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د. رامي عياصرة ـ باحث أردني
السؤال الذي يطرح ويتفاعل في هذا الوقت هو: 
كيف سيكون شكل احلرب املقبلة ضد »داعش«؟

الواليات املتحدة والدول الغربية سينحصر 
دورها في الطلعات اجلوية والقصف من 
الطائرات، بينما القوات العراقية وقوات 

الباشمركة الكردية تعمل على األرض، وبعض 
الدول العربية ستكون مهمتها استضافة القواعد 
العسكرية الغربية، إضافة إلى مسألة مهمة وهي 

توفير املعلومات االستخبارية عن نقاط القوة 
لتنظيم داعش ليتسنى قصفها بدقة أكبر من قبل 

الطائرات، وهذا دور كبير وان كان خفيا وغير 
ظاهر أو معلن.

في حني ان تركيا الدولة العضو في حلف الناتو 
تتوجس من هذه احلرب وتعلن حتفظها، لكنها 

في الوقت نفسه ال تستطيع رفض هذا التحالف، 
وكأنها تشعر بأن ثمة مؤامرة حتاك في املنطقة 

لن تكون في صاحلها.
إيران ليست عضوا معلنا في هذا التحالف، 

فعلى الرغم من مبادرتها قبل غيرها باالستعداد 
للتنسيق مع اجلانب األميركي للقضاء على 

تنظيم داعش، إال أن اجلانب األميركي رفض هذا 
التنسيق املباشر مع إيران، لكن هذا ال يعني أن 

إيران ليست جزءا من هذا التحالف، بل هي جزء 
أصيل منه بحكم الواقع ذلك أنها متلك نفوذا 

قويا في العراق مسرح احلرب املقبلة، إضافة الى 
أن موقف إيران ومصاحلها ينسجمان متاما مع 
املوقف األميركي والغربي في التعاطي مع الشق 

العراقي لـ »داعش«.
لكن الشق السوري منها شيء مختلف متاما، 

ليس بالنسبة إليران فحسب بل بالنسبة لنظام 
األسد، وحتى بالنسبة للفصائل السورية 

املعارضة.
باملجمل »داعش« العراق غير »داعش« سورية، 
نظرا لتغير واقع كل دولة عن األخرى ونظرا 

الختالف األطراف الفاعلة هنا وهناك.
النظام السوري وحلفاؤه من الروس وإيران 
يحذرون من املساس مبا يسمونه »السيادة 

السورية«، وذلك في حال قيام التحالف الدولي 
بدخول األراضي السورية واختراق أجوائها 

لقصف تنظيم داعش دون تنسيق مسبق مع 
نظام بشار األسد. وهذا بحد ذاته مثير للسخرية 

أكثر من الضحك، فما دامت إيران دخلت بحرسها 
الثوري لسورية للمساهمة في ذبح السوريني، 

وقام النظام السوري باستدعاء حزب اهلل للقيام 
باملهمة ذاتها، فأي سيادة بقيت لهذا النظام على 

أرضه ليتحدث عنها؟!
وهل سيادة الدول قابلة للتجزئة، بحيث تعطي 

جزءا لطرف وحترم طرفا منه؟
فعلى الرغم من تأكيد أطراف التحالف الدولي 

أنهم عازمون على مالحقة تنظيم داعش وضربه 
حتى في سورية، إال انه ثمة تصريحات أخرى 
مفادها أنهم سيقومون ببدء احلملة العسكرية 

في العراق قبل سورية، وهذا ترتيب منطقي 
باعتبار أن األوضاع وعوامل النجاح املرحلي 

في العراق مشجعة أكثر بكثير منها في سورية، 
خاصة إذا علمنا أن املعارضة السورية املسلحة 
مبختلف أطيافها ترفض أن تلعب دور اجلندي 

على األرض الذي يقضي على تنظيم داعش 
ويزيله عن األرض. هذا على الرغم من أن تنظيم 
داعش دخل في صراع عنيف ودموي مع أطراف 

مختلفة في الفصائل السورية املسلحة وعلى 
رأسها تنظيم النصرة رفقاء السالح لهم باألمس 

القريب. ومع ذلك فإنهم يرفضون أن يكونوا أداة 
في يد التحالف الدولي لتحقيق مآربه. هذا املوقف 

ينسحب على اغلب الفصائل السورية املسلحة، 
وهذا يعود لسببني: األول: توجيه هذه الفصائل 

كل طاقتها القتالية نحو وجهة واحدة وهي إسقاط 
نظام بشار األسد الذي يعد العدو األول لهم.
والثاني: هو الغضب الواضح على املجتمع 

الدولي بكل مكوناته األميركي واألوروبي، وكذلك 
الرسمي العربي لعدم التعاطي بجدية جلهة دعم 
هذه املعارضة بالسالح الفعال القادر على حسم 
املعركة وإسقاط نظام بشار واخلروج من عنق 

الزجاجة التي علقت بها الثورة السورية.
وهي في تقديري أسباب حقيقية ومنطقية 
للفصائل السورية املسلحة. وأنا اعتقد أن 

التحالف الدولي إذا أراد حتقيق النصر على 
تنظيم داعش في سورية فانه يتوجب عليه دعم 

املعارضة السورية للقضاء على نظام بشار ثم 
بعد ذلك تتم إزالة داعش من قبل هذه الفصائل 

ذاتيا ألن داعش ال تقبل بغيرها مهما يكن شكله 
ومضمونه، وهذا يعود ألصل األيدولوجيا التي 

يحملونها وطريقة تفكيرهم التي ينطلقون منها.
وإذا أردنا أن نطرح التساؤل البسيط وهو: هل 

سينجح التحالف الدولي في القضاء على داعش؟
الكثير من احملللني يجيبون بكل راحة وثقة بنعم، 

ولكني أخالفهم في ذلك مع بعض التفصيل.
أنا اعتقد أن نتيجة هذه احلرب غير مضمونة، 

ويحددها الهدف منها، فإذا كان الهدف هو 
القضاء على تنظيم داعش، فان القضاء التام 

واالستئصال املطلق يصعب حتقيقه في عرف 
احلروب وعلومها العسكرية. وخير دليل على 
ذلك ان التحالف الدولي السابق للقضاء على 
القاعدة في أفغانستان لم يحقق االستئصال، 

فالقاعدة ما زالت موجودة وتنظيم طالبان مازال 
هناك.

لكن إذا قلنا إن الهدف من هذا التحالف هو 
إضعاف تنظيم داعش إلى أن يعود إلى حجمه 

وقدراته السابقة فهذا ممكن في الشق العراقي 
منها، لكن في الشق السوري منه األمور مختلفة 

من ناحيتني: األولى: أن هذا التنظيم في زيادة 
مضطردة في العدد والعدة، فمن ناحية العدد 

فإنه في تعبئة مستمرة منذ إعالنه الدولة، فهو 
يستقبل من يأوي إليه من التنظيمات األخرى، 

سيما بعد إعالن تشكيل هذا التحالف الدولي 
ضده، ما اكسبه تعاطفا لم يكن ليحظى به لوال 

هذا التحالف. وأما الزيادة في العدة فهي متوافرة 
لديه بحكم ما غنمه من القوات العراقية، ووجود 

الوفر املالي عنده، ما يجعل شراء السالح 
مبتناول يديه.

الناحية الثانية: إن ضرب التنظيم في العراق 
وتركه في سورية ولو مؤقتا يستلزم نزوح 

التنظيم من العراق إلى سورية، وهي ارض أكثر 
خصوبة بالنسبة له نظرا النحسار سيطرة نظام 

بشار عن اغلب األرض السورية، في حال متت 
هذه اخلطوة فان تنظيم داعش سيكون قريبا 

اكبر تنظيم فاعل على األرض في سورية خاصة 
بعد زيادة التعاطف معه.

هذا السيناريو يفتح الباب واسعا على احتماالت 
كثيرة يصعب التنبؤ بها، السيما ان تنظيم داعش 
لن يستميت في احلفاظ على األرض التي كسبها 

فيما مضى، فهو سرعان ما سيعود سيرته األولى 
كتنظيم مسلح وال يشترط لنفسه أن يبقى على 
شكل دولة تريد أن حتافظ على وحدة أراضيها 

وتبسط سيادتها عليها.
من كل هذا الوضع استطيع القول إننا كشعوب 

عربية ومسلمة اخلاسر األكبر إن لم نكن الوحيد، 
فإن هذه احلملة تستهدف األرض العربية 

واإلنسان العربي املسلم، ونحن من يتحمل 
تبعاتها الكارثية. ونحن من يدفع ثمنه الباهظ من 
وحدتنا وشعورنا املشترك، وهذا ما يلقي بظالل 

ثقيلة علينا من املزيد من التشتت التشرذم، 
ولتبقى األرض العربية هي مسرح الصراعات 

واملكان املفضل لتصفية احلسابات الدولية، وال 
حول وال قوة إال باهلل.

التحالف الدولي 
ضد داعش
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إعالن احلكومة فشل خطة التنمية كان إعالنا جريئا 
يستحق اإلشادة، كما أن إعالن سبب فشل اخلطة 

الذي أرجعته احلكومة إلى البيروقراطية احلكومية كان 
تشخيصا للمشكلة يستحق اإلشادة أيضا.. رغم أنني 
أراه أحد أتفه أسباب فشل اخلطة، فهناك أسباب أخرى 
أهم، منها على سبيل املثال ال احلصر، الرؤية والتنفيع 

وفقدان الشفافية وغيرها.. ورغم ذلك سأذهب مع 
تشخيص احلكومة الذي حصرت فيه أسباب فشل 

اخلطة املاضية في البيروقراطية احلكومية.
والسؤال الذي يفرض نفسه اجتاه فشل خطة تنمية 

وطن يتوق إليها أهل الكويت ويتحسرون على 
عدم تنمية وطنهم، هو: ماذا فعلت احلكومة ملواجهة 
سبب إعاقة تنمية وطننا العزيز وهي البيروقراطية 

احلكومية؟ وما  خطة احلكومة للقضاء على 
بيروقراطيتها؟ املؤسف ان إعالن احلكومة خال متاما 

من أي حلول ملعضلة بيروقراطيتها، إال أنها أعلنت 
عن ضخ 100 مليار دوالر من جديد في خطة تنموية 

جديدة تتهيأ احلكومة لتقدميها ملجلس األمة مرة 
أخرى، في ظل استمرارية وجود سبب فشل اخلطة 
السابقة مبا يعني أن اخلطة اجلديدة أم الـ 100 مليار 

ستفشل ال محالة، وسيضيع وقت الكويت وأهلها 
سدى، ناهيك عن أموالها لننتهي إلى ذات النتيجة من 
جديد وهي فشل اخلطة بسبب بيروقراطية األجهزة 

احلكومية.
واحلقيقة ان اخلطة التنموية، أي خطة تنموية ألي 
بلد من أهم متطلبات جناحها وجود رؤية وأهداف 

واضحة املعالم، وحتديد دقيق ملتطلبات احلاضر 
واملستقبل القريب والبعيد وفريق عمل متجانس 

ومترابط ومتعاون، هذا باإلضافة الى الشفافية وتقدمي 
املصلحة العامة وجعلها اساس العمل بعيدا عن التنفيع 

على حساب الوطن، وهذه العناصر غير متوافرة 
لدى احلكومة لألسف الشديد وزادت عليها احلكومة 

بإعالنها بيروقراطيتها، لذلك فإنني أطالب سمو رئيس 
مجلس الوزراء بالتوقف عن ضخ األموال ووضع 

اخلطط إلى أن تتوافر متطلبات جناح خطة التنمية 
اجلديدة أو على األقل حل معضلة البيروقراطية 

احلكومية التي أعلنت احلكومة عن أنها سبب فشل 
اخلطة السابقة، فال يعقل أن تقول احلكومة إن هناك 

حفرة كبرى بلعت خطتها السابقة وأموالها، ووقت 
الكويت وأهلها، وفي الوقت ذاته تعلن أنها بصدد إعداد 

خطة جديدة وتخصص لها أمواال جديدة واحلفرة 
»البيروقراطية« مازالت موجودة وهي جاهزة البتالع 

اخلطة اجلديدة وأموالها ووقت الوطن فإن تتوقف 
التنمية وهي متوقفة فعال أفضل من استنزاف املال 

العام وإهداره في خطط معلوم فشلها سلفا، فلننتظر 
بعض الوقت ونحمي املال العام إلى أن تأتي حكومة 

لديها القدرة على التنمية وإنهاء مشكلة البيروقراطية، 
وسيكون االعتراف بالعجز موضع إشادة كبرى، 

فاالعتراف باحلقيقة فضيلة ال تدانيها فضيلة.
فهل من مّدكر؟

نشعر باألسى حني نرى شابا في مقتبل العمر وقد 
انخرط في الصراعات الدامية التي حتدث اليوم 

إقليميا، ومنبع هذا األسى هو أنه من املفترض أن 
يكون هذا الشاب على مقاعد الدراسة أو في نوادي 

االبتكارات أو ميارس هواية من هوايات التنمية 
الذهنية.

أحد هؤالء الشباب، أجروا معه لقاء بعد القبض عليه 
ونشروه على املواقع اإلخبارية، يتحدث الشاب الذي 
قال إنه في السنة اجلامعية األولى، عن الطريقة التي 

مت جتنيده بها، ويكشف أن ذلك جرى عن طريق 
شبكات اإلنترنت. ورغم أن هذا ليس سرا، بحيث 
أصبح األمر معروفا لدى اجلميع، إال أنه حتى اآلن 

ال يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد املواقع التي تروج 
للعنف، وتعمل بعض هذه املواقع مبنزلة مقاوالت 

للقتل وتقوم باملتاجرة بحماس هؤالء الشباب 
واندفاعهم وقوتهم البدنية، وتستدرجهم بحبال 

عاطفة متقدة.
وأتوقف قليال عند حكاية هذا الشاب كنموذج 

للكثيرين غيره ممن غرر بهم، فحسب اعترافاته فإن 
أشقاءه متعلمون وبعضهم من حملة الدكتوراه، وهذا 
يعني أن التنظيمات املتطرفة طورت أداءها بحيث لم 
تعد تقتصر على اجلهالء وبسيطي التعليم، فأصبح 
لديها منظرون على درجة من الدراية بحيث متكنوا 

من الوصول إلى حتى العقول املتعلمة، وغسلها، فقد 
بدا الشاب مستلبا متاما، فكان يرد على العديد من 
األسئلة بجملة »هكذا أرادوا، وهكذا علمونا، وهكذا 

أخبرونا«.
ومن ضمن طرق غسل الدماغ، فإنهم يقومون بتغذية 

الشباب بفكرة أنهم أصبح لهم دور مهم في احلياة 
ولم يعودوا مهمشني، وبأنهم أصحاب قرار. وهذه 

النزعة هي التي تشتد احلاجة إليها من قبل الشباب 
وهم في هذه املرحلة من العمر.

لذلك فمن احملزن أال جند حمالت وسطية مضادة 
حلمالت التطرف هذه، ورمبا من املجدي أن يتم 

تكثيف هذه البرامج اليوم في املراحل الثانوية 
ومراحل اجلامعة لتحصني العقول من االندفاع نحو 

الهاوية. 

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser

nasser@behbehani.info

باسل الجاسر

د.ناصر بهبهاني 

سمو الرئيس.. 
أوقف التنمية

شباب 
نحو الهاوية

رؤى كويتية

نوافذ

q8kuwait@maktoob.com 
madhialhajri @

ماضي الهاجري
االعتراف سيد األدلة، واحلكومة اعترفت بأن 

هناك أزمة حقيقية تواجهها في كل يوم تعيشه 
وهي األزمة »األم« املتمثلة في امللف اإلسكاني 

الذي بدأ يكبر في كل يوم، فال توجد مناطق 
جديدة إال على الشريط احلدودي بسبب عدم 

تنازل القطاع النفطي عن كثير من األراضي 
وليس فقط القطاع النفطي، إمنا هناك جهات 
حكومية حتجز تلك األراضي وال تهتم لتلك 
القضية التي تعنى بشؤون املواطنني والتي 

كفلها الدستور.
يا سمو الرئيس، ان إشراك الشركات األجنبية 

العمالقة سيساعد كثيرا على حتقيق حلمك 
بإنهاء 100 ألف وحدة سكنية خالل السبع 

سنوات املقبلة، وحسب بعض مصادري أعلم 
انك ترحب بتلك الفكرة، التي صدقك من 

أوصلها لك، وهناك تقرير يعد بذلك العتماده 
من قبلكم، فال تتردد في ذلك فإن أردت احلل 

فهذا هو احلل يا سمو الرئيس.
ان كثيرا من الشركات األجنبية عرضت على 

جلانكم احللول وبناء مدن سكانية يحتذى بها 
وفي مدة قصيرة جدا فيما لو وافقت احلكومة 
على تلك الشركات، فاألهم يا سمو الرئيس هو 

إنهاء امللف اإلسكاني ال من سيأخذ املناقصة.
هناك مناطق عديدة وأراض فضاء ال تعد وال 

حتصى في البالد، وقريبة من املناطق وقريبة 
من اخلدمات وقريبة من العاصمة والوزارات 
واجلامعات، وكل ما حتتاجه فقط هو موافقة 
اجلهات املختصة على تلك األراضي وليكن 
املواطن هو األهم بالنسبة للجهات املختصة 
وليعترفوا بوجود أزمة حقيقية تهدد األسر 

الكويتية، فكثير من املواطنني بل غالبية أرباب 
األسر تسكن بايجارات ونصف رواتبهم يأخذه 

تاجر العقار، فهل هذا عدل او يقبل به أحد ان 
اعمل شهرا كامال ويأتي من ميلك عقارا يأخذ 

نصف راتبي بسبب ان حكومتي تتأخر ألكثر 
من 25 سنة كي تؤمن لي مسكنا.

خير الكالم ما قل ودل، وزبدته بيدك يا سمو 
الرئيس، فأنت من ميلك القرار، فال تتردد في 

اتخاذ القرارات، فصدقا مثل هذه القرارات 
املنتظرة من قبل سموك ستعالج القضية برمتها 

وسيتحقق حلم سموك لتكون الرئيس الذي 
أنهى أزمة السكن لدى املواطنني ووفر لهم 

الرعاية السكنية مثلما نص عليها دستورنا الذي 
نعتز بجميع مواده.

سمو الرئيس، ال نريد منحا مالية وال زيادات 
في رواتبنا وال مكافآت مالية نريد حال لألزمات 

التي نعيشها في كل يوم، وعلى رأسها األزمة 
السكانية، فكما قلت انت الشخص الوحيد الذي 

يستطيع عالج تلك األزمة.
* زبدة الكالم: »اللهم حقق حلم سمو الرئيس، 

وحقق آمالنا مع حلم سموه«.

حلم الرئيس 
سيتحقق لو..

زبدة الكالم


