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بين الب�شر والمقاومة ...االنت�صار الفل�سطيني الآتي على ال�صهاينة؟

عن ماذا �سوف ت�سفر
القمة الرو�سية التركية؟
} حميدي العبدالله
قمة سان بطرسبورغ التي جمعت الرئيسين الروسي والتركي،
ما هي دوافعها ،وعن ماذا ستتمخض هذه القمة؟
بالنسبة لدوافع عقد القمة من الواضح أنّ لكال البلدين مصلحة
سياسية واقتصادية بوضع ح� ّد للحالة العدائية التي س��ادت بعد
إسقاط الطائرة الروسية.
مصلحة سياسية تكمن في أنّ روسيا وتركيا لديهما خالفات
عميقة م��ع الحكومات الغربية ،وت�ح��دي��دا ً م��ع اإلدارة األميركية.
روسيا تستقوي بتركيا وتضغط على الغرب من خالل اعتماد أحد
أقوى حلفائها في المنطقة ،وتركيا تستقوي بروسيا أو تل ّوح للغرب
بوجود بدائل له إذا لم يأخذ مصالحها بعين االعتبار ،وال سيما على
مستوى الموقف من األكراد.
اقتصادياً ،روسيا التي تتع ّرض لعقوبات اقتصادية ،وما يشبه
الحصار الغربي لها مصلحة في تعزيز عالقاتها االقتصادية مع
تركيا ،وزي��ادة مستوى التبادل والتعاون االقتصادي والتجاري.
وتركيا تدهورت عالقاتها مع العراق وسورية وأدّت الحرب الدائرة
في سورية إلى وقف نشاطها االقتصادي ،أو استخدام األراضي
السورية لتمرير بضائعها إلى ال��دول العربية األخ��رى هي بحاجة
ماسة إلى الحفاظ على نم ّوها االقتصادي ،ال سيما أنّ شرعية حكم
حزب العدالة والتنمية مستمدة بالدرجة األولى من مستوى ما حققه
االقتصاد في ظ ّل حكومات هذا الحزب المتعاقبة منذ عام 2002
وحتى اآلن.
أما عن النتائج التي يتوقع أن تتمخض عنها القمة فاألمر األكيد أنّ
ج ّل ما سيحدث هو تعاون تركي  -روسي لمكافحة بعض العناصر
اإلرهابية من أصول روسية ،ال سيما العناصر غير المرتبطة بقوة
باالستخبارات التركية.
لكن من غير المتوقع أن تقود القمة إلى مراجعة السياسة التركية
إنْ لجهة االرتباط بحلف الناتو وتنفيذ سياسات الحلف ،أو لجهة
توفير الدعم للجماعات اإلرهابية في سورية طالما أنّ الواليات
المتحدة ترغب باستمرار تقديم هذا الدعم.
بك ّل تأكيد طلب الرئيس الروسي من نظيره التركي وقف تدفق
اإلرهابيين وتطبيق قرار مجلس األمن ،ولكن استجابة تركيا لهذا
المطلب مرتبطة بقرار من حلف الناتو ولن تصطدم تركيا مع الناتو.
فمثلما أنّ هناك مصالح تركية مع روسيا تفرض عليها إقامة عالقات
مع موسكو ،هناك أيضا ً مصالح تركية مع دول الناتو ،وهي أكبر من
مصالحها مع روسيا ،وإذا ما وضعت أنقرة بين خيارين ،روسيا أو
الناتو ،فهي بك ّل تأكيد ستختار الناتو.

باور وكي مون ال ي�ستحيان
ـ عندما تص ّرح ممثلة واشنطن في مجلس األمن سامنتا باور بأنّ الحرب في
حلب لن تحسم بسرعة رغم قوة روسيا وإيران وسورية وحزب الله ألنّ القوى
تبدو متوازنة ،وقال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إنه يسعى لتحقيق
هدنة في حلب.
ـ ما لم يقله كي مون وال قالته باور هو بين من ومن الحرب تبدو طويلة
والقوى متوازنة وبين من ومن يت ّم السعي للهدنة؟
ـ في الرقة دارت معارك بين داعش و«قوات سورية الديمقراطية» ولم تحسم
ابدا ً وانكفأت «قوات سورية الديمقراطية» بدعم الطيران األميركي والتحالف
إلى منبج ،حيث قتل المئات من المدنيين بغارات التحالف ،ومنذ شهرين
والحرب مستمرة وهي مدينة تابعة لحلب حيث الحرب بين الجيش السوري
وحلفائه مع جبهة النصرة علنا ً والمص ّنفة مثل داعش إرهابية ،فلماذا تتجاهل
باور ذلك.
ـ في منبج لم يعلن كي مون سعيه للهدنة بين داع��ش و«ق��وات سورية
الديمقراطية» ،وقد سقط مئات المدنيين ويحاصر اآلالف منهم بينما يريد الهدنة
في حلب.
ـ ضمنا ً هم يتعاملون مع النصرة عكس قراراتهم بتصنيفها إرهاباً.
ـ ال يستحون...

التعليق السياسي

} د .رفعت سيد أحمد
يؤكد المراقبون انّ «إسرائيل» تعيش هذه األيام حالة
من الهلع بسبب تنامي الزيادة السكانية الفلسطينية فقبل
قدوم نتنياهو بعدة شهور ،أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
السابق بأنّ ثمة خطرا ً كبيرا ً على وجود «إسرائيل» إذا ما
ظلت دول��ة واح��دة لشعبين :يهودي وفلسطيني ،حيث
سيؤدّي ذلك في سنوات قليلة إلى خطر داهم على الهوية
اليهودية للدولة ،وإل��ى ذوب��ان الوجود اليهودي وسط
أغلبية سكانية عربية ،وأنّ الح ّل وفقا ً له هو الفصل الكامل
بين (اليهود) والفلسطينيين ،وأن��ه ليس لديه تص ّور
متكامل ودائم في هذا الصدد مضيفا ً ومك ّررا ً تحذيره أنه
(إذا تعاملت «إسرائيل» مع حقيقة دولة واحدة لشعبين
سيعجل بنهاية «إسرائيل» كدولة يهودية وهو ما
فإنّ هذا
ّ
يعد خطرا ً ال يمكن ألحد أن ينكر وجوده ومدى واقعيته!)
***
ه��ذه ال��م��خ��اوف ال��ت��ي أطلقها رئ��ي��س وزراء الكيان
الصهيوني السابق تلقفه خلفه (نتنياهو) ومعه ليبرمان
الصهيوني المتطرف ،وبدأوا سياسات عنصرية جديدة
تح ّد منها ،وهم يعبّرون بمخاوفهم تلك في الواقع عن حقائق
على األرض ،ت��زداد وضوحا ً يوما ً إثر يوم ،وهي تتصل
باألساس بالزيادة السكانية المضطردة للفلسطينيين
أو ما أسماه خبراء االستراتيجيا في الكيان الصهيوني
بالقنبلة الديمغرافية الفلسطينية ،والتي ستصل في
السنوات العشر المقبلة إلى ضعف عدد «اإلسرائيليين»
المتواجدين بفلسطين نظرا ً للتوالد الفلسطيني المتنامي
في مقابل العقم «اإلسرائيلي» المستمر األمر الذي سيؤدّي
إذا ما مارست اإلدارة اإلسرائيلية الحاكمة الديمقراطية
االنتخابية (الصحيحة) أن يتولى العرب الفلسطينيون
حكم الكيان كله ،وهو األم��ر ال��ذي أزع��ج كثيرا ً ق��ادة هذا
الكيان فبدأوا ومنذ فترة في التحذير ،ثم اتبعوا التحذير
بوضع الخطط المسبقة إلجهاض أو استيعاب خطر
تلك القنبلة .ولع ّل من أب��رز المحاوالت التي ت ّمت في
ه��ذا السياق ما اصطلح على تسميته بوثيقة سوفير
والمعنونة بـ(إسرائيل ديموغرافيا 2000 :ـ :2020
مخاطر واحتماالت) والتي انتهت بعد دراس��ة موسعة
وموثقة نشرت عام  2000إلى أنّ  42%فقط من اليهود،
مقابل  58%من العرب ،سيعيشون في المنطقة الواقعة
بين األردن والبحر في سنة  ،2020من مجموع 15.2
مليون نسمة ،لذلك استنتج محذرا ً أنه من دون الفصل،
سيختفي الكيان الصهيوني عن الخريطة خالل سنوات؟!
وواضع هذه الوثيقة هو أرنون سوفير أستاذ الجغرافيا
في جامعة حيفا وصديق د .سعد الدين إبراهيم الباحث
االجتماعي المصري المعروف والمتهم شعبيا ً في العديد
من قضايا التخابر لمصلحة أميركا و«إسرائيل» ،ولقد بدا
سوفير منتشيا ً أمام كاميرات التلفزيون أثناء استعراض
استنتاجاته في الكنيست ،بدعوة من «لجنة الخارجية
واألم��ن البرلمانية» ،وبموجب «ه��آرت��س» ،فقد اقتنع
رئيس اللجنة عضو الكنيست دان مريدور بأنّ المعطيات
الديموغرافية تلزم «إسرائيل» باالنفصال عن المناطق،
وسريعاً ،وقيل وقتها إنّ شارون آمن بهذه النتائج ومعه
وزير الدفاع آنئ ٍذ بنيامين بن اليعازر ،وأنه يحتفظ بهذه
الدراسة في مكتبه بالوزارة بهدف العمل على تطبيقها ،بل
إنّ أعضاء «مجلس األمن القومي» برئاسة الجنرال عوزي
ديان ،اصطحبوا سوفير بعد أسابيع من نشر الدراسة في
جولة الى مناطق «خط التماس» في منطقة المثلث ووادي
عارة« ،ليروا عن قرب كيف ُشطبت الحدود بين «إسرائيل»
والضفة الغربية ،وكيف أنّ الفلسطينيين من المناطق
يزحفون نحو «إسرائيل» ،وأنّ البناء غير القانوني يغمر
المنطقة» وفقا ً لصحيفة هآرتس الصهيونية!! (وتوالت
الدراسات حتى يومنا هذا )2016
***
عبر هذه البوابة  -التهديد الديموغرافي الفلسطيني -
دخل عضو الكنيست حاييم رامون ،المبادر الى تأسيس

«الحركة من أجل الفصل أحاديّ الجانب» ،الذي توصل
إلى أنّ سوفير متفائل بالقياس بالباحث «اإلسرائيلي»
في الديموغرافيا ،البروفيسور سرجيو دي ال فرغوال ،الذي
يتوقع أغلبية عربية في البالد في مرحلة مبكرة
وصار على درب هؤالء عشرات السياسيين والكتاب
الصهاينة ،وج��اء وع��د ب��وش الشهير ع��ام  2005حول
(يهودية إسرائيل) ليؤكد ويحسم الخيار اإلسرائيلي
بالفصل العنصري عن العرب الفلسطينيين والذي أكده
على األرض بناء الجدار العازل ال��ذي انتهوا من بنائه
تقريبا .
هذه النهايات كانت قد سبقتها تأكيدات خطيرة فنعود
إلى التاريخ لنجد أنه في شباط /فبراير  2001بادر
«المركز متعدّد المجاالت» في هرتسليا وهي مؤسسة
بحثية حديثة العهد نسبياً ،احتضنت مختلف الجنراالت
المتقاعدين من الجيش أو األجهزة األمنية اإلسرائيلية،
وعددا ً كبيرا ً من «خبراء» الصراع واألساتذة الجامعيين،
وأقامت لهم «م��رك��زا ً لدراسة اإلره���اب» ،وب��ات من أه ّم
المراكز البحثية ،في تطلع واضح للتأثير على صانعي
القرار في «إسرائيل») ،إلى عقد مؤتمر دراسي  -سياسي
بتطلعاته تحت عنوان «ميزان المناعة واألمن القومي»،
بمشاركة مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية
واألمنية واألكاديمية (هذه التلخيصات في باب الوثائق
اإلسرائيلية) ،وأم���ام ع��دد كبير م��ن ق��ادة «إس��رائ��ي��ل»
السياسيين والعسكريين وقتها (م��ن ش��ارون وبيرس
وباراك ،مرورا ً بنتنياهو وموفاز ،وانتها ًء بأفرايم هليفي
رئيس «الموساد» خرقتها) ،أطلق سوفير تحذيراته
السافرة مرة أخرى ،من أنّ «الساعة الديموغرافية حول
إسرائيل تتسارع بوتيرة الفهد ،بينما يتسارع اتخاذ
القرارات القومية بوتيرة السلحفاة ،في أحسن األحوال»!،
وكان يقصد بالطبع تزايد نسبة المواليد العرب في األرض
المحتلة عام  1948وخارجها ،واستنتج ما يلي« :بإمكان
النزاع أن يتواصل ،لكننا نتناقص مع المزولة (الساعة

الرملية) الديموغرافية ،لذلك يجب على إسرائيل اتخاذ
ق��رار شجاع وصعب للغاية ،والمبادرة بفصل أحادي
الجانب» .وهو ما يت ّم اآلن بخطى حثيثة ووف��ق خطط
سرية وعلنية.
ولع ّل المؤتمر المشبوه في أنابوليس وقبله خارطة
الطريق وما يجري هذه األيام من مبادرات فرنسية ـ عربية
للتسوية البائسة ،يقدّم أمثلة على هذه الخطط العنصرية
للفصل ،يت ّم فيها حبس الفلسطينيين في معازل كبيرة في
مساحة ال تزيد عن  9%من مساحة فلسطين التاريخية
والغريب.
***
المحزن أو الالفت لالنتباه أنّ السلطة الفلسطينية
برئاسة أب��و م��ازن أضحت اليوم تسير في فلك وثيقة
سوفير (القديمة السالفة الذكر) بل وتدعمه وبقوة بعد
االنفصال الحاصل بينها وبين حماس ،وصار ما يقوله
بعض القادة االسرائيليين أقرب إلى قلب أبو مازن مما
يقوله العرب أو أشقاؤه الفلسطينيون ،وفي المقابل توالت
الضغوط األميركية لتنفيذ هذه المخططات على األرض،
وذلك من خالل سياسة مزدوجة ،ف��اإلدارة األميركية من
ناحية تحاصر الفلسطينيين وتدعم عملية قتلهم وتبارك
بناء المستوطنات والجدار العازل وتدعم وبقوة ماديا ً
وعسكريا ً «إسرائيل» ،وهو أمر بالطبع ليس جديدا ً وهو
قديم قدم نشأة هذا الكيان الدخيل في بالدنا ،ولكن وتيرة
المساعدة االقتصادية تزداد اليوم وبقوة ،وانّ ما أطلق
اوباما بعض التصريحات المريحة نفسيا ً للعرب من قبيل
إيقاف االستيطان وح�� ّل الدولتين وغيرها من بالونات
االختبار التي ال تفيد ،ومن ناحية أخرى تقدّم أميركا اوباما
ومن قبل اميركا بوش -للعرب (وعودا شفوية) بأنّ ثمة
أمالً في بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة ،وال يحاول
الحكام العرب خاصة حكام ال��دول المسماة بالمعتدلة
تفحص حقيقة هذه الوعود األميركية وكيف ستقيم العدل
وتعيد الحقوق للشعب الفلسطيني مع هذا الك ّم والنوع

من المساعدات التي تقدّم للكيان الصهيوني وأيضا ً وهي
تدفعه إلى مزيد من التوسع واإلستيطان .ولنتأ ّمل فقط
وعلى سبيل المثال حجم ونوع المساعدات األميركية التي
قدّمت وال تزال لـ«إسرائيل» ،ثم بعد قراءتها دعونا نسأل
هل دولة تقدّم ك ّل هذه المساعدات قادرة أو حتى راغبة
على فرض حلول عادلة على «إسرائيل» كي تنشأ دولة
فلسطينية قابلة للحياة.
انّ «إسرائيل» تحصل اآلن على  3مليارات دوالر سنويا ً
وه��و رق��م يمثل س��دس ميزانية المساعدات الخارجية
األميركية (يرتفع الرقم إلى  4مليارات إذا أضيفت إليه ما
تحصل عليه «إسرائيل» خارج الميزانية)
وباإلضافة إلى تلك المساعدات فإنّ «إسرائيل» تحصل
ـ من خالل تأثير اللوبي اليهودي في أميركا ـ على قرابة
ملياري دوالر سنويا ً من األف���راد والهيئات الخاصة ،
نصفها منح نقدية والنصف اآلخر لشراء سندات خزينة
«إسرائيلية».
***
أمام هذه الحقائق التي تكشف ك ّم ونوع المساعدات
األميركية لـ«إسرائيل» والتي تتزايد يوميا ً حتى في
عهد أوباما وستزداد في عهد ترامب العنصري المقبل
بقوة رغم أنف المساعدات الخليجة السخية لمنافسته
هيالري كلينتون ...وهل يمكن أن نأمل خيرا ً في ضغوط
أميركية على تل أبيب كي تحاول أن ُتهدي (أبو مازن) ما
تس ّميه بـ(دويلة قابلة للحياة) ،وإذا أضفنا إلى ذلك الهلع
الصهيوني من القنبلة الديمغرافية الفلسطينية األمر الذي
دفعهم إلى مزيد من القهر والعدوان والعنصرية الدامية
تجاه الفلسطينيين ،هل نأمل أن يتجه هذا الكيان إلى أيّ
ح ّل عادل للصراع إال إذا خضع لعامل ضغط آخر حقيقي
وواق��ع��ي تناساه العرب واسمه (المقاومة) بمعناها
الشامل السياسي واالقتصادي وليس العسكري فحسب،
تساؤل لحكامنا اصحاب مبادرات السالم الجدية والقديمة
الخائبة؟

الجهل والمجهول يقفان وراء نجاح عمليات الذئاب المنفردة
*

} ميشيل حنا الحاج

حالة الجهل لدى الذئب المنفرد بحقائق كثيرة ومنها المفاهيم الحديثة في
العصر الحالي ،ومخاطر توجيهات وتعاليم الدولة اإلسالمية التي تغذي بها
عقول هؤالء عبر نشاطها اإلعالمي الكثيف ،وما تعتبره إرشاديا ً يرسم الطريق
التي ي��ودّون من ه��ؤالء سلوكها باعتبارها من مقتضيات الدين االسالمي
الصحيح ،مقترنا ً بفسحة من اإلف��راط في التديّن لدى الذئب المنفرد يساعد
على سرعة تأثره باألفكار الظالمية التي يبثها موقع «أعماق» وغيره من مواقع
تنظيم «الدولة االسالميةـ داع��ش» ...هذه كلها تساعد على تكوين القناعة
الخاطئة ،بأنهم ،أيّ الذئاب المنفردة ،بسلوكهم ذاك ،انما يقدّمون هدية للدين
اإلسالمي ،تضعهم على طريق الجنة بحورياتها وجناتها الوارفة.
ولكن عنصر تواجد أولئك الذئاب المنفردة في خانة المجهول بالنسبة
لرجال األمن ودوائ��ر مكافحة اإلره��اب ،هو العنصر األكثر خطورة وتهديداً،
سواء للمجتمعات في أوروبا أو في أميركا أو في دول أخرى .اذ أنهم يسرحون
ويمرحون ويتح ّركون متج ّولين بحرية تامة في صفوف المجتمعات التي
يقيمون فيها .فال رقابة عليهم وال قدرة على توقع خطواتهم القادمة ،ألنهم أصالً
غير موجودين تحت أنظار المراقبين الذين ال يستطيعون التنبّؤ أو توقع أيّ
شيء عنهم ،نظرا ً لجهل رجال األمن أصالً بوجودهم ،بهويتهم ،أو بخطواتهم
القادمة التي تشكل دائما ً عنصرا ً مفاجئا ً تماما ً للمجتمع ،للضحايا ،ولرجال
األمن أنفسهم.
فداعش كتنظيم قائم وممت ّد تواجده على مساحة جغرافية واسعة في ك ّل
من سورية والعراق واليمن وليبيا ،بل وفي بعض المواقع األفريقية أيضاً ،هو
عنصر خطر معروف ومرئي لجميع األطراف ،وتجري على قدم وساق مقاتلته
بالحديد وبالنار ،مع توسع دائم في ك ّم النار والرصاص واإلغارات التي تحاول
تحجيمه واستئصاله اذا أمكن استئصالهم في وقت ما.
أما الذئاب المنفردة ،فمع بقائهم في خانة المجهول ،يصبح من المتع ّذر ،انْ
لم يكن من المستحيل مقاومتهم بأية وسيلة كانت .فكيف بوسعك ان تقاتل
المجهول الذي ال تعرفه ،ولم تكتشف بعد حتى وجوده أو تواجده بين أفراد
المجتمع اآلمن المطمئن.
فمن عنصر جهالة تواجدهم ،المقترن بجهلهم الذي يؤدّي بهم الى االنصياع،
بل واالنصهار العقالني تأثرا ً بدعوات وأفكار داعش المضللة ،يتجلّى أمامنا
مدى الخطر الذي تمثله الذئاب المنفردة على المجتمعات اآلمنة هنا وهناك،
والتي تكشف األيام تدريجيا ً بأنها قد باتت منتشرة في بقاع عديدة من العالم،
شرقه وغربه.
فداعش يمكن مقاتلته ،أما الذئاب المنفردة ،فيصعب ،بل يتعذر ،وربما
يستحيل مقاتلتهم ،بسبب كونهم في خانة المجهول كما سبق وذكرت ،بل وفي
إطار كونهم مجرد أشباح ،نعلم باحتمال وجودهم ،لكن ال نعلم كيف نصل إليها
أو التواصل معها .فهم أشباح خفية قادرة على اإليذاء دون أن يكون في قدرة
أحد احتواءهم ،مقاتلتهم ،اعتقالهم ،أو مجرد تج ّنب مضارهم القادمة ال محالة.
فهل تستطيع أجهزة األمن أن تعتقل أشباحا ً ال يُرون بالعين المجردة ،أو حتى
بعين سحرية؟
وبسبب هذه المخاطر المتنامية يوما ً بعد آخر ،والقادمة من المجهول ،أخذت
أصوات الشكوى ترتفع هنا وهناك وخصوصا ً في الدول األوروبية التي اعتادت
مجتمعاتها على رفاهية األمن وتفادي ،بالقدر المستطاع ،المخاطر التي تهدّد
االنسان اآلمن والمستقر.
وع�� ّززت تلك المخاوف سلسلة العمليات المتالحقة التي نفذتها الذئاب
المنفردة في الشهرين الماضيين ،ومنها عمليتين مرعبتين في فرنسا ،في ك ّل من
نيس ونورماندي (سان تيتيان) ،وأربع عمليات متالحقة في ألمانيا ،وعملية أو
أكثر (استخدم السيف في إحداها) في بلجيكا ،إضافة الى عملية حصدت قتيلة
وخمسة جرحى في ساحة رئيسية من ساحات لندن ،المدينة التي اعتبرت الى
حين بعيدة عن العمليات اإلرهابية ،سواء التي تنفذها الدولة اإلسالمية بشكل
مباشر ،أو تنفذها الذئاب المنفردة اقتداء بداعش أو تأثرا ً بها .وال ننسى العملية
التي نفذت أيضا ً في وقت سابق لكن غير بعيد ،أيّ قبل ثالثة شهور ،في أورالندو
األميركية.

عملية نيس اإلرهابية

وسائل التنفيذ لدى الذئاب المنفردة

صحيح أنّ غالبية عمليات الذئاب المنفردة ال تنتج خسائر بشرية كبرى في
أغلب األحيان .فعملية القطار في والية بافاريا األلمانية أدّت الى جرح أربعة
أشخاص فقط ،وعمليتين أخريين في ألمانيا أفرزت ك ّل منهما قتيالً وبضعة
جرحى .اال أنّ بعض هذه العمليات خصوصا ً خالل الشهور الثالثة الماضية،
قد أنتجت أيضا ً نسبة عالية من الضحايا ،حيث بلغ عددهم في نيس  84قتيالً،
وعدد ضحايا عملية أورالندو  49قتيالً ،وعدد ضحايا عملية المتجر في ميونيخ
بلغ عشرة قتلى .وأقسى هذه العمليات من حيث بشاعة الطريقة المستخدمة في
القتل ،كانت تلك التي طالت كنيسة في سان تيتيان الفرنسية ،وأدّت الى مقتل
راهب مسنّ ذبحا ً أمام عيون المتواجدين في الكنيسة لغاية الصالة.
ونظرا ً لضآلة ومحدودية قدرات الذئاب المنفردة على التنفيذ ،فقد بات السالح
األبيض ومشتقاته ،أو ما شابهه ،من أبرز األسلحة المستخدمة في تلك العمليات.
فالفأس قد استخدم في عملية القطار في والية بافاريا األلمانية ،والسيف قد
استخدم في آخر العمليات في بلجيكا والتي جرت قبل أيام قليلة فقط في أحد
شوارع مدينة الملك شارل ،كما استخدم الخنجر في العملية المنفذة في لندن ،في
ساحة قريبة من موقع جامعة لندن حيث يتواجد العديد من الزوار والسائحين،
وكذلك في أحد العمليات األربع التي نفذت في أحد شوارع إحدى المدن األلمانية.
واألغ��رب من ذلك أنّ سالح الدهس بالسيارة أو بشاحنة ،كان السالح الذي
استخدم أخيرا ً ومجددا ً في نيس الفرنسية ،علما ً أنه قد سبق استخدامه عدة مرات
في فرنسا في أواخر شهر كانون أول عام  ،2014حيث نفذت عمليات دهس في
ثالث مدن في جنوب فرنسا.
ولكن محدودية الدخل واإلمكانيات لدى الذئب المنفرد ،لم تحل دون استخدام
السالح الناري أيضاً ،كما حصل في عمليتي ميونيخ وأورالن��دو المنفذتين هذا
العام ،مع عدم تجاهل حادثة سابقة مشابهة وقعت عام  2015في برناردينو
األميركية وسبقت اإلشارة اليها ،حيث أدّى إطالق النار فيها من شخصين معا ً
هما زوج وزوجته ،الى مقتل  14شخصاً .وكان التط ّور األه ّم هو استخدام وسيلة
تفجير قنبلة في عملية واحدة حديثة نفذت في  26تموز في مدخل أحد المسارح

األلمانية في مدينة آنسباخ ،مع وجود سابقة الستخدامها في شهر نيسان ،2013
وذلك في حادثة التفجير الشهيرة في بوسطن األميركية خالل سباق للركض
في بعض شوارع تلك المدينة ،وهي العملية التي شكلت السابقة األولى لظهور
الذئاب المنفردة والمخاوف منها.
ومع أنّ الذئاب المنفردة غالبا ً ما تعمل وحدها ،أيّ منفردة ،فقد لوحظ مشاركة
آخر مع الذئب المنفرد في بعض تلك العمليات ،كما حدث في واقعة التفجير في
بوسطن عام  ،2013حيث نفذها شقيقان معاً ،قتل أحدهما الحقا ً اثناء مطاردتهما،
واعتقل اآلخر وواجه محاكمة أصدرت عليه في عام  2016حكما ً باالعدام .كما
مصح طبي في بيرناردينو ،اذ
تك ّرر األمر في عام  2015لدى تنفيذ عملية مهاجمة
ّ
شارك في الهجوم زوج وزوجته معا ً كما سبق وذكرت .وتك ّرر األمر أخيرا ًفي حادثة
مهاجمة الكنيسة في شهر تموز  ،2016إذ قاد الهجوم عادل كرميش المرا َقب أمنياً،
ورافقه في تنفيذ عملية مهاجمة الكنيسة في سان تتيان ،شاب من أقرانه ذكرت
األنباء مشاركته دون أن تحدّد مصيره نتيجة مشاركته في ذاك الهجوم.
وإزاء هذا الخطر المتفاقم يوما ً بعد آخر ،يجدر بالمراقب التساؤل عما يمكن أن
تفعله الحكومات وأجهزة أمنها للح ّد من تلك العمليات ،مع تع ّذر الحيلولة دونها
بشكل نهائي اذا بقي منفذوها في خانة األشباح والمجهولين.

كيفية المعالجة ومحدودية اطارها

هناك أمران ال ب ّد منهما:
 )1اغالق سبل البث األلكتروني في وجه داع��ش .فال ب ّد أن تعمل الدول
وحكوماتها على إغالق سبل استخدام شبكة النت العنكبوتية في وجه داعش
وغيرها من التنظيمات اإلرهابية مهما كان شكلها أو وسائل بطشها ،مع بقاء
(لألسف) إمكانية استخدام وسائل البث اإلذاعي الذي ربما يكون وصوله الى
المستمعين والمتابعين أكثر صعوبة ،وخصوصا ًاذا استخدمت وسائل التشويش
عليه ،ولكنه بك ّل تأكيد ،لن يكون باليسر والسهولة التي تحققها وسائل التواصل
االجتماعي أو األلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية.
 )2تضييق المراقبة ضمن حدود القانون والمفاهيم الديمقراطية وحقوق

اإلنسان ،على الجاليات اإلسالمية والشرق أوسطية والتي أكدت سلسلة العمليات
المنفذة قديما ًوحديثاً ،أنها قد نفذت جميعها من منتمين للطائفة اإلسالمية ،لكن من
المؤمنين منهم بالمفاهيم المتشدّدة التي يأباها الدين اإلسالمي الحنيف المعروف
باالعتدال والوسطية .اذ كان من بين المنفذين أفغان وايرانيون وسوريون ،بل
وأخيرا ً كان منهم فنلنديا ً من أصل صومالي ،وهو منفذ عملية الطعن في لندن.
لكن كيف يمكن إحكام الطوق وتشديد المراقبة على هؤالء مع الحفاظ على
الحدود الدنيا من مفاهيم الدمقراطية والمثل العليا وحقوق اإلنسان؟
ّ
تحض في خطاباتها
بدأت فرنسا حديثا ً تتجه إلغالق بعض الجوامع التي
على الكراهية لآلخر (غير المسلم) ،كما أخذت تفرض على المتاجر التي تبيع
لحوم ذبح حالل ،ببيع مواد أخرى كالخمرة مثالً ،نفيا ً لصفة التشدّد اإلسالمي
فيها .ولكن هذه وتلك من اإلج��راءات التي قد تتبع الحقاً ،فيها بعض النيل من
حقوق اإلنسان وحريته .وهذه قد تساعد على تحجيم عدد المتوجهين لالنتماء
رسميا ً وفعليا ً لداعش ،لكنها لن تحول دون ظهور الذئاب المنفردة وتفاعلهم مع
توجهات داعش.
والواقع أنّ الحيلولة دون ظهور هؤالء وتفاعلهم مع توجهات داعش ،يظ ّل
أمرا ً مستعصيا ً خصوصا ً مع بقاء وسائل الدعاية التي تمارسها تلك الدولة عبر
اإلذاعات الصوتية أو الشبكة العنكبوتية .فما يه ّم في هذه الحالة ،هو إلقاء الضوء
ولو اليسير منه عليهم ،إلخراجهم من إطار المجهول الذي يحتمون به ويختفون
وراء ستاره .وهذا ال يفضي إليه إال مزيد من التحقيات مع ك ّل من يشتبه بوجود
توجه إسالمي متشدّد لديه .ومع ذلك ،فإنّ التحقيق مع هؤالء المشتبه بهم ،قد
ال يكون ممكنا ً بدون مب ّرر ،لتنافيه مع مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان .ك ّل
ما في األمر ،انه بوسع الدولة ان تعدّل قوانينها لتختلق مناسبات أكثر تضطر
أولئك لمراجعة الدوائر األمنية مرات أكثر ،بمناسبات أكثر ،ضمن حدود ومتطلبات
القوانين المعدلة.
فالمقيم في دولة أوروبية مثالً ،سواء كان يتمتع بجنسيتها ،أو يتواجد على
أراضيها ضمن قوانين اإلقامة المؤقتة او الدائمة أو لغايات العمل ،يمكن تفعيل
قوانين توجب عليه مراجعة األجهزة األمنية لمرات أكثر مما اعتاد أن يفعله
في الظروف الحالية .فإصدار إذن عمل أو تجديد إقامة ،يفترض معه بموجب
التعديالت المقترحة ،أن يراجع الدوائر األمنية ،على أن يواكب مراجعته تلك،
جلسة تحقيق مكثفة يشارك فيها خبراء في علم الجريمة وعلم النفس الستقصاء
طبيعة شخصيته ونوعية توجهاته ،وذلك من خالل السؤال والجواب ،مع توجيه
أسئلة استفزازية متع ّمدة لدراسة ردود فعله النفسية ،ومدى تشدّده الديني،
وتوجهه نحو ظالمية الطرح الداعشي الخطير .ففي حالة كهذه ،قد ينكشف
الخفاء عن البعض ،وتثور الشكوك والتساؤالت التي قد تستدعي المراقبة المكثفة
لهذا أو ذاك ،بغية الح ّد وتخفيض عدد من يقف في عالم المجهول ،أو في خلية
األشباح غير المرئية للعيان.
وقد يمكن توسيع مطالبات مراجعة األجهزة األمنية لتشمل من يطلب عقد
زواج ،أو استصدار رخصة سواقة ،أو رخصة لفتح متجر ما ،او إذنا ً الستبدال
موقع اإلقامة ،وغير ذلك من األسباب التي يستطيع القانون إيجادها ،ابتكارها،
والتوسع بها ،ممارسا ً حقوقه السيادية على أراضيه ،ودون أن تكون تلك
اإلجراءات قد حدّت كثيرا ً من المفاهيم الديمقراطية ،أو من مراعاة حقوق اإلنسان
ومقتضيات الحضارة الحديثة.
فالجهل هو أحد األخطار التي تقود البعض للتح ّول الى ذئب منفرد ،والمجهول
هو الذي يبقيه في طيات الغياب والنسيان بعيدا ً عن األنظار ،وقابعا ً في عالم
األشباح الخفي ،في عالم متط ّور يرفض فكرة تواجد األشباح وخصوصا ً الشريرة
منها التي كانت ترد في روايات األولين ،وهو يرفض اآلن تواجد أشباح بشرية بين
صفوفه ،سرعان ما تفاجئه بتح ّولها من شبح صامت خفي ،الى ذئب منفرد يقتل
ويؤذي األبرياء من الناس.
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