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للتنظيم وذلك يف العام 2011م� .أبو بكر البغدادي هو
�إبراهيم بن عواد البدري القر�شي ،ولد �سنة 1971م
يف ���س��ام��راءُ .ع����رف ب��ه��دوئ��ه ورزان���ت���ه ،وه���و �صاحب
�إ�سرتاتيجيات ذكية يف �إدارة امل��ع��ارك ،و�صفه امل�ؤلف
ب�أنه ذو حنكة ع�سكرية رغم �أنه مل يقاتل خارج العراق.
مت تن�صيبه كخليفة يف رم�ضان �سنة 2014م .و ُيعترب
اخلليفة ال�سلطة العليا يف ال��دول��ة الإ�سالمية .وله
نائب ُيدعى �أب��و م�سلم الرتكماين ،وقد كان الأخري
عقيدا يف اال���س��ت��خ��ب��ارات الع�سكرية يف زم��ن ���ص��دام.
ول��ك��ن �أب���و م�سلم ال�ترك��م��اين ق��ت��ل ب��ع��د ت���أل��ي��ف ه��ذا
ال��ك��ت��اب ،وق��د بحثت عمن ت��وىل من�صب الرتكماين
ف��ل��م �أج����د �أي م��ع��ل��وم��ة .وحت���ت ال���ب���غ���دادي جمال�س
متعددة ت�شرف على �إدارة الدولة كاملجل�س الع�سكري،
واملجل�س االقت�صادي ،واملجل�س ال�شرعي...وغريها.
وللدولة واليات ُيعني عليها البغدادي والة ،جميعهم
حتت �سلطة الأنباري والرتكماين قبل مقتل الأخري.
ولي�ست الدولة كالقاعدة يف اعتمادها على التربعات؛
فالتربعات ال ت�شكل ���س��وى ن�سبة ب�سيطة م��ن دخل
الدولة .وم�صادر دخل الدولة الأ�سا�سية هي عائدات
النفط ،ونهب البنوك ،و�أم��وال الفدية التي حت�صل
عليها مقابل �إط�لاق �سراح الأ���س��رى .وتو�سع ن�شاط
«داع�������ش» لي�شمل ���س��وري��ا؛ ل��ذل��ك مت ت��غ��ي�ير م�سمى
التنظيم �إىل «الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام»
يف �إبريل 2013م.
وت��ت��ف��ق «داع�������ش» م��ع ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة الأم يف �أم���ور
وت��خ��ت��ل��ف م��ع��ه��ا يف �أم����ور �أخ����رى .ومم���ا ي��ت��ف��ق��ان فيه
ثالثة �أ�صول؛ هي:
 احل��اك��م��ي��ة (ت��ط��ب��ي��ق ال�����ش��ري��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة ح�سبتف�سري التيار ال�سلفي).
 ال��ك��ف��ر ب��ال��ط��اغ��وت (ت��ك��ف�ير ج��م��ي��ع الأن��ظ��م��ة التيال ت��ط��ب��ق ال�����ش��ري��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة ح�����س��ب ف��ه��م ال��ت��ي��ار
ال�سلفي).
 الوالء والرباء.ونقطة اخلالف الرئي�سة بني تنظيم القاعدة وتنظيم
داع�ش �أنَّ «داع�ش» ال ت�ؤيد احلركات الإ�سالمية التي
هي لي�ست جز ًءا من احلركة اجلهادية؛ فالذي ال يبايع
البغدادي «كافر» يف نظرهم! و»داع�ش» �أك�ثر ت�شددا
ويتبي ذلك من حادثة �أ�سر 30
وعنفا مع املخالفني؛
َّ
راهبة التي قامت بها جبهة الن�صرة التابعة لتنظيم
القاعدة ،وبعدما مت الإف��راج عنهن �أعربت الراهبات
عن ح�سن معاملة رجال اجلبهة بخالف امل�شاهد من
ق�سوة معاملة �أ�سرى «داع�����ش» .وال تعرتف «داع�ش»
باحلدود احلالية بني الدول (احلدود املحددة ح�سب
اتفاقية �سايك�س بيكو 1917م) لأنها من و�ضع الكفار.

� َّأم��ا عن التوح�ش ،املحور الثاين من حم��اور الكتاب
ال��ث�لاث��ة ،ف��ق��د ذك���ر امل����ؤل���ف �أن ال��ت��وح�����ش ل��ي�����س من
اخرتاع «داع�ش» ،و�إمنا هي �إ�سرتاتيجية ا�ستخدمها
الكثريون على مر الع�صور ومار�سه جنود من خمتلف
الأعراق والأديان يف حق �أعدائهم وخمالفيهم .وذكر
�أمثلة كثرية على ذلك ،منها :ما قام به الأ�شوريون
م��ن �سلخ جلود �أع��دائ��ه��م وقطع �أط��راف��ه��م ،وجم��ازر
ال�صليبيني وفظاعاتهم �إىل درجة �أكل حلوم الب�شر،
واغ��ت�����ص��اب اجل��ن��ود ال��ي��اب��ان��ي�ين ل��رب��ع م��ل��ي��ون �صيني
و���ص��ي��ن��ي��ة ث��م قتلهم وت��ق��ط��ي��ع��ه��م .وذك���ر ال��ك��ات��ب �أن
ال��ق��ر�آن �أ���ش��ار �إىل اجل��ه��اد العنيف دون ذك��ر �آي��ة من
القر�آن تدل على ذلك ،ورمبا غاب عنه وجهل �أنه ال
مثلة يف الإ���س�لام .وق��د ج��اء يف الف�صل ال�ساد�س من
الكتاب �أن التوح�ش والعنف املفرط هو �أمر خمطط
له لزرع الرعب يف نفو�س الأعداء ،وهو جزء من حرب
نف�سية .وق��د �أثبتت ه��ذه احل��رب النف�سية فعاليتها
عندما زح��ف جنود «داع�����ش» �إىل املو�صل ،ففر منها
اجلي�ش العراقي و�سيطرت الدولة على املو�صل دون
احلاجة �إىل معارك.
ومم��ا ُي��غ��ذِّي التوح�ش -ح�سب ر�أي ال��ك��ات��ب -الفكر
ال�����ذي ت��ت��ب��ن��اه «داع���������ش»� ،أال وه����و ف��ك��ر حم��م��د ب��ن
ع��ب��دال��وه��اب .فقد ُع��رف الأخ�ي�ر بعدم ت�ساحمه مع
امل��خ��ال��ف�ين ،وي��ظ��ه��ر ذل���ك يف ح��روب��ه ال��دم��وي��ة �ضد
جميع الأطياف املخالفة ،كالتي خا�ضها �ضد كربالء.
ون��ق��ل امل���ؤل��ف ع��ن م����ؤرخ ال��وه��اب��ي��ة عثمان ب��ن ب�شري
النجدي -دون �أن ي�شري �إىل امل�صدر -مقولته�« :أخذنا
كربالء ،وذبحنا ،و�أخذنا �أهلها �سبايا؛ �إذن احلمد هلل
رب العاملني .لن نعتذر عن ذلك ونقول لكل الكفار:
�ستلقون املعاملة نف�سها».

و�أخ���ي��را :م���ا م�ستقبل ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة الإ���س�لام��ي��ة
(داع�ش)؟
َي��� َرى عبدالباري ع��ط��وان �أنَّ «داع�����ش» تقدم البديل
ل��ل�����ش��ب��اب الإ����س�ل�ام���ي امل���ح���ب���ط؛ ل���ذل���ك ف������إن �أع�����داد
املن�ضمني �إليها يف ازدي���اد .وفر�ص ا�ستمرار الدولة
�أكرب من فر�ص �أي تنظيم جهادي �آخر ،وذلك ب�سبب
االكتفاء الذاتي الذي تتميز به «داع�ش» عن غريها
م��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات .وي���رى �أي�����ض��ا �أن ف��ر���ص �صمودها
�أك�بر م��ن فر�ص زوال��ه��ا؛ لأن «داع�����ش» ب���د�أت تت�أقلم
م��ع ال�����ض��رب��ات اجل��وي��ة ك��م��ا ت���أق��ل��م��ت ح��رك��ة طالبان
يف �أفغان�ستان ،ورج��ال «داع�����ش» متمر�سون يف حرب
ال��ع�����ص��اب��ات .ون��ظ��را للعنف ال���ذي ا���ش��ت��ه��ر ب��ه رج��ال
«داع�ش» ،ف���إنَّ ال��دول حت�سب �ألف ح�ساب قبل �إر�سال
جيو�ش برية ملواجهة «داع�ش».
ويف اخلتام� ..أرى �أنَّ الكتاب مو�ضوعي �إىل حد كبري،
وال��ك��ات��ب م��ت��م��ك��ن م��ن م��و���ض��وع��ه .وم���ن ال�����ض��روري
جدا قراءة الكتاب لأنه يعطي خلفية جيدة عن هذا
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال���ذي �أق����ام ال��دن��ي��ا ومل ُي��ق��ع��ده��ا .غ�ير �أن
على ال��ق��ارئ �أن ال ي���أخ��ذ بكل م��ا يف الكتاب على �أن��ه
م�سلم به؛ لأن ملف «داع�ش» مل يغلق بعد .والعجيب
يف الكتاب ه��و ال�صبغة الإيجابية التي انطلت على
حديث امل�ؤلف عن التنظيم ،ويرجع ذلك ح�سب بع�ض
القراء �إىل التزام الكاتب باملو�ضوعية .وال يفوتني �أن
�أذكر حتفظي وخمالفتي لبع�ض ما ذكره امل�ؤلف من
مغالطات ،منها �أن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -قد
�أم��ر باغتيال بع�ض �أع��دائ��ه ،وال�صحيح �أن الأح��ك��ام
ال�شرعية املتعلقة بالقتال وجوب الإع��ذار �إىل العدو
و�إن���ذاره باملقاتلة ،قال تعاىل يف �سورة الأنبياء «ف�إن
تولوا فقل �آذنتكم على �سواء» .وذكر حديثا عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -ن�صه« :جئتكم بالذبح» وهوعاما؛ فاملخاطب به �أولئك
حديث �صحيح ولكنه لي�س ًّ
الذين �ساموا امل�ؤمنني �سوء العذاب ،و�إال فمن يذكر
ا�سما لرجل ذبحه النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم؟!...
وغريها مما ال ي�سمح املقام مبعاجلتها.
---------------- ال��ك��ت��اب :ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة :اجل���ذور ،التوح�ش،امل�ستقبل.
 امل�ؤلف :عبدالباري عطوان. النا�شر :دار ال�ساقي .2015 عدد ال�صفحات .239* باحث عماين
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إ�سالمية :اجلذور والتوح�ش وامل�ستقبل»
«الدولة ال
َّ
لعبد الباري عطوان
عبداهلل املحروقي *

تنظيم «الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام» �أو ما ُيعرف اخت�صارا بـ»داع�ش» ،هو تنظيم جهادي متطرف ن�ش�أ يف العراق ،لكنه �سرعان ما
تو�سع لي�شمل م�ساحات من �سوريا .يهدف التنظيم �إىل �إعادة اخلالفة على املنهج ال�سلفي؛ لذلك يدعو امل�سلمني �إىل الهجرة من �شتى البلدان
باعتبارها دار كفر واالن�ضمام �إىل الدولة الإ�سالمية .وقد ا�ستجاب لدعوة التنظيم كثري من ال�شباب امل�سلم املتح ِّم�س لتطبيق ال�شريعة
الإ�سالمية واليائ�س من الأو�ضاع التي يعي�شها امل�سلمون.
�ضجة كبرية يف الأو�ساط الإعالمية باملقاطع التي ن�شرها والتي حتتوي على م�شاهد �إعدام عن طريق قطع الر�ؤو�س �أو
وقد �أثار التنظيم َّ
احلرق...وغريها من امل�شاهد املروعة .ولكن اختلفت وجهات النظر حول هذا التنظيم بني م�ؤيد له باعتباره �شرعيا وثائرا على العدوان على
الإ�سالم ،وبني من يراه �صناعة غربية تهدف جلر ال�شرق الأو�سط �إىل مزيد من الفو�ضى وعدم اال�ستقرار.

��ي�ن ي��دي��ن��ا ك��ت��اب «ال���دول���ة الإ���س�لام��ي��ة :اجل����ذور،
و َب ْ
التوح�ش ،امل�ستقبل» ،يجيب فيه الكاتب وال�صحفي
عبدالباري عطوان عن كثري من الت�سا�ؤالت التي ترد
ح��ول �أ�صل ه��ذا التنظيم ،و�سبب ا�ستخدامه للعنف
املفرط ،و�أخريا :ما م�ستقبل هذا التنظيم؟
ي��ح��ت��وي ال��ك��ت��اب ع��ل��ى م��ق��دم��ة و�أح����د ع�����ش��ر ف�����ص�لا.
يف ال��ف�����ص��ول اخل��م�����س��ة الأوىل حت����دث ال��ك��ات��ب عن
ن�������ش����أة ال��ت��ن��ظ��ي��م وت���و����س���ع���ه ،وم�������ص���در ق���وت���ه .ف��ي��م��ا
حت���دث يف ال��ف�����ص��ول الأرب���ع���ة ال��ت��ال��ي��ة ع��ن ال��ت��وح�����ش
وال��ق�����س��وة ال��ل��ذي��ن متيز بهما التنظيم ،وك��ذل��ك عن
ع�لاق��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة .ويف الف�صلني
الأخ��ي�ري����ن ،ا���س��ت��خ��دم امل��ع��ط��ي��ات ل��ي��ت��ن�� َّب���أ مب�ستقبل
ال��دول��ة الإ�سالمية .ويف املقدمة ج��اء الكاتب مبا ال
بد منه من التعريف بالدولة الإ�سالمية؛ فذكر �أن
تنظيم ال��دول��ة الإ�سالمية لي�س م��ن ُ�صنع �أمريكا.
يعتقد الكثري من امل�سلمني من املعار�ضني للتطرف
وال��ع��ن��ف ال����ذي مت��ار���س��ه «داع�������ش»� ،أنَّ «داع�������ش» هي
���ص��ن��اع��ة �أم��ري��ك��ي��ة ه��دف��ه��ا ت�����ش��وي��ه �سمعة امل�سلمني،
وكذلك جر ال�شرق الأو�سط �إىل مزيد من التق�سيم
والفو�ضى ،بينما ال يرى الكاتب ذلك .وقد يت�ساءل
�سائل -كما كنت �أت�ساءل من قبل� -إن ك��ان التنظيم
لي�س �صناعة غ��رب��ي��ة ،ف�� ِل�� َم مل يطلق ر���ص��ا���ص��ة نحو
�إ�سرائيل؟ ور ًّدا على هذا الت�سا�ؤل ،يقول �أحد رجاالت
ال��دول��ة �إن امل�س�ألة م�س�ألة �أول��وي��ات ،والتنظيم الآن
يركز على م�س�ألة التمكني ،وبعد ذل��ك �سينتقل �إىل
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�أول��وي��ة التحرير ،وا���س��ت َّ
��دل ب����أنَّ امل�سلمني م��ا فتحوا
ال��ق��د���س �إال يف زم���ن ُع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب -ر���ض��ي اهلل
عنه -ويرى امل�ؤلف �أنَّ �أمريكا ت�سببت يف ذلك ب�سبب
�سيا�ستها العدائية للعرب وامل�سلمني .وكذلك ب�سبب
احتاللها العراق ودعمها حلكومة املالكي الطائفية.
والبذور الأوىل لن�ش�أة التنظيم ح�سب ر�أي الكاتب قد
زرعها �صدام ح�سني عندما �ألغى املظاهر العلمانية
يف الدولة ،و�أن�ش�أ جمموعة ُعرفت مبيلي�شيا فدائيي
���ص��دام ،وكتب بدمه على العلم العراقي عبارة «اهلل
اكرب» عالمة على تبنيه عقيدة اجلهاد؛ وذلك عندما
�أدرك �أن �أمريكا تنوي الإطاحة به .ويختلف الكاتب
م��ع وزي���رة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال�سابقة ه��ي�لاري
كلنتون عندما قالت يف �أح��د ت�صريحاتها �إنَّ الدولة
لي�ست دول���ة ولي�ست �إ���س�لام��ي��ة ،ب��ل ي��رى ال��ك��ات��ب �أن
«داع�����ش» دول���ة ،وه��ي �أك�ث�ر م��ن جم��رد تنظيم .وق��د
يكون �صائبا يف ذل��ك؛ ففي معاهدة مونتفيديو عام
1933م �أن الدولة التي مت ت�أ�سي�سها والإع�ل�ان عنها
ال تتطلب اعرتافا من الدول الأخرى� .أما عن ن�ش�أة
«داع�ش» -و�س�أ�ستخدم م�صطلح «داع�ش» لالخت�صار،
على �أن الكاتب مل ي�ستخدمه ُمع ِّلال ذل��ك بالتزامه
باملو�ضوعية وامل��ه��ن��ي��ة؛ �إذ �إنَّ التنظيم يرف�ض هذه
ال��ت�����س��م��ي��ة -ف��ق��د ك��ان��ت ن��ت��ي��ج��ة ع���وام���ل ك��ث�يرة منها
االح��ت�لال الأم��ري��ك��ي وط��ائ��ف��ي��ة احل��ك��وم��ة العراقية
والي�أ�س والإح��ب��اط ال��ذي يعي�شه ال�شباب الإ�سالمي
الطامح لإعادة �أجماد اخلالفة الإ�سالمية على املنهج

ال�سلفي املت�شدد .فبعد غزو العراق ،حتول الكثري من
امل�سلمني �إىل الفكر اجلهادي ح�سب درا�ستني الأوىل
�سعودية والثانية �إ�سرائيلية .وذك��ر �أن عوامل جناح
«داع�ش» و�سرعة تو�سعها تتلخ�ص يف التايل:
 -1الفو�ضى ،وعدم اال�ستقرار.
 -2الظلم والطائفية والإق�����ص��اء؛ فال�سنة وج��دوا يف
الدولة الإ�سالمية خَ ال�صا من التهمي�ش والإق�صاء
املمار�س عليهم من قِبل حكومة بغداد.
� -3صراحة ج��ورج بو�ش يف معاداة العرب ومنا�صرة
�إ���س��رائ��ي��ل ���س��اه��م��ت يف ت�صعيد ح��ال��ة ال��ع��داء للغرب
و�شحذ همم ال�شباب للجهاد.
 -4حم��ارب��ة اجل��م��اع��ات الإ���س�لام��ي��ة م��ن ق��ب��ل ح��زب
البعث يف �سوريا والعراق ب�شرا�سة ودموية.
يتبي �أن «داع�����ش» لي�ست �إح���دى ثمرات
م���ا ت��ق�� َّدم َّ
ِ َّ
الربيع العربي ،و�إمنا هي نتيجة عوامل كثرية �سبقت
الثورات العربية ،ولكن التنظيم ا�ستغل فرتة الثورات
العربية لل�صعود والإع�لان الر�سمي؛ فـ»داع�ش» هي
احللة اجلديدة من تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين
الذي كان يقاتل �ضد االحتالل الأمريكي .ويف العام
2006م ،وبعد وفاة �أبي م�صعب الزرقاوي توىل قيادة
(تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين) �أبو حمزة امل�صري
ال��ذي �س ّلم القيادة ب��دوره لأب��ي عمر البغدادي الذي
�أعلن قيام الدولة الإ�سالمية يف العراق وا�ستقاللها
عن تنظيم القاعدة الأم نظريا و�شرعيا .وبعد وفاة
�أب���ي عمر ال��ب��غ��دادي ب��وي��ع �أب���و بكر ال��ب��غ��دادي زعيما

