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علي مزيد *

أخ ـي ـرًا سـقــط تـنـظـيــم داع ــش ف ــي بـلــد املـنـشــأ،
ُ
وحـ ــررت مــديـنــة املــوصــل (عــاصـمــة الـخــافــة)
من تنظيم داعــش املهجن واملــركــب في أماكن
شتى .بظرف تسعة أشهر فقط قـ ِـدم األبطال
وحرروا نينوى من براثن الوحش الذي تمنى
له اليانكي عمرًا مديدًا .فسقطت هالة داعش
اإلعالمية وتهاوت استراتيجيته في الحرب
النفسية تحت أقــدام الجيش وقــوى مكافحة
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـشـ ــرطـ ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة وال ـح ـش ــد
الشعبي.
إنجاز ُيشعر بالثقة ،وباملقدرة على التخلص
م ــن داعـ ــش وأم ـث ــال ـ ّـه ،ب ــال ــدم ال ـع ــراق ــي بـعــرق
الـجـبــن ،مــن دون مــنــة ال مــن أمـيــركــا وال من
ســواهــا مــن الــذيــن كــانــوا أول املـتــواطـئــن مع
الـتـنـظـيــم ومـسـهـلــي دخــولــه بـتــاريــخ الـتــاســع
م ــن ح ــزي ــران إل ــى امل ــوص ــل ،فـهـلـلــوا وصـفـقــوا
لــه وقــدمــوا لــه الـغــالــي والـنـفـيــس .ال شــك بــأن
اإلنـجــاز هائل ،ويحق للعراق شعبًا وجيشًا
وح ـك ــوم ــة ،ول ـكــل عــربــي ول ـكــل م ــن عــانــى من
اإلره ـ ـ ــاب أن يـحـتـفــي بــال ـن ـصــر ،ول ـك ــن يجب
االلـتـفــات ســريـعــا إلــى تـحــديــات إع ــادة البناء
(بمختلف أنــواعــه وأشـكــالــه) التي ال تحتمل
أي تأخير.

إعادة البناء النفسي والتربوي
لن نتحدث هنا عن إعادة إعمار الحجر وسبل
إي ــواء الـسـكــان ،وتصليحات امل ــاء والكهرباء
وامل ـشــافــي وتـنـظـيــف ش ــوارع املــدي ـنــة ،بــل عن
االستراتيجية اإلعالمية ـ التربوية ـ الثقافية
ال ـت ــي ي ـن ـب ـغــي أن ت ـك ــون الـ ــدولـ ــة وال ـ ـ ـ ــوزارات
الـعــراقـيــة قــد وضـعــوهــا مسبقًا وقـبــل تسعة
أشهر من اليوم.
فتنظيم «داعـ ــش» ك ــان قــد أع ــد ف ــور احتالله
ل ـل ـم ــوص ــل اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إع ــامـ ـي ــة وأخ ـ ــرى
ت ــرب ــوي ــة بـ ـه ــدف ت ـج ـي ـيــش األهـ ــالـ ــي وجـ ــذب
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب إل ـ ـ ــى صـ ـف ــوف ــه وت ـع ـب ـئ ـت ـه ــم وف ـق ــا
أليديولوجيته معتمدًا على وســائــل إعالمه
ً
املختلفة املرئية واملسموعة واملقروءة فضال
عــن االن ـتــرنــت .وع ـلــى أف ـكــار ال ــزرق ــاوي وأبــي
بكر البغدادي ،وعلى آراء الشيخ أبو عبد الله
املـهــاجــر فــي «فـقــه ال ــدم ــاء» .وعـمــد إل ــى وضــع
مناهج تربوية خاصة تتناسب مع عقيدته
السلفية الـجـهــاديــة ،فغير امل ــواد التدريسية
ً
بشكل شامل من املــدارس االبتدائية ،وصوال
إلى املعاهد والجامعات .وضع تاريخًا جديدًا
«تربية جهادية» للمرحلة االبتدائية سعيًا
منه لبذر عقيدته القتالية في عقول التالمذة
منذ صغرهم.
مــن يـقــرأ فــي الكتب الـتــي يعتمدها «داع ــش»
ك ــرواف ــد أســاس ـيــة أليــديــولــوج ـي ـتــه وتــربـيـتــه
السياسية يعرف إلى أي مدى يركز التنظيم
عـلــى الـتــربـيــة فــي م ـيــدان ال ـق ـتــال ،فـفــي كـتــاب

«إدارة ال ـت ــوح ــش» ألبـ ــي ب ـكــر ن ــاج ــي ،ن ـقــرأ:
ّ
«إن ت ـخ ــري ــج األج ـ ـيـ ــال الـ ـج ــدي ــدة وان ـت ـخ ــاب
ق ــادة الـحــركــة الـجـهــاديــة هــو الـهــدف النهائي
ّ
للعملية التربوية ،إن هــذا النوع من التربية
هــو ال ــذي سـيـخـ ّـرج الـجـيــل ال ـقــادر عـلــى حمل
أمانة هذا الدين وينقل األمة لاللتحاق بدرب
الجهاد ،وهو الذي سيخرج من خالله القادة
الحقيقيون لألمة وذلك ألن الكالم على املنبر
ُ
س ـه ــل ...أم ــا أن ُي ـهــدم الـبـيــت وت ـش ـ ّـرد األس ــرة
ُ ّ
وتـ ـ ـم ـ ــزق األم واألخـ ـ ـ ــت إل ـ ــى أش ـ ــاء ف ــذل ــك ال
يقدر عليه إال األفــذاذ من الــرجــال ،والقيادات
العظيمة والجنود األشداء ال يخرجون إال من
مثل هذا الجو» (إدارة التوحش ،ص .)58
هذا الصنف من التربية وإن تحدثت عنه كتب
«داعــش» إال أنــه ال ُيقرأ بالكتب ،بل بالدمار،
ب ـم ـظ ــاه ــر األش ـ ـ ـ ــاء ،ب ــال ـق ـس ــوة ،ب ــال ـح ــرم ــان،
بمشاهد الدماء وربما بصور الظلم والسحق
وامـتـهــان ال ـكــرامــات والـيـتــم .لــذلــك ينبغي أن
تعمل املؤسسات التربوية الحكومية وحتى
ال ـع ـس ـك ــري ــة ع ـل ــى ب ــث ن ـق ـي ـض ــه ،ع ـب ــر تــافــي
مظاهر الشماتة واالزدراء تـجــاه أي شرائح
مــدنـيــة أو دي ـن ـيــة .وامل ـس ــارع ــة إل ــى احـتـضــان
الجيل الـجــديــد مــن األطـفــال واالق ـتــراب منهم
وت ـب ــدي ــد م ـخ ــاوف ـه ــم .وه ـن ــا ض ـ ــرورة وج ــود
طواقم مختصة في مجاالت الصحة النفسية
والجسدية والتواصل األكثر أهمية وجدوى
هــو ذلــك الــذي يحصل مــع الـسـيــدات وخاصة
األمهات والنساء بشكل عام .لبث االطمئنان
بــدل الـخــوف ،والـســام مكان الـحــرب ،والبناء
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـه ــدم وال ـ ـخـ ــراب .وامل ـح ـبــة في
ً
مــواجـهــة الضغينة والـحـقــد ،واالح ـت ــرام بــدال
من اإلذالل.

على الدولة العراقية
أن تضع في أولوياتها
إعادة التأهيل لجيل
الشباب الموصلي

عـنــاصــره واملنتمني الـجــدد لـفـتــرات تدريبية
ّ
ملدة سنة كاملة ،وإلى عملية تصنيف ،وتحكم
باملعارف .ووفــر ظــروف التهيئة النفسية من
قبل مدربني مختصني ،كانوا يتكفلون بإزالة

ّأية رواسب فكرية علمانية أو مغايرة للقراءة
السلفية للدين .ولطاملا ّ
ظهر التنظيم أعمال
الرؤوس والسحل والصلب وبتر
الذبح وقطع ّ
األعضاء على أنها تجسيد وترجمة لألحكام
اإلسالمية بصيغتها األصلية.
كثيرة هــي التقارير الـتــي تحدثت عــن تزايد
عــدد املراهقني الذين يجبرهم «داع ــش» على
االنخراط في صفوفه ويخضعهم لتدريبات
ق ــاس ـي ــة ف ــي م ـع ـس ـكــراتــه ف ــي م ـح ـيــط مــديـنــة
املوصل .إن حصول عملية غسل األدمغة هذه
أكدتها مجموعة من الشخصيات والجهات
ّ
املــطـلـعــة .فـفــي  16آذار  2016كـشـفــت الـنــائــب
عــن التحالف الـكــردسـتــانــي فــي ال ـعــراق فيان
دخ ـي ــل ،ع ــن «وج ـ ــود  1000ط ـفــل أي ــزي ــدي قد
تــم احـتـجــازهــم فــي مـعـسـكــرات تــدريـبـيــة لــدى
«داعــش» ،وتم إجبارهم على تغيير ديانتهم
وحمل السالح واستخدامهم كــدروع بشرية
أو من أجــل تنفيذ العمليات االنتحارية .في

تحرير الموصل عسكريًا لن يكتمل إال بتحريرها فكريًا وثقافيًا من دعاية «التوحش» الغريبة عن تاريخها (أ ف ب)

األطفال ماذا تعلموا ،ماذا قرأوا وعلى
ماذا تدربوا؟
تــدلــل مـحـتــويــات مكتبة أب ــي بـكــر ال ـب ـغــدادي
زعـيــم التنظيم واملـثــال األعـلــى ألطـفــال (دولــة
الـخــافــة) عـلــى العقلية ّالتكفيرية األحــاديــة
فــي الـنـظــر إل ــى امل ـعــرفــة ،إذ ي ــورد يــاســر عبد
الحسني الئحة بالكتب التي تحتويها هذه
املكتبة فيذكر  60كتابًا يغلب عليها الطابع
السلفي الــوهــابــي ،أبــرزهــا ألحـمــد بــن حنبل،
اب ــن الـقـيــم ال ـج ــوزي ــة ،اب ــن عـبــد ال ــوه ــاب ،ابــن
عثيمني ،ابن تيمية ،ابن باز ،صالح الفوزان،
من دون أن ننسى كتاب في ظالل القرآن لسيد
قـطــب ...يعلق عبد الحسني على هــذه الكتب
بالقول «إنها تمثل خط السلفية الوهابية من
حيث اإلعداد واألفكار ...إنها مكتبة لشخص
يريد بناء تيار فكري خاص به ...وتهدف الى
التجنيد» (ال ـحــرب العاملية الثالثة  -داعــش
والـعــراق وادارة التوحش ،شركة املطبوعات
لـلـتــوزيــع وال ـن ـشــر ،ب ـي ــروت ،2015 ،ص -276
.)282
لطاملا حــرص تنظيم «داع ــش» على إخضاع

المصالحات في سوريا :حدود وآفاق
معتز حيسو *
نـ ـشـ ـي ــر ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ال ـ ـعـ ــام
ل ـل ـم ـصــال ـحــات وك ــذل ــك أه ــداف ـه ــا ومــآالت ـهــا
يجب أن يكون تعبيرًا عن مصالح السوريني
ال ـع ـل ـيــا .ويـنـطـبــق ذل ــك ع ـلــى آل ـي ــات تمكني
السالم ،وأيضًا على آليات ومخارج ومآالت
الحل السياسي.
حـتــى اللحظة ينحصر مـســار املصالحات
وكــذلــك الـتـســويــات عـلــى ال ـهــدن العسكرية
وتـ ـب ــادل امل ـخ ـطــوفــن واملـعـتـقـلــن وتــرحـيــل
املسلحني الرافضني للتسوية .ويشمل ذلك
بعض املــدنـيــن وبــاألخــص أســر املسلحني.
ون ـش ـيــر ف ــي ال ـس ـيــاق امل ــذك ــور إل ــى ض ــرورة
االستفادة من أسلوب املصالحات لتمكني
الـ ـثـ ـق ــة بـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة
م ــن إم ـكــانــات ـهــا امل ـت ــواف ــرة ،وإت ــاح ــة امل ـجــال
للمنظمات اإلنسانية الدولية لدعم وإنشاء
املشاريع االقتصادية املتوسطة والصغيرة
الـتــي يمكن أن تـســاهــم فــي تنشيط ال ــدورة
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة .وم ـ ــن امل ـف ـي ــد أن ي ـت ــزام ــن ذل ــك
م ــع تـظـهـيــر ال ـق ـي ــادات املـجـتـمـعـيــة املــدن ـيــة،
وإف ـس ــاح امل ـجــال مل ـب ــادرات املـجـتـمــع املــدنــي
املـحـلــي ،واملـشــاريــع الثقافية واالجتماعية
والتعليمية التي تسهم في تدعيم الترابط
املجتمعي ،وتمكني السلم األهـلــي ،وترميم

الـتـصــدعــات الـطــارئــة عـلــى مفاهيم الهوية
ال ــوط ـن ـي ــة والـ ـثـ ـق ــاف ــة واالنـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاء .ون ـش ـيــر
فــي الـسـيــاق ذات ــه إل ــى أن فـتــح امل ـجــال أمــام
الـســوريــن إلط ــاق م ـب ــادرات تـخــص أهــالــي
ال ـش ـه ــداء وامل ـخ ـطــوفــن وامل ـف ـق ــودي ــن يـعــزز
الترابط املجتمعي ،ويقلص مــن الخالفات
الـسـيــاسـيــة ،وأي ـضــا يـســاعــدهــم فــي تـجــاوز
الـحــواجــز واملعيقات التي ساهمت الحرب
فـ ـ ــي ت ـم ـك ـي ـن ـه ــا بـ ـ ــن واألط ـ ـ ـ ـ ــر وامل ـ ـكـ ــونـ ــات
والهويات املجتمعية.
انطالقًا مما سبق نرى أنه من األهمية بمكان
ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى تـعـمـيــق م ـس ــار امل ـصــال ـحــات
ُليصار إلى وضعها في سياق وطني شامل
يـعـيــد ال ـت ــواص ــل ب ــن ع ـم ــوم أب ـن ــاء ســوريــا
ع ـل ــى اخـ ـت ــاف تــوج ـهــات ـهــم وان ـت ـم ــاءات ـه ــم
ال ـس ـيــاس ـيــة وغـ ـي ــر ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ولـ ـع ــل مــن
امل ـف ـيــد ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ف ـتــح أبـ ــواب
املصارحة واملكاشفة عن الهموم واملشاكل
وال ـغــن ال ــذي يـتـعــرض لــه ال ـســوريــون .فمن
الـ ـن ــادر أن ت ـجــد أسـ ــرة ل ـيــس لــدي ـهــا شهيد
أو مـعـتـقــل أو مـخـطــوف أو مـفـقــود إضــافــة
إلـ ــى ال ـق ـم ــع أو ال ـت ـع ــذي ــب أو ال ـع ـن ــف ال ــذي
ي ـت ـع ــرض لـ ــه ال ـ ـسـ ــوريـ ــون .وت ـك ـم ــن أه ـم ـيــة
املكاشفة كونها تساهم في تخفيف أوجاع
الـســوريــن وهمومهم ومـعــانــاتـهــم ،ويمكن
االس ـت ـف ــادة مـنـهــا لــدفــع ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة
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لتحمل مسؤولياتها .فــالـســوريــون أثبتوا
ً
ألنفسهم أوال ،وللتاريخ والعالم ثانيًا أنهم
يتمتعون بأعلى درجــات التحمل والتكيف
مع أقسى الظروف وأشدها صعوبة .ولذلك
دالل ــة مـفــادهــا تمسكهم بوطنهم ،وارتـفــاع
م ـس ـت ــوى إدراك ـ ـهـ ــم ال ــوطـ ـن ــي .أيـ ـض ــا يـجــب
التنويه لضرورة انفتاح الجهات الرسمية
على السوريني بغض النظر عن انتماءاتهم
اإلث ـن ـيــة وم ـيــول ـهــم ال ـس ـيــاس ـيــة .فجميعهم
ينتظر نهاية ال ـصــراع لـلـعــودة إلــى حياته
الطبيعة .لـكــن ذل ــك ال يعني باملطلق إنهم
يقبلون اسـتـمــرار أسـبــاب معاناتهم ســواء
املرتبطة منها باألزمة أو التي كانت سائدة
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قبل األزمة .وذلك يشير إلى ضرورة اشتغال
الجهات الرسمية وأيضًا األطراف السياسية
امل ـعــارضــة بـمــا فــي ذل ــك مـنـظـمــات املجتمع
املدني على وضــع األســس الــازمــة لتجاوز
أسباب األزمة السياسية واالقتصادية التي
شـكـلــت أح ــد ال ـع ــوام ــل األس ــاس ـي ــة لــوصــول
السوريني إلى حالتهم الراهنة.
نؤكد مجددًا أن وضع آليات وضوابط تحد
م ــن ت ــأث ـي ــرات الـ ـح ــرب وتـ ـج ــاوز تــداع ـيــات ـهــا
وت ـع ـي ــد الـ ـ ـس ـ ــام ،ال ي ـع ـن ــي ب ــامل ـط ـل ــق ق ـبــول
ال ـس ــوري ــن ب ـع ــودة األوض ـ ـ ــاع إل ــى م ــا كــانــت
عليها قبل األزم ــة .كما أنــه ال يعني قبولهم
بـم ـصــالــح األط ـ ــراف امل ـت ـصــارعــة املـتـنــاقـضــة
مع مصالحهم وأهدافهم االستراتيجية .ما
يدفعنا لإلشارة إلى ضرورة الربط بني العمل
على قضايا الهدن املحلية وتسوية أوضاع
املخطوفني واملفقودين والالجئني والنازحني
واملـ ـق ــاتـ ـل ــن والـ ـتـ ـع ــوي ــض عـ ــن امل ـت ـض ــرري ــن،
وب ــن االش ـت ـغ ــال ع ـلــى وض ــع آل ـي ــات نــاجـعــة
ً
ملعالجة ومكافحة التشدد والتطرف وصوال
إل ــى تجفيف مـنــابـعــه وحــوام ـلــه كــافــة .وكما
ب ــات واض ـحــا ف ــإن ذل ــك يـحـتــاج إل ــى تكريس
ثـقــافــة االع ـت ــراف بــاآلخــر املـخـتـلــف سياسيًا
وأيــديــولــوج ـيــا ،وإطـ ــاق حــريــة الـتـعـبـيــر عن
ال ـ ـ ــرأي ،وت ــدع ـي ــم ث ـقــافــة امل ــواط ـن ــة وتــرس ـيــخ
أس ــس الـنـشــاط الـسـيــاســي وامل ــدن ــي .بمعنى

