدة
  ياسر مرزوق

إن نظرًة واحدًة إلى خريطة الشرق األوسط توضح 
أن س��ورية كانت وال تزال برزخًا بين المتوس��ط وأوروبا 
من ورائه وبين آسيا حتى المحيط الهادي، وهي المنطقة 
األولى الت��ي تصارعت فيه��ا أولى امبراطوري��ات العالم 
القدي��م، المصرية والفارس��ية والروماني��ة واليونانية، 
وكان��ت مم��ر اإلس��الم إل��ى آس��يا، ومه��د ع��ز الخالف��ة 
وعاصمتها، ومقصد التتار والصليبيين والعثمانيين، هي 
باختص��ار أرض اإلس��كندر، وأباطرة روم��ا، وخلفاء بني 

أمية الكبار والصغار.
ونق��ط العب��ور الجغرافية و التاريخي��ة مثيرٌة عادة، 
وه��ي ملتقى تي��ارات وتناقضات، ومش��كلة أمٍن داخلي 
وخارجي تتالقى مس��بباته، وربما كان الدكتور »غس��ان 
س��المة« قريبًا من من��اخ الحقيقة حين ق��ال في مدخل 
كتابه ع��ن »المجتم��ع والدولة ف��ي المش��رق العربي«، 
واصفًا منطق��ة الهالل الخصي��ب: »إن رائحة الموت هي 
الرائحة التي تمأل أجواء هذه المنطقة، واألعالم السوداء 

وصور الشهداء هي أول ما يطالع العين أينما توجهت«.
هم��ا التاري��خ والجغرافي��ا م��ن أطال عم��ر عذابات 
الس��وريين وأخر نصرهم، ومن أط��ال عمر النظام الذي 
لع��ب كل األوراق، لك��ن الق��رون بحس��ب تعبي��ر أس��تاذ 
التاري��خ الكبي��ر »أري��ك هوبس��باوم« ال يصنعه��ا تعداد 
الس��نين »مائة سنة« وإنما تصنعها كثافة األحداث وعمر 
وعمق التج��ارب الحي��ة والفاعلة في حرك��ة المجتمعات 
اإلنسانية، أي أن هوبس��باوم ال يضع في حساب التاريخ 
س��نوات الطفولة ألنها بال إرادة وال س��نوات الش��يخوخة 
ألنه��ا بال ق��وة، وال فت��رات الن��وم ألنها بأحس��ن أحوالها 
أح��المٌ جميلة بال فع��ٍل مفيد، وعلى ه��ذا فنصف قرنٍ 
من عمر الس��وريين ال يدخل في حس��اب التاريخ وحدها 

سنوات الثورة الثالث هي ما سيسجلها كتابه.
بعد ثالث س��نواتٍ تقريبًا حلت الث��ورة في جنيف 2 
بحث��ًا عن ح��ٍل أو ترجمةٍ لصمود الس��وريين ونضالهم، 
وف��ي ملفن��ا الي��وم س��نضيء عل��ى افتتاحي��ة المؤتمر 
ومآالت��ه المطلة عل��ى كل االحتماالت، »جني��ف ″2 الذي 
يش��كل انتق��ااًل بالصراع من مس��توى القت��ال الميداني 
إلى المس��رح السياس��ي الدولي الذي يفت��رض أن يؤدي 
بالنهاي��ة إلى منتصر ومهزوم.. منتصر س��يكتب التاريخ 
في حال نجح في فرض ش��روطه، ومنهزم ال يناله شيء 
وبغض النظر عما يش��اع فإن المؤتمرات الدولية من هذا 
الن��وع تكرس غلبة طرف وهزيمة طرفٍ آخر مهما حاول 

الرعاة تجميل الواقع. 
تس��عٌ وثالث��ون دول��ة وث��الث منظم��اتٍ إقليمية، 
اجتمع��وا في »القصر الصغير« في مونترو وتحت رعاية 
األم��م المتح��دة، وف��دا المعارضة والنظام تحت س��قفٍ 
واحدٍ منذ اندالع الثورة السورية، خمسة وأربعون خطابًا 
خ��الل س��اعتين، لك��ن كل األنظ��ار كانت عل��ى خطابي 
الوفدي��ن الس��وريين ورعاتهما وما تبق��ى كان نوعًا من 

الدبلوماسية الدولية ليس إال. 
األمي��ن الع��ام لألم��م المتح��دة ب��ان كي م��ون افتتح 
المؤتمر بوصفه فرصة إلظهار الوحدة وراء الحاجة للتوصل 
إل��ى حل سياس��ي، وه��و فرص��ة لتش��جيع ودع��م الوفود 

السورية للتفاوض بحسن نية من أجل إنقاذ بلدهم.
لكن السؤال عن اإلصرار الدولي على عقد المؤتمر 
يبدو مش��روعًا، فالجريمة الس��ورية بقيت متروكًة على 
مدى ثالث س��نين، والنظام الس��وري تج��اوز كل خطوط 
أوباما الحمراء، ورئيس روسيا صديقة الشعوب لم يترك 
سالحًا أو دعمًا دبلوماسيًا إال وقدمه للمجرم، لعل اإلجابة 
تكمن في أن مؤتمر جنيف 2 وربما 3 و4 يبرر عدم تطبيق 
مبدأ التدخّل اإلنساني الشهير، الذي تحوّل إلى جذر كل 
السياسات الدولية بعد س��قوط اإلتحاد السوفييتي وكل 
حروب التدخّ��ل في البلقان والعراق وإفريقيا وليبيا، من 
خالل اإلدِّعاء بأن العمل يجري على َق�دَم وساق، إليجاد 
حل��ول دبلوماس��ية وسياس��ية، ف��ي استنس��اٍخ للتجربة 
اللبناني��ة، و حي��ن نس��تذكر الح��رب األهلي��ة اللبناني��ة 
نس��تذكر معها المحاوالت الجدية والمتك��ررة التي بذلت 

لوقف االقتتال، سواء في قمم الجامعة العربية المتكررة 
أو في مؤتمري الحوار اللبناني في جنيف ولوزان، إلى أن 

وصل الجميع منهكين إلى الطائف.
يعن��ي ه��ذا أن المطلوب دوليًا م��ن جنيف 2 تحويل 
طبيعة األزمة في س��ورية من عس��كرية وسياس��ية إلى 
قضية إنس��انية بحت��ة أي توفير مواد اإلغاثة األساس��ية 
للشعب السوري، وتبادل المعتقلين، بحيث تظل سورية 
مجزأة ومفتتة في ظل حكومة مركزية ال تس��يطر على 
أطرافه��ا، أي تثبيت الوضع الحالي، مما يضع الس��وريون 
بي��ن دفتي رح��ى ح��رٍب طويلة األم��د ويؤدي إل��ى نمو 
اقتصاد ميليش��ياوي وتعيّش��ه على الحرب نفس��ها، من 
خ��الل األم��وال المتدفقة من الخ��ارج، وتجارة األس��لحة 
والذخائ��ر وف��رض الريوع عل��ى الفعالي��ات االقتصادية 
ونه��ب الدولة، وإدارة الس��وق الس��وداء الموازية، وترك 
الش��عب نهب��ًا للجوع والجهل، إنها خس��ارة جيل بحس��ب 
عن��وان التقرير الذي نش��رته المفوضية العليا لش��ؤون 
الالجئي��ن التابع��ة لألمم المتح��دة قبل أيام »مس��تقبل 
سورية: خس��ارة جيل«، والذي يتضمن معلوماتٍ مرعبة 
عن أوضاع األطفال الذين اس��تطاع مفتش��و المفوضية 
والعاملون فيها لقاءهم على مدى أربعة أشهر بين تموز 

وتشرين األول الماضيين. 
فنصف أعداد الالجئين الس��وريين م��ن الحرب هم 
م��ن األطفال، وأكثر من مليون ومائة ألف طفل س��وري 
ف��ي لبن��ان واألردن، أكثريتهم ال يذهبون إلى المدرس��ة 
وال يحصل��ون عل��ى أي تعليم بعد أن ُأرغم��وا على ترك 
مدارسهم في س��ورية ولم يتمكنوا من متابعة الدراسة 
حيث ه��م اليوم، إما بس��بب عجز القط��اع التعليمي في 
األردن ولبنان عن استيعابهم، أو ألن أكثر هؤالء األطفال 
مضط��رون للعمل س��اعات طويلة وفي ظ��روف صعبة، 
إلعالة عائالته��م، يقول أنطونيو غوتيريس المس��ؤول 
عن المفوضية العليا لش��ؤون الالجئين: اذا لم نعمل معًا 
بس��رعة فإن جياًل كاماًل من األبرياء من أطفال س��ورية 

سيصبحون ضحايا دائمين لهذه الحرب المرعبة.
الوصفة الروسية الستمرار الحرب وإنهاك الجميع هي 
الحف��اظ عل��ى رأس النظام في موقع��ه، األمر المرفوض 
من قبل المعارضة والمفضي حكمًا الستمرار الحرب ولعل 
ما يعزز ما ذكرناه س��ابقًا هو ما نقلته صحيفة »السفير« 
اللبنانية عن لقاء األمير بندر بالرئيس الروس��ي وس��ؤاله 
لألخير عن ما يمكن أن يخرج عن »جنيف 2«، فقال بوتين: 
المدخل المقترح هو أن يبقى بش��ار األس��د رئيس��ًا خالل 
المرحلة االنتقالية التي س��تقودها حكوم��ة انتقالية وفقًا 
لمقررات »جنيف 1« وما س��ينتج ع��ن »جنيف 2«، على أن 
يفوض الرئيس الس��وري صالحيات��ه بصورة موقتة لهذه 
الهيئة االنتقالية بموجب اتفاق دولي، يصار إلى تحصينه 
بق��رار يصدر عن مجل��س األمن الدولي، وه��ذه المرحلة 
ستستمر لمدة سنة من تاريخ وضعها موضع التنفيذ، يتم 
خاللها وضع دس��تور سوري جديد يتم التصويت عليه في 
استفتاء ش��عبي برقابة دولية، وتجري االنتخابات النيابية 
عل��ى أساس��ه، ث��م االنتخابات الرئاس��ية. وق��د اتفقنا مع 
األميركيي��ن عل��ى أن نضع نح��ن وهم اقتراح��ات محددة 
بأسماء الشخصيات التي ستكون مرشحة لقيادة الحكومة 
االنتقالية. في الختام يهمني أن أوضح لكم أن روس��يا لن 
تقبل بأن يفاوض أحد على مس��تقبل بش��ار األسد. على 
الش��عب السوري أن يقرر مصيره ومس��تقبله وليس ألية 
دول��ة أن تق��رر بالنيابة عن��ه. قناعتنا أن��ه ال يوجد قانون 
دول��ي يتي��ح لهذه الدول��ة أو تلك أن تحدد م��ن يحق له أن 
يترش��ح أو ال يترشح لرئاس��ة الجمهورية سواء في سوريا 
أو غيره��ا. أكرر دعوتي لكم لالنخراط البناء في التحضير 

الجيد ل�«جنيف 2«.

وفد �ملعار�شة: 
االئت��الف لم يه��در فرصة الحضور ف��ي »جنيف 2« 
كطرف مدافع عن ش��عبه ض��د نظام صار ب��دوره طرفًا 
لحظة دخول��ه قاعة المؤتمر، وق��د كان النظام قد حاول 

ج��ر االئتالف إل��ى التغيب ع��ن جنيف 2 بع��د تصريحات 
األس��د األخيرة التي أكد فيها رغبته في الترشح للرئاسة 
م��رًة أخ��رى، والذي أوع��ز لوزير إعالمه بافتع��ال مؤتمر 
صحاف��ي الس��تف���زاز ك�����ل م��ن يل��زم بال��كالم عل��ى 
الترش��يح للرئاس��ة أيض��ًا.. إال أنه لم يحّقق م��ا توّقعه، 
ولم يسمع ش��يئًا عن قرار واضح ونهائي من »االئتالف« 
المع��ارض بع��دم الذهاب إل��ى جنيف، وبات��ت الكرة في 
ملع��ب النظام بحس��ب وزير الخارجي��ة البريطاني وليام 
هي��غ ال��ذي قال »من المه��م أن يتم تركي��ز الضوء على 
النظام، فالجميع دائمًا يطرحون أس��ئلة حول المعارضة، 
لكن ما الذي يس��تعد نظام الرئيس السوري بشار األسد 
للقي��ام به إلحداث االنتقال في س��ورية، وإلنش��اء هيئة 
حكم انتقالية تتش��كل من النظ��ام والمعارضة، وهو ما 

اتفقنا عليه في مؤتمر جنيف األول«.
أتى وف��د االئتالف إلى جنيف عل��ى خلفية تأكيداتٍ 
م��ن أصدق��اء س��ورية أي ال��دول اإلحدى عش��رة، بأن ال 
مستقبل لألسد في مستقبل س��ورية. وأن الحل الوحيد 
للنزاع هو االنتقال السياس��ي، استنادًا إلى تطبيق جنيف 
1، كم��ا جاءت حملة المعارضة المس��لحة على »داعش« 
في الش��مال الس��وري إجهاضًا للحملة السورية اإليرانية 
الروس��ية، التي تبغي حرف المؤتمر عن مساره إذ وعلى 
مدى أس��ابيع كررت موس��كو بأصوات س��يرغي الفروف 
وغيره أن األولوية في س��ورية لمحاربة األرهاب، وليس 
النتقال الس��لطة وإذا بالمعارضة تتوّل��ى مهمة محاربة 

اإلرهاب فيما يغذيه النظام.
م��ن جانب��ه ق��ال رئي��س االئت��الف أحم��د الجرب��ا إن 
االئتالف لم يس��اوم عل��ى أهدافه. وأض��اف عقب تصويت 
االئتالف لصالح المشاركة: »طاولة المفاوضات بالنسبة لنا 
هي طريق ذو اتجاه واحد لتلبية مطالب الش��عب الس��وري 
وأوله��ا تنحية القاتل عن الس��لطة. أنا أؤكد لكم أننا لس��نا 

قليلون أو ضعفاء إنما معنا كل شعوب العالم الحرة«.
كان المجل��س الوطن��ي الس��وري وه��و م��ن أكب��ر 
كتل المعارضة الس��ورية قد أعلن انس��حابه من ائتالف 
المعارض��ة رفضًا للمش��اركة ف��ي المؤتم��ر، معتبرًا أن 
المش��اركة تمث��ل تراجعًا ع��ن تعهده بع��دم الدخول في 

حوار قبل رحيل األسد عن السلطة.
كما رفض��ت »لجنة التنس��يق الوطني��ة« وهي من 
ق��وى المعارض��ة ف��ي الداخل المش��اركة، بينم��ا أعلنت 
الق��وى الكردي��ة رغبتها في إرس��ال وفد للمش��اركة في 
جنيف على أن ال يكون جزءًا من وفد االئتالف المعارض.

وكان االئتالف قد ناقش سابقًا خارطة الطريق إلى 
الحل السياس��ي، قبل تأجيل موعد المؤتمر حتى 22 من 

الشهر الجاري وقد نصت على ما يلي:
»تعلن الحكومة الروسية عن مؤتمر يناقش الوضع 
اإلغاثي ف��ى المناط��ق المحاصرة، ويدع��و إليه ممثلون 
تقنيون/فني��ون م��ن نظ��ام األس��د واالئت��الف الوطني 
الس��وري واألمم المتح��دة، ومنظمات اإلغاث��ة العالمية، 
لمناقش��ة فتح ممرات إنسانية، وينعقد هذا المؤتمر فى 

موسكو فى موعد أقصاه 25/11/2013.
يعلن نظام األس��د التزامه الكام��ل بتنفيذ المبادئ 
الس��تة لمؤتمر جني��ف فى موعد أقص��اه 20/11/2013، 
ويتم ذلك ببيان رئاسي صادر عن مكتب رئيس النظام.

يب��دأ نظام األس��د بفك الحص��ار ع��ن الغوطة فى 
موع��د أقص��اه 30/11/2013، تنفي��ذًا لمق��ررات مؤتمر 

الوضع اإلغاثي المنعقد أعاله فى موسكو.
يعلن نظام األس��د ف��ى تاريخ أقص��اه 30/11/2013 
السماح للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان بزيارة 
السجون المنصوص عليها فى الملحق 1، على أن تبدأ تلك 
الزي��ارات فى موعد أقصاه 10/12/2013، ويس��لم النظام 

قائمة كاملة بأسماء جميع المعتقلين لألمم المتحدة.
إص��دار قرار مل��زم من مجلس األم��ن يتبنى تنفيذ 

خارطة الطريق فى موعد أقصاه 1/12/2013.



7

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
     ت

ية
وع

سب
      أ

       
      

20
13

ي / 
ثان

ن ال
نو

 كا
/ 2

5 |
  )1

23
د )

عد
|  ال

ة  
الث

 الث
نة

لس
|  ا

نا  
ريت

سو
يبدأ نظام األسد بفك الحصار عن حمص فى موعد 
أقص��اه 15/12/2013 تنفي��ذًا لمق��ررات مؤتم��ر الوضع 

اإلغاثي المنعقد أعاله فى موسكو.
تب��دأ حكوم��ة األس��د اإلف��راج ع��ن المعتقلين من 
األطفال تحت عمر 18 س��نة والنس��اء، فى موعد أقصاه 
20/12/2013 على أن تستكمل اإلفراج عنهم فى موعد 

أقصاه 20/1/2014.
توق��ف حكومة األس��د اس��تخدام صواريخ الس��كود 
والطي��ران الحربى ف��ى 1/1/2014، ويت��م مراقبة وقف 

إطالق النار من قبل فريق من األمم المتحدة.
تعلن مجموعة لندن بالتع��اون مع الجامعة العربية 
واالتحاد األوروبي عن تش��كيل محكمة حقوق اإلنس��ان 
ف��ى س��ورية لمحاكم��ة مجرم��ي الح��رب والمس��ؤولين 
ع��ن ارت��كاب الجرائم ضد الس��وريين ف��ى موعد أقصاه 

.5/1/2014
تقدم الدول دائمة العضوية مشروع قرار ملزم فى 
مجلس األمن داعمًا لتشكيل محكمة حقوق اإلنسان فى 

سورية فى موعد أقصاه 15/1/2014.
تبدأ حكومة األسد اإلفراج عن المعتقلين السياسيين 
ومعتقلي الرأي فى موعد أقص��اه 10/1/2014، على أن 

تستكمل اإلفراج عنهم خالل شهرين من بدء العملية.
تبدأ كل من قوات نظام األس��د والجيش الحر سحب 
المظاهر المس��لحة من محافظة حل��ب فى موعد أقصاه 
15/1/2014 عل��ى أن تس��تكمل عملية س��حب المظاهر 

المسلحة من المحافظة فى موعد أقصاه 1/2/2014.
ينعقد مؤتمر جنيف فى موعد أقصاه 10/2/2014.

إص��دار ق��رار مل��زم من مجل��س األمن تح��ت البند 
الس��ابع يتبن��ى نتائ��ج مؤتمر جني��ف فى موع��د أقصاه 

 .20/2/2014
يعلن بشار األسد تنحيه عن السلطة وحل حكومته 

فور اإلعالن عن تشكيل الهيئة الحكومية االنتقالية. 
يعتب��ر البرلم��ان الحال��ي منح��اًل فور اإلع��الن عن 

تشكيل الهيئة الحكومية االنتقالية.
يعلن االئتالف حل الحكومة الس��ورية المؤقتة فور 

اإلعالن عن تشكيل الهيئة الحكومية االنتقالية.
تعم��ل الهيئ��ة الحكومي��ة االنتقالي��ة عل��ى انعقاد 
المؤتمر الوطني العام فى دمشق فى موعد أقصاه ستة 

أشهر من تاريخ تشكيلها. 
ينحل االئتالف الوطني السوري فور انتهاء المؤتمر 

الوطني العام.
تعل��ن إيران التزامها الكامل بخطة الطريق ودعمها 

الكامل لتنفيذ المبادئ الستة لمؤتمر جنيف.
البدء الفوري بس��حب كل من قواتها والميليش��يات 
التابعة لها بما فيها ميليش��يات ح��زب اهلل، وأبى الفضل 
العباس الموجودة فى س��ورية على أن تس��تكمل عملية 

االنسحاب فى موعد أقصاه 3/12/2013.
كانت كلمة رئيس االئتالف أحمد الجربا متوازنًة أقنعت 
الجميع، وقد ركز فيها على الحرب التي يش��نها الجيش الحر 
ضد الدولة اإلسالمية في العراق والشام، وعلى دعوة النظام 
التوقي��ع فورًا عل��ى وثيقة »جي��ف 1« ليتم نق��ل صالحيات 
الرئيس األسد لهيئة الحكم االنتقالية، مؤكدًا بأنه ال يجب أن 
يك��ون هناك أي وجود له، وكان��ت مصادر صحفية قد ذكرت 
ب��أن المعارضة أع��دت كلمتين ألحم��د الجربا س��يتم اختيار 
واح��دة منهما بناء عل��ى كلمة وليد المعلم، وتجدر اإلش��ارة 
إلى أن كلمة الجربا نالت استحسان الفصائل المعارضة التي 
رفض��ت حض��ور المؤتمر، وهن��ا البد للمعارضي��ن من دعم 
االئتالف، وعدم انتظار فش��له على اعتباره نجاحًا لها، طالما 

بقي على رفضه ألي تنازٍل لوفد النظام.

وفد �لنظام:
وفي الس��ابع والعش��رين م��ن أيل��ول تبنى مجلس 
األم��ن الدول��ي باإلجماع القرار رق��م 2118 والذي طالب 
بتدمير أو التخلص من الترس��انة الس��ورية من األسلحة 
الكيميائي��ة بحلول منتصف العام الجاري 2014, كما دعا 
الق��رار إلى »عق��د مؤتمر دول��ي في أق��رب وقت ممكن 
لتطبيق بيان جنيف 1 حول سورية وطالب كافة األطراف 
الس��ورية بالمشاركة بشكل جاد وبناء وااللتزام بتحقيق 

المصالحة واالستقرار.
وقد أعلن النظام السوري أنه سيشارك في المؤتمر 
وأض��اف ب��أن وفده ل��ن يق��وم »بتس��ليم الس��لطة ألي 
طرف«، وقال بيان لوزارة الخارجية السورية إن الرئيس 
بشار األسد سيرسل ممثليه إلى جنيف »لتحقيق مطالب 
الش��عب السوري وأولها القضاء على اإلرهاب« وذلك في 

إشارة إلى المعارضة.
و ق��ال رئيس الوزراء الس��وري، وائ��ل الحلقي، إن 
»الحكومة الس��ورية س��تذهب إلى جني��ف، وهي محملة 
بآمال الشعب الس��وري وتوصيات الرئيس بشار األسد«، 
مؤك��دًا أن »كل م��ن يعتق��د أن الوف��د الس��وري ذاه��ب 
إلى المؤتمر الدولي حول س��ورية ليس��لم الس��لطة إلى 

اآلخرين، فهو واهم«.
وكان وزير المصالحة الوطنية الس��وري علي حيدر 
قال قبل بضعة أيام: »ال تتوقعوا شيئًا من جنيف 2، فلن 
يحل جنيف 2 أو جنيف 3 أو 4 األزمة الس��ورية. الحل بدأ 

وسيستمر عبر االنتصار العسكري للدولة«.
وق��د أت��ت كلم��ة ولي��د المعلم رئي��س وف��د النظام 
بعيدًة كل البعد عن العرف الدبلوماس��ي وقد تجاوز الوقت 
المتاح له بكثير مما دعى بالس��وريين إلى التندر بأنه جمع 
كلمتين عن النظام وإيران الغائب عن المؤتمر وقد وصفت 
جين بس��اكي المتحدثة باس��م وزارة الخارجية األمريكية 
أن تصريح��ات »وزي��ر الخارجية الس��وري ولي��د المعلم ال 
تتماش��ى مع أهداف ومساعي مؤتمر جنيف2- التي تهدف 
إلى تش��كيل حكومة انتقالية« مضيف��ة أن خطاب المعلم 
ال يحمل أي نية إيجابية من أجل مس��تقبل س��ورية حسب 
زعمه��ا. وكان رئيس الوفد الس��وري وليد المعلم قد اتهم 
ف��ي خطابه الغرب ودواًل مجاورة بدع��م المعارضة بالمال 
والعتاد، وهو م��ا اعتبره األمين العام لألم��م المتحدة بان 

كي مون تهجمًا من المعلم على باقي المشاركين..
وش��دد المعلم عل��ى الق��ول: »إن أي حديث عن رحيل 
الرئيس بش��ار األس��د، يحرّف مؤتمر جنيف عن مس��اره«، 
وأك��د المعلم أن��ه »ال أحد ف��ي العالم له الح��ق في إضفاء 
الشرعية أو عزلها عن رئيس« وذلك ردًا على وزير الخارجية 
األميركي جون كيري الذي أعلن أن الرئيس الس��وري بشار 

األسد ال يمكن أن يشارك في الحكومة االنتقالية.
وقال »ال أحد في العالم..سيد كيري.. له الحق بإضفاء 
الش��رعية أو عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو 

قانون أو أي شيء في سورية إال السوريين أنفسهم«.
كما لم يس��تمع المعلم إلى الكلم��ة األولى لرئيس 
»االئت��الف«، أحم��د الجرب��ا. حيث قض��ى المعل��م الجزء 
األكبر من الوقت الذي استغرقته الكلمة وهو يدير ظهره 
للجرب��ا، متعمدًا فت��ح أحاديث مع أعضاء الوفد الس��وري 
الرس��مي. وكان أعض��اء بع��ض الوف��ود يقف��ون الواحد 
تل��و اآلخر لتحري ما يقوم ب��ه المعلم. وما إن بدأت كلمة 
الجرب��ا الثانية بع��د الظهر، حت��ى غادر المعل��م، ونائبه 
فيص��ل المق��داد، القاعة، تاركًا رئاس��ة الوفد الس��وري 

لوزير اإلعالم عمران الزعبي.
وخ��الل كلم��ة المعلم أث��ارت ضحكات لونا الش��بل 
المستشارة اإلعالمية لرأس النظام وابتساماتها حفيظة 
المتابعي��ن للمؤتم��ر واس��تغرابهم، كم��ا أص��ر النظ��ام 
عل��ى أن يش��مل وفده رجل ديٍن مس��يحي ال نعرف دوره 
ف��ي المؤتم��ر خال الظه��ور في الص��ورة و بعدم��ا أنهى 
وزي��ر الخارجي��ة الس��وري ولي��د المعل��م كلمت��ه، ارتفع 
ص��وت تصفيق حار من إعالميين س��وريين يعملون في 

مؤسسات إعالمية رسمية وخاصة موالية للنظام.

تج��در اإلش��ارة إل��ى أن النظ��ام لم يكتفي بنش��ر 
شبيحته في محيط المؤتمر للهتاف لرأس النظام وفداءه 
بال��روح بالدم في سويس��را, بل قام��ت أجهزة األمن في 
العاصم��ة دمش��ق بإجبار جمي��ع الفعالي��ات االقتصادية 
بطالء بواباتها الخارجية بالعلم السوري تتوسطه صورة 

رأس النظام ربما تمهيدًا لترشيحه في االنتخابات.

�لغائب �حلا�شر:
إي��ران موج��ودة عل��ى األرض الس��ورية باعترافها 
واعت��راف الفصائ��ل الطائفية المنضوية تح��ت جناحها، 
وهي تشكل بقيادة مسعود جزائري جزءًا من المنظومة 
الدفاعية العسكرية والسياسية للنظام السوري، وإيران 
ممثلًة بوفدها أو بالوفد الس��وري حاضرٌة بقوة في الحل 
أو الالح��ل الس��وري، وهي التي اس��تثمرت مبال��غ مالية 
هائلة لدعم األسد وضحت بأيقونتها المقاومة وسمعتها 

مقابل بقاء حصنها األخير في المنطقة.
ويبدو س��لوك إيران اس��تكمااًل لدبلوماسية االحتيال 
التي تمارس��ها الث��ورة اإلس��المية من��ذ انطالقتها، حيث 
اس��تدرج وزي��ر خارجيته��ا الدبلوماس��ي المطيع بحس��ب 
خامنئي األمين العام لألمم المتحدة هاتفيًا، إلى أن يوجه 
إليه الدعوة عبر إبالغه بالموافقة على الدعوة على أساس 
بيان جني��ف 1، وعلى إص��دار بيان علني بذل��ك. وعندما 
وصلت الدع��وة تنصل الوزي��ر من تعهده، وع��اد للتأكيد 
عل��ى أن أولوية المؤتم��ر هي مكافحة اإلرهاب متناس��يًا 
أن ربيب��ه حزب اهلل يحاكم اليوم عن جريمة إرهاب، وهو 

مدرج على الئحة اإلرهاب األوروبية واألمريكية.
وبعد سحب الدعوة من إيران قال علي أكبر واليتي، 
مستشار المرشد اإليراني علي خامنئي للشؤون الدولية، 
إن إي��ران »ترف��ض تلبي��ة دع��وة األمي��ن الع��ام لألمم 
المتحدة للمش��اركة في مؤتم��ر جنيف 2 إذا كانت الدعوة 
مبني��ة على قبولها البيان الص��ادر عن جنيف 1، وتعتبره 
فاقدًا للش��رعية وغير مقب��ول مطلقًا ألنه يس��اوي بين 

اإلرهابيين والحكومة السورية.«
ونقلت وكالة »تسنيم« اإليرانية شبه الرسمية عن 
واليت��ي قوله إن قبول إيران لما ج��اء فيه جنيف 1 يعني 

»أن نصف الحكومة االنتقالية سيكون داعمًا لإلرهاب«
تماش��يًا مع ما ذكره رأس النظ��ام لوكالة »الصحافة 
الفرنس��ية »,حين قال: »الشيء البديهي الذي نتحدث عنه 
بشكل مس��تمر هو أن يخرج مؤتمر جنيف بنتائج واضحة 
تتعلق بمكافحة اإلرهاب في سورية. هذا هو القرار األهم 
أو النتيجة األهم التي يمكن لمؤتمر جنيف أن يخرج بها »، 
إال أن إي��ران رغم اس��تبعادها عن المؤتم��ر كانت حاضرًة 
بق��وة ف��ي المؤتمر فرئيس��ها ف��ي دافوس السويس��رية 
واالتص��االت بينه وبين الروس والنظ��ام لم تنقطع، وهو 

ينتظر فشل المؤتمر الذي هدد به وزير خارجيته سابقًا.
ف��ي الختام ستكش��ف األي��ام المقبلة ع��ن جنيف 2 
بوصفه »مهرجان للصور« بحس��ب دبلوماس��ي أميركي 
معن��ي بالمؤتمر، ووثي��ق الصلة بالمعارضة الس��ورية، 
أم بوصف��ه تجس��يدًا إلرادةٍ دولي��ة تؤس��س لوضع حدٍ 

للمجزرة المستمرة.

. . 
ف

مل
ال

طفل تحت األنقاض بعد قصف بالبراميل المتفجرة حي المرجة | أول أيام مؤتمر جنيف 2
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خريف �أ�شاطري �آل �لأ�شد يف جنيف
وتخاريف منع �لنهيار�ت..

أدناه قراءتي المتواضعة لمآالت ما يمكن أن تصل 
إليه جنيف كمسرح بينما الفعل والبحث في مكان آخر!

بغض النظر عن مقاييس البعض »االستراتيجية« 
في مس��ألة الناتج في مونت��رو وجنيف؛ فهي ال تُقاس 
عند الحاضرين من دمشق بذات األدوات التحليلية التي 
يُبدع البعض فيها، والبعض اآلخر يعيش حالة بائسة 
من التهيؤات التي تنهار أحيانًا على دفعات وبطرائق ال 
مجال لفرملتها مهما اس��تدعيت لغة الخطابة الخشبية 

وحتى المائية..
ذات ي��وم كانت األس��ئلة تتراكم عند الس��وريين 
وغيره��م ع��ن ه��ذا المدى ال��ذي وصل إليه الش��طط 
الغربي في منح نظام من أعتى األنظمة الديكتاتورية 
ما ل��م يُمنح ألي م��ن ديكتاتوريات العال��م، ولم تكن 
األسئلة التي دارت وبدهشة في رؤوس الضحايا تحتاج 
لكثير من المقدمات في هتاف واضح المرامي: »يا اهلل 

ما لنا غيرك يا اهلل«.
بفط��رة بس��يطة اكتش��ف الس��وري والس��ورية 
الطبيع��ة الوظيفي��ة لنظ��ام اس��تبداد يق��ود بعقلي��ة 
العصاب��ات بل��دًا زاخ��رًا بالحض��ارة والش��عب الراقي، 
وحصره في ثالث عوائل ومعاتيه االستعالء والعنجهية 
المس��تندة، إل��ى قرءاة مرضي��ة لهذا البلد وش��عبه بما 
ش��اهدناه جميعًا من صور مق��ززة آلالف الضحايا ممن 
قض��وا في معتقالت طغاة ربّ��وا زبانيتهم على اعتبار 
قيم��ة كل ش��يء في ه��ذا البلد بقياس على مس��توى 
عق��ول العصاب��ات، الت��ي ت��رى ف��ي س��وريا صورتها 
المنعكس��ة باحتقار كل ش��يء، بظن ووهم أن هؤالء 
الس��وريون والس��وريات تماهوا وذابوا تمامًا في عتهٍ 
سياسي واجتماعي واقتصادي يعبر عنه في قصصهم 
الت��ي نفذتها بدون رت��وش وال تقية سياس��ية وأمنية 
فروع األس��د ومخلوف وش��اليش وبقية م��ن يدور في 

فلكهم.

هل ��شتحقت �شورية كل هذ� �لدمار؟ ولأجل من؟
حي��ن يص��ل األم��ر بوس��ائل اإلعالم ف��ي الغرب 
)كانع��كاس للحال��ة والمزاج السياس��ي( إلى حد وصف 
األفعال المس��ربة بصور جث��ث اآلالف من الذين قضوا 
بأبشع األس��اليب »بالهولوكوست«؛ فالبد أن يقلق من 
في عقل��ه ذرة معرفة في كيفية عم��ل العقل الغربي 
االنتهازي،هو العقل الذي س��أل عنه المواطن السوري 
البس��يط حين كانت تدهش��ه ميوعة الموقف من دمه 
إلس��كات حنجرته. ال يعود مهمًا جدًا كل أكاذيب بثينة 
شعبان؛ ال باللغة العربية المحتقرة للعقل، وال برطانة 
انكليزية تس��تجدي محاورها باس��مه ليص��دق روايتها 
ع��ن الضحايا الذين » قتله��م اإلرهابيون« )في مراكز 
التعذي��ب التابع��ة آلل األس��د!(.. وال يعود مهم��ًا أيضًا 
سرد رواية تشبه رواية الكيماوي وأطفال الغوطتين » 
الذي��ن خطفوا من مكان يبعد عن مكان الجريمة ٤٠٠ 
كيلومت��رًا«؛ ب��ل وال فائدة واحدة تُرج��ى من كل هذه 
الصبيانية المقززة للونة الشبل، واالستغالل الرخيص 
للكس��توم الكنس��ي عند المطران كبوتش��ي، الش��يء 
الوحيد ال��ذي نفع هو: عمران الزعبي.. فقط في ش��د 
أزر وتوري��ط آخر لبقايا الراقصي��ن والراقصات، الذين 
ما تركوا ساحة الس��بع بحرات وهم يهزون خصورهم 
ويفتلون ش��واربهم حياض��ًا عن الرب المعبود بش��ار. 
صورة مازوش��تية كش��فت ع��ن ملتقطه��ا وهو يصنع 
دمى بش��رية لتع��رض م��رارًا وتكرارًا عل��ى خلفية ما 
يجري ف��ي مناطق قريبة وفي مس��الخ حافظ مخلوف 
وعلي مملوك ورس��تم غزالي وما يس��مونه » مشافي 

عسكرية«!
التذاك��ي ال��ذي س��وقه الغوبلوزيون لم يس��اهم 

في��ه هؤالء الذي��ن كانت تؤخ��ذ هويّاتهم م��ن أماكن 
عملهم ليساقوا كالقطيع كرمى لعيون الفروف ليقول 
بابتسامة سخيفة: بشار يحظى بتأييد األغلبية. تذاكٍ 
انهار أصاًل منذ بدايات تبنيه في » مجلس المصفقين« 
ف��ي حض��رة الديكتاتور ف��ي خطابه األول ف��ي نهاية 
مارس ٢٠١١، وهتاف اعتمد الحقًا بتعديل طفيف عن 
الروح والدم اللذان بهما يفتدى هذا الطاغية« ش��بيحة 
لألبد ألجل عيونك يا أس��د« تذاكٍ على نسق: الطاغية 
»رئيس ش��رعي منتخب ديمقراطيًا كما تنتخبون أنتم 
أوبام��ا« عل��ى ما ذهب��ت بثينة ش��عبان في اس��تجداء 
مخج��ل لمذيع الس��ي إن إن، أين ومتى انتخب الش��عب 
الس��وري هذا الطاغية؟ كيف تتأتى شرعية يصادف أن 
يُعدل فيها دس��تور الوالد ليناسب مقاس الولد بدقائق 
بقي��ادة عبد الق��ادر قدورة، ثم يُبصق بوجه الش��عب: 
أنت��م من اخت��ار ممثلوك��م ديمقراطيًا )بالطب��ع بعيدًا 
عن: النفس األمارة بالس��وء!( ربنا وإلهنا المقدس ابن 
الخال��د األوح��د الذي ناف��س اهلل على الع��رش ليكون 
واليك��م كرعي��ة يرى بعضكم فيه أن��ه أكبر من مجرد 
حكم مزرعة صغيرة كس��ورية، وتُمدُّ صوره ليُسجد 
عليها وتفتعل هيس��تيريا تقبيل الم��كان الذي يدوس 

فيه حذاء الوريث.
ال لم تكن سورية تستحق كل هذا الهراء لتُؤْخَذ 
إل��ى جنيف، ويخرج كي��ري خبثه عن حماي��ة األقليات، 
وبظن��ه أنه يس��حب ورق��ة لعبوها هم م��ع موظفهم 
ف��ي دمش��ق. تحدي��دًا كيري ال��ذي رفع وزي��ر خارجية 
المهاجرين وليد المعلم إصبعه بوجهه، وهو ما سيكلف 
صحاف س��ورية كثيرًا إذا أدركنا عقل اليانكي الذي لم 
يكن يومًا مكترثًا بعمالئه بعد أداء المهمة. ليس هؤالء 
البس��طاء من موظفين وموظفات يتحملون مسؤولية 
المش��هد العبثي، ممن كانوا يُس��اقون بالحافالت إلى 
س��احات تهتف بهم حيث راقصة روسية تسمى تفاحة 

فيردد خلفها الشبيحة » تفاحة.. تفاحة«.
كان يمك��ن للعنجهي��ة والعنتري��ات أن ال توص��ل 
بس��ورية إلى هذا المس��توى. لنترك جانبًا حالة اإلنكار 
الت��ي صارت مرض��ًا مس��تعصيًا الحقًا، ف��ال وجود في 
عقل هؤالء لعاط��ف نجيب، وفيصل كلث��وم، وناهبي 
وس��ارقي مقدرات الشعب الس��وري، والدليل أننا أمام 
ألف عاطف نجيب، وألف سارق وحرامي، يبيع ما سرقته 
» العصاب��ات المس��لحة« م��ن بي��وت الس��وريين تحت 
رعاية الرب بش��ار، وس��رد مقدس لثالوث: قل ال إله إال 
بش��ار.. قل ال إله إال ماهر.. قل ال إله إال حافظ. حقيقة 
كان يمك��ن لس��ورية ومن��ذ األيام األول��ى أن ال تصبح 
مس��رحًا عبثيًا لغوبلزية: رامي مخلوف الذي صار رجل 
منظم��ة خيرية. لجان تحقيق ف��ي » األخطاء« المودية 
بحياة الناس في درعا والصنمين وحمص، ثالثة أعوام 
واللجان تفك��ر بنضال جنود؛ ال بحمزة الخطيب وهاجر 

التي سميت في مؤتمر جنيف.
ث��ورة الس��وريين في العق��ل الغوبلزي م��ا كانت 
أكثر من » كاتش��ب وأكشن« وحبوب هلوسة وفالشات 
جنس��ية، وبضعة ليرات مقابل حيوات البش��ر، في كل 
مكان خرج فيه البش��ر يطالبون بتطبيق ما استند إليه 
الفكر التبش��يري البعثي: وحدة حري��ة. جيل وراء جيل 
يُحش��ى في دماغه ش��عارات الكرامة والحرية.. وحين 
حانت لحظة الحقيقة بدا المش��هد صادمًا لس��لطة ما 
حسبت حتى يناير ٢٠١١ جرأة الرعايا. إذن، كل هؤالء 
الس��لموين خونة، غياث مطر من بينهم،  كلهم عمالء 
يش��اركون في المؤامرة، ينش��قون ع��ن الجيش ألجل 
س��يارة، وألجل رتبة ل��م تمنح، وهم لم يس��ألوا يومًا 
أنفس��هم س��ؤااًل واحدًا: كيف أصبح ربنا بشار إلهًا؟ أية 
أكاديمية عس��كرية تلك التي جعلت��ه يقفز إلى مرتبة 
فريق أول في س��ن ٣٤ عامًا؟ اإلله ال يُساءل، اإلله هو 

بشار وهو الذي يملك حق األسئلة واألجوبة!!
تلك خلفية بس��يطة لحجم الجريمة التي أوصلت 
س��ورية إلنكار حتى وجود حاجز في ش��وارع دمش��ق، 
وحص��ار مودي إلى الموت. كله مثل س��وابقه: فبركات 
وفوتوش��وب! ه��ل نس��ينا قص��ة فوتوش��وب؟ حت��ى 
البرامي��ل المتفج��رة قص��ة مفبرك��ة! أب��دا! ال تلق��ي 
طائرات روسية براميل بدائية يوضع فيها أية مخلفات 
صلب��ة لتزيد الدمار. مؤخرًا تفتقت عقلية أحد أس��خف 
القيادات الفلس��طينية ع��ن رواية: ل��م يقصف مخيم 
اليرم��وك ببراميل متفج��رة؛ كل ما ف��ي األمر أن ذيل 
طائ��رة هيلوكبتر س��قط عل��ى مباني الن��اس فأحدث 
كل ه��ذا الدمار! وهذا القي��ادي » العتيق في النضال« 
يؤكد لي بأن ش��لومو بن عامي أبدًا لم يكن يس��تهدف 
الناس بطائرة إف١٦؛ بل فقط كان يريد اصطياد نزار 
ريان. وقس عليه كل عمليات القتل الجماعي بطائرات 

الصهاينة.

منطق يردده يف جتان�ض » عقلي« بني ت�شبيح وت�شبيح..
هنا مربط الفرس.. من الذي جعل س��ورية مجرد 
فاصلة في لعبة األمم؟! التاريخ يسجل كما هي ذاكرة 
الن��اس وهي تلتقط الصورة األخيرة البتس��امات لونة 
الش��بل، وفذلك��ة المق��داد، والزعبي يله��ث هاربًا من 
جواٍب ُكرِّرَ س��ت عشرة مرة عليه.. السوريون والعرب 
لم يسمعوا بش��ار مباشرة لكنهم س��معوه عبر أدواته 
ف��ي قنوات��ه وه��م يغرق��ون ف��ي التلفي��ق والتهديد، 
تقمص هؤالء عقل بشار لم يكن مثااًل طالب إبراهيم 
وشريف ش��حادة ويا للعجب » أساتذة جامعات« كبسام 
أب��و عب��د اهلل ومافيات تش��بيح من مثل خال��د العبود، 
وبثين��ة ش��عبان، ومحمد حمش��و، وفراس الش��هابي، 
وأيمن جابر وغيرهم وغيرهم، وبعثيين بائس��ين عبر 
عنه��م أحمد الحاج علي، وأحمد ص��وان، وهالل هالل، 
مضاف��ًا إليهم كل البؤس القوم��ي والممانع بعنتريات 
رفي��ق نصر اهلل، وناصر قنديل، ووئام وهاب، وعاصم 
قانص��و، وأمين حطيط، وهش��ام جاب��ر، وفيصل عبد 
الس��اتر، والراع��ي بش��ارة الخ��وري، وكل ذلك الرهط 
الذي ذهب في احتقاره لدماء السوريين إلى مستويات 
تشبه يقينية ميشيل عون وقبله ميشيل سماحة وهم 
يرددان الثقة برض صهيوني غربي على الرب بش��ار. 
عنتريات: »خلصت« هي التي اس��تباحت الدم السوري 
وهي التي استباحت الدمار، مستوحية من حسن نصر 
اهلل رمزية االس��تخفاف باآلخر، وهو يبحث عن بوصلة 
إيران بتطعيم مقدس لهراء حراس��ة قبور » قديس��ين 
وقديس��ات«، حتى أضحت س��وريا كلها قبور تستوجب 
جمل��ة فاصل��ة: تعال��وا نتقاتل ف��ي س��ورية! » زعيم 
ميليش��يا« وبزعرنة ورعونة يدعوا من يش��ابهه عقاًل 
وممارس��ة إلى منازلةٍ في سورية تحت سقف: السيادة 

السورية!
م��ن أوص��ل س��ورية إلى جني��ف ه��م كل هؤالء 
وغيره��م ممن ظنوا بأن نهاية التاريخ هي عند عتبات 
ب��الط الرب بش��ار ظانين ب��أن » األبدية« )في ش��عار 
سخيف: لألبد لألبد يا أسد!( يفرض بالسكود وبالحولة 
والقبي��ر وداري��ا والجدي��دة ودوم��ا والغوط��ة ومخي��م 
اليرموك، بالس��واطير والسكاكين واس��تدعاء مرتزقة 
وإي��ران،  وأفغانس��تان  والباكس��تان  ولبن��ان  الع��راق 
س��يضفي على المشهد صفة القدس��ية التي لن يجرؤ 

أحد على المس بها!
أع��ود ألق��ول: ما كانت س��ورية تس��تحق كل هذا 
الذي جرى، وما استحقت كل التمثيليات السخيفة التي 

ُأشرك فيها فاروق الشرع في منتجع دريد لحام.
انهيار وال ش��يء غيره هو ناتج عنتريات الوصول 
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هي��اكل  فيه��ا  منه��ارة  دول��ة  جني��ف،  إل��ى 
مؤسس��ات وانهيارات قادمة كلم��ا أمعن أكثر 
هؤالء ف��ي عبودي��ة ممنوع التش��كيك فيها، 
بينما البشر يشككون فيما هو أكبر من بشار 
وسورية؛ في هذا الكون المتهم بالتآمر على 
بش��ار، فقط ألن��ه » مقاوم وممان��ع«، ال بل 
وحام��ي المس��يحيين.. تصفي��ق.. تصفيق.. 
لكن أح��د لم يصفق لبثينة ش��عبان وال حتى 
م��ن كان ي��روج له��ا باإلنكليزي��ة كل الهراء 
الس��ابق، بخلفي��ة س��احة األمويي��ن هادئ��ة 
وس��يارات ت��دور ف��ي المس��تديرة المضاءة، 
بعناي��ة غوبلزي��ة مس��تكملة على الشاش��ة، 
بينم��ا المواطن الس��وري ي��درك ش��يئًا آخر. 
دمش��ق الي��وم مقس��مة إل��ى مناط��ق نفوذ 
لعصابات يطل عليه��ا من المهاجرين طاغية 
يظن ب��أن تلك المربعات س��تحميه، هو ربما 
اليوم أكث��ر ارتع��ادًا ورعب��ًا، أدرك أخيرًا عبر 
معلميه في موس��كو وطهران بأن لألميركي 
واإلس��رائيلي اآلن ق��وال آخ��ر: لم تع��د قادرًا 
على فعل ش��يء مم��ا منحوك إي��اه من وقت 
وتغطي��ة.. ل��م تعد تس��تطيع تلبية ش��روط 
وجودك، لقد انكشف ظهرك بانكشاف عجزك 
وانكشاف جرائمك وخروج األمر من يدك، أنت 
لم تعد سوى واحد من هؤالء الذين يشغلون 

عصابات في كل مكان.
نحن أمام مشهد آخر من خريف الرواية وفصولها 
األسدية. تراكم االنهيارات، ال أحد اليوم.. وليس حرصًا 
على حياة ومس��تقبل الش��عب الس��وري دوليًا وإقليميًا 
يستطيع التعايش مع االنهيار والفشل، الدولة الفاشلة 
ليس��ت من مصلحة أحد. هؤالء ال يس��تقون دراساتهم 
والتلفزيون��ات  المن��ار  قن��اة  م��ن  واس��تراتيجياتهم 
الس��ورية، وال م��ن وقاح��ة وقل��ة أدب مراس��ليهم في 
سويس��را، وال م��ن عنتري��ات ش��بيحتهم ولغتهم التي 
تشكك بديمقراطية الغرب فتصير سورية » سوا سوا« 
مثل الس��ويد وديمقراطية فرنس��ا والوالي��ات المتحدة 

وتركيا..
في سويس��را بدأت عملي��ة ركل قد تطول ولكنها 
بدأت بدماء وتضحيات وصبر الس��وريين والس��وريات، 
وأح��د في هذا العالم، أي أح��د لن يكون بمقدوره وقف 

خريف الروايات واالنهيارات..
ذات ي��وم س��أل مذيع ممان��ع محلاًل أكث��ر ممانعة 
بعقل روائي رديء: لماذا ل��م تضرب الواليات المتحدة 
عس��كريًا بع��د الكيم��اوي؟ رد وبثقة بالنف��س: ألنهم 
يعرفون الق��درات العظيمة لجيش الجمهورية العربية 
الس��ورية، أوبام��ا خ��اف وارتع��ب من إس��قاط صاروخ 
باليس��تي في ش��رق المتوس��ط ف��أدرك بأنه س��ينهار 

جيش أميركا إذا أقدم على ضربة عسكرية..
هل أكذب على نفسي وأقول بأن رواية » الممانع« 
تل��ك ليس لها جمهور مثل جمه��ور طالب إبراهيم عن 
البارجة األلماني��ة ورواية اليمامة والياس��مينة الزرقاء 
والغراب؟! س��أكذب على نفسي إن صدقت بأن معسكر 

الممانعة ال يصدق مثل هذه الروايات..
لكن، ومنذ سبتمبر الماضي يعرف اإلستراتيجيون 
في كل م��كان في دول الغرب واإلقليم، وخصوصًا في 
ت��ل أبيب؛ أن��ه ومع الص��اروخ األول فوق مواقع بش��ار 
س��ينهار كل ش��يء. لنت��رك العنتريات جانب��ًا.. انبطاح 
الكيماوي لي��س مخرجًا ال لبوتين وال إليران وال ألوباما 
م��ن ورطته��م، بل إنق��اذ لبش��ار وإنقاذ لس��ورية من 
االنهي��ار الذي يرك��زون كل جهدهم ه��ذه األيام أن ال 
يح��دث. هل نص��دق مثاًل بأن طائ��رات الحرس الثوري 
اإليران��ي كانت تح��ط ب��كل أدوات إس��ناد نظرية منع 
االنهيار ودخول المرتزقة من العراق ولبنان كانت كلها 
تج��ري بدون معرف��ة الدول؟ أكبر األكاذي��ب الذاتية أن 
يص��دق البعض مثل تلك الرواي��ات التي كانت تعيش 
وه��م عنترياته��ا الت��ي يدفع ثمنها الش��عب الس��وري 
دم��اًء ومعاناة وتأجيج��ًا للعواطف والنزع��ات المذهبية 
والطائفية بش��عارات يحملها معه من أرس��لهم حسن 

نصر اهلل تحت مسمى » التكليف الشرعي«..
جنيف تكش��ف القصة، جواد ظري��ف األكثر إدراكًا 
لنهاي��ة القص��ة ونهاي��ة التكلي��ف. قد يك��ون الطريق 
أط��ول مما هو عليه في الظاهر؛ لكن هل تظنون حقًا 
بأنهم كانوا سيتركون دمشق تسقط ويحدث االنهيار؟ 
أبدًا، ويؤس��فني االعتراف بأن سورية من دفعت الثمن 

بعقلي��ة عصاب��ات ترتدي ربط��ات عن��ق عصرية.. لم 
يفهم��وا، أو لم يُس��مح له��م، بأنهم مج��رد أدوات في 
اللعبة التي أرادوها أن ال تكون سورية فتدخلوا ليشدوا 
من أزر عصابات الحكم وتصوير األمر على أن دمش��ق 

هي المقياس.
ما س��يحدث هو مجرد بحث عن آليات تحت س��يف 
فضح األوراق، تس��ريبات المحرقة الس��ورية سيستمر 
بش��كل بطيء كس��يف مس��لط عل��ى رقبة الس��فاح، 
الروس س��يناورون واإليرانيون س��يبحثون عن الرمق 
األخي��ر م��ن مصالحه��م القومية،جواد ظري��ف يدرك 
م��آالت بش��ار، حس��ن نص��ر اهلل بذاته ي��درك بأن كل 
العنتريات كانت لزوم النصب واالحتيال والزجِّ بالشيعة 
في محرقة س��ورية، نتنياهو يفرك يدي��ه فرحًا اليوم 
بقرب االنتهاء من المهمة،  مهمة بشار في دك وتدمير 
س��ورية بالخردة الروس��ية التي صورها البعض قادرة 
بخم��س دقائق أن تدم��ر حامالت طائ��رات أميركا في 
المتوس��ط؛ لكنها لم تك��ن قادرة على إس��قاط طائرة 
صهيوني��ة واح��دة وهي تدك م��رة إثر م��رة كل موقع 
عس��كري س��وري. وهم يقصفون مدركين بأن اللعبة 
تقتضي عدم رد بأية طريقة ولو تحت مس��مى الدفاع 

عن النفس أو السيادة أو المقاومة والممانعة!!
ال ش��يء سيسعف ال بش��ار وال العصابة المحيطة 
بنهاي��ات أبش��ع من م��آالت س��ورية التي أوصله��ا إليه 
هؤالء منذ لحظة رفع ش��عار:« األس��د أو نحرق البلد«. 
يتوهم الكثيرون بأن س��ورية نحو التقسيم، ويشارك 
منجم��ون دجالون في جملة س��خيفة:« أرى بش��ار في 
الالذقية«، خواتيم اللعبة ليس��ت كما يحلم المكتئبون 
الذي��ن راهنوا على كانتون��ات طائفية، وقلت س��ابقًا: 
س��وف يس��عى هؤالء إلى تطيي��ف الحل في س��ورية، 
لكن أبدًا لن يس��عفهم كل ه��ذا التمثيل والتهويل عن 
األقليات وعن اإلرهاب في تسويق الرواية التي صارت 
مقرفة حتى إلعالمي غربي ال يفهم كيف يصرُّ هؤالء 
حتى اللحظة األخيرة على العيش في ظالل الصحاف.

جنيف ملنع �لنهيار�ت..
لي��س يقينًا م��ا أقوله، إنه��ا قراءت��ي المتواضعة 
لوض��ع ل��م يع��د يحتمل��ه أح��د حت��ى بلغ��ة المصالح 

واالنتهازية..
من أوهام بشار التي سوقها وليد المعلم وعمران 
الزعبي، إلى الواقعية السياس��ة سيكون هناك مساحة 
ومس��افة م��ن المد والج��زر. ليس هناك ترف ألوس��لو 
آخ��ر عن��د أي طرف.. سويس��را مجرد مس��رح جغرافي 
بينما حياك��ة الحلول في أمكنة أخرى بما فيها جغرافيا 
س��ورية. ه��ذه الهيكلي��ة التنظيمي��ة لعصاب��ة الحكم 
يعرفها أي مبتدئ في السياس��ة فما بالنا بدول تخترق 
من��ذ عقود قلب السياس��ة والعقل الحاكم في دمش��ق 
)راجع��وا مذكرات مصطفى ط��الس لتتعرفوا كيف أن 
ل��كل دول��ة دكانها في بازار س��لطة البعث في الظاهر 
والعس��كر واألمن ف��ي الباط��ن(. هؤالء يعرف��ون بأن 

الهرم المقلوب س��وف ينهار معه كل شيء إذا لم يكن 
انهي��ارًا منظمًا ه��و ما يج��ري البحث فيه.. وليس��توي 
الحل س��وف يظل هناك مس��احة لإلجرام ولو بش��كل 
مقيد.. وسيس��تمر بتسليم الكيماوي، وسترتفع عقيرة 
تهديدات بنش��ر الغس��يل الوس��خ عن محرقة عشرات 
آالف المعتقلي��ن،  الروس الذين كانوا في أعالي ش��جر 
غاب��ة االنتهازي��ة س��يبحثون عن الس��لم ف��ي خاصرة 
أوكراني��ا، وترتيب��ات تقيهم ما حصل له��م من خروج 
في ليبيا، هم يدركون بأنهم ال يستطيعون المحافظة 
عل��ى مصالحه��م في بل��د منه��ار وبلد يتصاع��د فيه 
الع��داء لهم.. وتوزيع إيران العلني لمش��اكلها الداخلية 
المتناقض��ة مع المصال��ح القومية س��ترتدي تارة جلد 
الدب الذي يتم س��لخه في مكان آخر وصوف حمل وديع 

في أماكن أخرى..
سورية حولها العقل المافيوي إلى مكان تسويات 
ب��دل م��ن أن يظهر م��ن بين أه��ل الحكم م��ن يقول 
بلغ��ة واضحة: ال بديل عن س��ورية التي هي أكبر من 
عصابات فواز األس��د وتش��بيحهم التاريخ��ي، مع نهب 
وس��رقة مافيات متحالفة مع برجوازية صارت تشتغل 
عند آل األس��د ومخلوف. مالمح اللعبة كانت بادية منذ 
البداية وكل هذا االس��تعالء العنجهي الموهوم س��وف 
يصل إلى قمته قبل أن يبدأ باالنكسار واالنحسار، مثل 
قص��ة: ه��ؤالء إرهابيون ال يمكن التف��اوض معهم، ال 
يمك��ن مناقش��ة جنيف١، حتى نصل إل��ى » ماذا لديك 
م��ن ضمان��ات؟!«، كيف س��يكون األمر كذا وك��ذا، كل 
االس��تقواء بالخارج الذي أنقذ بش��ار إلى حين سيصبح 

عامل ضغط..
الثمن هو الس��وريون وليس معهم سوى )بضعة 
مئات ممن يس��مون مجاهدين من الخارج( وفي مقلب 
آخ��ر عند العصابة الحاكمة ورطة حقيقية في تش��كل 
لوردات حرب ومرتزقة جيء بهم من الخارج بقرار من 
دوله��م وتنظيماتهم الطائفية من طه��ران إلى بغداد 
وبيروت.. س��يطلق بش��ار ما لديه من وس��ائل اإلجرام 
البدائي��ة. لكننا س��نكون أمام مش��هد آخ��ر ربما يطال 
مخبأ بش��ار بنفسه، ليس فقط في قاسيون.. نعم كل 
هذا س��يأخذ وقت��ًا وتضحيات كبرى.. لك��ن ليس هناك 
كل الوق��ت الذي يهول من خالل��ه هؤالء الذين يظنون 
بأن ذلك س��يفرغ الحل من مضمون أن يكون الش��عب 
الس��وري هو صاحب الكلمة الفصل في النهاية. انتهى 
الزم��ن الذي يمكن أن يقصى فيه ش��عب س��ورية عن 
تقرير مصيره بيده غير آبه بالش��عارات وبازار الدعاية 

ألي كائن.
ب��أي حال من األحوال نحن أمام لحظات مفصلية، 
ليس لبشار الذي يَِردُ اسمه في رأس القائمة السرية 
لمجرم��ي الحرب ومعه زبانيت��ه أي دور كبير في تقري 
مصي��ره المحتوم.. إما مقتواًل أو مكباًل إلى الهاي رغم 
كل البازار الروس��ي الممانع هذه األيام، وستطول إلى 
حين��ه قائمة الخاس��رين ولو ب��دوا رابحين ش��يئًا على 

حساب الدم السوري..
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  ياسر مرزوق
ول��د خي��ر الدي��ن ب��ن محمود 
ب��ن محمد علي بن ف��ارس الزرقي 
بالزركل��ي  المع��روف  »األرزق��ي« 
في بيروت ألبوين دمش��قيين عام 
يع��ود  أس��رٌة  الزركل��ي  وآل   1893
نس��بها إل��ى قبيل��ة األزارق��ة م��ن 
الخوارج التي نزحت إلى كردستان، 

واندمجت مع أهلها.
في عم��ر الس��بع س��نوات عاد 
الزركل��ي إل��ى دمش��ق م��ع والديه 
عم��ر  وف��ي   , بمدارس��ها  والتح��ق 
الحادية عش��رة توفي وال��ده تاركًا 
ث��روًة لتربيت��ه , وكان يتنق��ل بين 
دمش��ق وبي��روت، إل��ى أن نش��بت 
الح��رب العالمي��ة األولى فاس��تقرَّ 
في دمش��ق، وافتتح متجرًا، وعكف 
عل��ى طلب العل��م لياًل، فق��رأ على 
بع��ض مش��ايخ دمش��ق، » جم��ال 
الدِّين القاس��مي , طاهر بن صالح 
الجزائ��ري , عب��د الق��ادر ب��دران , 
محمد عبد الرزاق كرد على , محمد 
كام��ل القصاب , أبو الخير الميداني 
»، ودرس في المدرس��ة العثمانية، 

ثم في الكلِّية العبَّاسية.
ف��ي نهاي��ة الحك��م العثمان��ي 
أصدر مجلة “األصمعي” األسبوعية 
لكن الحكومة العثمانية لم تعجبها 
التوجهات القومي��ة العربية للمجلة 

رغم طابعها األدبي فقامت بإغالقها ومصادرتها.
انتق��ل على إث��ر ذلك إل��ى بيروت حي��ث تابع 
دراس��اته هناك، وتخصص في دراس��ة آداب اللغة 
الفرنس��ية في الكلي��ة العلماني��ة »الالييك »، بعد 
تخرجه عينته الكلية أستاذًا للتاريخ واألدب العربي 
فيها، وما أن وضعت الحرب العالمية األولى أوزارها 
وأنش��أت الحكوم��ة العربي��ة ف��ي دمش��ق بقيادة 
األمير فيصل بن الحس��ين حتى عاد إلى دمش��ق، 
حيث أصدر أول األمر جريدة يومية أس��ماها “لسان 
الع��رب”، ث��م ش��ارك في إص��دار جري��دة “المفيد” 
اليومي��ة وكتب فيه��ا الكثير من المق��االت األدبية 
واالجتماعي��ة، كم��ا كان م��ن كب��ار المناهضي��ن 
لالنتداب الفرنس��ي حيث ش��ارك ف��ي االجتماعات 
وكتب المقاالت التي تحذر من مخاطر هذا االنتداب 
وتش��حذ هم��م أنب��اء الوط��ن لمواجه��ة االحتالل، 
وعلى أثر فاجعة ميس��لون ودخول الفرنسيين إلى 
دمش��ق حكمت عليه س��لطات االنتداب الفرنس��ية 
باإلعدام وحجز أمالكه غيابيًا، لكنه نجح في الفرار 
إلى فلس��طين بصحبة الملك فيص��ل والعديد من 
رج��االت الحكومة العربية ومنها إلى مصر ومن ثم 
إل��ى الحجاز، وقد قال الزركل��ي حين وصله الحكم 

عليه باإلعدام من قبل الفرنسيين:
ن�����ذروا دم����ي ح��ن��ق��ًا ع��ل��ي وف��ات��ه��م
س��ع��ي��د ل��ق��ي��ت  ب���م���ا  ال���ش���ق���ي  أن 
وح����اول����وا ال���ح���ي���اة  ل����ي  ش�����اء  اهلل 
م����ا ل����م ي���ش���أ ول��ح��ك��م��ه ال��ت��أي��ي��د

التج��أ الزركلي س��نة 1921م إلى الحجاز حيث 
أعطاه ملكها الش��ريف الحس��ين بن علي الجنسية 
العربي��ة وانتدب��ه لمس��اعدة ابنه األمي��ر عبد اهلل 

بانش��اء الحكومة األولى في عمّان » إمارة شرقي 
األردن«، حي��ث كّلف مفتش��ًا عامًا ل��وزارة المعارف 
 »1923  �1921  « الحكوم��ة  لدي��وان  رئيس��ًا  ث��م 
وألغت الحكومة الفرنسية عام 1923 قرار اإلعدام 
بح��ق الزركلي فتمكن من الع��ودة من المنفى إلى 
س��ورية، لكن المقام لم يس��تقر ب��ه طوياًل هناك 
حي��ث انتق��ل في العام ذات��ه إلى مصر وأنش��أ بها 
“المطبع��ة العربي��ة” حي��ث طبع فيه��ا بعض كتبه 
وكتب��ًا أخرى، لكن صحته س��اءت نتيجة العمل في 

المطبعة فأغلقها عام 1927.
بعد مصر اتجه إلى المملكة العربية السعودية 
حيث عينه األمير فيصل بن عبدالعزيز آل س��عود« 
1934« مستش��ارًا للوكالة ثم المفوضية العربية 
السعودية بمصر، كما عين مندوبًا عن السعودية 
في مداوالت إنش��اء جامعة الدول العربية، ثم كان 
من الموقعين على ميثاقها، وسمي وزيرًا مفوضًا 
للسعودية لدى الجامعة بمصر1 195 وعين سفيرًا 
ومندوبً��ا ممتازًا للحكومة الس��عودية في المغرب 

)1957 - 1963(، ثم نقل إلى وزارة الخارجية.
راف��ق الزركل��ي المل��ك عب��د العزي��ز عندم��ا 
قدم إلى منطق��ة البحيرات الم��رة ومصر في عام 
1945 لمقابلة تشرش��ل , وبقيت عالقته جيدة مع 
أمراء المملك��ة خاصًة الملك فيص��ل وعندما طبع 
كتاب »ش��بة الجزيرة« للمرة الثانية بعد استشهاد 
فيص��ل جدد اإله��داء له فكت��ب: »إل��ى روح فقيد 
الع��رب والمس��لمين الش��هيد الذي بكت��ه كل عين 
وهل��ع لمصرع��ه كل قل��ب فيصل ب��ن عبدالعزيز 
ب��ن عبدالرحم��ن،،« وكت��ب ف��ي إح��دى مفكراته 
ع��ام 1974: »أقول من قصي��دة أخاطب بها الملك 
فيصل: تدفق النيل من أعلى روافده،، فهل يكون 

لنجد مثله نيل؟..

عض��وًا  الزركل��ي  انتخ��ب 
بالمجمع العلمي العربي بدمش��ق 
عام 1930، واختير عضوًا مراساًل 
بالقاهرة  العربي��ة  اللغ��ة  بمجمع 
ع��ام 1946، وبالمجم��ع العلم��ي 
العراق��ي ع��ام 1960، وظ��ل بعد 
خروجه م��ن العمل الدبلوماس��ي 
مقيما بالقاهرة الت��ي عاش فيها 
أغل��ب حياته، وفي إح��دى زياراته 
إلى دمش��ق أصابته وعكة صحية 
الف��راش بصفة أس��ابيع،  ألزمته 
فلم��ا قرب على الش��فاء رحل إلى 
فوافت��ه  لالس��تجمام،  القاه��رة 

المنية عام 1976 عن 83 سنة.

قال المترجَم عن نفسه )في 
كتابه األعالم 8 /267(:

ولدت ليلة 9 ذي الحجة 1310 
)25 يوني��ه 1893( ف��ي بي��روت، 
وكان��ت لوالدي تج��ارة فيها، وهو 

وأمي دمشقيان.
ونشأت بدمشق، فتعلمت في 
إحدى مدارس��ها األهلي��ة، وأخذت 
الطريق��ة  عل��ى  علمائه��ا،  ع��ن 

القديمة، وأولعت بكتب األدب.
وقلت األبيات من الشعر، في 
صب��اي، وأدي��ت امتحان »القس��م 

العلمي« في المدرسة الهاشمية،ودرست فيها.
أس��بوعية،  »األصمع��ي«  مجل��ة  وأص��درت 
فصادرته��ا الحكومة العثماني��ة، لصورة كتبت أنها 

صورة »الخليفة العربي« المأمون.
وذهب��ت إل��ى بي��روت، فانقطعت إل��ى الكلية 
العلمانية )الييك( تلميذا في دراس��اتها الفرنسية، 
ثم أس��تاذا للتاريخ واألدب العرب��ي فيها، و رجعت، 
ف��ي أوائ��ل الح��رب العامة األول��ى، إلى دمش��ق , 
وأصدرت بها، بع��د الحرب )1918( جريدة »لس��ان 
الع��رب« يومي��ة، م��ع أح��د االصدق��اء , وأقفل��ت، 

فشاركت في إصدار »المفيد« يومية أيضا.
وهي��أت للطبع مجموعة من ش��عري س��ميتها 
»عب��ث الش��باب« فالتهمتها النار، وأكل��ت أصولها، 
واسترحت منها وأرحت! وعلى أثر وقعة »ميسلون« 
في صباح اليوم الذي كان الفرنس��يون يدخلون به 
دمش��ق )1920( غادرته��ا إلى فلس��طين، فمصر، 

فالحجاز.
وص��در حكم الفرنس��يين )غيابي��ا( بإعدامي، 

وحجز أمالكي.
وفي س��نة 1921 تجنست بالجنس��ية العربية 
ف��ي الحج��از , وانتدبني الملك حس��ين ب��ن علي، 
لمس��اعدة ابنه »األمير عبد اهلل« وهو في طريقه 
إل��ى ش��رقي األردن، وكان الظن به حس��نا، فعدت 

إلى مصر، فالقدس.
واصطحبت منها إلى الصل��ت فعمان، جماعة، 
مه��دت معه��م الس��بيل لدخ��ول عبد اهلل وإنش��اء 
الحكوم��ة األول��ى ف��ي عم��ان، وس��ميت ف��ي تلك 
الحكومة مفتش��ا عام��ا للمعارف، فرئيس��ا لديوان 
رياس��ة الحكومة )1921 - 1923(, وفي خالل ذلك 
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أبلغ��ت حكومة »الجمهورية الفرنس��ية« بيتي في 
دمشق، أنها قررت وقف تنفيذ حكمها علي، فكانت 
فرص��ة لي لزيارة دمش��ق، والع��ودة منها بعائلتي 

إلى العاصمة األردنية.
وانكش��فت سياس��ة »األمير« عبد اهلل، فكنت 
أول م��ن نب��ه إلى اتقائه��ا، وعصيت م��ن كتب لي 
بأن��ه: »من هذه األم��ة،« و »يدك من��ك وإن كانت 

شالء!« . 
وقص��دت مصر، فأنش��أت »المطبعة العربية« 
في القاه��رة )أواخ��ر 1923( وطبع��ت فيها بعض 

كتبي، ونشرت كتبا أخرى.
الفرنس��ي  االحت��الل  عل��ى  س��ورية  وث��ارت 
)1925( فأذاع الفرنسيون حكما ثانيا )غيابيا أيضا( 
بإعدام��ي! وس��اءت صحتي في عمل��ي بالمطبعة، 
فبعتها )س��نة 1927( , واس��تجممت ثالث س��نوات، 
زرت ف��ي خاللها الحجاز، مدعوا، بعد أن تس��لم آل 
س��عود مقالي��د الحكم في��ه، وأصبح رعاي��اه - وأنا 
أحدهم - متمتعين برعايتهم , وذهبت إلى القدس 
)1930( فأص��درت، م��ع زميلين، جري��دة »الحياة« 
يومي��ة, وعطلتها الحكومة االنجليزية، فاتفقت مع 
آخري��ن على إصدار جريدة يومية أخرى في »يافا« 

وأعددنا لها مطبعة، وأصدرنا العدد األول منها.
وكنت قد فوتحت في أن ألي عمال في الحكومة 
السعودية الفتية، وأجبت بالشكر , وأبلغني صاحب 
الس��مو الملكي االمي��ر فيصل آل س��عود، تعييني 
)1934( مستشارا للوكالة )ثم المفوضية( العربية 
الس��عودية بمص��ر، فترك��ت الجري��دة لم��ن والى 

إصدارها، وتحولت إلى القاهرة.
وكنت أحد المندوبين الس��عوديين، فيما سبق 
إنش��اء »جامعة ال��دول العربية« من م��داوالت، ثم 
ف��ي التوقيع عل��ى ميثاقها،ومثل��ت حكومة صاحب 
الجالل��ة الس��عودية، ف��ي ع��دة مؤتم��رات دولية، 

وشاركت في مؤتمرات أدبية واجتماعية.
الخارجي��ة،  وزارة  إلدارة   )1946( وانتدب��ت 
م��ع  أتن��اوب  ب��أن  بجدة،وص��در مرس��وم ملك��ي 
صديقي، بل أخي، الش��يخ يوس��ف ياس��ين، وزير 
الخارجية بالنيابة، العم��ل في الوزارة وفي جامعة 
الدول العربية، معا، وسميت )1951( وزيرا مفوضا 
ومندوبا دائما لدى الجامعة، فش��عرت باالس��تقرار 

بمصر.
وباش��رت، م��ع أعمالي الرس��مية، 
 )1957( وعين��ت  الكت��اب،  ه��ذا  طب��ع 
س��فيرا ومندوبا ممتازا - حسب التعبير 
الرس��مي - في المغ��رب، حيث آلت إلي 
عمادة الس��لك السياس��ي في المغرب، 
فقمت بها مدة ثالث س��نوات، ومرضت 
الري��اض،  إل��ى  ودعي��ت   1963 س��نة 
فمنح��ت إج��ازة للراحة والت��داوي، غير 

محدودة.
بي��روت،  ف��ي  اإلقام��ة  واخت��رت 
فعكف��ت على إنجاز كتاب كنت قد بدأت 
بوضع��ه، ف��ي س��يرة عاه��ل الجزيرة 
األول »المل��ك عب��د العزيز آل س��عود« 
وكان   ،1970 س��نة  للطب��ع  وهيأت��ه 
المجم��ع العلم��ي العربي بدمش��ق، قد 
إل��ى  1930( فضمن��ي  )ع��ام  تفض��ل 
أعضائ��ه، وكذلك مجم��ع اللغة العربية 
العلم��ي  والمجم��ع   )1946( بمص��ر 
العراقي في بغداد )سنة 1960( وقمت 
برحالت إل��ى الخارج أفادتن��ي: األولى، 
إلى إنجلترا )1946( ومنها إلى فرنسة، 
ممثال لحكومتي في اجتماعات المؤتمر 
الطب��ي الدولي، بباريس، والثانية، إلى 
الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة )1947( 
بمهمة رس��مية، غير سياسية، أمضيت 
فيه��ا س��بعة أش��هر بي��ن كاليفورني��ا 

وواشنطن ونيويورك وغيرها.
بع��ض  خالله��ا  ف��ي  وحض��رت 
 , المتح��دة  االم��م  هيئ��ة  اجتماع��ات 

والثالث��ة، إل��ى أثين��ا العاصم��ة اليوناني��ة )1954( 
بصف��ة »وزي��ر مف��وض ومن��دوب ف��وق الع��ادة« 
وجعلت طريق عودتي منها، إلى استانبول، لزيارة 
بع��ض مكتباته��ا، وإلى حل��ب، فبي��روت فالقاهرة 
, والرابع��ة، إل��ى تون��س )1955( مندوب��ا لحضور 
مؤتم��ر أقامه الحزب الدس��توري فيها , وعدت منها 
مارا بإيطاليا، حيث تيس��ر لي في خاللها ش��هرين 

الطواف في أهم مكتباتها.
وما زلت )س��نة 1970( في بي��روت، أقوم منها 
بين حي��ن وآخر برح��الت إلى العربية الس��عودية، 
موطني الثاني، ودمشق والقاهرة وتركيا وإيطاليا 
وسويسرة , وفي عاصمة هذه طبيب أتردد إليه في 

ربيع كل عام.
أما ما نشر من كتبي، فهو:

1( ما رأيت وما سمعت، وهو رحلتي االولى من 
دمش��ق إلى فلسطين، فمصر، فالحجاز، طبع سنة 

.1923
2( عام��ان في عمان، من مذكراتي عن عامين 
في مدينة عم��ان، عاصمة األردن طبع الجزء األول 

منه سنة 1925.
3( الج��زء األول من »ديواني« الش��عري، وفيه 

بعض ما نظمت إلى سنة صدوره )1925(.
4( األع��الم، الطبع��ة األولى، ف��ي ثالثة أجزاء 

)سنة 1927(.
عش��رة  ف��ي  الثاني��ة،  الطبع��ة  األع��الم،   )5

مجلدات.
6( مجدولين والشاعر، قصة شعرية صغيرة.

7( ش��به الجزيرة في عهد المل��ك عبد العزيز، 
وبين يدي، مما يصلح الن يهيأ للنشر.

1( الملك عبد العزيز في ذمة التاريخ.
2( الجزء الثاني من »ديواني«.

3( صفح��ة مجهول��ة م��ن تاريخ س��ورية في 
العهد الفيصلي.

4( الجزء الثاني من »عامان في عمان«.
5( قصة تمثيلية نثرية، سميتها »وفاء العرب« 
مثلت أكثر من مرة، ابتداء من سنة 1914 ببيروت.

6( مجموع��ة كبيرة، في األدب والتاريخ، قديما 
وحديثا، لم أنسقها ولم أسمها إلى اآلن.

7( المس��تدرك الثان��ي )المش��رف: ضمنت كل 
مادة منه في موضعها من هذه الطبعة الرابعة من 

»االعالم«(.
8( االع��الم بمن ليس في االعالم )المش��رف: 
ضمنت، كذلك، كل مادة منه في موضعها من هذه 

الطبعة الرابعة من »االعالم«(.

كتاب �لأعالم:
يعد كتاب األعالم م��ن أعظم الكتب العربية 
الت��ي ظه��رت ف��ي الق��رن الماضي، ترج��م فيه 
لنحو 13435 علما من القدي��م والجديد، معتمدا 
عل��ى ما يزيد عن ألف وبضع مئ��ات من المصادر 
والمراج��ع المطبوعة والخطي��ة، فضال عن مئات 

الصحف والدوريات.
والمنهج الذي التزمه الختيار من يترجم لهم 
هو »أن يك��ون لصاحب الترجمة عِلم تش��هد به 
تصانيف��ه أو خالف��ة أو مل��ك أو إم��ارة أو منصب 
رفي��ع ك��وزارة أو قضاء كان ل��ه فيه أث��ر بارز أو 
رئاسة مذهب، أو فن تميز به، أو أثر في العمران 
يذك��ر له، أو ش��عر أو مكانة يتردد بها اس��مه، أو 
رواي��ة كثيرة، أو أن يكون أصل نس��ب أو مضرب 

مثل«.
غير أن هذا النهج لم يلتزمه مع خلفاء الدولة 
العثماني��ة وكثير م��ن أمرائها ووالته��ا، فأعرض 
ع��ن الترجم��ة له��م؛ متأث��رًا بنزعت��ه القومي��ة 
العربي��ة وعدم ميله إلى األتراك، وكان قد عاصر 
الصراع الذي ش��ب في الش��ام بين حّكام األتراك 
ورعاياه��م من العرب، هذا في الوقت الذي عُني 

فيه بالترجمة لكبار المستشرقين.
وانتهج ف��ي كتابه الترتي��ب األلفبائي وإيراد 
الترجمة تحت اس��م العلم الحقيقي ال تحت اسم 
ش��هرته؛ فترجمة المتنبي تحت اس��مه )أحمد بن 
الحس��ين( ال تحت اسم ش��هرته، مع اإلشارة تحت 
اس��م الش��هرة إلى اإلحال��ة إلى موض��ع الترجمة 
تس��هيال للبح��ث، فحي��ن ي��رد اس��م المتنبي في 
حرف الميم يش��ير إلى اس��مه الحقيقي الذي ترد 
في��ه الترجم��ة، وح��رص المؤلف عل��ى أن يلحق 
بالمترج��م ص��ورة ل��ه إن كان ذل��ك موج��ودًا أو 

نموذجا من خطه وتوقيعه.
قال الش��يخ علي الطنطاوي عنه: 
»الكتاب العظي��م )األعالم( أحد الكتب 
العش��رة الت��ي يفاخر بها ه��ذا القرُن 
القروَن السَّابقة«، وقال عنه الدكتور 
عدنان الخطي��ب: »عمُل الزِّركلي في 
، ال ق��درة ألحد على  أعالم��ه عم��ٌل فذٌّ
مجارات��ه، وطريقته في التَّرجمة عن 
السَّلف الصالح ال ترضي المعاصرين 

وأكثرهم َطموح.
أم��ا الدكتور عب��د العظيم الديب 
فق��ال: »والح��قُّ أنَّ عم��ل الزِّركل��ي 
عليه رحمة اهلل من أدقِّ األعمال التي 
تمَّت في هذا العصر وأضبطها، ومن 
أنفعها، فهو بحقِّ )علمٌ يُنتفع به(«.

أم��ا ع��ن الزركلي الش��اعر فقال 
الدكتور ش��اكر مصطفى »في الشعر 
كان الزركل��ي ف��ي الص��ف األول، من 
قنادي��ل تلك األي��ام األول��ى، الدفعة 
الش��عرية الت��ي غ��ذت نهض��ة العرب 

بالقوافي«.
ويق��ول فيه الش��اعر أنور العطار 
»ش��اعر مجي��د معاص��ر، م��ن أكب��ر 
ش��عراء القومية العربية، ومن أرقهم 
عاطفة وأصفاهم أس��لوبًا،، ما عرفت 
سورية شاعرًا برًا بوطنه، متعلقًا به، 
عل��ى توالي المح��ن مثل خي��ر الدين 
الزركلي، الش��اعر الذي حم��ل قيثارة 
العزاء في ليالي الوطن السود، وغناه 

أبقى الغناء وأنقاه«.
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كيف ��شتمال �لأ�شد �ليمني �لأمريكي
وفاز بحرب �لدعاية )�لربوباغند�( �ل�شورية

  المقال األصلي: ديفيد كينر | مجلة فورجين بولسي 
ترجمة: فريق سوريتنا
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حتى قب��ل أن يضع الرئي��س ب��اراك أوباما خططه 
لضرب النظام الس��وري على االنتظار، فهو كان يخس��ر 

في معركة الرأي العام حول التدخل العسكري. 
بع��ض الفض��ل يع��ود ب��دون ش��ك، إل��ى الحمل��ة 
اإلعالمي��ة الناجحة التي قام بها نظام الرئيس الس��وري 

بشار األسد ومؤيديه. 
ف��ي مقابلة بثت مس��اء ي��وم االثنين، قدم األس��د 
نفس��ه قضية حكومته لتش��ارلي روز، قائال ان الواليات 
المتح��دة لم تقدم "ولو دليال واحدا" تثبت فيه أن الجيش 
السوري استخدم األسلحة الكيميائية. لقد استطاع األسد 
دوم��ًا تف��ادي انتق��ادات الصحفيين الغربيي��ن لحكومته 
بمهارة - وفي بعض األحيان جعلته يربح تغطية عالمية 

إيجابية. 
قب��ل االنتفاض��ة، كثيرًا ما وصفت وس��ائل اإلعالم 
األميريكي��ة عائل��ة األس��د بالق��ادة الش��بيهين بالغ��رب 
الذي��ن يحاول��ون أن ينتقلوا ببالدهم إل��ى القرن الواحد 
والعش��رين. ومث��ال على ذلك الملف الش��خصي س��يء 
الس��معة ف��ي مجلة "فوغ" ألس��ماء األس��د، والذي وصف 
س��يدة س��وريا األولى "نحيف��ة، جمال ذو أط��راف طويلة 

وعقل تحليلي مدرّب.. مع ذكاء شخصي قاتل". 
وحتى الخب��راء في هذا المجال: حي��ث كتب المؤرخ 
في الش��رق األوس��ط "ديفيد ليش" س��يرة ذاتية لبش��ار 
األس��د يصف��ه بأن��ه عص��ري قب��ل أن يغير رأي��ه خالل 
االنتفاض��ة. وضع��ت المذبحة المس��تمرة من��ذ العامين 
والنص��ف المنصرمين حدًا لمعظم ه��ذا المديح - ولكن 
وس��ائل اإلع��الم الموالية لألس��د وجدت طريق��ة جديدة 

لتؤثر في الجدل األميركي. 
وق��د تم مرارًا وتكرارًا وبدون تش��كيل إعادة نش��ر 
ادع��اءات مؤيدي األس��د من قبل المعلقين المحس��وبين 
عل��ى اليمي��ن األميركي ف��ي الواليات المتح��دة، والذين 
يش��تركون في عدائهم لإلسالمين السنة وإلدارة أوباما. 
إن��ه لتحال��ف غريب بي��ن المحافظي��ن األميركيين وبين 
نظ��ام كان يعتبر ف��ي مقدمة ال��دول الراعي��ة لإلرهاب 
بالنس��بة ألميركا، ويواصل العمل بش��كل وثيق مع كٍل 
م��ن إي��ران وح��زب اهلل. "هن��اك أدل��ة – أدل��ة متزايدة – 
ب��أن الثوار الس��وريين قاموا حقًا بتلفي��ق تهمة الهجوم 
الكيماوي لبشار األسد"، قال المضيف في برنامج حواري 
للمحافظين األميركيين "روش ليمباغ" لمشاهديه في 3 

أيلول من العام الماضي. 
كم��ا أضاف "ليس فقط ه��ذا، ولكن أوباما، النظام، 
ق��د يك��ون متواطئ��ًا في األم��ر. جم��ع األدلة ب��أن البيت 
األبي��ض كان يعل��م ومن المحتمل س��اعد ف��ي تخطيط 
الهج��وم الكيماوي من قب��ل المعارضة الس��ورية!". قام 
لبيباغ باالستش��هاد بمقالة ل� "يوس��ف بودانس��كي" من 
"غلوبال ريس��رتش" وهو موقع مؤامراتي يقدم رس��الة 
مؤي��دة لألس��د خ��الل األزمة الحالي��ة. "كيف اس��تطاعت 
لتقوي��ة  أوبام��ا االس��تمرار ف��ي دع��م والس��عي  إدارة 
المعارضة التي قتلت عن عمد 1300 مدني بريْ؟" يسأل 
بودانس��كي، وه��و حليف لعم بش��ار أي رفعت األس��د - 
وقدمه باعتباره قائدا محتمال لس��وريا في 2005. رفعت 
هو النعجة الس��وداء من عائلة األس��د، قاد حملة النظام 
الس��وري الغاش��م ضد اإلخوان المس��لمين ف��ي بدايات 
الثمانيني��ات، ولكنه نفي باإلجبار بع��د أن حاول أن يحل 

محل أخيه الرئيس حافظ األسد في عام 1983. 
وبالرغ��م م��ن اإلطاحة به، فإن رفعت األس��د وكأي 
فرد من عائلته هو معادٍ ألن يحتل مسلم سني السلطة. 
وهو موقف يبدو بأن بودانسكي يشاركهم فيه. وقد كتب 

بودانس��كي في موقع آخر مؤيد لألسد، بأن إنهاء الحكم 
العلوي في سوريا "سوف يس��بب اضطرابات كارثية في 
جميع أنحاء الش��رق األوس��ط الكبير". س��اعدت األصوات 

المؤيدة لألسد في صياغة الجدل في أوربا أيضًا. 
حي��ث إن المنظم��ة البريطاني��ة "أوقف��وا الح��رب"، 
الت��ي كان دورًا أساس��يًا في إقن��اع البرلم��ان البريطاني 
برف��ض الضرب��ة العس��كرية عل��ى س��وريا، ال تتك��ون 
فق��ط م��ن معارضين للتدخ��ل - ولكنها تض��م مؤيدين 
مخلصين للنظام الس��وري. فنائب رئي��س المنظمة هو 
س��تاليني قام بمدح األس��د لتاريخه الطويل في مقاومة 
اإلمبريالية،" وحذر من أن هزيمته "س��وف تعبد الطريق 
أم��ام المؤيدين للغ��رب والمؤيدين للنظ��ام األميركي". 
وهناك مسؤولون كبار آخرون في المنظمة ممن تحدثوا 
علنًا عن فوائد بقاء نظام األس��د في السلطة. واحدة من 
أكثر الطرق ش��يوعًا لدى الدعاي��ة )البروباغندا( الموالية 
لألسد لتجد طريقها في الجرائد المشهورة هو من خالل 

المواقع اإلخبارية المسيحية. 
المخ��اوف  م��ن  العدي��د  الع��رب  المس��يحين  فل��دى 
المش��روعة ع��ن األثر الذي س��يحدثه لهم فيما لو اس��تلم 
اإلس��الميون الحك��م في س��وريا وف��ي مناط��ق أخرى من 
الش��رق األوس��ط – ولكن بعض هذه الوس��ائل اإلخبارية 
الت��ي تقوم بتغطي��ة محنتهم بانتظام، تس��تبدل الحقائق 
بالخيال. فعلى س��بيل المث��ال، فإن وكالة أنب��اء الفاتيكان 
"إجنزي��ا فايدس" كان قد كش��ف بأنها قام��ت بنقل حرفي 
لتقرير عن قتل جماعي مزعوم للمسيحين في حمص من 
موقع "الحقيقة السوري" وهو موقع موالي لألسد بقسوة. 
وق��د ت��م نق��ل تقري��ر الوكالة م��ن قب��ل صحيفة 
"الل��وس أنجل��وس" تايمز بدون ذكر المصدر األساس��ي 
بالطب��ع. ول��م تك��ن صحيفة "الل��وس أنجل��وس" تايمز 
وحدها من خُدع بهذه الطريقة. "يو إس توداي" نش��رت 
مقااًل في وقت سابق هذا العام تقول فيه بأن السعودية 
أرسلت 1200 سجينًا محكومٌ عليهم باإلعدام للقتال في 
سوريا، وقالت بأن مصدر الخبر هو وكالة األنباء العالمية 
الس��ريانية )AINA(. وتبين بأن الوثيقة كانت خدعة كان 
قد تم تداولها بشكل مستمر في مواقع مؤيدة لحزب اهلل 

قبل أن تنشر في الوكالة السريانية. 
وباإلضاف��ة إلى اعتماد الوكال��ة على مصادر مؤيدة 
لألس��د فإنه��ا اس��تمدت اإلله��ام أيض��ًا م��ن المحافظين 

األميركيي��ن - حي��ث أعادت نش��ر مقال بعن��وان "خرافة 
الثوار الس��وريين المعتدلين" والتي نشرت ألول مرة في 

المجلة اليمينية بشدة "فرونت بيج ماغازين". 
أح��د أكث��ر المدافعين عن نظ��ام األس��د إنتاجًا هو 
األم أغنيس مريم دي ال ك��روا، والتي تقول بأنها راهبة 
كرملي��ة ولدت في لبنان واعتنقت المس��يحية عندما كان 
عمره��ا 19. استش��هدت صحيف��ة "الناش��يونال ريفيو" 
الع��ام الماضي ب��دون تمحيص في ادعاءاته��ا بأن الثوار 
الس��وريين جمع��وا الرهائن المس��يحيين والعلويين معا 
في مبن��ى في مدينة حمص، وش��رعت بتدمي��ر المبنى 

بالديناميت مما أسفر عن مقتلهم كلهم. 
في اآلونة األخيرة، قالت أن فيديو الهجوم بالس��الح 
الكيمائ��ي ف��ي 21 آب مفبرك، وكتبت بأن��ه كان "مُمثال 
في وقت س��ابق بهدف اظهار النظام الس��وري كمرتكب 
للجريم��ة". لم يخجل أنصار جن��اح اليمين األميركي من 
قص ولصق ادعاءات وسائل إعالمية مؤيدة لألسد عندما 

الءم األمر مصالحهم، بغض النظر عن المصدر. 
فعلى سبيل المثال، فإن موقع "جهاد ووتش" الذي يدار 
من قبل أحد أكثر اإلس��الموفوبين "روبيرت سبينسر" والذي 
أعاد نش��ر ادعاءات الموق��ع "الحدث" باللغ��ة العربية، والتي 
تق��ول فيها ب��أن الثوار الس��وريين قد قام��وا بمهاجمة بلدة 
معلوال "أرهبوا المسيحيين، وهددوهم باالنتقام منهم بعد 
انتص��ار الث��ورة". ال تحتاج لقراءة الكثير م��ن موقع "الحدث" 
لتستنتج بأنه موقع مؤيد بإخالص لنظام األسد وحلفائه - و 

بالتالي يميل إلى تهويل قصص عن جرائم الثوار. 
يحتوي الموقع على افتتاحية، من قبل المحرر العام 
للموقع، تشيد بحزب اهلل، وهناك مقالة أخرى تقول بأن 
كاتب مخطوف أوربي قال بأن الثوار هم من قام بهجوم 

الكيمائي في 21 آب )أنكر الكاتب قوله لهكذا ادعاءات(. 
ل��ن ترى قصص أخرى في هكذا منش��ورات الضوء 
في اإلعالم األميركي. فعلى س��بيل المثال ينش��ر موقع 
"الح��دث" مقال��ة خاصة في قس��م األخبار عن إس��رائيل 
بعنوان "اعرف عدوك" - نظير غريب إلعالم جناح اليمين 

األميركي، أقل ما يمكن قوله. 
النص األصلي للمقال على الرابط:

http://blog.foreignpolicy.com/posts/201310/09//
how_assad_wooed_the_american_right_and_
won_the_syria_propaganda_war

أسماء األسد على غالف مجلة الفوغ األمريكية
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على �شفتي �ملخيم: تخرج من �حل�شار �إذ� 
�متلكت بندقية، و�ل�شيارة بكيلو من �ل�شكر
  عامر محمد  - دمشق
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أم��ام مدخ��ل المخي��م، تقت��رح 
نج��وى التي تبلغ الثالثي��ن أن يُقذف 
الطع��ام بالمنجنيق لداخ��ل المخيم، 
متحمسة وتريد أن تعدو إليه وليلحق 
به��ا جمي��ع المنتظري��ن يومي��ًا على 
الباب، وتقف عجوز تجاوزت السبعين 
تعانق كي��س خبز وتنتظر، تش��تُمُ 
قطر وتُكيل السُ��باب ل�«حمد« كلما 
م��رّ علينا عنصرُ أم��ن متفقدًا إيانا، 
فتُنقذن��ا العج��وز التي فهم��ت لعبة 
البقاء، ولو كانت على الضفة األخرى 
من الحصار لش��تمت األس��د، فاللعبة 
نح��و الرغيف تقض��ي بإرضاء حامل 
بندقي��ة، تتس��مرّ ب��ال ح��راك كلم��ا 
ع��ال ص��وت المدف��ع، وتصل��ي على 
اإلس��فلت كلما عال صوت المؤذن، ال 
ت��أكل العجوز إال الخب��ز منفردًا، فلها 
بطن ابنتها جائ��ع في المخيم تخجل 
منه ويخج��ل منها، وتق��ول لي حين 
تصم��ت وتراق��ب كل أنواع الس��الح، 
له��م قنابلهم ولنا ما تبقى من وجود 

اهلل، عل��ى ب��اب المخيم تباع الفواك��ه والخضار 
على عربات أم��ام المعتصمين بصمت، وتُرمى 
الدم��وع م��ن العابري��ن الذي��ن ظنوا م��ن جديد 
أن الحص��ار قري��ب الف��كاك، فاإلش��اعات تملئ 
الضفتين وتغذي بقايا األمل، بعد ساعة سيكون 
ممر، وبعد يوم وبعد أسبوع سيكون حلم، وبعد 

مبادرة أو تصريح أو لقاء سيكون فرج.
ف��ي المخيم ارتكب الش��بان أعظم الفظائع 
الفلس��طيني  قدس��ه  طالم��ا  ش��عارًا  واحرق��وا 
لخمس��ين عام��ًا، ش��عار منظمة التحري��ر أكلته 
ن��ار الجائعين المنتظرين لطع��م الرغيف، وفي 
المخيم وضعت امرأة طفلة على الرصيف واحتار 
المحاص��رون بتس��ميتها، ه��ل نس��ميها يافا أم 
دمش��ق؟ واشترى حس��ام بندقية، ال لكي يقاتل 
به��ا، بل ليستس��لم معه��ا لمن يُحاص��ر عمره 
ساعة بعد س��اعة، فمن ش��روط فرع فلسطين 
ألي ذك��ٍر أراد »التوب��ة« ع��ن الجوع، أن يس��لم 
نفسه مع س��الح مذخر، ففعل حسام وهو يريد 
التوب��ة ع��ن ما لم يفع��ل، ويحل��م بالهجرة إلى 
الس��ويد، عرف مس��لحون في الداخل بنيّته أول 
مرة فضربوه حتى س��ال ما تبق��ى من دم فقير 
ف��ي جس��ده، فالتوبة ل��دى »أنصار الش��ريعة« 
خ��ط أحمر، حلم الس��ويد ال يفارق حس��ام وقد 
س��بقه إليه أخوين وأم وقريب��ة، وهم يرّون له 
قصص��ًا هاربة م��ن حكايا الخي��ال، ويقولون له 
أينم��ا وليّت وجهك الطع��ام متوفر في بلدان ما 
بعد المحيط!!!، فاش��ترى ثاني��ة بندقية، ووصل 
الخب��ر ثاني��ًة إل��ى »أنص��ار الش��ريعة« فقتلوه 
رمي��ًا برصاص س��الحه، وبقيت عين��اه تحلمان 

بالسويد.
عل��ى ب��اب المخيم يمرّ رجل يواس��يه رجل 
آخر بالقول، س��يصل الطع��ام ألربعة من أبناءه 
العالقي��ن في ش��ارع العروبة، المواس��ي يكذبُ 
على المواسى به، والثاني يصدق الكذب بعيون 
متلهف��ة لف��م طفل ي��أكل حتى لحظة الش��بع، 
حي��ن غادر المواس��ى به المخيم آلخ��ر مرة، لم 
يكن يعلم أن الحصار سيهبط ذاك النهار، هزيل 
كقشة، يحجُّ األب لباب المخيم كل صباح يناجي 

المس��لح أن يدخل��ه، يُردّ وحيدًا إلى مش��يه من 
باب مس��جد الماجد حتى النقطة المقنوصة في 
دوار البطيخ��ة، وفيما تمرُّ نس��اء م��ع أطفالهن 
نح��و الحي المج��اور ومن الحي المج��اور، يبكي 
الهزيل، وينتظر لربما فتح الباب ودخل المخيم، 
وفي المخيم عرضت زوجته س��يارة للبيع مقابل 
كيلو من السكر، وكتبت على ورقة علقتها على 
زج��اج المركبة أن الس��عر غير قاب��ل للتفاوض 

فلم يمرّ من يشتري.
وحفن��ة ع��دٍس ف��ي المخيم، حفن��ة عدٍس 
تس��اوي حياة، وحياة، تبيع الجس��د الهزيل لديها 
كي ال تصيب الهزالة أكثرَ طفاًل صغيرًا، بحفنة 
ع��دٍس تمك��ن مارٌّ على م��ا تبقى م��ن ريحانها 
أن يش��تريه، فتبك��ي حي��اة حين الش��راء وحين 
المبيع وحين الطل��ب، ليطحن رجُل غريبٌ بقايا 
الجسد، ويُلفُظ عفنًا غريب القوام على دفعات، 
ويُصي��بُ ب��ه وجه المس��لح الفلس��طيني على 
ب��اب المخيم، فيرتجف وينتش��ي وتهتز بندقيته 
ويتع��ب، وح��ول حياة ف��ي قلب المخي��م، تبكي 
الرجال بدم��ع حامض ويغض��ون البصر، وحين 
تُع��دّ حياة الع��دس لطفل هزيل ك��ي ال يموت 
س��قيمًا، تُشعل بابًا خش��بيًا في العراء، وترمي 
للن��ار كل ش��يء ال يزال حي��ًا كي يرتف��ع اللهب 
أكثر، ترمي ذكرياتها، صور الراحلين، ش��عارات 
الفصائل الفلس��طينية، ألبوم الزف��اف، مِخدة، 
مالبس شفافة، س��يفًا من خشب، ثوب الصالة، 
وعدًا م��ن زوج مات قبل أن يُتم الوعد، ش��هادة 
الثانوية، ش��عارات الفصائل الس��ورية، قصائد 
شاعر عظيم، شهادة اإلعدادية، نصوص شاعر 
تاف��ه، ما تبقى م��ن أمل، صحف س��تصدر غدًا، 
وصح��ف ص��درت قب��ل خمس��ين عام��ًا، وترمي 
عينيه��ا للن��ار تحت الع��دس، وقد ترمي جس��دًا 

نحياًل بيع قبل قليل كي ال يباع مرة أخرى.
عل��ى ب��اب المخيم، يكاف��ح أس��امة ليدخل 
العس��ل إل��ى المحاصرين، الناش��ط ف��ي العمل 
اإلغاث��ي، يناور مث��ل ذئب جريح، يُح��دث قاتل 
أخيه مبتس��مًا، ويصافح مطل��ق النار عليه حين 
كان ال ي��زال ف��ي الداخ��ل، يلتق��ي م��ع عناصر 

القي��ادة العام��ة الس��كارى معظ��م اللي��ل وكل 
النهار، يش��تريهم ببع��ض المال، يبتس��م وقد 
يقهقه لمجرم يحمل س��الحًا من شارع نسرين، 
ليتركوا صفقة العس��ل تم��رّ دون رصاص من 
الس��بينة، لماذا العس��ل؟ يقول أسامة إن ملعقة 
واحدة لكل طفل في الداخل تعني أس��بوعًا من 
الحياة، يدفع أس��امة الموت قلي��اًل عن العائالت، 
ويروي لك مش��اريع عدة للمحاصري��ن، منها ما 
ينُ��صّ على إعادة التأهيل إذا م��ا فك الحصار، 
وعلى التعليم إذا ما فك الحصار، والنس��اء إذا ما 
فك الحصار، والكبار والصغ��ار واأللوان كلها إذا 
ما فك الحصار، ينصحه مقاتل من حي نس��رين 
أن يس��تبدل العسل بالدخان، فس��عر السيجارة 
قد يصُل أللفي ليرة، وأثني عشرة علبة تساوي 
ملي��ون، وي��روي لنا كيف س��دد بالدوش��كا فنثر 
ال��دم، وكي��ف أرع��ب المتجمهري��ن عند ش��ارع 
الم��دارس، وكيف يصنع بيديه نوع��ًا جديدًا من 

القذائف.
ه��ل انتح��ر المخيم؟ كيف لش��اب لم يعرف 
عم��ر الثانية والعش��رين بعد أن يق��رر الركض 
إلى ما بعد الريجة، حي��ث القناص جاهز وعيناه 
تصط��ادان الرغي��ف؟ رك��ض من لم يع��رف إال 
الواح��دة والعش��رين غاضبًا جائعًا يائس��ًا لعناق 
الرص��اص، حضنته الرصاصة ف��ي قلبه، فطار، 
ش��وهد يرتف��ع إل��ى الس��ماء ال يس��قط أرضًا، 
القناص ماهر في حصد القلوب، واس��مه ماهر، 
وه��و ع��رف الثالثين وربما س��يعرف الخامس��ة 
والثالثين، يحش��و ف��ي علبة المغ��الق كل لية، 
نس��اًء وأطفااًل من المخي��م، يعبئهم في طريق 
الس��بطانة بانتظام، يص��ب الزيت عليهم كي ال 
يعلقوا ف��ي الطريق القصير ويطلق، هل انتحر 
المخيم؟ كيف لمروة التي لم تعرف العشرين أن 
تحاول قطف العش��ب من ساحة في يلدا؟ تذهب 
إلى أرض عقيمة لتُلمَ الحش��ائش، لعل التوابل 
فوقه��ا تجعلها س��ائغة لألكل، وحي��ث القناص 
يعرفها ويدركها ليطلق، لم تمت مروة بل وقفت 

كشجرة ستقطفها السماء حين تجوع هي.
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فو�ز �ل�شروقي:  ثم حلقت حليتي
  ياسر مرزوق

كتابن��ا اليوم للكات��ب البحريني 
فواز الش��روقي، الذي شاءت األقدار 
أن يولد في زمان ومكان اتسع فيهما 
تواجد ونش��اط الجماعات الس��لفية، 
فكان من الطبيعي أن تتلقفه واحدة 
من ه��ذه الجماعات من��ذ كان طفاًل 
ليباش��ر م��ن حينه��ا رحل��ًة طويل��ة 
امت��دت ثماني��ة عش��ر عام��ًا تنق��ل 
خالله��ا بين ثالثة تنظيمات س��لفية 
ف��ي البحرين وصار واح��دًا من أكثر 
أعضائها إخالصًا وبروزًا حتى أطلقوا 

عليه وهو شاب لقب الشيخ.
ارت��دى ما يرتدونه م��ن اللباس 
معه��م  وأمّ  يحللون��ه،  م��ا  وأكل 
أماكنهم وذهب معهم في رحالتهم 
وأقلع عن الموس��يقى وعن قراءة ما 
يرفضونه من األدب والش��عر، سمع 
وردد معه��م الكثي��ر م��ن الخرافات 
واألوهام، ونأى بنفسه عن مجتمعه 
لتص��وره أن جمي��ع أف��راده من غير 

جماعته على ضالل.
وف��ي لحظ��ة انتب��ه إل��ى خط��أ 
محاول��ة إرغام الحاض��ر على ارتداء 
عباءة الماضي وإلى ضرورة اإليمان 
باالخت��الف والتن��وع وقب��ول اآلخ��ر 
والحاجة إلى مشاركته شؤون الحياة 
وتفاصيلها واقتن��ع أنه ال يحق ألحد 
ادعاء احتكار الدين فقرر االنس��حاب 

مم��ا ه��و في��ه والع��ودة إل��ى رح��اب المجتمع 
بتنوعه وغناه فباش��ر بحلق لحيته واس��تبدال 

زيه، وكتب تجربته هذه في هذا الكتاب 
يقول الشروقي مقدمًا لكتابه: 

لم أكتب هذا الكتاب بقصد تدوين سيرتي 
الذاتي��ة، فم��ا أن��ا بالش��خص المش��هور الذي 
يتهاف��ت عليه القرّاء لمعرف��ة تفاصيل حياته 
ويس��تميتون لالط��الع عل��ى مراحل نش��أته. 
كم��ا ل��م أكتب ه��ذا الكت��اب بقصد التش��هير 
بالجماعات اإلسالمية في البحرين، فأنا – رغم 
اختالفي معها – أدين لها في تكويني الثقافي.

إّن ه��ذا الكتاب هو محاول��ة منّي لإلعالن 
عمّا يختلج في نفس كّل عضو في الجماعات 
اإلس��المية حينما يتيح لعقله أن يفّكر ويقدّر 
ويراجع نفس��ه ويعيد حس��اباته، عبر س��ردي 
لثمان��ي عش��رة س��نة قضيته��ا ف��ي رح��اب 
الجماع��ات اإلس��المية أو متصّاًل به��ا، مرّكزًا 
على حالة االغتراب التي عشتها والتي يعيشها 
أعضاء الجماع��ات، وتؤدّي بهم إلى أن يكونوا 
حجر عثرة في طري��ق التقدّم بدل أن يكونوا 
هم ق��ادة الركب وقائدي المجتمع إلى النهضة 

والحضارة.
أهمّيت��ه  يكتس��ب  الكت��اب  أن  وأحسَ��ب 
من أنّ��ه يصف حال��ة االغتراب التي تعيش��ها 
الجماع��ات اإلس��المية ويبح��ث عن أس��بابها، 
انطالق��ًا من تجربة ش��خصية عاش��ها الكاتب 
عب��ر اتصاله بث��الث جماعات كب��رى. فالكتاب 
ال يحم��ل مج��رّد انطباع��ات لمتابع ألنش��طة 
الجماعات وبرامجه��ا، وإنما هو خالصة تجربة 
لعضو مثاب��ر بها وصل إلى مرحلة المش��يخة 
مرات كثيرة، ودرس العلوم الش��رعية ومارس 
الدع��وة به��ا وأش��رف عل��ى مراك��ز تحفي��ظ 
القرآن الكريم، وأش��رف كذل��ك على الصفحة 

اإلسالمية لمدّة سبع سنوات كاملة.

وق��د ج��اء تخصيصي كتابي ه��ذا لعرض 
تجربتي الش��خصية في الجماعات اإلس��المية 
ال ألحش��د الن��اس إل��ى محاربته��ا، ولك��ن من 
أجل أن تس��عى هذه الجماعات إلى تجاوز حالة 
االغتراب التي تعيشها، لكي تصبح مؤسساتها 
مؤسسات فاعلة مساهمة في نهضة المجتمع 

ودافعة له في اتجاه التقدّم.
القاع��دة  المعرف��ة  ح��قّ  أع��رف  فأن��ا 
الجماهيري��ة الت��ي تمتلكه��ا ه��ذه الجماع��ات 
في البحرين وفي س��واها م��ن دول المنطقة، 
وأتفهّم التعاطف الذي تبديه الشريحة األوسع 
من مجتم��ع البحرين المحاف��ظ بطبعه والذي 
يدين بدين اإلسالم؛ لذا، فإنّني أزعم أّن الحّل 
ال يكمن في إلغاء هذه الجماعات وفي الس��عي 
إل��ى محاربتها، وإنما في إرش��ادها إلى الجادّة 
الصحيحة، حتى تصبح بعد ذلك وسيلة تقدّم 

بدل أن تكون وسيلة تأخّر.
ولك��م تمني��ت – وأن��ا أكت��ب ه��ذا الكتاب 
وأعرض تفاصيل تجربتي – أن يقع الكتاب في 
ي��د كّل منضم إلى الجماعات اإلس��المية، وأن 
يقتن��ع باألفكار المطروحة فيه، وأن ينش��رها 
وس��ط جماعته، حت��ى تتحّق��ق أمنيتي في أن 
أرى ه��ذه الجماع��ات تفت��ح نوافذه��ا للن��ور، 

وتُشرع أبوابها للهواء الطلق ».
يعطين��ا الش��روقي فك��رةٍ عن األس��اليب 
النفس��ية المتبعة في إيهام الناس وحشدهم 
خل��ف ش��يٍخ أو داعي��ة قائ��اًل: »مكث��ت أصّلي 
بالن��اس في ص��الة التراويح وف��ي صالة قيام 
اللي��ل، وفي بعض الصل��وات الراتبة، ووجدت 
أن أكث��ر ما يعّلق الناس بالش��يخ ه��و أن يقرأ 
آي��ات الع��ذاب وجهن��م والقبر بق��راءة متأنية، 
وأن يقوم بإعادتها حتى يشعر باهتزاز أعمدة 
المس��جد من الب��كاء. ووجدت أن اختي��ار دعاء 
القنوت مهما كان دقيقًا وعميقًا، ال يخلق األثر 

الذي تخلق��ه أدعية القبر وأس��ئلة المَلكين 
الص��راط  عل��ى  والمتس��اقطين  والحش��ر 
وألس��نة الني��ران، ويكف��ي ص��وت متهدِّج 
واح��د لكي يغرق المس��جد جميعه في بكاء 
مرّ وأذكر أني في إحدى اس��تعراضاتي في 
الدعاء بأحد المس��اجد، وصل��ت إلى الفصل 
المثي��ر وه��و فصل الم��وت والقب��ر والبعث 
والنار، وفجأة دخلت في موجة سعال عنيفة، 
فظن النّاس أني أبكي، فغرق المسجد في 
بكاء عني��ف مع كل س��علة، وهنأني الناس 
عل��ى إجادتي في تلك الص��الة، وباركوا لي 

تأثري ».
ويقت��رح المؤل��ف ف��ي خاتم��ة الكت��اب 
مجموع��ة من النقاط الت��ي يمكن أن تجعل 
الجماعات اإلس��المية أكثر انفتاحًا وعصرية 
وأق��رب إل��ى الحي��اة والن��اس، وأه��م هذه 
المقترح��ات: تقب��ل التن��وع واالخت��الف، أن 
تدخ��ل تلك الجماعات ف��ي المجتمع المدني 
وال تحصر نفس��ها ف��ي المجتمع الديني، أن 
تؤم��ن بالتخص��ص، ثم أن تؤم��ن بأن من 
يفاض��ل بين البش��ر ه��و العق��ل والعمل، 
وأن تتقب��ل نقد الفكر والت��راث، وال تعامل 
المتغي��رات الدينية من عص��ر إلى آخر على 
أنه��ا ثواب��ت ديني��ة، وأن تق��دم الخ��الص 
الجماعي على الخالص الفردي، فالجماعات 
االس��المية ق��د ش��غلت أعضاءه��ا، ووجهت 
خالصه��م  ع��ن  للبح��ث  للن��اس  دعوته��ا 
الف��ردي، لضمان الجن��ة واالبتعاد عن النار، 
ولو كان ذلك على حس��اب المجتم��ع وتقدمه، 
فه��ي تقصر مس��ؤولية الف��رد ف��ي حياته أن 
يس��تعد لآلخ��رة،وأن يضم��ن تجن��ب النواهي 
وارت��كاب المحرمات، ونتيج��ًة لذلك فإن عضو 
الجماع��ة ق��د يمر أثن��اء ذهابه للمس��جد على 
طرق مكس��رة، ومزابل تنشر الروائح الكريهة 
واألمراض، دون أن يشعر بمسؤوليته اتجاه ما 
رآه، وقد يذهب العضو إلى درس الفقه مرتديًا 
الث��وب اليابان��ي والغترة االنجليزية والس��اعة 
والعط��ر  األمريك��ي  والقل��م  السويس��رية 
الفرنس��ي، دون أن يش��عر باألل��م م��ن ذلك، 
ألن همه جمع الحس��نات من الدروس والصالة 

للحصول على الجواري يوم القيامة.

فو�ز �ل�شروقي:
حاص��ل عل��ى الماجس��تير ف��ي العالق��ات 
العام��ة والبكالوري��وس ف��ي اللغ��ة العربي��ة، 
حاص��د لعدد م��ن الجوائز الش��عرية من بينها 
جائزة المركز الثالث بمسابقة الشعر الفصيح 
على مستوى جامعة البحرين 1995، والمركز 
الثالث بمس��ابقة الشعر الفصيح على مستوى 
جامعات دول مجل��س التعاون 1996، والمركز 
الثالث بمس��ابقة الشعر الفصيح على مستوى 
مملكة البحرين بمسابقة يوسف خليل المؤيد 

للشعر والقصة القصيرة 2007.
عم��ل الش��روقي صحافيا بقس��م األخبار 
المحلية والتحقيقات بجريدة األيام، ثم مشرفا 
عل��ى الصفحة اإلس��المية بالجريدة نفس��ها، 
وأخيرا مش��رفا على صفحة إش��راقات بجريدة 
الوقت حتى العام 2006, و يشغل اآلن منصب 
رئيس قسم اإلعالم بوزارة التربية والتعليم، 
وعض��و بلجن��ة مراقب��ة األف��الم الس��ينمائية 

بوزارة اإلعالم. 
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  مثنى مهيدي

حضرات السيدات والسادة، حضرات الساهرين على األكثرية، حضرات 
الرفاق المحترمين في حركة االحتجاجات،

تحية وبعد
يؤرّقن��ي ش��يء ما هو نفس��ه يوميًا، فأن��ا أتخيّلكم، وق��د عدتم يومًا 
وجلستم إلى طاولة الحوار مع هذا النظام، هذا المتوافر حتى اآلن على 
ما يبدو، وعلى رأس��ه من على رأس��ه، وقد بدأ الحوار. في ذهنكم طبعًا 
نقاٌط كبيرٌة عالقة، أواًل: الدس��تورو البند الثامن، ثانيًا: تركيبة األحزاب 
السياس��ة الحاضرة. المؤيدة منها والمعارضة، أو المرجِّح أو ما يمكن 
أن تك��ون قد أصبحت صفت��ه المميِّزة وقتها، اهلل أعل��م، ثالثًا: مصير 

الماطالب االصالحية الشعبية، ذلك إن تبّقى لكم وقتٌ كافٍ.
إن ما يؤرّقني ليس ما سبق، إنه التالي:

ترى، هل س��تجدون بعد كل ذلك وقت��ًا لتبحثوا في »ثقافة الموت«؟ أو 
في »حب الحياة«؟ أو في العنوانين معًا؟ أش��عر بأن بتّ النقاط الثالث 
األولى ممكنٌ رغم كل الوق��ت الذي مرّ عليها وهي معّلقة. إن البحث 
في »ثقافة الموت« و»حب الحياة« لن يكون س��هاًل وال مزحًة. سيبدو 
حينه��ا ك��م أن اإلهانة كبيرة، وكي��ف أن هذه العب��ارات نَحَتْ منحى 
األبديّ��ة وال طريقَ للعودة عنها ولس��وء الحظ. م��ا يمكن أن أتخيّله 

هو شيء من اللوم.

)حو�ر(
1 - نحن ثقافة للموت

2 - ال ليس الموت بمعنى الموت.
ي��ا إخوان، إن 1 لم يقصد حرفيًا ما يقول، تكّلم عن حبّ الحياة بمعنى 

حبّ الحياة عمومًا، أي إن شيئًا كاالعتصام ال يشبهه.
1 - وما هو حُبّ الحياة بالضبط؟

2 - إن حبّ الحياة عبارة تقال لتُميّز األكثرية ربما، ليس إاّل.
1 - هاّل حدّدتم لنا ما هو الموت، ومن ثم ما هي الحياة؟

 هذه مواضيع شائكة، بل فلسفيّة، دعونا منها اآلن لضيق الوقت.
2 - طيّ��ب إذًا فلنناق��ش ما هي األكثرية. )ويس��تمرّ الح��وار دون أيّ 

تقدّم أو تحديد ويتشتّت أكثر فأكثر(.
ل��ن يكون لذل��ك مخرج. هي كلم��ات ال عودة عنها بس��هولة، ناهيك 
ب��أن الحوار بين »عمالء«، ق��ومٌ منهم للواليات المتحدة وإس��رائيل، 
وقومٌ إيرانيون من دمش��ق، س��يكون، عمومًا، حوارًا ليس عن سوريا 
تحديدًا. س��يكون حوارًا عن العراق وفلسطين على األرجح. وال مشكلة 
في النهاية لو »تعايَشَ« الموت والحياة، هذا ما يفعالنه دائمًا. إنهما 

في أسوأ األحوال يتعايشان كالمسيحيين والمسلمين.

ر�شالة
دمشق من غوطتها )جوبر( | عدسة شاب دمشقي | 2013
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

حزير�ن 1991
�ليوم �لأول 1 / 6 

األي��ام تمضي ماكرة ومخاتلة وئيدة الخطا، 
أم��ا األع��وام فتتدح��رج ويتل��و بعضه��ا بعضًا، 
ونظ��ام الحك��م يماط��ل ويس��وِّف ويتجاه��ل.. 
يذكرن��ي ه��ذا النظ��ام بنظ��ام مارك��وس في 
الفلبي��ن، وبنظ��ام أيوب خ��ان في الباكس��تان، 
كالهما كان »ديمقراطيًا وتقدميًا« على حد قول 

اإلدارة األمريكية. 
ها قد مضت تس��ع سنوات وشهر وثمانية أيام 
وعدة ساعات على اعتقالي، ويشيع النظام وأجهزة 

األمن أنه يدرس إضبارات االعتقال السياسي. 
س��معت تلخيصًا لرأي محمد حسنين هيكل 
عندما س��ئل عن الحل السلمي المزمع عقده مع 
إسرائيل قال: أن العرب يقدمون لحمهم ودمهم 

على مائدة تأبينهم. 
س��رت مع أك��رم مرام��ي اب��ن قرية   
»الش��يحة« وابن مختارها من��ذ يومين لم يغادر 
فراش��ه، آالم القرح��ة تش��تد علي��ه، ال يقدر أن 
ي��أكل ش��يئًا س��وى الحلي��ب، كم��ا أن الفق��رات 
القطنية تزداد تشنجًا، ويرى الرجل رجلين على 

مسافة عشرين مترًا. 
ما زالت الوردة التي أرسلتها اإلبنة الصغيرة 
ريما مع خزامى جاثمة على طاولتي، وقد يبست 
إال أن بقاي��ا من رائحتها باقي��ة مثل بقايا نظرة 

العينين المنطفئتين. 
أس��مع من جهة ص��وت العصافي��ر الطائرة 
والحائمة، ومن جهة أخرى أسمع الصراخ وصدى 

الجَْلد في الردهات الداخلية للسجن. 
�ليوم �لثاين 2 / 6 

يحيرني الزميل والرفيق عبد الغفار المقداد 
الذي ين��ام قبالتي ف��ي نفس المهج��ع.. أنه بال 
كالم ب��ال صوت يبحل��ق بالفراغ وهو مس��تلق، 
يمش��ي ف��ي المم��ر وحي��دًا، ال يقرأ وال يس��مع 
األخب��ار وال يتحدث مع أحد، ويظل على مس��افة 

من اآلخرين. 
خرجنا إلى س��احة التنفس، نخرج إليها مرة 
في األس��بوع وأحيانًا مرتي��ن، الجناح الذي نقيم 
ب��ه منذ ش��باط 1990 رط��ب، وس��يء التهوية، 
وقد أّثر ف��ي العديدين، هناك أوجاع في الركب، 
وهناك آالم متمكنة في العمود الفقري، وهناك 

شحوب، وإصفرار على الوجوه. 
�ليوم �لثالث 3 / 6 

جاءت زيارة مس��لم منصور ابن قرية ناصر 
التابعة إلزرع من أعمال ح��وران. معلم ابتدائي 
وفي الس��نة األخي��رة في الجامعة، قس��م اللغة 
العربية، كلية اآلداب، اعتقل مع أخيه منذ خريف 

عام 1980، شقيقه في سجن عدرا. 
تق��ول له زوجت��ه: أن لجنة سياس��ية ذهبت 
إل��ى ع��درا، وطلبت م��ن الس��جناء التوقيع على 
طلب استرحام إلخالء السبيل وقد رفض الجميع 
التوقيع، وقد رجته زوجته أن يوقع إذا طلبت منه 

اللجنة. 

قال له��ا: كي��ف تطلبين أن أوق��ع، وهم لم 
يوقعوا؟ 

قالت: واهلل ال أري��دك أن تُذل ولكن الحاجة 
وطول المدة التي فقدتك بها. 

أجابه��ا: اتكلي عل��ى اهلل، واهلل لن أخرج إال 
رافعًا رأسي. 

�ليوم �لر�بع 4 / 6 
النوم العميق يالزمني هذه األيام، كما أنام 
باكرًا وأس��تيقظ باكرًا. رأيت نفس��ي في أرض 
مسورة، وهذه األرض زراعية وبحاجة لسقاية، 
فأمس��كت بخرط��وم الم��اء وب��دأت أم��أل حوضًا 
أمام��ي له فتح��ة تصل إلى المزروع��ات، نظرت 
إلى آخر البس��تان فلمحت كأن مضخة ماء هناك 
وحوله��ا جمع من الن��اس وفج��أة، وإذ بي انتقل 
إلى بيت مليء بالرجال والنساء وإحداهن ترتدي 
زي��ًا ش��عبيًا كذلك ال��ذي ترتديه ف��رق الفلكلور 
الشعبي، وتبتس��م، ورأيت هناك ابنتي ريما ثم 
انتقلت إلى بيت قدي��م مليء بأنواع من الناس، 
فس��ألتهم ع��ن ابنتي، وأس��رعت عبر الش��وارع 
والحارات أسأل عنها فوجدت نفسي في البستان 
الذي تركت��ه، فهمم��ت بالس��قاية.. ال أذكر أني 
رأيت ابنت��ي، وعندم��ا اس��تيقظت حاولت تذكر 

التفاصيل لكنها غابت عني.   
�ليوم �خلام�ض 5 / 6 

حلم آخ��ر جاءني ه��ذه الليلة.. أن��ا مع ريما 
وكأنني متضايق وألومها على تعلمها التدخين، 
وأرجوها أن تقلع عن ه��ذه العادة الكريهة. فأنا 
ال أدخ��ن، وكذلك قص��ي وخزام��ى.. هي تبكي 
وتطل��ب من��ي أن تدخن قلياًل ألنه��ا بذلك تفرج 
ع��ن همها، ثم تنظر نحوي دامعة.. كأنها تطلب 
الس��ماح، وأن��ا محت��ار وحزين، ولكنني بش��وق 
لمحياها وللحدي��ث معها، كأننا في مكان ممنوع 
الحديث به. وهذا المكان مس��وَّر بجدران عالية 
ل��ه بوابات.. ثم فجأة أجد نفس��ي وحي��دًا وأعود 
– م��رة أخرى – للبحث عنها، وأش��عر أنها هربت، 
وهك��ذا أعتق��د أنه��ا اختف��ت لكي تدخ��ن.. لقد 
وعدتني باإلقالع عن هذه العادة الذميمة، هكذا 

كنت أجري مع نفسي مثل هذه الحوارات، وحول 
ما آلت إليه هذه اإلبنة الحبيبة؟ 

�ليوم �ل�شاد�ض 6 / 6 
من��ذ يومي��ن أعلن��ت إذاع��ة مون��ت كارل��و 
عن وفاة مراس��لها في دمش��ق لوي��س فارس. 
الجميع ف��ي المهجع انش��رحوا لوفاته بل وكالوا 
له ولإلذاعة التي يتكلم باس��مها أقذع الش��تائم 
بس��بب الم��دح ال��كاذب للنظ��ام وال��ذي يضمنه 
رس��ائله إلى ه��ذه اإلذاعة.. ه��ؤالء اإلعالميون 
الكذبة يش��كلون غطاء لهذه األنظم��ة القاهرة 

للشعب والمستسلمة للعدو الخارجي. 
اطلعت على محاضرة قيّمة للمفكر العربي 
»الحري��ة  ح��ول  المقدس��ي  أنط��ون  الجري��ئ: 
والديمقراطية« ألقاها بين 3 و9 تش��رين األول 
1988 ف��ي ليبي��ا غي��ر الح��رة، وغير الش��عبية، 
وغي��ر الديمقراطي��ة. ولخ��ص ه��ذه المحاضرة 
الدكت��ور خض��ر زكري��ا ف��ي الموق��ف األدب��ي 
ع��دد كان��ون الثاني لع��ام 1989، ق��ال الدكتور 
زكري��ا: - اعتقادي أن المحاض��رة نظريًا وعمليًا 
وتحليلي��ًا، وبم��ا يخ��ص الوطن العرب��يِّ قيمة 
بس��بب الت��ردي والتلفيق الذي يزاول��ه عدد من 
الكت��اب والمثقفين عن طريق المحاباة لألنظمة 
الحاكمة في الوطن العربي، في مس��ألة الحرية 
والديمقراطي��ة. وتأتي آراء األس��تاذ المقدس��ي 
لتدحض مثل هؤالء، فيع��رّي األنظمة العربية 
المملوك��ة م��ن قب��ل الس��الالت المنقرض��ة، أو 
الرئاسات المتعمش��قة، كما يكشف زيف الحزب 
الواح��د ال��ذي يدعي العصمة، أن ه��ذا الوطن – 
من محيطه إلى خليجه – مصادر من قبل هؤالء 
الحكام الذين هم أضأل من فأر تجاه إس��رائيل، 

ومتضخمون على شعوبهم وقاهرون. 
من يص��دق أن آالفًا مؤلفة من المس��اجين 
في السجون الس��ورية فقط ألنهم أصحاب رأي 
ويقولون به، ويطالبون بالتخلي عن االس��تبداد 
وإلغ��اء قوانين الطوارئ واألحكام العرفية. رغم 
ذل��ك فإن اإلع��الم الكاذب يمجد عظم��ة الحرية 

تحت عباءة هذا النظام. 
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  ياسر مرزوق

�إعادة �لعتبار يف �لت�شريع �ل�شوري
وللتدبي��ر  للعقوب��ة  علي��ه  المحك��وم  تنفي��ذ  إن 
االحت��رازي المحك��وم بهم��ا، أو نيل��ه عفوًا خاص��ًا، أو 
س��قوط عقوبته بالتقادم، ال يعن��ي خالصه نهائيًا من 
آث��ار الحكم، ب��ل تظل هذه اآلث��ار عالقة ب��ه، ويحرم 
بنتيجته��ا من العديد من الحقوق، وتحس��ب في أحكام 
التكرار واالعتياد الجرم��ي، والمعروف أن األحكام التي 
تصدر ع��ن المحاكم الجزائية، ترس��ل بعد اكتس��ابها 
الدرجة القطعية إلى إدارة األدلة القضائية، لتدون في 
الس��جل العدلي، ويمكن الرجوع إليها كلما احتاج األمر 
إلى ذلك، وحس��بنا أن نعلم بأن صورة الس��جل العدلي 
للمواطن في سوريا، من الوثائق األساسية التي تطلب 
من��ه حين التق��دم للوظائف أو األعمال ف��ي الدولة، أو 
للحص��ول على رخص��ة أو إجازة أو منح��ة من األجهزة 
الرسمية، وذلك لالطالع على ما يطلق عليه »صحيفة 
السوابق«، ومعرفة ما إذا كان المتقدم بالطلب محرومًا 

من الحق الذي يبغي الحصول عليه أم ال.
وه��ذا الوض��ع ش��اذ, وال يتف��ق مع منط��ق عالج 
الجان��ي وإصالح��ه، ألن خ��روج المحك��وم علي��ه م��ن 
الس��جن إلى مجتمع يرفضه ويدفعه للعودة إلى طريق 
الجريمة، لهذا عمد المشرع السوري إلى تبني مؤسسة 
إعادة االعتب��ار أو رد االعتبار، إلنهاء هذه الحالة، ومحو 
آثار الحكم باإلدانة محوًا كاماًل، وإعادة حقوقه المدنية 

والسياسية إليه.
إعادة االعتبار في التش��ريع السوري على نوعين: 
قضائي��ة وقانوني��ة، وآث��ار إع��ادة االعتب��ار ال تختل��ف 
باختالف ما إذا كانت قضائية أو قانونية، ولكن نطاقها 
وش��روطها جنائي��ة وعقوبات جنحية. أم��ا نطاق إعادة 
االعتب��ار الحكمي��ة فمقتص��ر عل��ى األح��كام الصادرة 
بعقوبات جنحية، وباإلضافة إلى ذلك فإن مدة التجربة 
المتطلبة في إع��ادة االعتبار القضائية أقصر منها في 

إعادة االعتبار الحكمية.

�إعادة �لعتبار �لق�شائية:
نص��ت عليه��ا المادة 158 م��ن قان��ون العقوبات، 
وهي نظ��ام قانوني يفترض عودة المحكوم عليه إلى 
الجه��ة القضائية المختصة بطلب اع��ادة االعتبار ولها 
الس��لطات التقديرية في إعادة االعتبار أو رفضه سواء 

كان الحكم الصادر بحقه جنائي أو جنحي.

�شروط �إعادة �لعتبار �لق�شائية:
1 - تنفي��ذ العقوب��ة وم��ا يالزمه��ا م��ن تدبير أو 
س��قوطهما بالتقادم ومن المعلوم أن سقوط العقوبة 
بالتق��ادم يع��ادل تنفيذها ويقوم مقام��ه في معرض 
الحكم بإعادة االعتبار، وال يجوز ان يكون قد تم التنفيذ 

فعال اذ يجوز ان تكون قد سقطت بالعفو الخاص
2 - م��رور مدة زمنية مح��ددة »مدة التجربة«على 
تنفي��ذ العقوبة أو س��قوطها بالتقادم، ومن اس��تقراء 
ن��ص المادة 158 عقوب��ات نجد بأن الش��ارع فرق في 
تحديد مدة منح إعادة االعتبار بين ما إذا كانت العقوبة 
جنائية أم جنحية: ففي الحالة األولى تكون المدة س��بع 
سنوات، وفي الحالة الثانية تكون ثالث سنوات، ويعني 
ذلك أن العبرة ليس��ت بنوع الجريمة بل بنوع العقوبة. 
ويق��رر الش��ارع مضاعف��ة هاتي��ن المادتي��ن إذا كان 
المحكوم عليه مكررًا بالمعنى القانوني »أي أنه يتعين 
أن تتوافر على وجه التحقيق إحدى حاالت التكرار التي 
نص الش��ارع عليها في المادة 249 عقوبات«. أو سبق 
أن منحت له إعادة االعتبار، فتغدو أربعة عش��ر سنة إذا 
كانت العقوبة جنائية وس��تة س��نوات إذا كانت جنحية. 
وتنقط��ع الم��دة إذا صدر بحق المحك��وم عليه بعقوبة 
جنائية جنحية بحيث يتعي��ن أن تبدأ مدة جديدة كاملة 

تحتسب من تاريخ الحكم الالحق.
حيث اوج��ب القانون انقضاء مدة 7 س��نوات على 
تنفيذ العقوبة الجنائية و 3 سنوات على تنفيذ العقوبة 

الجنحية وذلك للتأكد من حسن سلوك طالب االعتبار.
3 - عدم ص��دور قرار الحق بح��ق المحكوم عليه 

يقضي بعقوبة جنائية أو جنحية.
4 - الوف��اء بااللتزام��ات المدني��ة الناش��ئة ع��ن 

الجريمة:
فعل��ى المحك��وم أن يثب��ت أنه قد دف��ع مصاريف 
الدعوى وع��وض المضرور أما اذا لم يتمكن من تنفيذ 
تل��ك االلتزامات فعلي��ه ان يثبت انه كان ف��ي حالة لم 
يتمكن معها من القيام بها، وقد أجاز المش��رع للقضاء 
أن يتج��اوز ش��رط الوفاء باإللزام��ات المدنية المحكوم 
به��ا، إذا أثبت المحك��وم عليه أنه في حال��ة لم يتمكن 

معها من الوفاء بهذه اإللزامات. 
5 - صالح المحكوم عليه:

وعلي��ه ان يثبت صالح��ه من تاري��خ االدانة حتى 
يوم الفصل في اعادة االعتبار وهذه المسالة تقديرية 
مت��روك ام��ر تقديرها إل��ى محكمة الموض��وع، وعلى 
المحكمة قبل ان تقرر ان تتحقق من س��جالت السجن 
ومن التحقيقات عن س��يرة المحكوم عليه بعد االفراج 
عن��ه اتنه قد صلح فعال وهي ح��رة في حال توفر هذه 
الش��روط جميع��ا فتقرر إع��ادة االعتبار إل��ى المحكوم 
علي��ه او ع��دم تقريره��ا وقرارها مب��رم ال يخضع ألي 

طريق من طرق المراجعة.

�إعادة �لعتبار �لقانونية: 
بني هذا التقسيم على أساس السلطة التي تقرر 
رد االعتبار فان كان نص القانون هو الذي يقرر نكون 
أمام رد اعتبار قانوني. واذا كانت س��لطة القاضي هي 
التي تقرر نكون أم��ام رد اعتبار قضائي، ورد االعتبار 
القانوني حتمي فليس هناك س��لطة تس��تطيع رفضه 
مت��ى توافرت ش��روطه. ف��ال يتصور الحرم��ان منها إذ 
توافرت شروطها وفقًا لألصول التي نصت عليها المواد 
426 حتى 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقد علق��ت المادة 159 من قانون العقوبات إعادة 
االعتبار القانونية، على تحقق ثالث شروط هي:

- أن تكون العقوبة المحكوم بها جنحية، مانعة أو 
مقيدة للحرية، كالحبس واإلقامة الجبرية، أو أن تكون 
العقوب��ة الجنحية هي الغرامة، ونتيجًة لهذا الش��رط، 

فإنه ال يعاد االعتبار قانونًا إطالقًا.
- أن تمر سبع سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة 
الجنحي��ة المانع��ة أو المقيدة للحرية، وخمس س��نوات 
على تاري��خ أداء الغرامة الجنحية أو انتهاء مدة الحبس 

المستبدل بها.
- أال يكون المحكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو 

مقيدة للحرية، قد صدر بحقه حكم الحق.

�إجر�ء�ت �إعادة �لعتبار:
يق��دم المحكوم عليه طلب رد االعتبار إلى قاضي 
اإلحال��ة ويبين فيه نوع رد االعتب��ار الذي ينطبق عليه 
قضائ��ي أم قانون��ي وي��درس قاض��ي اإلحال��ة الطلب 
ويتحق��ق من اس��تيفاء الش��روط المقتض��اة ثم يحيل 

األوراق إلى النائب العام لبيان مطالبته.
ف��إذا كان رد االعتب��ار ه��و بحكم القان��ون أصدر 
قاض��ي اإلحال��ة ق��راره بقب��ول الطل��ب، وهنا يرس��ل 
القاض��ي صورة مصدقة ع��ن قراره إل��ى النائب العام 
فيودعها المحكمة التي أصدرت الحكم بحق المستدعي 
بالدرجة األخيرة لتضع شرحًا بذلك على هامش حكمها 

في سجل األحكام.
أم��ا إذا كان رد االعتبار قضائيًا فإن قاضي اإلحالة 
يبدي رأيه في الطلب ويرس��ل األوراق بوساطة النيابة 
العام��ة إل��ى المحكمة الت��ي حكمت على المس��تدعي 
بالدرج��ة األخي��رة. ويعود له��ذه المحكمة أم��ر إصدار 
القرار بقبول الطلب إن توافرت الش��روط المطلوبة أو 
برفضه بعد أخذ مطالعة النيابة العامة. فإذا كان القرار 
بالقبول فإنه يتوج��ب على النيابة تبليغ القرار الصادر 
برد االعتبار إلى دائرة الس��جل العدلي لش��طب الحكم 
من س��جل المحكوم عليه. إم��ا إذا كان القرار برد طلب 
إعادة االعتبار فال يس��وغ تجديد مث��ل هذا الطلب قبل 

مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

�آثار رد �لعتبار:
يبط��ل رد االعتب��ار للمس��تقبل جمي��ع األح��كام 
الصادرة وتس��قط العقوب��ات الفرعي��ة أو اإلضافية أو 
االحترازية وم��ا ينجم عنها من فقدان أهلية وال يمكن 
أن تحس��ب األحكام المذكورة فيما بعد للتكرار واعتياد 
اإلج��رام أو أن تح��ول دون وق��ف التنفي��ذ. وبالنتيج��ة 
المدني��ة  حقوق��ه  جمي��ع  علي��ه  المحك��وم  يس��تعيد 

والسياسية التي انتزعها حكم اإلدانة. 

إعادة االعتبار في التشريع السوري

في مخيم الالجئين السوريين في أطمة | الحدود التركية| 2013
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االش��تراكية أن��و يكون عندك بقرتين وتعط��ي وحدة لجارك.. الش��يوعية أنو يكون عندك 
بقرتي��ن تاخ��ود الحكومة التنتين وتعطيك ش��وية لبن.. النازية أنو يك��ون عندك بقرتين 
تاخ��ود الحكومة التنتي��ن وتعدمك.. الصينية أنو يكون عن��دك بقرتين وفي ألف واحد عم 
يحلبوها وتنش��ر خبر بالجرايد الرس��مية عن إنعدام البطالة وتقدم صناعة األلبان وتعتقل 
أي صحفي يحاول نش��ر األرقام الصحيحة. البريطانية أنو يكون عندك بقرتين مجنونتين.. 
الهندية أنو يكون عندك بقرتين وتعبدون..الس��ورية أنو يكون عندك ش��وية بقر بعد كل 

هالدمار يهتفو منحبك!..

نزار السويداء

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

غلط غلط
أخط��أ أحم��د الجربا ف��ي كلمته الت��ي ألقاها 
في جلس��ة االفتتاح لمؤتمر جني��ف 2 عندما 
دع��ا وفد الس��لطات الس��ورية إل��ى التحول 
من وفد بش��ار األس��د إلى وفد س��وري، فهو 
ال يخاط��ب رج��ااًل س��وريين عاديين ونس��اء 
س��وريات عاديات بل يخاط��ب مجموعة من 
الخ��دم لم تصل إل��ى مناصبها إال عن طريق 
الوش��اية والتملق والنفاق والزحف، وليس��ت 
لها أدنى صلة بالقضايا الوطنية، وال هم لها 
إال الحفاظ على مناصبها والقفز إلى مناصب 

أخرى أفخم.
زكريا تامر

ذكرني عمران الزعب��ي وهو يهرول متجاهال 
أس��ئلة الصحفيين الئذا بالصم��ت المطبق 
والع��دو المتواصل بالمتهمي��ن في األفالم 
البولي��س  يكلبش��هم  الذي��ن  األمريكي��ة 
ويدفعهم قدما..بينما يلقي عليهم حقوقهم؛ 
يحق لك أن تصمت! اعلم أن أي كلمة تتفوه 

بها قد تستخدم ضدك.. في المحكمة!..
خالد حاج بكري

ببس��اطة جني��ف لخدمة بش��ار األس��د. فهو 
ينحن��ي لعاصف��ة ال��روس، ويس��تمر بقطع 
الرؤوس. لم يعد يجد ما يخسره، مثل عاهرة 
محترف��ة. لديها من الوقاح��ة أن تجاهر علنا 

بمهنتها. 
على الهامش: 

بهل الزمان عاهرة الس��ويداء األش��هر حبقة 
نعيم )حبقة ه��ي الكود الس��ري الذي يجمع 
أوالد السويداء في الجيش عادة(.. سألها أحد 
المتندرين مرة، لك يا حبقة كل هل المصاري 

يالي معك، وبتلبسي شحاطة بالستيك؟..
ردت عليه بإفحام المنس��جمين مع مهنتهم 
ومهمته��م: لك يا بو فالن، )أصال أنا عادة ما 
بلبسش صرامي ألنو جري قطابن على كتاف 

الغانمين شرواك(..
إذا ترجمن��ا اللهجة للعربية. أنا ال أس��تخدم 
األحذية عادة، ألن قدماي مرفوعة على أكتاف 

الغانمين والسادة من أمثالك.
اهلل يرحمك يا حبقة.

فادي عزام

كثي��رون كانوا يس��ألون لم��اذا كان ومازال 
يشتري نظام الشبيحة الوقت؟.. ويستمر في 
القتل والدمار غالبًا دون أي مبرر.. ولماذا كان 
مص��رًا على أن يحولها بالنس��بة لنا كما هي 
بالنس��بة له.. حرب وجود.. وحرب ش��املة؟.. 
ما وصلنا إلي��ه اآلن يقدم جواب��ًا وافيًا.. لقد 
كان يري��د بتحويلن��ا إل��ى ش��تات ومقاتلين 
أن يخرجنا من نس��يجنا االجتماعي الطبيعي 
المتم��دن.. ومن منظومتن��ا األخالقية.. وأن 
يطل��ق ش��ياطين األرض بينن��ا فه��ذه م��ن 
أوائل ما يظهر في الحروب الواسعة الطويلة 
المدمرة.. لقد راهن أن أحدًا لن يس��اعدنا.. 
واألهم أنه راهن عل��ى افتقادنا للقيادة التي 
تس��اعدنا عل��ى التماس��ك وتج��اوز المحنة.. 
وتأخ��ذ بيدن��ا إلى اله��دف بأقص��ر الطرق.. 

وحتى اآلن.. نجح.
ماهر سليمان العيسى

2013  | لبنان  في  الجئين  سوريين  أطفال 

م�شباح �خلالد
- رفيقك معتقل شي عند داعش!

- ال يازلمة معتقل عند النظام والحمد هلل..
لقمان ديركي

س��يناريو جنيف2: إما أن يأكل المعلم كفين 
من الجربا، وإما أن يأكل المعلم الجربا

ر�مي مغربية
- أديش بتكلف الهجرة عأوربا حبيب..

- تهريب وال مؤتمر..!
هند جملي

الموت بال ألم نعم��ة.. أمّا المعتقلون..فهم 
يتأّلم��ون ويتأّلم��ون.. يموتون..يبقون على 
قيد الحياة..لكن األل��م ال يفارقهم.. الحرية 

لكل المعتقلين
حازم نهار

مخل��وق بش��ع وصل��ت دع��وة إل��ى النظ��ام 
الس��وري لحضور حفل زفاف فوافق وأرس��ل 
وف��ده، وعندما وصل وفده أعل��ن أنه لم يأت 
من أجل حفل الزفاف بل لحضور مبارة بكرة 
القدم. هذا هو معنى ما تقوله بثينة شعبان: 
نح��ن لم ن��أت إلى جني��ف من أجل تش��كيل 
هيئ��ة حكم انتقال��ي بل من أج��ل »مكافحة 
اإلره��اب«، وه��ذا الج��واب يس��مى في عرف 
النظام ومواليه »ذكاء«! كم أنت مخلوق بشع 
أيها الكائن المس��مى »بثينة ش��عبان«.. كان 
األج��دى أن توجه لك دعوة إلى القبر، فمثلك 

عار على اإلنسانية.. واألنوثة أيضًا!..
ماهر �شعد �لدين

ولوو هالوطن شو سكسي.. كل ما فيه يثير 
الفتنة.

عمر قدور
ل��و أن ولي��د المعلم انش��ق ع��ن النظام لما 
خدم الث��ورة كالخدمة التي قدمها لها بأدائه 

اليوم.
لون��ا الش��بل: كن��ت وعدتين��ا بأكت��ر م��ن 

االبتسام.

�شمر يزبك
ال يحتاج األمر لكثي��ر من التفكير والصراخ، 
هن��اك العدي��د من النش��اطات الت��ي يمكن 
التحرك بها من أجل دعم الش��عب الس��وري 
القت��ل  آلل��ة  اإلعالمي��ة،  مواجهت��ه  ف��ي 
األس��دية، وللفوضى العنيفة الناجمة عنها. 
لع��ل أول ما يمكن البدء ب��ه، هو النظر إلى 
المبادرات والتح��ركات اإلعالمية والثقافية، 
عل��ى اخت��الف مس��توياتها، والت��ي تخ��ص 
الش��أن العام بروح إيجابية ووطنية، وليست 
مب��ادرات وأمج��ادًا ش��خصية، حي��ث يصي��ر 
همّ المجم��وع المُراقب لها، هو تهميش��ها 
وتهش��يمها مع أصحابها. أمر بس��يط نفعله 
حينه��ا، نكون نقي��ض الفك��رة، التي حاول 
غرس��ها األس��د األب واالب��ن ف��ي المجتمع، 
وهي أنن��ا ننحدر من طينة فأس��دة، وعلينا 
أن نبق��ى محكومي��ن بالب��وط العس��كري، 
وتعن��ي أن النجاح هو القدرة على التس��لق 
واإلنتهازية، وأن اإلجته��اد اليعني المثابرة، 
بق��در ما يعن��ي تكري��س مقولة: أن��ا ومن 
بعدي الطوفان. ويعني ببساطة، أننا عندما 
ثرنا ضد نظام األسد، لم نلتف حول ثورتنا. 
ومارس��نا خيانته��ا، نح��ن أنفس��نا، وعدن��ا 
لتقم��ص طقوس النظ��ام المتوحش��ه في 

القتل، معنويًا وافتراضيًا.
ربما يحتاج األم��ر لزمن طويل، حتى نتحرر 
من رواس��ب التربية الفأس��دة ف��ي عالقاتنا 
االنس��انية، لكن اس��تثناء المجزرة اليومية، 

يستدعي استثناء الزمن أيضًا.

عبد �لو�حد علو�ين
أكبر دليل على س��فالة ووضاع��ة وعبودية 
أنصار األس��د.. هي نعتهم لكل من يرفضه 

بالخائن!!..

عماد �لكردي
جرائم األسد في أول أيام جنيف 

33 شهيد 
6 أطفال 
11 إمرأة 

3 تحت التعذيب في أقبية السجون
ب�شري كفاح

هناك تحت ستار عقيدة كل منا )إنسان( وهو 
الرابط األكبر الذي يربط مختلف األشخاص 
سوية في العالم.. األشخاص الذين يقتلون 
اإلنس��ان تحت اسم الدين ويبرورن أفعالهم 
تح��ت بن��د منه��ج النج��اة المف��روض م��ن 
السماء.. هم من يكون اإلنسان فأسدا مارقا 
ف��ي دواخلهم، يتس��ترون من فس��اده تحت 
اس��م العقي��دة ويحملونه��ا وزر خطاياهم.. 
من يحمل في حناياه إنس��انا صالحا سيكون 

كل ما ينتج عنه جميل ومشرق..
ق�شي �ل�شويكة

االختب��ار اآلن لي��س لمصداقية األس��د فقد 
اختبرت مئات المرات وفش��لت، االختبار اآلن 
لمصداقي��ة القوى الدولية الفاعلة في إجبار 

األسد على التنازل عن السلطة.
معتز في�شل

قب��ل ي��وم واحد من ذك��رى ث��ورة الخامس 
والعش��رين م��ن يناير ب��دأت التفجيرات في 
مص��ر.. ه��ل تذكرون أي��ام الخمي��س قبل 
مظاه��رات الجمع��ة في س��وريا ي��وم كانت 
المظاهرات س��لمية؟ كل يوم خميس سيارة 

متفجرة.
المخ��رج والمؤلف واحد ويبدو أنه يفتقد إلى 

الخيال العلمي واإلبداع.
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

في الشَّ��رق األْقصّى من األرض، أو ربما ف��ي المغرب األْقصّى منها. وفي 
إحدى س��هولها ووديانه��ا، أو ربما على إح��دى جبالها وهضابها. نش��أت امرأة لم 
تُحدث أحدًا ولم يُس��مع صوتها يومًا. ترعرعت في كوٍخ خشبٍي صغير، تلبس ما 
خشِّ��ن من الصوف، وقد قيل أنها ش��وهدت في قصٍر رخامي كبير، ترتدي أنعم 
الحرير. كانت قد اختارت أْن تصْمت حتى أبد الدهر، ولسبٍب ما يجهله الجميع. لقد 
جابت بقاع األرض من مش��رقها إلى مغربها، ومن ش��مالها إلى جنوبها. فاختبرت 
برد الش��تاء القارص ولهيب الصيف الحارق، والتقت باإلنسان األبيض واإلنسان 
األس��ود، وتعرفت على آلهة الحاضر وآلهة الماض��ي. وكانت كلما وصلت قريًة أو 

مدينة، تنطق حروفًا في كفيها ثم تحيكها بأصابعها لِتُمسي بذورًا تزرعها.
ولمّا حانت س��اعة موتها، سقط من السماء وعلى كل بذرة زرعتها قطرُة 
ماٍء واحدٌة فقط، فخرج منها أشجارٌ شفافٌة كالزُّجاج ال لون لها، ومكللة بثماٍر 
ما أْن يأكل أحدهم منها حتى يُمس��ي الصِّدق صديق��ًا له ال يفارقه أبدًا. لقد 
فارق��ت الحي��اة بعد أن زرعت أش��جار الصِّدق في ُكلِّ مكان، ف��ي مدنِ وقرى 

األرِض جميعها، وبعملها فقط دون أن تحدث عن نفسها بشرًا.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

�أحـــرف
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ــر ــروع دعـــم �لإعــــــالم �لــ�ــشــوري �حل ــش ــ� ــارت �ــشــمــن م ــم ــش ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذ� �لـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

من قال أن الموت واحد؟ للموت أش��كال وأنواع وطرق 
أختبرها السوريون جميعًا، إال أن أقصى مخيالتهم لم تصل 
إلى مستوى اإلجرام والوحشية التي ارتكبها النظام األسدي 
بحق 11 ألف معتقل بعد تس��ريب 55 ألف صورة لهم يندى 

لها جبين اإلنسانية.
ليتن��ي أعلم أن ولدي مات وأرت��اح، عبارة كان يرددها 
الس��وريون ليل نه��ار ممن فق��دوا أوالدهم، وأش��قائهم، 
وأقاربهم وال يعلمون إن كان��وا أحياًء أو أمواتًا، فكيف بهم 
الي��وم بعد أن ش��اهدوا صور التعذيب األبش��ع ف��ي تاريخ 
البش��رية، وما ق��د يكون أوالدهم المعتقلي��ن أو المختفين 
أو المفقودي��ن يتعرضون له من قتل وضرب وحرق وتجويع 

وتعذيب حتى الموت.
كم من أم وأب وأخت وأخ يدققون في الصور المسربة 
لمحاول��ة التع��رف إن كان بينهم أحدًا م��ن األحباب الذين 
فقدوا )رغ��م صعوبة األمر نظرًا للتغي��ر المخيف الذي يطرأ 
على الجس��د( وكيف لهم أن يعيش��وا لحظات حياتهم وهم 

يتخيلون حجم التعذيب واأللم والجوع الذي يتعرضون له.
هل يعل��م أحد منا ماذا يختلج داخ��ل صدور األمهات، 
وكي��ف تش��تعل قلوبه��م لهف��ة وحني��ن وخوفًا م��ن واقع 
مجهول، وكيف تعيش يومها أو لحظات حياتها وهي تتخيل 
ما يالقي��ه فلذة كبدها من تعذيب وتجوي��ع، وهن اللواتي 
كانوا يعيش��ون الع��ذاب واألل��م والترقب عل��ى أمل عودة 

الغائب في ساعة رحمة.
الترق��ب واألل��م واألمل ال��ذي نراه في عي��ون أمهات 
المعتقلي��ن الذي��ن ينتظرون س��اعات طويلة أم��ام القصر 
العدل��ي كلما أعلن ع��ن اإلفراج عن دفعة م��ن المعتقلين، 
يحملون صور أبنائهم, يس��تحلفون المف��رج عنهم إن رأوا 
أوالدهم بالداخل،ويصرون عليهم عش��رات المرات لينظروا 
جيدًا إلى الصورة، ويس��تجدون ذاكرته��م المرهقة، علهم 
يتذك��رون إن التقوا بهم في مكان م��ا من أماكن االعتقال 

الذي يتنقلون إليها.
الم��وت تعذيب��ًا طال��ت أبنائن��ا وش��بابنا ف��ي جميع 
المناطق الس��ورية، وكانت العقوبة لمن رفض االس��تبداد 
والدكتاتورية وال��ذل، وطالب بالحري��ة والعدالة والكرامة، 
ولم��ن عم��ل ف��ي المج��ال اإلنس��اني واإلغاث��ي وإيص��ال 
المس��اعدات، ولمن عالج جريحًا وح��اول إنقاذ حياة، وإمعانًا 
ف��ي زيادة معاناة األهالي وقهرهم، يرفض النظام تس��ليم 
جثامين الش��هداء لذويهم، رغم إجبار أغلبهم على التوقيع 
بأنه قضى نتيجة نوبة قلبية أو أي س��بب آخر يرونه مناسبًا 

لعدم المالحقة القانونية.

س��معنا وقرأن��ا الكثير م��ن قص��ص المعتقلين ممن 
أفرج عنه��م، وحجم المعاناة التي عاش��وها، ولكن أحدًا لم 
يستطع أن يوصفّ بالكلمات ما رأيناه بالصور التي سربت، 
والت��ي تكش��ف حج��م الحقد واإلج��رام في نف��وس وعقول 
ه��ذه العصابة، والت��ي رأينا فيها الم��وت اللحظي المتدرج 
والمتتاب��ع، حت��ى بتن��ا نرى أن الم��وت قنص��ًا أو بالقذائف 
وبالصواريخ وبالبراميل أو حتى بالكيمياوي أرحم بكثير من 

الموت المتواصل الذي يمتد أشهرًا وربما سنوات.
علين��ا إع��الء الصوت والتح��رك اآلن وف��ي كل االتجاهات 
سياس��يًا وإعالميًا وقانوني��ًا لمحاكمة هؤالء القتل��ة، وإحالتهم 
إلى محكمة الجنايات الدولية، وكش��ف وجههم الحقيقي وحجم 
إجرامهم لشعوب العالم، خاصة وأن السوريين باتوا منتشرين 
أكث��ر من ذي قبل ف��ي أصقاع العال��م، واالس��تمرار في توثيق 
الجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان والقوانين واألعراف الدولية.

وفي ه��ذا الصدد أج��دد دع��وة زميلي ياس��ر مرزوق 
في عدد أس��بق م��ن س��وريتنا للحقوقيي��ن، والمتضررين، 
والناشطين في مجال حقوق اإلنسان، والناشطين السوريين 
المنتش��رين في كل مكان، والمعارض��ة الخارجية المقيمة 
وغي��ر المقيمة، إل��ى التحرك ف��ورًا والبدء بحمل��ة قضائية 
تستهدف رموز النظام السوري، وحزب اهلل وتوابعه،وتوابع 
المالكي بشكل قانوني ودس��توري يتبع للمكان الذي يقيم 

فيه،على مبدأ االختصاص القضائي العالمي.
مب��دأ عالمية االختص��اص القضائي يعن��ي بأنه لكل 
دولة المصلح��ة في محاكمة مرتكب��ي جرائم معينة تمس 
الضمي��ر العالم��ي بأس��ره، بغ��ض النظر عن ما يش��ترطه 
االختصاص المكاني القانوني، أي مكان ارتكاب الجريمة أو 
جنس��ية مرتكبي الجريمة أو جنس��ية الضحية، وعلة تشريع 
االختصاص القضائي العالمي هو تقديم ضمانة للبش��رية 
بع��دم إتاح��ة ملجأ آمن للمس��ؤولين عن ارت��كاب الجرائم 

الخطيرة بحق اإلنسانية.
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية اتسع نطاق الجرائم 
الداخل��ة تحت االختص��اص القضائي العالم��ي مثل جريمة 

اإلبادة الجماعية، والتعذيب، والفصل العنصري.
وتنطب��ق عالمية االختص��اص القضائي عل��ى جرائم 
التعذي��ب، واإلب��ادة الجماعي��ة، والجرائ��م المرتكب��ة ضد 

اإلنسانية، وجرائم الحرب.
وفي عام 1948 أص��درت األمم المتحدة نص اتفاقية 
مناهض��ة التعذيب وغيره من ض��روب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الال إنس��انية أو المهينة، والتي تعرِّف التعذيب 
بأنه »أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب ش��ديد، جس��ديًا كان 

أم عقلي��ًا، يلح��ق عمدًا بش��خص م��ا بقص��د الحصول من 
ه��ذا الش��خص، أو من ش��خص ثال��ث، عل��ى معلومات أو 
عل��ى اعتراف، أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يش��تبه في أنه 
ارتكبه، هو أو ش��خص ثالث أو تخويف��ه أو إرغامه هو أو أي 
ش��خص ثال��ث � أو عندما يلح��ق مثل هذا األل��م أو العذاب 
ألي سبب من األس��باب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو 
يحرض عليه أو يوافق عليه أو يس��كت عنه موظف رسمي أو 

أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية«. 
وتنص االتفاقية على أال تقتصر العقوبة على الشخص 
ال��ذي يقوم فعاًل بارت��كاب أعمال التعذيب، بل أن تش��مل 
أيض��ًا من يتواطئون معه أو يش��اركونه ف��ي هذه األعمال، 
كما تعتبر مش��اركة المسؤول الحكومي أو أي شخص يعمل 

بصفته مسؤواًل حكوميًا، ركنًا من أركان جريمة التعذيب.
ويعرّف القانون األساس��ي للمحكمة الجنائية الدولية 
الناش��ئة )ف��ي الم��ادة الس��ابعة( الجرائ��م المرتكب��ة ضد 
اإلنس��انية بأنه يش��كل أي فعل من األفعال التالية »جريمة 
ضد اإلنس��انية« متى ارتكب في إطار هجوم واس��ع النطاق 
أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من الس��كان المدنيين، 
وع��ن عل��م بالهجوم: »القت��ل العمد، اإلبادة، االس��ترقاق، 
إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان 
الش��ديد عل��ى أي نحو آخر م��ن الحرية البدني��ة بما يخالف 
القواعد األساس��ية للقانون الدولي، التعذيب، االغتصاب أو 
االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء، أو الحمل القسري، 
أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي 
على مث��ل هذه الدرجة من الخط��ورة، اضطهاد أية جماعة 
محددة أو مجموع محدد من الس��كان ألس��باب سياسية أو 
عرقي��ة أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع 
الجن��س على النحو المعرف في الفقرة 3، أو ألس��باب أخرى 
من المس��لم عالميًا بأن القانون الدول��ي ال يجيزها، وذلك 
فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة 
تدخل في اختصاص المحكمة، االختفاء القسري لألشخاص، 
جريم��ة الفصل العنصري، األفعال الالإنس��انية األخرى ذات 
الطاب��ع المماثل التي تتس��بب عمدًا في معاناة ش��ديدة أو 
في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

وكل ه��ذه الجرائ��م مجتمع��ة يمارس��ها النظام على 
المدنيين والمعتقلين، وبإمكاننا أن نحدث فرقًا في ثورتنا، 
وه��ذه المس��ؤولية يتحمله��ا بالتحديد معارض��ة الخارج، 
واالئت��الف الوطني، والمجل��س الوطني، وجمي��ع الهيئات 
وحت��ى األف��راد المتضررين وم��ا أكثره��م، ونتمنى عليهم 
ب��ذل كل الجهود لمحاص��رة كل القتلة من عصابة النظام، 

ومالحقتهم قانونيًا.
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