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ال�سنية اجلديدة
ــــ�ش» والثورة ُّ
بع�ض احل ��وادث الأمنية التي �شهدتها فرن�سا وبلجيكا
و�أ�سرتاليا وبريطانيا يف الأ�شهر الأخرية.
«داع�ش» تهدف لال�ستيالء على الأر�ض والت�أ�سي�س لدولة
�إ��س�لام�ي��ة ب��اق�ي��ة ومم �ت��دة ،وق ��د �أح� ��رزتْ جن��اح��ا يف ه��ذه
املهمة .لي�س فقط من ا�ستالب الأرا�ضي من معار�ضيها،
بل �أي�ضا بتعزيز ذلك بال�سماح بهجرة الأجانب امل�سلمني
�إىل �أرا��ض�ي�ه��ا ل��دع��م كيانها ال�سيا�سي .وي��ذك��ر الكاتب
�إع�لان زعيم «داع����ش» �أب��و بكر ال�ب�غ��دادي بعد ا�ستيالئه
على املو�صل�« :أنها دول��ة للعرب وغ�ير العرب .الأبي�ض
والأ� �س��ود ،ال�شرقيني والغربيني ،اجلميع �أخ ��وة� ،سوريا
لي�ست لل�سوريني وال �ع��راق لي�ست للعراقيني ..الأر���ض
�أر� ��ض اهلل» ،ك�م��ا �أع �ل��ن �أ َّن ه ��دف «داع �� ��ش» ه��و اتفاقية
�سايك�س بيكو ..قائال�« :إن هذا الزحف املبارك لن يتوقف
�إىل حني و�ضع امل�سمار الأخري يف نع�ش م�ؤامرة �سايك�س
بيكو» ،وقد يكون انهيار اتفاقية (نظام) �سايك�س بيكو هو
فكرة حتررية ل�شعوب كثرية يف ال�شرق الأو�سط .و�أو�ضح
كوكبورن �أ َّن حركة «داع�ش» تهدف �أي�ضا لتق�سيم العراق
�إىل �أقاليم (دول) عرقية (�إثنية) �أو طائفية� ،أ�صبحت
العراق قاب قو�سني �أو �أدن��ى من التفكك �إىل جمتمعات
م�ت�ع��ددة (��س�ن��ة و�شيعة و�أك� ��راد وع�ل��وي�ين وم�سيحيني).
«داع ����ش» حت ��اول ف��ر���ض مفهومها ع��ن الإ� �س�لام بالقوة،
وت�ستهدف بالقتل والت�شريد من ت�صنفهم معار�ضني لها
�أو م�شركني� ،أو بعبارة �أو�ضح كل من هم �ضد قواعدها.
�إن �ه��ا تتبنى الأع �م ��ال االن �ت �ح��اري��ة وال �ت �ف �ج�يرات كميزة
م�ؤثرة لقوتها الع�سكرية .مل ي�شهد العامل �شيئا م�شابها
لعنفهم و�إره��اب�ه��م ملعار�ضيهم منذ «اخلمري احلمر» يف
كمبوديا.
ولعل الر�سالة الأه��م التي �أكدها كوكبرين يف كتابه هي
ف�شل اجلهود الغربية والدولية التي تقودها الواليات
امل�ت�ح��دة يف حم��ارب��ة تنظيم ال��دول��ة «داع ����ش» وال�ق��اع��دة،
وم ��ا ن�ح��ا نحوهما م��ن تنظيمات ج�ه��ادي��ة؛ �إذ يت�شارك
اجل �ه��ادي��ون ال �ع��ائ��دون ب��ال���س�لاح الأم��ري �ك��ي امل��ر��س��ل �إىل
القوى «املعتدلة» التي حتارب النظام ال�سوري .ويف هذا
ال���س�ي��اق ،ف ��إن��ه ي�شكك يف «ج��دي��ة» ال�ت�ح��ال�ف��ات الغربية
مع بع�ض دول املنطقة ،كما ي�ؤكد -م��ن جانب �آخ��ر� -أ َّن
�أج �ه ��زة اال��س�ت�خ�ب��ارات ال�غ��رب�ي��ة م�ت��ورط��ة ب ��دوره ��ا فيما
ت�شهده املنطقة و»على كل امل�ستويات» ،ولكن «يبدو �أنها
كانت جتهل الكثري مما كان يحدث حقا وما �ست�ؤول �إليه
الأمور الحقا.
�أ ْن � َه��ى امل��ؤل��ف كتابه بعبارة حتذيرية �أن «ال��دول��ة» التي
�أن���ش�ئ��ت �أ��ص�ب�ح��ت حقيقة واق �ع��ة« :تنظيم داع ����ش لديه

ال �ك �ث�ير م ��ن الأع � � ��داء ،ق� � ��ادرون ع �ل��ى ق �ه��ره ع �ل��ى امل ��دى
ال�ط��وي��ل ،ولكنهم يتبنون م��واق��ف و�أج �ن ��دات خمتلفة.
مما يعني �أن الدولة الإ�سالمية تتحول ب�سرعة حلقيقة
جغرافية و�سيا�سية قائمة على اخلريطة».
ورغم �أهمية الكتاب� ،إال �أ َّن هناك بع�ض �أوجه النقد التي
ُيكن توجيهها للكاتب؛ منها �أنه يف �شرح الو�ضع الذي
ق��اد �إىل مت��دُّ د تنظيم ال��دول��ة ،م��ال �إىل اخ�ت��زال امل�شهد
ال�ث��وري يف �سوريا ب ُبعد طائفي ،بينما ال�ث��ورة ال�سورية
هي ثورة �شعبية ،وهو ما ميكن �أن ير�سل ر�سائل خاطئة
�إىل العقل الغربي -الذي وجه كوكبرين الكتاب له -وهو
يطالع الأح��داث الراهنة يف ال�شرق الأو��س��ط ،فهو يرى
�أن «التغطية الإعالمية املنحازة لثورات الربيع العربي»،
ومبالغة بع�ض القوى املنتمية �إىل الثورات العربية فيما
تن�سبه �إىل خ�صومها ،مثل تنظيم الدولة؛ �إذ ترى الكثري
من القوى الثورية �أن «داع�ش» عطلت الإطاحة بالنظام
ال�سوري ،و�ألقت ظالال كئيبة على ثورات الربيع العربي.
وقد يرى البع�ض يف هذا تربيرا للدموية التي يت�صف
بها الداع�شيون.
ك��ان على ال�ك��ات��ب �أن ي�ك��ون �أك�ث�ر عُمقا يف ت�أ�صيل تلك
«ال �ظ ��اه ��رة» ،وال�ب�ح��ث ع� َّم��ن ُي���س��اع��ده��ا ب��امل��ال وال���س�لاح
وال �ت �ن �ظ �ي��م واخل �ط ��ط وال �ع �م �ل �ي��ات ،ك �م��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه �أن
يتع َّمق مبعرفة الظروف الداخلية يف املجتمع العراقي،
خ�صو�صا املو�صل التي مل تكن �شبيهة ب��أح��وال بغداد؛
فقد كانت املو�صل ُم�ؤهلة لال�ستقطاب من «داع�ش» ،بعد
�أن بقي املجتمع واقعا حتت �سطوتها �س ًّرا على مدى ع�شر
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�سنوات ،قبل احتالل املو�صل يف العا�شر من يونيو .2014
وكان حر ًّيا بامل�ؤلف �أن ُيف�سر الدور اخلارجي -خ�صو�صا
الأمريكي -يف فتح احلدود �أمام زحف هذا التنني لإ�شعال
املنطقة.
هذا الكتاب ر�ص ٌد � ٌّ
آين حلركة �سيا�سية مت�سارعة ،ورغم
حم��اول��ة ك��وك �ب��ورن �أن ي �ت �ج��اوز ال��و� �ص��ف ل�ل��و��ص��ول �إىل
عُمق التاريخ وفهم العوامل التي �أدت لت�صاعد «داع�ش»
و�أيديولوجيته املتطرفة� ،إال �أن املو�ضوعية التاريخية مل
تتحقق كما ينبغي؛ �إذ كان البد �أن يغو�ص لأبعد من 200
ع��ام ،كما ُي�أخذ عليه �أن��ه عجز عن الإجابة عن عدد من
الت�سا�ؤالت عن �أ�سرار ما حدث يف املو�صل و�صمت الغرب
على �ضياع الأم ��ن ،وت��دم�ير امل�ع��امل احل�ضارية العريقة
يف املو�صل ،وا�ستئ�صال امل�سيحيني من املو�صل ،والتنكيل
باليزيديني ومن يتحمل م�س�ؤولية ذلك ،وو�صفه للأمور
وك�أنها ح��االت طبيعية حتدث يف املنطقة دو ًم��ا ،وتعامل
مع �صعود «داع�ش» كتح�صيل حا�صل.
ومن �أوجه �ضعف الكتاب :عدم وجود حوا�شي �أو مراجع،
ه��ذا يعني �أن كثريا م��ن احلقائق امل��ذك��ورة يف الكتاب ال
ميكن التحقق منها (�إثباتها)من كتب �أخ��رى ،وال ُيقلل
ه ��ذا ال�ن�ق��د م��ن � �ش ��أن ال�ك�ت��اب ،وال ينفي �أن ك��وك�برن يف
حتليالته ل�صعود ال��دول��ة الإ�سالمية ك��ان حياد ًّيا ،وهو
�شاهد على املذابح وحاالت اال�ستئ�صال الطائفي املقيت،
خ�صو�صا يف العراق و�سوريا.
نبذة عن امل�ؤلف
باتريك ك��وك�برن ،ول��د يف � ،1950صحفي �أي��رل�ن��دي كان
مرا�سل ال�شرق الأو��س��ط ل�صحيفة «فاينان�شيال تاميز»
منذ عام  ،1991ثم الإندبندنت ..عمل مُرا�سال يف كل من
مو�سكو ووا�شنطن .كتب ثالثة كتب عن تاريخ العراق
احلديث ،وح�صل على جائزة مارتا جيلهورن عام ،2005
وج��ائ��زة جيم�س ك��ام�يرون ع��ام  ،2006وج��ائ��زة �أوروي ��ل
لل�صحافة ع��ام  ،2009وج��ائ��زة ال�صحافة ال��دول�ي��ة عام
...2010وغريها من جوائز ال�صحافة الربيطانية .2014
------------------------- الكتاب�« :صعود الدولة الإ�سالمية« :داع�ش»ال�سنية اجلديدة».
والثورة ُّ
 امل�ؤلف :باتريك كوكربن. النا�شر.2015 -)Verso Books( : عدد ال�صفحات� 192 :صفحة.* كاتبة لبنانية وباحثة يف الفل�سفة ال�سيا�سية
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فينان نبيل *

إ�سالمية« :داعــــــ
�صعود الدولة ال
َّ

«�إن ما يجري على الأر�ض هو احلقيقة» ..هكذا بد أ� بارتريك كوكربن كتابه اجلديد «�صعود الدولة الإ�سالمية» ،الذي حاز �شهرة وا�سعة يف �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية؛ ب�سبب الأهمية الكربى التي بد�أ الغرب يوليها لتنظيم «داع�ش» بعد �ضبط الكثري من اخلاليا التي تعمل على �إحلاق ال�شباب الأوروبيني به،
وت�شجعيهم على القتال معه ومع تنظيمات جهادية �أخرى ،مثل جبهة «الن�صرة» يف �سوريا.
بد�أ امل�ؤلف با�ستعرا�ض كيف بد أ� ظهور تنظيم «داع�ش» يف العراق و�سوريا «بالد ال�شام» � ،2003إبان الغزو الأمريكي وما حلقه من احتالل للعراق ،والذي
يعترب امتدادا لتنظيم القاعدة ،وجنح يف جذب عدد كبري من ال�شباب العربي الذي تربي على كراهية الغرب ،وحلم اخلالفة الإ�سالمية منهم (�أبو م�صعب
الزرقاوي) .م�ستخدما و�سائل االت�صاالت احلديثة يف ا�ستقطاب اجلهاديني مع ال�سيطرة على املعلومات من خالل تلك ال�شبكات .ووجد بيئة خ�صبة يف العامل
العربي ،خا�صة بعد ثورات «الربيع العربي» .وانت�شر ب�شكل فاق اخليال العاملي عندما ا�ستوىل على املو�صل «ثاين �أكرب املدن العراقية يف يونيو 2014؛ حيث
هزمت ميلي�شياته اجلي�ش العراقي ،والذي بلغ قوامه  3500000جندي ،وكلف العراق  14.6بليون دوالر ،والذي تبخرت قوته بال �أي مقاومة ُتذكر �أمام هذه
القوة ال�صغرية .ورغم زيادة القوات الأمريكية يف العراق يف تلك الفرتة� ،إال �أنها جتاهلت تلك امليلي�شيات ،كما جتاهلتهم احلكومة العراقية� .إنَّ �سقوط املو�صل
يعد مبثابة نقطة حتول يف تاريخ �سوريا والعراق وال�شرق الأو�سط.
ويف ظ��ل االن�ت���ش��ار ال��وب��ائ��ي ل �ـ»داع �� ��ش» ،ت ��زاي ��دت قائمة
�أعدائها الذين جمعهم اخلوف امل�شرتك من الأ�صوليني
رغ ��م ت�ن��اف���س�ه��م م �ن��ذ ف�ت�رة ط��وي �ل��ة (�أم ��ري� �ك ��ا�-إي ��ران)،
ل���ش�ع��وره��م ب � ��أن «داع� �� ��ش» ت���ش�ك��ل ت �ه��دي��دا ع �ل��ى احل��ال��ة
ال�سيا�سية الراهنة يف ال�شرق الأو�سط.
و ُيرجع كوكبورن �أ�سباب جناح ذلك التنظيم يف التوغل
يف العراق و�سوريا �إىل �أمور رئي�سة؛ �أولها :غياب الدولة
الوطنية يف ال�ع��راق؛ فقد عانى ال�سنة من االغ�تراب يف
ظ��ل احل�ك��م ال�شيعي يف ب �غ��داد ،نتيجة احل�ك��م الطائفي
الذي يتحمل جزءا كبريا منه الرئي�س العراقي ال�سابق
ن ��وري امل��ال�ك��ي ،ال ��ذي ل�ع��ب دورا رئي�سا يف دف��ع املجتمع
ال�سني لأح�ضان «داع����ش»؛ مما جعل الدواع�ش ميكنون
ُّ
لأنف�سهم يف املناطق ال�سنية� ،إ�ضافة للف�ساد الذي انت�شر
على كافة امل�ستويات .يقول كوكبرين�« :إن��ه يف (اجلي�ش
ال�ع��راق��ي) ق��د ا��ش�ترى ال�ق��ادة منا�صبهم ،وزاد الأغنياء
نفوذهم بالر�شاوى واالختال�سات ،ومع عودة اجلهاديني
مت دف��ن ال�سيا�سة العلمانية وال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ت��ي كان
من املفرت�ض �أن تت�صدر ثورات الربيع العربي» .ثانيها:
الثورة ال�سنية يف �سوريا ،التي نتجت عن تهمي�ش ال�سنة
يف �سوريا ،فقد ا�ستغلت «داع�ش» الو�ضع املت�أزم و�أحكمت
قب�ضتها على �شمال وغرب العراق خالل �أ�سبوعني ،ومع
نهاية ال�شهر �أعلنت الدولة اجلديدة ت�أ�سي�سها للخالفة
يف عُمق العراق و�سوريا يف ( 100يوم فقط) .بد�أ العراقيون
وال�سوريون يخ�شون من م�ستقبل مليء بالعنف� ،إذ مل
تعد املو�صل منطقة �آمنة؛ فتنظيم «داع�ش» يحافظ على
وجوده يف املدن ال�سنية بقوة ،فت�ضاعفت �أ�سعار الأ�سلحة
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وال� ��ذخ �ي�رة ث �ل�اث م� � ��رات ،و�أ� �ص �ب ��ح اجل �م �ي��ع ي�ح�م�ل��ون
ال�سالح ،وانزلق العراق نحو حافة هاوية مذابح طائفية
قد ت�ضاهي تلك التي حدثت �أثناء احل��رب الأهلية بني
ال�سنة وال�شيعة ,ومل تفلح ال�ضربات اجلوية الأمريكية
يف الق�ضاء �أو ال�سيطرة على «داع ����ش» ،ولكنها �أج�برت
املقاتلني على التخلي ع��ن احل��رب التقليدية ،واللجوء
حلرب الع�صابات .ثالثها :دور الغرب -خ�صو�صا الواليات
املتحدة الأمريكية ،وحلف �شمايل الأطل�سي -الذي و�ضع
�شروط النجاح لهذه املنظمة اخلطرية يف منطقة قابلة
لالنفجار بت�أجيج احل��رب يف �سوريا ،ومغازلته لل�شيعة
يف العراق و�إيرانُ .ي�شري الكاتب �إىل التعاون الفعال بني
الأم��ري�ك��ان والإي��ران �ي�ين ال��ذي��ن يختلفون ويت�صارعون
ف��وق ال�ط��اول��ة ،ويت�صافحون حتتها -على ح��د تعبريه-
خا�صة فيما يتعلق بال�ش�أن العراقي .كما ي�شري �إىل �أن
حت��رك ال�غ��رب ملواجهة «داع����ش» ك��ان ُم�ت��أخ��را بعد ف��وات
الأوان .مم��ا يعك�س ال�ضعف ال�سيا�سي ل�ق��وات التحالف
ال�ت��ي ت�ق��وده��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،على ال��رغ��م م��ن مئات
امل�لاي�ين م��ن ال� ��دوالرات ،وع���ش��رات الآالف م��ن الأط�ن��ان
من الأ�سلحة التي �ضختها دول اخلليج (اململكة العربية
ال�سعودية والإم��ارات العربية املتحدة والبحرين) ،فقد
ف�شلوا يف �إيقاف زحف «داع�ش» ،كما يركز على دور الغرب
و�سيا�ساته اخلاطئة يف تناول هذه الأزم��ات ،فيقول� :إن
تنظيم ال��دول��ة واجلهاديني يف �سوريا وال�ع��راق ا�ستغلوا
�أخطاء ح��روب الغرب يف �أفغان�ستان والعراق وليبيا من
قبل� ،إ�ضافة �إىل التقديرات اخلاطئة فيما يتعلق ب�سوريا
وث ��ورات «الربيع العربي»؛ مما �أدى لإح ��راز اجلهاديني

ان�ت���ص��ارات ك�ب�يرة ُت� ِّوج��ت ب��إن���ش��اء «دول ��ة خ�لاف��ة» ت�شمل
معظم العراق و�سوريا ،ه��ذا التقدم ك��ان مبثابة �صدمة
للعديد م��ن دول ال�غ��رب م��ن ال�سيا�سيني واملتخ�ص�صني
امل��راق �ب�ين؛ ف�م��ا ح ��دث ف ��اق ك��ل ت���ص��ور ،ومل ي�ك��ن �سهال
تغطيته �إعالميا ملا كان يتعر�ض له ال�صحفيون من خطر
ح��ال حماولتهم االن�ت�ق��ال �إىل موقع عمليات «داع����ش»؛
ل ��وج ��ود خ �ط��ر ب ��ال ��غ واح �ت �م ��ال اخ �ت �ط��اف �ه��م �أو ق�ت�ل�ه��م.
�ضعفت ق��وة �أم��ري�ك��ا يف ال���ش��رق الأو� �س��ط يف  2011عنها
يف  2003ب�سبب �إخ�ف��اق جي�شها يف ال�ع��راق و�أفغان�ستان،
ب��اع�تراف �أوب��ام��ا ب� ��أ َّن التجمعات ال�ت��ي مت��اث��ل ال�ق��اع��دة
�أ�صبحت �أق��وى مما كانت عليه يف ال�سابق ،و�أن االتفاق
معهم �سيكون تكرارا لأخطاء املا�ضي ،مُدركا �أنه يحتاج
ل�شريك �آخر ليحارب الإرهاب بجانبه ،وكان هذا احلليف
هو ال�سعودية وقطر ،اللتان �أ�صبحتا مُهددتني بالإرهاب،
وي��رى كوكبرين �أن «داع����ش» وغ�يره��ا م��ن اجل�م��اع��ات ال
ت�شكل تهديدا على العراق و�سوريا وجريانهم فح�سب ،بل
�سيمتد �أثرها �إىل  1.6بليون م�سلم ،مبن فيهم من هم
يف الغرب� .أي �أكرث من ربع �سكان الأر�ض �سيت�أثر ب�شكل
متزايد ،و�إن مل يكن ت�أثريا مبا�شرا؛ حيث ينظر ه�ؤالء
للم�سلمني من املذاهب الأخ��رى على �أن �إ�سالمهم غري
�صحيح ،و�أحيانا يت�ساوون لديهم مع غري امل�سلمني .ومن
بني �أه��م الأف�ك��ار التي يركز عليها امل�ؤلف �أ َّن التطورات
احل��ادث��ة يف ال��وق��ت ال��راه��ن بال�شرق الأو� �س��ط ل��ن تبقى
�أ� �س�ي�رة احل �ي��ز اجل�ي��و��س�ي��ا��س��ي احل ��ايل ل�ه��ا ال ��ذي ي�شهد
مواجهات دم��وي��ة �شر�سة ،وم��ن امل��ؤك��د �أن رقعتها �سوف
تتو�سع لت�شمل �أنحاء متعددة من العامل ،وهو ما �أثبتته

