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رأي

في الثمانينيات والسلفيون الجهاديون في
 2011ـ  .2017على األرجح لوال الريف املهمش
واملفقر ،وخصوصًا بعد رفع أسعار املازوت
في أيــار  ،2008ما كان ألزمــة ما بعد  18آذار
 2011أن تكون بهذا االتساع ،وقد كان واضحًا
القاعدة االجتماعية للمسلحني االسالميني
فــي أري ــاف إدل ــب وحـلــب ودي ــرال ــزور وحـمــاة
وحـمــص ودم ـشــق فـيـمــا ك ــان املـسـلـحــون في
ريف حــوران أقل نزعة إسالمية ولكن أيضًا
بقاعدة ريفية أساسًا.
ي ـل ـف ــت الـ ـنـ ـظ ــر أن ي ـ ـكـ ــون هـ ـ ــذا ضـ ــد سـلـطــة
استندت من خالل حزب البعث في صعودها
إلى املسألة الزراعية ،وهــذا كان واضحًا في
ان ـت ـخــابــات ب ــرمل ــان  1954ح ـيــث ك ــان معظم
أصوات البعث في أرياف حماة وحلب وإدلب
والــاذقـيــة ،وإذا ظـهــرت قــوة قــاعــدة السلطة
ال ـس ــوري ــة ف ــي ال ــري ــف ب ــأح ــداث 1982-1979
ف ــإن م ــن ال ــواض ــح أن ال ـت ـحــوالت الـلـيـبــرالـيــة
االقتصادية في فترة  2010-2004قد جعلت

م ـع ـظ ــم الـ ــريـ ــف ال ـ ـس ـ ــوري فـ ــي حـ ــالـ ــة نـقـمــة
ومعارضة وهو ما جعل السلفية الجهادية
ترى أرضًا خصبة في أرياف حلب وديرالزور
وإدلــب مثل (الجماعة اإلسالمية) في مصر
التي القت في الثمانينيات أرضًا خصبة في
الصعيد بخالف (اإلخــوان املسلمون) الذين
ظلت استناداتهم االجتماعية في املدن أو في
ريف الدلتا األكثر تطورًا من الصعيد.
كـ ـ ــان صـ ــادمـ ــا ومـ ـف ــاجـ ـئ ــا ق ـ ـ ــدرة الـ ـس ــوري ــن
على التفوق على الجزائريني  1992ـ ـ 2002
والـ ـع ــراقـ ـي ــن  2004ـ ـ ـ  2007ف ــي اس ـت ـع ـمــال
ال ـع ـن ــف وت ـس ــوي ـغ ــه وتـ ـب ــري ــره ف ــي تـخــومــي
امل ـ ـ ـ ـ ــواالة واملـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ،وم ـ ـق ـ ــدار ان ـخ ـف ــاض
امل ـس ـتــوى الـسـيــاســي عـنــد ع ـمــوم الـســوريــن
في تخوم املعارضة واملــواالة والتردد ،وذلك
عند مجتمع كــان هــو األفـضــل ضمن العرب
ف ــي ان ـت ــاج سـيــاسـيــن عــابــريــن بـتــأثـيــراتـهــم
ل ـل ـح ــدود (م ـي ـش ــال ع ـف ـلــق ـ ـ ـ خ ــال ــد بـ ـك ــداش ـ
ياسني الحافظ) ومفكرين سياسيني صيغت
ال ـت ـي ــارات ال ـس ـيــاس ـيــة واألحـ ـ ـ ــزاب م ــن خــال
أفـكــارهــم (ســاطــع الـحـصــري ـ ـ مـيـشــال عفلق
ـ ـ يــاســن الـحــافــظ) ،وأيـضــا مـقــدار انخفاض
مستوى املثقفني السوريني وكتاب املقاالت
الصحفية السياسية.
ه ــذا ي ـعــود إل ــى الـتـصـحــر الـسـيــاســي بفترة
 1982ـ  2011على األرج ــح .كــان الفتًا للنظر
مـقــدار اتـســاع املـيــل عند املـعــارضــة وامل ــواالة
لتسويغ وتبرير واعتناق (نزعة االستعانة
ب ــال ـخ ــارج) ف ــي أزمـ ــة  2011ـ ـ  2017وبحيث
«أص ـب ـحــت ك ــل ال ـب ـق ــرات س ـ ــوداء ف ــي الـلـيــل»
وفق تعبير هيغل .أيضًا هنا يجب تسجيل
كيف ضعفت الـنــزعــة الـعــروبـيــة عند العرب
ال ـســوريــن فــي مجتمع مــن أق ــوى املتعلقني
ب ــال ـن ــزع ــة ال ـق ــوم ـي ــة بــامل ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــرب ـيــة
ف ــي ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،بـيـنـمــا تـخـلــى األكـ ــراد
الـ ـس ــوري ــون ع ــن مــارك ـس ـي ـت ـهــم الـ ـت ــي كــانــت
غالبة بالقرن العشرين بحياتهم السياسية
لصالح النزعة القومية الكردية ،وإن كانت
ال ت ـ ــزال الـ ـع ــروب ــة ق ــوي ــة ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وه ــي
عـلــى األرجـ ــح ال ــاص ــق الــوط ـنــي األقـ ــوى في
ب ـلــد ي ـش ـكــل الـ ـع ــرب  %90م ــن س ـكــانــه وهــي
الــاصــق الــوح ـيــد ال ـبــاقــي ال ـعــابــر لـلـطــوائــف
واألديان .يالحظ هنا كيف أن نزعات جديدة
عـنــد ال ـس ــوري ــن ،مـثــل «ال ـنــزعــة الفينيقية»
ً
و«سوريا أوال» ،هي نزعات أقلياتية دينية
من حيث االستناد االجتماعي أساسًا ،فيما
يـلـحــظ اشـ ـت ــراك الـسـلـطــة وأغ ـل ــب امل ـعــارضــة
في نزعة عروبية قوية ،ويالحظ هنا أيضًا
استمرار السلطة السورية في التفريق بني
«اإلسـ ــام» و«اإلســام ـيــن» ،وات ـجــاه األك ــراد
السوريني لتحبيذ االتجاه القومي واالبتعاد
ع ــن ال ـت ــدي ــن ف ـي ـمــا ك ــان ــوا ال ـع ـك ــس ف ــي زم ــن
العثمانيني.
* كاتب سوري

أمــا الــوضــع فــي األراض ــي الصينية نفسها
فليس بعيدًا عــن ج ــدول األع ـمــال ه ــذا ،فمن
املـعــروف أن النزعة االنفصالية التي كانت
موجودة ـ ولكن بشكل ضعيف ـ في منطقة
سينكيانغ شـمــال غــرب الـصــن تلقت دفعة
مـعـنــويــة هــائـلــة م ــع زيـ ــارة امل ـلــك الـسـعــودي
السابق عبد الله بن عبد العزيز إلى الصني
ع ــام  ،2006حـيــث أتـيـحــت لــه الـفــرصــة لبذر
املراكز اإلسالمية في مختلف أنحاء اإلقليم،
وق ــد شـجـعــت بـكــن ذل ــك عـلــى أس ــاس إب ــداء
حـســن ال ـنـ ّـيــة لــأقـلـيــة املـسـلـمــة ف ــي املـنـطـقــة،
ول ـلــدول العربية مــن خــال الـسـعــوديــة .وإذ
بـ ـه ــذه املـ ــراكـ ــز ت ـت ـح ــول إل ـ ــى ب ـ ــؤر لـتـخــريــج
املـتـطــرفــن الــذيــن ت ـحـ ّـول الـكـثـيــر مـنـهــم إلــى
إرهــابـيــن أثـ ــاروا االض ـطــرابــات فــي املنطقة
املسلمة ،وفي الصني بكاملها.
وم ـ ــن ه ـ ــذه ال ـ ـنـ ــواة املـ ـتـ ـفـ ـج ــرة ،مـ ــع مـ ــا ك ــان
م ــوج ــودًا ل ــدى بـعــض أب ـنــاء سينكيانغ من
رفــض للحضور الصيني فــي تلك املنطقة،
نـشــأ ال ـحــزب اإلس ــام ــي الـتــركـسـتــانــي الــذي
يدعو إلى انفصال «تركستان الشرقية» (أي
سينكيانغ) عــن ال ـصــن ،وانـتـشــر عناصره
ً
في آسيا الوسطى ،وصــوال إلى تركيا التي
تقدم الدعم املعنوي واملادي للحزب ،ومن ثم
إلــى سوريا حيث بــات عناصر هــذا الحزب،
وغيرهم ّ
ممن التحقوا بــ«داعــش» ،من أشد

املحاربني للدولة السورية.
اآلن ،بــات هـ ّـم اإلره ــاب الــدولــي ـ وفــي موقع
بارز منه إرهاب الجماعات اإلسالمية ـ ّ
همًا
مشتركًا لـكــل مــن الـصــن والـسـعــوديــة ،بعد
َ
أن اكتوت اململكة السعودية نفسها بنيران
اإلره ـ ــاب ال ـقــاعــدي وال ــداع ـش ــي ،ول ــذل ــك فــإن
عـنــوان مكافحة اإلره ــاب بــات عنوانًا بــارزًا
فــي مـلــف ال ـعــاقــات الصينية ـ ـ الـسـعــوديــة،
ب ــاإلض ــاف ــة ط ـب ـع ــا إل ـ ــى م ـ ـجـ ــاالت ال ـت ـع ــاون
األخرى ،وعلى رأسها االقتصاد بالطبع.
وال بـ ّـد في الختام من لفت النظر إلــى هدف
سعودي مهم من تعزيز العالقات مع بكني،
وهــو «اللعب على مشاعر» واشنطن ،التي
ّ
تـشـعــر ال ــري ــاض أن ـهــا بــاتــت تـقــلــل مــن قيمة
«تحالفها» مــع دول الخليج ،وعلى رأسها
ال ـس ـعــوديــة ،دون أن يـعـنــي ذل ــك أن العائلة
الحاكمة فــي الــريــاض راغـبــة فــي ـ أو قــادرة
ّ
على ـ نقل تحالفاتها من سلة واشنطن إلى
ّ
سلة بكني بشكل كامل.
ويـبـقــى الـ ـس ــؤال :ه ــل «سـتـنـجــو» الـعــاقــات
بــن ال ـصــن وال ـس ـعــوديــة مــن املـطـبــات التي
تفرضها األوضـ ــاع املـتـفـجــرة فــي منطقتنا
العربية اإلسالمية ،أم أن هذه االضطرابات
سـتـفــرض نفسها كـمـعـ ّـوق أســاســي لتطور
الروابط بني البلدين؟
* صحافي لبناني
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االنتخابات الفرنسية:
السياسات كمدخل لنقاش الفساد
ورد كاسوحة *
مشكلة النقاش الحالي حول االنتخابات الفرنسية
املــزمــع إجــراؤهــا فــي نيسان وأي ــار املقبلني ،أنها
ال ت ـت ـط ـ ّـرق إلـ ــى ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
ّ
يتبناها املرشحون وتكتفي بمالحقة الفضائح
الـتــي تــاحــق بعضهم دون الـبـعــض اآلخ ــر .هــذا
يخلق وهمًا لدى املتابعني للشأن الفرنسي بأن
ق ـضــايــا ال ـف ـســاد ال ـت ــي ت ــاح ــق ف ــران ـس ــوا فـيــون
ً
ومــاريــن لوبني يمكن أن تكون بــديــا مــن نقاش
السياسات االقتصادية للمرشحني الرئيسيني
(فيون ولوبني وإيمانويل ماكرون) والتي تتشابه
في معظمها ،ما عدا بعض التمايز الذي تنطوي
عليه مقاربة حزب "الجبهة الوطنية" ،وهو على ّأي
حال ال يرقى إلى مستوى القطيعة مع السياسات
الـنـيــولـيـبــرالـيــة الـحــالـيــة .بــاإلضــافــة طبعًا إل ــى ما
ّ
تدخل اإلعالم ّ
ضد مرشح دون آخر من
يطرحه
أسئلة حــول التفضيالت على مستوى النخب،
والتي تخلق بــدورهــا وهمًا إضافيًا يضاف إلى
مجموع األوه ــام التي تشيعها املقاربة السائدة
حاليًا لالنتخابات.
ّ
ّ
التطرق إلى فساد المرشحين
إشكالية
ّ
التطرق إلى السياسات بهذا الشكل أفضى
عدم
إلـ ــى شـخـصـنــة امل ـع ــرك ــة وت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى جبهة
ي ـخ ــوض فـيـهــا اإلعـ ـ ــام وب ـع ــض م ــراك ــز الـنـفــوذ
ً
ّ
حربًا ضـ ّـد املــرشــح األكـثــر تفضيال لــدى قواعد
ً
اليمني ويمني الــوســط .وب ــدال مــن أن يكون األمــر
ً
استكماال للنقاش الذي بدأ في املرحلة التمهيدية
مــن انـتـخــابــات اليمني (بــن فـيــون وآالن جوبيه)
ّ
ح ــول اق ـتــراحــات املــرشــح اليميني النيوليبرالية
امل ـت ـطـ ّـرفــة ال ـخـ ّ
ـاصــة بــرفــع س ـ ّـن الـتـقــاعــد وزي ـ ّـادة
ســاعــات الـعـمــل وص ــرف نـصــف مـلـيــون مــوظــف
وإل ـغ ــاء ق ــان ــون الـشـغــل ت ـح ـ ّـول إل ــى سـلـسـلــة من
االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات املـ ـسـ ـن ــودة ب ــوث ــائ ــق ح ـ ــول ف ـس ــاده
وف ـســاد عــائـلـتــه .وم ــع ّأن الـنــزاهــة تعتبر معيارًا
أســاس ـيــا ف ــي اخ ـت ـيــار امل ــرش ــح ث ـ ّـم ف ــي متابعته
أثناء خوضه للمعركة االنتخابية ،إال أنها ليست
ً
معطى يمكن على أساسه تحديد وجهة املعركة
وخصوصًا عندما ال يكون النقاش
االنتخابية،
ّ
الـ ّـذي تثيره متعلقًا باملحور األســاســي للحملة ـ
أقله في املرحلة التمهيدية ـ والذي هو السياسات
ّ
االقتصادية واالجتماعية للمرشحني .بهذا املعنى
ال يمكن فرضها على الناخبني والــرأي العام في
فرنسا وخارجها كوجهة وحيدة للنقاش ،وإال
ّ
تحولت املعركة االنتخابية إلــى صــراع بني نخب
ً
تــريــد ف ــرض وجـهــة معينة عـلــى الـنــاخـبــن ،بــدال
مــن أن تكون تنافسًا بــن األح ــزاب على اعتماد
سياسة ّ
محددة للبالد ،وهي الحالة التي ُيفترض
بانتخابات بــن أح ــزاب يمني ويـســار ووس ــط أن
ّ
تؤكدها .هــذا ال يعيد النقاش بشأن السياسات
إلى مجراه الطبيعي فحسب ،بل يفتح أيضًا أفقًا
َ
أرحـ َـب للمحاسبة على قاعدة ربطها بالسياسة
ّ
ّ
التي سيتبعها املرشح .والحال أن هذا األفق هو
ال ــذي يـهـ ّـم الـنــاخــب أكـثــر مــن متابعة فـســاد هــذا
السياسي أو ذاك ألنــه يضع الفساد فــي سياق
عام وال يربطه بأشخاص ،وبالتالي يساعده في
فهم املـجــرى الــذي ستسير ّإليه الـبــاد فــي حال
ُّ ً
ّ
وصول مرشح يريد تدخال أقل للدولة في الشأن
ّ
االقتصادي كما يؤكد فيون دائـمــا .لكن ال أحد
يــريــد مناقشة هــذا الـجــزء مــن حملة الــرجــل ألنه
يفتح املجال أمام نقاش غير ُم ّ
حبذ حول الفساد
الـ ــذي ي ـت ـسـ ّـبــب ب ــه ان ـس ـح ــاب ال ــدول ــة م ــن امل ـجــال
االقـتـصــادي ملصلحة مجموعة مــن االحتكارات
والرساميل التي يقود بعضها ـ أو يدعم ـ الحملة
ّ
االنتخابية ملرشح آخر هو ايمانويل ماكرون.
غياب اليسار
ّ
ّ
ويـ ـت ــأك ــد هـ ــذا امل ـن ـح ــى م ــع غ ـي ــاب م ــرش ــح ق ــوي
لليسار قادر على فرض وجهة ال يكون النقاش
فيها مـحـصــورًا بقضايا جــزئـيــة مـثــل «الـفـســاد
ّ
الـعــائـلــي» لـلـمــرشــح أو الـهــويــة الــوطـنـيــة ومـســألــة

الهجرة .والـحــال ّأن ثمة مـحــاوالت خجولة لفعل
ّ
ذلك ولكنها تصطدم دومًا بانعدام قدرة املرشح
اآلت ــي مــن الـيـســار عـلــى الـتــأثـيــر كـمــا هــي الـحــال
مــع بينوا آم ــون ،بــاإلضــافــة إلــى الـصــراعــات التي
يشهدها املعسكر االشتراكي والتي ّأدت في هذه
االنـتـخــابــات إل ــى إض ـعــاف ال ـحــزب وتـحــويـلــه إلــى
ّقوة هامشية في الصراع حول مستقبل فرنسا.
عندما يحصل ذلك ال تتراجع القضايا األساسية
ّ
التي ّ
تتحول
تهم عموم الفرنسيني فحسب ،بل
ّ
خاصة باليمني» الذي يهيمن
أيضًا إلى «مساحة ٌّ
عليه تـيــاران يــدعــوان كــل من جهته إلــى تقليص
دور الدولة في االقتصاد ،أو إلى جعلها في حال
ّ
تدخلت منحازة ملصلحة طبقة األثرياء وأصحاب
الــرســامـيــل .ثـ ّـمــة تمايز هنا تبديه زعيمة حزب
الجبهة الوطنية مارين لوبني ولكنه ال يتقاطع مع
انحيازات اليسار ـ التي يعبر عنها بوضوح شديد
ّ
مـ ّـرشــح مثل جــان لــوك ميالنشون ـ ـ َويظهر في
ظل احتدام النقاش حول موضوع الهجرة معنيًا
أكثر بحماية «اليد العاملة الفرنسية» من املنافسة
التي تلقاها من املهاجرين .وهي مقاربة شبيهة
بتلك التي يدافع عنها دونالد ترامب في الواليات
ّ
يتحول الهجوم على العوملة إلى
املـتـحــدة ،حيث
ذريعة للدفاع عن مكتسبات ال ّ
تخص إال الطرف
ال ــذي يــرى ه ــؤالء أنــه تـضـ ّـرر مــن سياسات فتح
الحدود للعمالة املهاجرة واألجنبية .حتى التراكم
ال ــذي ي ـشـ ّـدد الـيـمــن امل ـت ـطـ ّـرف عـلــى أولــوي ـتــه من
خالل استعادة املصانع والرساميل إلى الداخل
إلنتاج القيمة يجب ـ في رأيهم ـ تصحيحه وإعادة
توزيعه بطريقة ال تسمح بوصول الفائض منه إلى
الفئات التي استفادت سابقًا من العوملة املالية ،مع
العلم أن هذه االستفادة كانت وال تزال محصورة
بفئة صغيرة اغتنت وأث ــرت فــي حساب غالبية
الشعب بما في ذلك فئاته املهاجرة .هكذا ،يصبح
دفاع حزب مثل "الجبهة الوطنية" عن الدولة دفاعًا
ّ
عن وجهة ّ
معينة لتدخلها ال عن وجودها كطرف
ِّ
ّ
لحركة الرساميل التي تذهب وتأتي
مقيد ومنظم
ً
إلى البالد ،متسببة بخلق تراكم ال تستفيد منه
غالبية الفرنسيني .وهي في ذلك تبدو أقرب إلى
طروحات فرانسوا ّفيون وايمانويل ماكرون منها
إلــى مــا يدعو إليه كــل مــن جــان لــوك ميالنشون
وبــونــوا آمــون الـلــذان يـشـ ّـددان من موقعهما على
محورية دور الطبقة العاملة في معاودة النهوض
الفرنسي ،سواء من خالل الدفاع عن
باالقتصاد
ّ
قــانــون العمل والـقــطــاع الـعــام أو عبر دعــم وجهة
ّ
للتدخل ال تكون على حساب غالبية هذه الطبقة
ّ
كما يريد معظم مرشحي اليمني.
خاتمة
هــذه الــرغـبــة لــدى اليمني بأجنحته املختلفة هي
ال ـت ــي ت ـهـ ّـمــش ال ـق ـضــايــا امل ـح ــوري ــة ف ــي ال ـن ـقــاش
ملصلحة أمور ال يبدو أنها تعني أحدًا خارج دائرة
النخب املهيمنة .وهــي نخب تعرف أنها تتالعب
بالنقاش الـعــام عبر تحويل الفساد إلــى سلوك
شـخـصــي مــرتـبــط ب ـهــذا امل ــرش ــح أو ذاك ،ال إلــى
حصيلة للسياسات االقتصادية التي تريد من
الدولة اتباعها .غياب الربط بني األمرين هو الذي
يسمح باستبعاد النقد للوجهة النيوليبرالية ّالتي
يتبعها فيون فــي حملته ،بحيث يبدو للموظف
أو العامل أو العاطل عــن العمل فــي فرنسا بأنه
سياسي فاسد فحسب ،وبالتالي يصبح فساده
ً
غير املرتبط ّ بسياق مدخال لتسليط الضوء على
مرشحني أقل فسادًا منه وأكثر استقطابًا بسبب
هذه «النزاهة» الهتمام اإلعــام والــرأي العام .من
هنا خطورة اعتبار البعض ايمانويل ماكرون هو
البديل ،عبر التركيز على صعوده في استطالعات
ّ
الرأي وقدرته على استقطاب الناخبني ّاملنفضني
عن فيون ،من دون االنتباه إلى ما يمثله الرجل
ّ
على صعيد تبني أكثر السياسات االقتصادية
نيوليبرالية في فرنسا .باملقارنة معه تبدو مارين
ـرجــح ّ
لوبني التي ُيـ َّ
بشدة أن تنافسه في جولتي
االنتخابات على يسار جان لوك ميالنشون.
* كاتب سوري

