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سياسة
في الواجهة

حين تخسر اإليمان
عامر محسن
ّ
كل مــرة ّ
ّ
عربي يده فيها الى الغرب أو إسرائيل ،أو صار موظفًا
مد
في
ٍ
لــدى وكــاء أميركا وأنظمتها ومنظماتها ،أو «عبر» الــى الضفة األخــرى
ّ
التحول
(كما ٌ حصل مع نخب يسارية في التسعينيات) ،كان في قلب هذا
ّ
منطوقة لدى الفاعل ـ على املستوى الفردي والجماعي ـ بأنه
قناعة غير
ً
ٍّ
غرض
وبني
ناحية،
من
مادي
وغير
وجداني
شيء
بني
»
«مقايضة
يجري
ٍ
ٍ
مــا :الـ ّـرفــاه وامل ــال الـ ّـسـهــل« ،أن نصير كسنغافورة ودب ــي» ،أو ،حـتــى ،أن
تـقـتـ ّـص مــن ع ـ ّ
ـدوك الــداخـلــي وأن يـحـســم ال ـغــرب عـنــك ـ ـ بـضــربـ ٍـة واح ــدة ـ
الحرب واملعركة.
هذه املقايضة ،وشعور خيانة الذات الذي تنطوي عليه ،هو ما يغطيه من ّ
يروج
لها عبر اإلغــراء املــادي (كما فعل السادات مع الجمهور والنخب أيام كامب
دايفيد) أو التبريرات عن «الضرورة» و»املصلحة» (مع أمثلة من التراث الديني
إن اقتضى األم ــر) ،أو االستثمار فــي الحقد ضــد الـعــدو القريب ،والتنظير
لـ»التحالف مع الشيطان» والتذاكي في السياسة وما الى ذلك من ألعاب اللغة.
إن شئنا أن نعطي اسمًا ملا تخسره ـ أو تتخلى عنه ـ لحظة املقايضة ،فهو،
ببساطة« ،إي ـم ــان» :اإلي ـمــان بقضية ،بتحرير فلسطني ،بــالـسـيــادة وال ـعـ ّـزة،
وبمبادئ وسرديات عن الوطنية والخيانة ّ
واألمة ،هي تراثك وماضيك.
ّ
ّ
لهذا ّ
ّ
«تطهر» ،يشبه التحول
التحول األيديولوجي دومًا إما من
السبب ،ينطلق
ٍ
ّ
الديني ،من هذه املبادئ والقيم ،والتصريح بــأن ما كنت تؤمن به (مقاومة،
ّ
اشـتــراكـيــة ،عــروبــة ،ال ــخ) تـبـ ّـن ّأن ــه «وه ــم» وش ـ ٌ
ـيء سـيــئ لـلـغــايــة ،وأن ــك رأيــت
الضوء والحقيقة في مكان آخر ،وصرت إنسانًا جديدًا؛ أو من إعالن اليأس
ّ
من هــذه القيم والتعب من حملها وأنــك لم تعد تؤمن بجدوى النضال ،وأن
ّ
مجتمعنا
سرابًا .من هنا ،يمكن القول بأن أصل الشرور في
ّ
أحالمه صارت ّ
السياسي ،وفي كل مجتمع ،هو ليس «العمالة» و»الخيانة» واالنتهازية ،فكلها
أعراض ،بل يبدأ ّ
الشر في فقدان اإليمان والقدرة عليه.
يجب ،هنا ،تحديد مفهوم «اإلي ـمــان» ،وكيف يصير ّ
محركًا فــي السياسة
والفلسفة والحياة الفردية؛ وقد يكون في ٍّ
نص قديم لسالفوي جيجك عن
ٌ
اإليمان واألصولية مدخل مناسب لهذا التعريف (األصولية هنا ليست دينية
ً
بــالـضــرورة ،وال هــي محصورة فــي بــادنــا ،يذكر الكاتب مثال أن خمسني
في املئة من الشعب األميركي يعتنق معتقدات مسيحية هي «أصولية» بأي
ّ
املتعصب
مقياس) .يقول جيجك ّإن هناك مشتركًا أساسيًا بني األصولي
وامللحد الـبــورجــوازي املتشكك الــذي ال يؤمن بحقائق أو ثــوابــت ،والتشابه
يكمن في عدم قدرتهما على فعل اإليمان .األصولي ال «يؤمن» ،بل «يعرف»،
ّ
بشكل مباشر (س ــواء كــانــت هذه
إيـمــانــه يقني وحقيقة هــو يتصل معها
ٍ
الحقيقة «علمية» أو أيديولوجية أو دينية) .هكذا يصبح املعتقد ،وفق تعبير
جيجك« ،معرفة مباشرة» ،ال تستلزم جهدًا وال يرقى اليها الشك ،ويستحيل
ٌ
تعارض بينها وبني العقل واملنطق والتاريخ .األصولي يعتبر
أن يكون هناك
مبادئه حقائق قائمة ،وامللحد «ما بعد الحداثي» يسخر منها ،ولكن االثنني ـ
يوضح جيجك ـ يعجزان عن القبول باألساس ّ
األولي لتجربة اإليمان ،وهو ال
يمكن أن يكون منطقيًا أو عقالنيًا أو جليًا.
يستخدم الفيلسوف السلوفيني مثالني لتوضيح الفكرة :أن تكتب الطفلة
ّ
أن ــا فــرانــك فــي م ّــذكــراتـهــا (وه ــي مـحــاصــرة بــأهــوال الـ ّحــرب العاملية الثانية،
ّ
ّ
شعلة من
إنسان
وأمستردام يحتلها النازيون) أنها «قد قـ ّـررت أن في كل
ٍ
ّ
الـخـيــر» هــو فـعــل إي ـمــان ،تـحــديـدًا ألن ذل ــك يـتـعــارض مــع تجربتها وك ــل ما
اختبرته في حياتها ومع البشر الذين يحيطون بها؛ ولكنها قررت أن ّ
تصدق

كمثال آخر،
هــذه الفرضية على الرغم من ذلــك .مفهوم «حقوق اإلنـســان»،
ٍ
يمكن بسهولة تفكيك أسسه ،أو إثبات ّأن البشر ليسوا متساوين في الحكمة
ّ
ولكن هناك من ّ
«قرر» أن حياة الناس يجب أن يكون
والكرامة ،يقول جيجك،
بشيء وأنت تراه أمامك ،بل أنت
تؤمن
أن
يمكنك
ال
واالعتبار.
لها نفس القيمة
ٍ
قضية
أجل
من
واملصلحة
والعقالنية
لالستدالل
يخضع
ال
قرار
ٍ
تؤمن عبر ٍ
َّ
عالم أفضل .بهذا
عن
لة
متخي
لصورة
أو
أخالقي،
موقف
أو
تحتل وجدانك،
ٍ
املعنى ،اإليمان ال ّ
يتحول الى «معرفة» ،وال يخبرك ـ في ذاته ـ أمرًا جديدًا عن
عاملك ،بل هو َ
ـ»التزام أخالقي غير مشروط» ،يكتب جيجك ،وكطريقة
يترجم ك
ٍ
حياة ووجود (بعبارات أخرى ،امللحد «املتحرر من الحقيقة» كما األصولي
يسعيان الى صنع املعنى ،فاألول ال يعتبره موجودًا أساسًا ،والثاني يراه
ال ً
حقيقة محسومة ومقررة سلفًا ،ويفهم العالم بأسره من خاللها :هذا الدين،
ّ
هذا املذهب ،هذه املدرسة بالتحديد ،هنا الحق!).
باملنطق نفسه ،ال يمكن تبرير املـبــادئ التي ورثـهــا جيلنا وتــربــى عليها ـ
فلسطني ،الـعــروبــة ،الـعــداء للغرب ،العالم الثالث ،أن املسلمني ّأم ــة ،الــخ ـ ـ على
أنها حقائق ،أو أن الواقع يدعمها ،أو أنها حتمية و»علمية» .بل ّهي ـ ضمن
هذه التعريفات ـ قابلة للتفكيك وللتشكيك ،ولن تصمد أمام تقلبات الدنيا
ـراء مــادي ورات ـ ٍـب ومصلحة .هــذه القيم هــي ،قبل
وخيباتها ،أو في وجــه إغ ـ ً ٍ
أن تكون مشروعًا ونضاال وحسابات« ،فعل إيـمــان»؛ وألنــه ال توجد اليوم
مؤسسات وأنظمة تفرض هذه الثوابت كـ»حقيقة» وتكرسها وتعيد إنتاجها
ـ وهي ربما لم تكن موجودة يومًا ،ولم تعش هذه ّاملبادئ حقًا إال في نفوس
والتزام
كإيمان وفكر ٍة
الناس في بالدنا ـ فال يمكن أن تولد من جديد إل
ٍ
ٍ
أخالقي.
الفالق اليوم يعبر جميع املعسكرات ،علمانيني وإسالميني ويسارًا ويمينًا،
وهــو ليس بني «خونة ووطنيني» أو «مبدئيني وانتهازيني» بــل ،أساسًا ،بني
لعالم بال مثاليات ،وبني من ال
أناس فقدوا إيمانهم ،أو باعوه ،أو
استسلموا ٍ
جزء ّ
يزال ٍ قادرًا على اإليمان وااللتزامٌ .
مهم من الحرب الثقافية اليوم يدور
هنا :معسكر أميركا والخليج ،حــن يشمت بموت محمد حسنني هيكل،
ويــاحــق جـمــال عـبــد الـنــاصــر بالحقد ال ــى ال ـيــوم ،ويـشـتــم شـهـيـدًا كسمير
القنطار ،فهو يحارب على هذه الجبهة املعنوية ،معنا ومع نفسه .انظروا الى
ّ
من يشتم سمير القنطار هو أيضًا من يرثي ،بتأثر وخشوع،
وجههم اآلخرّ ،
ً
كزهران علوش ،وضع شعبه ـ حرفيًا ـ في أقفاص ،وقصف عاصمته
رجال
ّ
ّ
وأهلها ،ونظر لإلبادة الطائفية .هم ،بهذه الخيارات ،يعبرون بأوضح صور ٍة
عن تربيتهم ،وعن شخصيتهم وأخالقهمُ ،
ومثلهم التي يتماهون معها ،وعن
الفارق بيننا وبينهم .القبح واالنتهازية وعقائد الكراهية هي ،قبل أي شيء
آخر ،عوارض تصيب من جار عليه القدر وأضاع إيمانه ،فصار مسكينًا بال
مبادئ وال ُمثل وال َجمال.

إنتخاب الرئيس ينتظر رئيســ

انتخاب الرئيس ال يتطلب حوار الحريري مع حلفائه ،بل مع خصومه (هيثم الموسوي)

على اهمية الدينامية
التي ابرزتها عودته الى
بيروت ،ومروحة المشاورات
الواسعة التي اجراها مذ
ذاك ،لم يسع الرئيس سعد
انتخابات
الحريري إلى منح ً
رئاسة الجمهورية امال جديًا
في اجرائها في الموعد
الـ 36في  2آذار

نقوال ناصيف
ف ــي حـصـيـلــة ال ـج ــول ــة ال ــواس ـع ــة من
املـ ـ ـش ـ ــاورات ال ـت ــي اج ــراه ــا ف ــي بـيــت
الوسط او حيث ّ
توجه ،اكد الرئيس
سـعــد ال ـحــريــري امل ــؤك ــد ،الـنــاجــم عن
آث ــار مــا بـعــد اج ـت ـمــاع بــاريــس بينه
والنائب سليمان فرنجيه في تشرين
الـ ـث ــان ــي ،ودفـ ـ ــع فـ ــي وجـ ـه ــة تـثـبـيــت
املـ ــواقـ ــف وامل ـ ــواق ـ ــع ت ـب ـعــا مل ــا ح ــدث،
وتاليًا ردود الفعل عليه وخصوصًا
ات ـف ــاق م ـع ــراب الـشـهــر ال ـفــائــت .على
ان ذلـ ــك ك ـلــه ل ــم ي ـع ـ ُـد ك ــون ــه صــرخــة
فــي واد .مــن دون مـحــادثــة مـبــاشــرة
وجـ ـه ــا ل ــوج ــه م ــع ال ــرئ ـي ــس مـيـشــال
عون ،وكذلك مع حزب الله ،ال حظوظ
ل ــاس ـت ـح ـق ــاق الـ ــرئـ ــاسـ ــي البـ ـص ــاره
النور .حاور الحريري كل َمن يقاسمه
الرأي في مقاربة انتخابات الرئاسة
واآللية الدستورية املنصوص عليها
والتسليم باملرشحني املعلنني ،ومن
ثـ ـ ّـم االحـ ـتـ ـك ــام الـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
الخ ـت ـي ــار ذاك ال ـ ــذي ي ـح ــوز الـنـسـبــة
االعلى من االص ــوات .ناقش املشكلة
مـ ــع ه ـ ـ ــؤالء ع ـل ــى أن الـ ـثـ ـغ ــرة تـكـمــن

ف ـح ـس ــب فـ ــي الـ ـنـ ـص ــاب ال ــدسـ ـت ــوري
ال ــذي يقتضي اكـتـمــالــه ،يصير على
االثر الى املضي الى االقتراع ايًا يكن
الفائز مــن ال ــدورة االول ــى او الثانية
او الـتــي تليها .الئـحــة املــواقــف هــذه
سبقت ع ــودة الـحــريــري الــى بـيــروت.
بيد انها ال تكفي النتخاب الرئيس.
شكلت الالئحة تلك القاسم املشترك
بـيـنــه والــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري ال ــذي لم
يـفـصــح عـلـنــا ع ـلــى االقـ ــل ح ـتــى اآلن
عــن مرشحه مــن الـثــاثــة املعلنني او
آخ ــر س ــواهــم ،وبـيـنــه وال ـنــائــب وليد
ج ـن ـب ــاط ولـ ــديـ ــه م ــرش ـح ــه ال ـن ــائ ــب
ه ـنــري ح ـلــو ،وبـيـنــه وح ــزب ال ـقــوات
الـلـبـنــانـيــة ال ــذي ان ـضــم ال ــى ترشيح
ع ــون ،وبـيـنــه وح ــزب الـكـتــائــب الــذي
ل ــه ش ــروط ــه ولـ ــه م ــرش ـح ــه الــرئ ـيــس
ام ـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـي ــل ،وبـ ـيـ ـن ــه وال ـ ـن ـ ــواب
والـشـخـصـيــات املسيحية املستقلة.
ال حــاجــة بــه حـتـمــا ال ــى وقــوفــه على
رأي تكتله تيار املستقبل ،وال سؤال
مرشحه فرنجيه.
ي ـظــل ذلـ ــك ك ـلــه ي ـ ــدور خ ـ ــارج صحن
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي ،مـ ـ ــا دام
الـحــريــري يـعــرف ان مــا يـحـتــاج اليه

رحيل

أدونيس نصر شهيدًا:
«وديعة» الدم ...ألجل سوريا
لم يكن املواظب على الدوام في «دار فكر»
ينتظر همسة باملوافقة لـ«يستعير»
كتابًا إلى األبد .سكنته الكتب وأوراقها...
َينصح صديق/ة برواية ويهدي أخرى
لصديقة أو حبيبة .الشغوف الجالس
بني رفوف «املثقفني» أسكن عقله وقلبه
في بالده ...في «سوريانا» ،من اللواء
السليب إلى فلسطني.
صديق اإلعالميني ُ
ومخاصم معظمهم،
وصراحته احترامًا ال
فرضت طيبته َ َ
يناله َمن هو في نظر «اآلخرين» خصم
لدود في السياسة .لم يعرف أدونيس
ً
نصر حياة خارج حزبه السوري
َُ
القومي االجتماعي« :شبل» كبر فيه،
ً
ومنه ّ
خرج «أشباال».
في الحرب السورية ،التصق كالحبيب
في فراش معشوقته :وين «أدو»؟ في
صيدنايا ،في حمص ،في الغوطة...

ّ
تعرض إلصابة خطرة في بلدة املليحة،
فأضافت عنادًا اشتهر فيه ،والتصاقًا
ّ
كنسبا َ ،حيث أعيد
بخياراته .في
النور إلى الالذقية من ّظالم الجاهلية،
استراحت دماؤه مع ثلة من رفاقه:
جمال كمال ،عبد الرحمن طه ،أدونيس
خوري وخالد غزال.
«نار ونور» ـ كما اعتاد الهتاف ـ

سيحميان تلك الجبال التي منها رمى
بصره نحو لواء اإلسكندرون ،وفيها
وضع «وديعته» .املسؤول اإلعالمي في
«نسور الزوبعة» استشهد بصاروخ
أطلقه أعداؤه .لم يرد غيرها نهاية .بحث
عنها بني كتبه وأفكاره وحزبه ...والقى
حبيبته .لم يرحل ،دماؤه «وديعة األمة»
لتحيا.
نستعير من الشهيد كمال خير بك الذي
ّ
أحب ،جملتني من «موت فصيح» جاهر
ّ
بكل الحق والخير والجمال:
ماذا نقول لهم ،وموتهم الفصيح شهادة
ماذا ّ نقول ،وموتهم نفق من الضوء.
ُ(يصلى على جثمان الشهيد أدونيس نصر،
يوم غد األحد الساعة  2ظهرًا في كنيسة
ّ
مار الياس ،حارة ّ
ويشيع
القبة ،الشويفات،
في روضة سيدة الشويفات)
(األخبار)

