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ورد كاسوحة *
ّ
حني يتعلق األمر بجدوى الكتابة عن سوريا
ّ
ومـ ــا ي ـح ــدث ف ـي ـهــا ،ف ـ ــإن امل ـع ـي ــار األول لــذلــك
ً
ه ــو ب ــات ـخ ــاذ م ــوق ــف ال ي ـك ــون م ـن ـف ـصــا عــن
الـفــاعـلـيــة الـسـيــاسـيــة .وه ــذا يـسـمــح لصاحب
املــوقــف بالحضور الفاعل فــي قلب ّ
أي نقاش
حــول الوضع ،وغالبًا ما يكون هــذا الحضور
مـصـحــوبــا بــاالس ـت ـعــداد لــدفــع ثـمــن ّ
أي كلمة
ُ
ُ
تـ ـق ــال ،أو ت ـك ـت ــب .وبــال ـف ـعــل ،دف ــع ال ـع ــدي ــدون
والـعــديــدات ثمن مواقفهم ،واض ـطــروا بسبب
ذلــك إلــى الخروج من البلد .فيما بقي آخــرون
داخـ ـل ــه ،لـيـسـتـكـمـلــوا م ـس ـيــرة االش ـت ـب ــاك مــع
الــواقــع ،ومحاولة «تغييره» من الــداخــل ،عبر
ممارسة أنماط متفاوتة من الفاعلية والتأثير.

نقاش الفاعلية

ّ
ثمة في الحالتني رغبة حقيقية في فعل شيء
إلنقاذ الوضع ،وعــدم تركه ينهار ،أو يذهب
نحو التهلكة .ولكن ّ
ثمة فارق أساسي ،أيضًا،
ال يلحظه الكثيرون ،عندما يناقشون مسألة
ُّ
تناول الكتاب ،أو النشطاء للوضع السوري.
فمن خرج بسبب مالحقة أمنية ،أو سياسية،
ً
أصـبـحــت الـكـتــابــة بالنسبة إلـيــه فـعــا آمـنــا،
وحــن يكتب أو ُيـبــدي موقفًا ال يترتب على

فعله ذاك ،أو كتابته تلكّ ،
أي ّأثر لجهة اإلضرار
به أو بعائلته ،فهذا يعني أنه أصبح خاضعًا
ل ـشــرط أس ــاس ــه االن ـف ـصــال ع ــن ال ــواق ــع ال ــذي
يكتب عنه .ولــذلــك فــإن كتاباته ،مهما كانت
ّ
درجة نقديتها ،تظل محتفظة بشرطها الذي
يـبــدو بالقياس إلــى الــداخــل ومــا يـحــدث فيه
ً
خارجيًا ومنفصال ،هذا إذا كانت القدرة على
التأثير بالنسبة إلـيــه ال ت ــزال ممكنة .وهي
على األغلب ليست كذلك .في املقابل ،تحتفظ
الكتابة من الداخل ،على الرغم من خضوعها
لشرط الخوف من السلطة وأجهزتها األمنية
ّ
والعسكرية ،بـحــرارتـهــا وتـظــل مهما خفتت
ّ
نبرتها النقدية راهنة ،وعلى تماس مباشر
م ــع الـ ــواقـ ــع وت ـ ـحـ ـ ّـوالتـ ــه ،وحـ ـت ــى ل ــو اخ ـت ــار
أصحابها بسبب الحذر ،أو «الخوف» تناول
مواضيع أخرى غير الشأن السوري ،فإن ذلك
ً
ال ُي ّ
عد تـنــازال منهم ،بقدر ما يكون اختيارًا
لـطــريـقــة أخـ ــرى ،أو مـنـهــج آخ ــر ف ــي التعبير
ً
ّ
عــن امل ــوق ــف .ه ــذا ال يعني أن ثـمــة فـصــا قد
حــدث ،بــن كتابات الــداخــل وال ـخــارج ،كما ال
ّ
َ
يعني أن كل ما ُيكتب في الخارج أصبح بال
أثــر .ولـكــن ،بالنظر إلــى الكيفية التي حصل
فيها األم ــر ،يـتـحـ ّـول الـبـقــاء فــي الــداخــل رغــم
«االستحالة» ،التي ينطوي عليها ،إلى شكل
ً
مــن أش ـكــال املـقــاومــة وع ــدم ال ــرض ــوخ ،فضال

أراد المستقلون
الحفاظ على
وجودهم داخل سوريا
للكتابة منها

ً
عــن كــونــه بــاألســاس حــاجــة إلب ـقــاء الفاعلية
السياسية قائمة ،وعدم تركها تتالشى تحت
ّ
ضـغــط ال ـنــزوح الـجـمــاعــي لـلـكــتــاب واملثقفني
السوريني.

مسؤولية السلطة /السلطات
ّ
يتطرق إلى مسؤولية السلطة
هذا النقاش ،ال
ّ
عــن األمـ ــر ،وه ــي ب ـكــل تــأكـيــد امل ـس ــؤول األول
ع ــن ح ـص ــول ه ــذا ال ـت ـع ــارض ،ب ــن م ــا يكتب
السياسية،
هنا ،ومــا يكتب هناك .فالعملية ُ
الـتــي ابتلعتها مـنــذ ال ـبــدايــة ،م ـحـ ّـولــة إيــاهــا

إلــى «حــرب ضـ ّـد املجتمع» (وذلــك قبل ظهور
التكفيريني ،واملجموعات الوهابية املقاتلة)
كـ ــانـ ــت تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود ب ـي ـئ ــة ت ـس ـمــح
ّ
وتقرب بني
للمجموعات املختلفة بالحوار،
وجـهــات النظر الـتــي لــم تكن قــد ابتعدت عن
ً
وجود
بعضها كثيرًا .وبدال من االستفادة من ّ
الـكـتــاب ،واملثقفني ،وأص ـحــاب ال ــرأي لحثهم
عـلــى خـلــق ه ــذه الـبـيـئــة ،وال ــدف ــع باتجاهها
أخ ــذت تــاحـقـهــم وتـخـلــق ال ـشــرط تـلــو اآلخــر
إلب ـع ــاده ــم ع ــن امل ـج ــال الـ ـع ــام ،وعـ ــدم تــركـهــم
ّ
يتحركون إال في إطار ما تريده هي وتسمح
بتواجده.
ً
كفيال بتحطيم ّ
أي إمكانية إليجاد
كــان ذلــك
م ـس ــار س ـيــاســي داخـ ـل ــي يـسـتـطـيــع اح ـت ــواء
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات وع ـ ـ ــدم الـ ــدفـ ــع ب ـه ــا ب ــات ـج ــاه
م ــا ت ــري ــده الـ ـق ــوى ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،الـ ـت ــي ب ــدأت
باالستفادة من الوضع عبر الـ ّ
ـزج بعمالئها
وش ـب ـكــات ـهــا امل ــال ـي ــة وال ـس ـيــاس ـي ــة ف ــي أت ــون
ال ـصــراع .بعد ذل ــك ،حصل االنـقـســام الكبير،
ّ
وتـ ـ ــوزعـ ـ ــت ال ـن ـخ ـ ّب ــة الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى طــرفــي
األزمـ ــة ،ول ــم يـتـبــق للقلة الـتــي حــافـظــت على
ّ
استقالليتها وموقفها املــتـســق مــن الـصــراع
َّ
ال ـك ـث ـيــر لـتـفـعـلــه .جـ ــل م ــا ك ــان ــت ت ــري ــده بعد
انزوائها أن تحتفظ بالقدرة على الكتابة من
ّ
تماس مباشر مع
الداخل ،بحيث تبقى على

َ َ ُ ِّ
مثقفون في الخدمة أو «األرضة المتعلمة» :من االستعـمار
عبد الله بن عمارة*
« ...االستعمار ال زال في حاجة إلى أقالم يكتب
ّ
ّ
ـواق يتكلم بـهــا ،حــتــى ال ُيعرف
بـهـ ّـا ،وإل ــى أب ـ ٍ
خــطــه ،وال صــوتــه ،عندما يـ َخــادع ُالجماهير
َ
الطيبة .وه ــذا يعني أن ال َرضـ ــة املتعلمة ،ال
زالت منتشرة في البالد اإلسالمية على وجه
الـعـمــوم .وقــد عرفنا منها أصنافًا بالجزائر
على وجــه الـخـصــوص» .مــن كتاب «فــي مهب
املعركة  -إرهاصات ثورة» (ص  ،)90-88ملالك
بن نبي.
بعد ست سنوات على احتفال فرنسا بالذكرى
املئوية الحتاللها للجزائر ،كتب أبرز املثقفني
ً
ال ـجــزائــريــن ،فــرحــات ع ـبــاس ،م ـقــاال بـعـنــوان
«فرنسا هي أنا» ،في مجلة «الوفاق» ،بتاريخ
 27ش ـب ــاط  .1936ي ـق ــول ف ـي ــه...« :لـ ـ ـ ــن أم ــوت
مــن أج ــل الــوطــن ال ـج ــزائ ــري ،ألن ه ــذا الــوطــن
ال وج ــود ل ــه ،ول ــم أكـتـشــف ه ــذا ال ــوط ــن ...لقد
بحثت في التاريخ ،وسألت األحياء واألموات،
وزرت امل ـق ــاب ــر ،ف ـلــم ُي ـحـ ّـدث ـنــي أحـ ــد ع ــن هــذا
الوطن» .كانت كلمات عباس تعبيرًا عن أفكار
«الـنـخـبــة املـثـقـفــة» املـطــالـبــة بــاالنــدمــاج الـتــام
للجزائريني فــي األمــة الفرنسيةُ ،منطلقًا من
ُ ِّ
موقع املنظر للواقع االستيطاني الفرنسي،
وليس القابل بوجوده فحسب .فعبارة «لقد
بحثت في التاريخ» هي املفتاح الذي ُيحيلنا
على الهيمنة الثقافية لالستعمار ،من خالل
اخـتـصــاصــات الـعـلــوم اإلنـســانـيــة مــن تــاريــخ،
وع ـل ــم اج ـت ـم ــاع ،وأن ـثــروبــولــوج ـيــا (أو أدب،
خصوصًا الــروايــة كما ُي ِّ
فصل إدوارد سعيد
في كتابه «الثقافة واإلمبريالية») ،في إطار
مؤسسات بحث بـ«جيوش» من املستكشفني،
وضباط الجيش ،ورجــال الدين الذين قدموا
ب ـحــوثــا ودراسـ ـ ـ ــات حـ ــول مـخـتـلــف ال ـظــواهــر
االج ـت ـمــاع ـيــة ،واإلث ـن ـي ــة ،وال ـل ـغــويــة للشعب
ال ـجــزائــري ،لتوظيفها ألغ ــراض كولونيالية
ب ـح ـت ــة ،وت ـل ـق ـي ـن ـهــا ع ـب ــر ال ـن ـظ ــام الـتـعـلـيـمــي
النظام
االستعماري ألجيال من أبناء عمالء
ُ ّ
االستعماري (وهــم مــا تبقى مــن كبار املــاك،
وزعـ ـم ــاء دي ـن ـيــن ُم ــوال ــن وم ــوظ ـف ــي اإلدارة
االستعمارية).
وهـ ــذا م ــا دع ــا امل ـف ـكــر وامل ـن ــاض ــل ال ـج ــزائ ــري،
محمد شريف ساحلي ،إلــى ضــرورة التحرر
مــن «م ـصــادر الـتـلـقــن» املــرتـبـطــة بمؤسسات
ا ُلـهـيـمـنــة ال ـث ـقــاف ـيــة االس ـت ـع ـمــاريــة ،والـبـحــث
املستقل عنها ،فــي كتابه «تخليص التاريخ
من االستعمار» .وسار في املنحى ذاته املفكر
وامل ـن ــاض ــل ،مـصـطـفــى األش ـ ــرف (كـ ــان مــرافـقــا
لقادة الثورة الجزائرية على منت الطائرة التي
اختطفتها السلطات الفرنسية في  ،)1956في
فـهــم ال ـظــاهــرة االس ـت ـع ـمــاريــة فـهـمــا شموليًا
يـتـجــاوز النظر إلـيـهــا ،كحالة غــزو ذو طابع
ّ
عسكري مـحــض .فحلل فــي كتابه «الـجــزائــر:
األم ــة واملـجـتـمــع» ،فــي فـصــل «بسيكولوجيا
غــزو» ،وحشية الجيش الفرنسي في حمالت

ُ َّ
كمسلمة (األناضول)
تعاملت «النخب المثقفة» في معظمها مع تبعية الجزائر لفرنسا

َ َ َ
االب ـ ـ ـ ــادة ،الـ ـت ــي ق ــاده ــا ب ـع ــد  .1830ون ــق ــض
مضمون الخطاب االستعماري القائم (ككل
خطاب استعماري وعلى رأســه الصهيوني)
ع ـل ــى ن ـف ــي أي وجـ ـ ــود ث ـق ــاف ــي ،أو ح ـ ُض ــاري
لـلـشـعــب األصـ ـل ــي م ــن ج ـه ــة ،وع ـل ــى «امل ـه ـمــة
التحضيرية» لالستعمار من جهة أخرى.
وفـ ـ ــي ح ـق ـي ـق ــة األمـ ـ ــر فـ ـ ــإن «الـ ـنـ ـخ ــب امل ـث ـق ـفــة
الـجــزائــريــة» كــانــت فــي معظمها تتعامل مع
ُ َّ
كمسلمة غير قابلة
تبعية الجزائر لفرنسا،
للنقاش ،على اخـتــاف مرجعياتها الفكرية
م ــن «ل ـي ـبــرال ـيــة» ،ك ــان ــت ت ــدع ــو إل ــى امل ـس ــاواة
واندماج «األهالي» الكامل في األمة الفرنسية،
أو «ي ـس ــاري ــة» مــرتـبـطــة بــال ـحــزب الـشـيــوعــي
الفرنسي الذي كان يرى بأن الجزائر ال زالت
ُّ
أمــة فــي طــور الـتـشــكــل ،تعيش فــي مرحلة ما
ً
قبل الرأسمالية .كما بقيت هذه النخبة أسيرة
ملـقــاربــة مــاركــس ،وال ـتــي تبناها بـعــد زيــارتــه
لـلـجــزائــر ،ومـعــايـنـتــه لـ ــ«ب ــداوة» و«ت ـ ُّ
ـوح ــش»
الـجــزائــريــن ،ولصوصية ُمقاوميهم (وردت
ع ـ ـبـ ــارة ل ـ ـ ّـص م ـس ـك ــن ،وقـ ــاتـ ــل م ـح ـت ــرف مــن
الـ ـع ــرب ،ف ــي وصـ ــف ال ـش ـيــخ بــوع ـمــامــة قــائــد
املـ ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ،جـ ـن ــوب غ ــرب ــي الـ ـب ــاد،
فــي رســالــة مــاركــس لصديقه إنـجـلــز بتاريخ
 18ن ـي ـســان  ،)1882م ــا ي ـج ـعــل م ــن ال ــوج ــود
االس ـت ـع ـمــاري ض ـ ــرورة تــاري ـخ ـيــة لتهيئتهم
ل ـت ـقـ ّـبــل األفـ ـك ــار ال ـت ـقــدم ـيــة ،أو «إص ــاح ـي ــة»
اق ـت ـص ــر «نـ ـض ــالـ ـه ــا» ع ـل ــى ن ـش ــر «ال ـ ــدع ـ ــوة»
(وهــي أولــى بــذور انتشار فـيــروس الوهابية
في الـجــزائــر) ،وتفعيل التناقض مع اإلســام
الجزائري الشعبي ،ذي الطابع الصوفي .بل
وحتى مثقفو الحركة الوطنية ،األكثر جذرية
فــي مطالبها الرافضة للنظام الكولونيالي،
كــانــوا يضغطون باتجاه التخفيف مــن حدة

مطالبها ،ويدفعون نحو «الحلول السلمية
الــرافـضــة لـلـعـنــف» ،ولـلـتـعــايــش وال ـح ــوار مع
«امل ـع ـتــدلــن م ــن امل ـس ـتــوط ـنــن» ،وغ ـيــرهــا من
األوهام التي أسبغوا عليها طابع «العلمية»
وال ـت ــي نـسـفـتـهــا ت ـلــك الـطـلـيـعــة ال ـث ــوري ــة في
 ،1954عـنــدمــا اع ـت ـمــدت عـلــى أب ـن ــاء االريـ ــاف
ُ
ـصـبـ ُـهــم مــا أص ــاب أب ـنــاء امل ــدن من
الــذيــن لــم يـ ِ
فـ ـي ــروس ــات «ال ـث ـق ــاف ــة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة» .ول ــم
يـعــرفــوا مــع فــرنـســا ،ال مونتسكيو ،وال جان
جــاك روس ــو ،وال فولتير ،وال مـبــادئ الـثــورة
عن الحرية ،واالخ ــاء ،وامل ـســاواة ،إنما ترسخ
في وعيهم ما انتقل إليهم من ذاكرة أجدادهم
عــن أسـمــاء مـجــرمــن ،وقـتـلــة مـثــل الكولونيل
مونتانياك (الــذي كان ُم ِّ
تحمسًا ملشروع نقل
الشعب الجزائري لجزر ماركيز) أو الجنرال
شانغارنيي ،أو الكولونيل ف ــوري ،وغيرهم
ك ـث ـي ــر ،م ـم ــن مـ ــارسـ ــوا ك ــل أن ـ ـ ــواع الــوح ـش ـيــة
والتدمير (املـصــدر نفسه ملصطفى األشــرف،
فصل «بسيكولوجيا غزو استعماري»).

نجد اليوم«نخبة مثقفة»
من كل المشارب
ترتبط بمنظومة
خليجية متكاملة

ل ـيــس أداء «ال ـن ـخ ـبــة امل ـث ـق ـفــة» ،وال مـشــاريــع
االس ـت ـع ـم ــار ال ـفــرن ـســي ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،ســوى
نـ ـم ــوذج ُع ــن ط ـب ـي ـعــة ك ــل اس ـت ـع ـم ــار ف ــي كــل
الـ ـب ــاد املـ ـسـ ـتـ ـع ـ َـم ــرة .وسـ ـق ــوط االس ـت ـع ـم ــار
ً
بشكله التقليدي لــم ُيـغـ ِّـيــر أوال مــن طبيعته
ال ـه ـي ـم ـن ـيـ ُـة .فــال ـن ـخــب ال ـف ــرن ـس ـي ــة ا ًلــرس ـم ـيــة
م ـن ـهــا ،و«امل ـس ـت ـق ـل ــة» ،ب ـق ـيــت وف ـ ّـي ــة لـفـكــرهــا
ّ
االسـتـعـمــاري ،كـمــا تـجــلــى فــي الـنـقــاش الــذي
دار في فرنسا حــول قانون  23شباط ،2005
والذي يتحدث عن «الدور اإليجابي» للوجود
الـفــرنـســي فــي املـسـتـعـمــرات .ثــانـيــا ،لــم يمنع
اسـتـمــراريــة أداء نخبة «املـثـقـفــن» الــذيــن لم
ُ ّ
«مــركــب التبعية» ،ل ــذات الــدور
يـتـحــرروا مــن
ف ــي خ ــدم ــة االس ـت ـع ـم ــار .ف ـب ـق ـيــت نـفـسـيـتـهــم
ُمستأنسة بكل مــا يـصــدر عـنــه ،فــي تجسيد
فـعـلــي لـلـقــابـلـيــة لــاسـتـعـمــار ،كـمــا ُي ّ
سميها
م ــال ــك ب ــن نـ ـب ــي .ف ـه ــي تـ ـق ــارب ك ــل ال ـظ ــواه ــر
االجتماعية والثقافية عندنا ،من زاوية رؤية
ال ـغــرب ذات املـضـمــون امل ــرك ــزي االسـتـعــائــي
ُ-ي ـم ـكــن أن ن ـقــرأ رواي ـ ــات ،أو نـشــاهــد أفــامــا
ُ ّ
خصوصًا في تونس ،واملغرب ،تعزز الرؤية
االس ـت ـشــراق ـيــة الـنـمـطـيــة ملـجـتـمـعــاتـنــا -وقــد
ـاه تـ ــام م ــع االس ـت ـع ـم ــار ،إل ــى
ت ـص ــل إلـ ــى تـ ـم ـ ٍ
ح ــد اس ـت ــدع ــاء الـ ـغ ــزو ل ـب ـلــدان ـنــا ،ك ـمــا حــدث
م ــع «مـثـقـفــي» ال ـع ــراق ف ــي  .2003وك ـمــا أراد
أترابهم أن يحدث في سوريا ،في ذات السنة
أو فــي صيف  ،2013فــي «مهمة تحضيرية»
ج ــدي ــدة ع ـن ــوان ـه ــا «ن ـش ــر ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة».
ف ـهــذه الـنـخـبــة ُت ـ ـ ّ
ـروج لــاسـتـعـمــار ،وتتبنى
ُ ِّ
سفه ّ
أي خطاب مقاوم مضاد من
خطابه ،وت
الداخل .وتصنع وعيًا ُمشوهًا لتشكيل بيئة
جاهزة ُّ
لتقبل مشاريع االستعمار .فهي بذلك
الثوري َ في
«تأكل» مواضع املقاومة والوعي
َ
تمامًا كما تفعل حشرة األ َرضة.
مجتمعاتنا،
َ َ
ُ ِّ
تعلمة» (كما ّ
سماها مالك بن
تلك «ال َرضة امل
نبي) ،التي تلبس أقنعة بيضاء استعمارية
وتختفي وراء أسماء محليةُ ،ت ّ
جسد ظاهرة
«االس ـتــاب الكولونيالي» ،الـتــي أبــدع فرانز
فــانــون فــي تشريحها .لــم يصنع االستثناء
ســوى فئة من املثقفني ،الذين ّ
جسدوا فعليًا
دور «املـثـقــف الـقـطـبــانــي» ،والـ ــذي كـتــب عنه
ه ـ ــادي ال ـع ـل ــوي ،كـمـحـمــد ش ــري ــف ســاح ـلــي،
ومصطفى األش ــرف ،ومالك بن نبي ،وفرانز
فانون.
لـ ّـم يعد هــذا ال ــدور يقتصر على االستعمار،
إن ـ ـ َمـ ـ َـا انـ ـتـ ـ ُق ــل إلـ ـ ــى أدواتـ ـ ـ ـ ـ ــه .ف ــاصـ ـب ــح ل ـه ــذه
ِّ
«األ َرض ــة املتعلمة» مهمة جديدة هي خدمة
«م ـصــالــح» الـخـلـيــج ،الـتــي تعني فــي األخـيــر
خــدمــة االس ـت ـع ـمــار وف ــق ال ـعــاقــة الــوظـيـفـيــة
الـتــي تــربـطـهـمــا .وم ــن امل ـفــارقــات -ال ـتــي تأكد
م ــدى تـمــاهــي بـعــض ه ــذه الـنـخــب مــع الـغــرب
االسـتـعـمــاري -أن بعض النخب ذات النزوع
ال ـي ـم ـي ـنــي ،وال ـع ـن ـصــري ف ــي امل ـش ــرق (لـبـنــان
خـصــوصــا) وامل ـغ ــرب (ف ــي ال ـجــزائــر وامل ـغــرب
خصوصًا) ،والتي تأسست ايديولوجياتها

