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سالفوي جيجيك  :ال اصدق الناس الذين

مروعة للغاية
يقولون إن العزلة االجتماعية ّ
ترجمة /احمد الزبيدي

كيف كانت األشهر الستة الماضية بالنسبة لك؟ هل
تقضي كل وقتك في ليوبليانا وفي سلوفينيا؟

يف �ش ��قتي يف ليوبليانا (عا�صمة �سلوفينيا  -م) .لدينا حالي ًا
م ��ا ي�ص ��ل �إىل  50حال ��ة وف ��اة يومي� � ًا يف �س ��لوفينيا ب�س ��بب
فايرو� ��س كورون ��ا� .إذا ربط ��ت ذلك بحج ��م ال�س ��كان  ،فلدينا
واحد من �أ�سو�أ معدالت الوفيات يف العامل.

لماذا ؟

ً
حاليا ؟
سيد جيجيك أين تعيش

ً
شخصيا؟
وكيف هي حالتك

�أن ��ا يف حال ��ة اكتئ ��اب� .ست�س ��تمر ه ��ذه العزلة حت ��ى الربيع.
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك  ،ف�إن املقاومة غ�ي�ر العقالنية لالغالق عند
العدي ��د من النا� ��س ترتكني عاجز ًا عن ال ��كالم� .أمل تكن هناك
احتجاج ��ات يف �أملانيا �أي�ض ًا؟ قال ن�ص ��ف �سكان كرواتيا �إنهم
ال يري ��دون التطعيم باللقاح .كيف احلال يف �أملانيا (ال�صحفي
الذي �أجرى املقابلة من �أملانيا)؟
الغالبي ��ة تري ��د التطعي ��م� .أعتق ��د �أن ح ��وايل  40يف املائ ��ة
مت�شككون بالأمر.
ح�س ًنا  ،املُلقح �سيتم حمايته من غري املُلقحني.
هل �ستقوم ب�أخذ اللقاح �إذا ما توفر؟
عل ��ى الفور  ،نعم .مل ال؟ �س�أح�ص ��ل على التطعيم ب�سرعة .ف�أنا
�أبلغ من العمر  71عام ًا  ،و�أعاين من مر�ض ال�سكري وارتفاع
�ضغط الدم .لدي جميع الأ�سباب التي جتعلني عر�ضة للخطر.
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

نع ��م .البل ��د يف حالة �إغالق .يف �آب املا�ض ��ي  ،كان اجلو �أكرث
ا�سرتخا ًء عندما ذهبت �إىل ال�ساحل ال�سلوفيني لب�ضعة �أيام.
لكنن ��ي مل �أكن قريب ًا من البحر .مكث ��ت يف ال�شقة .اعتقدت �أن
الأمر �سيزداد �سوء ًا �أثناء العزلة  ،لكنه يف الواقع كان ال ب�أ�س
به.

كان م ��ن ال�سهل عل ��ي العمل� .أ�ستطيع �أن �أفع ��ل كل �شيء على
الكمبيوت ��ر املحم ��ول .ال �أ�صدق ه�ؤالء النا� ��س الذين يقولون
الآن �إن العزلة االجتماعية مروعة للغاية .كتب �أحد �أ�صدقائي
الأمريكي�ي�ن" :هن ��اك عزل ��ة ج�سدية فق ��ط يف الوقت احلايل.
والثم ��ن ه ��و �أننا مرهق ��ون اجتماعي ًا متام� � ًا� ".صحيح! نحن
�أك�ث�ر ارتباط ًا اجتماعي ًا مما كنا عليه من ��ذ فرتة طويلة .نحن
حت ��ت �سيط ��رة الدول ��ة .فال�سلط ��ات تتحق ��ق �إىل �أي ��ن نح ��ن
ذاهب ��ون وم ��اذا نفع ��ل .الدول ��ة ت�س� ��أل كيف نحن  ،ه ��ل لدينا
نزل ��ة برد .وال تن�س كل التغي�ي�رات التي جلبتها التكنولوجيا
الرقمي ��ة! مل �أ�ستخ ��دم الهات ��ف �أو الكمبيوت ��ر �أب ��د ًا كما �أفعل
الي ��وم .و�أنا �أوا�ضب على تفح� ��ص بريدي الإلكرتوين .لكني
�أكره ذلك� .أنا يف الواقع �أحب �أن �أكون وحدي .لكن التوا�صل
�أ�سه ��ل بكثري من خالل العم ��ل يف املنزل  ،حتى يف املحادثات
اخلا�ص ��ة .مل �أ�شعر به ��ذا االرتباط من قبل .ما �أفتقده حق ًا هو
العزلة احلقيقية  ،الوحدة احلقيقية.
ه ��ل تعتق ��د �أن هن ��اك اختالف ��ات ثقافي ��ة يف كيفي ��ة انت�ش ��ار
الفايرو� ��س؟ يق ��ال �إن الفرن�سي�ي�ن يحي ��ون بع�ضه ��م البع�ض

بالقب�ل�ات وبالتايل ينقلون الفايرو�س ب�شكل �أ�سرع .كيف هو
احلال يف البلدان ال�سالفية؟ تع ��د بولندا وجمهورية الت�شيك
و�سلوفينيا حالي ًا الأ�سو�أ يف العامل.
الأم ��ر كله متناق� ��ض .يف البداي ��ة  ،كان الت�شيك والبولنديون
ه ��م �أبطال العامل يف مكافح ��ة الفايرو�س .ال �أعرف ماذا حدث
يف ال�صي ��ف حت ��ى تغ�ي�ر كل ذل ��ك .يف البداي ��ة كان ��ت فرن�سا
�أي�ض� � ًا فعال ��ة للغاية .ثم ت�صاع ��دت الأرقام.و الآن ف ��ان �أملانيا
لديها م�ش ��اكل� .أنا حري�ص جد ًا على ذكر اخل�صائ�ص الثقافية
ك�أ�سب ��اب لنم ��و الع ��دوى .يف البداي ��ة � ،أخ�ب�رين �أ�صدقائ ��ي
الي�ساري ��ون �أن دو ًال م ��ا بع ��د اال�شرتاكي ��ة كان ��ت حت ��ارب
الفايرو� ��س ب�ش ��كل �أف�ضل وكان ��ت تظهر ت�ضامن ًا م ��ع بع�ضها
البع�ض �أكرث م ��ن الدول الغربية الكال�سيكي ��ة النيوليربالية.
ومع ذلك  ،مل يعد هذا هو احلال اليوم .بكل �صدق :ال ميكنني
حق ًا �شرح عملية العدوى.
يف الوق ��ت احلايل  ،ميكن ��ك القول �إن ال�صني تقوم بعمل جيد
ح ًق ��ا .ال تكاد توج ��د �أي �إ�صابات .وهي بع ��د كل �شيء  ،دولة
ا�شرتاكية ذات �آليات حتكم قوية.
نع ��م  ،ال�صينيون جيدون حق ًا .لك ��ن هذا ال يجب �أن يعني �أي
�ش ��يء �أي�ض ًا! هن ��اك �أي�ض ًا دولة ذات توج ��ه غربي ت�ؤدي دور
ال�ص�ي�ن تقريب ًا� .أنا �أحتدث ع ��ن تايوان .كما �أن �أداء �أ�سرتاليا
ونيوزيلن ��دا جيد للغاية .ما �أري ��د قوله :الكلي�شيهات الثقافية
ال ت�ساع ��د يف التحلي ��ل .يزداد الو�ضع �س ��وء ًا يف �أملانيا يوم ًا
بع ��د يوم .هناك الكثري من الوفيات  ،على الرغم من �أن �أملانيا
جمتم ��ع من�ضب ��ط .وم ��اذا يفع ��ل الق ��ادة؟ بد ًال م ��ن االعرتاف
بتعقي ��د الو�ض ��ع  ،يت ��م با�ستم ��رار توجي ��ه االتهام ��ات اىل
الأط ��راف املذنبة� .أو ًال  ،كانت االتهام ��ات توجه اىل ال�شباب.
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بعده ��ا جاء دور �أ�صحاب املطاعم .والآن يتم توجيه االتهام
اىل املكاتب و�أماكن العمل .الأمر املحبط هو �ض�آلة ما نعرفه
عن الفايرو�س.
ما ر�أيك :كيف �ست�سري الأمور يف الأ�شهر القليلة املقبلة؟ يف
كتابك (الوباء)! �أنت تر�سم �صورة قامتة.
حتدث ��ت �إىل �أ�صدقائ ��ي م ��ن �أمري ��كا الالتينية الذي ��ن كانوا
يحاول ��ون القيام بدرا�سات نف�سية للوب ��اء .لقد �أ�شرت بحق
�إىل �أن الإغ�ل�اق الأول كان ال ي ��زال لطيف ًا .اعتربه الكثريون
نوع� � ًا م ��ن الإج ��ازة .لق ��د �أرادوا ق�ض ��اء بع� ��ض الوق ��ت مع
الأطفال  ،واال�سرتخاء قلي ًال  ،و�إغالق عقولهم .حتى اخلبري
الأمريكي الدكت ��ور فاوت�شي افرت�ض �أن الفايرو�س قد يُهزم
يف ال�صيف .كان الإغالق الأول �صدمة �سارة.
و األن؟

يخ�ب�رين معظ ��م االقت�صاديني الذي ��ن �أثق به ��م �أن الظروف
االقت�صادي ��ة �ستك ��ون رهيب ��ة يف ربيع ع ��ام  .2021يعتقد
النا� ��س ذل ��ك .يدافع الكث�ي�ر عن الإغ�ل�اق املخف ��ف .لكن �أمل
يربهن �صيف عام � 2020أنه مل ينجح؟ الإغالق املخفف هو
وه ��م! يجب �أن نتخل�ص من فك ��رة �أن احللول الو�سط ميكن
�أن تنج ��ح  .ال�شيء الوحيد الذي ينجح هو الإغالق ال�صارم
 وفقط �إذا كان عدد امل�صابني ال يزال قاب ًال للإحتواء .تظهر�أ�سرتالي ��ا كيف يت ��م ذلك� .أنا معجب به ��ذا البلد .كانت هناك
حاالت تف�ش ��ي �صغرية جد ًا يف ملب ��ورن .مت بعد ذلك و�ضع
املدين ��ة يف حالة �إغالق م�ش ��ددة ملدة �شهر .يعم ��ل االقت�صاد
الآن كما كان من قبل .فيتنام تفعل ذلك ب�شكل �صحيح �أي�ض ًا.
وه ��ذه ق�صة جناح �أخرى .ال ينجح الإغ�ل�اق ال�صعب املبكر
فح�سب  ،بل �إنه �أي�ض ًا �أف�ضل حل اقت�صادي.
ً
أيضا .ما هو
كان صيف  2020صيف االحتجاجات
رأيك بها؟

وقع ��ت احتجاج ��ات ما عرف بحرك ��ة "حياة ال�س ��ود مهمة"
ب�ش ��كل رئي� ��س يف الوالي ��ات املتح ��دة .كن ��ت �أخ�ش ��ى �أن
املتظاهري ��ن يريدون التخل�ص من كان ��ط وهيغل .فقد �أدىل
كان ��ط ببع� ��ض الت�صريح ��ات التي ميك ��ن للم ��رء �أن ي�صفها
بالعن�صري ��ة الي ��وم� .أخ�ب�رين �صدي ��ق �أمريك ��ي �ش ��ارك يف
املظاه ��رات �أن الي�سار �سعيد لأنه متك ��ن �أخ ً
ريا من امل�شاركة
يف �صراعات من الطراز القدمي مرة �أخرى  ،حيث �إن العدو
فيه ��ا وا�ض ��ح  -ال�شرط ��ة والعن�صرية وم ��ا �إىل ذلك .للحظة
ميكن ��ك ن�سي ��ان وباء كورون ��ا والتظاهر ب� ��أن احلياة ت�سري
ب�شكل طبيعي مرة �أخرى.
هل تساءلت لماذا لم يأخذ المتظاهرون اليساريون
الفايروس على محمل الجد؟

وم ��ا زالوا حت ��ى اليوم !من الغريب �أن تك ��ون الأرقام �أ�سو�أ
بكث�ي�ر مم ��ا كانت علي ��ه يف الربي ��ع و�أن النا�س م ��ا زالوا ال
ي�أخ ��ذون املوق ��ف عل ��ى حمم ��ل اجل ��د .يذهب ��ون للت�سوق.
ال�شوارع ممتلئ ��ة� .إنها نوع من �سرتاتيجي ��ة الإنكار� .إنني
افتق ��د الذعر ال�صحي الذي عا�شه النا� ��س يف البداية� .أعتقد
�أن النا� ��س يائ�س ��ون .ه ��م يعتق ��دون �أن حقب ��ة كورونا على
و�ش ��ك االنته ��اء .اعتق ��د �أن املوج ��ة الثالث ��ة �ستك ��ون موجة
�أمرا� ��ض عقلية .و�س ��وف تزيد ب�شكل كب�ي�ر .ميكن مالحظة
ذل ��ك بالفعل يف احلال ��ة النف�سية للأطف ��ال واملراهقني� .إنهم
معزول ��ون اجتماعي� � ًا ومكتئب ��ون .ال �أح ��د يعطيه ��م نظ ��رة
وا�ضحة .بالت�أكيد  ،اللقاح قادم .لكن كما قال عامل االجتماع
برون ��و الت ��ور :ه ��ذا الوباء لي� ��س �سوى عين ��ة �صغرية من
الأزم ��ة احلقيقية الت ��ي �ست�أت ��ي الحق ًا :فريو�س ��ات �أخرى ،
وكوارث عاملية  ،و من ذلك مو�ضوع االحتبا�س احلراري.
هل يمكن للمرء أن يأمل باألحسن؟

ميكن للمرء �أن ي�أمل  ،ولكن بطريقة متناق�ضة! �أنا �أدافع عن
�شجاعة الي�أ�س� .إذا �أردنا �أن ن�أمل  ،فعلينا �أن نقبل �أن حياتنا
القدمية قد ولت .يجب �أن نخرتع و�ضع ًا طبيعي ًا جديد ًا .لقد
تغ�ي�رت عالقتنا الأ�سا�سي ��ة مع الواقع  -كي ��ف نرى العامل ،
وكيف نتفاعل مع ��ه .عالقتنا بالواقع انهارت ب�شكل جذري.
كلما �أ�سرعنا يف االعرتاف بذلك  ،كلما كان ذلك �أف�ضل.
ما ر�أيك مب ��ا يقوله الفيل�سوف الإيطايل جورجيو �أغامبني؟
لق ��د كتبت عن ��ه يف كتابك .يعتق ��د �أغامبني �أن ��ه ال ينبغي �أن
يخيفنا الفايرو�س.
�صحي ��ح� .إنه �ض ��د ال�ضمانات .كت ��ب �أغامبني م�ؤخ ��ر ًا ن�ص ًا
بعن ��وان "عندما يح�ت�رق املنزل" .وهو يع�ت�رف ب�أن املنزل
م�شتع ��ل بالنار  ،لكنه يف الوقت نف�س ��ه يقول" :ميكننا فقط
مراقب ��ة الكارث ��ة� .إذا حاولن ��ا تغيريه ��ا  ،ف�س ��وف جنعله ��ا
�أ�سو�أ" .يقول �إنن ��ا يجب �أن نعي�ش مثل النا�س يف الع�صور
الو�سط ��ى  -نوا�صل العي�ش كما لو �أن ��ه ال يوجد خطر .هذا
يعن ��ي مقابل ��ة الأ�صدق ��اء وتن ��اول القهوة يف ف�ت�رة ما بعد

الظه ��ر والتظاه ��ر ب�أن كل �ش ��يء على ما ي ��رام .حتى عندما
نعلم �أن الأمر قد انته ��ى .يقول �أغامبني" :هذه هي الطريقة
الوحيدة الكرمية للموت".
وأنت ما رأيك؟

ال �أعتقد ذلك� .إذا كنت تفكر على هذا النحو  ،ب�صفتك ي�ساري ًا
 ،ف�إن ��ك تق�ت�رب ب�سرعة من ترام ��ب .يخ ��رج اليمينيون �إىل
ال�ش ��ارع ويقول ��ون �إن لب� ��س الكمامة يجعلن ��ا ن�شبه الكالب
التي تو�ضع عليه ��ا كمامات الفم ملنعها من الع�ض �أو �إ�صدار
الأ�ص ��وات املُزعج ��ة �أو فت ��ح فمها وم ��ا �شابه ذل ��ك� .أجد ذلك

ممتع� � ًا .لهذا ال�سبب �أقول �إن هن ��اك �شرخ ًا حدث يف وعينا.
�أغامب�ي�ن يريدن ��ا �أن نتجاهل ه ��ذا ال�شرخ ونعي� ��ش كما كنا
نعي� ��ش من قب ��ل .وهذا يعن ��ي �أن الوب ��اء �سينت�شر وي�صيب
املزي ��د من النا� ��س باملر� ��ض .ال �أعتقد �أن الأم ��ر �سيكون كما
يق ��ول �أغامب�ي�ن � -أن النا�س �سيموتون  ،لك ��ن املجتمع ككل
�سيحافظ على كرامت ��ه االجتماعية.بد ًال من �أن يقع املجتمع
يف همجية حقرية .ما عليك �سوى �إلقاء نظرة على الواليات
املتحدة الأمريكية :كم عدد الأ�شخا�ص الذين ي�شرتون حالي ًا
الأ�سلح ��ة النارية؟  20ملي ��ون �أو نحو ذل ��ك� .سيكون هناك
املزيد من الوح�شية واال�ضطراب� .سنقع يف نوع من بربرية

3
الق ��رون الو�سط ��ى �إذا اتبعنا م ��ا يقوله �أغامب�ي�ن وجتاهلنا
الفايرو�س هل تعرف من يجادل مثل �أغامبني؟
كال ..من هو؟

ان ��ه جاريد كو�شرن � ،صه ��ر ترامب .هل تعرف ما قاله؟ كانت
عب ��ارة جميلة ذات معنى �ساخ ��ر .لقد قال� :إن ترامب �أُ�صيب
بكورونا بعدوى من الأطباء.
وكذلك ف� ��إن �أغامبني ينتق ��د ارتداء الكمام ��ات .حيث يقول:
"�إن الطاغية عدمي الوجه".
اعتق ��د �إن ��ه ي�ش�ي�ر �إىل الفيل�س ��وف �إميانوي ��ل ليفينا� ��س ،
�صاح ��ب مقول ��ة التع ��رف عل ��ى الإن�س ��ان من خ�ل�ال الوجه
الذي ميث ��ل مر�آة عاك�سة حلقيقة الأن ��ا وكينونتها .،و�إذا مت
حج ��ب الوجه � ،سيك ��ون التع ّرف عليه م�ستحي�ل ً�ا .لأن املرء
ال ي ��رى نقي�ض الهاوية املطلق ��ة� .أعتقد �أن هذا غري �صحيح.
�أحت ��دث الآن م ��ن وجهة نظر فروي ��د .يف التحليل النف�سي ،
الوجه غري ذي �صلة على الإطالق بهذا االمر .دائم ًا ما تكون
املحادثة وجه� � ًا لوجه هي املرحلة الأولية فقط يف التحليل.
يف التحليل النف�سي  ،يج ��ب �أال يكون هناك ات�صال بالعني.
�أو�ض ��ح فرويد �أن هذه هي الطريق ��ة الوحيدة لإلقاء ال�ضوء
على الهاوية احلقيقية لـال"�أنا"� .أود �أن �أقول :ح�سن ًا  ،هناك
�أقنعة .لكن القناع النهائ ��ي هو الوجه نف�سه .وجهنا يكذب.
قد تقول العيون احلقيقة .لكن لي�س الوجه .ال يزال ب�إمكانك
ر�ؤية العيون  ،على الرغم من القناع.
أال تخاف على اإلطالق من سيطرة الدولة على
األفراد؟

ت�سيط ��ر الدول ��ة على الأف ��راد بطريق ��ة �أو ب�أخ ��رى .ال�صني
ت�سيطر علن� � ًا .الواليات املتح ��دة ت�سيطر بنف� ��س الطريقة ،
ولك ��ن ب�شكل خمتلف فقط .يعي�ش الأمريكيون فقط يف وهم
كونهم �أحرار ًا .وماذا يح ��دث الآن؟ النا�س خائفون جد ًا من
التطبيق اخلا� ��ص بكورونا على الهوات ��ف املحمولة .يقول
يل البع� ��ض" :الدولة ت�سيط ��ر علينا" .و�أنا دائم� � ًا �أجيبهم:
ه ��ل متزحون مع ��ي؟ كل ال ��دول الكربى تفعل ذل ��ك منذ 10
�أو � 20سن ��ة .ال�ص�ي�ن تفعل ذلك  ،و�إ�سرائي ��ل �أي�ض ًا بالطبع.
�أخ�ب�رين �أح ��د عم�ل�اء املخاب ��رات الإ�سرائيلي ��ة �أن جمي ��ع
املحادث ��ات الهاتفية يف �إ�سرائيل م�سجلة ويتم تقييمها .وقد
�أكد جوليان �أ�ساجن �أمر ًا مهم ًا�:أن في�سبوك وغوغل  ،وجميع
ال�شركات الأخرى تعاونت م ��ع �أجهزة الأمن الأمريكية .يف
�ض ��وء جهاز املراقبة هذا  ،من ال�سخف �أن يحتج النا�س الآن
على تطبيق كورونا مع �أنه غري �ضار ن�سبي ًا.
ال يمكنك فهم معارضي اإلجراءات على اإلطالق؟

هن ��اك �ش ��يء واحد جي ��د :احلي ��اة اليومي ��ة جتعلن ��ا حالي ًا
فال�سف ��ة  ،و�إن كن ��ا فال�سفة �أغبياء� .أعتقد �أن ��ه من الرائع �أن
يكون هناك �أ�شخا�ص � ،أنا�س عاديون متام ًا  ،يحتجون الآن
على ارت ��داء الأقنعة ويقارنون الأقنعة بالكمامات و�أنف�سهم
بال ��كالب .بعد كل �ش ��يء � ،إنهم يفكرون  -رمبا لأول مرة يف
حياته ��م  -يف الكرام ��ة والإن�ساني ��ة .ميكن للم ��رء �أن يعتقد
فقط �أن هذا عظيم .لقد �أخرج الوباء الأف�ضل والأ�سو�أ فينا.
يخاطر العديد من الأطباء واملمر�ضات بحياتهم لإنقاذ حياة
الآخري ��ن� .أعتقد �أن هذه �أمثلة على اجلم ��ال النقي .يخاطر
الأطب ��اء بحياتهم دون طلب الت�صفيق .على حد تعبري كانط
" ،ميكن ��ك  ،لأنك يجب" .هم فقط يفعلون ذلك .لهذا �أقول �إن
كرامتنا ال تهددها تدابري احلماية والأقنعة .على العك�س من
ذلك :هذه الإجراءات هي دليل على �إن�سانيتنا.
هل انت متفائل بشأن المستقبل؟

نع ��م  ،ف�أنت ت�أم ��ل يف كتاب ��ك يف حدوث "كارث ��ة �شيوعية"
تك ��ون الرتياق لكارثة الر�أ�سمالي ��ة .و تكتب قائ ًال :يجب �أن
تق ��وم الدولة بدور �أكرث ن�شاط� � ًا وتقوم بتنظيم �إنتاج املواد
الأ�سا�سية مثل الكمامات  ،ول ��وازم فح�ص كورونا و�أجهزة
التنف� ��س  ،وم�ص ��ادرة الفنادق واملنتجع ��ات الأخرى اليواء
مر�ض ��ى كورونا فيها ،و�ضم ��ان الظ ��روف املعي�شية لأولئك
الذين �أ�صبحوا عاطل�ي�ن عن العمل م�ؤخر ًا  ،وهكذا دواليك.
يجب �أن تفعل كل هذا بالتخلي عن �آليات ال�سوق.
ميكن القول �إن الأمور �إما �ستزداد �سوء ًا �أو تتح�سن كث ً
ريا.
ه ��ذا كله م�ت�روك لنا .ل ��ن يختفي فريو� ��س كورون ��ا نهائي ًا.
�سيتع�ي�ن علين ��ا الت�صرف بطريق ��ة جديدة  ،عل ��ى الرغم من
التطعيم ��ات .لكن قلقي الأكرب هو �شيء �آخر �إنه حالة املناخ
 .هل الحظت درجة احلرارة يف �سيبرييا؟ يف متوز املا�ضي
 ،مت ت�سجيل درجات حرارة فاقت  35درجة هناك .يجب �أن
نخاف من ذلك حق ًا.
عن برلينر زايتونغ.
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سالفوي جيجيك :الفلسفة حين تكون تنبؤية

د .نادية هناوي

سالفوي جيجيك فيلسوف سلوفيني
عرف بكرثة التأليف وهو يواكب مختلف
متغريات الراهن العاملي حتى وُصف
بأنه أخطر الفالسفة املعارصين يف
الغرب ،فكتب عن أحداث الحادي عرش
من ايلول (سبتمرب)  2001واالحتالل
األمرييك للعراق  2003واالنهيار املايل
عام  2008وآخر ما كتبه كان مطلع هذا
العام وعنوانه “الجائحة :كوفيد 19-يهز
العامل”.

وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �شه ��رة ه ��ذا الفيل�س ��وف الت ��ي كونته ��ا
طروحات ��ه اجلريئ ��ة ومنظورات ��ه غري التقليدي ��ة و�أفكاره
ال�ساخ ��رة اال�ستفزازية؛ ف�إنه ما زال يف نظر بع�ض الك ّتاب
والدار�سني جمرد ناقد ثقايف �أو ايديولوجي متقاعد خرج
ع ��ن اخلدمة �أو مثقف متعال لي� ��س له �سوى طرح الأ�سئلة،
را�سم�ي�ن ل ��ه �ص ��ورة �ضبابي ��ة غ�ي�ر دقيق ��ة وه ��م يقدمون
ت�ص ��ورات ناق�ص ��ة غ�ي�ر مكتمل ��ة ،وا�صفني �إي ��اه بخ�صال
ت�ش ��وه �صورت ��ه ،م�سقطني علي ��ه ر�ؤى جاه ��زة ت�صلح لكل
مق ��ام ومق ��ال .وه ��ذا هو �ش� ��أن الكتاب ��ات االن�شائي ��ة التي
ي�شوبه ��ا كث�ي�ر م ��ن الق�ص ��ور ،ومن ث ��م يتم التجن ��ي على
جيجيك وفكره من حيث يدري ه�ؤالء الك ّتاب �أو ال يدرون.
وق ��د نعت ��ذر له� ��ؤالء �أن كث ً
ريا م ��ن كتب ه ��ذا الفيل�سوف مل
ترتج ��م �إىل اللغ ��ة العربي ��ة بعد ،ه ��ذا ف�ضال ع ��ن �شائكيته
الفل�سفية الت ��ي تت�أتى من كونها �أبعد ما تكون عن احلداثة
الهابرما�سية و�أنبذ ما تكون للرباغماتية والرتاند�ستالية.
وب�سب ��ب ذلك كله ا�ستطاع جيجيك �أن يحفر ا�سمه بقوة يف
عامل الفل�سفة ما بعد احلداثية.
ول ��و كان �سالفوي جيجي ��ك متقوقع ًا يف من�ص ��ة النقد كما
ي ��رى بع�ضه ��م ،ممار�س ��ا (النق ��د الثق ��ايف) بفاعلي ��ة ك�شف
وتعري ��ة الأن�س ��اق امل�ضم ��رة ،وكان الفك ��ر اجل ��ديل عن ��ده
جم ��رد عالقة وجمال ووظيفت ��ه ال تتعدى التحليل النقدي،
ملا اختلف عن �أي ناقد ينقد التاريخ والنظام والهيمنة.
وال منا� ��ص م ��ن الق ��ول �إن االت�ساعي ��ة الفكري ��ة والعم ��ق
املع ��ريف يجع�ل�ان الفيل�سوف �أي فيل�س ��وف �أ�شك�س من �أن
يتطام ��ن م ��ع ايديولوجي ��ا بعينه ��ا و�أ�صعب م ��ن �أن ي�سلم
قي ��اده لنموذج فل�سفي وحيد �سبق ��ه �أو يرهن عقله بتجربة
منظر جمايل له مل ينغم�س يف عامل الفل�سفة كانغما�سه هو
فيها.
ولك ��ي ال يك ��ون كالمن ��ا ع ��ن �سالف ��وي جيجي ��ك عائما بال
ا�ستن ��ادات قرائي ��ة �أو فو�ضوي� � ًا ب�ل�ا حمط ��ات ت�ؤ�شر على
حقيق ��ة ما طرح ��ه من �آراء؛ ف�إننا �سرنك ��ز القول على كتابه
“بداي ��ة كم�أ�س ��اة و�أخرى كمهزلة” برتجم ��ة �أماين الزار
وال�صادر عن دار ط ��وى للثقافة والن�شر بلندن عام 2015
وفي ��ه تتجلى �شخ�صي ��ة جيجيك املعرفي ��ة وتت�ضح هويته
الفل�سفية وه ��و ميار�س التفكري كعملي ��ة ذهنية هي �أو�سع
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جم ��ا ًال من التحلي ��ل و�أكرث ج ��ر�أ ًة و�أثر ًا من النق ��د و�أ�شمل
م ��دى و�أعق ��د �آفاقا م ��ن جمرد الفح� ��ص واملراجع ��ة .وهو
القائل ت�أث ��ر ًا بفيل�سوف التكرار (كريكيج ��ارد) “�إننا نحن
الب�شر لي�س ب�إمكاننا �أن نكون واثقني من �أننا ن�ؤمن ب�شكل
جوهري” (الكتاب� ،ص. )7
وال خ�ل�اف يف �أننا نتجنى على جيجيك حني نراه �شيوعي ًا
ول ��و كان كذل ��ك مل ��ا افتت ��ح كتاب ��ه �أع�ل�اه باملقول ��ة املعادية
لل�شيوعي ��ة “الي ��وم بعد م�أ�س ��اة �شمولية الق ��رن الع�شرين
ال ميك ��ن لأي كالم ع ��ن العودة �إىل ال�شيوعي ��ة �إال �أن يكون
هزلي ��ا” � ��ص 5فال�شيوعي ��ة بح�س ��ب جيجيك نظ ��ام قدمي،
و�سببُ �سقوطها امل�أ�ساوي خط�أ تاريخي عاملي� ،ص.6
ولع ��ل �أهم �ص ��ورة تتجل ��ى جليجي ��ك كفيل�س ��وف �أنه غري
متطام ��ن م ��ع ال�شيوعي ��ة وال قاب ��ل باالحت ��واء الر�أ�سمايل
بل هو �ضد ال�شمولية ال�شيوعي ��ة والإمربيالية الأمريكية.
وهو القائل حتت عنوان ا�ستف ��زازي (ال�شيوعية جمدد ًا):
“�إن ع�ص ��ر الطوباوي ��ات االيديولوجي ��ة ق ��د تخطيناه”
�ص.120
وال يعن ��ي اكرتاثه مبقوله مارك� ��س و�إ�شارته �إىل فوكاياما
�أن ��ه متح ��زب ومنت ��م؛ و�إمنا ه ��ي العقالني ��ة الفكرية التي
جتعل ��ه مثال وه ��و ب�صدد الفك ��رة الهيجلية الت ��ي تقول �إن
التاري ��خ يعي ��د نف�سه ف�صححه ��ا مارك�س م�ضيف ��ا لها “لكن
بطريقت�ي�ن خمتلفتني :الأوىل كم�أ�س ��اة والثانية كمهزلة”،
وجيجيك ي ��رى يف مفارقات التاريخ م ��ا يخرق البديهيات
املقبولة ليغدو التاريخ كوميديا.
وما يراه جيجيك هو �أن ن�ؤمن �أننا نتخيل ولي�س �أن نتخيل
�أنن ��ا ن�ؤمن ،مم ��ا وقع فيه فوكوياما ال ��ذي تخيل م�ؤمنا �أن
انهيار جدار برلني �سيعلن يوتوبيا الت�سعينيات التي فيها
تك ��ون نهاية التاريخ ،لتفوز الليربالي ��ة الدميقراطية التي
ميقتها جيجي ��ك كونها �صنعت مواطن�ي�ن عامليني يعي�شون
يف اخلف ��اء مبعزل عن النا�س فائقي الرثاء ال يف الواليات
املتح ��دة وحدها ب ��ل يف ال�صني �أي�ضا .فف ��ي �شنغهاي مثال
مدينة هي ن�سخة من بلدة انكليزية تعي�ش كمنطقة معزولة
لأهله ��ا ايديولوجيتهم املتخيلة كطبق ��ات عليا منف�صلة عن
طبقات املجتمع الأخرى.
وتفني ��د جيجي ��ك ليوتوبي ��ا فوكويام ��ا والليربالي ��ة
الدميقراطي ��ة يت�ض ��ح يف ر�ؤيته لهما كنهاي ��ات هوليودية،
ات�ضحت مع عامي  2001و  2008لتكون يف الأول بداية
الأزمة ويف الآخر بداية امل�أ�ساة.
وال�س� ��ؤال الإ�ش ��كايل عن ��د جيجي ��ك لي� ��س �س� ��ؤال احلياة

وامل ��وت و�إمنا نحن وم ��ا �ستكون عليه حياتن ��ا املعا�صرة،
مفرت�ض ��ا �أننا ب ��دال م ��ن �أن ن�س�أل ه ��ل ما ت ��زال ال�شيوعية
مو�ضوعي ��ة علينا �أن ن�س�أل :كيف تب ��دو �أزماتنا من وجهة
نظ ��ر ال�شيوعية يف جمتمع ما بعد حداثي ي�صفه بـ(جمتمع
احلظر)؟
وم ��ا يرجوه جيجيك هو �أن يتعلم الي�سار اجلديد من ف�شل
ال�سيا�س ��ات الي�سارية يف الق ��رن الع�شرين ،ناقال عن الكان
مقولت ��ه (م�سموح �أن يعلم) �أي نعلم عن ال�شيوعية لنتحرك
ب�إخال� ��ص باجتاه ال �شيوعي بينما لي�س م�سموحا �أن نرى
كما يف الليربالية الإباحية.
وميقت جيجيك االيديولوجيا لأنها �أوال “جتعلنا جمربين
عل ��ى خياراتنا م ��ن دون �أن منلك ح ��ق الت�صرف” �ص،19
وثاني ��ا �أنه ��ا ت�صرينا على طريق ��ة املثل (ال تتكل ��م ..افعل)
حت ��ى �ص ��ارت م�شكلتن ��ا �أنن ��ا فعلن ��ا كث�ي�را ،فتدخلن ��ا يف
الطبيعة ودمرنا البيئة ورمبا حان الوقت للرتاجع ونقول
ال�شيء املنا�سب� ،ص.20
ولأن جيجي ��ك خ ��ارج دائ ��رة الأدجل ��ة والتح ��زب ،ي ��رى
اال�شرتاكي ��ة نافع ��ة كم ��ا ي ��رى الر�أ�سمالي ��ة فاعلي ��ة ،وذلك
م ��ن ب ��اب “�أن جع ��ل نظ ��ام البن ��وك ا�شرتاكيا �أم ��ر مقبول
يخ ��دم �إنقاذ الر�أ�سمالي ��ة فاال�شرتاكية ال تع ��د �سيئة عندما
تخ ��دم ا�ستق ��رار الر�أ�سمالي ��ة .الح ��ظ التناظر م ��ع ال�صني
اليوم بالطريق ��ة نف�سها ي�ستخ ��دم ال�شيوعيون ال�صينيون
الر�أ�سمالية لفر�ض نظامهم اال�شرتاكي”� ،ص.24
وكي ��ف يكون جيجي ��ك فيت�شيا ومتعاليا وه ��و ميتلك ر�ؤى
تنبوئية ه ��ي نتاج قراءته الدقيقة للواق ��ع احلا�ضر م�ؤكدا
“�أننا �أكرث من �أي وقت م�ضى مطوقون بالإيديولوجيا يف
�ش ��كل تربيرات بريوقراطي ��ة” و�أن ا�سرتاتيجية ا�ستغالل
طبق ��ة النخب ��ة العلي ��ا للطبق ��ة الكادحة هي �سب ��ب االنهيار
املايل عام  .2008واحلل عن ��ده هو احلياد االيديولوجي
ال ��ذي فيه تكون النجاة يف عدم تدخل الدولة عرب ما �سماه
(مب ��د�أ ال�صدمة) ال ��ذي قد يح ��ل الإ�شكال امل ��ايل �أو الأزمة
املالي ��ة الك�ب�رى بو�صف ��ه عالج ��ا غ�ي�ر منط ��ي به نت ��دارك
م�شاكلنا كاحلرب على الإرهاب والبحث عن بدائل �صديقة
للبيئ ��ة ون ��زع ال�س�ل�اح الن ��ووي واالحتبا� ��س احل ��راري
وغريها.
ه ��ذه الإ�شكاليات هي مبثابة مو�ضوع ��ات �سامة �أو ُ�سمية ـ
بح�س ��ب جيجيك ،و�أن احلجر عليه ��ا �أو تطبيعها هو الذي
ينبغ ��ي �أن يكون اله ��دف النهائي لكل القواع ��د التي حتكم
عالقاتن ��ا ال�شخ�صية ،مم ��ا ي�سميه (الر�أ�سمالي ��ة الثقافية)،
فـ”اخلوف من الآخ ��ر ال�سام هو الوجه الآخر لتعاطفنا مع
الآخر املحول �إىل زميل”� ،ص.82
والقتن ��اع جيجي ��ك �أن ر�أ�س امل ��ال هو حقيق ��ة حياتنا ،تنب�أ
ب� ��أن الكارثة �ستك ��ون بيئية وفيها �ستدم ��ر الب�شرية نف�سها
ذاتي ��ا مما كانت قد توقعته بع� ��ض الأديان ومنها امل�سيحية
و�أكدت ��ه ث ��ورات ن ��ادت بالعدال ��ة وامل�س ��اواة كالقرامط ��ة
والزجن وما �أثاره �أي�ضا الرومان�سيون يف الع�صر اجلديد.
وم ��ن �سيناريوه ��ات االنهيار البيئي ما ذك ��ره جيجيك عن
قي ��ام جمموع ��ة بحثية من كام�ب�ردج ع ��ام  2008بدرا�سة
وب ��اء ال�س ��ل يف �أوروب ��ا ال�شرقي ��ة خ�ل�ال العق ��ود القليلة
الأخ�ي�رة ،وبعد حتلي ��ل البيانات وجد الباحث ��ون ارتباطا
بني قرو� ��ض �أعطيت لهذه احلاالت من قب ��ل �صندوق النقد
الدويل وبني االرتفاع يف ح ��االت الإ�صابة بال�سل ،فعندما
توقفت هذه القرو�ض تراجع الوباء.
وتف�س�ي�ر هذا االرتب ��اط الغريب ظاهريا ب�سي ��ط ـ كما يرى
جيجيك ـ فقد كان ال�شرط ملنح القرو�ض هو تقدمي ” التزام
م ��ايل” هكذا كانت ال�ضحي ��ة الأوىل لالجراءات املالية هي
ال�صح ��ة نف�سه ��ا (� ��ص )126وي�ست ��درك جيجي ��ك �ساخرا
“هذه هي العقالنية الر�أ�سمالية!!”.
وم ��ن �سيناريوهات الكارث ��ة البيئية االنهي ��ار االقت�صادي
ال ��ذي لن ينفع معه مب ��د�أ ال�صدمة كما لن تفي ��د الر�أ�سمالية
التقني ��ة لأنه ��ا نظام بال ذرائ ��ع فل�سفية ،ل ��ذا �ستعيد البيئة
خل ��ق �شيوعية من النم ��ط املايل املع ��ادي للر�أ�سمالية التي
ن�صفها الآخر مركب من يوتوبيا الوثنية وعبادة الطبيعة.
و�إذا كان االنهي ��ار املايل كما ي ��راه جيجيك �صدمة (اليقظة
من احللم) ،فهل تكون اجلائحة (كورونا) هي حلم اليقظة؟
هذا احللم الذي ب�سببه جعل النظام املعومل �أذهاننا منومة
تنومي� � ًا مغناطي�سي� � ًا وعقلن ��ا خام�ل�ا ب�ل�ا �إيديولوجي ��ا،
نعي� ��ش واقعنا افرتا�ضي ��ا بالعنف الرمزي .ذل ��ك بال�ضبط
م ��ا �سيتناوله �سالف ��وي جيجيك فل�سفي� � ًا يف كتابه اجلديد
“اجلائحة :كوفيد -19تهز العامل”.
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سالفوي جيجيك ..ماركس وكورونا وما بينهما
علي حسين
�سالف ��وي جيجيك ال ��ذي دخل عامه  71قب ��ل ا�شهر قليلة ،
م�شغول الب ��ال هذه االيام بكارثة كورون ��ا  ،ومنذ انت�شار
الفايرو� ��س وجن ��م الفل�سف ��ة يف الإعالم الغرب ��ي ،يناق�ش
االزم ��ة التي مير بها العامل املعا�صر  ،وقد �صدر قبل ايام
�آخ ��ر كتبه بعنوان " اجلائحة  ..كوفيد  19يهزالعامل " –
ترجم ��ه اىل العربي ��ة حممد ال�ضب ��ع – يف الكتاب الذي مل
ي�صلن ��ا بعد  ،لكنن ��ا قر�أنا بع�ضا من مقاالت ��ه التي ن�شرتها
ال�صح ��ف  ،ي�ؤك ��د جيجي ��ك ان وب ��اء كورون ��ا ال ��ذي وجه
�ضرب ��ة قا�ضية اىل الرا�سمالي ��ة � ،سيعيد اخرتاع �شيوعية
جديدة  ،فالوباء ح�سب جيجك �سيعجل بزوال الرا�سمالية
احلالية مثلما �سينهي فكرة الدولة القومية .
وكان جيجي ��ك ق ��د ح ��ذر قب ��ل ث�ل�اث �سن ��وات م ��ن كارث ��ة
�ست�صي ��ب العامل  ،ففي كت ��اب ا�صدره عام  2017بعنوان
" �شجاع ��ة الي�أ� ��س" يكتب ":ان ّ
ال�ش ��يء احلا�صل الآن،
والأكي ��د ،وال ��ذي ميك ��ن التنب� ��ؤ ب ��ه م ��ن ق ��راءة مت�أني ��ة
لتطوّ رات الأحداث هو �أننا نقرتب فعال من كارثة جديدة،
ق ��د تك ��ون حرب ��ا جدي ��دة �أو �أزمة �أخ ��رى ،لكنه ��ا �ستكون
ه ��ذه امل ّرة �أك�ث�ر تعقيد ًا� .سنجد �أنف�سن ��ا يف مواجهة �أزمة
�شامل ��ة .ما يرتاءى يف الأفق هو �أزم ��ة �شديدة� ،سنتو ّرط
فيه ��ا� ،ستك ��ون �أك�ث�ر �شرا�سة ،لك ��ن ال �أحد م�ستع� � ّد لتقبل
ال ّتعام ��ل م ��ع الو�ض ��ع ..الع ��امل ي�س�ي�ر ويفك ��ر -تقريب� � ًا-
بطريقة فوكايامية .هذه ّ
الطريقة لن حتمل ح ّال ،هي �أ�شبه
باملهدئات "
ويف كت ��اب " �شجاع ��ة الي�أ� ��س ي�ص ��ر عل ��ى ان الفك ��رة
املارك�سي ��ة م ��ن ان غاية الفل�سفة هي تغي�ي�ر العامل ولي�س
تف�سريه  ،هي ما نحتاج اليه اليوم  ،ووفقا جليحيك  ،فان
الدر� ��س امل�ستخل�ص م ��ن االحداث التي م ��رت علينا خالل
الق ��رن املا�ضي " هو �أن ��ه يجب علينا جتميع قوانا لتحمل
الي�أ�س "  ،لكن رغم هذا الي�أ�س فان ال�شجاعة احلقيقية هي
االعرتاف ب�أن ال�ضوء يف نهاية النفق ي�أتي من م�صباح من
قط ��ار �آخر يقرتب  ،وعلينا �أن ندرك �أن التغيري الأ�سا�سي
ميك ��ن �أن يكمن يف زاوية اخرى م ��ن تفكرينا. .ويت�ساءل
�صاح ��ب "�سنة االح�ل�ام اخلطرية "" :هل بق ��ي وقت � ،أو
الحت فر�صة لتغيري جذري قبل �أن ي�صدمنا القطار؟" .
دائم ��ا ما يث ��ار �س�ؤال مهم  :ه ��ل �ستنته ��ي الرا�سمالية يف
ي ��وم من االيام  ،وتتحول الب�شري ��ة اىل نظرية اقت�صادية
و�سيا�سي ��ة جدي ��دة ؟ ولع ��ل ال�س� ��ؤال االه ��م  :اي ��ن تق ��ف
الرا�سمالي ��ة اليوم ؟ اتذكر انني ع ��ام  1990اطلعت على
كتاب للدكتور ف�ؤاد مر�سي وهو واحد من ابرز املارك�سيني
الع ��رب � ،ساه ��م بتا�سي�س احلزب ال�شيوع ��ي امل�صري يف
اخلم�سيني ��ات ودر� ��س االقت�صاد يف جامع ��ة ال�سوربون ،
الكت ��اب كان بعنوان " الرا�سمالي ��ة جتدد نف�سها " وعندما
�شاه ��دت الكتاب قبل ان اق ��ر�أه � ،س�ألت نف�سي هل يعقل ان
مفك ��را مارك�سيا قرات له من قبل كتاب " اال�شرتاكية " اكد
في ��ه ان اال�شرتاكي ��ة ا�صبحت حتمية ه ��ذا الع�صر باملعنى
احلتم ��ي للفل�سفة  ،ان يخرج علينا ليق ��ول ان الرا�سمالية
ا�ستطاع ��ت ان جتدد نف�سها ؟  ،ي�ؤكد ف�ؤاد مر�سي يف كتابه
ان الرا�سمالي ��ة ا�ستطاعت ان جتدد قواه ��ا بف�ضل الثورة
العلمي ��ة والتكنلوجي ��ة الت ��ي مكنته ��ا م ��ن ان تتكي ��ف مع
االو�ض ��اع اجلدي ��دة يف العامل  ،وان التط ��ور التكنلوجي
ا�ستطاع ان ي�صح ��ح م�سار الرا�سمالية اليوم  ،لتتغري من
حيث ا�شكالها وا�ساليب حركتها .
يف الع ��ام  2013ظه ��ر على واجه ��ة املكتب ��ات يف فرن�سا
كتاب بعنوان " ر�أ�س املال يف القرن احلادي والع�شرين "
كتب ��ه اقت�صادي فرن�سي ا�سمه " توما�س بيكيتي" �سرعان
ما ا�صبح الكت ��اب الأكرث مبيعا  ، ،فاملو�ضوع الذي طرحه
توما�س بيكيتي ه ��و " امل�ساواة بني الب�شر "  ،حيث يقدم
لن ��ا يف كتابه اح�صاءات تدل على انه طوال مدة تزيد على
اكرث من  200عاما ا�صبحت املجتمعات تبتعد اكرث فاكرث
ع ��ن حتقي ��ق امل�س ��اواة  ،وال�سبب يرجعه بيكيت ��ي �إىل " :
�أن العائ ��د على ر�أ�س املال بكل م�ص ��ادره و�أنواعه  -مييل
تاريخي ًا �إىل الزيادة بن�سبة تفوق معدل النمو االقت�صادي
يف �ش ��كل ع ��ام "  .وهذا ي� ��ؤدي ح�سب بيكيت ��ي �إىل ح�صر
ال�ث�روات بيد فئ ��ة قليلة حيث ت�صبح ه ��ذه الرثوات �أعلى
م ��ن معدل من ��و الدخ ��ل القوم ��ي  ،والدخل ال ��ذي حت�صل
علي ��ه الفئ ��ات الأخ ��رى.وان هذا الف ��ارق الهائ ��ل �سي�ؤدي

بالنتيج ��ة �إىل تو�سي ��ع ه ��وة الالم�س ��اواة ب�ي�ن املداخيل
وال�ث�روة فينزل ��ق الع ��امل �إىل ب�ؤ� ��س وعن ��ف وح ��روب.
قب ��ل بيكيتي باكرث م ��ن �سبعني عاما قبل ��ه ،كان الأمريكي
فريدريك جيم�س ��ون �أهم ناق ��دي الر�أ�سماليّة املعا�صرة قد
اع�ت�رف �أي�ض� � ًا بالإمكان ّي ��ة اليوتوبيّة للك ��وارث الكربى،
ح�ي�ن جتد الب�شريّة نف�سه ��ا يف مواجهة حقيقة �أن اجلميع
يبح ��ر يف وجه العا�صف ��ة يف ذات املركب املثقوب..وكتب
جيم�سون � ":أبت�سم دائما عندما �أ�سمع النا�س يقولون �إن
الر�أ�سمالي ��ة انت�صرت يف حني �أن املارك�سية ماتت� ،أبت�سم
لأن املارك�سية حتليل للر�أ�سمالية " .
ويف الع ��ام نف�س ��ه  2010ا�صدر �سالف ��وي جيجيك كتابا
بعن ��وان " العي�ش يف االزمن ��ة االخرية " �سرعان ما احتل
قائم ��ة الكتب االكرث مبيعا  ،وفي ��ه يناق�ش فكرة فرويد عن
الغ�ض ��ب اوال�سخط من الثقافة  ":لقد مر عقدان من الزمن
على �سق ��وط ج ��دار برلني ومل ت ��ات الرا�سمالي ��ة باملدينة
الفا�ضل ��ة الت ��ي �أمِ ��ل النا�س به ��ا " ومل ت�سل ��م اال�شرتاكية
اي�ض ��ا من جيجيك فهو يراه ��ا فا�شلة وي�صفها مثل الرجل
ال ��ذي يحل ��م بالفرار م ��ع ع�شيقته ويُ�ص ��دم عندما يح�صل
عل ��ى فر�صته بانها مل جتعل ��ه ان�سانا �سعيدا .ويقول هناك
فو�ض ��ى قادمة يف الك ��ون  ،لكننا ال نري ��د االعرتاف بانها
�ستحدث .
رمب ��ا تب ��دو حي ��اة �سالف ��وي جيجي ��ك  ،وك�أنه ��ا ق�ص ��ة "
�شيوع ��ي بطريقت ��ه اخلا�ص ��ة " عا�ش ��ق ملارك� ��س وحم ��ب
لكتاب ��ات ج ��اك دري ��دا الفيل�س ��وف ال ��ذي ظ ��ل ي�ؤم ��ن ان
املجتمع ��ات الدميقراطي ��ة الغربي ��ة احلالي ��ة عاج ��زة عن
التام ��ل الذات ��ي  ،وي�ؤم ��ن بنظري ��ة فروي ��د يف التحلي ��ل
النف�سي  ،ولد يف احلادي والع�شرين من �آذار عام 1949
يف ليوبلينيا التي كانت �ضمن الدولة اليوغ�سالفية لعائلة
من الطبقة املتو�سطة  ،االب موظف  ،واالم تعمل حما�سبة
 ..يف مراهقت ��ه �سيع�ث�ر يف مكتب ��ة وال ��ده عل ��ى كتب يف
الفل�سف ��ة واالقت�صاد  ،اكرث ما لفت انتباهه احتفاظ والده
يف م ��كان خفي باملكتبة مب�ؤلف ��ات �سيجموند فرويد  ،وقد
حذرت ��ه والدته من االقرتاب منه ��ا  ..وكانت اول حماولة
مت ��رد عل ��ى العائل ��ة حني ق ��رر ذات م�س ��اء ان يخطف احد
كتب فروي ��د ليقر�أه يف ليلة كامل ��ة  ،يف املدر�سة الثانوية
ت�ستهوي ��ه كتب البنيوية  ،و�سيهدي ��ه احد اال�صدقاء كتابا
لهيدغر الذي كان من املمنوعات يف يوغ�سالفيا �آنذاك  ،يف
اجلامع ��ة يتعرف على كتابات جاك دريدا والتي �ستده�شه
فيه ��ا قدرة هذا الفيل�سوف على ان اليكون قابال للتلخي�ص
 ،وان اليح�صر نف�سه

يف تعري ��ف واحد  ،وفكرة واحدة .عام  1967ين�شر �أول
ترجمة لن�ص جاك دريدا �إىل ال�سلوفينية  ،يكتب ان دريدا
علمه ان املفكر عليه �إال يكون قابال للتلخي�ص  ،ولهذا جند
�سالف ��وي جيج ��ك ينظ ��ر اىل الفل�سف ��ة على انه ��ا �س�ؤال ال
ينتهي بتعريف واحد  ،وفكرة واحدة .
عام  1971يتخرج م ��ن اجلامعة  ،وكان قد در�س الفل�سفة
وعلم االجتماع  ،بعدها قرر ان يقدم ر�سالة ماج�ستري عن
الفل�سفة الفرن�سية املعا�صرة من خالل اعمال دريدا وفوكو
 ،لك ��ن الر�سال ��ة �سببت له املتاعب النه ��ا تتناول فال�سفة "
م�شتبه بهم �أيديولوجي " .
يعم ��ل مرتجم ��ا  ،وي�صب ��ح جزء ًا م ��ن جمموع ��ة ت�ؤ�س�س
جمعي ��ة با�سم "نظري ��ة التحليل النف�س ��ي"  ،يح�صل عام
 1981عل ��ى �شه ��ادة الدكتوراه يف الفل�سف ��ة  ،وبعد وفاة
الرئي� ��س اليوغ�س�ل�ايف جوزي ��ف تيتو ين�ش ��ط �سيا�سي ًا،
وي�صبح احد الداعمني ال�ستقالل �سلوفينيا من يوغ�سالفيا
 ،ع ��ام  1990ير�شح نف�سه ملن�صب رئي�س �سلوفينيا لكنه
يخ�سر املن�صب .
ين�ش ��ر اول كتبه باالنكليزية ع ��ام  1989بعنوان " الهدف
ال�سام ��ي لاليديولوجي ��ا " وفيه يح ��اول ان يقدم مراجعة
للتعري ��ف الكال�سيك ��ي للإيديولوجي ��ا حيث يط ��رح فكرة
مفاده ��ا "�إنه ��م يجهل ��ون عواق ��ب �أعماله ��م ومع ذل ��ك فهم
ميار�سونه ��ا" .فالب�ش ��ر ين�ساق ��ون ب�سذاج ��ة م ��ع م�س ��ار
الر�أ�سمالية ،حيث اال�سا�س
�أن تكون م�ستهلك ًا ،مت�سوق ًا ،ت�أكل ومتار�س اجلن�س  ،و�إن
مل تفعل هذه الأ�شياء ،ف�أنت �شخ�ص غري حمظوظ.
بعدها تت ��واىل كتبه الت ��ي بلغت ما يق ��ارب الثالثني كتابا
ابرزها " هيغل وظل املادية الديالكتيكية " " �سنة االحالم
اخلط�ي�رة " " العنف  ..تام�ل�ات يف وجهه ال�ستة " وكتاب
" كيف نقرا جان الكان " " مرحبا يف �صحراء الواقع " "
لينني يف عام  " " 2017بداية كم�أ�ساة واخرى كمهزلة "
يف كل كتب ��ه هن ��اك مناق�ش ��ات لهيغ ��ل ومارك� ��س وكان ��ط
ي�ض ��اف اليه ��م �سيجمون ��د فروي ��د  ،حي ��ث ي ��رى جيجيك
ان التحلي ��ل النف�س ��ي ميك ��ن ان ي�شحذ ادوات ��ه املارك�سية
النظري ��ة  ،فاملارك�سي ��ة ته ��دف اىل حت�س�ي�ن املجتم ��ع
والتحلي ��ل النف�ساين يهدف اىل حت�س�ي�ن احوال مر�ضاه.
 ،وهك ��ذا يجد ان �أهداف التحليل النف�ساين تلتقي اهداف
املارك�سي ��ة لأن كليهما يهتم باحلي ��ز االجتماعي باعتباره
باعتب ��اره احلي ��ز االك�ث�ر فاعلي ��ة للتحلي ��ل ..ي�ض ��اف اىل
ه� ��ؤالء االربع ��ة �سنج ��د كاف ��كا حا�ض ��را مثل ��ه مث ��ل افالم
هت�شكوك  ،مع �سج ��االت الكان  ،واحاالت �إىل فاغرن
وموت ��زارت  ،وح�ض ��ور �ساحر لالخوة
كريكغارد و�سبينوزا .
يف بداي ��ة انت�ش ��ار فايرو� ��س كورون ��ا
كت ��ب �سالف ��وي جيجي ��ك جمموعة من
املق ��االت  ،توقع فيها ان الوباء �سيغري
�ش ��كل العالق ��ة م ��ع الف�ضاء الع ��ام مثل
الوج ��ود يف احلدائ ��ق واجللو�س على
املقاع ��د العامة ،وجتنب

احت�ض ��ان النا� ��س �أو م�صافح ��ة �أيديهم ،و�أنن ��ا قد ن�صبح
�أك�ث�ر حذر ًا ب�ش� ��أن الإمياءات العفوية مث ��ل مل�س الأنف �أو
فرك العينني.
ويعتق ��د �أنه رمبا �سيتم اعتب ��ار �أن الواقع االفرتا�ضي هو
فق ��ط املكان الآمن يف هذا الع ��امل على الرغم من �أنه ف�ضاء
مليء �أي�ض ًا بالفريو�س ��ات ،ورمبا ّ
يقل التنقل بحرية وبال
خ ��وف ،وق ��د ال يتحق ��ق �إال للأغنياء يف م�ساح ��ة مفتوحة
على اجلزر التي ميلكونها
ي ��رى جيجي ��ك �أن ��ه وكم ��ا ه ��و االنت�ش ��ار امل�ستم ��ر لوباء
كورون ��ا امل�ستج ��د ،ف� ��إن �أوبئ ��ة وا�سعة م ��ن الفريو�سات
الأيديولوجية التي كان ��ت راكدة يف جمتمعاتنا بد�أت يف
االنت�شار؛ وعلى ر�أ�سه ��ا تناقل الأخبار املزيفة ،ونظريات
امل�ؤام ��رة ،وانفج ��ارات العن�صري ��ة ،ومظاه ��ر الطبقي ��ة
ب�أب�شع �أ�شكالها.
ويق ��ول لعل اجلائحة تفيد يف ن�ش ��ر فريو�س �أيديولوجي
�آخ ��ر �أكرث فائدة وه ��و فريو�س التفك�ي�ر يف جمتمع بديل
خ ��ارج الدول ��ة القومي ��ة ،جمتم ��ع يحق ��ق نف�س ��ه ب�أ�شكال
الت�ضامن والتعاون العامليني .
يع ��ود جيجي ��ك يف كتاب ��ه �إىل املو�ضوعات الت ��ي تناولها
يف عدة منا�سبات؛ مثل م ��ا هي الطرق التي ت�ستجيب بها
احلكوم ��ات للأزمة؟ وكيف �سيواجه االن�سان م�سائل مثل
العزلة واحلجر ؟ .
وع�ب�ر جيجيك ع ��ن اعتقاده ب� ��أن ازمة كورون ��ا �ستعطي
معن ��ى جديدا للمجتمع ،و�سينبت منها فكر �شيوعي جديد
بعي ��د كل البعد عن تلك ال�شيوعي ��ة التاريخية ،ويعتقد �أن
احلاج ��ة للتع ��اون والت�ضامن العاملي للتغل ��ب على الأزمة
ال�صحي ��ة مبثابة اكت�شاف ثوري " ":نحن نعيد اكت�شاف
حاجتن ��ا لبع�ضن ��ا بع�ض ��ا� ،أ�شخا�صا و�شعوب ��ا "  ،وي�ؤكد
جيجي ��ك �أن فكرت ��ه ع ��ن ال�شيوعي ��ة لي�ست جم ��رد حلم م،
معتربا �أن انت�شار الوباء �سيعطي قوة دفع لت�ضامن جديد
� " :سيك ��ون اختبارنا ه ��و يف بناء طريقة جديدة للحياة.
لك ��ن على الأ�شخا�ص �أن ي�ستعدّوا فالأمور ب�أيدينا الآن ،ال
ينبغي �أن ننتظر حتى انتهاء الأزمة".
يكت ��ب جيجيك �إنه على الرغم م ��ن �أن املواطنني الآن �أكرث
عزلة ،ف�إنه ��م باتوا �أكرث اعتمادًا عل ��ى بع�ضهم بع�ضا ،كما
يعي�شون �ضرورة متناق�ضة تتمثل يف �إظهار الت�ضامن من
خالل عدم االقرتاب من بع�ضهم بع�ضا ،ومل يخف جيجيك
تفا�ؤل ��ه ب�أن يح ��دث هذا ال�سل ��وك تغيريا عميق ��ا وي�ستمر
حتى بعد انق�ضاء الأزمة.
وبخ�صو� ��ص م ��ا ميك ��ن تعلمه م ��ن ه ��ذه التجرب ��ة ،يرى
الفيل�س ��وف الذي يو�صف بان ��ه " �إلفي�س بر�سلي الفل�سفة
" مبظه ��ره الب�سي ��ط وت�شريته املل ��ون وطريقة كالمه
وق�ص ��ة �شع ��ره الت ��ي تقرب ��ه م ��ن الهيبي�ي�ن � ،أن التكلف ��ة
النف�سي ��ة �ستكون باهظ ��ة الثمن ،كما تخل ��ق العزلة � ً
أي�ضا
�أ�ش ��كالاً جديدة من جنون االرتي ��اب تتجلى يف العديد من
نظري ��ات امل�ؤامرة على �شبكات التوا�ص ��ل التي ال تتوقف
ع ��ن تك ��رار �أن دوال مثل الوالي ��ات املتح ��دة وال�صني هي
�أ�صل الفريو�س ،لذلك ينبغي �أن نكون �أكرث حذرا.
رغ ��م ان كتابات جيجيك تهت ��م بالفل�سف ��ة وال�سيا�سة � ،إال
انه ��ا دائما ما ت ��ويل ق�ضية البيئة اهتمام ��ا خا�صا حيث
يعت�ب�ر ق�ضي ��ة البيئ ��ة ،واح ��دة من �أه ��م ق�ضاي ��ا الن�ضال
ال�سيا�س ��ي  ":نحت ��اج لأ�سل ��وب تفك�ي�ر جدي ��د متام� � ًا،
ب ��د ًال م ��ن �أفكارن ��ا احلالي ��ة ح ��ول الطبيعة" .وه ��و يرى
�أن الأيديولوجي ��ات الرومان�سي ��ة وال�شعبوي ��ة ال ت ��زال
حتك ��م الكث�ي�ر م ��ن الأف ��كار ح ��ول الطبيعة ،حي ��ث ينظر
اىل الطبيع ��ة يف الأيديولوجي ��ات باعتباره ��ا من�سجم ��ة
وخ�ي�رة ،وتظهر الأر�ض باعتباره ��ا "الطبيعة الأم" التي
ترعانا وتغذينا وتعاملنا بلطف� .أما احلقيقة التي ال تريد
ان تع�ت�رف بها ه ��ذه الأيديولوجيات  ،ه ��ي �أن "التوازن
الطبيع ��ي" للوج ��ود احليوي للأر� ��ض قد ت�ض ��رر ب�شدّة،
بالقمام ��ة ال�سامة وارتفاع احل ��رارة يف العامل  " :ب�سوء
ا�ستخدامنا للم�صادر الطبيعية ف�إننا ن�ستدين من امل�ستقبل
ولذلك علينا �أن نتعامل مع كرتنا الأر�ضية باحرتام " .
�سالف ��وي جيجي ��ك الذي ظه ��ر يف �آخر حوار مع ��ه لي�ؤكد
ب� ��أن لديه كل �أعرا�ض كورونا لك ��ن نتائج حتليله �سلبية،
ق ��ال ان ��ه يفتقد متعة الذهاب اىل حمال بي ��ع الكتب  " :يف
املكتبة تذهب للبحث عن �شيء ما وكثريا ما تعود ب�شيء ،
فال ميكن ا�ستب ��دال �شيء باملكتبات ،ومن اخلطري جدا �أن
تدفعها الأزمة �إىل �أن جتثو على ركبتيها "
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سالفوي جيجك… النقد الثقافي وأسئلة الفلسفة

علي حسن الفواز
وظيف ��ة التحليل هي �أكرث الوظائف متثيال لفاعلية جيجك
النقدي ��ة ،والتحلي ��ل خارج ه ��ذا الفعل الوظيف ��ي �سيكون
�ش ��كال من «التنظ�ي�ر» ال ��ذي ال يُغني التجرب ��ة ،وال يجلب
املتع ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن �أن التحلي ��ل �سيك�سبه ق ��وة الدافع يف
�صياغة ال�س� ��ؤال النقدي ،بو�صفه �س� ��ؤاال يف نقد التاريخ
والنظ ��ام والهيمنة ،التي ه ��ي ال�سم ��ات التكوينية الأبرز
للر�أ�سمالي ��ة ،لي� ��س بو�صفه ��ا االقت�ص ��ادي العموم ��ي ،بل
بطبيعة مرجعياتها ال�سيا�سية والتجارية والأيديولوجية،
التي ُتعنى ب�صناعة مظاهر تلك الهيمنة ،وكذلك بطبيعتها
الأخالقي ��ة التي تخ� ��ص املجال الرباغمات ��ي ملفاهيم وقيم
العدالة واحلرية واحلب وال�سلطة..
ا�شتب ��اك جيج ��ك م ��ع الفل�سف ��ة ا�شتب � ٌ
�اك ح ��ذ ٌر وغام� ��ض،
فبقدر عالقت ��ه بجوهر الفل�سف ��ة ووظيفته ��ا النقدية ،ف�إنه
�أك�ث�ر مت ��ردا عل ��ى تو�صي ��ف املارك�س ��ي النمط ��ي ،وعل ��ى
�أوه ��ام الفيل�س ��وف املتع ��ايل� ،إذ يج ��د يف املغام ��رة وعيا
بالتجدي ��د ،وب�ض ��رورة انفتاح ��ه عل ��ى التن ��وع املع ��ريف
تخ�ص ما
بو�صف ��ه جماال مفتوحا ل�صياغ ��ة �أ�سئلة جديدةّ ،
تخ�ص وظيف ��ة الناقد الثقايف
ه ��و �أنرثوبولوج ��ي ،مثلما ّ
م ��ن جانب ،ووظيفة البطل الثق ��ايف الذي يواجه حتديات
ال�سيا�س ��ة والأيديولوجي ��ا والقه ��ر الطبق ��ي واخل ��ذالن
الوجودي من جانب �آخر.
�سم ��ة البطول ��ة ق ��د تب ��دو ب�سيط ��ة و�ساذج ��ة �إزاء �سم ��ة
فمن�ص ��ة النق ��د التي ميلكه ��ا لي�ست �سهل ��ة ،و�سط
الناق ��دّ ،
مهيمن ��ات معقدة وطاردة ،لكنها تبق ��ى حتوز فعالية تدفع
باجت ��اه التعري ��ف مب�س�ؤولي ��ة الناق ��د /املُحل ��ل ،بو�صفه
الناق ��د ال ��ذي ميلك قوة نق ��د ومراجع ��ة الأف ��كار الكربى،
مب ��ا فيها املارك�سي ��ة والر�أ�سمالية ،ف�ضال ع ��ن نقد الأنظمة
ال�سيا�سي ��ة ،التي ا�ستعان ��ت مرجعياته ��ا بالأيديولوجيا،
لتربي ��ر وجودها ،ولت�شكي ��ل ع�صاب الق ��وة والهيمنة يف
تل ��ك الأنظم ��ة ،ومنها ما يتعلق بـ«الأوه ��ام الكربى» ،التي
تخ� ��ص مفاهيم املجتم ��ع الطبقي ،والعدال ��ة االجتماعية،
والن�ض ��ال ال�سيا�س ��ي� ،إذ كث�ي�را م ��ا فر�ضت تل ��ك الأوهام
ت�أثريه ��ا الرم ��زي عل ��ى التو�صي ��ف العموم ��ي للنظ ��ام،
واحل ��رب والأيديولوجي ��ا ،ولي�س ��ت اال�شرتاكية مبعناها
ال�سيا�س ��ي ،والر�أ�سمالي ��ة مبعناه ��ا الطبق ��ي ،والتاري ��خ
بعي ��دة عن ذل ��ك ،فاخلط ��اب النق ��دي الذي انح ��از جيجك
�إىل متثيل ��ه ،بدا �أك�ث�ر قربا من الدالل ��ة الثقافية يف نقدها
الثق ��ايف للأن�ساق املُ�ضمرة حتت رع ��ب الأيديولوجيا� ،أو
حتت �ضغ ��ط احلاج ��ة ،فالأيديولوجي ��ا واحلاجة حتولتا
�إىل جمال�ي�ن للإ�شباع الرمزي وامل ��ادي ،مثلما كانتا جماال
لل�ص ��راع والتقاط ��ع ،ع�ب�ر �صناع ��ة املثقف املثق ��ف التابع
الأيديولوج ��ي� ،أو ع�ب�ر �صناعة املثقف املغ�ت�رب بو�صفه
املتع ��ايل واملغ ��رور والإكراه ��ي ،وه ��ذا م ��ا ب ��دا وا�ضحا
يف مرحل ��ة م ��ا بع ��د احل ��رب الب ��اردة ،وانهي ��ار االحت ��اد
ال�سوفييت ��ي ،و�صعود القطبية الأمريكية بنظرية �إن�سانها
الأخري ،وبتوح�ش حروبها وع�سكرتها ونزقها.
العامل �صار عنيفا ،لأنّ �ص ّناع هذا العنف يريدون ال�سيطرة
على العامل ،وعلى التلويح بفر�ضيات يلتقي عندها التاجر
والثائ ��ر والرئي� ��س والفيل�سوف وامله ��رج� ،إذ ُتك ّر�س هذه
الفر�ضي ��ات ما ي�شبه جمتم ��ع اال�ستعرا� ��ض النقد بو�صفه
اغرتابا جيجك املارك�سي هو �أكرث وعيا مبفهوم االغرتاب،
وبداللت ��ه يف الفكر واخلطاب ،ويف عالقة املثقف بال�سلعة
الثقافي ��ة ،وبالوظيف ��ة ال�سيا�سية التي ميك ��ن �أن ميار�سها
الفيل�س ��وف �أو الناق ��د� ،إذ تتح ��ول بني يدي ��ه املفاهيم �إىل
م ��ا ي�شب ��ه الأ�سلح ��ة ،تلك الت ��ي يتوه ��م ا�شتباك ��ه النقدي

ب�ين الكان والتوس�ير وت�يري أيغلت��ون تتش��كل ش��خصية س�لافوي جيج��ك ،بوصفه��ا إمنوذج��ا للناق��د
املتم��رد ع�لى أش��باح مارك��س ،أو بوصفه��ا قناع��ا للمثق��ف اإلج��رايئ ،ال��ذي ح��اول ْأن يش��تبك م��ع أس��ئلة
الوعي السيايس ،واستغراقات البحث النفيس ،ومعرفية املجال الفلسفي.
ه��ذه التوصيف��ات تض��ع جيج��ك يف س��ياق ص��ورة املثق��ف املتع��ايل ،ال��ذي يجع��ل م��ن مامرس��ة «النق��د
كش��ف وتعري�� ٍة لألنس��اق املضم��رة يف رصاع��ات السياس��ة الدولي��ة ،ويف األيديولوجي��ا
ثق��ايف» فاعلي��ة
ٍ
واملؤسس��ة
والخط��اب
باأليديولوجي��ا
متقاع��د»
كـ«ش��يوعي
عالقت��ه
منطل��ق
وم��ن
«املقدس��ة»،
واملجتم��ع واالس��تعراض وث��ورة املعلوم��ات ،فض�لا ع��ن طبيع��ة عالقت��ه اإلش��كالية بالفك��ر الج��ديل،
بداللت��ه كمج��ال إلث��ارة األس��ئلة ،ولفح��ص املفاهي��م ،ولتوس��يع مدي��ات اش��تغال الفلس��فة والتحلي��ل
النف�سي يف ق��راءة محن��ة اإلنس��ان املع��ارص ،اإلنس��ان الخ��ارج م��ن مركزي��ات األدلج��ة ،وخ��دع الرس��ملة،
نوع فائق إلمربيالية املجهول..
ورثاثة أنظمتهام ،السيام بعد جائحة كورونا ،التي تحولت إىل ٍ

معه ��ا� ،أنه �سي�صوّ بها نحو الوع ��ي الزائف والقوة الزائفة
والعلمانية الزائفة ،فالفيل�سوف يف هذا الت�صويب مل يعد
�سف�سطائيا� ،أي بائع ��ا للمعرفة ،بقدر ما يبدو �أكرث تعبريا
ع ��ن وع ��ي الأزمة ،ووع ��ي اخل�سارة ،ووع ��ي اغرتابه عن
احلقيقة� ،إذ ميكن ��ه �أن ي�شبه احلار�س امليتافيزيقي� ،أو قد
يك ��ون م�ؤديا لدور املهرج يف م�سرح �شك�سبري ،حتى يبدو
التهريج الثقايف فا�ضحا ،و�شبيها بالتهريج الأيديولوجي
والتهري ��ج ال�سيا�سي ،وعرب املغ ��االة يف تعرية ما يجري،
ويف ك�ش ��ف عي ��وب الأيديولوجيا والأنظم ��ة ،واملمار�سة
يخ�ص ال�سيا�سة وال�سلطة
الثقافية ،مبا فيه ��ا العنف الذي ّ
والطبقة والدين.
العودة �إىل تف�س�ي�ر العامل قد تكون خيارا مفارقا جليجك،
�إذ �إنّ ف�شل الفال�سفة يف تغيري العامل� ،أثار �س�ؤاال وجوديا
ع ��ن اجل ��دوى ،وع ��ن مقارن ��ة الفيل�س ��وف بال�سيا�سي �أو
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بالر�أ�سمايل� ،أو بالأمن ��وذج الرئا�سي الذي ي�شبه ترامب،
�أو الرئي� ��س الك ��وري ال�شم ��ايل� ،أو الرئي� ��س ال�صيني �أو
الكوب ��يّ ،
فكل ه�ؤالء عالقتهم بالفل�سف ��ة حمكومة بعوامل
ال�س ��وق والأيديولوجي ��ا وال�سلطة ،مثلم ��ا �أدرك �أن وراء
ري من اخل ��داع والزي ��ف ،و�أنّ املثقف بو�صفه
احلداث ��ة كث ٌ
الفل�سف ��ي �أو الفني ،عليه �أنْ يُعيد فح�ص املفاهيم والأفكار
لكي تت�سق م ��ع حلظته التاريخية املحكوم ��ة بقوة ما� ،أي
بواقع ما ،وهو ما يجعله �أكرث ا�ستعادة لأطروحات الكان،
ٍ
يف تعاطي ��ه مع» اخلي ��ال والرمز والواق ��ع» ،وهي ق�ضايا
جعلها م�صدرا مهما يف جم ��ال ك�شوفاته ،ويف متكينه من
الفهم الذي هو جوهر عملية تف�سري العامل.
عنف اللغة واأليديولوجيا

الع ��امل �ص ��ار عنيف ��ا ،لأنّ �ص ّن ��اع ه ��ذا العن ��ف يري ��دون

ال�سيط ��رة عل ��ى الع ��امل ،وعل ��ى التلوي ��ح بفر�ضي ��ات
يلتق ��ي عندها التاج ��ر والثائ ��ر والرئي� ��س والفيل�سوف
وامله ��رج� ،إذ ُتك ّر� ��س ه ��ذه الفر�ضي ��ات م ��ا ي�شبه جمتمع
اال�ستعرا� ��ض ،حي ��ث يقوم ال ��ك ُّل بعر� ��ض ب�ضاعته ،مبا
فيه ��ا ب�ضاعة اخلطاب واجل�سد وال ��زي ،ولعل ما يجري
الي ��وم م ��ن �أعم ��ال عن ��ف وح ��روب و�صراع ��ات تك�شف
ع ��ن �أزم ��ة «الالفهم» الت ��ي �سقط فيها اجلمي ��ع ،فحوادث
باري� ��س ونيوزيلن ��دا الإرهابي ��ة ،لي�س ��ت بعي ��دة ع ��ن
احل ��روب العدمية يف �سوريا واليم ��ن وليبيا ويف غزة،
�إذ ه ��ي ح ��روب �سيط ��رة ،وعن ��ف �إكراهي ،تتب ��دى فيها
ع�صابي ��ات ال�سلط ��ة ،والعن ��ف الأهل ��ي الطائف ��ي ،مثلما
تتبدى فيها ا�ستعرا�ضية الآخر /تاجر الأ�سلحة ،و�صانع
اال�ستعرا� ��ض ،ال ��ذي يرب ��ط عن ��ف ال�ص ��راع بت�ضخي ��م
الرثوة ،وعن ��ف اللغة ،فاخلطاب ال�سيا�س ��ي الذي نقر�أه
ون�سمعه م ��ن الر�ؤ�ساء وامل�ؤ�س�س ��ات واجلرناالت يقوم
عل ��ى فع ��ل الكراهي ��ة ،وعل ��ى غاي ��ة الت�سوي ��ق ،واللغ ��ة
بطبيعته ��ا لي�ست بريئة ،لأنه ��ا م�ؤدجلة يف ال�سياق ويف
الوظيف ��ةُ ..عن ��ف اللغ ��ة� ،أي عنف اخلط ��اب فيها ،جعله
جيجك ن�سقا م�ضم ��را للتمثيل الرم ��زي للقوة ،ولرمزية
�سيطرتها على الآخر ،ولت�سويغ مواقف الكراهية �إزاءه،
ال�سيم ��ا املواقف الت ��ي رافق ��ت العقوب ��ات الدولية التي
تفر�ضها الواليات املتحدة على �أنظمة معينة� ،أو املواقف
ال�صحية التي برزت بعد اجتياح جائحة كورونا العامل،
الت ��ي حتول ��ت �إىل مواق ��ف �سيا�سية وجتاري ��ة و�أمنية،
بع�ضه ��ا يخ� ��ص النواي ��ا ،وبع�ضه ��ا يخ� ��ص املعلومات،
و�أح�سب �أن امل�ؤمت ��رات ال�صحافية التي عقدها الرئي�س
ترام ��ب ،كانت متثيال ب ��ارزا وا�ستعرا�ضي ��ا للتعبري عن
الأزمة ،وعن كراهية الآخر ،وعن ت�أثري ذلك على تداولية
مفاهيم الق ��وة والدميقراطية والرثوة وال�سوق والنفط
والدواء والإن�سان بو�صفه الأنرثوبولوجي..
املوقف من الع ��امل نزوع جيجك ملواجه ��ة العامل املتغري،
قد جتعله الأقرب لل�ساخر� ،أو رمبا لأطروحات �ألتو�سري،
وه ��و يتخيّل �أ�شب ��اح مارك�س التي �ستهب ��ط على �أوروبا
الر�أ�سمالي ��ة ،حيث يتحول الهب ��وط �إىل نوع من ال�سحر،
�أو �إىل تطهري ،و�إىل ما ي�شبه «احلرب» الكوميديانية بني
قوى كربى لها �أ�سلحة غري مرئية ،وقد تكون بايولوجية
على طريقة «اجلرنال كوفي ��د  ،»19فالعامل الذي اجتاحه
الفريو� ��س فقد كث�ي�را من �أمناط ��ه وعادات ��ه ومركزياته،
وب ��د�أت لعب ��ة الأ�شب ��اح تربز م ��ن جدي ��د ،بو�صفها حربا
لتخلي� ��ص الر�أ�سمالي ��ة م ��ن الأغني ��اء الأغبي ��اء ،وم ��ن
ال�شعبوي�ي�ن والق ��ادة الطبقي�ي�ن ،الذين جاه ��روا بالنقاء
الطبقي ،والوه ��م الأيديولوجي ،ح� � ّد �أنْ يتحول «الرمز
كوفيد» �إىل طاقة ميتافيزيقية لتغيري زاوية النظر للعامل،
و�إىل خيار يقوم على تقوي�ض املفاهيم التي اتك�أت عليها
الفل�سف ��ة املثالية الغربية ،و�أطروحات احلداثة بن�سختها
الهابرمازي ��ة ،حيث �أ�سهم ��ت جائحة الكوفي ��د يف تفكيك
التوا�ص ��ل ،مقابل �إ�شاعة التباعد ،وه ��و ت�ضاد مفهومي،
يذه ��ب باجت ��اه البحث ع ��ن الو�سائ ��ط ،التي م ��ن �ش�أنها
تلوي ��ن الع ��امل ب�أل ��وان مل تعد �صافي ��ة ،وله ��ا داللتها يف
التعب�ي�ر عن املحنة الرمزية لكائن ما بعد احلداثة� ،أق�صد
�أزم ��ة الف ��رد يف حريته ووج ��وده و�أ�سواق ��ه ،ومع تفكك
مركزيات ��ه القدمي ��ة الت ��ي حتولت �إىل مركزي ��ات مرعبة،
غري قادرة على حي ��ازة احلب ،مقابل التورط بالكراهية،
وغ�ي�ر قادرة على �إعادة �صياغ ��ة مفهومية للثورة ،مقابل
�إخ�ض ��اع الإن�س ��ان �إىل مزي ��د م ��ن اله�شا�ش ��ة والرثاث ��ة،
و�آخرها ه�شا�شة النظام الإمربيايل املتعايل �أمام كورونا
ب�شيفرت ��ه اجليني ��ة� ،أو بعالمت ��ه كقوة غام�ض ��ة �أ�سقطت
الأ�سواق الكربى وال�سرديات الكربى للإمربيالية.
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سالفوي جيجيك :ما العالقة بين األصولية
الدينية والديمقراطية الليبرالية؟
أكد املفكر والناقد السلوفيني سالفوي
جيجيك يف مقال له بـ نيوستيتسامن نحتاج
إليه بصورة أدعى من شيطنة اإلرهابيني
بخرافاتهم االنتحارية البطولية هو أن نفضح
هذه األسطورة الشيطانية ،ملقياً بهذا الدور
عىل الليربالية واليسار .وهنا نص املقال اآلن،
ونحن نعيش جميعا حالة الصدمة التالية
لحفلة القتل يف مقر شاريل إبدو ،نعيش
أيضاً اللحظة التي ينبغي أن نستجمع فيها
الشجاعة الالزمة لـ التفكري .علينا ،بطبيعة
الحال ،أن ندين بسفور أعامل القتل بوصفها
هجوماً عىل جوهر حرياتنا األصيل ،وندينها
دون إضامر أعذار (من قبيل أن "شاريل
إبدو كانت أيضا تستفز املسلمني وتيسء
إليهم أبلغ اإلساءة") .ولكن مشاعر التضامن
املطلق هذه غري كافية ـ علينا أن نفكر يف ما
بعد ذلك.

ترجمة :أحمد شافعي
وال عالق ��ة للتفكري ال ��ذي �أعنيه من قري ��ب �أو بعيد بالنظرة
الن�سبية الرخي�صة للجرمية (من قبيل الت�سبيحة ال�شهرية:
م ��ن نحن يف الغرب حتى ندين هذه الأعمال ونحن من نحن
م ��ن مرتكبي �أ�شنع اجلرائم يف الع ��امل الثالث؟" .ولي�ست له
عالقة باخلوف املَ َر�ضي لدى كثري من الي�ساريني اللرباليني
يف الغ ��رب م ��ن الإدانة بره ��اب الإ�س�ل�ام (الإ�سالموفوبيا).
ف ��كل انتقاد للإ�س�ل�ام ـ يف نظر ه� ��ؤالء الي�ساري�ي�ن الزائفني
ـ م ��دان بكون ��ه تعب�ي�ر ًا ع ��ن ره ��اب الإ�س�ل�ام ل ��دى الغ ��رب،
ف�سلمان ر�ش ��دي مدان ال�ستفزازه امل�سلمني بال داع ،ومن ثم
بامل�سئولي ��ة (ولو اجلزئية على الأقل) عن فتوى �إهدار دمه،
�إىل �آخر ذلك .فنتيجة ذلك املوقف ال تخرج عما يتوقعه املرء
يف هذه احلاالت :وهو �أنه كلما �أمعن الي�ساريون يف الغرب
يف االع�ت�راف بذنبهم ،ازداد اته ��ام الأ�صوليني الإ�سالميني
له ��م بالنفاق و�إ�ضم ��ار الكراهية للإ�سالم .ه ��ذا املزيج يفرز
ب�ص ��ورة مثالية مفارقة الأن ��ا الأعلى :كلم ��ا �أطعت ما ميليه
علي ��ك الآخ ��رون ،ازددت �إح�سا�س� � ًا بالذن ��ب .وك�أن ��ك كلم ��ا
ت�ساحمت مع املت�شددين الإ�سالميبم ،ازدادوا �ضغط ًا عليك .
لذل ��ك ال تبدو يل كافي ��ة دعاوى االعت ��دال امل�ست�شرية و�سط
�سط ��ور مقالة �سيم ��ون جينكنز (يف اجلاردي ��ان يف ال�سابع
م ��ن يناير) التي قال فيها �إن مهمتن ��ا الآن هي "�أال ن ْف ِرط يف
رد الفع ��ل ،و�أال نفرط يف الرتويج لتواب ��ع [احلدث] .بل �أن
نعام ��ل كل ح ��دث بو�صفه حادث ��ة �إرهابية عاب ��رة" ،لوال �أن
الهج ��وم عل ��ى �شاريل �إب ��دو مل يكن جمرد "حادث ��ة �إرهابية
عاب ��رة" ،فقد اتب ��ع �أجندة دينية و�سيا�سي ��ة حمددة ومن ثم
فق ��د كان ج ��زء ًا من منط �أكرب بكث�ي�ر .وال ينبغي لنا بالطبع
�أن نفرط يف رد الفعل ،لو �أن الإفراط هنا معناه اال�ست�سالم
عمل التحليل بال
لره ��اب الراديكالية العمياء ،بل علين ��ا �أن ُن ِ
�شفقة يف هذا النمط.
فم ��ا نحت ��اج �إلي ��ه ب�ص ��ورة �أدع ��ى م ��ن �شيطن ��ة الإرهابيني
بخرافاته ��م االنتحاري ��ة البطولي ��ة ه ��و �أن نف�ض ��ح ه ��ذه
الأ�سط ��ورة ال�شيطانية .ولق ��د �أدرك فريدرت�ش نيت�شه قدمي ًا
كي ��ف �أن احل�ض ��ارة الغربي ��ة مت�ض ��ي باجت ��اه "الإن�س ��ان
الأخري" ،ذلك املخل ��وق الفاتر عدمي ال�شعور وااللتزام .ذلك
ال ��ذي يف عجزه عن احللم ،و�ضجره من احلياة ،ال يخاطر،
وال ين�ش ��د غري الدع ��ة والأمان والتعبري ع ��ن الت�سامح بينه
وب�ي�ن الآخري ��ن" :قليل من ال�س ��م بني احل�ي�ن والآخر :ذلك
يكف ��ي الأح�ل�ام اللذي ��ذة .ث ��م كث�ي�ر م ��ن ال�س ��م يف النهاية:
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ذل ��ك يكفي امل ��وت اللذيذ .ينال ��ون ل َّذاتهم ال�ضئيل ��ة بالنهار،
ولذاتهم ال�ضئيلة بالليل ،ويحر�صون على �صحتهم .ويقول
الإن�سان الأخري ’لقد اكت�شفنا ال�سعادة’ فتطرف �أجفانهم".
قد يب ��دو فعلي ًا �أن الهوة القائمة بني الع ��امل الأول املت�ساهل
ورد الفعل الأ�صويل عليه يتوازي �أكرث ف�أكرث مع التعار�ض
ب�ي�ن عي� ��ش حي ��اة طويل ��ة م�شبع ��ة مليئ ��ة بال�ث�روة املادية
والثقافي ��ة وب�ي�ن تكري� ��س امل ��رء حيات ��ه لق�ضي ��ة �سامي ��ة.
�ألي� ��س ه ��ذا العداء كال ��ذي بني ما �أ�سم ��اه نيت�ش ��ه بالعدمية
"ال�سلبي ��ة" و"الإيجابي ��ة"؟ فنحن يف الغ ��رب ب�شر نيت�شة
الأواخ ��ر املنغم�س�ي�ن يف املل ��ذات اليومي ��ة البله ��اء ،بينم ��ا
الراديكالي ��ون الإ�سالمي ��ون هم امل�ستع ��دون للمخاطرة بكل
�ش ��يء ،املنخرط ��ون يف الن�ض ��ال �إىل ح ��د تدم�ي�ر �أنف�سهم.
وتب ��دو ق�صيدة "املج ��يء الثاين" لوليم بتل ��ر ييت�س مثالية
يف تو�صي ��ف م�أزقن ��ا الراهن �إن ت ��رى �أن "�أف�ض ��ل [النا�س]
تنق�صهم العقيدة ،بينما الأ�سو�أ ممتلئون بالقوة العاطفية".
ه ��ذا و�صف ممتاز لله ��وة الراهنة ب�ي�ن اللرباليني امل�صابني
بفق ��ر ال ��دم والأ�صولي�ي�ن ذوي العاطف ��ة امل�شبوب ��ة .مل يعد
"الأف�ض ��ل" قادري ��ن على اال�شتباك الت ��ام ،بينما "الأ�سو�أ"
منخرطون يف تع�صب عن�صري ديني جن�سي.
ولك ��ن ،هل يالئم الو�ص ��ف حق ًا الأ�صولي�ي�ن الإرهابيني؟ �إن
م ��ا ينق�ص ه� ��ؤالء بو�ضوح يتمث ��ل يف �سمة ي�سه ��ل العثور
عليه ��ا يف جمي ��ع الأ�صولي�ي�ن الأ�ص�ل�اء م ��ن البوذي�ي�ن يف
التب ��ت �إىل الأمي�شيني يف الواليات املتحدة :ينق�صهم غياب
االمتعا� ��ض واحل�س ��د ،تنق�صهم الالمب ��االة العميقة بطريقة
حياة غري امل�ؤمنني .فلو �أن من يو�صفون بالأ�صوليني اليوم
ي�ؤمن ��ون حق ًا �أنه ��م عرثوا على طريق احلقيق ��ة ،ف�أي تهديد
ميثل ��ه لهم غ�ي�ر امل�ؤمنني ،وملاذا يح�سدونه ��م؟ �إن البوذي �إذ
ي ��رى املتع ��وي الغربي ف�إنه ال يدينه يف كث�ي�ر �أو قليل� .إمنا
يالح ��ظ يف عط ��ف �أن بحث املتع ��وي عن ال�سع ��ادة حمكوم
علي ��ه بالهزمي ��ة .وخالف� � ًا للأ�صوليني احلقيقي�ي�ن ،ترى يف
مدع ��ي الأ�صولي ��ة الإرهابي�ي�ن �إح�سا�س� � ًا عميق� � ًا بال�ضي ��ق
واالفتت ��ان باحلياة الآثمة التي يعي�شه ��ا غري امل�ؤمنني .و�إن
امل ��رء ي�ست�شعر ذلك يف مقاتلتهم الآخر الآثم ،فهم ال يقاتلون
فيه �إال غوايتهم.
وهن ��ا يعجز ت�شخي� ��ص ييت�س ع ��ن و�صف امل� ��أزق الراهن:
فالق ��وة العاطفية لدى الإرهابيني �شاه ��د على غياب القناعة
احلقيقي ��ة .فكم يك ��ون ه�ش ًا �إمي ��ان امل�سلم لو �أن ��ه ي�ست�شعر
خط ��ر ًا يف كاريكات�ي�ر �أبله يف جري ��دة �أ�سبوعي ��ة �ساخرة؟
�إن الإره ��اب الإ�سالم ��ي الأ�ص ��ويل ال يق ��ف عل ��ى �أر�ضي ��ة
قناع ��ة الإرهابي�ي�ن ب�أف�ضليتهم ورغبته ��م يف ت�أمني هويتهم
الدينية الثقافية م ��ن هجمة احل�ضارة اال�ستهالكية العاملية.
وم�شكل ��ة الإرهابي�ي�ن ال تكم ��ن يف �أننا نعتربه ��م �أدنى منا،
ب ��ل بالأح ��رى يف �أنهم يف قرارة �أنف�سه ��م يعتربون �أنف�سهم
الأدنى .ولذلك ف�إن ت�أكيداتنا ب�أننا ال ن�شعر ب�أف�ضليتنا عليهم
ـ وهي ت�أكيدات منطوية عل ��ى تنازل من جانبنا ،و�صحيحة
م ��ن الناحي ��ة ال�سيا�سي ��ة ـ ال تزيدهم �إال غ�ضب� � ًا ،وتزكي نار
ا�ستيائه ��م .ولي�س ��ت امل�شكلة اختالف ًا ثقافي� � ًا (كاحلفاظ على

هويتهم) ،بل احلقيقة املناق�ضة وهي �أن الأ�صوليني بالفعل
مثلنا ،فهم ا�ستوعب ��وا معايرينا �سر ًا يف �أنف�سهم ويقي�سون
�أنف�سهم عليها .واملفارقة� ،أن ما ينق�ص الأ�صوليني بحق هو
جرعة من القناعة "العن�صرية" احلقيقية ب�أف�ضليتهم.
وم ��ا التحول الذي طر�أ حديث� � ًا على الأ�صولية الإ�سالمية �إال
ت�أكيد ل ��ر�أي فالرت بنيام�ي�ن القدمي الثاقب ب� ��أن "كل �صعود
للفا�شي ��ة ه ��و �شاهد عل ��ى ثورة فا�شل ��ة" :ف�صع ��ود الفا�شية
ه ��و ف�ش ��ل الي�س ��ار ،وه ��و يف الوق ��ت نف�س ��ه دليل عل ��ى �أنه
كان ثم ��ة �إمكاني ��ة ثوري ��ة وغ�ضب ولك ��ن الي�س ��ار يف ف�شل
يف تطويرهم ��ا .فه ��ل ال ينطب ��ق ذلك على م ��ا يو�صف اليوم
بالفا�شي ��ة الإ�سالمية؟ �ألي�س �صع ��ود الإ�سالمية الراديكالية
ذا عالق ��ة باختفاء الي�س ��ار العلماين يف ال ��دول الإ�سالمية؟
لق ��د ح ��دث حينم ��ا ا�ستول ��ت طالب ��ان يف ع ��ام  2009عل ��ى
وادي �س ��وات يف باك�ست ��ان �أن �أوردت نيويورك تاميز �أنهم
قام ��وا "بث ��ورة طبقي ��ة ت�ستغل الفج ��وات العميق ��ة القائمة
ب�ي�ن حفنة م ��ن مالك الأر� ��ض الأثري ��اء وال�س ��كان معدومي
الأر� ��ض" .غ�ي�ر �أن ��ه ل ��و كان الطالب ��ان ب� �ـ "ا�ستغالله ��م"
معان ��اة املزارع�ي�ن "يلفت ��ون النظ ��ر �إىل تهدي ��دات حميق ��ة
بباك�ست ��ان لكونه ��ا �إقطاعي ��ة �إىل حد كبري" فم ��ا الذي مينع
الدميقراطي�ي�ن اللرباليني يف باك�ست ��ان والواليات املتحدة
باملث ��ل �أن "ي�ستغل ��وا" معان ��اة املزارعني معدوم ��ي الأر�ض
وي�ساعدونهم؟ الإيحاء ال�ضمني امل�ؤ�سف الذي تنطوي عليه
ه ��ذه احلقيقة ه ��ي �أن القوى الإقطاعي ��ة يف باك�ستان متثل
"احلليف احلقيقي" للدميقراطية اللربالية.
فم ��اذا ع ��ن قي ��م الليربالية اجلوهري ��ة :احلري ��ة وامل�ساواة
وم ��ا �إىل ذلك؟ املفارق ��ة �أن الليربالية نف�سها تفتقر �إىل القوة
الالزم ��ة لإنقاذ هذه القيم من هج ��وم الأ�صولية .فالأ�صولية
رد فع ��ل ـ رد فع ��ل زائ ��ف غام�ض بالطبع ـ عل ��ى عيب حقيقي
يف الليربالية ،ولذلك ف�إنها تتولد �أكرث ف�أكرث عن الليربالية.
والليربالي ��ة �إن ُترك ��ت لنف�سها ف�سوف تدم ��ر نف�سها ببطء،
ولي� ��س من �سبيل �إىل احلفاظ عل ��ى قيمها اجلوهرية �إال يف
جت ��دد قوة الي�س ��ار .ولكي تبقى هذه الرتك ��ة املهمة ،حتتاج
الليربالية �إىل عون �أخوي من الي�سار الراديكايل .وهذا هو
ال�سبيل الوحيد لإنزال الهزمية بالأ�صولية ،و�سحب الأر�ض
من حتت �أقدامها.
�إن التفك�ي�ر يف �ض ��وء �أعمال القت ��ال التي �شهدته ��ا باري�س
يعن ��ي التوق ��ف ع ��ن الر�ض ��ا الأنيق ع ��ن الذات ال ��ذي يت�سم
ب ��ه الليربالي ��ون املت�ساحم ��ون والقب ��ول ب�أن ال�ص ��راع بني
الت�سام ��ح الل�ب�رايل والأ�صولي ��ة هو �صراع زائ ��ف ـ فما هو
�إال حلق ��ة مفرغة فيها قطب ��ان كل منهما �شرط لوجود الآخر.
وم ��ا قال ��ه ماك� ��س هوركهامي ��ر يف الثالثيني ��ات م ��ن القرن
املا�ض ��ي ع ��ن الفا�شية والر�أ�سمالية ،وه ��و �أن من ال يريدون
انتق ��اد الر�أ�سمالية عليهم �أن ي�صمتوا ع ��ن الفا�شية ،ينطبق
اليوم عل ��ى الأ�صولية :فمن ال يري ��دون انتقاد الدميقراطية
الليربالية عليهم �أن ي�صمتوا عن الأ�صولية الدينية.
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نصير فليح
لاليديولوجي ��ا تعريف ��ات كث�ي�رة ،فه ��ي اي ن�س ��ق �شام ��ل م ��ن
املعتق ��دات وطرائ ��ق التفك�ي�ر الت ��ي متث ��ل ا�سا�س ��ا للفع ��ل ،او
تر�سيم ��ة مفاهيمي ��ة م ��ع تطبيقه ��ا العمل ��ي ،او ح�س ��ب تعريف
التو�س�ي�ر“ :العالقة الت�صورية لالفراد ع ��ن ال�شروط الواقعية
لوجوده ��م” .وبينما جن ��د الفك ��رة االولية ع ��ن االيديولوجيا
يف املارك�سي ��ة اعتباره ��ا “وعيا زائفا” يتوج ��ب طرحه جانبا،
ف ��ان املقاربات الالحقة تناول ��ت املو�ضوع بطرئق اكرث تف�صيال
واغناء ،ومن زوايا خمتلفة اي�ضا.
بالن�سب ��ة النطوني ��و غرام�ش ��ي ،ف ��ان مفهوم ��ه ع ��ن “الهيمنة”
 hegemonyمفه ��وم متداخل جدا م ��ع االيديولوجيا ،وبدال
عن تعري ��ف االيديولوجي ��ا باعتبارها وعيا زائف ��ا ،فان مفهوم
غرام�ش ��ي ع ��ن الهيمن ��ة اق ��رب اىل م ��ا ن�سمي ��ه الي ��وم “الق ��وة
الناعم ��ة” .وبالت ��ايل ف ��ان احلكومات ال ت�ستطي ��ع حتقيق هذه
الهيمن ��ة مبفردها ب ��ل تتطلب توافق ��ا او متا�شيا معه ��ا من قبل
النا�س الذين حتكمهم.
اما بالن�سبة للمفكر الفرن�سي لوي�س التو�سري (الذي يُدرج عادة
�ضمن االجت ��اه او الفل�سفة البنيوية) ف ��ان االيديولوجيا كانت
نطاقا هاما من نطاقات عمله ومنجزه الفكري .لوي�س التو�سري
يق�س ��م القوى الفاعلة يف املجتمع جلهة ال�سلطة وال�سيطرة اىل
اجه ��زة الدولة القمعية واجهزة الدول ��ة االيديولوجية .وبينما
تتمث ��ل االوىل بب�ساط ��ة يف ال�شرطة واجلي�ش وم ��ا �شابه ،فان
االجه ��زة االيديولوجي ��ة تتمث ��ل يف امل�ؤ�س�س ��ات االجتماعي ��ة
م ��ن قبيل العائل ��ة والكني�س ��ة واملدر�س ��ة ،ويف عاملن ��ا املعا�صر
ق ��وة االعالم .وه ��و يرى ان ه ��ذه االجه ��زة االيديولوجية هي
الت ��ي ت�ضمن بقاء ن�سيج العالق ��ات االجتماعية القائمة
م�ستمرا.
ولك ��ن كيف تفعل هذه االجه ��زة االيديولوجية فعلها؟
هن ��ا ن�صل اىل م�صطلح اخر ه ��ام يف نظرية التو�سري
وه ��و “اال�ستجواب” او “امل�ساءل ��ة” .مبعنى ان الفرد
ي�شع ��ر انه مو�ض ��ع م�ساءلة افرتا�ضية ق ��د ت�صبح ممكنة
فعلي ��ا ،مما يجعل ��ه يندرج �ضمن الن�س ��ق املطلوب للعالقات
االجتماعي ��ة القائمة ،دون حاجة اىل ا�ستخ ��دام و�سائل الدولة
القمعي ��ة .فه ��ذا ال�شع ��ور باال�ستج ��واب او امل�ساءل ��ة املحتمل ��ة
القائم ��ة كامكاني ��ة ،ي�ؤث ��ر يف الف ��رد �شعوري ��ا وال �شعوري ��ا،
ويجعل ��ه بالت ��ايل يت�صور العالق ��ات االجتماعي ��ة القائمة التي
يندرج فيها وجوده بانها عالقات طبيعية .ويف معجم التو�سري
فان “الفرد” هنا يخ�سر فرديته لكي ي�صبح “ذاتا” ،واالخرية
هن ��ا تعن ��ي تلك ال�صيغ ��ة من الوج ��ود الف ��ردي الناجمة عن
�شبكة العالقات االجتماعية القائمة واخلا�ضعة لها يف
الوقت نف�سه.
��س�لاف��وي جيجك ل��ه اع�ترا��ض��ات
على ك��ل م��ا ت�ق��دم ،ا�ضافة
اىل االغ � � � �ن� � � ��اءات
وال � �ت � �ط� ��وي� ��رات
وامل� � � �ق � � ��ارب � � ��ة

املختلفة .وم��و��ض��وع االي��دي��ول��وج�ي��ا م��و��ض��وع رئي�سي يف
فكر جيجك ،ب��ل ان ال�ك�ت��اب االول الرئي�سي ال��ذي دخ��ل به
جيجك العامل االنكلوفوين ع��ام  1989ك��ان كتاب مو�ضوع
االيديولوجيا اجلليل) ،وال��ذي ال ي��زال يعترب من اه��م كتبه
واو�ضحها ا�سلوبا.
ال�سم ��ات اال�سا�سي ��ة الت ��ي تتميز به ��ا مقاربة جيج ��ك ملو�ضوع
االيديولوجي ��ا ه ��ي ان االيديولوجيا موج ��ودة وم�ؤثرة عك�س
ما تريد القوى الناف ��ذة عامليا اقت�صاديا و�سيا�سيا ت�صويره من
ان االيديولوجي ��ا مو�ضوع انتهى واننا نعي�ش يف ع�صر ما بعد
ايديولوجي .وهو يقر بعم ��ق تغلغل االيديولوجيا الرا�سمالية
اىل الدرج ��ة التي يق ��ول فيه ��ا ان النا�س الي ��وم ميكنهم ت�صور
نهاي ��ة الع ��امل والب�شرية ا�سه ��ل مما ميكنهم ت�ص ��ور منط حياة
اقت�صادية-اجتماعي ��ة بديل ��ة .كم ��ا ان جيجك يق ��ارب مو�ضوع
االيديولوجي ��ا وطبيعة فعله يف االفراد من زاوية �سيكولوجية
ا�سا�س ��ا م�ستخدما مفاهيم جاك الكان الرئي�سية ،عن “الوقعي”
و”الرم ��زي” و”اخليايل” .ويف مقاربة جيج ��ك هذه تفا�صيل
وزوايا كثرية ومعقدة اي�ضا.
لك ��ن ب�صورة موج ��زة ن�ستطي ��ع ان نقول ان جيج ��ك يعود اىل
نظرية با�سكال حول االميان وطريقة حدوثه وفعله يف النف�س،
وكي ��ف ان ال�شعائ ��ر واملمار�سات الدينية ،ح�س ��ب با�سكال ،هي
الت ��ي تخلق االمي ��ان الحقا ،رغ ��م ان العك� ��س قد يب ��دو للوهلة
االوىل .فاملمار�س ��ة ال�شعائري ��ة نف�سه ��ا تعك�س اميان ��ا “ب�شكل
جنين ��ي” يتح ��ول اىل امي ��ان الح ��ق .جيج ��ك ي�ستخ ��دم ه ��ذا
املفه ��وم ليقارب به مو�ض ��وع االيديولوجيا .فهو يرى ان نطاق
االيديولوجي ��ا اال�سا�س ��ي هو لي� ��س “الوع ��ي” و”الفكر” ،بل
الفعل واملمار�سة .واندراج النا�س يف ممار�ساتهم الفعلية �ضمن
املجتم ��ع هو ما يولد ه ��ذا “االميان اجلنين ��ي” بااليديولوجيا
التي يعي�شون يف نطاقها.
كم ��ا ان الذات ما بعد احلداثية ،ح�س ��ب جيجك (وهو هنا يتفق
م ��ع بيرت �سلوتردك) هي نوع م ��ن ذات “�سينيكية” ،cynical
وال ��ذات ال�سينيكي ��ة هي الذات التي تنتقد حال ��ة معينة وتتهكم
عليها دون ان ترف�ض ذلك فعليا يف املمار�سة (درجت العادة على
ترجمة  cynicismاىل “كلبية” ولكننا نرى ان “الكلبية” يف
العربية ال عالقة له ��ا باملعنى اال�صلي وم�شتقة من كلمة “كلب”
وه ��ي ناف ��رة وفجة يف هذا ال�سي ��اق اي�ضا ،وله ��ذا ف�ضلنا ابقاء
اللفظ اال�صلي لها).
نق ��اط اخت�ل�اف جيج ��ك الرئي�سية مع م ��ن �سبق ��وه تتج�سد يف
طبيع ��ة مقاربت ��ه وفهم ��ه لاليديولوجي ��ا نف�سه ��ا .فه ��و يرى ان
مفه ��وم التو�سري عن “اال�ستج ��واب” او “امل�ساءلة” غري مقنع
او كاف لتف�س�ي�ر فعالية التاثري االيديولوج ��ي وابقاءه لن�سيج
العالق ��ات االجتماعي ��ة القائمة م�ستمرا .من جان ��ب �آخر ،بينما
ت ��رى املارك�سي ��ة التقليدي ��ة االيديولوجي ��ا ب�صيغ ��ة “انه ��م ال
يعرف ��ون ولكنهم يفعلون” ،اي االنخ ��راط يف املمار�سة الفعلية
يف النط ��اق االيديولوج ��ي الناجم ع ��ن عدم املعرف ��ة او الوعي
الزائ ��ف ،وي ��رى �سلوت ��ردك ان ال�صياغة هي “”انه ��م يعرفون
جيدا م ��ا يفعلونه ،لكنهم مع ذلك ،يفعلون ��ه” ،اي ما ا�شرنا اليه
م ��ن طبيع ��ة ال�شخ�صية ال�سينيك ��ة املعا�صرة ،ف ��ان جيجك يرى
ال�صياغ ��ة االدق هي “انه ��م يعرفون انه ��م يف ن�شاطهم يتبعون
وهما ،لكنهم مع ذل ��ك ،يفعلونه” ،ذلك ان االيديولوجيا تتج�سد
ا�سا�س يف املمار�سة ال العك�س.

