
القرار األخير للمدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية سلط األضواء من جديد على 
حقائق األوضاع العالمية الجديدة، العولمة 
الراهنة، التي يكاد يتجاهلها الممانعون في 
منطقتنا إذ يتوهم بعضهم تحقيق انتصارات 
في مواجهتها، ويتصور آخرون أن 

ألخيرة، في طريقها العولمة في أيامها ا" إمبراطورية"
 .لالنهيار أمام تصديهم وصمودهم

العولمة ليست فقط في المجال االقتصادي حيث يزداد 
السوق العالمي ترابطاً، أو فقط في المجال السياسي حيث 
تتوسع مسؤولية مجلس األمن عن أوضاع العالم حتى 
يكاد يتحول إلى حكومة عالمية قيد البناء، فالعولمة أيضاً 

المجال التشريعي بتكامل القوانين الدولية التي تتقدم في 
. تكتسب تدريجياً أولويتها على القوانين الوطنية لكل دولة

والمجال المتمم لهذه القوانين هو السلطة القضائية التي 
تجعل هذه القوانين واجبة التطبيق، وتضمن عدم إفالت 
الخارجين على القانون الدولي ومنتهكي حقوق اإلنسان 

   .عقابمن ال
سلطة قضائية دولية مكملة  المحاوالت قديمة إلقامة

ن التنفيذية والتشريعية، فقد سبق تقديم للسلطتين الدوليتي
رجاالت الحكم النازي لمحاكم عسكرية دولية عقب 
الحرب العالمية الثانية، وعطلت الحرب الباردة بين 
القطبين االقتصاص من مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية، 

عادت العدالة الدولية في التسعينيات مع إنشاء  إلى أن
محاكم خاصة لمقاضاة مجرمي يوغوسالفيا السابقة 
.. وراوندا وسيراليون ولوكربي والمحكمة الخاصة بلبنان

إال أن جميع هذه المحاكم مقتصرة على قضية واحدة 
ومجال جغرافي محدد ينتهي عملها مع طي ملف القضية 

ز ضرورة محكمة جنائية دولية التي تنظر فيها، مما أبر
دائمة تنظر في جميع القضايا المحالة إليها من أي مكان 

   .في العالم
التي )  .I. C. Cد . ج. م(المحكمة الجنائية الدولية 
، وفعلت في -١٩٩٨تموز  - أنشئت بموجب اتفاقية روما

دولة، إضافة  ١٠٧تشارك فيها حالياً ، ٢٠٠٢العام 
ى التي وقعت االتفاقية ولكنها لم لعشرات الدول األخر
وهي  تختلف عن محكمة العدل . تصادق عليها رسمياً

الدولية، فاألخيرة تابعة لألمم المتحدة ومختصة بالنزاعات 
مستقلة عن األمم المتحدة ) د . ج. م(بين الدول، بينما 

وتنظم عالقتها بها اتفاقية خاصة، وتنظر في قضايا ضد 
د اإلنسانية أو إبادة جماعية أو أشخاص ارتكبوا جرائم ض

جرائم حرب وأعمال اغتصاب واستعباد جنسي وإشراك 
األطفال في األعمال الحربية والترحيل اإلجباري للسكان، 
ويمكن تخويلها، في مؤتمر ألطرافها المشاركة يعقد في 

العام القادم، بقضايا العدوان العسكري 
  .واستهداف المدنيين أثناء األعمال العسكرية

ال يتعارض مع ) د. ج. م(اختصاص 
الوالية القضائية الوطنية فهو مكمل لها في 
حالة تقاعسها أو عجزها عن ممارسة 
واجباتها، أو أن المحاكمات التي أجريت من 
قبل القضاء الوطني ال تتسم بالنزاهة أو االستقاللية، أو 
أجريت بشكل صوري لحماية المتهمين من تقديمهم أمام 

: التي تحقق حالياً بانتهاكات لحقوق اإلنسان فيالمحكمة، 
الكونغو، أوغندا، جمهورية وسط أفريقيا، السودان، 
وتحتجز أربعة متهمين ومنهم قائد المتمردين في الكونغو 

  .والنائب السابق لرئيس الكونغو
حظيت المحكمة منذ إنشائها بتأييد أعداد متزايدة من 

ان العربية، ومنها المنظمات المدنية في العالم والبلد
والتحالف ) د. ج. م(التحالف اليمني واإلقليمي من أجل 

العربي المقام في القاهرة ويضم خمسين منظمة عربية 
غير حكومية، ويعمالن بالترابط مع التحالف الدولي من 

منظمة أهلية من  ٢٠٠٠المؤلف من ) د. ج. م(أجل  
، ضمنها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش

تعمل لنشر الوعي بدور المحكمة وتطالب الحكومات 
  .بالتصديق عليها

وقعت على االتفاقية ما يزيد عن عشر دول عربية إال 
أن المصادقة عليها لم تتعد األربع، وهي األردن واليمن 

ويمكن فهم سبب امتناع األنظمة . وجيبوتي وجزر القمر
ن الشمولية العربية عن التصديق، لخوف مسؤوليها م

احتمال تقديمهم لهذه المحكمة النتهاكاتهم المستمرة لحقوق 
وقد ازداد قلق بعضهم بعد طلب . اإلنسان في بلدانهم

مدعي عام المحكمة توقيف أول رئيس عربي بتهمة 
ألف من  ١٣٥جرائم حرب وإبادة جماعية لما ال يقل عن 

سكان دارفور ودفع مليونين منهم للفرار من ديارهم بعد 
اهم ونهب ممتلكاتهم من قبل ميليشيات مسلحة تدمير قر

  . موالية للحكومة ومدارة من قبلها) الجنجويد(
أصبحت المحكمة الجنائية الدولية بعد هذه الخطوة 
الجريئة غير المسبوقة، فزاعة لرؤساء وملوك دول 
المنطقة، فهرعوا لما يتقنونه من إصدار بيانات االستنكار 

لجامعة العربية والمؤتمر من خالل مؤسساتهم الهرمة كا
وادعوا الشجاعة والممانعة أمام شعوبهم، .. اإلسالمي

التي نبتت أسنانها " للعولمة"وأنهم متآزرون في التصدي 
في مواجهة منتهكي حقوق اإلنسان مهما علت مناصبهم 

وال يستبعد أن هبة األنظمة في مواجهة . وقويت شوكتهم
حلي، إذ سيهرعون قرار المدعي العام هي لالستهالك الم

   .سراً لعقد الصفقات إلنقاذ مناصبهم وامتيازاتهم
وتقوم أنظمة ومنظمات بتعزيز األوهام بإمكانية صد 

  لة العولمةعدا
االدعاء على طاغية وجلبه أمام عدالة العولمة يمكن أن يعيد األمل للشعوب المغلوبة على أمرها بإمكانية 

  التخلص من أوضاعها المأساوية
 جورج كتن: بقلم
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هذه الهجمة للعدالة الدولية بتقديم تبريرات تبدو قوية لمن 
ال ينظرون أبعد من أنوفهم، ولكنها ال يعتد بها في 

السيادة مواجهة الحقائق، وهي تبريرات تتم عادة باسم 
والهوية الوطنية واألمن والقوانين المحلية، المفصلة 

  ".التاريخيين"خصيصاً الحتياجات القادة 
السيادة الوطنية المدعاة مشجب لتعليق االنتهاكات 
التي يروج لها كشأن داخلي، مع تجاهل أن الشعوب لم 
تعد ملكية خاصة للطغاة يفعلون بها ما يشاءون، فهناك 

، يمكن تأجيله ولكن ال يمكن حساب وقصاص دولي
وقد ادعى النظام السوداني أن ال والية للمحكمة . تفاديه

في السودان لعدم مصادقته على نظامها األساسي مستغبياً 
من لم يطلع على نظامها، الذي تنص أحدى مواده على 
أنه يمكن النظر في قضايا ضد شخصيات من دول ليست 

إحالتها من مجلس  مشاركة في اتفاقية روما، إذا تمت
األمن بحسب الفصل السابع، وهو ما حصل بالنسبة 

  .لقضية دارفور
لعدم التعاون مع المحكمة " الوطني بامتياز"والتبرير 

هو أن  أميركا وراء نشاطات المحكمة وتسخيرها 
للتخلص من معارضي سياساتها، وأن األمم المتحدة 

 وهي تبريرات تنافي"... في جيبها"ومجلس األمن 
الحقائق، فأميركا لم تصادق على اتفاقية المحكمة 
وعارضت صيغتها بشدة، وطالبت باستثناء جرم العدوان 
من اختصاصاتها، وحضت دول على عدم تصديق 
معاهدتها، وحرمت دول أعضاء فيها من المعونة 
العسكرية، كما أصدرت قانون يمنع تعاون الهيئات 

مة، ، ويحظر الحكومية والمحاكم األميركية مع المحك
وقف أي شخص لصالح المحكمة ويمنع تحقيقاتها على 

  . األرض األميركية
أما تبرير حصانة الرؤساء فهو متهافت حيث نظام 
المحكمة يمكن من مقاضاتهم إذا علموا، أو يفترض أنهم 
علموا، أن مرؤوسيهم ارتكبوا جرائم تدخل في 

ك وهنا. اختصاصها ولم يتخذوا أية إجراءات إليقافها
تبرير آخر يبدو مقنعاً ظاهرياً، بأن اتهام الرئيس البشير 
سيعرقل عملية السالم في دارفور، وليكتسب هذا االبتزاز 

نحن ال نحمي سيادتنا : " وجاهة ما، صرح مساعده
وهي صورة .." ولكننا نحميها بالبندقية.. بالحوار والتودد

ر التتا"تشبه نظامه بالنظام العراقي السابق الذي هدد 
بتكويم جماجمهم عند أسوار بغداد، وعندما جد " الجدد

المرجح أن االدعاء .. الجد سلمت بغداد بال أدنى ممانعة
الدولي سيسهل عملية السالم التي عمل النظام على 
عرقلتها، فالسالم والعدالة مترابطان وال يتحقق أحدهما 

   .دون اآلخر
يمكن االدعاء على طاغية وجلبه أمام عدالة العولمة 

أن يعيد األمل للشعوب المغلوبة على أمرها بإمكانية 
وما هو مطلوب ليس . التخلص من أوضاعها المأساوية

للسيادة الوطنية المدعى انتهاكها، فهي في " االنتفاض"
حقيقتها الراهنة سيادة األنظمة المطلقة على مواطنيها 

   .وتطويعهم بشتى أشكال االنتهاكات لحقوقهم المشروعة
مضى عهد اإلفالت من العقاب، والمطلوب توجيه  لقد

الضغوط لهذه األنظمة لرفع قبضتها عن شعوبها ودفعها 
لاللتزام بتغليب المواثيق والعهود الدولية على القوانين 

لكي ال )  د . ج. م(والعمل لتعديل اختصاصات . المحلية
تقتصر على محاكمة األشخاص، ولتشمل الهيئات 

وتوسيع مجال عملها ليشمل . وميةالحكومية وغير الحك
العدوان على الدول واالنتهاكات ضد المدنيين أثناء 
الحروب وضد الحريات الواردة في اإلعالن العالمي 

أو إنشاء محاكم دولية أخرى .. لحقوق اإلنسان وغير ذلك
أي عمل كل ما يمكن .. متخصصة بهذه االنتهاكات

  .لتحويل العالم إلى مكان غير آمن للطغاة
  

  ت القمعالالسطوة النموذج ود

  باهوز كرداغي: بقلم
أن ترفع أو غيرها ليس من مصلحة السلطة الحاكمة 

ضيها شرط وغطاء الوطنية، وخاصة إذا ما رعن معا
حالة وطنية وديمقراطية  هو واالختالفأدركنا أن التنوع 
حد أن يتعامل مع القيم أليجوز  البامتياز ، حيث 

من  أساساألخرى على  اإلنسانيةات والحاج واألفكار
ملكه من قناعات يفقط على ما  معتمداً واإلدانةالشك 

يمكن لها أن تؤسس لمفاهيم وقيم  ومبررات ضيقة ال
ولذلك  ،المواطنة والمشاركة الفعلية حاضراً أو مستقبالً

فإننا نالحظ أن عموم قوى وفعاليات المجتمع تتجه باتجاه 
التأزم،  نحوتتجه  التيالسلطة  والرفض لسياسات االبتعاد

حيث كان ويكون من األجدر بها أن تتحمل نتائج وأخطاء 
سياساتها بدل تحميلها بهذا الشكل أو ذاك على كاهل 

  .فقراء ومخلصي هذا الوطن
وحاالت  ةلمعارضاولذلك فإن وتيرة نمو وتشكل 
 ،أكثر سرعةأشمل والرفض الداخلي سوف تأخذ طابعاً 

ة تراكم أخطاء السلطة، ألنه في النتيجة كلما ازدادت نسب
وبشكل قوة مهما كانت سطوتها أن تستطيع  ألييمكن  ال

مصادرة حق العقول واأللسن في التفكير وقول نهائي 
  .ةكلمال

ولذلك فإن المجتمع السوري مطالب بأن يظهر المزيد 
 اًمتجاوز ،من حاجاته ورغباته السياسية في حده األدنى

اب من ناحية ، ومن ناحية أخرى أيضا حالة الخوف والعق
على السلطة أن تقتنع وبشكل نهائي بأن لسطوتها حدود 
 ،ومساحات وستقف عاجزة أمام إرادة التغيير والتطور

 .واالستبدادبقوة القمع  ال استقرار أبداً ألية دولةحيث أنه 
وهذا ما يستدعي ويستلزم من عموم الشعب السوري أن 

اتجاه التحول الديمقراطي السلمي، يخشى من التغيير ب ال
بل أن الركون لألوضاع الراهنة على ما هي وضمن 

 الدولةسياسات السلطة، هي التي قد تدفع بعموم مقومات 
والوحدة الوطنية بأن ال تصمد  االستقراروخاصة آليات 

كثيراً أمام ما تشهده وما قد تشهده مجمل األوضاع 
وني وعشوائي لكل السياسية من حاالت قمع واعتقال جن

لكل من يريد لهذا و والحوار الوطني من يريد اإلصالح
ومن  ،من جهة يزدهر باآلراء واألفكار النيرة الوطن أن

أيضاً ما تشهده األوضاع المعيشية من تدهور  أخرىجهة 
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خطير وغالء هيستيري لألسعار حيث باتت كل األرقام 
 .تشير وتدل على خطورة الوضع االقتصاديةوالمؤشرات 

حقيقة وكهذه األوضاع باتت تشكل عوامل خطورة داخلية 
كامل  أن تتحملالسلطة  وعلى ،اليمكن التغاضي عنها

بأن تتخلى عن رهاناتها األمنية  الوطنية امسؤولياته
عرقلة إرادة الشعب السوري  تستطيعوالقمعية التي لن 

 الال خيارات وحيث  ،بكل مكوناته من العمل والبناء
دائل غير خيارات المصالحة والحوار الوطني ب

فمن العقالنية بمكان لهذه السلطة أن تملك  ،الديمقراطي
لحوار أمام ااب وباألقليالً من الجرأة الوطنية بأن تفتح 
   .الداخلي كما تفتحه للحوار الخارجي

  

  
  االختالف في ظل التخلف

  ميتان هوري: بقلم
المعنى اإليجابي للكلمة ناتج إن االختالف ب

بالضرورة عن التنوع في اآلراء واألفكار بسبب 
 التباين في البيئة الفكرية أو االجتماعية، ويعد عامالً

في عملية التطور والتقدم، أما االختالف في  اًمساهم
ظل التخلف السياسي والفكري يتحول إلى إشكالية، 

شكاالً سلبية ألنه ينحرف عن سياقاته الطبيعية ويتخذ أ
  .وعقبة أمام التطور ياًويصبح تحد

ه متفقين أن نجد مجتمعاً بشرياً يكون أبناؤيمكن  ال
في كل شيء، فالبد من وجود شيء من التنازع 
والتنافس العامل األبرز في عملية التحرك والتقدم 
إلى األمام والتكيف مع الظروف المستجدة كحاجة 

رار في الحياة، وشرط ضروري والزم للبقاء واالستم
فاالتفاق والتطابق في األفكار والرؤى قد يبعث 
الطمأنينة والتماسك في المجتمع إلى حين، ولكنه 
  .ينمي الخمول والكسل الفكري ويقتل اإلبداع كنتيجة

ومن هنا فإن التنازع واالختالف في الرؤى 
والمواقف في المجتمع الكردي وتحديداً ضمن حركته 

وإن المعالجة والتعامل معه  ،السياسية أمر طبيعي
بواقعية وموضوعية يضع القيادة الكردية مباشرةً أمام 

تمتع بوعي سياسي وديمقراطي متقدم تتحد وهو أن 
تمكن تتأهل بموجبه إلدارة الحوارات والمناقشات وتل

من قراءة إحداثيات االختالف ومساحات التنازع على 
معطيات الخارطة السياسية قراءةً سليمة تنسجم مع 

الواقع وإفرازاته الراهنة أوالً، وثم البحث عن سبل 
ووسائل تجاوز ما هو سلبي ومضر بالقضية الكردية 
وتعزيز وترسيخ اإليجابي والمفيد إلتاحة الفرصة 
أمام االتفاق والوحدة رغم االختالف ثانياً، وهذا يعني 
أن القيادة الكردية تتكفل بأعباء مهمة ومسؤولية 

اية الصعوبة والتعقيد، كون المهمة في تاريخية في غ
تناقض كلياً أو جزئياً مع تجزئياتها قد تتنافى أو 

المصالح والبنية الفكرية أو التربية السياسية على 
األصح لبعض القيادات الحزبية تلك، التربية التي ما 
زالت تشوبها الكثير من المفاهيم والمعادالت السياسية 

الصراعات اإليديولوجية  الخاطئة والموروثة من عهد
والعقائدية، حيث كانت االنقسامات السياسية وحتى 
التنظيمية على أساس الوالء أليديولوجية معينة بذاتها 

من ذلك نفي وإلغاء كل ما هو  واألسوأدون سواها ، 
مختلف ومغاير بكليته وجزئياته من جهة، واإليمان 
المطلق بمبادئ وقيم ووضعها في خانة المقدسات 
التي ال تخضع للمناقشة أو حتى التفسير والتأويل من 
جهة أخرى، في سياق هيمنة الفكر الشمولي ومنطق 
الحزب الواحد الطليعي والزعيم الكاريزمي األوحد 
الذي يختزل الشعب والقضية في الحزب ويختزل 
الحزب في شخصه، ليصبح بالنتيجة ذلك الكل 

كمن التعقيد يالمتكامل الذي ال يقبل التجزئة، وهنا 
والصعوبة، فمعظم الحوارات والمناقشات الوحدوية 

من سيكون ذلك القائد هو  يفشلت لسبب أساس
والزعيم التاريخي، وكذلك حدثت أو حصلت أغلب 
االنقسامات واالنشقاقات التنظيمية في جسم الحركة 

  .السياسية الكردية للسبب ذاته
إذاً يجب التحرر والتخلص من ترسبات الماضي 

التخلف بأشكاله، وخاصة بقايا آثار الفكر الشمولي، و
واالنفتاح على العصر وما يتضمنه من قيم ومبادئ 
حضارية تمنحنا فرص الحل والمعالجة إلشكاالتنا 
سواء التنظيمية منها أو السياسية، ومن أهم تلك 
المبادئ الديمقراطية كثقافة وسلوك وحل ناجع 

اد الديمقراطية لمشكالتنا الراهنة ، ففي ظل اعتم
كمنهج للتعامل مع كافة القضايا والمسائل التي تهم 

سهل عملية إيجاد تالمجتمع الكردي وحركته السياسية 
آليات فاعلة لتوحيد الخطاب السياسي الكردي في ظل 
االختالف والتباين السياسي عبر بناء مرجعية كردية 
تمثل الكرد كحركة سياسية وفعاليات ثقافية 

لتكتسب الشرعية الالزمة بخالف األطر واجتماعية 
) تنسيق –جبهة  –تحالف (النضالية السياسية القائمة 

التي تمثل كل منها مجموعة من التنظيمات السياسية 
فقط، ومن هنا تأتي أهمية الديمقراطية كونها تتضمن 
آليات الحل التي ترضي كافة األطراف، فاإليمان 

لضرورة بالديمقراطية كثقافة ومنهج يعني با
االعتراف بوجود االختالف والتنازع في المجتمعات 
وتنظيماته السياسية أوالً، وثم االعتراف باآلخر 
المختلف وقبوله كما هو كشرط لحوار بناء ومنتج 

من قيود  التحرريوفر مستلزمات التطور والتقدم و
التخلف ثانياً، ولكن قبل هذا وذاك العمل وبجدية من 

الديمقراطي والسياسي ونشر أجل رفع سوية الوعي 
ثقافة الحوار والبناء ليتم ترجمتها وإسقاطها على 
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الواقع بالشكل األمثل لتتحول إلى سلوك وممارسة 
  .فعلية

إن التأكيد على الوعي السياسي والديمقراطي 
مرده افتقار بعض القيادات الكردية إليه وما تشهده 
كد الساحة السياسية الكردية من سلبيات ومسائل تؤ

  :ذلك، ومنها
واقع التحالف الديمقراطي وما آل إليه،  –أوالً 

حيث تبين وبحسب ما يجري من تطورات ووقائع 
وتعامل متخلف وغير حضاري بين أحزابه أو على 
األصح بين قياداته الحزبية منذ فترة، ال يمكن 

في خانة السياسة والمنطق،  –مع األسف  –إدراجها 
ة والقومية من جهة، فهي مضرة بالمصلحة الوطني

وتؤكد فشل التحالف عملياً كإطار نضالي في عملية 
نتيجة االفتقار إلى ثقافة " الداخلية" تجاوز تناقضاته 

الحوار وغياب الجدية وروح المسؤولية لدى بعض 
القيادات من جهة أخرى، األمر الذي أدى إلى توسيع 
دائرة اإلحباط واليأس لدى الجماهير الكردية، 

بعد نشر تلك الخالفات الداخلية عبر بعض وخاصة 
المواقع اإللكترونية التي ساهمت في عملية تعقيدها 
وازدياد رقعة المهاترات وذلك لضعف الشعور 
بالمسؤولية لدى القائمين على إداراتها أو لعدم 
إدراكها لواقع ومستوى الوعي السياسي والديمقراطي 

رى من لدى معظم فئات المجتمع الكردي التي ال ت
الحقيقة سوى وجه واحد رغم تعدد الوجوه ونسبية 
كل وجه، ومن االختالف سوى الوجه السلبي، فإن 
الخالفات الداخلية سواء ضمن إطار نضالي أو تنظيم 
سياسي يتم تسويتها وحلها من خالل الحوار 

وما يعاني منه  ،واالحتكام إلى لغة العقل والمنطق
تتعدى حدود  ات الالتحالف العتيد اليوم فهي خالف

ولذلك هم وحدهم " المسؤولين األوائل" األشخاص أو 
  .قادرين على حلها أو تجاوزها على األقل 

إذاً الحل يكمن في مدى ومستوى الوعي السياسي 
والديمقراطي لدى قيادات التحالف تحديداً أما القواعد 

أية إشكالية أو مشكلة تحتاج إلى  ليس لديهمالحزبية 
لشعور العميق باإلحباط واليأس الذي الحل سوى ا

بدوره مسؤولية القيادات أيضاً وفشلهم في مسائل ال 
  .ترقى إلى مستوى الحوار والمناقشة

تعثر الجهود الرامية لعقد مؤتمر وطني  –ثانياً 
كردي في سوريا، المحفل األنسب لبناء المرجعية 
الكردية رغم حساسية المرحلة التاريخية وحيوية 

كذا مؤسسة سوف تضم كافة فئات المجتمع وأهمية ه
الكردي من سياسية وثقافية واجتماعية، وبالتالي 
تكتسب الشرعية الالزمة لتكوين المقدمات المناسبة 
لتوحيد الخطاب السياسي الكردي في مواجهة النهج 

  .هدف الوجود الكرديستالشوفيني الذي ي

إذاً الوعي الديمقراطي والسياسي يكون المدخل 
ليم إلنجاح أي جهد باتجاه تحقيق اإلجماع الكردي الس

وتوحيد كلمة الكرد في سوريا، ويعد الحل األنسب 
  .للتغلب على مشكالتنا السياسية والتنظيمية

  

  
  وفصول المعاناة المتكررة...مجزرة صيدنايا

  دلژار بيكه س : بقلم
في فاجعة ، في مصيبة أخرى، في خبر آخر
آخر من فصول معاناة هذا  في فصل، أخرى متكررة

في تشويه آخر ، الوطن ومواطنيه بدرجاتهم المختلفة
لسمعة وصورة هذا البلد الذي أرادوا له أن تكون 
معظم أخباره عن القتل أو السجن أو التعذيب أو 

، نقلت وسائل اإلعالم قبل أيام، ....النفي أو المنع أو
أخبار صفحة سوداء أخرى ، أخبار مجزرة أخرى

هذه المرة كان ضحايا ، إلى سجلهم األسود تضاف
أو ربما  اًشهيد)  ١٠٤( أو )  ٢٥( حقدهم وغلهم 

القاتل نفسه الذي ، أكثر ال أحد يعرف سوى الجالد
ل قبل أيام فرحنا بنوروزنا إلى مأتم حو ،ل حو

  .حلقات الدبكة والرقص إلى خيمات عزاء وحزن 
ه أيعقل أن يبلغ االستهتار بأرواح الناس هذ

أيعقل أن يمارس القتل ممن واجبه حماية ، الدرجة 
، أهذه هي واجباتهم، أهذه هي وظيفتهم، أرواح الناس

هل المطالبة برؤية أم أو ، أهذا ما أوكلهم به الناس
بالتعامل ، هل المطالبة بهواء نقي، أب أو أخ أو ولد

هل المطالبة باحترام عقائدهم ، معهم كبشر
حق تلك المعاملة أوكل تلك يست، ومعتقداتهم وآرائهم
أليس ما يطالبون به هو من ، الرصاصات الحاقدة

أبسط حقوقهم وحقوق أي إنسان في أي بقعة من 
لماذا جعلوها من أعظم أحالم وأماني أبناء ، العالم

أإلى هذه الدرجة أصبحت حياة وأرواح ، هذا الوطن
أليس هناك قانون يحاسب الناس ، الناس رخيصة

أم إن تلك ، جرمهم أو ما اقترفوه بحسب عملهم أو
التي يكفي أن تذكرها أمام أي ، الكلمة المسكينة

سوري حتى ترتفع ضحكاته لتصل إلى حدود عرش 
هنا في هذا ، لم تعد تصلح هنا إال للضحك عليها، اهللا

البلد الذي أراد القائمون عليه أن يفيق أبناءه كل 
أو  صباح على أخبار مصيبة عن القتل أو االعتقال

ارتفاعات في أسعار كل ضروريات الحياة العادية 
 ون إذا أفاقوافاجئيوال أظن إن الناس س، ألي إنسان

ألن كل شيء في ، ذات يوم وقد أصبح للهواء سعر
، هذا البلد أصبح له ثمن وضريبة إال كرامات الناس

فهو السهم الخاسر الوحيد ، إال حريتهم، إال حقوقهم
 .لدى النظام وأهله 
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