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قراءة يف كتاب 

العنف؛ تأمالت يف وجوهه الستة

عامد الدين عشاموي

العنف يف معناه اللغوي ضد الرفق، وعنفوان اليشء: أوله، وهو يف عنفوان شبابه: أي قوته، وعنَّفه 
تعنيًفا: المه وعتب عليه. والعنف يف االصطالح ضغط جسدي أو معنوي، ذو طابع فردي أو مجاعي، 
ينزله اإلنسان باإلنسان، هو تعبري عن القوة والتأثري يف اآلخرين، ويتخذ صوًرا كثرية ختتلف من مكان 
إىل آخر ومن زمان إىل آخر باختالف عالقات القوة بني البرش. والعنف هو أحد املوضوعات الراهنة 
يف زماننا، فاملشاهد تتواىل عىل شاشات الفضائيات ووسائل التواصل االجتمعي طافحة بالعنف يف 
كل مكان، ونراها حقيقة يف بيوتنا وشوارعنا، ويبدو عاملنا العريب بمشهده العنفي املهيمن أحد أبرز 

شواهد تفجر العنف يف عاملنا بصوره كافة املدروسة وغري املدروسة.

يف الكتاب الذي بني أيدينا الذي يقع يف مقدمة وستة فصول وخامتة. يتتبع سالفوي جيجك، ستة 
املعروفة  أنمطه  اللغة، وحيلل  له، ورس جتذره يف قلب  السبب األساس  للعنف، حماواًل حتديد  وجوه 
اليوم. وعالقة الرأسملية بالعنف، وكيف جيري التعتيم عىل العنف احلقيقي للرأسملية ملصلحة العنف 
الذايت الرصيح الناتج من مظاملها، ثم يسلط الضوء عىل تناقضات منطق التسامح الغريب وحمدوديته، 
للعنف  التحريري  البعد  تناول  ثم  اليوم،  أليديولوجيا  أساًسا  يشكل  الذي  السائد  املفهوم  بوصفه 
تراجع  ظل  يف  الرأسميل  زماننا  عنف  مع  التعامل  إىل  السبيل  وما  بنيامني.  فالرت  صاغه  كم  السموي 
اليسار وصعود األصولية الدينية والتخوفات املرضية يف أوروبا وأمريكا من اآلخر غري الغريب وسيادة 

اإلنسان االستهالكي ذي البعد الواحد.

مؤلف الكتاب فيلسوف سلوفيني، ومفكر عاملي ماركيس، نال دكتوراه يف الفلسفة وثانية يف التحليل 
النفيس. يعمل باحًثا رئيًسا يف معهد السوسيولوجيا والفلسفة يف جامعة لوبليانا السلوفينية، وأستاًذا يف 

املعهد العايل األورويب للدراسات العليا، ومديًرا ملعهد بريكبك للعلوم اإلنسانية يف جامعة لندن.
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هلذا  بدائل  اقرتاح  حياول  نفسه،  الرأسميل  وللنظام  الليربالية  لأليديولوجيا  مناهض  مفكر،  وهو 
متنوعة  كتاًبا يف موضوعات  الستني  إنتاجه  تناقضاته. وقد جاوز  أسسه وكشف  تفكيك  النظام عرب 
وحقوق  الثقافية،  والتعددية  والتسامح،  والعنرصية،  واألصولية،  األيديولوجيا،  الرأسملية،  منها: 
أكثر من  إىل  كتبه  ُترمِجَت  والدين.  السيايس،  والالهوت  احلداثة،  بعد  ما  والعوملة،  والبيئة،  اإلنسان، 
عرشين لغة. ومن أمهها: سنة األحالم اخلطرية، مرحًبا يف صحراء الواقع، تراجيدية يف البداية هزلية 

يف النهاية)1). 

الفكرة الرئيسة للكتاب

الرأسميل  النظام  الكامنة يف  املنهجية احلقيقية  تتبع جذوره  للعنف من  املؤلف، يف معاجلته  ينطلق 
املهيمن عىل عاملنا، مؤكًدا رضورة التنبه إىل أن الوجه الزائف للعنف الذايت املبارش املرئي الذي ينتج 
يرتكبه  الذي  الدويل  والرصاع  األهيل،  واالضطراب  واإلرهاب  اإلجرام  أفعال  يف  املتمثل  الرعب 
هي  »رش«،  أنه  عىل  وإدانته  العنف  هذا  مرتكبي  عقاب  وعملية  إليه،  التعرف  يمكن  ما  شخص 
بامتياز، وتشكل تشويًشا وإرباًكا يسامهان يف حجب األشكال األساسية للعنف  أيديولوجية  عملية 
الذي يمنعنا من  الذي يشكل نوًعا من اإلهبار  االجتمعي، ما يشل حساسيتنا جتاهها)2)، وهو األمر 

التفكري يف العنف احلقيقي يف زماننا)3).

ومن ثم، حياول إعادة تعريف العنف بعيًدا عن تبسيط وصفه بـ»اجليد« أو »احلميد« الذي يؤدي إىل 
استسهال توظيفه واستخدامه من املهيمنني عىل النظام العاملي لتسويغ ممارساهتم العنفية اخلاصة)4). 

حتى يمكننا التخلص من العنف وجذوره وتعزيز التسامح احلقيقي ال الزائف بني البرش)5). 

((( http://www.philosophers.co.uk/slavoj-zizek.html

https://www.britannica.com/biography/Slavoj-Zizek

))) سالفوي جيجك، العنف؛ تأمالت يف وجوهه الستة، فاضل جتكر )مرتجم)، ط)، )د.م: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 7)0))، ص )0).

))) املصدر السابق نفسه، ص 0-9).

)4) السابق، ص67.

)5) السابق، ص7.

http://www.philosophers.co.uk/slavoj-zizek.html
https://www.britannica.com/biography/Slavoj-Zizek
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ما العنف؟

ليس العنف -كم يقول املؤلف- هو ما نراه من مؤرشات وممارسات رصحية واضحة متمثلة يف 
املرئي  الذايت  العنف  يسمى  ما  أو  الدويل،  الرصاع  األهيل  واالضطراب  واإلرهاب  اإلجرام  أفعال 
اخلصائص  هو  املقصود  العنف  لكن  بوضوح،  إليه  التعرف  يمكن  ما  شخص  يقرتفه  الذي  مبارشة 

اخللفية التي تولد مثل هذه التفجريات)6).

وعدم  النشاط  بني  وسياقاهتا،  أفعال  بني  موزع  هو  بل  معينة،  ألفعال  مميزة  صفة  ليس  فالعنف، 
النشاط، بني احلركة واجلمود. فالفعل نفسه يمكن أن يعد عنيًفا أو غري عنيف، تبًعا للسياق أحياًنا، 

وربم تكون ابتسامة لبقة أشد عنًفا من ثورة غضب قاسية)7).

ولذلك، فليس العنف ما نراه من تفجرات عفوية يف خمتلف أنحاء عاملنا، لكنه، العنف »الرمزي« 
أنظمتنا  ميض  عن  النامجة  الكارثية  العواقب  مجلة  يف  املتمثل  »املنهجي«،  والعنف  اللغة،  يف  املتجسد 
الواجب  احلقيقي  العنف  هو  فهذا  ويرس)8).  بسالسة  )الظاملة(  والسياسية  االقتصادية  )الرأسملية( 
وحتليله  فهمه  يمكننا  الذي  الفيزياء  يف  املعروفة  املظلمة«  »املادة  تلك  يشبه  ألنه  إليه،  األنظار  لفت 

وتعريته من إضفاء معنى يف ما يبدو أنه تفجرات »ال عقالنية« للعنف الذايت)9).

بني العنف الذايت وعنف الرأساملية  

الرأسملية  الرأسملية)10)، فعنف  الذايت قد اختذ شكاًل جديًدا مع  العنف  املؤلف، إىل أن  ويذهب 
هو عنف أغرب إىل درجة ال تقبل القياس، من أي عنف سوسيو-أيديولوجي مبارش ينتمي إىل ما قبل 
الرأسملية. ألنه عنف ما عاد قاباًل ألن يعزى إىل أفراد مشخصنني وإىل نياهتم الرشيرة، بل هو عنف 

)6) السابق، ص7.

)7) السابق، ص09).

)8) السابق، ص8-7.

)9) السابق، ص8.

)0)) السابق، ص9).
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والفعيل:  الواقع  بني  االختالف  مواجهة  أنفسنا يف  نجد  إذ  ومنهجي وجمهول.  »موضوعي« خالص 
»الواقع« هو الواقع االجتمعي ألناس حقيقيني منخرطني يف التفاعل كم يف السريورات اإلنتاجية، يف 
حني إن »الفعيل« هو املنطق الطيفي )غري الواضح( املجرد« العنيد لرأس املال الذي حيدد ما جيري يف 
الواقع االجتمعي. وهو األمر الذي يشبه تقريًرا اقتصادًيا يبني أن وضع بلد ما سليم مالًيا، لكن الواقع 

يكشف حياة ركام يسودها الفوىض وقدر كبري من التدهور البيئي والبؤس اإلنساين.)11)

نوعان من العنف الفائق

يميز املؤلف بني نوعني من العنف صارا جزًءا من بنية واقعنا املعيش اليوم: األول هو العنف املنهجي 
أو »فائق املوضوعية« الكامن يف األوضاع االجتمعية للرأسملية العاملية، واملنطوي عىل االستحداث 
عنهم.  االستغناء  يمكن  العمل،  عن  العاطلني  إىل  واملهمشني  املرشدين  من  مستبعدين  ألفراد  اآليل 
باختصار  أي  دينية،  أو  إثنية و/  لـ«أصوليات«  الذي ظهر حديثًا  الذاتية«  »فائق  العنف  والثاين، هو 

عنرصية - عرقية)12).

عنف اللغة
ويف معاجلته لعنف اللغة وأثره يف عاملنا يؤكد املؤلف أن عنف اللغة، ليس فاعاًل يف العلن فحسب، 
بل أيًضا عىل صعيد حاالت التحريض وعالقات اهليمنة االجتمعية التي يعاد إنتاجها يف صيغ كالمنا 
املألوف. فاللغة بوصفها لغة تفرض عامًلا حمدًدا للمعاين وتتوىل مهمة تبسيط األمر املعني، خمتزلة إياه إىل 
إشارة واحدة. فتمزق اليشء وتنسف وحدته العضوية وتتعامل مع أجزائه وخصائصه، كم لو كانت 
مستقلة. إهنا تقحم اليشء يف حقل معنى هو خارجي بالنسبة إليه يف هناية األمر. فمثاًل حينم نسمي 
بأحالمنا  بعنف، ونحن نشحنه  الطبيعي  بانتزاع معدن معني من نسيجه  نقوم  فنحن  الذهب »ذهًبا« 
البتة بواقع الذهب  النقاوة الروحية، وعم سوى ذلك مما ال عالقة له  الثروة وعن السلطة وعن  عن 

املبارش.)13)

)))) السابق، ص0).

)))) السابق، ص)).

)))) السابق، ص66.
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فم جيعلني أعيش يف عامل خمتلف عن الذي يعيش فيه جاري عىل الرغم من التقارب املكاين بيننا إنَّم 
هو اللغة فالزنوج مثاًل، ليسوا متخلفني، بل أضفيت عليهم صفة التخلف من جراء العنف املفروض 
عليهم من خالل اخلطاب العنرصي األبيض. فسور اللغة هو الذي يتوىل مهمة فتح اجلحيم وإدامته، 

وهو الذي يبدع أوهامه ورسابه.)14)

وعندما حيتجُّ املحرومون، عىل ما يتعرضون له من استغالل ال يكون احتجاجهم عىل الواقع البسيط 
كم هو، ولكن عىل جتربتهم لورطة العيش يف هذا الواقع الذي جعلته اللغة ذات معنى. لذلك يدعونا 
من  حتمل  ما  نقرأ  أن  إىل  أمامها-  يقع  ما  ر  وتدمِّ حترق  املتظاهرين  من  جمموعة  رأينا  ما  -إذا  املؤلف 

الفتات. ذلك أن العنف اجلوهري الناجم عن اللغة هو ما يفتح املجال أمام انفجار العنف الواقعي.

املالذ األخري لكل عنف برشي)15).  بالتحديد  بل هو  ثانوًيا،  ليس تشوهًيا  اللفظي  فالعنف  وهلذا 
إضفاء  عملية  أي  اللغة  إنم  وقت،  أي  يف  التحمل  متعذر  ليس  البليد  بوجوده  ذاته  حد  يف  فالواقع 
الصفة الرمزية عىل الواقع هي التي جتعله كذلك)16). فاللغة نفسها، وسيلة الالعنف بالذات، وسيلة 

االعرتاف املتبادل، منطوية عىل عنف غري مرشوط.)17)

العنف الديني واإلثني
نعيش يف  بكوننا  يفرس  أن  إثنًيا(  )أو  دينًيا  املسّوغ  العنف  أن من شأن طغيان  املؤلف عىل  ويشدد 
حقبة ترى أهنا تنتمي إىل ما بعد األيديولوجيا. وبم أن القضايا العامة الكربى، ما عادت قابلة للتعبئة 
باالستناد إىل العنف اجلمعي )احلرب( ألن أيديولوجيتنا املهيمنة تدعونا إىل االستمتاع باحلياة وحتقيق 
ذواتنا، فإن من الصعب بالنسبة إىل األكثرية أن تتغلب عىل النفور من تعذيب إنسان آخر وقتله. وبم 
يشكل رضبة كربى يف  آخر  إنسان  قتل  أن  ذلك  عفوًيا،  »أخالقية«  الناس  من  الساحقة  األكثرية  أن 
نظرها. لذا فإن جعل هذه األكثرية مستعدة للقتل، يستلزم اجرتاح قضية »مقدسة« أكرب، قضية تقلب 
اهلواجس الفردية الوضيعة، ذات العالقة بالقتل، إىل أمور تافهة. ويتالءم االنتمء الديني أو العرقي 

)4)) السابق، ص76.

)5)) السابق، ص70.

)6)) السابق، ص)7.

)7)) السابق، ص69.
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متاًما مع هذا الدور.)18)

معنى مفربك للعنف والتعاطف اإلنساين

وهلذا حيذرنا املؤلف وينبهنا إىل أنه حني يغرقنا اإلعالم بوابل من »األزمات اإلنسانية« التي تظهر 
باطراد يف طول العامل وعرضه، يتعني عىل املرء أن يتذكر أن أي أزمة معينة ال تنفجر يف وسائل اإلعالم 
عىل نحو مرئي إال بعد نضال معقد. فاملعايري اإلنسانية الفعلية تضطلع بدور أقل أمهية مما تضطلع به 
اإلنساين يف  التعاطف  أن معنى  إىل  ثقافية وأيديولوجية، سياسية واقتصادية)19). وينبهنا  مجلة معايري 
حاالت الطوارئ مفربك، ومبالغ فيه، من جراء معايري سياسية واضحة، وأن ما جيب علينا فعله اليوم، 
عندما يقصفنا اإلعالم بوابل من صور العنف أن نتعلم ونتعلم أيًضا، للوقوف عىل األسباب الكامنة 

وراء العنف.)20)

أهم أخطار الرأساملية

وحاضن  كوكبي  أنه  من  الرغم  عىل  الرأسميل؛  النظام  أخطار  أهم  أحد  أن  عىل  املؤلف،  ويشدد 
للعامل، فإنه يؤدي إىل إنشاء منظومة أيديولوجية »جمردة من العامل« باملعنى الدقيق، حترم أكثرية ساحقة 
من الشعب من أي خرائط عقلية ذات معنى. وتبقى الرأسملية النظام االجتمعي-االقتصادي األول 
الذي جيرد املعنى من شموليته. هي ليست كوكبية عىل صعيد املعنى وال يمكن صوغ بعدها الكوكبي 

إال يف مستوى حقيقة بال معنى، بوصفها واقع آلية السوق الكوكبية.)21)

)8)) السابق، ص6)).

)9)) السابق، ص8.

)0)) السابق، ص4).

)))) السابق، ص84.
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تزييف املشكالت
ويدعونا املؤلف إىل التساؤل: ملاذا جيري تصور مشكالت كثرية اليوم أهنا مشكالت تعصب وعدم 
تسامح، بداًل من رؤيتها عىل حقيقتها مشكالت تفاوت وانعدام مساواة وظلم واستغالل؟ وأن نتعمق 
التسامح بداًل من التحرير والنضال  يف اإلجابة عن سؤال: ما الذي جيعل العالج املقرتح متمثاًل يف 

السيايس، بل حتى الكفاح املسلح؟ 

الليربالية ورصف األنظار عن بؤرة الرش
عاملنا،  عىل  اليوم  املهيمنة  الليربالية  األيديولوجية  إن  قائاًل:  السؤال،  هذا  عن  املؤلف  وجييب 
حتاول مواجهة أشكال العنف، بدًءا من العنف املادي املبارش )القتل اجلمعي واإلرهاب( إىل العنف 
التسامح،  مفهوم  خالل  من  اجلندري(،  والتمييز  والتحريض  )العنرصية  )األيديولوجي(  العقائدي 
لكن هذا الرتكيز عىل العنف الذايت، ذلك العنف املفعل بعنارص اجتمعية: أفراد أرشار، وأجهزة قمعية 
مدربة، وحشود أعمها التعصب ليس إال حماولة يائسة لرصف األنظار عن بؤرة الرش احلقيقية يف النظام 
الرأسميل ذاته، من خالل طمس األشكال األخرى من العنف الكامنة يف صلب النظام الرأسميل نفسه، 

وصواًل إىل املشاركة يف ممارستها.)22)

سياسة ما بعد السياسة وتزييف معنى العنف

ب وعدم تسامح، بداًل من  ر مشكالت كثرية اليوم أهنا مشكالت تعصُّ يشدد املؤلف، عىل أن تصوُّ
رؤيتها مشكالت تفاُوت وانعدام مساواة واستغالل وظلم، يرجع إىل عملية إضفاء صفة الثقافة عىل 
السياسة، أو إلباس السياسة ثوًبا ثقافًيا. جيري تعريض اخلالفات والتباينات السياسية -وهي خالفات 
مرشوطة بعدم التكافؤ السيايس أو االستغالل االقتصادي- لعملية تطبيع وجتنيس وحتييد، وصواًل إىل 
جعلها تبدو خالفات ثقافية حضارية، أي تباينًا يف أنمط احلياة، وخالفات حضارية هي من املسلمت 

ُلها والتسامح معها«.  التي يتعذر التغلب عليها، وال يمكن إال حتمُّ

فـ«ما بعد السياسة«، سياسة تزعم نفض اليد من الرصاعات األيديولوجية القديمة، واملبادرة بداًل 

)))) السابق، ص8).
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من ذلك، إىل الرتكيز عىل أمهية اخلربة واإلدارة، ما جيعل اهلدف األول لعبارة »سياسة حيوية« يعني 
ضبط أمن الناس وحيواهتم.)23)

وهو األمر الذي يؤدي إىل اإلقدام عىل التربؤ من القضايا األيديولوجية الكربى، حتى ال يتبقى 
للناس سوى اعتمد اإلدارة اجلديرة باحلياة، وهو ما يعني، مع إلغاء السياسة واألهداف االجتمعية، 
الطريقة  هو  اخلوف  يكون  أن  السيايس،  املستوى  املتصاغر يف  والتنسيق  واإلداريني،  اخلرباء  وهيمنة 
الوحيدة إلدارة السياسة، واستنفار الناس بفاعلية يف اجتاهه. إذ متثل استثارة اخلوف يف أيامنا القاعدة 
األساسية للرأسملية املتوحشة التي حولت السياسة إىل سياسة ذعر وخوف مرتكزة يف هناية األمر عىل 
التصدي جلرائم الذبح والتوترات املتواصلة، صارفة األنظار عن عنفها املتسبب يف كل العنف املبارش 

الذي نراه.)24)

وجهان كاحلان

يذهب املؤلف إىل أن لسياسة ما بعد السياسة احليوية وجهان ال يسعهم إال أن يبدوا منتسبني إىل 
إىل حياة جمردة هوموساكر، كائن  البرش  اختزال  أيديولوجيني متعارضني: األول هو فضاء  فضاءين 
احلقوق  من  للتجريد  مستبعد وعرضة  ولكنه  واملعرفة،  اخلربة  القائمة عىل  الرعاية  مستباح موضوع 
مجيعها، مثل سجناء غوانتانامو أو ضحايا املحرقة. والثاين هو فضاء احرتام اآلخر اهلش احرتاًما مبالًغا 
العطب،  رسيعة  الذات  ترى  نرجسية  ذاتية  عىل  قائم  موقف  اعتمد  خالل  من  التطرف،  حد  إىل  فيه 

ودائمة التعرض لـ«إزعاجات« حمتملة من كل نوع.

عليا،  قضايا  ألي  العمق  يف  الكامن  الرفض  ذلك  بالتحديد  هو  القطبان،  هذان  فيه  يشرتك  وما   
إذ إن اهلدف األقىص حليواتنا هو احلياة ذاهتا. ذلك هو السبب الكامن وراء عدم وجود أي تناقض 
بني احرتام اآلخر رسيع العطب، واالستعداد لتسويغ التعذيب والتعبري املتطرف عن معاملة األفراد 

بوصفهم برًشا مستباحني.)25)

)))) السابق، ص47.

)4)) السابق، ص)4).

)5)) السابق، ص49-48.
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احلداثة والعنف بني عاملني

ويرى املؤلف، أن احلداثة يف أوروبا قد حتققت يف عدد من القرون، وكان ثمة ما يكفي من الوقت 
للتكيف معها وتلطيف تأثريها الساحق، من خالل تشغيل آلة الثقافة عن طريق العمل الثقايف، وهي 
رسديات وأساطري اجتمعية تشكلت ببطء. يف حني تعرضت جمتمعات أخرى، وال سيم املجتمعات 
املسلمة، هلذا التأثري مبارشة، من دون أي حجاب واق أو إرجاء زمني، فأفىض ذلك إىل بلبلة عاملهم 

الرمزي بقدر أكرب كثرًيا من القسوة. 

توازن  العتمد  الوقت  من  يكفي  ما  توفر  أن  دون  من  )الرمزية(  قاعدهتا  فقدت  جمتمعات  فثمة 
إًذا أن تكون الطريقة الوحيدة املتاحة لبعض املجتمعات من أجل جتنب  )رمزي( جديد. وال غرابة 
االهنيار الكيل، هي تلك املبادرة املذعورة إلقامة سور من »األصولية«. وهي عملية قائمة عىل تشبث 
مريض -هويس إىل حد املس- بالدين بوصفه رؤيا تنفذ إىل عمق الواقع الرباين السموي، مع ما تنطوي 
العليا  االنتقامية لألنا  الثأرية/  العودة  بم يف ذلك ظاهرة  العملية من عواقب مرعبة،  عليه مثل هذه 

املقدسة الفاجرة، املطالبة بالتضحيات.)26)

الدين  الدين يوفره يف املايض. ويف انقالب غريب يشكل  العلم، األمن الذي كان  ويف حني وفر 
موقًعا يمكن املرء أن ينطلق منه إلطالق شكوك نقدية عن جمتمع اليوم. وأصبح من مواقع املقاومة 
)ص86( وال غرابة يف أن احلداثة أفضت إىل ما يعرف بـ«أزمة املعنى«، أي إىل تفكك العالقة أو حتى 

اهلوية، واالنفصام بني احلقيقة واملعنى.)27)

شكالن للغضب الشامل

يبقى شكالن رئيسان منه:  الشامل مستنزًفا،  أنه يف عرصنا، حني أصبح الغضب  املؤلف،  ويظن 
اإلسالم )غضب ضحايا العوملة الرأسملية(، إضافة إىل طفرات تفجر »ال عقالنية« حتدثها الشبيبة. 
ونضيف شعبوية أمريكا الالتينية، وغضب أنصار البيئة، واستياء املعادين للنزعة االستهالكية مع صيغ 

)6)) السابق، ص87-86.

)7)) السابق، ص86.
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أخرى من السخط عىل العوملة.)28)

كرامة  واحرتام  الرببرية  بني  ليس  واألمريكية  العربية  احلضارتني  بني  الصدام  أن  يؤكد  ولذلك، 
اإلنسان، بل هو صدام عملية وحشية بال اسم، وعملية تعذيب بوصفها مشهًدا إعالمًيا جيري توظيف 
أجساد الضحايا فيه لتشكيل اخللفية املغفلة للوجوه »األمريكية الربيئة« املكرشة ألولئك الذين يقومون 
بالتعذيب أنفسهم. يبدو أن كل صدام بني حضارات ليس يف احلقيقة، إذا أعدنا سبك ما قاله فالرت 

بنيامني، إال صداًما بني بربريات كامنة يف األعمق.)29)

التسامح ل يكفي

لذلك، يرى أن مفهوم »الّتسامح األصيل بني الّثقافات« الذي يعني« أن نتقّبل اآلخر من دون أن 
نحّبه بالرّضورة«، ليس هو نفسه اإلنصات إىل اآلخر الذي يستوجب التواضع والقناعة بأن خماطبنا 
إنسان يفكر وال يقل عنا قدرة عىل طلب احلقيقة. أي احرتام اآلخر بوصفه كائنًا ذا بصرية، ليس كافًيا 

للقضاء عىل عنف عاملنا 

فالتسامح، قد يدل عىل احِلْلم، واالستهانة، والالمباالة، وحتى العجز واجلبن، واالكتفاء بالتسامح 
مع ما ينبغي احرتامه ال جيلب االحرتام. وإن كنا نحرتمه، وهو حمض وسيلة لتجاهل اآلخر. يتعني عىل 
األورويب أن يتحمل اآلخر رشط أال يكون حضوره متطفاًل ورشط أال يكون آخر يف احلقيقة)30) فعىل 

املهاجرين، مثاًل، أن يتكيفوا مع القيم الثقافية األوروبية.)31)

)8)) السابق، ص85).

)9)) السابق، ص74).

)0)) السابق، ص48.

)))) السابق، ص48.
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الشيوعيون الليرباليون والعنف

يعري املؤلف املعنى الزائف عند اليسار الليربايل يف شأن العنف، ففي هذا اخلطاب يتعايش التجريد 
مع املحسوس الشكيل الزائف عند إبراز مشهد العنف)32). مشدًدا عىل أن ما يدعى باليسار الليربايل، 
العالج األمثل واألفضل ملشكالت  العوملة هي  بأن  أنفسهم،  إقناعنا وإقناع  هم نخبة كوكبية حتاول 

عاملنا العنيف.)33)

)احلركات  أليجري  وبورتو  املعوملة(  )الرأسملية  دافوس  بني  تعارًضا  جيدون  ال  أهنم  يزعمون  وهم 
االجتمعية اجلديدة البديلة من الرأسملية املعوملة()34) وهم يف احلقيقة ليسوا إال تنفيذيني يظنون أن السوق 

واملسؤولية االجتمعية ليستا متعارضتني، ومن املمكن إعادة مجع شملهم خدمة ملصاحلهم املشرتكة.)35)

فالشيوعيون الليرباليون ذرائعيني )براغمتيني(، يمقتون املقاربات العقائدية اجلامدة، ويدعوننا إىل 
املسارعة إىل الرتكيز عىل ما يفيد يف حل املشكلة فعاًل: الرتكيز عىل إرشاك الناس واحلكومات واألعمل 
النضال يف  بني  إهنم جيمعون  املركزية.  الدولة  مساعدات  التعويل عىل  من  بداًل  مشرتك،  يف مرشوع 
سبيل احلرية السياسية من ناحية، والعمل خلدمة مصالح األعمل من ناحية أخرى. لقد تغريوا اآلن 
كي يتمكنوا من تغيري العامل فعاًل. وليس السبب هو انسحاهبم من الواقع، ألهنم كانوا بحاجة إىل أن 
يتغريوا كي يتمكنوا من تغيري العامل، ومن تثوير حيواتنا فعاًل. وهلذا، يظل هؤالء مواطنني حقيقيني 
يف العامل. إهنم أخيار يتملكهم القلق بشأن األصوليني الشعبويني، والرشكات الرأسملية اجلشعة غري 

املسؤولة. 

إهنم ينظرون إىل األسباب األعمق ملشكالت اليوم: مشكلتا الفقر واليأس اجلمعيتان - اجلمهرييتان 
اللتان تنجبان اإلرهاب األصويل، لذا فإن هدفهم ليس كسب املال، بل تغيري العامل، وإن أدى جانبًيا 
إىل مضاعفة أرباحهم. وهم يربرون ذلك بأن عىل املرء كي يتمكن فعاًل من مساعدة الناس، أن يكون 

متوافًرا عىل األسباب الرضورية التي متكنه من ذلك.)36)

)))) السابق، ص)).

)))) السابق، ص)).

)4)) السابق، ص))-4).

)5)) السابق، ص4).

)6)) السابق، ص4)-7).
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وينبهنا املؤلف، إىل أن الشيوعي الليربايل، إنسان يلتزم بم يقوله عن حماربة الفقر، ألنه يربح من 
الثمن  دفع  من  متكنه  التي  القوة  من  يكفي  ما  لديه  ألن  رأيه  عن  وأمانة  بصدق  يعرب  إنسان  ذلك؛ 
املطلوب؛ إنسان شجاع وحكيم يف مالحقة مرشوعاته بفاعلية حممومة ال تعرف معنى الرمحة، وهو ال 
يعري اهتمًما ملنافعه الشخصية، ألن حاجاته كلها تلبى سلًفا؛ وإنسان هو فوق ذلك كله وبعده، صديق 

جيد، وال سيم لزمالئه الدافوسيني)37).

اإليدز  ملكافحة  باملاليني  يتربعون  الذين  اخلري  حمبي  من  املزيفني  اإلحسان  فرسان  فهم  ولذلك، 
ولغرس ثقافة التسامح، يف حني دمروا هم أنفسهم حيوات آالف عرب املضاربات املالية، األمر الذي 

أدى إىل نشوء األوضاع املفضية إىل صعود التعصب والالتسامح الذين حياربان بالذات)38).

فالشيوعيون الليرباليون يبقون عىل الرغم من انخراطهم يف حماربة العنف الذايت، أدوات العنف اهليكيل 
والبنيوي بالذات. هذا العنف الذي يؤدي إىل إحداث األوضاع املفضية إىل تفجرات العنف الذايت وثوراته.

اإلحسان والعوملة: قناع الستغالل 

االستغالل  وجه  خيفي  الذي  اإلنساين  القناع  هو  اإلحسان  أن  عىل  املؤلف،  يشدد  وهلذا، 
ينكر  إنم  العام،  اخلري  ملصلحة  املراكمة  بثروته  التربع  عىل  الرأسميل  يقدم  وحني  االقتصادي)39). 
ذاته بوصفه التجسيد العاري لرأس املال ودورته القائمة عىل إعادة اإلنتاج، وبذلك تكتسب حياته 
إنتاج نفسها من ذاهتا. إهنا بحاجة إىل إحسان اقتصادي  معنى)40). فرأسملية اليوم، ال تسطيع إعادة 

خارجي إلدامة إعادة اإلنتاج االجتمعية.)41)

الطرح  هلذا  املظلم  اجلانب  مالحظة  يف  خيفقون  كلها،  لألرض  فرصة  العوملة  يرون،  ومن 

)7)) السابق، ص)4.

)8)) السابق، ص)4.

)9)) السابق، ص8)-9).

)40) السابق، ص9).

))4) السابق، ص0).
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هلم  الليرباليون،  والشيوعيون  الرأسملية  أرباب  يقدمهم  كم  والعوملة،  فاإلحسان  للعوملة)42). 
جانبامها املظلمن املتمثالن يف انبثاق جدر غري مرئية جديدة. فهناك عاطلون عن العمل، ووظائف 
غري مستقرة، لبرش تركوا وحدهم جائعني من دون رعاية، ومن ثم ال غرابة يف أن هيتاجوا)43)، 
لكنهم موجودون  إقصاؤهم.  فقرية، جرى  أحياء  يعيشون يف  تنجح، وأشخاص  مل  وهناك دول 
املتوحشة عىل  والرأسملية  والعوملة  منظري اإلحسان  النظر عن مدى إرصار  وغاضبون برصف 

التظاهر بعدم رؤيتهم.)44)

اخلط الفاصل بني عاملني 

وخيلص املؤلف، من خالل مقارنته بني العاملني األول والثالث يف ظل العوملة الرأسملية وعنفها 
املفرط املنهجي، إىل وجود خط فاصل بينهم يمتد عىل نحو متزايد مع خطوط تعارض بني عيش حياة 
شبع طويلة متخمة بالثروة املادية والثقافية من ناحية، ووقف احلياة عىل قضية سامية من الناحية الثانية. 

ففي الغرب، حيث يعيش »الرجال األخريون« الغارقون يف بحر من املتع وامللذات اليومية البليدة 
والغبية، فيم األصوليون املسلمون الراديكاليون، يف عاملهم الثالث، مستعدون للمخاطرة بكل يشء، 
وينخرطون يف رصاع عدمي وصواًل إىل حمطة تدمري الذات. وما خيتفي بالتدريج بينهم هو حشد الطبقات 

الوسطى القديمة الطيبة، فالطبقة الوسطى باتت ترًفا ما عادت الرأسملية قادرة عىل دفع ثمنه.)45)

الكونية  احلقائق  إىل مجلة من  بني سياسة مستندة  اختالف  العاملني هو  بني  االختالف  أن  مؤكًدا، 
ثانية، ألهنا تلوذ  بالذات من جهة  البعد املكون ملا هو سيايس  الشاملة من جهة، وسياسة متربئة من 
إنه اخلوف من املهاجرين، ومن اجلريمة، ومن احلرمان  التعبئة األخري عندها.  باخلوف بوصفه مبدأ 
اجلنيس امللحد، ومن الدولة مفرطة التسلط ذاهتا، بم تفرضه من رضائب ثقيلة، ومن كوارث بيئية، 
ومن مضايقات متواصلة. واإلصالح السيايس هو الشكل الليربايل النموذجي لسياسة اخلوف هذه 

))4) السابق، ص)6.

))4) السابق، ص99.

)44) السابق، ص)8.

)45) السابق، ص5)-6).
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إنه  البارانويا.  املصابة بجنون االرتياب،  أو احلشود  بالرعاع والدمهاء  التالعب  دائًم عىل  التي تعول 
التحشيد املرعب لشعب مذعور خائف.)46)

اإلنسان األخري

ويظّن املؤلف أن احلضارة الغربية مندفعة يف اجتاه اإلنسان األخري الذي هو خملوق فاتر، من دون 
واألمن)47).  الراحة  سوى  يطلب  وال  احلياة،  من  تعب  احللم،  عن  عاجز  عظيم،  التزام  أو  شغف 
للبيئة  ملوثة  عادية  استهالكية  شخصيات  ليست  اليوم  النموذجية  الرش  شخصيات  أن  إىل  ويذهب 
الكامل يف  التي تقوم -مع انخراطها  تعيش يف عامل عنيف له روابط اجتمعية متفككة، بل إهنا تلك 
استحداث األحوال املمهدة ملثل ذلك الدمار والتلوث الكونيني الشاملني- برشاء سبل اخلروج من 
فاعلياهتا اخلاصة، من خالل العيش ضمن جمموعات مغلقة، تتناول أطعمة عضوية، وتتمتع بإجازات 

يف حمميات طبيعية، وما إىل ذلك.)48)

التزايد من الصعوبة يف االهتداء، ولو  العامل األول، يواجهون قدًرا مطرد  بلدان  لقد أصبح أهل 
إىل تصور نوع من قضية عامة أو كونية شاملة من شأهنا أن تكون جديرة بالتضحية باحلياة، بعد أن 
فقدوا معنى احلياة وزهدوا يف بديل حقيقي للتغيري استكانة حلياة استهالكية مرحية من دون صخب 

أيديولوجي مكلف.)49)

فقدان البديل

ويذهب املؤلف، إىل أن الكون الذي يستوطنه الغربيون الذي يتباهى بأنه جمتمع قائم عىل االختيار، 
لقواعد  األعمى  التطبيق  من  نوع  هو  قرًسا،  املفروض  الديمقراطي  لإلمجاع  املتوافر  الوحيد  خياره 

)46) السابق، ص48-47.

)47) السابق، ص5).

)48) السابق، ص))-4).

)49) السابق، ص5)-6).
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اللعبة. وتعجز معارضة هذا النظام عن بناء صيغة بديل واقعي، أو يف األقل، صيغة مرشوع طوباوي 
له معنى، مكتفية باختاذ شكل حدوث انفجار بال معنى فحسب. فاالختيار بات حمصوًرا بني التزام 
قواعد اللعبة من ناحية، والعنف املدمر للذات من الناحية املقابلة، هو ما يفيض إىل أزمة معنى كبرية 

ومأزق أيديولوجي-سيايس.)50)

ما العمل؟

املشاركة  فيها تومًها أن هذه  الرأسميل احلالية واملشاركة  النظام  لعبة  املؤلف، االنغمس يف  يرفض 
القيام  عدم  يفضل  إنه  بل  املفرط.  الرأسملية  عنف  عىل  والقضاء  املنشود  التغيري  إحداث  عىل  قادرة 
بأي يشء بداًل من املسامهة يف اخرتاع أساليب شكلية جلعل ما تراه اإلمرباطورية موجوًدا سلًفا مرئًيا. 
ويرفض االنخراط يف حتركات حملية، إذا كانت الوظيفة القصوى لتلك التحركات هي جعل عجلة 
النظام تدور بقدر أكرب من اليرس )حتركات من قبيل اإلفساح يف املجال للحشد حول ذاتيات جديدة(.

الزائف،  الفاعل   - اإلجيايب  املوقف  بل  السلبي،  املوقف  هو  ليس  اليوم  التهديد  أن  يؤكد  وهو، 
واإلحلاح عىل التحيل بـ«الفاعلية«، و«املشاركة« حلجب عدمية وال شيئية ما هو جار عىل قدم وساق. 
مؤكًدا أن اليشء الصعب حًقا هو الرتاجع واالنسحاب. فأولئك الذين هم يف السلطة غالًبا ما يفضلون 
عىل الصمت ولو مشاركة »نقدية« وحواًرا، ال ليشء إال إلرشاكنا يف »احلوار« لالطمئنان أن سلبيتنا 
املشؤومة كرست. وهكذا فإن امتناع الناخبني عن الذهاب إىل مراكز االقرتاع، وعزوفهم عن اإلدالء 
بأصواهتم، يف وجهة نظره، ليسا سوى فعل سيايس حقيقي ينتصب يف وجوهنا بقوة مع خواء أنظمة 
اليوم الديمقراطية. وهلذا يشدد املؤلف عىل أن عدم القيام بأي حترك يكون أحياًنا، أقوى التحركات 

التي يمكن القيام هبا)51).

)50) السابق، ص80-)8، وص96.

))5) السابق، ص))).
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أين األمل؟

ويذهب املؤلف إىل أن االمل يف التغيري يقع يف قبضة املستبعدين تلك الفئات االجتمعية التي تفتقر 
النظام ورؤيتهم  النظام اخلاص للرتاتب املجتمعي«. ألهنم بتحررهم من جاذبية  إىل موقع حمدد »يف 
الظاملة. وأن  العنيفة  اللعبة  املبادرة وتغيري قواعد  اليومية، قادرون عىل استالم زمام  وجترعهم ملظامله 
 - االقتصادي  اجلدار  بل  اهلجرة،  وزارة  جدار  ال  احلقيقي،  اجلدار  هدم  هو  الوحيد  احلقيقي  احلل 
اليائسة  الناس يكفون عن حماوالهتم  املجتمع وصواًل إىل جعل  تغيري  إذ يكمن احلل يف  االجتمعي، 
للهرب إىل عواملهم اخلاصة)52)، وأن يواجهوا ذلك النظام الرأسميل وأنبيائه املزيفني قائلني: شئتم أم 

أبيتم نحن هنا، برصف النظر عن مدى إرصاركم عىل التظاهر بعدم رؤيتنا.)53)

خامتة

حتاول كتابات سالفوي جيجك مساءلة عاملنا وحماولة تفسريه، ودق ناقوس اخلطر ليجري فيه من 
ظلم وهتميش وعنف ضد الناس، وما حتدثه الرأسملية الكونية من تناقضات تعوق اإلنسان عن حتقيق 

كرامته وإنسانيته وحياته الطيبة العادلة. 

وهو يظن أن أهم مهمت املثقفني اليوم مساءلة الرأسملية املسيطرة. وكشف عورات آليات اشتغال 
هذا النظام ورس قوته واستمراره. وتفكيك كل دال مفتاحي ُوظف لفرض هذا النظام عىل العامل. وبيان 
أن الرش احلقيقي يف جمتمعاتنا ليس يف دينامياهتا الرأسملية، بل يف حماوالتنا الرامية إىل االنسحاب منها 
مع االستمرار يف اإلفادة منها طوال الوقت عن طريق اجرتاح فضاءات طائفية/ فئوية ذاتية االنغالق 

ومجاعات مقفلة األبواب، إىل جمموعات أو طوائف عرقية أو دينية إقصائية. 

واإلرهابيني،  الدين  وأصوليي  الليرباليني،  الشيوعيني  أمثال:  املزيفني،  األنبياء  خطر  إىل  وينبهنا 
واألجهزة البريوقراطية الرسمية الفاسدة وعديمة الكفاءة، بوصفهم دمى ختفي وجه عنف الرأسملية 
القبيح. واخلالصة األساسية من هذا الكتاب، مفادها أن العنف ليس حمض فعل إهانة لشخص من 

))5) السابق، ص06).

))5) السابق، ص)8.
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آخر، بقدر ما هو منهج وثقافة تفرض فرًضا عىل األمم واملجتمعات ملصلحة السوق وأساطينه من 
القلة الثرية يف عاملنا ضد فقراء العامل ومنبوذيه.

وينبهنا الكتاب إىل رضورة دراسة العنف لدى العرب املعارصين: أنواع العنف بني فئات املجتمع 
املختلفة، وطبيعة عنف املهمشني وعالقتها هبامشيتهم وإمهاهلم وجتاهلهم، وعنف املرتفني وعالقاهتا 
بتوسيع الفجوة بني أبناء جمتمعاتنا، وعنف اللغة الظاهر بني اإلسالميني والعلمنيني من جهة، وبني 
األنظمة السياسية ومعارضاهتا جمتمعة من ناحية أخرى، وكذلك عنف اإلعالم الطاغي وما أحدثه من 
تشققات يف جدر جمتمعاتنا العربية وبنياهنا، وما حتمله لغته من عنف استهالكي هيدد هويتنا وأسس 
اجتمعنا. وعنف اخلطاب الديني؛ عىل املنابر ويف الكنائس الذي أنتج أجيااًل مشوهة. والعنف الناتج 
عن برامج التكيف اهليكيل واإلصالح االقتصادي املفروض من كهنة االقتصاد الرأسميل املتوحش، 
وما أحدثه من خراب وبطالة وفقر وسلبية وترد اجتمعي. وما تأثريات هذا احلجم اهلائل من »العنف 
السيايس املقّدس« -سواء كانت مرجعيته دينية أم أيديولوجية شعبوية يف كثري من األنظمة يف عاملنا 
قبيل:  من  مستقبلنا  يف  عنه  املتخلفة  واآلثار  لقيمها،  احلاملة  ومؤسساهتا  جمتمعاتنا  أبناء  يف  العريب- 
انتشار اإلحلاد، والتطرف، وامليوعة والسلبية بني أبناء جمتمعاتنا، يف ظل عوملة طاغية وعودة االحتالل 

املبارش ألراضينا. 

طرح سالفوي رؤية لطبيعة الرصاع العريب اإلرسائييل، قد يتفق معها بعضهم وقد خيتلف بعض 
آخر، لكنها جديرة باملناقشة يف ظل ما نراه من طروحات سطحية وفجة من كثريين يف عاملنا العريب يف 
ضوء اهلجمة األمريكية الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة رسم خرائط الواقع واملعنى من 

خالل ما يسمى بـ«صفقة القرن«.

وأخرًيا، لقد كان العنف وسيبقى واحًدا من أكرب خطايا الرأسملية، وصار اليوم كل ما يتعارض مع 
وحشية السوق وحقوق القلة املرتفة، ال ما يتعارض مع فكرة املجتمع وأسس بنائه وواجبات أبنائه. 
وهو ما حيتاج إىل وقفة من عقالء عاملنا كلهم، من أجل إعادة النظر يف وجوهه املتعددة حتى نتجنب 
عواقبه املشينة، التي كرست لفعل اإلهانة ألغلب أبناء آدم، ويف القلب منهم عرب زماننا املستذلون 
املهانون؛ بفعل أنواع العنف كلها التي مل تدرس بم تستحقه من دأب وإرصار حتى اليوم وتنتظر من 

يقدم عىل ذلك. 




