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هل ت�سود نظرة حزب العمال الكرد�ستاني
حول الق�ضية الكردية؟
} حميدي العبدالله
في سياق حوار أجرته إحدى الصحف اللبنانية مع ما بات يعرف
بوزير خارجية ح��زب العمال الكردستاني في تركيا ،ق��ال جوابا ً
على س��ؤال ح��ول م��ا إذا ك��ان األك ��راد يطالبون ب��دول��ة خاصة بهم
ومستقلة عن دول المنطقة« :نحن ال ننظر إل��ى موضوع القضية
الكردية من زاوية قومية وإثنية محددة ،بل نعتبرها أساسا ً لحرية
شعوب الشرق األوسط كلها ،وعلى هذا األساس سيكون الترابط
بين مكونات الشرق األوسط» ،وأضاف« :موقعنا بشكل عام مرتبط
بالروابط التاريخية واالجتماعية لك ّل مكونات الشرق األوسط».
وبعد رفضه للدولة القومية أشار إلى أنّ تركيز األك��راد «على ح ّل
يقوم على دمقرطة البلدان تحترم فيه التعدّدية اإلثنية والدينية
والمذهبية».
ال شك أنّ هذا المفهوم جريء وثوري وفي الوقت ذاته واقعي،
أي مفهوم آخر.
المستقبل يعمل في مصلحته ،وليس في مصلحة ّ
لكن هل هذا توجه األكراد في ك ّل مناطق كردستان المنتشرة في
أربع دول هي العراق وتركيا وإيران وسورية؟
أو ه��ل ه��ي رؤي��ة أك ��راد ال �ع��راق ،وت�ح��دي��دا ً ح��زب ال�م�لا مسعود
البارزاني حاكم إقليم كردستان العراق؟
ال يبدو أنّ هذه الرؤية لواقع المنطقة ومستقبلها ودور ومكانة
األك��راد فيها تنطلق من الرؤية التي تحدّث عنها مسؤول العالقات
الخارجية في حزب العمال الكردستاني.
مثالُ مسعود البارزاني يدعو باستمرار إلى إقامة دول كردية في
العراق ،بل إنه حاول أكثر من مرة تمرير استفتاء يدعو إلى انفصال
األكراد بشكل نهائي وتم إحباط هذه المساعي من خالل معارضة
كردية داخلية وم��ن خ�لال معارضة دول�ي��ة ،بما في ذل��ك من دول
حليفة للبارزاني مثل الواليات المتحدة لقناعة هذه الدول أنّ أكراد
العراق يخدمون االستراتيجية األميركية من موقعهم الحالي أكثر
مما لو ق ّرروا االنفصال عن العراق.
ثم هل صيغة الحكم القائمة اآلن في شمال العراق حيث الغالبية
الساحقة لألكراد ينطبق عليها التعريف الذي تحدّث عنه مسؤول
العالقات الخارجية في ح��زب العمال الكردستاني وال��ذي يستند
على «التركيز على دمقرطة البلدان التي تحترم فيها التعدّدية اإلثنية
والدينية والمذهبية»؟ من الواضح أنّ األنموذج القائم في كردستان
العراق يعبّر عن المفهوم القومي الذي رأى فيه مسؤول العالقات
الخارجية في حزب العمال الكردستاني أنه «يضيف مشكلة أخرى
إلى القضايا العالقة في المنطقة».
ال زلنا بعيدين جدا ً عن سيادة هذه الرؤية الصحيحة في صفوف
غالبية األكراد ،وقد ال يتح ّملون وحدهم المسؤولية عن ذلك.

خرافة االنقالب...
�سيناريو لما قبل االن�سحاب
} لؤي خليل
يبدو انّ ليلة الحلم ونصف اليوم ال��ذي شهده العالم بين نهاره وليله عن
سيناريو المشهد األردوغ��ان��ي بين السقوط وال��وق��وف جانبا ً لم يكن حدثا ً
استثنائياً ،ولم يشهد اي مواقف تستدعي ك ّل هذا البعد السياسي والتحليل
الناجم عن حجم التبدّل العالمي ال��ذي ك��ان سيحصل ربما في ح��ال ك��ان ما
سيحصل واقعاً .ولو أخذنا الحدث بعيدا ً عن الخيال لوجدنا ا ّنه مع فجر تلك
الليلة الساخنة وتبدّد األماني الفارغة وفظاعة الحدث ،تحركت اآللة اإلخوانية
الصهيونية لتعيد ك ّل شيء كما كان وتمسح معارضي أردوغان من أمام بيت
«السلطان» .فالقاذفات جميعها كانت تحمل توقيع األطلسي «االسرائيلي»...
نعم انّ ك ّل ما حدث هو حجة مد ّبرة إلزاحة ك ّل معارضي أردوغان من ساحة
الصدام المباشر معه ،وتغيير مساحات الفرق السياسي بينه وبين ما سيأتي
في قادم األيام من تغييرات ستشهدها الساحة التركية ،فالتغيير الواضح في
معادالت اإلقليم التركي من موسكو الى سورية ،هو ما سيتضح في نتائج
العملية الهزلية االنقالبية ،فهي لم تكن خطة مسرحية بل مد ّبرة وواقعية
بتحريك بعض مفاصل االنقالب خارجيا ًوإزاحتهم من جديد من رأس السلطات
القضائية والعسكرية ،فالتحليل بات يقول انّ التغيير األردوغاني آتٍ .
ولكن دوما ً يحتاج الى زلزال يغيّر ما نشهده ويفسح الفرصة للبرهنة انّ
التراجع في المواقف سببه هزة معينة في بنيان الحكم .نعم هذا ما يحتاجه
أردوغ��ان إلسكات مناصريه وحتى معارضيه ،هو الضعف القادم في تغيير
المشهد التركي وتنسيق التراتبية في التغيير مع الحليف االميركي والمراقب
الروسي ،فك ّل مراقب لبرودة األعصاب لوزيري الخارجية في روسيا وأميركا
أثناء مؤتمرهما الصحافي يلحظ ر ّد الفعل الهادئ وكأنّ ما يحصل هو في دولة
بعيدة عن مفاصل األزمات ،ولكن بالتأكيد كان بترتيب الالعب االميركي الذي
يحاول إعادة أوراق المنطقة ،وربما تنسيق بعض االزمات ليضعها خلف ظهره
اي غياب اميركي
قبل مشهد االنتخابات ،وخصوصا ً في سورية واليمن النّ ّ
سيضعف الساحة االردوغانية ومن خلفها الخليج ومرتزقتهم االرهابيين في
سورية.
فما حصل شكل ضربة استخبارية عميقة قد ال تقصي أردوغان وحزبه بل
ستؤدّبهم وخصوصا ً انّ صبر الغرب قد نفذ بعد المآسي الهالكة والضربات
المميتة اإلرهابية في عقر دارهم .
والدوامة االستخبارية التي تو ّرط بها الخليج في لعبة االنقالب التركي ربما
ستضعه في وجه المعادلة اإلخوانية الوهابية وستكلفه حظرا ً سياسيا ً سيغيّر
مفاصل األزمات من اليمن الى سورية .نتائج االنقالب االستخباري ستزيح
أزالم المخابرات الخليجية في تركيا ،وخصوصا ً مفاصل األمن الحدودي،
وسيرتب عليهم مقارنة ما قبل مشهد ليلة الحلم مع ما بعد مشهد نصف
اليوم األردوغاني ،هذا ما احتاجه اردوغ��ان ،نعم نصف يوم لتغيير ك ّل شيء
وربما سرقة ك ّل مفاصل الدولة التركية من جديد ،ليحسم مواقفه ويغيّر اذهان
مناصريه.
فتركيا بعد اآلن لم تعد مثلما كانت قبل صفيحها الساخن وارضها المغايرة
في تضاريسها وبحارها وممراتها ،لن تفتح بغير إذن الحاكم االميركي ،هذا
ارتباط نفسي جديد يمدّه اردوغ��ان في غير اتجاه ربما ثمن لفاتورة انقالبه
الجديد في تغيير سمت الموقف ملتحفا ً بالحماية االميركية إلعادة هيكلة هدوء
المنطقة وقفل معابر الرجوع اإلرهابي الى أوروبا.
نعم هذا ما احتاجه اردوغ��ان ليلة شرق أوسطية ونصف يوم غربي يغيّر
أبعاد قربه ومعاداته بين الوهابية واإلخوانية ويق ّوي سطوة حزبه على مفاصل
الجيش الذي هو رأس التغيير القادم في مشواره الشرق أوسطي الجديد.

�س ّلم الأميركيون للأ�سد
لكنهم يتحاذقون
ـ لم يعد أليّ من المراهنين على واشنطن في الحرب على سورية فرصة إلنكار
التسليم األميركي وفقا ً للتفاهم مع موسكو على مكانة الرئيس السوري.
ـ اإلخراج هو اإلعالن عن تأجيل الشأن الرئاسي إلى ما بعد نهاية الحرب على
اإلرهاب وتوفير فرص انتخابات رئاسية وبرلمانية يق ّرر فيها السوريون من
وماذا يريدون.
ـ يعلم األميركيون وجماعاتهم أنّ هذا قبول بحتمية فوز الرئيس السوري في
حال ايّ احتكام لالنتخابات.
ـ يسلّم األميركيون فوق ذلك بشرعية الحرب على جبهة النصرة التي أنشأوها
ود ّللوها وأمدّوها مباشرة أو بواسطة حلفائهم من تركيا للسعودية و«إسرائيل»
بك ّل أسباب التمكين لتكون جيشهم في الحرب على سورية وهم يعلمون ومن
معهم أنّ نهاية «داعش» و«النصرة» تعني تح ّول باقي الجماعات المسلحة إلى
قوى هزيلة يسهل على الجيش السوري سحقها إذا رفعت رأسها.
ـ يتحاذق األميركيون لجعل هذا التسليم مشفوعا ً بمحاوالت إمساك أوراق
مهمة في الجغرافيا السورية عبر الجماعات التابعة لهم ،لكن مشكلتهم أنّ هؤالء
ال يقاتلون «داعش» و«النصرة» ليتسلّموا مواقعهم ويكونوا جزءا ً من التسوية
بوزن حقيقي والمستعدّون لذلك حجم ضئيل ال يغيّر معادالت.

التعليق السياسي

الفارق بين عمليات الذئاب المنفردة وغزوات «داع�ش» في الدول الغربية
*

} ميشيل حنا الحاج

هناك ف��وارق واضحة بين العمليات التي تنفذها الذئاب المنفردة في الدول
الغربية ،وتلك التي ينفذها تنظيم «الدولة اإلسالمية ـ داعش» في تلك الدول وفي
غيرها من الدول ،وتس ّميها غزوات...

الفارق في الحجم والنتائج

النتائج التي تؤدّي إليها عمليات الذئاب المنفردة ،تظ ّل عمليات محدودة من
حيث الحجم والنتائج ،مقارنة بما تؤدّي إليه عملية ينفذها «داعش» .والمقصود
بالنتائج هو عدد الضحايا التي تفرزها غزوة مدروسة لفترة ممتدّة في الزمن ،إذ
يستغرق «داعش» زمنا ً في اإلعداد لها بحرفية ومهنية واضحة ،خالفا ً لعملية
محدودة النتائج وال يسبقها إعداد طويل وكاف من قبل منفذي عمليات الذئاب
المنفردة.
فغزوة «تشارلي إيبدو» في فرنسا مطلع عام  ،2015التي طاولت مجلة تنشر
صورا ً كاريكاتورية ،ومنها صور مسيئة للرسول ،أفرزت نسبة عالية من الضحايا
وسبقها إعداد طويل كما كشفت التحقيقات ،وقد ادّعى تنظيم «القاعدة» أنه كان
وراءها ،كما ادّعى «داعش» أيضا ً المسؤولية عنها.
ومثلها عملية باريس ذات الثالثة مواقع (أبرزها كان في مسرح باتكالن) في
نهايات عام  ،2015فقد حصدت مائة وثالثين قتيالً وع��ددا ً كبيرا ً من الجرحى.
ولم يختلف األمر بالنسبة للعملية أو الغزوة الكبرى التي نفذها «داع��ش» في
مطار ومحطة قطار في عاصمة بلجيكا عام  .2016فالمقارنة بين هذه الغزوات
المتسمة باالحتراف والتخطيط الدقيق ،وما نفذته الذئاب المنفردة مؤخرا ً (أي في
عام  ،)2016يكشف عن فوارق كبرى من حيث مرحلة التخطيط واإلعداد ،واأله ّم
من حيث النتائج ،حيث أنّ معظم عمليات الذئاب المنفردة األخيرة ،قد أفرزت عددا ً
محدودا ً من الضحايا قياسا ً بعدد ضحايا غزوات «داعش» ،إذ سبق عمليات الذئاب
المنفردة دائماً ،إعداد قليل تنقصه الخبرة واالحتراف.
ً
فهجمة القطار في والية بافاريا األلمانية قبل أسبوع تقريبا والذي استخدم فيه
المهاجم ساطوراً ،قد أدّت الى جرح خمسة لم يكونوا من المواطنين األلمان .والعملية
التي نفذت في متجر للتس ّوق في ميونيخ ،أدّت الى مقتل عشرة ضحايا .والعملية
الثالثة التي تبعتها في ألمانيا وتمثلت بقيام أحد السوريين باستخدام الساطور
أيضاً ،أدّت الى مقتل امرأة وجرح اثنين ،قبل تم ّكن رجال الشرطة من إلقاء القبض
عليه والحيلولة بينه وبين إلحاق األذى بآخرين .أما عملية الذئاب المنفردة الرابعة
في ألمانيا خالل أسبوع واحد فقط ،وتمثلت بقيام أحد الالجئين السوريين بتفجير
نفسه في وسط جمهور ازدحم لمشاهدة حفل موسيقي في مدينة «أنسباخ» ،فقد
أفرزت جرح أحد عشر شحصاً ،ثالثة منهم جراحهم خطيرة.

قياس مع الفارق

ولكن المقارنة على ضوء ما تفرزه عمليات الذئاب المنفردة من ضحايا قليلة
العدد نسبياً ،مع تلك التي تفرزها غزوات «داعش» ،قد يكون قياسا ً مع الفارق .ذلك
أنّ بعض عمليات الذئاب المنفردة ،قد أنتجت أيضا ً وقوع عدد كبير من الضحايا،
ومثالها الهجمة التي نفذت في أورالندو قبل شهرين ،اذ أدّت الى مقتل  49من رواد
الملهى الليلي الذي هوجم .ومثلها عملية مدينة نيس الفرنسية في الرابع عشر من
تموز (يوليو) ،قد شكلت مذبحة بك ّل معنى الكلمة ،اذ أفرزت مقتل  84إنسانا ً بريئا ً
وجرحت أكثر من مائتين ،دهستهم شاحنة تبريد وهم يتس ّكعون على رصيف
الشارع وليس في منتصفه.
ومثلها المقارنة بالنسبة لإلعداد والتخطيط الذي يمارسه «داعش» ،قبل تنفيذ
غزواته الكبرى في خارج منطقة سيطرته الجغرافية .اذ يستغرق اإلعداد لغزوات
«داعش» فترة زمنية طويلة ،وتشترك في تنفيذ العملية عدة عناصر وليس عنصرا ً
واحدا ً كما يحدث في حاالت عمليات الذئاب المنفردة التي ينفذها شخص واحد
فقط بمفرده وبعد تخطيط قصير المدى ،رغم أنّ التحقيقات قد كشفت بأنّ المهاجم
المنفرد في ميونيخ ربما كان يفكر في تنفيذ تلك العملية منذ عام تقريباً .كما أظهرت
التحقيقات حول عملية مدينة نيس ،بأنّ منفذ العملية قد تردّد مرارا ً على الشارع
الرئيسي في المدينة حيث ت ّمت عملية الدهس ،ودرس احتماالت وكيفية تنفيذ ما
مخصص للمشاة ،ولم يكن من المفترض أن
ينوي تنفيذه خصوصا ً أنّ الشارع
ّ
تتم ّكن شاحنة من دخوله .ومثل هذا وذاك ،كان وضع منفذ عملية الملهى الليلي
في اورالندو ،إذ تردّد عليه المهاجم مرارا ً قبل تنفيذ العملية ،كما ذكر لزوجته أكثر
من مرة ،توجهه لمهاجمة الملهى الذي يتردّد عليه مثليون ،ويقال بأنّ المهاجم كان
واحدا ً منهم.
الفارق الجوهري بين منفذي عمليات الذئاب المنفردة ومنفذي غزوات «داعش»
هو أنّ هؤالء األخيرين هم في الغالب أعضاء منظمون ومنتمون رسميا ً إلى تنظيم
«داعش» ،وهم اما منطلقون من الرقة او الموصل حيث توجد قيادات التنظيم ،أو
هم مواطنون مقيمون في الدولة التي ستنفذ الغزوة على أراضيها ،بل وفي أغلب

األحيان يحملون جنسيتها كما كان هي الحال بالنسبة للمهاجمين في مسرح
باتكالن الباريسي ،أو المهاجمين في مطار ومحطة قطار في بلجيكا .ولكنهم رغم
تواجدهم بعيدا ً عن المنطقة الجغرافية التي يسيطر عليها «داع��ش» ،يكونون
قد اعتنقوا مذهبه وأفكاره ،وانتظموا رسميا ً في صفوفه ،وكانوا على اتصال به،
واألرجح ت��ز ّودوا منه أيضا ً أو من مصادره ،بالتمويل الالزم وباألسلحة وأدوات
التفجير المستخدمة في تلك الغزوات .وتسبق ك ّل غزوة ،مرحلة طويلة من الدراسة
للعملية وسبل تنفيذها بنجاح ،والوقت المالئم لتنفيذها .ويقود الدراسة خبراء في
التخطيط االستراتيجي واالستخباري والعسكري ،األمر الذي يتسبّب عادة بنتائج
وضحايا كثر من األبرياء.
أما الذئاب المنفردة ،فهم ال ينتمون رسميا ً إلى «داعش» ،وليسوا على اتصال به
ّ
وحضه المتواصل على كراهية اآلخر غير
رغم كونهم متأثيرين بأفكاره وطروحاته،
المنتمي إلى صفوفه .وهم منفردون بعملهم بك ّل معنى الكلمة ،اذ يقومون بالتخطيط
لعمليتهم بشكل منفرد ،ويم ّولون عمليتهم تلك وما تحتاجه من شراء أسلحة أو خالفه
يفسر لجوء المهاجم في قطار بافاريا
من أدوات التنفيذ ،من أموالهم الخاصة .وهذا ما ّ
األلمانية ،الى استخدام الساطور والفأس في هجومه ذاك .فمر ّد ضعف ومحدودية
السالح المستخدم ،ناتج عن ضعف موارده المالية .ومثلهم كان المهاجم اآلخر في
العملية الثالثة خالل أسبوع واحد في ألمانيا .إذ استخدم الساطور (ربما أيضا ً نظرا ً
لضعف موارده المالية) ،لقتل امرأة وجرح اثنين من المارة قبل أن يسيطر عليه رجال
الشرطة األلمانية .وذلك عكس المهاجم في ميونيخ ،حيث استخدم رشاشا ً حربيا ً
تم ّكن من شرائه بأمواله الخاصة التي وفرتها له حقيقة انتمائه إلى أسرة ثرية .وفي
دكا ،عاصمة بنغالدش ،استخدم المهاجمون الذين أثبتت التحقيقات عدم انتمائهم
إلى «داعش» وانفرادهم بذاك العمل من تلقاء أنفسهم ،استخدموا أسلحة رشاشة
نظرا ً لقدراتهم المالية الكبيرة الناتجة عن كونهم ينتمون إلى أسر ثرية جداً.
الذئاب المنفردة إذن تعمل دائما ً بشكل مستق ّل ومنفرد ،ولذا جاز إطالق تسمية
الذئاب المنفردة عليهم.

دوافع الذئاب المنفردة وأهداف «داعش»

أه��داف «داع��ش» من وراء غزواته في ال��دول الغربية ،واضحة ومكشوفة بل
ومفهومة حتى ولو لم يعلنها رسمياً .فهو يسعى من ورائها لالنتقام من الدول التي
شاركت في التحالف ضدّها ،وأيضا يحاول تشكيك شعوب تلك ال��دول بجدوى
مشاركة حكوماتهم بمقاتلة «داع��ش» .كما يسعى إلى إث��ارة الرعب في نفوس
شعب تلك الدول ،كخطوة ممهّدة لتطلعهم لتحقيق طموحهم بالسيطرة على تلك
الدول مستقبالً ،تطبيقا ً لتطلعهم بنشر فكرهم ونفوذهم عبر الغزوات ،على مساحة
جغرافية واسعة في العالم.
أما دوافع الذئاب المنفردة ،فهي في أغلب األحيان محدودة .فرغم كونهم معتنقين
ألفكار ومعتقدات «داعش» ومتأثرين بها ،فإنّ بعض العامل الشخصي قد يتدخل
فيها .وقيل بأنّ الدافع الشخصي للمهاجم في ميونيخ ،كان االنتقام من معاملة
ّ
تحط من كرامته .كما قيل
أقرانه له خالل طفولته ،وتعاملهم معه بقسوة وازدراء
بأنّ الدوافع الشخصية التي حثت المهاجم في أورالندو ،قد نبعت من كونه لوطيا ً
مثلياً ،وكره ما مارسه من أعمال مشينة مع بعضهم ،أو مارسها بعضهم معه ،فأراد
االنتقام .وأثيرت شكوك حول الحالة النفسية والعقلية لمنفذ هجوم نيس .ومثلها
األسباب الشخصية لمنفذ الهجوم األخير في مدينة اتسباخ األلمانية ،إذ قيل بأنه
كان مهدّدا ً بالترحيل الى بلغاريا بعد رفض طلبه للجوء الى المانيا ،وهو رفض
يرجح أن يكون مردّه عدم االطمئنان األلماني لتوجهاته ،والخشية من كونه أحد
المنتمين إلى «داعش» الذين وصلوا إلى الدول الغربية في ظالل عمليات اللجوء
اإلنساني.
يفسر لماذا لم تقع
وقد يكون في هذا التفسير مب ّرر معقول الى ح ّد ما .لكنه ال ّ
أحداث كهذه (مثالً استخدام ساطور للقتل وعمليات دهس بالسيارة) في الزمن
السابق على ظهور «داعش»؟
والواقع أنّ الحاالت النفسية والعقلية ،قد يكون لها حقا ً دور ما في ما يحدث اآلن
في العصر الحديث من عمليات قتل بشعة تؤدّي إلى إزهاق أرواح بريئة على يد من
يس ّمون بالذئاب المنفردة .إذ تجعل أولئك المرضى النفسيين أكثر استعدادا ً لتقبّل
ّ
تحض على العنف التي يطلقها
بيسر وسهولة ،الدعوات للكراهية ،واألفكار التي
«داعش» يوميا ً عبر الشبكة العنكبوتية (النت) ،وذلك منذ ظهوره إلى العلن باسم
«داعش» ابتداء من منتصف عام  ،2013بعد أن كان يس ّمى سابقا ً بـ«دولة العراق
االسالمية» التي كانت حتى ذلك الوقت محدودة النشاط والظهور بالمظهر الشرس
تفسر أيضاً ،لما لم يقم إال نادرا ً بتنفيذ
الذي تجلت به لدى تح ّولها الى «داعش» .وال ّ
أعمال مشابهة ،مواطنون آخرون في تلك الدول ،يعانون من حاالت نفسية وعقلية
مشابهة ،لكن انتموا إلى طوائف مسيحية أو غيرها من الطوائف غير اإلسالمية.
فالمالحظ بوضوح ،أنّ منفذي هذه العمليات األخيرة خصوصاً ،كانوا جميعا ً
ينتمون الى دول شرق أوسطية كتونس وإي��ران وأفغانستان وغيرها من دول
المنطقة الشرق أوسطية ،كما كانوا جميعا ً ينتمون للطائفة االسالمية ،فلم يكن أيّ

«�إ�سرائيل» تقرع طبول الحرب...
و�سورية جاهزة للمواجهة!
} د .خيام الزعبي
هذا ليس تصعيدا ً إعالميا ً عبر وسائل اإلعالم ومواقع التواصل
االجتماعي ،بل انّ دالالت مظاهر ومواقف «إسرائيل» على القيام
باستعداداتها لشنّ حرب واسعة على سورية واضحة ولم تعد
تخفى على أحد ،بعد ان فشلت ويئست من مخططها اإلرهابي إثر
هزيمتها في سورية ،فدفعت عميلها أردوغان الى إصالح وإعادة
العالقات الدبلوماسية معها وال��ى فتح الحدود أم��ام المرتزقة
المتطرفين للحاق بـ«قافلة الجهاد» في سورية ،في خطوة من شأنها
إعادة ترتيب األوراق من جديد كي يتف ّرغ هذا الحلف «اإلسرائيلي
التركي» ومن ورائه دول الغرب لالستعداد للحرب ض ّد سورية،
وهم الذين بذلوا ك ّل ما في وسعهم وج ّندوا ك ّل ما يملكون وعلى
ك ّل المستويلت وراهنوا على االنتصار بقوتهم المصطنعة (داعش)
وأخواتها على سورية .هذه المحاولة وفشلها يطرحان مجموعة
من األسئلة التي تستحق التوقف والمناقشة ،تبدأ بالسؤال :هل
هناك حرب وشيكة على سورية؟
مرة أخرى ،تنجح األزمة في سورية في حجب أنظار السوريين
يحضر أميركيا ً و«إسرائيلياً» بالنسبة إلى سورية ،خصوصا ً
َّ
عما
من خالل ما تعدُّه مراكز األبحاث والدراسات «اإلسرائيلية» ،والتي
تتض ّمن أكثر من «سيناريو» لحروب «إسرائيلية» محتملة على
سورية ،مع شرح تفصيلي لك ّل منها ،إضافة إلى خرائط ولوائح
باألسلحة الممكن استعمالها .ففي األشهر القليلة الماضية شهدت
نقاشات كثيرة حول تزايد التوترات بين سورية و«إسرائيل»،
فيما حذر شاؤول موفاز رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيسة
الصهيوني من اندالع مواجهة عسكرية مع سورية ،وقال في لقاء
مع اإلذاعة العسكرية «اإلسرائيلية» إنّ التهديدات ازدادت على
«إسرائيل» ،وهناك احتمال بأن تحاول سورية إشعال النار في
المنطقة من خالل مواجهة مع «إسرائيل»...
ك��ذل��ك ت��وق��ع م��وق��ع «دي��ب��ك��ا» اإلس��رائ��ي��ل��ي ان���دالع ح��رب بين
سورية و«إسرائيل» في الفترة القريبة ،وقال الموقع في تحليله
إنّ التصريحات الصادرة عن رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي ،وعن
القيادة السورية ،تشير الى أنهما يستعدّان لحرب إقليمية ،كما
اعتبر الموقع أنّ تصريحات نتنياهو ومناورات الجيش السوري
تفجر المواجهة العسكرية في
من المعطيات التي تدعم احتمال ّ
األسابيع واألشهر المقبلة ،وإذا حدث ذلك ،فسيكون له أثر تح ّولي
ها ّم ،سواء بالنسبة لـ«إسرائيل» أو بالنسبة لسورية ،ومن المرجح
أن تكون حرب كهذه مد ّمرة وواسعة النطاق.
على صعيد متصل تشير خارطة المنطقة وبحسب التقارير
المختلفة إلى عمليات تنسيق من نوع آخر تجري في المنطقة،
فالجماعات المسلحة المدعومة من الغرب تتلقى دعما ً استراتيجيا ً
التجسس «اإلسرائيلية»
ولوجستسيا ً ذا أهمية كبيرة من مراكز
ّ
المنتشرة في هضبة الجوالن تساعدهم على معرفة أماكن ومواقع
انتشار الجيش السوري في المنطقة ،ومعارك درعا والجنوب
السوري هي خير دليل على ما يجري هناك ،فالمسلحون وبدعم
إقليمي يحاولون إنشاء منطقة قوية لهم بالمعنى العسكري تكون
مرتكزا ً ومنطلقا ً لهم للتأثير على العاصمة دمشق من الناحية
الجنوبية ،بعد فشلهم في إحداث أيّ اختراق في جبهات الغوطة
بجهاتها المختلفة ،وعليه فالمنطقة تشهد تصعيدا ً عسكريا ً خطيرا ً
جدا ً استطاعت القوات السورية إفشاله ،ناهيك عن تسهيل األجهزة
المخابراتية «اإلسرائيلية» لعمل هذه الجماعات والقيام بتمويلها
ودعمها سرا ً لخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها في سورية ،فاليوم
تعمل «إسرائيل» على بلورة وتعزيز خطة الستخدام الالجئين
السوريين إلقامة حزام أمني في جنوب سورية «منطقة آمنة»،

حيث يتج ّمع فيها الالجئون بمنطقة محمية ُتقام على عرض
عشرة كيلومترات من شرق الحدود «اإلسرائيلية» ،وبطول عشرين
كيلومترا ً من القنيطرة جنوباً ،مع اختيار الالجئين المج ّمعين فيها
جهازا ً محليا ً مستقالًّ للحكم الديمقراطي.
وفي ذات السياق أغ��ارت مقاتالت «إسرائيلية» على مواقع
عسكرية قريبة من القنيطرة قبل أيام ،وتعتبر هذه الضربة بداية
حملة «إسرائيلية» أكثر شراسة تهدف الى الحفاظ على السيطرة
«اإلسرائيلية» في المنطقة ،من خالل تدمير كافة األسلحة وخصوصا ً
الصواريخ السورية ،والتي تفيد معلوماتها االستخبارية أنها
ستصل إلى حزب الله الذي يستخدمها لضرب مواقع «إسرائيلية»،
كما تحاول «إسرائيل» إضعاف إي��ران وح��زب الله في الداخل
السوري ،حتى ال يتم ّكنوا من شنّ هجمات عسكرية ضدّها في
لبنان ،فـ»إسرائيل» بذلك تستغ ّل الوضع القائم في المنطقة للقضاء
على عدوها الرئيسي «محور المقاومة» ،ويظهر حجم هذا االهتمام،
من خالل الخوف «االسرائيلي» من وصول حزب الله إلى أقرب
نقطة من شريط الفصل في الجوالن ،فهي تتابع عن كثب تواجد
عناصر حزب الله في الجوالن لسببين ،األول بسبب تهديدات
األمين العام لحزب الله حسن نصرالله باالنتقال للعمل ض ّد
«إسرائيل» من الجوالن ،والثاني قيام حزب الله بإرسال مقاتلين
في الشهور األخيرة لتنفيذ عمليات ض ّد قوات الجيش اإلسرائيلي
في الجوالن ،لذلك تعمل «إسرائيل» على وضع خطة عسكرية
كاملة وحديثة الجتياح جنوب لبنان وضرب حزب الله وشطبه عن
خارطة التهديد ،ومنعه من إعادة تسليح نفسه لسنوات طويلة.
في هذا السياق ستنجلي األيام واألسابيع المقبلة عن تداعيات
هامة وكبيرة لهذه الحرب أه ّمها انحسار الهيمنة العسكرية
اإلسرائيلية على المنطقة لصالح توازن قوى جديد تفرضه سورية
ومحور المقاومة ،فهناك شرق أوسط جديد سيظهر ،لكنه ليس وفق
رغبات البيت األبيض ،وإنما وفق توازن القوى الجديد ،ك ّل هذه
التطورات المتوقعة تشكل مفصالً تاريخيا ً يؤثر بصورة كبيرة على
ك ّل المخططات والسياسات «اإلسرائيلية»  -الغربية في المنطقة،
وستدخل المنطقة في مرحلة تاريخية جديدة تهدّد بقاء «إسرائيل»
وقدرتها على االستمرار في السيطرة على الثروات العربية ،ولهذا
فإنّ مساعدة ك ّل من إيران وحزب الله لسورية ،باإلضافة إلى الق ّوة
الصاروخية التي يمتلكها الجيش السوري والقادرة على ضرب
أيّ مكان على امتداد األراض��ي الفلسطينية المحتلة ،فضالً عن
قدراته الهجومية التي ال تزال في ارتفاع مستمر ،ليس لمصلحة
«إسرائيل» فتح جبهة مع دمشق ،ليصل األم��ر في المقابل إلى
اعتبار أنّ سيناريو الحرب المقبلة مع سورية سيكون األخطر في
تاريخ «إسرائيل».
أخيرا ً ربما يمكن القول إنّ الحرب المقبلة بين «إسرائيل»
وسورية ستكون مختلفة تماماً ،وستؤلم «إسرائيل» أكثر مما
حصل في حرب تشرين التحريرية ،وستغيّر هذه الحرب الكثير
من النظريات والعقائد العسكرية في العالم ،فالجيش السوري
لن يفاجئ «إسرائيل» في حجم ترسانة صواريخه وتن ّوعها
فحسب ،بل سيفاجئها أيضا ً بأسلوبه وجهوزيته القتالية على
مستوى العدة والعديد ،لذلك ف��إنّ «إسرائيل» يجب أن َت ْخ ُرج
مهزومة من حربها على سورية وهذه الهزيمة ستصبح حقيقة
واقعية ،وفي حجم «الهزيمة التاريخية» ،لذلك ال ب ّد من التوحد
خلف استراتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح االحتالل وعزله
ومواجهته بك ّل أشكال المقاومة سواء كانت عسكرية أو إعالمية
أو قضائية إل��ى أن ي��زول ه��ذا الكيان عن كامل األرض العربية
والمقدسات الفلسطينية.
khaym1979@yahoo.com

منهم ينتمي الى الطائفة المسيحية أو البوذية أو اليهودية أو الهندوسية ،بل كانوا
جميعا ً مسلمين راغبين ومهيّئين لمتابعة دعوات «داعش» والتأثر بها.
فهذه كانت حالة من نفذ ك ّل هذه العمليات سواء الحديثة منها أو القديمة ،كعملية
التفجير خالل سباق رياضي في مدينة بوسطن عام  .2014اذ نفذها أخوان مسلمان
من أصل أفغاني .ومثلها حادثة مهاجمة موقع صحي في مدينة برناردينو األميركية
عندما قتل  14أميركياً .إذ كان المنفذان من أصل إيراني ،وهما زوج وزوجته تركا
ابنتهما الطفلة وحيدة في المنزل وذهبا ليل ّبيا دعوة غير مباشرة تلقاها الزوجان
نتيجة متابعتهما لتوجيهات ودعوات «داع��ش» .وال أستبعد أنّ األمر كان كذلك
بالنسبة لثالثة فرنسيين من أصل جزائري أو مغربي ،هاجموا (بدون تنسيق في
ما بينهم أو معرفة بعضهم ببعض وخالل ثالثة أيام متتالية هي  ،21 ،20و 22
كانون األول  ،)2014مواطنين فرنسيين في جنوب فرنسا .وقد هاجم األول رجال
شرطة مستخدما ً خنجرا ً فجرح ثالثة منهم قبل مقتله .وهاجم الثاني عددا ً من
المارة مستخدما ً شاحنة ،فدهس عشرة أشخاص .وهاجم الثالث أيضا ً بسيارة
كبيرة المجتمعين في األسواق لشراء احتياجاتهم في عيد الميالد ،فدهس أحد عشر
شخصاً .ولكن رغم عدم معرفة أحدهم باآلخر ،فقد جمع بين ثالثتهم أمر واحد ،وهو
كونهم كانوا يصيحون خالل هجماتهم عبارة «الله وأكبر».

المشكلة األساسية

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ،عن توجهه إلغالق بعض الجوامع (ليس
ّ
تحض على الكراهية .كما كشف
ك ّل الجوامع) والمواقع المتواجدة في فرنسا والتي
ً
أشتون كارتر ،وزير خارجية أميركا ،اثر المؤتمر الكبير الذي عقد مؤخرا في واشنطن
وشارك فيه وزراء خارجية ودفاع يمثلون ثالثين دولة مشاركة في التحالف الدولي
األميركي ض ّد االرهاب ،أنّ االستعدادات قد اكتملت لتحرير مدينتي الرقة والموصل
من هيمنة «داع��ش» .واعترف الوزير بأنه رغم القدرة على استئصال «داعش»
عسكريا ً وجغرافياً ،فانه لن يكون قادرا ً على إيقاف دعواتها المشجعة لإلرهاب
والكراهية.
والواقع أنّ تصريح الرئيس الفرنسي ،وتصريح وزير الدفاع األميركي ،يكشفان
بأنّ الخطر ليس في سعة مساحة األراضي والمواقع الجغرافية التي يسيطر عليها
«داعش» ،أو بقدراته العسكرية ،بل في أفكاره التي ينبغي التصدّي لها بوسائل غير
وسائل اإلغارات الجوية او القتال األرضي ،بل بمحاربة أفكاره وطروحاته بطروحات
مقابلة .وهذأ أمر يحتاج إلى شيء آخر غير استخدام القوة ،اذ يحتاج الى مقاتلته
بفكر مقابل يقف في مواجهة ذلك الفكر الضال والمضلل للكثيرين.
وبك ّل تواضع ،كتبت أكثر من مقال أحث فيه على ضرورة العودة النبعاث الفكر
القومي والعروبي ،وكذلك الفكر الوطني واليساري ،بل والعلماني نوعاً( ،وهي
األفكار التي حاربت الواليات المتحدة انتشارها في الشرق األوسط ،بداية بتقديمها
الدعم العسكري واالستخباري لـ«إسرائيل» ،مما م ّكنها من إلحاق الهزيمة بمصر عام
 1967وإجهاض الحركة القومية الناصرية التي كرهتها أميركا كثيراً .وذلك كله
كسالح مقابل للفكر المشجع على كراهية اآلخر المخالف لرؤية «داعش» .فال ب ّد من
عمل جماعي في هذا الشأن من قبل الكتاب والمفكرين ورجال الدين بكافة طوائفهم.
وال ب ّد أيضا ً من محاربة الدعوة إلى الكراهية ،بدعوة مقابلة للمحبة والتآخي
وتقبّل اآلخر .ولتحقيق ذلك ال ب ّد من إغالق الشبكة العنكبوتية في وجه تنظيم
«داع��ش» ،للحيلولة بينه وبين إيصال صوته للعديدين الذين يتأثرون بسرعة
بدعوته ،ولع ّل أبرزهم أولئك المعروفون بالذئاب المنفردة.
ومن الضروري جدا ً التخلي عن الخالفات الطائفية والمذهبية ،كالخالفات غير
المب ّررة بين السنة والشيعة .ألنّ تلك االختالفات غير المب ّررة ،تشكل وقودا ً كبيرا ً
لفتيل الكراهية الذي يشعله ذلك التنظيم .ولكن األه ّم من ذلك ،محاربة مفهوم يطرحه
ويشجع عليه «داعش» ،وهو فكر االنتحار ،مع وعود للمنتحر بالجنة وبالحوريات
الكثر .اذ بات يفترض أن يضع رجال الدين مفهوما ً واضحا ً لهذا االنتحار الذي ال
يعني استشهادا ً على اإلطالق ،ويؤدّي إلى قتل األبرياء بذريعة الوصول إلى الجنة!
فالمستشهد الحقيقي هو ذاك الذي يقدّم روحه ودماءه مقاوما ً ض ّد محت ّل غاصب
سلبه أرضه واضطهد شعبه .ومثال ذلك العمليات االستشهاية التي نفذها بعض
المقاومين في وجه المحت ّل اإلسرائيلي سواء في فلسطين أو في لبنان ،أما الذي يفجر
نفسه بين نساء وشيوخ وأطفال أبرياء ،وخصوصا ً اذا كانوا من أبناء شعبه ،فيقتل
الكثيرين منهم رغم عدم وجود عداء بينه وبينهم ،فذاك ال يمكن اعتباره مستشهداً،
وبالتالي لن يرحب به الله في جنته.

*مستشار في المركز األوروبي العربي
لمكافحة االرهاب  -برلين.
عضو في مركز الحوار العربي األميركي  -واشنطن.
عضو في اتحاد الكتاب والمفكرين األردنيين.

ال�سم فال ّ
بد �أن يتذ ّوقه
م َْن يطبخ ّ
} عبد الحكيم مرزوق

*

هل يمكن القول إنّ ما تشهده بعض العواصم
األوروب��ي��ة من إره��اب هو ارت���داد لما أنتجته
خالل السنوات الماضية على األرض السورية،
ومقولة إنّ صانع الس ّم ال ب ّد أن يتذ ّوقه أصبحت
ترجمتها واضحة على أرض الواقع ،بمعنى
أنّ اإلره��اب ال��ذي ت ّم تصنيعه وإنتاجه خالل
السنوات الماضية بدأ بالهجرة العكسية إلى
األراضي التي انطلق منها ،ولع ّل األحداث التي
جرت مؤخرا ً في العاصمة األلمانية ميونيخ
ليست البداية وليست النهاية ،وكذلك ما جرى
ف��ي مدينة نيس الفرنسية ،وف��ي العاصمة
البريطانية ،وبعض الدول التي تآمرت بشكل
علني تارة وتحت الطاولة تارة أخرى ،فاألحداث
اإلرهابية لم تنج منها وذلك ببساطة ألنها هي
التي ساهمت في تصنيع وإنتاج ذلك اإلرهاب
المنظم م��ن خ�لال دع��م وتسليح العصابات
اإلرهابية المتأسلمة ،والتي جعلت غطاءها
الشرعي الدين اإلسالمي الحنيف ،وهو براء
منها ومن أفعالها.
ال ش��ك ب��أنّ غطاء محاربة اإلره���اب ال��ذي
اعتمدته بعض ال��دول ،وإح�لال الديمقراطيات
والحريات ليس له أس��اس من الصحة ،إذ أنّ
الجميع يدرك أنّ تلك الدول العظمى لها تاريخ
حافل بالقتل واإلج����رام وال��م��ج��ازر البشرية
التي ارتكبتها خالل تاريخها الطويل من خالل
احتاللها ألج���زاء م��ن ال���دول العربية لنهب
خيراتها وثرواتها ،ول��م تنته حقبة االحتالل
بخروج المستعمرين والمحتلين ،حيث عاد
االحتالل بوجوه جديدة إلى المنطقة العربية
من خ�لال االستعمار االقتصادي ال��ذي يذهب
الثروات الباطنية كالنفط في الدول الغنية بهذه
الثروة تحت مس ّميات مختلفة ،والهيمنة على
القرار السيادي ل��دول المنطقة العربية حتى
ال تقوم لها قائمة وتبقى ضعيفة ومستسلمة
للقوى االستعمارية العظمى التي لم تتغيّر عبر
عشرات السنين الماضية مع تغيّر سياساتها
ف��ي أس��ل��وب الهيمنة والسيطرة مستخدمة
السرطان «اإلسرائيلي» الذي زرعته في المنطقة
العربية وذلك لتكون العصا الغليظة التي تهدّد
بها الدول العربية وتمنعها من أن يكون لها أيّ
دور بارز على المستوى الوطني والقومي ،ولهذا
فقد كان األغرب على مدى تاريخهم الحديث غير
المش ّرف ضعفاء ال أقوياء خانعين مذلولين
للقرار الغربي الذي يملي قراراته على تلك الدول
فأصبحت جامعة ال��دول العربية أداة طيعة
في يد اإلدارة األميركية ،وص��ار ممثلو الدول
العربية مجرد بيادق تتحرك كيفما يشاء السيد
األميركي ،وأقصى ما يمكن أن تفعله هو التنديد
واإلدان��ة والشجب وه��ذا ما جعل منظر الدول
العربية أضحوكة أمام العالم.
ولم ينج من تلك المعادلة إال بعض الدول
التي أب��ى حكامها أن يكونوا شهود زور في
التاريخ العربي الحديث ،وأن يكونوا مجرد
أدوات ومه ّرجين يظهرون أم��ام العالم أنهم

زعماء وملوك وأمراء وهم في الواقع مثل فقاعات
الهواء ال يملكون من أمرهم شيئاً ،ولذلك فقد
كانت الحرب شعواء على محور المقاومة الذي
لم يخنع ولم يخضع لإلمالءات األميركية وجعل
محاربة الكيان اإلسرائيلي من أولوياته وإعادة
الحقوق المغتصبة إلى أهلها من أهدافه التي لم
يتخل عنها في يوم من األيام .ولذلك فقد كانت
النقمة كبيرة والمؤامرة أكبر على سورية التي
خاضت أكبر حرب في التاريخ الحديث ،حيث لم
تتع ّرض أيّ دولة في التاريخ لمثل تلك الحرب
التي تع ّرضت لها سورية منذ ست سنوات
إلسقاطها ،وذلك ألنها لم تكن في يوم من األيام
جزءا ً من المشروع األميركي على المنطقة.
ست سنوات وسورية صامدة قيادة وشعبا ً
في وجه أكبر حرب دنيئة عليها من قبل أكبر دولة
في العالم كانت تخطط عبر أجهزة مخابراتها
مع دول أخ��رى خليعة لها عربية وأجنبية،
ولم تفلح ك ّل السيناريوات التي وضعوها في
تحقيق أهدافهم إلسقاط الدولة ،وذلك بسبب
صمود جيشها وشعبها وقيادتها ودع��م دول
محورية حليفة لها كروسيا وإي��ران ،وه��ذا ما
أفشل وأسقط ك�� ّل السيناريوات الموضوعة
عبر ست سنوات ،وبدأت حركة الخط البياني
بالنزول مشيرا ً إلى تطورات هامة على األرض
عبر االنتصارات المتالحقة للجيش السوري
في الجبهة الشمالية ،وبدأت رحلة اإلرهابيين
بالهجرة المعاكسة لنشهد العديد من األعمال
اإلرهابية في تلك األراض���ي للدول المصدرة
لإلرهاب.
ولعلنا ال نغفل الدور الدنيء الذي قامت به
القيادة التركية ممثلة بالسفاح أردوغان الذي
أدخ��ل مئات اآلالف من اإلرهابيين ،ول��م تنج
أيضا ً تركيا من األعمال اإلرهابية ،إذ شهدنا
الكثير من العمليات اإلرهابية لتلك العصابات
التي كان يدعمها أردوغان وأعوانه ومشغلوه
وبدأ رصيده بالهبوط إلى أدنى درجاته مشيرا ً
إلى قرب نهايته المحتومة التي بدأت مؤشراتها
تلوح في األفق.
لقد قال المحلل السياسي الصربي الكسندر
بافيتش أستاذ العلوم السياسية إنّ الحكومات
الغربية الحالية فتحت «صندوق باندورا»
على شعوبها ،وهو ما يعرف في الميثيولوجيا
اإلغريقية بأنه يتض ّمن ك ّل شرور البشرية من
جشع وغ���رور واف��ت��راء وك��ذب وحسد ووه��ن
ووقاحة .فما حدث في مدينة نيس الفرنسية لن
يتوقف هناك بل سيتك ّرر كثيرا ً في أوروبا.
وهذا ما نجد ترجمته على أرض الواقع ،فما
يحدث في بعض العواصم األوربية سيتك ّرر
واإلرهاب سيطالهم ،فمن يدعم اإلرهاب سيتذ ّوق
لظاه عاجالً أم ً
آج�لا ،وستكون الفترة المقبلة
حبلى بالكثير من األحداث التي تؤكد أنّ اإلرهاب
سيرت ّد على صانعيه عاجالً أم آجالً ..ومن يطبخ
الس ّم ال ب ّد أن يتذ ّوقه مهما طال أو قصر الزمن.
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