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رأي

 8آذار  2016قام التنظيم باستخدام األطفال
االي ــزي ــدي ــن املـخـتـطـفــن إلع ـ ــدام  20شخصًا
مــن أهــالــي املــوصــل فــي ش ــوارع املــديـنــة وذلــك
بتهمة التخابر مع الجهات األمنية ،عمليات
اإلع ــدام هــذه نفذها أطـفــال تـتــراوح أعمارهم
بني 10و  15سنة بهدف التأثير عليهم نفسيًا
وتعويدهم على القتل وإراقة الدماء.

وال ــذب ــح .ث ــاث س ـن ــوات ف ــي س ـجــن «داعـ ــش»
الكبير ،أال تكفي الحتالل عقول جيل كامل من
الناشئة ومسخه وحشوه باألفكار الهدامة؟
ّ
ل ــذل ــك ن ـق ــول إن عـمـلـيــة ت ـحــريــر امل ــوص ــل من
الفكر الداعشي هي أكثر صعوبة بمرات من
ّ
التحرير العسكري ،ألن أفكار العنف والتكفير
غير مرئية ،تبقى كامنة لتظهر بعد سنوات
وربما عقود وتنتقل من جيل إلى جيل ومن
مدينة الــى أخــرى على امـتــداد الوطن وأيضًا
عبر الحدود.
ّ
إن الــوقــائــع الـتــي تـقــدمــت تـحــتــم عـلــى الــدولــة
ال ـعــراق ـيــة أن تـضــع إعـ ــادة الـتــأهـيــل النفسي
وال ـ ـتـ ــربـ ــوي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـج ـي ــل ال ـش ـب ــاب
املــوصـلــي ولـلـنـســاء واألط ـف ــال فــي أعـلــى سلم
أول ــوي ــات ـه ــا .م ــع اإلقـ ـ ــرار ب ــأن امل ـه ـمــة ضخمة
ج ـدًا فــي هـكــذا مــديـنــة كـبـيــرة تتسم بالتنوع
ال ـطــائ ـفــي وال ــدي ـن ــي ،ع ــان ــت خـ ــال ال ـس ـنــوات
املــاض ـيــة عـمـلـيــة تــدم ـيــر مـمـنـهـجــة لهويتها
الثقافية والدينية الثرية والعريقة .إذ نذكر
إع ــان منظمة اليونسكو عــن هواجسها من
وقوع عملية «تطهير ثقافي» في نينوى غير
مسبوق ،بل قل نظيره على األرض .كذلك ال بد
من العمل على استعادة التنوع في التركيبة
االجتماعية الذي هشمه «داعش» عبر تهجير
ش ــرائ ــح س ـكــان ـيــة ل ـه ــا وجـ ـ ــود ت ــاري ـخ ــي فــي
املدينة.
هــزي ـمــة «داع ـ ــش» ف ــي امل ــوص ــل ه ــي م ــن دون
أدنــى شك ماحقة وشديدة الرمزية ،وبمثابة
سقوط مدو لكل طروحاته ومعاركه اإلعالمية
والـنـفـسـيــة ،ول ـكــن يـجــب أن نـقــر ب ــأن تحرير
امل ــوص ــل عـسـكــريــا ل ــن يـكـتـمــل إال بـتـحــريــرهــا
فكريًا وثقافيًا من دعاية «التوحش» الغريبة
ع ــن ت ــاري ـخ ـه ــا .وذل ـ ــك يـتـطـلــب أي ـض ــا جيشًا
م ــن االخ ـت ـص ــاص ـي ــن وامل ـ ــدرب ـ ــن الـنـفـسـيــن
واالجـتـمــاعـيــن وطــواقــم تــربــويــة متخصصة
ت ـ ـع ـ ـمـ ــل وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــة ش ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ومـ ـحـ ـكـ ـم ــة
وموضوعية تحترم خصوصية هذه املدينة
«املـ ـخـ ـتـ ـب ــر» ل ـل ـت ـع ــاي ــش وال ـ ـت ـ ـنـ ــوع ال ـث ـق ــاف ــي
والديني في املشرق ،أي تهاون أو إهمال لهذه
املـشـكـلــة يـعـنــي تــأمــن بـيـئــة مـثــالـيــة لتفريخ
املــزيــد مــن األفـكــار وال ـكــوادر واألج ـيــال األكثر
عنفًا وتوحشًا من نسخة «داعش» األخيرة.
أول ــى املـنــاشــدات الـتــي أطلقها قــائــد الشرطة
االتحادية رائد شاكر جودت من أرض املعركة
ك ــان ــت «ح ــاج ــة أطـ ـف ــال ونـ ـس ــاء امل ــوص ــل إلــى
عـمـلـيــة تــأهـيــل لــدمـجـهــم ف ــي املـجـتـمــع» كــأنــه
ي ـقــول« :ن ـحــن ال ـق ــادة الـعـسـكــريــن واألمـنـيــن
قمنا بواجبنا ،فلتتفضل القيادة السياسية
والـ ــوزارات وبــالـتـعــاون مــع مرجعيات دينية
وعشائرية محلية وتقوم بواجباتها ،وتواجه
التحديات التربوية والنفسية والثقافية في
املدينة التي قدمناها لكم محررة على طبق
من أغلى التضحيات».
* كاتب سياسي وأكاديمي لبناني

آخ ــر إط ـ ــاق ح ــري ــة ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي وردم
الفجوة بني السلطة واملجتمع .ويتقاطع مع
ذلك ضمان األمن املعاشي والغذائي وتوفير
فرص عمل تضمن كرامة اإلنسان.
إن ان ـف ـتــاح ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة عـلــى املجتمع
واش ـت ـغــال ـهــا ع ـلــى تـلـبـيــة أهـ ـ ــداف ال ـســوريــن
ال ـس ـيــاس ـيــة م ـن ـهــا واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،واإلق ـ ـ ــرار
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة إطـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـح ـ ــري ـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واملدنية ،ومحاسبة املتورطني في نهب وقمع
الـســوريــن وإذالل ـهــم ،يشكل املــدخــل الحقيقي
َّ
لتجاوز تداعيات األزمــة وأسبابها .لكن ذلك
أيـضــا يحتاج مــن قــوى املـعــارضــة السياسية
وتحديدًا التي تستمد مشروعيتها السياسية
ووج ـ ــوده ـ ــا م ــن دول وحـ ـك ــوم ــات خ ــارج ـي ــة.
أن تعيد تـحــديــد أهــدافـهــا وآل ـيــات اشتغالها
السياسية بما يتناسب مع مصالح السوريني.
وذلك بالضرورة يستوجب منها العودة إلى
حاضنتها الشعبية .وإذا كانت مالمح نهاية
الحرب السورية تلوح في األفق ،فإن مخاطرها
وتـ ــداع ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
وب ــاألخ ــص الـجـيــو سـيــاسـيــة الـتـقـسـيـمـيــة ما
ً
زال ــت م ـجــاال للمساومة وامل ـكــاســرة .ويتعلق
ذلك بتباين مصالح وأهــداف أطــراف متعددة
ً
دولية وإقليمية حولت سوريا مجاال لحرب
ك ــون ـي ــة .وي ــدل ــل ع ـل ــى ذل ـ ــك مـ ــزاوجـ ــة أط ـ ــراف
الـ ـص ــراع ب ــن ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة وال ـت ـســويــات

الـسـيــاسـيــة ل ـفــرض أوضـ ــاع مـيــدانـيــة وأخ ــرى
سـيــاسـيــة ،م ــا زالـ ــت حـتــى الـلـحـظــة تتناقض
مع مصالحنا نحن السوريني .ويقودنا ذلك
للتأكيد على أن القضاء على منابع اإلرهــاب
وت ـج ـل ـي ــات ــه ي ـج ــب أن ي ـت ـح ــدد انـ ـط ــاق ــا مــن
املـحــافـظــة عـلــى وح ــدة الـجـغــرافـيــة السياسية
الـ ـس ــوري ــة ووح ـ ـ ــدة الـ ـس ــوري ــن ،وف ـ ــي س ـيــاق
تـمـكــن ن ـم ــوذج ح ـكــم س ـيــاســي دي ـمــوقــراطــي
يحقق العدالة االجتماعية ويضمن الحريات
السياسية .وجميعها أهداف يحتاج تحقيقها
إلى توافق السوريني على ميثاق وطني يكفل
وحــدت ـهــم واس ـت ـق ــراره ــم وي ـض ـمــن انـفـتــاحـهــم
على العالم .وذلــك لن يحققه أي من األطــراف
املتصارعة على سوريا .ما يعني التركيز على
ض ــرورة أن يمتلك الـســوريــون ناصية الـقــرار،
والــدخــول فــي ح ــوار وطـنــي شــامــل وعـمـيــق ال
ُيستثنى منه أي من السوريني .في ذات الوقت
فإن تدويل الصراع في سوريا ،وإخراج القرار
الـ ـس ــوري م ــن حــاض ـن ـتــه ال ـس ــوري ــة الـشـعـبـيــة
والرسمية ،يستدعي من الهيئات واملؤسسات
األم ـم ـي ــة «امل ـس ـت ـق ـلــة ع ــن الـ ـ ــدول امل ـت ـصــارعــة»
فــي ســوريــا وعـلـيـهــا .الـقـيــام بـمــا يـلــزم إلعــادة
االستقرار .وال يقلل ذلك من إدراكنا إلشكالية
الــدور الذي تقوم به تلك املؤسسات نظرًا إلى
طبيعة عالقتها مع الدول الكبرى.
* كاتب سوري

ضرورة إعادة التأهيل النفسي للجيل
الجديد
أكثر من ثالث سنوات من التربية العملية على
جبهات القتال في مدينة املوصل وأريافها،
جهود حثيثة بذلها خبراء الحرب النفسية
لـ«داعش» لغسل أدمغة الفتية املوصليني في
معسكرات الـتــدريــب ،وتعمد تعويدهم على
مشاهد اإلعدامات في شوارع املدينة ،يضاف
إل ــى ذل ــك ك ـ ّـم هــائــل م ــن الـتـس ّـجـيــات املــرئـيــة
والخطب والدروس التي تحض على التكفير
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تأمالت في معركة األسرى
الفلسطينيين األخيرة
يزن زريق *
بـ ـ ـ ــدأت مـ ـع ــرك ــة األس ـ ـ ـ ــرى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
األخ ـي ــرة ف ــي  17نـيـســان امل ــاض ــي املــوافــق
ل ـ ـيـ ــوم األسـ ـ ـي ـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ل ـت ـح ـق ـيــق
م ـط ــال ــب ت ـت ـع ـلــق ب ـت ـح ـس ـي ـنــات م ـتــواض ـعــة
على ظــروف اعتقالهم وشروطه .شعارات
ك ـب ــرى وب ـط ــول ـي ــة رف ـع ـه ــا أولـ ـئ ــك األبـ ـط ــال
املـجـهــولــون .فـقــد بــدأ حــوالــى  1300أسير
داخـ ـ ــل سـ ـج ــون االح ـ ـتـ ــال اإلضـ ـ ـ ــراب عــن
ال ـط ـعــام تـحــت ش ـعــار مـهـيــب :إن ــه إض ــراب
الحرية والكرامة« .جائعون للحرية» هكذا
كــان نــداء األســرى من بني القضبان .إنها
«معركة أمعاء خاوية» النتزاع حقوق طال
أمــد اغتصابها واالسـتـهـتــار بـهــا .بحسب
امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي ب ــاس ــم جـمـعـيــة «واع ــد
لألسرى واملـحــرريــن» عبدالله قنديل ،فإن
ه ــذه الـخـطــوة أخـطــر وأق ـســى مــا يـمـكــن أن
يلجأ إليه األسير واملعتقل عادة للدفاع عن
نفسه والس ـت ــرداد أدن ــى حـقــوقــه كمعتقل
وكسجني .إنها أداة ووسيلة أخيرة يضطر
إليها األسير ليحاور عبرها إدارة سجون
غاشمة وفاشية لم تتورع حتى عن اللجوء
إلـ ــى «ال ـت ـغ ــذي ــة ال ـق ـس ــري ــة» لـلـمـعـتـقـلــن فــي
مـحــاولــة منها لفك إضــرابـهــم عــن الطعام.
أم ــا عــن املـطــالــب وال ـح ـقــوق ال ـتــي اضـطــرت
األســرى إلــى هــذا اإلج ــراء املتطرف ،فتثير
كثيرًا من األسى واإلحساس بالذل والظلم
واملهانة الــذي ال يطال األسير وحــده بقدر
مــا يـطــال أمـتــه بأكملها .الـهــاتــف العمومي
للتواصل مع األهل ،انتظام الزيارات مرتني
فــي الـشـهــر ،الـسـمــاح بــالـتـصــور مــع األهــل
ك ــل ثــاثــة أش ـهــر مـ ــرة ،وال ـس ـم ــاح بــوجــود
َم ــراف ــق ت ـح ـقــق ال ـح ــد األدنـ ـ ــى م ــن ال ــراح ــة
ل ــأه ــل ع ـنــد ب ــاب ال ـس ـج ــن .أمـ ــور الـطـبــابــة
والصحة العامة واملعاملة اإلنسانية والحق
بــاملـحــاكـمــات ال ـعــادلــة وال ـط ـعــام امل ـنــاســب...
ه ـ ــذه «الـ ــرفـ ــاه ـ ـيـ ــات» غ ــائ ـب ــة عـ ــن س ـجــون
االحـتــال .فالدولة العنصرية الصهيونية
بالكاد تعترف بــأســراهــا كبشر .وكبديل
منها ،هناك تلك السياسات الوحشية التي
تمارسها سلطات االحـتــال ضــد األسير
األعـ ـ ـ ــزل املـ ـسـ ـل ــوب الـ ـحـ ـق ــوق م ـث ــل ال ـع ــزل
االن ـفــرادي واالعـتـقــال اإلداري الـتــي تــؤدي
األسرى إلى حافة املوت.
بالكثير من ّ
في  27أيار ،علق املعتقلون الفلسطينيون
إضــراب ـهــم امل ـف ـتــوح عــن ال ـط ـعــام بـعــدمــا تم
التوصل إلى «اتفاق» مع الجانب االسرائيلي.
مـفــاوضــات استمرت  20ساعة مــع قيادة
اإلض ــراب ،على رأسـهــم م ــروان البرغوثي،
أن ـه ــت ب ـص ـعــوبــة وع ـل ــى م ـضــض إض ــراب ــا
صعبًا قاسيًا ومــؤملــا كــان قــد استمر 40
يــومــا .مــن الجدير بــالــذكــر ،أن ذلــك االتفاق
لــم يتم إال بعدما كــانــت حكومة االحـتــال
ق ــد تـلـقــت ت ـح ــذي ــرات دول ـي ــة ع ــن «ح ــراج ــة
وضـ ــع األسـ ـ ـ ــرى» وعـ ــن دخ ـ ــول مـعـظـمـهــم
م ــرح ـل ــة ب ــال ـغ ــة الـ ـخـ ـط ــورة وذات ع ــواق ــب
طـب ـيــة وص ـح ـيــة ال رج ـع ــة ع ـن ـهــا ،لتنتهي
امل ـعــركــة ال ـب ـطــول ـيــة ب ـت ـصــري ـحــات غــامـضــة
عن التزامات إسرائيلية «مبدئية» و«أولية»
حــول «معايير جــديــدة» تتعلق بــالــزيــارات
وتحسني وضع األســرى ،وخاصة النساء
واألطفال وكثير من املطالب األخرى ستتم
«دراسـ ـتـ ـه ــا» إثـ ــر إيـ ـق ــاف اإلضـ ـ ـ ــراب .وأن
املحادثات ستستمر بعد تعليق اإلضراب
وإنهائه ،وخاصة بعدما تم نقل حوالى 18
أسيرًا إلى املستشفيات نتيجة تدهور حاد
فــي أوضاعهم الصحية بسبب معركتهم

األخـ ـ ـي ـ ــرة املـ ـضـ ـنـ ـي ــة ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن األسـ ـي ــر
املحامي محمد عالن ال يزال مستمرًا في
إضرابه عن الطعام ،بحسب بيان مؤسسة
ال ـق ــدس ل ـل ـش ـهــداء واألس ـ ـ ــرى ،رف ـض ــا منه
لالئحة االتهامات التي وجهت له ،رغم كل
م ـحــاوالت كـســر إرادتـ ــه وف ــك إض ــراب ــه ،ما
يعني أن املعركة لم تنته بعد ،إنما ُجمدت
إلى حني.
لـ ـ ــم أجـ ـ ـ ــد مـ ـ ــا يـ ـعـ ـب ــر عـ ـ ــن حـ ـ ـ ــال أسـ ـي ــرن ــا
الفلسطيني كـمــا فـعــل ال ــرس ــام اإلسـبــانــي
الـعـبـقــري فــرانـسـيـسـكــو دي غــويــا (1746
  )1828فــي لــوحـتــه الـشـهـيــرة «اإلع ـ ــدام».فـفــي ه ــذه ال ـلــوحــة ،رس ــم الـفـنــان اإلسـبــانــي
مشهدًا من إعدامات ليل الثالث من أيار التي
شكلت الخاتمة املأسوية النتفاضة املقاومة
الــوطـنـيــة اإلسـبــانـيــة ضــد ال ـغــزو الفرنسي
الــذي قــاده نابليون عام  .1808اللوحة التي
ّ
تصور مشهد مــوت رهيب في ليل وظالم
دام ــس وعـلــى أفــق مــامــح كنسية المبالية،
تكشف هول جالد الإنساني يمارس املوت
باعتيادية مفزعة .لكن انتباهنا ال يستمر
ً
طويال على أولئك الجالدين وال على القتلى
وال عـلــى أول ـئــك الـخــائـفــن وال عـلــى الـظــام
الدامس في األفق ،بل يوجه الرسام العبقري
انتباهنا وبقوة تأثيرية سحرية إلــى بقعة
الضوء .إنه ذلك املتمرد ذو القميص األبيض
وقــد دفــع بـصــدره إلــى األم ــام ،أم ــام الفوهة
راف ـعــا يــديــه إل ــى الـسـمــاء بــإيـمــاءة فيها من
ال ـت ـحــدي أك ـثــر م ــا فـيـهــا م ــن األلـ ــم .إن ــه ذلــك
املناضل واملقاوم الذي لم يذعن ولم يخضع
بــرغــم أس ــره ،أدرك أن هـنــاك اعـتـبــارات أهم
من املــوت نفسه .هــذه الـصــورة التصعيدية
البطولية هي التي تبقى في وعينا وهي التي
يوجهنا إليها الفنان بقوة إيحائية جبارة،
تعتبر مركزًا للوحة ومحورًا لها .رغم املوت
ورغم الهزيمة ورغم عبثية التحدي ،ينهض
ً
مقاومًا ومقاتال كأنه يصرخ بأنه أكبر من
سجانه وأكبر من جالده.
أل ـيــس تـلــك ه ــي ح ــال األس ـي ــر الفلسطيني
ال ـيــوم فــي معركته األخ ـي ــرة ،وف ــي معاركه
التي يخوضها أعــزل ضــد كيان عنصري
مـحـتــل ال ي ـم ـ ّـت لــإن ـســان ـيــة ب ـص ـلــة؟ يقف
األس ـيــر الفلسطيني فــي معركته األخـيــرة
برغم الضعف ورغم االنكسار واالنحسار
العربي الـعــام ،وبــرغــم الـتــردي الــذي تعيشه
األمة في مجموعها ليقرع جرسًا وليرسل
نـ ً
ـداء .تمامًا كمناضل غــويــا .لــم يعد هناك
ما هو أسوأ ،ولن أقف خائفًا أمام بنادقكم،
هكذا يقول األسير عبر إضرابه ،وهذه هي
رسالته التي يطلقها .النتائج؟ لعلها لن تكون
على ذلك القدر من القيمة ،فالعدو والغازي
هو املنتصر اآلن .لكن وقفة الشرف والكرامة
تلك تتجاوز في قيمها ومعانيها كل النتائج
التي يمكن أن تحققها .إنها إش ــارة تنبيه
إلى ضمير أمة نائمة ،ونداء استغاثة إليقاظ
شعوب عربية غفلت عن حقوقها وكرامتها
ورض ـيــت بــاح ـتــال م ــذل وم ـهــن وغــاصــب
ً
ال ي ــزال مستمرًا ويـكــاد يكمل قــرنــا كامال
قضاه في اإلجــرام واالغتصاب والتهجير.
ذلــك وضــع لــم يستطع األسـيــر الفلسطيني
إال أن يـصــرخ ضــده عبر إضــرابــه ال ــذي لن
يـكــون األخـيــر يقينًا .إن كــل حــدث مــن هذا
النوع يستدعي الكثير من التأمالت ويضع
وجــدانـنــا الـقــومــي واإلن ـســانــي أم ــام حقيقة
واق ـع ـنــا امل ــؤل ــم .حـقـيـقــة تــأخــرنــا وتخلفنا
وانهزامنا كأمة قيل فيها يومًا إنها خير أمة
أخرجت للناس.
*كاتب سوري

