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تقرير

ــة تروى

الصوفية ّ في زمن «الخالفة»:
تغريبة سنة آل البيت
ّ
دمر مسلحو تنظيم
«داعش» أضرحة وقبور
شيوخ الطرائق الصوفية
في الجزيرة السورية ،أما
شيوخها األحياء فمنهم
من قضى نحبه تحت
التعذيب أو بالقتل العمد
ومنهم من ينتظر في
المعتقالت
فراس الهكار

عــايـشــن وال مـيـتــن ،وكــانــوا يتفننوا
بتعذيبنا ،ويتناوبوا علينا .معاهم
جهاز كهربا ،يحطوه ع جسم الواحد
مـ ـنـ ـن ــا ،ف ـي ـت ـك ـه ــرب ويـ ـصـ ـي ــر ي ــرج ــف،
وي ـن ـه ـ ّـد ح ـي ـلــه .وي ـح ــرق ــون ــا بــأس ـيــاخ
محماية بــالـنــار ،ويـضـلــوا يضربونا
بالكرباج لينهد حيلهم».
ابراهيم ،الذي حصل على لقب الشهيد
الـحـ ّـي ،يجد اليوم صعوبة في تناول
طعامه ،بعدما صغرت معدته ،نتيجة
سياسة التجويع التي اتبعها آسروه.
«كانوا يتبعون سياسة قوت ال تموت.
شــي نضل عايشني ،يطعمونا مرتني
بــالـيــوم ،نــص خـبــزة ،كمشة بــرغــل ،أو
رز ،أو م ـع ـك ــرون ــة» .وي ـخ ـتــم ابــراه ـيــم
حــديـثــه بــال ـقــول« :الـحـمــدلـلــه ك ــان إلــي
عمر شوف عيالي وأهلي .وولــدت من
جديد .لكن قلبي حزين ع رفاقي ،يلي
ض ـل ــوا م ــع امل ـس ـل ـحــن ،وم ـق ـه ــور على
بـلــدي وعـلــى كــل شــي صــار فيها .وما
رح قول غير الله أكبر على كل مني ّ
مد
ّ
يده بالخراب لهالبالد».

قضى فــي معتقل تنظيم «داع ــش»
مـ ـن ــذ أيـ ـ ـ ــام الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد امل ـغ ــط
الحليبي شـيــخ الـطــريـقــة الرفاعية
الـ ـص ــوفـ ـي ــة ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ــرقـ ــة،
وأح ــد أول ـيــاء أوالد الـشـيــخ عيسى
القمر السالمة الرفاعي الحسيني،
وخليفته في مدينة الرقة منذ عام
.1987
يروي أحد أقارب الشيخ رافضًا ذكر
اسمه لــ«األخـبــار»« :بعد أن ساءت
أوضاع املدينة طلبنا منه املغادرة
إلى مكان آمن ،وبعد اإللحاح غادر
م ــع عــائـلـتــه إل ــى أق ــارب ــه ف ــي تركيا
لكنه آثر البقاء الجئًا فارًا من لعنة
الحرب الدائرة في مدينته».
يـضـيــف« :ع ــاد مـنــذ أي ــام مــع أف ــراد
أسرته إلى بيته وأهله ،واعتكف في
منزله زاهـ ـدًا فــي كــل ش ــيء .لــم يكن
يــدرك أن قــدره هو الــذي يدفعه إلى
العودة».
اع ـت ـق ــل رجـ ـ ــال دوريـ ـ ــة «ال ـح ـس ـب ــة»
الـتــابـعــة لتنظيم «داعـ ــش» الشيخ
مــن منزله .لــم يحتمل فيها جسده
أن ــواع الـتـعــذيــب الـتــي تـعــرض لها.
بعد عشرة أيام من اعتقاله تم إبالغ
عائلته بوفاته .وضعوا جثمانه في
براد مستشفى الرقة الوطني ،هناك
ألـقــى أهـلــه وبـعــض أق ــارب ــه النظرة
األخـيــرة على وجـهــه .تقرير الوفاة
يشير إلى أنها ناتجة من «احتشاء
قلبي» .رفض «داعش» تسليم جثة
ال ـش ـي ــخ إل ـ ــى ذوي ـ ــه ل ـي ـت ـس ـنــى لـهــم
دفنها في مقبرة العائلة .يقول أحد
مريديه« :لن يكون لشيخنا جنازة
ت ـخــرج م ــن بـيـتــه ون ـم ـشــي خـلـفـهــا،
وال قـ ـبـ ـرًا ت ـ ـ ــزوره ب ـن ــات ــه وزوجـ ـت ــه
وول ــده الــوحـيــد ،ألن تنظيم داعــش
يخشى أن يتحول قـبــره إلــى مــزار،
وه ــم الــذيــن هــدمــوا جـمـيــع م ــزارات
وأضـ ــرحـ ــة م ـش ــاي ــخ ال ـص ــوف ـي ــة فــي
امل ـحــاف ـظــة م ـنــذ سـيـطــرتـهــم عليها
قبل عام».

هدم األضرحة
مــع إعــان نشوء تنظيم «داعــش»

في الجزيرة السورية بدأ بتفجير
مـقــامــات وم ـ ــزارات شـيــوخ الـطــرق
الـصــوفـيــة ،وه ــي مـنـتـشــرة بكثرة
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وتـ ـشـ ـك ــل ن ـم ــوذج ــا
ح ـق ـي ـق ـيــا لـ ــإسـ ــام املـ ـعـ ـت ــدل مـنــذ
مئات السنني .وثــق ناشطون من
محافظة دي ــر ال ــزور قـيــام تنظيم
«داع ــش» بتفجير ضــريــح الشيخ
عيسى القمر الرفاعي الحسيني
ال ــواق ــع ف ــي ب ـل ــدة ال ـب ـص ـيــرة على
ن ـه ــر الـ ـ ـف ـ ــرات ،ش ـ ــرق م ــدي ـن ــة دي ــر
ال ـ ـ ـ ــزور .يـ ـتـ ـج ــاوز ع ـم ــر ال ـض ــري ــح
 250س ـنــة .وي ـصــف أه ــل املنطقة
الـشـيــخ عيسى بــأحــد أول ـيــاء الله
الـصــالـحــن ،وه ــو شـيــخ الطريقة
الـصــوفـيــة الــرفــاع ـيــة ف ــي ســوريــا.
كما فجر عناصر التنظيم ضريح
خليفته الشيخ عبد املجيد الشيخ
ع ـي ـســى ال ــرف ــاع ــي .خ ـ ــرج أبـ ـن ــاؤه
م ــع ع ــائ ــات ـه ــم إلـ ــى ت ــرك ـي ــا حـيــث
واالحترام عند
يحظون بالتقدير
ُ
أقاربهم في املدن العربية املحتلة
من السلطنة العثمانية.
ي ـ ـق ـ ــول خـ ـطـ ـي ــب أح ـ ـ ـ ــد املـ ـس ــاج ــد
ف ــي مــدي ـنــة ال ــرق ــة وهـ ــو س ـعــودي
الـجـنـسـيــة« :إن ال ـصــوف ـيــن كـفــرة
ويجب هدم أضرحتهم ومزاراتهم
ألنها تحولت مع الزمن إلى أماكن
لـلـتـبــرك وال ـت ـقــرب م ــن ال ـل ــه ،وه ــذا
ال يـجــوز فــي اإلس ــام ،لــذلــك كانت
تـجــب إعـ ــادة ال ـن ــاس إل ــى رشــدهــم
وهديهم».
ُ
سـ ـ ُـويـ ــت الـ ـقـ ـب ــور ب ـ ـ ـ ــاألرض ،وق ـت ــل
ال ـش ـيــخ ح ـســن أب ـ ــرز ش ـي ــوخ الــرقــة
ُ
ورمـيــت جثته أمــام املسجد الكبير
ُ
في املدينة حيث كان يقيم ،وأعلنت
الـحــرب على مشايخ الصوفية في
ع ـم ــوم ال ـج ــزي ــرة الـ ـس ــوري ــة .تـمـكــن
ب ـع ـض ـه ــم مـ ــن ال ـ ـف ـ ــرار إلـ ـ ــى خـ ــارج
مـ ـن ــاط ــق حـ ـك ــم الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ،إال أن
بـعـضـهــم رف ــض ال ـخ ــروج م ــن بيته
آخذين بالحديث النبوي «إذا كثرت
الفنت فالزموا بيوتكم».
لم يأمن الشيوخ حتى في بيوتهم،
اعتقل قبل نحو عام الشيخ محمد
خير محمد توفيق عجان الحديد،
وهو من شيوخ الصوفية البارزين
فــي ســوريــا وصـ ــودرت أمــاكــه .وال
يعرف أهله عنه أي خبر ،إضافة إلى
العديد من املشايخ الذين غيبتهم
السجون وال ُيعرف مصيرهم حتى
اآلن.

الصوفية نهج وفكر
يدعو النهج الصوفي إلى التسامح
واإلحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان وال ـ ـع ـ ـيـ ــش املـ ـشـ ـت ــرك،
وتحظى الصوفية بتقدير الـعــوام
ف ــي الـ ـج ــزي ــرة الـ ـس ــوري ــة .وس ــاه ــم
مشايخها بحل كثير من الخالفات
والنزاعات بني العشائر ،وكانت لهم
مكانتهم االجتماعية وحضورهم
في الذاكرة الجمعية للمنطقة ككل.

ُقتل الشيخ حسن أبرز شيوخ الرقة ُ
ورميت جثته أمام المسجد الكبير (أرشيف)

ُ
وت ـ ـ ـ ــروى ع ــن ك ــرام ــات ـه ــم ح ـكــايــات
كثيرة قد ال يقبلها العقل البشري
أح ـيــانــا ،إال أنـهــا بنظر عـمــوم أهــل
ال ـج ــزي ــرة حـقـيـقــة مــوث ـقــة .يصفهم
البعض بـ«سنة آل الـبـيــت» ،ملــا في
طقوسهم من تقديس واحترام ألهل
بيت النبي.
يقول الشيخ محمد حبيب الفندي
خليفة الـشـيــخ مـحـمــد خـيــر عجان
الحديد لــ«األخـبــار» إن «التصوف
ال ــذي ك ــان فــي مـحــافـظــة الــرقــة كــان
مبنيًا على تعلم الشريعة املطهرة،

م ــن أصــول ـهــا الـ ـ ــواردة ف ــي الـكـتــاب
والسنة والفقه ،وال يوجد فيها ما
يـخــالــف ال ـشــرع ،وه ــذا متفق عليه
عند عــامــة مشايخ الــرقــة منذ أكثر
م ــن قـ ــرن ،ول ــم ي ـكــن ي ـع ـتــرض عليه
ســوى بعض غــاة الــوهــابـيــة» .لكن
ف ــي «ش ـ ــرع» داع ـ ــش ،ال م ـج ــال ألي
إسالم معتدل .وحدها تلك النسخة
الوهابية هــي الـســائــدة ،وتـ ّ
ـدمــر كل
ما يواجهها من اعـتــدال .انــه الزمن
األس ــود لــإســام الصوفي املعتدل
في البالد التي تحتلها «داعش».

تقرير

«جيش اإلسالم» يعتقل وزير العدل اعالميًا!
كشف «جيش اإلس ــام» صباح أمــس،
عن «عملية انغماسية محكمة ملجاهدي
جيش اإلسالم في قلب دمشق ،أدت الى
اعتقال شخصية قيادية ...واقتياده إلى
الـغــوطــة» .وبعد هــذا اإلع ــان ،بــرز اسم
وزير العدل في الحكومة السورية ،نجم
الــديــن األحـمــد ،كأحد األسـمــاء املشتبه
في اختطافها ،قبل أن يبادر الوزير إلى
إجـ ــراء سلسلة ات ـص ــاالت مــع الـقـنــوات
ـار من
الـفـضــائـيــة ل ـيــؤكــد أن ال ـخ ـبــر عـ ـ ٍ
الصحة.
بدوره ،لجأ التنظيم عصرًا إلى «تغريد ٍة»

أخ ــرى ،أعـلــن فيها« :لــم نـصــرح ونعلن
حتى اآلن عن اسم الشخصية القيادية
الـ ـب ــارزة ال ـتــي ج ــرى اعـتـقــالـهــا صـبــاح
ه ــذا ال ـيــوم (أمـ ــس) مــن دم ـش ــق» ،فيما
رجحت مصادر مقربة من التنظيم في
الـغــوطــة الـشــرقـيــة ،أن الشخصية التي
أعـلــن التنظيم عــن اخـتـطــافـهــا «ليست
سياسية أو حكومية ،بــل على األغلب
إحـ ــدى الـشـخـصـيــات الـعـسـكــريــة الـتــي
أوكـلــت إليها مهمة الـقـتــال فــي الغوطة
الشرقية لدمشق».
(األخبار)

ــعيد المبادرة في جزل
خسرها الجيش أول من أمس أمام تقدم
مسلحي «داع ــش» بــاتـجــاه حقل جــزل.
عـنــاصــر الـجـيــش خ ــاض ــوا اشـتـبــاكــات
عنيفة السـتـعــادة السيطرة على قرية
ج ــزل املـ ـج ــاورة ل ــآب ــار الـنـفـطـيــة ،التي
تــؤلــف الحقل األه ــم فــي ســوريــا حاليًا.
م ـ ـصـ ــدر م ـ ـيـ ــدانـ ــي أكـ ـ ــد أن «الـ ـجـ ـي ــش
السوري أشعل جميع النقاط وخطوط
الـتـمــاس فــي مـحـيــط الـحـقــل ،مـنـعــا من
سرعة تمركز املسلحني في النقاط التي

استولوا عليها خالل الساعات املاضية،
م ــا أدى إل ــى اس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة على
بئرين من أصل  ٦آبار باتت خالية من
أي تواجد للمسلحني ،وتحت سيطرة
الجيش نــاريــا» .وبحسب املـصــدر ،فإن
«االش ـت ـبــاكــات ج ــاري ــة حـتــى السيطرة
على اآلبار الستة ،مع استعادة الجيش
امل ـ ـب ـ ــادرة املـ ـي ــدانـ ـي ــة ،وم ـن ـع ــه ال ـت ـفــاف
املسلحني على قواته في نقاط عدة».
وبدورها ،انعكست مجريات املعركة في

جــزل على دمـشــق عبر ارتـفــاع ساعات
تـقـنــن ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ال ـت ــي تـبـ ّـن
الحقًا ازدياد وضعها سوءًا بعد تفجير
عـنــاصــر «داعـ ـ ــش» أح ــد خ ـطــوط الـغــاز
الواقع بالقرب من مطار «تي فــور» في
الريف الشرقي للمحافظة ،وفيما خسر
التنظيم أكثر من  13مسلحًا في صفوفه
خـ ــال االش ـت ـب ــاك ــات م ــع ال ـج ـيــش على
أط ــراف قرية الفرقلس ،تمكن مقاتلوه
من تحقيق خسائر مباشرة في صفوف

«ج ـي ــش اإلس ـ ــام» خ ــال االش ـت ـبــاكــات
التي اندلعت بني التنظيمني في محيط
بلدة املحسا في الريف ذاته .كذلك ،قتل
أكـثــر مــن  17مسلحًا مــن «داع ـ ــش» في
استهداف ســاح الجو مواقع التنظيم
في منطقة البيارات الغربية في الريف
الـشــرقــي أيـضــا .فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،وبعد
سيطرة املـعــارضــة على أج ــزاء واسعة
من شرقي محافظة درعا ،أعلن «جيش
الـ ـي ــرم ــوك» ف ــي «ال ـج ـب ـهــة الـجـنــوبـيــة»

إطـ ـ ـ ــاق م ـ ــا سـ ـم ــاه ــا مـ ـع ــرك ــة «س ـح ــق
ال ـط ـغ ــاة» ،حـيــث كـشــف ب ـيــان التنظيم
ال ـصــادر عصر أم ــس ،عــن بــدء مقاتليه
«ه ـج ــوم ــا م ـبــاغ ـتــا ع ـلــى م ـط ــار الـثـعـلــة
الـعـسـكــري وال ـســريــة الــراب ـعــة فــي ريــف
السويداء» ،فيما أكــدت مصادر محلية
سقوط عددا كبيرًا من الصواريخ على
مطار الثعلة أمس ،ما قد يعني اضطرار
وحدات الجيش لالنسحاب منه باتجاه
قرية الثعلة في محافظة السويداء.

