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رمضان قديروف
سيادة الرئيس يطارد شيطانًا افتراضيًا

سامر إلياس

رمضان  الشيشاني،  الرئيس  لوح 
عقابًا  »شــيــطــان«  بقتل  قـــديـــروف، 
بــث مباشر في  أثــنــاء  على تعليق 
قناته على إنستغرام، وتعهد بالوصول إليه 
آخرين سابقًا، وطالبه  وقتله، كما فعل مع 
بكتابة وصيته. وأطلق قديروف تهديداته، 
مساء اإلثنني، بعدما انتبه إلى تعليق أحد 
املتابعني على بــث حــي أجــاب فيه عــن عدد 
الشيشاني  الرئيس  واستطاع  األسئلة.  من 
نــفــســه، رّدًا عــلــى ســـؤال مستفز عما  ضــبــط 
إذا كــــان يــعــّد نــفــســه مـــشـــروع بـــوتـــني، جــدد 
النظر  أنـــه »يمكنكم  الــتــأكــيــد  قــديــروف  فــيــه 
إلـــي عــلــى أنـــي مــشــروع بــوتــني، وأنـــا جندي 
تابع له، وأنفذ بكل فخر املسؤوليات امللقاة 
عــلــى عـــاتـــقـــي«، مـــشـــددا عــلــى أن »الــرئــيــس 
فالديمير بوتني ساعد شعبي )الشيشاني( 
فــي أشــد األوقــــات صــعــوبــة«. وأشـــار إلــى أن 
الشيشانية هي  الــجــمــهــوريــة  بــنــاء  ــادة  ــ »إعـ
نــتــائــج جــهــوده )بـــوتـــني(«. وزاد: »ديــانــتــي 
ــد، وإذا  ــائـ ــقـ ــــذا الـ ــــى خـــدمـــة مـــثـــل هـ تـــدعـــو إلـ
ديانتك،  ببناء مساجد، ودراســـة  لــك  ُســمــح 
فأنت ملزم بحماية هذه الدولة والرئيس«، 

)Getty( يصف نفسه بأنّه أحد جنود الرئيس الروسي بوتين

حــســب تــرجــمــة مــوقــع »غـــروزنـــي أنــفــو« من 
الشيشانية إلى الروسية.  وفي وقت الحق، 
إلـــى تعليق أحـــد املتابعني  قــديــروف  انــتــبــه 
ــًا، أنــت  ــانـ الـــــذي قــــال فـــيـــه: »أنـــــت لــســت إنـــسـ
ضبط  محاوالته  ورغــم  شيطان«.  ببساطة 
نفسه، وإطالق ضحكة أثناء قراءة التعليق، 
انــفــجــر قـــديـــروف غــاضــبــًا وقـــــال: »إذا كنت 
تكتب هـــذا عــنــي، فــســوف أجــــدك، ونـــرى من 
الــشــيــطــان«. وأضــــــاف: »أال تشعر  مــنــا هـــو 
بــالــخــجــل؟ وكـــيـــف ســتــســتــطــيــع الــنــظــر في 
املـــــرآة؟ مـــن املـــؤكـــد أنـــك لـــن تستطيع الــنــوم 
فـــي الــلــيــالــي املــقــبــلــة، وســتــبــادر إلـــى كتابة 
ــاعـــدوا  وصـــيـــتـــك وتــــقــــول فـــيـــهـــا: إذا مــــت سـ
عائلتي«. وقــال قــديــروف: »هــا هــو سيبكي 
اآلن«. وطالب قديروف املعلق في نهاية الرد 
بـــإرســـال املــعــلــومــات حـــول كيفية االتــصــال 
مــعــه »لــنــرى مــن هــو الــشــيــطــان... لــقــد قتلت 

شياطني كثيرين وسأقتلك أيضا«. 
الــالفــت أن قــديــروف دعـــا، فــي الــبــث املباشر 
ذاتـــــــه، جــمــيــع الــشــيــشــانــيــني إلـــــى الــكــتــابــة 
والتعليق من أجل معرفة الحقيقة مباشرة، 
وعـــــدم إضـــاعـــة الـــوقـــت بــتــنــاقــل اإلشـــاعـــات 
ــيـــرد عـــلـــى جــمــيــع  ــه سـ ــ ــد أنـ ــ والـــنـــمـــيـــمـــة، وأكــ
األسئلة حتى لو كانت صادرة عن أشخاص 

وفــي  الحقيقية.  أســمــائــهــم  عــن  يكشفون  ال 
املقابل، تتهم املنظمات الحقوقية الروسية 
على وسائل  بالتضييق  قديروف  املستقلة 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، واعــتــقــال أصــحــاب 
الرأي املخالف له في الشيشان، ومطاردتهم 
حــتــى لـــو اســتــطــاعــوا االنـــتـــقـــال إلــــى أقــالــيــم 
روسية أخــرى، أو إلــى أوروبـــا التي شهدت 
فــــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة عــمــلــيــات اغــتــيــال 

ملعارضني شيشانيني. 
وأثـــارت تصريحات قــديــروف جــداًل واسعا 
ــا، واضـــطـــر الــكــرمــلــني فـــي أكــثــر  ــيــ فـــي روســ
ــى الـــتـــدخـــل والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن  ــ ــرة إلـ ــ مــــن مـ
عن  تعبر  الشيشاني  الــرئــيــس  تصريحات 
الجمهوريات  حكام  وأن  الشخصية،  آرائـــه 
واألقاليم الروسية ال عالقة لهم بالسياسة 
ــــت ذاتـــــــــه، يــصــمــت  ــــوقـ ــة. وفــــــي الـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
لحقوق  الكبيرة  االنــتــهــاكــات  عــن  الكرملني 
الــحــريــات فــي الجمهورية  اإلنـــســـان، وقــمــع 
لالنفصال  حربني  خاضت  التي  القوقازية 
عن روسيا في نهاية القرن املاضي، وبداية 
ــرن الــــحــــالــــي، قـــبـــل اســــتــــقــــرار األوضــــــاع  ــقــ الــ

وإعادة بناء ما دمرته الحربان. 
الــشــيــشــان منذ  قــديــروف )45( عــامــا  يحكم 
عام 2007، وهو الحاكم الفعلي للجمهورية 

منذ مقتل والــده أحمد قديروف في عملية 
اغــتــيــال فــي الــتــاســع مــن مــايــو/ أيـــار 2005. 
وحاز على عدة أوسمة من الرئيس فالديمير 
بوتني، منها لقب »بطل روسيا« في 2015. 
وفي  يوليو/ تموز من العام املاضي، منحه 

بوتني لقب جنرال في الجيش برتبة لواء.
ــة إلـــــى الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــصــحــافــيــة  ــ ــافـ ــ وإضـ
ــــروف بــتــعــيــني أقـــربـــائـــه  ــديـ ــ الـــتـــي تــتــهــم قـ
في  رفيعة  حكومية  مناصب  فــي  وبــنــاتــه 
ــشــر فــي مـــارس/ 

ُ
الــشــيــشــان، أثــــار تــقــريــر ن

التقرير  ونقل  كبيرة،  ضجة  املــاضــي  آذار 
الـــذي نــشــرتــه صحيفة »نــوفــايــا غــازيــتــا« 
املـــســـتـــقـــلـــة املــــعــــارضــــة، شــــهــــادة مــــن أحـــد 
املــقــاتــلــني الــســابــقــني الــــذي انــشــق وهــاجــر 
إلــى أملانيا، قــال فيها إن قــديــروف أشــرف 
على قتل كثير من املسلحني بعد اعتقالهم 
لإليحاء بأنه يشارك في عمليات مكافحة 
الشيشانية  الــســلــطــات  وعــمــدت  ــــاب.  اإلرهـ
إلى اعتقال عدد من أهالي املقاتل السابق 
ــل الــضــغــط  فـــي الــــقــــوات الـــخـــاصـــة، مـــن أجــ
مؤسسات  حسب  شــهــادتــه،  لتغيير  عليه 
ــة. وبـــعـــد نـــشـــر »نـــوفـــايـــا  ــيــ حــقــوقــيــة روســ
غازيتا« التقرير، تعرض مقرها في وسط 
موسكو إلى اعتداءات بمواد كيماوية، لم 
 تــحــدد الــســلــطــات األمــنــيــة املـــســـؤول عنها 
حــتــى اآلن. ورغـــــم هــــذه الــفــضــيــحــة الــتــي 
ــة الــشــيــشــانــيــة،  تـــالحـــق الــــقــــوات الـــخـــاصـ
ــو  ــكـ ــلــــس أوروبــــــــــــــا مـــوسـ ــــة مــــجــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ومـ
هذه  عــن  املــســؤولــني  ومعاقبة  بالتحقيق 
قال قديروف، في 10 مايو/  االنتهاكات،  
أيار الجاري، إن الرئيس فالديمير بوتني 
منح زمــيــد تــشــااليــف، قــائــد فــوج الشرطة 
الشيشانية،  الداخلية  وزارة  فــي  الــخــاص 

لقب »بطل روسيا«.

طالب قديروف املعلق 
بإرسال املعلومات 

حول كيفية االتصال 
معه »لنرى من هو 

الشيطان... لقد قتلت 
شياطني كثيرين 
وسأقتلك أيضًا«

■ ■ ■
دعا الرئيس، جميع 
الشيشانيني، إلى 

الكتابة والتعليق من 
أجل معرفة الحقيقة 

مباشرة، وعدم إضاعة 
الوقت بتناقل الشائعات

■ ■ ■
لطاملا أثارت تصريحات 

 في 
ً
قديروف جدال

روسيا، واضطر 
الكرملني إلى التدخل 

والتأكيد أن تصريحات 
الرئيس الشيشاني 

تعبر عن آرائه 
الشخصية

باختصار

في بث مباشر له على إنستغرام، هّدد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أحد المعلقين، ألن األخير وصف األول بـ»الشيطان«، 
ما أّدى إلى إثارة غضب قديروف، وتوّعده بقتل صاحب التعليق

هوامش

سما حسن

الــعــتــمــة، وفــي  الــلــيــل، وســـط  أمٍّ تلطم طفلها فــي  مــثــل 
الــصــبــاح تستيقظ فــي لــهــفــٍة لــتــرى أثـــر الــلــطــمــة على 
 في نومه، مثل مالك بــريء... هكذا 

ّ
وجهه، فتراه يغط

ف العدوان، 
ُّ
كنت في عمق مدينتي الصغيرة، بعد توق

وإعالن وقف إطالق النار. بلهفٍة كنت أريد أن أرى وجه 
املدينة، وكنت أريد أن أطمئن على ذاكرة السنني التي 
ها ال تزال كما هي. وهكذا 

ّ
قاربت على نصف قرن؛ أن

الــذي  ــب  املــحــبَّ العمق   مــن بيتي نحو ذلــك 
ُّ

أنــســل كنت 
أنظر فيه، وأطمئن،  أن  أريــد  يــدي،  أحفظه، مثل راحــة 
ها ليست قاسية القلب، 

ّ
د أن

َّ
مثل األم التي تريد أن تتأك

ل لطمتها، وسوف يستيقظ،  وأّن طفلها سوف يتحمَّ
باللعب واملناغاة حولها،   شــيء، ويبدأ 

َّ
وقــد نسي كــل

وهــي تــمــارس أعــمــال البيت. مثل هــذه األم، كنت أرى 
مدينتي الحبيبة على قلبي، وهي تعود، بعدما كانت 
في ما يشبه غيبوبة املوت. كانت تفتح عينيها، ببطء 
القرى املحيطة بها وهنَّ  ات من  الشابَّ ثقيل، بانحدار 
قة تبيع  بكامل زينتهن، يدلفن إلى أبواب محالٍت ضيِّ
أبوابها  فتحت  وقــد  الزينة،  وأدوات  والعطور  املالبس 
ــشــحــات 

َّ
ـــات، املــت عــلــى اســتــحــيــاء، لـــكـــّن تـــوافـــد الـــشـــابَّ

لكي  األبـــواب؛  ع  شجَّ بخفوت،  املتضاحكات  بالسواد 
الذي  الجمال  هــذا  منها  يدلف  ولكي  تصبح مشَرعة، 
 
ً
م، وخاف، على مدار األيام السابقة، ووقفن طويال

َّ
تأل

ــــوان طـــالء أظــافــر إلحـــداهـــن، وأحــمــر شــفــاه،  ينتقني أل
قــد حـــان موعد  عـــــروٌس،  ــهــا 

ّ
أن ويــمــكــنــك أن تستنتج 

زفــافــهــا. ال تجعل العجب يــأخــذك بــعــيــدًا، وأنـــت ترى 
التي  الصغيرة،  مدينتي  فــي  املـــوت،  بعد  تــولــد  الحياة 
شهدت مجازر، على مرِّ التاريخ. وألجل ذلك جبت أحد 
شوارعها التاريخية، شارع جالل. ال أدري ملاذا أطلق 
عليه هــذا االســم، وربما كــان االســم األول، أو األخير، 
أسماء  أطلقت  مثلما  أرضــهــا،  على  مــصــري  لشهيد 
شــهــداء مصريني على شـــوارع ومـــدارس فــي املدينة، 
مثل مدرسة مصطفى حافظ، وهو عقيد في الجيش 
املصري، قضى فترة عمله منذ العام 1951 في غزة، 
د العدو خسائر فادحة، ونشر الرعب في قلوبهم،  وكبَّ
بسيارته،  لغم  بارتطام  اغتيل  حتى  رجاله؛  بعمليات 

في 1956 في غزة أيضًا.
الــطــرقــات وتقاطعاتها،  الــجــائــلــون عــلــى  الــبــاعــة  تــــوّزع 
ــادون عــلــى بــضــائــع قـــاربـــت أن تــفــســد، وُيــنــبــئــك  ــنــ يــ
بالشفقة على أصحابها  ك تشعر 

ّ
لكن بذلك،  منظرها 

ي دعوتهم، وبعضهم  تلبِّ أن  تملك سوى  الفقراء، وال 

ق  نسَّ بأغنيٍة  م 
َّ
يترن وهــو  على بضاعته،  ينادي  كــان 

ى 
َّ
كلماتها، في أثناء وقفته تحت أشعة الشمس، تتغن

ل هذا الكائن  كلماتها بالبطولة والصمود. وحني تتأمَّ
ر  قرِّ

ُ
ت فقرًا،  واملنهك  عرقًا،  ب  املتصبِّ القامة  منتصب 

ر أن 
ّ
أّن هذه األغنية التلقائية تعنيه وحده، فقط، وتفك

ي معه؛ لكي يبقى هنا.
ّ
تغن

باألسى،  وشــعــرُت  املدينة،  قلب  في  جولتي  ت  استمرَّ
 ،

ً
فعال عمقها.  مــن  املختفني  األطــفــال  حــال  لت   وتخيَّ

 بصحبة أمه كالعادة، 
ً
ني لم أصادف طفال

ّ
اكتشفت أن

ة؟ 
َّ
هل منعهم الخوف، واآلن يكتفون باللعب في األزق

ــذي أقــطــن فــيــه على  الـ كــمــا تركتهم خلفي فــي الــحــي 
أطراف املدينة، وحيث كانوا يتصايحون، منذ الصباح، 
ــهــم 

ّ
ــوات الـــصـــواريـــخ، وتــكــتــشــف أن ــ ــدون أصـ

ِّ
وهـــم يــقــل

ٍة بني صواريخ االحتالل والصواريخ التي 
َّ
زون بدق يميِّ

تطلق من غزة ضده. وهكذا يتبارون في إخراج هذه 
األصوات من أفواههم. وحني تقترب من أحدهم تجد 
رة وشحوبًا يعلوان وجهه، وتتأكد أّن هذه النفس 

ْ
ُصف

منذ  ذلــك،  عليها  ِتب 
ُ
ك وقــد  وتكابد،  تعاني  الصغيرة 
الصغر، فيعتصر قلبك ألجلها.

ــعــام 2014، أجــــرت احــــدى فـــرق حماية  فــي عــــدوان ال
ــدة لــلــطــفــولــة  ــحـ ــتـ األطــــفــــال الـــتـــابـــعـــة ملــنــظــمــة األمــــــم املـ
ــر كبير في  تــغــيُّ ـــه حـــدث 

ّ
أن ر  قـــدَّ )يــونــيــســف( تقييمًا 

سلوك األطفال؛ نتيجة للقلق النفسي الذي عانوا منه، 
 ِمـــن أربــعــة 

ً
خـــالل أيـــام الـــعـــدوان الــخــمــســني، وأّن طــفــال

ومع  والــيــوم،  واجتماعي.  نفسي  لدعم  يحتاج  أطفال 
الت في السلوك  ٌد أّن هذه التحوُّ

َّ
هذه األهوال األشد، مؤك

سوف تنسحب على الكبار، قبل الصغار، الكبار الذين 
أنفسهم  أين يبدأون، وربما يخدعون  ال يعرفون من 
اللواتي خرجن، بعد  ات  الشابَّ زائفة، كما فعلت  بقوة 
إعالن وقف إطالق النار بساعات؛ النتقاء لوٍن لطالء 

األظافر، وأحمر الشفاه.

ا بعد غّزة... وأمَّ

وأخيرًا

ال تجعل العجب
يأخذك بعيدأ، وأنت ترى 
الحياة تولد بعد الموت، 

في مدينتي الصغيرة
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