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محمد سيد رصاص *
ف ــي عـ ــام  ،1980ع ـن ــدم ــا ط ــرح ــت امل ـع ــارض ــة
السورية بشقيها اإلسالمي والديموقراطي
ب ــرن ــامـ ـجـ ـيـ ـه ــا ،ك ـ ــان ذل ـ ــك ب ـ ــدالل ـ ــة «الـ ـ ـ ـ ــذات»
ول ـي ــس ب ــدالل ــة «اآلخ ـ ـ ـ ــر» .ك ــذل ــك ع ـن ــدم ــا ق ــام
الشق الديموقراطي مــن املعارضة (التجمع
ال ــوطـ ـن ــي ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي) فـ ــي ع ـ ــام ،1989
ً
بتغيير الـبــرنــامــج مــن «التغيير» ن ــزوال إلى
«اإلصـ ـ ـ ــاح» ،ف ـقــد ك ــان ه ــذا أي ـضــا م ــن خــال
داللة «الذات» وممكناتها .لم يعد األمر كذلك
في مرحلة «العهد الجديد» إثر وفاة الرئيس
حافظ األسد في  10حزيران  ،2000حيث بدأ
ٌ
نهج ،مــازال يسود أغلب املعارضة السورية
(الظاهرة االجتماعية تصبح ظاهرة عندما
تأخذ أكثر من النصف من الحالة االجتماعية
امل ـع ـن ـي ــة) ،ي ـت ـ ّـم ف ـي ــه ب ـن ــاء ال ـس ـي ــاس ــة بــداللــة
ّ
لتتحرك ال ــذات وتبني تصوراتها
«اآلخ ــر»،
وب ــرن ــام ـج ـه ــا م ــن خ ــال ــه .أول م ــا ب ـ ــدأ ه ــذا
عـنــد «الـتـجـمــع الــوط ـنــي الــدي ـم ـقــراطــي» ـ ـ ما
ع ــدا ري ــاض ال ـتــرك ـ ـ وعـنــد «جـمــاعــة اإلخ ــوان
ّاملسلمني» و«ل ـجــان إحـيــاء املجتمع املــدنــي»
ملا بنوا سياستهم على أساس «وجــود تيار
إصــاحــي فــي الـقـصــر الــرئــاســي ضــد الـتـيــار
املحافظ املوجود عند الحرس القديم».
وح ـ ــن خ ـ ــاب رجـ ــاؤهـ ــم م ــن «اآلخ ـ ـ ـ ــر» ضـمــن
السلطة السورية ،اتجه معظم هؤالء ـ ما عدا
«حزب االتحاد االشتراكي» واملعارضون في
«الحزب الشيوعي ـ املكتب السياسي» ـ إلى
«نهج االستعانة بالخارج» ،وبناء السياسة
بــداللــة «اآلخ ــر» (رأوه عند األمـيــركــي املحتل
لـبـغــداد فــي  9نيسان  ،)2003لالستعانة به
إلح ــداث تغيير داخـلــي ســوري على غــرار ما
فعلت املعارضة العراقية ضد صدام حسني،
بـسـيـنــاريــو ع ـس ـكــري أم ب ـغ ـيــره .ك ــان املـلـفــت
سقوط رياض الترك في نزعة بناء السياسة
ّ
وتزعمه لهذه النزعة
بداللة «اآلخر األميركي»
السورية الجديدة.
كـ ــان ت ـك ــوي ــن «إع ـ ـ ــان دمـ ـش ــق» ( 16تـشــريــن
أول  )2005في هــذا االتـجــاه ،نتيجة اجتماع
ّ
وتسيدهما في صفوف
النزعتني املذكورتني
ّ
املـعــارضــة ال ـســوريــة ،الـتــي تشجعت بـعــد ما
ج ــرى فــي ب ـغــداد ( 9نـيـســان  )2003وبـيــروت
( 14آذار  .)2005عندما خاب رجاء هؤالء في
تكرار التجربتني البغدادية والبيروتية في
دمشق بحكم االتجاه األميركي إلــى «تغيير
سياسات النظام الـســوري ولـيــس تغييره»،
استمروا على تلك النزعتني ،وهو ما ظهر في
بيان «األمانة العامة إلعالن دمشق» ( 5أيلول
 )2008بخصوص زي ــارة الــرئـيــس الفرنسي
نيكوال ســاركــوزي إلــى دمـشــق ،وفــي مقابلة
ري ــاض الـتــرك مــع وكــالــة «روي ـت ــرز» ( 31أيــار
 ،)2009حني ظهرت مراهنات على أن انفتاح
ســاركــوزي ونـظـيــره األمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا
على السلطة السورية ستكون له انعكاسات
إي ـجــاب ـيــة ع ـلــى ال ــداخ ــل الـ ـس ــوري م ــن حيث
تخفيف القمع عند السلطة.
بعد فاصل قصير ،استمر بني ما حصل في
درع ــا ي ــوم  18آذار  2011وب ــن أي ـلــول ،2011

كــان هناك عــودة إلــى بناء السياسة عند كل
املـعــارضــن الـســوريــن بــداللــة «الـ ــذات» الــذي
رأوه في «الحراك» وفي البعد عن «االستعانة
ب ــال ـخ ــارج» بـحـكــم ق ــوة ال ــداخ ــل امل ـت ـحــرك في
الشارع ضد السلطة ،وبعد فشل ذلك الحراك
الداخلي في إحداث تغيير داخلي ـ كما حصل
في تونس ( 14كانون الثاني  2011والقاهرة
 11ش ـبــاط  )2011ـ ـ رأي ـن ــا عـ ــودة قــويــة عند
أغ ـلــب امل ـعــارضــن ،مــا ع ــدا «هـيـئــة التنسيق
الوطنية» ،نحو بناء السياسة بداللة «اآلخر»
ون ـح ــو «ن ــزع ــة االس ـت ـعــانــة ب ــالـ ـخ ــارج» ،وقــد

كانتا نزعة واحدة بحكم أن هذا «اآلخر» كان
األميركي ـ التركي».
هو «الخارج
ُ
منذ خريف  ،2011أضيفت نزعة جديدة إلى
املـعــارضــة الـســوريــة وه ــي ع ــدم ق ــراءة مـيــزان
الـقــوى كــأســاس فــي بـنــاء الـسـيــاســة ،بوصف
األخيرة «عملية إدارة للممكنات» .وقد ساعد
اجتماع «الــرهــان على الـخــارج» مــع «العنف
امل ـع ــارض املـنـظـ ّـم ال ـب ــادئ فــي خــريــف »2011
ع ـلــى ط ـغ ـيــان «ن ــزع ــة إرادويـ ـ ـ ــة» ع ـلــى ّ «نــزعــة
إدارة املـمـكـنــات» .وك ــان دخ ــول املنشقني عن
املؤسسة العسكرية ـ وهم الجدد على العمل

السياسي ـ و«معارضي ربع الساعة األخير»
وخاصة من املثقفني واإلعالميني و«املنشقني
املــدن ـيــن عــن ال ـن ـظــام مــن أص ـحــاب املـنــاصــب
ال ـس ــاب ـق ــة» ـ ـ ـ ال ــذي ــن ي ـس ـت ـخ ــدم ــون ال ـت ـطــرف
امل ـعــارض لنظامهم الـســابــق ّ
كغسالة لغسل
أوساخهم املاضية ـ بمثابة عوامل إضافية
ساعدت على هزيمة «نزعة إدارة املمكنات»
ف ــي امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة .ي ـض ــاف إل ــى ه ــذا،
ارتباط معارضني سوريني كثر بــدول كبرى
أو إقليمية رأت أن ن ـشــوب ال ـن ــزاع ال ـســوري
يخدم أجنداتها الخاصة ـ كل تلك الدول كانت

في معارك الراموسة أصبح المعارضون العسكريون المنضمون الى «الهيئة العليا للمفاوضات» ضمن كيان عسكري واحد مع «النصرة» (األناضول)

«السلطة» وعالقتها بالعنف الرمزي والمادي
معتز حيسو *
ح ـ ّـدد ك ــارل مــاركــس عــاقــات العنف والعنف
ال ـ ــرم ـ ــزي «بـ ـك ــونـ ـه ــا آث ـ ـ ـ ــارًا ل ــأي ــدي ــول ــوج ـي ــة
املهيمنة ،التي توطد عالقات القوة لتضفي
عـلـيـهــا شــرع ـيــة امل ـه ـي ـم ــن» .ف ـي ـمــا رأى بيير
بورديو أن العنف الرمزي يقوم على «فرض
دالالت م ـع ـي ـنــة ،بــوص ـف ـهــا دالالت شــرع ـيــة،
حــاج ـبــا ع ــاق ــات ال ـق ــوة ال ـتــي ت ـ ِّ
ـؤص ــل قــوتــه،
مضيفًا إلى عالقات القوة هذه قوته الذاتية
املـ ـخـ ـص ــوص ــة» ،أي ذات الـ ـط ــاب ــع ال ــرم ــزي
امل ـخ ـص ــوص .وي ـع ـت ـبــر أن ال ـن ـظ ــام ال ـتــربــوي
ّ
والـتـعـلـيـمــي ي ـشــكــل ب ــواب ــة ي ـتــم م ــن خــالـهــا
إعـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـث ـق ــاف ــي امل ــرتـ ـب ــط بـنـيــويــا
وعـضــويــا بــالـسـلـطــة .والـعـنــف ال ــرم ــزي ،كما
يصفه برنارتد راسل« ،يؤمن من خالل العمل
الـتــربــوي املـحــافـظــة عـلــى اسـتـمــرار التعاليم
الدينية والعادات والتقاليد ،وأيضًا النموذج
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـثـ ـق ــاف ــي ل ـل ـس ـل ـط ــة ال ــدي ـن ـي ــة
والدنيوية ...فقبل أن يعي املرء ثقافته يكون
قد تربى على معاييرها التربوية واألسرية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة .»...فــالـسـلـطــة ال ـتــربــويــة تعمل

م ــن داخـ ــل الـعـمـلـيــة ال ـتــربــويــة ع ـلــى تــرسـيــخ
الـتـعـســف ال ـث ـقــافــي ف ــي إطـ ــار ع ــاق ــة ات ـصــال
تربوية ال تنتج آث ــارًا خــاصــة ،إال بمقدار ما
يظهر تعسف مضمونها القائم على ترسيخ
مفهوم السلطة.
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،فـ ـ ـ ــإن حـ ـج ــم الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـت ــي
تتمتع بها املــؤسـســة الـتــربــويــة يبقى ضمن
ح ــدود وأط ــر ت ـحــددهــا الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة،
وبمستويات وأشـكــال تتناسب مع ما ُيعاد
إن ـت ــاج ــه م ــن امل ـ ـبـ ــادئ األس ــاسـ ـي ــة لـلـتـعـســف
الـثـقــافــي ال ــذي تنتجه السلطة وتـعـمــل على
تمكينه تربويًا .بهذا املعنى ،تساهم التربية
امل ــدرسـ ـي ــة امل ـت ـص ـل ــة بــال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة
وس ـل ـط ــة ال ـع ـق ــائ ــد األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ،ومـنـهــا
الدينية ،في تكريس مفاهيم الطاعة واإلذعان
والخضوع والتسليم ...وذلك ّ
يقيد االشتغال
في حقل التغيير املفاهيم السائدة ،ويتجلى
مــا سـبــق فــي إخ ـضــاع املــؤس ـســات الـتــربــويــة
ملعايير الفئات املسيطرة ،ووفق أشكال تتيح
لها السيطرة الرمزية ،الداعمة الستمرارها.
إذا قاربنا ما سبق مع العملية التربوية في
بلداننا ،نــرى أنها ممتلئة بتجليات العنف

الرمزي ،واألخطر أنها ِّ
تؤصل نفوذ نموذج
تعسفي يتناسب مــع نمط سلطة سياسية
ت ـع ـس ـف ـيــة ي ـع ـت ـمــد ع ــاق ــات ال ـع ـن ــف ال ــرم ــزي
والـقــوة الزجرية .وكالهما يتجلى من خالل
أشـكــال عــاقــات السلطة األبــويــة كونها أحد
األش ـك ــال املـهـيـمـنــة .وي ـن ــدرج ذل ــك فــي سياق
إعادة إنتاج سلطة األب الكلية ،التي يمثلها
غالبًا الزعيم السياسي ورجال الدين واملال...
ويعمل هؤالء على احتكار الشرعية الثقافية
املهيمنة .وال تنحصر إع ــادة إنـتــاج العالقة
األبــويــة السلطوية بأشكالها املتوارثة على
الفئات املهيمنة .فهي تبدو جلية في أوساط
الفئات االجتماعية املهمشة ،وأيضًا مثقفيها.
وت ـج ـل ـيــات ال ـع ـنــف ال ــرم ــزي ال تـنـحـصــر في
بلداننا العربية والبلدان األخ ــرى .فالبلدان
الغربية ينتشر فيها الكثير مــن تمظهرات
الـعـنــف ال ــرم ــزي :ب ــن الـبـيــض والـ ـس ــود ،بني
الـسـكــان املـهــاجــريــن واألصـلـيــن ،إضــافــة إلى
تـجـلـيــات تــرت ـبــط ب ـخــافــات دي ـن ـيــة ،وأخ ــرى
ل ـه ــا ص ـل ــة ب ـب ـن ـيــة ال ـس ـ ِّل ـط ــة وم ـ ِّم ــارس ــات ـه ــا.
ف ــال ـع ـن ــف الـ ــرمـ ــزي ي ـم ــث ــل ويـ ـك ــث ــف ال ـعــاقــة
االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي تـسـتـبـطــن الـعـنــف امل ــادي

املـبــاشــر ،الــذي يتم إظـهــاره رمــزيــا فــي سياق
العالقات اليومية املتشعبة واملتداخلة .وفي
حــاالت كثيرة تكون تعبيرًا عن أشكال وعي
مـتــوارث .وفــي مجتمعنا يكشف ذلــك طبيعة
العالقة الذكورية داخل األسرة ،وأيضًا داخل
مــؤسـســات الــدولــة وبـيـنـهــا .وبــالـتــالــي ُت ِّ
عبر
املمارسات الحاملة للعنف الرمزي عن وعي
وثقافة أيديولوجية عقائدية وسياسية يتم
إعــادة إنتاج املهيمن منها أو الـضــروري من
منظور سلطوي ،ما يعني أن العنف الرمزي
ينتشر بنسب وأشكال مختلفة ومتباينة في
تفاصيل العالقات االجتماعية كافة .ولذلك
عالقة مباشرة بالعنف املادي املؤسس للعنف
الرمزي والكامن فيه .وثانيًا كونه ُي ِّ
عبر عن
أيديولوجيات ال تزال تعمل على إعادة إنتاج
العنف الــرمــزي ،وفــي ح ــاالت مـحــددة العنف
امل ــادي املـبــاشــر .ويتجلى الـنـمــط األخـيــر في
ما نشهده من عنف تمارسه غالبية أطــراف
الصراع في سوريا ،وخصوصًا املجموعات
ال ـج ـهــاديــة ،مــا يـعـنــي أن ــه ُي ـعـ ِّـبــر عــن تركيبة
وبنية األيديولوجيات السائدة منها ،وأيضًا
التي يخضع منها لالضطهاد والتمييز.

