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محمود المعتصم *

ما الذي يمكن أن يقدمه علم النفس للنظرية
السياسية االجتماعية؟ دعونا نبدأ بالقول
ب ــأن ــه ،م ــن وج ـه ــة ن ـظــريــة ع ـلــم ال ـن ـفــس الـتــي
أقتنع بها على األقل ،ليس هنالك حد فاصل
ب ــن ال ـف ــرد واآلخ ـ ــر .لـيــس هـنــالــك عــالــم نفس
فردي خالص خارج املجتمع ،ولذلك فإن علم
ال ـن ـفــس ه ــو ب ــاألس ــاس ع ـلــم اج ـت ـمــاعــي .هــذه
النظرة ال تــروق لأليديولوجيا املهيمنة ،ألن
األيــديــولــوج ـيــا الـلـيـبــرالـيــة الـحــالـيــة تتحدث
دائ ـم ــا ع ــن «الـ ـف ــرد» و«ال ـف ــردان ـي ــة» بوصفها
ع ــوال ــم مـفـصــولــة ع ــن ال ـكــل االج ـت ـمــاعــي ،أنــت
تـصـبــح ف ـ ــردًا ،م ــن وج ـهــة ال ـن ـظــر الـلـيـبــرالـيــة،
عندما تنغمس في االهتمام بأمورك الخاصة
وعـنــدمــا «ال تـبــالــي» بما يـجــري فــي الـخــارج.
حتى الحرية يتم تعريفها باعتبارها حرية
فردية أما حرية التغييرات الجماعية الكبرى
فـهــي م ـجــرد ت ـطــرف ال داع ــي ل ــه .عـلــم النفس
امل ـت ـمــاشــي م ــع هـ ــذه ال ـن ـظ ــرة ي ـعــالــج األف ـ ــراد
بوصفهم عبارة عن عوامل داخلية ال نهائية
ي ـجــب ال ــوص ــول إل ــى ح ــل لـتـعـقـيــداتـهــا حتى
ي ـش ـعــر الـ ـف ــرد ب ــال ـس ـع ــادة .ع ـل ـيــك أن «ت ـعــرف
نفسك جـيـدًا» ،عليك أن «تحقق ذات ــك» ...إلــخ.
ضد هذه النظرة يعتمد علم النفس الالكاني
(وع ـل ــم الـن ـفــس ال ـف ــروي ــدي ق ـبــل الـتـشــويـهــات
املـ ـت ــأخ ــرة) ع ـلــى ال ـف ـك ــرة األس ــاس ـي ــة الـقــائـلــة
ً
بـ ــأن الـ ـف ــرد ي ـت ـش ـكــل أص ـ ــا ع ـب ــر دخ ــول ــه فــي
فـضــاء مـعـنــى ،وه ــذا الـفـضــاء يـتـكــون أســاســا
عـبــر حــادثــة الـتـقــاء ال ـفــرد «ب ــاآلخ ــر» .املـقــولــة
«اإلن ـ ـسـ ــان م ـخ ـلــوق اج ـت ـم ــاع ــي» ت ــؤخ ــذ هنا
بجدية .فــي هــذا اإلط ــار ،فــإن الـعــاج النفسي
هــو بــاألســاس خــروج إلــى الـخــارج« :عليك أن
تحتقر مشاعرك وعاملك الداخلي ..ألن كل ما
يـهــم هــو «ال ـق ـض ـيــة»« ...الـ ـح ــب» ...أو بـصــورة
عامة ،كل ما يهم هو ذلك اآلخر الجذري الذي
هو الرغبة األصيلة» ،ولذلك ال مكان في هذا
اإلطــار للحديث عن حصر علم النفس داخل
الـعـيــادة (ل ـق ــراءة مـحــاجــة مكتملة ضــد فكرة
حـصــر عـلــم الـنـفــس الــاكــانــي داخ ــل الـعـيــادة
بوصفه علم تحليل نفسي لألفراد وعالجهم،
اقـ ـ ــرأ س ــاف ــوي ج ـي ـجــك «كـ ـي ــف نـ ـق ــرأ الكـ ــان»
الكتاب متوفر في موقع .)lacan.com
ل ـت ــوض ـي ــح ه ـ ــذه الـ ــرؤيـ ــة ي ـم ـك ـن ـنــا أن نــأخــذ
«الــرغ ـبــة» ،بوصفها مكونًا نفسيًا أساسيًا،
كـ ـمـ ـث ــال .ي ـن ـظــر ع ـل ــم ال ـن ـف ــس الـ ــرائـ ــج حــال ـيــا
للرغبات اإلنسانية بوصفها أمــورًا منفصلة
ع ــن األوام ـ ــر االج ـت ـمــاع ـيــة ،خـصــوصــا عندما
ي ـت ـع ـل ــق األم ـ ـ ـ ــر ب ــاملـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة
الـحــديـثــة .ال ـفــرد الـحــديــث يبحث بـحــريــة عن
السعادة واملتعة في الحياة بعيدًا عن أي أمر
اجتماعي .ما تغفله هــذه النظرة هو حقيقة
أنــه خلف الحرية الظاهرية التي يتمتع بها
هذا الفرد تلوح طاقة أمر أكثر شراسة وهي
قــوة اجتماعية بحتة :الـفــرد الـحــديــث يشعر
بأنه تحت ضغط أمر قاهر «عليك أن تستمتع

بالحياة!» ،أن تكون سعيدًا هو في الحقيقة
ليس خيارًا هذه األيام .مراقبة بسيطة للطالب
األميركيني ستجعلك ترى االنضباط الصارم
الذي يلتزم عبره الطالب بالترفيه عن نفسه
م ــرة فــي األس ـب ــوع عـبــر ال ــذه ــاب إل ــى املــاهــي
وش ـ ــرب ال ـك ـح ــول وغ ـي ــره ـم ــا ،الـ ـف ــرد ال ـ ــذي ال
يمارس هذه الطقوس سيشعر مباشرة بأنه
«مذنب» ،بأن هنالك شيئًا خاطئًا في حياته.
يشعر الفرد الحديث براحة أكبر عندما يفهم
أنه «غير ملزم» بأن يكون سعيدًا ،بأن بإمكانه
أن يـمــر بـفـتــرات مــن الـتـعــاســة وأن ذل ــك ليس
ذنـبــا .فــي كتابها «عــن الـكــومـيــديــا» ،تحدثت
ألينكا زوبانشيتشس ،في املقدمة عن الكيفية
التي أصبحت بها السعادة خصلة جوهرية،
أن تكون شخصيًا سعيدًا ومرحًا هي خصلة
تشير إلى أنك شخص «جيد أخالقيًا» ،وإما
إن ك ـنــت تـعـيـســا فــذلــك يـعـنــي أن ل ــك جــوه ـرًا
أقــل جــودة (األمــر نفسه يمكن قوله بالنسبة
إل ــى ال ـن ـجــاح وال ـف ـش ــل ،ال ـن ـجــاح أص ـبــح يــرى
باعتباره ميزة تكاد تكون بأيدولوجية في
جوهرانيتها ،والتفسير الطبقي االجتماعي
ل ـل ـن ـجــاح ت ــم ت ـج ــاه ـل ــه) .هـ ــذه ال ـح ــال ــة يـمـكــن
كذلك مالحظتها في حقيقة أن الناس باتوا
يخجلون من إظهار حزنهم.
الثمن الذي يدفعه الفرد املفصول عن الفضاء
الرمزي ،إذًا( ،ذلك هو تعريف الفرد النرجسي
كـمــا سـنــرى الح ـقــا) هــو أن األم ــر االجتماعي
سـيــأتــي كــأمــر غـيــر مـفـســر رم ــزي ــا .وبــالـتــالــي
أك ـثــر ق ـه ـرًا .بـتـعـبـيــرات ج ــاك الك ـ ــان ،سـيــأتــي
األم ــر غامضًا كشعور غير مفسر «.»!Enjoy
وك ـش ـعــور دائـ ــم بــالـتـقـصـيــر أمـ ــام ه ــذا األم ــر.
ً
هــذا يــأتــي بنا لـســؤال :مــا هــي الــرغـبــة أصــا؟
بالنسبة إلى علم النفس الالكاني ،فإن الرغبة
دائ ـم ــا ه ــي رغ ـب ــة «ع ـب ــر اآلخ ـ ـ ــر» ،أن ــت تــرغــب
فيما يرغب به اآلخــرون ،أو ترغب بأن يحبك
اآلخرون ،أو ترغب بأن تحبهم ...وهكذا .حالة
االرت ـ ـبـ ــاط ال ـن ـف ـســي األس ــاس ــي ب ــاآلخ ــر ه ــذه
تجعل اإلن ـســان ج ــزءًا مــن فـضــاء رم ــزي يدير
هذه العالقة :عندما تتعامل مع شخص آخر
ال يمكن لهذا التعامل أن يتم إال في ظل اتفاق
ضـمـنــي بــاح ـتــرام قــوانــن رمــزيــة تـجـعــل هــذا
ً
التعامل ممكنًا ،مثال ،عندما يخبرك شخص
بأنه يحبك فأنت ال تستطيع أن تتأكد بصورة
ً
كاملة إن كان هو يعني ذلك فعال ،ما تستطيع
أن تفعله هو أن «تؤمن» بأن هذا اآلخر يعني
ً
فـعــا مــا ي ـقــول ،بــأنــه يعني الكلمة بمعناها
املــوجــود سلفًا فــي الفضاء الــرمــزي (فــي مثل
هذه اللحظات ،عندما يتواجه اإلنسان بحب
شـخــص آخ ــر ،يـظـهــر «اآلخ ـ ــر» ك ـشــيء جــذري
ومـخـتـلــف وخـ ــارج إط ــار قــدرت ـنــا عـلــى الفهم
الـكــامــل والـسـيـطــرة ،كـشــيء مخيف إن شئت،
هــذا االخـتــاف ال ـجــذري ،الـشــيء املــوجــود في
ال ـخ ــارج ،هــو مــا يـفـتــح امل ـجــال لـتـكـ ّـون فضاء
رمــزي يجعل من التواصل أم ـرًا ممكنًا) .هنا
يمكننا أن نفهم ملاذا سمى جاك الكان الفضاء
الــرمــزي « Symbolic Orderاآلخ ــر الـكـبـيــر»...

يشعر الفرد الحديث براحة أكبر عندما يفهم أنه «غير ملزم» بأن يكون سعيدًا (أ ف ب)

بداية ّ
أي مشروع تحرري
جماعي هي الفرد نفسه

ألنك تعتمد عليه لفهم «اآلخر الصغير» الذي
أمامك (وهو عبارة عن منظومة اللغة باملعنى
الـ ــواسـ ــع ل ـل ـك ـل ـمــة ،امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ــي تـنـتـجـهــا
العالقة املستحيلة مــع اآلخــر الصغير) .هذا
الــدخــول في الفضاء الــرمــزي الــذي هو عالمة
ق ـب ــول الـ ـف ــرد لـحـقـيـقــة أن اآلخ ــري ــن ه ــم جــزء
حقيقي في الحياة ،تأتي معه الرغبة املفسرة
رمزيًا.
لـفـهــم ال ـف ــرق ب ــن الــرغ ـبــة الـنــرجـسـيــة (خ ــارج
ال ـف ـض ــاء الـ ــرمـ ــزي ،ال ــرغ ـب ــة ال ـت ــي ال تـعـتــرف
باآلخر كشيء مختلف جذريًا وموجود خارج
الفرد) والرغبة الفردية الحقيقية ،يمكننا أن
نعود إلى مقال سالفوي جيجك عن فيلم «ال
ال النــد» املنشور مــؤخـرًا فــي «Philosophical
 .»Salonفــي ه ــذا امل ـق ــال ،ي ـقــدم جـيـجــك ق ــراءة
مميزة لفكرة الحب ال بوصفها شعورًا داخليًا
نــرجـسـيــا ،ب ــل بــوصـفـهــا ال ـتــزامــا رم ــزي ــا ،أنــت
عندما تحب فأنت تلتزم تجاه شخص آخر
و«تــؤمــن» بأنه يلتزم تجاهك بالقدر نفسه،
وال يهم هنا الشعور الداخلي أو السعادة :في
الحب تتحول حياة الفرد الذاتية ألمــر تافه،
ما يهم فقط هو« الفكرة الخارجية» ،الشخص
اآلخر الذي ال سبيل ملعرفة ما يدور في ذهنه،
ال سـبـيــل «الب ـت ــاع ــه» ،ك ــل م ــا ه ــو مـمـكــن هو

«اإليـمــان» بالعالقة كفكرة .لذلك ،فــإن شعور
الحب األصيل هو شعور «مؤلم» ،شعور بأن
شيئًا ما قد «تدخل من الخارج» في حياتنا.
هــذا الـحــب سيحكم ببقية الـقــوانــن الرمزية
ول ــن يـعـيــش خــارج ـهــا ،ولــذلــك كــانــت ال ـقــراءة
«اللينينية» التي قام بها جيجك للفيلم مميزة
ج ـدًا :الحب الحقيقي هــو الحب «اللينيني»،
ذل ــك ال ـح ــب الـ ــذي ي ـح ــدث مــرف ـقــا بــال ـتــزامــات
رمزية أخرى ويحيا عبرها ،الرغبة في الحب
ال تختلف عــن الــرغـبــة فــي م ـشــروع سياسي
ً
تـقــدمــي م ـثــا ،كــاهـمــا ن ـتــاج ت ـحــول اإلن ـســان
إل ــى مـخـلــوق رم ــزي اجـتـمــاعــي .وال ـحــب بهذا
املعنى ال يمكنه أن يكون مهربًا من االلتزامات
الــرمــزيــة األخـ ــرى (ه ــي رغ ـبــات فــي الحقيقة،
الفعل الـثــوري هو رغبة ،وبـصــورة عامة فإن
ال ـقــانــون األخــاق ــي الــداخ ـلــي هــو نـتــاج رغبة
كذلك ،الكان وضعها بهذا الشكل :الرغبة لها
هيكل الــواجــب) ،بل هو جــزء منها .لذلك فإن
عالقة الحب الحقيقية هي ليست تلك العالقة
ّ
ُ
بمسؤولياته من
الـتــي يـضــحــي الــواحــد مـنــا ُ َ
ّ
أجلها ،بل هي العالقة التي يضحى بها في
خدمة قضية أكبر .مثال جيجك بالطبع كان
لينني الــذي منح حياته للثورة وبالتالي لم
يجد الــوقــت للحب ،ولـكــن ذلــك لــم يمنعه من
حب أينيسيا أرماند في الوقت نفسه .الحب
امل ـف ـق ــود ال ـ ــذي يـ ـش ــرق ،ع ـبــر غ ـيــابــه م ــن أجــل
الثورة ،كشيء أشد قوة وحضورًا .هل يمكن
مـقــارنــة ذلــك بــالـحــب الـنــرجـســي ال ــذي يسعى
أول ما يسعى «إللغاء» اآلخر و«ابتالعه»؟
بهذا التعريف للرغبة كنتاج توجه خارجي
أساسي للنفس اإلنسانية ،سيكون من املمكن
أن نفهم أن لعلم الـنـفــس بــالـتـعــريــف تبعات
اج ـت ـمــاع ـيــة وس ـي ــاس ـي ــة .ب ــداي ــة أي م ـش ــروع
تـ ـح ــرري ج ـم ــاع ــي ه ــي الـ ـف ــرد ن ـف ـس ــه ،إعـ ــادة
صياغة رؤيته لنفسه ولرغباته .وبصورة ما،

تحليل خطاب «حزب الله» ،الحاجة إلى إحاطة وموضوعية
علي فضل الله *
م ـن ــذ أن اخ ـ ـتـ ـ ُ
ـرت عـ ـن ــوان «ت ـغ ـ ّـي ــر خ ـط ــاب»
(«ت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــل خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب» ،ول ـ ـ ـ ُيـ ـ ــس «ت ـح ـل ـي ـ ٌـل
مـ ـضـ ـم ــون») «ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ،أث ـ ـيـ ــرت أس ـئ ـلــة
واعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات كـ ـثـ ـي ــرة م ـ ــن ِق ـ ـ َـب ـ ــل مـهـتـمــن
ّ
التغير،
وغيرهم) حول مدى
(متخصصني
َ ّ
أو «ال ـت ـطــور» كـمــا فــضــل الـبـعــض ،فــي هــذا
الخطاب .)Progress not Change( .وقد َص َدر
بيان رسمي مــن قبل الـحــزب ،قبل ساعتني
مــن حفل توقيعه فــي قصر األونيسكو في
تشرين الثاني املاضي ،وربما للمرة األولى
ف ــي ح ــق كـ ـت ــاب ،حـ ــول عـ ــدم ع ــاق ــة ال ـحــزب
بــه .شهد الحفل مـشــاركــة كثيفة ومتنوعة
بحيث نفدت النسخ ،ونقاشًا غنيًا ،خالله
وبعده ،هو املطلوب في زمن كثرة الشكاوى
من تراجع الثقافة.
ال ـك ـت ــاب ف ــي أس ــاس ــه أط ــروح ــة ف ــي جــامـعــة
أم ـي ــرك ـي ــة عـ ــام  ،2008وخ ـض ـع ــت ملـنــاقـشــة
مستفيضة .لذلك ،هي تتوافق مع املعايير
ً
األكاديمية ،وليست عمال صحافيًا أو نقدًا
سياسيًا .فيجب أن يكون مستوى التقييم
ص ـ ــادرًا ع ــن قـ ــارئ يـمـلــك خـلـفـيــة أكــاديـمـيــة
ب ــاألس ــاس .وع ـنــدمــا ك ــان ال ـتــوجــه لنشرها

ّ
في كتاب ،كان هناك توقف عند التعديالت
املطلوبة في كتاب ،ومدى استجابة جزء من
الجمهور لكتاب باللغة اإلنكليزية .الدافع
األساس للنشر كان خلو املكتبات من كتاب
أكاديمي ممنهج حول خطاب «حزب الله»،
ويوجد هنا فراغ لم ُيمأل تمامًا .فهو بغنى
عــن الـحــاجــة الــى مناقشة الناطقني باللغة
اإلنكليزية حــول مــا فــي خـطــاب الـحــزب من
م ـضــامــن ورمـ ـ ــوز .ول ـي ــس غــائ ـبــا ع ــن ذهــن
القراء أن الدراسات الوثائقية التحليلية ال
تنتج بالضرورة حقائق صادمة جديدة ،بل
استنتاجات دقيقة وحساسةّ .
فــي الـكـتــاب جـهــد منهجي مـكــثــف (الفصل
األول) ،حيث يتناول النظريات الثماني في
تحليل الخطاب ()DA
وتـطـبـيـقــاتــه ،ع ـلــى  160ن ـصــا م ـخ ـت ــارًا ،من
ّ
يصعب
بــن آالف الـصـفـحــات ،وه ــو مــا قــد
عـلــى ال ـقــارئ غـيــر املتخصص تقييمه .في
الـحـقـيـقــة ،يـتـمـ ّـيــز ال ـك ـتــاب ب ـشــرح نـظــريــات
التحليل ومناهج أخرى بني الصفحات 14
و ،37كما يمكن ألي قارئ على صلة
ً
بــال ـل ـغــة االن ـك ـل ـي ــزي ــة ،مـ ـث ــا ،قـ ـ ــراءة الـفـصــل
الثالث ،حول «الرسالة املفتوحة» ،وتحليلها
وفق نظريات

(International Sociolinguistic, Ethnography of Communication & Foucaultian Approach).
أم ــا اس ـت ـخ ــدام «امل ـل ـف ــوظ ــات» ،ف ـك ــان ج ــزءًا
ً
أصيال من التحليل
في الكتاب،
( )Lexical Choicesوهذا ظاهر ّ
ك ـم ــا ك ـ ــان واض ـ ـحـ ــا ال ـب ـح ــث املـ ـك ــث ــف ح ــول
املتغيرات املستقلة
( )Independent Variablesوف ـ ــق مـنـهــج
ال ـت ـح ـل ـيــل ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـح ــدي ــث ،ب ـمــراح ـلــه

الكتاب موجه لشريحة
القارئين باإلنكليزية ممن
ال تتوفر بين أيديهم مادة
موضوعية عن «حزب الله»

الخمس
ب ـ ــاألس ـ ــاس ،ك ـ ــان ال ـ ـعـ ــرض أن ت ـن ـش ــره دار
أميركية ،لكن بسبب طــول مــدة اإلج ــراءات
املطلوبة ،تم اختيار دار هي األوسع انتشارًا
ُ
اطلعت على كل الكتب
في بيئتها اليوم .وقد
ّ
ال ـت ــي أل ـف ــت ع ــن «حـ ــزب ال ـل ــه» بــاإلنـكـلـيــزيــة
(وغيرها).
والحـظـ ُـت أنها تنقسم ،بأغلبها ،إلــى ثالثة
أقـ ـس ــام :س ـط ـحــي ،أو ذو خـلـفـيــة مـغــرضــة،
أو دع ــائ ــي .أسـتـطـيــع االدعـ ـ ــاء ب ــأن الـكـتــاب
كــان متشددًا في موضوعيته ،كما أنــه أثار
اسـتـحـســانــا أو ن ـق ـدًا وص ـلــت أص ـ ــداؤه إلــى
مؤسسات دولية وأجنبية.
َ
أما أن تستيقظ صباحًا لتجد في الصحيفة
ً
م ـقــاال (ف ــادي يــونــس :تحليل خـطــاب حــزب
الله بني العنوان واملحتوى)
يرد فيه أنك َ
قلت أشياء لم تقلها ،فهو ٌ
أمر
ُ
لـطـيــف وال ش ــك .اكـتـشـفــت م ــن خ ــال املـقــال
ّ
أن ـنــي ك ـت ـبـ ُـت ع ــن «ت ـخــلــي ال ـح ــزب ع ــن حلم
الــدولــة اإلســام ـيــة» ،أو «امـتـنــع الـحــزب عن
توجيه ّ
أي نقد ل ــإدارة الـســوريــة للبنان»،
َ
ـار ف ــي ك ـتــابــي ع ــن م ـك ــان هــاتــن
ال ـب ـحــث جـ ـ
َ ٍ ْ
املــاح ـظــتــن .وإن ك ــان «املـ ـق ــال» ع ـب ــارة عن
انـطـبــاعــات عــامــة ل ـق ــراءة مـتـسـ ّـرعــة ،فهناك

