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حسن زين الدين *
عـ ـ ـ ـ ــودة وب ـ ـعـ ــث وت ـ ـعـ ــافـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ــش»
اإلرهابي ...مصطلحات تشغل مراكز الدراسات
ِّ
ال ـغــرب ـيــة ل ـت ـشــكــل ال ـط ـبــق ال ـي ــوم ــي لـلـبــاحـثــن
وال ـص ـح ــاف ـي ــن وال ـع ــام ـل ــن ف ــي أروق ـ ـ ــة م ــراك ــز
الـتـفـكـيــر واالس ـت ـخ ـب ــارات .ورغـ ــم ال ـت ـفــاوت في
دالل ــة ه ــذه املصطلحات ومعانيها ،والنقاش
حــول إمكانية إع ــادة التنظيم تفعيل وج ــوده،
وبــالـتــالــي اإلعـ ــان عــن ع ــودة أخ ــرى مستفيدًا
ّ
من تقييم كل املرحلة السابقة ،إال أن املسلم به
أن هــذا التنظيم هو صنيعة الــواليــات املتحدة
األميركية بــاعـتــراف مسؤولني أميركيني على
مستوى رفيع ،كان أوضحها ما ذكرته هيالري
كلينتون فــي كتابها «خ ـيــارات صعبة» .وهي
تهمة إلدارة بــاراك أوبــامــا ،استخدمها دونالد
ّ
ترامب في حملته االنتخابية .كذلك ،من املسلم
به أن أميركا وتركيا وعددًا من الدول األوروبية،
كانت لهم اليد الطولى في الحرص على بقاء
التنظيم ،وأداء الــدور املطلوب منه واستثماره
ب ـه ــدف ال ـح ـص ــول ع ـلــى مـكـتـسـبــات جـغــرافـيــة
وجـيــوسـيــاسـيــة واالس ـت ـح ــواذ عـلــى ال ـث ــروات.
وقــد اعتمدوا استراتيجية «صناعة الوحش»
ليعودوا ويعلنوا محاربته ،ولو بصورة شكلية،
بهدف التنافس على املكتسبات ،تحت عنوان
مـحــاربـتــه .تــركـيــا قــامــت بــذلــك ،عـبــر مجموعة
عمليات كان آخرها «نبع السالم» ،والتي فرض
ترامب على إثرها مجموعة عقوبات على أنقرة،
ّ
تضمنت زي ــادة الــرســوم على واردات الصلب
التركية بنسبة  50في املئة ،ووقف املفاوضات
بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة بقيمة  100مليار
دوالر ،وعقوبات أخرى على شخصيات تركية.
ثم ما لبث أن أعلن ترامب أنه ُ
سيبقي على قوة
صغيرة الحجم من القوات األميركية في جنوب
سوريا ملواصلة إعاقة فلول تنظيم «داعش».
ّ
نهاية العام املاضي ،أشــارت معلومات إلــى أن
الواليات املتحدة تسعى بخطى حثيثة ،لخلق
نـطــاق جـغــرافــي لـهــا فــي منطقة غــربــي األنـبــار
ال ـص ـح ــراوي ــة ،ال ــواق ـع ــة ب ــن س ــوري ــا والـ ـع ــراق،
ُ
لــتـعـلــن الح ـقــا ع ــن إق ـل ـيــم جــديــد ومـسـتـقــل عن
العراق وعن جزء من سوريا ،يكون بمثابة طرف
الخيط ال ــذي سيفرط سبحة «مـشــروع الشرق
األوسط الجديد» .ويعني ذلك التوظيف في ما
بات َّ
يسمى «مشروع صفقة القرن» ،عبر تقسيم
َّ
َّ
َّ
املقسم وتجزيء املجزأ وتفتيت املفتت ،وذلك من
خالل تشكيل قوة مدعومة أميركيًا وصهيونيًا،
ومــن بعض ال ــدول الخليجية ،تضم مــا يقارب
 47أل ــف إره ــاب ــي بــاسـتـخــدام تكتيك «تحطيم
األســوار» لبعض السجون ،إضافة إلى تشكيل
َّ
قوات مسلحة أخرى وفق التفصيل اآلتي:
• إطالق سراح  11ألف عنصر من «داعش» من
السجون التابعة لـ«قوات سوريا الديموقراطية»
شرقي الفرات.
• إطالق سراح  16ألف عنصر من «داعش» من

(مونتي وولفرتون)

السجون في قاعدتي «عني األسد» و«الحبانية»
التابعتني للقوات األميركية.
• إطـ ــاق سـ ــراح  6آالف عـنـصــر م ــن «داعـ ــش»
من سجن الحوت في محافظة ذي قــار جنوب
العراق.
َّ
• تشكيل فصيل مـســلــح مـ ّـمــا يـسـ ّـمــى صحوة
َّ
األنبار قوامه  14ألف مسلح.
• االسـتـفــادة مــن أسـلــوب «حضانة اإلره ــاب»،
ّ
املخصصة لعوائل
التي تتولى مهمته املخيمات
التنظيم اإلرهابي ،حيث تشير التقارير إلى أنه
فــي مخيم ال ـهــول وح ــده الــواقــع تحت سيطرة
«قــوات قسد» شرقي الفرات ،هناك ما يفوق 70
ألف نسمة من عوائل اإلرهابيني ،من أكثر من 50
جنسية عربية وأجنبية ،تقوم النساء فيه بدور
تهيئة جيل جديد ل ــ«داعــش» عبر إع ــادة نشر
األفكار التكفيرية وممارسة ما يسمى بالحسبة
أو «الشرطة الدينية».
ّ
ف ــي أي ـ ـلـ ــول /سـبـتـمـبــر  ،2019أصـ ـ ــدر امل ـحــلــل
االستراتيجي األميركي أنتوني كوردسمان،
بالتعاون مع عبد الله طوقان وماكس مولوت،
ورقة عمل عن «مركز الدراسات االستراتيجية
والــدولـيــة» األميركي ( ،)CSISبعنوان« :عــودة
داعــش في العراق وسوريا والشرق األوســط»،
ق ــام فـيـهــا بتحليل ومـقــاطـعــة ث ــاث دراسـ ــات
ميدانية :الــدراســة األولــى صــدرت عن مؤسسة

بحثية تابعة للكونغرس األميركي ،والثانية
املتحدة،
عن فريق للمراقبة امليدانية تابع لألمم
َّ
والثالثة عن مؤسسة «رانــد» األميركية .توقع
كوردسمان في دراسته ،عودة وتعافي التنظيم
وارتـ ـف ــاع وت ـيــرة عـمـلـيــاتــه الـعـسـكــريــة ،وأش ــار
ِّ
إلــى ستة مـحــاور سيركز عليها «داع ــش» في
ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة لـلتعافي والـ ـع ــودة ،وه ــي- 1 :
االستراتيجية -2 ،التكتيك -3 ،بناء الـقــوة-4 ،
التنظيم -5 ،التوسع فــي التجنيد -6 ،تجديد
املوارد املالية
وذلك لتحقيق هدفني هما:
َّ
الهدف األول :خلق حالة اضطراب متصل في
املناطق التي فقدها التنظيم وانحسر نفوذه
فيها ،من أجــل هز شرعية السلطة ومنع قوى
السلطة واملعارضة من إعادة فرض النظام.
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي :إثـ ـب ــات درج ـ ــة م ـل ـحــوظــة من
الحضور السياسي والعسكري ،بحيث يظل
ِّ
حاضرًا مذكرًا اآلخرين به على الدوام.
َّ
ـوص األس ــالـ ـي ــب ال ـت ــي سـيــتـبـعـهــا
أمـ ــا ب ـخ ـص ـ َّ
التنظيم فيتوقع كوردسمان:
ّ
ـ ـ ـ شـ ــن ع ـم ـل ـيــات ع ـس ـكــريــة م ـت ــواص ـل ــة تعطي
وبحسابات
االنطباع باتساع نطاق وج ــوده،
ِّ
تجعله في مأمن من ضربات السلطة .وتبني
سـيــاســة تـطـلــق عـلـيـهــا أدب ـيــاتــه مصطلحات:
الـ ـصـ ـح ــراء وال ـ ـسـ ــوط وال ـ ـصـ ــولـ ــة ،بـمــوجـبـهــا

تتمركز بعض قواتها في مناطق صحراوية،
ومنها تشن هجمات سريعة ثــم تنسحب في
مـنــاطــق عــراق ـيــة مـثــل األنـ ـب ــار ،دي ــال ــى ،صــاح
الدين ،كركوك.
ّ
ـ ـ شــن هجمات مــن نمط آخ ــر ،تسعى إلــى منع
ت ــوس ــع ال ـن ـط ــاق ال ـج ـغ ــراف ــي لـلـسـلـطــة ومـعـهــا
سيطرة مؤسسات الدولة وتوظيف التوترات
امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي م ـن ــاط ــق م ـع ـي ـنــة بـ ــن الـ ـق ــوات
الكردية والقبائل العربية ،وتصوير الحضور
العسكري الـكــردي كقوة احـتــال ،شمال شرق
سوريا بشكل خاص.
تجميع بقايا عناصر التنظيم املقاتلة التي
تبعثرت بعد الـهــزائــم ،فــي كــركــوك والحويجة
ورومر ورابعة في العراق.
َّ
ويـ ـق ــول ك ــوردسـ ـم ــان إن ال ـت ـن ـظ ـيــم سـيـتـبــنــى
تكتيكات عـ ّـدة لتحقيق استراتيجيته ،تتالءم
مــع مــا تبقى لــه مــن قــوة وتحافظ على عديده
وهي:
 .1الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات االنـ ـتـ ـح ــاري ــة
واالغتياالت.
ّ
 .2شـ ــن ه ـج ـمــات ت ـس ـت ـهــدف احـ ـت ــال مـنــاطــق
واسـعــة لفترة زمنية م ـحــدودة ،ثــم االنسحاب
منها لخلق االنطباع بالقوة.
 .3ح ـ ــرق امل ـح ــاص ـي ــل فـ ــي األريـ ـ ـ ـ ــاف امل ـع ــادي ــة
ل ــه إلجـ ـب ــار ال ـف ــاح ــن ع ـلــى م ـ ـغـ ــادرة األرض،

وإخضاعهم وابتزازهم ،وخلق أزمــات غذائية
تساهم في إضعاف السلطة.
 .4اسـ ـتـ ـع ــادة االهـ ـتـ ـم ــام اإلعـ ــامـ ــي م ــن خ ــال
استئناف بعض التكتيكات اإلعالمية.
ّ
 .5شن هجمات إرهابية في الخارج.
أما في ما يخص تأمني مصادر مالية جديدة
ب ـع ــدم ــا ف ـق ــد ال ـت ـن ـظ ـيــم مـ ـ ـ ــوارد ض ـخ ـم ــة ،ك ــان
مصدرها التجارة والضرائب واستغالل النفط،
فإنه سيعتمد على:
 .1مــا استطاع إنـقــاذه مــن أم ــوال ،والـتــي تصل
إل ــى حــوالــى  300مـلـيــون دوالر يـتــم توظيفها
حاليًا عبر واجهات شرعية
 .2توسيع شبكات التمويل واعتماد أساليب
غير مركزية في العمل
 .3ابتزاز التجمعات السكانية غير املوالية
 .4أعمال التهريب واالتجار باآلثار
 .5فــرض األتـ ــاوات على بيع األراض ــي وعقود
البناء
 .6االختطاف وطلب الفدية
وبالرغم من عــدم انتظام هــذه امل ــوارد ،إال أنها
كاف لعودة نشطة
تبدو قادرة على تأمني دخل ٍ
بعد تحرر التنظيم من الكثير من نفقات اإلدارة
واإلنفاق على عدد كبير من املقاتلني.
هناك أربعة عوامل مساعدة على عودة التنظيم
اإلرهابي ،وهي:
الـعــامــل األول :عــدم انـتـهــاء الـحــاجــة األميركية
لتوظيف جديد
الـعــامــل ال ـثــانــي :االس ـت ـفــادة مــن غ ـيــاب الــدولــة
ومــؤسـســاتـهــا وغ ـيــاب املـصــالـحــات فــي بعض
املناطق
الـعــامــل الـثــالــث :إع ــادة تقييم امـتــاك التنظيم
ل ـج ـغــراف ـيــا ث ــاب ـت ــة ،وال ـس ـع ــي ب ــات ـج ــاه مــرونــة
املواجهة
ال ـعــامــل ال ــراب ــع :ال ـطــابــع ال ــام ــرك ــزي الــواضــح
لخطط العودة .فال وضع املواجهة امليداني ،وال
حالة التنظيم وفقدانه لقواته وهياكله القديمة،
وال اع ـت ـب ــارات تــأمــن م ــا تـبـقــى م ــن الـتـنـظـيــم،
تسمح بعملية ع ــودة تنتهج املــركــزيــة ،األمــر
الذي يعني أنه حتى بافتراض احتفاظ الزعيم
ال ـجــديــد بـصــاحـيــاتــه امل ــرك ــزي ــة ،ف ــإن قـيــادتــه
ستكون نظرية أكثر من كونها قيادة فعلية.
كيف كان نشاط العمليات اإلرهابية للتنظيم
خالل عام 2019؟
بحسب موقع The Armed Conflict Location
 ،)& Event Data Project (ACLEDفإن هجمات
ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلرهـ ــابـ ــي خـ ــال عـ ــام  2019بلغت
َّ
 765عملية مــوزعــة على  12دول ــة ،وصــل عدد
َّ
ضحاياها إلــى  1915شخصًا ،وكانت موزعة
عـلــى الـ ــدول اآلت ـي ــة :ال ـع ــراق ( 338عملية682 ،
ضـحـيــة) ،ســوريــا ( 211عملية 577 ،ضحية)،
مـصــر ( 88عملية 231 ،ضـحـيــة) ،أفغانستان
( 33عملية 131 ،ضحية) ،نيجيريا ( 30عملية،
 73ضـحـيــة) ،الـيـمــن ( 24عملية 58 ،ضحية)،
مــالــي ( 13عملية 91 ،ضـحـيــة) ،باكستان (12

عـمـلـيــة 28 ،ض ـح ـيــة) ،لـيـبـيــا ( 9ع ـم ـل ـيــات38 ،
ضـحـيــة) ،الـصــومــال ( 3عـمـلـيــات 3 ،ضـحــايــا)،
الهند (عمليتان ،ضحيتان) ،بوركينا فاسو
(عمليتان ،ضحية واحدة).
وب ــالـ ـت ــال ــي ،فـ ـ ــإن ال ـت ـن ـظ ـي ــم ورغـ ـ ـ ــم خ ـس ــارت ــه
ل ـل ـج ـغــراف ـيــا ،إال أنـ ــه ال ي ـ ــزال ي ـس ـعــى لتنفيذ
َّ
عمليات موزعة على عدد من الدول يوحي من
خاللها أنه نشط وقادر على الوصول.
َّ
ولـكــن رغــم ذل ــك ،إال أن عــدد عملياته انخفض
في سوريا والعراق عام  ،2018بنسبة  %42عن
عــام  ،2017وانخفض عــام  %69 ،2019عن عام
 ،2018لتكون النسبة اإلجمالية النخفاض عدد
العمليات عام  %82 ،2019عن عام  ،2017وهي
نسبة كبيرة ِّ
تثبت املشكلة العملياتية التي بات
يعاني منها التنظيم.
هل من عالقة بني االستهداف األميركي ملنطقة
القائم ومشروع عودة تنظيم «داعش»؟
استهدفت الطائرات األميركية ،نهار السبت 28
كانون األول /ديسمبر ّ ،2019
مقار لـ«الحشد
الشعبي» في منطقة القائم العراقية ،الواقعة
على طول نهر الفرات على الحدود السورية ـ ـ
العراقية ،وللمرةّ األولى منذ تأسيس «الحشد
الـشـعـبــي» ،تـتـبــنــى أم ـيــركــا رسـمـيــا اسـتـهــدافــا
ملـ ـ ـق ـ ـ ّـاره ،ح ـي ــث ت ــدخ ــل م ـن ـط ـقــة الـ ـق ــائ ــم ضـمــن
حسابات األمن االستراتيجي ألميركا والكيان
الصهيوني ،باعتبار أنها ستكون حلقة الوصل
اإليرانية مع سوريا وجسرها نحو لبنان ،وهي
املنطقة األقرب لقاعدة «عني األسد» األميركية،
وتـشــرف على مجموعة م ـمـ ّـرات تـتـحـ ّـرك فيها
كذلك،
الـقــوات األميركية َّبني الـعــراق وســوريــاَّ .
إنها الرئة التي يتنفس منها «داعش» ،ويتنقل
من خاللها املئات من عناصر التنظيم اإلرهابي
إلى املناطق العراقية في صحراء األنبار ،وهي
منطقة كــانــت قــد حـظــرت أمـيــركــا س ــاح الجو
العراقي من التحليق فوقها.
ربـمــا كــانــت الـضــربــة تــأتــي فــي سـيــاق املـشــروع
األميركي الكبير إلعادة إحياء وتفعيل التنظيم
ً
اإلرهــابــي فــي تلك املنطقة ،وص ــول إلــى إعــان
إقليم سني ،مستقل عن الـعــراق يتم تنفيذ كل
َّ
ما سلف ذكره فيه .ولكن املحسوم ،أن حسابات
الـحـقــل لــم تـكــن كـحـســابــات الـبـ َّيــدر ،بـعــدمــا قــام
«الحشد الشعبي» ٍّ
برد ذكي تمثل في محاصرة
ِّ
واقتحام السفارة األميركية في بغداد ،موجهًا
ص ـف ـعــة ل ــدون ــال ــد ت ــرام ــب شـخـصـيــا وإلدارت ـ ــه
ّ
وموجهًا رسالة مفادها:
ومشروعه في املنطقة،
ّ
نحن على علم بمشروعك وقـ ــادرون على شل
ّ
والتحرك باستراتيجية.
حركة قواعدك وأدواتك،
فهل ال تــزال ورقــة «إعــادة إحياء داعــش» ضمن
الحسابات األمـيــركـيــة؟ «الحشد الشعبي» في
العراق ،واملقاومة الشعبية في سوريا ،أجابتا
بشكل أول ــي عــن هــذا ال ـســؤال ،يبقى أن ننتظر
متغيرات عام .2020
* أكاديمي وباحث لبناني

أهداف العنف القادم في العراق والعودة إلى مشروع عام 2003
علي المؤمن *
نـ ــوع ـ ـيـ ــة مـ ـ ــوجـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـنـ ــف الـ ـ ـت ـ ــي اخـ ـت ــرق ــت
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ـس ـل ـم ـي ــة امل ـط ـل ـب ـي ــة ،ون ــوع ـي ــة
التحريض السياسي واإلعالمي من الحكومات
األميركية والسعودية واإلسرائيلية ،ووسائل
إع ــام ـه ــا وت ــواص ـل ـه ــا االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وك ــذل ــك
ال ـب ـع ـث ـيــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة وال ـع ــرب ـي ــة،
ّ
ونوعية الخطاب االنقالبي القتالي الذي ظل
ّ
ي ــركــز عـلـيــه إعــام ـيــون ونــاش ـطــون عــراقـيــون
مقيمون فــي ال ـخــارج ،والعمليات العسكرية
ّ
لقوات الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل
ّ
ّ
ف ــي الـ ـع ــراق ،وأه ــم ـه ــا ق ـصــف م ــواق ــع ال ـق ــوات
ّ
املـ ـس ــلـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة («الـ ـحـ ـش ــد
ال ـش ـع ـب ــي») ،واغ ـت ـي ــال ق ــادت ـه ــا ومـنـتـسـبـيـهــا
وض ـيــوف ـهــا ،وأب ــرزه ــم ال ـق ــائ ــدان الـعـسـكــريــان
ّ
أبــو مهدي املهندس وقاسم سليماني؛ تؤكد
جميعها أن ما يجري في العراق أكبر بكثير
م ــن مــوضــوعــات مــدخـلـيــة ُجــانـبـيــة ،كــإسـقــاط
ال ـح ـك ــوم ــة واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـ ـبـ ـك ــرة وتـشـكـيــل
حكومة جديدة ،وإصــاح قوانني االنتخابات
وامل ـفــوض ـيــة واألح ـ ـ ــزاب وغ ـي ــره ــا ،وأك ـب ــر من
التظاهرات السلمية املطلبية وملفات الفساد
والـفـشــل ،بــل هــي كما قــال املرجعية النجفية
ّ
في خطبة الجمعة « :2019/11/29إن األعــداء
وأدواتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ي ـخ ـط ـط ــون ل ـت ـح ـق ـي ــق أه ــدافـ ـه ــم
الخبيثة من نشر الفوضى والخراب واالنجرار

إلى االقتتال الداخلي ،ومن ّ
ثم إعادة البلد إلى
عصر الدكتاتورية املقيتة».
ال ـ ـهـ ــدف ،إذًا ،ه ــو إع ـ ـ ــادة ال ـ ـعـ ــراق إلـ ــى عـصــر
الــدك ـتــات ــوريــة ال ـطــائ ـف ـيــة واملـ ـش ــروع األص ـلــي
لالحتالل األميركي.
ّ
وعليه ،فإن األهــداف الحقيقية للقوى املحلية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،وت ـح ــدي ـدًا ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وح ـ ــزب
ّ
«ال ـب ـعــث» ،مــن وراء الــدفــع بــات ـجــاه الـفــوضــى
واالق ـت ـتــال الــدا ّخ ـلــي ،وإح ـب ــاط االحـتـجــاجــات
الـسـلـمـيــة ،تـتـمــثــل ف ــي أرب ـع ــة أســاس ـيــة ّ
تكمل
بعضها:
الهدف األول :إقصاء القوى املحلية واإلقليمية
الشيعية النافذة في الواقع العراقي
ّ
وتتمثل هذه القوى في املحاور الثالثة التالية:
 -1الـقــوى والشخصيات الشيعية ،وتحديدًا
«الحشد الشعبي» وفصائله« ،حــزب الدعوة
اإلســامـيــة» ون ــوري املــالـكــي ،املجلس األعلى
اإلس ــام ــي« ،مـنـظـمــة ب ــدر» وه ــادي الـعــامــري،
«ك ـتــائــب ح ــزب ال ـل ــه» ،ال ـس ـيــد ع ـمــار الـحـكـيــم،
«عصائب أهل الحق» والشيخ قيس الخزعلي.
أمــا السيد مقتدى الـصــدر ،فمطلوب إقصاؤه
أي ـض ــا ،ول ـكــن بـعــد االس ـت ـف ــراد ب ــه ف ــي مرحلة
الحقة بالتزامن مع تنفيذ الهدف الثالث من
ّ
املخطط ،ألسباب كثيرة.
 -2القوى اإلقليمية الشيعية النافذة في الواقع
العراقي ،وتحديدًا إيران وحزب الله اللبناني.

 -3م ــرج ـع ـي ــة اإلمـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ـس ـت ــان ــي وم ـح ــور
الوعي في النجف .هذا املحور يتم التخطيط
لالستفراد بــه ،ثــم إقصائه فــي مرحلة الحقة
بعد إقصاء املحورين األول والثاني.
وعبر هــذا الـهــدف ،يتم سحق جميع عناصر
القوة القائمة أو املحتملة في الواقع السياسي
ال ـش ـي ـع ــي ،وإع ـ ــادت ـ ــه إل ـ ــى ع ـش ــري ـن ــات ال ـق ــرن
املاضي.
الهدف الثاني :صناعة رمزيات وأحزاب دينية
وسياسية جديدة في الواقع الشيعي
ّ
ي ـت ـحــقــق هـ ــذا الـ ـه ــدف ع ـب ــر ال ـن ـف ــخ اإلع ــام ــي
واملــالــي فــي شخصيات شيعية هامشية ،من
طبقة رجــال الدين واألكاديميني واإلعالميني
ً
والسياسيني العلمانيني ،وصوال إلى تأسيس
أحـ ـ ــزاب وك ـت ــل ج ــدي ــدة م ــن خ ــال ـه ــم ،أو دعــم
الضعيفة امل ــوج ــودة؛ لـتـكــون رم ــزي ــات دينية
وسـيــاسـيــة وق ــوى مصطنعة ج ــدي ــدة ،بديلة
لـلــرمــزيــات والـشـخـصـيــات الـشـيـعـيــة الــديـنـيــة
وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي يـ ــراد إق ـص ــاؤه ــا .ويـمـكــن
ّ
بسهولة مــاحـظــة األس ـمــاء الـتــي ظ ــل اإلع ــام
ّ
الطائفي العراقي والعربي ،يركز عليها منذ
بدء االحتجاجات ،وسرعة استبدالها بأسماء
أخرى بعد فشلها.
ال ـهــدف ال ـثــالــث :املـحــافـظــة عـلــى ن ـفــوذ الـقــوى
امل ـح ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة ف ــي ال ــواق ــع
العراقي
وتتمثل هذه القوى في املحاور الثالثة التالية:

 -1الـقــوى الـعــراقـيــة املـشــاركــة فــي الـحـكــم ،منذ
عــام  ،2003وتـحــديـدًا «ال ـحــزب الديموقراطي
الـكــردسـتــانــي» واألس ــرة الـبــرزانـيــة« ،االتـحــاد
الــوط ـنــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي»« ،ح ــرك ــة الـتـغـيـيــر»،
«الحزب اإلسالمي» ،كتلة محمد الحلبوسي،
كتلة أسامة النجيفي ،كتلة الكربولي وكتلة
إياد عالوي.
 -2ال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة املـتـمـثـلــة في

يجري منذ أكثر من عام
ما
ّ
هو مخطط انقالبي عميق
حكومة
وشامل تقوده ّ
دونالد ترامب ،وتنفذه
بمساعدة الحكومات
السعودية واإلسرائيلية
واإلماراتية واألردنية

ال ـس ـعــوديــة ،تــرك ـيــا ،ق ـطــر ،األردن ،اإلمـ ـ ــارات،
بريطانيا والواليات املتحدة األميركية.
 -3الـ ـق ــوى ال ـع ــراق ـي ــة امل ـع ــارض ــة لـلـحـكــم منذ
ع ــام  ،٢٠٠٣وه ــي ح ــزب «ال ـب ـعــث» ،الجماعات
ّ
امل ـس ــل ـح ــة ال ـس ـن ـي ــة ،ورجـ ـ ــال ال ــدي ــن الـشـيـعــة
املناوئني ملرجعيتي النجف وإيران.
الهدف الرابع :العودة إلى املشروع األميركي
األصلي في العراق
ّ
وهـ ــو ال ـه ــدف ال ـن ـهــائــي ،وي ـت ـمــثــل ف ــي تنفيذ
جاء به االحتالل األميركي ،في
املشروع الذي ّ
عام  ،٢٠٠٣واملتمثل في تأسيس دولة عراقية،
تستند إلى خمس قواعد:
 -1دولـ ـ ــة ع ــراق ـي ــة ك ــون ـف ــدرال ـي ــة ،ت ـت ـك ـ ّـون مــن
مجموعة أقاليم قومية وطائفية ومناطقية
شـبــه مستقلة مـتـنــاحــرة مـتـنــافـســة ،مــن أجــل
سهولة السيطرة عليها.
 -2دس ـتــور عــراقــي عـلـمــانــي ،ون ـظــام سياسي
برملاني توافقي مفكك.
 -3حكومة علمانية محاصصاتية ضعيفة،
ّ
تتألف من األحزاب الكردية والسنية الحالية،
وأحـ ـ ــزاب شـيـعـيــة عـلـمــانـيــة ج ــدي ــدة مــرتـبـطــة
بـ ــواش ـ ـن ـ ـطـ ــن .م ـ ــع إض ـ ــاف ـ ــة حـ ـ ــزب «الـ ـبـ ـع ــث»
والجماعات الطائفية التكفيرية إليها.
 -4دولـ ــة عــراق ـيــة مــرتـهـنــة ل ـل ـقــرار األم ـيــركــي،
وتـ ـك ــون ال ـض ـلــع ال ـث ــال ــث لـلـمـثـلــث ال ـع ــراق ــي ـ ـ
السعودي ـ اإلسرائيلي املأمول.
 -5دولــة عراقية تكون إحــدى ركائز املشروع

األميركي الشرق أوسطي ،وتناط بها األدوار
التنفيذية الخمسة التالية:
ً
أ -تكون أداة لخلق اجتماع سياسي وثقافي
ّ
معاد للدين ،يكون املنبع
متحلل استهالكي
ٍ
الذي تمتد مظاهره إلى بلدان املنطقة األخرى.
ً
ب -أداة لتنفيذ استراتيجية الحيلولة دون
عودة الروح والقوة إلى الحاضنة االجتماعية
اإلسالمية الشيعية في العراق.
ت -منطلقًا للغزو األمـيــركــي إلي ــران ،إعالميًا
وعسكريًا ،وخنقها اقتصاديًا وثقافيًا.
ث -مـنـطـلـقــا ل ـن ـشــر امل ــزي ــد م ــن ال ـف ــوض ــى فــي
غ ــرب آس ـي ــا ،وال سـيـمــا ف ــي تــرك ـيــا وس ــوري ــا،
واالستمرار في تهديد أنظمتها.
ج -تنفيذ صفقة القرن األميركية ـ اإلسرائيلية
ـ ـ ـ ال ـس ـعــوديــة ـ ـ ـ األردن ـ ـيـ ــة ،وال ـقــاض ـيــة بــإنـهــاء
القضية الفلسطينية بالكامل ،وإسـكــان جزء
مهم مــن الفلسطينيني فــي ال ـعــراق ،وتحديدًا
في املحافظات الغربية.
ّ
بالتالي؛ فــإن ما يجري منذ أكثر من عــام هو
ّ
عميق وشامل تقوده حكومة
مخطط انقالبي ّ
دونالد ترامب ،وتنفذه بمساعدة الحكومات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة واإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ــة
واألردنية .أما كيف سيكون ّ
رد الفعل العراقي،
فهو سؤال نترك اإلجابة عنه للدولة العراقية
وحكومتها والقوى الفاعلة فيها.
* كاتب عراقي
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ما الذي بقي من تراث «فتح»؟
محمد دلبح *

ّ
شــكـلــت اتـفــاقـيــات أوس ـلــو منعطفًا فــي مـســار حــركــة «ف ـتــح» ،الـتــي ق ــادت الـحــركــة الوطنية
ّ
الفلسطينية طوال أربعة عقود مستخدمة شعار الكفاح املسلح ،الذي ألزمت اتفاقيات أوسلو
ّ
ّ
الحركة بالتخلي عنه .إذ بدون «الكفاح املسلح» ،لم يعد لحركة «فتح» أيديولوجيا واضحة ،وال
ّ
خطاب محدد ،وال خبرة أو شخصية مميزة .وفي غياب دولة حقيقية ومستقلة ،لم تتمكن
«فـتــح» مــن تحويل نفسها إلــى حــزب حاكم حقيقي ،كما فعل على سبيل املـثــال ،املؤتمر
ّ
ومعلقة :حركة ّ
تحرر
الوطني األفريقي ،في جنوب أفريقيا .فقد بقيت الحركة غير كاملة
ّ
التحرر ،حبيسة عملية تفاوض عقيمة ،تفتقد وسائل الحكم بمزيج من
ال تفعل الكثير من
ّ
التعنت اإلسرائيلي والقصور الذاتي.
يرى الثنائي ،أحمد سامح الخالدي وحسني آغا ،أنه مع وفاة ياسر عرفات ومعظم زمالئه،
تـضــاءلــت ق ــدرة «ف ـتــح» عـلــى االح ـت ـفــاظ بـشـظــايــا جـسـمـهــا .وق ــد أب ــرز الــوســط االجـتـمــاعــي
والسياسي للضفة الغربية وغزة ،الذي يخضع للتأثيرات العشائرية والقبلية والشخصية،
أبــرز اإلقطاعيات املحلية والـتــوتــرات عميقة الـجــذور .لقد انحرفت «فتح» عن التاريخ الذي
ّ
صنعته لنفسها في ساحات العمل خارج فلسطني ،في الشتات .لقد تخلت من دون مبرر
ّ
التحرري األصلي ،لتغرق في حروب ضيقة .وقد تفاقم هذا بدوره ،بسبب فشل
عن الدافع
قادتها في اجتذاب دمــاء جديدة ،على عكس تجربة الخارج التي شكلت سندًا فلسطينيًا
ّ
ّ
قيادي قد يبرز
موحدًا .كذلك ،ساهمت سياسة ونهج قيادة حركة «فتح» في ضرب أي شكل
في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أوسلو ،في فشل فلسطينيي األراضي املحتلة ،التي أقيمت
عليها سلطة الحكم الذاتي ،في إنتاج قــادة قادرين على البقاء وعلى إقامة مشروع وطني
حقيقي من ّ
مكونات محلية .إن االنسحاب القوي للعالقات املحلية ،جعل من املستحيل
تقريبًا على سكان الخليل أن تكون لديهم قاعدة شعبية حقيقية في رام الله ،أو أن يكون لغزة
رأي ذو صدقية في الضفة الغربية.
ّ
افتقاد الضفة الغربية وقطاع غــزة ـ مع وصــول ما ُسمي بـ«جماعة تونس» لتسلم موقع
القيادة والسلطة املباشرة في الضفة الغربية وغزة ـ ألي قيادة محلية حقيقية ،انعكس فقدانًا
ً
للصدقية وفشال لنموذج الحكم الــذي أرســاه عــرفــات .يضاف إليه جمود عملية التسوية
وتخلخل العالقة بــن «فـتــح» الــداخــل وبقاياها فــي الـخــارج ،وبيئة محلية أوج ــدت حالة من
ّ
ً
ّ
الخالفات واالخـتــافــات والـصــدامــات ...كــل ذلــك أفقد «فـتــح» قدرتها على أن تشكل وكيال
سياسيًا حقيقيًا في الضفة الغربية وغــزة ،ناهيك عن ادعــاء تمثيلها من خــال «منظمة
التحرير الفلسطينية» لفلسطينيي الخارج.
إذا كان املال والدعم السياسي ،الذي حظيت بهما حركة «فتح» من اليمني العربي الرسمي،
وأيضًا الشعبي ،ساهما في حصولها على موقع الريادة في قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية
املعاصرة ،إال أن ذلك ُبني على سنوات من النشاط والعمل العسكري والسياسي ،بما فيه
من إنجازات وإخفاقات ،ووجد آلة إعالمية تنفخ فيه وتقدمه للجمهور ،فاستحقت التمثيل
لطيف وطني فلسطيني واسع ...من األكثر حماسة إلى األكثر عقالنية .ورغم االختالف مع
نهج قيادتها اليمينية ،وميلها نحو املساومة ومشاريع التسوية ،إال أنها ساهمت في جعل
القضية الفلسطينية وشعبها الذي كان منسيًا في فترة زمنية ،بأن يحظى بوضع مركزي
على الساحة السياسية العربية والدولية ،وأصبحت القضية الفلسطينية تستحق التقدير
في جميع أنحاء العالم.
لقد ّ
حولت قيادة «فتح» ـ طواعية ـ «منظمة التحرير الفلسطينية» ،بوصفها وعاء املشروع
الوطني ـ كما ذكر أحد كوادر «فتح» األوائل ـ إلى شقة فارغة يجري تأثيثها بناء على هوى
ّ
ورغبة املستأجر ،فلم يعد الكفاح املسلح مطروحًا على أجندتها فكرًا وممارسة ،واحترقت
آمال الشعب الفلسطيني بنيران االستيطان اليهودي والتهويد ،كما تحققت نبوءة محمود
عباس وأحمد قريع الحقيقية ،وهي أن أوسلو ال تفضي إلى دولة مهما كانت مواصفاتها،
إذ ّ
حولت أوسلو فلسطني إلى ملفات متباعدة :القدس ،الالجئني ،املياه ،الحدود .والبحث فيها
مرتبط بقرار االحتالل.
واآلن ،لم يعد واضحًا أي من عناصر النجاح التي كانت قيادة «فتح» تتوهمه ،فـ«منظمة
التحرير الفلسطينية» التي تسيطر على قيادتها حركة «فتح» ،فقدت صفة التمثيل الشامل.
والفصائل التي شاخت وال تزال تحتل مقاعد املجلسني الوطني واملركزي الفلسطيني ،لديها
القليل من االمتدادات داخل وخارج فلسطني .لقد انتقلت روح النشاط والديناميكية إلى خارج
َ
ّ
املنظمة ،لصالح حركتي «حماس» و«الجهاد اإلســامــي» واملجموعات التي ال تــزال تتبنى
ّ
نهج الكفاح املسلح وتحظى بتأييد شعبي .كذلك ،فإن إنجازات «منظمة التحرير» والسلطة
الفلسطينية ،باتت شكلية إن لم تكن زائفة ،فالتقدم الذي حققته في الحصول على مكانة
ّ
بتحسن ملموس في الوضع على األرض .بل ازداد
دولة مراقبة في األمم املتحدة لم يقترن
ّ
األمر ســوءًا ،إذ أن السلطة الفلسطينية بقيادة «فتح» تحولت ،مع تصاعد نشاط التنسيق
األمني مع سلطات االحتالل الصهيوني ـ الذي دأب أبو مازن على وصفه باملقدس ـ إلى أن
تصبح في موقع الوكيل األمني لالحتالل.
لذلك ،ستظل السلطة التي جاءت بها اتفاقيات أوسلو ،وتقودها «فتح» وفق معايير مصلحة
الكيان الصهيوني ،عقبة فــي طريق أي برنامج وطني فلسطيني ج ـ ّـاد .ومــن غير املمكن
أن تتعافى الحالة الفلسطينية ،بوجود هذه السلطة ،رغم كل مظاهر التجميل التي تحاول
أن تظهر بها .وعليه ،فــإن الخطوة األول ــى على طريق إنـهــاء االنقسام الفلسطيني مــا بني
َ
مشروعي املقاومة والتسوية العدمية ،هو الخروج من مشاريع تسوية ـ تصفية القضية
ّ
الفلسطينية ،وهو ما يوجب البدء بحل السلطة الفلسطينية أو تغيير وظيفتها ،بحيث تصبح
ً
ّ
التحرري ( وهو أمر مستبعد ،إن لم يكن مستحيال) ،وليس أداة
أداة لرعاية املشروع الوطني
أمنية لحماية املشروع االستعماري الصهيوني .وإلى جانب ذلك ،يجب استعادة ونشر ثقافة
ّ
التحرري ،الذي امتد ألكثر من قرن بما
الحفاظ وصيانة ثوابت النضال الوطني الفلسطيني
يضمن سالمة العالقات الوطنية بني القوى والفصائل الوطنية التي تعبر وتمثل في سلوكها
مصالح الشعب الفلسطيني.
*كاتب فلسطيني

