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مالحقة املطلوب االول يف العراق :الزرقاوي
بقلم دان موريف
ان بـعـ ـ ــض احملـلـلـ ــني يف املـ ـ ـ ـ ــواض ـ ـيـع
االرهابيـة وكذلك شـركاء سـابقني قد
امضـوا فترات مع الـرزقاوي يف سجن
اردنـي  ،يقــولــون انه يــديــر مـنـظـمــة
مـنفــصل ــة عـن الق ــاع ــدة ،كـمـ ــا انهـم
يقـ ــولـ ــون ان مقــتل هـ ــذا االردنـي ذي
التعلم البسيط واملـوشوم اجلسد  ،او
حتـى مـقتل العـديـد مـن اتبــاعه  ،لن
يـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ـ ــى تـخـفـ ـيـف الـهـجـ ـمـ ـ ـ ــات
االرهــابـي ــة يف داخل العــراق اال بـنــزر
يسير.
يقـول روحان كونـاراتنا ،وهـو خبير يف
مك ــافحــة االرهــاب  ،وم ــؤلف كـتــاب "
من داخل القاعـدة" " ان امره يستوي
مع اس ــام ــة  ،ف ــاذا ك ــان لـك ان تقــتله
اليـوم فلن يضـير الـشبكـات التـي قام
بتكويـنها شيئا ابدا" ".بينما تتواصل
العــملـيـ ــات االنــتحـ ــاري ـ ــة يف العـ ــراق
بـتنــسيق مـن شبـكته  ،يـتم حتــريكهـا
مـن االدنـ ــى الـ ــى االعلـ ــى ،ان القـ ــادة
احملل ـي ـيــني يف امل ـنـ ـ ــاطق هــم ال ـ ــذيــن
يخـطـطـون ويـنفــذون الهـجمــات  ،بل
رمبـا ان الـزرقـاوي يـجهل الكـثيــر عن
وقت تنفيذها فالحاجه له بذلك.
اليعـنـي ه ــذا ان شخـصـي ــة ال ــزق ــاوي
الــشبـحيــة الميـكن اعـتبــارهــا عــامال
مهما يف عدم استقرار العراق.
ولـك ــن محـللــني مــن ام ـث ـ ــال روح ـ ــان
كــورانتـينـا يقـولـون ان اهـميـة الـرجل
تكـمـن بــارتـبــاط ــاته القــدميــة والـتـي
طــورت اثـنــاء وج ــوده يف افغــان ـسـتــان
بـ ــني عـ ـ ـ ـ ــامـ ــي  1999و  2002ل ـ ـن ـ ـ ـ ـسـج
خـ ـي ـ ـ ـ ــوط شـ ـب ـك ـ ـ ـ ــة م ــن املـق ـ ـ ـ ــاتـل ــني
املـتــوحــديـن فكــرا ،متـتــد مـن شـمــال
العراق وعبـر تركـيا وتصل الـى اوربا .
ان ال ــزرق ــاوي ه ــو ال ــشخـصـي ــة الـتـي
ي ـ ـ ــرك ـ ـ ــز عـل ـيـه ـ ـ ــا ال ـي ـ ـ ــوم الرت ـب ـ ـ ــاطـه
بجـمـ ــاعـ ــات تــنفـيـ ــذيـ ــة تـ ـشـتـ ــرك يف
االه ــداف واملـض ــامـني ،كـ ــان الع ــدي ــد
مــنهـم ضـمـن مــيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـيـ ــات ،وقـ ــد
تـلقـ ــوا تـ ــدريـب ـ ــات علـ ــى االرهـ ــاب يف
افغانستان.
لـو كـان هــذا التحـليل صـحيحـا فقـد
سـبق الـسـيف العــذل ،فــاذا م ــا قبـض
علـيه او مت قــتله ف ــان شــبكـته ذاتـي ــة
الع ــمل  ،س ــتحـقق ن ـت ـ ــائـجه ـ ــا ع ـب ـ ــر
املنفذين املـرتبطني بهـا داخل العراق
 .يف الــواقع ان العـديــد من احملـللني
قلقون من ان عمليـة قصف الفلوجة
س ــوف ت ــزي ــد مـن ق ــوة ه ــذه ال ـشــبك ــة
ونشاطها .
ان االعـالن ع ــن حـ ـ ـ ــدوث اصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات
مـ ــدنـيـ ــة سـ ــوف يـ ــدفع بـ ــاملـ ــزيـ ــد مـن
العراقيني واالجانب نحو القضية.
ان ال ــوالي ــات املـتح ــدة "قـتلـت بعـض
االشخــاص املـهمـني ولكـن امك ــانيــات
ه ــذه ال ـشــبك ــة ت ـسـت ـطـيـع ان جتلـب
غي ــرهم  ،انـهم يـعيـش ــون يف منـطقــة
حرب حيث يـكون ايجاد اعـضاء جدد
ام ــرا ي ـسـي ــرا  ،يق ــول ك ــون ــاراتـن ــا الن
اعتقــاد الكـثيـر بــانهم امنــا يقــاتلـون
غـازيـا كـافـرا ،لقـد اصـبح العــراق من
دون شك ارض اجلهاد اجلديدة .
العـ ــراق يـ ـشـ ــابـه افغـ ــانـ ـسـتـ ــان الـتـي
اوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت اجل ـ ـ ـيــل الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمي مـ ـ ــن
اجملـ ــاهـ ــديــن ،العـ ــراق يـ ــوجـ ــد جــيال
جديدا من املتعصبني الى زعيمهم.
امــا قـصــة هــذا الــزرقــاوي الــذي كــان
مجـرمـا وسجـن فتـرة بـتهمـة حتـرش
جنـسـي يف بلــدتـه يف االردن ،ليـصـبح
واح ـ ـ ـ ــدا م ــن اه ــم الـ ـ ـ ـشـخـ ـ ـصـ ـي ـ ـ ـ ــات
الرئيـسية يف عـالم اجلهـاد االسالمي
الع ــاملـي ــة  ،فهـي متـتلـيء بـ ــالفج ــوات
والتناقضات.
ي ــصفـه رفقـ ــاء الـ ــسجـن مـن الـ ــذيـن
قـضوا معه بعـض الوقت يف االردن يف
عام  1990بانه عدمي الثقافة او يكاد،
تـن ـسـب الــواليــات املـتح ــدة له كـتــابــة
رسـ ــالـ ــة مــن اربع عـ ـشـ ــرة صـفحـ ــة يف
اوائل عام ، 2004وتكشف النقاب عن
خـط ــة للجهــاد داخل الع ــراق ،متتـلئ
هـذه الـرسـالـة بـاالشـارات التـاريخيـة

ينظر الى مدينة الفلوجة السنية على انها قاعدة عمليات ابي مصعب
الزرقاوي  ،املقاتل االردني الذي يتهمه املسؤولون االميركيون
بالعمليات االرهابية ،يف اربع دول يف االقل وبصالته مبنظمة
القاعدة ،ان مجموعة الزرقاوي "التوحيد واجلهاد" املوجودة يف العراق
تصرح مبسؤوليتها عن قطع رؤوس الرهائن،والقيام بعمليات
االختطاف ( ،من ضمنهم اميركيان وبريطاني مت خطفهم االسبوع
املاضي) اضافة الى الهجمات على الكنائس والتفجيرات التي حلقت
مبراكز الشرطة والتي خلفت مايزيد على اربعمائة قتيل.
غالبا ما تتساقط القذائف االميركية يوميا على الفلوجة  ،مستهدفة
شركاء للمدعو( ابو مصعب الزرقاوي )،حيث قتل مايقرب من سبعني رجال
يف هذا الشهر .
،وبـلغ ـ ـ ــة شعـ ـ ــري ـ ـ ــة  ،ان االشخـ ـ ــاص
املق ـ ــربــني م ـنـه يخ ـ ــام ـ ــرهــم ال ـ ـشـك
بقدرته على الكتابة.
يقـول عبـداهلل ابو رومـان  ،الصحفي
االردني الـذي يؤلف كتابـا حاليا عن
ال ــزرق ــاوي ،وال ــذي ق ــام بـن ـش ــاط ــات
جهـادية يف عام  1996وكان قد حبس
بج ــرمي ــة اه ــان ــة اجلالل ــة املـلكـي ــة "
الني اعـرف الزرقاوي فـاني اجزم انه
لـيــس ب ــامك ــانـه ان يكـتـب مـثل ه ــذه
ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــال ـ ـ ــة ب ـت ـ ـ ــات ـ ـ ــا" " ك ـ ـ ــان رجـال
صلبـا،وعنيـدا.كـان بـامكـانه ان يكـون
زعـيمـا علـى سجـن صغيــر يف جنـوب
االردن ،وانــا تــاخ ــذني الــدهـشــة النه
اصبح االن كما يقال ذا شأن كبير.
لقـ ــد صـ ــرح مـ ــوظفـ ــون امـيـ ــركـيـ ــون
مهـم ــون مـثل وزي ــر ال ــدف ــاع دون ــال ــد
رامـسفـيلـد ووزيـر اخلــارجيـة كــولني
ب ــاول وهـم عل ــى اعـت ــاب الـتحـضـي ــر
لـعمـليــة غــزو العــراق بــأن الــزرقــاوي
عـض ــو ف ــاعل يف الق ــاع ــدة.وي ــدع ــون
تع ــرضه لالصــابــة مـن جــراء قـصف
جـوي يف افغـانـستـان بعـد احـداث 11
ايلول  ،بعـدها اجريت له عـملية بتر
لـ ـس ـ ــاقه يف مـ ـسـتـ ــشف ـ ــى يف بغ ـ ــداد،
وعالجـه هن ــاك كمــا يــدعــون يــؤكــد
وج ـ ــود صالت قـ ــويـ ــة بــني القـ ــاعـ ــدة
ونظـام صدام حـسني .كمـا ان ملفات
محــاكم املــانيـة وايـطــاليـة مـرفـوعـة
ضـد شـركــاء للـزرقــاوي ،تقــول يبـدو
مـن اجللـي ان الــزقــاوي كــانـت لــديه
اتـ ـصـ ـ ــاالت مع اعـ ـض ـ ــاء يف ش ـبـك ـ ــة
الق ـ ــاع ـ ــدة يف امل ـ ــاضــي اال ان لـ ـ ــديه
اخ ــتالف ـ ــات تـك ـت ـيـك ـي ـ ــة ك ـب ـيـ ـ ــرة مع
املـن ـظـمـ ــة ويـبـ ــدو انه يـ ــديـ ــر شـبـكـ ــة
منفصلة متاما.
شادي عبـداهلل احد شركـاء الزرقاوي
والذي قبض عليه بتهمة ادارة خلية
اره ـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــة ـ اخ ـب ـ ـ ــر احملـققــني ب ـ ـ ــان

ال ــزرقـ ــاوي يعـتـبـ ــر نف ــسه مـن ــاف ـس ــا
لـلـقـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة ولـ ـيـ ـ ــس مـ ـتـحـ ـ ـ ــالـفـ ـ ـ ــا
معه ــا.يق ــول م ــوظف ــون امـي ــركـي ــون
ب ــانهـم اليـصــدقــون احلــادثــة الـتـي
فقــد فـيهــا قــدمـه  ،وان محللـني من
امثال كـوناراتنـا يقولـون بانه الدليل
علــى وج ــود ارتبــاط ــات له مع نـظــام
صدام.
اثنـاء وجـود الـزرقـاوي داخل العـراق
قـبـل الغـ ــزو كـم ـ ــا يقـ ــول م ـ ــوظفـ ــون
امـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـيـ ـ ـ ــون  ،انـح ـ ـصـ ـ ـ ــرت اغـل ــب
نشـاطـاته يف مـنطقــة احلكم الـذاتي
الكــرديــة يف الــشم ــال حيـث اشتــرك
مع مـن ـظـمـ ــة ان ـصـ ــار االسالم ،وهـي
مجـموعـة كرديـة اصولـية نـشطت يف
املنـطقــة وقــد مت ضــربهــا بـشــدة من
قبل سالح اجلـو االميـركي يف بـدايـة
احلرب.
ورغم وجود العديد من التصريحات
املنـسـوبـة الـى الـزرقـاوي علــى شبكـة
االنـتــرنـت  ،تــدعـي فـيهــا م ـســؤولـيــة
ال ـه ـج ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات داخــل الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ،
والتهـديدات الـعديـدة ضد الـواليات
امل ــتحـ ـ ــدة  ،فـ ـ ــان االردن ـيــني الـ ـ ــذيــن
يعـرفــونه يقـولـون ان الـصـوت الـذي
يـظهـر يف الـشــريط املـسجل اليــشبه
صــوته كمــا يتـذكــرونه،يقــول محمـد
الــدويك وهــو مح ــامي الــزرقــاوي يف
االردن" لق ــد ق ــابلـته خـمــس ع ـش ــرة
مرة  ،وميكن ان اقـول لك ان الصوت
ال ـ ــذي ي ــظه ـ ــر يف الـ ـش ـ ــريــط لـي ــس
صـوته ،ان صـوته جـاف  ،مميــز.يظن
ان عـم ــر ال ــزق ــاوي يـن ــاه ــز الـث ــامـن ــة
وال ــثالثــني ،واس ــمه اح ـمـ ـ ــد ف ـ ـ ــاضل
اخلاليل ــة،ول ــد يف امل ــديـن ــة االردنـي ــة
الـصنـاعيـة الفقيــرة ،حيث اجلـرميـة
مـنـت ـشــرة بــإت ـســاع الـفك ــر االسالمـي
احملـ ـ ـ ــارب نـف ـ ـ ـسـه ،الـقـ ـ ـ ــادم م ــن ارث
ال ـصـ ــراع العـ ــربـي  -اإلسـ ــرائــيلـي يف

اجل ــوار ،ورغـم ان عـ ــائل ــة ال ــزرق ــاوي
تنحــدر من اصل بـدوي  ،اال ان هـذه
املـدينـة كانـت املوطـن االول لالجئني
الفـلسـطينـني املنحـدرين الـى االردن
،انـشئـت عام  ، 1949واهـل الزرقـا من
الــشبــاب الفلــسطـينـي الكـسـول ممـا
ادى ال ــى ان ي ـصـبـح املك ــان خ ـصـب ــا
للـدعاة االصـوليني .لقـد ذكر الـسيد
بـ ـ ـ ــاول لالمم امل ــتح ـ ـ ــدة يف اول ع ـ ـ ــام
2003ان الــزرقــاوي فلـسـطيـني ولـكن
امل ــوظفـني االمـي ــركـيـني يق ــرون ب ــان
هذا كان امرا خطاْ.
قضــى فتــرة شبـاب تـتخلـلتهـا اوقـات
للـسكر والعـربدة وكـذلك وشم ذراعه
بالـوشم القبلي الـبدوي ،نشـأ الشاب
وروح قتــال السـوفـيت يف افغـانـستـان
تتـملكه ،ثـم ذهب الــى هنـاك يف عـام
 1980كـمجاهـد رحالـة ،عندمـا كانت
احلرب على وشك االنتهاء.
عــمل ب ـصـ ــورة مـتـنـ ــاوبـ ــة يف مـجلـ ــة
مك ــرسـ ــة للـجه ــاد ،وي ـص ــور اب ـط ــال
احلــرب الــذين قــاتلــوا الــروس  ،وقــد
تلقـى تــدريبـا عـسكـريـا يف مخـيمـات
مـ ـ ــرت ـبـ ـطـ ـ ــة مبـ ـ ــا ع ـ ـ ــرف بعـ ـ ــد ذلـك
بــالقــاعــدة  ،ويف عــام  1992نــزح الــى
وطـنـه وفك ــرة ت ـسـتح ــوذ علـيه ،وهـي
تك ــويـن مجـم ــوع ــة مج ــاه ــدة لقلـب
نـظ ــام احلكـم هـن ــاك ال ــذي يعـتـب ــره
خـ ــائـن ـ ــا للـ ــديــن االسالمـي لـعقـ ــده
اتفاقيات سالم مع اسرائيل.
ويف ذلك العــام سـجن هــو وعــدد من
شــركــائـه يف االردن بتـهم ــة النـشــاط
االسالمـي وبتهـم حيــازة االسلحـة .
وهنـاك انتـقل الزرقـاوي الى مـرحلة
اخرى يف تطـوره الفكري  ،حينما لم
يـكـن ل ـ ــديه م ـ ــايق ـ ــوم به مــن جهـ ــود
خــاص ــة،يفــصل ســريــره الــسفلـي يف
الـ ــسجـن عـن االخـ ــريـن مـ ـســتعــمال
البـط ــاني ــات ،وينـغمــر دومن ــا كلل يف

دراسـ ــة القـ ــران ،يف محـ ــاولـ ــة يقـ ــول
عــنه ــا رف ــاق ال ــسجـن ،بـ ــانه ــا ك ــانـت
ف ــاشل ــة حلفــظ الكـت ــاب املق ــدس يف
االسالم " ميـك ــن ان نق ـ ـ ــول انه كـ ـ ــان
متــوسط الـذكـاء ،ولـكنه كـان مـزيجـا
مـن كونه صلبـا وشديـدا ،مع تعاطف
مع اصــدق ــائه املقــربـني " كمــا يقــول
ي ـ ـ ــوسف رضـ ـ ــابـ ـ ــة ال ـ ـ ــذي سج ــن مع
ال ــزرق ــاوي ويـنـتـمـي ال ــى مجـم ــوع ــة
اسالمية منافسة .
يقــول ال ـسـيــد رضــابــة ان الــزرقــاوي
ظهر منفذاً وفاعالً رئيساً جملموعة
م ـتـ ـ ـش ـ ـ ــددة مــن االسـالم ـيــني داخـل
السجن  ،كانـوا منفردين يف نظرتهم
لـ ــدرجـ ــة انهـم يــبعـ ــدون املـ ـسـ ــاجـني
االخرين ،حينمـا يختلفون معهم يف
فـكـ ــرة مـ ــا، ،انهـم يـ ــؤمـنـ ــون بقـتـ ــال(
الكفــار)  .كــان مـســؤولـهم الـش ــرعي
اب ـ ــومحـم ـ ــد املقـ ــدسـي وهـ ــو داعـيـ ــة
مسجون يف االردن الرائه املتطرفة.
يقــول رضــاب ــة ان اجملتـمع ب ــالنــسبــة
الـيه او ال ــى جـم ــاعـته يـنق ـسـم ال ــى
ن ـ ـ ــوع ــني مـ ـ ـسـلـ ـم ــني وكـف ـ ـ ــار  ،ان أي
شـخـ ــص يـخ ـتـلـف مـعـه س ـيـع ـت ـب ـ ـ ــره
ك ــاف ــرا" بع ــده ــا يـب ــدا اتـب ــاع رض ــاب ــة
ي ــتجـ ـ ــادلـ ـ ــون مع الـ ـ ــزرقـ ـ ــاوي حـ ـ ــول
الـ ـتـف ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــر ال ـ ـصـحـ ـيـح لـالنـفـ ـ ـ ــال
(الغنـائـم) وهي آيــة من القـران يـرى
املقـ ــاتلـ ــون انهـ ــا دعـ ــوة الـ ــى اجلهـ ــاد
املسلح.
" كـنــت ادوام علـ ــى القـ ــول له بـ ــانهـ ــا
تعـني مقـاتلـة املـسـلحني او احملـتلني
والظــاملني ،وليـس أي شخص يـتبنـى
قـ ـضـ ـ ــايـ ـ ــاهــم ،لـ ـ ــذلـك فـ ـ ــان ق ـتـ ـ ــال
السـوفيـت هو امـر حسـن  ،ولكن قتل
امل ـ ــدنـيـني ه ـ ــو ام ـ ــر غـي ـ ــر مقـب ـ ــول "
ويتـذكر رضـابة " كـان يقول انه يجب
علـيه ان يقـتل أي شخـص يـنتـمي او
يتبـنى قـضايـا اعداء االسـالم  ،كان
مــتخ ــذا ه ــذا االجت ــاه بـب ـس ــاط ــة،ال
يرغب بتفكير اكثر عمقا".
وبــتق ـ ــادم االي ـ ــام يق ـ ــول رض ـ ــاب ـ ــة ان
الــزرقــاوي بــرز زعـيـمـ ـاً ورجالً ملـيـئ ـاً
بــالـتـنــاقـض ــات  ،فهــو احـيــان ــا يكــون
لـطيفـا يـدعم اتبـاعه واحيـانـا اخـرى
يكون قاسيا الى درجة التصدق.
يقـول الـصحفي رومـان" كـان يـسـانـد
رفـاقـه ليحـصلـوا علـى حقـوقهـم من
ال ــسجـ ــانـني  ،وجـ ــذب العـ ــديـ ــد مـن
االشقـي ــاء او ال ــسك ــارى او ال ــزن ــاة او
القتلـة الـى حـلقته ،وكـانـوا يـنظـرون
اليه على انه مثال لهم يحتذى به .
كمــا انـه يتــذكــر انـه منـع اتبــاعـه من
ق ـ ـ ـ ــراءة كـل ش ــيء م ـ ـ ـ ــاخـال الـق ـ ـ ـ ــران
وال ـ ـس ـن ـ ــة ،يف اح ـ ــدى امل ـ ــرات ض ـ ــرب
غرميا له لقراءته كتاب شعر.
يف عــام  1998اطلق ســراح الــزرقــاوي
والعـ ـشـ ــرات مــن االسالمـيـني بـعفـ ــو
ملكي ،وبعـد ان فـشل يف العثـور علـى
ع ــمل يف االردن ذلــك الع ـ ــام (اخ ـب ـ ــر
اصـ ــدقـ ــاءه مـ ــرة بـ ــأنـه اراد ان يفــتح
كشكا صغيرا لبيع الفواكه) ،عاد الى
افغــان ـسـتــان  ،حـيـث ان ـش ــأ معــسكــرا
لـلـ ـت ـ ـ ــدري ــب م ــن اجـل مـجـ ـم ـ ـ ــوعـ ـتـه
الـتـ ــوحـيـ ــد واجلهـ ــاد وتعـنـي بـ ـشـكل
حـريف (توحيد اهلل واحلرب املقدسة)
كـمـ ــا تـ ــذكـ ــر ذلـك مـلف ـ ــات محـكـمـ ــة
اوربية.
وبــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزو االمـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ــي
ألفغـانستـان،هرب الـى شمـال العراق
حـيـث اس ــس شـبـكــته بـ ــالــتعـ ــاون مع
انـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــار االسـالم ،وان اول هـجـ ـ ـ ـ ــوم
ان ــتح ـ ــاري ي ـن ـ ـســب ال ـيـه يف الع ـ ــراق
،ح ــدث يف آب مـن ال ـسـن ــة امل ــاضـي ــة،
وعـملـي ــة تفجـيــر الــسفــارة االردنـيــة
هناك.

ترجمة مفيد وحيد الصايف
عن كريستيان ساينس
مونيتر

" ما شكل ا لـبلد الذي سـنستيقظ غـدا لنجد أن فـسنا فيه؟"
بع نـوان ك هـذا طـال عـت نـا صـحي فـة كـو مـسـو مـو لـس كـا يـا بـرا فـدا
ال يـوم يـة  ،التي كـانت لـسان حـال حر كـة ال شـبي بـة يف احلزب
الشيوعي السوفيتي .إن افضل جواب ميكن أن يقدمه املرء،
يف ضــوء اإل جــراءات ا لــس ي ــاس ي ــة األخ يــرة ل لــس يــد فـالدمي يــر
ب ــوتن ،هــو  :ر مب ــا س تــص بـح روس يــا ال غ ــد غ يــر مــري حــة مـثل
روسيا البار حـة .يبدو بشكل أوضح من أي و قـت مضى ومنذ
انه يـار اال حتـاد ا لـســوف يـتي بــان شبح ا لــدك تـا تـور يـة ا ملـطل قـة
ي قـت ــرب ،وال ي ـضــم حـل .ف فـي ي ــوم اال ثـنــني  13اي ل ــول صـعق
ا ل ـسـيــد بــو تـني اال جت ــاه ال لـيـبــرا لـي داخل رو سـيــا و خ ــارج هــا
بإعالنه س لـسلة مـن اإلجراءات ال تـي تعزز مـن قوة ال كـرملن
و تـض يـيق اخل نـاق ع لـى األ صـوات امل عـار ضـة .و بـال تـأك يـد ،كـان
ت بــر يــره هــو و جــود حــا جــة إ لــى حتــسني ا لــو ضـع األم نـي ب عــد
م قـتل م ئــات من ال بــالغني واألط فـال ا لـذين ا خـذوا كـر هـائن
مـن قبل اإلر هـا بـيني يف مـدر ســة ب يـسالن .ويف هــذا األس بـوع،
ظ هــر ت صــريح ع بــر االن تـر نـيت ،نـسب إ لـى شـامل بـا ســاييف،
ز عـيم مـت مــرد ش يـشــاني ،يـد عـي فيه مـسـؤو لـيته عـن ب يـسالن
ويلمح إلى شن هجمات أخرى.
وعلى أية حال ،ال بـد من إقناع الكث يـر من الناس بأن دوافع
ا ل ــرئ يـس ا ل ــروسي نـق يــة .فـفي يــوم األرب ع ــاء ،حث ا ل ــرئ يـس
ج ـ ــورج ب ـ ــوش ا لـ ـسـي ـ ــد ب ـ ــو تــن "ل لــم ح ـ ــا ف ـظ ـ ــة ع ل ـ ــى مـب ـ ــادئ
ا لـدميقراط يـة" عند م حـاربته اإلرهاب جـاء هذا ب عـد توجيه
ن قـ ــد لـإلصال حـ ــات امل قـتـ ــر حـ ــة مـن قــبل كـ ــو لـن بـ ــاول ،وز يـ ــر
ا خلـ ـ ــار ج ـيـ ـ ــة األ مـ ـ ــر يـكــي ،و كـ ـ ــرس بـ ـ ــا ت ــن ،امل فـ ـ ــوض األور بــي
للعالقات اخلارجية .ويف مقابلة مع "إخبار موسكو" ،نشرت
يــوم ا جلـم عــة ،ار تــأى ا لــس يــد بــور يـس يـل تـسـن ،سلف ا لــس يــد
ب ــوتن ،بــان" خـنق ا حلــر يــات" ي عـت ب ــر مب ثــا بــة نـصــر لإلر هــاب.
وطب قـا لإل جـراءات ا جلـد يـدة ،س يـتم ا خـت يـار ح كـام الـ( ) 89
مـنــط ق ــة يف اال حت ــاد ا ل ــرو سـي مـن قــبل ا ل ــر ئـيــس( و مـن ثـم
تــست حـصل مـواف قـة ا جملـا لــس احملل يـة) ،بـدال مـن انت خــابهم
بشكل م بـاشر .ك مـا يخطط ا لـسيد بـوتن إللغاء إ حـد مبادئ
ا لـت نـا فـس ل لـح صـول ع لــى ع ضـو يــة ال بـر ملـان (ا لـدو مـا) ا لـتي
طب قـا ل هـا تـش غـل نصف م قـا عـد ال بـر ملــان اآلن .يف امل سـتقبل،
سيكون كـامل أعضاء ا لـدوما من قـوائم االحزاب ،ممـا يعني
إ خـراج األ عـضـاء ا ملـسـتق لـني .ي بـدو ا لــس يـد بــوتن ،بــال نــس بـة
للكثير ،بأنه يستغل بيسالن إلشباع شهيته إلى السلطة.
إن ا ملـيل إلى ت قـوية سـلطة ا لـكرملني كـان واضحا م نـذ تولي
السيد بـوتن لزمام ا لـسلطة يف عام  2000.ف قـد قلم أجنحة
احل كـام عن طـريق إب عـادهم عن مـجلس اال حتـاد ،و هـو أع لـى
هيئة بر ملـانية؛ و تعيني مـبعوثني رئا سـيني لألشراف عليهم؛
و ا لـت عـيـني ا مل ــر ك ــزي ل ــرؤ س ــاء ا ل ـش ــر ط ــة احمل لـيـني ،واالد ع ــاء
العام ،ورؤ سـاء األجهزة األ مـنية .أ مـا با لـنس بـة للدو مـا ،فقد
متت السيطرة عليها من األحزاب املساندة للكرملن.
إن ظ هـور املز يـد من ت فـاصيل ق صـة ب يـسالن قد بـره نـت بأنه
لم يـتم االستفادة من دروس أزمات الر هـائن السابقة  .فقد
تــر كـت ال قــوات وا لــس لـطــات ا حملـل يــة ،بــض مـن هــا ق ــوات األمن،
لـتـ ــدافع عــن ن ف ــس هـ ــا وع لـ ــى األغ لـب بـ ــدون مـ ـسـ ــؤو لـني مـن
اال حتـاد ا لـرو سـي ممن ي قـد مـون ا ملـسـا نــدة واخل بـرة .إن إدارة
األز مـة بـشكل ار جتـالي قـد أدى إ لـى ف قـدان ا لـقط عـات ردي ئـة
التس لـح للس يـطرة ع لـى املوقف ملـصلحة ا ملـدنيني ا ملـسلحني.
طبقا إل حـدى التقار يـر ،كان ع لـى بعض القط عـات إن تطلب
ذ خ ـيـ ـ ــرة ا ح ـت ـيـ ـ ــاط مــن ا ملـ ـ ــد ن ـي ــني .وق ع ــت ب ع ــض األوا مـ ـ ــر
اال حتــاد يــة يف آذان صـم .هل ي فـهم ا لــرئ يـس ن قــاط ا لـضعف
ه ــذه؟ ر تـبــت ب عــض ا خل ـط ــوات ا لـتــي ي قـ ــوم ب ه ــا كــي ي ع ـطـي
اال نـط بـاع  ،لـروس يـا ولل عـالم ،بـأ نـه يفهم .ف قـد و عـد بـإ جـراء
حت قـيق ح ــول بــسالن .كـم ــا و ع ــد بـنـظ ــام مل ع ــا جل ــة األز م ــات
يـشمل البالد بأسرها؛ أعطى تع هـد ا ً بزيادة ميزانية اجليش
و ق ـ ــوات األ مــن( م ـبـلغ إ ض ـ ــايف قـ ـ ــدره  1.7م ل ـي ـ ــار دوالر ق ـ ــد
خـصـص ا لــش هــر ا ملــا ضـي ،ب ع ــد تف جـيــر طــا ئــر تـني بــوا سـطــة
ا نــت حـ ــار يــني) ،وع قـ ــو بـ ــات مـ ـشـ ــددة ضـ ــد ا مل ـ ــوظ فـني ا لـ ــذ يـن
ي ـص ــدرون جـ ــوازات س ف ــر مـ ــزورة؛ وزارة ال ق ــو مـي ــات ملـتـ ــاب ع ــة
القضايا العرقية؛ وجلنة احتادية لشمال القوقاز" ،مهمتها
الرئيسة حتسني املستوى املعيشي لسكان املنطقة".
بــال نـس بـة ملـت تـبعي بــوتن ،تـش يــر الف قــرة األخ يـرة إ لـى و جـود
ت غـيـيـ ــر .بـ ــر غــم انه مـ ــازال يـل قــي ال ل ـ ــوم ع لـ ــى اإلر هـ ــا بـيـني
األ جــانب يف إ ثــارة االض طـرا بــات يف ش مـال ال قـو قــاز ،ك مـا انه
ق ــد ا عـت ــرف يف ك لـمـته ه ــذا األ سـب ــوع ب ــان " ج ــذور اإلر ه ــاب
ت كـمـن يف ا لـبـط ــا ل ــة ا مل ـسـت ــد مي ــة يف ا ملـنــط ق ــة ،و ع ــدم و ج ــود
سياسة اجتماعية فعالة".
" ر مب ــا أدرك اآلن ف قـط ب ــان الف قــر وا مل ـش ــاكل اال جـتـمــا عـيــة
تـشكالن جـذورا ل هــذه ال نـزا عــات" ك مـا ت قـول فـيخ نــا هل من
مع هـد بــروكنك األ مــريكي .وإ ضـا فـة إ لـى هـذا ت قـول ا لـس يـدة
هيل ،يـفهم ا لـس يـد بــوتن و مـس تـشـاروه كـيف إن ال فـسـاد قـد
دمر األ جـهزة األم نـية ح تـى حتولت إ لـى عد ميـة النفع؛ فهم
يـت حـد ثـون سـرا و عـالن يــة عن ا حلـا جـة إ لـى " حـم لـة تـطـه يـر
مـح لـيـ ــة" .ول كـن لـيــس هـنـ ــالك مــن م خ ـطــط يـبـني كــي فـي ــة
التنفيذ " .وهذا انفتاح على الغرب" ،كما تعتقد.
ويف ا حلـقي قـة ،بــال نـس بـة ل هـا ولآل خــرين ،فـان هــذا ال كـم من
إجراءات السيد بوتني هو رد فعل غريزي لقيادة تخشى من
ان هـا قد ف قـدت السي طـرة .فالكث يـر من حر كـاته تبدو و كـأنها
زخرفة واج هـات مسعورة .سي كـون فالدميير يا كـوفلوف وزيرا
لل قـوم يـات ،وهو حـاكم سـابق ل سـانت بـطر سـبرك ووا حـد من
خ صـوم بـوتن ا لـس يـا سـيني " .ف قـد كـان افضل مـن يفهم هـذا
ا ملـو ضـوع "،ك مـا ي قـول روس تـام ارف جـا نـوف ،م حـرر " ال قـومي"
وهي مجلة حول اجملموعات العرقية الروسية.
و بـ ــدون ا سـتـ ــرا تــي جـيـ ــة ح قــي قـيـ ــة م ـضـ ــادة لـل فـ ـسـ ــاد ،ي قـ ــول
اال كــس نــدر بل كـني يف مج لـس ا لــس يـا سـة ا خلــارج يـة وا لـد فـاع،
ه يـئة مـوس كـو االس تـشار يـة "،فان إ جـراء تغ يـيرات يف تـرك يـبة
الق مـة هو أمر عـدمي القيمة" .ي حـاول السيد بـوتن استعادة
ا ل ـسـيـط ــرة ع ل ــى شـم ــال ال ق ــو ق ــاز عـن ط ــريق إر س ــال ر ئـيــس
أركانه دم تـري كوزاك ،لإل شـراف على ا ملـنطقة وع لـى اللجنة
اال حتـادية ا جلـديدة .و لـكن الس يـد كوزاك كـان م سـؤوال أيضا
عـن م خـطـط كـبـيـ ــر لإلصالح اإلداري ،و ه ــو ي ج ــازف اآلن يف
مواجهة الفشل.
بخ صـوص ا لـتغ يـرات يف ا لـن ظـام ا لـس يـاسي ،قـد ت ثـبت بـأن هـا
ت عـطـي نـت ــائج م عــا كـســة ،إ ضــا فــة إ لــى كــون هــا ال عال قــة ل هــا
بـا حلـرب ضـد اإلر هــاب .وكل مـا عـزز ا لــس يـد بـو تـن من قــوته،
ك لـما اصبح الشخص الوحيد الذي يوجه أليه اللوم عندما
ال ت سـير األ مـور با لـطر يـق الصحيح .ال يـشكل س كـان مو سـكو
طبعا منوذ جـا متوازنا جلم يـع أقسام البالد ،ولكن استطالع
الرأي ا لـذي اجري ب عـد حادث بـسالن من قبل مـركز نـيفادا
يف مــوس كــو يـبني بــان ثـلث ا ملـس ــاه مـني ف قـط ي عـت قــدون بــان
اإلر هـابيني " يـتحملون أوال و قـبل كل شيء" عن اله جـوم ،أما
ا لـبق يـة فـتن قـسم بـال تـسـاوي بـني من ي لـوم األج هـزة األ مـن يـة
ل كــون ه ــا غ يــر قــادرة ع لــى مـنع ا حلــدث ،وا لـق يــادة ا ل ــروس يــة،
ملواصلتها احلرب يف الشيشان".
ان ك ـ ــان ج ـ ــا س ـ ــوس رو س ـيـ ـ ــا ي ع ـ ــرف أي شــيء ،ف ه ـ ــو كــي ف ـي ـ ــة
احملا فـظة ع لـى نظام غـير شع بـي يف السل طـة .ولكن امل صـيبة
سـتحل ع لــى روس يـا لـو أن مـز يــدا من اإل جـراءات ا لـو حـش يـة
أ صـبحت طـري قـة ا لـس يـد بـوتن ا لـوح يــدة لت حـاشي ا لـسخط
العام املتنامي باستمرار.

