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تحتفي مواقع وصحف عرب ّية بعضها محسوب عىل تيار سيايس
بعينه ،بكتاب "داعش عودة الجهاديني" وبكاتبه مراسل صحيفة
 The Indpendentباتريك كوكربن  Patrick Cockburnالذي ألّف
عىل غرار كتابه الحايل ثالثة كتب عن تاريخ العراق ،فحصل عىل
جوائز غربية عدة .يق َّدم كوكبرين يف بعض اإلعالم الغريب والعريب
بوصفه مرج ًعا ال ب ّد للمشتغلني والدارسني ملنطقة الرشق األوسط
وتوسع نفوذها من العودة إليه
وأزماتها أو للحركات الجهادية
ّ
أو االقتباس منه .وإذا كان تسويق ما يطابق التو ّجه السيايس أم ًرا
مألوفًا يف مؤسسات العامل العريب املعرفية أو اإلعالمية ،فإ ّن تو ّج ًها
إعالميًّا غربيًّا واض ًحا ،وباألخص يف بريطانيا ،للرتويج للكتاب والكاتب
ومختصا وحي ًدا يف ملفّات إشكالية مثل سورية
ناقل ومحل ًّل
ليكون ً
ًّ
والعراق ،كام جرى سابقًا مع الصحايف الربيطاين روبرت فيسك ،أو حتى
باتريك سيل وغريهام .وللداللة عىل ذلك ،وقبل الغوص يف ثنايا الكتاب
وصفحاته نتوقّف عند غالفه الذي مهر بعبارات إشادة وتربيك من
ٍ
مؤسسات وجهات عدة .لقد وصفته  BBC Newsبأنّه "كتاب رائع"،
و  The Guardianبأنّه "كتاب ممتاز" .أ ّما الصحفي االستقصايئ
األمرييك سيمور هريش  Seymour Hershوالذي خلص العام املايض
إىل أ ّن املخابرات الرتكية ش ّنت هجوم الكياموي يف غوطتَي دمشق
آب  /أغسطس  2013فزعم أ ّن كاتبه "أفضل صحايف غريب يف العراق
اليوم" .ويف إطار التضخيم واملبالغة للعينة الصورية كُتب بالخ ّط
العريض عىل الغالف الخارجي ما ييل" :يف هذا الكتاب القنبلة
يحلّل املراسل الشهري باتريك كوكربن األحداث التي أ ّدت إىل استيالء
الجهاديني عىل مناطق شاسعة من العراق وسورية".
أي قيمة علمية
بداي ًة وبخالف ما ُر ّوج سابقًا ،فإ ّن الكتاب يفتقد ّ
أو بحثية تؤ ّهله ليكون خارج دائرة الكتب االستهالكية ،والتي يطمح
كتّابها عاد ًة إ ّما إىل شهرة رسيعة أو إىل مبيعات كبرية أو غايات مادية
أي مصدر أو مرجع أو شهادة بحثية .وباستثناء
أخرى؛ إذ يخلو من ّ
بعض مقابالت املسؤولني يف العراق وسورية وبعض االقتباسات
البسيطة من تقارير بحثية ،فإ ّن الكاتب اعتمد يف جمع معلوماته
"تحليل" عىل أقوال األصدقاء أو املرافقني والرسائل
ً
وطرح ما يع ّده
الربيدية ،أو بعض املصادفات الغريبة ،والتي يوظّفها لتعميم نتائج
وتأكيد ما يذهب إليه؛ فعىل سبيل املثال يذكر الكاتب أ ّن قطر وتركيا
مت ّدان املعارضة بأسلحة مضا ّدة للطائرات ،وبأ ّن هذه األسلحة يجري
االستيالء عليها بصورة منتظمة وتذهب إىل العراق .وإذا كان إثبات
قيام قطر وتركيا مبساعدة املعارضة السوريّة ليس صعبًا كونهام
رصحان بذلك عالنية ،فإ ّن اختباره تدفّق األسلحة إىل العراق ينطوي
ت ّ
مثال
عىل سذاج ٍة يف التحليل والرتكيب .يقول الكاتب "لقد اختربت ً
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بسيطًا عىل نتائج تدفّق األسلحة حتى قبل سقوط املوصل حني
حاولت يف صيف سنة  2014حجز رحلة إىل بغداد عىل منت رشكة
الطريان األوروبية الف ّعالة التي أستخدمها منذ سنة ،فقد أخربوين أنّهم
أوقفوا الرحالت إىل العاصمة العراقية خشية قيام الفدائيني الذين
حصلوا عىل صواريخ مضا ّدة للطائرات ت ُحمل عىل الكتف ،والتي
أرسلت إىل الق ّوات املعارضة لألسد باستعاملها ض ّد الطائرات التجارية
التي تطري إىل مطار بغداد الدويل" (ص  .)33لطاملا طالبت املعارضة
السوريّة بأسلحة مضا ّدة للطائرات ،لكن الدول الغربية وبترصيحات
مسؤوليها رفضت تسليم مثل هذه األسلحة ،بل منعت حلفاءها
يف اإلقليم من تقدميها ذلك فإنّه من الصعب إثبات هذه املعلومة
كحقيقة دون براهني أو أدلة منطقية أو االستشهاد بحوادث تؤكّد
هذه الرواية .واالعتامد عىل شهادة موظف أو رشكة طريان مدين
لتعميم نتيجة ،هو استسهال أو استخفاف بعقل القارئ؛ فإحجام
الطائرات عن السفر فوق العراق وسورية ال يعود للتكهنات السابقة،
بل هو استجابة لتحذيرات أطلقتها منظمة الطريان املدين العاملية
بعد سقوط الطائرة املاليزية فوق األرايض األوكرانية ،وطالبت فيها
الرشكات الناقلة بتج ّنب الطريان فوق مناطق األزمات والرصاعات،
كل من دمشق
ما أجرب رشكات كثرية عىل تغيري مسار الرحالت إىل ٍّ
وبغداد ،وتقليص عددها أو إلغائها.
رسع ومن
املثال السابق واحد من أمثلة متعددة يق ّدمها الكاتب بت ّ
دون محاججة عقل ّية لتعميم نتائجه .يف املقابل يشكّك ،وعىل الرغم
من وجود دالئل كثرية ،يف وقائع بعينها ويراها غري صحيحة؛ فعىل
سبيل املثال يتج ّنب الكاتب يف معرض تناوله هجوم الكياموي
تحميل الحكومة السوريّة مسؤوليته يف الغوطتني ،وذلك عىل الرغم
من تقارير األمم املتحدة ومنظمة حظر انتشار األسلحة الكياموية
ومسارعة الحكومة إىل عقد صفقة مع الواليات املتحدة لتسليم
السالح الكياموي مقابل تج ّنب رضبة عسكرية .فللوهلة األوىل،
ألي باحث نفي وقائع بعينها أو عدم تأكيدها دون براهني
ّ
يحق ّ
دامغة .لكن أن يشري باالتهام ،ولو بصورة مبارشة ،للطرف للمقابل
أي أدوات استقصائية فهذا يع ّد من النقائص يف
ودون استخدام ّ
الكتابة البحثية ،بل يف الصحافة الرصينة أيضً ا .يقول كوكربن "وقد
أي فكرة توحي بأ ّن الث ّوار كانوا وراء استخدام
رفضت زيتونة باحتقار ّ
غاز السارين" (ص  ،)92قبل أن ينتقل لحادثة خطفها من جانب
مجموعات متشددة لإليحاء بأنّها كانت مخطئة ،وأ ّن اإلسالميني
سجل إجرامي باقرتاف مجازر ض ّد األقليات
والجهاديني "والذين لهم ّ
وبخاصة العلويني واملسيحيني" (يك ّررها عىل مدار صفحات الكتاب)،
هم من يقف وراء مجزرة الكياموي.
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نظرة استشراقية وتعامل فوقي
يسري الكاتب عىل هدي املسترشقني يف تصنيف شعوب الساحات
املدروسة أنرتبولوجيًا إىل جامعات برشية متاميزة دينيًّا وطائفيًّا،
أساسا وحي ًدا للتحليل .فهو ال يرى يف الثورة
ويركّز عىل هذا املدخل ً
السوريّة ،والتي انطلقت عام  2011امتدا ًدا للربيع العريب ،إال ثورة
س ّنية يقودها جهاديون وسلفيون لقتل "العلويني وسبْي املسيحيني".
وضمن الفهم ذاته يتعامل مع االحتجاجات العراق ّية عام ،2012
ويضعها ر ّدة فعل ض ّد وصول الشيعة للحكم .كام ال يرى انتعاشة
القاعدة وداعش يف العراق إال امتدا ًدا للثورة الس ّنية يف سورية،
وامتدا ًدا للتم ّرد الس ّني يف العراق دون التط ّرق إىل سياق النشأة
والتك ّون والظروف التي ساهمت يف إعادة إحياء هذه املنظامت
األقل يف العراق خالل الفرتة املمتدة من عام  2009إىل 2011
عىل ّ
حيث كان تنظيم دولة العراق اإلسالمية يف حالة انهيار تا ّم وتلكّؤ
الحكومة العراقية عن مالحقته يف بيداء األنبار ،واستغالله ذريعة
للميض يف سياساتها التمييزية؛ إذ يقول "كانت القاعدة يف العراق
ّ
يف أسوأ حاالتها بينام كان التمرد الس ّني الذي لعبت فيه يوما دو ًرا
قياديًّا ينهار .وقد أعيد إحياؤها بواسطة الثورة الس ّنية يف سورية عام
( ."2011ص .)45
يق ّر الكاتب بأ ّن سياسات األنظمة سواء يف العراق أو يف سورية،
قامت بدو ٍر يف إيجاد حاضنة اجتامعية للجامعات الجهادية يف
متغيا تاب ًعا
األوساط الس ّنية ،لك ّنه ينظر لسياسات األنظمة بوصفها ّ ً
مستقل هو طبيعة هذه الثورات والقوى الرافعة لها ،والعقيدة
ّ
آلخر
(((
تسيها وتح ّدد وجهتها وأهدافها  .فعىل
"الوهابية" الطاغية ،والتي ّ
سبيل املثال ،يبخس الكاتب التظاهرات السلمية ض ّد السياسات
التمييزية ،ومييل يف وصفها إىل تب ّني الرواية الرسمية عن أنّها قلّة
مسية من مم ّولني خليجيني" :يف مدينة تكريت الس ّنية عاصمة
طائفية ّ
محافظة صالح الدين يف البدء كان يأيت  10آالف شخص ثم تقلّص
العدد إىل ألف .وقد أفاد جميع املراقبني بأ ّن إغالق املساجد يوم
الجمعة باستثناء جامع واحد ،أجرب جميع املؤمنني عىل الذهاب إىل
املسجد نفسه ألداء صالة الجمعة .التقطت الكامريات صو ًرا ،وكذلك
س ّجلت أرشطة فيديو بطريقة حامسية عن الحشود لتجعل األمر
يبدو :أنّهم كلّهم متظاهرون وكانت صورهم تبثّ إىل منطقة الخليج
حيث كان األسياد مي ّولون تلك االحتجاجات ويخدعون بها فيعتقدون
 1يقول الكاتب "لقد اشتبه العراق منذ فرتة طويلة بأن يد الوهابية الخفية تقف وراء
الكثري من مشاكله" .ص .82
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أ ّن االحتجاجات ال تزال تجتذب أعدا ًدا كبرية من الناس" (ص .)70
وربا عن قصد ،الرأي العام الغريب ض ّد ما
من جه ٍة أخرى يحشدّ ،
كل من سورية والعراق واض ًعا املجموعات
يس ّميه "التمرد الس ّني" يف ٍّ
الجهادية والثورية يف سلّ ٍة واحدة لجهة املوقف من الغرب ،والرغبة
يف استخدام العنف ض ّد دوله ،كام يتوضح يف قوله "بعد أن تكلّمت يف
بداية هذا العام مع مجموعة من الجهاديني الثوار السوريني الذي ال
ينتمون مبارش ًة إىل القاعدة يف جنويب رشق تركيا خربين أحد املصادر
أنّهم جمي ًعا دون استثناء أظهروا الحامسة واالستحسان ألحداث
الحادي عرش من سبتمرب ،ومت ّنوا لو أ ّن اليشء نفسه يحصل يف أوروبا
كام يف الواليات املتحدة" (ص .)57
وبعد أن ي ّربئ أنظمة االستبداد من املسؤولية الرئيسة يف ما يجري
يستغل الكاتب ما سبق ليدافع عن
ّ
حاليًّا وي ّربر لها أفعالها(((،
استمرارها صيغة وحيدة نافعة يف حكم املجتمعات العربية املرشقية
املتخلفة والجشعة كام يتّضح يف قوله "العراقيون ليسوا س ّذ ًجا
فتجربتهم املر ّوعة مع حكّامهم عىل مدى الخمسني سنة املاضية
جعلتهم يدركون أنّهم أنانيون وجشعون ووحشيون وغري كفوئني"
(ص  ،)74ويف قوله "غرقت سورية يف حرب أهلية طائفية مروعة
عندما قصفت الحكومة مدنًا كأنّها أرايض عد ّو ويسيطر عىل املعارضة
املسلحة مقاتلون سلفيون جهاديون يذبحون العلويني واملسيحيني
فقط بسبب انتامئهم الديني .وبات عىل السوريني أن يختاروا بني
نظام ديكتاتوري عنيف حيث تستأثر الرئاسة وجهاز االستخبارات
بالسلطة وبني معارضة تطلق النار عىل األطفال يف وجوههم ألبسط
تجديف وترسل صو ًرا لجنو ٍد مقطوعي الرؤوس إىل ذويهم" (ص .)94
يتجاهل الكتاب مطلقًا أثر االحتالل األمرييك يف العراق ويف املنطقة
عمو ًما لجهة تدمري مؤسسات الدولة العراق ّية ،وترسيخ محاصصة
طائفية يف الحكم ساهمت وعىل مدار عقد يف تقسيم املجتمع
اقي إىل طوائف متناحرة؛ فهو ال ينظر للعقد املايض يف العراق
العر ّ
إال كانقالب شيعي يحصل للمرة األوىل يف العامل العريب منذ أطاح
صالح الدين األيويب بالدولة الفاطمية (ص  .)117أ ّما سياسات االحتالل
والحكومات املنبثقة عنه مبأسسة الطائفية واالكتفاء بإدارة أزمات
الطوائف املتناحرة واحتواء خالفاتها عرب مزيد من اإلجراءات السياسية
 2يقول الكاتب "وال يجب أن يالم السيد املاليك عىل كل األمور السيئة التي حصلت يف
العراق لكنه لعب دورا رئيسا يف دفع املجتمع السني إىل أحضان داعش وهو ما قد يندم
عليه" .ويذكر أيضً ا "ترص الحكومة السورية عىل أن االحتجاجات مل تكن سلمية كام بدأت وأ ّن
قواتها متّت مهاجمتها بالسالح منذ املراحل األوىل .هناك بعض الحقيقة يف ذلك لكن إذا كان
هدف املعارضة هو ج ّر الحكومة إىل فخ حمل الحكومة عىل القيام برد انتقامي يؤدي إىل
نتيجة عكسية فقد نجحت نجا ًحا تخطّى توقعاتها" (ص .)97
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أو اإلدارية ،والتي تع ّمق االنقسام واالستقطاب ،فيستثنيها الكاتب من
عامل رئيس أ ّدى إىل اختالل املنظومة القيمية عىل
تحليله .وهي برأينا ٌ
املستوى املجتمعي وأنتج فوىض عارمة تع ّد باملنظور السيسولوجي
تربة خصبة لنم ّو الحركات الجهادية واملتطرفة .مل يتوقّف الكاتب عند
هذا الح ّد ،بل انتقد ضمنيًّا مواقف دول غربية أيّدت الحراك الشعبي
يف البلدان العربية ،وال س ّيام يف العراق وسورية ،ومل ّح إىل جهلها
بحقائق األمور داع ًيا إىل اإلبقاء عىل الوضع الراهن مع التخفيف من
وقع التداعيات اإلنسانية (ص  ،)110-109أو التقسيم كام يف قوله
"لقد بلغ تدهور الوضع يف العراق وسورية ح ًّدا بعي ًدا ج ًّدا تصعب
معه إعادة إنشاء دول مو ّحدة حقيقية" (ص .)176

نظرة مقلوبة في تحليل سطحي
يرى الكاتب أ ّن ما جرى يف العراق هو ارتدادات لألزمة السوريّة .ويف
هذا السياق يتب ّنى رصاح ًة تشخيص رئيس الحكومة العراقي نوري
قائل "كان واضحا أ ّن الحكومات الغربية قد فهمت
املاليك األزمة ً
الوضع يف العراق وسورية بطريقة خاطئة كل ًّيا .فعىل مدى عامني كان
كل من هو مستع ّد لالستامع إليهم من
السياسون العراقيون يحذّرون ّ
الهش يف
أ ّن استمرار الحرب األهلية يف سورية سيزعزع الوضع الراهن ّ
العراق .وعندما سقطت املوصل ألقى الجميع اللوم عىل املاليك الذي
ال شك تقع املسؤولية عليه ،لكن السبب الحقيقي النهيار العراق
كان الحرب عرب الحدود العراقية .فقد أحدثت ثورة الس ّنة يف سورية
مامثل يف العراق"( .ص .)166
انفجا ًرا ً
ال ّ
ائح عراقية
شك يف أ ّن انطالق الثورة السوريّة ساهم يف "تشجيع" رش َ
عىل االحتجاج ض ّد حكم املاليك كام ساهمت الثورات العربية األخرى
يف تحفيز الشعب السوري عىل االحتجاج والثورة؛ فعىل الرغم من
خصوصية العراق املجتمعية ،فإ ّن ترابطه العضوي مع محيطه العريب،
وتوق مواطنيه للحرية جعالهم يتأث ّرون مبناخ الثورات العربية بصورة
عامة وبالثورة السورية بخاصة .لذلك ،مل ينعزل العراق عن الربيع
العريب ،وشهد يف الربع األ ّول من عام  ،2011وقبل اندالع انتفاضة
ٍ
احتجاجات شعبية محدودة يف بغداد طالبت بإلغاء املحاصصة
األنبار
الطائفية وإصالح العملية السياسية ،ومكافحة الفساد .وشاركت فيها
أطياف املجتمع العراقي كافّة .كام أنّه ،وبخالف االحتجاجات العراق ّية
األوىل والثورة السوريّة التي انطلقت مطلع عام  2011بعناوين وطنية
مطالب إصالحية بداي ًة
شاملة ال تقترص عىل السوريني الس ّنة ،ورفعت
َ
وتد ّرجت يف رفع سقفها بحسب درجة العنف ض ّدها من اإلصالح
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إىل رضورة "تغيري النظام" وصولً إىل إسقاطه ،جاءت انتفاضة األنبار
أواخر عام  2012رصخة "طائفية" ض ّد مامرسات طائفية (اعتقال
حامية رافع العيساوي ،اتّهام وزراء ون ّواب "س ّنة" بارتكاب أعامل
جيت ملالحقة معاريض املاليك،
إرهابية ،املادة  4إرهاب والتي ّ
واإلعدامات ،واحتجاز نساء املطلوبني وأطفالهم) لحكومة يُفرتض أن
متثّل جميع العراقيني دون استثناء .آنذاك ،وعىل الرغم من دوافعها
دعم وتف ّه ًم من شخصيات ومرجعيات
ومطالبها الفئوية فإنّها القت ً
عراقية شيعية عدا عن دعم األكراد لها .وبنا ًء عليه ،ميكن القول إ ّن
انتفاضة األنبار مل تكن امتدا ًدا ملا يس ّميه الكاتب "التمرد الس ّني
يف سورية" ،ومل تكن متر ًدا سنيًّا لغايات طائفية ضيقة ،بل انتفاضة
لرشيحة مجتمعية طالبت باملساواة مع الرشائح املجتمعية ،ورفع
الحيف الواقع عليها من مامرسات الحكومة الطائفية .كام أ ّن الحراك
الذي بدأ سلميًّا واستم ّر لفرتة طويلة ،حرص (ينطبق ذلك عىل فرتة
العمل املسلّح) عىل التاميز عن الحركات الجهادية وخطابها ،وسعى
ما أمكن إلغالق منافذ تغلغلها.
وتوسعه ،فإ ّن دالئل وشواهد كثرية
أ ّما يف ما يتعلّق بانتشار "داعش" ّ
رئيسا يف زيادة نفوذ التنظيم
توضح أ ّن ما جرى يف العراق كان سب ًبا ً
وليس العكس .لطاملا اشتكت الحكومات العراقيّة من استخدام
النظام السوري الجهاديني يف العراق ودعمهم ،ووصل األمر إىل درجة
ات ّهم فيها رئيس الوزراء السابق نوري املاليك النظام (التحالف البعثي
التكفريي) بالوقوف وراء تفجريات بغداد  19آب  /أغسطس ،2009
لكن عند اندالع الثورة السوريّة ات ّخذ املاليك موقفًا مغاي ًرا بتأييده
السخي
النظام وتب ّني روايته املضا ّدة تجاه االحتجاجات ،ودعمه املايل
ّ
عدا عن التجييش الطائفي يف الخطاب اإلعالمي ما ع ّزز االستقطاب
الس ّني – الشيعي يف املنطقة ،ومنح الجهاديني براهني ووقائ َع لتأكيد
خطابهم عن الرصاع الهويايت واالصطفاف الشيعي يف مواجهة الس ّنة.
عدا عن ذلك ،كان تنظيم دولة العراق اإلسالمية غداة انطالق الثورة
السوريّة يف أضعف حاالته بعد نجاح ما يُعرف بـ "مرشوع باتريوس"
يف هزمية التنظيم يف عموم املدن العراقية ذات األغلبية الس ّنية بعد
االعتامد عىل أبناء العشائر العراقية .خالل تلك املرحلة ،كان لدى
املاليك فرصة سانحة للقضاء عسكريًّا عىل التنظيم بصورة شبه كاملة،
ال سيّام بعد أن فقد مرتكزات ق ّوته وتح ّول إىل مجموعات معزولة
منترشة يف بيداء العراق ،لك ّنه أجحم عن ذلك .كام أنه بدل تحصني
املجتمع العراقي من التنظيم أتاح املاليك عرب مامرساته الطائفية
واستهداف مك ّون عراقي أصيل ،فرصة للتنظيم ليعيد نشاطه تحت
استغل
ّ
عناوين مختلفة يف مناطق األنبار والرمادي وغريها .لذلك،
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تنظيم دولة العراق اإلسالمية هذه املامرسات إلعادة ترتيب صفوفه.
ثم جاء انتقال الثورة السوريّة إىل املرحلة املسلّحة فرصة استغلّها
التنظيم يف بناء ذراع جهادية له ،فكانت "جبهة النرصة" والتي
اعتمدت غداة تأسيسها  24كانون الثاين /يناير  201٢عىل مساندة
تنظيم دولة العراق اإلسالمية ودعمه .انطالقًا من ذلك ،فإ ّن تجربة
الحركات الجهادية املرتبطة بالقاعدة أو بفكرها يف سورية هي امتداد
للتجربة العراقية وليس العكس .وبخالف ما يذهب إليه الكاتب يف
أكرث من موضع ،فإ ّن الوقائع واألحداث يف العراق هي من قامت
بالدور الرئيس يف تعاظم نفوذ "داعش" يف سورية .فعىل الرغم من
ارتباطها بدولة العراق اإلسالمية ،مثّلت جبهة النرصة تجربة جهادية
مختلفة .ومل يُخْف كثري من قادتها نفورهم من تجربة العراق.
السوري فشل تنظيم دولة العراق
ونتيجة لذلك ،ولطبيعة املجتمع
ّ
اإلسالمية يف جعل جبهة النرصة ظه ًريا له يف الساحة السوريّة ،بل
توسع الخالف تدريجيًّا مع رفض النرصة استنساخ تجربة
عىل العكس ّ
العراق وتطبيقها .ما دفع أبا بكر البغدادي ،والذي نجح نتيجة قمع
املاليك انتفاضة العشائر يف إحياء تنظيمه يف الحوارض العراقية من
سمه
جديد ،إىل دمج النرصة ودولة العراق اإلسالمية يف تنظيمٍ واحد ّ
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .وقد وظّف التنظيم الجديد الزخم
العسكري واملعنوي الذي كسبه يف العراق يف الربع األ ّول من عام
 2013يف توسيع نفوذ يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة .وخالل
ذلك العام تج ّنب الصدام مع ق ّوات النظام ،بل عىل العكس تدخّلت
األخرية ملصلحته يف بعض املواجهات مع ق ّوات املعارضة.
يف معرض تناوله تأثري الحرب السورية يف زيادة نفوذ داعش يف العراق،
يتجاهل الكاتب أيضً ا املواجهة املسلّحة التي انطلقت مطلع عام
 ،2014بني فصائل الجيش الح ّر وفصائل إسالمية مع تنظيم داعش،
والتي انتهت بطرده من مساحات واسعة من سورية .فالكاتب ال
يرى يف هذه املواجهة إال "حربًا أهلية جهادية" يتقاتل فيها األرشار
عىل مناطق النفوذ ،ويشارك فيها الجيش الحر ،والذي يع ّده الكاتب
مجموعة لصوص أو عمالء مستن ًدا إىل مقابلة أجراها داعش مع
صدام الجمل القيادي يف ألوية أحفاد الرسول بعد أرسه (ص )100
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لتربز من جديد انتقائية الكاتب يف اختيار مصادره دون إخضاعها
للنقد أو للسياق الذي تجري فيه.
أيًّا يكن األمر ،فإ ّن نفوذ داعش تقلَّص كث ًريا يف سورية خالل عام 2014
بعد أن خرس معظم جوالته مع فصائل املعارضة وجبهة النرصة التي
انض ّمت للمواجهة اضطرا ًرا ال اختيا ًرا بعد أن ه ّدد داعش بقاءها.
وإىل ما قبل سقوط املوصل ،اقترص نفوذ داعش عىل مناطق بعينها،
كمدينة الرقة وريف حلب الرشقي ،وفشلت جميع محاوالته يف
تحقيق اخرتاق عسكري ض ّد ق ّوات املعارضة يف دير الزور لتأمني
توسعت خالل الفرتة
تواصل جغرايف ملناطق سيطرته يف العراق ،والتي ّ
نفسها ال س ّيام بعد أن أصبح داعش ق ّوة رئيسة يف مواجهة ق ّوات
املاليك .جاء سقوط املوصل  10حزيران  /يونيو (ال يع ّده الكاتب
نقطة تح ّول) ليقلب مشهد التوازنات داخل سورية؛ فقد وظّف
تحصل عليها هذه املرة من الجيش
التنظيم من جديد غنائم نوعية ّ
العراقي ،يف طرد ق ّوات املعارضة السوريّة من املنطقة الرشقية وبعض
قرى الريف الحلبي.
مغالطات وثغر ٍ
ٍ
ات يف الكتاب ال يتّسع املجال
ما سبق جزء يسري من
لذكرها أو التعليق عليها جمي ًعا ،لك ّنها تؤكّد افتقاد الكاتب املعرفة
الرضورية والتفصيلية للظاهرة املبحوثة مع عدم إدر ٍ
اك لسياقاتها
ومراحل تط ّورها .لذلك ،حرص عىل أن يعكس بسطحية رواية
والسوري اللذَين استقباله وأتاحا له التسهيالت
النظا َمني العراقي
ّ
لزيارة مناطق بعينها ،ونقْل صور ٍة أري َد لها أن تُنقل ،وإيراد وقائع
اجتُزئت من سياقها العام.
مل تعد األنظمة القامئة معن ّية بالرتويج لنفسها أنظمة منتخبة
أو رشعية كام دأبت روايتها اإلعالم ّية دامئًا ،بل هي تعتمد عىل
تخويف الغرب من بديل أو طرف مقابل ساهمت يف ظهوره
األقل ش ّجعت عليه .وقد حقّقت هذه اإلسرتاتيجية نجاحات
أو عىل ّ
ج ّيدة بالتعاون مع كتّاب وصحفيني غربيني طامحني للشهرة يجري
اعتامدهم والرتويج لهم ضمن مؤسسات إعالمية غرب ّية بوصفهم
تعج بالرصاعات ،وتق ّدم كتبهم بوصفها وجبات جاهزة
خرباء مبنطقة ّ
لس ّد جو ٍع معريف عن مجتمعات املنطقة وتفاعالتها.

