
 ن جمزرةعلجزيرة  لتشريح تقرير

   ضيف اهللاياسني
  

على موقع القناة  2011 أبريل 24الذي نشر في و كال بيري،  بقلم مراسلهافي تقرير لقناة الجزيرة
مذبحة للمدنيين األبرياء :  أبريل 23 في هشهدادعى أنه قد  بالتفصيل ما  الكاتب، يصفاإلنجليزي
  .جنوبية ال ازرع بلدة كلم من1 ،في سوريا
الغضب على مرتكبي مثل هذه ب و، للغاية شديدحزنب ، شعرتتقريرلل القراءة األولى بعد  

 ،ومع ذلك . بحسب التقريرالجريمة الشنيعة، والذي هو في نهاية المطاف النظام السوري
  .سأشرح السبب في خاتمة هذا المقال . ناقدةعينباضطررت الى قراءة التقرير للمرة الثانية 

 نعزوها  التي يمكن أن، الحظت أن التقرير يتضمن تناقضات وعدم دقة،القراءة الثانيةفي   
 ،قراءة ثالثةبللقيام مالحظاتي كانت كافية  ولكن ،شهد مذبحةأن عاطفية للكاتب بعد الحالة الإلى 

 ، أدناهنيتبيري المذكوري مقالت استخدمت في تحليلي  .عمقب تحليل كل عبارة  معهذه المرة
 في بيري المنشور تقرير  المجزرة كما ورد  للبحث في موقع)Google Earth (وجوجل األرض

  .24أبريل / نيسان 
  التقريرلهذا مفصل ال يوفيما يلي تحليل  

no/24/04/2011/east-ddlemi/net.aljazeera.blogs://http-0-syria-left-humanity  
  

صل يكان على وشك أن كيف انه السيد بيري يروي   وقابلة للتصديقبعد مقدمة موجزة  
 كانت قدنقطة تفتيش للجيش ببالتذكير  عقولنا السيد بيرييهيأ ، التي ستحصلمجزرة الإلى موقع 

   : لما كتب وفقاً،أربعة أسابيع المرور منذ حوالي  منمنعته
  

نُظّرا ’ومربضين لمدفعين رشاشين كانا قد تفتيش للجيش ال تلك نقطة مصادفةأتذكر "
  " ‘مسبقاً

  
  .بمعنى أن الرشاشين كانا قد حضرا سلفاً ليغطيا منطقة معينة بدون جهد للتصويب من قبل الرامي

  



مريكية في جنود مشاة البحرية االب  ملتصقينصحافيينكيعملوا لم  معظم القراء وألن  
ر نظّمال"مفهوم الرشاش سريع ل بشرحللقارئ لذا نراه يتبرع ، 1بيري السيدفعل  كما ،العراق
مشاة البحرية االمريكية مهنئا   في سياق شرحه،‘ قتلمنطقة’فية إعداده لخلق يوك" مسبقاً
صريح  كان ذلك التوإن ،." تصف بالضبط ما هي عليه في الواقعبأسماءتسمية األشياء "على

الحرب ربما منذ فترة تسميتها هذه الرومان، و زمن منذعرفت  قد ‘قتلالمناطق ’ف جاهالً،
  .العالمية األولى

 أنه قد شاهد حيث يدعي السيد بيري ، على مشارف درعا،ولكن نحن اآلن في سوريا  
 ،في الواقع  .2011 أبريل 23 أقل من أربعة أسابيع قبل ين مسبقاًرنظّم ال القتل والرشاشينمنطقة

  ،2001أذار  /  مارس31في تقريره المؤرخ 
daraa-back-turned/31/03/2011/east-middle/net.aljazeera.blogs://http، كتب ما 

  :يلي
 :الطريقمنتصف  في ، وضعاأكياس الرملب محميان ،المدافع الرشاشة الثقيلةمن ن ا اثن"
واضحة بأن الجيش كان يأخذ داللة:  على الطريق مرسومةعالماتمع ، ران مسبقاًنظّم 
  ". الخاص على محمل الجدهأمن
 . قتل منظّرة مسبقاًما لدينا هو نقطة تفتيش للجيش مع منطقة !حتى اآلن جيد جدا  
كان ‘ منظقة القتل’أذار، أعطى اإلنطباع بأن موقع  / ارس م31 األول، في السيد بيري تقرير

تقريره  ، كما سنرى أدناه، ولكن. الدقيق للمنطقةموقعال على مدخل درعا أو داخلها، ولم يحدد
 كلم من 1 ي على بعده :  هذه المنطقةال يترك أي شك في موقعنيسان  /  أبريل24المنشور في 

  .زرع السوريةإمدينة 
 وال سيما في ، في المواجهات العسكريةعادةتستخدم هذه المناطق  ؟"قة قتلمنط"لماذا   
والواقع أن  . عند مواجهة حشد من المدنيينألية قوة عسكرية فائدة تذكر بالنسبة هالليس و ،الكمائن
 لهكذا أول إشارة من أي وقت مضى  هي على االرجحهكشف عن أن هذي جوجل  باستخدامالبحث

بعض أذار / مارس31  فيالسيد بيري  يقدم،بغض النظر .الضطرابات المدنيةمنطقة في سياق ا
نيسان  24في و ،" الخاص على محمل الجد هأن الجيش كان يأخذ أمنبداللة واضحة " :المبررات 

تأخذ هذه ن الحكومة أ ، تلك‘منطقة القتل ’رؤيةعند  ، ذلك اليومعرفت: "كتب ما يلي يأبريل / 
لو  محقين نايمكن أن يكو  كال المبرران ."على محمل الجد) في ذلك الوقت (يرةالمظاهرات الصغ

                                                 
1 http://www.sais-jhu.edu/bin/s/g/CoveringTheWarInIraq.pdf  



 عقله منذ فقد قد  أنه لو أو ،ا عسكريين المدنيين خصوميعتبركان  السوريالجيش  أفترضنا أن
  . مارس/ أذار31

  .الحقيقةبفي مقاله ال عالقة له " منطقة قتل " لمصطلح استخدام السيد بيري، كما سنرى أدناه،ولكن
  

  أخيراً وصلنا

  سابقاً،كما أوضح  .تقديم سرد للمجزرة نفسهاب يبدأ السيد بيري أخيرا ،ة كلم780بعد   
، بالضبطمسرح المجزرة  لتحديد و)األردن( من دمشق باتجاه عمان مسافراًكان متجها جنوبا، 

  : السيد بيري من كالمأقتبسس
اتّضح أن أمراً  عندما  إزرعقترب من مدينةن كنا] السائق[عبد و، أنا، ومزاجي المعكر"

سائقي  من ، معظمهمأناس . رهيبا كان يحدث في تلك اللحظة على الطريق أمامنا مباشرة
لكي  ةقتربالم السيارات ون لينبهوايصرخ...  على الطريق السريعينواقفكانوا  ،شاحناتال

  .تصفّ إلى جانب الطريق
 لحركة  محاكاةهم يشير بيديه في أحدرأيت .ن بأذرعهم بجنونحويصرخون ويلوكانوا 
ة واحد : تا طريق على الفور عالمت والحظ،تمالكت نفسي.  يطلق نيرانهرشاشمدفع 
  "."درعا"وعليها  اليسارشير الى ت وثانية"  كلم1 :إزرع"وعليها  اليمين إلى تشير

  
 ،إزرع كلم من 1  على بعد والذي يمر،الطريق الوحيد من دمشق في اتجاه عمانحسناً،   

 وفيها نرى ،‘رضاألجوجل ’  برنامج صورة مني أدناه ه1 الصورة .M5الطريق السريع  هو
وألن  .اتجاه السفرالذي ال بد أن يكون الطريق المذكور في التقرير وزرع والطريق السريع إ

حيث السيد بيري استخدم يساره ويمينه للداللة على اتجاه اإلشارات، قررنا عرض الخريطة ب
  .يكون وجه القارىء في نفس اتجاه سفر السيد بيري، مما يسهل على القارئ متابعة التحليل



  
زرع إلى اليسار من الطريق السريع عندما تتجه إ تبين "جوجل األرض" صورة - 1 الصورة
  جنوبا

  
ة واحد : " ي الطريقاآلن دعونا نلقي نظرة ثانية على ما قاله السيد بيري عن عالمتو  

  "."درعا"عليها قد كُتب و اليسارشير الى ت وثانية"  كلم1 :إزرع "عليها كُتب و اليمين إلى شيرت
   وليس ، هذا الطريقا علىمسافر جنوبال على يسار الشخص إزرع ،على الخريطةبناء 
  ربما،حسنا...) ره كما قال وليس إلى يسا،إلى يمينهدرعا و(بيري   كما قال السيديمينهعلى 
  .واصل القراءةنلذا دعونا  .في هذه الحالة  السيد بيريلط اليمين مع اليسار عنداخت

  : يقول بيري  
قد  التي كنت "قتلالمنطقة  " هذه هي.  من قبل كنت هنأننياتضح لي في تلك اللحظة "

  .درعا أسابيع على مشارف ها منذشهدت
. بإزرع يربط درعا جسراًهنالك  أوقفنا السيارة، كان من حيث  مترا تقريبا50ًعلى بعد 

  .]"بالنسبة له[الناس يسيرون على الجسر من اليسار إلى اليمين  من احشدرأيت بوضوح 
 وذلك إلعطاء بعض  مع شيء من التكبيرنفس الموقعل  2 الصورةاآلن نظرة على لنلقي   

ظ وجود  والح تصرخرأى الناسفي اللحظة التي  ،السيد بيريموقع سيارة : التفاصيل اإلضافية 
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بناء على  ،النقطة عن الجسر في تلك وبعده، 2على الصورة " 1 عموق"نسميه  ،ا الطريقعالمت
عالمتا الطريق ال بد أن تكونا ( متر 500هو حوالي  ،"جوجل األرض"قياسها باستخدام برنامج 

 متر حسب 50 ولكن سيارة السيد بيري وقفت قبل الجسر بحوالي .)قبل المخرج بقليل
الناس الذين كانوا متجاهالً  ، م450 واصل قيادة السيارة لمسافةوهذا يعني ان السائق  مه،كال

 ال بد أن  ."رشاش لحركة مدفع  محاكاةهم يشير بيديه فيأحدو" ،بجنونيصرخون ويلوحون 
لمجزرة التي كانت على وشك أن ا موقعا ممتازا لمراقبة السيد بيري  أن يعطيالسائق عبد أراد

  ".قتلالمنطقة "ي حدث فت
  

  
 مترا 50 على بعد ،2 عوموق) الحظ عالمتا الطريقعندما  ( لسيارة بيري1 موقع - 2 الصورة
  الجسرمن 
  

  في الوقت المناسب
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  في ‘أكشن’  الرىي حيث يمكن أن ، من الجسر فقط مترا50على بعد السيد بيري يقف   
   :  بيريكتبي .الوقت المناسب تماما

وللحظات  .األرض ات بأنفسهم علىشاحنال وسائقرمى  .فجأة انهمرت النيران على الحشد"  
ما بدا لي أنه مزيج  .ا من هول اللحظةمجمدمصدوما و ،، جلست هناك في السيارةبدت بال نهاية

 ت فوق بعضها البعضقطا تس التي الناس يحصدكانمن نيران أسلحة رشاشة وأخرى فردية 
  الناستكان . يسقطان صرعى على الفوررأيت طفلين على االقل . في حقل ما يتم قطعهاشابعكأ

  . "تدوينارية العيرة األأصوات وصرخ ت
: جرى إعدادها بشكل ممتاز قبل أسابيع لقتل المدنيين "منطقة قتل" ! يا له من مشهد  

  !أن تهربالناس  –  العدوعي يستطلكي ال ، منطقة قتلجسرأن يجعل من ال الجيش اختار
الناس يسيرون على الجسر من اليسار إلى  من احشد رأيت بوضوح " السيد بيرييقول   
  طرف منفال بد أنهم قادمون" يسارال" من إذا كانوا قادمين ؟ونذاهب أين كان هؤالء الناس" اليمين

 أراض عن إزرعها  كلم ويفصل7  تقع على بعد،مسكين  الشيخ،أقرب بلدة...  الىوذاهبون ،زرعإ
 2 أكثربعيدة ،وقعت في وقت سابق التي خطيرةال  المواجهاتبعضو حيث القمع ،درعا  .زراعية

  على التضامن مع أخوتهم ال يعرف المسافات، ومن نكن نحن الناس إصرارولكن . كلم30من 
  .لذا فلنكمل مع بيري! لنطرح مثل هذه التساؤالت؟

وال زلت ال  ة الماضي ساعة16خالل ال وتكرارا  مراراأعدت المشهد في مخيلتيلقد "
حقل إلى يميني، من طرف  من تأتي  كانتبدوي على ما .تأتي  كانت النيرانأينأعلم من 

  ."رأيت ومضات إطالق النار من فوهات األسلحة. إزرع
  

 كانت أينال أعلم من  " ماذا علينا أن نصدق؟  .مقتطف أعاله مرتيناليرجى قراءة   
 هل يعلم أم ال ، من الحقل؟ "رأيت ومضات إطالق النار من فوهات األسلحة"أم " تيتأ النيران
 ،حري بنا أن نقول أو ،عاطفيةال تهحالبإمكاننا أن نعطف تشوش الكاتب على  ،مرة أخرى ؟يعلم
  !ن المجزرةع قصته عند قراءة  معينة حالة عاطفية جهده البائس لوضع القارىء فيلىع

 فيحسب تقريره   الرشاشان اللذان؟؟؟"المنظَرة مسبقاً"الرشاشات   ذهبتن أي،ولكن مهال  
منتصف  في ، وضعاأكياس الرملب محميان ،المدافع الرشاشة الثقيلةمن ن ااثن " آذار31

 صفّتعندما " قتلالمنطقة "؟؟؟ هذان الرشاشان كانا حاضرين وال بد عندما تعرف على "الطريق
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 أسابيع ها منذقد شهدت التي كنت "قتلالمنطقة  "  هذه هي: "الجسر  متر من 50 على بعدسيارته 
منتصف في ، ألن الرشاشان كانا "حقل إلى يميني" إذن النيران لم تأتي من " .درعاعلى مشارف 

 أم ال؟ هل "منطقة قتل" ماذا فهمنا من كل هذا؟ هل كان هنالك . ، حسب السيد بيري نفسهالطريق
، الطريقمنتصف في " المنظَرة مسبقاً" إلى يساره؟ هل كانت الرشاشات كانت إزرع إلى يمينه أم

؟ أم هل نشر الجيش ."رأيت ومضات إطالق النار من فوهات األسلحة" أم في الحقل حيث 
السوري منذ أسابيع كتيبة كاملة عند هذا الجسر لمواجهة حشد من المدنيين الذاهبين إلى عزاء يوم 

   نيسان، بحيث لم نعد ندرك من أين تأتي النيران؟23
إلى يمينه  وليس ، يساره تقع إلىزرع إ،ري السيد بي توقفت سيارة من حيث،مرة أخرى  
 أو إذا كان يستخدم .، األمر الذي يقوض قصته من البدايةمتجها إلى الشمال، إال إذا كان كما قال
مثلي، ولكن نسي أن يدير الصورة وهكذا انعكس عنده اليمين مع ‘ جوجل األرض’برنامج 
  !اليسار

  : ما يلي بالسيد بيري يستفيض   
  

ته بوضوح هو منظر الناس وهم منبطحين على الطريق، يحتمون  أتذكر رؤيآخر شيء" 
منبطحين في برك من الدم بال شك، ليتفادوا … خلف أولئك الذين سقطوا قتلى أو جرحى

  ".حمما جهنمية طائرة
  

يقل جسر الذي ال ال مترا من 50 بعد  على، السيد بيريسيارة تخيل نفسك جالسا في  
ة أتذكر رؤي"...  مثل  منعبارةب تنطق أن كهل يمكن .المانعباإلضافة إلى  أمتار، 5 ارتفاعه عن

  اله ألن،الطريق الذي يجب أن يكون على الجسر ؟؟ "الناس بوضوح وهم منبطحين على الطريق
والناس  ، الناس يقفزون من فوق الجسره مشهد في تقرير أن يكون قد أهمللسيد بيريل يمكن
مثل هذه العبارة  . حالةاطالق النار على أي في وابل منعليه  سقطوا  كانوا على الجسرالذين

زوايا بدون مساعدة من ال حول ا إذا كان بمقدورك الرؤيةالّتصلح ألن تكون خياال ال علمياً، اللهم إ
  . أدناه تكفي لتوضيح هذه النقطة الشكلنظرة سريعة على . مرايا



  
   على الطريق فوق الجسر؟منبطحين  وهمرى بوضوح الناسي رء في السيارة أنهل يمكن للم 
  

  بقية القصة الخيالية
صرعلى ي هان الإ . في رأسهحدثت المجزرة التي توقف بعد نهاية السيد بيري دت لو أنود  
معلوم أن بعض أفالم السينما والقصص تنجح في جعل المشاهد أو القارئ ينسى . الكذبمزيد من 

ا يشاهده أو يقرأه هو نتاج مخيلة المخرج أو الكاتب، وليس توثيقا ألحداث وقعت، قبل الكتابة أن م
م يهتم الكاتب ولكن إذا ل ".اتقرير"واألمر ال بد أن يكون أسهل بكثير إذا سميت القصة . مثال

  . عن األسم الذي يختاره للقصةفشل فشال ذريعا بغض النظرفسي ،بالتفاصيل
السيارة عائدا إلى دمشق، ) عبد(جزرة، يروي السيد بيري كيف أدار السائق بعد وصفه للم  

  :ثم يكتب قائال
ما قلته في ال أذكر ). الجزيرة(شركتي في الدوحة مكتب أخبار ب بشكل غريزي، اتصلت "

مقابلة تسجيل لوصلي حاال مع المذيع من أجل  كان كافيا للمحررين ن يبدو أنه ولك،البداية
  ... "،عبر الهاتف

  :يتابعو
  ". تابعة للجيش كبيرة، صادفنا نقطة تفتيشعلى وشك اإلنتهاء المقابلة وبينما كانت"

  
  : ينهي المقطعثم

ال يمكنني وصف ما ... ونضحكين ونودخيان الجنود ك ،تفتيشالعبر نقطة بينما كنا نمر "
  كنا على .على وجوههم هناك تعبير شرير عن االستمتاعكان : كما شعرت بهالّ رأيت إ

 كلم من المكان حيث شاهدت لتوي الناس يحصدون حصداً والرصاص 3بعد ال يزيد عن 
  ."يمزق أجسادهم إربا
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على  "هقدم تقريري  كانالسيد بيري أن ولكن إما . االقتباسوا لي طولغفرت أن ورجأ  
 التي ،لمقابلة اواختتمالمكالمة  ال يعقل أن يكون قد أجرى في هذه الحالةو ،زرعإقرب " الهواء

 " كلم3ال يزيد عن "ما  سفر ايستغرقه التي 3 الثالثدقائقال خالل أقل من ، دقيقة3:31استمرت 
 أنه يكتب قصة خيالية، وأن المقابلة الهاتفية مع المذيع جرت في مكان من موقع المذبحة، أو

على  ينبغي ن، كاهذه الحال فيو، وزمان آخرين بناء على خياله، كاملة مع مؤثرات صوتية
ولكنها محطة إعالمية وليست محطة أفالم درامية، أليس . تشير بوضوح إلى ذلك أن الجزيرة
  كذلك؟

 كلم من موقع 3  للجيش على بعدكان هناك أي حاجزهل : ولكن السؤال األهم  
 الواقع ولكن ماذا عن ،"نقطة تفتيش كبيرة " هناك، في قصة السيد بيري،بطبيعة الحال المذبحة؟

  .لنرى ؟خارج روايته على األرض،
  

  مذيع توني هاريسال مع على الهواء
مستوحات من  مؤثرات إلضفاء ا واضحاظهر جهديمكنني أن أشير إلى عدة جمل التي تُ  

لسيد ل كتقرير التي قدمتها الجزيرةخيالية القصة سينمائية الخاصة على اللا فن المؤثرات
ستحضر تي ت، وال"يق موجع للقلب يتناثر في الهواءرذاذ وردي دق"سأذكر فقط عبارة  .بيري

 غباربال ، غير ملوث م50 مسافة  علىمنالسيد بيري  هشهد  ورديرذاذ  .صورة قوية حقاً
 كما ،والقصد من هذه العبارة .ما عدا أجساد الضحاياأي شيء ب الرصاص المتصاعد من اصطدام

 بكل ،فعالحدث ال الكاتب قد شهدأن بليعتقد  خداع القارئ هو ،"قتلالمنطقة  "هو من قصة
ذاته، هو مراسل ال من  حتىيكون له رد فعل أقوىلعاطفيا بالقارئ التالعب وبالتالي  ،التفاصيل

  .الذي بدا صوته هادئا خالل المقابلة
 من ةاستعار ما هو إالّ  الوردي في القصة أو الرذاذالضباب ! ليست حقيقيةالصورة  

  قد السيد بيريللدم الذي ال بد أنصورة حقيقية   أو من،األفالم اها في التي نرالمؤثرات الخاصة
 كذبة أخرى ه هذ،بعبارة أخرى  . بفعل رصاص المارينز المدنيين العراقيين أجسادمنينفر  هشهد

من المستحيل أن تكون  : توني هاريس المذيع مع التليفونيةمقابلةال هي كذبة ولكن أكبر. في القصة
تجدون رابط المقابلة على صفحة التقرير ذاتها، مع ( :وإليكم األسباب! عرضت لناقد جرت كما 
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 فاألمر ال يحتاج إلى فهم  المقابلة على جهاز الكمبيوتر،االستماع إلىيرجى . صورة وقورة للمذيع
  )اللغة اإلنجليزية

  الوقت الذيخالل ، كما زعما،المقابلة يا أجر)بيري(والمراسل  )توني( المذيع  أنتذكرون  
 هايذكرالتي تفتيش اللى نقطة إوهمية المن موقع المجزرة "  كلم3 ما ال يزيد عن "خيراألفيه سافر 

 ومن 3:20طالق نار كثيف حتى إسمع ن ، المقابلةمن 2:50دقيقة الفي  .المقابلة في التقرير وفي
ض بشكل صارخ هذا التسجيل يتناق . خطب في أنهمناس يصرخون كما لوأ  حشد منتاصو أثم

ن نودخيان الجنود ك ،تفتيشالعبر نقطة  بينما كنا نمر : "ه تقريرفي بيري السيد مع ما كتبه
 نقطة خالل حواجزلنمر من  لنا مشيرين ،مبتسمين ،ينظرون إلى بعضهم البعض... ونضحكيو

ال !  كيلومترات من الجسر3 واألدهى من هذا هو حقيقة أنه ال يوجد شيء على بعد". التفتيش
 من الجسر باتجاه  كلم10ة سافاألراضي الزراعية على امتداد الطريق السريع لمعدا يوجد شيء 

على . الواقع إلى عالمه الخياليمن غير الممكن تصديق رواية بيري بدون مغادرة أرض  !دمشق
 نقطة  وال،إطالق نارال و ، يمكن أن تكون هناك حشودهذه األرض وفي الموقع المذكور ال

جوجل "بإمكانكم زيارة الموقع أو استخدام  .ليس هنالك حتى مخرج إلى قرية أو بلدة ما. فتيشت
  !لتحكموا بنفسكم" األرض

  
  لماذا الكذب؟

  منحملةتشن  أن قناة الجزيرة وغيرها من المؤسسات اإلعالمية تقولالحكومة السورية 
في حملة منسقة لزعزعة استقرار أشكال مختلفة ب جنبا إلى جنب مع التدخل الخارجي ،األكاذيب

اإلصالح  من أجل  السوريةللطبقات الشعبيةالمطالب العادلة بوتقول الحكومة انها تعترف  .البالد
لكنها . مزيدال بت ووعدالمطالبهذه ل قرارات تستجيب صدرتأأنها قد  و،السياسي واالقتصادي

  .ملتهم حشنتصر على أن أعداء سوريا استغلوا االحتجاجات الشعبية ل
لقد رأيت  . في الجزيرة"التقارير" كذب  فيهاكشفينليست هذه هي المرة األولى التي   
الفتات  الهذهلم تكن  في حين الناس يحملها الظهار الفتات ها الجزيرة تم تغييرعلى موقع اًصور

ن  أينبغي لهبكلتا يديه ال تحتاج إلى خبير لمعرفة أن رجال يحمل الفتة  . في الواقعةوجودم
  .الالفتة على الجزء األمامي من  بحيث تظهراألقلعلى  ه أصابعبعض يستخدم
 31التقرير الوارد في  .!!)منظّر مسبقا(بشكل مخطط له مسبقا  وكذب ،السيد بيري كذب  
كومة من األكاذيب في ب ا ووسع عليه،المنظّرة مسبقا الرشاشات  قدم لنا كذبة 2011آذار 



 العديد من ،اأرواح الذي يكلف نوعال و من الجزيرة هكذبه وكذب. أبريل/  نيسان 24تقرير
يصف مذبحة  أن  بعد،في سوريا" لم يعد هناك إنسانية  "بعبارةعندما يختتم قصته  .األرواح
قد تصبح نقطة انطالق  "لم يعد هناك إنسانية". حقيقيةمذبحة لقارئ عاطفيا لا هو يعد ،وهمية

في حين أن بعض الصحفيين  ،كقتلةريا للمشاركة في مذابح حقيقية بالنسبة لبعض القراء في سو
لم يعد " كذبة  .من مرتكبي مثل هذه الجرائمحقاً  هم ،يكتبون ويتحدثونما  بمجرد ،والسياسيين

 قصفال" خالل  منلمجازر حقيقية  كذريعة بإجرامية أكبريمكن استخدامها" هناك إنسانية 
   . الناتو حلفت من قبل قوالبالدل "اإلنساني
 الحكومة  تفسير الجواب فيى يمكن العثور علهل  الجزيرة؟تكذبلماذا  ؟ إذنلماذا  
  السورية؟

  
  خاتمة

 بموقف مفاده أن هناك متمسكاً كنت ،لهذا الكاذب" لم يعد هناك إنسانية" قصة تيحتى قراء  
  أن تشكل أساسا إصالحات من شأنها،واسعة النطاق في سوريا و إلصالحات عميقة ماسةحاجة

  شأنهامن وبالتالي ، كونها إصالحات، النظام الحالي مهمة من عناصربمشاركةلثورة ديمقراطية 
رميت بعيدا كل ما عندي  : فقدت صوابي لبرهة، لقصة بيريبعد قراءتي األولى   .سلمياأن تتم 

 من جالنظام هو السبيل الوحيد للخروب أن االطاحة ،غضبلحظة  في ،من منطق وقررت
 ،الحرب األهلية :  إسقاط النظامأتي بعديما يمكن أن ب أهتمأو أعد أفكر  لم ،للحظة !األزمة
  !ال يهم ، تحركها الواليات المتحدةعرائس
أكاذيب  .هذا المقال هو ما أثار أجراس اإلنذار في ذهنيل تيقوي عند قراءال يرد فعل  

 وصادرة في الوقت ذاته عن )مجزرة وهمية (كن بهذا الحجمتلم الجزيرة التي رأيتها من قبل 
  . عن المتاعبباحثا ،قراءته مرة أخرى قررتلذا  .مراسل للجزيرة

 التي ة واالقتصاديةحقوقه السياسي والنضال لنيل  كل الحق في االحتجاجهشعب سوريا لدي  
  السوريةشعب سوريا والدولة  أرى أن،وفي الوقت نفسه .حققهايسوف ول، ئة عام وأكثرلمسلبت 

شكل في جميع أنحاء تالي في طريق ثورة العربية هال .قبل ثورة مضادة تتعرض للهجوم من
أطراف هذا  . التي قد تبادر بالهجوم استباقيا، حسب الساحةمضادةالثورة الذلك كالوطن العربي و

 وهذا ،كون واضحة لغالبية الناس حتى اآلنتقد ال الصراع ومواقعهم الحقيقية من قضايا الشعب  



 ضباب"لحفاظ على ا :قناة الجزيرة خير مثال على ذلكومضادة، اللثورة  اهو دور وسائل إعالم
 . تُهزم الثورة المضادة، الضبابمع زوال ألنه ،في وعي هذه الغالبية "الحرب 

 


