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ماذا بعد ال�ضربات الجوية
ً
�ضد «داع�ش» و«الن�صرة» في �سورية؟
} حميدي العبدالله
اع��ت��رف أكثر م��ن م��س��ؤول أميركي ب��أنّ الضربات الجوية التي توجهها
الواليات المتحدة وشركاؤها إلى تنظيمات «القاعدة» و»النصرة» في سورية لن
تؤدّي إلى القضاء على هذه التنظيمات .وتزايدت في اآلونة األخيرة التحليالت
في مراكز األبحاث األميركية التي تشير إلى هذه النتيجة ،ولكن تصريحات
المسؤولين األميركيين واستنتاجات مراكز األبحاث األميركية تطرح سؤاالً
هاماً :ماذا بعد هذه الضربات؟ بمعنى آخر ،ما هي الخطوة التالية ،وما هو
السيناريو المرجح بعد اإلقرار بهذه الحقيقة؟
هناك سيناريوهان محتمالن:
السيناريو األول ،أن تبادر الواليات المتحدة وشركاؤها إلى إرسال قوات
برية إلزاح��ة «داع��ش» و»النصرة» عن المناطق التي تسيطران عليها اآلن،
وتقدم دعما ً يمكن تنظيمات المعارضة المرتبطة بالواليات المتحدة من أن
تكون هي واجهة السيطرة التي ستقوم بها الواليات المتحدة والدول األخرى
المرشحة للمشاركة في هجوم بري .لكن ذلك غير ممكن ألنّ الواليات المتحدة
والحكومات الغربية ،وف��ي ض��وء نتائج مغامراتهم العسكرية ف��ي العراق
وأفغانستان غير مهيّأة إلرس��ال قوات برية ،كما أنّ دول المنطقة وال سيما
الحكومات الخليجية واألردنية غير قادرة على إرسال قوات برية ،وبالتالي
هذا السيناريو غير قائم إال من الناحية االفتراضية ,ألنّ المعارضة المرتبطة
بالغرب ال تمتلك القدرة على ذلك.
السيناريو الثاني ،أن تقوم الواليات المتحدة وشركاؤها في ضوء عجزهم
عن التصريحات التي أدلى بها أكثر من مسؤول أميركي بأنّ المعارضة لن
تكون قادرة على ذلك اآلن ألنّ إعداد خمسة آالف مقاتل يحتاج من ( )5إلى ()8
أشهر من التدريب ،على أيدي القوات األميركية ،لكن في هذه الفترة سيكون
الجيش ال��س��وري وح��ده المؤهّل لالستفادة من الضربات الجوية وإرباك
«داع���ش» و»ال��ن��ص��رة» ،وبالتالي استعادة المناطق التي تسيطر عليها هذه
الجماعات ،وألنّ هذا التطور لن يكون في مصلحة الواليات المتحدة ،لذلك من
بين االحتماالت أن تقوم الواليات المتحدة بتوجيه ضربات للجيش العربي
السوري لمنعه من االستفادة من الضربات التي توجهها الواليات المتحدة
وحلفاؤها داخل األراضي السورية ض ّد «داعش» و»النصرة».
لكن في ه��ذه ال��ح��ال ،ستكون النتيجة الوحيدة المترتبة على ذل��ك ،ليس
استفادة المعارضة المرتبطة بالواليات المتحدة من هذا التطور ،بل أيضا ً
«داع���ش» و»ال��ن��ص��رة» ،ألنّ أي إخ��ف��اق أو إرب���اك للجيش العربي السوري،
فإنّ المؤهّل لالستفادة منه «داع��ش» و»النصرة» وليس التنظيمات األخرى
التي تسعى واشنطن إلى تدريبها ،ولن تصل إلى ساحات المواجهة قبل 8
أشهر حيث ستكون التطورات الميدانية قد خلقت واقعا ً جديداً ،يصعب على
الجماعات التي سوف ترسلها الواليات المتحدة ودول المنطقة المتحالفة
معها أن تصل إلى ساحات المواجهة .فهل هذا هو الخيار الذي يخدم معركة
القضاء على التنظيمات اإلرهابية؟

اليمن يح�سم الرئا�سة اللبنانية
} روزانا ر ّمال
في ك ّل مرة يت ّم فيها الحديث عن تقارب سعودي ـ إيراني لم تكن السعودية تسارع
الى النفي او رفض ما يُشاع من أجواء ،علما ً أنّ السعودية عمدت في السنوات الماضية
إلى تصوير إيران على أنها الخطر األكبر في الخليج ،حيث يجب مواجهته مع حلفائه،
خصوصا لما يثيره البرنامج النووي اإليراني من قلق لدى دول الخليج ،التي تخشى
أن يعطي النفوذ اإليراني المتزايد أمالً للمعارضات الصامتة في تلك الدول ،والتي تتهمها
السعودية بأنها تتلقى أوامر إيرانية ...من أجل إعالء صوت التغيير في الخليج.
اليوم بدأ فجر الفصل الجديد بين السعودية وإيران ،وهو ما أعلن عنه وزير خارجية
ايران محمد جواد ظريف بعد اجتماعه إلى نظيره السعودي سعود الفيصل ،في ما وصف
بأنه لقاء مفصلي أعقب أحداث اليمن المفاجئة ،ونقلت وكالة األنباء اإليرانية عن ظريف
قوله بعد اللقاء الذي استم ّر ساعة« :نأمل أن يشكل هذا الفصل الجديد فصالً مثمرا ً في
مسار إرساء السالم واألمن على المستويين اإلقليمي والعالمي ،وصون مصالح جميع
الشعوب اإلسالمية في العالم».
كذلك نقلت الوكالة نفسها عن الفيصل قوله« :للسعودية وإيران نفوذ كبير في المنطقة
التعاون بينهما سيؤدي إلى تأثيرات ال تنكر في إرساء السالم واألمن إقليميا ً ودولياً».
بعد اربع سنوات من األزمات في المنطقة اتفق الطرفان فجأة على «أنّ لهما نفوذا ً كبيرا ً
في الشرق األوسط ،وأنّ التعاون بينهما يساهم في إرساء السالم الدولي وليس فقط
اإلقليمي...
واضح انّ تطورات اليمن جمعت الطرفين رسميا ً اخيراً...
إنه اليمن الذي يقلق الطرفين أيضاً ،والذي جاءت تطوراته األخيرة لصالح الحوثيين
الذين يتمتعون بعالقة طيبة مع ايران ...إنه اليمن وما يعنيه من أمن للسعودية قوميا ً
واستراتيجياً.
فرض اليمن واقعا ً جديدا ً سيكون مقدمة للتعاون الرسمي والمقايضات والتسويات
المقبلة بين السعودية وإيران حيث لم تسجل األحداث الماضية فرصة مؤاتية او ملحة
للتعاون اإليراني السعودي مثل الذي فرضه تقدم الحوثيين في اليمنز..
ال يبدو أنّ إيران تريد اعتبار تطور األحداث في اليمن نقطة لصالحها عبر المنابر
اإلعالمية او االجتماعات او المبالغة بإطالق تصريحات تض ّر بثورة اليمنيين الجديدة،
معتبرة أنّ ما جرى نابع من الشعب اليمني وحاجته إلى اإلصالح...
إال أنّ الواقع يؤكد أنّ ما جرى قلب المعادالت في الخليج لصالح إيران ،األمر الذي جعل
التواصل معها حاجة وضرورة من قبل السعودية ،ألنّ المكابرة ال تنفع...
تعرف السعودية جيدا ً أنّ اليمن قد يكون مقدمة لدول خليجية أخرى ،وهي من بينها،
تخرج شعوبها للمطالبة بتغيير الحكم في الممالك واإلمارات ،وهذا أكثر ما تخشاه...
من هنا باتت السعودية تتطلع إلى أيّ تعاون إيراني يعطي ضمانات بالح ّد األدنى اال
تتدهور الساحة الخليجية ،وعليه فإن التعاون المنشود يفترض ان ينعكس على عدة
ملفات في المنطقة.
ولع ّل أبرزها لبنان ...العالق بين استحقاقات أمنية ودستورية ينتظر أن يأتي «ضوء
أخضر ما» لكي يبتّ فيها ،أما اليوم وبعد ما جرى في اليمن ،تشير االتصاالت والحركة
الديبلوماسية إلى أنّ اقتسام السلطة في اليمن وترتيب األوضاع فيه سيكونان تحت
العين السعودية اإليرانية من دون تلكؤ ،نظرا ً إلى حساسية اليمن وقربه من السعودية،
وهو األمر نفسه الذي سيحصل في لبنان ،حيث يُعتقد أن تؤثر أحداث اليمن على تقريب
موعد حسم اسم الرئيس اللبناني العتيد ،الذي على ما يبدو لم تعد مدة انتظاره طويلة،
وذلك أيضا ً تحت العين السعودية ـ االيرانية ،ألنّ المقايضات والتسويات بعد لقاء
نيويورك تجري على نار حامية وأسرع من اي وقت مضى ،على وقع ضربات التحالف
وكذلك المخاوف من انزالق األمور في الخليج ...وعندها قد ال ينفع ندم سعودي بتجاهل
نفوذ إيراني ق��ادر على أن يعيد ترتيب أوراق القوة في المنطقة لصالحه ولصالح
حلفائه.

«توب نيوز»

المع ّلم و�أ�س�س التعليم
ـ العنتريات وإعالن المواقف الغليظة كما فعل الرئيس األميركي وتبعه األوروبيون في
الحديث عن الحرب على اإلرهاب وعن ملف إيران النووي وعن مستقبل سورية ال تحسب
نجاحا ً في السياسة.
الخطاب السياسي الذي يسمن ويغني عن جوع هو الخطاب القادر على تحقيق
اإلجماع الدولي حيث الحرب على سورية استقطبت العالم إلى معسكرين متقابلين ال
يتحقق النصر على اإلرهاب إذا بقي قياس موقف ك ّل معسكر تسجيل النقاط على اآلخر.
المقياس الثاني لحكمة القيادة وسالمة الخطاب هو إمساكه بجذر المشكلة وتقديمه
الحلول العقالنية لمواجهتها
خطاب أوباما بالقياسين فاشل.
خطاب الوزير وليد المعلم بالقياسين قمة النجاح فقد شرح اإلرهاب وجذوره وكيفية
استئصاله بدءا من دور ثقافتي التطرف الديني الوهابية والصهيونية وصوال للتمويل
والتسليح عبر القنوات التركية وانتهاء باالستثمار االفتراضي لإلرهاب بتقويته بوجه
الخصوم فيصير قويا ً على ك ّل المتخاصمين.
لم يقل المعلم أنّ أميركا مصدر الخطر عل العالم كما فعل أوباما بالحديث عن روسيا
بل أعلن م ّد اليد للح ّل السياسي الداخلي والتحالفات الواسعة خارجيا شرط الجدية
يمواجهة اإلرهاب.
المعلم يعلّم...

التعليق السياسي

داع�ش :خالفة الدم والنار ()3

7

«داع�ش» الأميركية ...وقادتها� :إلى �أين من هنا؟
} دراسة من إعداد د .رفعت سيد أحمد
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ال ِقيَا َم ِة و ْزنا) ،ذلك هو المصير المؤكد لداعش
التى مثلت نموذجا ً الغتيال اإلسالم ،واألوطان
معاً ،وهو عينه المصير المؤكد للتحالف الدولى
الذى يحاربها بعد أن صنعها على عينه.
* ف����اآلن ...وأم��ي��رك��ا بتحالفها العربي
والدولي ،تقاتل «داعش» عبر الضربات الجوية
لطائراتها ،مع بعض التحركات الخجولة
على األرض ألجهزة االستخبارات والعشائر
وللجيش ف��ى ال��ع��راق ،مشتركة م��ع ق��وات
البشمركة الكردية ،يطرح سؤاال ً مهماً :هل يا
ترى تريد واشنطن القضاء نهائيا ً على تنظيم
الدولة اإلسالمية «داعش»؟ قطعا ً وكما أثبتنا
عبر صفحات ووثائق كتابنا هذا عن التنظيم
ال تريد واشنطن ذلك وإن كانت بالقطع (تقدر)
عليه ،وذلك ألنها تريد إعادة توظيف «داعش»
كفزاعة سياسية وأمنية البتزاز دول الخليج،
وإلس��ق��اط ال��دول��ة ال��س��وري��ة وإح����داث ف��راغ
استراتيجي فى العراق يحول مستقبالً دون أي
تهديد حقيقي لـ»إسرائيل» ولمصالح واشنطن
فى هذه المنطقة القلقة من عالمنا المعاصر.
إن واشنطن ،التى صنعت هذا (الوحش)
إلرهاب اآلخرين ولتفكيك العراق ،واستخدمته
فى سورية كجماعة وظيفية إلنهاك الدولة
الحاضنة للمقاومة العربية وإرب��اك دوره��ا
اإلقليمى ،لن تقضي على «داع��ش» وإن ادعى
أوباما وباقي أركان إدارته ذلك ،إنها فقط تريد
تقليم أظافره كتنظيم خرج عن ح��دود دوره
ووظيفته األميركية فى المنطقة.
* إن هذا يعنى ببساطة ،مزيدا ً من التفكك
والتشظى ل��دول المنطقة ،وحضورا ً أميركيا ً
وغربيا ً جديداً ،بعد الخروج المذل من العراق
بعد االح��ت�لال؛ ح��ض��ورا ً متعلالً بمكافحة
اإلرهاب ،وستشهد المنطقة ،استخداما ً أميركيا ً
– و»إسرائيلياً» – بالطبع لفزاعة (بقايا
داع���ش) وال��ق��اع��دة والنصرة وأخ��وات��ه��م فى
ابتزاز دول المنطقة النفطية ،وابتزاز تلك التي
حاولت الخروج من المؤامرة األميركية المسماة
بـ (الربيع العربي) تنشد االستقالل الوطنى
(مصر بعد  30يونيو م��ث��االً) ،س��وف تسعى
واشنطن بحلفها االستعماري الجديد ،إعادة
استخدام فزاعة داعش وشقيقاتها من تنظيمات
اإلرهاب الذى صنعته بأيديها ،لتحقق فى بالد
النفط وبالد االستقالل الوطني ما عجزت عن
تحقيقه فى السنوات الماضية ،فهل ستعي تلك
الدول أبعاد هذه المؤامرة؟ أم ستنزلق أقدامها
أكثر فى وحلها ،غبا ًء أو عناداً ،أسئلة في رحم
المستقبل.
وفى خاتمة هذه الدراسة نتوقف عند بعض
القضايا المهمة التى أثارها وج��ود (تنظيم
داع���ش) ف��ى ب�لادن��ا العربية ،وتلك الحرب
المعلنة عليه ولنسجل ذلك فى النقاط التالية:
أوالً :إن المتابع لنشأة وتطور تنظيم الدولة
اإلسالمية فى العراق والشام «داعش» ،سوف
يتوقف ملياً ،كما توقفنا في ثنايا هذه الدراسة
المطولة ،عند المستوى الفقهي ،والثقافي لقادة
هذا التنظيم ،وتلك السطحية التى يتميزون بها
في الفهم والمعرفة ،والتي يغطونها بمزيد من
التشدد والعنف اللفظي والجسدي؛ إننا على
سبيل المثال نتوقف أمام هؤالء القادة التالية
أسماءهم لنكتشف أننا إزاء جهله بالدين،
وبالسياسة معاً ،جهلة يقودون آالفا ًمن الشباب
المغرر بهم ،بأوهام دينية ال حظ لها من الواقع،
أو يراد للواقع أن يجبر على تم َّثلها ،ولعل قضية
نبيلة مثل (قضية الثورة) أو قضية (الخالفة)
في اإلسالم خير مثال على الخدعة الكبرى التي
أراد قادة تلك التنظيمات المتشددة وفي قلبها
تنظيم «داعش» بسطحيتهم ،وفهمهم الضيق
للدين ولفقه ال��واق��ع ،أن يزرعوها فى عقول
هذا الشباب ليتحولوا تدريجيا ً إلى (مشروع
انتحار) يسمونه خطأ بـ(مشروع استشهاد).
لنتأمل ق���ادة داع���ش التالية أسماؤهم
وم��س��ت��وى تعليمهم وج��ذوره��م اإلره��اب��ي��ة
ومحدودية ثقافتهم اإلسالمية وكراهيتهم
الشديدة للديمقراطية وللحريات ،لنعلم ،إلى
أين يقود هؤالء الجهلة ،شعوبهم:
 1ـ أبو مصعب الزرقاوي (المؤسس األول
للتنظيم):
اسمه أحمد فاضل نزال الخاليلة ،أردني من
الزرقاء .ال يتحدث أصحابه عن الفترة التي
سبقت وصوله ألفغانستان في  1989على
رغم أهميتها الكبيرة في التكوين النفسي لهذا
الشاب الذي ولد في عائلة من عشرة أبناء في
 .1966توفي والده وهو في سن المراهقة فترك
الدراسة لينضم لعصابة أشقياء وكان أول حكم
قضائي عليه بتهمة حيازة المخدرات واالعتداء
الجنسي وعمره  19سنة.
ف��ي ع���ام  ،1989س��اف��ر ال���زرق���اوي إل��ى
أفغانستان لالنضمام إل��ى ما يعرف اليوم

باألفغان العرب ضد الغزو السوفياتي ،ولكن
السوفيات كانوا يغادرون بالفعل في الوقت
ال��ذي وص��ل إليه .وهناك التقى بأبي محمد
المقدسي ال��ذي شكل بالنسبة له أول معلم
سلفي جهادي .رجع بعدها إلى األردن ،واعتقل
عام  1993بعد العثور على أسلحة ومتفجرات
في منزله .أمضى ست سنوات في سجن أردني
مع أب��ي محمد المقدسي بعد الحكم عليهما
بالسجن خمسة عشر عاما ً في قضية «بيعة
اإلمام» انتهت بعفو ملكي .بعد إطالق سراحه
من السجن وفي عام  1999عاد ألفغانستان
وأقام معسكرا ً للتدريب برضا القاعدة ليعود
للمنطقة في عام  .2000من المفيد اإلشارة إلى
أن الزرقاوي قد تزوج من ثالث نساء إحداهن
في سن الرابعة عشرة من العمر.
وقد سمع به العالم للمرة األولى على لسان
كولن ب��اول وزي��ر الخارجية األميركي الذي
تحدث عن تحالف بين القاعدة التي أوفدت
الزرقاوي للعراق وصدام حسين.
في عام  2004قام أبو مصعب الزرقاوي
بذبح أح��د الرهائن األميركيين في العراق،
ويدعى يوجين أرمسترونغ ،وذلك بجز عنقه
بسكين في فيديو مصور قامت جماعة «التوحيد
والجهاد» بنشره على اإلنترنت لتبدأ س ّنة ج ُّز
وقطع الرؤوس عند هذه المجموعة.
أسس ما سمي بتنظيم «التوحيد والجهاد»
وظل يتزعمه حتى مقتله في يونيو  2006كان
الزرقاوي يعلن مسؤوليته عبر رسائل صوتية
ومسجلة بالصورة عن عدة هجمات في العراق
بينها تفجيرات انتحارية ،وإع���دام رهائن.
ويسجل محاضرات صوتية ألتباعه .وإذا ما
تركنا ما قاله في فريضة الجهاد جانبا نجد
أساس (وفقا ً للدراسة المتميزة للدكتور هيثم
مناع عن داعش) ما عنده يعتمد موقفا تكفيريا
من الشيعة يمكن متابعته في عدة محاضرات
ومواقف أبرزها «حقيقة الرافضة رفض الله».
كذلك ك��ان يتحدث بحقد ع��ن الديمقراطية
ويعتبرها سبيل المجرمين كما يتضح من
مداخلته (ولتستبين سبيل المجرمين:
الديمقراطية).بايع تنظيمه أسامة بن الدن في
 2004وصار اسم التنظيم إلى «قاعدة الجهاد
في بالد الرافدين».
2ـ أبو عمر البغدادي:
هو حامد داوود محمد خليل ال���زاوي من
مواليد قرية الزاوية التابعة لمدينة حديثة في
والية األنبار عام  ،1964ولد وعاش حياته في
والية األنبار .تخرج من كلية الشرطة في بغداد
وكانت بداية عمله ضابطا ًفي الشرطة العراقية،
وكان معروفا ً في حديثة بتزمته الديني وبدأ
ذلك يزداد بعد حرب الخليج الثانية في بداية
تسعينات القرن الماضي.
ف��ي  30ك��ان��ون األول  2007دع��ا أسامة
بن الدن إلى مبايعة أبو عمر البغدادي أميرا ً
على «دولة العراق اإلسالمية» وكانت معظم
التشكيالت السلفية الجهادية في العراق قد
بايعته .وفي يوم االثنين  2010/4/19أعلنت
قوات االحتالل األميركية مقتل أبو عمر البغدادي
وأبو حمزة المصري نائبه في منطقة الثرثار،
بعد مواجهات مسلحة لساعات عدة.
لخص أبو عمر البغدادي طبيعة وأهداف
تنظيمه في رسالة صوتية (منشورة في كتاب
السلفية واإلخ��وان وحقوق اإلنسان ص 217
وما بعدها) وقد كان موقفه من عموم الشيعة
وغير أهل السنة تكفيريا ً وعنيفا ً وكذلك موقفه
من الديمقراطية والحريات التي كان يرفضها
تماماً.
3ـ أبو حمزة المهاجر:
يلقب أيضا ً بـ(أبو أيوب المصري) :هو عبد
المنعم عز الدين علي البدوي ولد في - 1968
( 2010ولد في مصر بمحافظة سوهاج ،انضم
للجماعة الجهادية التي أسسها أيمن الظواهري
عام  1982وعمل كمساعد شخصي للظواهري.
تنقل بين أفغانستان حيث تخصص بصناعة
المتفجرات واليمن حيث عمل بالتعليم باسم
مستعار.
تزوج من يمنية في  1998وقد دخل العراق
مع أسرته عبر عام  2002وقد شارك في بناء
تنظيم القاعدة في العراق بعد احتالل بغداد
والتحق بالزرقاوي .وقتل في .2010/4/19
4ـ أبو بكر البغدادي:
وهو القائد الحالي لتنظيم «داعش» وطالب
مبايعته كخليفة للمسلمين ،واسمه الحقيقي:
إبراهيم بن عواد بن إبراهيم البدري السامرائي،
ولد في الجالم من أعمال السامراء العراقية
عام  .1971ينحدر من عائلة تأخذ بالمنهج
السلفي في فهم العقيدة اإلسالمية ،من عشيرة
ال��ب��وب��دري ال��ع��راق��ي��ة ،ه��و خ��ري��ج الجامعة
اإلسالمية في بغداد (سبق التعريف به) ولكن
ثمة إجماع على أنه متوسط الثقافة اإلسالمية
وأنه أخذ منهجا ً تكفيريا ً وال يزال ،ضد خصومه
من الجماعات والقوى األخرى .وشرعن للقتل
والذبح لكل المخالفين له في الرأي والموقف،
واعتبر موقفه هو موقف اإلسالم ذاته!

5ـ أبو عبد الرحمن البيالوي:
اسمه الحقيقي عدنان اسماعيل نجم يلقب
أيضا ً بأبي أسامة البيالوي وأب��و البراء ،من
مواليد  1973ف��ي محافظة األن��ب��ار .خريج
الكلية العسكرية ال��دورة  77انضم لصفوف
الحرس الجمهوري وتدرج لرتبة رتبة مقدم.
كان الساعد األيمن ألبي مصعب الزرقاوي (قتل
الزرقاوي في غارة أميركية في  7حزيران عام
 )2006خالل سنوات ثالث وتركزت مهماته
على تحديد المواعيد الخاصة باألخير ،كما كان
مقربا ً من كبار قادة
التنظيم في محافظة األنبار .أعد االنتحاري
ال��ذي نفذ عملية الطارمية التي استهدفت
وزارة العدل ،أشرف على عمليات الهجوم على
التجمعات االنتخابية ،استهداف الجوامع
والكنائس والحسينيات وأربعينيات الحسين،
التخطيط الق��ت��ح��ام س��ج��ن ص�ل�اح ال��دي��ن
اإلصالحي وجامعة اإلم��ام الصادق ،اقتحام
سجن الطوبجي والتاجي وأبو غريب .رئيس
المجلس العسكري وعضو مجلس الشورى.
6ـ العقيد حجي بكر:
يقول عنه د .هيثم مناع فى دراسته عن
«داعش» اليد اليمنى ألبي بكر البغدادي حتى
مطلع  2014واسمه الحقيقي سمير عبد حمد
العبيدي الدليمي وعرف بأسماء حركية كثيرة
مثل أبو بالل المشهداني وحجي بكر .ولد في
الخالدية األنبار في مطلع الستينات ،وترعرع
ونشأ فيها حتى أكمل ال��دراس��ة اإلع��دادي��ة.
التحق بالكلية العسكرية وتخرج ضابطا ً
وتد ّرج بالرتب حتى وصل لمرتبة عقيد قبيل
االح��ت�لال األميركي .يؤكد لنا أح��د مؤسسي
جماعة التوحيد والجهاد مبايعته ألبي مصعب
الزرقاوي مع عدد من الضباط السابقين .حافظ

�أميركا تريد تقليم
�أظافر داع�ش
ولي�س الق�ضاء
عليها لأنها تريدها
فزاعة �ضد دول
الخليج و�أداة
لتدمير ما تبقى من
�سورية والعراق
على عالقة جيدة بالجيش اإلسالمي في العراق
وكان يساعدهم بخبرته العسكرية .اعتقل في
سجن بوكا .كلّف مبكرا ً بمتابعة إنتاج السالح
الكيماوي وتطوير األسلحة في تنظيم الدولة
اإلسالمية في العراق .تسلم مسؤولية المجلس
العسكري للتنظيم وتسلم عام  2012وزارة
التصنيع العسكري للتنظيم .كذلك تولى إدارة
العمليات العسكرية وإدارة المعسكرات في
الشام .قتل في سورية في شهر كانون الثاني
 2014في مواجهات بين جبهتي النصرة
واإلسالمية مع داعش في مدينة األتارب شمال
حلب.
جمع حجي بكر بين التخطيط العسكري
والوجود الميداني .وقد شكلت خسارته ضربة
مهمة للتنظيم.
7ـ أبو أيمن العراقي:
أبو أيمن العراقي أو أبو مهند السويداوي،
أهم مسؤول لـ»داعش» في سورية اليوم ،من
منتسبي الجيش في عهد الرئيس السابق
ص��دام حسين ،إذ ك��ان ضابطا ً برتبة مقدم،
عضو أول مجلس عسكري لداعش والمكون
من شخصين .كانت كنيته في العراق أبو مهند
السويداوي ،من مواليد  .1965كان والي األنبار
وتولى إدارة قاطع الكره الشمالي ،وأعلن وفاته
مرات عدة ،ولكنه سرعان ما يظهر ثانية وهو
يقتل المسيحيين أو المسلمين المخالفين له.
8ـ أبو علي األنباري:
من أهم قيادات التنظيم .اسمه عالء َقرداش
التركماني ،ولد في تلعفر من أسرة تركمانية،
استخدم ألقابا ً عدة ،منها أبو جاسم العراقي
وأب��و عمر ق��رداش وأب��و علي األن��ب��اري .كان
مدرسا ً لمادة الفيزياء ،وفي الوقت نفسه ناشطا ً
بعث ّيا ًومسؤول فرقة حزبية أيام النظام السابق
ومسؤوال ً شرعيا ً في التنظيم ،وهو موجود في
مدينة الرقة ،يقوم بإعطاء دروس دين في جامع
اإلمام النووي بين صالة المغرب والعشاء.
9ـ أبو محمد العدناني:
اسمه الحقيقى هو طه صبحي فالحة ،من
قرية بنش في رديف إدل��ب ،ومن مواليد عام
 .1977تأثر بالسلفية الجهادية مبكرا ً ويقول
الداعشيون بأنه بايع الزرقاوي قبل احتالل
ال��ع��راق مع  35شخصا ً للقتال في سورية،
إال أن��ه التحق ب��ال��ع��راق بعد دخ���ول ق��وات
التحالف والتحق ب��ال��زرق��اوي هناك .تشير

سيرته المنشورة من جماعته إلى انحصار
ثقافته وقراءاته بالكتب اإلسالمية القديمة أو
الجهادية .وقلما يذكر كتبا ًتنويرية أو إصالحية
قرأها .له مواقف تكفيرية مبكرة ،وهو صاحب
أحد فتوى تؤيد قتل الجماعات المتشددة فى
مصر لضباط الشرطة والجيش كما جرى يوم
.2014/9/20
10ـ عمر الشيشاني (طرخان باترشفيلي):
وهنا نأتي إلى ال��دور األجنبي في أحداث
سورية وال��ع��راق وه��و دور يصنفه القانون
ال��دول��ي ب��اس��م (دور ال��م��رت��زق��ة) ،أم���ا عمر
الشيشاني هذا فقد ُول��د عام  1986في قرية
بيركياني في وادي بنكيسي في جورجيا ،خدم
في الجيش الجورجي الخدمة اإللزامية بين
 .2007-2006عام  2008تعاقد مع الجيش
لينضم لكتيبة الرماة .شارك في المعارك مع
الجيش الجورجي ضد روسيا في ،2008أصيب
بمرض السل عام  2010وسرح من الخدمة.
في أيلول  2010سجن بتهمة ش��راء أسلحة
وحكم بالسجن ثالث سنوات وأطلق سراحه
لتدهور حالته الصحية .قاد مجموعات صغيرة
تجمعت وتوحدت في كتائب المهاجرين .ولعب
دورا ً مهما ً في ضم قطاعات من المهاجرين من
القوقاز وغيرها لتنظيم داعش الذي كلفه بقيادة
المنطقةالشمالية.
أما أبرز رموزهم وقياداتهم في سورية فنذكر
منهم:
1ـ أبو لقمان
يسمونه بأمير الدولة اإلسالمية في الرقة،
السوري علي الحمود (أبو لقمان) ،يوصف بأنه
رجل التنظيم األول في سورية بعد أمير الجماعة
وقائدها أبو بكر البغدادي.علي الحمود الشواخ
من مواليد عام  1973وهو من عشيرة العجيل
(فخذ الكبيسات) ،وينحدر من قرية السحل
الواقعة غ��رب مدينة ال��رق��ة .تخرج الحمود
من جامعة حلب عام  1999حائز شهادة في
الحقوق ،وعمل بمهنة التدريس ثالث سنوات
بريف الرقة ،ولم يخط بأي دراس��ة أو ثقافة
إسالمية معتبرة.
وقد تسلم إمارة الرقة بعد السيطرة عليها،
قبل أن يصبح الرجل األول للتنظيم في المنطقة
(أعلن مقتله في 2014/01/07من خصومه).
وهو المسؤول عن كل عمليات اإلع��دام التي
أج��ري��ت ف��ي ال��رق��ة ،وأهمها إع���دام أب��و سعد
الحضرمي أمير جبهة النصرة في الرقة.
2ـ خلف الذياب الحلوس
اسمه داخل التنظيم «أبو مصعب الحلوس»،
اسمه بين أبناء قريته وعمومته «أبو ذياب»
مواليد قرية كنيطرة إحدى قرى بلدة سلوك.
وهو سبب قدوم التنظيم إلى الرقة ،وهو أول
من بايع التنظيم آن��ذاك ،حيث استقبلهم في
منزله .تمت المبايعة ألبو عبد الله سابقاً ،أبو
لقمان حالياً ،حيث كان مقررا ً أن يكون األمير،
لكن قدوم أبو لقمان أضاع عليه فرصة اإلمارة،
هو إلى اآلن ناقم على أبو لقمان ألنه ح ّد من
صالحياته وعيّن أمراء عليه ،يقف وراء تحديد
الكثير من األسماء الواجب اغتيالها وتصفيتها،
حاول االنشقاق عن الدولة خلعه من إمارة تل
أبيض وإنشاء أنصار الشريعة ،إال أن أبو لقمان
أرسل له تهديدا ً بالقتل ،فعدل عن قراره.
3ـ أبو عمر المالكم
عراقي الجنسية ،هرب من سجن تسفيرات
في تكريت-العراق ،دخل األراض��ي السورية
بطلب من البغدادي ليكون المراقب األول على
الجبهة آن��ذاك ،علما ً أنه طلب منه البقاء في
العراق في الشهر  12من عام  ،2012بعدها
ذهب إلى إدلب وحلب وتنقل بينهما ،يفتقد ألحد
قدميه ويستعمل قدما ً اصطناعية ،محكوم عليه
باإلعدام في تونس ،اختصاصه تفجير عن بعد
من خ�لال األجهزة اإللكترونية والتحكم عن
بعد.
4ـ محمود الخضر
اسمه داخل التنظيم «أبو ناصر األمني» ،أحد
أهم ثالثة اشتهروا بالقتل والدموية في الرقة
مع أبي لقمان وأب��و محمد ال��ج��زراوي ،عمره
قرابة الثالثين ،غير معروف إال من أشخاص
معدودين من ال��دول��ة ،يعمل من خ�لال «أبو
حمزه رياضيات» ومن خلف الكواليس ،ولديه
ك��ل الوثائق ح��ول االغ��ت��ي��االت والمعلومات
األمنية ،وتصب عنده كل الخيوط دائماً ،يلبس
قناع وعلى القناع قناع آخر شفاف كي ال يعرف
من عيونه ،دائم الحرص على عدم التكلم لكي ال
يعرف من صوته ويرتدي قفازات لكي ال يعرف
من لون بشرته.
5ـ أبو عبد الرحمن األمني
سوري يدعى «علي السهو» ،طالب هندسة
زراعية من دير ال��زور ،وهو من قرية الجايف
التابعة لمدينة الرقة .وقد أعلنت المعارضة
السورية المسلحة مقتله في 2014/04/30
ف��ي المواجهات بين فصائل الجيش الحر
المعارضة وجبهة النصرة مع داعش.
6ـ أبو علي الشرعي
فواز محمد الحسن العلي ،من أبناء ناحية

الكرامة في ريف الرقة الشرقي ،سجن سنوات
عدة بصيدنايا خالل تسعينات القرن الماضي،
ثم خ��رج بعدها ليعمل في المملكة العربية
السعودية ليعود إلى سورية عامالً عادياً.
لم يعرف له أي نشاط عسكري أو مدني في
الحراك الشعبي قبل أن يبرز بعد إعالن تنظيم
داعش وانشقاقه عن «جبهة النصرة» ،وذلك
بعد سيطرة مجموعات إسالمية ع��دة على
مدينة ال��رق��ة .إض��اف��ة إل��ى غموضه وغرابة
تسميته قاضيا ً شرعيا ً عرف أبو علي بدمويته
الشديدة ،ويشتهر ابنه بحمله سيفا ً ألبيه يقوم
به بتنفيذ أحكام اإلع��دام ،كما يعرف أبو علي
بتعصبه الشديد لعشيرته.
ّ
***
هؤالء هم قادة ومنظرو وشيوخ تنظيم الدولة
اإلسالمية «داعش» ،وهذا هو مستوى إدراكهم
وتعلمهم الديني ،وتلك هي بلدانهم التى أتوا
منها وبعضها ب�لاد غير عربية (الشيشان
والصين وأفغانستان وبريطانيا وغيرها ،وتلك
هي ثقافتهم اإلسالمية الضحلة والتي تتميز ،إما
باالبتعاد الكامل من أي ثقافة إسالمية معتبرة،
أو االرتكان إلى العشائرية ،والجذور العسكرية
في ح��زب البعث مع ميل واض��ح الستخدام
القوة في فرض الوجود ،إننا أمام حالة بؤس
معرفي وإنساني فريد ،تغطت بعنف دموي ال
يشبع .هذا هو «داعش» والذي ال يختلف عن
مثيالته في تنظيمات العنف الديني في بالدنا
العربية ،وهؤالء هم قادتها ولنتأمل مؤهالتهم
ومسيرة حياتهم ،وتحوالتهم السياسية (ولن
نقول الفكرية ألنها غير موجودة أصالً) لنحكم
على المصير البائس ال��ذي يدفعون أنفسهم
وتنظيمهم ودولتهم إليه.
***
ثانياً :م��ن المؤكد كما أش��رن��ا أن معامل
االستخبارات األميركية والغربية ،درست جيدا ً
سيرة هذا التنظيم الذي صنعته ،وسيرة قادته
وأمرائه الدمويين ،تماما ً مثلما درست سيرة
تنظيم القاعدة ووظيفته منذ الثمانينات في
تحقيق أهداف أميركا في العالم ،ونحسب أن
هذا التنظيم سيؤدي الوظائف ذاتها لواشنطن
في المنطقة والعالم ولكن بأشكال ووسائل
مختلفة تتناسب مع وسائل االتصال الحديثة
والتطورات السياسية الجديدة.
* ولكن...
ليس كل ما يتمناه األميركيون يحققونه،
إذ إن صناعة (التوحش) – على حد وصف
الدكتور هيثم مناع في دراسته المتميزة عن
هذا التنظيم – ال يقف عند حد معين ،وال سقف
ل��ه ،وسينقلب السحر على الساحر حتماً،
ونضيف إلى ذلك أن ما تظنه واشنطن سيحدث
بعد تقليم أظافر تنظيم داع��ش وأخواته من
التنظيمات األخ��رى في سورية والعراق ،من
إع��ادة استعمار وهيمنة وتقسيم؛ قد يربكه،
ويخلط أوراقه مفاجأة استراتيجية جديدة في
المنطقة من قبيل حدوث حرب إقليمية جديدة
مع «إسرائيل» ،ربما تبدأها «إسرائيل» ذاتها،
وتكون هذه المرة مع سورية أو إي��ران (التي
اقتربت من امتالك قنبلتها النووية  -وتلك
ساعة الصفر بالنسبة لـ»إسرائيل» -أو معركة
جديدة مع حزب الله).
إن األوراق اإلقليمية حينها ستختلط بشدة
م��ا يصعب على واش��ن��ط��ن إم��ك��ان تنظيمها
وهندستها في معامل االستخبارات وإع��ادة
توظيفها وفقا ًلمصالحها.
* وقد تنتصر سورية على اإلرهاب وتستعيد
تماسكها ودولتها ودوره��ا األمر الذي سيربك
الكثيرين في المنطقة والعالم ،وق��د تحدث
تحوالت درامية في بعض دول النفط ،أو على
حدودها (وما يجري في اليمن من الحوثيين
مهم وخطير ويحتاج إلى تأمل جديد).
ه���ذه ال��ت��ح��والت ،ق��د ت��رب��ك ال��ح��س��اب��ات
األميركية الجديدة ،وتصبح (ال��ح��رب على
داعش) بال قيمة حقيقية وسط إقليم واسع ملئ
بالثروة النفطية وبالمذاهب والعقائد المتنافرة،
الجاهزة لالنفجار في وجه واشنطن.
* ما نريد أن نقوله اختتاماً :أن المستقبل ،بعد
«داعش» مفتوح على احتماالت عدة ،ستتقلص
فيها «داعش» نفوذا ً ودورا ً هذا أمر مؤكد؛ ولكن
لن تنتصر فيه واشنطن بالضربة القاضية،
وستدفع ثمن حماقاتها هي وحلفاؤها ،في
منطقة تتحرك فيها األحداث كما الرمال ،ساحبة
الجميع إلى قاع يغلي بالمتغيرات والنوازل.
إن قدر هذه المنطقة ،أال تستقر لسنوات طوال،
قدرها أن «داعش» حين تتقلص أو حتى تموت،
أن تنتج األرض «دواع���ش» آخرين ضالين
ومضلين ولكن في المقابل هي قادرة على صنع
حركات إسالمية ووطنية مقاومة ،واضحة
بوصلتها تعرف بفطرتها وتجربتها الطويلة
وإس�لام��ه��ا الصحيح ،خ��ن��ادق األع����داء ،في
فلسطين ،وحولها .وفي ذلك ما يقلق واشنطن
وتابعيها لعقود مقبلة ،والله أعلم.
E – mail: yafafr @ hotmail. com

«الدولة الإ�سالمية» :تقاتل الإ�سالم قبل الإن�سان
} رانيا مشوِّح
ارتبط ه��ذا التنظيم ب��اإلس�لام منذ ظهوره ب��دءا ً من
اسمه (الدولة اإلسالمية في الشام والعراق) إلى ترديد
ذكر اسم الله عز وج ّل لشرعنة أعماله اإلجرامية من قتل
وذبح وتقطيع وتنكيل إلى راية (ال اله إال الله ...محمد
رسول الله) إلى التفسير الملتوي آليات القرآن الكريم
ولويه لعنق الحديث لتجيره لخدمة أغراضه الشنيعة
إلى إيهامه الناس بأنهم دعاة لنشر اإلسالم الذي هو أبعد
ما يكون بحاجة ألمثاله لحمل رسالته السامية وبالنظر
بموضوعية نجد أنه ساهم إيما إسهام في انحسار رسالة
الدين اإلسالمي ولصق هوية اإلرهاب بالمسلمين وتأجيج
الحرب على اإلس�لام والمسلمين في بقاع األرض ونشر
الكراهية للرموز الدينية اإلسالمية بدءا ً بالرسول الكريم
محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى الخلفاء إلى الصحابة
ولكل شخص مسلم في العالم ولربما رأينا في الفترة
األخيرة انتشارا ً ألفكار إلحادية وابتعاد الناس عن الدين
الذي يزعم هؤالء الواهمون أنهم يساهمون في انتشاره،
لكن هل ينتشر الدين بالقتل والذبح؟!! قال تعالى (أفأنت
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) (يونس .)99 ،وهل
الرعب والخوف الذي يبثه مجرد الحديث عن هذا التنظيم
هو من يساهم بنشر رسالة اإلسالم المعتدل المحب قال عز
وج ّل( :ولو كنت فظا ً غليظ القلب النفضوا من حولك) (آل
عمران .)159 ،فرسالة من يحمل هؤالء بالضبط!

علماء الدين وداعش

أجمع علماء الدين اإلس�لام��ي أن اإلس�لام ب��ريء من
ممارسات التنظيم اآلثم فأكد اإلمام األكبر الدكتور أحمد
الطيب – شيخ األزه��ر – أن اإلس�لام يرفض ما تقوم به
الميلشيات المسلحة التي تنسب أعمال القتل والتدمير
ل�لإس�لام واإلس�ل�ام منها ب���ريء .كما دان اإلم���ام األكبر
األعمال اإلجرامية ضد المواطنين على اختالف دياناتهم
ومعتقداتهم مشددا ً على وجوب نشر قيم التسامح التي
دعت إليها األديان السماوية وضرورة التعايش السلمي
بين بني اإلنسان.
في حين يرى الدكتور محمود مهنا محمود عضو هيئة
كبار العلماء في األزه��ر الشريف :إن تنظيم داع��ش في
العراق وسورية ال يمثل أهل الس ّنة حيث أن مذهب أهل
الس ّنة ال يجيز االعتداء على الحرمات وال على اآلمنين وال
على المسلمين فهو يؤمن بحرمة سفك الدماء .وأشار إلى أن
تنظيم داعش أدخل أهل الس ّنة مدخالً غير كريم وأساء إلى
اإلسالم بصورة بالغة وأظهره بأنه دين لعب ولهو وقتل
لكن المسلم ال يقاتل مسلما ً وال غير مسلم إال إذا بدأه بالقتال
والحرب.
وأضاف مهنا :إن العالم اليوم يصف اإلسالم بأنه دين
اعتداءات ،مؤكدا ً أن هذه النظرة غربية متمثلة في أميركا
وفرنسا وألمانيا عالوة على دولة قطر إلشاعة الفوضى في
العالم العربي ،واعتبر مهنا أن اإلسالم ال يريد منا الخالفة
في عصر اتسم بسفك الدماء.

كما اعتبر الدكتور عباس شومان وكيل األزهر الشريف
– األمين العام لهيئة كبار العلماء في األزهر :-لقد أعلنا في
األزهر مرارا ً رفضنا وإدانتنا للجرائم التي ارتكبها تنظيم
داعش من قتل لألبرياء وتهجير قسري للمسيحيين ومن
قتل واضطهاد للطائفة اإليزيدية حيث يجهل هؤالء الحمقى
مساحة الحرية الدينية التي كفلها اإلسالم لكل المخالفين
في العمل لدرجة إتاحة الحرية لمن يمارسون كفرا ً بواحا ً
ما داموا ال يتعرضون لعقيدتنا وال يرتكبون جرائم ضدنا
تطبيقا ً لقول الحق سبحانه( :فمن شاء منكم فليؤمن ومن
شاء فليكفر) (الكهف ،)29 ،فالكفر يتحمل وزره صاحبه
وهو الذي سيحاسب عليه أمام الله عز وج ّل.
وأكد شومان أن خروج داعش على ما قررته الشريعة
اإلسالمية في حماية ألرواح الناس وعقائدهم وممتلكاتهم
فليس من حق أحد أن يعاقب الناس على أمور عقائدية
وال أن يحاكمهم وفق هواه والقتل الذي استباحه أعضاء
هذا التنظيم والذي شاهدنا جزءا ً منه عبر وسائل اإلعالم
ومواقع التواصل االجتماعي هو جريمة قتل عمد يجب
القصاص من مرتكبها .وأض��اف ال يمكن أب��دا ً أن يصمت
األزهر على قتل األبرياء على يد داعش وغيرها من الفصائل
والجماعات التي تمارس العنف والقتل والتخريب كما ال
يمكن أن يغض األزهر الطرف عما تقوم به ميليشيات هذه
الجماعة اإلرهابية من انتهاك لألعراض وقصف للمساجد
واضطهاد وتهجير للمسيحيين وبعض الطوائف األخرى.
تعاليم الدولة اإلسالمية تناقض تعاليم اإلسالم
إن إطالعا ً سريعا ً على تعاليم اإلسالم والتعاليم التي

ينسبها تنظيم داعش لإلسالم يدل على أنه ليس هناك أية
عالقة بين وحشية الدولة اإلسالمية والرسالة األساسية
لإلسالم ،فمثالً أحكام الحرب في اإلس�لام تدل في شكل
قاطع أن فكرة اإلسالم األساسية هي قدسية حياة اإلنسان
والتي تحولت مع السنين إلى هدف رئيسي لقواعد الحرب
في اإلسالم إن قطع الرؤوس وإيذاء األقليات مثل اإليزيديين
والمسيحيين كما تفعل داعش يناقض ليس فقط تعاليم
اإلسالم في الحرب التي تنص على حرمة التعرض باألذى
لحياة اإلنسان كحكم شرعي ،بل يناقض أيضا ً الرسالة
األساسية لإلسالم استنادا ً لقوله تعالى( :وما أرسلناك إال
رحمة للعالمين) (األنبياء )107 ،وبالتالي رسالة النبي
الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) هي جلب الرحمة
لكل البشرية واستنادا ً لقوله تعالى( :ادع إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)
(النحل ،)125 ،وهذه هي رسالة اإلسالم السلمية ومن هنا
فإن أفعال هذا التنظيم تناقض في شكل تام روح اإلسالم
وتعاليمه.
من الواضح أن التنظيم ال��ذي يطلق على نفسه اسم
الدولة اإلسالمية يعاني من فقدان كامل لإلسالم والشرعية
ولقد رأينا اتفاق علماء الدين من كل الطوائف اعتبار هذا
التنظيم كافرا ً وأن اإلسالم براء منه ونحن بحاجة التفاق
مماثل من الساسة للقضاء على هذا التنظيم ،لكن هل
سيكون مستقبل هذا التنظيم كمستقبل التيارات التي
ظهرت واختفت خالل التاريخ اإلسالمي مثل األزارق��ة،
الغرابية ،الميمونية ،المفوضة وغيرهم الكثير؟!.

