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مملكة الرمال تزرع الإرهاب في الدول الم�سالمة ...و«داع�ش» ولد من رحم الإرهاب الأميركي

من شوارع كوسوفو

ترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
كتب نيكوالس كريستوف في صحيفة «نيويورك
تايمز» األميركية تحت ع��ن��وان «اإلره��اب��ي��ون:
السعودية تزرعنا زرع�ا ً في ال��دول المسالمة» ما
يلي:
أوالً :كوسوفو .مسابقة تتألف من ثالثة أجزاء:
ما هي الدولة اإلسالمية التي تحتفل بالبطل القومي
المسيحي الذي حارب الغزاة المسلمين في القرن
الخامس عشر؟ ما هي الدولة اإلسالمية الموالية
للواليات المتحدة ،والتي تحتفظ بتمثال بيل
كلينتون أو بمتج ٍر لبيع المالبس النسائية تحت
مس ّمى «هيالري» الكائن في شارع بيل كلينتون؟
ما هي الدولة اإلسالمية التي دخلها المقاتلون
لمحاربة الدولة اإلسالمية أكثر من أيّ دولة أخرى
في أوروبا؟
الجواب على هذه األسئلة الثالثة واحد :كوسوفو
الواقعة في جنوب شرق أوروبا – وهنا تكمن جميع
مك ّونات الحكاية التحذيرية .فحيثما يوجد هجوم
إرهابي من المتط ّرفين اإلسالميين ،نتطلّع ناحية
ّ
أعدائنا كمثل تنظيمَي «داعش» و «القاعدة» .لكن
ربما علينا ايضا ً النظر باتجاه بعض «أصدقائنا»
كالسعودية مثالً.
فعلى مدى عقود ،حاولت السعودية بمنتهى
ال��ت��ه� ّور التمويل وال��ت��روي��ج للمذهب الوهابي
اإلسالمي القاسي وغير المتسامح حول العالم،
وذلك بالطريقة التي كنا جميعا ً نتوقعها ،إنتاج
اإلرهابيين .وخير مثا ٍل على هذا الته ّور السعودي
هو النموذج الذي حصلنا عليه في البلقان .فلطالما
شكلت ك ّل من كوسوفو وألبانيا نماذج لالعتدال
الديني وللتسامح ،وكما يشهد تمثال كلينتون ،فإن
الكوسوفيين يقدّسون الواليات المتحدة وبريطانيا
بسبب جهودهما لتج ّنب وقوع مجزرة محتملة من
قبل الصرب عام  ( 1999فقد أُطلق على عدد من
المراهقين الكوسوفيين اسم توني بلير!) .ومع
ذلك ،تستم ّر السعودية وغيرها من دول الخليج
بالعمل على دفق األموال إلى الدولة الجديدة على
مدى السنوات السبع عشر الماضية ،فضالً عن
تغذية التط ّرف الديني في بلد لم تكن تملك من
التط ّرف إال القليل.
والنتيجة ،هي أنه ووفقا ً للحكومة الكوسوفية،
كوسوفي للقتال في سورية أو
فقد سافر 300
ّ
العراق ،وفي األغلب لالنضمام إلى تنظيم «داعش».
وكما أوضحت زميلتي كارلوتا غول في مقال ح ّول
المسار في مفهوم التط ّرف ،فإن األموال السعودية
ّ
خط
قد ح ّولت مجتمعا ً إسالم ّيا ً متسامحا ً إل��ى
أنابيب للجهاديين.
إنها عالمة من عالمات العصر ،اضط ّرت الحكومة
في السنة الماضية إلى إيقاف إمدادات المياه في
العاصمة موقتا ً وسط مخاوف من مؤامرة إسالمية
مستوحاة من الدولة لتسميم المياه في المدينة.
«المملكة السعودية تد ّمر اإلس�ل�ام» ،يقولها
زهدي هاجزيري بحزن ،بينما كنا نجلس سويا ً
داخ��ل مسجد بُني قبل  430سنة هنا في مدينة
بيا الكوسوفية .وهاجزيري هو إمام معتدل على
غرار المتسامحين التقليديين في كوسوفو – وهو

داعش

مسجد في الجبل األسود
األحدث في سلسلة طويلة من األئمة في أسرته –
وقال أنه تلقى – نتيج ًة لذلك – تهديدات ال ُتحصى
بالقتل من المتطرفين.
استجاب هاجزيري وغيره من المعتدلين للر ّد
عبر أحد المواقع اإللكترونية ،ينتقدون فيه التفسير
الوهابي السعودي المتشدّد لإلسالم ،ويؤكدون
تلقيهم األم���وال م��ن السعودية ،الكويت ،قطر،
اإلم��ارات العربية المتحدة ،والبحرين لدعم عدد
من هذه الحيثيات القاسية للتط ّرف اإلسالمي التي
تدفقت عبر عاصفة من المنشورات والفيديوات
وغيرها من المواد.
ويضيف فيزار دريقي :جهد السعوديون في
تغيير اإلسالم من خالل أموالهم .ودريقي هو إمام
كصحافي يكتب عن
سابق في كوسوفو ،ث ّم عمل
ّ
تأثيرات المتطرفين .ويستشهد بنفسه كمثال حيث
دماغي ولمرحلة
يقول أن��ه خضع لعملية غس ٍل
ّ
متطرفة وق��اس��ي��ة م��ن ف��رض ق��ان��ون الشريعة
اإلسالمية وتبريرات استخدام العنف .إنها مشاهد
تسبّب له الرعب اآلن.
ال تقتصر ه��ذه المشكلة على كوسوفو فقط،
بل هي مشكلة عالمية .وكنتُ أن��ا أول من واجه
هذا التأثير السعودي في باكستان حيث يُعتبر
نظام التعليم الرسمي هناك وصمة ع��ار ،وحيث
يعمل السعوديون على س ّد هذه الفجوة من خالل
تمويل المدارس الدينية المتشدّدة التي تجتذب
التالميذ بفعل التعليم المجاني ،الوجبات الغذائية
المجانية ،فضالً عن تقديم المنح الدراسية الكاملة
في الخارج للتالميذ المتفوقين.
وبالمثل ،فقد رأيتُ في البلدان السلمية كمالي
على سبيل المثال ،أو بوركينا فاسو والنيجر في
غرب أفريقيا ،هذه المدارس الدينية المم ّولة من
الخارج والهادفة إلى إدخال التفسيرات المتطرفة
لإلسالم .فالبلقان أيضاً ،كما البوسنة ،تعانيان من
تأثير الدعم الخليجي على المتطرفين.
ال أريد أن أقع في شرك المبالغة؛ لكنني رأيتُ
نساء محجبات في مقدونيا وكوسوفو وألبانيا،
أق ّل بكثير مما رأيتُ في مدينة نيويورك ،إذ إن أيّ
جهاديّ قد ُيجنّ لمج ّرد رؤية امرأة مكشوفة الرأس
والكتفين ،ناهيك عن السروايل القصيرة.
ال تزال هناك مرتكزات لمشاعر أولئك األشخاص
الموالين للواليات المتحدة األميركية والحركة
ُ
نلحظ اح��ت��رام�ا ً عظيما ً بين
المسكونية ،حيث
المسلمين لألم تيريزا ،األلبانية األص��ل .وع�لاو ًة
على ذلك ،فبعد سلسلة من االعتقاالت لألئمة في
كوسوفو وألبانيا ،أصبح الوضع أكثر استقراراً،
ولم يعُ د يُسمح للجهاديين بالسفر من هناك إلى
سورية.
لكن ،على العالم أجمع إجراء محادثات شديدة
اللهجة مع السعودية بسبب دورها .فاألمر ليس
فقط مرتبطا ً بتع ّمدها نشر الفوضى في ك ّل مكان،
بل أيضا ً بتص ّرفاتها المته ّورة؛ فقد حققت بعض
التقدّم المضني في كبح تمويل المتطرفين ،غير انه
تقدّم بطيء للغاية.
ك ّل ما سبق ذك��ره ،يشكل تحطيما ً لمعنويات
المتطرفين بشكل خ��اص ،حيث أن األم��وال تصل
اليهم وكأنها صدقات :فواح ٌد من أكثر الجوانب

(حيث ُقتل أكثر من  300000شخص منذ )2011
وهزيمة «داع���ش» و«جبهة ال��ن��ص��رة» لهي من
األولويات األكثر إلحاحا ً من تلك المعنيّة باإلطاحة
باألسد – علما ً أنها تؤكد أنه عليه التنحي في نهاية
المطاف.
قد تبدو األم��ور محبطة إلى هذا الحدّ ،لكن مع
استكشاف إمكانية التعاون مع موسكو في سورية،
ال ي��زال خيار محاولة اإلطاحة باألسد من خالل
عملية عسكرية أميركية ،هو الخيار األمثل.

«داعش»

تشومسكي
المثيرة لإلعجاب في اإلس�لام هو تركيزها على
األعمال الخيرية ،وم��ع ذل��ك ،ف��إن بعض البلدان
كالسعودية ترسل هذه األم��وال ،ال لمكافحة سوء
التغذية أو التقليل من وفيات األطفال ،بل لغسل
أدمغة هؤالء األطفال وزرع بذور الشقاق والصراع
في البلدان الفقيرة وغير المستقرة.
وكنتُ قد سألتُ اإلمام هاجزيري ،عن مدى قلقه
بسبب التهديدات األجنبية لإلسالم ،كالرسوم
الكاريكاتيرية الدنماركية الساخرة من النبي
محمد .فأجاب :يمكن لهذه الرسوم فقط أن تجرح
مشاعرنا ،وأضاف :لكن أن تد ّمر سمعة اإلسالم؟
فال يمكن للرسوم الكاريكاتيرية أن تقوم بذلك .بل
ان السعودية هي من تفعل.

التعاون مع روسيا خيار
أوباما األفضل

كتبت صحيفة «تايمز» البريطانية:
إنه لمن السهل أن نكون متش ّككين حول أحدث
جهود إدارة أوباما في وضع ح ّد للحرب في سورية.
فهناك اقتراحٌ لتنسيق العمليات العسكرية بين
الواليات المتحدة األميركية وروسيا في البالد.
وبعد ك ّل ش��يء ،فإنه من المفترض أن جبه ًة
موحدة بين واشنطن وموسكو قد انهارت م��رارا ً
وتكراراً .ويبدو أن موسكو تظهر اهتماما ً أكبر في
دع��م عمالئها ،أي الرئيس بشار األس��د ،أكثر من
الضغط في اتجاه تحقيق االنتقال السياسي الذي
تدعمه األمم المتحدة.
سواء كانت هذه التسديدة طويلة أم ال ،فإنه من
المحتمل أن يُنتج تجديد التعاون بين الواليات
المتحدة وروسيا حالً تفاوضيا ً إلنهاء القتال أكثر
من البديل المقترح من قبل منتقدي الرئيس أوباما:
تسديد ضربة عسكرية ض ّد األسد .فهذا االقتراح
األخير ال��ذي عُ ��رض ونوقش الشهر الماضي من
قبل  51من العاملين في وزارة الخارجية ،والذين
أعلنوا انشقاقهم رسميا ً عن سياسة هذه اإلدراة،

يح ّرضون على وقوع هجوم أميركي ض ّد القوات
السورية واس��ت��خ��دام «أسلحة المواجهة» مثل
صواريخ «كروز» التي ُتطلق من بعيد.
لن تصعّ د مثل هذه الهجمات المقترحة التدخل
العسكري األميركي في سورية ،والذي ركز لغاية
اآلن على تنظيم «داعش» وغيره من المجموعات،
وليس على نظام األسد ،لكنها ستؤدّي أيضا ً إلى
مواجهة مع القوات الروسية .وسيبرز اإلشكال
عينه ،فيما لو اقترح أحدهم إنشاء الواليات المتحدة
لمنطقة حظ ٍر ج ّوي في سورية.
وكان الكرملين قد أعلن منذ أيام قليلة ،أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين قد دعا أوباما إلى نقاش
الوضع الحالي في سورية والحاجة إلى تنسيق
أفضل بين البلدين .وقد اس ُتتبع هذا اإلعالن بدعوة
ٍ
ووقف إلطالق النار لمدة
القوات السورية إلى هدنة
ثالثة أيام من جانب واحد ،تزامنا ً مع االحتفاالت
بمناسبة انتهاء شهر رمضان .كما وأعلن وزير
الخارجية األميركية جون كيري سعيه إلى توسيع
وقف األعمال العدائية.
واقترحت إدارة أوباما في أواخر الشهر الماضي
انضمام ال��والي��ات المتحدة وروس��ي��ا إل��ى حملة
جويّة موسعة ض ّد «جبهة النصرة» ،فرع تنظيم
«القاعدة» في سورية .وكجز ٍء من هذا الترتيب،
ّ
ستكف روسيا عن مهاجمة جماعات «المعارضة»
المعترف بها من قبل الواليات المتحدة .وإذا ما ق ِبل
بوتين باقتراح الواليات المتحدة ،فإن ذلك سوف
يؤدي إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين في
سياسي» في سورية
الضغط من أج��ل «انتقال
ّ
يؤدّي – بالتالي – إلى تطبيق قرارات مجلس األمن
الدولي.
ذك��ر أوب��ام��ا قبل خمس س��ن��وات أن��ه ق��د حان
لتنحي األس��د عن السلطة .غير أن جهود
الوقت
ّ
الواليات المتحدة إلقصاء هذا الزعيم من خالل دعم
الجماعات «المعتدلة» شكلت فشالً ذريعاً .ويبدو
واضحا ً أن اإلدارة تدرك أن إيقاف القتال في سورية

أوباما وبوتين ...وتقارب مرتقب

ُس��ئ��ل المف ّكر ن��ع��وم تشومسكي ح��ول منبع
«داعش» ،فقال:
ُنشر مقال مثير لالهتمام منذ أيام معدودة للمحلّل
عالي الكفاءة غراهام فولر ،والذي تعود خلفيته إلى
مركز االستخبارات األميركية ،وهو واحد من أبرز
المحلّلين المهتمين بالشرق األوسط ،وهذا المقاال
ورد تحت عنوان «الواليات المتحدة هي من صنعت
تنظيم داعش» .هذه إحدى نظريات المؤامرة التي
تنتشر آالف مثلها في الشرق األوس��ط ،لكن هذا
مصد ٌر مختلف ،فهذه المرة ورد من قلب المؤسسة
األميركية ،وغراهام ال يعني أن الواليات المتحدة
هي من م ّولت وأوجدت «داعش» ،إنما فكرته هي،
وأعتقد أنها دقيقة للغاية ،وجديرة باالهتمام،
أن الواليات المتحدة هي التي خلقت البيئة التي
ط ّورت وجود «داع��ش» ،وجز ٌء منها كان منهجية
السحق ،أي تدمير وتحطيم ك � ّل م��ا ال يعجبك.
ففي عام  ،2003غزت ك ّل من الواليات المتحدة
وبريطانيا العراق – الجريمة الكبرى – وفي ظهيرة
ذل��ك اليوم بالتحديد ،منح البرلمان اإلنكليزي
الحكومة الحق والسلطة في ضرب العراق مرة
أخرى .الغزو كما أصبح معلوما ً جاء مدمرا ً للعراق،
وهو الذي كان مد َّمرا ً فعالً ،بسبب الحرب الطويلة
مع إيران ،والتي كانت الواليات المتحجة تساند
فيها العراق ،ومن ث ّم عشر سنوات من العقوبات،
والتي اعتبرتها المنظمات الدولية المحترمة «إبادة
جماعية للعراق» ،فقد دم��روا المجتمع المدني
العراقي ،وساندوا الطغاة ،شجعوا الجماهير في
ضرورة االعتماد عليهم بحثا ً عن النجاة ،وربما كان
هذا السبب في أنهم لم يرسلوه إلى ذلك المكان الذي
يتخلصون فيه من الطغاة ،وأخيرا ً ق ّررت الواليات
المتحدة مهاجمة العراق عام  ،2003وجاء الغزو
مغولي لكثيرين من العراقيين الذي
بمثابة غز ٍو
ّ
حدث قبل ألف ع��ام ،الغزو األميركي كان مد ّمراً،
قتل مئة أل��ف شخص ،وأنتج ماليين الالجئين
والمهجرين ،د ّمر البنية التحتية ،وث��روات البالد
التي ترجع إلى الحضارة السومرية ،وأحد أبرز
نتائج هذا الغزو كان تكريس وإرساء االنقسامات
الطائفية ،وأحد عباقرة هذا الغزو كان القائد بول
بريمر ،والذي انحصرت مهمته في فصل الس ّنة عن
الشيعة ،فصلهم عن الحوار المشترك ،ليتضخم هذا
الصراع الطائفي في غضون سنوات قليلة بدعم من
الغازي ،والذي أصبح واضحا ً وجليا ً بمج ّرد إلقاء
نظرة على بغداد .فلو ألقينا نظرة على خريطة
بغداد عام  ،2002فسوف نرى أنها مدينة يتجاور
فيها الس ّنة والشيعة ،يعيشون في األحياء نفسها،

يتزاوجون وال يميّزون بين من هو س ّني ومن هو
شيعي .لم تكن تستطيع أن تدرك ،هل صديقك هو
من هذه المجموعة أم من مجموعة أخ��رى؟ كان
هناك اختالفات ،غير أنها لم تكن محورية .لم يكن
يخطر ببال أحدهم أن السنة والشيعة سيتحاربون
اب��داً ،وذلك نظرا ً إلى طبيعة حياتهم واندماجهم
حرب شرسة ،ما
وتقاربهم .وفي عام  ،2006وقعت
ٌ
أسفر عن انتشار هذا الصراع إلى المنطقة بأكملها،
وها نحن نرى اآلن إلى المنطقة بأكملها تعاني تمزقا ً
مميتا ً بسبب الصراع الس ّني الشيعي ،وكنتيجة
التعصب يجد مكانا ً مالئما ً له
لهذا الصراع ب��دأ
ّ
التعصب جذوره،
في السير بزمام األم��ور ،ولهذا
ّ
وترجع هذه الجذور إلى الحليف األكبر للواليات
المتحدة في المنطقة ،المملكة العربية السعودية،
والتي تعتبر الحليف األهم للواليات المتحدة منذ
بدء تدخلها في سياسات المنطقة ،أي منذ أن نشأت
هذه المملكة بنا ًء على نظام عائلي دكتاتوري كما
هو معلوم ،والسبب هو امتالكهم للكميات الكبيرة
من الثروة النفطية .فبريطانيا – قبل الواليات
المتحدة – ّ
فضلت الراديكالية اإلسالمية ودعمتها،
وعندما أمسكت الواليات المتحدة – في ما بعد –
بزمام األمور ،انتهجت السلوك نفسه ،وعملت على
دعم الراديكالية اإلسالمية المتمركزة في المملكة
العربية السعودية – الدولة الراديكالية األكثر
تعصبا ً في العالم – ما يجعلنا ننظر إلى إيران على
أنها متسامحة ومتحضرة وحديثة مقارن ًة بها؛
ومن المعروف أن السعودية ُتدار بواسطة مناهج
متعصبة من اإلسالم مثل الوهابية والسلفية ،وتع ّد
ايضا ً دول��ة متعصبة تستخدم مواردها النفطية
الضخمة للسيطرة على المنطقة ،تؤسس مدارس
ومساجد في جميع أنحاء المنطقة من باكستان
إل��ى شمال أفريقيا ،وه��ذا ال��ن��م��وذج المتعصب
من تط ّرف السعودية ،كان هو البيئة الحاضنة
التي أنجبت تنظيم «داع��ش» ،فترعرع «داع��ش»
وسط إيديولوجية متعصبة من اإلسالم ،ترعاها
الوهابية السعودية ،والصراعات التي نتجت عن
سحق الواليات المتحدة للعراق وانتشرت بعدها
في ك ّل مكان؛ فالسعودية ال تدعم فقط المنهج الذي
أدّى إلى قيام «داعش» ،بل هي تم ّولهم ايضاً ،وال
نقول هنا أن الحكومة السعودية هي التي تم ّولهم،
بل أثرياء السعودية والكويت ،وغيرهم من أغنياء
الخليج الذين يم ّولون ويدعمون المنهج الجهادي
ويشجعون انتشاره في المنطقة بأكملها .إذاً ،هذا
الهجوم على المنطقة من قبل الواليات المتحدة
وبريطانيا ،هو في الحقيقة مصدر نماء ك ّل هذا
التطرف ،لهذا يؤكد غراهام أن الواليات المتحدة هي
من أنشأت تنظيم «داعش» في العراق وسورية ،وال
ب ّد لنا أن نتأكد أنه كلّما نمت الصراعات ،كلّما زاد
عدد المتعصبين ،وكلّما امتلكت الجماعات المتطرفة
القدرة على السيطرة واإلمساك بمفاصل األحداث
واألمور ،وهذا هو ما يحدث عندما يصبح العنف هو
سيّد المواقف ،يكون هذا ر ّد فعل طبيعي ،وقد أثبت
هذا صحته في المنطقة وفي النظريات الدولية.
وإن حصل وتم ّكن الجميع من تدمير «داعش» ،فإن
النتيجة ستكون المزيد والمزيد من المتط ّرفين.

