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محمد سيد رصاص *

أع ـلــن أح ــد ق ــادة ح ــزب «ال ـع ـمــل الـشـيــوعــي»
فــي ســوريــا عــام  1991فــي سجن صيدنايا
أنــه «كــان يأمل لو أن الجنرال شــوارزكــوف،
ق ــائ ــد الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي حـ ــرب ،1991
قــد أكـمــل طريقه إلــى بـغــداد إلسـقــاط صــدام
ً
ح ـســن ،ب ــدال مــن االك ـت ـفــاء ب ــإخ ــراج ال ـقــوات
ال ـعــراق ـيــة م ــن ال ـك ــوي ــت» .ك ــان امل ــذك ــور أحــد
الذين ضغطوا
القياديني في الحزب املذكور ّ
فــي الـثـمــانـيـنـيــات مــن أج ــل تـبــنــي التفسير
الـســوفـيــاتــي لـلـمــاركـسـيــة ،وبـعـضـهــم يقول
عنه إنه كان يحفظ كتاب «ما العمل؟» غيبًا،
ضد قياديني آخرين أرادوا االحتفاظ بخط
ماركسي بعيد عن موسكوّ .
تأسس الحزب
املذكور عام  1976منذ أن كان باسم «رابطة
العمل الشيوعي» ،هو أقرب إلى خط «اليسار
الـجــديــد» ال ــذي ك ــان رائ ـجــا فــي الستينيات
ع ــامل ـي ــا .ال يـمـكــن تـفـسـيــر هـ ــذا ال ـق ــول ال ــذي
فـيــه تـعــويــل عـلــى واشـنـطــن ،مــن دون حالة
االح ـت ـض ــار ال ـت ــي كــان ــت تـعـيـشـهــا مــوسـكــو
آنذاك قبل تفكك االتحاد السوفياتي بعشرة
ً
أشـهــر .لــم يكن هــذا فقط نقال للبندقية من
الكتف األيسر إلى األيمن باملعنى السياسي
فقط ،بل كان يعني انزياحًا أيديولوجيًا من
اليسار نحو اليمني واستبدال «الفاتيكان
املوسكوفي» بآخر في البيت األبيض .كان
هناك موجة استغراب واستنكار عامة ضد
هذا القول ،كان يلمسها كاتب هذه السطور
ع ـنــدمــا كـ ــان يـلـتـقــي ب ـس ـج ـنــاء ق ــادم ــن من
صيدنايا وهــو اآلتــي مــن القسم السياسي
فـ ــي س ـج ــن ع ـ ـ ــدرا أيـ ـض ــا ل ـل ـم ـحــاك ـمــة أمـ ــام
محكمة أمــن الــدولــة العليا فــي فترة  1992ـ
 .1994مــا كشفته الــوقــائــع خ ــال رب ــع قــرن
الحقة على هذا القول أظهر أنه كان الطلقة
االفتتاحية لتيار «الليبرالية الجديدة» في
سوريا ،وليس مهمًا إن كان صاحبه واعيًا
آن ـ ــذاك ل ــذل ــك أم ال .ل ـيــس ه ــذا ف ـقــط ب ــل كــان
مـحــددًا للمالمح :هـجــرة مــن تـيــار ماركسي
س ــوف ـي ــات ــي ،ح ـتــى ع ـنــد م ــن كـ ــان م ـعــارضــا
ملوسكو بني الشيوعيني واملاركسيني ،إلى
ت ـي ــار ج ــدي ــد يـمـيـنــي وم ــرك ــز ع ــامل ــي جــديــد،
ولكنها هجرة مبنية على عملية سياسية
وليست على عملية فكرية ـ سياسية تتولد
فـيـهــا الـسـيــاســة م ــن خ ــال ال ـب ــذرة والــرحــم
الفكريني.
كــان العراق هو املناسبة ولكن السبب كان
مــوسـكــو .خــال التسعينيات ،ب ــدأت تظهر
مالمح أوسع لهذا التيار الليبرالي الجديد
س ــوري ــا وع ــرب ـي ــا م ــن خـ ــال ط ــروح ــات بــدأ
مــارك ـس ـيــون م ـن ــزاح ــون ب ـطــرح ـهــا« :نـهــايــة

األيديولوجيات» ـ «السياسة ال تبنى على
منهج معرفي بل على خط سياسي فقط» ـ
«الحزب ال يبنى على ثالثية :فكر ـ سياسة ـ
تنظيم ،وإنما فقط على البرنامج وبالتالي
يـمـكــن أللـ ــوان فـكــريــة م ـت ـعــددة أن تتعايش
فــي الحركة السياسية الــواحــدة وأال يكون
هــذا مقتصرًا على التحالفات السياسية».
في عام  1990وفي كتاب «حــوارات» ،أعطى
ال ـق ـيــادي الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي كــريــم م ــروة
إرهاصًا لهذه اآلراء ،ولكن املحاولة الكبرى
كانت في سوريا في عام  1998عند الدكتور
جمال األتاسي أمني عام «التجمع الوطني
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـض ــم خـمــس
أح ـ ـ ــزاب هـ ــي :حـ ــزب «االت ـ ـحـ ــاد االش ـت ــراك ــي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي»« ،الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ـ ـ ـ امل ـك ـتــب
السياسي» ،حــزب «البعث الديموقراطي»،
حــركــة االشـتــراكـيــن ال ـعــرب ،ح ــزب «الـعـمــال
الـ ـ ـث ـ ــوري ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ،ملـ ــا طـ ـ ــرح وثـ ـيـ ـق ــة فــي
نيسان من العام املذكور لـ«تحويل التجمع
م ــن ت ـحــالــف إلـ ــى ح ــرك ــة س ـيــاس ـيــة واحـ ــدة
ب ــأل ــوان أيــديــولــوجـيــة م ـت ـع ــددة» .ك ــان أكـثــر
املـتـحـمـســن ل ـهــذا ال ـط ــرح ه ــم ق ـيــاديــون من
«املكتب السياسي» ،مع بعض من كان يدور
فــي مــدارات ـهــم مـثــل مـيـشــال كـيـلــو ،والجسم
الكامل لـ«حزب العمال» الذي كان رمزه منذ
تأسيسه عــام  1965هو ياسني الحافظ .تم
إف ـش ــال املـ ـش ــروع بـسـبــب م ـعــارضــة أغلبية
ك ــوادر وجـســم «ال ـحــزب الـشـيــوعــي ـ ـ املكتب
ال ـس ـي ــاس ــي» وال ــذي ــن تـ ـع ــززت مـعــارضـتـهــم
لـلـمـشــروع مــع خ ــروج األم ــن األول للحزب
ريــاض الترك من السجن في  30أيــار 1998
وال ــذي أعـلــن فــي مقابالت صحفية عــديــدة،
في جريدتي «النهار» و«الـحـيــاة» ،بأنه لن
يشتغل بالسياسة «إال تحت راي ــة الحزب
الشيوعي».
هنا كان العراق املغزو واملحتل أميركيًا عام
 2003هو الوالدة الحقيقية لتيار «الليبرالية
الـجــديــدة» ال ـســوري ،ويـبــدو أن ع ــراق 1991
لــم تكن بــذرتــه كافية لتلك ال ــوالدة .فــي تلك
الفترة نزلت إلى السوق الفكرية الطروحات
الـتــالـيــة وكـلـهــا مــن مــاركـسـيــن وشيوعيني
بدأوا بالتحول أو تحولوا نحو «الليبرالية
الجديدة» ،مثل« :الديكتاتورية قضت على
ال ـع ــوام ــل ال ــداخ ـل ـي ــة لـلـتـغـيـيــر ،ل ــذل ــك ال بد
م ــن االس ـت ـعــانــة بــال ـخــارج م ــن أج ــل إح ــداث
ت ـح ــوالت داخ ـل ـيــة ،ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تــرى
في الديموقراطية وسيلة لتجفيف ينابيع
اإلره ــاب الــذي ضربها فــي  11أيـلــول ،2001
وهــي آتية بجيوشها إلــى املنطقة مــن أجل
إعادة صياغة املنطقة كوسيلة لتحقيق ذلك،
وليس من الخطأ التالقي موضوعيًا معها

فــي ه ــذا ،مــا سقط يــوم الـتــاســع مــن نيسان
 2003ب ـقــوة الـجـيــش األم ـيــركــي ه ــو ص ــدام
ح ـس ــن ولـ ـي ــس بـ ـغ ــداد وهـ ـ ــذا ط ــري ــق نـحــو
«عراق جديد» يمكن أن يبنى عليه في عموم
املـنـطـقــة» .بـعــد أســابـيــع مــن سـقــوط بـغــداد،
كان هناك رأي عند أحد قياديي حزب العمل
الشيوعي التاريخيني هو التالي« :الدبابة

لم يكن «إعالن دمشق»
بدالالته يحوي فقط مراهنة
على الخارج األميركي

األميركية الواقفة عند الحدود في البوكمال
هــي مـثــل ال ـبــاص ال ــذي يـقــف فــي اسـتــراحــة
حمص أثناء توجهه من حلب إلــى الشام».
يمكن أن يلخص هذا كله ما طرحه أحد قادة
حــزب «الـعـمــال الـثــوري الـعــربــي» قبل ثالثة
أشهر من بدء غزو العراق ،هو جاد الكريم
الجباعي ومن التالميذ املخلصني لياسني
الحافظ ،تحت عنوان مكثف« :تهافت الدفاع
ع ــن الـ ـع ــراق» (م ــوق ــع «أخـ ـب ــار الـ ـش ــرق»24 ،
كانون أول  ،)2002وهو كان أيضًا من القادة
املؤسسني عام  2000لـ«لجان إحياء املجتمع
امل ـ ــدن ـ ــي» .لـ ــم ي ـك ــن ه ـ ـ ــؤالء ي ـم ـل ـك ــون ال ـث ـقــل
املعنوي إلحداث النقلة النوعية في تأسيس
تـ ـي ــار «ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـس ــوري ــة»،
ال ــذي ب ــدأت مــامـحــه بالتشكل بـقــوة داخــل
«الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ـ ـ ـ امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي»
وحــزب «العمل الشيوعي» وحــزب «العمال
ال ـثــوري الـعــربــي» و«ل ـجــان إح ـيــاء املجتمع
املدني» مع تاركني من تنظيم خالد بكداش
مثل الدكتور عبد الــرزاق عيد .وهذه النقلة

كان الغزو األميركي للعراق هو الوالدة الحقيقية لتيار «الليبرالية الجديدة» السوري

أموال « داعش» ...كم تبلغ؟ وكيف حصل عليها؟
كاظم الموسوي *
الحصول على األمــوال وحركتها وتمويلها
أو تـصــريـفـهــا ه ــو أب ـ ــرز امل ـس ـك ــوت ع ـنــه في
تــأس ـيــس الـتـنـظـيــم اإلرهـ ــابـ ــي ،ال ـ ــذي ُسـمــي
إع ــام ـي ــا بـ ـ ــ«داع ـ ــش» ،ودور ذلـ ــك ف ــي نـمــوه
وتجميع عناصره وتوفير الخدمات وبناء
مجموعاته وشــراء الذمم والقلوب والعقول
بتغليف طــائـفــي ومــذهـبــي ودع ــم خليجي،
ّ
ات ـضــح أكـثــر بـعــد ال ـصــراعــات داخ ــل مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،وب ـ ــإش ـ ــراف واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة .كـيــف حـصــل عـلــى األم ـ ــوال ومــن
أيـ ــن؟ خــزيـنـتــه وأرص ــدت ــه وإعـ ــان وزارة أو
واليــة لــه ...وملــاذا كان السكوت عن هذا األمر
ً
ش ــام ــا ،م ــن ال ـح ـكــومــات ووس ــائ ــل اإلعـ ــام،
وحتى تلك املتضررة منه؟!
م ـن ــذ ب ــداي ــة نـ ـ ــزوح امل ـج ـم ــوع ــات اإلره ــاب ـي ــة
إل ــى ال ـع ــراق وام ـت ــداده ــا إل ــى س ــوري ــا ،كانت
تـسـتـحـصــل ع ـلــى أم ـ ــوال ش ـهــريــة وتجبيها
ب ــالـ ـق ــوة وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــد ،واغ ـ ـتـ ــالـ ــت عـ ـ ـ ــددًا مــن
الـ ــراف ـ ـضـ ــن لـ ـه ــا أو امل ـم ـت ـن ـع ــن عـ ــن ال ــدف ــع
ال ـش ـه ــري .وك ــان ــت ت ـلــك ال ـع ـصــابــات تـفــرض
«ضــريـبــة» أو «جــزيــة» عـلــى املسلمني وغير
املسلمني شهريًا في املحافظات الغربية في
العراق ،بطرق شبه علنية ،وتجبر ،خصوصًا
األطباء والتجار واألكاديميني وغيرهم ،على
ذل ــك بتهديد وتــرغـيــب وتـخــويــف وتــرهـيــب.
وكانت هــذه املجموعات قبل أن تدعى بهذا
االسم «داعــش» تتسلم دعمًا خليجيًا معلنًا

في الفضائيات تحت اســم العون والنصرة
وامل ـعــونــة واإلغ ــاث ــة وامل ـس ــاع ــدة ،وت ــرف ــع في
ال ـعــواصــم الخليجية بــوس ـتــرات وش ـعــارات
والف ـت ــات ب ـصــور «الـ ــدواعـ ــش» الخليجيني،
وب ــأس ـم ــائ ـه ــم ال ـص ــري ـح ــة ،م ــن ش ـي ــوخ دي ــن
وأكــادي ـم ـيــن وسـيــاسـيــن طــائـفـيــن ،زرع ــوا
ً
الـ ـ ـب ـ ــذور وان ـ ـت ـ ـظـ ــروا طـ ــويـ ــا مل ـص ـي ــر ودور
خرابهم .وكانت هــذه املجموعات اإلرهابية
ق ــد ب ـن ــت ل ـه ــا ح ــواض ــن م ـح ـل ـيــة ،م ــن بـقــايــا
أحــزاب وتجمعات سياسية ودينية وتحت
الفـتــات مختلفة ،تجمعها أه ــداف وقناعات
وتظلمات أججها االحتالل الصهيوأميركي
لـ ـلـ ـع ــراق ،والـ ـن ــزع ــات ال ـطــائ ـف ـيــة واملــذه ـب ـيــة
واالث ـن ـيــة الـتــي استغلها االح ـت ــال وإدارت ــه
ول ـعــب عـلــى أوت ــاره ــا بـسـيــاســاتــه املـعــروفــة،
ّ
فرق تسد ،والصدمة والرعب ،ومن ثم التمكن
في الهيمنة واالستعمار.
أعـلــن مــؤخـرًا عــن كمية األم ــوال الـتــي سيطر
عليها «داع ــش» ولــم يجر الحديث عنها ملا
قبل تلك الـفـتــرة ،فــي أحـيــانـهــا ...ربـمــا مــرات
قليلة وعبر تصريحات ومقابالت تلفزيونية
مل ـســؤولــن مـحـلـيــن أو أش ـخ ــاص تـعــرضــوا
ملـ ـخ ــاط ــر ح ـي ــات ـي ــة جـ ـ ـ ــراء أس ــالـ ـي ــب ال ـن ـهــب
والـسـيـطــرة وســرقــة األم ـ ــوال .وكــذلــك شيوع
الصمت الرسمي املثير للريبة ،كما هو حال
املنظمات واألحـ ــزاب املشتبكة مــع «داع ــش»
ف ــي الـكـثـيــر م ــن األب ـ ـ ــواب .وألول م ــرة تعلن
رسميًا أرقــام عن األم ــوال التي كــان اإلرهــاب
يـتـصــرف ب ـهــا .بـحـســب وك ــال ــة «سـبــوتـنـيــك»

بلغ دخل التنظيم
ملياري دوالر سنويًا

اإلخبارية ،فقد كشف مصدر محلي ( 7آب/
اغـسـطــس) ،تتبع أم ــوال «داع ــش» اإلرهــابــي،
داخل املوصل ،عن ثالثة مسارات لتحويالت
مالية وصلت لـ«الدواعش» حتى مع اشتداد
القتال للقضاء عليه فــي املــديـنــة .وكالعادة
تـحـفــظ امل ـص ــدر ع ــن ال ـك ـشــف ع ــن اس ـم ــه ،إال
أنــه ق ــال :إن طريقة تحويل األم ــوال لتنظيم
«داعــش» كانت معقدة جـدًا ،ولكنها ممكنة،
صـحـيــح أن ـهــا كــانــت تـتــم ب ــأم ــوال قـلـيـلــة في
نهاية عام  ،2016واألشهر األولــى من السنة
الحالية ،لكنها تدفقت بشكل مستمر ،حتى
س ـقــوط «خ ــاف ــة» الـتـنـظـيــم وإعـ ــان املــوصــل
م ـحــررة مـنــه بــالـكــامــل .وأوضـ ــح امل ـص ــدر ،أن
األم ـ ــوال ال ـتــي وص ـلــت إل ــى «داع ـ ــش» ليست
أكثر من ( )80-100ألف دوالر أميركي يوميًا،
ً
وهذا الرقم املالي يعتبر قليال مقارنة بالتي
ك ــان يـحـصــل عـلـيـهــا الـتـنـظـيــم خ ــال أع ــوام
س ـطــوتــه م ــا ب ــن ( )2016-2014م ــن خــايــا

نائمة له وتجار األسواق أو التهريب وأطباء
وأكــاديـمـيــن وعناصر لــه ،ومتعاطفني معه
أو مـجـبــريــن عـلـيــه ع ـبــر مـ ـس ــارات مـعـلــومــة.
ذكــر بعضها النائب البرملاني عــن املوصل،
عـبــد الــرحـمــن ال ـل ــوزي بــاألس ـمــاء ،حـيــث أكــد
على أسماء وزير اتصاالت سابق ،ومحافظ
ن ـي ـن ــوى الـ ـس ــاب ــق ،ونـ ــائـ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
محافظة نينوى ،ومدير مكتب وزيــر املالية
األس ـ ـبـ ــق ،امل ـح ـك ــوم ع ـل ـيــه ق ـضــائ ـيــا وامل ـق ـيــم
خارج العراق ،وآخرين يمكن العودة إليه في
اليوتيوب أو عبر محرك البحث العاملي.
أما البنك املركزي العراقي ،فقد أعلن ( 8آب/
أغسطس  ) 2017ألول مرة عن املليارات التي
حـصــل عليها «داعـ ــش» ،مـشـيـرًا إل ــى اتـخــاذه
إجــراءات احترازية لحماية القطاع املصرفي
وامل ــال ــي خ ــال ف ـتــرة سـيـطــرة الـتـنـظـيــم .وقــال
فــي ب ـيــان لــه إن «ال ـج ـهــاز امل ـصــرفــي الـعــراقــي
تعرض ما بعد أحداث حزيران /يونيو ،2014
النـتـكــاســة كـبـيــرة بـسـبــب سـيـطــرة عـصــابــات
«داعـ ــش» عـلــى ث ــاث مـحــافـظــات هــي نينوى
واألن ـب ــار وص ــاح ال ــدي ــن ،إضــافــة إل ــى أج ــزاء
مهمة مــن مـحــافـظــة دي ــال ــى» .وه ــذا يعني أن
«داع ـ ــش» سـيـطــر عـلــى ق ــراب ــة  121م ــن ف ــروع
املـ ـص ــارف ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـخ ــاص ــة ب ـمــا فيها
الفرع التابع للبنك املركزي العراقي» .وأضاف
أن «التقديرات في ضوء آخر األوضاع املالية
لفروع املصارف التي سيطر عليها «داعش»
ب ــأن إجـمــالــي املـبــالــغ الـتــي كــانــت فـيـهــا ،تقدر
بحدود  856مليار دينار ،إضافة إلى أن قرابة

