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اإلرهاب؟
خسروها كانت مرتبطة بسرعة تعويض
خسائرهم العسكرية والبشرية.
ســاب ـعــا ،االخـ ـت ــال الـكـبـيــر ف ــي م ــوازي ــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري

وحـ ـلـ ـف ــائ ــه فـ ــي ظـ ــل عـ ـ ــدم قـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ــدول
الــداع ـمــة لــإرهــاب ـيــن عـلــى تـغـيـيــر هــذه
املـ ــوازيـ ــن نـتـيـجــة ال ـح ـض ــور الـعـسـكــري
ال ــروس ــي الـ ــذي ف ــرض ت ــوازن ــا عسكريًا
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على املــدى البعيد واالستراتيجي ،إذ أدى
انتشارها الكبير والخطير ،وقد أصبحت
هذه الظاهرة حالة مستشرية ومستفحلة،
إلـ ــى تـ ـص ــدع وت ـف ـك ــك ال ـب ـن ــى وامل ــؤس ـس ــات
واألنظمة في البلدان العربية واإلسالمية،
ورب ـ ـمـ ــا ت ـح ـل ــل أس ـ ــس وبـ ـن ــى ب ـع ــض ه ــذه
الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ،وك ـ ــذل ـ ــك ت ــدمـ ـي ــر الـ ـ ـ ـ ــدول ن ـف ـس ـهــا
بالكامل ،وتدمير اقتصاداتها وجيوشها
وقواتها املسلحة ،بمعنى تدمير قدراتها
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف
إمكاناتها املادية واللوجستية .وقد عمدت
ه ــذه ال ـت ـي ــارات أو ه ــذه ال ـح ــرك ــات لـضــرب
الطروحات أو املدارس السياسية األخرى،
الــوطـنـيــة والـقــومـيــة الـعــربـيــة والـلـيـبــرالـيــة
واالش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة والـ ـيـ ـس ــاري ــة وال ـت ـق ــدم ـي ــة،
وإس ـقــاط ـهــا ،ب ــدل نـقــدهــا ومـنــافـسـتـهــا ،أو
الـ ــدفـ ــع ب ــاتـ ـج ــاه م ــراج ـع ـت ـه ــا أو ت ـصــويــب
خ ـط ــاب ـه ــا وس ـل ــوك ـه ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــن .وه ــي
ت ـم ـك ـنــت م ــن ذل ـ ــك ،رب ـم ــا ألسـ ـب ــاب ع ــدي ــدة،
ومـنـهــا ال ـظــروف أو الـعــوامــل املــوضــوعـيــة،
ما أدى إلى االنهيار السريع والدراماتيكي
لتلك ال ـطــروحــات الـسـيــاسـيــة والـفـكــريــة أو
ال ـخ ـي ــارات األي ــدي ــول ــوج ـي ــة ال ـت ــي تـمـثـلـهــا.
واألخ ـ ـطـ ــر واألسـ ـ ـ ــوأ م ــن ك ــل ذل ـ ــك أن ه ــذه
األفكار أو هذه املذاهب الفكرية ،األصولية
والـ ــرادي ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ،وال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات أو حـتــى
املـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة الـ ـت ــي ت ـت ـب ـع ـهــا أو
تلتزمها ،تمكنت أيضًا من تفتيت الهوية
أو الثقافة الوطنية ،وبالتالي إشاعة حالة
م ــن ال ـف ــوض ــى ،ب ـعــد ال ـت ـخــريــب وال ـتــدم ـيــر،
وك ــذل ــك ال ـض ـي ــاع واالض ـ ـطـ ــراب ف ــي إدراك

وتـعــريــف الـهــويــة أو الشخصية الوطنية،
ف ـهــي لـيـســت م ـجــرد م ـ ــدارس أو ات ـجــاهــات
ف ـكــريــة وأي ــدي ــول ــوج ـي ــة ف ـح ـســب ،ب ــل أبـعــد
وأكثر من ذلك ،ذلك أنها من صنع وتدبير
بـعــض األج ـه ــزة األم ـن ـيــة وامل ـخــابــرات ـيــة أو
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة ال ـغــرب ـيــة وال ـع ــرب ـي ــة ،األم ــر
الذي يجعل فرضية املؤامرة صحيحة إلى
حــد مــا ،كما فرضيات العجز أو الفشل أو
التقصير.
يبقى أن نـشـيــر ،لــدى مـقــاربــة هــذه املسألة
االسـتــراتـيـجـيــة مــن زاوي ــة الجيوپوليتيك
املـ ـع ــاص ــرة ،ومـ ــن ث ــم م ـح ــاول ــة اس ـت ـش ــراف
أب ـع ــاده ــا ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ف ــي املـسـتـقـبــل،
س ـ ــواء ف ــي امل ـ ــدى امل ـن ـظ ــور أو غ ـيــر املــرئــي
والبعيد ،إلــى أن اإلرهــاصــات أو املؤشرات
الـ ـج ــدي ــة ل ـف ــرض ـي ــة انـ ـتـ ـق ــال وت ـف ـش ــي ه ــذه
األفـ ـك ــار أو الـ ـتـ ـي ــارات ال ـف ـك ــري ــة امل ـع ـس ـكــرة
وه ــذه املـجـمــوعــات أو املـنـظـمــات العقيدية
املـسـلـحــة ،أيـنـمــا كــان وحيثما ك ــان ،أخــذت
تـتـكــاثــر وتـتـكـثــف ط ــوال ال ـس ـنــوات القليلة
املاضية ،وبخاصة في الفترة األخيرة ،وال
سيما في داخل البلدان أو الــدول الغربية،
األوروب ـ ـي ـ ــة واألمـ ـي ــركـ ـي ــة .ف ـل ـيــس بــإم ـكــان
أحـ ـ ــد ،أي أحـ ـ ــد ،ف ــي خ ـض ــم الـ ـع ــومل ــة ،وف ــي
ظــل نظامها الـعــاملــي املـعــاصــر ،منع حركة
ان ـت ـق ــال األف ـ ـ ــراد وامل ـج ـم ــوع ــات وضـبـطـهــا
ب ــال ـك ــام ــل ،أو ال ـت ـح ـكــم ب ـه ــا وإخ ـض ــاع ـه ــا،
وكذلك ،ومن باب أولــى ،فإنه ليس بإمكان
أح ــد ،أي أح ــد ،ال ـحــد م ــن ان ـس ـيــاب األف ـكــار
واالت ـج ــاه ــات الـفـكــريــة عـبــر ال ـح ــدود وبــن
ال ـب ـلــدان وداخـ ــل املـجـتـمـعــات؛ وه ـنــا تكمن
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استراتيجيًا فــي مواجهة الـقــوة األميركية
وحلف «شمالي األطلسي».
وه ـ ــذا ال ـ ـتـ ــوازن وال ـخ ـط ــوط ال ـح ـم ــراء الـتــي
فــرض ـهــا ال ـح ـضــور ال ــروس ــي م ـنــع الـتــدخــل
العسكري الغربي ،ودفع تركيا إلى االعتذار
مــن روسـيــا إثــر إسـقــاط طــائــرة الـســوخــوي،
وأجبر الحكومة التركية على التراجع عن
ق ـي ــام ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي ب ـت ـج ــاوز الـخـطــوط
الـ ـحـ ـم ــراء فـ ــي م ــدي ـن ــة ال ـ ـبـ ــاب ،إث ـ ــر دخ ــول ــه
األراضــي السورية ملنع القوات الكردية من
إقــامــة كونفدرالية فــي شمال ســوريــة بدعم
أم ـي ــرك ــي ،واض ـط ــر الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
طيب أردوغــان إلى التراجع عن تصريحات
تصعيدية أطلقها أخيرًا ضد الرئيس بشار
األسد ،إثر التأنيب الروسي له على إخالله
بما اتفق عليه مع الرئيس فالديمير بوتني.
ثــامـنــا ،هــزيـمــة املسلحني فــي حـلــب وغـيــاب
أي أف ــق لـهــم فــي تحقيق أهــدافـهــم وتــراجــع
قــدراتـهــم واخـتــال مــوازيــن الـقــوى ملصلحة
الجيش السوري وحلفائه انعكس وسوف
يـ ـنـ ـعـ ـك ــس فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز خـ ـ ــط الـ ـتـ ـس ــوي ــات
وامل ـصــال ـحــات ،وه ــو م ــا تـجـلــى ف ــي انــدفــاع
املسلحني فــي الكثير مــن املـنــاطــق فــي ريف
دمشق إلى سلوك هذا الخيار والعودة إلى
كنف الدولة ،أو الذهاب إلى إدلب.
تاسعًا ،فقدان املسلحني للبيئة الحاضنة،
إمــا نتيجة ممارساتهم املشينة والبعيدة
عــن أي قـيــم ديـنـيــة يـ ّـدعــونـهــا ،وإم ــا نتيجة
ت ـحــول ف ــي مــوقــف ه ــذه الـبـيـئــة ال ـتــي بــاتــت
تضغط عليهم لعدم االستمرار في الحرب
وال ـق ـب ــول بــالـتـســويــة م ــع ال ــدول ــة ال ـســوريــة
بسبب فقدان أي جــدوى من االستمرار في
القتال.
عاشرًا ،لن يكون في مقدور الــدول الغربية
تـبــريــر اس ـت ـمــرار دعـمـهــا لـلـقــوى اإلرهــابـيــة
املتبقية والتي سيواجهها الجيش السوري
وحلفاؤه ،ألن هذه القوى هي تنظيم داعش
وجبهة النصرة (فتح الشام) وأحرار الشام
تــوأم النصرة ،وهــي تنظيمات مصنفة من
قبل مجلس األمن واألمم املتحدة باعتبارها
تنظيمات إرهابية.
أما على املستوى السياسي ،فإن التحول في
امليدان ملصلحة الجيش السوري وحلفائه
وان ـت ـق ــال امل ـ ــأزق إل ــى داخـ ــل ال ـ ــدول الــراع ـيــة
لإلرهابّ ،أديــا إلى إحــداث تبدل في املشهد
السياسي اإلقليمي والدولي.
وتجسد التبدل على الصعيد اإلقليمي في
موقف الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي

في إعالن أن الجيوش الوطنية في سورية
والعراق وليبيا والجزائر هي القادرة على
محاربة اإلرهاب ،ودعم مصر ملشروع القرار
الروسي في مجلس األمن ،األمر الذي شكل
صفعة موجعة للنظام الـسـعــودي ومحور
ً
دول ال ـخ ـل ـيــج ،وأح ـ ــدث ت ـح ــوال ف ــي املـشـهــد
السياسي الـعــربــي ع ــززه التصريح األخير
لــوزيــر الـخــارجـيــة الـجــزائــري ال ــذي أكــد فيه
أن اسـتـعــادة الــدولــة الـســوريــة لحلب يشكل
انتصارًا على اإلرهاب.
أما على الصعيد الدولي ،فقد تجسد التبدل
فــي اض ـطــرار تركيا إلــى التكيف مــع تــوازن
القوى الجديد في سوريا وسلوكها طريق
الـتـفــاهــم مــع روس ـي ــا ،فـيـمــا الـ ــدول الغربية
بـ ـ ــدأت ت ـش ـهــد تـ ـح ــوالت داخ ـل ـي ــة عـكـسـتـهــا
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التمهيدية في فرنسا وإيطاليا وغيرها من
الــدول التي أدت إلــى صعود التيار اليمني
املـتـطــرف الــداعــي إل ــى الـتــوقــف عــن سياسة
دع ــم اإلره ـ ـ ــاب .ه ــذا اإلرهـ ـ ــاب الـ ــذي تسبب
دول تعاني من أزمات
بموجات الهجرة إلى ٍ
اقتصادية ومالية واجتماعية على خلفية
اشتداد املنافسة االقتصادية العاملية على
األس ـ ــواق ،وال ـح ــروب األم ـيــرك ـيــة ،وسـيــاســة
الفوضى الهدامة التي اعتمدتها الواليات
املتحدة لتغيير األنظمة الشرعية املناهضة
للهيمنة األميركية.
ف ــي امل ـقــابــل ،إن الـحـكــومــة الـتــركـيــة ل ــم يعد
أمامها من خيار ســوى االتـفــاق مع روسيا
وإي ـ ــران لـلـتــوصــل إل ــى ح ــل يـحـفــظ لـهــا مــاء
ال ــوج ــه ،وبــال ـتــالــي امل ـشــاركــة ف ــي التعجيل
بالحل السياسي لألزمة على األســس التي
تطرحها كــل مــن روس ـيــا وإيـ ــران وســوريــا،
ويبدو أن االجتماع الثالثي لوزراء خارجية
ودفـ ــاع تــركـيــا وإيـ ــران وروس ـي ــا ي ـنــدرج في
هذا السياق الذي بات الفرصة األخيرة أمام
الحكومة التركية لتجنب املزيد من تداعيات
فشل رهاناتها في سوريا.
ان ـطــاقــا م ــن ه ــذه ال ـع ــوام ــل امل ــذك ــورة آن ـفــا،
يمكن القول إن الحديث عن إمكانية إدامــة
الحرب اإلرهابية ملواصلة استنزاف سورية
باتت ضعيفة ،وإن الجيش السوري وبدعم
م ــن ح ـل ـفــائــه س ـي ـك ــون ق ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى تـحــريــر
م ــا تـبـقــى م ــن مـنــاطــق بـســرعــة ك ـب ـيــرة ،وإن
عــام  2017سيكون على األرج ــح عــام إعــان
انتصار سوريا وحلف املقاومة على الحرب
اإلرهابية التكفيرية العاملية.
*صحافي لبناني

خـ ـط ــورة م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـف ـك ــر ال ـس ـي ــاس ــي ،أو
باألحرى هذا النمط من التفكير السياسي
بـ ـط ــريـ ـق ــة جـ ـ ــذريـ ـ ــة ،مـ ـتـ ـط ــرف ــة ومـ ـتـ ـش ــددة
ومـتـعـصـبــة ،والـ ــذي يـغـلــب عـلـيــه ،بطبيعة
الـحــال ،الطابع أو املظهر اإلســامــي .هكذا
ب ــدأت حــالــة الـفــوضــى والـهـسـتـيــريــا تنتقل
إلـ ــى داخ ـ ــل امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـغ ــرب ـي ــة ،وت ـهــدد
الدول أو األنظمة السياسية واالجتماعية
الـغــربـيــة .ومــا ال ـحــوادث األمـنـيــة واألعـمــال
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي الـ ـغ ــرب سـ ــوى دل ـي ــل قــاطــع
على ذلك ،فقد تغلغلت هذه التيارات وهذه
الـتـنـظـيـمــات ف ــي أوروبـ ـ ــا وأم ـي ــرك ــا .ب ــل إن
بـعــض ه ــذه الـعـنــاصــر أو املـجـمــوعــات هــو،
فــي األس ــاس وف ــي األص ــل ،مــوجــود ومقيم
فــي األوس ــاط الشعبية ،الفقيرة والبائسة
واملهمشة ،للمسلمني والـعــرب هـنــاك ،وقد
قدم أو استقدم من حيث هو في الغرب إلى
بعض األماكن الساخنة أو البؤر املتفجرة
في الشرق ،أو لنقل املشرق .على كل حال،
ي ـب ــدو أن وطـ ــأة ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ال ـخ ـط ـيــرة،
وربـمــا املـعــديــة ،بالنظر إلــى وتـيــرة ورقعة
ان ـ ـت ـ ـشـ ــارهـ ــا ع ـ ـلـ ــى خـ ــري ـ ـطـ ــة الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـل ـع ــال ــم امل ـ ـعـ ــاصـ ــر ،والـ ـع ــال ــم
ال ـغــربــي بــال ـط ـبــع ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى صـعــود
وتـصــاعــد أنـشـطــة اإلســامـيــن األصــولـيــن
أو ال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــن ،أو ح ـت ــى ال ـت ـك ـف ـيــريــن،
تـشـتــد وت ـتــزايــد ب ــاط ــراد ،وت ـفــرض نفسها
بشدة وبقوة على أجندات وجــداول أعمال
الـحـكــومــات والـنـخــب السياسية والفكرية
ودوائ ــر ال ـقــرار ومــواقــع الـنـفــوذ وجماعات
الـضـغــط وامل ـصــالــح ف ــي أوروب ـ ــا وأم ـيــركــا،

ول ـك ــل ح ـســابــاتــه .ول ـك ــن ت ـنــامــي الـتـعـصــب
والتطرف والحقد والكراهية ،كما الرهاب
اإلس ــام ــي أو اإلس ــام ــوف ــوب ـي ــا ،وب ـص ــورة
م ـش ـت ــرك ــة ،مـ ــن اإلس ـ ـ ـ ــام ،ولـ ـي ــس اإلس ـ ــام
السياسي وحده ،أمسى حالة عامة ،شائعة
ورائجة بني الناس ولدى الرأي العام.
من أبــرز املفارقات التي يمكن أن نسجلها
وأن ن ـقــف ع ـن ــده ــا ،ل ــدى م ـش ــاه ــدة أح ــداث
ومستجدات اللحظة الــراهـنــة مــن التاريخ
أو الـ ــزمـ ــن ال ـس ـي ــاس ــي ومـ ـح ــاول ــة تـفـسـيــر
وإدراك ما يحصل في الحاضر وما يمكن
أن يتبع في املستقبل ،أننا ،في هذه اللحظة
السياسية والتاريخية ،وفي الوقت نفسه
الـ ـ ــذي ي ـت ـجــه ف ـي ــه الـ ـك ــون ال ـس ـي ــاس ــي ك ـلــه،
ال ـش ــرق وال ـغ ــرب ،كـمــا ال ـش ـمــال وال ـج ـنــوب،
ن ـحــو امل ــزي ــد م ــن االن ـف ـت ــاح وال ـت ـح ــري ــر فــي
الـ ـتـ ـج ــارة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد واملـ ـ ـ ــال واألسـ ـ ـ ــواق
وال ـ ـ ـحـ ـ ــدود وال ـ ـ ـ ـ ــدول وال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــات ،ت ـحــت
تأثير العوملة النيوليبرالية وفــي زمــن ما
بـعــد الـحــداثــة ،نـجــد أن الـخـطــاب والـسـلــوك
الـسـيــاسـيــن ،وبــالـتــالــي الـسـيــاســة الــدولـيــة
والـفـكــر الـسـيــاســي ،تـتـجــه كـلـهــا ،وذل ــك في
ات ـجــاه مـغــايــر بــل مـعــاكــس لـلـتـيــار ومـســار
األمور ،نحو املزيد من التعصب والتطرف
والتمسك بل التشبث بالعصبيات الفئوية،
األولية وربما البدائية والرجعية التي قد
سبقت الفكرة الوطنية أو القومية ،وكذلك
ال ـف ـك ــرة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،ل ـل ــدول ــة وال ـس ـي ــادة
وال ـح ــداث ــة ،وم ــن ب ـعــدهــا ،بـطـبـيـعــة ال ـحــال،
الديموقراطية والحكم الرشيد!
*أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية

