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ــِه  ــطَطَتُْم ِب ــْم مــا اْش ــَي اآلَن أْن أُذَكَِّركُ ||     َوبَِق
ــِم والطُّْغيــاِن والَجــْوِر والُعــْدواِن علــى  ِمــَن الظُّلْ

ــْجَن  ــوُه السِّ ــَعد، إْذ أْوَدْعتُم ــوِم أْس ــي الَمْرح أخ

أَذقْتُمــوُه  َوبَْعــَد أْن  ]...[ نَْحــَو ِســتِّ ِســنين. 

َنــِك  لِّ َوالَهــواِن والبُــْؤِس َوالضَّ َجميــَع ُضــروِب الــذُّ

ــُرُج  ــْن يَْخ ــْم يَُك ــٍة َصغيــرٍَة لَزَِمهــا، فَلَ فــي َصْوَمَع

ِمْنهــا إلــى َمْوِضــعٍ يُبِْصــُر فيــِه الّنــوَر أْو يَْستَْنِشــُق 

الَهــواَء اللََّذيـْـِن يَُمــنُّ ِبِهمــا الخالـِـُق علــى األبـْـراِر 

َوالُفّجــاِر ِمــْن ِعبــاِدِه، قَضــى نَْحبَــُه ومــا كاَن 

ــياَء ال  ــي أْش ــُكْم ف ــِه لَـ ــُه إاّل لُِمخالََفِت ــْجُنُكْم لَ ِس

ــا... ــا وال ِعتابً ــي َعذابً تَْقتَض

َوَهــْب أنَّ أخــي جــاَدَل فــي الّديــِن، وناظَــَر، 

أْن  لَـــُكْم  فَلَيْــَس  إنَُّكــْم علــى َضــالل،  وقــاَل 

تُميتــوُه ِبَســبَِب هــذا. وإنِّمــا كاَن يََجــُب َعلَيُْكــْم 

ــَكالِم  ــُه، بال تَ ــوا ُحجَّ ــُه، َوتَْدَحض ــوا أِدلَّتَ أْن تَْنُقض

الِكتابَــة... أو 

ــْم  ــٌد، لََعلِْمتُ ــرٌَة َورُْش ــُكْم بَصي ــْو كاَن لَـ ــْن، لَ َولِك

ــُد  ــْيٍء، ال يَزي ــى َش ــاَر عل ــاَد، واإلْجب أنَّ االْضِطه

اْضطُِهــَد  ِبمــا  كَلًَفــا  إاّل  الُمْضطََهــَد، َوشــيَعتَُه، 

َعلَيْــه...     ||

ْدياق أحمد فارس الشِّ
الّساُق على الّساق في ما هو الفارياق



ِصْفٌر َعْن َعْمد
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في َسَنِة 1829، في َديٍْر ِمْن أْدياِر الطّائَِفِة المارونِيَِّة إلى 

»االْحِتجاِز«،  ِمَن  َسَنواٍت  بَْعَد  ماَت،  لُبنان،  ِمْن  ماِل  الشَّ

على جاري لَُغِة اليَْوم، َوِمَن »التَّْعذيِب«، َعْن ُعْمٍر ال يَْعدو 
ْدياق.)1( الثَّالثيَن إاّل ِبَقليل، أْسَعد الشِّ

ْريانِيَِّة والاّلهوت،  ْدياُق، ُمَدرُِّس الَعَرِبيَِّة والسُّ لَْم يَْستَِحقَّ الشِّ

هذا الَمصيَر لُِمخالََفِتِه أيًّا ِمَن الَوصايا الَعْشِر، أْو الرْتِكاِبِه 

ِجنايًَة أو فاِحَشًة لَْم تَتَِّسْع هِذِه الوصايا إلْحصائِها، بَْل لِما 

كاَن ِمْن خروِجِه على الَكنيَسِة التي ُولَِد في َحْوزَتِها وتََرْعَرع، 

وعلى تَعاليِمها، أْو قُْل، على جاري لَُغِة اليَْوَم أيًْضا، لِما كاَن 

ِمِن انِْشقاِقِه َعْن هِذِه الَكنيَسِة، َوفَْوَق ذلَِك َجميًعا لِما كاَن 

ِمْن إْصرارِِه، َرْغَم كُلِّ ما أُنْزَِل ِبِه ِمْن أًذى َوِمْن تَْنكيل، على 

ِك ِبما اْعتََنَقُه ِمْن َعقيَدٍة )َمسيحيَِّة( َجديَدة! التََّمسُّ

ـْدياق أوََّل »َسـجيِن رأٍي«، قَتيـِل  بالطَّبْـعِ، لَيْـَس أْسـَعُد الشِّ

ْقي ِمْن بَْيوَت يف 31 أيّار 1798. ْدياق يف الَحَدث إىل الَجنوِب الشَّ )1( كانَْت ِوالَدُة أْسَعد الشِّ
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يُْر الذي  ُمْعتََقـٍد، فـي هـِذِه الِمْنطََقـِة ِمـَن العالَـم)2(، وال الدَّ

َب َوقَضـى أفْظَـَع ُمْعتََقـٍل فـي تاريِخهـا،  اْعتُِقـَل فيـِه َوُعـذِّ

ولِكـْن، متـى مـا نَظَـَر الواِحـُد ِمّنـا والواِحـَدُة، ِمـْن ناِفـَذِة 

ـْدياق«، لَْن يَْملَِك نَْفَسـُه ِمَن  اليَـْوِم، إلـى »ِمْحَنِة أْسـَعِد الشِّ

الَعَجـِب أن يُواِفـَق انِْتهـاُء هـِذِه الِمْحَنـِة، ِبَمـْوِت صاِحِبهـا،  

عاًمـا لِعاٍم تَْقريبًا، ِبدايََة ُدخوِل هـِذِه الِمْنطََقِة، ِمْن أقْصاها 

ْولَِة  إلـى أقْصاها، علـى َخلِْفيٍَّة ِمِن اْسـتيالِء الَوَهِن علـى الدَّ

الُعثْمانِيَّـة،  طَـْوًرا َجديـًدا ِمـْن أطْـواِر سـيرَتِها، َوَضَع ناَسـها 

َوَجماعاتِهـا َوُمْجتَمعاتِهـا، َوْجًهـا لَِوْجـِه »الَحداثَـِة« َوِقيَِمها 

وُمْفرَداتِهـا، فـي تَنـازُِع هـِذِه الِقيَِم والُمْفـرَدات)3(.

الّساَعِة  بَيَْن  التَّشابُُه  اْستيقاٍف،  أيَّما  يَْستَْوِقُف،  َوَحيُْث 

ْدياقيَِّة تِلَْك َوما يَْستَْقِبُل الواِحَد ِمّنا والواِحَدَة، في كُلِّ  الشِّ

ٍن«  يَْوٍم، ِمْن أْخباٍر، َمأْتَها ِمْن ُهنا أْو ُهناك، َعِن اْعِتقاِل »ُمَدوِّ

ِمْنُه  ِسياِسيٍَّة« أو شاِعٍر فاَضْت قَريَحتُُه وفَلََت  أو »ناِشطٍَة 

ــن  ــبَبَيِْن ُمتَداِفَعيْ ــا لَِس ــِة وإبْهاِمه ــِذِه اللَّْفظَ ــاِل ه ــى إرْس ــَة«، عل ــوُل »الِمْنطََق )2( نَق

ــَة  ــتَْغرُِق ِمْنطََق ــا تَْس ــَم بأنَّه ــُن أْن تَزُْع ــَة ال تُْحِس ــاَدرََة الَفِتيَّ ــا(: ألنَّ هــِذِه الُمب )ظاِهِريًّ

ــرِْق األْوَســِط َوَشــماِل أفْريقيــا« كافَّــة، وألنَّهــا، فــي الَوقْــِت نَْفِســِه، ال تَْقَنــُط ِمــْن  »الشَّ

رَْق األْوَسَط الَكبير.    َع َمداُر اْهِتماِمها، َشيْئًا فََشيئًا، فَيَُغطّي الشَّ أْن يَتََوسَّ

)3( نَـْكـتَفي، هُهنا، بالتَّْذكيِر باثَْنيِن: ِبأنَّ فَرَنْسا اْحتَلَِّت الَجزائَِر َسَنَة 1830، وِبأنَّ ابراهيم 

ما  ِقْس/قيسي  التّاريَخيِْن  َسَنَة 1831... على هَذيِْن  الّشاِم  ِبالِد  َحْملَتَُه على  َجرََّد  باشا 

انَْفتََحْت َعلَيِْه الِمْنطََقُة ِمْن ُمنافَساٍت َدْوليٍَّة َحَملَْت في رِكاِبها »الَحداثَة« أْشكاَل ألْوان.



9

اللِّسان، فَِمَن الَعْدِل أاّل يُْعِميَنا هذا الَمزيُد ِمَن األْمِر نَْفِسِه 

تَْحديٍث،  ِمْن  َعَشَر،  التّاِسَع  الَقرِْن،  اْستََجدَّ ِخالَل ذلَك  َعّما 

ْجَن،  السِّ أَ  بَوَّ الِعقاِبيَِّة،  تِلَْك »الَحداثَة«، لألنِْظَمِة  في رِكاِب 

في الَمْشرِِق والَمْغرِِب، الَمَحلَّ الَمرْكَِزيَّ الذي ال يَزاُل َمَحلُّه، 

الُمؤَرِّخيَن  ُشيُوِخ  أَحُد  كَتَبَُه  ما  نُطالِـَع  أْن  َمثاًَل،  َوَحْسبُنا، 

ْجِن بَدياًل ِمَن الُعقوباِت  َل بالسِّ الُمعاِصريَن ِمْن أنَّ »التََّوسُّ

َر األبَْرَز للنِّظاِم الِجنائِيِّ الِمْصِريِّ في الَقرِْن  البََدنِيَِّة كاَن التَّطَوُّ
َق ِمْن تِلَْك الَمرْكَِزيَّة...)4( التّاِسَع َعَشَر« ــ َحْسبُنا ذلَك لَِنتََحقَّ

َغَدواِت  ْدياق«،  الشِّ أْسَعِد  »ِمْحَنِة  على  قَرٍْن  ِمْن  أقَلَّ  بَْعَد 

ِبما  العالَِم،  ِبُدخوِل  آَذنَْت  التي  األُْولى  الَكْونِيَِّة  الَحرِْب 

ُض  تََقوُّ َعناويِنِه  ِمْن  َعْصرًا َجديًدا  ِمْنُه،  الِمْنطََقُة  فيِه هِذِه 

بَْعَد  ــ  أنْقاِضها،  على  َوطَِنيٍَّة  ُدَوٍل  وإنْشاُء  إمبراطوريّاٍت، 

أقَلَّ ِمْن قَرٍْن على ذلَِك، ألْفى ِصحاِفيٌّ سوِريٌّ شابٌّ نَْفَسُه 

ُمعارََضِتِه  ِمْن  ِبَسبٍَب  أْرواَد  َجزيرَِة  ِسْجٍن في  قُْضباِن  َوراَء 

يَْدفَُع  ما  تِلَْك،  َوْحَشِتِه  في  يَِجْد،  فَلَْم   ، الَفرَنِْسيِّ لالنِْتداِب 

َمدارُها على  بيترز  الهولَْنديِّ رودولف  الُمؤَرِِّخ  ِبتَْوقيعِ  َمقالٌَة  االْسِتشهاِد  َمأتى هذا   )4(

ِر األنِْظَمِة الِعقاِبيَِّة في ِمْصَر ِخالَل الَقرِْن التّاِسَع َعَشر. اطلُْب َمْصَدَر الَمقالَِة في  تَطَوُّ

الِقْسِم اإلنْكليزيِّ ِمْن هِذِه الَمطْبوَعة.   
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َجوارِِحِه،  ِبُكلِّ  يُناِديَُه،  أْن  ِسوى  َعْنُه  ْجِن«)5(  السِّ ِبِه »ظاَلَم 

اًل أْن يُتاِبـَع  داِعيًا إيّاُه إلى أْن يَُخيَِّم ما َوِسَعُه التَّْخييُم، ُمَؤمِّ

هذا الظَّالُم اْخِتالَف اللَّيِْل والنَّهاِر فاَل يَلْبَُث أْن يُْخلَِي َمَحلَُّه 

لـ»فَْجٍر« يَْجتَِمُع فيِه الّنوُر و»الَمْجُد« َمًعا، فَـُكـِتبَْت ِبَقلَِم 

َصَفحاِت  أْشَهِر  ِمْن  لََعلَّها  قَصيَدٌة  جيِن/الّشاِعِر  السَّ ذلَِك 

ْجِنيِّ الَحديِث ــ وال ِسيَّما ِبلِحاِظ ما أُتيَح  األَدِب الَعَرِبيِّ السِّ
لها أْن تَسيرَُه ُمَغّناًة بَيَْن الّناس.)6(

يَتََنزَُّل   » ِسياِسيٍّ »َسجيٍن  أوََّل  يِّس  الرَّ لَيَْس  ْدياِق،  الشِّ َمثَُل 

أيًضا،  ُهنا  ولكْن،  ْجِن،  السِّ ِمْن ظاَلِم  ْعريُّ  الشِّ الَوْحُي  َعلَيِْه 

اليَْوِم، إلى  َمْنظوِر  ِمْن  ِمّنا والواِحَدُة،  الواِحُد  نَظََر  متى ما 

لَْن  الَقصيَدُة  هِذِه  َخلََّدتْها  التي  يِّس«  الرَّ نجيب  »ِمْحَنِة 

يَْملَِك نَْفَسُه ِمْن أْن يَرى فيها َمْعلًَما على طَريِق ما نَْصطَلِـُح 

ْجِنيَّة«. على َوْصِفِه بـ»الَمْسأَلَِة السِّ

هِذِه  في  َوطَِنيٍَّة«  »ُدَوٍل  ِمْن  إنْشاُؤُه  كاَن  ما  إثِْر  فََعلى 

ياِسيَِّة ُجْملٌَة ِمَن الُمْفرَداِت  الِمْنطََقِة، َدَخلَْت على ثَقافَِتها السِّ

ِمَن  بالواِحِد  تَسيَر  ألْن  الُموِجبَِة  األْسباِب  َوِمَن  الَجديَدِة 

ــد علــي )أبــي الَحَســن(  ــْجن« هــو، أيًْضــا، ُعْنــواُن ُمَذكِّــراِت ُمَحمَّ )5( للتَّْذكيــِر، »ظــالُم السِّ

الطّاهــر )1896 ـ 1974( التــي كاَن نَْشــرُها فــي القاِهــرَِة َســَنَة 1951.

الما ـْجِن َخيِّْم        إنَّنا نَْهـَوى الظَـّ )6( يا ظاَلَم السِّ

ــيِْل إاّل        فَْجُر َمْجـٍد يَتَسامى     لَيَْس بَْعَد اللَـّ
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 ، العامِّ أِْن  الشَّ من  َمواِقُفُه  )»الُمواِطُن/الُمواِطَنة«(،  الّناس، 

ْجن! وِخياراتُُه، إلى السِّ

الَجزائِِريَّة«   »الثَّْورَِة  َحْمأَِة  في   ،1958 َسَنِة  ِمْن  ُشباَط  في 

، َوقَبَْل أْشُهٍر ِمْن ُسقوِط الُجمهوريَِّة  على االْسِتْعماِر الَفرَنِْسيِّ

ُعْنوانُُه  َصغيٌر  كِتاٌب  باريَس  في  َصَدَر  الرّاِبَعِة،  الَفرَنِْسيَِّة 

االْسِتْجواب يَْروي فيِه ُمَؤلُِّفُه الَفرَنِْسيُّ هنري آلليغ، الُمَؤيُِّد 

)الَجزائِر  األبْيار،  ُمْعتََقِل  في  ِمْحَنتَُه  الَجزائِِريَِّة،  للثَّْورَِة 

واِصًفا   ، الَفرَنِْسيِّ الَجيِْش  ُجنوِد  أيْدي  على  العاِصَمة(، 

بالتَّْفصيِل الُمِملِّ ُصنوَف التَّْعذيِب التي أُنْزِلَْت ِبِه. 

الَكبيرَِة،  الُجْمهوريَِّة  أْركاِن  ِمْن  َهزَّ  غيُر ما  الصَّ الِكتاُب  َهزَّ 

َوزَْعَزَع ما زَْعَزَع ِمْن ثَِقِتها األْخالِقيَِّة ِبَنْفِسها، على أنَّ َمَحلَُّه 

ُحدوِد  ِعْنَد  يَِقُف  ال  الِمْنطََقِة  لهِذِه  ْجِنيَِّة  السِّ الّسيرَِة  ِمَن 

االْسِتعماِر  على  الَجزائِِريِّ  ْعِب  الشَّ لِثَْورَِة  الَمْعَنِويِّ  انِْتصارِِه 

الَفرَنِْسي... 

فََمْن يُطالِـُع هذا الِكتاَب على َهْدٍي ِمّما نَْعرِفُُه اليَْوَم عّما 

ِر  التََّحرُّ إلى  الَجزائَِر  َسبََقِت  ُدَوٍل  يَْجري في ُسجوِن  )كاَن( 

ِمّما  َهْدٍي  على  الِكتاَب  هذا  يُطالِـُع  َوَمْن  واالْسِتقالِل، 

أْصبََحْت ُسجوُن الجزائِِر َمْسرًَحا لَُه بَْعَد نَيْلِها االْسِتقالَل، ال 
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الَعظيِم   اإلْخفاِق  على  الّشاِهِد  ِمْنزِلََة  يُْنزِلَُه  أْن  إاّل  يََسُعُه 

كما  ِبِه،  يُْحتَذى  أُنْموَذًجا  يَْقتَِرَح  أْن  في  لـ»االْسِتْعماِر«، 

اْمتَطى  التي  عاراِت  الشِّ تَْرَجَمِة  في  ِمْنُه  للُمتََحرِّريَن 

َصْهواِت  وُهناك،  ُهنا  باْسِمها،  ِر« هذا،  »التََّحرُّ ُرّواِد  بَْعُض 

عاراِت إلى َمشاريَع ُمْجتََمِعيٍَّة  لْطَِة، ــ تَْرَجَمِة تِلَْك الشِّ السُّ

فما  ــ  َوكَراماتِِهم  الّناِس  ُحقوِق  ِمْن  األْدنى  الَحدَّ  تَْحتَرُِم 

عاراِت َمِطيًَّة إلى  بالَُك ِبَمْن لَْم يَْحتَْج إلى اْمتطاِء هِذِه الشِّ

لْطَِة، وال بالى ِبها أْصاًل، ُمْعتَِبرًا أنَّ طاَعتَُه َمْكتوبٌَة في  السُّ

اللَّْوِح الَمْحفوِظ ال أقلَّ ِمْن ذلك...

الظَّنَّ  أْحَسَن  أنَُّه  َعتٌَب  يّس  الرَّ نَجيب  على  لَيَْس  نََعم، 

جوَن في البَلَِد الذي  بـ»الظَّالِم« َولَْم يَْخطُر لَُه ِبباٍل أنَّ السُّ

يَِّتِه، )َوفي ِسواه(، لَْن تَلْبََث أْن تَـتََحوََّل  ُسِجَن في َسبيِل ُحرِّ

إلى َممالَِك لـ»الظَّالِم والُجنوِن« على ما كَـتََب في َوْصِفها 

يّس في الُمواِطِنيَّة، أْمضى في أَحِدها  شاِعٌر آَخُر، َشريٌك للرَّ

َسنواٍت طَويلًَة، ولِكْن هذا ما كاَن... هذا ما يَكون...)7( 

 

ودارَِت األيّاُم َدْورَتَها، وانْتََهِت الَحرُْب البارَِدُة بانِْتصاِر أَحِد 

)7( هَو الّشاِعُر الّسوريُّ فََرج بَيْرَقْدار.
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الّناِس  في  فأذََّن  بَْعُضُهم  واْستَْعَجَل  اآلَخَر،  على  الُقطْبَيِْن 

أنَّ التّاريَخ قَِد انْتَهى، واْستَْعلَْت ِشعاراُت الُقطِْب الُمْنتَِصِر 

ِة«  يّاِت العامَّ فاُع َعْن »ُحقوِق اإلنْسان« َوَعِن »الُحرِّ وِمْنها الدِّ

كوُت،  ُر َمَعُه على أولِئَك الُمْنتَِصريَن السُّ على نَْحٍو باَت يَتََعذَّ

بالكاِمِل، عن أفْعاِل بَْعِض ُمْستَِبّدي هِذِه الِمْنطََقِة، ِبَصرِْف 

رِْق  النَّظَِر عّما أباْلُه َهؤالء، في ُمزَْدَحِم تِلَْك الحرب بَيَْن الشَّ

كوَت عن أفْعالِِهم. ُر السُّ والَغرْب، ِمْن إباْلءاٍت تُبَرِّ

الَمْملََكِة  َملُِك  الُمْؤِمنيَن«،  »أميُر  َوَجَد  َمثاًَل،  َوهكذا، 

َمطْلَعِ  على  ُملَْجأً،  نَْفَسُه،  الثّاني،  الَحَسُن  الَمْغِربيَّة، 

تَُقيُِّد  كانَْت  التي  األْغالِل  ِمَن  بَْعٍض  فَكِّ  إلى  التِّْسعينيّاِت، 

اإلْصالحاِت  ِمَن  ُجْملٍَة  باقْتراِح  ِبالِدِه  في  ياِسيََّة  السِّ الحياَة 

ْدفَِة على اإلطاْلِق أْن َسبََق  ْستوريَِّة. َولَيَْس ِمْن قَبيِل الصُّ الدُّ

ِبها،  بالَعَمِل  والُمباَشرََة   ،)1992( اإلْصالحاِت  هِذِه  اقِْتراَح 

ِمَن  طَويلٍَة  َسَنواٍت  بَْعَد   ،)1991( تازمامرت  ِسْجِن  إْغالُق 

ؤوِب، على لِساِن الَملِِك نَْفِسِه وألِْسَنِة حاِشيَِتِه،  اإلنْكاِر الدَّ

ْجَن يُْوَجد...  أنَّ هذا السِّ

وإْذ  تَبْقى الَمْملََكُة الَمْغِرِبيَُّة حالًَة على ِحَدٍة ِمْن ِسواها ِمْن 

بُلْداِن الِمْنطََقِة ِمْن َحيُْث الَمْسلَُك الذي َسلََكُه فيها َمساُر 

بأَُمراَء  كوِت«  السُّ »ِقلَُّة  تَُؤدِّ  لَْم  وإْذ  ياِسيَّة«،  السِّ »اللَّبْرَلَِة 

َعلَِنيًّا،  يَِّة، إْغالقًا  رِّ ُمْؤمنيَن آَخِريَن إلى إْغالِق ُسجونِِهم السِّ
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شأَن تازمامرت، كفاتَِحٍة إلرْخاِء قَبَضاتِِهم َعْن تاَلبيِب الَحياِة 

ْعَوُة  الدَّ ِت  لَجَّ فَلََقْد  ِبالِدِهم،  في  واالْجِتماعيَِّة  ياِسيَِّة  السِّ

َعِن  وانْتََفْت  اإلْصالِح،  طَريِق  على  يِْر  السَّ ِبَضرورَِة  َعلَيِْهم 

«، بَِل اتََّخَذْت  انِْتقاِدِهم ِصَفُة التَّْرويِج ألْعداِء »العالَِم الُحرِّ

ِصَفَة النَّصيَحِة َوالَمْوِعظَِة الَحَسَنة.

الثّاني،  الَحَسُن  يَرَْحَل  أْن  الَمْغِرِبيََّة  الَمْملََكَة  اقْتَضى  وإِذ 

د الّساِدس  )تَّموز 1999(، وأْن يَْخلَُفُه على الَعرِْش ابُْنُه ُمَحمَّ

لِيَأُْخَذ اإلْصالُح َمداه، َويَُقرَِّر هذا األخيُر، اْسِتطراًدا على ما 

كاَن والُِدُه قَْد باَشَر فيه، »]إْحداَث[ َهيْئَِة تَْحكيٍم ُمْستَِقلٍَّة 

ْن  ]...[ ِبَهَدِف تَْحديِد تَْعويِض َضحايا وأْصحاِب الُحقوِق ِممَّ

اقْتَضى  فَلََقِد   ،)8(» ِفيِّ التََّعسُّ واالْعِتقاِل  لالْخِتفاِء  تََعرَّضوا 

سوريا، كذلَِك األْمر، أْن يُْخلَِف األبَُد َوْعَدُه لِحاِفِظ األَسد)9(، 

ِة البََشِر، وأْن  وأْن يَْجري َعلَيِْه الَمْوُت كما يَْجري على عامَّ

الرِّئاَسِة  كُرِْسيِّ  على  يَْخلَُفُه  وأْن   ،)2000 )حزيران  يَرَْحَل، 

ِبَشْيٍء  وريوَن  السُّ لِيُوَعَد  ذلَِك  اقْتَضى سوريا  ــ  بَّشار  ابُْنُه 

ياسة«... ِمَن اإلْصالِح وِمْن إرْخاِء قَبَْضِة »األْمِن« على »السِّ

ــٍد الّســادس فــي الِخطــاِب الــذي ألْقــاُه  )8( جــاَء هــذا الَقــراُر علــى لِســاِن الَملِــِك ُمَحمَّ

ــُر أنَّ هــذا  ــا يُْذكَ ــْعب«، وِمّم ــِك والشَّ ــْورَِة الَملِ ــرى ثَ ــبَِة ِذكْ فــي 20 آب 1999 »ِبُمناَس

ــَد  ــيِّ بَْع ــْعِب الَمْغِرِب ــى الشَّ ــاِدس إل ــد الّس ــُه ُمَحمَّ َه ــذي َوجَّ ــي ال الِخطــاَب هــو الثّان

ــِده. َوفــاِة والِ

9 ِمْن أْشَهِر ِشعاراِت ِحْقبَِة األَسِد األب: »قائُِدنا إىل األبَد، األمني حاِفِظ األَسد«... 
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رِئاَسِة  في  بَّشار  على  يَْمِض  لَْم  أيًْضا،  ْدفَِة  بالصُّ وَكما 

إلى  بالحاَجِة  اْستَْشَعَر  قَليلٍَة حتّى  أْشُهٍر  ِسوى  الُجمهوريَِّة 

ليِل على أنَّ َمْوَت أبيِه باٌب ِمْن أبْواِب »تَداوِل  أْن يَأْتَِي بالدَّ

ليِل على  بالدَّ يَأْتَِي  وأْن  للَكلَِمة،  الرَّفيعِ  بالَمْعنى  لْطَِة«  السُّ

َعْفًوا  فأْصَدَر  َجديًدا،  نَْهًجا  يَْنَهَج  أْن  في  ِمْنُه  النِّيَِّة  ِصْدِق 

اإلْعالُن،  رافََقُه  ياِسيّيَن،  السِّ َجناِء  السُّ ِمَن  ِمئاٍت  َعْن  رِئاسيًّا 

تَْسريبًا، على لِساِن »َمصاِدَر«، َعِن الَعزِْم على إْغالِق ِسْجِن 

الِمْنطََقِة،  ُسجوِن  َوبَيَْن  سوريا  ُسجوِن  بَيَْن  الَعريِق  الَمزّة، 
َوتَْحويلِِه إلى »َمْعَهٍد للُعلوِم التّاريخيَّة واآلثار«...)10(

ُة  تَِتمَّ وال  يَْرويها،  َمْن  إلى  تَْحتاُج  الّسوريَِّة  ِة  الِقصَّ ُة  تَِتمَّ ال 

األْوَســط، 16  ــْرق  ، )الشَّ نَْحــَو 600 َســجيٍن ِسياِســيِّ الَمْذكــوُر  الَعْفــُو  )10( َشــَمَل 

ــِد  ــي أَح ــارَْت ف ــْد أش ــْت قَ ــها كانَ ــَة نَْفَس حيَف ــُر أنَّ الصَّ ــي 2000(. يُْذكَ ــرين الثّان تش

ــَجناء«. ــَن السُّ ــراٍت ِم ــْن »َعَش ــراِج َع ــى اإلفْ ــوز 2000(، إل ــاِبَقِة، )27 تّم أْعداِدهــا الّس

َر لِِســْجِن المزَّة ِمــْن َمصير، ففي حيــِن قاَل  لألمانـَـِة، تَْختَلِــُف »التَّْســريباُت« فــي مــا قـُـدِّ

بَْعُضُهــم إنَّ النِّيَّــَة َمْعقــوَدٌة علــى تَْحويلِــِه إلــى »َمْعَهٍد للُعلــوِم التّاريخيَّــِة واآلثار« على 

مــا هــو َمْذكــوٌر أْعــالُه )َمْوِقــع الَبّوابَــة، 20 تشــرين الثّانــي 2000(، َذَهــَب آَخــروَن إلــى 

أنَّ النِّيَّــَة َمْعقــوَدٌة علــى تَْحويلِــِه إلــى ُمْستَْشــفى )الحيــاة، 21 تشــرين الثّانــي 2000(. 

ــُه  ــر، ِمــَن الُمفيــِد اإلشــارَُة فــي هــذا الَمقــاِم إلــى مــا نََقلَتْ ــْيِء يُْذكَ ــْيَء بالشَّ وألنَّ الشَّ

ــوريََّة  ــلُطاِت السُّ َصحيَفــُة الَحيــاة فــي َعَدِدهــا الّصــاِدِر فــي 31 آب 2001 ِمــْن أنَّ السُّ

قاَمــْت ِبَنْقــِل ِمئــاٍت ِمــْن نُــزاَلِء ِســْجِن تَْدُمــر إلــى ُســجوٍن أُْخــرى »تَْمهيــًدا إلْغالِقــه«. 

ــْجِن  ــالَق ِس ــوَن أنَّ إْغ ــُد ُمراِقب ــور: »َويَْعتَِق ــاِل الَمْذك ــي الَمق ــرُِد ف ــا يَ ــِه م ــْن أفَْك َوِم

ــَك  ــة" وأنَّ ذلِ ــر "يُســاِهُم فــي َشــْكٍل كَبيــٍر فــي تَْحســيِن صــورَِة ُســورية الخارِجيَّ تَْدُم

يَأْتــي فــي إطــاِر "الّصــورَِة الَجديــَدِة" التــي يَْســعى الرَّئيــُس األَســُد إلــى تَْقديمهــا...«.
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ِمْن  َنتُْه  َدشَّ وما  أيلول   11 ِبَهَجماِت  ُمروًرا  ُعموًما،  ِة  الِقصَّ

تََضَع  أْن  ُموِشَكٌة  بأنَّها  يُْنبي  ما  ال  اإلرْهاِب«  على  »َحرٍْب 

بَعناِويِنها  ِل  التََّوسُّ َعِن  يَُكفَّ  أْن  أو  قَريب،  َعّما  أْوزارَها 

َوَغيِْر  ِسْجِنيٍَّة  ارْتِكاباٍت  ِمِن  باٍل  على  يَْخطُُر  ما  لِتَبْريِر 

ِسْجِنيٍَّة، وما ال يَْخطُُر، َوُمروًرا بالزَّالزِِل التي تَوالَْت، َسطِْحيًَّة 

أو َجْوِفيًَّة، على هِذِه الِمْنطََقِة ُمْنُذ ذلَِك الحيِن، والتي يَبْدو 

أنَّها ماِضيٌَة، حتى إْشعاٍر آَخَر، قُُدًما.

ْجِنيَِّة اآلِخَذِة ِمْن هِذِه  ، ُهنا، إلْحصاِء كُلِّ الَمالِمِح السِّ ال َمَحلَّ

الزَّالزِِل ِبطَرٍَف أو آَخَر، على أنَُّه ال َمْعدى َعِن التََّوقُِّف ِعْنَد 

ثاَلثٍَة ِمْنها على األقَّل:

ُة، أْو َغيُْر الُحكوِميَِّة،  جوُن الخاصَّ - أوَّاًل، ِعْنَد ما تَناَسلَتُْه السُّ

البُلْداِن  في  الُحكوِميَّة،  والُمْعتََقالِت  جوِن  السُّ على  ِعالَوًة 

لْطانيَّ والُجْغرافّي، )سوريا،  التي فَرَطَِت الزَّالزُِل َعْقَدها السُّ

ليبيا(؛

أو  والُمْعتََقليَن،  جناِء  السُّ أْعداُد  تَضاَعَفتُْه  ما  ِعْنَد  - وثانيًا، 

فيها  حافََظ  التي  البُلْداِن  في  َسواٌء  ُحْكِمِهم،  في  ُهُم  َمْن 

ْولَِة على َوْحدانِيَِّتِه )مصر(، أو التي يَتَنازَُع فيها  ُسلْطاُن الدَّ

ْولَِة َوُسلْطانِها )اليََمن(؛ الُمتنازِعوَن على َشْرِعيَِّة الدَّ

ْجُن  - وثالِثًا، َولَيَْس األقَلَّ َشأْنًا على اإلطاْلِق، ِعْنَد ما أثْبَتَُه السِّ

ِمْن َمرْكَِزيٍَّة لَيَْس في حياِة هذا الُمْجتََمعِ أو ذاَك فََحْسُب، 
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وإنَّما على َحياِة الِمْنطََقِة أْجَمع... فَلَْنتََذكَّْر، َولْيَُذكِّْر بَْعُضنا 

»داعش«  فيها  نَْت  تََكوَّ التي  األرْحاِم  ِمَن  رَِحًما  بأنَّ  بَْعًضا، 

الَمْشرِِق  في  اليَْوَم،  جوَن،  السُّ وبأنَّ  عراقيًّا،  ُمْعتََقاًل  كانَْت 

والَمْغرِِب وفي أماكَِن أُْخرى من العالَِم، هي ِمَن الَمخافاِت 
التي يُْخشى أْن تَْنبَُت فيها أزْهاُر َشرِّ »التَّطَرُّف«!)11( 

▪

كْرى الِمئََة والتِّْسعيَن، بالتَّماِم  َنُة، 2019، الذِّ تُواِفُق هِذِه السَّ

ِبَسبٍَب  ْدياق  الشِّ أْسَعد  جيِن«  »السَّ َمْوِت  على  والَكماِل، 

تُـْكـتَُب  ما  وفي  »التَّْعذيب«؛  َوِمَن  الُمعاَملَِة«  »ُسوِء  ِمْن 

ما،  أَحًدا  أنَّ  التَّأْكيُد  يََسُعنا  تُْقَرأُ،  ما  وفي  الَكلماُت،  هِذِه 

 ، واألرَْجُح أكْثَُر ِمْن واِحٍد أَحٍد، في ِسْجٍن ما، َعلَِنيٍّ أْو ِسرِّيٍّ

تَْحَت ِوصايَِة ُسلْطٍَة ُحكوِميٍَّة أْو َغيِْر ُحكوميٍَّة، ِمْن ُسجوِن 

ُب َويَموُت أْو يوِشُك أْن  هِذِه الِمْنطََقِة، تُساُء ُمعاَملَتُُه َويَُعذَّ

يَموَت! أْو يَتََمّنى الَمْوَت َمْنجاًة ِمَن التَّْعِذيب!

 

وال  إنْساٍن«  »ُحقوُق  ْدياق  الشِّ أْسَعِد  زََمِن  في  يَُكْن  لَْم 

فاِع َعْن هِذِه الُحقوِق  ُمَنظَّماٌت َمَحلِّيٌَّة أو َدْولِيٌَّة تُْعنى بالدِّ

ــة »داعــش«... ِمــَن التَّْخطيــِط فــي ِســْجِن بــوكّا تَْحــَت نَظـَـِر  )11( مارتــن تشــولوف، »ِقصَّ

ــرْق األْوَســط، 13 كانــون األوَّل 2014. األميركِيّيــن... إلــى َجــْذِب البَْعِثيّيــن«، الشَّ
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وتَْستَْنِجُد  البَياناِت  َوتُْصِدُر  التَّقاريَر  َوتُِعدُّ  َوتَُوثُِّق  فَتَرُْصُد 

باإلْعالِم لُِمساَءلَِة الّساكِتيَن َعْن هِذِه »االنِْتهاكاِت«، وتْحِمُل 

وتُـَنظُِّم  االْجِتماِعيِّ  التَّواُصِل  ِبَوسائِِل  لًَة  ُمتََوسِّ الَحْمالِت 

االْحِتجاجاِت... إلى آِخرِِه، فََمَضْت ُعقوٌد على َمْوتِِه قَبَْل أْن 

« وإلى »ساِبَقٍة« يُؤَرَُّخ  تُُه إلى »قَِضيَِّة َرأٍْي عامٍّ تَـتََحوََّل ِقصَّ

ِبها.)12( 

يَْوٍم  كُلَّ  َل  يَُسجَّ أْن  أّما  كذلَِك.  كاَن  األْمَر  أنَّ  إًذا،  َغْرَو،  ال 

أْسَعِد  اْعِتقاُل  العالَِم،  ِمَن  الِمْنطََقِة  هِذِه  في  أيّاِمنا،  ِمْن 

ِشْدياٍق، َوَسْجُنُه، َوتَْعذيبُُه حتّى الَمْوت، أو َشرٌّ ِمْنُه َحدَّ أن 

يَتََمّنى الَمْوَت قَبَْل الَمْوِت، على الرَّْغِم ِمْن كُلِّ »اآلليّاِت« 

ياِسيَِّة التي يُْفتَرَُض ِبها أْن تَـْكـبََح  الُحقوقيَِّة والقانونيَِّة والسِّ

أْن  يَكاُد  ال  ِببَساطٍَة،  فأْمٌر،  االرْتِكاباِت،  ِمَن  الَقبيَل  هذا 

ق! َق، بَْل يَْنبَغي أاّل يَُصدَّ يَُصدَّ

وعلى فَظاَعِة أيِّ ارْتِكاٍب ِبَحقِّ أيِّ واِحٍد ِمَن الّناِس، فأقَلُّ 

في  ْجِنيَِّة  السِّ الُممارَساِت  سيرَِة  في  ِل  التّأَمُّ ِعْنَد  يُقاُل  ما 

هِذِه  َضحايا  أنَّ  لَْو  َحبَّذا،  يا  العالَِم:  ِمَن  الِمْنطََقِة  هِذِه 

َخرَجوا على  أفْراٍد  َويَْقتَِصروَن، على  اقْتََصروا،  الُممارَساِت 

ُمْعتََقًدا  أْم  ديًنا  لْطاُن  السُّ هذا  أكاَن  َسواٌء  ــ  لْطاِن«  »السُّ

)12( وكمــا هــو َمْعــروٌف فــإنَّ الَفْضــَل فــي تَْحويلِهــا إلــى »قَِضيَّــِة رَأٍْي عــاّم« يعــوُد للُمَعلِِّم 

ة أْسَعد الشدياقـ  باكورَة سوريا.   بطرس البستاني الذي نََشَر َسَنَة 1860 ِقصَّ
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ُمتَرَتِّباِت ُخروِجِهم!  ِمْن  بَيَِّنٍة  أْم ُحكوَمًة أم حاكًِما ــ على 

ِبَفرٍْد  الاّلِحَقُة  فالَفظاَعُة  األْمُر كذلَِك...  َحبَّذا كاَن  يا  نَقول: 

ُب  جيُن الُمَعذَّ تَْحتَِمُل أْن تُـتَرِْجَم َعْنها »النَّْفثَُة« يَْنُفثُها السَّ

نَْفُسه، أْو أْن تُْحِصيَها »الرِّوايَُة« يَْرويها شاِهٌد ثَِقٌة أْو باِحٌث 

فال  والُمتماِديَة،  َمُة  الُمَعمَّ الَجماِعيَُّة  الَفظاَعُة  أّما  ُمَدقِّق. 

نَْفثََة تُـتَرِْجُم َعْنها وال ِروايََة تُْحصيها... 

▪

َوِمَن  ماِت  الُمَقدِّ ِمَن  بَْعٌض  التَّْقريِب،  َوْجِه  على  هِذِه، 

الهواِجِس التي َحَدْت بأَُمم للتَّْوثيِق واألبْحاث إلى الَفْحِص َعْن 

ْجِنيَِّة،  ؤوِن السِّ ْعَوِة إلى إطاْلِق ُمْنتًَدى يُْعنى بالشُّ َوجاَهِة الدَّ

« لَِسبٍَب  ياِسيِّ ْجِن السِّ ُد فَـَنقوُل، َمثاًَل، بـ»شؤوِن السِّ وال نَُحدِّ

كَثيرٍَة،  حاالٍت  في  ُد،  الُمتََعمَّ التَّداُخُل،  هَو  للغايَِة  بَسيٍط 

بَيَْن  ياِسيَِّة«، واْسِتطراًدا  السِّ الِجنائِيَِّة« و»التَُّهِم  »التَُّهِم  بَيَْن 

ياِسّي«. وأِضْف إلى هِذِه  ْجِن السِّ « َو»السِّ ْجِن الِجنائِيِّ »السِّ

َهتُْه ِمِن  ماِت والَهواِجِس الُمقيَمِة ما َسبََق ألُمم أْن َوجَّ الُمَقدِّ

اللُّبنانِيِّ  َوْجَهيْها  في  ِسيَّما  وال  الَمْسألَِة،  هِذِه  إلى  اْهِتماٍم 

، يوِميًّا، ِمْن جديٍد  /الّسوري، وما يَْستَِجدُّ والّسوريِّ واللُّبنانيِّ

ِق فيها. ، يُْغري، إْن جازَِت الِعبارَُة، ِبَمزيٍد ِمَن التََّعمُّ ِسْجِنيٍّ
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وألنَّ األفْكاَر، كما يَـقوُل ذاَك، »ُملْقاٌة على قارَِعِة الطَّريق«، 

ِفْكرََة  بأنَّ  َق  نَـتََحقَّ أْن  َوَجَب،  ما  أوََّل  َعلَيْنا  َوَجَب  فَلََقْد 

َوالَمْغرِِب،  الَمْشرِِق  في  ْجِنيَِّة،  السِّ ؤوِن  بالشُّ يُْعنى  ُمْنتًَدى 

اْسِتطراًدا،  لَيَْس،  نُحاِولُُه  ما  وبأنَّ  إلَيِْه،  ُسِبْقنا  ِمّما  لَيَْسْت 

َمْضيََعًة للُجْهِد والَوقِْت َوَغيْرِِهما. 

كذلَِك، لَْم نَـْكـتَِف ِبما كُّنا على ِعلٍْم ِبوجوِدِه ِمْن ُمباَدراٍت 

ْعنا دائِرََة  ْجنيَِّة، فََوسَّ ؤوِن السِّ َوِمْن َمشاريَع ذاِت ِصلٍَة بالشُّ

ديقاِت واألْصِدقاِء  التََّحّري واالْسِتقصاِء، وأْشرَكْنا َعَدًدا ِمَن الصَّ

ِبما يَْخطُُر لنا ِمْن ِفْكرٍَة، واْستَْعلَْمنا ِمْنُهم َعّما قَْد يَكوُن فاتَنا 

الُوقوُف َعلَيِْه، واْستَْفتَيْناُهُم الرَّأَْي في وَجاَهِة الَمْسعى، وإْذ 

َل ألَُمم الَقْدُر الَوافي ِمَن االطِْمئْناِن بأنَّها ال تَْخبُُط في  تََحصَّ

ما تُْقِدُم َعلَيِْه َخبَْط َعْشواء، باَدرَْت، ِبَرِويٍَّة واتِّئاٍد َمْقصوَديِْن، 

إلى اإلْعالِن، ِبَخَفٍر، َعْن إطاْلِق »ُمْنتَدى الَمْشرِِق والَمْغرِِب 

إلى  َحثيٍث  ِبَسْعٍي  اإلْعالَن  قارِنًَة هذا  ْجنيَّة«،  السِّ ؤوِن  للشُّ

وَهيْئاٍت،  أفْراًدا  الَمْعِنيّيَن،  ِمَن  َعَدٍد  بأْوَسعِ  الِت  الصِّ َوْصِل 

ْجنيِِّة في شتّى شواِهِدها َوتَْعبيراتِها. بالَمْسأَلَِة السِّ

نُوِّ  فَِمْن أيِّ الطُّرُِق قََصَد ذو الُفضوِل، أْو ذو االْهِتمام، إلى الدُّ

ْجِنيَِّة، في الَمْشرِِق والَمْغرِِب، فَلََسْوَف يَِجُد  ِمَن الَمْسأَلَِة السِّ

واِهِد والتَّْعبيراِت. فإْن أَخَذ طَريَق  الطَّريَق ُمزَْدِحًما بهِذِه الشَّ

أَخَذ  »ُحقوِق اإلنْساِن« ضاَع في زِحاِم »االنِْتهاكات«، وإْن 
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الَمْكتَبََة  أنَّ  ُق  يَُصدِّ يََكْد  لَْم  والَفنِّيِّ  األَدِبيِّ  اإلنْتاِج  طَريَق 

الثَّراء،  ِمَن  الَقْدِر  هذا  على  الِمْنطََقِة،  هِذِه  في  ْجِنيََّة،  السِّ

نََسبَُهما،  ُمتاِبًعا  و»التَّطَرُِّف«  »الُعْنِف«  طَريَق  أَخَذ  وإْن 

النََّسب،  لهذا  َمعاِقَد  وُهناك،  ُهنا  الُقْضباِن،  َوراَء  أنَّ  ألْفى 

ياَسِة« لم يَْحتَْج إلى كثيِر إْمعاٍن لِيَرى  وإْن أَخَذ طَريَق »السِّ

ْجِن  بالسِّ لْطَِة  السُّ على  القاِبضوَن  ُل  يَتََوسَّ كَيَْف  الَعيِْن  َرأَْي 

َد الَعالقاِت الُمتََوتِّرََة  َوسيلًَة أثيرًَة إلفْحاِم الُخصوم، وإْن تََفقَّ

بَيَْن َعَدٍد ِمْن ُدَوِل الِمْنطََقِة َعِجَب كَيَْف أنَّ أنِْظَمًة يَْجَمُع 

ِبُحقوِقِه  الحائِِط  ُعرَْض  َوَضْربُها  اإلنْساَن،  تَْحقيرُها   بَيَْنها 

تَـتَنابَُذ ِبما يَْعُمُر ِبِه ِسِجلُّ كُلِّ واِحٍد ِمْنها ِمِن انِْتهاكاٍت لِِتلَْك 

الُحقوِق، )وال ِسيَّما ِمِن انِْتهاكاٍت ِسْجِنيَّة(، وإْن أَخَذ طَريَق 

التي  الَقليلَِة  َوِل  الدُّ تَجارِِب  في  ونَظََر  بالُمْستَْقبَِل  التَّفاؤِل 

والَمْملََكة  )تونس  الُمَشرَِّح،  على  ماضيها  تََضَع  أْن  تُحاِوُل 

الَمْغِرِبيَّة(، هالَُه ما يَِزيُنُه »الماضي« في الميزاِن وما يَلْزَُم 

ِف ِمْنه...  ِمْن َجْهٍد للتَّْخفيِف ِمْن َوطْأَتِِه ــ وال نقول للتََّخفُّ

أو  ا  تَوًّ الُمْفِضيَِة،  الطُّرُِق األُْخرى  َعْن كُلِّ  َحَرَج  ْث وال  َوَحدِّ

ْث وال َحَرَج َعّما قَْد  ْجِنيَِّة، َوَحدِّ بالواِسطَِة، إلى الَمْسأَلَِة السِّ

يُصاِدفُُه الّسالُِك في كُلِّ واِحِد ِمْنها.

ْجِنيََّة« في  ُمْنتَهى ما افْتَرََضتُْه أَُمُم، إًذا، هو أنَّ »الَمْسأَلََة السِّ

الَمْشرِِق والَمْغرِِب، وفي كُلِّ بَلٍَد ِمْن بُلدانِِهما، َجديرٌَة بأْن 
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تُْحَمَل على أنَّها َمْسأَلٌَة قائَِمٌة ِبَنْفِسها ال تُْختَزَُل إلى أيٍّ ِمْن 

ياِسيَِّة أِو الَفنِّيَِّة أِو التّاريخيَِّة أْو  تَْعبيراتِها )الُحقوقيَِّة أِو السِّ

ْعي  َغيْرِها(، َولَْو أنَُّه ال َسبيَل إلى اإلحاطَِة ِبها، أو إلى السَّ

إلى اإلحاطَِة ِبها، في َمْعزٍِل من هذه التَّْعبيراِت. ِمْن ُهنا، 

كانَِت الُمباَدرَُة إلى إطاْلِق هذا الُمْنتدى، »ُمْنتَدى الَمْشرِِق 

ْجِنيّة«، َوَدْعَوُة كُلِّ َمْن يَْعنيهم األْمُر،  ؤوِن السِّ والَمْغرِب للشُّ

بَلَْورَِة  في  الُمشاَركَِة  إلى  لَها،  َوتَبًَعا  اْهتماماتِِه  َوفَْق  كُلٍّ 

َجْدَوِل أْعمالِِه وَمشاريِعِه َونَشاطاتِه.

ِل  أوَّ ِمْن  َعلَيْها  تَْمضي  أَُمُم  تَْفتَأْ  لَْم  ُخطٍَّة  على  َوَسيْرًا 

أْمرِها،  إنَّما تَْقتَِرُح أْن تَـكوَن باكورَُة ما يُِطلَّ الُمْنتَدى ِمْن 

ُر  يَتَيَسَّ ما  تَْجَمُع  ِخزانٌَة  ِعماُدها  إلكترونيًَّة  ًة  ِمَنصَّ ِخاللِِه 

بالَمْسأَلَِة  تُْعنى  َووثائَِق  َوُمْستَْمسكاٍت  َمْعلوماٍت  من 

ُوْجهاٍت  تَرْتيبُها  ويُتاِبُع  والَمْغرِِب،  الَمْشرِِق  في  ْجِنيَِّة  السِّ

ثاَلثًا: ُوْجَهًة تََرى إلى كُلِّ بَلٍَد ِمْن بُلْداِن الِمْنطََقِة ِبَوْصِفِه 

تَْعبيراِت  تَوالي  إلى  تََرى  وأُْخرى  ِبذاتِه،  تَْوثيٍق  َمْوضوَع 

تُْنزُِل  وثالِثًَة  الزََّمِنّي،  تََسلُْسلِها  َوفَْق  ْجِنيَِّة  السِّ الَمْسأَلَِة 

للبُلْداِن،  عاِبرٍَة  وأبواٍب  َعناويَن  تَْحَت  التَّْعبيراِت  هِذِه 

نُفوٍذ(،  َمناِطِق  إلى  البُلْداِن  هِذِه  بَْعُض  َضتُْه  تََقوَّ لِما  )أْو 

جون  »السُّ »التَّْعذيب«،  ياِسّي«،  السِّ ْجِن  »السِّ قَبيِل  ِمْن 

الَقْوَل  أَعْدنا  فََمْهما  الُقْضبان«؛  َوراَء  »النِّساء  يَّة«،  رِّ السِّ
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أَهِميَِّة  ِمْن  أَُمم،  ِبِه  تَْعتَِقُد  لَْن يَْستَْغرَِق قَْولُنا ما  رْناُه،  َوكَرَّ

أكْبَِر  َجْمعِ  إلى  ْعَي  السَّ ِبَذلَِك  ونَْعني  الَمْفتوِح،  التَّْوثيِق 

والَوثائِِق  والُمْستَْمسكاِت  الَمْعلوماِت  ِمَن  ُمْمِكٍن  قَْدٍر 

وإتاَحِتها  َوتَرْتيِبها  البَْحِث،  َمْوضوِع  بالَمْسألَِة  لَِة  الصِّ ذاِت 

للُفضوِل العامِّ بال قَيٍْد أو َشرْط.

بأْن  اإللكترونيَُّة  ُة  الِمَنصَّ هِذِه  تَـْكتَفي  لَْن  الحاِل،  بطبيَعِة 

تَـكون َمْنزاًِل لهِذِه الِخزانَِة، بَْل َستَْسعى َجْهَدها ألْن تَـكوَن 

بَيَْن  التَّواُصَل  يُتيُح  الذي   » الهاتِِفيِّ بـ»بالُمَوزِِّع  أْشبََه  أيًضا 

دائِرََة  ُع  تَُوسِّ بالُمْنتَدى  تَْعريٍف  َوِبطاقََة  ِة،  الِمَنصَّ ُرّواِد 

أْصدقائِِه والُمشاركيَن في نَشاطاتِه.

الطَّْوِر  هذا  في  ِة  الِمَنصَّ هِذِه  على  الَكبيِر  تَْعويلِنا  َوَرْغَم 

األوَِّل ِمْن ُعْمِر الُمْنتَدى، فمآلُها، في الحَقيَقِة، أْن تَـتََحوََّل 

ناتِِه وأداٍة ِمْن أَدواتِه. فَِمّما نَبْني َعلَيِْه،  ٍن ِمْن ُمَكوِّ إلى ُمَكوِّ

وَكاَن  اإللْماُح إلَيِْه آنًِفا، أنَّ أيًّا ِمَن »الُمقاَرباِت الِقطاعيَِّة« 

)الُمقاَربَِة  والَمْغرِِب،  الَمْشرِِق  في  ّجِنيَِّة،  السِّ للَمْسأَلَِة 

الَجْنَدِريَِّة  الُمقاَربَِة  األَدِبيَِّة/الَفنِّيَِّة،  الُمقاَربَِة  الُحقوقيَّة، 

ها؛ بَْل أكْثَُر ِمْن ذلَك:  َوَهلُمَّ َجرّا(، ال تَفي هِذِه الَمْسأَلََة َحقَّ

ال  نَْفَسها  الِقطاعيََّة  الُجهوَد  أنَّ  على  الُمباَدرَُة  هِذِه  تَبْني 

بأْن  إاّل  ِبَمكانَِتها،  الِعرفاِن  وِمَن  أِْن،  الشَّ ِمَن  ها  َحقَّ تَُوفّى 

تَـتَراءى في َمرائي بَْعِضها بَْعًضا، وبأْن تَـتَخاطََب َوتَـتَحاَور، 
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لِقاٍء  ِبُمناَسبَِة  تَْجريبيٍَّة،  نُْسَخٍة  في  أَُمم،  حاَولَتُْه  ما  وهذا 

َدَعْت إلَيِْه في تِْشريَن الثّاني 2018، في العاِصَمِة األلمانيَِّة 

ْجِنيَّة،  السِّ بالَمْسأَلَِة  الَمْعِنيّيَن  ِمَن  َعَدٌد  فيِه  برلين، وشارََك 

وأكاِديميّين  َوفَّنانيَن  ُحقوقيّيَن  وناِشطيَن  ساِبقيَن  )ُسَجناٍء 

ِمْن َذِوي االْهِتماِم ِبتاِريِخ الِمْنطََقِة وأْحوالِها(، ِمَن الَمْشرِِق 

َض  والَمْغرِِب، وكاَن ُمناَسبًَة  الْسِتْكشاِف ما يُْمِكُن أْن يَتََمخَّ

صاِت والبُلْداِن َواألْولَِويّات. َعْنُه ِحواٌر عاِبٌر للتََّخصُّ

ِة  الِمَنصَّ ِخالِل  ِمْن  بالواِسطَِة  والتَّواُصِل  التَّْوثيِق  إلى 

ِخالِل  ِمْن  الُمباِشِر  اإلنْسانِيِّ  التَّواُصِل  وإلى  اإللكترونيَّة، 

الَمْشرِِق  لـ»ُمْنتَدى  أَُمم  تَرُْسُم  َوالُمؤْتََمراِت،  النََّدواِت 

ألْعماٍل  حاِضَنًة  يَكوَن  أْن  ْجِنيَّة«  السِّ ؤوِن  للشُّ والَمْغرِِب 

تَْحَت  ْجِنيََّة  السِّ والُممارَساِت  الثَّقافََة  تََضُع  فَنِّيٍَّة  أو  بَْحِثيٍَّة 

تَبُْذُل  فََسْوَف  بَعيًدا،  الطُّموُح  هذا  يَبْدو  قَْد  وإْذ  الِمْجَهر. 

طُموًحا  يَبْقى  فال  بالُوْسعِ  ما  أْصدقائِها،  ِبُمساَعَدِة  أَُمم، 

ْعَوِة  الدَّ االْجِتهاِد في  إلى  ٍة  ُملِحَّ ِمْن حاَجٍة  تَراُه  لِما  وذلَِك 

ْجِن« ِمَن الُجْملَِة التي تَِصُف أْحواَل  إلى تَْغييِر َمَحلِّ »السِّ

هِذِه الِمْنطََقِة، وإلى رَفْعِ َمرْتَبَِتِه في قائَِمِة الطَّواعيِن التي 

ِمْن  ِقطَْعًة  لَيَْس  ْجَن  السِّ أنَّ  َمْعنى  على  وذلك  ِبها،  تَْفتُُك 

َعناويِن هذا  ِمْن  ُعنواٌن رَئيٌس  ُمْدلَِهمٍّ فََحْسب، بل  َمْشَهٍد 

إْصالُحُه  يُْمِكُن  عاِبرًا  باَلًء  لَيَْس  أنَُّه  َمْعنى  وعلى  الَمْشَهِد، 

على  ِحبْرًا  األْحياِن  ُمْعظَِم  في  )تَبْقى  ُهنا،  قَوانيَن  بإقْراِر 
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جوِن على »ُحقوِق اإلنْساِن«  َوَرق(، أْو ِبتَثْقيِف ُمرَتَّبي السُّ

َعموٌد  أنُْفِسِهم،  االْسِتبداِد  أْهِل  ِبشهاَدِة  هو،  وإنَّما  ُهناك، 

تزاُل  وال  ِمْنُهم  البَْعِض  ُعروَش  َحَملَْت  التي  األْعِمَدِة  ِمَن 

ُر إْغالَق تازمامرت،  ـ )وإاّل كَيَْف نَُفسِّ تَْحِمُل ُعروَش آَخرين!ـ 

والتَّأميَل بإْغالِق المزّة؟(.

ؤوِن  للشُّ والَمْغرِِب  الَمْشرِِق  »ُمْنتَدى  ــ  الُمْنتَدى  اْسٌم، 

وال  طريَقٌة،  وال  هَو،  ِحزٌْب  ال  ُمَسّمى:  على  ــ  ْجِنيَّة«  السِّ

ِفرْقٌَة ناِجيٌَة... َمْنتًَدى ُمَذيٌَّل، حتّى إْشعاٍر آَخَر، ِبتَْوقيعِ أَُمم 

للتَّْوثيِق واألبْحاث، وإْن كانَِت الرَّْغبَُة الّصاِدقَُة ِمْن أَُمم أْن 

ُمْستَِقلٍّ  ِقواٍم  ذي  كِياٍن  إلى  يَْوًما  الُمباَدرَُة  هذه  تَـتََحوَّل 

في  ساَهموا  َمْن  ِعداِد  في  ذُكِرَْت،  إْن  أَُمم،  تُْذكَُر  ِبَنْفسه 

تَأْسيِسِه وإرْساِء أْركانِه ال أكْثََر وال أقَّل.

الُعجالََة دوَن  نَْختَُم هِذِه  أْن  يََسُعنا  أْن يَكوَن ذلَك، ال  إلى 

الِعرْفاِن ِبَجميِل كُلِّ الذيَن واللَّواتي تَديُن لَُهم هذِه الُمباَدرَُة، 

تََفتََّحْت  بأْن  ِبَنصيَحة(،  أْو  َمْعلوَمٍة  ِبتَْصويِب  أْو  )ِبِفْكرٍَة 

َمْشروًعا َوُخطَّة، َوِبَجميل كُلِّ الذيَن أتَاح تََفهُُّمُهم لَِوجاَهِتها، 

، أْن َخرََجْت إلى الّنوِر والَعلَن.)13(  َوَدْعُمُهم الماِديُّ

ــَر  ــذي َوفَّ ــاق(« ال ــون )آف ــة والُفن ــي للثَّقافَ ــدوق الَعَرب ْن ــؤالِء »الصُّ ــْن َه ــُر ِم )13( ونَْذكُ

 »)ifa( ــة ــِة الخارِِجيَّ ــاِت الثَّقاِفيَّ ــِد الَعالق ــاَدرَِة، و»َمْعَه ــِذِه الُمب ــيَّ لَِه ــَل االبِْتدائِ التَّْموي

الذي َوَصَل َدْعَمها.    



ِصْفٌر َعْن َعْمد


