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�إحراق املحا�صل وفر�ض الإتاوات..
�أ�سلوب يتبعه نظام الأ�سد ملعاقبة املزارعني

ت�شهد الأرا����ض���ي ال��زراع��ي��ة يف
امل��ن��اط��ق اخل��ا���ض��ع��ة ل�سيطرة
ال��ث��وار يف �إدل���ب وح��م��اة ان��دالع
ح������رائ������ق ب���ع�������ض���ه���ا ���ض��خ��م��ة
وبع�ضها يتم تداركها من قبل
ف��رق الإط��ف��اء وال��دف��اع امل��دين،
حيث �إن معظم احلرائق تكون
م���ق�������ص���ودة م����ن ق���ب���ل ف��اع��ل�ين
جم��ه��ول�ين غ��ال��ب��اً م���ا ي��ك��ون��ون
على عالقة بنظام الأ�سد.
�أم�����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة لأرا�����ض����ي ق��رى
�سهل ال��روج �شمال غ��رب حماة
اخلا�ضعة ل�سيطرة قوات الأ�سد
ف��ي��ت��م م�������ص���ادرة م��ع��ظ��م��ه��ا من
قبل عنا�صر الأم���ن الع�سكري

ملمح

ال���ت���اب���ع���ة ل���ل���ن���ظ���ام وع���ن���ا����ص���ر
ال��� َّ��ش�� ِّب��ي��ح��ة وال���ذي���ن ي��ق��وم��ون
ب���دوره���م ب��ح�����ص��اد امل��ح��ا���ص��ي��ل
وبيعها ل�صاحلهم.
وقال النا�شط �أبووليد احلموي
ل���وك���ال���ة (م�������س���ار ب����ر�����س) �إن����ه
يف ب���ع�������ض الأح�������ي�������ان حت����دث
خالفات بني الأم��ن الع�سكري
وم��ل��ي�����ش��ي��ات ال َّ
�����ش�� ِّب��ي��ح��ة ع��ل��ى
واردات ت��ل��ك الأرا������ض�����ي ،مما
يدفع عنا�صر الأمن الع�سكري
لإح�����راق حم��ا���ص��ي��ل الأرا����ض���ي
ال��ت��ي ���ص��ادرت��ه��ا امل��ل��ي�����ش��ي��ات �أو
العك�س ،م�ضيفاً �أنه ب�سبب عدم
وج����ود ف���رق لإخ���م���اد احل��رائ��ق

فقد متتد احلرائق �إلى مناطق
�سهل الغاب اخلا�ضعة ل�سيطرة
الثوار ،حيث تلتهم النار كميات
ك���ب�ي�رة م���ن امل��ح��ا���ص��ي��ل يف كل
مرة.
و�أ�����ش����ار �إل����ى �أن ق����وات الأ���س��د
امل���ت���م���رك���زة يف م���ع���ان امل��وال��ي��ة
وحلفايا وعط�شان ومع�سكري
ج�����وري�����ن وب����ري����دي����ج ت��ت��ع��م��د
�إط����ل���اق �����ص����واري����خ ال���ن���اب���امل
احل����ارق ع��ل��ى ك��ل م��ن �أرا���ض��ي
ال�� َّل��ط��ام��ن��ة وال���زك���اة وكفرزيتا
�������ش������م������ال ح�������م�������اة وزي��������������زون
وط��ن��ج��زة وم�����ش��ي��ك وق�سطون
وال�سرمانية والزيارة واحلويز

يف �سهل ال��غ��اب ،م��ا يت�سبب يف
ان����دالع ح��رائ��ق ب�شكل ي��وم��ي،
حيث �إن �أقل حريق قد ي�سبب
ب��ت��ل��ف حم��ا���ص��ي��ل مت���ت���د ع��ل��ى
م�ساحة ما يقارب  20دومناً من
الأرا�ضي الزراعية.
ويف ال�سياق نف�سه ق��ال جمال
�سعيد �أح��د امل��زارع�ين لـ(م�سار
ب��ر���س) �إن ن��ظ��ام الأ����س���د يقوم
ب���أخ��د �إت����اوة ت��ع��ادل مبلغ �أل��ف
ل�ي�رة ع��ن ك��ل دومن �أر�����ض من
الفالحني مقابل ال�سماح لهم
ب��ح�����ص��اد �أرا����ض���ي���ه���م ال��واق��ع��ة
يف امل���ن���اط���ق امل��ت��اخ��م��ة ل��ق��وات
الأ�سد �أو يف مناطق �سيطرتها،

�أبوبكر �أحمد ..نا�شط �إثيوبي م�سلم

�أب��وب��ك��ر �أح��م��د ( 44ع���ام���اً) ،من
�أه������ايل م��ن��ط��ق��ة دي�����س��ي ب���إق��ل��ي��م
الأم���ه���ر ���ش��م��ال �إث��ي��وب��ي��ا ،نا�شط
�إث���ي���وب���ي م�����س��ل��م ح���فِ���ظ ال���ق���ر�آن
ال��ك��رمي يف ال��ث��ام��ن��ة م��ن ع��م��ره.
و�أ�صبح �أحمد ي�شار �إليه بالبنان
لتفوقه وت��د ُّرج��ه ال��ب��ارز يف علوم
ال��دي��ن والفقه الإ���س�لام��ي ،حتى
عُ���� َّد م��ن ال��ق��ي��ادات ال�����ش��ب��اب��ي��ة يف
العمل الإ�سالمي بالإقليم ،ليقود
احت������اد ال�������ش���ب���اب الإ�����س��ل�ام����ي يف
دي�سي.
مل ي���ت���وق���ف ط���م���وح���ه ع���ن���د ح��د
الإق��ل��ي��م ،ف���أ���ص��ب��ح �أح����د ال��رم��وز
ال�شبابية ال��ف��اع��ل��ة يف العا�صمة
�أدي���������س �أب����اب����ا ،ف���ك���ان يف م��ق��دم��ة
ال�شباب الذين طالبوا احلكومة
ب�إ�صالحات عام .2012
وك���������ان �أح�����م�����د ق�����د ����س���ي���ق �إل�����ى
ال�سجن مع  17ع�ضواً من جلنة

التحكيم الإ�سالمية الإثيوبية،
ال��ت��ي مت ت�شكيلها لإي��ج��اد حلول
ل�ل�اح���ت���ج���اج���ات ال�����ش��ع��ب��ي��ة ���ض��د
احلكومة.
وبعد �أربع �سنوات يف ال�سجن خرج
�أح���م���د ���ض��م��ن مَ���ن �شملهم عفو
عام مطلع العام املا�ضي ،ليلتحق
ب���أه��ل��ه يف ح���ي ب��ي��ت��ل ،ب�����ض��واح��ي
�أدي�س �أبابا.
وع���ن جت��رب��ت��ه يف ح��ف��ظ ال��ق��ر�أن
ال����ك����رمي ،ق�����ال« :م�����نَّ اهلل ع��ل َّ��ي
ب��ح��ف��ظ ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي يف �سن
مبكر ،وذلك علي يد والدي الذي
كان ُي َد ِّر�س القر�آن يف دي�سي».
وت����اب����ع« :خ��ل��ال ت�� َع�� ُّل��م��ي ال��ف��ق��ه
الإ���س�لام��ي ك��ان��ت ت���راودين فكرة
الدعوة ون�شر الإ�سالم ،لمِ ا وجدته
م��ن ح��ل�اوة يف ال���دي���ن ،وخ��ا���ص��ة
بعد �إجادتي اللغة العربية».

وي�شكل امل�سلمون  %34من تعداد
�سكان �إثيوبيا ،البالغ حوايل 100
مليون ن�سمة.
وح��ول انخراطه يف العمل العام،
قال« :مل �أرغب يف ت َق ُّلد منا�صب
يف احلراك ال�شبابي ،لكن الكثري
من ال�شباب طالبوين ب���أنْ �أك��ون
يف مقدمة العمل ،عندما � َّأ�س�سنا
احت������اد ال�������ش���ب���اب الإ�����س��ل�ام����ي يف
دي�سي».
وم�ضى ق��ائ�ل ً
ا «عملت يف جمال
ال����ت����ج����ارة وجن������ح ع���م���ل���ي ،ح��ت��ى
�أ���ص��ب��ح��ت م���ن ك���ب���ار امل�����ص��دِّري��ن
وامل�ستوردين يف ال��ب�لاد ،وه��و ما
دفعني �إلى العمل يف العا�صمة».
و�أردف« :خالل العمل يف التجارة
ك��ن��ت �أوا����ص���ل ن�����ش��اط��ي ال��دع��وي،
و�أق��������دم درو������س�����اً ل��ل��م�����س��ل��م�ين يف
امل�������س���اج���د وامل���ن���ا����س���ب���ات ال��ع��ام��ة

بالعا�صمة».
وت����������اب����������ع« :ع�������ن�������دم�������ا ب��������������د�أتَ
االحتجاجات مطلع العام ،2012
كنا يف مقدمة العمل ،مطالبني
ب���الإ����ص�ل�اح���ات ،دون الإ�����ض����رار
باملمتلكات العامة ،لكن مت �سجني
مع  17ع�ضواً من جلنة التحكيم
الإ�سالمية الإثيوبية».
و�أ���ض��اف �أح��م��د وه��و �أب ل�سبعة
�أطفال« :بعد نحو ثالث �سنوات
م�����ن امل����ح����اك����م����ةُ ،ح�����كِ�����م ع��ل��ي��ن��ا
بال�سجن ملدد ترتاوح بني  7و22
�سنة ،بتهم الإرهاب والتحري�ض

ويف ح���ال ر ْف�����ض ال��ف�لاح ذل��ك
ي����ق����وم����ون ه�����م ب���ح�������ص���د ت��ل��ك
الأرا���������ض��������ي ل�������ص���احل���ه���م� ،أو
�إحراقها من خالل رمي قنبلة
م�ضيئة على الأر�ض.
كما قامت قوات الأ�سد م�ؤخراً
مب�صادرة م��ا ي��ق��ارب  30دومن��اً
من �أرا���ض��ي الأه��ايل العائدين
�إل����ى ب��ل��دة ال�ترمي�����س��ة يف ري��ف
ح��م��اة اجل��ن��وب��ي بعد �أن قاموا
ب����امل���������ص����احل����ة ،ح����ي����ث ت���ذه���ب
عائدات تلك الأرا�ضي َّ
لل�ش ِّبيحة
وعائالت قتلى النظام.
�أم����ا يف ري����ف �إدل�����ب ال�����ش��رق��ي،
وحم�����اول�����ة ت���ق���وي�������ض ال���ن���ظ���ام.
وق�����د �أم�������ض���ي���ت ���� 4س���ن���وات م��ن
م���دة �سجني ،ال��ب��ال��غ��ة � 22سنة،
ث��م �شملني ال��ع��ف��و ال��ع��ام مطلع
ال��ع��ام  .»2017ف�ضمن خ��ط��وات
االئ�����ت��ل��اف احل����اك����م (اجل���ب���ه���ة
الدميقراطية الثورية لل�شعوب
الإث��ي��وب��ي��ة) ،لإج�����راء م�صاحلة
وطنية ،مت �إطالق �سراح �سجناء،
بينهم �أحمد.
وق����د �أط���ل���ق���ت احل���ك���وم���ة ،يف 29
مايو املا�ضي� ،سراح  576معتق ً
ال
�سيا�سياً ،بينهم  20نا�شطاً م�سلماً،
ك����ان����وا ي��ق�����ض��ون ف���ت��رات ���س��ج��ن
ط��وي��ل��ة ،ب��ت��ه��م��ة ب��ي��ن��ه��ا الإره�����اب
وال��ق��ي��ام بحملة لإط��ل�اق ���س��راح
�أحمد وزمالئه.
ودع��ا �أح��م��د امل�سلمني يف �إثيوبيا
�إل���ى «ال���وح���دة وال��ع��م��ل م��ن �أج��ل
م�صلحة ال���وط���ن ..ه���ذا ال��وط��ن
للجميع ،وي��ج��ب �أن نت�ساوى يف
احلقوق والواجبات».

ف��ي��ع��اين الأه�����ايل م��ن �صعوبة
ح�����ص��اد امل��ح��ا���ص��ي��ل ال���زراع���ي���ة
ر�صدها من قبل قوات
ب�سبب ْ
الأ����س���د امل��ت��م��رك��زة غ����رب �سكة
احلجاز ،حيث تقوم هذه القوات
با�ستهداف الآل��ي��ات ال��زراع��ي��ة
للفالحني بالر�شا�شات الثقيلة،
وه�����و م����ا مي���ن���ع الأه���������ايل م��ن
ح�صاد �أرا�ضيهم.
ُيذكر �أن هدنة ملدة �شهر �أبرمها
الأه����ايل م��ع ال��ن��ظ��ام بو�ساطة
م���ن ن��ق��ط��ة امل���راق���ب���ة ال�ترك��ي��ة
بغية ح�صاد �أرا�ضيهم يف ريف
�إدل�������ب ال�������ش���رق���ي امل���ط���ل���ة ع��ل��ى
مناطق �سيطرة قوات الأ�سد.
وح��ول املطالب التي ك��ان ينادي
ب��ه��ا ال�������ش���ب���اب ،ق����ال �إن «ج��م��ي��ع
املطالب م�شروعة ،ومنها التمكني
االق�����ت�����������ص�����ادي واالج����ت����م����اع����ي،
و�إ�صالح نظام التعليم ،وممار�سة
احل��ق��وق ب��ط��ري��ق��ة دمي��ق��راط��ي��ة،
و�إع������ادة ه��ي��ك��ل��ة امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى
لل�ش�ؤون الإ�سالمية وامل�ؤ�س�سات
الإ�سالمية الأخرى».
وق������د جن�����ح امل���ج���ل�������س يف �إدراج
ف���ق���رة يف ال���د����س���ت���ور الإث���ي���وب���ي
ت�سمح للم�سلمني باالحتكام �إلى
���ش��ري��ع��ت��ه��م ،ومب��وج��ب��ه��ا �أُن�����ش��ئ��ت
حماكم �إ�سالمية مع َ
رتف بها من
املحكمة العليا.
وخ����ت����م �أح�����م�����د ب�������الإع�������راب ع��ن
«ال��ت��م�����س��ك ب��امل��ط��ال��ب ال�سلمية،
ون���ح���ن م�����س��ت��ع��دون حل�����وار َب��� َّن���اء
مع ال�سلطات .رم�ضان هو �شهر
الت�سامح والغفران والعفو العام،
وال���ق���رارات احل��ك��وم��ي��ة الأخ�ي�رة
فر�صة لإ�صالح الو�ضع العام».

