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 ...وانهارت شبه دولــة
حرب استباقية!
إيلي شلهوب
مفاجئ وصادم .لعلهما التوصيفان األكثر دقة للهجوم العاصف الذي شنه
تنظيم «داعش» داخل العراق وأدى إلى سقوط محافظة نينوى بكاملها
تحت سيطرته وأطراف من صالح الدين ومالمسة قواته بغداد ،وذلك بعد
أيام من هجوم لم يكن أقل عصفًا وصدمًا ،لكنه تهاوى على عتبات مرقد
اإلمامني العسكريني في سامراء ،بعدما تدخلت كل القوى املعنية لتجنيب
بالد الرافدين مصيرًا مشابهًا ملا جرى في  .2006وحقيقة أنه يحصل في
بلد عجزت القوى الحاكمة فيه منذ أكثر من عقد من الزمن عن بناء ولو حتى
خيال دولة ،ال تغير من هول الهجوم شيئًا.
في خالل «غزوة سامراء» ،كان التقدير السائد بأن الدولة اإلسالمية في
العراق والشام تستهدف تدمير املرقد في محاولة لجر البالد إلى أتون حرب
مذهبية ،تبدو األكثر استفادة منها .لم يظهر حينها حجم العملية الفعلية
التي قرر «داعش» تنفيذها إال بعدما سقط مطار املوصل ،واستسلمت املدينة
للتكفيريني بعدها بساعات.
عديدة هي األسئلة التي خرجت من كل حدب وصوب تحاول استبيان ما
حصل .كيف تمكن «داعش» من تحقيق هذا «النصر»؟ أين كان الجيش
وقوات األمن العراقية؟ ما هو حجم التواطؤ؟ وغيرها كثر من األسئلة لعل
األهم بينها ثالثة :من اتخذ القرار بهذه العملية؟ وبأي هدف؟ وملاذا في هذا
التوقيت؟
نظريات كثيرة يجري تداولها في األروقة املعنية ،األسهل بينها معزوفة
«الهجرة الجماعية» من سوريا ،واملؤامرة اإلقليمية التي تقودها «السعودية
وقطر وتركيا» من أجل الثأر من النصر االنتخابي الذي حققه نوري املالكي
والذي جعله الحاكم األوحد لبالد الرافدين.
ال أحد يمتلك معطيات تأكيد هذه الرواية أو نفيها ،وإن كان العارفون
يستبعدون تلك الهجرة املزعومة في ظل تقدم ميداني يحققه «داعش» في
الجبهة السورية ،ويهزأون في الوقت نفسه من االدعاء بقدرة الدول الثالث
على التحكم بـهذا التنظيم ،وإن تعاونت معه في لحظات مفصلية سابقة بفعل
تقاطع املصالح الظرفية.
التحليل األكثر منطقية ينحو باتجاهني ،يلتقيان في نقطة ما .األولّ ،
يقدر
أن «داعش» ،الذي أظهر حراكه السوري مدى دقته في استقراء املتغيرات
والتعامل معها بمرونة وانسيابية ،استشف في األفق تفاهمًا أميركيًا إيرانيًا
وإرهاصات جبهة إقليمية لتصفية التيار اإلسالمي التكفيري ،وعلى رأسه
الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام .جبهة نشأت بذرتها األولى في
سوريا ،ولحظ ارهاصاتها في العراق مع ما يحكى عن استعدادات عسكرية
وصفقات تسلح الستعادة األنبار إلى كنف الدولة .كل ذلك دفع هذا التنظيم
إلى شن هجوم استباقي تحصينًا ملواقعه واستعدادًا للمعركة الطاحنة
املرتقبة.
أما االتجاه الثاني ،فيقدر حصول عملية استدراج لهذا التنظيم في فخ ،على
غرار ما فعلته الواليات املتحدة بصدام حسني قبيل غزوه للكويت ،من أجل
التحشيد إقليميًا بهدف تصفيته.
ردود الفعل الدولية على سقوط املوصل تعزز هذه املقاربة .مسارعة أميركية
إلى تأكيد استعداد واشنطن لتقديم «كل املساعدة الالزمة» ،وأولها األسلحة.
بان كي مون بات «قلقًا بشدة»...
مشكلة هذا التحليل أنه يتجاهل حقيقة أن «داعش» بهجومه هذا ،يكون قد
أسقط أحد الثوابت لديه في قواعد االشتباك التي وضعها لحراكه في العراق:
تحييد األكراد لغاية في نفس يعقوب .صحيح أن من مصلحة األكراد إبقاء
محافظات نينوى وصالح الدين وكركوك ،وغالبيتها مساحات متنازع
عليها بني بغداد وأربيل ،في حال اضطراب .لكن األكيد أن السلطات الكردية
لن تقف مكتوفة اليدين مع تمركز «داعش» على حدود اإلقليم الذي تفاخر
باستقراره .واقع وضع إربيل وبغداد في خندق واحد ،ال بد أن يدفع الطرفني
إلى وضع خالفاتهما جانبًا ملواجهة الخطر الداهم عليهما.
املشكلة الثانية أنه تحليل ال يجيب عن السؤال :على ماذا يراهن «داعش»
للصمود في ظل إدراكه أن عمليته العسكرية تلك ستوحد أطراف العراق كله
والقوى املعنية في املنطقة ضده؟
ولعل االنكشاف األكثر خطورة في ما جرى كان تعرية النظام العراقي الحالي،
الذي لم يفشل فقط في إطالق عملية إعادة إعمار للبالد املدمرة في ظل فساد
غير مسبوق ،بل عجز عن إعادة بناء قواته املسلحة .قوات تالمس من حيث
العدد مليونًا ومئة ألف عنصر ،لكنها من حيث الفعالية عجزت عن فرض
األمن ،حتى في الجنوب املتجانس ،حيث ال يزال التكفيريون ينجحون بني
الفينة واألخرى في قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بغداد بالنجف وكربالء،
ً
عشرات القتلى الذين يسقطون يوميًا في بغداد ،والفشل
عن
طبعًا
فضال
ّ
الذريع في دخول الفلوجة ،رغم مقتل وجرح اآلالف من الجنود العراقيني.
أما اإليجابية الوحيدة في ما يحصل ،إن كان يمكن استخدام هذا التوصيف،
فهو دفع القوى السياسية العراقية املتقاتلة إلى وضع خالفاتها جانبًا
وتسريع الخروج من أزمة الحكم املستعصية التي تعصف بالبالد ،تحت
عنوان أن «ال صوت يعلو فوق صوت معركة» تتهدد الجميع من دون
استثناء .اتجاه عززه موقف مرجعية النجف ،في ظل تسريبات عن قرار
بمقاومة شعبية لتنظيم «داعش» عبر تسليح األهالي ملواجهته ،في خطوة
يدرك الجميع كيف تبدأ ،لكن أحدًا ال يعرف ما ستكون عليه خواتيمها.

دولة البدو
في العراق الشام
املشهد ال ّ
يفسره إال ابن خلدون؛ عصبية ناشئة لدولة
بدوية ـ دينية ،تقاتل للسيطرة على مداها الحيوي ،بما
فيه من مدن تاريخية؛ «داعش» .في املوصل (الجسر ،مركز
الوصل الذي يربط شمال العراق والجزيرة الفراتية وبادية
الشام املمتدة بني القطرين) ليست مجرد غزوة ،بل هي
مشروع عاصمة «الدولة» التي استكملت الكثير من عناصرها
األيديولوجية واالقتصادية والقبائلية والعسكرية ،وتقاتل
للسيطرة على حدود«ها» االجتماعية التاريخية ،في مواجهة
مع الدول الوطنية الحديثة في سوريا والعراق (وقريبا في
األردن) ،ومع شبيهتها األسبق ،الدولة الوهابية ـ السعودية

ناهض حتر
من «ال��رق��ة» إل��ى «امل��وص��ل» ،تعيد «الدولة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ال � �ع� ��راق وال� � �ش � ��ام» ،رس��م
ال� �خ ��ري� �ط ��ة ال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة امل �ش ��رق �ي ��ة،
وت � �ع � �ص� ��ف ب� � ��ال � � �ح� � ��دود ب �ي ��ن ال� ��دول � �ت�ي��ن
ال��وط�ن�ي�ت�ين ال�ل�ت�ين تشكلتا ع�ق��ب ال�ح��رب
ال �ع��امل �ي��ة األول � � ��ى ،س ��وري ��ا ال �ت��ي ي�ب�ع��ده��ا
ال� �ت� �م ��رد اإلره � ��اب � ��ي ع� ��ن ال� �س� �ي� �ط ��رة ع�ل��ى
ال �ج��زي��رة ال �ف��رات �ي��ة وال �ج ��زء ال �س ��وري من
بادية الشام ،والعراق املفكك الذي أظهرت
ميليشيات «داعش» ،أول من أمسّ ،
تفوقها
الكاسح على جيش ال يزال رخوًا ومخترقًا،
وس ��ط ان�ق�س��ام�ين :م��ذه�ب��ي وإت �ن��ي ،فتحا
ال �ب ��اب أم � ��ام ع�ص�ب�ي��ة ق�ب��ائ�ل�ي��ة ـ م��ذه�ب�ي��ة
تكفيرية متطرفة ،لقتال يبدو ناجحًا حتى
اآلن ،ليس فقط إلنهاء سيطرة بغداد على
والي��ة امل��وص��ل وال�ج��زء العراقي م��ن بادية
الشام ،بل وإللغاء مجمل املنظومة املحلية
(ال �س �ن �ي��ة) وت �ه��دي��د اس �ت �ق�ل�ال ك��ردس �ت��ان
العراق جديًا ،ألول مرة منذ .1991
م��ن الصعب أن نفهم املشهد ال��ذي ّ
يكونه
م�ش��روع «ال��دول��ة» ال��ذي يتحقق ،بصورة
س ��ري �ع ��ة وم ��ده � �ش ��ة ،ع �ل ��ى م � � ��رأى ال �ق ��وى
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ،م ��ن دون أن ن��زي��ح
م��ن األذه� ��ان ،ال �ح��دود السياسية القائمة
ف ��ي امل� �ش ��رق ال� �ع ��رب ��ي ،ل �ك��ي ن �ت �ع � ّ�رف إل��ى
الجغرافيا التاريخية لألقاليم املشرقية؛
ع �ل��ى ال �خ��ري �ط��ة ،ت� �ج ��اور والي � ��ة امل��وص��ل
«العراقية» ،الجزيرة الفراتية «السورية»
ف��ي م��ا ي�ش�ب��ه ك�ت�ل��ة ج �غ��راف �ي��ة م�ت��دام�ج��ة،
ت�ح��اذي�ه��ا ،وت�ت��داخ��ل م�ع�ه��ا ،ب��ادي��ة ال�ش��ام
ال�ك�ب��رى ال�ت��ي ت�ض��م ج�ن��وب ش��رق س��وري��ا
وغ� � ��رب ال � �ع� ��راق وش� � ��رق األردن وش �م��ال
ال �س �ع ��ودي ��ة ،وت �ش �ك��ل م �ث� ّ�ل �ث��ًا ُ
رأس � � ��ه ع�ن��د
ً
حلب شماال وقاعدته عند خليج الكويت
ف ��ي ال� �ش ��رق وخ �ل �ي��ج ال �ع �ق �ب��ة ف ��ي ال �غ��رب.
وك��ل ه��ذه امل�ن��اط��ق تشكل معًا إقليمًا هو
اإلق� �ل� �ي ��م ال� �ط ��ول ��ي ال� �خ ��ام ��س م ��ن س��وري��ا
الطبيعية ،ال��ذي يلي الشريط الساحلي،
ف �س �ل �س �ل��ة امل ��رت� �ف� �ع ��ات ال� �غ ��رب� �ي ��ة ،ف�س�ه��ل
ال�ب�ق��اع امل�م�ت��د إل��ى األغ� ��وار ووادي ع��رب��ة،
فسلسلة املرتفعات الشرقية التي تنحدر
عنها البادية املترامية األط��راف .وتسيطر
«داع � � � � ��ش» ال � �ي � ��وم ع� �ل ��ى م �ع �ظ ��م األج� � � ��زاء
السورية والعراقية من هذا اإلقليم.
ال يمكن ،في الواقع الجغرافي االجتماعي
ال� �ت ��اري� �خ ��ي ،ال �ف �ص��ل ب�ي�ن م ��ا ه ��و ش��ام��ي
وع��راق��ي؛ ولطاملا دارت ،وت��دور مناقشات
ي �ح �ف��زه��ا ال� �ت ��داخ ��ل ،وت �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا ،ع�ل��ى
ال� � ��دوام وم �ن��ذ م��ا ه ��و م �ع��روف م ��ن األدب
الجغرافي القديم وحتى أن�ط��ون سعادة،
م �ع��اي �ي��ر م �ت �ع��ددة ل �ل �ح��دود ال�ف�ع�ل�ي��ة بني
ال �ق �ط��ري��ن .وف ��ي ن �ب��ذة ف ��ي م��وق��ع ص��دي��ق

ل�ـ«داع��ش» أن «ال�ج��زء الشرقي من سوريا
ي�ع�ت�ب��ر م ��ن ال �ج ��زي ��رة ول �ي ��س م ��ن ال �ش ��ام.
وق ��د ك��ان��ت والي� ��ة ال �ج��زي��رة م�س�ت�ق�ل��ة عن
والي� ��ة ال �ش ��ام ف ��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان .وع�ن��د
الفتح اإلسالمي كانت مستقلة عن الشام
وع��ن ال �ع��راق .وك��ان ال �ع��راق ،آن ��ذاك ،يشمل
الكوفة والبصرة» .وفي التاريخ السياسي
ً
لإلقليم امل�ت��داخ��ل ،نالحظ مثال أن تقهقر
ّ
الخالفة العباسية بسبب التغلب التركي
ف��ي ب �غ��داد ،ح�ف��ز ال�ح�م��دان�ي�ين ،مستندين
إلى العصبية العربية ،إلى تأسيس إمارة
م �ق��ات �ل��ة ،ح �ك �م��ت ح �ل��ب وامل ��وص ��ل وام �ت��د
ن�ف��وذه��ا إل��ى ب�ل��دان وق��رى ال�ف��رات وال�ش��ام
خالل الفترة من 890م إلى 1004م .وينتسب
ال �ح �م��دان �ي��ون إل ��ى ق�ب�ي�ل��ة ت�غ�ل��ب ب��ن وائ��ل
من القبائل العربية التي كانت مساكنها
أرض الجزيرة شمال شرق سوريا.
ي�ق��ول م��وق��ع ق�ب��ائ�ل��ي ع�ل��ى ال�ن��ت ف��ي مقال
م�ت�ب�ج��ح إن «ع� �ن ��زة» ه ��ي «س� �ي ��دة ب��ادي��ة
ال �ش ��ام» ،وق ��د ك ��ان األم ��ر ك��ذل��ك ف��ي العهد
ال �ع �ث �م��ان��ي ،ب �ع��دم��ا زال� ��ت إم � ��ارة آل فضل
التي اعترف بها املماليك على عرب الشام.
ول� �ط ��امل ��ا اس� �ت ��دع ��ى ال �ع �ث �م��ان �ي��ون ق�ب�ي�ل��ة
«ع �ن��زة» ملقاتلة قبيلة «ش �م��ر» املتحدية،
أو ح �ت��ى اف� �ت �ع ��ال ن� ��زاع� ��ات م �س �ل �ح��ة ب�ين
القبيلتني الكبيرتني ل�ض�م��ان سيطرتها
السياسية.
لكن حاضنة «داع��ش» األساسية تقع في
محافظة األنبار الشاسعة من بادية الشام،

وه� ��ي م� �ن ��ازل أرب � ��ع م �ت �ح��دات ق �ب �ل �ي��ة ه��ي
«الدليم» و«زب��ع» و«عنزة» و«العكيدات»؛
ف�ـ«ع�ن��زة» ت�ق��ع ،ه�ن��ا ،ف��ي الترتيب الثالث،
بينما تعلو مرتبتها ف��ي ب��ادي��ة محافظة
املوصل ،املحاذية لألنبار.
«أسوأ جار ألي مدينة ـ كما يقول الباحث
ال� �ع ��راق ��ي أح� �م ��د ه ��اش ��م ال �ح �ب��وب��ي ـ ه��و
ال�ص�ح��راء؛ فهي منبع ال��وح��وش البشرية
ال �ك ��اس ��رة ذوي ال �ط �ب��اع ال � �ح ��ادة وال �ف �ك��ر
املتطرف» .ويالحظ الحبوبي ،منذ خريف
 ،2013أن امل ��وص ��ل ش �ك �ل��ت م� � ��وردًا م��ال�ي��ًا
أس��اس �ي��ًا ل � �ـ«داع � ��ش» م ��ن خ�ل��ال ال� �خ � ّ�وات
ال�ت��ي فرضتها ع�ل��ى امل��دي�ن��ة .وه��و يشير،
بصراحة ،إلى تفاهم غير مكتوب بني قوى
الجيش واألمن في املوصل وبني «داعش»
أساسها الخوف والفساد واألهم الشعور
ب��أن ال �ع��دو امل�ش�ت��رك ه��و ن�ظ��ام ال�ح�ك��م في
بغداد .ولعل االنهيار األمني السريع في

دب «الرعب» مــ
هكذا ّ
جوي سليم
لم تشفع سنوات الغزو األميركي
ال � �ت � �س� ��ع وال � � � �ح � � � ��روب امل ��ذه� �ب� �ي ��ة
والتفجيرات اليومية للعراق في
ت�ج�ن�ي�ب��ه ن ��ار «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي».
ال� � �ت � ��راب � ��ط ب �ي��ن ب� �ل ��اد ال� ��راف� ��دي� ��ن
وس � � ��وري � � ��ا ك � � � ��ان أق � � � � ��وى م� � ��ن ك��ل
الحسابات األخرى.
وم �ث �ل �م��ا م �ح��ت ال �ح��رب ال �س��وري� ً�ة
ال�ح��دود بني «ب�لاد ال�ش��ام» مبينة
ال ��وح ��دة ال �ج �غ��راف �ي��ة ب�ي�ن س��وري��ا
ولبنان وفلسطني واألردن ،كذلك
ل��م يشذ ال�ع��راق ع��ن القاعدة التي
ت�ق��ول :م��ا ي�ج��ري ف��ي ال�ش��ام يمتد

إلى الجوار السوري كله.
التنظيم املتشدد الذي كان يدعى
س��اب �ق��ًا «ال � ��دول � ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف��ي
ال �ع��راق» ب��رز ب�ـ «ح�ل�ت��ه ال�ج��دي��دة»
ق �ب��ل س �ن �ت�ي�ن ،ح�ي�ن ب� � ��دأت أع � ��داد
غير محددة لغاية اآلن تنشط بني
ش �م��ال ش� ��رق س ��وري ��ا وم�ح��اف�ظ��ة
األنبار غرب العراق.
ب��دأت الحكاية عندما شن تنظيم
«ال� ��دول� ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ال �ع ��راق
وال� � � �ش � � ��ام» ه � �ج� ��وم� ��ًا ،ف � ��ي ت� �م ��وز
امل� � ��اض� � ��ي ،ع � �ل ��ى «س � �ج� ��ن ب � �غ ��داد
امل � � ��رك � � ��زي» ،أب� � ��و غ� ��ري� ��ب س ��اب �ق ��ًا،
م � � �ح� � ��ررًا  500م� � �ق � ��ات � ��ل ،ب �ي �ن �ه��م
ق �ي��ادي��ون ف��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م .م�ن��ذ ذل��ك

