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النماذج التطبيقية
استخدام حزم األدوات هذه جرى في سياقات
وظ ــروف مختلفة ،ففي الـنـمــوذج التأسيسي
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان  1979ك ــان ال ـس ـيــاق م ـحــددًا
ب ـش ـكــل م ـس ـبــق م ــن ق ـب ــل الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة،
حيث وضــع الخطة مستشار الرئيس كارتر
ل ـشــؤون األم ــن الـقــومــي زبغنيو بريجنسكي
الس ـ ـت ـ ـقـ ــدام اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن إل ـ ـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان
واستدارج السوفيات وفتح معركة استنزاف
بعيدة امل ــدى معهم .أمــا فــي الـنـمــوذج الثاني
فـقــد ب ــدأ بـعــد ال ـح ــادي عـشــر مــن أي ـلــول حيث
مارست الواليات املتحدة حزمة الضبط تجاه
الجماعات التي خرجت من أفغانستان تبحث
عــن مساحة حــراك وحصل اصـطــدام املصالح
الذي نتج منه حرب أفغانستان  2001وعملية
الضبط األمني الشاملة في السعودية .والحقًا
تم تحويل زخــم هــذه الجماعات نحو العراق
 2003تحت شعار قتال أميركا ليتم توجيهها
نحو االقـتـتــال الــداخـلــي .ومــن بعد ذلــك بــدأت
عملية التوظيف الكبرى في سوريا وال تزال
حيث كــانــت الجماعات التكفيرية تحمل في
وعيها الفكري وذاكرتها السياسية مشروعًا
قــديـمــا ه ـنــاك ،وك ــان مــن نـتــائــج ه ــذه العملية
نشوء «داع ــش» التي تم إعــادة توجيه جهده
ال ـق ـت ــال ــي ن ـح ــو ال ـ ـعـ ــراق ف ــي ال ـت ـق ــاء م ـصــالــح
محدود لم يسمح له األميركي بتجاوز نطاقه
املحدد .واآلن بدأت «داعش» في التوجه نحو
استهداف السعودية التي استدرجت التحالف
الدولي لضربها.

الضرورة وفن الممكن
اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا
وتــوابـعـهــا اإلقليميني هــذه الـسـيــاســة املثلثة
األب ـع ــاد ،نـظـرًا لتعمق حــالــة ال ـعــداء تجاهها
ل ــدى الـشـعــوب الـعــربـيــة واإلســام ـيــة وضعف
ال ـج ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي ع ــن ال ـح ـض ــور امل ـي ــدان ــي
ألس ـبــاب عـسـكــريــة واق ـت ـصــاديــة ،فــي ظــل نمو
ال ـقــوى امل ـعــاديــة ألمـيــركــا وإســرائ ـيــل بــاطــراد،
بحيث بــرزت الحاجة لجيوش بديلة يمكنها
القيام بمهام استراتيجية أو تكتيكية .ثانيًا،
ص ـعــوبــة امل ــواج ـه ــة امل ـب ــاش ــرة م ــع الـجـمــاعــات
التكفيرية التي استطاع بن الدن بشكل مؤقت
في أواخر التسعينيات وبداية األلفية الثانية
دف ـع ـهــا ن ـحــو ق ـتــال ال ـع ــدو الـبـعـيــد وال ـحــاجــة
التي نشأت بعد  11أيلول إلــى إعادتها نحو
إيديولوجيتها املفضلة في استهداف العدو
القريب واألعداء املحليني.
ثــالـثــا ،احـتــاجــت املنظومة الغربية إلــى مبرر
للتدخل العسكري في كثير من األحيان وكذلك
إلى عقد اتفاقات (أمنية ،اقتصادية )...بعيدة
املدى مع الدول املستهدفة باإلرهاب التكفيري،

مـقــاديــر األم ــور إلــى فــرد رأوا فيه (املخلص
 املنقذ) رغــم أنــه لــم يكن على أيــة صفة منصفات عمه العظيم .ضد الناسيونال ساند
الـشــرعـيــون واألولـيــانـيــون لــويــس بونابرت
وظنوا أنه وسيلة موقتة لتصفية الحساب
مــع الـجـمـهــوريــن الــدس ـتــوريــن الــذيــن رأوا
فيهم الخطر الرئيسي بعد تصفية اليسار
فــي حــزيــران  .1848تـعــاون لويس بونابرت
م ـع ـه ــم وس ــان ــده ــم ضـ ــد الـ ـن ــاسـ ـي ــون ــال فــي
انتخابات الجمعية التشريعية بأيار.1849
ساد األوليانيون والشرعيون البرملان ومن
خــالــه الساحة السياسية حتى أي ــار 1850
عـنــدمــا ب ــدأ لــويــس بــونــابــرت يــوجــه حــرابــه
ضدهم ويضع سلطة الرئيس في مواجهة
الجمعية التشريعية .كان تكتيك الشرعيون
واألورليانيون هو السيطرة على الجمعية
من أجل منع التجديد لوالية الرئيس ثانية
ع ــام  1852وم ــن ث ــم إعـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــام املـلـكــي.
اس ـت ـن ــدوا ل ـل ـمــادة  45م ــن ال ــدس ـت ــور ،ولـكــن
أمــام بونابرت بــدأت انقساماتهم :مــن امللك
القادم :أورلياني أم بوربوني ،ثم بدأ جناح
أورلياني ينحاز للجمهورية (بزعامة رئيس
الـ ــوزراء الـســابــق لـلــوي فيليب :تـيـيــر) .يــرى
كــارل ماركس أن ما ساعد لويس بونابرت
فــي نجاح انقالبه العسكري ضــد الجمعية
التشريعية وحلها واعتقال زعمائها يعود

ول ــذل ــك أتـ ـي ــح املـ ـج ــال ل ـح ـض ــور الـتـفـكـيــريــن
لـتـبــريــر ال ـتــدخــل كـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي ال ـعــراق
 .2003راب ـعــا ،حــاجــة أمـيــركــا وال ــدول الغربية
لتصدير العناصر التفكيرية الناشطة على
أراضيها والتخلص منها.
ال ـح ـل ـفــاء اإلق ـل ـي ـم ـيــون لــدي ـهــم ه ـم ــوم أخـ ــرى،
أه ـم ـهــا ال ـحــاجــة لـتـنـفـيــس ال ـض ـغــط الــداخ ـلــي
ال ــذي تشكله الـحــركــات التكفيرية االنقالبية
ال ـطــابــع ،وح ــل املـشــاكــل الفقهية فــي التعامل
مع هــذه الجماعات التي تخفف من خطابها
التكفيري تـجــاه األنـظـمــة عندما تجد نطاقًا
مناسبًا لحراكها خارج الدول األم .في مستوى
آخــر تحتاج ال ــدول العربية واإلســامـيــة إلى
التخلص من البنى التنظيمية التكفيرية أو
إضعافها بأكبر قدر ممكن من خالل دفعها إلى
مناطق قتل وكمائن استراتيجية كما فعلت
السعودية عــام  2003حيث صــدرت مشكلتها
مع القاعدة نحو األراضي العراقية ،وتخلصت
من األزمــة الخانقة آن ــذاك .الــدافــع األخير لدى
هذه الدول للمساهمة في استراتيجية التحكم
غير املباشر ذو بعد اقليمي يتعلق بتوظيف
ت ـلــك ال ـج ـم ــاع ــات لـتـحـقـيــق أهـ ـ ــداف سـيــاسـيــة
إقليمية كما هي الحال في سوريا منذ .2011
ال ـج ـمــاعــات الـتـكـفـيــريــة بطبيعتها الـخــاصــة
أوجــدت القابلية ملمارسة هذه االستراتيجية
ت ـجــاه ـهــا ،فـبـعــدائـيـتـهــا وتـكـفـيــرهــا للجميع
وحـ ـت ــى ت ـك ـف ـيــرهــا ل ـب ـع ـض ـهــا ب ـع ـضــا وج ــدت
نـفـسـهــا قــاب ـلــة لـلـتــوجــه ف ــي أي ات ـج ــاه ممكن
ومتاح ،وبتشرذمها الفكري والفقهي وفقدان
ال ـق ـي ــادة واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة امل ــوح ــدة أوجـ ــدت
قــابـلـيــة اخـ ـت ــراق بـنـيـتـهــا وتــوجـيـهـهــا بشكل
متفرق .وهي تعاني كذلك من الضعف الشديد
في الوقاية األمنية ما سهل عمليات التجنيد
واالخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري .وثـ ـم ــة مـشـكـلــة
رئيسية تتعلق بالتمويل وهو فقدانها لدولة
اسالمية مستقلة داعمة توفر لها ما تحتاجه
م ــن امل ـ ــال ،لــذلــك تـعـتـمــد ع ـلــى ال ـ ــدول الـتــابـعــة
للواليات املتحدة حصرًا مثل السعودية وقطر
واإلمارات العربية املتحدة وتركيا وباكستان.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ونـتـيـجــة الـضـغــط األمـنــي
وال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي ت ـت ـع ــرض ل ــه ال ـج ـمــاعــات
التكفيرية كــانــت فــي أغـلــب األحـيــان فــي حالة
البحث عن أي متنفس يتاح لها ،خصوصًا أن
خطابها يحمل أهدافًا طموحة جدًا باملقارنة
مع قدرتها والنطاق الضيق الذي تتحرك فيه.

بالقدر املمكن ،واستثمار طبيعتها الدموية
والتدميرية في خدمة املشاريع االستراتيجية
األميركية؛ فقد نجحت في أفغانستان وخرج
ال ـســوف ـيــات مـنـهــا ،ونـجـحــت ف ــي ال ـع ــراق عــام
 2003فــي تسعير الـفــن الطائفية والـعــرقـيــة،
وف ــي ســوريــا اآلن اسـتـفــادت أمـيــركــا مــن هــذه
الحركات في تدمير جزء كبير من بنية دولة

استطاع األميركي
أن يمنع التكفيريين من الحركة
في المناطق التي يشكل
وجودهم فيها تهديدًا أو خطرًا
على مصالحه
نجحت هذه االستراتيجية في
تحويل المجهود القتالي والحربي
للحركات التكفيرية بعيدًا عن
االستهداف المباشر للغرب
مركزية في حلف املقاومة.
واسـتـفــادت اســرائـيــل فــي إيـجــاد ح ــزام حاجز
ع ـل ــى ح ـ ــدود ال ـ ـجـ ــوالن قـ ــوامـ ــه ق ـ ــوات جـبـهــة
النصرة ،وفي العراق اآلن تمثل تجربة «الدولة
اإلسالمية» أمامنا ننتظر مآالتها وسياقاتها
االستراتيجية.
في املدى البعيد نجحت هذه االستراتيجية في

رأي

تحويل املجهود القتالي والحربي للحركات
ال ـت ـك ـف ـيــريــة ب ـع ـي ـدًا م ــن االسـ ـتـ ـه ــداف امل ـبــاشــر
للغرب .في مرحلة أفغانستان كان العدو هو
االتحاد السوفياتي ،وفي املرحلة التي تلتها
بدأ استهداف املصالح األميركية في املنطقة
ً
والعالم وصــوال إلــى الحادي عشر من أيلول.
نجحت عملية التوجيه والتحكم غير املباشر
في العراق في جعل املصالح األميركية أولوية
ثــانــويــة لـلـحــركــات الـتـكـفـيــريــة مـقــابــل أولــويــة
استهداف القوى املحلية األخرى.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا فـ ـق ــد أصـ ـبـ ـح ــت املـ ـص ــال ــح
األم ـيــرك ـيــة ف ــي م ـن ــأى ك ــام ــل ع ــن االس ـت ـهــداف
ً
التكفيري ،وصــوال إلــى تجربة «داعــش» التي
ألغت من قاموسها تقريبًا استهداف املصالح
األميركية ،حيث أصبح الهم الرئيسي منصبًا
في الناحية الجغرافية اقامة وتوسيع الدولة
والحفظ على اراضيها.
ف ــي ال ـن ـتــائــج الـعـمـقـيــة وال ـب ـن ـيــويــة اس ـت ـطــاع
األميركي أن يمنع التكفيريني من الحركة في
املـنــاطــق الـتــي يشكل وجــودهــم فيها تهديدًا
أو خـطـرًا عـلــى مـصــالـحــه .ونتيجة للسيطرة
األميركية الواسعة ،فإن الجماعات التكفيرية
لــم يـعــد باستطاعتها الـتـحــرك بفعالية ذات
ن ـت ــائ ــج س ـي ــاس ـي ــة مـ ــؤثـ ــرة إال ح ـي ــث يـنـتـفــي
ال ـت ـعــارض مــع املـصــالــح األمـيــركـيــة ،أي حيث
ت ـك ـمــن امل ـص ـل ـحــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي وج ــوده ــم،
وبـ ــذلـ ــك أص ـب ـح ــت ه ـ ــذه الـ ـجـ ـم ــاع ــات ،بـشـكــل
موضوعي ،جزءًا من املشروع األميركي ،ومع
الوقت أصبحت تتالفى كل األماكن الحساسة
بالنسبة لألميركي وتعمل في املناطق األقل
حساسية.
* باحث لبناني

المسارات والمكتسبات
التجارب الرئيسية لهذه االستراتيجية هي
أفغانستان  ،1979العراق  ،2003سوريا ،2011
ً
وقد نجحت هذه التجارب إجماال في تحقيق
غــاي ـت ـهــا الــرئ ـي ـس ـيــة وهـ ــي ت ـح ــوي ــل ال ـت ـهــديــد
ال ــذي تمثله الـحــركــات التكفيرية إل ــى فرصة

لعوامل عدة :امليل إلى السكينة والنظام بعد
مــوجــات مــن االض ـطــراب الـسـيــاســي ،وعامل
تضخم جـهــاز الــدولــة الفرنسية (موظفون
نصف مليون ،وجيش أيضًا نصف مليون)
وإلى أن الدولة «جعلت نفسها مستقلة تمام
االس ـت ـقــال ،وق ــد وط ــد جـهــاز الــدولــة مــركــزه
إزاء املجتمع املــدنــي» وفــق تعبير مــاركــس،
م ــع ت ـخ ـلــي بـ ــورجـ ــوازيـ ــة املـ ـ ــال وال ـب ــورص ــة
ع ــن األورل ـي ــان ـي ــن ل ـصــالــح دي ـك ـت ــات ــور فــرد
يــأخــذ ص ــورة االمـبــراطــور نابليون الثالث.
فـ ــي انـ ـق ــاب ــه والـ ـ ـ ــذي رأى ت ــأيـ ـيـ ـدًا شـعـبـيــا
كبيرًا ،أعطى مــن خالله غالبية الفرنسيني
مقاديرهم ومصائرهم ووضعوها بيد فرد
واح ــد ،قــدم لــويــس بــونــابــرت نفسه بوصفه
(ح ــام ــي ال ـن ـظ ــام) و(رمـ ـ ــز االسـ ـتـ ـق ــرار) وقــد
لقي تعبيره قبل أشهر من االنـقــاب تأييدًا
شعبيًا كبيرًا« :فرنسا تطالب قبل كل شيء
بالسكينة».
ه ــذه سـ ـي ــرورة ثـ ــورة لـغــالـبـيــة ف ــي مجتمع
ان ـت ـهــت ب ـعــد ث ــاث س ـن ــوات وع ـش ــرة أشـهــر
باستقالة غالبية مجتمعية مــن السياسة
وتسليم مصائرها لفرد واحــد .في انكلترا
ثـ ـ ــورة  1649 -1642ح ـص ــل ش ـ ــيء م ـمــاثــل
م ــع أول ـي ـف ــر ك ــروم ــوي ــل عـ ــام  1653مل ــا ق ــام
ب ـح ــل الـ ـب ــرمل ــان ونـ ـص ــب ن ـف ـســه (الـ ـح ــام ــي:
ال ـب ــروت ـك ـت ــور) .عـ ــادت املـلـكـيــة إل ــى انـكـلـتــرا

عام  .1660ربما أيضًا كان انقالب نابليون
بــونــابــرت فــي  9تـشــريــن ثــانــي  1799ايــذانــا
بـهــزيـمــة وات ــرل ــو ع ــام  1815وب ـف ـشــل ث ــورة
 1789ولـ ــو أن ن ـجــاحــاتــه ه ــو وك ــروم ــوي ــل
ق ــد أع ـط ـتــا دف ـع ــا ألن ت ـك ــون ثـ ـ ــورات الحـقــة
ً
اس ـت ـمــرارًا وتـكـمـيــا ل ـثــورتــي 1649 -1642
و .1789كادت ثورة شباط  1917أن تنتهي

أحد مؤشرات فشل الثورة
المصرية ما يرمز إليه المصير
القضائي لحسني مبارك
إلــى هــذا املصير فــي آب لــوال تحالف لينني
مع كرنسكي ضد حركة الجنرال كورنيلوف
وبـعــد هزيمة األخـيــر قــام الــزعـيــم البلشفي
ب ــاإلط ــاح ــة ب ـح ـكــومــة كــرن ـس ـكــي ف ــي ث ــورة
أوكـ ـت ــوب ــر  .1917ك ــان ــت س ـي ـط ــرة س ـتــالــن
وديكتاتوريته الفردية منذ عام  1929بداية
لـفـشــل ثـ ــورة ال ـبــاش ـفــة وال ـت ــداع ــي الــاحــق
للبناء السوفياتي.
هنا ،بعد أربع سنوات من «الربيع العربي»،
التي حصلت فيه ثــورات في تونس ومصر
وما يشبه الثورة في اليمن ،يفوز بالرئاسة
ال ـت ــون ـس ـي ــة شـ ـخ ــص مـ ـس ــن ي ـ ـقـ ــارب ع ـم ــره

التسعني كــان رئيسًا للمجلس التشريعي
لنظام بن علي بعد ثــورة أطاحت بنب علي
وك ـ ــان ع ـم ــاده ــا ال ـج ـيــل الـ ـش ــاب ،ك ـمــا يـفــوز
حزب هذا الرئيس املنتخب باملرتبة األولى
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،وه ـ ــو ح ــزب
يشكل طبعة منقحة عن حزب بن علي .في
اليمن يعود الرئيس السابق علي عبدالله
صــالــح إل ــى الـسـلـطــة ب ــن يــومــي  21أي ـلــول
 2014و 6شـ ـب ــاط  2015م ــن وراء س ـت ــارة
الحوثيني .فــي مـصــر ،الـتــي تشبه ث ــورة 25
ً
يـنــايــر  2011وصـ ــوال إل ــى ان ـقــاب  3يوليو
 2013مـ ـس ــار ثـ ـ ــورة  25- 24شـ ـب ــاط 1848
الفرنسية حتى انقالب  2كانون أول 1851
كما يشبه السيسي لــويــس بــونــابــرت ،كان
أح ــد مــؤشــرات فـشــل ال ـثــورة املـصــريــة ليس
فقط انقالب  3يوليو وإنما أيضًا ما يرمز
إليه ويعكسه في الفضاء السياسي املصير
ال ـق ـضــائــي لـحـسـنــي م ـب ــارك اآلن بــالـقـيــاس
ملـصـيــر رئ ـيــس مـنـتـخــب ه ــو مـحـمــد مــرســي
ولكن هنا تأخذ رمزية أكثر مآالت املتحدث
السابق باسم (ائتالف شباب الثورة) أحمد
دوم ــة :مـجـمــوع سـجــونــه فــي عـهــدي مـبــارك
وطنطاوي تبلغ ثماني عشرة مــرة .سجنه
مرسي مرتني .حكم عليه السيسي باملؤبد.
* كاتب سوري
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الحلفاء
اإلقليميون
لديهم هموم
أخرى ،أهمها
الحاجة إلى
تنفيس الضغط
الداخلي
(أ ف ب)

