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مداخل
الفظـــــــــــــــيع يجمــع بيــن نصــوص هــذا الكتــاب االنشــغال
بالفظيــع :بمــا تخ ـ َّرب شــكله بعنــف مــا ،بالعنــف الـــمخ ِّر ِب لألشــكال،
كمــا بعوالـ ـ َم ُمخ َّربَ ـ ٍة َخ ِب َرهــا مــا ال يُحصــى مــن الســوريين خــال مــا
يقــارب ،اليــوم ،العقــد مــن الزمــان ـ عوالِـ َم حيــا ٍة تتزاحــم فيهــا تجــارب
القســوة الرهيبــة مــن تعذيــب وســجن ،ومــن فقــد األحبّــة ،ومــن تدميــر
بيئــة العيــش ومــن تجربــة اللجــوء وتشــتت الشــمل ،مســبوقة فــي
حــاالت كثيــرة باالقتــاع والتهجيــر.
ـض النصــوص تَ َحطُّـ َم األجســاد ،وبعضُ هــا َع َمـ َـل ُم َحطِّمــي تلــك
تتنــاول بعـ ُ
األجســاد ،وســنن ع ّمــال التَّحطيــم ،وبعضُ هــا مســتج ّدات الـــموت الســوري،
الصـ َو َر عــن األجســاد الــ ُم َحطَّ َمة ،ولكــن كلّهــا تــروي أطرافًــا مــن
وبعضُ هــا ُّ
ِّــم ،يُ َغيِّــر األجســاد والعمــران تغيــ ًرا منكــ ًرا ،شــني ًعا
ســيرة عنــف ُم َحط ٍ
ومقل ًقــا.
بــل أكثــر مــن هــذا :بلَـــغ مــن شــناعة هــذا التغـ ـ ُّير الـــمنكر أن جعــل
َمــن نالهــم «الفظيــع» مــن أحـــياء غيــر معروفيــن لنــا ،ومــن أشــياء غيــر
معروفــة لنــا ...حتّــى لتبــدو الكائنــات التــي أدركهــا الفظيــع غيــر ممكنــة،
مســتحيلة ،مثــاالت مــن عالـــم مــواز ،جحيمــي.
فقــدان الشــكل ،شــكل األجســاد ،وشــكل بيئــات الحيــاة ،وشــكل ســوريا،
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هــو دعــوة إلــى التشــكيل مو ّجهــة إلينــا ـ نحــن مجتمــع الفظيــع ...دعــوة
أن نســتعيد شــكلنا أو أن نتشـكّل فــي صــو ٍر أقبــل للحيــاة.
وبقــدر مــا إ ّن الثقافــة ،الفكــر واألدب والفــن ،هــي عالـــم مــن التشــكيل،
مــن صنــع األشــكال ،فإنهــا الـــمجال الـــممكن لالســتجابة لنــداء عالـــم
تل ّبســته الفظاعــة وتجـ ّرد مــن شــكله ـ عالـــم مســلوخ الجلــد ـ ألن يحــوز
ـكل.
جل ـ ًدا وشـ ً
نصــوص هــذا الكتــاب تنظــر فــي شــكلنا الــ ُم َخ َّرب ،وتتطلــع إلــى أن تكون
مســا َه َم ًة فــي تشـكّل مغايــر لنــا.
ـاب علــى قســمين متســاويين
مقاالت/فصــــــــــــــول يتــوزّع الكتـ ُ
تقري ًبــا .القســم األول مــن الكتــاب يحيــط بإنتــاج الفظيــع ومنتجيــه ،فيمــا
يعتنــي القســم الثانــي بتمثيــل الفظيــع ،بكيفيــة التفكيــر فيــه والتعبيــر
عنــه ،بمــا نولِّــده مــن أشــكا ِل اســتجابَ ٍة لتح ـ ّدي التجريــد مــن الشــكل،
وكذلــك بامتنــاع التمثيــل وتعثّراتــه وفشــله.
مــن حيــث هــو محاولــة لتســمية شَ ــرطنا ،فــإ ّن مفهــوم الفظيــع ذاتــه ال
يَـرِد إال فــي القســم الثانــي .تجربــة الفظيــع تســبق التفكيــر فيــه وتمثيلــه،
لكــن لعلّنــا ال نـــمتلك هــذه التجربــة ،فنطويهــا ،دون أن نشــتغل علــى
تمثيلهــا واســتيعابها ،ودون تحكيمهــا أو «أخــذ رأيـــها» فــي أدواتنــا وطرقنا
فــي التعبيــر والتفكيــر.
لـــم يعــد مســلكًا مثم ـ ًرا مــن طرفنــا ،ونحــن ســلفًا فــي العــام العاشــر
مــن اختبــار الفظيــع ،أي مــن تقـ ّدم فَ ْقـ ِـد شــكلنا ،أفـرا ًدا ومجتم ًعــا وبلـ ًدا
وثقافــة ـ أن نثابــر علــى طــرق التعبيــر والتمثيــل وأدواتهمــا الســابقة
توســلنا بهــا خــال هــذا العقــد ،وأن ال نعمــل علــى تطويــر مجــال
التــي ّ
التعبير/التشــكيل/التمثيل.
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حساســة لتجاربنــا الجديــدة ،الـــمهولة .بــل هــي
طرقنــا القديمــة غيــر ّ
تُطَ ِّبــع الهــول عبــر إدراجــه فــي لغــة وأســاليب وتعابيــر ســابقة له ،فتثلـــم
الحــس بالفظاعــة ،بــدل أن تشــحذه .يتطلّــع هــذا الكتــاب ألن يكــون
مســاهمة فــي وعــي الفظيــع فــي زمــن قريــب مــن وقوعــه ـ يتطلّــع ألن
يح ّفــز غضبًــا أخالقيًّــا ،وألن يدفــع نحــو اإلبداعيــة والعدالــة.
فــي القســم األول مــن الكتــاب أربــع مقــاالت؛ تعنــي األولــى الحــب،
والتعذيــب واالغتصــاب ،واإلبــادة ،بمــا يجمــع الـــمدركات الثالثــة
ـي فــي
ـي فــي حالــة الحــب ،وإكراهـ ّ
األولــى مــن تجــاوز للحــدود ،رضائـ ّ
التعذيــب واالغتصــاب ،ومــا يجمــع التعذيــب واالغتصــاب واإلبــادة مــن
تجــاوز حــدود الفــرد فالـــمجتمع فاإلنســانية.

وتهتــم الـــمقالة الثانيــة ،عالقات التعذيب السياســية ،بإظهــار أن التعذيب
هــو العالقــة السياســية األساســية فــي ســوريا األســد طــوال نصــف قــرن،
كل كالم فــي السياســة ينبغــي أن يبــدأ مــن هنــا.
وبالتالــي علــى أ ّن ّ
السـ ّنة ال َّتد ُمريّــة ،فَتُ َف ِّكــر فــي تعميــم نظــام معســكر
أمــا الـــمقالة الثالثــةُّ ،
التعذيــب فــي تدمــر علــى ســوريا بعــد الثــورة ،وتقابــل بيــن نـــمط القتــل
وكل من شــقيقَيه النازي والســتاليني ،وت ُرجع االســتعدادات اإلباديَّة
ـدي ٍّ
األسـ ّ
ـري.
للنظــام إلــى تحـ ّول الطائف َّيــة بعــد الثــورة الســوريَّة باتِّجــاه عنصـ ّ
وتتنــاول الـــمقالة الرابعــة ،قبــر للـــمرء جميعــه ،التغ ّيـرات الكبيــرة فــي
مــوت الســوريين بالتــوازي مــع تح ـ ّوالت حياتهــم بعــد تمردهــم علــى
الحاكميّــة األســديّة.
هــذه الفصول األربعة تتكلّــم على إنتاج الفظيع ونظامه.

وفــي القســم الثانــي أربــع مقاالت/فصــول ،تتكلّــم علــى تمثيــل الفظيــع
وإمكانيتــه:
11

الـــمقالة األولــى ،مســالك حيــال الفظيــع ،تعمــل علــى تعريــف الفظيــع،
وتميّــز بيــن أربعــة ســبل مختلفــة للتعامــل مــع خبــرة الفظيــع :الغضــب
واإلدانــة ،الصمــت واالنســحاب« ،اإلبــداع» ،والعنــف.
تنظــر الـــمقالة الثانيــة ،تحديــق فــي وجــه الفظيــع ،فــي النقــاش
الســوري حــول الصــور الفظيعــة ،وتنحــاز إلــى وجــوب أن تتــاح الصــور
للعمــوم ،بخاصــة إن كنــا ال نعانــي مباشــرة مــن واقــع الفظاعــة،
وهــذا أل ّن ثقافتنــا التح ّرريــة الـــمأمولة سـتُبنى علــى تجاربنــا الـــمدمرة
الراهنــة.
ـص الثالــث ،الكلــوم والكلـــمات ،فــي تمثيــل تجاربنــا وأزماتنــا،
يف ّكــر النـ ّ
ويم ّيــز بيــن وجهيــن للتمثيــل ،التعبيــر الـــمتّصل بالتجــارب والتشــكيل
الـــمتصل بالتـراث .وتنظــر الـــمقالة فــي تمثيــل تجاربنــا فــي إطــار تصـ ّور
أوســع للتمثيــل يشــمل التمثيــل السياســي وتمثيــل األعمــال بدخــول
وعائــدات...
أ ّمــا الـــمقالة/النص الرابــع واألخيــر :الكلـــمات والعنف والدمــوع ،فتحاول
اإلجابــة عــن ســؤال مــاذا يحــدث حيــن تفشــل الكلـــمات ،وتنظــر فــي
قضيّــة ح ّريــة التعبيــر مــن زاويــة مختلفــة ،زاويــة مــوت التعبيــر أو قتــل
القــدرة التعبيريّــة أكثــر مــن قمــع التعبيــر.
سياســــــــــــــــــــــة الـــمعنى هــذا الكتــاب محاولــة لتوفيــر عناصر
إضاف ّيــة مــن أجــل نـــموذج نظــري يُمثِّــل «ســوريا األســد» ويُع ِّرفهــا .وفيــه
كل أعمــال مؤلّفــه الكثيــر مــن السياســة .السياســة شــرطنا
كمــا فــي ّ
ومصيرنــا ،ومــا يتصــل بهــا مــن تجــارب مدخــل ُمـحـــتَّم إلــى تجديــد
القــول ،إلــى تحريــف مــا ســبق قولــه ،وإلــى تجريــب أقــوال جديــدة.
فــي مواجهــة تجربــة الفظيــع النازعــة لشــكلنا ،إنتــاج األشــكال ،الـــمعاني
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والـــمفاهيم والتمثيــات والتعبيــر ،هــو ميــدان أساســي للص ـراع ،الص ـراع
مــن أجــل الـــمعنى.
أكثــر مــن ذلــك ،يُظهــر العقــد الفائــت أنــه ليــس هنــاك سياســة
فــي مــا يُظــن أنهــا السياســة فــي ســوريا (وربمــا فــي نطــاق أوســع
حولهــا) .بقــدر كبيــر تنحــل السياســة الـــمتعارف عليهــا فــي التعذيــب
ـدي و ُحماتــه ،وفــي الديــن
والحــرب التعذيبيّــة مــن طــرف الحكــم األسـ ّ
وأهلــه و«الجهــاد» (وهــو تعذيــب وتغييــب ،وليــس حربًــا فقــط) عنــد
اإلســاميين ،وفــي خنــق الذات وأشــباه الــذات عنــد الـــمعارضة التقليديّة
(التــي أنحــدر مــن أوســاطها) .ث ّمــة سياســة فــي الـــمقابل فــي الص ـراع
مــن أجــل الـــمعنى ،فــي أن نسـ ّمي ونُعـ ِّرف مــا خبرنــا ،فــا نَفصــل بيــن
الـــمعرفة وبيــن التجربــة ،أو بيــن الـــمعنى والعنــاء .الرابط بين الـــمعنى
ثقافــي
وصنــع داخــل
والعنــاء هــو األرض ّيــة األصلــح لتمثيــل تجربتنــا ُ
ّ
مغايــر ،أو جمهوريّــة معــان تتج ـ ّدد .صحيــح أنــه ال يتحتّــم لـــمن لـــم
يكونــوا شــركاء فــي اختبــار العنــاء أال يكونــوا شــركاء فــي إنتــاج الـــمعنى،
لكــن يقتضــي األمــر جهـ ًدا للتمثّــل وحــس الـــمشاركة ،وهــو مــا يفتقــده
الـــمرء فــي تنــاوالت خبـراء ســوريا والشــرق األوســط ،ممــن يتقاســمون
فــي مــا بينهــم تأويــل الشــأن الســوري فــي الغــرب .هــذا الكتــاب يف ّكــر
بنفســه ضــد هــؤالء وضــد نــوع الـــمعرفة الــذي يق ّدمونــه .ال يريــد
القــول فقــط إن معرفــة أخــرى ممكنــة ،وإنـــما كذلــك أ ّن الـــمدخل إلــى
معرفــة ســوريا هــو تجــارب الســوريين األشــد للقســوة الفظيعــة.
عبــر محاولــة رســم بعــض أوجــه عنائنــا األحــدث ،والتفكيــر فــي تمثيلــه
وتوليــد الـــمعنى منــه ،نجعــل مــن الـــمعنى مجال صـراع أساســي ،ونعمل
لتطويــر سياســة مغايــرة ،سياســة الـــمعنى .مــن شــأن هــذه السياســة أن
ـي
ت ُســعف فــي تملّــك الســوريين تجربتهــم ،وتُ ْدرِجهــا فــي مسـ ًعى تاريخـ ٍّ
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لتغييــر شــكل ســوريا مــن العنــف والتعقيــد ،مــن الفظيــع وانعــدام
الشــكل ،إلــى التفكيــر الـــمتج ّدد الـــمنتج للـــمفاهيم واألشــكال .تمثيــل
تجاربنــا كركــن ركيــن لسياســة الـــمعنى يضعنــا فــي موقــع أقــوى مــن
أجــل التمثيــل السياســي والتكلّــم عــن شــأننا بأصواتنــا.
طــــروادة ليــس معلو ًمــا إن كانــت طــروادة وجــدت بالفعــل يو ًمــا،
ومــا إذا كانــت حربهــا التــي اســتم ّرت عشــر ســنوات ،مثــل حربنــا إلــى
اليــوم ،قــد وقعــت بالفعــل ،لكـ ّن اإلليــاذة واألوديســة خلقتــا واق ًعــا أقــوى
ـي وغيــر قليــل مــن
مــن التاريــخ .األســاطير اإلغريق ّيــة والـــمسرح اإلغريقـ ّ
الفكــر اإلغريقــي يم ـ ّد جــذوره فــي ســيرة حــرب طــروادة التــي خلقهــا
هوميــروس (ليــس معلو ًمــا إن كان شــخصيّة تاريخيّــة هــو اآلخــر) .هــذا
مثــال كبيــر ال يُجــارى .ولكــن ليــس القصــد مجاراتــه ،بــل التمثّــل بــه.
هنــاك مثــال أقــرب إلينــا :الهولوكوســت ،إبــادة النازييــن لليهــود ،وهــو
مؤسســة ،ليــس إلسـرائيل وحدهــا بــل بصــورة مــا للغــرب
اليــوم أســطورة ِّ
ـي» فــي الغرب الـــمعاصر ،يســتجلب
الـــمعاصر .الهولوكوســت «ديــن مدنـ ّ
درجــات مــن ِ
الحـ َرم علــى َمـ ْن يُن ِكــره أو يشـكّك فيــه ،ألنــه ديــن مشـ ِّرع،
مثــل اإلســام؛ لكنــه قبــل ذلــك وإلــى جانبــه مبحــث هائــل ،ال يــزال
يُـــكتب فيــه ويُـــقلب فيــه النظــر .هــذا مثــال تتعـذّر ُمجاراته كذلــك ،لكن
ال يتع ـذّر تمثلــه.
فرض ّيــة التمثّــل ربمــا تفيــد بــأن تجربتنا خــال نحو عقــد تجربـ ٌة مرجعية،
وتمثيلنــا لهــا مدعــو إلــى أن يكــون مرجع ًّيــا ،يشــتبك معهــا ،يرويهــا
فصلهــا ،ويجعــل منهــا منعطفًــا فــي الحساســ ّية والتفكيــر والحكــم،
ويُ ِّ
ومــا تتواتــر الدعــوة إليــه فــي متــن الكتــاب مــن ثــورة ثقافيــة ،ثــورة فــي
التعبيــر والتمثيــل ،فــي الـــمعنى ،هو اســتجابة للصفة الـــمرجعية لتجربتنا
الطرواديــة ،وجهــد الحتــواء فشــل الثــورة السياســية واالجتماعيــة ...ولعـ ّـل
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األصــح أ ّن مرجعيّــة التجــارب تضيــع ،أو ال يبقــى منهــا ســوى ذكــرى
مختلطــة أللـــم غامــض ،حيــن ال يكــون تمثيلهــا مرجعيًّــا ،يخاطــب أعمــاق
فضــول متجــ ّد ًدا ،ويحفّــز األذهــان إلــى أن ترجــع إليــه
ً
األنفــس ويثيــر
خــال عقــود وأجيــال.
ياسين الحاج صالح

برلين 21 ،تموز 2020
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لقـمان والفـظيـع

مســاء يــوم  2شــباط  ،2021وصلَـــتني مــن لقمــان رســال ٌة تقــول" :هــل
لـ َـك بـنـــظر ٍ
ات أخيــرة علــى الفظيــع قبــل وضــع اللَّمســات اإلخراجيــة
األخيــرة وتَركِــه لـــمصيره كـــكتاب"" .الفظيــع" هــو هــذا الكتــاب الــذي
ـدي القــارئ .لقمــان يُضيــف" :فــي الصفحــة  84مالحظـ ٌة آ َمـــل أال
بيــن يَـ ِ
تفوتــك" .ويَخــ ِتم" :علــى أن ،ســـــــــــــــام".
ـت النظ ـر ِ
ـنيت
ات األخيــر َة علــى الفظيــع فــي اليــوم التالــي ،واعتَــ ُ
ألقيـ ُ
ـبب مــا لـــم ِ
أرسـ ْـل ر ًّدا يتض َّمــن الجمل ـ َة
بالجملــة الـ َمع ِنـ ـ َّية ،لك ـ ْن لسـ ٍ
الســليمة .وفــي اليــوم الــذي بعــده كان لقمــا ُن قــد أعـ ِـد َم فــي س ـ ّيارته
ـت رصاصــات ،وهــذا علــى طريــق عودتــه مــن زيــار ٍة ألصدقــاء فــي
بسـ ِّ
الجنــوب إلــى مســكن العائلــة فــي ضاحيــة بيــروت الجنوب ّيــة.
ـت تحقي ًقــا تقــوم
قتـــل ُة لقمــان معروفــون إلــى درج ـ ِة أ َّن عائلـ ـتَه رفضـ ْ
ـغل القتـــل ُة فيهــا موق ًعــا ناف ـذًا .فــي
بــه الســلطاتُ اللبنان ّيــة التــي يشـ ُ
وخصوم
ـزب اغتـــيا ٍل معــروف ،لــه تاريـ ٌخ فــي تصفيــة خصومــه،
ِ
لبنــان حـ ُ
ـدي فــي ســوريا ،ولــه تاري ـ ٌخ أح ـ َدث فــي قتــل الســوريِّين،
الحكــم األسـ ِّ
يُر َّجـــح لــه أن يكــو َن أعمـ َـق أثــ ًرا وأوســع نِطاقًــا .ومثلـــما فــي دولــة
ـتل النــاس
األســديِّين طــوال فــوق نصــف قــرنٍ مــن تاريخهــا ،ســار قــ ُ
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وإعــدا ُم الحقيقــة متعانقَيــن مثــل حبيـــبَين ال يفترقــان .فــي "كاتــم
الصــوت" الــذي كان آخــ َر مــا رأى لقمــان مــن العالـــم يلتـــقي صنــ ُع
الصــوت .مصيــره مثـ ٌ
ـال ناطـ ٌـق علــى ذلــك العنــاق الســا ّم.
الـــموت بقتــلِ َّ
البشـــري ،ولـــتَحطيم
نـــموذج لتحطيــم األجســاد والعمــران
الفظيــع
ّ
ٌ
الحقيقــة كـــنتا ٍج لــ ُمداول ٍة ُحـ ّرة بيــن بشــ ٍر ُمتع ِّدديــن .ال تو َجــد الحقيقة
خــارج الـــمداولة وخــارج التعــ ّدد ،خــارج أجســا ٍد تتحــ ّرك وتتحــاور
َ
بح ّريــة وأمــان .خارجهمــا ،هنــاك االغتيــال وهنــاك "الحقيقــة" التــي
تقــوم علــى االغتـــيال :افتـــداء حــذا ٍء مــا .
القتــل الحقــود لـــلقمان ينــدرج ضمــن نـــموذ ِج الفظيــع هــذا الــذي
ُ
يتـــقصاه الكتــاب فــي قســ َميه ،قســم أ ّول يتنــاول تحطيــ َم األجســاد،
َّ
وقســم ثــانٍ يحــاول التفكيـ ـ َر فــي تســمي ِة وتمثيــلِ تحطيــم األجســاد.
يبــدو هــذا مبعــثَ تشــاؤم ،فالفظيــع ال يستسلـــم للتمثيــل :يُقـــتل
لقمــان ليقــول إنــه ال يــزال فــي ريعــان شــبابه ،إ َّن محاولــ َة وصفــه
ــت .لكننــا نعلـــم،
ْ
وكتابــ َة ســيرته ســابق ٌة ألوانهــا ،وإ َّن َمــن
يفعــل يَ ُم ْ
وكان لقمــان يعلـــم ،أ ّن الفظيـ َع ال ينتظــر أن يُسـ َّمى لـيستسلـــم ،مثلـــما
نعلـــم أن تســميتَنا لــه جــز ٌء مــن ِصراعنــا معــه ،صـراع كان ُمكــلِفًا علــى
الــدوام ،كان اشــتباكًا مــع التعذيــب والقســوة والخســارة ،كان الـــموت
أف ًقــا دائ ًمــا لــه .لقمــان بره ـ َن علــى ذلــك فــي حياتــه وفــي موتــه.
قبــول
ً
قصــص رهيبــة تُــر َوى .لكــ َّن هــذا ال يعنــي
نحــن نَــروي ،لدينــا
ٌ
بــتَقسيم عمــلٍ يُمليــه الحــذاء الســيد :نحــن نــروي وهــم يقتـــلون .هــم
يقتـــلون كــي ال نَــروي ،ونحــن نــروي كــي ال نُقـــتل ،وال نَقـــتل ،لك ـ َّن
ـرب اليـــد التــي ت ِ
ُمســك بكاتــم الصــوت ٍ
آت.
ـت ضـ ِ
وقـ َ
هــذا الكتــاب كان ُمه ـ ًدى إلــى غائبــة ،امرأتــي ســميرة الخليــل ،غ َّيـــبها
أشــبا ٌه لحــزب االغتـــيال فــي لبنــان ،وشــركا ُء لــه فــي هــدر الحيــاة
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البشـــريّة علــى مذبــح أساطيــ َر ميـــتة و ُمميـــتة .والكتــاب اليــوم ُمهـ ًدى
إلــى لقمــان ســليم ،شــريك لـــسميرة فــي اختبــار الفظيــع الــذي لـــم
ـج ،ولــن يَنـــج َو ،منــه أح ـ ٌد فــي ســوريا ولبنــان إ ْن هــو نـــجا.
يَنــ ُ
ياسين
برلين 16 ،آذار 2021
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القسم األول

إنتاج الفظيع
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الحب والتعذيب واالغتصاب ،واإلبادة
ُّ
مقاالت إلى سميرة (*)

ـب
ال يبــدو أن هنــاك شــيئين أكثــر تباع ـ ًدا مــن الحــب والتعذيــب .الحـ ُّ
يُو ِّحدنــا مــع غيرنــا ف ُيعطينــا قــوة وثقــة ،والتعذيــب يُف ِّرقنــا عــن أنفســنا
ـب نخــرج مــن نفوســنا إلــى
فيكــون أشــد مــا يُضعفنــا ويكشــفنا .فــي الحـ ّ
حبيــب نـــمتلئ بــه ،وفــي التعذيــب يُالحقنــا إلــى داخــل نفوســنا عــد ٌّو
ـب والتعذيــب عالقتــان
يعمــل علــى تفريغنــا وتجويفنــا .فيمــا عــدا أ ّن الحـ ّ
بيــن طرفيــن ،أو هكــذا يبــدوان للوهلــة األولــى ،إلّ أنهمــا علــى طرفَــي
كل شــيء آخــر.
نقيــض فــي ّ
لكــن بيــن هاتيــن العالقتيــن مــا هــو مشــترك ،ومــا يُ ِضــي ُء َعلَيْهمــا م ًعــا:
محــو الحــدود بيــن طرفــي العالقــة الـــمباشرين.
•
ـب نتخلّــى عــن حدودنــا ،نســمح للـــمحبوب بعبــور
الحـ ّ
ـب فــي الحـ ّ
الحــدود إلينــا والدخــول فــي عالـــمنا ،ويســمح لنــا الـــمحبوب بعبــور
الحــدود إليــه والدخــول فــي مجالــه .ال أتكلّــم علــى الحــدود الجســديّة،
ـب هــو هــذا اال ِّمحــا ُء
ـخصي .الحـ ّ
ولكــن أيضً ــا علــى حــدود الفضــاء الشـ ّ
لصن َفــي الحــدود،

(*) الـمقال ُة الخامس ُة من ثماني مقاالت ،ر ّوسها الكاتب باسم زوجته الـمغ ّيبة ،سميرة الخليل ،ونُشرت
عام .2018
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الســكنى فــي بيــت
وت َشَ ـكُّلنا مــع الحبيــب فــي كيــان واحــد ،تُمثّلــه غال ًبــا ُّ
واحــد .وبقــدر مــا يــزول الفــرق بيننا ،يبــرز الفرق بيننــا نحــن االثنين/الواحد
وبيــن غيرنــا ،بمــا فــي ذلــك أســرتانا الســابقتان .نصبــح نحــن واحـ ًدا بعدمــا
كنــا اثنيــن ،وننفصــل فــي اآلن نفســه عــن وحداتنــا الســابقة ،أو نخــرج فــي
ـب مــن وحدتنــا إن كنــا ُمنفصليــن ســلفًا عــن وحــدات ســابقة.
الحـ ّ
الحــب اليوم ّيــة مــا يتداولــه الحبيبــان مــن نـــمائم عــن
مــن لطائــف
ّ
معارفهمــا ،وحتّــى عــن أفـراد أســرتيهما ،بمــن فيهما أ َّميهمــا وأبويهمــا ،مما
ال يجــري تداولــه عــادة حتى مــع األصدقاء الـــمق ّربين .ومن تعثّـرات الحب
الـمؤلـــمة أن تُفشــى هــذه األسـرار الصغيــرة أو أن يســتغلها أحــد الحبيبين
ض ـ ّد اآلخــر حيــن يحــدث أن تتداعــى عالقتهمــا وت ُعــاود حــدو ٌد جديــدة
ـب أن نخــاف مــن زوال حدودنــا مــع
االرتســام بينهمــا .ومــن توتّـرات الحـ ّ
حبيــب كــي ال ننكشــف ضعفــاء ،فنقتــرب نحــوه خطــوة ونرجــع خطــوة،
أو ال نســمح بــزوال حدودنــا إال ألوقــات محــدودة ،لحظــات الجنــس مثـ ًـا،
فتصيــر هــذه اللحظــات بالــذات رم ـ ًزا للحــدود ال لزوالهــا .الخــوف مــن
ـب ،شــائع.
ـب علــى هــذا النحــو ،أو كــره الحـ ّ
الحـ ّ
ـب العربيــة :الذوبــان،
وأعلــى ذرى الحــب تتّصــل بمــا يتكــرر فــي أغنيــة الحـ ّ
الــزوال التــام للحــدود بيــن الحبيبيــن .وهــذا ال يقتصــر علــى أوقــات االتحاد
الجنســي ،بــل هــو ممــا يم ّيــز الحيــاة الـــمشتركة الـــمديدة بيــن شــريكين
الحب تجــاو ٌز متبــادل للحــدود وزوال متبادل
متحابّ ْيــن أيضً ــا .فــي كل حــالّ ،
لآلخريّــة .و«الذوبــان» ،فقــدان التح ّكــم بالنفــس وضيــاع الحــدود ،هــو مــا
وبخاصــة فــي الزمــن الـــمعاصر حيــث يحمل
يخشــى بعضنــا الوقــو َع فيــه،
ّ
كثيــرون م ّنــا حدودهــم أينـــما ذهبــوا كأنّهــم ســاحف تحمل دروعهــا معها
(وإن نكــن اليــوم ســاحف متع ّجلــة) ،وحيــث يــكاد يــزول الحب لـــمصلحة
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ـب ونخشــى الذوبــان.
عالقــات التعاقــد العقالنــي بيــن أفـراد .نريــد الحـ ّ
ال َّت ْعذيــب فــي التعذيــب زوال للحــدود أيضً ــا ،يتجاوز فيها الـــمعذِّب
يمــس بهــذه الحــدود وبالتكامــل
حــدود الـــمعذَّب أو الـــمعذبة ،بمــا
ّ
ـدي للضح ّيــة .الـــمعذّب ،الجــاد القائــم بالتعذيب ،يطارد الـــمعذّب
الجسـ ّ
إلــى داخــل نفســه ،يعمــل علــى أن يُفــرغ هــذا الداخــل أو يحتلّــه أو
يد ّمــره.
إزالــة الحــدود فــي التعذيــب ِفعــل انتهـ ٍ
ـاك عنيــف ،وقــد يكــون مميتًــا.
كل حـ ٍّد بينهــا وبيــن
تمــوت الضح ّيــة حيــن تفقــد حدودهــا كلّهــا ،ويــزول ّ
ـري مــن جهــة ،يجــري ضــد إرادة الـــمعذَّب،
عالـــم األشــياء .االنتهــاك قسـ ّ
وهــو مــن جهــة أخــرى غير تبادلي .الـمعــذَّب والـمعـــذبة ليســا شــريكَين
فــي عالقــة التعذيــب ،مــا يجعلهــا «ال عالقــة» أو «ضــد عالقــة» إن جــاز
التعبيــر ،رابطــة تدميــر .يكــون الـــمعذَّب فــي وضــع انكشــاف شــديد،
موشــك على فقد ملك ّية نفســه ،جســده أو جســدها هو ســاحة الـــمعركة.
يقــاوم ،يحــاول حمايــة حــدوده بالتح ّمــل .ال يــكاد يصــدق أنــه هنــا ،أنّــه
وقــع هــذه الوقعــة التــي ال تنعكــس .لكــن عليــه أن يصـ ّدق كــي يخــوض
الـــمعركة موحـ ًدا ،وينجــو بمــا يمكــن مــن جســده وداخلــه .يعرف أنــه إنِ
«انهــار» ،تداعــت حــدوده ،ض ّيــع نفســه وقــد ال يجدهــا مــن جديــد يو ًمــا.
ـب يفقــد فــردان كيانَيهمــا ليصي ـرا واح ـ ًدا ،فــي التعذيــب قــد
فــي الحـ ّ
يفقــد الـــمعذّب أو الـــمعذّبة كيانــه ،يبــاح لفــرد أو أفـراد آخريــن ،كأنـــما
يرهنــون ســامة كيانهــم بانعــدام ســامة كيــان الضح ّيــة.
باالســتناد إلــى الخبــرة الســوريّة خــال جيليــن ،قــد يمكــن التمييــز بيــن
ـي أو
ثالثــة صنــوف للتعذيــب وثالثــة انتهــاكات للحــدود :تعذيــب تحقيقـ ّ
ـتجوابي ،تعذيــب إذاللي/انتقامــي ،وتعذيــب إبــادي.
اسـ
ّ
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ـي يلعــب علــى حــدود الـــمعذَّب ،ينتهكهــا ،ويهــدف
التعذيــب التحقيقـ ّ
ـردي
إلــى إثــارة «حــرب أهليــة» فــي داخلــه ،نـزاع بيــن غريــزة البقــاء الفـ ّ
اجتماعــي حيــال جماعــة ،رفــاق
وااللتزامــات العليــا للفــرد ككائــن
ٍّ
وشــركاء .تت ـراوح مــآالت هــذه «الحــرب ـ فــي ـ النفــس» بيــن تضحيــة
ـي (بقائــه) ،أو
الـــمعذَّب باألعلــى والغيــري فيــه لـــمصلحة األدنــى واألنانـ ّ
بموتــه حماي ـ ًة لـــما نس ـ ّميه فــي العربيــة ســريرته ،موضــع الســر منــه.
هــذا مــا كان يتعــ ّرض لــه أعضــاء الـــمنظّمات السياســية الـــمعارضة
التــي يريــد النظــام إبادتهــا كمنظمــات دون إبــادة أعضائهــا بالضــرورة.
ـي الـــمعارض للنظــام ،انتســابه
جريمــة الـــمعذّب هــي انحيــازه السياسـ ّ
فعــا محــد ًدا قــام بــه كفــرد .لكــن
إلــى مجموعــة معارضــة ،وليســت ً
هنــا انفصــال بيــن جهــاز االعتقــال والتعذيــب ،وهمــا واحــد ،وبيــن جهــاز
الحبــس ،شــبكة الســجون.
تحقيقــي
بعــد التحقيــق أحيــل الـــمعتقلون الذيــن تع ّرضــوا لتعذيــب
ٍّ
حصــ ًرا ،وكنــت منهــم فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين وتســعينياته،
إلــى «ســجون عاديــة» كانــت العقوبــات الجســديّة فيهــا محــدودة .علــى
ـزول عــن غيرنــا ،تديــره أجهــزة
أننــا كنــا نَشـغَل فــي الســجون موق ًعــا معـ ً
االعتقــال والتعذيــب ذاتهــا .الســجون هــي بمثابــة مســتودعات محروســة،
نُركَــن فيهــا ألزمنــة غيــر معلومــة ،أ ّمــا الـــمق ّرات األمن ّيــة التــي تقــوم
باالعتقــال والتعذيــب ،فهــي بمثابــة مصانــع .والـــمنتوج كمــا ســيقال فــي
الفصــل الـــمقبل هــو الســلطة.
الجــاد ،أو باألحــرى «البرنامــج» الــذي ينضبــط عملــه بــه ،هــو
ّ
غــرض
أن يَســود علــى الـــمعذّب ،يجتــاز حــدوده ويقيــم فــي داخلــه ويتج ـ ّول
بح ّريــة ،يُف ِّرغــه ويســتولي علــى «دخيلتــه» .وجهــد الـــمعذَّب هــو أن
يحــول دون ذلــك ،أي أن يحمــي ذات ّيتــه ،داخلــه األهــم.
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ـي ،يعمل علــى إبادة الـــمع ِنيّين
هنــاك صنــف آخر مــن التعذيــب التحقيقـ ّ
بخاصة.
ـخاصا .وفــي جيلــي هــذا كان مــن نصيــب اإلســاميين ّ
تنظي ًمــا وأشـ ً
هنــا يتجــاوز األمــر إثــارة حــرب أهليــة فــي دواخــل الـــمعذّبين ،إلــى
احتــا ٍل دائـ ٍـم لـــمن لـــم يمــت منهم.
التحقيقــي والتعذيــب
وهنــا كانــت تُمحــى الحــدود بيــن التعذيــب
ّ
اإلذاللــي .ومــن هــذا الصنــف األخيــر أكثــر التعذيــب الــذي خبرنــاه فــي
ـي ،غــارات تعذيــب مســتم ّرة وعشــوائ ّية
ـي ـ إذاللـ ّ
ســوريا :تعذيــب انتقامـ ّ
م ًعــا ،ال تبالــي بحــدود الـــمعذب وال داخلــه ،وال مصيــره ،تضعــه فــي
«حالــة اســتثناء» دائمــة ال يســتطيع توقّــع مــا يحــدث لــه ،وال يتوقّــع منــه
جهــاز التعذيــب شــيئًا .جريمــة الـــمعذّب هنــا أيضً ــا ليســت شــيئًا محـ ّد ًدا
السياســي الـــمعارض ،بــل هــي انتمــاؤه
فعلــه ،وليســت حتّــى موقفــه
ّ
ـص قانــون صــدر فــي  7تمــوز  1980علــى إعــدام كل منتســب إلــى
(نـ ّ
اإلخــوان الـمسلـــمين ،أيًّــا يكــن مــا فعلــه أو لـــم يفعلــه).
ال شــيء يُجــدي الـــمعتقل هنــا ،وال ينفعــه استســام .يمكــن أن يتع ـ ّرض
ـي لســنين طويلــة ،العقديــن األخيرين
الـــمعتقلون لتعذيــب عشــوائي يومـ ّ
مــن القــرن العشــرين بكاملهمــا ،دون أن يكــون متا ًحــا للـــمعذَّب أن
يستسلـــم وينهــي عذابــه ،ومــع هامــش عريــض مــن التســامح بمــوت
الـمعتقلين.
التعذيــب فــي معســكرات تعذيــب مثــل ســجن تدمر أيــام حافظ ،وســجن
صيدنايــا فــي ســنوات بشــار ،مــن هــذا الصنــف الــذي أر ِّجــح أن يكــون
مقصــوده صنــع ذاكــرة ال تَنســى ،مو ّجهــة نحــو مــا يتجــاوز الـــمعذّب
الســكان كلّهــم .جســد الـــمعذب الـــمنكمش
نفســه مــن رد ِع وترهيـ ِ
ـب ُّ
وكلـــماته الـــمتقطّعة همــا بمثابــة لوحــة إعــان تخاطــب مــن يـراه كــي
يصيــر التماهــي بــه ممتن ًعــا.
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التعذيــب بهــذا الـــمعنى عالقــة سياسـيّة ،ليــس مــن يجــري تعذيبهــم غيــر
ضحاياهــا الـــمباشرين .هــذا هــو الحــال علــى األقــل فــي «ســوريا األســد»،
التــي هــي دولــة اعتقــال وتعذيــب منــذ قيامهــا مطلــع ســبعين ّيات القــرن
العشــرين ،اقتضــت أن تكــون أجســاد الـــمحكومين مباحــة لهــا بــا حدود.
محسوســا مــن
«البرنامــج» هنــا هــو تجــاوز حــدود الـــمجتمع ،ممــا كان
ً
ِقـ َبـــل ســوريين كثيريــن فــي أواخــر ســبعينيات القــرن العشــرين ومطلــع
أي
ـري تطبيــع تجــاوز الحــدود ،وتراجــع اســتهوال ّ
ثمانينياتــه ،قبــل أن يجـ َ
انتهــاك مهمــا يكــن فاد ًحــا ،أو انحصــاره فــي دوائــر أضيــق.
أساســا.
أتكلّــم علــى معســكرات تعذيــب ألن هــذا هــو مــا يجــري هنــاك ً
ـري مثلـــما عرفــت ألـــمانيا
لـــم نعــرف فــي ســوريا معســكرات عمــلٍ قسـ ٍّ
(((
النازيــة وروســيا الســتالينية ،ولـــم نعــرف «معســكرات الغربَلــة»،
كل النــاس فــي منطقــة مــا قبــل االحتفــاظ بمــن
يجــري فيهــا تجميــع ّ
تريــد الســلطات قتلَهــم أو تعذيبهــم ،مثلـــما فعلــت روســيا فــي الشيشــان
فــي النصــف الثانــي مــن تســعينيات القــرن الـــماضي .لك ـ ّن معســكرات
التعذيــب األســدية تقــارب معســكرات القتــل النازيــة مــن حيــث إ ّن تركيــز
ـوري أو بعــد حيــن .ســجن صيدنايــا
الســجناء فيهــا قــد يُمهــد لقتلهــم الفـ ّ
هــو معســكر اعتقــال ومعســكر قتــل فــي آن .ســجن تدمــر فــي العقديــن
األخيريــن مــن القــرن الـــماضي مثلــه.
التحقيقي،
وفــي الحاليــن هنــاك اســتمرار بيــن جهــاز االعتقــال والتعذيــب
ّ
الـــمفرط الحـ ّد هنــا ،وبين معســكر التعذيب الذي يقضي فيه الـــمعتقلون
ـمكاني بينهمــا.
ســنوات قــد تتجــاوز العشــرين ،وهــذا رغــم االنفصــال الــ
ّ
التعذيــب ال يتوقــف بعــد التحقيــق ،يســتم ّر حتّــى مــوت الـــمعتقلين أو
(((

					
الـمقصود:
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خروجهــم بعــد ســنوات طويلــة ُمحطّميــن.
والســؤال الــذي يُثــار فــي هــذه الحالــة :لـــماذا يجــري تعذيــب وإذالل من
يُر ّجــح أن يعدمــوا بعــد حيــن؟ هــذه الـــمفارقة اســتوقفت بعــض دارســي
الجينوســايد ،ويبــدو أ ّن التعذيــب فــي مثــل هــذه الحالــة ُمـو َّجـ ـ ٌه نحــو
الجالديــن ،يــروم إشـراكهم فــي االنفصــال التــام عــن الـــمعذّبين والتماهــي
التــام بالقاتــل .الغــرض الـــمر ّجح هو «التشــريط الـــمناسب لـــمن يقومون
بــاإلذالل كــي يســتطيعوا القيــام بمــا يفعلــون» ،بحســب فرانــز شــتانغل
الــذي كان آمــ ًرا لـــمعسك َري اعتقــال ســوبيبور وتربلنــكا النازييــن،
علــى مــا أوردت إيفــا فوغلـــمان فــي بحــث لهــا عــن «االغتصــاب أثنــاء
ـازي :انكشــافات ودوافــع» (((.أي أ ّن الغــرض هــو ضمــان
الهولوكوســت النـ ّ
تحــول القائميــن بالتعذيــب إلــى محــض معذِّبيــن ،اختصاص ِّيــي تعذيــب،
أكْ َفــاء فــي التعذيــب يُســتنفَدون فيــه وال يُجيــدون غيــره ،مــا مــن شــأنه
أن يشـ ّدهم إلــى مــن يوفّــر لهــم األجســاد الالزمــة للقيــام بمــا هــم أهــل
لــه .وتنســب فوغلـــمان إلــى بريمــو ليفــي قولــه في شــرح الشــيء نفســه:
«يجــب الحـ ّط مــن شــأنهم [الـــمعذَّبين] قبــل قتلهــم مــن أجــل تخفيــف
ُقتصــر بالتالــي
الشــعور بالذنــب عنــد القاتــل» (((.عالقــة التعذيــب ال ت َ
علــى تفريــغ الـــمعذَّب مــن ذات ّيتــه ،بــل هــي تُفـ ِّرغ الجـ ّـاد أيضً ــا ،تجعــل
منــه ق ـ ّوة جلــد وتعذيــب ال أكثــر.
علــى أ ّن التعذيــب يمكــن أن يكــون إثباتًــا للق ـ ّوة وجســارة القلــب ،ممــا
ال يقــدر عليــه رجــال مخ ّنثــون أو «طنطــات» كمــا كان يقــال لنــا ،نحــن
(((
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الـــمعتقلون اليســاريّون فــي ســجن تدمــر عــام  .1996إنــه فعــل رجولــة،
انتصــار علــى رجــال آخريــن (وإن يكونــوا ُعــ ّز ًل وال حــول لهــم ،كحــال
ـوي الـــمنتصر حت ًمــا ،الــذي
الـــمعتقلين جمي ًعــا) ،وانتمــاء إلــى الطــرف القـ ّ
يخطــئ /يُ ْجــرم مــن يواجهــه وعليــه أن يدفــع ثمــن أخطائه /جرائمــه .وهو
مــا يلقــى التعزيــز مــن ُمعذِّبيــن آخريــن يــروون بطوالتهــم ويتداولــون
فضــا عمــا
ً
النكــت عــن رعــب الـــمعذّبين وتَفلُّــت أجســادهم منهــم،
يَلقونــه مــن مكافــآت وترقيــات وتقديــر مــن وكالــة التعذيــب العا ّمــة:
الدولــة.
كل حــال ،التعذيــب عالقــة ثالث ّيــة :الـــمعذَّب ،والـــمعذِّب الـــمباشر،
ففــي ّ
ووكالــة التعذيــب .ويبقــى مــا تقدمــت اإلشــارة إليــه مــن كــون التعذيــب
عالقــة سياســية تســتهدف عمــوم الســكان هــو الجوهــري ،وهــو مــا
يُـسـ ـ ِّوغ الــكالم علــى «ســوريا األســد» كدولــة تعذيــب.
ـادي ،إذا جــاز التعبيــر ،حيــث
وهنــاك ضــرب ثالــث هــو التعذيــب اإلبـ ّ
يُقتــل الـــمعذّبون بالجملــة ويوضعــون فــي شــروط مــن الجــوع والـــمرض
واالزدحــام والرعــب واإلذالل وتل ـ ّوث الهــواء فــي زنازي ـ َن خانقــة كريهــة
ـادي آلـ ٌة تعذيب ّية
الرائحــة ،تجعــل مــن الـــموت راحة .تقــوم بالتعذيب اإلبـ ّ
تجمــع بيــن أنشــطة االعتقــال والتعذيــب والقتــل ونقــل الـــمقتولين
ودفنهــم فــي مقابــر جماعيــة غيــر معلومــة الـــمواقع ،فضـ ًـا عــن التوثيــق
ورفــع الـــمعلومات إلــى جهــات أعلــى .وتشــمل اآللــة اإلباديّــة فرو ًعــا
أمنيــة و َمــ ٍ
ـشاف وســجونًا ُمســتح َدثة أو أقــدم ،وهــي جــزء مــن التح ـ ّول
ـادي للنظــام بعــد الثــورة فــي ربيــع  .2011هنا صــار التحقيــق واإلذالل
اإلبـ ّ
يندرجــان فــي إبــادة تتجاوزهمــا .وجريمــة الـــمعذَّب هنــا هــي مــا يكونه،
وليســت مــا يعتقــده أو مــا فعلــه .فــي حــاالت كثيــرة يكفــي انحــداره مــن
منطقــة ثائــرة حتــى يُعتقــل ويُعــذب ،وربمــا يُقتــل.
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ـادي أنــه منظّــم ومســتم ّر ،وال يُتــرك لقـرار
ومــن خصائــص التعذيــب اإلبـ ّ
بكل
وكاالت التعذيــب الـــمباشرة .فلديهــا علــى األرجــح توجيهــات للعمــل ّ
الطــرق علــى إبــادة الثائريــن والـــمشتبه بهــم ،ويبــدو أنهــا تحــوز تفويضً ــا
بــأال تقــف عنــد حــد .وترقيــم جثــث الضحايــا وتصويرهــا وتوثيقها ،مثلـــما
نعلـــم مــن تقريــر ســيزار ( 55ألــف صــورة سـ ّربها عــام  2013شــخص كان
يصـ ّور الجثــث الـــمرقّمة بأمــر مــن جهــات عليــا) تؤشّ ــر علــى صناعــة قتلٍ
( ((
منظّمة.
اإلذاللي
ـب
ـي حدو َد الـــمعذَّب والتعذيـ ُ
وبينـــما يتجــاوز التعذيـ ُ
ّ
ـب التحقيقـ ّ
اإلبــادي يتجــاوز حــدود اإلنســانية،
حــدو َد الـــمجتمع ،فــإن التعذيــب
ّ
ـادي،
ويخــرج عــن الـــمقياس اإلنســاني .هــذا التعذيــب جــزء مــن ُمركّب إبـ ّ
كل شــيء ممك ًنــا فــي
هــو مــا يســمى الجينوســايد عــادةً .فــإذا كان ّ
معســكر االعتقــال ،علــى مــا قالــت ح ّنــة آرنــدت وجعلــت مــن ذلــك مبــدأ
أساسـ ًّيا للتوتاليتاريــة ،فــإن الوجــه اآلخــر للـــمعسكر هــو الحريــة الكاملــة
توســعها فــي التعذيــب والقتــل دون حــدود .اِنتهــاك حــدود
لدولــة اإلبــادةّ ،
أي حــدود.
الـــمعتقلين يقتضــي ألّ يكــون لوكالــة االعتقــال والقتــل ّ
ولعـ ّـل مــن الـــمناسب فــي هــذا الـــمقام اســتحضار التمييــز الــذي أقامتــه
ســامنثا فلســياتوري بيــن الـــموت تحــت التعذيــب والـــموت بالتعذيــب.
جانبــي
تقــول الباحثــة اإليطال ّيــة إ ّن الـــموت فــي الحالــة األولــى أثــر
ّ
يراجــع فــي هــذا الشــأن تقريــر هيومــان رايتــس ووتــش« :لــو أن الـــموتى يتكلّمون» الـــمتاح
(((
علــى موقــع الـــمنظمة الـــمذكورة.
تراجع أيضً ا مقالة غارانس لوكين الـمنشورة في الغارديان بتاريخ  1تشرين األول/أكتوبر :2015
»«They were torturing to kill: inside Syria’s death machine
الـمتاحة على موقع الصحيفة الـمذكورة ،وكذلك كتابها:

Operation Caesar: At the Heart of the Syrian Death Machine , I.B. Tauris and
Co. Ltd, London 2017.
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للتعذيــب ،بينـــما هــو نتاجه الـــمقصود فــي الحالــة الثانيــة (((.التعذيب في
هــذه الحالــة الثانيــة هــو منهــج للقتــل ،مثــل الـــمجازر والقصــف بالبراميــل
والســارين ،يجمعهــا مســتم ُّر اإلبــادة .القتــل تحــت التعذيــب ال يقتضــي
اإلذاللي
اإلبــادة حت ًمــا .فــي عهــد بشّ ــار األســد جــرى التحـ ّول مــن التعذيــب
ّ
ـادي ،ومــن الـــموت تحــت التعذيــب
فــي عهــد أبيــه إلــى التعذيــب اإلبـ ّ
إلــى الـــموت بالتعذيــب .كان هنــاك تعذيــب إبــادي قطاعــي فــي عهــد
األب (ســجن تدمــر ،والـــمذابح ،بخاصــة مذبحــة حمــاه  ،)1982صــار تعذي ًبا
إباديًّــا مع ّم ًمــا فــي عهــد االبــن .اِقترنــت اإلباديــة باإلفــات الـــمضمون مــن
العقــاب علــى مــا تكـ َّرس منــذ الصفقــة الكيمياويّــة فــي أيلــول ( 2013بيــن
الــروس واألميركييــن ،وبإلهــام إس ـرائيلي (((.وتقضــي الصفقــة بنــزع ســاح
أي تح ّفــظ علــى قتــل محكوميــه بوســائل أخــرى،
ـاوي ،دون ّ
النظــام الكيميـ ّ
بــل حتــى بالكيميــاوي نفســه كمــا تبيــن م ـرا ًرا بعــد ذلــك).

وفــي أشــكاله الثالثــة يحطّــم التعذيــب اللغــة التي يعي الـــمعذَّب نفســه
يُـعــبِّر عــن نفســه مــن خاللهــا .يحـ ّـل محلهــا الصـراخ ،وهــو مشــترك بيننا
وبيــن الحيوانــات حيــن نُختــزل فــي أجســاد متألـــمة .بيــان اللغــة مرتبــط
بمســافة ُمصانــة بيننــا وبيــن مــن نُ َكلِّــم ،بتكامــل جســدنا وتباينــه ع ّمــن
نخاطــب ،وهــو مشــروط تال ًيــا بغيــاب التعذيــب .ال نســتطيع أن نتكلّــم
بينـــما هنــاك مــن يحــاول اقتحــام أجســادنا بعنــف .وقــد يفقد الـــمعذب
الــكالم نهائيًّــا ،حتّــى بعــد انتهــاء تعذيبــه ،أو حتــى بعــد خروجــه مــن
الـــمعتقل :ينســحب إلــى داخــل نفســه صامتًــا ،وربمــا يفقــد حتــى الكالم
(((

من أطروحة جامعية لها بعنوان:

S. Falciatori, International Crimes in Syria: Options for Accountability and
Prosecution, 2016.

تنظــر مقالــة جــودي رودورن« :اإلســرائيليون ســاعدوا فــي اإللهــام بالصفقــة األميركيــة
(((
الروســية مــع األســد» ،نيويــورك تايمــز 15 ،حزيــران .2015
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مــع نفســه.
•
االغتصــاب ليــس هنــاك تعذيــب ليــس ُمــذلًّ  ،وإن لـــم يكــن
كل تعذيــب إذالل ًّيــا بالداللــة االصطالح ّيــة للتعبيــر؛ لكـ ّن االغتصــاب هــو
ّ
اإلذالل الـــمحض .مــا يجعــل االغتصــاب أشــنع الجرائــم هــو أنّــه تعذيــب
يرتــدي قنــا َع العالقــة األكثــر حميم ّيــة .تجــد الــ ُمغتصبة نفســها فــي وضع
مــن انتهــاك حدودهــا ســبق أن اقتــرن ،إن كانــت لهــا حيــاة عشــق ّية
وجنســية ســابقة ،بإزالتهــا الحــدود بينهــا وبيــن شــريكها ،وإن لـــم تكــن
لهــا حيــاة جنسـ ّية اقتــرن بمــا تتخ ّيلــه مــن اتحادهــا دون حــدود وحواجــز
مــع شــريك أو شــريكة .فــي االغتصــاب ت ُنتهــك حدودهــا ،ويفلــت
جســدها منهــا ليــس دون رضاهــا ودون تجــاوب منهــا فقــط ،وإنـــما
غص ًبــا عنهــا ،وتجــد نفســها فــي وضــع انكشـ ٍ
ـاف أقصــى .بصيغــة ت ُذكّــر
بجــان آمــري ،الـــمثقّف اليهــودي البلجيكــي الناجــي مــن الهولوكوســت،
الــذي يقــول عــن تجربتــه الشــخص ّية إ ّن أ ّول لَطمــة أثنــاء التعذيــب
تتســبب بتحطّــم الثقــة بالعالـــم (((،وتقــول نــور ،وهــي مغتصبــة ســوريّة
مــن درعــا فــي فيلـــم الصرخــة الـــمخنوقة لـــمانون لــوازو« (((:أ ّول طــرف
إيــد انـــم ّدت ولـــمست جســمي حســيت فــي شــي عــم ينهــار» .االنهيــار
هــو تداعــي الحــدود ،وإن إلــى الداخــل .وبمــا يتجــاوز زوال الحــدود
إلــى تعـ ّدد كيانــات الـــمرأة وحدودهــا ،وتبعثرهــا ،تضيــف نــور« :كنــت
(((

انظر:

(((

الفيلـم متاح هنا:

Jean Amery, At the Mind’s Limit, Contemplation by a Survivor on Auschwitz
and its Realities, Indiana University Press, 1980, P 28.
https://www.youtube.com/watch?v=9CYQq9cW4nM
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خايفــة ( )...فكــري مــو لجســمي ،وجســمي مــو لروحــي ،روحــي بمــكان
وجســمي [بمــكان] بيــن إديــن وحــوش .فكــري بعالـــم آخــر .فــي شــي
كل شــي انفصــل عــن بعــض .فكــري وذكرياتــي
عــم ينفصــل بجســديّ .
وروحــي غــادرت جســمي» .كأنـــما عبــر انفصالهــا إلــى كيانــات متعـ ّددة
(فكــر وروح وذكريــات ،وجســم) تحمــي شــيئًا مــن ذاتيّتهــا ،تُبقــي شــيئًا
مــن داخلهــا غيــر ُمســتباح.
يكشــف االغتصــاب أكثــر مــن التعذيــب جوه ـ َر هــذا األخيــر كانتهــاك
ـام عنيــف لكيانــه ،بقــدر مــا إن ت َصـ ّور التعذيــب
لحــدود الـــمعذَّب واقتحـ ٍ
أساســا .وبقــدر
كانتهــاك للحــدود يُضــيء حقيقــة االغتصــاب كتعذيــب ً
مــا إ ّن تعذيــب الرجــال ِفعـ ُـل رجولــة فــي عيــن الجـ ّـاد كمــا تقــدم ،فــإن
ـي للرجولــة،
اغتصــاب النســاء فعــل فحولــة .الفحولــة هــي الوجــه الجنسـ ّ
ـي العــام لكفــاءات الرجــل الناضــج الشــجاع
التــي هــي الوجــه االجتماعـ ّ
القــوي .لك ّننــا حيــال رجولــة وفحولــة ُمنحطّتيــن ،فمــن يجــري تعذيبهــم
هــم ُعـــ َّزل غيــر قادريــن علــى الدفــاع عــن أنفســهم ،ومــن يجــري
اغتصابه ـ ّن نســاء معتقــات و ُمرتاعــات.
عبــر الدخــول العنيــف والقســري فــي جســم الـــمغتصبة يضــع الجـ ّـاد
يــده علــى داخلهــا ،علــى ذاتهــا« ،فكرهــا وذكرياتهــا وروحهــا» .أعــز مــا
تملــك الـــمرأة هــو ذاتــه أعــز مــا يملــك الرجــل« ،الفكــر والذكريــات
والــروح» ،الذاتيّــة ،وهــذه تتحطّــم أو تتشـظّى حيــن تتعـ ّرض لالغتصــاب،
وحيــن يُقتحــم داخلهــا مــن طــرف خــارج معــا ٍد قــوي.
وعــن تفـك ٍُّك مماثــل تتكلّــم الســيدة فوزيــة حســين الخلــف مــن ال ُحولــة:
«لـــما اغتصبنــي كنــت ِبدنيــا صــرت بدنيــا تانيــة» .لعلهــا فــي إحــدى
ال ُّدن َيي ْيــن ظلّــت ســ ّيدة نفســها ،وإن كانــت مســتباحة فــي أخراهمــا.
فوزيــة حاولــت افتــداء ابنتهــا دون جــدوى .الفتــاة اغتُصبــت وقتلــت فــي
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مذبحــة الحولــة ،أيــار  .2012أبوهــا قتــل أيضً ــا.
ـمغتصبة مثــل وضــع الـــمعذَّب أو الـــمعذَّبة ،جســدها ُمبــاح
َوضــع الــ َ
للـــمعذِّبين ،لك ـ ّن االغتصــاب يتجــاوز ذلــك إلــى انتــزاع ُمت َخ ّيــل إزالــة
الحــدود مــع الحبيــب علــى يــد العــدو ولـــمصلحته .هــذا محــ ٌو
ـيء الـــمغتَ َص َبة أو الـــمغتَ َصب ويســلبها كيانهــا
ـي للحــدود ،يُشـ ّ
انتهاكـ ّ
وكيانــه.
أول ِفعــل تَملُّك :الـــمرأة تُمتلَك ،وليس لها مثلـــما ليس لألشــياء
االغتصــاب ً
التــي تُمتلــك رأي فــي كيفيــة اســتخدامها .حين يقتحــم الـــمغتَ ِص ُب بالق ّوة
ـدي الحميــم ،داخلهــا ،ال يبقــى لهــا داخــل« ،روح
مجــال الـــمرأة الجسـ ّ
وفكــر وذكريــات» ،تصيــر شــيئًا .هــي ذاتهــا تتــرك جســدها ،تنفصــل عنــه
إلــى «عالـــم آخــر» مثلـــما قالــت نــور ،و«دنيــا تانيــة» كمــا قالــت فوزيّــة.
تحــاول علــى هــذا النحــو أن ال يأخــذ الــ ِ
ـمغتصب «أعــز مــا تملــك» ،ذاتها،
مثلـــما يحــاول الـــمعذَّب أن يمنــع الجــاد مــن احتــال داخله.
الجــاد يريــد امــرأة بــا ذاتيــة ،بــا حريــة وقــرار واختيــار.
ّ
لكــ ّن
االغتصــاب كمزيــج مــن اإلخضــاع والجنــس مــن جهة الــ ِ
ـمغتصب يســتثير
فــي مخ ّيلتــه فانتــازم الـــمرأة الـــمملوكة ،العبــدة ،التــي ال يُنتظــر منهــا
اعتــراف .عبــر اغتصــاب امــرأة فــي وضــع يضمــن لــه تفوقًــا ســاحقًا
فــي القــوة عليهــا يُــداري الــ ِ
ـي ،علــى مــا
ـمغتص ُب أو ُجــه قلقــه الجنسـ ّ
(((
تقــول إيفــا فوغلـــمان فــي البحــث نفســه الــذي تق ّدمــت اإلشــارة إليــه،
فيقيــس ذكورتــه ويطمئ ـ ُّن عليهــا ،دون أن يخشــى اعت ـراف الـــمغتَ َصبة
الـــمحرومة مــن الــكالم ،ومــن الحركــة وحتــى مــن نظ ـرات مزدريــة .ال
يســتطيع تح ّمـ َـل امــرأة لـــم تجـ َّرد مــن حريتهــا إلــى هــذا القــدر ،امــرأة
(((
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لـــم تفقــد ذاتيّتهــا .نحــن حيــال ال-عالقــة هنــا أيضً ــا ،عالقــة مضــادة،
تدميريّــة .اقت ـرا ُن قتــل الرجــال فــي تاريــخ اإلبــادات باغتصــاب النســاء
(سربرنتشــا مثــال حديــث وبعدهــا دارفــور وإيزيديــو ســنجار مثــال
كضــرب مــن القتــل
أحــدث وأقــرب) يدفــع إلــى التفكيــر باالغتصــاب
ٍ
أو ُمك ِّمــل لــه .الرجــال يُعذّبــون ويُقتلــون ألنهــم محاربــون محت َملــون
ومنافســون محتملــون علــى النســاء ومــن أجــل االســتئثار بهـ َّن مــن ِقــ َبلِ
القتلــة.
ِ
الـــمسيطر ،وصاحــب
فعــل قــ ّوة أيضً ــا :إنــه إظهــار َمــن
االغتصــاب ُ
الســلطة والكلـــمة ،والنظــرة ،و َمــن الـــمسيطَر عليهــا والخاضعــة،
يحتــل
ّ
الصامتــة الـــمكسورة العيــنَ ،مــن الفحــل و َمــن الجاريــةَ ،مــن
الجســد ،و َمــن تخــرج منــه الجئــة إلــى «دنيــا ثانيــة» .حيــن يقــول رابــع
ُمغتصبــي نــور لخامســهم :ك ِّمــل ،مــا بيأثــر! بينـــما كانــت هــي تنــزف
بغ ـزارة ،يُضمــر أنــه ال كيــان لهــا ،أ َّن نــزف دمهــا ال يَحــول بينــه وبيــن
انتهــاك حدودهــا النازفــة ،أن حياتهــا بالــكاد تلــزم مــن أجــل اغتصابهــا.
ومزيــج الســلطة والتملّــك يصنــع عالقــ َة ســيادة /عبوديــة :للســ ّيد
األســدي
الحــق فــي اغتصــاب عبدتــه أو عبداتــه .الفــرق بيــن الســيد
ّ
والســيد الداعشــي هــو الفــرق بيــن نظا َميــن للعبوديــة الجنســية.
فــوق «الهــوت» لالغتصــاب يُش ـ ِّرعه بعبــارة فالســياتوري ،ففــي نظــام
لــكل ســيّد عبــدة أو عبــدات ،يغتصبهــ ّن وقــت يشــاء،
داعــش تكــون ّ
ويبيعهــن حيــن يشــاء ،فيمــا العبوديّــة األســديّة غيــر ُمق َّننــة ،وقــد تُبيــح
ُـقـســـم يوم
الـــمرأ َة لخمســة مغتصبيــن أو أكثــر مثلـــما جــرى لنــور ،أو ت ِّ
الجالديــن إلــى قســمين :فــي الليــل يغتصبــون النســاء الالتــي يعذّبونهـ ّن
فــي النهــار ،كمــا قالــت مريــم خليــف فــي الفيلـــم.
لكــن داعــش أقامــت ســوقًا للســبايا مــن النســاء اإليزيديّــات ،أي
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ـال
للنخاســة الجنســية (وقتلــت الرجــال فــي ســن الحــرب ،مــا يشـكّل مثـ ً
مخبريًّــا للجينوســايد) .وكان يحصــل أن تُبــاع الـــمرأة م ـرات فــي هــذا
الســوق الــذي نظّــم الدواعــش أســعار النســاء فيــه ((1(.فيمــا اقتصــرت
أســواق األســديين علــى منهوبــات التعفيــش ،وإن ابتكــرت لهــا اســ ًما
إباديًّــا :ســوق الس ـ ّنة ،ثــم علــى الـــمعلومات عــن مصيــر الـــمعتقلين،
وقــد كانــت مصــدر ثــروات بالـــماليين لسماســرة الـــمعلومات منــذ أيــام
فيصــل غانـــم فــي ســجن تدمــر( ((1إلــى اليــوم.
والعالقــة هنــا أيضً ــا ثالثيــة أو رباعيــة .الــ ِ
ـمغتصبة ،وكالــة
ـمغتصب ،الــ َ
االغتصــاب التــي تريــد ضمــان وال ٍء ال ينعكــس مــن الــ ِ
ـمغتصب لهــا ،ثــم
ـمغتصبة ومجتمعهــا ككل ،الـــمراد احتاللــه وتحطيــم ذات ّيتــه.
جماعــة الــ َ
مريــم خليــف تقــول« :أنــا وحيــدة ،أنــا هــون [فــي بلــد مجــاور لســوريا،
غيــر مس ـ ّمى فــي الفيلـــم] مــا لــي حــدا» .بســبب االغتصــاب طلّقهــا
زوجهــا ،وأمهــا «قلّعتهــا» ((1(.العــزل والوحــدة ،إن لـــم يكــن القتــل
ينظــر فــي هــذا الشــأن كتــاب ناديــة مـراد ،الشــابة اإليزيديــة الـــمسب ّية والـــمغتصبة التــي
(((1
تمكّنــت مــن الهــرب مــن داعــش :الفتــاة األخيــرة ،قصتــي مــع األســر ومعركتــي ضــد تنظيــم داعــش،
ترجمــة ناديــن نصراللــه ،دار التنويــر ،بيــروت.2019 ،
لـــم يُــدرس االقتصــاد السياســي لالعتقــال السياســي فــي ســوريا األســد بقــدر مــا يلــزم مــن
(((1
التفصيــل .مــن شــأن دراســة كهــذه أن تظهــر اســتمراري ًة بيــن اعتقــال أف ـراد مــن أجــل الحصــول علــى
الـــمال مــن ذويهــم وبيــن خصخصــة الدولــة فــي ســوريا لتكويــن أرســتقراطية جديــدة متو ّحشــة .فــي
شــأن فيصــل غانـــم مديــر ســجن تدمــر فــي ثمانينيــات القــرن الـــماضي ،يُـنـــظر روايــة مصطفــى خليفة:
القوقعــة .يقــول ال ـراوي أن ثــروة غانـــم توقفــت عنــد  650كليــو غرا ًمــا مــن الذهــب ،بســبب حلــول
نائبــه محلــه .يراجــع أيضً ــا مقــال ســلطان جلبــي تجــارة االعتقــال فــي ســجون ومعتقــات النظــام
الســوري الـــمتاحة علــى موقــع ســيريا أنتولــد دوت كــوم:
https://syriauntold.com

أفــرج عــن مريــم فــي صفقــة تبــادل أســرى للنظــام مــع معتقليــن ،وتزوجــت الح ًقــا مــن
(((1
رجــل يصفهــا بأنهــا تــاج علــى رأســه .يراجــع هنــا الفيديــو الـــمؤثر عــن قصتــه.
https://www.youtube.com/watch?v=X6gq99BetH8

تقول مريم إنها تربي أوالدها األربعة ،أحدهم من زواجها الثاني ،ليبنوا سوريا.
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كمــا يبــدو أنــه كان مصيــر ألــوى ،وهــي مغتصبــة مــن درعــا ،علــى يــد
والدهــا ،هــو الـــمراد مــن ِقـ ـ َبلِ وكالــة االغتصــاب .ت ُســهل البطريركيــة
التــي تختــزل ذاتيــة الـــمرأة فــي جســدها عملهــا .ألــوى العــذراء تع ّرضت
لقتــل مضاعــف حيــن اغتصبهــا األســديّون ،وقتلهــا أبوهــا.
بعــد وج َهــي الســيادة ،التملــك والســيطرة ،االغتصــاب ليــس فعـ ًـا جنسـ ًّيا
ـي ،قــد ال يكــون
حتــى فــي الـــمقام األخيــر .هــذا جوهريًّــا فعـ ٌـل حميمـ ٌّ
ُمرض ًيــا للـــمرأة ،وللرجــل ،كمــا يشــيع الحــال فــي مجتمعاتنــا فــي إطــار
الحيــاة الزوج ّيــة أو الغرام ّيــة ،وقــد تُضطــر الـــمرأة إليــه تحــت إلحــا ٍح
أو حتــى إرغــام الشــريك .لكــ ّن االغتصــاب ليــس مجــر َد إرغــام علــى
ممارســة الجنــس ،بــل هــو فعــل اســتباحة ،مجــر ٌد كُليًّــا مــن الحميميــة،
ويشــيع أن تتعـ ّرض الـــمغتَ َص َبة فيــه النتهــاك متكـ ّرر مــن كثيريــن .هكــذا
جــرى فــي البوســنة علــى يــد الجيــش والـــميليشيات الصرب ّيــة ،ومثلـــما
جــرى لنســاء مــن التوتســي فــي روانــدا علــى يــد الجيــش وميليشــيا
اإلنتراهامفــي الـــمك ّونة مــن الهوتــو ،وفــي دارفــور علــى يــد ميليشــيات
الجانجاويــد .هــذه كلّهــا أمثلــة علــى الجينوســايد ،ينــدرج ضمنهــا مــا
يجــري فــي الســجون األســديّة ،حســبما روت الـــمغتَصبات فــي الصرخــة
حــرب شــائ ٌع ،عرفَتــه حــروب وعمل ّيــات
الـــمخنوقة .االغتصــاب ســاح
ٍ
ِ
خدمت النســاء فيــه للجنــس ،كمــا لخدمــة محاربيــن
إبــادة أخــرى ،اس ـتُ
حطّمــوا مجتمعاته ـ َّن وربمــا قتلــوا أُســرهن .إباحــة الـــمغتصبة تتجــاوز
اإلرغــام الجنســي فــي وضــع ُمخيــف لهــا ،يتعـ ّداه إلــى شـراكة مغتصبيــن
فــي انتهــاك حــدود الـــمغتَ َص َبة واحتاللهــا .ويبــدو أ ّن هــذا يَ ْخلُـ ُـق رابطـ ًة
جمع ّيــة بيــن الـــمغتصبين ،ويضم ـ ُن والءهــم لبعضهــم ،بقــدر مــا هــو
يســتهدف تحطيــم مجتمــع الـ ـ ُمغتصبات.
يُظْ ِهــر التكويــن اإلبــادي لالغتصــاب فــي اغتصاب الرجــال أكثر من النســاء.
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هنــا ليــس ثمــة اختبــار لذكورتــه الشــخصيّة يمارســها كرجــل فــي الشــروط
األنســب لــه .ثــم إن اإلبــادة تظهــر فــي صــورة أشـ َّد عريًــا عنــد اغتصــاب
الرجــال بــأدوات .وهنــاك روايــة شــخص ّية واحــدة علــى األقــل عــن ذلــك
(شــهادة مــازن حمــادة( ،)((1ومشــه ٌد ُمصـ ّور النتهــاك ولــد بالعصــا أدرجــه
أســامة محمــد فــي فيلـــم مــاء الفضــة .يظهــر إعــان الســلطة والــ ُملك ّية
هنــا عاريًــا ،منفصـ ًـا تما ًمــا عــن تمتّــع الــ ِ
ـي أو اختبــار
ـمغتصب الجنسـ ّ
ذكورتــه .يمكــن تصـ ّور تمتــع الـــمغتصب باغتصــاب ولــد أو رجــل ،لكــن
ليســت هنــاك روايــات شــخصيّة فــي هــذا الشــأن ،والـــمتاح منهــا يُحيــل
إلــى التحطيــم والقتــل .وال يحيــل إلــى غيرهمــا إجبــار معتقليــن علــى
انتهــاك بعضهــم جنسـ ًّيا .هــذا الـــمسلك الــذي يتحـ ّدى الفهــم كان مفتو ًحا
علــى اإلبــادة الفيزيائ ّيــة للـــمعتقلين كمــا أظهــر تقريــر منظمــة العفــو
(((1
ـري ،عــن ســجن صيدنايــا فــي شــباط .2017
الدوليــة ،الـــمسلخ البشـ ّ
ومــا يقولــه بريمــو ليفــي عــن الحـ ِّط مــن الـــمعتقلين قبــل قتلهــم لتقليــل
شــعور القتلــة بالذنــب قــد يكــون فــي مكانــه هنــا.
مــن حيــث هــو ُمو َّجــه نحــو تدميــر الجماعــات ،تتع ّهــده وكالــة
فعــل إبــادة ينــدرج ضمــن
اغتصــاب عا ّمــة هــي الدولــة .االغتصــاب ُ
ـادي واغتصــاب النســاء وجهــان متكامــان
الجينوســايد .التعذيــب اإلبـ ُّ
لإلبــادة مــن حيــث إ ّن قَـطْــ َع نســل الـــمرأة الـــمغتَ َصبة ،وهــو مــا يتواتر
هنــا مقطــع مــد ّون منهــا« :وجــاؤوا بآلــة حديديّــة وكانــت عبــارة عــن حلقــة حديديّــة ،وقاموا
(((1
بوضــع عضــوي التناســلي ضمــن الحلقــة وكانــت اليــد متح ّركــة ،كلّمــا قامــوا بشـدّها كانــت تضغــط علــى
ـري بشــكل أكبــر ممــا كان يســبب ألــ ًما فظي ًعــا ،وهدّدونــي أنهــم ســيقطعون عضــوي ما لـــم
العضــو الذكـ ّ
خصوصــا بعــد جلبهــم
ـكل شــيء ،وعلــى إثرهــا اعترفــت بــكل مــا طلبــوا منــي االعتـراف بــه،
أعتــرف بـ ّ
ً
ـدي ذي رأس حــا ّد يت ـ ّم وضعــه فــي مؤخــرة الـــمعتقلين النت ـزاع
ـ
حدي
ـح
ـ
رم
ـن
ـ
ع
ـارة
ـ
عب
وكان
للخــازوق
ّ
االعترافــات منهــم» .الشــهادة متاحــة هنــا:
https://www.youtube.com/watch?v=x_Urso0gWzA

(((1

التقرير متاح على موقع الـمنظّمة.
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أن يترتّــب علــى االغتصــاب ،يُســهم ،مــع قتــل الرجــال ،فــي تدميــر
الجماعــة الـــمعنيّة .االغتصــاب فعـ ُـل قتــلٍ آ ِجــلُ ،موجــه نحــو تعطيــل
فاعليــة النســاء اإلنجاب ّيــة ،أي منــع الجماعــة مــن إعــادة إنتــاج ذاتهــا
بيولوج ًّيــا.
•
الحـب والتعـذيـب واالغتصـاب
سياســات الجســــد يجمـع بين
ّ
ـب بأجســادنا ،ونتعـ ّرض للتعذيــب أل ّن لنــا
مركزيّــة الجســد البشـ ّ
ـري .نحـ ّ
أجســا ًدا تتألـــم ،ونُقتــل بــأن تُحطّــم أجســادنا .وت ُنتهــك أجســادنا فــي
ـب ،وعلــى
ـس
ً
االغتصــاب الــذي يمـ ّ
مساســا خطي ـ ًرا بقدرتنــا علــى الحـ ّ
ـي
الجنــس وعلــى اإلنجــاب .ومــا قــد نسـ ّميه اإلبــادة هــو تحطيـ ٌم جماعـ ّ
أشــكال متنوعــ ًة تضــاف إلــى التعذيــب واالغتصــاب،
ً
لألجســاد ،يأخــذ
منهــا الحصــار والـــموت جو ًعــا ،ومنهــا القصــف بالغــازات الســا ّمة
والبراميــل الـــمتف ّجرة ،ومنهــا عمليــات اإلعــدام فــي الســجون والـــمق ّرات
األمنيّــة.
دولــة التعذيــب مــن الصنــف الــذي نعرفــه فــي ســوريا منــذ نصــف
قــرن هــي ســلطة مباشــرة علــى األجســاد ،تنــزع ملك ّيتهــا مــن أصحابهــا
ـرعي» التــي ال تتطلّــع
وت ُبيحهــا لـــمديري وكالــة «احتــكار العنــف الشـ ّ
إلــى غيــر البقــاء فــي الحكــم «إلــى األبــد» .فــي العرب ّيــة عالقة اشــتقاق ّية
بيــن األبــد واإلبــادة ،فــا يكــون ذاك ممك ًنــا دون هــذه .سياســة األبــد،
وأســتعير التعبيــر مــن تيموثــي ســنايدر فــي ســياق مختلــف ((1(،هــي

األميركــي يتكلـــم عــن روســيا البوتينيّــة ،تنظــر مقالتــه
فاألكاديمــي
ليــس مختلفًــا جــدًّا،
(((1
ّ
ّ
الـــمط ّولة فــي الغارديــان 16 ،آذار :2018
Timothy Snyder : Vladimir Putin’s politics of eternity.

ويقصــد ســنايدر بسياســة األبــد السياســة التــي تنكــر أ ّن الـــمستقبل يمكــن أن يكــون مختل ًفــا ،وأ ّن أفعال
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اإلبــادة.
لـــم يُكتــب التاريــخ السياســي ألجســاد الســوريين ،ولـــم يُفكَّر فــي معنى
إباحــة األجســاد علــى تلــك األنحــاء الـــمختلفة .يحــدث أن يجــري نقــاش
حــول الحجــاب ،ومــا يســميه اإلســام ّيون «اللبــاس الشــرعي» ،فــي
ـول
أشــكاله التــي تحجــب شــعر الـــمرأة ،أو وجههــا وجســدها كلّــه ،وصـ ً
إلــى منعهــا مــن الخــروج مــن البيــت .وال يُخ ِفـ ُـق أحــد تقري ًبــا فــي إيـراد
مفارقــة أ ّن النســاء الـ ـ َمدي ِن ّيات فــي الجامعــة والوظيفــة والشــارع ك ـ ّن
ســافرات الوجــوه واألســماء ،فــي خمســينيات القرن العشــرين وسـتّينياته
وبعــض ســبعينياته ،فيمــا أكثرهــ ّن محجبــات اليــوم .وبينـــما يصعــب
التاريخــي بيــن تطــ ّور النزعــات التعذيبيّــة للدولــة
ألّ نــرى االقتــران
ّ
وبيــن حجــب النســاء فــي ســوريا (وعلــى نطــاق أوســع فــي الشــرق
األوســط) فإنّــه ليــس هنــاك دراســات ج ّديــة تنظــر فــي هــذه العالقــة.
تزامــن األشــكال الـــمجنونة مــن التديُّــن وحجــب األجســاد مــع األشــكال
الـــمجنونة مــن الحكــم وانتهــاك األجســاد ال جــدال فيــه .صــار التح ّكــم
بجســد الـــمرأة آخــر حصــون ســلطة آبــاء وإخــوة فقــدوا الســلطة علــى
ـروري مــن أجــل الســيطرة
أنفســهم فــي الفضــاءات العا ّمــة .التديُّــن ضـ ّ
علــى جنســانيّة البنــات (وعلــى الزوجــة واألبنــاء).
قــد ال تكــون العالقة ســببية ومباشــرة ،لكــن ال يمكن إال مالحظــة االقتران
اإلذاللــي فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين والحجــاب
بيــن التعذيــب
ّ
ـادي فــي ســنوات مــا
الــذي يغطّــي شــعر الـــمرأة ،وبيــن التعذيــب اإلبـ ّ
ـب الشــعر والوجــه
بعــد  2011واللبــاس األســود الفضفــاض الــذي يحجـ ُ
وجســم الـــمرأة كلّــه .هنــاك مقاومــة فــي الحالتيــن مــن النســاء تعمــل
كل حال.
الناس يمكن أن تغ ّير الواقع ،وتسقط مبدأ الـمسؤول ّية ،فاألمور ستكون سيئة في ّ
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علــى تقليــص مســاحة الحجــاب ،لك ّنهــا توا ِجــه عد ّويــن ال واحـ ًدا :دولــة
التعذيــب واالغتصــاب ،وإســاميّة عدميّــة تسـلّطية .ال تغيــب مقاومــات
متنوعــة مــع ذلــك .مريــم خليــف وفوزيّــة حســين تظه ـران باســميهما
ووجهيهمــا رغــم غطــاء الــرأس ،لتقــوال إنّهمــا اغتُصبتــا ولترويــا جوانــب
ـي فــي الـــمقاومة ،جديــر بــأن
مــن القصــة الـــموجعة .هــذا مثــال بطولـ ّ
يســ َّجل ويُحتفــى بــه فــي تاريــخ كفــاح النســاء الســوريّات وعمــوم
الســوريين.
أيًّــا يكــن األمــر ،فإنــه مــن غيــر الـــمتص ّور الخــروج مــن أحــد وج َهــي
سياســة الجســد ،التعذيــب والحجــاب ،دون الخــروج منهمــا م ًعــا .تجــاوز
كــم يرفــض أن
حــدود األجســاد والـــمجتمع واإلنســان ّية هــو
منهــج ُح ٍ
ُ
أي حــدود .وضــع حــدود هنــا ،أي للدولــة ،ومنــع
تكــون لــه هــو ذاتــه ّ
تجــاوز الحــدود هنــاك ،أي لألفــراد والـــمجتمع واإلنســانية ،هــو مــا
يعطــي كفــاح الســوريين معنــاه ومــداه .يجــب أن نأمــن علــى أجســادنا
فــا نُعـذّب وال نغتصــب ،أن تصــان كرامــة أجســادنا ،كــي تســتطيع مــن
وجــه آخــر أن تختــرق الحجــاب وتنــال االعتـراف العــا ّم .يجــب أال تكــون
أجســادنا مهــددة بالتفتّــت كــي تســتطيع التصـ ّرف مو ّحــدة ويكــون لهــا
قـرار .ويجــب أن نســتطيع الحــداد كــي نبقــى مجتم ًعــا ،ونتيــح للـــماضي
أن يمضــي.
أن يصيــر لنا تاريخ ونخرج من األبد.
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عالقات التعذيب السياس ّية
التعذيــب ونـــمط إنتــاج الســلطة فــي «ســوريا األســد» قــد يتعـذّر
ـتق
تجريــد وض ـعٍ أو عالق ـ ٍة أساس ـ ّية تتكثــف فيهــا ممارســة الشــر ،وت ُشـ ّ
أشــكال الشــر األخــرى منهــا .لكــ ّن التعذيــب يصلُــح منطلقًــا لدراســة
الشــر بقــد ٍر يفــوق غيــره ممــا يمكــن أن نتّفــق علــى أنهــا ممارســات
أي إلحــاق األذى بغيرنــا،
شــريرة .هــذا ألنّــه إذا كان الش ـ ّر هــو اإليــذاءْ ،
فــإ ّن التعذيــب شــكل متع ّمــد وصبــور مــن اإليــذاء ،تتك ـ ّرس فيــه طاق ـ ٌة
ووقــت وعاطفــة إليــام الغيــر .ال يحــدث التعذيــب عفــو الخاطــر ،فهــو
ـي علــى مــا تســجل عبارة
أذى ُمتَــر ًّوى فيــه ،مف َّكــر بــهُ ،مخطــط لــه ،إبداعـ ّ
(((
فنــون التعذيــب ،ومــا يصــادق عليــه تاريــخ التعذيــب عبــر العصــور.
ـي مــن حيــث إنــه إبــداع فــي األذى ،تخصيــص أفضــل
التعذيــب شـ ّر أساسـ ّ
الخلقــة ،لخدمــة أســوأ مــا فيــه ،تحطيــم غيــره
مــا فــي اإلنســان ،قدراتــه ّ
مــن النــاس.
القتــل أســوأ مــن التعذيــب مــن حيــث إنــه غيــر عكــوس ،لكــن القتــل
يمكــن أن يحــدث بأثــر «حمــاوة الــدم» ،بــدون تفكيــر وتدبّــر ،فيمــا
يراجــع كتــاب تاريــخ التعذيــب لبيرنهــاردت هــروود ،وهــو يُظهــر تن ـ ّوع فنــون التعذيــب
(((
عبــر التاريــخ والحضــارات ،واإلبــداع الـــمستم ّر فيهــا .الكتــاب مــن ترجمــة الراحــل ممــدوح عــدوان،
وصــادر فــي طبعتــه الرابعــة عــن دار ممــدوح عــدوان.2017 ،
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الجلديــن و«عذابًــا» ،ويمكنــه أن يكــون
يقتضــي التعذيــب فكــ ًرا مــن ّ
عمـ ًـا ُمضن ًيــا .ثــم إن القتــل ،ألنــه غيــر عكــوس ،ال يمكــن أن يكــون موضع
تذكّــر ممــن يُقتلــون ،يذهبــون وتذهــب قصــة لحظاتهــم األخيــرة معهــم.
التعذيــب ال يحــدث تحــت وطــأة انفعــال حــا ّد ،تصعــب الســيطرة عليــه.
كل حــال شُ ــغل مرهــق
وهــو قــد ينتهــي بالقتــل أو ال ينتهــي ،لكنــه فــي ّ
علــى جســد شــخص آخــر ،مقتــرن بالكــره وبتوتّــر فــي النفــس والجســم.
وهــو ،خالفًــا للقتــل ،موضــع تذكّــر لـــمن تع ّرضــوا لــه (وليــس دو ًمــا لـــمن
أوقعــوه ،علــى األرجــح ألنّــه مــن ممارســاتهم االعتياديــة) .أي أن التعذيــب
يبقــى معنــا ،فــي النفــس وفــي الـــمجتمع ،وفــي العالـــم.
وفــي حيــن ال يــزال القتــل حك ًمــا قضائ ًّيــا ممك ًنــا ،جــزا ًء علــى بعــض
الجرائــم فــي دول كثيــرة ،فإنــه ال يبــدو أن هنــاك أحكا ًمــا قضائ ّيــة
بالتعذيــب فــي أي مــكان فــي العالـــم الـــمعاصر.
وليــس التعذيــب مــن وجــه آخــر ،أي شــكل مــن العنــف الجســدي ،صفعة
أو لكمــة أو ركلــة ...ممــا كان شــائ ًعا في األُســر والـــمدارس والـــمعسكرات،
وقــد يحــدث بــدوره بأثــر الغضــب أو االنفعــال ،وال يـزال يمــا َرس بمقاديــر
متفاوتــة هنــا وهنــاك .فــي التعذيــب هنــاك وســائل تعذيــب ،وهنــاك
ترتيــب لـــمسرح تعذيــب وفــن فــي ممارســته ،وهنــاك ســلطة ت ُقــ ّرر
ٌ
التعذيــب فتشـ ِّرعه فــي عيــن ُممارســيه .فليــس هنــاك تعذيــب بــا قصــد
أو بــدون نيّــة مســبقة ،أو يمــارس كـــ «أخطــاء فرديــة» ،دون قـرار أعلــى.
قــد يتح ـ ّول التعذيــب إلــى روتيــن كمــا فــي ســوريا ،لكــن هنــاك ن ّيــة
ـب
تعذيــب أصليــة يقــوم عليهــا النظــام ،وهــي مترســخة فــي بنيــة تعذيـ ٍ
تتخلــل البلــد ،هــي أجهزتــه األمن ّيــة.
ـري والتجربــة
تعمــل هــذه الـــمناقشة علــى الجمــع بيــن التحليــل النظـ ّ
الســوريّة ،بيــن النظــر فــي بنيــة عالقــة التعذيــب وبيــن السياســة التــي
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تقــوم عليــه فــي بلدنــا ،علــى نحــو يؤمــل أن «يوضِّ ــع» التحليــل أو يدرجــه
فــي ســياق عينــي ،ويعمــل فــي الوقــت نفســه علــى إدراج التجربــة
الســوريّة فــي ســياق إنســاني أوســع.
•
التعذيــب وأشــكاله مــا الــذي يجــري فــي التعذيــب؟ ومــا التعذيب
أصـ ًـا؟ فــي أبســط صــوره ،هــو عنــف متــر ًّوى فيــه ،يوقعــه شــخص أو
مجموعــة علــى شــخص آخــرُ ،مل ِْحقيــن بــه األلـــم ،ســع ًيا لتحقيــق غــرض
مــا .ســيجري الح ًقــا اقتـراح تصـ ّور لـ«تعذيــب الـــمجتمع» ،لكــن التعذيب
مبدئيًّــا ممارســ ٌة تُفــ ِّرد ،تعــزل الفــرد عــن غيــره وتحبســه فــي جســده
أو تختزلــه إلــى جســد .تجــري محاصرتنــا فــي جلدنــا الــذي هــو حــدود
ـي ونقــع تحــت خطــر انهيــاره وانهيارنــا .نفس ـ ًّيا ،يتقابــل
كياننــا الفيزيائـ ّ
فــي التعذيــب خـ ٌ
ـوف مــن جهـ ِة مــن يجــري تعذيبــه ،وكراهيـ ٌة مــن جهــة
الـــمعذِّبين ،تُسـ ِّهل لهــم إيــام ضحيتهــم وإيــذاءه.
وليــس التعذيــب عقابًــا جســديًّا معلــوم الـــمقدار ســلفًا مــن قبــل َمــن
يتعـ ّرض لــه .علــى أن هنــاك ممارســات تعذيب ّيــة معروفــة الـــمقدار ،منهــا
«الحــدود» فــي اإلســام ،حيــث يعاقَــب مــن قامــوا بفعــل مع ّيــن ،شــرب
الخمــر مثـ ًـا ،أو «زنــا غيــر الــ ُم ْح َصنين» ،بعــدد مق ّرر ســلفًا مــن الجلدات.
ـي ،صنــف التعذيــب الــذي يمكــن أن يكــون محــدو ًدا
هــذا تعذيــب عقابـ ّ
ومعلــوم الحــدود.
االســتجوابي
أشــكال التعذيــب األخــرى التــي عرفناهــا فــي ســوريا،
ّ
ـي واإلبــادي (((،ليــس لهــا حـ ّد معلــوم ،وفيهــا يتحالــف األلـــم الذي
واإلذاللـ ّ
تقدَّم التمييز بين أشكال التعذيب هذه في الفصل األول من هذا الكتاب.
(((
وتفيــد الـــمقارنة مــع تمييــز هــادي العلــوي بيــن أربعــة أصنــاف مــن التعذيــب فــي العصــر العباســي:
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يُوقعــه الجـ ّـادون مــع الخــوف علــى الحيــاة الــذي يثيــره حت ًمــا تعذيــب ال
يُعــرف أيــن يقــف ،وال مــا إذا كان ســيقف أصـ ًـا .إذ ليــس مضمونًــا بحــال
ـدي لـــمن يجــري تعذيبه،
أن يقــف التعذيــب عنــد حــدود االحتمــال الجسـ ّ
والجـ ّـاد أخبـ ُر بهــذا الشــأن مــن الـــمجلود بحكــم تمـ ّرس األول باألجســاد
الـمجلودة.
كل حــال ليــس هنــاك مقــدار معلــوم مســبقًا للتعذيــب ،وال حــ َّد
فــي ّ
جوهــري فــي
زمنــي أقصــى .عجــز الـــمعذَّب عــن التنبــؤ هــو عنصــر
ّ
ٌّ
العقابــي .ليــس هنــاك
بــكل أشــكاله ،بمــا فيهــا
تعذيبنــا الســوري ّ
ّ
أي مــن الســجون
«تســعيرة» محــددة للـــمخالفات فــي ســجن تدمــر أو ٍّ
الســوريّة (ليــس هنــاك تعريــف معلــوم لـــما يمكــن أن يكــون مخالفــة
ـي» ذاتــه الــذي ال يعلـــم
ـي» ،مثــل «االعتقــال العرفـ ّ
أصـ ًـا) .األمــر «عرفـ ّ
ضحايــاه متــى قــد ينتهــي .وهــو فــي النهايــة يحيــل إلــى موازيــن قــوى
اجتماعيــة وسياســية فاحشــة االختــال ،تتصــرف فيهــا وكالــة التعذيــب
العا ّمــة ،الدولــة ،كمالكــة ألجســاد وحيــوات مــن يجــري تعذيبهــم ،وعمــوم
الســكان.
التحقيقــي ،مثلـــما نعرفــه فــي ســنوات
االســتجوابي أو
فــي التعذيــب
ّ
ّ
ـدي ،ربمــا ينتهــي بـ«اعتـراف» الـــمعذَّب إن اقتنع الــ ُمعذِّبون
الحكــم األسـ ّ
باعترافــه .وهــو مــا يتــرك األمــر مفتو ًحــا ،ألن اقتنــاع القائميــن بالتعذيــب
ـي وأحــادي الجانــب مــن
ليــس مســألة نقــاش ح ـ ّر ،بــل هــو ق ـرار ِمزاجـ ّ
طرفهــم .هــذا ال يلغــي حت ًمــا مســاحة منــاورة متفاوتــة االتســاع ،يمكــن
لـــمن يجــري تعذيبــه أن يتحــ ّرك ضمنهــا ،وربمــا ينجــح فــي خــداع
جلديــه .والواقــع أن هــذا مــا يحصــل طــوال الوقــت ،فالتعذيــب عالقــة
ّ
التعذيــب لالعتـراف ،التعذيــب للجبايــة ،التعذيــب للعقوبــة ،وتعذيــب الـــمقابلة بالـــمثل .ينظــر كتابــه:
مــن تاريــخ التعذيــب فــي اإلســام ،الـــمدى ،الطبعــة الرابعــة  ،2004ص .14
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عــدم ثقــة جوهريّــة ،والضحيــة إمــا يُقلّــل إلــى أقصــى حـ ّد مــن قــول مــا
ال يعرفــه الجـ ّـاد ،أو يقــول مــا يريــده الجـ ّـاد وليــس الحقيقــة كــي يتوقّــف
تعذيبــه .وهــو مــا يكفــي للقــول بــأن التعذيــب ليــس منهــج «تحقيــق»
مثمــ ًرا .إنّــه منهــج تزويــر ،تعذيــب للحقيقــة ذاتهــا (((.هــذا يجيــب
عــن ســؤال محتمــل :هــل االعت ـراف معرفــة؟ هــل لــه قيمــة معرف ّيــة؟
ينبغــي أن يكــون الجــواب ال واضحــة وحاســمة .ولحســن الحـ ّظ ال نعــرف
مؤر ًخــا واح ـ ًدا اعتمــد علــى تحقيقــات الـــمخابرات فــي دول تعذيــب.
يشــبه األمــر االســتناد إلــى اعترافــات معذَّبيــن يظهــرون علــى شاشــة
ـدي «معترفيــن» بمــا يريــده النظــام ،أو أن يكــون للـــمرء
التلفزيــون األسـ ّ
ـي روبرت
ـي البريطانـ ّ
ضميــر كضميــر صديــق الـــمخابرات األســديّة الصحافـ ّ
فيســك (((.وليــس لــدى كاتــب هــذه الســطور علـــم بــأن األدب والفــن،
ســؤاال صع ًبــا :كيــف يرضــى حكــم يقــوم بالتعذيــب خــداع نفســه بالحصــول
ً
هــذا يثيــر
(((
علــى حقائــق مش ـ ّوهة وإجبــار الضحايــا علــى قــول مــا يريــد هــو ،وقلّمــا مــا وقــع فعـ ًـا؟ وهــو مــا
ـي كلّــه ،والقــول إ ّن تمــازج هــذا التعذيــب بالــذات هــو
يثيــر الشـ ّـك فــي مفهــوم التعذيــب التحقيقـ ّ
إرادة إنتــاج الخــوف واإلذالل العــام ،هــذا حيــن ال يكــون طريقــة إعــدام مغايــرة .ولعـ ّـل الـــمثابرة علــى
الجلديــن أو عناصــر وكاالت التعذيــب التــي تســمى
التعذيــب متّصلــة بكونــه مو ّج ًهــا بقــدر مــا ضــد ّ
فــروع األمــن فــي ســوريا ،أعنــي للحفــاظ علــى تماســك النظــام عبــر الرهبــة والخــوف الشــامل .ومــا
يتحصــل مــن معلومــات حقيقيــة مــن معتقليــن تحــت التعذيــب ينغــرس فــي بيئــة ســا ّمة مــن
يمكــن أن ّ
التفاعــات االجتماعيّــة ،ال يبعــد أنهــا أنتجــت «حقائــق» ممــا يجــري «التحقيــق» بشــأنه اآلن.
ـدي بعــد الثــورة
(((
ـي البريطانــي معتقليــن فــي مكتــب ضابــط مخاب ـرات أسـ ّ
قابــل الصحافـ ّ
ـال عــن ذلــك بوصفــه تحقي ًقــا صحافيًّــا .لدينــا هنــا
الســوريّة ،وقالــوا لــه إنهــم جهاديــون ،وكتــب مقـ ً
ـي ،وبيــن تحقيــق الجـ ّـاد والتحقيــق الصحافــي .هــذا
ا ِّمحــاء للفــارق بيــن ضابــط الـــمخابرات والصحافـ ّ
ـي يتكلّــم علــى متو ّرطيــن فــي «مؤامــرة
يشــبه زيــارة معســكر إبــادة نـ ّ
ـازي والخــروج منــه بتحقيــق صحافـ ّ
يهوديّــة بلشــفيّة» ضــد االشــتراكية القوميــة ،بنــاء علــى وجــود يهــود وشــيوعيين بيــن الـــمعتقلين.
يصعــب العثــور علــى كلـــمات احتقــار مناســبة بحـ ّـق الســيد فيســك الــذي كان فــوق ذلــك قــد رافــق
قــوات النظــام أثنــاء مذبحــة داريــا فــي صيــف .2012
عــن زيــارة معتقليــن فــي مكتــب ضابــط مخاب ـرات ،انظــر مقالــة فيســك فــي االندبندنــت 2 ،أيلــول
: 2012
Syria's road from jihad to prison.
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الروايــة والـــمسرح والسينـــما وغيرهــا ،تعاملــت مــع اعترافــات معتقليــن
معذّبيــن كمــا ّدة للتخيّــل والتخييــل.

ـادي هــو اســتباحة كاملــة مفتوحــة علــى القتــل ،وإن لـــم
التعذيــب اإلبـ ّ
تنتــه حت ًمــا بــه .الـــمه ّم هنــا هــو أ ّن مــوت الـــمعذّب ليــس ذا قيمــة ،وأن
ـي مــن
بقــاءه علــى قيــد الحيــاة وموتــه س ـ ّيان .وليــس التعذيــب اإلذاللـ ّ
الصنــف الــذي كان يُمــارس فــي جيلنــا فــي ســجن تدمــر « ُمن ّز ًهــا مــن
ـي عنــد كانــط ،أو هــو مــن صنــف «التعذيب
الغــرض» مثــل التأ ُّمــل الجمالـ ّ
(((
للتعذيــب» ،علــى مــا كان بــدا لــي فــي تنــاول آخــر .فمــن أغراضــه
والسياســي ،ومنهــا أيضً ــا صنــع ذاكــرة ومنعكســات
النفســي
التحطيــم
ّ
ّ
مناســبة عنــد الضح ّيــة ،تجعلــه «يتــوب» و«يطيــع» .الغــرض باختصــار
توطيــن خبــرة الــذل فــي نفــس مــن يتع ـ ّرض لهــذا التعذيــب علــى نحــو
ينهــاه عــن العصيــان .أي أنّــه تعذيــب َردعــي.
مــن الـــمه ّم عنــد هــذه النقطــة توضيــح أنــه فــي حيــن أ ّن التعذيــب ُم ٌّ
ذل
كل
كل حــال ،وأن اإلذالل عنصــر مكـ ّون للتعذيــب دو ًمــا ،فإنــه ليــس ّ
فــي ّ
ـتجوابي
ـي .ثمــة إذالل فــي التعذيــب االسـ
ّ
تعذيــب مــن الصنــف اإلذاللـ ّ
العقابــي كذلــك (((،لكــن نخــص
اإلبــادي ،وفــي التعذيــب
والتعذيــب
ّ
ّ
وأ ّمــا عــن مرافقتــه قـ ّوات النظــام وقــت مذبحــة داريــا ،فمقالتــه الـــمنشورة فــي بلفاســت تلغـراف29 ،
آب /أغســطس :2012

Inside Daraya, Syria: How a failed prisoner swap turned into a
massacre.

ومــن أجــل ر ٍّد علــى فيســك لـــم تتكـ ّرم االندبندنــت بنشــره ،تنظــر مقالــة ريــم عـ ّـاف وياســين الحــاج
صالــح فــي  14أيلول/ســبتمبر  2012علــى موقــع أوبــن ديموكراســي:
Syria dispatches: Robert Fisk's independence.

الجــاد وعالـــمه» الـــمنشورة فــي  30أيلــول  2016علــى موقــع
ّ
فــي مقالتــي« :وجــوه
(((
الجمهوريــة دوت نــت والـــمتاحة عليــه.
وكل مــا يلــزم
مــاس جوهريًّــا بالكرامــة اإلنســانية ،وهــذا كاف ّ
فــي ّ
(((
كل صــوره التعذيــب ٌّ
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اإلذاللــي التعذيــب الــذي يســتهدف صنــع ذاكــرة أو
بعبــارة التعذيــب
ّ
«تلقيــن درس ال ينســى».
تأصــل الصفــة الـــمذلّة للتعذيــب تشــرح قلــة وصــف التعذيب على
ولعـ ّـل ُّ
يــد مــن تع ّرضــوا لــه مباشــرة ،وهــذه مالحظــة يوردهــا بدرايــك كنــي،
البولونــي ،وإن كان بحثــه يقتــرح لــه تفســي ًرا
أســتاذ التاريــخ األميركــي
ّ
باســتحالة وصــف التعذيــب (((.أُقـ ّدر أ ّن للصفــة الـــمذلّة والـمؤلـــمة لهــذا
التذكــر الــدور األكبــر .تعا ِفينــا النفســي مــن تجربــة االنكشــاف ،وال ّرضَّ ــة
القاســية التــي نخبرهــا فــي التعذيــب رهــن بــأن نعمــل علــى نســيانها
أو دفنهــا فــي أعمــاق أنفســنا .قــد نتكلّــم علــى تعذيــب تع ّرضنــا لــه
فــي ســياق بنــاء قض ّيــة عا ّمــة ضــد وكالــة التعذيــب ،الدولــة ومــن تشـ ّبه
ـمفصل يشــبه أن ننــكأ بأنفســنا جر ًحــا احتجنــا إلــى
بهــا ،لكـ ّن التقريــر الــ ّ
طاقــة ووقــت كــي يندمــل .أهــم مــن ذلــك أننــا ،أثنــاء التعذيــب ،نُختــزل
إلــى جســد متألّــم ،وال نســتطيع تســجيل مــا يجــري لــه ،مثلـــما قــد نفعــل
بدرجــات متفاوتــة مــن الوعــي بخصــوص تجــارب أخــرى ،جديــدة علينــا.
مــا فــي داخلنــا مــن شــخص يالحــظ مــا يجــري ،يالحظــه ليرويــه الح ًقــا،
يصغــر حتّــى التالشــي فــي وضعيــة التعذيــب .هذا الشــخص هــو «الوعي»
شــرعي ،وليــس هنــاك شــرعية يمكــن أن تقــوم علــى
لتحريمــه وتجريمــه .ليــس هنــاك تعذيــب
ّ
التعذيــب .عطفــت األمــم الـــمتّحدة بحــق التعذيــب علــى «غيــره مــن ضــروب الـــمعاملة أو العقوبــة
الخاصــة بهــذا الشــأن ،الصــادرة فــي اليــوم العالـــمي
القاســية أو الالإنســانيّة أو الـــمهينة» فــي االتفاقيّــة
ّ
لحقــوق اإلنســان فــي عــام  .1984انظــر« :اتفاق ّيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب الـــمعاملة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو الـــمهينة» التــي اعتمدتهــا الجمعيّــة العا ّمــة لألمــم الـــمتحدة وفتحت
بــاب التوقيــع والتصديــق عليهــا واالنضمــام إليهــا فــي الق ـرار  46/39الـــمؤرخ فــي  10كانــون األول/
ديســمبر . 1984
انظر:
(((
Pedraic Kenney, Dance in Chain, Political Imprisonment in the Modern
World, Oxford University Press, 2017, p. 53.
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فــي جانبــه الـ ـ ُمس ِّجل أو الـــموث ِّق .الجانــب الـــمنتبه مــن الوعــي يبقــى
بخاصــة .هذا
حاضـ ًرا ،لكنــه يتركّــز كلّــه علــى الجســد ،ومواقــع األلـــم منــه ّ
حيــن ال يُغمــى علينــا ،نغيــب عــن الوعــي أو يغيــب الوعــي عنــا ،فيــزول
االنتبــاه كذلــك .غيــاب الوعــي شــائع فــي وضع ّيــات التعذيــب ،ويشــيع
تص ُّنعــه كذلــك مــن ِق َبــل الضحايــا قط ًعــا لـــمسار العمل ّيــة التعذيب ّيــة.
كل ذلــك ،أخ ّمــن أنــه يحــدث بعــد تجربــة التعذيــب ضــرب
وفضـ ًـا عــن ّ
مــن إغمــاء الذاكــرة ،أو إغماضهــا ،فــا تحضــر «حفلــة» التعذيــب فــي
الذاكــرة إال كصــورة ناصلــة اللــون.
•
بنيــة عالقــة التعذيــب جوهــر عالقــة التعذيــب هــو تحطّــم
الرابطــة اإلنســان ّية ،أو خــروج طرفــي العالقــة منهــا .خــروج الـــمعذِّب بــأن
يرتفــع فــوق مرتبــة اإلنســان ،يو ِقــع األلـــم ،ويُخـرِج جســد الـــمعذّب مــن
التماثــل مــع جســده هــو ،فيعطِّــل عمليّــة التماهــي بينهمــا ،وهــو مــا
يحــرره (الـــمعذِّب) حيــال الـــمعذَّب ،فيكــون ســيد قـراره فــي أن يتركــه
ح ًّيــا أو يقتلــه .هــذا التح ّكــم بالحيــاة والـــموت هــو أعلــى ذرى الســيادة،
ضــرب مــن التألّــه (((.ومــن جهـ ٍة ينحــدر الـــمعذَّب دون اإلنســانية ،يفقــد
التحكــم بنفســه التــي تجنــح فــي أوقــات التعذيب إلــى أن تطابق جســده،
(((
و«الجســد يســاوي األلـــم الــذي يســاوي الـــموت» ،بحســب جان آمــري.
بالـــمقابل ليــس إجبــار مناكيــد وقعــوا بيــن أيــدي شـ ّبيحة النظــام علــى الشــهادة بــأن ال إلــه
(((
أساســا
إال بشــار تعبي ـ ًرا عــن ورع دينــي ،بــل هــو بالضبــط تعذيــب .علــى أ ّن إنتــاج اإللــه بشّ ــار تــم ً
أساســا علــى التعذيــب .طلــب الشــهادة بأل َو َهـــته هــو بمثابــة مســرحة
عبــر نـــمط إلنتــاج الســلطة قائــم ً
لعمليــة إنتــاج الســلطة التعذيب ّيــة.
انظر:
(((

Jean Amery, At the Mind’s Limit, Contemplations by a Survivor on
Auschwitz and its Realities, translated into English by Sidney Rosenfeld
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يــزول التماهــي كلّمــا أمعــن ممارســو التعذيــب فــي ممارســتهم ،وكلّمــا
ترســخ التعذيــب كعالقــة اجتماعيّــة .وكمــا قــد نتوقّــع ،تجنــح العالقــات
االجتماع ّيــة ألن تصيــر عالقــات ســياد ٍة وتبع ّيــة حيــث يســود التعذيــب،
ويــزول الـــمجتمع بالــذات لـــمصلحة جماعات منغلقــة بمقاديــر متفاوتة.
مــآل عالقــة التعذيــب تقابُــل آلهــة بأشــياء ،وليــس بشــر ببشــر .فالشــخص
محاص ـ ٍر متألّــم هــو موضــوع لقــوة تعمــل علــى
الـــمختزل إلــى جسـ ٍـد
َ
تحويلــه إلــى شــيء ،حســبما ع ّرفــت ســيمون فيــل الق ـ ّوة .تقــول فيــل
إن الق ـ ّوة تُح ـ ّول مــن تطالــه إلــى شــيء ،وحيــن تبلــغ ح ّدهــا األقصــى
ـي للكلـــمة :جثــة ((1(.وبقدر ما
تُحـ ّول اإلنســان إلــى شــيء بالـــمعنى الحرفـ ّ
يتجســد فيهــا زوال
إن التعذيــب ممارســة للقــوة علــى األجســاد مباشــرةّ ،
ـاني الـــمبدئي ،والتماهــي الــذي يقــوم عليــه ،فإنــه بهــذا
التســاوي اإلنسـ ّ
ـي حيــن تتن ّقــل
بالــذات يصلــح تعري ًفــا للشــر .نتح ـ ّدث عــن ش ـ ٍّر أساسـ ٍّ
العالقــة بيــن النــاس إلــى عالقة بين بشــر وال بشــر ،أو بين بشــر وأشــياء .أو
لن ُقــل إنــه إذا ع َّرفنــا الشــر بنــزع اإلنســان ّية ،علــى مــا فعلــت حنــة آرنــدت
فــي أصــول التوتاليتار ّيــة ،فــإن التعذيــب هــو عالقتــه الــ ُمع ِّرفة .علــى أن
نُــدرِج فــي نــزع اإلنســان ّية نــز َع إنســان ّية الجـ ّـاد أيضً ــا ،وليس الـــمجلود أو
الـــمعذَّب وحــده .وإذا قلنــا إن الشـ ّر هــو جعــل اإلنســان فائضً ــا أو نافـ ًـا،
حســبما قالــت آرنــدت فــي الكتــاب نفســه ،فــإ ّن التعذيــب أيضً ــا هــو مــا
ـيء الـــمعذَّبين ،يجعــل إنســان ّيتهم
يمثّــل هــذا النفــول مــن حيــث إنــه يُشـ ّ
غيــر الزمــة .هــذا فيمــا يُغنــي الـــمعذِّبين عــن اإلنســانية ،وإن هنــا باتجــاه
قطــب السـ ّيادة والتألُّــه.
and Stella P. Rosenfeld, Indiana University Press, 1980, p. 34.

(((1

يراجع:

The Iliad or the Poem of Force.

الـمتاح على موقع أرشيف دوت أورغ.
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ويحفــز التعذيــب فــي تقديــري نــازع إلــى القــدرة أو التحكّــم ،يصــل
إلــى درجــة أن يُحيــي الـــمعذّب ويميــت .أعذّبــك ألنّــي أســتطيع وألنــي
ال أخشــى عواقــب لفعلــي ،بــل فــي الواقــع أنــا مســيطر ،كلّــي التح ّكــم،
أتحكــم باألمــور بقــدر يضمــن أن أتصــ ّرف بجســدك وبحياتــك ذاتهــا
دون عواقــب .هــذا يعطــي شــعو ًرا بالقــدرة يبــدو أ ّن كثي ـ ًرا مــن البشــر
يحتاجونــه حيــال غيرهــم .وقــد يكــون مــن أصــول اآللهــة إرادة خــروج
بش ـ ٍر مــن التماثــل مــع بشــر آخريــن .التح ّكــم بالحيــاة والـــموت ،عبــر
أساســا ،هــو مــا ينتــج الواحــد الــذي ال يدخــل فــي
التعذيــب الجسـ ّ
ـدي ً
عالقــة مــع غيــره ،إال أ ْن تكــون عالقــة عبوديّــة .لكــن ،وهنــا تناقــض عالقــة
التعذيــب :ال بــد مــن بشــر لتعذيبهــم والخــروج عــن التماثــل معهــم،
وينبغــي أن يكونــوا مثلــي كــي أخــرج بتعذيبهــم مــن الـــمثل ّية .تعذيــب
ـاني ج ًّدا
حيــوان ال ينفــع فــي ذلــك .فالـــمثليّة غائبــة أصـ ًـا .التعذيــب إنسـ ّ
ـاني جـ ًّدا مــن حيــث
مــن حيــث إنــه ال يجــري بيــن غيــر البشــر ،وال إنسـ ّ
إنــه ال يبقــى أحــد مــن طرفــي العالقــة إنســانًا بمحصلتهــا .وهــو ،مــن
بــاب إلغــاء اإلنســان ّية هــذا ،عالقــة الش ـ ّر األساس ـ ّية.
ـمحصلة ،ليــس التعذيــب عالقـ َة قـ ّوة تضــاف إلــى غيرهــا ،بــل هــو
فــي الــ ّ
ـموذجي واألقصــى لعالقــة القــوة :أنــا قــوي وأنــت ضعيــف!
الشــكل النــ
ّ
أنــا ج ّبــار وأنــت حشــرة! أنــا اللــه وأنــت ال شــيء! وعلــى هــذا الشــكل
ـدي فــي ســوريا.
األقصــى يقــوم الحكــم األسـ ّ
•
التعذيــب كإبــادة سياســ ّية مــا يقتضيــه التعذيــب مــن جهــد
ووقــت ،و«عــذاب» ((1(،يعنــي أ ّن مــن يجــري تعذيبــه ال يطيــع ،ال يتطــوع
(((1

جلديــه.
مــن الشــائع فــي ســوريا أن يقــال لـــمن يجــري تعذيبــه وال يعتــرف بأنــه يُع ـذّب ّ
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لكشــف ســريرته ،يُقــاوم ،وأ ّن الـــمطلوب هــو كســر مقاومتــه ليعتــرف.
بمــاذا؟ بمــا يُخفــي مــن معلومــات ،وأهــ ّم مــن ذلــك لكــي يرضــخ
ويستسلـــم« ،يفــرش» ،يعتــرف بالجـ ّـاد وتف ّوقــه عليــه.
وبقــدر مــا إننــا نقــاوم االعت ـراف ليــس فقــط لكــي ال نُدلــي بمعلومــات
أساســا صونًــا لكرامتنــا ،ورفضً ــا لالستســام
عــن رفاقنــا أو شــركائنا ،وإنّمــا ً
لعــد ٍّو يعمــل علــى احتاللنــا ،فــإن اعت ـراف الـــمعذَّب بمــا لديــه ليــس
غايــة التعذيــب إال بقــدر مــا إنــه ينطــوي علــى استســام للجــاد ،اعتـراف
بتف ّوقــه وانتصــاره ،بأنّــه الســيد .االعتـراف بالجـ ّـاد ،مفهو ًمــا كقـ ّوة تعذيب
جمع ّيــة ال كفــرد عــارض ،هــو مــا يسـ ّجله ويوث ّقــه االعتـراف للجـ ّـاد .رهان
الجـ ّـاد يتجــاوز تفريــغ الـــمعذَّب مــن أسـرار يكتمهــا إلــى بلــوغ ســريرته
واحتاللهــا .الســريرة هــي موضــع االســتقالل( ((1والخصوصيّــة الـــمكنون
الــذي ال يطَّلــع عليــه أحــد ،ويؤ ّهــل اختــاف سـرائرنا ألن نطالــب بالن ِّديــة
كل اســتقالل
مــع بقــاء الواحــد منــا مختل ًفــا .فــإذا انكشــفت سـرائرنا فقَدنا ّ
وكيــان شــخصي .لـــم يشــعر النازيّــون بضــرورة تعذيــب اليهــود ،نظريتهــم
كل مــا هــو مهــم بخصــوص ســرائر اليهــود
العنصريــة تقــول ســلفًا ّ
الش ـ ّريرة ،فتخرجهــم مــن الن ّديــة ،وتخفــض مــن شــأنهم إلــى ح ـ ّد أن ال
يســتحقّوا حتّــى جهــد التعذيــب .لـــم يُقتَــل اليهــود فــي محرقــة «مجنونــة
وعمالقــة» بتعبيــر جيورجيــو أغامبيــن ،بــل بالضبــط «مثــل القمــل» علــى
مــا قــال هتلــر ،أي كمجــرد حيــاة ،أو حيــاة عاريــة ((1(.ومــن الـــمحتمل أ ّن
يجســد علــي بهلــول هــذا القلــب بعبــارة تجــري علــى لســان ضابــط الـــمخابرات
فــي ســياق تخيّلــي ّ
وهــو يعـذّب الجاحــظ ،ويقــول لــه« :بــدك تعذبنــا إنــت بربــي»! انظــر :علــي بهلــول« ،إمامــة الجنــون»،
الجمهوريــة 29 ،أيــار  .2019متوفّــر علــى موقــع الجمهوريّــة دوت نــت.
Autonomy
(((1
يراجع:
(((1

A. Dirk Moses, Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern
Resistance in World History, Berghahn Books, Kindle copy, Loc 4263.
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ـدي مكتــوب فــي رغبتــه فــي أن ينــال
ـي للحكــم األسـ ّ
التكويــن التعذيبـ ّ
اعترافًــا ال يبــدو مطمئ ًّنــا إلــى حصولــه عليــه ،أي لتذليــل مقاومــات وقراءة
س ـرائر مــن ال يعترفــون بــه .وهــو يفتقــر إلــى نظري ـ ٍة بقــوة «العنصريّــة
ـاني قبــل التعذيــب .الطائف ّيــة
العلـــم ّية» النازيّــة ،تُقـ ّوض التماهــي اإلنسـ ّ
مــن جهــة أقـ ّـل ق ـ ّوة «علـــم ّية» ،حتــى إنهــا ليســت عقيــدة يُجهــر بهــا،
وإن كانــت تفعــل فعلهــا فــي تحطيــم الرابطــة اإلنســانيّة (والوطنيّــة)،
وت ُسـ ّهل االنخـراط فــي تشـيِيء الـــمعذبين دون وســاوس كثيــرة .ولعــل ما
ت َُسـ ِّهل مــن أمــره الطائفيــة تحديـ ًدا هــو خلــق مســاحة الْتبــاس مرغوبــة
بيــن فكــرة :أعـذّب ألنّــي قــادر ،وفكــرة :أعـذّب أل ّن مــن أعذّبهــم سـ ّيئون
ـب فعـ َـل خيــر ،وليــس فعــل قـ ّوة حصـ ًرا.
وأشـرار ،فيظهــر التعذيـ ُ
ومــا يحبــط الجـ ّـاد ،قـ ّوة التعذيــب الجمع ّية ،هــو أن الـــمعتقل ال «يفرش»
حتّــى حيــن يعتــرف ،ال يتطـ ّوع دليـ ًـا للجـ ّـاد إلــى أعمــاق نفســه ،أي أ ّن
ســريرته تبقــى مغلقــة دون ُم َع ِّذ ِبــه ،وتبقــى الطاعــة غيــر مضمونــة مــا
دام الـــمعذّبون أو الـــمساءة معاملتهــم أحيــاء .ربّما يتظاهــرون بالخضوع،
كل مــا يتوفّــر مــن تقاريــر عــن ســجن تدمــر
لك ّنهــم ال يخضعــون فعـ ًـاّ .
مثـ ًـا ،وقــد كان معســكر تعذيــب ،يشــير إلــى تمســك الـــمعتقلين أكثــر
الدينــي ،بــل تصلُّــب أكثرهــم فيــه ،وبممارســتهم الصــاة
بمعتقدهــم
ّ
الـــممنوعة بعيونهــم ((1(.هــذا ألن االختــاف الــذي آل بهــم إلــى االعتقــال
جلديهــم
والتعذيــب ،والقتــل ،يتّصــل بمعتقدهــم ،علــى األقـ ّـل فــي عيــن ّ
ِ
الطقس ـيّة مــن صــاة وصيــام
الذيــن يعاقبونهــم بمنــع تعبي ـرات اإليمــان
تتجســد كرامتهــم ،والفــرق األكبــر
يتمســكون بــه أل ّن فيــه ّ
وغيرهمــا ،وهــم ّ
الجلديــن .وفــي حالتنــا نحــن الـــمعتقلين اليســاريين الذيــن
بينهــم وبيــن ّ
كمثــال حديــث ،تنظــر مقالــة حســن النيفــي «طقــوس رمضانيّــة فــي ســجن تدمــر» ،موقــع
(((1
ســت ســنوات فــي ســجن تدمــر.
تلفزيــون ســوريا 1 ،أيــار  .2020وكان حســن قضــى نحــو ّ
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ـادي الــذي نظــر بــه
ـوري للنظــام وليــس وجهــه اإلبـ ّ
رأينــا الوجــه الدكتاتـ ّ
إلــى اإلســاميين ،كنــا نقــاوم «االنســحاب» مــن أحزابنــا رغــم أ ّن غيــر قليلٍ
منــا غ ّيــروا فــي ســريرتهم أفكا َرهــم وانتماءاتهــم ،وذلــك مــن بــاب الدفــاع
عــن الكرامــة ،حمايــة للـــمساحة التــي يُنــال منــا بســببها.
كل مقاومـ ٍة ذهبــت ســريرتهم
فــإذا جــرى قتــل الـــمعذَّبين للتغلّــب علــى ّ
معهــم ،فلـــم يعــد لــدى الجـ ّـاد مــن يجلــده ،ويُك ـ ّرس فــي عينــه الفــرق
وبخاصــة الفــارق
والهويّــة .يخســر هويّتــه بالــذات إنِ ا َّمحــت الفــروق،
ّ
بيــن مــن يَجلــد ومــن يُجلــد .وعلــى هــذا الفــرق يقــوم نـــمط ممارســة
الســلطة.
ولكــن مــاذا يعنــي أ ّن رهــان التعذيــب تجــاو َز علــى الــدوام فــي «ســوريا
األســد» التفريــغ مــن األس ـرار إلــى تفريــغ الســريرة؟ يعنــي أن ينكشــف
الـــمعذَّب وال يبقــى لــه داخــل أو ذات ّيــة ،يصيــر مكشــوفًا تما ًمــا ومقــرو ًءا،
مطوا ًعــا ومطي ًعــا .يعنــي بالضبــط اإلبــادة السياسـيّة .ولذلــك ال يكفــي أن
تعتــرف معتقــات مــن النســاء بأس ـرار عمله ـ َّن العــام ،بــل أن يُغتصبــن،
جلديــن
تُختــرق حدودهــن ويلغــى اســتقاللهن ،يُمتلكــن مــن ِقـــ َبلِ ّ
يحــوزون بالـــمقابل شــعو ًرا بالســيادة .يأخــذ التفريــغ مــن الســريرة هنــا
مع ًنــى فيزيائ ًّيــا مباش ـ ًرا :احتــال داخل ّيــة الـــمرأة .اغتصــاب النســاء هــو
تعذيــب وتس ـ ّيد ،وليــس فعـ ًـا جنس ـ ًّيا ((1(.االنتهــاكات الجنســية ،للنســاء
ـي ال ي ـزال فــي بيئــات اجتماعيّــة كثيــرة فــي عالـــم اليــوم ،وبيئتنــا
(((1
علــى أ ّن الفعــل الجنسـ ّ
مــن أبرزهــا ،فعــل ســيادة وتملــك ،وليــس فعــل ش ـراكة ورغبــة مشــتركة واعت ـراف متســاو .مــن غيــر
الـــمحتمل فــي تصـ ّوري أ ّن الجـ ّـاد الــ ِ
ـي
ـمغتصب فــي «فــرع الـــمخابرات» يمــارس ً
جنســا غيــر اغتصابـ ّ
كل حــال بفعــل اختـراق وغــزو ،أو فتــح« .مفتوحــة» هــي
ـيادي مــع امرأتــه .يتعلّــق األمــر فــي ّ
وغيــر سـ ّ
ـيادي الــذي
الصفــة الـــمستخدمة المــرأة فقــدت بكارتهــا قبــل الــزواج ،فخســر الــزوج فعــل االختـراق السـ ّ
يضعــه فــي موقــع الفاتــح مثــل مــن يغــزون أراض ،يفتحونهــا ويســودون عليهــا .هنــاك بنيــة ســياديّة
مشــتركة تجمــع بيــن غــزو بلــدان ومجتمعــات وفتحهــا ،وبيــن غــزو النســاء وفتحهــ َّن ،وبيــن غــزو
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والرجــال ،تجمــع بيــن ميــزة أنهــا إذالل أقصــى مــن جهــة ،وال تهــ ّدد
الحيــاة مباشــرة مــن جهــة ثانيــة .فكأنهــا قتــل دون قتــل ،أو إبــادة رمزيّــة
تع ـ ّزز اإلبــادة السياســية.
والخالصــة أ ّن هــدف التعذيــب قــد يكــون إذالل ًّيــا ،أو اســتجواب ًّيا أو إباديًّــا،
كل حــال ،وفــي آليتــه بالــذات ،يح ّول
أو حتــى عقاب ًّيــا ،لكــن التعذيــب فــي ّ
الـــمعذَّب إلــى موضــوع ،كائــن بــا ذاتيّــة وال داخل.

وإنـــما بهــذه الداللــة يصلــح التعذيــب ألن يكــون نظا ًمــا سياس ـ ًّيا قائ ًمــا
علــى اإلبــادة« .بحــب ع ّرفكــم علــى حالي ،أنــا عزرائيــل ،أو ليــش عزرائيل،
أنــا اللــه ،ســتذهبون معــي إلــى ديــار الحــق ،لكــن باعتبــار أننــي اللــه
ســأطيل بأعماركــم بضعــة أيــام» .هــذه الكلـــمات التــي د َّونتهــا الغائبــة
رزان زيتونــة فــي أيلــول  ،2013فــي نطــاق توثيقهــا لشــهادة خمســة
معتقليــن هربــوا مــن االعتقــال فــي قصــة نــادرة( ((1تكشــف بصــورة
ـب كنــز ِع إنســان ّية متقابــل :تألُّــه مقابــل تشــييء .الضابــط
ممتــازة التعذيـ َ
القصيــر الـــملتحي ،علــى مــا وصفــه الناجــون الخمســة ،يُكثّــف بكلـــمات
قليلــة عالقــة التعذيــب ،ليــس فقــط أنــه إلــه الـــمعتقلين الـــمعذَّبين،
ـتعجل علــى تحويــل ضحايــاه
ولك ّنــه يمهــل وال يهمــل كذلــك ،ليــس مسـ ً
كل وقــت ،وأل ّن لهــم اســتخدا ًما
إلــى أشــياء ألنّــه قــادر علــى ذلــك فــي ّ
ناف ًعــا قبــل ر ِّد ِهــم إلــى أشــياء؛ (كانــوا يحفــرون خنــادق لقــوات النظــام
الــ ِ
ـمحاصرة للغوطــة).
الطبيعــة والســيطرة عليهــا ،مثلـــما دعــا ديــكارت الــذي ّأســس عبــر الكوجيتــو لـــمثال الــذات السـ ّيدة.
إنّهــا مشــكالت اإلمبرياليّــة والتمييــز ضــد النســاء والبيئــة.
التقرير متاح على موقع «مركز توثيق االنتهاكات في سوريا»:
(((1
www.vdc-sy.info

وقد صدر في أيلول  ،2013قبل نحو ثالثة شهور من تغييب رزان في دوما.
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كل التعذيــب إباديًّــا ،للقول
أربــط بيــن التعذيــب واإلبــادة ،رغــم أنّه ليــس ّ
كل التعذيــب ُمبيــد سياسـ ًّيا ،وهــذا مثلـــما أ ّن التعذيــب مـ ٌّ
ـكل
ـذل بـ ّ
بــأ ّن ّ
كل التعذيــب إذالل ًّيــا .وإنـــما لذلــك التعذيــب
أشــكاله رغــم أنــه ليــس ّ
ـي ،فإبــادة الـــمحكومين سياسـ ًّيا تعنــي خفضهــم إلــى
منهــج حكــم أساسـ ّ
أتبــاع ،أي إلــى مــا دون بنــاء مجموعــات سياســ ّية ،ومــا دون الحقــوق
والـــمواطنة والـــمطالبات العا ّمــة .ليــس هنــاك دول أو متَّحــدات سياسـيّة
تجمــع بيــن التعذيــب وحيــاة سياســية قائمــة علــى التعـ ّدد ،وليــس هنــاك
دول أو متّحــدات تتســاهل فــي ممارســة التعذيــب دون أن يُنــذر ذلــك
ـي الــذي هــو مـرادف للحيــاة السياسـ ّية.
بمخاطــر تتهـ ّدد تع ّددهــا السياسـ ّ
لكــن هــل ينجــح التعذيــب فــي اإلبــادة السياسـ ّية؟ الواقــع أنّــه إذا فكّرنــا
فــي التعذيــب ضمــن مركَّــب مــن التعذيــب والحبــس الـــمديد ،فإنــه يبدو
ناج ًحــا بقــدر الفــت .لقــد تــم تحطيــم الـــمنظّمات السياس ـ ّية الســوريّة
الـــمعارضة والـــمستقلّة فــي عقــود حكــم حافــظ األســد ،و ُغذّيــت نزعــات
ـري فــي أوســاطها بفعــل الفشــل فــي حماية نفســها
ـي والغيـ ّ
التدميــر الذاتـ ّ
وفقــدان عوامــل الحيويّــة ،كمــا جنــح قطــا ٌع مــن الضحايــا إلــى عنــف
ـي أعشــى.
إرهابـ ّ
•
سياســي ال يقتصــر أمــر
التعذيــب كمنهــج تقليــل وتكثيــر
ّ
عالقــة التعذيــب علــى مــا تق ّدمــت اإلشــارة إليــه مــن فعــل ُمفـ ِّرد ،يفصــل
الـــمعذَّب عــن غيــره ويــر ّده إلــى جســد متألّــم ،بــل يتعـ ّدى ذلك إلــى واقع
مطّــرد :أن الـــمعذِّبين كثــرة مسـلّحة ،والـــمعذَّبين أفـراد عـ ّزل معزولــون.
أي جماعــة يحتمــل
فــي ّ
كل واقعــة تعذيــب ،يجــري تفريــق الـــمعذَّب عــن ّ
أنــه يرتبــط بهــا (عائلــة ،منظّمــة ،روابــط صداقــة أو عمــل ،)...ليصيــر
وحي ـ ًدا ضعي ًفــا ،بمــا يس ـ ّهل مــن كســر مقاومتــه .ثــم إنّــه يَشْ ـتَ ِغ ُل علــى
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الجلديــن .التعذيــب
الجســد الواحــد أكثــر مــن جـ ّـاد واحــد ،ورشــة مــن ّ
هــو النــواة األولــى لسياســة فــ ّرق تســد ،تفريــق الـــمرء عــن جماعتــه
الـــمحتملة ،قبــل تفريقــه عــن نفســه ،تفريــق جســده الـــمكشوف عــن
ســريرته الـــمحجوبة ،أو أخــذ جســده رهينــة مقابــل تســليم محتــوى
ســريرته وخيانــة قناعاتــه العليــا ،تفريــق كيانــه الفيزيقــي عــن كيانــه
الجلديــن فــي
الـــميتافيزيقي بلغــة آمــري ((1(.وبالـــمقابل ،تكثيــر وتوحيــد ّ
مواجهتــه للوصــول إلــى هدفهــم فــي هزيمتــه واحتاللــه والســيادة عليــه.
يُحتمــل لـــمن يجــري تعذيبهــم أن يكونــوا كثيريــن جـ ًّدا كمجمــوع ،لك ّنهم
يُف َّرقــون بعضهــم عــن بعــض ويُفـ َّردون قبــل عمل ّيــة التعذيــب مــن أجــل
إضعافهــم ،ثــم إ ّن عمل ّيــة التعذيــب ذاتهــا تُضعفهــم أكثــر .فبعــد تقليــل
الواقعيــن تحــت التعذيــب إلــى أصغــر األقلّيــات ،فــرد وحيــد ،يُ ْعمــل علــى
تقليــل هــذا القليــل بــدوره إلــى أج ـزاء أقـ ّـل مــن واحــد .وفــي هــذا مــا
يجعــل التعذيــب الـــمنهج األنســب للطغيــان.
ـموذجي علــى صنــع األقلّيــة واألكثريّــة
«تشــريفة» ســجن تدمــر مثــال نــ
ّ
التعذيبــي« :تتحــاوف» الـــمجلو َد الواحــد مجموعــ ٌة ،يتنــاوب
بالعنــف
ّ
رئيســهم،
اثنــان منهــا علــى األقــل علــى جلــده ،بينـــما يراقــب العمــل ُ
جلديــن آخريــن ،وهــذا مــع رقابــة مــن أســطح
ـي مــن ّ
ويُ ْحضَ ـ ُر احتياطـ ّ
ـي الـــمسلح .الـــمعذَّب عاري الجســم
الـــمهاجع مــن قبــل الحــرس الخارجـ ّ
أو شــبه عــار ،فــي حالــة انكشــاف قصــوى ،أقــل مــن نفســه.
عبــر التفريــد والتفريــق ،عالقــة التعذيــب عكــس عالقــة الســلطة حيــث
قلــة تحكــم كثــرة ،إنهــا كثــرة تعـذّب قلّــة ،وإن تكــن القلــة هــذه مصنوعة
(((1

تراجع صفحة  28من:

At the Mind’s Limit, Contemplations by a Survivor on Auschwitz and its
Realities

سبقت اإلحالة إليه.
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مــن كثــرة عبــر عمليّــة فــرز وفصــل وتفريــق مســتمرة ،محميّــة بالســاح
بطبيعــة الحــال ،وإن تكــن الكثــرة الـ ـ ُمعذِّبة مصنوعــة بالجمــع والضــم
والتطويــع ،وباإلقنــاع والخــوف كذلــك .لعلّــه كان فــي ســجن تدمــر آالف
الـــمعتقلين أو فــوق عشــرة آالف فــي أوقــات مــن ثمانينيــات القــرن
العشــرين وتســعينياته ،واألرجــح أ ّن مجمــوع عناصــر الســجن كانــوا فــي
مرتبــة مئــات فقــط .هذا على أن ال ننســى أن لـــمصنع الســلطة هــذا عمقًا
اســتراتيج ًّيا يتمثّــل فــي الدولــة األســديّة .وإن اقتضــى األمر ،أو لـــم يقتض،
يمكــن أن تأتــي قــوة كومانــدوس وتقتل الـــمعتقلين فــي زنازينهم ،مثلـــما
جــرى يــوم  26حزيـران عــام .1980
الـــمعذِّبون ق ـ ّوة جمعيّــة حتــى حيــن يشــتغل واحــد منهــم فقــط علــى
الجســد الواحــد فــي الوقــت الواحــد .بعــد قليــل يأتــي مــن يــؤازره أو
بديــل عنــه ليرتــاح هــو مــن «عــذاب» التعذيــب .تعذيــب الـــمعتَقَل
للجــاد الــذي يعذّبــه ،أي مقاومتــه التحــول إلــى
ّ
الـــمع َّرض للتعذيــب
شــيء ،هــي مــا يعمــل التعذيــب للتغلّــب عليــه ،ومــا يقتضــي أن يكــون
القائمــون بالتعذيــب كثــرة ،أكثريّــة ،مقابــل الـــمعذّبين الـــمف ّرقين .كأنّمــا
لســان الحــال يقــول :نعذّبكــم ألنّكــم تعذّبوننــا بعــدم االستســام التــا ّم لنــا
والتطـ ّوع لكشــف سـرائركم! نعذّبكــم ألننــا نتعـذّب فــي حكمكــم إن لـــم
تكونــوا ط ِّيعيــن كالخ ـراف!
كل وقــت كان الـــمجموع الكلّــي للقائميــن بالتعذيــب
وتقديــري أنّــه فــي ّ
والقتــل فــي ســوريا أكبــر مــن مجمــوع الـــمعتقلين في هــذا الوقــت ،فوق
تمكّنهــم مــن تقنيــات العــزل ،ثـ ّم فــوق تفـ ّوق الســاح ،وفــوق الـــموارد
أي بلــد قلّــة ،وأن الحكــم
الـــمتف ّوقة بدورهــا .وبينـــما يبــدو أ ّن حاكمــي ّ
يقتضــي ضربًــا مــن «العبوديّــة الـــمختارة» ،بحســب نظريّــة إتييــن دو ال
كل وقــت مح ـ ّدد
بوســيه ،فــإ ّن نظــر ًة عــن قــرب ربمــا تُظهــر أنّــه فــي ّ
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تكــون قــ ّوة التعذيــب الـــممكنة ،أو قــ ّوة التحكّــم واإلكــراه الـــمنظّمة
عمو ًمــا ،أكبــر مــن القـ ّوة الـــمقاومة لهــا الـــمنظّمة كثيـ ًرا أو قليـ ًـا .ولعـ ّـل
النظــم السياسـيّة تنهــار حيــن تتــوازن القــوى أو تَرجــح قـ ّوة الـــمقاومين.
أكثــر مــن القــول إ ّن التعذيــب عالقــة سياســيّة أو قاعــدة دعــم نظــام
الســيادة والتبع ّيــة ،أريــد م ّمــا تقــ ّدم القــول إ ّن
سياســي قائــم علــى ّ
ٍّ
«األكثريّــة السياس ـيّة» تبنــى فــي التعذيــب .أعنــي باألكثريّــة السياس ـيّة
فــي هذا الـــمقام مــن يحكمون ويقـ ّررون للعمــوم ،وباألقل ّية الـــمحكومين
الـــمف ّرقين .أو لنقــل إن التعذيــب هــو عمل ّيــة أساســ ّية لصنــع أكثريّــة
وأقل ّيــة .مــن يجــري تعذيبهــم يُقلّلــون مهمــا تكــن كثرتهــم ،ومــن يقومــون
بالتعذيــب يكثــرون مهمــا يكونــوا قلّــة .الـــمعذَّب يصيــر أقـ ّـل مــن نفســه،
والـــمعذِّب أكثــر مــن نفســه .وبقــدر مــا إ ّن التعذيــب يفـ ّرق الـــمرء عــن
غيــره ،ويف ّرقــه عــن نفســه ،فــإ ّن لــه فاعل ّيــة تقليل ّيــة مضمونــة .وبالعكــس،
مــن ي ُقــم بالتعذيــب ،يجــد نفســه قويًّــا وسـ ّي ًدا ،وكثيـ ًرا .وهــو مــا ينبغــي
أن يدفــع إلــى التفكيــر بعمل ّيــات التكثيــر والتقليــل السياسـ ّية فــي مقابــل
ـج تقليــل،
الــكالم علــى أقليّــات وأكثريــات اجتماعيّــة ثابتــة .التعذيــب منهـ ُ
يقلّــل الفــرد الواحــد إلــى كائــن منكمــش ،خائــف ،فاقــد للثقة والـــمبادرة،
هــذا حيــن ال يجــري تحويلــه إلــى شــيء ،أي جثــة ،ويقلّــل الـــمجموعة
إلــى أفـراد متناثريــن منكفئيــن علــى بعضهم ،والـــمجتمع إلــى مجموعات
تديــر ظهرهــا لبعــض ،تخــاف مــن بعضهــا وال تثــق ببعضهــا .وهــو مــن
وجــه آخــر منهــج تكثيــر ،حيــن يتيــح لـــمن يعذِّبــون أن يظهــروا ويع ّمــوا،
ويهيمنــوا ،أن يصيــر الواحــد أكثــر مــن واحــد ،والـــمجموعة أكبــر مــن
نفســها.
ـدي فــي بقائــه علــى
فــي ســوريا هــذا واقــع أساســي .يعتمــد الحكــم األسـ ّ
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التعذيــب وأجهزتــه مــن أجل تكثيــر نفســه وتقليــل محكوميه ((1(.ومثلـــما
تقـ ّدم القــول ،ينــدرج التعذيــب هنــا فــي إقامــة نظــام للســيادة والتبع ّيــة
وليــس للـــمواطنة .أعنــي بالســيادة فــي هــذا الـــمقام امتــزاج الحكــم
الســلطاني ،ومــا يقتضيــه ذلــك مــن عصمــة
بالـــملك ،وفــق النـــموذج
ّ
الـــمالك وعلـ ّوه ،ومــن تص ّرفــه بملكــه كيفمــا يشــاء ،بمــا فــي ذلــك القتــل.
انقــاب ســوريا إلــى ملــك َّأســس لتوريــث الحكــم فــي عــام  .2000ومثــال
ـادل عا ًّمــا
الســيادة هــذا يُخ ـرِج الس ـ ّيد مــن أن يكــون فــر ًدا ،ليصيــر معـ ً
ّ
ـكل مــا فيــه .الس ـ ّيد ال يدخــل فــي عالقــة ،إنــه فــوق الجميــع،
للبلــد بـ ّ
ـكل .علــى أ ّن الس ـيّد ال يبقــى س ـيّ ًدا دون
كل أكثريّــة ومــن الـ ّ
أكثــر مــن ّ
تعذيــب ،مــا يعنــي أنــه ليــس داخـ ًـا فــي عالقــة فقــط ،وليــس معــوزًا
لعالقــة فقــط ،بــل إنّــه ال يكمــل عــوزه بغيــر إيــام وإذالل محكوميــه .أي
أ ّن السـيّد تابــع لألتبــاع ،ال يوجــد ِمــن دون تحطيمهــم الـــمستم ّر كــي ال
ـي مكتــوب فــي هــذه العالقــة.
يخلعــوا طــوق التبع ّيــة .دمــار ســوريا الحالـ ّ
ـي يتمثّــل فــي
علــى ضــوء مــا تقـ ّدم يظهــر للتعذيــب وجهــان ،وجــه نوعـ ّ
فصــم الرابطــة اإلنســانيّة وتشــييء الـــمعذَّب /الـــمعذَّبين أو تخفيــض
مرتبتــه لهــم الوجوديــة ،ووجــه ك ِّمــي يتمثّــل فــي تقليــل الـــمعذَّب/
الـــمعذَّبين وبعثرتهــم .وجــه المتنــاع التماهــي ،ووجــه للتقليــل.
•
تعذيــب الـــمجتمع تعذيــب الـــمجتمع ال يتبــع منط ًقــا مختل ًفــا.
ـي محاصــر
يمكــن التفكيــر فــي الحصــار كمنهــج لتفريــق مجتمــع محلـ ٍّ
عــن غيــره ،مثلـــما جــرى فــي حمــاه عــام  ،1982ومثلـــما تك ـ ّرر حدوثــه
ليــس هــذا هــو الـــمنهج الوحيــد ،األيديولوجيّــة الوطنيّــة تقــوم بــدور فــي ذلــك ،وكذلــك
(((1
توزيــع الـــمنافع .لكــ ّن التعذيــب هــو مــا يحــرس تماســك النظــام.
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فــي حمــص وداريّــا والغوطــة الشــرقيّة ومخيّــم اليرمــوك ومضايــا وحلــب
الشــرقية وغيرهــا فــي ســنوات الثــورة .وغيــر الحصــار يجــري قصــف
الـــمناطق الـــمحاصرة بالبراميــل والقنابــل العنقوديّــة والفوســفوريّة ،مــع
الحــرص علــى اســتهداف الـــمشافي واألســواق مثلـــما تكـ ّرر حدوثــه فــي
الـــمناطق الـــمحاصرة .الحصــار والقصــف َمنه َجــا تقليــل مثــل التعذيــب،
مناهــج إلنتــاج أقليّــات.
وليــس فقــط عبــر كــون التعذيــب عالقــة سياس ـ ّية يمكــن الــكالم علــى
تعذيــب الـــمجتمع .فــي ســوريا اقتــرن تعذيــب األفــراد بأشــكال مــن
اإلذالل و«الـــمرمرة» وتنكيــد العيــش طالــت أهالي الـــمعتقلين أو مدنًا أو
مناطــق اســتهدفت بالتمييــز :حمــاه مثـ ًـا أو حلــب ،أو منطقــة الجزيــرة.
ـي عــا ّم ،حيــال مــن
التمييــز الــذي يحميــه التعذيــب هــو تمييــز اجتماعـ ّ
يرتــاب النظــام بمــا تك ّنــه ســرائرهم .ثــم إن األمــر أخــذ يتجــاوز بعــد
الثــورة التمييــز إلــى العــزل والحصــار ،إلــى التجويــع ،والقصف والـــمجازر.
الـــمجزرة هــي تعذيــب للـــمجتمع ،ضح ّيتهــا ليــس مــن قُتلــوا حصــ ًرا
وإنـــما مجتمعهــم كذلــك ،األهــل والقرابــة والجــوار ،البيئــة االجتماع ّيــة
وبخاصــة أنّــه يغلِــب أن يتبــع الـــمجزرة تهجيــر ،أو أن تُرتكــب
ككل.
ٍّ
ّ
أصـ ًـا بغــرض التهجيــر .يــدرك مديــرو الـــمجازر أن تهجيــر البعــض مــن
الحيــاة يقــود إلــى تهجيــر اآلخريــن مــن بيئــة حياتهــم ،أو أ ّن قتــل أفـراد
عديديــن يقــود إلــى اقتــاع مجتمعهــم الـــمحلي .ومعلــوم أنــه ســارت
عمل ّيــات الحصــار والـــمجازر والتهجيــر يـ ًدا بيــد فــي ســوريا فــي ســنوات
مــا بعــد الثــورة .وكان ســبق أن جــرى الشــيء نفســه بخصــوص الـــمجتمع
ـطيني فــي النكبــة .ثــم إنّــه فــي غيــر مجــزرة فــي ســوريا اقتــرن
الفلسـ ّ
القتــل باالغتصــاب ،كمــا فــي كــرم الزيتــون والحولــة عــام  .2012االغتصاب
فــي ســياقنا ليــس انتهــاكًا يُفـ ِّرد ،إنــه اعتــداء علــى جماعــة الـــمغتصبة .أي
مــرة أخــرى تعذيــب للـــمجتمع.
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ويظهــر االغتصــاب كتدميــر للـــمجتمع بجــاء ال مزيــد عليــه فــي كتــاب
الفتــاة األخيــرة لناديــة مــراد« ،الســب ّية» اإليزيديّــة عنــد داعــش بعــد
اســتيالئها علــى الـــموصل فــي صيــف  ،2014وعلــى قريتهــا كوجــو فــي
ســنجار فــي العـراق .كان َســبي النســاء واغتصابهــن ،والـــمتاجرة بهن ،أحد
وجهيــن لتحطيــم الـــمجتمع اإليزيــدي ،ثانيهمــا هــو قتــل الرجــال الذيــن
اإليزيــدي.
«أنبتــوا» .والوجهــان م ًعــا يشــكّالن اإلبــادة أو الجينوســايد
ّ
ناديــة تعرضــت الغتصــاب متعــ ّدد مــن دواعــش قبــل أن تتمكّــن مــن
الهــرب لتجــد أنهــا فقــدت أ ّمهــا والعديــد مــن إخوتهــا وأخواتهــا ((1(.كان
اغتصــاب مــا قــد يتجــاوز  100ألــف امــرأة ألـــمانية مــن قبــل «الجيــش
(((2
األحمــر» وقــت احتــال برليــن فــي نهايــة الحــرب العالـــمية الثانيــة
مركــزي ،ســ ّوغ نفســه
إذالل جمع ًّيــا ،ال يحتمــل أن يكــون دون توجيــه
ً
ّ
بالصفــة الجمعيّــة للحــرب واإلبــادة النازيَّيــن.
علــى األرجــح ّ
تعذيــب الـــمجتمع يظهــر بوضــوح أكبــر فــي الحصــار والتجويــع الــذي
طــور لــه النظــام شــعار «الجــوع أو الركــوع» ،الــذي ينســخ البنيــة
العدميــة لـ«الـــمساومة» التــي تجــري مــع الســجناء («تتعــاون» ،أي
تصيــر مخب ـ ًرا ،وإال تبقــى فــي الســجن) ،وكذلــك بنيــة الدســتور الباطــن
ناديــة م ـراد :الفتــاة األخيــرة ،قصتــي مــع األســر ومعركتــي ضــد تنظيــم داعــش .ترجمــة
(((1
قصــة ناديــة و كوجــو (قضــاء ســنجاب)
ناديــن نصــر اللــه ،الطبعــة األولــى ،دار التنويــر ،بيــروتّ .2019 ،
رهيبــة ،وهــي تظهــر أن ســبي النســاء واغتصابهــن هــو اســتمرار لقتــل الرجــال ،وكليهمــا وجهــان لإلبــادة.
قصــة فخــورة ،ع ّززهــا فوزهــا بجائــزة نوبــل للســام
ـدي ّ
بروايتهــا لهــا أعطــت ناديــة الـــمجتمع اإليزيـ ّ
بالـــمناصفة فــي عــام  .2018يمكــن الـــمجادلة فــي السياســة الـــمتض ّمنة فــي كتــاب مـراد ،لكــن ليــس
خاصــة،
هنــاك وجــه عــادل للــوم شــابّة تع ّرضــت لـــما تعرضــت لــه علــى سياســة تبحــث عــن أوضــاع ّ
وليــس عــن حقــوق وأوضــاع متســاوية لجميــع العراق ّييــن.
انـظر:
(((2

Nicholas Robins and Adam Jones (editors), Genocide by the Oppressed,
Subaltern Genocide in Theory and Practice, Indiana University Press, 2009.
p 61.
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للنظــام :األســد أو ال أحــد! رهــان الحصــار هــو الطاعــة وكســر اإلرادة مثــل
الســجن الـــمديد الــذي هــو اســتمرار للتعذيــب .تقــارن ســميرة الخليــل
بيــن الحصــار والســجن فــي يوم ّياتهــا الـــمكتوبة فــي دومــا فــي صيــف
وخريــف  .2013قالــت ســميرة إن الســجن الــذي خبرتــه شــخص ًّيا فــي
قياســا إلــى الحصــار الــذي خبرتــه فــي دومــا نفســها ((2(.فــإذا
دومــا مزحــة ً
أضيــف القصــف إلــى الحصــار ،نحصــل علــى مجتمــع مق ّيــد بالحصــار
ومجلــود عبــر القصــفُ ،مقلّــل و ُمف ـ ّرد.
ويمكــن أن نفكّــر فــي البراميــل الـــمتف ّجرة تحديــ ًدا كأداة تعذيــب
اجتماعــي ،ليــس مــن حيــث إنّهــا تتسـ ّبب بقتــل وتدميــر واســعين فقــط،
لكــن مــن حيــث إنّهــا تدمــر بيئــة الحيــاة ،وتبــدو لذلــك ُمص ّممــة للتهجير.
البرميــل يصلــح رمــ ًزا للحاكميّــة أو الســيادة األســديّة علــى الـــمستوى
ـي رمــز لهــا علــى مســتوى تعذيــب األفـراد.
ـي مثلـــما الكبــل الرباعـ ّ
الجمعـ ّ
•
التعذيــب والســجن فــي ســوريا ال يــكاد يكــون بيــن مــن هــم
بنيــوي،
فــي الســجون مــن لـــم يمــ ّروا بالتعذيــب أ ّو ًل .التعذيــب هنــا
ّ
ونســقي ،وليــس شــيئًا يصــادف أن يمــا َرس .مــا يعنــي أيضً ــا أن اإلذالل
ّ
ـقي .ومــن الســمات البــارزة للحقبــة األســديّة ،بعــد التعذيــب،
بنيـ ّ
ـوي ونسـ ّ
الــ ُمدد الـــماراثون ّية التــي قضاهــا ســوريّون كثيــرون في الســجون ،تتجاوز
مـ ّدة الحكــم النــازي كلّــه .هــذه النقطــة جديــرة بالتوقّــف عندهــا قليـ ًـا
أله ّميتهــا التحليل ّيــة .فــي ســنوات اعتقالنــا فــي ثمانينيــات وتســعينيات
القــرن العشــرين كان م ّمــا يحضــر فــي تداولنــا الـــمقابَلة بيــن مقــدار
ســميرة الخليــل ،يوميــات الحصــار فــي دومــا  ،2013الـــمؤسسة العربيّــة للدراســات والنشــر،
(((2
بيــروت  ،2016ص .76-75
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التعذيــب وم ـ ّدة االعتقــال .لـــم يتبلــور بيننــا تفضيــل واضــح أل ْن نُع ـذَّب
أقـ ّـل مقابــل وقــت أطــول فــي الســجن ،أو لالحتمــال الـــمعاكس ،أي أن
نعــذب أكثــر مقابــل تقليــل مـ ّدة الســجن .لـــم يكــن ث ّمــة «ســعر تحويل»
ثابــت يترجــم العالقــة بيــن التعذيــب ومــ ّدة االعتقــال ،يــوم تعذيــب
مقابــل ســنة ســجن مثـ ًـا ،ولـــم نكــن نقــدر الـــمدد التــي قضيناهــا فــي
ســجون النظــام ،وكانــت أطــول مــن أســوأ تقديراتنــا جمي ًعــا .الواقــع أ ّن
الـــمقابلة بيــن مقــدار التعذيــب ومــدة االعتقال تولــدت بالضبــط كتمرين
ذهنــي عــن طــول الـــم ّدة .كان فــي حضــور هــذا التمريــن مــا يشــير إلــى
اســتمرارية بيــن مقــدار التعذيــب ومــدة االعتقــال ،أو مــا يظهــر أن طــول
الـــمدة هــو ضــرب مــن التعذيــب الـــمختلف ،وأننــا فــي الواقــع لـــم ننــج
مــن التعذيــب حيــن توقّــف بإحالتنــا إلــى الســجون ،مــا دام الســجن
اســتمرا ًرا مغاي ـ ًرا لــه.
كل حــال ليــس مســألة اســتدالل .فــي تجربتنــا ،نحــن
وهــذا علــى ّ
الـــمعتقلون اليســاريّون فــي ســجن عــدرا ،أُحلنــا إلــى معســكر التعذيــب
فــي تدمــر بعــد ســنوات طويلــة فــي الســجن ،شــارفت  15عا ًمــا فــي
حــاالت كثيــرة ،وجاوزتهــا بأســابيع قليلــة فــي حالتــي .وهــذا بعدمــا ك ّنــا
أحلنــا إلــى محكمــة أمــن الدولــة ونلنــا أحكا ًمــا كان ســقفها  15عا ًمــا .كان
ـي لـــم
ذلــك مثــل اعتقــال جديــد ،وبــدأ بتعذيــب جديــد ،وبحبــس عرفـ ٍّ
نكــن نعــرف متــى يمكــن أن ينتهــي ،وتجــاوز فــي معظــم الحــاالت حكــم
الـمحكمة.
يجمــع بيــن االثنيــن ،التعذيــب والســجن ،فقــدان التحكّــم بالحيــاة أو
تح ُّولنــا إلــى مواضيــع لســلطة تحتكــر لنفســها الذات ّيــة والـــمبادرة والتفكير
والقـرار .علــى أ ّن شــروط الحيــاة فــي الســجن يمكــن أن تســمح بأشــكال
مــن الـــمقاومة والحريّــة تلغــي مفعــول الســجن بمقــدار ،األمــر الـــمتعذّر
الجســدي
فضــا عــن األلـــم
كلّ ًّيــا بخصــوص التعذيــب .فــي التعذيــبً ،
ّ
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الـــمب ّرح ،نحــن نَخبَــر الـــموضعة القصــوى ،االنكشــاف والوقــوع ،أنّنــا لـــم
نعــد ملــك أنفســنا وســادة أنفســنا ،أننا مملوكــون لغيرنا يســودنا بمشــيئته.
إذ نكــون علــى قــرب مــن الـــموت فــي التعذيــب ،فإنّنــا نخبــر فيــه زوال
ـي فقــط .الهلــع
ـي والسياسـ ّ
الحريــة بالـــمعنى الوجــودي ،وليــس الحقوقـ ّ
الــذي نشــعر بــه أثنــاء التعذيــب يجمــع بيــن الشــيئين :األلـــم واالنكشــاف
أو االســتباحة .لقــد ســبق القــول إ ّن االغتصــاب تعذيــب .العكــس صحيــح
كذلــك فــي تصــ ّوري :التعذيــب اغتصــاب .ليــس هنــاك كلـــمة تكثّــف
االنكشــاف والرعــب واالنتهــاك ،مشــاعرنا تحــت التعذيــب ،أكثر من كلـــمة
اغتصــاب ((2(.وفــي هــذا مــا يدعــم فكــرة أنّنــا ال نتكلّــم عــن التعذيــب
بالتفصيــل أل ّن التجربــة مذلــة ،فاألمــر يشــبه اســتحضار تجربــة اغتصــاب.
•
تأسيســا علــى مــا ســبق ،مــن
مســتويات التعذيــب الســوريّة
ً
الـــممكن التمييــز فــي اإلطــار الســوري بين ثالثة مســتويات مــن التعذيب.
التعذيــب كعمــل أو كعالقــة مباشــرة ،والتعذيــب كمعمــل وإدارة ،ثــم
ـي .أو بعبــارات أخــرى ،التعذيــب كفعــل
التعذيــب كدولــة ونظــام سياسـ ّ
جلديــن؛ ثــم التعذيــب كمؤسســة أو جهــاز يســمى فــي ســوريا فــرع
ّ
األمــن أو الـــمخابرات ،وهــو الوحــدة األمنيّــة التــي قــد تكــون ضخمــة،
كاألجهــزة الـــمركزيّة فــي دمشــق ،أو أصغــر كمفــرزة األمــن العســكري في
كل األحــوال الجهــة التــي تتولّــى االعتقــال والتعذيــب؛
ال ّرقــة ،لك ّنهــا فــي ّ
ثــم فــي الـــمقام الثالــث التعذيــب كنظــام حكــم .وهــو مــا تركّــز عليــه
هــذه الفقــرة.
بــكل مــن اإلمبرياليّــة
لعــل فــي هــذا مــا يـســـ ِّوغ إلحــاق التعذيــب مــن حيــث البنيــة ٍّ
ّ
(((2
والتمييــز ضــد النســاء ومشــكلة البيئــة .التعذيــب غــزو وفتــح لألجســاد كذلــك.
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ـدي روتينيًّــا فقــط ،وإنّمــا هــو
ليــس التعذيــب شــيئًا يمارســه الحكــم األسـ ّ
شــيء يكونــه ((2(،تما ًمــا مثلـــما أ ّن الحــرب هــي شــيء تكونُــه الت ّيــارات
الســلف ّية الجهاديّــة وليســت شــيئًا يحــدث أن تفعلــه .ســوريا دولــة
تعذيــب بمــا هــي دولــة أمن ّيــة أو دولــة تقــوم علــى مركزيّــة دور األجهــزة
األمن ّيــة فــي ترويــع الس ـكّان وكســر عزيمتهــم .ومــا يقولــه جــان آمــري
مــن أ ّن التعذيــب هــو جوهــر االشــتراكية القوم ّيــة (النازيّــة)( ((2أشــ ّد
انطباقًــا علــى «ســوريا األســد» .الواقــع أ ّن التعذيــب واإلبــادة ذاتهــا تابعان
ـدي بعــد
للحــرب
والتوســع فــي ألـــمانيا النازيّــة ،فيمــا حــروب النظــام األسـ ّ
ّ
عــام  1973تعذيب ّيــة ،تســتهدف األضعــف منــه ،ومسـ ّخرة لــدوام ســلطته.
مبــدأ حفــظ الســلطة يقتضــي التفكيــر فــي الـــمحكومين كمصــدر خطــر،
أي كعــدو ،والعمــل علــى اســتئصال هــذا الخطــر باســتمرار .التعذيــب
ـدي خــال نصــف قــرن يدلــل علــى ذلــك
ـروري ،وتاريــخ الحكــم األسـ ّ
ضـ ّ
بقــدر كاف .وبقــدر مــا إ ّن التعذيــب جانــب مــن وظيفــة ُمركّــب
ـازي ،جانبــه اآلخــر هــو صنــع الـــمخبرين ،أي تدريــب الـــمحكومين
جهـ ّ
يجــب أن يكــون الـــمرء بشّ ــار األســد حتّــى يســتطيع أن ينكــر التعذيــب فــي ســوريا ،ويتن ّكــر
(((2
ـدي مذهــل فــي الصفاقــة وانعــدام
ـ
األس
ـم
ـ
الحك
ـب.
ـ
التعذي
ـي
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ف
ـذاب»
ـ
«ع
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ـ
م
دوه
ـا
ّ
ـ
ج
ـه
ـ
يعاني
ـما
لــ
ّ
كل الســوريين يعرفــون أنّــه كذب .لك ّن الـــمرء ال يســتطيع
الكرامــة ،وفــي االســتعداد لقــول مــا يعــرف أ ّن ّ
أن يهيــن الحكــم األســدي مهمــا يقــل ،فهــو الـــمهانة مجســدة طــوال تاريخــه .انظــر مقابلــة بشــار مــع
روســيا اليــوم فــي تشــرين الثانــي :2019
https://www.youtube.com/watch?v=b3xCq4YMq-c

علــى أ ّن بشّ ــار كان محتشـ ًما فلـــم يقــل إن الســوريين يعذّبونــه بحكمــه لهــم ،علــى مــا يقــول جـ ّـادوه
لـمجلوديه.
هنــاك مكتبــة صغيــرة مــن أدب الســجون الســوري ،كُتابهــا معتقلــون ســابقون ،وليــس بينهــم مــن لـــم
يقــل إنــه تعـ ّرض للتعذيــب .وملـ ّـف ســيزار صــار معروفًــا عالـــميًّا (ينظــر كتــاب غارانــس لــو كيــن ،عمل ّية
قيصــر ـ فــي قلــب آلــة الـــموت الســوريّة ،ترجمــة أنــس عيســى ،مركــز حرمــون .)2018 ،وتقريــر منظمــة
ـري» وهــو متوفــر علــى موقع الـــمنظمة.
العفــو الدوليّــة« :الـــمسلخ البشـ ّ
الـمصدر نفسه ،ص .30
(((2
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علــى الخيانــة ،خيانــة أنفســهم ورفاقهــم ،وخيانــة مواطنيهــم ،فــإ ّن جوهــر
األســديّة يظهــر فــي هــذا الضــوء كخيانــة مســلحة مســتمرة.
بــل إن ممارســة هــذا الـــمزيج مــن التعذيــب واإلذالل والخيانــة طــوال
أجنبــي تتحكّــم
نصــف قــرن تظهــر الحكــم األســدي كقــوة اســتعمار
ّ
بسـكّان أصلييــن ،أو باألحــرى تطابــق نـــموذج اســتعماريّة الســلطة الــذي
(((2
تتكلـــم عليــه النظريّــة النقديّــة األميرك ّيــة الالتين ّيــة.
يقــوم الـــمستوى الثالــث ،الدولــة ،علــى الـــمستوى الثانــي ،الـــمخابرات،
الــذي يقــوم بــدوره علــى التعذيــب كفعــل مباشــر .النــواة السياســيّة
ـدي هــي عالقــة التعذيــب ،ال يقــوم بغيرهــا وال يُفهــم مــن
للحكــم األسـ ّ
دونهــا.
ولعــل مــن األو َجــه بخصــوص ســوريا تحديــ ًدا أن نتكلّــم عــن مســتوى
رابــع :التعذيــب كعالـــم .ليــس فقــط لكثــرة الفاعليــن العالـــميين فــي
ســوريا ،وال ألن نظــام العالـــم القائــم علــى ال ّدولــة الســ ّيدة كان دو ًمــا
أقــرب بكثيــر إلــى ضمــان نجــاة دولــة التعذيــب األســديّة منــه إلــى نجــاة
مــن تقــوم بتعذيبهــم ،إلــى درجــة تعبيــر هيــاري كلينتــون ،وقــت كانــت
وزيــرة للخارج ّيــة األميرك ّيــة ،عــن حرصهــا علــى «البنيــة التحت ّيــة األمن ّيــة»
فــي الحكــم األســدي الــذي كانــت تشــمئز منــه ،ولكــن كذلــك أل ّن مــا
جعــل هــذه النجــاة ممكنــة هــو مــا اقتــرن بعــودة مســاحات اســتثناء
يمــارس فيهــا التعذيــب إلــى دول كانــت تعــظ ضــد التعذيــب قبــل زمــن
لــ ّما يســقط مــن الذاكــرة بعــد :أعنــي «الحــرب ضــد اإلرهــاب» .ليســت
(((2

تنظر في هذا الشأن الورقة األساسيّة ألنيبال كويهانو:

Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America.

االســتعماري للســلطة،
االســتعماري .عبــر التشــكّل
أي تشــكّل الســلطة والـــمعرفة وفــق النـــموذج
ّ
ّ
االســتعمار لـــم ينتــه.
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ـي .إذ تنقلب
هــذه حربًــا عالـــمية ،إنـــما هي تعريف للعالـــم كعالـــم حربـ ّ
الجيــوش إلــى مخابـرات فــي مواجهــة «اإلرهــاب» ،ينفتــح البــاب إللحــاق
الحــرب بالتعذيــب.
•
خالصــات سياســية عملــت هــذه الـــمناقشة علــى إظهــار بنيــة
اســتجوابي
التعذيــب وتعــ ّدد أشــكاله وأوجهــه ومســتوياته :تعذيــب
ّ
إبــادي ،تعذيــب األفــراد
إذاللــي وتعذيــب
عقابــي وتعذيــب
وتعذيــب
ّ
ّ
ّ
كمؤسســة
وتعذيــب الـــمجتمع ،التعذيــب كعمــل مباشــر والتعذيــب ّ
والتعذيــب كدولــة والتعذيــب كعالـــم.
باالســتناد إلــى هــذا التحليــل ،الـــمستند بــدوره إلــى التجربــة الســوريّة
ـدي ،يظهــر أن الـــمصنع السـ ّري /العلنــي للسياســة
فــي نصــف القــرن األسـ ّ
هــو فــرع الـــمخابرات ،وأن التعذيــب هــو العالقــة السياس ـيّة األساس ـيّة،
وأ ّن عالقــات التعذيــب السياسـيّة هــي الـــمدخل إلــى فهــم الحاكميّــة أو
الســيادة األســديّة خــال نصــف قــرن .يحاكــي االســتمرار بيــن التعذيــب
والســلطة االســتمرار بيــن العمــل والســلعة فــي نظريّــة القيمــة عنــد
ماركــس ،بمــا يتيــح التفكيــر فــي ق ـ ّوة العمــل كســلعة مــن نــوع خــاص،
وفــي الســلعة كعمــل مح ّقــق .فــي ثنائيّــة التعذيــب والســلطة لدينــا بــدل
الع ّمــال جـ ّـادون ،وبــدل الـــموا ّد األ ّوليّــة لدينا مجلــودون ،ونتــاج التعذيب
الجلدين،
الــذي هــو الســلطة مفصــول عن منتجيــه أو ع ّمالــه الـــمباشرينّ ،
مثلـــما الســلعة مفصولــة عــن الـــمنتجين الـــمباشرين في الرأســمالية.
يمكــن أن نســمي نـــمط إنتــاج الســلطة فــي ســوريا فــي الحقبــة األســديّة
بالنـــمط الســيادي الــذي يقــوم علــى التعذيــب وإنتــاج التبع ّيــة .وهــو مــا
كل كالم فــي السياســة فــي ســوريا ينبغــي أن يبــدأ مــن هنــا،
يعنــي أ ّن ّ
مــن بُنــى وعالقــات التعذيــب السياس ـ ّية.
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ومــن هنــا أيضً ــا نعــ ِّرف مــا يمكــن أن تكــون سياســة تح ّرريّــة بأنّهــا
ـمؤسسات الـــمص ّممة لـــمنع تعذيــب
جملــة الـــممارسات والقواعــد والــ ّ
األفـراد والـــمجتمع ،ومــن بــاب أولــى القتــل واإلبــادة .هــذا أل ّن التعذيــب
نــازع الجتماعيــة الـــمجتمع بالــذات ،وكذلــك لسياسـيّة الدولــة .وهــو مــا
ـرعي ،بحســب تعريــف
يقتضــي أال تكــون الدولــة احتــكا ًرا للعنــف الشـ ّ
ماكــس فيبــر لهــاّ ،إل علــى أرض ّيــة تحريــم التعذيــب ،ألنــه ليــس هنــاك
ـرعي .حيــن ينكــر بشّ ــار األســد ممارســة التعذيــب فــي دولتــه
تعذيــب شـ ّ
فإنــه يكــذب كمــا يعلـــم الجميــع ،لكـ ّن كذبــه بالــذات هــو بمثابــة إقـرار
ـرعي مــن قبــل
بــا شــرع ّية التعذيــب .فــإذا مــورس هــذا العنــف غيــر الشـ ّ
ومترســخ ،كان محتمـ ًـا بقــدر
الدولــة ،وهــو ممــارس علــى نطــاق واســع
ّ
ـرعي مــن قبــل الـــمجتمع فــي صــورة
كبيــر أن يمــارس العنــف غيــر الشـ ّ
اإلرهــاب أو الجريمــة أو العدوانيّــة العامــة .والســوق الســوداء للعنــف
كل شــكل آخــر،
التــي يــر ّوج فيهــا شــكل مــن الالشــرع ّية يــر ّوج فيهــا ّ
والالشــرعية الدولتيــة تفتــح أبــواب الالشــرع ّية كلّهــا :اإلرهــاب والجريمــة
والالقانونيــة العامــة ،أو األنومــي بعبــارة دوركهايــم ،وهــي بــاب للجنــوح
واالنتحــار والعنــف .ومــا يُبنــى علــى ذلــك هــو أ ّن الحــرب ضـ ّد اإلرهــاب
دون حــرب ضــد التعذيــب غيــر مثمــرة وغيــر عادلــة ،فــوق أنّهــا تجنــح
ألن تكــون تعذيبًــا وإرهابًــا هــي ذاتهــا.
فــإذا صــح مــا قيــل فــي الـــمتن مــن أن ســوريا األســد دولــة تعذيــب،
وليســت مجــ ّرد دولــة يحــدث أن يمــارس فيهــا تعذيــب ،فــإن إعــادة
ـوري يمــر حت ًمــا باجتثــاث وكاالت التعذيــب
ـي السـ ّ
بنــاء الـــمتّحد السياسـ ّ
األســديّة .اجتثــاث الـــمخابرات« ،البنيــة التحتيّــة األمنيّــة» ،وليــس اجتثــاث
البعــث مثـ ًـا ،وال حــل الدولــة ،هــو الـــمدخل إلــى ســوريا جديــدة قابلــة
للسياســة.
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التعذيــب والتفكيــر ،والشــر التحليــل الــوارد هنــا يتعــارض مــع
نظريّــة حنــة آرنــدت فــي الشـ ّر الـــمبتذل ،الــذي ينشــأ مــن عــدم التفكيــر
مثلـــما ميّزتــه عنــد أدولــف آيخمــان .لكن بينـــما قد يوافــق الـــمرء مؤلّفة
آيخمــان فــي القــدس علــى أ ّن الشــر ليــس فعــل أش ـرار ســاديين ذوي
أعمــاق ســوداء ،وأ ّن الواحــد منــا يمــارس الشــر ويكـ ّرر ممارســته فيصيــر
وتمرســا،
ش ـ ّري ًرا ،وليــس العكــس ،وهــو مــا يعنــي أ ّن فــي األمــر تأهيـ ًـا
ً
وقبــل ذلــك اجتما ًعــا وسياســة ،فــإ ّن التعذيــب مــن بيــن صنــوف الشــر
أقلّهــا بقرطــة وأكثرهــا شــخصيّة ،ومــن األكثــر اقتضــاء لجهــد الذهــن
والجســد.
يبــدو التفكيــر ممتن ًعــا مــن قبــل القائــم بالتعذيــب أكثــر مــن امتناعــه من
طــرف مــن يقــع عليــه التعذيــب .هــذا يبحــث عــن مخــرج ينهــي عذابــه.
كل اســتقالل ومبــادرة مــن
ومــا لـــم يكــن التعذيــب إباديًّــا فإنــه ال يمحــو ّ
ـخصا آخــر هــو
ـخصا يُعـذّب شـ ً
طرفــه .لقــد ســبق القــول إن مــا يجعــل شـ ً
مــا يحتمــل أن يمنحــه إيــاه التعذيــب مــن شــعور بالقــدرة والتحكــم،
مــن شــبه صـراع يخــرج منــه منتصـ ًرا .ال صـراع فــي واقــع األمــر ،وانتصــار
الجـ ّـاد مضمــون ســلفًا ،مــع «صفــر خســائر» يتك ّبدهــا .لكــن فــي الحالــة
القصــوى حيــن يجــري تشــييء الـــمعذَّب وت ََس ـيُّد الـــمعذِّب ،يتكشــف
السـ ّيد عــن قـ ّوة تعذيــب محــض ال معنــى لهــا ،بينـــما يصيــر مــن تشـ ّيأ
«شــهي ًدا» ،غن ًّيــا بالـــمعنى .تنقلــب العالقــة فيصيــر «اإللــه» عبـ ًدا لق ّوتــه
(((2
الفالتــة ،ويصيــر «الشــيء» رم ـ ًزا لقضيــة وص ـراع تح ـ ّرر.
قــد يمكــن التفكيــر فــي الـــمقابر الجماعيّــة واإلذالل الخــارق للـــمعتقلين ،علــى مــا تسـ ّرب
(((2
فــي ملـ ّـف قيصــر وغيــره ،وحجــب الـــمعلومات عــن مصيــر الـــمعتقلين كمســاع مــن طــرف النظــام
للحـــيلولة دون ظهــور شــهداء ،خلــق مســاحة مــن الغمــوض ال يمكــن قــول شــيء محــدد بشــأنها .أو رد
الـــمقتولين إلــى مثــال اإلنســان الـــمباح ( )Homo sacerالذي ال قيمــة قربانيّة لـــموته .اإلذالل مك ّون
ـي للوظيفــة األمنيــة فــي الحقبــة األســديّة ،إن عبــر التعذيــب أو عبــر الخيانــة الـــمفروضة بالقــوة.
أساسـ ّ
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ـي بــا تفكيــر مــن
فيمــا دون هــذه الحالــة القصــوى ،هنــاك جهــد عضلـ ّ
قبــل الجــاد ،وهنــاك مســاحة للحيلــة والتفكيــر مــن قبــل مــن يقــع
عليــه التعذيــب .قــد ينجــح فــي خــداع جـ ّـاده ،فينتصــر عليــه بالحيلــة،
أي بالسياســة .يمثّــل الشــخص الواقــع تحــت التعذيــب سياس ـ ًة أخــرى،
السياســة التــي معناهــا الح ّريــة فــي مواجهــة السياســة (بــل الســيادة)
التــي معناهــا الـــموت .ثــم إنــه قــد يواتيــه الح ـ ّظ ويســتطيع أن يهــرب
إلــى الح ّريــة حتــى مــن عزرائيــل ،الـــمقدم معــن ،مثلـــما روت الغائبــة
رزان زيتونــة فــي تقريرهــا الـــمتقدم ذكــره.
ـي للتفكيــر فــي الشــر ،لـــم
فــي ألـــمانيا النازيّــة ،مرجــع آرنــدت الواقعـ ّ
يُـغـ ِّيـــب التعذيــب ،لكـ ّن معظــم مــن جــرت إبادتهــم أبيــدوا ليس لشــيء
فعلــوه ولكــن لكونهــم هــم مــن هــم :يهــود أو غجــر أو ســاف أو مصابون
بأمــراض خلقيــة ...وإن يكــن جــرى تعريــف مــن يكونــون ،تصنيفهــم
وتمييزهــم وفصلهــم عــن غيرهــم ،كأحــد وجــوه عمليّــة اإلبــادة .وتأ ّمــات
ـؤول عــن
آرنــدت عــن الشــر تولــدت عــن محاكمــة آيخمــان الــذي كان مسـ ً
ـؤول
نقــل اليهــود إلــى معســكرات االعتقــال النازيّــة .لــو كانــت تتناول مسـ ً
فــي الغســتابو أو فــي قــوات الصاعقــة النازيــة ( ،)SSلــكان محتمـ ًـا أن
تقــول شــيئًا مغايـ ًرا .لجــان آمــري الــذي تق ّدمــت اإلشــارة إليــه غيــر مــرة
تعليــق مريــر علــى نظريّــة آرنــدت يفيــد بأنهــا «تعــرف عــدو اإلنســان
(((2
ـي».
مــن القيــل والقــال ،رأتــه فقــط مــن وراء قفــص زجاجـ ّ
ـمحصلة إلــى أنّــه ينطبــق علــى التعذيــب تعريــف الشــر
أميــل فــي الــ ّ
ـذري الــذي اســتعارته آرنــدت مــن كانــط ،واســتخدمته فــي أصــول
الجـ ّ
التوتاليتاريّــة ،الشــر الــذي يصــدر عــن ن ّيــة ش ـ ّريرة ومقصــد ش ـ ّرير.
ـي ال يخترقــه الرصــاص ،ظهــر آيخمــان فيــه أثنــاء محاكمتــه
(((2
يحيــل آمــري إلــى قفــص زجاجـ ّ
فــي القــدس .الـــمصدر نفســه ،ص .25
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فــإذا عدنــا إلــى مســتويات التعذيــب الســوريّة ،الفعــل والجهــاز والدولــة،
فــإ ّن مســتوى الدولــة هــو مســتوى التفكيــر والقـرار ،بيــده تقريــر االعتقال
والتعذيــب والســجن واإلعــدام ،فيمــا الجهــاز هــو إدارة ،تنظّــم عمل ّيــات
االعتقــال والتعذيــب والســجن واإلعــدام ،وتترجــم التفكيــر إلــى عمــل
يقــوم بــه الـــمستوى الثالــث ،جيــش التعذيــب العامــل .وبنيــة فــرع األمن
ـدي تحمــل هــذه الثالثيّــة :مكتــب فخــم لرئيــس الفــرع الــذي يقــود
األسـ ّ
العمل ّيــات وتلتقــي عنــده الـــمعلومات ،مكاتــب إداريــة لض ّبــاط ومحقّقين
وموث ِّقيــن ،ثــم غــرف للعناصــر أقــرب إلــى أقبيــة التعذيــب .الشـ ّر يتركّــز
فــي الــرأس فــي الحاليــن.
ـي بيــن الجــاد والـــمجلود .األول
وأختــم بمــا يبــدو تمثيـ ًـا النقــاب جدلـ ّ
يخــرج مــن اإلنســانية نحــو الســيادة والتألــه ،لكــن كذلــك نحــو الصمــت.
الجــاد مــا يقولــه عــن عملــه ،ليــس لديــه قصــة ،حكايــة
ّ
ليــس لــدى
مختلفــة تــروى لـــمهتمين ،وتنطــوي علــى مثــال أو ِعبــرة .أمــا الـــمعذَّب
قصــة إن لـــم يمــت،
الــذي يُــر ّد إلــى جســد ،الــذي يُقلّــل ويُشـيّأ ،فلديــه ّ
قصــة نضــال ومخاطــرة مــن أجــل الح ّريــة ،الشــخص ّية والعا ّمــة ،وهــو إن
ّ
مــات صــار رم ـ ًزا ومعنــى ،قصــة يرويهــا مــن يأتــون بعــده.
وفــي هــذا الشــأن ال يسـ ّجل الجـ ّـاد الرمــزي ،الـــمنشغل بتســفيه معارضي
النظــام ونفــي أن لهــم قض ّيــة عا ّمــة ،اختالفًــا حاسـ ًما .ففضـ ًـا عــن افتقــاره
قصــة يرويهــا.
ـدي ،ليــس لديــه ّ
إلــى أجســاد يجلدهــا ،خالفًــا لنظيــره الجسـ ّ
ـزي لخصــوم دولــة التعذيــب ،يكـ ّرر الشــيء نفســه
يثابــر علــى الجلــد الرمـ ّ
مـ ّرة تلــو الـــمرة ألنــه ليــس لديــه قصة.
•
اســتخالص عــام عملــت هــذه الـــمقالة علــى إظهــار أن التعذيــب
عالقــة شـ ّر أساسـ ّية ،إن لـــم تكــن األساسـ ّية .عملــت كذلــك علــى إظهــار
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أن ســوريا فــي الحقبــة األســديّة دولــة تعذيــب ،مــا يعنــي أننــا عشــنا فــي
ش ـ ّر عميــم طــوال نحــو نصــف قــرن ،وأن الــذرى التــي عرفناهــا خــال
مــا يقتــرب مــن عقــد هــي اســتمرار فــي شــروط مغايــرة لشــر ُممأســس،
مترســخ فــي نظــام حكــم.
ّ
مــا تقولــه خبــرة الســنوات الـــمنقضية هــو أن «ســوريا األســد» دولــة
تعذيــب ،وأنــه ال يمكــن لســوريا بــدون تعذيــب إال أن تكــون ســوريا ال
أســديّة.
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الس ّنة التد ُمر ّية:
ُّ
العنصري ،اإلبادة
صيدنايا ،التح ّول
ّ
ـري» هــو عنــوان التقريــر الرهيــب ،الــذي أصدرتــه يــوم
«الـ ـ َمسلخ البشـ ّ
 7شــباط  2017منظّمــة العفــو الدول ّيــة عــن ســجن صيدنايــا فــي ســوريا.
ـي وفــي لغــة التعبيــر تبــدأ
الـــمنظّمة الـــمتحفِّظة فــي الـــموقف السياسـ ّ
ـكري
تقريرهــا ،مــع ذلــك ،بالجملــة الصادمــة التالية« :ســجن صيدنايا العسـ ّ
هــو الـــمكان الــذي تقــوم الدولــة الســوريّة فيــه بذَبــح شــعبها بـــهدوء».
وفــي نحــو خمســين صفحــة ،يُــورد التقريــر وقائــع تَقش ـ ِع ُّر لهــا األبــدان
عــن التعذيــب واإلذالل والتجويــع والبهيم ّيــة والقتــل فــي ذلــك الجحيــم
الـــمعزول والـــمحروس بــ ِ
ـحرص .ويُقـ ِّدر التقريــر الــذي يتنــاول «عمل ّيــات
ـي واإلبــادة الـــممنهجة فــي ســجن صيدنايــا» أنــه مــن
الشــنق الجماعـ ّ
الـــمحتمل أن  13ألــف معتقــل قــد تــم شــنقهم فيــه بيــن أيلــول 2011
(((
وآخــر عــام .2015
َمــن كان مــن أهــل التجربــة فــي ســجون الدولــة األســديّة س َيشــعر بأنّــه
ســبق أن ع ـ َرف أكثــر مــا يَقــرأه فــي تقريــر منظّمــة العفــو ،ومــع ذلــك
يبــدو أن هنــاك تق ّد ًمــا فــي مســتوى الفظاعــة لـــم ت ُسـ ِّجل مثلــه شــهاداتٌ
مباشــرة مــن ســجن تدمــر فــي ثمانينيّــات القــرن العشــرين وتســعينياته.
(((

التـقرير متاح على موقع منظّمة العفو الدول ّية.
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فقــد اقتـــضى األمــر نحــو عقديــن مــن الســنين كــي يصيــر مجمــل عــدد
الـــمفقودين فــي ســوريا فــي ســنوات األب بيــن  15و 17أل ًفــا ،يُعتــقَد أ ّن
معظمهــم أُ ِ
اوي ،بينـــما هنــاك اليــوم مــا
عدمــوا فــي ذاك الـــمعزل الصحـر ّ
قــد يتجــاوز  13أل ًفــا مــن الـــمقتولين خــال مــا ال يتجــاوز أربــع سـ ٍ
ـنوات
وثالثــة أشــهر يُغطِّيهــا التقريــر الــذي بيــن أيدينــا .وهــذا دون أن يكــون
ســجن صيدنايــا هــو الـــمسلخ العامــر الوحيــد فــي «ســوريا األســد».
الســ َّنة التد ُم ِريَّــة التــي أرســاها حافــظ األســد تبقــى هي الســاريَة
علــى أ ّن ُّ
فــي الحقبــة األســديّة الثانيــة ،رغــم الفــارق الكَــ ِّمي ،وتبـ ُّدل موقــع مصنــع
ـي مــن تدمــر إلــى صيدنايــا .فــي ســنوات األب كان يجــري
الرعــب األساسـ ّ
دوري لـــمعتقلين طــوال الثمانينيّات وبعض التســعينيّات،
فــي تدمــر إعــدا ٌم ٌّ
ـي طــوال عقـ َد ِي القرن الـــماضي
وكذلــك تعذيـ ٌ
ـوائي للســجناء يو ِمــ ّ
ـب عشـ ّ
األخي َريــن ،وكان معظمهــم مــن اإلخــوان الـمسلـــمين أو الـــ َمحسوبين
عليهــم ،ب َمــن فيهــم نســاء ،قضــى بعضه ـ ّن تســع ســنوات هنــاك .لكــن
مـ َّر بالســجن لسـ ٍ
ـنوات وتعـ َّرض للتعذيــب فيــه كذلك معتـــقلون يســا ِريُّون
ـي ،ولبنان ّيــون وغيرهــم.
وبع ِثــ ُّيون ُموالــون للحكــم العراقـ ّ
ت َـ ْد َمــ َر ُة ســوريا ،أعنــي تعميــم نظــام ســجن تدمــر علــى البلــد ،وعلــى نح ٍو
ـت لبشّ ــار،
ـري للـــمجتمع الســوري ،هــي ال َّنقلــة النوع ّيــة التــي تحقَّقـ ْ
تدميــ ٍّ
السـ ّنة
ويسـ ّ
ـتحق أن يرتبــط اســمه بهــا تاريخيًّــا .ستتـــف َّحص هــذه الـــمقالة ُّ
التدمريّــة أو التقليــد التَّد ُمــري ،أعنــي مــا يُم ِّيــز ســجن تدمــر فــي وقـ ٍ
ـت
ســابق وصيدنايــا اليــوم ،ومــا يجعلهما معســك َر ِي اعتـــقا ٍل وتعذيب ،وليســا
مجـ ّرد ســجنين ،وتَـــنظر فــي أوجه اختـ ٍ
ـاف بين صناعات الـــموت األســديّة
والنازيــة (والستاليـــنية) ،وتَـقتـــرح تفســي ًرا لـــتط ُّور ال َّنـــزعات اإلباديّــة فــي
الدولــة األســدية ،وتختــم بالنظر فــي الشــروط السياسـ ّية والثقاف ّيــة الدول ّية
التــي وفَّـ ِ
ـرت الحصانــة لصناعــة القتــل األســديّة حتــى اليــوم.
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ـي
ُّ
السـ َّنة التـدمرية مــن أكثــر الوقائــع صد ًمــا للـــمعتقل السياسـ ّ
ـب عملــه،
فــي «ســوريا األســد»،
ّ
وبخاصــة فــي ســجن تدمــر ،أ ّن الجـ ّـاد يُ ِحـ ُّ
ـقي عــن العمــل الــ ُمتقَن .األمــر
يُنــجِزه بـ«تـــقوى» بحســب تعبيـ ٍر دمشـ ٍّ
بعيـ ٌد عــن تنــ ٍ
ـي لعمــلٍ ُمنــفِّر ،يقــوم بــه الـــمرء مضطـ ًّرا بحكــم
ـفيذ روتينـ ٍّ
الوظيفــة .لدينــا هنــا مســاحات واســعة مــن التـــطوع والح ّريــة ،ومــن
الجلديــن ،وهــم ال يكـ ـفُّون عــن االبتــكار واإلضافــة.
ـب ،فــي عمــل ّ
الحـ ّ
األمر بعي ٌد عن الشر الـ ُمبتــذَل ،مثلـــما وصفَـــته حــ ّنة آرندت :شــ ٌّر خاضع
ـخصي مباشــر ومــن
لتراتُـ ٍ
ـي ُمنضبــط ،يخلــو مــن انفعــا ٍل شـ ٍّ
ـب بيروقراطـ ّ
هامـ ِ
ـش مبــادر ٍة حــرة للجــاد .ليــس هنــاك جــاد أصـ ًـا فــي معســكرات
االعتقــال النازيّــة .هنــاك آلـــة ،فيهــا عاملــون يقومــون بدورهــم وفــق
ـخصي فــي وصــف بريمــو ليفــي((( لتَجربتــه فــي
نظـ ٍ
ـام ثابــت .ال شــي َء شـ ّ
ـازي.
آوشفيتـــز ،معســكر االعتقــال النـ ّ
الـــمعتقل هنــاك عض ـ ٌو فــي «جيــش معتقليــن» يعملــون جماع ًّيــا (وإن
كان هنــاك ضــرب مــن تقســيم العمــل بحســب مؤ ّهالتهــم) يُج َّوعــون
ـازي
جماع ًّيــا ،ويُقـ ـتَلون جماع ًّيــا أيضً ــا .القتــل فــي معســكر االعتقــال النـ ّ
ـمالي ،ويجــري «انتخــاب»
ـي»ُ ،مرتبــط بنظــام إنتــا ٍج ُم َعقلَــن ورأسـ ّ
«صناعـ ّ
معتقليــن إلــى أفـران الغــاز ،بخاصــة حيــن تنضــب طاقتهــم علــى العمــل،
وهنــاك قبــل ذلــك نظري ـ ٌة حــول انحطــاط اليهــود والغجــر والـــمرضى...
ـي وألـــمانيا التــي «فــوق الجميــع» ،حســبما
وحــول تفـ ُّوق العــرق الجرمانـ ّ
الوطنــي أللـــمانيا النازيّــة .لكــن ال يبــدو أن هنــاك
كان يقــول النشــيد
ّ
ـال شــخصيًّا قويًّــا مــن ِقبَــلِ أفـراد القـ ّوات النازّيــة حيــال الـــمعتقلين.
انفعـ ً
(((

أليس َبشَ ًرا؟
يراجع كتابهَ :

If this is a Man

والكتاب متوفّر على عدد من الـمواقع اإللكترون ّية.
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ـخصا دون
ليفــي يتســاءل فــي كتابــه« :كيــف يمكــن ألحـ ٍـد أن يضــرب شـ ً
غضــب؟» ،ويقــول إ ّن الشــعور الوحيــد الــذي تركَـــته أولــى اللكمــات
التــي تع ـ َّرض لهــا هــو «االندهــاش العميــق» (ربّمــا نتوقّــع الـــمهانة ،أو
ـدي
ـاس الجسـ َّ
الغضــب ،أو الكراه ّيــة) .وكتابــه يُعطــي االنطبــاع بــأن التمـ َّ
بيــن قـ ّوات الصاعقــة النازيّــة وضحاياهــم اليهــود (والـــمجرمين الجنائييــن
والـــمعارضين السياســيين) محــدو ٌد ج ـ ًّدا .لويــس ألتوســير الــذي قضــى
ـرب فرنســي يُــورد فــي
ـازي كـــأسير حـ ٍ
 3ســنوات فــي معســكر اعتقــال نـ ٍّ
مذكّراتــه ،الـــمستقبل يــدو ُم طويـ ًـاThe Future Lasts a Long Time ،
صــور ًة عــن أوضــاع أقــل وحشــ ّي ًة بكثيــر ،لكــ ّن تجربتــه أيضً ــا ت ُعطــي
(((
ـخصي.
االنطبــاع بنظــام ُم َعـــقلَن وغيــر شـ ٍّ
ـارس بشَ ــغف ،يُ ِ
فســح
فــي الـــمعتقل األسـ ّ
ـدي ،بالـــمقابل ،لدينــا ش ـ ٌّر ُممـ ٌ
ـدي
ـاس جسـ ٍّ
مجــالً واس ـ ًعا لـــمبادرة الجـ ّـاد وإبدا ِع َّيـــته ،ودو ًمــا مــع تمـ ٍّ
معتـــقل مهــزولً مــن يديــه ورجليــه،
ً
جــادان
مثــا ّ
مباشــر .يُمســك ً
ويُؤرجِحانــه وهمــا يصرخــان ب َجــذل :واحــد تنيــن ،واحــد تنيــن ...قبــل أن
يقذفــاه عال ًيــا ليســقط علــى األرض ّيــة اإلسمنـــت ّية فــ ُي ّ
دق عنقــه وينكســر
ظهــره ،ويمــوت خــال دقائــق .أو يندفــع جـ ّـا ٌد مســر ًعا ،ثــم يقفــز عال ًيــا
قبــل أن يحـ َّط بقدميــه علــى ظهــر ســجينٍ ُمنبطــح علــى بطنــه فــي الباحة
اإلســمنتية ذاتهــا ،فـ ُيقــتَل أيضً ــا خــال دقائــق .هاتان َمر ِويَّـــتان مــن زميلِ
دراس ـ ٍة مــن مدينــة حمــاه الســوريّة ،قضــى  12عا ًمــا فــي ســجن تدمــر.
وأورد مــا يُشــبههما مــن حيــث الـــمبادرة واالبتــكار مصطفــى خليفــة فــي
روايتــه عــن ســجن تدمــر القوقعــة (((،وفــرج بيرقــدار فــي خيانــات اللغــة
(((
(((

اعتمدت على نسخة مقرصنة من الترجمة اإلنكليزية.
دار اآلداب ،الطبعة الثالثة.2012 ،
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والصمــت (((،وبــراء الســ ّراج فــي ِمــن تدمــر إلــى هارفــارد (((،ومعبــد
(((
الحســون فــي قبــل حلــول الظــام ،حيــن يصيــر الــدم مــاء.
الجسدي مباش ًرا ،هو أداة التعذيب.
التماس
والوسيط ،حين ال يكون
ّ
ُّ
ـب غيــر
ـت اعتـــقالي فــي أواخــر عــام  1980لتعذيـ ٍ
ـت شــخص ًّيا وقـ َ
تعرضـ ُ
الجــاد .كان يعمــل ضــ ّد الوقــت،
ّ
قاتــل ،اقتضــى جهــ ًدا عضل ًّيــا مــن
ويريــد الفـراغ مــن مه ّمتــه .لـــم يكــن جســدي مبا ًحــا لــه تما ًمــا ،وهامش
اإلبداعيّــة ظــل ضي ًقــا :أقحـ َم خيزرانـ ًة رفيعــة فــي أنفــي وح َّركهــا وقــت
كُنــت أتص َّنــع اإلغمــاء حتــى غرغــرتُ بالــدم ،ود َعــس شـ ٌ
ـريك لــه بحذائــه
علــى فمــي كيــا أص ـ ُرخ ،وهــذا بينـــما كنــت محشــو ًرا فــي الــدوالب،
أجلــد ويــداي ُمق َّيـــدتان تحــت ظهــري .الباقــي هــو الجلــد علــى القدمين
الروتينــي ،علــى تناقــض
فــي بســاط الريــح والــدوالب ،أي التعذيــب
ّ
تعذيــب آليــ ٌة فحســب،
الجــاد قــو ُة
ّ
هــذا التعبيــر الــذي يُضمــر أ ّن
ٍ
عليهــا أن تُنـــ ِتج الناتــج الـــمرغوب :اعتــراف الـــمجلود ،دون انفعــال
الجســدي.
مــن ِقبَــلِ الجـ ّـاد ،ودون مســاس ُمهلِــك بتكامــل الـــمجلود
ّ
ال يكــون األمــر كذلــك أب ـ ًدا ،أعنــي ال يكــون التعذيــب روتين ًّيــا مجــر ًدا
الشــخصي ،لكــ ّن مســتوى الروتينيــة فــي َجلدنــا ،نحــن
مــن االنفعــال
ّ
معتقلــي الدولــة األســديّة اليســا ِريِّين ،كان أعلــى مــن ُمع َّدلهــا فــي جلــد
اإلســاميين.
كان مســتوى اإلبداع ّيــة بالعكــس تما ًمــا ،أعلــى فــي التعامــل مــع
اإلســاميين .عمو ًمــا يبــدو أ ّن مســاحة اإلبداع ّيــة تتناســب طــر ًدا مــع
(((
(((
(((

الكتاب صادر عن دار الجديد في بيروت.2012 ،
الكتاب متاح على www.foulabook.com
الكتاب صادر عن دار نون في عنتاب .2019
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للجلديــن ،أي مــع حريّــة الجـ ّـاد فــي التعامــل
إباحــة أجســاد الـــمعتقلين ّ
مــع جســد الـــ ُمعذَّب ،لذلــك كانــت أوســ َع فــي التعامــل مــع أجســاد
ـامي
اإلســاميين .كان الوصــول إلــى َّ
الســقف ،أعنــي قتــل الـــمعتقل اإلسـ ّ
تحــت التعذيــب ،متا ًحــا وآم ًنــا (بالـــمقابل ،قُ ِتـ َـل منــا نحــن اليســاريّون
آحــاد تحــت التعذيــب).
السـ ـ َّنة التدمريّــة تقــوم علــى اإلبــداع فــي التعذيــب .فــإذا
والخالصــة أن ُّ
الســنة واإلبــداع نقيضــان ،وجــب أن يُسـ َّجل
وضعنــا فــي بالنــا أ ّن مفهو َمـ ِ
ـي ُّ
لألســديّة التــي لـــم تُبــدع فــي شــيء آخــر أنّهــا جعلــت اإلبــداع ُســنة،
وتشكَّـــلت هــي بالــذات في ُسـ ّنة تعذيــب ،قد ال تُذكَــر في التاريــخ بغيرها.
•
ـازي
ـدي والنـ ّ
ـي األسـ ّ
أنظمــة القـــتل يشــترك نظا َمــا القتــل الجماعـ ّ
فــي نطاقهمــا الواســع ،لكــ ّن مســتوى ال َعقـــلَنة أعلــى بكثيــر فــي
الـــمعسكرات النازيّــة .هنــا ث ّمــة صناعـ ٌة كبيــرة مــن حيــث التنظيــم ،ومــن
حيــث اإلنتاج ّيــة ،والـ ُمنــ ِتجون الـــمباشرون فيهــا ،قـ ّوات الصاعقــة النازيّة،
ُم ِ
نفصلــون عــن أدوات إنتــاج الـــموت ،ال يملكونهــا ،على ما يقتضي نـــمط
ـمالي .لك ّنهــم ليســوا بروليتاريــا ت ُـنــ ِتج القتــل لتعيــش ،إنهــم
اإلنتــاج الرأسـ ّ
إدا ِريُّــو صناعــة القتــل ،باألحــرى ،الذيــن يُشــرفون علــى تقســيم العمــل
بيــن الـــمعتقلين النافعيــن اقتصاديًّــا ،وعلــى تنظيــم قتــل غيــر النافعيــن
مــن أطفــا ٍل ومرضــى.
ـازي ،ألنّــه عنصــر فــي
ال تصلــح كلـــمة جـ ّـاد لوصــف ُمنــ ِتج الـــموت النـ ّ
هامــش مبــادر ٍة واســ ًعا .أمــا القتــل
َ
صناعــي للقتــل ال يتــرك لــه
نظــام
ٍ
ٍّ
األســدي ف ُيمكــن اعتبــاره صناعــة مــن حيــث اإلنتاجيــة ،أعنــي عــد َد
ّ
الداخلــي ومســتوى
الـــمقتولين ،لك ّنــه متواضــع مــن حيــث التنظيــم
ّ
ال َعقــلَنة ،ونـــمط إنتــاج الـــموت فيه من صنــف الـمانيفاكـــتورات ،اإلنتاج
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الحرفــي الـ ُمتـــدنِّي التنظيــم والقائــم علــى تقســيم عمــل بســيط .كان
ّ
ـي قــد راج فــي وســائل إعــام غرب ّيــة (قــد تكــون الغارديــان
تعبيــر صناعـ ٍّ
ـدي بعــد
البريطان ّيــة أ ّول مــن اســتخدمه وقتهــا)((( فــي وصــف القتــل األسـ ّ
تقريــر ســيزار ،لكــن يبــدو أ ّن األمــر بحاجـ ٍة إلــى اســتدراك .يُمكــن الــكالم
عــن صناعــة قتــلٍ أســديّة مــن وجهيــن .مــن حيــث إنتاجيتهــا العاليــة
نســب ًّيا ،ثــم مــن حيــث كــون هــذه الصناعــة ُمنظَّمــة بحــرص ،يُشــارك فــي
حضــور حفالتهــا َمندوبــو أجهــز ٍة أمنيّــة متن ّوعــة حســب تقريــر منظّمــة
العفــو الدول ّيــة ،ثــم مــن حيــث درجـ ٍة مــن ال َعقــلَنة ،أعنــي توثيــق القتلى
وترقيمهــم علــى مــا رأينــا فــي صــور تقريــر قيصــر ،ومــا يُحتمــل أنــه
تقديــم تقاريــر حــول اإلنتاجيّــة إلــى جه ـ ٍة عليــا.
قتــل دون صناعــي مــن حيــث وســائل إنتاجــه:
لكــ ّن القتــل األســدي ٌ
التعذيــب والــ َمشنقة .وهــذان يقـــتالن أفـرا ًدا ،قــد يبلغ عددهم خمســين
كل دفعــة حســب تقريــر منظّمــة العفــو ،الــ َمبني على شــهادات معتقلين
ّ
ســابقين وعناصــر شــرطة عســكريّة وقضــاة ُمنش ـقّين .وحتّــى إن أضفنــا
ضحايــا الجــوع والـــمرض فــي الـــمعتقالت األســديّة ،يبقــى القتــل غيــر
ُم َم ْك َنــن ،إن جــاز التعبيــر ،كمــا فــي أفــران الغــاز النازيّــة .والخالصــة
أن نصيــب العلـــم والتكنولوجيــا الـــمتطورة فــي صناعــة القتــل األســدية
ـوري،
متواضـ ٌع خالفًــا لشــقيقتها النازيّــة .ومــن أجــل قتــل ســتة مالييــن سـ ّ
العــدد الــذي ربمــا قتلــه النازيّــون مــن اليهــود ،يلزمهــا ثــور ٌة تكنولوج ّيــة
وت َجــاوز نظــام الـمانيفاكـــتورة.
(((

انـظر مقالة يان بليك:

Ian Black, Syrian regime document trove shows evidence of 'industrial
scale' killing of detainees.

الـمنشورة في الغارديان في  21كانون الثاني  2014والـمتاحة على موقع الصحيفة.
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ورغــم أن ضحايــا النازيّــة لـــم يُقتـــصروا علــى َمــن جرى شَ يُّـــهم فــي أفران
الغــاز ،بــل تشــمل كثيريــن ماتــوا مــن الجــوع والـــمرض فــي معســكرات
االعتقــال ،أو َمــن جــرى قتلهــم بالرصــاص فــي َمرحــة الجيــوش النازيــة
الغازيــة (((،فــإ ّن ل ِنظــام العمــل والقتــل النا ِزيَّيــن طاب ًعــا جماعيًّــاِ ،
يح ـ ُّد
هــو اآلخــر مــن هامــش إبداع ّيــة الجـ ّـاد .فــي مــا أُسـ ِّميه الســجون الباطنــة
فــي «ســوريا األســد» ،مثــل تدمــر فــي ســنوات األب وصيدنايــا فــي زمــن
ـي ،لك ّن أســوأه ما
االبــن ،والـــمق ّرات األمن ّيــة فــي ّ
كل وقــت ،التعذيـ ُ
ـب جمعـ ّ
ـبب مــا أو
يطــال أفـرا ًدا ،مثــل َمــن كان يجــري «تعليمهــم» فــي تدمــر لسـ ٍ
دون ســبب ،أي إفرادهــم عــن غيرهــم بعقــاب ال «تســعيرة» ُمحـ َّددة لــه.
ومرجــع األمــر إلــى م ـزاج الجـ ّـاد وتفضيلــه الشــخصي .علــى أ ّن النظــام
ُمص َّمــم مــن فــوق بحيــث يُتيــح له هــذه الـــمساحة الواســعة مــن الحريّة.
التكنولوجــي ل َنمــط الـــموت األســدي هــو ســبب اقتضائــه
والتواضــع
ّ
ـدي ،وهــو مــا يشــرح هامــش الح ّريّــة
ـاس الجسـ ّ
ـي والتمـ ِّ
للجهــد العضلـ ّ
األوســع ِ
لح َر ِفـ ِّيـــي الـــموت األســديين ،إذ يتع ـذَّر عليهــم إنتــاج الحجــم
الـــمطلوب مــن الـــموت دون أن تُبــاح لهــم أجســاد الـــمعتقلين ويحــوزوا
ح ّريّـ ًة تا ّمــة حيالهــا .ومــن هنــا «التقــوى» فــي عملهــم .ومــن هنــا كذلــك
ضعــف صالح ّيــة مفهــوم الش ـ ّر الـــمبتذل لتعريــف شَ ـ ِّرهم.
ومــن هنــا ،كذلــك ،اســتحقاق ِح َر ِفـيِّـــي الـــموت هــؤالء صفة الجـ ّـاد خالفًا
لنظرائهــم النازيين.
(((

ينظر من أجل «هولوكوست الرصاص» كتاب كرستوفر براوننغ

Christopher Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and
the Final Solution in Poland, Penguin Books, 1998.

والكتــاب يتنــاول تصفيــة اليهــود بال ّرصــاص مــن ِقبَــلِ كتيبــة شــرطة احتياطيّــة تشكَّـــلت م َّمن
تجــاوزوا ســن الحــرب ،وعملــت فــي خلف ّيــة الجيــوش النازيّــة الغازيّــة.
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صبــي ِ
الحرفــة ،ال يملــك وســائل إنتاجــه ،وال يأخــذ
الجــاد هنــا هــو
ّ
ُّ
الــدوالب أو بســاط الريــح أو الكبــل الرباعــي معــه إلــى البيــت .والتماهــي
بـالـــمعلّم (لقــب حافــظ األســد ،وقــادة فــروع األمــن ،وكذلــك لقــب
قــادة الشَّ ــبيحة) يُس ـ ِّهل للصبيــان التح ُّمــس للقتــل إرضــا ًء لــه .التنظيــم
ـي ِ
لحرفــة القتــل ،وللطائف ّيــة كذلــك دو ٌر ِ
حاســم فيــه،
ـي السياسـ ّ
االجتماعـ ّ
يُقنــع ِح َر ِفـ ِّيـــي القتــل بــأن أدوات القتــل ونظامــه العــام ،الدولــة األســدية،
ِملكهــم.
ـازي يُحيل
ـدي والنـ ّ
والقصــد أ ّن الفــارق الجوهــري بيــن نـــمطَي القتــل األسـ ّ
ـازي
ـي .القتـ ُـل النـ ّ
إلــى نـــمطَين مــن إنتــاج الـــموت وتنظيمــه االجتماعـ ّ
ـمالي كمــا ســبقت اإلشــارة ،يســتنفد ق ـ ّوة العمــل لــدى الـــمعتقلين
رأسـ ٌّ
قبــل أن يَشــويهم ،ويُبــادر إلــى التخلّــص ممــن ال يُســتفاد منهــم مــن
ـح أنــه يقتــل اليهــود ألنهــم يهــود ،لك ّنــه
أطفــال ومرضــى وعاجزيــن .صحيـ ٌ
ـتغل القادريــن منهــم علــى العمــل إلــى النهايــة ،وإن لـــم
رغــم ذلــك يسـ ّ
يكــن يُبالــي بإعــادة إنتــاج قـ ّوة عملهــم .يُشــير ليفــي فــي كتابــه إلــى أنّــه
كان ينتمــي إلــى فئــة «اليهــود النافعيــن اقتصاديًّــا» ،وهــو بقــي علــى قيــد
الحيــاة إلــى وقــت ســقوط النازيّــة ألنّــه كان مــن هــذه الفئــة .لــو انهــار
فــي أي وقــت ،لــو تحـ َّول إلــى « ُم ُسلـــمان»( ((1لجــرى انتخابــه إلــى أفـران
الغــاز.
ـازي ،تتمثّــل فــي الالمبــاالة بإعــادة
هنــاك حــدو ٌد ل َعقالن ّيــة نظــام القتــل النـ ّ
إنتــاج قـ ّوة عمــل الـــمعتقلين ،وقبــل ذلــك فــي عنصريّة ُمعــاداة الســام ّية،
ـي» حتّــى حيــن أ َخــذ يســتهلك مــوارد علــى
الـــمثابرة علــى «الحـ ّـل النهائـ ّ
ـازي بعــد عــام  .1942أ ّمــا نظــام القتــل
ـي للنظــام النـ ّ
حســاب الجهــد الحربـ ّ
(((1

أليس بش ًرا؟ ص.46 .
يراجع كتابهَ :
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للســلطنة األســديّة ،الــذي يقــوم على
األسـ ّ
ـعي َّ
ـدي ف ُمرتبــط باالقتصــاد ال ّريــ ّ
َخصخصــة الدولــة واســتباحة الـــموارد العا ّمــة ،أي علــى أ ّن الدولــة هــي
بئــر البتــرول الــذي ال تنضــب عوائــده ،وهــو مــا يُتيــح للدولــة األســديّة
كل الــدول الريع ّيــة،
اســتقالل واســ ًعا مثــل ّ
ً
تســتقل عــن َمحكوميهــا
ّ
أن
وأال ت ُف ِّكــر فــي الســوريين كأف ـرا ٍد و ُمنتجيــن ،وأن تتخلَّــص مــن الثائريــن
منهــم ،ألنهــم ِ
خطــرون وال يُنـتــفَع منهــم بشــيء.
الســوفيتي ،كان أشــد تمركــ ًزا حــول اإلنتــاج
ويبــدو أن نـــمط القتــل
ّ
ـازي ،علــى مــا يُسـ ُّ
ـودي
ـتدل مــن عالـــم علــى حــدة لليهـ ّ
مــن نظيــره النـ ّ
(((1
ـي غوســتاف هيرلنــغ الــذي كان معتقـ ًـا هنــاك .وإن يكن الـــمآل
البولونـ ّ
األخيــر لـــمن استُـنــزِفت قدرتهــم على العمــل وه َّدهم الجوع والـــمرض
هــو الـــمقبرة ،وليــس غــرف الغــاز (غال ًبــا عبــر ح ِّيــز وســيط يقضــي فيــه
الـــمعتقل أيّامــه أو أســابيعه األخيــرة ويســمىَ ،مماتــة( .)((1إال أنّــه أقــرب
ـازي مــن حيــث تشــغيل الســجناء واالســتفادة مــن «ق ـ ّوة
إلــى القتــل النـ ّ
عملهــم» .ســجون الغــوالغ السوفـــيت ّية (يقــول هيرلنغ إن عدد الـــمعتقلين
فــي مطلــع أربعينيــات القــرن العشــرين يُقـ َّدر بنحــو  20مليــون معتقــل)
ـاري أو ُســخرة ،وهــو مــا يشــير إلــى مركزيــة
هــي معســكراتُ عمــلٍ إجبـ ّ
ـدي مــن
ِتي يُشــبه القتــل األسـ ّ
العمــل واإلنتــاج فيهــاّ .إل أ ّن القتــل الســوفي َّ
حيــث إنــه غيــر ُم َمك َنــن ،وإن الـــمعتقلين يموتــون فيهــا بأعــدا ٍد كبيــرة،
ـي القتــل النــازي والســوفيِتي
لكــن فُـرادى .والتقابــل األساســي بيــن نظا َمــ ِ
ـدي هــو حلــول التعذيــب فــي ســجون األســديين الباطنــة
والنظــام األسـ ّ
(((1

انـظر:

(((1

الـمقصود:

Gustaw Herling: A World Apart, translated by Andrzej Ciolkosz,
Penguin Books, 1986.
Mortuary
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محـ ّـل «األشــغال الشــاقة» فــي ســجون ومعســكرات الــروس واأللـــمان.
ت ُســاء معاملــة الســجناء بشــ ّدة عنــد األخي َريــن ،وهــم جِيــاع غال ًبــا،
ـب غيــر الـــمقاومين .الســجون الباطنــة األســدية
لكــن ال يجــري تعذيـ ُ
بالـــمقابل تَجمــع بيــن التعذيــب والجــوع.
التـــبذي ُر فــي الحيــاة البشــريّة والتصـ ُّرف بهــا بح ّريّــةُ ،مشـ ٌ
ـترك بيــن أنظمة
القتــل الثالثــة ،لكــن يبــدو النظــام األســدي أكثــر شــخص ّي ًة وأش ـ ّد امتــا ًء
بالكراه ّيــة واإلذالل.
•
ـي مه ـ ّم
الكراهيــة والطائـــف ّية غيــر االقتصــاد ،هنــاك دو ٌر سياسـ ّ
للرابطــة االجتماعيــة اإليديولوج ّيــة .جـ ّـادو الدولــة األســديّة هــم َمــن حــازوا
أفضليــ ًة معلومــة طــوال عقــود فــي التماهــي بهــذه الدولــة واعتبروهــا
ِمل ـكًا لهــم ،فصــاروا ُحماتهــا الـ ـ ُمتح ِّمسين .الــكالم عــن التماهــي يعنــي
ـب ونُجِــ ّـل ،وال يمكــن أن
ـب ،فنحــن نتماهــى مــع َمــن نُحـ ّ
الــكالم عــن الحـ ّ
ـب أو نجـ ّـلَ .مــن نحــب ونجـ ّـل هــو مثـــلنا األعلى،
نتماهــى مــع َمــن ال نحـ ّ
ســندنا وعزوتنــا ،و«قائدنــا إلــى األبــد» هــو «األميــن حافــظ األســد» (أو
كل شــيء مــن أجــل
هــو «ســيدنا محمــد» عنــد «األســاميين») ((1(.نفعــل ّ
ـدي ،نُعـذِّب مــن أجلــه ونقتــل مــن أجلــه .التماهــي يعنــي أ ّن
القائــد األبـ ّ
مــا يُريــده َمــن نتماهــى بــه هــو شــيء نَستَــ ِ
ـبط ُنه نحــن ونريــده شــخصيًّا،
حــول «األســاميين» ،تراجــع مقالتــي« :صــورةَ ،علـــمان ورايــة ،مقاربــة اجتماع ّيــة رمزيّــة
(((1
لتفاعــل وصـراع أربــع ســوريات»ِ ،ضمــن كتــاب الثــورة الـــمستحيلة :الثــورة ،الحــرب األهل ّيــة والحــرب
العا ّمــة فــي ســوريا ،الـــمؤسسة العربيــة للدراســات والنشــر ،بيــروت .2017 ،ص  159ـ  .174األســاميّون
هــم َمــن أحلّــوا كلـــمة «األســام»( ،حتــى إنهــم لـــم يبدلــوا موقــع الهمــزة) ،محــل األســد فــي شــعارات
أســدية مــن نــوع «األســد أو ال أحــد» أو «األســد أو نحــرق البلــد» ،فصــارت «األســام أو ال أحــد» ،أي هــم
أســديو اإلســام ّية.
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أ ّن « َمرضاتــه» هــي رضانــا أيضً ــا ،نحــن الـــمؤمنين بــه ،وأنّنــا نتفانــى فــي
شــخصي،
خدمتــه ونُض ِّحــي بأنفســنا مــن أجلــه .وموضــوع التماهــي
ّ
وهــو فــي الحقبــة األســديّة األولــى حافــظ األســد ،واليــوم بشّ ــار (بحكــم
الـــموقع والوراثــة ربمــا ،وليــس بحكــم الشــخص) .جـ ّـادو الدولــة األســديّة
األشـ ّد ضـراو ًة واألقــوى عــدا ًء لــ ُمعارضيها هــم األقــوى ح ًّبــا وإجــالً لهــا،
وتفان ًيــا فــي خدمتهــا بوصفهــا دولــة أســديّة ،وليــس بوصفهــا «ســوريا»
أو «الوطــن» أو «الدولــة» ...وإن كانــت إيديولوج ّيــة األســديين تقــوم
علــى اســتغالل هــذا االلتبــاس لـــمصلحتهم .هــذا مهـ ٌّم مــن وجهــة نظــر
الـــمسؤوليّة القانونيّــة :نظــام القتــل فــي الحقبــة األســديّة ُمرتبـ ٌط بالــوالء
كل قتــلٍ
ـؤول مباشــرة عــن ّ
لشــخص ،علــى نحـ ٍو يجعــل هــذا الشــخص مسـ ً
وتعذيــب ُمــورس فــي عهــده .وهــذا علــى نحـ ٍو يُسـ ِّوغ القــول إن حافــظ،
ثــم بشّ ــار همــا شــخص ًّيا منبــع الشــر فــي نظامهمــا ،أو إ ّن ش ـ ّر النظــام
ُمتـــركِّز في رأســه.
ـخصي ،فأل ّن
فــإذا كان الجـ ّـادون األســديّون يف ِتكــون بالـــمعتقلين بــ ِغ ٍّل شـ ٍّ
العالقــة بينهــم هــي عالقــة تــ ٍ
ـناف ،العالقــة بالعــدو ومــا يرتبــط بهــا مــن
انفعــاالت الكراهيّــة والرغبــة بــاإلذالل والقتــل .نصــون هويّتنــا ونظــام
تماهينــا ب َنفــي العــد ّو وإفنائــه .وحيــن يصــل التماهــي ذرو َة االلتحــام
بالـ ـ ُمتما َهى بــه« ،الفنــاء» بلغــة الصوف ّيــة ،يبلــغ أيضً ــا أقصــى ح ـ ٍّد مــن
إرادة إفنــاء َمــن تجمعنــا بــه عالقــة تنـ ٍ
ـاف :اإلبــادة .أفــق اإلبــادة ت ُكــثِّـــفه
شــعارات مــن نــوع «األســد أو ال أحــد»« ،األســد أو نحــرق البلــد» .وهــي
تُكـثِّـــف الرغبــة بقتــل الجميــع إن كان لألســد ،وهــو موضــع التماهــي
وســند الهويــة ،أن يَـبيـــد.
تتم َّيـــز الـــمعسكرات األســديّة عــن النازيّــة والســوفيتية بمــا يتولَّــد عــن
قــوي نحــو اإلذالل الشــخصي .بحــدود
الكراهيــة الشــخص ّية مــن نــاز ٍع ٍّ
مــا أُتيــح لــي مــن اطِّــا ٍع علــى أحــوال معســكرات النازييــن والســوفيِت،
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ـاب إذاللــي للســجناء ،الرجــال والنســاء ،ولألطفــال.
لـــم يكــن هنــاك اغتصـ ٌ
بالعكــس ،النظريّــة العنصريّــة للنازييــن قضَ ــت بتحريــم العالقــة الجنسـ ّية
مــع اليهــود ،وكذلــك البولون ّييــن وغيرهــم مــن الشــعوب األدنــى مرتبــة،
ويبــدو أن انتهــاكات هــذا التحريــم كانــت محدودة .في الســجون األســديّة
التوســع
َمرويــاتُ االغتصــاب ُمتك ـ ِّررة ج ـ ًّدا فــي ســنوات الثــورة .ورغبــة ُّ
الجلديــن إلــى إجبــار معتقليــن علــى انتهــاك بعضهــم
فــي اإلذالل تدفــع ّ
جنسـ ًّيا ،مثلـــما ورد فــي تقريــر منظّمــة العفــو .إجبــار الـــمعتقلين علــى
توسـعٍ فــي اإلذالل
صفــع بعضهــم يُح ِّركــه أيضً ــا مــا يُحـ ِّرك االغتصــاب مــن ّ
وتحطيــم الـــمجتمع .يجــب أن يَكــره الـــمعتقلون أنفســهم وبعضهــم.
ـات وتنا ِفيـ ٍ
كمصــدر طاقـ ٍة يُغـذِّي تما ِهيـ ٍ
ـات نَشــطة ،تُوفِّر الطائفيّــة مقادير
كبيــرة مــن الــوالء دون مقابــل ،أو بمقابــل قليــل ،ومــع الــوالء اســتعدا ٌد
كبيــر لــإذالل والقتــل دون عواقــب .وهــي بهــذا الـــمعنى اقتصاديّــة أو
قليلــة الكلفــة سياس ـيًّا ،ولهــا مفعـ ٌ
ـي كمناجــم الســتخراج الــوالء
ـول ريعــ ٌّ
الرخيــص ،مثــل امتــاك الدولــة .الطائف ّيــة ُمضــا ّدة ل َعقلَنــة السياســة
والنظــام االجتماعــي بهــذا الـــمعنى ،علــى نحــو مــا هــو الريــع ال ِّنفطــي
ُمضــا ّد لل َعقلَنــة االجتماعيّــة والسياس ـيّة فــي بلــدان البتــرول.
ومــا يرتبــط بالتماهــي مــن كراه ّيـــ ٍة هــو مــن التجــارب األكثــر صد ًمــا
الجلديــن األســديّين .لســنا هنــا بعيديــن عــن
للـــمعتقل وهــو بيــن أيــدي ّ
ـخصي
التجـ ُّرد والروتين ّيــة فقــط ،وإنّمــا نحــن ُمتو ِّرطــون فــي عالقــة عــدا ٍء شـ ٍّ
ـت علــى هــذا الجـ ّـاد بالــذات ،كأنـــما هــو ينتـــقم منك
مباشــر كأنّــك اعتديـ َ
شــخصي بــادرتَ إليــه .هــذا أيضً ــا يُحيــل إلــى درجــ ٍة
ر ًّدا علــى عــدوان
ّ
متق ّدمــة مــن التماهــي بالنظــام أو عشــقه ،تُسـ ِّهل منــه عالقــات القُربــى
(الدمويّــة أو الـــ ُمتخ َّيلة) ،بمــا يـــجعل مــن معارضــة الدولــة األسديّـــة
عـــدوانًا علــى ُمح ِّبيهــا والـــمتماهين بهــا .كارهــو الـــمعتقلين هــم ُم ِح ُّبــو
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حافــظ األســد وبشــار األســد وأتباعهــم األوفيــاء .كان حافــظ شــخصيًّا قــد
ـاري ،تمكَّنــت عروســه مــن الوصــول إليــه ،بالقول:
سـ َّوغ اعتقــال ســجينٍ يسـ ّ
إذا حــدا يقلــك زيــح ألقعــد محلــك ،شــو بتعمــل؟ (الـــمعتقل أُحيــل بعــد
 12عا ًمــا مــن اعتقالــه إلــى محكمــة أمــن الدولــة العليــا بدمشــق ،ونــال
حك ًمــا بـــ 15عا ًمــا ،أت َّمهــا قبــل أن يُخلَــى ســبيله؛ كانــت العــروس هجرتــه
قبــل ســنوات) .الجـ ّـادون يَكرهــون الـــمعتقلين ألن األســد الــذي يُح ّبونــه
يكرههــم.
الحــب أحــد أوجــه
الكراهيــ ُة أحــد أوجــه عالقــة التنافــي ،بقــدر مــا
ّ
التماهــي .و َمــن يجــري التَّ ِ
خــاص مــن
ـــفظيع بهــم هــم علــى نحــ ٍو
ٍّ
الـــمكروهين الطائفيّيــن ،علــى نحــو مــا أخـذَت تُع ِّرفهــم دولــة األســديّين،
وبخاصــة َمــن نازعوهــا احتــكار الســاح ،وعملــوا علــى أن «يُـزاح» حافــظ
ّ
كــي «يقعــدوا محلّــه» :اإلســام ّيون .ولذلــك أيضً ــا فــإ ّن التعذيب الـــمستمر
ّوالقتــل يَجريــان فــي الســجون الباطنــة للدولــة األســديّة مثــل تدمــر فــي
زمــن األب وصيدنايــا فــي زمــن االبــن ،وليــس فــي الســجون الظاهــرة.
الطائفــي األشــد ِحــ َّدة بيــن
الســجون الباطنــة هــي ســجون التقابــل
ّ
الســجناء والسـ ّجانين ،بينـــما الســجون الظاهــرة مثــل عــدرا قــرب دمشــق
والـمسلـــم ّية فــي حلــب ،وصيدنايــا نفســه فــي زمــن األب ،فهــي الســجون
الســوريا العامــة التــي ال يــكاد يختلــف تركيــب ُســجنائها عــن تركيــب
َسـ ّجانيها الــ ُمختلط ،وفيهــا قضــى معظــم ســنواتهم ُمعتـــقلو النظــام غيــر
اإلســاميّين ،ومنهــم كاتــب هــذه الســطور .الســجون الظاهــرة هــذه تقابل
الدولــة الظاهــرة التــي تعــرض وج ًهــا عا ًّمــا ،عاب ـ ًرا للجماعــات األهل ّيــة.
كل حــال ،وليــس
الســجن الباطــن هــو معســكر اعتقــا ٍل وتعذيــب علــى ّ
ِّ
ســج ًنا بالـــمعنى الـــمتعارف عليــه للكلـــمة .ونُـــزالؤه ُمغ َّيبــون قســريًّا،
وليســوا ســجناء .وقــد يقضــي الواحــد منهــم سـ ٍ
ـنوات تصــل إلــى عشــرين
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عا ًمــا وال يعــرف أهلــه عنــه شــيئًا ،وقــد ال يعرفــون أنــه مــات إال بعــد
ســنوات طويلــة عــن طريــق أحــد الناجيــن مــن الـــمعسكر.
قوســا هنــا للقــول إن تقريــ ًرا لهيومــان رايتــس ووتــش (مرصــد
أفتــح ً
ُ
حقــوق اإلنســان) صــ َدر فــي أواخــر عــام  2011يتكلّــم عــن إعــادة
(((1
اســتخدام ســجن تدمــر ،وعلــى أ ّن عــدد الـــمعتقلين فيــه نحــو .2500
هنــا ث ّمــة فجــوة فــي الـــمعلومات ،فــا نعلـــم مــاذا كان نظام ســجن تدمر
عنــد إعــادة اســتخدامه ،وهــل كانــت تجــري فيــه عمليّــات إعــدام ،ومتــى
أُخلــي قبــل االســتيالء األول لداعــش علــى الـــمدينة .أُغلِـ ُـق القــوس.
عبــر ث ُـــنائيّة الســجون الظاهــرة والســجون الباطنــة ت َنســخ الدولة األســدية
بِنيـــتها األساسـ ّية ،أعنــي التمايُــز بيــن دولـ ٍة ظاهــرة ودولـ ٍة باطنــة ،علــى
(((1
كنت ناقشـتُه بشــيء مــن التفصيل فــي «الســلطان الحديــث».
نحــو مــا ُ
الطائفــي
األمنــي
أصــا ،فــي التالحــم
يتأسســان هنــا ً
الباطــن والظاهــر َّ
ّ
ّ
الـــمحجوب وراء الدولــة العا ّمــة الظاهــرة.
•

الطائـفـي/ال ُع
الـــ ُمركَّب
ـنـــصري فــإذا وضعنــا فــي البــال أن
ّ
ّ
الطائف ّيــة تتحـ َّرك علــى مســتوى الدولــة الباطنــة ورموزهــا غيــر الــ ُمعلنة
وخطابهــا غيــر العــام الــذي يعتمد اإليمــاءات غير الـــمباشرة والتلـــميحات
غيــر الصريحــة ،ســاع َدنا ذلــك علــى فهــم اقـــترانها بأشـ ِّد العنف والـــموت
والوحشــ ّية فــي مثــل ســجن تدمــر أيــام األب وصيدنايــا أيــام االبــن.
وســاع َدنا أكثــر علــى فهــم تقـ ُّدم القــدرات اإلباديّــة للدولــة األســدية بيــن
ـأي طريقــة ،مســؤول ّية األفـراد والقيــادة عــن الجرائــم ضـ ّد اإلنســان ّية فــي
(((1
التقريــر بعنــوان« :بـ ّ
ســوريا» ،وهــو متــاح علــى موقــع الـــمنظمة.
ينظر الفصل األول من كتاب السلطان الحديث الـمحال إليه سابقا؛ ص  27ـ .95
(((1
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الزم َنيــن األســديَّين.
بيــد أنّنــا ُمحتاجــون أولً إلــى وقفـ ٍة أمــام مفهــوم الطائف ّيــة .يبــدو لــي أ ّن
الـــمفهوم ،وفــي ســياق الـــمسارات الــ ُمتش ِّعبة للثــورة الســوريّة ،لـــم يعد
واف ًيــا بمطلــب اإلحاطــة بجملــة الوقائــع والعالقــات والعمل ّيــات التــي
ال ن ـزال نُدرجهــا تحتــه منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين .فـ ـ ِمن حيــث
داللتــه اللغويّــة فإنهــا تُحيــل إلــى الجــزء مــن الشــيء أو ال ِقطعــة منــه،
أو إلــى العــدد الـــمحدود (بيــن واحــد وألــف حســب «لســان العــرب»،
واإلســام ّيون يستـــ ِندون حصــ ًرا إلــى الداللــة اللغويّــة للـــمفهوم ل َنفــي
الســنيين) ،أ ّمــا مــن حيــث الداللــة
صفــة الطائفــة عــن الـمسلـــمين ُّ
االصطالح ّيــة الـــمعاصرة لـــمفهوم الطائفــة والطوائــف ،فـــهي ت ُحيــل إلــى
الجماعــات الدين ّيــة والـــمذهب ّية فــي مجتمـعٍ ُمع َّيــن َمنظــو ًرا إليهــا كجــزء
مــن هــذا الـــمجتمع ،يتفـ َّوق ارتباطُهــا الـــمشترك بهــا علــى الفروقــات في
مــا بينهــا ،أو حتّــى مــن حيــث تصــور ٍ
ات نظريّــة أكثــر تركيبًــا تكشــف
وســاطة الدولــة والسياســة فــي تشــكُّل الطوائــف مــن وراء التمايــزات
الدين ّيــة الـــمذهب ّية ،بحيــث نــرى أ ّن الطائف ّيــة فــي الدولــة والسياســة
(((1
هــي مــا تــؤ ّدي إلــى تشــكُّل الطوائــف خالفًــا لالنطبــاع الشــائع.
كل ُص ـ َوره يبــدو الـــمفهوم غيــر ٍ
كاف اليــوم .األمــر ال يقتـــصر علــى
فــي ّ
الربــط بيــن تمايـز ٍ
ـي
ات أهل ّيــة اعتباط ّيــة وبيــن وقائــع االمتيــاز االجتماعـ ّ
والســيطرة السياسـ ّية علــى نحــو يُصلِّــب الفــوارق بيــن الجماعــات ف َيصنــع
ُـــبي مــن التمييــز
منهــا طوائــف ،بــل يتعــ َّداه إلــى تأســيس
ٍ
نظــام ترات ّ
ٍ
درجــات علــى نحــو يُســ ِّهل
واالســتحقاق ،يرفــع البعــض فــوق غيرهــم
أمــر إبــادة ُمنخ ِفضــي الدرجــات ،مــع تطويــر هــذا النظــام عقائــد وثقافــة
تناولــت هــذه القضيــة فــي« :صناعــة الطوائــف ،أو الطائفيّة كاســتراتيجيّة ســيطرة سياســية»،
(((1
ينظــر الفصــل الرابــع مــن كتــاب الســلطان الحديــث ،ص 119ـ .135
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ـري .مفهــوم الطائفيّــة أضعــف مــن أن يَســتوعب
ت ُسـ ِّوغ التفــاوت الجوهـ ّ
هــذا الـــميل الـ ُمتـــنامي ،ويبــدو مفهــوم العنصريّــة أصلــح الســتيعاب هذا
التطــور .لــ ُمد َرك العنصريّــة ميــز ٌة مه ّمــة ،تتصــل بمــا يتض َّمنــه مــن اتجــا ٍه
ـب ورفعـ ِة شــأن ،فينــدرج فيــه بهــذا
إلــى الفصــل بيــن العناصــر ومــن تراتُـ ٍ
«طبقــي» ،يُضــاف إلــى بُ ِ
عــد االختــاف األهلــي ،وبُعــ ٌد
الـــمعنى بُعــ ٌد
ّ
ـي ،يُ َجو ِه ـ ُر أو «يُ َع ِ
نص ـ ُر» الـــمراتب الناشــئة ويرفــع حواجــز
ـي نفسـ ّ
ثقافـ ّ
بيــن عالـ ـ َمين« .ســوريا األســد» أنجــزتْ خــال جيلَيــن تح ـ ُّول الطائف ّيــة
مــن «نعـر ٍ
ات» موروثــة مــن الـــماضي إلــى آليـ ٍة أساسـ ّية مــن آليــات عمل
ـام تمييـ ٍز عنصــري .وهذا مســا ٌر
الســلطة العامــة وإعــادة إنتاجهــا ،إلــى نظـ ِ
حصلتهمــا
ـي الكلفــة ،خرجنــا ب ُم ِّ
قطعنــاه عبــر حربَيــن كبيـــرتَين باهظتَـ ِ
مــن الص ـراع السياســي إلــى الحــرب ،ومــن الحــرب إلــى اإلبــادة .اإلبــاد ُة
مكتوب ـ ٌة فــي العنصريّــة.
تطـ َّورت الطائف ّيــة باتجــاه العنصريّــة باقـــترانٍ مــع واقعتَيــن خــال جيلَيــن
ـدي :توريــث الســلطة ،ومــا تض َّمنــه مــن تأســيس ســال ٍة
مــن الحكــم األسـ ّ
االقتصــادي فــي عهــد بشّ ــار ،علــى
ملوكيــة أرستـــقراط ّية ،ثــ ّم التحــ ّول
ّ
ـرب إلــى مراكــز الســلطة وأفقــر وه َّمــش َمــن ال تتوفّــر
نح ـ ٍو أغنــى األقـ َ
لهــم شــبكاتُ محســوب ّي ٍة فاعلــة ،وهــذا فــي بلـ ٍـد تدهـ َور مســتوى القضــاء
والبيروقراط ّيــة فيــه علــى نحــ ٍو ُمطّــرد خــال أربعيــن عا ًمــا .جوهــ ُر
التح ـ ّول فــي زمــن بشــار هــو اســتيالء َم ِ
حظـ ِّيـــي الدولــة األســديّة علــى
ـي والـــموارد العا ّمــة ،وتحـ ُّول ســوريا إلــى حكــم األثريــاء.
االقتصــاد الوطنـ ّ
ـت قفــز ٌة فــي التقــدم نحــو العنصريّــة أثنــاء ســنوات الثــورة ب ِفعــل
وتحقَّقـ ْ
انخـر ِاط آلــة الســلطة العا ّمــة التــي يُديرهــا أثريــاء فــي ممارسـ ٍ
ـات إباديــة
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تحســن
واســعة النطــاق .أثنــاء ذلــك اســتطاع بشّ ــار األســد أن يتكلّــم علــى ُّ
ـي بعــد قتــل مئــات األلــوف وتهجيــر الـــماليين مــن
فــي النســيج االجتماعـ ّ
َمحكوميــه ((1(،وذهــب محفوفًــا ببعــض أزالم نظامــه إلــى داريّــا التــي
ه َّجــر ُســكانها عــن بكــرة أبيهــم ،فيمــا ال يمكــن فهمــه إال كاحتفــا ٍل
بالنصــر ((1(.وتُح ِّقــق العنصريّــة تق ّد ًمــا أكبــر إلــى األمــام بفضــل أس ـلَمة
اإلرهــاب ومــا ينطــوي عليــه تصـ ّور «الحــرب ضـ ّد اإلرهــاب» مــن كوامــن
ـي لعالقــات التماهي
اتيجي دولـ ّ
إســاموفوب ّية ،ومــا تُوفِّــره مــن عمــقٍ اســتر ّ
ـوري .عبــر «الحــرب ضــد اإلرهاب»
ـمحلي السـ ّ
والتنافــي ضمــن النطــاق الــ ّ
والســكوت علــى الـــممارسات اإلباديّــة طــوال ســت ســنوات ،كان النظــام
ـري فــي ســوريا.
ـي ســن ًدا للتح ـ ّول العنصـ ّ
الدولـ ّ
مــا قــد يُثيــر التح ُّفــظ فــي مفهــوم العنصريّــة هــو أ ّن األمــر ال يتعلّــق
بـ«عناصــر» ،ببِيــض وســود وصفــر وســمر ،أو ببيــض و« ُمل َّونيــن»...
نصــرة»
الفــوارق بينهــم ظاهــرة .لكــن عــدا مــا أُشــير إليــه للتــو مــن « َع َ
فــوارق غيــر ظاهــرة ،يجــري تـثبيـــتها بالثقافــة وحراســة ث َباتهــا بالق ـ ّوة،
البشــري كحامــلٍ أساســي
وبعناصــر تمــا ٍه ظاهــرة تستـــثمر الجســد
ّ
كل
وبخاصــة أجســاد النســاء ،فــإ ّن العنصريّــة الـــمعاصرة فــي ّ
للرمــوز،
ّ
مــكان تـنــزاح مــن مجــال «العــرق» واللــون واإلثن ّيــة إلــى مجــال الثقافــة
والديــن وأنـــماط الحيــاة.
ـري
كل حــال ،أُفضِّ ــل اســتخدام تعبيــر الـ ـ ُمركَّب
وعلــى ّ
الطائفي-العنصـ ّ
ّ
الخــاص مــن العنصريّــة الـــ ُمتولِّد مــن شــحن
للداللــة علــى الشــكل
ّ
(((1

تجانسا بالـمعنى الحقيقي» متاح هنا:
كالم بشّ ار عن «ربح مجتمع أكثر ص ّحة وأكثر
ً

https://www.youtube.com/watch?v=MCCD8erT6e4

جــرت الزيــارة فــي أيلــول  .2016انظــر« :األســد يه ّجــر أهالــي داريّــا ...ويصلّــي العيــد فيهــا»،
(((1
العربــي الجديــد 12 ،أيلــول .2016
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ـي ،أو للداللــة
ـي بتراتُـ ٍ
ـي ثقافـ ّ
ـي وامتيــا ٍز سياسـ ّ
ـب اجتماعـ ّ
التمييــز الطائفـ ّ
علــى تطــور هــذه الطائف ّيــة فــي اتجاهـ ٍ
ـات أكثــر تصلّ ًبــا وأقــرب للتمييــز
ـري علــى ِ
تاريخ َّيــة تحــوالت
ـري .ينفـــتح مفهــوم
الطائفي-العنصـ ّ
العنصـ ّ
ّ
الطائفــي ،وعلــى تاريخيّــة مفهــوم الطائفيّــة ذاتــه فــي ســياق
النظــام
ّ
يقتــرب مــن نصــف قــرن مــن الدولــة األســديّة .ومــن وج ـ ٍه آخــر يُشــير
الـــمفهوم إلــى تحـ ّو ٍل مرغــوب فــي دراســة ظواهــر ُمماثلــة لهــذه التــي
ـي
نتناولهــا هنــا مــن مجــال نظريّــة الدولــة الوطنيــة والتنظيــم السياسـ ّ
القائــم علــى االندمــاج والتجانــس ،والنـــ َّزاع إلــى كَبــت التفكيــر فــي
الطائف ّيــة والـــمشكالت السياس ـ ّية الـــمرتبطة بالتمايُ ـزات الثقاف ّيــة ،إلــى
مجــال النظريّــة االجتماع ّيــة والتفكيــر فــي حــركات التح ـ ّرر واالنعتــاق
التقليــدي
النظــري
االجتماعــي ومقاومــة التمييــز .لقــد أمســى اإلطــار
ّ
ّ
ّ
ـش
للتفكيــر فــي الطائفيّــة عائ ًقــا علــى مســتوى الـــمعرفة ،ومصــد ًرا للغـ ّ
ـي
والتــكاذب فــي النقــاش السياســي ،وعقبـ ًة كـــؤو ًدا أمــام أي عمــل سياسـ ّ
العنصري يمكــن لــه بالـــمقابل أن يُح ِّفــز علىـفي
ّ
تحـ ُّر ّ
ري .مفهــوم الطائــ ّ
والسياســي ،كمــا يُحــ ِّرض علــى الثــورة
االجتماعــي
نقلــ ٍة فــي تفكيرنــا
ّ
ّ
ـوي جـ ًّدا هــو
ضــد االمتيــازات االجتماع ّيــة والسياسـ ّية .الـــمطلوب والحيـ ُّ
الثــورة ضــ ّد العنصريّــة وتمزيــق أقنعتهــا ،وليــس الـــ ُم ِضي إلــى مــا ال
نهايــة فــي تبــادل االتهامــات بالطائفيّــة والتبـــرؤ منهــا.

وقبــل هــذا وذاك ،يُوفِّــر الـــمفهوم شــر ًحا للتَّـــد َمرة الشــاملة ومــا حقَّقــتْه
ـدم فــي مجــال اإلبــادة .فــي عهــد حافــظ يمكــن التكلّــم
األســديّة مــن تقـ ٍ
علــى إبــاد ٍة علــى نطــاق محــدود ،فــي ســجن تدمــر وفــي حمــاه .1982
اإلبــادة هــي القاعــدة العا ّمــة فــي عهــد بشــار ،وهــي مــا تُس ـ ِّوغ الــكالم
ـي لــأب كان الضحايــا بعشـرات األلــوف،
علــى التَّد َمــرة .فــي الزمــن الطائفـ ّ
العنصري لالبــن ،فالضحايــا بمئــات األلــوف.ـفي
ّ
أمــا فــي الزمــن الطائــ ّ
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العنصري ،تَحــوز الســلفية الجهاديــةـفي
ّ
فــي إطــار هــذا االســتعداد الطائــ ّ
ـي يتمثَّــل فــي رفــع
ميـــز َة تكــيُّ ٍف تفاضليّــة ،مــن حيــث إن ميلهــا الطبيعـ ّ
الفــارق العقــدي إلــى مرتبــة جنـ ٍ
ـي مختلــف نوع ًّيــا ،أو الطائفــة
ـس اجتماعـ ّ
توســل مفهــوم «األ ّمــة» كاسـ ٍـم لطائفــة الســلف ّيين
إلــى عنصــر ،وإن جــرى ُّ
(واإلســام ّيين ،ودو ًمــا مــع مصــادرة تمثيــل اإلســام ّيين للـ ُمسلـــمين دون
ـض الســلفية وأســو ُدها همــا ُمس ـلِمها وال ُمس ـلِمها ،مــع والء
إشــكال) .أبيـ ُ
ُمس ـلِمها وبرائــه الــذي يُض ِّيــق نطــاق اإلســام الصحيــح إلــى أقصــى حــد،
ويُوجــب كراهيــة غيــر الـمسلـــمين الصحيحين و َمن ســواهم .هــذه األهلِيّة
ـض ضــو ٍء علــى انتشــار الســلفيّة الجهاديّــة فــي
الذاتيّــة العريقــة تُلقــي بعـ َ
البيئــة الســوريّة اليــوم ،وقــد كانــت تَشــهد منــذ مــا قبــل الثــورة بسـ ٍ
ـنوات
العنصري .منهــج الســلف ّيةـفي
ّ
ـي نحــو الـ ـ ُمركَّب الطائــ ّ
التح ـ ّو َل التدريجـ ّ
التكفيــري ال يعتــرف بتمايُــز ٍ
ات أهل ّيــة ،وال يرضــى بأقــل مــن فــوارق
ّ
عنصريّــة ،وهــو األقــدر تال ًيــا علــى التك ُّيــف ال َّنــ ِ
ـش ِط مــع شــروط البيئــة
الطائف ّية-العنصريّــة الجديــدة .فــي خطــاب األسـ ِـديِّين حضـ ِ
ـرت الســلف ّية
كاسـ ٍـم آلخــر عــد ٍّو غريــب منــذ بدايــة الثــورة ،وفــي خطــاب الســلفيّين
تحضــر النصيـــريّة دائ ًمــا كاسـ ٍـم آلخــر عــد ٍّو غريــب أيضً ــا .فــي الحالَيــن
نصــر ٌة ُمح ِّرضــة سياسـ ًّيا لقطاعـ ٍ
ـات مه ّمــة مــن الســكان ،علــى نحــو
هنــاك َع َ
يُس ـ ِّوغ اإلبــادة.
وبنظــرة عا ّمــة إلــى تاريــخ الطائف ّيــة وتح ّوالتهــا فــي ســوريا نــرى أنّــه
ـي فــي النظــام واإلخــوان
فــي حقبــة حافــظ األســد تمثَّــل التقابــل الطائفـ ّ
ـي وإعــادة
الـمسلـــمين .كان النظــام يعتمــد فــي إغــاق الـــمجال السياسـ ّ
إنتــاج ذاتــه علــى أجهــز ٍة أمن ّيــة وعســكريّة ُمطـ ـ َّيفة علــى نطــاقٍ واســع،
ويُواجِـــهه إســاميون ُس ّنـــيون ســوريّون ،وهــم اإلخــوان ،حيــث يُعارضــون
النظــام الـــمغلق طائف ًّيــا ويواجهونــه بالق ـ ّوة .أ ّمــا فــي عهــد بشّ ــار فــإ ّن
ـري يجمــع بين بشــار وأجهزتــه والطبقة الـ ُمثـــرية
ـي العنصـ ّ
التقابــل الطائفـ ّ
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الجديــدة وبيــن الســلفيّين .ومثلـــما اســتعانت األرستـــقراطيّة الحاكمــة
ـي ،علــى دأب سـ ٍ
ـاالت ملوكيّــة فــي التاريــخ ،كــي تحمــي العــرش،
باألجنبـ ّ
ـي للســلف ّية الجهاديّــة والـــمجاهدة يضعهــا فــي موقــع
فــإ ّن التكويــن األممـ ّ
النقيــض األنســب .اإلخــوان الـمسلـــمون ليســوا مؤ ّهليــن ليكونــوا هــذا
النقيــض ب ُحكــم تكوينهــم الـــمحلّي وبنيـــتهم السياس ـ ّية أو التــي تجمــع
ـي ،وقــد وض َعـــتهم فــي موقــع الـــمعارضة السياسـ ّية
ـي والسياسـ ّ
بيــن الدينـ ّ
للنظــام ،ال فــي موقــع الـــمجاهدين ،وال بطبيعــة الحــال فــي صفــوف
ـي فــي
الـــمعارضة الداجِنــة األقــرب إلــى النظــام .ليــس هنــاك عنصـ ٌر سياسـ ّ
ـام ال
تك ـ ّون الســلفيّين بالـــمقابل ،وهــي ميــز ٌة إيجابيّــة فــي مواجهــة نظـ ٍ
ـي جذريًّــا مثــل دولــة األســديّين.
سياسـ ٍّ
الس ِّنــ ِّيين،
بعبــارة أخــرى ،اإلخــوان طائف ّيــون ،سياســتهم تقــوم علــى توحيد ُّ
واستـــثمار الطائفــة السـ ّنية الــ ُمو َّحدة كقاعــد ٍة اجتماعيّــة لهــم ،يخوضــون
بهــا الص ـراع علــى الســلطة .طائفيّــة اإلخــوان تُضعفهــم وال تُق ِّويهــم فــي
شـ ٍ
ـروط ت ُ َعــ ِ
ـنصر الطائف ّيــة أو تُحيل مــن الطائف ّيــة إلــى الطائف ّية-العنصريّة.
وهذا أل ّن الطائف ّية ال تستـــبعد السياســة اســتبعا ًدا جوهريًّــا مثل العنصريّة،
وهــو مــا يح ـ ُّد مــن طاقــات الطائف ّييــن علــى اإلبــادة .وبالفعــل يمكــن
نســب ُة واقعـ ٍة إباديّـ ٍة وحيــدة إلــى اإلســام ّيين فــي ســنوات حكــم حافــظ
هــي مذبحــة مدرســة الـــمدفع ّية فــي حلــب عــام  .1979وهنــاك منــذ ذلك
ـاش حــول درجـ ٍة مــن التمايــز بيــن الطليعــة الـــمقاتلة لإلخــوان
الوقــت نقـ ٌ
الـمسلـــمين التــي ارتكبــت الـــمجزرة وبيــن اإلخــوان ،وهــو تماي ٌز ســار إلى
اال ِّمحــاء ب ِفعــل توســع النظــام فــي قمــع اإلســام ّيين كلّهــم .أ ّمــا الســلف ّيون
فهــم عنصريّــون ،يُ َعــ ِ
السـ ّنيين ،أو يَعملــون علــى أن يصنعــوا منهــم
ـنصرون ُّ
شــع ًبا ُسنــ ًّيا إن جــاز التعبيــر ،صاف ًيــا .وهــذا برنامــج ينطــوي علــى طاقـ ِة
السـ ّنيين
الســنيين بقــدر الـــمستطاع ،وإبادة ُّ
إبــاد ٍة أكبــر بكثيــر :إبــادة غير ُّ
ـري عنوا ٌن
الـ ُممتـــنعين عــن الصفــاء .والخالصة ،إن التحـ ّو َل
الطائفي/العنصـ ّ
ّ
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الديني في ســوريا
ـي
ّ
ـي والسياسـ ّ
ـي فــي التاريــخ (وللتَّــــأريخ) السياسـ ّ
أساسـ ّ
خــال نصــف القــرن األخيــر.
•
ـي فــي عالـــم
اإلبــــــــــادة اإلبــادة تجــد نفســها فــي موطنهــا الطبيعـ ّ
ـري.
ـي العنصـ ّ
الـــماه ّيات والعناصــر ،الـ ـ ُمركّب الطائفـ ّ
ال يقتضــي األمــر قتــل جميــع أف ـراد جماع ـ ٍة أو «عنصــر» ُمع َّيــن حتــى
ـام روما
نتكلّــم علــى إبــادة .يُحيــل تقريــر منظّمــة العفــو الدول ّيــة إلــى نظـ ِ
ـي الخــاص بالـــمحكمة الجنائ ّيــة الدول ّيــة ،ف ُيعـ ِّرف اإلبــادة اســتنا ًدا
األساسـ ّ
ـاص بالجينوســايد والصــادر عــام ،1948
إلــى ميثــاق األمــم الـــمتّحدة الخـ ّ
بأنهــا «تع ُّمــد فــرض أحــوا ٍل معيشـيّة ،مــن بينهــا الحرمــان مــن الحصــول
علــى الطعــام والــدواء ،بقصــد إهــاك جــز ٍء مــن الســكان» ((1(.هــذا
ُمح َّقــق فــي معتقـ ٍ
ـات مثــل تدمــر وصيدنايــا ،يُعــزل فيهــا الـــمعتقلون عن
العالـــم ،فــا يُـزارون وال يُعــرف مصيرهــم مــن أســـرهم ،ويبدو هــذا العزل
أشـ ّد إحكا ًمــا فــي زمــن بشّ ــار مــن زمــن أبيــه ،حيــث أمكــن لبعــض األُ َســـر
ـادي
الثريّــة أن تشــتري رؤيــة معتقليهــا بالـــمال الكثيــر .لكـ ّن الشَّ ـــرط اإلبـ ّ
حاصرة والــ ُمج َّوعة
ُمح َّقــق علــى نطــاق أوســع بكثيــر فــي الـــمناطق الــ ُم َ
مــن البلــد ،مثــل مضايــا ومخيّــم اليرمــوك ،والغوطــة الغربيّــة والشــرقيّة،
وحلــب الشــرق ّية قبــل إعــادة احتاللهــا مــن ِق َبــلِ النظــام و ُحماتــه .حصــار
مناطــق وتجويعهــا جديـ ٌد علــى ِقلــة مــا هــو جديــد فــي «ســوريا األســد».
كان حافظ األســد «يُـنـــهي الـــمه ّمة» بسرعة ،ف َيقـــتل عشـرات األلوف في
أســابيع قليلــة ،مثلـــما فعــل فــي حمــاه قبــل  35عا ًمــا ((2(.وهــذا مــا يأخذه
هذا ُمقـتـطَع من التعريف الكامل.
(((1
www.icrc.org
انظر ميثاق روما على موقع اللجنة الدوليّة للصليب األحمر:
وهــو مــا نــال إعجــاب تومــاس فريدمــان الــذي كتــب عــام  1989إن حافــظ األســد أنهــى فــي
(((2
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علــى بشّ ــار ُمزايِـــدون ِ
فاشـيُّون علــى النظــام ،ومنهــم جميــل حســن ،أحــد
كبــار قتلــة النظــام ورئيــس فــرع الـــمخابرات الج ّويّــة األشـ ّد وحشــية فــي
(((2
ـي
التعذيــب والقتــل ،فــي مقابلـ ٍة أجراهــا معــه روبــرت فســك ،الصحافـ ّ
ـي الــذي رافــق ق ـ ّوات النظــام وهــي ترتكــب مجــزرة داريــا فــي
البريطانـ ّ
(((2
صيــف .2012
لكــن نعلـــم أ ّن األمــر ال يقتصــر علــى «فــرض أحــوال معيش ـ ّية ...بقصــد
إهــاك جــزء مــن الســكان» ،وال علــى صناعــة قتلٍ فــي صيدنايا والـــمق ّرات
األمنيّــة والـــمشافي ،ممــا غطَّــى تقريــر منظّمــة العفــو الدوليّة جانبًــا ُمه ًّما
منــه ،وأنــه حتّــى القتــل فــي الســجون ،تعذي ًبــا أو إعدا ًمــا أو تجوي ًعــا،
والقتــل جو ًعــا ومرضً ــا تحــت وطــأة الحصــار ،همــا نســب ٌة محــدودة مــن
صناعـ ِة مـ ٍ
مارســتها الدولــة األســديّة فــي مواجهــة الســوريين
ـوت ُمتّســعةَ ،
الثائريــن منــذ البدايــة ،واستَـــخدمت فيهــا اآللــة الحرب ّيــة التــي يفتــرض
أنهــا بُ ِنـــ َي ْت خــال عقــود لحمايــة البلــد .ونعلـــم أ ّن ســاح الطيــران
والســاح الكيمــاوي قــد اسـتُخدموا فــي هــذه
والصواريــخ بعيــدة الـــمدى ّ
ـوي فــي
ـزي قـ ّ
الحــرب االختياريــة .نعلـــم أيضً ــا أنّــه كان هنــاك عنصـ ٌر تمييـ ّ
سياســة النظــام اإلباديّــة ،وأ ّن ضحاياهــا هــم علــى نحــو مخصــوص مــن
شهر في حماه ما هو مستمر  14عا ًما في لبنان .انظر:

Nikolaos Van Dam, Destroying a Nation: The Civil War on Syria, I.B.Taurus,
2017, p. 53-54.

ضمني.
مع اإلشارة إلى أ ّن فاندام ينقل كالم فريدمان باستحسان
ّ
انظر مقابلة فسك مع جميل حسن في اإلندبندنت 27 ،تشرين الثاني/نوفمبر :2016
(((2

Tougher tactics would have ended Syrian war, claims the country's top
intelligence general.

ـلت فــي هوامــش فصــل ســابق ،عالقــات التعذيــب السياس ـ ّية ،إلــى مقالــة فســك عــن
(((2
أ َحــ ُ
داريّــا الــذي كان مراف ًقــا لق ـ ّوات النظــام وقــت اقتحامهــا فــي صيــف  .2012وكذلــك إلــى َردِّنــا ،ريــم
عــاف وأنــا ،عليــه.

97

السـ ّنيين ممــن استُـــهدفت مناطقهــم دون غيرهــا بالبراميــل
الـمسلـــمين ُّ
الـــمتف ّجرة والقصــف بالطيـران والســاح الكيمــاوي والحصــار .اإلبــادة هي
هــذا الـــمزيج مــن القتــل الـــمتع ّدد الوســائل ومــن النـــزعة العنصريــة.
تقريــر منظمــة العفــو ال يُشــير ،وال يُنتـ ـظَر منــه أن يشــير ،إلــى العالقــة
بيــن اإلبــادة والعنصريّــة ،وإن كان يُلـ ـ ِّمح فــي موقــع منــه إلــى الصفــة
الطائف ّيــة لـ ـ َمن يدخلــون إلــى قاعــة اإلعــدام .كلّمــا اقتـــربنا مــن قلــب
الســلطة ومصنعهــا السـ ّري ،ظهــر التمييــز أكثــر .الدولــة األســديّة مصفــاة،
ال يصــل إلــى مركــز دائرتهــا غيــر الـــمؤمنين الـــموثوقين.
ولعلَّنــي أك ـ ّرر باستـــذكار شــعارات :األســد أو ال أحــد! األســد أو نحــرق
البلــد! األســد أو بالهــا هالبلــد! وكذلــك :الجــوع أو الركــوع! لكـ َّن الغــرض
كل شــيء أو ال
هــذه الـــمرة إظهــار البنيــة الـــمشتركة لهــذه الشــعاراتّ :
شــيء! أو :نحــن أو العــدم!
الغــرض تاليًــا هــو القــول إ ّن هــذه البنيــة َعد ِميَّــة سياس ـيًّا فــي الجوهــر.
وفــي اعتقــادي أ ّن َســحب السياســة مــن الـــمجتمع أو اإلفقــار السياســي
كسـ ٍ
ـند
للـــمجتمع هــو مــا اقتضــى الطائف ّيــة مــن ِق َبــلِ نظــام حافــظ األســد َ
موثــوق لســحب السياســة ،وهــو أيضً ــا مــا دفــع قطاعــات واســعة مــن
الســوريين إلى الْـتـــماس السياسة الــ ُمح َّرمة عبر «الشــريعة» و«الكنيسة»
ـادي فــي عهــد
ومعا ِدالتهمــا ،أي طائف ًّيــا أيضً ــا .ومشــفو ًعا باإلفقــار االقتصـ ّ
نصــرة الطائف ّيــة،
بشّ ــار ،ســ ُيفضي اإلفقــار
السياســي الـــمستم ّر إلــى َع َ
ّ
ـردي والجماعــي ليســا عارضَ يــن فــي هــذه البنيــة
وإلــى اإلبــادة .القتــل الفـ ّ
النازعــة للسياســة ،علــى مــا ينبغــي أن يكــون صــار واض ًحــا اآلن .فــإذا
كانــت الـــمشكلة فــي كيــان الثائريــن علــى البنيــة ،فالصحيــح هــو التخلُّص
منهــم مــن أجــل ســامة «الـــمجتمع الـــمتجانس» .إنــه مبــدأ اإلبــادة
النــازي نفســهُ ،مما َر ًســا علــى مســتوى الدولــة الباطنــة ،علــى مــا تقـــتضي
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بنيــة الدولــة األســديّة ،دون نظريّـ ٍ
ـات علـــميّة منحولــة (لكـ ّن اإليديولوجيّة
الحداث ّيــة تقــوم بــدور ُمماثــل لنظريّــات العنصريّــة النازيّــة :بشّ ــار نفســه
عـ َّرف اإلرهــاب بأنــه «تفكيــر مريــض ومبــدأ منحــرف وممارســة شــاذّة»،
ـاب
وأرجعــه إلــى «بيئــات» يع ُّمهــا «الجهــل والتخلّــف») ((2(،ودون خطـ ٍ
ـي ،وهــو
عــا ّم ُمعلَــن (النظــام ينتحــل خطــاب «محاربــة اإلرهــاب» الدولـ ّ
ـاب يقيــم ربطًــا جوهريًّــا بيــن اإلرهــاب واإلســام).
خطـ ٌ
•
إسالموفوبـــيا تنظــر هــذه الفقــرة الختاميّــة فــي مــا يُحتمــل أن
ـدي أو
ـي األسـ ّ
ـي ،نظــام القتــل الجماعـ ّ
يكــون سـ َّهل ،علــى الـــمستوى الدولـ ّ
ضَ ِمـ َن لــه إفالتًــا مــن العقــاب يبــدو مرشّ ـ ًحا للــدوام ،وهــذا رغــم اإلحاطــة
الكافيــة بوقائعــه مــن ِقبَــلِ الـــمنظّمات الدوليّــة والقــوى النافــذة ووســائل
اإلعــام الكبــرى.
النقطــة األساســ ّية فــي هــذا الشــأن هــي ،فــي تصــ ّوري ،اإلســاموفوبيا
الصاعــدة فــي الغــرب ودوليًّــا منــذ تســعينيات القــرن العشــرين .تنتمــي
اإلســاموفوبيا إلــى عالــ ِـم ُمعــاداة الســام ّية التــي كانت خفَّـــضت من قيمة
حيــاة اليهــود ،فجعلــت إبادتهــم أم ـ ًرا ه ِّيـ ـ ًنا علــى ُمبيــ ِـديهم النازييــن.
وهــي مثــل ُمعــاداة الســاميّة تُقلِّــل مــن الحساس ـيّة حيــال مــا يصيــب
الـمسلـــمين ،وترفــع بشـ ّدة عتبــة التعاطــف معهــم .ومــن غيــر الـــمحتمل
ـري أن يتـــرك
لتقريــر منظمــة العفــو الدول ّيــة عــن َمســلخ صيدنايــا البشـ ّ
أث ـ ًرا لهــذا الســبب ذاتــه ،الــذي كان أيضً ــا ج ـ َّرد ملــف ســيزار مــن قَبــل
مــن األثــر ،وقبلهمــا م ًعــا الـــمجزرة الكيمياويّــة.
(((2

خطابه في  26تموز  .2015متاح هنا:

https://sana.sy/?p=245771
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العنصــري ضــد الســود ،ليســت
مثــل ُمعــاداة الســامية ومثــل التمييــز
ّ
ـي
اإلســاموفوبيا مج ـ ّرد ظاهــر ٍة مــن ظواهــر السياســة ّ
والص ـراع السياسـ ّ
الوطنــي
مثــل صــراع الـــمستعمرين الســابقين مــع حــركات التحــ ّرر
ّ
العالـــمثالث ّية ،وال هــي كذلــك مــن ظواهــر اإليديولوج ّيــة والنــزاع
ـي مثلـــما كانــت ُمعــاداة الشــيوع ّية فــي الغــرب .يمكــن لهــا
اإليديولوجـ ّ
أن تأخــذ هذيــن الـــمظهرين ،فتُس ـ ِّوغ نفســها بوقائــع سياس ـ ّية (جرائــم
إرهاب ّيـــة متن ّوعــة مارســها إســام ّيون ،مشــهورة ومشــهديّة؛ تقابلهــا
مــن جهتنــا وقائــع الســيطرة األميركيّــة والغربيّــة الثقيلــة والـــمتن ّوعة)،
ٍ
بخطابــات عدوانيّــة يُطلقهــا إســاميّون متن ّوعــون (وهنــاك الكثيــر
أو
منهــا) .لكــ ّن اإلســاموفوبيا تُعطــي عمقًــا ماهـــويًّا ،وعنصريًّــا ،غيــر
ـماني ،لوقائــع ال يمكــن التقـ ّدم فــي معالجتهــا إن لـــم
ـي وغيــر علــ ّ
عقالنـ ّ
يُنظــر إليهــا كوقائــع سياســ ّية واجتماع ّيــة دنيويّــة .يجــري علــى هــذا
ال ّنحــو نَقــل توتُّـــر ٍ
ات وصراعــات إنســان ّية تعقَّــدتْ بفضــل ممارســات
القــوى الغرب ّيــة القويّــة والغن ّيــة والنافــذة عالـــم ًّيا إلى عالـــم إنسان ّيــتَين
مختلفتَيــن ،متعاديتَيــن جوهريًّــا .ولهــا بهــذا مفعــول ُمماثــل للتمييــز
ـي الـــمديد الـــمقترن بامتيــازات اجتماعيّــة وسياس ـيّة وتنظي ـرات
الطائفـ ّ
نصــر ِة فــوارق
ثقاف ّيــة وممارســات إباديّــة مــن حيــث جوهــر ِة أو َع َ
اجتماع ّيــة وثقاف ّيــة وسياسـ ّية ،تاريخ ّيــة ونســب ّية ومتح ّولــة ،ورفعهــا إلــى
مرتبــة فــوارق ثابتــة مطلقــة.
ـب يضــع الـمسلـــمين فــي مرتبــة أدنــى مــن
وفــي اإلســاموفوبيا أيضً ــا تراتـ ٌ
التطــ ّور ومــن القيمــة ،علــى نحــ ٍو يُــوازي تطــ ّور الطائف ّيــة فــي ســوريا
عنصــري ،ويشــ ّد مــن أزر هــذا التطــور .يجــري
ُبـــي
ّ
األســد باتجــا ٍه ترات ٍّ
تجنيــد العلـــمان ّية والتنويــر ،والحداثــة ،فــي معركـ ٍة دين ّيــة سياسـ ّية ،وفَّرتْ
ســن ًدا عالـــم ًّيا لتجنيـ ٍـد ُمماثــل فــي «ســوريا األســد» منــذ ثمانينيــات القــرن
العشــرين.
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ـي ســابق النتهــاء الحــرب البــاردة ،يتمثّــل فــي
ولإلســاموفوبيا ُعمـ ٌـق تاريخـ ّ
وبخاصــة
ـي فــي اإلعــام والفنــون،
ّ
صــور ٍة بالغـ ِة الســلبيّة للـمسلـــم والعربـ ّ
السينـــما األميرك ّيــة .وتمـ ّد هــذه الصورة جذروهــا بدورها في االستشـراق.
ولعـ ّـل إطــاق صفــة «مسلـــمان» علــى الـــمعتقلين الـ ـ ُمحطَّمين فــي
معســكرات االعتقــال النازيّــة ،أولئــك «الصامتيــن» «الـــمنخورين» الذين
«ماتــت الجــذوة اإللهيــة فيهــم» ،و«لـــم تعــد لهــم أيّــة قصــة» ،بتعابيــر
بريمــو ليفــي ،أقــول :لعـ ّـل ذلــك يُحيــل إلــى ُس ـ َّن ٍة استشــراقي ٍة كانــت
ال تمـ ُّـل مــن القــول إن ُمــد َرك إســام ُمســتم ٌّد مــن االستســام ،فصــار
ذلــك «الالإنســان» (ليفــي) الــذي استسلـــم نهائيًّــا لشــروط االعتقــال
كل مقاومــة هــو «الـمسلـــمان» ((2(.وهــو يمــوت خــال
وتخلَّــى عــن ّ
شــهور بعــد وصولــه إلــى هــذه الحالــة علــى قــول ليفــي ،الناجــي مــن
آوشفيتـز.
لقــد مــ َّدد االستشــراق فــي عمــر القــرون الوســطى األوروبيّــة بــأ ْن
أقصاهــا نحــو الخــارج« ،الشــرق» ،إلــى حيــث عالــ ِـم الـــمحسوس الــذي
يُمثِّـــل اختالفًــا ال خطــر منــه عــن عالـــم «األمــم الـ ُمتخـ ـ ّيلة» الــذي كان
يشــتغل بكامــل طاقتــه فــي أوروبــا ُمنـ ـ ِت ًجا األمــم األوروب ّيــة الحديثــة.
عبــر هــذه الجنيالوجيــا ،تُعيدنــا اإلســاموفوبيا إلــى الـــماضي ،صــوب
القــرون الوســطى .فــي شــباط  2017كانــت مــاري لوبــان ،زعيمــة حــزب
ـري الـــمتطرف في فرنســا ،الـــمعادي للـــمهاجرين
الجبهــة الوطنيّــة العنصـ ّ
بخاصــة ،تتكلـــم فــي لبنــان علــى أ ّن حمايــة الـــمسيح ّيين
والـمسلـــمين ّ
اإلســامي» ألنّــه «خطــر
واألقلّيــات تُوجِــب «القضــاء علــى التطــ ّرف
ّ
قاتــل» ((2(.ليــس فقــط يجــري تصويــر أ ّن الخطــر الــذي يتعــ ّرض لــه
(((2
(((2

ليفي ،الـمصدر نفسه.
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الـــمسيحيّون واألقليّــات يأتــي حصـ ًرا مــن جهــة األكثريّــة اإلســاميّة التــي
يميني
نصب تنظيـ ٌم
ال تحضــر إال بوصفهــا ُممثَّـــل ًة بـــداعش ،وليس فقــط يُ ِّ
ّ
ـي نفســه حام ًيــا لألقل ّيــات فــي إقليمنــا ،وإنّمــا كذلــك ال
عنصـ ّ
ـري أوروبـ ّ
يقــال شــيء عــن حقيقــة أ ّن هــذه األكثريّــة الـــمزعومة التــي تبــدو مصــدر
ـت للتحطيــم أكثــر مــن غيرهــا .السياس ـ ّية اليمين ّيــة
أخطــار فقــط تع َّرضـ ْ
الـــمتط ّرفة ُمســانِدة ،بالـــمناسبة ،لبشّ ــار األســد ((2(.وليــس هنــاك ســبب
العنصــري
الطائفــي
للشّ ــك فــي أ ّن مســاندتها لــه مرتبطــة بالتطــ ّور
ّ
ّ
لنظامــه ،وتســويقه للفكــرة الرائجــة فــي أوســاط اليميــن الغربــي مــن
أن الخطــر علــى األقلّ ّيــات يأتــي مــن األكثريّــة الـمسلـــمة العدوان ّيــة ،وأ ّن
ـام لتلــك األقلّ ّيــات الـ ـ ُمه َّددة .بعبــارة أخــرى ،ت ُس ـ ِّوق الدولــة
نظامــه حـ ٍ
األوروبــي الـــمباشر الــذي كان
األســديّة نفســها كاســتمرار لالســتعمار
ّ
ســ َّوغ نفســه فــي زمــن «الـــمسألة الشــرقية» بحمايــة األقلّ ّيــات مــن
الخطــر اإلســامي نفســه ،وهــو يحظــى بالدعــم فــي الغــرب لهــذا
الســبب بالــذات.
ألســنا أقــرب إلــى العصــور الوســطى حيــن ت ُعــاد صراعــات األديــان
عالـــمي للشــرق
والطوائــف لتكــون مســتقبلنا ،حيــن يجــري تعميــ ٌم
ٌّ
األوســط ،وهــو أصـ ًـا مخلــوق للقــوى االســتعماريّة الغرب ّيــة ،ليصيــر أيضً ــا
مســتقبل العالـــم؟ فــي عالـــم ترمــب وبوتيــن وبشّ ــار األســد ونتنياهــو...
نحــن فــي عالــ ٍـم مــن العناصــر والجواهــر ،عالـــم القرون الوســطى .عالـــم
العنصــري.الطائفي
ّ
ّ
اإلســاموفوبيا أحــد أوجــه تدهــور العالقــات الدول ّيــة فــي اتجاهــات
قالــت بالحــرف ،إ ّن األســد «يشـكّل اليــوم حـ ًّـا يدعــو إلــى االطمئنــان أكثــر بالنســبة إلــى
(((2
ـت بسياســته الواقعيّــة .الـــمصدر الســابق .زيــارة لوبــان للبنــان جــاءت بُعيــد صــدور
فرنســا» ،ون َّوهـ ْ
البشــري» ،عــن ســجن صيدنايــا.
«الـــمسلخ
ــة،
ي
الدول
العفــو
تقريــر منظّمــة
ّ
ّ
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وأقــل «خياليــة» ،وأكثــر ِح ّســيَّة وهوياتِيَّــة ،علــى نحــ ٍو
ّ
أقــل تجريــ ًدا
ّ
ـي فــي الغــرب
يبــدو أ ّن صعــود سياســات الهويّــة وت ّيــارات اليميــن القومـ ّ
يؤكّــده .وهــي ،مــع الصراعــات السياســ ّية الدين ّيــة فــي منطقتنــا مــن
اإلســامي» وجــوه مســألة عالـــمية كبــرى،
العالـــم ،ومــع «اإلرهــاب
ّ
(((2
الـــمسألة اإلســام ّية.
ومــا أريــد ترتيـــبه علــى مــا تق ـ ّدم هــو أ ّن الدولــة األســديّة فــي بنيتهــا
إبــادي أثنــاء
عنصــري
التمييزيّــة الجوهريّــة ،وقــد تطــ َّورتْ فــي اتجــا ٍه
ٍّ
ٍّ
الثــورة الســوريّة ،تُشـكِّل نســخة مطابقــة لبِنيـ ٍة دوليــة تطـ َّورتْ باتجاهـ ٍ
ـات
أكثــر تمييزيّــة ضـ ّد الـمسلـــمين فــي ربــع القــرن األخيــر بعــد أن كانــت
ُفســر فــي تقديــري مــا
مــن قَبــل تمييزيــة أصـ ًـا .هــذه نقطــة أساس ـ ّية ت ِّ
نالتــه دولــة األســديين مــن رعايـ ٍة تمييزيّــة فــي ســنوات الثــورة /اإلبــادة.
ـمؤسسات السياس ـ ّية الغرب ّيــة مباشــرة
ليــس ث ّمــة وج ـ ٌه عــادل لِلَــوم الــ ّ
البنيــوي
علــى مذابــح األســديين ،لكــن نحتــاج إلــى إظهــار االرتــكاز
ِّ
للدولــة األســديّة علــى هيــاكل تراتُـبِــيَّة دوليّــة تُوفِّــر لهــا الحصانــة بينـــما
ـري للبنيــة الجامعــة
هــي تتوســع فــي مذابحهــا .العنصريّــة ُمك ـ ّون جوهـ ّ
للثالثــة .واإلســاموفوبيا و«حمايــة األقل ّيــات» همــا الوجهــان األبــرز لهــذه
العنصريّــة.
الدولــة األســديّة ال تحظــى بالتســامح من مراكــز النفوذ الدول ّية الـــمعاصرة
رغــم أنّهــا عنصريّــة ،بــل بالضبــط ألنّهــا عنصريّــة .وفضـ ًـا عــن العنصريّــة،
ـامي»
يُق ـ ِّرب خطــاب «الحــرب علــى اإلرهــاب» و ُمــد َرك «اإلرهــاب اإلسـ ّ
بيــن الثالثــة.
بتوســع فــي كتابــي :اإلمبـــريال ّيون الـــمقهورون ـ في الـــمسألة
(((2
تناولـ ُ
ـت الـــمسألة اإلســام ّية ّ
اإلســام ّية وظهــور طوائــف اإلســاميين ،ريــاض الريــس للكتــب والنشــر .2019 ،بخاصــة الصفحــات -79
.135
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ولـــم تكــن النزعــة الحداثيّــة (مزيــج مــن الليبراليّــة والعلـــمانيّة وأنـــماط
حيــاة الطبقــة ال ُوســطى الغرب ّيــة) التــي صعــدتْ فــي الثقافــة الســوريّة في
صــور ٍة إيديولوج ّيــة ثقافــ ِويّة علـــمان ّية منــذ تســعينيات القــرن العشــرين
بَعيــد ًة عــن تق ـ ّدم العنصريّــة فــي ســوريا ،أو انتقــال التمايُ ـزات األهل ّيــة
الـــموروثة إلــى امتيــاز ٍ
ات اجتماعيّــة وتراتُـــبات حضاريّــة .أعمــال جــورج
ـت
طرابيشــي وأدونيــس أســهمت فــي رأيــي فــي التنظيــر للتمييــز ،وخفَّفـ ْ
مــن حساس ـ ّية ســوريين كثيريــن حيالــه.
وبنظــرة عريضــة ،يبــدو أ ّن الـــموجة الراهنــة مــن العنصريّــة،
اإلســاموفوبيا ،تُســ ِّجل فشــل الحداثــة السياســ ّية والحقوق ّيــة علــى
ـري فــي ســوريا
ـمي ،مثلـــما سـ َّجل تقـ ُّدم التمييــز العنصـ ّ
الـــمستوى العالــ ّ
فشــل الحداثــة السياســية والحقوق ّيــة فــي بلدنــا .العالـــم الــذي تتراجــع
ممارســاتُ وأفــكار الـــمساواة والنقــاش الحـ ّر والثقــة والديموقراطيّــة فــي
ـي وصاعــد فــي مملكــة
تكوينــه يُشـكِّل ســن ًدا لنظـ ِ
ـام تمييـ ٍز عنصـ ّ
ـري فَ ِتــ ٍّ
األســديين .هــذا التماثــل البنيــوي بيــن الدولــة األســديّة وقــوى الســيطرة
الدول ّيــة الـــمعاصرة هــو مــا يمنــح الحصانــة لإلبــادة األســدية.
اإلســاموفوبيا هــي أيضً ــا البيئــة السياس ـ ّية الفكريّــة النفس ـ ّية األنســب
لإلســاميين مــن أجــل رفــع الحواجــز فــي وجــه العالـــم وفــرض التجانــس
الداخلــي فــي مجتمعاتنــا .ولديهــم الكفايــة مــن الـــمبادئ الدين ّيــة التــي
تجعــل منهــم الديــن الوحيــد الصحيــح ،األرفــع مــن غيــره ،و«األشــرف»
ـري
مــن غيــره ،والـــمباح لــه مــا ال يبــاح لغيــره .الــ ُمركب
الطائفي-العنصـ ّ
ّ
يقــع فــي صلــب تطـ ّور اإلســام ّية الـــمعاصرة.
وبنظــرة عريضــة أيضً ــا ،نـــميل إلــى أ ّن صعــود الســلف ّية فــي ســوريا
وفــي مجالنــا ،وهــي اإليديولوج ّيــة اإلســام ّية األقــوى طائف ّية-عنصريّــة،
ُمتوافـ ٌـق مــع البيئــة الجديــدة فــي مجالنــا من العالـــم ،وفــي العالـــم .فإذ
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يرتفــع الطَّـــلب علــى رفــع األســوار وتصليــب الفروقــات ومعاكســة ميــول
االختــاط والتهجيــن ،وتســويغ اإلبادات الـــمحتملة ،فــإن الســلفيّة مؤهل ٌة
لتلبيــة الطلــب أكثــر مــن غيرهــا مــن اإليديولوج ّيــات اإلســام ّية األخــرى.
وهــذه قــد تقـــتدي بهــا ،أو «تتســلَّف» علــى نحــ ٍو كان الحظــه قبــل
الثــورات العرب ّيــة الـــمرحوم حســام ت ّمــام بخصوص اإلخــوان الـمسلـــمين
الـمصريين.
ال نعلـــم مــا يمكــن أن يكــون مســتقبل اإلســاموفوبيا والبنــى الطائفيّــة
ـمي ،لك ّنهــا منابــع إفســاد هائلــة للحاضــر،
العنصريّــة علــى نطــاقٍ عالــ ّ
واستنــزاف جائــر الحتياط ّيــات العالـــم مــن األمــل.
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قبر للـمرء جميعه:
تبدالت موت السور ّيين وتغ ّيرات حياتهم
ّ
ـي ينتمــون
يُدفَ ـ ُن النــاس ف ـرادى حيــن يموتــون ف ـرادى ضمــن جم ـعٍ حـ ٍّ
إليــه .قبــر واحــد للفــرد الواحــد .ال يشــاركه أحــد القبــر ،وهــو ال يشــارك
ـري ،يبــدو متف ًقــا عليه عالـــم ًّيا
فــي قبــور كثيــرة .هــذا تعريـ ٌـف للفــرد البشـ ّ
علــى قلّــة مــا يتّفــق عليــه األحيــاء مــن البشــر.
نُخـرِج موتانــا مــن أجســادنا حين يكــون ألجســادهم مكان معلــوم .ويبقون
أروا ًحــا هائمــة فــي دواخلنــا حيــن ال قبــور لهــم نعرفهــا ونختــار زيارتهــا ،ما
يزيــد أرواحنــا قل ًقــا وعذابًــا .كأنـــما بالدفــن فقــط يمــوت النــاس ،وكأن َمن
ال يُدفَــن ال يمــوت .يبقــى طي ُفــه هائ ًمــا يجــوس مكاننــا الـــمشترك .هــذا
كل البشــر تنظيــم تج ّنبــه .أ ّول الثقافــة هــو هــذا
االختــاط الخطــر ع ـ ّرف ّ
الفارق بين الحي والـــميت .تتكفل القبور الـــمعلومة الـــمواقع ،الـــمنفصلة
عــن مواطــن ســكن األحيــاء بســو ٍر أو بمســاف ٍة بالســيطرة علــى عالـــم
ـرب مــن
ـي لــه عــن عالـــم األحيــاء ،مــع إبقــاء ضـ ٍ
الـــموتى والفصــل القطعـ ّ
ـاري ممك ًنــا .نتشـكَّل كأحيــاء بــأن ننفصــل عنهــم كموتــى،
االتصــال االختيـ ّ
ويتكـ ّون لنــا حاضــر بــأن نُحيلهــم إلــى الـــماضي الــذي انقضــى وكـ َّـف عــن
الحركــة والحضــور .نُسـ ِّهل هكــذا للـــماضي أن يَمضــي وللداخــل أن يُع َّمــر
ويحيــا ،أن يحضــر ويســتقبل .موتانــا هــم ماضينــا وخارجنــا ،ماضــي حاضرنا
ـي أو مدينــة.
وخــارج داخلنــا ،نحــن أهــل قريــة أو حـ ّ
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مــاذا يحصــل حيــن يمــوت الفــرد وقــت الحــرب بيــن أعــداء؟ فــي الخــارج
ـي ،ال فــي خــارج الداخــل؟ حيــن يمــوت النــاس جماعــات؟ حيــن
الخارجـ ّ
يموتــون جماعــات بيــن أعــداء وبعي ـ ًدا عــن جماعتهــم؟ حيــن يقتلهــم
جمي ًعــا أعــداء؟ حيــن ال يُعثــر علــى أجســاد لهــم؟ مــاذا يحصــل حيــن
ـي» مــا؟ مــات الســوريّون ميتـ ٍ
ـات عجيبــة
يمــوت جميــع النــاس فــي «حـ ّ
ـدي علــى يــد أهــل األبــد ،ثــم أخي ـ ًرا علــى أيــدي ِ
أبديِّيــن
فــي األبــد األسـ ّ
منافســين ،إســام ّيين .مــن «العجيــب» اختــاط الحيــاة والـــموت ،وعــدم
قــدرة األحيــاء علــى االنفصــال عــن موتاهــم ،الســتحالة ذلــك فيزيائ ًّيــا فــي
حــاالت ،والســتحالته نفسـيًّا فــي حــاالت ،حيــن ال جســد للـــميت وال قبــر
يُـزار ،ولوفــرة الـــموت وصعوبــة تمالــك األحيــاء ألنفســهم وفصل أنفســهم
عــن موتاهــم فــي حــاالت.
حــل بضحايــا ســجن تدمــر ،وهــم بــاآلالف فــي الثمانينيّــات
مــاذا َّ
والتســعين ّيات مــن القــرن الـــماضي؟ أيــن ُدفنــوا؟ هــل دفَـــنهم ُمعذِّبوهــم
ـي؟ أكيــد ،هــذا
وقتلَـــتهم مثلـــما يُدفــن عمــوم النــاس؟ أفــي قبــر جماعـ ّ
إن دفنوهــم ،ولـــم يَطحنــوا أجســادهم بآل ـ ٍة مــا ،ويُح ِّولوهــم إلــى غبــار.
أو ،لـــم يحرقــوا جثامينهــم وينثــروا رمادهــا .أو ربمــا ذ َّوبــوا أجســادهم
الناصــري جســد فــرج اللــه
كيميــاوي مثلـــما َذ َّو َب الـــ ُم ْعتَق َُل
بمحلــو ٍل
ّ
ّ
الحلــو باألســيد عــام  .1959ينبغــي أن يصيــروا عد ًمــا إلثبــات أنّهــم كانــوا
عد ًمــا دو ًمــا ،لـــم يوجــدوا ق ـطّ.
حــل قبلهــم بضحايــا مذبحــة تدمــر 500 ،أو أكثــر؟ قُتلــوا فــي
ومــاذا َّ
ـي مــن  ،1980ثــم أُخليـ ِ
ـت الـــمهاجع مــن األجســاد
الســجن فــي يــوم صيفـ ٍّ
الــ ُمحطَّمة؟ إلــى أيــن نُقلــت بقاياهــم الـــمختلطة؟ هــل ُدفنــوا؟ أُحرقــوا؟
أُذيبــوا؟
وهــل تم َّكــن أهالــي حمــاه مــن دفــن موتاهــم ،وهــم بــاآلالف وربمــا
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عشــراتها؟ ُدفــن بعضهــم فــي بيــوت ُه ِّدمــت فــوق رؤوســهم وجــ َرت
تســوية األحيــاء بالبلــدوزرات .وبُنيــت فــوق الـــمناطق الــ ُمم َّهدة فنــادق
حديثــة.
بعــد الثــورة كانــت أكرم ميتات الســوريّين أن يموت الـــمرء قطعـ ًة واحدة،
ـخصي معلــوم .الحــق فــي قبــر
وأن يتمكــن َذ ُووه مــن دفنــه فــي قبــر شـ ٍّ
ـخصي ليــس ح ًقــا للـــميّت نفســه ،بــل لذويــه ِ
وأحبَّتــه كــي يحتفظــوا
شـ ّ
القصــة العائل ّيــة ،ولـ ـ َيملؤوا ف ـراغ غيابــه فــي جســدهم
لــه بمــكان فــي ّ
ويســتأنفوا حياتهــم بأقــرب درجـ ٍة إلــى العاديّــة« .العاديّــة» مصنوعــة مــن
وضــوح الفصــل بيــن الحاضــر والـــماضي ،بيــن الداخــل والخــارج ،بيــن مــا
ـمرئي ،بين الـــمتح ّرك وغير
ـمرئي وغير الــ ّ
فــوق األرض ومــا تحتهــا ،بيــن الــ ّ
ـي» وقبر شــخصي معلوم
الـــمتح ّرك ،بيــن الحاضــر والغائــب .مــوت «طبيعـ ّ
يضمنــان لألحيــاء حيــاة عاديــة بعــد رحيــل الـــمتوفى .أمــا بجسـ ٍـد مبتــور،
ـض
أو بجســد متع ـ ّدد القطــع ،مــع فقــدان بعضهــا ،فيبقــى الـــميّت يقـ ُّ
اب ُمعتا ِدهــم.
مضجــع األحيــاء ،ومدخـ ًـا إلــى اضطـر ِ
الجســدي للضحايــا،
تمــس بالتكامــل
بخاصــة التــي
الـــميتات العنيفــةّ ،
ّ
ُّ
ت َحــول فــي حــاالت كثيــرة دون رؤيــة بعــض أفـراد األســرة للـــمقتول .فــي
الـــمليحة فــي أيــار ُ 2013د ِفـ َن شــهيدان بعــد نصــف ســاعة مــن مقتلهمــا
بقذيفــة هــاون ســقطت فوقهمــا فــي الحقــل ،دون أن تُـلـــقي زوجتاهمــا
وأطفالهمــا نظــرة الــوداع عليهمــا ،أل ّن جســديهما كانــا مبتو َريــن بشــدة.
ف ـراغ الغيــاب ال يمتلــئ هنــا وال يلتـ ـ ِئم ،يبقــى ثلـــم ًة كبيــرة فــي جســد
ـخصي ،لكــن مــن
العائلــة« .إك ـرام الـــميت دفنــه» ســري ًعا وفــي قبــر شـ ّ
اإلك ـرام أن يُو ِّدعــه أحبابــه .يحصــل أن يُق ـ ِّرر كبــار األســرة أن ال يُو ِّدعــه
ماســة
بعــض أقــرب األحبــاب إن كانــت آخــر مشــاهده فــوق التــراب َّ
بكرامتــه وكرامتهــم .مثــل ذلــك جــرى فــي دومــا فــي نيســان مــن العــام
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ذاتــه لشــهي َدين آخريــن تفتَّــت جســداهما .نُقــا مباشــرة إلــى هيئــة
ـمدنيُ ،س ـ ِّجل ْاســماهما ،ثــم ُدفــن مــا بقــي منهمــا بمــا بقــي
الدفــاع الــ ّ
مــن ثيــاب عليهمــا .الكبــار يتح ّملــون ذلــك ،أمــا الصغــار فيتـــب َّدل ،وقــد
يتعطّــل ،اســتقبالهم للعالـــم ومســتقبلهم ،إن كان آخــر مشــهد لــأب هــو
جســد محطّــم متناثــر.
وفــي دومــا رأيــت أيضً ــا جِســمين ضئيلَيــن ج ـ ًّدا لـ َجنيـ ـ َنين فــي الشــهر
الســادس أسقطَـــتهما أ ّماهمــا تحــت وطــأة الرعــب .حصــا علــى قبريــن
شــخص َّيين صغيريــن ،لـــم أر األُ َّم ْيـــن .النســاء الحزينــات يحز َّن فــي العزلة.
وهنــاك َمــن ماتــوا محصوريــن داخــل ركام بيوتهــم الــ ُمد َّمرة التــي تعـذَّر
انتشــالهم منهــا أو إخراجهــم مــن تحــت أنقاضهــا .هــؤالء كلّهــم من األشــد
فقـ ًرا ،كمــا يمكــن التوقّــع .لــو كانــوا مــن الـــميسورين لـــما ا ُّد ِخـ َر جهــد
إلخراجهم مــن الـمنازل/الـــمقابر.
ـاوي فــي الغوطــة ،آب  ،2013فقــدوا حياتهــم دون
شــهداء مذبحــة الكيميـ ّ
ٍ
الجســدي .وماتــوا ضمــن جماعتهــم ،وليــس بعيــ ًدا
مســاس بتكاملهــم
ّ
عنهــا وفــي مناطــق معاديــةُ .دفنــوا مــع ذلــك مجموعــات فــي قبــور
جماع ّيــة غيــر شــخص ّية .كأنـــما يقــال إنهــم نفــس واحــدة ،ومثلـــما ماتــوا
فــي وقـ ٍ
ـس
ـت واحــد ،مــن الـــمناسب أن يُدفنــوا فــي مــكان واحــد ويُؤنِـ َ
بعضهــم بعضً ــا فــي دارهــم األخيــرة .وتقضــي الطقــوس اإلســام ّية بــأ ْن
يُدفَــن الشــهداء دون غســل وبثيــاب مقتلهــم نفســها .يقــال إ ّن هــذا كــي
يشــهد دمهــم عليهــم .الـــمذبحة الكيمياويّــة بــا دم ،مــاذا يشــهد علــى
ـي الــذي يخــرج
شــهدائها الذيــن دفنــوا بثيابهــم أيضً ــا؟ لعلــه الزبــد البرتقالـ ّ
مــن أفــواه مــن تنشّ ــقوا الســارين!
أيــن ُدفــن شــهداء التعذيــب الذيــن رأينــا صــو ًرا لهــم فــي ملـ ّـف قيصــر؟
ليــس معلو ًمــا .أجســادهم كانــت عاريــة ،مهزولــة ،لكــن ُمرقَّـــمة و ُمصـ َّورة.
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موتهــم إنتــاج بالجملــة لصناعــة قتــل منظّمــة ،لكــن دون معرفــة أيــن
ـي».
يذهــب «الـمنـــتج النهائـ ّ
وكانــت ميــاه الـــمتوسط الــدار األخيــرة لفــوق ثالثــة آالف مــن الســوريين
ومــن ســوريا غرقــوا فيهــا فــي مرحلــ ٍة مــن رحلتهــم إلــى أوروبــا عــام
 .2015لكــن البحــر ليــس قبـ ًرا مالئ ًمــا ألنّــه كبيــر ومتحــرك .فيــه الـــموتى
ال يســتق ّرون فــي مــكان ،كأنّهــم لـــم يموتــوا.
ـت
وهــل تكــون النــار قبـ ـ ًرا كاف ًيــا لـــمن أُحــرق ح ًّيــا أو ميتًــا؟ مــاذا فعلـ ْ
ق ـ ّوات النظــام ببقايــا عشــرات أحرقتهــم أحيــاء منــذ عــام 2011؟
األردنــي فــي قفصــه يُعطــي إيحــا ًء بــأ ّن
وطَمــر داعــش بقايــا الط ّيــار
ّ
الطمــر غيــر الدفــن .الدفــن تكريــم للـــميت ،لــه طقــوس تُرعــى بحــرص،
ّــص مــن
وهــو يحفــظ شــخص ّية الـــمتوفّى واســمه ،بينـــما الطَّمــر تخل ٌ
ـلفي
الـــميت ،يطمــس اســمه وكيانــه .لكــن ينبغــي القــول إن الـــموت السـ ّ
ردم للـــميت.
يــكاد يكــون مج ـ ّرد ٍ

أرضــي غائــر فــي
انهــدام
داعــش كانــت ترمــي بعــض ضحاياهــا فــي
ٍ
ّ
منطقــة الحمــام شــمال ال ّرقــة ،يســمى الهوتــه .ليــس معلو ًمــا إن كانــت
ـمعت وقــت كنــت فــي الرقــة في صيــف 2013
ـت فيــه أحيــاء ،لكــن سـ ُ
رمـ ْ
عــن توجيــه معتقليــن ُمط َّمشــين إلــى النجــاة بأنفســهم والهــرب باتجــاه
الهــوة الفاغــرة كــي يســقطوا فيهــا ،وســط ابتهــاج الـــمنفّذين الدواعــش.
واألكيــد أ ّن الـــمنظّمة الســلف ّية اإلجرام ّيــة تخلَّصــت مــن شــهداء بهــذه
َّلت جثــث
الطريقــة .هنــاك فيديــو واحــد علــى األقــل عــن ذلــك .كمــا ث َــق ْ
بعــض ضحاياهــا بكُتــل إســمنت ّية قبــل أن ترميهــم فــي نهــر الفـرات ،علــى
(((
مــا روى معتقــل ســابق عنــد الدواعــش.
(((

تنظــر فــي هــذا الشــأن مقالــة أحمــد إبراهيــم ،الـــمبنية علــى تجربــة شــخصية :عــن شــهر
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عالقــة داعــش والســلفيّة باألحيــاء هــي الوجــه اآلخــر لعالقتهــا بالـــموتى:
أي أحيــاء ،وت ُع ـ ِّول علــى أن يكــون
موتاهــا« ،الســلف» ،أحيــاء أكثــر مــن ّ
أي
أحياؤهــا ،الـــمعاصرون الواقعــون تحــت ســلطانها ،موتــى أكثــر مــن ّ
موتــى (تقتلهــم أن قا َومــوا موتهــم الحــي)َ .منع الـــموتى من الـــموت على
هــذه الصــورة يمنــع األحيــاء مــن الحيــاة ،ومنــع الـــماضي مــن االنســحاب
إلــى الــوراء يكتــم أنفــاس األحيــاء ويمنــع الحاضــر مــن االســتقبال،
واالستـــقالل بنفســه .والـــمنع غيــر ُممكــنٍ دون عنـ ٍ
ـف وقســوة َمهوليــن،
إذ همــا يمحــوان الحــدود بيــن الحيــاة والـــموت ،ويُبقيــان الـــماضي قريبًا
والحاضر ُمختـــنقًا.
أ ّمــا النظــام فعبــر إرادة تأبيــد الحاضــر يمنــع اآلتي مــن القدوم والـــماضي
مــن التقــادم ،وهــو مــا ال يُح ّقــق بــدوره دون عنــف وقســوة مهوليــن،
ودون الـــمجاورة القســريّة بيــن الحياة والـــموت.
ـي في منطقـ ٍة ُمعادية
فــي كل هــذه الحــاالت ،الـــموت الفـ ّ
ـردي أو الجماعـ ّ
أو فــي البحــر ،ال قبــر شــخص ًّيا معلو ًمــا للـــمتوفّى ،وتال ًيــا يبقــى مكانــه في
ـض مضجــع جســدها ال َجمعــي .الوضــع
قصــة العائلــة فجــو ًة مفتوحــة ،تقـ ُّ
ّ
الـــمثالي لألحيــاء هــو أن يُدفــن جميع الـــموتى مــن أحبابهــم ،وجميع كل
ميــت ،فــي قبــور فرديّــة معلومــة .الوضــع األقصــى الـــمعاكس أن تختلــط
األجســاد كلهــا ،وتُص ـ َّرف دون قبــور علــى يــد مجهوليــن وفــي مواضــع
ٍ
الختــاط هائــل :للداخــل بالخــارج،
غيــر معلومــة .هــذا يفتــح البــاب
للواقعي
للحاضــر بالـــماضي ،للـــمتح ّرك بالســاكن ،للـــمرئي بغير الـــمرئي،
ّ
بالســحري ،وللواقــع بالــ ُمتوقّع .حـ ُّد الواقــع هــو موتنــا الشــخصي ،نتوقّــع
ِّ
بقــد ٍر مــن الصــواب ألن موتـــنا يقيــن ،ونُنظِّــم حياتنــا بحيــث نـــموت بين
اعتقال لدى داعش ،الـمتاحة على موقع الجمهورية دوت نت.
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أحبابنــا .يتغيــر الواقــع حيــن التوقُّع يتغيّر :أن نـــموت اآلن ،أن نـــموت مع
جميــع أحبابنــا ،أن نُــر َدم تحــت أنقــاض البيــت ،أن نـــموت فــي منطقــة
ُمعاديــة ،أو تحــت التعذيــب .الواقــع يتبـــعثر وال يُعقــل حيــن يمتنــع
التوقُّــع .ال نســتطيع توقّــع شــي ٍء فــي حياتنــا ،إن كان موتنــا خار ًجــا كثيـ ًرا
وكل
علــى نظامــه الـــمعتاد ،وال ننتهــي بقب ـ ٍر معلــوم يلـ ـ ُّم جســدنا كلّــهّ .
هــذا االختــاط مدخـ ٌـل إلــى عنـ ٍ
ـف مهــول.
يمكــن التخميــن أ ّن أحــوال الـــموتى ومــا بعــد الـــموت تُنبِـــئ بالكثير عن
بخاصــة ،ومــا تحطّــم أثنــاء الثــورة والحــرب
أحــوال األحيــاء .مــا يتحطّــم ّ
الســوريّة ليــس أجســاد الـــموتى ،بــل أجســاد األحيــاء ،الجماعــات ،وبيئات
ـسر علــى األحيــاء أن
حياتهــا .اِختلطــت الحيــاة بالـــموت علــى نح ـ ٍو يُعــ ِّ
ينتـــشلوا أنفســهم مــن األشــاء والدم ،ومــن صورهمــا ولغتهمــا ورموزهما.
هذا االختالط مناســب ج ًّدا لداعش وأشــباهها .بالـــمقارنة ،تأث ّـــرت ســيطرة
بيئــات النظــام علــى الـــموت فيهــا بدرجــة أقـ ّـل بما ال يقــاس :ظ ََّل الـــموت
فرديًّــا فيهــا (قلـــما كان جماع ًّيــا) وللـــموتى غال ًبا قبــور فرديّة ،ولـــم يُحرق
منهــم أحــد أو يغــرق.
كل الحــاالت ،الـــموت شــيء يحدث لألحياء ،وليس للـــموتى أنفســهم،
فــي ّ
أو هــو عالقـ ٌة بيــن األحيــاء الذيــن يقــع عليهــم التغلُّــب علــى الـــموت بأن
يَدفـــنوا الراحليــن فــي قبور معلومة تـــأوي أجســادهم وتحمل أســماءهم.
ـدي،
حيــن يتع ـذّر ذلــك ،وقــد تعــذر كثي ـ ًرا فــي ســوريا فــي األبــد األسـ ّ
تختـ ّـل العالقــة بيــن األحيــاء وتتقطَّــع ،يختـ ّـل اجتماعهــم أيضً ــا ،ونفوســهم
وعالقتهــم بالعالـــم وبالدين.
أيًّــا يكــن النــاس فــي حياتهــم فــي ســوريا ،فإنّهــم يموتــون علــى أديــان
أُ َســرهم .قــد يعيــش الواحــد منــا فــر ًدا ،لك ّنــه يمــوت عضـ ًوا فــي جماعــة.
وقــد يعيــش الدين ًّيــا ،لك ّنــه يمــوت علــى دين .قــد ال يكون الـــمرء مسلــ ًما
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أو مســيحيًّا ...فــي حياتــه ،لكـ ّن فــارس مـراد يموت مسلــ ًما ،ويُصلَّــى عليه
فــي مســجد((( وإليــاس مرقــص يمــوت مســيح ًّيا ويخــرج مــن كنيســة إلــى
قبــره ،وتُكتــب علــى القبريــن عبــاراتٌ دين ّيــة .وبينـــما يمكــن ألحيــاء مــن
جماعــات دينيّــة أو أهليّــة مختلفــة أن يتجــا َوروا ،فإنــه يُجاور الـــمدفونين
أمــواتٌ مــن جماعتهــم حصـ ًرا فــي مقبــر ِة جماعتهــم الـــمستقلّة .الكلـــمة
األخيــرة للديــن ،وهــو الـــمنتصر .هــذا ب ِفعــل ضعــف األفــراد أمــام
الجماعــات ،وضعــف الجماعــات كلهــا فــي مجتمع الجماعــات الـ ُمتـــنازع.
َمــن ماتــوا فــي مناطــق ُمعاديــة ،لـــم يُدفَـــنوا .جــرى تصريــف ُجثـــثهم
أي دين أن
بطــرق غيــر معلومــة ،ال يمكن أن تُسـ َّمى دفــ ًنا ،ولـــم يســتطع ّ
يفعــل شــيئًا حيــال ذلــك ،أو يدافــع عــن حرمــة الـــموتى ،ولـــم يقل بشــأنه
فصرفــت
أي ُمديريــن دينــ ِّيين شــيئًا .أ ّمــا َمــن قتلهــم معســكر الدينــ ِّيينُ ،
ّ
أجســادهم دون دفــن أيضً ــا وبطريقــة غيــر آدميــة ،ليــس دون تكريــم
فقــط ،بــل مــع حـ ٍ
ـرص علــى اإلذالل ،إذالل َمــن بقــوا أحيــاء ،فالـــموتى
أنجاســا
ال يـــنال مــن كرامتهــم شــيء .وربمــا اعتُـــبروا ،كلّهــم أو بعضهــمً ،
ُمباحيــن .هــذا الـــمساس بحرمــة الـــموتى طعـ ٌن بكرامــة األحيــاء كلهــم.
بعــد حيــنٍ يطــول أو يقصــر ال بــد أن يُســا َءل الدين ّيــون جمي ًعــا ،والديــن
ذاتــه ،عــن عجزهــم أو عــن تواطؤهــم مــع أشــكال الـــموت والتمزيــق
الرهيبــةَ .مــن ال يدافــع عــن حرمــة الـــموتى أو يســاهم فــي هتكها يخســر
حــق اإلش ـراف علــى الـــموت ،وينبغــي تجريــده منــه .وهــو مــا يمكــن
ـي
(((
ـطيني سـ ّ
ـوري مــن مواليــد  ،1951كان عضـ ًوا فــي تنظيــم شــيوعي عربـ ّ
فــارس مـراد :فلسـ ّ
االمتــداد ،اســمه «الـــمنظّمة الشــيوعيّة العربيّــة» ،قــام بتفجي ـ ٍر ضــد إحــدى الـــمصالح األميركيّــة فــي
دمشــق عــام  .1975فــارس ورفاقــه اعتـــقلوا وقتهــا وأُعــدم بعضهــم ،وقضــى هــو نحــو  29عا ًمــا فــي
ـي فــي دمشــق فــي  .2009كان مــن أقــرب النــاس لــرزان
الســجن .خــرج مــن الســجن عــام  ،2004وتوفّـ َ
زيتونــة التــي غُيبــت فــي أواخــر .2013
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أن يفتــح البــاب الســتقالل الـــموت عــن الديــن ،وللحــق فــي مـ ٍ
ـوت غيــر
دينــي ،ينهــي بــه َمــن يرغبــون حياتَـــهم الالدينيــة .تحريــر الـــموت مــن
الديــن هــو الـــمدخل إلــى تحريــر الحيــاة منــه.
بصــورة مجملــة ،انكســر نظــام الـــموت فــي ســوريا علــى نحــو يعكــس
االنكســار الرهيــب لنظــام الحيــاة .كان نظــام الـــموت العــام يقــوم علــى
ـخصي خــال وقــت قصيــر
تولِّــي أســرة الـــميت دفنــه عل ًنــا فــي قبــر شـ ّ
عمو ًمــا (أقصــر عنــد الـمسلـــمين مــن الـــمسيح ّيين ،وعند الطبقــات الدنيا
مــن العليــا ،وفــي األريــاف مــن الـــمدن) ،مــع شــاهد ٍة علــى القبــر ،ويُتــاح
للعائلــة واألصدقــاء توديعــه ،وزيارتــه حيــن يشــاؤون أو فــي مواســم
انكســر .العائلــة
ُمحـ ّددة ،وتتلــو الوفــاة تعزيـ ٌة جماعيّــة علنيّــةّ .
كل هــذا َ
قــد ال تحصــل علــى الجثمــان ،والجســد قــد يكــون ُممزقًــا وفاقـ ًدا قط ًعــا
منــه ،وحيــن تنجــح األســرة فــي الحصــول علــى الجثمــان ،قــد يُفــرض
عليهــا أن يكــون الدفــن ِســـريًّا مــع التكتــم علــى ســبب الـــموت ،والجنــازة
ممنوعــة أو ممتنعــة ،والقبــر قــد يكــون جماع ًّيــا ،والتعزيــة مســتحيلة أو
ممنوعــة ،أو قــد ال تملــك األســرة َم ِّيـــتها ،و قــد يجــري تصريــف الجثــة
علــى أيـ ٍـد معاديــة غيــر معلومــة ،وفــي منطقــة غيــر معلومــة ،وال ت ُتــاح
وقفـ ٌة علــى القبــر أو زيــارة للـــمنطقة ذاتهــا.
وانقطــاع العالقــة بيــن األُ َســـر وموتاهــا ،وبيــن مجتمــع األحيــاء الـ ـ ُمرتاع
ومجتمع الـــم ّيتين ،وتقطُّع أوصال الـــموتى إ ْن تحت التعذيب أو القصف،
وتقطّــع أوصــال الفضــاء العــام عبــر الحواجــز ونقــاط التفتيــش والق ّناصين،
يتّصــل بتقطّــع أوصــال الـــمجتمع ،بالطوائــف (أو الجماعــات الـ َموتـــية،
التــي يُدفــن موتاهــا م ًعــا وفــي انفصــال عــن غيرهــم) والـــمخابرات (قــوى
الـــموت) والرعــب ،األمــر الــذي ال يحتــاج إلــى اســتنتاج .يلــزم فقــط رؤيــة
ـدي،
تقطيــع األوصــال وظيف ـ ًة لصيقــة بوضــع سياســي بعينــه :األبــد األسـ ّ
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وتناســخاته اإلســاميّة .فــي الحاليــن ،أبديــ ُة فــوق واســتمراره تقـــتضي
ُ
تقطيــع تحــت واســتباحته.
لقــد أراد الســوريّون تغـــيير حياتهــم ،فجــرى تغـــيير موتهــم .وأرادوا تغيير
واقعهــم فجــرى تحطيــم توقُّعاتهــم وقدرتهــم علــى التوقّــع .ال ينبغــي مــع
ذلــك العمــل مــن أجــل العــودة إلــى الــوراء ،بــل أن نعمــل لتحريــر حياتنــا
مــن دولــة هــي ديــن ،وتحريــر موتنــا مــن ديــن هــو دولــة .هــذا االختــاط
ويســر للقتلــة
سـ َّهل اختــاط الحيــاة والـــموت إلــى درجــة محــو الفــارقَّ ،
ُســبل عملهــم .ننتـــزع ِملكيّــة موتنــا ونضطلــع بتغـــييره تعبيـ ًرا عــن ِج ّدية
اضطالعنــا بتغييــر حياتنــا.
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القسم الثاين

تمثيل الفظيع
119

120

مسالك حيال الفظيع
الســنة خبـــر الســوريّون درجـ ٍ
ـات مــن
خــال نحــو أربــع ســنوات ونصــف ّ
الفظاعــة قلّمــا أم َكــن التوقّــف عنــد وقائعهــا والتفكيــر فــي آثارهــا وســبل
التعامــل معهــا .بعــد محاولــة تعريــف الفظيــع ،هــذه الـــمقالة جهــ ٌد
ـي فــي مواجهــة خبــرة الفظيــع ،تســتند إلــى مــا يتع ـ َّرف
ـي أ َّولِــ ٌّ
تصنيفـ ّ
عليــه الكاتــب فــي نفســه ومحيطــه ،ومــا تس ـ ّنى لــه االطــاع عليــه مــن
ِصيــغ تفاعــلٍ مــع مرويــات ومــوا ّد ُمص ـ َّورة.
وفــي اعتقــادي أ ّن هــذا ميــدان تف ُّك ـ ٍر بالــغ األهم ّيــة ،وإن يكــن قاس ـ ًيا،
وأنّــه يقــول لنــا و َع َّنــا ،وعــن اإلنســان ،أكثــر ممــا تقــول السياســة وأكثــر
ممــا يقــول الديــن ،وبهمــا ،أكثــر مــن غيرهمــا ،تتّصــل تجــارب الفظيــع
فــي عالـــم اليــوم.
•
مــا هــو الفظيــع؟ باالســتناد إلــى تجــارب ســنوات الثــورة والحــرب
ٍ
ممارســات وعمل ّيــات عنيفــة تطــال
فــي ســوريا ،يبــدو الفظيــع صفــ َة
األف ـراد والجماعــات والبيئــات ال َحيّــة ،فتُد ِّمرهــا وتُخرجهــا مــن أشــكالها
الـــمعلومة إخرا ًجــا عنيفًــا .الفظيــع كذلــك صفــ ٌة لـــما يطــال األفــراد
اب بفعل اإليذاء الشــديد الــ ُمتع َّمد.
والجماعــات والبيئــات ال َح ّيــة مــن خـر ٍ
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كل حــا ٍل باأللـــم ،بدرجــات مــن األلـــم تتجــاوز الح ـ ّد
وهــو يقتــرن فــي ّ
الـــمألوف وال تُطــاق .األشــكال هــي مــا نتعـ َّرف علــى األشــياء مــن خاللهــا،
فــ َنأمن لهــا ونشــعر باإللفــة حيالهــا ،وقــد ننجــذب إليهــا فــ َن ِص ُف الشــيء
بأنــه «جميــل» ،أو ننفــر منهــا ون َِصـ ُـف الشــيء بأنّــه ِ
بشــع أو ُمن ّفــر .نتكلّــم
علــى فظاعــة التعذيــب ،وعلــى دمــا ٍر فظيــع وعلــى مــوت فظيــع ،وعلــى
صــور فظيعــة ،حيــن يصدمنــا مــا نــرى أو نســمع عنــه ،وهــو يصــدم لـــما
كل حــال باأللـــم الـــمب ّرح،
اب للشــكل ،نتصـ ّوره مقـــترنًا فــي ّ
فيــه مــن خـر ٍ
وربمــا مفض ًيــا إلــى الـــموت .أقتــرح أ ّن الفظيــع درجــ ٌة متق ّدمــة مــن
الخــراب ،تصيــب نظــام الجســد أو الـــمجتمع أو البيئــة ال َح ّيــة بفعــلٍ
ـدي ،فتتحطَّــم أشــكالها تحطّ ًمــا منك ـ ًرا ،يحــول دون التع ـ ّرف عليهــا
قصـ ّ
واإللفــة بهــا ،وتبــثُّ فــي النفــس شــعو ًرا بالخــوف والقلــق مــن الـــموت.
اســتقرار األشــياء فــي أشــكالها ال يســتوقف النفــس؛ مــا يســتوقف ،مــا قــد
يُس ـ ِّمر ويش ـ ّده (غيــر الجمــال الخــارق) ،هــو خ ـراب الشــكل ،الخ ـراب
ـي.
ـي أو ّ
ـي لـــما هــو َحـ ّ
التفســخ الطبيعـ ّ
العنيــف وليــس الته ـ ُّدم الطبيعـ ّ
هــذا عــدا جســد اإلنســان الــذي ،حتّــى حيــن يمــوت موتًــا طبيعيًّــا ،يُصــان،
تفســخ جســده مــن
ويُحــاط بطقــوس ّ
خاصــة ،ويُدفــن ،تج ّن ًبــا لـــما يثيــره ّ
ـي.
قشــعريرة فــي كيــان البشــر ب ِفعــل التماهــي الطبيعـ ّ
الصلــة قويـ ٌة بيــن الفظيــع والـــموت .قــد ينجــو َمــن نالتــه
فــي ّ
كل حــال ِّ
الفظاعــة ،تعذيــب فظيــع أو إصابــة فظيعــة فــي قصــف ،لك ـ ّن الفظيــع
قريـ ٌن لــ ِ
ـموت الحــي.
ـي يتّصــل بخـراب الشــكل وعــدم التعـ ُّرف (مــا
فــي الفظيــع جانـ ٌ
ـب معرفـ ّ
ـيكولوجي يتّصــل بمــا يبــثُّه خـراب الشــكل مــن ٍ
خوف
ـب سـ
هــذا؟) ،وجانـ ٌ
ّ
ـي يُحيــل إلــى
وقشــعريرة وفقــدان لألمــن (هــذا خطــر!) ،وجانـ ٌ
ـب جمالـ ّ
النفــور مــن اضطـراب الشــكل وخرابــه (هــذا بشــع!).
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يُثيـــر الفظيــع فــي النفــس مشــاعر يتمــازج فيهــا الخــوف والكــره والنفــور،
وكذلــك االنجــذاب والفتنــة .قــد ال نقــدر علــى الـــمشاهدة أو نرفــض
ـي
االســتماع أو القـراءة ،وقــد نُغطِّــي أعيننــا أو وجوهنــا فــي ر ّد فعــلٍ تلقائـ ٍّ
بخاصــة ،إن
أمــام مشــاهد الفظيــع ،ونحــاول حمايــة أحبابنــا ،واألطفــال ّ
ٍ
مشــهد مــن الفظيــع .وهــذا أل ّن مــا فــي الفظيــع
صــادف وكُنــا علــى
مــن مزيــج مــن الغرابــة والخطــر والبشــاعة ،يُولِّــد لدينــا شــعو ًرا بــأ ّن مــا
يجــري إلنســان أو لحيــوان مــن إيــام وتحطيــم يجــري لنــا ،فـــنرت ُّد تلقائ ًّيــا
ُمبتعديــن .نتماهــى للحظــة ب َمــن تع ـ َّرض للتَّـفـــظيع فـتخـــتلج أعماقنــا،
ويبــرز لدينــا ميـ ٌـل قــوي إلــى الهــروب أو التج ّنــب.
لكــن يحصــل ألّ نفعــل ،أن نُقــاوم نــازع الفــرار والتج ّنــب ،أن نُطــ ِّوع
أنفســنا علــى مشــاهدة مــا ال نريــد فــي الوقــت نفســه أن نشــاهده .فــي
الفظيــع مــا يشـ ُّد ويف ِتـــن ،مــا قــد ننشـ ّد إليــه مثــل الـــمسحورين ،ربمــا
ألنّــه غريــب ،نتوقّــف أمامــه لنعــرف مــا هــو ،وألنّــه خطــر نريــد تبــيُّن مــا
ـام
هــو كــي نُجيــد تجنبــه أو مواجهتــه ،وألنــه بشــع شــنيع ،نريــد إدراك نظـ ٍ
مــا فيــه يُقلــل مــن شــناعته .ت ِقـ ُّـل بشــاعة األشــياء حيــن نُــدرك نظامهــا،
ـكل ،ونُدرجهــا فــي شــرح معقــول .ولعـ ّـل الفظيــع يُخاطــب
نتبيّــن لهــا شـ ً
ـتثنائي والعجيــب والشــاذّ ،النــادر
فينــا مــن وجــه آخــر النــزوع إلــى االسـ ّ
ـتثنائي فهــو
فــي ّ
كل حــال ،رؤيــة مــا ال يُــرى عــادة ،وألنــه ال يُــرى وألنّــه اسـ ّ
موضــوع لحكايــة أو لتصويــر ،لفرصــة ليســت متاحــة دو ًمــا فــي انتـ ـزاع
انتبــاه آخريــن.
ننشــل أمــام الفظيــع عبــر تنــازع هذيــن الداف َعيــن ،النفــور
ُّ
وربمــا
واالنجــذاب .الفظيــع فاتــن ،يُدهــش بغرابتــه واســتثنائيّته بقــدر مــا
يُش ـ ِّوش الذهــن باألشــكال الـ ـ ُمخ َّربة ويزلــزل النفــس بلحظــة التماهــي،
ويخيــف بارتباطــه بالـــموت.
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وعبــر اتِّصالــه بالشــكل الغريــب الـــمنكر مــن جهــة ،وبالخــارق
الشــنيع مــن جهــة ثانيــة ،فــإ ّن الفظيــع هــو الـــمستحيل ،مــا اســتحال
إلــى شــيء غيــر نفســه ،دون أن تكــون لــه نفــس جديــدة يمكــن
التعــ ّرف إليهــا ،وكذلــك مــا هــو ممتنــع وغيــر ممكــن ،وموجــود
مــع ذلــك .الفظيــع هــو الـــمستحيل الـــموجود أمامنــا .لكــن يتعلّــق
األمــر بمســتحيل ُمتولِّــد عــن عنــف ،بتحطّــم الشــكل وخرابــه ،وليــس
بتداخــل األشــكال الــذي قــد يخلقــه الخيــال ،أو بالتعفُّــن واالهتــراء
اللذيــن تتســبب بهمــا الطبيعــة.
لعــل مــا يقابــل الفظيــع هــو العجيــب،
مســتحيل ُمح ّققًــاّ ،
ً
وبوصفــه
الشــيء الــذي ال شــكل معلو ًمــا لــه مثــل الـ ّرخ والعنقــاء ،لكــنِ الـــمنفصل
عــن العنــف واأللـــم والـــموت ،وال يثيــر الخــوف منهمــا .بيــد أ ّن العجيــب
مناســب ٌة ُمـحتـ َمـــل ُة ِ
الحكايــة.
نِتــاج الحكايــة ،فيمــا الفظيــع َ
أُنـــتج الفظيــع يوم ًّيــا فــي ســوريا في الســنوات الـــمنقضية ،وأتيحــت صو ٌر
لــه أو مشــاهد أو معلومــات أو تقاريــر ،بحيــث صــار خبــرة اجتماع ّيــة
كل بيئــات الســوريين ،وصــار
واســعة النطــاق ،تُتــداول قصصهــا يوميًّــا فــي ّ
الـــمجتمع الســوري مجتمــع فظاعــة ،يُنـ ِتـــج وت ُـنــتَج فيــه مقاديــر كبيــرة
مــن الغرابــة والخطــورة والبشــاعة ،مــن الخــوف والنفــور والكراه ّيــة ،ومــن
التحطّــم واأللـــم والـــموت العنيف ...ومن الـــمستحيل.
مــا يكــون حــال مجتمـعٍ خبــر الفظيــع إلــى هــذه الدرجــة؟ ســيكون علينــا
قــول شــيء عــن هــذا في ختــام هــذا الـــمقال.
•

مـــسالك

خبــرة الفظيــع.

قــد يمكــن التمييــز بيــن أربعــة أنـــماط مــن التعامــل مــع
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أ ّولهــا ،وأشــيعها ،أن يَغضــب النــاس ويثورون ،يُدينــون الفظاعــة ومرتكبيها،
ويعملــون علــى أن يُشــاركهم فــي إدانــة الفعــل ومرتكبيــه أوســع دوائــر
ممكنــة .يســتفظع النــاس تعذيــب طفــل وقتلــه وقطــع قضيبــه ،أو تعذيب
طبيــب واقتــاع عيونــه وقتلــه ،أو قصــف مدينــة بالبراميــل الـــمتفجرة
حتــى تصيــر أنقاضً ــا ،أو قتــل ألــوف تحــت التعذيــب ،أو تجميــع أشــاء
مدنييــن مــن حقــل أو مبنــى مه ـ ّدم بفعــل القصــف بالقنابــل الفراغ ّيــة،
أو مشــهد األطفــال الـــموتى فــي مذبحــة كيمياويّــة ...ويســتجيبون لذلــك
بالغضــب أ ّول مــا يســتجيبون.
بعــد الغضــب تأتــي اإلدانــة ،وهــي محاولــة لتجريــم الـــمرتكبين وعزلهــم،
وربمــا إعــداد الظــروف مــن أجــل عقابهــم يو ًمــا ،وفــي الوقــت نفســه
ـاج منظّــم حيــث يكــون
ـي .وقــد يجــري احتجـ ٌ
ـخصي وجمعـ ّ
فعــل تط ُّهــر شـ ّ
ذلــك ممك ًنــا ،مظاهــرة أو اعتصــام أو إضــراب عــن الطعــام  ،...يُث ِّبــت
ـي،
ـي عليــه واالحتشــاد ضــده .هــذا فعــل دفــاع اجتماعـ ّ
االعتـراض الكالمـ ّ
يعمــل علــى عــزل الفظيــع خــارج الـــمجتمع ،وحمايــة الـــمجتمع منــه.
وصمــوده
لكــن مــع التك ـرار ،أي مــع تح ـ ّول الفظيــع إلــى تجرب ـ ٍة يوميّــة ُ
فــي وجــه االعت ـراض عليــه وإدانتــه ،وهــذه تجربــة محقّقــة فــي ســوريا
أيضً ــا ،يتخامــد أثــر هــذا النـــمط مــن رد الفعــل ويفقــد أثــره ،وينقلــب
الغضــب واالســتفظاع واإلدانــة إلــى طقـ ٍ
ـس ُمض ِجــر متراجــع األثــر .وبعــد
قليــل يغــدو مثيـ ًرا للســخرية .وقــد يكــون اللعــن ،لعــن الــ ُمفظّعين فــي
كل شــيء ،وهــي
البدايــة ،ثــم لعــن العالـــم ،ثــم لعــن النفــس ،ثــم لعــن ّ
تعابيــر شــائعة فــي تــداول الســوريين فــي ســنوات الثــورة ،أطــوا ًرا متق ّدمة
مــن «دورة حيــاة» هــذا الـــمسلك فــي التفاعــل مــع الفظيــع .وربمــا يكون
اللعــن ،مــن جهــة أخــرى ،تعبيـ ًرا عــن العجــز أو عــن االفتقــار إلــى القـ ّوة
لتغييــر الواقــع الفظيــع الـــمدان.
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يحصــل أن يســتم ّر طويـ ًـا مســلك الغضــب فاإلدانــة فاللعــن ،ممتـــز ًجا
باإلحبــاط ،رغــم فقــدان مفعولــه .وهــذا ألنّــه آليــة تط ُّهر ،ثـ ّم أل ّن الــ ُمدين
(محتــرف اإلدانــة) تحــول فــي ســوريا ،وفــي فلســطين ودول عرب ّيــة
أخــرى ،وفــي العالـــم ،إلــى دور عــام ،يشــغله أفـراد ومنظّمــات ،ويرتبــط
بمواقــع ودخــول .وألنــه ارتبــط بصــور ٍة مــا مــع صناعــة حقــوق اإلنســان
التــي ترتبــط بدورهــا بكارتـــات دول ّيــة لتلــك الصناعــة وبيروقراط ّيتهــا.
الـــمسلك الثانــي يتمثّــل فــي التج ُّنــب والصمــت .الفظيع الـــمتواتر يكســر
الــكالم والفعــل .يشــعر الـــمرء بــأن مــا يجــري يتحـ ّدى القــدرة علــى قــول
كالم مفيــد أو اعتــراض مؤث ّــر ،بــل إ ّن الــكالم واالعتراضــات الـــمعتادة
ٍ
(اإلدانــة الشــخصيّة ،بيانــات إدانــة جمعيّــة ،تج ّمعــات احتجاجيّــة)... ،
ت ُمســي أقــرب ،بقــدر مــا تتكــ ّرر ،إلــى إهانــة لـــ َمن ُحطمــت حياتهــم
وأجســادهم ،وإهانــة للنفــس أيضً ــا .يشــعر أيضً ــا بــأ ّن مــا يجــري يغمــره،
كل جانــب عــن قدرتــه علــى االســتجابة ،أ َّن دفــق الفظيــع
ويفيــض مــن ّ
يتخطّــى طاقــات الـــمرء علــى االســتيعاب والتنظيــم ،فيصمــت .قــد ال
يصمــت عــن الــكالم فقــط ،وإنـــما عــن التفاعــل أيضً ــا ،ينــزوي وينســحب.
يتوقّــف عــن االختــاط بمجتمــع الفظيع ،ليــس فقط الـــمجتمع الــ ُمع َّرض
للفظاعــة وتنتــاب أفـراده ومجموعاتــه انفعــاالت الخــوف والنفــور والكــره،
والغضــب الـــمحبط ،وإنـــما كذلــك الـــمجتمع الــذي يتــداول قصــص
الفظاعــة ومحــاوالت فعــل شــيء حيالهــا ال تتــرك أثـ ًرا فــي النهايــة .هــذا
مســلك تحلُّــل اجتماعــي ،ملحــوظ علــى نحــو متواتــر ومتفاقــم فــي
بيئــات الســوريين ،نبتعــد عــن بعضنــا نافريــن مــن بعضنــا ألنّنــا نريــد
توفيــر األلـــم واإلحبــاط علــى أنفســنا وبعضنــا.
وقــد يكــون الصمــت الطــو َر األخيــر فــي سلســلة تبــدأ بالغضــب فاإلدانــة
فاللعــن ،ننســحب مــن الــكالم والتفاعــل ألنّنــا لـــم نعــد نحتمــل ،وال
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نريــد أن نف ّكــر ونتذكــر ،ونغضــب مــن جديــد .نبتـــعد .وقــد نختــار درب
«الـــمنفى» إن لـــم نكــن خرجنــا مــن قبــل ُمه َّجريــن أو الجئيــن.
حساســين ،يبهظهــم شــعور
ويشــيع نـــمط رد الفعــل هــذا عنــد أشــخاص ّ
بالعجــز والشــلل حيــال فداحــة مــا يجــري ،وال يريــدون أن ينض ّمــوا إلــى
طائفــة الــ ُمدينين ،الهــواة منهــم والـــمحترفين .يبتعــدون صونًــا لكرامتهــم
الشــخص ّية وكرامــة مــن تقــع عليهــم الفظاعــة.
الـــمسلك الثالــث هــو اإلبداعيــة أو خلــق األشــياء واألفــكار واألوضــاع
الجديــدة .يحــاول بعضنــا بطــرق مختلفــة ،بالكلـــمات ،باأللــوان والصــور
والنغمــات واألداءات ،أن يســتجيب لخبــرة الفظيــع الـــ ُمحطِّم لألشــكال
بخلــق أشــكال جديــدة .مــن الـــمحتمل أنّــه ت ُحــ ِّرك الـــمبدعين إراد ُة
مواجهــة الـــموت عبــر «خلــق» حيــوات جديــدة .الفــ ّن ،والفاعل ّيــة
اإلبداع ّيــة عمو ًمــا ،تحــاوالن عبــر االشــتغال علــى مــا هــو غريــب وخطــر
وبشــع ،مســتحيل ،الفظيــع ،أن تُبقيــاه فــي الذاكــرة وتمنعــا جرف النســيان
لــه ،لكــن بعــد ف ّكــه عــن الـــموت ،وربطــه بانفعـ ٍ
ـاالت مغايــرة .فــإذا كان
أســوأ الفظيــع مــا فيــه تف ُّنـــن و«إبــداع» فــي التنكيــل وتخريــب كيــان
الحــي ،فــإن أعظــم الفــن واإلبــداع مــا هــو «فظيــع» فــي تمثيــل الفظيــع،
متمـ ّرد علــى الـــمألوف وخالــق لكائنــات جديــدة وأشــكال جديــدة .وفــي
مواجهــة الغريــب الخطيــر البشــع ،الــذي يُن ِّفــر ويُثيـــر الخــوف والكــره
والتج ّنــب ،يُنـ ـ ِتج اإلبــداع غريبًــا ال يُقلِــق ،وخطي ـ ًرا ال يخيــف ،وبش ـ ًعا ال
يُن ِّفــر .لكــن ليــس مــا يُح ِّفــز التمثيــل اإلبداعــي للفظيــع بالضــرورة هــو
نــزع غرابــة الفظيــع أو الحيلولــة دون نســيانه ،بــل ربمــا أكثــر ،االحتفــاء
باأللـــم البشــري وتكريمــه ،وحفــز الجهــود الجماع ّيــة علــى أال يتك ـ ّرر.
«فظيــع» اإلبــداع ليــس غيــر آيــلٍ إلــى الـــموت فقــط ،بــل هــو مقــاوم
لــه ،وعابــر للزمــن .وبــدل االنجــذاب الـــمسحور إلــى الـــمستحيل اآليــل
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ـتحيل مــن نظــام آخــر ،يُذكِّــر بالفظيــع
إلــى الـــموت ،يُنـ ـ ِتج اإلبــداع مسـ ً
عبــر تمثيلــه بصــورة مــا ،وفــي الوقــت نفســه يجتــذب عبــر االختــاف أو
الف ـرادة ،يدهــش ويفتــن ،فيدفــع باألحــرى إلــى التأ ّمــل واالقت ـراب.
وبقــدر مــا إ ّن الفظيــع ينحفــر فــي الذاكــرة ،مقاو ًمــا التقــادم والــزوال،
تحتــاج اإلبداعيــة فــي مواجهــة الفظيــع إلــى أن تفعــل شــيئًا مشــاب ًها،
يصــدم أيضً ــا ويُغــ ِّير بـــقد ِر معاينــة الفظيــع .غرنيــكا بيكاســو ال تســتوقف
ألنهــا تمثيــل «فظيــع» للفظيــع فقــط ،وإنـــما كذلــك ألنّهــا تســتقطب
النظــر وتســتبقي الصــورة فــي الذاكــرة .وهــي احتفــاء بمأســاة القريــة
اإلســبان ّية ،ووثيقــة يُســتند إليهــا لـــمقاومة تك ـرار الفظاعــة .ال يســتطيع
الفــن وال تســتطيع الثقافــة مواجهــة الفظيــع دون خــروج علــى األشــكال
الف ّنيــة والثقاف ّيــة الســائدة ،دون فظيــع إبداعــي.
أنتــج ســوريّون أشــياء متن ّوعــة فــي التفاعــل مــع الفظيــع ،تحــاول كلّهــا أن
تُخـ ِّزن هــذه التجربــة فــي الفــن والثقافــة ،وأن تَحــول دون ســقوطها فــي
كل مــرة تواجهنــا تجربــة الفظيــع ،وقــد واجهــت كلًّ
النســيان .لكــن فــي ّ
منــا مئــات الـــمرات منــذ بدايــة الثــورة ،نشــعر بــأ ّن التحـ ّدي يتجـ ّدد ،وبأن
الفــن والثقافــة ،واللغــة ،تقــف عاجــزة أمــام الدمــار الواســع لألشــكال.
وهــو مــا ينبغــي أن يكــون حافـ ًزا لثــور ٍة فــي الثقافــة ،فــي الفكــر واألدب
والفــن واألخالق ّيــات ،وفــي االجتمــاع والسياســة والديــن ،أي فــي صنــع
األشــكال والقواعــد ،ثــورة يبــدو أنّهــا وحدهــا مــا يمكــن أن تنصــف وت ُكـ ِّرم
الهــول الــذي يَخ َبــره الســوريّون .ليــس غيــر ثــورة فــي إنتــاج األشــكال
والصــور هــي مــا تــر ُّد علــى هــذا الفقــد الهائــل لألشــكال والصــور فــي
(((
بلدنــا طــوال أربــع ســنوات ونصــف الســنة.
(((
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لكـ ّن رهــان اإلبداعيــة فــي مواجهــة الفظيــع ال يتعلّــق باســتيعاب الفظيــع
ـي ،يمكــن
ذاتــه ،أو بمــن طالتهــم الفظاعــة مباشــرة؛ هــذا بُعــد تكريمـ ّ
ـي صفحــة الفظيــع وفتــح صفحــة
أن يكــون مه ًّمــا كتعبيــر عــن إرادة طـ ّ
جديــدة آمنــة ،لكـ ّن اإلبداع ّيــة فعــل َخلــق لألشــكال الجديــدةُ ،مو َّجــه إلى
النفــس والـــمجتمع والثقافــة .عبــر محاولــة الســيطرة علــى الفظيــع والح ِّد
مــن تأثيــره الــ ُمحطِّم للنفــس والـــمجتمع تُحـ ِّول اإلبداع ّيــة الفظيــع ،فن ًّيــا
وأدب ًّيــا وفكريًّــا ،إلــى خبــرة عا ّمــة ،تجربــة فرديّــة وجماع ّيــة نشــترك فيهــا
مــع مــن عاشــوها وعانوهــا مباشــرة.
ـي إلــى تج ّنــب الفظيــع عبــر تمثيلــه
يُعاكــس الفــن والثقافــة ميلنــا التلقائـ ّ
وترميــزه علــى نحــو يُشـ ّجعنا ،باألحــرى ،علــى االقتـراب والـــمعاينة .فمــن
ناحيــة يُعــاد إنتــاج الفظيــع علــى نحــو مغايــر بحيــث ال ننفــر منــه
ونحــاول نســيانه ،بــل نقتــرب منــه ونقــف عنــده ونتمـ َّـاه ،ومــن ناحيــة
ثانيــة نشــترك مــع آخريــن فــي تملُّكــه عبــر الفــن والثقافــة .بهــذا نُحـ ِّول
الفظيــع مــن تجربــة ُمد ِّمــرة للـــمجتمع إلــى فعــل مشــاركة وتقــارب،
اخت ـراع لش ـراكة ومجتمــع ،تذكُّــر الهــول الـــمشترك ،ت َمـ ـثُّله ،واالجتمــاع
حــول ســبل مواجهتــه ونفيــه.
وفــي هــذا مــا يُشـكِّل اســتئنافًا لإلبداعيــة االجتماعيــة غيــر الـــمرئ ّية غال ًبا،
التــي واجــه بهــا مــا ال يُحصــى مــن الســوريّين الفظيــع ،وتدبّــروا معالجــات
وحلــول عمل ّيــة تُمكِّنهــم مــن االســتمرار فــي العيــش وإضافــة بعــض
ً
الـــمعنى لعيشــهم .توليــد الـــمعاني واألشــكال الجديــدة ليــس منفصـ ًـا
عــن إبداع ّيــة عمــوم النــاس هــذه ،ولــن يُث ِمــر إن انفصــل عنهــا .لقــد
قــاد العنــف الـــمهول وتحطّــم بيئــات الحيــاة إلــى الفصــل بيــن الحاجــات
الثقاف ّيــة والحيات ّيــة اليوم ّيــة ،أو إلــى الفصــل بيــن اإلبداعيــة الثقاف ّيــة
وإبداع ّيــة تدبُّــر شــؤون الحيــاة فــي شــروط بالغــة القســوة .أو لنقــل إنــه
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ـي
قــاد إلــى تعزيــز انفصــا ٍل أقــدم بيــن عالـــمين فــي بلدنــا ،عالـــم ثقافـ ّ
ـي .ولطالـــما
ـي معــزول وال ثقافـ ّ
ـي ،وعالـــم اجتماعـ ّ
منفصــل وال اجتماعـ ّ
ـاكل ســلط ٍة تســتأثر بإنتــاج الفظيــع
ـلت بإعــادة إنتــاج انفصالهمــا هيـ ُ
تكفَّــ ْ
وتعميمــه اجتماع ًّيــا .تجربــة الفظيــع يمكــن أن تكــون منطل ًقــا لـــمواجهة
هــذا االنفصــال القديــم وألشــكاله القصــوى الجديــدة فــي ســنوات الثــورة
والحــرب ،بقــدر مــا هــي َمعنيــة بإعــادة بنــاء السياســة علــى نحــو يَفصلهــا
هــي عــن الفظاعــة.
ـيُ ،منــ ِتج لوضع ّيــات
والثــورة فــي األصــل وفــي بدايتهــا فعـ ُـل إبــدا ٍع جماعـ ّ
وأُطُــر اجتمــاع وعمــل جديــدة ،ولذات ّيــات جديــدة ُمتح ـ ِّررة .واإلبداعيــة
فــي مواجهــة الفظيــع هــي إعــادة تملــك لهــذا النــازع التحــرري ،بقــدر مــا
هــي جهــد للربــط بيــن الثقافــة والـــمجتمع يســتند إلــى خبــرة الفظيــع
ويعمــل علــى الحيلولــة دون تولُّــد الشــروط االجتماع ّيــة والسياســ ّية
والثقافيــة لهــذه الخبــرة مج ـ ّد ًدا.
مــن شــأن خبــرة الفظيــع ومواجهتهــا اإلبداع ّيــة أن تكــون منطل ًقــا إلعــادة
اخت ـراع النفــس وتغييرهــا أيضً ــا .فبقــدر مــا إ ّن الفظيــع تجرب ـ ٌة ُمحطِّمــة
لشــكلنا وكياننــا ،لهويّتنــا /هويّاتنــا ،فــإ ّن مــن شــأن التفكيــر فيــه وتحويلــه
إلــى ثقافــة وفــن وحياة مغايــرة أن يُحـ ِّول الـــمشتغلين عليه ،يُغ ِّير شــكلهم،
واإلبداعــي هــو
ويســاعد فــي تحــ ّول غيرهــم .الـــمشترك بيــن الفظيــع
ّ
كل منهمــا .وهــذا مــا يجعــل مــن اإلبداع ّية الــرد األكثر
مركزيّــة الشــكل فــي ٍّ
خصوبــة وجديــة علــى الفظيــع .اإلبداع ّيــة التــي يجــري الكالم عليها ليســت
مجــرد إنتــاج أشــكال جديــدة ألشــياء تقــع خارجنــا ،بــل هــي إنتــاج أشــكال
جديــدة لنــا ،أي ثقافــة جديــدة وقيــم جديــدة ومســالك جديــدة؛ وهــي
أيضً ــا ليســت فعــل أفـراد منعزليــن أو مجموعــات محــدودة ،بقــدر مــا إنهــا
ـي يســتجيب للصفــة االجتماع ّيــة العا ّمــة لخبــرة الفظيــع.
نشــاط اجتماعـ ّ
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وعبــر صنــع األشــكال يمكــن لـــمواجهة الفظيــع باإلبــداع أن تكــون تجربـ ًة
بانيــة لهويّـ ٍ
ـات جديــدة وصــور جديــدة للحيــاة ولثقافــة الـــمجتمع .و َمــن
لديــه قــوى تو ُّحــش وخ ـراب مثــل األســديّين والدواعــش جديــر بــه أن
يُف ّكــر بالهويّــة كمشــروع خلــق جديــد ،كابتكار مغايــر للنفس والـــمجتمع،
للـــمعتقدات والثقافــة .فــي هــذا أيضً ــا مــا يمكــن أن يصــون كرامتنــا
ـي.
ـي والثقافـ ّ
كســوريين ويؤكّــد اســتحقاقنا السياسـ ّ
ثــم إنّــه عبــر خلــق األشــكال وإبــداع ثقافــة ومعــانٍ جديــدة نواجــه أيضً ــا
ـامي ،الــذي
أحــد أبــرز منابــع الفظيــع فــي حياتنــا اليــوم :الـــمنبع اإلسـ ّ
الفنــي ،أو يتقبــل بعــض أشــكاله الكالميــة فقــط .هــذا
يُحــ ِّرم الخلــق
ّ
يُضعــف قــدرة اإلنســان علــى صنــع «الحضــارة» ،األشــياء التــي ترفــع مــن
اســتحقاق اإلنســان وجدارتــه ،فكأنّهــا تعيــد خلقــه ،وتحـ ّد مــن احتمــاالت
التفظيــع بــه .إنــكار اإلبداعيّــة واستســهال القتــل يســيران يــ ًدا بيــد،
بالـمقابل.
بالطبــع الــكالم علــى اإلبــداع أســهل مــن اإلبــداع ذاتــه .لكــ ّن تجربــة
الفظيــع هــي تجربتنــا ،وكثافتهــا الـــمأساويّة تخصنــا وحدنــا ،وأخذهــا
بجديــة وصبــر ،والتعامــل معهــا عبــر الفــن والثقافــة هــو مــا قــد يســاعد
فــي نــزع ُس ـ ِّميتها وفاعل ّيتهــا التدميريّــة ،وقلبهــا ،بالعكــس ،إلــى تجرب ـ ِة
ـارب واشــتراك .مــن هــذا البــاب فــإ ّن محاولــة تملّــك تجربــة الفظيــع
تقـ ٍ
عبــر الثقافــة والفــن هــي فــي الوقــت نفســه إعــادة بنــاء للثقافــة والفــن،
والـــمجتمع ،حــول هــذه التجربــة.
وبمــا أ ّن الفظيــع تجــاو ٌز للـــمقدار فــي الشـ ّدة والشــناعة بحســب «لســان
العــرب» ،أي بمــا أنــه اســتثناء وخــروج علــى موازيــن مألوفــة ،فــإ ّن
اإلبــداع ،وهــو اســتثناء مســتم ّر واختــاف مســتمر وخــروج مســتم ّر ،يمكن
أن يســتم ّد مــن خبــرة الفظيــع ذاتهــا إلها ًمــا ،داف ًعــا إلــى «الخلــق» ،صنــع
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أشــكال جديــدة ،يصعــب تص ـ ّور أنــه يمكــن أن يســتم ّدها مــن مصــدر
آخــر.
الـــمسلك الرابــع فــي مواجهــة الفظيــع هــو الق ـ ّوة ،الــر ّد بالقــوة علــى
تخريــب األشــكال بالقــوة .الفظيــع نِتــاج أفعــال سياســ ّية لفاعليــن
سياســ ّيين مدركيــن لـــما يفعلــون ،ويجــب تدفيعهــم الثمــن .الفظيــع
الـ ـ ُمتولِّد مــن عنــف هــؤالء الفاعليــن ال يُوا َجــه باالســتنكار وال بالصمــت
واالنســحاب ،يُوا َجــه بالعنــف .إن لـــم يكــن لـــمعاقبة مرتكبــي الفظاعــة
وتجريعهــم مثلهــا ،فل َردعهــم.
كسياسـ ٍة عمل ّيــة ،يمكــن لهــذا الـــمسلك أن يكــون مجديًــا إن لـــم يتأ ّخــر
فــي تحقيــق هدفــه :العقــاب ،أو علــى األقــل الــ َّردع .لك ّنــه إن أخفــق،
ـي للص ـراع
وهــو مــا وقــع فــي ســوريا منــذ تســارع انهيــار اإلطــار الوطنـ ّ
بــد ًءا مــن النصــف الثانــي مــن عــام  ،2012ربمــا تتع َّمــم الفظاعــة،
ويعـ ّم فقــدان األشــكال فــي الـــمجتمع ،وتظهــر لدينــا مجتمعــات فظاعـ ٍة
متع ـ ّددة ،تتبــادل الكــره والخــوف والنفــور.
ويبــدو أن احتمــاالت هــذا الـــمسلك تزيــد كلّمــا قلَّــت الثقــة ب ُنجــوع
الـــمسالك الثالثــة الســابقة .الغضــب واإلدانــة ال أثــر لهمــا علــى ُمفظِّعيــن
ج ّدييــن مثــل الدولــة األســديّة ،أو مثــل داعــش اليــوم ،والصمــت فعــل
فعــا نخبويًّــا،
انســحاب وتســ ُّمم ذاتــي .واإلبداع ّيــة الثقاف ّيــة ال تــزال ً
ـي ،وال يبــدو فــي مســتواه الحالــي مؤ ّهـ ًـا إلعادة
محــدود التأثيــر االجتماعـ ّ
اخت ـراع الـــمجتمع والثقافــة والحيــاة.
فل ُنواجه الفظيع بمثله ،ولنر َّد على األلـم باأللـم.
ـي .فبمــا أ ّن الفظيع
ميــزة هــذا الـــمسلك عــن غيــره تتمثّــل فــي أنّــه سياسـ ّ
ـي لفاعليــن سياسـ ّيين ،فــإ ّن السياســة هــي الـــميدان
سياســة ،فعـ ٌـل سياسـ ّ
ـمركزي للــرد عليــه ،والـ ـ ُمفظِّع الـ ـ ُمع ِّند بالــذات ال يتص ـ ّور أن تجــري
الــ
ّ
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ـي فــي هذا
ـي أو أخالقـ ّ
مواجهتــه بغيــر تحطيمــه .ليــس هنــاك خطــأ منطقـ ّ
الطــرح فــي تصـ ّوري .وال يبــدو أ ّن أحـ ًدا يجــادل فــي ص ّحــة هــذا التقديــر
بخصــوص داعــش .ومــا يُحتمــل ظهــوره مــن مجادلــة بخصــوص الدولــة
األســديّة ،وهــي قـ ّوة تفظيــع مثابــرة وعنيــدة ،يتّصــل علــى األرجــح بــإرادة
حمايــة أوضــاع اســتثناء وامتيــاز اجتماع ّيــة وسياسـ ّية ،هــي منبــع الفظيــع
الـــمتمادي فــي البلد.
اري علــى العنيف
الـــمشكلة فــي ســوريا اليــوم لـــم تتولَّد مــن الرد االضطـر ّ
بأدواتــه ،بــل بالضبــط مــن التباعــد بيــن أفعــال الــر ّد وبيــن هــذا الهــدف
السياســي ألســباب متن ّوعــة .مشــكلة تشـ ٍ
ـكيالت مقاتلــة فــي ســوريا اليــوم
ليــس أنهــا تواجــه الدولــة األســدية الـــمعتدية والعنيفــة بالعنــف ،بــل
بالضبــط فــي أنّهــا لـــم تعــد تفعــل ذلــك إلّ عرضً ــا ،وأ ّن اهتمامهــا يتو َّجــه
خاصــة ،و/أو إلــى انضبــاط
إ ّمــا إلــى تأكيــد ســلط ٍة ذات ّيــة فــي مناطــق ّ
مواجهتهــا لألســديّين ِ
بخطــط قــوى إقليم ّيــة ودول ّيــة ،هــي التــي تُح ـ ِّدد
لهــا مــاذا تفعــل ومتــى وأيــن .بعبــارة أخــرى ،انفصــل الــر ّد بالعنــف علــى
العنيــف العــام عــن رؤيــة سياس ـ ّية تهــدف إلــى «إســقاط النظــام» ،أي
كعنــف ثــوري وكخطــوة نحــو الفصــل بيــن السياســة والفظاعــة .آل األمــر
إلــى عنـ ٍ
ـف بــا سياســة ،يحصــل أن يســتند إلــى الديــن ،ف ُينـ ـ ِتج فَظيعــه
الخــاص ،وإلــى سياسـ ٍة ال ســند لهــا مــن القــوة ،عاجــزة عــن التأثيــر فــي
ســير األحــداث .الفظاعــة بقيــت سالـــمة ،فظاعــة األســديّين ،وانضافــت
إليهــا فظاعــة داعــش ،وفظاعــات أدنــى لـــمجموعات أخــرى.
•
ـوري الـــمعلوم ،وأهــم خصائصه
الســياق السـ ّ
الفظيــع والعنــف فــي ِّ
قياســا إلــى مــا كان ُمق ـ ّد ًرا فــي البدايــة،
اســتمرار الص ـراع أم ـ ًدا طويـ ًـا ً
اتّســعت ممارســة الفظيــع مــع الزمــن .الفظيــع مرتبــط بالعنــف حت ًمــا،
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ـب ألشــكال األشــياء .ال
وبالتحديــد بـــما يتس ـبَّب بــه العنــف مــن تخريـ ٍ
فظيــع دون عنــف .لكــن هــل يــؤدي العنــف بالضــرورة إلــى الفظيــع؟
كلـــمة الفظيــع فــي العربيــة تُحيــل إلــى شـ ّدة « ُمتجــاوز ٍة للـــمقدار» كمــا
ســبقت اإلشــارة .مــا هــو الـــمقدار؟ الـــمسألة ثقاف ّيــة وتاريخ ّيــة .يمكــن
كل عنف فيهــا متجاوزًا للـــمقدار
تصـ ّور أوضــاع ثقاف ّيــة واجتماع ّيــة يُعتبــر ّ
وفظي ًعــا .يتّجــه الـــمتعلّمون مــن الطبقــة الوســطى العلـــمانيّة في العالـــم
كلّــه إلــى اعتبــار ضــرب األطفــال فظي ًعــا ،لكن فــي طفولــة جيلنا لــ ّما يكن
أي دولــة فــي العالـــم مســتع ّدة اليــوم
يُعتبــر فظي ًعــا بحــال .وال يبــدو أ ّن ّ
وتوســعت ممارســة التعذيــب فــي
لقبــول أ ّن العنــف
الحربــي فظيــعَّ ،
ّ
ـي
العالـــم منــذ مطلــع القــرن واعتمــاد «اإلرهــاب» كاسـ ٍـم للش ـ ّر السياسـ ّ
ـت شــخصيًّا للتعذيــب وقــت اعتقالــي
ـي ،ولـــم تتراجــع .وتع ّرضـ ُ
األساسـ ّ
عــام  ،1980لك ّنــي أتــر ّدد فــي اســتخدام كلـــمة فظيــع فــي وصفــه :كان
مؤلــ ًما جـ ًّدا ،لكــن ليــس ُمحطِّ ًمــا ،ولـــم يُد ِّمــر شــكلي .لكــن كان تعذيــب
وبخاصــة تعذيــب اإلســاميين.
بعضنــا فظي ًعــا،
ّ
مــن حيــث عالقتــه بالعنــف ،قــد يمكــن التمييــز بيــن الفظيــع ك ِفعــل
والفظيــع كنتيجــة .كنتيجــة ،الفظيــع هــو فقــدان الشــكل كمــا ســبق
القــول ،والعنــف الفظيــع هــو مــا يُحطِّــم أشــكال األشــياء ،لكــن الفظيــع
خاصيــة التعذيــب أو القتــل أو التدميــر حيــن يكــون
يمكــن أن يكــون ّ
مقترنًــا بـ«تجــاوز الـــمقدار» ،بــإرادة التفظيــع إن جــاز التعبيــر .وأفظــع
الفظيــع مــا يُمازجــه دأب وصبــر ،و«فــن» ،ومباشــرة شــخصية .ومنــه،
مثـ ًـا ،التعذيــب فــي ســجن تدمــر علــى نحــو مــا وصفــه مصطفــى خليفــة
فــي «القوقعــة» وب ـراء الس ـ ّراج فــي «مــن تدمــر إلــى هارفــارد» .وربمــا
يجــب القــول إ ّن الفظيــع هــو حت ًمــا نتــاج تفظي ـعٍ وا ٍع و ُمتع َّمــد ،يريــد
أن يحطّــم الـــمستهدفين ،أو أن يُبيدهــم .تُــرى أليــس الفظيــع إبــادة لـــم
تكتمــل؟ اإلبــادة الـــمثال ّية هــي التــي تمحــق جميــع الـــمستهدفين ،وتبيد
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حتّــى ذكرهــم .ليــس مـراد الــ ُمبيدين تحطيــم الشــكل ،بــل إبــادة الكائــن.
تَحــول دون ذلــك عوائــق تكنولوج ّيــة ،وأحيانًــا رغبــة الـــ ُمفظِّعين فــي
تــرك بعــض الــ ُمفظَّع بهــم «عبــرة لـــمن يعتبــر» ،وتلقيــن مجتمعهــم كلّــه
«دروســا ال تنســى» .يتركــون أمثلــة تبقــى فــي ذاكــرة الــ َمع ِن ِّيين وبيئاتهــم
ً
االجتماع ّيــة ،بغــرض الترويــع والــردع .إسـرائيل أســتاذة فــي هــذا الشــأن.
واألســديّون .وداعــش يبــدو علــى إلـــمام ممتــاز بهــذا «الفــن» نفســه.
و َمــن يُنــ ِتج الفظيــع هــو قــو ٌة ال قانــون لهــا أو دســتور أو قاعــدة مطــردة،
أي ال شــكل ،مثــل داعــش واألســديين .إنهــا الســلطات التــي تتصــرف كقوة
كل أفعالهــا اســتثناء ،إن كان يمكــن تص ـ ّور شــيء كهــذا ،وكلهــا
ســياديةّ ،
(((
«إبداع».
ـي الــذي هــو فعــل قــوى س ـيّدة،
الفظيــع عاقب ـ ٌة محتملــة للعنــف الحربـ ّ
ـاب مس ـلّح بقذيفــة تهــرس جســده،
لكنــه ليــس هــو .ف َمقتــل مقاتــل شـ ٍّ
هــو شــيء بشــع ،لكنــه ليــس فظي ًعــا ،ألنــه ليــس خــارج الـــمتوقّع ،وليــس
قتل عنيفًا يحطّم جســده.
«متجــاوزًا للـــمقدار» أن يُقتــل الـــمقاتل الشــاب ً
لكــن مقتــل شــاب بعمــره غيــر مســلح ،كان فــي طريقــه إلــى عملــه أو
إلــى فــرن الخبــز ألطفالــه هــو فعــل فظيــع .ومقتــل خمســين مقاتـ ًـا فــي
هجمــة واحــدة ليــس فظي ًعــا بقــدر مقتــل خمســة مدن ّييــن كانــوا يقفــون
علــى فــرن خبــز ،جــرى تع ّمــد قصفهــم مثلـــما فعل النظــام فــي آب 2012
فــي مناطــق حلــب وحمــاه.
فكمــا ســبقت اإلشــارة ،ال يَنـــتج الفظيــع عــن العنــف بحــد ذاتــه ،بــل
أحيــل فــي ذلــك إلــى مفهــوم كارل شــميت عــن الســيادة ،وهــو جعــل االســتثناء فــي الدولــة
(((
ـادل للـــمعجزة فــي الديــن .وكذلــك إلــى قـراءة جيورجيو أغامبــن للـــمفهوم ،واعتبــار االســتثناء قاعدة
معـ ً
الســلطة فــي عالـــم اليــوم ،وليــس خرو ًجــا علــى القاعــدة .كتابــه :حالــة االســتثناء ،ترجمــة د .ناصــر
إســماعيل ،مــدارات لألبحــاث والنشــر ،القاهــرة .2015
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عــن التنكيــل وإرادة اإلبــادة .واإلبــادة ليســت فعـ ًـا عقابيًّــا ،وال هــي مــن
إج ـراءات العدالــة ،أو تجــاوز العدالــة ،وال يمكــن أن تصــاغ فــي قانــون.
ليــس القتــل ذاتــه فعـ ًـا فظي ًعــا بالضــرورة ،وحتّــى أحــكام اإلعــدام الجائــرة
قــد ال تكــون فظيعــة إن نُفــذت وفــق مســطرة معلومــة مق ـ ّررة.
ـت مــن أي
عنــف األســديين ليــس مفرطًــا كَـ ـ ًّما فقــط ،وإنـــما هــو ُمنفلِـ ٌ
قاعــدة عا ّمــة ،واقتــرن بالفظاعــة وإرادة التفظيــع طــوال الوقــت :هــرس
رأس رجــل بكتلــة إسمنـــت ّية ،طعــن رجــل حتّــى الـــموت بحربــة ،تعذيــب
ســجناء حتّــى الـــموت ،القصــف الـــمكثّف والـــمتع ّمد لـــمنطقة ســكنية،
هــذه كلّهــا ليســت أفعــال عدالــة أو حتــى عقابًــا غيــر عــادل ،إنهــا أفعــال
ترويــع وإرهــاب .تفظيــع بتف ُّنــن .ومــا هــو فــن ،خالفًــا لـــما هــو قانــون،
ال يمكــن االســتناد إليــه مــن أجــل التوقّــع .فمفهومــه بالــذات يقتضــي
واللتوقع.
الـــمفاجأة َّ
كل تمثيــل باألجســاد الـــمقتولة فظيـ ٌع تعري ًفــا ،ليــس فقــط أل ّن التمثيــل
ّ
يســتهدف الشــكل مباشــرة ،وإنـــما كذلــك أل ّن التمثيــل ال يمكــن أن يكــون
فعــا عقاب ًّيــا أو ممارســة تق َبــل التقنيــن؛ إنــه فعــل إبــادة ،ال يخاطــب
ً
مقتــول صــار خــارج الخطــاب ،بــل جماعــة وراءه ،يُنذرهــا بالقتــل.
ً
التفظيــع بشــخص واحــد هــو رســالة جماع ّيــة ،خالفًــا للقتــل الـــمتقشّ ف
لشــخص أو حتّــى مجموعــة أشــخاص وفــق إج ـراءات معلومــة ومق ـ ّررة
ســلفًا .مشــاهد تمثيــل قــوات النظــام ومخابراتــه ببعــض شــهداء الثــورة
الذيــن قتلــوا تحــت التعذيــب أو فــي معــارك ،هــي فعــل إبــادة رمــزي
لجمهــور الثــورة كلّــه.
ٍ
شــخص ألنــه ال يعــرف عــدد ركعــات صــاة الصبــح فظيــع
لكــ ّن قتــل
حت ًمــا ،حتــى لــو جــرى القتــل برصاصــة واحــدة .الفظيــع هنــا نســب ٌة بيــن
اإلضـرار وبيــن الذريعــة ،بيــن مــا يقــع علــى شــخص أو وسـ ٍ
ـط مــن عنــف
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بحــق
وبيــن مــا يُســ َّوغ بــه العنــف .ليــس هنــاك عنــف ليــس فظي ًعــا ّ
ـادل أو ُمس ـ َّوغًا.
طفــل ألنّــه ال يمكــن أن يكــون عـ ً
أي وجــه إلنــكار
النظــام وداعــش فظيعــان ُمفظِّعــان مثـ ًـا .ليــس هنــاك ّ
صفــة الفظاعــة الـــمتع ّمدة عــن قتــل نحــو  7000تحــت التعذيــب بيــن
بدايــة الثــورة وآب  ،2013أو عــن الـــمجزرة الكيمياويّــة فــي الغوطــة،
أو عــن قصــف وتدميــر مــدن وبلــدات عديــدة ،أو عــن قتلــى داعــش
الصلــب شــيئًا فظي ًعــا
و َمصلوبيـــها ،أو عــن الرمــي فــي الهوتــة (((.يبقــى َّ
حتــى لــو كان الـــمصلوبون قــد قُتلــوا قبــل َصلبهــم .الفظيــع نســب ٌة مــن
وجــه آخــر :بيــن ضميرنــا وتص ّورنــا للعدالــة اليــوم وأنـــماط مــن العنــف
ـي النــاس فــي الهوتــة أيًّــا تكــن جريمتهــم فظيــع.
صــارت غيــر مقبولــة .رمـ ُ
وهــو فظيــع بحقّهــم ،فظيــع بحـ ّـق الـــمجتمع الــذي تجــري فيــه مثــل
بيئــي حــي ،بحــق
هــذه الجريمــة ،وفظيــع بالقــدر ذاتــه بحــق نظــام ّ
الـــماء والطبيعــة فــي الـــمنطقة.
كل حــال الفظيــع مرتب ـ ٌط بعنــف غيــر شــرعي وغيــر عــادل وغيــر
فــي ّ
منضبــط بقاعــدة عامــة .وفــي الغالــب بالعنــف الـــمقترن بالكراه ّيــة
والتف ُّنــن .الـــمقدار نفســه مــن العنــف يمكــن أال يكــون فظي ًعــا وأال يــؤ ّدي
إلــى فظاعــة إن كان عقاب ًّيــا وفــق قاعــدة معلومــة مقــررة ســابقًا ،ويكــون
فظي ًعــا و ُمفــظّ ًعا إن كان منفلتًــا مــن قواعــد معلومــة و«إبداعــيًّا».

ـادل ،وليــس هنــاك
والخالصــة أنّــه ليــس هنــاك فظيــع يمكــن أن يكــون عـ ً
عدالــة يمكــن أن يكــون الفظيــع ممارســ ًة مقبولــ ًة ِمــن ممارســاتها .ال
خاصــة يمكــن أن ت ُســ ِّوغ التحطيــم
سياســة وال ديــن وال أيّــة أوضــاع ّ
ـي غائــر قــرب قريــة الحمــام شــمال ال ّرقــة ،كان داعــش يرمــي فيــه
(((
الهوتــة :انهــدام أرضـ ٌّ
جثــث مــن قتلهــم ،ويحتمــل أنّــه رمــى فيــه أحيــاء كذلــك .انظــر مقالــة أحمــد إبراهيــم« ،الهوتــة»3 ،
آب/أغســطس  2015الـــمتاحة علــى موقــع الجمهوريــة دوت نــت.
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ـدي الـــمقترن بالكراهيــة وإرادة إبــادة األفـراد والجماعــات والبيئــات
الكيـ ّ
الحيــة.
•
الفظيــع والـــمجتمع إذا كان الفظيــع متولّـ ًدا عــن مزيــج العنــف
والكراهيــة ،ومقترنًــا باأللـــم والـــموت ،و ُمركَّ ًبــا مــن الغرابــة والخطــر
ـعوري لتجربــة الفظيــع يتك ـ َّون مــن
والبشــاعة .وإذا كان الـــمحتوى الشـ ّ
الخــوف والنفــور والكــره ،فــإن مجتم ًعــا يعيــش هــذه التجربــة لوقــت
طويــل دونـــما توقّــف ،مثلـــما يحصــل فــي ســوريا منــذ أربــع ســنوات
ونصــف الســنة يتحطّــم هــو ذاتــه ويكـ ُّـف عــن كونــه مجتم ًعــا .الخــوف
يفصــل النــاس عــن بعضهــم ويدفعهــم إلــى االنكفــاء علــى أنفســهم
وأوســاطهم الضيقــة؛ والنفــور فعــل تباعــد وانكمــاش ،عــن الفظيــع ذاتــه
بدايــة ،لكــن عــن مجتمــع تتواتــر فيــه تجــارب الفظيــع أيضً ــا .نتكلّــم علــى
الفظيــع كتجرب ـ ٍة متك ـ ّررة ،ال يــكاد يكــون أحــد مــن الســوريين بمنجــاة
مــن معاينــة أمثلــة منهــا .ولل ُكــره مفعـ ٌ
ـول مشــابه مــن حيــث أنّــه يدفــع
إلــى التج ّنــب والقطيعــة والعــداء .لكــ ّن تجربتنــا منــذ بدايــة الثــورة
تتجــاوز ذلــك .أُنتــج الخــوف والنفــور والكراهيــة بمقاديــر وافيــة فــي
«ســوريا األســد» منــذ أواخــر ســبعين ّيات القــرن العشــرين علــى األقــل،
واقـــترن علــى نحـ ٍو ظاهــر بتباعــد الســوريّين عــن بعضهــم وتراجــع ثقتهم
ببعضهــم وبتدهــور مشــتركاتهم واجتماع ّياتهــم .أمــا مــا يجــري اليــوم فهــو
قطــع روابــط الســوريين بالفــأس ،عبــر تحطيم أجســاد مــا ال يُحصــى منهم
بالفــأس .ال يتعلّــق األمــر بأوضــاع صعبــة ،بانتهــاكات واســعة النطــاق ،بــل
ـي لـــم يعــد يســتطيع أن يتوقّــف عــن القتــل
بمشــروع للقتــل الجماعـ ّ
خشــي َة أن ينهــار .ومثلـــما كان لــدى معظــم الســوريّين البالغيــن منــذ
ثمانين ّيــات القــرن العشــرين «تجربــة أمن ّيــة» تتــراوح بيــن االســتدعاء
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والتحقيــق ،والتخويــف والتعذيــب ،وقــد تصــل إلــى االعتقــال الـــمديد
أو االختفــاء أو القتــل ،بحيــث ال تصلــح أعــداد الـــمعتقلين السياس ـيّين
فــي أي وقــت للتمثيــل علــى أوضــاع الســوريين الحقوق ّيــة واالجتماع ّيــة
والسياس ـ ّية ،لــدى معظــم الســوريّين اليــوم تجرب ـ ُة فظيــع عاينوهــا فــي
ِ
ومفاظــع أخــرى ناميــة ،هذا
الــ َمفظَعة األســدية ثــم فــي َمفــظَعة داعــش
حيــن ال يكــون الواحــد منهــم موضــوع هــذه التجربــة ،أو تجــارب متك ّررة.
وقــد يكــون أقــرب تمثيــل التســاع القاعــدة االجتماع ّيــة لتجربــة الفظيــع
هــو أ ّن عــدد الـــمعاقين منــذ بدايــة الثــورة يقــارب الـــمليون ،وهــذا عب ٌء
رهيــب للـــمستقبل ،وفــوق ربــع مليــون ضحيّــة علــى األقــل ،ومــا ليــس
معلو ًمــا مــن الـــمعتقلين الذيــن يعيــش معظمهــم أوضــاع فظاعــة ُمزمنــة.
خاصــة أن الـــمجتمع الــذي تتواتــر تجربــة
وال يــكاد يحتــاج إلــى بَر َهـــن ٍة ّ
كل اتجــاه.
الفظيــع فيــه بكثافــة هــو مجتمــع فظيــع ،يفـ ّر منــه النــاس فــي ّ
يفــر النــاس مــن ســوريا اليــوم ليــس بالضــرورة ألنّهــم ُمع َّرضــون لخطــر
مباشــر ،ولكــن ألن البلــد صــار موط ًنــا ملعونًــا للفظاعــة ،لأللـــم والـــموت،
تُنــتَج فيــه يوميًّــا ،وبمقاديــر كبيــرة ،انفعــاالت الكــره والخــوف والنفــور،
كل اتجــاه.
وتُطلَــق اللعنــات مــن ّ
وال تســاعد علــى مواجهــة هــذه التجربــة أنـــما ُط تفاعــلٍ ســبق ذكرهــا.
فاإلدانــة الكالم ّيــة أو االحتجــاج الــذي ال تأثيــر لــه علــى وقــف الفظيــع
ال يســاعدان علــى تكـ ُّون مجتمـعٍ متفاعــل متضامــن ضـ ّد الفظاعــة .ربمــا
تش ـ ّد هــذه الـــمسالك مجموعــات إلــى بعضهــا لبعــض الوقــت ،لك ّنهــا
تنحــل بعــد حيــن ألنّهــا ال تجــد حــاًّ للـــمشكلة .والصمــت واالنعــزال
ّ
همــا تســلي ٌم بالفظاعــة وتســليم بمفعولهــا الــ ُمحطِّم للـــمجتمع والنفــس،
هــذا فضـ ًـا عــن أن الـــمجتمع يتكـ ّون حــول الــكالم وتبــادل الــكالم ،وليــس
حــول الصمــت واالنعـزال .ومواجهــة الفظيــع بالعنــف حيــن ال تــؤ ّدي إلــى
تغ ُّيــر ســريع فــي السياســة وتقييــد للعنــف بقواعــد عامــة متّفــق عليهــا،
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أي حيــن ال تكــون إجــرا ًء عمليًّــا ناج ًحــا للحــ ّد مــن الفظاعــة وتحقيــق
العدالــة ،تُجــازف بــأن تُحــ ِّول الفظاعــة إلــى سياســة والسياســة إلــى
ممارســة للفظاعــة ،علــى نحــو يبــدو أ ّن ســير األمــور فــي البلــد منــذ نحــو
ثــاث ســنوات يُصــادق عليــه.
تبقــى اإلبداعيّــة منه ًجــا يســاعد علــى االقت ـراب مــن الفظيــع ،وتطويــر
ٍ
ـتعدادات وحساس ـ ّي ٍة ُمضــادة للفظيــع والفظيعيــن مــن جهــة ،وعلــى
اسـ
تحويــل تجربــة الفظيــع إلــى تجربــة مشــتركة يتكـ ّون حولهــا مجتمــع مــن
ـي ،بحيــث
ـي واإلبداعـ ّ
جهــة ثانيــة .بيــد أ ّن أق ِنـــي ًة مفتوحــة بيــن االجتماعـ ّ
يكــون اإلبــداع فعـ ًـا اجتماع ًّيــا واالجتمــاع فعـ ًـا إبداع ًّيــا ،يقتضــي توقّــف
العنــف ،والتح ـ ّول مــن نظــام العنــف الفظيــع الوفيــر إلــى نظــام يضبــط
العنف ويُق ِّنـــنه.
هــذا الخيــار الــ ُمو َّجه نحــو إعــادة خلق الـــمجتمع هــو األجدى .السياســة
وحدهــا ال يمكــن أن تُلغــي الفظيــع الــذي ألغاهــا لعقــود ،وإن كان ال بـ ّد
ـي لنهايــة الفظيــع .يلــزم أن تتشـكّل السياســة
ـي وقانونـ ّ
مــن تكريــس سياسـ ّ
ذاتهــا بصــورة مغايــرة فــي مجتمــع جديــد وثقافــة جديــدة متشــكّلين
حــول مواجهــة تجربــة الفظيــع واســتيعابها.
عبــر أشــكال جديــدة لالجتمــاع والثقافــة والتفكيــر ،والديــن ،والهويّــة/
الهويّــات ،نُعيــد خلــق ذاتنــا فــي صــورة أصلــح إلصالحنــا وإصــاح
العالـم.
الغــرض مــن هــذه الـــمحاولة ،فــي الختــام ،الـــمساهمة فــي تســمية
ُ
تجاربنــا وتقويــة شــخص ّيتها ،أعنــي أن تصيــر مفاهيــم ،وأن يكــون لهــا
أساســا لتفكيــر وممارســات مغايــرة .الفظيــع
كيــان يُعتــرف بــه وتكــون ً
وجـ ٌه مــن أوجــه تجــارب يمتنــع أن تتشـكّل لنــا هويّــة كســوريّين علــى
غيــر االســتناد إليهــا .وبقــدر مــا إ ّن االعتقــال والتعذيــب والســجن
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واالغتصــاب والحصــار والخطــف والتغييــب والقتــل والتهجيــر واللجــوء
وتناســخاتها اإلســاميّة ،فــإ ّن فــرص
هــي تجاربنــا فــي «ســوريا األســد» ُ
ســوريا جديــدة متحـ ّررة مرهونــة بمــا نصنعــه مــن هــذه التجــارب مــن
ثقافــة واجتمــاع وسياســة .لســنا نِتــاج تجاربنــا وحدهــا ،إنّنــا نِتــاج مــا
نفعــل بهــذه التجــارب.
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تحديق في وجه الفظيع
ٌ
بيــن الـ ُمهتـــمين بالصــورة في ســوريا ِسـ ٌ
ـب حي ًنــا ويخبو
ـجال ُمتـــم ِّوج ،يشـ ُّ
حي ًنــا ،حــول عــرض صــور األجســاد الـ ـ ُمحطَّمة أو الـــمحروقة ،واألشـــاء
وفيديوهــات التعذيــب ومشــاهد القتــل ،أو عمو ًمــا حــول صــور الســوريّين
فــي انكشــافهم الكبيــر علــى أنفســهم وعلــى العالـــم طــوال  50شــه ًرا
ـوري
ـمائي سـ ّ
ونَــيِّف .قبــل شــهور نشَ ــر «أبــو نضّ ــارة» ،وهــو تج ُّمــع سينــ ّ
يُنــ ِتج فيلــ ًما قصيـ ًرا واحـ ًدا كل أســبوع ،بيانًــا أدان فيــه «ت َمريــغ كرامــة»
النــاس «مــن خــال عــرض صــور أجســادهم الـــ ُمعذَّبة علــى شاشــات
العالـــم دون موافقـــتهم ،األمر الذي يُســـيء لكرامة الســوريّين واإلنســان ّية
جمعــاء» ،وب َنـــى علــى ذلــك مبــدأ «حــق اإلنســان فــي صــور ٍة كريمــة أيًّــا
ـوري
كانــت الظــروف» .وأطلــق التج ُّمــع أيضً ــا مبــادر ًة عنوانهــا :صــورة السـ ّ
مــا بتـنــ ّ
ـذل! والعنــوان َمبنـــي ،مثلـــما هــو معلــوم ،علــى غـرار شــعا ٍر ُرفع
ـبيل الثــورة ،وهتَـــف فيــه
ـجاجي باكــر فــي دمشــق قُــ َ
فــي تج ّمــع احتــ ّ
ـوري مــا بيـنــ ّ
ـذل!
الـــمتج ّمعون :الشــعب السـ ّ
وبيــن وقـ ٍ
ـت وآخــر يجــري التعبيــر عــن التح ُّفــظ عــن مشــاه َد صادمــة
ـي أو تضمينهــا
يجــري تداولهــا علــى صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعـ ّ
فــي أعمــا ٍل فـ ّنـــية ،منهــا مثـ ًـا فيلـــم أســامة محمــد ووئــام بدرخــان «مــاء
الفضــة» ،حيــث تتكـ َّرر صــورة ولــد ســوري عــا ٍر يجــري تعذيبــه وإجبــاره
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علــى تقبيــل حــذاء ُمعذِّبــه ،ثـ ّم يتعـ َّرض النتــ ٍ
ـهاك جنســي .وفــي الفيلـــم
أيضً ــا مشــه ُد َجــ ِّر ُجثـ ِ
ـث شــهداء فــي الشــارع بـــكالليب مربوطــة بحبــلٍ
مــن ِق َبــلِ ُمقاوميــن ال يســتطيعون نقــل الجثــث بطريقــة أخــرى ،خوفًــا
مــن رصــاص قـ ـ َّناصي النظــام .الصــو ُر صادمــة و ُم ِذلَّــة فعـ ًـا ،فمــا القــول
فــي شــأن عرضهــا للعمــوم ،أو التســاهل فــي األمــر؟
وتجـ َّدد الــكالم علــى األمــر بعــد عــرض صــو ٍر مــن التــي ه َّربهــا «ســيزر»
لبعــض َمــن قتـــلهم النظــام تحــت التعذيــب ( 55ألــف صــورة لنحــو 7
آالف مــن الـ ـ ُمعذَّبين الـمقـــتولين بيــن بدايــة الثــورة وآب  ،)2013وقــد
ُعــرض قســ ٌم منهــا فــي مقــ ّر األمــم الـــمتّحدة فــي نيويــورك فــي آذار
 ،2015ويبــدو أنّــه كان ُمر ِّو ًعــا لـــمشاهديه .ورأى مثقّفــون وف ّنانــون ،منهم
أي كان مشــارك ٌة
محمــد علــي األتاســي ،أ ّن إعــادة عــرض الصــور مــن ِق َبــلِ ٍّ
فــي قتــل الضحايــا.
هــذه ،علــى أيّــة حــال ،مســاهم ٌة فــي إثــارة نقـ ٍ
ـاش أوســع ،تبــدو ضروريــة
حــول الصــور ،صورنــا.
يمتـــنع ،بدايــة ،أن يُعــزل موضــوع عــرض الصــور والـــمشاهد الـ ـ ُمر ِّوعة
عــن الحــال الســوريّة الراهنــة ،وهــي حـ ُ
ـيامي ،فيهــا كثيــر مــن
ـال هــو ٍل ِقــ ّ
العنــف والفظاعــة والـــموت والــدم واالس ِتـــماتة والكراهيــة وجنون الثَّـــأر،
واالنحــال والتبعثــر ،ويبــدو ُممتـــن ًعا أن تعــود ســوريا إلــى مــا قبلهــا،
وغيــر مرغــوب أيضً ــا .يبــدو كذلــك ممتـــن ًعا عــزل عمــوم الســوريّين عــن
هــذه الحــال ،وغيــر مرغــوب بـــدوره فــي نظــري .فهــل بغيــر التحديــق
فــي وجــه هــذا الهــول الرهيــب وتوســيع اإلحاطــة بــه ،بـــصوره وتفاصيلــه
وحكاياتــه ،يمكــن أن نُطـ ِّور إدراكًا بجِذريّــة وضعنــا ومأســاويّته ،ونُط ِّور ف ًّنا
وفكـ ًرا وأخالق ّيــات مجبولــة بـــتمثيل هــذه األوضــاع الـــمستحيلة؟ الصــو ُر
موجــود ٌة فــي مــكان مــا ،ص َّورهــا أحــ ٌد مــا مشــكو ًرا ،مخاطــ ًرا بنفســه
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ـلصصون علــى محـ ّرم،
فــي بعــض األحيــان ،ورآهــا بعضنــا ،فهــل نحــن ُمتــ ِّ
إن كانــت الحيلولــة دون العــرض هــي الشــيء الصحيــح؟ وكيــف لنــا أن
ـص مــا أصابنــا مــن فظاعــة إن ك ّنــا نتفــادى ،مــا ِ
وســعنا
ـي ذاكــر ًة تخـ ُّ
نُنـ ِّمــ َ
التفــادي ،النظــر فــي وجــه الفظاعــة؟ نتذكّــر كــي ال نُكـ ِّرر مــا جــرى لنــا،
وكــي نـــمارس حيالــه نســيانًا إراديًّــا واع ًيــا ،نســيان َمــن واجهــوا أنفســهم
ورأوا ال َوحــش فيهــم ،وقـ ّرروا تقــيِيده .ينســون ترفُّــ ًعا عمــا يعرفــون فــي
أنفســهم وفــي غيرهــم .وهــو مــا ال يتأتَّــى دون أن نُح ِّدق َملِــ ًّيا فــي صورنا
ل َنطبعهــا عمي ًقــا فــي ذاكرتنــا.
يُط ـ ِّور الـــمعترضون علــى النشــر حج ًجــا وجيهــة ،منهــا أ ّن صــور العنــف
والفظاعــة تُـــثير مشــاعر الغضــب ورغبــة االنتـــقام ،ويقــال أحيانًــا إن
بعــض هــذه الصــور علــى األقــل سـ َّربها النظــام عمـ ًدا إلثــارة نــوازع الثــأر،
ـح أ ّن
ـي ومطلــق .لك ـ ْن واضـ ٌ
وتحويــل الص ـراع الســوري إلــى ص ـراع طائفـ ّ
الحــال الســوريّة أكثــر جذريــة وفظاعــة مــن أن تكــون الصــورُ ،مس ـ َّربة
بقصـ ٍـد أم الُ ،مح ِّرضً ــا أساسـ ًّيا فيــه .الصــور جــز ٌء مــن الصـراع ،وقــد تكــون
أدا ًة مــن أدوات التعبئــة والتحريــض فعـ ًـا ،لكـ َّن منابــع التحريــض وفيـــرة،
ومنهــا أ ّولً الحــرب الفعل ّيــة الجاريــة ،الـــمستم ّرة بـــفضل الــ ُمحارب األول
الـ ُمـــز ّود بمض ّخـ ٍ
ـات متفوقّــة للصــور والكلـــمات والكراهيــة ،فضـ ًـا عــن
ـدي .وهــو مــا يعنــي أ ّن القــول فــي
الســاح الـ ُمتـــف ّوق ،أعنــي النظــام األسـ ّ
شــأن الصــور تا ِبـ ٌع للقــول فــي الصـراع وســبل إنهائــه .فــا مجــال للتفكيــر
الخاصــة بـــمنابع العنــف
فــي الصــور دون مواجهــة الـــمعضالت األكبــر،
ّ
التوصــل إلــى تمثيــلٍ
سياســي ُمغايــر
الـ ُمنـــفلِت فــي البلــد ،وبـــفرص ُّ
ّ
ـي جديــد .بعضنــا
لســوريا والســوريين ،وإلــى دولــة جديــدة ووعــي ذاتـ ٍّ
غضبــه يتو َّجــه نحــو االنتـــقام؟ نعــم ،هــذا محتمــل ج ـ ًّدا ،لكــن يمكــن
ـاني
لـــغضب بعضنــا أن يتو َّجــه إلــى تفكيـ ٍر أكثــر جذريّة في شــرطنا اإلنسـ ّ
ـي ،وإلــى ُمســاءلة نفوســنا وتاريخنا ومجتمعنــا وثقافتنا
ـي والثقافـ ّ
والسياسـ ّ
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عــن هــذه الفظائــع .النقــاش فــي شــأن الصــور يمكــن أن يكــون مســاع ًدا
فــي ذلــك .يجــب أن نــرى لـنتـــناقش.
يقــال أيضً ــا إن نشــر الصــور يُطــ ِّبع مــوت الســوريّين ويُحطِّــم أجســادهم
يرســخ فــي ذهــن العالـــم أ ّن الســوريّين
عالـــم ًّيا .شــيئًا فشــيئًا ،يمكــن أن ّ
يَقتلــون الســوريّين ،أو أ ّن هنــاك صرا ًعــا طائـــفيًّا مميتًــا فــي ســوريا ،أو أ ّن
األمــور هــي هكــذا علــى الــدوام فــي «الشــرق األوســط» ،فتضيــع قضايــا
العدالــة والحــق والـــمسؤول ّية ،وتنطمــس األبعــاد السياســ ّية للصــراع،
ويجــري االعتيــاد علــى أ ّن مــا يأتــي مــن ســوريا هــو صــور عنـ ٍ
ـي
ـف وحشـ ّ
خاصــا.
تُـــثير نفــو ًرا متصاع ـ ًدا ،فــا يُـثيـــر مزي ـ ٌد مــن الوحش ـ ّية اهتما ًمــا ًّ
هــذه ح ّجـ ٌة أقــوى مــن ســابقتها ،لك ّنهــا تضــع «العالـــم» و«ذهن العالـــم»،
أساســا ،فــي موقــع
والـــمقصود عالـــم الطبقــات الوســطى والعليــا الغرب ّيــة ً
ـي غيــر ُمســت َحق .هــذه الطبقــات ال تكـ ُّـف عــن ت َصفيــح عالـــمها
تحكيمـ ٍّ
بالحجـــج واألفــكار التــي تحميهــا من اإلحســاس بـــقسوة الوجود في عالـــم
ـي .أعتقــد أنّــه يمكــن مقاربــة
ـي واألخالقـ ّ
اليــوم ،وتصــون اســتقرارها الذهنـ ّ
التطــورات الفكريّــة والثقاف ّيــة فــي الغــرب منــذ جيــلٍ واحــد علــى األقـ ّـل
مــن هــذه الزاويــة .أن يعيــش الـــمرء عمــره فــي ظـ ّـل أوضــاع ُمنظّمــة ولــو
كل حــال ،ألن يُص ِّفــح َوضعــه الـــممتاز هــذا ،بمــا
بقــد ٍر مــا يكفــي ،علــى ّ
ال يُقلــق وال يدفــع إلــى تغيـــي ٍر فــي النفــس أو الـــمحيط .وأعتقــد أ ّن مــن
ـدل مــن مواجهــة
هــذا التَّصـــفيح العيــش داخــل النصــوص والخطابــات بـ ً
العالـــم ومــا يجــري فيــه مــن مـ ٍ
ـوت فظيــع أو أفظــع ،ومــن التصفيــح كذلك
ـدل مــن تفســير
ـص أو ال شــيء خــارج النــص ،وبـ ً
أن يقــال إ ّن ّ
كل شــي نـ ٌّ
العالـــم ،كيــا نقــول تغييــره علــى مــا دعــا ماركــس فــي أربعينيــات القــرن
ـص
التاســع عشــر ،يغــدو ّ
كل شــيء تأويـ ًـا .ثـ ّم إنّــه معلــوم ،بقــد ِر مــا يخـ ُّ
األمــر إقليمنــا ،أ ّن معظــم مــا يقــال عــن مــوت الســوريّين اليــوم ،ســبق قول
مــا يشــبهه عــن مــوت الفلســطين ّيين واللبنان ّييــن والعراق ّييــن وغيرهــم.
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ـخاص
مــن جهــة أخــرى ،هــذه الصــور موجــود ٌة فــي مــكان مــا ،ورآهــا أشـ ٌ
مــا .هــل كان مفضـ ًـا فعـ ًـا أال تكــون ُص ـ ِّورتْ ؟ هــل هنــاك َمــن يُجيــب
جــا ًّدا عــن هــذا الســؤال بنعــم؟ وإذا ُوجــدت الصــور ،أال «تطلــب» أن
تُــرى؟ أليســت دعــوة للـــمشاهدة؟ و َمــن يق ـ ّرر بشــأن مــا إذا كان يجــوز
وأي صــور منهــا هــي التــي ت ُـــنشر ،وأيهــا تُحجــب؟
نشــرها للعمــوم أم ال؟ ّ
ال بــد مــن وجــود جهــة مــا تقـ ّرر فــي هــذا الشــأن ،لكـ َّن أخــص خصائــص
وضعنــا اليــوم ،هــو وضــع أزمــة ُأســس ،أزمــة افتــداء أو «أزمــة قُربان ّيــة»،
بعبــارة رينيــه جيـرار (فــي كتابــه العنــف والـــمقدس) ،ينهــار فيهــا النظــام
كل اتجــاه .إ ّن جهــ ًة شــرع ّية كهــذه
الثقافــي للـــمجتمع ،ويتناثــر فــي ّ
ّ
ليســت موجــودة ،ويمتنــع وجودهــا طالـــما الصـراع مســتم ّر وبــؤر ُة تف ُّجره
ِ
أي كان
نشــطة .األزمــة تطــال الشــرعيّة وتعلــن دمارهــا ،فــا يســتطيع ّ
تحديــد الســلوك الصحيــح والخيــار األنســب .وظاه ـ ٌر أننــا بالفعــل فــي
وض ـعٍ كهــذا فــي ســوريا اليــوم ،إنّهــا حال ـ ٌة اســتثنائ ّية وتو ِجــب مقاربــات
اســتثنائ ّية .يجــري التفكيــر فــي األجســاد الــ ُمحطَّمة وفــق منظــور األزمــة
ـام
االفتدائ ّيــة كأحــد أوجــه العمل ّيــة التحويل ّيــة الكبيــرة ،التــي تؤســس لنظـ ٍ
جديــد وثقافــة جديــدة .يو ًمــا مــا ،قــد يقـ ّرر الســوريّون ،عبــر نقـ ٍ
ـاش عــا ّم
ـي
ومشــاركة جماعيــة ،أن يَطــووا صفحــة هــذه الـــمشاهد ،فــي ســياق طـ ِّ
صفحــة الحــرب والتفاهــم عــل ُأسـ ٍ
ـس جديــدة لســوريا جديــدة .لكــن ربما
ـي فــي هــذا الشــأن :بنــا ُء أرشــيف لهــذه الـــموا ّد،
سـ ـ َيلزم إج ـراء تأسيسـ ّ
يجمعهــا ويمنــع ضياعهــا ،ويُص ِّنـــفها ويُـــب ِّوبها ،ويدرجهــا فــي عمل ّيــة بنــا ِء
ذاكــر ٍة وطنيــة جديــدة ،ال تَحــول دون النســيان فقــط ،ولكــن تمتنــع علــى
ـي وتقــاوم التوظيفــات االختــزاليّة أو االنتقائيّــة .وهــذا ال
االســتثمار ال ُجزئـ ّ
ـامل ،ال يحــذف شــيئًا وال يكبــت شــيئًا
يتح َّقــق دون أن يكــون األرشــيف شـ ً
وال يتعامــى عــن شــيء .واألرشــيف شــي ٌء يُحتـ ـ َرز عليــه ،لك ـ ّن الوصــول
إليــه مفتــوح للجميــع مبدئـــ ًّيا .وإنّمــا عبــر عمل ّيــات النقــاش وبنــاء
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نؤســس لـــتعافي الذاكرة الوطنيّة ولـــشرعي ٍة
األرشــيف نســتوعب التجربةِّ ،
جديــدة ،ونظــام جديــد للـــمجتمع والسياســة والثقافــة .الذاكر ُة الـــمعافاة
ليســت ذاكــر ًة تتج ّنــب مواجهــة الـــماضي أو تكبـــته فــي دهاليــز النفــس،
بــل بالضبــط تضطلــع بــه وتتعـ ّرف عليــه وتُــ ِق ُّر بمســؤول ّيتها عنــه.
ـوري الـــمقيم خــارج بلــده أن
وقــد يكــون مفهو ًمــا مــن وجهــة نظــر السـ ّ
يشــعر باإلهانــة مــن عرضنــا ُمحطَّميــن أمــام عيــونٍ غيــر ودودة وغيــر
متعاطفــة ،لكــن أليــس مــن خصائــص األزمــة التأسيسـ ّية ذاتهــا أ ّن الحــدود
بيــن داخــل وخــارج تُمحــى؟ وفــي زمــن ثــورة االتّصــاالت ،هــل يبقــى
ِيج ِحمانــا فــي وجــه
معنــى لـــداخل وخــارج أصـ ًـا؟ الكرامــة ليســت تسـي َ
متطفّليــن غربــاء ،بــل اإلقـرار بــ َهول مــا جرى لنــا دون رثــا ٍء للــذات ،وربما
أن نجــد فــي عيــون الغربــاء تع ّرفًــا علــى أنفســهم فــي غرابتنــا القصــوى،
غرابــة األجســاد الـــمحطّمة.
ســوف نكــون فــي وضـعٍ أفضــل مــن أجــل التمثيــل والعمل ّيــة التأسيسـ ّية،
والتعافــي ،إ ْن واجهنــا الفظاعــة ونظَرنــا فــي وجههــا ،وليــس إن تفاديناهــا.
الفظاعــة هــي أقصــى الغرابــة ،األجنبيّــة القصــوى .والـ« َجـــمع» الـ ـ ُمحال
إليــه فــي الجملــة الســابقة هــو جيــل األحيــاء مــن الســوريّين الــذي ال
بـ ّد أن يتح ّمــل الـــمسؤول ّية عــن التأســيس الجديــد ،أن يقبــل اإلقامــة فــي
الفظاعــة كــي يُطـ ِّور تطعي ًمــا عا ًّمــا ضدهــا .هــذا الجيــل هــو جيلُنــا ،أعنــي
بخاصــة جيــل الـــمشتغلين بالشــؤون العا ّمــة الـ ُمنـ ِتـــجين ،مــن ف ّنانيــن
ّ
وصحاف ّييــن وكُـ ـتّاب وناشــطين سياس ـ ّيين .مــا نُط ـ ِّوره مــن أفــكار وف ـ ٍّن
ـي
وحساســية حيــال صــور الفظيــع يمكــن أن يكــون بمثابــة تطعيــم وطنـ ٍّ
عــا ّم ضــد تكـرار الفظاعــة .ويتعـذَّر تصـ ّور هيئـ ٍة عامــة ت ُـــق ّرر مــاذا يُــرى
مــن صــور الفظيــع ومــاذا ال يُــرى غيــر جيــلٍ بأكملــه ،الجيــل الــذي انغمــر
فــي الص ـراع بجوانبــه الـــمختلفةُ .
وأول مســؤول ّية هــذا الجيــل أن يضــع
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عينــه فــي عيــن الفظيــع ،وأن يقــول :أنــا هــو هــذا! أنا الــذي كان إنســانًا!
بهــذا الـــمعنى يمكــن أن يكــون لـــتجربة رؤي ِة ُصورتـــنا منعكسـ ًة في مرآة
الفظيــع مفعـ ٌ
ـري ،الـــمفعول الذي نســبه أرســطو للتراجيديا.
ـول تطهيـ ّ
ولعـ ّـل مــا يفــوت الـــم َّيالين إلــى تقييــد مشــاهدة الصــور وتداولهــا هــو
ـي لألزمــة الســورية ،والتفكيــر بمنطــق أوضــا ٍع عاديــة ،ال
الطابــع التأسيسـ ّ
يُســائل الثقافــة القائمــة وال يُعيــد النظــر فــي مفهــوم الكرامــة اإلنســانيّة
أو يفكّــر فيــه .ال أرى لنــا كرامــ ًة فــي غيــر االنطــاق مــن أنّنــا حيــال
أوضــاع غيــر مســبوقة ،لــن تكــون ســوريا فــي منتهاهــا مثلـــما كانــت ،ال
كـــكيان وال كنظام وال كـــمجتمع وال كـــثقافة ،وأن نجعل من هذه الـمحنة
التاريخيّــة ســانح ًة تاريخيّــة لتجديــد إحساســنا وثقافتنــا ،وأن نعمــل علــى
تطويــر معــانٍ وقيــم تُحيــط بعنائنــا الـــمهول .هــو مــا يو ِجــب االعت ـراف
ـج أكثــر جذريّــة
بــه والتم ُّعــن فيــه ،والعمــل علــى تملّكــه .ليــس هنــاك نهـ ٌ
لـــمقاومة غرابتنــا ،وذلّنــا ،غيــر إدراك كـ ْم أ َّن الغريــب هــو اإلنســاني ،هــو
العــا ّم.
ـكاتب يعمــل علــى تمثيــل الحــال الســوريّة فــي الثقافــة ،ال أســتطيع
كــ ٍ
أن أفعــل دون أن أتنبــه إلــى أقاصــي تجاربنــا ،دون أن أحملِــق فــي
عيــن الـــموت العنيــف .أجــد مشــق ًة فــي النظــر إلى األجســاد الـــمحطّمة،
ويغلــب أن أشــيح النظــر عــن صــور وفيديوهــات رهيبــة ،لكــن أرى أ ّن
علينــا النظــر وإنعــام النظــر .الفنانــون والكتّــاب عليهــم أكثــر مــن غيرهــم
إنعــام النظــر فــي األجســاد الـــمحطمة ألنهــم عا ِمـــلو اشــتراك ،وأل ّن
األجســاد جســدنا الـــمشترك وجســد بلدنــا الـــمشترك .إن كان مــن أمــلٍ
فــي طفــرة فكريّــة وثقاف ّيــة وفن ّيــة تســتجيب لشــرط الثــورة أو تتــدارك
ـي ،فهــذا يم ـ ُّر فــي تص ـ ّوري عبــر االضطــاع بهــذا الهــول
تعثرهــا السياسـ ّ
الــذي عاشــه الســوريون .معظــم عمــال الثقافــة كانــوا محم ِّييــن شــخص ًّيا
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مــن هــذا الهــول ،فــا أقـ ّـل مــن أن يعاينــوه مص ـ ّو ًرا ويحفظــوا األجســاد
الـــمحطّمة فــي أرشــيفات أجســادهم هــم.
الســؤال ،فــي رأيـــي ،هــو كيــف نهضــم كـــثقاف ٍة ومجتمــع هــذا الهــول؟
كيــف نتعامــل معــه؟ أظ ـ ّن أ ّن التمثيــات الثقاف ّيــة التــي نُنـ ِتـــجها عبــر
أســاس أنســب ،لـــمواجهته وبنــاء
تجربــة الـــمهول واإلقــرار بــه هــي
ٌ
الحواجــز ال ِقيَــ ِميَّة والقانونيّــة والفكريّــة الف ّعالــة التــي تحــول دون تكـراره
ـ مــن تجاهلــه أو تضييــق مســاحة االطــاع عليــه أو حمايتنــا مــن مذلّــة
صورنــا محطّميــن .يلــزم أن نُقـ ـ َّر بكرام ـ ٍة وأمانــة بأنّنــا فاقــدون للكرامــة
منــذ زمــن طويــل ،ســابق كثيـ ًرا لألجســاد الـــمحطّمة فــي ســنوات الثــورة.
َمــن يعــرف األجهــزة األمنيّــة ،ومــن يعــرف التعذيــب ،ومــن يعــرف ســجن
تدمــر ،ومــن يعــرف كــم أ َّن أجهــزة الـــمخابرات الســوريّة هــي مــدارس
لــإذالل ولتدريــب الشــعب علــى الخيانــة ،ومــن يعــرف األســرة األســديّة
وأتباعهــا ،يعــرف أ ّن الســوريّين فاقــدون للكرامــة منــذ عقــود ،ربمــا منــذ
ونصب نفســه إل ًهــا عليهــم .بالعكس ،إ ّن
حكَـــمهم بطـ ُـل كارثــة  5حزيـرانَّ ،
األجســاد الـــمحطّمة هــي أحـ ُد وجــوه تمــر ٍد مــن أجــل اســتعادة الكرامــة.
ـتحق أن تمثّــل فــي الفــن وفــي الفكــر وفــي الثقافــة ،ويجــب
وهــي تسـ ّ
أن تُمثَّـل.
كل مــا ســبق مــا يلغي شــرعيّة االعتـراض علــى تمثيـ ٍ
ـات ف ّنية أو
ليــس فــي ّ
توظيفــات سياسـ ّية محتملــة لصــور الفظيــع .هنــاك فـ ٌّن ج ّيــد وهنــاك فـ ٌّن
رديء ،بصــرف النظــر عــن الشــرع ّية األخالق ّيــة والجمال ّيــة لتمثيــل الفظيــع،
وعــن النقــاش حــول الصــورة الكريمــة أو اللئيمــة .الـــمشكلة ليســت فــي
تصويــر الفظيــع ،بــل فــي كيفيــة تصويــره ،فــي التمثُّـــل الفنــي لهــذا
التصويــر :كيــف يُرســم؟ كيــف يُنحــت؟ كيــف يُمثَّــل مســرح ًّيا وسينـــمائ ًّيا؟
كيــف نتكلّــم عنــه فــي الروايــات والقصص؟ كيــف نُمثِّـــله مفهوم ًّيــا؟ كيف
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يقاربــه الشــعراء؟ تســاءل تيــودور أدورنــو إ ْن كان الشــعر ممك ًنــا بعــد
آوشفتـــيز ،كحـ ٍ
ـدث مطلــق ممتنــع علــى التمثيــل .لكـ َّن هــذا هــو التحـ ّدي
الــذي يفــوز الشــعر بـــشرعيته عبــر مواجهتــه .والتطلُّــع الـــمح ِّرك لتمثيــل
الفظاعــة هــو العمــل علــى إذابـــتها ،نــزع إطالق َّيـــتها ،والقــول إنهــا مأســاة
عظيمــة واجهناهــا فــي تاريخنــا ،لك ّنهــا ليســت مأســاة الـــمآسي ،ليســت
الـــمأساة الـــمطلقة .هذا ليس فقط لـــتج ّنب ســيكولوج ّي ٍة هولوكوســت ّية ال
يبــدو أنهــا تنفـــتح علــى عــد ٍل أو مســاواة مثلـــما نعــرف أكثــر مــن غيرنــا،
قســطة ،بانتظــار الهولوكوســت األكبــر يو ًما
وال تُـــثمر غيــر هولوكوســتات ُم ّ
مــا ،ولكــن كذلــك ألنّــه عندنــا ،حيــث تواجــه الفنــون تح ـ ّدي شــرعيتها
مــن ِق َبــلِ قــوى الطغيــان الدين ّيــة ،مــن شــأن طفــر ٍة فقــط فــي تمثيــل
الفظيــع أن تكــون عنصــ ًرا فــي ثــورة ثقافيّــة ،ال تتقاطــع مــع األوضــاع
تؤســس كذلــك لـــمواجهة
السياس ـ ّية واالجتماع ّيــة الحال ّيــة فقــط ،وإنّمــا ّ
ـي لعالـــم التمثيــل والعــدوان عليــه .قَص ـ ُر التمثيــل علــى
اإلفقــار الدينـ ّ
اللغــة ،مثلـــما يفعــل اإلســام ّيون ،يحتــاج إلــى حملق ـ ٍة ال متناهيــة فــي
الصــور التــي فقــدت صورتهــا كــي يمكننــا كســر هــذا القصــر.
وبالـــمثل ،ليــس أل ّن هنــاك توظيفــات سياســيّة ضيقــة محتملــة لصــور
الفظيــع نتخــذ ق ـرا ًرا إداريًّــا (مــن نحــن!) بــأن ال يُعــرض الفظيــع علــى
ـي الـــمغرِضة مثـ ًـا االعتـراض على
العمــوم .مــن أشــكال التوظيــف السياسـ ّ
بــثِّ صــور وفيديوهــات تُص ـ ِّور ضحايــا التعذيــب واألجســاد الـ ـ ُمحطَّمة
ومجــازر النظــام ،لكــن مــع االن ِتـــشاء بنشــر صــور وفيديوهــات عــن جرائم
داعــش واإلســاميين .ومنــه العكــس ،التكــتُّم علــى مــا يخــرج مــن صــور
ـي بـــصور جرائــم النظــام.
عــن جرائــم اإلســاميين ،مــع احتفــاء بورنوغرافـ ّ
كل مــا ســبق يطــال النشــر العــام لصــور الفظيــع .نتناقــش
بَيــد أ ّن ّ
كمواطنيــن ،كـ«عاميــن» بصــور ٍة مــا ،نف ّكــر فــي الفظاعــة بوصفهــا شــأنًا
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ســوريًّا عا ًّمــا ،يتّصــل ب ُنـــظمنا السياســيّة واالعتقاديّــة واالجتماعيّــة،
وبتاريخنــا ،وبمستـــقبلنا .لكــن مــاذا عــن َوقــع الصــور علــى األهالــي ،على
أحبــاب الضحايــا ،علــى أ ّمهات أو آباء أو أبناء الـــمعذّبين أو الـــمقتولين أو
ـمت من صديق ،أســامة
ُمحطَّـــمي األجســاد؟ فــي آذار مــن هــذا العــام علــ ُ
ـقال قري ًبــا لــه ،ال معلومــات عنــه
نصــار (((،أ ّن بعــض الصــور تُشــبه معتــ ً
ّ
منــذ أكثــر مــن عاميــن ،وأ ّن صــور ًة أخــرى ت ُشــبه أخــا القريــب الـــمعتقل،
وأنــه بــدأت تَردهــم التعــازي بالشــهي َدين ،دون أن يكــون مؤكـ ًدا قط ًعــا أ ّن
الصــور تعــود لــ َمن يُفتـــرض أنهــا تعــود لهــم .يصــف الصديق نَشــر الصور
بلغ ـ ٍة قويّــة بأنــه «تســكع بيــن الجثــث» ،ويضيــف« :العذابــات األليمــة
التــي يعانيهــا أهلنــا وبالدنــا ،ال تجعــل الرفــق باأل ّمهــات واآلبــاء واألهالــي
ـوي
واألحبــاب ومحاولــة مراعــاة مشــاعرهم ترفًــا زائ ـ ًدا» .هــذا منطــق قـ ّ
ـدي مــن االعتبــارات الشــخص ّية مــا يُس ـ ِّهل لــي اســتبطانه .ومــا
ج ـ ًّدا ،ولَـ َّ
ـاص هــو حالــة الاليقيــن التــي تدفــع األهالــي
يبــدو فظي ًعــا علــى نحـ ٍو خـ ّ
إلــى التحديــق فــي الصــور الـــم ّرة تلــو الـــم ّرة بحثًــا عــن يقيــن ال يصلــون
إليــه فــي شــأنِ مــا إذا كان غائبهــم هــو هــذا الجســد الضائــع الـــمالمح أم
ال .حيــال هــذا الواقــع ،الـــمرء مدفــو ٌع إلــى التســاؤل عــن كيف ّيــة التوفيــق
بيــن الحاجــة العا ّمــة الحيويّــة إلــى تمثيــل الفظيــع بوصفــه شَ ــرطنا العــا ّم
وبيــن حمايــة األهالــي مــن اســتعراض صور أجســاد أحبابهــم الــ ُمقطَّعة أو
الـــمسحوقة ،وتخيُّــل العذابــات التــي مــروا بهــا قبــل موتهــم .ال يبــدو أن
هنــاك كيفيّــة مناســبة لذلــك .فعــدا أ ّن األهالــي ليســوا قطا ًعــا صغيـ ًرا مــن
السـكّان ،هــم معظــم الســكان فــي الواقــع ،وتقري ًبــا كلّهــم ،وأن مــا يُم ِّيـــز
مؤسســي لجــان التنســيق
(((
أســامة ّ
نصــار :ناشــط سياســي وكاتــب مــن داريــا ،كان مــن ِّ
الـــمحلّية ،ومحــر ًرا لـــمجلتها :طلعنــا للح ّريّــة .عــاش أســامة مــع زوجتــه ميمونــة العمــار وابنتهمــا إيمــار
فــي دومــا فــي ســنوات الحصــار بيــن  2013و ،2018وكانــوا مــن آخــر َمــن خــرج منهــا .وهــم يعيشــون
اليــوم فــي تركيــا.
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ـخصي والـــمشترك،
أزمـ ًة تأسيسـيّة كأزمتنــا هــو ا ّمحــاء الـــمسافة بيــن الشـ ّ
االجتماعــي تُـــفاقم ا ّمحــاء
فــإ ّن شــبكة اإلنترنــت ومواقــع التواصــل
ّ
كل االســتحالة الجمــع بيــن الـ ـ َمطلبين.
الحــدود هــذا ،بحيــث يســتحيل ّ
ـخصي
لكـ ْن هــل األمــر يتعلّــق هنــا بالصــور حصـ ًرا؟ أليــس التداخــل الشـ ّ
والـــمشترك وا ّمحــاء الحــدود والاليقيــن ،وقبلهــا العنــف الـــمهول وتحطيم
مــا ال يُحصــى مــن حيــوات وبيــ ِ
ـئات حيــاة ،عبــر إباحيـ ٍة ُعنــ ِف ّية ال حــدود
ـدي أو
لهــا ،أليســت كلّهــا وجو ًهــا ألزمــة تأسيسـ ّية ال ت ُعالَــج بمنطــقٍ تقليـ ّ
بأفــكار إداريّــة؟ ال يتعلّــق األمــر بخلــل فــي سيـــر الـــمجتمع والسياســة،
ـري
وأســس التمثيــل الفكـ ّ
بــل بانهيــار ُأســس االجتمــاع والسياســة وال ِقـــيمُ ،
ـي لحياتنــا ،نحــن الســوريّين ،بقــدر ال يقـ ُّـل عــن ُأســس
ـي والثقافـ ّ
والفنـ ّ
ـي.
تمثيلنــا السياسـ ّ
مشا ِعـــي ُة الصــورة اليــوم هــي أحــد وجــوه األزمــة التأسيس ـ ّية بوصفهــا
انحــالً عا ًّمــا.
ال أقــول إ ّن صــور أجســادنا الــ ُمقطَّعة ،وانفصــال رأس طفلـ ٍة عــن جســدها،
وتحطيــم جسـ َدي حمــزة الخطيــب وتامــر الشــرعي ،وتقبيــل الولــد حــذاء
ُمعذِّبــه فــي «مــاء الفضــة» ،ثـ ّم تع ّرضه النتهاك جنســي ،أو هــرس رأس أحد
ضحايا الش ِّبيـــحة بكُـــتل إســمنتية ،أو صــور مصلوبي داعــش أو مذبوحيهم،
أو الســائقين العلَويِّيــن الذيــن قُـــتلوا بعــد ســؤالهم عن عــدد ركعات صالت
ـي علــى األرض بينـــما يُسـهِب فــي
الصبــح ،أو صــورة شـ ٍّ
ـاب مــن درعــا َمرمــ ٍّ
شــرح ذنبــه ُملتــ ٍح ُم ِسـ ٌّن قبــل أن يقتلــه بســا ِدية مر ّوعــة بحربــة بندق ّيتــه،
ال أقــول إنّهــا ليســت مذلـ ًة لنــا ،أو ليســت إهانــات بليغــة لكرامتنــا ،لكــن
هــل هــي إهانــات ألنهــا ُصـ ِّورت ،أم ألنّهــا وقائــع حدثــت؟ ربمــا يقــال إنّهــا
ال توجــد كوقائــع عا ّمــة إن لـــم تُصـ َّور وتُعــرض .هــذا منطـ ٌـق شــائع اليــوم،
لــه قرابــة قويــة مــع عالـــم يــذوب بكاملــه فــي النصــوص ،عالــ ٍـم ينصــرف
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التركيــز فيــه عــن التجــارب التاريخيّــة إلــى الخطابــات والنصــوص والصــور،
لك ّنــه وقــوف فــي موقــف الـــمتف ّرجين ،مســتهلكي الصــور والنصــوص
والخطابــات عــن االنتهــاك والتحطيــم ،وليــس بحــال موقــف َمــن وقــع
عليهــم االنتهــاك والتحطيــم ،وهــو الـــموقع الــذي يجــدر كفاعليــن عا ِّميــن
بنــا تق ُّمصــه ،وجعلــه تجربــة عا ّمــة.
نعــم ،صحيــح ،إذا ظلــت اإلهانــة خاصــة فــإ ّن الـ ُمـــهان يتح ّملهــا أكثــر،
لكــن فرصــة تكرارهــا عليــه هــو ذاتــه أو علــى غيــره تبقــى كبيــر ًة ضمــن
الشــروط التــي ُمورســت فيهــا اإلهانــة .بالـــمقابل ،إ ّن إهانـ ًة عا ّمــة أقســى
علــى الـ ـ ُمهان ،لك ـ ّن فرصــة مقاومــة اإلهانــة وحشــد االحتجــاج الواســع
عليهــا وعلــى الشــروط التــي تجعلهــا ممكنــة ـ أكبـــر بمــا ال يقــاس .هــل
الجنســي للولــد يُذلُّــه؟ طب ًعــا ،ليــس هنــاك ســؤال فــي هــذا
االنتهــاك
ّ
الخصــوص ،لك ّننــا بتق ّمصــه واعتبــار أنفســنا مغتصبيــن مثلــه ،ندافــع عــن
كرامتــه ،ونقلــب اإلذالل إلــى فعــل تمــر ٍد وصناعــة للفــن والقيــم ،وهــو مــا
ليــس ممك ًنــا دون أن نشــاهد الواقعــة اإلجرام ّيــة وندخــل فــي الـــمشهد.
إذالل وتحطي ًمــا له ـ ّن فحســب ،بــل هــو تحطيــم
اغتصــاب نســا ٍء ليــس ً
لجماعتهـ ّن أيضً ــا .لكــن حيــن نُطـ ِّور نحــن فــ ًّنا وثقافــة تقــول إنّنــا نحــن
النســاء الالتــي اغتُـــصبن ،فإننــا نُسـهِم فــي صــون كرامتهــن ،ونكــون لهـ ّن
رابط ـ ًة اجتماعيــة جديــدة تحمــي جماعتهــن ذاتهــا مــن التحطُّــم .وهــو
فعــل كرامــة حيــن نرفــض معرفــة عــدد ركعــات صــاة الصبــح ،كــي نكــون
شــركاء للـــمقتولين ال للقاتليــن.
أمــا إذا تكــتَّمنا علــى وقائــع الفظاعــة وصورهــا ،فــإن أول َمــن ينجــو هــو
ُمنــ ِتج الفظيــع وممارســه ،وليــس ضحايــاه .بهــذا النهــج ال نحمــي الضحايا،
وكرامــة َأســرهم ،وكرامتنــا كشــركاء لهــم فــي موقــع وفــي قض ّيــة ،بــل
نحجــب القاتــل العــا ّم عــن اللّــوم.
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أنحاز للخيار الثاني ،دون إنكار وجاهة بعض حجج الـمتحفّظين.
لكــن قــد يقــال :لـ ـ َم ال نســعى وراء ضوابــط أو مواثيــق يجــري االت ّفــاق
عليهــا ،بحيــث توضــع الصــور بتصـ ّرف العمــوم وفــق قواعــد محــددة؟ أي
لــ َم ال نطـ ّور «دســتو ًرا» يحكــم عالقتنــا بعالـــم الصــور؟ فــا نحــن نـــمنع
ونُقـ ـيّد بصــورة إداريّــة أو ذاتيّــة ،وال نحــن نبيــح ونتـــهتَّك؟ يبــدو هــذا
معقــول ،لكــ ّن فــرص التقــدم نحــوه مرهونــة بتصــوري بالتقــ ّدم العــا ّم
ً
نحــو مواثيــق وقواعــد تُخرجنــا مــن اإلباح ّيــة ال ُعنــ ِف ّية ،وفــي ســياق بلــورة
دســتور للدولــة والسياســة ،أي فــي التحـ ّول نحــو نظــام جديــد لالجتمــاع
كل حــال هــذا يحيــل إلــى مــا ســبق قولــه
والسياســة والحيــاة .وعلــى ّ
عــن األرشــيف .األرشــيف هــو جمهوريّــة الصــور الدســتوريّة الـــمستقلّة،
التــي نزورهــا متــى شــئنا مــن أجــل أال ننســى ،ومــن أجــل أن ننفصــل عــن
الفظيــع فــي اآلن ذاتــه .جمهوريّــة الصــور الـــمستقلّة هــي أحــد وجــوه
بنــاء جمهوريّــة األحيــاء ،األح ـرار.
أمــا مــا دمنــا فــي غمــار األزمــة التأسيســيّة وج ّنــة العنــف الـــمبذول
الراهنــة ،فــإن َمشــا ِع ّية الصــورة تبــدو خيــا ًرا أكثــر اتســاقًا مــن غيــره.
بعواقــب َوض ِعـــنا الـ ُمتـمثِّـــل فــي
والواقــع أ ّن هــذا ليــس إال اضطال ًعــا
ِ
اســتحالة ضبــط تدفّــق الصــور ،وقبــول هــذه االســتحالة كقـ َدر ،ومحاولــة
قلبهــا علــى نفســها ،أي بـــتحويل الفظاعــة وصــور الفظيــع إلــى ذاكــر ٍة
تنفصــل عــن الـــماضي ألنّهــا انغمســت فيــه وعرفَـــته وتملّكتــه ،تتح ـ َّرر
منــه ألنهــا تعرفــه وتمتلكــه.
لقــد أُذلِلـــنا إذاللً خارقًــا ،وكرامتنــا لــن تُـــبنى علــى كَبــت ما أصابنــا ،بل لن
تُـــبنى علــى غيــر ال ّنظــر فــي وجــه ذُلنــا ،والتحديق فيــه مل ًّيــا وكثيـ ًرا .وبعد
التحديــق ومعــه ،النقــاش العــام مسـ ٌ
ـلك مناســب ج ًّدا لـــهضم الفظيــع ،وقد
يُثـــمر أرضيـ ٍ
ـات فكريــة وأخالقيــة وفنية أنســب لتشــا ُر ٍك جديد.
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الكلوم والكلـمات:
في أزمة التمثيل وتمثيل األزمات
مقاالت إلى سميرة (*)

«فللكمــة أثـ ٌر فــي نفــس الســامع ،لهــذا ُســميت كلـــمة فــي اللســان العربي،
ُمشــتقة مــن الكَــلْم وهــو الجــرح ،وهــو أث ٌر في جســم الـــمكلوم»
وســمي الــكالم
«للــكالم التأثيــر والفاعليــة ،ف َيلتـــقي فــي ذلــك مــع الذكــورةُ ،
كال ًمــا ألنــه يخــرج مــن الكَـلـــم أو الجــرح كمــا يخــرج الـــمولود مــن فــرج أمــه».
محي الدين ابن عربي ،الفتوحات الـمك ّية

اشتـــقاقي بيــن العنــاء والـــمعنى ،يُســ ِّوغ
فــي العرب ّيــة رابــ ٌط
ّ
 1إمكان ّيــة القــول بــأ ّن الـــمعنى وليــد العنــاء أو الـــمعاناة .غيــر أنّــه
ليــس للـــمعاناة ِ
«رحــم» يُولَــد منــه الـــمعنى ،وإن أمكن للشــعر أن
يَصــوغ صــور ًة كهــذه .ومــن شــأن نقــلٍ مباشــر للعنــاء إلــى معنــى
أن يجعــل هــذا الـــمعنى شــكوى حزينــة أو تعبي ـ ًرا عــن التألّــم ،مســلكًا
يقــارب النحيــب .هــل هنــاك نقــل غيــر مباشــر؟ اإلجابــة عــن الســؤال
تحيــل إلــى أفــقِ تفكيــ ٍر نــال اهتما ًمــا محــدو ًدا فــي إطــار العربيــة:
التمثيــل .نحــن ال نكـ ُّـف عــن تمثيــل تجاربنــا ،خبراتنــا ،أزماتنــا ،مشــاعرنا...
نُح ِّولهــا إلــى كلـــمات أو صــور أو أصــوات أو ألــوان .هــذه الترجمــة أو
(*) الـــمقالة الســابع ُة مــن ثمانــي مقــاالت ،ر ّوســها الكاتــب باســم زوجتــه الـــمغ ّيبة ،ســميرة الخليــل،
ونُشــرت عــام .2018
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ال ّنقــل «تحاكــي» التجــارب أو «تماثلهــا» بصــور مختلفــةُ ،متـــب ِّدلة تاريخيًّا،
و ُمع َّقــدة .التمثيــل هــو الـــمستوى الوســيط بيــن التجربــة والفكــرة ،بيــن
الـــمعاناة والـــمعنى ،بين الكـــلوم والكلـــمات إن اســتعرنا ربط ابن عربي
وأشــكال مســتقلّة عمــا يجــري تمثيلــه
ً
بينهمــا ،وهــو يُنـــ ِتج تعبيــرات
مــن عنــاء أو تجــارب أو أزمــات .تجاربُنــا ليســت معانــاة وألـ ـ ًما حت ًمــا،
وال أزماتنــا كذلــك ،لكــن بوصفهــا أوضا ًعــا مضطربــة وبــا شــكل ،األزمــات
ُمح ِّفــز للتفكيــر والتمثيــل ،للضبــط بشَ ــكل ،وعبــر ذلــك نُح ـ ِّول أزماتنــا
وعنــاء حياتنــا إلــى أفــكار وصــور ومعــانٍ عامــة ،تســاعدنا مــن جهــة علــى
االنفصــال عنهــا (أي علــى أن يصيــر لنــا تاريــخ) ،وتقبــل مــن جهــة أخــرى
الـــمشاركة مــن آخريــن (فتكــون إســها ًما فــي تشــكيل مجتمــع).
اض.
عبــر التمثيــل نُجـ ِّرد تجاربنــا الـمؤلـــمة مــن األلـــم ،ممــا هو جــارح ور ّ
نفعــل ذلــك عبــر صنــع ألــ ٍـم غيــر مؤلـــم إن جــاز التعبيــر ،ألــ ٍـم َمثيــل أو
ُمحـ ٍ
ـاك ،ننســج فــي ذلــك علــى منــوال آخريــن أو «نبــدع» منــوالً جديـ ًدا،
وربمــا ينســج علــى منوالنــا آخــرون .يقــوم التمثيل علــى الـــمحاكاة ،إيجاد
َمثيــلٍ لـــما نُمثِّــل .ومن شــأن إنتــاج األزمــات الـ َمثيـــلة والرضّ ات الـــمثيلة،
الــ ُمحاكية ألزماتنــا ورضّ اتنــا الفعليــة ،أن يســاعد علــى التخ ُّفــف مــن هذه
األخيــرة والتغلّــب عليهــا ،فيحــوز التمثيــل بذلــك فاعليـ ًة عالجيّــة.
الرب ـ ُط بيــن الـــمحاكاة والتمثيــل يعــود إلــى إريــك أويربــاخ ،فــي كتابــه
 Memesisالــذي ألَّفــه فــي إســطنبول وقــت كان منفيًّــا مــن بلــده ألـــمانيا
أيــام النازيِّـــين .العنــوان الفرعــي للكتــاب هــو :تمثيــل الواقــع فــي األدب
ـي.
الغربـ ّ

2

ـي لـــتمثيل تجاربنــا .نُمثِّــل
لكــن قــد نســتعير مــن الـــمتاح التمثيلـ ّ
ـعري مــن ن ـزار ق ّبانــي أو محمــود درويــش ،أو
ـب بمقطــع شـ ّ
الحـ ّ
الـمتـــنبي أو عنتــرة ،أو أراغــون أو نيــرودا  ،...أو بمقاطــع مــن
ّ
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أغنيــات مشــهورة ،ونُمثِّــل الصبــر بآيــة مــن القــرآن أو التــوراة أو مــن
الـــمأثور أو أغنيــة أل ّم كلثــوم ،واألمــل بـــشع ٍر قديــم أو بقــول لســعد اللــه
ونــوس ،والسياســة بأقــوال نبويّــة أو مقتبســات مــن ابــن خلــدون أو ابــن
تيميــة أو لينيــن أو كارل شــميت .نتمثّــل بمثــل هــذه األقــوال واألفــكار
تجاربنــا ،ونتشــاطر تراثًــا مــع جماعــة ،أو تراثــات مــع جماعات/جماعاتنــا.
كل حــال ،نحــن ال نكـ ُّـف عــن تمثيــل تجاربنــا ،نحــاول صوغهــا فــي
فــي ّ
كلـــمات أو غيرهــا ،إلــى حـ ِّد أنّــه يمكــن اعتبــار التمثيــل حاسـ ًة تضــاف
حاســة بمعنــى أنّــه
الســت األخــرى .التمثيــل ّ
حواســنا الخمــس أو ّ
إلــى ّ
وســيط دائــم بيننــا وبيــن العالـــم .كان وولتــر بنياميــن قــد تكلّــم علــى
«ملَـــكة محــاكاة» فــي مقالــة صغيــرة لــه عــام  ،1933ويحتمــل أن أريــك
أويربــاخ ،وكانــا صديقيــن ،اســتفاد منــه فــي ذلــك .الـــمحاكاة والتمثيــل
مترابطــان عنــد األخيــر.
وال يقتصــر التمثيــل علــى اللغــة التــي ننســى أنّهــا هــي ذاتهــا تمثيـ ٌـل
اصطالحــي بيــن تجاربنــا وتعبيراتنــا ،بــل
اجتماعــي
للعالـــم ،وســي ٌط
ّ
ّ
تشــمل «لغــات» أو وســائط متعــ ّددة ،منهــا الصــوت فــي الـــموسيقى
والخــط واللــون فــي الرســم والصــورة فــي السينـــما ،والكُتــل الصلبــة
والكالمــي فــي
الجســدي
الـــمشغولة فــي النحــت والعمــارة ،واألداء
ّ
ّ
الـــمسرح ...وغيرهــا كثيــر ومتجــدد.
كل حــال ،عبــر تمثيــل العالـــم نخلــق مثيـ ًـا للعالـــم ،عالـ ـ ًما آخــر.
فــي ّ
فكأنّنــا ال نســتطيع العيــش فــي عالـــم وجدنــاه إن لـــم نُ ِعــد خلقــه مــن
جديــد.
وتُحيــل مفــرداتٌ فــي لغــة كالمنــا العاديّــة مثــل َحكَــى وتصــ َّور ،إلــى
نظريّ ـ ٍة ضمن ّيــة فــي الـــمحاكاة .فالتص ـ ّور انطبــا ٌع فــي النفــس عــن شــيء
ـي هــو أن يكــون كالمنــا مشــاب ًها لـــما جــرى ،يَحكيــه
خــارج النفــس ،وال َحكـ ُ
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ويُحاكيه.
لكــن كيــف نُـن ِتـــج التجــارب الـ َمـــثيلة أو الـــمحاكِية؟ إذا تألّــم
 3الواحــد منــا أو خــاف ،فكيــف يكــون التعبيــر عــن األلـــم والخــوف
مثيــا أو خوفًــا
ً
فــي الكتابــة أو الـــموسيقى أو التشــكيل ألـــ ًما
ـب الـــمكتوبة أو الــ ُمص َّورة سينـمائــ ًّيا ح ًّبا
مثيـ ًـا؟ وكيــف تكــون ّ
قصة الحـ ّ
مثيـ ًـا؟ هــذا سـ ٌ
ـؤال حــارت بــه األلبــاب وتاهــت بــه األفــكار كمــا يقــال،
ـب واأللـــم والخــوف شــديدة التن ـ ّوع ،مــع
ّ
بخاصــة ل َكــون تمثيــات الحـ ّ
الحــب ح ًّبــا والخــوف خوفًــا .ال تشــبه لوحــة الغرنيــكا لبيكاســو
كــون
ّ
شــيئًا واقع ًّيــا ،لك ّنهــا تمثيـ ٌـل فظيـ ٌع للفظيــع ،يحاكــي الـــمذبحة بصــورة ال
تشــبه تمثيـ ٍ
ـات ســابقة وال تســتبعد ِصيَــغًا أخــرى مــن محــاكاة الـــمجزرة.
الـــمحاكاة تال ًيــا ال تقتضــي أن يكــون التمثيــل نســخ ًة ذهن ّيــة «مطابقــة»
للشــيء أو صــورة «أمينــة» لــه ،بــل إنّهــا تتض ّمــن فاعليــة تحويل ّيــة أو
يتولهــا «الــ ُممثل» ،منـــتج التمثيــل .لعل الغرنيــكا متفوقة لكون
إنتاجيّــةّ ،
تمثيلهــا للـــمذبحة غيــر «واقعــي» ،غيــر مســبوق ،مــع كونــه «محاك ًيــا»
ـي للحيــاة ،مشــحو ٌن بتوتّــر أقصــى .وقــد
لهــا بـ«صــورة مــا»ُّ :
تكســ ٌر وحشـ ٌّ
تتفــوق «خريــف البطريــرك» لـــماركيز فــي تمثيلهــا للدكتاتوريّــة بأســلوبها
الكابوســي القاطــع لألنفــاس .فــي هذيــن الـــمثالين لدينــا ابتعــاد عــن
«الواقعيــة» ،قــد يمكــن تعريــف «الحداثــة» بــه ،بمســافة تتســع عــن
«الـــموضوع» .يحمــل ُمــد َرك الواقعيــة تصـ ّو ًرا لــأدب والفــن يحيــل إلــى
«الواقــع» ،ويتمايــز إلــى واقعيّــة تقليديّــة وواقعيّــة اشــتراكيّة وواقعيّــة
نقديّــة وواقع ّيــة ســحريّة وغيرهــا ،تولَّــدتْ عــن اختــاف تمثيل الـــموضوع
ـي ،وعــن تـر ٍ
اث مــن تمثيــات مختلفــة أنتجتهــا هــي ذاتهــا وظــ َهر
الواقعـ ّ
عــدم كفايتهــا.
ويُظهــر هــذان الـــمثاالن أيضً ــا أ ّن التمثيــل ،إلــى جانــب الـــمحاكاة ،يتض ّمن
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فاعليـ ًة ُم ِ
نشــئة ،قـرا ًراِ ،فعـ َـل ال محــاكاة إن جــاز التعبيــر ،أو خرو ًجــا علــى
قواعــد اللعــب الـــمق ّررة« ،التقليــد» ،بحيــث ال يمكننــا توقُّــع تمثيــل
التجــارب قبــل تمثيلهــا .القاعــدة أو الشّ ــكل ال يســبقان التمثيــل ،يتولّــدان
ـي
منــه .وهــو مــا يبقــى صحي ًحــا حتــى لــو ك ّنــا نعتـــنق الـــمذهب الواقعـ ّ
فــي التمثيــل .فحتّــى حيــن يقتصــر األمــر علــى تمثيــل شــيء جامــد،
ـي ،فــإ ّن
مثــل «الطبيعــة الصامتــة» فــي الرســم أو شــعر «الوصــف» العربـ ّ
التمثيــل أغنــى مــن أن يكــون «نســخة طبــق األصــل» مــن الشــيء .هنــاك
تد ُّخــل الوســيط مــن خ ـ ٍّط ولــونٍ وضــوء ،ومــن كلـــمات ونَظــم وإيقــاع،
وهنــاك «نَ َفــس» الشّ ــاعر أو ال ّر ّســام ،قـراره فــي أن ال يحاكــي وهــو يحاكــي،
فــي أن ال يكــون آلــة تُـــن ِتج الـــمثائل وحدهــا .قــد تكــون النتيجة ف ًّنــا رديئًا،
كل حــال ،تتجاوز الـــمحاكاة.
ـي فاعليــة منشــئة فــي ّ
لكــن فــي التمثيــل الف ّنـ ّ
ـكل تيّاراتهــا هــو مركزيّــة
ولعـ ّـل مــا يمكــن أن يؤخــذ علــى الواقعيّــة بـ ّ
ـي للواقــع يجعله
«الواقــع» فــي تفكيرهــا ،وليــس التجربــة ،مع تصو ٍر شيـ ِئــ ٍّ
قابـ ًـا لل َّنســخ ،مــا يفتــح بابًــا للتســاؤل عــن مــدى مطابقــة النســخ لألصــل
وعــدم مطابقتهــا لــه .تف ّكــر الواقع ّيــة فــي أشــياء وأوضــاع تبقــى مماثلـ ًة
لذاتهــا ،أو فــي ُه ِويّــة ذاتيــة قبــل تمثُّـــلنا لهــا وخاللــه وبعــده .هنــاك
واقـ ٌع مــن جهــة وهنــاك إدر ٌاك لــه مــن جهــة ثانيــة .كأننــا منفصلــون عــن
العالـــم وكأ ّن العالـــم منفصــل عنــا ،كأ ّن اإلدراك يأتي األشــياء مــن خارجها،
ـاس النظريــات الـ ِمـــثالية
والواقــع مــن خارجــه .وهــذا فــي تصــوري أسـ ُ
والدينيّــة حــول الفكــر والــروح .فــإذا ك ّنــا ال نو َجـ ُد في العالـــم إال بالعالـــم
كل مــا فيــه ،وهــو ِمنــا) ،وكان إدراكنــا
(نحــن منــهُ ،متك ِّونــون فيــه مــع ّ
للعالـــم متشـك ًّل فــي العالـــم ،وجــب أن يتمركــز تفكيرنــا حــول التجربــة،
حــول اختبــار العالـــم و«معاناتــه» ،أعنــي الوجــود فيــه ووجــوده فينــا .من
شــأن ذلــك أن يُض ِّيــق الـــمسافة بيــن الوجــود والـــمعرفة ،ويلغــي شــرع ّية
الســؤال عــن شــرع ّية الـــمعرفة (هــل نســتطيع أن نعــرف؟ هــل مــا نعرفــه
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يقــول شــيئًا عــن العالـــم؟) ،وربمــا يُســبغ طاب ًعــا وجوديًّــا علــى الـــمعرفة
بقــدر مــا يُســبغ طاب ًعــا معرف ًّيــا علــى الوجــود.
مفهــو ُم التجربــة ،خالفًــا لـــمفهوم اإلدراك ،يســتوعب أ ّن لنــا تاري ًخــا ،أنّنــا
نختـــبر العالـــم ولنــا خب ـرات ســابقة فــي االختبــار ،تاريــخ مــن التمثيــل
و«الـــمعاناة» .هــذا واضــح أكثــر فــي مفهــوم الخبــرة .الــكالم علــى إدر ٍ
اك
التاريخي.
أو معرفـ ٍة عنــد «الــ ِمثال ِّيين» و«الـــماديِّين» يغفــل هذا العنصــر
ّ
وأه ـ ّم مــن ذلــك أ ّن مفهــوم التجربــة يُلغــي فكــرة األصــل والـــمطابقة.
التجــارب متغايــرة ،وتَغايُرهــا ُمكــ ِّون لهــا.
الـــمعاناة هنــا ليســت تو ُّجعنــا مــن العالـــم أو آالمنــا فيــه ،بــل هــي
وجودنــا فــي العالـــم واختبارنــا لــه وتم ّرســنا بــه .والـــمعنى هنــا وثيــق
الصلــة باختبــار الوجــود.
تقـــترح هــذه الـــمناقشة أ ّن التمثيــل نقطـ ُة تقاطـعٍ بيــن خطَّيــن،
ـقي بيــن
 4أفقــي وعمـ ّ
ـودي ،إن جــاز ...التمثيــلّ .
يتوســط الخـ ُّط األفــ ُّ
التجــارب واألفــكار أو بيــن معانــاة الوجــود والـــمعنى ،والخــ ّط
ـودي يتمثّــل فــي التـراث ،ومــا يُوفِّــره لنــا مــن لغـ ٍ
ـات وأشــكال وقواعد
العمـ ّ
وأدوات لتمثيــل العالـــم .أعنــي بالتـراث :الـــمتاح مــن مخــزون التمثيــات
الكُــلِّي الــذي نســتند إليــه فــي إنتــاج تمثيالتنــا اليــوم ،التقاليــد الكتاب ّيــة
األفـــقي يمكــن أن
منهــا والـــموسيق ّية واألدائ ّيــة وغيرهــا .علــى الخــ ّط
ّ
نتكلّــم علــى تعبيــر ،نُع ِّبــر عــن التجربــة بفكــرة أو عــن معانــاة الوجــود
بمعنــى أو عــن الخبــرة ب َمثــل ...إلــخ .التعبيــر «يحاكــي» التجربــة أو األزمة
الــ ُمحفِّزة ويتجاوزهــا« ،يُعبِّــر» عنهــا ويَعبُـــرها إلــى الـــمعنى أو «ال ِعبْرة».
العمــودي نتكلـــم علــى تشــكيل للتجربــة أو الخبــرة،
وعلــى الخــ ّط
ّ
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ُمســتندين إلــى مــا يتيحــه التـراث مــن أشــكال وصــور وقواعــد ،والعبيــن
بهــا وخارجيــن عليهــا .أو قــد يكــون األنســب أن نتكلّــم علــى تُر ٍ
اثــات
بالجمــع ال علــى تـراث بالـــمفرد ،لـ«تمثيــل» ُم ِ
تاحــ َّي ٍ
ات مختلفة لـــمخزون
األشــكال ،بعضهــا قديــم وبعضهــا أحــدث ،بعضهــا مــوروث وبعضهــا
ـعبي والعالِــم ،نشــارك َمــن هــم
ـمحلي والوافــد ،الشـ ّ
مكتســب ،فيهــا الــ ّ
حولنــا فــي تـراث ،ونشــارك آخريــن فــي تـراث آخــر ،وغيرهــم فــي تـراث
ثالــث ...إلــخ .فــإذا كان الواحــد منــا روائـ ـ ًّيا شــيوع ًّيا عرب ًّيــا علــى ســبيل
ـب مــن تـراث العربيّــة ،وهــو شــريك فــي
الـــمثال ،فإنــه شــريك فــي جوانـ َ
ت ـراث الروايــة فــي العالـــم ،ثــم شــريك فــي ت ـر ٍ
ـيوعي لــه رمــوزه
اث شـ ٍّ
ـي ،مكتســب
ـي ومحلـ ّ
وأغراضــه و َمراجعــه ،هــذا فضـ ًـا عــن ت ـراث عائلـ ّ
فــي ســنوات الطفولــة واليفــاع .التوافــق بيــن التُّــراثات أو التنســيق بينهــا
علــى نحــو «مبــدع» (أي مختلــف وجديــد وج ـذّاب) هــو تح ـ ٍّد يضطلــع
بــه الكُـــتاب ،فيوفّقــون قليـ ًـا أو كثي ـ ًرا.
ويتســنى لنــا ب ِفعــل وجــود تُر ٍ
اثــات متعــ ّددة إدخــال النســب ّية علــى
ألي منهــا ،أو
إكراهــات قواعــد ٍّ
كل منهــا ،وبالتّالــي اإلفــات مــن التبعيــة ٍّ
يســر لنــا الحركــة واللعــب بح ّريّــة
مســاحة اســتقالل عــن ٍّ
كل منهــا ،بمــا يُ ِّ
أكبــر .ضمــن تـر ٍ
اث واحــد نكــون أقـ ّـل حريّــة ،ثـ ّم نازعيــن إلــى تكـرار مــا
ـي التاريــخ.
يُـــتيح مــن تمثيــات ،والعيــش فــي عالـــم مغلــقَ ،حلَقــ ِّ
تركيــب بيــن التعبيــر (محــور تجــارب /أفــكار)
كل حــا ٍل
التمثيــل فــي ّ
ُ
ٌ
والتشــكيل (محــور التــراث /التراثــات) ،يمكــن أن تتولَّــد عنــه أفــكا ٌر وصور
ـري
ـعبي تعبيــ ٌّ
جديــدة تضــاف إلــى التراثــات وتضيــف إليهــا .الف ـ ّن الشـ ّ
غالبًــا ألنــه وصـ ٌـل أقــرب إلــى الـــمباشرة بيــن العنــاء والـــمعنى ،يســتفيد
علــى نحـ ٍو محدود مــن التراث الــ َمذخور .واللغة الــ َمحك ّية تعبيـــريّة ألنّها
غيــر ُمد َّونــة وتــكاد تكــون بــا ت ـراث ،بــا ت ـر ٍ
اث ُمــد َّون ومحفــوظ علــى
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األقـ ّـل ،أي فقيــرة إلــى الشَّ ــكل .وبالعكــس ،يمكــن تعريــف الـــمدرسية ،أو
السكوالســتيك ّية ،بمــا فيهــا غيــر قليــل مــن األكاديميــا الـــمعاصرة ،بأنّهــا
تشــكيل ّية ،تشــتغل علــى تراث/تراثــات معطــاة وتعيــد تشكيلهـــا فــي صــور
مختلفــة ،مــع صلـ ٍة محــدودة بتجارب اليــوم وأزماته .اإلســام ّية الـــمعاصرة
بخاصــة ،تشــكيلي ٌة بقــدر كبيــر ،تغفــل محــور التعبيــر،
عمو ًمــا ،والســلفيّة ّ
أي مــا يتّصــل بأوضــاع عيان ّيــة ،بتجــارب و ِمحــن ،بأزمــات اجتماع ّيــة أو
سياس ـ ّية (سأســتدرك علــى هــذا الح ًقــا) ،وتُذيبهــا فــي ُمخطَّــط ُمس ـ َبق
جاهــزُ ،مســت َم ّد مــن الت ـراث الواحــد ،بــل مــن جــزء منــه .وأل ّن الت ـراث
هنــا واحــد أو أقــل (جــزء مــن تـراث) ،فــإ ّن مجــال اللعــب والتغييــر يبقــى
ضيّ ًقــا ،وال تُتــاح مســاحة اســتقال ٍل تُـــتيح النظــر إلــى التـراث مــن خارجــه
ـي
ـامي فــي داخــل تراثــه ،يرى بعي َنــ ِ
ورؤيــة نواقصــه وميزاتــه .يعيــش اإلسـ ّ
التــراث ،ويحتمــي بــه مــن تجــارب وأزمــات و«كلــوم» محرومــة مــن
التعبيــر والكلـــمات الجديــدة.
حاســة ،فليــس بيننــا مــن ال يُمثِّلــون .لكــن هنــاك
إذا كان التمثيــل َّ
تمثيــل ُمنـــتج أو
ٌ
 5تمثيــل يضيــف مع ًنــى أو قيمــة إلــى التــراث،
اري .اإلبــداع
« ُمبــدع» ،وهنــاك تمثيـ ٌـل ال يضيــف ،عقي ـ ٌم أو اجتـ ـر ّ
ـب تعبيــر /تشــكيل بــا ســوابق فــي التاريــخ ،ليــس نســخة مــن
هــو ُمركَّـ ُ
شــيء ســابق الوجــود .يأتــي اإلبــداع ،مــن تغايــر التجــارب واألزمــات ،وقــد
تق ـ َّدم القــول إ ّن األزمــات أوضــا ٌع مضطربــة فاقــدة للشــكل« ،تدعونــا»
إلــى تشــكيلها .لك ّنــه (اإلبــداع) يأتــي كذلــك مــن استـــقالل األشــكال عــن
التجــارب ومــن تع ُّددهــا (األشــكال) ،وتعـ ُّدد التــراثات ذاتهــا.
الكالمــي قــدر ٍ
ات توليديّــة علــى إنتــاج
ولعلّنــا نُوظِّــف فــي اإلبــداع
ّ
عبــارات جديــدة ،القــدرات التــي يعتـــقد تشومســكي أنّهــا فطريّــة وتعـ ُّم
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النــاس جمي ًعــا .ميـــزة هــذه النظريّــة أنّهــا تجعــل اإلبــداع فاعليّـ ًة لصيقــة
باإلنســان بمــا هــو كذلــك ،وليــس بــ ُمبدعين موهوبيــن دون غيرهــم .لكن
لعـ ّـل اإلبــداع فــي األدب والفــن والعلـــم هو هــذه القــدرات التوليديّة وقد
صــارت مقصـ ًدا ُمــدركًا ويقبــل التعلُّــم ،أو وقــد َوظَّــف فيهــا «الـــمبدعون»
ـح ذلــك أمكــن القــول إنّــه يمكــن إبــداع
طاقــات وجهــو ًدا ّ
خاصــة .فــإن صـ ّ
الخاصــة.
اإلبــداع بالتدريــب والرعايــة
ّ
اض ال ِفطريّــة الز ًمــا ،وربّمــا يتولّــد اإلبــداع مــن تجــارب
قــد ال يكــون افتــر ُ
ـسداد أكبر في
الـــمعنى التــي تعــود علينــا بتو ُّجـ ٍه أفضــل فــي الحيــاة أو بــ َ
الوجــود .بعبــارة أخــرى ،ربمــا نُبــدع أل ّن بعــض تمثيالتنــا ُم ْحيِــ َية أكثــر من
بعـ ٍ
ـض آخــر .حيــن نقــول الشــيء نفســه أو نُعبِّــر عــن تجاربنــا الـــمختلفة
بالكلـــمات أو الصــور نفســها ،فــإ ّن التجــارب تبقــى غيــر ُممثَّـــلة عمل ًّيــا،
فنبقــى ملتصقيــن بهــا ال ننفصــل عنهــا .مــن تجاربنــا مــا ليــس مختل ًفــا،
شــأن كثيــر مــن أوجــه الحيــاة اليوميّــة (تفاعلنــا مــع عبــارات التحيّــة،
مــع تعبيرات الـــمجاملة ،الســلوك الطقســي الـــمتكرر ،)...وتكفــي التقاليد
والتعابيــر اليوميــة لتمثيلهــا .الـــمجتمع يتك ـ ّون حــول مــا يتك ـ َّرر ،حــول
دليــل مــن التعابيــر والـــمسالك التكراريّــة التــي نُسـ ّميها عــادات وتقاليــد.
ليــس هنــاك معنــى وليــد هنــا ،هنــاك نظــام وتفاهــم واســتقرار قديــم.
لكــ ّن التجــارب الـــمغايرة تحتــاج إلــى تمثيــلٍ مغايــر ،توليــد للـــمعنى
نُـكافَـــأ عليــه بوجــو ٍد أرســخ .اإلبــداع بهــذا الـــمعنى ِفعــل وجــود ،إنتــاج
للـــمعاني التــي تعــود علينــا بوجــو ٍد أجــود.
ونقيــض اإلبــداع هــو بالضبــط التكـرار مــن حيــث إِنّــه ال يضيــف معنــى،
ومــن حيــث إ ّن الـــمعنى هــو الـــمعنى الــ ُمضاف ،نِـــتاجه أ َّن معنــى دون
إضافـ ٍة هــو ال معنــى .الوجود يســتهلك ويهتـــرئ دون تج ُّد ٍد في الـــمعنى.
وقــد نُشـ ِّخص مشــكلة اإلســام ّية هنــا بــأ ّن معانــاة الوجــود الحديــث لـــم
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ت ُمثَّــل ،لـــم يواكبهــا إنتــاج معــانٍ ُمضافــة .الوجــود الســيء هــو الوجــود بال
تمثيــل ،معانــاة بــا معنــى.
كل حــال ،تع ـ ُّدد وتغايُــر التجــارب ،وبالتالــي التعبي ـرات ،ث ـ ّم تع ـ ّدد
فــي ّ
التراثــات ،وبالتالــي األشــكال ،ثـ ّم الـــمهارات الـــمكتسبة الـــمتط ّورة ،هــذا
التع ـ ّدد هــو س َنـــد اإلبــداع .أف ـرا ًدا وثقافــات ،إبداع َّيـتـــنا تتـــدنّى حيــن
تكــون تجاربنــا محــدودة النطــاق ،ال تتح ـ ّدى مألوفنــا وال ت ُقلــق عاداتنــا
فــي التعبيــر والتشــكيل ،وال تدعونــا إلــى خوض مغامـرات تمثيل ّيــة ،وحين
ال نتع َّهــد قدراتنــا التوليديّــة فنجعــل منهــا اكتســابًا يتطـ ّور ،وكذلــك حيــن
نكــون محصوريــن فــي ت ـر ٍ
اث واحــد بــدل تكثيــر تراثاتـــنا .ولعلّــه صــار
ضــروري لإلبــداع ،وأ ّن اإلبــداع ال يكــون قريــ َن
واض ًحــا اآلن أ ّن التــراث
ٌّ
الخــروج مــن الت ـراث إال حيــن يكــون هــذا تراثًــا واح ـ ًدا ال نخــرج منــه
كأنّــه ســجن ،فنجــد أنفســنا بعــد حيــن يطــول أو يقصــر نُك ـ ِّرر أنفســنا
ونجت ـ ّر مــا يتيحــه لنــا الت ـراث الواحــد مــن أشــكال وصــور.
وتوفِّــر التـــراثات الـــمختلفة قــدر ٍ
ات غيــر متســاوية علــى التشــكيل.
ـعبي أفقــر باألشــكال مــن الت ـراث العالِــم ،وإن يكــن أغنــى
الت ـراث الشـ ّ
ـري هنــا .ومثــل ذلــك مــا كان يس ـ ّمى قبــل جيــل
تعبي ـ ًرا .التمثيــل تعبيــ ٌّ
أو أكثــر الـــمباشرة فــي األدب أو الفــن .الـــمباشرة هــي اســتغنا ٌء بالتعبيــر
عــن التشــكيل ،وبالتالــي هــي تمثيــل ناقــص .مــا يميّــز الـــمباشرة فــي
األدب مــن إعــاء للـــمضمون علــى حســاب الشــكل هــو وقــوع فــي أســر
التعبيريّــة الفــ َّجة ،حيــث األزمــة تُنقــل مباشــرة إلــى األدب والفــن والفكر،
ـوي .ويقتــرن ذلــك بــازدرا ٍء للتـراث/
ـي التعبـ ّ
ربمــا طم ًعــا بأث َـــرها االنفعالـ ّ
التشــكيلي .كانــت الـــمباشرة
التراثــات أو التقاليــد وغفلــ ٍة عــن نَفعهــا
ّ
انعــكاس
تلقــى تعزيــ ًزا فــي نظريّــة االنعــكاس الـــماركس ّية (الـــمعرف ُة
ٌ
للواقــع) التــي كانــت بدورهــا تختـــزل الفكــر والفــن إلــى تعبيــر ،وت ُلحــق
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التمثيــل إ ّمــا بالـــمعرفة العلـــميّة أو بمتطلّبـ ٍ
ـات عمليّــة (الحــزب ،الصـراع
ـبقي ،الثــورة االجتماع ّيــة ،)...فــتُعلي مــن شــأن «الـــمضمون» وت ُهمــل
الطَّــ ّ
التراثــات أو البعــد التشــكيلي للتمثيــل .األدب الــذي يُنــ ِتجه إســام ّيون هو
ـري أيضً ــا ،مضمــون بــا شــكل ،رغــم أ ّن القــو َم تراثــ ّيون .وقــد
أدب تعبيــ ّ
يكــون فــي جــذر هــذه الـــمفارقة أ ّن ذاتيّــة اإلســاميّين الحديثة هــي ذاتيّ ٌة
قائمــة علــى الصـراع والنفــي ،تبحــث عــن تأكيــد ذاتهــا بحشــد االنفعــاالت
والتعبئــة ضـ ّد جبهـ ٍة واســعة مــن األعــداء تشــمل العالـــم كلّــه تقري ًبــا .لن
ـغال بالشــكل ،أو هــو يقتصــر عمو ًمــا علــى ســجن الت ـراث
نــرى هنــا انشـ ً
الواحــد الــذي ال يضيــف معنــى.
ـي يوفّــر قــدرات تمثيل ّيــة أفقــر ممــا يتيحــه التـراث
ـي العربـ ّ
التـراثُ الثقافـ ّ
الغربي الحديثُ ،متـــع ِّدد اللغات واألغنى باألشــكال (الـــموسيقى ،الرســم،
ّ
ـي اإلســامي يُناهــض بعض
النحــت ،العمــارة ،فنــون األداء .)...التـراث الدينـ ّ
وســائط تمثيــل العالـــم كالنحــت ،وموقفــه ليــس إيجاب ًّيا حيال الـــموسيقى
ـي) ،والـــمسرح والسينـــما .وفــي جــذر
ـي والخطوطـ ّ
والرســم (غيــر الزخرفـ ّ
ذلــك علــى األرجــح رفــض منازعــة اللــه علــى الخلــق .لكـ َّن قتــل َخلْ ِقــ َّية
اإلنســان مــن أجــل حمايــة خلقيــة اللــه هــو درب إلــى البدائيّــة ،ويعطــي
فكــر ًة غيــر ط ّيبــة عــن اللــه ذاتــه ،فإ ّمــا أنّــه يخــاف مــن خلقيــة اإلنســان
أو إبداعــه ،أو أنّــه لـــم يكــن يعــرف أ ّن اإلنســان خالــق ،أو أنّــه كان يعــرف
ث ـ ّم غ ّيــر رأيــه .وفــي عمومــه هــذا ُمفقــر ،ويضعنــا فــي موقــع أضعــف
ـي للُغــات تمثيــل العالـــم ،هنــاك
حيــال أزماتنــا .مقابــل هــذا اإلفقــار الدينـ ّ
ضغــط شــديد علــى التمثيــات اللغويّــة ،مــا يرهــق العربيــة ويح ـ ُّد مــن
نجاعــة تمثيالتهــا ومــن الثقــة بهــا.
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لك َّن التمثيل ليس مضمون النجاح.
والفشــل يمكــن أن يتـــأتَّى عــن فشــل التشــكيل أو فشــل التعبيــر
أو فشــلهما م ًعــا.

نفشــل أل ّن تمثيلنــا لـــم يُضــف جدي ًدا إلى الـــمخزون الـــمتاح من أشــكال
وصــور ومقــوالت ومفاهيــم ،أي ألنّنــا نُـــك ِّرر ،أو ألنّنــا ال نعمل علــى تطوير
تمثيالتنــا بمــا يعطــي تجاربنــا قيمـ ًة صانعــة للـــمجتمع وفاتحــة لــه علــى
ـي ال يســتوعب التجــارب واألزمات
الـــمثيل الـــمغاير ،أو أل ّن الـــمتاح التراثـ ّ
الجديدة.
لدينــا أمثلــة قريبــة من الـــمتناول لـــمشكالت فشــل التمثيل ذات الـــمنشأ
اثــي ،منهــا مــا يتّصــل باللغــة العربيــة ذاتهــا ،ومــا يتّصــل بالشــعر
التر ّ
وكتابتــه ،ومــا يتّصــل بالديــن وأحكامــه .كأ ْن نكتــب الشــعر ملتـــزمين
العمــود وال َّنـــظم والقافيــة واألغراض الـــموروثة ،ونتكلّم وفقًا لـــما يفترض
أنّهــا أصــول الــكالم العربــي الصحيــح ،متج ّنـــبين الـ ُمولَّــ َد والــ ُمع َّر َب مــن
ـي بقواعــد وموجبــات
الكلـــمات ،ونتـــديَّن وننضبــط فــي ســلوكنا الدينـ ّ
ق َّررهــا فقهــاء ماتــوا منــذ قــرون طويلــة ،أزماتهــا تختلــف عــن أزمــات
ـكل زمــان ومــكان .قــد نتكلّــم فــي
زماننــا ،بذريعــة صالح ّيــة اإلســام لـ ّ
الحــاالت الثــاث علــى نزعــة أصول ّيــة ،لغويّــة وشــعريّة ودين ّيــة ،تنحــاز
رفــي ِلصيــغ فــي التمثيــل تنفــي تغ ُّيـــر األزمنــة والتجــارب
للــوالء ال َح ّ
واألزمــات والكلــوم ،فتتـــرك الـــمست َجد مــن هذه غيــر ُممثَّل وغيــر معالج.
فشــل التمثيــل ينعكــس علــى الوجــود تلعث ًمــا وركاكــة.
شــغلت قضايــا التــراث الـــمفكّرين العــرب بيــن ســبعينيّات القــرن
ْ
العشــرين ونهايــة القــرن .شــ َّخص محمــد عابــد الجابــري مشــكالت
خاصــة:
ـي» ،يعتمــد آليـ ًة عقل ّيــة ّ
«العقــل العربــي» فــي أنّــه «عقــل قياسـ ّ
قيــاس الغائــب علــى الشــاهد .الشــاهد فــي ال ِفـــقه هــو قضيـ ٌة فيهــا حكم
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معلــوم ،تقــاس عليهــا «نــوازل» أو مســت َج ّدات للحصــول علــى حكــم
بشــأنها .وكان استُــ ِ
ـخدم الـــمنهج نفســه فــي ال ّنحــو ،وعليــه فــي األصــل
قــام تقعيــد العرب ّيــة .فــي الـــمصطلحات بالــذات لدينــا عالـــم مقلــوب،
يحــل النــص فيــه محــل العالـــم وتجاربنــا فــي العالـــم« .الغائــب» (وليــس
«الشــاهد») هــو التجربــة أو األزمــة أو الســؤال أو الوضــع غيــر الـمستـــق ّر
ـص
الــذي نعايِـــنه ونعانيــه اليــوم ،و«الشــاهد» (وليــس «الغائــب») هــو نـ ّ
قديــم ،مكـ ّرس .بعبــارة أخــرى الغائب هو العالـــم الـــمتغ ّير ،والشــاهد هو
النــص الـــمنتهي غيــر الـــمتغير .ولــ ّما كان التماثـ ُـل بيــن «غائب» الشــؤون
اإلنســان ّية (مســتج ّدها الـــمتغ ّير أبـ ًدا) و«شاهد»ـــها (مــا ســبقت معرفتــه
و«الحكــم» فــي شــأنه) ممتن ًعــا ،ولــ ّما كان التماثــل هــو «علّــة» القيــاس
ـسفة ،تدفــع نحــو ســوق الغوائب الـــمختلفة
أصـ ًـا ،كان القيــاس آليــة متعــ ّ
إلــى الشــواهد الـــمتماثلة ،فتُ ِ
خضـ ُع الالمتناهــي للـــمتناهي ،وتشـ ّجع على
نظريّــة تماثل ّيــة وتكراريّــة للعالـــم .وعبــر تضييــق العالـــم الـــمتغ ّير علــى
هــذا النحــو ،يُحــال دون تولّــد الـــمعنى الـــمضاف ،أي الـــمعنى .هنا محور
التعبيــر ال يعمــل ،وتُحــ َر ُم التجربــة أو العنــاء مــن التمثيــل أو ت ُـــفرض
ـري نفســه .وهنــا أيضً ــا
عليهمــا «االســتقالة» ،إن اســتعرنا مــن لغــة الجابـ ّ
وكيــل لقاعــدة نص ّيــة
ٌ
«يســتقيل» الـــمج ِّر ُب لـــمصلحة القائــس ،وهــذا
مقـ ّررة ســلفًا ،ال تُـنـــتج معــانٍ  .القاعــدة ت ِ
ُخضـ ُع الحاضــر للـــماضي ،لـــما
ســبقت معرفتــه ،فــا تُمثِّـــل الجديــد وال تتج ـ ّدد بــه .ومــا ليــس قياس ـ ًّيا
يُقصــى إلــى مجــال الشــاذ الــذي ال يُقــاس عليــه.
هــذا فشـ ٌـل للتمثيــل بســبب التـراث .تبقــى التجــارب غيــر ُممثَّـــلة ،وغيــر
ُمتمثَّـــلة ،أي ُمســتوع َبة وغير ُممتلَـــكة.
كل حــال ،نحــن هنــا حيــال فشــل التمثيــل بتأثيــر مشــكالت تتّصــل
فــي ّ
بضغــوط التــراث ومــا يوفــره أو ال يوفــره مــن أشــكال .يلــزم فقــط
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حاســة كمــا تقــدم ،فنحــن
تخصيــص كلـــمة فشــل .فبمــا أ ّن التمثيــل ّ
متصل
كل حــال ،ويتحتّــم لـــتق ُّمصنا التـراث حصـ ًرا أن يكــون ً
نُمثِّـــل فــي ّ
بأوضــاع اليــوم وتجاربــه.
وهــذا مــا أريــد التركيــز عليــه هنــا :تعثُّـــر ترجمــة تجــارب اليــوم
 7وأزماتــه ـ إلــى عبــارات وأفــكار ،إلــى ِفكــر وفــ ّن ،العنــاء إلــى
معــانٍ  ،أعنــي فشــل التعبيــر .ليــس مضمونًــا بحــال أن نســتطيع
ت َعبيـــر الـــمعاناة إلــى معنــى ،بأن ننقلهــا خارجنا فـ ُنشكِّـــل مع َمن عبـــرنا
بهــا ونقلناهــا إليهــم مجتم ًعــا .وليــس مضمونًــا بالــ ِمثل أن ننجــح فــي نزع
رضّ تـــها ونتمكــن مــن االنفصــال عنها ،فيتشــكل لنــا تاريخ .قد تقتـــلنا حين
تتجــاوز حـ ًّدا مــن ال ّرضّ يــة ال نُطيقــه ،أو قــد تُحطِّــم قدراتنــا التعبيريّــة أو
رغبــة التعبيــر عندنــا .مــن ذلــك تجــارب كالتعذيــب واالغتصــاب وشــروط
ـب كثيــ ٍر مــن الســوريين في
االعتقــال الـــمديدة القاســية ...ممــا كان نصيـ َ
ســنوات مــا بعــد الثــورة .هنــا ال نُعبِّـــر ،والـــمعنى ال يتولَّــد .مــن تجاربنــا
هــذه مــا يقـــتل أيًّــا تكــن وســائطنا وأهلِـ َّيـــتنا التمثيل ّيــة .لكــن لعـ ّـل هناك
تجــارب يتجــاوز تمثيلهــا قــدر َة مــا لدينــا مــن وســائط وأشــكال ،وربمــا
ـري .تجــارب قاســية ،جارحــةُ ،مكربــة.
يتجــاوز ّ
كل التـراث أو الـــمتاح البشـ ّ
قــد يمكــن تعريــف الكَــ ْرب بأنّــه نـــتاج فشــل التعبيــر ،حالُنا حيــن نعيش
مــع عنائنــا ال نســتطيع جعلــه معنــى عا ًّمــا (ال مجتمــع) ،وال ننفصــل عنــه
(ال تاريــخ) .نعيــش فــي أَســـره ،ال شــريك لنــا فيــه وال بُعــد لنــا عنــه.
بيننــا َمــن يتح ّملــون الـــمصاعب أكثــر ألنهــم تم َّرســوا بهــا ،يســتطيعون
تمثيلهــا ،يُح ِّولــون األزمــات الصعبــة إلــى بدايــات جديــدة .لكـ ّن الـــمسأل َة
ـاب ح ـ ًّدا يتجــاوز
فــي ّ
كل حــال مســأل ُة نِســب ٍة ُ
وتناســب .قــد تبلــغ الصعـ ُ
كل تم ـ ُّر ٍس وقــدرة علــى التمثيــل .رضّ تُـــها تبقــى معنــا ،نعيــش َجرحــى،
ّ
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ُمنطويــن علــى جروحنــاُ ،مزامنيــن لوقــت ال ّرضّ ــة ال ننفصــل عنــه .ربمــا
لــو اســتطعنا التعبيــر ،ولــو توفَّـــرنا علــى أشــكال ،لـــساع َدنا ذلــك ونَ َجونــا.
علــى أنّنــا قــد ال نُمثِّــل ألنّنــا ال نريــد أن نُمثِّــل .نُــدرِك أن التمثيــل جه ـ ٌد
والسيـــر خطــوة
للســيطرة علــى رضّ اتـــنا وخطــو ٌة نحــو االنفصــال عنهــاَّ ،
نحــو التصالــح مــع عالــ ٍـم تسـ َّبب لنــا بهــا .ال نريــد .االكتـــئاب أو الـــميول
االنتحاريّــة ،أو «الس ـ ّنة» فــي مفهــوم عبــد اللــه العــروي الــذي ســأتناوله
للتــ ّو (االلتصــاق بال ّرضّ ــة أو الــدوران فــي مــدار ضيــق حولهــا) ،أو التحــول
إلــى قنابــل متـــفجرة ،قــد تكــون كلّهــا ُمتّـــصلة برفــض التمثيــل ،وإرادة
حمايــة رضّ اتنــا مــن التمثيــل (مقابــل حمايتنــا مــن رضّ اتنــا بتمثيلهــا
وتوديعهــا) .وقــد نريــد معاقبــة أنفســنا علــى تجــارب راضّ ــة فـــ ُنقاوم
تمثيلهــا ،نريدهــا أن تبقــى جارحــة ِعـــقابًا للنفــس.
سياســي ،يتّصــل بتجــارب اليــوم ،وهــي
كل حــال ،عالـــ ُم التعبيــر
فــي ّ
ّ
تجــارب سياسـ ّية حتّــى حيــن ال تكــون بالغـ َة القســوة كـــتجاربنا الســوريّة،
أعنــي أنّهــا تجــارب تَـــتح َّدد بقــد ٍر كبيــر بالدولــة ون ِ
َواظمهــا ،وبأفعــال
فاعليــن عا ِّميــن ،وب ُنظــم الدخــل وفــرص العيــش ،وبالعالـــم والقيــود علــى
الحركــة والتغ ّيـــر فيــه.
ضــروري .تَقــ َّدم أكثــر مــن مــ ّرة أ ّن تمثيــل
أتوقّــف هنــا لتوضيــ ٍح
ّ
تجاربنــا يســاعد علــى «االنفصــال» عنهــا أو أخــذ مســاف ٍة منهــا ،فيصيــر
لنــا تاريــخ علــى هــذا ال َّنحــو .لك ـ ّن اســتعارة مســافة االنفصــال هــذه ال
ت ُمثِّــل تجربــة التمثيــل علــى أنســب وجــه .بالتمثيــل وإنتــاج الـــمعنى
نحــن نتملَّــك تجاربنــا ،نتغيّــر بامتالكنــا لهــا وإضافتهــا إلينــا .ولذلــك فقــد
تكــون االســتعارة األنســب هــي اســتعارة ال ُعمــق :عبــر تمثيــل التجــارب،
أي تعبيرهــا وتشــكيلها ،نضعهــا ُمرتَّـــب ًة علــى ٍّ
رف فــي خزانتنــا الداخليــة.
ُمرت َّـــبة أي ُمستـــق َّرة فــي شــكلها ال تخــرج منــه وال تفيــض عليــه .تصيــر
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وراءنــا فــي الـــماضي ألنهــا استـــق َّرت فــي شــكلٍ فــي الداخــل العميــق.
ليــس األم ـ ُر أم ـ َر تودي ـعٍ إذًا ،وإنـــما هــو أمــر إيــداع .تجاربنــا الجديــدة
ـجل مــن تجــارب ُمخــ َّزنة علــى نحـ ٍو ُمرتَّـــب كثيـ ًرا أو قليـ ًـا.
تبنــي علــى سـ ٍّ
تبقــى معنــا الـــملفات التــي ال نُرتِّـــبها« ،الـ ُمفـشـكـــلة»ُ .مفشكـــل تعبيـ ٌر
من الــ َمح ِكيَّة الســوريّة يلتـــقي فيه ُمدركَا الفشــل والـــمشكلة (أي فقدان
الشــكل) ،وهــو لذلــك مناســب جـ ًّدا ألغـراض هــذه الـــمقالة.
بالتحــ ّول مــن اســتعارة الـــمسافة إلــى اســتعارة العمــق ،ننـتـــقل مــن
ــس التاريــ ُخ أنثروبولوجيًّــا.
التاريــخ إلــى األنثروبولوجيــا ،أو ّ
يتأس ُ
فشــل للتمثيــل ُمتولِّــ ٌد مــنِ الْتـــقاء فشــل التعبيــر
ٌ
ثــ ّم هنــاك
 8بفشــل التشــكيل ،أي الْتـــقاء ِ
جارحــ َّية التجارب بــقُصورات التراث.
عبــد اللــه العــروي هــو َمــن طــ َّور مفهو ًمــا ديناميك ًّيــا للتــراث،
وربَــط فــي الســ ّنة واإلصــاح بيــن التــراث ،والــذي يُســ ِّميه الســ ّنة،
ومشــكالت الواقــع أو أزماتــه ،والــذي يُس ـ ِّميه الحــدث .يعتقــد العــروي
«السـ ّنة» هــي فاعليـ ُة تَســنين (ال يســتخدم الـــمصطلح فــي كتابه) ،ال
بــأن ّ
تكـ ُّـف عــن تصفيــة «الحــدث» ،أي األزمــة أو التجربــة .لدينــا هنــا تمثيــل
يمتـــصها ويُعطِّــل أثرهــا «الـــ ُمح َدث» فــي ُمخطَّــط معطــى
للتجربــة
ُّ
مســبقًا ال يكـ ُّـف عــن توكيــد نفســه .أو باألحــرى لدينــا هنــا رفــض للتمثيــل
ومقاومــة لــه ،يُلغــي ذات ّيــ َة التجربــة ومغايرتهــا .يتعلّــق األمــر بـــنفي
ـي للتاريــخ ،يُحتمــل أ ّن َمنشــأه صفــة راضّ ــة للتاريــخ ال تطــاق.
ديناميكـ ٍّ
العــروي نفســه يشــير إلــى ذلــك .يتكلّــم علــى «تاريــخ ترا ُجــع وخــذالن»،
إلــى «ضَ يــم وهــوان» أصابــا «أصحــاب الشّ ــرع والرســالة» ،العــرب.
يُلـ ـ ِمح إلــى حـ ٍ
ـي العتــداء».
ـدث مؤلـــم غيــر مس ـ ّمى ،يشــبه «تع ـ ّرض حـ ّ
وعلــى هــذا الضــوء تظهــر السـ ّنة كديناميك ّيـ ِة احتـــما ٍء اســتقلَّت بنفســها
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وظلَّــت حيـ ًة حتّــى بعدمــا لـــم تعــد تحمــي مــن شــيء ،بــل حتّــى بعدمــا
صــار هــذا النهــج ُمهلِـ ـكًا .ك ّنــا نَنفــي التاريــخ عبــر الس ـ ّنة ،وعبــر الس ـ ّنة
صــار التاريــخ الــذي نَنفيــه ينفينــا دون توقّفنــا عــن نفيــه .الس ـ ّنة بهــذا
ـب نشـ ٌط علــى الخــروج مــن التاريــخ ،بــل انتحــا ٌر جماعــي.
الـــمعنى طلـ ٌ
ـي للت ـراث يتّصــل بمــا إذا
والســؤال الــذي يُثيـــره هــذا التص ـ ّور الديناميكـ ّ
كان يمكــن اســتخراج الحــدث أو االســتدالل عليــه مــن التقليــد أو التـراث
الـــمتاح ،مــن السـ ّنة ،أي هــل يمكــن التعــرف فــي التـراث كـكلــ ٍ
ـمات على
الكلــوم التــي أطلقــت السـ ّنة ،وعلــى محــور التعبيــر الــذي قلنــا فــوق إنّــه
يربــط بيــن الكلــوم والكلـــمات؟ هــذا ربّمــا يقــع خــارج نطــاق الدراســات
التراث ّيــة ،وأقــرب إلــى نطــاق التاريــخ .والـــمشكلة فــي طــرح العــروي،
وهــو مــؤ ّرخ ،أنّنــا ال نعــرف الحــدث الــذي أطلــق عمل ّيــة التَّ َس ُّنـــن ،بــل
اض ُمض َمـ ـ ٌر فــي مفهــوم الس ـ ّنة علــى نحــو
يبــدو أن هــذا الحــدث افت ـر ٌ
ـت
مــا قـ َّرره الـــمفكر الـــمغربي .أي أننــا هنــا حيــال «دور» :السـ ّنة تك ّونـ ْ
ٍ
حــدث جــارح ال نعرفــه ،وال نســتدل علــى الحــدث مــن غيــر
حــول
مفهــوم السـ ّنة ذاتــه .تُــرى أال يُحتمــل أن يكــون أصــل السـ ّنة ـ كـــدينامي ِة
ـض التمثيــل ،أو التفاعــل بيــن «اعتـــداء» راض وبيــن
تصفيـ ٍة للحــدث ـ رفـ ُ
مقاومــة لـــتمثيل االعتــداء واســتعداد ُمس ـ َبق لالنســحاب مــن التجربــة
ـي
خوفًــا مــن الشــقاق والصـراع ،أي ألســباب سياسـ ّية؟ لدينــا ُمركَّــب ح َدثـ ّ
معاصــر ربمــا يســاعد فــي تمثيــل ظهــور «الس ـ ّنة» فــي أزمن ـ ٍة ســابقة
مــن تاريخنــا .قبــل جيــلٍ واحــد مــن اليــوم ســقطت التجربــة الشــيوعيّة
التــي كانــت ألهمــت َحماسـ ٍ
ـات كبــرى وحـ َّررتْ كثيريــن مــن األنان ّيــة كمــا
ح َّفــزتْ كثيريــن علــى التعبيــر والتمثيــل .لكــن منــذ مــا قبــل الســقوط
الشــيوعي يعــرض منـــز ًعا اختـــزال ًّيا ،يرجــع بصــورة تــكاد
كان التفكيــر
ّ
تكــون آليـ َة الظواهــر االجتماع ّيــة والسياسـ ّية والثقاف ّيــة إلــى «الـــمستوى
االقتصــادي» ،ويــر ُّد كثــرة الواقــع وتن ّوعــه وفوضــاه إلــى بنيـ ٍة تحت ّيــة أقــل
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تنو ًعــا ،تحــوز قــو ًة تحديديّــة بالغــة ،هــي نـــمط إنتــاج الحيــاة الـــما ّديّة.
العلـمي.
ـماركسي أو أحيانًا الـمنهج
كان هذا االختــزال يُس َّمى الـــمنهج الــ
ّ
ّ
ـت منهــم،
وكان الســقوط «ضي ًمــا وهوانًــا» أصابَــا عمــوم الشــيوع ّيين ،وكنـ ُ
كل اتجــاه ،و َمــن لـــم يتف ّرقــوا ،وبمــا أنّــه
فــكان أن تف ـ َّرق َجم ُعنــا فــي ّ
ال جماعــة بــا «سـ ّنة» ،فقــد الْـــتأم اجتماعهــم الـ ُمنكــ ِمش حــول «سـ ّنة
ماركســية» (هــي «الـــمنهج العلـــمي» ذاتــه) ،س ـ ّنة نافيــة للحــدث مثــل
السـ ّنة اإلســام ّية ومقا ِومــة للتمثيــل والتغ ُّيـــر مثلهــا ،ونَ َّزاعــة إلــى التكـرار
ومماثلــة الــذات إلــى درجــة التحجــر مثلهــا .بيــد أ ّن هنــاك فري ًقــا ثالثًــا،
ينحــدر منــه العــروي ذاتــه ،وكثيــرون مــن بينهــم أيضً ــا كاتــب هــذه
الســطور ،لـــم يُقاومــوا التمثيــل والتغ ُّيـــر عبــر التمثيــل ،ولـــم يجعلــوا مــن
«الـــمنهج» سـ ّنة .عملــوا فــي حقــل الـــمعنى ،وحاولــوا إنتــاج معــانٍ مــن
ضــروب الـــمعاناة الــ ُمتج ِّددة .مفهــوم السـ ّنة كمــا صاغــه العــروي ينــدرج
فــي تصـ ّوري ضمــن هــذا الـــمسعى.
فســر ،وأ ّن
القص ـ ُد أ ّن الحــدث ال ـر ّ
اض وحــده ،أي ســقوط الشــيوع ّية ،ال يُ ِّ
الس ـ ّنة ربمــا تكــون وليــد َة ممانع ـ ٍة ســابقة للتمثيــل فاقَـ ـ َمها الحــدث.
اض بح ـ ِّد ذاتــه ،ولك ّنهــا فاعليّــة إنــكار،
الس ـ ّنة ليســت نتــاج الحــدث ال ـر ّ
أو ِفعــل ن َِشــط إلنــكار الحــدث ،حـ َ
ـال دون االســتقالل عنــه وتركــه يمضــي.
ـروي
ـي يبــدو أ َّن شــيئًا مقاربًــا وقَـــعِ :ض ٌ
يق بـــواقعٍ كَثــ ّ
وفــي التاريــخ العربـ ّ
ـوي ،و«إغـ ٌ
ـي الدوافــع ،تفاقــم بنـــزعات
فَوضـ ّ
ـاق لِـــباب االجتهــاد» سياسـ ّ
شــقاقٍ داخل ّيــة كان تف ُّجـــرها مت ّوق ًعــا بعــد «معجــزة» الفتوحــات الباكــرة
ـول:
الصاعقــة ،وفاقَ َمــتْه هــذه النـــزعات ،قبــل أن تعــرض رضوضً ــا أشـ ّد هـ ً
الغــزوات الصليبيّــة والـــمغوليّة .عبــر هــذه التحــ ّوالت انقلــب اندحــا ٌر
تاريخــي إلــى تاريــخ اندحــا ٍر دام مئــات الســنين ،تحــت رعايــة ســ ّنة
ّ
غت جهدهــا فــي حمايــة نفســها بقــد ِر مــا إنّهــا لـــم تعــد تحمــي
اســتف َر ْ
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أي شيء.
من ِّ

حدث َمهــو ٍل فــي ِ
ويبــدو أنّنــا اليــوم فــي مواجهــة ٍ
جارحــ َّيته ،يثيـــر بدوره
نــوازع إنــكار قويّــة بهــدف االحتمــاء .وقــد يمكــن تصـ ُّوره اعتمــا ًدا علــى
ـــي التعبيــر .الســ ّنة
لغــة العــروي بالــذات بأنّــه انفجــار الســ ّنة ،بمعنـيَ ِ
كعنــوانٍ لـــهويّ ٍة جمعيّــة (مذهــب أهــل السـ ّنة والجماعــة) تشــهد اليــوم
تمزقـ ٍ
ـات كبيــرة ،كمــا السـ ّنة كـــآل ٍة لطَحــن الحــدث ،تخــرج منهــا حــوادث
ابتل َعـــتها عبــر األجيــال والقــرون ،فــي صــورة وحــوش وغيــان ومســوخ
ال شــكل لهــا وال ســ ّنة تضبطهــا .وفــي مواجهــة هــذا الحــدث ،األزمــة
الكبــرى والكَــلْم العظيــم ،ال بـ ّد مــن كلـــمات جديــدة ومن تمثيــل مغاير.
ـجل اكتســاب
ـسا لسـ ّ
هــذا اليــو َم تح ـ ٍّد مصيـ ّ
مؤســ ً
ـري ،ويمكــن أن يكــون ِّ
إنتــاج معــانٍ وتأســيس تراث/تراثــات حــول الحــدث الجديــد،
جديــد.
ُ
التمســك بت ـر ٍ
اث أخفــق فــي تمثيــل ح َدثــه ،هــو مــا قــد يحــول
وليــس ّ
دون تح ُّج ـ ٍر محتمــل.
أي مــن حــاالت فشــل التمثيــل الثــاث ،فشــل التشــكيل أو
وفــي ٍّ
 9فشــل التعبيــر أو فشــلهما م ًعــا ،ننتقــل مــن تمثيــل األزمــات إلــى
أزمــة التمثيــل .األزمــة كوض ـعٍ بــا شــكل هــي فــي آنٍ موضــوع
التمثيــل ودافعــه .الشــكل عالقــ ٌة بيــن أحــداث العالـــم وأنفســنا ،ومــا
ال شــكل لــه هــو أزمــة تُربِكنــا ،تـــثير توت ّرنــا .التعبيــر والتشــكيل جه ـ ٌد
الســتيعاب األزمــة ونــزع رضّ يـــتها ،بمــا يســاعد علــى االبتعاد عنها والشــفاء
منهــا .للتمثيــل فاعل ّيــة عالج ّيــة مثلـــما تق ّدمــت اإلشــارة ،والثقافــة يمكــن
أن تكــون عال ًجــا ألدواء الـــمجتمع ،ألزماتــه وجراحــه ومآســيه.
فشـ ُـل التمثيــل بالـــمقابل (ســواء بــ ِفعل عــدم ُمالءمــة التـراث للتجــارب،
كل تـراث ،أو كـــنتيج ٍة للتفاعل
أو بــ ِفعل وحشـ ّية التجــارب وانفالتهــا مــن ّ
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بيــن االثنيــن) ،يُـــبقينا مــع رضوضنــاَ ،مكروبيــن ،ال نبتعــد عنهــا وال نتحــرر
منهــا .ال نُوضِّ بهــا فــي أشــكالها ورفوفهــا الـــمناسبة فــي خزائننــا الداخليــة،
فــا نتملّكهــا وال تصيــر منــا.
ومــع تك ـ ُّرر الفشــل يصيــر التفكيــر ذاتــه راضًّ ــا ،فـــنتج َّنبه أو ننفــر منــه.
هــذه تجرب ـ ٌة متواتــرة ،يعــرف مــا يُشــبهها كثيــرون ِم ّنــا حيــن يتج َّنـــبون
تنــاول بعــض الشــؤون أو ســماع نشـرات األخبــار أو قـراءة الصحــف ،ألنّهــا
تصيــر مؤلـــم ًة أو حتــى ال تُطــاق .نريــد االنعـزال عــن معانــا ٍة ال نســتطيع
تمثيلهــا ،أي إنتــاج معنــى منهــا .يحصــل أال نكتــب عــن تجاربنــا الـمؤلـــمة
ألن الكتابــة عنهــا والتفكيــر بهــا مؤلِمــان ،ثـ ّم إنّهــا تبقــى مؤلـــمة طالـــما
أنّنــا ال نُمثِّـــلها ،بالكتابــة أو غيرهــا .وهكــذا تأســـرنا دائــر ٌة ُمعذِّبــة .يمكــن
لهــذا أن يجعــل ِم ّنــا حيوانــات غاضبــة ،خطــرة .بــل أخطــر .الحيوان يُع ِّبـــر،
ـري الــذي ال يُع ِّبـــر ،يمكــن أن يقتل دون
وإن كان ال يُشـكِّل .الحيــوان البشـ ّ
كلـــمة .يصبــح القتــل تعبي ًرا.
وبخاصــة حيــن يكــون
إن لـــم نســتطع تمثيــل تجاربنــا الراضّ ــة،
ّ
 10الفشــل حدثًــا جمع ًّيــا ،وحيــن ال نُمثِّـــل مــن تجاربنــا غيــر القليــل
واألقــل ِحـ َّدة ورضّ يــة مــن بينهــا ،هــذه التــي نحتــاج إلــى تمثيلهــا
أقـ ّـل مــن غيرهــا ،يدخــل التمثيــل فــي أزمـ ٍة ونفشــل فــي تمثيــل أزمـ ٍ
ـات
نتح ّكــم بهــا أفضــل إن َمثَّـلـــناها ،فتتح ّكــم هــي بنــا ،فنخســر الفاعل ّيــة
العالج ّيــة للثقافــة كعالــ ِـم تمثيــلٍ متع ـ ّدد الوســائط.
فشـ ُـل التمثيــل مشــكل ٌة خطــرة ،بــل بالغــة الخطــورة .لـــماذا؟ ألنّــه فشــل
للتفكيــر ،للتعبيــر والتشــكيل ،الــذي يُســعف فــي تمثُّـــل التجــارب ونــزع
رضّ يتهــا أو تخفيفهــا ،وفــي الســداد أو الوجــود الجيــد والـ ـ ُموفَّق ،وفــي
ـس ُن بتمثيــل
ـسنة .نَـتأَنْــ َ
تشــكيل مجتمــع يتح ـ َّول ولــه تاريــخ .وفــي األنــ َ
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تجاربنــا وترتيبهــا فــي ملفـ ٍ
ـات محفوظــة فــي دواخلنــا.
عبــر العنايــة بالتشــكيل والشــغل علــى التجــارب الخــام نعمــل علــى
تحويلهــا إلــى ف ـ ٍّن وفكــر أرفــع ،أي أكثــر تركيبًــا ،ويخاطــب أفضــل مــا
فينــا وجانبنــا األكثــر إبداع ّيــة :التفكيــر .وبقــدر مــا إ ّن التفكيــر حــوا ٌر مــع
النفــس بحســب ح ّنــة آرندت ،فإن الـــمساحة التي يستَـــصلِحها التمثيل وال
يكـ ُّـف عــن توســيعها هــي الـــمساحة التــي تجــول فيهــا أفكارنــا ،نفوســنا.
كحــوار مــع النفــس ،التفكيــر يعنــي تضاعــف النفــس ويقتضيــه ،أن تصيــر
لنــا نفســان أو أكثــر ،أن نصيــر مجتم ًعــا ..أن يُضــاف لنــا ونتـــغ َّير.
ـت بيــن الشــر وبيــن فشــل الحــوار مــع النفــس،
معلــو ٌم أ َّن آرنــدت ربطـ ْ
ومــا يفضــي إليــه مــن ضبــط أنفســنا بأنفســنا .مــاذا يعنــي ضبــط النفــس؟
نفســينا تضبــط نفســنا األخــرى .هــذه الق ـ ّوة الضابطــة
يعنــي أ َّن إحــدى َ
ـول ُمؤنْــ ِ
قــد نس ـ ّميها الضميــر .للتفكيــر مفعـ ٌ
ـس ٌن عبــر تضاعــف النفــس،
ٍ
كتضاعف للعالـــم أو صنع
مثلـــما لــه مفعــول ُمثــ ٍر اجتماع ًّيــا عبر التمثيــل
عوالـــم موازيــة .إنتــاج التعبير الــ ُمشكَّل ،وضبــط النفس بالنفس ،يُســعف
فــي خفــض التوتّــر الـــمتولّد عــن معانــاة العالـــم .دون حــوا ٍر نلتصــق
بأنفســنا فــا نســتطيع ضبطهــا ،وتنكمــش الـــمساحة الداخل ّيــة التــي هــي
درســـته آرندت
موضــع التفكيــر ،ويَض ُمــر الضميــر .أدولــف آيخمــان الــذي َ
يجـتــ ُّر قوالــب كالميّــة ُمكــ َّررة ألنــه يفشــل فــي التفكيــر وفــي مضاعفــة
ـؤول عــن نقــل
نفســه ،ومعلــو ٌم أنــه تســبب بكثيــر مــن الشــر (كان مسـ ً
يهــود أوروبــا إلــى معســكرات االعتقــال النازيّــة التــي قُـــتل منهــم فيهــا
ثــل ذلــك ينطبــق علــى مجاهــدي الـــمنظّمات العدم ّيــة
مالييــن)ِ .م ُ
اإلســاميّة ،وعلــى الــوكالء العقدييــن عمو ًمــا :يعرضــون اســتعدا ًدا بال ًغــا
يتوســط بيــن العنــاء والـــمعنى
للعنــف ،بقــدر مــا يخلــو عالـــمهم ممــا َّ
متوســعة ،أو بقــدر مــا إ ّن «الســ ّنة» أو
مــن مســاح ِة تمثيــلٍ وتفكيــر ّ
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«الـــمنهج» تقتضــي أولويّــة الـــمعنى القديم الثابــت على العناء الـــمتغير،
والـــمتناهي علــى الالمتناهــي ،مــا يــؤدي إلــى تضييق العالـــم بدل توســيع
«الـــمنهج» ،ومــا يتسـ ّبب بكثيــر مــن العنــاء دون معنــى ،ودون إحسـ ٍ
ـاس
ـب الكالم ّيــة ت ُغني عن
مــن ِق َبــلِ «الـــمعنيين» ،أو «إخــوة الـــمنهج» .القوالـ ُ
التفكيــر ،وإن أشــبعت الحاجــة االعتـــقاديّة (الحاجــة إلــى عالـــم واضــح،
ُمفـرِط التنظيــم ،يُغنــي وضوحه الـ ُمصطــ َنع عــن التفكير فيه) .بالـــمقابل،
قــد يــؤ ّدي فشــل التفكيــر بســبب قســوة التجــارب إلــى ُســكنى قوالــب
تعبيريــة ضيّقــة و َحشـــر العالـــم فيهــا .هــذا مــن مناهــج اإلســاميين أيضً ا.
معلــو ٌم أ ّن الســلف ّية تُح ِّكــم قوالــب كالم ّيــة مســتوردة مــن زمــن قديــم،
تُنكــر تجــارب الحاضــر ،فــا تضيــف معنــى أو داللــة .ومعلــو ٌم أنّهــا معادية
للــرأي ،أي للتفكيــر .كان أبــو عبــد الرحمــن أميــن ،وهــو مــن قــادة الجهــاد
فــي الجزائــر فــي تســعينيات القــرن الـــماضي ،يجمــع الكتــب ويحرقهــا،
بمــا فيهــا كتــب ســيد قطــب ،ألنهــا تقــوم علــى« ...الفكــر» ،والفكــر عنــده
وصــل حكمهــا إلــى ح ـ ِّد القتــل سياس ـ ًة» ،بحســب أبــو مصعــب
«بدع ـ ٌة َ
الســوري (مختصــر شــهادتي علــى الجهــاد فــي الجزائــر) .االقتـ ـران بيــن
معــاداة التفكيــر وبيــن القتــل ليــس عارضً ــا أل ّن الضميــر ال ينشــأ هنــا ،وال
ـس مثيلــة ضابطــة.
تتولــد نفـ ٌ

فــي إطــار اإلســاميّة الـــمعاصرة ،الــكالم قلَّمــا يعنــي ،ألنّــه ال يُمثِّـــل وال
يضيــف .الـــمعنى ال يتولّــد بســبب مقاطعــة الحــدث أو التجربــة .هــذا
عمل ًّيــا قتـ ٌـل للّغــة العرب ّيــة بحرمانهــا مــن أن تعنــي .تصيــر لغــة «أجنب ّيــة»،
نظا ًمــا مــن الرمــوز يتعــارف عليــه بعضهــم بتداولــه فريــق مــن النــاس،
لكنــه نظــام أجنبــي علــى تجــارب أف ـراد هــذا الفريــق بالــذات .اللغــة
العرب ّيــة اإلســام ّية ،إن جــاز التعبيــر ،هــي لغــة أجنبيــة علــى جميــع
ُمتكــلِّميها .إنهــا ِمثــل العرب ّيــة التــي يُصلِّــي بهــا غيــر عــرب ،وغيــر قليــل
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من العرب ،يُتعبَّ ُد بها ،لك ّنها لغة ال تعني ،فاشلة أو تكاد.

يقتــل التكـرار الـــمعنى علــى نحـ ٍو نعرفــه حيــن نســرق فكــرة مــن غيرنــا:
حتــى حيــن ال يعــرف أحــ ٌد بالســرقة ،نحــن نعــرف ،نعــرف أنّــه ليــس
هنــاك معنــى مضــاف ،أي ليــس هنــاك معنــى .أ ّن هنــاك تكـرا ًرا فحســب.
ولعلّنــا لذلــك بالــذات نُكـ ِّرر الفكــرة الـــمسروقة محاوليــن ،عبثًــا ،تملّكهــا.
الســرقة تقتــل الـــمعنى مــن وج ـ ٍه آخــر :فصلــه عــن «الـــمعاناة» ،عــن
اختبــار العالـــم.
ـرض ممــا تق ـ َّدم هــو القــول إ ّن التجــارب الراضّ ــة تقــع علــى
الغـ ُ
ُ 11مفتـــ َرق طــرق ،يقــود واحــ ٌد منهــا باتجــاه التمثيــل الــذي هــو
إعــادة إنتــاج للرضــوض فــي صو ٍر َمثيـــلة ومغايــرة (التعبيــر محاكاة
ـي
وعبــور أو تجــاوز) ،تُحيِّــد االنفعــال الخــام ،وتقبــل االســتيعاب االجتماعـ ّ
ـي ،وتُـــتيح اختبــار تجــارب جديــدة ،ويقــود واح ـ ٌد إلــى الخــوف
والنفسـ ّ
مــن التمثيــل وقتــل التفكيــر ،وباتّجــاه الشـ ّر والقســوة والعدميــة .الضميــر
يتولّــد عــن التفكيــر بوصفــه لقــا ًء بالنفــس وحــوا ًرا مــع النفــس وضبطًــا
للنفــس بالنفــس .إنّــه ق ـ ّوة اجتماع ّيــة تتوفَّــر أفضــل الشــروط لنـــموها
ـت ذلــك فــي مقالتــي« :الضمير
حيــن نكــون نحــن أنفســنا مجتم ًعــا (ناقشـ ُ
ـي»).
الخارجــي :فــي أصــول الش ـ ّر السياسـ ّ
الغــرض أيضً ــا أ ّن التمثيــل ليــس شــيئا كمال ًّيــا ،ليــس «زيــادة خيــر» ،بــل
هــو الخيــر ،والشـ ّر هــو غيابــه .فــي التمثيل نُعيــد إنتاج العالـــم ،فــ َننفلِت
مــن «الـــمباشرة» ،ونُدخــل تعـ ّد ًدا واجتماعيـ ًة فــي أنفســنا وفــي العالـــم
مــن حولنــا .فــإذا ك ّنــا كأفـرا ٍد نَصيــ ُر قســا ًة أو أشـرا ًرا بفعــل فشــل تمثيــل
تجاربنــا وتوســيع نفوســنا وضبطهــا م ًعــا ،أي بفعــل فشــل عمل ّيــة تع ُّد ِدنــا
ـي ،فإنّنــا كمجتمــع نستسلـــم للقســوة بقــدر مــا نفشــل كـ ُمنـــتجين
الذاتـ ّ
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للتمثيــل فــي صنــع عوالـــم موازيــة ،محاكي ٍة لعالـــمنا ومتجاوزة لــه ،نتملَّك
عـــبرها تجاربنــا وأزماتنــا الـــمباشرة .الربـ ُط بيــن انحطــاط الثقافــة وبيــن
ـي
البربريّــة أو التو ّحــش وجي ـ ٌه ج ـ ًّدا .فالثقافــة عالـ ـ ٌم مــن التمثيــل الفنـ ّ
ـي ،يفصلنــا عن التجارب الـمؤلـــمة أو يســاعدنا على
والــ
ـمفهومي واألخالقـ ّ
ّ
اســتيعابها وتملّكهــا ،وهــي س َنـــدنا فــي مواجهــة الوحش ـيّة .الـــمجتمع
يتشـكَّل حــول تصريــف الرضــوض وتقاســم التجــارب الراضّ ــة ،مــن مـ ٍ
ـرض
وجــروح وفقــدان ومــوت .وتســاعد طقــوس الدفــن والعـزاء والحــداد فــي
التغلــب علــى فقــد األح ّبــة .والـــمجتمع بهــذا الـــمعنى متش ـكّل حــول
الثقافــة كتمثيــلٍ للعالـــم ولتجاربنــا فيــه.
ٍ
مجتمعــات تغــرق فــي
أبــر ُز أمثلــة فشــل التمثيــل تُل َحــظ فــي
 12البــؤس واليــأس بفعــل تع ّرضهــا لرضــوض وفظائــع وحصــار لوقــت
طويــل ،مثــل كثيــر مــن بيئــات الثــورة فــي ســوريا ،أو فــي جيـلِـــي
مثــل كثيــر مــن معتقلــي ســجن تدمــر الذيــن قضــوا فيــه ســنوات طويلــة.
تتخطّــى التجــارب الراضّ ــة قدرتَـــنا علــى تمثيلهــا ،وتمثُّـــلها ،فتقــود إلــى
انكماشــنا علــى أنفســنا وفقدنــا الثقــة بالعالـــم ،علــى مــا قــال جــان آمري،
ٍ
ـكائنات خائفــة ال
الناجــي مــن الهولوكوســت ،عــن تعذيبــه .إ ّمــا نعيــش كــ
تختلــط بغيرهــا ،أو ينقلــب بعضنــا وحوشً ــا كاســرة ،تجــد فــي توحــش
ـاص .وفــي أخـ ّـف
العالـــم البيئ ـ َة األمثــل الزدهارهــا وإدارة تو ّحشــها الخـ ّ
الحــاالت نصيــر «كـلبــ ِّيين» (ســنيكال) ،ال نؤمــن بشــيء وال نحتــرم شــيئًا
كل شــيء.
ونتش ـكّك فــي ّ
ـص ســوريا ،وفــي نطــاق أوســع منهــا ،فــي
وقــد يمكــن التفكيــر فيمــا يخـ ُّ
مجتمعــات تفشــل فــي التمثيــل ،وبالتالــي فــي مضاعفــة عالَمهــا ،ب ِفعــلِ
فائــض العنــف والتجــارب الراضّ ــة .تبقــى أســير َة الـــمباشرة ور ّد الفعــل.
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الفــن والثقافــة واإلبــداع تنحصــر فــي أطُــر ضيّقــة ،وتنحــدر قدرتهــا
علــى صنــع التعــدد ،أعنــي مضاعفــة العالَــم ومضاعفــة النفــوس .ال يلــزم
ٍ
واحــد منــا تعــ َّرض ألعنــف التجــارب ،ذلــك أ ّن مجتم ًعــا
كل
أن يكــون ُّ
ُعو ِمــل بقســو ٍة ألمــد طويــل يُش ـكِّل إطــا ًرا اجتماع ًّيــا لتجــارب وتفكيــر
حتّــى َمــن لـــم يخبــروا بأنفســهم التجــارب األقســى ،يُورِثـــهم إيّاهــا مثــل
َمــن عاشــوها ،فيدفعهــم إلــى االلتصــاق بأنفســهم والعيــش فــي عوالـــم
كل عمــق.
ملتصقيــن مثلهــم ،عالَــم مــن الـــمباشرة ور ّد الفعــل ،يخلــو مــن ّ
ومــن هــذا الـــمدخل قــد نــرى فــي الوحشــ ّية علــى نحــ ِو مــا
ـت أوســع
ـاج أزمـ ٍة فــي التمثيــل أبقـ ْ
 13نشــهدها فــي ســوريا اليــوم نتـ َ
ـاس مــع جروحهــم ورضّ اتهــم .فحيــن
قطاعــات الســوريين علــى تمـ ٍّ
يفشــل التمثيــل ترت ـ ُّد النفــوس إلــى شاشـ ٍ
ـات ســلب ّية للرضــوض ،ويقــود
تض ُّيـــق الـــمسافة بيــن الـــمعنى والعنــاء إلــى أن تصيــر معاناتنــا هــي
ـي.
َمعنانــا ،تنـــمحي الـــمسافة بيننــا وبيــن عالـــم الــ ُمباشرة الحيوانـ ّ
فهومي ،بالصــور واألصــوات
ـي والــ َم
ّ
ـقافي» ،الف ِّنــ ّ
فــي بلدنــا التمثيــل «الثــ ّ
والخطــوط والـــمفاهيم ،محــدو ٌد جــ ًّدا مــن حيــث ال ِّنـــطاق والفاعل ّيــة
ِ
الجارحـ ـيَّة الـــمطلقة وال ِّنســبية للتجــارب ،أعنــي
ألســباب متع ـ ّددة منهــا
كــون الكثيــر منهــا مــن الصنــف القاتــل أو الـ ـ ُمغلِق للنفــس والـ ـ ُمعطِّل
للحــوار مــع النفــس ،أو تجــاوز كثيــ ٍر آخــر منهــا فــي ِ
الحــ َّدة لألشــكال
وأدوات التمثيــل الـــمتاحة .ويتّصــل بذلــك أ ّن التجــارب الجارحــة هــي
غالبًــا تجــارب مــع «الدولــة» ،مــا يجعــل تمثيلهــا ،التعبيــر عنهــا وتشــكيلها
ومشــاركتها مــع الغيــر ،خطـ ًرا سياسـ ًّيا علــى الـــممثلين الـــمحتملين ،ومــا
يدفــع شــيئًا فـــشيئًا هــؤالء إلــى تج ُّنـــبها وإلــى تض ُّيـــق مســاحات التفكيــر
كـــنظام
وتدنــي مســتوى التمثيــل .لقــد تعــ ّرض الـــمجتمع ،مفهو ًمــا
ٍ
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لـــتصريف الرضــوض ،لــ ٍ
ـرضوض تفــوق قدرتــه علــى التصريــف ،وأ َخــذ فــي
االنهيــار بأشــكال مختلفــة.
ثــم إ َّن غيــر قليــلٍ مــن التجــارب الجارحــة هــي تجــارب مــع الديــن الــذي
ـرض هنــا
انقلَــب بــدروه مــن تطبيــب الجــروح إلــى جــارح عــا ّم آخــر .الـ ّ
مضاعــف :األذى نفســه ،ثــم الحرمــان مــن لغــة للتعبيــر عنــه ب ِفعــل
ـض عليــه .الحرمــان
كــون اللغــة الدينيّــة هــي لغــة تشــريع األذى والحـ ّ
مــن اللغــة يتـــرك تجــارب َمــن ال يمتلكــون غيرهــا لتمثيــل تجاربهــم غيــر
ُممثَّـــلة ،ويتركهــم هــم فــي كَــرب.
وخصــب فــي آن .مثلـــما األزمــات
وحشــي
هــذا وضــ ٌع بالــغ الفــرادة،
ٌ
ٌّ
ُمح ـ ِّرك التمثيــل وموضوعــه ،الثــورات والحــروب كأزمـ ٍ
ـات كبــرى يمكــن
أن تُح ِّفــز ثــورات فــي التمثيــل ،فــي الثقافــة واالجتمــاع ،للتغلــب علــى
اج
الرضــوض ،ويمكــن أن تقــود إلــى انهيــا ٍر مديــد وانحــال يُسـ ِّهل االنــ ِـدر َ
فــي مجتمعــات أخــرى بـ ـ ِفعل الفشــل فــي معالجــة الرضــوض.
حقــل للـــمقاومة والتغ ُّيـــر علــى نطاقنــا كأفــراد
ٌ
لذلــك فــإ َّن التمثيــل
ـمي.
ومجموعــات ،وعلــى النطــاق العــا ّم ،ومســاهم ٌة فــي التغ ُّيـــر العالــ ّ
علــى مســتوى مجتمعـ ٍ
ـات كُـ ـلّية ،يمكــن أن نُميِّـــز بيــن حالتيــن
 14قُصويَيــن :تمثيــل التجــارب كلّهــا ،أي بـــناء عوالـــم ُمحاكِيــة
اللتمـــثيل ،والوجــود العــاري،
و ُمتـــجا ِوزة مــن تجاربنــا ،وبيــن َّ
الـمؤلـــم إلــى أقصــى درجــات اإليــام .مــر ًة لدينــا عوالـــم بــا عــد ٍد نجــول
بينهــا بح ّريّــة ،ومــر ًة عالـــم واحــد ضيــق ،يكبــس بـ ِثـــقله علــى أنفاســنا
ويهــرس أجســادنا ذاتها .ليســت هاتــان الحالتــان القُصويــان «واق ِع َّيــتَين»،
لكنهمــا ترســمان الحــدود التــي يبــدو أ ّن الـــمجتمعات التاريخ ّيــة تتحــرك
ضمنهــا .بعضهــا تُمثِّــل أقـ ّـل ،فـتَـــترك كثي ـ ًرا مــن التجــارب غيــر ُممثَّلــة،
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غيــر ُمت َملَّكــة بالتالــي ،ومؤلـــمة؛ ولعلــه يتــاح لبعضهــا أن تُمثِّــل كثي ـ ًرا
مــن تجاربهــا ،فــتُعطي انطبا ًعــا بالتعـ ّدد واالنفتــاح و«الحضــارة» ،وال ِغنــى
والثقافــي.
الفكــري
ّ
ّ
وأقــرب إلــى قطــب التمثيــل األقــل ،قــد نُم ِّيـــز بيــن مــا لـــم يُمثَّــل وبيــن
رمــت مــن
مــا ال يمكــن تمثيلــه .مــا لـــم يُمثَّـــل هــو تجاربنــا التــي ُح ْ
التمثيــل ،مــن التنــاول الفكــري والف ِّنــي والرمــزي .لدينــا الكثيــر مــن
ـت ولـــم نتــداول فــي شــأنها .ســوريا كــكُل بلد لـــم
هــذه فــي ســوريا ،كُبتـ ْ
يُمثَّــل فكريًّــا وثقاف ًّيــا إال بحــدو ٍد ضيقــة ولشــريحة ض ّيقــة مــن تجــارب
ـي
النــاس فيــه ،وبقــدر مــا كانــت الثــورة جهـ ًدا مــن أجــل التمثيــل السياسـ ّ
(ســيجري الــكالم عليــه بعــد قليــل) ،غيــر قليــل مــن تعثُّــراتها تولَّــدتْ من
حرمــانٍ مديــد لتجــارب األحيــاء مــن الســوريين مــن التمثيــل ،وبالتالــي
ـول
مــن الرســوخ فــي العالـــم والتو ُّجــه فيــه .فــإذا كانــت ســوريا بلـ ًدا مجهـ ً
حتى تَـــف ُّجر الثورة ،فألنه لـــم يُمثَّـــل ،ألن الناس فيه لـــم يُنــ ِتجوا التمثيل
ويع ّبــروا عــن أنفســهم ويش ـكّلوا عوالـــمهم الـ ـ َمثيلة والـــمتجا ِوزة التــي
تعطــي البلــد تع ـ ّد ًدا وعم ًقــا.
هــذا دون قــول شــيء ع َّمــا ال يمكــن تمثيلــه ،علــى تجــارب و ِمحــن
تتح ـ ّدى التمثيــل ،ويعجــز أمامهــا .وهــذا حــال معظــم تجاربنــا مــا بعــد
الثــورة لـــتجاوزها الحــدود ال ِّنســبية والـــمطلقة لقابل ّيــة التمثيــل ،والت ِّســاع
نطاقهــا ،وللشــروط السياســية للتمثيــل التــي تمنــع إنتــاج عوالـــم إضافيّــة:
التعذيــب ،االغتـــصاب ،القتــل ،الخطــف والتغييــب ،قطــع الــرؤوس وكثيــر
غيرهــا تنتمــي إلــى مجــال مــا ال يمكــن تمثيلــه .يُكبَــت داخــل النفــوس،
ال يُســتدعى ويُحــا َور لشــ ّدة مــا هــو مؤلـــم ،أو ينعــزل الـــمرضوضون
الـــمكروبون عــن غيرهــم أل ّن االجتمــاع بالغيــر مؤلـــم بــدوره.
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اوح بيــن التفكيــر والتو ُّحــش ،أو بيــن الثقافــة والعدميّــة،
التـــر ُ
 15أو بيــن التمثيــل واإلبــادة ،يقــوم فــي الـــمجتمع وفــي النفــس
الفرديّــة علــى حــ ٍّد ســواء .ليــس أ ّن بيننــا ،البشــر عمو ًمــا،
متو ّحشــون وبيننــا مف ّكــرون ،بــل نحــن نتحـ ّرك بيــن القطبيــن ،نـــميل إلــى
أحدهمــا أو اآلخــر بحســب شـ ٍ
ـروط عا ّمــة تُـــتيح التمثيــل أو ال تُـــتيحه.
فــإذا كان أح ـ ُد القطبيــن هــو التو ّحــش العــا ّم ،الخــروج الواســع ال ِّنـــطاق
مــن الثقافــة كـــنطاقٍ للتمثيــل والحــوار الذاتــي (ومــن السياســة كنطــاقٍ
ـي للتمثيــل والحــوار ضمــن «الــذات االجتماعيّــة») ،فمــاذا يكــون
إضافـ ّ
القطــب اآلخــر؟ إنــه ببســاطة اإلنســان ّية ،جميــع النــاس يُمثِّـــلون تجاربهــم
وسعون مســاحاتهم الداخل ّيــة ويضاعفــون أنفســهم،
ويفكــرون ،فـــ ُي ِّ
ـي ليــس فقــط بمعنــى إلفَـــته لغيــره
ويتَأنْــ َ
ـسنون .اإلنســان كائـ ٌن اجتماعـ ّ
ـي ،أي بتك ّونــه هــو ذاتــه كـــمجتمع.
واجتماعــه بغيــره ،لكــن بتعـ ُّد ِده الذاتـ ّ
ال يتش ـكّل م ّنــا مجتمــع حيــن ال يكــون الواحــد منــا مجتم ًعــا هــو ذاتــه،
وال يكــون الواحــد منــا مجتم ًعــا حيــن ال يكــون ُمنــ ِت ًجا لعالــ ٍـم آخــر عبــر
التمثيــل.
ـب اآلخــر هــو هــذه اإلنســانيّة االجتماعيّة الـــمتع ّددة تعـ ّد ًدا ُمركَّــبًا،
القطـ ُ
تعـ ُّدد ُمتع ِّدديــن.
ـسنِ أن يتح ّقــق بمقاديــر
أتكـ ـلّم علــى اإلنســانيّة ألنّــه وإن أمكــن للتَّـأنْــ ُ
متفاوتــة فــي مجتمعــات أكثــر مــن غيرهــا ،وفــي قطاعــات مــن هــذه
الـــمجتمعات أكثــر مــن غيرهــا ،فإنّــه يبقــى اليــوم ُمهـ َّد ًدا باالنقــاب دون
ـمي باألزمــات والرضوض .نعلـــم مــن تجاربنا الحديثة ،وســوريا
تحكـ ٍـم عالــ ّ
أبلغهــا ،أ َّن الرضــوض عالـــميّ ُة اإلطار والـــمنشأ ،وأ ّن الـــمجتمعات الجريحة
ُوســع دائرة
أو الـــمرضوضة بقســو ٍة يمكــن أن تتو َّحــش ،وتجتـــهد فــي أن ت ِّ
ـس َنة
األلـــم والتو ّحــش ،وأ ّن مــن شــأن ذلــك أن يُقــ ِّوض قدرتنــا علــى األنْــ َ
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والتمثيل.
ـس ُن عبــر التمثيــل وإنتــاج الـــمعنى ،يرتفــع
والفكــرة باختـــصار أنّنــا نـتَأنْــ َ
ـثالي ،أي أيضً ــا «الروحي».
منســوب «الــ
ـمعنوي» فينــا أو الفكـ ّ
ّ
ـري ،أو الـ ِمــ ّ
يمكــن تص ـ ّور حال ـ ٍة قصــوى يتح ـ ّول اإلنســان فيهــا إلــى «روح» ،يشـ ُّـف
كيانــه ويتخلَّـــله الـــمعنى ،ضــرب مــن «اإلنســان الكامــل» الــذي تكـ ـلّم
ـص ِّوفة ُمسـلِمون .وفــي الحالــة القُـــصوى الـــمقابلة ما سـ َّماه ابن
عليــه ُمتــ َ
ـتاج الـــمعنى
عربــي «اإلنســان الحيــوان» ،أي الــذي انحــدر التمثيـ ُـل وإنــ ُ
لديــه إلــى الصفــر ،واألرجــح أ ّن مثــل ذلــك يتحقــق عبــر التك ـرار .هنــا
اإلنســان جسـ ٌد غليــظ ،مــا ِّدي وآلــيُ ،مبـــر َمج علــى حــركات وأفعــال غيــر
كل الوقــت ،وهنــا الـــمعاني ذاتهــا تتج َّمــد ،أو تصيـــر
شــخصيّة تتكــ ّرر ّ
عضــات وأيـــد باطشــة .نـــموذجه هــو الهومو-إســاميكس الــذي يتطــلّع
إلــى إنتاجــه بالجملــة اإلســام ّيون :إنســان آلــي ال يف ّكــر إطالقًــا ،لكــن لــه
برنامــج تشــغيل اســمه الشــريعة.
قــد نضيــف فــي هــذا الـــمقام حالــ ًة قصــوى ثالثــة ،اإلنســان النبــات،
«الفاصــل» فــي ســجون الدولــة األســديّة و«الـمسلـــم» فــي معســكر
ـازي ومعســكرات إبــادة أخــرى :اإلنســان الــذي لـــم يعــد
آوشفيتـــز النـ ّ
إنســانًا ،لـــم يعــد يتفاعــل ويتذكّــر ،الــذي يتــر ّدد الـــمرء حتــى فــي وصــف
موتــه بأنــه مــوت بحســب بريمــو ليفــي.
ـي ،لكــن يمكــن قــول
ال يناســب الـــمقام تنــاول التمثيــل السياسـ ّ
ـي للســكان مســاح ًة
 16أشــياء قليلــة علــى عجــل .يُوفِّر التمثيل السياسـ ّ
للـــمداولة والنقــاش ،لحــوار الـــمجتمع مــع نفســه ،بمــا يُتـــرجِم
الـــمعاناة االجتماع ّيــة إلــى سياسـ ٍ
ـات عا ّمــة ســديدة ،والكلــوم االجتماع ّيــة
إلــى كلـــمات وأفعــال عا ّمــة ،علــى نحــو يُقلِّــل مــن وقــوع هــذه الكلــوم
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ويعالــج مــا يقــع منهــا .قــد يمكــن تعريــف السياســة فــي هــذا الســياق
الـــمخصوص بأنّهــا لقــاء الـــمجتمع مع نفســه وحوار الـــمجتمع مع نفســه
عبــر مســاح ٍة مضمونــة للتمثيــل .لــزوال التمثيــل ِفعـ ٌـل نــاز ٌع للـــمجتمع
واالجتماع ّيــة ،مثلـــما يُفضــي زوال التفكيــر إلــى نــزع إنســان ّية الفــرد.
مساح ُة التمثيل هذه ال تقتصر على البرلـــمانات أو الـــمجالس الـــمنتخبة،
ـي إن
إذ إ ّن هــذه أشــكال تقليديّــة أو تراث ّيــة (أو «ســن ّية») للتمثيــل السياسـ ّ
ـدي
جــاز التعبيــر ،تقــع علــى محــور التشــكيل .الدولــة بالــذات شـ ٌ
ـكل تقليـ ّ
ُمنظــم للـــمجتمع .هنــاك أشــكال تعبيـــريّة ُمولِّــدة للجديــد فــي االجتمــاع
والتمثيــل كاألفعــال االحتجاج ّيــة ،والتجــارب االجتماع ّيــة الطَّـــلي ِعية،
والثــورات .يمكــن التفكيــر فــي الثــورات ،وفــي البــال الثــورة الســوريّة
بخاصــة ،كتمثيــلٍ للنفــس ،كجهـ ٍـد واســع النطــاق المتـ ٍ
ـاك للسياســة،
هنــا ّ
أي للــكالم العــا ّم علــى الكلــوم االجتماعيّــة ،ولالجتمــاع أو اللقــاء بالغيــر،
ـي للفضــاءات العا ّمــة بوصفهــا مســاحات
ولالمتــاك ال َّنـــشط واالحتجاجـ ّ
تُمثِّـــل البلــد كـ ـكُل .هــذا التمثيــل ِ
ـي ،هــو مــا عملــت
النشــط ،اإلبداعـ ّ
الدولــة األســديّة علــى تحطيمــه منــذ وقــت مب ّكــر.
فــإذا كانــت الثقافــة عال ًجــا ممك ًنــا ألمــراض الـــمجتمع ،فــإ ّن السياســة
كـــلقا ٍء للـــمجتمع بنفســه هــي الـــمساحة التــي تجــري فيهــا معالجــة
األمـراض االجتماع ّيــة معالجـ ًة محافظــة عبــر الدولــة ،ومعالجـ ًة هجوم ّيــة
عبــر األفعــال االحتجاجيّــة والتجــارب الطَّـــلي ِعية والثــورات.
ـاج تجاربنــا فــي ُصــو ٍر تســاعد علــى
ومثلـــما يُعيــد التمثيــل الثقافــي إنتـ َ
ترتيبهــا ،علــى إيداعهــا فــي شــكلٍ مســتق ّر وتوديعهــا ،التمثيــل السياســي
هــو بمثابــة إعادة إنتاج الـــمجتمع لنفســه سياسـ ًّيا ،عبر التعبير الــ ُمحاكي،
وعبر التعبير الــ ُمجاوز ،أي النشــاط الـــمباشر والتجارب الطَّـــليع ّية والثورة،
كل مــا يُـــتيح للـــمجتمع التضاعــف والحــوار مــع النفــس وتوســيع
أي ّ
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مســاحة اجتماعيّتــه وضبــط نفســه بنفســه أو سياســة نفســه .عبــر التمثيــل
يضا ِعــف الـــمجتمع ذاتــه ،ومــن دونــه يقــع فــي الـــمباشرة وااللتصــاق
بالــذات ،أو االنقســام إلــى جماعــات مباشــرة ملتـــصقة بذاتهــا .ومثلـــما
اللقــاء مــع النفــس ،أو التفكيــر ،قــد يصبــح راضًّ ــا فـ َنجتــ ِن ُبه ونُوكِـــل أمــر
ضبــط أنفســنا إلــى ضابـ ٍ
ـي ،فــإ ّن االجتمــاع أو اللقــاء مــع الغيــر
ـط خارجـ ّ
قــد يصبــح راضًّ ــا ونتجـ َّنـــبه .فكأنّنــا َمســلوخو الجلــد ،الوجــود فــي العالـــم
ـي أن يكــون جل ـ ًدا لنــا ،يحمينــا.
يؤذينــا .كان مــن شــأن التمثيــل السياسـ ّ
مســلوخين سياس ـ ًّيا ،نبتعــد عــن غيرنــا خوفًــا مــن األلـــم.
ِ
كعالـــم تمثيــلٍ للتجــارب،
تحتـــشد لدينــا مشــكالت الثقافــة
ِ
ـي ،وأُضيف إليها االقتصاد كعالــ ِـم
 17والسياســة كعالــ ِـم تمثيلٍ اجتماعـ ّ
تمثيــلٍ لألعمــال بــ ُدخول ومواقــع اجتماع ّيــة .فــي ســوريا أخــذت
قيمــة العمــل تنهــار منــذ ســبعينيّات القــرن العشــرين لـــمصلحة الســلطة
كل شــيء .والســلطة
والقرابــة والـــمال .صــار العمــل ال شــيء والســلطة ّ
ورض عا ّمــة.
ق ـ ّوة َجــرح ّ

ـي وامتــاك
وبــقَدر مــا إ ّن الثــورة الســوريّة جهـ ٌد مــن أجــل التمثيــل الذاتـ ّ
السياســة ،فإنّهــا مدخــل لـــتمثيل العمــل أو ثــورة مجتمــع العمــل الــذي
البعثي التي
تدهــورتْ ُمقــ َّدراته وقدرتــه علــى العيش في ســنوات الحكــم
ّ
كانــت ،مــن وجــه آخــر ،سـ ِ
ـنوات ظهــور طبقـ ٍة ضاريــة وصعودهــا ،طبقــة،
شــديدة الوحش ـ ّية بـ ـقَد ِر مــا هــي َرث ّـــة ،تســتخدم الدولــة الـ ـ ُم َخص َخصة
ـي الثــروات وإضعــاف العمــل ،كشـرائح اجتماع ّيــة وكـــقيمة.
لـ َجنــ ِ
أي تفكي ـ ٍر فــي التمثيــل أو نظريّ ـ ٍة عا ّمــة فــي التمثيــل عــن
ال يستـــغني ُّ
ـمالي
النظــر فــي تمثيــل عالــ ِـم األعمــال .نظَــر ماركــس فــي التمثيــل الرأسـ ّ
للعمــل ،ورأى فيــه اســتغاللً  ،يُستَـــولى فيــه على «فضل القيمة» لـــمصلحة
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الرأســماليّين ،ويُدفــع لل ُعمــال ثمــن إعــادة إنتــاج ق ـ ّوة عملهــم فحســب.
كل حســب
ومنــذ أيّــام ماركــسَ ،زكَّــى الفكــر االشتـ ـراكي شــعارِ « :مــن ٍّ
قدرتــه ولـ ـك ٍُّل حســب عملــه» ،كقانــونٍ لـــتمثيل العمــل فــي الـــمرحلة
كل حســب قدرتــه ولــك ٍُّل حســب
االشــتراك ّية ،علــى أن يحـ َّـل محلــه« :مــن ٍّ
ضيـق بعض الشيء،
حاجته» في الـــمرحلة الشيوعيّة .الطَّـــرح الــ
ـماركسي ٌ
ّ
ـي الــذي يقــوم بــأود الحياة
يــر ُّد القيمــة إلــى العمــل بمعنــى الكــدح اليومـ ّ
البيولوج ّيــة ،ويُقلِّــل مــن شــأن الشُّ ــغل الـمنـ ِتـــج ألشــياء مديــدة العمــر،
منهــا التكنولوجيــا ذاتهــا ،وذلــك بحســب ٍ
نقــد لح ّنــة آرنــدت ،ويُقلِّـــل
مــن شــأن أشــكا ٍل أخــرى للعمــل أو ال يراهــا ،منهــا الفعــل الــذي تقــوم
عليــه السياســة .تــرى الـــماركسيّة السياســة كشــي ٍء أقـ ّـل شــأنًا مــن العمــل
ـي يتـــطفَّل عليه.
الـمن ِتـــج للحيــاة الـــماديّة ،بــل كــتَكوينٍ فوقـ ّ
لكــن فــي جميــع معانيــه ،كــكَد ٍح وشــغل وفعــلٍ  ،بــ ُمصطلحات آرنــدت،
العمــل غيــر ُممثَّـــل فــي «ســوريا األســد» .الثــورة الســوريّة كانــت تمــ ّر َد
َمــن ُحــ ِر َم ْت أعمالُـــهم و ُحرِمــوا هــم أنفســهم مــن التمـــثيل.
في ُصورِه الـــمختلفة ،التمثيل يضا ِعف العالَم أو يُكـثِّـــره فـ ُيضاعف
 18حياتنــا فيــه ويكثـــرها ،يضاعف نفوســنا أيضً ا ويكثـــرها ،فـيُؤن ِْس ُنـــنا
حســن اجتماعنــا .اإلنســان حيــوا ٌن يُمثِّــل ،يعيــد خلــق عالَمــه
ويُ ِّ
عبــر التمثيــل ،وال يستــلِ ُمه ناجـ ًزا .ومــا تعطيــه مجتمعاتنــا الـــمعاصرة من
شــعور بالضيــق ِ
ـئ فــي تصـ ُّوري عــن أننــا ال نُكـثِّـــر عالـــمنا ،مفهوم ًّيــا
ناشــ ٌ
ـي .الـــمجتمع يتضاعــف
وفنــيًّا ،وال نكثـــره سياسـيًّا عبــر التمثيــل السياسـ ّ
حيــن يُع ِّبـــر عــن نفســه سياســ ًّيا ويُن ِتـــج حركاتــه ومنظماتــه وأشــكال
انتـــظامه الـــمتن ّوعة .وليــس هــذا حالنــا فــي عالـــمنا اليــوم .يُفا ِقــم مــن
الضيــق أنّنــا ال نــكاد نتضاعــف إال بيولوج ًّيــا :نتكاثــر عــد ًدا فــي عالــ ٍـم ال
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يتكاثــر ألنــه بــا تمثيــل ،فــيَزداد ضي ًقــا علينــا ونــزداد ضي ًقــا بــه.

أذكـ ُر هــذه االعتـــبارات السياسـ ّية واالقتصاديّــة ،فضـ ًـا عــن الثقاف ّيــة ،ألنّها
تســاعد علــى فَهــم أوضــاع التو ُّحــش التــي نعيشــها ،وتُح ِّفــز علــى ثــور ٍة
فــي التمثيــل بمــا يتجــاوز إخ ـراج التمثيــل مــن األزمــة إلــى ثــور ٍة فــي
الثقافــة ،أعنــي تمثيــل تجاربنــا فــي الخــروج مــن الوصايــة /الوصايــات
الـــمتع ّددة ،تمثيــل صراعنــا ،وإنتــاج عوالـــم موازيــة ،ثقافيّــة وسياس ـيّة
ـي .التمثيل
واقتصاديّــة ،تُكثِّـــر حيواتنــا ،وت ِّ
ـي والداخلـ ّ
ُوســع مكاننــا ،الخارجـ ّ
فــي أشــكاله الـــمتن ّوعة حليـ ٌـف للحيــاة ومقــاو ٌم للـــموت.

خالصة

إن أمكــن تلخيــص هــذا النــص بـــجمل ٍة واحــدة فهــي أ َّن تمثيلنــا
للعالـــم قــد يفشــل بــ ِفعل قســوة تجاربنــا أو صفتهــا الراضّ ة (وهي
أساســا فــي عالـــم اليــوم) ،وأ ّن هــذا فشـ ٌـل لـــما
قســوة سياس ـ ّية ً
ـس َنة تال ًيــا .حيــن يكــون التفكيــر
يُم ِّيـــز اإلنســان مــن تفكيــر ،وفشــل لألنْــ َ
راضًّ ــا واالجتمــاع راضًّ ــا مثلــه ،فإننــا نَن َحــب ُِس داخــل أنفســنا منغلقيــن دون
غيرنــا ،ومــا قــد ينفـــتح لــه بــاب أو أبــواب هــو العنــف .فــإذا كنــا نضاعف
أنفســنا والعالـــم بـــتمثيل تجاربنــا ،فـــنحصل علــى عوالـــم أكثــر ،فــإ ّن مــا
ـض عنــه العنــف هــو أقــل مــن عالــ ٍـم واحــد ،أنقـ ٍ
ـاض ال يتكـ ّون منها
يتم َّخــ ُ
شــيء متماســك.
تف َّجــر بل ُدنــا منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات مثــل بــركانٍ تتـــاقى فيــه
ـي
مشــكالت التمثيــل الــ َمفهومي والف ِّنــي مــع مشــكالت التمثيــل السياسـ ّ
مــع مشــكالت تمثيــل الع َمــل ،مــا يمكــن أن يكــون ُمنطـــلقًا للتفكيــر فــي
أشــكا ِل تمثيلنــا للعالـــم وتمثُّـــلنا لــه ،فيمــا يتجــاوز ســوريا نفســها .الحوار
مــع النفــس اليــوم هــو حــوا ٌر مــع العالـــم ،حــوار فضــاؤه العالـــم ،وليــس
بغيــره يتكـ ّون ضميــر العالـــم.
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تعبير :الكلـمات والعنف
والدموع
مــاذا يحــدث حيــن تفشــل الكلـــمات؟ وهــي تفشــل كثي ـ ًرا .هــذا واق ـ ٌع
ال يحج ُبــه واقــع آخــر :أننــا ال نكـ ُّـف عــن الــكالم .إذ يمكــن للفشــل أن
يكــون داف ًعــا جزئــ ًّيا لالســتمرار فــي الــكالم ،فــي مســعى م ّنــا لالقـتــراب
ـي أل ّن النجــاح يبقــى
مــن النجــاح فــي قــول مــا نريــد قولــه .دافــع جزئـ ّ
غيــر مضمــون ،وأل ّن التجــارب البشــريّة ،ومنهــا مــا هــي شــديدة القســوة،
ـاص بحيــث تنجــح الكلـــمات فــي تمثيلهــا،
ال تبــدو ُمص َّممــة علــى نحـ ٍو خـ ّ
وأ ّن الكلـــمات مــن وج ـ ٍه آخــر ال تبــدو ُمص َّممــة علــى أفضــل نحــو كــي
ـري .ث ـ ّم ألنّنــا
ت ُحيــط بـ ّ
ـكل األوضــاع والتجــارب الـــممكنة للكائــن البشـ ّ
نتكــلّم مــا ُدمنــا أحيــاء ،وقــد ال يكــون استســامنا للصمــت غيــر نَفـــض ِة
يــ ٍـد نهائ ّيــة مــن الحيــاة ذاتهــا.
مــاذا نفعــل حيــن تفشــل الكلـــمات؟ نُمــارس العنــف ،نبكــي مقهوريــن،
أو نـــموت بــ َحسرة بعــد حيــنٍ يطــول أو يقصــر .أو هــذا مــا ت ُـــق ِّدره هــذه
الـــمقالة وتحــاول النظــر فيــه.
•
أي
فـشـل الكـلـمات
لكــن مــا معنــى فشــل الكلـــمات؟ فــي ِّ
شــي ٍء تفشــل الكلـــمات؟ فــي التعبيــر ،فــي نقــل مــا نشــعر بــه إلــى غيرنا،
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كالم مفهــوم يشــاركنا فيــه آخــرون .الــكالم يُحـ ِّو ُل تجاربنــا
ترجمـــته إلــى ٍ
الذاتيّــة إلــى شــأنٍ مشــترك مــع غيرنــا ،يُخرجهــا مــن داخــل الــذات إلــى
مــا بيــن ذوات متع ـ ّددة فـ ُيـــقيم رابط ـ ًة اجتماع ّيــة .ومــن هــذه الرابطــة
قــد نتلــقَّى صــو ًرا مــن الدعم والـــمساندة والـــمواساة حين تكــون تجاربنا
قاســية أو ســاحقة.
وبـ ـقَدر مــا إنّنــا فــي الــكالم نتبــادل الكلـــمات واإلصغــاء مــع ُمكـ ـلِّمينا،
فإنّنــا نأخــذ فــي اعتبارنــا مــا يقــول الـ ُمـتكــلِّمون ،وهــم يفعلــون الشــيء
نفســه ،فــا نبقــى كمــا نحــن ،وال يبقــون ،نتـــغيّر م ًعــا .ونتعـ ّدد .إذ نأخــذ
مــا نســمع معنــا ونُقــلِّبه فــي أذهاننــا أو نتــداول فــي شــأنه مــع أنفســنا.
فكأننــا نأخــذ شــركاءنا فــي الــكالم معنــا .يصيــرون هــم داخلنــا ونصيــر
داخلهــم ،حتــى إذا حا َورنــا أنفســنا حاورناهــم .هــذه وظيفــ ٌة فكريّــة
للــكالم الداخلــي ،بــقَدر مــا إ ّن التفكيــر «حوار مــع النفس» بـــحسب ح ّنة
ـت متحفظًــا تص ـ ُّور التفكيــر عنــد
آرنــدت
تأسيســا علــى أفالطــون (ناقشـ ُ
ً
آرنــدت فــي «أصــوات الغائبيــن :أفــكار إلصــاح التفكيــر») .فشــل ال ِفكــر
قــد يتولَّــد عــن فشــل الكالم الـــمتاح ،إمــا لــفَقره أو لــفَيض التجربــة عنه.
ـي قــد ال
َمــن يَـــشرع فــي التعبيــر هــو شـ ٌ
ـخص بـتصـ ـ ُّرفه مخــزو ٌن كالمـ ٌّ
يالئــم مــا َخبِــ َر مــن تجــارب .وال أعنــي بالـــمخزون الكالمــي ُمعجمنــا مــن
الكلـــمات الـــمفردة ،بــل الطــرق الكالم ّيــة لـــتمثيل التجربــة مــن مفــردات
وتعابيــر وأمثــال وشــروح وقصــص مختلفــة باختالف الســياقات ،ت ُستـــحضَ ر
عنــد الحاجــة.
الــكالم بهــذا الـــمعنى يُقيــم عالقــ ًة لنــا بغيرنــا كمــا يُقيــم عالقــ ًة لنــا
بأنفســنا .وهــذا بـ ـقَدر مــا إنّــه ال تفكيــر بــا كلـــمات ،وال كلـــمات دون
ُمكـــلِّمين ،جماعــة .يقيــم الــكالم علــى هــذا النحــو اســتمراري ًة بيــن
التفكيــر واالجتمــاع ،بحيــث يكــون التفكيــر اجتما َعنــا بأنفســنا وتآمـــرنا
مــع أنفســنا ،واالجتمــاع تفكيرنــا وتآمرنــا مــع غيرنــا .وفــي هــذا مــا يقيــم
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اســتمرا ًرا بيــن وظيفــة الكالم الفكريّة ووظيفـــته اإلقـــناعيّة ،فمــا يمكن أن
يُقــ ِنع الغيــر هــو كالم جـ َرى تَدبُّــره فــي النفــس ،ومــا نتدبــره فــي أنفســنا
نَبـــنيه مــن تفاعالتنــا مــع غيرنــا.
•
حــواري ،قــد ال
العـنـف والبــكاء
فــي الــكالم نحــن فــي وضــعٍ
ّ
يخلــو مــنِ انفعــال ،لكــن ال يســتمر الــكالم إال بــقَدر مــا يبقــى االنفعــال
ـت مــن الســيطرة ،إ ْن نحــو العنــف أو البــكاء ،ينحـ ُّـل
منضـــبطًا .حيــن يفلـ ُ
الــكالم نفســه فيهمــا وقــد يــزول تما ًمــا.
فــي العنــف نحــن فــي وض ـعٍ ُمتـشـ ـ ِّنج ،نطـ ـ ُرد التع ـ ّدد مــن داخلنــا ،وال
الجــاد ال
نحــاور أنفســنا أو نفكّــر .التفكيــر والعنــف ال يجتمعــان م ًعــاَّ .
«يأخــذ صفـــنة» وهــو يعذّب ضحيـــته .فــي جوهــره ،التعذيب وضـ ٌع مضا ٌّد
للتفكيــر ومضــا ٌّد للنقــاش .وهــو ليــس جزا ًء علــى نقاش فشَ ــل ،فمــن يُعذِّب
يفعــل ألنــه يملــك القــ ّوة وال يخشــى العواقــب ،وال يحتــاج إلــى إقنــاع
غيــره .بالعكــس ،نعلـــم ِمــن تجربتـــنا الســوريّة أ ّن هنــاك تعذي ًبــا ألنــه ليس
هنــاك نقــاش أو إقنــاعَ .مــن يُعذِّبــون ال يفكــرون بأنفســهم كـــمجتمعٍ مــع
َمــن يجــري تعذيبهــم ،يتبادلــون معهــم النظـرات واالبتســامات والخدمــات
ـت ســوريا إلى دولــة تعذيب
واألشــياء ،وقبــل كل شــيء الكلـــمات .لقــد ترقَّــ ْ
فــي ارتبـ ٍ
ـاط مباشــر وقــوي مــع َمنــع النقــاش العــام ،ومــا يقتـــضيه ذلــك من
تعبيــر النــاس عــن أفكارهــم ومشــاعرهم ونِــ َّياتهم ،وكذلــك مع تراجــع وزن
اإلقنــاع واالقتـــناع فــي السياســة .ويبــدو األمــر أقــرب إلــى قاعــد ٍة عامــة،
ـي ،يُط ـ ِّور عــد ٌد أكبــر مــن األف ـراد تفكي ـ ًرا
فحيــث هنــاك نقـ ٌ
ـاش عــا ٌّم علنـ ّ
شــخصيًّا ،ويتشـكّل مجتمــع ِ
ـناعي فــي السياســة،
نشــط ،وينـــمو البُعــد اإلقــ ّ
ِ
وتنحســر ممارســة التعذيــب .وبالعكــس ،كان التعذيــب مزدهــ ًرا فــي
مجتمعــات انحســرتْ فيهــا ســاحات النقــاش والــكالم ال ُحــر.
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وغيــر التعذيــبَ ،مــن هــو فــي وضعيــة قـــتا ٍل ال يتوقّــف للتفكيــر بينـــما
هــو يقاتــل .كأنـــما فــي القتال يجــري طَــرد الفجوات فــي داخل الـــمقاتل،
نفســا وجسـ ًدا ،ويتوقّــف حــواره الداخلــي .وكأن توقّـــف الــكالم
يتصلَّــب ً
مــع الغيــر فــي الحــرب يُثــ ِمر توقّفــه مــع النفــس ،توقّــف التفكيــر ذاتــه.
ـاب للش ـ ّر وف ًقــا لح ّنــة آرنــدت التــي تُر ِجــع الش ـ ّر إلــى انعــدام
وهــذا بـ ٌ
التفكيــر ،وتآكـــل الضميــر الــذي هــو نتــاج للتفكيــر بحســب الـــمنظِّرة
ـي عبــر
الـــمرموقة .مــن شــأن تعميــم حالــة الحــرب ،أو االستـــنفار الحربـ ّ
حالــة استـثـــنا ٍء مديــدة ،أن يوقــف التفكيــر ،فــ ُيفضي إلى ضمــور الضمير،
وإلــى شــرو ٍر كثيــرة.
كل
أ ّمــا فــي البــكاء فـــنحن ،بالعكــس ،فــي وضــع شــبه سـ ـ َّيال ،ونفقــد ّ
صالبـ ٍة ونســيل إلــى خارجنــا مــن الـــموقع الــذي نطـ ُّـل فيــه علــى الخــارج،
عيوننــا .يحصــل أن نفقــد الســيطرة علــى أنفســنا فــكأن أحـ ًدا آخــر يتحكّم
بنــا .كأنّنا غيـــرنا.
ـردي كذلــك قــد يفقــد الـــمرء الســيطرة علــى
والواقــع أنّــه فــي العنــف الفـ ّ
نفســه ،يُســلِّم نفســه لـــ َنوب ٍة مــن الغضــب والتحطيــم ،تطــال األشــياء
وربمــا األشــخاص .فــكأ ّن الكلـــمات هــي أدوات التح ّكــم بالنفــس ،فيمــا
البــكاء والعنــف َمجلَـــيان لــفَقد التحكــم .وهــو ما يُسـ ِّوغ منــذ اآلن تزكية
استـــثمار أكبــر فــي الكلـــمات التــي هــي أدوات «العقــل» .والعقــل هو ما
يُفتـــرض أنّــه موقــع التح ّكــم بأفعالنــا وأنفســنا.
ونكف
وحيــن نص ُمــت ونـــموت فــي عزلــة ،فربمــا ألنّنــا نج ُِّف مــن الداخــل ُّ
عــن الســيالن إلــى الخــارج ،أي أل ّن الدمــوع تفشــل كذلــك وليــس الكلـــمات
وحدهــا .وربمــا كذلــك ألننــا نفشــل فــي توجيــه العنــف نحــو الخــارج أو ال
نحــوز نفــاذًا نحــو وســائله الـــمؤث ّرة .ولعـ ّـل هــذا الـــمصير أشـ َيع ممــا يبدو،
بخاصــة فــي عوالـــمنا الجريحة ،الـ ُمستـ ِتـــرة والـــمحرومة من الكالم.
ّ
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وبينـــما قــد نبكــي فــي عزلــة ،أو نـــميل ألن ال نُــرى ونحــن نبكــي ،فــإن
ـي مــن حيــث البواعــث ،متصـ ٌـل بـــتفاعالت اجتماع ّية
البــكاء ِفعـ ٌـل اجتماعـ ّ
قاهــرة ،وليــس بحــال مــن شــؤون النفــس الفرديّــة .نبكــي تعبي ـ ًرا عــن
القهــر أو الحــزن أو األلـــم .وتشــير كلـــمة ال َع ْبـــرة وال َع َبــرات العربيــة إلى
صف ـ ٍة عابــرة للدمــوع ،صفــة ُمعبِّـــرة واجتماعيّــة ،وإ ْن بطريقــة مختلفــة
عــن ال ِعـــبارات .الدمــوع تُخفِّــف اختـــناقنا ،تغســل همومنــا ،فـــتُصلح
عالقتـــنا بأنفســنا .فكأنّهــا ضــرب مــن التفكيــر ،وهــذا بــقَدر مــا إنّنــا فــي
التفكيــر نحــاور أنفســنا وقــد نتفاهــم معهــا.
ولعلَّــه تبكــي النســاء أكثــر مــن الرجــال فــي مجتمعاتنــا ألنهـ َّن محرومـ ٍ
ـات
مــن الــكالم أكثــر مــن الرجــال ،إ ْن على مســتوى األســرة أو على الـــمستوى
ـــي عليــه مــن فنــون حرب ّيــة
العــام .ثــم إ ّن العنــف
ّ
الجســدي ومــا بُ ِن َ
ورياضــات ط َّورهــا الرجــال ليــس م َّمــا تحــوز النســاء فيــه أفضليّــة .وال
ريــب أنه ـ َّن يبكي ـ َن أقــل فــي مجتمعــات يتكـ ـلَّم َن فيهــا أكثــر .ث ـ ّم إنّــه
بخاصــة
يبــدو أنّنــا ،الرجــال الذيــن تدربنــا علــى كبــح انفعاالتنــا ،ومنهــا ّ
البــكاء ،أســخى دمو ًعــا اليــوم .وهــذا فــي ارتبــاط ُمر َّجــح فــي تصـ ّوري مــع
فشــل كلـــماتنا أمــام تجاربنــا ،وتطــور صــو ٍر للرجولــة أقــل عضليّــة وأكثــر
أنثويّــة.
•
 ...والـمجـتـــمع مــن فشــل الكلـــمات ،إذًا ،قــد ننتـــقل إلــى العنــف أو
إلــى البــكاء .الشــرط الــذي يــؤدي إلــى واحـ ٍـد منهمــا يــؤدي إلــى اآلخــر.
فــي العنــف ِ
تنقطــع الرابطــة االجتماعيّــة ،وفــي البــكاء يجــري االنســحاب
منهــا واالنكفــاء علــى النفــس .لكــن هــذا ال ينـــفي عــن العنــف صف ـ ًة
اجتماع ّيــة مثلـــما ال ينفيهــا عــن البــكاء .قــد نتكلّــم علــى مجتمــع أو
ـي  polityحزيــن ،حيــن يكــون البــكاء ،التعبيــر بالدمــوع،
ُمـتَّـ ـ َح ٍد سياسـ ّ
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ممارس ـ ًة ُمنـتـــشرة ،شــرطًا اجتماعيًّــا بالـــمعنى الواســع للكلـــمة الــذي
ـي .وربّمــا نتكلّــم علــى مجتمــع أو ُمـتَّــ َح ٍد عنيــف ،حيــن
يشــمل السياسـ ّ
يكــون العنــف ،بمــا فيــه التعذيــب ،شــرطًا اجتماع ًّيــا سياس ـ ًّيا.
فشـ ُـل الكلـــمات خطيـ ُر العواقــب علــى مــا هــو ظاهــر .الـــمجتمعات التي
تتكلّــم أقـ ّـل يمكــن أن ينفجــر فيهــا العنــف أكثــر ،وتكــون أكثــر حزنًــا
وبــكاء .وفــي زمننــا يغلــب أن يكــون شــرط الـــمجتمع الــذي ال يتكلّــم هــو
الوجــه اآلخــر لـــشرط الدولــة التــي تتكلـــم وحدهــا ،أو التي تحتكــر الكالم
ـرعي» فــوق احتـــكارها للعنــفَ .جمـ ُع الدولــة بيــن احتــكار الــكالم
«الشـ ّ
واحتــكار العنــف يُلغــي الشــرعيّة عــن العنــف الـ ـ ُمحتكَر ،بأثــر تعطيــل
الصفــة اإلقناعيّــة للــكالم ،التــي هــي مــدار الشــرعية.
كل حــال ،البــكاء والعنــف ،كمــا الــكالم ،أفعـ ٌ
ـال اجتماع ّيــة وسياسـ ّية،
فــي ّ
ال تُفــ َهم خــارج هــذا الشــرط األساســي.

علــى أنــه ال يتع َّيـــن التفكيــر فــي الصفــة االجتماعيــة للدمــوع والعنــف،
وللكلـــمات بطبيعــة الحــال ،فــي تقابُـــلٍ مــع أجســادنا وتكوينهــا
واســتعداداتها ،مــن صنــف التقابــل بيــن الثقافــة والطبيعــة .الواقــع أ ّن
مؤسســ ٌة علــى
الصفــة االجتماع ّيــة ٍّ
لــكل مــن الــكالم والعنــف والبــكاء ّ
تكويــن الجســم البشــري .فالكالم يُم ِّيـــزنا تطــ ُّو ِريًّا عــن غيرنا مــن الكائنات
ـاري مجــرد ،نَنفــرد بــه عــن غيرنــا مــن األحيــاء،
الحيــة .لدينــا نظــام إشـ ّ
ـاري .ويبــدو أنّنــا نَنفــرد
هــو اللغــة« .العقــل» هــو نتــاج هــذا النظــام اإلشـ ّ
بالدمــوع كـــتعبي ٍر عــن االنفعــاالت أيضً ــا ،وهــو مــا يُشـ ِّجع مــن وجــه آخــر
ـرب
علــى التقريــب بيــن الدمــوع واألفــكار ،وعلــى تص ـ ّور أ ّن الدمــوع ضـ ٌ
نتوســلُها في
مــن الرؤيــة .علــى أنّنــا نشــارك أحيــاء أخــرى العضــات التــي َّ
العنــف وفــي الهــرب مــن العنــف.
نحــن فــي الـــمجتمع بأجســادنا التــي تف ّكــر ،وتبكــي ،تضــرب وتهــرب،
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أنفســا مستـــقلّة عن أجســادنا
ونحن مع أنفســنا بأجســادنا .ال يبدو أ ّن لنا ً
ـح أنّنــا ال نوجــد مــع أنفســنا إال بــ ِفعل وجودنــا فــي
واجتما ِع َّيـتـــنا .صحيـ ٌ
مجتمــع ،أو أ ّن الفــرد ُمك ـ َّون مــن مجتمع/مجتمعــات ،أكثــر ممــا يتك ـ ّون
الـــمجتمع مــن أفـرا ٍد ســابقين فــي وجودهــم عليــه ،لك ّننــا ال نكـ ّون أفـرا ًدا
بغيــر شــعور أجســادنا أو تجربتهــا.
ويمكــن أن نَبنــي علــى مــا تقـ ّدم أنّنــا حين نخســر ما يُم ِّيـــزنا من كلـــمات
عــن شــركائنا مــن الحيوانــات ،ومــن دمــوع ،نســتق ّر علــى مــا يجمعنــا بهــا
مــن عمــل العضالت.
•
كيف تـفـــشل الكـلـــمات؟ يفترض الـــمرء أن كلـــماتنا ،وإن لـــم تكن
ُمص َّممــة فــي أحســن صــورة للتعبيــر عــن العالـــم حولنــا ،وأن تجاربنا وإن
ـتنحل فــي كلـــماتنا دون بــاقٍ  ،فــإ ّن تشكُّــلَهما م ًعــا،
لـــم تكــن ُمص َّممــة لــ ّ
يؤســس لعالــ ٍـم من
الكلـــمات والتجــارب ،كـــوجهين لوجودنــا في العالـــمّ ،
التجــارب /الكلـــمات ،ال توجــد فيه التجارب دون كلــ ٍ
ـمات ت ُخ ِّزنها ،وتُسـ ِّهل
عبــر الذاكــرة التعامــل مــع تجــارب الحقــة ،وال توجــد الكلـــمات إال بــقَدر
مــا ت َـتَــ َمف َْص ُل مــع تجــارب وتَصوغُهــا فــي تعبيـرات تقبــل التــداول ،تَعبـــر
منــا إلــى غيرنــا.
نعــم ،لكـ ّن التطابــق بيــن الكلـــمات والتجــارب ينكســر حيــن نُمنــع مــن
الــكالم ،أو حيــن تكــون التجــارب َمهولــة وغيــر مســبوقة ،تتحـ ّدى مخزوننــا
ـتجاب لهــا بكفــاءة ،أي حيــن يحــدث مــا ال يقبــل التعبير.
ـي فــا يُسـ َ
الكالمـ ّ
إذ قــد تبلــغ التجــارب مــن الشـ ّدة بحيــث تكســر الكلـــمات فيمــا تكســر.
وهــذه مــن خبراتنــا الـــمتك ّررة فــي ســنوات الثــورة الســوريّة :نشــعر أ ّن
كلـــماتنا تقــف عاجــز ًة أمــام مــا يحــدث ،فإ ّمــا نصمــت أل ّن «الحكــي مــا
بيفيــد» ،أو نُـــثابر علــى الــكالم فـتــ ِق ّل طاقــة الكلـــمات على حمــل معنى
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أو توليــد معنــى للتجــارب الـــمهولة الجديــدة .ثــم إنّــه ينكســر التطابــق
بيــن الكلـــمات والتجــارب حيــن تـتـــن َّد ُب نفوســنا بـ ـ ِفعل تك ـ ّرر ِج ـراح
التجربــة ورضوضهــا ،فننعكــف علــى أنفســنا ونفقــد القــدرة علــى امتــاك
كلـــمات جديــدة واالســتجابة الفاعلــة لتجــارب جديــدة .مثـــل ال ُّنـــدوب
الجســديّة التــي تُغلــق مــكان الجــرح ،النــدوب النفسـيّة تحمــي مــن جــر ٍح
أو رضّ ـ ٍة جديــدة ،لك ّنهــا فــي الوقــت نفســه تُقلِّـــل حساســيتنا حيــال مــا
يجــري حولنــا .فــكأ ّن مســاحة تفاعلنــا مــع العالـــم ،مســاحة لقــاء التجارب
والكلـــمات ،تتقلّــص ،ألنّــه ســبق أن ور َدتـــنا اآلالم مــن هذه الـــمساحة ،أو
كأنّنــا ننســحب مــن العالـــم ألنــه جــارح ومــؤ ٍذ.
ـس جريحــة أو مرضوضة ،قد تموت بحســرتها،
النفــس الـ ُمتـ َنــ ِّدبة هــي نفـ ٌ
أي دون عــاج لجروحهــا .وهــذا أكثــر مــن شــائع فــي تصـ ّوري ،بــل لعلّــه
القاعــدة .وهــو يعطــي وجاهـ ًة كبيــرة لـــقول الـــمتنبي إ ّن «الـــموت نــو ٌع
مــن القتــل» .كلنــا َم ِّيـــتون ،لكــن ال يبــدو أ ّن أحـ ًدا منــا يمــوت بســام ،وال
يبــدو إلّ أنّنــا نـــموت مكلوميــن ُمصابيــن.
هــذا غيــر أ َّن مــن شــأن تواتــر نُدوبنــا النفسـ ّية وتصلُّبهــا أن يُح ِّولهــا إلــى
دروع ،ت ُغلــق النفــس ولهــا أثــر خانــق .وقــد تنقلــب النفــس الـ ُمتـ َنــ ِّدبة،
الــ ُمد َّرعة ،إلــى ُمد َّرعــة ُمف َّخخةُ ،مه َّيـــئة ألن تنفجر بعنــف .على الخريطة
النفسـ ّية ،إن جــاز التعبيــر ،ربمــا تقــع النفــس الجريحــة الـــمقهورة التــي
فقــدت الــكالم والدمــوع والعنــف ،والنفــس الـــ ُمف َّخخة التــي تنفجــر
ألنهــا محرومــة مــن الــكالم ومــن وســائل عنـ ٍ
ـف مؤثــرة ـ فــي َموقعيــن
متجاوريــن ،فــا يمتنــع التح ـ ّول مــن واحــدة منهمــا إلــى األخــرى.
إن ص َّحــت هــذه التقديـرات فــإ ّن األفـراد والجماعــات والـــمجتمعات فــي
أشــد الحاجــة إلى العناية بالكلـــمات واالستـــثمار في الكالم .الـــمجتمعاتُ
العنيفــة والـــمجتمعات الحزينــة ،هــي مجتمعــاتٌ تعطَّــ َـل الــكالم فيهــا،
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ســواء بـ ـ َمنعه أو بـــتج ُّمده علــى أحــوال تُعطِّــل قدرتــه علــى التعبيــر،
بـ ـ ِفعل هــول التجــارب .فـــبما أ ّن الكلـــمات أدواتـــنا فــي التعبيــر ،وفــي
التفاهــم مــع غيرنــا ،أي فــي السياســة كذلــك ،فــإ ّن مــن شــأن العنايــة
وصنــع روابـ َط مغايــرة
بالكلـــمات وتطويرهــا ،وإدخــال كلـــمات جديــدةُ ،
بيــن الكلـــمات ،أن يكون نه ًجا حـــيويًّا لـــتج ّنب العنف والحــزن .قد يمكن
ـي فيهــا بالــكالم
التفكيــر فــي الـــمجتمعات الغرب ّيــة الـــمعاصرة بأنّــه اعتُ ِنــ َ
عنايــة مميــزة ،بوظائفــه الفكريّــة واإلقناع ّيــة م ًعــا ،مــا أتــاح التقليــل مــن
مســتوى العنــف فيهــا ،وأن تكــون مجتمعــات أقــل حزنًــا مــن غيرهــا.
•
قوا ِلـــب وقواقـــع تَعطُّــ ُـل التعبيــر يتولّــد عــن الـــمنع ،لكــن يمكــن أن
ـب كالميــة تُف ـ َرض علــى
ينجــم كذلــك عــن اختـــناق التعبيــر بأثــر قوالـ َ
التجربــة فـتـثلـــم ح َّدهــا وتـتـــرك تح ِّديهــا دون اســتجابة ،فـ ـتُغني عــن
خلــق التعبيــر أو اإلبــداع .علــى هــذا النحــو شــرح عبــد اللــه العــروي
آلـــي َة التَّـسـ ُّنـــن أو صنــع التقليــد فــي كتابــه الس ـ ّنة واإلصــاح (الــذي
كانــت اإلشــارة إليــه فــي الفصــل الســابق) .أُذكِّــر بـــتحليل العــروي ليــس
لـــتماث ُلٍ
بنيــوي بيــن «التَّـسـ ُّنـــن» وبيــن إخمــاد الفاعل ّيــة التجديديّــة
ٍّ
للتجــارب الـــمغايرة بقوالــب كالميــة غيــر نوع ّيــة ،ولكــن كذلــك لإلشــارة
إلــى الـــمصدر الدينــي لغيــر قليــلٍ مــن القوالــب الكالميّــة فــي تداولنــا.
نتوســل عبــارات مــن نــوع :ال
حيــال تجــارب الفَقــد ،وحتــى الفظيــع منــهّ ،
حــول وال قــوة إال باللــه ،حســبي اللــه ونعــم الوكيــل ،إنــا للــه وإنّــا إليــه
راجعــون ...مــا لدينــا هنــا هــو تمثيــات غيــر تجريـــب ّية تُضــاف إلــى مــا
تقـ ّدم ذكــره مــن تجــارب غيــر ُممثَّلــة .والســتجاباتنا الــ ُمح ّددة إيديولوجيًّا
ـي لهــذه التجــارب .مــا يجمــع
للكثيــر مــن تجاربنــا أثــ ٌر ُمشــابِه ،غيــر نوعـ ٍّ
بيــن الـــمعتقدات الـــمختلفة هــو إضعافهــا الوظيف ّيــة التعبيـــريّة للــكالم،
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مــن حيــث إ ّن التعبيــر هــو العالقــة بيــن التجــارب والكلـــمات .فـ ـ َمن
يتكلّــم هنــا ليــس نحــن ال َجرحــى الـ ـ َمذهولون ،بــل العقيــدة ،الديــن أو
الـــمذهب أو الـــمنهج ،الســابقة للتجــارب .مــا يُ ِ
دخــل عقائدنــا اليــوم فــي
أزمـ ٍة هــو قـ ّوة التجــارب وقســوتها ،واشــتداد الشــعور بـــفشل تعبيــراتنا
الـمألوفة.
ولعـ َّـل القوالــب الكالم ّيــة والفكريّــة ،الدينيــة منهــا وغيــر الدينيــة ،وليــدة
اختـــناقٍ ونفـ ٍ
ـس جمعيّــة ُمتــ َن ِّدبة ،تحتمــي ممــا ال يُعبَّـــر عنــه مــن هــو ٍل
بـــتعابير /قواقــع ،تســاعد علــى التح ُّمــل ،لكــن ال تحمــي مــن التجــارب.
هــذا شـ ٌ
ـوري ،فــي موقعٍ
ـكل مــن اإلنســان ّية نجــد أنفســنا ،فــي الســياق السـ ّ
متـــناقض حيالــه اليــوم .فهــو مــن جه ـ ٍة أُولَــى يَمنــع مــن االشتـــباك مــع
التجربــة ،ومــن العمــل علــى توليــد معــانٍ َح َّيــة منهــا ،أي بنــاء فكرنــا
حسـ ُن فُرصنــا فــي بقــا ٍء ِ
نشــط؛
وثقافتـــنا علــى تجاربنــا الــ ُمعاشَ ة ،بمــا يُ ِّ
لكــن مــن جهـ ٍة ثانيــة تبــدو حاجــة االحتمــاء بالغــة القـ ّوة اليــوم ،ويبــدو
نــازع التَّـــقوقُع أقــوى مــن النازع الـــمعاكس ،فكأننا نع ّرض أنفســنا لــ ٍ
ـمزيد
مــن األذى إن خرجنــا إلــى العالـــم بــدون حمايــات ُمج َّربــة.
بيــد أ َّن هــذه الحمايــات ال تحمــي فــي واقــع األمــر .وأزمــة االنكشــاف
دروب مغايــرة للتعبيــر.
تُح ـ ِّرض باألحــرى علــى كســر القواقــع وشـ ِّـق
ٍ
•
التـعـبيـــر والتـــشكيل فــي الـــمقالة الســابقة« ،الكلــوم والكلـــمات:
ـت علــى إظهــار أ ّن التمثيــل
فــي تمثيــل األزمــات وأزمــة التمثيــل» ،عملـ ُ
هــو مســاح ُة تقاطــع التعبيــر الــذي يربــط بيــن التجــارب واألفــكار (أو
بين الـــمعاناة والـــمعاني ،أو في هذا الســياق الـــمخصوص بين ال َعــ َبرات
وال ِعبــارات) ،وبيــن التشــكيل الــذي يوفّــره لنــا التــراث وكل الـــمتاح
اإلنســاني مــن أشــكال ،إلخــراج تعبيرنــا اجتماع ًّيــا .لدينــا اليــوم أزمــة
ّ
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تمثيــل بــ ِفعل تالقــي أزمـ ٍة فــي التعبيــر متّصلة بـــهول التجارب وبـتَـــن ُّدب
النفــوسُ ،مع َّززيــن بالـــمنع أو قمــع حريّــة التعبيــر ،بأزمــة فــي التشــكيل.
ت َعطُّــ ُـل الــكالم بفضــل فقــر أو جمــود قوالــب كالم وتفكيــر موروثــة هــو
من نوع تَعطُّـــل التشــكيل ،أي تراجع ُمالءمة الـــموروث الـــمتاح للتجارب
الــ ُمعاشة .أمــا الحظــر ِ
أساســا ،الربــط
ـس التعبيــر ً
النشــط للــكالم فهــو يمـ ُّ
بيــن التجــارب واألفــكار ،وهــذا بــ ِفعل الصفــة السياسـ ّية جـ ًّدا للتجــارب،
ـي ألشــد صــور الـــمعاناة قســوة وعمو ًمــا .ولــ ّما كانــت
والـ َمنـــبت السياسـ ّ
أشـ ّد تجاربنــا هــولً هــي تجــارب سياســية كذلــك ،فإنهــا تتحــدى التعبيــر
أول ،وليــس التشــكيل.
ً
ـي للتعبيــر
ـي واإليديولوجـ ّ
وال تبــدو العالقــة بيــن أشــكال اإلخمــاد الدينـ ّ
السياســي عالقــ ًة بـ َّرانِـــ َّية بيــن ظاهرتيــن منفصلتيــن .يمكــن
وحظــره
ّ
التســاؤل ع ّمــا إذا كانــت القوالــب الـــموروثة تســتم ّر بـــ ِفعل غريــزة
تخصهــا رغــم عــدم مالءمتهــا أو ال تجريـ ِب َّيـــتها ،أم أ َّن تالقــي هــول
بقــا ٍء ُّ
كالم
ـرص تولُّــد ٍ
التجــارب مــع حظــر التعبيــر يضائــل إلــى أقصــى ح ـ ٍّد فُــ َ
أكثــر تجريبيــة ومالءمــة ،وداللــة ،فيُـــزكِّي الـــموروث الـــمعروف للعمــوم
نتوســل الكـــليشيهات فــي تعبيرنــا
ـخصي .بعبــارة أخــرىّ ،
مــن كالم غيــر شـ ّ
ليــس ألنهــا غيــر تجريب ّيــة وال تــدل ،بــل بالضبــط ألنّهــا غيــر تجريبيــة،
حيــن تكــون التجــارب ســاحق ًة وال تطــاق .أي ال يمكــن أن يُمثِّـــلها شــيء
أو ال تَقبــل التمثيــل .الـ ـ َمهول الــذي يتح ـ ّدى الكلـــمات ويهزمهــا يلــوذ
بقوالــب الــكالم وعاداتــه الـــمألوفة.
وقــد يمكــن التفكيــر فــي حالنــا الســوريّة مــن هــذا الـــمدخل .فتجاربنــا
طــوال نحــو عقـ ٍـد هــي تجــارب قاســية ،قُصــوى ،تحـ َّدت طــوال الســنوات
ـري ،ووقــف هــذا أمامهــا عاجـ ًزا بـــقدر
ـوي والتعبيـ ّ
الـــماضية ُمتاحنــا اللغـ ّ
ـري أطــول أم ـ ًدا .ال
ـي وفقــر تعبيـ ّ
كبيــر .وهــذا علــى خلف ّيــة حظ ـ ٍر كالمـ ٍّ
كالم هنــا يمكــن أن يكــون مالئ ًمــا أو ُمع ِّبــ ًرا .وهــذا يلعــب لصالــح الصيــغ
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الــ ُمقَولَبة مثــل ال َحوقَـــلة وال َحسبَـــلة ،ومثــل نظريّــات الـــمؤامرة .فإن كان
«نطــق» ونتحلَّـــل ،وليســا بالـــمستبعدين فــي كيــانٍ
لنــا أن نقــاوم أن
ّ
ـي حزيــن و ُمع َّنـــف ،فــا بــد مــن ثــورة تعبيريّــة إن جــاز التعبيــر،
سياسـ ّ
تُـــتيح لنــا التعبيــر ع ّمــا ال يمكــن التعبيــر عنــه اليــوم.
أو باألصــح ثــورة فــي التمثيــل ،فــي إنتــاج الـــمعاني وترجمــة التجــارب
إلــى أفــكار ،كمــا فــي تطـ ّور األشــكال وتنوعهــا .فــإذا كانــت تلتـــقي فــي
شَ ــرطنا اليــوم تجــارب غيــر ُممثَّـــلة (هــول ،فظاعــة ،جــروح عميقــة)
ٍ
ـتمثيالت غيــر تجريب ّيــة (قوالــب كالم ،كليشــيهات) ،أي مشــكالت التعبير
بــ
والتشــكيل ،فــإ َّن مضمــون الثــورة التمثيل ّيــة هــو تجــاوز هــذا الشــرط،
والتقريــب بيــن تجاربنــا وتعبيراتنــا ،واالشــتباك مــع فَرادتهــا و ُممانعتـــها
الجوهريّــة للتمثيــل .وفــي الوقــت نفســه ثــورة فــي التشــكيل ،وإنشــاء
طُــرقٍ جديــدة للــكالم.
والواقــع أنّــه ليــس هنــاك تجــارب تَمنــح نفســها للتعبيــر والتشــكيل
طائعــة ،وأ ّن األصــل فــي التجــارب هــو ام ِتـــناعها علــى التمثيــل ،أو أنّــه في
البــدء ث ّمــة فشــل الكلـــمات ،وأ ّن كالمنــا وتفكيرنــا وثقافتنــا هــو اشـ ٌ
ـتباك
مــع مــا ال يُع َّبـــر عنــه وال يقبــل التشــكيل ،مــع مــا ال يمكــن تمثيلــه ،وهــو
اعتنــاء بالكلـــمات كــي تعنــي ،أي كــي ال تفشــل .فنجــاح الكلـــمات هــو
أن تعنــي.
وامتنــاع تمثيــل التجــارب يعنــي أنّنــا ال نُمثِّـــلها إال بــأ ْن نخلقهــا هــي ذاتها،
وأ ّن التجــارب قبــل خلقنــا /تمثيلنــا لهــا ،تكــون غما ًمــا ،شــيئًا ال شــكل لــه
وال يُع َّبــر عنــه .تمــوت التجــارب التــي ال تُمثَّــ ُـل عبــر الصـراع مــع امتناعهــا
علــى التمثيــل ،التــي ال نُمثِّـــلها ّإل بــأن نخلقها فـتُمثِّـــلنا.
فــي كل حــال التمثيــل ليــس شــيئًا كمال ًّيــا .فبمــا هــو اشـ ٌ
ـتباك مــع العالـــم
وترميــز لــه ،فإنّــه إنتــاج لـــ «علـــم» يُعيــن علــى الرســوخ فــي العالـــم،
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ـس الحاجــة إلــى
ويجعــل مــن جـراح االشــتباك ذاتهــا منابــع للـــمعنى .تمـ ُّ
ثــورة فــي الـــمعاني بفعــل مــا حــدث مــن «ثــورة» فــي الـــمعاناة ،كَــ ًّما
ونو ًعــا ِ
وشـ ّدة .الـــماليين تع َّرضــوا لـــتجارب جارحــة ،مختلفــة عــن مألــوف
ـرص لالســتعداد
أكثرهــم ،وخــال زمــنٍ قصيــر نســب ًّيا لـــم ت ُـــتح لهــم فـ ٌ
والتكيُّــف .نخســر إ ْن تغلَّــب لدينــا مــرة أخــرى نــازع االحتمــاء والتـــقوقع
علــى واجــب الخــروج ،وإ ْن مــع معانــاة لســعات الوجــود الــ ُم ِ
نكشف .أ ّول
مــا يلزمنــا اليــوم هــو الشــجاعة فــي التعبيــر.
وتبــدو العوائــق دون ثــور ٍة تمثيليــة أقــل صعوب ـ ًة فــي الشــتات بـ ـ ِفعل
زوال القيــود العا ّمــة أمــام التعبيــر وعــدم االضطــرار لـــممارس ِة رقابــ ٍة
ذات ّيــة ،وتوفّــر الـــمسافة التــي تُـــتيح إعــادة خلــق التجربــة أو إنشــاءها،
ثــم بــ ِفعل مــا يتــاح من احتـ ٍ
ـكاك بـــلغات وأدوات وأســاليب تعبيــر ُمغايرة
توســع الت ـراث الـــمتاح.
فــي مجتمعــات اللجــوء السـ ّ
ـوري .أي ُّ
•
والدة التـعبيـــر و ُح ّريـــته فيمــا تقـ ّدم مــا يتيــح مقاربـ َة مســألة حريّــة
التعبيــر مــن مدخــلٍ مغايــر .حيــن نتكلّــم علــى ح ّريّــة التعبيــر ينصــرف
تركيـــزنا عــاد ًة إلــى كلـــمة ح ّريّــة ،وإلــى العوائــق العا ّمــة ،السياســ ّية
والدينيّــة واالجتماعيّــة ،التــي تَحــول دون أن يُعبِّـــر النــاس عــن أفكارهــم
وآرائهــم ومعتقداتهــم بح ّريّــة .نفتــرض أ ّن لدينــا أفــكا ًرا وآراء ومعتقــدات
تحــول دون التعبيــر عنهــا عوائــق خارج ّيــة ،قمــع ســلط ٍة مــا ،فــا نتكلّــم
علــى فشــل الكلـــمات أو فشــل التعبيــر الــذي يتولّــد عــن هــول التجربــة،
أو عــن ت َنـ ُّدب النفــوس الــذي تُسبِّـــبه الجــروح وال ّرضّ ــات النفسـيّة الفرديّة
والجماع ّيــة ،وال عــن العيــش فــي عزل ٍة بـــسبب التَّـــن ُّدب .فشــل الكلـــمات
ال يأخــذ حت ًمــا شــكل الصمــت عــن الــكالم ،لكــن ربّمــا ش ـكَّل الصمــت
عــن الـــمعنى إن جــاز التعبيــر .وهذا هــو الـــمقصود بالكلـــمات القوالب،
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أو الكليشــيهات.
فــإذا كان الجــرح هــو النافــذة التــي يدخــل منهــا النــور إلــى نفوســنا،
ـت تَحول
ـي ،فإن جرا ًحــا تَن َّدبـ ْ
بحســب صيغـ ٍة بديعــة لجــال الديــن الرومـ ّ
دون دخــول النــور .يمكــن أن نف ّكــر بالجــرح كــ ٍ
ـفقد مؤلـــم ،كمعانــا ٍة
قاســية ،وبالنــور بوصفــه الفكــرة التــي نســتولدها مــن التجربــة /الجــرح،
أو الـــمعنى الــذي نســتخرجه مــن الـــمعاناة .ولعلّهــم ليســوا ِقلَّ ـ ًة َمــن
يدخــل إليهــم النــور مــن ِجراحهــم ،ال يقتصــر األمــر بحــا ٍل علــى كُتّــاب
وف ّنانيــن ُمك َّرســين .الثقافــة الشــعبيّة ،وربمــا فــي «مناســينا» الـــمكبوتة
أكثــر مــن غيرهــا ،هــي نــو ٌر دخــل مــن ج ـراح عمــوم النــاس.
والـــمسألة علــى مــا يظهــر أوثــق صلـ ًة هنــا بــوالدة التعبيــر وموتــه منهــا
بــ ُح ّريته وقَمعــه ،بامتناعــه منهــا بــ َمنعه .فــإذا تعـ َّزز االمتنــاع الــ ُمتولِّد
حصلنــا علــى
مــن هــول التجــارب وتَـــن ُّدب النفــوس بالـــمنع والقمــعَ ،
ـي ،أعتقــد أنّنــا عرفنــا
ـي االجتماعـ ّ
أزم ـ ٍة تعبيريّــة ،علــى ضــرب مــن ال ِعــ ِّ
طــو ًرا متق ّد ًمــا منــه بيــن أواســط ثمانينيــات القــرن العشــرين ونهايتــه،
ـبي .فــي
ـي نسـ ّ
وهــذا مــع بقائنــا طــوال الوقــت حتّــى الثــورة فــي ِعــ ٍّ
العقــد الســابق للثــورة أخــذتْ تتوفّــر شــهادات عــن الهــول ،ضمــن
بخاصــة ،لكــن لـــم يَجــر التفكيــر فــي األزمــة التعبيريّة،
«أدب الســجون» ّ
والتمثيل ّيــة ،فــي ِع ِّيـــنا العــام .وال ن ـزال فــي تص ـ ّوري نجــد أنفســنا فــي
افتـــقا ٍر متفــاوت إلــى اللغــة ،إلــى الكلـــمات والتعابيــر غير الــ َممضوغة،
التــي تُس ـ ِعف فــي تعبيــر تجــارب الهــول وتمثيلهــا.
ومــن أوجــه امتنــاع الــكالم فيمــا يتّصــل بإشــاعة ســوء اســتخدام
الكلـــمات ،ممــا كان وال ي ـزال جهــاز ُحكـ ٍـم فــي ســوريا .أعنــي احتــكار
ـام ُمســيطَر عليهــا ،وإحالل الكليشــيهات
الــكالم الصحيــح عبــر وســائل إعـ ٍ
محــل النقــاش والتعبيــر عــن التجــارب الفعل ّيــة،
ّ
والصيــغ الـــ ُمقَولَبة
ِّ
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ـتقل .هــذا
كل مــا يقــال مــن كالم مسـ ّ
ونشــر منــا ٍخ مــن التش ـكُّك فــي ّ
فضـ ًـا عــن تعميــم الســباب والبــذاءة اللفظيــة فــي الحيــاة اليوم ّيــة مــن
ـي مــن أشــكال التعبيــر
ِق َبــلِ وكالء النظــام والــ ُموالين لــه كـــشكلٍ بطريركـ ّ
ـي ،تقــوم بــه
عــن الفحولــة والســؤدد .يرت ـ ُّد الــكالم هنــا إلــى فعــلٍ عضلـ ّ
ـاني عن ًفــا
عضلــة ّ
خاصــة هــي اللّســان .وحيــن ال يكــون هــذا الفعــل اللّسـ ّ
ـدي كمــا فــي وضع ّيــات التعذيــب ،فــإ ّن
لفظ ًّيــا ،ملح ًقــا بالعنــف الجسـ ّ
خاصيتــه .يتعـ ّدى األمــر
التعســف وفقــدان الـــمعنى أو َّ
الل َمفـــهوم ّية هــو ّ
ُّ
ســوء اســتخدام الكلـــمات إلــى ســوء معاملتهــا ،تعذيبهــا في الواقع مثلـــما
يجــري تعذيــب النــاس ،وانهيارهــا مثلـــما يحــدث أن يقــع لــ َمن يتع ّرضون
للتعذيــب مــن النــاس .ال يــكاد يكــون ث ّمــة كلـــمات لـــم تُعـذَّب وت َـــنهر
فــي ســوريا األســد :الوطــن ،الح ّريّــة ،االشــتراكيّة ،الدولــة ،الديمقراطيّــة،
ـي
الوحــدة الوطن ّيــة ،األمــن ،اإلعــام ...وهــذا مــن أو ُجــه التدميــر االجتماعـ ّ
خــال خمســين عا ًمــا التي لـــم تنل االهتمــام الـــمستحق .تنهار الكلـــمات
بــأن تفقــد معناهــا .الـــمعنى ال يربــط الكلـــمات بالتجــارب فقــط ،ولكــن
ـي .نعتنــي بالكلـــمات كــي
الـــمتكلّمين ببعضهــم ،أي هــو مرفــق اجتماعـ ّ
تعنــي ،فتعتنــي بنــا .كــي نصيــر مجتم ًعــا.
يبقــى والدة التعبيــر وموتــه مشــروطين سياسـ ًّيا مثـــلها ،مثــل ح ّريــة التعبير
وقمعــه فــي تجربتنــا الـــمعاصرة .فليــس بالـــمنع الـــمباشر فقــط يتح ّكــم
الطغيــان بالتعبيــر ،وإنّمــا كذلــك بتحطيــم القــدرة علــى الــكالم ،بإحــداث
ُوصــف وال يُعبَّـــر عنهــا .بــل لعـ ّـل النجــاح فــي إنتــاج َمــن ال
تجــارب ال ت َ
كالم ركيـ ٍ
ـك ال يعني هو الـــمثل األعلى
يســتطيعون الــكالم أو ال يقولــون غيــر ٍ
للطغيــان الحديــث .ولذلــك فــإن خلق الــكالم وتوليــده ،والعمل علــى تمثيل
مــا ال يُمثَّــل ،أي «اإلبــداع» ،هــو فعــل مقاومــة سياسـيّة.
مــن شــأن ثــور ٍة فــي التعبيــر ،أي نقلــة نوع ّيــة فــي تمثيــل تجاربنــا ،أن
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تضعنــا فــي موقـعٍ أفضــل بكثيــر مــن أجــل ح ّريّــة التعبيــر .نحتــاج إلــى
تحـ ُّرر قدرتنــا علــى التعبيــر كــي نقــاوم بكفــاءة أكبــر القيــود الخارج ّيــة
ُوســع الــكالم الـــمتاح لنكــون فــي وضــع أفضــل
علــى التعبيــر .وأن ن ِّ
للعمــل مــن أجــل توســيع الـــمباح منــه .مــن شــأن زوال هــذه العوائــق
الخارج ّيــة ،بالـــمقابل ،أن يســاعد كثيــ ًرا فــي فتــح طُــرقٍ ســالكة بيــن
ـكيل ألفكارنــا فــي
التجــارب واألفــكار ،لكنــه ال يضمــن بـــح ِّد ذاتــه تشـ ً
ُصــو ٍر تخاطــب الـــمزيد مــن النــاس .الثــورة هــي ثورة علــى الــ ُمستويَين:
التعبيــر والتشــكيل ،االشــتباك مــع التجــارب الجديــدة ،الهائلــة ،وغيــر
توســع الت ـراث لـ ـ َيشمل
توســع األشــكال الـــمتاحة مــع ّ
الـــمسبوقة ،ثــم ّ
الـــمتاح فــي ثقافـ ٍ
ـات أخــرى وبــلُغات أخــرى.
•
مجتـمــ ُـع كالم؟ هــل يمكــن تصـ ّور أوضاع تُ َح ُّل فيها مشــكالت التعبير
والتشــكيل ،وت ِ
ُعاصــر فيــه ثقافتـــنا مشــكالتنا ،وتســتجيب لـــما يعانيــه
ـري أن
اجتماعنــا مــن توتّ ـرات وصراعــات؟ هــل يمكــن لالجتمــاع البشـ ّ
يكــون ناط ًقــا ،يديــر شــؤونه ويعالج مشــكالته بالكالم ،فيســتبعد كُـــليًّا أو
بقــدر كبيــر شــرط الـــمجتمع الباكــي و/أو العنيــف؟ ال يبــدو أن التاريــخ
الـــمعروف يوفــر أمثلــة علــى ذلــك ،وإن تكــن الـــمجتمعات متفاوتـ ًة في
عنفهــا وحزنهــا ،بمــا يعنــي أ ّن حزنًــا أقــل وعن ًفــا أقــل ممكنــان دو ًمــا.
وكمــا ســبقت اإلشــارة ،فإنــه يبــدو أ ّن الثقــة بالــكالم أو االعتمــاد الواســع
آالم
علــى الــكالم فــي تشــخيص الـــمشكالت ومعالجتهــا يتوافــق مــع ٍ
سياسـ ّية أقـ ّـل .هنــاك آال ٌم وجوديّــة ،تتّصل بخاصة بـــخبرة الـــموت ،موت
القريــب والحبيــب ،ال ســبيل إلــى تج ّنبهــا ،لكـ ْن حتّــى حيال هــذا الـ«نوع
مــن القتــل» يمكــن للكلـــمات الســديدة أن تســاعد .ولعــل فــي ذلــك
كآالم سياس ـ ّية هــي األخــرى.
مــا يُح ِّفــز علــى التفكيــر فــي آالم الوجــود ٍ
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عرفـان

ِعــرفـــان

ـت نصــف مــوا ِّد هــذا الكتــاب فــي برليــن ،وقــت كنــت زميـ ًـا فــي
كتبـ ُ
«فسنشــافتس كولــغ تســو برليــن» (((،معهــد الدراســات الـــمتق ّدمة فــي
ـت لــي هنــاك خــال
العاصمــة األلـــمانية بيــن  2017و .2019لقــد أُتيحـ ْ
عاميــن فرصــة ممتــازة للقـراءة والكتابــة ،وتبــادل األفــكار ،تتجــاوز قــدرة
كل االمتنــان علــى هذه
أي كان علــى االســتفادة الكاملــة منهــا .أنــا ممتــ ٌّن ّ
ٍّ
الفرصــة الثمينــة بالفعــل.
ـت فيهــا بيــن
ـبت فــي إســطنبول التــي أقمـ ُ
وكانــت نصــف الـــموا ّد كُـتــ ْ
مطلــع تشــرين الثانــي  ،2013بعــد بضعــة أســابيع مــن مغــادرة بلــدي،
ٍ
ـمقاالت فــي مجلــة
وأواخــر صيــف  .2017لقــد نشــرتُ هــذه الفصــول كــ
مؤســـسيها فــي ربيــع ،2012
الجمهوريــة اإللكترون ّيــة ،التــي كنــت مــن ِّ
ويُديرهــا ويعمــل علــى تطويرهــا واســتمرارها منذ ســنوات زميــاتٌ وزمالء
شـ ّبان ،مسـ ِ
ـكل االمتنــان .لقــد أُضيـ َـف إلــى النصــوص
ـتحقّون بـــدورهم لــ ِّ
و ُحــذف منهــا عنــد تحريرهــا للنشــر في كتاب ،وأُعيــدَتْ هيكـــلتها بـــقد ٍر
متفــاوت ،فهــي هنــا بـــمثابة طبعــات ثانيــة« ،مزيــدة ومنقّحــة».
(((
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ليــس لــدي أســباب شــخصية للشــكوى في الحاضــرة األلـــمانيّة ،ومــا كانت
لــدي فــي الحاضــرة التركيّــة قبلهــا ،ولكــن ليــس لِ َّلجـــئ مــا هــو شــخصي
منفصــل عمــا هــو سياســي ،وبخاصــة إن كانــت أســباب الغضب السياسـ ّية
ـكل بالــغ الشــخصية منــذ  2013ـ العــام الفظيــع الذي شــهد
قــد أخــذتْ شـ ً
ـف امرأتــي ســميرة الخليــل فــي دومــا وتغيِيـــبها ،وقبلهــا أخــي فراس،
َخطـ َ
ـت بنــا
وبينهمــا ومعهمــا خروجــي مضط ـ ًّرا مــن ال ّرقــة إلــى تركيــا .تقطَّعـ ْ
الســبل وتفـ ّرق شــملنا فــي صــور ٍة بالغــة القســوة ووخيمــة العواقــب وال
ُّ
تقبــل الســلوان .إن كانــت هــذه التجربــة الطاحنــة جــز ًءا مــن الـــمصاب
الســوري العــا ّم ،فإنّهــا تحــوز قيمـ ًة تمثيل ّيــة ضمنــه ،ليــس بوصفهــا قطعــة
ّ
متوســطة مــن هــذا الصــراع األليــم ،ولكــن ألنّهــا نـــموذج مــن األشــ ّد
ّ
تطرفًــا وكثافــة مــن القســوة والوحشـيّة التــي عرفهــا صراعنــا .بصــور ٍة مــا
القصــة الرهيبــة تمثيليّــة ألنّهــا ليســت تمثيليّــة ،أو باألحــرى ألنّهــا ت ُحـ ِّور
ّ
ـطي إلــى األقصــى ،ومــن الـــمثال
تص ـ ّور التمثيــل ذاتــه ،تنقلــه مــن ال َوسـ ّ
ـري إلــى الـــمثال الــذي يَحصــر ويَستـــبعد .وأن ال أســتطيع وال
غيــر الحصـ ّ
القصــة كاملـ ًة إلــى اليــوم ،بعــد مــا يقتــرب من ســبع
يســتطيع أحـ ٌد روايــة ّ
للقصــة ،ويُضفــي عليهــا بُعـ ًدا
ســنوات ،فهــو ممــا يُعـ ِّزز التمثيل ّيــة َّ
الخلقــة ّ
مــن السـ ّر والســحر.
ال أســتطيع القــول مــا إذا كانــت هــذه النصــوص لِــتُولَد لوال غياب ســميرة.
لكــن ال ريــب أ ّن لوعــة غيابهــا هــي مــا تبــثُّ فــي هــذه النصــوص نَف ًَســا
مــن االس ِتـــماتة التــي تتمــازج فيها الحيــاة والـــموت ،وبالقدر نفســه اليأس
واألمل.
ـن فــي النهايــة للقمــان ســليم وفريقــه مــن بعــده الــذي اعتنــى قبــل
ممتـ ٌّ
اغتيالــه بكتابــي .لقمــان شــاهد علــى الفظيــع ،ومــا قتلــه الحقــود إال
برهانًــا علــى فاعل ّيــة التمثيــل وقـ ّوة الكلـــمات .هــذا الكتــاب يراهــن علــى
قـ ّوة الكلـــمات فــي مواجهــة كاتمــي الصــوت.
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