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افتتاحية العدد

لقد أّدى الفراغ الفكري واأليديولوجّي بعد سقوط المعقل الكبير للقوميّة العربيّة واإلسالميّة 
العربيّة كآخر  الدفّة  لقيادة  ينتهجهما كمبدأ  التي كان صّدام حسين  العروبة واإلسالميّة  عبر 
حصن مدافع عن القومويّة، عبر كلمات هللا أكبر وألوان العروبة على علمه، إلى تهيئة المناخ 
المالئم لظهور داعش في العراق، وكذلك الفراغ اإلنسانّي الذي افتقر إليه الجيش الحّر في 

سوريا إلى تهيئة المناخ والجّو المناسب لظهور تنظيم الدولة اإلسالميّة في العراق والشام.
المصّدرة  والدول  والشهوة  والسلطة  المتطّرف  القومّي  مع  األصولّي  اإلسالمّي  تحالف  فقد 
الدول  تلك  ألوان  تضاربت  وإن  االحتكار،  مؤّسسة  في  معاً  السياسّي  واإلسالم  للثورات 

وتوّجهاتها، لكنّها اتّحدت من حيث المبدأ في ملف السلطة والنهب.
والضيع  أسلفنا  كما  الكبيرة  للمدن  السهل  والسقوط  المتالحقة،  داعش  انتصارات  كانت  وقد 
والحكومات والدول والحدود أمام هذا التنظيم الوليد عبارة عن دعاية عظيمة له، ليرّسخ كيانه، 
وتنظيمه اإلداري والقضائي البعيد كّل البعد عن روح العصر، ليعيد لنا الصورة الماضويّة 
التي ظّل أولئك الماضويون يتأملونها حلًما وتحقّق، وكأّن العصر الذهبّي يعود مّرة أخرى، 

لكن هذه المرة بطريقة أكثر وحشيّة.
وقد كان هناك مستفيدون كثر من هذه النشأة المشبوهة لداعش عبر ساللة القاعدة، لكّن الخطأ 
األكبر الذي وقع فيه هذا التنظيم هو توجيه دفّة الحرب نحو الكرد بعد السقوط المسرحّي ألكبر 
مديتنتين في العراق والشام )الموصل والرقّة(، وكأنّما الموصل هي مّكة والرقّة هي المدينة 

المنّورة، وكأّن الفتح اإلسالمّي يجب أن يتّجه نحو الشمال عبر شنكال وكوباني.
وبعد هزيمة كوباني، بدأ داعش بالتقهقر، بعد أن طرح شعار )باقية وتتمّدد(، وحل محلّه شعار 
استولت  التي  فيها 95% من األراضي  إلى مرحلة خسرت  )زائلة وتتقلّص(، حتّى وصلت 

عليها بعد سنتين من هزيمة كوباني. 
بين  العالقة  التي سيطر عليها، وما  المناطق  داعش على  )تأثير ظهور  النقاش حول  وبات 
وماذا  الكرديّة،  األنثويّة  والذهنيّة  الداعشيّة  الذكوريّة  الذهنيّة  بين  والفرق  واإلسالم؟  داعش 
بعد داعش دينيّا سياسيّا اجتماعيا ثقافيا؟ واآلثار النفسية والفكرية على المجتمع الذي رزح 
تحت سيطرة داعش، وطرق التعامل على المجتمع ما بعد داعش، وهل يمكن أن نحكم على 
مجتمع بأسره؟ والتطّرف والتعّصب والدمويّة ما بعد داعش، والصراع ما بين الفكر التعّصبي 
الحربّي وبين الفكر السلمّي، والحشد الشعبّي وداعش والنصرة والتشابه واالختالف والنشأة 

المشّوهة لكّل منها وتأثيرها المشابه على المنطقة....(
داعش  تنظيُم  مناقشة  عبر  والثالثين،  التاسع  العدد  هذا  في  سنتناولها  عّدة  ومحاور  وأسئلة 
الفكري، المالي، القضائي، واإلداري وقّوته العسكريّة، مشاهيره، ومراحله، وأيًضا األسباب 
وتوّجهه  وأهدافه،  داعش،  تنظيم  وأسباُب ظهور  والنصرة،  الكامنة خلف ظهوره، وداعش 
الفكري والعقائدي، وبالطبع القسم األهّم في الموضوع هو مناقشة الذكوريّة الداعشيّة وطمس 

كّل ما يمّت بصلة إلى فكر األنوثة الذي قضى على هذه الذهنيّة السلطويّة الغاشمة العمياء.
مواضيع عّدة يتناولها هذا الملف عن داعش، وهناك مواضيع أخرى خارج إطار هذا الملف.
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َتَرَكت النهضُة اإلسالميُة بصماِتها التحويليَة على الثقافِة الَقَبلِّيِة التقليديِة بأكملِها، وعلى 
نظاِم المدنيِة في الشرِق األوسط. حيث دارت مساعي التغييِر حول تخطي أزمِة المجتمِع 
الَقَبلِيِّ بناًء على تطويِر نزعِة األمِة اإلسالميِة داخلياً، وتجاُوِز مأزِق اإلمبراطوريَتين 
البيزنطيِة والساسانيِة بناًء على إنشاِء سلطنٍة إسالميٍة عالميٍة أشمل خارجياً. هكذا ُعِمَل 
على تخّطي التناقَضين الجذريَّين عبر تركيبٍة إسالميٍة جديدٍة على الصعيَدين االنفراديِّ 
والكونيِّ في آٍن معاً من الجهِة األولى، وعلى تذليلِهما بالترتيباِت األيديولوجيِة والبنيويِة 
الثانية. من هنا، فاالنطالقُة اإلسالميُة تكمُن وراء الظاهرِة المسماِة  الجديدِة من الجهِة 
جداً  مؤثرًة  اإلسالميِة  والسلطنِة  األمِة  تقاليِد  وكوُن  الوسطى.  العصوِر  بنظاِم حضارِة 
تاريخياً، إنما ُيعزى إلى خاصيِة العصِر الجديِد هذه، والتي أدت دوراً أَشَبُه بضرٍب من 
ضروِب الحداثِة الرأسماليِة المبكرة. وكأنها ُتَنبُِّئ سلفاً بحداثِة أوروبا الغربيِة الرأسمالية، 
باقيًة بذلك في منزلِة الطفِل الُمجَهِض الميت. لذا، من الخطِأ انتظاُر أو التفكيُر في والدِة 

المدنيِة األوروبيِة من دوِن الحضارِة اإلسالمية.
يتسُم تأثيُر اإلسالِم على الثقافِة الَقَبلِّيِة التقليديِة وعلى نظاِم المدنيِة باألهميِة الثورية. 
منها  الَقَبلِّيُة  الثقافُة  عانت  التي  األزمِة  على  تأثيراً  األكثر  الثوريُّ  الجواُب  هو  وَلربما 
قروناً عديدة. فالقبائُل العربيُة في شبِه الجزيرِة العربيِة كانت تتخبُط ضمن أجواِء نزاٍع 
محتدٍم واشتباٍك ضاٍر فيما بينها، َلم يعرْف هدوءاً وال َسكينًة طيلَة مئاِت بل آالِف السنين. 
ت َبخسًة زهيدًة لدرجِة  وساَد انحالٌل فظيٌع في الثقافِة الَقَبلِّية. كما انحطَّ شأُن المرأة، وُعدَّ
لُها لتغذيِة  وأِد البناِت وهن على قيِد الحياة. فكانت هذه الثقافُة تفتقُر للظروِف التي ُتَخوِّ
التقليدية،  الَقَبلِّيُة  الفيدرالياُت  الحّل. وبإيجاز، ال  الكالسيكيِّ على صعيِد  المجتمِع  ودعِم 
وال البنى السلطويُة العبوديُة التقليديُة قادرةٌ على سدِّ الطريِق أمام األزمِة المستفحلة. من 
هنا، فمقترحاُت سيِدنا محمد العمليُة واأليديولوجيُة والسياسيُة إلى أبعِد حّد، باتت بمثابِة 

دواٍء للداِء في هذه األجواء.

الوجود الكردي والتقاليد اإلسالمية

عبد هللا أوجالن
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الخاصيُة األوليُة للثورِة المحمدية، هي تجرُؤها 
المجتمَع  يتخطى  جديٍد  سياسيٍّ  نظاٍم  تشييِد  على 
وبناِء  ه  دكِّ أو  عليه  االنقالِب  دون  القائَم  الَقَبلِيَّ 
اإلمبراطوريَتين  ويتخطى  فوَقه،  جديٍد  مجتمٍع 
الخضوِع  دون  المجاورَتين  والساسانيَة  البيزنطيَة 
فعِل  على  قادرًة  نفَسها  جعلُها  وبالتالي  إلمَرِتهما؛ 
اإلسالميِة  األمِة  مجتمعيِة  ووالدةُ  له.  وأهالً  ذلك 
َتكمُن  إنما  ثوريَتين،  كظاهرَتين  السياسيِة  وثقافِتها 
ولدى  كبيرة.  بدرجٍة  هللِا  بمصطلِح  السموِّ  خلَف 
بمنواٍل  وتاريخيٍّ  سوسيولوجيٍّ  تحليٍل  صياغِة 
علميٍّ لمصطلِح »هللا«، فسَتظهُر عالقُته مع هاَتين 
الظاهرَتين إلى الَعياِن، وستتبدى أهميُتهما بوضوٍح 
لِة  أكبر. وما أنواُع المعاني التسعِة والتسعين الُمَحمَّ
في كلمِة »هللا« في حقيقِتها سوى سرٌد للمانيفستو 
السياسيِّ واالجتماعيِّ بل وحتى االقتصاديِّ أيضاً. 
أما إعالُن )محمد( نفِسه »رسوالً و«ُمبيناً«، فيشيُر 
الهويِة  إلى  األمِر  ُصلِب  في  وفاقٍع  ساطٍع  بجالٍء 
واالجتماعيِة  التاريخيِة  الجديدِة  للتركيبِة  الجديدِة 
التي يستنُد إليها. إذ َيعرُض سماِت مصطلِح هللِا من 
قبيِل: الواسع، مالك الُملك، العليم، الخبير، الغّفار، 
القّهار، النذير، والوّهاب؛ وكأنه بَعرِضه هذا َيأمُر 

االمتثاَل إلى هويِة النظاِم الجديد.
كلٌّ  َنه  دوَّ الذي  الشيوعي«  »البيان  لُه  ُيَمثِّ ما 
ما  نفُسه  أنجلز، هو  من كارل ماركس وفريدريك 
لُه »قرآُن هللِا الكريُم« الذي ُيقاُل أنه أُنِزَل على  ُيَمثِّ
أوروبيٍة  بلغٍة  األوِل  عن  َح  ُصرِّ فقد  محمد.  سيِدنا 
دينيٍة  بشيفراٍت  الثاني  عن  َح  ُصرِّ بينما  علمية، 
المسماَة  الظواهَر  أّن  حين  في  بالشرق.  خاصٍة 
البروليتاريا  وديكتاتوريِة  االشتراكيِّ  بالمجتمِع 
َتِجُد نظائَرها في اإلسالِم متجسدًة في مجتمِع األمِة 
أّن إنشاَء محاوَر األمميِة  والسلطِة اإلسالمية. كما 
والحريِة والمساواِة في مجتمِع األمِة ليس أقلَّ شأناً 
في  والمساواِة  والحريِة  األمميِة  أفكاِر  ُصلِب  من 
المجتمِع االشتراكّي، بل ُنصَّ عليها في األوِل بنحٍو 

أّن مفهوَم  ِزْد على ذلك  أكثر.  ٍم وقويٍّ وَمنيٍع  منظَّ
ماً بدرجٍة أقلَّ من مفهوِم  السلطِة السياسيِة ليس منظَّ
الديكتاتوريِة االشتراكية. لقد ُعِمَل على تطويِر ِكلتا 
مثلما  السنين،  مئاِت  دام  ممنَهٍج  بنحٍو  الظاهرَتين 

الحاُل في االشتراكيِة المشيدة.
الثوراِت على مدى  َحلَّت بكلِّ  التي  الَقرينَة  إّن 
الثورِة  في  بشدة  ِعيَشت  قد  المدنية،  تاريِخ  سياِق 
باتت  وجيزة،  بفترٍة  َتَحقُِّقها  فبعَد  أيضاً.  اإلسالميِة 
سُتنَجُز  هل  سؤاِل:  في  تتمثُل  األساسيُة  القضيُة 
نحو  ستتجُه  أم  الديمقراطيِّ  المساِر  في  الثورةُ 
النزعَتين  ِكلتا  َفَرَضت  حيث  والدولة؟  السلطِة 
حضوَرهما بشكٍل بارٍز منذ والدِة اإلسالم. وبينما 
َشرَعت الطبقُة الَقَبلِّيُة العليا والمهووسون بالسلطِة 
إسالمية،  سلطنًة  الثورِة  لتصييِر  اإلسراِع  في 
جهوداً  والعبيُد  السفلى  الَقَبلِّيُة  الشرائُح  بذَلت  فقد 
هكذا  الديمقراطّي.  االتجاِه  في  لتصعيِدها  حثيثًة 
المسيطرِة  قريش  قبيلِة  في  الحاكمُة  الطبقُة  سَعت 
الديمقراطيِة  االنطالقِة  إلى عرقلِة  معاوية  بزعامِة 
التي َيُروُدها اإلمام علّي، والتي َطغى عليها الخطُّ 
الوسُط باألغلب. وبعد وفاِة محمد، اضطرَّ الخلفاُء 
وعثمان  بكر وعمر  أبو  األوائُل  الثالثُة  الراشدون 
إلى َتَكفُِّل الِخالفِة على التوالي في المرحلِة االنتقاليِة 
للتناقضاِت القائمِة بينهم  )632 – 656 م(، نظراً 
وبين اإلمام علي. وَنَشَب صراٌع مريٌر خالل هذه 
والتقاليِد  )الشعبية(  الديمقراطية  التقاليِد  بين  الفترِة 

السلطوية.
أمثلِة  أولى  من  ضرباً  الصراُع  هذا  وَمثََّل 
علّي  اإلماِم  فنهُج  اإلسالم.  في  الداخليِة  الحرِب 
به(  المؤمنين  أوائِل  ومن  محمد،  سيِدنا  )ِصهُر 
ديمقراطياً  أو  متطرفاً  أو  راديكالياً  يسارياً  ليس 
)شعبياً( كما ُيعَتَقد، بل هو خطٌّ وسٌط معتدل. بينما 
الخوارُج هم الذين ُيَمثِّلُون الراديكاليَة والديمقراطيَة 
القبائِل  شرائِح  أشدِّ  من  يتألفون  وهم  الحقيقيَتين. 
فقراً وَقهراً. فَقُبوُل علي بالعمِل باتفاِق التحكيِم لدى 
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إلى  أدى  معركة صّفين(،  في  )كما  التعاُدل  سيادِة 
انشقاِق الراديكاليين )الخوارج( المؤازرين له عنه، 
من  مذهبّي(  تكويٍن  )أول  جديداً  مذهباً  وتشكيلِهم 
حساباِته  لعقِد  الفرصَة  معاوية  انتهاِز  وإلى  جهة، 
المآل، كانت  نهايِة  أكبر. وفي  ببراعٍة  السلطِة  في 
الَغَلَبُة في الثورِة ألنصاِر السلطة. وقد ثابَرت هذه 
اإلسالِم  نصِر  منذ  العبوِر  على  الرئيسيُة  التياراُت 
وبمضامين  مختلفة  بأسماء  الراهِن  يوِمنا  إلى 
اصطالحيٍة متغايرة، وتَسبََّبت في معاناِة مجتمعاِت 
نفَسها  ُر  ُتكرِّ عقيمٍة  دوامٍة  من  األوسِط  الشرِق 
بإفراٍط على طوِل سياِقهم التاريخّي، ُمفِضيًة بذلك 
سالالتيٍة  وصراعاٍت  طاحنٍة  سلطويٍة  حروٍب  إلى 
وانشقاقاٍت  مذهبيٍة  ونزاعاٍت  ومشاّداٍت  دمويٍة 
األزمِة  من  عبوراً  كانت  والنتيجُة  جادة.  عقائديٍة 
الَقَبلِّيِة االجتماعيِة المبنيِة على عدٍد ال حصَر له من 
والمذاهِب  واإلمبراطورياِت  السلطويِة  الدويالِت 
إسالميٍّ  )أمة(  مجتمٍع  أزمِة  صوب  والطرائق، 
أشدَّ وطأًة وفتكاً. هذا ويتستُر هذا الواقُع التاريخيُّ 
النكراء  للهزائِم  األوسِط  الشرِق  ِد  َتَكبُّ أساِس  في 
مع الوصوِل إلى يوِمنا الحاليِّ تجاه هيمنِة الغرِب 
اجتماعيٍة  أزمٍة  معمعاِن  في  وتخبِطه  الرأسمالّي، 

شاملٍة راهنٍة يصعُب النفاُذ منها.
من  بشدة  أيضاً  الكرديُّ  الثقافيُّ  الوجوُد  تأثَر 
االنطالقِة اإلسالميِة المجاورِة. وأكثُر ما واجَهُه كان 
والِخالفة. حيث  السلطنِة  التدميريَة إلسالِم  النزعَة 
 ، أَحَكَمت الساللُة األمويُة قبضَتها بنظاِمها السلطويِّ
وبسَطت نفوَذها على األراضي الكرديِة في غضوِن 
فترٍة قصيرة، من خالِل حروِب الفتِح الدمويِة التي 
الغازي  بطراِز اإلسكندِر  خاضتها بنحٍو شبيٍه جداً 
وأمثاَله  الجائَر  الحجاَج  كِر  بالذِّ ونخصُّ  والُمَدمِّر. 
من القُّواِد الذين َقَتلوا كلَّ يٍد كرديٍة امتَشَقت السيَف 
أجمع.  وأطفالهم  نساِئهم  على  واسَتوَلوا  واسَتلَّته، 
وحسبما َنعَلم، فهذا النمُط من الحروِب االستيالئيِة 
قد واَجَه الكرُد أوَل مثاٍل له تاريخياً، عندما خاَض 

سفَك  ضروساً،  حرباً  أنكيدو  عميلِه  مع  كلكامش 
فيها الدماء )في واقِع األمر، ينبغي قراءة هومبابا 
القبيلة(،  أنه رمٌز لزعيِم  المقتول على  »الوحش« 
حيث َنَشَبت في أعماِق الغاباِت واألراضي الجبليِة 
الكائنِة في شمالي وشرقي العراِق الحالية )َيبدو أّن 
دولة(،  مدينة  أول  أوروك،  يتأتى من  العراِق  اسَم 
موقُف  أما  كلكامش.  لملحمِة  موضوعاً  وباتت 
الكرِد إزاَء إسالِم الِخالفة، فكان بمنواٍل أفضى إلى 
الساسانيِة  اإلمبراطوريِة  انهياِر  فمع  ثنائّيٍة عميقة. 
تتخلْف  َلم  الشنعاء،  الهزيمَة  ِدها  وَتَكبُّ اإليرانيِة   –
الهرميُة الَقَبلِّيُة التقليديُة التي كانت خاضعًة لها عن 
الجدد.  ألسياِدها  وإخالِصها  وفاِئها  عن  اإلعراِب 
هذه الزمرةُ الكرديُة المتواطئة، التي ال يخطُر ببالِها 
سوى الهرُع دوماً إلى خدمِة األسياِد المحتلّين عندما 
َتُكوُن السلطُة موضوَع الحديث؛ قد التحَمت أوالً مع 
َه بعَد ذلك  الساللِة األمويِة مع ُمِضيِّ الوقت، لتتوجَّ

نحو االنصهاِر طوعياً في بوتقِة التعريب.
المتواطئِة  الكرديِة  النخبِة  استعراِب  قصُة 
الشريحِة  هذه  فتفضيُل  غريبة.  مثيرةٌ  السلطِة  مع 
قُرب  عن  مرتبٌط  ملحوظة،  بسرعٍة  االستعراَب 
بنشوِئها الطبقّي، حيث ظلت آالفاً من السنين تحافُظ 
بنسبٍة مهمٍة ضمن  والثقافيِّ  اللغويِّ  على وجوِدها 
حليفُتها  هي  التي  اإليرانيِة  اإلمبراطوريِة  ثقافِة 

بكلِّ  َحلَّت  التي  القَرينةَ  إّن 
تاريِخ  سياِق  مدى  على  الثوراِت 
المدنية، قد ِعيَشت بشدة في الثورِة 
اإلسالميِة أيضاً. فبعَد تََحقُّقِها بفترٍة 
األساسيةُ  القضيةُ  باتت  وجيزة، 
ستُنَجُز  هل  سؤاِل:  في  تتمثُل 
أم  الديمقراطيِّ  المساِر  في  الثورةُ 

ستتجهُ نحو السلطِة والدولة؟ 
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الهرميين  الكرَد  الزعماَء  أّن  حيث  أثنياً.  وَقريبُتها 
كانوا ال يزالون على ِصَلٍة وثيقٍة مع ثقافِة القبيلِة قبَل 
التعريب، وكانوا أعضاًء منتمين إلى نفِس العشائِر 
ضعيفاً.  كان  الطبقيُّ  فالتمايُز  بالتالي،  والقبائل. 
عليا  هرميًة  طبقًة  بقاَءهم  تقتضي  كانت  ومنافُعهم 
بدالً  فائدٍة  لِما في ذلك من  العشيرِة والقبيلِة  ضمن 
أواصِرها  من  القبيلِة  ُد  وَتَجرُّ الطبقّي.  التمايِز  من 
الساللِة  ثقافِة  بوتقِة  ضمن  وانصهاُرها  الثقافية، 
َلم  وعوائل،  أفراٍد  إلى  لُها  وتحوُّ الغريبة،  الحاكمِة 
َيُكْن يتناسُب ومصالَحهم. إذ قد يفقدون كلَّ ما لديهم 
التاريخيِة  األمثلِة  من  جمٌّ  وعدٌد  الحال.  هذه  في 
كان منتصباً أمامهم ُمَبرِهناً على هذه الحقيقة. ذلك 
متشبثاً  كان  والَقَبلِيَّ  العسائريَّ  الكرديَّ  الواقَع  أّن 
مع  التحاَمه  يجعُل  مما  وصرامة،  بتصلٍُّب  بثقافِته 
أمراً  بوتقِتها  في  انصهاَره  أو  الخارجيِة  القوى 
مستحيالً أو استثنائياً. إضافًة إلى أّن ما لعَب دوراً 
مهماً في ذلك أيضاً هو عدُم توفِر الظروِف الماديِة 
المناسبِة للتمايِز الطبقيِّ بشكٍل ملحوٍظ تاريخّياً )قلَّما 
أنهم  هو  واألهمُّ  والدولة(،  المدينِة  ثقافَة  واجهوا 
ظلوا يكافحون بال هوادٍة وال انقطاٍع ضد المحتلّين 

والغازين والمستعِمرين االستيالئيين الخارجيين.
كان ثمة تباُيٌن ُيعاُش على الصعيَدين التاريخيِّ 
االحتالِل  عهِد  في  السواء،  على  واالجتماعيِّ 
فبالتزامِن مع  العربية.  األمويِة  الساللِة  الناجِم عن 
العربيُة  الَقَبلِّيُة  الشريحُة  كانت  اإلسالمية،  السلطِة 
السفلى،  الَقَبلِّيِة  بسرعٍة عن شريحِتها  تنقطُع  العليا 
الحديِث  موضوُع  جديدة.  حاكمًة  طبقًة  صائرًة 
حيث  األعماق،  في  ضارباً  طبقياً  تمايزاً  كان  هنا 
جدُّ  إسالميٌة  عربيٌة  أرستقراطيٌة  نت  تَكوَّ كانت 
العهِد األموّي. هكذا تشكلت ألوِل مرٍة  وطيدٍة في 
اآلغا   – الفالّح  عالقُة  األوسِط  الشرِق  ثقافِة  في 
ت عالقَة  )الَموالي( الجديدةُ في ماهيِتها، والتي َتَعدَّ
الِقّن  بعالقِة  أَشَبُه  وكانت  التقليدية،  السيد   – العبد 
فيما  أوروبا  في  ستتنامى  كانت  التي  السنيور   –

بعد. ُيَعدُّ نشوُء العالقاِت الطبقيِة األهَون نسبًة إلى 
السلطِة  انطالقاِت  أهمِّ  من  الكالسيكية،  العبوديِة 
اإلسالمّية. موضوُع الحديِث هنا هو النظاُم الطبقيُّ 
هي  األمويُة  والساللُة  اإلسالمية.  للسلطِة  الجديُد 
السالالِت  قصوُر  ت  َعجَّ فقد  َتُروُده.  التي  القوةُ 
بالبيروقراطيين  وجيزٍة  فترٍة  غضوِن  في  األمويِة 
واألزالِم الطبقيين من ُحثاالِت السلطناِت البيزنطيِة 
والساسانية، لَِيقوموا على خدمِتهم. ورأت الطبقاُت 
العليا من كلِّ الثقافاِت التي فتحوها في هذا التمايِز 
منفعًة  الجديِد  واالجتماعيِّ  التاريخيِّ  الطبقيِّ 
َهت نحو  تتناسُب ومصالَحها إلى آخِر درجة، فتوجَّ
األرستقراطيِة بوتيرٍة ُعليا، ولو على خلفيٍة عميلٍة 
متواطئة. كما أَبَرمت عدداً جماً من عالقاِت الزواِج 
مع أرستقراطيِة الساللِة الحاكمة. وأَنَشأَت أطفاَلها 
الثقافِة واللغِة العربيِة الرسمية، مبتعدًة  على تريبِة 
هذه المرة بسرعٍة كبيرٍة عن ثقافِتها ولغِتها الَقَبلِّيِة 
الذاتية. أي أّن هذا الوضَع الذي كان ينافي مصالَحها 
سابقاً، بات يتواءُم معها إلى أبعِد حدٍّ في ظلِّ أجواِء 
كثيراً  أّن  الجديدة. علماً  اإلسالمويِة  األرستقراطيِة 

من األمثلِة الشبيهِة قد َشِهَدها التاريُخ بوفرة.
والسريانيُة  واآلراميُة  األكاديُة  اللغاُت  كانت 
المشتركِة  والثقافاِت  اللغاِت  منزلِة  في  الرسميُة 
اللغِة  قبَل  الكالسيكية،  العبوديِة  لإلمبراطورياِت 
غابٍر  دهٍر  منذ  وكانت  السنين.  بآالِف  العربيِة 
تلعُب دوراً شبيهاً بذاك الذي أدته اللغتان اإلغريقيُة 
والالتينيُة في الغرب. في حين كانت اللغُة العربيُة 
اللغِة  مرتبِة  إلى  اإلسالِم  مع  مرٍة  ألوِل  ترتقي 
المشتركِة المنتشرِة في ثقافِة الشرِق األوسط. وكان 
العربية،  باللغِة  أيضاً  السالالتيِة  الثقافِة  عن  ُيَعبَُّر 
المشتركِة لألرستقراطيِة  الحياِة  ثقافَة  بذلك  صائرًة 
الشرِق األوسط. وكأنه  أنحاِء  اإلسالميِة في جيمِع 
َلم َتبَق أسرةٌ أرستقراطيٌة متناميٌة حديثاً في الشرِق 
بالسالالِت  وَنَسَبها  جذَرها  وَربَطت  إال  األوسط، 
متواطئٍة  أرستقراطيٍة  أسرٍة  كلَّ  أّن  أي  العربية. 
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كانت تتوخى العنايَة الفائقَة في ربِط َنَسِبها بساللٍة 
عربيٍة عموماً، وبأهِل البيِت خصوصاً. هذا ويجب 
إلى  أيضاً  الجديدِة  والجنوِد  العلماِء  طبقِة  إضافُة 
هذه القافلة. فجميُعهم َجعلوا إنكاَر أصولِهم القديمِة 
وحمَل َلَقِب الساللِة الجديدِة عادًة مألوفة. بل وحتى 
رَة آالَف السنين، َلم تستطْع  إّن الثقافَة الفارسيَة الُمَعمِّ
في  الكثيِف  لالنصهاِر  التعرِض  من  نفِسها  إنقاَذ 
اللغاُت  ابُتلَِعت  بينما  العربية.  والثقافِة  اللغِة  بوتقِة 
الحيِن  وفي  كبيرة.  بسهولٍة  األضعُف  والثقافاُت 
الذي خسَرت اللغُة األكاديُة القديمُة أهميَتها كلياً، فقد 
َفَقَدت اآلراميُة والسريانيُة الكثيَر الكثير من قوِتهما.
الطبقُة العشائريُة والقبائليُة الكرديُة أيضاً ناَلت 
نصيَبها من هذا االلتحاِم والتكاُمِل السريع. ذلك أّن 
كانت  القديمِة  الزرادشتيِة  التقاليِد  على  المواظبَة 
َتجلُب لهم الضرَر أكثر من الفائدة. واإلصراُر على 
وجوَدهم.  فُقداَنهم  يعني  كان  الثقافة،  بهذه  التشبِث 
السريَع  االنصهاَر  الحاكمِة  الطبقاِت  َقبوُل  بينما 
في بوتقِة الثقافِة واللغِة األجنبيِة الغريبِة بناًء على 
المصالح، وذلك بوصِفه نزعًة قائمًة لديها على مدى 
التاريِخ بعد مدٍة وجيزٍة من كلِّ انقالٍب في العهد؛ 
االستمراِر  تأميِن  ضروراِت  من  ضرورًة  كان 
َنت طبقٌة كرديٌة متواطئٌة عليا  بوجوِدهم. هكذا َتَكوَّ
واللغِة  الثقافِة  مع  اتَّحَدت  بحيث  للغاية،  وطيدةٌ 
األرستقراطيِة العربية، وانَصهَرت في بوتقِتها فيما 
بين القرَنين السابع والعاشر الميالديَّين. وباتت هذه 
أوفياء للعربيِة الرسميِة لغًة وثقافة،  الشرائُح َخَدماً 
على الرغِم من مظهِرها الكردّي. أما العيُش بهذه 
بِل  النُّ على  دليالً  ته  فَعدَّ الجديدة،  والثقافِة  اللغِة 
قّي، فراحت تتباهى به وتفتخر. لقد كانت هذه  والرُّ
الشرائُح أوَل من تخلى عن لغِته وثقافِته باكراً. وال 

تزاُل هناك بقايا وطيدةٌ منها في كردستان حالياً.
التي  المتواطئَة  الكرديَة  األرستقراطيَة  إّن 
مذهباً.  ِة  نَّ السُّ بتقاليِد  تلتزُم  السلطة،  على  ُل  ُتَعوِّ
بالتحوِل  المعنى  يفيُد على صعيِد  نِّيُّ  السُّ والمذهُب 

الهرميِة  الَقَبلِّيِة  الطبقِة  لتقاليِد  السطحيِّ  اإلسالميِّ 
ومسيطر،  سلطويٌّ  إسالٌم  نِّيُّ  السُّ واإلسالُم  العليا. 
اإلماراِت  أغلبيِة  وَقُبوُل  متينة.  طبقيٌة  أرضيٌة  وله 
نِّّي،  السُّ للمذهِب  الوسطى  العصوِر  في  الكرديِة 
إنما هو ِبُحكِم مصالِحها، وال ُيَعبُِّر عن شيٍء على 
صعيِد عالقِة اإلسالِم بالحقيقة. بل وبالمقدوِر القوُل 
نِّيَّ هو القناُع العقائديُّ الذي تتقمُصه  أّن المذهَب السُّ
في  الخالصة  والسمسرِة  بالسلطِة  المعنيُة  الزَمُر 
اإلسالم. حيث تبادُر تلك الزَمُر المذكورةُ تحت هذا 
القناِع إلى الكثيِر من الممارساِت التي ال تتناغم، بل 
وتتنافُر في أعماِقها مع الوجداِن المجتمعيِّ واألخالِق 
نِّيُّ بدوِر  المجتمعيِة للدين. أي أنه أُنيَط اإلسالُم السُّ
ِه للمكائِد والُجوِر واالستغالِل في قصوِر  القناِع الُمَموِّ
األمويِة  القصوِر  في  الجاريُة  واألمثلُة  السالطين. 
والعباسيِة والعثمانية، خيُر ُمَعلٍِّم في هذا المضمار. 
الكرِد  المتواطئين  من  الساحقِة  الغالبيِة  قياُم  أما 
له،  وازدراُءها  الكردّي،  الثقافيِّ  الوجوِد  بإنكاِر 
وإعاقُتها إياه من التطوِر بدءاً من إماراِت العصوِر 
أفراٍد  من  راهناً  المتبقيِة  أنقاِضها  وحتى  الوسطى 
وعوائل؛ فهو على عالقٍة وثيقٍة مع طابِعها الطبقيِّ 
نشوِء  وطراُز  والسلطوية.  األيديولوجيِة  وُبنيِتها 
وجوٍد طبقيٍّ ما أيديولوجياً وبنيوياً، إنما يترُك آثاَره 
الغائرَة على الوجوِد الثقافيِّ المتكامِل في المجتمع. 
فنمُط اإلسالِم في نشوِء الطبقاِت العربيِة والفارسيِة 

على  يُعاُش  تبايٌُن  ثمة  كان 
واالجتماعيِّ  التاريخيِّ  الصعيَدين 
االحتالِل  عهِد  في  السواء،  على 
األمويِة  الساللِة  عن  الناجِم 
السلطِة  مع  فبالتزامِن  العربية. 
القَبَلِيّةُ  اإلسالمية، كانت الشريحةُ 
عن  بسرعٍة  تنقطُع  العليا  العربيةُ 
صائرةً  السفلى،  القَبَلِيِّة  شريحتِها 

طبقةً حاكمةً جديدة
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َد َكَنَه عالقاِت هذه الشرائِح  والتركيِة الحاكمة، قد َحدَّ
مع مجتمعاِتها أيضاً. وبقدِر ما ُوِضَع حدٌّ للمتواطئين 
بزماِم  الُممِسكَة  القوَة  هي  َلت  َشكَّ ما  وبقدِر  بينها، 
في  التأثيِر  من  َنت  َتَمكَّ فإنها  السلطة؛  في  المبادرِة 
ثقافاِتها المجتمعيِة إيجاباً كان أم سلباً. وَمقابَل كوِنها 
أقلَّ َصهراً للَحول، فقد مارست قمعاً واستغالالً أكثر 
الطبقاُت  أما  التحتية.  ِحدًة إزاء طبقاِتها وشرائِحها 
الكرديُة الحاكمُة األكثر تواطؤاً، وبينما كانت أكثر 
َست حاكميًة أضعف  انفتاحاً على االنصهار، فقد أَسَّ
أّن  كما  الكردّي.  المجتمعيِّ  الوجوِد  على  وأوهن 
لالنصهاِر  والقابليِة  النفوِذ  تخلُخِل  في  مزاياها 
والثقافِة  اللغِة  إزاَء  اإلنكاَر  اتِّباِعها  إلى  أدت  قد 
التوجِه  ومع  بشأِنها.  جدواها  وعدِم  المجتمعية، 
االنصهاِر  نطاَق  ت  َتَعدَّ فقد  الحالّي،  يوِمنا  صوب 
البالغِة  والَعمالِة  التواطِؤ  مرتبَة  مرتقيًة  هر،  والصَّ
َلت إلى مخلوقاٍت طفيليٍة  حدَّ اإلبادِة الثقافية. لقد َتَحوَّ

تقتاُت من َنخِر مجتمعاِتها هي بالذات.
من  الديمقراطيَّ  الموقَف  الثاني  التياُر  ُيَمثُِّل 
َيُكن  َلم  لإلسالِم  الكرِد  فاستقباُل  اإلسالمية.  الثورِة 
متكامالً. فكما اختلَف اقتراُب ُكرِد الجباِل منه عن 
ُكرِد السهول، كذلك اختلَف تعاطي الشرائِح الُعلويِة 
الزرادشتيوُن  الديِن  فعلماُء  منها.  فليِة  السُّ عن  له 
الفتِح  ضرباِت  ألولى  تستسلْم  َلم  التي  والقبائُل 
اإلسالمّي، ثاَبَرت على مقاومِتها ردحاً طويالً من 
واالنزواِء  الجباِل  أغواِر  إلى  باالنسحاِب  الزمن، 
التاريخ.  طيلَة سياِق  دوماً  فعَلت  مثلما  ِقمِمها،  إلى 
التصدي  على  استمرت  التي  الرئيسيُة  والشرائُح 
إما  والزرادشتية،  منها  الَعَلويَة  أي  براديكالية، 
أو  نِّّي،  السُّ لإلسالِم  المضادَّ  اإلسالَم  َلت  َفضَّ أنها 
أماكِنها  من  وانطالقاً  أصالً.  اإلسالِم  اعتناِق  عدَم 
في الجبال، ُيدَرُك أّن المذهَب الَعَلويَّ ُيَمثُِّل الثقافَة 
العقائديَة للشرائِح الراديكاليِة التي صانت وجوَدها 
ُكفراً  االنصهاَر  ت  وَعدَّ التقليدّي،  المقاِوَم  الثقافيَّ 
وإلحاداً، وَقِبَلت اإلسالَم بالقدِر الذي يتناغُم ووجوَدها 

بالثقافِة  الَعَلويِة  نعُت  العسيِر  من  لذا،  الثقافّي. 
اإلسالميِة بالمعنى التامِّ للكلمة. بل هي الثقافُة التي 
كبرى،  بنسبٍة  والقبائليِة  العشائريِة  بثقافِتها  تتمسُك 
وتتبنى بعَض القيِم اإلسالميِة بالمقداِر الذي تتناسُب 
فيه مع ثقافِتها، وذلك بعَد صهِر تلك القيِم بما يتواءُم 
خصائِصها  وبسبِب  الغير.  مع  وليس  هي،  معها 
ووجوِدها  الهورّيِة  الثقافِة  مع  تشاُبَهها  فإّن  هذه، 
اللغويِّ الذي كان قائماً قبل خمِس آالِف سنة، أمٌر 
إزاَء  المتواصَل  تصّدَيهم  أّن  ذلك  مفهوٌم وواضح. 
الَقَبلِّيِة  الحياِة  وثقافَة  الخارجية،  االستيالِء  حمالِت 
الجبال؛  حياةُ  تقتضيها  التي  والمرصوصِة  المتينِة 

إنما ُيَولُِّد معه تلك النتيجة.
وضُع الزرادشتيين أكثر اختالفاً. حيث قاوموا 
ِق الوجوِد الدينيِّ على  دينياً أكثر منه َقَبلِّياً، نظراً لتفوُّ
الَقَبلِّي منزلًة وشأناً. هذا وَعَكسوا حضوَرهم حتى 
مختلفة.  مذاهب  بضعِة  شكِل  على  الحاضِر  يوِمنا 
وهم ُيَمثِّلون ِقَيَم الكردايتيِة األكثَر شفافيًة نسبًة إلى 
ّنة. كما وَتَشبثوا بعقيدتهم رغَم تعرِضهم  الكرِد السُّ
للعديِد من اإلباداِت في التاريخ. وبالرغِم من كوِنهم 
إّن حرَق  التقليدية، إال  الكرديِة  للثقافِة  وفيراً  منبعاً 
مأثوراِتهم المكتوبة، وَتعريَض حياِتهم الحرِة للقمِع 
المتواصِل قد أفضى إلى فُقِر هذا المنبِع الخصيِب 

لدرجٍة يكاُد يجفُّ فيها.
تجاه  مقاومٍة  كنزعِة  الصوفيَة  الطرائَق  َنرصُد 
في  القاطنين  الكرِد  شرائِح  لدى  الصهر،  عملياِت 
السهول. والتصوُف يفيُد باإلسالِم الُمسَتوَعِب حتى 
الدولِة  إسالِم  نطاِق  الخارجِة عن  بأبعاِده  األعماِق 
والسلطة، وبجوانِبه األخالقيِة والوجدانيِة المجتمعية 
عن  ُيَعبُِّر  العامِّ  بمعناه  وهو  الباطنّي(.  )اإلسالم 
وال  الدولة،  مع  ِحُد  يتَّ ال  الذي  المجتمعيِّ  اإلسالِم 
بالضميِر  العيِش  إلى  يتطلُع  بل  السلطة،  يستسيُغ 
والحسِّ واإلدراِك الدينيِّ الفردّي. إّن تقسيَم اإلسالِم 
مجتمعّي؛  وآخُر  دولتّي   – سلطويٌّ  قسَمين:  إلى 
ُيمكُن  التاريخية. هذا وال  المجتمِع  يتناسُب وحقيقَة 
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تنظيُمه  وما  إال تصوفياً.  المجتمعيِّ  اإلسالِم  عيُش 
في هيئِة طرائق شعبيٍة منتشرٍة على نطاٍق واسع، 
اإلسالُم  وُيعنى  كما  الحقيقة.  هذه  دليٌل على  سوى 
المجتمعيُّ بالديمقراطية. فالتصوُف الذي هو تنظيٌم 
المتجِه  اإلسالِم  وجِه  في  قائٌم  مجتمعيٌّ  إسالميٌّ 
باإلسالِم  تسميته  )بالمقدوِر  السلطة  نحو  سريعاً 
المضادِّ أيضاً(، ما هو في حقيقِة األمِر سوى شكٌل 
إليه.  ُيلَجأ  وَمالٌذ  الشعبّي،  التضامِن  أشكاِل  من 
بمعنى آخر، فالمجتمُع اإلسالميُّ ال ُيعاُش باإلسالِم 
هذا  الصوفية.  بالطرائِق  بل  السلطوّي،  الرسميِّ 
واإلسالُم  أيضاً.  الفرديِّ  اإلسالِم  صنُف  وثمة 
الفرديُّ إسالٌم صوفيٌّ ُيَعبُِّر عن كيفيِة استيعاِب الفرِد 
لأللوهية، ويتحلى بمعنى معيَّن. ولكن، ينبغي النظر 
إسالٌم  بأنه  السلطِة  على  ُيراِهُن  الذي  اإلسالِم  إلى 
منقطٌع من جوهِره المجتمعيِّ الغائر، ومتخندٌق في 

موضٍع مضادٍّ له.
إّن الحضوَر العميَق والكثيَف للتياراِت الصوفيِة 
في المجتمِع الكردّي، ُيعزى في جوهِره إلى سوِء 
من  كبيٍر  عدٍد  وكوُن  السلطة.  مع  الكرِد  عالقاِت 
سي الطرائِق الصوفيِة ُكرداً في مشارِبهم، إنما  مؤسِّ
يتعلُق بالواقِع الكرديَّ االجتماعّي. فالطرائُق ضرٌب 
من تنظيماِت الدفاِع الذاتّي. والدوُر الذي أدته نقاباُت 
قامت  قد  الرأسمالية،  السلطِة  تجاه  العاملِة  الطبقِة 
المجتمعاِت  في  مشابٍه  بنحٍو  الصوفيُة  الطرائُق  به 
الشرِق أوسطيِة خالل العصوِر الوسطى. حيث لعَبت 
دوَر تنظيماٍت عقائديٍة وفكريٍة من جهة، واقتصاديٍة 
إلى  تحوَلت  ما  الثانية. وكثيراً  الجهِة  ودفاعيٍة من 
التحوالُت  انحَرَفت هذه  تنظيماٍت سياسية، وأحياناً 
عن مسراها، مؤديًة بذلك إلى تشييِد سلطاٍت ودوٍل 
جديدة. لقد بسَط اإلسالُم المجتمعيُّ نفوَذه بقدِر إسالِم 
الفرديِّ  اإلسالِم  إضافُة  ويجب  األقل.  على  الدولِة 
الدولِة  إسالِم  عن  يختلُف  والذي  أيضاً،  ذلك  إلى 
واإلسالِم المجتمعيِّ بعيِشه ديناً وجدانياً وشخصياً. 
ألنه  ديناً،  الدولِة  إسالِم  اعتباُر  العسيِر  من  بينما 

الدولِة  ِحراِك  شرعيِة  تأميِن  في  وُيسَتثَمُر  ُيسَتخَدُم 
واالقتصادية.  والقانونيِة  األيديولوجيِة  المياديِن  في 
أم  الديَن  تستغلُّ  الدولُة  هل  قضيُة:  هو  هنا  المهمُّ 
هذا  فإّن  الدين،  تستغلُّ  الدولُة  كانت  فإذا  العكس؟ 
األخيَر ُيَعدُّ خاسراً لهويِته، باعتباِر أّن فحوى الديِن 
استغالِل  كوِن  جانِب  وإلى  بالمجتمع.  دوماً  متعلٌق 
الديِن للدولِة أمٌر مختلف، إال أنه يؤدي إلى البوابِة 
عيِنها. ذلك أّن خضوَع َعَجلٍة إداريٍة شاملٍة كالدولِة 
أفظع  خطراً  ُل  ُيَشكِّ بإمرِته  وائِتماَرها  الدين،  إلى 
وأَشَبُه بنوٍع من فاشيِة العصوِر الوسطى. من هنا، 
لتفضيِل  وَترُكه  االجتماعّي،  بالحقِل  الديِن  فتأطيُر 

األفراِد الحّر، هو األنسُب لخصائِص ظهوِره.
بِوسِعنا القوُل: إّن الديَن لعَب دوَره في مياديِن 
األنشطِة الثالثِة تلك. إسالُم الدولِة أو دولُة اإلسالِم 
آِمرةٌ ناهيٌة ومناِهضٌة للديمقراطية. وَشرَعنُة الديِن 
ُل الِعلَّة  ِبَيِد الدولة، أو َشرعنُة الدولِة عبر الدين ُيَشكِّ
ِت الدينيِّ وشلِّ تأثيِر الدين. وهذا هو  األوليَة للتزمُّ
في  لإلسالِم  الواسِع  النفوِذ  وراء  الرئيسيُّ  السبُب 
الدفاِع  من  نوعاً  ُن  ُيَؤمِّ حيث  الكردّي.  المجتمِع 
الذاتيِّ تجاه الدولة. أي أّن احتضاَن كردستان لعدٍد 
جمٍّ من الطرائق، مرتبٌط من الصميِم بالدفاِع الذاتّي. 
في  معنويٍّ  تأثيٍر  فيسفُر عن  الفردّي،  اإلسالُم  أما 
لدى  عميٍق  بنحٍو  السائدِة  الثقِة  انعداِم  أجواِء  وجِه 
الكرد. واإلسالُم شكٌل من أشكاِل الثقافِة المجتمعيِة 
التي لعَبت دوَرها في كردستان بقدِر الثقافِة الَقَبلِّيِة 
التداعياِت  ظهوِر  حيِن  إلى  أدنى،  كحدٍّ  األثنيِة 
الرأسمالية. وهو عامٌل أوليٌّ  للحداثِة  األيديولوجيِة 
ِن األواصِر االجتماعيِة المتفوقِة منزلًة على  في َتَكوُّ

العالقاِت العشائريِة والقبائلية.
كان لألدياِن التوحيديِة الثالثِة تأثيُرها المهم في 
ِن الُعرى االجتماعيِة العابرِة للَقَبلِّيِة والعشائريِة  َتَكوُّ
الوسطى؛ مما  العصوِر  الشرِق األوسِط خالل  في 
يدلُّ على إنجاِز معاني ثوريٍة عظيمة، نظراً ألّن هذا 
التطوَر يفيُد بوالدِة مجتمٍع جديد. فاألمُة اإلسالميُة 
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والمسيحيُة واليهوديُة تعني إنشاَء تنظيماٍت مجتمعيٍة 
تتعدى نطاَق التنظيِم العشائريِّ والقبائلّي. والظاهرةُ 
هذا  في  الميدانيِّ  الواقِع  في  أماَمنا  َتنتصُب  التي 
األديان  أّن  أي  والملّة.  الشعِب  حقيقُة  هي  الشأن، 
الشعِب  ِصنَفي  تكويِن  على  باعثاً  ُمَحفِّزاً  كانت 
والملّة. إذ من العسيِر جداً توحيُد القبائِل والعشائِر 
في هويٍة ُعليا بشكٍل آخر. لذا، يستحيُل االستخفاُف 
بهذا الدوِر الذي ُوفَِّق الديُن في إنجاِزه. فالتحوُل إلى 
شعٍب أو ملّة، ُيَعدُّ من أكثِر مزايا العصوِر الوسطى 
َز العصُر القريُب بظاهرِة التحوِل  تعييناً. وكيفما َتَميَّ
بنشوِء  َز  َتَميَّ أيضاً  الوسيُط  فالعصُر  أمة،  إلى 
الديِن  إلى  أدنى  مصطلٌح  والِملُّة  والِمَلل.  الشعوِب 
قياساً بمصطلِح الشعب، وُيفضي إلى تدني العشيرِة 
وإلى  الدين،  ضمن  الثانيِة  المرتبِة  إلى  والقبيلِة 
كوِن الكلمِة األخيرِة والَبتِّ في األموِر ِحكراً على 
أيضاً  يعني  الشعِب  واصطالُح  الدينية.  الجماعِة 
للقبائِل  األثنيُة  الخصائُص  عليه  تطغى  الذي  القوَم 
والعشائِر بتأثيٍر من الدين. في حين أّن الملَّة تشيُر 
إلى المجتمعاِت المتباينِة اللغات، والمنضويِة في ظلِّ 
األمِة الناشئِة بما يتعدى النطاَق العشائريَّ والَقَبلِّي، 
مثالً  اإلسالميُة  فاألمُة  الدينّي.  بالطابِع  والممهورِة 
ُيمكُن تمثيلُها بعدٍد كبيٍر من الِمَلل. بينما الحديُث عن 
قسريٌّ  اصطالٌح  هو  واحدة،  إسالميٍة  ِملٍّة  بوجوِد 
ومغالى فيه. وَيسري هذا الخصوُص على المسيحيِة 
بنحٍو أكبر. حيث بدأُ التحوُل إلى ِملٍّة في المسيحيِة 
في  أساسيًة  ِملًّة  اليهوِد  كوِن  جانِب  وإلى  باكراً. 
ِمَلٍل أخرى أيضاً  اليهودية، إال أنه ُيصاَدُف وجوُد 

ضمنها بتعداٍد قليل.
مع  تناَمت  التي  األساسيُة  الِملُّة  هم  العرُب 
بشكٍل  َكِملٍّة  َظهروا  الذين  الفُرُس  َيليهم  اإلسالم، 
الذين  األتراُك  بينما  الشيعّي.  اإلسالِم  مع  بارٍز 
الواضِح  بالبروِز  اتسموا  الثالثة،  المرتبَة  يحتلون 
َتَحلّي  العاشر. وَمقابَل  القرِن  مع حلوِل  ِملًّة وقوماً 
إنهم  ِملٍّة كبرى، إال  الساطِع كرابِع  بالبروِز  الكرِد 

األخرى  الثالِث  الِمَلِل  عن  متخلفٍة  مرتبٍة  في  َبَقوا 
أو  بالتحوِل  معنيٌّ  أمٌر  وهو  المضمار.  هذا  في 
عدِم التحوِل إلى دولة. ومثلما أّن األمَم األوروبيَة 
َزت بالتمحوِر حول الدولِة الرأسمالية، صائرًة  تعزَّ
ِل  التدوُّ من  فالمزيُد  دولة،  أمًة  منها  واحدٍة  كلُّ 
والتركية،  والفارسيِة  العربيِة  الَقَبلِّيِة  األنساِب  لدى 
أرقى  ِمَلالً  بوصِفها  وجوَدها  حظِيها  إلى  أدى  قد 
َبَقوا ضعفاء على  الذين  الكرُد  وأرفَع مستوًى. أما 
صعيِد التدول، فقد ظلوا خائري القوى َكِملَّة، نظراً 
لالنصهاِر الكثيِف الذي َشِهَدته الطبقُة العليا. وبقَي 
إلى  بالنسبِة  مهماً  أمراً  الدولِة  ِملِّة  إلى  التحوُل 
الطبقِة العليا فقط. بينما األهمُّ بالنسبِة إلى الشرائِح 
َن واّتخاَذ الشكِل والمالمِح كشعٍب  السفلى كان التَكوُّ
الدولَة  أّن  أي  الصوفية.  الطرائِق  حول  بااللتفاِف 
بينما  قوم،  إلى  التحوِل  موضوِع  في  تأثيراً  أكثر 
إلى شعب.  التحوِل  في  الدينيُة  المجموعاُت  تتفوُق 
وعلى الرغِم من حقيقِة كوِن الكرِد قوماً واهناً على 
صعيِد التمحوِر حول الدولة، إال أّنهم عاشوا واقَع 
التحوِل إلى شعٍب أكثر ديمقراطيًة وحريًة ومساواًة 

الكرديةَ  األرستقراطيةَ  إّن 
على  ُل  تَُعوِّ التي  المتواطئةَ 
نَِّة  السُّ بتقاليِد  تلتزُم  السلطة، 
نِّيُّ يفيُد على  مذهباً. والمذهُب السُّ
اإلسالميِّ  بالتحوِل  المعنى  صعيِد 
القَبَلِيِّة  الطبقِة  لتقاليِد  السطحيِّ 
نِّيُّ  السُّ واإلسالُم  العليا.  الهرميِة 
وله  ومسيطر،  سلطويٌّ  إسالٌم 
أرضيةٌ طبقيةٌ متينة. وقَبُوُل أغلبيِة 
العصوِر  في  الكرديِة  اإلماراِت 
إنما  نِّّي،  السُّ للمذهِب  الوسطى 
هو بُِحكِم مصالِحها، وال يَُعبُِّر عن 
اإلسالِم  عالقِة  صعيِد  على  شيٍء 

بالحقيقة
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هذا  المنيعة.  الصوفية  الطرائِق  حول  بااللتفاِف 
أّن الكرَد َلم يتخلفوا في عهِد  وينبغي التبيان أيضاً 
اإلسالِم عن مواكبِة ركِب التحوِل إلى قوٍم متمحوٍر 
حول  ملتفٍّ  شعٍب  وإلى  الوطيدة،  اإلماراِت  حول 
الطرائِق الصوفيِة في آٍن معاً. وإلى جانِب التبايِن 
السفلى  والطبقِة  ِملّة،  إلى  العليا  الطبقِة  ِل  تحوُّ بين 
إلى شعب؛ إال أنه من الضرورِة بمكان عدم المغاالِة 

في هذا الشأن.
ُيطَلُق اسُم »الكرمانج« على ظاهرِة التحوِل إلى 
شعب، والتي تحقَقت بالخروِج من الثقافِة العشائريِة 
والَقَبلِّيِة الكردية. وهو يعني »اإلنسان الكردّي«. هذا 
ويتميُز التركماُن لدى األتراك، والبدُو لدى العرب، 
والعجُم في إيران أيضاً بنفِس المعنى. وعلى الرغِم 
العشائريِة  الروابِط  من  الكرمانِج  َتَملُِّص  عدِم  من 
طردياً  يتصاعُد  تصنيٌف  إنه  إال  كلياً،  والقبائليِة 
ِه  بالتوجُّ المتسارِع  التمدِن  مع  والتساُوِق  بالتزاُمِن 
المنقطعِة  العوائِل  جميِع  فَتحلّي  راهننا.  صوَب 
بالطابِع  متغايرٍة  ألسباٍب  قبائلِها  أو  عشائِرها  عن 
ُز شأِنها  المستقلِّ في المدِن واألرياِف الكبيرة، وتعزُّ
ُل القوَة الرئيسيَة لتحوِل الكرِد إلى  داخلها؛ إنما ُيَشكِّ
شعب. وبينما يتطوُر الكرُد شعباً، وَيقطُعون أشواطاً 
ديمقراطية؛  أمٍة  إلى  التحوِل  درِب  على  ملحوظًة 
فإّن انتقاَل الطبقِة الَقَبلِّيِة العليا من الِملِّة الواهنِة نحو 
القوم، ومنه نحو األمة َلم يحصُل بالسرعِة والكثافِة 
عيِنهما. والفشُل الذي َلِحَق بهذه الطبقِة في التحوِل 
إلى أمٍة دولة، قد أفسَح الطريَق أمام تصييِر التحوِل 
إلى أمٍة ديمقراطيٍة فرصًة مبسوطًة أمام الكرد. هذا 
وثمة فوارق جذرية بين التحوِل إلى أمٍة دولة، وبين 
التحوِل إلى أمٍة ديمقراطية. وسوف يجري التوقُُّف 

الً عند هذا الموضوِع في الفصِل الالحق. ُمَطوَّ
لدى الشروِع في تحديِد محاسِن ومساوِئ صراِع 
الثقافِة الكرديِة من أجِل الوجوِد إزاء اعتناِق اإلسالِم 
ضمن ثقافِة العصوِر الوسطى، ينبغي التشديد على 
الطابِع الديناميكيِّ لتلك المرحلة. فالتحوُل إلى شعٍب 

أو إلى قوم، هو شكٌل مجتمعيٌّ أكبُر حجماً وأرفُع 
حول  بالتمحوِر  جديدٍة  شعبيٍة  ثقافٍة  فنشوُء  شأناً. 
االقتصاديِّ  النماِء  مع  تزامناً  شعٍب  إلى  التحوِل 
الصوفية،  والجماعاُت  السوق،  حول  الملتفِّ 
والنزعُة القوميُة لدى الطبقِة الُعليا؛ كلُّ ذلك متكامالً 
أمة  إلى  التحوِل  مشارِف  إلى  أيضاً  بالكرِد  آَل  قد 

)التحول إلى قوم(، إسوًة بالشعوِب األخرى.
َلم تستطْع امتداداُت الثوراِت العالميِة المرتبطُة 
بالحداثِة الرأسماليِة إحراَز النجاِح الموفِق في الشرِق 
األوسط. وال جداَل في أّن ثقافَة المنطقِة لعَبت دوراً 
مهماً في ذلك. أي إّن ثقافَة الحداثِة عاجزةٌ عن غزِو 
ثقافِة المنطقِة بشكٍل تام. إذ ثمة مقاومٌة ثقافيٌة وطيدةٌ 
في  التصدي  ينحصُر  وال  هذا  المضمار.  هذا  في 
التي  المنطقِة  ثقافَة  إّن  بل  فقط،  اإلسالميِة  الثقافِة 
بصفِتها  تتصدى  اإلسالمية،  الثقافِة  نطاَق  تتخطى 

وريثاً لعصوِر التاريِخ قاطبة.
شوكِة  كسِر  ألجِل  بمفرِدها  المقاومُة  تكفي  ال 
تستوجُب  بل  لها.  بديٍل  وإيجاِد  العصريِة  الهيمنِة 
التحلي بمهارِة إنشاِء الحداثِة المضادِة لها. وبوسِع 
اإلنشاِء  لَمَهّمِة  بالريادِة  التكفُُّل  الكردستانيِة  الثورِة 
ُيناسُب  كردستان  وموقُع  السياق.  هذا  في  الالزمِة 
تقُع  إنها  كلِّ شيء،  فقبَل  المناحي.  ذلك من جميِع 
وهي  المنطقة.  في  الكبرى  الثالِث  األمِم  وسَط 
قٌة من ِقَبِل األمِم العربيِة والتركيِة والفارسية.  ُمَطوَّ
يشتمُل على جزٍء  البلداِن  تلك  فكلٌّ من  وباألصل، 
من كردستان تحت نيِر دولِته القومية. عالوًة على 
أّن كردستان كوطن تحتوي بين أحضاِنها الثقافاِت 
والشعوَب العريقَة األخرى. حيث يقطُنها بدرجاٍت 
والعرُب  التركماُن  السكانيِّ  التعداِد  من  متفاوتٍة 
األخرى،  والثقافيِة  الوطنيِة  ناِت  الُمَكوِّ من  والعديُد 
إّن  كما  ريانيون.  والسُّ األرمُن  مقدمِتها  وفي 
كردستان بمنزلِة مركٍز النطالقِة الكثيِر من األدياِن 
تاريخياً  وكانت  ذاِتها،  عن  ودفاِعها  والمذاهِب 
لثورِة إنساِن الهوموسابيانس أوالً، وللثوراِت  مهداً 
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الميزوليتيِة والنيوليتيِة والثوراِت المناِهضِة للعبوديِة 
هذا  والوسطى.  األولى  العصوِر  في  واإلقطاعيِة 
بتحديِد  كردستان  في  الجاريُة  التطوراُت  وستقوُم 
مصيِر ما هو ضرٌب من »الحرِب العالميِة الثالثِة« 

التي شنَّتها الحداثُة الرأسماليُة في راهِننا.
َتَحقُِّق  في  التقاليُد الزرادشتيُة دوراً مهماً  تلعُب 
انتقاليًة  حلقًة  التقاليُد  هذه  ُل  ُتَشكِّ الكردّي.  الوجوِد 
التوحيديِة  اإلبراهيميِة  األدياِن  بين  فيما  تاريخيًة 
ُتَعدُّ  فالزرادشتيُة  )الطوطمية(.  التوثينية  واألدياِن 
أَخَرَجت  ألنها  كبرى،  أخالقيٍة  دينيٍة –  ثورٍة  أوَل 
في  راسٍخ  دينيٍّ  كمفهوٍم  السائدَة  الطوطميَة  البنى 
مًة ألوِل مرة،  الثقافِة الَقَبلِّيِة من كوِنها ُمَسلَّماٍت ُمَحرَّ
وَصيََّرتها أرضيًة أخالقيًة – اصطالحية. إنها ُتشِبُه 
االنطالقَة اإلسالميَة المرتكزَة إلى القبائِل العربية، 
أرفع  اتحاٍد  تأميِن  وَتسبقُها زمنياً. وهي تطمُح في 
مستوى بين صفوِف القبائِل الميديِة الكرديِة الِبدئية، 
استناداً إلى خلفيٍة عقائديٍة وأخالقيٍة متينة. وَتصوُغ 
أزمِة  تجاه  الديمقراطيُّ  الجانُب  عليه  يطغى  حالً 
يتبدى  الذي  العقائديُّ  النظاُم  هذا  الَقَبلِّي.  المجتمِع 
نظاماً  ُر  ُيَطوِّ ق.م،   1000 أعواِم  في  وجوُده 
قبل  السادس  )القرن  مع زرادشت  مؤثراً  مجتمعياً 
الميالد(. ما يهمُّ في الثورِة الزرادشتية، هو تخّطيها 
االتحاداِت القبائليَة والسالالتيَة الضيقَة ألوِل مرة، 
القبائِل  جميِع  بين  مشتركًة  عليا  هويًة  وإنشاُؤها 
ون بالماغيين )الحكماء(،  الميدية. أما الرهبان الُمَسمَّ
للغاية.  والنابغُة  القديرةُ  الجديِد  المجتمِع  قوى  فهم 
مجتمعيٍة  طاقٍة  أمام  السبيَل  الزرادشتيُة  ُتَمهُِّد 
التي  القبائِل  صفوِف  توحيِد  في  فنجاُحها  عظمى. 
كان يتعسُر َلمُّ شملِها، وإرساُء وحدِتها على أرضيٍة 
كبرى  ثورةٌ  هي  إنما  أخالقية؛   – دينيٍة  عقائديٍة 
َتُكْن  وَلم  كما  كفايًة.  عندها  المؤرخون  يتوقْف  لم 
والمسيحية.  اإلسالُم  عليه  مما  شأناً  أقلَّ  تداعياُتها 
تقاليِد  نشوِء  العيِن في  المنبِع  دوَر  تؤدي  وإنها  بل 
الذي  األساسيُّ  ْخُل  الدَّ وهي  أيضاً.  الِعبريِة  القبيلِة 

َن من قياِم الكونفدراليِة الميدية. أما إحكاُم الساللِة  َمكَّ
والمكائِد  بالدسائِس  َقبَضَتها  البرسيِة  األخمينيِة 
األكثر  المحتوى  ذاِت  الميديِة  الكونفدراليِة  على 
كانت  التي  اإلمبراطوريَة  وتشييُدها  ديمقراطية، 
أعظَم ما َشِهَده تاريُخها؛ فهو على عالقٍة كثيبٍة مع 
التقاليِد االجتماعيِة الزرادشتية. ذلك أّن تحريَف تلك 
التقاليِد وإفراَغها من مضموِنها الديمقراطّي، انتهى 

إلى تقاليِد المدنيِة اإليرانيِة المركز.
ال تزاُل ثقافُة الشرِق األوسِط بعيدًة عن استيعاِب 
وفهِم كيفيِة غزِوها خالل القرَنين األخيَرين. وبِوسِعنا 
مأساِة  من  شفافيًة  حاالِته  بأكثِر  ذلك  استخالُص 
َصّدام حسين. فما ُيزَعُم أنها »حروُب االستقالل«، 
والتي دارت َرحاها في غضوِن القرَنين األخيَرين، 
باسِم  أم  داً،  مجدَّ َلِفّية(  )السَّ اإلسالمويِة  باسِم  سواًء 
العلمانية؛ هي في حقيقِتها حروٌب ترمي  القومويِة 
َر  إلى تصعيِد الهيمنِة الرأسمالية، ال غير. حيث ُطوِّ
القوموية( كنسخَتين  هذان األسلوبان )اإلسالموية، 
واسُتخِدما  االستشراقية،  األيديولوجيا  من  مشَتقََّتين 
اسِم  تحت  بالذات  الذاِت  احتالِل  على  تأسيساً 
الرأسمالية. أي أّنه، وفيما خال بضعٍة من الحروِب 
ه في  الريادية، فقد حقََّق النظاُم المهيمُن توسَعه ونموَّ
ثقافِة الشرِق  النخبويِة في  ِبَيِد الشرائِح  واقِع األمِر 
األجهزِة  تلك  طريِق  عن  نفِسها،  بذاِت  األوسِط 
األيديولوجيِة والسياسية )السلطة(. هذه النقطُة بالغُة 
َيُكوَن  لن  ينبغي،  كما  فهِمها  دوِن  ومن  األهمية. 
للشرِق  الراهِن  الوضِع  حلُّ  أو  تحليُل  بالمقدوِر 
األوسط. أو باألحرى، فسُيبقى على المنطقِة تتخبُط 
في معمعاِن الفوضى عبر مشاريِع النظاِم المهيمن 
)الشرق األوسط الكبير(، سعياً إلى تفكيِكها وإعادِة 

بناِئها على خلفيِة المصالِح الجوهريِة للنظام.
اإلسالمويِة  الجامعِة  نزعُة  أوالً  َرت  ُطوِّ
العثمانيِة  اإلمبراطوريِة  داخل   Panislamizm
َلمِّ شمِل العناصِر اإلسالميِة  بدعٍم ألمانّي، بغرِض 
في  والستخداِمها  ناحية،  من  الدولِة  أروقِة  ضمن 
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ت  الثانية. وردَّ الناحيِة  الهيمنِة اإلنكليزيِة من  وجِه 
األراضي  الوهابيِةء في  بتطويِر  ذلك  إنكلترا على 
للثقافِة اإلسالميِة  المستِغلون  فالمتواطئون  العربية. 
اإلسالمويِة  تسخيِر  في  باشروا  قد  والدِتها،  منذ 
القوى  استغالِل  من  حصِتهم  وُمضاعفِة  النتزاِع 
الرأسماليِة في هيئِة  بالهيمنِة  أُرِفَقت  المهيمنة. وقد 
القومويِة الدينية. لذا، يتعيُن تمييُز وفصُل العناصِر 
اإلسالميِة الوطنيِة عن اإلسالمويين السياسيين. َبْيَد 
أّن قُواداً مناهضين للهيمنِة قد ظهروا للوسِط في هذا 
ليست  اإلسالميِة  الثقافِة  كوُن  المفهوِم  االتجاه. من 
مختلفٍة  مواقٍف  اتخاذ  أمام  منفتحًة  بل  متجانسة، 
وفق األوضاِع الطبقيِة واالجتماعيِة التي تواِجُهها. 
موقَفهم  بذاِتها  قائمٍة  كقوٍة  اإلسالمويون  أبدى  وقد 
الوطنية.  التحريِر  حرِب  خالل  للهيمنِة  المناهَض 
فقد  الوطنيين،  والكرِد  االشتراكيين  حاُل  ومثلما 
على  أيضاً  الوطنيِة  اإلسالميِة  القوى  على  قُِضَي 
يِد الفاشيِة التركيِة البيضاء. ذلك أنه كان مستحيالً 
أْن يحتلَّ اإلسالميون الوطنيون أماكَنهم في أروقِة 
التركياتيِة  التآمريِة  النزعِة  جانِب  إلى  الدولِة 
مع  واحٍد  مكاٍن  في  العيِش  لعجِزهم عن  البيضاء، 
العلمانية(.  )الدينوية  المتصلبة  العلمانيِة  النزعِة 
وُعِمَل  أصواُتهم.  وُكِتَمت  أُخِرسوا  السبِب  ولهذا 
ظلِّ  في  السياسيِة  اإلسالمويِة  إنعاِش  إعادِة  على 
حاُل  هي  كما  تماماً  المهيمنة،  األمريكيِة  الزعامِة 
َب  وَتَحزَّ للشيوعية.  المناهضِة  األخرى  األجنحِة 
َبت الفاشيُة التركيُة العنصرية،  هذا التياُر مثلما َتَحزَّ
ملحوظًة  انطالقًة  الستينياِت  أعواُم  شهَدت  بعَدما 
الرغِم  وعلى  واالشتراكية.  الديمقراطيِة  للحركاِت 
من تناقضاِتهم مع األجنحِة الفاشيِة األخرى، إال إّن 
الجميَع كان يصبُّ في بوتقِة هدٍف واحد. وقد شرَع 
اعتباراً  السلطِة  بأماكِنهم في  يحَظون  أيضاً  هؤالء 

من السبعينيات.
عجَزت التقاليُد اإلسالميُة السلطويُة المصبوغُة 
بالطابِع البورجوازيِّ عن تخطي موقِف التركياتّيِة 

حيث  عنها.  متخلفاً  موقفاً  وَسَلَكت  بل  البيضاء، 
التقاليِد  إلى  الكرديِّ  الثقافيِّ  الوجوِد  إزاَء  لجأَت 
اإلسالميِة أيضاً، فضالً عن اتِّباِع األساليِب العلمانيِة 
ُمَطبِّقًة بذلك القومويَة بعَد إضفاِء طابٍع  الحداثوية؛ 
أكثر تشدداً وتزمتاً عليها تحت اسِم جميعِة اإلسالِم 
في  التركيِّ  اإلسالِم  ُمَحفِّزاُت  أُدِرَجت  إذ  التركّي. 
العلمانيُّ  التتريُك  َيِف  َلم  عندما  األعمال،  جدوِل 
بالغرِض في عمليِة التصفيِة على وجِه الخصوص. 
تتقدُمها  الدينية،  الوسائِل  جميُع  واسُتخِدَمت 
الطريقتان النقشبنديُة والقادرية، كوسائِل إبادٍة ثقافيٍة 
مؤسسُة  َفت  ُوظِّ فقد  وباألصل،  الصدد.  هذا  في 
»رئاسِة الشؤوِن الدينيِة« في خدمِة العلمانيين منذ 
الثقِل  وضُع  كِر  بالذِّ ونخصُّ  الجمهورية.  تأسيِس 
باالستفادِة  التآمرّي،  بالطراِز  الديِن  استثماِر  على 
من ارتباِط الكرِد بالثقافِة الدينية. أما مزايا المقاومِة 
معاكسة،  ألهداٍف  فاسُتثِمَرت  للطرائق،  التقليديِة 
بعَد إفراِغها من جوهِرها. وبدالً من، أو باإلضافِة 
إلى القومويِة التركياتيِة البيضاء )متمثلًة في الواقِع 
الراهِن الملموِس في CHP وMHP وأمثالِهما(، 
التي باتت عديمَة الجدوى والتأثيِر في النضاِل ضد 
والحريِة  والصموِد  بالمقاومِة  الُمفعمِة  الحياِة  ثقافِة 
القومية؛  الدولِة  سياسِة  من  وانطالقاً   ،PKK في 
تمثُل  التي  الكياناِت  استخداِم  في  التردُد  َلم يحصْل 
« وأمثالُه من  اإلسالمويَة التركية )»الرأُي الوطنيُّ
التياراِت واألحزاب، وعلى رأِسها AKP(، بالرغِم 
من مخالفِتها مبادَئ الجمهوريِة األتاتوركية. وعندما 
َيُكوُن الوجوُد الثقافيُّ الكرديُّ موضوَع الحديث، فإّن 
العديَد من التياراِت واألحزاِب اإلسالمويِة اعَتَبَرت 
»الحروِب  إلى  َيُكوُن  ما  أَقرُب  بطراٍز  الِحراَك 
الصليبيِة« من دواعي »الوحدة والتكامل القومّي«.
عادًة ما ُتلقى مسؤوليُة اإلباداِت الجماعيِة تصنيفياً 
والكرد. هذا  واليهوِد  العرِب واألتراِك  على عاتِق 
شبيهٍة  ممارساٍت  على  للمواظبِة  المساعي  وتدوُر 
تحت  الُمبَتَكرِة  القومويِة  األيديولوجياِت  خالِل  من 
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إنكلترا  أّن نصيَب  َلفية. علماً  اسِم اإلسالمويِة والسَّ
ويكمُن  ومصيرّي،  ُمَعيٌِّن  مرحلياً  وأمريكا  تقليدياً 
في أساِس تلك االنطالقاِت األيديولوجيِة والتنظيميِة 
بالقوى  المسماِة  للبَؤِر  ُيمكُن  ال  أنه  ذلك  أيضاً. 
دعِم  دوِن  من  أنفاَسها،  تلتقَط  أْن  اإلسالمويِة حتى 
القوى المهيمنة. أما الفاشيُة التركيُة الخضراُء التي 
التطهيِر  ممارساِت  بالمسؤوليِة عن  إناطُتها  ينبغي 
بشأِن  راهننا  في  المتواصِل  الُمسَتحَدِث  العرقيِّ 
وواشنطن  لندن  هي  فمراكُزها  الكردّي،  الواقِع 
مساندِة  دوِن  ومن  النهاية.  إلى  البدايِة  منذ  وبرلين 
الخضراء  التركيُة  الفاشيُة  تقدَر  لن  المراكز،  هذه 
حتى على إلقاِء خطواِتها. في حين ُتلقى المسؤوليُة 
هنا أيضاً على عاتِق الديِن اإلسالميِّ التقليدّي. لكن، 
وكيفما أّن عالقَة الفاشيِة التركيِة البيضاء بالتركياتيِة 
التركيِة  الفاشيِة  فعالقُة  واهنٌة جداً،  السوسيولوجيِة 
واهنٌة  أيضاً  السوسيولوجيِّ  باإلسالِم  الخضراء 
جداً. بينما ُرِسَمت معالُِم وجوِدهما وشكلِهما ارتباطاً 
تأكيد.  بكلِّ  المهيمنة،  وقواها  الرأسماليِة  بالحداثِة 
لهما.  الكثيِب  بالدعِم  ممكنٌة  أيضاً  وسيرورُتهما 
فمثالً، ومثلما الحاُل في كافِة بلداِن الشرِق األوسط، 
في  اإلسالميِة  النزعِة  ذات  السلطويُة  فالتشكيالُت 
القوى  مراكِز  في   – أيضاً  هي   – ُمنَشأةٌ  تركيا 
المهيمنة، وَتلقى دعَمها بدرجٍة تضارُع ما هي عليه 

نًة بذلك سيرورَتها. النماذُج العلمانية، مَؤمِّ
الرئيسيِة  االجتماعيِة  الكياناِت  ِخالِف  وعلى 
الكرديُّ  فالواقُع  اإلسالمية،  الشرائِع  ذاِت  األخرى 
بقي قاصراً في االستفادِة من إمكاناِت الدولِة القوميِة 
تصييِر  في  النجاِح  إحراِز  وفي  لديها،  الموجودِة 
وعلى  بل  هي.  غراِرها  على  قومياً  مجتمعاً  ذاِته 
ألنظمِة  الحاكمُة  القوميُة  الدوُل  أَخَضَعته  النقيض، 
والبالغِة  والدائمِة  النظاميِة  والسلِب  والنهِب  القمِع 
درجَة التطهيِر العرقّي، بغيَة عدِم تحولِه إلى مجتمٍع 
قومّي. ولوال دعُم القوى المهيمنة، َلما كان باإلمكاِن 
افتقاُر  أما  تلك.  والنهِب  اإلبادِة  بأنظمِة  االستمراُر 

العصِر  من  المتحدرِة  والعشائريِة  القبائليِة  الثقافِة 
المذهبيِة والطرائقيِة  النيوليتيِّ من جهة، والثقافاِت 
المتحدرِة من العصوِر األولى والوسطى من الجهِة 
منها  وحرماُنها  الداخلية،  الديناميكياِت  إلى  الثانيِة 
المنفعيِة  ووطأِة  الهرميِة  الدولتّيِة  نظاِم  حصيلَة 
والضموِر والتقزِم الناجمِة عنه؛ فآَل بطبيعِة الحاِل 
وكأنه  قومّي.  مجتمٍع  إلى  التحوِل  عن  العجِز  إلى 
ُيبقى عليها جثًة اجتماعيًة تشريحيًة متقطعة، ُتَطبُِّق 
عليها  الُمَسلَّطُة  القوميُة  والدوُل  المهيمنُة  القوى 
ممارساِتها الالمحدودِة في اإلبادِة والسلِب والنهب. 
الوجوِد –  نقاِش  المتخفيُة وراء  الحقيقُة  وهذه هي 
القائمُة  الحقيقُة  فهذه  المطاف،  نهايِة  وفي  العدم. 
ِبَيِد عناصِر الحداثِة الرأسماليِة  ممكنٌة وُمشادةٌ كلياً 

ومؤسساِتها الوكاالتيِة والعميلة.
كانت األيديولوجياُت اإلسالمويُة منساقًة وراء 
يِدها  من  أَفَلَتته  بعَدما  داً  مجدَّ التقليديِّ  دوِرها  لعِب 
لصالِح الدولِة القوميِة العلمانية، طامعًة بذلك انتزاِع 
حيٍز لها داخل الدولة. في حين كانت األيديولوجياُت 
خضمِّ  في  المجردِة  بالمجتمعيِة  منهمكًة  اليساريُة 
منها.  تعاني  التي  العميقِة  االصطالحيِة  المآزِق 
القومية.  والدولتيِة  المجتمعيِة  بين  َتخلُط  كانت  لقد 
محدودَة  تبقى  كانت  لديها  الديمقراطيُة  فالتجارُب 
أهدافُها  لها  َتُكوَن  أْن  يجب  كان  أنه  مع  النطاق، 
في  متسمرًة  وكانت  الحدود.  أبعِد  إلى  المحوريُة 
من  بدالً  نخبويٍة  ممارساِت مجموعٍة ضيقٍة  دوامِة 
ذلك،  ومع  الديمقراطية.  الشعبيِة  الممارسِة  سلوِك 
فقد كانت جميُعها تؤدي أدواَرها عموماً في تسليِط 

الضوِء على الحقائِق االجتماعية.
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لم تكن األنظمة الثالثة » السوري – اإليراني - التركي » بوارد استيعاب بقاء الوجود 
العسكري إلسقاط نظام صدام حسين، ال سيما أسَس  التدخل  بعد  العراق  األمريكي في 
حرب السقوط بداية تطبيق مشروع أمريكي فعلي إلجراء تغييرات جيوسياسية في الشرق 
األوسط، وقد شكل ذلك تهديداً مباشراً لهذه األنظمة، وفتحت المجال أمام تقسيم المنطقة بعد 

تبلور مشروع محاسبة النظام السوري نهاية 2004. 
كان النظام السوري يدير شبكات متطرفة وتدربها بغية تنفيذ عمليات انتحارية ضد 
الوجود األمريكي في العراق، وتحولت األراضي السورية إلى معبر مفتوح أمام العناصر 
»الجهادية« لاللتحاق بالجماعات المتطرفة في أفغانستان، ولم يكن النظام اإليراني ببعيد 
عن هذه التحركات إذ أن الوجود األمريكي في أفغانستان شكل حلقة تهديدات حول إيران 
من الجهة الشرقية، مما تكون أرضية تبادل مصالح بين اإلستخبارات اإليرانية ومنظمة 
»القاعدة«، وهو ما فتح المجال لتدريب عناصرها وتسليحهم داخل مقرات سرية في إيران 
وسوريا، حيث استفادت هذه األنظمة من عملية تعطيل وإلهاء األمريكيين في أفغانستان 

بغية تخفيف التهديدات على الدول الثالثة. 
إال أن التدخل األمريكي في 2003 وإخراجه النظام العراقي البائد من المعادلة شكل 
طوقاً حول إيران، مقابل ممارسة الضغط الكبير على النظام السوري، وأبرز تلك التهديدات 
وطأة  تحت  لبنان  من  سوريا  وإخراج  الكونغرس،  في  سوريا  محاسبة  مشروع  إعالن 
التهديدات، مقابل حصار إيران بين فكي القواعد العسكرية والجوية األمريكي في الخليج 
العراق،  شمال  في  خاص  كردي  وضع  دعم  جانب  إلى  وأفغانستان،  والعراق  العربي 
وتشكيل تهديد إستراتيجي لتركيا، وبذلك أصبحت مسألة إعاقة الوجود األمريكي داخل 

المستنقع العراقي ضرورة ملحة لتلك األنظمة وأمنها اإلستراتيجي. 
هذا الطوق مع تبلور وضع كردي أّدى إلى زيادة النفوذ األمريكية في الشرق األوسط، 

أسطورة »الداعش« بني الصعود والسقوط

إبراهيم كابان
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كانت بمثابة بعبع دقت أسفين األنظمة التي تحركت 
بفعل هذه التهديدات وكثفت نشاطاتها االستخباراتية 
لخلق أزمة في العراق وأفغانستان حتى يتم إشغال 
شأنها  من  كبيرة  خسائر  وتكبيدها  بها،  األمريكيين 
تؤثر على القرار األمريكي وخططها حيال الشرق 
األوسط. من هنا كان دعم هذه الدول للمتطرفين في 
وإدخال  األزمة،  إطالة  مخطط  من  جزءاً  العراق 
تجاوز  يتم  حتى  المستنقع،  في  المتحدة  الواليات 
الشرق  مشروع  تطبيق  في  األمريكية  المخططات 

األوسط الجديد آنذاك.

لعبة اإلستخبارات اإلقليمية » الحرب الخاصة«

األهداف التي كانت تنوي تطبيقها إدارة الحزب 
الجمهوري بقيادة ما يعرف بـ » الجمهوريين الجدد 
البائد، والتهديد  النظام  » انطلقت مع حرب إسقاط 
بمحاسبة النظام السوري، وزيادة الحصار على إيران 
كي تتخلى عن نشاطاتها الكيمياوية، إال أن العوامل 
الداخلية في الواليات المتحدة األمريكية، والظروف 
التي خلقتها األنظمة الثالثة أمام التحركات األمريكية 
بتأجيل  كفيلة  كانت  العراق،  في  األرض  على 
المشروع، وإعادة اإلمريكيين إلى تأجيل المشروع 

لتهيئة األرضية المناسبة خالل المراحل المتقدمة. 
السنية  المتطرفة  الجماعات  تدعم  إيران  كانت 
العراق وتستغل ذلك لتستولي على اإلدارة في  في 
بغداد، أمام سياسات أمريكية غير صارمة في تقسيم 
العراق فوراً. وهو ما ساعد باستحالل العراق من 
قبل اإليرانيين مقابل جماعات متطرفة في المناطق 
السنية من العراق تحارب ضد الوجود األمريكي، 
وبذلك تم استبعاد السنة عن األمريكيين مقابل تهيئة 

األرضية للنفوذ اإليرانية.
لم يكن الخيار األمريكي هيناً أمام سياسات الدول 
الثالثة التي أتقنت اللعبة في ظل تحرك استخباراتي 
دقيق لتحويل العراق إلى جحيم من القتل والتدمير 

جراء اإلنفجارات اإلرهابية.
من  مخططات  السورية  االستخبارات  أدارت 
شأنها إثارة الشعور الديني في المجاميع اإلجتماعية 
داخل حلب وحماه وحمص وكذلك دمشق، ودعمت 
شخصيات دينية متطرفة أمثال » أبو القعقاع » في 
الدعوة إلى الجهاد ضد الوجود األمريكي في العراق، 
إلى جانب شخصيات متطرفة على األرض أمثال » 
أبو مصعب الزرقاوي« وخليفته » أبو عمر البغدادي 
»، وقد كانت سوريا مركز عبور لمعظم المتطرفين، 
هيأت لهم االجواء المساعدة في الوصول إلى نقاط 
الجماعات المتطرفة في العراق، ووكلت مهمة هذه 

األعمال إلى شعبة األمن العسكري.

السورية  االستخبارات  وإدارة  القعقاع«  »أبو 
للجماعات المتطرفة في العراق وسوريا..

هو مسؤول العالقات بين االستخبارات السورية 
مهمة  أول  في  إرساله  تم  أفغانستان،  في  والقاعدة 
سبتمبر   11 أحداث  بعد   « الدن  بن   « مع  للقاء 
وخالل  والعراق،  سوريا  إلى  عاد  ثم  من   ،2001
2002 ركز خطبه في جوامع حلب ومناطق أخرى 
حول التهديدات التي تتعرض لها العراق والمنطقة، 
وضرورة فتح باب الجهاد لمقاومة أي تدخل أمريكي. 
وفور تدخل التحالف الدولي إلسقاط النظام العراقي 
أبعاد  له  تتبين  حتى  االنتظار  القعقاع  أعلن  البائد، 
الحرب، وطبعاً كانت االستخبارات السورية تديره 
مع الحلقة المحيطة به، حيث تبين بعد ذلك أنه كان 
يدعم فصيالً معينا في العراق، بمعرفة المخابرات 
التي  االتهامات  في  جلياً  ظهر  ما  وهو  السورية، 
مؤتمر  في  آنذاك  العراقية  األمن  أجهزة  أوردتها 
صحفي بعد تعرض بغداد إلى سلسلة من األنفجارات 
اإلرهابية، عرضت خالله اعترافات ألحد أفراد خلية 

أقر بأنه تلقى التدريب على يد أبو القعقاع.
ورد في وثائق وجدتها القوات األميركية في / 
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العراقية  السورية  الحدود  على   / سنجار   - شنكال 
الكثير من المعلومات حول تنظيم القاعدة في العراق، 
وتضمنت أسماء مقاتلين سوريين وعرب تطوعوا 

للقتال في العراق.
بإرسال  القعقاع  ألبو  االتهامات  خضم  وفي 
المقاتلين، صدرت في بدايات عام 2004 فتوى من 
جهة غير معروفة تطلق على نفسها »مركز خدمات 
المجاهدين« تضمنت اتهاماًمباشرا ألبي القعقاع بأنه 
خائن ومرتد ويتعامل مع الحكومة النصيرية الكافرة 
» النظام السوري » ، ودعت المجاهدين والسوريين 
إلى »ذبحه ذبح النعاج«. وطبعاً مثل هذه البيانات 
السوري، وهو ما  للنظام  لها فوائد وأضرار  كانت 
دفعتها إلى إبعاد أبو القعقاع عن الواجهة، فخرج من 

حلب ليبدأ بمهمة جديدة في دمشق.
حصل تحول جذري في تحركات أبو القعقاع، 
حيث تخلى عن لحيته ومظهره وابتعد عن الخطب 
والمنابر، وأصبح يطلب من الناس أال ينادوه بالشيخ 
التغييرات  هذه  خالل  من  حاول  »بالدكتور«.  بل 
تبرئة النظام السوري دعم الجماعات المتطرفة في 
العراق، وظهر أبو القعقاع على اإلعالم لينفي أي 
العراق.  في  بما يحصل  السوري  وللنظام  له  صلة 
وفي هذه الفترة من عام 2005 كان عواد إبراهيم 
بكر  أبو   « بـ  حالياً  المعروف  البدري  السامرائي 
البغدادي » زعيم منظمة الـ »الداعش«  الذي كان 
لنا  يؤكد  ما  بدمشق، وهو  إستخباراتية  مهمات  في 
بدء مرحلة جديدة في دعم النظام السوري للمتطرفين 
اإلرهابية  العمليات  بتخفيف  والبدء  العراق،  في 
الضغوطات  تخفيف  مقابل  األمريكية  القوات  ضد 
محاسبة  مشروع  وتراجع  دمشق،  على  األمريكية 
الضغط  تخفيف  مهمات  البغدادي  ويتلقى  سوريا، 
مقابل تغييب أي دور سلبي للقعقاع. وعاد على أثرها 
الخطاب  إلى مرحلة  انتقل  لكنه  إلى حلب،  القعقاع 
يعقد  وبدأ  الداخلي،  باإلصالح  يعني  الذي  الجديد 
ندوات لبعض الفنانين، ويتحدث عن ضرورة الفن 

والموسيقا والرقص.
أراد النظام السوري الحفاظ على هذه الجماعات 
كانت  التي  الشخصيات  تغييب  مقابل  العراق  في 
مطلوبة من اإلدارة األمريكية وعلى رأسهم الزرقاي 
بين  للعالقة  األسرار  صندوق  وألنهما  والقعقاع، 
النظامين السوري واإليراني والجماعات المتطرفة 
في العراق بدأت مخططات اغتيالهما، حيث كشفت 
مصعب  أبو   « مكان  األمريكية  لالستخبارات 
الزرقاوي » وتم اغتياله في 6 نيسان 2006 مع بدأ 
النظام في التخلص من أبي القعقاع خالل مسرحية 
بدأت أحداثها في يونيو/حزيران 2006 بعد تعرض 
لهجوم  بدمشق  السوري  والتلفزيون  اإلذاعة  مبنى 
مسلح ومحاولة السيطرة عليها، ليتم اتهام أبي القعقاع 
على إن من نفذ عملية الهجوم هم شباب متأثر بخطابه 
المتطرف، وعلى أثرها تم اعتقاله، ومن ثم تنفذ فيه 

عملية االغتيال يوم 28 سبتمبر/أيلول 2007.

الدور »اإليراني – التركي« في إدارة الجماعات 
العراقية المتطرفة

كانت األراضي اإليرانية نقطة عبور للمتطرفين 
الثوري  الحرس  بإدارة  العراق،  إلى  أفغانستان  من 

السورية  اإلستخبارات  نظمت 
مجاميع لفلول البعث داخل المناطق 
معظم  وكانت  العراق،  في  السنية 
والقبائل  المناطق  ضد  عملياتها 
خالل  من  النظام  شرعن  السنية، 
وفي  المجموعات  هذه  تحركات 
العشرين  ثورة  كتائب   « مقدمتهم 
المجموعات  على  للتغطية   ،«
المتطرفة التي كانت تدار من قبل 

النظام واإليرانيين. 
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وتقديم  العناصر  تدريب  في  ساهم  الذي  اإليراني 
المجال  »القاعدة«  منظمة  وإعطاء  لهم،  السالح 
الكافي في التحرك داخل العراق إلستهداف القوات 
التنسيق  وهذا  السنية،  المناطق  وتدمير  األمريكية، 
بأعلى  السوري  والنظام  واألتراك  اإليرانيين  بين 
مستوياتها في تقديم كافة اإلمكانيات لهذه الجماعات.

الناتو  حلف  في  تركيا  عضوية  رغم   -
لم  بأفغانستان،  القاعدة  والمشاركة في الحرب ضد 
تنفذ الجماعات المتطرفة أية عملية إال وكانت لتركيا 

الفائدة منها؟
نفسها  اإليرانية على  التغطية  كانت  بينما   -
جاء باتفاق مع هذه الجماعات عبر الخطاب التكفيري 
تنفذ عملية  لم  الجماعات  إيران، رغم إن هذه  ضد 

واحدة ضد إيران؟
هذه الحقائق تبين لنا مدى ضلوع األنظمة الثالثة 
في تكوين الجماعات المتطرفة في العراق بعد حرب 

إسقاط النظام البائد.
الدور  لها  اإليرانية  التحركات  كانت  وطبعاً 
خططت  حيث  الجماعات،  هذه  إدارت  في  الفاعل 
منها  الغاية  كانت  لعملية  اإليرانية  االستخبارات 
دفع األمريكيين إلى االنسحاب بعد أن سيطر حلفاء 
اإليرانيين على العراق. وكان الدور الموكل للنظام 
السوري هو دعم البعثيين والمتطرفين لتشكيل كتائب 
وتنفيذ العمليات اإلرهابية التي عطلت المخططات 
األمريكية في التوسع بعد العراق، وهو ما تم بالفعل 
بعد أن كانت لتركيا الدور أيضاً في زيادة الخناق على 
الوجود األمريكي من باب إن أي تقسيم تتعرض لها 
أية دولة سينعكس سلباً على تركيا. والمسألة بطبيعة 
الحال لصالح الدول الثالثة في التحكم بالعراق عبر 
محاصصة، وتجميد المشروع األمريكي في تقسيم 
الجديد  األوسط  الشرق  إن مشروع  المنطقة، حيث 
الذي تبلور بعد عام 2004 شكل ناقوس خطر على 

األنظمة الثالثة.
ما خططت له األنظمة الثالثة أتت بنتائجها في 

المريح  والتوغل  سوريا،  محاسبة  مشروع  تجميد 
استقرار  إلى  العراق  كردستان  إقليم  في  لألتراك 
السيطرة اإليرانية على بغداد. مقابل تخفيف وتجميد 
لنشاطات الجماعات المتطرفة، وقد عجت المعتقالت 
السورية بالعائدين من العراق، مقابل لعب اإليرانيين 
الدور البارز في التنسيق مع منظمة القاعدة المتطرفة، 
وصعود  تركيا  في  السياسية  التحوالت  جانب  إلى 
اإلسالميين إلى الحكم. وساعد في ذلك هيمنة الحزب 
المتحدة  الواليات  في  اإلدارة  على  الديمقراطية 
وتراجع نفوذ الجمهوريين الذين كانوا يقودون هبات 

التغيير الجيوسياسي في الشرق األوسط.  

المسببات السوسيولوجية لظهور التطرف 

من  وحشية  أقل   « القاعدة   « منظمة  تكن  لم 
وليدتها الداعش، إذ أن نموذج األول مهدت الطريق 
أكثر  شكل  إلى  وتحوله  التطرف  وتطور  ظهور 
دموية. ولعل ثقافة التطرف نابعة أساساً من المجتمع 
بظواهر  قرون  خالل  إشباعه  تم  الذي  اإلسالمي 
مذهبية خالفية تفاعلت بعوامل بيئية وثقافية وسياسية 
من خالل تعبئته ودفعه إلى استخدام أدوات العنفية 
التي من شأنها تعيد التناقضات السابقة بين المذاهب 
اإلسالمية، وتفاعل ذلك إلى تهيئة األرضية لمشاريع 
المصالح  وفق  وتوجيهها  بها  التحكم  في  سياسية 
الخاصة. الدور األمني في تهيئة شخصيات محورية 
داخل المجتمع الديني، وتوظيفهم في توجيه خطاب 
معين إلنتاج شرائح مطلوبة، كانت لها الدور البارز 
في سرعة التأثير على المحيط اإلجتماعي المنغلق، 
وهو ما سنحت لالستخبارات في توجيه واستغالل 
هذه الشرائح لتطويعها في صفوف الجماعات وبنفس 
تلك  لدعم  إلى حاضنة  الشرائح  تلك  تحويل  الوقت 

العناصر المتطرفة. 
مساهمة األنظمة في استغالل هذه الشرائح تأتي 
وبنفس  خاصة،  أغراض  في  استخدامها  باب  من 



20

الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 39 شتاء 2017

الوقت إلهاء تلك الشرائح المتطرفة في مسألة التحكم 
بها بإستمرار.

إذا ما شخصنا الحالة السورية أثناء تشكيل تلك 
الجماعات سنجد إن النظام هيأ لها األرضية داخل 
السجون ومن ثم أطلق سراح عناصرها بعد تعبئتهم 
وتجهيزهم وتم توظيفهم بالشكل المطلوب، ومن ثم 
أتاح لرجال الدين المرتبطين باالستخبارات في تعبئة 
الشرائح المتأثرة باألفكار القومية والدينية على حد 
سواء، ومن ثم توجيه كل تلك الطاقات إلى منطقة 

محددة لتنفيذ أهداف سياسية وعسكرية.
الذي خلق  اإليراني  النظام  لدى  الحال  هو  كما 
المشاكل للوجود األمريكي في أفغانستان من خالل 
التفكير والتوجهات  لنا  دعم المتطرفين. مما تظهر 
ذلك  استخدام  مع  بالتزامن  البلدين،  كال  في  نفسها 
خلق  في  المتطرفة  الجماعات  ودعم  لبنان،  في 
اإلشكاليات التي تساعد في هيمنة حزب هللا وعودة 

النظام السوري من خالل أجندته من اللبنانيين.
تطور » الداعش » من تنفيذ العمليات اإلرهابية 

إلى السيطرة على المساحات ..؟

 ،2004 العام  الى  التنظيم  هذا  أصول  تعود 
حين شكل »أبو مصعب الزرقاوي« تنظيماً أسماه 
» جماعة التوحيد والجهاد« وأعلن مبايعته لتنظيم 
حينها،  في  الدن«  بن  »أسامة  بزعامة  »القاعدة« 
ليصبح ممثل تنظيم القاعدة في المنطقة أو ما سمي 

»تنظيم القاعدة في بالد الرافدين«. 
المأل  على  الزرقاوي  خرج   ،2006 العام  في 
في شريط مصور معلناً عن تشكيل »مجلس شورى 
قتل  البغدادي.  رشيد  عبد هللا  بزعامة  المجاهدين« 
أبو  وعين  إعالنه،  من  نفسه  الشهر  في  الزرقاوي 
حمزة المهاجر زعيماً للتنظيم في العراق. وفي نهاية 
تلك  كل  يختصر  عسكري  تنظيم  تشكيل  2006تم 
التنظيمات ويجمع كل التشكيالت األصولية المنتشرة 
يظهر  أنه  الى  إضافة  العراقية،  األراضي  على 

أهدافها عبر اسمه... »الدولة اإلسالمية في العراق« 
بزعامة أبو عمر البغدادي. وسرعان ما توسع نفوذ 
الميليشيات  أقوى  من  ليصبح  وعديده،  التنظيم  هذا 

المنتشرة والمقاتلة على الساحة العراقية. 
البغدادي  أبو عمر  قتل »  تم  وفي عام 2010 
» مع أحد قيادات التنظيم » أبو أيوب المصري » 
في منطقة الثرثار، ليتم بعد ذلك اعتقال الكثير من 

عناصر التنظيم في العراق.
في  غريبة  حالة   « الداعش   « ظاهرة  تكن  لم 
هذا  لنشوء  وسوريا،  العراق  بين  ظهوره  مناطق 
عمليات  وتنفيذه  البائد،  النظام  سقوط  بعد  التنظيم 
إرهابية أودت بحياة المئات من المدنيين، وله أتباع 
ومؤيدين في سوريا وتركيا، بحكم تلقيه الدعم المستمر 
للقيام بنشاطات متطرفة لصالح األنظمة الثالثة. وإن 
كان ذلك الدعم من األنظمة أو شرائح متأثرة بالفكر 
وجود  باستمرار  كفيلة  كانت  أنها  إال  المتطرف، 
هذه المنظمة المؤلفة من عدة جماعات ومتطوعين 
مشكلة  المنظمة  هذه  كانت  حيث  وأجانب،  محليين 
من ثالث تيارات أحدها قادم من أفغانستان بمعرفة 
وتدريب  بدعم  وآخر  اإليراني،  النظام  ومساعدة 
سوري وتركي، والثالث من فلول البعث الذي تلقى 

الدعم من سوريا وتركيا. 

سبقت  التي  الحاالت  كل  في 
والشرق  العربية  المنطقة  ثورات 
األوسط استخدمت األنظمة الثالثة 
» السوري – اإليراني - التركي » 
نفس األساليب للتعامل مع الوجود 
األمريكي في العراق وأفغانستان، 
وحافظت هذه األنظمة على زعماء 
وعند  سجونها،  داخل  المتطرفين 
الحاجة أطلقت سراحها واستعانت 

بها في تنفيذ المخططات.
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ولعّل سبب توفير الحاضنة الشعبية لهذه المنظمة 
يعود إلى الُبعد المذهبي، وتأثير هذه المناطق بفكر 
البعث. وهو ما تبين أكثر  مع سقوط نظام الطاغية 
التنسيق  إلى  البعثيين  وانضمام  حسين«،  » صدام 
صفوفها،  إلى  االنضمام  ثم  ومن  المتطرفين،  مع 
لتزيد معهم الحاضنة الشعبية التي كانت تنطلق منها 
الشعارات القوموية للبعث، باإلضافة إلى ردة فعل 
من تلك الشرائح حيال ممارسات الجماعات الشيعية 
تلك  والتفاف  دفع  في  كفيالً  ذلك  وكان  العراقية، 
تلك ردات  الذين استغلوا  التكفيريين  الشرائح حول 

الفعل وحالة الغليات ضد الحكومة في بغداد. 
جميعها  العوامل  تلك  استغل  السوري  النظام 
حتى يكون له حضور وأجندة تحكم بتلك الجماعات، 
مقابل العالقات اإليرانية مع القاعدة وتسهيل وصول 
عناصرها إلى العراق، وبحكم العالقات بين األتراك 
والشرائح السياسية السنية التي شاركت بالحكومات 
البعث  التركية مع فلول  في بغداد وكذلك العالقات 
فتحت  المتطرفة،  الحركات  تلك  مع  اندمجوا  الذين 
لها  خاصة  أجندة  بناء  التركية  االستخبارات  أمام 
هذه  داخل  والسورية  اإليرانية  األجندات  بحكم 
المنظمات المتطرفة والقوموية. وهذه األنظمة فتحت 
خاللها  ومن  دولهم،  في  المتطوعين  أمام  المجال 

أرسلوا رجال األمن، وكذلك فتح خطوط العالقات 
الخاصة، رغم إن التعاون التركي السوري اإليراني 
االستخباراتي كان في أعلى مستوياته، إال أن اختراق 
كل طرف لهذه الحركات كان مستقالً حتى ال يكون 

هناك تضارب في وجود أجندة كل طرف.  
هذه  وجود  الزمت  البنيوية  التركيبة  هذه 
إلى   2011-2003 الـ  السنوات  خالل  الجماعات 
عملها  تطوير  في  المناسبة  األرضية  تهيئة  حين 
تنفيذ  بها من أجل  ونشاطاتها اإلرهابية واالستعانة 
عمليات إرهابية لصالح الدول الثالثة، ومن ثم تهيئة 
األجواء لها من أجل السيطرة على مساحات شاسعة 
من العراق وسوريا، في عملية تقاطع مصالح والفائدة 

المتبادلة والمتجددة بين جميع األطراف. 
في  الداعش  منظمة  إيران  استخدمت   -
النفطية  وخاصة  السنية  المناطق  على  السيطرة 
ومنها الموصل والرمادي وكذلك الحدود مع سوريا، 
حتى تكون الفائدة مستمرة، سواًء في تهيئة األجواء 
اإليراني  الثوري  والحرس  الشعبي  الحشد  لسيطرة 
هذه  على  السيطرة  في  الموالي  العراقي  والجيش 
التي تخلق  الشرائح  القضاء على  المناطق في ظل 
الخليج  مع  وتتواصل  اإليرانية  للسيطرة  المشاكل 

العربي وكذلك األتراك.
الداعش  منظمة  السوري  النظام  استخدم   -
مناطق  كافة  على  بالسيطر  له  المجال  فتح  في 
إلى  السورية  الثورة  وتحويل  المعارضة،  مسلحي 
والتغطية  محاربته  للنظام  تبرر  إسالماوية  وجهة 
على جرائمه بحكم إنه يحارب المنظمات اإلرهابية 

المتطرفة.
بينما الفائدة التركية تمحورت حول توظيف   -
هذه الجماعة في احتالل روجآفا – شمال سوريا ، 

ومحاولة القضاء على التطور الكردي.
الدول الثالثة استعانت ببعضها في تنفيذ أجندتها، 
وفي الوقت الذي تحقق ما خطط له إيران والنظام 
التدخل  بعد  التركية  المخططات  فشلت  السوري، 

القابلة  اإلجتماعية  الشرائح 
لتعبئتها نحو التطرف، والتكفيرين 
الذين تدربوا في أفغانستان وكسبوا 
خبرة في قيادة األعمال اإلرهابية، 
الذي  والسالح  والتدريب  والدعم 
تركيا   « الثالثة  األنظمة  قدمته 
كافية  كانت   « إيران   - سوريا   –

لظهور منظمة الداعش.
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الحرب  وإعالن  الخط،  على  والروسي  األمريكي 
بحليف  الداعش، واستعانة كل طرف  على منظمة 
محلي / وحدات حماية الشعب الكردية – قوات نظام 
بشار األسد/. وفي سبيل قضاء الروس وقوات األسد 
تسليم  إلى  باألتراك  روسيا  دفعت  المعارضة  على 
المعارضة المسلحة مقابل السماح لألتراك في منع 
توسع قوات سوريا الديمقراطية في توصيل شرقي 

نهر الفرات مع مقاطعة عفرين.

المخطط الداعشي 

من  مخترقة  إنها  المتطرفة  الجماعات  تدرك 
قبل أجهزة االستخبارات الدولية، ولكنها تحاول أن 
اإلقليمية  تقدمها األنظمة  التي  تستفيد من األرضية 
بين  للداعش  متعددة  عوامل  من  تهيئت  وما  لها، 
الجماعة إلقامة شبه  هذه  العراق وسوريا، وظفتها 
نظام في مناطق سيطرتها، متأملة باستمراريتها في 
حال بلغت القوة واإلمكانيات، وتهيأت لها الظروف 

المساعدة في ذلك. 
قادة  من  مجموعة  »الداعش«  منظمة  أدار 
بمعرفة  أفغانستان  من  قدموا   « القاعدة   « منظمة 
النظام اإليراني، ومجموعات كبيرة انضمت للداعش 
التركي  النظامين  بدعم  هامة  مواقع  إلى  ووصلت 
الداعش  إدارة  طبيعة  من  يتضح  وما  والسوري، 
وحجم  وإعالمها  وخطابها  الحربية  ومخططاتها 
ارتكابه لجرائم بشعة، إنما يظهر امتالكهم لتجربة 
التطرف  أدوات  خالل  من  نفسية  حرب  خوض 
كسبت  إنها  فيه  شك  ال  ومما  المركز،  والعنف 
العراق  في  السابقة  اإلرهابية  عملياتها  خالل  ذلك 

وأفغانستان. 
واإليرانية  التركية  اإلستخبارات  تواجد  حجم 
داخل منظمة الداعش أخرج طموحات هذه المنظمة 
من محتواها وأهدافها التي سعت إليها إلقامة نظام 
خاص بها، إذ أن توريط الداعش من قبل األتراك 

في فتح جبهة مع اإلدارة الذاتية الديمقراطية، عطلت 
المناطق  في  تتمدد  كانت  أن  بعد  الداعش،  مساعي 
السنية في سوريا والعراق، وطبق فيها نظاماً وحشياً 
اتسم بالعنف والدم وارتكبت المجازر الشبيهة لمجاز 
الثالثة  العقود  خالل  والكرد  األرمن  بحق  األتراك 

األولى من القرن العشرين.
قطع  بعد  الداعش  منظمة  تلقتها  التي  الضربة 
قوتها وحجمت  تركيا، كسرت  مع  البرية  المساحة 
إمكانياتها، بعد أن تحولت وحدات حماية الشعب من 
قوات  بموجبها  وتشكل  الهجوم  مراكز  إلى  الدفاع 
سوريا الديمقراطية التي أفقدت الداعش التوازن بعد 
إلى  الداعش  مناطق  داخل  واسعة  شرائح  استمالة 
التطورات التي حصلت في الشمال السوري لصالح 
األرضية  وتهيئة  طرف  من  الداعش  على  القضاء 

المناسبة لتجاوز محنة السوريين.
ماهية األهداف التركية في استخدام »الداعش« 

ضد اإلدارة الذاتية الديمقراطية

منذ بداية الصراع السوري تكّون لدى األتراك 
فكرة إن الحرب األهلية السورية ستفضي إلى تكوين 
التطورات  وهذه  الشمال،  في  خاص  كردي  وضع 
ستشكل خطراً على أمنها ووحدتها الداخلية، لوجود 
بهذه  تتأثر  سوف  لديها  كبيرة  كردية  بشرية  كتلة 
حزب  مؤيدي  زيادة  إلى  ذلك  وتترجم  التطورات، 
الفكري  التأثير  وإن  السيما  الديمقراطية،  الشعوب 
جداً،  كبير  وسوريا  تركيا  كرد  بين  والنهجوي 
واحتمالية حصول ذلك متوقع وفق المنظور التركي. 
وبناًء على تلك المخاوف وضعت تركيا خططها 
شمال  في  الناشئ  المشروع  إلجهاض  ومشاريعها 
التركية  والسياسات  التحركات  وبرزت  سوريا، 
في عملية إعاقة هذه التطورات من خالل استخدام 
أذرعها من المتطرفين والمجاميع المسلحة للمعارضة 
السورية، ولعل اتخاذ المعارضة السورية األراضي 
التركية معقالً لعملها وتحركاتها سهلت أمام الدولة 



العدد 39 شتاء 232017

الشرق األوسط الديمقراطي

المستضيفة عملية التحكم بها وفرض أجندتها عليها 
ومن ثم توجيهها وفق مصالحها الخاصة، وهذا ما 
بنادقها  السورية فوهة  المعارضة  رأيناه في توجيه 
بإتجاه مناطق اإلدارة الذاتية، تاركة بذلك في الكثير 
النظام،  الثورة السورية مواجهاتها مع  من مفاصل 
 – كوباني   - عفرين   « الكردية  المدن  فأصبحت 
دمشق  من  أهم  المجاميع  لهذه  بالنسبة  الجزيرة« 
وبذلك  ودرعا.  وحماه  وحمص  والالذقية  وحلب 
دخلت اإلدارة الذاتية الديمقراطية في مواجهات عنيفة 
والمدفوعة  المسلحة  المجاميع  من  الهائل  الكم  مع 
تركياً، وطول األزمة السورية بعد تسليحها وجهت 
نصف قوته وإمكانياتها نحو محاربة اإلدارة الذاتية. 

مرحلة تطبيق الحصار على »روجآفا« ما   -
قبل »الداعش«

المعارضة  مجاميع  تحرك  أظهرت  الوقائع 
وأحرار  النصرة  جبهة   « جماعتي  بقيادة  المسلحة 
الشام » التابعين لمنظمة » القاعدة »، وبتوجيه تركي 
إلى إغالق كافة مداخل ومخارج مناطق »روجآفا 
– شمال سوريا« مع الداخل السوري، بالتزامن مع 
التحرك التركي وفرض حصارها الكامل على طول 
الغذائية  والمواد  التجارة  على  والسيطرة  الحدود، 
اإلدارة  إدخال  بغية  ذلك  كل  باألسعار،  والتحكم 
االعتماد  عملية  أن  إال  استنزاف.  حالة  في  الذاتية 
على الطاقات الذاتية من قبل اإلدارة، وإبداع طرق 
تأمين وخلق الظروف المالئمة للمقاومة أفشلت تلك 
المحاوالت، ولم تنتج ذلك عن إعاقة مشروع اإلدارة 
الذاتية، وإن كانت الظروف المعيشة دفعت ببعض 
العنيفة  للحرب  نتيجة  النزوح  إلى  روجآفا  سكان 
ورفع األسعار، إال أن روح المقاومة والتحدي خلقتا 
حصون منيعة في سيكولوجيا الشارع الكردي ودفعه 

إلى خلق الظروف لتأمين الحاجيات المطلوبة.

الداعش التركي ومستنقع كوباني   

احتالل  في  المتطرفة  الجماعات  هذه  فشل  بعد 
إعاقة  في  بموجبها  تركية  تنجح  لم  »روجآفا« 
تشكيل  من  بد  ال  فكان  الناشئة،  اإلدارة  مشروع 
ويساهم  األرض،  على  فعالية  وأكثر  جديد  معوق 
في تدمير البنية الناشئة من خالل حرب عنيفة كما 
تخيله األتراك. وبحكم العالقات التركية السابقة مع 
هذه  واستمرار  العراق،  في  المتطرفة  الجماعات 
كامل  بتنسيق  تتعلق  متطورة  مراحل  إلى  العالقة 
وسوريا،  العراق  في   « الداعش   « تحركات  مع 
استعانت االستخبارات التركية بـمنظمة » الداعش 
» ومدها بالعناصر المتطوعة واألسلحة والمعلومات 
االستخباراتية التي تساعد على توسع دائرة سيطرة 
هذه المنظمة، وساهمت إيران والنظام السوري من 
خالل أجندتها داخل هذه المنظمة في تهيئة األجواء 
وكالً  سوريا،  أو  العراق  داخل  سواء  لها  المناسبة 
استخدم الداعش لمصالحه الخاصة. فقد كانت كوباني 
الحلقة األضعف وفق المنظور التركي، بحكم موقعها 
الجغرافي الوسط بين كوباني وعفرين اللتين تبعدان 
بدعم تركي على  الداعش  المسافة، ويسيطر  بنفس 
احتاللها  بعد  والمقاطعتين  كوباني  بين  التقاطعات 
المناطق العربية لمنطقة تل بيض وجرابلس ومنبج، 
وإعالن مدينة الرقة مركزاً ألعمالها الحربية، تنطلق 
منها الداعش في التوسع، والتواصل البري لمسافات 
طويلة مع تركيا. وكانت ساعة الصفر التي أطلقتها 
لعمليات  الكاملة  والتغطية  التركية  االستخبارات 
الداعش في احتالل ريف كوباني ومن ثم أجزاء من 
المدينة. ولعّل اختيار كانتون »كوباني – الفرات« 
تأت  لم  الكبيرة  الداعش  لعمليات  أساسية  كنقطة 
بمحض الصدفة، وإنما كان مخططاً له بشكل معمق 
سهلت  التي  التركية،  اإلستخبارات  الدوائر  داخل 
داخل  عناصرها  وتنقلت  الداعش  منظمة  عمليات 

تركيا بين نقاط جرابلس وتل أبيض. 
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وقد رصدت المصادر االستخباراتية األمريكية 
األتراك  تقديم  كيفية  اإلعالم  وكذلك  والروسية 
األسلحة الثقيلة  للداعش أثناء معارك كوباني، وفتح 

أبواب المشافي أمام جرحى الداعش. 
لألتراك  بالنسبة  كانت صادمة  المفاجئة  أن  إال 
حينما أبدت وحدات حماية الشعب الكردية مقاومة 
الواليات  بقيادة  الكبرى  القوى  لها  جذبت  شرسة 
المتحدة األمريكية، التي زودت بدورها هذه القوات 
وقدوم  الجوية  الضربات  مع  بالتزامن  باألسلحة 
عناصر من بيشمركة إقليم كردستان تحت الضغط 
في  ساعدت  العوامل  هذه  تركيا.  على  األمريكي 
تدمير القوة الهجومية للداعش، وقُِتَل عدد كبير من 
في  لتصبح  المدينة  خارج  إلى  وتراجع  عناصره، 

خطوط الدفاع أمام التقدم الكبير للوحدات.

بعد فشل المخططات التركية الحتالل كوباني،  
الجزيرة  كانتون  في  الداعش  محاوالت  تكررت 
/ كانيه  سري  مدينة  ريف  ضواحي  إلى  وتقدمه 
تمر  الحسكة وتل  بين  العام  العين/ والطريق  رأس 
بغية احتاللها، إال أنها فشلت هناك أيضاً، وأصبحت 
روج آفا في حالة شبه حماية جوية من قبل طائرات 
مقابل  األمريكية،  المتحدة  الواليات  بقيادة  التحالف 
الوحدات  بقيادة  الديمقراطية  سوريا  قوات  إنضمام 

الكردية إلى التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب. 
وتلك كانت نكسة لمخططات األتراك واستخدامهم 

للداعش في احتالل شمال سوريا.
 « بـ  تركيا  توصل  التي  المناطق  تحرير  بعد 
التجاري  التبدال  تحجيم  في  ذلك  ساهم   « الداعش 
هذه  إلى  تركيا  من  المقدمة  واألسلحة  والدعم 
المنظمة، وشكل ذلك كارثة للطرف التركي والخشية 
من سقوط الداعش في ظل التقدم الذي أبدته قوات 
سوريا الديمقراطية، إال أن أسطورة الداعش سقطت 
التغطية  بدعم  المحلية  القوى  نجحت  أن  بعد  تماماً 
الجوية األمريكية الروسية، وبذلك أسدل الستار عن 

أكبر منظمة إرهابية ظهرت بمعرفة ودعم األنظمة 
اإلقليمية.

املراجع العامة

مبوتهم«/  يقاتلون  ملاذا   « اإلرهاب  ذهنية  كتاب: 

جان بودربار – جاك دربدا – إد فولبامي – امبرتو إبكو.

فؤاد  البغدادي/  إلى  النجدي  من  داعش  كتاب: 

إبراهيم 

كتاب: تنظيم الدولة اإلسالمية ) داعش ( إدارة 

التوحش/ عبد اهلل حمد األرزق

محمود  والوهم/  الدم  خرائط  داعش  كتاب: 

الشناوي

كتاب: داعش الكتاب األسود/ فادي وليد عاكوم

اين جاء  من   .. الدولة اإلسالمية  تنظيم  كتاب: 

هؤالء/ فواز جرجس

كتاب: داعش من الزنزانة إلى اخلالفة/ احمد عبد 

الرحمن مصطفى

كتاب حقيقة تنظيم الدولة داعش/ أبو سفيان 

عمرو سادات الكرداسي

كتاب: داعش )تنظيم الدولة( في عيون الشعوب/ 

للدكتور سامر أبو رمان

كتاب: عالم داعش ، تنظيم الدولة اإلسالمية في 

العراق والشام/ هشام الهاشمي

كتاب: داعش » ماهيته، نشأته، إرهابه، اهدافه، 

إستراتيجيته »/ مازن شندب

كتاب: تنظيم الدولة اإلسالمية .. األزمة السنية 

و  هنية  أبو  حسن  العاملية/  اجلهادية  على  والصراع 

محمد أبو رمان
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بين  واسًعا  جداًل  أثارت  التي  القضايا  من  العديد  مع  داعش  تنظيم  ظهور  ارتبط 
المحلّلين والمراقبين لتصّرفات التنظيم مع مكّونات المجتمع الذي يحكمه، ولعّل أهم هذه 
القضايا هي قضية المرأة في ظل التنظيم، حيث تعاني المرأة هناك من ممارسات تنتهك 
حقوقها والتي شرعت الديانة اإلسالمية أهم معالمها اإلنسانية، بيد أن التطبيق الممارس 
عصور  إلى  المرأة  وأعادت  المعالم  تلك  كل  نسف  إسالميته  اّدعى  الذي  التنظيم  من 
بوجه  وقفت  التي  الكردية  األنثوية  الذهنية  وبالمقابل ظهرت  أنواعها،  بأبشع  العبودية 
الذهنية الداعشية، وألنها ذهنية تالءمت مع الطبيعة الفطرية لإلنسانية، حيث استطاعت 
أن تقلب كل المفاهيم الخاطئة المترسخة في المجتمع الذي يعتبر الذكر مركز الكون، 

لتحطم تلك الذهنية الذكورية التي تمثلت بشكلها الوحشي في الذهنية الداعشية.

إّن الفكر الداعشي هو فكر أشّد خطراً وفتكاً بالشعوب أكثر من داعش العسكري الذي 
هو مجّرد آلة تنفيذ له، إّنهم يتشّدقون بالدين، وهم بعيدون كّل البعد عنه، وال يراعون 
وقتل  النكاح،  جهاد  مسّمى  تحت  النساء  واغتصاب  األنفس  وقتل  تكفير  من  محّرماته 
األطفال والرجال، في الحقيقة إّن داعش بدوره أعلن دولة الخالفة في محاولة لجمع شمل 
فروع القاعدة وتوحيد رايتها بما يقوي شوكتها ويضاعف خطرها على المنطقة ودولها، 
ويحّولها إلى مرجعية مركزية للخاليا الجهادية في كّل أنحاء العالم، لما سيخلقه اإلعالن 

من عامل جذب للتكفيريين الجدد إلى “دولة الخالفة” الجديدة.

أوضاع النساء في مناطق سيطرة داعش
»داعش«،  تنظيم  أعلنها  التي  »الخالفة«  في  يقمن  اللواتي  النساء  وتعّرضت 
لممارسات جنسية »همجية« ويشعرن بخوف شديد إلى درجة أّنهّن يمتنعَن عن مغادرة 

الذهنية األنثوية الكردية حتطم الذهنية الذكورية الداعشية 

لزكين إبراهيم
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منازلهن، بحسب شهادات المتحررين من يد داعش.

والفتيات  النساء  من  كبير  عدد  ُيرَغم  وكان 
تنظيم  من  بمقاتلين  الزواج  على  الصغيرات 
المزعوم  التنظيم  عاصمة  الرقة؛  في  »داعش« 
التقارير  بحسب  يتعّرضن  ثم  الواقع،  األمر  بحكم 

للضرب وسوء المعاملة من أزواجهن.

فيما عمد التنظيم إلى إغالق الجامعات، وُتمَنع 
النساء من الذهاب إلى مناطق أخرى من أجل متابعة 
تحصيلهن العلمي. وفرضوا سلسلة من »إجراءات 
على  النساء  إكراه  منها  الهدف  والتضييق«  القمع 
الزواج، مثل منعهن من التنّقل أو العمل إال برفقة 

أحد أنسبائهن من الرجال.

وتسّببت كل العوامل والظروف المذكورة أعاله 
بانتشار حالة من الهلع والذعر لدى الفتيات والنساء 

في الرقة، فقد تحّولت المنازل مقابر لهن«.

بياناً   2015 عام  أصدر  »داعش«  أن  يذكر 
يستعرض فيه بالتفصيل دور النساء في التنظيم - 
وجاء فيه أن »السن الشرعي« لزواج الفتيات من 
المقاتلين هو تسع سنوات مع التشديد على دورهّن 

كزوجات وأمهات وربات منزل«.

وأّن البيان المؤلف من 10000 كلمة الذي حّمله 
يتألف  الذي  الخنساء«  لـ«كتائب  الجناح اإلعالمي 
الرائجة،  الجهادية  المنتديات  عبر  النساء  من  فقط 
ترجمه وحلّله شارلي وينتر، الباحث حول الجهادية 
حول  دراسات  مركز  في  والعراق  سوريا  في 
 ،Quilliam Foundation اإلرهاب  مكافحة 

وقام بترجمته إلى اللغة اإلنكليزية.

وتشّدد الوثيقة تحت عنوان »المرأة في الدولة 
وجوب  على  حالة«،  ودراسة  بيان  اإلسالمية: 
كرّبة  دورها  تؤّدي  حيث  للمنزل  المرأة  مالزمة 
منزل وزوجة وأّم، مع توجيه انتقادات حادة للنساء 

الغربيات ومفاهيم حقوق اإلنسان عن المساواة بين 
الرجل والمرأة.«

الشرعية  التناقضات  من  العديد  يحوي  بيان 
سيطرته  مناطق  في  المرأة  دور  التنظيم  ليقصر 
للتداول  قابلة  سلعة  وتصبح  فقط،  محّددة  بجوانب 
ونرى  مراقبين،  بحسب  هناك  النخاسة  أسواق  في 
أكرم  االسالم  أّن  حيث  من  االسالم  مع  التناقض 
المرأة ووضع الجنة تحت أقدامها وشّبهها بالقوارير 
التي  داعش  جاءت  بهن,  الرفق  على  يحث  الذي 
وتذلها  المرأة  لتهين  الحق  االسالم  انها هي  تدعي 

وترتكب بحقها أبشع أنواع الجرائم في التاريخ. 

النخاسة  السبي وأسواق  يعيد عصور  داعش 
ورقيق الجنس

فرض تنظيم داعش قيوًدا وضوابط على المرأة 
قد  المرأة  كانت  أن  بعد  سيطرتهم،  مناطق  في 
الفائت، واليوم تحصر  القرن  تخلصت منها مطلع 
دوَر  واالجتماعية  والعسكرية  الدينية  الجماعات 
لعناصرها،  الجنسية  الخدمات  تقديم  في  المرأة 
كانت  التنظيم  بها  يقوم  التي  المشينة  فاألعمال 
البشرية قد تخلصت منها، لكن داعش عاد ليرجم 
النساء في سوق  بيع  يتم  كما  الموت،  النساء حتى 
العراق  في  اإليزيدية  للمرأة  حصل  مثلما  السبايا 
والتي تّم اختصار دورها في تلبية رغبات الرجل 
الجنسية تحت مسّمى الجهاد في سبيل هللا، وحتى أّنه 
وصل األمر إلى إجبار بعضهّن على تلبية الرغبات 
واحدة، وصوالً  ليلة  في  رجل  من  ألكثر  الجنسية 

إلى إجبارهّن على ممارسة الجنس الجماعي.

البنت في سن  ال يشترط »داعش«، أن تكون 
الفتيات  أّن  إْذ  جنس،  كرقيق  ُتعامل  حتى  البلوغ 
اللواتي يبلغَن من العمر عشرة أعوام، يتّم وضعهّن 
في شاحنات نقل الماشية، ويؤخذن إلى مكاتب البيع 

باعتبارهن غنائم حرب.
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خاصة  تسعيرة  يضع  داعش«   « تنظيم  وكان 
األطفال  خاص،  سعر  له  عمر  فكل  النساء،  لبيع 
ما بين عام واحد إلى عشر سنوات؛ ذكوراً وإناث 
من سن  بدءاً  نساء  المسماة  البنات  بـ150 دوالر، 
العاشرة وإلى العشرين من العمر بـ 100 دوالر، 
بـ80  العمر  من  والثالثين  العشرين  بين  النساء 
العمر  من  واألربعين  الثالثين  بين  النساء  دوالر، 
بـ40 دوالر. أّما النساء ما بين األربعين والخمسين 

فتباع الواحدة منهن بـ30 دوالر.

يقوم  وأعمارهن  أسعارهن  تحديد  يتم  أن  وبعد 
أجل  من  الحسبة،  نساء  على  عاريات  بعرضهن 
الزبائن  حق  من  يكون  أن  على  للبيع،  تجهيزهن 
االتفاق  قبل  الجسدية،  النساء  تفاصيل  الى  النظر 
بل  فقط  هذا  وليس  فتاة  لكل  المناسب  السعر  على 
ان عملية البيع ال تتوقف عند المشتري الواحد بل 
سيكون من حق المشتري أن يبيع نساءه الحقاً لمن 
يشاء، وبالسعر الذي ُيريده، قاموا بقتل العديد من 
الرجال أمام أعين نسائهم لعدم قبولهم رمي الطالق 

من أجل الحصول على الزوجة.

نشرت  البريطانية،  »الغارديان«  فصحيفة 
قصصاً عن فتيات نجحن في الهروب من معسكرات 
اإلرهابي،  التنظيم  إلى  االنضمام  بعد  »داعش« 
القصص، قصة »أم أسماء  تلك  وكانت من أشهر 
التونسية«، تلك الفتاة التي وقعت في أسر التنظيم 
اإلرهابي بسوريا، وتم تزويجها -غصباً- من أحد 
أعضاء التنظيم، والذي وافق بدوره على مشاركتها 
كيف  أسماء«  »أم  وروت  النكاح«،  »جهاد  في 
أُجبرت على ُممارسة الجنس مع 100 من ُمقاتلي 
»داعش« وفي أقل من شهر، وكيف كان زوجها 
العقيدة،  أو  للدين  ُمخالفاً  شيًئا  ذلك  في  يرى  ال 
وكيف كانت القيادات ترى أن ما تفعله -أم أسماء- 

»جهاد«!

الجنس والنساء أداة لجذب المقاتلين      

أداة  سوى  المرأة  في  ترى  ال  داعش«  فـ« 
لجذب وتجنيد المقاتلين، وعلى الرغم من األصوات 
المنددة بـما يقوم به داعش تجاه النساء الالئي يقعن 
التنظيم بأعماله ويفسرها على  في قبضته، يجاهر 

أنها ركن من أركان »الجهاد«.

والتي  الصغير  السن  ذو  الفتيات  اختيار  يتم 
تكون عذراء للقادة أما النساء األرامل أو المطلقات 
المقاتلين  بمكافأة  القائد  يقوم  كما  للمقاتلين…  فهم 
من  كنوع  فتاة  من  بأكثر  بالقتال  العالية  الهمة  ذي 

التشجيع على القتال.

االنضمام  تجربة  العائدين من  العديد من  يؤكد 
إلى داعش أن العامل الجنسي واحد من أهم العوامل 
هذه  مثل  في  الدخول  إلى  بالشباب  تؤدي  التي 
الباحثين  وبحسب  المتطرفة.  اإلسالمية  التنظيمات 
في مجال التشّدد الديني وتجنيد الشباب في داعش، 
فإّن الدعاية لهذا التنظيم المتطرف تتم عبر عرض 
»مباهج » الحياة األسرية التي تنتظر النساء هناك، 

يقوم  التي  المشينة  فاألعمال 
قد  البشرية  كانت  التنظيم  بها 
عاد  داعش  لكن  منها،  تخلصت 
كما  الموت،  حتى  النساء  ليرجم 
السبايا  سوق  في  النساء  بيع  يتم 
في  اإليزيدية  للمرأة  حصل  مثلما 
دورها  اختصار  تّم  والتي  العراق 
الجنسية  الرجل  رغبات  تلبية  في 
سبيل  في  الجهاد  مسّمى  تحت 
إلى  األمر  وصل  أنّه  وحتى  هللا، 
إجبار بعضهّن على تلبية الرغبات 
ليلة  في  رجل  من  ألكثر  الجنسية 
واحدة، وصوالً إلى إجبارهّن على 

ممارسة الجنس الجماعي.
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فرصة  وتعتبر  للرجال،  بالنسبة  الشأن  هو  كما 
لتفجير الكبت الجنسي.

اإلسالمية؛  الحركات  في  للمتخصص  فبالنسبة 
من  بداعش  التحقوا  »من  فإن  الكنبوري،  إدريس 
المغاربة، وجدوا في هذا النظام إمكانيات لممارسة 
الجنس، وفرصة لتفجير الكبت الجنسي عبر السبايا 

وتعدد الزوجات«.

لـ  تصريحه  في  موقفه  الكنبوري  ويشرح 
من  يحد  »التدين  بكون  مغاربية«  »أصوات 
التدين  إلى  يلجأ  واإلنسان  الجنسي،  الحرمان 
واإليمان للتغطية على الكبت الجنسي، أما المقاتل 
فيقوم بتفجير نفسه في أعمال إرهابية ألنه يعتقد أن 

حور العين ينتظرنه في الفردوس األعلى!«.

»هذا  أن  الكنبوري  يؤكد  السياق،  نفس  في 
األمر فيه نوع من اإلباحية الجنسية المغطاة بالدين، 
الجنسي  الكبت  تفجير  من  نوع  إلى  باإلضافة 

والتالعب بالمرأة كشيء لالستمتاع فقط«.

النساء في تنظيم داعش
لكل شيء ظاهرة ولكل جماعة حدث يغير من 
هيكلها وتنظيمها، وبالنسبة لتنظيم الدولة اإلسالمية 
في  المقاتالت  النساء  ظاهرة  أثارت  فقد  داعش 
التنظيم اسم  تنظيم داعش، ويطلق عليهن  صفوف 
حول  دارت  التساؤالت  من  الكثير  “المجاهدات”، 
الملفت  وجودهن  بعد  خاصة  المقاتالت،  هؤالء 
اكتشاف  إلى  إضافة  “داعش”،  في صفوف  للنظر 
النساء  تجنيد  على  تعمل  التي  الشبكات  بعض 
التنظيم من عدة دول، بما  والفتيات لالنضمام إلى 
الدول األوروبية واألسيوية فضاًل عن  فيها بعض 

الدول العربية.

إن ما يحدث للنساء في ظل تنظيم داعش فاق 
من  فتحّولت  المرأة،  تجاه  االستغالل  أشكال  أبشع 

كائن رومانسي إلى قاتل إرهابي مع وعدها بالجنة، 
واّدعاء  الدين،  غطاء  تحت  الجنس  عن  بحًثا  أو 
لت المرأة من ضحية لجرائم  تطبيق الشريعة. فتحوَّ
أداة  إلى  القسري،  والزواج  واالغتصاب  القتل 
لتوفير المتعة الجسدية لعناصر داعش، فيما عرف 

بجهاد النكاح.

يأتين  داعش  صفوف  في  المجاهدات  فإن 
دولة  على  يقتصرن  وال  العالم،  في  دول  عدة  من 
والعراقيات،  السوريات  إلى  فباإلضافة  بعينها، 
وعلى  إفريقيا،  شمال  دول  من  القادمات  ُتوجد 
والسعودية،  مصر  إلى  باإلضافة  تونس،  رأسها 
كما تأتي “الداعشيات” أيًضا من الواليات المتحدة 
الغربية، خاصًة من  أوروبا  األمريكية، ومن دول 
أبناء  من  غالًبا  وألمانيا، وهؤالء  وبريطانيا  فرنسا 

المهاجرين الذين يحملون الجنسيات األوروبية.

وتعد منطقة آسيا الوسطى من المناطق الرئيسية 
داعش،  تنظيم  إلى  المنضمات  للنساء  الُمصدرة 
 –  18 بين  ما  العمرية  الشريحة  ُتعد  ما  وغالًبا 
على  تقبل  التي  العمرية  الشرائح  أبرز  عاًما،   21
االنضمام إلى صفوفه، وهو ما يشكل خطًرا حقيقّيًا 
على األمن والسلم االجتماعيين في بلدان العالم إلى 
جانب الضرر الكبير في مجاالت السياسة واألمن 

للبالد.

»الدولة اإلسالمية« تحاول جذب الشباب؛ ألنهم 
يشِعُرونهم بمعنى الغاية أو الهدف؛ بمعنى يوصلون 
لهم مفاهيم من قبيل: »إّننا نهدف إلى إنشاء الخالفة 
العديد  لوائها،  تحت  المسلمون  ليعيش  اإلسالمية 
يوٍم  في  أّنه  مثل  معاني  على  تربى  المسلمين  من 
ما كنا أرباب المجد، وعشنا عصوًرا ذهبية، عندما 
كانت العلوم والفنون وكل تلك األمور في ذروتها 
المنظور  من  التاريخ  هو  هذا  فإّن  لذا  أيدينا.  بين 
المئة  الهزيمة خالل  لحقتهم  فقط  اإلسالمي، وأنهم 
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»الدولة  به  تقوم  ما  فإن  ثّم  ومن  األخيرة.  عام 
هم  أحد.  يساعدنا  لم  »انظر؛  يقول:  اإلسالمية« 
قتلونا وعذبونا، لذا فإننا اآلن نتولى مسؤولية أنفسنا 

بنفسنا، ونحن عازمون على استعادة ما مضى«.

لكن عندما يقومون بذلك؛ فإّن ذلك يفتح مجاالً 
واسًعا من النقاش بين المسلمين أنفسهم؛ من حيث 
أن هذا األمر يجلب حروًبا وقتل وسلب واغتصاب، 
ونحن لم ندرس ذلك في تاريخنا، لكننا اآلن ُنواَجه 
فيه داعش بكل  تقوم  الذي  الوقت  السؤال في  بهذا 
للغاية،  خائفة  المسلمين  من  واحدة  مجموعة  هذا. 
إلى  يقودهم  ذلك  أّن  أخرى وجدت  بينما مجموعة 
هدٍف يتمثل في العودة إلى زمن المجد. الجانب الذي 
يرى الهدف فقط من خالل »الدولة اإلسالمية« تّم 
الشباب؛  سن  في  عادة  منه  كبير  وقطاع  تجنيده، 

سواًء أكانوا شباًبا من المنطقة أو من أّي مكان.

ويبدو أّن من أسباب انضمام النساء إلى “داعش” 
اعتقادهّن أيًضا بأّن ذلك سيجعلهّن محّصنات ضد 
االعتداءات والعنف، وأنه سيعطيهّن موقع قّوة على 
وبأنهّن  بأنفسهّن،  ثقتهّن  وسيعّزز  النساء،  سائر 
مساويات للرجل، وما يمكن قوله إن “داعش” حاول 
من  سوريا  في  للنساء  الصعبة  األوضاع  استغالل 

أجل خدمة أهدافه.

واستطاع التنظيم إلى حّد ما غسيل أدمغة النساء 
انتهاكات  من  بالكثير  وقبولهّن  إليه،  المنضّمات 
أنها  فتاويها  التي كانت تصورها لهن عبر  داعش 
من شرع هللا وهو حالل، فمثاًل إحدى فتاوى داعش 
يجب  للسبايا:«  قولهم  والمختطفات  السبايا  حيال 
أن يتم اغتصابكن لتكن مسلمات« وهذا ما فرضه 
فالناجية  المختطفات،  اإليزيديات  على  داعش 
اإليزيدية التي سمتها »ديلي ميل«، بالضحية رقم 
واحد، أوضحت أّنهّن عبيد للجنس، وأغرب ما قالته 
هو حديثها عن النساء المسلمات اللواتي كن ينتسبن 

سبب  عن  يسألنهن  كن  حيث  المتطرف،  للتنظيم 
لكي  ضروري  أمر  »ذلك  أّن  فيجبن  اغتصابهن، 
يتم قبولهن في اإلسالم«. وهذا ما يثبت مدى قدرة 
قوانين  وتحريف  النساء  دماغ  غسل  على  التنظيم 
حياتهم  طبيعة  مع  يتوافق  بما  اإلسالمية  الشريعة 
وعي  حالة  إلى  ينقلنا  ذكره  سبق  ما  اإلرهابية. 
لهؤالء  بتلقينه  وبدؤوا  التكفيريون  استثمره  زائف، 
النساء والفتيات في أساليب دعائية رّوجوا لها عبر 
والنساء.  الفتيات  بها  تتعلّق  التي  التواصل  وسائل 
الجماعات  مسؤولي  معظم  أن  واضحاً  بات  فقد 
اإلرهابية - وعلى رأسها تنظيم »داعش« - يلعبون 
الجنسية، ويستغلون  الرغبة  كبير على وتر  بشكل 
المكبوتة، حيث نجحت الجماعات  رغبات الشباب 
سالح  إلى  الجنس«  »شهوة  تحويل  في  اإلرهابية 
الذي تحدثت  الشباب، وهو األمر  قوي الستقطاب 
من  والكثير  األجنبية،  الصحف  من  كثير  عنه 
الُكتاب والباحثين الُمتخصصين في شأن الجماعات 

اإلرهابية.

انتهاكات داعش في حق النساء ال حصر لها، 
والقوانين  التشريعات  يسن  من  بين  المرأة  وتقع 
من  بها  والخروج  واحترامها  حضورها  لفرض 

أسواق البربرية وأقفاص التاريخ المظلم.

الذهنية األنثوية الكردية ردة فعل مضادة للذهنية 

فـ« داعش« ال ترى في المرأة 
سوى أداة لجذب وتجنيد المقاتلين، 
وعلى الرغم من األصوات المنددة 
النساء  تجاه  داعش  به  يقوم  بـما 
يجاهر  قبضته،  في  يقعن  الالئي 
على  ويفسرها  بأعماله  التنظيم 

أنها ركن من أركان »الجهاد«.
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الذكورية الداعشية

والتي  المتوحشة  الداعشية  الذهنية  تلك  ومقابل 
الكون  مخلوقات  وكّل  الكون  مركز  الرجل  تعتبر 
حتى  تعتبر  والتي  النساء،  وأهمها  لملذاته  مسّخرة 
إلشباع  »حوريات«  مجرد  النساء  اآلخرة  في 
وهي  تماماً،  لها  مضادة  ذهنية  ظهرت  ملذاته، 
أساس  المرأة  تعتبر  التي  الكردية  األنثوية  الذهنية 
حرية  في  األهم  والعنصر  قدسية  واألكثر  الحياة 

وتطور المجتمعات.

فمنذ اندالع الثورة السورية، انتهج الكرد الخط 
ومختلفة  مغايرة  سياسة  اتباعهم  خالل  من  الثالث 
والمعارضة  البعثي  النظام  سياسة  عن  جذرياً 
السورية والمجموعات الراديكالية واإلرهابية التي 
ظهرت على الساحة ومن بينها داعش، وهذا النهج 
الذي هدف إلى بناء المجتمع وتنظيمه والنأي به عن 
الفوضى وما ينجم عنها من قتل وتدمير، فتوّجهت 

الثورة نحو حماية المجتمع والنهضة به.

وتبّنى الكرد منذ بداية األزمة السورية مشروع 
األمة الديمقراطية المستمدة من فلسفة قائد الشعب 
الكردي؛ عبد هللا أوجالن المنادية بتعايش الشعوب 

إحياء  مبدأ  من  وانطالقاً  التاريخية،  لحقائقها  وفقاً 
أمجاد المرأة وتاريخها المسلوب وتعزيز دورها في 
غربي  في  المرأة  انبعثت  تمثلها،  التي  المجتمعات 
مكانتها  للمرأة  لتعيد  سوريا  شمال   – كردستان 
الحقيقية في ريادة المجتمع فكانت بذلك ثورة ضمن 

ثورة.

الثورات تنتكس إن لم تسَع لتحقيق حرية المجتمع 
فئاته، وألّن ضمان حرية مجتمع ما مرهون  بكّل 
بثورتها  انطلقت  الكردية  فالمرأة  المرأة،  بتحرر 
وواكبت ثورة غربي كردستان، آخذًة على عاتقها 
لعب الدور الريادي في إحقاق أهداف وتطلعات هذه 
الثورة، فنّظمت ذاتها، وشاركت بإرادتها الحرة في 
كافة مناحي الثورة، وقادت الثورة بطابعها المعطاء 
والمتفاني وباتت رائدة لروح المقاومة التي ما زالت 

ترسم ما تحققه ثورة 19 تموز.

يحتذى  مثاالً  بذلك  الكردية  المرأة  وأصبحت 
داخل  منحصراً  ليس  مكانها  بأن  أثبتت  ألنها  به، 
ريادة  بمقدورها  وإّنما  األطفال،  وتربية  المنزل 
ليمتّد  أيضاً،  واستكمالها  وذهنياً  عملياً  الثورات 
تأثير الجانب الفكري لثورة غربي كردستان بريادة 
التي حررتها  والمناطق  المدن  إلى  الكردية  المرأة 
قوات سورية الديمقراطية مما شكل منعطفاً تاريخياً 
بالنسبة للمرأة السورية، والتي استفادت من تجربة 
الكردية فحققت هي األخرى قفزات نوعية  المرأة 
معزولة  كانت  أن  بعد  الحقوق  نيل  صعيد  على 

ومسلوبة.

ثورة المرأة الذهنية قلبت المفاهيم المجتمعية

وعملياً  ذهنياً  ذاتها  المرأة  نظمت  أن  بعد 
المفاهيم  بعض  قلب  من  تمّكنت  وعسكرياً، 
األول  الميدان  المجتمع  فكان  الخاطئة،  المجتمعية 
الذي عملت على إحقاق الثورة فيه، فبدأت بحمالت 
توعوية تهدف إلى تخلص المجتمع بكل أفراده بما 

الداعشية  الذهنية  تلك  ومقابل 
الرجل  تعتبر  والتي  المتوحشة 
مركز الكون وكّل مخلوقات الكون 
النساء،  وأهمها  لملذاته  مسّخرة 
اآلخرة  في  حتى  تعتبر  والتي 
النساء مجرد »حوريات« إلشباع 
مضادة  ذهنية  ظهرت  ملذاته، 
األنثوية  الذهنية  وهي  تماماً،  لها 
أساس  المرأة  تعتبر  التي  الكردية 
والعنصر  قدسية  واألكثر  الحياة 
األهم في حرية وتطور المجتمعات
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السلطوية  الذهنية  ومخلفات  براثين  من  المرأة  فيه 
حقائقه  عن  بعيًدا  متخلخاًل  المجتمع  جعلت  التي 

وقيمه اإلنسانية.

في  ومقاومتها  الكردستانية  المرأة  نضال  إّن 
دفع  في  كبير  وبشكل  أّثر  الحياتية  المجاالت  كافة 
الحرية  عن  البحث  نحو  الكردستاني  المجتمع 
ذهنية  تغيير  وحتى  البالية،  التقاليد  من  والتخلص 
الرجل الجنسوية الدونية. بالطبع إّن التغيير الذهني 
بالفضل  يعود  الكردستاني  المجتمع  به  يمّر  الذي 
االجتماعية  الميادين  في  المرأة  ونشاط  نضال  إلى 
الكرديات  المقاتالت  بطليعة  والفكرية  والسياسية 
في  المرأة  نضال  كون  كردستان.  جبال  ُذرا  على 
الساحة العسكرية وخاصة المرأة الكردستانية كان 
التحررية  الحركة  ظهور  قبل  الخيال  من  ضرًبا 
“عبدهللا  الكردي؛  الشعب  قائد  بقيادة  الكردستانية 
اوجالن”، ولكنها اليوم قادرة على حماية قيمها وقيم 
فقدت  تاريخ  إعادة  إلى  وتسعى  بأكمله،  المجتمع 
فيها اإلنسانية أعظم قيم الحضارة الديمقراطية.  إّن 
قدرة المرأة على الدفاع عن نفسها يعني التحرر من 
بالمفهوم  إليها  تطلع  الذي  الرجل  كفالة  أو  وصاية 

التقليدي للشرف.

بالطبع لدى تناولنا قضية الدفاع الذاتي ال نقصد 
التسلّح فحسب، بل التحلي بوعي إيديولوجي فكرّي 
هو  وهذا  حرة،  بإرادة  عمليتها  وتحقيق  تحّررّي 
الذي  المشروع  الدفاع  مفهوم  يتضمنه  ما  بالضبط 
به. لكن مقابل كل ذلك  التحلّي  النساء  ينبغي على 
كّل  تصفية  إلى  الرجولي  الرأسمالي  النظام  يسعى 
المشروع،  الدفاع  نهج  على  سائر  تنظيم  أو  فكر 
وذلك باسم مكافحة اإلرهاب، إاّل أّن عزل اإلنسان 
والمجتمع من آلية الدفاع المشروع من أكبر أنواع 
اتخاذها  تّم  التي  الخطوات  من  أّنه  كما  اإلرهاب، 
أيضاً تفعيل دور المرأة في إدارة العمل المؤسساتي 

النواحي  من  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  مختلف  في 
المرأة  وشؤون  والثقافية  والتربوية  االجتماعية 
وغيرها من المؤسسات الفكرية، وصواًل إلى قيادة 
الذي  األمر  والسياسية.  كالعسكرية  أخرى  ميادين 
المجتمعي  المسار  تصحيح  على  باإليجاب  انعكس 
بالشلل  تصيبه  كادت  علل  من  إنقاذه  سبيل  في 
التام، ليأتي نموذج الرئاسة المشتركة الذي أضحى 
نموذجاً فريداً من نوعه في تاريخ الشرق األوسط، 
في  المشتركة  بالرئاسة  المرأة  بمشاركة  وذلك 

مناطق غربي كردستان _شمال سوريا.

الجنسين،  كال  بين  االجتماعية  للعدالة  وتحقيقاً 
المجتمع من عرب  المرأة من كل مكونات  أخذت 
مرتبة  واحتلت  مكانتها،  وسريان  وآشور  وكرد 
بدرجة  المجاالت  جميع  في  وشاركت  الصدارة، 
متساوية مع الرجل، فنظام الرئاسة المشتركة والذي 
الطريق  فتح  الحياة،  مجاالت  كافة  في  يطبق  بات 
والذي  السائدة،  االجتماعية  الذهنية  دمقرطة  أمام 
الجنسين  بين  إلى حياة تشاركية  استند في جوهره 

في المجتمع.

وفي المضمار القانوني أثبتت المرأة أنها قادرة 
ما  بإعادة  الكفيلة  القوانين  واستحداث  وضع  على 
ُسلب منها، وانطالقاً من تعزيز دورها على صعيد 
قوانين   أصدرت  عنها  والدفاع  والمجتمع،  العائلة 
تمس قضايا المرأة  كاالنتهاكات التي تمارس بحقها، 
وخطت خطوات جدية في سبيل ذلك، وعملت من 
المرأة،   فكر  توعية  التدريبية على  الدورات  خالل 
نضالها،  في  تستمر  كي  مضاعفة  جهوًدا  وبذلت 
بها  ُكبلت  التي  القيود  بإزالة  الجهود  هذه  وأثمرت 
المرأة منذ القرون الماضية من  معتقدات، عادات 
وتقاليد بالية، وتحريرها من ذهنية الرجل المهيمنة، 
وأفكارها  نفسها  عن  للتعبير  لها  الفرصة  وإعطاء 
التي  الفكرية  شخصيتها  لتثبت  وطليق  حر  بشكل 
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كانت تؤول إلى الظالم.

العسكري  الميدانين  في  الكردية  المرأة  ثورة 
والسياسي

وبناء  التحرري  النضال  مواكبة  سبيل  في 
في  الكردية  المرأة  أبرزت  الديمقراطي،  المجتمع 
ظل ثورة 19 تموز قدراتها وطاقاتها، فدخلت في 
الميدان العسكري، وتمّكنت من رفع وتيرة نضالها 
القدوة  لتصبح  الذكورية  الذهنية  تجاه  الديمقراطي 
لجميع نساء العالم في محاربة اإلرهاب وأوكاره، 
حماية  وحدات  حققتها  التي  البطولية  المالحم  ألن 
بأن  أثبتت  العسكري  الميدان  في   ”YPJ”المرأة
البطولة ليست من سمات الرجل فقط، وجددت بذلك 
أن ضمان  لتثبت  بمقاومتها،  الكردية  الثورة  روح 
سوريا  _شمال  كردستان  غربي  ثورة  انتصار 
مدار  وعلى  بالمرأة،  مرهون  والبناء  التحرر  في 
أعوام الثورة سطرت المرأة الكردية أروع المالحم 
البطولية التي ُنقشت في ذاكرة العالم، وأصبح  الكل 
يدرك مصدر القوة الرئيسية في غربي كردستان – 

شمال سوريا

أهمية  أيضاً  للمرأة  السياسي كان  الميدان  وفي 
إلى  للوصول  واستكمالها  الثورة  إحقاق  في  كبيرة 
المرأة  استندت  منها، ومن هنا  المرجوة  التطلعات 
لم  لذا  السياسي،  المجال  في  دورها  أهمية  على 
للثورة  األولى  الشرارة  منذ  الساحة  هذه  تغب عن 
كانت  بل  الدولي،  وال  المحلي  الصعيد  على  ال 
الدبلوماسية  الساحات  كافة  في  وبقوة  حاضرة 
السياسية  المشاريع  السورية، ووضع  األزمة  لحل 
عند  النضال  هذا  ينتِه  ولم  الدائر،  الصراع  إلنهاء 
هذا الحّد فحسب، بل والزال مستمراً، فثورة غربي 
كردستان التي أصبحت معبراً لثورة المرأة، وبدأت 
بقضية تحرير المرأة، لتقطع أشواطاً بعيدة في هذا 
المنحى، ال يمكن أن تتوقف عند حدود معينة، بل 

والمرأة  عامة  بالمجتمع  للنهوض  دائمة  ثورة  هي 
مسلحة  إلى شخصية  بها  الوصول  بهدف  خاصة، 
التجديد  إطار  مّتخذًة  حّرة،  وإيديولوجية  بالفكر 
واإلبداع منحاً لها، لمواكبة المرحلة النضالية التي 
أبدتها النساء عامًة والنساء الكرديات خاصًة على 

كافة األصعدة.

آفاق األمة الديمقراطية ودور المرأة
التي  األّمة  يعني  كمصطلح  الديمقراطية  األمة 
استطاعت تنظيم نفسها أو إنشاء نفسها عن طريق 
التي  المدنية  االجتماعية  واالتحادات  المنظمات 
تستند على اإلدارات الذاتية المحلية، وبآليات اإلدارة 
التي وصلت  األّمة  آخر، هي  بمعنى  الديمقراطية. 
شرائحه  كل  تنظيم  استطاع  مجتمع  مستوى  الى 
المذهبية  وحتى  والثقافية  االجتماعية  ومكوناته 
والدينية والعرقية والعشائرية عن طريق المنظمات 
واالتحادات الديمقراطية، ذلك المجتمع الذي وصل 
عن  مستقل  بشكٍل  بنفسه  نفسه  إدارة  مستوى  الى 
والذي  الديمقراطية،  الذاتية  االدارة  وبآلية  الدولة 
بكل  الدولة  هيمنة  ضد  نفسه  عن  الدفاع  يستطيع 
وبالوسائل غير  أوالً  السلمية  الديمقراطية  الوسائل 

السلمية إذا اقتضى األمر ذلك!

بين  فيما  تجمع  الديمقراطية  األمة  وأبعاد  آفاق 
الجانب الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي 
والحقوقي والدفاعي لبناء المجتمع الديمقراطي الذي 
بمعنى  األمر!  نهاية  في  المشروع  هذا  هدف  هو 
آخر، الهدف األساسي لهذا المشروع هو الوصول 
على  القائمة  الندية  الحرة  االجتماعية  الحياة  الى 
مبدأ المساواة فيما بين الجنسين كما هو الحال فيما 
جميع  تؤلف  التي  واألطياف  المكونات  جميع  بين 
وحدات النسيج االجتماعي لهذه األمة. فاألمة التي 
استطاعت الوصول الى تحقيق أجواء المساواة بين 
المرأة والرجل، هي أمة ديمقراطية بدون أدنى شٍك، 
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ألن هذه المسألة هي جوهر وزبدة موضوع الحياة 
االجتماعية الحرة البعيدة عن كل أنواع العبوديات 

الثقافية واالقتصادية والسياسية و ما شابه ذلك!

بما أّن المرأة هي أقدم وأّول وأكثر أّمة مضطهدة 
ومقهورة في تاريخ المجتمع اإلنساني، فإّن قضية 
االجتماعية  القضايا  كل  حل  جوهر  هو  تحّررها 
األخرى، “حرية المجتمع تمر عبر حرية المرأة”، 
من هذا المنطلق علينا أن ندرك بأّن نجاح مشروع 
األمة الديمقراطية الذي يهدف إلى بناء مجتمع حّر 
وديمقراطي مرهون بمدى مشاركة المرأة بطاقتها 
وقوتها الذاتية وتنظيماتها في عملية بناء هذ األمة، 
وبالتالي في عملية تحقيق اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
على أرض الواقع، بحكم وضعها المأساوي وحجم 
وعمق العبودية المفروضة عليها من قبل مؤسسة 
وطاقة  قوة  تعتبر  الذكوري،  الطابع  ذات  الدولة 
رائدة في عملية بناء اإلدارات الذاتية الديمقراطية. 
بما أّن الدولة القومية ترتكز تاريخياً على العبودية 
نقطة  فإّن  المرأة،  بعبودية  بدأت  التي  االجتماعية 
الدولة ستبدأ  التحرر من هذه  في عملية  االنطالق 

بتحّرر المرأة أّوالً وليس ثانياً!!

على ضوء هذه المعطيات كلّها، فإّن المرأة هي 
فكلما  الديمقراطية،  الذاتية  لإلدارة  الريادية  القوة 
تمّكنت المرأة من المشاركة بطبيعتها وخصوصيتها 
السياسية  واألكاديميات  الشعبية  المجالس  بناء  في 
من  اإلدارة  هذه  تمّكنت  االجتماعية،  والتعاونيات 
وإرادته  وإدارته  ومصالحه  المجتمع  حقيقة  تمثيل 

بشكل جوهري.

الى  الوصول  في  أخفقت  التي  الثورات  كل 
التضحيات  من  الرغم  على  الحقيقة  الحرية 
قضية  فهم  عن  بعيدة  كانت  الكبيرة،  والمقاومات 
دور المرأة الريادي في سياق العملية الثورية. ألّن 
بمعنى  الدولة،  وليس  المجتمع  بناء  تعني  الثورة 

بآلية  الحرة  االجتماعية  العالقات  بناء  تعني  آخر 
المؤسسات الديمقراطية الذاتية للمجتمع وإداراتها، 
هذا  عن  انحرفت  السابقة  الثورات  كل  ولكن 
المتمثلة في  المضادة  الثورة  تقليد  الهدف وحاولت 
مؤسسة الدولة. فالثورة االجتماعية األولى )الثورة 
وخدمت  األم  المرأة  قادتها  _القروية(  الزراعية 
والعفوية  الطبيعية  االجتماعية  بمؤسساتها  البشرية 
حتى هذه اللحظة، بينما الثورة المضادة المتمثلة في 
ظهور الدولة قبل اآلن بخمسة آالف عام، أوصلت 
تكريس  أرضية  على  االنهيار  نقطة  إلى  االنسانية 

عبودية المرأة.

والحياة  للذات  الجديدة  الرؤية  المرأة«  »علم 
في الذهنية الكردية

أوجالن”  “عبدهللا  الكردي  الشعب  قائد  طرح 
المعنية  الجديدة  الفلسفية  النظريات  من  العديد 
بالقضايا االجتماعية وبجرأة ال مثيل لها، إلى جانب 
االجتماعية  الثورة  أمام  السبيل  فتحت  توجيهات 
وثورة المرأة، ومن أهّم هذه النظريات “قتل الذهنية 
الذكورية “الرجولة”، االنفصال األبدي، إيديولوجية 
يعني  والذي   ” المرأة  “علم  نظرية  المرأة،  تحّرر 
باللغة الكردية “jineoloji “. وبالوصول إلى هذا 
المستوى من الوعي، واعتبار المرأة بحّد ذاتها علماً 
يجب دراسته، فقد أثبتت هذه الذهنية األنثوية الجدية 
الفطرة  مع  تتالءم  بأنها  لواءها  الكرد  حمل  التي 
واالستغالل،  والعبودية  الظلم  تنبذ  التي  االنسانية 
الذكورية  الذهنية  تحطيم  إلى  المطاف  بها  لتصل 
داعش  ذهنية  في  والمجتمعة  أنواعها  بأقسى 
الذكورية التي خالفت قوانين الحياة البشرية والروح 

اإلنسانية النقية.
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توطئة

المنطقة حصيلة هجمات  الكردي، وعلى شعوب  قاسية مرت على شعبنا  سنوات 
الرغم  فيه. وعلى  َحّل  مكان  كل  في  نّفذها  التي  والمجازر  داعش،  اإلرهابي  التنظيم 
من انكشاف أمر العديد من الدول اإلقليمية والدولية في دعمها داعش، سواء بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، إاّل أّن الكل بات على علم بالتحالف االستراتيجي القائم بين 
حكومة رجب طيب أردوغان، وبين هذا التنظيم اإلرهابي لدرجة أّنه يمكن اعتبارهما 

توأماً.

وفي السنوات األخيرة خصوصاً، لم تعد تلك الهجمات والمجازر محصورة بمنطقة 
الشرق األوسط، بل باتت ظاهرة تهدد العالم أجمع )مجازر باريس وبروكسل وغيرها 
نموذجاً(. ولعّل الجرح الغائر الذي خلّفه داعش خلفه، وبات أَلماً قومياً ووطنياً وعالمياً 
المرأة  كانت  حيث   ،2014 آب  شهر  من  الثالث  في  ُنفِّذ  الذي  شنكال«  »فرمان  هو 

واألطفال من أبناء شعبنا اإليزيدي يشكلون الضحية األولى لذهنية داعش اإلرهابي.

اإلسالم«-  لنقل غطاء  اسم »اإلسالم« –أو  استخدم  داعش  أّن  ذلك  من  واألنكى 
لتمرير مآربه وتنفيذ مجازره وتكريس ذاته. لكن، ما من شك في أن اإلسالم الحقيقي 
الحقيقي  والديمقراطي«  الثقافي  »اإلسالم  بين  الصراع  أّن  نعلم  فكلنا  ذلك.  من  براء 
وبين »إسالم السلطة والسلطنة« قد بدأ فور وفاة النبي محمد، وقبل دفنه حتى. ومن 

يومها والصراع قائم بين النهجين، ليتخذ ِكالهما اسم »اإلسالم« غطاء له.

الدروس منه، فسنجد  التاريخ واستخالص  إلى  بالرجوع  وإن حاولنا تحليل األمر 
أن أغلب الصراعات السياسية والسلطوية على مر التاريخ قد اتخذت أشكاالً وأغطية 
»الديني«  الغطاء  يتخذ  الصراع  كان  فبينما  أنظمتها.  وتكريس  ذاتها  لتمرير  مختلفة 

حرب املرأة الكردية ضد داعش
- الكرديّة  األنثويّة  والذهنّية  الداعشّية  الذكوريّة  الذهنّية  بني  صراع   -

بشرى علي
عضو الهيئة اإلدارية في منظمة ريباك
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في العصور الوسطى على اختالف األديان، فإّنه 
القرن  حروب  في  »القوموي«  الطابع  التحَف 
عن  ليتمخض  المثال،  سبيل  على  عشر  التاسع 
اليوم  هو  وها  القومية«،  »الدولة  نموذج  تكريس 

يتخذ من »الدين« غطاء له مرة أخرى.

الدولة  »انهيار«  بات  فقد  ثانية،  جهة  من 
حقيقة  وشبه  َيعَتبر،  لَمن  ساطعة  حقيقًة  القومية 
قوى  فإن  وعليه،  بعد.  الدروس  يستنبط  لم  لَمن 
»الدولة  مرض  زرعت  التي  الرأسمالية،  الحداثة 
القومية« في جسد الشرق األوسط قبل قرنين من 
الزمن، قامت في بادئ األمر بتسليط داعش على 
هيكلة  إلعادة  منها  محاولة  في  المنطقة  شعوب 
الدول القومية التي انقضى زمانها، وتقسيم ما هو 
مقّسم للتمّكن من التحكم بشعوب المنطقة وحّكامها 
الجديدة.  القديمة  »فّرق-تسد«  سياسة  من  انطالقاً 
ولدى الحديث عن »الحداثة الرأسمالية« فإّن أول 
ما يخطر بالبال، هو الذهنية الذكورية السلطوية، 
في  والتسلط  واالحتكار  الربح  على  تعتمد  التي 

تأسيس نظامها.

داعش والذهنية الذكورية العنفية السلطوية
من هنا، باإلمكان القول: إّن داعش هو الوجه 
بذهنيته  الرأسمالي  للنظام  وشناعة  شذوذاً  األكثر 
يصلها.  قمة  أقصى  وهو  السلطوية،  الذكورية 
النظام  ه هذا  ولكنه بنفس الوقت يمثل مرحلة توجُّ
استبدادي  نظام  أي  بلوغ  أن  ذلك  الهاوية.  نحو 
درجات  أقصى  إلى  سلطوي  واستعماري  وفاشي 
له.  النهاية  بداية  الوقت عينه  الوحشية، يشكل في 
رادعاً  تعرف  التي ال  الدموية  الوحشية  هذه  وكل 
وال ضابطاً عند داعش، إّنما هي خير برهان على 

التوجه السريع نحو االنحدار والزوال.

الذكوري  النظام  ومظاهر  ظواهر  أهم  من 
هو  خصوصاً،  والرأسمالي  عموماً  السلطوي 
فأول  المرأة.  ضد  العنف  أنواع  شتى  إلى  لجوءه 
عنف استعبادي في التاريخ كان ذاك الذي مارسه 
الرجل ضد المرأة، والذي أسفر عن ظهور ثنائية 
تحّولت  والتي  العبد«،  الحاكم-المرأة  »الرجل 
كل  منه  تنطلق  محوري  تناقض  إلى  الزمن  مع 
عليه  وتعتمد  السلطوية  الذكورية  األيديولوجيات 
في بناء نظامها، ولتتسبَّب من خاللها بالتصدعات 
النهاية  في  فتؤدي  المجتمعات،  نسيج  في  الغائرة 
انتشار  وبدء  االجتماعية«  »السرطنة  تفشي  إلى 

»الغرغرينا« القاتلة في جسد المجتمعات.

»ثقافة  بدأت  المرأة  استعباد  من  وانطالقاً 
المجتمع  على  وتعميمها  ذاتها  بتأسيس  العنف« 
هو  المرأة  على  المسلط  فالعنف  بالتالي،  برمته. 
منذ  المعمرة  السلطوية  الذكورية  المدنية  ثقافة 
فيه  يتفشى  الذي  والمجتمع  سنة.  آالف  خمسة 
استعباد المرأة، هو مجتمع مفتقد لطبيعته األصيلة 
المتسمة بالمساواة والحرية في عالقاته االجتماعية، 

المرأة  على  المسلط  فالعنف 
الذكورية  المدنية  ثقافة  هو 
خمسة  منذ  المعمرة  السلطوية 
الذي  والمجتمع  سنة.  آالف 
يتفشى فيه استعباد المرأة، هو 
األصيلة  لطبيعته  مفتقد  مجتمع 
المتسمة بالمساواة والحرية في 
ومنحرف  االجتماعية،  عالقاته 
حقائقه،  عن  وشاذ  مساره  عن 
بحيث يغدو شاهداً على ظواهر 
الحط من شأن المرأة وإقصائها 

من كافة مناحي الحياة
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بحيث  حقائقه،  عن  وشاذ  مساره  عن  ومنحرف 
المرأة  شأن  من  الحط  ظواهر  على  شاهداً  يغدو 
وإقصائها من كافة مناحي الحياة، لَتكون هذه بداية 
وتشتيته  المجتمع  »مجتمعية«  لظاهرة  النهاية 
كلما  أنه  ذلك  ذّرات(.  إلى  )تحويله  و«تذريره« 
الحياة  فقدت  كلما  الحياة،  من  المرأة  أُقِصَيت 
معانيها، وأضاعت حقائقها األصيلة وتحولت إلى 

صحراء مجدبة.

إلى  العنف  ظاهرة  تحولت  فإذا  آخر،  بمعنى 
المجتمع  هذا  فإن  ما،  مجتمع  في  شرعية  حالة 
يصبح مريضاً حتماً. بل إنه مجتمع ميت. وهكذا، 
المجتمع  قتلت  قد  السلطوية  الذكورية  المدنية  فإن 
من خالل قتلها للمرأة. فالعبودية هي أشنع أشكال 
الموت. ذلك أن عملية التنفس لوحدها ليست كافية 
معجزوي  حي  لكائن  بالنسبة  الحياة  على  للداللة 
هو  الحياة  على  للداللة  يلزم  ما  بل  كاإلنسان. 

الحرية.

لكن داعش بصفته الوجه المقزز على اإلطالق 
فقط،  المرأة  يقتل  ال  الذكورية،  والذهنية  للسلطة 
خالل  من  عليها،  شاملة  إبادة  حرب  وينفذ  بل 
اغتصابها وسبيها وبيعها في أسواق النخاسة وقتلها 
وتشييئها.  وتسليعها  كلياً  كينونتها  من  وتجريدها 
وبإصداره الفتاوى األكثر رجعية بحق المرأة في 
كل مكان حلَّ فيه، قد غّذى ثقافة العنف الوحشية 
ولعل  بذاته.  قائم  نظام  إلى  تحويلها  وحاول  هذه، 
أشنع مثال على ذلك هو ما يسمى »جهاد النكاح« 
أو »نكاح الجهاد«، والذي تحولت فيه المرأة إلى 
ولكن  الرجل،  نزوات  بامتياز إلشباع  أداة جنسية 
للحداثة  الثاني  الوجه  تخلفاً، وكأنه  بأكثر األشكال 
الرأسمالية التي حّولت المرأة أيضاً إلى أداة جنسية 

بامتياز تحت اسم الحرية الجنسية.

الدموية  السنوات  أحداث  على  خاطفة  ونظرة 

األول  الهدف  أن  على  للتأكيد  تكفي  نشهدها  التي 
التي  األنظمة  لكل  كاستمرار  المرأة،  هو  لداعش 
شهدتها البشرية على مر تاريخها، والتي تعلم علم 
اليقين أن الطريق إلى التحكم بأي مجتمع كان، يمر 
الوحشي  العنف  فإن  بالتالي،  بالمرأة.  التحكم  من 
المطبق بحق المرأة في عهد داعش وحليفه التوأم 
قضوا  اآلالف  فمئات  ذروته.  وصل  قد  العثماني 
العالم أجمع،  العراق وسوريا على مرأى من  في 
واالغتصاب  االعتداء  ظواهر  إلى  باإلضافة 
مسبوق  غير  بنحو  النساء  طالت  التي  والسبي 
النخاسة  أسواق  من  العديد  افُتتحت  حيث  إطالقاً، 
األثمان،  بأبخس  النساء  داعش  فيها  يبيع  التي 
إيزيديات كّن أم مسيحيات أم شيعيات أم عَلويات 
باتت  التي  التهجير  ذلك. هذا عدا ظاهرة  أم غير 
عالمية بامتياز، والتي تعد المرأة الضحية األولى 
لها، والتي تستهدف وضع الديناميت تحت ظاهرة 
استهداف  خالل  من  والحيوية  التاريخية  المجتمع 
المرأة، كي يبقى ما يمكن تسميته »الحشد البشري 
الغفير« أو »الرعاع المنصاعين« من أشباه بشر 
إلى أموات منتصبين على  تائهين أقرب ما يكون 

أقدامهم.

المرأة الكردية والذهنية األنثوية
أعتى  أوصال  فيه  ارتجفت  الذي  الحين  في 
المنطقة،  في  المعروفة  النظامية  الجيوش 

اعتَبَر  أوجاالن  هللا  عبد  فالقائد 
حرية المرأة بأنها أّم القضايا جميعها، 
وأنّه من دون المقاربة االستراتيجية 
والجذرية منها، ال يمكن صياغة أي 

حل جذري ألية قضية أخرى. 
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هجمات  تجاه  والعراق،  سوريا  في  وخصوصاً 
اشتباكات  بعد  أو  قتال،  دون  فانسحبت  داعش، 
الكردية  المقاومة  فإن  الساعات؛  تتعدَّ  لم  قصيرة 
قد  خصوصاً  الكردية  المرأة  ومقاومة  عموماً 
ضد  حربها  في  البطولة  آيات  أسمى  سّطرت 
عن  الحديث  اليوم  العالم  استطاع  حتى  داعش، 
بدء »نهاية داعش«. وهذا ما جعل المرأة الكردية 
حربها  في  وعالمي  إقليمي  رمز  إلى  تتحول 
الباسلة ضد داعش الظالمي، وخاصة بعد ملحمة 
المتعطشين  ِقبلة لكل  إلى  التي تحولت  »كوباني« 

إلى الحياة الحرة.

غيرها  دون  الكردية  المرأة  جعل  الذي  ما 
تتمكن من التصّدي لداعش؟ لألمر خلفية تاريخية 
وثقافية ومجتمعية وسياسية متشعبة ومهمة للغاية. 
كردستان،  عموم  في  الكردية  المرأة  وأن  خاصة 
تسلحت  قد  وباكور،  روجآفا  في  وباألخص 
وخاضت  الحرية،  بروح  العامر  البّراق  بالوعي 
نضاالً دؤوباً لنيل حقوقها كأنثى وككردية. وتعود 
بالمشقات  مليئة  طويلة  عقود  إلى  هذه  تجربتها 
على  تقتصر  لم  حيث  والمغامرات.  والمصاعب 
التركية  )الدولة  األعداء  لمحاربة  السالح  امتشاق 
في  صفوفها  ونّظمت  بل  داعش(.  ثّمة  ومن 
الذاتي،  الدفاع  أساس  على  الحياة  مجاالت  كافة 
كافة  على  المجتمع  شؤون  بتنظيم  بالتالي  وقامت 
نظام  عبر  لتتحول مؤخراً  المستويات واألصعدة، 
المتمحور حول حرية  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
َمن  كل  تحرق  متوهجة  نار  من  حلقة  إلى  المرأة 
في  متمثالً  المجتمع  على  الهجوم  نفسه  له  تسّول 

إرادتها وهويتها.

فلسفة  إلى  هنا  اإلشارة  الضروري  من  ولعله 
هللا  »عبد  الديمقراطية  الكونفدرالية  نظام  قائد 
ومحوري  كبير  دور  من  أدته  وما  أوجاالن« 

وتحصينها  وتعبئتها  الكردية  المرأة  توعية  في 
األصيلة.  األنثوية  الذاتية  والهوية  الذاتية  باإلرادة 
المرأة  حرية  اعَتَبر  أوجاالن  هللا  عبد  فالقائد 
المقاربة  دون  من  وأّنه  جميعها،  القضايا  أّم  بأنها 
االستراتيجية والجذرية منها، ال يمكن صياغة أي 
هذه  على  وبناء  أخرى.  قضية  ألية  جذري  حل 
بديالً  ُيعَتَبر  الذي  النهج  وهذا  الجذرية  الفلسفة 
استطاعت  السلطوية،  الذكورية  للذهنية  مضاداً 
المرأة الكردية خطو خطواتها السديدة على درب 
حريتها، لتخوض نضاالً عتيداً في صفوف حركة 
المعاصر  تاريخها  ولُتسّطر  الكردستانية،  الحرية 
الكردستانية،  المرأة  حرية  حركة  صفوف  ضمن 
وُتعلن  جهة،  من  بها  الخاصة  تنظيماتها  فتؤسس 
قواتها  وتشكل  بها،  الخاص  النسائي  حزبها  عن 
األنشطة  في  وتنخرط  بها،  الخاصة  العسكرية 
بلونها هي وبهويتها  الحياة  بكافة مجاالت  المعنية 
مستوى  من  ما وصلته  إلى  أن وصلت  إلى  هي، 
راٍق في النشاط، والذي يتمثل في نظام »الرئاسة 
المشاركة  مستويات  أعلى  ُيَعّد  الذي  المشتركة« 
دولة  أية  في  له  نظير  ال  وبنحو  الفعالة  النسائية 
ذروة  تتجّسد  كما  المرأة.  بحرية  تحليها  تّدعي 
نظرية  في  أوجاالن  هللا  عبد  القائد  أطروحات 
على  النور  ترى  التي  الديمقراطية«  »األمة 
والتي  سوريا،  وشمال  روجآفا  في  الواقع  أرض 
اإلدارة  نظام  عبر  ملموس  جسد  إلى  تتحول 
»التعايش  عن  شفاف  كتعبير  الديمقراطية  الذاتية 

المشترك« بين الشعوب والشرائح واألثنيات.

ذعر  مصدر  داعش  كان  أن  وبعد  هكذا، 
قد  الكردية  المرأة  فإن  األنفاس،  يقطع  وكابوساً 
قلبت اآلية رأساً على عقب، وباتت كابوساً يطارد 
التي  القاضية  الضربات  عبر  حل،  أينما  داعش 
ألحقتها به. لكن ذعر داعش من المرأة َلم ينقذه من 
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تلو  الهزيمة  بتكبد  ينتظره  الذي  مصيره  مواجهة 
ضد  داعش  ُيبديه  الذي  السافر  فالعداء  األخرى. 
الكرد والمرأة والديمقراطية، هو نفسه السبب الذي 
جعله كَمن يحفر قبره بيديه. وهكذا، فقد أصبحت 
نموذجية  وطليعة  رائدة  قوة  الكردية  المرأة 
من  النساء  بها  تهتدي  داعش،  ضد  الحرب  في 
مختلف الشعوب والمكونات واألثنيات في سوريا 
لها  نموذجاً  وتتخذها  بل  أجمع،  والعالم  والمنطقة 
ثورية  كقوى  ذاتها  وتنظيم  قواتها  تأسيس  لدى 
والتمعن  ديمقراطية، وتعمل على دراسة تجربتها 
في حالتها ونظامها لمعرفة كيفية ترسيخ المساواة 

والديمقراطية والعدالة واألمن واالستقرار.

مقارنة
بين  ما  هو  اآلن  القائم  الصراع  أّن  ذكرنا  لقد 
نهجين؛ أولهما هو نهج الحداثة الرأسمالية المتمحور 
في وجهها األشنع  الدولتية، متجسداً  النظرة  حول 
على اإلطالق »داعش« الذي يمثل ذروة الذهنية 
نهج  هو  وثانيهما  الرأسمالية.  السلطوية  الذكورية 
المرأة،  المتمحورة حول حرية  الديمقراطية  األمة 
متجسداً في »فيدرالية شمال سوريا الديمقراطية« 
درجات  كأقصى  المشتركة«  الرئاسة  و«نظام 
بترتيب  لَِنقم  األصيلة.  المجتمعية  األنثوية  الذهنية 
أوجه الخالف الجذرية بين النهجين من جديد بناء 
على المقارنة بينهما. ولنتَّخذ من »داعش« كممثل 
الكردية«  »المرأة  مقاومة  ومن  الذكورية  للذهنية 

كممثل للذهنية األنثوية:

من  السلطوي  الفكر  إلى  داعش  يرتكز   -1
في  الخالفة«  دولة  »بناء  شعار؛  إطالقه  خالل 
الدين  سلطوية  تكريس  في  تتمثل  كبرى  مفارقة 
مئات  بالبشرية  الرجوع  وفي  جهة،  من  وتسييسه 
ترتكز  بينما  أخرى.  جهة  من  الوراء  إلى  السنين 

المجتمعية  بالثقافة  التشبث  إلى  الكردية  المرأة 
في  البشرية  شهدتها  التي  العريقة،  الديمقراطية 
فجر التاريخ في ميزوبوتاميا، والتي منها انطلقت 
واختراعاتها  اكتشافاتها  لتنشر  العالم  أرجاء  نحو 

»العلمية« المجتمعية األولى.

المجتمع  تشتيت  إلى  داعش  يهدف   -2
وتسليعها  المرأة  تشييء  خالل  من  وتذريره 
وفكرها  إرادتها  عن  يعّبر  ما  كل  على  والقضاء 
تحرير  إلى  الكردية  المرأة  ترتكز  بينما  وهويتها. 
األنثوية  بالرؤية  تسليحهن  وإلى  النساء  جميع 
التي تَمّكنهن من أداء دورهن الريادي لحل جميع 
العالقة  العامة  المجتمعية  والقضايا  المرأة  قضايا 

على السواء.

يهدف داعش إلى تحويل المرأة إلى أداة   -3
»إله«  إلى  الرجل  تحويل  مقابل  بامتياز  جنسية 
صغير يتحكم بمصير المرأة كلياً. مع العلم أن هذا 
»اإلله« الذي يتعامل مع »األداة الشيء« ال يمكن 
إال أن يكون عبداً منحطاً وسافالً بكل معنى الكلمة. 

بين  ما  هو  اآلن  القائم  الصراع 
الحداثة  نهج  هو  أولهما  نهجين؛ 
النظرة  حول  المتمحور  الرأسمالية 
الدولتية، متجسداً في وجهها األشنع 
يمثل  الذي  »داعش«  اإلطالق  على 
السلطوية  الذكورية  الذهنية  ذروة 
األمة  نهج  وثانيهما هو  الرأسمالية. 
حرية  حول  المتمحورة  الديمقراطية 
»فيدرالية  في  متجسداً  المرأة، 
الديمقراطية« و«نظام  شمال سوريا 
الرئاسة المشتركة« كأقصى درجات 
الذهنية األنثوية المجتمعية األصيلة.
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بينما تهدف المرأة الكردية إلى السمو بشأن المرأة 
انطالقاً  الذاتية  وإرادتها  هويتها  وإبراز  وتوعيتها 

من مبدأ »الدفاع الذاتي« المحوري.

مكتسبات  كل  نسف  إلى  داعش  يهدف   -4
المرأة وإلى تكريس النظام الذكوري وتعميمه على 
كافة مجاالت الحياة، وإلى إقصاء المرأة من الحياة 
كلياً. بينما تهدف المرأة الكردية إلى إنعاش النظام 
تحديثه  وإلى  ميزوبوتاميا،  شهدته  الذي  األمومي 
من خالل دمجه مع مكتسبات المرأة عبر التاريخ، 
ومن خالل إعادة تعريف كل المصطلحات المعنية 
أنثوية عريقة متجسدًة في  بالحياة من وجهة نظر 

المرأة«. »الجينولوجيا-علم 

الواحد  اللون  تكريس  إلى  داعش  يهدف   -5
على  الحالك«  األسود  لَِنقُل  أو  القاتم  »الرمادي 
جميع  ونسف  المرأة  قتل  خالل  من  المجتمع 
التعددية  والدينية  والمجتمعية  الثقافية  الهويات 
والمتنوعة. بينما تهدف المرأة الكردية إلى حماية 
ألنها  المجتمع،  في  واالختالف  والتنوع  التعددية 
الذي  والمجرى  المجتمع  غنى  مصدر  َتعتبرها 
خالله  من  الصعداء  تتنفس  أن  البشرية  بإمكان 

كلوحة فسيفسائية جذابة.

من  داعش  عن  ُعرف  مما  انطالقاً   -6
عمليات نهب وسلب وسطو، باإلمكان الجزم بأن 
َيعبده دون سواه،  الربح و«المال السيد« ُيَعّد إلهاً 
استراتيجيته  ويصوغ  أهدافه  يحدد  ذلك  وبموجب 
ثقافة  الكردية على  المرأة  ترتكز  بينما  وتكتيكاته. 
وبالزراعة،  باألرض  المرتبطة  األم«  »اإللهة 
االستقرار  نحو  البشرية  توّجهت  بفضلها  والتي 
النيوليتية  الزراعية  والثورة  الكتابة  ثورة  فشهدت 
كأعظم ثورَتين نسائيَتين في محورهما، وما تزال 

البشرية تقتات عليهما حتى اآلن في تطورها.

االستبداد  تكريس  إلى  داعش  يهدف   -7

والديكتاتورية واالستغالل من خالل نشر وتكريس 
المرأة  تهدف  بينما  المجتمع.  في  العبودية  ثقافة 
االختالف،  ضمن  المساواة  تكريس  إلى  الكردية 
التعايش  وتمكين  االجتماعية  العدالة  نشر  وإلى 
التسامح  بثقافة  والتسلح  الشعوب  بين  المشترك 
الحرية  ثقافة  توطيد  في  هامة  كمعايير  والتصالح 

الحقيقية. والديمقراطية  المجتمعية 

تغلبت  والراقية  العصرية  الذهنية  00بهذه 
ل  المناضلة على داعش وَمن دعمه أو عوَّ المرأة 
عليه، عبر مقاومات باسلة تحولت إلى مالحم بكّل 
حّرة ضمن  تشاركية  لحياة  لتؤسس  الكلمة،  معنى 
وألجل  تعّددي.  ديمقراطي  مجتمعي  نظام  إطار 
ضد  وقتالها  الكردية  المرأة  مقاومة  تحولت  ذلك 
داعش إلى شمعة تنير الطريق لكل نساء وشعوب 
لديهن  وُتنعش  عموماً،  والعالم  المنطقة خصوصاً 
عشق النضال الدؤوب في سبيل الحرية والكرامة 
المشاركة  ذلك هو  مثال على  واإلباء. ولعّل خير 
الفعالة للنساء من الشعوب العربية والتركية ومن 
داعش  ضد  الحرب  في  أوروبا  شعوب  مختلف 
بحيث   ،YPJ المرأة  حماية  وحدات  سقف  تحت 
توّد كل واحدة منهن أن تحتل مكانها في الصفوف 
المسبيات  شقيقاتها  بثأر  لألخذ  القتال  من  األمامية 
تكمن  حريتها  أن  تماماً  وإلدراكها  المقتوالت،  أو 
أي،  المقززة.  الذهنية  هذه  على  القضاء  في 
الذكورية  الذهنية  النضال ضد  أن  تماماً  إلدراكها 
يمّثل  إّنما  الظالمي  داعش  في  متجّسدة  الشنيعة 

»حرب الوجود أو الالوجود«.

المنظمات  من  الكثير  أن  نجد  ذلك  وألجل 
والتحالف  بل  العالقة  عقد  في  ترغب  النسائية 
إشارة  في  الكردستانية،  المرأة  حرية  حركة  مع 
الكردية  المرأة  نضال  تأثير  مدى  إلى  واضحة 
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مختلف  من  النساء  على  وطيد  بانضباط  المنظمة 
الشعوب. وهكذا بدأت المرأة اآلشورية والسريانية 
بها  الخاصة  القتالية  وحداتها  تؤسس  روجآفا  في 
وبهويتها الذاتية. كما أّنه وألول مرة تنظم المرأة 
وحداتها  وتؤسس  صفوفها،  شنكال  في  اإليزيدية 
وإلرثها  لذاتها  انتقاماً  بها،  الخاصة  الدفاعية 
مختلف  من  نسائية  قوات  هناك  أّنه  كما  العريق. 
التجربة  هذه  بدراسة  تقوم  األوروبية  الشعوب 
توعية  أجل  من  الوقت  نفس  في  فيها  والمشاركة 
تمكين  في  محوري  دور  ألداء  والتجهيز  ذاتها، 
وبين صفوف  مجتمعاتها  في  الديمقراطي  التحول 

شعوبها.

المنظمة  المرأة  أّن  الكردية  المرأة  أثبتت  فقد 
تشكل قوة عاتية ال يمكن ألحد التغلب عليها، وأّن 
أفضل سبيل للكفاح ضد العنف المنظم ضد المرأة، 
وإرادتها  الذاتية  قوتها  على  المرأة  اعتماد  هو 
شؤونها  وإدارة  وتنظيم  الذاتية،  وهويتها  الذاتية 
منها  االجتماعية  الحياة،  مجاالت  كافة  في  بنفسها 
والفنية  والثقافية  منها  االقتصادية  والسياسية، 
مجال  وحتى  بل  والصحية،  والتربوية  والتعليمية 
ذلك  بكل  تقوم  وأن  واألمن.  المشروع  الدفاع 
انطالقاً من مبدأ الدفاع الذاتي الشامل، والذي يعّد 
بل  لإلنسان،  األصيلة  العالمية  الحقوق  أهم  من 

ولكل كائن حي.

ضمان  هي  الكردية  المرأة  فإن  وعليه، 
وسوريا  روجآفا  في  ليس  والحرية،  الديمقراطية 
فقط، بل وعلى صعيد المنطقة جمعاء. فهي القوة 
وتنظيماً،  ووعياً  وتعبئة  دينامية  واألكثر  النافذة 
والمخولة لتطوير وتكريس نهضة الشرق األوسط. 
هذا  على  المنطقة  لريادة  مؤهلة  فهي  وعليه، 
الديمقراطي،  التحول  تمكين  ناحية  ومن  الصعيد 
المسلط  العنف  أشكال  لكافة  النهائي  الحد  ووضع 

وتأسيس  لبناء  حتمي  كشرط  أيضاً،  المرأة  على 
هي  وهذه  الحر.  والمجتمع  الديمقراطي  النظام 
المهمة األصعب على اإلطالق في خضّم الحرب 
فوضى  من  عنها  يتمّخض  وما  الثالثة،  العالمية 
عمياء. لكنها في نفس الوقت المهمة التي بإمكانها 
وبالبشرية  بالبالد  تصل  أن  غيرها  عن  دوناً  فقط 
واالستقرار  السالم  يستتب  حيث  األمان  بر  إلى 

والرفاه بين الشعوب وضمن المجتمعات.

وليس آخراً، ثمة نهضة نسائية عظيمة  أخيراً 
والتضامن  التعاضد  يتطور  إذ  حالياً.  نشهدها 
غير  بدرجة  المنطقة  في  النسائي  والتكافل 
شيء،  على  األمور  هذه  كل  دلّت  وإن  مسبوقة. 
قرن حرية  القرن سيكون  هذا  أن  تدل على  فإنها 
المرأة، وأن األراضي التي شهدت في فجر تاريخ 
النيوليتية  )الثورة  النسائية األولى  البشرية ثورتها 
الثانية  للمرة  عيان  شاهد  تغدو  إنما  الزراعية(، 
الثورة  لتأسيس  التاريخية  البدايات  تكّون  على 

النسائية الثانية. فكم نحن محظوظات!

ثمة نهضة نسائية عظيمة نشهدها 
والتضامن  التعاضد  يتطور  إذ  حالياً. 
والتكافل النسائي في المنطقة بدرجة 
هذه  كل  دلّت  وإن  مسبوقة.  غير 
األمور على شيء، فإنها تدل على أن 
هذا القرن سيكون قرن حرية المرأة، 
فجر  في  شهدت  التي  األراضي  وأن 
النسائية  ثورتها  البشرية  تاريخ 
األولى )الثورة النيوليتية الزراعية(، 
الثانية  للمرة  عيان  شاهد  تغدو  إنما 
التاريخية  البدايات  تكّون  على 
لتأسيس الثورة النسائية الثانية. فكم 

نحن محظوظات!
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نيويورك في  العالميين في  التجارة  المدّبر على برَجي  المؤامرتي  الهجوُم  لقد كان 
2001 مبادرة لبدء النظام الرأسمالّي بـ«الحرب العالمية الثالثة«، حيث لجأ إلى اإلسالم 
أّن  إْذ  الجديد،  العدّو  أّنه  الناتو  أعلن  أن  بعد  الجاهز،  األيديولوجّي  القناع  الراديكالّي 
السالم يهّدد الحداثة الرأسمالّية دائماً، بعد أن تيّقنت أّن سنوات السلم تجلب معها االنهيار 

االقتصادّي حتماً.
فاستخدمت هذا القناع اإليديولوجّي وضّخمت من حجم طالبان وبن الدن المصنوَعين 
من قبل المركز العالمي للحداثة الرأسمالّية، وبالغت في تصويره غوالً، مع أنها كانت 
بن  على  تقِض  لم  العالمّية  المنظومة  لكّن  كانت،  لحظة  أّية  في  عليه  القضاء  تستطيع 
الدن إاّل بعد أن تحّققت مآربها في العراق إثر استهداف الدولة القومّية التي صنعتها في 
الشرق المدّمى؛ مختبر التجارب للرأسمالّية العالمّية، وما هذه الفقاعة المْسخّية المتجّسدة 
في داعش إاّل النتيجة النهائّية لهذا المختبر، وهي دالئل عجز هذه المنظومة في البحث 
عن حّل تستطيع فيه أن تصّدر مشاريعها الليبرالّية بهدوء دون أزمات وضرائب، فحّل 
الحداثة الرأسمالية وأنظمة الدول القومية ُتعَتَبُر بحّد ذاتها سبب كّل تلك المآسي والنكبات 
الكارثية الكبرى الُمعاشة، فقد غدت غير قادرة على إعادة طرح نظامها هذا، واألنظمة 

التابعة له، واعتبار هذا النظام الحّل النهائّي الذي ال حّل سواه.
لقد أخذت نظرية الفوضى الخاّلقة مساراتها العملية في التطبيق بعدما كانت أميركا 
تتعامل عالمياً خصوصاً مع المناطق ذات األهمية اإلستراتيجية االقتصادية والعسكرية 
وفق آلية االنقالبات العسكرية والتدخالت العسكرية المباشرة، لضمان أهدافها ومصالحها 
الحيوية فيها لمنع قيام األنظمة والسياسات واأليديولوجيات التي تعرقل هذه المصالح، 
وبعد أن وجدت تلك اآلليات مكلفة من الناحية العسكرية واالقتصادية والبشرية، ارتأت 
في اآلونة األخيرة اعتماد عدد من النظريات تكون من خالل اعتمادها القوى المهيمنة 
عالمياً والمحققة لنظام عالمي جديد بأقل التكاليف وبأقصر الطرق وأبسطها. ومن دون 

 يف فراغ الثقافة
ّ
ة قناع أيديولوجي

ّ
الداعشي

شيران زاده
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التدخل العسكري المباشر من جانبها، ومنها نظرية 
)الفوضى الخالقة(

بلبنان  ابتداًء  تتكّرر  األزمات  سيناريوهات  إّن 
وانتهاء بليبيا واليمن وسوريا... ؛ عملّيات مفّخخة، 
إلى  وصوالً  متطّرف،  إسالمّي  تنظيم  سيطرة 
انهيار  واألمان،  األمن  فقدان  اإلرهاب،  محاربة 
العملة، تهريب رؤوس األموال إلى الخارج، تّجار 
الحروب، الهجرة الداخلّية والخارجّية، وصوالً إلى 

الحّل الغربّي حيث الدواء الناجع.
الرأسمالّية  الحداثة  لهذه  الرئيسّي  الهدف  إّن 
يهدمونها؛  الذين  هم  األرض  أصحاب  جعل  هو 
الفتن فيما بينهم، وهدم كياناتهم،  من خالل إشعال 
وخلق حاالت التناحر فيما بينهم، وذلك ألّن الشرق 
األوسط موزاييك طائفّي وعرقّي ومذهبّي، ومكان 
في  تأتي  كي  تُسد(  )فّرْق  سياسة  لتطبيق  خصب 

النهاية لتبني على طريقتها ما هدمته بنفسها.
لننظر إلى خريطة االقتتال والصراع في الشرق 
وباكستان،  الهند  والمسلمون،  الهندوس  المدّمى؛ 
والسّنة،  الشيعة  والشيشان،  كشمير  في  الدماء 
السعودّية وإيران، صراع الكرد مع إيران وسوريا 
السودان،  والعرب  إسرائيل  والعراق،  وتركيا 
عن  ناهيك  اليمن.....  تونس،  ليبيا،  الصومال، 
اإلبادة  وحمالت  المتصارعة  والتيارات  األحزاب 
والتصفية والصهر للشعوب كاألرمن واآلشوريين 
الغربّي  الفكر  هيمنة  إثر  نتج  ذلك  فكّل  والكرد... 

االستشراقّي الذي حاول ترويض الطبيعة األولى.
جعلت  عشر  التاسع  القرن  من  واعتباراً 
واحتكرت  عليها،  حكراً  الحقيقة  وعَي  الرأسمالّية 
األفكار  جميع  ونجحت  والتطّورات،  العلوم 
القوموية،  رأسها  وعلى  الليبرالية،  عن  المتولّدة 
أّن  حتى  بل  الشرقية،  الذهنّية  على  االستيالء  في 
التيارات اإلسالموّية الجديدة تصاعدت مستندة على 
القوالب االستشراقية والتي تعّد النسخة المشتّقة من 

األيديولوجّية الليبرالّية. 

الفتاة  كـتركيا  االستشراقية،  السلطوية  فالنخب 
قد  المثال  سبيل  على  والترقي  االتحاد  وجمعيِة 
وكانت  باريس،  إلى  مّكة  من  الشعب  قبلة  حّولت 
الجمهورّياتّية  نزعة  وراء  الغربّية  االستشراقّية 
الفكر  بلغ  القومية  الدولة  تأسيس  ومع  التركّية، 
الذهنيات  احتكاره على  أوجه، وبسط  االستشراقّي 
الغربّية  تستورد األخالق  كاّفة، وصارت  األخرى 
التي جعلت الفرد القابع في تركّيا مسخاً ال يعرف أين 
وجهته، إلى أن صعد تيار اإلسالموّية االستشراقّي 
وقع  الذي  أردوغان  وأخيراً  أربكان  عبر  الهجين 
من  التحّرر  يستطع  ولم  والمال،  السلطة  أسر  في 
من  مسخاً،  يزداد  المسخ  جعل  بل  االستشراقّية، 
خالل الشكل اإلسالمّي والمضمون العلمانّي، وزاد 
الثاني، فيعيد  الفاتح  أّنه أراد أن يكون محّمد  عليه 
وبالد  المحروسة  مصر  في  اإلمبراطورّية  نشر 
الشام والموصل التي أرادها أن تنضّم إلى سلطنته 
في عهده، لكّن تطلّعات الشعب دائماً كانت إلى فكر 
الفن والفكر محمّيين من االستشراق،  بقاء  يضمن 
وبقاء التعايش السلمّي الذي ال يطيب خاطر الحداثة 

الرأسمالية إاّل عندما تصّعده.
-ال  بسهولة  الثورة  ناهبو  األصولّيون  استطاع 
بين  صراع  من  الصراع  يحّولوا  أن  لها-  مثيل 
الكرد  بين  صراع  إلى  الغاشمة  والسلطة  الشعب 
بين  ما  يدمجوا  وأن  المثال،  سبيل  على  والعرب 
سهلة،  وبتركيبة  غريبة  بطريقة  والعروبة  الدين 
دون  المسلمة،  الكردّية  المدن  يهاجموا  أن  فقّرروا 
يقتضي  وجودهم  أن  مع  دينّي،  أخالقّي  مبرر  أي 
أن يكونوا متدّينين أخالقيين بما أّنهم يتحّدثون باسم 

الرسول األخالقّي.
لكّن من خالل دراسة الواقع الكردّي نرى أّنهم 
الوحيدون بعيدون كّل البعد عن هذا الكاوس الذي 
الثالث،  الخّط  امتهان  خالل  من  المنطقة  به  تمّر 

وانتهاج األّمة الديمقراطّية نبراساً.
التآلفّية  بفطريته  العربّي  المجتمع  يستسغ  ولم 



العدد 39 شتاء 432017

الشرق األوسط الديمقراطي

البيروقراطّية  الفوقّية  ومؤّسساتها  الدولة  مفهوم 
تقتات  التي  الطفيلّية  وماكينتها  االستبدادّية  القمعّية 
الدولة  فعل  رّدة  وكانت  المجتمع،  أخالقّيات  على 
واضحة ضّد المجتمع، فكان عداء الدولة واضحاً من 
قبل الدولة الطفيلّية ومؤّسساتها التي كانت تحارب 
كّل أشكال التآلف االجتماعّي، فذاك التآلف سيؤدي 
بالضرورة إلى ضعضعة تطّفلها الالمحدود، لذلك 
لم يهدأ سعير الثورات، ولم يهنأ خليفة واحد بدولته، 
فقد كانت رّدات الفعل غير محدودة ضّد المنظومة 
الدولتّية، وكان السلطان الناجح هو السلطان القادر 
على قمع الشعوب وإخضاعها لسطوته وجبروته، 
وبين  األدب  تطّور  بين  عكسّيا  التناسب  وكان 
األندلسي  العربّي  األدب  كان  فقد  الدولة،  جبروت 
إلى  األندلسّية  الدولة  انقسمت  عندما  أوجه  في 
إمارات وطوائف، أي انكسرت هيبة الدولة الواحدة 

وتضعضع كيانها الدولتّي. 
الوئام  تاريخ  إلى  العربّي  الشعب  عاد  لو 
الحضارّي واالجتماعّي الذي كان سائداً في الجزيرة 
العربية  الستشّف مفهوم الكونفدراليات التي كانت 
منتشرة بين القبائل العربية قبل اإلسالم، ولتيّقن أّن 
كانوا  فقد  بينها!  موجوداً  كان  االجتماعي  االتفاق 
منذر  بن  النعمان  مع  الداخلية  االتفاقيات  يعقدون 
كاالتفاق  الخارجّية  االتفاقيات  أو  المناذرة،  كبير 
أو  لقوانين كسرى  ينصاعوا  أن  دون  مع كسرى، 
قوانين النعمان، أي دون االنصياع للدولة المتجّسدة 
كانوا  لقد  الملك،  النعمان  أو  الملك  كسرى  في 
يؤمنون بمقولة: )إّن لكسرى دولته ولنا نحن العرَب 
لم  وتقاليدنا(،  وعاداتنا  وكونفدرياالتنا،  مجتمعنا، 
مترامية  العربّية  للجزيرة  واحد  حاكم  هناك  يكن 
األطراف، وال سّيد واحد، فكّل قبيلة تدير شؤونها 
بنفسها، وال سجون ومعتقالت وال حدود وبّينات، 
وإّنما تجريد ونفي وعزل، فكم من واحد ّطرد من 
القبيلة لمخالفته أعراف القبيلة، ، فعندما حاول كليب 
أن يتفّرد بالسلطة وينّصب نفسه ملكاً ويبني األسوار 

والجيوش ويستبّد في حكمه، فما كانت النتيجة إاّل 
وأن قُِتل على يد ابن عمه جّساس بن ُمّرة الرافض 
فيما  أسيرها  أّنه وقع  والتفّرد، مع  االستبداد  عقلّية 
التي كان  الحرب  أيضاً، وقامت  يفلح هو  ولم  بعد 
هدفها الوحيد الملك والعرش وإن ُرِسمت أّنها من 
أجل ناقة، وكان الحّل إلنهاء هذه الحرب هو إعطاء 
دون سلطة،  لكن  كليب  بن  للجرو  والعرش  الُملك 
فانتهت  والتفّرد،  الدولتّية  رفض  على  دليل  وهذا 
الحرب وانتصر الشعب، وانتصرت العادات على 

التجّبر والتفّرد.
والغزل  والضيافة  بالكرم  االهتمام  كان  لقد 
ال  المجتمع  نتاج  كانت  التي  واألخالق  العذري 
االجتماعّية  الفنية  األداة  الشعر  فحّتى  الدولة،  نتاج 
الفكرّي لهذا المجتمع، لم يسلم من  الرائعة والكنز 
التشويه والزيف على يد الحكام والسالطين، فصار 
الذي  الشعر  هذا  تحّول  فقد  العرين  خدمة  تحت 

السلطوية  فالنخب 
الفتاة  كـتركيا  االستشراقية، 
على  والترقي  االتحاد  وجمعيِة 
قبلة  حّولت  قد  المثال  سبيل 
باريس،  إلى  مّكة  من  الشعب 
وكانت االستشراقيّة الغربيّة وراء 
التركيّة،  الجمهوريّاتيّة  نزعة 
بلغ  القومية  الدولة  تأسيس  ومع 
وبسط  أوجه،  االستشراقّي  الفكر 
األخرى  الذهنيات  على  احتكاره 
األخالق  تستورد  وصارت  كافّة، 
الغربيّة التي جعلت الفرد القابع في 
تركيّا مسخاً ال يعرف أين وجهته، 
اإلسالمويّة  تيار  صعد  أن  إلى 
أربكان  عبر  الهجين  االستشراقّي 
في  وقع  الذي  أردوغان  وأخيراً 

أسر السلطة والمال
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سلمى  أبي  بن  زهير  كمعلقة  األخالق؛  يمّجد  كان 
فتحّول %80   والملوك،  السالطين  يمّجد  إلى شعر 
الذاكرة  لكّن  العروش،  مديح  إلى شعر  الشعر  من 
الشعر  من  السيل  هذا  تحفظ  لم  العربية  المجتمعية 
أجل  من  والتيجان  والملوك  السالطين  مدح  الذي 
المال والسلطة، وإّنما حفظت الشعر األخالقي الذي 

مجّد اإلنسان كإنسان ومّجد األخالق والمجتمع.
سرقت  التي  اإلسالمّية  الجماعات  ظهور  كان 
التي  الكارثة  دّفتها،  وحّولت  الشعوب  من  الثورة 
الدولة  ممارسات  الشعب  فنسي  بالشعب،  ألّمت 
قناعها  عن  كشفت  التي  االحتكارّية  المستبّدة 
وأظهرت وحشّيتها الحقيقّية عبر البّوابة السورّية، 
حّتى وصل األمر إلى فقاعة داعش التي كانت نتاج 
المهميمن  الذكورّي  والفكر  الضّيقة  القوموّية  هذه 
واإلسالموّية الراديكالّية التي حّرفت من قبل الدول 

التي تعاقبت على الشعب الذي جعل الدين مطّية.
التاريخ  وريث  ليس  أّنه  داعش  أثبت  لقد 
وليس  الدولة  لواء  حْمله  عبر  العربّي  المجتمعّي 
كما  المغّيب،  العربّي  المجتمعّي  للتاريخ  امتداداً 
غّيب تاريخ المجتمع الكردّي، فالمؤّرخون العرب 
كانوا مرافقين للسالطين في جوالتهم وصوالتهم، 
يعيش  كان  التي  الدولة  تاريخ  أّرخ  مؤّرخ  وكّل 
فيها، فمؤّرخو الدولة األموّية أّرخوا للدولة األموّية 
وكذلك مؤّرخو الدولة العّباسّية، وهذا ما يؤّكده ابن 

خلدون عبر مقّدمته.
فمن يرد أن يفهم داعش فليقرأ عن أبي العباس 
السفاح وأبي مسلم الخراساني وأبي جعفر المنصور 
الشعوب  ثورات  من  استفادوا  الذين  من  وغيرهم 
إلى  للوصول  وقوداً  وجعلوهم  بهم  واستّخفوا 
لبطش  مشابهاً  األمويين  بطش  كان  فقد  السلطان، 
التي  التّيارات  فظهرت  اآلن،  المستبّدين  الحّكام 
ضحّية  فباتوا  المفقود،  بالفردوس  الشعب  وعدت 
حلمهم األزلّي في البحث عن األسوار والكراسّي، 
وموقف النقاد العرب اآلن مشابه لمواقف المؤرخين 

تشبه  التي  النصرة  بين  ومقارناتهم  حينذاك، 
تصرفاتها تصرفات األمويين أمثال يزيد بن معاوية 
ومروان بن محمد، والفرق هو أّن النصرة تقتل أقّل 
أكثر -حسب زعم  النصرة وطنية  من داعش وأّن 
البعض المفّتت- فالعناصر األجنبية في النصرة أقّل، 
وبهذا يعّزون أنفسهم، وكأّن الخيار الثالث قد طار 
وذهب أدراج الرياح، وهو الحّرية، فباتوا يرضون 
المرسوم  للقدر  انصياع  وكأّنه  أقل،  يقتل  بالذي 
أو  هذا  فإّما  ِشراكه،  في  وقعوا  الذي  الوهم  حسب 
ذاك أو حاكم عروبّي مستبّد ظالم، وخيار الحرية 
التي ما فتئت الحناجر تصدح بها قد ولّى وهذا ما 
يرضي الدول التي تعطي الشعب كّل فترة جرعة 
الشعوب،  حساب  على  نفسها  وتطّور  الوهم  من 
وكأّن هذه الدول تتعاقد فيما بينها لتقوّي منظومتها 
شعوبها،  حساب  على  يوم  بعد  يوماً  تتطّور  التي 
فكلّما اشتّدت المحن على دولة ما، تعاقدوا وبحثوا 
وقّدموا الحلول واألطروحات وشّغلوا أُجَراءهم من 
الطبقات التي رسمتها؛ من المفّكرين الذين يرسمون 
الخطط ويعّدونها ليكونوا أداًة في يد هذه المنظومة 
أيديولوجّية  كبرت وصارت  التي  العالمّية  الدولتية 
األيديولوجّيات  كّل  تحارب  وباتت  يوم  بعد  يوماً 

المجتمعّية.
الفداء  في  دروساً  تعطي  كوباني  وأضحت 
والتضحية لألعداء قبل األصدقاء، وأضحت عائقاً 
يريدون  الذين  المعتدين،  وجبروت  غطرسة  أمام 
الكردي  هذا  وإصرار  عزيمة  من  ينالوا  أن  أبداً 
الذي بات يدرك ما له وما عليه، والذي قاوم ودّمر 
كبرى  مدٌن  أمامه  تصمد  لم  الذي  داعش  أسطورة 

ومساحات كبرى.
وحملة  المنّظمة  الشرسة  الهجمة  هذه  إّن 
الجينوسايد اإلبادّية الداعشّية الوحشّية المنّظمة على 
كوباني، هي حقد على تقّدم وحدات حماية الشعب 
في كرى سبي وانتصاراتها العظيمة، ورّد همجّي 
المجتمعية،  الديمقراطية  نحو  الحثيث  سعيها  على 
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ووصول بناها المعرفية إلى درجة تفضح فيه هذا 
الكيان االستبدادي، وهذه العقلية القوموّية البدائية، 

وهذا الظالم الذي طالما كّرسه المحتكرون.
غربي  مقاطعات  أعلنتها  التي  الذاتية  فاإلدارة 
كردستان، باتت خنجراً في ذهنّية القوموّية البدائّية، 
وطعنًة في خاصرة الدولة التركّية القوموية البدائّية 
المافووّية التي دأبت وما تزال تدأب على دقِّ إسفينها 
أرمن  من  تركيا  في  الديمقراطية  األمم  جسد  في 
وروم...  لكّنها انتّحرت على بّوابة األمة الكردية، 
ومن خالل االطالع على نتائج هذا مشروع اإلدارة 
المافووّية  الدولة  هذه  آمال  يحقق  ال  الذي  الذاتّية 
القوموّية المتغّولة، والتي لّما ترَض على أن يتكاتف 
وليس  عاّمة  األرض  وجه  على  الكردّي  المجتمع 
يحتذى  أنموذجاً  يكون  لئال  فحسب،  حدودها  على 
وحلم  الخلّبّية  إمبراطورّيتها  تتهاوى  ولئال  به، 
في  القابع  خّيال  تفارق  ال  التي  العثمانّية  السلطنة 

قصر يحتوي على 1500 غرفة.
الشعب  حماية  “قوات  بين  الدائرة  فالمعارك 
قد  سبي  كرى  في  الداعشي”  والوحش  الكردية” 
خطة  تفعيل  احتمال  من  التركي  السلطاَن  أقلقت 
السوري  الشمال  في  كردية  دولة  لتأسيس  جاهزة 
بدعم دولي كما يّدعي اإلعالم التركّي، ال سيما وأّن 
هذه المعارك قد بدأت بهجوم القوات المشتركة في 
غربّي كردستان على داعش في ظل حماية طائرات 
التحالف الدولي، والتي تعّد تركيا جزءاً منها، ودون 
التحالف  حرب  وكأّن  باألمر،  علم  على  تكون  أن 
وجوه  على  واضحاً  بدا  الذي  والحنق  تركيا،  ضّد 
الذين باتوا في حاالت الصدمة مع التحالف الدولي 
يدلّل تركيا سابقاً، وغدت ال تخرج من  الذي كان 
صفعة أميركّية حّتى ترتّد صفعة روسّية عليها، وما 
إن تصحو من الصفعة الروسّية حتى يأتي التهديد 
اإليراني عليها، فتبدأ بالخطاب الهلوسّي الذي يشابه 

خطاب األسد في أّن مؤامرة كونّية على تركّيا.
تبّث سمومها  أن  إلى  العميقة  الدولة  لقد سعت 

في هذه التجربة التي ال تستسيغها، حتى وإن كانت 
عندما  لكّنها  حلم،  هذا  إّن  نفسها:  قرارة  في  تقول 
فشلت في قتل هذا المشروع من خالل إصباغ فكرة 
التقسيم عليه، من خالل اللعب بمشاعر القومويين 
العرب، تحّولت إلى فكرة أّن هذا المشروع خطر 
على اإلسالم، فاستخدمت ورقة اإلرهابيين الجاهزة 
العلم  مع  السبل،  بها  ضاقت  أينما  الطلب  تحت 
بخطورة هذه الورقة على الشعب برّمته، وكأّن ال 
قد  المؤامرة، واآلن  فكرة  أمامها سوى  آخر  خيار 
الضروس  من خالل حربها  لها  ورقة  آخر  قّدمت 
التهديد باالحتالل  الذاتّية، وهي ورقة  ضد اإلدارة 
واقتحام األرض  وبفشل هذه الورقة ستفشل نهائّياً 
أال  التالية  الخطة  إلى  ذريعاً، وستنتقل حينها  فشالً 
وهي الخضوع إلى األمر الواقع، إلى حين البحث 
يشل  الذي  الديمقراطية  األمة  لفيروس  مضاد  عن 

أركانها.
على  كم   110 بطول  األمني  الشريط  فحلم 
كاراكاميش  معبري  بين  سوريا  مع  الحدود  طول 
وأونجوبينار الحدوديين مع منطقة آمنة بعمق 30 كم 
داخل األراضي السورية هو الحلم الجديد للسلطنة 
التركّية، إْذ بعد كل انهزام يتضاؤل حلمها، إلى أن 
تعي أن الحّل في السالم الحقيقّي، فإلى متى ستظّل 
تقود حملة العداء ضّد الشعب الكردي؟ فقد أنهكت 
بعداء  مقارنة  الطبيعّي  غير  العداء  هذا  في  نفسها 

العربّي  الشعب  عاد  لو 
الحضارّي  الوئام  تاريخ  إلى 
في  سائداً  كان  الذي  واالجتماعّي 
الجزيرة العربية  الستشّف مفهوم 
منتشرة  كانت  التي  الكونفدراليات 
اإلسالم،  قبل  العربية  القبائل  بين 
ولتيقّن أّن االتفاق االجتماعي كان 

موجوداً بينها
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دولة البعث وإيران في بقية األجزاء الكردستانّية، 
الفئة  تستهدف  الكرد  ضّد  تقودها  حرب  كّل  ففي 
الثورّية وتقول: »نحن لسنا ضد الكرد، لكّننا ضد 

حزب االتحاد الديمقراطي«.
يحاربون  الذين  بشاعة  الحرب  لقد كشفت هذه 
يؤكد  وهذا  ووحشيتهم،  همجيتهم  ومدى  كوباني، 
نظرة القائد عبد هللا أوجالن وتوصيفه الدقيق لهذا 
أّن  حيث  لوياثان.  بالوحش  إّياه  بترميزه  االحتكار 
هذا الوحش المظلم البعيد كّل البعد عن كل مظاهر 
اإلنسانية قد بانت أنيابه، وكشف عن ذاته السيئة من 
تغاضيه عن  القذرة، من خالل  الحرب  خالل هذه 
يدركوا  لم  اآلن  حتى  لكّنهم  كوباني،  في  المجزرة 
بعد قّوَة اإلرادة المجتمعّية، التي أينعت ثمارها في 
هذه االنتصارات المجتمعّية، ولم يستوعبوا سّر هذا 
مشاريع  أمام  عائقاً  ُيَعدُّ  الذي  االجتماعي  التكاتف 

األعداء التفكيكية والتشتيتية إلرادة المجتمع.
ففي الوقت الذي كان فيه الشعب الكردّي يحتفل 
في كوباني بانتصارات وحدات حماية الشعب، وفي 
الوقت الذي يصل فيه الشعب إلى حّرّيته، لم يستطع 
الحّرّية فكشف  الفرحة وهذه  يتحّمل هذه  أن  العدّو 

عن خياره اإلبادّي.
للمجتمع  الذاتّية  اإلدارة  هذه  أّن  من  مناّص  ال 
الذي بدأ يستعيد بناه المسلوبة منه، تؤّكد على هوّية 
الكردّية  الشعوب  ستعيها  الّتي  الديمقراطّية  األّمة 
والعربّية والفارسّية والتركّية والسريانّية واآلشورّية 

وكّل األثنيات في الشرق األوسط.
اليوم  في  كوباني«   - »سروج  في  حصل  ما 
في  تموز   19 بثورة  االحتفال  يوم  يصادف  الذي 
غربّي كردستان، هو عملية إبادة وتصفية لمجموعة 
للسلطوية  المناهض  الفكر  تحمل  التي  العقول  من 
اجتماع  يكن  فلم  والعنصرية،  واالستبداد  والهيمنة 
في  والفن  الثقافة  مقر  في  الثوريين  الشباب  أولئك 
سروج مخّططاً له من أولئك الشباب، وإّنما اقتيدوا 
إلى ذاك المكان بمؤامرة دنيئة، فقد اكتظت سروج 

قبل يوم من تنفيذ الجريمة بأعداد هائلة من الجيش 
واالستخبارات التركية، إّنه إعالن الحرب دائماً من 
البحث  في  دأبوا  طالما  الذين  الدموّيين  أولئك  قبل 
أولئك  الحرب،  إلى  الشعوب  القتياد  ذريعة  عن 
الدموّيون هّمهم الوحيد البحث عن الفوضى بشّتى 

السبل ليصطادوا فيها.
لقد كان أولئك الشباب آتين من إسطنبول حاملين 
من  المحاصرين  كوباني  ألطفال  هداياهم  معهم 
قاتلي األطفال، كوباني التي باتت قاهرة الجبابرة، 
مدينة  والسالم،  الحرب  مدينة  العورات،  كاشفة 
في  الصراخ  مدينة  الحياة،  أجل  من  الموت  تلعق 

وجه كل آثم سفاح.
البداية  نقطة  كوباني  أّن  القتلة  أولئك  يدرك  لم 
المنطقة  أشعلت  التي  الثورة  نقطة  النهاية،  ونقطة 
للوصول  األولى  الشرارة  وكانت  ومقاومة،  حّرّية 
إلى الديمقراطّية االجتماعّية، وستكون مقبرة أولئك 

القتلة.
كوباني  أّن  بكوباني حيث  نربط سروج  عندما 
والنهوض،  الثورة  لواء  عاتقها  على  حملت  قد 
فحملت سروج معها هذا العبء، وساندتها كردياتّياً 
عشائرّياً إنسانّياً، وصارت عين الشعب في شمالّي 
كردستان وغربّيها، وصارت تحرس كوباني األبّية 
الذي  العدّو  ممارسات  وتفضح  سّكانها،  وتحتضن 

يترّقب ساعة سقوطها.
كوباني« سلسلة   - كانت مجزرة »سروج  لقد 
من سالسل اإلجرام المتوالية على الشعب الكردّي 
أولئك  استهداف  وما  كوباني،  في  المقاوم  المسالم 
السلسلة  حلقات  من  حلقة  إاّل  الثوريين  الشباب 
وآخراً  التي تستهدف أطفالنا وشيوخنا، لكّنهم أوالً 

يستهدفون شبابنا الثورّي.  
الخيانة،  إثر  والخيانة  الجريمة،  إثر  فالجريمة 
والجبن إثر الجبن، ومازال اليائس يائساً، وهو اآلن 
يبدع في يأسه، والصامد مازال صامداً، والمتخندق 
ولم ينفد صبره  في خنادق الشرف مازال متخندقاً 
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بهذه  قواه  يستنفد  وبدأ  نفد،  العدّو  لكّن صبر  أبداً، 
وجبنه  ضعفه  تظهر  التي  اإلجرامّية  الحركات 
يوماً بعد يوم، ألّنه يدرك تماماً أّن أركان اإلجرام 
قواها  تستلهم  المضطهدة  الشعوب  وباتت  تتداعى، 
وطاقاتها الكامنة من روح نضال ومقاومة كوباني، 
وروح ثورة 19 تموز التي انبثقت منها، فأدركت 
أّن فيها خالصها األبدي، واستعادة حياتها المنطوّية 

في الموت الذي يبثه هذا الظالمّي األسود.
يقود  أن  إاّل  المنهزم  أردوغان  أمام  حّل  ال 
نهاية  إلى حرب دموية ال  تركيا والشرق األوسط 
يطاح  أن  وإّما  فأكثر،  أكثر  المنطقة  وإشعال  لها، 
لهذا  النهاية  بداية  تكون  تاّمة  إطاحة  وبأعوانه  به 
يتكّرر  لم  الذي  السلطوّي  الجنون والتهور والغباء 
ومندوبه  العثماني  السلطان  فهذا  التاريخ،  في 
السامي وخدمه وجيشه السّرّي الذي صنعه بالمال 
قد أعلنوا الحرب على الشعب الكردي، من خالل 
ومساندة  التلفيقات  ودّس  الزور  وقول  االفتراءات 
المجرميين بقناع الوطنّية حيناً وقناع الحرص على 
الوطن الذي يدّمرونه حيناً، ودائماً يريدون أّن يثبتوا 
لكّن  الحرب(  من  مفر  )ال  السارغونّية  نظرّيتهم 
أالعيبهم  وفضح  وأعوانه  الذئب  كشف  في  حربنا 
سّداً  باتت  التي  المجتمع  وأخالق  المقاومة  بروح 
إلى ورقتهم  أخيراً  فاستسلموا  تهّورهم،  أمام  منيعاً 
التي  والتفخيخات  بالتفجيرات  القيام  وهي  األخيرة 
هذه  وسترتّد  آجالً،  وليس  عاجالً  فيهم  ستتفّجر 
التفجيرات على هذه العقلية الساقطة أخالقّياً، وتدّمر 

بقايا بقاياهم المتشّظية. 
بدأ  القومّية  دولته  زمن  أّن  السّفاح  يدرك  بات 
يتالشى، وحلمه الذي تصّوره حقيقة صار يتداعى 
يوماً بعد يوم عبر رقم 19 تموز الذي يقّض سريره 
بساديته  به  يتلّذذ  الذي  الدماء  وحل  في  المتهاوي 
المفضوحة يوماً بعد يوم، وبات التالشي حقيقة ال 
غبار عليها، بعد أن استشعر أّن مدينة صغيرة ال 
يراها بالمجهر حسب نظرته المتعالّية تقضي على 

التي  البعوضة  وكأّنها  السلطوّية،  وآماله  أحالمه 
قتلت نمرود، وهو يرى كيف باتت الديكتاتورّيات 
إثر  جندّياً  الشطرنج  أحجار  كما  وتتهاوى  تتداعى 
المنغلقة  قوقعته  أسير  وحيداً  الملك  وبات  جندّي، 
يرضخ  لم  إذا  سُتكسر  التي  الصلبة  الراديكالّية 
عليه،  وما  له  ما  يعي  بدأ  الذي  الشعب  إرادة  إلى 
الديكتاتورّية  الدولة  لقيح  األخير  االجهاض  وهذا 
المتآكلة تمّثل في الدخول مباشرة في الحرب عبر 
الذين عبروا مدن  الورود  الشباب  استهداف أولئك 
كوباني  المقاومة،  كوباني  إلى  للوصول  الموت 
روح  من  ومقاومتها  حمايتها  المستعيدة  الطبيعّية 
المجتمع الذي بدأ يستعيد عافيته المدّمرة في كوباني 
يفترض  الذين  الشباب  إّنهم  بنائها،  في  ليساهموا 
بّوابة  على  قاتلهم،  ال  حاميهم  يكون  أن  بالسلطان 

المقاومة كوباني.
إسطنبول،  مالئكة  يا  أطفالنا  هداياكم  ستصل 
بيوتكم  من  وأخرجكم  سابقاً  القاتل  شردكم  من  يا 
الكردستانّية كي يقضي عليكم في المدن المتفّحمة، 
وهداياكم  أرعبتهم،  التي  أقالمكم  أطفالنا  وسيحمل 
المتآكلة  المدن  مواجهة  طرق  إلى  أطفالنا  سترشد 
ظل  في  يحتمون  من  وسيواجهون  كإسطنبول، 
القاتل، ليصرخوا في وجوههم: - كيف ستواجهون 
 - لهم:  ويقولون  المال!  عبدة  يا  الشهداء،  أخوتكم 
وأتباعهم  الطواغيت  وإّن  القاتل؟!   في صف  أنتم 

وعبيدهم يسقطون أمام عتبات كوباني.

داعش  جوهر  هي  )المنفعّية(  البراغماتّية  إّن 
الحقيقّي في إسطنبول، الذي يتزّين بلبوس الحداثة 
وليس  العلم  بآفات  مدّججاً  الوحشّية،  الرأسمالّية 
في كالم، وهو منتٍش بفكرة  يبيعك كالماً  بدوائها، 
يعلم من  الوغى، ال  المظّفر في ساحات  القائد  أّنه 
الوطنية،  موّزع صكوك  إياها  لّقنه  ما  إاّل  األفكار 
تخاذل  لكّل  له في كّل  محفل جولة وصولة، وله 
تهابه  الذي  الجسور  المقاتل  أّنه  يّدعي  بل  عذر، 
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بخبايا  الخبير  العليم  وهو  والوديان،  السهول 
ال  وغيره  االقتصاد،  ودهاليز  السياسية  األروقة 
يفهم شيئاً بل يحتاج إلى )فّت خبز كتير(؛ كما يقول 
أّما من يقاتل في سبيل الحمى،  قلمه المهترئ به، 
يصول نسراً ويجول أسداً عرمرماً، فهو مستهزئ 
بالتماسيح والحرباوات التي عّرفت الحياة على أّنها 
القول فعل، ولِمن شاء أن  أّن  الممكن، وأدرك  فّن 
يترجم فعله إلى قول، ال تكّدره معاني القشور، وال 

يعرف من األسماء إاّل التضحية.
والسلطة  الكالم  عالم  عالمان،  وذاك  ذاك  بين 
سماء  في  التحليق  وعالم  والسبات،  والكرسي 
الخلود، عالم الطبيعة الملونة بأريج الذاكرة، وعالم 
واالستسالم  الرعب  وأفالم  األكشن  بسواد  ملطخ 
لدى  الحلم حقيقة  الذاكرة،  للصهر واإلبادة وخيانة 

المناضل، والحلم وهٌم يهابه المدّجج باالغتراب.
نعم إّنها الحداثة الرأسمالية مثل السيجارة التي 
تستشري في جسد المرء، تحتله وُيساق كالعبد وراء 
هذا القدر الذي سيودي بحياته، ويظل يستنشق هذا 
متشبثاً  ويظل  األخير،  الرمق  حتى  الزعاف  السم 

بالسيجارة.
ما من موطن أذّل المجتمع بقدر هذه الرأسمالية 
كنوز  ونهبت  المجتمع،  حداثة  من  استفادت  التي 
إلى  ونسبتها  المتراكمة،  المجتمعية  المعرفة 
متشّبثاً  اليساري  غدا  حتى  العنكبوتية،  منظومتها 
والراديكالي  والعلمانّي  المتدّين  وكذلك  بأدواتها، 
لدينمو  يرّوجون  صاروا  الذين  العلماء  وطبقة 
منبر  صارت  التي  الليبرالية،  بوق  عبر  العولمة 
الطبقة الوسطى التي تسعى لالنزواء عن المجتمع 

الكلي بامتالك شقة وسيارة وراتب بسيط.
والبرغماتية  الطوفان(،  وبعدي  )أنا  المطلقة 
وشعارات  عمي(  بقلو  إمي  بتجوز  )مين  الممقتة 
براقة عوضاً عن الدين، عبر العلم الواحد المقّدس، 
يتغّول في مسامات  صار الوحش السلطوي مارداً 
المجتمع، يفكر عن الفرد ويخطط له منهج حياته، 

وطريقة حلمه، ويرسم له طريق النور الذي ال نور 
بعده، عبر شعار الفردانية واللغة الواحدة المباركة، 
والملّة الواحدة التي تعّد خير أّمة أُخرجت للناس...

لم تكن مصطلحات الحّرّية والمساواة والعدالة،  
من نتاج الدول والرأسمالّة، بل هي من نتاج المجتمع 
الثورّي الذي وصل إلى حالة االنفجار، ومنابع هذه 
من  وليست  الثورّية،  التّيارات  هي  المصطلحات 
المصطلحات،  هذه  كّل  سرقت  التي  الدولة  نتاج 
حازم  قول  حّد  على  الملعونة  بالليبرالّية  وطّعمتها 
صاغية؛ حيث يرى أّن هناك فائضاً ليبرالّياً يجتاح 
المنطقة العربّية، فهم يتحّكمون بالسلطات التنفيذّية 
مناهج  ويقّررون  الجيوش،  ويقودون  والتشريعّية، 
التعليم، ويحاصرون المؤمنين في مساجدهم، ويدهم 

هي األعلى في اإلعالم بأصنافه.
إّن إنتاج الفكر والعلم ذي المنبع الثورّي والذي 
الرأسمالية  الحداثة  من  المسروقة  الثورة  عن  نتج 
الفرنسّية  الثورة  منذ  أي  الزمن  من  قرنين  قبل 
وتمّخضاتها الرائعة على الفكر، لكن لألسف سرق 
المنابع،  هذه  كّل  والدولة  والسلطة  المال  صاحب 
لكّن المجتمع يعود ويعّقب عن مياه الحياة في قيمه 
تشّكل  الثورية  الماهية  إّن  وأهرقت،  أهدرت  التي 
واسترداد  اكتساب  إعادة  في سبيل  المرتقب  الدعم 
قَيمه المهدورة طيلة خمسة آالف عام على يد غيالن 
احتكارات تكديس رأس المال والسلطة، فالنور هي 

الثورة والظالم هو هذا الغول.
ال يضّر الحّر أن يعيش حريته وإْن كان وحده، 
وإن عاشها ليوم واحد، ووداعاً لتلك األّيام التي كنت 
فيها محروماً من وقت نسلم فيه عليك، وأنت مشدود 
من رجلك عبداً في مصانع العولميين والرأسماليين، 
الوضعّي  العلم  مساجد  في  أضرحتنا  ترتاد  ونحن 
والُملك والحدود والكرسي والسلطان، لكّن كّل من 
آب من الجنة سيفي بوعده في إيصال عشق الطبيعة 

األّم إلى األغوار المظلمة.
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....إذا أردت أن تتحّكم في جاهٍل، فعليك أن تغلّف كلَّ باطٍل بغالٍف ديني....

على هذا المبدأ قامت داعُش بجذب عدد كبير من  المنتمين إليها، مستغلًة العاطفة 
الدينية واإلخفاقات التي تحّس بها الشعوب اإلسالمية، فرفعوا شعارات رنانة كالعدالة 
الجاهلية على األطالل،  تشبه وقوف شعراء  إسالمية  في ظّل خالفة  والعيش  الُعمرية 

فوضعوا السّم في الدسم ......

فهم أول من سافر في آلة الزمن الخرافية، فانتقلوا بسرعة البراق عابرين 1400سنة، 
حركة  وجمدوا  الحرفي  النّص  واعتمدوا  تطورات،   من  العالم  به  مّر  ما  كل  الغين 
الديالكتيك التي تطورت بها المجتمعات والبشرية. فنالحظ تفاوت مدى قبولهم ورفضهم 
الوقت  مع  ..ولكن   . عليها  يقبلون  منطقة  أي  ثقافة  وتمايز  تفاوت  بمدى  المجتمع  في 
انكشفت على حقيقتها فاعتمدت سلطة الحزب كأي حزب راديكالي متطرف موجود في 
مجتمع منغلق حول ذاته والدليل التمايز في المعاملة بين العنصر وبين الباقي من عوام 
الناس لترسم رسماً طبعياً لممارسات أي حزب  سياسي راديكالي،  وهذا ما نتذكره في 
الفرق بين الحزبي والنصير في أي حزب يسيطر على السلطة هو  الفرق بين )األخ 
السوء.  بلغ من  العوام ال تساوي شهادة )أخ(مهما  فإن عشرة شهادات من  ( والعوام. 
وربما أغلب من عاش تحت حكم داعش يتذكر أن أول سؤال يوجه لك في أي ديوان 
من دواوينهم أو على أحد حواجزهم ..أنت أخ أم عوام؟ وهذا شيء طبيعي إذا عرفت 
أن أكبر القادة في التنظيم هم ضباط بعثيين عراقيين سابقين وهم ضباط على مستوى 
عاٍل من االنضباط الحزبي الذين أصبحوا أمراء في التنظيم. فبعد انهيار الدولة العراقية 

داعش

محمد تل أبيض       
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إبان الحرب وانحالل الجيش العراقي، أخذ بعض 
الضباط البعثيين المنهزمين يتخبطون خبط عشواء 
فوجدوا  يساعدهم؛  للقوة  مصدر  أي  عن  باحثين 
انتشرت  المتطرفة والتي  الفصائل  تلك  غايتهم في 
كالنار في الهشيم، حيث كان جو الفوضى والجهل 
هو أنسب مناخ لنمو تلك التنظيمات وكانت ذات قوة 
للعراق  كانت مصدرة حديثاً  والتي  بها  يستهان  ال 
من التيارات السلفية الجهادية في الخارج و مرتبطة 
ارتباطاً رمزيا بتنظيم القاعدة في أفغانستان وكانت 
وليست  النصرة،  كجبهة  منها  ومدعومة  مبعوثه 
ذات استقالليه مطلقه بقيادة أبو مصعب الزرقاوي. 
إال أنها ومع تنامي قوتها انسلخت منها وأصبحت 
ما يسمى )الدولة اإلسالمية في العراق(، وما لبثت 
أن بعثت مجموعه إلى سوريا أيضاً كجبهة النصرة 
الزمن  من  فترة  وبعد  الجوالني.  محمد  أبو  بقيادة 
النصرة،  جاؤوا  الذين  العناصر  من  البيعة  طلبت 
من  أول  وكان  البعض  ورفض  البعض  فوافق 
ومفتيه  الجوالني  نفسه  الجبهة  فصيل  قائد  رفض 
نيتهم  وظهرت  أنفسهم  على  فانقسموا  ماريا،  أبو 
الحقيقية في حب السلطة والتملك، فقاموا بقتل كل 
االغتياالت  وبدأت  أيديهم  تحت  وهو  رفض  من 
السرية فيما بينهم. وأول من اغتالوه رفيقهم القديم 
بدويالت  يذكرنا  ما  وهذا  الحضرمي،   سعد  أبو 
الخوارج على أيام بني أميه، فكان الخوارج بفرقهم 
وإباضيه  ونجدات  وصفريه  أزارقة  من  المختلفة 
يحاربون الجيوش األموية طوال العصر وقد أخذو 
الطريق  اإلسالمية ضالة عن  الجماعة  يتصورون 
الديني الصحيح، فعاثوا في الناس قتالً وتنكيال وهو 
على  سيوفهم  يشرعون  فأخذوا   داعش  فعلته  ما 
المسلمين وكأن اإلسالم اليحيا إال في معسكراتهم، 
دماء  فاستحلوا  اإلسالمية  الجماعة  مزقوا  وبذلك 

إخوانهم المسلمين وغير المسلمين ممن ساكنهم. 

الخوارج  دويالت  تاريخ  على  اّطلَع  َمن  وإّن 
وكيفية تناميها تارة وخبوها تارة لحين القضاء عليها 
يرى شبهاً يكاد يكون شبهاً تصويرياً، فهم أول من 
من  وتمكنوا  بالكبيرة  كفر  من  وأول  بالشبهة  قتل 
دويالت  وإنشاء  العراق  في  المناطق  بعض  سيادة 
فيها وحضوا على القتل. وهم أناس معادون للحياة 
وينتقدون من يعشق الحياة بفكر سوداوي ضاللي، 
على  وحتى  الناس  على  شديدين  غالظاً  وكانوا 
أنفسهم بشكل أقرب للسادية، وهم الفرقة التي تكاد 
تكون الوحيدة التي تمّنى النبي محمد قتلها، وهذا ما 
نجده في أشعارهم أمثال قطري بن الفجاءة ويزيد 
بن الحبناء، وهو من فرقة األزارقة، وعمران بن 
حطان. فداعش باختصار هم خوارج هذا العصر( 

..

من  كبير  عدٌد  تبنى  قّوتها،  تنامي  ومع  ثم 
أصبحوا  أن  لبثوا  وما  أفكارها،  البعثيين  الضباط 
أهل الحل والعقد فيها، وهذا ما يفسر القوة التنظيمية 
التنظيم  على  مسبقاً  متمرسون  فهم  عندهم،  الهائلة 
الورقية.  واألرشفة  الدواوين  بإدارة  واالنضباط 

فداعش تتألف من ثالث مكونات رئيسية:

ورجال  قدامى  عراقيين  بعثيين  ضباط   -1
مخابرات من كل حدب وصوب

2- أصحاب العاطفة الدينية  المترافقة مع الجهل 

السواد  وهم  السلطة،  ومحّبي  المتكسبون   -3
قدموا ألراضي  الذين  الشباب  ناهيك عن  األعظم. 
كلعبة  األمر  يتصورون  وهم  لها  وانضموا  داعش 
في  الموت  ومسابقات  هوليود  أفالم  في  الموت 
نفسيين  مرضى  عن  عبارة  وهم  الفيديو،  ألعاب 
يفعل  كان  كما  التعذيب  وحّب  بالسادية  مصابين 
الهنود الحمر  بعض األثرياء في قبائل أمريكا من 
حّية،  الفريسة  قتل  تجربة  من  توطينها  بداية  في 
فقط  قتلها  وتجربة  بشرية  فريسة  يختارون  وكانوا 
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للمتعة المريضة. 

المناطق  في  االقتصادية  األوضاع  أن  وبما 
استغلت  مزرية،  كانت  داعش  عليها  تسيطر  التي 
العمل في  فأغلقت كل فرص  المذكورة هذا األمر 
المناطق التي تسيطر عليها وجعلت كل شيء عن 
طريقهم، لتجبر أكبَر عدد من الناس على االلتفاف 
حولها صاغرين تحت نير لقمة العيش فكان القائمين 
الخبث  من  كبيرة  درجه  على  التنظيم  امور  على 
والدهاء فقد قبلوا في بداية نشأت التنظيم في المنطقه 
بيعه  بدون  المقاتل  هو  )والمناصر  بالمناصرة 
عسكريه وكانوا اليثقون بهم ولكنهم يستدخدمونهم 
خاصة  الداخليه  والحواجز  والحرس  الحواجز  في 
عليهم  فأغدقوا  والجبهات،  القتال  نقاط  البعيدة عن 
المقاتلين  مميزات  كل  يعطوهم  لم  ولكن  األموال 
المبايعين بيعة عسكريه ليرى المناصر الفرق بينه 
)المقارنة(  حالة  داخله  في  فيعيش  المبايع،  وبين 
فيتشجع للدخول في البيعة، ثم كلما تمكنوا في مكان 
ألغوا المناصرة وخيروهم بين البيعة أو الطرد، ثم 
استدرجوا الصغار إلى المعسكرات بترغيبهم بقيادة 
والطعام  المغرية  بالرواتب  أو  الفارهة  السيارات 
والشراب الذي كانوا يوفرونه لهم في معسكراتهم 
األفكار  وزرع  الدماغ  غسيل  يبدأ  وهناك  المغلقة. 
دروس  من  الشباب  هؤالء  عقول  في  المنحرفة 
في  المخدرات  فعل  لها  والتي  وتدريبات  وأفكار 
هذي العقول الغضة، فيتحول المتدرب خالل فترة 
من الوقت إلى وحش ال يحمل أي شعور باإلنسانية 
المتطرفة،  باألفكار  حشوا  رأسه  ُيحشى  أن  بعد 
زيارة  وُتمنع  نفسه  للتنظيم  المنتسب  والء  فيصبح 
ويقوموا  عليه  يؤثروا  ال  كي  انتسابه  بعد  له  أهله 
بتوعيته،  وُيسلخ سلخاً من انتمائه األسري أو القبلي 

أو االجتماعي .. وحتى اإلنساني. 

وهذا   ،) التوريط  سياسة)  باتباع  قامت  ثم 
قبائل  شيوخ  مع  يكون  ما  أكثر  اتبعته  األسلوب 
أخرى.  وبالترهيب  تارة  بالترغيب  المنطقة، 
الجاه  حّب  مستغلًة  عديدة  مميزات  فأعطتهم 
والسلطان في النفوس، فأنشؤوا ما يسمى ب)ديوان 
)ديوان  مع  مباشرة  مرتبط  ديوان  وهو  العشائر( 
الدعاوي  أصحاب  المساجين  من  الداخلي(  األمن 
على  القبض  إلقاء  أحيانا  يتعمدون  فكانوا  األمنية، 
أبناء أحد الشيوخ والوجهاء أو أحد من عائالتهم، 
والوجهاء  الشيوخ  يتدخل  حتى  بأمره  ويماطلون 
داعش  وحل  في  أرجلهم  فتغوص  عنهم،  لإلفراج 
ال  باألصل  وهو  سراحه  فُيطلق  يدركوا،  أن  دون 
تهمة عليه. إلى جانب الميزات التي كان يتمتع بها 
عناصر تجار السالح الذين كانوا يوردون األسلحة 
إلى المركزية وهو )ديوان التسليح(، فكانوا يحملون 
من  الحواجز  تمنع  حمراء  بختوم  مختومة  أوراق 
التدخين  لهم  فيحق  الحسبة،  عناصر  أو  إيقافهم 
كانوا  حيث  حساب،  دون  المنكرات  وارتكاب 
يجلبون السالح من مناطق سيطرة الجيش الحّر أو 

دويالت  تاريخ  على  اطّلَع  َمن 
تارة  تناميها  وكيفية  الخوارج 
القضاء  لحين  تارة  وخبوها 
يكون  يكاد  شبهاً  يرى  عليها 
شبهاً تصويرياً، فهم أول من قتل 
بالكبيرة  كفر  من  وأول  بالشبهة 
وتمكنوا من سيادة بعض المناطق 
فيها  دويالت  وإنشاء  العراق  في 

وحضوا على القتل
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من عناصر النظام الذين كانوا يبيعون ذخيرتهم لهم، 
بأسعار  المركزية  لصالح  ببيعها  بعدها  ويقومون 
باهظه، فداعش تنظيم غني اقتصادياً جراء الغنائم 
وجباية  يدخلونها  التي  الناس  أمالك  سرقة  وهي 
الزكاة، هذا عداك عن أموال المصادرات الجمركية 
فقد  الركاز(  )ديوان  يسمى  ما  في  اآلثار  وتجارة 
قاموا بحفر كل األماكن األثرية واستخراج ما فيها 
تجار  طريق  عن  وبيعها  همجية  بطريقة  آثار  من 
تابعين لهم خفية. عدا عن النفط الذي كان يستخرج 
الواقعة تحت سيطرتهم، وهو  والحقول  اآلبار  من 
ماجّر لهم أمواالً طائلة، فكل ما يستخرج من بطن 
الركاز وهو  لما يسمى ديوان  تابعاً  األرض يعتبر 
في  ألهميته  عليه  الضوء  يلقى  ما  نادرا  ديوان 
في  لعناصرهم  مميزات  فأعطوا  التنظيم.  اقتصاد 
كان  فإذا  والتجارة،  النقل  ناحيه  من  الديوان  هذا 
تعبئه  له  يحق  التنظيم  في  عنصراً  ناقلة  صاحُب 
الحمولة متى أراد وفق ورقه تمنح له  ناقلته وبيع 
مختومة بختم الديوان باسم العنصر، بينما إذا كان 
تعبئة  يستطيع  يبقى ألكثر من شهر كي  فقد  عوام 
للسرقة  العوام  ناقالت  تتعرض  ما  وغالباً  ناقلته. 
والخطف من عصابات غالباً ما يكونوا عناصر في 
التنظيم نفسه. أما من وجد أثٌر في أرضه فال يحق 
له استخراجه أو بيعه أو االستفادة منه، إنما يعود 
ثمنه للتنظيم، ومن خالف هذا األمر يعرض نفسه 
لعقوبة قاسيه غالباً ما تصل لقطع الرأس. وال أحد 
يعرف بالضبط لمن تعود عائدات الدواوين أو كيف 
توزع، وال يحق ألحد السؤال. وال تهتم داعش إال 
أن  نعرف  فنحن  المال،  لها  تجلب  التي  بالدواوين 
كل دولة تكون فيها وزارات مستهلكه غير منتجه 
في  المكونات  أهم  ذلك  رغم  تكون  وقد  اقتصادياً 
تاريخ اإلنسانية  كوزارة التربية والتعليم. فكل من 
أو  بالتعليم  اهتمامها  عدم  الحظ  قد  داعش  عايش 

االلتفات له، حيث أنهم لو نشطوا ديواناً باسم ديوان 
التعليم فإن هذا الديوان سيكون خاسراً بالنسبة لهم، 
رقاب  على  جباة  و  حروب  تجار  عن  عبارة  فهم 
الناس فأعادوا بعض التجارات التي لفظتها البشرية 
وتقيأتها منذ مئات السنين كالنخاسة وتجارة البشر 
فيما يسمى سوق الجواري. فبعد غزوهم لألقليات 
اليزيدية  النساء  بعرض  قاموا  سنجار  في  اليزيدية 
المخطوفات للبيع في أسواق خاصه بهم وال يحق 
هذه  على  ويقوم  بها،  العلم  أو  حضورها  للعوام 
التجارة عناصر مختصين في هذا األمر في أماكن 
األفكار  لهذه  الناس  برفض  لعلمهم  السرية،  فائقة 
المريضة.  فأهم ثالث أسرار عند داعش هي 1 - 
مكان تواجد الخليفة 2- مكان بيت المال وهو مكان 
يحتفظ فيه التنظيم بأكبر كميات األموال من عائدات 
تواجد  مكان   -3 والمصادرات  والجباية  الغنائم 
أما   . المخطوفات  اليزيدات  النساء  وهن  السبايا 
اليزيديين فقد كانوا يأخذونهم إلى  بالنسبة لألطفال 
معسكرات مغلقه خاصه ويدرسوا دروس تشريعية 
عسكري،  تدريب  ويدربوا  التنظيم  بفكر  خاصه 
بها  يقوم  تنفيذ  حفلة  عن  عبارة  هو  والتخريج 
األطفال المتخرجون وجائزتهم فريسة بشرية حية!  

يقوم المتخرج بنحره أو قتله بالرمي بالرصاص. 
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تّم اإلعالُن عن تحرير آخر مدينتين كان قد استولى عليهما تنظيم »داعش« اإلرهابي 
منذ سنوات ثالث، وهما مدينتي القائم العراقية والبوكمال السورية. 

هاتان المدينتان التوأمان الواقعتان على الحدود الفاصلة ما بين العراق وسوريا باتتا 
محررتين من قبل مجاميع مقاتلة من ِقبل مليشيات الحشد الشعبي العراقية ببعض فصائلها 
التي عبرت الحدود السورية وقامت بحصار هذه المدينة وتحريرها قبل أن يصلها الجيش 

السوري مع الفصائل التي تقاتل معه. 
المفارقة هي أّن فصائَل الحشد الشعبي التي حّررت البوكمال عبرت الحدود حتى من 
العسكرية على األرض  القطعات  تحركات  المباشر عن  المسؤول  العبادي  موافقة  دون 
العراقية، ولكن لم نسمع من أحٍد أي اعتراض على هذا العبو، التي تعني فيما تعنيه أنَّ أي 
هذه الفصائل ال تعترف بالحدود المقامة، وهي نفس تقّربات التنظيم اإلرهابي »داعش« 
التي لم تعترف بالحدود الموجودة باألصل، وراحت تتنقل من هذا الطرف إلى ذاك من دون 
حسيب أو رقيب أو حتى معترض. طبًعا، هذا األمر ليس مهًما اآلن بقدر االنتصار الذي 
تحقق على التنظيم اإلرهابي من جهة، ومن جهة أخرى أنه تم ربط إيران بالعراق وسوريا 
ولبنان برًيا. أي أنه تم القضاء على الهالل الـ »داعشي« مقابل انتصار الهالل الشيعي، 

ولم يتغير في األمر شيٌئ آخر.
األمُر اآلخر الملفت هو أّن هذه الدول أعلنت االنتصار على المخطط الغربي اإلمبريالي 
المنطقة، وهو انتصار ال يقل أهمية عن انتصارات  لتفتيت  الذي كان يسعى  الماسوني 
اكتوبر في سبعينيات القرن الماضي، وفق قراءات الدول المنتصرة طبًعا. وتم التلويح 
بعصا االنتصارات التي تحققت رغبة فيها بترهيب الشعب من القيام بأي عمل أو ثورة 

يمكن التفكير بها في المستقبل والتي ستكون فاشلة ومهزومة.

هل ما بعد »داعش« سيكون مثلما قبله؟

محمد أرسالن
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ال نريد التقليل من هذه االنتصارات بقدر ما نتمنى 
أن تكون دائمية وعلى كافة الصعد وليست العسكرية 
منها فقط. نعم، أتفُق مع الذين يقولون أنه كانت هناك 
كرامة  ومن  النيل  تريد  غربية  تقسيمية  مخططات 
اإلنسان وتمزيق الوطن، لكن األهم هو أن نفتَش عن 
األسباب الحقة التي أدت إلى الوصول لهذه النتيجة 
التي من خاللها ظهرت مجاميُع إرهابية استفادت من 

قناع اإلسالم في نشر دويلتها االفتراضية.
ثقافة الفساد التي كانت تضرب كافة المؤسسات 
الفكرية منها والعملياتية في منطقتنا يمكن اعتبارها 
السبب الرئيس في الحالة التي عشناها إن كان في 
سوريا أو العراق أو حتى في مناطق أخرى. فبدون 
القضاء على األسباب ال يمكننا القضاء على الداء من 
خالل بعض الروشيتات الجاهزة التي حفظناها من 

كثرة تكرارها من قبل األنظمة الحاكمة. 
في  يغّير  لن  عسكرًيا  »داعش«  على  القضاء 
المعادلة شيًئا آخر، كما يقول الكثيرين أنه ربما تظهر 
بشكل أو لباٍس آخر. وينبغي على الدول الحاكمة أن 
تنتصَر على األفكار التي أدت لظهور مثل تلك أو هذه 
التنظيمات والمجاميع اإلرهابية. فبدون تغيير الذهنية 
ال  السلطوية  واالستعالئية  واالقصائية  االستبدادية 
يمكن إعالن االنتصار على اإلرهاب واإلرهابيين؛ 
ألن السبَب الرئيسي لظهور هذه التنظيمات كان ثقافًيا 

قبل أن يكون تدخاًل خارجًيا. 
والمؤسساتي،  والمالي  اإلداري  الفساد  ثقافة 
والظلم  باآلخر  تقبل  ال  التي  السلطوية  والعقلية 

شيء  كل  وربط  والسجون  والنهب  والسرقات 
بالمركز وإهمال األطراف، تعتبر من أهم العوامل 
مسمياته  بكل  اإلرهاب  ظهور  على  ساعدت  التي 
وأشكاله ويلعب العامل الخارجي دوَر المساعد فقط 

ال غير.
فبزوال »داعش« عسكرًيا وأمنًيا فقط لن تزول 
األسباب لظهور تنظيمات إرهابية أخرى بمسميات 
لم  القضاء على صّدام  تم  أنه حينما  مثلما  مختلفة، 
التي  والتراجيديا  المأساة  حالة  من  العراق  يتخلص 
كانت معاشة، بل اتجه العراُق نحو األسوأ. كذلك ليبيا 
وتونس واليمن أيًضا ستكون سوريا كذلك، ويجب أن 

ال ننسى إقليم كردستان بعد االستفتاء أيضاً.
االنتصاُر يجب أن يكون على العقلية والذهنية 
القديمة المولّدة للتطّرف، وليس االنتصار العسكري 

فحسب. 
ثقافياً  األخرى  والمكونات  بالشعوب  االعتراُف 
وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً هو من العوامل الهامة 
في المسير نحو االنتصار الحقيقي، وكذلك إعطاء 
المرأة األولوية والمكانة المناسبة لها كي تقّرر هي ما 
تريده، ألن المرأة في النهاية هي َمن تصنع المجتمع 
وألنها هي من عانت أكثر من الجميع من اإلرهاب، 
خاصة لما شهدناه من عمليات بيع وسبي تعرضن 

لها تحت اسم الدين.
التي  اإليزيدية،  بشار  لمياء  للسيدة  فشكًرا 
فيه،  كلمة  وألقت  العالمي  الشباب  منتدى  حضرت 
الحضور  هذا  في  قيل  ما  أهم  من  اعتبرت  والتي 
العالمي الذي رعته مصر. لمياء عن محنتها أثناء 
»إننا  المنتدى:  في  قالت  ذلك  بعد  وهروبها  سبيها 
كضحايا اإلرهاب نعفو عنكم ونسامحكم، ولكن هل 

تملكون الجرأة كي تعترفوا بذنبكم«. 
هي نفس الجملة التي يمكن أن تقال لمعظم الحّكام 
في منطقتنا في أننا سنعفو عنكم فيما اقترفته أيديكم 
فيما  بذنبكم  وتعترفون  ستتواضعون  فهل  بحقنا، 

وصلنا إليه بسببكم«!. 

توفّر  الفيدرالية  أّن  ولطالما 
إلى  يستند  دستوريّاً  نظاماً 
فالبّد  الديمقراطية  التعددية 
كّل  البعيدة  القوى  تخشى  أن 
هذه  من  الديمقراطيّة  عن  البعد 

التجربة
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استراتيجّية تطّور حركة الجهاد اإلسالمي العالمّية التي وضعها الشيخ أبو مصعب 
السوري الملّقب ب« ست مريم«، وفقاً لرؤية ست مريم سيتّم تحقيقها في سّت مراحل، 
وتتلّخص المراحل الثالث األولى في استهداف أمريكا في عقر دارها، ثّم استدراجها إلى 
بالد المسلمين، ثّم االشتباك معها بشكٍل مباشر، وهي مراحل اكتملْت جميعها بعد الغزو 

األمريكي للعراق. )1(

أيلول   11 أحداث  كانت  الجهاديين  وبحسب  دارها،  عقر  في  أمريكا  ضرُب   -1
2001، أي إسقاط ُبرَجي التجارة العالمي في نيويورك.

ألفغانستان  األمريكي  الغزو  يعني  وذلك  المسلمين،  بالد  إلى  استدراجها   -2
والعراق.

المرحلة الثالثة تبدأ في العام  2007إلى العام 2010م، وتقوم على بناء القاعدة   -3
الصلبة في العراق لتكوَن منطلقاً للخلة األوضاع األمنّية في لبناَن وسوريا، لتكون بالُد 

الشام أيضاً منطلقاً لهم للوصول إلى الهدف الرابع وهو االشتباك المباشر مع إسرائيل.

وهي مراحل اكتملت جميعها بعد الغزو األمريكي للعراق، والهدُف الرابع يقترُب 
تحقيقه وخاّصًة بعد دخول الجهاديين إلى سوريا« بالد الشام«، وبحسب هذه الرؤية فإّن 
وبعد  الشام، وبهذه الخطوةُ  بعَد االستيالء على كامل بالد  االشتباَك مع إسرائيل سيبدأُ 
االشتباك مع إسرائيل سوف تنقضي المرحلة الرابعة وتبدأ المرحلة الخامسة، وسيأتي 
الرأي  أماَم  بعد تعريتها  انهيار هذه األنظمة  إلى  يؤّدي  العرب مما  الحّكام  الدوُر على 
المنطقة،  في  إلسرائيل  الحامية  صورة  في  ستظهُر  والتي  والعربي،  اإلسالمي  العام 
فستنتفُض هذه الشعوُب في وجه حّكامها، مما سيفتُح الباَب لتوّسع المناصرين والداعمين 
لإلسالميين في المنطقة، وبذلَك ُيفتُح الطريُق للبدء بالمرحلة السادسة ومرحلة اإلعداد 

هه الفكري والعقائدي
ّ
 ظهور تنظيم داعش، وأهدافه، وتوج

ُ
أسباب

أحمد علواني
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المسلمين  بين  الكبرى  المعركة  وحدوث  الشامل 
والكّفار في مدينة دابق قرَب حلب بحسب األحاديث 
العام  من  ستبدأ  ال6-5  المراحل  وهذه  النبوّية، 

2010 إلى العام2020 بحسب الرؤية!

الخالصة:
داعُش هو اختصاٌر للدولة اإلسالمية في العراق 
والشام  و« دولة الخالفة اإلسالمية« حالياً، تأّسست 
العراق، وكانت داعُش في  الحرب على  بداية  في 
بداياتها تعمُل تحت اسم » جماعة التوحيد والجهاد 
» التي كان يقودها« أبو مصعب الزرقاوي » في 
الزرقاوي  مبايعة  وبعد  العراق.  في   2004 عام 
باسم  العمل  وإلغاء  الدن  بن  أسامة  القاعدة  لزعيم 
الجهاد  قاعدة  وتأسيس«  والجهاد،  التوحيد  جماعة 
قاعدة  تنظيم«  اسمه  وأصبح   « الرافدين  بالد  في 
الجهاد في بالد الرافدين ». وقد كّثَف هذا التنظيُم من 
عملياته ليصبَح من أقوى التنظيمات المسلّحة على 
أعلَن  ذلك وفي عام2006  العراقّية. وبعد  الساحة 
الزرقاوي عن تشكيل مجلس شورى المجاهدين من 
أنه  العراق، رغم  في  مسلّحة  فصائل  سبع  حوالي 
فقط،  فصائل  ستة  أسماء  كتَب  الرسمّي  البيان  في 
ولم يتم إدراج اسم جيش أهل السّنة والجماعة، إالّ 
الجماعُة  كانِت  المصادر  من  الكثير  وبحسب  أنه 
حاضرًة في إعالن تشكيل المجلس، ولكن- ألسباٍب 
ُيعتقُد  الذي  الفصيل  لهذا  والعقيدة  بالمنهج  تتعلّق 
قامت  التي  الكتائب  قائمة  اُستبعَد من  إخواني-  أنه 

بتشكيل مجلس شورى المجاهدين. 

وقائمة الكتائب السبعة المشّكلة للمجلس كالتالي: 
» قاعدة الجهاد في بالد الرافدين،  جيش الطائفة 
الجهاد  سرايا  التوحيد،  أنصار  سرايا  المنصورة، 
اإلسالمي، سرايا الغرباء، كتائب األهوال، وجيش 
أبو  قُتَل  الشهر  نفس  وفي  والجماعة«.  السّنة  أهل 

المهاجر  حمزة  أبو  وانتخَب  الزرقاوي،  مصعب 
زعيماً جديداً لتنظيم قاعدة الجهاد في بالد الرافدين.

عندما قُتَل الزرقاوي في حزيران 2006، ترَك 
وأصبَح  ونافذة،  وقوية  متماسكة  منّظمًة  لخلفائه 
على  إسالمية  دولٍة  إقامة  على  عزماً  أكثَر  أتباعُه 
فترٍة  بعد  اإلعالُن  تّم  فقد  نّية،  السُّ الهوّية  أساس 
وهو   ،« المطيبين  حلف  تشكيل«  عن  وجيزة 
والجماعات  والمنظمات  الحركات  يضّم  ائتالٌف 
المجاهدين  شورى  مجلس  إطار«  في  المنضوية 
»، وبعض زعماء العشائر السنّية في 12 تشرين 
عن  اإلعالن  تّم  فقط  يومين  وبعد  األول2006، 
تأسيس » دولة العراق اإلسالمية » في 15 تشرين 

الثاني 2006.

من  عدداً  النظرية  الناحية  من  الدولُة  وتضمُّ 
وبابل  األنبار  وهي:  السنّية،  العراقّية  المحافظات 
وواسط، والمدن الكردية من قبيل كركوك ونينوى 

وديالى وصالح الدين.

العراق  دولة  إمارَة  البغدادي  عمر  أبو  تولّى 
اإلسالمّية، وتّم اإلعالُن عن تشكيل حكومة الدولة 
محارب  الرسمي  المتحّدث  طريق  عن  األولى 
الجبوري في المرحلة األولى، وهي تشيُر إلى هيمنة 
وغياب  التنظيم،  مفاصل  على  العراقي  المكّون 

الجهاديين العرب واألجانب باستثناء المهاجر,

وفي 22أيلول 2009 أعلَن التنظيُم عن تشكيلٍة 
وزارية ثانية.)2(

في  البغدادي  عمر  أبي  مقتِل  عن  أُعلَن  عندما 
أبي  حربه  وزير  جانب  إلى  نيسان2010،   19
حمزة المهاجر، بادَر تنظيُم دولة العراق اإلسالمية 
إلى استبدال كبار قادته؛ فقد أعلَن في بيان  سريعاً 
مجلس شورى المجاهدين بتاريخ 16 أيار 2010 
أّن » الكلمَة قد اجتمعْت على بيعة أبي بكٍر البغدادي 
العراق  بدولة  للمؤمنين  أميراً  القرشي  الحسيني 
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الحسني  هللا  عبد  أبي  تولية  على  وكذا  اإلسالمّية، 
له«، كما تّم تعييُن أبي  أول ونائباً  القرشي وزيراً 

سليمان وزيراً للحرب خلفاً للمهاجر.

البغدادي  بكر  أبي  عهد  في  التنظيُم  نشَط  وقد 
كثيراً في العراق، وقاَم بالعديد من العمليات النوعّية، 
منها) عملية البنك المركزّي، وزارة العدل، اقتحام 
سجن أبي غريب والحوت(، إلى أن اندلعت األزمُة 
والجماعاُت  الفصائُل  وتكّونِت  وتسلّحها،  السورية 
لقتال النظام السورّي في العام2011. وفي أواخر 
الشام،  ألهل  النصرة  جبهة  تكويُن  تّم  العام  ذلك 
والتي ُتعتبُر جناَح« القاعدة في بالد الشام« بقيادة 
أبي محمد الجوالني، الذي كان مقّرباً من الزرقاوي 

ومن بعده أبو عمر البغدادي.

 « مع  عالقٍة  على   « النصرة  جبهُة  وكانت« 
وضعها  تّم  وقد   ،« العراق  في  اإلسالمية  الدولة 
الواليات  قبل  المنظمات اإلرهابية من  على الئحة 
المتحدة األمريكية، وقد قاَم زعيُم الدولة اإلسالمية 
من  التاسع  في  البغدادي«  بكر  أبو  العراق«  في 
النصرة  جبهة  بأّن  بالتصريح  عام2012  نيسان 
ألهل الشام هي امتداٌد للدولة اإلسالمية في العراق، 
وإلغاء هذين االسمين ووضعهما تحت مسّمى جديد 
» الدولة اإلسالمية في العراق والشام »، وقد جاء 
أبو   « النصرة  جبهة  زعيم  قبل  من  سريعاً  الرّد 
االندماج، وأعلَن  فكرة  الجوالني » برفض  محمد 
مبايعته لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وتدّخل أيمن 
الدولة  دوُر«  ينحصَر  أن  باقتراحه  الظواهري 
وجبهة  بالعراق،  فقط  العراق«  في  اإلسالمية 

النصرة في الشام.

فمع بداية األزمة السورّية، وتحّولها إلى ساحة 
المقاتلين  أنظار  ذلك  لفَت  ونفوذ،  مسلّح  صراٍع 
في  اإلسالمية  الدولة  صفوف  في  العراقيين  غير 
نجُم  وتألَّق  منهم.  السوريين  وباألخّص  العراق 

جبهة النصرة وتحّولها إلى أقوى الفصائل المسلّحة 
غير  العناصَر  اجتذَب  مما  السورية،  الساحة  على 
اإلسالمية،  العراق  دولة  صفوف  في  العراقية 
العراق اإلسالمية بتشكيل فصيل من  وقامت دولُة 
اسم  تحت  للقتال  سوريا  إلى  وإرسالها  السوريين 
والشام » داعش »،  العراق  في  الدولة اإلسالمية 
ودعوة أبي بكر البغدادي لزعيم النصرة أبو محمد 
الجوالني لمبايعته، ولكن تّم رفض هذا الطلب من 
قبل الجوالني، ولكن فكرَة إقامة دولة إسالمية في 
العراق والشام القت استحساناً كبيراً من قبل القادة 
الكبار في النصرة، والتي نتَج عنها مبايعة نصف 
راية  تحت  وانضوائهم  للبغدادي  النصرة  مقاتلي 
والشام » داعش »،  العراق  في  الدولة اإلسالمية 
بين  ما  النصرة  جبهة  من  اآلخر  النصف  وانقسام 

محايٍد ومؤّيد ألبي محمد الجوالني.

الفصائل  بمحاربة  داعُش  قامت  ما  وسرعاَن 
ُتعتبر األضعف  كونها  الحّر،  الجيش  المسلّحة من 
دير  في  والبوكمال  الميادين  الشرقية)  المنطقة  في 
الحدودّية  المناطق  أو  سوريا  والرّقة(في  الزور 
حقول  على  االستيالء  وأيضاً  العراقية،  السورية 
التوّجه  وبالتالي  السيطرة،  تحت  ووضعها  النفط 

للدولة  اختصاٌر  هو  داعُش 
اإلسالمية في العراق والشام  و« 
حالياً،  اإلسالمية«  الخالفة  دولة 
على  الحرب  بداية  في  تأّسست 
العراق، وكانت داعُش في بداياتها 
تعمُل تحت اسم » جماعة التوحيد 
يقودها«  كان  التي   « والجهاد 
عام  في   « الزرقاوي  مصعب  أبو 

2004 في العراق
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بهدف  الكردّية  المناطق  أو  السوري  الشمال  نحو 
المنطقة)  في  النفطّية  الثروات  على   االستيالء 
الغاز  الرميالن والجبسة، وحقول  النفط في  حقول 
في الجبسة والسويدية( باإلضافة إلى توسيع رقعة 
المسلّحة  الفصائل  على  والضغط  التنظيم  سيطرة 
رايته،  تحت  والدخول  للتنظيم  المبايعة  إلعالن 
الممّر  تعتبر  التي  التركّية  الحدود  إلى  والوصول 
األسهل واألقرب إلمداد التنظيم بالمقاتلين األجانب 
من القوقاز والشيشان والبريطانين والفرنسيين ومن 

الدول األوروبية األخرى.

التوّجه الفكري والعقائدي لداعش:
إّن تنظيَم الدولة اإلسالمية في العراق والشام- 
يسّمي  والذي  بداعش،  اختصاراً  ُيعَرف  والذي 
نفسه اآلن دولة الخالفة اإلسالمية- هو تنظيٌم سلفّي 
ويتبّنى  واإلرهاَب،  العنَف  يمارُس  مسلّح  وّهابي 
إعادة  إلى  يهدُف أعضاؤه  الجهادي.  السلفي  الفكر 
وتطبيق  اعتقادهم  حسَب  اإلسالمية  الخالفة  بناء 

الشريعة اإلسالمية.

العالقُة بين داعش والقاعدة:
القاعدة  تنظيم  مع  وثيقة  صالٌت  لداعُش  كان 
على  طويل  صراٍع  وبعد   ،2014 شباط  حتى 
السلطة استمّر لمّدة 8 أشهر، قطَع تنظيُم القاعدة كلَّ 
العراق  في  اإلسالمية  الدولة  جماعة  مع  العالقات 
والشام، واعتبرِت القاعدةُ أّن داعَش تنظيٌم وحشّي 
زعيُم  الجوالني  محمد  أبو  وأعلَن  السمعة،  سّيء 
جبهة النصرة في سوريا مبايعَة تنظيم القاعدة في 
أفغانستان بقيادة أيمن الظواهري، وعلى الرغم من 
ذلك فإّن للدولة اإلسالمية) داعش ( وجبهة النصرة 

العديُد من العمليات العسكرية المشتَركة.

أماكن التواجد واالنتشار:
وسوريا،  العراق  في  رئيسي  بشكٍل  ينتشُر 
وسيناَء)مصر(  وليبيا  اليمن  جنوب  في  فرٌع  وله 
نيجيريا  شرق  وشمال  والصومال  وازواد)مالي( 
بكر  أبو   « هو  التنظيم  هذا  زعيُم  وباكستان. 

البغدادي ».

مناطقي  صراٌع  هناَك  بأنه  القول  ونستطيُع 
أغلَب  وإّن  والقاعدة،  داعَش  بين  كبير  ومكاني 
األماكن التي تنتشر وتتواجد فيها القاعدة هي قابلٌة 
المبايعات  ازدياد  بعد  وخاصًة  داعش  إلى  للتحّول 

لداعش في تلك المناطق.

لتنظيم  كان   2014 عام  من  حزيران  وفي 
في  صفوفه  من  مقاتل   4000 األقّل  على  داعش 
أهداٍف  على  هجمات  إلى  باإلضافة  العراق، 
مسؤوليته  التنظيُم  أعلَن  فقد  وعسكرية،  حكومّية 
اآلالف  مقتل  أسفرت عن  التي  الهجمات  تلك  عن 
لحقوق  السوري  المرصُد  اّدعى  فقد  المدنيين؛  من 
التنظيَم قد زادت قّوته  إّن  اإلنسان في آب 2014 
إلى 50 ألف مقاتل في سوريا و30 ألف مقاتل في 

العراق.

أهداُف التنظيم وقياداته وهيكليته:
يعتمُد تنظيُم داعش على هيكٍل تنظيمّي، يتّم من 
خالله توزيع المهام على قادة التنظيم في المناطق 
ووفقاً  وسوريا.  العراق  في  عليها  يسيطر  التي 
األّول مسؤوٌل عن  نائبان،  التنظيمي هناك  للهيكل 

العراق والثاني مسؤول عن سوريا.

ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي زعيُم التنظيم 
» أبو بكر البغدادي » واسمه الحقيقي إبراهيم عّواد 
العميد  نائبان األول  للبغدادي  البدري. وكان وقتها 
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 ) معتّز  حاجي  الملّقبب)  الجيالي  فاضل  المتقاعد 
عن  مسؤوالً  أسود  وعلي  العراق،  عن  مسؤوالً 

سوريا.

للبغدادي،  يتبع  التنظيم  شورى  مجلُس  وهناك 
وترأّسه شخصية كنيتها حجي إيمان.

الخالفة  إقامُة  هو  األصلّي  داعش  هدُف  كاَن 
كلٍّ من  في  السنّية  العربية  المناطق  في  اإلسالمية 
العراق وسوريا، وقد أعلَن بالفعل عن هذه الخالفة 
في 29 حزيران من عام 2014، وأصبَح أبو بكٍر 
البغدادي اآلن ُيعرف باسم أمير المؤمنين. وتّم تغيير 
العراق  في  اإلسالمية  الدولة  إلى«  الجماعة  اسم 
من  اختصاراً  داعش »  عليها »  وُتطلُق  والشام« 
أولى حروف اسمه، ولكّن داعَش ترفُض هذا االسم 
وتعاقُب بالجلد كلَّ من يستخدم هذا 2ص1االسم في 

المناطق التي تحتلّها.

حكوميون  مسؤولون  قام   2014 عام  في 
اختصاراً   )  sil استخدام)  من  بتحويل  أمريكيون 
 DaesH (السم التنظيم باإلنكليزية، إلى استخدام

) كونه االسم األفضل لشركائه العرب.

في 29 حزيران عام 2014 أعلَن التنظيُم عن 
اإلسالمية«  الدولة  إلى«  أخرى  مّرًة  اسمه  تغيير 
العالمية،  اإلسالمية  الخالفة  إقامة  نّيته  معلناً  فقط، 
محمد  أبو   « الدولة  باسم  الرسمّي  الناطُق  وأعلَن 
العدناني » أنه تّم إلغاء اسَمي العراق وسوريا من 
مسّمى الدولة، وأّن مقاتليها أزالوا الحدوَد بين الدول 

التي وصفها بالصنم عملية) كسر الحدود(.

يقوُد التنظيُم الخليفَة، وهو »أبو بكر البغدادي« 
المؤسسات  أهّم  من  وهو  الشورى-  مجلس  مع 
التي  التطورات  من  الرغم  وعلى  للتنظيم-  التابعة 
بأبي  مروراً  الزرقاوي  إمارة  منذ  المجلس  شهدها 
عمر البغدادي وصوالً إلى الزعيم الحالي« أبو بكر 
البغدادي«، إالّ إّن مؤسسة الشورى كانت حاضرًة 

مسلم  أبو  وهما)  نائبان  للبغدادي  ويوجُد  دوماً، 
األنباري  العراق، وأبو علي  على  التركماني والياً 
والياً على القسم السوري( واثنا عشر حاكماً في كل 

من سوريا والعراق.

هيئة  مثل  الهيئات،  من  العديد  للتنظيم  يوجُد 
األمور  وهيئة  العسكرية  القيادة  وهيئة  المالية 
وهيئة  األمن  وهيئة  المساعدة  وهيئة  القانونية 

اإلعالم.. وغيرها.

ويتمّتُع اإلعالُم بأهمّية كبيرة داخل هيكلّية تنظيم 
داعش، وهو من أكثر التنظيمات اإلرهابية اهتماماً 
أدرَك  فقد  اإلعالمية؛  والمسألة  اإلنترنت  بشبكة 
االستثنائية  األهمّيَة  تأسيسه  من  مبّكرة  فترٍة  منذ 
السياسية  رسالته  إيصال  في  االّتصالية  للوسائل 
واّتخاذها  الجهادية  السلفّية  إيديولوجيته  ونشر 
العنف واإلرهاب منهجا لها، فأصبَح مفهوُم الجهاد 
اإللكتروني أحَد األركان الرئيسّية، ومن أحد أبرز 

المؤسسات التابعة لها) مؤسسة الفرقان(.

يتبّنى التنظيُم أيضاً فكرَة بيت المال، حيث يعّد 
تنظيُم داعش األغنى في تاريخ الحركات اإلرهابية 
اإلسالمية، وقد تفّوَق على تنظيم القاعدة المركزّي 

األتراك  الدبلوماسيين  احتجاَز 
استخباراتية  لعبةً  إالّ  كان  ما 
الحّجة  منح  إلى  هدفت  مفبَركة، 
التحالف  إلى  الدخول  بعدم  لتركيا 
وذلك  داعش،  لمحاربة  الدولي 
الحكومة  تصريحات  بحسب 
أرواح  على  حفاظاً   « التركية: 
المحتجزين  األتراك  الدبلوماسيين 

لدى داعش
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والفروع اإلقليمية التابعة له.

شبكاٍت  بناء  من  الزرقاوي  عهد  منذ  فتمّكن 
واسعة.

لدولة  وسياسي  واجتماعي  فكرّي  تأييٌد  يوجُد 
كّل  في  السّنة  العرب  حالة  بسبب  وذلك  داعش، 
بعين  األخذ  يجُب  وكذلك  وسوريا،  العراق  من 
والصّدامي  البعثّي  التنظيم  بقايا  مساهمة  االعتبار 
وأجهزته  المنحّل  العراقي  الجيش  بقوات  مثمّثالً 

االستخباراتّية.

الهوامش والمراجع: 
كتاٌب  للقاعدة،  الثاني  الجيل  الزرقاوي   -1

للمؤلّف األردني فؤاد حسين.

كتاب يسري فوده، في طريق األذى.  -2

داعُش هو اختصاٌر للدولة اإلسالمية في   -1
العراق والشام  و« دولة الخالفة اإلسالمية« حالياً، 
وكانت  العراق،  على  الحرب  بداية  في  تأّسست 
جماعة   « اسم  تحت  تعمُل  بداياتها  في  داعُش 
التوحيد والجهاد » التي كان يقودها« أبو مصعب 

الزرقاوي » في عام 2004 في العراق.

كانت« جبهُة النصرة » على عالقٍة مع   -2
» الدولة اإلسالمية في العراق »، وقد تّم وضعها 
الواليات  قبل  المنظمات اإلرهابية من  على الئحة 

المتحدة األمريكية

العراق  في  إسالمية  دولة  إقامة  فكرَة   -3
كبيراً من قبل القادة الكبار  والشام القت استحساناً 
في النصرة، والتي نتَج عنها مبايعة نصف مقاتلي 
الدولة  راية  تحت  وانضوائهم  للبغدادي  النصرة 
اإلسالمية في العراق والشام » داعش »، وانقسام 
محايٍد  بين  ما  النصرة  جبهة  من  اآلخر  النصف 

ومؤّيد ألبي محمد الجوالني.

وحشّي  تنظيٌم  داعَش  أّن  القاعدةُ  اعتبار   -4
زعيُم  الجوالني  محمد  أبو  وأعلَن  السمعة،  سّيء 
جبهة النصرة في سوريا مبايعَة تنظيم القاعدة في 
أفغانستان بقيادة أيمن الظواهري، وعلى الرغم من 
ذلك فإّن للدولة اإلسالمية) داعش ( وجبهة النصرة 

العديُد من العمليات العسكرية المشتَركة.

اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصُد  اّدعى   -5
في آب 2014 إّن التنظيَم قد زادت قّوته إلى 50 
ألف مقاتل في سوريا و30 ألف مقاتل في العراق.

تغيير اسم الجماعة إلى« الدولة اإلسالمية   -6
 « داعش   « عليها  وُتطلُق  والشام«  العراق  في 
داعَش  ولكّن  اسمه،  حروف  أولى  من  اختصاراً 
يستخدم  من  كلَّ  بالجلد  وتعاقُب  االسم  هذا  ترفُض 

هذا 2ص1االسم في المناطق التي تحتلّها.

يتمّتُع اإلعالُم بأهمّية كبيرة داخل هيكلّية   -7
التنظيمات اإلرهابية  أكثر  تنظيم داعش، وهو من 

اهتماماً بشبكة اإلنترنت والمسألة اإلعالمية؛

إلى«  الجماعة  اسم  تغيير 
العراق  في  اإلسالمية  الدولة 
والشام« وتُطلُق عليها » داعش » 
اختصاراً من أولى حروف اسمه، 
االسم  هذا  ترفُض  داعَش  ولكّن 
يستخدم  من  كلَّ  بالجلد  وتعاقُب 
هذا 2ص1االسم في المناطق التي 

تحتلّها.
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مدخل:
كوُن داعش يمثل اإلرهاَب بكّل مفاهيمه وتجلياته، فمن المستحسن أن نجعَل من مدخلنا 
هذا الحديث عن اإلرهاب، والتي يرّد البعُض بأن انتشاره يعود إلى العهد البطريكي مع 
بداية استالم الرجل زماَم السلطة وتخويف الناس بغية التأكيد على قوته وجبروته وامتالكه 

كافة مناحي الحياة. 

ففي العصر األكادي كان )نارام سن(2500 قبل الميالد الذي اخترع وابتكر مفهوَم 
اإلرهاب من خالل الغزو والسلب والنهب، وتتالت هذه المشاهُد اإلرهابية إلى العصر 
اآلشوري ومن ثم البابلي مروراً بالعصر الروماني ووصوالً إلى العصر العباسي الذي 
ظهر فيه ) الحشاشون (، وهم من األوائل الذين زرعوا الرعَب والخوف والقتل بين الناس 
وعلى مدى قرنين، وأثناء الثورة الفرنسية 1789والتي وصفها بعض المؤرخين بـ )فترة 
الرعب(ألّن الخوَف والرعب والقتل طال أغلب شرائح المجتمع. بالمحصلة اعتمدت أغلُب 
هذه الحركات على أساليب وطرق إرهابية مختلفة لقمع الناس، فمن إرهاب العقيدة إلى 
اإلرهاب الفكري واألخالقي إلى اإلرهاب الجماعي، الذي يتلخص بارتكاب جماعات غير  
منظمة وغير منضبطة ببث روح الخوف والقتل ضد جماعة أخرى أو مؤسسات أو هيئات. 
وحديثاً تم ابتكار مصطلح اإلرهاب الدولي وهو إرهاب دولة ضد دولة أخرى أو دولتان أو 

مجموعة دول ضد دولة أو مجموعة. 

ففي بداية السبعينيات من القرن الماضي بات مفهوُم اإلرهاب كلمة أو اصطالحاً تقلُق 
أغلَب الحكومات والدول والمجتمعات، ألن اإلرهاَب وسيلة تقوم على اإلكراه واإللغاء من 
مجموعة ضّد مجموعة، بغية تحقيق هدف ما يرافقه جّو من الخوف والقتل، وقد يكون هذا 

تأثري داعش على املناطق التي سيطرت عليها

عبد الباري أحمه
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اإلرهاب موّجهاً ضد أتباع ديٍن ما أو سياسة ما أو 
أيديولوجية، وفي هذا األثناء يتجاهل اإلرهاب سالمَة 
الناس والبيئة اعتماداً على العنف غير المشروع من 

قتل واغتصاب وتهجير وغيرها.

كانت  والشام  العراق  دولة  ما يسمى  أو  داعش 
البداية بعد 2003 أبان التدخل االميركي في العراق 
يقود  كان  الذي  الزرقاوي  أبو مصعب  ومن خالل 
تنظيم القاعدة في العراق حين أسس ما يسمى بجماعة 
التوحيد والجهاد للتصدي للقوات األميركية. وخالل 
األحداث الدراماتيكية في العراق طّور هذا التنظيم 
نفسه وبشكل سريع وسيطَر على مساحاٍت واسعة 
ترأَس  الزرقاوي  مقتل  بعد  وسوريا.  العراق  من 
اسم  تغير  أعلن عن  الذي  البغدادي  بكر  أبو  القيادة 
التنظيم من )مجلس شورى المجاهدين( إلى )دولة 

العراق اإلسالمية(

الفكر الداعشي: 
قواُم هذا التنظيم هو...

هذا  خالل  من  االغتيال.   – القتل   – اإلرهاب 
من  التنظيُم  هذا  طّور  والمخيف  المرعب  الثالثي 
قدراته حتى جعَل من نفسه قوة وقاعدة إرهابية في 
ثقافة الخوف  التنظيم ينشر  سوريا والعراق، وبات 
على  إمكاناتها  وبكل  وعملت  اإلسالمي  الفكر  من 
تغيير خريطة المنطقة سياسيا مع من يود تغيير هذه 

الخارطة.

يعمل التنظيُم وبكل ما أوتي من قوة على إخافة 
وترهيب من هم خارج التنظيم، سواء كانوا عناصر 
حكومية أو أفراد ال يريدون داعش كفكر أو تنظيم، 
ولم تقف بهذا الشكل بل عمل على إخفاء وتدمير كل 
أثر تاريخي يعود للحضارة البشرية وحرق كل ثقافة 
ال تمت بصلة للفكر الداعشي وليس اإلسالمي، بذات 

أبشع  معارضيه  تلقين  في  داعش  يتوان  لم  السياق 
أنواع القتل واإلعدام والرجم من خالل نشر صور 

وفيديوهات فظيعة تقشعر لها األبداُن والنفوس.

فكر داعش لم يكن هبًة من السماء لخالص البشر 
في المنطقة والعالم من الفقر والجهل واالستبداد، بل 
هو امتداٌد خطير للفكر الراديكالي المتطرف. ويمكن 
البغدادي،  بكر  ألبي  كلمة  ففي  فمه،  من  ندينه  أن 
إلى  )التحاكم  يقول:  )الدولة(،  عقيدة  بيان  وضمن 
الطاغوت من القوانين الوضعية والفصول العشائرية 
ونحوها فهي من نواقض اإلسالم(. يتوضح من هذا 
أشكالها  وبمختلف  العلمانية  بأن  األجوف  الخطاب 
كفٌر  هي  الشيوعية  أو  والوطنية  القومية  ومذاهبها 

وارتداٌد عن اإلسالم وخروج عن األمة.

من هذا المنظور يرى داعش بأّن الدياَر اإلسالمية 
قد غلبت عليها شرائع وضعية، ومتى أصبحت هذه 
البالد  وصبغت  الكفر  شرائع  رحمة  تحت  الديار 
بصبغة الكفر توّجب على التنظيم مقاتلة الحكومات 
وجيوشها، هذا من جهة ومن جهة أخرى وحتى يندفع 
مقاتلو داعش للقتال فقد وضع مقاتليه في جنان الخلد 
بالغنائم والسبايا، وكأننا  الظفر  أو  بعد استشهادهم، 
نعيد عجلة التاريخ ونعيش مشاهد من بيع صكوك 

الغفران.  

   

أيديولوجية داعش:
فهمه،  من  بّد  ال  التنظيم  هذا  هزيمة  يتّم  حتى 
وال يمكن فهمة إال بالتعّرف على تركيبته وجذوره 
تنتمي  الوجوه، ألنها ال  بتعدد  تتسم  التي  التاريخية 
هذا  وبالتالي  معين،  زمٍن  أو  حركة  أو  فرد  إلى 
التنظيم يطرح نفسه بأنه ممثل اإلسالم والمسلمين، 
تتميز  )السلفية(  الصالح  السلف  إلى  جذوره  ويمتد 
التركيب، فهي تستمد قوة  بثنائية  هذه األيديولوجية 
إيديولوجيتها من السلف ومن تيارات إسالمية أخرى، 
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عن  ومختلفة  متطرفة  تيارات  لظهور  أتاح  مما 
بعضها البعض، هذا االختالف ساهم على انتهاجهم 
نهج التكفير السياسي المعتمدة على رفع راية الجهاد 
هذه  واعتمدت  السلطان،  على  والخروج  والثورة 
أشكال  كل  لممارسة  مبررات  على  األيديولوجية 
اإلرهاب والوحشية ضد المسلمين وغير المسلمين.        

على  األيديولوجية  هذه  تدعو  آخر  جانب  من   
وتتمأسُس  والشام،  العراق  في  الخالفة  دولة  إقامة 
وهي  الجهادية(  )السلفية  على  اإليديولوجية  هذه 
األيديولوجية اإلسالموية )االسالم المتطرف( وتحكم 
هذه الدولة رجل سياسي وديني في آن واحد، وفقاً 
للشريعة اإلسالمية، أما أعضاء هذه اإليديولوجية فهم 
مؤمنين حقيقيين  أنفسهم  يعتبرون  الذين  الجهاديون 

ويرون اآلخرين كفار.

بهذا الشكل يتم تبرير أعمالهم كي ينفذوا هجماتهم 
ضد المسلمين وغير المسلمين، فمن مقولة )ال إكراه 
األحكام  وإصدار  التكفير  إلى  لجؤوا  الدين(  في 
باإلدانة والتجريم. وقد ترجم داعش كل سلوكياته إلى 
أفعال حقيقية وتمثلت بالقضاء على كل من يقف في 
بيئتهم  في  يختلف معهم  أو من  ديانات  وجهه، من 
الفكرية، وقد توصل لمجموعة من الفتاوى تجيز لهم 
قتل كل مسلم يؤمن بالديمقراطية كون الديمقراطية 

فكر وضعي من وضع اإلنسان.

من هذا المنظور يرى بعُض الفقهاء والمتابعين أن 
داعش اعتمد وانتقى آيات من القرآن وأحاديث نبوية 
فكرهم  ودعم  إيديولوجيتهم  إلظهار  عليها  يعملون 
واألحاديث  اآليات  يتناسون  أو  وينسون  اإلرهابي، 
التي تدعو إلى التسامح والرحمة والتعايش المشترك، 
والسبي  السيف  فيها  يذكر  التي  اآليات  اختاروا  بل 

والقتل. 

أيديولوجية  على  اعتمد  داعش  بأن  نجد  وهكذا 
قوامها اإليمان المتزمت وعلى طاعة وتطبيق اآليات 

القرآنية نصاً، وافتعال حروب مقدسة من أجل إقامة 
دولة إسالمية مزعومة ال حدود جغرافية لها، وهذا 
أجل  من  ويتعاون  يتكاتف  الدولي  المجتمع  دفع  ما 

محاربته والعودة إلى إسالم وسطي ومعتدل.

 

الجهاد في الفكر الداعشي: 
من الحقائق التي يجب أن نفهمها في اإلسالم بأنه 
يدعو إلى بناء مجتمع على أسس عقلية وعلمية، ومن 
خاللها يعمل على استقالل الرأي والفكر والعبادة.  
ومن خالل )مناظرة مع فرح أنطوان( يقول الشيخ 
إال  فكراً  يكون  وال  فكر  اإلسالم  )بأن  عبده  محمد 
إذا كان مستقالً( ويضيف: إن الجهاد بالنفس بمعنى 
القتال أو الجهاد بالمال لم يشرعه هللا إال للدفاع عن 
الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها، وتعمل داعش 
على مجموعة أساليب كي تجذب األفراد لصفوفها 
منها القدرة على التضليل والخداع من خالل تشويه 
الحقائق وتبرير الغايات بوسائل متعددة والعمل وبكل 
اليومية  وسلوكياته  الفكر  بين  التناقض  على  جدية 

على األرض. 

من هذا المنطلق بات واضحاً أن مفهوم داعش 
للجهاد والذي حظي بفردية طاغية وتوجيه سياسي 
الجهاد  اإلرهابي  التنظيم  هذا  تبنى  وقد  وديني، 
مفهومه  من  وإخراجه  مشوهة  خطابية  كوسيلة 
لتحقيق  والتحشيد  التعبئة  على  واعتمد  الحقيقي، 
أهدافه، وبكل المقاييس الفقهية تبددت مفاهيم الحركة 
الجهادية الراهنة في ظل داعش، وأصبحت مشوهة 
كونها اعتمدت على إعالم دعائي من خالل شبكات 
التواصل االجتماعي الحديثة، وابتعدت عن الحوار 
واإلقناع بالحجة الشرعية المبينة في النص المقدس.

المفهوم في  من خالل مشاهدات وقراءات هذا 
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التحريف  مدى  نالحظ  وقادتها  أفرادها  سلوكيات 
الواضح في مفهوم الجهاد، وألن داعش يستمد من 
عمقه  في  هو  لكن  تواجده،  أسباب  الحنيف  الدين 
وسياسية  اقتصادية  إرهابية  منظمة  االستراتيجي 
بالدرجة األولى، وتعمل بكل وسائلها على بث الفتن 
والمحن في المجتمعات اإلسالمية وغير اإلسالمية، 
ما شاهدناه في العراق منذ 2004 وفي سوريا اعتباراً 
من 2011 جرائم بشعة بحق اإلنسان، وكانت البداية 
التناحر والتقاتل بين التنظيمات اإلرهابية المتطرفة 

وتحديداً بعد ظهور داعش.     

أغلب  بأن  يالحظ  تقدم  ما  كل  من  وكنتيجة   
عناصر التنظيم انضموا إليه من خالل أيديولوجية 
هذا  فقهاء  خالل  من  الجهاد  مفهوم  ينشر  وفكر 
التنظيم، استخلصوها من نصوص القرآن وأحاديث 
الرسول، ما يبرر كل أفعالها اإلجرامية، لهذا نجد 
التنظيم والقائمين على فتوى الجهاد في أزمة حول 
تفسير اآليات المتعلقة بالجهاد، ويفتقرون إلى اإلقناع 
فقهياً بقتل الناس األبرياء، بل لجؤوا إلى إفتاء غير 
مقنع بشأن تكفير وقتل المسلمين وغيرهم كون هؤالء 

ال يعلنون الجهاد وفق تصوراتهم.  

المرأة في مفهوم داعش: 
أصدر داعش بياناً أكد فيه بالتفصيل دور المرأة 

الجهادي في دولتهم.

ونواهي  أوامر  مجموعة  البنود  هذه  وتلخص 
منها أّن سّن زواج الفتاة من الجهاديين بعد بلوغهن 
بدورها  وتقوم  بيتها  تلتزم  أن  بشرط  تسع سنوات، 
الكامل كأم وزوجة ومربية، وأن ال تتجاوز الفتاة في 
تعلمها بعد سن 15 بشرط أن تكون هذه المناهج دينية 
ولغوية صرفة ولم يستثنوا من بيانهم مواد تتعلق ببيع 

السبايا وما يتعلق باألزياء والختان.

في البدء كانت المرأة مطية لعناصر داعش تشبع 
رغباتهم الشهوانية والغرائزية إلى جانب عملها في 
المجال اإللكتروني في مواقع التواصل االجتماعي، 
تقارير  وأكدت  والتنظيم،  الدعاية  مجال  في  تعمل 
غربية أن فتيات من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبقية 
دول أوروبا تتراوح أعمارهن من 17 إلى 27 عام 
تسيطر  التي  المناطق  في  التنظيم  بصفوف  التحقن 
إلى  خضعن  أن  بعد  مقاتالت  إلى  وتحولن  عليها، 
بقطع  بعضهن  وقامت  وعقائدي،  جسدي  تدريب 
رؤوس بعض الضحايا، والبعض منهن قمن بتعذيب 

السجناء بطرق بشعة.

استراتيجية  حالة  داعش  بمفهوم  المرأة  تبقى 
في القتال والزواج والعمل في المجال اإللكتروني، 
داعش  مجلة  مجلة)رومية(  أكدت  فيما مضى  لكن 
االلكترونية بأن التنظيم أعاد النظر بوضع المرأة في 
التنظيم في انتقالها من العمل البسيط إلى الجهاد وحمل 

السالح كون التنظيم مقبل على معارك مصيرية. 

      

                                 

تأثير داعش على المناطق التي تسيطر عليها:
1ـ التأثير الفكري لداعش.

ومن أولى مهامه أنه يعمل عن طريق الترغيب 
أو الترهيب على نشر وزرع فكره في عقول ونفوس 
الناس، وحتى نفهم وندرك ماهية هذا الفكر ال بد أن 
نقف على األخطاء ونعالجها من خالل مصطلحات 

رددها داعش كثيراً منها التكفير والوالء. 

أ– التكفير: 

والمسلمين  اإلسالم  رافقت  وقد  ظاهرة خطيرة 
منذ بدايته وحتى اآلن، وقد مارست تلك الجماعات 
التمرد والخروج  بالقتل أو  العنَف سواء  أو األفراد 
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هم  من  ضّد  السلطان  ممارسات  أو  السلطان  على 
قلقون في دولته.

في  التكفير  ظاهرة  تجلت  داعش  ظهور  مع 
المناطق  ففي  لهذا  لمكون،  أو  لمجموعة  ممارساته 
التي تسيطر عليها قد يدفع كافة الشرائح والطبقات 
ممارسات  نتيجة  نفس  إلى  والمذاهب  والمكونات 

داعش لهذا التفكير التكفيري 

التكفير في اإلسالم هو كل من ارتّد عن اإلسالم. 
إن كان مسلماً )المرتد( وتشكل هذه الظاهرة في الفكر 
الداعشي ظهور على المجتمع ككل ومن كان يتولى 
هذه المحاكم في داعش كان يفتقد إلى الفهم والوعي 
واإلدراك ألصول الفقه اإلسالمي، بل يعملون حسب 
أهوائهم وغرائزهم التي تتحكم فيهم من خالل حقدهم 
على هذه المجموعة أو ذاك المكّون، لهذا يلجؤون 

إلى أبشع أنواع التعذيب والقتل والرمي والرجم. 

تركي البنعلي مفتي البغدادي هو رجل متردد، 
يبايع  ال  من  لكل  الخالفة  دولة  في  الفتاوي  يصدر 
البغدادي، البعض اتهم البنعلي بالفرد أو الفردانية، 
ويكفر كل من  ولديه سبيتين،  بامرأتين  تزوج  فهو 
وخاصة  البغدادي،  يبايع  ال  من  أو  الرأي  يخالفه 
)جبهة  داعش  تعمل ضد  التي  المسلحة  الجماعات 

النصرة – أحرار الشام( وغيرها. 

يوسف  الدكتور  أكد  البغدادي  على والية  ورداً 
األحمد ) البغدادي ليس له والية شرعية وال يجوز 
القتال تحت رايته لعدم نزوله إلى شرع هللا( وهناك 
آراء بالعشرات من علماء الفقه في الدول اإلسالمية 
ال تعطي  لداعش أي صفة سالمية ألنها ال تعمل 
وفق الشرع اإلسالمي فمنهم من يصفها بالباغية أو 
المنحرفة أو الضالة وهكذا، لهذا يبقى الخالف في 
التكفير مصدر جدل بين الفقهاء، فداعش يتهم القاعدة 
بأن موقفها ليس تجاه التكفير ألنها تنتهج الوسطية 
وقد أعطي البغدادي سلطات غير محددة إلى اللجنة 

المفوضية، كل هذه القضية التي جعلت قضية التكفير 
بموجبها  والتي  داعش  إيديولوجية  في  أساسياً  بنداً 
يمكن تطبيق مبدأ التكفير بحق جميع الناس في الدول 

اإلسالمية.

ب ـ الوالء والبراء:

إلى  بأصولها  تعود  تعبدي  ميثاق  هو  الوالء: 
وحدانية هللا واإلخالص له في كل شيء، باإلضافة 
إلى محبة الرسول الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم 
ومحبة  دينه  ونصرة  ونصرته  وتقديره  واحترامه 

المؤمنين في هللا.

كره  إلى  تدعو  تعبدية  حالة  أيضاً  هي  البراء: 
المؤمنين والمسلمين للكفر والتبرأة منه.

لهذا يعتبر الوالء والبراء في مفهوم داعش من 
أقوى الروابط التي تربط المؤمن بدينه، وقد اعتمدوا 
تفسيرها  يستطيعوا  لم  لكنهم  وأحاديث،  آيات  على 
أهوائهم  بحسب  تأويلها  تم  بل  صحيحاً،  تفسيراً 
المفاهيم  هذه  خلصت  وقد  والتنظيمية،  الشخصية 
والتفاسير إلى قاعدة محورية تتلخص بتكفير اآلخر 

من باب تحريم التعامل مع المسيحيين.

الذي  التضليل  بأن  الدراسات  من  كثير  وأكدت 

داعش اعتمد على أيديولوجية 
وعلى  المتزمت  اإليمان  قوامها 
القرآنية  اآليات  وتطبيق  طاعة 
من  مقدسة  وافتعال حروب  نصاً، 
أجل إقامة دولة إسالمية مزعومة 
ال حدود جغرافية لها، وهذا ما دفع 
ويتعاون  يتكاتف  الدولي  المجتمع 
إلى  والعودة  محاربته  أجل  من 

إسالم وسطي ومعتدل.
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طال الشباب في أغلب الدول اإلسالمية من خالل هذا 
الخطاب المتطرف الذي يدعو إلى قتل اآلخر، وقد 
روج داعش لهذا الشق من أفكاره من خالل الوالء 
والبراء، هذه الفتاوى وبكل تجلياتها هي دعوة إلى 

الكراهية ونشر الفرقة في المجتمع الواحد.   

دليالً  للمقدسي  إبراهيم(  )ملة  كتاب  يكون  قد 
واضحاً للتنظيم، باعتباره يعتمد عليه بتفسير كيفية 
يصف  الوالء  بأن  يوضح  الكتاب  للتنظيم،  الوالء 
األفكار  يمارسون  الذين  المسلمين  من  جمهور 
والعادات غير اإلسالمية بأنهم مرتدون، حتى وإن 

كان بين من يكفرهم صلة دم وقرابة.

يؤكد التنظيم بأنه يرى التخلي عن الوالء هو كفر 
بعينه، ويرى أيضاً بأن االنتساب إلى أي حزب أو 
تجمع أو تحالف مع الغرب أو بعض الدول اإلقليمية 
يؤكد  أخرى  جهة  ومن  اإلسالم،  عن  وارتداد  كفر 
التنظيم بأن األفكار الحديثة والمعايير الحداثوية مثل 
المسلمين  بها جمهرة من  الديمقراطية والتي يؤمن 
إنما هو رفض للوالء، لذا يتوجب قتالهم وقتلهم حيث 

يجدونهم. 

           

2 ـ التأثير النفسي

تأثيرها  والسياسة  اإلعالم  لوسائل  ما  بقدر   
الشباب لصفوفها، كذلك  التنظيم وجذب  تكوين  في 
للعامل النفسي تأثيره األوضح وتفسيراته المهمة لهذه 
في  الناس  تأثيرها على  داعش ومدى  في  الظاهرة 
يهتمون على  االولى  بالدرجة  فهم  تواجدها،  أماكن 
إقناع الفرد بمبدأ )سيكولوجيا الطاعة( وكيفية تحويله 

إلى إنسان شرير بعد أًن كان خّيراً قبل ذلك.

على  داعش  قبل  من  النفسي  بالجانب  االهتمام 
يتبعون نظريات وأفكار  الناس وتوظيفهم لخدماتها 
الجماعات  من  غيرهم  يتبعها  ربما  فعالة  وأساليب 

اإلرهابية، وقد تجلى هذا الجانب في انتقاء خطاب 
فهم  ومؤسساتية،  احترافية  معايير  ذي  إعالمي 
يدرسون سلوك وثقافة الناس ويتواصلون إلى اختيار 
على  يعتمدون  بحيث  لديهم  مضادة  وثقافة  سلوك 
أساليب شيطانية )ككتاب- تأثير ابليس ( وكتب أخرى 
تحمل نفس الثقافة وكيفية توظيفها لمنهجهم العدواني، 
ومن جانب آخر يدرسون الحالة البيئية واالجتماعية 
والتربوية والسياسية للفرد، وهم يبحثون عن األعمار 
التي يمكن أن تتأثر بأفكارهم، وقد شاهد الكل كيف 
انضم المئات من الشباب والفتيات لهذا التنظيم نتيجة 

دغدغة مشاعرهم وانتماءاتهم و التأثير عليها.

متعددة حتى  نفسية  يعتمدون على جوانب  لهذا 
الشخصي  النفسي  فعلم  الناس،  على  التأثير  يتم 
تقدم  النفس  علم  فروع  من  وغيرها  واالجتماعي 
لهم أدوات وآليات وأساليب في جذب اآلخرين إلى 
ومن  خارجها  أو  البيئة  داخل  من  سواء  صفوفهم 
مختلف المستويات الثقافية والعلمية، ويقومون بتوفير 
يتمكنوا من  الرئيسية كي  الفرد  أساسيات وحاجات 
زرع مناهجهم.  د. كروغالنسكي: أستاذ علم النفس 
في أمريكا يؤكد )بأن الحركة الحقيقة التي تدور حول 
كسباً  يمكن  وقلوبهم  »داعش«  المتحمسين  عقول 
باالعتماد على مرتكزات دينية فقط( لكن استراتيجية 
»داعش« في االستقطاب تقوم في الغالب على أسس 

نفسية وليست دينية.

الدراسات أن داعش يعتمد على  وأكدت بعض 
أساليب نفسية الستقطاب الناس إلى صفوفها، منها 
)االعتراف المعرفي( أي الحاجة باالبتعاد عن عدم 
يحصل  كي  الغموض  حالة  في  والخوض  اليقين 
المعرفي  والتنافر  والقلق  التوتر  على  اإلنسان 
منها،  استفهامات  بمجموعة  تساؤالته  واستخالص 
ماذا سيفعل وإلى أين سيذهب وماذا سيقدم في حياته؟ 

 بعض الشرعيين في داعش أكدوا على تناقض 
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بتطبيق  فشلوا  ألنهم  سلوكياتهم  مع  المواد  بعض 
التكفير على بعض الناس، ألن مذكرة اللجنة تتعارض 
مع مضمونها، لهذا تعتمد داعش على منهج )التكفير 
المعين( كذريعة أساسية لديها لقتل الناس، حتى أنها 
إذ  اإلسالمية  الدولة  )إن  فيه  قالت  تشريعاً  أبدعت 
تحكمها شرائع الكفر أي قوانين الوضعية  فهي دول 

كافرة ومرتدة حتى جيوشها وقتالهم واجب (

3 – التأثير الثقافي: 

ما هي الثقافة التي تتبعها داعش مع الناس من 
هذه  وزرع  والترهيب،  الترغيب  عمليتي  خالل 
األفكار الوحشية في رؤوسهم. إنها تعمل على اتباع 
أخطر الوسائل والثقافات باستقطاب أكبر نسبة من 
وتدريبهم  وتأهيلهم  ودعمهم  صفوفها  إلى  الشباب 

للقيام بأعمال قتالية وانتحارية.

تغير  في  فعاالً  تأثراً  داعش  أثر  لقد  شك  دون 
على  سيطرتها  ظل  في  عاشوا  الذين  الناس  ثقافة 
بعض المدن والقصبات والقرى، وحولت ثقافتهم من 
من  التوحش،  ثقافة  إلى  واألخوي  السلمي  التعايش 
هذا المنطلق يرى البعض بأنها مؤسسة ثقافية تمتلك 
أدوات عملية كي تترسخ هذه الثقافة في عقول الناس 
وخاصة الشباب ومن كال الجنسين، والبعض اآلخر 
يرى بأنها حالة نفسية مرضية ترعرعت في المناطق 
التي سيطر عليها التنظيم، كون هذه المناطق كانت 
إدارياً  واقعاً  تعيش  كانت  ألنها  الثقافة  لهذه  متهيئة 
وسياسياً واقتصادياً متردياً، فمن حالة انقسام المجتمع 
الثقافة  وطائفية وجدت  قومية  نفسه وألسباب  على 

الداعشية حاضنة اجتماعية لها.

األهم من كل هذا وذاك باتت هذه الثقافة مترسخة 
للناس  أفق مستقبلي  بسبب غياب  الناس  في عقول 
من قبل الحكومات التي لم توفر على بناء مشاريع 
الديني  االستبداد  مارست  بل  وتنموية،  حضارية 
المجتمع  بين  الهوة  توسيع  إلى  أدى  والسياسي مما 

اتباع  على  داعش  عمل  آخر  جانب  من  والسلطة. 
فقد  الثقافة،  هذه  لنشر  ومعينة  محددة  غير  وسائل 
تلك  لثقافات  واإللغاء  الحقد  أشكال  كل  مارست 
الشعوب والمكونات األخرى، ودمرت النسيج الثقافي 
الموحد من خالل الوحشية التي مورست بتدمير آثار 

الموصل ومناطق أخرى.

الثقافي  الفراغ  أن  ذكر  ما  خالل  من  نراه  ما 
لهزيمته  مادياً  كان سبباً  الديني  بالموروث  المتعلق 
أمام ثقافة داعش المستحدثة، ومن هنا انتشرت ثقافتهم 
تحت الضغط والتهديد، وال يمكن قهر هذه الثقافة إال 
بأحياء الموروث الثقافي المجتمعي واإلنساني  الذي 

تتفق وتاريخ هذه الشعوب.       

ـ التأثير االجتماعي 

والعراق  من سوريا  كل  في  داعش  مع ظهور 
ومن خالل سيطرته واحتالله لمجموعة كبيرة من 
األراضي والمدن عمل وبوتائر متسارعة على تغيير 
والفكري  العقائدي  منظورها  من  االجتماعية  البنية 
مع  رافقت  المسلح  العنف  ظاهرة  كون  والثقافي، 
بتغيرات  البنية االجتماعية  تأثرت هذه  اتساعه وقد 
العنف  وسائل  داعش  استخدام  خالل  من  مفرطة 

تبقى المرأة بمفهوم داعش حالة 
والزواج  القتال  في  استراتيجية 
والعمل في المجال اإللكتروني، لكن 
مجلة)رومية(  أكدت  مضى  فيما 
بأن  االلكترونية  داعش  مجلة 
المرأة  بوضع  النظر  أعاد  التنظيم 
العمل  انتقالها من  في  التنظيم  في 
السالح  الجهاد وحمل  إلى  البسيط 
معارك  على  مقبل  التنظيم  كون 

مصيرية. 
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مختلفة  وآليات  وأدوات  ألشكال  وممارسته  والقتل 
إلى  أدى  مما  األدوات  هذه  بهمجية  اتسمت  أغلبها 
غير  أجزاء  إلى  وتحوله  واألسرة  المجتمع  تفكك 
تقسيم  اعتمد على  داعش  بشكل عام، ألن  متناسقة 
ومذهبي  طائفي  منظور  من  المجتمع  وتجزئة 
نفسية  مخلفات  إلى  السلوكيات  هذه  وأدت  وقومي، 
يتأثر  المجتمع  بات  واجتماعية غير طبيعية، حيث 
وبشكل عفوي بأجندات داخلية وخارجية كثيرة ألنه 
أي المجتمع كان تواقاً للخالص من داعش بأي شكل 

من األشكال .

وذهنية  سلوك  تغيير  في  واضحاً  بات  هذا  كل 
األفراد الذين تأثروا بظهور داعش وتمظهرت تأثرهم 
وخلخلة  التفكير  ونمط  قيم  من  الثقافية  الحالة  في 
العالقات االجتماعية التي أدت الى تراجع وعي الفرد 
لذاته وافتقاره لمقدراته على التصدي لواقعه ومدى 
إمكان تغير هذا الواقع كون روح المسؤولية الفردية 
والجماعية في المجتمع  باتت في طي النسيان ألن 
الفرد والمجتمع غابا تماماً عن حركة التاريخ والعيش 
بمعزل عن المجتمع اإلنساني وفقدانه لمفهوم الزمن 
ألن ما يعيشه الفرد في ظل داعش لم يقتصر على 
التهجير أو القتل أو االختطاف، إنما عمل  داعش  
على إلغاء حالة التطور الموضوعي في الحياة ألن 
المجتمع افتقر إلى اكتساب المعرفة وبات يعيش في 
الفراغ الفكري الذي نجم عن تدمير مؤسسات الدولة 
) ليست مؤسسات النظام السابق (. لهذا ومن خالل 
وبوتائر  كبيراً  تأثيراً  تأثر المجتمع  الداعشي  التمدد 
اقتصاد  من  المجتمع  نشاط  كافة  وعلى  متسارعة 

وفكر وأخالق .

الحلول :  
ما خلّفه داعش بعد دحره في المناطق التي احتلتها 
الذين  المجتمع  الشرائح  وأغلب  شباب  و  أطفال   ،

عاشوا في ظل اإلرهاب والقتل ودرسوا وتعلم وافي 
مدارسهم وامتألت قلوبهم  وعقولهم  بالفكر والثقافة 
التربوية والوطنية  المسؤولية  باب  المتطرفة، ومن 
أليس من حق المؤسسات والجهات الرسمية االهتمام 
بهؤالء ودعمهم نفسياً كي يعودوا ثانية إلى حضن 
العمل معهم إال من خالل وضع  الوطن وال يمكن 
برامج  علمية  وتربوية ونفسية  من أجل نزع هذه 
الثقافة المتطرفة من عقولهم، ألنهم وقبل كل شيء 

هم يعيشون بيننا .

ويمكن مكافحة اإلرهاب وبحسب القانون الدولي 
بدعوة الضرورة الكف عن تأييد النشاطات اإلرهابية 
ومساندتها بل العمل على مكافحتها ومحاربتها بكافة 
إبادة  القوانين االتفاق على منع  الوسائل، ومن هذه 
أكدت  التي  1949م  جنيف  اتفاقية  فكانت  الجنس، 
على عدم القيام بأي عمل يخالف القانون االنساني 
والدولي وتتالت عقد هذه االتفاقيات بما يشمل كافة 
1963م  طوكيو  اتفاقية  وكانت  الدول،  نشاطات 
األعمال  إدانة  أكدت على  التي  ومونتلاير 1971م 

المخالفة لقوانين الطيران والبحرية.

ومن الحلول الناجعة إلنهاء آثار داعش وخاصة 
بعد انتهائه عسكرياً، تأتي بالمرتبة األولى التعاون 
بين الدول اإلقليمية والدولية، ورفع السوية التنسيقية 
األمنية  المعلومات  تبادل  الدول من خالل  بين هذه 
حول مكان اختباء وفرار عناصر داعش من وجه 
العدالة، أما على الصعيد االجتماعي والسياسي فال بد 
من معالجة الفقر والجهل والبطالة، وحالة التهميش 
السياسي ألغلب شرائح المجتمع، كي ال يعود داعش 

مرة أخرى وبمسميات جديدة.  
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املراجع

ـ مناظرة بني الشيخ محمد عبده وأنطون فرح.

ـ بيان من داعش حول جهاد املرأة.

ـ تركي البنعلي . مفتي داعش

ـ املركز الدولي لدراسات التطرف.

ـ رمية.. مجلة داعش االلكترونية.

ـ ملة إبراهيم . محمد عاصم املقدسي.

ـ تصحيح مفاهيم الوالء والبراء. عبدالفتاح بن 

صالح قديس اليافعي.

ـ عقيدة الدولة. أبو عمر البغدادي.

املاضي  القرن  من  السبعينيات  بداية  في   -1

أغلَب  بات مفهوُم اإلرهاب كلمة أو اصطالحاً تقلقُ 

احلكومات والدول واجملتمعات

اإلرهاَب وسيلة تقوم على اإلكراه واإللغاء   -2

من مجموعة ضدّ مجموعة، بغية حتقيق هدف ما 

يرافقه جّو من اخلوف والقتل،

أبو  القيادة  ترأَس  الزرقاوي  مقتل  بعد   -3

التنظيم  اسم  تغير  عن  أعلن  الذي  البغدادي  بكر 

العراق  )دولة  إلى  اجملاهدين(  شورى  )مجلس  من 

اإلسالمية(

السماء  من  هبًة  يكن  لم  داعش  فكر   -4

خلالص البشر في املنطقة والعالم من الفقر واجلهل 

الراديكالي  للفكر  خطير  امتدادٌ  هو  بل  واالستبداد، 

املتطرف.

قوامها  أيديولوجية  على  اعتمد  داعش   -5

القرآنية  اآليات  وتطبيق  وعلى طاعة  املتزمت  اإلميان 

دولة  إقامة  أجل  من  مقدسة  حروب  وافتعال  نصاً، 

إسالمية مزعومة ال حدود جغرافية لها، وهذا ما دفع 

محاربته  أجل  من  ويتعاون  يتكاتف  الدولي  اجملتمع 

والعودة إلى إسالم وسطي ومعتدل.

إليه  انضموا  التنظيم  عناصر  أغلب  أن   -6

من خالل أيديولوجية وفكر ينشر مفهوم اجلهاد من 

خالل فقهاء هذا التنظيم، استخلصوها من نصوص 

القرآن وأحاديث الرسول، ما يبرر كل أفعالها اإلجرامية

املرأة مبفهوم داعش حالة استراتيجية في   -7

القتال والزواج والعمل في اجملال اإللكتروني، لكن فيما 

مضى أكدت مجلة)رومية( مجلة داعش االلكترونية 

التنظيم  في  املرأة  بوضع  النظر  أعاد  التنظيم  بأن 

إلى اجلهاد وحمل  البسيط  العمل  انتقالها من  في 

السالح كون التنظيم مقبل على معارك مصيرية. 

يعتبر الوالء والبراء في مفهوم داعش من   -8

املؤمن بدينه، وقد اعتمدوا  التي تربط  الروابط  أقوى 

على آيات وأحاديث، لكنهم لم يستطيعوا تفسيرها 

أهوائهم  بحسب  تأويلها  مت  بل  صحيحاً،  تفسيراً 

الشخصية والتنظيمية

عقول  حول  تدور  التي  احلقيقة  احلركة    -9

املتحمسني »داعش« وقلوبهم ميكن كسباً باالعتماد 

استراتيجية  لكن  فقط(  دينية  مرتكزات  على 

على  الغالب  في  تقوم  االستقطاب  في  »داعش« 
أسس نفسية وليست دينية.

تعتمد داعش على منهج )التكفير املعني(   -10

أنها  حتى  الناس،  لقتل  لديها  أساسية  كذريعة 

إذ  اإلسالمية  الدولة  )إن  فيه  قالت  تشريعاً  أبدعت 

حتكمها شرائع الكفر أي قوانني الوضعية  فهي دول 

كافرة ومرتدة حتى جيوشها وقتالهم واجب (

الفراغ الثقافي املتعلق باملوروث الديني كان   -11

املستحدثة،  داعش  ثقافة  أمام  لهزميته  مادياً  سبباً 

ومن هنا انتشرت ثقافتهم حتت الضغط والتهديد، 

وال ميكن قهر هذه الثقافة إال بأحياء املوروث الثقافي 

اجملتمعي واإلنساني  الذي تتفق وتاريخ هذه الشعوب 
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آلّية العمل اإلداري والسياسي لدى داعش:

تقوُم  التي  والنواحي  والمدن  المحافظات  أسماء  بتغيير  بالمجمل  داعُش  تقوُم 
باالستيالء عليها، حيُث ُتطلُق تسميَة »الوالية« على المحافظات و »القواطع« على 

المدن والنواحي الصغيرة.

صفحات  على  نشره  يتّم  رسمّي  بياٍن  خالل  من  المحافظات  هذه  بتسمية  وتقوُم 
اإلنترنت.

وكانت داعُش تقّسُم مناطَق سيطرتها إلى عّدة والياٍت، وتشمل:

أوالً: القسم السوري

والية الرّقة والطبقة- والية الخير، وهي دير الزور والميادين- والية حلب، وتشمل 
البادية في سوريا- والية حماة مع  منبج والباب- والية دمشق- والية حمص- والية 
ريفها- والية الفرات، وتشمل مدينة البوكمال السورية ومدينة القائم العراقية- ووالية 

البركة، وتشمل كانتون الجزيرة.

ثانياً: القسم العراقي

الحويجة  وتشمل  كركوك،  والية  العليل-  وحمام  الموصل  وتشمل  نينوى،  والية 
والية  والكبيسة-  والقائم  وهيت  الرطبة  وتشمل  األنبار،  والية  والرشاد-  والرياض 
الفلّوجة، وتشمل الفلوجة وكرمة الفلوجة- والية صالح الدين، وتشمل بيجي وتكريت- 
وتشمل  الجنوب،  والية  عليها-  لداعش  فعلية  سيطرة  توجد  وال  بغداد،  شمال  والية 
وتشمل  دجلة،  ووالية  والمحلبية-  عفر  وتل  البعاج  وتشمل  الجزيرة،  والية  زوبع- 

الشرقيات.

 داعش: الفكري، املايل، القضائي، واإلداري
ُ
تنظيم

عّمار صالح
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ثالثاً: القسم المصري

والية سيناء، مناطق سيطرة محدودة لداعش، 
وتقع شرق محافظة شمال سيناء.

رابعاً: القسم الليبي

والية  وبنغازي-  درنة  وتشمل  البرقة،  والية 
طرابلس- ووالية فّزان.

آلّية العمل اإلداري لدى داعش:

أوالً: المحكمة

وقضاء  العام  القضاء  قسمين:  إلى  وتقّسم 
المظالم.

ثانياً: اإلدارة الشرعّية

وتشمل ثالث قطاعات رئيسية: الحسبة- مكتب 
الدعوة- وإدارة المعاهد الشرعية.

ثالثاً: إدارة التعليم

رابعاً: مكتب االنتساب

خامساً: إدارة العالقات العامة وشؤون العشائر

ثامناً:  الزكاة.  سادساً: األوقاف. سابعاً: ديوان 
إدارة خدمات المسلمين.

أهّم مصادر الدخل:
أوالً: الزراعة

بالمئة  سبعين  قرابَة  لتغّطي  المزارُع  تمتّد 
ومياه  األمطار  على  تعتمُد  الوالية.  أراضي  من 
أهم  من  القمُح  ويعتبُر  الرّي.  في  الفرات  نهر 
المحاصيل، وتغّطي زراعته مساحات واسعة من 
األراضي حيث ُيصّنف من أفضل أنواع الحبوب 
العالمية. وكذلك يتّم زراعة كثير من أنواع الفواكه 

والخضار) البرتقال- الخوخ- التفاح...( باإلضافة 
القطن-  الزيتون-  االستراتيجية)  المزروعات  إلى 

دوار الشمس- والفستق الحلبي(

ثانياً: الصناعة والمشغوالت اليدوّية

تشتهُر بعُض مناطق الوالية، مثل مدينة الباب 
محلّي  كناتٍج  وغيرها  والنجارة  بالحدادة  ومنبج، 
للتجارة الداخلية والخارجية، عن طريق التصدير 

لألسواق الخارجية.

ثالثاً: التجارة

تتواجُد في مدينتي منبج والباب أعرق األسواق 
حيث  خلت،  عصوٍر  عبر  تمتّد  والتي  التجارية 
يدخُل إلى هذه األسواق آالف األشخاص يومياً من 
األرياف والبلدات المحيطة بغرض البيع والشراء 
والعرض والطلب. كما تصّدر بعُض هذه األسواق 
منتوجاتها إلى خارج الوالية، وخاصة المنتوجات 

الزراعية التي تحقق فائضاً جيداً.

تمويل داعش:

وتمويلها،  داعش  حول  دراستنا  إلى  وبالعودة 
 12 في  الدولي  األمن  مجلس  قرار  من  وبالرغم 
الموارد  بتجفيف  والقاضي   2015 عام  شباط 
ذاتياً  أصبح  داعش  تمويَل  أّن  إالّ  لداعش،  المالية 

منذ نيسان 2013 في سوريا والعراق.

التجار  أموال  أخذ  التمويل  مصادر  ومن 
على  األتاوات  فرض  ومنها  عنوًة،  واألغنياء 
السيارات الكبيرة) الشاحنات ( في الطرق الدولية، 
ومن خالل حواجز تفتيش وهمية. والعملياُت األكثر 
والترهيب  االبتزاز  عمليات  في  تتمّثل  خطورًة 
خالل  من  الدولة،  في  كبار  ومسؤولين  لموظفين 
هذه  على  والضغط  عنهم،  أمنية  معلومات  جمع 
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الشخصيات من خالل هذه المعلومات مقابل نسبة 
بشكٍل شهرّي،  أو شركاتهم  أرباح مؤسساتهم  من 
 680 إلى  الواحد  الشهر  في  المبلغ  وصل  حيث 
الراوي  مناف  اعترافات  بحسب  دوالر  مليون 

والي بغداد.

النفط  تهريب  من  يومياً  يقبضون  كانوا  وكما 
من  دوالر  مليون   2 ذروتها  بلغت  مالية  مبالَغ 
العراق وسوريا لغاية 2014، حيث بدأت تنخفض 
إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم 850 ألف 
دوالر يومياً، وهذه الحقول في سوريا آبار الرقة 
والزملة والطبقة وما حولها، وحقل الثورة وحقول 
وحقول  الجزيرة،  كانتون  في  والشدادي  جبسة 
زالة  وعين  ومشورة  بطمة  العراق  وفي  الجفرة. 

والقصبة ونجمان والكيارة وجوان وغيرهم.

الحبوب،  صوامع  من  نفسه  التنظيُم  ويمّوُل 
النفط والمصانع واألثاث  وتفكيك معّدات شركات 
من  الفديات  وكذلك  الحكومية،  للمؤسسات  الثابت 
الفديُة  وتؤخذ  والنصارى،  األجانب  الصحفيين 
يأتي  من  وبعض  المدّخنين  المسلّحين  من  أيضاً 
بمظاهر الفسق، باإلضافة إلى صفقات بيع اآلثار 
السورية والعراقية للمافيات والدولة التركية، التي 

أخذوها من متحف النبك أثناء اقتحامها.

لشبكة  خاضٌع  والعراق  سوريا  في  الصراُع 
تمويل معّقدة، الهدف منها استمراُر وبقاء الحرب، 
وكذلك استمرار وبقاء أمراء الحرب وتّجاره تحت 

رحمة التمويل الخارجي.

سعودي  حكومي  غير  تمويٌل  هناك  وكذلَك 
والسورية،  العراقية  للمعارضة  كويتي  قطري 
السعودية  في  األعمال  ورجال  المشايخ  فبعُض 
الجيش  المجاهدين-  جيش  تأسيس)  في  ساعدوا 
الجبهة  العشرين-  ثورة  كتائب  اإلسالمي- 
اإلسالمية- وأحرار الشام(، وبمساعدة المخابرات 

العراق  من  التجار  أموال  وبرعاية  األردنية 
والخليج، والهدُف من ذلك هو إيقاف المّد الشيعي 

وكسر الهالل الشيعي.

توفير  يتولون  جميعهم  وقطر  وتركيا  األردن 
وفرص  والتدريب  اإلعالمي  والدعم  اإلقامات 

التعليم لقيادات الفصائل وعوائلهم.

من  األمواَل  التنظيُم  يتلّقى  أرى  جهٍة  ومن 
شخصياٍت حكومّية متنّفذة.

كيف يمّول داعش نفسه:
على  غربية  تقارير  وفق  اعتمَد   2013 حتى 
ممولين بمّسمى دعم الثورة السورية، وبعد إعالن 
ما سّميت )دولة الخالفة( تنوعت مصادُر تمويله.

حصولهم  لقاء  السكان  على  ضرائب  فرض 
والرافد  والكهرباء،  والوقود  والطحين  الماء  على 
وغنائم  والحبوب  النفط  أموال  من  هو  األكبر 

الحرب والسيولة في البنوك.

وكما قلنا فقد سيطَر داعُش على نحو60 بالمئة 
من حقول النفط السورية ومصاٍف عراقية مهمة، 
الدول  إلى  ويهّرب نحو 6000 برميل نفط يومياً 
بأكثر من  البرميُل عبر وسطاء  ويباُع  المجاورة، 

25 دوالر.

كما سيطر على مساحات واسعة من أراضي 
من  كبيرة  كميات  وينقل  العراق،  في  القمح  إنتاج 

الوالية،  مناطق  بعُض  تشتهُر 
مثل مدينة الباب ومنبج، بالحدادة 
محلّي  كناتٍج  وغيرها  والنجارة 
والخارجية،  الداخلية  للتجارة 
لألسواق  التصدير  طريق  عن 

الخارجية.
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الحبوب إلى سوريا لطحنها ومن ثّم بيعها.

كيف ينفُق داعش على أعضائه؟
مكاٍن  من  يختلُف  شهرياً  راتباً  للمقاتل  يمنُح 

إلى آخر.

تمويَل  أّن  السابقة  التمويل  من خطوط  يالحُظ 
دائمين،  حلفاَء  على  غالبه  في  يعتمُد  اإلرهاب 
وهنا يكمن الخطُر، وال يمكن إيقاف الدعم الدولي 
التضييق  أو  اإلرهاب  قوانين  بتطبيق  للفصائل 
على جميع التبّرعات، بل يجب أن يواجه بتحّرك 
واألردن  وقطر  والسعودية  تركيا  باتجاه  سياسي 
على  للقضاء  الدولي  التحالف  في  تشارَك  حتى 

الجماعات اإلرهابية، وخاّصًة داعش.

إّن حرَب اإلرهاب في سوريا والعراق مكلفٌة 
وطويلة، وهذا النوع يحتاج إلى دعم الفصائل التي 
الواقع مثل وحدات  تحارُب اإلرهاَب على أرض 

حماية الشعب نموذجاً.

فكر داعش النظري وأدبياته:
القاعدة  لتنظيم  امتداداً  ُيعتبُر  الدولة  تنظيَم  إّن 
الذي ينتمي إلى المدرسة السلفّية الجهادّية، ويروَن 
إلى  يمتّد  الذي  الحديث  أهل  يمّثلون منهَج  أنهم » 

أحمد بن حنبل وشيخ اإلسالم ابن تيمّية ».

اإلمام  »أدبيات  التنظيم:  مرجعّيات  أهّم  ومن 
عبد  بن  وأحمد  تيمّية  ابن  والشيخ  حنبل  بن  أحمد 
أمثال  بعدهم  التابعون  وكذلك  تيمية،  بن  الحليم 
قطب  وسّيد  شاكر  وأحمد  الوّهاب  عبد  بن  محمد 
كتَب  الذي  ياسين  نعيم  محمد  وليث  والموهوبي، 

رسالة اإلمام صالح سرّية«

الصغار  األطفال  على  بالتركيز  داعش  ويقوُم 
في تدريب عقيدته الدموّية المتشّددة.

محمد  وكتب  مراجعات  على  التنظيُم  ويرتكُز 
فتح   « كتابه  شروحات  الوهاب، وخصوصاً  عبد 
المزيد في شرح أصول التوحيد »، وهو من أهّم 
المرجعّيات للتنظيم الذي يعتبر نفسه من الحركات 

التوحيدية.

خالصة:
من  الكثير  إلى  تطّرقنا  هذا  بحثنا  بداية  في 
الّدين وخاّصًة اإلسالمي  المفاهيم الرئيسية تخّص 
وكيفية والدته وتطّوره، وصوالً إلى يومنا الحالي، 
الذي  اإلسالمي  الّدين  جوهر  بين  التفريق  بغيَة 
ظهَر في شبه الجزيرة العربية وكان بمثابة ثورٍة 
الُخلقي  الفساد  حالَة  ُمستهدفًة  حقيقية،  اجتماعية 
المنطقة فقط. ولذلك  تلك  لسّكان  الفكري  والجمود 
يجُب التمييز بين اإلسالم والُسلطة اإلسالمية التي 
الدين اإلسالمي  امتّدت مساحُة ورقعة  في عهدها 
العربية،  الجزيرة  لشبه  المجاورة  المناطق  لتشمَل 
والتمّدد،  التوّسع  وحمالت  الغزوات  عبر  وذلك 
في  حركّية  إيديولوجية  اإلسالمي  الديَن  متّخذًة 

سبيل التهام المزيد من األراضي والمناطق.

هذه  اإلسالمية  الظاهرة  تحليُل  يمكننا  وال 
بسياسة  المتمّثلة  المشكلة  جوهر  إلى  العودة  دون 
والتي  المجتمعات،  حساب  على  والتوّسع  الهيمنة 
الطبقة  تشّكل  بعد  التمّدن  حياة  ظهور  مع  برزت 
التي  الرأسمالية،  الحداثة  إلى  وصوالً  الشامانية 
هي اآلن تقوم بتحريك معظم خيوط اللعبة الحالية 
الدائرة في الشرق األوسط حالياً، وداعُش والقاعدة 
وليس  لها،  أدواٍت  مجّرد  هي  الكالسيكية  والدول 
الرابح  هي  معّينة  دولة  تكون  أن  الضروري  من 
األكبر في هذه اللعبة، فالمهم هنا هو جنُي المزيد 
بأبخس  المنطقة  في  الكامنة  والثروات  المال  من 
األثمان، والخاسُر األكبر هنا في هذه الحرب فئُة 
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لهم  ناقَة  ال  لحروٍب  وقوداً  أصبحت  التي  الشباب 
فيها وال جمل.

فإذن، نستطيُع القول بأّن الحرَب الدائرَة حالياً 
مع  ولكن  نوعها،  من  األولى  ليسِت  المنطقة  في 
تاريُخ  سجلّها  التي  الحروب  باقي  عن  اختالٍف 
للسلطة  المنظمة  الجيوش  تشكيل  منذ  البشرية 
للحماية.  وسائل  بدون  المجتمعات  وبقاء  والدولة، 
القوة  بمحاربة  تقوم  التي  الديمقراطية  فالقوى 
هي  والتطّرف  الهيمنة  بقوى  المتمّثلة  الوحشية 
القوى المجتمعية الفتّية المتمّثلة بمشروع ونموذج 
الكونفدرالية  العملي  وذراعها  الديمقراطية  األمة 
المراقبين  من  الكثير  وبحسب  الديمقراطية، 
الوحيُد  السبيُل  هو  المشروَع  هذا  فإّن  والمحللين 

والخالص المنشود.

تشتهُر بعُض مناطق الوالية، مثل مدينة   -1
كناتٍج  وغيرها  والنجارة  بالحدادة  ومنبج،  الباب 
طريق  عن  والخارجية،  الداخلية  للتجارة  محلّي 

التصدير لألسواق الخارجية.

بالرغم من قرار مجلس األمن الدولي في   -2
12 شباط عام 2015 والقاضي بتجفيف الموارد 
ذاتياً  أصبح  داعش  تمويَل  أّن  إالّ  لداعش،  المالية 

منذ نيسان 2013 في سوريا والعراق.

خاضٌع  والعراق  سوريا  في  الصراُع   -3
وبقاء  استمراُر  منها  الهدف  معّقدة،  تمويل  لشبكة 
الحرب  أمراء  وبقاء  استمرار  وكذلك  الحرب، 

وتّجاره تحت رحمة التمويل الخارجي.

بالمئة  نحو60  على  داعُش  سيطرت    -4
من حقول النفط السورية ومصاٍف عراقية مهمة، 
الدول  إلى  ويهّرب نحو 6000 برميل نفط يومياً 
بأكثر من  البرميُل عبر وسطاء  ويباُع  المجاورة، 

25 دوالر.

والعراق  في سوريا  اإلرهاب  إّن حرَب   -5
دعم  إلى  يحتاج  النوع  وهذا  وطويلة،  مكلفٌة 
الفصائل التي تحارُب اإلرهاَب على أرض الواقع 

مثل وحدات حماية الشعب نموذجاً.

لتنظيم  امتداداً  ُيعتبُر  الدولة  تنظيَم  إّن   -6
القاعدة الذي ينتمي إلى المدرسة السلفّية الجهادّية، 
الذي  الحديث  أهل  منهَج  يمّثلون   « أنهم  ويروَن 
تيمّية  ابن  إلى أحمد بن حنبل وشيخ اإلسالم  يمتّد 

.«

بمحاربة  تقوم  التي  الديمقراطية  القوى   -7
والتطّرف  الهيمنة  بقوى  المتمّثلة  الوحشية  القوة 
بمشروع  المتمّثلة  الفتّية  المجتمعية  القوى  هي 
العملي  وذراعها  الديمقراطية  األمة  ونموذج 
من  الكثير  وبحسب  الديمقراطية،  الكونفدرالية 
المراقبين والمحللين فإّن هذا المشروَع هو السبيُل 

الوحيُد والخالص المنشود.

 

نحو60  على  داعُش  سيطَر 
السورية  النفط  حقول  من  بالمئة 
ويهّرب  مهمة،  عراقية  ومصاٍف 
نحو 6000 برميل نفط يومياً إلى 
البرميُل  ويباُع  المجاورة،  الدول 
عبر وسطاء بأكثر من 25 دوالر.
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أبرُز المحّطات والمراحل التي حدثت منذ ظهور داعش:

مصعب  أبو  بقيادة  الرافدين،  بالد  في  القاعدة  تنظيم  تأسيُس  2004م  العام  في 
الزرقاوي، بعَد مبايعته ألسامة بن الدن.

في شهر يناير من العام 2006م تشكيُل مجلس شورى المجاهدين من عّدة فصائل 
منها تنظيُم القاعدة ويرأسه أبو عمر البغدادي.

المهاجر  أبو حمزة  وتولّي  الزرقاوي،  مقتُل  العام 2006م  السادس من  الشهر  في 
زعامَة التنظيم.

في الشهر العاشر من العام2006م تشكيُل دولة العراق اإلسالمّية، بزعامة أبو عمر 
البغدادي)حامد داوود الزاوي(، وهو ضابط أمن سابق في نظام صّدام حسين.

في شهر نيسان من العام2010م مقتُل أبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر في 
حادٍث غامض، نجا منه فقط حجي بكر)العقيد سمير الخليفاوي(.

وفي الشهر الخامس من العام 2010م اختياُر حجي بكر إلبراهيم عواد البدري لقيادة 
التنظيم باسم« أبو بكر البغدادي«، وحرَص على أن يبقيه معزوالً عن القيادات الوسطى.

عّزت  بقيادة  النقشبندّية،  الطريقة  رجال  جيش  حركة  من  التنظيم  تشكيل  إعادةُ  تّم 
الدوري) وهم نخبة من ضباط المخابرات والجيش السابقين في أيام حكم البعث، وُرتبهم 

تتفاوت بين مقّدم وعميد(.

بدء التنظيم بتنفيذ هجماته:
بدأ التنظيُم بتنفيذ هجماٍت ضّد الجماعات التي كانت تقاتُل األمريكيين، ك« جماعة 

ة، مشاهريه، ومراحله
ّ
ته العسكري

ّ
 داعش: قو

ُ
تنظيم

سليمان محمود
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أنصار اإلسالم«، كما قامت بهجماٍت ضّد المدنيين 
في الشهر السادس من العام 2010م، وقد هجموا 
تشرين  في  وأيضاً  العراقي،  المركزي  البنك  على 
األول من نفس العام هجموا على كنيسة سيدة النجاة 

ببغداد.

العام 2011 وبداية الثورة السورّية:
في  للتدّخل  اإلسالمية  العراق  دولُة  تسَع  لم 

الثورة السورية لسببين رئيسيين:

األول: أّن الديمقراطّية أحُد أهّم أهداف الثورة، 
ال تتوافُق مع فكر دولة العراق اإلسالمية.

دولة  ادوات  مع  تتّفق  ال  الثورة  سلمّية  ثانياً: 
العراق اإلسالمية في تحقيق التغيير المنشود.

محمد  أبو  بقيادة«  النصرة  جبهة  تأسيُس 
الجوالني« في يناير من العام 2012م، من خالل 
مشروع طرحه األخيُر على البغدادي، فأقّره وأمّده 

بالمال والرجال.

في 9-4-2013 البغدادي يعلُن الدمَج بين جبهة 
مسّمى«  تحت  اإلسالمية،  العراق  ودولة  النصرة 
نفى  حيث  والشام«،  العراق  في  اإلسالمّية  الدولة 
الجوالني علمه بذلك، وتّم االحتكام إلى الظواهري، 
وكانت هذه نقطُة فراق جبهة النصرة ودولة العراق 

اإلسالمّية.

البغدادي،  بكر  أبي  قبل  من  الخالفة  إعالُن 
للمّرة األولى من خالل شريط فيديو في  وظهوره 
مسجد الحدباء بالموصل، في الرابع من تموز من 

العام 2014م.

داعش  دخول  منذ  التي ظهرت  األحداث  أبرُز 
إلى سوريا:

في 5-3- 2013 سيطرْت جبهُة النصرة على 
وفي  السورية،  الرقة  محافظة  من  واسعة  مساحٍة 
كاملًة  الرقة  مدينُة  أَضحت  2013م  العام  صيف 

تحت سيطرة الدولة اإلسالمية في العراق والشام.

بتاريخ 21-7-2013 أعلَن البغدادي خّطَة هدم 
آالف  داعش سراَح  تنظيم  جنوُد  وأطلَق  األسوار، 
المقاتلين األسرى من سجن التاجي شمال العاصمة 

العراقية بغداد.

منغ  مطار  على  االستيالُء   2013-8-5 في 
العراق  في  اإلسالمية  الدولة  قبل  من  العسكري 
المطار  في  الرئيسي  المبنى  بتدمير  وذلك  والشام، 

بعملّية انتحارّية.

باستهداف  وفي 29-  9-2013 قامت داعُش 
هولير  مدينة  في   « األساييش  العام«  األمن  مقّر 
بسيارات مفّخخة وانتحاريين يرتدون أحزمًة ناسفة.

بدأت أولى الهجمات على مقاطعة كوباني في 
 4 التركية  الدولة  إرسال  بعد   ،2013 تموز   18
أبيض  تل  معبر  عبر  باألسلحة  محّملة   عربات 
بدأت  بيوم  ذلك  وبعد  داعش،  لمرتزقة  الحدودي 
الهجماُت من الجهة الشرقية من المقاطعة واستمرت 

هذه الهجماُت حتى الثامن من آذار 2014.

سيطرْت داعُش على الموصل بشكٍل كامٍل في 
العاشر من حزيران 2014، وسيطرت كذلك على 
منشآٍت جوّية في المدينة، من أهمها مبنى محافظة 
ذلك  وأعقَب  تلفزيونية،  وقنوات  والمطار  نينوى 
إطالُق سراح ألف سجين من السجن المركزّي في 

الموصل.

أعلنْت أنقرةُ في 12 حزيران 2014 أّن تنظيَم 
الموصل  في  التركية  القنصلّية  مقّر  هاجَم  داعش 
الذين  الدبلوماسيين  واختطَف  العراق،  شمالي 
كانوا في مبنى القنصلّية وقتئذ وعدده 49 شخصاً، 
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ونقلوهم إلى مكاٍن غير معروف، رغم تناقل الكثير 
من المواقع األلكترونية أنباء تفيد بأّن الدبلوماسيين 
السورية  األراضي  إلى  إدخالهم  تّم  المختطفين 
ومحافظة الرقة بالتحديد التي تسيطُر عليها داعُش؛ 
بعد ثالثة أشهر من االحتجاز،  اإلفراج عنهم  ليتّم 
إثَر عملّية مشبوهة. حيث من المعروف أّن أغلَب 
وبريطانيين  فرنسيين  من  األجانب  المختطفين 
القضاء عليهم  تّم  وأمريكيين لدى تنظيم داعش قد 
الدبلوماسيين  هؤالء  عدا  ما  مرئية،  وبتسجيالت 
األتراك، رغم أّن تركيا بحّد ذاتها إحدى دول حلف 
الناتو أو ما يسّمى بحسب داعش) الحلف الصليبي(. 
أي أنه بإمكاننا القول بأّن المعطيات واألحداث تدلّنا 
ما  األتراك  الدبلوماسيين  احتجاَز  بأّن  استنتاٍج  إلى 
لعبًة استخباراتية مفبَركة، هدفت إلى منح  كان إالّ 
الدولي  التحالف  إلى  الدخول  بعدم  لتركيا  الحّجة 
لمحاربة داعش، وذلك بحسب تصريحات الحكومة 
التركية: » حفاظاً على أرواح الدبلوماسيين األتراك 

المحتجزين لدى داعش«.

الوزراء  رئيس  إعالُن  هو  ذلك  بعد  حدَث  ما 
يوم9-20- صباح  أوغلو-  داوود  أحمد  التركي 
األتراك  الدبلوماسيين  سراح  إطالق  عن   -2014
ذلك  فجر  في  تركيا  إلى  سالمين  وعودتهم  ال49 
رجب  التركي  الرئيُس  أعلَن  وبدوره  حيث  اليوم؛ 
أناضول  وكالُة  نشرته  بياٍن  في  أردوغان  طيب 

لألنباء.

في الثاني من تموز 2014 هاجمت داعش قرية 
زور مغار الواقعة في مكاٍن مرتفع غرب مقاطعة 
كوباني والمطلّة على مدينة جرابلس. وفي 6 تموز 
من نفس العام هاجمت داعش قرية كون عفتار 35 

كم جنوبي المدينة.

التابعة   17 الفرقة  على  داعش  مقاتلو  سيطَر 
للنظام السوري في محافظة الرقة في أواخر شهر 

تموز من العام 2014

هجوماً  داعش  شّن  العام  نفس  من  آب   3 في 
موّسعاً على قضاء شنكال في جنوب كردستان.

من  داعش  مقاتلو  تمّكن   2014  -8-  6 وفي 
اللواء 93 في  االستيالء على مساكن الضباط في 
قرية عين عيسى شمال غرب الرقة، بعد انسحاب 
إالّ  داعَش  أمام  يتّبَق  ولم  منها،  النظامية  القوات 
لتسيطَر  العسكري  الطبقة  مطار  على  االستيالء 
داعُش على المطار أيضاً في 24-8-2014، بعد 
معركة طاحنة دامت قرابة 6 أيام بحسب وكاالت 

األنباء.

ليلة 15  في  مباغٍت  بشّن هجوٍم  داعُش  قامت 
محاور  ومن  كوباني  مقاطعة  على   2014 أيلول 
والجنوب«،  الغرب-  الشرق-  الثالث«  المدينة 
المؤلفة  الثقيلة  العسكرية  آلتها  على  وباالعتماد 
الثقيلة  المدفعية  وقطع  الدبابات  من  العشرات  من 
من  ضخمة  وكمّية  الهاون  وقذائف  والمتطورة 

األسلحة الخفيفة والمتوّسطة والذخيرة.

يوماً   2014 الثاني  تشرين  من  األول  اُعتبَر 
عالمياً للتضامن مع كوباني.

نفّذِت المقاتلُة في وحدات حماية المرأة » آرين 
في  األول  تشرين   5 في  فدائية  عملّيًة   « ميركان 

جبل مشته نور في مقاطعة كوباني.

تحرير كوباني بشكٍل كامٍل من عناصر داعش 
يوم 26 من شهر كانون الثاني 2015

في 28-2-2015 وحداُت حماية الشعب تعلن 
عن تحرير مدينتي تل حميس وتل براك، وذلك بعد 
حملٍة قامت بها الوحداُت، بمشاركٍة فّعالة من قوات 
وبدعم  السرياني،  العسكري  والمجلس  الصناديد 
داعش  ضّد  الدولي  التحالف  طيران  من  ومساندة 

بتوفيرها الغطاء الجوي للحملة.
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داعش  شّن   2015  -2-23 االثنين  يوم  وفي 
مقاطعة  في  تمر  تل  مدينة  على  كبيراً  هجوماً 
من  العشرات  وخطَف  كردستان،  بغربي  الجزيرة 

سكان منطقة تل شاميران ذات الغالبية اآلشورية.

يعلن  الدولي  التحالُف   2017  -10  -16 في 
رسمياً تحرير الرقة من قبضة داعش.

مناطق التواجد:
العراق:

تشمُل سيطرة قّوات التنظيم وهجماتها األراضي 
العراقّية مساحاٍت محدودة في المحافظات العراقّية.

حملٍة  عن  التنظيُم  أعلَن   2014-6-10 وفي 
كبيرٍة لتحرير العراق من الخونة) حسب قولهم (، 
حيث سيطروا على عدٍد كبيٍر من المناطق العراقية.

سوريا:

في  مناطَق  على  وسيطَر  التنظيُم  تواجَد 
والحسكة،  الزور  ودير  وحلب  الرقة  محافظات 
العسكرية من محافظٍة  والسيطرة  التواجُد  وتفاوَت 
ألخرى، مثالً كان لديه نفوٌذ قوي في محافظة الرقة 
وبعض أجزاء محافظة حلب، وكان لديه نفوٌذ أقّل 

في الحسكة.

القّوة العسكرّية لداعش:
امتلكِت داعُش العديَد من الدبابات والصواريخ 
واألسلحة  الدفع  والرباعّية  المصّفحة  والسيارات 
العراقي  الجيش  من  عليها  التي حصلت  المتنّوعة 

والجيش السوري وغيرهم.

وأكثُر العمليات القتالّية لداعش جرت مع:

في العراق:

قوات  العراقية-  الشرطة  العراقي-  الجيش 
الصحوة العراقية- الحشد الشعبي العراقي.

في جنوب كردستان:

الشعبي  الدفاع  قوات  شنكال-  مقاومة  وحدات 
الكردستاني- قوات المرأة الحّرة- قوات البيشمركة 
إقليم جنوب كردستان بشكٍل عام،  لحكومة  التابعة 
لحزب  التابعة  البيشمركة  من)قوات  تتألف  والتي 
البيشمركة  وقوات  الكردستاني/  الوطني  االتحاد 
التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني- العراق(- 

وقوات أساييش اإلقليم.

في روج آفايي كردستان:

السورية  األراضي  إلى  التنظيم  دخول  منذ 
اللحظة وهو في حرٍب مفتوحة ودائمة مع  وحتى 
الثالث  الكانتونات  من  كّل  في  الموجودة  القوات 
)الجزيرة- كوباني- وعفرين( والمتمّثلة ب: وحدات 
آفا-  روج  أساييش  قوات  والمرأة-  الشعب  حماية 
الجيش السوري الحّر المتحالف مع وحدات حماية 
الشعب- المكّونات المسيحية والعربية المتحالفة مع 
وحدات حماية الشعب، كقوات السوتورو والمجلس 
العسكري السرياني والمجلس العسكري اآلشوري 

وقوات الصناديد التابعة لعشائر شّمر العربية.

مشاهيُر داعش:
من أين يأتي مقاتلو داعش الملّثمون الذين يقاتلون 
ويقطعون الرؤوس بدٍم بارٍد أماَم عدسات الكاميرا 
أو خلفها! وكانت آخُر هذه المشاهد اإلجرامّية قتُل 
الصحفي جيمس فولي على يد داعشّي ملّثم يتحّدث 
اإلنكليزية بلكنٍة بريطانّية. وخلصِت التحقيقاُت على 
أّن القاتَل هو مغّني الراب البريطاني الجنسّية ومن 
الباري  عبد  المجيد  عبد  ويدعى  مصري،  أصٍل 

ويبلغ من العمر 23 عاماً.
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إلى  تحّوَل  قد  الباري  عبَد  إّن  التقاريُر  وتشيُر 
انجم  على«  تعّرفه  بعد  المتطّرف  الديني  الفكر 
شودري« إماُم الكراهية كما ُيعرُف في بريطانيا، 
والذي ورَد اسمه في تقارير عديدة حول مسؤوليته 
في تسهيل وتشجيع شباب الجالية المسلمة بااللتحاق 
سوريا  في  األخرى  اإلرهابية  والمنظمات  بداعش 
الذي  الوحيد  المغّني  ليس  المجيد  وعبُد  والعراق. 
انضّم إلى داعش، ففي صفوف التنظيم مغّني راب 
طلحة  أبو  أو  كسبر(  دو  األلماني)مما  وهو  آخر، 
األلماني حسب لقبه الجهادي، منذ عام 2010 أعلَن 
اعتزاله من الراب واعتبَر نفسه داعيًة إسالمي، وفي 
عام 2011 تعّرَف على محمد محمود نمساوي من 
العالمية  اإلسالمية  الجبهة  مؤّسس  أصٍل مصري، 
المتطرفة،  للمنظمات  الدعائية  المنّصة  ُتعتَبُر  التي 
وتضاربت  بداعش  طلحة  أبو  التحَق  بعاٍم  وبعدها 

المعلومات حول مقتله في إحدى التفجيرات.

بداعَش  التحقت  التي  الالفتة  الوجوه  ومن 
أصٍل  من  الجنسية  إسباني  النسائية،  المالبس  بائُع 
وكان  كوكيتو،  ويدعى  حمدوش،  محمد  مغربي 
في   محلّه  خالل  من  الشباَب  يجّند  الشخصُش  هذا 
مدينة فنيدق المغربية، إذ تمّكنت مجموعته لوحدها 
سوريا  في  للقتال  شخصاً   70 حوالي  تجنيد  من 

ومعظمهم من المغاربة.

اإلعالم  في  قصصهم  برزت  الذين  بين  ومن 
المعروف  يكن،  إسالم  المصري  الشاب  قّصُة 
ب)فتى داعش( أو هبستر بحسب اإلعالم الغربي. 
بالرياضة  مهتّماً  وكان  الحقوق  كلية  خريج  وهو 
على  الخاصة  محطته  وأنشأ  األجسام،  وكمال 
بدا  الفيديو  مقاطع  من  عدداً  فيها  ونشَر  اليوتيوب 
فيها ُملتٍح واختصَر بنصائح في الرياضة والتغذية؛ 
وحققت أكثر من 56 أألف مشاهدة، ليظهَر بعدها 
يكن في صورٍة يحمُل سيفاً على ظهر حصان حيناً 

وعلى ظهر دبابٍة حيناً آخَر.

أيضاً،  بداعش  الملتحقين  المشاهير  بين  ومن 
العشرين  ذو  األمريكي  الشاب  توسنت،  نيكوال 
عاماً الذي حاوَل االلتحاق بداعش، ولكّن السلطاِت 

األمريكية ألقِت القبَض عليه عنَد الحدود مع كندا.

لم يقتصْر على الرجال،  إلى داعش  االنضماُم 
خديجة داري التي تبلغ من العمر 22 عاماً والتي 
في  المقاتل  بزوجها  لاللتحاق  لندن  من  قِدمت 
هللا  قائلًة«  تويتر  على  غّردت  داعش،  صفوف 
أكون  أن  أريد  تستسلم.  أن  يجب  بريطانيا  أكبر، 
األمريكيين  اإلرهابيين  تقتل  بريطانية  امرأة  أول 

والبريطانيين.«

زوجها  مع  فيديو  في  ظهرت  التي  خديجُة 
وطفلها، يبدو أنها ال تعلم كم من األطفال والنساء 
قتلوا على يد داعش، وربما تعلم ولكّن األكيَد أنها 
التحقوا  ممن  اآلالُف  كما  مضلّلة  لدعاية  خضعت 
طرَق  إّن  أيضاً  واألكيُد  اإلرهابي،  التنظيم  بهذا 

التجنيد لم تكن واحدة.

هناَك من انضّم بعد التقاٍء شخصّي برجال دين، 
كما حصَل مع قاطع رأس الصحفّي األمريكي الذي 

األتراك  الدبلوماسيين  احتجاَز 
استخباراتية  لعبةً  إالّ  كان  ما 
الحّجة  منح  إلى  هدفت  مفبَركة، 
التحالف  إلى  الدخول  بعدم  لتركيا 
وذلك  داعش،  لمحاربة  الدولي 
الحكومة  تصريحات  بحسب 
أرواح  على  حفاظاً   « التركية: 
المحتجزين  األتراك  الدبلوماسيين 

لدى داعش
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بريطانيا،  في  شودري  أنجم  الّداعي  على  تعّرَف 
أو من خالل شبكات تجنيد، كما حصَل مع إسالم 
يكن الذي جّندته شبكة خاّصة في مسجد الحّي الذي 
يقطن فيه أو عبَر اإلنترنت؛ إذ صّرَح جيمس كومي 
ليَس  القلَق  يثيُر  إّن ما   « fbi مدير مكتب مباحث
بل طريقُة  داعش،  قبل  األمريكيين من  تجنيد  فقط 
تجنيدهم » وهي استخدام اإلنترنت. فقد أظهَر تقريٌر 
لشبكة CCN إّن داعَش يستخدُم تويتر بشكٍل كبيٍر 
لتجنيد الشباب الغربيين، فاألحرُف 140 يمكن أن 
تكون طريقاً للجهاد، مستعملين رسائَل مباشرة عبر 
تويتر لمصلحة داعش، إضافًة لذلك يستخدُم داعُش 
خالله  من  يدعو  الخاّص  إصداره  من  فيديوهات 
فيديو  أبرزها  التنظيم،  إلى  لالنضمام  الغربيين 
من  عدد  فيه  ويظهُر  الماضية،  األشهر  في  صدَر 
مقاتلي التنظيم الذين جاؤوا من بريطانيا وأستراليا، 
أحُد  ويتكلُّم  إليهم،  لالنضمام  الغربيين  فيه  يدعون 
عناصر داعش قائالً: )هل أنتم مستعّدون للتضحية 
بأعمالكم المهّمة وسياراتكم الكبيرة وعائالتكم؟ هل 

أنتم مستعدون بالتضحية بكّل ذلك في سبيل هللا(.

وإذا ما كان داعش ُيعَرف بالتنظيم األكثر ثراًء، 
فمن  لموّظفيه،  عاليًة  تعتبُر  رواتَب  يدفُع  والذي 
الستقطاب  الوحيد  العامل  ليس  الماَل  أّن  الواضح 
مغّني  انضمام  يؤّكده  ما  وهذا  الشباب،  المقاتلين 
أّول  تكون  أن  تريُد  والتي  والمرأة  والهكر  الراب 
بريطانّية في جيش داعش. فليَس الفقراُء المغّررون 
بالمال وحدهم َمن التحَق بداعش، هناَك ما هو أكثر 

خطورة من المال بالتأكيد.  

بدأ التنظيُم بتنفيذ هجماٍت ضّد الجماعات   -1
أنصار  جماعة  األمريكيين، ك«  تقاتُل  كانت  التي 
في  المدنيين  ضّد  بهجماٍت  قامت  كما  اإلسالم«، 
هجموا  وقد  2010م،  العام  من  السادس  الشهر 

تشرين  في  وأيضاً  العراقي،  المركزي  البنك  على 
األول من نفس العام هجموا على كنيسة سيدة النجاة 

ببغداد.

أبو محمد  بقيادة«  النصرة  تأسيُس جبهة   -2
الجوالني« في يناير من العام 2012م، من خالل 
مشروع طرحه األخيُر على البغدادي، فأقّره وأمّده 

بالمال والرجال.

بين  الدمَج  يعلُن  البغدادي   2013-4-9  -3
تحت  اإلسالمية،  العراق  ودولة  النصرة  جبهة 
والشام«،  العراق  في  اإلسالمّية  الدولة  مسّمى« 
حيث نفى الجوالني علمه بذلك، وتّم االحتكام إلى 
الظواهري، وكانت هذه نقطُة فراق جبهة النصرة 

ودولة العراق اإلسالمّية.

29-  9-2013 قامت داعُش باستهداف   -4
هولير  مدينة  في   « األساييش  العام«  األمن  مقّر 
بسيارات مفّخخة وانتحاريين يرتدون أحزمًة ناسفة.

احتجاَز الدبلوماسيين األتراك ما كان إالّ   -5
الحّجة  منح  إلى  هدفت  مفبَركة،  استخباراتية  لعبًة 
لمحاربة  الدولي  التحالف  إلى  الدخول  بعدم  لتركيا 
داعش، وذلك بحسب تصريحات الحكومة التركية: 
األتراك  الدبلوماسيين  أرواح  على  حفاظاً   «

المحتجزين لدى داعش«.

نفّذِت المقاتلُة في وحدات حماية المرأة »   -6
آرين ميركان » عملّيًة فدائية في 5 تشرين األول 

في جبل مشته نور في مقاطعة كوباني.

الدولي  التحالُف   2017  -10  -16 في   -7
يعلن رسمياً تحرير الرقة من قبضة داعش.
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الحاضنة الشعبية 
الفراغ الفكري في األرض التي انطلقت منها داعش

الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.

مدخل
إّن اعتالَء أبو بكر البغدادي منبَر الجامع النوري الشهير في الموصل كان نقطًة فاصلة 
في تاريخ المنطقة والتنظيم أيضاً، وحتى لفكرة الخالفة التي كانت تعشش في رؤوس الكثير 
من المسلمين الذين ينظرون إلى ماٍض مجيد ولّى ولن يعود. وها هو البغدادي يعيده إلى 
الوجود ويجيُش الجيوَش ويستولي على خزائن المال ويسبي وينهب ويعطي األعطيات، 
التاريخ   يشهدها   لم  تقاتُل بشراسة  التي  قواته  الوسطى، وتمكنت  العصور  كما هو في 

جيوَش 60 دولة وقبلها 50ألف جندي عراقي هربوا من أمام بضعة مئاٍت منهم  .

إن إعالَن داعش كدولة، وإن لم تعترف بها أي دولة، هي تحمل كامل صفات الدولة من 
شعب وأرض وأجهزة عسكرية، وهي دولة عابرة للحدود، وشعارها )قائمة وتتمّدد(، أي 
إن طموَح أبي بكر البغدادي ال يتوقف على الشام والعراق بل كامل مساحة ديار اإلسالم، 
وطموح بشن الجهاد لديار الكفر حسب مفاهيم اإلسالم في القرن السابع الهجري، وهذا هو 

ما يميز داعش عن بقية التنظيمات اإلسالمية.

داعش تمثل قّمة ما وصلت إليه السلفية الجهادية، ونشأت في العراق، والنشأة لم تكن 
فجائية بل انطلقت من قاعدة الجهاد في بالد الرافدين مع قائدها األسطوري أبو مصعب 
الزرقاوي إلى أبي عمر البغدادي، الذي أعلن عن تحويل التنظيم إلى دولة اإلسالم، وأخيراً 
بعد قتله ومع حلول ما سّمي الربيع العربي أتى أبو بكر البغدادي وأعلن دولته وسيطر 

داعش،  واألسباب الكامنة خلف ظهورها

كاوا رشيد
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على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وتمدد على 
األقل بالوالء إلى أقاليم في أفغانستان وليبيا  وإفريقيا 

جنوب الصحراء .

األسباب الكامنة خلف ظهور داعش
الحلفاء  واحتالل  األولى  العالمية  الحرب  بعد 
اإلمبراطورية العثمانية، ومن بعدها إعالن مصطفى 
كمال باشا من أنقرة الجمهورية وإلغاء الخالفة سببت 
رّد فعل عكسي لدى أنصاف المفكرين المسلمين ومن 

خلفهم جموع الدراويش األميين. 

من  اإلسالم  على  السيطرَة  تركيا  أحكمت  لقد 
خالل سيطرة مؤسساتها على كّل ما يخّص الشؤون 
اإلخوان  حركة  نشأت  فقد  مصَر  في  أما  الدينية، 
اإلسالمية،  الخالفة  إلغاء  على  فعل  كرّد  المسلمين 
ورفعت شعار )اإلسالم هو الحّل( من دون الدخول 
تجلب  سوف  مؤسسها  حسب  ألنها  التفاصيل،  في 
المتاعب وفقاً لمبدأ إن الشيطاَن يكمُن في التفاصيل.

بعد انتهاء فترة التحّرر الوطني وخروج الدول 
والدول  المناطق  من  وفرنسا  كبريطانيا  المستعمرة 
تناقٌض جديد هو  تقع تحت سيطرتها، حصل  التي 
والجماهير  الحاكمة  العلمانية  النظم  بين  التناقض 
المسلمة البسيطة والتي يقودها سياسيون طموحون 
األعلى  وأبو  البّنا  كحسن  اإلسالم  لواء  يرفعون 
الهائل  السكاني  النمّو  ومع  وغيرهم.   المودودي 
والذي ينحصر بشكل أساسي بين الطبقات اإلسالمية 
الكبير  والتنافس  العمال  فرص  وتقلّص  البسيطة 
على الموارد القليلة كّل هذا أدى إلى سخط الشباب 

المتحمس. 

الدين هو اإليمان بوجود قوى غير مرئية تتحكم 
اثنيا،  ومتنوعة  كثيرة  جماعات   ويجذب  بالكون  
وهي ظاهرة ال يجوز أبداً االستهانة بها وإن كانت 

سطحية،  وخاصة بين الطبقات المسحوقة التي ترى 
ألزمتها  متنفساً   اآلخر  باليوم  واإليمان  الدين  في 
ويقود  الدخل.   توزيع  في  والالعدالة  المعيشية 
تلقت  التي  الكوادر  من  مجموعٌة  السياسي  اإلسالَم 
تعليماً جيداً في الجامعات،  وقد أدى انحالل األفكار 
والشيوعية  االشتراكية  واأليديولوجيات  التنويرية 
والليبرالية إلى ارتفاع أسهم اإلسالم السياسي, فمنذ 
مرحلة الستينات فشلت الدوُل العربية في النهوض 
بمجتمعاتها، ورغم انتشار التعليم واالعتناء بالصحة 
وخلق نوع من المدنية وتضخم المدن الكبرى على 
الصفيح  بمدن  يعرف  ما  وتشكل  األرياف؛  حساب 
وهي مجموعة من األحياء تحيط بالعواصم تفتقر إلى 
أدنى معايير المدن، وتسكنها طبقات مسحوقة كمدينة 

إمبابا التي يعيش فيها مليونا مصري. 

بالمظاهر  باالهتمام  الدكتاتوريات  قياَم  إن 
المدنية والحكم عن طريق العسكر، والرعب الذي 
تبثه أجهزة األمن، وترك الثقافة بل نستطيع القول 
العمل على إجهاض أي مسعًى ثقافي ونشر تعاليم 
سّماه  ما  أو  القرآن  تحفيظ  مدارس  وإنشاء  دينية 
النظام العراقي السابق بالحملة اإليمانية، فنشأ جيٌل 
في العراق وسوريا ال يعرف من الفكر والثقافة إال 
كتاَب القرآن الكريم ومجموعة أحاديث  وتاريخاً تّم  
للخروج  واللصق  القّص  بعمليات  والقيام  بهرجته، 

األهّم  هو  الثقافي  العامَل  إن 
في  داعش  تغلغل  إلى  أدى  الذي 
فداعش  العربية.  السنية  المناطق 
في كّل بياٍن كانت لها ديباجة  من 
العرب  أبناُء  التي درسها  الفتاوى 
بيوت  في  سواء  وكّرروها  السنة 
تحفيظ القرآن أو في المنزل حتى 

في المدارس الحكومية
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بمادة تاريخية مثالية.  وأكثُر الفئات تأثراً كانت الفئة 
العشائرية، حيث إّن تاريَخ الغزوات يستهويها وهي 
إّن وجوَد االعتماد  ذاكرتها، كما  ببعيدة عن  ليست 
والتضامن بين أفراد القبيلة حافٌز النخراط مجاميع 

كثيرة للتنظيم تضامناً مع أبناء عمومتهم.

إن العامَل الثقافي هو األهّم الذي أدى إلى تغلغل 
داعش في المناطق السنية العربية. فداعش في كّل 
بياٍن كانت لها ديباجة  من الفتاوى التي درسها أبناُء 
العرب السنة وكّرروها سواء في بيوت تحفيظ القرآن 
أو في المنزل حتى في المدارس الحكومية، وال ننسى 
هنا الحرب المذهبية التي انطلقت في العراق وامتدت 
الخطاب  داعش  واستغالل  فلبنان،  سوريا  إلى 
الموّجه  الجهادي  الخطاب  محّل  وإحالله  المذهبي 
ضّد الغرب. وألّن فصائَل ما كانت تسّمى بالثورة 
ضابط  وال  االنتهازيين  من  مجموعاٌت  السورية 
أخالقي لهم وقيامهم بعمليات السرقة والفلتان األمني 
الذي أحدثوه، واّتباعهم أساليب النظام السوري ولكن 
بغوغائية, كّل هذا أدى بالعرب إلى الترحيب بداعش 
لتنقذهم من بطش هؤالء المنفلتين. فمن وجهة نظرهم 
داعش كيفما كانت لها ضوابط شرعية وقوانين وإن 
الجماهير  تبقى قوانين تستطيع  كانت قاسية ولكنها 

االلتزام بها وإن خارجياً فقط .

تستغله  والذي  اإلسالم،  في  القوة  نقاط  أهم  إّن 
الحركات اإلرهابية، هو ما يمنحه للطبقات المسحوقة 
من خلق شعوٍر بالندية مع األغنياء وأصحاب الجاه، 

فال فرَق بين المسلمين إال بالتقوى.

لقد ُولدت داعش في ظروٍف مثالية، ففي العراق 
إيراَن  وتتبع  بالسنة  تنّكل  ضعيفة  طائفية   حكومٌة 
الدولة الشيعية الوحيدة  في العالم، وحرسها الثوري 
للسنة،  إلى حساسية كبيرة  العراَق، مما أدى  يحكم 
وهم من ذاقوا حالوة السلطة في العراق منذ تأسيسه  
وهاهم يذوقون مرارة الحرمان  والظلم واالضطهاد 

الحاضنة  حيث  والموصل  األنبار  أهالي  وخاصة 
وحرسه  صدام  لجيش  البشري  والخّزان  األولى 
من  الشباب  الضباط  التنظيم  يقود  والذي  الخاّص، 
قوات الحرس الخاص التابع لقصي ابن صدام. ولم 
يجد أولئك فرقاً كبيراً بين القومية العربية ورسالتها 
المنظور  وفق  اإلسالم  وبين  البعثي  المنظور  وفق 

اإلخواني. 

فكانت بذلك داعُش التي راكمْت تجارَب اإلسالم 
وأبو  تيمية  ابن  كتب  هدي  على  وسيراً  الجهادي، 
األعلى المودودي وسيد قطب المنّظر األكثر إسهاما 
في إعطاء اإلسالم الجهادي جميَع الحجج الموجبة 
له، وجعَل من الجهاد الركن األول في اإلسالم وقدمه 
على جميع العبادات وكانت المرحلة الثانية واألكثر 
تطّرفاً هي تنظيم التكفير والهجرة، والذي كّفر الجميَع  
عدا من ينضم إلى التنظيم، وكذلك تنظيم الجهاد الذي 
اغتاَل الساداِت والجماعة اإلسالمية التي شنت حرباً 
على جمهورية مصَر بعد عودة ما يسّمون باألفغان 
العرب. وفي الجزائر أيضا كانت الجماعة اإلسالمية 
المقاتلة وقائدها الشرس عنتر الزوابري والذي كان 
فبعده  هيهات  ولكن  دموية،  األكثر  يعتبر  حينها  
والحرب  سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  كانت 
الذي شكل منعطفاً  العراق  على اإلرهاب واحتالل 
في تاريخ الحركات الجهادية.  ووصلت الذروة مع 

بعد  وخاصة  التنظيُم  وتحّول 
وأبو  ديالى  في  الزرقاوي  مقتل 
خاليا  مجّرد  إلى  المصري  أيوب 
بعض  وفي  الشام  بادية  في  تهيم 
كالموصل  السنية  المدن  حواري 
عمر  أبي  قيادة  تحت  والفلوجة 
الدولة  أعلن  الذي  البغدادي 
قاعدة  تنظيم  وبدل  اإلسالمية 

الجهاد في بالد الرافدين 
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أبي مصعب الزرقاوي الذي شّن حرباً على الشيعة 
ليحرضهم على قتل السنة مما يؤدي إلى التفاهم حول 
تنظيمه وهو ما نجح فيه  طيلة أعوام 2008-2003 
طردت  التي  بالصحوات  تسمى  ما  نشأت  عندما 
وخاصة  التنظيُم  وتحّول  األنبار،  مدن  من  التنظيم 
بعد مقتل الزرقاوي في ديالى وأبو أيوب المصري 
بعض  وفي  الشام  بادية  في  تهيم  خاليا  مجّرد  إلى 
حواري المدن السنية كالموصل والفلوجة تحت قيادة 
أبي عمر البغدادي الذي أعلن الدولة اإلسالمية وبدل 

تنظيم قاعدة الجهاد في بالد الرافدين .

في تلك األثناء كانت السجوُن تعّج بالمتطرفين 
اإلسالميين، فنشأت صالٌت بينهم وتمكنوا من تحويل 
التنظيم  كوادر  لتخريج  أكاديميات  إلى  السجون 
في  والقرابة  العشائرية  العالقات  من  واالستفادة 
تمتين الروابط فيما بينهم، وكان أبو بكر البغدادي هو 
أحد أولئك المساجين في سجن بوكا المشهور تحت 
بمعظم  اّتصل  خروجه  وبعد  األمريكية،  السيطرة 
رفاقه من السجناء  المطلقين صراحهم لالنضمام إلى 

التنظيم ونفخ روح جديدة فيه.

مساحة  نصف  على  داعش  سيطرة  سرعَة  إن 
العراق وسوريا لم يكن فقط بسبب ضعف الدولتين 
ووجود  العراقية  الدولة  أجهزة  في  الفساد  وانتشار 
في  الظروف  هذه  تأثير  رغم  الفضائيين,  ظاهرة 
سير العمليات ولكن نقطة القوة لديهم كانت الترويع 
والرعب الذي بثته قيادة داعش في صفوف القوات 
المسلحة والمدنيين، باعتمادها أقسى أنواع القتل من 
ذبح إلى تقطيع األوصال إلى إطالق قذائف ال ر ب 
أقفاٍص  انتهاًء بحرق األسرى وهم أحياء في  ج7, 
من حديد.  وكانت طريقة إيصال هذه األعمال عن 
طريق وكالة أعماق التابعة لهم التي كانت تقوم ببث 
تلك العمليات  بعد تصويرها وإخراجها بحرفية عالية 

تعجز عنها دول كثيرة في الشرق األوسط. 

إن أساليَب الرعب التي بثتها داعش في المنطقة 
لم تكن بهدف التخويف من أجل التخويف أو تطبيق 
ما يسميه فقهاء داعش بتطبيق حدود هللا. إنها كانت 
أبعد من هذا الهدف بكثير ألن ما كان البغدادي يريده 
هو إنشاء دولة خالفة إسالمية  جرياً وراء حديٍث 
مسيرة  بالّرعب  )ُنصرُت  األكرم  للرسول  منسوب 
شهرين( أي إن الرعَب يسبُق الهجوَم قبل أن تصَل 

الجحافُل إلى ساحة المعركة بشهرين.

حاضنة داعش: 
إّن الحاضنَة السنية العربية وخاصة في العراق 
كانت مستعدة لدعم داعش، رغم عدم معرفتها بنوايا 
فيه. وهو  أنفسهم  التنظيم وأهدافه وال ما يورطون 
السبب الذي دعا معظم التنظيمات السنية من جيش 
الطريقة النقشبندية  إلى جيش محمد وبقايا التنظيمات 
العشائرية  السنية. والسبب في ذلك هو إضافة إلى 
الظلم الذي مارسته حكومة المالكي وسيطرة حزب 
الدعوة على السلطة وممارسة دكتاتورية طائفية، هو 
حلمان أحدهما قريٌب من الذاكرة وهو حلم استعادة 
األنبار  مدن  في  وخاصة  خسروها  التي  السلطة 

والموصل الخزانان البشريان للعسكرية العراقية .

أما الحلم الثاني فهو حلم موغٌل في القدم يعود 
الغزوات  أمجاد  حيث  الميالدي،  السابع  القرن  إلى 
اإلسالمية وعصر هارون الرشيد الذهبي، والمقارنة 
بين ذاك العصر وهذا العصر حيث الهزائم العربية 
البغدادي  بأن  أنفسهم  السنة  العرُب  فأوهَم  المتتالية 
هو مخلصهم ومعيد األمجاد، وكأن الخالفة العباسية 

كانت المدينة الفاضلة .

إن ظاهرَة داعش كفكٍر ليست بجديدة في الفكر 
اإلسالمي. ونستطيع أن نجَد ظواهَر مثلها في فجر 
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الذين  بالخوارج  يسمون  ما  هنا  وأقصد  اإلسالم، 
صفين  معركة  بعيد  علي  اإلمام  جيش  عن  انشقوا 
ورفعهم شعار )ال ُحكم إال هلل(, وكانت من بعد هذا 
االنشقاق مذبحة النهروان  التي تعّرض لها الخوارج 
على يد جيش اإلمام علي عليه السالم، ولكن هؤالء 
الساخطين من  ينتهوا بل ازداد عددهم بانضمام  لم 
األوضاع السياسية والمادية وشعور األعراب بعدم 
وجود المساواة  بينهم وبين قريش, وكان من أشهر 
قادتهم نافع بن األزرق الذي وضع األسس الفكرية 
لجماعته، وكان مبدؤه هو أن مرتكَب الكبيرة كافٌر 
دمه  ُيحّل  كافر  وكّل مسلم خارج عن جماعته هو 
أمثال  تبعه  َمن  نهجه  على  وسار  وماله وعرضه. 
للخوارج  األسطوري  والقائد  الفجاءة  بن  قطري 

شبيب الشيباني حفيد مرة بن همام بن مرة .

اعتبارهم  أولهما  لسببين  هنا  بالتاريخ  اإلتيان 
مرتكب الكبيرة هو كافر وأن ال حكم إال هلل، وهو 
إحدى شعارات داعش، والسبب الثاني هو الشراسة 
مع  داعش  تشترك  التي  الموت  حتى  القتال  في 

الخوارج في هذه النقطة .

المقاتلين  كانت  لداعش  األخرى  القوة  نقطة 
األجانب الذين تركوا صفوف جبهة النصرة  أوالً، 
ومن ثم السيل الذي  قدم من أوربا وبحوزتهم قسط 
ال بأس به من الثقافة والعلوم، إضافة إلى تحمسهم 

الشديد وميلهم الجنوني للشهادة حسب مفهومهم.

تقود  التي  العسكرية  القيادة  هي  النقاط  وثالث 
هم  والمخططين  الميدانيين  القادة  فمعظم  داعش، 
لقصي  التابع  الخاص  الحرس  قلنا ضباط  كما  من 
والقوات  االستخبارات  وضباط  حسين  صدام 
العمليات  في  هؤالء   بصمة  وتتجلى  الخاصة، 
في  والمرونة  يشوننها  التي  واإلغارات  الخاطفة 
اتخاذ القرارات، وهو ما يتناسب مع مؤهالت ضباط 

العمليات الخاصة. 

وإضافة ألسلوب العسكريين العراقيين استفادت 
داعش من معارك الملّمين األوائل، وخاصة من جهة 
السرية المطلقة ألهداف العمليات وتوقيتها ووجهتها 

وأسلوب بّث الّرعب في القلوب كما أسلفنا .

وجبهة  داعُش  كانت  اللبنانية  عرسال  بلدة  في 
النصرة تصوالن وتجوالن مستغلين الحالة المزربة 
إهمال  عن  الناتج  المدقع  وفقرهم  عرسال  ألهالي 
وضخت  الوضع  هذا  داعش  فاستغلت  لهم،  الدولة 
األمواَل في عرسال.  وألن قوانيها صارمة وتتمتع 
بانضباط كبير، لم تشكل داعش خوفاً ألهالي عرسال 
الذين فضلوا البقاء في بلدتهم، ربما ألنهم لم يجدوا 
ننسى هنا  الفقراء. وال  يأويهم ومعظمهم من  مكاناً 
الدوَر المذهبي، فكما حزُب هللا يشكل الذراَع الشيعية 
لتفرض  داعش  جاءت  وسوريا،  لبنان  في  األقوى 
النظام  وجه  في  للسنة  الخضراء  الكتيبة  نفسها 
السوري وحليفه اللبناني، والتنظيم الوحيد القادر على 
رّد الّصاع صاعين لحزب هللا؛ فكان وجوُد حزب هللا 
مبرراً للكثيرين من السنة بوجود داعش وإن كان من 

دون وعي أو لمجّرد النكاية. 

الهشيم   في  كالنار  وانتشارها  الدولة  نجاَح  إن 
بعد  ومن  كوباني،  معركة  قبيل  مداها  إلى  وصَل 
الهزيمة على يد وحدات حماية الشعب في سوريا، 
ومن بعده قوات سوريا الديمقراطية، وفي العراق من 

العربية  السنية  الحاضنةَ  إّن 
وخاصة في العراق كانت مستعدة 
معرفتها  عدم  رغم  داعش،  لدعم 
ما  وال  وأهدافه  التنظيم  بنوايا 

يورطون أنفسهم فيه
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خالل البيشمركة وحزب العمال الكردستاني، والحقاً 
الجيش العراقي أدى إلى تقلص مساحات داعش إلى 
بالتحول  التنظيم سيبدأ  أن  يعني  مما  بؤٍر صغيرة، 
إلى خاليا نائمة وسيشن حرب عصابات طالما أن 
الطائفية  والحرب  للتنظيم موجودةٌ  الفكرية  الجذوَر 
مستعرة والدولتان العراقية والسورية في هذه الحالة 
المهلهلة. والحل األكثر نجاعة هو إحالل ثقافة جديدة 
تقوم على مبادئ المساواة والديمقراطية المجتمعية 

والقيام بثورة فكرية وثقافية حقيقة .

املراجع:

االسالمية.  الدولة  لتنظيم  األيدولوجية  اجلذور 

شفيق شقير

أهدافه   ، إرهابه   ، نشأته   ، ماهيته   ( داعش 

واستراتيجيته ( - د. مازن شندب  

الكامل في التاريخ للطبري.

إن طموَح أبي بكر البغدادي ال يتوقف على   -1

الشام والعراق بل كامل مساحة ديار اإلسالم، وطموح 

بشن اجلهاد لديار الكفر حسب مفاهيم اإلسالم في 

عن  داعش  مييز  ما  هو  وهذا  الهجري،  السابع  القرن 

بقية التنظيمات اإلسالمية.

مرئية  غير  قوى  بوجود  اإلميان  هو  الدين   -2

تتحكم بالكون  ويجذب جماعات  كثيرة ومتنوعة 

وإن  بها  االستهانة  أبداً  يجوز  ال  ظاهرة  وهي  اثنيا، 

املسحوقة  الطبقات  بني  وخاصة  كانت سطحية،  

متنفساً   اآلخر  باليوم  واإلميان  الدين  في  ترى  التي 

ألزمتها املعيشية والالعدالة في توزيع الدخل.

من  مجموعٌة  السياسي  اإلسالَم  يقود   -3

اجلامعات،   في  جيداً  تعليماً  تلقت  التي  الكوادر 

واأليديولوجيات  التنويرية  األفكار  انحالل  أدى  وقد 

االشتراكية والشيوعية والليبرالية إلى ارتفاع أسهم 

اإلسالم السياسي  

إن العامَل الثقافي هو الذي أدى إلى تغلغل   -4

داعش في املناطق السنية العربية. فداعش في كّل 

بياٍن كانت لها ديباجة  من الفتاوى التي درسها أبناُء 

العرب السنة وكرّروها سواء في بيوت حتفيظ القرآن 

أو في املنزل حتى في املدارس احلكومية

والذي  اإلسالم،  في  القوة  نقاط  أهم  إّن   -5

تستغله احلركات اإلرهابية، هو ما مينحه للطبقات 

األغنياء  مع  بالندية  شعورٍ  خلق  من  املسحوقة 

وأصحاب اجلاه، فال فرَق بني املسلمني إال بالتقوى.

حتّول التنظيُم وخاصة بعد مقتل الزرقاوي   -6

في ديالى وأبو أيوب املصري إلى مجرّد خاليا تهيم في 

بادية الشام وفي بعض حواري املدن السنية كاملوصل 

أعلن  الذي  البغدادي  عمر  أبي  قيادة  حتت  والفلوجة 

الدولة اإلسالمية وبدل تنظيم قاعدة اجلهاد في بالد 

الرافدين

سرعَة سيطرة داعش على نصف مساحة   -7

العراق وسوريا لم يكن فقط بسبب ضعف الدولتني 

ووجود  العراقية  الدولة  أجهزة  في  الفساد  وانتشار 

ظاهرة الفضائيني, رغم تأثير هذه الظروف في سير 

الترويع  كانت  لديهم  القوة  نقطة  ولكن  العمليات 

القوات  صفوف  في  داعش  قيادة  بثته  الذي  والرعب 

املسلحة واملدنيني

في  وخاصة  العربية  السنية  احلاضنَة  إّن   -8

عدم  رغم  داعش،  لدعم  مستعدة  كانت  العراق 

يورطون  ما  وال  وأهدافه  التنظيم  بنوايا  معرفتها 

أنفسهم فيه.
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كانت الرقة السورية لمّدة أربع سنوات عاصمًة ألخطر تنظيم إرهابي عرفه العالم 
تحت  األرض  بقاع  شتى  من  مقاتليه  من  كبيراً  عدداً  جمع   ,2017 عام  أواخر  حتى 
مسّمى الدولة اإلسالمية وإقناعهم »بمال وفير ونساء كثر واستعباد للبشر وفي اآلخرة 

أربعون من الحور العين«.

داعش والذي يّتبع سياسة الال مركزية والعمليات االنتحارية التي ينفذها عناصره 
المقتنعين بالجنة وإنهم يقاتلون الكفار. 

الزور  بدير  مروراً  السورية  الرقة  من  تمتّد  مساحة  على  التنظيُم  ذالك  استولى 
التنظيم )باقية وتمتد(, حيث إن تمويَل  العراقية, ومنها جاءت عبارة  للحدود  وصوالً 
من  كل  في  النفط  آبار  معظم  على  السيطرة  بعد  كذالك  ومازال  مشبوهٌ،  التنظيم  هذا 
الرقة  معلنين  التنظيم  بذالك  لاللتحاق  الكثير  دفع  مما   2014 عام  والعراق  سوريا 

عاصمًة لهم.

العاصمة املزعومة

رائد عزالدين الوراق
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والترهيب  القتل  أنواع  كافة  فيها  مارسوا 
والتعذيب تحَت مظلة اإلسالم الذي صنعه قياديوه 
كما يتماشى مع عقيدتهم. جّز الرؤوس للمرتدين, 
حرق بالزيت والنار للكفار, قطع يد السارق, رجم 
سبي  التنظيم,  عناصر  بشهادة  والزانية  الزاني 
نساء من يقاتل التنظيم ومن تخالف شريعتهم ومن 
مع  دولتهم  حدود  خارج  وأخوة  أبناء  لديها  يكون 
صلٌب  آلخر,  عنصر  من  وبيعها  جنسيا  تعذيبها 
جلٌد  يروجونها,  التي  غير  مالبس  يرتدي  لمن 
أو  طرد  للمسيحين,  جزية  الدخان,  يشرب  لمن 
مع  دولتهم  حدود  خارج  والتركمان  لألكراد  نفي 
وكل  وممتلكاتهم  منازلهم  على  الكامل  االستيالء 

مالهم. 

القضاة  من  إصدارها  يتم  القوانين  هذه  جميع 
عناصر  قبل  من  وتتطبق  للتنظيم  الشرعيين 

التنظيم.

أبو   – القعقاع  أبو   – عمر  أبو   - قتادة  )أبو 
عناصر  بها  يلقب  ألقاٌب  عائشة(  أبو   – حفص 

التنظيم ونسبتها حسب المكان الذي قِدموا منه. 

أحد  على  يطلق  لقٌب  الليبي(  هاجر  )أبو 

الشريعة  لتطبيق  ليبيا  من  القادم  التنظيم  عناصر 
التي صاغها التنظيم.

وقد أصدر التنظيُم عدة قوانين تطبق على من 
سماهم رعاية )أمير المؤمنين حفظه هللا في الدولة 
التنظيم  زعامة  على  تدل  وجميعها  األسالمية( 
شرائح  جميع  يستقطب  لكي  عناصره  وتقديس 
سلب  بعد  بصفوفه  لاللتحاق  السكانية  التركيبة 
التجارية  ومحالهم  لمنازلهم  تصل  وأحيانا  مالهم 
للوصول بهم إلى درجات الفقر وال حل لهم سوى 

االلتحاق بصفوفه.

وفي خطوة إلحياء شعائر الطائفية في المناطق 
عاصمته  الرقة  ومدينة  عامًة  لسيطرته  الخاضعة 
الصحابة  بملِء مزار كل من  التنظيُم  بدأ  خاصة, 
بالمتفجرات,  ياسر(  بن  وعمار  القرني  )أويس 
وفي صباح يوم 2014/3/23 أشعل التنظيم فتيل 
الطائفية من خالل تفجير هذه المقامات, وقد سبق 
عملية التفجير ترويج بأن هذا المسجَد كان يقصده 
داخله  العبادة  بطقوس  ويقومون  الملحدون  الشيعة 

ولبتر هذه الظاهرة قاموا بتفجير هذا المعبد. 
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مدينة  في  أيضا  الرشيد  كنيسة  التنظيم  وحّول 
اإلسالمية«،  الدعوة  يسمى »ديوان  ما  إلى  الرقة 
أبناء  الكريم( من  لم تنطبق على )عبد  وهي حيٌل 
كان  الذي  المشلب  حي  وخصوصا  الرقة  مدينة 
سكان  على  وال  القرني(  )أويس  مزار  به  يتواجد 
مدينة الرقة, فكيف يسّمونه معبداً وهو في األساس 

مسجد.

فمنذ اليوم األول الذي سيطر فيه تنظيم داعش 
لتطبيق  القوانين  بإصدار  بدأ  الرقة  مدينة  على 

الشرعية التي ينتهجها.

تحويل المدينة إلى علبة طالء أسود، بحيث إنه 
لون التنظيم المعتمد، وطّبق ذلك على النساء قبل 
والخمار  السوداء  العباءة  النسوة  ترتدي  الحجر, 
الصدر  من  تمتد  القماش  من  »قطعة  والدرع 
ومن  والخمار«  العابائة  فوق  الركبة  أسفل  حتى 
تخالف تجلد 40 جلدة، مع غرامة مالية تصل إلى 
150000 ليرة سورية، وشراء اللباس الشرعي. 
يصفهم  كما  اإلسالمية  الدولة  رعاة  فالشباب 
مراعاة  مع  العربية  الجالبية  إّما  يرتدون  التنظيم 

يخالف  ومن  الباكستاني،  اللباس  أو  اإليزار  رفع 
يجلد 40 جلدة وغرامة مالية تصل إلى 20000 
فقط  خالف  واذا  الشرعي،  اللباس  شراء  مع  ليرة 
بسبعة  القدم  لفوق  الجالبية  رفع  وهو  باإليزار 
أصابع يجلد 25 جلدة، وذلك في الساحات العامة 
وبيع  التدخين  ويمنع  السكان.  من  عدد  جمع  بعد 
وهذه  التنظيم  عن  صادرة  بفتوى  السجائر  علب 
تصل  غرامة  مع  جلدة   50 التنظيم  لدى  عقوبتها 
إلى 25000 ليرة مع اإلجبار على قيادتهم مكان 
يبيع  من  وعقوبة  التنظيم؛  يصفه  كما  المنكر  بيع 
يملكها،  التي  السجائر  كمية  بعدد  تتراوح  المنكر 
ليرة،   150000 إلى  أحيانا  تصل  لذلك  فمثال 
وأحيانا إلى 250000 ليرة، مع صلب لمدة ثالثة 

أيام لجعلهم عبرة لغيرهم.

التي  المدن  لقطع  التنظيم  من  محاولة  وفي 
يسيطر عليها عن بقية العالم عمَد إلى منع صاالت 
من  ضئيل  عدد  على  ذلك  واقتصر  االنترنت 
من  عقوبة  التنظيم.  عناصر  يديرها  التي  المحال 
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يتكلم على اإلنترنت مع أخيه أو أقاربه وأصدقائه 
خارج حدود الدولة االسالمية 150 جلدة وأحيانا 
بأنه عميل  إليه  تنسب  بتهمة  إلى جز رأسه  تصل 

للتحالف الدولي أو الدولة السورية. 

كان عبد الهادي العيسى يجلس مع عائلته، فقام 
يتواجد  من  كل  واعتقال  المنزل  بمداهمة  التنظيم 
المكونين  الهادي  عبد  أخوة  وهم  شباب،  من  فيه 
الهادي,  عبد  بينهم  من  وكان  شباب،  خمسة  من 
جميع  عن  التنظيم  أفرج  أيام  عدة  مرور  وبعد 
دامت  اعتقال  عملية  وبعدة  عليه,  وأبقى  الشبان 
الهادي  عبد  تصفية  عملية  تمت  ونصف  شهرين 
في إحدى الساحات في مدينة الطبقة بريف الرقة 
على  أقدم  بل  بذلك،  التنظيم  يكتِف  ولم  الغربي, 
خارج  الستة  وبناته  زوجته  وإخراج  منزله  أخذ 
يقم  ولم  عزاء,  إقامة  بعدم  أهله  ومطالبة  المنزل 
بتهمة  ذلك  وكل  يدفنوها,  لكي  جثته  بتسليم  حتى 
كما  الدولي  التحالف  لصالح  والمخابرة  العمالة 

تحدثت لنا والدته.

بفقدان  األمرين  عانت  التي  الهادي(  عبد  )أم 
التنظيم على  إقدام  أبنائه وخوفا من  ولدها وتربية 

سبيهن قامت بإخراجهن خارج مدينة الرقة.  

من يتواجد في هاتفه المحمول صورة للمدينة 
أنه  بتهمة  الفور  على  ُيقتل  قديمة  كانت  إذا  حتى 
مدينة  شبان  من  الكثير  دفع  مما  أعالمي,  ناشط 

الوحيدة  القّوة  كونها  قسد؛  بقوات  االلتحاق  الرقة 
التي تقاتل تنظيم داعش في كافة أنحاء سوريا. 

مدينة  أبناء  من  مقاتل  المرعي(  عبد  )ماجد 
من  الكثير  رأى  بعدما  قسد  بقوات  التحق  الرقة 
عمليات اإلعدام وجّز الرؤوس في ساحات مدينة 
أبناء منطقته  الرقة, كيف ال وقد شاهد ماجد أحد 
في حي الصناعة وسط مدينة الرقة ُيعذب ثّم ُيقتل 
يوم  التنظيم  بدأ  حيث  وأصدقائه,  جيرانه  أمام 
بالتكبير   2016 عام  الثاني  الشهر  من  الخميس 
وأصحاب  المارة  ومناداة  الصناعية  المنطقة  في 
المحال، وبعدها نّفذ عملية جز الرأس بحق شاب 
يبلغ من العمر 19 عاًما من أبناء »عائلة العلوش« 
وذلك بعد تهمته بأنه ناشط إعالمي , وهذه إحدى 
التي أدت ب )ماجد( لاللتحاق بصفوف  القصص 

قسد، هو والكثير من شباب مدينة الرقة. 

من يتواجد في هاتفه المحمول 
كانت  إذا  حتى  للمدينة  صورة 
الفور بتهمة أنه  يُقتل على  قديمة 
ناشط أعالمي, مما دفع الكثير من 
شبان مدينة الرقة االلتحاق بقوات 
التي  الوحيدة  القّوة  كونها  قسد؛ 
تقاتل تنظيم داعش في كافة أنحاء 

سوريا.
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وقد شهدت مدينة الرقة تعتيماً إعالمّيًا من قبل 
اليها  يستمع  وحيدة  وسيلة  هناك  وكانت  التنظيم، 
أطلقها  التي  البيان  إذاعة  هي  المحليون  السكان 
عن  صادرة  بفتوى  سيطرته,  مناطق  في  التنظيم 

ديوان الزكاة في الدولة اإلسالمية. 

تعّمد تنظيُم داعش إلى محاصصة المزارعين 
بأخذ نصف محصولهم بحجة الزكاة، حيث تذهب 
إلى عوائل عناصر التنظيم. وقد أقدم التنظيم على 
أنها  بحجة  الفضائية  القنوات  استقبال  أطباق  منع 
اإلباحية،  ومشاهدهم  الكفار  أخبار  فيها  تتداول 
ففي عام 2016 أطلق داعش حملة واسعة إلزالة 
عقوبة  وكانت  الرقة.  مدينة  من  الهوائية  األطباق 
من يوجد لديه تلفزيون 35 جلدة لصاحب المنزل، 
مع غرامة مالية تصل إلى 80 ألف ليرة سورية. 
األذان  عند  التجارية  المحال  إغالق  يجب  وكان 
جلدة   150 يجلد  يخالف  ومن  للمسجد،  للذهاب 
التجاري  إذا كان يصلي في منزله أو محله  حتى 
البضاعة  لمصادرة  تصل  وقد  المحل،  تشميع  مع 

يمتلكها.  التي 

ومع اقتراب المعارك التي تقودها قوات سورية 
الديمقراطية من معقل داعش الرئيسي عام 2017 
جميع  جمع  بهدف  الخاصة  عملته  التنظيم  أصدَر 
العمالت من األسواق واألهالي واستبدالها بعملته 
دينار-   - )درهم  عن  عبارة  وهي  صكها,  التي 
اإلسالمية  الدولة  الوجه  من  عليها  نقش  فلس( 
هللا  بسم  الخلف  ومن  النبوة،  منهاج  على  خالفة 
الدرهم  ولفئة  الخمسة دراهم  لفئة  الرحيم  الرحمن 
الواحد نقش عليها من الخلف صورة لمسجد, ومن 
ال يتداول بها فهو مرتد حكمه جز رأسه، وجميع 
هذه االحكام يتم تطبيقها أمام تجمع من العوام كما 

يطلق على السكان المحليين للمنطقة.

تطبيق  لمراقبة  جهاًزا  داعش  تنظيم  خصص 

اسم  عليه  ويطلق  التنظيم،  عن  الصادرة  القوانين 
)الحسبة(، تنقسم إلى قسمين؛ واحدة لمراقبة النساء 

وهي كتيبة الخنساء وواحدة لمراقبة الرجال.

)نور المصطفى( فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً, 
كانت تجلس في إحدى صاالت اإلنترنت في مدينة 
الميادين بريف دير الزور, وعندما كانت تتكلم مع 
كتيبة  نساء  إحدى  دخلت  أختها  وزوج  صديقاتها 
لهّن,  المرافقات  النسوة  بعض  وبرفقتها  الخنساء 
ثم  مكانه,  الصالة  في  يجلس  كان  من  كل  تسمّر 
لكي  نادت عليهم »ضعوا أجهزتكم على األرض 
بدأت  العبارات  بهذه  خيراُ«  هللا  وجزاكم  نفتشها 
بتفتيش األجهزة، ثم جاء الدور على نور, دخلت 
على محادثات الواتس أب ورأت حديثها مع زوج 
أختها, وفجأًة ودون سابق إنذار قامت بصفعها على 
وجهها وتوبيخها بالكالم البذيء )أيتها العاهرة، يا 
كافرة، يا زانية( ثم طلبت من إحدى النسوة سوقها 
إلى الحافلة التي تنتظرهم في الخارج. كانت نور 
من  الحادثة  هذه  من  نجين  الالتي  الفتيات  إحدى 
من  ألنهن  فشلهن  أن  نور  وأكدت  هربها,  خالل 
خارج سوريا جميعهم مهاجرات كما يطلق عليهم 

التنظيم، وال يعرفون المنطقة جيًدا.

حدثت هذه الحادثة في عام 2016 وإلى اآلن 
عندما  »إنني  وتضيف:  نسيانها  نور  تسطيع  ال 
علي  يسيطر  الموقف  ذلك  وأتذكر  وحدي  أجلس 
ناحية  إلى  عائلتي  مع  جديد, خرجت  من  الرعب 
المنصورة بريف الرقة الغربي بعد تحريرها على 

يد قوات قسد هرباُ من بطش التنظيم.

تنظيم  الطفولة سياسة من إحدى سياسات  قتل 
الخالفة(  )أشبال  جديد  اسم  المرة  وهذه  داعش, 
تنظيم  تحويل  بسبب  دراستهم  يكملوا  لم  أطفااًل 
أجيااًل  تخّرج  أن  المفروض  من  التي  المدارس، 
إلى معتقالت ودواوين كما حدث بمدرسة معاوية 
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مدينة  في  التنظيم  حّولها  مدرسٌة  سفيان.  أبي  بن 
الهدف  لكن  )الحسبة(،  بمقّر  يعرف  ما  إلى  الرقة 
المساجد  إلى  األطفال  هو سوق  األعمال  هذه  من 
وعن  الشرعية  عن  دروساً  التنظيم  بها  يقدم  التي 
على  التنظيم  يعرضها  التي  االنتصارات,  تاريخ 
األطفال مضمونها جّز رؤوس الكفار، والفتوحات 
هذه  المجاهدين.  عباده  على  هللا  بها  ينعم  التي 
أدمغة  لغسل  يستخدمها  داعش  تنظيم  كان  أساليب 

األطفال وزجهم بمعسكرات أشبال الخالفة.

حسب شهادة )حسين البشير( البالغ من العمر 
إقناعه  الوسائل  بشتى  التنظيم  حاول  عاما   35
من  البالغ  البشير(  حسين  )حميد  ولده  بإرسال 
القراءة  ليتعلم  دورة  لحضور  عاما   14 العمر 
ما  هذا  الصحيح،  السني  المذهب  على  والكتابة 

حاول التنظيم إقناع حسين به.

التنظيم  التي يستخدمها  الشرعية  الدورة  ولكّن 
السكان,  لكافة  بل  الخالفة  ألشبال  فقط  ليست 
من  شرعية,  دورة  عمل  عليه  يجب  يخالف  من 
التنظيم »التشّبه  اللحية أو كما يسميه  يكون حليق 
نهاية  وفي  شرعية,  بدورة  القيام  عليه  بالكفار« 

المطاف بتاريخ 2017/2/1 أصدر التنظيم قراراُ 
حفظه  المؤمنين  أمير  رعاية  جميع  )على  وهو 
القيام بدورة  الرقة  الدولة اإلسالمية والية  هللا في 
الدولة  في  إخوانكم  لدى  دينكم  أمر  لتعلُّم  شرعية 

االسالمية، ومن يخالف يتعّرض للمحاسبة(. 

الوقت  في  القرار  إصدار  تاريخ  وبحسب 
الكثير  وفقدان  تخّبط  حالة  في  التنظيم  كان  الذي 
وفي  وسوريا،  العراق  معارك  في  العناصر  من 
من  المزيد  وجذب  فكره  لترويج  منه  محاولة 
الشرعية  بالدورة  القيام  من  ينتهي  من  الجهادين, 

يتم إعطاؤه بطاقة كي يبرزها لعناصر التنظيم.

سيارات وعناصر تجوب في أرجاء مدينة الرقة 
يخشاها األهالي، ويخشون مجادلة عناصرها فقط 
جزاك  شيخ.  يا  »أمرك  بكلمات  إطاعتهم  عليهم 
ومن  عليكم«  السالم  وإياك،  هللا  تقّبله  خيراً،  هللا 
أمام  ُيجلد  الحسبة  يعجب عناصر  ال  أمراً  يرتكب 
منزله أو محاله، ويجب عليه القيام بدورة شرعية 

لدى التنظيم مدتها 15 يوما ليتعلم أمر دينه.
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الدولة اإلسالمية : حروف رّكبت من خمسة عشر حرفاً من  األحرف األبجدية، 
لكن ليس لها صلة بدين اإلسالم وال باإلنسانية. 

اخترعتها اإلمبريالية ودعمتها دوُل  الخليج وحزب  العدالة والتنمية وصفقت لها 
الدول العربية  بنغمة ما يسمى بالربيع العربي. 

فترة حكم  الجيش الحر ودخول داعش: 

كانت  منبج  آنذاك تحت سيطرة  ما يسمى الجيش الحّر، الذي كثر  في  عهده 
السرقة والنهب والبحث عن أماكن الذهب . كاد الفرد منا ال يأمن أن يمشي  لمفرده 
في  الشارع خوف أن يخطفه أحد و يطلب من أهله فدية تصل في كثيٍر من األحيان  

إلى ثالثة ماليين ليرة. 

كان الوجود لداعَش وأحرار الشام في بداية األمر، األحراُر كانت مهمتهم الجهاد، 
أما داعش  كانت  تشارك بشكل  طفيف في  بعض  األمور مثل  ضبط األمن ومالحقة 
قطاع الطرق. ولّما بدأت زماُم األمور تفلت منه أقّر قادةُ جيش الحر بإخراج داعش  

من المدينة، وهذا ما حصل. كان التاريخ 2014-11-21 

لكّن داعَش بعد شهٍر استرّدت قواها وعادت للمحاربة الجيش الحّر إلعادة مدينة 
منبج منهم، فشبت حرٌب  ضارية  دامت ثالثة  أيام متوالية. في  اليوم الثالث طلب 
والبعض   لّبى  بعضهم  لكن  المدينة،  للدفاع عن  المؤازرة   األهالي  من   الحر  الجيش 
اآلخر مانَع. وفي اليوم  الرابع سقطت  مدينة  منبج  بيد داعش، وكان  ذلك في يوم 

 داعش
ّ
تاريخ منبج األسود يف ظل

غزالة اليوسف
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الجيش  قادَة   إن  تقاُل  أقاويل   سمعنا  حيينها  
الحر اّتفقوا مع قادة  داعش وسلّموا المدينة لداعَش 

مقابل مبلغ من المال وهربوا إلى تركيا. 

تم وبعد ذلك دخول داعش المدينة. بدأت تتوّدد 
الحميدة،  واألخالق  والطيبة  بالحكمة  الناس  إلى 
منهاج  على  ليسيروا  جاؤوا  إنهم  زعمهم  وحسب 
 ) وسلم  عليه  هللا  صلى   ( الرسول  وتعاليم  النبوة 
بن  وعمر  الصديق  بكر  أبو  الخالفة  نمط  وعلى 
بدأت  قليلة  أشهر  وبعد  معسول.  بكالم  الخطاب، 
فوصفت  أنيابها،  عن  وتكشر  حقيقتها  على  تظهر 
ديَن اإلسالم بأنه  ليس على ما يرام وهي جاءت 
فكثفت  أغالطنا،  على  وتعقب  أخطاءنا  لتصحح 
على  وعملت  األمن  وضبطت  الشرعية  الدورات 
فرض الضرائب وإنشاء المحاكم وأكثرت السجون 
وبدأت بالدعوى للجهاد من خالل مشايخ المساجد 
الخطر  من  المدينة  عن  الدفاع  لضرورة  والتنبيه 
الذي سيداهمهم من جميع األطراف. أغرت الناس 
بالمناصب والمال وجعلت في كل شارع جاسوساً 
واألحكام  حديد،  من  بقبضة  المدينة  حكمت  حتى 
التي تصدرها مثل ماء األسيد ال رحمة وال شفقه 

وقطع الرقاب من الوريد للوريد . 

التعليم :
منها  الشعُب  عانى  التي  الظروف  كّل  رغم 
أثناء حكمه  الذي سلب  الحر،  الجيش  أثناَء وجود 
النظام  طيران  وقصف  جهة  من  واألمان  األمَن 
من جهة أخرى، إال أن التعليَم بقي مستمراً بعض 
أبنائهم  تعليم  عن  يتهاون  ال  الشعَب  ألن  الشيء، 
حتى لو دفع مبالغ كبيرة للدروس الخصوصية من 
استلمت  المؤلم عندما  ولكن من  يتعلموا.  أن  أجل 
داعُش الحكَم صارت تتفنن بنظام العلم مّرة بمنع 

االختالط، وهو فرز التالميذ في المرحلة االبتدائية 
صباحا  اإلناث  تعليم  )وإلزام  الذكور  عن  اإلناث 
يبدأ في الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشر 
الثانية عشر  والذكور من الساعة  والنصف ظهراً 
ألزمت  أخرى  الرابعة عصراً( ومرة  حتى  ظهراً 
المعلمين والمعلمات المثبتين عند النظام والوكالء 
أن يلتحقوا بدورة شرعية لالستتابة حتى يتطهروا 
دين  ضد  علمانية  مواده  جميَع  ألن  العلوم،  من 

اإلسالم. 

وأخرى  للنساء  هناك جوامُع مخصصة  كانت 
صباحاً  التاسعة  الساعة  من  الدورة  تبدأ  للرجال. 
حتى الواحدة بعد الظهر، ومدة هذه الدورة خمسة 
لتخريج  امتحاٌن  انتهائها  بعد  يجري  يوماً،  عشر 

الدورة وُتمنح بعدها الدرجات.

المدرسة  إلى  الدواعُش  دخل  األيام  إحدى  في 
والقنابل  الناسفة  باألحزمة  مدججون  وهم 
وقالوا  صفاً،  صفاً  الصفوف  وجابوا  والبواريد، 
 « اللهجة:  شديدة  حدة  فيه  كالماً  الصف  لمعلمين 
ال  قراٌر  المدارس  في  التعليم  منع  قراَر  أصدرنا 
رجعة فيه وردوا المبلغ الذي أخذناه منهم وهو / 
للتلميذ«. كان ذلك في  ليرة سورية  ألف   /1000

 .2015 /11 /23

وصالة  خطبة  بحصة  الناس  جموُع  سألتهم 
بسخرية:  أجابوا  المدارس؟  أغلقتم  لماذا  الجمعة: 
وكادر  كفر،  منهاجه  في  والتعليم  كافٌر  النظام 
وهنا  أطفالكم.  تدريس  على  قادر  غير  المدرسين 
فخرج  منه،  جدوى  ال  معهم  النقاش  أن  أدركنا 
المصلون من المساجد ناكسي رؤوسهم يضربون 

الكف بالكف ويتحسبوا هللا على ما بالهم.

لم  أو اإلعدادي  الثانوي  إن أصحاَب شهادات 
من  سراً  أساتذتهم  مع  يتفقون  بدؤوا  يستسلموا، 
أجل متابعة دراستهم. يذهبون إلى أستاذهم وكأنها  
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زيارة قريب لهم ويضعون الكتاب والدفاتر داخل 
حتى  غرفة،  داخل  غرفة  األستاذ  وُيدخلهم  ثيابهم 
المدرس  يتصّرف  عليهم  إخبارية  جاءت  إذا 
قبل  أي  االمتحان  موعُد  يقترب  وعندما  بهدوء. 
شهرين يذهبون إلى حلَب، حتى ال توقفهم داعش 
لتتعلمون  ذاهبون  أنتم  لهم  وتقول  الحاجز  على 
ما  مكان  إلى  السيارة  ويعيدوا  الكافر  الفاسق  عند 

جاءت.

من  قلقة  اليونيسف  إن  داعش  سمعت  عندما 
إيقاف  بعد  وخاصة  المدينة  في  األطفال  وضع 
المدينة  مصلحة  على  خائفة  أنها  أظهرت  التعليم، 
فكرية  دورة شرعية  إقامة  أجل  من  لجنة  فشكلت 

لبدء حملة فتح المدارس . 

وبدأ المعلمون والمعلمات والوكالء والمثبتون 
وهذه  الدورة،  هذه  لحضور  الجوامع  إلى  الذهاَب 
الثانية،  الناحية  من  استتابية  ترغيبية  ما  نوعاً 
في  الكتب  فيها  طبعت  خاص  منهاج  لها  وكان 
تاريخ  السّنة،  فقه  هي  والكتب  بغداد.  العاصمة 
الثامنة صباحاً  الدورة من  تبدأ  اإلسالم، والعقيدة. 
وحتى الثانية بعد الظهر، تتخللها ثالثة محاضرات 
خمسة  أو  أيام  عشرة  وبعد  شهر،  بعد  وتنتهي 
وعشرون يوماً يبدأ االمتحاُن في جٍو مشدد، وبعد 
االمتحان تأتي ظهور النتائج إذا نجحوا بالمواد إال 
مادة العقيدة فإذا رسب فيها يعيد جميع المواد في 
المادة  هذه  في غير  إذا رسب  أما  الثانية،  الدورة 
يعيدها هي فقط . وفي النهاية لم ينجح إال قلة طبعاً 
الشرعية  الدورات  المحسوبيات، وبعد هذه  بسبب 
يرسلوا  لم  الناس  معظم  ولكن  المدارس،  منعت 
أبناءهم بسبب المنهاج الذي وضعوه، وهو غرس 

فكرة الجهاد في عقول األطفال . 

الحسبة :

لها  القضاء،  بعد  األولى  المحكمة  بمثابة  هي 
والمخالفات  المداهمات  حملة  في  الرئيسي  الدور 

وضبط األمن وجباية الضرائب والزكاة 

واألراضي  المحالت  تجوب  سنة  كل  الحسبة 
الزراعية وأهل ُمربي األغنام، تفرض عليهم مبلغاً 
السوق  تجار  من  الضرائب  جباية  أما  المال.  من 
تأخذ على قدر القيمة الموضوعة في المحل وهي 

شهرية .

ُيدفع هذا المبلغ إلى بيت المال وإن تأخر يبلغ 
إليه فإن  أيام يعودون  صاحب المحل، وبعد ثالثة 
بحسابات  وتالعب  تهّرب  وإن  تركوه  المبلغ  دفع 
المحل تأخذه الحسبة وتوجه إليه تهماً عديدة أولها 
التحرش بالنساء أو اإلرهاب أو أنه عميل، ويغلق 

محله ثالثة أيام. 

داهمت  داعش  إن  سمعنا  المرات  إحدى  في 
ذهب  عندما  السجن.  إلى  وأخذته  زيد  أبي  محل 
إن  لهم  قالوا  السبب  ليستفسروا عن  وأقاربه  أهله 
أبو  )أي  المحل  وأن صاحب  عليه   اّدعت  امرأة 
لها  سّبب  مما  الخلفية  على  بيده  ضربها   ) زيد 

حرجاً أمام بعض الزبائن. 

إن  سمعنا  المرات  إحدى  في 
زيد  أبي  محل  داهمت  داعش 
ذهب  عندما  السجن.  إلى  وأخذته 
عن  ليستفسروا  وأقاربه  أهله 
اّدعت  امرأة  إن  لهم  قالوا  السبب 
عليه  وأن صاحب المحل )أي أبو 
الخلفية  على  بيده  ضربها   ) زيد 
بعض  أمام  حرجاً  لها  سبّب  مما 

الزبائن. 
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السوق،  إلى  وذهبنا  أجرة  سيارة  ركبنا  مّرًة 
ونحن ذاهبون وإذ برجل جالس في القفص وسط 
السائق  فسألنا  الجزيرة،  يسمى  ما  أي  الشارع، 
السجائر  علَب  يهّرب  كان  الرجل  هذا  إن  فأجابنا 
شهور  سجن  متلبساً.  عليه  فقبض  المدينة،  إلى 

عديدة واليوم وضع هنا في القفص. 

أطراف  ونتداول  السيارة  في  سائرون  ونحن 
وخلفها  األمام  في  تركض  امرأة  رأينا  الحديث، 
السائق  أوقف  فدهشنا،  الحسبة،  نساء  يركضون 
سيارته قليالً وسأل ما حال هذا المرأة التي قبضت 
رفعت  المرأة  هذه  إن  أحدهم  قال  الحسبة؟  عليها 
إنه  بها.  فأمسكت  الحسبة  فرأتها  وجهها  غطاء 
السيارة  إلى  يسحبونها  هم  للغاية،  مؤسف  منظر 
وهي تصرخ وتقول لم افعل شيء دعوني وشأني، 
وقدمها تمسح أرض الشارع، والمصيبة إن ال أحد 
إذا  وخاصة  هكذا،  بها  تفعلون  لما  ويقول  يتجرأ 
كان معها زوجها أو أخوها يقبض عليه على الفور 
عقوبتها   أّما  عديدة.  تهم  إليه  وتوجه  قبلها  وُيجّر 
الدرة  من  عباءة  لشراء  باإلضافة  شرعية  فدورة 
سعر  يبلغ  األسواق  في  منتجاتها  تطرح  المصون 

الواحدة 4000 ليرة سورية. 

عندما يتزوج داعشي بفتاة لم تتجاوز الحادية 
عشرة من عمرها وبعد ثالثة أيام يطلقها. أّي دين 
هذا! والمجاهد اآلخر يعشق فتاة تزوج منها وبعد 
شهرين قتل وأصبحت أرملة، وبعد العدة الشرعية 
جاء إليها أحد الدواعش وقال إن زوجك أوصاني 

أن تتزوجي مني بعد استشهاده! 

الناس  جموع  فشاهدت  السوق  في  كنت  مّرة 
حاشدة في الساحة، فسالت عن السبب فقال أحدهم: 
بالرصاص.  لشاب  اإلعدام  حكَم  ستنفذ  داعش  إن 
هؤالء  إلى  وتنظر  تقف  كيف  الناس  من  فدهشت 

األوغاد ومن وقف أي ساعدهم على القتل. لألسف 
أخذتها  والشهامة  البشر  قلوب  من  ماتت  الرحمة 

اليمامة وطارت من العقول.  

الجيش  من  »منشق  جارنا  ابُن  جاء  لما 
مساء  الثامنة  الساعة  في  منبج  وصل  النظامي« 
في  ضجيجاً  سمعنا  الفجر،  آذان  على  فاستيقظنا 
وأخذوا  منزله  داهموا  بالدواعش  وإذ  الحارة 
العسكري المنشق معهم وذهبوا. وبعد عشرة أيام 

رأينا رأسه على أحد دوارات المدينة. 

ضاجت الناُس، وخاصة الذين كانوا يتقاضون 
الدخل  وهو  بحيرة  باتوا  النظام.  عند  من  راتباً 
إلى  اذهب  له  يقولون  والمريض  لهم.  الوحيد 
لكن  باألسر  وقع  هنا  الشعب  للطبابة.  الموصل 
المفر  أين  إلى  يقولون  والكل  مختلف،  بأسلوب 
من داعش وأفعالها؟ فصارت الناس تهجر المدينة 
مدينة  إلى  يذهب  كان  من  منهم  متعددة،  بطرق 
الباب ويكونوا قبل ذلك متفقين مع مهرب يدفعون 

له 100دوالر للفرد الواحد، يخرجون

مساء  الثامنة  الساعة  من  االقدام  على  سيراً 
كان 4-3-  اليوم  أن  أذكر  السادسة صباحاً،  حتى 
من  والعائالت  األمام  في  المهرب  يسير   .2016
اعزاز  فكانت  اعزاز،  إلى  يصلوا  حتى  خلفه 
إلى  يذهب  من  منهم  آنذاك،  الحر  الجيش  يحكمها 
النظام ومنهم ينتظر ليجد مهرباً آخر يخرجهم من 
األراضي السورية إلى تركيا. فاكتشفت داعش هذه 
وقبضت  جيد  بشكل  المنطقة  فحاصرت  الطريقة 
وضيقت   ،2016-6-1 في  وذلك  المهربين  على 
يبحثون  وراحوا  العزل.  المواطنين  على  الخناق 
الشاحنة  السيارات  يستقلوا  أن  وهو  البديل  عن 
بطاطا  بصل  البندورة  مثل  بضاعة  محملة  وهي 
و  الخ...... داخل البضاعة أي في الوسط تجلس 
حتى ال  منوماً  أطفالهم شراباً  ويشربون  العائالت 
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يصدروا أصواتا أثناء حواجز داعش. 

فترة الحصار وبدء تحرير منبج 
تضرب   األهالي  كانت  الذي  الوقت  في 
البال  ومشغولة  محتارة  وهي  بأسداس،  األخماس 
كيف تتخلص من داعش وظلم داعش ومن قصف 

الطيران الذي ال يرحم، 

بدأ حصاُر المدينة من قبل القوات الديمقراطية 
جميع  وإغالق  الدواعش  من  تحريرها  أجل  من 
السبت  يوم  وكان  إليها،  المؤدية  المداخل 
نشوب  مع  رمضان  أول  الموافق   2015/6/1/
حرب متقطعة، وبدأت داعش تنشر المناشير ضد 
مدينتكم  يحتلون  جاؤوا  أنهم  على  الديمقراطية 
إلى  وبناتكم  أبناءكم  ويأخذون  نساءكم  ويستبيحوا 
حربهم  اثناء  األهالي  قلوب  يشعلون  حتى  القتال 
يسمع  لم  الشعب  أغلَب  لكن  الديمقراطية،  ضد 

لكالمهم. 

ليالً،  والرصاص  النهار  في  يقصف  الطيران 
ثالثة  جاءنا  الحي  إلى  المعارك  اقتربت  ولما 
دواعش يوم 2015/6/17 وأنذروا الحي باإلخالء 
وقالو  يستجيبوا،  لم  األهالي  هنا  المنازل.  من 
نفضل أن نموت في منازلنا أشرف من أن نموت 
خارجه، وبعد ستة أيام جاء سبعة دواعش وبدؤوا 
يطرقون األبواب ويأمرون األهالي بالخروج من 

المنازل، وكان ذلك في 2015/6/22 

يضربون  وبدؤوا  لنا،  اآلخر  الوجه  أظهروا   
الرصاص في األعلى ويهددون إن لم تخرجوا في 
الحال،  في  نقتلكم  سوف  ساعة  ربع  وبعد  الحال 
هيا اخرجوا ال نريد أن نرى أحداً هنا، فخرَج أهل 
الحي بالثياب التي عليهم والدموع تغطي أعينهم. 

أجل  من  المعابر  عن  تسمع  الناس  وصارت 

يوم  وفي  حياتهم.  يكلفهم  كان  لو  حتى  الهرب، 
الحي  في  منزل  كل  في  عائالت  سبعة  جلسنا 
عملية  لتنفيذ   2016  /7-27 الوقت  كان  الشرقي 
السادسة  كانت   الصفر،  ساعة  فدقت  الهرب، 
صباحاً، وبدأت الناُس تتراكض خوفاً من القناص 
األم  خائفاً،  كان  الكّل  داعش.  عناصر  أحد  أو 
أسقطت ابنتها الرضيعة وهي ال تدري بها، واألخ 
في  داعش  ونرى جثث  نتراكض  كّنا  ميتاً،  يسقط 
تأكل  أن  من  تقرف  والكالب  منتفخة  األرض 
كثيٌر  في 2016/7/28  منازلنا  إلى  منها. وصلنا 
حاول  من  كّل  لديهم.  أسرى  وقعوا   األهالي  من 
الهرب منهم  يدخلون منزله ويحرقونه وكان يوم 
ال  حتى  بأكمله  منازل حي  2016/8/10 حرقت 

أحد يحاول أو يتجرأ أن يهرب. 

اإلرهاب  من  خالية  منبج  مدينة  أن  أعلن 
شمس  أشرقت  اليوم  هذا   .2016/8/15 يوم 
يوم  ألغلى  الندية  بزهوره  الربيع  وبارك  الحرية 
من  منبج  تحرير  التحرير،  يوم  هو  عطوره  نثر 

اإلرهاب. 

األهالي  كانت  الذي  الوقت  في 
تضرب  األخماس بأسداس، وهي 
كيف  البال  ومشغولة  محتارة 
داعش  وظلم  داعش  من  تتخلص 
ومن قصف الطيران الذي ال يرحم، 
قبل  من  المدينة  حصاُر  بدأ 
أجل  من  الديمقراطية  القوات 
وإغالق  الدواعش  من  تحريرها 

جميع المداخل المؤدية إليها
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داعُش والنصرة، االسمان اللذان حمال للشعبين العراقي والسوري الكثيَر من اآلهات 
مراحل  خالل  بها  قاموا  التي  واالبتزاز  الخطف  عمليات  خالل  من  وذلك  واألحزان، 

التشّكل والقوة والنزاع واالحتضار التي مّر بهما هذان التنظيمان. 
 لكن مهما اختلَف هذان التنظيمان في التشّكل والتحّول من طوٍر إلى آخر، فهما ئ

ُيعتبر أبو مصعب الزرقاوي المؤّسس لتنظيم داعش، الذي يعتبر االبن البكر لجماعة 
التوحيد والجهاد, التي تشكلت عام 2003 لمواجهة القوات األمريكية التي تدخلت في 

العراق إلسقاط نظام الطاغية صدام حسين. 
مصعب  أبو  استغّل  فقد  العراق،  في  األمريكي  التواجد  إبان  األحداث  تسارع  مع 
الزرقاوي إحساَس العشائر السنية بفقدهم لعرشهم الذي كان يبسط سيطرته على كامل 
العراق، ومع تنامي النفوذ اإليراني في المنطقة ومع تقدم المذهب الشيعي تجاه أراضي 
السنة فقد شكل هذا بوابة سهلة الدخول لجماعة الجهاد والتوحيد ليستغلوا المذهب السني 

تحت راية الجهاد. 
فبحلول عام 2006 تم تأسيس مجلس شورى المجاهدين تحَت راية ) الزرقاوي(. 
والهدف الرئيسي منه هو توحيد كافة الفصائل السنية في العراق ) الحاملة للسالح ( إال 
إن مقتله على يد القوات األمريكية حّول قيادة التنظيم إلى أبي عمر البغدادي، الذي بدوره 

حّول االسَم من مجلس شورى المجاهدين إلى دولة العراق اإلسالمية . 
وفيما يخّص سياسَة البغدادي، فقد كان أكثَر دموية من سلفه حيث قام بالقصاص من 
كافة العشائر السنية التي لم تعطه الوالء؛ وعالوة على ذلك فقد كان هذا التنظيم الهجين 
وكافة  البيشمركة  وقوات  العراقية  والشرطة  للجيش  ينتسب  من  كل  من  االنتقام  شديد 

الفصائل المسلحة التي ال تبايعه أو حتى ال تعترف به. 
العراقي من  الشعب  لكافة مكونات  استهدافه  التنظيم هو  بشاعة هذا  ومما زاد من 

داعش والنصرة

حقي رشيد
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وغيرهم   والمسيحيين  واإليزيدين  والعرب  الكرد 
خالل  من  وذلك  العراقي,  الشعب  مكونات  من 
للسياسيين  التصفية  وعمليات  االنتحارية  العمليات 

ورجال الدين.
البغدادي  بكر  أبو  تولى   2010 العام  في   
مكان أبو عمر البغدادي, بعد مقتل األخير على يد 
الواليات المتحدة األمريكية, حيث لم يوفر الزعيم 
األعمال  أنواع  جميع  ممارسة  في  جهداً  الجديد 

اإلرهابية من سلٍب ونهب وقتل وتشريد . 
في غضون ذلك، ومع حصول ثورات الربيع 
الذي  سوريا  في  وحلوله  المنطقة  في  العربي 
تحول فيما بعد من ثورة إلى أزمة ومن بعدها إلى 
حرب أهلية, قام أحد عناصر الدولة اإلسالمية في 
وهذا  البغدادي،  بكر  أبي  عن  باالنشقاق  العراق 
 ( الجوالني  محمد  أبو  باسم  معروفاً  كان  العنصر 
سوري الجنسية( مع مجموعة من السوريين. حيث 
تحت  النصرة  جبهة  يدعى  تنظيم  بتأسيس  قاموا 
الجماعة  أعلنت  وقد  الجوالني.  محمد  أبو  زعامة 
المذكورة ) جبهة النصرة ( انطالَق أعمالها داخل 
النظام وذلك بسبب  السورية ضد قوات  األراضي 
ممارساته المسيئة للشعب السوري وبسبب استبداده 
و.....) حسب زعم التنظيم (. وقد تمكن أبو محمد 
على  عسكرية  انتصارات  تحقيق  من  الجوالني 

األرض وتزايد أعداد المناصرين له وازداد نفوذه 
كثيرا.

بين  الوصل  الجوالني صلَة  محمد  أبو  يعتبر   
تنظيم داعش اإلرهابي في العراق وجبهة النصرة 
تالمذة  أحد  الجوالني  بكون  في سوريا،  اإلرهابية 
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق سابقاً فقد شجع 
في  اإلسالمية  الدولة  إعالن  على  البغدادي  هذا 
الستمالة  وذلك  واحد  طرف  من  والشام  العراق 
التنظيم.  لطرف  وزعيمهم  النصرة  جبهة  عناصر 
وقد دعا البغدادي الجوالني وأتباعه إلى مبايعته ) 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام ( ونتيجة لهذا 
النصرة  جبهة  من  مجموعة  انفصلت  فقد  اإلعالن 
داعش  أعطى  مما  التنظيم.  صفوف  إلى  لتنضم 
ليس فقط في العراق بل في سوريا  متزايداً  زخماً 

أيضا. 
أكمَل داعُش مسيرته الدموية التي بدأها بالعراق 
على  بالسيطرة  بدأ  فقد  سوريا،  في  بها  ليستمر 
مناطق في الشمال السوري ودخل في قتال عنيف 
مع جبهة النصرة خصوصاً بعد اغتياله ألبي خالد 
من  موكالً  كان  الذي   ,2014 شباط  في  السوري 
القاعدة ( لفّك  قبل أيمن الظواهري ) زعيم تنظيم 

الخالف بين الطرفين. 
بين  الصراع  اشتّد  هذه  االغتيال  عملية  بعد 
داعش من طرف وجبهة النصرة  وبقية الفصائل 
بالعديد  داعش  قام  فقد  آخر،  طرف  من  المسلحة 
من عمليات االغتيال بحق العديد من قادة الفصائل 
المسلحة الفاعلة على األراضي السورية. كذلك قام 
داعش باإلعدامات الميدانية لرجال الدين المسيحيين 
وخطف المدنيين من الكرد وخاصة الطالب منهم 
أو  مالية،  مبالغ  للحصول على  ذويهم  ابتزاز  بغية 
حتى اللجوء إلى قتل الكرد على الهوية وذلك بغية 
ترويعهم وإجبارهم على الهجرة وهذا كان واضحاً 

النصرة(  جبهة   ( االبن  كان 
(؛  ) داعش  أبيه  عن  حياً  مثاالً 
القتل  إلى  النصرة  لجأت  فقد 
والسلب والنهب واالعتداء على 
الممتلكات العامة منها والخاصة
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في مناطق الشهباء وكوباني والرقة ومناطق ريف 
الحسكة ) في منطقة تل حميس خاصة (. مما سبق 
نجد بأن ممارساِت تنظيم داعش في سوريا كانت 

نسخة طبق األصل عن ممارساتها في العراق .
األراضي  النصرة وممارساتها على  أّما جبهُة 
السورية عامة وعلى المنطقة الكردية خاصة، فقد 
أبيه  عن  حياً  مثاالً   ) النصرة  جبهة   ( االبن  كان 
والسلب  القتل  إلى  النصرة  لجأت  فقد  (؛  داعش   (
منها  العامة  الممتلكات  على  واالعتداء  والنهب 

والخاصة. 
بحّق  اإلرهابي  الفصيل  هذا  تجاوزاُت  أّما 
المدن  على  الغوغائي  الهجوم  كان  فقد  الكرد، 
والنواحي والقرى ذات الغالبية الكردية وذلك بغية 
وممن  الكرد  من  المدنيين  وتشريد  وقتل  تعذيب 
يسكن مناطقهم. والغاية األساسية من ذلك الهجوم 
وهذا  بأسرها،  للمنطقة  الديموغرافي  التغيير  كان 
كان واضحاً جداً من خالل هجوم النصرة والعديد 
في  الكردية  المدن  على  اإلسالمية  الفصائل  من 
الشمال السوري كمدينة سري كانيه ) رأس العين ( 

وغيرها من المدن الكردية.
المشتركة  السمَة  بأّن  المالحظة  يمكن  ختاماً 
كستار  الّدين  استخدام  هو  والنصرة  داعش  بين 
لجميع األعمال اإلرهابية التي قاموا بها, حيث إن 
الهوة بين جميع مكونات  لهم دور كبير في زيادة 
المجتمع السوري منها والعراقي، وذلك من خالل 
باإلسالم،  ألصقوها  التي  السوداوية  األفكار  بّث 

واإلسالم منها براء. 
المؤّسس  الزرقاوي  مصعب  أبو  ُيعتبر   -1
لجماعة  البكر  االبن  يعتبر  الذي  داعش،  لتنظيم 
التوحيد والجهاد, التي تشكلت عام 2003 لمواجهة 
العراق إلسقاط  التي تدخلت في  القوات األمريكية 

نظام الطاغية صدام حسين. 

إحساَس  الزرقاوي  أبو مصعب  استغالل   -2
يبسط  كان  الذي  لعرشهم  بفقدهم  السنية  العشائر 
النفوذ  تنامي  ومع  العراق،  كامل  على  سيطرته 
اإليراني في المنطقة ومع تقدم المذهب الشيعي تجاه 
الدخول  سهلة  بوابة  هذا  شكل  فقد  السنة  أراضي 
السني  المذهب  ليستغلوا  والتوحيد  الجهاد  لجماعة 

تحت راية الجهاد. 
الوصل  الجوالني صلَة  محمد  أبو  يعتبر   -3
وجبهة  العراق  في  اإلرهابي  داعش  تنظيم  بين 
النصرة اإلرهابية في سوريا، بكون الجوالني أحد 
تالمذة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق سابقاً فقد 
اإلسالمية  الدولة  إعالن  على  البغدادي  هذا  شجع 
في العراق والشام من طرف واحد وذلك الستمالة 

عناصر جبهة النصرة وزعيمهم لطرف التنظيم.
بدأها  التي  الدموية  داعُش مسيرته  أكمَل   -4
بالسيطرة  بدأ  فقد  بها في سوريا،  ليستمر  بالعراق 
قتال  في  ودخل  السوري  الشمال  في  مناطق  على 
عنيف مع جبهة النصرة خصوصاً بعد اغتياله ألبي 
خالد السوري في شباط 2014, الذي كان موكالً 
 ) القاعدة  تنظيم  ) زعيم  الظواهري  أيمن  قبل  من 

لفّك الخالف بين الطرفين. 
حياً  مثاالً   ) النصرة  جبهة   ( االبن  ان   -5
القتل  أبيه ) داعش (؛ فقد لجأت النصرة إلى  عن 
العامة  الممتلكات  على  واالعتداء  والنهب  والسلب 

منها والخاصة.
والنصرة  داعش  بين  المشتركة  السمَة   -6
هو استخدام الّدين كستار لجميع األعمال اإلرهابية 
لهم دور كبير في زيادة  إن  بها, حيث  قاموا  التي 
منها  السوري  المجتمع  مكونات  جميع  بين  الهوة 
السوداوية  والعراقي، وذلك من خالل بّث األفكار 

التي ألصقوها باإلسالم، واإلسالم منها براء.
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لم أكتشف أنني عربي  إال في أربيل !!، فرغم انتمائي للقومية العربية، إال أنها لم تكن 
شاغلي الرئيسي، ولم أجعلها شرنقة أنزوي داخلها، وأتحفز من خاللها ألصحاب  أبداً 
القوميات األخرى، رغم أنني تعلمت ألف باء السياسة في منظمة الشباب اإلشتراكي، 
والتي أنشأها عبد الناصر في أوائل ستينات القرن الماضي، كإحدى تنظيمات االتحاد 
كلمات  في  وبترتيب  وحدة(،  اشتراكية  )حرية  كان شعاره  والذى  العربي،  االشتراكي 
الشعار يختلف عن ترتيب نفس الكلمات في شعار حزب البعث العربي االشتراكي)وحدة 

حرية اشتراكية(، ولم أكن أعلم لماذا هذا االختالف ومدى أهميته إال في أربيل أيضا. 

الثائر،  الخليج  إلى  الهادر  المحيط  العربية من  الوحدة  نتعلم أن  الشباب كنا  في منظمة 
هي الهدف األكبر للشعب العربي الواحد، وهو هدف كي يتحقق البد أن يسبقه تحقيق 
الحرية ثم االشتراكية، لتأتي الوحدة كقدر بعد ذلك، لكن في أربيل والعراق بشكل عام، 
وسمعت من البعثيين أن الوحدة لقيمتها السامية البد أن تسبق الهدفين اآلخرين،)تمسكنا 
القومي بالوحدة أضاع منا الصومال ثم نصف السودان ودار فور في الطريق، وربما 
سيناء أيضاّ، وبدالّ من إنشادنا في الماضي “وطني حبيبي الوطن األكبر، يوم ورا يوم 
عمال بتكبر “ صار الواقع هو يوم ورا يوم عمال بتصغر«(، وعندما سألني أحدهم عن 
هويتي وأجبت)مصري عربي(، اعترض بشدة قائالّ)ال أنت عربي أوالً وقبل أن تكون 
لهويتي  إشارة  أول  تلك  بالمجادلة، وكانت  المجال يسمح لي حينئذ  مصرياً(، ولم يكن 
القومية العربية، لكنها سريعاّ ما تدعمت من خالل معايشتي الطويلة لآلخرين في أربيل، 
هذا كردى وذاك تركماني والثالث كلداني والرابع آشوري...الخ، وكل منهم متشرنٌق 
داخل قوميته، ومتحفز لآلخر. هنا اكتشفت أنه البد أن تكون لي أيضاّ شرنقتي الخاصة 
التي أحتمى بها من الذوبان، وكان اكتشافي بأهمية أن أكون عربياّ وبالمفهوم الكالسيكي 
اكتشافي  كان  لقد  الكردية.  اللغة  تعلم  ذلك تصميمي على عدم  ،وترتب على  للقومية  

 القومية الكالسيكية ..والزعيم ..والفشل

 رجائي فايد

رئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكردية
 عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية
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في  واجهتني  التي  للحالة  فعٍل  ردَّ  القومية  لحالتي 
أربيل، ورغم ما تعرضت له من متاعب بسبب عدم 
معرفتي بلغة قوم عشت معهم تسع سنوات كاملة، 
إال إن اصراري على عدم تعلم اللغة الكردية ظّل 
على حاله ، شعرت بأن تعلمي لتلك اللغة سيفقدني 
القومية لآلخرين!  الرياح  الذى يحميني من  الدرع 
والعجيب أن اإلخوة الكرد كانوا يناكفونني في ذلك، 
فيقولون لي )ال يا أخي أنت مصري قبطي ولست 
يتمسكون  كانوا  أنهم  ذلك  في  والغريب  عربياً(، 
عندما  اآلن  عروبتي.  علّي  وينكرون  بكرديتهم 
أتأمل هذه الحالة أجد أنها ال تختلف كثيراّ عما جاء 
العربي  البعث  حزب  لدستور  السابعة  المادة  في 
غير  قومية  أي  وجود  تنكر  ،والتي  االشتراكي 
عربية في الوطن العربي، لقد كان كل طرف ينكر 
أو يهمش كافة المكونات األخرى، ورغم الصداقة 
والمحبة المتبادلتان بيني وبين األصدقاء في أربيل، 
في  قائماّ  كان  دفيٍن  تحفٍز  إغفال  يمكن  ال  أنه  إال 

صدور كل منا تجاه بعضنا البعض. 

أربيل  في  سنوات  تسع  خالل  أيضاّ  راقبت  كما 
مدى الشخصنة وعبادة الفرد، سواء كان ذلك على  
الجانبين العربي أو الكردي، فالجانب العربي يتغنى 
ليل نهار بحكمة وشجاعة ونبل القائد الملهم ، أما 
االعتزاز  عن  التعبير  فكان  الكردي  الجانب  على 
والمعاصرة(  )التاريخية  الكردية  الرموز  بأسماء 
وتأكد  الثقاة،  وبين  المغلقة  الغرف  في  إال  يتم  ال 
القضية  دراسة  في  بدأت  عندما  بعد  فيما  ذلك  لي 
الكردية في العراق بشكل خاص، ووجدت أن كافة 
الثورات واالنتفاضات ارتبط كل منها في األغلب 
كان  الشخص  اسمه(، وهذا  )تحمل  بشخص واحد 
وحده الذى يقودها ويتخذ كافة قراراتها المصيرية، 
ومن الطبيعي كان يوجد داخل هذه التنظيمات التي 
تقوم بتلك الثورات واالنتفاضات من يحمل أفكاراّ 

مغايرة تؤمن بفكرة القيادة الجماعية واتخاذ القرار 
بالشورى وعدم انفراد شخص واحد بالقرار مهما 
على  يتمردون  هؤالء  كان  وأحياناّ  مكانته،  كانت 
الشخصنة  مسألة  ألن  الفردية،  لقراراته   ، الزعيم 
وطاعة الزعيم وعدم مراجعته في أي قرار يسفر 

عن كوارث سنتعرض لبعضها الحقاّ. 

في العراق كانت ومازالت الفكرة القومية متجذرة  في 
الصدور والتي تتجاوز درجة االعتزاز إلى التحدي 
الضغوط  كانت  العربي  الجانب  فعلى  المتبادل، 
هائلة لضم الكرد إلى صفوف حزب البعث العربي 
فيما  وطمعاّ  الضغوط  لتلك  وامتثاالّ  االشتراكي، 
يمكن أن يعود عليه ،كان الشاب ينتمى إلى صفوف 
الحزب ليهتف وهو كردى حتى النخاع)أمة عربة 
صفوف  في  خالدة(،وينخرط  رسالة  ذات  واحدة 
الجيش الشعبي، ثم يدفعونه إلى ساحات القتال ليدافع 
عن البوابة الشرقية للوطن العربي !!، لكن معتقده 
بمفهومها  القومية  إن  ذلك،  من  العكس  على  كان 
القبلي  وبالعرف  الزعامة  وتقديس  الكالسيكي 
حالتان ظلتا متالزمتين للحركة الكردية ، وأثمرتا 
عن تداعيات كارثية خطيرة مست المواطن في أمنه 
الحلم الكردي  وأمانه وقوته اليومي، ومست أيضاّ 
السياق  وبنفس  الصميم،  في  الكردية  الدولة  بإقامة 
كنا كذلك نحن العرب، فرغم الكوارث التي لحقت 
بنا، وكان التمسك بالفكرة القومية أحد أسبابها، كما 
أن عبادتنا للفرد الزعيم المبعوث من العناية اإللهية 
في  أسفرت  والتي  الكوارث،  لتلك  آخر  سبباً  كان 
النهاية عن تهاوي فكرة القومية العربية، وكما نرى 
فلم يعد لها ألُق خمسينات وستينات القرن الماضي، 
وثاروا  بل   الزعيم  تقديس  عن  الناُس  انفّض  كما 
عليه، لكن على الجانب الكردي العراقي، فما زالت 
الفكرة معششة في العقول والحلم بإقامة دولة ترفع 
الراية الكردية وتغني نشيدها القومي )رقيب( شعلة 
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متأججة في الصدور، الزعيم مقدس)من رحل ومن 
بقى(، أما بالنسبة لحلم إقامة الدولة الكردية، فإنه ما 
من لقاء أشارك فيه حول تلك المسألة أو حول أي 
شأن من شؤونها، إال ويطرح األصدقاء األكراد هذه 
المقولة)نحن من أقدم شعوب الشرق األوسط، لسنا 
وافدين عليه، ولم نغتصب أرض أحد، وساهمنا في 
صنع حضارته، لكننا تعرضنا للكثير من الويالت 
الكيماوية  باألسلحة  جماعية  إبادة  من  والنكبات، 
،وتهجير قسري، وحرق للقرى ال لشيء سوى إننا 
)بل  أيضاّ،  ويقولون  المشروعة(،  بحقوقنا  نطالب 
لنا مجرد  بأن  اعتراف  ما  وقت  في  هناك  يكن  لم 
أتراك  المثال  سبيل  على  تركيا  في  فكنا   ، وجود 
الجبل(،كل هذا صحيح ،ثم يسألون )لماذا ال يكون 
الشرق  قوميات  ككافة  قوميتنا  اسم  تحمل  دولة  لنا 
األوسط؟(،والسؤال في حد ذاته مشروع ،ولكن أين 
هي تلك الدولة التي ترفع لواء القومية العربية في 
الشرق األوسط حالياّ ؟، في وقت ما كانت ترفع تلك 

الراية مصر ودولتي البعث في سوريا والعراق. 

في مصر وفي عهد عبد الناصر على وجه التحديد، 
 ) العربي  االشتراكي  الواحد)االتحاد  والتنظيم 
،وشعار)حرية، اشتراكية ،وحدة(، وفكرة العروبة 
في كتابه فلسفة  الناصر مبكراّ  والتي طرحها عبد 
الثورة ،ثم في كافة الوثائق فيما بعد، وكان صوته 
إلى  الهادر  المحيط  من  المنطقة  يجلجل  بالفكرة 
العصر(  ذلك  مصطلحات  الثائر،)حسب  الخليج 
دمشق  في  سيارته  في  تحمله  الجماهير  ،وكانت 
النصر  لحظات  في  ذلك  كان  سواء  والخرطوم، 
وجاءت  الهزيمة،  ومرارات  والوهمية،  النادرة 
الهزيمة،  بمرارة  الفكرة  لتختنق   67 يونيو  حرب 
وبالرغم  من أنها كانت علقماّ في حلوقنا ،إال أننا 
النصر  يعقبها  نكسة  واعتبرناها  كعادتنا  كابرنا 
والسالم  الصالة  عليه  فالنبي  بها  )وماذا  المؤزر! 

فتح  في  المبين  النصر  يأتي  كي  أُحد،  في  هزم 
مكة(،وانتظرنا النصر الذى لم و لن يأِت. 

عبد الناصر مات، وجاء السادات ومن بعده مبارك 
رحلة  مع  بالتزامن  أوالّ(،  )مصر  شعار  ليسوَد 
أوالد  مفهوم  ورواج  إسرائيل،  مع  الزائف  السالم 
الرتباطها  نتيجة  كان  بمصر  ماحل  وأن  العم، 
العربي، وانسحبت مصر تدريجياً من هذا المحيط، 
األنيق  والمبنى  االسم  سوى  منه  يتبق  لم  والذى 
للجامعة العربية، حيث تحولت إلى ما يشبه المنتدى 
الحارس  نفسه  اعتبر  والذى  العراق  أما  الثقافي. 
األمين على فكرة العروبة، وحارس البوابة الشرقية 
للوطن العربي ضد رياح الغزو الفارسي، ظل في 
المركزية  القضية  المدافعة عن  العنترية  طروحاته 
نفسه  له  تسول  من  كل  سيالحق  وأنه  فلسطين، 
النوم،  بالمصالحة مع إسرائيل حتى لو في غرف 
فجمد عضوية مصر في جامعة الدول العربية ونقل 
مقّر الجامعة من القاهرة إلى تونس، كما دخل في 
القدس  تحرير  أساس  إيران على  مع  عبثية  حرب 

تسع  خالل  أيضاّ  راقبت  كما 
سنوات في أربيل مدى الشخصنة 
ذلك  كان  سواء  الفرد،  وعبادة 
على  الجانبين العربي أو الكردي، 
نهار  ليل  يتغنى  العربي  فالجانب 
القائد  ونبل  وشجاعة  بحكمة 
الجانب الكردي  الملهم ، أما على 
فكان التعبير عن االعتزاز بأسماء 
)التاريخية  الكردية  الرموز 
الغرف  يتم إال في  والمعاصرة( ال 

المغلقة وبين الثقاة
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والمسجد األقصى عن طريق طهران، ومن بعدها 
كان  ما  الكويت!!،وكان  القدس عن طريق  تحرير 
للعراق حيث أنه مهدد اآلن بالتقسيم ليندثر اسمه من 
بالمناسبة  البعث)وهى  الدنيا، كما أن راية  خريطة 
بل  العراق،  في  وجود  لها  يعد  لم  فلسطين(  راية 
العربي  البعث  لحزب  االنتماء  مجرد  أصبح 
سوى  تبق  ولم  حاملها،  يحاكم  تهمة  االشتراكي 
سوريا والتي يتكالب اللئام حالياّ على نهش لحمها. 
الشرق  )كرد  اإلخوة  أيها  الدولة  تلك  هي  فأين 
أن  بل  العربية،  القومية  لواء  ترفع  التي  األوسط( 
الدول التي تحمل اسم العروبة لم يتبق منها سوى 
وفى  الواحدة،  اليد  ألصابع  عددها  يصل  ال  دول 
األغلب ال نجد داللة انتماء عربي فيها على أرض 
الواقع. فعلى سبيل المثال فإن دولة مثل اإلمارات 
العربية المتحدة يندر أن تقابل أحداّ يتحدث العربية، 
من  يقرب  ما  ستجد  بالعربية  ينطق  واحد  فمقابل 
عشرة أشخاص ينطقون لغات أجنبية، كل ذلك ليس 
له سوى معنى واحد، وهو أن مسألة القومية العربية 
إلى ذكريات  بها  قد تؤدى  في حالة مراجعة  حالياّ 
تاريخية. لذلك فإنني ال أجد مبرراّ للطرح الكردي 
هذا والتباكي على أنهم القومية الوحيدة في الشرق 
األوسط التي  لم تنشأ لها دولة. من هنا فإنني أرحب 
بالطرح الجديد والذى وصلني من بعض األطراف 
انتهى،  قد  القومية  الدولة  أن عصر  الكردية حول 
وأن العصر هو عصر األمة الديموقراطية. حقيقة 
األمر أن ذريعة هذا التباكي مرجعه إلى أن أحزاباّ 
الطرح  هذا  من  وجودها  تستمد  سياسية  وتيارات 
حين  في  الصدور،  في  وتأجيجه  عليه  والتأكيد 
الكردية  القومية  المسألة  في  العقالني  التفكير  أن 
والتباكي على عدم قيام الدولة الكردية في منطقتنا 
يحتاج إلى مراجعة، ألن فكرة الدولة القومية ذاتها 

هي األخرى موضع مراجعة. 

التشبع  نتيجة  العراق  لكرد  جرى  ما  تأملنا  ولو 
القومية  الدولة  إقامة  هدف  وجعل  القومية  بالفكرة 
يخطو  زعيم  أي  وتقديس  آخر،  هدف  أي  قبل 
خطوات غير محسوبة في األغلب في اتجاه إقامة 
لذلك.  نتيجة  كارثية  نتائج  عن  أسفر  الدولة،  تلك 
ولن نعود طويالّ إلى الماضي للتطرق إلى بعض 
تلك الكوارث إال في إطاللة سريعة، لقد كانت كافة 
الثورات واالنتفاضات مرتبطة في األغلب بشخص 
واحد )تحمل اسمه(، وهذا الشخص كان وحده الذى 
كان  لقد  المصيرية،  قراراتها  كافة  ويتخذ  يقودها 
وليس  العشيرة،  بأسلوب زعيم  نفوذه  مناطق  يدير 
سبيل  فعلى  دولة.  إقامة  في  يطمح  من  بأسلوب 
المثال نّصب الشيخ محمود الحفيد نفسه ملكاَ على 
به  انتهى  الفردية  إدارته  لطريقة  ولكن  كردستان، 
المطاف إلى النفي في الهند، ومن الطبيعي أنه كان 
يوجد بداخل هذه التنظيمات التي تقوم بتلك الثورات 
ألفكار  مغايرة  أفكاراّ  يحمل  من  واالنتفاضات 
الزعيم، أفكار تؤمن بفكرة القيادة الجماعية واتخاذ 
القرار بالشورى وعدم انفراد شخص واحد بالقرار 
وأحياناّ  المؤسسية،  وباإلدارة  مكانته،  كانت  مهما 
كان هؤالء يتمردون على الزعيم  لقراراته الفردية، 
وكما حدث في ذلك الصراع الذى جرى بين المال 
مصطفى البارزاني في ستينات القرن الماضي وبين 
فالمال مصطفى  للحزب،  السياسي  المكتب  جماعة 
كان زعامة عشائرية في مجتمع عشائري، في حين 
كان المكتب السياسي يتشكل معظمه من يساريين 
الطلباني وآخرين(، وحدث  )إبراهيم أحمد وجالل 
عام  ماوت  كونفرانس  في  الطرفين  بين  الصدام 
1964 ، حيث اجتمع المكتب السياسي وقّرر عزل 
المال مصطفى، لكن األخير لمكانته العشائرية تمكن 
من قتالهم وطردهم إلى إيران، إلى أن عادوا إليه 
جروحها  األحداث  تلك  وتركت  بعد،  فيما  نادمين 
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ربما  العراق  في  الكردية  الحركة  على  الغائرة 
ليومنا هذا، من خالل التنافس التقليدي بين الحزبين 
الرئيسين)الحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب 
االتحاد الوطني الكردستاني( والذى وصل التنافس 
فيما  اإلقليم  وتقسيم  الدموي  الصراع  إلى  بينهما 
دوٌر  الطرفين  لزعامة  وكان  إقليمين،  إلى  بينهما 
العشائرية  الفردية  القيادة  أن  كما  واضٌح في ذلك، 
وتحول   1975 عام  الحركة  انهيار  عن  أسفرت 
ذلك  أعقب  ما  ثم  المنافي  في  الجئين  إلى  أتباعها 

من كوارث. 

ونأتي إلى الحدث األهم وهو مسألة االستفتاء األخير 
بمفهومها  القومية  للفكرة  كان  والتي  وتداعياته 
حلم  فكرة  داعب  الذى  للزعيم  وكذلك  الكالسيكي 
الدولة الكردية الدور األكبر لما حل بإقليم كردستان 
منذ  حققها  التي  المكاسب  كافة  بخرت  نوائب  من 
الماضي حتى اآلن، واألهم  القرن  أوائل تسعينات 

تبخر الحلم الكردي بإقامة الدولة ولو مؤقتاّ.

 ونعرض في عجالة ما حدث بشأن هذا االستفتاء 
لدى  القومي  الشعور  تأجيج  في  الزعيم  ودور 
الجماهير الكردية في إقامة الدولة المنشودة وهتاف 
فشل  ما  سيحقق  الذى  فهو  )هربجى(،  له  الجميع 
متسارعة  األحداث  وسارت  األسالف،  تحقيقه  في 
في اتجاه الوصول لالستفتاء ومن ثم إعالن الدولة 
البسيط، فخالل  الشارع  يقين رجل  وكما دخل في 
مقولة)الحدود  ظهرت  الموصل  تحرير  عملية 
ظهرت  المدينة،  تحرير  وبإعالن  الدم(،  يرسمها 
بحل مشكلة  المتعلقة  للمادة 140  عودة  مقولة )ال 
وبغداد(،  أربيل  بين  عليها  المتنازع  المناطق 
المناطق،  تلك  على  سيطرت  البيشمركة  فقوات 
رسالة  وجه  عامين  منذ  البارزاني  مسعود  وكان 
هو  الحالي  فيها)الوقت  قال  الكردية  الجماهير  إلى 
المالئم تماماّ لتحقيق الحلم التاريخي لألكراد، وأنه 

لو فلتت هذه الفرصة فسيأتي من يلومه في المستقبل 
ألنه لم يستثمرها (، وفى رسالة أخرى قال)التطبيق 
المصير  تقرير  لحق  الحقيقية  والممارسة  الكامل 
وفاًء  إنجازه  يمكن  ما  أقل  هو  كوردستان  لشعب 
عاناه  لما  تقدير  أقل  وهو  الشعب،  هذا  لتضحيات 
شعبنا والدماء التي ضحى بها هذا الشعب من أجل 
محاوالت  هناك  أن  تردد  وعندما  العادلة(،  حقوقه 
من بعض التيارات السياسية العراقية لعودة نورى 
قال  العراقية ،  الحكومة  المالكي من جديد لرئاسة 
الحكومة  لرئاسة  المالكي  عاد  بحسم)إذا  البارزاني 
سأعلن استقالل كردستان فورا(، )وكأن قرار إعالن 
به وحده!!(، بعد  االستقالل ملك يمينه ومحصوراّ 
ذلك دعا البارزاني األحزاب الكردستانية في اإلقليم  
إلى اجتماع لمناقشة مسألة تنظيم استفتاء بين شعب 
اإلقليم من أجل حق تقرير المصير واالستقالل عن 
بغداد وإقامة دولة كردستان المستقلة، وصدر عن 
االجتماع الذى عقد في 7 يونيو حزيران  2017، 
هذا  إلجراء  موعداّ   9/25 يوم  فيه  حدد  بياناّ   ،
االستفتاء، ورغم البهجة الكردية العارمة بذلك إال 
أنه ظهرت االعتراضات على ذلك داخلياّ وعراقياّ 
وإقليمياّ ودوليا، فعلى الصعيد الكردي الداخلي كانت 
من  الكردي  البيت  ترتيب  بضرورة  االعتراضات 

لكرد  جرى  ما  تأملنا  ولو 
بالفكرة  التشبع  نتيجة  العراق 
القومية وجعل هدف إقامة الدولة 
آخر،  هدف  أي  قبل  القومية 
وتقديس أي زعيم يخطو خطوات 
غير محسوبة في األغلب في اتجاه 
إقامة تلك الدولة، أسفر عن نتائج 

كارثية نتيجة لذلك.
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الداخل أوال )تعطل البرلمان وخروج وزراء حركة 
اإلقليم،  رئاسة  وإشكالية  الحكومة(،  من  التغيير 
الفورة  مع  لكن  المتردي(،  االقتصادي  والوضع 
أو  للمبتهجين  المعارضون  انضم  للشعب  العاطفية 

صمتوا خوفاّ من االتهام بالخيانة. 

العراقية  الحكومة  أن  فيه  الشك  فمما  بغداد  أما 
وكافة التيارات السياسية الغير كردية تعارض  هذا 
العراقية،  الدولة  صالح  ضد  ألنه  وبقوة  االستفتاء 
إليها  يسعى  التي  النتائج  وتحققت  تم  لو  والذى 
الداعون له، لشكل ذلك كارثة على الدولة العراقية 
المستوى  وعلى  لتفككها،  بداية  يكون   قد  ،إذ 
اإلقليمي، فإن إقامة دولة كردية في شمال العراق 
يعتبر خطاّ أحمر بالنسبة لتركيا وإيران، فبالدولتين 
المشاعر  حتماً  سيؤجج  الدولة  هذه  وإقامة  أكراد  
القومية الكردية وبما يضرب األمن القومي لكل من 
الدولتين في الصميم، ولذلك كانت معارضتهما لهذا 
االستفتاء، وتهديدهما باتخاذ إجراءات عقابية إن تم 
االستفتاء، ورغم كل ما بين الدولتين من مشكالت 
إال أنهما توحدتا في مواجهة هذا الخطر المشترك. 

لهذا  معارضاّ  فكان  العربي  الموقف  عن  أما 
االستفتاء، وتمثل ذلك في رسالة وجهها األمين العام 
المباشر  اللقاء  ثم  البارزاني  إلى  العربية  للجامعة 
قرار  أي  اتخاذ  البارزاني  ورفض  جمعهما،  الذى 

إللغاء االستفتاء أو حتى تأجيله. 

أيدت  التي  الوحيدة  الدولة  هي  إسرائيل  وكانت 
االستفتاء، وأسباب ذلك معروفه.

أما على المستوى العالمي فقد كان هناك إجماع على 
رفض االستفتاء، بل أن األمم المتحدة أصدرت بياناّ 
بهذا الشأن، لكن القيادة الكردية ممثلة في البارزاني 
هذا  رؤية  عن   أذنيها  وأصمت  عيناها  أغمضت 
وتحدت  والتحذيرات،  النداءات  سماع  و  المشهد، 
العالم بأسره وسارت في طريقها لالستفتاء وبشكل 

يدعو للدهشة. 

عليه  يستند  مجهول  أمر  هناك  هل  والسؤال، 
نتائج  أعلنت  أن  وبعد  حساباته؟  في  البارزاني 
بدأت  كاسحة،  وبنسبة  وبالموافقة  االستفتاء 
الترتيبات بين بغداد ودول الجوار والتي أسفرت في 
قد  التي كانت  كافة األراضي  استرداد  النهاية عن 
استولت عليها أربيل في السابق وفق مقولة)الحدود 
يرسمها الدم(، وإخراج مطاري أربيل والسليمانية 
من الخدمة الدولية، من خالل إغالق المجال الجوي 
للدول المحيطة باإلقليم أمام حركة الطائرات القادمة 
والمتجهة من وإلى المطارين، مع المطالبة بإصرار 
بالنسبة  أما  الحكومية،  للسلطات  تسليمهما  على 
للمنافذ البرية فقد تم إغالق تلك المنافذ  مع إيران، 
في حين تلوح تركيا بين حين وآخر بإغالق منفذ 

إبراهيم الخليل.

تم  ما  تداعيات  مدى  الكردستانية  للقيادة  تبين  هنا 
يختنق  أن  الممكن  من  اإلقليم  وأن  عليه  اإلقدام 
بحصار دول الجوار، فبدأت رحلة التراجع، فأعلن 
وعرضت  اإلقليم،  رئاسة  عن  تخليه  البارزاني 
بعدها  ومن  االستفتاء،  نتائج  تجميد  اإلقليم  حكومة 
بإلغاء  القاضي  االتحادية  المحكمة  بحكم  قبلت 
بموظفين  وترحيبها  قبولها  أعلنت  ثم   ، االستفتاء 
مدنيين من بغداد إلدارة مطاري أربيل والسليمانية، 
وبين  بينها  للتوسط  وسطاء  لمخاطبة  سعت  كما 

بغداد لبدء حوار فيما بينهما. 

خالل  مكاسب  من  حققه  ما  كل  اإلقليم  خسر  لقد 
السنوات السابقة، بسبب التوحد مع الفكرة القومية 
الكالسيكية، والتي جعلته ال يرى إال نفسه في هذا 
الفردية)ون مان  القيادة  إدارة  العالم، وبسبب سوء 
شو( التي تصورت أن التأجج العاطفي وحده كفيل 
عجز  ما  لشعبه  وأنه وحده سيحقق  الحلم،  بتحقيق 

األسالف عن تحقيقه.
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عن جذور المشكلة
ال يمكن تحليل نكسة 16 أكتوبر من العام 2017 دون تناول جذورها التاريخية على 
صعيد نشوء الحركة السياسية الُمعبرة عن الصراعات االجتماعية في جنوب كوردستان.
بعد نكسة العام 1975 إثر اتفاقية الجزائر انتقلت كوردستان من حالة الحزب الواحد 
ثنائية  إلى  ك(  د  ح   – الكوردستاني  الديمقراطي  )الحزب  الكوردية  الحركة  قيادة  في 

الحزب والسلطة بعد ظهور )االتحاد الوطني الكوردستاني(.
جوار سلطة الحزبين بعد اإلعالن عن فيدرالية الجنوب، وعلى هامش أيديولوجيتهما 
لتفّسر  طوعاً  دخلتها  او  الرئيسيين،  الحزبين  خيمة  من  الكالسيكية  المعارضة  تسلّلت 
نص الخطاب السلطوي بمفردات »التغيير« و«اإلصالح« وهذا أّدى بدوره الى عرقلة 
الكالسيكية ظهور  معارضتها  بعرقلة  الجنوب  مفارقة  إّنها  الديمقراطي،  البديل  ظهور 

المعارضة الحقيقية.
»قبيلة« تضع الحزب في خيمتها، والحقاً ترفع فوق وتدها راية القومية، ومشروع 
الدولة القومية الُمنتَّظر بعد االستفتاء والتي انتهت بشكل دراماتيكي إثر نكسة 16 أكتوبر 

من العام 2017.
نكسة طالت الجميع بمن فيهم الرئيس الُمنتَّظر )مسعود البارزاني( الذي انتقل بخطاب 
بعد نكسة حزيران من حلم  الناصر  لم يرتِق لشجاعة جمال عبد  نهاية واليته، والذي 

وسلطة حدود الدولة ورئاستها الى رئاسة الحزب.
مجريات األحداث في ظل عدم ظهور مفاجئات ومتغيرات داخلية وإقليمية ودولية 
خرج  ما  إذا  القبيلة  وسلطة  حدود  الى  الحزب  رئاسة  من  البارزاني  تعيد  قد  كبيرة 

)نيتشيرفان البارزاني( وضمن صراع رموز القبيلة من معطف عمه.
القبيلة البارزانية التي كانت مع قدرها الثوري في جبر »رد الفعل« وليس »الفعل 

جنوب كوردستان من حدود الدولة إىل فوضى األحزاب

دانا جالل
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الثوري«، دفعت بها األحداث لتصدر قيادة الحركة 
)القبيلة  تملك  لم  كوردستان.  جنوب  في  الكوردية 
حديث  رغم  الثورية  نظريتها  بوصلة  الحزب(   –
و«األب  النهج«  و«فكر  »النهج«  عن  البعض 
الروحي للنهج« والذي ال يخرج عن كونها محاولة 
عاطفية ساذجة إلضفاء الجوانب النظرية على واقع 

الحركة.
بعد تدجين الحزب، نجحت القبيلة بإدارة نصف 
النصف  ولتترك  وجغرافيتها،  كوردستان  ُسلطًة 
ا  الكوردستاني –  الوطني  )االتحاد  لغريمه  اآلخر 

و ك( في رحلة ومسؤولية النكسة.
من  بدأ  الذي  الكوردستاني  الوطني  االتحاد   
عملية  وفي  انتهي  وماوية،  ماركسية  منطلقات 
إلى  ثوري  حزب  من  ك(  د  )ح  لمسيرة  عكسية 
مرض  بعد  والحًقا  )الطالباني(،  العائلة  حزب 
إلى  الطالباني(  جالل  )الرئيس  ووفاته  سكرتيره 
الحزبية  الصراعات  دوامة  يتقاذف مصيره  حزب 
بعض  ومع  جهة،  من  العائلة  أجنحة  بين  العبثية 

قياداته من جهة أخرى.
حزبان قوميان )ح د ك( و )او ك( كانا يدعوان 
تقسيم  إلى  انتهوا  كوردستان،  أجزاء  توحيد  إلى 
الجزء الى أجزاء. هي نتيجة حتمية لسوء اإلدارة 
تحولت  الحزبين  سياسة  بفعل  اإلرادة.  وضعف 
أربيل وبقية المناطق الصفراء إلى مستعمرة تركية 
والسليمانية وبقية المناطق الخضراء إلى مستعمرة 
أقدمت  الجنوب حينما  قيادات  لقد أخطأت  إيرانية. 
على خوض معركة التحّرر السياسي قبل تحّررها 
التي كانت شبه مطلقة ألنقرة  االقتصادي والتبعية 

وطهران.
الشعب  وضع  في  األمام  الى  خطوة  كّل  مع 
الكوردي وحقوقه المشروعة، كانت هناك خطوتان 
بين  فالصراع  اإلستراتيجي،  بعده  في  الوراء  إلى 
بين  الصراع  خلفية  على  انطلق  والذي  الحزبين، 
تحّول من صراع  والحداثوي،  الكالسيكي  الحزب 

األنصار  حرب  فترة  السيطرة  مناطق  على  عنفي 
أجل  من  مسلح  صراع  الى  البعث  فاشية  ضد 
المعابر ووارداتها في العام 1991. المعابر والنفط 
العام  لغاية  االقتصادي  االزدهار  حالة  يفّسران  قد 
2014 فإّنهما يفّسران بذات الوقت أحد أهم عوامل 

انهيار تجربة الجنوب.
الطالباني  العراقي جالل  الرئيس  دّشن  أن  بعد 
عملية  البارزاني  مسعود  كردستان  إقليم  ورئيس 
النفط من حقلي »طاوقي« و»طق طق«  تصدير 
إلى ميناء جيهان التركي ومنه إلى األسواق العالمية 
الكوردستاني  االقتصاد  تحّول  2009؛  يونيو  في 
أنقرة،  الى  وتابع  ريعي  اقتصاد  الى  أكبر  بشكل 
التبعية  تجّسدت  العالمية.  النفطية  والشركات 
لقيادات  أردوغان  تهديد  بخطاب  ألنقرة  الكوردية 
اإلقليم بالتراجع عن االستفتاء، أو غلق أنبوب النفط  

الكوردي وحينها لن يجد الكوردي ما يلبسه.
النفط  على  الكوردي(   – )الكوردي  الصراع 
كركوك  مدينة  في  أوجه  في  كان  السري  وملفه 
الحزبين  صراع  ضريبة  دفعت  والتي  النفطية 
الحاكمين. لقد تّم احتالل المدينة من قبل ميلشيات 
الحشد المتحالفة مع الجيش العراقي، بل وتم احتالل 
وبذلك  كوردستان،  مساحة  من  األغنى  النصف 
تراجعت مقومات الحلم القومي بدولة كوردية، بل 
وحتى بإدارة شؤون النصف الفيدرالي لكوردستان 
بتوجهات  المحكوم  المركز  على  االعتماد  دون 
أحزاب وكتل عنصرية ومذهبية تعمل على نسف 
أن  بعد  العراقي،  الدستور  من  وإلغاءها  الفيدرالية 
اللعبة، عدا ورقة  أوراق  الكثير من  الكورد  خسر 
بغرض  الجنوب  قيادات  تمارسها  التي  االستجداء 
العراقية  الحكومة  حّددتها  شروط  ووفق  الحوار، 

والمرجعية الشيعية.

من يحكم كوردستان؟
بعد  الكوردية  الهزيمة  أسباب  تحديد  بغرض   



العدد 39 شتاء 1092017

الشرق األوسط الديمقراطي

النظام  طبيعة  نحدد  أن  يجب  أكتوبر،   16 نكسة 
السياسي واالقتصادي في كوردستان، وهي مهمة 
الكوردستاني  الشيوعي  الحزب  حتى  منها  ب  تهرَّ

وبقّية األحزاب اليسارية الكوردستانية.
يتحكم  زال  وما  حكم  الذي  إّن  القول:  يمكننا 
والتي  الحاكمة«  »الطغمة  هي  بكوردستان 
تشّكلت من مزيج قوى سياسية واقتصادية متحالفة 
الطغمة  والثروة.  السلطة  لتقاسم  ومتصارعة 
الحاكمة؛ هو تحالف البرجوازية الكوردية مع قادة 
الفساد  مافيا  وسيط  وبينهما  السياسية،  األحزاب 

واإلفساد في جهاز الحكومة.
اتصفت  الحاكمة  الطغمة  أقانيم  بين  العالقة 
بالحركية وتبادل مركز القوة. سلطة قادة األحزاب 
عام  لغاية  اإلقليم  لحكومة  المالي  االنتعاش  وبحكم 
الطغمة  تحالف  في  المتحكمة  هي  كانت   2014

الحاكمة.
االقتصادية  األزمة  بدأت   2014 عام  بعد 
اإلقليم  حكومة  أفلست  كوردستان.  في  والمالية 
رواتب  دفع  على  قادرة  غير  كانت  أّنها  لدرجة 
الموظفين إال بخبر عاجل كّل عدة شهور، استفادت 
البرجوازية الكوردية التي انتعشت لدرجة أّن عدد 
أصحاب المليار بالدوالر في العام 2014 كان 13 
مليون   5 من  أكثر  يملك  من  آالف  و5  ملياردير 
دوالر، بتحديد شروط تحالفها بغرض عمليات نهب 
أوسع، وذلك بتوظيفها لقدرتها االقتصادية والمالية 
إلدامة عمل الحكومة المفلسة ودفعها للحصول على 

تنازالت أكبر.
بحكم  طفيلية  وهي  الكوردية  البرجوازية 
لظروف  ونتيجة  والعقارية،  التجارية  طبيعتها 
التجزئة وابتعادها عن سوقها الوطنية )العراق( بعد 
العام 2003 ارتبطت بشكل أكبر بالسوق التركية 
مواقفها  من  جعل  وتبعيتها  طفيليتها  واإليرانية. 
يمكن  االستفتاء.  مشروع  من  بالضد  عام  بشكل 
االستفتاء  من  الكوردية  البرجوازية  مواقف  تقسيم 

إلى:
وأعمالها  مصالحها  مرتبطة  برجوازية   -1
هذه  ووقفت  التركية،  بالبرجوازية  واستثماراتها 
مخاطرة  باعتباره  االستفتاء  ضّد  البرجوازية 

سياسية واقتصادية لسلطتها ومصالحها.
وأعمالها  مصالحها  مرتبطة  برجوازية   -2
نفس  ولها  اإليرانية  بالبرجوازية  واستثماراتها 

مواقف األولى.
وأعمالها  مصالحها  مرتبطة  برجوازية   -3
العراق،  في  العربية  بالبرجوازية  واستثماراتها 
من  العراق  ضمن  اإلقليم  إبقاء  مع  كانت  وهي 

منطلق مصالحها االقتصادية.
أعمالها  تمارس  قومية  برجوازية   -4
وهي  الكوردستانية،  السوق  ضمن  ونشاطاتها 
مشروع  مع  كانت  لكّنها  ضعيفة،  برجوازية 
السوق  الدولة، وتوحيد  إعالن  أمل  االستفتاء على 

القومية بغرض التحكم بها.
ضمان  الكوردية  البرجوازية  فّضلت  لقد 
التركية  للبرجوازية  والسياسية  االقتصادية  التبعية 
القومية  الدولة  إنشاء  على  والعربية  واإليرانية 
الدولة  مشروع  ألّن  كوردية،  خصوصية  وهي 
القومية تاريخّياً، وبالصيغ المطروحة هو مشروع 

البرجوازية.

يتحكم  زال  وما  حكم  الذي  إّن 
»الطغمة  هي  بكوردستان 
الحاكمة« والتي تشّكلت من مزيج 
قوى سياسية واقتصادية متحالفة 
السلطة  لتقاسم  ومتصارعة 
هو  الحاكمة؛  الطغمة  والثروة. 
مع  الكوردية  البرجوازية  تحالف 
وبينهما  السياسية،  األحزاب  قادة 
في  واإلفساد  الفساد  مافيا  وسيط 

جهاز الحكومة
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هل كان يمكن تفادي الكارثة؟
والنضال  الكوردية  الحركة  إشكاليات  أحد 
بالجبل.  ارتباطها  التحرري في جنوب كوردستان 
لقد تحولت المدن الجنوبية الى هوامش لنص البندقية 
في عملية باتجاه واحد. ليس للكوردي غير الجبل. 
هي نصف الحقيقة. النصف اآلخر والُمكتَّشف في 
روج آفا كوردستان أن للكوردي صديق آخر، هي 
المدينة. هي كوباني وسري كانيه، عفرين وقامشلو، 

ديريك وعامودا.
مازال  المدينة  في  والمقاومة  المدن  حرب 
غائباً في العقلية السياسية والعسكرية في الجنوب. 
مواقفها  تغيير  على  العالم  أجبرت  كوباني  مقاومة 
قاوم  لو  ماذا  آفا.  روج  في  شعبنا  حركة  لصالح 
البيشمركة عّدة أيام في كركوك؟ على ضوء تجربة 
على  ستتغير  كانت  الدولية  المواقف  فإّن  كوباني، 
األقل على صعيد الوقوف بالضد للحملة العسكرية 

ضد كوردستان.
قادتهم  قبل  من  الكوردية  القوات  إهانة  تم  لقد 
دمائهم  حقن  عن  بالحديث  والعسكريين  السياسيين 
لقد  كوردستان.  نصف  من  لالنسحاب  كمبرر 

تعاملوا مع البيشمركه كدمية ممنوع لمسها.
كوردستان  جنوب  في  العسكرية  الهزيمة  إّن 
الكوردي،  السياسي  واألداء  للخطاب  هزيمة  هي 
لها كورد  بل ويمكن اعتبارها أكبر نكسة تعّرض 
الجنوب. كانت نكسة العام 1975 نتيجة لالنتهازية 
الدولية واإلقليمية على خالف نكسة 16 أكتوبر من 
العام 2017 التي كانت نتيجة االنتهازية والتخاذل، 

بل والخيانة الكوردية.
قادتهم  قبل  من  الجنوب  كورد  تعّرض  لقد 
تزوير  عملية  أكبر  إلى  والعسكريين  السياسيين 
الدولية  المواقف  إشاعة  وذلك من خالل  تاريخية، 
التي ستقف مع مشروع الدولة، والبغال التي ستهّرب 
مستشار  تحّدث  كما  تركيا  إلى  الكوردي  النفط 
الرئيس كفاح محمود، والمشهد الكاريكاتيري الذي 

ظهر فيه كمال كركوكي؛ قائد قوات محور غرب 
فضائية  في  الكوردستاني(  )الديمقراطي  كركوك 
بعد  بأّنه على مشارف كركوك، وسيدخلها  روداو 
ساعات ليلّقن العدو درساً لم ولن ينساه، في الوقت 
والجيش  الشعبي  الحشد  ميلشيات  فيها  كانت  الذي 

العراقي على مشارف أربيل.
طرح  في  الكوردية  الدبلوماسية  فشلت  لقد 
الوحيد  الجهد  في  الفشل  تجسد  القومي.  مشروعها 
ولقاءه  كلمته  مسعود  البارزاني  ألقى  حينما  لها 
عطلته  فترة  في  األوربي  البرلمان  في  الصحفي 

وغياب نّوابه. 
وحضور  العالمية  اإلعالم  وسائل  بغياب 
فضائيات حزبه تهّجم البارزاني على حركة التغيير 
وشروط  ومستلزماته  االستفتاء  عن  الحديث  قبل 

نجاحه.
واسعة  لالستفتاء ومشاركة  الكبير  العرس  بعد 
بفتح  الكوردية مطالبة  القيادة  من قبل شعبنا كانت 
مع  شجاعة  وصفحة  الشعب،  مع  جديدة  صفحة 
الفساد  باجتثاث  مطالبة  كانت  آفا.  وروج  قنديل 
واحتكار السلطة، كانت مطالبة بعرض مشروعها 
تجربة  من  باالستفادة  المقبلة  للدولة  الديمقراطي 

االتحاد الديمقراطي في روج آفا وشمال سوريا. 
ومدني  ديمقراطي  مشروع  طرح  يجب  كان 
االستفتاء.  قبل  الفيدرالية  كوردستان  لجمهورية 
من  والمشكلة  الفيدرالية  كوردستان  جمهورية 
تضم  ديمقراطية  ذاتية  ادارات  او  فيدراليات 
مع  وشنكال  نينوي  وسهل  وكركوك  كوردستان 
والمذهبية  القومية  للمكونات  عادل  تمثيل  مراعاة 
كانت  المقدمات  تلك  كل  اإلقليم.   رئاسات  في 
ديمقراطيا  القومي مشروعا  المشروع  ستجعل من 
العام  ضمن  الكوردستانية  الخصوصيات  يراعي 
والمشترك. مشروع كهذا كان كفيالً بإزالة مخاوف 
غير الكوردي في كوردستان، ناهيك عن المخاوف 

اإلقليمية.
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هل يمكن تجاوز األزمة؟
في ظل اإلجراءات الترقيعية والتغيرات الشكلية 
في جهاز اإلدارة والسلطة، واختالل ميزان القوى 
في جميع المجاالت بين أربيل وبغداد، وحالة العداء 
األمور  فإّن  المتفرج  والدولي  الثابت،  اإلقليمي 
أكثر  نهايات  صوب  تّتجه  كوردستان  جنوب  في 

مأساوية.
جنوب  في  الكوردي  شعبنا  إّن  صحيح 
كوردستان تعّرض إلى نكسات عديدة، كنكسة آذار 
من العام 1975، وحمالت األنفال، وقصف المدن 
تهّز  لم  النكسات  تلك  أّن  إاّل  الكيمياوي  بالسالح 
فّسرت  ألّنها  باالنكسار،  وتشعره  الكوردية  الذات 
اختالل  أو  والدولي،  اإلقليمي  العامل  بانتهازية 
في ميزان سالح المقاومة وسالح السلطة. النكسة 
الراهنة تتحملها وبشكل رئيسّي دون إهمال العوامل 
اإلقليمية والدولية الطغمة الحاكمة في الجنوب، لذا 
الطغمة  وإدارة  عقلية  بتجاوزها ضمن  األمل  فإّن 
يمنع  المرحلة. هذا ال  الحاكمة غير وارد في هذه 
وتوفير  النكسة،  تداعيات  إيقاف  إمكانية  عدم 

مستلزمات تجاوِزها وهي:
اعتراف قادة اإلقليم بدورها ومسؤوليتها   -1
في نكسة 16 أكتوبر، ومن ثم طلب االعتذار من 
حلم  ألّن  أجزائها،  كافة  وفي  كوردستان  جماهير 
الدولة واالنتكاسة كان حلماً وانتكاسة كوردستانية.

كافة  تضّم  وطنية  إنقاذ  حكومة  تشكيل   -2
على  الحكومة  تعمل  أن  على  الجنوب  أحزاب 
تهيئة المستلزمات النتخابات برلمانية ورئاسية في 

اإلقليم.
التي  الكوردستانية  بالجبهة  العمل  إعادة   -3
أثبتت نجاحها في العام 1991 وذلك بغرض توحيد 

الخطاب الكوردستاني مع المركز.
واالجتماعي  السياسي  النظام  دمقرطة   -4

واالقتصادي في كوردستان.
توحيد قوات البيشمركه، وجعلها قوة دفاع   -5

كوردستانية بعيًدا عن سلطة األحزاب وأجندتها.
العمل على الخروج من التبعية االقتصادية   -6

والتجارية المطلقة للسوق التركية واإليرانية.
الطبقات  بين  الثروة  توزيع  إعادة    -7
التي  المطلق  اإلفقار  حالة  لمواجهة  االجتماعية 

تعيشها غالبية جماهير كوردستان.
القومي  المؤتمر  عقد  لمطلب  االستجابة   -8
قيادة  الكوردستاني بعد فتح صفحة جديدة من قبل 
آفا  روج  مع  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب 

وقنديل.
إعادة صياغة مفهوم مطلب الدولة القومية   -9
ويمكن  طرح  الذي  الكالسيكي  الشكل  عن  بعيًدا 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  تجربة  من  االستفادة 

وفيدرالية روج آفا وشمال سوريا.
المحاوالت الكوردية في إعالن دولة كوردستان، 
وعبر التاريخ كانت تنتهي بعد إعالنها على خالف 
الكورد  الجنوب بعد االستفتاء، حيث خسر  تجربة 

واقع الدولة أو شبيهها قبل اإلعالن عنها. 
بين الواقع والمحاولة سيكرر الكورد تجربتهم، 
وسيقّررون مصيرهم، فالحرب ضّد اإلرهاب بعد 
القضاء على داعش سيتحول إلى حرب ضّد الدول 
المارقة. وألّن الدول المارقة في منطقتنا هي التي 
تحتل كوردستان، سيعود الكوردي من جديد رغم 

وطأة الهزيمة في 16 أكتوبر.

العالم  أجبرت  كوباني  مقاومة 
تغيير مواقفها لصالح حركة  على 
قاوم  لو  ماذا  آفا.  شعبنا في روج 
كركوك؟  في  أيام  عّدة  البيشمركة 
فإّن  كوباني،  تجربة  ضوء  على 
ستتغير  كانت  الدولية  المواقف 
الوقوف  صعيد  على  األقل  على 
ضد  العسكرية  للحملة  بالضد 

كوردستان
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بين  السلطة  على  القائم  والصراع  المنطقة  شهدتها  التي  التطورات  ظّل  في 
للتدخالت  وُعرضة  ملتهبة  كرة  األوسط  الشرق  منطقة  جعل  المتنازعة،  األطراف 
النفوذ على حساب شعوب  اإلقليمية والدولية، وساحة لتصفية الحسابات على مناطق 
الطائفية والمذهبية والعرقية على هذه  نار  البنية االجتماعية وإذكاء  المنطقة، وتدمير 
والتحكم  السلطوية  بؤرة لإلهاب واألنظمة  إلى  األوسط  الشرق  الصراعات، وتحويل 
هذه  في  الشعبية  المطالب  إلى  اإلصغاء  وعدم  السلطة،  هرم  في  الوكالء  عبر  بها 

الجغرافيا من الحرية والعدالة والمساواة. 
نوّد أن ننّوه هنا إلى تجربة إقليم كردستان العراق وضعف القوة التنظيمية ونظام 
منذ  عام  بشكل  الكردي  الشعب  بطموحات  وكيف عصف  أحزابها،  بين  المحاصصة 

إعالن الحكم الذاتي في إقليم كردستان في نيسان عام 1991 وتشكيل برلمانها. 
إلى  برلمانية وصوالً  انتخابات  من  بدءاً  المراحل  من  بسلسلة  كردستان  إقليم  مّر 
تشكيل حكومة توافقات والمحاصصات الحزبية وإلى سقوط نظام البعث في بغداد. ففي 
أيار عام 1991 جرت انتخابات في مناطق الحكم الذاتي لكردستان وحصول مرشحي 
االتحاد  حصل  فيما  األصوات  من   %  50.8 على  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
حكومة  لتشكيل  متوازن  تمثيل  في  األصوات  من   %49.2 على  الكردستاني  الوطني 
اإلقليم. ولكن سرعان ما تحّول هذا التوافق إلى صراع بين الحزبين كٌل لزيادة نفوذه 

في اإلقليم والسيطرة على الموارد والمعابر. 
الكردستاني  الديمقراطي  قوات حزب  بين  االشتباكات  بدأت  أيار عام 1994  في 
على  الوطني  االتحاد  واستالء  شاملة  أهلية  ومد حرب  الكردستاني  الوطني  واالتحاد 

الكثير من المناطق بما فيها أربيل بشكل كامل والتوجه نحو مناطق بادينان. 
الديمقراطي  حزب  رئيُس  البارزاني-  مسعوُد  ناشد   1996 عام  آب  وفي 

لطة وانهيار إقليم كردستان
ّ
صراع الس

عبدهللا فرحو 
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مواجهة  في  لمساعدته  الكردستاني- صداَم حسين 
العراقية  الحكومة  وبمساعدة  الوطني،  االتحاد 
استولى الديمقراطي الكردستاني على مدينة أربيل 
وتشكيل حكومة بقيادة الحزب في مبنى البرلمان. 
جالل  من  كل  وّقع   1998 عام  أيلول  وفي 
في  سالم  اتفاَق  البارزاني  ومسعود  طالباني 
واشنطن برعاية وزير خارجيتها أولبرايت، ولكن 
إلى  والسليمانية  أربيل  بين  مستمراً  ظل  االنقسام 
إقليمين:  إلى  كردستان  إقليم  تحويل  هذا،  يومنا 
إقليم السليمانية بقيادة االتحاد الوطني وإقليم أربيل 

بقيادة الديمقراطي الكردستاني. 
من  اآلالف  ضحيته  راح  الصراع  وهذا 
بين  المتعصب  الحزبي  الفكر  وزيادة  الطرفين 
فئات المجتمع المختلفة وظهور الكثير من حاالت 

التصفية ضد المثقفين والصحفيين في اإلٌقليم.
ففي آذار عام 2003 بعد سقوط النظام البعثي 
في بغداد كان إقليم كردستان أمام تحوالت تاريخية 
والتوجه نحو نظام ديمقراطي والقضاء على الحالة 
الصراع  بين طرفي  وجغرافياً  اجتماعياً  المنقسمة 
في اإلقليم، وعلى الرغم من االتفاق االستراتيجي 
لم  الوطني  واالتحاد  الكردستاني  الديمقراطي  بين 
وبقيت  الطرفين،  سياسة  في  تغيير  أي  هناك  يكن 
المناطق محددة بكال اللونين األصفر واألخضر. 

إن ضعَف حكومة اإلٌقليم من الناحية اإلدارية 
وانتشار الفساد من هرم السلطة إلى قاعها وضعف 
والعشائرية  السياسية  والمحسوبيات  التحتية  البنية 
أي  إيجاد  يستطع  ولم  نفق مظلم  في  اإلقليم  أدخل 
حل لمشاكلها. فأحد أهم أسباب ضعفها هو النظام 
الحكومة  داخل  بشخصيات  المتمثل  المافيوي 
وافتتاح  واإلنتاج  الموارد  جميع  على  والسيطرة 
ونظام  شفافية  وجود  وعدم  مصرفية  حسابات 
الشعب  رقاب  على  وتسلطهم  والمحاسبة  المراقبة 

وتمثيل الفكر السلطوي المتمثل باغتصاب السلطة 
من الشعب وضعف األداء الحكومي. 

اجتماعية  كوارث  ظهور  إلى  أدى  هذا  كل 
واقتصادية في اإلقليم، كما أن عدم اندماج القوات 
العسكرية في سلك عسكري واحد ولكل طرف قوته 
ببعضه  اقتصادي واحد مرتبط  وعدم وجود نظام 
النفط  بيع  من خالل  الخاصة  ميزانيته  إقليم  ولكل 
مسوغات  دون  الحدودية  المعابر  من  والموارد 
جعل  الحكومة  من  محاسبة  أي  وجود  أو  قانونية 
من اإلقليم عرضة لالنهيار السياسي واالجتماعي 
إقليم كردستان  أن  والعسكري. رغم  واالقتصادي 
هذه  يتابع  َمن  أن  إال  جيدة  اقتصادية  بفترة  مّر 
المجتمع  لجان  اإلحصائيات  خالل  من  الفترة 
دول  إلى  اقتصادياً  اإلقليم  رقبة  تسليم  تم  المدني 

محتلة لكردستان مثل تركيا وإيران.
الكردستاني  الديمقراطي  حزب  عالقة  كانت 
عالقات  وليست  اإلقليم  حكومة  حساب  على 
أي  عام،  بشكل  اإلقليم  لمصلحة  استراتيجية 
لطرف معين دون غيره، حيث سيطرت الشركات 
والواردات  التجارية  األعمال  معظم  التركية على 
بإنشاء  اإٌلقليم  حكومة  تقم  لم  حين  في  اإلٌقليم  في 

بدائل وتكوين اقتصادها وبنيتها التحتية.
لقد تأزمت األموُر في اإٌلقليم منذ عام 2014 
وحكومة  اإلٌقليم  من  كل  بين  العالقة  وساءت 
المركز على الميزانية وعدم صرف حكومة بغداد 
الميزانية المخصصة لإلقليم وعدم جاهزية اإلقليم 
التي قد عصفت به مما شكل ضربة  لهذه األزمة 
الرواتب  صرف  على  القدرة  وعدم  له  موجعة 
الخارجية،  االستثمارات  من  الكثير  وخسارة 
قبل  من  شنكال  وتسليم  داعش  ظهور  بعد  خاصة 
أي  دون  لداعش  الكردستاني  الديمقراطي  قوات 
عرضة  المدنيين  شنكال  أهالي  وجعل  مقاومة 
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داعش،  مرتزقة  يد  على  والسبي  الجماعي  للقتل 
لوال المقاومة البطولية التي أبداتها وحدات حماية 
ودخولهم  شنكال  ألهالي  ممر  فتح  في  الشعب 
YPG عشرات  قدمت خاللها  التي  آفا  إلى روج 

الشهداء. 
العسكرية  المؤسسة  ضعف  مدى  تبّين  هنا 
داخلها  المحسوبيات  خالل  من  وذلك  لإلٌقليم 
ونخرها من الفساد في الداخل والتي كانت يوماً ما 
مصدر فخر بالنسبة للشعب الكردي، ولكن الذهنية 
العشائرية التي سيطرت على اإٌلقليم جعلها عرضة 
لالنتكاسات المتكررة مع وجود قوتين عسكريتين 
رئيس  منع  تم  كما  كل على حدى،  إقليمي  ونظام 
أربيل  مدينة  دخول  من  كردستان  إقليم  برلمان 
هذا  دل  إن  الشعب.  قبل  من  المنتخبة  المؤسسة 
التي  السلطوية  الذهنية  على  يدل  إنما  شيء  على 
محتواها  من  القوانين  أفرغت  والتي  أربيل  تحكم 
وهي التي سنتها بعدما رفض برلمان اإلقليم تمديد 
رئاسة مسعود البارزاني التي كانت منتهية أصالً، 
عموم  في  شخص  أي  هناك  يوجد  ال  أنه  شك  ال 
كردستان ضد أن يكون هناك وطن للكرد أو نظام 
هنا  ولكن  وكرامته،  بحريته  ليعيش  مستقل  حكم 
يجب البحث عن أسباب االستفتاء في هذا الظرف، 
هل هو تهّرٌب من االستحقاقات الشعبية أم إحقاق 

الحق؟ 
إلى  يعود  االستفتاء  لهذا  األساسي  السبب  إن 
الوضع الداخلي في إقليم كردستان، حيث أصبحت 
والسلوك  الفساد  وانتشار  متدنية  الحكومة  شعبية 
االستبدادي الذي تمارسه الحكومة، كما أن حكومة 
سنوات  منذ  برلمانية  انتخابات  بأية  تقم  لم  اإلقليم 
والديمقراطي  الوطني  االتحاد  من  كل  واجتماع 
وتهميش  البرلمان  تفعيل  على  الكردستاني 
وتقسيم  رسمي  غير  تفاهم  وسط  المعارضة 

اإلقليم  سكان  أنظار  وصرف  جديد،  من  الكعكة 
وانفراد  اإلٌقليم،  يعيشها  التي  المزرية  الحالة  عن 
الحياة  مفاصل  بجميع  الكردستاني  الديمقراطي 
السياسية واالقتصادية في اإلقليم، وشرعنة مسعود 
البارزاني الحكم له ولعائلته من جديد على الرغم 
من عدم وجود أي ضمانات دولية أو إقليمية حول 
وبريطانيا  أمريكا  من  كل  موافقة  وعدم  االستفتاء 
على  كارثية  بنتائج  جاء  الذي  االستفتاء  هذا  على 
المستقطعة  المناطق  جميع  وفقدان  كردستان  إقليم 
الشعبي  الحشد  مرتزقة  هجوم  بعد  ساعات  خالل 
على مدينة كركوك والمناطق الكردستانية األخرى 
وانسحاب  وغيرها  وخانقين  ومخمور  شنكال  من 

قوات البيشمركة من تلك المناطق.
تحتاج  اليوم  اإلقليم  بها  يمّر  التي  الحالة  إن 
إلى حلول جذرية ال ترقيعية من خالل إيجاد حل 
والبدء  والمالية،  واالقتصادية  السياسية  لألزمة 
النظام  ودمقرطة  شاملة  اقتصادية  بإصالحات 
الذي  المحاصصة  نظام  عن  واالبتعاد  السياسي 
واالهتمام  اإلقليم  انهيار  في  أساسياً  سبباً  كان 
وتهيئة  والصحية  والسياحية  الزراعية  بالقطاعات 
والخارجية  الداخلية  االستثمارات  لجلب  الظروف 
قوي  واقتصادي  ديمقراطي  سياسي  نظام  وإنشاء 
مبني على أساس العدالة االجتماعية والمساواة.   

من  اإلٌقليم  حكومة  ضعَف  إن 
الفساد  وانتشار  اإلدارية  الناحية 
من هرم السلطة إلى قاعها وضعف 
والمحسوبيات  التحتية  البنية 
السياسية والعشائرية أدخل اإلقليم 
إيجاد  يستطع  ولم  مظلم  نفق  في 

أي حل لمشاكلها
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يقول البروفيسور) بيكوريال( رئيس البعثة اإليطالية اآلثارية للجزيرة:
إن الكنوز الموجودة في مدن الجزيرة هي أثمن من بترولها، وأكثر مردوًدا.

وقد عقدت ندوة في نهاية عام 1986 علمية آثارية في جامعة برن في سويسرا حول 
الجزيرة السورية وآثار الخابور، وقد شارك فيها 13 باحًثا، وعالًما أثرّيًا قّدموا معلومات 
وافرة عن نتائج أعمالهم في منطقة إقليم الجزيرة، وكانت حصيلة األبحاث المقدمة أّن 
منطقة الجزيرة السورية هي أكثر منطقة أثرية واعدة في العالم األثري اليوم، وأن أكثر ما 

تحّقق من كشوف أثرية ومعلومات تاريخية في سورية في السنوات العشر األخيرة
جاء من هناك.

وفي الحقيقة هذه الندوة عّززت نظريات بعض المؤرخين واآلثاريين التي   تقول: إّن 
الجزيرة ومدنها أغنى المناطق في العالم باآلثار.

في  الطبيعة، جبال  قسوة  األول وحمته من  اإلنسان  أوت  قديمة  السورية  والجزيرة 
الشرق، وصرامة المناخ الصحراوي في الجنوب، فعمل هذا اإلنسان بجد ونشاط وراح 
ينشئ المدن، ويبني الحياة فيها، وعبر تلك األحقاب المديدة الموغلة في ليل الماضي نشأت 
في أرض الجزيرة حضارات، وقامت فيها دول دلّت على هذه، وعلى تلك اآلثار الكثيرة 
المكتشفة في تل حلف وشاغر بازار، وتل براك وشمساني وزيانات و)ماكسين( مركدة 

وتل ليالن وتل موزان...
وفي هذه البقعة التاريخية صالت جيوش سومر وآكاد وبابل، وفوق سهولها اصطرعت 
جحافل اآلشوريين والميتانيين والحثيين والحوريين، ثّم صارت بعد ذلك المعترك الذي 

وقف فيه الشرق والغرب قروًنا طويلة، وجًها لوجه أّيام الفرس والرومان.
ومن ضفاف أنهار الجزيرة الفرات ودجلة والخابور تعالِت ابتهاالُت آلهة الميتانيين 
من  الصاعدين  بأولئك  الشمال  من  المنحدرين  األقوام  ملتقى  موقعها  وكان  واآلراميين، 
واأللسنة  واألزياء  الوجوه  فيها  فاجتمعت  الغرب.  ومن  الشرق  من  اآلتين  أو  الجنوب، 

مدن بني  اخلابور ودجلة والفرات 

جاسم العبيد  الهويدي
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أيامنا  في  وهي  والعادات،  والمذاهب  واللهجات 
صورة صادقة لما كانت عليه في الماضي البعيد.

وعرفت الجزيرة أيام الرومان بأّنها أهراء روما، 
وزيوتها  بأشجارها  العربي  الدور  في  واشتهرت 
وأقطانها، واشتهرت في التاريخ القديم باسم بالد ما 
كتب  من  كثير  في  الجزيرة  وذكرت  النهرين.  بين 
خرداذبه  وابن  اإلصطخري  مثل  القديم  التاريخ 
وياقوت الحموي وابن حوقل والمقدسي والمسعودي 

وابن بطوطة وأبي الفداء.
من  كبير  بعدد  حفلت  فقد  الغربية  المكتبة  وأّما 
من  كثير  نزلها  فقد  بالجزيرة،  المتعلقة  المصّنفات 
ومستشرقون  ومحققون  كّتاب  وآثارييهم؛   باحثيهم 
إقليمها  عن  عميقة  وأبحاث  قيمة  بمؤلفات  خرجوا 
وجغرافيتها وجيولوجيتها وتاريخها وآثارها، وكان 
ورينه  البدو  وكتابه  أوبنهايم  البارون  طليعتهم  في 
دوسو وساروهر تزفيلر وساشو واليرد وآلو موسيل 
وتسشني وأنطوان بوادابار وشارل كومّيه وماللوان، 
وجميع دراستهم وكتبهم اتصفت بسعة العلم واتساق 
كريمة  مراجع  وكتبهم  االستدالل  وصحة  البحث 

للباحثين ولمن يريد معرفة إقليم الجزيرة السورية.
الحضارات األولى نشأت وازدهرت في مصر 
النهرين  النيل، وأشرقت حضارة ما بين  على نهر 
مدنية  وقامت  والخابور،  ودجلة  الفرات  وادي  في 
الصين في هوانج هو تسي، وفي جميع أنحاء الشرق 
نمت المدن والحضارات على ضفاف األنهار، لذلك 
مهد  هي  النهرين  بين  ما  بالد  إّن  القول:  أستطيع 
تعاقبت  مدنيات زاهرة،  االنسانية، ومواطن  الثقافة 
وفني،  فكري  إشعاع  مركز  بل  التاريخ،  فجر  منذ 
أخرج اإلنسان من ظلماته األولى، وفتح أمامه طريق 
المعرفة والحكمة، تلك هي بالد ما بين النهرين التي 
عرفها القدماء باسم )ميزوبوتاميا( أي البالد الواقعة 
ما بين النهرين دجلة والفرات، وغلب عليها سابًقا 

اسم الجزيرة.
البادية  حدود  عند  تبدأ  فسيحة،  سهول  وهي 

الشامية، وتسير في انحدار سهل نحو الشرق حتى 
وادي دجلة المحاذي لمرتفعات كردستان، وفي هذا 
المنخفض تجري المياه المتدفقة من أرمينيا وإيران 
إلى مصبها في الخليج العربي. على هذه الضفاف 
هذه  جوانب  وعلى  القديم،  اإلنسان  استقّر  الخصبة 
األنهار استيقظ الفكر لجالء غوامض الطبيعة وكشف 

أسرار الحياة.
يقول المؤّرخ األلماني مومسن:

»إن أقدم قاعدة للمراقبة وتطبيقاتها العملية هي 
بابل أو حوض الفرات، إذا أردنا التعميم، فهناك على 
ما يرّجح شرع اإلنسان في مراقبة الكواكب، وتتبع 
سيرها، وهنالك تكلم أّول ما تكلّم، وكتب أول ما كتب، 
وفي تلك البقعة بدأ يفكر في الزمان والمكان، وفي 
قوى الطبيعة العاملة، وإلى وادي الفرات والجزيرة 
ترجع أولى ثمرات الفكر في علم الفلك والتاريخ، أي 
ربط الحوادث بأزمانها، والكتابة واستعمال المقاييس 

واألوزان«.
على  الحضارة  بقدم  بين(  )له  األستاذ  وأشاد 
يقول  عاًما  ثالثين  منذ  بحًثا  فنشر  الجزيرة،  أرض 
فيه: »يجب أاّل ننسى أن بالد ما بين النهرين، وقد 
آلت في أيامنا إلى تأّخر مشهود كانت مهًدا للمدنية 
اإلنسانية، ونحن إلى حّد بعيد ورثة الحضارات التي 
زهْت فيها، كانت هذه البالد كالبنجاب في الهند، من 
هذه  تبلغ  ولم  وازدهاًرا،  نماًء  العالم  سهول  أعظم 
األلف  ومنذ  العجيب،  خصبها  بفضل  إال  المنزلة 
الرابع قبل الميالد كانت الطرق واألقنية تشّق رحابها 
الفسيحة من أقصاها إلى أقصاها، حين لم تكن أثينا 

وروما قد وجدتا بعد.
 1- ميافارقين

مدينة  من  الشرقي  الشمال  إلى  ميافارقين  تقع 
القديم  دياربكر، وبينهما 70 كم، وكانت في  )آمد( 
مرحلة في الطريق بين أرمينية والجزيرة، ومركًزا 
ا لتصريف الحاصالت الزراعية، وخاصة  تجارّيًا هاّمً
الحبوب، ويقال: إّن بدايات زراعة الحنطة في العالم 
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القديم هناك، وأجود أنواع الحنطة أيًضا.
وهي مدينة عريقة في التاريخ، وقد رأى المؤرخ 
األلماني ليهمان – هوبت فيها ما يدّل على أّنها كانت 
المؤّرخ  الشمال، ويرى  في  آشورّيًا  تجارّيًا  مركًزا 
التي  المدينة األرمنية  أّن ميافارقين هي  )مولتكة ( 
أّسسها الملك ديكران سنة 80 قبل الميالد، وجعلها 
عاصمًة له. وقد استولى الرومان عليها سنة 63 في 

عهد نيرون.
لكّن الحقائق تقول إّن سكانها أغلبهم من األكراد، 
بين   297 سنة  عقد  الذي  الصلح  شروط  من  ألّن 
الرومان والفرس دخول ميافارقين في حوزة الروم، 
منطقة  في  لوقوعها  كبيرة  أهمية  ذاك  إذ  لها  وكان 
الحدود، واّتساع تجارتها، لهذا السبب؛ بقيت المدينة 
بأيدي الروم إلى أيام قباذ بن فيروز ملك الفرس، الذي 
غزا هذه المقاطعة وافتتحها، وسبى أهلها، ونقلهم إلى 
بالده، وبنى لهم مدينة بين فارس واألهواز، وأسكنهم 
فيها، وجعل اسمها )ايز قباذ(- المرجع معجم البلدان.
وعاد إليها الروم فأحكموا تحصينها، ثم عادت 
سنة  صلًحا  الروم  واستعادها  للفرس،  فخضعت 

591، وبقيت بأيديهم حتى الفتح العربي.
وال تزال ميافارقين تحتفظ ببقايا أبنية عظيمة، 
منها آثار كنيسة كبيرة ذات هندسة بديعة، وأخرى 
على اسم العذراء؛ مريم، وترى المستشرقة؛ جرتوود 
أّن كنيسة العذراء هذه إحدى كنيستين أمَر ببنائهما 
كسرى، الثاني ملك الفرس مقابلة لجميل موريقيوس؛ 
إمبراطور الروم، وكان قد أعانه على استرداد عرشه 

من مغتصب اسمه بهرام.
ميافارقين صلًحا،  العرب  فتح  سنة 640  وفي 
وبقيت منذ ذلك الحين تشارك دياربكر )آمد( السّراء 
والضراء. وكان موقع المدينة وهو وسط بين أرمينية 
والجزيرة موضع حيرة البلدانيين العرب، فجعلها ابن 
رستة من الجزيرة، وقال آخرون ومنهم ابن حوقل 
إّنها من أرمينية، والكل مجتمع رأيه على أّنها مدينة 
لذيذة  العيش،  طيبة  عذبة،  وافرة،  مياهها،  حصينة 

المقام.
وكانت ميافارقين إحدى المدائن التي دخلت في 
كما  وشأن،  عّز  فيها  لهم  وكان  حمدان،  بني  حكم 
كان لها في أيامهم رفعة وازدهار، ونسب لهم فيها 
وتداولت  الميدان،  بباب  أيًضا  وباب عرف  قصر، 
واألرتقيين  والمروانيين  البويهيين  أيدي  المقاطعة 
المدينة  أصبحت  حيث  سنة 1191،  كانت  أن  إلى 
األمير  بقيادة  المغول  لكّن  األيوبيين،  األكراد  بيد 
في  وكان  المقاطعة،  اجتاحوا  هوالكو  ابن  بشموت 
المدينة حامية كردية، دافعت عنها دفاًعا مجيًدا، غير 
أّنها اضطرت أخيًرا إلى اإلستسالم بسبب المجاعة، 
بالبالد كلها  ثم عاثوا  الحامية،  بأفراد  المغول  ففتك 

نهًبا وسلًبا وتقتياًل.
واستولى عليها الفرس، وداموا على حكمها، إلى 
أن دخلت نهائّيًا في ملك العثمانيين، بعد موقعة قوج 

حصار.
على  والحكام  الدول  تقلّب  من  الرغم  وعلى 
من  وهم  المحليين،  لرؤسائها  كان  فقد  ميافارقين، 
األكراد الكلمة النافذة في جميع شؤون البالد، ومن 
الكبيرة،  الكردية  سليماني  أسرة  الرؤساء  هؤالء 
طويلة  حقبة  المقاطعة  يحكمون  أفرادها  بقي  وقد 
من الزمن، وبقي األمر كذلك حتى إعالن الدستور 
العثماني، وقد زار المؤّرخ األلماني مولتكة المدينة 
سنة 1838 فوجدها أقرب إلى الخراب؛ بسبب توالي 

الحروب والثورات وفوضى الحكم.

يتحكم  زال  وما  حكم  الذي  إّن 
»الطغمة  هي  بكوردستان 
الحاكمة« والتي تشّكلت من مزيج 
قوى سياسية واقتصادية متحالفة 
السلطة  لتقاسم  ومتصارعة 
هو  الحاكمة؛  الطغمة  والثروة. 

تحالف
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باسم  ومقاطعتها  اليوم  ميافارقين  وتعرف 
)سيلواني( وهو ما يرجح تصحيف )سليماني( اسم 
أسرتها الكردية الحاكمة، لها فيما مضى من الزمن. 
أّما لفظ ميافارقين فقد زال وبطل تداوله، منذ حوالي 
قضاء  مركز  اليوم  وسلواني  مضت،  عاًما   150

يعرف بهذا االسم ملحق بديار بكر.
2- مدينة دارا

مقابل  التركية،  الحدود  وراء  تقع  صغيرة  بلدة 
منها  الشمال  إلى  كم  نحو10  على  عامودا،  مدينة 
تحيط البساتين واألشجار المثمرة بها، من بلوط وتين 
وتفاح ورمان ومياه عذبة، وكان اسمها أيام الرومان 

)إناستا زيايوليس(.
قال ياقوت الحموي الذي زارها:

»في لحف جبل بين نصيبين وماردين تقع مدينة 
دارا، وهي ذات بساتين ومياه جارية، ومن أعمالها 
يجلب )المحلب( الذي يستطب به األعراب، وخاصة 

النساء، ويضاف له القرنفل في االستطباب«.
لّما  قباذ،  الملك  ابن  دارا  معسكر  كان  وعندها 
لقي اإلسكندر بن فيلفوس المقدوني، فقتله اإلسكندر، 
وتزوج ابنته، وبنى في موضع معسكره هذه المدينة، 

وسّماها باسمه. وجاء عنها قول أحد الشعراء:
وقد قلت لرجلي بين حران ودارا   اصبري   -

يا رجل حتى يرزق هللا حمارا
ويصفها اإلصطخري فيقول:

»مدينة صغيرة، نزهة تشتمل على مياه جارية، 
وأشجار وزروع، ولها مباخس، وهي في سفح جبل، 

ورآها ابن حوقل وقد صارت في أيامه خراًبا:
»ثم سافرنا إلى مدينة دارا، وهي عتيقة كبيرة 
بيضاء المنظر، لها قلعة مشرفة، وهي اآلن خراب، 

ال عمارة فيها، وفيها قرية معمورة بها نزلنا«
تنازل  بعد  كبير  حربي  شأن  لدارا  صار  وقد 
سنة  للفرس  نصيبين  عن  يوليانوس  اإلمبراطور 
363، فقد حلّت دارا محلها، وغدت منذ ذلك الحين 
القلعة الرئيسة في خط الدفاع الروماني عن الجزيرة، 

فهناك آثار وهياكل فخمة تنبئ بما كانت عليه من 
عظمة وسناء في العصور السالفة.
3- تل حلف – رأس العين – 

ذكرها  القدم،  في  العريقة  الجزيرة  مدن  من 
زهت  مختلفة،  في عصور  والبلدانيون  المؤرخون 
الميتانيين، وانتعشت فيها مملكة جابارا،  فيها دولة 
نهر  ينابيع  رأس  في  لوقوعها  العين  رأس  سميت 
عنها  قال  عينا(  )رش  السريان  وسّموها  الخابور، 

ياقوت الحموي:
تقع  الجزيرة،  كبيرة مشهورة من مدن  »مدينة 
بين حران ونصيبين ودنيسر، على حوض الخابور 
األعلى في الشمال الغربي من الحسكة، وعلى مسافة 
82 كم من مركز المحافظة، وعلى خط العرض 37 
هيكتار،  المدينة 500  ومساحة  الطول 41،  وخط 
وعدد سكانها ما يقارب 40000 نسمة، وفي رأس 
العين عيون كثيرة عجيبة صافية، تجتمع كلها في 
العيون  الخابور، وأشهر هذه  موضع، فتصير نهر 
الرياحية  وعين  الصرار  وعين  اآلس  )عين  أربع: 
وعين الهاشمية( وفيها عين يقال لها خسفة سالمة 
فيها سمك كبار، ينظره الناظر كأن بينه وبين السمك 
شبر، ويكون بينهما عشر قامات، وعين الصرار هي 
المتوكل عشرة آالف درهم،  الخليفة  فيها  نثر  التي 
يفقد  الماء، ولم  المدينة فأخذوها لصفاء  ونزل أهل 

منها شيًئا.
وتدّل  التاريخ،  عراقة  عريقة  العين  فرأس 
المكتشفات األثرّية التي ظهرت في موقع تل حلف 
على مكانتها، حيث أوحت إلى أّن اإلنسان قد استقر 
الميالد،  قبل  الخامس  األلف  منذ  المنطقة  هذه  في 
مدارج  من  به  بأس  ال  تقّدًما  يحّقق  أن  واستطاع 
الخابور  منابع  أّن  تاريخّيًا  الثابت  ومن  الحضارة، 
قاعدة وعاصمة  كانت   ) العين  )تل حلف – رأس 
أسسها  التي  )سوبارتو(  كبيرة  إلمبراطورية 
وقد  الميالد،  قبل  الرابع  األلف  في  السوبارتيون 
صاغ هذا الشعب فنوًنا وأساليب للمعيشة تمّثل أرقى 
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مستوى اجتماعّي في الجزء الشمالي من بالد الشرق 
األدنى خالل األلف الرابع قبل الميالد.

تزال  ما  التماثيل  من  الحضارية  النماذج  وإّن 
شاهدة على هذه الحضارة، ولعّل من يزور متحف 
حلب تستوقفه تلك التماثيل الضخمة التي تزين واجهة 

المتحف، وهي عبارة عن نماذج للتماثيل األصلية.
لكن يستوقفنا السوبارتيون فمن هم السوبارتيون 

يا ترى؟
ففي الصفحة 82 من كتاب )وطن الشمس( يقول 

الكاتب:
»ينتمي الشعب الكردي الحالي الذي يقطن على 
أرض كردستان إلى مجموعة الشعوب الجبلية التي 
ميزوبوتاميا  وشعوب  زاغروس  بشعوب  عرفت 
العليا، أو إلى شعوب سوبارتو وسوبارو )شيبارو( 
الرافدين  بالد  سكان  لدى  سوبارتو  مصطلح  وكان 
قديًما تعني المناطق الشمالية والشرقية التي احتوت 
على مقاطعات بارهشي – أوركيش- نوار – كوتيوم 
آشور  وحتى   – اوربيلوم  سيموروم-  زاموا-   –
غزاها زيمري ليم ملك ماري، حيث جاء في نصه 
أّن سوبارتو كانت تضّم أيًضا توتول على الخابور، 
حدود  أّن  البابليين  نظر  وفي   – كركميش  وكذلك 
جبال  حتى  عيالم  حدود  من  تبدأ  كانت  سوبارتو 
األمانوس، وكانت عاصمتهم شيريش، لكن تاريخهم 
األثرّية  واالكتشافات  الوثائق  لقلة  الغموض  يكتنفه 
الخاّصة بهم، وهم بمثابة الجد األكبر واألقدم لشعوب 
أعوام  إلى  تاريخهم  ويرجع  القدماء،  كردستان 
4500- 4000 ق0م. وهناك نص مسماري يصف 
حدود األقطار التي افتتحها سرغون الكبير، وفيه أن 
أقاليم سوبارتو كانت تمتد من عيالم أي من غرب 
جبال  اليوم  األرز، وهي  جبال  الحالية حتى  إيران 

األمانوس في لواء إسكندرون.
وتحيط برأس العين البساتين والخضرة، وفيها 

الدواليب الكثيرة )النواعير(،
وفيها عين تدعى )الزاهرية(، وكان المتوكل قد 

نزل بها، وبنى فيها بناء، وكانت الزوارق الصغيرة 
الناس  وكان  والهاشمية،  الزاهرية  عين  إلى  تدخل 
يركبون فيها إلى بساتينهم، وإلى قرقيسيا البصيرة؛ 

ملتقى الخابور بالفرات إن شاؤوا.
العين  رأس  من  يخرج   – اإلصطخري  ويقول 

ثالثمئة عين كلها صافية.
ولإلدريسي في كتابه )نزهة المشتاق( يقول:

»ورأس العين مدينة كبيرة، وفيها ثالثمائة عين، 
هذه  ومن  فيها،  يسقط  ما  تحفظ  حديد  شباك  عليها 
قرقيسيا،  في  الذي يصب  الخابور  نهر  ينشأ  المياه 
وفي الفرات وعلى الخابور مدن كثيرة منها عربان؛ 

) تل عجاجة ( وطابان والحسنية والعبيدية.
وكان  حجارة،  من  سور  العين  لرأس  »وكان 
داخل السور لهم من المزارع والطواحين والبساتين 
ما كان يقوتهم، لوال ما مّنوا به من الجور الغالب، 
والبالء الفادح، وكان لهم أيًضا ضياع ومباخس. ولم 
يبق في القصبة لهم إال قليل من الناس، وعلى ترّقب 
من الروم والعرب، وقد لجؤوا إلى بعض قصورها 

وجعلوه حصًنا يأوون إليه عند خوفهم« 
الثاني  كسرى  أّن  السريان  المؤرخون  وذكر 
العين  رأس  عن  للرومان  تنازل  قد  كان  الفارسي 
ودارا، وبعد ذلك غزاها القائد الفارسي؛ اخرماهان، 
 ،580 وسنة   ،578 سنة  دفعتين  على  ودّمرها 
في  سنة 602  أخرى  مّرة  الفرس  عليها  واستولى 

العالم  أجبرت  كوباني  مقاومة 
تغيير مواقفها لصالح حركة  على 
قاوم  لو  ماذا  آفا.  شعبنا في روج 
كركوك؟  في  أيام  عّدة  البيشمركة 
فإّن  كوباني،  تجربة  ضوء  على 
ستتغير  كانت  الدولية  المواقف 
الوقوف  صعيد  على  األقل  على 
ضد  العسكرية  للحملة  بالضد 

كوردستان
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عهد اإلمبراطور فوكاس.
فتح العرب المدينة سنة640 على يد عمير بن 
سعد ثار عمير بن حباب، من رأس العين على الخليفة 
األثير  ابن  ذكر  سنة 700.  مروان  بن  الملك  عبد 
أّن الروم كانوا قد غزوا دارا ونصيبين ثم استولوا 
على رأس العين سنة 943، ونهبوها واستاقوا منها 
عدًدا كبيًرا من األسرى. وفي عام 1129 استولى 
العين، غير  بقيادة جوسالن على رأس  الصليبيون 
أّنهم لم يمكثوا فيها طوياًل، وساروا منها إلى أورفة.

اجتاح تيمور لنك في أواخر القرن الرابع عشر 
منطقة رأس العين، فدّمر المدينة وقراها على ضفة 

الخابور واستباحها.
أنجبت رأس العين العديد من العلماء والباحثين، 
وكانت لها مكانة كبيرة في الحياة الفكرية واالقتصادية 

والزراعية خاصة.
أّول  أوبنهايم  فون  ماكس  األلماني؛  المستشرق 
من قام بتنقيب أثري منظم، في أرض الجزيرة، ففي 
عام 1899 بدأ بالبحث والتنقيب في تل حلف على 
بعد 2 كم من رأس العين، فوجد التل المملوءة باآلثار 
العظيمة والثمينة، فتركه 12عاًما، ثم عاد في سنة 
1911، ليكتشف الهيكل والقصر العائد إلى األلف 
الثاني قبل الميالد، وعثر على تماثيل كبيرة، وتحف 

فنية كثيرة.
سافر أوبنهايم إلى ألمانيا وأخذ معه جميع العاديات 
والتي  األولى،  الحملة  خالل  التنقيب  أظهرها  التي 
والقطع  الكبيرة  التماثيل  وأبقى  آنذاك،  نقلها  تيسر 
الضخمة في بيت كان بناء في تل حلف بالذات، وقد 
انهار هذا المسكن أثناء غياب صاحبه عنه، فمكث 
أوبنهايم وقًتا طوياًل يعنى برفع األنقاض عن اآلثار 
والضخامة  الكثرة  من  وكانت  هنالك،  تركها  التي 
والتنوع بحيث تطلب نقلها من رأس العين إلى حلب 

ثالث عشرة شاحنة من شاحنات الخط الحديدي.
وفي ربيع 1929 عاد البارون أوبنهايم إلى تل 
حلف ليجد كنوًزا عظيمة متنوعة من الذهب والعاج  

والمعادن األخرى والخزف الملون وأختام ولوحات 
فنية وقبور.

يقول أوبنهايم: »لئن كانت الحفريات التي أجريت 
قد  الكلدانية  أور  وفي  آمون،  عنخ  توت  مدافن  في 
كشفت عن تحف ذهبية ذات ثراء طائل، وعن نماذج 
رائعة من الصناعات اليدوية، فإّن التماثيل واألعمدة 
والجدران المنقوشة المكتشفة في تل حلف كثيًرا ما 
من  بلغت  قد  منتظًرا،  كان  ما  كل  بأحجامها  فاقت 

ا ال يقّوم بمال( الترف حّدً
ألف أوبنهايم كتاًبا عن تل حلف وآثارها، ونقل 

إلى اإلنكليزية والفرنسية وإلى لغات أخرى.
4- ماكسين )مركدة(

العالم هرتزفيلد  القديمة يقول  الخابور  من مدن 
ودوسويريان أّن مركدة الحالية حلّت محل ماكسين 
القديمة، وقد جّر من نهر الفرات من منطقة حلبية 
أو  شاميرام،  نهر  اسمه؛  اصطناعي  نهر  وزلبية 
سمير أميس، يلتقي بنهر الخابور بماكسين، ليروي 
المكان، ومازالت  الواقعة في ذلك  البور  األراضي 

آثاره موجودة إلى اليوم.
ومدن أخرى على نهر الخابور منها الشمساني 
والفدين وعربان وتنينير وكلها آثار مملوءة بالكنوز.

وأنهارها  بمدنها  غنية  السورية  والجزيرة 
البركانية،  وتربتها  وحيواناتها،  وطيورها  ونباتاتها 
وفيها الروضة الغناء، ونهرها العقيق الذي ينبع من 
سنجار، فيها جبل وسهل وعيون مياه، فهي تحتاج 
مواردها،  واستثمار  خفاياها  اكتشاف  أبنائها  من 
وإعادة تاريخها النظر اليانع الناصع لتشارك العالم 

في حضارته المستقبلية.
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