بقلم أحمد عمران

الراقصون على جثث األطفال
من ٌتؤمل حال الشعب السوري بعٌ ًدا عن صخب السٌاسة وتصرٌحات الساسة الفارغة من كل مضمون ٌرى أننا أمام
مؤساة حقٌقٌة راح ضحٌتها عدد هائل من األبرٌاء المستضعفٌن .ال زلت أذكر مقطعًا مصورً ا لطفل دون الخامسة ٌدعى
"عمار" من مدٌنة الحراك بدرعا األبٌة استهدفته آلة الغدر "األسدٌة" فحرمته ٌده ورجله معًا وما برحت تتربص به
وبؤقرانه تقتل منهم من تقتل وتستحًٌ من تستحًٌ وسط أصوات تستصرخ ضمٌر العالم كله دونما مغٌث .ال زالت تطارد
مخٌلتً صورة "عمار" وهو ٌعتصر أل َمًً ا على فقد ٌده ورجله وٌقول وقد غلبته دموع القهر والحسرة على ما فقد "وٌنكم
ٌا عرب ،وٌنكم ٌا إسالم ،قطعونا وموتونا" .حاولت عبثا أن أنسى صورة هذا الطفل المسكٌن الذي ال ذنب له وال جرٌمة
سوى انه ابتلً بهذا النظام المجنون الذي تجرد من كل أنواع اإلنسانٌة واستحال وح ًشا بربرًٌا ٌقتل الناس باآلالف دون
رحمة.
"عمار" ما هو إال نموذج مصغر ٌجسد مؤساة أطفال سورٌا األبرٌاء الذٌن ٌالقون الموت لٌل نهار ،وربما تكلم عمار
وعبر عما بداخله من أسى وحسرة لكن هناك غٌره أطفال كثٌرون أتت علٌهم آلة القتل دون رحمة فما استطاعوا أن
ٌعبروا عن الظلم الواقع علٌهم إال من خالل جثثهم المشوهة التً حركت مشاعر الكثٌرٌن فً العالم ممن ال ٌزالون
ٌحملون فً الصدور قلوبًا سلٌمة.
فً سورٌا تمتزج آالم الضعفاء بصرخات الثكالى ودموع األرامل لتضعنا فً مشهد مؤساوي لم ٌعرف له التارٌخ
المعاصر مثٌال ،برك الدماء وأكوام األشالء تجسد الفجٌعة وتحكى المؤساة فً كافة أرجاء الشام ،أطفال تذبح ذبح الخراف،
نساء تنتهك أعراضهن ،رجال ٌنفذ فٌهم اإلعدام كل ٌوم بالعشرات بل بالمئات ،وال زال قادة العالم ٌشاهدون هذه
المسرحٌة المؤساوٌة دون أن ٌحركوا ساك ًنا .وفً حٌن أن هناك من ٌبارك تلك اإلبادة تحت ذرائع كاذبة ومعلـّبة مللنا
سماعها ،هناك من تؤثر بالمشاهد وجلس ٌكفكف دموعه غٌر أنه ال ٌزال مصـ ّرً ا على أن ٌقبع فً مقعده دون أن ٌفعل ما
ٌملٌه الضمٌر اإلنسانً علٌه.
فً ظل هذه المذابح وتلك المآسً ال تزال دول العالم تفكر وتفكر وتعٌد التفكٌر مرة تلو األخرى ،القادة فً الغرب
ٌتساءلون عما ٌمكن أن ٌفعله حلفاء "األسد" لو تدخلوا ،وقادة الشرق  -إال قلٌال ممن نظنهم صادقٌن  -ال ٌزالون غارقٌن
فً مسلسالت التخوٌن والمزاٌدات ومحاوالت استغالل األزمة لكسب أرضٌات سٌاسٌة والرقص على جثث الضحاٌا .وفً
حٌن ٌتطلع أهل الشام المستضعفون إلى سراب العون الذي قد ٌؤتً من هإالء أو هإالء ،تعاجلهم آلة القتل الغادرة فتنتزع
فلذات أكبادهم شر انتزاع قبل أن تؤتً علٌهم فتقتلهم مرة بعد األخرى .هذه المؤساة التً ٌعٌشها أهل الشام لٌست ضربًا من
ضروب الخٌال أو المبالغة ،بل هً واقع ٌعٌشه المستضعفون منذ أكثر من عام ونصف فً حمص وحماة ودمشق ورٌفها
وحلب ورٌفها وغٌرها من المدن .وأمام هذه الواقع المإلم لم نعد نملك حٌالهم إال أن نتضرع لرب العالمٌن أن ٌرفع عنهم
الغمة وٌحقن دائهم ،فلئن تخلى عنهم جمٌع الخلق فلهم رب ٌحمٌهم.
أترككم مع بعض أبٌات من قصٌدة ألبً البقاء الرندي حول مؤساة مشابهة:
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http://www.youtube.com/watch?v=nDtSy-gxpLQ&feature=player_embedded

