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ترجمة/ احمد الزبيدي

سيد جيجيك أين تعيش حاليًا ؟
يف �س���قتي يف ليوبليانا )عا�سمة �سلوفينيا - م(. لدينا حاليًا 
م���ا ي�س���ل �إىل 50 حال���ة وف���اة يومي���ًا يف �س���لوفينيا ب�س���بب 
فايرو����س كورون���ا. �إذ� ربط���ت ذلك بحج���م �ل�س���كان ، فلدينا 

و�حد من �أ�سو�أ معدالت �لوفيات يف �لعامل.

وكيف هي حالتك شخصيًا؟
�أن���ا يف حال���ة �كتئ���اب. �ست�س���تمر ه���ذه �لعزلة حت���ى �لربيع. 
باالإ�ساف���ة �إىل ذلك ، فاإن �ملقاومة غ���ر �لعقالنية لالغالق عند 
�لعدي���د من �لنا����س ترتكني عاجزً� عن �ل���كالم. �أمل تكن هناك 
�حتجاج���ات يف �أملانيا �أي�سًا؟ قال ن�س���ف �سكان كرو�تيا �إنهم 
ال يري���دون �لتطعيم باللقاح. كيف �حلال يف �أملانيا )�ل�سحفي 

�لذي �أجرى �ملقابلة من �أملانيا(؟

�لغالبي���ة تري���د �لتطعي���م. �أعتق���د �أن ح���و�يل 40 يف �ملائ���ة 
مت�سككون باالأمر.

ح�سًنا ، �ملُلقح �سيتم حمايته من غر �ملُلقحني.

هل �ستقوم باأخذ �للقاح �إذ� ما توفر؟
عل���ى �لفور ، نعم. مل ال؟ �ساأح�س���ل على �لتطعيم ب�سرعة. فاأنا 
�أبلغ من �لعمر 71 عامًا ، و�أعاين من مر�س �ل�سكري و�رتفاع 
�سغط �لدم. لدي جميع �الأ�سباب �لتي جتعلني عر�سة للخطر.

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

نع���م. �لبل���د يف حالة �إغالق. يف �آب �ملا�س���ي ، كان �جلو �أكرث 
��سرتخاًء عندما ذهبت �إىل �ل�ساحل �ل�سلوفيني لب�سعة �أيام. 
لكنن���ي مل �أكن قريبًا من �لبحر. مكث���ت يف �ل�سقة. �عتقدت �أن 
�الأمر �سيزد�د �سوءً� �أثناء �لعزلة ، لكنه يف �لو�قع كان ال باأ�س 

به.

لماذا ؟
كان م���ن �ل�سهل عل���ي �لعمل. �أ�ستطيع �أن �أفع���ل كل �سيء على 
�لكمبيوت���ر �ملحم���ول. ال �أ�سدق هوؤالء �لنا����س �لذين يقولون 
�الآن �إن �لعزلة �الجتماعية مروعة للغاية. كتب �أحد �أ�سدقائي 
�الأمركي���ني: "هن���اك عزل���ة ج�سدية فق���ط يف �لوقت �حلايل. 
و�لثم���ن ه���و �أننا مرهق���ون �جتماعيًا متام���ًا." �سحيح! نحن 
�أك���رث �رتباطًا �جتماعيًا مما كنا عليه من���ذ فرتة طويلة. نحن 
حت���ت �سيط���رة �لدول���ة. فال�سلط���ات تتحق���ق �إىل �أي���ن نح���ن 
ذ�هب���ون وم���اذ� نفع���ل. �لدول���ة ت�س���األ كيف نحن ، ه���ل لدينا 
نزل���ة برد. وال تن�س كل �لتغي���ر�ت �لتي جلبتها �لتكنولوجيا 
�لرقمي���ة! مل �أ�ستخ���دم �لهات���ف �أو �لكمبيوت���ر �أب���دً� كما �أفعل 
�لي���وم. و�أنا �أو��سب على تفح����س بريدي �الإلكرتوين. لكني 
�أكره ذلك. �أنا يف �لو�قع �أحب �أن �أكون وحدي. لكن �لتو��سل 
�أ�سه���ل بكثر من خالل �لعم���ل يف �ملنزل ، حتى يف �ملحادثات 
�خلا�س���ة. مل �أ�سعر به���ذ� �الرتباط من قبل. ما �أفتقده حقًا هو 

�لعزلة �حلقيقية ، �لوحدة �حلقيقية.
ه���ل تعتق���د �أن هن���اك �ختالف���ات ثقافي���ة يف كيفي���ة �نت�س���ار 
�لفايرو����س؟ يق���ال �إن �لفرن�سي���ني يحي���ون بع�سه���م �لبع�س 

بالقب���الت وبالتايل ينقلون �لفايرو�س ب�سكل �أ�سرع. كيف هو 
�حلال يف �لبلد�ن �ل�سالفية؟ تع���د بولند� وجمهورية �لت�سيك 

و�سلوفينيا حاليًا �الأ�سو�أ يف �لعامل.
�الأم���ر كله متناق����س. يف �لبد�ي���ة ، كان �لت�سيك و�لبولنديون 
ه���م �أبطال �لعامل يف مكافح���ة �لفايرو�س. ال �أعرف ماذ� حدث 
يف �ل�سي���ف حت���ى تغ���ر كل ذل���ك. يف �لبد�ي���ة كان���ت فرن�سا 
�أي�س���ًا فعال���ة للغاية. ثم ت�ساع���دت �الأرقام.و �الآن ف���ان �أملانيا 
لديها م�س���اكل. �أنا حري�س جدً� على ذكر �خل�سائ�س �لثقافية 
كاأ�سب���اب لنم���و �لع���دوى. يف �لبد�ي���ة ، �أخ���رين �أ�سدقائ���ي 
حت���ارب  كان���ت  �ال�سرت�كي���ة  بع���د  م���ا  دواًل  �أن  �لي�ساري���ون 
�لفايرو����س ب�س���كل �أف�سل وكان���ت تظهر ت�سامنًا م���ع بع�سها 
�لبع�س �أكرث م���ن �لدول �لغربية �لكال�سيكي���ة �لنيولير�لية. 
ومع ذلك ، مل يعد هذ� هو �حلال �ليوم. بكل �سدق: ال ميكنني 

حقًا �سرح عملية �لعدوى.
يف �لوق���ت �حلايل ، ميكن���ك �لقول �إن �ل�سني تقوم بعمل جيد 
حًق���ا. ال تكاد توج���د �أي �إ�سابات. وهي بع���د كل �سيء ، دولة 

��سرت�كية ذ�ت �آليات حتكم قوية.
نع���م ، �ل�سينيون جيدون حقًا. لك���ن هذ� ال يجب �أن يعني �أي 
�س���يء �أي�سًا! هن���اك �أي�سًا دولة ذ�ت توج���ه غربي توؤدي دور 
�ل�س���ني تقريبًا. �أنا �أحتدث ع���ن تايو�ن. كما �أن �أد�ء �أ�سرت�ليا 
ونيوزيلن���د� جيد للغاية. ما �أري���د قوله: �لكلي�سيهات �لثقافية 
ال ت�ساع���د يف �لتحلي���ل. يزد�د �لو�سع �س���وءً� يف �أملانيا يومًا 
بع���د يوم. هناك �لكثر من �لوفيات ، على �لرغم من �أن �أملانيا 
جمتم���ع من�سب���ط. وم���اذ� يفع���ل �لق���ادة؟ بداًل م���ن �العرت�ف 
يت���م با�ستم���ر�ر توجي���ه �التهام���ات �ىل   ، بتعقي���د �لو�س���ع 
�الأط���ر�ف �ملذنبة. �أواًل ، كانت �التهام���ات توجه �ىل �ل�سباب.

سالفوي جيجيك : ال اصدق الناس الذين 
يقولون إن العزلة االجتماعية مرّوعة للغاية
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بعده���ا جاء دور �أ�سحاب �ملطاعم. و�الآن يتم توجيه �التهام 
�ىل �ملكاتب و�أماكن �لعمل. �الأمر �ملحبط هو �ساآلة ما نعرفه 

عن �لفايرو�س.
ما ر�أيك: كيف �ست�سر �الأمور يف �الأ�سهر �لقليلة �ملقبلة؟ يف 

كتابك )�لوباء(! �أنت تر�سم �سورة قامتة.
حتدث���ت �إىل �أ�سدقائ���ي م���ن �أمري���كا �لالتينية �لذي���ن كانو� 
يحاول���ون �لقيام بدر��سات نف�سية للوب���اء. لقد �أ�سرت بحق 
�إىل �أن �الإغ���الق �الأول كان ال ي���ز�ل لطيفًا. �عتره �لكثرون 
نوع���ًا م���ن �الإج���ازة. لق���د �أر�دو� ق�س���اء بع����س �لوق���ت مع 
�الأطفال ، و�ال�سرتخاء قلياًل ، و�إغالق عقولهم. حتى �خلبر 
�الأمركي �لدكت���ور فاوت�سي �فرت�س �أن �لفايرو�س قد ُيهزم 

يف �ل�سيف. كان �الإغالق �الأول �سدمة �سارة.

و األن؟
يخ���رين معظ���م �القت�ساديني �لذي���ن �أثق به���م �أن �لظروف 
�القت�سادي���ة �ستك���ون رهيب���ة يف ربيع ع���ام 2021. يعتقد 
�لنا����س ذل���ك. يد�فع �لكث���ر عن �الإغ���الق �ملخف���ف. لكن �أمل 
يرهن �سيف عام 2020 �أنه مل ينجح؟ �الإغالق �ملخفف هو 
وه���م! يجب �أن نتخل�س من فك���رة �أن �حللول �لو�سط ميكن 
�أن تنج���ح . �ل�سيء �لوحيد �لذي ينجح هو �الإغالق �ل�سارم 
- وفقط �إذ� كان عدد �مل�سابني ال يز�ل قاباًل لالإحتو�ء. تظهر 
�أ�سرت�لي���ا كيف يت���م ذلك. �أنا معجب به���ذ� �لبلد. كانت هناك 
حاالت تف�س���ي �سغرة جدً� يف ملب���ورن. مت بعد ذلك و�سع 
�ملدين���ة يف حالة �إغالق م�س���ددة ملدة �سهر. يعم���ل �القت�ساد 
�الآن كما كان من قبل. فيتنام تفعل ذلك ب�سكل �سحيح �أي�سًا. 
وه���ذه ق�سة جناح �أخرى. ال ينجح �الإغ���الق �ل�سعب �ملبكر 

فح�سب ، بل �إنه �أي�سًا �أف�سل حل �قت�سادي.

كان صيف 2020 صيف االحتجاجات أيضًا. ما هو 
رأيك بها؟

وقع���ت �حتجاج���ات ما عرف بحرك���ة "حياة �ل�س���ود مهمة" 
�أن  �أخ�س���ى  كن���ت  �ملتح���دة.  �لوالي���ات  يف  رئي����س  ب�س���كل 
�ملتظاهري���ن يريدون �لتخل�س من كان���ط وهيغل. فقد �أدىل 
كان���ط ببع����س �لت�سريح���ات �لتي ميك���ن للم���رء �أن ي�سفها 
بالعن�سري���ة �لي���وم. �أخ���رين �سدي���ق �أمرك���ي �س���ارك يف 
�ملظاه���ر�ت �أن �لي�سار �سعيد الأنه متك���ن �أخرً� من �مل�ساركة 
يف �سر�عات من �لطر�ز �لقدمي مرة �أخرى ، حيث �إن �لعدو 
فيه���ا و��س���ح - �ل�سرط���ة و�لعن�سرية وم���ا �إىل ذلك. للحظة 
ميكن���ك ن�سي���ان وباء كورون���ا و�لتظاهر ب���اأن �حلياة ت�سر 

ب�سكل طبيعي مرة �أخرى.

هل تساءلت لماذا لم يأخذ المتظاهرون اليساريون 
الفايروس على محمل الجد؟

وم���ا ز�لو� حت���ى �ليوم !من �لغريب �أن تك���ون �الأرقام �أ�سو�أ 
بكث���ر مم���ا كانت علي���ه يف �لربي���ع و�أن �لنا�س م���ا ز�لو� ال 
ياأخ���ذون �ملوق���ف عل���ى حمم���ل �جل���د. يذهب���ون للت�سوق. 
�ل�سو�رع ممتلئ���ة. �إنها نوع من �سرت�تيجي���ة �الإنكار. �إنني 
�فتق���د �لذعر �ل�سحي �لذي عا�سه �لنا����س يف �لبد�ية. �أعتقد 
�أن �لنا����س يائ�س���ون. ه���م يعتق���دون �أن حقب���ة كورونا على 
و�س���ك �النته���اء. �عتق���د �أن �ملوج���ة �لثالث���ة �ستك���ون موجة 
�أمر�����س عقلية. و�س���وف تزيد ب�سكل كب���ر. ميكن مالحظة 
ذل���ك بالفعل يف �حلال���ة �لنف�سية لالأطف���ال و�ملر�هقني. �إنهم 
معزول���ون �جتماعي���ًا ومكتئب���ون. ال �أح���د يعطيه���م نظ���رة 
و��سحة. بالتاأكيد ، �للقاح قادم. لكن كما قال عامل �الجتماع 
برون���و الت���ور: ه���ذ� �لوباء لي����س �سوى عين���ة �سغرة من 
�الأزم���ة �حلقيقية �لت���ي �ستاأت���ي الحقًا: فرو�س���ات �أخرى ، 

وكو�رث عاملية ، و من ذلك مو�سوع �الحتبا�س �حلر�ري.

هل يمكن للمرء أن يأمل باألحسن؟
ميكن للمرء �أن ياأمل ، ولكن بطريقة متناق�سة! �أنا �أد�فع عن 
�سجاعة �لياأ�س. �إذ� �أردنا �أن ناأمل ، فعلينا �أن نقبل �أن حياتنا 
�لقدمية قد ولت. يجب �أن نخرتع و�سعًا طبيعيًا جديدً�. لقد 
تغ���رت عالقتنا �الأ�سا�سي���ة مع �لو�قع - كي���ف نرى �لعامل ، 
وكيف نتفاعل مع���ه. عالقتنا بالو�قع �نهارت ب�سكل جذري. 

كلما �أ�سرعنا يف �العرت�ف بذلك ، كلما كان ذلك �أف�سل.
ما ر�أيك مب���ا يقوله �لفيل�سوف �الإيطايل جورجيو �أغامبني؟ 
لق���د كتبت عن���ه يف كتابك. يعتق���د �أغامبني �أن���ه ال ينبغي �أن 

يخيفنا �لفايرو�س.
�سحي���ح. �إنه �س���د �ل�سمانات. كت���ب �أغامبني موؤخ���رً� ن�سًا 
بعن���و�ن "عندما يح���رتق �ملنزل". وهو يع���رتف باأن �ملنزل 
م�ستع���ل بالنار ، لكنه يف �لوقت نف�س���ه يقول: "ميكننا فقط 
مر�قب���ة �لكارث���ة. �إذ� حاولن���ا تغيره���ا ، ف�س���وف جنعله���ا 
�أ�سو�أ". يقول �إنن���ا يجب �أن نعي�س مثل �لنا�س يف �لع�سور 
�لو�سط���ى - نو��سل �لعي�س كما لو �أن���ه ال يوجد خطر. هذ� 
يعن���ي مقابل���ة �الأ�سدق���اء وتن���اول �لقهوة يف ف���رتة ما بعد 

�لظه���ر و�لتظاه���ر باأن كل �س���يء على ما ي���ر�م. حتى عندما 
نعلم �أن �الأمر قد �نته���ى. يقول �أغامبني: "هذه هي �لطريقة 

�لوحيدة �لكرمية للموت".

وأنت ما رأيك؟
ال �أعتقد ذلك. �إذ� كنت تفكر على هذ� �لنحو ، ب�سفتك ي�ساريًا 
، فاإن���ك تق���رتب ب�سرعة من تر�م���ب. يخ���رج �ليمينيون �إىل 
�ل�س���ارع ويقول���ون �إن لب����س �لكمامة يجعلن���ا ن�سبه �لكالب 
�لتي تو�سع عليه���ا كمامات �لفم ملنعها من �لع�س �أو �إ�سد�ر 
�الأ�س���و�ت �ملُزعج���ة �أو فت���ح فمها وم���ا �سابه ذل���ك. �أجد ذلك 

ممتع���ًا. لهذ� �ل�سبب �أقول �إن هن���اك �سرخًا حدث يف وعينا. 
�أغامب���ني يريدن���ا �أن نتجاهل ه���ذ� �ل�سرخ ونعي����س كما كنا 
نعي����س من قب���ل. وهذ� يعن���ي �أن �لوب���اء �سينت�سر وي�سيب 
�ملزي���د من �لنا����س باملر����س. ال �أعتقد �أن �الأم���ر �سيكون كما 
يق���ول �أغامب���ني - �أن �لنا�س �سيموتون ، لك���ن �ملجتمع ككل 
�سيحافظ على كر�مت���ه �الجتماعية.بداًل من �أن يقع �ملجتمع 
يف همجية حقرة. ما عليك �سوى �إلقاء نظرة على �لواليات 
�ملتحدة �الأمركية: كم عدد �الأ�سخا�س �لذين ي�سرتون حاليًا 
�الأ�سلح���ة �لنارية؟ 20 ملي���ون �أو نحو ذل���ك. �سيكون هناك 
�ملزيد من �لوح�سية و�ال�سطر�ب. �سنقع يف نوع من بربرية 

�لق���رون �لو�سط���ى �إذ� �تبعنا م���ا يقوله �أغامب���ني وجتاهلنا 
�لفايرو�س هل تعرف من يجادل مثل �أغامبني؟

كال.. من هو؟
�ن���ه جاريد كو�سرن ، �سه���ر تر�مب. هل تعرف ما قاله؟ كانت 
عب���ارة جميلة ذ�ت معنى �ساخ���ر. لقد قال: �إن تر�مب �أُ�سيب 

بكورونا بعدوى من �الأطباء.
وكذلك ف���اإن �أغامبني ينتق���د �رتد�ء �لكمام���ات. حيث يقول: 

�لوجه". عدمي  �لطاغية  "�إن 
�عتق���د �إن���ه ي�س���ر �إىل �لفيل�س���وف �إميانوي���ل ليفينا����س ، 
�ساح���ب مقول���ة �لتع���رف عل���ى �الإن�س���ان من خ���الل �لوجه 
�لذي ميث���ل مر�آة عاك�سة حلقيقة �الأن���ا وكينونتها،. و�إذ� مت 
حج���ب �لوجه ، �سيك���ون �لتعّرف عليه م�ستحي���اًل. الأن �ملرء 
ال ي���رى نقي�س �لهاوية �ملطلق���ة. �أعتقد �أن هذ� غر �سحيح. 
�أحت���دث �الآن م���ن وجهة نظر فروي���د. يف �لتحليل �لنف�سي ، 
�لوجه غر ذي �سلة على �الإطالق بهذ� �المر. د�ئمًا ما تكون 
�ملحادثة وجه���ًا لوجه هي �ملرحلة �الأولية فقط يف �لتحليل. 
يف �لتحليل �لنف�سي ، يج���ب �أال يكون هناك �ت�سال بالعني. 
�أو�س���ح فرويد �أن هذه هي �لطريق���ة �لوحيدة الإلقاء �ل�سوء 
على �لهاوية �حلقيقية ل�ال"�أنا". �أود �أن �أقول: ح�سنًا ، هناك 
�أقنعة. لكن �لقناع �لنهائ���ي هو �لوجه نف�سه. وجهنا يكذب. 
قد تقول �لعيون �حلقيقة. لكن لي�س �لوجه. ال يز�ل باإمكانك 

روؤية �لعيون ، على �لرغم من �لقناع.

أال تخاف على اإلطالق من سيطرة الدولة على 
األفراد؟

ت�سيط���ر �لدول���ة على �الأف���ر�د بطريق���ة �أو باأخ���رى. �ل�سني 
ت�سيطر علن���ًا. �لواليات �ملتح���دة ت�سيطر بنف����س �لطريقة ، 
ولك���ن ب�سكل خمتلف فقط. يعي�س �الأمركيون فقط يف وهم 
كونهم �أحر�رً�. وماذ� يح���دث �الآن؟ �لنا�س خائفون جدً� من 
�لتطبيق �خلا����س بكورونا على �لهو�ت���ف �ملحمولة. يقول 
يل �لبع����س: "�لدولة ت�سيط���ر علينا". و�أنا د�ئم���ًا �أجيبهم: 
ه���ل متزحون مع���ي؟ كل �ل���دول �لكرى تفعل ذل���ك منذ 10 
�أو 20 �سن���ة. �ل�س���ني تفعل ذلك ، و�إ�سر�ئي���ل �أي�سًا بالطبع. 
�أخ���رين �أح���د عم���الء �ملخاب���ر�ت �الإ�سر�ئيلي���ة �أن جمي���ع 
�ملحادث���ات �لهاتفية يف �إ�سر�ئيل م�سجلة ويتم تقييمها. وقد 
�أكد جوليان �أ�ساجن �أمرً� مهمًا:�أن في�سبوك وغوغل ، وجميع 
�ل�سركات �الأخرى تعاونت م���ع �أجهزة �الأمن �الأمركية. يف 
�س���وء جهاز �ملر�قبة هذ� ، من �ل�سخف �أن يحتج �لنا�س �الآن 

على تطبيق كورونا مع �أنه غر �سار ن�سبيًا.

ال يمكنك فهم معارضي اإلجراءات على اإلطالق؟
هن���اك �س���يء و�حد جي���د: �حلي���اة �ليومي���ة جتعلن���ا حاليًا 
فال�سف���ة ، و�إن كن���ا فال�سفة �أغبياء. �أعتقد �أن���ه من �لر�ئع �أن 
يكون هناك �أ�سخا�س ، �أنا�س عاديون متامًا ، يحتجون �الآن 
على �رت���د�ء �الأقنعة ويقارنون �الأقنعة بالكمامات و�أنف�سهم 
بال���كالب. بعد كل �س���يء ، �إنهم يفكرون - رمبا الأول مرة يف 
حياته���م - يف �لكر�م���ة و�الإن�ساني���ة. ميكن للم���رء �أن يعتقد 
فقط �أن هذ� عظيم. لقد �أخرج �لوباء �الأف�سل و�الأ�سو�أ فينا. 
يخاطر �لعديد من �الأطباء و�ملمر�سات بحياتهم الإنقاذ حياة 
�الآخري���ن. �أعتقد �أن هذه �أمثلة على �جلم���ال �لنقي. يخاطر 
�الأطب���اء بحياتهم دون طلب �لت�سفيق. على حد تعبر كانط 
، "ميكن���ك ، الأنك يجب". هم فقط يفعلون ذلك. لهذ� �أقول �إن 
كر�متنا ال تهددها تد�بر �حلماية و�الأقنعة. على �لعك�س من 

ذلك: هذه �الإجر�ء�ت هي دليل على �إن�سانيتنا.

هل انت متفائل بشأن المستقبل؟
نع���م ، فاأنت تاأم���ل يف كتاب���ك يف حدوث "كارث���ة �سيوعية" 
تك���ون �لرتياق لكارثة �لر�أ�سمالي���ة. و تكتب قائاًل: يجب �أن 
تق���وم �لدولة بدور �أكرث ن�ساط���ًا وتقوم بتنظيم �إنتاج �ملو�د 
�الأ�سا�سية مثل �لكمامات ، ول���و�زم فح�س كورونا و�أجهزة 
�لتنف����س ، وم�س���ادرة �لفنادق و�ملنتجع���ات �الأخرى اليو�ء 
مر�س���ى كورونا فيها، و�سم���ان �لظ���روف �ملعي�سية الأولئك 
�لذين �أ�سبحو� عاطل���ني عن �لعمل موؤخرً� ، وهكذ� دو�ليك. 

يجب �أن تفعل كل هذ� بالتخلي عن �آليات �ل�سوق.
ميكن �لقول �إن �الأمور �إما �ستزد�د �سوءً� �أو تتح�سن كثرً�. 
ه���ذ� كله م���رتوك لنا. ل���ن يختفي فرو����س كورون���ا نهائيًا. 
�سيتع���ني علين���ا �لت�سرف بطريق���ة جديدة ، عل���ى �لرغم من 
�لتطعيم���ات. لكن قلقي �الأكر هو �سيء �آخر �إنه حالة �ملناخ 
. هل الحظت درجة �حلر�رة يف �سيبريا؟ يف متوز �ملا�سي 
، مت ت�سجيل درجات حر�رة فاقت 35 درجة هناك. يجب �أن 

نخاف من ذلك حقًا.

عن برلينر زايتونغ.
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وعل���ى �لرغ���م م���ن �سه���رة ه���ذ� �لفيل�س���وف �لت���ي كونته���ا 
طروحات���ه �جلريئ���ة ومنظور�ت���ه غر �لتقليدي���ة و�أفكاره 
�ل�ساخ���رة �ال�ستفز�زية؛ فاإنه ما ز�ل يف نظر بع�س �لكّتاب 
و�لد�ر�سني جمرد ناقد ثقايف �أو �يديولوجي متقاعد خرج 
ع���ن �خلدمة �أو مثقف متعال لي����س له �سوى طرح �الأ�سئلة، 
ر��سم���ني ل���ه �س���ورة �سبابي���ة غ���ر دقيق���ة وه���م يقدمون 
ت�س���ور�ت ناق�س���ة غ���ر مكتمل���ة، و��سفني �إي���اه بخ�سال 
ت�س���وه �سورت���ه، م�سقطني علي���ه روؤى جاه���زة ت�سلح لكل 
مق���ام ومق���ال. وه���ذ� هو �س���اأن �لكتاب���ات �الن�سائي���ة �لتي 
ي�سوبه���ا كث���ر م���ن �لق�س���ور، ومن ث���م يتم �لتجن���ي على 
جيجيك وفكره من حيث يدري هوؤالء �لكّتاب �أو ال يدرون.
وق���د نعت���ذر له���وؤالء �أن كثرً� م���ن كتب ه���ذ� �لفيل�سوف مل 
ترتج���م �إىل �للغ���ة �لعربي���ة بعد، ه���ذ� ف�سال ع���ن �سائكيته 
�لفل�سفية �لت���ي تتاأتى من كونها �أبعد ما تكون عن �حلد�ثة 
�لهابرما�سية و�أنبذ ما تكون للر�غماتية و�لرت�ند�ستالية. 
وب�سب���ب ذلك كله ��ستطاع جيجيك �أن يحفر ��سمه بقوة يف 

عامل �لفل�سفة ما بعد �حلد�ثية.
ول���و كان �سالفوي جيجي���ك متقوقعًا يف من�س���ة �لنقد كما 
ي���رى بع�سه���م، ممار�س���ا )�لنق���د �لثق���ايف( بفاعلي���ة ك�سف 
وتعري���ة �الأن�س���اق �مل�سم���رة، وكان �لفك���ر �جل���ديل عن���ده 
جم���رد عالقة وجمال ووظيفت���ه ال تتعدى �لتحليل �لنقدي، 

ملا �ختلف عن �أي ناقد ينقد �لتاريخ و�لنظام و�لهيمنة.
وال منا����س م���ن �لق���ول �إن �الت�ساعي���ة �لفكري���ة و�لعم���ق 
�ملع���ريف يجع���الن �لفيل�سوف �أي فيل�س���وف �أ�سك�س من �أن 
يتطام���ن م���ع �يديولوجي���ا بعينه���ا و�أ�سعب 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 �لفل�سفة كانغما�سه هو 

فيها.
ولك���ي ال يك���ون كالمن���ا ع���ن �سالف���وي جيجي���ك عائما بال 
��ستن���اد�ت قر�ئي���ة �أو فو�سوي���ًا ب���ال حمط���ات توؤ�سر على 
حقيق���ة ما طرح���ه من �آر�ء؛ فاإننا �سرنك���ز �لقول على كتابه 
“بد�ي���ة كماأ�س���اة و�أخرى كمهزلة” برتجم���ة �أماين الز�ر 
و�ل�سادر عن د�ر ط���وى للثقافة و�لن�سر بلندن عام 2015 
وفي���ه تتجلى �سخ�سي���ة جيجيك �ملعرفي���ة وتت�سح هويته 
�لفل�سفية وه���و ميار�س �لتفكر كعملي���ة ذهنية هي �أو�سع 

جم���ااًل من �لتحلي���ل و�أكرث ج���ر�أًة و�أثرً� من �لنق���د و�أ�سمل 
م���دى و�أعق���د �آفاقا م���ن جمرد �لفح����س و�ملر�جع���ة. وهو 
�لقائل تاأث���رً� بفيل�سوف �لتكر�ر )كركيج���ارد( “�إننا نحن 
�لب�سر لي�س باإمكاننا �أن نكون و�ثقني من �أننا نوؤمن ب�سكل 

جوهري” )�لكتاب، �س7( .
وال خ���الف يف �أننا نتجنى على جيجيك حني نر�ه �سيوعيًا 
ول���و كان كذل���ك مل���ا �فتت���ح كتاب���ه �أع���اله باملقول���ة �ملعادية 
لل�سيوعي���ة “�لي���وم بعد ماأ�س���اة �سمولية �لق���رن �لع�سرين 
ال ميك���ن الأي كالم ع���ن �لعودة �إىل �ل�سيوعي���ة �إال �أن يكون 
هزلي���ا” ����س5 فال�سيوعي���ة بح�س���ب جيجيك نظ���ام قدمي، 

و�سبُب �سقوطها �ملاأ�ساوي خطاأ تاريخي عاملي، �س6.
ولع���ل �أهم �س���ورة تتجل���ى جليجي���ك كفيل�س���وف �أنه غر 
متطام���ن م���ع �ل�سيوعي���ة وال قاب���ل باالحت���و�ء �لر�أ�سمايل 
بل هو �سد �ل�سمولية �ل�سيوعي���ة و�الإمريالية �الأمريكية. 
وهو �لقائل حتت عنو�ن ��ستف���ز�زي )�ل�سيوعية جمددً�(: 
ق���د تخطيناه”  �اليديولوجي���ة  �لطوباوي���ات  ع�س���ر  “�إن 

�س120.
وال يعن���ي �كرت�ثه مبقوله مارك����س و�إ�سارته �إىل فوكاياما 
�أن���ه متح���زب ومنت���م؛ و�إمنا ه���ي �لعقالني���ة �لفكرية �لتي 
جتعل���ه مثال وه���و ب�سدد �لفك���رة �لهيجلية �لت���ي تقول �إن 
�لتاري���خ يعي���د نف�سه ف�سححه���ا مارك�س م�سيف���ا لها “لكن 
بطريقت���ني خمتلفتني: �الأوىل كماأ�س���اة و�لثانية كمهزلة”، 
وجيجيك ي���رى يف مفارقات �لتاريخ م���ا يخرق �لبديهيات 

�ملقبولة ليغدو �لتاريخ كوميديا.
وما ير�ه جيجيك هو �أن نوؤمن �أننا نتخيل ولي�س �أن نتخيل 
�أنن���ا نوؤمن، مم���ا وقع فيه فوكوياما �ل���ذي تخيل موؤمنا �أن 
�نهيار جد�ر برلني �سيعلن يوتوبيا �لت�سعينيات �لتي فيها 
تك���ون نهاية �لتاريخ، لتفوز �للير�لي���ة �لدميقر�طية �لتي 
ميقتها جيجي���ك كونها �سنعت مو�طن���ني عامليني يعي�سون 
يف �خلف���اء مبعزل عن �لنا�س فائقي �لرث�ء ال يف �لواليات 
�ملتح���دة وحدها ب���ل يف �ل�سني �أي�سا. فف���ي �سنغهاي مثال 
مدينة هي ن�سخة من بلدة �نكليزية تعي�س كمنطقة معزولة 
الأهله���ا �يديولوجيتهم �ملتخيلة كطبق���ات عليا منف�سلة عن 

طبقات �ملجتمع �الأخرى.
و�للير�لي���ة  فوكويام���ا  ليوتوبي���ا  جيجي���ك  وتفني���د 
�لدميقر�طي���ة يت�س���ح يف روؤيته لهما كنهاي���ات هوليودية، 
�ت�سحت مع عامي 2001 و 2008 لتكون يف �الأول بد�ية 

�الأزمة ويف �الآخر بد�ية �ملاأ�ساة.
و�ل�س���وؤ�ل �الإ�س���كايل عن���د جيجي���ك لي����س �س���وؤ�ل �حلياة 

و�مل���وت و�إمنا نحن وم���ا �ستكون عليه حياتن���ا �ملعا�سرة، 
مفرت�س���ا �أننا ب���دال م���ن �أن ن�ساأل ه���ل ما ت���ز�ل �ل�سيوعية 
مو�سوعي���ة علينا �أن ن�ساأل: كيف تب���دو �أزماتنا من وجهة 
نظ���ر �ل�سيوعية يف جمتمع ما بعد حد�ثي ي�سفه ب�)جمتمع 

�حلظر(؟
وم���ا يرجوه جيجيك هو �أن يتعلم �لي�سار �جلديد من ف�سل 
�ل�سيا�س���ات �لي�سارية يف �لق���رن �لع�سرين، ناقال عن الكان 
مقولت���ه )م�سموح �أن يعلم( �أي نعلم عن �ل�سيوعية لنتحرك 
باإخال����س باجتاه ال �سيوعي بينما لي�س م�سموحا �أن نرى 

كما يف �للير�لية �الإباحية.
وميقت جيجيك �اليديولوجيا الأنها �أوال “جتعلنا جمرين 
عل���ى خيار�تنا م���ن دون �أن منلك ح���ق �لت�سرف” �س19، 
وثاني���ا �أنه���ا ت�سرنا على طريق���ة �ملثل )ال تتكل���م.. �فعل( 
حت���ى �س���ارت م�سكلتن���ا �أنن���ا فعلن���ا كث���ر�، فتدخلن���ا يف 
�لطبيعة ودمرنا �لبيئة ورمبا حان �لوقت للرت�جع ونقول 

�ل�سيء �ملنا�سب، �س20.
والأن جيجي���ك خ���ارج د�ئ���رة �الأدجل���ة و�لتح���زب، ي���رى 
�ال�سرت�كي���ة نافع���ة كم���ا ي���رى �لر�أ�سمالي���ة فاعلي���ة، وذلك 
م���ن ب���اب “�أن جع���ل نظ���ام �لبن���وك ��سرت�كيا �أم���ر مقبول 
يخ���دم �إنقاذ �لر�أ�سمالي���ة فاال�سرت�كية ال تع���د �سيئة عندما 
تخ���دم ��ستق���ر�ر �لر�أ�سمالي���ة. الح���ظ �لتناظر م���ع �ل�سني 
�ليوم بالطريق���ة نف�سها ي�ستخ���دم �ل�سيوعيون �ل�سينيون 

�لر�أ�سمالية لفر�س نظامهم �ال�سرت�كي”، �س24.
وكي���ف يكون جيجي���ك فيت�سيا ومتعاليا وه���و ميتلك روؤى 
تنبوئية ه���ي نتاج قر�ءته �لدقيقة للو�ق���ع �حلا�سر موؤكد� 
“�أننا �أكرث من �أي وقت م�سى مطوقون باالإيديولوجيا يف 
�س���كل ترير�ت بروقر�طي���ة” و�أن ��سرت�تيجية ��ستغالل 
طبق���ة �لنخب���ة �لعلي���ا للطبق���ة �لكادحة هي �سب���ب �النهيار 
�ملايل عام 2008. و�حلل عن���ده هو �حلياد �اليديولوجي 
�ل���ذي فيه تكون �لنجاة يف عدم تدخل �لدولة عر ما �سماه 
)مب���د�أ �ل�سدمة( �ل���ذي قد يح���ل �الإ�سكال �مل���ايل �أو �الأزمة 
�ملالي���ة �لك���رى بو�سف���ه عالج���ا غ���ر منط���ي به نت���د�رك 
م�ساكلنا كاحلرب على �الإرهاب و�لبحث عن بد�ئل �سديقة 
للبيئ���ة ون���زع �ل�س���الح �لن���ووي و�الحتبا����س �حل���ر�ري 

وغرها.
ه���ذه �الإ�سكاليات هي مبثابة مو�سوع���ات �سامة �أو �ُسمية � 
بح�س���ب جيجيك، و�أن �حلجر عليه���ا �أو تطبيعها هو �لذي 
ينبغ���ي �أن يكون �له���دف �لنهائي لكل �لقو�ع���د �لتي حتكم 
عالقاتن���ا �ل�سخ�سية، مم���ا ي�سميه )�لر�أ�سمالي���ة �لثقافية(، 
ف�”�خلوف من �الآخ���ر �ل�سام هو �لوجه �الآخر لتعاطفنا مع 

�الآخر �ملحول �إىل زميل”، �س82.
والقتن���اع جيجي���ك �أن ر�أ�س �مل���ال هو حقيق���ة حياتنا، تنباأ 
ب���اأن �لكارثة �ستك���ون بيئية وفيها �ستدم���ر �لب�سرية نف�سها 
ذ�تي���ا مما كانت قد توقعته بع����س �الأديان ومنها �مل�سيحية 
و�أكدت���ه ث���ور�ت ن���ادت بالعد�ل���ة و�مل�س���او�ة كالقر�مط���ة 
و�لزجن وما �أثاره �أي�سا �لرومان�سيون يف �لع�سر �جلديد.
وم���ن �سيناريوه���ات �النهيار �لبيئي ما ذك���ره جيجيك عن 
قي���ام جمموع���ة بحثية من كام���ردج ع���ام 2008 بدر��سة 
وب���اء �ل�س���ل يف �أوروب���ا �ل�سرقي���ة خ���الل �لعق���ود �لقليلة 
�الأخ���رة، وبعد حتلي���ل �لبيانات وجد �لباحث���ون �رتباطا 
بني قرو����س �أعطيت لهذه �حلاالت من قب���ل �سندوق �لنقد 
�لدويل وبني �الرتفاع يف ح���االت �الإ�سابة بال�سل، فعندما 

توقفت هذه �لقرو�س تر�جع �لوباء.
وتف�س���ر هذ� �الرتب���اط �لغريب ظاهريا ب�سي���ط � كما يرى 
جيجيك � فقد كان �ل�سرط ملنح �لقرو�س هو تقدمي ” �لتز�م 
م���ايل” هكذ� كانت �ل�سحي���ة �الأوىل لالجر�ء�ت �ملالية هي 
�ل�سح���ة نف�سه���ا )����س126( وي�ست���درك جيجي���ك �ساخر� 

�لر�أ�سمالية!!”. �لعقالنية  هي  “هذه 
وم���ن �سيناريوهات �لكارث���ة �لبيئية �النهي���ار �القت�سادي 
�ل���ذي لن ينفع معه مب���د�أ �ل�سدمة كما لن تفي���د �لر�أ�سمالية 
�لتقني���ة الأنه���ا نظام بال ذر�ئ���ع فل�سفية، ل���ذ� �ستعيد �لبيئة 
خل���ق �سيوعية من �لنم���ط �ملايل �ملع���ادي للر�أ�سمالية �لتي 
ن�سفها �الآخر مركب من يوتوبيا �لوثنية وعبادة �لطبيعة.
و�إذ� كان �النهي���ار �ملايل كما ي���ر�ه جيجيك �سدمة )�ليقظة 
من �حللم(، فهل تكون �جلائحة )كورونا( هي حلم �ليقظة؟ 
هذ� �حللم �لذي ب�سببه جعل �لنظام �ملعومل �أذهاننا منومة 
�إيديولوجي���ا،  ب���ال  مغناطي�سي���ًا وعقلن���ا خام���ال  تنومي���ًا 
نعي����س و�قعنا �فرت��سي���ا بالعنف �لرمزي. ذل���ك بال�سبط 
م���ا �سيتناوله �سالف���وي جيجيك فل�سفي���ًا يف كتابه �جلديد 

كوفيد19- تهز �لعامل”. “�جلائحة: 

سالفوي جيجيك: الفلسفة حين تكون تنبؤية

سالفوي جيجيك فيلسوف سلوفيني 

عرف بكرثة التأليف وهو يواكب مختلف 

متغريات الراهن العاملي حتى ُوصف 

بأنه أخطر الفالسفة املعارصين يف 

الغرب، فكتب عن أحداث الحادي عرش 

من ايلول )سبتمرب( 2001 واالحتالل 

األمرييك للعراق 2003 واالنهيار املايل 

عام 2008 وآخر ما كتبه كان مطلع هذا 

العام وعنوانه “الجائحة: كوفيد-19 يهز 

العامل”.
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علي حسين 

�سالف���وي جيجيك �ل���ذي دخل عامه 71 قب���ل ��سهر قليلة ، 
م�سغول �لب���ال هذه �اليام بكارثة كورون���ا ، ومنذ �نت�سار 
�لفايرو����س وجن���م �لفل�سف���ة يف �الإعالم �لغرب���ي، يناق�س 
�الزم���ة �لتي مير بها �لعامل �ملعا�سر ،  وقد  �سدر قبل �يام 
�آخ���ر كتبه  بعنو�ن " �جلائحة .. كوفيد 19 يهز�لعامل " – 
ترجم���ه �ىل �لعربي���ة حممد �ل�سب���ع – يف �لكتاب �لذي مل 
ي�سلن���ا بعد ، لكنن���ا قر�أنا بع�سا من مقاالت���ه �لتي ن�سرتها 
�ل�سح���ف ، يوؤك���د جيجي���ك �ن وب���اء كورون���ا �ل���ذي وجه 
�سرب���ة قا�سية �ىل �لر��سمالي���ة ، �سيعيد �خرت�ع �سيوعية 
جديدة ، فالوباء ح�سب جيجك �سيعجل بزو�ل �لر��سمالية 

�حلالية  مثلما �سينهي فكرة �لدولة �لقومية .
وكان جيجي���ك ق���د ح���ذر قب���ل ث���الث �سن���و�ت م���ن كارث���ة 
�ست�سي���ب �لعامل ، ففي كت���اب ��سدره عام 2017  بعنو�ن  
�ل�ّس���يء �حلا�سل �الآن،  �لياأ����س"  يكتب:" �ن  " �سجاع���ة 
و�الأكي���د، و�ل���ذي ميك���ن �لتنب���وؤ ب���ه م���ن ق���ر�ءة متاأني���ة 
لتطّور�ت �الأحد�ث هو �أننا نقرتب فعال من كارثة جديدة، 
ق���د تك���ون حرب���ا جدي���دة �أو �أزمة �أخ���رى، لكنه���ا �ستكون 
ه���ذه �ملّرة �أك���رث تعقيدً�. �سنجد �أنف�سن���ا يف مو�جهة �أزمة 
�سامل���ة. ما يرت�ءى يف �الأفق هو �أزم���ة �سديدة، �سنتوّرط 
فيه���ا، �ستك���ون �أك���رث �سر��سة، لك���ن ال �أحد م�ستع���ّد لتقبل 
�لّتعام���ل م���ع �لو�س���ع.. �لع���امل ي�س���ر ويفك���ر -تقريب���ًا- 
بطريقة فوكايامية. هذه �لّطريقة لن حتمل حاّل، هي �أ�سبه 

باملهدئات " 
�لفك���رة  �ن  عل���ى  ي�س���ر  �لياأ����س  " �سجاع���ة  كت���اب  ويف 
�ملارك�سي���ة م���ن �ن غاية  �لفل�سفة هي تغي���ر �لعامل ولي�س 
تف�سره ، هي ما نحتاج �ليه �ليوم ، ووفقا جليحيك ، فان  
�لدر����س �مل�ستخل�س م���ن �الحد�ث �لتي م���رت علينا خالل 
�لق���رن �ملا�سي  " هو �أن���ه يجب علينا جتميع قو�نا لتحمل 
�لياأ�س " ، لكن رغم هذ� �لياأ�س فان �ل�سجاعة �حلقيقية هي 
�العرت�ف باأن �ل�سوء يف نهاية �لنفق ياأتي من م�سباح من 
قط���ار �آخر يقرتب ، وعلينا �أن ندرك  �أن �لتغير �الأ�سا�سي 
ميك���ن �أن يكمن يف ز�وية �خرى م���ن تفكرنا. .ويت�ساءل 
�ساح���ب "�سنة �الح���الم �خلطرة ": "هل بق���ي وقت ، �أو 

الحت فر�سة لتغير جذري قبل �أن ي�سدمنا �لقطار؟" .
د�ئم���ا ما يث���ار �سوؤ�ل مهم : ه���ل �ستنته���ي �لر��سمالية يف 
ي���وم من �اليام ، وتتحول �لب�سري���ة �ىل نظرية �قت�سادية 
و�سيا�سي���ة جدي���دة ؟ ولع���ل �ل�س���وؤ�ل �اله���م : �ي���ن تق���ف 
�لر��سمالي���ة �ليوم ؟ �تذكر �نني ع���ام 1990  �طلعت على 
كتاب للدكتور فوؤ�د مر�سي وهو و�حد من �برز �ملارك�سيني 
�لع���رب ، �ساه���م بتا�سي�س �حلزب �ل�سيوع���ي �مل�سري يف 
�خلم�سيني���ات ودر����س �القت�ساد يف جامع���ة �ل�سوربون ، 
�لكت���اب كان بعنو�ن " �لر��سمالي���ة جتدد نف�سها " وعندما 
�ساه���دت �لكتاب قبل �ن �ق���ر�أه ، �ساألت نف�سي هل يعقل �ن 
مفك���ر� مارك�سيا قر�ت له من قبل كتاب " �ال�سرت�كية " �كد 
في���ه �ن �ال�سرت�كي���ة ��سبحت حتمية ه���ذ� �لع�سر باملعنى 
�حلتم���ي للفل�سفة ، �ن يخرج علينا ليق���ول �ن �لر��سمالية 
��ستطاع���ت �ن جتدد نف�سها ؟ ، يوؤكد فوؤ�د مر�سي يف كتابه  
�ن �لر��سمالي���ة ��ستطاعت �ن جتدد قو�ه���ا بف�سل �لثورة 
�لعلمي���ة و�لتكنلوجي���ة �لت���ي مكنته���ا م���ن �ن تتكي���ف مع 
�الو�س���اع �جلدي���دة يف �لعامل ، و�ن �لتط���ور �لتكنلوجي 
��ستطاع �ن ي�سح���ح م�سار �لر��سمالية �ليوم ، لتتغر من 

حيث ��سكالها و��ساليب حركتها .
يف �لع���ام 2013 ظه���ر على و�جه���ة �ملكتب���ات يف فرن�سا 
كتاب بعنو�ن " ر�أ�س �ملال يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين " 
كتب���ه �قت�سادي فرن�سي ��سمه " توما�س بيكيتي" �سرعان 
ما ��سبح �لكت���اب �الأكرث مبيعا ، ، فاملو�سوع �لذي طرحه 
توما�س بيكيتي ه���و " �مل�ساو�ة بني �لب�سر " ، حيث يقدم 
لن���ا يف كتابه �ح�ساء�ت تدل على �نه طو�ل مدة تزيد على 
�كرث من 200 عاما ��سبحت �ملجتمعات تبتعد �كرث فاكرث 
ع���ن حتقي���ق �مل�س���او�ة ، و�ل�سبب يرجعه بيكيت���ي �إىل : " 
�أن �لعائ���د على ر�أ�س �ملال بكل م�س���ادره و�أنو�عه - مييل 
تاريخيًا �إىل �لزيادة بن�سبة تفوق معدل �لنمو �القت�سادي 
يف �س���كل ع���ام " . وهذ� ي���وؤدي ح�سب بيكيت���ي �إىل ح�سر 
�ل���رثو�ت بيد فئ���ة قليلة حيث ت�سبح ه���ذه �لرثو�ت �أعلى 
م���ن معدل من���و �لدخ���ل �لقوم���ي ، و�لدخل �ل���ذي حت�سل 
علي���ه �لفئ���ات �الأخ���رى.و�ن هذ� �لف���ارق �لهائ���ل �سيوؤدي 

بالنتيج���ة �إىل تو�سي���ع ه���وة �لالم�س���او�ة ب���ني �ملد�خيل 
و�ل���رثوة فينزل���ق �لع���امل �إىل بوؤ����س وعن���ف وح���روب. 
قب���ل بيكيتي باكرث م���ن �سبعني عاما قبل���ه، كان �الأمركي 
فريدريك جيم�س���ون �أهم ناق���دي �لر�أ�سمالّية �ملعا�سرة قد 
�ع���رتف �أي�س���ًا باالإمكانّي���ة �ليوتوبّية للك���و�رث �لكرى، 
ح���ني جتد �لب�سرّية نف�سه���ا يف مو�جهة حقيقة �أن �جلميع 
يبح���ر يف وجه �لعا�سف���ة يف ذ�ت �ملركب �ملثقوب..وكتب 
"  �أبت�سم د�ئما عندما �أ�سمع �لنا�س يقولون �إن  جيم�سون :
�لر�أ�سمالي���ة �نت�سرت يف حني �أن �ملارك�سية ماتت، �أبت�سم 

الأن �ملارك�سية حتليل للر�أ�سمالية  " .
ويف �لع���ام نف�س���ه 2010 ��سدر �سالف���وي جيجيك كتابا 
بعن���و�ن " �لعي�س يف �الزمن���ة �الخرة " �سرعان ما �حتل 
قائم���ة �لكتب �الكرث مبيعا ، وفي���ه يناق�س فكرة فرويد عن 
�لغ�س���ب �و�ل�سخط من �لثقافة :" لقد مر عقد�ن من �لزمن 
على �سق���وط ج���د�ر برلني ومل ت���ات �لر��سمالي���ة باملدينة 
�لفا�سل���ة �لت���ي �أِم���ل �لنا�س به���ا " ومل ت�سل���م �ال�سرت�كية 
�ي�س���ا من جيجيك  فهو ير�ه���ا فا�سلة وي�سفها مثل �لرجل 
�ل���ذي يحل���م بالفر�ر م���ع ع�سيقته وُي�س���دم عندما يح�سل 
عل���ى فر�سته بانها مل جتعل���ه �ن�سانا �سعيد� .ويقول هناك 
فو�س���ى قادمة يف �لك���ون ، لكننا ال نري���د �العرت�ف بانها 

�ستحدث .
رمب���ا تب���دو حي���اة �سالف���وي جيجي���ك ، وكاأنه���ا ق�س���ة " 
�سيوع���ي بطريقت���ه �خلا�س���ة " عا�س���ق ملارك����س وحم���ب 
لكتاب���ات ج���اك دري���د� �لفيل�س���وف �ل���ذي ظ���ل يوؤم���ن �ن 
�ملجتمع���ات �لدميقر�طي���ة �لغربي���ة �حلالي���ة عاج���زة عن 
�لتام���ل �لذ�ت���ي  ، ويوؤم���ن بنظري���ة فروي���د يف �لتحلي���ل 
�لنف�سي ، ولد يف �حلادي و�لع�سرين من �آذ�ر عام  1949 
يف ليوبلينيا �لتي كانت �سمن �لدولة �ليوغ�سالفية لعائلة 
من �لطبقة �ملتو�سطة ، �الب موظف ، و�الم تعمل حما�سبة 
.. يف مر�هقت���ه �سيع���رث يف مكتب���ة و�ل���ده عل���ى كتب يف 
�لفل�سف���ة و�القت�ساد ، �كرث ما لفت �نتباهه �حتفاظ و�لده 
يف م���كان خفي باملكتبة مبوؤلف���ات �سيجموند فرويد ، وقد 
حذرت���ه و�لدته من �القرت�ب منه���ا .. وكانت �ول حماولة 
مت���رد عل���ى �لعائل���ة حني ق���رر ذ�ت م�س���اء �ن يخطف �حد 
كتب فروي���د ليقر�أه يف ليلة كامل���ة ، يف �ملدر�سة �لثانوية 
ت�ستهوي���ه كتب �لبنيوية ، و�سيهدي���ه �حد �ال�سدقاء كتابا 
لهيدغر �لذي كان من �ملمنوعات يف يوغ�سالفيا �آنذ�ك ، يف 
�جلامع���ة يتعرف على كتابات جاك دريد� و�لتي �ستده�سه 
فيه���ا قدرة هذ� �لفيل�سوف على �ن اليكون قابال للتلخي�س 

، و�ن اليح�سر نف�سه 

يف تعري���ف و�حد ، وفكرة و�حدة.  عام 1967 ين�سر �أول 
ترجمة لن�س جاك دريد� �إىل �ل�سلوفينية ، يكتب �ن دريد� 
علمه �ن �ملفكر عليه �إال يكون قابال للتلخي�س ، ولهذ� جند 
�سالف���وي جيج���ك ينظ���ر �ىل �لفل�سف���ة على �نه���ا �سوؤ�ل ال 

ينتهي  بتعريف و�حد ، وفكرة و�حدة .
عام 1971 يتخرج م���ن �جلامعة ، وكان قد در�س �لفل�سفة 
وعلم �الجتماع  ، بعدها قرر �ن يقدم ر�سالة ماج�ستر عن 
�لفل�سفة �لفرن�سية �ملعا�سرة من خالل �عمال دريد� وفوكو 
، لك���ن �لر�سال���ة �سببت له �ملتاعب  النه���ا تتناول فال�سفة  " 

م�ستبه بهم �أيديولوجي " .
يعم���ل مرتجم���ا ، وي�سب���ح  جزءً� م���ن جمموع���ة توؤ�س�س 
جمعي���ة  با�سم "نظري���ة �لتحليل �لنف�س���ي" ،  يح�سل عام 
1981 عل���ى �سه���ادة �لدكتور�ه  يف �لفل�سف���ة ، وبعد وفاة 
�لرئي����س �ليوغ�س���اليف جوزي���ف  تيتو ين�س���ط  �سيا�سيًا،  
وي�سبح �حد �لد�عمني ال�ستقالل  �سلوفينيا من يوغ�سالفيا  
، ع���ام  1990 ير�سح نف�سه  ملن�سب رئي�س �سلوفينيا  لكنه 

يخ�سر �ملن�سب .
ين�س���ر �ول كتبه باالنكليزية ع���ام 1989 بعنو�ن " �لهدف 
"  وفيه يح���اول �ن يقدم مر�جعة  �ل�سام���ي لاليديولوجي���ا 
للتعري���ف �لكال�سيك���ي لالإيديولوجي���ا حيث يط���رح فكرة 
مفاده���ا "�إنه���م يجهل���ون عو�ق���ب �أعماله���م ومع ذل���ك فهم 
ميار�سونه���ا". فالب�س���ر ين�ساق���ون ب�سذ�ج���ة م���ع م�س���ار 

�لر�أ�سمالية، حيث �ال�سا�س  
�أن تكون م�ستهلكًا، مت�سوقًا، تاأكل ومتار�س �جلن�س ، و�إن 

مل تفعل هذه �الأ�سياء، فاأنت �سخ�س غر حمظوظ. 
بعدها تت���و�ىل كتبه �لت���ي بلغت ما يق���ارب �لثالثني كتابا 
�برزها " هيغل وظل �ملادية �لديالكتيكية " " �سنة �الحالم 
�خلط���رة " " �لعنف .. تام���الت يف وجهه �ل�ستة " وكتاب 
" كيف نقر� جان الكان " " مرحبا يف �سحر�ء �لو�قع " " 
لينني يف عام 2017 " " بد�ية كماأ�ساة و�خرى كمهزلة " 
يف كل كتب���ه هن���اك مناق�س���ات لهيغ���ل ومارك����س وكان���ط 
ي�س���اف �ليه���م �سيجمون���د فروي���د ، حي���ث ي���رى جيجيك 
�ن �لتحلي���ل �لنف�س���ي ميك���ن �ن ي�سحذ �دو�ت���ه �ملارك�سية 
�ملجتم���ع  حت�س���ني  �ىل  ته���دف  فاملارك�سي���ة    ، �لنظري���ة 
و�لتحلي���ل �لنف�ساين يهدف �ىل حت�س���ني �حو�ل مر�ساه. 
،  وهك���ذ� يجد �ن �أهد�ف �لتحليل �لنف�ساين تلتقي �هد�ف 
�ملارك�سي���ة الأن كليهما يهتم باحلي���ز �الجتماعي  باعتباره 
باعتب���اره �حلي���ز �الك���رث فاعلي���ة للتحلي���ل ..ي�س���اف �ىل 
ه���وؤالء �الربع���ة �سنج���د كاف���كا حا�س���ر� مثل���ه مث���ل �فالم 
هت�سكوك ، مع �سج���االت الكان ، و�حاالت �إىل فاغرن 
وموت���ز�رت ، وح�س���ور �ساحر لالخوة 

كركغارد و�سبينوز� .
يف بد�ي���ة �نت�س���ار فايرو����س كورون���ا 
كت���ب �سالف���وي جيجي���ك جمموعة من 
�ملق���االت  ، توقع فيها �ن �لوباء �سيغر 
�س���كل �لعالق���ة م���ع �لف�ساء �لع���ام مثل 
�لوج���ود يف �حلد�ئ���ق و�جللو�س على 
�ملقاع���د �لعامة، وجتنب 

�حت�س���ان �لنا����س �أو م�سافح���ة �أيديهم، و�أنن���ا قد ن�سبح 
�أك���رث حذرً� ب�س���اأن �الإمياء�ت �لعفوية مث���ل مل�س �الأنف �أو 

فرك �لعينني.
ويعتق���د �أنه رمبا �سيتم �عتب���ار �أن �لو�قع �الفرت��سي هو 
فق���ط �ملكان �الآمن يف هذ� �لع���امل على �لرغم من �أنه ف�ساء 
مليء �أي�سًا بالفرو�س���ات، ورمبا يقّل �لتنقل بحرية وبال 
خ���وف، وق���د ال يتحق���ق �إال لالأغنياء يف م�ساح���ة مفتوحة 

على �جلزر �لتي ميلكونها
ي���رى جيجي���ك �أن���ه وكم���ا ه���و �النت�س���ار �مل�ستم���ر لوباء 
كورون���ا �مل�ستج���د، ف���اإن �أوبئ���ة و��سعة م���ن �لفرو�سات 
�الأيديولوجية �لتي كان���ت ر�كدة يف جمتمعاتنا بد�أت يف 
�النت�سار؛ وعلى ر�أ�سه���ا تناقل �الأخبار �ملزيفة، ونظريات 
�لطبقي���ة  �لعن�سري���ة، ومظاه���ر  �ملوؤ�م���رة، و�نفج���ار�ت 

باأب�سع �أ�سكالها.
ويق���ول لعل �جلائحة تفيد يف ن�س���ر فرو�س �أيديولوجي 
�آخ���ر �أكرث فائدة وه���و فرو�س �لتفك���ر يف جمتمع بديل 
خ���ارج �لدول���ة �لقومي���ة، جمتم���ع يحق���ق نف�س���ه باأ�سكال 

�لت�سامن و�لتعاون �لعامليني .
يع���ود جيجي���ك يف كتاب���ه �إىل �ملو�سوعات �لت���ي تناولها 
يف عدة منا�سبات؛ مثل م���ا هي �لطرق �لتي ت�ستجيب بها 
�حلكوم���ات لالأزمة؟  وكيف �سيو�جه �الن�سان م�سائل  مثل 

�لعزلة و�حلجر ؟ .
وع���ر جيجيك ع���ن �عتقاده ب���اأن �زمة كورون���ا  �ستعطي 
معن���ى جديد� للمجتمع، و�سينبت منها فكر �سيوعي جديد 
بعي���د كل �لبعد عن تلك �ل�سيوعي���ة �لتاريخية، ويعتقد �أن 
�حلاج���ة للتع���اون و�لت�سامن �لعاملي للتغل���ب على �الأزمة 
�ل�سحي���ة مبثابة  �كت�ساف ثوري   :" "نحن نعيد �كت�ساف 
"  ، ويوؤكد  حاجتن���ا لبع�سن���ا بع�س���ا، �أ�سخا�سا و�سعوب���ا 
جيجي���ك �أن فكرت���ه ع���ن �ل�سيوعي���ة لي�ست جم���رد حلم م، 
معتر� �أن �نت�سار �لوباء �سيعطي قوة دفع لت�سامن جديد 
:  " �سيك���ون �ختبارنا ه���و يف بناء طريقة جديدة للحياة. 
لك���ن على �الأ�سخا�س �أن ي�ستعّدو� فاالأمور باأيدينا �الآن، ال 

ينبغي �أن ننتظر حتى �نتهاء �الأزمة".
يكت���ب جيجيك �إنه على �لرغم م���ن �أن �ملو�طنني �الآن �أكرث 
عزلة، فاإنه���م باتو� �أكرث �عتماًد� عل���ى بع�سهم بع�سا، كما 
يعي�سون �سرورة متناق�سة تتمثل يف �إظهار �لت�سامن من 
خالل عدم �القرت�ب من بع�سهم بع�سا، ومل يخف جيجيك 
تفاوؤل���ه باأن يح���دث هذ� �ل�سل���وك تغير� عميق���ا وي�ستمر 

حتى بعد �نق�ساء �الأزمة. 
وبخ�سو����س م���ا ميك���ن تعلمه م���ن ه���ذه �لتجرب���ة، يرى 
"  �إلفي�س بر�سلي �لفل�سفة  �لفيل�س���وف �لذي يو�سف بان���ه 
�ملل���ون  وطريقة كالمه  �لب�سي���ط  وت�سرته   " مبظه���ره 
وق�س���ة �سع���ره �لت���ي تقرب���ه م���ن �لهيبي���ني ، �أن �لتكلف���ة 
ا  �لنف�سي���ة �ستكون باهظ���ة �لثمن، كما تخل���ق �لعزلة �أي�سً
�أ�س���كااًل جديدة من جنون �الرتي���اب تتجلى يف �لعديد من 
نظري���ات �ملوؤ�مرة على �سبكات �لتو��س���ل �لتي ال تتوقف 
ع���ن تك���ر�ر �أن دوال مثل �لوالي���ات �ملتح���دة و�ل�سني هي 

�أ�سل �لفرو�س، لذلك ينبغي �أن نكون �أكرث حذر�.
رغ���م �ن كتابات جيجيك تهت���م بالفل�سف���ة و�ل�سيا�سة  ، �إال 
�نه���ا د�ئما ما ت���ويل ق�سية �لبيئة �هتمام���ا خا�سا   حيث  
يعت���ر ق�سي���ة �لبيئ���ة، و�ح���دة من �أه���م ق�ساي���ا �لن�سال 
متام���ًا،  جدي���د  تفك���ر  الأ�سل���وب  :" نحت���اج  �ل�سيا�س���ي 
ب���داًل م���ن �أفكارن���ا �حلالي���ة ح���ول �لطبيعة". وه���و يرى 
�أن �الأيديولوجي���ات �لرومان�سي���ة  و�ل�سعبوي���ة ال ت���ز�ل 
حتك���م �لكث���ر م���ن �الأف���كار ح���ول �لطبيعة،  حي���ث ينظر 
�ىل �لطبيع���ة يف  �الأيديولوجي���ات باعتباره���ا من�سجم���ة 
وخ���رة، وتظهر �الأر�س باعتباره���ا "�لطبيعة �الأم" �لتي 
ترعانا وتغذينا وتعاملنا بلطف. �أما �حلقيقة �لتي ال تريد 
�ن تع���رتف بها  ه���ذه �الأيديولوجيات ، ه���ي �أن "�لتو�زن 
�لطبيع���ي" للوج���ود �حليوي لالأر����س قد ت�س���رر ب�سّدة، 
بالقمام���ة �ل�سامة و�رتفاع �حل���ر�رة يف �لعامل  :  " ب�سوء 
��ستخد�منا للم�سادر �لطبيعية فاإننا ن�ستدين من �مل�ستقبل 

.  " ولذلك علينا �أن نتعامل مع كرتنا �الأر�سية باحرت�م 
�سالف���وي جيجي���ك �لذي  ظه���ر يف �آخر حو�ر مع���ه ليوؤكد 
ب���اأن لديه كل �أعر��س   كورونا لك���ن نتائج حتليله �سلبية، 
"  يف  ق���ال �ن���ه يفتقد متعة �لذهاب �ىل حمال بي���ع �لكتب :
�ملكتبة تذهب للبحث عن �سيء ما وكثر� ما تعود ب�سيء ، 
فال ميكن ��ستب���د�ل �سيء باملكتبات، ومن �خلطر جد� �أن 

تدفعها �الأزمة �إىل �أن جتثو على ركبتيها  "

سالفوي جيجيك.. ماركس وكورونا وما بينهما
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وظيف���ة �لتحليل هي �أكرث �لوظائف متثيال لفاعلية جيجك 
�لنقدي���ة، و�لتحلي���ل خارج ه���ذ� �لفعل �لوظيف���ي �سيكون 
�س���كال من »�لتنظ���ر« �ل���ذي ال ُيغني �لتجرب���ة، وال يجلب 
�ملتع���ة، ف�س���ال ع���ن �أن �لتحلي���ل �سيك�سبه ق���وة �لد�فع يف 
�سياغة �ل�س���وؤ�ل �لنقدي، بو�سفه �س���وؤ�ال يف نقد �لتاريخ 
و�لنظ���ام و�لهيمنة، �لتي ه���ي �ل�سم���ات �لتكوينية �الأبرز 
للر�أ�سمالي���ة، لي����س بو�سفه���ا �القت�س���ادي �لعموم���ي، بل 
بطبيعة مرجعياتها �ل�سيا�سية و�لتجارية و�الأيديولوجية، 
�لتي ُتعنى ب�سناعة مظاهر تلك �لهيمنة، وكذلك بطبيعتها 
�الأخالقي���ة �لتي تخ����س �ملجال �لر�غمات���ي ملفاهيم وقيم 

�لعد�لة و�حلرية و�حلب و�ل�سلطة..
��ستب���اك جيج���ك م���ع �لفل�سف���ة ��ستب���اٌك ح���ذٌر وغام����س، 
فبقدر عالقت���ه بجوهر �لفل�سف���ة ووظيفته���ا �لنقدية، فاإنه 
�أك���رث مت���رد� عل���ى تو�سي���ف �ملارك�س���ي �لنمط���ي، وعل���ى 
�أوه���ام �لفيل�س���وف �ملتع���ايل، �إذ يج���د يف �ملغام���رة وعيا 
بالتجدي���د، وب�س���رورة �نفتاح���ه عل���ى �لتن���وع �ملع���ريف 
بو�سف���ه جماال مفتوحا ل�سياغ���ة �أ�سئلة جديدة، تخ�ّس ما 
ه���و �أنرثوبولوج���ي، مثلما تخ�ّس وظيف���ة �لناقد �لثقايف 
م���ن جانب، ووظيفة �لبطل �لثق���ايف �لذي يو�جه حتديات 
و�خل���ذالن  �لطبق���ي  و�لقه���ر  و�الأيديولوجي���ا  �ل�سيا�س���ة 

�لوجودي من جانب �آخر.
�سم���ة �لبطول���ة ق���د تب���دو ب�سيط���ة و�ساذج���ة �إز�ء �سم���ة 
���ة �لنق���د �لتي ميلكه���ا لي�ست �سهل���ة، و�سط  �لناق���د، فمن�سّ
مهيمن���ات معقدة وطاردة، لكنها تبق���ى حتوز فعالية تدفع 
باجت���اه �لتعري���ف مب�سوؤولي���ة �لناق���د/ �ملُحل���ل، بو�سفه 
�لناق���د �ل���ذي ميلك قوة نق���د ومر�جع���ة �الأف���كار �لكرى، 
مب���ا فيها �ملارك�سي���ة و�لر�أ�سمالية، ف�سال ع���ن نقد �الأنظمة 
�ل�سيا�سي���ة، �لتي ��ستعان���ت مرجعياته���ا باالأيديولوجيا، 
لتري���ر وجودها، ولت�سكي���ل ع�ساب �لق���وة و�لهيمنة يف 
تل���ك �الأنظم���ة، ومنها ما يتعلق ب�»�الأوه���ام �لكرى«، �لتي 
تخ����س مفاهيم �ملجتم���ع �لطبقي، و�لعد�ل���ة �الجتماعية، 
و�لن�س���ال �ل�سيا�س���ي، �إذ كث���ر� م���ا فر�ست تل���ك �الأوهام 
للنظ���ام،  �لعموم���ي  �لتو�سي���ف  عل���ى  �لرم���زي  تاأثره���ا 
و�حل���رب و�الأيديولوجي���ا، ولي�س���ت �ال�سرت�كية مبعناها 
�ل�سيا�س���ي، و�لر�أ�سمالي���ة مبعناه���ا �لطبق���ي، و�لتاري���خ 
بعي���دة عن ذل���ك، فاخلط���اب �لنق���دي �لذي �نح���از جيجك 
�إىل متثيل���ه، بد� �أك���رث قربا من �لدالل���ة �لثقافية يف نقدها 
�لثق���ايف لالأن�ساق �ملُ�سمرة حتت رع���ب �الأيديولوجيا، �أو 
حتت �سغ���ط �حلاج���ة، فاالأيديولوجي���ا و�حلاجة حتولتا 
�إىل جمال���ني لالإ�سباع �لرمزي و�مل���ادي، مثلما كانتا جماال 
لل�س���ر�ع و�لتقاط���ع، ع���ر �سناع���ة �ملثقف �ملثق���ف �لتابع 
�الأيديولوج���ي، �أو ع���ر �سناعة �ملثقف �ملغ���رتب بو�سفه 
�ملتع���ايل و�ملغ���رور و�الإكر�ه���ي، وه���ذ� م���ا ب���د� و��سحا 
يف مرحل���ة م���ا بع���د �حل���رب �لب���اردة، و�نهي���ار �الحت���اد 
�ل�سوفييت���ي، و�سعود �لقطبية �الأمريكية بنظرية �إن�سانها 

�الأخر، وبتوح�س حروبها وع�سكرتها ونزقها.
�لعامل �سار عنيفا، الأّن �سّناع هذ� �لعنف يريدون �ل�سيطرة 
على �لعامل، وعلى �لتلويح بفر�سيات يلتقي عندها �لتاجر 
و�لثائ���ر و�لرئي����س و�لفيل�سوف و�مله���رج، �إذ ُتكّر�س هذه 
�لفر�سي���ات ما ي�سبه جمتم���ع �ال�ستعر�����س �لنقد بو�سفه 
�غرت�با جيجك �ملارك�سي هو �أكرث وعيا مبفهوم �الغرت�ب، 
وبداللت���ه يف �لفكر و�خلطاب، ويف عالقة �ملثقف بال�سلعة 
�لثقافي���ة، وبالوظيف���ة �ل�سيا�سية �لتي ميك���ن �أن ميار�سها 
�لفيل�س���وف �أو �لناق���د، �إذ تتح���ول بني يدي���ه �ملفاهيم �إىل 
م���ا ي�سب���ه �الأ�سلح���ة، تلك �لت���ي يتوه���م ��ستباك���ه �لنقدي 

معه���ا، �أنه �سي�سّوبها نحو �لوع���ي �لز�ئف و�لقوة �لز�ئفة 
و�لعلمانية �لز�ئفة، فالفيل�سوف يف هذ� �لت�سويب مل يعد 
�سف�سطائيا، �أي بائع���ا للمعرفة، بقدر ما يبدو �أكرث تعبر� 
ع���ن وع���ي �الأزمة، ووع���ي �خل�سارة، ووع���ي �غرت�به عن 
�حلقيقة، �إذ ميكن���ه �أن ي�سبه �حلار�س �مليتافيزيقي، �أو قد 
يك���ون موؤديا لدور �ملهرج يف م�سرح �سك�سبر، حتى يبدو 
�لتهريج �لثقايف فا�سحا، و�سبيها بالتهريج �الأيديولوجي 
و�لتهري���ج �ل�سيا�سي، وعر �ملغ���االة يف تعرية ما يجري، 
ويف ك�س���ف عي���وب �الأيديولوجيا و�الأنظم���ة، و�ملمار�سة 
�لثقافية، مبا فيه���ا �لعنف �لذي يخ�ّس �ل�سيا�سة و�ل�سلطة 

و�لطبقة و�لدين.
�لعودة �إىل تف�س���ر �لعامل قد تكون خيار� مفارقا جليجك، 
�إذ �إّن ف�سل �لفال�سفة يف تغير �لعامل، �أثار �سوؤ�ال وجوديا 
ع���ن �جل���دوى، وع���ن مقارن���ة �لفيل�س���وف بال�سيا�سي �أو 

بالر�أ�سمايل، �أو باالأمن���وذج �لرئا�سي �لذي ي�سبه تر�مب، 
�أو �لرئي����س �لك���وري �ل�سم���ايل، �أو �لرئي����س �ل�سيني �أو 
�لكوب���ي، فكّل هوؤالء عالقتهم بالفل�سف���ة حمكومة بعو�مل 
�ل�س���وق و�الأيديولوجي���ا و�ل�سلطة، مثلم���ا �أدرك �أن ور�ء 
�حلد�ث���ة كثٌر من �خل���د�ع و�لزي���ف، و�أّن �ملثقف بو�سفه 
�لفل�سف���ي �أو �لفني، عليه �أْن ُيعيد فح�س �ملفاهيم و�الأفكار 
لكي تت�سق م���ع حلظته �لتاريخية �ملحكوم���ة بقوة ما، �أي 
بو�قٍع ما، وهو ما يجعله �أكرث ��ستعادة الأطروحات الكان، 
يف تعاطي���ه مع« �خلي���ال و�لرمز و�لو�ق���ع«، وهي ق�سايا 
جعلها م�سدر� مهما يف جم���ال ك�سوفاته، ويف متكينه من 

�لفهم �لذي هو جوهر عملية تف�سر �لعامل.

عنف اللغة واأليديولوجيا
�لع���امل �س���ار عنيف���ا، الأّن �سّن���اع ه���ذ� �لعن���ف يري���دون 

بفر�سي���ات  �لتلوي���ح  وعل���ى  �لع���امل،  عل���ى  �ل�سيط���رة 
يلتق���ي عندها �لتاج���ر و�لثائ���ر و�لرئي����س و�لفيل�سوف 
و�مله���رج، �إذ ُتكّر����س ه���ذه �لفر�سي���ات م���ا ي�سبه جمتمع 
�ال�ستعر�����س، حي���ث يقوم �ل���كلُّ بعر����س ب�ساعته، مبا 
فيه���ا ب�ساعة �خلطاب و�جل�سد و�ل���زي، ولعل ما يجري 
�لي���وم م���ن �أعم���ال عن���ف وح���روب و�سر�ع���ات تك�سف 
ع���ن �أزم���ة »�لالفهم« �لت���ي �سقط فيها �جلمي���ع، فحو�دث 
ع���ن  بعي���دة  لي�س���ت  �الإرهابي���ة،  ونيوزيلن���د�  باري����س 
�حل���روب �لعدمية يف �سوريا و�ليم���ن وليبيا ويف غزة، 
�إذ ه���ي ح���روب �سيط���رة، وعن���ف �إكر�هي، تتب���دى فيها 
ع�سابي���ات �ل�سلط���ة، و�لعن���ف �الأهل���ي �لطائف���ي، مثلما 
تتبدى فيها ��ستعر��سية �الآخر/ تاجر �الأ�سلحة، و�سانع 
�ال�ستعر�����س، �ل���ذي يرب���ط عن���ف �ل�س���ر�ع بت�سخي���م 
�لرثوة، وعن���ف �للغة، فاخلطاب �ل�سيا�س���ي �لذي نقر�أه 
ون�سمعه م���ن �لروؤ�ساء و�ملوؤ�س�س���ات و�جلرن�الت يقوم 
عل���ى فع���ل �لكر�هي���ة، وعل���ى غاي���ة �لت�سوي���ق، و�للغ���ة 
بطبيعته���ا لي�ست بريئة، الأنه���ا موؤدجلة يف �ل�سياق ويف 
�لوظيف���ة.. ُعن���ف �للغ���ة، �أي عنف �خلط���اب فيها، جعله 
جيجك ن�سقا م�سم���ر� للتمثيل �لرم���زي للقوة، ولرمزية 
�سيطرتها على �الآخر، ولت�سويغ مو�قف �لكر�هية �إز�ءه، 
ال�سيم���ا �ملو�قف �لت���ي ر�فق���ت �لعقوب���ات �لدولية �لتي 
تفر�سها �لواليات �ملتحدة على �أنظمة معينة، �أو �ملو�قف 
�ل�سحية �لتي برزت بعد �جتياح جائحة كورونا �لعامل، 
�لت���ي حتول���ت �إىل مو�ق���ف �سيا�سية وجتاري���ة و�أمنية، 
بع�سه���ا يخ����س �لنو�ي���ا، وبع�سه���ا يخ����س �ملعلومات، 
و�أح�سب �أن �ملوؤمت���ر�ت �ل�سحافية �لتي عقدها �لرئي�س 
تر�م���ب، كانت متثيال ب���ارز� و��ستعر��سي���ا للتعبر عن 
�الأزمة، وعن كر�هية �الآخر، وعن تاأثر ذلك على تد�ولية 
مفاهيم �لق���وة و�لدميقر�طية و�لرثوة و�ل�سوق و�لنفط 

و�لدو�ء و�الإن�سان بو�سفه �الأنرثوبولوجي..
�ملوقف من �لع���امل نزوع جيجك ملو�جه���ة �لعامل �ملتغر، 
قد جتعله �الأقرب لل�ساخر، �أو رمبا الأطروحات �ألتو�سر، 
وه���و يتخّيل �أ�سب���اح مارك�س �لتي �ستهب���ط على �أوروبا 
�لر�أ�سمالي���ة، حيث يتحول �لهب���وط �إىل نوع من �ل�سحر، 
�أو �إىل تطهر، و�إىل ما ي�سبه »�حلرب« �لكوميديانية بني 
قوى كرى لها �أ�سلحة غر مرئية، وقد تكون بايولوجية 
على طريقة »�جلرن�ل كوفي���د 19«، فالعامل �لذي �جتاحه 
�لفرو����س فقد كث���ر� من �أمناط���ه وعاد�ت���ه ومركزياته، 
وب���د�أت لعب���ة �الأ�سب���اح ترز م���ن جدي���د، بو�سفها حربا 
وم���ن  �الأغبي���اء،  �الأغني���اء  م���ن  �لر�أ�سمالي���ة  لتخلي����س 
�ل�سعبوي���ني و�لق���ادة �لطبقي���ني، �لذين جاه���رو� بالنقاء 
�لطبقي، و�لوه���م �الأيديولوجي، ح���ّد �أْن يتحول »�لرمز 
كوفيد« �إىل طاقة ميتافيزيقية لتغير ز�وية �لنظر للعامل، 
و�إىل خيار يقوم على تقوي�س �ملفاهيم �لتي �تكاأت عليها 
�لفل�سف���ة �ملثالية �لغربية، و�أطروحات �حلد�ثة بن�سختها 
�لهابرمازي���ة، حيث �أ�سهم���ت جائحة �لكوفي���د يف تفكيك 
�لتو��س���ل، مقابل �إ�ساعة �لتباعد، وه���و ت�ساد مفهومي، 
يذه���ب باجت���اه �لبحث ع���ن �لو�سائ���ط، �لتي م���ن �ساأنها 
تلوي���ن �لع���امل باأل���و�ن مل تعد �سافي���ة، وله���ا داللتها يف 
�لتعب���ر عن �ملحنة �لرمزية لكائن ما بعد �حلد�ثة، �أق�سد 
�أزم���ة �لف���رد يف حريته ووج���وده و�أ�سو�ق���ه، ومع تفكك 
مركزيات���ه �لقدمي���ة �لت���ي حتولت �إىل مركزي���ات مرعبة، 
غر قادرة على حي���ازة �حلب، مقابل �لتورط بالكر�هية، 
وغ���ر قادرة على �إعادة �سياغ���ة مفهومية للثورة، مقابل 
�إخ�س���اع �الإن�س���ان �إىل مزي���د م���ن �له�سا�س���ة و�لرثاث���ة، 
و�آخرها ه�سا�سة �لنظام �الإمريايل �ملتعايل �أمام كورونا 
ب�سيفرت���ه �جليني���ة، �أو بعالمت���ه كقوة غام�س���ة �أ�سقطت 

�الأ�سو�ق �لكرى و�ل�سرديات �لكرى لالإمريالية.

سالفوي جيجك… النقد الثقافي وأسئلة الفلسفة

للناق��د  إمنوذج��ا  بوصفه��ا  جيج��ك،  س��الفوي  ش��خصية  تتش��كل  أيغلت��ون  وت��ريي  والتوس��ري  الكان  ب��ن 

أس��ئلة  م��ع  يش��تبك  أْن  ح��اول  ال��ذي  اإلج��رايئ،  للمثق��ف  قناع��ا  بوصفه��ا  أو  مارك��س،  أش��باح  ع��ى  املتم��رد 

الوعي السيايس، واستغراقات البحث النفيس، ومعرفية املجال الفلسفي.

»النق��د  مامرس��ة  م��ن  يجع��ل  ال��ذي  املتع��ايل،  املثق��ف  ص��ورة  س��ياق  يف  جيج��ك  تض��ع  التوصيف��ات  ه��ذه 

األيديولوجي��ا  ويف  الدولي��ة،  السياس��ة  رصاع��ات  يف  املضم��رة  لألنس��اق  وتعري��ٍة  كش��ٍف  فاعلي��ة  ثق��ايف« 

واملؤسس��ة  والخط��اب  باأليديولوجي��ا  متقاع��د«  ك�»ش��يوعي  عالقت��ه  منطل��ق  وم��ن  »املقدس��ة«، 

الج��ديل،  بالفك��ر  اإلش��كالية  عالقت��ه  طبيع��ة  ع��ن  فض��ال  املعلوم��ات،  وث��ورة  واالس��تعراض  واملجتم��ع 

والتحلي��ل  الفلس��فة  اش��تغال  مدي��ات  ولتوس��يع  املفاهي��م،  ولفح��ص  األس��ئلة،  إلث��ارة  كمج��ال  بداللت��ه 

الرس��ملة،  وخ��دع  األدلج��ة،  مركزي��ات  م��ن  الخ��ارج  اإلنس��ان  املع��ارص،  اإلنس��ان  محن��ة  ق��راءة  يف  النف��يس 

ورثاثة أنظمتهام، السيام بعد جائحة كورونا، التي تحولت إىل نوٍع فائق إلمربيالية املجهول..
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ترجمة: أحمد شافعي

وال عالق����ة للتفكر �ل����ذي �أعنيه من قري����ب �أو بعيد بالنظرة 
�لن�سبية �لرخي�سة للجرمية )من قبيل �لت�سبيحة �ل�سهرة: 
م����ن نحن يف �لغرب حتى ندين هذه �الأعمال ونحن من نحن 
م����ن مرتكبي �أ�سنع �جلر�ئم يف �لع����امل �لثالث؟". ولي�ست له 
عالقة باخلوف �ملََر�سي لدى كثر من �لي�ساريني �للر�ليني 
يف �لغ����رب م����ن �الإد�نة بره����اب �الإ�س����الم )�الإ�سالموفوبيا(. 
ف����كل �نتقاد لالإ�س����الم � يف نظر ه����وؤالء �لي�ساري����ني �لز�ئفني 
� م����د�ن بكون����ه تعب����رً� ع����ن ره����اب �الإ�س����الم ل����دى �لغ����رب، 
ف�سلمان ر�س����دي مد�ن ال�ستفز�زه �مل�سلمني بال د�ع، ومن ثم 
بامل�سئولي����ة )ولو �جلزئية على �الأقل( عن فتوى �إهد�ر دمه، 
�إىل �آخر ذلك. فنتيجة ذلك �ملوقف ال تخرج عما يتوقعه �ملرء 
يف هذه �حلاالت: وهو �أنه كلما �أمعن �لي�ساريون يف �لغرب 
يف �الع����رت�ف بذنبهم، �زد�د �ته����ام �الأ�سوليني �الإ�سالميني 
له����م بالنفاق و�إ�سم����ار �لكر�هية لالإ�سالم. ه����ذ� �ملزيج يفرز 
ب�س����ورة مثالية مفارقة �الأن����ا �الأعلى: كلم����ا �أطعت ما ميليه 
علي����ك �الآخ����رون، �زددت �إح�سا�س����ًا بالذن����ب. وكاأن����ك كلم����ا 
ت�ساحمت مع �ملت�سددين �الإ�سالميبم، �زد�دو� �سغطًا عليك .
لذل����ك ال تبدو يل كافي����ة دعاوى �العت����د�ل �مل�ست�سرية و�سط 
�سط����ور مقالة �سيم����ون جينكنز )يف �جلاردي����ان يف �ل�سابع 
م����ن يناير( �لتي قال فيها �إن مهمتن����ا �الآن هي "�أال نْفِرط يف 
رد �لفع����ل، و�أال نفرط يف �لرتويج لتو�ب����ع ]�حلدث[. بل �أن 
نعام����ل كل ح����دث بو�سفه حادث����ة �إرهابية عاب����رة"، لوال �أن 
�لهج����وم عل����ى �ساريل �إب����دو مل يكن جمرد "حادث����ة �إرهابية 
عاب����رة"، فقد �تب����ع �أجندة دينية و�سيا�سي����ة حمددة ومن ثم 
فق����د كان ج����زءً� من منط �أكر بكث����ر. وال ينبغي لنا بالطبع 
�أن نفرط يف رد �لفعل، لو �أن �الإفر�ط هنا معناه �ال�ست�سالم 
لره����اب �لر�ديكالية �لعمياء، بل علين����ا �أن ُنعِمل �لتحليل بال 

�سفقة يف هذ� �لنمط.
فم����ا نحت����اج �إلي����ه ب�س����ورة �أدع����ى م����ن �سيطن����ة �الإرهابيني 
ه����ذه  نف�س����ح  �أن  ه����و  �لبطولي����ة  �النتحاري����ة  بخر�فاته����م 
�الأ�سط����ورة �ل�سيطانية. ولق����د �أدرك فريدرت�س نيت�سه قدميًا 
كي����ف �أن �حل�س����ارة �لغربي����ة مت�س����ي باجت����اه "�الإن�س����ان 
�الأخر"، ذلك �ملخل����وق �لفاتر عدمي �ل�سعور و�اللتز�م. ذلك 
�ل����ذي يف عجزه عن �حللم، و�سجره من �حلياة، ال يخاطر، 
وال ين�س����د غر �لدع����ة و�الأمان و�لتعبر ع����ن �لت�سامح بينه 
وب����ني �الآخري����ن: "قليل من �ل�س����م بني �حل����ني و�الآخر: ذلك 
يكف����ي �الأح����الم �للذي����ذة. ث����م كث����ر م����ن �ل�س����م يف �لنهاية: 

�تهم �ل�سئيل����ة بالنهار،  ذل����ك يكفي �مل����وت �للذيذ. ينال����ون لذَّ
ولذ�تهم �ل�سئيلة بالليل، ويحر�سون على �سحتهم. ويقول 

�الإن�سان �الأخر ’لقد �كت�سفنا �ل�سعادة’ فتطرف �أجفانهم".
قد يب����دو فعليًا �أن �لهوة �لقائمة بني �لع����امل �الأول �ملت�ساهل 
ورد �لفعل �الأ�سويل عليه يتو�زي �أكرث فاأكرث مع �لتعار�س 
ب����ني عي�����س حي����اة طويل����ة م�سبع����ة مليئ����ة بال����رثوة �ملادية 
و�لثقافي����ة وب����ني تكري�����س �مل����رء حيات����ه لق�سي����ة �سامي����ة. 
�ألي�����س ه����ذ� �لعد�ء كال����ذي بني ما �أ�سم����اه نيت�س����ه بالعدمية 
"�ل�سلبي����ة" و"�الإيجابي����ة"؟ فنحن يف �لغ����رب ب�سر نيت�سة 
�الأو�خ����ر �ملنغم�س����ني يف �ملل����ذ�ت �ليومي����ة �لبله����اء، بينم����ا 
�لر�ديكالي����ون �الإ�سالمي����ون هم �مل�ستع����دون للمخاطرة بكل 
�س����يء، �ملنخرط����ون يف �لن�س����ال �إىل ح����د تدم����ر �أنف�سهم. 
وتب����دو ق�سيدة "�ملج����يء �لثاين" لوليم بتل����ر ييت�س مثالية 
يف تو�سي����ف ماأزقن����ا �لر�هن �إن ت����رى �أن "�أف�س����ل ]�لنا�س[ 
تنق�سهم �لعقيدة، بينما �الأ�سو�أ ممتلئون بالقوة �لعاطفية". 
ه����ذ� و�سف ممتاز لله����وة �لر�هنة ب����ني �للر�ليني �مل�سابني 
بفق����ر �ل����دم و�الأ�سولي����ني ذوي �لعاطف����ة �مل�سبوب����ة. مل يعد 
"�الأف�س����ل" قادري����ن على �ال�ستباك �لت����ام، بينما "�الأ�سو�أ" 

منخرطون يف تع�سب عن�سري ديني جن�سي.
ولك����ن، هل يالئم �لو�س����ف حقًا �الأ�سولي����ني �الإرهابيني؟ �إن 
م����ا ينق�س ه����وؤالء بو�سوح يتمث����ل يف �سمة ي�سه����ل �لعثور 
عليه����ا يف جمي����ع �الأ�سولي����ني �الأ�س����الء م����ن �لبوذي����ني يف 
�لتب����ت �إىل �الأمي�سيني يف �لواليات �ملتحدة: ينق�سهم غياب 
�المتعا�����س و�حل�س����د، تنق�سهم �لالمب����االة �لعميقة بطريقة 
حياة غر �ملوؤمنني. فلو �أن من يو�سفون باالأ�سوليني �ليوم 
يوؤمن����ون حقًا �أنه����م عرثو� على طريق �حلقيق����ة، فاأي تهديد 
ميثل����ه لهم غ����ر �ملوؤمنني، وملاذ� يح�سدونه����م؟ �إن �لبوذي �إذ 
ي����رى �ملتع����وي �لغربي فاإنه ال يدينه يف كث����ر �أو قليل. �إمنا 
يالح����ظ يف عط����ف �أن بحث �ملتع����وي عن �ل�سع����ادة حمكوم 
علي����ه بالهزمي����ة. وخالف����ًا لالأ�سوليني �حلقيقي����ني، ترى يف 
مدع����ي �الأ�سولي����ة �الإرهابي����ني �إح�سا�س����ًا عميق����ًا بال�سي����ق 
و�الفتت����ان باحلياة �الآثمة �لتي يعي�سه����ا غر �ملوؤمنني. و�إن 
�مل����رء ي�ست�سعر ذلك يف مقاتلتهم �الآخر �الآثم، فهم ال يقاتلون 

فيه �إال غو�يتهم.
وهن����ا يعجز ت�سخي�����س ييت�س ع����ن و�سف �مل����اأزق �لر�هن: 
فالق����وة �لعاطفية لدى �الإرهابيني �ساه����د على غياب �لقناعة 
�حلقيقي����ة. فكم يك����ون ه�سًا �إمي����ان �مل�سلم لو �أن����ه ي�ست�سعر 
خط����رً� يف كاريكات����ر �أبله يف جري����دة �أ�سبوعي����ة �ساخرة؟ 
�إن �الإره����اب �الإ�سالم����ي �الأ�س����ويل ال يق����ف عل����ى �أر�سي����ة 
قناع����ة �الإرهابي����ني باأف�سليتهم ورغبته����م يف تاأمني هويتهم 
�لدينية �لثقافية م����ن هجمة �حل�سارة �ال�ستهالكية �لعاملية. 
وم�سكل����ة �الإرهابي����ني ال تكم����ن يف �أننا نعتره����م �أدنى منا، 
ب����ل باالأح����رى يف �أنهم يف قر�رة �أنف�سه����م يعترون �أنف�سهم 
�الأدنى. ولذلك فاإن تاأكيد�تنا باأننا ال ن�سعر باأف�سليتنا عليهم 
� وهي تاأكيد�ت منطوية عل����ى تنازل من جانبنا، و�سحيحة 
م����ن �لناحي����ة �ل�سيا�سي����ة � ال تزيدهم �إال غ�سب����ًا، وتزكي نار 
��ستيائه����م. ولي�س����ت �مل�سكلة �ختالفًا ثقافي����ًا )كاحلفاظ على 

هويتهم(، بل �حلقيقة �ملناق�سة وهي �أن �الأ�سوليني بالفعل 
مثلنا، فهم ��ستوعب����و� معايرنا �سرً� يف �أنف�سهم ويقي�سون 
�أنف�سهم عليها. و�ملفارقة، �أن ما ينق�س �الأ�سوليني بحق هو 

جرعة من �لقناعة "�لعن�سرية" �حلقيقية باأف�سليتهم.
وم����ا �لتحول �لذي طر�أ حديث����ًا على �الأ�سولية �الإ�سالمية �إال 
تاأكيد ل����ر�أي فالرت بنيام����ني �لقدمي �لثاقب ب����اأن "كل �سعود 
للفا�سي����ة ه����و �ساهد عل����ى ثورة فا�سل����ة": ف�سع����ود �لفا�سية 
ه����و ف�س����ل �لي�س����ار، وه����و يف �لوق����ت نف�س����ه دليل عل����ى �أنه 
كان ثم����ة �إمكاني����ة ثوري����ة وغ�سب ولك����ن �لي�س����ار يف ف�سل 
يف تطويرهم����ا. فه����ل ال ينطب����ق ذلك على م����ا يو�سف �ليوم 
بالفا�سي����ة �الإ�سالمية؟ �ألي�س �سع����ود �الإ�سالمية �لر�ديكالية 
ذ� عالق����ة باختفاء �لي�س����ار �لعلماين يف �ل����دول �الإ�سالمية؟ 
لق����د ح����دث حينم����ا ��ستول����ت طالب����ان يف ع����ام 2009 عل����ى 
و�دي �س����و�ت يف باك�ست����ان �أن �أوردت نيويورك تاميز �أنهم 
قام����و� "بث����ورة طبقي����ة ت�ستغل �لفج����و�ت �لعميق����ة �لقائمة 
ب����ني حفنة م����ن مالك �الأر�����س �الأثري����اء و�ل�س����كان معدومي 
"��ستغالله����م"  ب�����  �لطالب����ان  كان  ل����و  �أن����ه  غ����ر  �الأر�����س". 
معان����اة �ملز�رع����ني "يلفت����ون �لنظ����ر �إىل تهدي����د�ت حميق����ة 
بباك�ست����ان لكونه����ا �إقطاعي����ة �إىل حد كبر" فم����ا �لذي مينع 
�لدميقر�طي����ني �للر�ليني يف باك�ست����ان و�لواليات �ملتحدة 
باملث����ل �أن "ي�ستغل����و�" معان����اة �ملز�رعني معدوم����ي �الأر�س 
وي�ساعدونهم؟ �الإيحاء �ل�سمني �ملوؤ�سف �لذي تنطوي عليه 
ه����ذه �حلقيقة ه����ي �أن �لقوى �الإقطاعي����ة يف باك�ستان متثل 

�للر�لية. �حلقيقي" للدميقر�طية  "�حلليف 
فم����اذ� ع����ن قي����م �للير�لية �جلوهري����ة: �حلري����ة و�مل�ساو�ة 
وم����ا �إىل ذلك؟ �ملفارق����ة �أن �للير�لية نف�سها تفتقر �إىل �لقوة 
�لالزم����ة الإنقاذ هذه �لقيم من هج����وم �الأ�سولية. فاالأ�سولية 
رد فع����ل � رد فع����ل ز�ئ����ف غام�س بالطبع � عل����ى عيب حقيقي 
يف �للير�لية، ولذلك فاإنها تتولد �أكرث فاأكرث عن �للير�لية. 
و�للير�لي����ة �إن ُترك����ت لنف�سها ف�سوف تدم����ر نف�سها ببطء، 
ولي�����س من �سبيل �إىل �حلفاظ عل����ى قيمها �جلوهرية �إال يف 
جت����دد قوة �لي�س����ار. ولكي تبقى هذه �لرتك����ة �ملهمة، حتتاج 
�للير�لية �إىل عون �أخوي من �لي�سار �لر�ديكايل. وهذ� هو 
�ل�سبيل �لوحيد الإنز�ل �لهزمية باالأ�سولية، و�سحب �الأر�س 

من حتت �أقد�مها.
�إن �لتفك����ر يف �س����وء �أعمال �لقت����ال �لتي �سهدته����ا باري�س 
يعن����ي �لتوق����ف ع����ن �لر�س����ا �الأنيق ع����ن �لذ�ت �ل����ذي يت�سم 
ب����ه �للير�لي����ون �ملت�ساحم����ون و�لقب����ول باأن �ل�س����ر�ع بني 
�لت�سام����ح �لل����ر�يل و�الأ�سولي����ة هو �سر�ع ز�ئ����ف � فما هو 
�إال حلق����ة مفرغة فيها قطب����ان كل منهما �سرط لوجود �الآخر. 
وم����ا قال����ه ماك�����س هوركهامي����ر يف �لثالثيني����ات م����ن �لقرن 
�ملا�س����ي ع����ن �لفا�سية و�لر�أ�سمالية، وه����و �أن من ال يريدون 
�نتق����اد �لر�أ�سمالية عليهم �أن ي�سمتو� ع����ن �لفا�سية، ينطبق 
�ليوم عل����ى �الأ�سولية: فمن ال يري����دون �نتقاد �لدميقر�طية 

�للير�لية عليهم �أن ي�سمتو� عن �الأ�سولية �لدينية.

عن موقع االلكتروني للمترجم احمد شافعي

أكد املفكر والناقد السلوفيني سالفوي 

جيجيك يف مقال له ب� نيوستيتسامن نحتاج 

إليه بصورة أدعى من شيطنة اإلرهابين 

بخرافاتهم االنتحارية البطولية هو أن نفضح 

هذه األسطورة الشيطانية، ملقياً بهذا الدور 

عى 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 ل� التفكري. علينا، بطبيعة 

الحال، أن ندين بسفور أعامل القتل بوصفها 

هجوماً عى جوهر حرياتنا األصيل، وندينها 

دون إضامر أعذار )من قبيل أن "شاريل 

إبدو كانت أيضا تستفز املسلمن وتيسء 

إليهم أبلغ اإلساءة"(. ولكن مشاعر التضامن 

املطلق هذه غري كافية � علينا أن نفكر يف ما 

بعد ذلك.

سالفوي جيجيك: ما العالقة بين األصولية 
الدينية والديمقراطية الليبرالية؟



جيجك.. معضلة االيديولوجيا

نفس��ه  واملصطل��ح  عموم��ا،  والع��ريب  العراق��ي  املثق��ف  ته��م  الت��ي  املواضي��ع  م��ن  االيديولوجي��ا  موض��وع 

م��ن  ب��دءا  املوض��وع  ه��ذا  ع��ى  اطل��ع  والع��رب  العراقي��ن  مثقفين��ا  م��ن  الكث��ري  ان  ك��ام  مس��تمر.  ت��داول  يف 

بانطوني��و  م��رورا  االيديولوجي��ا،  مقارب��ة  فيه��ا  تط��ورت  مهم��ة  محط��ات  مث��ة  لك��ن  املارك��يس.  االرث  خ��الل 

س��الفوي  م��ع  ه��ي  الجذري��ة  املهم��ة  مقارباته��ا  اخ��ر  ولع��ل  س��لوتردك،  وبي��ر  التوس��ري،  ولوي��س  غرام��ي، 

جيجك.

نصير فليح

لاليديولوجي���ا تعريف���ات كث���رة، فه���ي �ي ن�س���ق �سام���ل م���ن 
�ملعتق���د�ت وطر�ئ���ق �لتفك���ر �لت���ي متث���ل ��سا�س���ا للفع���ل، �و 
تر�سيم���ة مفاهيمي���ة م���ع تطبيقه���ا �لعمل���ي، �و ح�س���ب تعريف 
�لتو�س���ر: “�لعالقة �لت�سورية لالفر�د ع���ن �ل�سروط �لو�قعية 
لوجوده���م”. وبينما جن���د �لفك���رة �الولية ع���ن �اليديولوجيا 
يف �ملارك�سي���ة �عتباره���ا “وعيا ز�ئفا” يتوج���ب طرحه جانبا، 
ف���ان �ملقاربات �لالحقة تناول���ت �ملو�سوع بطرئق �كرث تف�سيال 

و�غناء، ومن زو�يا خمتلفة �ي�سا.
بالن�سب���ة النطوني���و غر�م�س���ي، ف���ان مفهوم���ه ع���ن “�لهيمنة” 
hegemony مفه���وم متد�خل جد� م���ع �اليديولوجيا، وبدال 
عن تعري���ف �اليديولوجي���ا باعتبارها وعيا ز�ئف���ا، فان مفهوم 
غر�م�س���ي ع���ن �لهيمن���ة �ق���رب �ىل م���ا ن�سمي���ه �لي���وم “�لق���وة 
�لناعم���ة”. وبالت���ايل ف���ان �حلكومات ال ت�ستطي���ع حتقيق هذه 
�لهيمن���ة مبفردها ب���ل تتطلب تو�فق���ا �و متا�سيا معه���ا من قبل 

�لنا�س �لذين حتكمهم.
�ما بالن�سبة للمفكر �لفرن�سي لوي�س �لتو�سر )�لذي ُيدرج عادة 
�سمن �الجت���اه �و �لفل�سفة �لبنيوية( ف���ان �اليديولوجيا كانت 
نطاقا هاما من نطاقات عمله ومنجزه �لفكري. لوي�س �لتو�سر 
يق�س���م �لقوى �لفاعلة يف �ملجتمع جلهة �ل�سلطة و�ل�سيطرة �ىل 
�جه���زة �لدولة �لقمعية و�جهزة �لدول���ة �اليديولوجية. وبينما 
تتمث���ل �الوىل بب�ساط���ة يف �ل�سرطة و�جلي�س وم���ا �سابه، فان 
�الجه���زة �اليديولوجي���ة تتمث���ل يف �ملوؤ�س�س���ات �الجتماعي���ة 
م���ن قبيل �لعائل���ة و�لكني�س���ة و�ملدر�س���ة، ويف عاملن���ا �ملعا�سر 
ق���وة �العالم. وه���و يرى �ن ه���ذه �الجه���زة �اليديولوجية هي 
�لت���ي ت�سمن بقاء ن�سيج �لعالق���ات �الجتماعية �لقائمة 

م�ستمر�.
ولك���ن كيف تفعل هذه �الجه���زة �اليديولوجية فعلها؟ 
هن���ا ن�سل �ىل م�سطلح �خر ه���ام يف نظرية �لتو�سر 
وه���و “�ال�ستجو�ب” �و “�مل�ساءل���ة”. مبعنى �ن �لفرد 
ي�سع���ر �نه مو�س���ع م�ساءلة �فرت��سية ق���د ت�سبح ممكنة 
فعلي���ا، مما يجعل���ه يندرج �سمن �لن�س���ق �ملطلوب للعالقات 
�الجتماعي���ة �لقائمة، دون حاجة �ىل ��ستخ���د�م و�سائل �لدولة 
�لقمعي���ة. فه���ذ� �ل�سع���ور باال�ستج���و�ب �و �مل�ساءل���ة �ملحتمل���ة 
�لقائم���ة كامكاني���ة، يوؤث���ر يف �لف���رد �سعوري���ا وال �سعوري���ا، 
ويجعل���ه بالت���ايل يت�سور �لعالق���ات �الجتماعي���ة �لقائمة �لتي 
يندرج فيها وجوده بانها عالقات طبيعية. ويف معجم �لتو�سر 
فان “�لفرد” هنا يخ�سر فرديته لكي ي�سبح “ذ�تا”، و�الخرة 
هن���ا تعن���ي تلك �ل�سيغ���ة من �لوج���ود �لف���ردي �لناجمة عن 
�سبكة �لعالقات �الجتماعية �لقائمة و�خلا�سعة لها يف 

�لوقت نف�سه.
�ع��رت����س��ات  ل��ه  جيجك  ���س��الف��وي 
��سافة  ت��ق��دم،  م��ا  ك��ل  على 
�الغ��������ن��������اء�ت  �ىل 
و�ل����ت����ط����وي����ر�ت 
و�مل�������ق�������ارب�������ة 

يف  رئي�سي  م��و���س��وع  �الي��دي��ول��وج��ي��ا  وم��و���س��وع  �ملختلفة. 
به  دخ��ل  �ل���ذي  �لرئي�سي  �الول  �ل��ك��ت��اب  �ن  ب��ل  جيجك،  فكر 
مو�سوع  كتاب  ك��ان   1989 ع��ام  �النكلوفوين  �لعامل  جيجك 
كتبه  �ه��م  من  يعتر  ي��ز�ل  ال  و�ل��ذي  �جلليل(،  �اليديولوجيا 

و�و�سحها ��سلوبا.
�ل�سم���ات �ال�سا�سي���ة �لت���ي تتميز به���ا مقاربة جيج���ك ملو�سوع 
�اليديولوجي���ا ه���ي �ن �اليديولوجيا موج���ودة وموؤثرة عك�س 
ما تريد �لقوى �لناف���ذة عامليا �قت�ساديا و�سيا�سيا ت�سويره من 
�ن �اليديولوجي���ا مو�سوع �نتهى و�ننا نعي�س يف ع�سر ما بعد 
�يديولوجي. وهو يقر بعم���ق تغلغل �اليديولوجيا �لر��سمالية 
�ىل �لدرج���ة �لتي يق���ول فيه���ا �ن �لنا�س �لي���وم ميكنهم ت�سور 
نهاي���ة �لع���امل و�لب�سرية ��سه���ل مما ميكنهم ت�س���ور منط حياة 
�قت�سادية-�جتماعي���ة بديل���ة. كم���ا �ن جيجك يق���ارب مو�سوع 
�اليديولوجي���ا وطبيعة فعله يف �الفر�د من ز�وية �سيكولوجية 
��سا�س���ا م�ستخدما مفاهيم جاك الكان �لرئي�سية، عن “�لوقعي” 
و”�لرم���زي” و”�خليايل”. ويف مقاربة جيج���ك هذه تفا�سيل 

وزو�يا كثرة ومعقدة �ي�سا.
لك���ن ب�سورة موج���زة ن�ستطي���ع �ن نقول �ن جيج���ك يعود �ىل 
نظرية با�سكال حول �الميان وطريقة حدوثه وفعله يف �لنف�س، 
وكي���ف �ن �ل�سعائ���ر و�ملمار�سات �لدينية، ح�س���ب با�سكال، هي 
�لت���ي تخلق �المي���ان الحقا، رغ���م �ن �لعك����س قد يب���دو للوهلة 
�الوىل. فاملمار�س���ة �ل�سعائري���ة نف�سه���ا تعك�س �ميان���ا “ب�سكل 
جنين���ي” يتح���ول �ىل �مي���ان الح���ق. جيج���ك ي�ستخ���دم ه���ذ� 
�ملفه���وم ليقارب به مو�س���وع �اليديولوجيا. فهو يرى �ن نطاق 
�اليديولوجي���ا �ال�سا�س���ي هو لي����س “�لوع���ي” و”�لفكر”، بل 
�لفعل و�ملمار�سة. و�ندر�ج �لنا�س يف ممار�ساتهم �لفعلية �سمن 
�ملجتم���ع هو ما يولد ه���ذ� “�الميان �جلنين���ي” بااليديولوجيا 

�لتي يعي�سون يف نطاقها.
كم���ا �ن �لذ�ت ما بعد �حلد�ثية، ح�س���ب جيجك )وهو هنا يتفق 
 ،cynical ”م���ع بيرت �سلوتردك( هي نوع م���ن ذ�ت “�سينيكية
و�ل���ذ�ت �ل�سينيكي���ة هي �لذ�ت �لتي تنتقد حال���ة معينة وتتهكم 
عليها دون �ن ترف�س ذلك فعليا يف �ملمار�سة )درجت �لعادة على 
ترجمة cynicism �ىل “كلبية” ولكننا نرى �ن “�لكلبية” يف 
�لعربية ال عالقة له���ا باملعنى �ال�سلي وم�ستقة من كلمة “كلب” 
وه���ي ناف���رة وفجة يف هذ� �ل�سي���اق �ي�سا، وله���ذ� ف�سلنا �بقاء 

�للفظ �ال�سلي لها(.
نق���اط �خت���الف جيج���ك �لرئي�سية مع م���ن �سبق���وه تتج�سد يف 
طبيع���ة مقاربت���ه وفهم���ه لاليديولوجي���ا نف�سه���ا. فه���و يرى �ن 
مفه���وم �لتو�سر عن “�ال�ستج���و�ب” �و “�مل�ساءلة” غر مقنع 
�و كاف لتف�س���ر فعالية �لتاثر �اليديولوج���ي و�بقاءه لن�سيج 
�لعالق���ات �الجتماعي���ة �لقائمة م�ستمر�. من جان���ب �آخر، بينما 
ت���رى �ملارك�سي���ة �لتقليدي���ة �اليديولوجي���ا ب�سيغ���ة “�نه���م ال 
يعرف���ون ولكنهم يفعلون”، �ي �النخ���ر�ط يف �ملمار�سة �لفعلية 
يف �لنط���اق �اليديولوج���ي �لناجم ع���ن عدم �ملعرف���ة �و �لوعي 
�لز�ئ���ف، وي���رى �سلوت���ردك �ن �ل�سياغة هي “”�نه���م يعرفون 
جيد� م���ا يفعلونه، لكنهم مع ذلك، يفعلون���ه”، �ي ما ��سرنا �ليه 
م���ن طبيع���ة �ل�سخ�سية �ل�سينيك���ة �ملعا�سرة، ف���ان جيجك يرى 
�ل�سياغ���ة �الدق هي “�نه���م يعرفون �نه���م يف ن�ساطهم يتبعون 
وهما، لكنهم مع ذل���ك، يفعلونه”، ذلك �ن �اليديولوجيا تتج�سد 

��سا�س يف �ملمار�سة ال �لعك�س.


