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البط�ش بالعنا�صر العراقية التي تعاونت معه.
�أدى رد الفعل �إىل بروز قائد جديد ليحل حمله،
هو �أبو بكر البغدادي.
ك��ان ال��ب��غ��دادي -كما ي��روي الكتاب� -سجيناً يف
مع�سكر «البقعة» الذي كانت القوات الأمريكية
ت�����س��ت��خ��دم��ه ل�����س��ج��ن امل��ع��ت��ق��ل�ين الإ���س�لام��ي�ين.
لذلك �أطلق على هذا املع�سكر فيما بعد «جامعة
املجاهدين»؛ ذلك �أن تعذيب ال�سجناء و�إهانتهم
فجر غ�ضب
وعدم اح�ترام م�شاعرهم الدينيةّ ،
ه�ؤالء الذين ما �إن عرفوا طريقهم �إىل احلرية،
حتى حتولوا �إىل ق��وى ناقمة لقتال �سجانيهم
ال�سابقني .وكان البغدادي واحداً منهم .فقد قدم
له مقتل الزرقاوي على طبق من ف�ضة ،زعامة
تنظيم قتايل م�سلح وم�شبع بالعداء للواليات
املتحدة وللمتعاونني معها داخل العراق.
��ب�ين ال��ك��ت��اب كيف �أن الأخ��ط��اء
وم���رة ج��دي��دة ُي ِّ
ال�سيا�سية الأمريكية و ّف���رت دف��ع��ات م��ن القوة
لهذه احلركة من حيث مل تكن حتت�سب .ففي
العام � ،2005سحبت الواليات املتحدة قواتها من
َّمت احلكم فيه �إىل رئي�س احلكومة
العراق ،و�سل ْ
ن����وري امل��ال��ك��ي ال����ذي م���ار����س ���س��ي��ا���س��ة مذهبية
ال�سنة.
متييزية �ضد امل�سلمني ُّ
ك��م��ا و َّف����ر االن�����س��ح��اب يف ت��وق��ي��ت��ه امل���ت�ل�ازم مع
�سيا�سة احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة ،ق���وة دف���ع ج��دي��دة
حلركة البغدادي .فقد ازدادت م�شاعر الكراهية،
وتعمقت ح��ال��ة ال��ي���أ���س م��ن �أي �إمكانية لإن��ق��اذ
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة .وه���ك���ذا حت��ول��ت
م�شاعر االنتقام من ال��ق��وات املحتلة املن�سحبة
�إىل ال�سلطة اجلديدة و�إىل �سيا�ستها املذهبية.
وجت�����س��دت ه���ذه امل�����ش��اع��ر ف��ي��م��ا ب��ع��د يف �إع�ل�ان
م��ا ي�سمى «ال���دول���ة الإ���س�لام��ي��ة» ب��زع��ام��ة �أب��و
بكر ال��ب��غ��دادي ال���ذي �أع��ل��ن نف�سه خليفة على
امل�سلمني!
ويروي م�ؤلف الكتاب جوبي وريك �أنَّ من �أهم ما
قام به البغدادي بعد ت�سلمه قيادة التنظيم �إثر
اغتيال �سلفه الزرقاوي ،هو ا�ستخدام «الإعالم
االجتماعي» الإلكرتوين احلديث للتوا�صل مع
جهات و�أفراد خارج العراق ،وحتى خارج ال�شرق
الأو����س���ط .وق���د مت��كَّ��ن ب��ال��ف��ع��ل م��ن ا�ستقطاب
عدد من ال�شبان امل�سلمني يف �أوروبا على خلفية
معاناتهم من التمييز �أو من البطالة� ،أو من

االثنني معاً .كما ا�ستطاع ا�ستقطاب ع��دد من
غري امل�سلمني الذين اعتنقوا الإ�سالم من �أجل
ال��و���ص��ول �إىل م��واق��ع يف التنظيم متكنهم من
االنتقام من جمتمعاتهم التي تنبذهم ل�سبب
�أو �آخر .وهكذا حتولت ال�سجون يف بع�ض الدول
الأوروب���ي���ة �إىل م�صدر للمن�ض ِّمني ل��ـ«داع�����ش»
ٌ
كل لأ�سبابه ،ولكن حتت مظلة وهمية وواهية
واحدة هي املظلة الإ�سالمية!
مل يكن الإ���س�لام ح��اف��زاً الن�ضمام ه����ؤالء �إىل
«داع�����ش» .ومل تكن «داع�����ش» يف الأ�سا�س وليدة
حركة فكر �إ�سالمي� ،إال �أن الإ�سالم كان مطلوباً
كغطاء تربيري وا�ستقطابي معنوي.
وك��ان��ت جمموعة م��ن العلماء ق��د ن�شرت بياناً
م�������ش�ت�رك���اً يف ���ص��ح��ي��ف��ة ال���ه�ي�رال���د ت��ري��ب��ي��ون
(ع��دد  3دي�سمرب  )2015ج��اء فيه م��ا ترجمته
حرف ًّيا�« :أظهرت الدرا�سات البحثية �أن احلرب
وال�������ص���راع���ات االج��ت��م��اع��ي��ة ي�شعلهما ال��ت��وت��ر
االجتماعي احل���اد وت�صاعد التوتر ال�سيا�سي
وال��ع��ن�����ص��ري وال��دي��ن��ي ب�ين امل��ك��ون��ات املختلفة
للمجتمع .و�أنه �إذا مل ت�ضبط هذه التوترات فال
بد �أن تنفجر على �شكل عنف اجتماعي».
وك����ان م��ن ب�ين ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ال��دك��ت��ور ج��ون
هاغلني مدير معهد ال��درا���س��ات التكنولوجية
وال�����س��ي��ا���س��ات ال���ع���ام���ة يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة،
والدكتور �آ�شلي دينز نائب رئي�س معهد الدرا�سات

ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة ال��ف�����ض��ائ��ي��ة يف ك��ن��دا ،وال��ك��ول��ون��ي��ل
غونرت �شا�سيه نائب رئي�س العلوم الع�سكرية يف
حلف الناتو (�شمال الأطل�سي).
وقد انفجرتْ التوترات بكل �أبعادها ال�سيا�سية
والعن�صرية والدينية يف كل من العراق و�سوريا.
وا���س��ت��ن��اداً �إىل ال��درا���س��ة ،ف�����إنَّ كلفة احل���رب يف
�سوريا تبلغ  3.6مليار دوالر �سنو ًّيا� ،إ�ضافة �إىل
�آالف ال�ضحايا م��ن ك��ل الأع��م��ار .ووج���دت من
ي�ستغلها وي�صب الزيت عليها ،من الزرقاوي �إىل
البغدادي� ،إىل!.....
ولقد َ�ص َدر كتابان �آخ��ران يركزان حول درا�سة
ظ��اه��رة جن��اح ال��ب��غ��دادي يف ا���س��ت��خ��دام الإع�ل�ام
االجتماعي ،عنوان الكتاب الأول هو« :داع�ش:
داخ��ل اجلي�ش الإره��اب��ي» للكاتب مايكل واي��ز.
�أما الكتاب الثاين فهو للكاتبني جي�سيكا �شرتن
وج.م بريغر وعنوانه« :داع�ش دولة الإرهاب».
يتبي
وم��ن خ�لال ع��ر���ض علمي ل��ه��ذه الكتبَّ ،
ب�صورة جلية �أن الدرا�سة التي قام بها باحثون
وع��ل��م��اء م��ن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة و�أوروب�����ا ،ت���ؤكِّ��د
على حقيقة �أ�سا�سية وه��ي �أن �أب��ط��ال احلركات
الإره����اب����ي����ة (م����ن ب���ن الدن� ..إىل ال����زرق����اوي
ف��ال��ب��غ��دادي) مل ي��ن��ط��ل��ق��وا دف���اع���اً ع���ن ق�ضايا
�إ�سالمية ،و�أنهم لي�سوا مراجع دينية �إ�سالمية.
فال�سرية الذاتية لكل واحد من ه�ؤالء ت�ؤكد على
البعد االنتقامي ال�شخ�صي ،وعلى اال�ستقواء
بقرارات خاطئة اتخذتها �إما الإدارة الأمريكية
ال�سابقة (�إدارة الرئي�س ج��ورج بو�ش حتديداً)
�أو بع�ض الإدارات العربية املتعاونة معها (�إدارة
املالكي يف العراق منوذجا).
وتبي هذه الدرا�سات العلمية �أي�ضاً �أنَّ الإ�سالم
ِّ
ا�ستعمل ب�����ص��ورة �سلبية لي�س فقط ال�ستنفار
وه��م��ي لعنا�صر �إ���س�لام��ي��ة متحم�سة ع��ن غري
وعي ،ولكنه ا�ستعمل ملا هو �أ�سو�أ ،لتغطية جرائم
�إرهابية ارتكبت عن وعي با�سم الدين الإ�سالمي،
وهو منها براء.
---------------- الكتاب« :ال ْأع َلم ال�سوداء� :صعود داع�ش». النا�شر :دار دوبل داي.2016 ، عدد ال�صفحات� 344 :صفحة.مفكر لبناين متخ�ص�ص يف درا�سات العلوم
*
وال�سيا�سة والفكر الإ�سالمي

الن�صو�ص املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها وال تعك�س بال�ضرورة ر�أي جملة التفاهم �أو اجلهة التي ت�صدر عنها.
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«ال ْأع َلم ال�سوداء و�صعود داع�ش»
ُم َّمد َّ
ال�سماك *
ٌ
حديث يف الواليات املتحدة الأمريكية ،يروي ق�صة الإرهاب يف ال�شرق الأو�سط؛ من خالل رواية الق�صة اخللفية ل�صناعة «داع�ش» .وتتناول
كتاب
َ�صدَ ر ٌ
�أبرز ف�صول الكتاب مرحلة التحول من �أبو م�صعب الزرقاوي �إىل �أبو بكر البغدادي.
م�ؤلف الكتاب هو ال�صحفي الأمريكي جوبي وريك ،وهو باحث ُمتخِّ �ص�ص ب�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط يف �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» الأمريكية .وهو �أي�ض ًا
م�ؤلف كتاب «العميل الثالث» الذي يروي ق�صة العملية الإرهابية التي ا�ستهدفتْ نيويورك ووا�شنطن يف العام  .2001وهو من �أهم الكتب التي تناولت
تلك العملية الإرهابية الكربى ،و�أو�سعها انت�شار ًا .ويعرتف امل�ؤلف يف مقدمته ب�أنه �أفاد من كتاب َ�صدَ ر يف العام  2005للكاتب جان ت�شارلز برازرد،
عنوانه «الزرقاوي :الوجه اجلديد للقاعدة» .ويقول �إنه �أ�ضاف �إىل هذه اخللفية جمموعة كبرية من املعلومات املو َّثقة التي َح َ�صل عليها من :املخابرات
الأمريكية ،ومن املخابرات الأردنية .وي�س ِّمي م�صدر ْين ملعلوماته اال�ستخباراتية؛ هما� :أبوهيثم من املخابرات الأردنية ورئي�س وحدة مكافحة التج�س�س
فيها ،والدكتور با�سل ال�صبحة الذي توىل معاجلة الزرقاوي وهو يف ال�سجن.
ويف الأ�سا�س ،يربط امل�ؤلف يف كتابه بني �صعود
ال���زرق���اوي والأخ���ط���اء ال�سيا�سية والع�سكرية
التي ارتكبتها الواليات املتحدة يف عهد الرئي�س
ال�سابق جورج بو�ش يف ال�شرق الأو�سط ،وي�صف
امل���ؤل��ف ال��زرق��اوي ب���أن��ه ك��ان مدمناً على �شرب
امل�سكرات ،و�أن��ه ك��ان مغرماً ج�� ًّدا بالو�شم حتى
�إن��ه مل ي�ترك مكاناً يف ج�سمه م��ن دون و�شم.
وكان كذلك يتعاطى املخدرات ويتاجر بها قبل
�أن يكت�شف الدين .وقد بلغ من تع�صبه الديني
�أن��ه ا�ستخدم مو�س احل�لاق��ة لإزال���ة و�شم كان
مر�سوماً على �صدره �ضد الدين.
ويقول امل�ؤلف �إنَّ الزرقاوي �سافر �إىل �أفغان�ستان
يف ال����ع����ام  1989ل��ل�ا�����ش��ت�راك يف ال��ع��م��ل��ي��ات
اجلهادية .وعندما عاد �إىل الأردن اعتُقل .ويف
ن�صب نف�سه زعيماً على جمموعة من
ال�سجن ّ
ال�سجناء ب�سبب العنف الذي كان ميار�سه �ضد
معرت�ضيه من ال�سجناء الآخرين .كما ا�ستطاع
�أن ي�ستقطب ال�سجناء الإ�سالميني الآخرين
ال��ذي��ن دان���وا ل��ه ب��ال��زع��ام��ة .وق��د �شكل �إره��اب��ه
ل��ل�����س��ج��ن��اء وا���س��ت��ق��ط��اب��ه ل�ل�إ���س�لام��ي�ين ال��ن��واة
الأوىل حلركته.
ويف ال���ع���ام  ،2001ب��ع��د االج���ت���ي���اح الأم���ري���ك���ي
لأفغان�ستان (ر ًّدا على عملية � 11سبتمرب ،)2001
توجه �إىل املرتفعات اجلبلية الوعرة واملعزولة
يف ���ش��م��ال ال���ع���راق ق����رب احل�����دود م���ع �إي�����ران؛
حيث �أقام مع�سكرا للتدريب لإن�شاء وحدة من
«املجاهدين» ملقاتلة الأمريكيني يف �أفغان�ستان.



فقد كانت طموحات الزرقاوي حتى ذلك الوقت
حم��دودة� .إال �أن االجتياح الأمريكي للعراق يف
العام � ،2003شكل دفعة قوية لهذه الطموحات؛
فالعدو مل يعد بعيداً ..لقد �أ�صبح يف عقر الدار!
ومم��ا �أع��ط��ى ال��زرق��اوي ق��وة معنوية �إ�ضافية،
اخلط�أ الفادح الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية
ل��ت�بري��ر اج��ت��ي��اح ال����ع����راق .ف��ق��د �أع��ل��ن��ت �إدارة
الرئي�س جورج بو�ش �أن الرئي�س العراقي ال�سابق
�صدام ح�سني ،ا�ستخدم الزرقاوي ليكون �صلة
التوا�صل بينه وبني املجموعة التي نفذت عملية
� 11سبتمرب الإره��اب��ي��ة .وك��ان الهدف من ذلك
هو ربط �صدام ح�سني بتلك اجلرمية ،ومن ثم
تربير عملية اجتياح العراق للإطاحة به.
وي��ق��ول م���ؤل��ف الكتاب ج��وب��ي وري���ك� :إنَّ �إدارة
املخابرات املركزية كانت تعرف �أن هذا االتهام
لي�س �صحيحاً ،و�أنه �صنع فقط لأ�سباب �سيا�سية.
ولكن ب�صرف النظر عن الغاية ال�سيا�سية من
وراء ا���ص��ط��ن��اع��ه� ،إال �أن���ه ج��ع��ل م��ن ال��زرق��اوي
�شخ�صية مهمة مل يكن يحلم بها هو �شخ�ص ًّيا،
و�أعطاه دوراً مل يقم به ومل يكن يحلم به �أ�صالً.
وب��ع��د �أ���س��اب��ي��ع ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ه���ذا االت���ه���ام �إىل
الرئي�س ال�سابق �صدام ح�سني ،قامت الواليات
امل��ت��ح��دة ب��االج��ت��ي��اح ال��ع�����س��ك��ري ل��ل��ع��راق .وم��ن
خالل االتهام واالجتياح معاً ،ح�صل الزرقاوي
على �شهرة داخ��ل العراق متكن من خاللها �أن
ي�ستقطب جم��م��وع��ات م��ن امل��ق��ات��ل�ين املُ�� َع��ا ِدي��ن
للقوات الأمريكية .وهكذا حتول ذلك ال�سجني

الأردين ال���ذي ك��ان غ��ارق��اً يف وح���ول اجلرمية
واملخدرات �إىل بطل وطني!
ومما زاد الطني بلة ،كما يروي امل�ؤلف يف كتابه،
�أن �إدارة االحتالل الأمريكي للعراق (برمير)
ات��خ��ذت ق��راري��ن خطريين ن��زال ب���رداً و�سالماً
على ال��زرق��اوي وعلى املهمة التي انتدب نف�سه
ل��ه��ا .ال���ق���رار الأول ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ل ح���زب البعث
وت�صفيته� .أم���ا ال��ق��رار ال��ث��اين والأ����س���و�أ ،ف���إن��ه
يتعلق بحلّ اجلي�ش العراقي وت�سريح �ضباطه
وجنوده� .أدى القراران �إىل اطالق موجات من
الناقمني ال�سيا�سيني والع�سكريني العاطلني عن
العمل واملحرومني من �أي دخل .تلقف الزرقاوي
ه�ؤالء بكل غ�ضبهم ونقمتهم ورغبتهم باالنتقام
ليجعل من حركته ،حركة حترير �ضد االحتالل
الأمريكي .وقد وف ّر له هذا الإج��راء الأمريكي
بيئة حا�ضنة مل يكن يحلم ب��ه��ا .كما و ّف���ر له
امللج�أ والتغطية والتمويل وامل�شاركة القتالية
التي ك��ان يتمناها .ومتكن بالفعل م��ن القيام
بعدة عمليات �إرهابية مل ت�ستهدف الأمريكيني
ف��ق��ط ،ولكنها ا���س��ت��ه��دف��ت م��واط��ن�ين عراقيني
�آخرين على خلفية مذهبية ،التهامهم بالتعاون
مع الأمريكي املحتل.
َب�� ِق��ي ال��زرق��اوي ه��دف��اً للقوات الأمريكية التي
كانت ت��ط��ارده يف ك��ل مكان م��ن ال��ع��راق� ،إىل �أن
مت��ك��ن��ت م���ن حت��دي��د م��وق��ع��ه وم����ن ث���م ق�صفه
بالطريان يف يونيو  .2006وبعد مقتله ،عملت
الواليات املتحدة على ت�صفية تركته من خالل

