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هوامش

في حساب حركة  ADATعلى «تلغرام» ،ورد أن السلطات الشيشانية أطلقت حملة في أنحاء الجمهورية ،تستهدف كل من
يضع صور ًة ،على قميص أو هاتف أو سيارة ،بهدف قمع مؤيدي االنفصال

أعضاء نادي «ذئاب الليل» على عالقة وطيدة بـ قاديروف (أليكسي بافيلشاك )Getty /

السلطات الشيشانية
كل ذئب إرهابي إلى أن يثبت العكس
سامر إلياس

ات ـ ـهـ ــم م ـ ـعـ ــارضـ ــون ش ـي ـش ــان ـي ــون
الـسـلـطــات بـشــن حـمـلــة مــداهـمــات
وتـفـتـيــش ،مل ـصــادرة جميع رمــوز
الذئب في الجمهورية القوقازية ،التي يعد
فـيـهــا ه ــذا ال ـح ـيــوان رمـ ـزًا لـلـنـبــالــة وال ـتــوق
ل ـل ـحــريــة .ووضـ ـع ــت ص ــورت ــه شـ ـع ــارًا على
ع ـلــم رف ـع ــه االن ـف ـصــال ـيــون ع ــن روس ـي ــا في
تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ح ــن أعـلـنــوا
تأسيس جمهورية إشكيريا االنفصالية
على أراضي الشيشان.
وذكر حساب حركة  ADATعلى «تلغرام»،
الذي تأسس في عام  ،2020لتوثيق عمليات
االخـ ـتـ ـط ــاف والـ ـقـ ـت ــل وانـ ـتـ ـه ــاك ــات ح ـقــوق
اإلنسان في الشيشان ،أن السلطات أطلقت
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـش ـهــر ال ـحــالــي حـمـلــة شــامـلــة
فــي أن ـحــاء الـجـمـهــوريــة ،وس ـيــرت دوري ــات
لتفتيش السيارات ،من أجل البحث عن أي
ممتلكات شخصية يوجد عليها صورة أو
رم ــز لـلــذئــب ،ومـصــادرتـهــا مــن دون وجــود
أســاس قانوني في روسيا أو الجمهورية
بحظر استخدام صورة الذئب.
وأفـ ــاد ح ـســاب  ،ADAT 1أن أج ـهــزة األمــن
تختطف «كل أولئك الذين لديهم على األقل
ش ــيء يـشـبــه عــامــة ال ــذئ ــب» ،مــوض ـحــة أن

السلطات تنظر إلى أن كل من يملك ملصقًا
ف ــي ال ـس ـي ــارة أو خـلـفـيــة ع ـلــى ال ـه ــات ــف أو
ً
قميصا ُرســم عليه رمز
حمالة مفاتيح أو
ً
إرهابيا.
الذئب يعد
وأشار الحساب إلى أن «الشيشانيني لطاملا
ً
اعتبروا الذئب رمــزا للحب الحرية» ،ورأى
أن الــرئ ـيــس رم ـض ــان ق ــادي ــروف ،والـفــريــق
املـ ـق ــرب ب ــه «ق ـم ــع هـ ــذا الـ ـت ــوق الـشـيـشــانــي
للحرية» ،وأنهم «فــي البداية قتلوا كل من
ح ــارب مــن أج ــل الـحــريــة بــالـســاح ،والـيــوم
يخطفون ويعذبون ويهينون من يحبون
الحرية» .وخلص إلى أن «برنامج تحويل
الـشـيـشــانـيــن إل ــى عـبـيــد يـسـيــر ع ـلــى قــدم
وسـ ــاق ،وقــري ـبــا سـتـحــل املــرح ـلــة األخ ـيــرة،
حــن ُيـضـطــر الـجـمـيــع إل ــى ارتـ ــداء عــامــات
الوالء للنظام ،ومن يرفض فهو إرهابي».
معلوم أن برملان جمهورية الشيشان ،وافق
فــي نوفمبر/تشرين الثاني مــن عــام 1991
على علم للجمهورية ،تضمن شـعــارًا فيه
صــورة ذئــب جاثم مع تسعة نجوم حوله.
وتعود فكرة وضع الشعار على العلم إلى
الــرئ ـيــس األس ـب ــق جــوهــر دودايـ ـي ــف ،ال ـ ُـذي
أعلن االنفصال عن روسيا في  ،1991وقتل
ف ــي  1996أثـ ـن ــاء حـ ــرب ال ـش ـي ـشــان األولـ ــى
(.)1996-1994
وك ـش ــف دي ـغ ــي دوداي ـ ـيـ ــف ،االب ـ ــن األص ـغــر

لجوهر ،والذي يعيش في دول البلطيق ،أن
أمه آال دوداييفا طورت الشعار الذي صممه
زوجها بعد عودته من املشاركة في مؤتمر
للشعوب غير املعترف بها في هولندا عام
 .1990وأوضح أنها استوحته من النسخة
الـســوفـيـيـتـيــة لـفـيـلــم «م ــاوكـ ـل ــي» ل ـلــرســوم
امل ـت ـح ــرك ــة ،وج ـع ـل ــت الـ ــذئـ ــب «أك ـ ـثـ ــر رع ـبــا
مـمــا رس ـمــه وال ـ ــده» ،بــاسـتـخــدام مواهبها
ودراس ـت ـه ــا األك ــادي ـم ـي ــة ف ــي ق ـســم الـفـنــون
والــرســم فــي معهد سمولينسك الـتــربــوي،
والحـقــا عملها مـ ّ
ـدرســة فــي الـثــانــويــة ملــادة
الرسم.
ومـ ـ ــن الـ ــافـ ــت أن رمـ ـ ـ ــوز إشـ ـكـ ـي ــري ــا ،مـثــل
ال ـج ـم ـه ــوري ــة غ ـي ــر املـ ـعـ ـت ــرف ب ـه ــا ذاتـ ـه ــا،
ليست محظورة في روسـيــا .وفــي روسيا،
ه ـنــاك قــائـمــة بــالــرمــوز املـمـنــوعــة بموجب
قانون «الدعاية أو العرض العام لــأدوات
أو الـ ــرمـ ــوز الـ ـن ــازي ــة أو أدوات أو رمـ ــوز
املنظمات املتطرفة» ،ويعاقب على نشرها
ف ــي ال ـش ـب ـكــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،وال تتضمن
عـلــم جـمـهــوريــة إشـكـيــريــا االنـفـصــالـيــة ،أو
شعارها.
وأث ـ ــارت ال ــدوري ــات وامل ــداه ـم ــات ض ــد رمــز
الذئب ،غضبًا واسعًا ،ورأى املدون املعارض
إس ــام بيلوكييف ،صــاحــب قـنــاة «خــواطــر
إسالمية» على موقع «يوتيوب» ،أنــه «من

باختصار
تعود فكرة وضع
الشعار على علم
إشكيريا إلى الرئيس
السابق جوهر
دوداييف ،الذي أعلن
االنفصال عن روسيا
في 1991
■■■
قاديروف ظهر في
عدة مرات وهو يرتدي
مالبس نادي «ذئاب
الليل» للدراجات النارية،
الذي كان له دور في
أحداث القرم 2014
■■■
في روسيا ،هناك
قائمة بالرموز املمنوعة
بموجب قانون الدعاية
أو العرض العام لألدوات
أو الرموز النازية أو
أدوات أو رموز املنظمات
املتطرفة

امل ـهــم ج ـ ًـدا بــالـنـسـبــة ل ـقــاديــروف أن ُيظهر
للكرملني أن «الباديشاه» (لقب كان يطلق
على حكام الدول الشرقية في القدم) ال يزال
مطلوبًا ،عبر قمع الشيشانيني ،بعدما بدأ
يفقد السيطرة على املوقف» .ومع تشكيكه
في تصريحات ملوقع «كافكازسكي ريالي»،
في أن يتمكن من إخماد صوت الحرية لدى
ال ـش ـعــب ال ـش ـي ـشــانــي ،ع ـبــر عـمـلـيــات الـقـتــل
واالعتقال ،سخر املدون من لجوء قاديروف
إلــى «مـحــاربــة طــواحــن ال ـهــواء» عبر حظر
أي داللة إلى الذئب.
وي ــوض ــح ب ـي ـلــوك ـي ـيــف ،إلـ ــى أن ق ــادي ــروف
وفريقه ،ليسوا ضد رموز الذئب ،من حيث
املبدأ ،وغالبًا ما يستخدمونها بأنفسهم،
ألن الذئب بالنسبة ألي شيشاني هو رمز
الـحــريــة وامل ـثــابــرة والـشـجــاعــة والـصـمــود.
وي ـش ـي ــر إلـ ــى أن ك ـث ـي ـرًا م ــن الـشـيـشــانـيــن
يـ ــرتـ ــدون ق ـم ـصــان ــا ق ـط ـن ـيــة ع ـل ـي ـهــا ص ــور
لـ ـ ـل ـ ــذئ ـ ــاب ،أو ي ـ ـض ـ ـعـ ــون صـ ـ ـ ـ ــورة ل ـل ــذئ ــب
فـ ــي ص ـف ـح ــات ـه ــم عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،أو يحتفظون بتماثيل للذئاب
في البيوت.
ومــن املـفــارقــات ،أن قــاديــروف ذاتــه ظهر في
عدة مرات وهو يرتدي مالبس نادي «ذئاب
الليل» للدراجات النارية ،الذي كان له دور
في أحــداث القرم ُ ،2014
ووضــع على قائمة
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة .وال ــاف ــت أن أعـضــاء
ال ـن ــادي وامل ـقــربــن م ــن ق ــادي ــروف يطلقون
عليه لقب «ذئــب الليل» .وينشر قاديروف
واملـ ــراف ـ ـقـ ــون ل ــه ب ــان ـت ـظ ــام صـ ــور وم ـقــاطــع
فيديو مع الذئاب على إنستغرام والشبكات
االجتماعية األخــرى .وفي نهاية ديسمبر/
كانون األول من العام املاضي ،نشر الرئيس
الشيشاني مقطع فيديو لقيامه بجولة مع
ذئب قطبي أبيض اللون.

وأخيرًا
بيت القطط
سما حسن

ّ
عيني ،أتأمل
كــان مــن املمكن أن أجـلــس والـخــوف فــي
املـشـعــوذة الـعـجــوز ذات األظــافــر الـطــويـلــة ال ـقــذرة التي
تشبه املـخــالــب .وك ــان مــن املـمـكــن أن أسـتـمــر بابتالع
ّ
الحبوب املسك ًنة حتى آخر يوم في حياتي ،لوال أنني
وقعت مصادفة على إعالن تخفيضات على األسعار
ألحد املعامل املخبرية على بعض فحوص الفيتامينات
واملعادن الضرورية للجسم.
وهكذا ،كنت أجلس أمــام ّ
املمرضة الشابة التي لطخت
وج ـه ـهــا بــامل ـســاح ـيــق ،لـتـخـفــي آثـ ــار اإلجـ ـه ــاد ،وب ــدأت
تسحب القليل مــن دم وري ــدي امل ـمــدود أمــامـهــا ،فيما
ّ
تردد كلمات معتادة روتينية بأن العملية سهلة وليست
ّ
موجعة ،وكــل ما علي أال أنظر نحو اإلبــرة التي تتجه
نحو ذراعي ،لتنغرس فيها وتنشر بعض األلم قبل أن
تبدأ عملية سحب بضع قطرات من الدم.
وهكذا ،جاءت نتيجة التحاليل بعد يومني وعبر رسالة
ّ
نصية على هاتفي لكي تضعني فــي حـيــرة ومتاهة
جــديــدتــن ،فنتيجة الـتـحــالـيــل تشير إل ــى أنـنــي أعــانــي
من نقص حـ ٍّـاد في نسبة فيتامني «د» ،وهــذه مفاجأة
لــي ،فعادتي بالجلوس تحت أشـعــة الشمس كــل يــوم،

مـثــل قـطــة كـســولــة ل ـعــدة دقــائــق ثــم اسـتـئـنــاف مــزاولــة
عملي بكل رضــا دفعتني لالعتقاد أن هــذه الدقائق
تحت أشعة الشمس كفيلة بــإذابــة القليل مــن الدهون
املتجمعة تحت جلدي وتحويلها لفيتامني ّ
مهم ًيقوي
ً
عظامي ومفاصلي ،ويبدو أنني كنت تلميذة نجيبة في
املدرسة ،ألني ما زلت أذكر نصيحة معلمتي السمراء
ّ
تحمر خــدودنــا
عــن ض ــرورة الـتـعـ ّـرض للشمس ،لكي
وتقوى أسناننا وعظامنا.
قبل ذلك اإلعالن بأيام ،كدت أستمع لنصائح جارتي
ال ـت ــي أش ـ ــارت ع ـلــي بـ ـض ــرورة زي ـ ــارة ت ـلــك الـعـجــوز
الـشـمـطــاء ال ـتــي تـسـكــن ف ــي أق ـصــى امل ـخ ـيــم ،وحـيــث
تحيط بيتها بجيش مــن الـقـطــط ،حـتــى أطـلــق على
بيتها اسم «بيت القطط» ،فجارتي ترى أن اآلالم التي
أعاني منها مع األرق الليلي ما هي إال نتيجة لسحر
سفلي قد ّ
ّ
أعده شخص ما لي ،وربما هو من صنيع
امرأة خبيثة ،فاملرأة ال يكيد لها إال امرأة مثلها ،وأن
ّ
علي أن أختلي بنفسي وأستعيد مــواقــف أغضبت
فيها نساء أعرفهن أو أثــرت غيرتهن ،حسب قول
ّ
وعلي أال أستبعد أن إحــداهــن قد أعــدت لي
جــارتــي،
سحرا للمرض ،فليس من الطبيعي أن تداهمني مثل
هــذه األم ــراض في هــذه السن .ويبدو أنني كــدت أقع

ضحية لوساوس جارتي األمينة املخلصة ،لوال ذلك
اإلعالن الصغير الذي طالعته في «فيسبوك».
ّ
تحولت إلى قارئة نهمة عن كل ما يخص هذا الفيتامني،
ويبدو أن معلومة صغيرة من معلمة املرحلة االبتدائية
ال تكفي .ولذلك ،أمضيت الساعات وأنــا أقــرأ بالعربية
واإلنكليزية عــن فيتامني «د» .أمــا مشاهداتي مقاطع
الفيديو ألطباء التغذية ومختصيها ّ
فحدث وال حرج،
وهكذا اكتشفت أن أعراض نقص فيتامني «د» تنطبق
ّ
سحر قد
علي تماما ،مثلما كــدت أصــدق أن أع ــراض
ٍ

يجيد صانعو الوهم
عملهم ،يستغلون اللعب
قاعدة مثبتة ،أن العقل
على
ٍ
البشري قابل لتلقي الخرافة
وتصديق المجهول أكثر

أصابتني قبل أي ــام ،مــن خــال وس ــاوس جــارتــي التي
تبدو كنصائحّ ،
وتنم عن محبتها الطيبة لي.
ل ـعــدة أيـ ــام مـتـتــالـيــة ،أجـ ــادت ج ــارت ــي صـنــاعــة الــوهــم
داخ ـل ــي ،وكـ ــدت أص ـبــح نـهـبــا ألف ـك ــار وظ ـن ــون بثتها
على مسامعي ،خصوصا وهي تستشهد بقصص
وحـكــايــات غــريـبــة عــن ضـحــايــا الـسـحــر ،وتستشهد
أيضا بـ «السر الباتع» للمشعوذة العجوز التي تعيش
في بيت القطط التي ال يجرؤ ٌ
أحد أن يركل قطة تموء
أمام باب بيتها في منتصف الليل .هكذا يجيد صانعو
الوهم عملهم ،والواقع أنهم يستغلون اللعب على قاعد ٍة
مهم ٍة ومثبتة ،أن العقل البشري قابل لتلقي الخرافة
والــوهــم وتـصــديــق املـجـهــول أك ـثــر .وتـعـتـبــر الــرغـبــات
واملـخــاوف من أكبر ّ
مسببات تقبل الوهم ،وهــي غير
مرتبطة بمستوى تعليمي أو اجتماعي أو اقتصادي
مـعــن .ولــذلــك نـجــد أن كـبــار رج ــال الـسـيــاســة زبــائــن
دائـمــون ّ
للعرافني والـسـحــرة واملـشـعــوذيــن .وكــان من
املمكن أن أصبح زائرة دائمة لتلك املشعوذة العجوز،
ولكني اليوم زائرة دائمة لقنوات «يوتيوب» ،حيث أعيد
املرات ّ
مشاهدة املقطع الواحد عشرات ّ
ألدون األطعمة
التي يتوفر فيها فيتامني «د» بكميات كبيرة وأطبق
أعراض نقصه على نفسي بكل رضا واقتناع.
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