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رأي

قريبة من السلطة السورية (تركيا  ،2004قطر
 ،2006فرنسا  ،2008الواليات املتحدة )2009
ـ ما جعلهم منساقني وراء لعبة أكبر منهم،
تمنعهم من الرؤية أو ال تسمح لهم بالتعبير
عن ما يروه إن كان مخالفًا إلرادة مشغليهم.
ك ــان ه ـن ــاك ع ــام ــل إض ــاف ــي س ــاع ــد ع ـلــى عــدم
الـقـبــض عـلــى الــوقــائــع وانـكـفــاء «نــزعــة إدارة
املمكنات» ،وهو وجود رؤوس في املعارضة
هي بعيدة زمنيًا لعقود عن التربة السورية،
م ــا جـعـلـهــا خ ـ ــارج ال ــوق ــائ ــع أو ال تستطيع
ّ
معرفيًا.
مسكها

كــل الـعــوامــل املــذكــورة ،قــادت املـعــارضــن إلى
غ ــرب ــة ع ــن ال ــوق ــائ ــع الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة،
فهم لم يدركوا ،ما عدا «هيئة التنسيق» ،أن
تشكل الحلف األميركي ـ األوروب ــي ـ التركي
ـ ـ الخليجي فــي «ال ـص ــراع عـلــى ســوريــا وفــي
سـ ــوريـ ــا» م ـن ــذ خ ــري ــف  ،2011ق ــد أدى إل ــى
تـشـكــل اس ـت ـع ـصــاء سـ ــوري نــاتـ ُـج ع ــن تشكل
حـلــف م ـضــاد روسـ ــي ـ ـ إي ــران ــي ،أض ـي ــف إلــى
االستعصاء الداخلي املتشكل بحكم وجــود
انقسام الداخل السوري إلى أثالث متساوية:
م ــواالة ـ ـ مـعــارضــة ـ ـ ت ــردد ،منذ أح ــداث درعــا

وفي ما يتعلق بطبيعة أنظمتنا السياسية
ال ـح ــاك ـم ــة ،وأش ـ ـكـ ــال عــاق ـت ـهــا م ــع م ـكــونــات
املجتمع وأفراده ،يبدو جليًا أنها إضافة إلى
كــونـهــا ت ـمــارس الـعـنــف املـ ــادي املـبــاشــر ضد
امل ـعــارضــن لـهــا وامل ـخــال ـفــن ،فــإنـهــا تـمــارس
ال ـع ـنــف ال ــرم ــزي وت ـع ـيــد إن ـت ــاج ــه م ــن خــال
املؤسسات التربوية ،والتعليمية ،والحزبية،
وتشاركها في ذلك مؤسسات دينية ،إضافة
إل ــى األسـ ــرة ال ـتــي ُي ـعــاد فـيـهــا إن ـتــاج العنف
الــرمــزي بأشكال ومستويات مختلفة .فيتم
تـنـمـيــط الـعـنــف ال ــرم ــزي فــي س ـيــاق توظيف
مفاهيم وأدوات وحتى مصطلحات تكشف
عن مالمح أيديولوجية وسياسية عقائدية.
وعليه ،فإن املؤسسات التربوية ،والتعليمية،
ُ
والدينية إلى حد ما تعتبر أحد أهم مصادر
ً
العنف الــرمــزي ،ومــدخــا إلــى تمكني العنف
املادي وتكثيفًا له .بهذا املعنى ،فإنها حاملة
لــه ومـحـمــولــة عـلـيــه .لـكــن طبيعتها ،وأيـضــا
تركيبتها ،وتـجـلـيــات الـعـنــف الــرمــزي فيها،
تتعلق ببنية «الـسـلـطــة» وبــدرجــة الـتــداخــل
الثقافي واالنفتاح على العالم.
ص ـح ـيـ ٌـح أن أن ـظ ـم ـت ـنــا ال ـس ـيــاس ـيــة ،ومـنـهــا

النظام الـســوري ،يقلقها التطرف واإلرهــاب،
وتسعى بأشكال مختلفة ملواجهة ذلــك .لكن
ال ـف ــائ ــدة تـبـقــى م ـح ــدودة طــاملــا ي ـتــم تـجــاهــل
العنف الرمزي الكامن واملنتشر في الثقافة،
والسلوك ،والعالقات االجتماعية ،واملناهج
التعليمية ،وكتب الـتــراث ،ووســائــل اإلعــام،
واألس ــواق .واألكـثــر خطورة أنها تعمل على
ت ـم ـكــن ذلـ ــك ع ــن ط ــري ــق امل ـن ــاه ــج ال ـتــربــويــة
وأشـ ـك ــال ال ـعــاقــة ال ـتــدري ـس ـيــة واملــؤس ـســات
الـتـعـلـيـمـيــة وال ــوس ــائ ــل اإلع ــام ـي ــة ،وآل ـي ــات
أخــرى سياسية وأمـنـيــة .وتستند بذلك إلى
م ـن ـظ ــوم ــة أي ــدي ــول ــوج ـي ــة م ـت ـكــام ـلــة أس ـســت
لها وال ت ــزال تعيد إنتاجها .وال يمكن فهم
الـكــراهـيــة والـتـمـيـيــز ،وأح ـيــانــا الـحـقــد داخــل
الدولة وبني مكونات املجتمع الواحد ،إال في
سياق فهم طبيعة العالقة بني العنف املادي
والعنف الرمزي .فجذور العنف املادي تعود
إلى العنف الرمزي ،واألخير يستبطن العنف
املادي.
إن مــا نـشـهــده مــن عـنــف م ــادي مـبــاشــر ليس
ول ـيــد ال ـل ـح ـظــة ،ف ـهــو م ـح ـمــول ع ـلــى مفاهيم
أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة م ـ ـتـ ــوارثـ ــة .ويـ ـص ــح فـ ــي ذل ــك
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 18آذار  ،2011وه ــو م ــا مـنــع ت ـك ــرار تجربة
الــرئـيــس امل ـصــري حسني م ـبــارك فــي دمشق
خــال ربيع وصيف  .2011كــذلــك ،لــم يدركوا
َ ّ
ـوم اتفق وزيــرا
عبر موسكو ( 7أيــار  )2013يـ
الـخــارجـيــة األمـيــركــي جــون كـيــري والــروســي
ّ
سيرغي الف ــروف حــول األزم ــة الـســوريــة ،بــأن
ه ـنــاك انـعـطــافــة ك ـبــرى بـحـكــم تـلــزيــم املـســألــة
إل ـ ــى م ــوس ـك ــو مـ ــن ق ـب ــل واشـ ـنـ ـط ــن ،ب ـك ــل مــا
يـعـنـيــه ذلـ ــك م ــن ان ـت ـه ــاء ال ـت ـلــزيــم األم ـيــركــي
لـتــركـيــا م ـنــذ خــريــف  ،2011وأن ه ــذا يعني
أن مـضـمــرات «بـيــان جنيف  30( »1حــزيــران
 )2012ستكون لصالح بقاء الرئيس السوري
ّ
في املرحلة االنتقالية وليس رحيله .تأكد هذا
االتجاه األميركي ـ الروسي في االتفاق حول
تسليم األسـلـحــة الكيميائية ال ـســوريــة ،بني
كـيــري ّوالف ــروف ( 14أيـلــول  )2013وك ــان من
متضمناته الكبرى ،التي ّ
ضمنت بعد ثالثة
عشر يومًا في القرار الدولي رقم  ،2118الذي
ُبني على ذلك االتفاق وجعل «بيان جنيف»1
ضمن متضمنات قرارات األمم املتحدة.
عندما انعقد مؤتمر «جنيف  )2014( »2ـ
وف ـق ــا ل ـل ـق ــرار  2118ـ ـ ـ كـ ــان م ــن ال ــواض ــح أن
مندوبي «االئتالف الوطني» مثل من يذهب
إلى الحج في مكة في شهر صفر وليس في
ذي الحجة .وفي مؤتمر «جنيف )2016( »3
أصبحوا ـ ـ ومعهم العسكريون واملنشقون
املـ ــدن ـ ـيـ ــون ومـ ـنـ ـه ــم رئ ـ ـيـ ــس وزراء س ــاب ــق
للنظام (ري ــاض حـجــاب) ـ ـ واع ــن ومــدركــن
لذلك االتـجــاه األمـيــركــي ـ ـ الــروســي ،ولكنهم
يحاولون عرقلته عبر إفشال املفاوضات ثم
عبر «عملية الراموسة» في تموز وآب ،2016
ال ـتــي ت ـهــدف ـ ـ ع ـبــر ف ــرض وق ــائ ــع عسكرية
مضادة جديدة واقية ـ إلــى إفشال «جنيف
 »3أو م ـنــع ح ـل ــول م ـف ــروض ــة م ــن مــوسـكــو
وواش ـن ـط ــن ،شـبـيـهــة بـمــا ج ــرى ف ــي «ات ـفــاق
دايتون» الخاص بالبوسنة عام .1995
في السياسة هناك أربع نماذج للسياسيني،
األول :يـ ـمـ ـل ــك ال ـ ـ ـحـ ـ ــدس الت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ال ـ ــري ـ ــاح
السياسية القادمة ،والثاني :يــدرك الوقائع
الـسـيــاسـيــة أث ـنــاء وقــوع ـهــا ،وال ـثــالــث :يــدرك
الوقائع السياسية بعد وقوعها ،أما الرابع:
ال ي ـ ـ ــدرك ال ــوق ــائ ــع ال ـس ـي ــاس ـي ــة ح ـت ــى بـعــد
وق ــوع ـه ــا وج ــري ــان ـه ــا ف ــي م ـج ــراه ــا .أحـســن
املــوجــوديــن فــي «االئ ـت ــاف» وف ــي «منشقي
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري» ه ــم م ــن ال ــزم ــرة الـثــالـثــة،
وال ـغــال ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى م ــن ال ــزم ــرة ال ــراب ـع ــة،
بينما ليس هناك أحــد على األرج ــح ،سوى
ريـ ــاض ال ـت ــرك ،م ــن ال ــزم ــرة ال ـثــان ـيــة ،وربـمــا
هو من األولــى ولكن تمنعه «نزعته الثأرية
مــن الـسـلـطــة ال ـســوريــة بـسـبــب الـسـجــن» من
التسليم أمــام قــوة الوقائع وبناء السياسة
بوصفها «إدارة للممكنات» .مـثــال ريــاض
ّ
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرك ،يـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى م ـ ـ ــرض مـ ـسـ ـت ـش ـ ٍـر ع ـنــد
املعارضني السوريني يقارب السرطان ،حيث
تقودهم «الـنــزعــة الـثــأريــة» املستشرية عند
غالبية السجناء املعارضني وعند منشقي
النظام وعند الكثير من املتأملني من مظالم
السلطة السورية ،إلــى نزعة بناء السياسة
عـبــر «الـتـعــاكــس مــع ال ـن ـظــام» ،فـهــم عـنــد كل

نـقـطــة ن ـقــاش ي ـقــولــون «ه ــذا يـفـيــد الـنـظــام»
أو«هذا يقوله النظام» .هم ليسوا معارضني
للنظام بل متعاكسني معه ،وهم هنا بشكل
أو بــآخــر يـبـنــون الـسـيــاســة بــداللــة «اآلخ ــر»
ولـ ـك ــن ع ـب ــر ال ـت ـع ــاك ــس مـ ـع ــه ،غ ـي ــر م ــدرك ــن
أنـهــم يـتـ ّ
ـوجـهــون وف ــق سـيــره عـبــر «بوصلة
مـقـلــوبــة» ،وه ــو مــا يجعل الـنـظــام الـســوري
بمثابة «املرشد التعاكسي لهم».
هذا االتجاه موجود أيضًا عند موالني حاليني
لـلـنـظــام ،وع ـنــد م ـعــارضــن ســابـقــن للنظام
أصبحوا مــوالــن أو قريبني منه فــي مرحلة
ما بعد درعــا  18آذار  ،2011عندما يقودهم
«الرهاب من اإلسالميني» إلى بناء السياسة
عبر االقـتــراب والتحالف مع كل من يتواجه
مع اإلسالميني وبغض النظر عن موقع هذا
املتجابه .ويمكن أن يقودنا الحديث عن إدراك
اتـجــاه الــريــاح السياسية إلــى مثلني« :حــزب
االتحاد الديموقراطي»( )pydالذي أدرك بعد
ال ـقــرار « 15( »2170آب  )2014ب ــأن التركيز
األميركي في سوريا وعراق ما بعد «موصل
 10حزيران  »2014قد أصبح على «داعــش»،
لــذلــك أراد الـصـعــود عبر هــذا «األسـنـســور»،
وه ــو م ــا نـجــح ف ــي ذل ــك عـبــر «ط ــواب ــق» عني
العرب وتــل أبيض ومنبج ،متجهًا لتحقيق
مـشــروعــه ال ـك ـ ّ
ـردي ال ـخــاص بــوصــل الشريط
املمتد مــن املالكية إلــى عفرين ،إمــا مــن أجل
ك ـيــان مـنـفـصــل أوم ــن أج ــل جـعــل القامشلي
مـقــابــل دمـشــق بمثل وضـعـيــة أرب ـيــل مقابل
بغداد ما بعد  9نيسان .2003
م ـق ــاب ــل ه ـ ــذا الـ ــذكـ ــاء ال ـ ـكـ ــردي ت ــوج ــد حــالــة
معاكسة ،ففي هدنة  27شباط  ،2016منعت
موسكو سقوط شرق حلب من أيدي املعارضة
املسلحة لصالح السلطة وحلفائها ،وهو ما
كانت تقوله الوقائع العسكرية .وكــان طلب
مــوس ـكــو ه ــو أن ت ـق ــوم امل ـع ــارض ــة املـسـلـحــة
املــوجــودة فــي «الهيئة العليا للمفاوضات»
ً
بفك ارتـبــاطـهــا مــع «جبهة الـنـصــرة» ،وبــدال
م ــن ال ـق ـي ــام ب ــذل ــك ،بـ ـ ــدؤوا ف ــي آذار هـجــومــا
م ـش ـتــركــا م ــع «ال ـن ـص ــرة» ج ـن ــوب ح ـ ّل ــب ،في
أول خ ــرق نــوعــي الت ـف ــاق ال ـهــدنــة .وملـ ــا عيل
صبر موسكو مــن ذلــك ،قــامــت بــدعــم قواتها
ال ـجــويــة بـقـطــع ط ــري ــق الـكــاسـتـيـلــو ي ــوم 17
ّ
تـمــوز ،مستغلة تــداعـيــات محاولة االنـقــاب
الـتــركــي واالت ـف ــاق األم ـيــركــي ـ ـ ال ــروس ــي قبل
يــومــن .وعــوضــا عــن فهم التصرف الروسي
ّ
قامت املعارضة املسلحة باالصطفاف وراء
زع ـيــم «ال ـن ـصــرة» ـ ـ بـعــد تغيير قميصه من
دون جسمه ـ وهاجموا الراموسة في عملية
جعلت كل املعارضني العسكريني املوجودين
في «الهيئة العليا للمفاوضات» ضمن كيان
ع ـس ـكــري واح ـ ــد م ــع «الـ ـنـ ـص ــرة» ت ـحــت اســم
«جيش الفتح» ،وجعلت أبو محمد الجوالني
(زعيم النصرة) في وضعية «أقوى شخصية
معارضة سورية عسكرية» ،في وقت ما زالت
مفاعيل القرار  ،2170الــذي يضع «النصرة»
و«داعـ ـ ــش» ضـمــن الئ ـحــة اإلره ـ ــاب الــدول ـيــة،
قائمة وهــو مــا أكــد عليه اتـفــاق موسكو (5
تموز  )2016بني كيري والفروف.
* كاتب سوري

الـ ـق ــول إن الـ ـه ــوي ــات «ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،ال ـطــائ ـف ـيــة،
السياسية ،وال ـعــرق ـيــة »...األحــاديــة واملغلقة
على ذات ـهــا ،وبــالـتــالــي املطلقة ،ساهمت في
سياق ُّ
تحولها إلى عقائد ومذاهب ،بتكوين
ن ـمــاذج شـخـصـيــة تـحـمــل ال ـع ــداء والـكــراهـيــة
وال ـح ـقــد ع ـلــى اآلخ ـ ــر ،م ــا يـعـنــي أن األع ـم ــال
العنيفة املتطرفة ،وما يرافقها أو يغلفها من
مـعـتـقــدات وأف ـك ــار ومـشــاعــر أي ـضــا متطرفة،
أسست لها منظومات :ثقافية ـ إثنية ـ طبقية
ـ دينية ـ طائفية ـ مذهبية ،راكمت من مظاهر
االشـ ـمـ ـئ ــزاز والـ ـك ــراهـ ـي ــة ل ــآخ ــر .وي ـت ـقــاطــع
ذل ــك مــع إب ــراز الـهــويــة مــن مـنـظــار تقديسي.
فتحولت من كونها تأطيرًا وتنميطًا للذات،
إل ـ ـ ــى ن ـ ـصـ ــوص وطـ ـ ـق ـ ــوس ورمـ ـ ـ ـ ــوز ت ـخ ـت ــزل
تـجـلـيــات غ ــرائ ــز ال ـب ـقــاء ،وال ــدف ــاع ع ــن ال ــذات
فــي إط ــار مــواجـهــة اآلخ ــر املـخـتـلــف .ويشكل
ال ـصــراع الـحــالــي فــي ســوريــا وب ـلــدان عربية
أخــرى ،مناخًا مواتيًا ملمارسة العنف املادي
املباشر ،ودمجه مع ممارسات تحمل طابع
العنف الرمزي.
واملـعـتـقــدات بحسب أس ـتــاذة عـلــم األعـصــاب
كــاث ـلــن ت ــاي ـل ــور «ت ـب ـنــي ال ـع ــاق ــات املـحـيـطــة

بــال ـق ـســوة ،وتـتـحـكــم ف ــي رغ ـب ــات الـفـعــل لــدى
مــرتـكــب ال ـج ــرم ،أم ــا ال ـعــواطــف ،فــإنـهــا تدعم
الحافز للفعل ،فهي الـقــوة الخلقية وراء كل
فعل يتسم بالقسوة» ...وعليه ،فإن ما نشهده
ُّ
وتطرف يعود لكونه يستمد
حاليًا من عنف
قوته ورمزيته من ُّ
تحول الهوية إلى العقيدة،
وب ــال ـت ــال ــي تـ ـح ـ ُّـول م ـظــاهــر ال ـع ـن ــف ،وأي ـضــا
اإلرهـ ــاب إل ــى ج ــزء مــن الـشـخـصـيــة ،فتصبح
الهوية /العقيدة ما ينطق به الفرد أو يفعله.
وعليه ،فــإن الحد من مظاهر العنف الرمزي
يكمن في ترسيخ ثقافة املواطنة ،ونشر قيم
التسامح ،وتجنب شيطنة اآلخ ــر ،والتخلي
عن ادعاء احتكار الحقيقة .ويتقاطع مع ذلك
احترام التنوع مهما كان مصدره :عرقيًا ،أو
لـغــويــا ،أو ديـنـيــا ،أو مذهبيًا ،أو طائفيًا ،أو
قبليًا ،وتكريس لغة الحوار ،وإعادة االعتبار
للفكر والثقافة ،مــرورًا بالهوية التي يحتاج
ب ـح ـث ـهــا إلـ ــى ال ـت ـخ ـلــي ع ــن م ـب ــدأ ال ـت ـقــديــس.
وتحقيق ذلك يرتبط بتعزيز سيادة القانون
وتحقيق املساواة والعدالة النظرية والفعلية
بني املواطنني.
* كاتب وباحث سوري

