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كتاب وادين فهو االأول من نوعه عن 

�سورية الذي يركز على الخطاب 

ال�سيا�سي ويعتمد منهج ''ما بعد 

الحداثة''، ذلك باأن وادين ت�ست�سهد 

باأعمال لوي�س األتو�سير ومي�سال 

فوكو ب�سورة خا�سة. وعلى الرغم 

من اأهمية هذا المنهج، فاإن له 

حدوده المعرفية اأي�سًا كما �ساأبين 

الحقًا.

ي�سكل ا�ستقرار ال�سلطة في �سورية 

منذ الحركة الت�سحيحية مع�سلة 

لدى المحللين، وخ�سو�سًا وادين، اإذا 

ما قورن بتاريخ �سورية الحافل منذ 

اال�ستقالل باالنقالبات. وفي هذا 

ال�سياق ترى وادين اأن التحليل 

المادي التقليدي للنظام ال�سوري، 

والذي يركز على الم�سالح اأو 

الموؤ�س�سات، غير كاٍف لتف�سير ''لماذا 

تنفق الحكومة ال�سورية مبالغ 

باهظة من المال وموارد مادية 

نادرة ل�سياغة الرموز'' )�س 43( 

بداًل من اإنفاقها على الخدمات اأو 

حتى على القمع؟ وتنطلق وادين 

بتف�سيرها من ت�ساوؤل ب�سيط هو: 

كيف نف�سر ظاهرة التبجيل 

والتقدي�س لحافظ االأ�سد، والتي 

تت�سمن اإطالق ال�سفات �سبه االإلهية 

على مقدرته وذكائه، هو ''العالم 

بكل �سيء''، وفي الوقت نف�سه نعلم 

باأن االأغلبية العظمى من ال�سوريين 

ال ت�سدق هذا الكالم؟

جواب وادين هو اأنه لي�س مهمًا 

بالن�سبة اإلى النظام ال�سوري اأن 

ي�سدق الم�سارك اأو المتفرج اأو 

الم�ستمع، تلك العرو�س واأغاني 

المديح المبجلة للنظام، فالكل كان 

نعرف اأ�سماء اأولئك ال�سبان ال 

الذين اأ�سقطوا اأول تمثال، 

ومزقوا اأول �سورة، اأكانت للرئي�س 

ال�سوري الراحل حافظ االأ�سد، اأم 

البنه الرئي�س الحالي ب�سار االأ�سد، 

خالل انتفا�سة �سورية في �سنة 

2011، لكن التاريخ �سي�سجل لهم 

اأنهم نجحوا في تحطيم اأ�سطورة 

عمرها نحو اأربعين عامًا. فقد �سكلت 

ظاهرة تقدي�س عائلة االأ�سد اأحد اأهم 

معالم النظام في �سورية منذ اأوائل 

�سبعينيات القرن الما�سي، وفي هذا 

ال�سياق ي�سّكل كتاب ليزا وادين الذي 

�سدر في �سنة 1999 باالإنجليزية 

 Ambiguities of :بعنوان

 Domination: Politics, Rhetoric

 and Symbols in Contemporary

Syria، ثم �سدر بترجمة موفقة، 

ب�سكل عام، لنجيب الغ�سبان اإلى 

العربية في �سنة 2010، نقلة نوعية 

في تحليل النظام ال�سوري المعا�سر.

لقد انح�سرت اأغلبية الدرا�سات 

التي �سدرت في االأو�ساط 

االأكاديمية الغربية ب�ساأن �سورية اإّما 

بالتحليل ''المادي'' اأو االقت�ساد 

ال�سيا�سي اأكان التقليدي اأم 

  واإّما بال�سرد التاريخي 
)1(

المارك�سي،

الذي يركز على ال�سيا�سة الداخلية 

  واإّما بالتحليل 
)2(

والعالقات الدولية،

الطائفي، الثقافي، اال�ست�سراقي 

ال�سطحي الذي ينطلق من وجهة نظر 

  اأّما 
)3(

رجعية وحتى �سهيونية.

ال�صيطرة الغام�صة: ال�صيا�صة = الخطاب = 

والرموز في �صورية المعا�صرة

 ليزا وادين

ترجمه عن االإنجليزية: نجيب الغ�صبان

بيروت: ريا�س الري�س للكتب والن�سر، 2010. 358 �سفحة.
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مقاومتها. ولعل اأف�سل مثال لما 

تعنيه وادين يمكن تلخي�سه بق�سة 

ح 
ِّ
رب و�ُسر ال�سابط ''ميم'' الذي �سُ

من الجي�س بعد زيارة �سابط ذي 

رتبة كبيرة اأمر ميم ورفاقه باأن 

وا عليه اأحالمهم في الليلة  يق�سّ

الفائتة. وعندما و�سل الدور اإلى 

ميم، تقدم وقال: ''لقد راأيت في 

منامي اأمي عاهرة في غرفة نومك'' 

)�س 172(. اإن ميم ي�ستخدم 

م�سطلحات النظام التي توؤكد خنوع 

المواطن وتلّبي متطلبات الرياء، 

لكنه يعيد ترتيبها بطريقة ُتطيح بها 

بداًل من تعظيمها.

وتخ�س�س وادين بقية الكتاب 

للتعمق في مثل هذه االأفكار 

المتعلقة بااللتبا�س. فالق�سم الثاني 

يتابع تطور ظاهرة التقدي�س التي 

تحتوي على متناق�سات مثل 

''فار�س الحرب'' و''رجل ال�سالم''، 

وهنا تالحظ الكاتبة اأن الظاهرة 

ترتفع وتيرتها خالل التغيرات 

ال�سيا�سية، وخ�سو�سًا في اأثناء 

االأحداث التي ربما ُتحرج النظام 

مثل دخول لبنان في �سنة 1976، اأو 

م�ساركة النظام اإلى جانب الواليات 

المتحدة في حرب الخليج الثانية، 

ثم �سقوط االتحاد ال�سوفياتي، والذي 

رافقه جو ه�ستيري من التزلف، و�سط 

اإجراء ا�ستفتاء، االأمر الذي اأدخل 

م�سطلح ''المبايعة'' في التداول 

اليومي، فبداأ النظام عملية التوريث 

بالحديث عن القائد ''اأبي با�سل''. 

وترى وادين اأن مفعول ظاهرة 

التقدي�س ثالثي االأبعاد: 1ــ الحاجة 

الدائمة اإلى اإظهار الوالء ت�ساهم في 

األتو�سير ــ اأن ثمة عالقة جدلية بين 

الممار�سة واالأيديولوجيا، وذلك من 

خالل تحليل ''مادي'' للرمز 

والخطاب، عبر مجموعة 

اال�ستعرا�سات والحفالت واالأنا�سيد 

والتظاهرات المنظمة الإظهار الوالء 

وتكري�س االألقاب االإلهية، والتي 

ت�ستنج وادين اأنها كلها ت�ساهم في 

جعل المواطن يعتقد اأن قوة االأ�سد 

غير نابعة من �سفاته االإلهية، واإنما 

''الأن نظامه قادر على اإكراه النا�س 

على اأن يكرروا ما يثير ال�سخرية 

ويجاهروا بما ال يقبله العقل'' 

)�س 54(. وتنتهي الكاتبة باالدعاء 

اأن نظام االأ�سد اأوجد نوعًا من 

المطواعية غير محدد في علم 

االجتماع )اإلى اأن حددته وادين( 

يتمثل في ''االن�سباطية الرمزية'' 

)�س 296(، اأي، باخت�سار، ينجح 

النظام في ال�سيطرة على ت�سرفات 

المواطن الأنه ال ي�ستطيع ال�سيطرة 

على اأفكاره.

وبح�سب وادين، فاإن لهذا 

االأ�سلوب من ال�سيطرة ثمنًا يدفعه 

النظام، وهنا، ثمة مالحظة مهمة 

تتعلق بالترجمة. فقد �سبق اأن ذكرت 

اأن الترجمة موّفقة ب�سكل عام، نظراً 

اإلى �سعوبة الم�سطلحات واالأفكار 

المطروحة، اإاّل اإن اختيار المترجم 

كلمة ''غام�سة'' لترجمة م�سطلح 

''Ambiguities'' الذي يرد في عنوان 

الكتاب، هو اأمر غير موفق، اإذ كان 

من االأ�سح ا�ستخدام كلمة ''ُملتَب�سة''، 

الأن وادين تريد القول اإن هالة 

التقدي�س، على الرغم من نجاحها، 

توّلد نقي�سها، عالوة على اأ�ساليب 

يعلم باأن االأ�سد لم يكن فعاًل 

''ال�سيدلي االأول''، لكن ما يهم 

النظام هو اأن يت�سرف الجميع ''كما 

لو'' اأنهم ي�سدقون.

وترى وادين اأن هناك ثغرة 

تحليلية لدى العلماء ال�سيا�سيين 

)المخت�سين ب�سورية اأو غيرها( 

تتعلق اإّما بتهمي�س دور البالغة 

االإن�سائية والرموز في تدعيم 

ال�سلطة، واإّما بادعاء اأنهما تحديداً، 

هما اللتان ت�سفيان �سرعية على 

النظام. وجوهر كتاب وادين هو اأن 

للنظام ال�سوري ''ا�ستراتيجية قائمة 

على المطاوعة بداًل من ال�سرعية'' 

)�س 45(، واإن يكن م�سمون الكتاب 

اأكثر تعقيداً من ذلك. فهي تعترف 

باأن النظام ال يحظى بـ ''�سرعية 

فيبرية'' )ن�سبة اإلى ماك�س فيبر الذي 

تحدث عن االإيحاء بقوة خا�سة 

ل�سخ�سية القائد/ ''الكاريزما''(، وال 

يتبع ''الهيمنة الغرام�سية'' )ن�سبة اإلى 

اأنطونيو غرام�سي الذي تحدث عن 

احتواء المخيلة الفكرية بطريقة 

يتقبل فيها المواطن �سرعية النظام(، 

 بين النا�س يتعلق 
ّ
وذلك لوجود �سر

بازدراء المجتمع بالهالة الملقاة 

على االأ�سد، و�سخريته من اأكاذيب 

النظام. لكن وادين ترى اأن كلمة 

''�سرعية'' لي�ست ''قاطعة''، وهو ما 

يعني اأنها )ال�سرعية( لي�ست االأمر 

الذي يحظى به النظام اأم ال، واإنما 

هي ''حزمة من االعتقادات 

وااللتزامات ال�سعورية المعقدة 

والمتناق�سة اأحيانًا'' )�س 83(.

لذا ترى وادين ــ وهنا تتبع 

منهجية المارك�سي الفرن�سي لوي�س 
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االأول''، لكنها تعّد هذه الطقو�س ''�سراً 

ال بد منه'' اأو ''تجاوزات غير 

م�ستحبة''، وت�سمت بالتالي م�سفية 

نوعًا من ال�سرعية على النظام عبر 

ا�ستخدامها حججًا مثل القلق ب�ساأن 

المقاومة، اأو عدم وجود بديل من 

النظام، اأو الخوف من الفو�سى، عدا 

تم�سك ق�سم منها بم�سالح مادية. 

وما يمّد هذا ال�سمت بالعون هو 

تزامن القمع الداخلي )وال�سدمة 

النف�سية المكبوتة لمجازر حماة 

وتدمر وللتعذيب والوجود االأمني 

واالإرهاب الفكري الالمنتهي( مع 

تغيرات اإقليمية متالحقة اأو غزو 

اإمبريالي متوا�سل )حرب الخليج 

االأولى والثانية؛ االنتفا�سة 

الفل�سطينية؛ غزو العراق؛ عدوان 

تموز/ يوليو على لبنان(، فيجد 

منطق ال�سمت عن القمع تبريره في 

مثل هذه المخاوف، وال �سيما اأن 

�سورية تواجه اأخطاراً حقيقية مثل 

اإ�سرائيل التي تعّدها اأغلبية 

ال�سوريين عدواً وجوديًا واأزليًا.

�سحيح اأن وادين ال تنكر دور 

القمع، بل تقول اإن القمع والتهديد 

به �سروريان الإنجاح هالة 

التقدي�س، لكن َمن ُي�سقط منهج 

التحليل النف�سي االجتماعي على 

ال�سعب ال�سوري، كما تفعل وادين، 

عليه االلتفات اإلى ما تطوره فئات 

ال�سعب ال�سوري من ت�سرفات 

واأولويات متعددة ب�ساأن روؤية 

النظام والتعامل معه بطرق متنوعة 

ربما تختلف بح�سب الطبقة 

االقت�سادية اأو المدينة اأو البادية )اأو 

حتى الطائفة(.

بت�سرفهم ''كما لو'' اأنهم ي�سدقون، 

هي فكرة منقولة عن كتاب فاكالف 

هافيل )قوة َمن ال قوة لهم( ب�ساأن 

الحياة اليومية في ت�سيكو�سلوفاكيا 

ال�سابقة. فهناك اأي�سًا كان البقال 

ي�سع عبارة ''عا�ست اال�ستراكية'' كما 

هي الحال في �سورية حيث ت�سيع 

عبارات مثل ''بالروح بالدم'' كدرع 

يرتديه البقال اأو �سائق التاك�سي 

للتغطية على التجاوزات، ولل�سد من 

تطاوالت االأمن، لكن، في نهاية 

المطاف، ال يعرف القارئ ما هي 

خ�سو�سية النظام ال�سوري 

بالتحديد.

ثانيًا، ات�سح بعد االنتفا�سة 

ال�سورية اأمران: اأواًل اأن للقمع 

وحاجز الخوف تاأثيراً ودوراً اأكبر 

من االهتمام الذي اأولتهما اإياه 

وادين، فمع انك�سار حاجز الخوف 

في بالد عربية بما فيها �سورية، 

انتف�ست ال�سعوب على قمع �سديد 

كانت تتعر�س له، االأمر الذي ُيظهر 

تاأثير القمع �سابقًا في خوف النا�س 

و�سمتهم اإلى اأن يحين وقت تنتف�س 

فيه فئات وا�سعة من ال�سعب على 

هذا الخوف.

االأمر الثاني يتعلق بفئات اأُخرى 

من النا�س ال تنتف�س، واإنما ت�سمت 

مع اإ�سفاء �سرعية ما على النظام. 

وتتبنى هذه الفئات مجموعة من 

االعتقادات والمخاوف التي تعمل 

على تبرير ال�سمت، فتعطي مثل هذه 

المخاوف اأولوية اأكبر من اأولوية 

رف�س القمع. وربما ال ت�سدق هذه 

الفئات اأكاذيب النظام كلها، وال 

ت�سدق اأن االأ�سد كان ''الريا�سي 

''قتل ال�سيا�سة''؛ 2ــ الكذب المنظم 

يربك اأولئك الذين يخ�سعون له، 

ويقوِّ�س قدرتهم على الفعل؛ 3ــ بداًل 

من النقا�س ال�سيا�سي المتحدي 

للنظام يتحول النقا�س العلني اإلى 

مناف�سة ب�ساأن التمّلق. وعندما 

تجتمع االأبعاد الثالثة ي�سبح 

المواطن م�ستبطنًا من دون وعي 

للخطاب الر�سمي حتى لو اعتقد في 

داخله اأنه غير متاأثر به.

في الق�سم الثالث من الكتاب 

ت�ست�سهد وادين بم�سرحيات مثل 

''�سيعة ت�سرين''، وبالنكات ال�سائعة، 

وببرامج التلفزيون ور�سوم 

الكاريكاتور كي ت�سّجل التجاوزات 

اليومية لهالة التقدي�س، فتقول اإن 

من الخطاأ التركيز على الطاعة 

العلنية مع اإهمال المقاومة اليومية 

التي ت�سمل الفنانين واالأ�سخا�س 

العاديين في الوقت نف�سه. فكل مرة 

يقول فيها مواطن لنف�سه: ''لن اأفعل 

ما تاأمرني به''، اأو اإن ''النظام كله 

فا�سد وكاذب''، يكون قد قاوم 

االن�سياع الكامل. وترى وادين اأن 

هذه االأمور، على الرغم من �سغر 

حجمها، تتراكم مع مرور الزمن 

وربما توؤدي ــ كما اأدت في اأوروبا 

ال�سرقية ــ اإلى اإ�سقاط النظام.

نقاط نقدية

اأواًل، وكما اأ�سار اآخرون، فاإن 

اأفكار وادين م�ستوحاة ب�سكل كبير 

من الكتابات عن اأوروبا ال�سرقية. 

فالفكرة الرئي�سية التي تقول اإن ما 

يهم النظام لي�س اقتناع النا�س 

باالأيديولوجيا ال�سائدة، واإنما 
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الذي يتفادى التحليل المادي 

التاريخي.

 عمر �صامي �صاحي

اأ�ستاذ االقت�ساد في جامعة هام�سير 

في الواليات المتحدة

ج�سراً ي�سل بين الفكرة االأ�سا�سية 

عن اأهداف النظام من هالة التقدي�س 

وبين المطاوعة من طرف المواطن، 

وهنا، نرى حدود منهج التحليل 

لقد نجحت وادين في تحليل 

الخطاب ال�سائد والفن المعار�س، 

والتبا�س اأو ه�سا�سة �سيطرة النظام 

ال�سوري، لكنها لم ت�ستطع اأن تمد 

الممار�صات الثقافية لل�صباب العربي

تحرير عزّة �صرارة بي�صون، وطفاء حمادي، مود اإ�صطفان 

ها�صم، نازك �صابا يارد 

بيروت: تجّمع الباحثات اللبنانيات، الكتاب الرابع ع�سر، 2010. 575 �سفحة.

يطرح 
هذا الكتاب على قارئه 

اإ�سكالية الخطاب 

البحثي العربي في مواجهة واقعه، 

وخ�سو�سًا في �سوء انتفا�سات 

العـالـم العربي �سد اأنظمته. فالكتاب 

الذي اأُعد خالل �سنَتي 2009 

و2010، يجمع عدداً وافراً من 

الدرا�سات وال�سهادات، غير اأن قّلة 

منها تتجاوز �ساآلة التحليل وركاكة 

التعبير وبديهية الخال�سات )ال 

غرابة في اأن االنتفا�سات اأتت على 

حين غرة ومن دون توقع(، كي تقدم 

لقارئها فهمًا اأوفر للتحديات التي 

يواجهها ال�سبان العرب، وللقدرات 

التي يمتلكونها لتجاوز الواقع 

الحالي. ونحن لن نتوقف مطواًل في 

هذه المراجعة اأمام خال�سات تكرر 

ما هو بديهي، اأو تكتفي باأدنى 

و�سف لمو�سوعها، وال اأمام 

�سهادات تكرر اللغة الموروثة 

والدرو�س االأخالقية المزعومة 

نف�سها، واإنما �سنحاول قراءة بع�س 

المحاور التي ي�سي الكتاب بها، 

والتي يمكن تلخي�سها بتخطي قلق 

الهوية، وا�ستعمال االإنترنت 

وال�سبكات االجتماعية االفترا�سية 

لتطوير قراءات جديدة من جانب 

ال�سباب ت�سمح لهم بالتفاو�س 

بفاعلية مع محيطهم كي يتفاعلوا 

مع تعدد الموؤثرات المحيطة بهم 

)ثقافيًا واجتماعيًا ووطنيًا وطبقيًا 

ولغويًا.. اإلخ(، والتي ت�سكلهم، اأكان 

ذلك رف�سًا اأم قبواًل.

القراءة في العالم الرقمي 

و�صبكاته

ت�سير الباحثة البحرينية فاطمة 

علي، في مقالتها: ''عطفًا على 

ال�سباب والفاي�س بوك وما بينهما ــ 

حالة البحرين'' )�س 212( اإلى 

ثالثة عنا�سر قادرة على توليد 

الثقافة واالإبداع، ويوؤّمنها الفاي�س 

بوك والمجال الرقمي، هي: 

''ال�سفافية، والت�ساركية، والحرية''، 

بحيث تنعك�س هذه العنا�سر على ما 

تحت�سنه �سفحات ال�سباب في 

الفاي�س بوك من نتاجات ثقافية 

متنوعة، وال يفوتها في ذلك تاأكيد 

التفاعل مع رواد ال�سفحة وما 

بينهم، وكذلك االإ�سارة اإلى ه�سا�سة 

هذه ال�سبكات التي يجوز فيها محو 

المجموعات وما دار فيها من 

نقا�سات واأعمال و�سور بكب�سة زر. 

وعلى الرغم من ذلك، فاإن الباحثة 

ترى اأنه لم يعد من الجائز 

لموؤ�س�سات الدولة، ف�ساًل عن 

موؤ�س�سات المجتمع المدني، تجاهل 

الدور الذي ربما توؤديه ال�سبكات 

االجتماعية في تحقيق اأهدافها.

عالوة على ذلك، ترّد فاطمة علي 

على االأفكار الرائجة التي ترى اأن 

ال�سباب ينفرون من الممار�سات 

الثقافية الجدية، فت�سير اإلى 

اإح�سائيات متكررة تدل على 

''ارتفاع ن�سب انت�سار الكتب 

االإلكترونية وتداولها لدى الفئات 

ال�سابة، اإ�سافة اإلى الزيادة 

الملحوظة في اأعداد المتابعين 


