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ال�سيطرة الغام�ضة :ال�سيا�سة = الخطاب
والرموز في �سورية المعا�صرة

=

ليزا وادين
ترجمه عن الإنجليزية :نجيب الغ�ضبان
بيروت :ريا�ض الري�س للكتب والن�شر� 358 .2010 ،صفحة.

ال

نعرف �أ�سماء �أولئك ال�شبان
الذين �أ�سقطوا �أول تمثال،
ومزقوا �أول �صورة� ،أكانت للرئي�س
ال�سوري الراحل حافظ الأ�سد� ،أم
البنه الرئي�س الحالي ب�شار الأ�سد،
خالل انتفا�ضة �سورية في �سنة
 ،2011لكن التاريخ �سي�سجل لهم
�أنهم نجحوا في تحطيم �أ�سطورة
عمرها نحو �أربعين عاماً .فقد �شكلت
ظاهرة تقدي�س عائلة الأ�سد �أحد �أهم
معالم النظام في �سورية منذ �أوائل
�سبعينيات القرن الما�ضي ،وفي هذا
ال�سياق ي�شكّل كتاب ليزا وادين الذي
�صدر في �سنة  1999بالإنجليزية
بعنوانAmbiguities of :
Domination: Politics, Rhetoric

and Symbols in Contemporary

 ،Syriaثم �صدر بترجمة موفقة،
ب�شكل عام ،لنجيب الغ�ضبان �إلى
العربية في �سنة  ،2010نقلة نوعية
في تحليل النظام ال�سوري المعا�صر.
لقد انح�صرت �أغلبية الدرا�سات
التي �صدرت في الأو�ساط
الأكاديمية الغربية ب�ش�أن �سورية � ّإما
بالتحليل ''المادي'' �أو االقت�صاد
ال�سيا�سي �أكان التقليدي �أم
المارك�سي )1(،و� ّإما بال�سرد التاريخي
الذي يركز على ال�سيا�سة الداخلية
والعالقات الدولية )2(،و� ّإما بالتحليل
الطائفي ،الثقافي ،اال�ست�شراقي
ال�سطحي الذي ينطلق من وجهة نظر
رجعية وحتى �صهيونيةّ � )3(.أما

( )1انظر الكتب التالية:
Hanna Batatu (1999), Syria’s Peasantry: The Descendants of its Lesser Rural
Notables, and Their Politics (New Jersey: Princeton University Press); Fred Lawson
(1999), Demystifying Syria (London: Saqi Books); Raymond Hinnebusch (2007),
Syria: Revolution from Above (U.K. Taylor and Francis).

( )2انظر :باتريك �سيل ('' ،)1999الأ�سد :ال�صراع على ال�شرق الأو�سط'' (بيروت� :شركة
المطبوعات للتوزيع والن�شر).
( )3انظرDaniel Pipes (1992), Greater Syria: The History of an Ambition (U.S.A.: :
Oxford University Press).
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كتاب وادين فهو الأول من نوعه عن
�سورية الذي يركز على الخطاب
ال�سيا�سي ويعتمد منهج ''ما بعد
الحداثة'' ،ذلك ب�أن وادين ت�ست�شهد
ب�أعمال لوي�س �ألتو�سير ومي�شال
فوكو ب�صورة خا�صة .وعلى الرغم
من �أهمية هذا المنهج ،ف�إن له
حدوده المعرفية �أي�ض ًا كما �س�أبين
الحقاً.
ي�شكل ا�ستقرار ال�سلطة في �سورية
منذ الحركة الت�صحيحية مع�ضلة
لدى المحللين ،وخ�صو�ص ًا وادين� ،إذا
ما قورن بتاريخ �سورية الحافل منذ
اال�ستقالل باالنقالبات .وفي هذا
ال�سياق ترى وادين �أن التحليل
المادي التقليدي للنظام ال�سوري،
والذي يركز على الم�صالح �أو
كاف لتف�سير ''لماذا
الم�ؤ�س�سات ،غير ٍ
تنفق الحكومة ال�سورية مبالغ
باهظة من المال وموارد مادية
نادرة ل�صياغة الرموز'' (�ص )43
بد ًال من �إنفاقها على الخدمات �أو
حتى على القمع؟ وتنطلق وادين
بتف�سيرها من ت�سا�ؤل ب�سيط هو:
كيف نف�سر ظاهرة التبجيل
والتقدي�س لحافظ الأ�سد ،والتي
تت�ضمن �إطالق ال�صفات �شبه الإلهية
على مقدرته وذكائه ،هو ''العالم
بكل �شيء'' ،وفي الوقت نف�سه نعلم
ب�أن الأغلبية العظمى من ال�سوريين
ال ت�صدق هذا الكالم؟
جواب وادين هو �أنه لي�س مهم ًا
بالن�سبة �إلى النظام ال�سوري �أن
ي�صدق الم�شارك �أو المتفرج �أو
الم�ستمع ،تلك العرو�ض و�أغاني
المديح المبجلة للنظام ،فالكل كان
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يعلم ب�أن الأ�سد لم يكن فع ًال
''ال�صيدلي الأول'' ،لكن ما يهم
النظام هو �أن يت�صرف الجميع ''كما
لو'' �أنهم ي�صدقون.
وترى وادين �أن هناك ثغرة
تحليلية لدى العلماء ال�سيا�سيين
(المخت�صين ب�سورية �أو غيرها)
تتعلق � ّإما بتهمي�ش دور البالغة
الإن�شائية والرموز في تدعيم
ال�سلطة ،و� ّإما بادعاء �أنهما تحديداً،
هما اللتان ت�ضفيان �شرعية على
النظام .وجوهر كتاب وادين هو �أن
للنظام ال�سوري ''ا�ستراتيجية قائمة
على المطاوعة بد ًال من ال�شرعية''
(�ص  ،)45و�إن يكن م�ضمون الكتاب
�أكثر تعقيداً من ذلك .فهي تعترف
ب�أن النظام ال يحظى بـ ''�شرعية
فيبرية'' (ن�سبة �إلى ماك�س فيبر الذي
تحدث عن الإيحاء بقوة خا�صة
ل�شخ�صية القائد'' /الكاريزما'') ،وال
يتبع ''الهيمنة الغرام�شية'' (ن�سبة �إلى
�أنطونيو غرام�شي الذي تحدث عن
احتواء المخيلة الفكرية بطريقة
يتقبل فيها المواطن �شرعية النظام)،
�سر بين النا�س يتعلق
وذلك لوجود ّ
بازدراء المجتمع بالهالة الملقاة
على الأ�سد ،و�سخريته من �أكاذيب
النظام .لكن وادين ترى �أن كلمة
''�شرعية'' لي�ست ''قاطعة'' ،وهو ما
يعني �أنها (ال�شرعية) لي�ست الأمر
الذي يحظى به النظام �أم ال ،و�إنما
هي ''حزمة من االعتقادات
وااللتزامات ال�شعورية المعقدة
والمتناق�ضة �أحياناً'' (�ص .)83
لذا ترى وادين ــ وهنا تتبع
منهجية المارك�سي الفرن�سي لوي�س
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�ألتو�سير ــ �أن ثمة عالقة جدلية بين
الممار�سة والأيديولوجيا ،وذلك من
خالل تحليل ''مادي'' للرمز
والخطاب ،عبر مجموعة
اال�ستعرا�ضات والحفالت والأنا�شيد
والتظاهرات المنظمة لإظهار الوالء
وتكري�س الألقاب الإلهية ،والتي
ت�ستنج وادين �أنها كلها ت�ساهم في
جعل المواطن يعتقد �أن قوة الأ�سد
غير نابعة من �صفاته الإلهية ،و�إنما
''لأن نظامه قادر على �إكراه النا�س
على �أن يكرروا ما يثير ال�سخرية
ويجاهروا بما ال يقبله العقل''
(�ص  .)54وتنتهي الكاتبة باالدعاء
�أن نظام الأ�سد �أوجد نوع ًا من
المطواعية غير محدد في علم
االجتماع (�إلى �أن حددته وادين)
يتمثل في ''االن�ضباطية الرمزية''
(�ص � ،)296أي ،باخت�صار ،ينجح
النظام في ال�سيطرة على ت�صرفات
المواطن لأنه ال ي�ستطيع ال�سيطرة
على �أفكاره.
وبح�سب وادين ،ف�إن لهذا
الأ�سلوب من ال�سيطرة ثمن ًا يدفعه
النظام ،وهنا ،ثمة مالحظة مهمة
تتعلق بالترجمة .فقد �سبق �أن ذكرت
�أن الترجمة مو ّفقة ب�شكل عام ،نظراً
�إلى �صعوبة الم�صطلحات والأفكار
المطروحة� ،إ ّال �إن اختيار المترجم
كلمة ''غام�ضة'' لترجمة م�صطلح
'' ''Ambiguitiesالذي يرد في عنوان
الكتاب ،هو �أمر غير موفق� ،إذ كان
''ملت َب�سة''،
من الأ�صح ا�ستخدام كلمة ُ
لأن وادين تريد القول �إن هالة
التقدي�س ،على الرغم من نجاحها،
تولّد نقي�ضها ،عالوة على �أ�ساليب

مقاومتها .ولعل �أف�ضل مثال لما
تعنيه وادين يمكن تلخي�صه بق�صة
و�س ِّرح
ال�ضابط ''ميم'' الذي ُ�ضرب ُ
من الجي�ش بعد زيارة �ضابط ذي
رتبة كبيرة �أمر ميم ورفاقه ب�أن
يق�صوا عليه �أحالمهم في الليلة
ّ
الفائتة .وعندما و�صل الدور �إلى
ميم ،تقدم وقال'' :لقد ر�أيت في
منامي �أمي عاهرة في غرفة نومك''
(�ص � .)172إن ميم ي�ستخدم
م�صطلحات النظام التي ت�ؤكد خنوع
وتلبي متطلبات الرياء،
المواطن ّ
لكنه يعيد ترتيبها بطريقة ُتطيح بها
بد ًال من تعظيمها.
وتخ�ص�ص وادين بقية الكتاب
للتعمق في مثل هذه الأفكار
المتعلقة بااللتبا�س .فالق�سم الثاني
يتابع تطور ظاهرة التقدي�س التي
تحتوي على متناق�ضات مثل
''فار�س الحرب'' و''رجل ال�سالم''،
وهنا تالحظ الكاتبة �أن الظاهرة
ترتفع وتيرتها خالل التغيرات
ال�سيا�سية ،وخ�صو�ص ًا في �أثناء
الأحداث التي ربما ُتحرج النظام
مثل دخول لبنان في �سنة � ،1976أو
م�شاركة النظام �إلى جانب الواليات
المتحدة في حرب الخليج الثانية،
ثم �سقوط االتحاد ال�سوفياتي ،والذي
رافقه جو ه�ستيري من التزلف ،و�سط
�إجراء ا�ستفتاء ،الأمر الذي �أدخل
م�صطلح ''المبايعة'' في التداول
اليومي ،فبد�أ النظام عملية التوريث
بالحديث عن القائد ''�أبي با�سل''.
وترى وادين �أن مفعول ظاهرة
التقدي�س ثالثي الأبعاد1 :ــ الحاجة
الدائمة �إلى �إظهار الوالء ت�ساهم في
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''قتل ال�سيا�سة''؛ 2ــ الكذب المنظم
يربك �أولئك الذين يخ�ضعون له،
ويقو�ض قدرتهم على الفعل؛ 3ــ بد ًال
ِّ
من النقا�ش ال�سيا�سي المتحدي
للنظام يتحول النقا�ش العلني �إلى
مناف�سة ب�ش�أن التملّق .وعندما
تجتمع الأبعاد الثالثة ي�صبح
المواطن م�ستبطن ًا من دون وعي
للخطاب الر�سمي حتى لو اعتقد في
داخله �أنه غير مت�أثر به.
في الق�سم الثالث من الكتاب
ت�ست�شهد وادين بم�سرحيات مثل
''�ضيعة ت�شرين'' ،وبالنكات ال�شائعة،
وببرامج التلفزيون ور�سوم
ت�سجل التجاوزات
الكاريكاتور كي ّ
اليومية لهالة التقدي�س ،فتقول �إن
من الخط�أ التركيز على الطاعة
العلنية مع �إهمال المقاومة اليومية
التي ت�شمل الفنانين والأ�شخا�ص
العاديين في الوقت نف�سه .فكل مرة
يقول فيها مواطن لنف�سه'' :لن �أفعل
ما ت�أمرني به''� ،أو �إن ''النظام كله
فا�سد وكاذب'' ،يكون قد قاوم
االن�صياع الكامل .وترى وادين �أن
هذه الأمور ،على الرغم من �صغر
حجمها ،تتراكم مع مرور الزمن
وربما ت�ؤدي ــ كما �أدت في �أوروبا
ال�شرقية ــ �إلى �إ�سقاط النظام.

نقاط نقدية
�أوالً ،وكما �أ�شار �آخرون ،ف�إن
�أفكار وادين م�ستوحاة ب�شكل كبير
من الكتابات عن �أوروبا ال�شرقية.
فالفكرة الرئي�سية التي تقول �إن ما
يهم النظام لي�س اقتناع النا�س
بالأيديولوجيا ال�سائدة ،و�إنما

بت�صرفهم ''كما لو'' �أنهم ي�صدقون،
هي فكرة منقولة عن كتاب فاكالف
هافيل (قوة َمن ال قوة لهم) ب�ش�أن
الحياة اليومية في ت�شيكو�سلوفاكيا
ال�سابقة .فهناك �أي�ض ًا كان البقال
ي�ضع عبارة ''عا�شت اال�شتراكية'' كما
هي الحال في �سورية حيث ت�شيع
عبارات مثل ''بالروح بالدم'' كدرع
يرتديه البقال �أو �سائق التاك�سي
للتغطية على التجاوزات ،ولل�صد من
تطاوالت الأمن ،لكن ،في نهاية
المطاف ،ال يعرف القارئ ما هي
خ�صو�صية النظام ال�سوري
بالتحديد.
ثانياً ،ات�ضح بعد االنتفا�ضة
ال�سورية �أمران� :أو ًال �أن للقمع
وحاجز الخوف ت�أثيراً ودوراً �أكبر
من االهتمام الذي �أولتهما �إياه
وادين ،فمع انك�سار حاجز الخوف
في بالد عربية بما فيها �سورية،
انتف�ضت ال�شعوب على قمع �شديد
كانت تتعر�ض له ،الأمر الذي ُيظهر
ت�أثير القمع �سابق ًا في خوف النا�س
و�صمتهم �إلى �أن يحين وقت تنتف�ض
فيه فئات وا�سعة من ال�شعب على
هذا الخوف.
الأمر الثاني يتعلق بفئات �أُخرى
من النا�س ال تنتف�ض ،و�إنما ت�صمت
مع �إ�ضفاء �شرعية ما على النظام.
وتتبنى هذه الفئات مجموعة من
االعتقادات والمخاوف التي تعمل
على تبرير ال�صمت ،فتعطي مثل هذه
المخاوف �أولوية �أكبر من �أولوية
رف�ض القمع .وربما ال ت�صدق هذه
الفئات �أكاذيب النظام كلها ،وال
ت�صدق �أن الأ�سد كان ''الريا�ضي
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الأول'' ،لكنها تع ّد هذه الطقو�س ''�شراً
ال بد منه'' �أو ''تجاوزات غير
م�ستحبة'' ،وت�صمت بالتالي م�ضفية
نوع ًا من ال�شرعية على النظام عبر
ا�ستخدامها حجج ًا مثل القلق ب�ش�أن
المقاومة� ،أو عدم وجود بديل من
النظام� ،أو الخوف من الفو�ضى ،عدا
تم�سك ق�سم منها بم�صالح مادية.
وما يم ّد هذا ال�صمت بالعون هو
تزامن القمع الداخلي (وال�صدمة
النف�سية المكبوتة لمجازر حماة
وتدمر وللتعذيب والوجود الأمني
والإرهاب الفكري الالمنتهي) مع
تغيرات �إقليمية متالحقة �أو غزو
�إمبريالي متوا�صل (حرب الخليج
الأولى والثانية؛ االنتفا�ضة
الفل�سطينية؛ غزو العراق؛ عدوان
تموز /يوليو على لبنان) ،فيجد
منطق ال�صمت عن القمع تبريره في
مثل هذه المخاوف ،وال �سيما �أن
�سورية تواجه �أخطاراً حقيقية مثل
�إ�سرائيل التي تع ّدها �أغلبية
ال�سوريين عدواً وجودي ًا و�أزلياً.
�صحيح �أن وادين ال تنكر دور
القمع ،بل تقول �إن القمع والتهديد
به �ضروريان لإنجاح هالة
التقدي�س ،لكن َمن ُي�سقط منهج
التحليل النف�سي االجتماعي على
ال�شعب ال�سوري ،كما تفعل وادين،
عليه االلتفات �إلى ما تطوره فئات
ال�شعب ال�سوري من ت�صرفات
و�أولويات متعددة ب�ش�أن ر�ؤية
النظام والتعامل معه بطرق متنوعة
ربما تختلف بح�سب الطبقة
االقت�صادية �أو المدينة �أو البادية (�أو
حتى الطائفة).
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لقد نجحت وادين في تحليل
الخطاب ال�سائد والفن المعار�ض،
والتبا�س �أو ه�شا�شة �سيطرة النظام
ال�سوري ،لكنها لم ت�ستطع �أن تمد

خريف

2011

ج�سراً ي�صل بين الفكرة الأ�سا�سية
عن �أهداف النظام من هالة التقدي�س
وبين المطاوعة من طرف المواطن،
وهنا ،نرى حدود منهج التحليل

الممار�سات الثقافية لل�شباب العربي
تحرير عزّة �شرارة بي�ضون ،وطفاء حمادي ،مود �إ�سطفان
ها�شم ،نازك �سابا يارد
تجمع الباحثات اللبنانيات ،الكتاب الرابع ع�شر� 575 .2010 ،صفحة.
بيروتّ :

يطرح

هذا الكتاب على قارئه
�إ�شكالية الخطاب
البحثي العربي في مواجهة واقعه،
وخ�صو�ص ًا في �ضوء انتفا�ضات
العـالـم العربي �ضد �أنظمته .فالكتاب
الذي �أُعد خالل �سن َتي 2009
و ،2010يجمع عدداً وافراً من
الدرا�سات وال�شهادات ،غير �أن ق ّلة
منها تتجاوز �ض�آلة التحليل وركاكة
التعبير وبديهية الخال�صات (ال
غرابة في �أن االنتفا�ضات �أتت على
حين غرة ومن دون توقع) ،كي تقدم
لقارئها فهم ًا �أوفر للتحديات التي
يواجهها ال�شبان العرب ،وللقدرات
التي يمتلكونها لتجاوز الواقع
الحالي .ونحن لن نتوقف مطو ًال في
هذه المراجعة �أمام خال�صات تكرر
ما هو بديهي� ،أو تكتفي ب�أدنى
و�صف لمو�ضوعها ،وال �أمام
�شهادات تكرر اللغة الموروثة

والدرو�س الأخالقية المزعومة
نف�سها ،و�إنما �سنحاول قراءة بع�ض
المحاور التي ي�شي الكتاب بها،
والتي يمكن تلخي�صها بتخطي قلق
الهوية ،وا�ستعمال الإنترنت
وال�شبكات االجتماعية االفترا�ضية
لتطوير قراءات جديدة من جانب
ال�شباب ت�سمح لهم بالتفاو�ض
بفاعلية مع محيطهم كي يتفاعلوا
مع تعدد الم�ؤثرات المحيطة بهم
(ثقافي ًا واجتماعي ًا ووطني ًا وطبقي ًا
ولغوي ًا� ..إلخ) ،والتي ت�شكلهم� ،أكان
ذلك رف�ض ًا �أم قبوالً.

القراءة في العالم الرقمي
و�شبكاته
ت�شير الباحثة البحرينية فاطمة
علي ،في مقالتها'' :عطف ًا على
ال�شباب والفاي�س بوك وما بينهما ــ

الذي يتفادى التحليل المادي
التاريخي.
عمر �سامي �ضاحي
�أ�ستاذ االقت�صاد في جامعة هام�شير
في الواليات المتحدة

حالة البحرين'' (�ص � )212إلى
ثالثة عنا�صر قادرة على توليد
الثقافة والإبداع ،وي� ّؤمنها الفاي�س
بوك والمجال الرقمي ،هي:
''ال�شفافية ،والت�شاركية ،والحرية''،
بحيث تنعك�س هذه العنا�صر على ما
تحت�ضنه �صفحات ال�شباب في
الفاي�س بوك من نتاجات ثقافية
متنوعة ،وال يفوتها في ذلك ت�أكيد
التفاعل مع رواد ال�صفحة وما
بينهم ،وكذلك الإ�شارة �إلى ه�شا�شة
هذه ال�شبكات التي يجوز فيها محو
المجموعات وما دار فيها من
نقا�شات و�أعمال و�صور بكب�سة زر.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن الباحثة
ترى �أنه لم يعد من الجائز
لم�ؤ�س�سات الدولة ،ف�ض ًال عن
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،تجاهل
الدور الذي ربما ت�ؤديه ال�شبكات
االجتماعية في تحقيق �أهدافها.
عالوة على ذلك ،تر ّد فاطمة علي
على الأفكار الرائجة التي ترى �أن
ال�شباب ينفرون من الممار�سات
الثقافية الجدية ،فت�شير �إلى
�إح�صائيات متكررة تدل على
''ارتفاع ن�سب انت�شار الكتب
الإلكترونية وتداولها لدى الفئات
ال�شابة� ،إ�ضافة �إلى الزيادة
الملحوظة في �أعداد المتابعين

