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مقدمة
ُيصنَّــف ســالفوي جيجــك علــى أنــه »فيلســوف البــوب« أو »روك ســتار« الفلســفة 
والثقافــة، لكونــه الفيلســوف األكثــر ظهــوراً علــى الســاحة اإلعالميــة، واملثقــف األكثــر 
مجاهرييــة علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أنــه أكثــر الفالســفة املعاصريــن مــن 
حيــث اإلنتــاج؛ إذ قــدم جيجــك مســامهات واســعة يف جمــاالت شــى؛ مثــل: الفلســفة، 
والتحــوالت  والثــورات،  السياســي،  واالقتصــاد  واأليديولوجيــات،  السياســية،  والنظريــة 
الدميقراطيــة، والتكنولوجيــا الرقميــة، وتوســعت مؤلفاتــه فكتــب يف نقــد الســينما واألدب، 
ابإلضافــة إىل مقاالتــه الدوريــة يف منصــات إعالميــة كبــرية مثــل الغــارداين والفوريــن بوليســي 

وغريهــا.
يف كثــري مــن مقابــالت جتعــل حــركات جيجــك الكثــرية والســريعة يبــدو شــخصية غريبــة 
األطــوار، ويؤكــد هــذه الفكــرة تعليقــات املشــاهدين لتلــك املقاطــع يف خمتلــف منصــات 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، لكــن مــن ميعــن يف حديثــه جيــد شــخصاً متمكنــاً وقــادراً علــى 

تبســيط أفــكاره الفلســفية لتصــل إىل خمتلــف شــرائح اجملتمــع.
الحقــاً ومــع متابعــة كتاابتــه يتبــني أن ســرعته هــذه ال تظهــر يف الــكالم فقــط، بــل يف 
الكتابــة أيضــاً، فالرجــل يكتــب كتبــاً ومقــاالت بغــزارة غريبــة، قــد حيــدث ذلــك مــع مثقفــني 
وُكتَّــاب كثرييــن، لكــن الغــزارة غالبــاً مــا يرافقهــا كثــري مــن العيــوب، مثــل: هيمنــة البعــد 
الصحفــي عليهــا، وســرد األحــداث بــال حتليــل، واالســتطراد يف املشــاهدات، أمــا مــع 
جيجــك فــال يبــدو ذلــك التعــارض بــني الغــزارة والعمــق، فكتاابتــه قائمــة علــى االشــتباك 

الواســع مــع األيديولوجيــا والنظــرايت السياســية والفكــر بشــكل عــام.
يصنــف جيجــك نفســه علــى أنــه مفكــر ماركســي، فتماشــياً مــع أصولــه يف يوغوســالفيا 
يف احلقبــة الشــيوعية، اعتنــق جيجــك األفــكار املاركســية اللينينيــة، الــي ظلــت حاضــرة يف 
األوســاط األكادمييــة حــى بعــد أن فقــدت مكانتهــا يف اجملــال السياســي األوســع، وقــد 
أعــاد جيجــك تنشــيط الفكــر املاركســي اللينيــي مــن خــالل هنــج جيمــع بــني الفلســفة وعلــم 

النفــس ودراســات األفــالم والفكاهــة والنثــر.
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متشــاهبان  امســان  الفيلســوف  هــذا  يظهــر يف كتــاابت  أن  املســتغرب  مــن  يبــدو  قــد 
لشــخصيتني متناقضتــني- ظاهــرايً علــى األقــل- مهــا كارل ماركــس واملمثــل الكوميــدي 
الســينمائي غروشــو ماركــس، يســتدعيهما جيجــك طــوال الوقــت ليؤكــد بــكالم الثــاين 
تعــر عــن  التيمــة  للمفكــر األول، هــذه  العميقــة  األفــكار  مــن  ومتثيلــه وســخريته جــزءاً 
شــخصية جيجــك الســاخرة، وقدراتــه الكبــرية علــى تبســيط الفلســفة والسياســة املعقــدة، 

مــن هنــا ميكــن تفســري ســبب حيــازة جيجــك كل هــذه الشــعبية.
عــن جيجــك،  واثئقيــاً  فيلمــاً  الــي صنعــت  اتيلــور،  أســرا  الواثئقيــة  األفــالم  خمرجــة 
حتدثت يف لقاء مع صحيفة ســان فرانسيســكو قائلة: »جيجك حيول األفكار الفلســفية 

الثقيلــة إىل شــيء مثــري وممتــع وحيــوي، يف منــاخ مناهــض للفكــر بشــكل عــام«.
الواســع  نقــده  يف  وتتمثــل  جيجــك؛  ســالفوي  أفــكار  ألبــرز  الدراســة  هــذه  تتطــرق 
أول  مــن  األخــرية،  العامليــة  واالحتجاجــات  واالنتفاضــات  للثــورات  ورؤيتــه  للرأمساليــة، 
الــي  للحــركات  العــريب« حــى حركــة »احتلــوا وول ســريت«، ورؤيتــه  ثــورات »الربيــع 
تصــدرت هــذه الثــورات، وقدرتــه الواســعة علــى اجلمــع بــني عــامل األفــكار والســينما واألدب 

والسياســة.
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أواًل. هنج سرية ومسار فكر
1. ميالد قلق وبصرية انفذة

ولــد ســالفوي جيجــك عــام 1949 يف ســلوفينيا، وهــي الدولــة الــي كانــت تتبــع دولــة 
يوغوســالفيا الكبــرية الــي تفككــت الحقــاً إىل عــدة دول، وكانــت ســلوفينيا أوىل الــدول 
الــي ســبقت إىل اخلــروج مــن البلــد الكبــري الــذي انفصــل إىل البوســنة واهلرســك وصربيــا 

واجلبــل األســود وكرواتيــا. 
كان النظــام الــذي حيكــم يوغوســالفيا يف الفــرة الــي نشــأ فيهــا جيجــك اســتبدادايً، 
ورغــم ذلــك مسحــت سياســاته- بشــكل ضئيــل- ابطــالع جيجــك علــى النظريــة والثقافــة 
األمريكية واألوروبية الغربية، من مث شاهد جيجك السينما األمريكية واإليطالية والفرنسية 
واإلجنليزيــة، وقــرأ األدب اإلجنليــزي، والفلســفة املثاليــة األملانيــة، والبنيويــة الفرنســية، وقــرأ 
لعــامل النفــس الفرنســي الشــهري جــاك الكان، الــذي ُعــد مــن أهــم علمــاء النفــس يف القــرن 
العشــرين، وقــد اشــتهر الرجــل بقراءتــه التفســريية لعــامل النفــس األملــاين ســيجموند فرويــد، 

وتقــدمي أطروحاتــه وحتليالتــه النفســية للمجتمــع العلمــي الفرنســي، وأتثــر بــه كثــرياً.
أكمــل جيجــك درجــة املاجســتري يف الفلســفة عــام 1975، أبطروحــة حــول البنيويــة 
الفرنســية مــن جامعــة ليوبليــاان، وانل درجــة الدكتــوراه يف الفلســفة ســنة 1981، وكانــت 
الفيلســوف جــاك  لباريــس واحتــك بتالمــذة  املثاليــة األملانيــة، مث ذهــب  أطروحتــه عــن 
الكان، ليحــوز هنــاك درجــة دكتــوراه اثنيــة يف علــم النفــس، وكانــت أطروحتــه عــن أعمــال 
هيجــل وماركــس مــن زاويــة الكانيــة، وعــاد جيجــك إىل ســلوفينيا وســاهم يف أتســيس 
احلــزب الســلوفيي الدميقراطــي، وخــاض املنافســة يف أول انتخــاابت رائســية للبــالد وحــل 

يف املركــز اخلامــس1.
هــذه املصــادر املتعــددة يف حيــاة جيجــك أهلتــه ليمتلــك بصــرية متنوعــة يف التحليــل 
السياســي والفلســفي؛ بدايــة مبعايشــته لنظــام اســتبدادي ورؤيــة مــا يعنيــه ذلــك مــن تفاصيــل 
1  Biography of Slavoj Žižek, Division of Philosophy, Art and Critical 
Thought, The European Graduate School, retrieved on 2020  /8  /13. 
https://egs.edu/biography/slavoj-zizek/

https://egs.edu/biography/slavoj-zizek/
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متنوعــة  بدراســة عميقــة مطولــة  مــروراً  الفــرد وخصوصيتــه،  مرتبطــة ابلتحكــم يف حيــاة 
يف مســارين خمتلفــني هامــني للغايــة، واحــد منهمــا قائــم علــى تفســري الظواهــر الكونيــة 
والسياســية والعالقــات اإلنســانية، ويوصــف أبنــه أهــم العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، 
وهــو الفلســفة، واآلخــر قائــم علــى دراســة تفاصيــل النفــس وتعقيداهتــا، وهــو علــم النفــس، 

يضــاف لذلــك تنقــالت الرجــل بــني شــرق أورواب وغرهبــا.
2. تغيري العامل بني ماركس وجيجك

متثــل األيديولوجيــا مركــز اهتمامــات جيجــك، ومــن مث فقــد انطلق جيجــك مــن التصــور 
املاركســي التقليــدي ســابق الذكــر، مطــوراً إايه ابالســتعانة أبفــكار احمللــل النفســي الفرنســي 
جــاك الكان، يف حماولــة منــه )إىل جانــب حبثــه األعــم كفيلســوف حــول املعرفــة( اكتشــاف 
السياســة مــن خــالل موضوعــات غــري مرتبطــة هبــا ظاهــرايً، كالســينما واألدب الرائــج )الــي 
يراهــا أهــم مواقــع فحــص األيديولوجيــا اليــوم(، هبــدف حتليــل وتعريــة األيديولوجيــا الــي 
يتلخــص تعريفــه هلــا يف كوهنــا »بنــاء اهلويــة الذاتيــة عــر اللغــة«، حبيــث تكــون اهلويــة يف 
تلــك احلالــة هــي هويــة الفــرد يف اجملتمــع الرأمســايل الــي تضمــن اســتمرارية األخــري مــن خــالل 
انعــكاس عالقــات  اســتمرار عالقــات اإلنتاج/القــوى. واأليديولوجيــا ابلنســبة جليجــك 
القــوة املســيطرة علــى اجملتمــع كمــا يف التقليــد املاركســي، لكــن جيجــك يركــز علــى طابعهــا 
اللغــوي )الرمــزي( ضمــن أفــكار التحليــل النفســي عــن الــذات واألان األعلــى، حبيــث ُترجــم 
عالقــات اإلنتاج/القــوى إىل اللغــة يف عالقــة تبادليــة )تعيــد العالقــات إنتــاج اللغــة وتعيــد 
اللغــة إنتــاج العالقــات وتضمــن استمراريتها/شــرعيتها(، حبيــث متنــع تلــك العالقات/اللغــة 
اجملتمــَع- كمــا ســبق القــول- مــن احلصــول علــى حرايتــه. إذن ابلنســبة جليجــك ال قمــع 

دون أيديولوجيــا؛ ألهنــا ال حتميــه أو تــرره فقــط، وإمنــا تنتجــه أيضــًا2.
اشــتباك جيجــك مــع الفلســفة اشــتباٌك حــذر وغامــض، فبقــدر عالقتــه جبوهــر الفلســفة 
ووظيفتهــا النقديــة، يُعــد أكثــر متــرداً مــن التوصيــف النمطــي ملاركــس، كمــا يُعــد متعاليــاً علــى 
أوهــام الفيلســوف املتعــايل، إذ جيــد يف املغامــرة وعيــاً ابلتجديــد، وبضــرورة انفتاحــه علــى 

2  أمــني محــزاوي، ســالفوي جيجــك: فيلســوف األحــالم اخلطــرية، إضــاءات، )10/ 4/ 2019(، اتريــخ زايرة الرابــط: 
https://cutt.us/NYTYv  .2020 /8 /2
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التنــوع املعــريف بوصفــه جمــااًل مفتوحــاً لصياغــة أســئلة جديــدة ختــّص مــا هــو أنثروبولوجــي، 
مثلمــا ختــّص وظيفــة الناقــد الثقــايف مــن جانــب، ووظيفــة البطــل الثقــايف الــذي يواجــه 
حتــدايت السياســة واأليديولوجيــا والقهــر الطبقــي واخلــذالن الوجــودي، مــن جانــب آخــر. 
جيجــك املاركســي هــو أكثــر وعيــاً مبفهــوم االغــراب، وبداللتــه يف الفكــر واخلطــاب، 
وبعالقة املثقف ابلســلعة الثقافية، وابلوظيفة السياســية الي ميكن أن ميارســها الفيلســوف 
يتوهــم  الــي  تلــك  األســلحة،  يشــبه  مــا  إىل  املفاهيــم  يديــه  بــني  تتحــول  إذ  الناقــد،  أو 
اشــتباكه النقــدي معهــا أنــه ســيصّوهبا حنــو الوعــي الزائــف والقــوة الزائفــة والعلمانيــة الزائفــة، 
فالفيلســوف يف هــذا التصويــب مل يعــد سفســطائياً، أي ابئعــاً للمعرفــة، بقــدر مــا يبــدو 

أكثــر تعبــرياً عــن وعــي األزمــة، ووعــي اخلســارة، ووعــي اغرابــه عــن احلقيقــة3.
يف »أطروحــات حــول فيــورابخ«، يقــدم الفيلســوف وعــامل االقتصــاد كارل ماركــس 
أطروحتــه احلاديــة عشــرة علــى الشــكل التــايل: »مل يفعــل الفالســفة شــيئاً ســوى تفســري 
العــامل بطرائــق شــى، لكــن األهــم هــو تغيــريه«. قصــد ماركــس يف هــذا املضمــار أن علــى 
الفالســفة واجــب االخنــراط يف الواقــع ومعــه بــداًل مــن التحليــق فوقــه، وأنــه جيــب أن تنــزل 
الفلســفة إىل الشــارع. ابلفعــل أنــزل ماركــس الفلســفة إىل الشــارع، وقــد ُعــدَّت »كتاابتــه 
وأفــكاره فلســفة الطبقــة العاملــة طيلــة فــرة االعتقــاد الطويلــة أن هــذه الطبقــة هــي الــي 
ســتغري العــامل، بــل هــي الــي ســتقود تغيــريه! إنــه ألمــر مثــري أن تكــون أفــكار فيلســوف 
كبــري، مثــل كارل ماركــس، هــي محــوالت الفقــراء والكادحــني واملظلومــني«. لكــن أحقــاً أن 
الفالســفة اكتفــوا بتفســري العــامل؟ جييــب ســالفوي جيجــك بـــ«ال« كبــرية، ويــرى أن اتريــخ 
الفلســفة هــو اتريــخ تغيــري، أو حماولــة تغيــري العــامل، ويــرى أن هيغــل وحــده اختــار أن يكــون 

متأمــاًل فقــط، ومــع هــذا فقــد كانــت فلســفته منطلقــاً كبــرياً حملــاوالت تغيــري جذريــة4.

3. سالفوي جيجك الفيلسوف ومعىن احلياة
يشــعر كثــري ممــن يتابعــون حــوارات جيجــك ولقاءاتــه أبنــه شــخصية المباليــة وغــري 
3  علــي حســن الفــواز، ســالفوي جيجــك.. النقــد الثقــايف وأســئلة الفلســفة، القــدس العــريب، )26/ 5/ 2020(، اتريــخ 

https://cutt.us/GMAcL .2020 /7 /27 :زايرة الرابــط
خضــر اآلغــا، تفســري العــامل وتغيــريه مــا بعــد ماركــس، ألــرا صــوت، )17/ 3/ 2019(، اتريــخ زايرة الرابــط: 7/ 8/ 

  
4

 https://cutt.ly/ydZOwPM  .2020

https://cutt.ly/ydZOwPM


9

سالفوي جيجك  |  الفيلسوف المتمرد

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

مكرثــة، رغــم عمــق األفــكار والقضــااي الــي يناقشــها، والســبب يعــود إىل إميانــه الشــخصي 
بعبثيــة احليــاة. تظهــر هــذه العبثيــة يف كثــري مــن أفــكاره وقناعاتــه الــي يعــر عنهــا يف حواراتــه، 
ففــي أحدهــا يقــول جيجــك إنــه يكــون يف قمــة الســعادة يف حلظــات اندرة للغايــة، ال 
يتذكرهــا أبــداً، وإن أعظــم خماوفــه الــي تواجهــه علــى الــدوام هــي خوفــه مــن أن يســتيقظ 
بعــد وفاتــه، لــذا فقــد أوصــى أبن حيــَرق بعــد موتــه مباشــرة، ويوضــح أنــه لــو أعطيــت لــه 
الفرصــة لتغيــري شــيء مــا يف ماضيــه فســيكون هــو والدتــه، مبعــىن أنــه ســيختار حينهــا عــدم 
وجــوده يف احليــاة، وهنــا يتفــق مــع ســوفوكليس حــني يقــول: احلــظ األعظــم يعــود ملــن مل 

يولــد بعــد5. 
وأكثر الصفات الي يكرهها يف نفسه هي المباالته وعدم اكراثه مبحن اآلخرين.

وقد كان ُيكنُّ إعجاابً كبرياً ابلفيلســوف األملاين هيجل؛ ويرى أن أغلى شــيء اشــراه 
يف حياتــه هــو األعمــال الكاملــة لــه، ويصفهــا أبغلــى املمتلــكات العزيــزة علــى اإلطــالق.

ويظهــر يف أحــد احلــوارات حنقــه لفكــرة هيمنــة اجلهــل وعــدم املعرفــة حينمــا يقــول إن 
األمــر الــذي يدفعــه للكآبــة هــو أنــه يــرى األغبيــاء ســعداء، لــذا فهــو يكــره مهنــة التدريــس، 
ألنــه يكــره الطلبــة؛ ألهنــم- مــن وجهــة نظــره- »مثــل ســائر النــاس؛ غالبــاً أغبيــاء ومملــون«، 
أمــا عــن أكثــر األشــخاص الذيــن يكرههــم يف احليــاة فهــم »األطبــاء الذيــن يســاعدون 
اجلالديــن الــذي يعذبــون ضحاايهــم«، وأعظــم وأهــم مــا تعلمــه هــو أن »احليــاة غبيــة، وال 

معــىن هلــا، لدرجــة أهنــا ال تعلــم اإلنســان شــيئًا«.
ويــرى جيجــك أن الفلســفة هــي حــب حياتــه، فهــو يؤمــن- علــى حنــو ســري- أبن 

الواقــع موجــود مــن أجــل التأمــل فيــه.
أمــا أكــر خيبــة حدثــت لســالفوي جيجــك فهــي- مــن وجهــة نظــره- مــا أطلــق عليــه 
املفجــع  الفشــل  العشــرين، وهــو  القــرن  املبهمــة« يف  الفيلســوف آالن ابديــو »الكارثــة 
للشــيوعية، ورغــم ذلــك فإنــه يؤمــن إميــاانً يقينيــاً أبن الشــيوعية ســتنتصر يف يــوم مــن األايم.

ســالفوي جيجــك، قنــاع جيعلــك تبــدو كمــا أنــت )حــوار(، ترمجــة هشــام عقيــل صــاحل، موقــع حكمــة، )13/ 3/ 
  
5

https://cutt.us/GeUFP  .2020  /8  /9 الرابــط:  زايرة  اتريــخ   ،)2016
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اثنياً: جيجك والتعاطي مع الرأمسالية
1. انتقاد النقد القاصر للرأمسالية

يقــدم جيجــك تفســريات للرأمساليــة ومتظهراهتــا السياســية واالجتماعيــة أبســلوب خيتلــف 
كثــرياً عــن ذلــك الــذي يتبعــه الُكتَّــاب اليســاريون، خاصــة التقليديــني منهــم، ويتعاطــى 
مــع الرأمساليــة طــوال الوقــت بنفــس هــادئ، يقــرب مــن حتليــل الظاهــرة وكأهنــا ابقيــة علــى 
الــدوام، كســاحرة عجــوز مشطــاء تعاطــت مشــروابً للبقــاء حيّــة لألبــد، يتعامــل معهــا وكأنــه 
يــدرك بشــكل مبطــن أن حلمــه بتحقيــق منــط اقتصــادي أكثــر عدالــة مــن الرأمساليــة أمــر 
بعيــد املنــال إىل حــد مــا، وال ســيما وهــو يــرى عجــز احلــركات واألحــزاب اليســارية العامليــة 

عــن التقــدم للســلطة كبديــل سياســي انجــح.
يف مقــال هــام للغايــة جليجــك نشــره يف صحيفــة »فوريــن بوليســي« بعنــوان )الرأمساليــة.. 
كيــف خســر اليســاريون النقــاش( يفــرد جيجــك نقــداً كبــرياً للرأمساليــة، كعادتــه املســتمرة، 
ويقرنــه يف الوقــت ذاتــه بنقــد الســع للحركــة اليســارية العامليــة، الــي- يف رأيــه- مل تقــدم أي 
بديــل سياســي يعــول عليــه علــى الرغــم مــن األزمــات املتتاليــة الــي متــر هبــا الرأمساليــة مــن 
جهــة، والفــراغ املوجــود بــني قــوى ميينيــة موجــودة يف الســلطة، وقــوى ميينيــة أخــرى موجــودة 

يف املعارضــة، مــن جهــة أخــرى6.
يــرى جيجــك يف مقالــه األخــري أنــه مهمــا بلغــت درجــة النقــد الــي هتاجــم الرأمساليــة 
ومتظهراهتــا السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، فــإن هلــا حــداً ال ميكــن جتــاوزه، واهلــدف 
مــن وجــود ســقف النتقــادات الرأمساليــة- مــن وجهــة نظــر جيجــك- هــو إضفــاء الطابــع 
الدميقراطــي علــى الرأمساليــة ابســم حماربــة التجــاوزات، وتوزيــع الســيطرة الدميقراطيــة الليراليــة 
علــى االقتصــاد، فيمكنــك مثــاًل أن تــرى مقــاالت وحتليــالت تتحــدث عــن أزمــات العمــال 
يف املصانــع الكبــرية، وتلــوث البيئــة، واملصرفيــني الفاســدين الذيــن يســتمرون يف احلصــول 
علــى مكافــآت كبــرية إلنقــاذ بنوكهــم املفلســة مــن أمــوال دافعــي الضرائــب )كمــا حــدث يف 

6  SLAVOJ ZIZEk, Capitalism. How the left lost the argument, Foreign 
Policy, )2020/8/5  ,)2012/10/8. https://foreignpolicy.com/08/10/2012/
capitalism/

https://foreignpolicy.com/2012/10/08/capitalism/
https://foreignpolicy.com/2012/10/08/capitalism/


11

سالفوي جيجك  |  الفيلسوف المتمرد

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

األزمــة املاليــة العامليــة يف 2008(، واملصانــع الــي تشــّغل عمالــة أطفــال ســاعات إضافيــة، 
لكــن هــذه االنتقــادات- يف رأي جيجــك- ال ميكنهــا أن تقــرب مــن منظومــة الدولــة 
القوميــة الرجوازيــة احلديثــة الــي تعتمــد عليهــا الرأمساليــة، وتظــل منظومــة الدولــة هــذه 
هــي »البقــرة املقدســة- بتعبــري جيجــك- الــي ال جيــرؤ حــى النقــاد املتطرفــون مــن أمثــال 

»احتلــوا وول ســريت« و«املنتــدى االجتماعــي العاملــي« علــى االقــراب منهــا«.
يف رأي جيجــك أن األزمــة االقتصاديــة للرأمساليــة، الــي يعيشــها العــامل منــذ أكثــر مــن 
عشــر ســنوات، ينتــج عنهــا الشــعبوية العنصريــة، واملزيــد مــن احلــروب، وتعاظــم الفقــر يف 
دول العــامل الثالــث، واتســاع الفجــوة بــني الفقــراء واألغنيــاء، ومل يكــن رد الفعــل هــو ثــورة 
جذريــة علــى األوضــاع القائمــة االقتصاديــة والسياســية، وإن ظهــرت انتفاضــات مؤقتــة 
مثــل الربيــع العــريب وحركــة احتلــوا وول ســريت والســرات الصفــراء يف فرنســا، لكــن مــا 
حــدث فعليــاً وواقعيــاً ومــا يعيشــه العــامل اليــوم هــو موجــات مــن الذعــر جنــم عنهــا صعــود 
احلكومات اليمينية يف أغلب دول العامل، بعدما كان اليسار متقدماً نوعاً ما يف العشرية 

األوىل لبدايــة األلفيــة.
يف رأي جيجــك أن احلركــة اليســاريّة العامليــة ال تــزال حــى اآلن غــري قــادرة علــى طــرح 
أي بديــل سياســي ميكنــه أن أييت حبلــول واقعيــة بعيــداً عــن الرأمساليــة احلديثــة، يســار قــادر 
على إدارة وحكم الدولة دون أن يقع يف فخ املشــاكل القدمية، اليســار اآلن- من وجهة 
نظــر جيجــك- مراجــع للغايــة يف أمريــكا الالتينيــة أكثــر مــن قبــل، ومهــزوم يف اليــوانن 
)حــزب ســرييزا اليــوانين(، ومــن مث فالضحيــة األساســية مــن أزمــات الرأمساليــة احلاليــة ليــس 
منوذجهــا الــذي يبــدو أنــه تطــور إىل شــكل أكثــر قبحــاً وشراســة، وإمنــا الدميقراطيــة، ومــن 
ضمــن الضحــااي أيضــاً اليســار، الــذي أصبــح عجــزه عــن تقــدمي بديــل عاملــي قابــل للتطبيــق 
مرئيــاً للجميــع، واألزمــة احلاليــة أثبتــت أن احلــل الوحيــد لفشــل الرأمساليــة هــو املزيــد مــن 

الرأمساليــة.
النقطــة األهــم الــي يكررهــا جيجــك طــوال الوقــت يف حديثــه هــي ختوفــه شــبه مؤكــد 
تبنيــه  الــذي ســيتم  النمــوذج  أن  مــن  ابلضــرورة(  أيضــاً  )الــذي خيــوف كثرييــن  التحقــق 
مســتقباًل هــو النمــوذج الصيــي، الــذي يرتكــز علــى قدمــني؛ قــدم متثــل الرأمساليــة يف صورهتــا 
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العنيفــة الفجــة؛ رأمساليــة قاتلــة للعمــال والفقــراء يف عــدد ســاعات عمــل مهولــة يف مصانــع 
كبــرية وصغــرية، رأمساليــة تزيــد الغــي غــىًن، والفقــري فقــراً، رأمساليــة ملوثــة للبيئــة، قاتلــة للــروح 
واإلنســان، أما القدم الثانية فهي )االســتبداد السياســي( والشــمولية الي تعي مراقبة أدق 
خصوصيــات الفــرد، وحتجيــم حريتــه متامــاً كــي يصبــح عبــداً يف آلــة االســتغالل الرأمساليــة.

يقــول جيجــك: »وصــف ليــون تروتســكي روســيا القيصريــة ذات مــرة أبهنــا )املزيــج 
الشــرير مــن الســوط اآلســيوي وســوق األســهم األوروبيــة(، لكــن هــذا الوصــف ينطبــق 
قــد  لبكــني  واالقتصــادي  السياســي  التغــول  مــع  احلاليــة.  الصــني  علــى  أفضــل  بشــكل 
يكــون النمــوذج الصيــي هــو النمــوذج األكثــر اســتقراراً مســتقباًل مــن النمــوذج الرأمســايل 

الغــرب7. بــالد  الدميقراطــي« املوجــود يف 

2. عن الرأمسالية والدميقراطية واملستقبل
يف حــوار هــام8 لســالفوي جيجــك حتــدث فيــه عــن ســقوط املشــاريع اليســارية، وعــدم 
قدرهتــا علــى طــرح بديــل للرأمساليــة، وعــن رؤيتــه النهائيــة للدميقراطيــة، أّكــد أن القــرن 
فقــط  ليــس  القدميــة،  اليســارية والشــيوعية  املشــاريع  معــه كل  وانتهــت  انتهــى  العشــرين 
الشــيوعيني ميتلكــون زمــام  فيهــا أن  يبــدو  الــي  الــدول  الســتالينية9؛ حــى يف  الشــيوعية 
الســلطة مثــل الصــني، فالشــيوعيون املوجــودون هنــاك يف الســلطة حرفيــاً يعملــون مديريــن 

فعالــني لنــوع مــن الرأمساليــة املنتجــة واجلاحمــة.
يف رأي جيجــك كذلــك أن دولــة الرفاهيــة أصبحــت منوذجــاً قدميــاً ابليــاً وعتيقــاً، ألن 

7  املصدر نفسه.

8  ســالفوي جيجــك )حــوار(، الدميقراطيــة والرأمساليــة تواجــه انفصــااًل، قنــاة »حكمــة« علــى موقــع يوتيــوب، )22/ 1/ 
https://cutt.us/uhWva  .2020  /8  /10 الرابــط:  زايرة  اتريــخ   ،)2016

9  حتيل الســتالينية إىل ممارســات الزعيم الســوفييي الســابق جوزيف ســتالني واســتبداده وتســلطه، لذلك تعد نســخة مشــوهة 
من املاركسية، على الصعيد اإليديولوجي، تشوهاً تريرايً وجتريبياً للنظرية املاركسية. فبدل أن متارس النظرية املاركسية دور 
أداة حتليليــة لتطــور تناقضــات الرأمساليــة وموازيــن القــوى بــني الطبقــات والواقــع املوضوعــي للمجتمــع االنتقــايل مــن الرأمساليــة إىل 
االشراكية، بغية إسناد نضال الروليتاراي التحرري، جيري احلط منها إىل مستوى أداة ترير لكل من »االنعطافات التكتيكية« 
للكرميلني واألحزاب الستالينية. وتسعى الستالينية لترير هذه املناورات ابسم حاجات الدفاع عن االحتاد السوفييي، »القلعة 
الرئيســية للثــورة العامليــة«، كمــا كان يســمى قبــل احلــرب العامليــة الثانيــة، و«مركــز املعســكر العاملــي لالشــراكية«، كمــا أصبــح 
يسمى منذ احلرب العاملية الثانية. وابلفعل على الشغيلة أن يدافعوا عن االحتاد السوفييي ضد حماوالت اإلمرايلية إعادة سلطة 

https://cutt.us/ASfxw :رأس املــال إليــه. لتفاصيــل أكثــر ينظــر: الســتالينية علــى الرابــط
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هــذا النمــوذج كــي ينجــح ال بــد مــن وجــود دولــة قوميــة قويــة انجحــة قــادرة علــى فــرض 
سياســات ماليَّــة بعينهــا، وهــو مــا لــن جيــدي مــع تقلبــات وحتــوالت الســوق العامليــة الكبــرية 

الــي ال تســتطيع حكومــات التصــدي هلــا.
إشــكالية أخــرى يطرحهــا جيجــك يف ذات احلــوار ترتبــط بنقــده لليســار يف رؤيتهــم 
لفكــرة الرفــض القاطــع لــكل مــا ميثــل الدميقراطيــة التمثيليــة اإلجرائيــة10، ودفاعهــم عــن 
لتمثيلهــم يف  فيهــا اآلخــرون  يفــوَّض  الــي ال  احملليــة  اجلــذور  الشــعبية ذات  الدميقراطيــة 
اجملالــس النيابيــة، بــل يشــرك النــاس فــوراً يف إدارة عالقاهتــم عــر جمالــس نيابيــة صغــرية حمليــة 
منتخبــة مباشــرة مــن طرفهــم، وهــي أشــكال متثيليــة أكثــر تعبــرياً عنهــم وعــن احتياجاهتــم 
ومصاحلهــم. يف رأي جيجــك أن الدميقراطيــة القاعديــة، ورغــم أهنــا تظهــر بشــكل جيــد، 
ليســت احلــل؛ ألهنــا حمــدودة للغايــة، وفكرتــه هــي العيــش يف جمتمــع يوجــد بــه آليــة خفيــة 
اغرابيــة تعتــي مبجــرايت األمــور، علــى أنــه مل حيــدد ابلضبــط أي شــكل فعلــي ميكــن بــه 
التعبــري عــن جتــاوز الدميقراطيــة التمثيليــة والتشــاركية، لكنــه ينتقــل مــرة أخــرى لنقــد اليســار 
إذ يرى أن كل املشــاريع اليســارية الراديكالية يف مجيع نســخها يف القرن العشــرين وصلت 
إىل هنايتهــا، وأن اليســاريني أنفســهم كانــوا قابلــني بشــكل مــا بنمــوذج الدولــة الدميقراطيــة 
الليراليــة الرأمساليــة بعناصــر ثوريــة بســيطة، ويف رأيــه أيضــاً أن جنــاح النمــاذج االقتصاديــة 
االســتبدادية، مثــل الصــني وإىل حــد مــا ماليــزاي الــي تــزاوج بــني الرأمساليــة والدميقراطيــة، 
لــن يســتمر لألبــد، وأنــه ســيصل إىل هنايتــه. ومــا حيــاول جيجــك توصيلــه هــو أن الرأمساليــة 

فعالــة جبنــون، لكنهــا مل تعــد حتتــاج إىل الدميقراطيــة لتــؤدي دورهــا11.
التناقــض الكبــري الــذي يــراه ســالفوي يف الرأمساليــة أن املــال واالســتثمارات تتحــرك 
بشــكل مرن وســهل دون قيود يف الســوق احلرة العاملية، لكن يف ذات الوقت تقيَّد حركة 
البشــر يف شــكل جديــد للفصــل العنصــري حــول العــامل، فاليمــني يطالــب بطــرد الالجئــني 
واألقليــات مــن الغــرب، وهنــاك ُجــدر فصــل عنصــري أصبحــت أقــرب ألن تكــون موضــة 
10  الدميقراطيــة اإلجرائيــة هــي مــا تقــوم بــه األنظمــة السياســية مــن تغيــريات يف العمليــة السياســية أتخــذ ابجلوانــب الشــكلية مــن 
الدميقراطيــة علــى غــرار ســن قوانــني جديــدة تؤكــد احلــرايت الفرديــة واجلماعيــة والصحافــة واإلعــالم دون أن جتســد يف أرض 

الواقــع، وأيضــاً تنظيــم انتخــاابت دوريــة ال حتــدث أي تغيــري حقيقــي يف بنيتهــا.
11  املصدر نفسه.
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الفقــري يف املكســيك  بــني اجلنــوب  جديــدة يف مناطــق خمتلفــة ابلعــامل؛ فجــدار يفصــل 
والشــمال الغــي يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وجــدار فصــل عنصــري يف األراضــي 
احملتلــة الفلســطينية مينــع الفلســطينيني مــن املــرور ألراضيهــم القدميــة، ابإلضافــة للجــدار 

األمــي يف جنــوب إســبانيا الــذي حيمــي أورواب مــن الزحــف اإلفريقــي.
هنــاك مفارقــة مهمــة هنــا جيــب إضافتهــا لــكالم جيجــك وهــو أن مــن يتبــىن ابلفعــل 
احلــدود واجلــدران ألجلهــم،  أقــام  الذيــن  البشــر  مــن يســتغل  هــو  اجلــدران  تلــك  إقامــة 
فالــوالايت املتحــدة األمريكيــة ســيطرت يف القــرن التاســع عشــر علــى أراٍض واســعة مــن 
املكســيك وضمتهــا إليهــا، واحلديــث هنــا عــن واليــة تكســاس مثــاًل، واليــوم تقيــم حاجــزاً 
ملنع املكسيكيني من العبور إىل أراضيها )أو مبعىن أدق: إىل جزء من أراضيهم القدمية(، 
كمــا أن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة بشــكل حــريف تُعــدُّ أراضــَي مؤسســًة علــى أكتــاف 
املهاجريــن، هــي وكل دول العــامل اجلديــد، فلمــاذا توقَــف اآلن حركــة املهاجريــن اجلــدد مــن 

أبنــاء املهاجريــن القدامــى؟
علــى  اليــوم جيرهــم  لكنــه  الفلســطينيني،  أراضــي  علــى  اســتوىل  اإلســرائيلي  والكيــان 
اإلقامــة يف أراٍض حمــدودة ضيقــة حماصريــن بــدون مــوارد، أمــا أورواب فقــد ظلــت قــروانً 
تســتغل النفــط، واألملــاس، والذهــب، والــكاكاو، واألراضــي واملــوارد اإلفريقيــة، بــل وبنــت 
منظومتهــا االقتصاديــة مــن تلــك املــوارد، واليــوم حتــرم األفارقــة مــن املــرور للعمــل والعيــش.

3. التاريخ يعيد نفسه مرتني
جليجــك كتــاب مهــم محــل عنــوان »بدايــة كمأســاة وأخــرى كمهزلــة«، وهــذا العنــوان 
مأخــوذ مــن املقولــة الشــهرية ملاركــس الــي بــدأ هبــا يف كتابــه »الثامــن عشــر مــن برومــري« 
بتصحيــح لفكــرة هيجــل عــن »أن التاريــخ يعيــد نفســه بقولــه: لقــد أشــار هيجــل يف مــكان 
مــا أبن كل األحــداث العظيمــة والشــخصيات يف اتريــخ العــامل حتــدث وتتكــرر مرتــني، 

علــى ســبيل املثــال نســي أن يضيــف: املــرة األوىل كمأســاة، والثانيــة كمهزلــة«12.
ينطلــق الكتــاب مــن حتليــل األزمــة االقتصاديــة العامليــة بوصفهــا جتســيداً ألزمــة الرأمساليــة 

12  ســالفوي جيجــك، بدايــة كمأســاة وأخــرى كمهزلــة، ترمجــة أمــاين الزار، طــوى للثقافــة والنشــر واإلعــالم، لنــدن، ط1، 
2015، ص 6.
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األبديــة، حيــاول جيجــك اإلجابــة عــن ســؤال: أمــا تــزال فكــرة الشــيوعية موضوعيــة اليــوم؟ 
حيــاول  السياســي؟ مث  للتحليــل واالختبــار  أداة  بوصفهــا  اســتعماهلا  املمكــن  مــن  وهــل 

التطــرق ألزمــات ومشــاكل »اجملتمــع مــا بعــد احلداثــي« و«اجملتمــع املعلومــايت«.
اشــتهر ســالفوي جيجــك أبنــه الفيلســوف الــذي يدعــو دائمــاً لفكــرة خلــق نزعــات 
متمردة حول السياق الذي أسست له الرأمسالية، ويدعو طوال الوقت للضغط والتحرك 
لفعــل شــيء مــا راديــكايل خــارج أطــر احللــول التقليديــة، راديكاليــة جذريــة ال راديكاليــة 
شــكلية، ويف ذات الوقت ال ينســى أن حيذر من الوقوع يف فخ الســعادة مبكســب جزئي 
بســيط شــكلي، يف الوقــت الــذي مل حيصــد فيــه النــاس أيــة تغيــريات، ويضــرب علــى ذلــك 
أمثلــة يســتقيها مــن أمثــال أو نــكات شــعبية، أو مــن الســينما، أو مــن علــم النفــس، فمثــاًل 
يقــول إن وصــول ائتــالف ســرييزا اليســاري إىل احلكــم يف اليــوانن يبــدو ألول وهلــة مكســباً 
كبــرياً، لكــن هــذا احلــزب وقيادتــه مل حيققــوا أي مكاســب حقيقيــة ضــد سياســات صنــدوق 
النقــد والبنــك الــدويل، أو التحــرك قيــد أمنلــة للخــروج مــن منظومــة االقتصــاد الرأمســايل 

املرهقــة.
افعــل  فقــط  تتكلــم،  املســنون: ال  يقــول ســالفوي جيجــك: »يقــول  يف كتابــه ذاك 
شــيئًا«، واحــدة مــن أكثــر األشــياء محاقــة الــي ميكــن للمــرء أن يقوهلــا، حــى لــو قيســت 
أبخفــض املعايــري الشــائعة، رمبــا املشــكلة األخــرية هــي أننــا فعلنــا الكثــري؛ مثــل التدخــل يف 
الطبيعــة، وتدمــري البيئــة.. إخل، رمبــا حــان وقــت الراجــع للتفكــري وقــول الشــيء املناســب، 
يف احلقيقــة حنــن كثــرياً مــا نتحــدث عــن شــيء مــا بــداًل مــن فعلــه، لكــن أيضــاً حنــن أحيــاانً 
نفعل أشــياء رغبة يف جتاوز التفكري واحلديث عنها؛ مثل صرف 700 بليون دوالر على 
مشــكلة مــا، بــداًل مــن التفكــري يف كيفيــة نشــوئها مــن األســاس13. يشــري هنــا جيجــك إىل 
األفعــال الشــكلية الــي ال حتقــق أي تقــدم علــى اإلطــالق، أو الثرثــرة الفارغــة دون بــذل 
أي فعــل جمــٍد، وهــو يؤكــد يف هــذه احلالــة طــوال الوقــت أمهيــة جديــة الفعــل ال الفعــل ذاتــه.

هنــاك ملحوظــة ذكيَّــة للغايــة يتحــدث عنهــا ســالفوي جيجــك يف هــذا الكتــاب، وهــي 
تفســريه لألزمــات االقتصاديــة والسياســية، الــي يعقبهــا- ليــس ابلضــرورة هنائيــًا- صعــود 

13  املصدر نفسه، ص 20.
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حــركات حترريــة دميقراطيــة، بــل علــى العمــوم األزمــة تولــد احتقــاانً وضغطــاً يــؤدي غالبــاً 
إىل ظهــور حــركات فاشــية ميينيــة، وهــو مــا نــراه اترخييــاً علــى ســبيل املثــال يف صعــود احلركــة 
النازيــة بقيــادة هتلــر يف منتصــف ثالثينيــات القــرن املاضــي، بعــد تعقــد األمــور االقتصاديــة 
يف أملانيا وفشــل حكومة فاميار )احلكومة الي كانت يف الســلطة قبل هتلر(. األمر نفســه 
ينطبــق- والــكالم هنــا للباحــث- علــى الســياق العاملــي احلــايل الــذي شــهد صعــوداً ابرزاً 
للتيــارات اليمينيــة يف الــوالايت املتحــدة وأورواب، وهيمنــة الســلطوايت اليمينيــة التقليديــة يف 
العــامل العــريب بعــد احنســار الثــورات العربيــة وهزميتهــا. والصعــود الكبــري للحــركات اليمينيــة 
مــرده إىل إخفــاق التيــارات التحرريــة يف تقــدمي بديــل حقيقــي وعملــي أمــام اجلماهــري، كمــا 
ســبقت إىل ذلــك اإلشــارة، ومــن مث فالنمــوذج التفســريي الســابق الــذي يقدمــه جيجــك 
يفســر بشــكل كبــري عنــوان الكتــاب الــذي قيــل علــى لســان ماركــس »أن التاريــخ يكــرر 
نفســه مرتــني، مــرة كمأســاة، ومــرة كمهزلــة«، مبعــىن أن أزمــة الثالثينيــات أعقبهــا ظهــور 
احلركــة الفاشــية والنازيــة، وأزمــة ســقوط الربيــع العــريب والثــورات العامليــة أعقبهــا صعــود 

احلــركات الفاشــية واليمينيــة هنــا وهنــاك.
 مــن وجهــة نظــر جيجــك أن مفهــوم »الصدمــة« الــذي اســتخدمته نعومــي كاليــن 
يف كتاهبــا الشــهري »عقيــدة الصدمــة: صعــود رأمساليــة الكــوارث«، هــو تعبــري مثــايل رائــع 
عــن املعــىن الــذي يريــد توصيلــه، حيــث اعتــرت كاليــن يف كتاهبــا أن الرأمساليــة وظهــور 

جمموعــات فاشــية بغيضــة لســدة احلكــم كانــت أتيت علــى الــدوام بعــد أزمــة كــرى.
ينقــل جيجــك عــن كاليــن قوهلــا: »كتــب اتريــخ الســوق احلــر املعاصــر يف حــاالت 
الصدمــة، بعــض االنتهــاكات الســيئة حلقــوق اإلنســان منــذ مخســة وثالثــني عامــاً، والــي 
أفضــت ألن يُنظــر إليهــا علــى أهنــا تصرفــات ســادية نفذهتــا األنظمــة املعاديــة للدميقراطيــة، 
وقــد ارتكبــت كليــاً عــن قصــد متعمــد إلرهــاب النــاس أو جعلهــا أداة لتحضــري األرضيــة 

إلعــادة تشــكيل الســوق احلــرة جــذرايً«14.
مــن املهــم هنــا االنتقــال مــن جيجــك لكاليــن يف نقلــة صغــرية لتوضيــح هــذا االقــراب 
بــني مفهــوم »األزمــة« عنــد جيجــك و«الصدمــة« عنــد كاليــن، وإن رأى الباحــث أن كال 

14  املصدر نفسه، ص 32.
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املعنيــني خيــدم بعضهمــا بعضــاً، أو متقــارابن لدرجــة التماثــل، وهــو املعــىن واملفهــوم الــذي 
أفــردت لــه الكاتبــة نعومــي كاليــن كتــاابً ضخمــاً شــرحت فيــه منــاذج خمتلفــة لكيفيــة صعــود 

النيوليراليــة علــى جثــث ضحــااي األزمــات املتنوعــة.
اعتــرت نعومــي كاليــن أن ميلتــون فريدمــان- األب الروحــي للســوق احلــرة، ومرشــد 
حركــة الرأمساليــة اجلديــدة غــري املقيــدة، وأحــد أبــرز واضعــي مالمــح النظــام االقتصــادي 
العاملي اجلديد، ويف ذات الوقت يعد األستاذ الذي أتسس على يديه كبار االقتصاديني 
صــاغ  الــذي  هــو  احلكومــات-  رجــال  وكبــار  العامليــني،  البنــوك  ومديــري  الرأمساليــني، 
االســراتيجية اخلاصــة ابســتغالل األزمــة إلحــداث تغيــريات اقتصاديــة أكثــر ميينيــة، والــذي 
عمــل، وتالمذتــه مــن بعــده، علــى تعزيــز هــذه االســراتيجية خــالل األربعــني عامــاً املاضيــة، 
منــذ أن عيَّنــه اجلنــرال أوغســتو بينوشــيه15 مستشــاراً لــه، بعــد انقــالب األخــري علــى الرئيــس 
التشــيلي اليســاري املنتخــب ســلفادور اللينــدي يف منتصــف ســبعينيات القــرن املاضــي، 
وحينهــا نصحــه فريدمــان بفــرض حتــول اقتصــادي ســريع وخاطــف إلحــداث تغيــريات 
جذريــة يف هيــكل النظــام االقتصــادي التشــيلي عــن طريــق ختفيــض الضرائــب، وتعزيــز 
التجــارة احلــرة، والعمــل علــى فــرض خصخصــة كاملــة للقطــاع اخلدمــي، وتقليــل اإلنفــاق 
اخلدمــي، واحلــد مــن التدخــل احلكومــي يف االقتصــاد، ليفاجــأ بعدهــا التشــيليون بعــدم 
قدرهتــم علــى إحلــاق أوالدهــم مبدارســهم العامــة إال بقســائم نقديــة16، وكان املعرضــون علــى 

هــذه السياســات يقمعــون إمــا ابلرصــاص وإمــا إبلقائهــم يف املعتقــل.
وقد أفصح فريدمان يف إحدى أكثر كتاابته بالغة عن جوهر رؤيته الشافية للرأمسالية 
املعاصــرة: »وحدهــا األزمــة، ســواء أكانــت الواقعــة أم املنظــورة، هــي الــي حُتــِدث التغيــري 
احلقيقــي، فعنــد حــدوث األزمــة تكــون اإلجــراءات منوطــة ابألفــكار الســائدة، وهنــا أتيت 
وظيفتنــا األساســية: تطويــر بدائــل للسياســات املوجــودة، وأن نبقيهــا حيــة ومتوفــرة حــى 

يصبــح املســتحيل يف السياســة حتميــة سياســية«17.

15  حكم تشيلي بني سنة 1973 و1990، بدعم من الوالايت املتحدة األمريكية.

16  نعومــي كاليــن، عقيــدة الصدمــة: صعــود رأمساليــة الكــوارث، ترمجــة انديــن خــوري، دار املطبوعــات للتوزيــع والنشــر، 
بــريوت، ط3، 2011، ص 17-15.

17  املصدر نفسه، ص 17-16.
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اثلثاً: جيجك ومزج الفلسفة بعلم النفس والسينما
مل تقتصر إنتاجات ســالفوي جيجك على الكتاابت الفلســفية والنفســية، بل امتدت 
للكتــاابت الفنيــة، فقــد اشــتهر ابلكتابــة عــن الســينما، ولــه كتــاابت نقديــة ألعمــال فنيَّــة 
شــهرية مــن زاويــة فلســفية ونفســية، وحتديــداً ابالعتمــاد علــى الرؤيــة املاركســية الســتخراج 
زوااي خمتلفــة داخــل األعمــال الدراميــة والســينمائية مل يكــن يف احلســبان رؤيتهــا أو ختيلهــا 

هبــذا الشــكل.
وألن ســالفوي جيجــك- كمــا يــرى نفســه- ماركســي علــى الطريقــة القدميــة فإنــه يــرى 
الســينما ســاحة للصــراع األيديولوجــي، ويضــرب مثــااًل علــى ذلــك ابألفــالم الــي ظهــرت 
يف منطقــة البلقــان بعــد تفــكك يوغوســالفيا، فينتقــد مثــاًل أحــد أفــالم املخــرج الصــريب أمــري 
كوســتوريكا، الــذي صــور اجملتمــع البلقــاين غارقــاً يف اخلمــر واجلنــس واحلفــالت، حيــث 
حــاول الفيلــم- مــن وجهــة نظــر جيجــك- تقــدمي صــورة خمتلفــة عــن بــالد البلقــان للغــرب، 
أبهنــا أصبحــت جمتمعــاً متحــرراً، مهتمــاً بقضــااي تتماشــى مــع االهتمامــات األوروبيــة الغربيــة 
واألمريكيــة، ويف رأي جيجــك جيــب أن تكــون الســينما صادقــة يف تقــدمي تفاصيــل احليــاة 

عــن اجملتمعــات دون يل عنقهــا كــي ترضــي خميلــة آخــر أو آخريــن )يقصــد الغــرب(18.
هــذه اللوثــة الــي أصابــت كثــرياً مــن النخــب يف الشــرق األورويب بعــد ســقوط االحتــاد 
النمــوذج  وراء  جيــرون  التســعينيات جعلتهــم  مطلــع  برلــني يف  ســور  واهنيــار  الســوفييي، 
األمريكــي رغبــة يف إهالــة الــراب بشــكل كامــل علــى التجربــة االشــراكية القدميــة الــي 
عاشــوا فيهــا ســنوات، ومل ينتظــروا وقتــاً كافيــاً للنظــر يف ســلبيات أو إجيابيــات املنظومــة 
الغربيــة )االقتصاديــة هنــا حتديــداً(، مــع أنــه ميكــن تفســري هــذه الرغبــة لــدى األوروبيــني 
الشــرقيني مــن جهــة أخــرى بردهــا إىل األخطــاء الــي وقعــت فيهــا أنظمــة احلكــم االشــراكية 

املواليــة لالحتــاد الســوفييي.
تنثبــق رؤيــة جيجــك هــذه مــن خلفيتــه املاركســية ابألســاس، ففــي تعريفهــا لأليديولوجيــا 
تضع املاركسية الفرد أمام مرآة كاشفة الستغالله من ِقبل سلطة رأمسالية تُومِهه بتصورات 

18  ســالفوي جيجــك )حــوار(، ســينما اليــوم ســاحة للصــراع األيديولوجــي، قنــاة يــورو نيــوز علــى موقــع يوتيــوب، )13/ 
https://cutt.us/XWMCB .2020 /8 / 13 :9/ 2008(، اتريــخ زايرة الرابــط
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حياتية زائفة ال ختدمه، بل تصّب مصاحلها يف اســتنزافه بصورة دائمة. يقول الفيلســوف 
جيجــك يف هــذا الصــدد: »ُخلِــَق الواقــع لكــي نتأملــه«، فــال يتــواىن عــن التنقيــب بعــني 
فاحصــة عــن مظاهــر الســلطة األيديولوجيــة يف حياتنــا اليوميــة، األفــكار الــي ُتَصــدَّر لنــا 
مــن خــالل اخلطــاابت السياســية، ووســائل اإلعــالم، واملنصــات املقــروءة واملرئيــة«، وعنــد 
عتبــات الفــن جيــد جيجــك متعــة خاصــة يف تشــريح الســينما الــي- حبســب رؤيتــه- مُتــّرِر 
لنــا كثــرياً مــن املغالطــات وتُقنعنــا أبفــكار مســمومة أحيــاانً، وأخــرى تكشــف لنــا أقنعــة زائفــة 
 The Pervert’s Guide To( ُتضِمــر داخلهــا مغالطــات مســكواتً عنهــا. يف فيلــم
Ideology( للمخرجــة صــويف فاينــس، يســتعرض جيجــك نظــرة شــبه ابنوراميــة لعــدد مــن 
األفــالم اهلوليووديــة واألوروبيــة الــي تنطــوي علــى أيديولوجيــات خادعــة وُتصــوِّر لنــا واقعــاً 

نــراه بعيــون مغلقــة وعقــول انئمــة19.
مــن األمثلــة علــى حتليــل جيجــك للمنتــج الســينمائي نقــده للفيلــم األمريكــي »إهنــم 
يعيشــون« )Live They(، يف الفيلــم يظهــر البطــل جــون اندا هائمــاً علــى وجهــه يف 
شــوارع املدينــة يقتفــي أثــر احليــاة بــال وجهــة حمــددة، تقــوده قدمــاه إىل كنيســة مهجــورة 
ليجــد هبــا صندوقــاً مغلقــاً مليئــاً ابلنظــارات الشمســية، وهنــا تكمــن اخلدعــة؛ ألن تلــك 
النظــارات ال تقــي مــن الشــمس كمــا يفــرض، بــل جتعــل العيــون تُبصــر حقيقــة األشــياء 
مــن حوهلــا، كّلمــا رفــع جــون نظــره- مرتــدايً النظــارة- جتــاه الالفتــات اإلعالنيــة، أو املــارة 
يف الشــوارع، أو األمــوال، أو أي شــيء، يــرى بــداًل منــه حقيقتــه الــي تتــوارى حتــت خبــااي 
القشــرة اخلارجيــة، وهــذا هــو جوهــر األيديولوجيــا -مــن وجهــة نظــر جيجــك- الــي ُتظِهــر 

حقائــق مشــّوهة ملــا تكمــن عليــه األمــور20.
ســبقت اإلشــارة إىل أن جيجك كان دارســاً جيداً لعلم النفس مبثل دراســته للفلســفة، 
وحمبــاً وشــغوفاً ابلســينما واألدب والثقافــة الشــعبية، وقــد اســتطاع اجلمــع بينهــا براعــة، 
ليقــدم الحقــاً حتليــالت متماســكة، ويف ذات الوقــت بســيطة وســهلة القــراءة مــن غــري 
لســالفوي جيجــك يف وســائل  الكبــرية  الشــعبية  نســبياً  يفســر  مــا  وهــو  املتخصصــني، 

19  آية طنطاوي، كيف يرى سالفوي جيجك السينما كساحة للصراع األيديولوجي؟، ميدان، )20/ 4/ 2020(، 
https://cutt.us/GLHis .2020 /8 /7 :اتريخ زايرة الرابط

20  املصدر نفسه.
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التواصــل االجتماعــي ولــدى قطــاع واســع مــن الشــباب.
ومــن األمثلــة الــي تــرز هــذه املهــارة )أي القــدرة علــى املــزج بــني الفلســفة وعلــم النفــس 
واالســتدعاء الســينمائي واألديب( مقالــه الــذي فنــد فيــه االدعــاءات الكاذبــة جلــورج بــوش 
االبــن الــي تبناهــا يف أثنــاء حربــه علــى العــراق، وكان بعنــوان »وعــود العــراق الكاذبــة«، 
وقــد نشــرته جملــة فوريــن بوليســي، حيــث ســاق جيجــك مثــااًل مــن علــم النفــس للتدليــل 

علــى عــدم االتســاق الــذي هيمــن علــى القــرار األمريكــي لغــزو العــراق وتدمــريه.
املســتعارة  الغاليــة  يقــول جيجــك: »اعتــاد ســيجموند فرويــد أن يســتحضر قصــة   
للتدليــل علــى كــذب االدعــاءات؛ والقصــة مفادهــا أنــه حينمــا يقــول لــك صديقــك إنــك 
أعــدت لــه غاليتــه الــي اســتعرهتا منــه مكســورة، تعطيــه عــدة ردود متباينــة: أواًل أنــك مل 
تســتعر الغاليــة مطلقــاً، اثنيــاً أنــك أعدهتــا دون كســر، اثلثــاً أن الغاليــة كانــت مكســورة 
ابلفعــل حينمــا اســتعرهتا، إن مثــل هــذا التعــداد للحجــج غــري املتســقة يؤكــد مــا حتــاول أنــت 

إنــكاره، وهــو أنــك يف الواقــع اســتعرت الغاليــة وكســرهتا«21.
االدعــاءات  الســابق  مثالــه  يف  جيجــك  اســتلهمها  الــي  التناقضــات  سلســلة  تشــبه 
الظاهريــة جلــورج بــوش االبــن أبن »صــدام حســني ميتلــك أســلحة دمــار شــامل، وهــو مــا 
يشــكل خطــراً حقيقيــاً وقائمــاً علــى جريانــه مــن العــرب وإســرائيل والدميقراطيــات الغربيــة«، 
لكــن بعدهــا أمضــى 1000 خبــري أمريكــي متخصــص عــدة شــهور بعــد الغــزو- وحــى 
قبلــه- ابحثــني ومنقبــني، ومل يُعثَــر علــى أيــة أســلحة، بعدهــا جادلــت اإلدارة أبنــه حــىَّ 
مــع القاعــدة يف  لــو مل يكــن لــدى صــدام أي أســلحة دمــار شــامل فقــد كان متورطــاً 
هجمــات 11 ســبتمر، ومــن مث كان جيــب معاقبــة العراقيــني ومنعهــم مــن شــن هجمــات يف 
املســتقبل، ولكــن الرئيــس األمريكــي جــورج دبليــو بــوش كان عليــه أن يقــر، يف ســبتمر/

أيلــول 2003، أبن الــوالايت املتحــدة »ليــس لديهــا دليــل علــى تــورط صــدام حســني يف 
11 ســبتمر«. وأخــرياً كان املســتوى الثالــث مــن التريــر، وهــو أنــه »حــى لــو مل يكــن هنــاك 
دليــل علــى وجــود صلــة ابلقاعــدة، فــإن ديكتاتوريــة صــدام القاســية كانــت هتديــداً جلرياهنــا 
21  SLAVOJ ZIZEK, Iraq’s False Promises, Foreign policy, )2009 /10 /28(, 
retrieved on 2020  /8  /5. https://foreignpolicy.com/28/10/2009/iraqs-
false-promises/
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وكارثــة لشــعبها، وهــذه احلقائــق كانــت ســبباً كافيــاً لإلطاحــة بــه«. صحيــح، لكــن الســؤال 
الــذي يســأله جيجــك أنــه »ملــاذا ُأســقط العــراق ال األنظمــة الشــريرة األخــرى، كإيــران 

وكــوراي الشــمالية، العضويــن اآلخريــن يف »حمــور الشــر« لبــوش؟!«.
كانت كل هذه االدعاءات الكاذبة املتناقضة ختفي الرغبة يف أتكيد اهليمنة األمريكية 
غــري املشــروطة، واحلاجــة إىل الســيطرة علــى احتياطيــات النفــط العراقيــة، جبانــب أمــر اثلــث 
أيديولوجــي، وهــو رؤيــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة نفســها ابعتبارهــا الدولــة الــي كتــب 

عليهــا الــرب املســؤولية أبن جتلــب الدميقراطيــة واالزدهــار للــدول األخــرى. 
لقــد رأى األمريكيــون اترخييــاً دورهــم يف العــامل مــن منظــور »املنقــذ«؛ فيقولــون: »حنــن 
حنــاول فقــط أن نكــون صاحلــني، لقــد أتينــا هنــا ملســاعدة اآلخريــن، ولتحقيــق الســالم 
 John مثــل  أفــالم  الواقــع،  املقابــل«، يف  عليــه يف  مــا حنصــل  إىل  وننظــر  واالزدهــار، 
Ford’s The Searchers ، وMartin Scorsese’s Taxi Driver أو كتــب 
مثــل Graham Greene’s The Quiet American، وأفــالم مثــل »ســوبر مــان« 
و«أيرون مان«، وغريها من عشــرات األفالم، تقدم الســوبر مان األمريكي، املنقذ للعامل 
مــن اهلــالك، والــي تقــدم نظــرة اثقبــة عــن كــرم األمريكيــني الســاذج، كمــا قــال غريــن عــن 
بطلــه األمريكــي، الــذي يريــد بصــدق جلــب الدميقراطيــة واحلريــة الغربيــة للفيتناميــني، ولكنــه 
يــدرك أن نــواايه خاطئــة متامــاً: »مل أعــرف أبــداً رجــاًل لديــه دوافــع أفضــل لــكل املشــاكل 

الــي تســبب فيهــا«. 
النــاس  منــح  يريــدون  األمريكيــني  أن  احلســنة  النــوااي  هــذه  وراء  الكامــن  االفــراض 
فرصــة، وحتريرهــم مــن قيودهــم املفروضــة عليهــم، وســوف يتبــىن النــاس بعدهــا حلــم أمريــكا 
األيديولوجــي، مث االنــزواء بعدهــا يف فلــك املنظومــة العامليــة االقتصاديــة والسياســية، ال 
لـ«ثــورة  الرويــج  العــدو إىل  مــن »احتــواء«  انتقلــت  قــد  املتحــدة  الــوالايت  عجــب أن 

رأمساليــة«.
يقــول جيجــك يف ذات املقــال: عندمــا قــال بــوش، يف يناير/كانــون الثــاين 2003: 
»إن احلريــة الــي مننحهــا ليســت هديــة أمريــكا للعــامل، إهنــا هبــة مــن هللا للبشــرية«، فــإن 
هــذا االندفــاع الواضــح مــن التواضــع، يف الواقــع، أخفــى مشوليــة كامنــة، حيــث يدعــي 
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كل زعيــم مشــويل أنــه يف حــد ذاتــه ليــس شــيئاً علــى اإلطــالق؛ إن قوتــه هــي فقــط قــوة 
األشــخاص الذيــن يقفــون وراءه، والذيــن يعــر عنهــم وعــن جهودهــم. املهــم هــو أن أولئــك 
الذيــن يعارضــون القائــد حبكــم التعريــف ال يعارضونــه فحســب، بــل يعارضــون أيضــاً جهــد 
الشــعب وإرادتــه. أََوال ينطبــق الشــيء نفســه علــى ادعــاء بــوش؟ هبــذه الطريقــة فــإن أولئــك 
الذيــن يعارضــون سياســات الــوالايت املتحــدة لــن يكونــوا فقــط ضــد سياســات الدولــة 
األمريكيــة، فــإذا كانــت احلريــة هبــة هللا للبشــرية، وتــرى حكومــة الــوالايت املتحــدة نفســها 
الذيــن  أولئــك  فعندئــذ  العــامل،  اهلديــة جلميــع دول  املختــارة إلحضــار هــذه  أهنــا األداة 

يعارضــون سياســات الــوالايت املتحــدة يعارضــون معهــا ابلضــرورة مشــيئة الــرب.
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رابعًا: جيجك سنة األحالم اخلطرية
1. الثورات الكرنفالية

ُعــِرف ســالفوي جيجــك أبنــه ماركســي »انقــم« حــى علــى املاركســيني واليســاريني 
أقرانــه، فلديــه نزعــة ثوريــة راديكاليــة طموحــة، ويعــد كل املكاســب واإلصالحــات الــي تتــم 
حتت ســقف الرأمسالية والدولة الرجوازية كلها مكاســب هشَّــة ليس هلا معىن يف األغلب 

مــا دامــت مل تكبــح الرأمساليــة وتدمرهــا وتُِقــْم اجملتمــع الطــوابوي املثــايل.
 وقد رأى جيجك يف الثورات واالنتفاضات العاملية، من الربيع العريب مروراً بـ«احتلوا 
وول ســريت«، حــى إســبانيا واليــوانن، أمــاًل وحلمــاً تعــرض للتقويــض، فتلــك الثــورات 
الطبقــة  يف  والعليــا  الوســطى  الشــرائح  مــن  الصغــرية«؛  »الرجوازيــة  يــد  علــى  اندلعــت 
املتوســطة مــن املتعلمــني والشــباب وأســاتذة اجلامعــات وموظفــي الشــركات مــن أصحــاب 
الياقــات البيضــاء الذيــن تلقــوا تعليمــاً جيــداً، ولديهــم تواصــل جيــد للغايــة مــع اإلنرنــت، 
ــرت  لكنهــا الحقــاً ضمــت قطاعــات مجاهرييــة واســعة مــن العمــال والفالحــني، وقــد دمِّ

متامــاً نتيجــة لغيــاب أي بدائــل سياســية حترريــة دميقراطيــة، كمــا ســيأيت ذكــره.
االنتخابيــة  االنتصــارات  أن  جيجــك  رأى  اخلطــرية«  األحــالم  »ســنة  يف كتــاب 
لإلســالميني أشــارت إىل »القاعــدة االجتماعيــة الضيقــة للعلمانيــني«، أمــا يف دولــة مثــل 
اليــوانن فقــد ُخِلقــت الرجوازيــة املســتأجرة ابملســاعدة املاليــة لالحتــاد األورويب، ومعظــم 
التظاهــرات كانــت رد فعــل مــن تلــك الشــرحية علــى التهديــد مــن فقــدان امتيازاهتــم22.

بينهــا سياســات  ومــن  اجلديــدة،  الرأمساليــة  السياســات  أن  ســالفوي جيجــك  يــرى 
التقشــف الــي وضعــت اجملتمعــات الغربيــة يف توتــر وقلــق دائــم بســبب اخلــوف مــن فقــدان 
الوظائــف، والصــراع اليومــي علــى األرابح، جعلــت حركــة اليمــني يف تصاعــد دائــم، ألهنــا 
وجــدت قبــواًل لــدى العمــال اخلائفــني مــن فقــدان وظائفهــم، كمــا وجــدت قبــواًل لــدى 
بعــض الشــرائح العليــا القلقــة علــى اهلويــة األوروبيــة املســيحية، لكــن جيجــك يركــز بشــكل 

22  ســالفوي جيجــك، ســنة األحــالم اخلطــرية، ترمجــة أمــري زكــي، دار التنويــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــريوت، ط1، 
.16-13 ص   ،2013
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أكــر علــى األســباب والعوامــل االقتصاديــة.
يقــول جيجــك: »ختيــل مشــهداً مــن فيلــم ديســتويب ميثــل جمتمعنــا يف املســتقبل القريــب: 
شــخصاً  يــرون  حينمــا  خاّصــة؛  وحيملــون صفَّــارة  الشــوارع  يف  يســريون  عاديــون  أانس 
مشــكوكاً فيه- قل مهاجر، أو شــخص متشــرد- يطلقون الصفارة، وأييت حارس خاص 
جــرايً ليتــم التعامــل بوحشــية مــع املتطفلــني. مــا يبــدو أنــه أشــبه بفيلــم هوليــوودي رخيــص 
هــو واقــع يف اليــوانن اليــوم؛ أعضــاء حركــة »الفجــر الذهــي« الفاشــي يطلقــون الصافــرات 
يف شــوارع أثينــا عندمــا يــرى أحدهــم أجنبيــاً مشــكوكاً فيــه، يســمح لــه أبن يطلــق الصافــرة، 
وســيصل احلــراس اخلاصــون الذيــن يراقبــون الشــوارع مــن »الفجــر الذهــي« ليتفحصــوا 
املشــتبه فيــه، هــذه هــي الطريقــة الــي يدافــع هبــا املــرء عــن أورواب يف ربيــع 2012، هــذه 
الظاهــرة )العنصريــة جتــاه املهاجريــن( نتيجــة للعديــد مــن العوامــل، مــن بينهــا أعضــاء تنظيــم 

سياســات التقشــف الــي وضعــت اليــوانن يف هــذا املــأزق«23.
يف تنبيــه ذكــي وملَـّـاح للغايــة ينتقــد الفيلســوف الســلوفيي فكــرة »الكرنفاليــة« )أي 
اجلانــب االحتفــايل الشــكلي( الــي هيمنــت علــى احلالــة الثوريــة واالنتفاضــات، مــن أول 
انتفاضــات الربيــع العــريب حــى حركــة »احتلــوا وول ســريت«، وهــو مــرض وعيــب وصــم 
الــي وقعــت يف أســر حالــة احتفاليــة واضحــة يف  العربيــة  ابلفعــل غالــب االنتفاضــات 
متثيــل  هلــا  ممتــدة،  ثوريــة جذريــة  التظاهــرات إىل حركــة  هــذه  تتطــور  أن  املياديــن، دون 

تنظيمــي فاعــل قــادر علــى مواجهــة متثيــالت النظــم القدميــة.
يقــول ســالفوي جيجــك يف الفصــل الثالــث مــن كتــاب »ســنة األحــالم اخلطــرية«: »مــا 
الــذي ميكــن فعلــه يف أعقــاب حركــة )احتلــوا وول ســريت(، عندمــا وصلــت املظاهــرات 
الــي بــدأت بعيــداً عــن املركــز يف الشــرق األوســط وصــواًل إىل املركــز يف الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة وأورواب، وهــي حتظــى بدعــم كبــري، لكــن يف ســان فرانسيســكو يف يــوم األحــد 
16 أكتوبــر 2011، وكصــدى حلركــة احتلــوا وول ســريت، خطــب رجــل يف اجلماهــري مــع 
دعــوة للمشــاركة، وكأن هــذا حيــدث بنمــط هيــي يف الســتينيات مــن القــرن املاضــي: )إهنــم 
يســألوننا عــن برانجمنــا، ليــس لدينــا برانمــج، حنــن هنــا لنقضــي وقتــاً طيبــاً(. مثــل هــذه 

23  املصدر نفسه، ص 18-16. 
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التصرحيــات تكشــف املخاطــر العظيمــة الــي يواجههــا املتظاهــرون: خطــر أهنــم ســيقعون 
يف غــرام أنفســهم، ويف غــرام املــرح الــذي ميارســونه يف املناطــق احملتلــة، ولكــن الكرنفــاالت 
رخيصــة، واالختبــار احلقيقــي لقيمتهــا يظهــر فيمــا حيــدث يف اليــوم التــايل؛ كيــف تغــريت 
حياتنــا اليوميــة أو تتغــري، هــذا يتطلــب عمــاًل صعبــاً وصبــوراً، تكــون التظاهــرات فيــه هــي 

البدايــة وليســت النهايــة«24.
2. رؤية سالفوي جيجك للربيع العريب

كان لســالفوي جيجــك رؤيــة نقديــة مركبــة فيمــا خيــص الثــورات الــي اندلعــت يف العــامل 
العــريب، ففــي رأيــه مل تســتطع الثــورات العربيــة أن تفــرز جمموعــات معارضــة علمانيــة، ومــن 
مث وقعــت نتائــج هــذه الثــورات يف مواجهــة مــع قوتــني كبريتــني، اإلســالميني مــن جهــة، 
وقــوى معــرة عــن النظــام القــدمي مــن جهــة أخــرى، وقــد وقعــت القــوة الغربيــة يف موقــف 
مربــك بــني دعــم االنتفاضــات ومــا قــد تفــرزه مــن صعــود للحــركات اإلســالمية، وبــني 

مســاندة األنظمــة القائمــة رغــم إدراكهــا لتســلطها واســتبدادها.
يقــول ســالفوي جيجــك: »ابلنســبة إىل بشــار األســد، مثّــة اّدعــاء علــى األقــّل أبّن 
ســوريته دولــة علمانيــة، لذلــك ال عجــب أن مييــل اآلن املســيحيون وغريهــم مــن األقليــات 
إىل الوقــوف يف صّفــه ضــّد املتمرديــن الســّنة. ابختصــار، حنــن إزاء صــراع غامــض، شــبيه 
علــى حنــو مبهــم ابلثــورة الليبيــة علــى العقيــد القــذايف. مــا مــن رهــاانت سياســية واضحــة، 
وال دالئــل علــى وجــود ائتــالف دميقراطــي حتــرري واســع، بــل جمــرد شــبكة معقــدة مــن 
التحالفــات الدينيــة واإلثنيــة الــي متــارس عليهــا القــوى الكــرى )الــوالايت املتحــدة وأورواب 
الغربيــة مــن جهــة، وروســيا والصــني مــن جهــة أخــرى( ذلــك التأثــري املفــرط واحلاســم. ويف 
مثــل هــذه الظــروف فــإنَّ أّي تدخــل عســكري مباشــر هــو جنــون سياســي ينطــوي علــى 
خماطــر غــري حمســوبة. فمثــاًل مــاذا لــو تــوىّل اإلســالميون الراديكاليــون الســلطة بعــد ســقوط 
األســد؟ هــل تكــرر الــوالايت املتحــدة ذلــك اخلطــأ الــذي ارتكبتــه يف أفغانســتان حــني 

ســّلحت الكــوادر الــي شــّكلت الحقــاً كاّلً مــن القاعــدة وطالبــان؟«25.
24  املصدر نفسه، ص 88-87.

25  ســافوي جيجك، ســورية صراع زائف، الســفري العريب، )19/ 9/ 201(، اتريخ زايرة الرابط: 12/ 7/ 2020. 
https://cutt.us/ARxgW
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3. ديستوبيا هناية العامل
يف ذروة انتشــار وابء فــريوس كــوروان نشــر جيجــك كتــاابً حــول الفــريوس واألزمــات 
الــي نتجــت عنــه )والــي مــا زلنــا نعيــش آاثرهــا، ويبــدو وفقــاً للخــراء واألطبــاء وصانعــي 
الكتــاب عنوانــه  التعايــش معهــا مــدة ال نعلــم مداهــا(،  أننــا ســنضطر إىل  السياســات 
»كوفيــد 19 يهــز العــامل«، وهــو يف جــزء منــه جتميــع جملموعــة مــن املقــاالت الــي كتبهــا 
جيجــك عــن الفــريوس، أبســلوبه املعهــود الــذي مجــع فيــه بــني الفلســفة وعلــم النفــس 

واالعتمــاد علــى تبســيط الصــورة للقــارئ جبذبــه ملســاحي الســينما واألدب.
يف هــذا النــص يفــكك ســالفوي جيجــك اإلشــكاليات الــي فجرهتــا اجلائحــة الــي 
أملــت ابلعــامل مــع بدايــة عــام 2020، وانتقــد فيــه أبدواتــه العلميــة النفســية والفلســفية قضــااي 
مثــل: عــدم التضامــن العاملــي، والفقــر، وعــدم الشــفافية لــدى بعــض النظــم الشــمولية )ركــز 
هنــا علــى الصــني(، ويف رؤيتــه لعالقــة العوملــة بكــوروان يعتــر ســالفوي جيجــك أن العوملــة 
هلــا أتثــري كبــري يف صياغــة هــذا اخلــوف الرهيــب الــذي امتــد علــى دول العــامل، للبشــرية 
الــي كانــت حــى وقــت قريــب تعتقــد أهنــا امتلكــت القــدرة علــى جماهبــة أعــى األمــراض، 
إذ مبــرض بســيط مــن عائلــة مــرض )اإلنفلونــزا( يصيــب البشــرية ابلرعــب، يضعهــا أمــام 
جهلهــا واســتعالئها لتعلــن خضوعهــا، وليمتــد هــذا الرعــب مــن أقصــى اجلنــوب إىل أقصــى 

الشــمال.
 يقــول ســالفوي جيجــك: »كلمــا كان عاملنــا أكثــر ارتباطــاً ببعضــه، اســتطاعت كارثــة 
حمليــة إطــالق خــوف عاملــي، ويف هنايــة املطــاف كارثــة. يف ربيــع عــام 2010 جنحــت 
ســحابة قادمــة مــن ثــورة بــركان بســيط يف أيســلندا يف إيقــاف احلركــة اجلويــة يف معظــم 
أورواب، لتذكــر حبقيقــة أنــه علــى الرغــم مــن قدرهتــا املدهشــة علــى حتويــل الطبيعــة فــإن 

البشــرية ليســت ســوى نــوع واحــد مــن الكائنــات احليــة علــى كوكــب األرض.
إذا اســتطاع انفجــار طفيــف كهــذا أن يكــون لــه أتثــري اجتماعــي واقتصــادي كارثــي 
للغايــة فذلــك بســبب تطــوران التكنولوجــي )الســفر اجلــوي(، قبــل قــرن مــن الزمــان كان 
النفجــار كهــذا أن حيــدث دون أن يالحظــه أحــد. التكنولوجيــا جتعلنــا، مــن انحيــة، أكثــر 
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اســتقاللية عــن الطبيعــة، ومــن انحيــة أخــرى، أكثــر تبعيــة لتقلباهتــا. األمــر نفســه ينطبــق 
علــى انتشــار فــريوس كــوروان؛ لــو أنــه حــدث قبــل إصالحــات دنــغ شــياوبنغ26 فرمبــا مل نكــن 

حــى لنســمع بــه«27. 
مبعــىن آخــر حيــاول جيجــك أن يقــول إن العوملــة والرأمساليــة جعلــت العــامل قريــة صغــرية، 
حينمــا يندلــع حريــق يف بيــت مــن بيــوت قريــة بســيطة أغلــب أبنيتهــا مــن اخلــوص والقــش 
فيمكــن أن تنطلــق نــريان احلريــق ســريعاً جــداً إىل بقيــة بيــوت القريــة، لقــد كان مرعبــاً للعــامل 
أن تُنقــل حــرب كاملــة- حــرب الــوالايت املتحــدة األمريكيــة علــى أفغانســتان يف بدايــة 
األلفيــة، مث العــراق بعدهــا بثــالث ســنوات- علــى شاشــات الفضائيــات، يف حــني أنــه قبــل 
أقــل مــن 80 عامــاً أســقطت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة قنبلتــني علــى مدينتــني ايابنيتــني، 
أزهقــت بســببهما مئــات اآلالف مــن األرواح، ومل يعــرف بقيــة العــامل مــا حــدث إال بعدهــا 
بشــهور. اجلغرافيــا تتالشــى مــن جــراء التكنولوجيــا والعــامل االفراضــي والشاشــات الزرقــاء.

الظــروف  ابلتفصيــل  حنلــل  أن  ابلطبــع  علينــا  »جيــب  جيجــك:  ســالفوي  يضيــف 
االجتماعيــة الــي جعلــت وابء الفــريوس التاجــي ممكنــاً؛ يكفــي التفكــري فقــط يف الكيفيــة 
مــا يف  شــخصاً  يقابــل  أن  لريطــاين  املرابــط،  اليــوم  عــامل  مــن خالهلــا، يف  ميكــن  الــي 
ســنغافورة، ويعــود إىل إنكلــرا، مث يذهــب للتــزجل يف فرنســا، وهنــاك ينقــل العــدوى ألربعــة 
الســوق  الســتجواهبم:  ابلــدور  يصطفــون  املعتــادون  هبــم  املشــتبه  آخريــن...  أشــخاص 

إخل. العامليــة...  الرأمساليــة 
ويف نظــرة تشــاؤمية جليجــك- يف احلــوار الســابق الــذي ترمجتــه مونــت كارلــو- يــرى 
أن وابء كــوروان أعطــى للبشــرية درســاً فيمــا ســيكون عليــه املســتقبل بســبب اخلــوف مــن 
األمــراض، أو رمبــا بســبب طغيــان التكنولوجيــا، قائــاًل: »ســبق لعديــد مــن الديســتوبيات 
أن تصــورت مســتقباًل مشــاهباً: البقــاء يف املنــزل معظــم الوقــت، العمــل علــى حواســيبنا، 
والتواصــل عــن طريــق الفيديــو، وممارســة الرايضــة علــى جهــاز يف زاويــة املكتــب، واســتخدام 
26  دنــغ شــياوبنغ )22 أغســطس/آب 1904- 19 فراير/شــباط 1997( سياســي ومنظّــر وقائــد صيــي، قــاد مجهوريــة 

الصني الشعبية، إابن توليه قيادهتا بني عامي 1978 و1992، حنو تبي اقتصاد السوق.
27  ســالفوي جيجــك )حــوار(، كــوروان كفرصــة للتحــرر والدميقراطيــة ومناهضــة االســتهالك، ترمجــة: عــالء خــزام، مونــت 
 https://cutt.ly/bsRYOab .2020 /7 /20 :كارلــو الدوليــة، )27/ 2/ 2020(، اتريــخ زايرة الرابــط

https://cutt.ly/bsRYOab
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خدمــات توصيــل الطعــام«.
ويف ذات املقــال أيضــاً ينتقــد ســالفوي جيجــك عــدم شــفافية النظــام الصيــي، ويــرى 
أن الشــعب الصيــي ال يســتحق الوصــم، إمنــا مــن يســتحق الوصــم واالحتقــار هــم قــادة 
النظــام الرمســي الصيــي الذيــن احتمــوا وراء الروابغانــدا الكاذبــة، والذيــن حاولــوا إخفــاء 
آاثر الفــريوس يف بدايــة انتشــاره، مث الحقــاً عملــوا كــذابً علــى تقليــل أعــداد اإلصــاابت 
الرمسيــة، كانــوا حيمــون أنفســهم ومناصبهم-كالعــادة- ويتصرفــون مثــل تصــرف أغلــب 
النظــم االســتبدادية الــي تعمــد حــني تقابــل كارثــة إىل إخفائهــا عــن العــامل خوفــاً مــن أن 

تركــز وتتوجــه االهتامــات للفســاد الناتــج عــن االســتبدادية والشــمولية.
نزوع جيجك ملواجهة العامل املتغري قد جتعله األقرب إىل الساخر، وهو ابلفعل ساخر 
بشــدة، وهــو يتخّيــل أشــباح ماركــس الــي ســتهبط علــى أورواب الرأمساليــة، حيــث يتحــول 
اهلبــوط إىل نــوع مــن الســحر، أو إىل تطهــري، وإىل مــا يشــبه »احلــرب« الكوميداينيــة بــني 
قــوى كــرى هلــا أســلحة غــري مرئيــة، وقــد تكــون بيولوجيــة علــى طريقــة »فــريوس كوفيــد 
-19«، فالعــامل الــذي اجتاحــه الفــريوس فقــد كثــرياً مــن أمناطــه وعاداتــه ومركزايتــه، وبــدأت 
لعبــة األشــباح تــرز مــن جديــد، بوصفهــا حــرابً لتخليــص الرأمساليــة مــن األغنيــاء األغبيــاء، 
ومــن الشــعبويني والقــادة الطبقيــني، الذيــن جاهــروا ابلنقــاء الطبقــي، والوهــم األيديولوجــي، 
إىل حــّد أْن يتحــول فــريوس كوفيــد إىل طاقــة فــوق طبيعيــة لتغيــري زاويــة النظــر للعــامل، وإىل 
خيــار يقــوم علــى تقويــض املفاهيــم الــي اتــكأت عليهــا الفلســفة املثاليــة الغربيــة، وأطروحات 

احلداثــة بنســختها الــي وضعهــا الفيلســوف هابرمــاس28 29.

28  واحــد مــن أهــم منظــري مدرســة فرانكفــورت النقديــة، وأكثرهــم شــهرة وأغزرهــم إنتاجــاً، فقــد بلــغ جممــوع مؤلفاتــه 
قرابــة مخســني كتــاابً تــدور حــول مواضيــع شــى يف الفلســفة السياســية والعلــوم االجتماعيــة. لتفاصيــل أكثــر عــن ســريته ينظــر: 
https://cutt.us/ :يورغــن هابرمــاس.. فيلســوف النقــد والتواصــل، اجلزيــرة نــت، )2017/02/09(، علــى الرابــط

pISyw
29  علي حسن الفواز، سالفوي جيجك، مرجع سابق.
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اخلامتة
موســوعية الفيلســوف ســالفوي جيجــك وغــزارة منتوجــه املعــريف، وتنوعــه، جتعــل مــن 
الصعوبــة مبــكان اإلحاطــة بــكل أفــكاره، ويف خامتــة هــذه الدراســة ميكــن تقــدمي إشــارات 
وخطــوط عريضــة عــن معــامل شــخصيته، وأبــرز أفــكاره، خاصــة تلــك املرتبطــة مبشــكالت 

العــامل املعاصــر، ولعــل أمههــا مــا يلــي:
-  ُيصنَّف سالفوي جيجك على أنه »فيلسوف البوب« أو »روك ستار« الفلسفة 
والثقافــة، لكونــه الفيلســوف األكثــر ظهــوراً علــى الســاحة اإلعالميــة، واملثقــف األكثــر 
مجاهرييــة علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أنــه أكثــر الفالســفة املعاصريــن مــن 
متنوعــة  الســلوفيي موضوعــات  واملثقــف  املنظــر  أعمــال  تناولــت  وقــد  اإلنتــاج؛  حيــث 
وعديــدة يف: النظــرايت السياســية، ونقــد الرأمساليــة، والعوملــة، ومــا بعــد احلداثــة، والتحليــل 
الواســعة  قدرتــه  يف  جيجــك،  بوصلــة  وكانــت  والســينما،  الشــعبية،  والثقافــة  النفســي، 
علــى صبــغ أعمالــه التنظرييــة الفلســفية بــروح الدعابــة الســاخرة، واســتدعاء االقتباســات 
الســينمائية واألدبيــة يف حديثــه وكتاابتــه؛ وهــو مــا جعلــه شــخصية واســعة الشــهرة )ابلرغــم 
مــن ختصصــه املعقــد( داخــل أوســاط ثقافيــة وشــبابية، ابخلصــوص علــى منصــات التواصــل 
االجتماعــي، ويعــد جيجــك أبــرز املفكريــن املعاصريــن يف أواخــر القــرن العشــرين، وبــداايت 

القــرن الواحــد والعشــرين.
الفلســفة وكانــت  -  حتصــل ســالفوي جيجــك علــى درجــي دكتــوراه؛ واحــدة يف 
أطروحتــه عــن املثاليــة األملانيــة، والثانيــة يف علــم النفــس، وســاعدته دراســته املزدوجــة هــذه 

يف اكتســاب أبعــاد عميقــة يف التحليــل والتنظــري.
بــل  الفلســفية والنفســية،  املواضيــع  تقتصــر كتــاابت ســالفوي جيجــك علــى  -  مل 
امتــدت حــى للكتــاابت الفنيــة، فقــد اشــتهر ابلكتابــة عــن الســينما، ولــه كتــاابت نقديــة 
ألعمــال فنيَّــة شــهرية مــن زاويــة فلســفية ونفســية، وحتديــداً ابالعتمــاد علــى الرؤيــة املاركســية 
الســتخراج زوااي خمتلفــة داخــل األعمــال الدراميــة والســينمائية مل يكــن يف احلســبان رؤيتهــا 

أو ختيلهــا هبــذا الشــكل.
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فيهــا،  الــي يهتــم جيجــك ابلكتابــة  أبــرز املوضوعــات  -  متثــل األيديولوجيــا أحــد 
وينطلــق يف نقــده مــن التصــور املاركســي ابألســاس ممزوجــاً بتأثــرات حتليليــة قادمــة مــن 

الفرنســي جــاك الكان. النفــس  أفــكار فرويــد وعــامل  النفســية، وحتديــداً  املدرســة 
-  قــدم ســالفوي جيجــك نقــداً الذعــاً للحركــة اليســارية العامليــة، الــي يف رأيــه مل تقــدم 
أي بديــل سياســي جيــد ابلرغــم مــن األزمــات املتتاليــة الــي متــر هبــا الرأمساليــة مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى للفــراغ املوجــود يف مســاحة املنتصــف بــني قــوى ميينيــة موجــودة يف 

الســلطة، وقــوى ميينيــة أخــرى موجــودة يف املعارضــة.
-  يــرى جيجــك أن النقــد الــذي يوجــه للرأمساليــة هــو نقــد قاصــر ال يســتطيع أن 
يقــرب مــن منظومــة الدولــة القوميــة الرجوازيــة احلديثــة الــي تعتمــد عليهــا الرأمساليــة، وتظــل 
منظومــة الدولــة هــذه هــي »البقــرة املقدســة«- بتعبــري جيجــك- الــي ال جيــرؤ حــى النقــاد 
علــى  العاملــي«  االجتماعــي  أمثــال »احتلــوا وول ســريت« و«املنتــدى  مــن  املتطرفــون 

االقــراب منهــا.
-  يف رأي جيجــك أن األزمــة االقتصاديــة للرأمساليــة، الــي يعيشــها العــامل منــذ أكثــر 
مــن عشــر ســنوات، نتــج عنهــا الشــعبوية العنصريــة، واملزيــد مــن احلــروب، وتعاظــم الفقــر 
يف دول العــامل الثالــث، واتســاع الفجــوة بــني الفقــراء واألغنيــاء، ومل يكــن رد الفعــل هــو 
ثــورة جذريــة علــى األوضــاع القائمــة االقتصاديــة والسياســية- وإن ظهــرت انتفاضــات 
مؤقتــة مثــل »الربيــع العــريب« وحركــة »احتلــوا وول ســريت« و«الســرات الصفــراء« يف 
فرنســا- لكــن مــا حــدث فعليــاً وواقعيــاً ومــا نعيشــه اليــوم هــو موجــات مــن الذعــر جتلــى 
عنهــا صعــود احلكومــات اليمينيــة يف أغلــب دول العــامل، بعدمــا كان اليســار متقدمــاً نوعــاً 

مــا يف العشــرية األوىل لبدايــة األلفيــة.
-  يتحــدث ســالفوي جيجــك مبــرارة عــن أن النمــوذج السياســي الــذي ســيتم تبنيــه 
مستقباًل هو النموذج الصيي، والذي يرتكز على قدمني؛ قدٍم متثل الرأمسالية يف صورهتا 
العنيفــة الفجــة، رأمساليــة قاتلــة للعمــال والفقــراء يف عــدد ســاعات عمــل مهولــة يف مصانــع 
كبــرية وصغــرية، رأمساليــة تزيــد الغــي غــىن، والفقــري فقــراً، رأمساليــة ملوثــة للبيئــة، قاتلــة للــروح 
واإلنســان، أما القدم الثانية فهي )االســتبداد السياســي( والشــمولية الي تعي مراقبة أدق 
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خصوصيــات الفــرد، وحتجيــم حريتــه متامــاً كــي يصبــح عبــداً يف آلــة االســتغالل الرأمساليــة.
-  يف رأي جيجــك أن كل النمــاذج القدميــة الــي ظهــرت خــالل القــرن العشــرين كحــل 
للرأمساليــة- الــي تعــاين هــي ذاهتــا مــن أزمــة كبــرية- ســقطت، مثــل األطروحــات اليســارية 
التقليديــة، والنمــاذج السياســية مثــل منــوذج دولــة الرفــاه، الــذي أصبــح يف رأي جيجــك 
منوذجــاً قدميــاً ابليــاً وعتيقــاً، ألن هــذا النمــوذج كــي ينجــح ال بــد مــن وجــود دولــة قوميــة 
قويــة انجحــة قــادرة علــى فــرض سياســات ماليَّــة بعينهــا، وهــو مــا لــن جيــدي مــع تقلبــات 

وحتــوالت الســوق العامليــة الكبــرية الــي ال تســتطيع احلكومــات التصــدي هلــا.
-  التناقــض الكبــري الــذي يــراه ســالفوي جيجــك يف الرأمساليــة أن املــال واالســتثمارات 
تتحــرك بشــكل ســهل ومــرن يف ســوق حــرة عامليــة، ويف ذات الوقــت تُقيَّــد حركــة البشــر يف 
شــكل جديــد للفصــل العنصــري حــول العــامل، كمطالبــة اليمــني بطــرد الالجئــني واألقليــات 

مــن الغــرب.
-  يف أزمــة كــوروان ينتقــد ســالفوي جيجــك عــدم شــفافية النظــام يف الصــني، ويــرى أن 
الشــعب الصيي ال يســتحق الوصم، وإمنا من يســتحق الوصم واالحتقار فعاًل هو النظام 
الرمســي الصيــي الــذي احتمــى وراء الروابغانــدا الكاذبــة، يف حماولــة إخفــاء آاثر الفــريوس 
يف بداية انتشــاره، مث الحقاً عمل على تقليل أعداد اإلصاابت الرمسية، وكان املســؤولون 
الصينيــون حيمــون أنفســهم ومناصبهم-كالعــادة- ويتصرفــون مثــل تصــرف أغلــب قــادة 
النظــم االســتبدادية الذيــن حينمــا يقابلــون كارثــة خيفوهنــا عــن العــامل خوفــاً مــن أن تركــز 

االهتامــات علــى الفســاد الناتــج عــن االســتبدادية والشــمولية.
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مركز مستقل غري رحبي، يُِعّد األحباث العلمية واملستقبلية، ويساهم يف صناعة 
الوعي وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عر تكنولوجيا 

االتصال، إسهاماً منه يف صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكري املبي على منهج علمي 
سليم

الرسالة
املسامهة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكري االسراتيجي يف اجملتمعات 

العربية

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضااي حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضااي السياسية املستجدة.

-  مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خالل إعداد األحباث وتقدمي 
االستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات واألحباث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
-  تناول قضااي التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضرورايت التعايش السلمي، 

واملشاركة الفاعلة.
-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 
جماالت العمل

تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:
1. األحباث والدراسات: 

حيث يقوم املركز على إعداد الدراسات واألحباث وفق املنهجية العلمية يف جماالت 
ختصص املركز، وهي:

- الدراسات السياسية.
- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية.
- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:
يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات 

الرمسية واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام جتاه القضااي الفكرية واألحداث 
د املهارات.   السياسية واالجتماعية، ابلتعاون مع كادر علمي حُمرف وُمتعدِّ

3. النشر: 
يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عر وسائل النشر املتنوعة.

عضوية املركز يف املنظمات العاملية:




