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المحاور الع�شرة للق�ضاء على «الدولة الإ�سالمية»

زيارة الوفد الفرن�سي
�إلى دم�شق ...ماذا بعد؟

د .هشام جابر

} حميدي العبدالله
قام وفد فرنسي يض ّم نوابا ً ومسؤولين في جمعيات إغاثية بزيارة
إلى سورية .ووصفت وسائل اإلعالم العربية واألجنبية الزيارة بأنها
األول��ى بعد قطع باريس العالقات الدبلوماسية رسميا ً مع دمشق
وسحب سفيرها ،وعيّنت «سفيراً» للمعارضة في باريس.
الخارجية الفرنسية نأت بنفسها عن الزيارة وقالت إنها زيارة
شخصية ،فهل فعالً الزيارة هي زيارة شخصية؟
حسب ما تس ّرب من معلومات فإنّ المسؤولين الفرنسيين اشترطوا
على الوفد الزائر أن ال يلتقي إال نظرائه في سورية ،كما اشترطوا أن ال
يكون هناك مواكبة إعالمية لهذه الزيارة ،وال سيما اإلدالء بتصريحات
من قبل المشاركين بالوفد .كما تس ّربت معلومات عن اعتراض على
مشاركة رئيس االستخبارات الفرنسية الخارجية السابق في الوفد،
وك ّل هذه االشتراطات تؤكد بما ال يدع مجاال ً للشك أنّ الزيارة كانت
منسقة مع المسؤولين الفرنسيين على جميع المستويات ،وهي ليست
ّ
مبادرة شخصية ،وقد اعترفت بعض وسائل اإلعالم الفرنسية ضمنا ً
(صحيفة لوموند) باألسباب الفعلية التي أدّت إلى هذه الزيارة ،ومن
بين هذه األسباب تعاظم خطر تنظيم «داع��ش» واستهدافه للبلدان
الغربية ،وال سيما بعد أحداث «شارلي إبيدو» ،كما أشارت إلى عدم
وجود إجماع فرنسي باألساس على مقاطعة الدولة السورية .وهذه
المب ّررات تؤكد أنّ ثمة مسارا ً جديدا ً في السياسة الفرنسية ،يختلف عن
المسار السابق ،مسار يشير إلى أنّ فرنسا االشتراكية التي كانت العضو
األكثر تطرفا ً في التحالف المعادي للدولة السورية ،بدأت اآلن مسيرة
التكيّف ،أوال ً لتكون متناغمة مع غالبية المواقف الغربية ،وال سيما
األميركية وبعض الدول األوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا والسويد ،وعدم
المزايدة على هذه الدول كما حدث في خريف عام  2013عندما انتقد
المسؤولون الفرنسيون بقوة تراجع الواليات المتحدة عن شنّ اعتداء
عسكري على سورية بذريعة استخدامها لألسلحة الكيماوية ،ولتكون
ثانيا ً في طليعة الدول المستعدّة للتعاون والتنسيق مع سورية ،وال
سيما استخباراتيا ً لمكافحة التنظيمات اإلرهابية التي تستهدف فرنسا
بقوة ال توازيها فيها أيّ دولة غربية في ضوء الهجمات التي وقعت حتى
اآلن .ومعروف أنّ الحكومة السورية كانت تشترط أيّ تعاون أمني
بعودة االتصاالت والعالقات الديبلوماسية تمهيدا ً للتراجع عن المواقف
العدائية والتدخل في الشؤون الداخلية السورية والنيابة عن الشعب
السوري في تقرير من يكون في سدّة المسؤولية ،وهو الموقف الذي كان
يميّز فرنسا عن غيرها ،في دول االتحاد األوروبي.
أنكر المسؤولون الفرنسيون أم اعترفوا بدالالت زيارة الوفد الفرنسي،
فهي تعبّر بدون جدال عن مسار جديد في العالقات السورية – الفرنسية،
مسار ستكون نهايته عودة العالقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل
اندالع األزمة في عام  ،2011وبداية الطريق تبدأ بخطوة.

لقاء �أوباما بن حمد...
ال ب�أ�س بقليل من الهزل قبل العمل...
} سعد الله الخليل
بالتزامن مع لقاء الرئيس األميركي باراك أوباما وأمير قطر تميم بن حمد،
وفيما كانا يتبادالن االبتسامات ،والتي يخفي ك ّل منهما وراءها ما يخفيه،
تتواصل على األرض مجازر اإلرهاب ومذابحه في الشمال السوري ،ففي
الوقت الذي كان فيه تميم يؤكد التزام بالده بهزيمة تنظيم «داعش» كان التنظيم
يجتاح قرى أشورية في تل تمر ويقتاد أكثر من  90من أبنائها أسرى ويحرق
ويفجر أربعا ً من كنائسها بينها كنيسة تل هرمز التاريخية.
ربما راود أوباما سؤال يخطر على بال أغلب المتابعين :كيف تلتزم قطر
بالقضاء على تنظيم يمت ّد على مساحات تفوق حجم بالد بن حمد بعشرات
األضعاف ويمتلك من المقاتلين المد ّربين أضعاف مواطني اإلمارة؟ وربما
تخفي ضحكة أوباما حقيقة إدراكه بعمق الشراكة القطرية األميركية بتمويل
تنظيم «داعش» ،فكانت ابتسامته تقول «كذبنا الكذبة معا ً وصدّقها العالم واليوم
تأتي إلقناعي بها».
لم تتوقف ابتسامات أوباما عند كالم تميم عن «داعش» ،ويبدو أنّ أس َو َد
البيت األبيض أبو حسين أوباما لديه المزيد من الوقت للضحك وتوزيع
االبتسامات أمام ضيف تبدو التسلية أقصى ما يمكن الستثمار الوقت معه ،فال
لكالم السياسة مغزى مع الصغار والتوابع ،وال لحديث االقتصاد قيمة بعد أن
وضعت عائدات الغاز في «جيبة» األميركي الصغيرة ،فال بأس من المزيد من
التسلية وتسخين حرارة اللقاء لمنح المزيد من الكوميديا...
الملف السوري حاضر وأكثر ما يمكن أن يثير شهية القطري للتهريج
«دور أميركي ريادي في معركة إسقاط الرئيس األسد» ،فكانت كلمات أوباما
عن استمراره في المعركة إلى النهاية مفتاحية لتعطي تميم الكثير من الثقة
وليصدّق أنّ أوباما فعالً يع ّول على جهوده في إسقاط األسد ،لكن ذكاء تميم
الخارق لم يسعفه لفهم ما قاله مستضيفه« ...كيف يمكننا أن نصل إلى تلك
المرحلة برحيل األسد»؟
توقع تميم أنّ أوباما يطلب مشورة أو خطة جهنمية تميمية لتنفيذ مشروع
أميركي بحجم الشراكة األميركية القطرية التي تحدث عنها أوباما قبل لحظات،
لم يفكر للحظة بأنّ أوباما يقول عبارته بعد أربع سنوات من الحرب إلسقاط
الرئيس األسد وما تحمله عبارته من يأس من االستمرار بالمشروع ال طلبا ً
فأي مشورة أقوى من كالم كبار المحللين األميركين العسكريين
للمشورة ّ
والسياسيين بوجوب تعايش واشنطن مع الواقع السوري على قاعدة استحالة
إسقاط األسد.
انتهى اللقاء ،غادر تميم بالد النعيم األميركي مح ّمالً بالوعود الفارغة،
وبجوز فارغ القلب ،وبدور ريادي مزعوم كفاتح لبالد المسلمين ومح ّرر
األراضي من «داعش» ،فيما عاد أوباما إلى السياسة ليتابع عن كثب مسار
التسويات فال وقت للمزيد من الهزل ،فملف المفاوضات النووية اإليرانية على
نار ساخنة وبات قاب قوسين أو أدنى من التوقيع ،وما قاله كيري عن تحميل
إيران مسؤولية ما يجري في اليمن يطمئن السعودية وتركيا كما طمأن كالمه
لتميم قطر ،فتاريخ األميركي مليء بالوعود الفارغة لألتباع بعكس مسار
التفاوضات وقاعدته الذهبية تقول «لو أبلغنا األدوات بحقيقة نويانا لسبقونا
للمفاوضات وخسرنا ورقتهم ...هكذا هو التاريخ ،ولكن ربما تصعب على
تميم قراءته ،ال ضرر ،فما عليه سوى أن يستشير أمين الجميّل (الذي ال يزال
حيا ً يرزق) ليخبره بما كان يبلغه إياه رونالد ريغان عن مشروع إسقاط حافظ
األسد...

«توب نيوز»

كيري يعطل زيارة نتنياهو
التصريحات التصعيدية لوزير خارجية أميركا جون كيري ض ّد إيران في الملف
اليمني أفرحت حكام الخليج ،وخصوصا ً السعودية ،وأفرحت «إسرائيل» وتركيا،
خصوصا ً مع قول كيري إنه ال يعرف بعد إذا كانت إيران صادقة في عدم السعي إلى
امتالك سالح نووي ووضعه مهلة أيام ليعرف ذلك.
الفرح لن يدوم ألنّ التفاهم منجز تقريباً.
كالم كيري سيتبعه تمهيد لضرورة ح ّل تفاوضي حول اليمن.
الح ّل التفاوضي يجب أن يتض ّمن إشتراك السعودية وإي��ران وه��ذا هو هدف
كيري.
الكالم عن الملف ال��ن��ووي سيتبعه ك�لام لكيري عن تولي الوكالة الدولية
للطاقة الذرية مهمة التحقق الدوري من البرنامج النووي اإليراني والتزام إيران
بالتفاهمات.
األيام التي يحتاجها كيري ليقول كالمه الجديد هي أيام زيارة بنيامين نتنياهو
إلى واشنطن وكلمته أمام الكونغرس.
ستصل رسائل كيري إلى الجمهوريين في الكونغرس ،وإلى اللوبي اليهودي
إلفهام نتنياهو أنّ أيّ كالم من شأنه إضعاف الموقف التفاوضي في وجه إيران
يصيب مصلحة أميركية عليا.
ينهي نتنياهو الزيارة ونسمع كالما ً مختلفاً.
ربما صار وزير خارجية إيران على معرفة بهدف التصعيد الكالمي األميركي
لبضعة أيام.

التعليق السياسي



لقد فاق إرهاب تنظيم «الدولة االسالمية ـ داعش»،
ك ّل تص ّور وما كتب عن التنظيم وما قيل عنه خالل سنة،
تجاوز بالحبر والورق والمساحات اإلعالمية ،ما كتب
وما قيل عن أي تنظيم آخر خالل عقود.
ولسنا هنا في وارد التنظير او التحليل أو حتى إعطاء
دروس لمن يه ّمه األمر ،ومن بيده األمر ،عن ما هي الطرق
المثلى للقضاء على هذه اآلفة .او هذا الورم الخبيث الذي
تمدّد في جسم األم��ة العربية وتجاوزها كفيروس او
بكتيريا الى أجسام أمم أخرى.
ومنذ اليوم األول لبدء العمليات الجوية ض ّد تنظيم
«داعش» من قبل االئتالف الدولي قلنا بين الذين قالوا
إنّ االستراتيجية العسكرية والسياسية لقوات التحالف
ال تهدف الى القضاء على تنظيم «داع��ش» في العراق
وسورية ،بل احتوائه وكلمة احتواء بالمعنى السياسي
 to containتعني محاصرته ،واستيعابه ،ورسم
خطوط حمراء له ال يمكن تجاوزها .وص��دق حدسنا
حتى هذه الساعة ألنّ الخريطة العسكرية التي جاءتنا
من وزارة ال��دف��اع األميركية «البنتاغون» في نهاية
تشرين األول الماضي عن األه��داف التي ُقصفت خالل
الشهر األول ،أظهرت أنّ أكثر من  80في المئة منها كانت
أه��داف�ا ً م��ح�دّدة ،ي��رى من خاللها انها خطوط حمراء،
وعلى التنظيم ان يفهم ان��ه ال يمكنه تجاوزها ،وهي
حدود كردستان العراق وس ّد الموصل والخط الممت ّد من
الفلوجة في الرمادي ،الى حيث ُترك وهو الذي ال يبعد
أكثر من  70كلم عن العاصمة بغداد ،اما في سورية فلم
يتع ّد عدد الغارات التي أنجزت في الرقة العشرين غارة
ثم غارات على حدود كوباني عين العرب في األسبوع
األخير من الشهر األول .وبعد أن ترك التنظيم يتقدّم
بجحافله وقوافله المد ّرعة وبطاريات المدفعية من الرقة
الى جبل األبيض دون رقيب او حسيب.
بعد عملية اإلعدام الوحشية للطيار األردني التي هزت
العالم ،كان ال ب ّد ألميركا أن تقوم بنقلة نوعية ،ال سيما
بعد ان نفذ سالح الجو األردني بستين غارة جوية خالل
خمسة أيام أثبتت أنها أكثر فعالية من غ��ارات اميركا
و«حلفائها» خالل خمسة أشهر.
كما سبق واستيقظت فرنسا من سباتها في الشهر
الماضي بعد عملية «شارلي إيبدو» ،واكتشفت أنّ أكثر
من ألف فرنسي غادروا مطار شارل ديغول الى اسطنبول
ومنها ال��ى سورية لالنضمام ال��ى «داع���ش» ،وكانت
باريس تعتقد قبل ذلك أنهم ذاهبون لـ«السياحة» وزيارة
مسجد آيا صوفيا.
واآلن وبعدما ت��ق��دم وبعدما أعلنت اميركا أنها
ستقدّم المساعدة الجوية المباشرة للجيش العراقي
لدحر التنظيم «نقول دحره أيّ إبعاده وليس تدميره
بالضرورة» ،نقول ألميركا كما يقول غيرنا من خريجي
المدارس العسكرية األميركية ،إنّ ما قمتم به على صعيد
محاربة اإلرهاب يختلف تماما ً عما تعلمناه في دياركم،
وما هكذا تو َرد اإلبل ،ايها السيد الرئيس باراك اوباما.

العتماد تعريف واضح
وملزم لمعنى اإلرهاب

وللتذكير فقط وما تعلمناه في الكتاب األميركي أنه
إذا كان هنالك فعالً قرار بالقضاء على اإلرهاب فلتتفضل
الواليات المتحدة وتعتمد او توافق على اعتماد تعريف
واضح وثابت وملزم لمعنى االره��اب .وهو االمر الذي
لم يحصل حتى يومنا ه��ذا .فالتنظيم اإلرهابي الذي
يخدم مصالح واشنطن من حيث يدري او ال يدري هو
«عمل ثوري وطني» والعكس صحيح .والئحة اإلرهاب
األميركية أصبحت متحركة كاليافطة االكترونية في
المطارات او في البورصة ،تضاف إليها أسماء وتزال
أخرى .وعلى سبيل المثال ال الحصر «كتائب عبد الله
عزام» التي قتلت أميركيين في ايالت وسيناء عام ،2005
لم توضع على الالئحة األميركية للتنظيمات اإلرهابية إال
بعد سبع سنوات ،وتحديدا ً عام  ،2012بعد ان اس ُتهلكت
وضاقت أميركا ذرعا ً بها ،وهنيئا ً لحركة «طالبان» التي
رفعت عن الالئحة ولو لم يعلن ذلك رسمياً ،فاالنسحاب
األميركي من أفغانستان بات وشيكاً ،ووجود الحركة

سيُمسي ض��رورة ،أوَليس هذا كافيا ً لنفهم بأنّ الهدف
ال��ي��وم ليس تدمير «داع���ش» .ب��ل احتوائه وحصره
وتدجينه ،تمهيدا ً الستعماله حاضرا ً ومستقبالً إلضعاف
األنظمة العربية في سورية والعراق ومصر وليبيا وربما
لبنان وابتزازها.
أما إذا خرج هذا التنظيم عن السيطرة وبات فعالً ،نقول
فعالً ،يشكل خطرا ً على مصالح أميركا وأمن «إسرائيل»
وهذا مستبعد ،فهنالك «الخطة ب» او « ،»plan Bوأذكر
ما قاله لي ديبلوماسي أميركي كبير في واشنطن صيف
 2013عندما سألته :أمِن أجل اإلطاحة برأس النظام
السوري تسمح أميركا وتشجع انتقال عشرات اآلالف
من اإلرهابين الى سورية؟ فأجاب بين الج ّد والهزل:
«يا صديقي كان أجدادنا قبل اختراع المواد المبيدة
للحشرات يضعون وعاء كبيرا ً فيه بعض من الحلوى
تقصده الحشرات والقوارض وعندما يمتلئ بها يت ّم
حرقها» ،واللبيب من اإلشارة يفهم.
وبعودة الى العنوان والوصايا العشر للقضاء على
اإلرهاب بدءا ً من الخطر الداهم المس ّمى «داعش» هذا إذا
توفرت النيّة والجدية والقرار ،هي ما يلي:
أوالً :القضاء على الفكر التكفيري االرهابي في المدارس
والجامعات ،في الندوات والمحاضرات في الجوامع
والحلقات والمقاالت ،على كافة الفضائيات واعتباره
شريكا ً ومح ّرضاً ،وتجريم فاعله.
ثانياً :انّ الحرب النفسية التي يمارسها التنظيم
بمهنية عالية ،تستوجب حربا ً م��ض��ادّة ،بالتكثيف
م��ن التوجيه الديني الصحيح والتوجيه المعنوي
والسياسي ضمن ورشة عمل مستمرة في ك ّل بلد عربي
وإسالمي والتنسيق ما بين هذه األقطار بكافة الوسائل
ضمن استراتيجية موحدة ،تحمل جرعات لقاح ض ّد
الوباء اإلرهابي.
ثالثاً :انّ البند األول في مخطط التنظيمات اإلرهابية
م��ع زم��ن «داع����ش» ه��و الترهيب وال��ت��روي��ع وإدارة
التوحش ،فكيف ت��ق�دّم لهذا التنظيم منابر إعالمية
مجانية تساوي بالمفهوم التجاري أو اإلعالمي مئات
الماليين من الدوالرات ،لتحقيق غايته .ويقول البعض
اذا استطعنا مراقبة وترشيد وسائل اإلعالم فمَن يضمن
وسائل التواصل؟ الجواب بك ّل بساطة هل انّ غوغل
وتويتر و FACEBOOKوأخواتها قد أصبحت خارج
السيطرة؟ ومن يمكنه مراقبتها وإيقافها او حجبها...
أميركا ام جزر القمر؟
راب��ع�اً :تجفيف ال��م��وارد المالية ،انّ تمويل الدولة
االسالمية (داع��ش) وأخواتها ،هو االوكسجين الذي
يساعدها على البقاء واالستمرار وهو متعدّد المصادر،
التب ّرعات والهبات والتعامل التجاري المعلن والس ّري
وتبييض االم��وال ودفع الفدية ودفع الجزية والسطو
المسلح على ال��م��ص��ارف كما حصل ف��ي الموصل،
وخالفها ...فقبل ان تقوم طائرات التحالف بقصف بعض
آبار النفط في العراق وسورية دون ايّ تأثير يُذكر «أال
تعلم من يشتري النفط من «داعش»؟ وتقول التقارير انّ
اآلثار التي سرقها التنظيم خالل عام  2014من سورية
والعراق بيعت في أوروب��ا والشرق االقصى بمليارات
ال���دوالرات وبعضها ال يقدّر بثمن ...أوَليس باألحرى
واألفضل ألميركا «التي تعلم» ان تج ّرم من يشتري هذه
اآلث��ار ،كما تج ّرم من يدخن لفافة ماريجوانا .اال تعلم
واشنطن  Federal Resaveالذي يراقب ايّ تحويل
في العالم يفوق العشرة آالف دوالر أنّ مئات الماليين
من الدوالرات التي تح ّول من شركات وهمية ،الى أخرى
حقيقية الى بعض دول الجوار لتعبر الحدود الى سورية
والعراق نقدا ً وعداً؟ والبحث يطول في هذا الشأن!
خامساً :انّ مقاتلي «داعش» الذين يتوافدون باآلالف
ال��ى سورية ومنها إل��ى ال��ع��راق او العكس ال ينزلون
بواسطة المظالت بل يعبرون الحدود منها الـ 800كلم
الفاصل بين تركيا وسورية.
في حزيران  2014صدر قرار مجلس األمن رقم 2170
تحت البند السابع الذي يمنع تحويل وتسليح وتسهيل
سفر وعبور اإلرهابيين أفرادا ً وجماعات الى سورية .فلم
ن َر التزاما ً من أحد .فهل من وصية او نصيحة لتطبيق
هذا القرار؟ انّ الوصايا أو القضايا الخمس الواردة أعاله
تساهم إلى ح ّد بعيد بتضييق البيئة الحاضنة التي
ال يمكن ألية مجموعة إرهابية ان تستم ّر دونها .وهذه

البيئة الحاضنة تتسع في مجتمعات الفقر والبطالة
والجهل وينعشها الخطاب الديني المتطرف والخطاب
السياسي المغرض ال سيما لدى المظلومين والمه ّمشين.
سادساً :العمل االستخباراتي ،انّ مالقاة اإلرهابيين
في أوكارهم هو أجدى من انتظارهم في مقصدهم وبقعة
أهدافهم .لذا فإنّ تكثيف العمل االستخباراتي من قبل
كافة األجهزة ذات الصلة في ك ّل قطر عربي من خالل
غرفة عمليات مشتركة (التجربة اللبنانية) حيث يت ّم
تلقي المعلومات وتبادلها واستثمارها مع التنسيق
تيسر مع كافة ال��دول العربية والصديقة
اليومي اذا
ّ
المناهضة لإلرهاب.

«ك ّل مواطن خفير»

وبما انّ ك ّل مواطن في ايّ بلد عربي هو هدف محتمل
لإلرهابيين ،نرى ضرورة تشجيع المواطنين ،وإعطاءهم
الحوافز ،والحماية لإلدالء بمعلومات أمنية عن ايّ تحرك
إرهابي مشبوه استنادا ً الى مبدأ« :ك ّل مواطن خفير».
سابعاً :العمل الدبلوماسي بعد ان أمسى اإلرهاب
عابرا ً للحدود ،مستهدفا ً أنظمة وشعوبا ً
ومؤسسات
ّ
فإنّ التعاون الديبلوماسي الدائم بين األقطار العربية
لمكافحة اإلره��اب أصبح ضرورة وليس خياراً ،وأبرز
بنوده التعاون االستخباراتي ،والتعاون العسكري
األمني ،والتعاون القضائي واإلعالمي ،وللبرلمان العربي
دور رائد وأساسي في هذا الشأن ،ال سيما لجهة تشريع
قوانين مكافحة اإلرهاب ،مع الحفاظ على خصوصية ك ّل
قطر عربي ،دون التعرض للحريات العامة التي تكلفها
الدساتير كي ال تستغ ّل هذه القوانين لممارسة القمع،
الذي هو من المسبّبات الرئيسية لنشوء اإلرهاب ،لك ّل
قطر خصوصية تتعلق بالجعرافيا ،والديموغرافيا،
واالنتماء الديني ،والعقائدي ،وطبيعة شعبه ،وعاداته،
وتقاليده ،وقوانينه وامكانات أجهزته األمنية إلخ ...لذا
فإنّ توحيد أجهزة االستخبارات في ك ّل قطر تحت قيادة
واحدة هو الح ّل األمثل ،واذا تعذر ذلك فإنّ إنشاء غرفة
عمليات مركزية تمثل بها كافة األجهزة ،تعمل على مدار
الساعة بإمكانات تقنية متقدّمة ،وخبرات متطورة.
أمست حاجة ملحة وذات نفع عظيم .النّ مالقاة اإلرهاب
في منبعه أفضل بكثير من انتظاره في مقصده ،وقد
نجحت هذه التجربة مؤخرا ً في لبنان.
ثامناً :العمل العسكري ،في ك � ّل دول��ة جيش يت ّم
إعداده وتجهيزه وتدربيه وتسليحه استنادا ً الى العدو
المحتمل  POTENTIAL ENEMYسواء كان عدوا ً
خارجيا ً او داخليا ً كاإلرهاب الذي بات داهماً ،وواقعا ً
وليس مفترضاً .وكذلك قوى أمنية داخلية من شرطة،
ودرك ،وشرطة قضائية ،حدّدت صالحيتها ومهماتها في
القوانين واألنظمة .لذلك نقترح إعادة تنظيم هذه القوى،
وتجهيزها وتحديد نطاق عمل ك � ّل منها ،والتنسيق
في ما بينها لحماية األه��داف المحتملة لإلرهابيين من
مؤسسات عامة ،وبنى تحتية ،ومدارس ،وأماكن عبادة،
وأسواق ومرافق حياتية وسياحية الخ ...وتجهيز القوات
الخاصة في الجيوش (مغاوير -مجوقل -أفواج تدخل)،
وتدريبها لإلغارة على مواقع اإلرهابيين سواء في الجبال
الوعرة كما يحصل في شرقي لبنان أو في المدن واألحياء
والشوارع الضيّقة ،كما حصل ويحصل في ايّ مكان.
انّ مواجهة الجيوش الكالسيكية لمجموعات تقوم
«الغريّة» ،وحرب العصابات تختلف من حيث التسليح،
والتدريب ،والتكتيك عن القتال في مواجهة جيش آخر،
وكذلك األمر وهو أكثر صعوبة في مواجهة مجموعات
إره��اب��ي��ة تملك الخبرة الفائقة ،وال��س�لاح المتط ّور،
والعقيدة القتالية ،وهذه صفة عامة لهذه المجموعات
باستثناء تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ذي الوجهين
من الناحية العسكرية .حرب مكشوفة كجيش نظامي
(الموصل -االنبار -الطبقة ...كوباني) وحرب خفية
تعتمد تكتيك حرب العصابات (القتل والتدمير والكمائن)،
لذلك فإنّ إنشاء وحدات خاصة ،وقوات ضاربة تعمل إلى
جانب الفرق واأللوية يتطلب تدريبا ً خاصاً ،وتسليحا ً
متط ّورا ً ووسائل نقل برية ،وجوية ،تتناسب مع طبيعة
المكان الجغرافي وساحة التصدّي .وأه ّمها انتقاء النخبة
التي تتمتع بالقدرات القتالية ،والشجاعة ،والمعنويات،
والعقيدة القتالية ،والوالء التام.
ت��اس��ع�اً :تضييق البيئة الحاضنة ،ال يمكن ألية
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مجموعة إرهابية ،ان تعمل بنجاح دون بيئة حاضنة
تمثل بالنسبة اليها ما يمثل الماء بالنسبة إلى السمك.
وتتسع البيئة الحاضنة في أحياء الفقر ،والجوع،
والبطالة ،والجهل التي يستغلها الدعاة المخ ّربون.
وينعشها الخطاب الديني المتطرف ،والخطاب السياسي
المح ّرض والمب ّرر ،لذا ف��إنّ تضييق البيئة الحاضنة
المشجع،
بالتصدّي ،ومعالجة األس��ب��اب وتجريم
ّ
والمح ّرض ،وحرمانه من المنبر اإلعالمي س��واء في
الندوة ،او الجامع ،او الصحيفة ،او التلفزة ،ووسائل
التواصل االجتماعي .والهجوم المعاكس بالتكثيف
من التوجيه الديني والسياسي بكافة الوسائل .وعلى
كافة المنابر للقضاء على ايديولوجية االرهابيين،
هو عمل استباقي ض��روري قبل الهجوم على مواقعم.
وهذا يقتضي ورشة عمل تشمل وسائل اإلع�لام ضمن
استراتيجية عربية psychological warfare
psychological operation
والعمل النفساني
تجاه الجمهور كجرعات لقاح ض ّد الوباء اإلرهابي.
عاشراً :منذ حوالي ثمانية عقود من الزمن قال الشاعر
التونسي الكبير ابو القاسم الشابي في قصيدة عصماء
عنوانها «فلسفة الثعبان المقدس».
إنّ الســالم حـقـيقـة مكـذوبـة
والـعـدل فـلسـفة اللـهيب الخـابـي
ال عـدل إال إذا تعـادلـت الـقوى
باإلرهــاب
وتصـــادم اإلرهــاب
ِ

محاربة اإلرهاب باإلرهاب

صحيح انّ محاربة اإلره��اب ب��اإلره��اب أم��ر خطير،
ودقيق إالّ ان��ه وسيلة ناجعة وناجحة .ففي أواخ��ر
خمسينات القرن الماضي وعندما بدأ الجنرال ديغول
يخطط لمنح الجزائر استقاللها ،برزت منظمة إرهابية
داخل الجيش الفرنسي في الجزائر ،هي منظمة الجيش
السرية  ،OASلم يتع ّد عدد أفرادها بضع مئات أرعب
اكثر من  150أل��ف جندي وضابط فرنسي ،وأداره��ا
ضباط فرنسيون عاملون (غير منشقين) ض ّد الجيش
ومصالح فرنسا لمنع تحقيق هذا االستقالل وعلى رأسهم
النقيب في حينه  ROBERT RICHARDالذي لم
تجد القيادة دليالً ضدّه او ض ّد أعوانه ،فاستم ّر ،فأوعز
الجنرال ديغول الى لوسيان بترالن( )1بإنشاء منظمة
إرهابية ،قوامها أق � ّل من  300عنصر من الفرنسيين
س ّميت  LES BARBOUSESقضت
والجزائريين ُ
على منظمة الـ OASفي أق ّل من سنة وقد ربطتني الحقا ً
صداقة بكال القائدين حيث اعترف امامي روبير ريشارد،
لتوسعت الـ OASوكبرت
بأنه ل��وال منطمة بترالن
ّ
وتغيّرت المعادلة ،ال سيما أنه كان لها بيئة حاضنة من
المستوطنين الفرنسين  . ...... PIEDS NOIRESلذا
فإنّ هذه الوصية يمكن ان تؤخذ في عين االعتبار .وكما
يقول الشاعر:
لـكـل شـيء آفــة من جنســه
حـتى الحـديد سـطا عليه المـبرد
		
أما خالف ذلك وانتظار الترياق من العراق ،عفواً،
لسراب او
انتظاره من أميركا وحلفائها فهو حصاد
ٍ
خراب.
وأخ��ي��را ً وليس آخ���راً ،نقترح إقامة اكثر من معهد
متخصص ،ورفيع المستوى في اكثر من بلد عربي
لمكافحة اإلره��اب والعنف السياسي ،وه��ذا ما نقوم
بتحضيره حاليا ً في مركزنا .وحيث يتض ّمن دورات
مكثفة ،لضباط ورت��ب��اء م��ن الجيوش وق���وات األم��ن
العربية ،للتدريب على كافة وسائل التصدّي لإلرهاب
واإلره��اب��ي��ي��ن ،س���واء ف��ي منبعهم ،او مسيرتهم ،او
مقصدهم .كذلك بتدريب ك��وادر متخصصة في الدولة
للتدريب على الوسائل غير العسكرية ،كتضييق البيئة
الحاضنة وتجفيف الموارد المالية ،والتصدّي للحرب
النفسية وخالفها .وللبحث صلة.

( :)1ل��وس �ي��ان ب��ت��رالن :رئ �ي��س جمعية الصداقة
الفرنسية العربية ،كاتب ،وصاحب مجلة FRANCE
.PAYS ARABES
 عميد س��اب��ق ف��ي الجيش اللبناني ،رئ�ي��س مركز
الشرق االوس��ط للدراسات والعالقات العامة وباحث
في قضايا اإلرهاب.

در�س في فقه ال�شام :قوة الإعاقة وقدرة الترجيح و�أ�شياء �أخرى!
محمد نعيم فرحات



«يتغيّر الزمن ،غير أنّ خصائص األقاليم
األصيلة تظ ّل تشتغل بنفس الجوهر ،لذلك،
فإنّ ما ُيقال فيها يوما ً يصلح للعودة إليه في
ك ّل األيام ،وهو ما يؤكد دوام عبقريتها».

(فصل من كتاب
ّسر األقاليم غير المسطور)

حيثما وق��ف أي لبناني أو فلسطيني
أو أردن��ي على سبيل التخصيص وليس
الحصر ،وحيثما تطلع أو اختار أن يتطلع،
بنظره أم بخياله معاً ،ليس بمقدوره أال يرى
أفقا ً ال تكون الشام ظاهرة فيه أو مضمرة ،وإذا
حصل ولم يرها ،فمن المؤكد أنّ ثمة خلالً ما
أو خطأ ما ،في الرؤية أو الموقع أو الموقف،
أو عطبا ً ما ،في الخيال ،خصوصا ً الخيال
السياسي واالس��ت��رات��ي��ج��ي وال��وج��ودي،
ألنها خياالت مسكونة بالجغرافيا وليس
بمقدورها أن تكون بدونها.
هذا المعطى ،الذي يحكم لبنان وفلسطين
واألردن ويحدّها من ك ّل صوب ،ك ّل في سياقه،
معطى
بما هي امتدادات إلقليم الشام ،هو
ً
ك ّونته األزمنة واألحداث والوعي والسياسة
والوقائع والمصائر واألقدار وطبائع األقاليم
وقدراتها وأوزانها ومعانيها.
وبذات القدر فإنّ الشام كإقليم ،ال يستطيع
أن ي��رى نفسه ،دون أن يكون أول ارت��داد
لبصره ،آتٍ من فلسطين فلبنان ف��األردن،
قبل أن يتجه ش��رق�ا ً ف��ي م���داره الطبيعي
والتاريخي والوجداني العميق ،ليتز ّود
بمتانة العراق وثقله ودوره وهول معناه،
ثم يتجه جنوبا ً مع ميل إلى النظر غربا ً كي
يعاين مصر واحتماالتها.
فالروابط التي تقوم بين إقليم الشام
ومحيطه القريب هي بالنسبة له وللمحيط،
قدر جغرافي وسياسي وتاريخي ال يمكن
تخطيه ،ومن العبث فعل ذلك ،وهي روابط
تنطوي على إحدى إمكانيتين ال ثالثة لهما:
فإما أن تكون موضوعا ً للخسارة وما يترتب
عليها من أثمان ومخاطر وتفويت للفرص
عندما تشتغل على نحو خاطئ .أو أن تكون
بناءة وآمنة ومجدية وضرورية لك ّل األطراف
عندما تعبّر عن نفسها كما تتطلب العواطف
األصيلة والمصالح الحيوية ،وهو أمر له
متطلباته التي يعرفها جميع المعنيين.
حيث التعامل غير األصيل معها ،ان��درج
دائما ً في نطاق إمكانية الخسارة فقط.
وبدراسة وفحص تاريخ الروابط بين
الشام ومحيطها نجد بأنه كلما كانت هذه
ال��رواب��ط مبنية على منطق التفلت من

التزاماتها أو على منطق الهيمنة واإلخضاع،
كلما كانت دربا ً موصوفا ً للخسارة ،سواء
إلقليم الشام أو لمحيطه .وهنا تبرز أهمية
التعاطي الب ّناء مع منظومة األق��دار التي
تتحرك فيها ،وتج ّنب تحويلها إلى عالقة
قاتلة بالمعنى المجازي أو الحرفي.
هذا التشخيص ال يعني تحويل الشام
إلى باب عا ٍل بالمعنى العثماني وإنْ كانت
هي حقا بابا ً عاليا ً بالمعنى الحضاري
واإلنساني واالستراتيجي ،ألنّ مثل هذا األمر
يض ّر بها أوال ً وع��اش��راً .بل هو تشخيص
يدعو المعنيين به كي يستولدوا من الروابط
الصيغ المناسبة التي تصون المصالح
والعواطف اإليجابية لك ّل األط���راف .كما
تتض ّمن بعد تنظيم االخ��ت�لاف باعتباره
ج��زءا ً أصيالً من صميم ك ّل عالقة ،بما في
ذلك العالقات العاطفية ،فكيف هو الحال إذا
كانت العالقات سياسية؟
وف��ي تحليل ال��ش��ام يجب ال��ذه��اب إلى
اإلقليم وطبيعته وخصائصه وخصاله
ودالالته وأعرافه ،ومن ث ّم العودة إلى قراءة
النظام السياسي الذي يقوم فيه ،وفحص
درجة تمثله لطبائع اإلقليم وليس العكس،
ألنّ تحديد موقف «عصابي» من النظام
وإهمال اإلقليم هو مجازفة خاطئة في ّ
أرق
األوصاف.
ولفهم سورية منذ تشكلها كإقليم في
نسيج المشرق العربي خصوصا ً منذ 1400
سنة ،ثمة أمر جوهري يجب التوقف عنده
م��ن ط��رف ك � ّل المعنيين بالشام قريبين
كانوا أم بعيدين ،خصوما ً كانوا أم حلفاء،
وهو ،أنّ الشام تمتلك كما ال يمتلك غيرها من
أقاليم المنطقة :قوة اإلعاقة أليّ ترتيبات في
الشرق األوسط مهما كان الحلف الذي يقف
وراءه���ا ،مثلما تمتلك ق��درة الترجيح أليّ
خيار تنتجه المنطقة أو أقاليمها لنفسها،
وه��ذا م��ا منحها (ع��م��وم�اً) مكانه خاصة
وم��م � ّي��زة وح��س��اس��ة ،رغ��م أن��ه��ا ال تمتلك
معطيات العراق االستراتيجية المصيرية،
أو مساحة دور مصر عندما يكون (أصيال)،
باعتبار أنّ العراق وسورية ومصر ،هي
أقاليم العرب األساسية العالية ،جغرافيا ً
وتاريخيا ً وحضارياً ،في الماضي والحاضر
والمستقبل.
وفي هذا السياق من الجدير االنتباه ،إلى
أنّ معطيات العراق ال تكتمل بدون سورية،
ودور مصر (اإليجابي) ال يبلغ مداه بدونها
أيضاً ،هذه المكانة الخاصة للشام كإقليم،
هي التي نستطيع من خاللها فهم وتفسير
دوره���ا ف��ي مختلف األح����وال واألوض���اع
والحقب ،وهي مكانة كان التصادم معها أو

سوء فهمها ينطوي على خسائر متفاقمة،
فيما التفاهم البناء واإليجابي معها كان
يتض ّمن فوائد متصاعدة ،وعموما ً كانت
بنيات الحكم التي تقوم في الشام تعي
وت���درك ه��ذه الخصائص ،وف��ي التاريخ
ال��س��ي��اس��ي ال��م��ع��اص��ر ل��س��وري��ة ،تميّزت
العقود الخمسة األخيرة بوجود بنية حكم،
استبطنت هذا المعطى وأعطته تعبيرات
سياسية ناجعة ،بصورة تؤكد على صوابية
التوصيف السابق.
وم��ن المثير أن ي���درك األب��ع��دون هذه
الحقيقة ،بعد جهد هائل كانوا يبذلونه
لتهميش الشام ،ويتص ّرفون سياسيا ً (اآلن)
في ضوء مستلزماتها ،فيما لم يفتقد ب ّر الشام
الغربي والجنوبي وج��ود ق��وى وزعامات
ح��اول��ت تخطي ه��ذه الحقيقة السياسية
فعادت بغنيمة الخيبة والخسارة ،فيما لم
تفقد الشام نفسها ،فيما هناك من يسيء
استخدام ه��ذه القوة ويح ّولها ،من ثروة
استراتيجية إلى هيمنة قاصرة ذات عوائد

سيئة ،سواء للشام أم لمحيطها ،وفي هذا
الصدد يمكن أن نستخرج أمثلة عديدة:
قديمة ومعاصرة ،على بؤس ما ترتب عن
هذا النزوع وأثاره المكلفة لجميع األطراف.



وتبقى نوازع البشر وغرائزهم السياسية
وما يبنونه عليها من خيارات ،قابلة للزوال
أو التبدّل أو التغيّر أو إعادة إنتاج نفسها في
ظروف وصياغات جديدة بما يترتب على
ذلك من مكاسب لحظية أو وهمية أو أثمان
حقيقية .ولكن الرؤية األصيلة هي التي تبقى
بمفاعيلها وت��دوم .فيما تظ ّل ديكتاتورية
الجغرافيا ،أب��دا ً وقدما ً عبر الزمن ،بمثابة
قوانين ،أو هي باألحرى قوانين بعينها،
وعوامل حاكمة ،لها دور تؤدّيه في التاريخ
ومحطاته ومحصالته.
أما الذين أظهروا عنادا ً أو خروجا ً على
ديكتاتورية الجغرافيا المتنكرة أيضا ً في
صلب التاريخ ،فقد جرى استيعاب خروجهم

وع��ن��اده��م (ع��م��وم �اً) وإع��ادت��ه��م م��ن حيث
خرجوا غير سالمين في كثير من األحيان،
وكانت األثمان قاسية عليهم وعلى اآلخرين.
وما كانت تثيره الغريزة السياسية من رغبة
في التفلت هنا ،كانت الجغرافيا السياسية
تتولى إع��ادت��ه إل��ى ق��واع��ده ب��أك�لاف كان
من الضرورة ومن المصلحة ومن الحكمة
تج ّنبها.
والشام كإقليم بالنسبة إلى محيطها ،هي
اليوم كما كانت عبر الزمن ،ليست عنصرا ً
طارئا ً أو يمكن تفاديه أو تخطيه ،والعكس
صحيح أيضا ً مع ف��وارق وازن��ة ،والمسألة
هي مسألة تدبّر األم��ر ،على نحو إيجابي
يضمن المصالح والعواطف من طرف ك ّل
المعنيين ،واستخالص العبر والدروس من
الخبرات السابقة التي انطوت على شتى
أنواع الخسائر ،خسائر ربح من ورائها من
تتفق الشام ومحيطها على أنهم خصوم
عتاة لها ولهم ،يمتدّون من هنا حتى هناك!
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