
نظرية ما بعد االستعمار
األطروحة يف خدمة علم االستغراب

[1[

جميل حمداوي]*[

بعد االستعامر من أكرث من جانب سواء عىل  ما  نظرية  البحث اإلضاءة عىل  يقصد هذا 

واملدارس  التداول،  حقل  إىل  النظرية  هذه  فيها  خرجت  التي  والكيفية  املفهومي  الصعيد 

والتيارات الناشطة حولها، كام يركز البحث عىل نقطة محورية ذات أهمية استثنائية وهي الصلة 

الرابطة بي نظرية ما بعد االستعامر وما يصطلح عىل تسميته باالستغراب.

المحرر

والتفكيك  واملعالجة  للدرس  الشائكة  القضايا  من  مجموعة  االستعامر  مابعد  نظرية  تطرح 

الخطاب االستعامري، ودور  والغرب، وتجليات  الرشق  وثنائية  والغري،  األنا  والتقويض، كجدلية 

الفكري والثقايف املضاد  الغربية قوة وتفوقاً، واإلشارة إىل الرصاع  تزكية املركزية  االسترشاق يف 

للتمركز العقيل الغريب لغة، وكتابة، ومقصدية، وقضية. 

والفنية  القضوية  مرتكزاتها  أهم  وما  النظرية؟  هذه  مفهوم  وما  االستعامر«؟  »مابعد  نظرية  ما 

وما  وتطبيقاً؟  تصّوراً  النظرية  هذه  قيمة  وما  الفعليني؟  روادها  أهم  واملنهجية؟ ومن هم  والنقدية 

عالقتها بعلم االستغراب؟ الدراسة التالية تحاول اإلجابة عن هذه األسئلة:

1ـ مفهوم نظرية »مابعد االستعامر«

»مابعد  مرحلة  رافقت  التي  والنقدية  األدبية  النظريات  أهم  من  االستعامر«  »مابعد  نظرية  تعد 

الحداثة«، والسيام أن هذه النظرية قد ظهرت بعد سيطرة البنيوية عىل الحقل الثقايف الغريب، وبعد 

*ـ باحث وأكادميي من املغرب.
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أن هيمنت امليثولوجيا البيضاء عىل الفكر العاملي، وأصبح الغرب مصدر العلم واملعرفة واإلبداع، 

وموطن النظريات واملناهج العلمية. ومن ثم، أصبح الغرب هو املركز. ويف املقابل، تشكل الدول 

نظرية  أن  ويعني هذا  أمني.  االقتصادي املرصي سمري  تعبري  التابع عىل حد  املستعمرة املحيط 

عىل  املركزية  مقوالتها  وتقويض  الغربية،  اإليديولوجيات  فضح  عىل  تعمل  االستعامر«  »مابعد 

غرار منهجية التقويض التي تسلح بها الفيلسوف الفرنيس جاك ديريدا )J.Derrida(، لتعرية الثقافة 

املركزية الغربية، ونسف أسسها امليتافيزيقية والبنيوية. وإن أكث اهتامم ذي صلة يف فكر »ما بعد 

االستعامر« هو تهميش الثقافة الغربية وقيمها للثقافات املختلفة األخرى. ويتضح من منظور عامل 

عىل  هيمنت  قد  األمريكية  والثقافة  أوروبا  غرب  يف  الكربى  الفكر  أعامل  أن  االستعامر«  »مابعد 

الفلسفة والنظرية النقدية، وكذلك عىل أعامل األدب يف جزء واسع من أنحاء العامل، والسيام تلك 

البيضاء،  إن مفهوم دريدا عن امليثولوجيا  الحكم االستعامري.  التي كانت سابقا تحت  املناطق 

الذي حاول أن يفرض نفسه عىل العامل بأرسه، قد قدم الدعم لهجوم »مابعد االستعامر« عىل هيمنة 

اإليديولوجيات الغربية. وإن رفض “مابعد الحداثة” للرسديات الكربى وأمناط الفكر الغريب التي 

أصبحت عاملية، كان أيضا مؤثرا جدا”]1].

وتسمى هذه النظرية كذلك بالخطاب االستعامري، وقد ظهرت هذه النظرية حديثا مرافقة لنظرية 

)مابعد الحداثة(، وبالضبط يف سنوات السبعني إىل غاية سنوات التسعني من القرن العرشين. وقد 

أعطيت لنظرية مابعد االستعامر تعريفات عدة، ومن أهم تعاريفها أن مصطلح »ما بعد استعامري« 

يومنا  حتى  االستعامر  لحظة  من  اإلمربيالية  بالعملية  تأثرت  التي  الثقافات  »كل  ليغطي  يستخدم 

الحايل؛ ذلك أن هناك خطًّا متصالً من االهتاممات، عىل مدار العملية التاريخية التي بدأها العدوان 

اإلمربيايل... ونحن نشري كذلك إىل مالءمة املصطلح للنقد الجديد العابر للثقافات الذي ظهر يف 

السنوات األخرية، وللخطاب الذي تكّون من خالله ذلك النقد. وبهذا املعنى، فإن كتابنا هذا – كام 

يقول بعض القائلني بنظرية »مابعد االستعامر« - يهتم بالعامل كام كان خالل فرتة الهيمنة اإلمربيالية 

األوروبية وبعدها، وتأثري ذلك عىل اآلداب املعارصة… وعىل هذا النحو، تكون آداب البالد األفريقية، 

وأسرتاليا وبنجالديش وكندا وبالد البحر الكاريبي والهند …كلها آداب »ما بعد االستعامر«… وما 

يجمع بني هذه اآلداب - بعد سامتها اإلقليمية الخاصة – أنها ظهرت بشكلها الحايل يف أعقاب 

[1] - ديفيد كارتر: نفسه، ص:125.
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تجربة االستعامر، وأكدت نفسها من خالل إبراز التوتر مع القوة اإلمربيالية، وبالرتكيز عىل ما مييزها 

عن فرضيات املركز اإلمربيايل. وهذا هو ما يجعلها آدابًا ما بعد استعامرية«]1].

وبناء عىل ماسبق، فنظرية »مابعد االستعامر« هي التي تهدف إىل تحليل كل ما أنتجته الثقافة 

الغربية باعتبارها خطابا مقصديا، يحمل يف طياته توجهات استعامرية إزاء الشعوب التي تقع خارج 

املنظومة الغربية. كام يوحي املصطلح بوجود استعامر جديد يخالف االستعامر القديم. لذا، يتطلب 

هذا االستعامر التعامل معه من خالل رؤية جديدة، تكون رؤية موضوعية وعلمية مضادة. ويعرّف 

هذان  “يشري  قائال:  االستعامريّة«  »مابعد  والنظرية  االستعامري  الخطاب  البازعي مصطلَحي  سعد 

املصطلحان اللذان يكمالن بعضهام بعضا إىل حقل من التحليل ليس جديدا بحد ذاته، ولكن معامله 

النظرية واملنهجية مل تتضح يف الغرب إال مؤخرا مع تكثيف االهتامم به، وازدياد الدراسات حوله. 

يشري املصطلح األول إىل تحليل ما بلورته الثقافة الغربية يف مختلف املجاالت من نتاج يعرب عن 

توجهات استعامرية إزاء مناطق العامل الواقعة خارج نطاق الغرب، عىل أساس أن ذلك اإلنتاج يشكل 

الثاين،  يف مجمله خطابا متداخال باملعنى الذي استعمله فوكو ملصطلح خطاب. أما املصطلح 

»النظرية مابعد االستعامرية«، فيشري إىل نوع آخر من التحليل ينطلق من فرضية أن االستعامر التقليدي 

قد انتهى، وأن مرحلة من الهيمنة- تسمى أحيانا املرحلة اإلمربيالية أو الكولونيالية - كام عّربها بعضهم- 

قد حلّت وخلقت ظروفا مختلفة تستدعي تحليال من نوع معني. ولذا، فإن املصطلَحنْي ينطلقان من 

وجهات نظر متعارضة فيام يتصل بقراءة التاريخ، وإن كان ذلك اختالفا يف التفاصيل ال يف الجوهر، 

فبينام يرى بعضهم انتهاء مرحلة االستعامر التقليدي. وبالتايل، انتهاء الخطاب املتصل به، ورضورة أن 

يرتكز البحث يف مالمح املرحلة التالية، وهي مرحلة مابعد االستعامر، يرى بعضهم اآلخر أن الخطاب 

االستعامري ما يزال قامئا وأن فرضية »املابعدية« ال مربر لها«]2].

ولقد طرحت نظرية »مابعد االستعامر« مجموعة من اإلشكاالت الجوهرية التي تتعلق باالستغراب 

من جهة، وتتعرض لعالقة األنا باآلخر، أو عالقة الرشق بالغرب، أو عالقة الهامش باملركز، أو عالقة 

املستعِمر بالشعوب املستعَمرة الضعيفة من جهة أخرى. ومن بني هذه األسئلة واإلشكاالت االفرتاضات 

قاموا  الذين  وأولئك  ناحية،  من  استُعِمروا  الذين  هؤالء  يف  االستعامر  تجربة  أثّرت  »كيف  التالية: 

باالستعامر من ناحية أخرى؟ كيف متكنت القوى االستعامرية من التحكم يف هذه املساحة الواسعة 

[1] - Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin: The Empire Writes Back: Theory and Practice in 

Post-Colonial Literatures, Routledge, London and New York, 1989, p: 2.

[2] - سعد البازعي وميجان الروييل: نفسه، ص:92-91.
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من العامل غري الغريب؟ ما اآلثار التي تركها التعليم االستعامري والعلم والتكنولوجيا االستعامرية يف 

مجتمعات »ما بعد االستعامر«؟ وكيف أثّرت النزعة االستعامرية؟ كيف أثّر التعليم االستعامري واللغة 

املستعِمرة عىل ثقافة املستعَمرات وهويّتها؟ كيف أدى العلم الغريب والتكنولوجيا الغربيّة والطب 

الغريب إىل الهيمنة عىل أنظمة املعرفة التي كانت قامئة؟ وما أشكال الهوية ما بعد االستعامرية التي 

ظهرت بعد رحيل املستعِمر؟ إىل أّي مدى كان التشكل بعيًدا عن التأثري االستعامري ممكًنا؟ هل تُركّز 

الصياغات الغربية ملا بعد االستعامر عىل فكرة التهجني أكث مام تُركِّز عىل الوقائع الفعلية؟ هل ينبغي 

استمرار معاداة االستعامر عرب العودة الجادة إىل املايض السابق عىل فرتة االستعامر؟ كيف تلعب 

مسائل الجنس والنوع والطبقة دورًا يف الخطاب االستعامري وما بعد االستعامري؟ هل حلّت أشكال 

جديدة من اإلمربيالية محل االستعامر؟ وكيف«]1]؟

وعليه، تَُعدُّ “نظرية ما بعد االستعامر«، يف الحقيقة، قراءة للفكر الغريب يف تعامله مع الرشق، من 

خالل مقاربة نقدية بأبعادها الثقافية والسياسية والتاريخية. وبتعبري آخر، تحلل هذه النظرية الخطاب 

والتقويض  والرتكيب  بالتفكيك  واملقصدية،  واملنهجية  الذهنية  مكوناته  جميع  يف  االستعامري، 

بغية استكشاف األنساق الثقافية املؤسساتية املضمرة التي تتحكم يف هذا الخطاب املركزي.

املبحث الثاين: مرتكزات نظرية »مابعد االستعامر«

األديب  النقد  وحقل  عامة،  بصفة  الثقايف  الحقل  مجال  يف  االستعامر«  بعد  »ما  نظرية  تنبني 

بصفة خاصة، عىل مجموعة من املرتكزات الفكرية واملنهجية، وميكن حرصها يف املكونات 

التالية: والعنارص 

املطلب األول: فهم ثنائية الرشق والغرب

التفاعلية  العالقات  برصد  حقيقيا،  فهام  والغرب  الرشق  فهم  االستعامر  مابعد  نظرية  تحاول 

التسامح والتفاهم والتعايش أم  التي توجد بينهام، سواء أكانت تلك العالقات إيجابية مبنية عىل 

مبنية عىل العدوان والرصاع الجديل والصدام الحضاري، كام يذهب إىل ذلك صموئيل هنتنغتون 

يف كتابه )رصاع الحضارات(. ويتمظهر الرشق، بشكل جيل، يف نصوص وخطابات االسترشاق. 

ومن ثم، يتحول هذا االسترشاق من خطاب معريف موضوعي إىل خطاب سيايس كولونيايل ذايت 

التفكيك والتقويض لتشتيت  بآليات  ومصلحي. لذا، فقد تسلح مثقفو نظرية »ما بعد االستعامر« 

املقوالت املركزية التي انبنت عليها حضارة الغرب.

[1] - وردت هذه األسئلة ف هذا الكتاب: Deepika Bahri: Introduction to Postcolonial Studies, Fall 1996.وذلك عىل 

www.emory.edu/English/faculty/bahri.htm :موقع بعنوان
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املطلب الثاين: مواجهة التغريب

التي كان  التغريب والتدجني واالستعالء   استهدفت نظرية »مابعد االستعامر« محاربة سياسة 

التعامل مع الرشق، باالستعانة بعلم االستغراب الذي يْنصّب عىل فهم الغرب  ينهجها الغرب يف 

الفكرية والذهنية واملعتقدية واإليديولوجية. ومن ثم، شّمر مثقفو نظرية “مابعد  وتعرية تصوراته 

واإليديولوجية،  السياسية  مرتكزاتها  وتعرية  الغربية،  الهيمنة  لفضح  سواعدهم  عن  االستعامر” 

خريات  الستنزاف  املادي  جشعها  عىل  والتشديد  والبعيدة،  القريبة  االستعامرية  نواياها  تبيان  مع 

خاصيات  وتأكيد  التمركز،  بنزعة  الغريب  الثقايف  الخطاب  يتسم  لذا،  األخرى.  املقابلة  الشعوب 

بالبدائية، والشعوذة، والشهوانية، والسحر  التفوق والتمدن والتحض مقابل خطاب دوين يتصف 

الطقويس الخرايف.

املطلب الثالث: تفكيك اخلطاب االستعامري

مقوالته  وتفكيك  الغريب،  االستعامري  الخطاب  فضح  إىل  االستعامر«  »مابعد  نظرية  تهدف 

املركزية التي تعرّب عن الغطرسة والهيمنة واالصطفاء اللوين والعرقي والطبقي، باستعامل منهجية 

التشتيت والفضح والتعرية. لذا، فقد وجد كُتّاب نظرية »مابعد االستعامر« يف تفكيكية جاك ديريدا 

آلية منهجية إلعالن لغة االختالف، وتقويض املسلَّامت الغربية، والطعن يف مقوالتها البيضاء ذات 

الطابع الحلمي األسطوري. كام تأثروا يف ذلك مبيشيل فوكو، وكارل ماركس، وأنطونيو غراميش، 

وكان إدوارد سعيد رائدهم يف ذلك.

املطلب الرابع: الدفاع عن اهلوية الوطنية والقومية

سياسة  وانتقدوا  الغربية،  الحضارة  يف  االندماج  ومثقفوها  االستعامرية  النظرية  كُتّاب  رفض   

دعوا  املقابل،  ويف  والتدجني.  االستالب  كذلك  ورفضوا  املركزية،  والهيمنة  والتهميش  اإلقصاء 

إىل ثقافة وطنية أصيلة، ونادوا بالهوية القومية الجامعة. ومن هؤالء - مثال- كُتّاب الحركة الزنجية 

األفريقية ومبدعوها الذين َسّخروا كل ما لديهم من آليات ثقافية وعلمية ملواجهة التغريب، فتشبثوا 

الفرانكفونية  كُتّاب  كذلك  رأينا  وقد  األفريقية.  الزنجية  كينونتهم  عن  ودافعوا  السوداء،  بهويتهم 

باملغرب العريب يحاربون املستعمر بلغته، ويقوضون حضارته بالنقد والفضح والتعرية، مستخدمني 

يف ذلك لغة فرنسية مختلطة باللغات الوطنية تهجينا، وأسلبة، وسخرية.

نظرية ما بعد االستعمار
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املطلب اخلامس: عالقة األنا باآلخر

بعد  )ما  مقاربات  والغري، يف ضوء  األنا  مناقشة عالقة  االستعامر« عىل  »مابعد  نظرية  ترتكز   

الحداثة( كاملقاربة الثقافية، واملقاربة املاركسية، واملقاربة التاريخية الجديدة، واملقاربة السياسية، 

وذلك كله من أجل فهم العالقة التفاعلية بني األنا والغري، هل هي عالقة جدلية سلبية قامئة عىل 

العدوان والرصاع أم هي عالقة إيجابية قامئة عىل األخّوة والصداقة والتعايش والتسامح؟ وبتعبري 

آخر، هل هي عالقة قامئة عىل العدوان والكراهية واإلقصاء والرصاع الحضاري أم هي عالقة تفاهم 

وتعاون وتكامل؟

املطلب السادس: الدعوة إىل علم االستغراب

 إذا كان املفكرون الغربيون يتعاملون مع الرشق يف ضوء علم االسترشاق باعتباره خطابا استعامريا 

فإن  واجتامعيا،  وثقافيا  واقتصاديا  سياسيا  عليه  والهيمنة  حضاريا،  إخضاعه  أجل  من  وكولونياليا 

املثقفني الذين ينتمون إىل نظرية »مابعد االستعامر« كحسن حنفي - مثال- يدعون إىل استرشاق 

الغربية ترشيحا وتركيبا، وتقويض  الثقافة  تفكيك  بغية  بعلم االستغراب  أيضا  ما يسمى  أو  مضاد، 

خطاب التمركز تشتيتا وتأجيال، وفضح مقصدية الهيمنة عىل أسس علمية موضوعية.

املطلب السابع: املقاومة املادية والثقافية

حاولوا  بل  الغريب،  االسترشاقي  الخطاب  بقراءة  االستعامر«  مابعد  »نظرية  مثقفو  يكتف  مل   

وإما  املسلحة،  أو  السلمية  املقاومة  طريق  عن  إما  املتاحة،  الوسائل  بكل  املستعمر  مقاومة 

املتمركزين:  املفكرين  لتفكيك  التقويضية  الكتابات  بنرش  وإما  املضاد،  االسترشاق  طريق  عن 

اللون،  عىل  مبنيّا  التمركز  هذا  مادام  والطرائق،  السبل  بشتى  وفضحهم  واألمريكينّي،  األوروبينّي 

والعرق، والجنوسة، والطبقة، والدين.

املطلب الثامن: النقد الذايت

نقد  إىل  بل سعوا  الغرب،  إىل  النقد  بتوجيه  أيضا  االستعامر«  »مابعد  نظرية  مثقفو  يكتف   مل 

محمد  جان  الرحمن  عبد  األصل  الكيني  الناقد  عند  كام  الذايت،  بالنقد  ى  يُسمَّ ما  ضمن  ذواتهم 

حينام رصح قائال:»أعتقد أننا نحتاج إىل اإلفصاح بشكل أكث انتظاًما، عن الواجبات التي تفرضها 

»العامل  مثقف  من وضعية  استشعارها  أنه ميكن  أشعر  واجبات  وهي  البينية،  الوضعية  هذه  علينا 

الثالث« يف األكادمييات الغربية. إننا ال نزال نكافح ضد الهيمنة املعرفية للغرب، ال نزال نحارب 
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»االستعامر« و»االستعامر الجديد«. ولكن باملقارنة مع التابع يف »العامل الثالث«، نحن نعيش يف 

ظروف بالغة الرفعة. بعض النقاد يؤكدون أن نوًعا معينًّا من نظرية ما بعد االستعامر ميثل هو نفسه 

جزًءا من البنية القامئة عىل الهيمنة، أي أنه نوع مستمر ومكرر من االستعامر. ولهذا أعتقد أنه ال 

بد لنا أن نستمر عىل خطى جاياتري سبيفاك وآخرين، فنتفحص وضعية ذواتنا يف كل هذه النواحي 

وبشكل أكث انتظاًما”]1]

انفصاما وجوديا وحضاريا وطبقيا بني  القول والفعل، وأن هناك  يعني هذا أن مثة مفارقة بني 

مفكري نظرية »مابعد االستعامر« وواقعهم املتخلف املزري.

املطلب التاسع: غربة املنفى

 يعيش أغلب املثقفني الذين ينتمون إىل نظرية »مابعد االستعامر« يف الغرب منفيني، أو الجئني، 

، فهم ينتقدون مرة بلدانهم األصلية وواقعها املتخلف، ومرة أخرى،  أو محميني، أو معارضني. ومن ثَمَّ

يرفضون سياسة التغريب والتهميش والتمركز الغريب. ويعني هذا أنهم يعيشون متزقا ذاتيا وموضوعيا، 

جوليا  حال  هو  كام  والنفيس،  والعقيل  والذايت  املكاين  املنفى  داخل  ذاتية  غربة  يف  دامئا  وهم 

كريستيفا وإدوارد سعيد - مثال-. وهكذا، يتحدث إدوارد سعيد - مثالً - يف كتابه )صور املثقف(، عن 

حالة املنفى الالذعة، وهي تعرب عن فضاء العتبة، فضاء األزمة والرصاع الداخيل. ومن هنا، “فاملنفى 

بالنسبة للمثقف - بهذا املعنى امليتافيزيقي – هو حالة من عدم الراحة، حالة حركة، أاّل يستقر أبًدا، 

األوىل يف  ترجع إىل حالة من حاالت وجودك  أن  بإمكانك  ليس  إذ  يستقرون؛  اآلخرين  يدع  وأاّل 

وطنك، رمبا تكون الحالة األكث استقرارًا، كام أنه ليس بإمكانك أبًدا – ويا لألسف – أن تصل إىل 

وطنك الجديد أو حالتك الجديدة«. ثم يستطرد سعيد يف فصول كتابه الصغري، إىل توصيف وضعية 

ذلك املثقف املأمول الذي ميكنه أن يقول الحقيقة للسلطة يف وجهها«]2].

إذاً، تعد الغربة الذاتية واملكانية والحضارية من العوامل الرئيسة التي دفعت مجموعة من باحثي 

الوطن العريب واإلسالمي إىل نقد الذات من جهة، ونقد الهيمنة الغربية من جهة أخرى.

[1]-Theory, Practice and the Intellectual:

A Conversation with Abdul R. Jan Mohamed, by S.X. Goudie, Juvert: A Journal of postcolonial Studies, 

published by The College of Humanities and social sciences, North Carolina State University, Volume 

1, Issue 2, 1997.

[2] - Said, Edward. Representations of The Intellectual, Vintage Books, New York, 1996,P: 5.
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املطلب العارش: التعددية الثقافية

 دافع كثري من مثقفي نظرية »مابعد االستعامر« عن التعددية الثقافية، ورفضوا التمركز الثقايف 

إىل  ونادوا  واإلقصاء،  والتغريب  التدجني  سياسية  رفضوا  كام  املهيمنة.  الواحدة  والثقافة  الغريب 

التنوع الثقايف واالنفتاح الثقايف عرب آليات املثاقفة، والرتجمة، والنقد، والتفاعل الثقايف. مبعنى أن 

هناك ثقافات جديدة إىل جانب الثقافة الغربية املركزية، كالثقافة العربية، والثقافة اآلسيوية، والثقافة 

األفريقية، والثقافة األمازيغية... مبعنى ليس هناك ثقافة مهيمنة واحدة ووحيدة، بل هناك ثقافات 

هجينة متعددة ومتداخلة ومتالحقة.

3 ـ رواد نظرية »مابعد االستعامر«

مثة مجموعة من الكتاب والنقاد واملثقفني الذي ميثلون نظرية »مابعد االستعامر«، سواء أكانوا 

األعالم  الرشقيني  الدارسني  من  ونذكر  الثالث.  العامل  إىل  ينتمون  أم  الغرب،  إىل  ينتمون  باحثني 

التالية أسامؤهم:

املطلب األول: إدوارد سعيد

حيث  1978م]1]؛  سنة  )االسترشاق(  بعنوان  قيام  كتابا  سعيد  إدوارد  الفلسطيني  الكاتب  ألف 

استعرض فيه تاريخ االسترشاق الغريب ومراحله التطورية، وكتب مقالة قيّمة بعنوان )العامل والنص 

والنقاد( سنة 1983م، يدعو فيها إىل دراسة النص يف عالقة بعامله الخارجي. مبعنى أن إدوارد سعيد 

ينتقد »جميع أمناط التحليل النيّص التي عدت النصوص عىل أنها منفصلة عن العامل املوجودة 

فيه. وفكرة أن التحليل النيص قد يكون ممكنا من أجل أن يكون هناك قراءات النهائية وممكنة ألي 

نص ميكن أن تتحقق من خالل فصل النص عن العامل الحقيقي.«]2]

ويعد إدوارد سعيد من رواد علم االستغراب، ومن محليل الخطاب االستعامري، ومن أهم منظري 

نظرية »مابعد االستعامر«. لذلك، توج بكونه مؤسسا لهذا الحقل املعريف الذي يعنى بتفكيك الخطاب 

االستعامري أو الكولونيايل الجديد. كام يعد أيضا من رواد النقد الثقايف؛ ألنه اهتم كثريا باستكشاف 

تفكيكا  االسترشاقي  الخطاب  بتحليل  الغربية،  املركزية  الثقافية املضمرة يف املؤسسات  األنساق 

وترشيحا وتقويضا، متأثرا يف ذلك مبنهجية ديريدا، وميشيل فوكو، وأنطونيو غراميش.

[1] - إدوارد سعيد: االسترشاق، ترجمة: كامل أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، بريوت، لبنان، الطبعة السابعة سنة 2005م.

[2] - ديفيد كارتر: نفسه،ص:127.
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وينطلق إدوارد سعيد، يف كتابه )االسترشاق(، من تعريف الرشق، بتحديد مدلوالته الجغرافية 

واألكادميية،  والعلمية،  اللغوية،  املفاهيم  ضوء  يف  االسترشاق  مصطلح  وتعريف  والحضارية، 

والتاريخية، واملادية. وبعد ذلك ينتقل إىل استعراض تاريخ االسترشاق الغريب يف مساراته العلميّة 

واالستعامرية، ُمركِّزا بالخصوص عىل االسترشاق الفرنيس، واالسترشاق اإلنجليزي، واالسترشاق 

الباحث مع االسترشاق خطابا  تعامل  ثم  الثانية. ومن  العاملية  الحرب  بعد  ازدهر  الذي  األمرييك 

للتحليل، معتمدا يف ذلك عىل نظريات ميشيل فوكو وأنطونيو غراميش. ويف هذا الصدد، يقول 

إدوارد سعيد: “إذا اتخذنا من أواخر القرن الثامن عرش نقطة لالنطالق محددة تحديدا تقريبيا، فإن 

االسترشاق ميكن أن يناقش، ويحلل بوصفه املؤسسة املشرتكة للتعامل مع الرشق- التعامل معه 

بإصدار تقريرات حوله، وإجازة اآلراء فيه وإقرارها، وبوصفه، وتدريسه، واالستقرار فيه، وحكمه: 

وبإيجاز، االسترشاق كأسلوب غريب للسيطرة عىل الرشق، واستبنائه، وامتالك السيادة عليه. ولقد 

وجدت استخدام مفهوم ميشيل فوكو للخطاب، كام يصفه يف كتابيه )حفريات املعرفة( و)املراقبة 

االسترشاق  نكتنه  ما مل  أننا  هو  هنا  أطرحه  وما  االسترشاق.  هوية  لتحديد  هنا  فائدة  ذا  والعقاب( 

بوصفه خطابا، فلن يكون يف وسعنا أبدا أن نفهم الفرع املنظم تنظيام عاليا الذي استطاعت الثقافة 

الغربية عن طريقه أن تتدبر الرشق ـ بل حتى أن تنتجه ـ سياسياً، واجتامعياً، وعسكرياً، وعقائدياً، 

التنوير. وعالوة عىل ذلك، فقد احتل االسترشاق مركزا هو من  وتخييلياً، يف مرحلة مابعد عرص 

السيادة بحيث أنني أومن بأنه ليس يف وسع إنسان يكتب عن الرشق، أو يفكر فيه، أو ميارس فعال 

متعلقا به أن يقوم بذلك دون أن يأخذ بعني االعتبار الحدود املعوقة التي فرضها االسترشاق عىل 

الفكر والفعل. وال يعني هذا أن االسترشاق، مبفرده، يقرر ويحتم ما ميكن أن يقال عن الرشق، بل 

إنه يشكل شبكة املصالح الكلية التي يستحض تأثريها بصورة ال مفر منها يف كل مناسبة يكون فيها 

ذلك الكيان العجيب “الرشق” موضعا للنقاش. أما كيف يحدث ذلك؟ فإنه ما يحاول هذا الكتاب 

أن يكشفه. كذلك يحاول هذا الكتاب أن يظهر أن الثقافة الغربية اكتسبت املزيد من القوة ووضوح 

الهوية بوضع نفسها موضع التضاد مع الرشق باعتباره ذاتا بديلة«]1].

مبنهجية  االسترشاقي  الخطاب  دراسة  عىل  سعيد  إدوارد  اعتمد  فلقد  املنهجية،  الناحية  ومن 

فيلولوجية تفكيكية قامئة عىل دراسة األفكار والثقافات والتواريخ ليربهن عىل أن العالقة بني الرشق 

أنه  سعيد  إدوارد  يرى  ثم،  ومن  املتشابكة.  املعقدة  والهيمنة  والسيطرة  القوة  عىل  مبنية  والغرب 

“ينبغي عىل املرء أال يفرتض أبدا بأن بنية االسترشاق ليست سوى بنية من األكاذيب أو األساطري 

[1] - إدوارد سعيد: االسترشاق، ص:39-38.
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التي ستذهب أدراج الرياح إذا كان للحقيقة املتعلقة بها أن تجىل. وأنا نفيس أؤمن بأن االسترشاق 

أكث قيمة بشكل خاص كعالمة عىل القوة األوروبية -األطلسية- بإزاء الرشق منه كخطاب حقيقي 

عن الرشق )وهو ما يدعي إليه االسترشاق، يف شكله الجامعي أو البحثي(. عىل أي حال، إن ما 

الوثيقة  وعالقاته  االسترشاقي،  للخطاب  املتالحمة  القّوة  هو  ندركه  أن  ونحاول  نحرتمه  أن  علينا 

باملؤسسات االجتامعية والسياسية املعززة، وقدرته املهيبة عىل البقاء.«]1]

وعليه، فلقد متثل إدوارد سعيد منهجية ميشيل فوكو يف دراسة الخطاب، ثم استحض أفكار 

التسلط  عن  والحديث  السيايس،  واملجتمع  املدين  املجتمع  بني  التمييز  يف  غراميش  أنطونيو 

الثقايف. من ثم، ميثل االسترشاق الغريب نوعا من التسلط الثقايف؛ ألنه يؤكد التفوق األورويب مقابل 

التخلف الرشقي، ويبني أيضا أن للغرب اليد العليا عىل الرشق تنويرا، وتعليام، وتثقيفا، ومتدينا.

وقد استند إدوارد سعيد، يف تعامله مع الخطاب االسترشاقي، إىل رؤية ثقافية سياسية قامئة عىل 

ثالث خطوات منهجية هي:

 أوال، التمييز بني املعرفة الخالصة واملعرفة السياسية.

التاريخية،  واملراحل  واملؤلفني  األفكار  مع  التعامل  يف  املنهجية  باملسألة  االهتامم  وثانيا، 

بالرتكيز عىل االسترشاق االستعامري للرشق، سواء أكان فرنسيا، أم بريطانيا، أم أمريكيا.

الوعي  عىل  القامئة  والذاتية  املوضوعية  بني  الجمع  يف  يتمثل  الذي  الشخيص  البعد  وثالثا، 

النقدي، مع االستعانة بأدوات البحث التاريخي، والسيايس، واإلنساين، والثقايف.

ويف األخري، يبني إدوارد سعيد أن كتابه )االسترشاق( موجه إىل مجموعة من القراء، مبا فيهم 

الدور  العالقات املتداخلة بني املجتمع والتاريخ والنصوص، وفهم  لتبيان  طالب األدب والنقد 

الثقايف الذي يقوم به الرشق يف الغرب، مع الربط بني االسترشاق وبني العقائدية والسياسة ومنطق 

القوة. كام يقدم الكتاب إىل القارئ العام وقارئ العامل الثالث؛ حيث تطرح هذه الدراسة بالنسبة 

له خطوة ال نحو فهم السياسة الغربية والعامل الغريب يف هذه السياسة، بل نحو فهم قوة الخطاب 

الثقايف الغريب، وهي قوة كثريا جدا ما تفهم خطأ عىل أنّها زخرفية فقط، أو منتمية إىل البنية الفوقية. 

يف  الكامنة  واإلغراءات  واألخطار  الثقافية  للسيطرة  الصلبة  املتينة  البنية  أوضح  أن  هو  أميل  »إن 

استخدام هذه البنية، خصوصا بالنسبة للشعوب املستعَمرة سابقا، عليهم أو عىل اآلخرين.«]2]

[1] - إدوارد سعيد: نفسه، ص:41.

[2] - إدوارد سعيد: نفسه، ص:57.

الملف



االستغراب

2 0 1 صيــف 8
A L - I S T I G H R A B االستغراب

67

إذاً، لقد تأثر إدوارد سعيد بفكر )مابعد الحداثة( بصفة عامة، وفكر ميشيل فوكو بصفة خاصة، دون 

أن ننىس تأثره بالتاريخ الجديد، وفلسفة جاك ديريدا التفكيكية والتقويضية. وقد ربط إدوارد سعيد 

مقوالته  بكل  الغرب  تسلح  فقد  والغرب؛  الرشق  بني  واالختالف  التباين  بنزعة  االسترشاقي  خطابه 

املركزية وآلياته البنيوية إلخضاع الرشق والهيمنة عليه سياسيا، وعسكريا، واجتامعيا، وثقافيا، وعلميا. 

ومن ثم، يقوم االسترشاق بدور هام يف عملية اإلخضاع واالستيالء والتغريب، بربط الرشق بأغراض 

املصلحة الغربية. ومن ثم، يتبجح االسترشاق الغريب بالصفات الرشيدة للحضارة الغربية التي تتمثل 

يف الدميقراطية عىل سبيل الخصوص. بينام يعرّف الرشق بالصفات الذميمة كالشهوانية، والبدائية، 

واالستبدادية. ومن ثم، فالغرب عند إدوارد سعيد هو العقل، واملركز، واالسترشاق.

ومن هنا، يطرح إدوارد سعيد سؤاال هاما وقيام: هل كتَّاب السكان األصليني يف إطار النظرية 

الجديدة يتمثلون النظرية الغربية أم يعارضونها؟ مبعنى هل يرفضون الثقافة السائدة؟ أم يخضعونها 

ملرشح التفكيك والتقويض باملفهوم الدريدي نسبة إىل تفكيكية جاك ديريدا؟!!

سعيد  إدوارد  تحليالت  إّن  األدبية(،  )النظرية  كتابه  يف   ،)David Karter(كارتر ديفيد  ويرى 

»للخطابات االجتامعية املختلفة هي بشكل أسايس تفكيكية و»ضد التيار«. فقد كان هدفه تهميش 

الوعي للعامل الثالث، وتقديم نقد من شأنه أن يقوض هيمنة خطابات العامل األول. بالنسبة لسعيد، 

جميع متثيالت املرشق املقدمة من قبل الغرب تشكل جهدا دؤوبا يهدف إىل الهيمنة واإلخضاع. 

الرشعية  إلضفاء  غراميش(:  قصده  الذي  )باملعنى  الغربية  الهيمنة  أغراض  االسترشاق  خدم  وقد 

عىل اإلمربيالية، وإقناع سكان هذه املناطق بأن قبولهم للثقافة الغربية هي عملية متدين إيجابية. 

ومن خالل تعريف االسترشاق للرشق، فإنه يعرِّف أيضا كيف يتصور الغرب نفسه )وذلك من خالل 

املعارضات الثنائية(. فالتشديد عىل الشهوانية والبدائية واالستبدادية يف الرشق، يؤكد عىل الصفات 

الرشيدة والدميقراطية عند الغرب.«]1]

وما يالحظ عىل إدوارد سعيد أنه قد أهمل االسترشاق اإلسباين، عىل الرغم من طابعه االستعامري 

يف املغرب عىل سبيل الخصوص. كام نعتربه املؤسس الحقيقي للنظرية »مابعد االستعامر« يف 

الحقلني الثقافيني: العريب والغريب عىل حد سواء. ويعد كذلك املمهد الفعيل للنقد الثقايف. ومن 

هنا، »يأيت إدوارد سعيد يف طليعة محليل الخطاب االستعامري، بل ويعده بعضهم رائد الحقل، فقد 

استطاع مبفرده يف كتابه )االسترشاق( كام كتب أحد الدارسني مؤخرا، “أن يفتتح حقال من البحث 

[1] - دافيد كارتر: نفسه، ص:126.
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األكادميي هو الخطاب االستعامري« )باتراك ويليامز،5(. ذلك أن دراسة سعيد لالسترشاق دراسة 

لخطاب استعامري، خطاب تلتحم فيه القوة السياسية املهيمنة باملعرفة واإلنتاج الثقايف. غري أن 

اثنني من املفكرين  يتضمن أعامل  له  تحليل سعيد جاء مرتكزا عىل سياق معريف وبحثي سابق 

املمكن  ومن  غراميش.  أنطونيو  واإليطايل  فوكو  ميشيل  الفرنيس  هام:  املعارصين،  األوروبيني 

االستعامري،  الخطاب  يف  البحث  أسس  وضعوا  ممن  املفكرين  هذين  اعتبار  كذلك  والحال 

باإلضافة إىل بعض فالسفة مدرسة فرانكفورت مثل: ثيودور أدورنو، وماكس هوركهامير، وكذلك 

والرت بنجامني، وحنَّة أريندت.«]1]

ومن هنا، فكتاب )االسترشاق( إلدوارد سعيد خري منوذج يعرب عن نظرية مابعد االستعامر، مادام 

هذا الكتاب خطابا مضادا لالسترشاق الغريب؛ لكونه يحوي انتقادات واعية والذعة لخطاب التمركز 

الغريب تقويضا وتفكيكا وتشتيتا. و»هناك شبه إجامع بني الدارسني عىل الدور املؤسس الذي لعبه 

كتاب إدوارد سعيد »االسترشاق«، يف صياغة اللبنات األوىل لنظرية »ما بعد االستعامر«. فقد استثار 

هذا الكتاب مبا طرحه من أفكار، طائفة أخرى واسعة من الكتابات التي ناقشت هذه األفكار، أو ردت 

عليها، أو طورتها، سواء كتابات الالحقني من منظري »ما بعد االستعامر« مثل:  وهومي بابا، وجاياتري 

سبيفاك، أو من تصدوا للنظرية من منظور مخالف، وكشفوا عن تناقضاتها، مثل إعجاز أحمد وعارف 

النظرية وتأملها، من خالل كتاباته ومراجعاته  ديلريك. وقد شارك إدوارد سعيد بعد ذلك يف تطوير 

املتعددة التالية لكتاب االسترشاق، وخاصة يف كتب مثل: »الثقافة واإلمربيالية« و»صور املثقف« 

و»تأمالت حول املنفى« وغريها. وكان أن انتهت هذه الكتابات جميًعا، ويف زمن قصري نسبيًا، إىل 

بلورة حقل ثقايف جديد يعرف اآلن باسم »ما بعد االستعامر«]2].

وعليه، يَُعدُّ إدوارد سعيد املؤسس الفعيل لنظرية ما بعد االستعامر يف فرتة ما بعد الحداثة، ومن 

املمهدين الفعليني للنقد الثقايف وعلم االستغراب عىل حد سواء.

املطلب الثاين: هومي بابا

ومشيل  سعيد،  بإدوارد  كثريا  تأثر  فقد   ،)Bhabha, Homi( بابا  هومي  الهندي  الباحث  أما 

يف  املجتمع  هامش  تستكشف  التي  بالنصوص  اهتم  فقد  الكان...  وجاك  ديريدا،  وجاك  فوكو، 

[1] - سعد البازعي وميجان الروييل: نفسه، ص:92.

[2] - خريي دومة: )َعــْدَوى الرَِّحــــــــــــيل موسم الهجرة إىل الشامل ونظرية »مــا بعـــد االستعامر«(،

 http://www.ibn-rushd.org/forum/Adwa-al-Raheel.htm
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عامل »مابعد االستعامر«]1]، برصد العالقات الخفية واملتبادلة بني الثقافات املهيمنة واملستعبدة، 

)بكرس  “التفاعل بني املستعمر  أن  بابا  الثقافة()1994م(. ويرى هومي  )مركز  والسيام يف مجلده 

التي تؤكد السلطة االستعامرية،  الثقافية  الراء( واملستعمر)بفتح الراء( يؤدي إىل انصهار املعايري 

ذاتها  املستعمر يف حد  هوية  ممكن ألن  وهذا  استقرارها.  بزعزعة  محاكاتها  أيضا يف  وتهدد  بل 

غري مستقرة، إذ توجد يف وضع معزول ومغرتب، كام توجد هوية املستعمر بحكم اختالفها. فهي 

موجودة يف  الوحيدة  فإن حقيقتها  ذلك،  وقبل  املستعمر.  مع  املبارش  االتصال  فقط يف  تتجسد 

إيديولوجية االسترشاق كام عرفها سعيد«]2].

ومن هنا، يعد هومي بابا من رواد نظرية ما بعد االستعامر وعلم االستغراب عىل حد سواء؛ حيث 

واجه الغرب مبنطق الفكر التفكييك، ومرشح النقد، وسالح التقويض، ومنهج التشكيك.

املطلب الثالث: جيس يس سبيفاك

املؤسسني  من   )Spivak, Gayatri Chakravorty( سبيفاك]3]  يس  جي  الهندية  الناقدة  تعد 

مرحلة  يف  وحقيق  بحق  نسوية  منظرة  أول  كذلك  وتعد  الجديد.  الكولونيايل  للخطاب  الفعليني 

»مابعد االستعامر«. فلقد انتقدت الحركة النسوية الغربية انتقادا عنيفا برتكيز “اهتامماتها عىل عامل 

البيض من الطبقة املتوسطة ومن جنسني مختلفني. وتهتم سبيفاك أيضا بدور الطبقة االجتامعية، 

وقد ركزت عىل ما أصبح يعرف يف دراسات »مابعد االستعامر« باسم: “األتباع”، وهو يف األصل 

مصطلح عسكري يشري إىل أولئك الذين هم يف مرتبة أو مكانة أدىن. وإن استخدام هذا املصطلح 

يف النظرية النقدية مستمد من كتابات الكاتب غراميش. وتستخدم سبيفاك هذا املصطلح لإلشارة 

إىل جميع املستويات املتدنية من املجتمع االستعامري وما بعد االستعامري: العاطلني عن العمل 

واملرشدين واملزارعني الذين يعيشون من مورد رزقهم وما إىل ذلك.«]4]

)هل  مقالها  ثقافية، وخاصة يف  ماركسية  تفكيكية  نسوية  تحليلية  منهجية  إىل  سبيفاك  وتستند 

[1] - Bhabha, Homi K.: Locations of Culture: Discussing Post-Colonial Culture. London: Routledge, 1996.

- Nation and Narration. New York: Routledge, 1990.

- Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse, October 28 )1984(: 125 -33.

- The Postcolonial Critics Homi Bhabha Interviewed by David Bennett and Terry Collits, Arena 96 

)1991(: 47- 63.

[2] - ديفيد كارتر: نفسه، ص:128-127.

[3] - Spivak, Gayatri Chakravorty. A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing 

Present, Cambridge, MA: Harvard UP, 1999.

[4] - ديفيد كارتر: نفسه، ص:128.
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باإلناث  يسمى  ما  أو  الهندية،  املرأة  وضعية  عىل  مركزة  يتحدث؟()1988م(،  أن  للتابع  ميكن 

التابعات، فتناقش سبيفاك »أنه يف املامرسة الهندية التقليدية كحرق األرامل عىل محارق أزواجهن 

الجنائزية، مل يسمح الهنود وال املستعمر الربيطاين للنساء بالتعبري عن آرائهن الخاصة.«]1]

وعليه، فلقد اهتمت سيباك بالدفاع عن املرأة الرشقية، ومواجهة الهيمنة الغربية، والدفاع عن 

املهاجر، واالهتامم باألدب والثقافة.

املطلب الرابع: عبد الوهاب املسريي وحسن حنفي

استهدف كثري من املفكرين العرب تعرية النسق الحضاري الغريب، وتقويض مقوالته املركزية، 

وتفكيك مقاصده اإليديولوجية، كام فعل عبد الوهاب املسريي يف كتابه )موسوعة اليهود واليهودية 

الصهيونية:  )اإليديولوجية  كتابه  يف  فعله  وما  جديد(،  وتصنيفي  تفسريي  منوذج  والصهيونية: 

دراسة حالة يف علم اجتامع املعرفة()1983م(، وما أنجزه حسن حنفي يف كتابه )مقدمة يف علم 

باآلخر، والقضاء  األنا  التاريخية يف عالقة  النقص  االستغراب()1981م(؛ حيث حاول »فك عقدة 

عىل مركب العظمة لدى اآلخر الغريب بتحويله من ذات دارس إىل موضوع مدروس«. غري أننا رأينا 

هذه العقدة، وقد أخذت طريقها إىل الحل فعال يف دراسات إدوارد سعيد وعبد الوهاب املسريي 

لفك  الدارسون  عليهام  اعتمد  اللذين  الوحيدين  الطريقني  والتحليل  البحث  يكن  ومل  وغريهام. 

العقدة املشار إليها؛ فباإلضافة إىل ذلك لعبت الرتجمة دورا حني اعتنت مبا يتصل بهذه العقدة، 

راييل  كيفن  األمرييك  املؤرخ  لكتاب  املسريي  الوهاب  عبد  ترجمة  يف  كام  حلها،  إىل  ويؤدي 

)الغرب والعامل()1985م( الذي يربز بعض أوجه الخلل يف الثقافة الغربية، فيعريها مام تبدو عليه 

أحيانا من تفوق مطلق وصالحية عاملية.”]2]

مواجهة  هو  هدفه  كان  فقد  العريب،  االستغراب  علم  رواد  أهم  من  حنفي  حسن  ويعد  هذا، 

لتبيان مظاهر قوة  الفكرية والفلسفية والعلمية  بفهمه بشكل جيد، واستيعاب منظومته  االسترشاق 

الغرب وضعفه.

املطلب اخلامس: فرانز فانون

ال تقترص نظرية »مابعد االستعامر« عىل كُتَّاب آسيا وأفريقيا. فهناك باحثون من الغرب، مثل: 

[1] - ديفيد كارتر: نفسه، ص:128.

[2]- سعد البازعي وميجان الروييل: نفسه، ص:94.
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فرانز فانون )Frantz Fanon(، وهو من الُكتَّاب السابقني الذين ارتبطوا بنظرية “مابعد االستعامر” 

يحلل  األرض()1961م(؛ حيث  )املعذبون يف  كتابه  جليا يف  ذلك  يظهر  كام  الوجوه،  من  بوجه 

الذايت واملصلحي، عىل أساس أن االستعامر  الكولونيايل، ويبني طابعه  فانون طبيعة االستعامر 

مصدر للعنف واإلرهاب؛ وذلك مام يولد مقاومة مضادة من قبل الشعوب املستضعفة، أو البلدان 

عىل  ويثور  الغربية.  الكولونيالية  االستعامرية  األنظمة  فانون  فرانز  ينتقد  ثم،  ومن  املستعَمرة. 

مبنية عىل  الثقايف، ومنظومة مركزية  للتسلط  إياها رمزا  إليها، معتربا  ينتمي  التي  الغربية  املنظومة 

قوة العلم والثقافة والتكنولوجيا بغية الهيمنة والسيطرة، وإخضاع الرشق ماديا ومعنويا. وخري من 

الثقايف املركزي الغريب الحركات  التغريب االستعامري والتسلط  الرد الفعيل املبارش عىل  ميثل 

ليوبولد  السينغايل  الشاعر  مثل:  أفريقيا،  كتّاب  يتزعمها  التي  الزنجية  كالحركة  املضادة،  الثقافية 

الكولونيالية()1950م(،  )خطاب حول  كتابه  )Aimé Césaire( يف  سيزير  وإميي  سينغور،  سيدار 

وكوام نيكروما )Kwame Nkrumah( يف كتابه )نظرية الوعي()1970م(، واملبدعني السودانيني: 

الشاعر محمد الفيتوري الذي خصص أفريقيا مبجموعة من الدواوين الشعرية الوطنية والقومية كام 

يف ديوان )أغاين أفريقيا(]1]، والروايئ الطيب صالح كام يف روايته )موسم الهجرة إىل الشامل(...

ويذهب فرانز فانون إىل أن نظرة الغرب إىل أفريقيا قامئة عىل صورة استعالئية. ويف هذا السياق، 

يقول: “كانت تلك القارة املرتامية األطراف )يقصد أفريقيا( يف نظر االستعامر مأوى للمتوحشني، 

موطنا يحفل بالهرطقة واألباطيل، ومكرّساً لالزدراء الكبري، للعنة الربانية، موطنا آلكيل لحوم البرش، 

موطنا للزنوج.«]2]

واالسرتقاق  التغريب  لتواجه  الحقيقة  يف  األفريقية  الزنجية  الحركة  جاءت  فقد  هنا،  ومن 

واالستعامر وامليز العنرصي من جهة، والتغني بالحرية والهوية والثورة واإلنسان من جهة أخرى.

املطلب السادس: روبرت يونغ

ميكن الحديث أيضا عن الباحث اإلنجليزي روبرت يونغ )Robert JC Young(، صاحب كتاب 

الغريب،  التمركز  تقويض  استهدف  فلقد  والغرب()1990م(.  التاريخ  كتابة  بيضاء:  )ميثولوجيات 

وتفكيك الفكر املاركيس الغريب، بإعادة كتابة تاريخ الفكر الغريب من هيغل إىل ميشيل فوكو؛ حيث 

يرى أن التمركز الغريب أسطورة ليس إال. ويعد روبرت يونغ من رواد الخطاب الكولونيايل الجديد، 

[1] - محمد الفيتوري: ديوان محمد الفيتوري، املجلد األول، دار العودة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة 1972م.

[2]- Franz Fanon: Les Damnés de la Terre de la terre, première édition: 1961,p:145.
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انتقد يونغ الفكر املاركيس باعتباره املربر  النقد واألدب والتاريخ. وقد  الفاعلني يف مجال  ومن 

واملسوغ الرشعي والفلسفي لدخول بريطانيا للهند؛ إذ اعترب ذلك ظاهرة إيجابية إلدخال الهند يف 

سياق التمدن والتحض. ومن ثم، فلقد اتخذ الفكر املاركيس طابعا هيغيليا يجعل من الغرب مركزا 

للقيادة والعلم واملعرفة. كام اعتمد يونغ عىل التفكيكية يف تقويض املاركسية. و»يذكرنا هذا بأن 

تحليل الخطاب االستعامري أو نظرية »مابعد االستعامر« يتقاطع مع العديد من املناهج وحقول 

البحث الثقافية الغربية املعارصة، وذلك بوصفه هو اآلخر واقعا تحت مظلة الفكر مابعد الحدايث 

ومابعد البنيوي.«]1]

إذاً، هؤالء هم بعض الرواد الذين مثلوا نظرية »مابعد االستعامر«، سواء أكان ذلك يف الرشق 

املركزي، وفضحه  االسترشاقي  الخطاب  تعرية  فعال جهدا مشكورا يف  بذلوا  وقد  الغرب.  أم يف 

تفكيكا، وتقويضا، واستغرابا، وتشتيتا.

4ـ تقويم نظرية »مابعد االستعامر«

يتضح لنا، من هذا كله، أن نظرية »مابعد االستعامر« قد سخرت كل آلياتها الفكرية واملنهجية 

واملعرفية لتقويض الرؤية املركزية عند الغربيني، بإعادة النظر يف كثري من امللسامت واملقوالت 

املركزية الغربية باملراجعة، والدرس، والتحليل، والتقويم يف إطار ما يسمى بعلم االستغراب. وقد 

النظرية  بيد أن هذه  الواعي.  بالتحليل والتفكيك والنقد  النظر كذلك يف خطاب االسترشاق  أعيد 

عينات  أن  كام  املنهجي.  واالصطفاء  االنتقاء  عىل  قامئة  والتحليالت،  املناهج  من  خليط  هي 

البحث محدودة كام عند إدوارد سعيد، ومل تأت هذه النظرية بالجديد مقارنة بنظريات الخطاب 

االستعامري الكالسييك.

وقد تعرض أصحابها النتقادات عميقة وواسعة، بعضها أخالقي، وبعضها علمي، واتهموا هذه 

النظرية باإلخفاق، كام تنطوي هذه النظرية عىل مجموعة من التناقضات واملفارقات، وانفصام بني 

القول والفعل، وانفصال شاسع بني النظري والواقعي.

اخلامتة:

وخالصة القول، نستنتج مام سبق، أن نظرية »مابعد االستعامر« نظرية تسلح بها كُتَّاب العامل 

الثالث بعد الحرب العاملية الثانية، وخاصة كُتَّاب آسيا وأفريقيا، ملجابهة التمركز الغريب، وتقويض 

[1]- سعد البازعي وميجان الروييل: نفسه، ص:93.

الملف
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املقوالت الفكرية األوروبية واألمريكية تقويضا وتشتيتا وتأجيال، بآليات منهجية متداخلة: تفكيكية، 

وثقافية، وسياسية، وتاريخية، ومقارنة...

إّن نظرية »مابعد االستعامر« هي حركة ثقافية مضادة ومقاومة، ظهرت يف مرحلة »مابعد الحداثة« 

للوقوف يف وجه التغريب، والتهميش، والتعايل، والهيمنة الغربية املغلوطة انطالقا من تصورات 

علم االستغراب.

مل تقترص الكتابة يف النظرية الكولونيالية الجديدة عىل كتَّاب العامل الثالث، فقد توسعت لتضم 

كتّابا من املنظومة الغربية الذين ثاروا عىل الثقافة البيضاء، فاعتربوها ثقافة أسطورية حاملة وخيالية، 

والعرقي  اللوين  والتمييز  من جهة،  واالستعامر  والهيمنة  واالستعالء  اإلخضاع  مبنية عىل خطاب 

والجنيس والديني والطبقي من جهة أخرى.

نظرية ما بعد االستعمار


