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ما بعد االستعمار
استقراء العقل اإلمربيالي ودحض مبانيه

محمود حيدر

االستعامرية.  األطروحة  بنهاية  االستيهام  باب  من  االستعامر"  بعد  "ما  عىل  الكالم  يجيء  ال 

سواًء تعلق األمر باالصطالح واملفهوم، أْم باالختبارات التاريخية، فإن املناظرة مع هذه األطروحة، 

لها منزلًة استثنائيًة. مفهوم "ما بعد االستعامر"  باتت تتخذ  الفائضة،  الحداثة  وخصوصاً يف زمن 

كمثل سواه من املفاهيم الوافدة، يأتينا مكتظًّا بااللتباس والغموض. تعريفاتُه ورشوُحه وتأويالتُه 

ت تبعاً لطبائع البيئات الثقافية واإليديولوجية حيث ولد وذاع أمره. لذا سيكون عىل كل منشغٍل  تكثَّ

بهذا املصطلح أن يتتبَّع ساللته املمتدة عميقاً يف التاريخ الحديث، وأن يتعرّف إىل أوروبا مبا هي 

أرض نشأته وفكرته وامتداده عرب االستيالء والغزو. ثم عليه من بعد ذلك كله أن يتميَّز لفظة "ما 

بعد االستعامر" بني كونها مفهوماً مضاّداً لالستعامر ودعوة كفاحية للتحرر منه، وبني كونها وسيلًة 

معرفيًة تستعملها السلطة اإليديولوجية الحاكمة يف الغرب، لتنتج أنظمة مفاهيم جديدٍة متكُِّنها من 

إدامة الهيمنة عىل العامل.

من أجل ذلك وجدنا أن نقارب املفهوم عىل منَحيَنْي متوازيني:

األول: منحى الجغرافيا األوروبية حيث مسقط رأس املفهوم وظروف والدته. 

ال"املابعد  الفكرة  فيها  نشأت  التي  األرض  من  أي  املستباحة،  الجغرافيات  منحى  الثاين: 

استعامرية"، كأطروحة مقاومٍة فكريٍة وكفاحيٍة للهيمنة والتوسع.

املبتدأ
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معه  التعامل  ولطريقة  للمصطلح  فهٍم  سوِء  إىل  يعود  مفهومياً  خلطاً  مثّة  أن  بيانه،  يجوز  مام 

تاريخياً ومعرفياً. فقد بدا لكثريين يف األوساط الغربية، وكذا يف العاملني العريب واإلسالمي، أن "ما 

بعد االستعامر" مفهوم ينتسب إىل الجيل االصطالحي املستحدث الذي شاع صيته يف ما عرف بـ 

"املابعديات". فلقد بدا جليّاً أن كل هذه "املا بعديات" كـ: "ما بعد الحداثة" – "ما بعد العلامنية" 

– "ما بعد التاريخ"، أو "نهاية التاريخ"، "ما بعد امليتافيزيقا"، "ما بعد اإليديولوجيا".. وأخرياً وليس 

آخراً ما "بعد اإلنسان" أو ما سمي بـ "اإلنسان األخري".. إْن هي إال منحوتاٌت لفظيٌة يعاد تدويرها 

كلام دعت الحاجة. عىل هذا األساس أمكن لنا أن نفرتض أن السياق "املَابَْعدي" هو تدبرٌي احرتازيٌّ 

أخذت به املنظومة الحداثية لوقاية نفسها من الخلل والتهافت واالضمحالل. وعليه سنكون هنا 

بإزاء مهمِة تفكيِك ومعاينِة ملصطلح حديِث العهد وينطوي عىل يشٍء من الغموض واللبس، قصد 

جالء مراميه وبيان غاياته.

ال مناص من اإللفات، ابتداًء، إىل أن مفهوم "ما بعد االستعامر" ليس جديداً يف مرسى التاريخ 

الغريب الحديث. فقد ظهر يف سياٍق تنظرييٍّ بدأت مقدماته مع نقد مسالك الحداثة وعيوبها يف 

منفسح القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، ثم ليتحول من بعد ذلك إىل تياٍر نقديٍّ عارٍم بعد الحربني 

االستعامرية  بعد  ما  النظريات  أن  القول  جاز  لذا  املنرصم.  القرن  ومنتصف  مطلع  العامليتني يف 

للعقل  نقديٍة  مساراٍت  عرب  التالية  األحقاب  إىل  دت  متدَّ ثم  التنوير،  بعرص  نقديّاً  اتصاالً  اتصلت 

االستعامري بلغت ذروتها مع اختتام األلفية امليالدية الثانية. مع ذلك، مل يكن لهذه املوجة النقدية 

ِس لتاريخ الغرب  أن تتخذ بعداً انعطافيّاً يف الثقافة األوروبية لوال أنها ذهبت إىل املسِّ بالعقل املؤسِّ

وسلوكه. وللبيان، فإن أول ما أُِخَذ عىل هذا العقل يف السياق النقدي، إضفاؤه عىل االكتشافات 

العلمية تربيراً أخالقيّاً ومعنًى حضاريّاً يؤكد فرادة الغرب واستعالئه عىل بقية العامل. فازدهار العلم 

عامله  وتوثُّبهم الستكشاف  واملفكرين  العلامء  فضول  بسبب  فقط  يكن  ـ مل  معلوماً  بات  كام  ـ 

الغامض، وإمنا أيضاً  وأساساً بسبب التوسع االستعامري الذي أوجبه وأطلق مساره.

 *   *   *

من هذا املطرح املعريف بالذات حقَّ لنا أن نبتني رؤيتنا للتفكري "املا بعد استعامري" عىل ركيزة 

المبتدأ
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النقد. تقول الَفرَِضية: إن نظريات وتيارات ما بعد االستعامر ما كانت لتولد لو مل يكن املستهَدف 

منها أصالً، هو العقل االستعامري نفسه. من أجل ذلك دأب مفكرون وعلامء اجتامع عىل تعريف 

نظرية "ما بعد االستعامر" بأنها نظرية تهدف إىل تحليل كل ما أنتجته الثقافة الغربية باعتبارها خطاباً 

مقصديّاً يحمل يف طياته توجهاٍت استعامريًة إزاء املجتمعات األخرى. كذلك سنجد يف األدبيات 

الفكرية الغربية اليوم من يرى أن مصطلحي ]"الخطاب االستعامري" و"نظرية ما بعد االستعامر"[ 

يشكالن معاً حقالً من التحليل ليس جديداً بحد ذاته، ولكن معامله النظرية واملنهجية مل تتضح إال 

مؤخراً مع تكثيف االهتامم به، وازدياد الدراسات حوله. 

لننظر يف ماهية كل منهام:

املصطلح األول يشري إىل تحليل ما بلورته الثقافة الغربية يف مختلف املجاالت من نتاٍج يعرّب 

عن توجهات استعامرية إزاء مناطق العامل الواقعة خارج نطاق الغرب، األمر الذي يشكل يف مجمله 

خطاباً متداخالً باملعنى الذي استعمله الفيلسوف الفرنيس ميشيل فوكو ملصطلح "الخطاب". 

أما الثاين، أي "النظرية ما بعد االستعامرية"، فيحيل إىل نوٍع آخَر من التحليل ينطلق من افرتاض 

أن االستعامر التقليدي قد انتهى، وأن مرحلًة من الهيمنة – تسمى أحياناً املرحلة النيو- إمربيالية - 

قد حلَّت وأنشأت ظروفاً مختلفًة تستدعي تحليالً من نوٍع جديٍد. ولذا، سيظهر لنا أن املصطلحني 

مرحلة  انتهاء  بعضهم  يرى  فبينام  التاريخ.  بقراءة  يتصل  ما  متعارضٍة يف  نظٍر  من وجهات  ناشئان 

البحث يف مالمح  يرتكز  أن  به، ورضورة  املتصل  الخطاب  انتهاء  وبالتايل،  التقليدي،  االستعامر 

املرحلة التالية، وهي مرحلة ما بعد االستعامر، يرى آخرون أن الخطاب االستعامري ال يزال قامئاً، 

وأن فَرَِضية "املابعدية" ال مربر لها".

 *   *   *

مل تخُل ساحات الغرب من نقٍد مبنّي للسلطة االستعامرية. وهذا يف تقديرنا يعترب أساساً مهامً 

لفهم األطروحة املا بعد استعامرية وتحّري مقاصدها. ولسوف تصبح العملية النقديّة ذات أهميّة 

مضاعفًة حني تسلك هذه األطروحة مسارها التواصيل لتعرب عن عالقٍة وطيدٍة بني الثورة النقدية 

يف الغرب االستعامري، والحركة الفكرية والكفاحية الناشئة يف املجتمعات املستعَمرة.

ما بعد االستعمار
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الدول  لنخب  النقدية  واليقظة  اإلمربيايل،  املركز  يف  النقد  ثورة  بني  التالزم  هذا  إىل  استناداً 

وجهها  االستعامرية يف  بعد  ما  األطروحة  إن  التالية:  النتيجة  ل  نحصِّ أن  املنطقي  من  املستباحة 

االنتقادي هي رؤيًة تتشكل من مضادات معرفيّة متظافرة لالستعامر يف الحقول الثقافية والسياسية 

والسوسيولوجية والتاريخية. وهي إىل ذلك تعترب يف مقدم األطروحات التي تستكشف عمق العالقة 

بني بلدان الرشق والبلدان االستعامرية يف أوروبا. لقد عكف املساهمون عىل تظهري هذه النظرية 

عرب كشف ما تختزنه ثقافة وسلوك الحكومات الغربية إزاء الدول واملجتمعات املسيطّر عليها. من 

هذا الفضاء االنتقادي عىل وجه التعيني، يشكل فكر ما بعد االستعامر مدرسة تفكريٍ داخل النظام 

االستعامري نفسه، من دون أن يعني ذلك حرص املنتمني إىل هذه املدرسة باإلنتلجنسيا األوروبية. 

بعد  ما  للخطاب  التحررية  الفكرية  األسس  معّمقة يف وضع  مساهامت  ومفكريه  الرشق  فلنخب 

االستعامري. 

لقد تولت هذه النخب عىل الجملة مهمة معرفيٌة نقديٌّة مركبٌة: نقد الغازي ونقد التابع ضمن خطبٍة 

النخب املتامهية معه داخل املجتمعات املستعَمرة،  نقد  نقد االستعامر، وكذلك  واحدٍة. احتل 

مكانًة محوريًة يف تفكريهم. تركَّزت املسألة األساسية التي عالجوها عىل مشكلة االغرتاب بوصف 

كونها غربة إنسان تلك املجتمعات عن ذاته الحضارية وهويته الوطنية يف سياق متاهيه مع ثقافة 

بعبارة  يصفها  من  ستجد   )alienation( االغرتاب  من  املخصوصة  الحالة  هذه  ومعارفه.  الغرب 

طريق  عن  تتحول  االستعامرية  الثقافة  أن  ورشحها  إياها".  الذات  بواسطة  الذات  "اقتالع  موفَّقة: 

، موصوٍل باستيطاٍن معريفٍّ عن سابق إرادٍة ووعٍي. فاالغرتاب  االغرتاب إىل رضٍب من  والٍء نفيسٍّ

يف حالته القصوى هو أشبه بانصباب وعي املستعِمر يف صميم وعي املستعَمر عىل النحو الذي 

الحال  هذه  ويف  فيه.  هو  الذي  املكان  وعن  مصريه  وعن  نفسه  عن  غافالً  عليه  املَهيَْمُن  يصبح 

العمل وخطاب مالِكيها. عليه،  يكّف "املغرتُِب" عن أن يصبَح سيَد نفسه ويتحول إىل عبٍد آللة 

يصري املثقف املستعَمر كائناً صاغراً تمَّ انتزاعه من زمانه الخاص ومكانه الخاص؛ حتى انه ليشعر 

فانون  فرانز  وبحسب  وبربريٍة.  متخلفٍة  ككائناٍت  إليهم  ناظراً  أهله،  بني  كالغريب  أحيان شتى  يف 

صاحب "معذبو االرض" فإن "املثقف املستعَمر يقذف بنفسه وبنهٍم إىل الثقافة الغربية كام األطفال 

المبتدأ
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املتبنَّني الذين ال يكفُّون عن البحث عن إطار عائيل جديًد. لكن هذا املثقف، وهو يسعى ليجعل 

من الثقافة األوروبية ثقافته الخاصة، ال يكتفي مبعرفة رابليه، أو ديدارو، أو شكسبري أو إدغار بو 

وسواهم، بل سيدفع دماغه إىل الحدود القصوى تواطؤاً مع هؤالء الرجال".. يف حقبة تالية من زمن 

الحداثة سيحتل رهٌط من فالسفة الغرب وعلامئه مساحًة بيّنًة من تفكري النخب العربية واإلسالمية 

إىل الدرجة التي جعل هؤالء من أولئك، أوثاناً يستلهمون أفكارهم وأفهامهم، ويتخذونها مسالك 

ومناهج عن ظهر قلب.

بتيارات  الغربية  امليادين  حفلت  االستعامرية  للمنظومة  ثالثي"  "العامل  النخبوي  النقد  تلقاء 

هذه  رؤية  للسلطة.  اإليديولوجية  الوظائفية  من  ذاك  أو  القدر  بهذا  االنفالت  استطاعت  نقدية 

التحرر  حركات  ظهور  مع  وتتمدد  لتتضاعف  ثم  لليربالية  الكالسييك  النقد  تجاوزت  التيارات 

الوطني يف البلدان املستعمرة بعد الحرب العاملية األوىل. يف التنظري النقدي الذي قدمته هذه 

التيارات، أن سيطرة اإلنسان عىل اإلنسان ال تزال متثل يف الواقع االجتامعي، ما ييش بأن استمراراً 

تاريخيّاً، ورابطًة وثقى بني العقل ما قبل التكنولوجي والعقل التكنولوجي. بيد أن املجتمع الذي 

األساسية  املبادئ  يغري  التكنولوجيا  طريق  عن  الطبيعة  تحويل  يف  فعالً  ويرشع  الخطط  يضع 

الخ(  للملك،  والوايل  القرص،  لصاحب  والقن  للسيد،  العبد  )تبعية  الشخصية  فالتبعية  للسيطرة. 

يحل محلها - شيئاً فشيئاً - نوٌع آخُر من التبعية: لقد باتت السيطرة االستعامرية الجديدة تعتمد يف 

الهرمية ويستغل يف الوقت  بنيته  أدائها عىل درجٍة أكرَب من العقالنية، عقالنية مجتمعٍ يدافع عن 

باستمراٍر  متعاظٍم  نطاٍق  عىل  ويوزع  والفكرية،  الطبيعية  املوارد  باطِّراٍد  أنجَع  نحٍو  وعىل  نفسه 

اإلنتاج،  نفسه مقيداً عىل نحٍو متعاظٍم إىل جهاز  أرباح هذا االستغالل. وإذا كان االنسان يجد 

فإن هذه الواقعة تكشف عن حدود العقالنية وعن قوتها املشؤومة: فجهاز اإلنتاج يؤبد النضال 

أولئك  تهدد حياة  منه موضوعاً ملزاحمٍة عامليٍة شاملٍة  أن يجعل  ويتجه إىل  الوجود،  يف سبيل 

الذين يبنون ذلك الجهاز ويستخدمونه.

ت وظيفة استعامل العقل بجلب املنافع املحضة، هي عقالنية  والعقالنية االستعامرية التي حدَّ

مجردة من األخالقية. ومثل هذه العقالنية الوظائفية راحت تتمظهر مع تعاقب الزمن كسمٍت تكوينيٍّ 

ما بعد االستعمار
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للشخصية االستعامرية. فلقد بيّنت اختبارات التاريخ أن من أْميَز طبائع العقل االستعامري إضفاء 

صبغة عقالنية عىل كل فعالية من فعالياته يقطع النظر عن أثرها األخالقي. إّن ما ينتج من هذا يف آخر 

املطاف هو أن تتحول العقالنية إىل ذريعٍة فادحٍة لالستخدام اإليديولوجي يف الفكر اإلمربيايل.

لنقرأ اإلشكال بيشٍء من التأيّن: 

يحصل  عقالنيّاً.  أمراً  بوصفه  وواقعيٍّ  ممكٍن  كلِّ  إىل  يُنظَر  الذرائعي  االستعامري  الفكر  يف 

هذا حتى لو كان مقتىض الوصول إىل الهدف إيذاء الغري وانتهاك حياضه السيادية. يف العقالنية 

االستعامرية التي ارتكنت اىل العلوم الطبيعية كمعياٍر أوَحَد لحل مشكالت العامل، تتجرد الذات 

اإلنسانية من كلِّ محتوى أخالقيٍّ وسيايسٍّ وجاميلٍّ. وما ذاك إال ألن املهمة الجوهرية لهذه العلوم 

بأن  ذلك  املحض.  والقياس  "املحضة"  املالحظة  عىل  االستعامري  التفكري  مناهج  يف  تقترص 

واالستغالل.  االضطهاد  "عقالنيّاً"  يربر  نحٍو  املجتمع جرى عىل  وطبيعة  األشياء"  "طبيعة  تحديد 

هكذا مل تكن خرافة "الحروب العادلة" التي تحولت إىل مقولٍة سائدٍة يف العقد األخري من القرن 

من  بسبٍب  الحداثة  تدرك  املبتورة. مل  العقالنية  من  ب  الضَّ هذا  البنّي عىل  الدليل  إال  املايض، 

غفلتها وَميْلها املحموم اىل السيطرة، أن املعرفة الحّقة والعقَل الحقَّ يقتضيان السيطرة عىل غلواء 

الحواس، والتحرر من قهر الغري والسيطرة عليه. املفارقة يف "العقالنية" املابعد استعامرية، أنها 

تُِقرُّ بالقيم االنسانية كسبيٍل للعدل والسالم العامليَنْي، تعود لتؤكد ـ وبذريعة العقالنية إياها  حني 

تَُعدُّ حقائَق  ـ أن هذه القيم قابلٌة ألن تتخذ مكانتها يف أسمى منزلة )أخالقيّاً وروحيّاً(، ولكنها ال 

واقعيًة. تلك معادلٌة أساسيٌة من معادالت فلسفة االستعامر التي بناها العقل الرباغاميت للحداثة. 

قابلٍة لالستنباط  الخري والجامل والسالم والعدالة غري  قيم  إذا كانت  تقول هذه املعادلة رصاحًة: 

من الرشوط األنطولوجية أو العلمية، فال مجال بالتايل ألن نطالب بتحقيقها. فهذه القيم يف نظر 

غرَي  األفكار  هذه  كانت  وملا  الشخيص.  بالتفضيل  تتعلق  مشكالٍت  إال  ليست  العلمية  العقالنية 

علميٍة، فإنها ال تستطيع أن تواجه الواقع القائم إال مبعارضٍة ضعيفٍة وواهنٍة. 

نضيف: إن العقالنية املنزوعة األخالق ـ بعدما استبدَّ بها جشع االستيالء والسيطرة ـ هي نفسها 

العقالنية التي دفعت بالعامل املعارص إىل االنزياح والضالل وعدم اليقني. 

المبتدأ
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مع استهالل األلفية امليالدية الثالثة سوف يظهر لنا كأن اللحظة مل تَِحْن بعُد ليك يختيل العقل 

الغريب بنفسه ويتأمَّل. املركزية الغربية بصيغها النيوليربالية ال تنفك تستغرق يف غفلتها بسبٍب من 

فتئ  ما  العقل،  لسيادة  فضىل  طريقٍة  عىل  لها  ليعث  أنتجته  الذي  السؤال  حتى  البرتاء.  عقالنيتها 

أن انقلب عليها. صار سؤاالً استجوابيّاً عىل ما يقدمه املشهد العاملي من تغييٍب ألحكام العقل 

ا انقلبت "عقالنية الحداثة" عىل نفسها، فاستحالت "طوطامً" للخداع واإليهام، بعدما  وقوانينه، كأمنَّ

كانت أنجزت فلسفتها "العظمى" يف "تأليه" اإلنسان.

 *   *   *

السيايس. أسس  الغرب  اليقني يف غريزة  االستعالئية مجرى  للعقالنية  الفلسفي  التنظري  جرى 

غ ملقولة استعامر الرشق، فجعلها تاريخاً سارياً ال تتوقف أحقابه عند  "روحيّاً" لحمالت القوة، وسوَّ

. زعمت عقالنية التنوير أنها الروح الذي يرسي بال انقطاع يف تاريخ البرشية، وأنها البديل للزمان  حدٍّ

الالّعقالين الذي استولدته جاهلية القرون الوسطى األوروبية. ولذلك فليس من قبيل التجريد أن 

الحقائق".  امتالك  الحقائق أهم من  "أنَّ فن تكوين  الغربية املتأخرة  العقالنية  إيديولوجيو  يستنتج 

لقد انربى هؤالء إىل استدعاء هذه املقولة ورفعها إىل مستوًى متعاٍل. فكان من نتيجة ذلك أن آلت 

بهم إىل ذروة الالّعقالنية. املتمثلة يف الواقع بتسويغ اضطهاد الشعوب كسلوٍك مقبوٍل ومعقوٍل. مل 

تعد غاية العقل االمربيايل املستحدث الكشف عن جوانب الالّمعقول يف الواقع، بل صارت غايته 

الكربى البحث عن الصيغة التي ميكن بفضلها تشكيل الواقع طبقاً للمصلحة. كذلك مل تعد الغاية 

هاً للواقع  هي التجاوز والتغيري، بل أصبحت هي التربير عينُه. وبدل أن يكون العقل اإلنساين موجِّ

املعارص أصبح خاضعاً ألغراض الواقع ولوازِمه...".

البناء العام لقيم الحرية والعدالة  استناداً إىل هذا التحويل الذي أجراه العقل االستعامري يف 

واملساواة، شق الفكر النقدي سبيله االحتجاجي عىل هذا النوع من االرتداد الكاريث. لقد اتخذت 

ترسمه  ما  كل  لنفسها  غ  تسوِّ فظًّة  ايديولوجيًة  إىل  تحولت  ة.  الجدَّ كل  جديدة  صفة  هنا  العقالنية 

من مطامح. عند انتهاء الحرب الباردة )1990( أخذت النيوليربالية فرصتها ليك "تؤدلج" انتصارها. 

ولقد تسنَّى لها بوساطة شبكٍة هائلٍة من "امليديا البرصية والسمعية" ـ أن تعيد إنتاج هيمنتها ثقافياً 

واقتصادياً ومنط حياة عىل نطاق العامل كله، كان عىل "عقالنية" الليربالية الجديدة أن تقطع صلتها 

ما بعد االستعمار
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عاها بتقريرها أن تداعيات املشهد العاملي  باملوروث املفاهيمي لحداثة التنوير. وها هي تحسم مدَّ

"ال تعكس فقط نهاية التوازن الدويل بل نهاية التاريخ بالذات: أي نهاية التطور اإليديولوجي للبرشية 

كلها، وتعميم الدميقراطية الليربالية كشكٍل نهايئٍّ للسلطة عىل البرشية جمعاء.

أرضاً  العامل  جعلت  حني  "الجنون"  حدَّ  املستحدثة  اإلمربيالية  بصيغتها  العقالنية  بلغت  هل 

منزوعة القيم؟..

اد السلوك االستعامري. املذاهب النقدية  ذلكم هو السؤال الذي طفق يشكل الهمُّ األقىص لنقَّ

الغربية تنبَّهت إىل مثل هذا املنعطف بصورٍة مبكرٍة. لذا أجابت يف ما يشبه الفانتازيا الفلسفية أنَّ 

الالّعقالنية غالباً ما ترتدي رداء العقل ليك تعيد اكتشاف ذاتها. رمبا أدركت براغامتيات السيطرة 

يف الغرب أنها مضطرة إىل الهروب من العقل تحت وطأة املصلحة وغريزة البقاء. لكن سيبدو 

أنَّ لعبة الهرب من العقل إىل الجنون هي عودٌة إىل العقل مبخيلٍة أخرى. وهذه السريورة ال بد 

أن تنتج معرفًة عىل صورتها.. معرفًة تسعى إىل ملء الخواء، ولو بإيديولوجيات ثَبَُت بطالنها... 

 *   *   *

يف عاملا العريب واملرشقي واإلسالمي الراهن يصبح من املهم أن يندرج هذا التفكري التحرري 

النقدي لالستعامر إىل منظومٍة معرفيٍة تؤسس لالحياء الحضاري يف مواجهة االقصاء االستعامري 

املستأنف. فليك يتخذ فكر ما بعد االستعامر مكانته كواحٍد من مفاتيح املعرفة يف العامل العريب 

واالسالمي، َوَجَب أن تتوفر له بيئات راعية، ونخب مدركة، ومؤسسات ذات آفاق نهضوية، يف إطار 

مرشوٍع حضاريٍّ متكامٍل.

 *   *   *

واملعرفية  واملفاهيمية  االصطالحية  البنية  متاخمة  إىل  سعي  "االستغراب"  من  العدد  هذا  ف 

القارئ عرب سلسلة من املقاالت واألبحاث محاولة لكشف  بعد االستعامري. وسيجد  ما  للفكر 

االستعامرية  للظاهرة  نقدياً  مذهباً  بوصفه  األساسية  معامله  ويبيِّ  باملفهوم  املحيط  الغموض 

بتالوينها ورضوبها املتعددة.

المبتدأ
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حوار مع المؤرخ الفرنسي جاك بوشيباداس  
فكر ما بعد االستعمار تيار نقدي وليس درسًا أكاديميًا

]*[
[1[ Jules Naudet أجرى الحوار: جول نوِدت

ما هي الرهانات والحدود التي تدور مدار فكر ما بعد االستعامر؟ 

هذا السؤال املحوري شكل فضاء هذا الحوار مع املؤرخ الفرنيس جاك بوشيباداس حيث 

يذكّر بان دراسات ما بعد االستعامر، ليست مادة دراسة مخصوصة، وإمنا هي تيار فكري نقدي، 

داعياً التاريخ، أاّل يحتفل بأوديسة التقدم الغريب عرب العامل.

الوطني  املركز  ف  خبري  فهو  الحديثة.  الهند  مؤرخ  أنه  بوشيباداس  جاك  عن  واملعروف 

آسيا  وآسيا وجنوب  الهند،  دراسات  مركز  أسايس ف وسط  بشكل  العلمية، وعمل  لألبحاث 

ملدرسة الدراسات العليا ف العلوم االجتامعية. أما أبحاثه األولية عن الفالحي ومعركة االستقالل 

ف الهند املستعمرة، فقد وضعته منذ نهاية السبعينيات ف عالقة تبادل ودية ونقدية، ف آن، مع 

.Subaltern Studies مؤرخي من املجموعة املؤسسة للدراسات الهامشية

حول دراسات ما بعد االستعامر، التي يكتب عنها كتاباً ف الوقت الحارض. كان معه هذا الحوار:

المحرر

حياة األفكار: ماذا نعني بدراسات ما بعد االستعامر؟

جاك بوشيباداس: دراسات ما بعد االستعامر، هي حقل من الفكر النقدي، ولد يف الجامعات 
األنكلوسكسونية خالل الثامنينات، وخصوصا يف الواليات املتحدة. نشأ من كتاب مهم ومشهور، 

 La portée contestataire des études postcoloniales  :ـ  العنوان األصيل للحوار*
                                                   Entretien avec Jacques Pouchepadass

ـ املصدر: موقع "حياة األفكار" عىل األنرتنت laviedesidees.fr بتاريخ: 16 أيلول / سبتمرب 2011.

ـ ترجمة: صالح عبد الله.
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نرشه إدوارد سعيد سنة 1978 بعنوان االسترشاق، وكان هدفه دراسة ونقد خطاب الغرب عن العامل 

عالقة  مرحلة  كل  تخص  املؤلَّف،  هذا  يف  سعيد  إدوارد  درسها  التي  الزمنية  الفرتة  اإلسالمي. 

الفرتة الثانية، من االنتشار األورويب للقرن الثامن  الغرب االستعامرية، مع سائر العامل وخصوصاً 

إدوارد سعيد يف هذا املرشوع فكر ميشال فوكو.  العرشين. استوحى  القرن  عرش، حتى منتصف 

الرشق،  يتناول  الذي  الغريب،  الروايئ  واألديب، وخصوصاً  العلمي  اإلنتاج  مبجمل  بدراسته  اهتم 

فوكو  ميشال  كان  ما  متثّل  باألحرى  أو  تشكل  كانت  الكتابات،  هذه  مجموع  أّن  مبدئياً  وافرتض 

التناّص  تعبريه يف  يجد  الذي  والثقايف،  الذهني  العامل  من  نوعاً  أْي  استداللية،  أسامه صياغًة  قد 

له  كان  البديهي،  الذي، من  للنصوص،  األساسية  الخصائص  الرتكيز عىل  للمرحلة. هذا  الشامل 

الفكرية، لهذه السنوات. وقد  الحياة  اللساين، هو ثورة أساسية يف  عالقة مع ما نسميه املنعطف 

الحداثة  بعد  ما  مرحلة  بها،  انتقدت  التي  نفسها،  بالطريقة  بشدة  منتقدا  السبب  لهذا  بالتايل  كان 

عىل نحو قليل، يف كل أنحاء العامل، وخصوصاً يف فرنسا. وقامت استرشاقية أدوار سعيد بتجديد 

شامل يف الخطاب العلمي، حول الغرب و»آخريه« »ses autres«.وقد أخذ عدد كبري من املثقفني 

التي كانت تسمى  البلدان  يتحدرون من  نفسها. وكان هؤالء بشكل أسايس،  الوجهة  يعملون يف 

ملتحقني  وكانوا  اليوم،  يقال  كام  الجنوب  بلدان  باألحرى،  أو  الثالث،  بالعامل  املرحلة  تلك  يف 

بسبب  املفكرون،  هؤالء  وكان  املتحدة.  الواليات  يف  وخصوصا  األنكلوسكسونية،  بالجامعات 

الجو الثقايف، الذي كانوا يعيشون ويعملون داخله، مهيئني لتبني موقف العودة النقدية هذه، حول 

الخصائص األساسية للنصوص، التي تتناول االستعامر. وعىل نقيض املعاداة التقليدية لالستعامر، 

التي تصدر بالحري عن النقد السيايس واالقتصادي واالجتامعي، فقد تجاوز إىل نقد أكث معرفية 

épistemique، نقد كان يتخذ أساسه من مجمل نصوص املرحلة االستعامرية. إن هذه النصوص 

اك فكر ما بعد االستعامر كام ينمو  التي كان ينطلق منها، هي التي أعطت ما أصبح يطلق عليه ُمذَّ

اآلن، يف الجامعات األنكلوساكسونية واألمريكية وقليال أيضا يف كل أنحاء العامل.

حياة األفكار: ما هي العالقة التي ميكن أن نعقدها بي دراسات ما بعد االستعامر والدراسات 
الهامشية؟

جاك بوشيباداس: إن الدراسات الهامشية، هي بكل دقة عنوان سلسلة من األعامل التي ظهرت 
يف الهند، منذ العام 1982 وقد ظهر العمل الثاين عرش واألخري منها، يف 2005. كانت هذه األعامل 

مببادرات جامعية، مجموعة من املقاالت، أدارتها مجموعة من املؤرخني الشباب، الذين كانوا 
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ضموا إليهم مؤرخني آخرين، يعملون مبقتىض رؤيتهم، بإدارة مؤرخ ماركيس بنغايل، يكربهم سنا 

بكثري، وكان مستقرا يف إنكلرتا، ويدعى راجانيت جحا. كانت رؤية جحا ومرافقيه الشباب تستلهم 

بالشعب أكث  الذين يهتمون  بالراديكاليني،  الدنيا من املؤرخني املدعوين  الطبقة  تاريخ  التاريخ، 

الهند  تاريخ  عىل  املهيمنة  النظرة  تغيري  وأتباعه:  جحا  أراده  قد  كان  وما  بالنخب،  اهتاممهم  من 

االستعامري، وكتابة تاريخ الهند من تحت. وكان هذا التاريخ الذي واجهه جحا، ينتظم بقطاعني. 

كان مثة من ناحية، التاريخ االستعامري باملعنى التقليدي للكلمة، تاريخ إنكليزي إىل حد بعيد، 

قام من جهة عىل كتابة تاريخ اإلنكليز يف الهند، بدال من كتابة تاريخ الهند يف املرحلة االستعامرية، 

ومن جهة أخرى، ما ميكن أن نسميه الرواية الرسمية لتكّون األمة الهندية، كام توجد يف كل كتب 

التعليم الجامعي. كانوا ميجدون فيها مسار نخب الهند الوطنية، خالل معركة االستقالل ويظهرون 

كيف تحركت الجامهري الهندية وراءهم، وانتزعت يف النهاية االستقالل، باتباع توجيهاتهم بدال من 

أن يكون ذلك مببادرة الجامهري الخاصة.

رؤية جحا وأقرانه كانت مختلفة كلياً. لقد كانوا يقصدون أن يستعيدوا، يف آن، كرامة الشعب 

الهندي، وقدرته عىل املبادرة والفعل، واستقالله الذايت حيال النخب، ليربهنوا، أنّه يف الحقيقة، 

كان يعود للشعب، الفضل يف إخراج اإلنكليز من الهند. والنخب التي كانت مضطرة، للسري خلف 

انتصاره. كان يف هذا املسار،  النهاية، وحرمته من مكتسبات  السلطة يف  استولت عىل  الشعب، 

النقد رسيعاً: من  إليها  ُوّجه  الدفاع عنها، وقد  أخطاء يف املنهج، أو عىل األقل، مواقف يصعب 

جهة، حقيقة أن الشعب ككيان تم النظر إليه، بتعميم من خالل خصائص عامة، حالت دون التمييز 

حتى داخل الجامهري الشعبية الهندية، ومن جهة أخرى، وكان هذا هو عىل األخص، نقد اليسار 

مل  أنه  االعرتاف  دون  بكاملها،  املبادرة  الشعب  إىل  تسند  كانت  الهامشية،  الدراسات  أن  حقيقة 

يكن بإمكانه، أن يفعل شيئاً دون نخبة، دون طليعة لها تنظيمها وتوّجهاتها. كان ذلك بوضوح نقداً 

صادماً. من هنا فإن الدراسات الهامشية، أو باألحرى املجموعة التي تكونها غرّيت قليالً توّجهاتها. 

النخبة االستعامرية  انتقاد خطاب  انتقلت إىل  الشعب،  الدفاع عن  اتّجاه  وبدالً من االستمرار يف 

ويف  املرحلة.  خصائص  ينتقد  تاريخ  بإنشاء  اللّحظة،  هذه  من  انطالقاً  قامت،  وهكذا  والهندية. 

التي كانت حينذاك  بعد االستعامر،  ما  أنفسهم عىل أرضية دراسات  الهامشيون  فعلهم هذا وجد 

يف أوج انطالقها. وقد اتفق فضالً عن ذلك، أن هؤالء املؤرّخني الهامشيني كان عدٌد منهم المعاً، 

وقد توظّفوا يف الجامعات األمريكية، ووجدوا أنفسهم يف املكان نفسه، الذي ولدت فيه، دراسات 
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الظهور  الهامشية، عن  الدراسات  االثنني، وكّفت  الرتابط بني  نوع من  تم  بعد االستعامر. وقد  ما 

2005، كمؤسسة نرش مميزة، إذ ذابت يف ركام ثقافة ما بعد االستعامر. وقد انضم عدد آخر  سنة 

الهامشية، وأصبحوا نجوم فكر ما بعد االستعامر: مثل، غياتري سبيفاك  الدراسات  إىل مجموعة 

قبل  ما  مرحلة  رمبا  التابع  دراسات  متثل  سوف  وهكذا،  اآلخرين.  وبعض  باتري  شاكرا  وديبيش 

التاريخ للدراسات ما بعد االستعامرية، ولكن يف كل الحاالت هي متثل تاريخها األّويل.

متعددة  الحقيقة  ف  هي  االستعامر  بعد  ما  دراسات  أن  القول  ميكن  هل  األفكار:  حياة 
    )transdisciplinaires( االختصاصات؟

تيار  إنها  مخصوص،  دراسة  حقل  ليست  االستعامر،  بعد  ما  دراسات  إن  بوشيباداس:  جاك 
فكري نقدي، ميكن وصفه بالراديكايل، وقد تأثّر يف أصوله، بالسياق الفكري الذي ظهر داخله: 

هذا  ألن  الفرنسية،  النظرية  حينه  يف  عليه  أُطلق  ما  وكل  الحداثة،  بعد  ما  البنيوية،  بعد  ما  سياق 

املوقف الفلسفي كان يف قسم كبري منه، ينطلق من كتابات فوكو، داريدا ودولوز إلخ. هذا املوقف 

النقدي، يتوّجه إىل كل الدراسات اإلنسانية املخصوصة، وإىل العلوم االجتامعية، ويدعوها إىل 

نوع من التميّز، إىل تحّول يف النظرة، ما ساهم كثرياً يف دفعها إىل العمل عىل نفسها، وعىل أن 

تنّفك من طريقة يف التفكري، تضع النموذج األورويب، يف قلب كل يشء، وأن تعرتف لطرق التفكري 

غري األوروبية بجدارتها املساوية للتفكري األورويب. وّسعت دراسات ما بعد االستعامر، عىل نحو 

كبري، حقل كل واحد من حقولها املخصوصة.  وحقيقًة، إنها ولدت يف حقل الدراسات األدبية، 

وأن معظم الرواد األوائل يف تلك اللحظة، كانوا أساتذة أدب أو أساتذة أدب مقارن يف الجامعات 

األنكلوسكسونية.   ولكن األسئلة والتخيل عن املركزية األوروبية، التي تقرتحها، تتوّجه إىل الحقول 

املخصوصة وخصوصاً إىل التاريخ، الذي مل يعد ينبغي أن يكون برأيهم روايًة ألوديسة الحداثة يف 

أرجاء العامل، ولصدمة الرأساملية التي ولدت يف الغرب، واتجهت إىل مختلف مناطق العامل، أو 

ملسار التاريخ املتناقض والغامض للبلدان ذات الثقافة غري األوروبية، باتجاه منوذج التطور الغريب 

الذي يُعرض عليها. وعىل العكس، ينبغي للتاريخ أن يُخيل مكاناً، لكل ما يُسمى بحسب النظرة 

األوروبية التقليدية، تواريخ هامشية، تاريخ األطراف، بالتخيّل عن فكرة املركز أوالهامش. ليس مثة 

تتبع طريقها يف  قيم متساوية، جدارة متساوية، وأهمية متساوية، وهي جميعاً  تواريخ ذات  سوى 

ارتهان ما، نحو ظروف عاملية، ودون أن تكون منذورًة لتشبه مناذج محّددة مسبقاً، أو أن تتوق إليها.
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يزال، عىل  لوقت طويل، ورمبا ال  الذي ظّل  الحقل املخصوص،  االتنولوجيا،  فإن   وكذلك 

شجار مع عيب ضّمه األويل إىل مرشوع االستعامر، عليه أن يغتني بالكثري، وعىل أّي حال، كان 

قد تّم االشتغال عليه كثرياً من خالل استبانات ما بعد املرحلة االستعامرية. واملقصود بالنسبة له 

وصف الثقافة وليس التاريخ، ولكن املسألة يف الحقيقة، هي، جوهريّاً، نفسها. فالدراسات األدبية، 

من حيث انطلقت دراسات ما بعد االستعامر، كانت قد اهتزّت هي نفسها بعمق. فمعيار األعامل 

الكالسيكية التي هي يف قلب برامج التعليم تغرّيت عىل نحو هائل. لقد أُدخل فيها بالطريقة نفسها 

األعامل األوروبية الكالسيكية، وأعامل صادرة عن حقل آداب البلدان التي اُستعمرت سابقاً. إن 

النقد  بدأها  التي  بالنظرية  كلّيّاً،  الجديدة  بعالقتها  بقوة  اصطدمت  قد  التقليدية،  اآلداب  دراسات 

األديب، ملرحلة ما بعد االستعامر، وبأدواتها املفهومية واملنهجية. فمعظم فروع دراسات ما بعد 

االستعامر، يف الجامعات األنكلوساكسونية هي يف األساس فروع دراسات أدبية. ولكن يف الحقيقة 

إذا نظرنا إىل برامجها التعليمية، وإىل الحقول األصلية لطاقمها التعليمي، نتحقق أنها فروع تتمثّل 

فيها العلوم االجتامعية إىل حد ما، وإن الهموم الجاملية التقليدية، تحتل أحيانا بكاملها، الدرجة 

ما  بعد االستعامر، وهذا  ما  الدراسة املخصوص ألبحاث  ميزة تحول لحقل  الثانية. مثة جوهريّاً 

جعل لها، جزئيا املقدرة عىل الخلخلة والتجديد، يف آن، يف العلوم االجتامعية واإلنسانيات

حياة األفكار: ما هي حدود مرشوع بهذا االتساع؟

جاك بوشيباداس:  إن دراسات ما بعد االستعامر، كانت قد اُنتقدت كثرياً، وكان قسم من هذا 
النقد هو النقد نفسه الذي قد وجهته، هي ذاتها، إىل حقول الدراسة املعنية. وميكن أن منيز بني 

نوعني من النقد يشريان أيضا إىل تحديدين كبريين لفكر ما بعد االستعامر.  األول هو حقيقة أن 

نحو رسيع،  إذاً، وعىل  فكانت  النصوص.  أسايس عىل  بشكل  تعمل  االستعامر  بعد  ما  دراسات 

لنقد من طبيعة مادية، غالباً من مفكرين ماركسيني، إذ يأخذون عليها مثاليتها: التخندق  موضوعاً 

الحقيقية،  االجتامعية  النضاالت  واقع  أرض  لهجران  كطريقة  ملحوظاً  كان  النصوص،  نقد  يف 

املتحدث  أنفسهم  االستعامر  بعد  ما  مفكرو  نّصب  التي  واملحرومة،  الفقرية  للشعوب  وكخيانة 

األنظمة  ضد  أو  نجاتها،  أجل  من  يوم  كل  النضال  يف  الشعوب  هذه  تستمر  ما  مبقدار  باسمها، 

ال  أبدا  ليست  إنها  لها.  التي صنعوها  الحياة  إىل رشوط  بشدة  مرتهنة  وطاملا ظلت  املضطهدة، 

مبالية، بل عىل العكس ملتزمة مبعركة التحديث والتقدم، والحريات امللموسة إلخ وهي معارك ال 
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يقّدم لها نقد النصوص شيئا. وامليزة األُخرى للنقد نفسه هو أن نقد املجتمعات املستعمرة سابقاً، 

السكوت  يعني  فذلك  عليها،  تأثريه  مبامرسة  الغرب،  فيها  يستمر  التي  الزاوية  خالل  من  حرصاً، 

عىل عدم املساواة، داخل هذه املجتمعات أو تجاهلها، إذ أن أصل هذا االضطهاد، هو يف داخل 

هذه املجتمعات نفسها. هذه املثالية النصوصية لدراسات ما بعد االستعامر، سيكون لها إجامالً 

كنتيجة، ترك الجامهري املقموعة لقدرها املادي الحزين، ملصلحة اهتاممات ذات طبيعة محض 

ثقافية. هذا النقد املادي ملثالية دراسات ما بعد االستعامر، يرتافق يف األغلب مع اتهام املنقف 

ما بعد االستعامري نفسه. كثريون يقولون: »انظر إىل هؤالء املؤلفني الذين يعيشون برفاهية عالية 

يف جامعات أنكلوسكسونية، يف بلدان الشامل التي تدفع لهم ببذخ. إن رشوط حياتهم ال تشبه 

عىل اإلطالق رشوط حياة الناس الذين يّدعون الدفاع عنهم«. هذا النقد، كام يبدو، قلاّم يقبل يف 

الحدود التي يرتجم فيها شكالً معادياً، للنزعة الفكرية، حتى وإن كانت الواعية، مثة ضمناً فكرة أن 

العامل وحدهم، يستطيعون عىل سبيل املثال، التكلم بطريقة صحيحة عن العامل]1]، وهذا موقف 

غري ماركيس إىل حد بعيد، ألن املاركسية نفسها، وضعت عىل الدوام، يف املقام األول، التعاون 

بني املثقفني والجامهري، املاركسية نفسها ميكن أن تعترب باطلة يف هذا املنظور، ألن ماركس كان 

بورجوازيّا صغريا ال عامال، وأن انجلس كان ابن أحد صناعيي النسيج الكبار. 

   الحشد النقدي الكبري اآلخر، للحدود املعرتف بها، أو التي تعزى ملرحلة ما بعد االستعامر، 

، وقد أخذ  التاريخ  بعد االستعامر إىل  ما  فيها مفكرو  ينظر  التي  الطريقة  يخص طابعها املؤرخ، 

عليهم املؤرخون بشدة قطيعتهم مع اإلمربيالية، إذ أن هوسهم بالنصوص حال دون رؤيتهم لألشياء 

كام هي، ويؤخذ عليهم بشكل خاص، ميلهم للكالم عن األنظمة االستعامرية، كام لو أن املقصود، 

نوع من الهيمنة وحيد الشكل، وثابت عىل امتداد الكرة األرضية، ومنذ بدايات التوسع األورويب، 

واألنظمة االستعامرية، يف الحقيقة، مختلفة واحدها عن اآلخر، والسلطة االستعامرية مل تكن أبداً 

مرتاصة، وذات سلطة مطلقة، وعىل العكس، كان يتخللها تناقضات، وتضطر للتفاوض باستمرار 

مع املجتمعات املحلية، وكانت تتطور أيضا تبعا للظروف.  هذا النقد هو صحيح متاما، والتاريخ 

كام بدا أن مفكري ما بعد االستعامر كانوا يريدون كتابته، ال يأخذ يف الحسبان التطورات التاريخية، 

هذا العيب يعود بالتأكيد، يف جزء منه إىل أن دراسات ما بعد االستعامر، ذات مصدر أديب ، وهذا 

[1] - Bennet, Lawtence, morris New keywors: A Revised Vocabulary of Culture and society, 2005, by 

Blackwell publishing LTD, oxford. pp. 225.
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عىل ما أعتقد تعبري جديد للتوتر الدائم، للعالقة بني األدب والتاريخ ، التاريخ يأنف أن يأخذ األدب  

أنه هو  النظر إىل ذاته، وأن يعرتف  الوقت عينه، يستنكف من  يف الحسبان ألنه خيال، ولكن يف 

أيضا، وبشكل أسايس عىل مستوى املخيلة، كام عىل مستوى الكتابة، حقل أديب  ويصعب عليه 

الدوام، وتُكتب من جديد، حقيقة  تُستعاد عىل  أن أعامله  إذ  أبداً،  ينتهي  أنه مرشوع ال  االعرتاف 

التاريخ هو أنه بذاته حقيقة، لن أقول أنها حقيقة مشابهة لتلك التي تنبثق من األعامل الخيالية، ولكن 

مع ذلك، هو حقيقة هشة، وهي أيضا ممهورة بالنزعة النصوصية.

  مل يكن املؤرخون، فضال عن ذلك، الوحيدين الذين انتقدوا مرحلة ما بعد االستعامر، من خالل 

أخطاء منهجها، أقول أن معظم نوع هذا النقد، الذي وجه لفكر ما بعد االستعامر، من خالل التاريخ، 

كان قد أخذه مفكرو ما بعد االستعامر أنفسهم بالحسبان. ليس مثة فكر جامد ملا بعد االستعامر، 

غري متحرك، نستطيع نقده كنوع من العقيدة، أو النسق. إنه يف تطور دائم. ومفكرو مرحلة ما بعد 

اتهام،  أنه يتعبهم أن يوضعوا غالبا موضع  االستعامر هم، فضالً عن ذلك، أناس يرصحون غالبا، 

يصدر عىل الدوام، خصوصا من بني صفوفهم. وما ال ميكن تجنبه، هو أن األسئلة التي يطرحها 

مفكرو ما بعد االستعامر عىل التاريخ، هي أسئلة يطرحها وسيطرحها كل الناس: هل من املقبول 

أن يرجع التاريخ عىل الدوام إىل تاريخ الحداثة واىل مسار الغرب؟ هل هذا املسار هو النموذج 

الضوري لتاريخ كل شعوب الكرة األرضية؟ وهل الرأساملية هي، حقيقة، اخرتاع غريب حرصاً؟

حياة األفكار: ملتابعة فكر ما بعد االستعامر، رأينا أخرياً، أن نظرية ما بعد االستعامر، قد أثارت 
نقاشات حيوية ف فرنسا. أيبدو لك ذلك بستوى أهمية املسألة، التي يطرحها هذا السؤال النظري؟ 

ماذا ميكن لدراسات ما بعد االستعامر، أن تقدم لتقدم الجدل العلمي الفرنيس؟

ما  دراسات  تخرتق  لَْم  لَِم  التساؤل  جدوى،  دون  من  يكون  لن  بدايًة  بوشيباداس:  جاك 
العامل  يف  انطالقها،  عىل  طويل  وقت  ميّض  بعد  إالّ  فرنسا  يف  العام  النقاش  االستعامر  بعد 

األنكلوسكسوين، تقريباً بعد خمس وعرشين سنة، عىل صدور كتاب االسترشاق. لَِم هذا الفارق؟ 

إنني أرى يف ذلك عدة أسباب ممكنة، تنفي االختالفات اإلثنية والثقافية لرتكّز كليّاً عىل الوحدة 

الداخلية للجسم السيايس، الذي هو جزء من ثقافة القاعدة املتوسطة. وبهذه العقلية مل نكن مهيئني 

ميس  آخر،  تفسري  ومثة  االستعامر.  بعد  ما  دراسات  تقرتحها  التي  االستبانات،  منوذج  الستقبال 

العامل الفكري. فدراسات ما بعد االستعامر كانت منذ البداية مرتبطة، من قريب أو بعيد،  بتيارات 
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فكر ما بعد الحداثة، وعليه مل تختزل ما بعد الحداثة برسعة يف فرنسا، ولكن يف النهاية تضرت 

كثرياً من ارتياب معظم املثقفني. وهذا ما نسميه فكر ال 68. مل تؤخذ  دراسات ما بعد االستعامر 

بجدية لوقت طويل .مثة أيضا رمبا سبب ثالث، ذلك أننا يف فرنسا، استطعنا أن نكّون مع دراسات 

مع بعد االستعامر، انطباعا أننا رأينا ذلك من قبل .كان لدينا يف فرنسا فرانز فانون، إميي سيزار، 

ي وجورج بالنديي وهؤالء جميعا، مؤلفون كانوا قد كتبوا يف  ليبولد سيدار سنغور، سارتر، ألبري ميمِّ

الخمسينات، وقد تابع الكتابة عدد منهم الحقاً. وعليه فقد احتفل مفكرو ما بعد االستعامر بهؤالء 

كأيقونات أو كرواد كبار. استطعنا إذاً أن نفكر عىل نحو خاطئ كليا، أننا يف فرنسا كنا قد سلكنا هذا 

املسار، وأنه مل يعد من الضوري، العودة إليه. إنه لخطأ أسايس، يف الحدود التي إذا كان هؤالء 

املؤلفون الناطقون بالفرنسية، استشهدْت بهم فعليا دراسات ما بعد االستعامر، فعىل األغلب أعاد 

املؤلفون رشح كتاباتهم. عىل سبيل املثال فرانز فانون، أعاد متخصصو ما بعد االستعامر، التفكري 

أنه بشكل أسايس الكاين )نسبة إىل الكان( اشتغل عىل العالقة مع اآلخر، يف حني أنه كان بشكل 

أسايس، مناضالً من العامل الثالث، وحليفا للوطنيني الجزائريني. وكثري من هؤالء املؤلفني كانوا 

أيضا ماركسيني،  الحديثة، يف فرتتهم، وكانوا  الوطنية  للحركات  الثالث، داعمني  العامل  مثله، من 

مبقدار الخصائص التي تفرقهم كليّاً عن فكر ما بعد االستعامر.

يف  الفرنيس،  النموذج  أزمة  هي  االستعامر،  بعد  ما  مرحلة  أمام  فرنسا  يف  الباب  فتح  ما  إن 

وقد  الشهرية.  الضواحي  أزمة  لحظة  2005 يف  العام  العام يف  الفضاء  انفجر يف  الذي  االندماج، 

ذاكرة  مسألة  حول  حقيقية،  باضطرابات  للحكومة،  الترشيعية  املبادرات  من  عدد  آنذاك  تسبب 

االستعامر، ترصيحات ممثيل الجمعية التي أصبحت الحقاً حزبّاً سياسيًّا باسم »مواطنو الجمهورية 

األصليني« )Indigène de la  République(، الذين أخذوا يتكلمون عن دراسات ما بعد االستعامر 

يف فرنسا، يف وقت مل تكن فيه الظروف مهيأة لنقاش هادئ، ولتفكري عقالين. ولقد تم االستيالء 

عىل وْسم )label( ما بعد االستعامر، عىل نحو عجول، ويف أغلب األحيان، دون أي صفة. أقول 

أن ذلك كان عىل وجه الخصوص، حالة فئتني من األشخاص. من ناحية، ممثلو الحركات املطلبية 

أعلنوا  الذين هم ممثلون ل»أقليات واضحة«،  النموذج، »االختالف«،  فرنيس  نسميه، مبجاز  ملا 

أنهم ما بعد استعامريني قائلني: »إن ما نعيشه اليوم هو اإلرث املبارش لالستعامر، إن عيشنا يف 

الغيتوات، والتمييز الذي نحن ضحاياه، يعيد إنتاج ما كان قد حصل يف الفرتة االستعامرية«. ال يقّر 

أي مؤرخ، وعىل نحو منصف، هذا االستخدام. كان يف ذلك استغالل ألفكار ما بعد االستعامر، 
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من قبل أقليات تعيش بالتأكيد، ضمن رشوط صعبة جدا، وهم مواطنون فرنسيون، وليسوا تابعني، 

من بالد مستعمرة سابقا، إنهم يستخدمون عىل نحو رشعي متاماً رأسامالً رمزيّاً، كضحايا، للدفاع 

عن مكانهم، يف الجدل الدميقراطي، ولكننا هنا يف وضعية ال عالقة لها إطالقاً مع ما هي عليه 

وضعية ما بعد االستعامرية. هذه، عىل العكس، عرفت نقاشات، امتدت طويال جدا، حول معنى 

 )après(»املقصودة ليست »بعد )post( »يف عنوانها حيث تبني أن ال»ما بعد )post( »ال»ما بعد

كتسلسل تاريخي ولكن هي باألحرى ما بعد )au_dèla( معريف. إن املقصود بالذات هو نقد ما 

تبقى اليوم، من طرق الرؤية والتفكري، خالل املرحلة االستعامرية، يف العلوم االجتامعية ورمبا يف 

بعض املواقف املشرتكة، يف طرق النظر، إىل الناس الذين يأتون من مكان آخر. ولكننا نكون، إّذاك 

يف نظرية املعرفة )épistemologie( ال يف علم اجتامع اليوم .

إن »القرصنة« األخرى، إذا أمكن القول لوْسم  )label( ما بعد االستعامر، هي صنيع مؤرخي 

االستعامر، الذين أعلنوا، أنهم ما بعد استعامريني، ليقدموا مظهراً جديداً ملا ليس هو، يف الحقيقة، 

بعيد، يف  إىل حد  وأوافقها  االستعامر. وهذه طريقة محرتمة متاماً،  ليسار  القديم،  التاريخ  سوى 

رؤية تاريخ التوسع الفرنيس وهو منط تاريخ يظل غالبا، يف سجل اإلدانة والفضيحة والجرم، وعىل 

مسافة سنني ضوئية، من استبانات دقيقة للغاية، ومتطورة لدراسات ما بعد االستعامر.

  إذاً، هل ميكن لدراسات ما بعد االستعامر، أن تحمل شيئا للنقاش الفرنيس؟ أنا مقتنع بذلك، 

أعتقد أننا بحاجة يف فرنسا لتفكري معّمق يهدف إىل إعادة تأسيس عقدنا االجتامعي، وأن نتفّحص 

ما إذا كان يف املجتمع الفرنيس ال مفكٌر فيه استعامري، ينخر فيه من الداخل. نحن بحاجة إىل هذا 

النوع من النقاش، إىل هذه الدقة النظرية. فالتجربة الكبرية لدراسات ما بعد االستعامر، يف نقاش 

هذه املسائل، ميكن أن تقدم بعض املساعدة. كان علينا أن نتجنب، مهام كان الثمن، تبسيطها أو 

اختصارها أو أن نجعل منها أدوات يف نقاشات، ال تحمل لها شيئاً، كام فعلنا غالباً حتى اآلن.

نهاية  عىل  عاما  خمسي  ميض  بعد  مستقبل  االستعامر  بعد  ما  لدراسات  هل  األفكار:  حياة 
االمرباطوريات؟

جاك بوشيباداس: إذا أقررنا أن دراسات ما بعد االستعامر هي: مرتبطة بدقة، بواقعة تاريخية 
بعد  ما  لدراسات  مستقبل  بوضوح  يكون  فلن  الغريب،  للعامل  االستعامري  املايض  أي  محددة، 

والعلوم  االجتامعية  العلوم  استبانات  لنقد  فرعية،  حجة  ا  حقًّ أنها  رأينا  إذا  وباملقابل  االستعامر. 
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أو املسائل  الزمن  تتجدد، مبقتىض عقل  تني  إذا رأينا بشكل خاص، إىل أي درجة ال  اإلنسانية، 

التي تنشأ، آنذاك، أعتقد أن اإلجابة ستختلف. فإحدى النقاشات الضخمة التي دارت داخل وحول 

دراسات ما بعد االستعامر، يف البلدان األنكلوسكسونية ،خالل العقد األول من هذا القرن ،كانت 

ملعرفة إذا ما كانت  اإلمكانات النقدية واملردود الفكري لدراسات ما بعد االستعامر، تستطيع أن 

يبدو أن  العامل، بحيث  القوى يف  الكبرية، لتوازن  التغيريات  بقائها مع العوملة، ومع  تحافظ عىل 

التوازن االستعامري مل يعد من مكّونات الواقع، إذ أن عددا من مفكري مرحلة ما بعد االستعامر 

االختفاء،  إىل  طريقها  يف  االستعامر،  بعد  ما  استبانات  تكون  أن  وتوقعوا  بأنفسهم  ذلك  الحظوا 

ما  فكرة  مثة  أن  املوقع،  هذا  من  جيدا،  نرى  أن  ينبغي  آخر.  ليشء  قريباً،  مكانها،  ستخيل  وأنها 

نسميه العوملة، التي هي ظاهرة جذرية بجدتها. وعليه فإن النقاش حول هذه املسألة، أبعد من أن 

يقفل. فالقرابة بني االستعامر أو بالحري مرحلة السيطرة االستعامرية، وعوملة اليوم قد أوضحها 

عدد كبري من املحللني. والعوملة-أستخدم الكلمة اإلنكليزية -globilisation- ليست سوى التمدد 

األقىص ملا كانت عليه إمربيالية املرحلة االستعامرية. وبالتأكيد ال يزال هناك الكثري، مام ينبغي 

فعله لنفهم العامل، الذي نعيش فيه اليوم، باألدوات التي كانت بحوزتنا لرشح نظام العامل منذ قرن. 

كبري  عدد  دمج  بصدد  هي  االستعامر،  بعد  ما  فدراسات  أخرى،  مرة  يقفل  النقاش مل  هذا  ولكن 

الحسبان  تأخذ يف  التي  البداية(  عليه يف  كانت  بعمق مبا  مرتبطة  الحقيقة  األبحاث )هي يف  من 

ظاهرات معارصة جّداً. إذ أن عدداً من فروع دراسات ما بعد االستعامر، غرّيت اسمها من »ما بعد 

االستعامر« )poscolonial( ليصري »عابر لالستعامر« )transcolonial(. ويبدو أنها تطور استبانات 

متمحورة حول مسألة الهيمنة، باتجاه استبانات تتناول أكث حقائق التنقل، التبادل، التعايش وتدفق 

املهاجرين. إننا نسري باتجاه إندماج )fusion( هذين الحقلني: دراسات ما بعد االستعامر ودراسات 

العوملة. وميكن أن نفّكر يف هذا الوضع املتحرك، أن دراسات ما بعد االستعامر، يف طريقها إىل 

التحّول باتجاٍه يعطيها عقد إيجار غري محدود، أو عىل أّي حال، بأفق بعيد جّداً. واملسألة بعد ذلك 

إذا ما ال زلنا نستطيع تحديد حقل دراسات متقلّب، إىل هذا الحد. والصحيح أن  هي يف معرفة 

 ،)transdisaplinaire( دراسات ما بعد االستعامر، تتطور منذ البداية يف مناخ متعدد االختصاصات

الستثامر  نزعٍة  ذات  متقاطعة،  استبانات  محل  تكون  ألن  تطمح  وكانت  مستمر،  جدل  جّو  ويف 

حقول الدراسات من الداخل، ولفتحها وخلع إطاراتها. مثة يشء متكافئ مع الدراسات من النوع 

نفسه. وميكن اعتبارها حقل دراسات خاص، ونستطيع أيضا اعتبار أن مسألة النوع، تطرح يف كل 
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تكاملية  االستبانات يجعل  من  دراسة، منطاً  ببساطة، مثة  يف كل حقل  الدراسات، وأن،  ميادين 

تتبدل  نفسها،  بعد االستعامر  ما  أن دراسات  وينبغي االعرتاف  اتهام.  ، يف موضع  املعنيِّ الحقل 

يُطبّق يف  بطريقة أخرى، هي عىل حدود املعقول :نرى راهناً من دراسات ما بعد االستعامر، ما 

الكرة األرضية عىل مناطق مل تعرف أبدا االستعامر، مثل الرشق األقىص الصيني أو الياباين. وكان 

الوسطى  بأوروبا  تعنى  وهي  االستعامر«  بعد  ما  »أوروبا  استوكهومل  جامعة  يف  نرشة  أنشئت  أن 

والرشقية، وتطبق دراسات ما بعد االستعامر، عىل مراحل من التاريخ، هي خارج هذا الحقل كليّاً. 

إنك تجد دراسات ما بعد استعامر، تُطبق عىل العصور القدمية، ويف مجاالت مل يعد لها عالقة 

مَتَاٍه مع ما عنته أصالً، وعىل سبيل املثال، دراسات إنجيلية ما بعد استعامرية. ولديك نزعة ما بعد 

االستعامر، يف الدراسات البرصية، ويف دراسات اإلعالم. وعىل هذا الشكل، فإن الدراسات ما بعد 

االستعامرية، متلك كل املستقبل الذي ميكن أن تطمع إليه!
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ما العلم االستعماري؟
رؤية أبستمولوجية للمفهوم والظاهرة

[1[

]*[ Alice L. Conklin أليس ل. كونكلني

سلّم املؤّرخون ألمٍد طويل بأّن االستعامر ف العرص الحديث أنشأ أشكااًل »استعامريّة« 

للمعرفة ساعدت وحّثت عليه، غري أنّهم مل يّتفقوا عىل ما يعنيه مفهوم »العلم االستعامري.« 

ظهر مؤخراً كتابان لِهلي تييّل ولبيري سينڠاراِفلو يفتحان طرًقا جديدًة للتحقيق ف هذه الظاهرة.

هذا البحث للربوفسور أليس كونكلي يحقق ف الظاهرة املشار إليها، كام يتضمن تأصيالً 

اصطالحياً ومعرفياً للعلم االستعامري وذلك استناداً إىل جملة من املساعي النظرية املعارصة 

للتعريف بهذا املفهوم ف نواحيه املتعددة.

المحرر

عن  الّصادرة  العلميّة  املعرفة  إىل  االستعامري«  »العلم  مصطلح  املؤرّخني  من  الكثري  يُحيل 

عىل  أوروبا«  »أقلمة  بـ  املؤمنون  املؤرّخون  ويُركّز  املستعمرات،  حوارض  يف  تدّربوا  مختّصني 

دور اإلدارات االستعامريّة يف خلق أشكاٍل جديدة من املعرفة العلميّة عادت الحًقا إىل أوروبا. 

التابعني لجوانٍب من املعرفة االستعامريّة فقط ألجل  تبّني  الباحثني كيفيّة  ويستعرض غريهم من 

إخضاعها ألهدافهم الخاّصة. ويرى نّقاد ما بعد االستعامر أّن العمليّات العنفيّة التي أنتجت ُسلطًة 

*ـ أستاذة التاريخ ف جامعة أوهايو ـ الواليات املتحدة األمريكية.
What is Colonial Scienceـ العنوان األصيل للمقال: ؟

 University of Chicago Press, 2011, 496 p. and Pierre Singaravélou, Professer l’Empire: Les املصدر:  ـ 

.“sciences coloniales” en France sous la IIIe République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, 409 p

Published by Books&Ideas.net, 31 January 2013. ©booksandideas.net

ـ  ترجمة: عيل الصباح ـ مراجعة: جاد مقديس.



االستغراب

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

29

استعامريّة هي نفسها التي أنتجت معرفًة علميّة،]1] ونظّروا لطرق ترابط العلم مع السلطة، غري أنّهم 

مل يُعريوا كيف وظَّف الُخرباء املعرفة يف أُطٍُر محّددة أدىن اهتامٍم، كام أنّهم مل يلتفتوا إىل النتائج 

غري املقصودة للبحث العلمي املنّفذ ضمن عالقات القّوة االستعامريّة غري املتناظرة.

ظهر حديثًا كتابان عن أدوات االستعامر األوروبيّة يفتحان أبوابًا جديدة لتقيّص هذه الظاهرة، 

ويعدان بتعقيد فهِمنا للعالقة بني املعرفة العلميّة من جهٍة وبني اإلمربياليّة األوروبيّة الحديثة من جهٍة 

أخرى. تبحث ِهلني تييّل يف كتابها »أفريقيا املخترب الحّي« يف طُرق تطّور املهارات يف مجاالت 

األفريقيّة  املستعمرات  يف  البيئيّة  والدراسات  اإلجتامعيّة  واألنثوبولوجيا  الِعرقي  والعلم  الطب 

جنويّب الصحراء الكربى، وتُثبت بالدليل مدى أهّمية القارة األفريقيّة بالنسبة إىل تطّور العديد من 

الحقول العلميّة الحديثة يف العقد الثالث من القرن العرشين. يف كتابه »املجاهرة باالستعامر« يُعيد 

بيري سينغاراِفلو إىل الواجهة حيّزًا معرفيًّا منسيًّا هو املعروف “بالعلوم االستعامريّة” الذي ظهر يف 

فرنسا يف سبعينيّات القرن التاسع عرش واختفى يف أربعينيّات القرن العرشين. يتّسم الكتابان كالهام 

بالرزانة من ناحية العمق البحثي ونطاق الحجج وأصالتها، حيث يبحث الكاتبَان يف ماهيّة “العلوم 

االستعامريّة” ُمتبّنيَني منهًجا بحثيًّا تاريخيًّا صارًما يف تحليل املجاالت التي ُوظّفت لخدمة مصالح 

االستعامر، كام يُظهر كالهام أّن العلامء املندرجني يف القضيّة االستعامريّة كانوا قادرين عىل النقد 

الذايت وعىل االبتكار بالقدر نفسه لدى غريهم من العلامء. 

حتّدي سلطة أوروبا املعرفّية؟

عىل الّرغم من املجال الزمني املذكور يف عنوان كتابها )1870-1950(، إاّل أّن تييّل تُركّز عىل 

الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني، والتي بحثت فيها الحكومة الربيطانيّة للمرّة األوىل يف 

[1]-Bernard Cohen, Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India )Princeton, 1996); 

Lewis Pyenson, Civilizing Mission: Exact Sciences and French Overseas Expansion )Baltimore, 1993); 

Emmanuelle Sibeud, Une science impériale pour l’Afrique? La construction des savoirs africanistes en 

France 1878--1930 )Paris, 2002); Oscar Salemink, The Ethnography of Vietnam’s Central Highlanders: 

A Historical Contextualization 1850--1990 )Honolulu, 2003); Trumbull IV, George, An Empire of Facts: 

Colonial Power, Cultural Knowledge, and Islam in Algeria, 1870--1914 )Cambridge, 2009); Gyan Prakash, 

Another Reason: Science and the Imagination of Modern India )Princeton, 1999); David Arnold, 

Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India )Berkeley, 1993); 

Megan Vaughan, Curing their Ills: Colonial Power and African Illness )Stanford, 1991); Ashis Nandy, The 

Intimate Enemy: The Loss and Recovery of Self under Colonialism )Delhi, 1983); Edward Said, Culture 

and Imperialism )New York, 1993) and Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes )Paris, 1991(.

ما العلم اإلستعماري؟



االستغراب

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

30

»تنمية« موارد أفريقيا الهائلة بشكٍل علمي ضمن نظريّة انتفاع املُستَعَمر واملُستعِمر عىل حدٍّ سواء. 

لذلك لجأ املوظّفون الرسميّون يف أفريقيا – ويف معظم الحاالت قرًسا –إىل خرباٍء ألجل اختالق 

بنوع  الُخرباء وإن مل يكن دامئًا  له  استجاب  ما  االقتصاديّة، وهو  لتربير سياستهم  حقائق مطلوبٍة 

الحقائق املرجّوة من املوظّفني. الُخرباء وشبكاتهم وأمناط تفكريهم )»كام تُفّكر اإلمرباطوريّة«( 

هم لّب دراسة تييّل، ونرسد تاليًا استنتاجاتها الدقيقة املميّزة: التنّوع الحيوّي املحض يف „ أفريقيا 

املُخترب الحي« املصحوب مبدى استثنايئٍّ للّغات وللحضارات وللُمامرسات االجتامعيّة شّكل 

تحّديًا للعلامء يف محاولتهم لتأسيس اختصاصاٍت ومنهجيّاٍت جديدة، ما جعلهم يتحاّجون يف ما 

بينهم ويختربون ويُنّقحون نتائج أبحاثهم. تعلّم االختصاصيّون يف علوم الزراعة والنبات ووصف 

األعراق البرشيّة )اإلثنوغرافيا( املنترشون يف املستعمرات جنويّب الصحراء الكربى، تعلّموا احرتام 

أشكال املعرفة األفريقيّة الفريدة من نوعها، وطّوروا »علاًم عاميًّا« تحّدوا به سلطة أوروبا املعرفيّة، 

وسبقوا بذلك بعض منظّري ما بعد االستعامر الذين مل يبدأوا بذلك إال يف العقد الثامن من القرن 

العرشين. من املفارقة أّن »العنونة الخاطئة ألشكال السيطرة الجديدة وسوء فهمها وتيسريها«، جعل 

العلوم املرتبطة باالستعامر ال متلك فقط قدرًة عىل القهر ولكن أيًضا »قدرة عىل التحرير«، »وقد 

حّققت كال األمرين يف النهاية« )ص25(. تعرتف الكاتبة أنّها وصلت لهذه النتائج كونها عاملَة إغاثٍة 

سابقة وناشطًة انقلبت الحًقا إىل أكادمييٍّة ُمدافعٍة عن العلم.

يف  باسمه  املُرتكبة  واالنتهاكات  استخدامه  سوء  فهم  يتطلّب  حارًضا  العلم  استخدام  ُحسن 

املايض، ويتطلّب استعادة نصوصه حتّى الهّدامة منها. تركّز تييّل يف تقّصيها لالستعامر العلمّي 

املعلومات  لجمع  رسمّي  شبه  مرشوع  أهّم  وهي  األفريقيّة  االستقصائيّة  الدراسة  عىل  التدّخيل 

االستخباراتية يف الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني، وعىل آثار هذه الدراسة عىل مستعمرات 

 1939 والعام   1929 العام  بني  الدراسة  هذا  دارت  وغانا.  ونيجرييا  وزامبيا  وأوغندا  وتنزانيا  كينيا 

دراسة  إفريقيّة:  “دراسٌة  عنوانه  واحٍد  مجلٍّد  نتائجها يف  نرُِشت  وقد  هاييِل،  ملكومل  السري  برئاسة 

املشاكل الصاعدة يف أفريقيا جنويّب الصحراء الكربى،« كام ظهر مجلّد مجتزأ »العلم يف أفريقيا: 

مراجعة البحث العلمّي املتعلّق بإفريقيا املداريّة والجنوبيّة.« لقد استخدم العديد من األكادمييّني 

املنارصين لالستعامر واملسؤولني يف املكتب االستعامري واملثّقفني هذه الدراسة ألجل تقييم 

هذه  لدمج  طُرٍق  والقرتاح  الحقة،  لدراساٍت  اسرتاتيجيّات  ولوضع  أفريقيا،  يف  املعرفيّة  الحالة 

عليها«  »يُعّول  معلوماٍت  بحثهم عن  املنظّمون من خالل  السياسات. ساعد  الدراسات يف رسم 

يف تنمية وتشكيل علوٍم ميدانيٍّة جديدٍة كعلوم البيئة والنبات والطّب املداري واألجناس البرشيّة. 

الملف
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باملدراء  اصطدامهم  وتصف  العلمي،  نقاشهم  وتتتبّع  امليدان،  يف  الدراسة  أعضاء  تييّل  تاُلحق 

املحلّيّني وباملاُمرسات األفريقيّة االجتامعيّة والثقافيّة ضمن بيئاٍت محّددة، كام تبحث يف أنظمة 

الوطنّي  الصعيدين  املعرفة عىل  إنتاج  التي حّددت ظروف  املهنيّة  والهيكليّات  الزبائنيّة  الوصاية 

والعاملّي. لقد استفاد العلامء دون أدىن شّك من الفرصة غري املسبوقة التي وفّرها لهم االستعامر 

األورويّب يف نهاياته للعمل يف أفريقيا، ولكّن املعرفة التي جمعوها مل تقم فقط بتجريد الشعوب 

التي جاؤوا لدراستها من إنسانيّتهم ]ك[.

الكتاب مقّسم إىل سبعة فصول. يتتبّع الفصل األّول االهتامم بإحصاء املوارد املداريّة خالل الحقبة 

الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني ويربطه بنمّو املجتمعات الجغرافيّة يف نهاية القرن التاسع عرش، 

ويؤّرخ الفصل الثاين ملرحلة نشوء الدراسة، والفصول الباقية عبارة عن دراسات حالة للمجموعات 

املشاركة بالدراسة: يبحث الفصل الثالث يف كيفيّة تبّني اإلدارات الزراعيّة غري املسبوق – إذا استثنينا 

اإلدارات الطبّية – لرؤية بيئيّة يف مراجعتها لفرضيّاٍت سابقٍة عن خصوبة الرتبة األفريقيّة وأساليب 

الزراعة األفريقيّة املفرطة، وقد دفع القلق املتنامي حول تآكل الرتبة واإلفراط يف استخدام أرايض 

الرعي وانتشار األوِبئة مبؤلّفي العلم يف أفريقيا إىل إصدار تحذيرات عن أخطار اإلنتاج الرأساميّل 

الواسع النطاق “وأن يُنظر إىل املعرفة العاميّة بشكٍل أكث جّديٍة.” )ص. 168(. يتناول الفصل الرابع 

بحث الضبّاط التقنينّي يف الرتابط ما بني تفيّش األمراض املُعدية وبني تدهور املستوى املعييش، 

واستبصارهم تاليًا أّن »عالج األمراض وحدها غري كاٍف« )ص. 212(، فتحسني حالة األفارقة الصّحية 

يستوجب فهم التفاعالت بني الجسم البرشّي ومحيطه وبني املجموعات السّكانيّة والبيئات اآلهلة 

بها، كام أنّه يستوجب فهم السياق االقتصادي العام. يف هذه املجاالت أيًضا بدأ الخرباء األوروبيّون 

باألخذ من األفارقة وبإعادة النظر يف فرضيّاتهم املسبقة ولكن من دون تحّدي سلطة املستعِمر. 

يبحث الفصل الخامس يف سبب تخصيص الباحثني يف الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني 

الجزء القليل من مواردهم للبحث يف االختالف العرقّي، يف حني أّن كّل األنظمة االستعامريّة بُنيت 

عىل أُُسٍس عنرصيّة.  تستخدم تييّل دراسة حالة لكينيا لنقض فكرة أّن االختالف العرقّي كان يُنظر 

ا إىل الحّد الذي ال يستوجب دراسته، وتُرجع السبب إىل توقّي اإلدارات  « جدًّ إليه عىل أنّه »بديهيٌّ

االستعامريّة آثار التمييز العنرصّي املخلّة باالستقرار، ال سياّم أن العلامء عىل الصعيد العاملي كانوا 

يشّككون بالحقيقة الوجوديّة لالختالف العرقّي وبإمكانيّة تسويغه بيولوجيًّا. هذان العامالن مضافًا 

الدول االستعامريّة جعال املسؤولني يعدلون عن رصف األموال إلثبات فرضيّة  إليهام شّح موارد 

انحطاّط رعاياهم عىل الصعيد العقيّل بسبب انتامئهم العرقّي.

ما العلم اإلستعماري؟
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هل كان تقّدم علم األجناس البرشيّة الذي أعطى تفسريًا مختلًفا لطرق حياة الشعوب املُستَعَمرة 

سببًا آخر لرتاجع العلم العرقّي؟ عىل الرغم من أّن علامء األجناس البرشيّة كانوا الخرباء األقّل عدًدا 

كبريٍ  بشكٍل  تظهر  الناشئة  االجتامعيّة  البرشيّة  األجناس  منهجيّات علم  أّن  إاّل  املداريّة  أفريقيا  يف 

يف كتاب تييّل. يف العقد الثاين من القرن العرشين حاول جيٌل جديٌد من علامء األجناس البرشيّة 

الوظيفي يتقّدمهم مالينوفسيك فهم ورشح الظروف املوجودة يف املجتمعات األفريقيّةـ  ليس ألجل 

تجميدهم يف حارٍض أزيّل ولكن للحّد من األثر التدمريّي للرأسامليّة االستعامريّة. يف هذا اإلطار غدا 

علامء األجناس البرشيّة يف الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني أشّد الناقدين لالستعامر: »علامء 

األجناس البرشيّة الذين عملوا مطّواًل لتحقيق مطلبهم أن يكونوا ضمن طاقم خرباء االستعامر« قاموا 

الحًقا »ومبجرّد ما غدوا داخل املنظومة باستخدام أدواتهم لينأوا بأنفسهم عنها.« )ص.311(.

جملًة  االستعامري«  »العلم  مصطلح  تنبذ  جعلتها  الحالة  دراسات  من  الكثري  تييّل  أجرت 

وتفصياًل، وهي تحاجج أّن تاريخ الدراسة األفريقيّة يُثبت بشكٍل قاطعٍ أّن البحث العلمي كلّه ـ إن 

عىل الصعيدين املحيّل أو العاملّيـ  يدور بطرٍق تجعل منتجيه غري قادرين عىل التحّكم به، حتّى لو 

كان ُممّواًل من حكوماٍت استعامريٍّة تبحث عن ُحلوٍل ملشاكل االستحكام االستعامرّي، ومن هذا 

املنطلق يكون تعريف أّي علٍم عىل أنّه بشكٍل محّدد علم »استعامرّي« يُبهم أكث ماّم ييُضء. كام 

أنّها ترى أّن العلم »الجيّد« مل ينترص عىل العلم »اليّسء« يف مستعمرات بريطانيا األفريقيّة، ولكّن 

مل يكن باملستطاع تحديد نتائج االستعانة بالعلم سلًفا بواقع االستعامر، حيث إّن العلامء املهنيّني 

يف  البحث  إىل  تدريبهم  دفعهم  لقد  املوضوعة:  السياسات  وبني  بينهم  مسافٍة  إبقاء  من  متّكنوا 

تعقيدات املجتمعات البرشيّة التي أثقلت كاهل اإلداريني ومل يكن لدى رؤسائهم الوقت الكايف 

ألخذها يف الحسبان، وقد حّددت سياقاٌت سياسيّة محّددة وشخصيّاٌت تاريخيّة أشكال النقاشات 

الحاصلة وصّوبتها يف بعض األحيان نحو األفضل. إحدى النتائج البارزة لتطور املبادئ يف العقد 

ُد االختصاصات »أبرز عدم تجانس  الثالث من القرن العرشين كانت تثبيت تقليٍد جديد منّسق وُمتََعدِّ

البيئات األفريقيّة والعالقات البينيّة بني القضايا املتعّددة التي تّم دراستها.« )ص. 5(.

العلم  »عيوب  إىل  فقط  ينظروا  ال  أن  االستعامر  مؤرّخي  عىل  بأّن  إقناعنا  يف  تييّل  نجحت 

واختباٍر، ولكن  بحٍث  مواضيع  إىل  االمربياليّة  املواضيع  التي حّولت  الرديئة«  وأمثلته  واستثناءاته 

عليهم أن يأخذوا أيًضا يف الحسبان »األدب العلمي الهائل الذي أُنتج خالل الحقبة االستعامريّة 

322-323(، فدراسة املامرسة العلميّة الحديثة يف أفريقيا ال ترتبط  ومل يتّبع هذه األمناط« )ص. 

فقط بالدقّة التاريخيّة ولكن أيًضا بفهم الدور الذي لعبته األفكار يف تعرية االستعامر. 
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ميالد »العلوم االستعامرّية«

يتناول بيري سينغارافلو بدوره تاريخ مجموعة من العلامء االستعامرينّي كاد أن يُنىس، والعلامء 

موضوع بحثه يختلفون بشكٍل كبريٍ عن العلامء الّذين تناولتهم تييّل، حيث إنّه يكرّس كتابه لقادة 

املجال املهنّي للمعرفة االنسانيّة املعروف باسم »العلوم االستعامريّة«، والتي أُّسست يف بدايات 

الجمهوريّة الثالثة ولكّنها مل تتمكن من االستمرار إىل ما بعد الحرب العامليّة الثانية. يف العقد الثامن 

من القرن التاسع عرش كانت جامعٌة من الهواة تُنتج معظم املعرفة املتعلّقة بشعوب املستعمرات 

الفرنسيّة ومواردها وإدارتها، مبعنى أّن هذا النوع من املعرفة مل يجد لنفسه مقاًما معرتفًا به ضمن 

مؤّسسات التعليم العايل. حاول بعض الخرباء تغيري هذا الوضع عرب تأسيسهم ملجاالت جديدة 

النفس  وعلم  االستعامريَّني  واالقتصاد  والترشيع  االستعامري  والتاريخ  االستعامريّة  كالجغرافيا 

االستعامري، وذلك إلضفاء طابعٍ علميٍّ عىل اإلمربياليّة الفرنسيّة. عرب التقيّص املُضني لجيلني 

من هؤالء الخرباء وشبكاتهم يُظهر سينغارافلو أّن العلم االستعامري ترّسخ يف فرنسا بني سنة 1870 

الفرنسيّة  الثقافة  باالستعامر جزٌء من موجة جديدة يف  املجاهرة  ذلك.  بعد  وتقهقر   ،1920 وسنة 

تجمع ما بني تاريخ العلوم اإلنسانيّة االجتامعي الفكري وبني التاريخ االستعامري، ويرتكز عىل 

فهم طرق تفاعل الثقافة األكادمييّة العلامئيّة مع ثقافة أوسع نطاقًا وأكث شهرٍة منها، وعىل تخطّي 

تحليل الخطاب االستعامري النخبوي إىل دراسة شعاع انتشاره وآثاره.  

يقسم سينغارافلو كتابه بالتساوي إىل جزءين يتكّون كّل منهام من أربعة فصول، حيث يبحث 

، ويُحّقق يف أسباب »النجاح« املبكر  يف الجزء األّول يف مؤسسة العلوم االستعامريّة بشكٍل عامٍّ

والتقهقر الالحق، ويحلّل يف الجزء الثاين األقرص مضموَن هذه املجاالت الجديدة. بني العام 1880 

الجامعات  1940 ساعدت كوكبة من األكادمييّني واملسؤولني االستعامرينّي وأعضاء من  والعام 

يف   – االستعامريّة«  الخطابات  »بجمهورية  سينغارافلو  يسّميه  ما   – لالستعامر  املؤيّدة  الضاغطة 

فرنسا  أنحاء  كافّة  يف  وذلك  االستعامريّة  العلوم  مجال  يف  الجامعيّة  املناصب  من  العديد  خلق 

واإلمرباطوريّة. كان العقدان التاسع والعارش من القرن التاسع عرش حقبة اإلصالح الجامعي ومنّو 

العلوم اإلنسانيّة، وتوّسع العلوم التجاريّة والتطبيقيّة، وتجّدد العدوان اإلمربيايل، وقد سّهلت هذه 

والتاريخ  »الجغرافيا  حول  مقّررات  تدريس  بدأ  الجديدة.  املجاالت  مأسسة  الثالث  التطّورات 

السّكان  نفس  و»علم  املُقاَرن«  و»اإلستعامر  االستعامري«  والترشيع  و»االقتصاد  االستعامري« 

اإلدارينّي  تدريب  ألجل  أُنشئت  جديدة  مدارس  ويف  خاّصة،  تجاريّة  مدارس  يف  األصليّني« 

 facultés( وبحدٍّ أدىن يف كلّيّات اآلداب )facultés de Droit( االستعامرينّي، ويف كلّيّات الحقوق
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تخّصصت  فرنسا، حيث  داخل  االمربيايل  األكادميّي  للعمل  مناطقّي  تحّقق فصل   .)des lettres

ليون بالتدريس املتعلّق بجنوب رشقّي آسيا، وصّوبت بوردو عىل أفريقيا الغربيّة واملغرب العريب، 

الرشقيّة والجزائر  أفريقيا  وركّزت لوهافر عىل األمريكيتني، وقّدمت مارسيليا مقّررات دراسيّة عن 

والرشق األوسط ومدغشقر. إضافة إىل ذلك أُنِشأت العديد من كرايس األستاذيّة يف باريس، ويف 

سنة 1926 أكادمييّة العلوم االستعامريّة ألجل تنسيق الجهود البحثيّة وإلسداء النصائح للحكومات 

وراء البحار. 

يف  العايل  التعليم  مؤّسسات  قلب  إىل  طريقها  الحقبة  تلك  يف  االستعامريّة  العلوم  وجدت 

فرنسا. من درّس هذه العلوم ومن مّول الوظائف الجديدة؟ سينغارافلو يصف حوايل مئة بروفسور 

استعامرّي هم الّذين زار بعضهم نفس األكادمييّات املتميّزة، كدار املعلّمني العليا أو كلّية الحقوق 

يف جامعة باريس التي علّمت ودّربت أشهر املثّقفني الفرنسينّي. حتّى أّن بعض علامء االجتامع 

الذين ال ميلكون خربًة استعامريّة مبارشة يف مجاالت أخرى – عىل سبيل املثال علامء االقتصاد 

أو أساتذة القانون – قاموا من حنٍي إىل آخر بتدريس مقّررات ذات مضموٍن استعامري، والعديد 

منهم كانوا خّريجي املدارس العسكريّة كسان سري أو الكلّية االستعامريّة يف باريس. كان الخبري 

واإلدارة  التعليم  بني  املعّقدة  وظيفته  تجمع  موسوعيًّا  »شخًصا  خلفيته،  كانت  أّي  النموذجي، 

االستعامريّة والخربة، ويحمل يف بعض األحيان مسؤوليّات سياسيّة وتجاريّة.« )ص. 135( عىل 

البلديّة املحليّة  العامني واملجالس  الحّكام  الهيكيّل قامت وزارة االستعامر والعديد من  الصعيد 

وغرف التجارة وجامعات الضغط املؤيّدة لالستعامر بتمويل العلوم االستعامريّة، أَماًل يف جذب 

الشباب املوهوب إىل الوظائف يف اإلمرباطوريّة والسرتضاء الرأي العام. حلقٌة كبرية من الباريسيّني 

البحث االستعامري ونارشين متخّصصني  وجمعيّات محليّة ومهجريّة ومؤّسسات متخصصة يف 

ومراجعًة  اجتامعيًّا  واستعداًدا  فكريّة  فُسحات  وفّرت  علميّة  ومجاّلٍت  االستعامريّة  املواضيع  يف 

منظورًة وهو ما يحتاجه أّي مجاٍل جديٍد ليكتسب طابًعا مهنيًّا.

أحد أكث الفصول إثارًة لالهتامم هو الذي يبحث يف أسباب تعّث هذا املجال الحريكّ الجديد 

يف الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني ـ التي وصلت خاللها اإلمربياليّة الفرنسيّة إىل ذروتها ـ 

وانهياره بعدها بجيٍل، ويستعرض العديد من العوامل: بداية الركود االقتصادي و»السنوات الجوفاء« 

القيّمني  الفرنسيّة املحافظة ورفض  التي تلت نزيف الحرب العامليّة األوىل، وتصلّب األكادمييّة 

عليها االعرتاف بجّديّة الباحثني غري التقليدينّي الذين يتّبعون مناهج عمالنيّة، وقلّة طاّلب التعليم 

الربجوازينّي اختاروا  الذكور  القليل من  أّن  الحقيقة  العلوم االستعامريّة إجاماًل.  العايل يف مجال 
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الهجرة إىل املستعمرات بسبب انخفاض معّدالت الوالدة يف الجمهوريّة الثالثة. إضافة إىل ذلك 

ثالث  تشاركت  حيث  الشامل،  اإلجاميّل  التنسيق  قصور  من  االستعامريّة  العلوم  تدريس  عاىن 

وزارات )وزارة االستعامر ووزارة التعليم ووزارة املاليّة( مسؤوليّة هذا القطاع. يستجيل سينغارافلو 

أزمة هويٍّة عميقٍة يف ثالثينيّات القرن العرشين لرّواد هذا املجال ألّن »تثبيت خّريجني متعلّمني يف 

املستعمرات يبقى أمرًا صعبًا« )ص. 227(.

 كان الهدف يف الجمهوريّة الثالثة هو رفع العلوم اإلستعامريّة من مستوى „الهواة“ إىل درجة 

»االحرتاف«، وهو ما تُثبته األدلّة التي جمعها سينغارافلو. كيف كانت العالقة بني العلوم االستعامريّة 

كالجغرافيا  التقليديّة  األكادمييّة  العلوم  وبني  مهنيٍّ  طابعٍ  اكتساب  من  متّكنت  والتي  املستحدثة 

والتاريخ والقانون واالقتصاد السيايس؟ هل شّكلت العلوم االستعامريّة »علاًم استعامريًّا« واحًدا 

عّزز اإلمربياليّة بشكٍل مستديم؟ هنا أيًضا األجوبة معّقدة. الجغرافيّون األكادمييّون قبل سنة 1880 

أنفسهم  تحرير  رغبتهم يف  وقد جعلتهم  االسم،  يكونوا يف  إن مل  الروح  »استعامرينّي« يف  كانوا 

الطبيعيّة والبرشيّة يف اإلمرباطوريّة اآلخذة  للمواقع  تأثري املؤرّخني يطمعون يف رسم خرائط  من 

بالتوّسع، ولذلك رّحبوا بإنشاء املجال الجديد املسّمى »الجغرافيا االستعامريّة.« لكّن الجغرافيّني 

االستعامرينّي مل يتّحدوا بآرائهم، والقلّة منهم متّكنت من إخضاع الحتميّة امليزولوجيّة التي هيمنت 

عىل هذا املجال يف منقلب القرن العرشين. مقارنًة بالجغرافيّني حظي تاريخ االستعامر باهتامم 

للمركزيّة  املؤيّدين  الخرباء  هؤالء  معظم  كان  وقد  املسلكيّني،  املؤرّخني  من  صغريٍة  مجموعٍة 

األوروبيّة واملنارصين الدامئني لإلمربياليّة من أوائل الذين درسوا القرن العرشين والتاريخ الشفوي 

يف فرنسا، ومن أوائل من تحّدى حتميّة املحافظني العنرصيّة يف السوربون.

يكّونا  بأن  لهام  تسمح  درجٍة مل  إىل  انتقائيّنْي  كانا  االستعامري  واالقتصاد  االستعامري  القانون 

مجاالٍت مستقلًّة بنفسها، وعوًضا عن ذلك طّورت االختصاصات القانونيّة يف القانون الفرنيس مكّماًل 

« منفصٍل. كذلك كان االقتصاد االستعامري مركّبًا  »استعامريًّا« مانعًة بذلك ظهور »علٍم استعامريٍّ

هجيًنا بشكٍل دائٍم، مبعنى أنّه كان يُشري يف كلّيات التجارة إىل منهجيّات استعامريّة للزراعة، ويف 

قدٍر  أقّل  النفس االستعامري حّقق  املقاَرن. علم  النظم االستعامريّة لالقتصاد  القانون إىل  كلّيات 

من التطّور املؤّسسايت وترك أقّل اآلثار، وهو الذي حاول الباحث اإلداري املشهور جورج هاردي 

اخرتاعه من ال يشء يف حقبة الثالثينيّات من القرن العرشين الحافلة باألزمات، مستعريًا من األدب 

النفس األكادمييّون يف فرنسا  فيه علامء  الجادة، وذلك يف زمٍن كان  العلميّة  النامذج  أكث منه من 

تجريبيّني بشكٍل حازم. كانت محاولة هاردي محكومًة بالفشل، وقد تم تدريس مقّرَرين فقط حول 
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هذا املوضوع يف كلّية باريس االستعامريّة ويف لو هافر. يستنتج سينغارافلو أّن الجمهوريّة الثالثة 

كانت متثّل أكث ما مُتثّل »لحظًة استعامريًّة« يف العلوم اإلنسانيّة الفرنسيّة. االهتامم مبواضيع بحٍث 

مشرتكة – وهي »السّكان األصليّون« واملستعمرة واالستعامر – أنتج تبايًنا كبريًا يف املنهجيّات والطرق 

واملعايري العلميّة ضمن الكثري من املجاالت إىل درجٍة ال تسمح للمؤرّخني املعارصين بالحديث 

عن منوذجٍ استعامريٍّ واحد حاصل ضمن العلوم اإلنسانيّة يف فرنسا بني العام 1870 والعام 1940. 

مجاٍل  يف  املنجزة  األبحاث  آلثار  دراسته  يف  الخرباء  عىل  لتييّل  خالفًا  سينغارافلو  يعتمد  مل 

استعامريٍّ محّدد )أفريقيا(، ولكّنه ركّز عوًضا عن ذلك عىل الظروف االجتامعيّة املسؤولة عن ظهور 

العلوم االستعامريّة ضمن التعليم العايل، متبّنيًا بذلك منهج أستاذه كريستوف تشارلز، وأهّم ما يكشفه 

سينغارافلو هو أّن عامل التدريس عن االمربياليّة كان »فسحًة محّفزًة للّقاء والتبادالت بني األكادمييّني 

يتحرّكون عىل  الذين  االستعامريّون  العلامء  31(. ساهم  والسياسيّني واملعلنني« )ص.  واإلدارينّي 

السيايس ـ يف خلق مواضيَع  ـ كالتاريخ والجغرافيا والقانون واالقتصاد  التقليديّة  حافّة املجاالت 

وذلك  املداريّة(  الجغرافيا  القانوين،  البرشيّة  األجناس  علم  لالمربياليّة،  املقارن  )التاريخ  جديدة 

ضمن مجاالتهم األساسيّة التي ازدهرت بعد الحرب العامليّة الثانية، كام كانوا أّول من مارس تداخل 

االختصاصات بسبب نفيهم املطّول من حقول أبحاثهم الرئيسيّة، وقد ضاعت هذه املساهامت من 

األذهان حارًضا ألّن الباحثني الجدد يف بريطانيا هجروا »العلوم االستعامريّة« املذمومة.   

يرى كّل من سينغارافلو وتييّل أْن ليس مبقدور املؤرّخني فهمـ  وبشكٍل أقّل بكثريٍ أن يعملوا ضد 

ـ السلطة األيديولوجيّة والبالغيّة املتأّصلة يف العلم من دون اإلحاطة بالصورة الكاملة لكيفيّة عمل 

كّل العلامء يف املايض، فهناك نقاٌش مستديٌم عن نطاق مساعدة العلامء لالستعامر ونطاق مساعدة 

العلوم إىل  ترجمة  كيفيّة  يبحث يف  الغنيّني ال  الكتابني  أّن كال  الرغم من  للعلم. عىل  االستعامر 

سياسة عىل األرض، إاّل أنّهام ينبّهاننا إىل استحالة الوصول إىل نتيجٍة مؤكّدٍة يف ما يتعلّق مبحتوى 

املجاالت العلميّة التي رّوج لها االستعامر. يبعث الكاتبان بروٍح جديدٍة يف تاريخ العلامء البيض 

العامليّتني، وذلك من دون مدح  الحربني  الزمنيّة ما بني  الحقبة  الذين تعاطفوا مع اإلمربياليّة يف 

هؤالء العلامء أو االعتذار عنهم. أكث ما لفت نظر كاتبة هذه املقالة كُمراجعٍة هي الصورة الحركيّة 

للمجتمعات اإلنسانيّة والثقافات التي اكتسبها العلامء الفرنسيّون والربيطانيّون من خالل االختبار 

الحقيقّي  الفهم  تعاكس  الصورة  وهذه  العرشين،  القرن  من  والرابع  الثالث  العقدين  يف  امليداين 

للثقافة الذي سادت لدى العلامء الالحقني يف حقبة الحرب الباردة. إّن ما ينتظر من يؤرّخه هو كيفيّة 

هذا التحّول الالحق وسببه وسط النقاش والنضال ألجل إنهاء االستعامر...     

الملف



االستعمار المنتشر
نحو نظرية معرفة لفهم زمن ما بعد االستعمار

[1[

أحمد رهدار]*[

النظرية  لإلحاطة  مسعى  رهدار  أحمد  الربوفسور  اإليراين  للباحث  الدراسة  هذه  تشكل 

الباحث إىل إعادة تأصيل مفهوم االستعامر  الغاية يسعى  بالتاريخ االستعامري، وألجل هذه 

واملفاهيم الفرعية التي ُولدت منه عىل امتداد األحقاب الحديثة.

وقد توّصل أخرياً إىل ما أسامه "االستعامر املنترش" كمفهوم يحيط بالحصيلة اإلجاملية 

بعض  مع  تنرش  الدراسة  هذه  أن  إىل  نشري  وحديثاً.  قدمياً  العامل  ف  االستعامرية  للتجارب 

االختصارات التي افرتضتها اعتبارات تقنية إال أنها مل تؤثر عىل منطقها الداخيل ومقاصدها 

املعرفية.

المحرر

أي  تقديم  ودومنا  عنهم  رغام  اآلخرين  من  االستفادة  هو  عمومية  معانيه  أكث  يف  االستعامر 

القديم  من  شكله  بتغيري  قام  تخصه  وألسباب  اآلن،  وحتى  القديم  منذ  االستعامر  لهم.  تعويض 

بالتسلط  املتمثلة  ـ  روحه  أن  إال  والتحوالت  التطورات  هذه  رغم  ولكن  املعارص،  شكله  وحتى 

عىل اآلخرين ـ ما زالت كام كانت... تحول االستعامر من شكل آلخر ـ كام هو حال كل الظواهر 

االجتامعية األخرى ـ تم بشكل متدرج ال بشكل مفاجئ، لذلك فمن الصعوبة وضع حدود زمانية 

أو مكانية بني هذه التحوالت دون االستفادة من وسائل مساعدة وإشارات وطرق محددة. إّن عرصنا 

الحايل يشهد وجود استعامر هو من أشد أنواع االستعامر تعقيدا وهو الذي يتميز بخصائص منها 

التخفي واالنتشار والتجهز بأدوات تقنية وحديثة و... إلخ. يف هذا الزمان، تم تعريف دول الغرب 

*ـ عامل دين وأستاذ العلوم السياسية ف جامعة باقر العلوم – قم، ورئيس مؤسسة )فتوح انديشه( للدراسات والتحقيقات اإلسالمية – قم.
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بالعامل األول، رمزا لالستعامر، كام تم تعريف دول الرشق بالعامل الثالث رمزا للمستعمرات. إن 

التعرف عىل ماهية ووجوه خطط االستعامر يف أي عرص كان، وتاريخ تطوره وتحوله إىل أشكال 

معقدة أكث فأكث، يساعد املستعَمرين  يف فهم االستعامر والقدرة عىل مواجهته، وهذا املقال هو 

يف صدد ذكر خصائص األشكال املختلفة لالستعامر وتبيني ظاهرة االستعامر املعارص الذي يعد 

من أكث أنواع االستعامر تعقيدا.

الصفوة،  املعارص، صحوة  االستعامر  الجديد،  االستعامر  القديم،  االستعامر  الهامة:  األلفاظ 

صحوة العامة، والتكنولوجيا املخفية.  

االستعامر املعارص:

االستعامر املعارص هو أحد أشكال االستعامر الذي يكون فيه املستعمرون وأتباعهم املحليون 

املنترش«   االستعامر ب»االستعامر  من  النوع  هذا  تسمية  للعيان، وميكن  أو غري ظاهرين  متخفني 

والذي بناء عليه، فإن نوايا املستعمرين وأهدافهم تواصل تتابعها دومنا احتياج ألي متثيل من قبل 

شخص ما أو حدث خاص، ويف هذا النوع من االستعامر يبلغ »التخفي واالنتشار« حدا يصعب معه 

حتى بالنسبة للنخب والصفوة كشف أتباع وأعوان االستعامر. يذكر ميشيل فوكو الفارق ما بني القدرة 

والسلطة ]1]فيقول »القوة ليست سلبية دامئا، فهي ذات وجه إيجايب وبّناء أيضا، كام أن إجراء القوة ال 

يعني أن مجريها هو صاحب القوة، ألنها ليست ملكا طيعا ألحد وال ميزة يتميز بها أحد. من وجهة نظر 

فوكو وخالفا ملا هو معروف، فإن القوة ليست شيئا تعود ملكيته للطبقات من أصحاب السلطة فيام 

تحرم منها الطبقات الضعيفة، بل إن كال الطبقتني متساويتني يف كونهام جزًءا من شبكة القوة.

وبناء عىل ذلك فالقوة ليست منحرصة يف الديكتاتوريني والحكام بل هي منترشة وموزعة عىل 

كل النظام االجتامعي. ونتيجة لذلك ال ميكن تغيري القوة من خالل االنقالب العسكري أو الثورة، 

إن عالقة القوة تشبه لعبة الشطرنج التي يف كل خطوة منها ميكن إما الحد من حركة الخصم أو فتح 

فرص جديدة أمامه للتحرك«]2].

السلطة،  بالرضورة دليال عىل وجود  [1] - من وجهة نظر فوكو، ف كل عالقة اجتامعية هنالك عالقة قوة، ولكن كل عالقة قوة ليست 

والسلطة خاصة باملواقع التي تكون عالقة القوة فيها ثابتة وغري متغرية وذات شكل هرمي ومحرومة من الحرية تقريبا. إذاً فوجود أو عدم 

وجود السلطة يرتبط بدرجة اللي داخل عالقة القوة. أحد األمثلة التي يطرحها فوكو لتوضيح الفارق ما بي القوة والسلطة هو مكانة النساء 

ف القرني 18و19 داخل املجتمعات الغربية، حيث ف ذلك الزمان مل يكن أمام املرأة الكثري لتختار، فإما أن تخدع زوجها، أو ترسق ماله، 

أو متتنع عن الخضوع له، ولكن رغم ذلك فإن هذه الخيارات مل تكن لتعطي املرأة إمكانية قلب عالقة القوة لصالحها، وف نهاية األمر  

)ورغم هذه الخيارات(كانت النساء تحت السلطة.  

[2]- شاهرخ حقيقي، أكرث من املدنية،  )طهران:ط1، 1379(ص 195 ـ 196 .

الملف
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يف  الحال  كان  كام  ـ  عالقات  هنالك  يحصل  ال  أنه  إىل  باإلضافة  املعارص،  االستعامر  يف 

االستعامر القديم ـ  ما بني االستعامر والقادة املحليني، فإن هؤالء األخريين يرفضون بشدة نسبهم 

إىل االستعامر. والحقيقة هي أن االستعامر املعارص يسعى لتطبيق أسس تربيته الفكرية والسياسية 

عىل قواته الذين يقومون بتنفيذ مساعي االستعامر دون أن يدركوا ذلك. إن االستعامر يف شكله 

هذا يضع أكث جهده عىل الحقول الربمجية، فمثال هم يقومون بتعريف املعايري العلمية مبا يتناسب 

ومصالحهم السياسية يك يجربوا أعداءهم السياسيني يف البالد املستقلة والتي كانت يف قرون مضت 

املستعِمر،  أهداف  بتحقيق  يقومون  وبالنتيجة  املعايري،  قبول هذه  لهم، يجربونهم عىل  مستعَمرة 

وبناء عىل ذلك يقومون برتسيخ قوتهم من خالل علومهم]1]. وإن أحد أكث األمثلة شيوعا والتي 

توضح عملية فرض املعايري عىل األمم التي يف طور االستثامر، هو إعطاء املصداقية للمجالت 

الثالث، ويكتب أحد  العامل  العلمية يف  يتم تعيني املناسبات  بناء عليها  ISI  والتي  املعروفة ب 

:ISI أصحاب الرأي منتقدا املصداقية الحرصية املعطاة ملجالت ال

»إن ISI  ليست فقط معيارا يتم بناء عليه ترتيب الدول علميا وتعيني درجات ومراتب العلامء، بل 

وأيضا تحتل مركزا عاليا وكأنها الهيكل املقدس ويصري من الحرام والجهل مواجهتها بسؤال ملاذا 

أو طلب تعليل منها، إن هذا األمر ليس بالظلم القليل بل هو مبثابة إضعاف لصلة الوصل ما بني 

العلم واملجتمع العلمي يف الدولة وإتاحة املجال أمام  التصنع وتحوير املقاالت، إن ISI التي تعترب 

من الضورات الهامة يف تثبيت قوة العلم والتكنولوجيا، ال ميكنها أن تكون الباين األسايس ملعقل 

علمنا نحن، ISI يف جامعاتنا ليست فقط مركزا للفهرسة أو لنرش املعلومات، بل هي ميزان ومعيار 

للعلم ومحددة لصالحيات الجامعيني العلمية، فإذا كان ألحد ما أي صلة أو نسبة تربطه مع املجلة 

املقبولة لديه والتي قام هو أيضا بكتابة مقال فيها فهذا يعني بأنه عامل بال شك، وأما إن مل يكن له ذلك 

فهذا يعني بأنه خارج من دائرة املعرفة، إن إلزام العلامء بهذا العمل وربط مسألة االرتقاء يف املراتب 

الجامعية  بامتالك مقالة يف الـ ISI ليس باألمر الجيد ورمبا يتعارض وروح العلم، هذه اإللزامات عادة 

ما تُتخذ بناء عىل خلفيات سياسية، وهي من التدابري التي مل يتخذها السياسيون بل اتخذها بعض من 

الجامعيني من الذين ال يعلمون الكثري عن األمور السياسية، وتكون حجتهم يف الدفاع عن موضوع 

[1]- ف عرصنا الحايل، تحدث ميشيل فوكو عن وجود عالقة خاصة ما بي القوة والعلم، فهو ف كتابه علم دراسة األنساب يقول:»العلم 

قوة« ولكنه مل يقصد بذلك أن العلم يولد القوة أو انه عند حصولنا عىل العلم أوال فان هذا العلم يصبح وسيلة الجراء القوة، ولكنه أراد 

القول بأن العلم يوضح لنا عالقات القوة وأنه يتجىل العلم ف عالقات القوة بشكل أسايس، وبهذا املعنى فال ميكن لنا الفصل ما بي العلم 

والقوة وبالتايل دراسة أحدهام دون اآلخر.

ر.ك: أكرث من املدنية، ص199

االستعمار المنتشر
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إلزامية الكتابة يف الـ ISI دامئا هي بأننا ال منتلك معايري أدق منها. والجواب هنا هو: أينام ُوجد العلم 

ُوجدت معايريه، فلنبحْث لِنجَد املعيار أو املعايري. ونحن طاملا ال نعتمد عىل جامعيينا، فهذا يعني 

بأننا لن نستطيع الحصول عىل نظام بحث وعلم. إن عدم االعتامد هذا قد يرتافق يف بعض األحيان 

مع نوع من التحقري والخشونة، حيث إن إجبار الجامعي عىل كتابة مقالة يف املجلة الفالنية لتأكيد 

مصداقية صالحيته العلمية هو أمر بالغ يف عدم االحرتام لكال العلم والعلامء، فالعلم حيثام كان فهو 

علم. والعلم هو الذي يعطي الصالحية للمجالت وليس العكس، إن أغلب الجامعات إما ال تعطي 

عالمات أو تعطي عالمات قليلة لقاء مقاالت األساتذة إذا نرشت يف مجالت ال تنتمي إىل الجامعة أو 

يف مراكز علمية أخرى أو عدم إظهار انتامء املقال للجامعة، إن معنى ذلك هو بأن العلم ليس مهام 

يف ذاته بل أن الجامعة هي املهمة، واملعيار متعلق بالجامعة ال مبرتبة األستاذ«]1].

بالثقافة« أظهر وبشكل جيد كيف تقوم املؤسسات  إدوارد برمن يف كتابه املعروف »التحكم 

العاملية من قبيل مؤسسة هرني فورد وكارينيك وراكفلر بأمور تبدو ثقافية يف ظاهرها ـ  كتأسيس 

جامعة يف بلدان العامل الثالث، وقبول طالب من تلك البلدان وأيضا تأليف كتب علمية ألجلهم ـ  

إال أنها تقوم بتوجيه الثقافة العلمية يف بلدان العامل الثالث، ]2] وخالل هذه العملية، حتى الصفوة 

له  التخطيط  تم  مبا  بالفعل  يقومون  أنهم  مسألة  إىل  ينتبهون  ال  الثالث  العامل  يف  الجامعيني  من 

مسبقا. إّن بحثنا هنا ليس حول انعدام التبادل الثقايف واالكتفاء باقتباس الطرق من الغرب، بل هو 

املطلعني  أحد  وبتعبري  الثالث،  العامل  تعميمه يف  ما ميكن  ماهية  إىل  الحقيقي  التنبه  عدم  حول 

املستحسنة  األمور  من  وهو  بل  فحسب،  َمعيب  غري  أمرا  ليس  والتعميم  األخذ  املعارصين:»إن 

األخذ  يكون  وأن  هذه،  التعميم  عملية  ألجل  مناسبة  الظروف  تكون  أن  برشط  ولكن  واملفضلة، 

والتعميم عن تفكر ومتحيص، بهذا الشكل فإنه لن يكون هنالك وجود ألي هجوم ثقايف. بحيث 

يصري أخذ أي يشء من أي مصدر كان أمرا ميكن تسميته بالتبادل الثقايف، فإذا كانت جامعة ما 

الثقافية، حتى ولو حصلت  جاهلة مبا تفعل وما تقول، فمن املُسلَّم أن تصبح عرضة للهجامت 

عىل كل املعارف العاملية، ولكن يف حال كانت الجامعة واعية ومدركة لتلك األمور فإن ما ميكن 

أن تتلقاه هو مبثابة مواد تأسيسيّة تقيم املدينة وأنظمة الحياة. إن هذا يعني بأن العقل واإلدراك ال 

يخرسان وجودهام وال ينكمشان يف مقابل ما يتم تلقيه، بل يقومان بتسخري هذه املعارف والعلوم 

الثقايف ال يجب تنايس أمر  املتلقاة كوسيلة تخدم مصالحهام، صحيح أنه ضمن مسألة الهجوم 

الثقايف  فالهجوم  القضية،  يبعدنا عن أصل  الجزئية قد  الغوص كثريا يف األمور  أن  الجزئيات، إال 

[1] - رضا داوودي، »وهم االنتشار العلمي عن طريق زيادة املقاالت ف فهرست ال ISI »مجلة إيران، بتاريخ 1386/5/21 )صفحة الثقافة والفكر(.

[2]- راجع: إدوارد برمن، التحكم بالثقافة، ترجمة حميد اليايس، )تهران:ين، ط 3، 1373(.
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يعترب هجوما عىل ثقافة الجامعة، ولكن ثقافة الجامعة ليست فقط مجرد آداب وتقاليد، بل هي يف 

األغلب األساس غري املريئ وراء الفهم واإلدراك.. نحن جميعا، ندرك األشياء من خالل ثقافتنا، 

الهجوم  معنى  إدراك  نستطيع  ال  فإننا  وحاليا  واإلدراك،  العقل  معها  انعدم  الثقافة،  انعدمت  وإذا 

الثقايف كام يجب، ألننا مل نألف الثقافة الغربية أو نطلع عىل باطنها الحقيقي، إال أن هذا الهجوم 

ليس بالحدث املفاجئ أو العارض الذي تم التصميم له من قبل رجال السياسة بحيث يستطيعون 

تغيريه متى شاؤوا، إمنا هو مرحلة يف التاريخ الغريب، الذي يتجىل فيه من جهة حلم تحقق عامل 

الناظرة برتقب  العيون  ثانية  العقول، ومن جهة  تنميته عىل مستوى  يتم  فريد ووحيد والذي  غريب 

وقليلون هم أولئك الذين ينظرون إىل األفق املقابل وإن وجد من يفعل فإن الوحشة متأل كيانه. 

يف العامل الغريب كان البرش محور كل األشياء، أما يف عامل اليوم فليس من املعلوم أين هو مكانه 

بالضبط، أو ما هو مصريه حتى؟«]1].

 جتاوز تغيري نظرة الصفوة إىل تغيري عقيدة العامة:

فيه »تغيري نظرة«الصفوة  الذي كان  الجديد  يف االستعامر املعارص ـ وعىل خالف االستعامر 

يف األمم املختلفة سبيال لتحويل هذه الصفوة عن شكلها السابق باإلجبار ـ أصبح »تغيري عقيدة« 

العامة سبيال لتحويل وتغيري شكل هذه الرشيحة من األمم عن شكلها السابق.

يف أثناء عملية تغيري نظرة الصفوة، يستطيع املستعمر إزالة الصفوة أو رشاَءهم بوعود شخصية، ورغم 

أن ذلك سيكلّفها أمثاناً باهظًة ورغم أنه ال ميكن إزالة الصفوة وال ميكن رشاؤهم جميعا، إال أن قيام 

املستعمر بهذين األمرين ميكن أن يخفف من ضغط الصفوة قليال، إىل درجة ميكن معها إيصال احتامل 

قيام الثورة إىل الصفر، يف حني أنه ضمن عملية تغيري عقائد العامة ليس هنالك أي إمكانية لتخفيف قيام 

ثورة من خالل الدفع لهم أو إزالتهم، فعندما تتغري آفاق أذهان جامعة ما تتسع معارفهم وهذا يؤدي إىل 

ارتقاء ثقافتهم وتعميمها أكث، ويف هذه الحالة فإن مواجهتهم ستكلف االستعامر أمثاناً باهظًة.

 دخول الدين إىل حمافل القوة:

يف االستعامر املعارص ـ  وبعكس االستعامر الجديد الذي تم فيه حذف الدين من محافل القوة 

ـ  استطاع الدين ولوج محافل القوة، الدين الذي كان قد مات إلهه]2]، وتفوح من إالهياته فلسفة 

موت الله، يقول نينان اسبارت:

[1]- رضا داوودي اردكاين، رسالة ف باب التقليدي والتجدد،  )طهران: ساقي، ط 1، 1384(، ص 96 ـ 97. 

[2]- إشارة إىل رسالة نيتشه »موت اإلله«.
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»حتى أوائل سنوات ال 80 ]من القرن ال20[. كان هنالك ميل بني املفكرين يف العلوم السياسية 

العتبار الدين إما غري موجود يف السياسة أو أنه غري ذي أهمية تذكر، ومنشأ هذا األمر مأخوذ من 

األسس اإليديولوجية كالتي عند املاركسيني، ومن موارد صادرة عن رغبة عامة موجودة يف أصل 

العلامنية، حتى أن بعض علامء ذلك الزمان كانوا غافلني عن أبعاد الدين السياسية بسبب اهتاممهم 

بتحقيق أهدافهم، ورغم أن تيار التجديد كان يؤدي يف بعض اتجاهاته إىل تقوية األفكار العلامنية 

داعية  التيار  ذلك  تيل  التجديد  من  موجة  كانت  الوقت  ذات  ويف  أنه  إال  واسع،  بشكل  ونرشها 

إىل ترسيخ الدين ودوره يف املجتمع. يعتقد بعض املفكرين املعارصين بأن تنامي هذه املوجة 

الجديدة سيعقبها إيجاد نوع من العالقة بني الدين بأشكاله املختلفة وبني السياسات والدول ذات 

القوميات املوحدة... والذي هو الوضع املتعارف عليه يف أنحاء املجتمع العاملي ـ  كعالقة فعل 

ورد فعل، وحاليا حيث ظهرت األديان الكربي عىل أنها القوى العظمى يف العامل وأنها تلعب دورا 

هاما يف الحسابات ما بني القوميات واملؤسسات الدينية، فإنها كذلك ذات تأثري فّعال يف داخل 

الدول أيضا حيث تؤثر عىل سلوك القادة السياسيني وحياتهم الدينية«]1].

يف عرص االستعامر املعارص، مل يجرؤ املستعمرون ولو ملرة واحدة عىل محاربة الدين َعلَناً، 

ليس هذا فحسب بل وقاموا بادعاء تدينهم ومتسكهم بدين خاص حتى أنهم سعوا إىل التوفيق يف 

ما بني مناسباتهم السياسية والدينية من خالل إظهار إميانهم بقدرة الدين يف املحافل السياسية من 

قبيل أن الدين يهب التوافق الجامعي، ويوجه السياسة لتحقيق األهداف الغيبية، ويعطي مرشوعية 

للسلوكيات....والخ، وكمثال عىل ذلك ميكن اإلشارة إىل تقرير طويل عن ورود الدين إىل املحافل 

السياسية يف جامعة أمريكا:

»شهدت الواليات املتحدة ومنذ بداية عام 1979 منو وتوسع املسيحية السياسية ومؤسسيها ـ أو 

ما يدعى مبسيحيي اليمنيـ  ومن جملة مظاهر إحياء الدين أنه ما بني خمس إىل ثُلث األمريكيني قاموا 

بإعادة إجراء غسل التعميد من جديد )املسيحيون الذين ولدوا مرة ثانية(، وكذلك الزيادة يف تعداد 

أتباع الكنيسة من املتعصبني واملغالني، عرض القنوات التلفزيونية لعبارات مثل »األكثية األخالقية«، 

»االئتالف املسيحي« »إحياء املؤسسني«، »مجلس متابعة العائلة«، »التأكيد عىل األرسة«، »ائتالف 

القيم املنسية«واحدة بعد األخرى، وقيام مؤسسات »اليمني املسيحي«باملطالبة بعدم اإلجهاض، 

وتحريم الزواج بني الجنس الواحد، والسامح بإقامة الصالة داخل املدارس ورفض بعض القوانني 

األساسية التي كانت تفصل بني الكنيسة والدولة. ويف سنوات ال 90 ]من القرن ال20[ تنامى »تيار 

[1]- بيرتال بركر، نهاية العلامنية ترجمة افشار امريي، ) طهران، بنكان، ط1، 1380( ص 9 ـ 10.
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والكونغرس  الجمهورية  الرئاسة  انتخابات  يف  مؤثرة  قوة  فيها  أصبح  درجة  إىل  املسيحي«  اليمني 

األمرييك وأوجد كذلك ائتالفا مع اليمينيني السياسيني داخل الحزب الجمهوري لتشكيل جامعة 

سميت بـ»حزب الله األمرييك«، ومنذ بداية سنوات ال80 ]من القرن ال20[ بدأ العمل لفتح أبواب 

الحزب الجمهوري أمام اليمني املسيحي، حيث قام رونالد ريغن ممثل الحزب الجمهوري يف عام 

1980 بإقامة ائتالف مع القس بييل غراهام، رئيس  مؤسسة »الشباب املسيحي« والقس جريي فالويل 

رئيس مؤسسة »األكثية األخالقية«. ولقد كان ريغن خالل منافساته االنتخابية كثريا ما يكرر شعار 

»اإلنجيل هو الحل الوحيد«، ولذا فقد شكل اليمني املسيحي قوة واضحة التأثري يف فوز كل من 

ريغن وجورج بوش األب، وكذا فإن الحزب الجمهوري سمح للقس بات رابرتسون رئيس »االئتالف 

املسيحي« برتشيح نفسه يف مرحلة االنتخابات الرئاسية األوىل عام 1988، وهذا األمر تكرر مرة أخرى 

عام 2000 خالل املرحلة األوىل لالنتخابات الرئاسية عندما سمح لغري بوئر ممثل اليمني املسيحي 

برتشيح نفسه. ويف إطار االستفادة من الدين خالل املنافسات االنتخابية لشهر ديسمرب من عام 1999 

داخل الحزب الجمهوري قام جورج بوش االبن املرشح لرئاسة الجمهورية بإعالن أن »عيىس املسيح 

هو الفيلسوف السيايس املنتخب بالنسبة يل«، وعندما قام مذيع مشهور يف قناة NBC بسؤاله عن 

قصده من وراء هذا الكالم، أجاب ب»أن املسيح هو األساس والقاعدة التي أحيا معها، سواء آمن به 

اآلخرون أم مل يؤمنوا«. يف أوائل سنوات ال 2000، وخالل املؤمتر الوطني للحزب الجمهوري، تم 

افتتاح جلسة املؤمتر »بنشيد املسيح«و قام بوش بإعالن أن »مرشوع« اليمني املسيحي مبني عىل 

الرتكيز عىل إلغاء القوانني التي تقوم بوضع فواصل ما بني الكنيسة والدولة، وكذلك فقد قام بوش 

بدعوة ابن القس بييل غراهام مؤسس اليمني املسيحي، إىل املؤمتر ليقوم بقراءة الدعاء وليطلب 

الحارضون الربكة من املسيح«]1].

االستعامر املعارص فعل أم رد فعل؟

علم  إىل  وباستناد  قام  االستعامر«  »بعرص  املعروفة  القرون  الغريب، وخصوصا يف  العامل  إن 

اإليبستمولوجيا وعلم االسترشاق، بتقسيم العامل إىل طرفني:

علم  واجه  اآلن،  وحتى  العرشين  القرن  منتصف  ومنذ  الرشق«،  و»اآلخر:  الغرب«  »أنا: 

األبستمولوجيا املبني عىل فوارق األنا ـ اآلخر يف االسترشاق تحدينَْي أساسيَّنْي هام:

مابعد الحداثة: الرسالة الكربى التي قام االسترشاق  بإرسائها كانت تقسيم العامل إىل قسمني 

[1] - رضا هالل وعيل حجتي، املسيحية والصهيونية واملؤسسي االمريكيي، قم، اديان، ط1، 1383( ص 23 ـ 25.
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والقيم  األصالة  يعني  األول  القسم  كان  و»اآلخر« حيث  »األنا«  أو  الغرب«  و »غري  »الغرب«  هام 

والغنى واألفضلية وأما القسم الثاين فكان يعني عكس ما عناه األول، ومعرفة هذا الثاين كانت فقط 

من خالل توضيح معنى »اآلخر« مع القسم األول، حيث كلام تم التأكيد عىل أن هذا القسم الثاين 

هو اآلخر وعىل عدم أصالته يف الوقت نفسه، كان هذا يؤدي إىل ارتفاع مستوى نجاح االسترشاق. 

القسم  األصالة حكرا عىل  منطقتني وتجعل  العامل إىل  بتقسيم  تقوم فحسب  الحداثة ال  بعد  فام 

الغريب بل وأيضا كانت تقيس الثقافات العليا والدنيا وفقا »ملحيطها املحيل« وبناء عىل ذلك  متنح 

صفة األصالة ملن تشاء. يف الحقيقة فإن ما بعد الحداثة، تقوم بوضع أكث ادعاءات التحّض مركزية 

ـ والذي هو منح نصف العامل »الغرب األصالة دون غريه ـ  أمام تحدٍّ حقيقي]1].

العوملة: العوملة أيضا تقوم بوضع طرف آخر من األبستمولوجيا واالسترشاق أمام تحدٍّ جديد، 

فادعاء االسترشاق املحوري املستند عىل »ثنائية النظام العاملي« كان راسخا بإتقان، ويف الوقت 

نفسه فإن علم املعرفة املعومل هو متاما بعكس علم معرفة الرشق، حيث يرى العامل هو فقط عاملاً 

واحداً بثقافة ومدنية واحدة، ويف واقع األمر فإن علم املعرفة املعومل أزال طرف »اآلخر«و»الغري« 

الذي كان موجودا يف وجهة نظر االسترشاق، وقام بضمه وإذابته داخل »األنا«، فصار كل الكون 

مغطى تحت ظل األنا، وبتعبري الربوفسور برنر:

»العوملة نزعت عن مباحث الرشق والغرب يف االسترشاق صفة األهمية، ومنذ القرن 17 وما بعد، 

فإن االسترشاق قام بطرح مفهوم عميق »لآلخر« يف ما يخص الثقافات املختلفة. مفهوم »اآلخر« 

وضع حجر األساس ملرشوع علم اإلنسان داخل مجتمع تقليدي، وتجربة »اآلخر« االستعامرية، 

كانت مسألة بالغة األهمية يف ما يخص مبدأ الوجود الكبري، فالله أعطى كاّلً من الحيوان واإلنسان 

مرتبة بعينها، وإذا أخذنا بعني االعتبار عوملة العامل وظهور سياسات متعددة الثقافات كطابع هام 

[1]- أحد الكتاب املعارصين ف هذا املجال يكتب: 

أصحاب ما بعد الحداثة يعتقدون بأن مقوالت االسترشاق قد خالطتها معاٍن دخيلٌة، وبناء عىل ذلك فإنه وخالل عمليات التبادل الثقاف ما 

بي الثقافات غالبا ما تكون األمور الحاصلة غري حقيقية وبعيدة عن املطلوب، بحيث تشابهه فحسب، لذا فام هو مطروح ف مل الرشق 

منفصل وبعيد عن الرشق ذاته والقول بأن الرشق ذو معنى مفيد هو أكرث إفادة للغرب منه للرشق، وهكذا فهنالك عالقة ما بي »االستعراض 

الجديد« واالستعامر، وبالرغم من النواقص واملحدوديات، فانه ال شك بأن كال من ما بعد الحداثة والعوملة قد أوقعا أسس االسترشاق 

النظرية واملعرفية ف تحدٍّ صعب، وبفاهيمهام املختلفة يعكسان رواية مختلفة عن عالقات »األنا« و»اآلخر« و»الغرب« »والرشق« والتي 

من خاللها ميكن ألصحاب تلك الثقافة والهوية إعادة استعراض دقيق لحقيقة الثقافة والهوية.

محمد رضا تاجيك ف مقدمة: برايان ترنر »االسترشاق، ما بعد الحداثة والعوملة«، ترجمة محمد رضا تاجيك، )طهران: مركز األبحاث 

االسرتاتيجية، ط1، 1381( ص22.
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يف كل األنظمة السياسية، فإن مفهوم العامل الغريب لن يكون له البقاء أكث ألن معنى »اآلخر« قد 

تم تحويله إىل مستوى محيل«]1].

يقول أحد الكتاب املعارصين: »نقد ما بعد الحداثة البّناء، ليس هجوما بنيانيا خارجيا، أو حركة 

تحطيم األسس داخليا وهدم عامرة بديعة املنظر، بل الّنقد البّناء هو تشييد بناء تكون أدق نسائجه 

َمُحوكة فقط من حطام  البناء القديم، وبناء عىل ذلك فإن البحث هنا ليس يف مسألة اإلطاحة مبرشوع 

حديث وحذف وطرد الراديكالية »النظام الصدقي« املاضية، وتعريف ما هو مبثابة »اآلخر« عىل أنه 

مختلف، بل حول مناظرة عن تخريب أي شكل من أشكال املركزية، والنظرة االزدواجية، وشفافية 

قد  أوال  الحداثة  بعد  ما  أصحاب  يكون  أن  متوقعا  فليس  لذا  القيمة،  مستويات  وتسلسل  الهوية، 

أغلقوا مساحة حوارهم خارج حدود خطاب الغرب والحداثة املتسع )كقاعدة معرفية لالسترشاق(، 

تحديد  األقل  عىل  أو  و»األنا«  »املنت«  من  بدال  و»اآلخر«  »الهوامش«  ترسيخ  يف  النجاح  وثانيا 

تعريف خاص بهم، إن خطابات ما بعد الحداثة القليلة هي نتيجة ملعرفة مرحلة أخرى من الحياة 

وتحول الفكر يف البالد الغربية، ومبعنى آخر، فإن ما بعد الحداثة وليدة ل»األنا«، وتختلف متاما 

عن خطابات أو نظريات املباين األخرى، »النظام الصدقي«، وكلامت »اآلخر الخارجي« النهائية، 

حيث إن خطاب هؤالء هو يف أغلبه يشتمل عىل »اآلخر الداخيل« ورسالة تحرر للمهمشني من 

البرش واملطرودين، وبعبارة أخرى، إذا وافقنا قول فوكو من أنه ال ميكن وجود تحليل دومنا خطاب 

محدد، وإذا أخذنا باالعتبار طبيعة عامل الحداثة... فإنه وبالطبع سيتبع ذلك قبولنا بأن تحليالت ما 

بعد الحداثة والعوملة أيضا ليست مبستثناة من تلك القاعدة، وإمكانية التحرر الكامل غري ممكنة 

من بناء خطاب الغرب واالسترشاق غري الصحيحني«.

فوكو ومسألة السلطة املعارصة:

ميشيل فوكو]2] )1926 ـ 1984( فيلسوف فرنيس معارص، درس مسألة السلطة يف عرص ما بعد 

الحداثة وتفاوتها يف العصور املاضية، ولقد أثبت برباعة أن السلطة واالستعامر املعارص يجري 

بشكل متسع ومخفي ومن داخل العلوم اإلنسانية، ولعل أهم اإلنجازات العلمية التي قدمها فوكو 

[1] »االسترشاق، مابعد الحداثة والعوملة« ص 298 ـ 299.

[2]- ف عام 1948 نال شهادة ف الفلسفة من جامعة الرسوبون وف عقد 1950 ومن ذات الجامعة حصل عىل شهادة علم النفس ودبلوم ف 

الباثالوجيا وكام أنه أخذ شهادة الدكتوراه ف جامعة هامبورغ لكتابته رسالة ف باب الجنون، وف عام 1963 صار أستاذا ف جامعة كلرمون 

الفرنسية وعالوة عىل تدريسه للفلسفة فقد قام بتدريس تاريخ نظم األفكار، التاريخ، العلوم السياسية وعلم االجتامع، وكثري ممن تناولوا 

آثاره بالرشح يعتقدون بأنه ال ميكن جدولة أفكاره ضمن فروع العلوم االجتامعية، ومن هذه الجهة، اعترب  فوكو ابنا غري مبارش للبنيوية، 

ولعلم آثار الثقافة الغربية، والعبثية والضياع ف العلوم االجتامعية، ولعل ما يختلف به فوكو عن غريه من علامء االجتامع هو من حيث إنه 

ينظر إىل العلوم االجتامعية من الخارج وليس من داخلها ويستخدم مفاهيم وعبارات ليست رائجة كمفاهيم مستخدمة ف علوم االجتامع.

االستعمار المنتشر
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وفرويد  ماركس  بأفكار  بال شك  تأثر  هذا  تحليله  فهو يف  واملعرفة«،  القوة  »تحليل عالقات  هي 

واملعرفة  الرغبة  »اتصال  مرشوع  وفرويد يف  بالقوة«  األفكار  »عالقة  مرشوع  يف  ماركس  ونيتشة، 

ونيتشة يف مرشوع »العالقة يف ما بني العلم واإلرادة املتوافقة مع القوة«، وكل هذا هيأ لفوكو الجّو 

املناسب ليثور عىل الحداثة.

إن آثار فوكو تنقسم من حيث محتواها إىل ثالثة أقسام: قسم تأثر بهرمنطيقيا هايد التي بلغت 

أوجها يف كتاب »تاريخ الجنون«، وقسم مرتبط بعلم اآلثار املعريف الذي يحتوي عىل تحليل شبه 

بنيوي أو نصف بنيوي، وغالبا ما يتجىل يف كتاب »تكوين املستوصف1963«، »األلفاظ واألشياء: 

يتعرض  الذي  السالالت  بعلم  مرتبط  وقسم  املعريف1969«،  اآلثار  و»علم   ،»1966 األشياء  نظام 

ملسألة العالقة يف ما بني الكالم واملعرفة من جهة، والقوة من جهة أخرى، وتتضح أيضا يف كتاب 

»العناية والعقاب«املجلد األول »تاريخ األجناس« و»نيتشه: علم السالالت والتاريخ« 1971. إن 

دافع فوكو األسايس يف هذا القسم هو يف التساؤل عن كيفية الوصول إىل العقالنيات الخاصة، 

العقالنيات املبنيّة عىل عالقات القوة والعلم فيام تحّول البرش فيها إىل وسائل. إن أهم نقطة وصل 

إليها فوكو يف هذا السياق هي أن نفس العلوم اإلنسانية واالجتامعية قد أصبحت جزءا من عملية 

تحكم  كيفية  إىل  يشري  السالالت  وعلم  اإلنسان،  فوق  السلطة  ترسيخ  أو  إرساء  وعالقات  القوة 

اإلنسان بنفسه وبغريه عن طريق تأسيس »كيانات الحقيقة«، وملخص وجهة نظر فوكو يف ما يتصل 

بالعلوم اإلنسانية والقوة والسلطة والذي وضعه يف كتب مثل »علم السالالت«، هو كالتايل:

إن ما هو كامن يف أصل علومنا وهوياتنا، ليس هو الحقيقة وإمنا هو تنوع يف املجريات، فام 

يُظن بأنه حفظ  علم السالالت متكامال، قد جعله متبعثا وأظهر عكس ما كان يبدو بأنه متقارن 

فيه. إن علم السالالت بتحليله للسالالت التاريخية ينفي االستمرارية عنها وبالعكس فهو يكشف 

عن عدم ثبات وتعقيد وتعدد االحتامالت املوجودة حول األحداث التاريخية، فاإلنسان يظهر يف 

أكث  بتحليل هذه االحتامالت وتلك، وبشكل  يقوم  السالالت  بإطالالت مختلفة، وعلم  التاريخ 

عمومية، فإن أي لحظة من التاريخ ليست بإثبات لحوادث املايض وال مرحلة يف خط يتكامل، 

وإمنا هي لحظة خاصة تشري إىل تعامل السلطة املحفوف بالخطر ومعركة القوى، وفقط من خالل 

هذا السبيل ميكن »ملجموعة من التيارات« باملرور.

يستطيع تحمل  أحد  التاريخية، ألن ال  للوسيلة  أي مكان  يتبقى هنالك  السالالت ال  يف علم 

مسؤولية اإلطالالت أو الظهورات املحتملة، واإلنسان يصل من شكل معني يف السلطة إىل شكل 

س وباستمرار عىل أشكال من السلطات والعنف يف إطار من القانون، وبذلك  آخر، فالتاريخ أُسِّ
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فإن علم السالالت، تاريخ الظواهر، واألمور التي اُعترُبت غري تاريخية تعود فتُظهر أن العلم ملتصق 

بالزمان واملكان.

إن طريقة علم السالالت تهدف إىل الكشف عن العوامل الكثرية التي تؤثر يف صنع الحوادث 

البنيوية  يتجنب فرض  السالالت  أن علم  أي  بينها،  ما  العوامل يف  تشابه هذه  والتأكيد عىل عدم 

مابعد التاريخية عىل تلك العوامل، وفوكو قام بالدعوة إىل نظرية »بناء الوقائع التاريخية«، فليس يف 

التاريخ ما هو طارئ، ونتيجة لذلك يتم تحطيم البداهة الطارئة يف أصل العلم ويف أعاملنا.

إن املعنى أو األساس ليس كامنا يف األمور واألشياء، لكن اليشء الوحيد الظاهر واملستخدم هو 

طبقات من التعابري ترتاكم فوق بعضها مشكلة الحقيقة والضورة والبداهة، واإلنسان من خالل خلقه 

للحقيقة والضورة يلقي بحكمه عىل اآلخرين، بينام ليس هنالك من وجود ألصل ومنشأ وحقيقة أي 

، ويف هذه الحالة يصري  عامل شامل وغري مقيد بزمن، وبالتايل فليس هنالك من وجود ألي تقدم وترقٍّ

من املمكن التحدث فقط عن نهاية السلطات والتبعات، وبهذا الشكل فمن الطبيعي انعدام وجود 

االنتامءات الكلية واملميزة كأساس وأصل ثابت، حتى نفس جثامن اإلنسان يصري تابعا للتاريخ ومن 

خالل نظام العمل واالسرتاحة يتالىش، وبناء عىل ذلك فإن موضوع علم السالالت ليس سري التاريخ 

وال نوايا الوسائل التاريخية، بل هو الوقائع واألجزاء الناتجة عن املنازعات، وتعامالت القوى وروابط 

القوة، ولذا فالعلم واملعرفة أيضا ليسا سوى نظرة تاريخية فحسب.

الخالص  التفّكر  إىل  ليتحوال  التجريبي  أصلهام  من  التملُّص  عىل  يقدران  ال  واملعرفة  العلم 

الصايف، بل تم تلقيهام ضمن روابط عميقة مع القوة وبالتوازي مع تقدم ترسيخ القوة، ففي أي مكان 

فإن  املثقفني،  بني  الرائجة  التّصورات  وبناء عىل  للظهور،  فرصة  للمعرفة  يكون  القوة،  فيه  تبسط 

املعرفة ميكنها النمو فقط يف حال توقفت عالقات القوة، ولكن من وجهة نظر فوكو، فإنه ال ميكن 

تدخل  معرفة ال  أي  هنالك  فليس  وباملقابل  ميدان معريف  قوة دون تشكل  أي عالقة  قيام  تصّور 

العالقات  ونتائج  آثار  من  هي  املنهج  تعريف  وكذا  الوسائل  وتعريف  القوة،  تركيب عالقات  يف 

األساسية القامئة يف ما بني املعرفة والقوة والتغيريات التاريخية فيهام.

إن القوة عادة ما يتم إجراؤها بصورة غري مستقيمة داخل املجتمع الحديث، وبعيدا عن سبل 

واقع  لوجودها هي يف  دليال  عقلية ومرشوعة ومتتلك  تبدو  التي  العالقات  من  فالكثري  اإلجبار، 

األمر دليل عىل إرادة القوة والسلطة، فإذاً ليك نستطيع النظر بوضوح إىل عالقات القوة، املتخفية 

تحت نقاب املرشوعية والتوافق، يجب علينا التسلّح بوسيلة نظرية جديدة، فاألطر النظرية التقليدية 

ليس لها القدرة عىل تحليل أشكال القوة والسلطة الحديثة. إن املسألة املحورية يف فلسفة هوبز 
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القوة  أمام  الحدود  رسم  أو  واملرشوعية  القوة  تعريف  كانت  بعده  من  جاؤوا  اللذين  واملفكرين 

املرشوعة، وبعبارة أخرى تعيني حقوق الفرد يف مقابل سلطة الدولة، ففي أفكار هوبز القوة هي 

اإلرشاف وسلطة الفرد أو الجامعة من األفراد عىل فرد أو جامعة أخرى من األفراد، ويعد كل من 

الحق والقانون من املفاهيم األساسية، إال أن فوكو يعترب أفكار هوبز مثاالً غرَي ناضج كفاية لتوضيح 

للحق  معنى القوة يف العامل الحديث، فهو يرى »أي فوكو« بأن ظهور القوة الحقيقي ليس نقضاً 

وللقانون. يف نظرية هوبز تعترب القوة عالقة كَِسواها من العالقات االقتصادية واالجتامعية والجنسية 

والعائلية...إلخ، إال أنها تختلف يف ذات الوقت عن  هذه العالقات أو الروابط. إال أنه يف نظرية 

فوكو لعلم السالالت فالعكس هو الصحيح حيث إن القوة جزء ال يتجزأ عن العالقات األخرى، بل 

وهي قسم نابع من باطن تلك العالقات.

النظام  ذ بصورة إجبارية، تقيّد سلوك األفراد، بينام يف  تنفَّ التقليدي  كانت  النظام  إن القوة يف 

الجديد، فإن السلوك املطلوب من الفرد هو نفس السلوك »الطبيعي والعادي« وفقا ملا خلق عليه، 

ويف نظرية هوبز وخالفا لرأي فوكو، فإن إجراء القوة أو القدرة كان عن وعي  ومعرفة عىل الدوام، 

يتم تطبيقها من قبل فرد أو جامعة معينة،  أو  القوة  النظرية، تصدر  فإنه يف هذه  وإضافة إىل هذا 

وبالتايل فإنه وعىل الدوام ميكن أن نجد منشأ ومنبع القوة يف مكان ما، ولكن وبحسب تعبري فوكو، 

فالقوة ال يتم إعاملها من جهة أفراد معينني، وهي مجموعة معقدة وشبكة متداخلة من العالقات، 

القائد  نظرية  فإن  القوة،  يعّدون رشكاء ومساهمني يف إعامل  الشبكة  األفراد يف هذه  وألن جميع 

والتابع مل تصل بعد إىل الدرجة الكافية من الّنضوج يك تلّم مبعنى ظاهرة القوة الجديدة.

إن املجتمع دومنا عالقات قوة، يصبح مجردا وغري ممكن الوجود، لسبب هو أن الحياة يف 

املجتمع ليست سوى تأثريات يف أفعال اآلخرين والقوة هي ميزة ذاتية يف كل عالقة اجتامعية، 

وبعبارة أكث دقة فإن صفة االجتامعي يف أفعال البرش تأخذ معناها من القدرة يف التأثري عىل اآلخرين 

أو التأثر بهم، وبناء عىل ما سبق فإنه فقط األفعال التي ليس لها تأثري عىل اآلخرين أو األفعال غري 

املتأثرة باآلخرين، فقط هذه األفعال ميكن إخراجها من دائرة عالقات القوةـ   أي ما ميكن أن يسمى 

يف نهاية األمر باألفعال غري االجتامعية ـ .

القوة تحض يف كل العالقات اإلنسانية، وضمن هذه العالقات يسعى طرف لرتويض الطرف 

للتغرّي  قابلة  هي  بل  األبد  إىل  بالثابتة  ليست  العالقات  هذه  أن  إال  أمره،  تحت  وإخضاعه  اآلخر 

والتحّول، فإذاً عالقة القوة أيضا قابلة للتغرّي وتحّول األطراف فيها، وهي تعطي كُالًّ من الطرفني قدرا 

من الحرية فإذا ما اختّل تعادلهام بشكل كيل فإن أحد الطرفني يستطيع فرض قدرته عىل اآلخر يف 
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حال واحدة هي إمكانية أن يقوم الطرف الثاين عىل األقل بقتل نفسه أو أن يرمي نفسه من النافذة أو 

أن يقتل الطرف األول، وهذا يعني وجود مساحة من القدرة عىل املقاومة داخل عالقات القوة. فإذاً 

ميكن أن نجيب عىل من يّدعي بأن وجود القوة ينفي وجود الحرية، بأنه وبدليل ما سبق قوله فإن 

وجود القوة يف كل مكان يعني وبالتأكيد وجود الحرية أيضا يف كل مكان، مع التأكيد كذلك عىل 

وجود السلطة، وكذا فالقوة يف ذاتها وجوهرها ليست رشا اجتامعيا، وتطبيق القوة عىل اآلخرين 

ليس بأمر ميكن انتقاده أو رفضه، ولكن برشط أن تكون العملية بصورة »لعبة اسرتاتيجية« أي عالقة 

هذا  يف  الثبات  له  يكون  أن  ودون  مسبق  بتصميم  مكانته  يف  الشخص  تعيني  فيها  يكون  هالمية 

املوقع، وأن يكون لكال الطرفني القدرة عىل قلب املواقع.

االستعامر املعارص والتكنولوجيا املخفية:

التي  التكنولوجيا  كل  باستخدام  فقط  يكتفي  ال  أنه  هي  املعارص  االستعامر  مميزات  إحدى 

كانت يف خدمة االستعامر الحديث، والتي استفاد منها يف تحقيق أهدافه، بل ويقوم »االستعامر 

الخاصة،  التكنولوجيا  تجاوزت  مميزة  أنواع  منها،  حداثة  أكث  أنواع  وتركيب  بتطويرها  املعارص« 

حيث يكتب نيل بستامن عن هذا النوع:

»قسم من التكنولوجيا تظهر تحت النقاب، وهي ما يطلق عليها راديرد كيبلينغ]1] اسم التكنولوجيا 

الساكنة. إنها يف ظاهرها ال تشابه أحد التكنولوجيات األخرى أو متاثلها، وهذه الحقيقة ال ميكن 

التحقق من صدقها من خالل اختبارات الذكاء، وفحص األفكار، أو املسح العام وباقي الوسائل 

التي تخضع لدرجة من الضبط أو التقنني، بل ميكن إثبات صدقها من خالل البطاقات املرصفية، 

وطرق وصول املحاسبة واختبارات الكفاءة وتعيني القدرات، فمثال يف مجال التعليم وضمن حقل 

الدراسات األكادميية، تعترب اصطالحات من نوع الوحدة الدراسية والدورات األكادميية نوعا من 

التكنولوجيا التعليمية، واملهم هنا أن السبب وراء نظام الوحدات هذا يبقى مخفيا]2].

لقد ساعدت التكنولوجيا الساكنة املتخفية االستعامر املعارص عىل الذهاب بظاهرة االستعامر 

نحو الربمجيات والحاسوب، ويرشح نيل بستامن هذه التكنولوجيا الساكنة واملتخفية وفقا ملا ييل:

تكنولوجيا اللغة:

التي لديها  لنا ما هي األشياء  أّن لكل يشء اسامً فحسب، بل وتوّضح  اللغة معرفة  ال تكسبنا 

[1] - Rudyard Kipling.

[2] - نيل بستامن، »التكنو بوليا، تسليم الثقافة إىل التكنولوجيا« ترجمة صادق طباطبايئ،  )طهران، اطالعات، ط2، 1375( ص221.

االستعمار المنتشر
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العامل إىل مقولتني: األوىل عينية واألخرى ذهنية،  لنا  تقسم  اللغة  قابلية إطالق اسم عليها. هذه 

وتعلن أمامنا بأّن هنالك وقائع ميكن النظر إليها عىل أنها عملية ووقائع أخرى عىل أنها شيئية. وهذه 

أفكارنا عن طبيعة روابطنا مع اآلخرين  الزمان واملكان واألعداد، وتهب  تعلمنا عن  اللغة كذلك 

شكال معينا، فحياتنا تدور يف حدود اللغة وإمكان االستفادة منها والتالعب بالكلامت، ونحن ال 

نستطيع أبدا تصور شكل العامل الذي يحيا فيه أناس آخرون غرينا ويتكلمون لغة مختلفة، ألننا غالبا 

ما نتخيّل بأن الكل يف هذا العامل يرون ويفرتضون كام نفعل نحن، ويف هذا املجال فإنه من النادر 

جدا التوجه إىل هذه االختالفات أو التساؤل عن هذا االفرتاض املقصود.

البناء  اإلمكانيات ويف  التفاوت يف  بها، وبسبب  لنفسها مجاال وميدانا خاصا  لغة متتلك  كل 

اللغوي يف ما بني لغتني، فمن البديهي وجود االختالف يف ما بني اللغتني عىل صعيد وجهات النظر 

ومستويات فهم العامل، وفقط أولئك املطلعون عىل كال اللغتني وتاريخهام يستكشفون مثل تلك 

االختالفات]1]، فإذا اللغة، قياسا بالوسائل واألدوات األخرى، تعترب أداة متتلك أيديولوجيا خاصة 

يتصل مبوضوع  التوجيه عندما  منفصلة عنا، وهذا  نفسها  ما تحفظ  األمور حيث غالبا  توجيه  يف 

تلقينا للعامل إىل درجة يصبح من الصعب معها  اللغة، فإنه ينغرس عميقا يف شخصياتنا وطريقة 

التعرف إىل هيكل التوجيه البنايئ دون الخضوع لتعليم خاص يف هذا املجال. وبعكس التلفزيون 

والحاسوب، فإن اللغة ال تظهر عىل أنها نوع من الرتقي أو التوسع يف قدراتها، بل تعترب جزءا طبيعيا 

مام نحن عليه، إال أنه ويف أغلب األحيان ميكن لجملة أن تلعب دورا هاما شبيها مبا ميكن آللة 

القيام به، وهذا بالضبط ما ميكن أن نراه وبوضوح كامل يف استامرات الجمل التي نسميها األسئلة، 

وأكث من أي مكان آخر.

الفهم عندما يجيبون عن األسئلة  يبدون عىل مستوى عال من  الجامعات  فمثال أغلب طالب 

املحدودة بعدة إجابات، إال أن األمر يختلف مع األسئلة التي تحتاج رشحا، حيث تتعلق إجابتنا فيام 

إذا كانت حيادية وموضوعية بنفس شكل السؤال الظاهري الذي إما يسّهل اإلجابة أو يجعلها أكث 

تعقيدا، فامذا لو قمنا بتغيري شكل السؤال قليال ليتناسبـ  ويف ذات الوقتـ   مع إجابتني مختلفتني، 

نظري ما قام به قسيسان اثنان، مل يكونا مطمئنني من إمكانية أن يقوم الفرد بالعبادة والتدخني يف ذات 

 Susumn تونكاوا  سوسومو  نظرية  بنقل  اليابانية   )Yomiuri( يوري  يومي  صحيفة  قامت  سنوات،  عدة  قبل  املثال  سبيل  عىل   -[1]

Tonegawa الفائز بجائزة نوبل لعام 1987، والنظرية هي أن: اللغة اليابانية ال متتلك القدرة والوضوح الكافيي لعرض األبحاث العلمية 

والتحقيقية، صاحب النظرية ـ الذي يحمل صفة أستاذ تكنولوجيا املاسوجوست ـ خاطب  مواطنيه قائال بأنه يجب علينا السعي من أجل 

تغيري العملية الفكرية لدينا ف مجال العلم وهذا ما ميكن تحقيقه من خالل استخدام اللغة اإلنكليزية، ويجب التنبه إىل أنه ال يريد توصيف 

اإلنكليزية عىل أنها تتفوق عىل اليابانية، بل يقصد بأّن هذه اللغة أنسب من أجل تحقيق األهداف العلمية، بعنى أن هذه اللغة وسائر اللغات 

الغربية متتلك بعض االتجاهات األيديولوجية التي تفتقدها اليابانية.
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الوقت، فقاما بإرسال سؤالهام إىل البابا ضمن رسالتني، حيث قام األول بطرح سؤاله هكذا: هل 

يجوز للفرد يف أثناء عبادته تدخني السيجار؟ فكان الجواب بالنفي، ألن العبد يف حني عبادته يجب 

أن يحقق مسألة توجه العابد نحو معبوده، وأما الثاين فقد قام بطرح سؤاله هكذا، هل يجوز للفرد أثناء 

تدخني السيجار، القيام بالعبادة أيضا؟ وجاء الجواب نعم ميكن، حيث إّن عبادة الخالق يف أي وضع 

وحال أمر جيد. إّن شكل السؤال قد يكون بحد ذاته مانعا من الوصول إىل حل صحيح للمسألة، 

فيكفي أن يتغري ظاهر السؤال املطروح حتى يأيت الجواب عىل شاكلة ما سبق]1].

يف االستعامر املعارص تم االستفادة وبأشكال مختلفة من هذه القدرة يف اللغة: فمن جهة قامت 

لغة  إىل  تحولت  والتي  ـ  اإلنكليزية  كاللغة  االستعامر  لغة  مزايا  بني  ما  املنطقية يف  املوازنة غري 

عاملية، بسبب املدة الطويلة يف بقاء االستعامر ـ  وما بني مزايا لغات أخرى، وإثبات أن اإلنكليزية 

هي األفضل وهذه األفضلية كانت تطال أيضا بقية امليادين املدنية األخرى، وهذا يف حال هو أن 

املوازنة العلمية يف ما بني مزايا لغتني يجب أن يكون شامال لكافة جوانبهامـ   وليس فقط يف املزايا 

الخاصة التي تتصف بها، ومثال ذلك:

تتناسب  اإلنكليزية  اللغة  أن  املبني عىل  الياباين  تونكاواي  رأي سوسومو  نقبل  أننا  فرضنا  لو 

وبصورة خاصة مع العلوم الحديثة، فإنه من الضوري طرح سؤال هو: هل ميكن للغة اإلنكليزية 

أيضا االرتقاء يف املجال األديب والوصول إىل املرتبة التي بلغتها الفارسية مثال؟ أو هل ميكن لهذه 

اللغة أن توازي يف املجاالت القواعدية اللغة العربية؟وهل ميكن اعتبار ارتقاء الفارسية يف املجال 

األديب دليال عىل ارتقائها يف جميع ميادين املزايا اللغوية وبالتايل تعميم هذه األفضلية عىل كافة 

وجوده املدنية؟

تكنولوجيا اختبار الذكاء:

فرانسيس كالتون]2] )1822 ـ  1911( هو واضع علم الصحة الوراثية واألبحاث املعروفة املتعلقة 

بالصحة والوراثة، وهذا العلم يساعد األبوين من خالل خطة جينية مدروسة لتوليد نسل أفضل. كالتون 

كان يعتقد بأن أفعال البرش وسلوكهم ميكن إخضاعها للقياس من خالل الطرق اإلحصائية، حيث إنه 

استفاد من هذه الطريقة يف اختبار عىل جميالت بريطانيا العظمى، وبيان كمي عن امللل وآثار العبادة، 

وأهم اختبار قام به كالتون  من خالل تطبيق هذه الطريقة هو اختبار أثر الوراثة يف الذكاء، حيث قام 

يف مخترب يف معرض عاملي عام 1884، بحساب مستوى ذكاء األفراد من خالل قياس حجم الرأس، 

[1]- تكنوبويل، ص 199  ـ 203.

[2]- Francis Galton.
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مقابل دفع كل فرد ملبلغ مايل، ويف حال طالب أحدهم برد ماله ـ  مهام كانت درجة ذكائه ـ  فإنه ال 

يحصل عىل عالمة تضاف إىل مستوى ذكائه، ووفقا لحسابات لؤيز ترمان]1]، فإن مستوى الذكاء لدى 

كل من كالتون، وشارلز داروين وكربنيك هو وبالرتتيب كالتايل 200، 235، 100!.

يف كتاب »اإلنسان الذي يقيس خطأ«، لكاتبه ستيفني جي غولد]2]، جاء أن أهم خطأ ارتكب 

يف عملية اختبار الذكاء اإلنساين هو يف استخدام الطرق اإلحصائية يف قياس َمَعاٍن ذهنية مجردة 

كالذكاء والتعامل مع هذه األمور وكأنها أشياء مادية ـ  ميكن قياسها باألعداد وترتيبها وتعريفها، 

نتائج  عنه من  ينتج  وما  قياسه ضمن طرق إحصائية  يتم  الذي  الذكاء  يعد  اآلخر  تورندايك]3]، هو 

وأفكار هو يشء غري معترب عىل اإلطالق. ديفيد مك كالند يكتب مبستوى أشد مرارة ماييل: »يجب 

أن يخجل علامء النفس من ترويجهم ملفهوم  هو الذكاء، والذي أوجدوا له خططا الختباره أيضا«. 

وكذا وايتسن باوم يعلن ما ييل: »إن تخيل إدراج الذكاء داخل جداول كمية لقياسه، يحّمل  املجتمع 

بأكمله خسائر غري مألوفة، خصوصا يف املجاالت املرتبطة بالرتبية«، كذلك فإن هارولد كاردنر]4] 

أورد بعضا من هذه اإلشكاالت يف كتابه »القوالب الذهنية«.

والسؤال هنا هو: مع كل ما سبق ذكره من هذه االنتقادات املوجهة ضد النتائج املأخوذة من 

قياس الذكاء اإلنساين وفقا للطرق اإلحصائية، لَِم ال تزال  هذه اإلحصائيات هي األساس الذي يتم 

بناًء عليه وضع الخطط االجتامعية ـ السياسية؟

السياسية عىل املعادالت  وأفضل جواب ميكن تقدميه أمام هذا السؤال هو غلبة املعادالت 

يف  علمية  تفسريات  من  االستعامرية  الربامج  عىل  سيطرأ  ما  تخمني  السهل  فمن  ولذا  العلمية، 

الذكاء لدي  ارتفاع مستوى  بإثبات  لو خرج أحد هذه األبحاث  فيام   باألفارقة والزنوج،  يتصل  ما 

األفريقيني واآلسيويني، عىل ذكاء الناس يف أوروبا، رغم أن ذكاء الزنوج هو أقل من البيض.

تكنولوجيا اختبار األفكار العامة:

أداة ضغط،  وكأنه  يبدو  التي  املخفية  التكنولوجيات  من  آخر  نوع  هو  العامة  األفكار  اختبار 

املوجهة،  األسئلة  خالل  ومن  إنهم  حيث  ممكن،  حد  أقىص  إىل  املعارص  االستعامر  تخدم 

أهدافهم وتحقيقها، وهم  يقومون مبتابعة  الواقعة،  الكاذبة وغري  والنتائج  املنتخبني  واملجيبني  

[1] - Lewis Terman.

[2] - Stephen Jey Gould.

[3] - Thorndike .E.L.

[4] - Howard Gardner.
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إذا  علميا، حيث  أساسا  الدميقراطية  يعطي  العامة  األفكار  ما يخص  التحقيقات يف  بأن  يّدعون 

أن  إال  إليه  نهدف  وما  نعتقده  ما  عىل  إطالعهم  الضوري  من  فإن  لنا،  ممثلنِي  مرشحونا  كان 

املشكلة تكمن يف ما ييل:

ترضون  هل  سألونا،  إذا  فمثال:  علينا،  تُطْرح  التي  األسئلة  وظاهر  بشكل  تتعلق  إجاباتنا   )1

أدىن شك سنجيب بشكل مختلف متاما عام  فإنه وبدون  الطبيعية؟  البيئة  تلويث  باالستمرار يف 

ميكن أن نرّد به عن سؤال هو: هل تظنون بأن أهمية املحيط الطبيعي تأيت يف املرتبة األوىل؟ أو 

يقوم املنظمون بطرحها،  التي  الطبيعي؟واألسئلة  الحفاظ عىل املحيط  أهم من  الشارع  أمن  هل 

عادة ما تكون محدودة يف إجابتَْي نعم أو ال، ومن الواضح أن هذه املحدودية ال ميكنها شمول 

كل أطياف األفكار العامة، ألن املجال املرتوك ألجل التعبري عن العقائد ضئيل جدا، فال ميكن 

أبدا لإلجابات املحدودة بنعم أو ال تبيني النقاط الهامة القيمة املسترتة يف عقائد األفكار العامة. 

يف مثل هكذا وضع، تتحول األفكار العمومية إىل إجابات نعم أو ال عىل أسئلة غري واضحة أو 

مدروسة.

2( بناء عىل طريقة اختبار األفكار، تصري العقيدة شيئا موجودا يف باطن اإلنسان، وميكن ملنظمي 

أسئلة العقائد العامة التحقق منها وقياسها عند الحاجة من خالل األسئلة، إال أن هذا االفرتاض يلقى 

انتقادا شديدا، فمثال: جفرسون يعتقد بأن العقيدة والرأي ليسا باليشء اآلين، بل هام نتيجة تحصيل 

العلم بشكل متواصل، وتساؤل وبحث دائم وتبادل لوجهات النظر، فيمكن لسؤال واحد استثارة 

جواب معني أو إعطاء اإلجابات أشكاال جديدة مختلفة، ولذا فاألصح أن نقول بأن العقيدة ليست 

بضاعة ميكن امتالكها يف وقت ما وفقدها يف وقت آخر، والظن بأن العقيدة ميكن اعتبارها شيئا 

نستطيع قياسه، أمر يؤذي عملية االعتقاد وأصل التفّكر اإلنساين.

3( إن ظاهر وطريقة طرح األسئلة يف املسح الجامعي، تنفي عمليا ما يعرفه الناس عن أصل 

املوضوع الذي يتم السؤال عنه وكلياته، فإذا قمنا بالفصل يف ما بني فكرتني هام »ما الذي يعتقده 

الناس بخصوص موضوع ما« وبني »ما يعرفه الناس عن موضوع ما«، فإن نتائج املسح ستختلف 

يعتقدون  األمريكيني  من   72% أن  من  الشاملة  املسوح  أحد  أظهره  ما  ذلك:  عىل  ومثال  كليا، 

بأن  يظنون   28% بينهم  نيكاراغوا،  إىل  أمريكا  طرف  من  االقتصادية  املساعدات  قطع  بوجوب 

نيكاراغوا موجودة يف آسيا الوسطى، و%18 منهم يظنونها قريبة من نيوزالند، و%4.27 يعتقدون 

نيكاراغوا  بني  خلطوا  هؤالء  أن  هنا  )ويبدو  بأنفسهم  مشكالتهم  حل  األفارقة  عىل  يتوجب  بأنه 

بأن  حتى  يعرفون  ال  السؤال  عليهم  طُرح  ممن   8.61% فإن  سبق  من  إىل  وإضافة  ونيجرييا(، 
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%23 من املبحوثني مل يستطيعوا تحديد معنى  أمريكا تقّدم املساعدات لنيكاراغوا، وأخريا فإن 

املساعدات االقتصادية أصال!.

4( ورابع مشكلة يف ما يخص موضوع اختبار األفكار هو حقيقة أنه يقوم بتغيري موقع املسؤولية 

واتخاذ  بالتصميم  املنتخبَون  يقوم  أن  من  فبدال  الناس،  انتخبهم  الذين  والسياسيني  الناس  بني 

القرارات بناء عىل مؤهالتهم وتفكراتهم، وبالتايل يصبح كل منهم مسؤوال عن قراره، بدال من هذا 

يتوجب عليهم التأمل يف معطيات اختبارات األفكار العامة يف املسوح الشاملة، وبناء عىل ذلك 

يضّحون بخرباتهم الخاصة يف قبالة ما يبدو أن الناس يريدونه يف تلك النتائج]1] ، ويف هذه الحال، 

هل يرتتب عىل ذلك تحميل املسؤولية للناس أم للمنتَخبني السياسيني يف أمور قد قُررت مسبقا؟]2] 

تكنولوجيا اإلحصاء:

تكنولوجيا اإلحصاء تقدم كميات مكثفة من املعلومات غري املفيدة أبدا والتي تجعل من مسألة 

تشخيص املفيد من غري ذلك أمرا أصعب مام هو عليه يف الواقع، فاملسألة هنا ليست فقط يف 

املعلومات  جعل  دورا  يلعب  بدوره  بها  واملتاجرة  املعلومات  تعميم  أيضا  بل  املعلومات  وفرة 

بأكملها تعرض متوازية ومرتادفة. ويف عرص االستعامر املعارص الذي اتحد فيه كل من الحاسوب 

واإلحصاء جنبا إىل جنب، فإن هنالك كميات هائلة من املعلومات املهملة كالنفايات والتي تسقط 

يف املحاورات العامة]3].

حتى اليوم كثري من الكتب تناولت موضوع تأخر املسلمني بالدراسة والتحقيق، وهذا دون النظر 

إىل إشكالية أن قليلني هم من يعلمون أين تقع بالضبط نقطة »التقدم« لنحتسب عىل أساسها تأخر 

املسلمني، وقليلون جدا هم من يتوجهون إىل هذه املسألة، حيث يكفي أن يكون السبب ليس يف 

قلة املعلومات لديهم، وإمنا يف كثتها، فكثة املعلومات تسلب اإلنسان الفرصة الالزمة للتأمل 

والتدقيق، وبناء عىل هذا، يصعب اعتبار كثة انتشار الكتب واملجالت مصداقا للنمو والتوسع.

إن النمو الكمي يف هكذا نوع من املكتوبات ـ  والتي مبساعدة من علم اإلحصاء يتم تقدميها 

[1]- منتج أحد الربامج التلفزيونية وباالستناد إىل نتائج اإلحصائيات  يقوم بإدارة الربنامج معتربا مستوي املشاهدة هو املؤرش عىل نجاح 

الربنامج، فاليوم الربامج األفضل هي الربامج البسيطة، التي تجذب نسبة أعىل من املشاهدين، وأما الربنامج السيئ فهو الذي يشاهده عدد 

أقل من املشاهدين، وبالنتيجة فان أقىص ما ميكن أن يهتم به املنتجون هو قدرتهم عىل جذب املاليي ملشاهده برامجهم وبالتايل فليس 

عىل املنتج االهتامم بأمور من مثل )السنن واآلداب ومؤرشات علم الجامل واملسائل املرتبطة بوضوح املوضوعات املتنوعة، ورعاية 

الوصول إىل املطلوب وتكون املعيار  الذي ميكن من خالله  الخيط  العامة هي طرف  األذواق والقدرات وما إىل ذلك، وتصري األفكار 

الوحيد الكاف ف هذه الربامج.

[2]-  راجع: تكنوبويل، ص 212 ـ  219.

[3]- تكنوبويل، ص219.

الملف
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للناس بطريقة منظمة يف مجموعات مرتبة مسبقاـ   طاملا أنه مل يتحول إىل منو كيفي، فإنه لن يكون 

فحسب عالمة عىل عدم التقّدم بل وسيكون عني التأخر وتضاعف الجهل كذلك.

األمور، وتكنولوجيا  التأّمل يف حقيقة  أمام  الطريق  تقطع  إن اإلحصائيات يف كثري من املواقع 

اإلحصاء قامت بتحويل أغلب األمور الكيفية إىل كمية، ولهذا السبب فإن فهم األمر عىل ما هو عليه 

يف الواقع صار أمرا بالغ الصعوبة، فهل حقا ميكن قياس أمور كاألخالق والتبليغ الديني و... وتحويلها 

إىل أعداد وإحصائيات؟ وهل حقا ميكن قياس قدرات الطالب من خالل االختبارات املؤمتتة؟

النتيجة وطريق احلل:

1 ـ  االستعامر ظاهرة تاريخية وليست مختصة فقط بالعرص الحديث، رغم أن االستعامر يف 

وعلة  الحداثة،  عرص  قبل  ما  االستعامر  عن  مضاعفة  بأضعاف  تعقيدا  أكث  هو  الحديث  العرص 

ذلك يف أنه وبناء عىل فلسفة التاريخ الدينية، فإن مجرى »الحق« هو مسري »استكاميل« ومجرى 

»الباطل« يف مقابل جريان الحق، ذو مسري »متضخم ومعقد«، وحيث إن االستعامر هو أحد مظاهر 

وممثيل مسري الباطل، فإنه يتأثر مجبورا بكل من التضخم والتورم، وإذا قبلنا أن االتجاه العام يف 

جميع مجاري الوجود هو مسري الحق وأن الباطل تابع ملسري الحق، فإنه ميكن وبجرأة القول بأن 

يتعلق طبعا مبيزان قدرة  االستعامر يف جميع أشكاله وقبل أن يكون »فعال« فانه »انفعال«، وهذا 

املقاومة والتخريب، وبنفس الدرجة ميكن أن نجَد الضعف يف جبهة الحق. وبالتأسيس عىل ما 

سبق فان أفضل سبيل ملواجهة االستعامر هو»االتجاه اإليجايب نحو جبهة الحق« لتقوية الجبهة 

أكث فأكث، وليس بالضورة تطبيق »االتجاه السلبي نحو جبهة الباطل« بهدف تضعيفها]1].

2(- يف أي شكل من االستعامر، يكون السعي نحو تلقني املستعَمرين ثقافة مستعِمرهم، وبعبارة 

أخرى، فاالستعامر يريد تحقيق نوع من روح الخضوع وتنفيذ األوامر يف املستعَمرين، وبناء عىل 

االبتكار  لروح  وإفقادهم  املستعَمرين،  مسخ  عىل  يعمل  وجوهه  أشد  يف  املستعِمر  فان  ذلك 

واإلبداع، ومن هذه الناحية فإن أهم سبيل يف مواجهة االستعامر هو االجتهاد للتحرر من قوانني 

املستعِمر وبهدف إيجاد وتقوية اإلبداع واالبتكار الخالق.

3(- يف االستعامر املعارص هنالك بؤرتان اثنتان متثالن السند القوي لالستعامر وهام:

[1]- طبعا فإنه يجب االنتباه إىل أن  التداخل الشديد بي السلب واإليجاب ال يسمح بالفصل بينهام، واملقصود من االتجاه اإليجايب نحو 

الحق واالتجاه السلبي نحو الباطل، هو وصفهم باألصالة، حيث ميكن ف باطن االتجاه اإليجايب، إعامل السلبي وبالعكس، فإذا ما كان 

اتجاٌه ما إيجابيا فإنه ميكن ومن خالل توضيح وتبيي السلبي إيضاح وإظهار اإليجايب، وكذا فان االتجاه السلبي ميكن تبيينه من خالل 

اظهار وتوضيح االتجاه السلبي با فيه من وجوه إيجابية ميكن البحث فيها.

االستعمار المنتشر



االستغراب

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

56

»املذهب« و»املنظمة الدولية«، فاملذهب يعطي الرشعية لالستعامر واملنظمة الدولية تعطيه 

القانونية. إن دخول الدين إىل محافل االستعامر املعارص وضمن مناسباته هو من أهم ما يتميز به 

االستعامر املعارص عن االستعامر الحديث، فاالستفادة من عنرص املذهب يف االستعامر املعارص 

يحقق إمكانية تشكيل ائتالف أكرب وأكث دواما وأهمية ومرشوعية، وكثري من املشاريع املسيحية ـ 

اليهودية يتم تحقيقها حاليا من خالل املساندة املذهبية، فعىل األقل يقدر عىل إيجاد جبهة مخالفة 

وبأفضل الطرق، حتى ضمن أفضل عالقات الصداقة يف ما بني البالد اإلسالمية والغربية، فال ميكن 

إزالة املواجهة اإلسالمية ـ  املسيحية. ومن جهة أخرى، فان »املنظمة الدولية« تاريخيا تأسست 

بعد عهدين استعامريني هام القديم والحديث وبعد أن قامت الدول االستعامرية بوضع يدها عىل 

كمية ال يُستهان بها من ثروات مستعَمراتها، والهدف من تأسيسها كان صحوة عامة الشعوب يف 

مواجهة نهب ثرواتهم من قبل مستعِمريهم من طرف، ومن طرف آخر إلدامة خطط االستعامر من 

مستعمراته ولكن بصورة قانونية. ويبدو أنه يجب مضاعفة الجهد من أجل تجديد هوية ومكانة كل 

بدوره  األمر  هذا  ألن  االستعامرية،  برامجهام  إلجراء  سعيهام  يف  الدولية  واملنظمة  املذهب  من 

يسمح بإيجاد نوع من الصحوة والثقة الجامعية يف شعوب الدول املستعَمرة وبالتايل يصعب عىل 

االستعامر تطبيق خططه عليهم.

فام مييز  االستعامر،  من  القدمية  األشكال  آخر  بعد  يوما  تختفي  االستعامر،  4(- ضمن عملية 

االستعامر الحديث واملعارص عن األشكال القدمية منه، أنهام غري مبارشين، وخالفا ملا يقال من أن 

االستعامر املعارص عاد من جديد مبساندة من وسائل اإلعالم يقيم عالقة مبارشة مع املستعَمرين، 

يجب أن نقول بأن االستعامر املعارص وبالعكس استطاع ومبساعدة وسائل اإلعالم إخفاء نفسه أكث، 

التي مل تنل حظا  حيث إنه صار يعرض نوعا من الحرية واملساواة الكاذبتني أمام عيون الشعوب 

وافرا منهام، كام أنه استطاع الرتويج التجاه معنوي مرتبط مبارشة مع خطط االستعامر وعىل اتصال 

باملعنويات اإلنسانية الباطنية، بني الناس يف كل أنحاء الدنيا وإجبارهم عىل تقبلها، وللحديث تتمة...

الملف



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.

الملف
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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



االستغراب

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

62

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.
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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.
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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



فلسفة ما بعد االستعمار
بني التفكيك وإعادة إنتاج السيطرة

[1[

حازم محفوظ]*[

تحاول هذه املقالة الوقوف عىل التغطية الفلسفية لحالة ما بعد االستعامر. ومن أجل هذه 

ناً للمناخ النقدي الذي  الغاية تنطلق هذه الرؤية من اعتبار النظرية املابعد استعامرية عنرصاً مكوِّ

ساد املجتمعات الثقافية الغربية بعد الحرب العاملية الثانية عىل وجه الخصوص.

حيال  استعامري،  املابعد  الغريب  السلوك  جدليات  بيان  نحو  املقالة  تسعى  هذا  إىل 

وتجزئتها  تفكيكها  طريق  عن  عليها  السيطرة  تستهدف  والتي  ثالثية،  العامل  املجتمعات 

وإخضاعها للهيمنة من جديد.

المحرر

تنتمي نظرية ما بعد االستعامر إىل النظريات الفلسفية النقدية الحديثة التي تدور رحاها بشكل 

وثيق يف إطار الفلسفة السياسية، وتعد تطوراً طبيعيّاً ورضوريّاً لفلسفات ما بعد الحداثة والتفكيك 

وقد جعلت جل اهتاممها وآلياتها املنهجية واملعرفية تقويض خطاب املركزية الغربية بكل أبعاده 

أكان  سواء  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  املامرسات  حقل  يف  خاصة  واالستبدادية،  السلطوية 

ذلك عىل مستوى الفكر أو مستوى الفعل.

التي توحي بوجود نوع جديد من االستعامر عن طريق  ـ  وإذا كانت نظرية ما بعد االستعامر 

قد  ـ  تجلياته  إحدى  اإلمربيالية  كانت  والذي  والهيمنة  للسيطرة  التقليدية  األساليب غري  استخدام 

بابا، جياتري سبيفاك، وجاك  شيدت عن طريق مفكرين أمثال: إدوارد سعيد، فرانز فانون، هومي 

*ـ باحث وخبري بركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ـ القاهرة ـ جمهورية مرص العربية.
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التفكري  الذاتية املسيطرة عىل  الهيمنة واملركزية والنزعة  دريدا... وغريهم بهدف تفكيك خطاب 

األورويب؛ فهل ميكن القول أن التفكيك الذي يهدف إىل خلخلة الذات وإعادة صياغة العالقة بينها 

وبني اآلخر، بغرض التخيل عن النزعة الذاتية وخطاب الهيمنة، هو شكل آخر من أشكال النزعة 

الذاتية التي تعطي الذات وضعاً حرّاً يتيح لها مامرسة سلطة مطلقة يف وضع نفسها يف الصدارة يف 

لنظرية االستعامر الغربية حتى وإن حاول أن ينقضها؛ ألنه مازال  كل يشء؟ وبالتايل يعد امتداداً 

يدور يف فلكها. 

 مبعنى آخر هل ما تقدمه اسرتاتيجية ما بعد االستعامر والتفكيك ميكن تعريفه عىل أنه إعادة 

الذات إلـى محور الوجود والهيمنة من حيث حرية كل قارئ يف تقديم نصه هو عن طريق إعادة 

كتابة النص )أي تفسريه( بالطريقة التي يراها؟ وعىل ذلك هل ميكن القول بأن هذا يعني ثقة جديدة 

تتخطى  أنها  أم  فقط  الغربية موجودة عىل املستوى املعريف   الذات؟ وهل املركزية  يف قدرات 

الرئيسية يف  النحو كيف ميكن فهم املفاهيم  الفعلية؟ وعىل هذا  السياق املعريف إىل املامرسة 

إطار نظرية ما بعد االستعامر من قبيل نقد الخطاب املركزي املتمثل يف املعرفة )االبستمولوجيا( 

وتصور التاريخ عىل أنه تاريخ واحد لإلنسانية )التاريخية(، واالقتصاد عىل أنه اقتصاد واحد )اقتصاد 

السوق الحر( والعوملة التي تهدف إىل إفقار دول العامل الثالث والقضاء عليه، والثقافة عىل أنها 

ثقافة واحدة )ثقافة العقالنية الغربية(؟ 

 وكيف ميكن إيجاد عالقة جديدة بني الرشق والغرب تقوم عىل احرتام الخصوصيات واالعرتاف 

بالتعددية؟، وكيف ميكن محاربة التغريب؟ هل يكون ذلك بإنشاء علم االستغراب وجعل الغرب 

موضوعا لدراسة موضوعية من قبل اآلخر أم باالعتصام باألسس واملعاير املوضوعية والتحصن 

مبرياث التاريخ والوعي؟ 

التهميش  والوقوف يف وجهة عمليات  املميزة  هويتنا  الحفاظ عىل  لنا  يتسنى  نحو  أي  وعىل 

وفرض الهيمنة املركزية للغرب ورفض كل أشكال االستالب والتبعية؟

لنظرية ما بعد االستعامر  العامة  ينبغي عرض الخطوط  يتسنى اإلجابة عن هذه األسئلة  وليك 

والتفكيك مع الرتكيز عىل املحور املعريف والسيايس واالقتصادي والثقايف.

فلسفة ما بعد االستعمار
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)أواًل(: نقد بنية املعرفة الغربية ) االبستمولوجيا(

الواقع أن الغرب اعترب نفسه ممثالً للوجود اإلنساين الحقيقي عىل األرض واعترب منط معرفته 

النمط األمثل للمعرفة كام اعترب وجوده هو كل الوجود وتاريخه هو تاريخ العامل وكامله يف  هو 

الوقت نفسه، ولعل هذا ما عرب عنه هيغل بوضوح حني جعل الغرب ممثال لقمة وعي الروح املطلق 

بذاته كام اعترب العامل الغريب ميثل قمة اكتامل تطور الروح املطلق.  

ويقول روبرت يانج : »يف ما يتعلق باملعرفة األوربية باملجتمعات األخرى بصفة عامة، كانت 

التاريخية تعني تاريخاً إنسانيا واحدا يجمع البرشية، إما بلغ الذروة أو كان يراقب من مواقع الهيمنة 

الخاصة بأوربا أو الغرب]1]. 

اسرتاتيجية  وتقوم  الذات،  مركزية  عىل  التنبيه  يف  ينكر  ال  بدور  التفكيك  فلسفة  قامت  وقد 

الغريب ونقدها  الفكر  التقليدية يف  التفكيك عند »دريدا« عىل سبيل املثال عىل رفض املذاهب 

انطالقاً من رفضها من املركزية الغربية، لكنها ال تتوقف عند الجانب السلبي فقط الذي يتمثل يف 

الرفض والنقد، وإمنا تقوم بتفكيكها. وملا كانت املعرفة يف ذاتها كيان متغري، دائم التحول، ألن 

العامل الخارجي الذي يرتبط به الوجود يف حالة تحول وتغري مستمر، فإن تحقيق املعرفة بهذا العامل 

املتحول واملتغري تفرتض وجود )مركز ثابت(، يرى »دريدا« أن له أسامء مختلفة عرب تاريخ الفلسفة 

الله، اإلنسان...الخ. وهي تسميات  الوعي،  الثابت، والجوهر، والكينونة، والحقيقة،  مثل املركز 

العامل  متغريات  فوقها  تقف  ثابتة  أرضية  متثل  التي  العليا«  »املدلوالت  إىل  دريدا  رأي  يف  تشري 

االعرتاف  التفكييك  يرفض املرشوع  ما  هو  الثابت  املركز  باملعرفة. وهذا  الذي ميدنا  الخارجي 

تحديد  فـي  يتمثل  الـذي  منهجهم  باتباع  )خلخلته(  تفكيكه  التفكيكيون  يحاول  ما  إنه  بوجوده. 

الفكرة/املوضوع وكشفه وفضح أساليب االستعامر الغريب.

ويعرف »دريدا« التفكيك فيقول: »فالتفكيكـ  إن كان موجوداً، وحتى لو ظل تجربة املستحيلـ  

ليس واحداً. »إن كان موجوداً«، كام اعتقد أنه من الواجب أن نقول دامئاً، وبحسب وجهة املمكن 

غري القابلة لالختزال. إنه )ممكن املمكنـ  املستحيل(، إذ يوجد أكث من تفكيك واحد، وهو يتكلم 

أكث من لغة. هذا هو قدره... فكان واضحاً أن التفكيكات ينبغي أن تقال بصيغة الجمع. كل لحظة 

من هذه التجربة ترتبط بأشكال من الفرادة. وعىل الخصوص أشكال اللغة املتفردة. وطبعاً، رسعان 

املجلس  القاهرة:   ،)616( للرتجمة؛  القومى  أحمد محمود، املرشوع  ترجمة:  الغرب؛  تاريخ  كتابة  بيضاء:  أساطري  روبرت،  يانج،   -[1]

األعىل للثقافة، 2003، ص8.
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ما دارت مسألة التفكيكات حول ما يسمى بطريقة ملغزة: اللغة املتفردة، ورهانات اللغة املتفردة. 

فكان ذلك ميس ألغاز الرتجمة، ومفارقات البصمة الشخصية«]1]. 

ويعلق »عبد العزيز حمودة« عىل منهج التفكيك بشكل عام فيقول: »نعرف أن التفكيك يتحول 

إن عاجال أو آجال إىل كل قراءة نقدية أو تركيبة نظرية. حينام يتم اتخـاذ قـرار تظهر السلطة. حينام 

التفكيك. مبجرد أن يفعل ذلك يصبح مخربا...  ويف نهاية  النقد عندئذ يشكك  النظرية أو  تعمل 

األمر يحقق التفكيك مراجعة التفكري التقليدي«]2]، ويستطرد مؤكداً عىل أن التفكيك: »كالثور الهائج 

أطلقه عرص الشك الشامل من مربطـه يحطم كل يشء فال يشء معتمداً وال يشء موثـوقاً وال شـيء 

ساً«]3]. لكن هل ميكن قبول قول الدكتور حمودة عىل ِعالَّته؟ مبعنى أن التفكيك هنا يقىض  مـقـدَّ

عىل كل يشء أم أن التفكيك ما زال مبقياً وسيطرة الذات دون أن يكون بوسعه استكشاف مواطن 

االختالف بني الرشق والغرب وتحديد أمناط التفكري املميزة لكليهام؟ بحيث ميكن القول بأنه يدور 

يف مدار امليثولوجيا البيضاء التي كان لها الغلبة عىل الفكر العاملي والتي تعترب أن الغرب هو مصدر 

العلم واملعرفة واإلبداع حتى وهو ينتج نظرياته التفكيكية، أما الرشق فهو مصدر الخرافة واألساطري.

يقول »أدوارد سعيد«: كان الرشق تقريباً اخرتاعاً غربياً وكان منذ القدم مكانا للرومانسية والكائنات 

الغريبة املدهشة  والذكريات واملشاهد الشابحة والتجارب االستثنائية]4].

التفكيك - إىل  الغربية عمد »دريدا« - بوصفه أحد فالسفة  ومن منطلق سعيه لتفكيك مركزية 

اقتحام سكونية امليتافيزيقا الغربية متسلحاً مبقولة التمركز العقيل لتمييز نزعة التمركز الطبيعية يف 

هذه امليتافيزيقا التي تعد السياسة إحدى تجلياتها، ويخلص دريدا إىل أن أكث السبل تأثرياً، التي 

عىل  بالكالم  اهتاممها  »هو  األوروبية  الفلسفة  يف   Logocentrisme العقيل  التمركز  عليها  نهض 

حساب الكتابة، فالتمركز املنطقي هو يف حقيقة األمر متركز صويت، ويرجع جذر هذا االهتامم إىل 

أفالطون«]5]، وميتد متمثاًل يف وسائل اإلعالم الغربية التي غدت سلطة تعرف بالسلطة الرابعة وقد 

أجاد الغرب استخدامها.

الرباط مع جاك دريدا(، سلسلة معامل؛ عدد  الكبري الرشقاوي )لقاء  العربية؛ ترجمة: عبد  الثقافة  [1]-دريدا، جاك، لغات وتفكيكات ىف 

239.- ط1 .- الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 1998، ص193.

للثقافة  الوطني  الكويت: املجلس   ،232 التفكيك، سلسلة عامل املعرفة، عدد  البنيوية إىل  العزيز حمودة، املرايا املحدبة من  [2]-عبد 

والفنون واآلداب، 1998، ص293. 

[3]-املرجع السابق، ص309. 

[4]-إدوارد سعيد، االسترشاق؛ ترجمة وتحقيق: صبحي حديدي، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1996، ص29. 

مقاالت  واالختالف،  الحداثة  بعد  ما  بعنوان  فلسفية  أوراق  أبحاث  املعارص، ضمن  العريب  والفكر  دريدا  الحليم عطية،  عبد  [5]-أحمد 

فلسفية، أوراق فلسفية عدد 3، القاهرة: د.ن، 2000، ص164. 
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وإذا كان البعض يذهب إىل أن »دريدا« قد انتهى يف التفكيك إىل تأكيده عىل التعدد واالختالف 

الحضارة  إليها  تستند  التي  الحضور  ميتافيزيقا  تقويض  بهدف  وذلك  والتعايل،  الحضور  وإلغاء 

الغربية، وكذا الهيمنة السياسية الغربية، األمر الذي يسمح بظهور بدائل حضارية وفكرية وفلسفية 

تتغاير عام أرسته امليتافيزيقا الغربية]1]، إال أن هذه قراءة متعجلة ال تكشف عن الثابت عرب النصوص 

وإمنا تأخذ بظاهر النص. 

يف الواقع، ربط »دريدا« بني مركز اللوغوس )أو العقل( وبني ميتافيزيقا الحضور؛ حيث يرى 

أن الفكر الغريب منذ أفالطون وحتى هيغل كان فكر ميتافيزيقا حضور، ولذلك فموقف التفكيك 

معارض مليتافيزيقا الحضور، ومعارض أيضاً ملوقف الهيمنة السياسية واالستعامرية. 

وإذا كانت املركزية الغربية]2] تستند يف تثبيت دعامئها إىل مركزية العقل وميتافيزيقا الحضور يف 

ما يقول »جاك دريدا«، فإن العقل يصبح هو املبدأ الذي يقبل الغرب أو يرفض عىل أساسه عقيدة 

ما أو فكرة ما أو ثقافة ما أو مامرسة سياسية ما باعتبار أن كل ما ليس عقليّاً غرُي مقبول ويتساوى 

مع الخرافة رغم أن الغرب ميارس ال معقولية ال تقبل الشك يف ما يتعلق ببعض القضايا السياسية 

التي تقع خارج مجاله الحيوي؛ فعىل سبيل املثال موقف الغرب حتى اآلن من القضية الفلسطينية 

الذي يعرب عن ال معقولية شديدة؛ إذ تتناىف مامرساته السياسية يف األرض املحتلة مع أبسط مبادئ 

حقوق اإلنسان ومبادئ القانون الدويل اإلنساين.

الغريب]3] ونظرياته املختلفة ما هو إال صيغ مختلفة]4] من  الفلسفي  الرتاث  أن  ويرى »دريدا« 

[1]-املرجع السابق، ص165. 

التفسريات التاريخية، التي تؤكد االختالف والنسبية  [2]-إن قضية املركزية األوروبية ليست هي موقف النظريات العاملية فقط بل أيضاً 

الثقافية كضد للحقيقة املوضوعية والتواصل التاريخي، وضد أحادية املفاهيم الالهوتية للتاريخ. إال أن هذه األوضاع ال متنع بالرضورة 

بناء أوروبا بوصفها املركز، واآلخر غري األورويب بوصفه أدىن وأقل ف اإلنسانية. فاإلنكار املطلق للحقيقة العامة والقيم العاملية يؤدى إىل 

إنكار الطبيعة املشرتكة بي املشرتكي ف ثقافات مختلفة. وهنا تكون الخطوة للعرقية تأخذ شكل بناء اآلخر بوصفه مختلفاً ولديه معايري 

لإلنسانية مختلفة. )الرين، جورج، األيديولوجيا والهوية الثقافية: الحداثة وحضور العامل الثالث؛ ترجمة: فريال حسن خليفة-ط-1 القاهرة: 

مكتبة مدبويل، 2002، ص29(. 

[3]-إن تاريخ الثقافة الغربية هو بالنسبة لدريدا »تاريخ كبت، وتأجيل مسألة الحضور. من هنا تصبح داللة الحضور مسألة اكتشاف للسكوت 

املؤجل ف الخطاب«. )ويتمر، باربرا، األمناط الثقافية للعنف؛ ترجمة: ممدوح يوسف عمران، سلسلة عامل املعرفة، عدد 337 ، الكويت: 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2007، ص205(.

 Le pharmacon فـ  تحفظ  دون   ... بها  يلعب  أخرى،  من نصوص  األحيان  بعض  التصورات ف  هذه  يقتطع  “الذي  “دريدا”  [4]-إن 

... مقتطع من روسو “ما هو ال الزائد وال الناقص، ال خارج وال مضاف لداخل ما، ال هو بعرض وال جوهر...الخ، مقتطع من ماالرمي 

Mallarme ما هو ال الغموض وال التمييز، ال الهوية وال االختالف، ال االستهالك وال البكارة، ال الحجاب وال السفور، ال الداخل وال 

الخارج...الخ”. )كوفامن، سارة و البورت، روجي، مدخل إىل فلسفة جاك دريدا: تفكيك امليتافيزيقا واستحضار اآلثر؛ ترجمة: إدريس 

كثري و عز الدين الخطايب.-ط2   الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، 1994، ص74(.
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نظام واحد هو »التمركز حول العقل« و«ميتافيزيقا الحضور«. فغاية دريدا هو تفكيك كل املراكز 

الداللية، وبؤر املعاين التي تشكلت حولها؛ فاملامرسة الفكرية حول »اللوغوس« أنتجت متركزاً 

عقليّاً أقىص كل مامرسة فكرية ال متتثل لرشوطه، ألنه ربط بينه ومعنى الحقيقة، وأنتج نظاماً مغلقاً 

إن  حضوراً]1].  بوصفه  يتجىل  املوجود  أن  مفاده  راسخاً  مبدأً  فتمثل  الحضور  فكرة  أما  للتفكري. 

الحضور املقصود هنا هو حضور الذات الغربية يف كافة مجاالت املامرسة الفكرية والعملية ومنها 

بالضورة املجال السيايس االستعامري. 

وهذا ما تؤكده نصوص »دريدا« نفسها؛ إذ يقول: »الحركة املثالية التي تتجىل الذاتية من خاللها، 

كام يقال، وتتجىل من خاللها روح الجسد الرنان، تدركها األذن بنفس الطريقة النظرية التي تدرك بها 

العني اللون أو الشكل. وهكذا تصبح داخلية املوضوع هي داخلية الذات نفسها...«]2]، ويستطرد 

قائالً : »حضور اليشء للنظر بوصفه صورة أو فكرة مدركة، الحضور بوصفه جوهر وجود، حضور 

زمني وتحديد لآلن أو للحظة، حضور الكوجيتو أمام الذات، وعي، ذاتية، الحضور املشرتك للذات 

تحديد  إذن  اللوجوس  مركزية  تؤكد  إلخ.  لألنا...  قصدية  كظاهرة  الذوات  بني  والعالقة  ولآلخر، 

وجود املوجود بوصفه حضوراً... إن حقبة اللوجوس تضع الكتابة يف منزلة سفىل وتراها واسطة 

لواسطة وسقوطاً يف خارجية املعنى. وإىل هذه الحقبة ينتمي االختالف بني الدال واملدلول«]3]. 

إن الذات هنا واملقصود بها الذات الغربية املهيمنة حاولت وتحاول تحويل كل ذات أخرى مغايرة 

لها إىل موضوع بحيث تعترب الذات الغربية نفسها هي الحضور وهي الوجود. ومن هذا املنطلق 

أسست نظريتها االستعامرية عىل أساس أن كل ما ليس غربيّاً فهو موضوع للذات الغربية. 

لقد رأى »دريدا« أن الكوجيتو الديكاريت يعد مركز هذا الحضور ومل يستطع أن يفلت من مركزية 

الكوجيتو حتى ميشيل فوكو رائد االتجاه التفكييك، ويف هذا الصدد يقول »دريدا« يف )الكوجيتو وتاريخ 

الجنون( »أن الكوجيتو صحيح حتى ولو كنت مجنوناً أي حتى إذا كانت أفكاري مجنونة متاماً«]4]. 

ولقد أكد »هيدجر« عىل أن التاريخ الغريب منذ بدايته، وعىل امتداده، ظل يربهن عىل أن الفكر 

[1]- عبد الله إبراهيم، املطابقة واالختالف؛ املركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حول الذات، الدار البيضاء، بريوت: املركز الثقاف 

العريب، 1997، ص320. 

[2]- دريدا، جاك، ف علم الكتابة؛ ترجمة وتقديم: أنور مغيث و منى طلبة، املرشوع القومى للرتجمة؛ عدد950.- ط1 .- القاهرة: املجلس 

األعىل للثقافة، 2005، ص73. 

[3]-دريدا، جاك، ف علم الكتابة، مرجع سابق، ص74.

[4]-Melehy, Hassan; Writing Cogito: Montaigne Descartes, and the Institution of the Modern Subject. 

New York: State University of New York Press, 1997, p. 36.  
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كتابه  الغربية يف  امليتافيزيقا  كل  تفكيك  من خالل  ذلك  برهن عىل  وقد  الذاتية،  نزعة  ذا  الغريب 

»العدمية األوروبية«  وهو كتاب عىل الرغم من أهميته الفكرية والسياسية ألنه يفضح أشكال الهيمنة 

الغربية إال أنه مل يتم ترجمته إىل العربية حتى اآلن. 

ومن مركزية العقل انطلق »دريدا« ورأى أن جميع الفلسفات هي فلسفة )مركز العقل(، وهذه 

الفلسفات ما هي سوى نوع من )مركزية أوروبا(، واعترب الغرب املحور الرئييس للفكر والنموذج 

الذي يجب أن يحتذى يف كل املجاالت األخرى مبا فيها املجال السيايس؛ إذ غدت الدميقراطية 

الغربية هي النموذج األمثل للفكر السيايس وأساليب الحكم. أما التفكيكية مبعنى ما »تقوم عىل 

رفض املذاهب السابقة وتخطئ كل املشاريع بل إنها يف جوهرها تقوم عىل رفض التقاليد والسلف 

التي ترى أنها تحجب املعنى وتكبته«]1]. ولذلك يقول »ليتش« يف متهيده لدراسته عن التفكيك: 

»إن التفكيكية املعارصة باعتبارها صيغة لنظرية النص والتحليل تخرب subverts  كل يشء يف 

التقاليد تقريباً وتشكك يف األفكار املوروثة عن العالمة واللغة والنص والسياق واملؤلف والقارئ 

ودور التاريخ وعملية التفسري وأشكال الكتابة النقدية. ويف هذا املرشوع فإن املادي ينهار ليخرج 

يشء فظيع«]2]. ولكن رغم كل ذلك فإن التفكيكية مل تستطع التخلص كلية من السياق املعريف 

الحاكم للفكر الغريب القائم عىل السيطرة والهيمنة. 

والواقع، أن »دريدا« قد ربط بني مركزية العقل، وبني الكالم املسموع والصوت]3]؛ بحيث أن 

مركزية العقل توظف الكالم املسموع والصوت لتكريس حضور الذات، فهناك »تواطؤ بني نزعة 

العقل املركزية وامتياز السمع والصوت، أي ميتافيزيقا الحضور، أي الوجود املدرك كحضور. حضور 

اليشء للرؤية كشكل )eidos(، حضور كجوهر، ماهية، وجود )ousia(، حضور مؤقت كذروة لآلن 

أو للحال، حضور الكوجيتو لذاته... مقربة الصوت والوجود، مقربة الصوت ومعنى الوجود، مقربة 

الصوت وأمثلة املعنى... تواطؤ نزعة العقل والصوت املركزية )Logophonocentrisme(... إن 

صوت الحقيقة هو دامئاً صوت القانون، صوت الله، وصوت األب. إنها رجولة أساسية للوجوس 

)Logos( امليتافيزيقي«]4]. وال نجانب الصواب إن قلنا أن صوت الحقيقة هو دامئاً صوت مراكز 

[1]-عبد العزيز حمودة، املرايا املحدبة من البنيوية إىل التفكيك، مرجع سابق، ص165.

[2]-املرجع السابق، ص292-291.

[3]-يؤكد “دريدا” عىل ارتباط الصوت والكتابة الصوتية بحضور الذات فيقول: “إنه االهتامم البالغ بالصوت والكتابة الصوتية ف عالقتهام 

املتعالية  الفينومينولوجيا  أعنى  امليتافيزيقا ف شكلها األكرث حداثة ونقدية وحذراً،  تاريخ  للغرب، وكام سيتم متثلها ف  العام  بالتاريخ 

لهورسل”. )دريدا، جاك، مواقع حوارات مع جاك دريدا )هرنى رونس – جوليا كريسطيفا – جيي سكاربيتا – جان لوى هودين( ؛ ترجمة 

وتقديم: فريد الزاهي، سلسلة املعرفة الفلسفية؛ عدد 125.- ط1 الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 1992، ص11(. 

[4]-كوفامن، سارة والبورت، روجي، مدخل إىل فلسفة جاك دريدا: تفكيك امليتافيزيقا واستحضار اآلثر، مرجع سابق، ص-65 66.
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األبحاث الغربية التي تريد الهيمنة عىل الرشق باسم القانون وصوت آالتها اإلعالمية الجبارة التي 

تقىض عىل كل ما هو مخالف للغرب. 

وإذا كان “دريدا” يقول - منطلقاً من اللغة التي تعد إحدى تجليات الكتابة- : “إن السيطرة تبدأ 

كام نعلم من خالل سلطة التسمية )إطالق األسامء(، ...وهذا التأسيس للسيادة قد يكون مفتوحاً 

رشعياً ومسلحاً أو مخادعاً، يختفي تحت ذرائع النزعة اإلنسانية )أنسنة الكون(، وأحياناً يف شكل 

أكث أنواع الضيافة كرماً فهو يتبع دوماً أو يستبق الثقافة مثل ظلها«]1]، ومبا يعني أن »دريدا« يرفض 

القانون  ذلك  السيادة،  تلك  »ستكون  »دريدا«  يقول  كام  اآلخر  لغة  أحادية  أن  إاّل  الذات،  مركزية 

الناشئ من مكان آخر، بشكل مؤكد.... إن أحادية اللغة التي فرضها اآلخر تعمل باالعتامد عىل هذه 

القاعدة، هنا، من خالل سيادة يبقى جوهرها دوماً استعامريّاً، ومتيل بشكل قمعي ومؤثر، الختزال 

اللغة للذات، أي، لهيمنة املسيطر. وهذا ميكن التحقق منه يف كل مكان، كل مكان تبقى فيه هذه 

الهيمنة-املتجانسة تعمل يف الثقافة«]2]. 

التسامح  »أن  يرى  حيث  فلسفته؛  يف  التسامح  مفهوم  »دريدا«  طرح  فقد  أخرى،  ناحية  ومن 

فضيلة مسيحية... )مبعنى( أن يوافق املسلمون التعايش مع اليهود واملسيحيني، وأن يوافق اليهود 

هو  السالم  يصبح  ثم  ومن  املؤمنني...  غري  مع  املؤمنون  يتسامح  وأن  املسلمني،  مع  التعايش 

التعايش املتسامح«]3].

لقد الحظ »دريدا« أن التسامح يف الرتاث الغريب مل يكن له أي مدلول سيايس أو اجتامعي، 

وأنه كان يشري فقط إىل فضيلة دينية، وأكد أن الشخص املتسامح هو صاحب املكانة االجتامعية 

األعىل وأنه األقوى القادر أيضاً عىل اإلبعاد والنفي، بل إن من حقه أن يستبعد اآلخر، األضعف 

واألقل مكانة، وأن ينفيه، وأال يرى لهذا اآلخر أي حقوق، ولكنه بصفته فاضالً متديناً يتسامح فيمنح 

اآلخر ما يراه من حقوق كام يستطيع وميلك الحق يف أن يسحبها يف أي وقت. ويضيف »دريدا« »أن 

التسامح يف الرتاث الغريب بهذا املعنى يصبح مجرد نوع من اإلحسان«]4]؛ ومن ثم ال يوجد معيار 

ثابت يتيح نوعاً من املوضوعية يف تحقيق التسامح بل يعترب منة وفضل من الذات املتسامحة؛ أي 

الذات األقوى واملهيمنة عىل اآلخر. 

http://www.fadaat.com/a5/a5p6.htm .2001 [1]-دريدا، جاك، أحادية لغة اآلخر، فضاءات للفكر والثقافة والنقد، ف 5 إبريل

[2]-املوقع السابق.

 Borradori, Giovanna; Philosophy in a time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques-[3]

.Derrida, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2003, p. 126, 127 and 161

[4]-دريدا، جاك، ما الذي حدث ف 11 سبتمرب؛ ترجمة: صفاء فتحي، القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، 2003، ص138، وأنظر أيضاً: 

سامى خشبة، نقد الثقافة، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 2004، ص193. 
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الواقع، أن »دريدا« يرفض يف نصوص أخرى الصفح من موقف كيل، ويقره من موقف جزيئ؛ 

إذ يقول: »يصفح الصفح فقط عام ال يقبل الصفح. ليس يف وسعنا، أو قل ليس علينا أن نصفح، 

بل ليس هناك صفح - هذا إذا كان أصالً موجوداً - ... فإن الصفح وجد نفسه مبوجب ما ال يقبل 

الصفح ذاته، إذاً!«]1]. 

وقد رضب “دريدا” مثالً عىل عدم إمكانية الصفح بامرأة فقدت زوجها يف حرب بني دولتني؛ 

حيث أّن َمْن أضري من فقد الزوج هو زوجته عىل حد قول دريدا، ومن ثم فمن ميلك الصفح ليس 

السلطة السيادية، وإمنا الفرد ممثالً يف املرأة التي فقدت زوجها. 

التفكري فيه كنقاء صفح  “ما أحلم به، وما أحاول  ويف نص آخر يؤكد عىل هذا املعنى قائالً: 

جدير بهذا االسم، هو صفح بال سلطة: ال مرشوط ولكنه بال سيادة. تبقى املهمة األكث صعوبة 

إذن، الضورية واملستحيلة يف ما يبدو يل، هي فك االرتباط بني الالمرشوط والسيادة. فهل سننجز 

ذلك يف يوم من األيام؟ الظاهر أن األمر يحتاج إىل بعض الوقت. لكن ما دامت فرضية هذه املهمة 

التي ال تلوح يف األفق تعلن عن نفسها، كام لو كانت حلامً بالنسبة للفكر، فإن هذا الجنون رمبا 

ليس مجنوناً مبا فيه الكفاية”]2]. 

اعتبار  عىل  توافق  هل  سؤاله:  عند  قال  إذ  االستضافة؛  نقيض  هو  التسامح  أن  »دريدا«  ويرى 

التسامح يف الحقيقة نقيض الضيافة أو عىل األقل  التسامح رشطاً من رشوط الضيافة؟ »كال، إن 

يضع حداً لها«]3]. 

ومن هذا املنحى، ذهبت »جيوفانا بورادوري« إىل أن دريدا يف مفهومه لالستضافة »ركز عىل 

االلتزام الفريد الذي يحمل كل واحد إزاء اآلخر«]4]، حتى لو كان هذا اآلخر غريباً غربة كاملة »ومل 

زائراً  باعتباره  مرشوط،  غري  كامالً،  قبوالً  قبوله  ينبغي  ولكن  منتظراً،  يكن  ومل  الدعوة،  إليه  توجه 

واإلقليم...  واألرض  البيت  وبوصفي صاحب  من حقوقه...  أي حق  أحد يف  ينازعه  ال  ومقيامً، 

فأنا ال أدعوك وال أرحب بك يف بيتي برشط أن تستسلم للغتي وترايث وتقاليدي وذاكريت... وإمنا 

استقبلك وأستضيفك بشكل مطلق ودون رشوط«]5].

[1]-دريدا، جاك... وآخرون، املصلحة والتسامح وسياسات الذاكرة؛ ترجمة: حسن العمراين.- ط1 .- الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 

2005، ص13-12.

[2]-املرجع السابق، ص37. 

[3]-Borradori, Giovanna; Philosophy in a time of Terror, Op. Cit., P.16 and 127.
[4]-Ibid; P.17.

[5]-Ibid; P.162.
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يف الواقع، لقد طرح »دريدا« مفهوم االستضافة »بشكل يعرب عن تفكري فلسفي مجرد، وأنه ليس 

للتنفيذ، فهو ال يقدم أكث من فكرة  فكراً سياسيّاً وال هو فكراً اجتامعيّاً، وال يطرح برنامجاً عمليّاً 

وعظية، كام أنه يف طرحه لهذه الفكرة، زاد كثرياً من قدرات املضيف )املتسامح(، صاحب البيت، 

بينام أضعف كثرياً من الحقوق املقررة املؤكدة للزائر، الضيف«]1]. 

ولذلك من حقنا أن نتساءل: هل كانت فكرة االستضافة التي طرحها »دريدا« قد جاءته بتأثري 

من تاريخ أسالفه اليهود]2] يف الغرب، »الذين كانوا يعتربون زائرين غرباء غري مرغوب فيهم، ومل 

يوجه الدعوَة إليهم أحٌد، ومل يكن أحد ينتظرهم، وال يرغب أحد يف وصولهم وال يف بقائهم يف بيته 

الغريب الذي أراد صاحبه دامئاً نقيّاً نقاء عنرصيّاً ودينيّاً مطلقاً ال يلّوثه أي آخر غريب، حتى ولو كان 

هذا اآلخر أوروبيّاً يعتنق الدين نفسه ولكنه ينتمي إىل عرق آخر، أو إىل مذهب مختلف«]3]. 

والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق أيضاً، هل تأثر »دريدا« بهذا التاريخ الدامي ألبناء دينه 

األصيل يف الغرب، فأراد أن يغرس فكرة أو مبدأ استضافتهم دون رشوط وحلولهم ضيوفاً لهم كل 

حقوق أصحاب البيت بعيداً عن مبدأ التسامح؟ ولذلك نجده يقول »بالضيافة الالمرشوطة يف حقل 

القانون أو السياسة«]4].  

وهل يحق لنا أن نقول ما قاله البعض من أن »انتامء دريدا الديني للديانة اليهودية كان له دور يف 

توجيه اهتامماته الكتابية؟«]5]. 

تهدف  »دريدا«،  فهم اآلخر عند  أن ظاهرة  فرأي  أبعد من هذا  قد ذهب إىل  البعض  وإذا كان 

إىل »استسالم املرء للعنف«، أو جعل نفسه رشيكاً فيه، أو أنه، باملعنى النقدي، »يذعن إىل عنف 

[1]-سامى خشبة، نقد الثقافة، مرجع سابق، ص195.

[2]-يقول أدوارد سعيد »أُصبت بخيبة كبرية عندما علمت أن جاك دريدا قبل دكتوراه فخرية من الجامعة العربية ف إرسائيل« )إدوارد سعيد، 

اللغة الفرنسية عائق أمام العاملية وسارتر من أهم الوجوه ف القرن العرشين؛ ترجمة دميا فقيه، صحيفة الحياة، ف 2007/6/30(. 

http://www.daralhayat.com/culture/062007-/Item-2007062978818496--c0a810-ed-0082-a494879ea694/

story.html

[3]-سامى خشبة، نقد الثقافة، مرجع سابق، ص196.

[4]-Derrida, Jacques; penseur de l’évènement, Entretien par Jérôme-Alexandre Nielsberg. Article 

paru le 28 janvier 2004. )http://www.humanite.fr/200428-01-_Tribune-libre_-Jacques-Derrid

a-penseur-de-l-evenement(.

[5]-أميمة الجالهمة، تدىل بإفادات جريئة حول الصهيونية ومعاداة السامية، اإلسالم اليوم، حوار عبد الحي شاهي، ف  11 مارس 2004.

http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=3451
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الواقع«]1]، ونظراً إىل عدم إمكانية الوصول إىل اآلخر، »تبدأ الحرب ... وبدخوله الحرب  يصل إىل 

اآلخر بوصفه آخر )ذاتاً(«]2]. 

وبناء عىل هذا، فإن ما يقوله »دريدا«: »ينكر ببساطة التفاعل، وهو يُبقي عىل تجربتنا مع اآلخر 

كأنها تجريد اختالف. إن هذا انحدار يف العاطفة الصادقة وتسطيح ملا بعد الحداثة«]3]. 

ومصالح  آخر،  يشء  بالطبع  »هناك  يقول:  إذ  الدينية؛  الحروب  »دريدا«  يرفض  الواقع،  يف 

أخرى )اقتصادية، سياسية، وعسكرية...إلخ( تقف وراء حروب الدين، وتقبع خلف ما يقدم باسم 

اقتتاالً يف  أو  قتالً  أو  موتاً  باسمه،  أو هجوماً  عنه  دفاعاً  التي تخاض  ما وراء املعارك  الدين، يف 

سبيله، ... وبهذا الصدد ال تشكل الحروب أو التدخالت العسكرية للغرب اليهودي – املسيحي 

الدول  أو  الشعوب واألمم  الدويل، والدميقراطية، وبسيادة  بالقانون  )املتعلقة  القضايا  أنبل  باسم 

دينية مبعنى  ثانية، حروباً  أيضاً، ومن جهة  اإلنسانية( هي  االمتيازات  أو  باألوامر  واملرتبطة حتى 

لنا  التي قد ال ترتك  من املعاين؟... عندئذ، وبالرغم من األمور األخالقية والسياسية املستعجلة 

فرصة انتظار اإلجابة، لن يتم اعتبار التفكري يف االسم الالتيني للدين متريناً مدرسيّاً أو مدخالً إىل 

فقه اللغة أو ترفاً وبكلمة نقول: إنه مجرد ذريعة لتعليق الحكم أو القرار، إنه وسيلة إلنجاز إيبوخي 

آخر... ما الدين؟ الجواب: الدين هو اإلجابة. أليس هذا هو الجواب الذي ينبغي أن نلتزم بتقدميه 

يف البداية. يبقى علينا أن نعرف بالضبط ماذا يعني فعل أجاب، ومعه أيضاً لفظ املسؤولية«]4]. 

الفلسفي  املعريف  املصطلح  يتجاهلون  األمريكيني  التفكيكيني  أن  الباحثني  بعض  ويرى 

للتفكيك نظراً للمزاج الثقايف األمرييك نفسه املتحمس للحرية الفردية وتأكيد الذات، والذي يصل 

يف إميانه بالذات إىل إطالق يد القارئ]5] يف تفسري النص، وتحديد معناه باعتبار أنه ال يوجد تفسري 

نهايئ ومغلق لنص ما، وعىل أساس أن التفسري أو تحديد املعنى عملية تحدث يف الزمن ومن ثم 

فهي عملية مؤقتة بصفة مستمرة. 

ومن هذا املنحى يعترب التفكيك يف نسخته األمريكية امتداداً لفلسفة »كانط« التي تتميز بالنزعة 

الذاتية، وهذا ما أكد عليه »بول بوفيه« يف رسالته للدكتوراه عن التفكيك عام 1975 والتي يرى فيها 

[1]-Derrida, Jacques, Writing and Difference. Chicago: The University of Chicago Press, 1978, P125.

[2]-Ibid, P.117 and 118.

[3]-ويتمر، باربرا، األمناط الثقافية للعنف، مرجع سابق، ص208.

[4]-دريدا، جاك و فاتيمو، جياين...)مرشفي(، الدين ف عاملنا؛ ترجمة: محمد الهاليل وحسي العمراين )ندوة كابري(.- ط1 .- الدار 

البيضاء: دار توبقال للنرش، 2004، ص35-34. 

[5]- إن أهم محاور التفكيك يرتكز عىل األهمية الجديدة التي يكتسبها القارئ والدور األسايس الذي يلعبه ف تفسري النص. 
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األمر  حقيقة  يف  يعتربون  الجدد  النقاد  رفضهم  حول  صخب  من  يثريونه  ما  برغم  التفكيكيني  أن 

امتداداً لهم«]1]. 

وبناء عىل ذلك فإن ما تقدمه اسرتاتيجية التفكيك ليس إقصاء الذات بل إعادة الذات إىل محور 

الوجود وحرية كل قارئ يف تقديم نصه ويف إعادة كتابة النص -أي تفسريه- بالطريقة التي يراها. 

وعىل ذلك ميكن القول بأن هذا يعني ثقة جديدة يف قدرات الذات وأننا نعود بالفعل إىل الذات 

مبعناها الكانطي. 

ينادي  ونقدي  فلسفي  موقف  من  ينطلق  التفكيكيني(  من  )وغريه  »دريدا«  أن  من  الرغم  فعىل 

بنسف التقاليد ورفض أي سلطة مرجعية لكنه ال يقدم بدائل جديدة حقيقية. البدائل الوحيدة التي 

يقدمها هي بدائل قد تنتمي إىل نفس املذاهب التي يرفضها والتقاليد التي ينسفها وإن كانت تغلف 

يف صياغات براقة، تحقق بعض الربيق املؤقت إىل أن تكتشف حقيقتها. فالتفكيكيون أجادوا فنون 

البيع والتغليف التي جعلتهم يقدمون بضائع سبق تداولها يف أغلفة جديدة جذابة، ومن ثم تبدو 

الدراسات املتصلة غري متصلة. 

ووفقاً ملا سبق، ميكن القول أنه إذا كان »دريدا« يركز عىل مناقشة تركيب العقل البرشي وهو 

بذلك الرتكيز عىل تركيب العقل ال يتجه إىل تأكيد الذات أو الحفاظ عليها حرة مستقلة بل إنه ينفي 

الذات  ذاته  الوقت  يف  أعطى  الذات،  مركزية  إلغاء  مبحاولته  فـإنه  انطالق،  كنقطة  الذات  وجود 

املرجعية  السلطة  الذات هي  تصبح  ثم  للنص، ومن  قراءة ممكنة  الفردية مرشوعية كل  اإلنسانية 

الذاتية؛  النزعة  أشكال  من  متطرف  شكل  إال  هو  ما  وهذا  ذاتها،  إال  عليها  سلطان  وال  النهائية 

فالتفكيكية نزعة ذاتية مثالية مغالية تجعل من الذات مركزاً لكل قراءة. 

ويف السياق نفسه، إذا كان »دريدا« حاول عرب التفكيك إقصاء الذات؛ فإن إقصاء الذات ال يتم إال 

بإحالل ذات أخرى مكانها، وهذا ما ميكن أن نستشفه من إدراك الهامش، وكذا كل ما تم إقصاؤه، وقد 

أكد عىل ذلك »هابرماس« حينام تحدث عن التفكيك بقوله: »ال يفقد منوذج من قوته إال مبقدار ما 

يقوم »آخر« بنفيه، بشكل محدد أي مبقدار ما يقوم به آخر باالنتقاص منه بشكل ميكن الحكم عليه 

بأنه سديد؛ إن منوذج فلسفة الوعي ال ميكنه السقوط ملجرد االنتقاص لرؤية اختفاء الذات. ال ميكن 

لعمل التفكيك – مهام كان مندفعاً - أن يحصل عىل نتائج قابلة للتحديد إال بدءاً من اللحظة حيث 

[1]-عبد العزيز حمودة، املرايا املحدبة من البنيوية إىل التفكيك، مرجع سابق، ص168. 
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يحل مكان منوذج وعي الذات، املرجع الذايت لذات تعرف وتعمل يف العزلة )أي التفاهم(«]1]. 

القول  رفض  ضمناً  يعني  وهذا  الفلسفة،  مبوت  القول  أخرى،  ناحية  من  “دريدا”  يرفض  كام 

مبوت الذات؛ إذ يقول: “إنني أحاول الوقوف عند حد الخطاب الفلسفي. أقول حّداً ال موتاً. ذلك 

الفلسفة )بل ال أؤمن بكل بساطة بأي يشء:  أين ال أؤمن مطلقاً مبا شاعت تسميته راهناً مبوت 

الكتاب، اإلنسان أو الله؛ هذا مع الوعي بأن املوت كام نعرف جميعاً ميتلك فعالية ذات خصوصية 

واضحة(”]2]. 

ومن كل هذا نخلص إىل أن “بحث دريدا، يف نهاية املطاف، يظل سجني امليتافيزيقا، سجيناً 

مليتافيزيقا الحضور هذه التي غالباً ما تفكك، ولكنها ال تهدم أبداً”]3]، وإن كان من الواجب هنا أن 

نشري إىل أن فلسفة »دريدا« تتضمن الكثري من الجوانب اإليجابية، فهو يدعوا إىل االختالف، وقبول 

اآلخر، ويرفض الدخول يف حروب باسم الدين، كام يعترب التسامح فضيلة دينية. 

)ثانيا(: نقد اهليمنة الثقافية

اعتربت الدول الغربية ثقافتها هي املعيار الذي يجب أن تقاس وفقاً له جودة الثقافات األخرى 

الثقافات األخرى، ويف  من عدمها، وإن كان ذلك ال ينفي جهود علامء األنثوبولوجيا يف إقرار 

أتحسس  الثقافة  كلمة  أسمع  »شالتر«: »حني  مؤلف مرسحية  »هانيز جوست«  يقول  السياق  هذا 

مسديس«، ومثة قراءة أكث دقة للنص األملاين كام ييل: حني أسمع كلمة الثقافة أزيح صامم األمان 

عن الرباوننج، واسم براوننج أصبح مرادفاً للبنادق اآللية ونصف اآللية التي صممها األمرييك جون 

م. براوننج« ]4].

ويرى بعض الباحثني أنه إذا أردنا أن نصف إحدى الثقافات بشكل كامل فيجب علينا أن نتناول 

االجتامعية،  والعنارص  السلطة،  ونظام  االقتصاد،  وأسلوب  التقنية،  تطور  مستوى  اآلتية:  األمور 

والنظام القانوين، ونظام القيم، »ويتحدث ديرت زينجهاز Dieter Senghaas عن سدايس، أو متدين 

مسدس، وهو يدرك ذلك بطريقة معيارية مثل خيط بناء أو مبدأ يحدد املجال الذي ينبغي للمجتمع أن 

يتحرك فيه. وهذا املسدس )Hexagon( يشمل احتكار الدولة للعنف، والنظام والقانون، واملشاركة 

[1]-هابرماس، يورجن، القول الفلسفي للحداثة؛ ترجمة: فاطمة الجيويش، دمشق: منشورات وزراة الثقافة، 1995، ص475. 

[2]-دريدا، جاك، مواقع حوارات مع جاك دريدا، مرجع سابق، ص12.

[3]-كوفامن، سارة و البورت، روجي، مدخل إىل فلسفة جاك دريدا: تفكيك امليتافيزيقا واستحضار اآلثر، مرجع سابق، ص45.

 ،269 عدد  املعرفة؛  القادر، سلسلة عامل  عبد  فاروق  ترجمة:  الالمباالة؛  زمن  والثقافة ف  السياسة  اليوتوبيا:  نهاية  راسل،  [4]-جاكويب، 

الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2002، ص49.
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الدميقراطية، وثقافة اختالف خالية من العنف، والعدالة االجتامعية، والسيطرة عىل االضطرابات. 

وتشري األخرية إىل أن الرتبية والتكيف االجتامعي مكونان ال غنى عنهام ألّي ثقافة”]1]. 

فهذا الرأي يرى أن النظرة السكونية للثقافة التي جرى وصفها كانت تصح رمبا عىل الفرتات 

املاضية التي كان التحول فيها يتم غالباً بإيقاع بطيء، حني كان االحتكام بني دوائر الثقافة محدوداً، 

بطئها، ولذلك  قليلة عالوة عىل  بينها مرتامية، وكانت وسائل املواصالت واالتصال  واملسافات 

فقد توفرت فقط فرص ضئيلة للتأثريات املتبادلة حدثت عرب الغزو اإليجايب أو السلبي. وتحت 

هذه الظروف من االختالفات السكونية نسبيّاً، وعىل أساس منها، فإن اإلقدام عىل الخروج بنبوءات 

الجوهرية  الثقافية  “فاملعامل  انرصمت،  األزمنة  هذه  ولكن  رمبا،  ممكناً  كان  مستقبلية  سياسية 

لقد  غالباً.  فقط  واحد  جيل  غضون  يف  بل  قليلة،  أجيال  غضون  يف  اآلن  تتبدل  املجتمعات  يف 

اليومي، ويضع معايري جديدة ملعرفتنا  يتدخل بشكل قوي يف روتيننا  الكمبيوتر حياتنا، فهو  غرّي 

والكتساب هذه املعرفة واستدعائها، وعمل يف غضون سنوات قليلة عىل تنوير سلوكنا االتصايل، 

وذلك كله يعد عالمات ثقافية هامة”]2].  

ارتبطت  املختلفة  التطورات  أن  سوركن  أعامل  تأمل  من  لنا  »يتضح  بورك«:  »فيكتور  ويقول 

عىل  الحضارات  هذه  داخل  تظهر  العامل  ورؤى  واأليديولوجيات  الديانات  مثل  الثقايف  بالنتاج 

املستوى العام والحضاري واملستوى الكبري والصغري وتتفاعل مع الحروب لتشكل الدول«]3]. 

ويقول هنتنجتون: »يف عامل ما بعد الحرب الباردة أصبحت األعالم تدخل يف الحساب وتوضع 

يف االعتبار وكذلك رموز الهوية األخرى مثل الصليب والهالل حتى غطاء الرأس ألن الثقافة]4] لها 

يكتشفون هويات  الناس...فالناس  بالنسبة ملعظم  أهمية  األكث  الثقافية هي  الهوية  أهميتها وألن 

جديدة ولكنهم يف أحوال كثرية يكتشفون هويات قدمية، ويسريون تحت أعالم جديدة ولكنهم يف 

أحوال كثرية يسريون تحت أعالم قدمية تؤدي إىل حروب مع أعداء جدد ولكن يف أحوال كثرية مع 

أعداء قدامى«]5]. 

[1]-موللر، هارالد، تعايش الثقافات؛ ترجمة: إبراهيم أبو هشهش-0ط1 -0 ليبيا: دار الكتاب الجديد املتحدة، 2005، ص56. 

[2]-املرجع السابق، ص57.

[3]-Burke, Victor Lee, The Clash of Civilization, Oxford: Polity Press, 1997, P. 171.

الهائلة ف أن هنتنجتون قد استخدم مفهوم »حضارة« كام ف املأثور األملاين للثقافة. وحدد فهمه للحضارة بنظم  [4]-كانت املفاجأة 

القيم، وجعل الدين ف  أثناء ذلك معياراً حاسامً، وىف هذا االستعامل املحدد يكمن مفتاح ملاذا أفلت منه تشابهات وتقاربات كثرية جداً 

وخاصة بي آسيا واليابان والغرب.

دار  القاهرة:  تقديم: صالح قنصوة،  الشايب؛  العاملي؛ ترجمة: طلعت  النظام  إعادة صنع  الحضارات..  [5]-هنتنجتون، صامويل، صدام 

سطور للنرش، 1998، ص220.
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املشكلة  عن  التعبري  يف  واإلسهاب  الصياغة  يف  والدقة  اإلحكام  عدم  عن  النظر  وبغض 

بني  والرصاعات  الحروب  إىل  تؤدي  األصولية  الثقافة  أن  يرى  فإنه  هنتنجتون  إثارتها  يريد  التي 

التي  الثقافية  والهويات  »فالثقافة  متناقضتني.  بوظيفتني  تقوم  عام  بشكل  الثقافة  الحضارات ألن 

هي عىل املستوى العام هويات حضارية هي التي تشكل أمناط التامسك والتفسخ والرصاع يف 

عامل ما بعد الحرب الباردة«]1]. 

العراق  احتلت  عندما  األمريكية  املتحدة  الواليات  قامت  ملاذا  دقيق  نحو  عىل  يوضح  وهذا 

املتحدة  الواليات  وظفتهم  مرتزقة  يد  عىل  واملتاحف  املكتبات  فنهبت  الثقافية  هويتها  باغتيال 

األمريكية، وهذا عينه هو ما حدث لبغداد عند الغزو التتاري لها؛ إذ وضع التتار الكتب يف نهري 

دجلة والفرات وعربوا عليها. ولهذا يقول »هربرت ماركيوز«: »إن التخريب الثقايف ينطوي عليه كل 

مامرسه سياسية جذرية«]2]. 

الهوية  تحطيم  ليتم   – األخرى  هي  اُغتيلت  التي  اإلسكندرية  ملكتبة  حدث  نفُسه  واليشء 

املرصية – عىل أيدي الرومان »فقد تعرضت للتلف بالحريق مرات عدة أولها عام 47 ق.م عندما 

أراد يوليوس قيرص نقلها إىل روما، والثانية عام 272 ق.م يف حكم اإلمرباطور أوريليا، وعام 391 

بأمر الراهب ثيوفيل«]3].

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل بإمكان هذه الكتب أن تناصب أمريكا العداء؟ وهل بإمكان 

مقتنيات املتاحف أن تكون آالت دمار أعتى من اآللة العسكرية األمريكية ؟ الذي ال شك فيه أن 

الكتب مبا هي كتب ال ميكنها أن تدفع عن نفسها األذى ولكن الطاقة الثقافية التي تحويها هذه 

الكتب والتي تعد مبثابة حصن للذات هي أخىش ما تخشاه أمريكا.

الطامة الكربى يف واقعنا العريب أننا ننظر إىل الثقافة والعلم بوجه عام عىل أنهام أدوات ترفيهية 

أو إحدى كامليات الحياة العرصية ومل ننظر إىل الثقافة والعلم أبداً عىل أنهام خط الدفاع األول 

ضد كل غزو، ولذلك دعت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  ) االلكسو (  إىل رضورة تكثيف 

يبلغ عدد األميني 70   العريب؛  »حيث  العامل  التي ال تزال مرتفعه يف  لتقليص نسب األمية  الجهود 

مليوناً .  ورأت االلكسو أن البيانات اإلحصائية حول واقع األمية يف البالد العربية تشري إىل أن عدد 

األميني لدى الفئات العمرية التي تزيد عىل  15 عاما ً،  ارتفع عموماً من 50  مليوناً عام  1970  إىل 70  

[1]-محمد عابد الجابري، قضايا الفكر املعارص، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1997، ص37.

[2]-ماركيوز، هربرت، نحو ثورة جديدة؛ ترجمة: عبد اللطيف رشارة، بريوت: دار العودة، 1971، ص27.

[3]-أمرية حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكالتها، القاهرة: دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، 1998، ص17.
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مليوناً يف  2005،  كام أن معدل األمية وصل إىل  %35.6  وتشكل هذه النسبة ضعف معدل األمية يف 

العامل وأعىل من تلك املسجلة باملناطق األقل منواً فيه وتبلغ %23.4،  وتنترش األمية بنسبه مرتفعه 

بني النساء اللوايت يعاين نصفهن تقريباً منها )46.5%(«]1]. 

ومن هذا املنطلق، يبدو لنا أن فكرة الرصاع الثقايف بني العامل العريب والغرب بعيدة كل البعد عن 

الواقع. ولكن من املالحظ أن بعض املفكرين الغربيني مصممون عىل فكرة الرصاع؛ بل واختالقه. 

نتيجة  يحدث  متعددة  بأسامء  صداماً  تختلق  االستعامرية  نزعتها  أمريكا  تخفي  أن  أجل  ومن 

مجابهة القوة الوطنية للغزو االستعامري »وهكذا يصبح الصدام املختلق واقعاً وحقيقة وهو يحدث 

عندما تجعل إحدى الثقافات من نفسها الثقافة العظمى ، بينام كل الثقافات األخرى ثقافات صغرى.  

ومن ثم فالعالقة بينهام هي عالقة ميتافيزيقية ، عالقة بني الواحد والكثري، عالقة ذات صلة بالوجود ، 

عالقة بني اإلله واملخلوقات ، بل إنها عالقة أخالقية بني ما ينبغي أن يكون وماهو كائن .  إن ثقافة 

واحدة، يف سعيها إىل القوة ، تتجاوز كل الثقافات األخرى وتتفوق عليها، مثل اإلله زيوس عىل 

جبال األوليمب .  إن ترتيب الثقافات هو ترتيب للقيم، فالثقافة العظمى أعىل من الثقافات األخرى، 

الثقافات الصغرى .  واحدة يف املركز واألخريات يف التخوم .  بعد ذلك، تبدأ عملية التثاقف .  ويف 

هو  ما  وإضافة  أصيل  هو  ما  إسقاط  واإلضافة ،  اإلسقاط  يعني  التثاقف  أن  العظمى  الثقافة  ذهن 

خارجي ، وهو مسار رضوري من التخلف إىل النمو، من التأخر إىل التقدم، من البدائية إىل الحداثة ، 

الوطنية  الثقافات  تدمري  فيعني  الصغرى ،  الثقافات  ذهن  التثاقف، يف  أما  الحياة .   إىل  املوت  من 

الصغرى تنفيذا للثقافة اإلمربيالية العظمى .  وملا كانت الثقافة هي املعربة عن الهوية الوطنية،  فإن 

تدمري الثقافات الوطنية إمنا هو تدمري للكيانات الوطنية واملجتمعات والشعوب «]2]. 

والواقع أننا قد نتفق مع »هنتنجتون« عىل أن الثقافة إما أن تؤدي إىل متاسك املجتمع أو تؤدي 

إىل تفسخه – عىل نحو ما يثار من جدل حاد يف أمريكا حالياً عن ثقافة النخبة وثقافة الجامهري- 

ولكننا ال نتفق معه يف أن الثقافة تؤدي إىل الصدام بني الحضارات؛ حيث إن الثقافات ال تَُعدُّ العباً 

سياسيّاً، وال تستطيع أن تكون فاعلة يف السياسة الدولية مبارشة، ولذلك فإن الحديث عن صدام 

الثقافات ال يعدو عن كونه مجازاً ال مييز واقعاً سياسياً ممكناً، فعامل السياسة له بُْعٌد ماديٌّ ويتجىل 

[1]-حازم محفوظ، بناء العقل النقدي: محاولة للخروج من دوامة التخلف العريب، جريدة األهرام، السنة 44042، عدد 131، 7 يوليو 2007،  ص11.

[2]-حسن حنفى، الحضارات ف رصاع أم حوار، منوذجان بديالن، ورقة بحثية ألقيت ف مؤمتر: »رصاع الحضارات أم حوار الثقافات« 

الذي نظمته منظمة تضامن الشعوب األفريقية األسيوية، وصدر ف كتاب يحمل نفس عنوان املؤمتر، القاهرة: املنظمة، 1997، الصفحات 

من )ص-54ص59(، ص55.
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فالدولة توجد بصفتها معطى جغرافيّاً  الدولة،  أرايض  التي تعني  الحدود  بأوضح صورة يف  ذلك 

البوليس والجيش  بإمكان  فإن  للدولة،  الوجود املادي  ينس  ويجسدها أشخاص محددون. ومن 

اللذين تعلن سلطة الدولة عن نفسها فيهام بشكل ملموس، تذكريه بذلك بصورة رسيعة وموجعة. 

)ثالثًا(: العوملة واهليمنة

مبا أن العوملة تطور طبيعي ومنتج أصيل لسيادة الرأساملية، والرأساملية وفقاً لتعريفها االصطالحي 

هي “النظام االقتصادي الذي يقوم عىل امللكية الخاصة ملوارد الثوة ويطلق املجال لحريات األفراد 

واملرشوعات”]1]. إذاً، ال ميكن أبدأ النظر إىل الرأساملية عىل أنها قادرة عىل تحقيق الفردوس عىل 

األرض بل لن يكون بوسعها إال إذكاء مزيد من الهيمنة والسيطرة لألنا عىل اآلخر.  أضف إىل ذلك “أن 

الرأساملية تسري بالعامل إىل منتهى الحرمان، وتحرره تدريجيّاً من كل العوامل املحددة ... ليس يف 

حوزته يشء ... ال ملكية، ال أخالق، ال أرض. إنه إذاً ال ميلك أي يشء”]2].

ومن هذا املنظور ميكن قراءة سيطرة الرأساملية كنسق اقتصادي عىل اقتصادات السوق تؤدي 

يف النهاية إىل فرض الهيمنة والسيطرة لصاحب املال.

إن املال كام يقولون يولّد القوة وال بد للقوة أن تتخارج، وهذا ما نجد عليه دليالً واضحاً يف 

يبدأ يف  الذي قد  التخارج  بها إىل  الواليات املتحدة األمريكية. إن قوتها االقتصادية تؤدي  حالة 

شكل مساعدات للفقراء ثم رسعان ما يتطور إىل تدخل بالقوة يف الشؤون الداخلية لبعض الدول. 

والواقع، ليست العوملة عملية حديثة أو مقرتنة بنهاية القرن العرشين ونهاية الحرب الباردة، بل 

إنها قدمية ذات جذور تاريخية ترجع إىل بداية الرأساملية وتطورها منذ عدة قرون، وهذا ما أكد عليه 

“فيليب ماك مايكل” إذ يقول: “إن مرشوع العوملة ليس خاصاً بعرصنا، كام قد يظن البعض، لكن 
العوملة كرؤية لتنظيم العامل هي خاصة بعرصنا. إنها مرشوع تاريخي مثلام كان مرشوع التنمية”]3]، 

وهي من هذا املنحى وحدة تعكس املعنى الحقيقي لها بوصفها شكالً من أشكال فرض الهيمنة 

من قبل املركز عىل األطراف.

والنرش،  للطباعة  فرانكلي  الشعب ومؤسسة  دار  القاهرة:    0- مادة رأساملية-0ط3  امليرسة،  العربية  [1]-محمد شفيق غربال، املوسوعة 

1959، ص853.

[2]-كامي، ألبري، اإلنسان املتمرد؛ ترجمة: نهاد رضا-0ط3 -0  بريوت – باريس: منشورات دار عويدات، 1983، ص256.

[3]-مايكل، فيليب ماك ، العوملة أساطري وحقائق، ضمن أبحاث كتاب من الحداثة إىل العوملة: رؤى ووجهات نظر ف قضية التطور 

والتغري االجتامعي، روبريتس، تيمونز، وهايت، إميي؛ ترجمة: سمر الشيشكيل، مراجعة: محمود ماجد عمر، سلسلة عامل املعرفة، عدد 

310، ج2، الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2004، ص141.
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أخرى  أساليب  فإن  قرنني،  ملدة  أهدافها  تحقيق  يف  فشلت  قد  الصليبية  الحروب  كانت  فإذا 

ظل  »ففي  اإلسالمي،  للعامل  التقليدي  االستعامر  مرحلة  إىل  وصلت  حتى  التطور  يف  أخذت 

الفكر عن املركزية األوروبية من ناحية، كام  التجارية )العوملة( ... كانت تتمدد جذور  السيطرة 

تتبلور مالمح تفوق املنظومة الرأساملية الغربية العلامنية من ناحية أخرى«]1]. 

ويطرح »ليوتار« رؤيته لطبيعة العالقة الحالية القامئة بني أطراف املنظومة الرأساملية الحاكمة 

واملؤسسة للعوملة بقوله: »إنه إذا كان يجب القضاء عىل االستغالل واالغرتاب الذي يتعرض له 

النشاط اإلنتاجي، فألنهام يؤديان إىل إبطال قيمة العمل واإلنسان العامل. إن قيمة العمل هي التي 

أخذت يف األفول. ويف فرنسا أفىض تحقيق حديث إىل أن نصف الشباب الفرنيس، ممن ميثلون 

جميع فئات املجتمع، ال يبرص يف العمل إال غاية واحدة هي ضامن البقاء. إنه ينفي عنه كل قيمة 

خلقية وكل قيمة مثالية للذات«]2]. 

وينظر »ليوتار« إىل رصاعات الرأساملية قائالً: »إنها رصاعات مصاحبة لعميلة تعدي الرأساملية 

عىل املجتمعات املدنية التقليدية ... هذه الرصاعات دامت أكث من قرن من التاريخ االجتامعي، 

والسيايس، واأليديولوجي ... كام أن مصري هذا الرصاع قد تحدد: ففي البلدان ذات اإلدارة الليربالية 

املتقدمة تحولت الرصاعات وأدواتها إىل منظامت للنظام؛ ويف البلدان الشيوعية عاد النموذج ذو 

الصبغة الكلية وتأثريات الشمولية تحت اسم املاركسية ذاتها، وحرمت الرصاعات موضوع البحث 

ببساطة من الحق يف الوجود«]3]، ولذلك مل تعد تتكون طبقة صانعي القرار »من الطبقة السياسية 

التقليدية، بل من رشيحة مركبة من رؤساء الرشكات...، ورؤساء املنظامت الكربى املهنية«]4]. 

ومن ناحية أخرى، ملا كانت الدولة فكرة كلية تسبق الوجود الجزيئ لألفراد يف ما يقول )أرسطو(، 

وتعد الدولة من وجهة نظر الساسة مبثابة الحصن الواقي للجامعة التي تدين لها بوجودها، فإن 

هو  وإمنا  بريء  قصد  ذا  يبدو  ال  أن  )العامل(  الالمحدود  إىل  )الدولة(  املحدود  تحويل  من شأن 

باألحرى يخضع لتوجه أيديولوجي ما. وميكننا أن نستشف التوجه األيديولوجي من تعريف العوملة 

نفسه الذي يركز عىل جوانبها االقتصادية ويحيلها إىل اندماج أسواق العامل يف مجاالت التجارة 

[1]-نادية مصطفى، التحديات الحضارية الخارجية للعامل اإلسالمي: بروز األبعاد الحضارية الثقافية، مرجع سابق، ص94.

[2]-Lyotard, J. F.; Expedient dans la decadence in “Rudiments paiens”. Collection 10/ 18  Union générale 

d’Editions, Paris , 1977, PP.132--133.

[3]-ليوتار، جان فرانسوا، الوضع ما بعد الحدايث: تقرير عن املعرفة؛ ترجمة أحمد حسان، تصدير فريدريك جيمسون،- ط-1، القاهرة: دار 

رشقيات للنرش والتوزيع، 1994، ص35.

[4]-املرجع السابق، ص37. 
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واالستثامرات املبارشة ومل مينع هذا أن يتضمن تعريف العوملة شمولها للجوانب الثقافية. 

عملية  الواقع  يف  ولكنها  اقتصادية  عملية  الظاهري  شكلها  يف  تكون  قد  فالعوملة  ثم  ومن 

أيديولوجية خالصة. من هنا نستنتج، أن األمر يتعلق بالدعوة إىل توسيع وتبني النموذج األمرييك 

وإفساح املجال له ليشمل العامل كله. وبالتايل فالعوملة، إىل جانب كونها نظاماً اقتصاديّاً، هي أيضاً 

أيديولوجية تعكس هذا النظام وتخدمه وتكرّسه، وهناك من الُكتّاب من يقرن بينها وبني »األمركة«، 

أي نرش وتعميم الطابع األمرييك.

ومن هذا املنطلق، فالعوملة، تعمل عىل تكريس الثنائية والتمزُّق واالنشطار يف الُهِويَّات الثقافية 

ُهويتنا العربية اإلسالمية. ومثة إجامع من قبل املفكرين املعارصين العرب  الوطنية، ومنها طبعاً 

عىل أن العوملة »ليست سوى الثقافة الغربية الظافرة يف هذا العرص، بعنارصها ومكوناتها املختلفة، 

وبروافِدها األوروبية، وخاصة األمريكية منها. وهي ليست سوى هذه الثقافة وهي تسعى إىل فرض 

قيمها واختياراتها ومرجعياتها، عىل سائر الثقافات اإلنسانية األخرى، من أجل إعادة تشكيلها. 

وقد يعتقد البعض أن مصطلح العوملة مصطلح يقف عىل النقيض من مصطلح الصدام، ألن 

مفاده أن العامل يجب أن يكون قرية صغري واحدة، غري أن العوملة ليست نظاماً عاملياً أو منوذجاً 

أنها ليست نظاماً عاملياً  الدول وتتوحد، كام  فيه  لعامل مثايل تتكامل  للحياة يرسم حدوداً  عاملياً 

نشأ نتيجة تفاعل طبيعي للثقافات العاملية، ولكنها نظام جديد من العالقات بني الثقافات، كام هو 

التكتالت الرأساملية الكربى عىل  الحال بني الجامعات والدول واألسواق، نشأ يف سياق رصاع 

الهيمنة العاملية. إنه يعكس إذن هذه الهيمنة]1] يف بنيته العميقة، ويكرس املوقع املتميز للواليات 

املتحدة فيها، بقدر ما يعكس املشاركة الرئيسية للرأساملية األمريكية يف ثورة املعلومات. وتلعب 

هذه الهيمنة، مبا يلحقها من تطورات تقنية، وتبادالت تجارية، تعمل عىل تقريب املسافات وتوحيد 

أمناط الحياة املادية والفكرية، دوراً أساسيّاً يف دمج الدوائر الثقافية املختلفة، وإنشاء فضاء ثقايف 

مشرتك، أو قائم فوق الثقافات القومية، يسمح ملنتجات الثقافة األمريكية أن تهيمن وتسود منتجات 

الثقافات األخرى. 

ويبدو أن األمر كله ال يعدو كونه أيديولوجيا سياسية تحاول فرض هيمنتها عىل العامل لتحقيق 

مركزية القطب الواحد تحت بأسامء متعددة. وإذا كان البعض يرى أن العامل صار سوقاً واحدة شئنا 

[1]-ويشري »محمد عابد الجابري«  إىل أن »العوملة هي ما بعد االستعامر، باعتبار أن  الـ »مابعد« ف مثل هذه التعابري ال يعنى القطيعة 

مع الـ »ماقبل«، بل يعنى االستمرار فيه بصورة جديدة... ومن بي أبعاد العوملة التوسع والهيمنة«  )محمد عابد الجابري، قضايا ف الفكر 

املعارص، مرجع سابق، ص137(.

الملف



االستغراب

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

93

أم أبينا وأن التجارة العاملية تبدو وكأنها يف منو ُمطَّرِد يستفيد منه الجميع، فالواقع أن مثة حقائَق 

مفجعًة تُجايف كلَّ هذه االدعاءات. ولعل من أوضح هذه الحقائق »أن %20 من العاملني ستكفي 

يف القرن القادم للحفاظ عىل نشاط االقتصاد الدويل )ومن ثم( لن تكون هناك حاجة إىل أيد عاملة 

أكث من هذا«]1]. 

وهذا يعني أن أحد أشكال العوملة هو تقليل االعتامد عىل العنرص البرشي، وهذا بطبيعة الحال 

لن يؤدي إىل إيجاد حلول ملشكالت اإلنسان املتعلقة بالعمل، والبطالة بل سيؤدي إىل زيادتها 

وتفاقمها؛ فأين إذن ستذهب هذه األيدي العاملة؟ بل كيف ميكن استيعاب األيدي العاملة الجديدة 

والتي  املرتفعة  الدخول  مستوى  بني  توازن  خلق  ميكن  وكيف  السوق؟  إىل  بها  الدفع  يتم  التي 

يتقاضاها العاملون يف الرشكات العاملية وبني هؤالء املعدمني الذين ال يجدون فرصة عمل؟

من الحقائق املفزعة يف ظل أطروحة العوملة التي برش بها الغرب، أنه بالرغم من وجود العوملة 

إال أن البيانات اإلحصائية ال تدعم النظرية الزاعمة بأن تحرير التجارة يؤدي حتامً إىل منو مجمل 

30 ألف  اقتصادات العامل، إذ أن: »ربع السكان يف العامل الثالث يعيشون تحت خط الفقر، وأن 

شخص ميوتون يوميّاً بسبب املياه امللوثة والظروف الصحية السيئة، وأن متوسط العمر يف تلك 

البالد يقل عرشين عاماً عام هو عليه يف الواليات املتحدة«]2]. 

ويف بعض التقارير: »أن ثروة ثالثة أغنياء أمريكيني تعادل أو تزيد ثروات 48 دولة من دول العامل 

الفقرية، وأن 255 ثريّاً يف العامل ميتلكون ألف مليار دوالر، وأن 48 شخصاً أمريكيّاً تزيد ثروتهم 

عىل ثروة الصني التي يصل عدد سكانها إىل 1. 3 مليار نسمة، وأن أربعني مليار دوالر فقط ـ أي ما 

يوازي %4 من ثروات الـ 225 شخصاـً  كافية ليك تؤمن لكل سكان املعمورة الخدمات االجتامعية 

األساسية التي يحتاجون إليها، أي الغذاء والصحة واملياه والتعليم«]3]. 

وتأسيساً عىل هذه الحقائق، »فإن األمل بأن تؤدي كل جولة من جوالت تحرير التجارة الخارجية 

إىل تنامي منو االقتصاد العاملي وخريات الشعوب املشاركة يف هذه التجارة وهم وضالل بنّي«]4]. 

[1]-مارتي، هانز بيرت وشومان، هارالد، فخ العوملة؛ ترجمة: عدنان عباس عىل ؛ مراجعة: رمزي زىك، سلسلة عامل املعرفة؛ عدد238، 

الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1998، ص9 و -25 26.

[2]-هادي املدريس، لئاّل يكون صدام حضارات: الطريق الثالث بي اإلسالم والغرب، ط1، بريوت: دار الجديد، 1996، ص150.

[3]-اإلمام السيد محمد الحسيني الشريازي، فقه العوملة: دراسة إسالمية معارصة، ط1، بريوت: مؤسسة املجتبى للتحقيق والنرش، 2002، 

ص194.

[4]-أفهيلد، هورست، اقتصاد يغدق فقراً: التحول من دولة التكافل االجتامعي إىل املجتمع املنقسم عىل نفسه؛ ترجمة: عدنان عباس 

عىل، سلسلة عامل املعرفة، عدد 335، الكويت: املركز الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2007، ص174.
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كام أن املشكلة أيضاً هي الحصول عىل عامل يبذلون جهداً كبرياً يف العمل مقابل أجر زهيد، 

وهذا يعكس طبيعة املصالح الذاتية واالستغالل الرأساميل. 

إن الحقيقة التي يفصح عنها الرصاع عىل لقمة العيش ال شك أنها مفجعة، ولعل مقولة »سكوت 

إن  يقول:  إذ  تعبري  أدق  العيش  لقمة  عىل  الرصاع  هذا  عن  تعرب  »سان«  مؤسسة  مدير  نييل«  مك 

املسألة ستكون يف املستقبل هي »إما أن تأكل أو أن تؤكل To have Lunch or be lunch« ومن ثم 

فإن الحديث عن التكامل والتوحد واالندماج يف ظل محاوالت فرض رؤية أحادية وهيمنة املركز 

عىل األطراف تبدو هراء. 

عند  االعتبار  االجتامعية يف  الظروف  توضع  محاوالت ألن  هناك  كانت  أنه  من  الرغم  وعىل 

تطبيق اتفاقية »الجات« التي تعد حجر األساس للعوملة فإن هذه املحاوالت قد باءت باإلخفاق. 

»ففي سياق املباحثات الختامية حول إنشاء املنظمة العاملية للتجارة نادى البعض بضورة إدراج 

وبناء  العاملية،  التجارة  منظمة  اتفاقية  يف  البيئة  وبحامية  للعمل  االجتامعية  بالظروف  خاص  بند 

عىل هذا البند كان املفروض أن يكون يف اإلمكان تقديم شكوى إىل منظمة التجارة العاملية ضد 

قبل  من  املقررة  الدنيا  باملعايري  تخل  تنتج يف ظل رشوط  أن صادراتها  عليها  يثبت  التي  الدول 

التابعة لألمم املتحدة، لكن رسعان ما جرى االعرتاض عىل هذا املسعى  الدولية  العمل  منظمة 

ليس من قبل الدول املعنية فحسب بل من قبل دول أخرى، وتصدرت قامئة الحكومات املعرتضة 

الحكومتان األملانية والربيطانية عىل وجهة الخصوص اللتان »تؤمنان بحرية التجارة إميان األطفال 

بالخرافات واألساطري«]1]. 

وإذا كانت دول املركز أو الدول الغربية هي صاحبة االعرتاض عىل مراعاة الظروف االجتامعية 

عند تطبيق اتفاقية الجات، وهي التي ما فتئت تتشدق باالهتامم بالنواحي اإلنسانية؛ فإن هذا يكشف 

بوضوح عن محاوالت املركز لتمكني وضعه دون أن يضع يف اعتباره الدول األخرى. 

تبني أطروحات  الواليات املتحدة يف  التايل: هل ستستمر  السؤال  نستطيع طرح  وعىل ذلك 

العوملة لو خرجت هذه األطروحات عىل مصالحها؟ وماذا لو اتخذت توجهات السوق اتجاهات 

متعارضة مع مصالح بيوت املالية األمريكية الكربى؟ وملاذا تخرج الواليات املتحدة عىل قوانني 

منظمة التجارة العاملية فتدعم الرشكات األمريكية؟ 

2002 - 2005 يف ما يتعلق باستريادها للصلب وفرضها  لعل ما فعلته أمريكا يف الفرتة ما بني 

[1]-مارتي، هانز بيرت وشومان، هارالد، فخ العوملة، مرجع سابق، ص268.

الملف



االستغراب

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

95

اتفاقيات  يخالف  مبا  املحلية  منتجاتها  لحامية  الصلب  من  تستورده  ما  عىل  جمركية]1]  رسوماً 

الجات هو سري يف هذا الدرب أيضاً، »ولحامية الصناعة األمريكية الفتية، فرضت الواليات املتحدة 

األمريكية رضائب جمركية، وظلت تفرض تلك الضائب عىل السلع املستوردة حتى بعدما تطورت 

الصناعة األمريكية وأصبحت ذات قدرة تنافسية كبرية، ولعل الضائب التي فرضتها عام 2002 عىل 

الصلب والحديد خري مثال عىل هذه الحقيقة، ولعل أيضاً ما يقوم به الرئيس األمرييك ترامب من 

أجراءات حامئية إلنقاذ االقتصاد األمرييك من العوملة يفرس لنا مدى تأثريها حتى عىل دولة عظمى 

كالواليات املتحدة األمريكية.

ويف هذا اإلطار ميكن القول أن السلوك الخارجي للواليات املتحدة األمريكية يظهر أن السلطة 

قد  الغربية  »فالسلطات  الخارجية،  سياستها  إدارة  يف  الحاسمة  العوامل  هي  واملصالح  والهيمنة 

وعقلنتها  أخرى  ألسباب  املتوالة  واألعامل  القرارات  لتربير  قيم  عىل  مؤسسة  حججاً  استعملت 

ورشعنتها«]2]. 

“سيطرة لنخب معقلنة ومحدثة عىل بقية العامل،  “آالن تورين” أنه توجد  كام ميكن القول مع 

وذلك بواسطة تنظيم التجارة واملصانع وبواسطة االستعامر، لقد تجىل انتصار الحداثة يف إلغاء 

املبادئ الخالدة، وإقصاء كل املاهيات والكيانات املصطنعة مثل األنا والثقافات”]3].  

ومن ناحية أخرى »ال تقف العوملة عند حدود تدعيم سوق عاملية للسلع والخدمات واألموال، 

بل إن العامل الذي أصبح قرية كام يقال عادة يقع تحت تأثري الرتويج اإلعالمي الذي زالت املوانع 

السياسية  بالحدود  تعرتف  ال  واستقبال  اتصال  وسيلة  الصناعية  األقامر  أصبحت  أن  بعد  أمامه، 

األمم،  بني  التبادل  عىل  واملعرفة،  الخدمات  تجارة  هيمنة  مع  ذلك  وتوافق  الثقافية.  املناطق  أو 

وسيطرة قوة وحيدة يف هذا امليدان. وتصادف تاريخيّاً أن هذه القوة الوحيدة ذات املنعة العسكرية 

والتكنولوجية واالقتصادية خالية الوفاض من تراث إنساين وثقايف يعتد به، وال تحمل رسالة إنسانية 

ولو من باب التربير اإلعالمي كام فعلت األمم التي سادت يف السابق. ومل تجد هذه األمة غري منط 

يف العيش واالستهالك تحاول التسويق له«]4].

[1]-كتبت صحيفة Hamburger Abendblatt ف الصفحة رقم 23 من عددها الصادر ف السابع من مارس من عام 2002: رضائب 

جمركية تأديبية: غضب عاملي من ترصفات الرئيس األمرييك بوش. االتحاد األورويب يحتج. أوروبا تخطط لفرض عقوبات مامثلة عىل 

الواليات املتحدة األمريكية. أسباب عملية التصعيد.

الدراسات  مركز  بريوت:  زينب شوربا، ط1،  تعريب:  تعايش سلمي؟؛  أم  والغرب، صدام حضارات  اإلسالم  مستقبل  هنرت،  [2]-شريين 

االسرتاتيجية، 2002، ص 35.

[3]- Touraine, A.; Critique de la modernite, Paris: Fayard, 1992, p.46.

وانظر أيضاً الرتجمة العربية: تورين، أالن، نقد الحداثة؛ ترجمة: أنور مغيث، القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، 1997، ص54.

[4]-منظمة العمل العربية، العوملة وآثارها االجتامعية، د.م: املنظمة، 1998، د.ت، ص161-160.
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يف الواقع، تقوم العوملة عىل تدشني ثقافة االستهالك بحيث يصبح املركز هو املصدر أو املنتج 

وتصبح األطراف أو اآلخر هي املستهلك؛ إذ يقول البعض: »إن ثقافة االستهالك والتي كانت مثرة 

عن املجتمع الصناعي أبرزت مالمح العقل األدايت؛ حيث الذاتية والنفعية يف أعىل تقمصاتها، بدءاً 

من عملية التفكري ومامرسة إجراءات االستقراء واالستنتاج وصوالً إىل العناية باملنهج عىل حساب 

املضمون... وبهذا فإن الذاتية الفردية ــ الجمعية أصبحت هي الغاية التي ميثلها هذا العقل، وعرب 

ثبت  الذايت  العقل  الذاتية، ومن خالل هذا  الجانب األخالقي يف املنفعة  هذا املنظور... تحدد 

الغرب خطواته يف مجال التقدم الثقايف... وفرض معامل السيطرة وبرزت النزعة االستعامرية«]1]. 

ونحن نجد تأكيداً لهذا املنحى يف كتاب »رأس املال والرذائل الجديدة«؛ حيث يوضح »أمبريتو 

جاملربيت« إن ما يجعل ثقافة االستهالك رذيلة كربى هو أنها تقوم عىل رشاء األشياء التي سرنميها 

بعيداً حني يروق لنا ذلك، ومن خالل ثقافة رشاء الحاجات ورميها بعيداً، أقام املجتمع االستهاليك 

هويته الخاصة به وحدد وضعه االجتامعي، وعرف فكرته الخاصة عن الحرية.

صحيح أن االستهالك موضوع اقتصادي، ولكن ال أحد ينكر صلته الوثيقة بالثقافة، فأنت عندما 

التي تدفعك النتقائها دون غريها، ويف  القناعات  تقرر رشاء سلعة معينة تستند إىل مجموعة من 

عرص العوملة تكاد تتحول املجتمعات ومنها النامية الغارقة يف الديون، إىل مجتمعات استهالكية 

ليس مبحض املصادفة، ولكن نتيجة مخططات مدروسة بعناية وبدقة. »فقد ارتبطت معامل الظاهرة 

القرنني،  لهذين  التاريخية  بالظروف  عرش  والثامن  عرش  السابع  القرنني  عوملة  أو  االستعامرية 

وبخاصة الثورة التجارية، وقصة البحث عن املعادن النفيسة إىل حد كبري، كام ارتبطت عوملة القرن 

التاسع عرش بظروف هذا القرن التاريخية، وبخاصة بالثورة الصناعية، حيث سعت الدول القومية 

الوطنية الحديثة إىل تحقيق أكرب قدر ممكن من املواد األولية الالزمة لصناعاتها، وكذلك إىل أوسع 

األسواق لترصيف منتجاتها«]2]. 

التكنولوجيا الحديثة قرصت من عمر أي منتج، إذ رسعان ما يتحول إىل  يضاف إىل ذلك أن 

بضاعة غري مفيدة أو يتجاوزه الزمن يف بحر سنوات أو شهور قليلة. عندها يجد املستهلك نفسه 

)مضطراً( إىل تغيري ما لديه من منتج ورشاء الجديد األكث كفاءة أو األفضل نوعية. 

وبناء عىل هذا يقول جالل أمني: »إن هذا التحول الكبري الذي طرأ عىل طبيعة االستغالل، من 

[1]-إسامعيل نوري الربيعي، أطياف نيتشه: آالن تورين ونقد الحداثة، ف 4 أبريل 2002.

  http://www.azzaman.com/azz/articles/2002677/15-04/04/.htm

[2]-يحيى أحمد الكعيك، الرشق األوسط ورصاع العوملة-0 ط1 -0  بريوت ـ لبنان: دار النهضة العربية، 2000، ص 73.
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استغالل الدولة كمنتج )أو كمصدر للعاملة الرخيصة(، إىل استغالها كمستهلك، كان له آثار أكرب 

أهمية بكثري مام قد يبدو ألول وهلة، ذلك أن استغالل العامل يحتاج لتربيره إىل أيديولوجيا مختلفة 

جّداً عن تلك التي ميكن بها تربير استغالل املستهلك«]1]. 

ومن صنو ثقافة االستهالك أيضاً االقتناء، إن االقتناء يف ما يقوله »هيدجر« ال يتم هنا بناء عىل 

حاجة ملحة أو لتحقيق غرض ما، إنك تقتني أمثن أنواع الساعات أو أندر أنواع الكتب أو لوحة 

لفنان شهري تقدر باملاليني ال ألنك تريد أن تقرأ هذا الكتاب وما فيه أو لحاجتك إىل ساعة تضبط 

لك الوقت عىل نحو دقيق وال ألنك تريد أن ترقى بذوقك الفني إىل درجة عالية، بل إنك تفعل كل 

هذا ملجرد أن يقال أنك تقتني. إن هذا يدشن عقلية الجهد املبذول واإلمكانية املطلقة للتفعيل 

وتحولها إىل ساكن بحيث يصبح امتالك القصور والبيوت الفخمة نوعاً من أنواع التباهي يف مجتمع 

الناس، هذا املجتمع الذي ال هوية له »إن الناس - يف ما يقول هيدجر - هم يف الحقيقة كائن وهمي 

ال وجود له، ومن ثم فإن »الناس ينتمون إىل هذا اآلخر ويعززون قوته«]2]، وذلك ألن »مفهوم الناس 

عبارة عن مفرتق للطرق مفتوح لكل قادم«]3]. 

بيد أن هؤالء الناس الذين ال وجود لهم، هم يف الوقت ذاته ميلكون طرقاً عدة ليك ميارسوا 

وجودهم الزائف. وعندما يتحقق وجودهم بشكل مييل عىل املوجود كل ترصفاته وأفعاله يصبح 

الوجود )مع( اآلخرين بوصفه كذلك مهموماً بحياة التوسط، ويف مثل هذا النمط من الحياة »كل 

احد يكون اآلخر، وال أحد يكون نفسه«]4]، وهذا هو ما تهدف إليه العوملة عىل املستوى الجامعي، 

وإن كان حديث »هيدجر« هنا عىل املستوى األنطولوجي الفردي.  

ومن ناحية أخرى، فإن شعار العوملة ال يخلو من نفع، ولكن النفع يعود أغلبه عىل مركز بثها 

العربية  املنطقة  بالطبع  األطراف  هذه  بني  األطراف، ومن  تعود عىل  وأغلب أرضارها  وإشعاعها، 

»وميكن أن تحقق أمة من أمم األطراف نهضة تحولها من طرف سلبي يف التعامل الدويل إىل قوة 

فاعلة وإيجابية وال ميكن تصور حدوث هذه النهضة إال باستعادة الدولة القومية قوتها«]5]. 

[1]-جالل أمي، العوملة والتنمية العربية: من حملة نابليون إىل جولة األوروغواي، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999، ص37.

[2]-Heidegger, M.; Being and time translated by John Macquariie and Edward Robinson. [San Francisco, 

Calif.]: HarperSanFrancisco, c1962, p. 126.

[3]-جوليفيه، ريجيس، املذاهب الوجودية )من كريكيغارد إىل سارتر(؛ ترجمة: فؤاد كامل، محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط1 ، بريوت: دار 

اآلداب، 1988، ص83.

[4]-Heidegger, Martin, Being and time. Op. Cit., p. 128. 

.جالل أمي، العوملة والتنمية العربية: من حملة نابليون إىل جولة األوروغواي، مرجع سابق، ص190-[5]
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ومام ال شك فيه أن العوملة تهدف بالدرجة األوىل إىل إزاحة سيطرة الدول عىل شعوبها لفرض 

هيمنة املركز مبارشة عىل هذه الشعوب. إذاً، الواضح »أن حالة الدولة – الوطن - تفقد سيطرتها 

عىل املجتمع، وعىل استقالليتها كنظام يف العامل. وبالتايل، فإنه مع انحالل املرشوع الحضاري 

أن  ذلك  سابقاً،  يحتويها  كان  التي  القوى  عىل  السيطرة  يفقد  الوطن   – الدولة  نظام  بدأ  الجديد، 

العوملة بأبعادها املختلفة تقلل من دور االستقاللية لنظام الدولة – الوطن، وتؤثر سلباً عىل قدرتها 

عىل اتخاذ القرار«]1].

لفكرة  واقتصاديّاً  واجتامعيّاً  وثقافيّاً  فكريّاً  مناقضة  أيديولوجية  هي  العوملة  أن  هذا  يعني  فهل 

الدولة أو الوطن؟

اآلخرين، فمام ال شك  مع  التعامل عن قرب  أو  املسافات  تستلزم تحطيم  العوملة  كانت  إذا 

فيه أن العوملة تهدف بالدرجة األوىل إىل إضعاف سلطة الدولة]2] وتفتيت العامل إىل كتل منعزلة 

لتمكني الرشكات العمالقة التي يطلق عليها رشكات متعددة الجنسيات من السيطرة والهيمنة عىل 

اقتصاديات ومقدرات الدول األخرى.  

ومن ناحية أخرى، فإن توظيف وسائل اإلعالم واالتصاالت الحديثة كأداة للسيطرة عىل العقول 

كام يحدث عىل شبكة اإلنرتنت التي يستخدمها البعض لنرش ثقافات هدامة – وال مينع هذا من 

بتخريب  تقوم  الثقافات-  بني  التقارب  وإحداث  والثقافة  العلم  نرش  إيجايب يف  بدور  تقوم  كونها 

عقول الشباب كام حدث مع عبدة الشيطان، ومن ثم تحيل هذه العقول إىل توابع تدور يف فلكها، 

ويف هذا الصدد يقول »هيدجر« موضحاً أثر التقنية يف إحداث الغربة يف اإلنسان املعارص »لكن 

تأويل  التي حدثت يف طريقة  الطفرة  تاريخه هو  بداية  الجديدة خاصة عن  إنسان األزمنة  يبعد  ما 

العامل. إن الوضعية األساسية لألزمنة املعارصة هي الوضعية التقنية«]3]. أي أن الّسمة التكنولوجية 

هي الغالبة عىل العامل، وهي وإن كانت شكالً من أشكال الوجود فإنها تبعده عن تاريخه األصيل 

الذي يتحد فيه مع الوجود. 

الواليات  العوملة، فمن خاللها تسعى  قيمة  وبوسعنا أن نجد يف شبكة اإلنرتنت وسيلة لنرش 

[1]-عىل أحمد الطراح؛ غسان منري حمزة، العوملة والدولة األمة واملجتمع العاملي، حوليات كلية اآلداب جامعة عي شمس؛ مجلد 30 ، 

أبريل – يونيو 2002، الصفحات من )ص35 – ص82(، ص37.

يعيشون  التي  الطريقة  عليهم  نفرض  إننا  بلدهم،  منتلك  أننا  يعلمون  »إنهم  األمريكية  الجوية  القوات  قائد  لوىن،  وليام  اللواء  [2]-يقول 

ويتحدثون بها. وهذا هو اليشء العظيم بالنسبة ألمريكا ف الوقت الراهن ». )بيلجر، جون، حكام العامل الجدد؛ ترجمة: إسامعيل داود. 

القاهرة: دار مرص املحروسة، 2003، ص75(.

[3]-Heidegger, M.; Concepts fondamentaux, Paris: Gallimard, 1985. p. 31 - 33.
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القنوات  من  واسعة  ومن خالل شبكة  واملعلومايت  اإلعالمي  التدفق  بواسطة  األمريكية  املتحدة 

تذويب  إىل  اإلنرتنت،  الدولية  املعلومات  وشبكة  أمريكياً]1]  املدعومة  أو  األمريكية  الفضائية 

العلامنية  عن  املزعومة  األمريكية  القيم  منظومة  ونرش  واإلقصاء  للتهميش  الرافضة  الثقافات 

تلك  ذلك  يف  ومبا  أمريكيّاً،  احرتامها  تدين  رغم  األقليات  وحقوق  اإلنسان  واحرتام  والتعددية، 

القيم املدمرة للعالقات االجتامعية، ويف مقدمتها العالقات األرسية عىل سبيل املثال، ونخلص 

من ذلك إىل القول بأن حرباً باردة أمريكية جديدة ال هوادة فيها تشن عىل املجتمعات والثقافات 

الرافضة للهيمنة األمريكية، تهدف إىل تدمري بنياتها االجتامعية وتقاليدها وعاداتها وأديانها متهيداً 

لذوبانها يف الثقافة األمريكية الغالبة، واملغلوب مولع بتقليد الغالب كام يرى ابن خلدون. 

القوة  حد  عند  تقف  ال  كام  العسكرية،  القوة  حد  عند  تقف  ال  اليوم  القوة  عنارص  أن  ويبدو 

عىل  الهيمنة  فرض  يف  مساعدة  وأكثها  تأثرياً  وأشدها  القوة  عنارص  أهم  كانت  وإن  االقتصادية، 

اآلخرين، فعنارص القوة قد اتسعت لتشمل قوة املعلومات واإلنرتنت مبا تشتمل عليه من قنوات 

للقارات،  عابرة  وصحف  الغري،  أرض  عىل  يشء  كل  ترصد  إخبارية  ووكاالت  ضخمة  فضائية 

الهيمنة  مهمة  لتسهيل  التي وضعت جميعاً  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  أيضاً  لتشمل  واتسعت 

النووية  الغربية عىل بقية شعوب العامل كاتفاقية الجات االقتصادية واتفاقيات الحد من األسلحة 

والبيولوجية وغريها. 

فالعوملة، إذن، تسعى إىل فرض منوذجها الرأساميل عىل العامل من خالل االقتصاد والسياسة 

والثقافة وتعميم قيم الليربالية الجديدة مثل اقتصاد السوق وحرية التجارة وفتح األسواق الوطنية وإلغاء 

أو تقليص أنظمة وإجراءات الحامية وإضعاف دور الدولة يف امليدانني االقتصادي واالجتامعي. 

بحيث ميكن القول أن العوملة الغربية هي طور جديد عىل طريق النزعة املركزية الغربية والعاملية 

مبفهومها الغريب، إنها طور االجتياح الذي يطمع يف صب العامل داخل القالب الغريب عىل مختلف 

الصعد وامليادين االقتصادية والسياسية والقيمية والثقافية والعسكرية والترشيعية...إلخ. 

[1]-مام يدل عىل أن هذه القنوات مدعومة بشكل أو بآخر »إن تاريخ تغطية أحداث العامل الثالث ف وسائل اإلعالم الغربية يوضح با 

ال يدع مجاالً للشك أن إعطاء اهتامم زائد للفوارق والخالفات بي الثقافات والحضارات، بدالً من إبراز والرتكيز عىل ما هو مشرتك ف 

ما بينها...، كام أن وسائل اإلعالم تطبق أحياناً خطاباً هرمّياً وحرصيّاً ف النظر إىل حضارات اآلخرين با يذكرنا بخطاب استعامري أو 

استرشاقي املفرتض أنه انتهى تاريخّياً منذ زمن«. )وليد عبد النارص، حوار الحضارات وتحدي العوملة، القاهرة: مركز األهرام للدراسات 

السياسية واالسرتاتيجية، 2005، ص176(.
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اخلالصة: 

نخلص من كل ذلك أن فالسفة التفكيك؛ وخاصة دريدا كأحد رواد فلسفة ما بعد االستعامر؛ مل 

يستطيعوا أن يتخلصوا كلية من مركزية الذات الغربية؛ بل أنهم بشكل ما أو بآخر أعطوا أولية الذات 

)الغرب( عن املوضوع )الرشق(؛ حيث إنها ما زالت متارس الدور نفسه من الهيمنة والسيطرة وإن 

اختلفت الدرجة، كام أن القراءة الصحيحة للعوملة تتيح القول أنها أحد األشكال السياسية لفرض 

التقني  التفوق  استغالل  طريق  عن  الذات  هيمنة  فرض  هي  فالعوملة  اآلخر؛  عىل  هيمنته  املركز 

واالقتصادي والتجاري، وترويج لنموذجها الثقايف بوصفه النموذج األمثل. 

الملف



تعريف حقبة ما بعد االستعمار
الصراع على الهوية يف الشرق األوسط

]*[Samuel Helfont[[[صامويل هلفونت

مّثل مصطلح »الحقبة ما بعد االستعامرية« إشكالية أساسية للمؤرخي املهتمي بالرشق 

األوسط ف القرن العرشين. وكام ستبي هذه املقالة بالتفصيل، فقد وفر الجدل القائم حول 

املصطلح محوراً مهامً دارت حوله النقاشات ف الهوية السياسية. ولقد كان من آثار الحرب 

العاملية الثانية أن تفتتت القوة األوروبية ف الرشق األوسط، ونشأ عىل أنقاضها عدد من الدول 

التي بررت وجودها من حيث أيديولوجيات محددة ترتبط بالهويات الناشئة ف حقبة ما بعد 

االستعامر. كام تتضمن املقالة مناقشة عامة للجدل القائم عن حقبة ما بعد االستعامر، يتناول 

فيها الباحث دراسة حاالت ثالث، وهي: مرص والعراق وإيران. 

المحرر

الحديث. يستخدم  يدور عليه  الذي  تعريف املصطلح  أول مسألة ستتناولها هذه املقالة هي 

أسايس،  وبشكل  أوالً،  مرتابطة.  ولكن  متميزة  ثالث  بطرائق  االستعامر«  حقبة  بعد  »ما  مصطلح 

الرشق  عىل  تسيطر  متتالية  إمرباطوريات  ظلت  فقد  زمانية؛  كمقولة  املصطلح  استخدام  ميكن 

األوسط حتى القرن العرشين، وخالل القرنني التاسع عرش والعرشين كانت تلك اإلمرباطوريات 

يف الغالب أوروبية. انهار الحكم االستعامري خالل القرن العرشين فنشأت من بعده دول ما بعد 

حقبة االستعامر. وبالطبع ال تثري هذه املسألة الكثري من الجدل، ولكنها ليست الطريقة الوحيدة 

التي يعرف بها ما بعد االستعامر. 

* - باحث ف العالقات الدولية – جامعة فيالدلفيا – أمريكا.
                                   POST-COLONIAL STATES AND THE STRUGGLE FOR IDENTITY    :العنوان األصيل للمقالة -

                                                                                                        IN THE MIDDLE EAST SINCE WORLD WAR TWO 

.Forgeign Policy Research Institute- Footnotes – October 2015  :املصدر -

- ترجمة: رامي طوقان – مراجعة: جاد مقديس.
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إىل ذلك، يستخدم مصطلح ما بعد االستعامر لوصف نوع خاص من الدول ونوع خاص من 

مؤسسات  توارثت  ما  غالباً  االستعامرية  اإلمرباطوريات  بعد  من  نشأت  التي  فالدول  السياسات. 

أنشأتها تلك اإلمرباطوريات، وكان العديد من قادة تلك الدول الناشئة ضباطاً يف جيوش يقودها 

الربيطانيون أو الفرنسيون أو حتى العثامنيون. وتعود نشأة العديد من أجهزة األمن يف تلك الدول، 

كام هي الحال يف العراق أيام سيطرة صدام حسني ورشطته الرسية، إىل أيام القوى االستعامرية، أي 

الربيطانيني يف حالة العراق. وصممت القوى االستعامرية تلك املؤسسات للسيطرة عىل الجامهري 

من األعىل، أو بعبارة أخرى: صممت لحامية الدولة من شعبها وليس لحاميتها من قوى عسكرية 

خارجية. يقول البعض بأن تلك املؤسسات استمرت يف أداء ذلك الدور حتى بعد سقوط القوى 

كانت  أنها  أي  األسفل،  إىل  األعىل  من  تعمل  ظاهرة  االستعامري  الحكم  كان  لقد  االستعامرية. 

مفروضة. ولذلك ال يجايف البعُض الصواَب حني يقولون أن الطبيعة غري الدميوقراطية للدول التي 

نشأت من بعد نهاية االستعامر ليست دميوقراطية. 

أيضاً، حيث واجهت  كانت ضعيفة  فقد  األعىل،  فُرضت من  االستعامرية  بعد  ما  الدول  وألن 

مشاكل يف تنفيذ سياساتها. ولكن املجتمعات ما بعد االستعامرية ُوصفت بأنها متينة ألن الناس 

اعتمدوا عىل شبكات اجتامعية بدالً من مؤسسات الدولة لتلبية احتياجاتهم. فمثالً، كان االعتامد 

عىل أعيان القبيلة أو القرية بدالً من املؤسسات الحكومية، وجاءت النتيجة أن واجهت هذه الدول 

مصاعب يف تنفيذ سياساتها وكثرياً ما اضطرت إىل اللجوء إىل العنف. 

كانت تلك الدول عرضة لالنقالبات العسكرية، حيث حدث أكث من عرشين انقالباً عسكريّاً 

يف الرشق األوسط بعد حقبة االستعامر. وكثرياً ما جرت هذه االنقالبات يف موجات متعاقبة، ففي 

العقود الثالثة التي تلت الحرب العاملية الثانية حدثت أربعة انقالبات يف سوريا وثالثة يف جارتها 

العراق. ويف أغلب األحيان، عّقدت هذه االنقالبات من مشاكل الدول الضعيفة مقابل املجتمعات 

القوية. وعىل العموم، كانت هذه االنقالبات تحدث عىل أيدي مجموعة صغرية من ضباط الجيش، 

وبسبب الطبيعة التي قامت عليها مل يثق قادة االنقالبات مبؤسسات الدولة التي تولوا حكمها حيث 

مل يريدوا أن يفعل أحد بهم ما فعلوه هم بغريهم. ولكنهم مل يكونوا قادرين أن يستبدلوا ببساطة 

املؤسسات والبريوقراطيات القامئة، فكانت النتيجة أن واجهوا صعوبات يف جعل الدولة، ناهيك 

عن املجتمع، تترصف كام يودون. 

مل تقع بعض دول الرشق األوسط، عىل غرار تركيا أو إيران، تحت سيطرة االستعامر رسميّاً، 

الملف
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ولكنها أنشأت مؤسسات ال تختلف عن تلك القامئة يف الدول ما بعد االستعامرية. وكام سنناقش 

حالة إيران يف ما بعد، واجهت هذه الدول مشاكل مامثلة لدول ما بعد الحقبة االستعامرية. ومن 

البعض  يعتربها  االستعامرية،  بعد  ما  للدول  األول  التعريف  تقع ضمن  أنها ال  الحيثية، ومع  هذه 

كذلك بسبب بنية الدولة وسياساتها يف هذه البلدان. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا التعريف للدولة ما بعد االستعامرية ال يلقى قبول الجميع، بل يف 

الواقع ال يزال موضع جدل حاد. ميكن للبعض أن يقول أن دور اإلمرباطوريات االستعامرية بولغ 

يف أثره وتأثريه، وبأن هذه الدول ال تختلف عن غريها من الدول الديكتاتورية. وقد واجهت الدول 

الحال  الناس يف سياساتها، كام هي  إدماج  التي مل تكن مستعمرة مشاكل يف  الدميوقراطية  غري 

يف االتحاد السوفيتي السابق مثالً. وبعض الدول التي كانت مستعمرة حققت نجاحات أكرب بكثري 

من غريها. ففي نهاية املطاف، لقد كانت دول عىل غرار كوستاريكا وإرسائيل وإيرلندا والواليات 

املتحدة مستعمرات، ولكن ال يبدو بأنها تندرج تحت هذا النموذج املطروح ضمن هذا التعريف. 

وميكن للبعض القول أن فرض الدولة لنفسها عىل الشعب ال ينحرص يف الدول الديكتاتورية، بل 

تنطبق هذه الظاهرة عىل جميع الدول األممية. وبهذا املعنى، عزى البعض املشاكل التي تواجهها 

الدول يف الرشق األوسط إىل سوء إدارتها أو ثقافتها السياسية، وليس لطبيعتها ما بعد االستعامرية. 

الحداثة.  بعد   ما  نشأ يف  كنقد  االستعامري«، هو  بعد  »ما  بها مصطلح  يعرف  أخرى  وطريقة 

نعتربه ظواهر للحداثة  ما  بأن ركائز  بعد االستعامري  ما  التحليل  النوع من  لهذا  ويقول املؤيدون 

)مثل الليربالية واألسواق الحرة والعلامنية إلخ...( ليست مفاهيم عقالنية نشأت من الجدل العلمي 

خاصة.  مسيحية-  الغالب  –ويف  غربية  تجربة  من  تطورت  اجتامعية  مباٍن  هي  وإمنا  واملنطقي، 

ولذلك فالحداثة غربية، والقوى الغربية هي من فرض الطرائق الغربية املرتبطة بالحداثة يف الرشق 

األوسط. 

يسوع  أمر  حني  املسيحية،  الديانة  عنه  متخضت  مام  بأنها  مثالً،  العلامنية،  وصف  فيمكننا 

تالمذته بإعطاء »ما لقيرص لقيرص وما لله لله«. وما مثة مفهوم مواز لهذا يف اإلسالم. ولذلك يعتقد 

بأن العلامنية ترتبط باملسيحية وال ميكن فرضها عامليّاً كمعياٍر شامل وكيل. ومن يزعم بأنه ينرش 

أم ال،  الرشق األوسط، وسواء أحب هؤالء هذا  الغربية إىل  القوة  يوسع  الواقع  كلية هو يف  قيامً 

فلطاملا كانت هذه الهيمنة عىل مجتمعات الرشق األوسط جزءاً من املرشوع االستعامري الغريب. 

التي  املشاكل  بأن  القول  للبعض  فيمكن  جدالً،  االستعامرية  بعد  ملا  كهذه  انتقادات  أثارت 

تعريف حقبة ما بعد االستعمار
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التنويري  الفكر  وأن  التنوير،  عرص  قبل  أيضاً  الغرب  يف  موجودة  كانت  األوسط  الرشق   يواجهها 

ـ الذي نشري إليه بالحداثة ـ إمنا انبثق من معارك طويلة مع نظم تقليدية أبوية تشابه املوجودة اليوم 

يف الرشق األوسط. ومل تنل املرأة حقوقها إال بعد نضال رشس امتد يف بعض أوجهه ألكث من قرن 

من الزمن. وال شك يف أن النزعة الفكرية النسوية مل تكن املعيار السائد يف معظم أحقاب التاريخ 

الغريب، فكيف لنا أن نزعم بأنه ظاهرة غربية أصيلة؟ وأال يشابه حرمان املرآة من حقوقها يف الرشق 

األوسط الحرمان الذي كان سائداً يف الغرب؟ وميكننا النقاش بالطريقة نفسها يف ما يتعلق بجوانب 

أخرى من الحداثة؛ فالغرب يف معظم أحقابه التاريخية مل يكن علامنيّاً، والكنيسة املسيحية بكل 

تأكيد مل تدُع إىل العلامنية، فكيف لنا أن نزعم بأن العلامنية مندرجة يف تعاليم املسيحية أو عىل 

األقل مرتبطة معها؟ وهذا الجدل ال يزال دائراً أيضاً دون التوصل إىل حل له. 

ما بعد االستعامر واهلوية السياسية

يف معظم الحاالت، مل تتخلَّ اإلمرباطوريات االستعامرية عن مناطق نفوذها بسهولة، ولطاملا 

الهوية  نيل االستقالل. ولعبت  الشعوب املستعمرة إىل  املعادية لإلمربيالية بني  الحركات  سعت 

الهوية صبغة مقصودة  اتخذت هذه  ما  الحركات املعادية لإلمربيالية، وكثرياً  رئيسيّاً يف هذه  دوراً 

بالعالقة مع منظومة إمربيالية، وهذا  الهوية نفسها  يف معاداتها لإلمربيالية. وبعبارة أخرى، عرفت 

عن  تختلف  سياسية  هوية  الشعوب  لدى  يكن  مل  فإذا  املنطق؛  يجايف  ال  جوانبه  من  كثري  ويف 

حركات  قادة  حاول  ما  كثرياً  ولذلك  أصالً؟  باالستقالل  تطالب  فلامذا  الحاكمة،  اإلمرباطورية 

االستقالل تأطري نضالهم ضمن حيثيات الهوية السياسية. واتخذت هذه الهوية يف الرشق األوسط 

ويف أغلب األحيان منحًى ميزج بني القومية العرقية، والقومية املناطقية، والدين. 

استخدمت  األحيان  بعض  ففي  األماكن؛  مختلف  مختلفة يف  بأشكال  الهويات  هذه  وتجلت 

حركات مختلفة يف بلد واحد ركائز متشابهة ولكن شدد كل منها عىل ركيزة غري الحركات األخرى. 

فاإلخوان املسلمون يف مرص استخدموا النزعة العروبية، واإلسالم والهوية املرصية، ولكنهم ركزوا 

عىل اإلسالم بالدرجة األوىل. أما جامل عبد النارص، والذي سنناقشه يف ما بعد، فاستخدم أوجه 

الهوية هذه كلها أيضاً، ولكنها ركز عىل العروبة أكث من غريها. كام كانت هناك حركات اشرتاكية 

ترى الهوية من منظور الطبقة االجتامعية. وميكننا أن نجد املزج التاريخي واالجتامعي نفسه يف 

تشكيل الهوية يف بلدان أخرى؛ فسوريا ولبنان مثالً لديهام هوية بحر-أوسطية وحتى فينيقية حاول 

البعض استغاللها، أما العراقيون فيمكنهم اللجوء إىل هوية الرافدين القدمية. 
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وحني تولت الحركات املعادية لإلمربيالية السلطة بعد نهاية اإلمرباطوريات االستعامرية، وما 

تال ذلك من انقالبات، اضطلعوا بذلك باسم ما زعموا بأنه الهوية السياسية الحقيقية واألصيلة يف 

بلدانهم، والتي قمعتها السلطة االستعامرية وفقاً لتصوير هذه الحركات للتاريخ. وبذلك ارتبطت 

رشعية الدول التي يحكمونها بهويات سياسية محددة. 

إال أن معظم الدول ما بعد االستعامرية يف بلدان الرشق األوسط كانت متنوعة إىل حد كبري، 

واشتملت عىل أناس ال يندرجون ضمن الهوية السياسية األصيلة التي عرفتها تلك البلدان لنفسها. 

إما  متثل  لإلمربيالية  املعادية  الحركات  عليها  شددت  التي  السياسية  الهويات  كانت  ما  وكثرياً 

ما  التصنيف  مع  جيّداً  واألقليات  النخب  تتوافق  مل  ولذلك  الدنيا،  املتوسطة  أو  الدنيا  الطبقات 

بعد االستعامري للهوية حيث كانت هذه النخب واألقليات تحتل مواقع يف السلطة ضمن النظم 

السياسية القدمية أو ترتبط بشكل أو بآخر مع النظام اإلمربيايل القديم. 

نظر إىل أناس كهؤالء عىل أنهم غري مريحني، ولكنهم مل يختفوا ببساطة مع االستقالل. وبهذا 

املعنى، كان عىل حكام بلدان ما بعد االستعامر أن يواجهوا التوصل إىل تعريف ملعنى االستقالل. 

فهل كان من الكايف نيل االستقالل رسميّاً؟ أم هل كان عليهم التخلص من املنظومة اإلمربيالية 

القدمية بالكلية، ومبا يف ذلك الناس الذين مثلتهم تلك املنظومة، واستبدال منظومة جديدة بها، 

تقوم عىل هويتهم السياسية األصيلة املفرتضة؟ 

وسوف نبحث بشكل أعمق ثالث حاالت لعرض مشاكلنا هذه. 

احلالة األوىل: مرص

بلدان  أكث  من  العرشين، وكانت مرص  القرن  مطلع  يسيطرون عىل مرص يف  الربيطانيون  كان 

والعرب  واإليطاليني  واليهود  واليونانيني  األتراك  من  كبرية  أعداداً  فشملت  تنوعاً،  األوسط  الرشق 

الشاميني. تواجدت بعض هذه املجتمعات يف مرص لقرون من الزمن، ونشأت طبقات من الناس ال 

يتكلمون إال اللغة الفرنسية أو اإليطالية وال يكادون يتقنون إال أقل القليل من اللغة العربية. وكانت 

تاريخيّاً  موئالً  املتوسط جعلها  فموقعها عىل ساحل  بشكل خاص،  السكان  متنوعة  اإلسكندرية 

ألعداد كبرية من السكان اليونانيني واإليطاليني واليهود. كان يشار إىل هؤالء السكان غري املتكلمني 

باللغة العربية بـ»املتمرصين«، وكثرياً ما كانت لديهم روابط مع النخب الحاكمة وشبكات األعامل 

التجارية الدولية. 
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وعادة ما يقدم أدب املذكرات العائد إىل تلك الحقبة تفاصيل ممتازة عن هذا التنوع؛ فوصف 

آندريه آسيامن يف كتابه »خارج مرص« عمه بأنه »يهودي تريك إيطايل مائل إىل اإلنجليزية وفايش 

مائل إىل الطبقة املخملية، بدأ حياته ببيع الطرابيش الرتكية يف برلني وفيينا، وانتهى به األمر بأن كان 

املزاود األخري عىل أمالك امللك فاروق، حاكم مرص املخلوع«. وحتى داخل مرص، كان ميكن 

للمرء أن يعيش حياة متنوعة للغاية، فوالد لوتشيتي النيادو مل يخرج من العامل العريب قط، ولكنه 

وكام وصفه يف كتابه: »الرجل يف بدلة جلد سمك القرش األبيض«: »كان يبدأ نهاره بالصالة مع 

غريه من اليهود، ثم يجري األعامل التجارية مع تجار استعامريني فرنسيني ورواد أعامل يونانيني. 

وكان يقامر مع مرصيني أثرياء، ومبا يف ذلك امللك نفسه يف بعض األحيان، ويختلط اجتامعيّاً مع 

الضباط الربيطانيني املقيمني يف القاهرة«. 

ذلك  تبعات  من  املتنوع  الحشد  هذا  يعان  مل   ،1922 عام  يف  استقاللها  مرص  نالت  حني 

مع  الوثيقة  عالقاته  عىل  وحافظ  مرص،  ألمور  متولّياً  الحاكم  املليك  النظام  ظل  فقد  األمر.  أول 

تتشكل يف  بدأت  ما  الحركات املعادية لإلمربيالية رسعان  الدولية. ولكن  الربيطانيني والشبكات 

مرص، ومل تدُع فقط إىل االستقالل الرسمي، بل أيضاً إىل قطع العالقات مع بريطانيا وإزالة بقايا 

املنظومة االستعامرية من مرص. رغب اإلسالميون، مثل اإلخوان املسلمني، يف بناء دولة إسالمية، 

أما القوميون فرغبوا يف إقامة جمهورية. 

انترص القوميون آخر األمر تحت قيادة جامل عبد النارص بعد اإلطاحة بامللكية يف عام 1952. 

وعرب نصف العقد التايل، طردوا الربيطانيني من مرص وأنشأوا جمهورية. يف أول األمر، وضع عبد 

العربية واألفريقية واإلسالمية،  الهوية  الهوية، وهي  أيديولوجيا تستند إىل دوائر ثالث من  النارص 

ولكن النزعة العروبية رسعان ما هيمنت. 

ورسعان ما قمع عبد النارص اإلسالميني الذين تعانوا معه يف اإلطاحة بامللكية، وإن ظلوا عىل 

غري وفاق معه بسبب اختالف هويتهم السياسية. وأقر النظام الحاكم الجديد، باسم العروبة، قوانني 

تحد من حقوق املتمرصين وغريهم من النخب املرتبطني مع املنظومة االستعامرية القدمية يف 

والبريوقراطيات.  –كاملدارس  الدولة  مؤسسات  يف  حرصاً  العربية  اللغة  استخدام  ففرض  مرص. 

كانت هذه املؤسسات متعددة اللغات سابقاً، وواجه عدد كبري من املنتمني إىل النخب املرصية 

القدمية مشاكل يف التعامل باللغة العربية. كام أمم النظام العديد من األعامل التجارية التي ميلكها 

قوى  من  جنسيات  املنتمني  العرب  غري  من  العديد  نال  االستعامرية،  الفرتة  خالل  املتمرصون. 
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املالية، ولكن معظم من  السلطات املحلية ودفع مصالحهم  لنيل حامية  أجنبية مختلفة كوسيلة 

الذي  البلد  أبداً  يزوروا  مل  األحيان  بعض  ويف  األصليني،  مرص  سكان  من  كانوا  الجنسية  تلقى 

أعطاهم جواز السفر. وبينام كانت الجنسية األجنبية مفيدة أثناء حقبة االستعامر، أصبحت مشكلة 

تحت حكم عبد النارص القومي العريب. ويف نهاية املطاف، طرد عبد النارص أو أجرب عىل الخروج 

معظم غري العرب من املرصيني )اليهود واليونانيني واإليطاليني إلخ(. حدثت أكرب عمليات اإلجالء 

1956 حني أمم عبد النارص القناة، فغزاها كل من  هذه كردة فعل عىل أزمة قناة السويس يف عام 

الربيطانيني والفرنسيني واإلرسائيليني. يف ذلك الوقت، صور عبد النارص املرصيني غري الناطقني 

بالعربية كعمالء أجانب، وبالتايل غري مرصيني، وأجربهم عىل املغادرة. فكانت النتيجة أن مرص 

أصبحت أكث عروبة وأقل تنوعاً عىل مر الستني سنة املاضية. 

احلالة الثانية: العراق

الحالة الثانية هي العراق، وكانت والية عثامنية، ثم وقعت تحت االنتداب الربيطاين بعد الحرب 

العاملية األوىل. حني سيطر الربيطانيون عىل العراق بعد الحرب، عينوا القومي العريب السني فيصل 

السعودية(،  العربية  اململكة  اليوم يف  )الواقعة  الحجاز  من  أنه يف األصل  مع  العراق،  ملكاً عىل 

العرب«  الربيطاين »لورنس  الضابط  إىل جنب مع  الواقع. ولكنه حارب جنباً  فلم يكن عراقياً يف 

خالل الحرب، وأعطيت العراق له مكافأة عىل جهوده. فهو وإن كان قوميّاً عربيّاً، إال أنه كان مديناً 

لربيطانيا بعرش العراق. 

مل يحظ العراق بقدر التنوع نفسه الذي حظيت به مرص، إذ مل يكن لدى البلد الكثري من االرتباطات 

األجنبية. ولكنه كان أكث تنوعاً من حيث السكاُن األصليون بكثري، ففيه العرب السنة والشيعة، واألكراد 

السنة والشيعة، والرتكامن، ومختلف الطوائف املسيحية )األشوريون والكلدانيون والكاثوليك واألرمن 

واألرثوذكس، بل وحتى الربوتستنت(، وكذلك اليهود والبهائيون واأليزديون وغريهم. ويف العديد من 

مناطق العراق، شكل هؤالء السكان نسبة كبرية. فمثالً، وإن كان يصعب تصديق هذا اليوم، كان أكرب 

مجتمع محيل يف بغداد خالل حقبة ما بني الحربني العامليتني يتألف من اليهود. 

وكام هي الحال يف مرص، نظرت األقليات الدينية واللغوية إىل اإلمرباطوريات الحاكمة رغبة 

جعل  وهذا  الربيطانيني.  حكم  تحت  وثانية  العثامنيني،  حكم  تحت  ذلك  فعلوا  وقد  الدعم.  يف 

غادر  حني  باملتاعب  لهم  وتسبب  اإلمربياليني،  الحكام  مصالح  مع  تتوافق  الفئات  هذه  مصالح 

هؤالء الحكام. 
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فاألشوريون مثالً، خدموا يف الجيش الربيطاين، وهو ما أبغضه العديد من املسلمني حني حظي 

العراق باالستقالل يف عام 1932، فجرت حوادث انتقام من األشوريني جراء ذلك. ويف عام 1933 

ذبح عدد كبري من األشوريني يف شامل العراق ودمرت قراهم يف شامل العراق. 

العراقيني يف  اليهود  الربيطانيني، ورأى عدد كبري من  وثيقة مع  روابط  أيضاً  اليهود  لدى  وكان 

وامتدت  وناجحة،  كبرية  تجارية  أعامل  إلنشاء  فرصة  الربيطانية  لإلمرباطورية  العاملية  الطبيعة 

الهند. فهائلة ساسون املشهورة مثالً كانت  إنجلرتا إىل  هذه األنشطة من بغداد إىل مانشسرت يف 

للنظام  عراقية ويهودية. ولكن وبعد مغادرة الربيطانيني، رأى القوميون العراقيون يف اليهود جيوباً 

االستعامري القديم، وصوروا كأجانب مع أن بعضهم ظل عراقيّاً ألكث من ألفي عام، أي منذ النفي 

البابيل الذي وصفه الكتاب املقدس، فغادروا البالد جامعيّاً يف أوائل خمسينات القرن املايض 

ومل يتبق منهم أحد اليوم. 

األمر توىل  آخر  العرشين، ويف  القرن  منتصف  االنقالبات يف  كبري من  العراق من عدد  عاىن 

حزب البعث السلطة يف عام 1968. كان صدام حسني هو القائد يف الظل يف حزب البعث حتى 

توىل الرئاسة بنفسه يف عام 1979. كان البعثيون قوميني عرباً متطرفني ورأوا يف العراق بلداً ذا هوية 

العراق.  منها  يتألف  التي  النزاع مع مختلف األنسجة االجتامعية  لهم  عربية خالصة، وهذا جلب 

وضعت مجتمعات األقليات املختلفة يف العراق اسرتاتيجيات مختلفة للتعامل مع البعثيني وفقاً 

مع  روابط  بأنه  اعتقد  ما  بسبب  ألنهم  بل  شيعة  لكونهم  الشيعة  يضطهد  فلم  الظروف؛  ملختلف 

إيران والفرس. فكان الشيعة املنتمون إىل حزب البعث قادرين عىل الوصول إىل مراتب عالية. أما 

األشوريون، وهم مجموعة عرقية ودينية ولغوية مختلفة عن العرب، فظلوا قادرين عىل الحفاظ عىل 

أقل من املشاكل مع النظام البعثي حيث مثلوا أنفسهم كمسيحيني  هويتهم الدينية وواجهوا قدراً 

أشوريني عرب ال كطائفة عرقية منفصلة. ظل البعثيون، وال سيام تحت حكم صدام حسني، ينظرون 

بعني الشك إىل األكراد وتعاملوا بقسوة معهم، فنقلوا العرب إىل مناطق كردية اسرتاتيجية وحاولوا 

تغيري دميوغرافيتها. كانت أشد التكتيكات قسوة استعامل الغاز الكيميايئ ضد األكراد يف أواخر 

مثانينات القرن املايض حول منطقة حلبجة. 

وكام هو متوقع، أصبح العراق أقل تنوعاً مع مرور السنوات، فلم يعد فيه يهود واملجتمعات 

األيزيديني مشاكل مؤخراً.  مثل  بالكلية. وواجهت مجموعات  تتالىش  ولرمبا  تتضاءل  املسيحية 

فإذاً، وكام هي الحال يف مرص، حدثت عملية توحيد عرقي ولغوي يف العراق. 

الملف
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احلالة الثالثة: إيران

آخر حالة تتناولها هذه الدراسة هي إيران. ميكن للبعض أن يتساءل عام إذا كانت حالة إيران 

مناسبة يف هذا السياق، فمن البنيِّ أنها ليست »ما بعد استعامرية« بالطريقة التي ميكن بها أن ننظر 

إىل مرص والعراق حيث مل تستوِل عليها قوة استعامرية قط. يف النصف األول من القرن العرشين 

قسم الربيطانيون والروس إيران إىل مناطق نفوذ، ولكن البالد مل تصبح قط جزءاً من إمرباطورية 

الذي ظهر يف  واإلمربيالية  االستعامر  معاداة  من  نفسه  القدر  إيران  برز يف  ذلك،  أوروبية. ورغم 

غريها من بلدان الرشق األوسط. فلقد دعمت القوى الغربية أرسة بهلوي التي توىل أفرادها منصب 

 1953 عام  يف  السياق  هذا  يف  للجدل  إثارة  الحوادث  أكث  وجرت  العرشين.  القرن  خالل  الشاه 

حني هدد رئيس الوزراء محمد مصدق املصالح الغربية عرب تأميم الصناعة يف إيران. دعم كل من 

األمريكيني والربيطانيني اإلطاحة مبصدق، وأعادوا الشاه املحاىَب للغرب إىل الحكم بعد هروبه يف 

أثناء األزمة. 

االستعامرية. وكام  للسيطرة  املعادية  والدينية  السياسية  الحركات  من  العديد  إيران  تشكل يف 

هي الحال يف العديد من البلدان األخرى يف حقبة ما بعد االستعامرية، فقد تصورت هذه الحركات 

السياسات الغربية كإمربيالية جديدة. واجتمعت هذه الحركات يف عام 1979 لتتعاون وفقاً إلطارها 

االشرتاكيني واإلسالميني،  قمع  تبعه  الذي  القوميني يف مرص  نجاح  ومقابل  لإلمربيالية.  املعادي 

نجح اإلسالميون يف إيران وقمعوا القوميني واالشرتاكيني. إال أن التشابه بني النمطني واضح. 

وبعد تويل السلطة، حكم اإلمام الخميني إيران باسم اإلسالم الشيعي املمزوج ببعض القومية 

الفارسية. فقام جدل حاد حول تسمية الخليج بالفاريس أو العريب )واألخري هو االسم املحبذ لدى 

الخليج  تسمية  إعادة  رفض  جرى  حتى  قامئاً  الجدل  وظل  املتحدة(.  والواليات  العربية  البلدان 

بالخليج اإلسالمي، إذ صمم اإليرانيون عىل أنه الخليج الفاريس. وأحدثت النزعة القومية الفارسية 

مشكلة يف إيران نفسها، فمع اعتبار العديد من الناس بأن اإليراين يتامهى مع الفاريس، ولكن هذا 

إيران. وكام هي  50-60 يف املائة من سكان  فالفرس طائفة عرقية ولغوية تؤلف  الواقع.  بخالف 

الحال يف غريها من الدول ما بعد االستعامرية، اعتمدت إيران اإلسالمية ما اعتربته هوية سياسية 

حقيقية وأصيلة )التشيع الفاريس( كبديل ملا رأت فيه املنظومة االستعامرية القدمية، فارضة هذه 

الهوية عىل مجتمع ال يتامهى مبجمله معها. ويف هذه العمليات همشت اللغات األخرى وحدت 

حقوق األقليات واملجموعات الدينية األخرى. وبهذه الطريقة، ومع أن إيران مل تتعرض لالستعامر 

تعريف حقبة ما بعد االستعمار
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قط، فقد واجهت العديد من القضايا التي نشأت مع أفول شمس اإلمرباطوريات االستعامرية. 

اخلالصة

كام يظهر يف حالة إيران، فليست كل الدول التي تظهر عليها نزعات ما بعد استعامرية كانت 

تحت الحكم االستعامري. وعالوة عىل ذلك، وكام هو مذكور من قبل، فبعض الدول التي استعمرت 

سابقاً مل تظهر عليها هذه النزعات. فال يزال الجدل دائراً حول مدى فائدة استخدام مصطلح »ما 

بعد االستعامر«. إال أن الحجج املؤيدة عن ما بعد االستعامر والبلدان ما بعد االستعامرية ال تزال 

مهمة يف تاريخ الرشق األوسط، وأرجو أن يوضح هذا املقال الجدل الدائر حول هذا املوضوع 

بشكل أفضل. 

الملف



اإلنتلجنسيا القلقة
حالة املثقف العربي يف مرحلة ما بعد الكولونيالية

]*[
محمد عبد الله عبد العال أحمد]]]

تحاول هذه املقالة مقاربة اإلشكاليات الداخلية التي تعيشها النخب العربية وهي تتصدى 

من  بجملة  الغرب  ف  النيوليربالية  عنه  وعربت  العاملي  الوضع  عىل  طرأت  التي  للتحوالت 

املفاهيم والنظريات التي تسوغ لإلخضاع، وتظهر كرتجمة رصيحة وصارخة للمرحلة ما بعد 

االستعامرية. 

النقاش ف العاملي العريب واإلسالمي ف ضوء تلك  الباحث اتجاهات  إىل ذلك يرصد 

املفاهيم التي أدت إىل تشكيل بيئات محلية تشاطرها الرأي بل وتعيد إنتاج مفاهيم السيطرة 

االستعامرية بطرق ومناهج متعددة داخل املجتمعات األهلية والثقافية. وف هذا السياق يعمل 

البحث عىل إعادة تأصيل مصطلح اإلنتلجنسيا العربية ملعرفة مدى تطابقه مع ما جرت عليه 

األحوال ف الزمن املابعد استعامري.

المحرر

ليُطرح مجدداً وعىل نحو أكث إلحاحاً من أي  القرن الحادي والعرشين عاد السؤال  مع بداية 

وقت مىض: هل حّقاً انقشع ضباب االستعامر عن سامء األوطان العربية، أم أن ما يعكسه املشهد 

العام هو عىل النقيض من ذلك؟. 

مديد  زمن  انرصم  بعدما  ورعاية،  وتصويب  ترتيب  إىل  الحال  بطبيعة  يحتاج  السؤال  هذا  مثل 

عىل انشغال النخب العربية عىل وجه الخصوص والنخب اإلسالمية عموماً، مبواجهة األطروحة 

االستعامرية يف ميادينها املختلفة. السؤال نفسه يتضاعف حدة وحيوية يف أزمنتنا الحارضة وهو 

*- باحث وأكادميي ـ جامعة املنيا ـ جمهورية مرص العربية.
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يواجه األوهام املتجددة التي يحملها شطر واسع نسبيّاً من املثقفني العرب ويحفظونها عن ظهر 

املا  االستعامرية  اآللة  أن  عن  األخرية  السنوات  يف  يشاع  ما  األوهام  تلك  أبرز  من  إن  إذ  قلب. 

الدميقراطي. مع ذلك فإن  النظام  بعد حديثة هي رضورة للتخلص من االستبداد املحيل وإقامة 

وهامً كهذا ما لبث أن تهاوى جرَّاء التحوالت العاصفة التي شهدها العامل العريب منذ نهاية القرن 

املايض، مروراً مبا يسمى بثورات الربيع العريب، وما ترتب عليها من آثار كارثية عىل وحدة البالد 

العربية ومجتمعاتها.

تعيني حدود املفهوم

يف مستهل الحديث عن اإلنتلجنسيا العربية نرانا يف حاجة لنلقي الضوء عىل ماهيتها ودورها 

من أجل أن يشكل ذلك مدخالً ملقاربة مواقفها يف املرحلة ما بعد الكولونيالية. والحقيقة أن مثة 

صعوبة بالغة يف تحديد هويتها وحدود تعريفها، حتى يكاد ال ينعقد اتفاق دقيق حول معناها«]1]. 

يف وقتنا الراهن شاع استخدام كلامت مثل املثقف واألديب والعامل واملتعلم والفنان للداللة عىل 

املعنى نفسه، وعىل الجانب اآلخر من العامل ويف اللغات األوروبية الحديثة استخدمت كلامت 

شتى أيضا منها عىل سبيل املثال: املتعلم »Educated« واملثقف »Cultured« واملثقف النشيط 

أنها  العريب، إال  إىل املصطلح  وقرباً  الكلمة وإن كانت هي األكث رواجاً  »Intellectual« وتلك 

هذا  يف   .»Intelligensia« اآلن  بصدده  نحن  الذي  املصطلح  مع  األوروبية  اللغات  يف  تتداخل 

الذي لديه  املضامر يرى عامل االجتامع األمرييك إدوارد شيلز أن املثقف هو الشخص املتعلم 

طموح سيايس، إما بصورة مبارشة من خالل السعي ليكون حاكامً ملجتمعه أو بصورة غري مبارشة 

عرب السعي إىل صياغة ضمري مجتمعه. ويشري إىل أنه بسبب العدد الفقري نسبيّاً للمثقفني يف الدول 

النامية فإن األشخاص ذوي التعليم املتقدم يجب أن نعتربهم طبقة مثقفة]2]، أما نظريه لويس فويري 

»Feuer« فقد بنيَّ أن »املثقف هو املتعلم واملهني من الطبقة الوسطى الذي يختلف عمن يعمل 

بالصناعة والتجارة من الطبقتني العليا والدنيا«]3]. 

اإلنتلجنسيا إذاً، هي قيمة مفهومية ذات مدلول تاريخي – اجتامعي يشري إىل املتعلمني تعليامً 

[1]- الزيات ،السيد عبدالحليم، املثقفون املرصيون بي جدليات النشأة وإشكالية الفعل، مجلة الوحدة، العدد 66، مارس 1990 م، ص147.

[2]- for more .. please look, Edward, shills : the intellectuals and power, and other essays, )Chicago, 

university 1972 ( . pp 29 – 27.  

[3]-3-Lewis, feuer, s, Ideology and Ideologistis, basil Black Well, Oxford, 1975, pp202205/ )

الملف
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عالياً وحديثاً]1]، ونستطيع أن نقول باختصار أن الذين ينتسبون إليها هم طبقة اجتامعية تشارك يف 

عمل ذهني معقد يهدف إىل التوجيه والنقد والتقويم، أو لعب دور قيادي يف تشكيل ثقافة املجتمع 

والكتاب  واألكادمييني  املدارس،  ومعلمي  الفنانني  اإلنتلجنسيا  تشمل  قد  وهنا  وسياسته«]2]. 

والصحفيني وغريهم ممن يُطلق عليهم بشكل واسع، صفة مثقفني. أما دورهم يف تنمية املجتمع 

فهو محط جدٍل واسع. ففي حني مل يكن إيجابيّاً يف حاالت تاريخية كثرية، فإنهم يساهمون يف 

املقابل بدفع املجتمع إىل مستويات تقدم كبرية، وقد يلعبون دوراً يف تعزيز حركاته املختلفة]3]. 

وقد ظهرت هذه الطبقة مبعناها االجتامعي يف بولندا يف خالل عرص تقاسمها. ثم ظهر املصطلح 

يف أعامل الفيلسوف األملاين هيغل يف أربعينيات القرن التاسع عرش لوصف فئة متعلمة ومهنية من 

الربجوازيني الوطنيني الذين أصبحوا قادة روحانيني يف بلد خاضع لقوى أجنبية.

ال شك بأن ضبط حدود هذا املصطلح بالعربية يعني الفئة املثقفة أو النخبة املثقفة، التي هي 

محور بحثنا. لكن املسألة هنا ال تتوقف عىل الجانب االصطالحي، والكيفية التي قارب فيها العقل 

الفكرية  البنية  تأثر  هو  اإلشكالية  محور  أن  ذلك  فيه.  يعمل  الذي  الحقل  تعريف  العريب  الثقايف 

لإلنتلجنسيا العربية ببقايا االستعامر يف فرتة الكولونيالية الجديدة وما بعد الكولونيالية. ذلك ألن 

أي تأثر بالثقافة االستعامرية هو دليل عىل حضور املستعِمر داخل البنية الثقافية العربية، وعىل دوره 

الوازن يف التأثري والتوجيه معرفيّاً ثقافيّاً وفكريّاً واقتصاديّاً. 

أما يف ما يتصل مبفهوم »)ما بعد الكولونيالية / post-colonialism/ postcolonialism( وكيفية 

التعاطي معه معرفيّاً من جانب النخب العربية املعارصة، فنستطيع القول أن النخب املشار إليها 

رتها التيارات النقدية الغربية خالل القرن  انساقت يف الغالب األعم إىل َسيْل التعريفات التي صدَّ

العرشين املنرصم. ففي املرحلة التي أعقبت الحرب العاملية الثانية كان للدولة ما بعد الكولونيالية، 

النقاد  راح  األساس  هذا  وعىل  املستعمرة،  البلدان  نخب  عىل  واضح  تسلسيل  تاريخي  أثٌر 

يستخدمون هذا املصطلح يف أواخر السبعينات من القرن املايض ملناقشة اآلثار الثقافية املتعددة 

[1]- بن خدة ، نعيمة، املثقف والسلطة عند إدوارد سعيد مفهوم املثقف، رسالة ماجستري ف الفلسفة، كلية العلوم االجتامعية، جامعة 

وهران، الجزائر، العام الجامعي العام 2011 / 2012 م، ص 18

[2]-Intelligentsia” in Merriam-Webste Online-  

 Wayback Machine نسخة محفوظة 07 يناير 2008 عىل موقع

[3]-Tomasz Kizwalter )2009(. ”[The History of the Polish Intelligentsia until 1918” )PDF(. Acta Poloniae 

Historica. متت أرشفته من األصل )PDF) ف 09 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ Mar 26 2016 

اإلنتلجنسيا القلقة
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لالستعامر]1]. هناك بالطبع تعريفات عدة حاولت رسم حدود مصطلح ما بعد الكولونيالية وفقا ألطر 

وتجارب تاريخية متفاوتة. فقد عرفه دوغالس روبنسون بأنه »دراسة جميع الثقافات/ املجتمعات/ 

البلدان/  الثقافات/ املجتمعات/  تربطها بسواها من  التي  القوة  البلدان/ األمم من حيث عالقات 

األمم؛ أي الكيفية التي أخضعت بها الثقافاُت الفاتحة الثقافاِت املفتوحَة ملشيئتها؛ والكيفية التي 

أو تغلّبت عليه. وهنا  أو قاومته،  أو تكيّفت معه،  الَقرْس،  الثقافات املفتوحة لذلك  بها  استجابت 

تشري الصفة »ما بعد الكولونيالية« إىل نظرة النخب النقدية يف أواخر القرن العرشين إىل عالقات 

التاريخ كلّه«]2]  وحسب دوغالس  التاريخية التي تغطيها فهي  القوة السياسية والثقافية، أما الفرتة 

أيضاً، فإّن النظرية ما بعد الكولونيالية هي: دراسة مستعمرات أوروبا السابقة بعد استقاللها؛ وكيف 

استجابت إلرث الكولونيالية الثقايف، أو كيف تكيّفت معه، أو قاومته، أو تغلّبت عليه. ومام يبدو 

الحداثة«  للقارئ فأن املصطلح انضم إىل مصطلحات »املا بعديات« مثل مصطلحات »ما بعد 

و»ما بعد البنيوية« و»ما بعد النسوية« و»ما بعد االستقالل«، والتي تُْنِبُئ باستمرارية االلتصاق بالفرتة 

ذاتها، وتعامل معها كام لو أنها فرتة مل تنته.

ما بعد الكولونيالية يف تعامالت النخب العامل ثالثية

بصيغتها  بالكولونيالية  كبرياً  تأثّراً  تأثرت  قد  العربية  اإلنتلجنسيا  أن  التاريخية  القراءات  تُظهر 

الكالسيكية، وكذلك املستحدثة. وهو ما يبدو بوضوح يف ما نشهده اليوم من تبعيات بيِّنة للخطاب 

بصورة  نشهد  سوف  ذلك  مقابل  يف  املختلفة.  واملعرفية  الفكرية  وتجلياته  مستوياته  يف  الغريب 

مبكرة عىل محاوالت جادة بادرت إليها نخب عانت بالدها ومجتمعاتها من تسلط استعامري بعيد 

األثر، سواء عرب االحتالل املبارش أو عرب الوسائط الثقافية واألكادميية واالقتصادية املختلفة.

من النخب املنتسبة إىل ما سمي ب »العامل الثالث« كان أول من دخل السجال بقوة ملناقشة 

لغانا  األول  الرئيس  نكروما«  »كوامي  هو   ،)  neo-colonialism( الجديدة  الكولونيالية  مصطلح 

كتابه  يف  جاء  ما  بحسب  اإلفريقية  للوحدة  الدعاة  أبرز  من  هو  نكروما  أن  واملعروف  املستقلة. 

الثقافية، ما  1965«. وقد شاع بني األوساط  : املرحلة األخرية لإلمربيالية،  الجديدة  »الكولونيالية 

طرحه يف كتابه املذكور حيث قدم تعريفاً مطوراً لإلمربيالية باعتبارها املرحلة األخرية للرأساملية. 

[1] - بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلي تيفي، دراسات ما بعد الكولونيالية، ترجمة أحمد الرويب / أمين حلمي / عاطف عثامن، 

دار ابن خلدون  ص 283-282 

نزوى،  مجلة  ديب،  ثائر  ترجمة  الرتجمة،  دراسات  الكولونيالية،  بعد  ما  الدراسات  واإلمرباطورية:  الرتجمة  روبنسون:  دوغالس   -[2]

العدد2009-07-45،20
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البلدان  اإلبقاء عىل هيمنتها عىل  التي سعت إىل  الجديدة  اإلمربيالية  نقد  نكروما إىل  فقد ذهب 

الجديدة  العظمى  والقوى  السابقة  الكولونيالية  القوى  بقايا  أن  حيث  وآسيا،  أفريقيا  يف  املستقلة 

الصاعدة عىل املشهد العاملي، ظلت تلعب دوراً حاسامً يف مصائر هذه الدول عن طريق تثبيت 

األسعار يف األسواق العاملية، والرشكات متعددة الجنسيات، واالتحادات االحتكارية، إضافة إىل 

الكولونيالية  أن  حقيقة  عن  »نكروما  ويكشف  املوجهة.  الثقافية  التعليمية  املؤسسات  من  تنويعة 

الجديدة كانت أكث دهاًء وأبرع تخفيّاً وأصعب يف الكشف عنها وتحديد معاملها ومقاومتها من 

لإلمربيالية،  الخفي  الشبح  هي  الجديدة  الكولونيالية  فإن  وبذلك  األقدم،  الرصيحة،  الكولونيالية 

ورمز إلستمرارية الهيمنة والسيطرة من تلك القوى]1].

ازدواجية العقل النخبوي العريب

االستعامر يف ثوبه الجديد يف مرحلة ما بعد الكولونيالية هو استعامر بديل عام سبقه من أمناط 

استعامرية إال أنه مل يقطع مع هذه األمناط. ولعل ميزته اليوم أنه غزو فكري وثقايف لتشكيل منظومة 

محلية ذات جاذبية فكرية ومعرفية تتوىل اإلنتلجنسيا نفسها تسويق ثقافة الهيمنة االستعامرية وهي 

الدميقراطية  الحرص عىل  تبدو يف ظاهرها شديدة  اإلمربيالية  اللعبة  تلك  تصنع.  قناعة مبا  عىل 

وحقوق اإلنسان، حيث ال يستطيع كل من يراها مقاومة خطابها وآليات عملها، فهذا هو األسلوب 

السيطرة عىل جميع املستويات   لفرض  الفائق،  الدهاء  املاكر ذي  الجديد الستمرارية االستعامر 

الثقافية واإلعالمية واالقتصادية واالجتامعية واألخالقية. 

مثة من يذهب إىل القول تبعاً لواقع الحال أن مصطلح ـ ما بعد الكولونيالية ـ مل يرسخ بعد يف 

بأن  والغزو واحد، ذلك  األدوات  اختلفت  احتالل،  زلنا يف حالة  ما  الحقيقة  فنحن عىل  أوطاننا. 

الهيمنة مل تنته كام توهمنا بل نحن ما زلنا يف حال متأرجحة من االزدواج الوجداين بني رفض بعض 

اإلنتلجنسيا العربية و قبول البعض اآلخر من »طبقة الوكالء«. ولهذا تتأىت إلزامية دور اإلنتلجنسيا 

العربية ليك تقوم مبهمتها مبهارة وحنكة. إما أنها تعي هذا الوضع الخطري حّقاً أو أن تستغرق بذلك 

الضباب الكولونيايل الجديد. 

وقد يبدو أثر )االزدواج الوجداين: The Ambivalence( واضحاً عىل اإلنتلجنسيا العربية. األمر 

املستعِمر  بني  العالقة  يسم  الذي  والنفور  االنجذاب  املركب من  املزيج  ذاك  بقوة  يعكسه  الذي 

[1]- الزيان ـ املثقفون املرصيون بي جدليات النشأة وإشكالية الفعل ـ مصدر سابق.
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واملستعَمر. ومثل هذا الوصف الذي أدخله »هومي بابا«]1] إىل نظرية الخطاب الكولونيايل حيث 

وصف »بابا« هذه العالقة بأنها متأرجحة، ألن الذات املستعَمرة ليست مناهضة للمستعمر ببساطة 

يوحي  وهكذا  والتواطؤ،  االعرتاض  بني  تجمع  هي  بل  الخط،  طول  عىل  الكلمة  معنى  وبكل 

الذات  داخل  متأرجحة  يتساوقان يف عالقة  واملناهضة  التواطؤ  بأن  الوجداين  االزدواج  مصطلح 

الكولونيالية. ويبدو من هذا املصطلح أن اآلثار املرتتبة عىل ظهوره ذات اتجاهني: فاألول يعكس 

خطورة هذا املصطلح الذي  يخلخل السلطة القاطعة الخاصة بالهيمنة الكولونيالية، والثاين يفصم 

غري  ملمح  هو  الوجداين  فاالزدواج  ذلك  عىل  واملستعَمر.  املستعِمر  بني  البسيطة  العالقة  ُعرى 

بالنسبة للمستعِمر . وهكذا تكمن مشكلة  الخطاب يف  مرغوب فيه داخل الخطاب الكولونيايل 

أنه يريد خلق متلِّق سهل االنقياد بحيث يكون خاضعاً، يعيد إنتاج املستعِمر وعاداته وقيمه. لكن 

بدال من ذلك، أنتج الخطاب الكولونيايل تابعني مزدوجي الوجدان ال ينأى تقليدهم له كثرياً عن 

االستهزاء. إن هذه العالقة املتأرجحة بني التقليد واالستهزاء التي يسببها االزدواج الوجداين تؤدي 

إىل إرباك الهيمنة الكولونيالية، حيث إن األسلوب الذي يُعرض به هذا املصطلح وارتباط الخطاب 

»ينظر إىل هذه  لذا  الوقت عينه،  وإمنائيّا يف  بالذات املستعَمرة، قد يكون استغالليّاً  الكولونيايل 

العالقة عىل أنها عالقة )متكافئة القوة:ambi-valent( )ازدواجية السلطة: dvoevlastie (.  ويكمن 

النفور - يف توليد خلخلة عميقة لسلطة  تأثري هذا االزدواج الوجداين - االنجذاب املتساوق مع 

الخطاب الكولونيايل.« ]2] وهذا أيضاً يوضح الفارق بني الذوات املناهضة وتلك املتواطئة من 

ما  فرتة  إىل  مستمرّاً   يزال  ال  كان  إذا  وما  الكولونيايل  بالخطاب  تأثرها  لجهة  العربية  اإلنتلجنسيا 

قضايا جدالية  من  استثاره  الوجداين مبا  االزدواج  هذا  أن  من  الرغم  ذلك عىل  الكولونيالية.  بعد 

عند »هومي بابا«، أفسح املجال لربوز تلك القضية املقرتحة )proposition(، حيث يحتج »بابا« 

يكون  أن  حّقاً يف  يرغب  ال  الخطاب  ازدواجيّاً، ألن  يكون  مدفوع ألن  الكولونيايل  الخطاب  بأن 

باعثاً عىل  أمراً  برأيه  الشعب املستعَمر نسخة طبق األصل من املستعِمر. فإلن حدث هذا لكان 

الشعور بالتهديد إىل حد بعيد. ففي هذه الحال يصري املهمَّش يفكر بعقلية املركز وهذا يف حد ذاته 

يناقض النظرية اإلمربيالية، فيؤدي إىل ما يسمى باإلزاحة والخلخلة للمركزية. ويف هذا ما يشكل 

إضعافاً للهيمنة والسيطرة ويؤكد عىل إنتاج ثنائية سلطة. لذا كان االتجاه اآلخر ملفهوم – االزدواج 

[1]- مفكر هندي يُنظر إليه بوصفه أحد أبرز الكتاب الذين ساهموا بكشف اآلليات السوسولوجية والثقافية لالستعامرية املتجددة ف آسيا 

وأفريقيا.

[2] -  بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلي تيفي، دراسات ما بعد الكولونيالية، ترجمة أحمد الرويب / أمين حلمي / عاطف عثامن، 

دار ابن خلدون  ص 62
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الوجداين - مقصوداً من ِقبَل املستعِمر حتى ال تصل النتائج إىل زحزحة املركز وقوته اإلمربيالية 

املتمكِّنة. هنا يذكر »هومي بابا« مثاالً عىل »تشارلز جرانت« الذي أراد يف عام 1792 م أن يغرس 

الديانة املسيحية يف عقول الهنود، غري أنه أعرض عن ذلك ألن القلق ساوره من أن يدفعهم ذلك 

إىل أن يتحولوا إىل »مشاغبني ألجل الحصول عىل الحرية«]1]. لقد انتهى جرانت إىل حل مفاده 

مزج العقائد املسيحية باملامرسات الطبقية الهندية )caste( املسببة للشقاق حتى تثمر »إصالحاً 

جزئيّاً« ال متكامال، والذي ميكن أن يُحدث تقليداً فارغاً للعادات اإلنجليزية، حيث يبقي عىل بعض 

من الفوىض التي تشغلهم عن مساعي التنمية واإلصالح املتكامل. فاإلبقاء عىل ذلك الجزء من 

الفوىض هو مطلب أسايس سيايس لإلمربيالية حتى ال يُنقل الرصاع إىل داخلها مبا يؤدي حتام إىل 

تقوُّضها، وعليه ستكون مدفوعة ألن تخلق وضعا ازدواجيّاً تخفي من خالله اّدعائها بشأن سلطتها 

املنيعة، معلنة الوهن املستمر للمستعَمر .

عرب تلك االزدواجية الوجدانية تأثر القطاع املناهض للكولونيالية من اإلنتلجنسيا العربية  يف 

التي  فرتة ما بعد الكولونيالية، فاملناهض العريب كان عىل طول الخط منفعالً بحجم املؤامرات 

تحاك لبالده. لقد بدت له السيطرة اإلمربيالية املستمرة يف أثواب عدة، تعكس حالة مركبة ال ينفصم 

أمام إمربيالية مثلثة األضالع تهيمن عليه دفعة واحدة:  الكولونيايل، فوجد نفسه  الفعل  عراها من 

الكولونيالية والكولونيالية الجديدة وما بعد الكولونيالية. إن املناهضني قد تنبَّهوا ملا كان واضحاً 

قال  يومذاك  »ألفرد سكاون«*.   1859 عام  الربيطاين يف مرص  املبعوث  وجليّاً يف طيات حديث 

سكاون مخاطباً مجموعة املؤمتر الوطني املرصي: »احذروا منا فإننا ال نريد لكم شيئاً من الخري. 

لن تنالوا منا الدستور وال حرية الصحافة وال حرية التعليم وال الحرية الشخصية. وما دمنا يف مرص 

فالغرض الذي نسعى إليه من البقاء فيها هو أن نستغلها ملصلحة صناعتنا القطنية يف مانشسرت، وأن 

نستخدم أموالكم لتنمية مملكتنا اإلفريقية يف السودان... مل يبق لكم عذر إذا انخدعتم يف نياتنا 

بعد أن وضح األمر فيها وضوحاً تاّماً. فاحذروا أن تنساقوا إىل الرىض باستعباد بالدكم ودمارها«.]2] 

هذا الكالم لسكاون يختزل أحد املعاين الحقيقية للهيمنة الكولونيالية، حيث يظهر مدى الخطورة 

الذي يجب أن يحتل املكانة املركزية من أجل  العربية ودورها  التي تقع عىل كاهل اإلنتلجنسيا 

[1] - بابا 1994 : 87

[2]- ألفرد سكاون بلنت مخاطبا مجموعة املؤمتر الوطني املرصي ف اقتباس ورد بكتابه التاريخ الرسي الحتالل إنجلرتا مرص الذي تفيد 

بيانات غالفه بأن الشيخ محمد عبد راجعه و وافق عىل ما فيه. ينتمي سكاون ألرسة عريقة تعمل بالسياسة والتمثيل الدبلومايس ف الدول 

األوروبية، تحول بعد 1859 للرتحال ف البالد الرشقية . كون حملة للدفاع عن الزعيم أحمد عرايب بدافع واجبه تجاه مواطنيه ف املقام 

األول وحقهم ف االطالع عىل »الحقيقة الواقعة«.  ترجم الكتاب ونرش عىل حلقات بجريدة البالغ ثم جمع ف مجلد واحد دون تاريخ 

مدون.
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إىل  الوطنية  النخب  وثقافيّاً. وذهبت  اقتصاديّاً  البالد  تطوق  التي  الهيمنة  تلك  للحد من  املقاومة 

صياغة خطابها عىل النحو الذي يجعل إزالة االستعامر بأشكاله كافة يف أمر اليوم. وهذا مام يظهر 

العربية، ويؤكد عىل خطورة  الثقايف يف بالدنا  الهيمنة والسيطرة عىل املستوى  مدى تغلغل تلك 

ودقة موقف اإلنتلجنسيا العربية يف التصدي لتلك األشباح اإلمربيالية الخفية وتأثريها العميق يف 

ثقافتنا العربية واالسالمية.

لكن الوجه اآلخر األشد خطورة يكمن يف متاهي قطاعات تاريخية وأزمنة من االنتلجنسيا العربية 

مع التوقف الكولونيايل والتواطؤ مع تيار الهيمنة اإلمربيالية. وهؤالء هم ما ميكن أن نسميهم  بـ ) طبقة 

الوكالء : comprador(. هذا املصطلح الذي تم تطويره بطريقة أشمل يف مرحلة ما بعد الكولونيالية 

ليشمل طبقة من األكادمييني والكتاب اإلبداعيني والفنانني – ممن يتنازلون عن استقاللهم الوطني 

باعتامدهم عىل القوة اإلمربيالية ويجعلون رهانهم معها. مل يُعد األمر مقترصاً عىل أفراد الربجوازية 

املحلية الذين يدينون بأوضاعهم املتميزة لالحتكارات األجنبية، ومن ثّم يحافظون عىل مصلحتهم 

الراسخة يف بقاء االحتالل الكولونيايل. تلك الفكرة عن طبقة الوكالء والتي تفرتض وجود هيكل تراتبي 

واضح ومتسلسل من العالقات الثقافية واملادية غري مسلم بها. وعليه »فاالفرتاض الذي يذهب إىل 

أن طبقة الوكالء متاميزة بالضورة وبصورة يسهل تحديدها عن بقية املجتمع، هو افرتاض محل جدٍل 

وشكٍّ نسبيّاً ممن يحافظون عىل مقدرة أكث تطّوراّ يف انخراطهم يف املامرسات التواصلية الدولية التي 

تطرحها الهيمنة الكولونيالية، وممن قد يظهرون ميالً أقل، بحكم ذلك، للنضال من أجل االستقالل 

الثقايف والسيايس«]1]. من املمكن التدليل عىل أمر كهذا من مالحظة جد هامة وهي أنه ما من أحد 

الثقايف الكولونيايل بأطواره وأشكاله  النفوذ  بالكلية تأثريات  يف مجتمع مستعَمر ميكن أن يتجنب 

املختلفة. يف مجتمعات ما بعد الكولونيالية ليست الطبقة الربجوازية وحدها، بأي حال من األحوال، 

هي الطبقة الوحيدة التي امتلكت »القدرة عىل النفاذ« إىل الوسائط الثقافية الشعبية مثل التلفاز أو 

املنتجات االستهالكية. إن الخضوع التام والتبعية املطلقة هام وحدهام ما َخلََقا طبقة الوكالء، حيث 

النضال من أجل االستقالل الثقايف والسيايس واالقتصادي مل يعد ذا أهمية لدى أفرادها كام هو الحال 

من االستفادة الشخصية من املامرسات التواصلية واالنتفاع مبا تطرحه الهيمنة اإلمربيالية يف مرحلة 

ما بعد الكولونيالية، وبهذا تصبح ) النَّْفِعيَّة :  Utilitarianism( هي القاعدة األصيلة لديهم، واملنحى 

الرباغاميت هو أصل يرتكزون عليه، ليقع كامل الضر عىل املجتمع عموماً واملواطن بعينه بشكل 

خاص، حيث إن الَعواقب الِفْكِريَّة لطبقة الوكالء تحركها األنانية بغض النظر عن إيذاء األخر وما يقع 

[1] - بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلي تيفي، دراسات ما بعد الكولونيالية – مصدر سابق – ص 119.
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عليه من أرضار سواءاً كان هذا اآلخر متمثال يف مجتمع أو فرد أو وطن مبا يحتويه. وما من ريب يف أن 

هذا التوسع الخطري للنفعية يف مجتمعات ما بعد الكولونيالية، أدى من ناحية إىل تشيؤ الذات ونزعها 

من بعدها اإلنساين األخالقي، ومن ناحية ثانية إىل إضعاف السامت العامة للهويّة الوطنية وخلخلة 

مفهومها يف املجتمع، ليصبح مطلب النفعية مذهباً ومسلكاً سائداً وبذلك يساهم متكني تلك القوى، 

وزيادة هيمنتها، وتوسيع رقعة السيطرة اإلمربيالية..

مع حضور ذلك االستحواذ يف الخطاب ما بعد الكولونيايل، بدا الرصاع الداخيل لإلنتلجنسيا 

و»طبقة  الكولونيالية  بعد  ما  مرحلة  يف  الهيمنة  الستمرارية  »املناهضني«  بني  مداه  يأخذ  العربية 

الوكالء«. واالستحواذ )appropriation( مصطلح »يستخدم لوصف الطرق التي من خاللها تستحوذ 

مجتمعات ما بعد الكولونيالية عىل تلك املظاهر الخاصة بثقافة القوة اإلمربيالية ولغتها وقوالب 

الكتابة لديها وأفالمها ومرسحها، بل وحتى عىل مناذج التفكري وطرق إدارة النقاش علّها تخدمها يف 

صوغ هويّاتها االجتامعية والثقافية الخاصة. كام تستخدم هذه العملية أحياناً لوصف االسرتاتيجية 

التي تسعى من خاللها القوة اإلمربيالية إىل دمج املنطقة أو الثقافة التي تستكشفها وتغزوها بوصفها 

استمدتها  التي  املتجددة  الخربة  الرصاع يحمل عبء  بات  وبهذا  لها«]1]،  ثقافة مملوكة  أو  منطقة 

اإلنتلجنسيا العربية من اختبارات »املناهضني« و »طبقة الوكالء« وتحولت إىل منط ثقايف سائد 

أو  املقهورة  الثقافة  خاللها  من  تتمكن  التي  الطرق  استكشاف  بني  وما  العربية.  املجتمعات  يف 

املستعَمرة من توظيف أدوات خطاب تلك القوة املسيطرة واملهيمنة من أجل استخدامها ملقاومة 

استمرارية سيطرتها سياسيّاً وثقافيّاً، فقد تحول استخدام تلك األساليب والطرق ليكون مادة خصبة 

يف الرصاع الداخيل بني رشائح اإلنتلجنسيا العربية. فقد بدت تلك الطرق ذات فعالية بيِّنة يف نطاق 

اللغة ونطاق النصيّة. ففي هذين النطاقني تشّكلت القوالب الخطابية من أجل التعبري عن خربات 

بلغت  للتمثيل حتى  السائدة  األساليب  الخربات يف  هذه  وإقحام  واسع،  نحو  متباينة عىل  ثقافية 

أوسع نطاق من التلقني. وباستحواذ اإلنتلجنسيا العربية عىل السيف الذهبي أو الدرع اإلمرباطوري 

متمثالً يف لغة القوة اإلمربيالية، »وأشكالها الخطابية، وأساليبها يف التمثيل تصبح مجتمعات ما بعد 

السائد، أو إقحام  الكولونيالية قادرة، يف مثل هذه الحال عىل الدخول بسهولة أكرب يف الخطاب 

مفردات واقعها الثقايف، يف اللغة السائدة لوصف ذلك الواقع لجمهور واسع من القراء«]2]. من هنا 

[1] - سبري 28 : 1993

[2] - بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلي تيفي، دراسات ما بعد الكولونيالية، ترجمة أحمد الرويب / أمين حلمي / عاطف عثامن، 

دار ابن خلدون ص 71 
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سنالحظ أربعة أوجه لظاهرة االستحواذ، فاملناهض الستمرارية الهيمنة اإلمربيالية يوجه خطابه حيناً 

ضد الهيمنة وحيناً آخر ضد طبقة الوكالء، باعتبارها الرشيحة التي تتوىل تسويق الخانة اإلمربيالية. 

وعىل النقيض من ذلك فإن »طبقة الوكالء« توجه خطابها باملنطق نفسه ضد اإلنتلجنسيا العربية 

املناهضة، ساعية إىل نقض ثقافتها، وترسيخ الهيمنة اإلمربيالية بوصف كونها كومربادوراً معرفيّاً. 

وبهذا قد تم استخدام االستحواذ يف خطاب ما بعد الكولونيالية داخليّاً وخارجيّاً، ومع استمرارية 

الهيمنة واطفاق الرصاع الداخيل لإلنتلجنسيا العربية لعبت الثنائية )binarism( دورها األخطر يف 

التصعيد بني اتجاهات اإلنتلجنسيا العربية، ما أدى إىل رضٍب من عدم االستقرار يف املجتمعات 

املستعَمرة.

التشظي املعريف لالنتلجنسيا العربية

لو عرجنا قليالً نحو معرفة آفاق وأبعاد التناقض الحاصل بني االتجاهات الرئيسية لالنتلجنسيا 

العربية، سوف نجد أنه يعكس أهم الدالئل عىل استمرارية الهيمنة اإلمربيالية وتعميق سيطرتها وقوة 

ويعّد  الكولونيالية،«  بعد  ما  مرحلة  الثالث يف  العامل  العربية ومجتمعات  املجتمعات  تأثريها يف 

املنطق الثنايئ لإلمربيالية تطوراً يف ذلك النزوع الذي يبديه الفكر الغريب بوجه عام نحو رؤية العامل 

يف ضوء التقابالت الثنائية التي تؤسس عالقة هيمنة وتسيّد. وميثل التمييز البسيط بني الثنائيات – 

)املركز / الهامش، املستعِمر / املستعَمر، اإلمرباطورية / عاصمة املستعَمرة، متحّض / بدايئ( –  

بفعاليّة كبرية التسلسل الهرمي الجائر الذي تقوم عليه اإلمربيالية وتخلّده. تتصل املتقابالت الثنائية 

الجذريّة  للثنائية  يكون هناك شكل مختلف  قد  الكولونيايل  الخطاب  ببعض، ويف  بعضها   بنيوياً 

التعبري عنها يف أي نّص معني بعدد من الطرق مثل:  الواحدة – مستعِمر / مستعَمر – حيث يعاد 

املستعِمر: املستعَمر، أبيض: أسود، متحّض: بدايئ، ..إلخ«]1] وبناء عىل هذا املنطق الثنايئ يبدو 

ليمهد  أسفل  إىل  أعىل  من  أو  اليسار  إىل  اليمني  من  البنيان  هذا  قراءة  إمكانية  مع  املفهوم  هذا 

الفكرة نفسها للمتلقي ويؤكد عليها،  وهكذا تصبح كلامت مثل ) املستعِمر، واألبيض، واإلنساين، 

والجميل (، جملة ضد ) املستعَمر، واألسود والوحيش، والقبيح(. لذا فإن صناعة العنرصية، وخلق 

التطرف يف عني  رمز  فكانت  إمربيالية محضة،  الفرد واآلخر هي يف جوهرها صناعة  بني  التاميز 

اآلخر، ليحتّل املفهوم الثنايئ أهمية كربى يف تشكيل املعاين األيدولوجية بصفة عامة، ويعّد مفيداً 

للغاية يف بنية اإليديولوجيا اإلمربيالية.

[1] - املرجع نفسه، ص 76، 77 
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ولعل ظهور موجة نهاية املفاهيم مثل: »نهاية التاريخ، ونهاية اإليديولوجيا ثم ظهور نظريات 

 )violent( املا بعديات«، قد وضح هذا العمق الذي تَوّجب فيه وجود هذا التسلسل الهرمي الجائر«

الثنائيات، حيث يلزم أن يكون أحد مصطلحي التعارض مهيمناً عىل الدوام  التي اكتظت به تلك 

مثال: هيمنة األغنياء عىل الفقراء، والسلطة عىل الرعية، واملستعِمر عىل املستعَمر، واألبيض عىل 

ذلك  امللحوظ.  والتسيّد  الهيمنة  مدى  ويبنيِّ  يظهر  املقابالت  وضع  أن  حني  يف  األسود...الخ، 

يعني أن أي نشاط أو حالة ال تنطبق عليها مقاييس املقابلة الثنائية سوف تكون خاضعة للقمع أو 

الفئة  املفهوم أخضع  هذا  تكّونها  التي ساعد عىل  الفئة  لتلك  التشكل  وبهذا  فئة شائنة،  اعتبارها 

نفسها لتصبح ضمن نطاق »التّابو«، أو جعلها طقس انتقال*]1] أي أن هذه الفئة تصري أشبه بالوضعية 

التي تتوسط الطفولة والرشد – أي مرحلة الشباب – بوصفها فئة شائنة، لذلك لطاملا تخضع الفئة 

املشار إليها لقدر كبري من الريبة والقلق، تقع بني دفتي  ثنائية )املستعِمر / املستعَمر(، عىل سبيل 

أو يف  التقليد  إما يف  يتجىل  الحاد والذي  الوجداين  تعاين من دالالت االزدواج  التمثيل، سوف 

املناهضة بشدة أو بالهوس للحفاظ عىل الهويّة، أو االنفصام الثقايف أو للميل لجانب دون آخر يف 

تلك الثنائية، مام يفىض إىل نشوء تطرف ولدته اإلمربيالية يف إطار صناعتها للعنرصية  لتكون رمزاً 

إضافياً يف بنيتها اإليديولوجية، وبالتايل التأكيد عىل أن أحد أهم قواعد استمرارية اإلمربيالية وقوتها 

التاريخ العريب واضح وضوح  يكمن يف خلق تلك الفرقة والتنازع الدائم بني الشعوب، ومنوذج 

شمس الظهرية يف هذا املضامر.

ومن خالل هذا املفهوم تتبدى لنا ثنائية املحاور داخل حقل نشاط اإلنتلجنسيا العربية. وقد 

جرى ذلك عىل اإلجامل بني »املناهضني« وطبقة الوكالء. ولقد أدت هذه الثنائية نتائج متناقضة. 

فمن ناحية هي سلّطت الضوء عىل الفضاءات البينية التي تخلخل نظرية ما بعد الكولونيالية، ومن 

ناحية أخرى أزالت الغموض عن طبيعة العالقات البنيوية للنظام الثنايئ ذاته، ثم كشفت ثالثاً عن 

املثال،  سبيل  عىل  يتضّمن،  األخري  هذا  أن  واملعروف  اإلمربيايل.  للنظام  الجذرية  التناقضات 

enlightener( يف مقابل  ثنائيات شديدة الوطأة مثل: )متحض، إنساين، حامل مشعل االستنارة: 

نعت املناهضني من النخبة العربية املثقفة بنعوت مذمومة مثل: )بدايئ، وحيش، متلقي االستنارة: 

enlightened(. وبهذه الطريقة متيط نظرية ما بعد الكولونيالية اللثام عن التناقض العميق يف بنية 

العالقات االقتصادية والثقافية والسياسية التي ميكن أن تحّط من قدر شخص أو تضفي عليه مثالية، 

rite of passage [1] : مصطلح يشري إىل حدث احتفايل، مرصود ف كل املجتمعات املعروفة تاريخيا، مييز االنتقال من حالة اجتامعية 

أو مكانة دينية إىل غريها . كان أول من سّك املصطلح » أرنولود فان جينيب » ) 1873 – 1957 ( ف مؤلفه األشهر » طقوس االنتقال،

 1909 »  » rite of passage “ Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britanica 2007 Ultimate Reference 

suite :)2010(.

اإلنتلجنسيا القلقة



االستغراب

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

122

أو تَِسُمه بالشيطانية أو تخلع عليه صفات سلبية ال حرص لها، يف حني توظف كل إمكاناتها لتحسني 

صورة التابعني لها من الوكالء املحليني.

وحيث إن هذا النوع من اإلنتلجنسيا العربية بعدما عاىن طويالً من التهميش، وأصبح هو املركز 

بدالً من الكولونيالية يف مرحلة الكولونيالية الجديدة وما بعد الكولونيالية، بات هو الفئة األخطر عىل 

املجتمع، حيث له الكلمة املسموعة والتغلغل العميق بني جميع األوساط والفئات املجتمعية. 

ملا متكنت تلك الهيمنة اإلمربيالية وسيطرت عىل جزء منها، صارت هي املحرك الرئييس بطريق 

غري مبارش للمجتمع أو عىل األقل لها ذراع يف التأثري والتوجيه، ولعل ذلك ما جعل نديم البيطار 

يسأل السؤال املشاع يف األوساط الثقافية«. 

يظل السؤال املركزي الذي ال نجد إجابة عنه هو التايل: ما هي اإلمكانية الحقيقية لربوز دور 

النقد  هذا  كل  حقا  يستحقون  وهل  القامئة؟.  األوضاع  ظل  يف  العرب  للمثقفني  مركزي  تغيريي 

الرشس املوجه لهم، وتحميلهم املسؤولية الكربى يف حصول التخلف والتجزئة والتبعية للخارج؟ 

ما من شك أنه من الصعب أن يحدث ذلك التغيري ما دام الدور املركزي لإلنتلجنسيا العربية 

غائباً أو مغيباً، بسبب من استمرار الرصاع األهيل من جهة أو يف مواجهة السلطة. ولعل بسط الهيمنة 

أمام املناهضني  منيعاً  اإلمربيالية وظهور النفعية والرباغامتية واالستبداد السلطوي، يشكل حائطاً 

من اإلنتلجنسيا العربية من اتخاذ خطوات تقدمية تحررية من تلك الهيمنة والتقليد املسيطر عىل 

العامل العريب، بل رمبا يبقي تلك الهيمنة ذات مكانة مركزية مع التهميش املتعمد للمناهضني لها 

من اإلنتلجنسيا العربية.

وكام جاء يف مستهل هذا البحث، فإذا كانت اإلمرباطورية املهيمنة عىل هذا القدر من االقتدار 

فذلك ال يعني باملرة أن الفكر ما بعد اإلمربيايل هو قدر يستحيل رده، فاإلنتلجنسيا العربية املناهضة، 

وبعد أن امتلكت أدوات الخطاب، تستطيع أن تصوغ اسرتاتيجية ثقافية فاعلة وتؤسس حراكاً ثقافيّاً 

ضد التجزئة والتخلف، حينئذ ستكون لعبت دورها بحنكة ومهارة يفوق ذكاء ذلك الشبح الخفي 

الذي يقود الزمن ما بعد الكولونيايل يف املنطقة العربية واإلسالمية؟ لذا تستطيع تلك اإلنتلجنسيا 

العربية أن تقود فكرها لتعّممه؛ ألن من املؤكد أن خواء العقل هو األشد سوءاً من أي خواء مشهود 

يف الحياة اإلنسانية«.  

يف الراهن، مثة استعامر من نوع مركب؛ خفيٌّ حيناً وظاهٌر حيناً آخر، وهو يتوغل عميقاً يف كل 

مجتمعاتنا، ليزاحم هويّات أصيلة، راسخة يف عمق تاريخ املنطقة. 

الملف



الفلسفة واالستعمار
رحلة معرفية يف أفكار أنكاتل ـ دوبرون

[[[

]*[Simon Gallegod Gabilondo سيمون غاليغود غابيلوندو

سياق  ف  دوبرون  أنكاتل  الفرنيس  واملسترشق  للمفكر  معرف  تصنيف  من  لنا  كان  إذا 

املدارس النقدية األوروبية، ربا نضع أعامله وأنشطته الفكرية ضمن تيار ما بعد االستعامرية. 

قة ملفاهيم التنوير األوىل، ولألطروحات التي قامت عليها  وهذا بيَّ مام جاءنا به من نقود معمَّ

الهيمنة  غ  يسوِّ إمربيايل  فضاء  إىل  وتحولها  الغربية  حدودها  خارج  تدفقها  زمن  ف  الحداثة 

والسيطرة االستعامرية عىل ما ُسمِّي بجتمعات األطراف ف مقابل املركزية الغربية.

هذه املقالة للباحث الفرنيس سيمون غابليوندو تستقرئ أفكار دوبرون النقدية وتبيِّ أبعاد 

العالقة بي املنجز الفلسفي األورويب والواقع االستعامري.

»المحرر«

عنيد  خصم  وهو  االستبداد،  عن  مونتسكيو،  ملفهوم  النّقاد،  أبرز  أحد،  دوبرون،  أنكاتل  كان 

باالستخدام  شكَّك  األنوار.  عرص  خالل  السائدة  لألفكار  تقليدي  غري  ورمز  األوروبية،  للمركزية 

الفلسفي ألدب الرحالت، ونََقد الفلسفة كونها ميكن أن تكون، أداًة للغزو وتُستخدم بهدف استعامر 

األنوار،   املفاتيح:  الكلامت  والفلسفة.  املميّزة، بني االستعامر  العالقة  املقالة عىل  تركّز  العامل. 

ديوبورن،  أنكاتل  الرشقي،  االستبداد  األوروبية،  املركزية  االستعامر،  مناهضة  السيايس،  الفكر 

مونتسكيو.

*- باحث وأكادميي فرنيس.
.Philosophie et colonialism chez Anquetil-Duperron :ـ العنوان األصيل

.)CHSPM, Université Paris I Panthéon – Sorbonne( :ـ املصدر

ـ تعريب: صالح العبد الله – مراجعة: كريم عبد الرحمن.
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»إنه إذاً من منطق األشياء أن تتحالف سلطات الهند، بعد أن رضب الفقر البالد، وبعد أن شهدت 

مناطقها األكث غنًى مامرسات عنيفة، وذلك ملواجهة عصابات أجنبية، مسلحة بالبنادق، والقوانني 

والحجة، وحتى بالفلسفة إذا اقتىض األمر«]1].

أعامل  يف  ثابت  وهّم   ، مركزيٌّ موضوٌع  هو  األخرى،  والقارات  أوروبا  يف  القوى،  توازن  إن 

املسترشق أبرهام – هياسانتع أنكاتل دوبّرون )1731-1805(]2]. كان املسترشق عضواً يف أكادميية 

التسجيالت والفنون الجميلة )Académie des Inscriptions et belles lettres(، وقد ترجم زند 

لنظرية االستبداد الرشقي ومعارضاً عنيداً لالستعامر، ومع كان قد  أفيستا واألوبينشاد، وكان ناقداً 

أنه كرّس حياته، لدراسة اللغات الرشقية، والثقافات اآلسيوية. فإّن ما عالجه يف أعامله وقد تخطّى 

حدود االسترشاق.

واضعاً  الرحالت،  وأدب  السياسية  النظرية  بني  العالقة  مسألة  عىل  أنكاتل  قبض  األمر  بادئ 

الفلسفة  تاريخ  ثانوي، يف  لها دور غري  التي  الروايات يف فكر مونتسكيو  يف منظوره، أهمية هذه 

بني  ما  لتصالح  جهدها  يف  مفاهيم،  ابتدعت  املعرفية  أدواتها  استخدمت  إذ  وهذه،  السياسية]3] 

العالقات]4]  تلك  تعقيد  عىل  تشهد  ثغرات،  عىل  وأبقت  النظرية،  ومتطلباتها  الرحالة،  مشاهدات 

األول من  الجزء  تكن سوى  االستبداد، مل  مقولة  نقد  أن  نربهن  أن  الثانية، سنحاول  الدرجة  ويف 

برنامج كتابه »الترشيع الرشقي« )Législation orientale(، ألن هذا املؤلف ال ينحرص يف إقامة 

الدليل عىل أن الفيلسوف صّور وحشاً ال وجود له]5]، وذلك ببصرية تدفع نقده ليشجب استخدامه 

.Lesguilliez, 1798, 2 tomes )IRE), t.1, p. 82 »[1]- أنكاتل ديوبرن، »الهند ف عالقتها مع أوروبا

من  أفيستا«  »زند  ترجمة  مقدمة ف  مع  الرحلة   .)1754  –  1762( الهند«  إىل  »رحلة  كتابه  إىل  أحيلكم  انكاتل،  لالطالع عىل سرية   -[2]

(7(؛   1997 نيف والروس  ميزون  األقىص،  للرشق  الفرنسية  املدرسة  باريس  فيليوزات،  إس  فيليوزات وب.  م.  ديلوش،  ج.  منشورات 

املخترص للرحلة التي قام بها أنكاتل دوبّرون ف الهند ليبحث عن املؤلفات املنسوبة لزارادشت وترجمتها.

[3]- وبتعبري آخر املقصود »العالقة ف الجدال بي الكّتاب السياسيي واملصادر، النظرية واألمربيقية.

[4]- ليرشح أنكاتل عالقة مونتسكيو بصادره ف أدب الرحالت، كتب: »نسقه كان قد أُنجز«

.Législation orientale, Amesterdam, Marc Michel Rey 1778 )LO) p, 92

أي أن مفهوم االستبداد، سابق عىل مصادره، ولكنه كتب أيضاً »أن الرحالة هم ضامنته« املصدر نفسه ص 12. وف ما يتعلق بتوليد مفهوم 

االستبداد، من املالحظ، أن ف منهج الفيلسوف يوجد ميل ف النسق يبّسط بغية اإليضاح ما يؤدي إىل تزوير الواقع«

P. Verniére, Montesquieu et le monde musulman in Acts du congrés Montesquieu. Bordeaux, Delmas, 

1956, p. 189.

وفضالً عن ذلك، ففي هذا املنحى التوضيحي، ميكن أن نضيف أّن اختيار املصادر لدى مونتسكيو ترتكز عىل »إستبعاد كل ما ال ميكن 

أن يُعاد توظيفه ف مفهوم االستبداد«

B. Binoche. Introduction a l’esprit des lois de Montesquieu, Paris, Puf, 1998, p. 219.

.p.17 )الترشيع الرشقي( LO -[5]

الملف
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السيايس. سنكرس عملنا هذا، ال لنقد مونتسكيو من خالل أنكاتل]1] ولكن الستخدام االستعامر 

بشكل مبارش، وغري مبارش لهذه النظرية، عىل مستوى العامل املرتبط بها، وملقتضياتها يف عالقة 

أوروبا مع سائر مناطق العامل، ويف ذلك موضوعات مل يكّف املسترشق، خالل فرتة عزلته وابتعاده 

عن املنتديات الفكرية عن التفكري بها.

الفكر املعادي لالستعامر

تجد أممية القرن الثامن عرش رفضاً غريباً لدى أنكاتل، الذي يصوغ نقداً قاسياً للطريقة التي أدار 

فيها الغرب، مختلف مناطق الكرة األرضية. وهو كمسترشق، اهتّم بشكل خاص بالهند، ولكنه كرّس 

نفسه أيضاً لدراسة الشعوب األمريكية]2] وكأورويب، طالب بحقوق الهنود، بعدما عاش معهم: »عىل 

األقل، أيها الهنود البائسون، رمبا علمتم أن أوروبيّاً رآكم خالل مائتي عام، وعاش معكم، تجرأ عىل 

الكون )Tribunal de l’univers( حقوقكم املجروحة،  أمام محكمة  املطالبة بحقوقكم وعرض 

حقوق اإلنسانية املستباحة مبصالح خسيسة]3].

أنكاتل مل يرتّدد يف اعتبار التأثريات الغربية يف آسيا »كعالمات اجتياح طبعتها رشاهة املحتل«]4]. 

أيضاً  انتقدا  اللذين   )Raynal( وراينال  ديدارو  مثل  معارصيه،  من  الكثريين  رأي  مع  يتوافق  وهذا 

تجاوزات االستعامر وبلهجة مشابهة. ولكن، يف ما يتعّدى هذا الجانب، فإن نوعية حججه تتمثّل 

يف حقيقة كونها تعتمد عىل رشعية حقوقية، كام يشري العنوان الشامل لكتابه]5].

السمة املميّزة للعالقات االستعامرية برأيه، هي يف الحقيقة انتهاك املستعمرين للحق األسايس 

صنا لهذا املوضوع: [1]- خصَّ

“Anquetil – Duperron Critico di Montesquieu” preprint no 292009/ studi di storia della Filosofia éd. 

Par D. Felice, Bologna, clueb, 2009.

[2]- تندرج ال Cph ف الجدل حول طبيعة الرجل األمرييك لدحض نظرية فساد النوع لكورناي دي بو، وما أقرتحه ف هذا النقاش هو 

 ،Cph.65 .إزالة اإلهانة التي ُوِجهت ألمريكا، محو الوصمة التي طبعت النوع البرشي والتي صورت، أغلب األحيان، عىل نحو غري نزيه

وحول هذه املسألة أُحيل إىل مقدمة هذا املؤلف بقلم ج. أباتيستا وإىل:

S. Stuurman, cosmopolitan Egalitarianism Anquetil Duperron on India and America. ”journol of the 

history of the ideas” Avril 2007, vol, 68, no 2.

[3]- LO, p II

[4]- LO. P1

[5]- »الترشيع الرشقي« مؤلف، إذ يعرض املبادئ األساسية للحكم، ف تركيا وبالد فارس وف هندوستان، نتحّقق 1- أن الطريقة التي صّور 

فيها االستبداد عىل أنه مطلق ف هذه الدول الثالث ال ميكن أن يعطي إال فكرة خاطئة عىل اإلطالق. 2- ففي تركيا وبالد فارس وهندوستان 

مثة كود )مفتاح( للقواني املكتوبة، تلزم األمري كام الرعايا. 3- وأن ف هذه الدول الثالث يستطيع األفراد أن يكون لديهم أمالك منقولة 

وأبنية ويترصفون بها بحرية.

الفلسفة واالستعمار
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للملكية، إذ نفى حقهم يف »االستيالء عىل ]أرض املاّلك الطبيعيني[«]1]. وبتعبري آخر، فإن شجب 

االستعامر من ناحية، واملطالبة بحقوق الهنود من ناحية أخرى يفرتضان املبدأ األسايس للملكية 

كحق طبيعي يرتكز عىل عدم وجود نظرية االستبداد الرشقي.

فإن  اعتبارات مونتسكيو، »ركّزت عىل األفكار حول طبيعة االستبداد«]2]،  أن  الرغم من  وعىل 

أنكاتل تحّقق أن هذا الشكل من الحكم، ال وجود له يف الواقع. ولكنه كمسترشق عالّمة، فإن كفاءته 

يف هذا املجال، ورشوحاته لهذه اإلشكاليات، تتميّز عن سائر التصديات ملفهوم االستبداد، التي 

معينة تخطَّاهم من خالل  بطريقة  )Linguet(. وهو  )Dupin( وفولتري والنغيت  لها دوبان  عرض 

إجرائه نقداً مزدوجاً، ألن الترشيع الرشقي ال ينحرص باتخاذ موقف يتناول عدم مالءمة هذه النظرية. 

فوراء التحقق من االستبداد كتزوير آلسيا، مثة جانب آخر بالنسبة لنا أكث أهمية، ال يتعلّق مبالءمة 

النظرية ملوضوعها وإمنا لتطبيقها. فمن خالل هذا الرهان، ميكن أن نفهم، كيف أّن نقد االستبداد 

الرشقي، لدى أنكاتل، مرتبط بعمق بإشكالية االستعامر.

إذا كان وجود امللكية الخاصة »يؤكد الحقوق البرشية غري القابلة للتقادم«]3] فإن انتهاكها يفرتض 

نفي الدول املستعمرة لهذا املبدأ. وحيازة امللكية التي تشكل ميزة رشعيّة لآلسيويني، ترتكز عىل 

»االفرتاض الخاطئ، أّن يف البلد الذي يلغي فيه االستبداد حقوق امللكية، يصري كل يشء مسموحاً 

لألقوى«]4]. ولهذا فإن أنكاتل هدف إىل »تحطيم شبح االستبداد الذي كان يُظن أنه شبح الرشق«]5].

العالقة بني الفكر السيايس واالستعامر وجدت مظهراً جديداً يتّضح ما بعد الحجج املضاّدة 

لنظرية االستبداد، التي ميثّلها مجتمع الرشق وسياسته بشكل »امنساخ« مفهومي صّورته كأطروحة 

بالقوانني ومبؤسسة امللكية  تتميّز  التي  الحرة وحكوماتها املعتدلة]6]  للمجتمعات  مضادة متاماً 

يحّدد  قواعد  أو  قانون  ودومنا  واحد،  »شخص  حيث  اآلسيوية،  البلدان  يف  املنفيتني  الخاصة 

[1]- LO, p. 171.

[2]- Il s’agit de “l’idea di un diritto natural allu proprieta, a most rare un significatiro debito di Anquetil 

verso John Loke” G.M. Zamagni, Oriente ideologico, Asia reale. Apologie e critiche del dispotismo nel 

secondo settecento francese, in Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concerto filosofico – politico, ed. 

Par D. Felice, 2t., Napoli, Liguori, 2001 – 2001, t2, p. 386.

.LO, p.159 [3]- عىل هذه القاعدة يستطيع أنكاتل أن يؤكد »أن الحق الطبيعي يسمح ملواطني البنغال أن يتمتعوا بسالم با ميلكون

[4]- LO. P.172.

[5]- LO. P.12.

[6]- ال ميكن الحديث دون أن نرتعد من هذه الحكومات املتوحشة« مونتسكيو

De l’esprit de lois )EL) III )Gallimard paris 1995)

الملف
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األمور، من خالل إرادته ونزواته«]1]، تلك هي املشكلة التي ال تعني إدانة »شبح« وإمنّا وظيفته 

يف حيّز استعامري.

 أنكاتل كرّس الترشيع الرشقي لنقد تنظري، وليس لدحضه مبا هو عليه فحسب، وإمنا بشكل 

خاص ليثبت أن النظرية ميكن أن تؤثر مبجرى تاريخ الشعوب املستعمرة. وهو يؤكد يف مقطع يتناول 

اإلمرباطورية  تكوين  مبادئ تخص  تبيان  بواجب  »اعتقدت  املنغولية:  االمرباطورية  االستبداد يف 

املنغولية حبّاً بالحقيقة، وبسبب املآالت املشؤومة التي يصري إليها تطبيق تلك املبادئ]2]. وبطريقة 

أكث وضوحاً أيضاً، كتب: »إّن االستبداد هو حكومة هذه األصقاع: السيد يّدعي ملكية كل ما ملكت 

مقتضيات  إن  الهند]3].  أرايض  أسياد  وبالتايل  الحاكم  هذا  نصري  السيد  هذا  كنا  إذا  رعاياه.  أيدي 

االستبداد ترتكز يف معناها الدقيق )Stricto sensu( عىل عدم احرتام حق ملكية اآلسيويني – وهو 

حق طبيعي- وانطالقاً من ذلك ومبعنى أوسع، هذه التناقضات تعني أيضاً، التصّور العام للرشق: 

»عنف اللحظة ال يلغي الحق. واالغتصاب املحمي، ال يشّكل عرفاً، ودون ذلك أيضاً، قانون بلد. 

وهذه الطريقة مبعاملة شعب، مبا صار إليه، يف زمان معنّي، ميكن أن يقود إىل عواقب فظيعة«]4].

إن نقد االستبداد يكتمل إذاً، بشجب توازن القوى بني الغرب والرشق، يف إطار تنظري وإن كان 

يفتقد لرشعية حقيقية، فإن له تأثريات صلبة. وبهذا املعنى فإن أنكاتل، ال يتّخذ املفهوم مبعزل عن 

مقتضياته، واملقصود بذلك إظهار اهتامم مقّنع بذهابنا إىل ما يتعّدى املظاهر: هكذا يحاجج الشغف 

الطموح، لكنه يختبئ خلف حجب ينبغي كشفها«]5]. ومهمة أنكاتل التي يّدعيها]6] تقوم عىل إدانة أداة 

البحث التي تستخدمها النظرية، بغية تجّنب أن ينفي االستبداد حق امللكية، ويسّوغ العنف.

إن تصّور املستبدين اآلسيويني يف املخيال الغريب ينبثق من أدوات نظرية غري مالمئة، ولكن 

الرغبة، تخلق  أّن هذه  أيضاً  أنكاتل  الغزو. ولذلك، أضاف  إرادة  يقيم عالقة مع  التصور  مثل هذا 

بحقوق  يحظون  أنهم  يّدعون  البنغال  يف  اإلنكليز  »إن  موجودين:  يكونوا  مل  حني  يف  مستبدين، 

[1]- EL II, 1.

[2]- أنكاتل يعود مرات عديدة إىل هذه املسألة األساسية: »نرى التبعات املشؤومة لإلنسانية إذ ميكن أن يكون لها مبادئ تُقّدم بخّفة مفرطة، 

.LO, p. 172 ولألسف، هذه التبعات قد تحّققت

[3]- LO, p178.

[4]- LO, p174.

[5]- LO, p178.

[6]- »«قلت ذلك وكررت دومنا خوف من الصوت املهّدد ملصلحة جشعة، يُخىش أن تتقّنع، وإذا كنا قد عرفنا عىل نحو أفضل قواني الشعوب 

الهندية ومامرساتها، وإذا ما تنازلنا واخرتنا من أجل التكلم إليهم، أداة غٍش أخرى غري الرشائع لكّنا وّفرنا عىل انفسنا كثرياً من األهوال«

Anquetil – Duperron, Recherches historiques et géographiques sur l’Inde )RH) in J. Bernoulli, J. Tieffenthaler, 

J. Rennel. Description historique et geographique de l’Inde, Berlin. 1786 – 88, 5 vol., t. I, p163.
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األمراء، التي نُزعت منهم. وينبغي إذاً تقديم هؤالء األمراء كأسياد مطلقني. فالعدالة التوزيعية قد 

تجعلهم يحظون سلميّاً بثمرات غزوهم، وهذا ما يحتاجون إليه«]1].

األفراد  من  وككتلة  للعبودية  طبيعي  كمكان  الرشق،  مبوجبه  ُصّور  الذي  الحقيقي،  السبب  إن 

املعزولني، الخاضعني واملضطهدين بفعل »ذهنية عبودية«]2] ال وجود لها يف شيم شعوبه وال يف 

نسقه السيايس. وبرتكيزه عىل تعقيد البنى السياسية للهند وبالد فارس وتركيا، قصد أنكاتل أن آسيا 

ال ميكن أن تُخترص مبفهوم مجرّد ومتحيّز. لقد خيش املسترشق، أن يستخدم االستبداد، لتسويغ 

النهب]3]، الذي ميكن أن يصري مامرسة شائعة، ال تستند إىل رشعية، كام برهنت عىل ذلك وبفعالية 

أُبرم خالل إقامته يف سورات )Surate(، وقد تّم ذكره يف الترشيع  الرتجمة الفرنسية لعقد بيع لبناء 

الرشقي »لقد أُعطيت نسخة عقد بيع لبيت، نُظر إليه بال مباالة من بني كثري من العقود. هذه النسخة، 

تستحق كامل العناية، أولئك الذين يدرسون اإلنسان، من خالل سلوكه ومامرساته وقوانينه«]4].

وهو بسبب ذلك، شجب النظرية، مبقدار ما شجب مامرساتها، وبالدرجة األوىل، من خالل، 

السياسة االستعامرية اإلنكليزية التي تُفرض عىل الدول االستعامرية األخرى التي تهتم بالجغرافيا 

حاسم،  بشكل  سياستها  اتضحت  الربيطانية  اإلمرباطورية  سياسة  اتضحت  وقد  آلسيا.  السياسية 

خالل حرب السنوات السبع، يف الفرتة نفسها، التي كان يقوم بها املسترشق، برحلته الطويلة يف 

الهند، بحثاً عن مخطوطات زرادشت]5]، اذ كشفت املعارك، تلك السياسة.

 Alexandre( أنكاتل دحض العالقة، بني النظرية واملامرسة من خالل استعادة الكسندر دوف

[1]- LO, p310.

[2]- LO, p87.

[3]- Cio che Anquetil paventa é che oltre alla fame di ricehezza, la falsa rappresentazione che l’Occidente 

si e creato dell’ India e dell’ Asia in generale risulti funzionale, come alibi, per una politica di vero e 

proprio saccheggio e sterminio, GM. Zamagni, cit., p380.

[4]- من أجل الرتجمة الفرنسية للعقد إىل الفارسية،

Cf. LO, p. 161 – 166

[5]- وجد أنكاتل ف 1754 ف مكتبة امللك نسخة ملخطوطة ف اللغة األفتيكية – وهي من عائلة اللغات اإليرانية – غري املعروفة ف 

أوروبا، جعلته يتخذ قراراً، بالسفر ليكتشف الهند. عاد إىل باريس ف 1762 حامالً عدداً كبرياً من املخطوطات، عمل عليها طيلة حياته: 

 Oupkek’ that, idest, وجزءاً من األوبينشاد بعنوان Paris, Tillard, 1771, 3vol نرش ترجمة زند أفيستا، كتاب زارادشت، ف باريس

.secretum tegendum, Argentorioti, 1801 – 1802, 2vol

ومصادفة إقامته ف الهند مع النزاع املسلح ليست ثانوية، ألن »بعد النهاية املفجعة لحرب السبع سنوات، وبعد خسارة كندا والهند، أخذت 

هذه املسألة [مشاكل االستعامر] مكاناً لها ف وسط نقاش واسع«

Yves Benot, Diderot, de l’atheisme a l’anticolonialisme [1970] Paris, Maspero, 1981, p. 156.
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Dow( لفكر مونتسكيو السيايس]1]. »هذا الكاتب ]دوف[ الضليع يف اللغة الفرنسية الحديثة، والذي 

يبدو عىل دراية جيدة جّداً بالرشق، ينصف الهنود يف أغلب األحيان. أّما يف ما يتعلّق بحكومتهم، 

ودومنا  بيّنة،  دومنا  يفرتض،  ]دوف[  وهو  املجال.  هذا  يف  كتبوا  الذين  أولئك،  كل  يشبه  فهو 

تفّحص، أن االستبداد يشكل جوهرها«]2]. وبالفعل فإن الرشق بحسب دوف، عىل الرغم من تجربته 

ومعارفه التاريخية يُحال إىل تلك املقولة السياسية. وإذ نتابع عن كثب، فكر الفيلسوف نجده يذكّر 

استقراره ودميومته من عيوب  يستمد  والخنوع،  الخوف  مفاهيم  تأّسس عىل  الذي  االستبداد  »أن 

عبيده«]3]. واإلطار العام يف بحثه، يُحّدد مبعارضته الحرية، التي ال تجد عىل الدوام، عمليّاً، تعبرياً 

لها، بحيث إن رشط العبودية، يظهر، كام لو أن ال فكاك منه، عن الرجل اآلسيوي »عندما يتعرّض 

أحد الشعوب، لفرتة طويلة الستبداد قوى غاشمة، تصري عودته للحرية، شبه مستحيلة. فالعبودية 

التي تعتمد عىل التقاليد تكون ممزوجة بطبائع البرش«]4].

يتعّدى  ما  يف  االستعامر،  مسألة  مع  السياسية  النظرية  هذه  عالقة  مسألة  إىل  للعودة  وعليه، 

الجوانب العامة، ينبغي بادئ األمر، أخذ القانون باالعتبار. ففي آسيا، ال وجود لقاعدة قوانني ثابتة، 

ألن القانون هو اإلرادة املتغرّية، ملن ميسك زمام السلطة: »إن صوت الحاكم هو القانون الحي 

الذي يحرّك أوالية الدولة بكاملها«]5]. ومن جهة أخرى، يف ما يتعلّق باملسألة، املتنازع فيها، حول 

انتقال اإلرث من السلف  الهند الرشقية ينفي  امللكية، فإن الضابط املسؤول )املقّدم( عن رشكة 

إىل الخلف: »إن املقدرة عىل الترصّف بانتقال اإلرث تعود بشكل طبيعي للمستبد«]6]. وإذ يعتمد 

عىل معرفته املبارشة بآسيا، يؤكد دوف بغموض، الجوانب األساسية لنظرية االستبداد الرشقي، من 

خالل خضوع الرعايا للمستبد ومن مبدأ الخوف، ليصل إىل غياب امللكية والقانون. وما تفتقده 

الهند املستبدة هو بالتحديد أسس الحرية، باملعنى الذي ذهب إليه مونتسكيو. وبهذا الصدد، كتب 

[1]- الكسندر دوف )6/1735  1779(، كاتب وضابط ف رشكة البنغال الرشقية ترجم من الفارسية History of Hindostan )تاريخ 

هندوستان( )1768( ملحمد فريشتا

[2]- LO, p II.

 Alexander Dow. A dissertation concerning the origin and nature of despotism in Hindoston, dans -[3]

:History of Hindostan, T. Beket, London 1772 )DH) p.xx

EL, III, 9 كام ال بد من الفضيلة ف الجمهورية ومن الشهامة ف النظام املليك، ال بد من الخوف ف الحكومة االستبدادية

[4]- DH, P. xi; il est affirmé aussi que “the people vould revolt, against the introduction of freedom, 

Ibid, p, xxi.

.EL/VIII,196 DH, pxxxiv [5]- ينبغي أن يكون القانون ف رأس واحد، وينبغي أن يتغريّ دومنا انقطاع

[6]- »حاملا يصف الرحالة حيث يسود االستبداد، فإنهم نادراً ما يتكلمون عن القواني املدنية« EL, VI, 1 »ال يوجد تقريباً أبداً قواني 

.EL, V, 15 ؛ » ال ميكن أن نجد مكاناً للتخيل عن امللكياتEL, VI, 1 »مدنية حول ملكيات األرايض
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أنكاتل، أن »دوف عرض عىل إنكلرتا أن تحتل الهند«]1] وتساءل: »أين هي الرسالة، التي يتكّفلون 

بها، بجعل أولئك الرجال، الذين ال يتوّجهون إليهم، رجاالً أحراراً وسعداء عىل طريقتهم«]2].

يف السنوات، التي أعقبت نرش الترشيع الرشقي، تعّمق عمل املسترشق واتسع التزامه، يف نقد 

االستعامر. وهو إذ يحافظ، دامئاً،عىل اهتاممه بآسيا، وخصوصاً الهند، فقد اهتم بأمريكا، واتخذ موقفاً، 

حيال الجدال، حول طبيعة الرجل األمرييك، يف مؤلفه »االعتبارات الفلسفية والتاريخية والجغرافية 

حول العاملني« وهو مؤلف عرض فيه الدفاع عن أمريكا، وتكذيب نظرية فساد النوع البرشي الذي 

صاغه كورناي دوبو )Corneille De Pauw(. ويف هذا الجدال، كانت الطريقة العامة، يف التصّدي 

للمسألة، ال تختلف عن الطريقة التي اُعتمدت يف نقد االستعامر يف آسيا. ويف الحقيقة، إن نقد، 

أحد التصورات األوروبية ألمريكا، يعتمد أيضاً، مرًة أخرى، عىل قراءة سياسية، أي أن أنكاتل كشف 

عالقة بني استعامر قارة وصورته الفلسفية، كام حصل، من قبل، مع نظرية االستبداد. لقد أظهر عالقة 

بني انتهاك حقوق األمريكيني، وبني تنظري مجرّد، ينعتهم بتعابري دونية. وبرأيه، ليس من املدهش، أن 

يصف، املكتشفون األوائل ألمريكا، سكانها كنوع وضيع: »إذا كانوا صادقني، علينا أال نندهش. إننا 

نعلم الحالة التي كانت عليها املعارف البرشية يف نهاية القرن الخامس عرش: وفضالً عن ذلك، إننا ال 

نجهل الحجج السياسية والدينية التي صاغت وأملت هذا الحكم«]3].

ويف السنوات نفسها، التي عكف فيها أنكاتل عىل الدفاع عن العامل الجديد، يف مؤلفه »الهند 

يف عالقتها مع أوروبا« )L’Inde en rapport avec l’Europe(، اكد عىل رضورة إزالة املستعمرات 

إلرساء عالقة تجارية جديدة وسلمية، وأّصل يف الوقت نفسه، حججه املناهضة لالستعامر حني 

عززت أنكلرتا دون منافسيها، مركزها املسيطر، الذي تحّدد كمركز »املستبد املطلق]4]. ولهذا فإن 

مجادلة هذا املؤلف، تركز بشكل خاص، -وليس وحيداً- ضد هذه الدولة، التي كانت بحسب رأيه، 

تطّور اقتصاداً استعامريّاً جديداً يف بلد متسع جّداً. ولفهم فكر أنكاتل املناهض لالستعامر، ال بّد 

من تفّحص مشاهداته حول إمكانية مترّد هندي شبيه »بهدوء ما قبل العاصفة«.

فإنهم  سياستهم،  يف  اإلنكليز،  استمر  فإذا  ولذلك  حقيقي،  خطر  هو  عصيان،  قيام  خطر  إن 

سيواجهون وضعاً شديد الخطورة. وقد توقّع أنكاتل، من جانب الهنود، عىل سبيل املثال – ويبدو 

[1]- LO, p175.

[2]- LO, p176.

ibid 40؛ وعن تقديم الشعوب غري  الفلسفية«،  أنه شعب منحط »ُرفعت إىل املحكمة  الفكرة عن الشعب األمرييك   cph, p.16  -[3]

.cph, p. 59 »األوروبية الحظ أنكاتل أن دوف: »أعطاهم بأسلوبه الفلسفي، اسم وحوش الطبيعة

[4]- IRE, I t, p. III.
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يقودهم زعيم   ،Marates مارات  ألف  مائتا  يفتح من خاللها  ما  ثغرة  توجد  أن  احتامل  أنه محق- 

لها أن تشهد  أنه مقدر  يبدو  النحو،  إنكلرتا عىل هذا  التي تحتلها  فالهند   .»[1[ً حاذق وجريء ممرّا

 New تغرّياً: »الهند املنهوبة بشكل فظيع ستحاسبهم عىل كنوزها، املبذولة يف أسواق نيو ماركت

Markets«]2]. العصيان املسلح هو رشعي متاماً إذاً، وال ميكن تجّنبه، إذا مل تعد أوروبا، صياغة 

عالقاتها مع الهنود، الذين عىل الرغم من نظرية االستبداد، لهم الحق بالتمرد للدفاع عن حريتهم.

العبور األسايس هو العالقة بني االستعامر وامللكية، الذي يستخدمها أنكاتل ليشجب املصالح 

الغربية وينزع رشعيتها. إن وجود امللكية، التي نفاها مونتسكيو ودوف، هي أساس ظلم املستعمر: 

»هؤالء إذاً- رجال أحرار مطعون يف ملكيتهم، رجال إذا دعت الحاجة، وإن كان يقيِّدهم نري من 

كاآلساد عىل  ينقضوا  األوىل، حتى  للمرة  التصدي  نجاحهم يف  تظهر مالمح  أن  ما  لكن  حديد، 

طغاتهم املحتلني، األجالف، املنتهكني لكل القوانني الطبيعية، الساموية واإلنسانية«]3].

بعض  لدى  أثار  نقده إلنكلرتا،  أنكاتل، يف  أظهره  الذي  واملقاتل،  بحّدة،  املجادل  العقل  إن 

املعلقني، الفكرة التي مبوجبها، يصّوب احتجاجه عىل االستعامر بذاته، ولكن املقصود يف العمق 

هو العداوة لهذه الدولة.

للسلطة  معاٍد  تُحال إىل شعور  الهند،  املستعمرات يف  إزاء  آراءه،  فإن  املوقف،  وبحسب هذا 

املتنامية لرشكة الهند الرشقية، بحيث يصري من غري املناسب، الكالم عن العداء لالستعامر فقط، 

هذا هو رأي جون – بو روبيس )Jean – Pau Rubies( الذي كتب أن »أنكاتل – دوبرون، كان عىل 

أكث من نحو، معاٍد لربيطانيا، أكث من عدائه لالستعامر]4] وهو بذلك عىل وفاق مع جان-ليك كيافري 

)Jean-Luc Kieffer( الذي يعترب »أن عمله ينتظم حول قطبني: هجوم ضد إنكلرتا، ودفاع عن الحضارة 

الهندية وإبرازها«]5]. وتحليل أنكاتل ملوضوعة التمرّد الهندي كان قد »ولِد دون شك من يأسه ومرارته 

إزاء الغلبة اإلنكليزية«]6]. ويشري جريوالمو إمربوقليا، من جهته، إىل أن املؤلف الذين نحن بصدده 

يتجه “Sia contro il comportamento colonial in glese, sia contro l’esprit des lois”«]7]. إىل 

[1]- IRE t.I p.83.

[2]- IRE t.I p.83.

[3]- IRE, t.I, p.84.

[4]- J – p. Rubiés, cit., p.127n.

[5]- J – L. Kieffer, Anquetil Duperon. L’Inde en France au XVIIIe siècle, Paris les belles Lettres, 1983, p.80.

[6]- J – L. Kieffer cit., p.84.

[7]- Imbruglia, “Tra Anquetil Duperron e “L’Histoire de deux Indes“. Liberta, dispotismo e feudalesimo” 

Rivista storica italiana, vol. CVI, 1994, p. 166.

الفلسفة واالستعمار



االستغراب

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

132

أن يكون، يف آن معاً ضد االستعامر اإلنكليزي وضد مؤلف مونتسكيو )ال جدال يف أن شجب السياسة 

االستعامرية الربيطانية هي الالزمة ألعامل املسترشق. إالّ أّن نقده لالستعامر، هو أكرب بكثري من ذلك. 

وإنه ألمر مجحف، وخاطئ، التفكري أن عداوة أنكاتل لربيطانيا، تفرس مبجرد روحية مضادة لربيطانيا. 

وإذا مل يكن هذا املوقف األخري ملتبساً، فإنه ملا شجب معها وبالقوة نفسها البلدان الغربية األخرى، 

وملا كان لديه النظرة النقدية تجاه أوروبا مبجملها.

]الهند[،  األصقاع  تلك  يف  أرايَض،  ميلكون  الذين  والفرنسيني،  اإلنكليز  »إن  كتب:  أنكاتل 

أن  سوى  )املالك(،  السيد  تغرّي  عن  ينتج  وال  األوائل.  ملالكيها  تتبع  كانت  أنها  جيداً،  يعلمون 

التابعني، هم أقل غنًى، ذلك ألن األوروبيني، يحبون التمتع، ونقل ثرواتهم رسيعاً إىل أوروبا«]1]. 

واالتهام بعدم احرتام رشعية امللكية يف الهند توّجه أيضاً للفرنسيني. وأخرياً فإن أوروبا هي موضوع 

التي ال  الحجج،  الفرنسيني واإلنكليز، من خالل  فإنه يصّوب عىل  الحق،  نقده. ودفاعاً عن هذا 

حق  »حامية  محاولته  يف  بذاته،  الغزو  ضد  يوّجه  االتهام  إن  خاص]2].  بشكل  جنسية،  أي  تعني 

يريد  الهند، إىل مبادئ  برّد مواطنيَّ والدول األوروبية األخرى املقيمة يف  الناس، حق اإلنسانية، 

الذهب تدمريها]3]«. وبتعبري آخر، »أوروبا التي أدركت بحّدة الروح التجارية الشجعة إلنكلرتا، فإن 

لها يف تكوين وجمع مداخيلها، ما يجعلها تستحق اللوم نفسه، إننا نرى هناك )يف الهند( أن كثرياً 

من الحكومات، تترصف كام لو أنها، متلك كل يشء، وكام لو أنها مالك رشيك عىل األقل، لكل 

ممتلكات للرعايا]4].

املسترشق حّول نقد االستبداد الرشقي ضد أوروبا، وطّور فكرة معادية لالستعامر تعتمد عىل 

مسألة  إىل  عاد  إذ  حياته،  من  األخرية  السنوات  عنها يف  الدفاع  يف  عنيداً  ظّل  وقد  امللكية،  حق 

التجارة،  ليس ضد  فهو  قوية ضد االستعامر.  الدوام، حجة  امللكية كحق طبيعي، واعتربها عىل 

مع آسيا، ولكنه يعرتض عىل اإلدارة االستعامرية للنشاطات االقتصادية، ويف رأيه أّن النسق الذي 

[1]- LO, p.29.

[2]- هكذا، فان الحقوق األكرث قدسية تختفي أمام مصلحة خسيسة، علينا كإنكليز وفرنسيي أالّ يتملكنا الوهم، فليس من قضية أكرث أهمية 

قد ُرفعت أمام محكمة الكون. إننا ال زلنا نرتعد، إذ نقرأ األهوال، التي اُرتكبت بحق األمريكيي، حي اكتشف هذا الجزء الجديد من العامل. 

ال شك أننا نعتقد أننا عادلون، وأن حقوقنا تجاه الهنود قد تحققت عىل أفضل وجه. إن املصلحة والطموح هام محرك كل الفتوحات: بعد 

LO, p.178 »ذلك تأيت البيانات العامة. ونرمي باإلثم من يريد أن ينتزع منا أي يشء: وبأي حق؟

[3]- RH, t.I, p.142.

[4]- أنكاتل دوبرون، »بحث حول امللكية الفردية والعقارية ف الهند ومرص«

)DP), in Paulin de S. Barthélemr, Voyage aux Indes orientales, Paris, Tourneisen 1808, t, III, p.xxiv; il 

s’agit de l’édition francaise du viaggio alle Indie orientali, Roma, Fugoni, 1796.

وقد قرأ انكاتل هذا املبحث ف 26 آب 1803 ف صف التاريخ واألدب القديم ف املعهد الوطني.
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العكس متاماً،  بادئ األمر، عىل ظلم شامل ومجرّد، وإمنا عىل  يرتكز  الدول األوروبية ال  أرسته 

القاعدة.  هذه  املحلية. وعىل  والقوانني  امللكية،  احرتام حق  بعدم  يرتكز عىل ظلم مخصوص، 

ينظر أنكاتل، إىل مسألة إصالح عميق لتوازن القوى السيايس واالقتصادي مع الهند، وبهذه الروحية 

يصوغ املبادئ، التي عىل أساسها ينبغي أن تتأسس التجارة.

أو  رسمي،  امتياز  دون  الهند،  يف  اإلقامة  حق  ميلكون  ال  األوروبيني  أن  يؤكد  األول  »املبدأ 

عقد بيع يربمه املالكون، السكان األصليون«]1]. ويف الدرجة الثانية، يعترب مرشوع الغزو بذاته، غري 

معقول، ألن »أوروبا لن تحتفظ أبداً يف الهند، مبمتلكات كبرية جّداً، وذلك ببساطة بقوة السالح«]2]. 

السيطرة، عىل  لها حق  وليس  تجارية حرصاً،  أنكاتل وظيفة  األوروبية، يف مرشوع  وللمؤسسات 

مناطق  وسط  يف  بالقوة،  يستقرون  وهم  األوروبيني،  إىل  بطأمنينة،  أبداً  الهنود  ينظر  »لن  البالد: 

نفوذهم«]3]. ومن الضوري، معرفة لغات الشعوب الهندية، واحرتام دينهم، ومامرساتهم، وسلطة 

األمراء والقوانني: »تجري العمليات التجارية الكبرية عىل امتداد مساحة البلد نفسه وحتى خارجها، 

مع املناطق التي يرتبط بها بعالقات. هذه العمليات ترتكز عىل مبادئ صارمة من العدالة، تأخذ 

باالعتبار يف نقاشاتها قوانني البلد«]4].

إن أي تغيري، يف العالقات االستعامرية والتجارية، يقتيض االعرتاف بامللكية، كام بالقوانني، 

االستبداد يف  نظرية  كانت  ما  بدقة، عىل  يرتكز  أنكاتل،  فيه  يفكر  الذي  أن مرشوع اإلصالح،  أي 

الرشق، ترفضه. أنكاتل يعود طيلة حياته، إىل حدود هذا املفهوم، وبشكل أكث عمومية، إىل املعرفة 

األوروبية للثقافات األخرى، من خالل املستوى األكث أساسية، مستوى اللغة]5]. ويف الواقع، فهو 

يذكّر أن األوروبيني األوائل الذين أقاموا يف الهند، الربتغاليني، مل يتعلموا اللغات املحلية. وكان 

مختلفة،  بلدان  من  أوروبيني  بني  أو  الفرس،  أو  والعرب  والهنود  التّجار  بني  يتم  الذي  التواصل، 

الصياغة«]6]. وهذا ليس يف  تقريباً  »تفتقد  برتغالية،  مائتي كلمة  أو  مائة وخمسني  مير من خالل، 

العالقات االقتصادية وحدها، وإمنا أيضاً يف العالقات الدبلوماسية والسياسية حيث توجد الصعوبة 

نفسها، مام يتسبّب بسلسلة من املشاكل. فاملرتجمون، الذين كانوا يفتقدون إىل أفكار كافية، يف 

[1]- IRE, t, I, p.27.

[2]- IRE, t, I, p.27.

[3]- IRE, t,I, p.28.

[4]- IRE, t.I, p.28.

.LO, p193 »[5]- »إن أسهل ما ميكن قوله: أن ليس مثة تاريخ، وال جغرافيا وال علوم ف هذه البلدان الرببرية

[6]- RH, t, I, p.XII.
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التاريخ والجغرافيا والسياسة، هم الذين كانوا يتواصلون مع األمراء الهنود، ويناقشونهم يف مسائل 

تتطلب، حيثام  التي  أن تكون املسائل،  األمٍر غرابة،  السؤال: »هل يف  حّساسة. ومن هنا، يطرح 

كانت، أفكاراً، تعالج باملجازفة بكلامت، وبالتايل تنتهي إىل نتائج سيئة«]1].

نقد املركزية األوروبية

أنكاتل يقيس العالقة بني الغرب والقارات األخرى قبل أي يشء بالنسبة إىل حقوق اإلنسان، 

ودفاعه ال ينطوي عىل نقد لالستعامر، وإمنا أيضاً عىل شجب تحديدات ومجازفات، لصورة كّونت 

عن قارات أخرى. فهذه الصورة، التي كّونها االستعامر عن العامل – »الجغرافيا األخالقية«]2] تشّكل 

أيضاً، موضوعاً مركزيّاً، وهام ثابتاً يف أعامل املسترشق.

ومن هذا املنظور، يالحظ، أنه عىل الرغم من أن تقدماً كبرياً، يف معرفة سطح األرض، قد حققه 

األوروبيون، إالّ أنهم مل يحققوا التقدم نفسه]3] يف معرفة اإلنسان]4]، التي سّجل فيها أنكاتل »أعامله 

األدبية« وذلك ليفهم أصل اهتامماته حول اإلشكاليات االستعامرية. وهو يرى، أن ثقافة الشعوب 

مة، تؤول إىل تزوير الحقيقة،  اآلسيوية، األفريقية واألمريكية قد تّم تبسيطها، من خالل مفاهيم معمَّ

إذ تؤكد عىل أحكام مسبقة. وقد كان جدال الترشيع الرشقي، يف هذا املعنى، موّجهاً متاماً، ضد 

مثل تلك األحكام املسبقة، التي كان يعالجها كادعاء معرفة خطري.

غري  املجتمعات  قيمة  من  الحّط  عىل  األمر  بادئ  يقوم،  الذي  املوقف،  بعناد  هاجم  أنكاتل 

األوروبية، كموضوع دراسة »شعوب بربرية، ال أعراف لديهم، وال قوانني، وميكن أن ميثلوا لنا، 

ينتقدها  التي  الفكرة  هذه هي  منه بيشء«)63(.  يُستفاد  ال  لديهم،  العقل  ولكن  ربح:  موضوعات 

بشكل أسايس يف أدب رحلة املسترشق واملتأمرك أيضاً، الذي ينرش صورة مزيّفة، ويعطي أحكام 

ضد  يشء  أي  قول  يتاح  حيث  وأمسرتدام،  ولندن  باريس،  يف  كتابه  ألف  »الرحالة  سلبية  قيمة 

[1]- RH, t, I, p. XIV.

[2]- إننا مدفوعون بشكل عام، لالعتقاد أن الحس السليم موجود بي جنوب إسبانيا وشامل الدامنارك من جهة، ومن جهة أخرى بي إنكلرتا 

.IRE, t, I, p.57 »والحدود الغربية لرتكيا، تلك هي جغرافيتنا األخالقية

[3]- بعزل عن الغاية األساسية لهذه الرحلة كتب زرادشت وفضاًل عن بودوتشريي كان عيل الذهاب إىل سورات، وقد شحذ همتي سببان 

إذ كنت أستطيع هناك أخذ فكرة صحيحة عن عبقرية وأعراف الهنود، وكان لتلك الفكرة أن تسعفني كثرياً ف ترجمة الفيدا، وفيه عمل أديب 

.V I, P.114 .كان قد قادين إىل الهند

[4]- LO, P.I V.
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الرشق]1]. وحتى وإن مل نجد يف هذا األدب آثاراً لالستبداد، بحسب نظرية مونتسكيو، فإن نصوص 

املهاجرين، كانت بدورها خادعة أيضاً. ففي ما يتعلق بالدين، الحظ أنكاتل، مثالً، أنه »بدالً من 

األفكار السامية، التي تشكل بتسلسلها، النسق الحقيقي لالهوت الهنود، فإن ]الرحالة[ ال يقدمون 

آرائهم  يف  األوروبيني  تفّهم  عدم  يتجىّل  الهند،  ويف  املتمرد«]2].  الرشك  سوى  الشعب،  هذا  عن 

املتناقضة، التي لها كقاسم مشرتك، حقيقة بقائها منغلقة يف املنظور نفسه. »أحدهم اتخذ كُعرٍف 

ثابت وعام، واآلخر كقانون، ما قد رأياه يف تجربتهام املحدودة دون أن يذهبا أبعد من ذلك«]3].

مثة مسألة دقيقة ومهمة، بالنسبة ألنكاتل، إذ أنه، عىل امتداد كتبه، يعترب، مرات عديدة، أن مسألة 

الة. وهؤالء، كام كان قد الحظ  الرحَّ لدى  برأيه،  ما نجدها،  نادراً  مزايا  تتطلب  ثقافة أخرى،  فهم 

روسو]4]، مرتبطون بقوة، بأعرافهم الخاصة، ما ال يجعلهم قادرين عىل إعطاء وصف موضوعي، 

الغريبة، هو أنهم إذ يكتبون، عن  البلدان  الذين قاموا بوصف  ألعراف اآلخرين: إن عيب أولئك، 

تعّودوا  التي  األعراف  عليه  تكون  ما  غافلون،  الدوام، وهم  أمامهم، عىل  يواجهونه، ميثُل  موقف 

عليها. نقاط املقارنة هذه، التي ال يعرتفون بها، متيل عليهم عادًة أحكامهم«]5].

البلد  هذا ما دفع أنكاتل، أن يحكم بقسوة شديدة، عىل رجال الكنيسة: »مظاهر الفوىض يف 

هي بالنسبة لهم، أشياء مخيفة، والطقوس الغريبة إن هي إال طقوس صنمية، وإذا صّدقناهم القول، 

يكون الرشقيون نوعاً من البرش، يختلف عن األوروبيني«]6]. وكام مع رّحالة آخرين، فإن صعوبات 

اإلرساليات يف فهم األديان الرشقية، تؤدي بهم قبل وصولهم إىل الرشق، إىل صياغة تعطي أحياناً، 

أن  بالفعل،  يالحظ،  إنه  بدائية.  بطقوس  األخرى،  األديان  تختزل  مبوجبه  الذي  املسبق،  الحكم 

اإلرساليات، يفتقدون إىل زاد لغوي وثقايف، رضوري لدراسة، شعوب الهند، ولهذا، فإن دراستهم 

للموضوع، ال تشّكل معرفة موثوقة: »إّن تحّفظهم شديد العمومية، حيال أخالق الهنود، ال يدخل 

[1]- من الصعوبة بكان أال نفكر بقرابة معينة بي أفكار أنكاتل وأطروحات املسترشق ف كتاب االسترشاق 1978 إلدوارد سعيد، الكتاب 

الذي ذكر فيه بشكل رسيع جداً مؤلف الترشيع الرشقي. وبهذا الصدد نشارك إس ستيورمان S. STUURMAN رأيه:

الحياة، عن املساواة وكرامة الشعوب غري األوروبية،  الواقع ظّل يدافع مدى  ينفيه سعيد بجرأة هو املساواة غريبة األطوار. وهو ف  »ما 

من الهند إىل القاّرات األمريكية ومنطقة القطب الشاميل. ورواية أنكاتل تفضح فكر األنوار، الذي ينظر إىل العامل خارج أوروبا، ككتلة 

.cit, p.256 »متجانسة، وباستعالء من خالل املركزية األوروبية

[2]- LO, P. V.

LO, P.155;ibid, p.32 [3]- الّسيِّئ ف آسيا هو دامئا حاشية الحكومة

[4]- إذ نفتح كتاب رحالت ال نجد توصيفاً للطباع واألعراف، نندهش متاماً، حاملا، هؤالء الذين وصفوا أشياء كثرية، مل يقل أّي منهم، 

 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, note 10, سوى ما كان يعرفه من قبل

Paris, Gallimard, 1985, P.172

[5]- CPH, p.103

[6]- LO, p.87
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معظمه يف العقائد األساسية: ذلك هو السبب، الذي، حتى اآلن، الذي جعل أعاملهم ال تعطينا، 

معرفة دقيقة عن الهند«]1]. وعىل الرغم من، أن أنكاتل يبدي هنا، موقفاً نقديّاً تجاه نشاط ومناهج 

اإلرساليات، ينبغي اإلشارة حّقاً، إىل أنه يبتعد عن املواقف املعادية، لألكلريوس املعارصين له، 

ألن نقده يف جوهره، ليس موّجهاً ضد الدين، بذاته، وال ضد رجال الكنيسة، وإمنا ضد العالقة بني 

االستعامر والتبشري املسيحي:

عن  كذلك  التنازل  الطبيعي  فمن  والضورة  العدالة  باسم  الزمنية  الغزوات  هجران  كان  »إذا 

الغزوات الروحية«]2]. وبهذا املعنى، يؤكد املسترشق أيضاً، عىل نحو أكث وضوحاً أّن املبادالت 

التجارية تُحجب أحياناً، بستار الدين: »األوروبيون يف تجارتهم، مع الهنود الرشقيني، ليس لهم أي 

هدف سوى إغناء وطنهم بكنوز هذه البالد: املصلحة املتخفيّة أحياناً وراء قناع املجد والدين، هي 

دامئاً محرّك ملشاريع من هذا النوع«]3].

يف  وتتجىّل  أنكاتل  كتابات  تتخلّل  وآسيا،  أوروبا  بني  للعالقات  التاريخي،  اإلخفاق  فكرة  إن 

جداله، ضد االستعامر، ولكن، ينبغي يف هذا الصدد، أالّ ننىس نشاطه كمرتجم، إذ يكتسب بأهميته 

عن  خاطئة  فكرة  كّونوا  أنهم  املفاجئ  من  »ليس  يؤكد:  أن  استطاع  ولهذا  رمزيّاً،  مغزًى  ونشاطه، 

هذه الشعوب، إذ يصعب غالباً التفاوض معهم«]4] وبأسلوب ال منهجي )asystématique(، تجد 

اهتامماته املختلفة، عالقة اغتناء متبادل، استطاع املسترشق بفضله، الدفاع بحدس، عن أن معرفة 

إىل  يؤدي  الرشقي«  »الترشيع  فإن  الصدد،  وبهذا  ذاتها.  يف  غاية  ليس  الشعوب،  وتاريخ  لغات، 

فضول،  مجرد  أو  كلامت،  دراسة  ليس  آسيا  وتاريخ  لغات  »دراسة  املؤلف:  لعمل  موٍح،  احرتام 

ألنها تساهم يف تعريفنا مبناطق أكرب من أوروبا، وتقّدم لنا جدوالً خاصاً، بتحسني معرفة اإلنسان، 

وخصوصاً يف تأمني حقوق اإلنسانية، غري القابلة للتقادم«]5].

كانت، معرفة جديدة عن اإلنسان وعن الشعوب غري األوروبية بالنسبة ألنكاتل، مسألة رضورية، 

ميكن أن تذهب، إىل ما يتعّدى األحكام املسبقة، التي تحّط من شأنهم، والتي كانت ال تزال، تحّدد 

تصوراتهم. فمسألة فمشكلة صورة هذه الشعوب، تفيض خطأ يف طبيعة املعرفة، والنتائج، التي يثبّتها 

[1]- IRE, t.I, p262.

[2]- IRE, t.I, p263.

[3]- بتعبري آخر »الدين يستخدم فقط لتزيي مشاريع وإجراءات، يصعب كثرياً عىل الرؤية اإلنسانية البسيطة IRE t,II, p.4 تكشف جورها 

وأحياناً فظاعتها.

[4]- LO, p.88.

[5]- LO, p.181.
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الدوام، وهي خاطئة وخطرية  نزيهة عىل  ليست  يتوّجه إىل معرفة،  النقد املزدوج  الخطأ. هذا  هذا 

يف آٍن معاً، وتكون »هذه الصورة، مرة ذات نزوة، ومرًة ذات مصلحة«]1]. وبطريقة معربّة، تبدأ مقدمة 

»الترشيع الرشقي«، بالعنارص، التي تحول، دون معرفة عن اإلنسان: »ثالثة أسباب تعطل تقّدم املعارف 

اإلنسانية؛ الجهل الفظ وبعض املؤسسات الدينية، واملعرفة املزهوة«. وأضيف »ال ألّح عىل املبدأين 

األولني، اللذين يعرتضان، إن صح القول، عىل االكتشافات، األكث فائدة: لقد تفّحصهام الفالسفة 

وقاوموهام. ولكن ِحْذقهم بالذات، منعهم من مهاجمة، العنرص الثالث]2]. لقد ركز اهتاممه عىل هذا 

السبب الثالث، الذي أهمله الفالسفة، الذين مل يستطيعوا مواجهته، ألنهم هم أيضاً ضحاياه، وبهذا 

املعنى، تكلمنا عن عقله املضاد للفلسفة]3]، وعن انشقاقه عن عرص األنوار.

خالل  من  نفسه،  عن  يعرّب  ما  غالباً  الذي  الجدايل،  املوقف  هذا  فإن  الحقيقة،  يف  ولكن 

والفلسفة.  االستعامر  بني  عالقة  لكشف  بالحري،  يهدف  »فلسفية«  بصفة  املستخف  االستخدام 

فالخطاب »الفلسفي« عن القارات األخرى، هو أحد املوضوعات األساسية لنقد أنكاتل، انطالقاً 

 ،)De Pauw( بوو  ودي  مونتسكيو  لدى  الرحالت،  أدب  يف  الشعارات،  تستخدم  حاالت  من 

النصوص،  هذه  استخدمت  قد  الفلسفة،  تكون  أن  املعنى، ميكن  وبهذا  مفاهيمهام.  عىل صورة 

املستوى  مشوَّهة« عىل  »شعوباً  أيضاً  ولتبدع  السيايس  املستوى  لتبدع »حكومات مشّوهة« عىل 

األنرتوبولوجي.

»يف املحصلة، يناضل أنكاتل ضد معرفة تبدع هذه »املخلوقات املشّوهة« يف مامرسة، يكون 

فيها املستعِمر والفيلسوف أقرب إليها مام كنا نعتقد]4]. فكل منهام، مخرِّب عىل طريقته: »إننا نرتعد 

حيال الفظاعات التي يرويها الغزاة األوائل؟ لقد كانوا يدّمرون النوع البرشي، مدفوعني بالنزوات، 

التي تتحكم، غاية التحكم، بتعصبهم وجشعهم. حينذاك كان الفالسفة أنفسهم وبدم بارد، ينزعون 

عىل هذا النحو مزية الرجال، عن األمريكيني. هذا التدمري هو أكث بشاعة من التدمري األول«.

)13( LO, p.9 A cet egard Anquetil fut ”one of the few dissenters from this 

orthodoxy“ F.G. Whelan Oriental Despotism Anquetil Duperron, response to 

Montesquieu, ”History of Political Thought“ vol XXII, 1994. P.619

[1]- LO, p. V.

[2]- LO, p. IV.

[3]- G.Abbatista, CPH, p. 234n.

[4]- CPH, p.50.
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)39( قال اإلنكليز: »لندفع ديون إنكلرتا من مداخيل هندوستان« IRE, t.I, p.82; »مساحة الهند 

الربيطانية الشاسعة هي فضيحة، عار عىل أوروبا. إذ أن غناها الناتج من فقر جريانها هو مبثابة إهانة 

.ibid., p.15 لها

IRE t.I p.23 )40(

وغري  املتحّضة  الشعوب  كل  دساتري  يف  مكرّس  طبيعي،  حق  هي  الفردية  »امللكية   )52(

DDP, p.I »املتحّضة: العنف وحده ميكن أن ينال منه

 )61( علينا يف الرحالت الطويلة أن نكون عىل معرفة بالكرة األرضية: 2

)LO, p. III )76

)G.Imbruglia, cit. 142)79

.)CPH, p.50 )80 وكام يف االستشهادات السابقة، أنكاتل هو الذي يالحظ 

الملف
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هيغل وإفريقيا
يف نقد ضحالة الوعي االستعماري

مونيس بخرضة]*[

مونيس  الجزائري  الباحث  يسعى  عام،  بشكل  والثقافية  الفلسفية  إفريقيا  أهمية  عىل  بناًء 

لطاملا طرح كثرياً  فيها موضوعاً  الدراسة عرض  مقاربة ف هذه  البحث إىل  بخرضة ف هذا 

من األسئلة ف الفلسفة، وبالتحديد عالقة هيغل بإفريقيا ودعمه للنزعات االستعامرية األوربية 

وعرض دراسة نقدية لها، ومواقفه الشهرية من الفكر اإلفريقي والتي غالبا مل تخدم صورة إفريقيا 

الطبيعية ومل تستوف حق منتجها الثقاف العام، هي انتقادات تداولتها بعض الدراسات حول 

رؤية هيغل إلفريقيا.

المحرر

سبق للفيلسوف املعارص »كارل بوبر« وأن ربط حمى صدام الحضارات والثقافات باملشاكل 

البرشية يف جوهرها، ظهرت  انجر عنها من مآٍس وأزمات مست  العميقة للحضارة األوربية، وما 

يف االستعباد وحركات الرق والحمالت االستعامرية عىل الشعوب غري األوربية. ويف هذا الشأن 

باهتاممي مبشكلة كربى، مشكلة خصائص  الحضارات  اهتاممي بصدام  يرتبط  بوبر:  يقول كارل 

حضاراتنا األوربية ومنشئها. يف رأيي أن مثة إجابة جزئية عن هذا السؤال تكمن عىل ما يبدو يف 

الغربية مشتقة من الحضارة اإلغريقية، ولقد نشأت الحضارة اإلغريقية –تلك  حقيقة أن حضارتنا 

الظاهرة الفذة- يف صدام الثقافات، صدام ثقافات رشق املتوسط. كان هذا أول صدام رئييس بني 

الحضارات الغربية والرشقية. ولقد كانت له آثار بالغة الوضوح. ولقد أحاله هومريوس إىل فكرة 

مهينة يف األدب اإلغريقي ويف أدب العامل الغريب]1].

* - باحث وأستاذ ف الفلسفة املعارصة جامعة تلمسان، الجزائر.
[1]-كتاب كارل بوبر، بحثا عن عامل أفضل، ترجمة أحمد مستجري، مكتبة األرسة، 1999، ص150.
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يتساءل املفكر»كافيني راييل« يف كتابه »الغرب والعامل« عاّم إذا كانت عنرصية املجتمع الغريب 

الحديث ظاهرة جديدة وفريدة أم أنها كانت موجودة دامئا؟ وهل استئصالها أمر ممكن؟ خاصة 

وأنها مرتكزة عىل دعائم ثقافية وفلسفية عميقة الجذور كام يقول]1].

فرغم أن العنرصية وغريزة استعباد اآلخرين متأصلة يف الجنس البرشي وهي قدمية بقدمه، إال أن 

العنرصية الغربية الحديثة فاقت كل الحدود املتخيلة وتحّولت إىل مرشوع له ضوابط وأهداف محددة، 

وصارت واجهة املجتمع الغريب الحديث عنيفة وعنرصية أكث من أي وقت مىض مقارنة بواجهات 

املجتمعات األخرى، مع غرقه الشديد يف لعبة التمييز العرقي والديني واللوين والثقافة وإنهاك حريات 

الشعوب، ما أنتج تصنيفات للمجتمعات بعيدة عن املساواة وأصول التقارب والتجاور.

ولتمكني رؤيته العنرصية هذه، وظف الغرب كل الوسائل املادية واملعنوية والثقافية من فلسفات 

وفنون وآداب وعلوم اإلنسان بصفة عامة عىل غرار األنثوبولوجيا التي تساعد عىل فهم العادات 

والطباع وأمزجة األفراد للوقوف عىل مكامن الضعف والنقص.

فقد سبق لألنثوبولوجي الفرنيس »كلود ليفي شرتاوس« وأن اعترب ظاهرة العنرصية واالستعباد 

املتحضة  الشعوب  تصف  عندما  املفارقة  من  إىل وجود يشء  وأشار  ذاته،  اإلنسان  قدم  قدمية 

الحديثة غريها من األجناس بأنها )أجناس همجية(. فهو يرى أن هذا املوقف العقيل الذي يخرج 

أخص  بعينه  هو  البرشي،  الجنس  عداد  من  همجيا  يعده  أن  اإلنسان  يقرر  شعب  أي  أو  الهمج 

خصائص هؤالء الهمج أنفسهم.

عام  يتساءلون  كانوا  ما  عادة  أعضاءها  فإن  تلتقي،  املختلفة  البرشية  األجناس  كانت  وعندما 

إذا كان اآلخرون برشا، وعىل سبيل املثال ال الحرص، بعد سنوات قليلة من اكتشاف كولومبوس 

ألمريكا بعث اإلسبان لجاناً للتحقيق يف ما إذا كان للهنود )الشعوب األصلية( نفوس أم ال، حتى 

ميكن اعتبارهم من البرش أم ال]2].

ويذكرنا ليفي شرتاوس أن ثقافة العنرصية واالستعامر هي اخرتاع قديم، ويف املقابل تم تسويق 

ثقافة املساواة واألخوة اإلنسانية يف العرص الحديث كذبا. فالقارئ للفلسفة اليونانية، سيجد مدى 

متجيد بعض فالسفتها للعنرصية واختزال الشعوب غري اليونانية يف مصاف العبيد والرق، ال يحق 

لهم مقاسمة اإلثنيني الحقوق نفسها، وهنا نتذكر تقسيامت أفالطون وأرسطو ومامرستهام لإلقصاء 

[1]- كافيي راييل، الغرب والعامل، ج2، ترجمة: عبد الوهاب املسريي، هدى عبد السميع حجازي، عامل املعرفة)ع97( 1986،الكويت، ص81.

[2]- كافيي راييل، الغرب والعامل)ج2(، مرجع سابق، ص28،.
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حتى لبعض مكونات املجتمع الواحد مثل ذوي العاهات الجسمية والعقلية واأليتام، وهذا الذي 

أسس النزعات القومية املتطرفة يف الثقافة اليونانية والرومانية معا.

لنا  تظهر  نقطة  أول  أن  يرى  فهو  مختلفة،  نظر  وجهة  فله  لرييس(  ميشيل  األنثوبولوجي)  أما 

بعد دراسة للمعلومات والظواهر االجتامعية التي يزودنا بها علم )األثنوغرافيا( والتاريخ أن التحيز 

عرفتها  التي  الكربى  التحوالت  مع  ظهر  حديث  هو  وإمنا  عاما،  أمرا  ليس  واالستعامر  العنرصي 

أوروبا بداية من القرن الخامس عرش.

هذا  حكمهم  ولكن  مثقفني،  وغري  جبناء  واألفارقة  اآلسيويني  أن  القدماء  اليونانيون  آمن  لقد 

كفاءة  أرجع عدم  املثال  فهيبوقراط عىل سبيل  املامرسة،  الثقافة  وليد  وإمنا  اللون  وليد  يكن  مل 

الصينيني عسكريا إىل نظامهم الذي مل يكن مينح الجنود املكافأة املناسبة لشجاعتهم، فكانت 

مثرات النرص من نصيب السادة ال الجنود.

و)لرييس( يعيد ويذكرنا أن موجة العنرصية الحديثة التي صحبت منو الرق كانت أوسع نطاقا 

منسق،  بشكل  نظموا،  الذين  هم  كانوا  الغربيني  األوربيني  أن  داللته  له  وماّم  التاريخ.  شهده  مامَّ 

قوى كبرية من األجناس األخرى )األفارقة والهنود األمريكيني( يف العمل يف املزارع واملناجم، 

وهو العمل الذي ينطوي عىل أقىص درجات االستغالل، لقد كان هؤالء األوربيون هم الذين نقلوا 

جامعات سكانية بأرسها إىل عامل آخر وحطموا عائالتهم ومحوا شخصياتهم وتراثهم وعاملوهم 

معاملة الحيوانات، وهم الذين طّوروا نظريات ومشاعر املتعلقة التفوق العرقي والعنرصي، التي 

تجاوزت نظرياتها يف تاريخ الظاهرة]1].

متيزت العنرصية الغربية بتفردها وشموليتها، فهي مل تكتف بتسميم الثقافة األوربية بل نرشت 

أفكارها يف أنحاء العامل كله، إال أن جميع النزعات االستعامرية يف أمريكا، ازدهرت بفعل مامرسة 

اإلبادة يف حق السكان األصليني، وتكريس العمل العبودي يف إفريقيا، وحتى األرايض اإلفريقية 

الزنجي.  الرق  بظاهر  يعرف  ما  أو  العبيد  العنرصية األوربية، وتسويق  أصبحت خلفية ملؤسسات 

ويف القرن التاسع عرش نرشت النزعة األوربية عىل رؤى تضع الصينيني واليابانيني يف مستوى دون 

اإلنسانية. وقد تحولت العنرصية يف املجتمع الغريب الحديث فأصبحت أسلوبا للحياة لدى القارة 

التي يسكنها األوربيون ثم يف القارات التي فتحوها.

طورت النزعات العنرصية األوربية موجات الرق، وخاصة ذلك النوع العنرصي من الرق الذي 

[1]- كافيي راييل، الغرب والعامل)ج2(، مرجع سابق، ص86.
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طورته أوروبا يف تعاملها مع إفريقيا، فقد بنت فيها مجتمعات عبودية حقيقية، فقد وصلت العنرصية 

األوربية إىل أبعاد قاسية ومتطرفة يف اسرتقاق اإلفريقيني باالعتامد عىل التطور العسكري والتكنولوجي، 

ولقد استخدموا هذه التكنولوجيا يف غزو املجتمعات اإلفريقية من شاملها إىل جنوبها، انطالقاً من 

تشجيع الثقافة األوربية ذاتها لهذا االسرتقاق والغزو مبا فيها بعض الفلسفات التي كانت متجد النزعة 

القومية األوربية وتفوقها العرقي عىل غرار ما ذهبت إليه الفلسفة الهيغلية.

ظلت دراسة الحقائق اإلفريقية ولوقت طويل، ينظر إليها من خالل رشوط القبائل والنزعات، 

كينيا  يف  حدث  فام  العام.  والرأي  لإلعالم  أو  للباحثني  سواء  لها،  األسايس  الوجه  صارت  التي 

اإلفريقية  للحقائق  مبتذل  تفسري  كله  هذا  ونيجرييا،  الكونغو  واليوم  والصومال  وماالوي  وأوغندا 

بعيداً عن الصواب، وهو تفسري شجعه الوعي الغريب ودوائره اإلعالمية، والذي يريد أن يزيغ الناس 

عن رؤية أن االستعامر ما يزال السبب للعديد من معضالت إفريقيا. وقد وقع، لسوء الحظ، عدد 

وال  الشفاء،  قادرا عىل  بعضهم  فيه  يعد  وإىل حد مل  الخطة،  لهذه  األفارقة ضحايا  املثقفني  من 

عىل معرفة األصول االستعامرية ذات قاعدة )فرق تسد( يف تفسري االختالفات الثقافية والصدامات 

السياسية تفسريا يستند إىل األصول اإلثنية للمختلفني.

يقول مثال يف هذا الشأن الكاتب »نيغوجي واثينغو«: إن مقاربتي ستكون مختلفة، سأنظر إىل 

تراث  اليوم:  إفريقيا  يف  متضادتني  قوتني  بني  الكبري  بالرصاع  متأثرة  هي،  كام  اإلفريقية،  الحقائق 

استعامري من ناحية وتراث مقاوم من الناحية األخرى]1].

الرتاث االستعامري يف إفريقيا اليوم تحافظ عليه الربجوازية العاملية مستخدمة الرشكات متعددة 

االقتصادية  التبعية  وتنعكس  الوطني،  بالعلم  امللوحة  الحاكمة  الطبقات  وبالطبع،  الجنسيات، 

والسياسية لهذه الربجوازية اإلفريقية - كولونيالية.

إن االستعامر لدى هؤالء املدافعني الوطنيني عن الثقافات املناضلة للشعب اإلفريقي، ليس 

شعاراً، إنه حقيقي وملموس، محتوى وشكال، ويف وسائله وتأثرياته.

إن حرية رأس املال الغريب واالحتكارات فوق القومية التي تحت مظلته، يف االستمرار برسقة 

باألسلحة  اليوم،  محمية،  حرية  هي  وبولينيزيا،  وآسيا  وإفريقيا،  الالتينية،  أمريكا  وشعوب  بلدان 

التقليدية والنووية. فاالستعامر الذي تقوده الواليات املتحدة يتقدم إىل شعوب األرض املناضلة 

وكل الداعني إىل السالم والدميقراطية واالشرتاكية بإنذار نهايئ: قبول الرسقة أو املوت.

[1]- نغوجي واثيونغو، تصفية استعامر العقل، ترجمة سعدي يوسف، دار التكوين، 2011، دمشق، ص16.
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هيغل وضحالة الوعي اإلفريقي:

لبنية  الوعي املشابهة  بنية  الروح، وإمنا حلّل  فينومينولوجيا  إفريقيا باالسم يف  مل يذكر هيغل 

الوعي اإلفريقي، خاصة وأنه سامه يف كتابه بالحالة األنثوبولوجية، وهي الحالة نفسها التي تناولها 

لآلخر  تجسيد  هو  هنا  واإلفريقي  الوعي«،  »أنثوبولوجيا  باسم  الروح«  »فينومينولوجيا  نصه  يف 

املطلق.

بدائية  بخصوص  هيغل  حللها  التي  النمطية  البنية  رشح  وجب  املقاربة  هذه  مضمون  ولفهم 

الفكر وتعانقه مع الطبيعة، خاصة ما ورد يف القسم األول من كتاب »فينومينولوجيا الروح« )1807( 

إذ، سبق لهيغل وأن اعترب الفكرة الخالصة هي الجنس املجرد، فإن الطبيعة عنده هي الفصل بلغة 

بالفصل قد أصبح اآلن نوعا )هو اإلنسان(. فقد تحّولت  الذي تعنّي  العقل  أن  املنطق، يف حني 

الفكرة الخالصة يف الطبيعة إىل ضدها، وأصبحت غريبة عن نفسها )أصبحت ال عقل وال فكر(، 

لكنها يف فينومينولوجيا الروح تعود إىل نفسها غنية من ضدها]1].

الفكرة يف الطبيعة هي يف ال عقل، ولكنها مع الروح تحرر نفسها من تلك العبودية، وتصبح 

الخطوات  الهيغلية  الطبيعة  فلسفة  علينا  تعرض  إذ  غايتها،  حرًة وهذه هي  بوصفها روحاً  موجودة 

التدريجية للعملية التطورية التي خلصت الفكرة نفسها عن طريقها من الالمعقولية املطلقة. وهذا 

التدريجي من ضدها املطلق، وهو  العود  الحيواين هو  الكائن  التطور من املادة الالعضوية إىل 

فهناك  ذلك  ومع  الروح،  هو  املسار  هذا  واكتامل  املعقولية  إىل  أي  نفسها،  إىل  املصلّبة  املادة 

حسب هيغل مراتب يف مملكة الروح، مثلام كانت هناك مراتب يف مملكة الطبيعة. فإذا كان املطلق 

يتجىل يف اإلنسان، فإن ذلك ال يتم إال بواسطة تطور ديالكتييك للمعرفة، فهو مسار تطور طويل 

وشاق. فالروح ال يضع نفسه يف الحال عىل أنه روح مطلق، ولكنه يبدأ من مرحلة دنيا من مراحل 

منوه كام هو ظاهر يف الوعي األفريقي حسب هيغل مبا أنه مل يتطور كثريا، مل يبلغ تحققه الذايت 

الكامل بعد، ومهمة فينومينولوجيا الروح هي أن تتعقب هذا التطور التدريجي وتكشف آليات عمله 

خطوة خطوة يف التاريخ.

واألداة التي يستخدمها هيغل يف هذه املهمة، هي األداة نفسها التي استخدمها يف جميع أجزاء 

نسق فلسفته أال وهي املنهج الديالكتييك.

ويف سياق وضع الوعي اإلفريقي، يؤكد فانون يف قراءته لهيغل أن اإلفريقي شخص مصلوب، 

[1]- ولرت ستيس. هيغل، فلسفة الروح، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنرش والتوزيع-ط3 2005 بريوت ص 07.

حلقات الجدل



االستغراب

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

145

ال ثقافة له وال حضارة، وهو من غري ماض وال تاريخ يعرف به، وبهذا العراء يكون وجود الزنجي 

وكينونته عقدة نقص له ال تفارقه، وتنشأ هذه العقدة لدى كل شعب مير بتجربة موت أصالة الثقافة 

املحلية]1]. أما الذين يتحدثون منهم باللغات األوربية فهو مبثابة نفاق ثقايف، ذلك أن دور اللهجة 

املحلية يف نظر فانون ال يقترص عىل تعيني مكان املرء جغرافيا واجتامعيا، بل إنها طريقة للتفكري 

والتأمل، إذ متثلت هذه املشكلة بقوة لدى الفرد املغاريب يف شامل إفريقيا، فكثري منهم وخاصة 

أن  للفرد املغاريب  ثقافيا، فكيف ميكن  فرنسيون  أنهم  اعتقدوا  الفرنيس  اللسان  نشأوا عىل  الذين 

الثورة، ال يف  تتجسد يف  األصالة  أن  إال  الطرق،  بكل  الفرنسية  الثقافة  فهم متثلوا  فرنسيا؟  يكون 

قبول املرء أن يحوله اآلخرون موضوعا لهم، وعىل هذا األساس اعترب فانون تحت تأثري الفلسفة 

الهيغلية والوجودية املعارصة، أن الذات اليهودية واملغاربية واألفريقية بصفة عامة يف رصاع مستمر 

وهي تحاول أن تفر من كينونتها األصلية وأن تفّر من اآلخر، فهم مغرتبون عن أجسادهم، وحياتهم 

يقابله  العاملية يف عامل  األخوة  يسعى وراء حلم مستحيل مضمونه  انقسمت إىل شطرين: شطر 

بالرفض واالختزال، وشطر ميثل عقدة النقص التي يحللها فانون يف كتابه »البرشة السّوداء واألقنعة 

البيضاء«، وبسببها بقت شعوبا تتجاذب مشكالت زائفة يف األساس مبا أنها تعيش حياة زائفة]2].

التاريخ( هو منوذج أصيل متميز للمرشوع  يرى فانون أن توصيف هيغل يف كتابه )العقل يف 

الكولونيايل يف رؤيته لإلفريقي بوصفه اآلخر املطلق. إذ يجري وصف إفريقيا يف الفكر الغريب 

بأنها مكان للطاقة واألحاسيس املتدفقة، وبانعدام الحركة وبأنها عالقة يف الزمن. ويستوجب وصف 

أفريقيا رحلة من العقل إىل اإلحساس، ال من اإلحساس إىل العقل. ويف هذا الشأن يقول هيغل: 

إن الزنجي مثال عىل الرجل الحيوان بكل همجيته وخروجه عن القانون، وإذا أردنا أن نفهمه أصال، 

يجب علينا أن نتجرد من كل توقري وأخالقيات، ومن كل ما نسميه عواطف. سنجد يف شخصيته كل 

ما هو غريب عىل رجل يف وجوده املبارش، وال يشء مام هو منسجم مع اإلنسانية. ولهذا السبب، 

ميكننا أن نشعر بأنفسنا عىل نحو مناسب يف طبيعته، ال أكث من شعورنا يف طبيعة كلب.

األساس اجلغرايف للفكر العاملي

ويقول هيغل يف كتاب »العقل يف التاريخ«: إن العالقة مع الطبيعة التي تساعد عىل إنتاج روح 

شعب ما، إذا ما قارنا بينها وبني شمول الكل األخالقي، وبني وحدة تلك الفردية التي هي مبدأها 

[1]- نايجل يس. غابسون. فانونن، املخيلة بعد- الكولونيالية، ترجمة خالد عايد أبو هديب، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 

ط1، 2013، ص52.

[2]- نايجل يس. غبسون. فانون، املخيلة بعد- الكولونيالية، مرجع سابق، ص55.
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الفعال تبدو عنرصا خارجيا. لكن مبقدار ما ينبغي أن ننظر إليها عىل أنها األرض التي تتحرك عليها 

الروح وتؤدي دورها، فإنها تكون أساسا جوهريا ورضوريا، ولقد بدأنا بالقول: إنه يف تاريخ العامل 

منها  كل  تتكشف  الخارجية،  الصور  من  أنها سلسلة  الفعيل عىل  تجسدها  الروح يف  فكرة  تظهر 

بوصفها شعباً موجوداً بالفعل]1].

هذا الوجود حسب هيغل يندرج تحت مقولة الزمان واملكان عىل طريقة وجود األشياء الطبيعية، 

تتخذ  له، وحني  التاريخ يكون مبثابة خاصة طبيعية  الذي يجسده كل شعب من شعوب  واملبدأ 

الروح هذه الصورة من صور الطبيعة تدفع أوجهها الجزئية إىل اتخاذ طابع الوجود املنفصل، ألن 

االستعباد املتبادل هو نوع الوجود املميز للطبيعة الخالصة، وهذه الفروق الطبيعية يلزم أن نعدها 

يف بادئ األمر إمكانات خاصة تتولد منها روح الشعب، ومن هذه اإلمكانات يحدد هيغل إمكانات 

األساس الجغرايف التي متثلها أمة من األمم باعتبارها موقعا محليا خارجيا. فمجال اهتاممنا حسب 

هيغل هو معرفة النمط الطبيعي للموقع املحيل من حيث صلته الوثيقة بنمط الشعب وشخصيته 

التي هي مثرة ملثل هذه الرتبية، هذه الشخصية ليست أكث وال أقل من الحالة والصورة التي تظهر 

بها األمم يف التاريخ وتأخذ مكانها ومركزها فيها]2].

فمن املؤكد حسب هيغل أن جو »أيونيا« املعتدل مثال قد أسهم بشكل كبري يف إضفاء الصفاء 

أنه  لنا شعراء من طراز هومريوس، كام  يخلق  الجو ال  أشعار هومريوس، ولكن هذا  والرقة عىل 

ال يظل يأيت مبثلهم. ففي العهد الرتيك مل يظهر شعراء، وعلينا هنا أن نأخذ يف اعتبارنا أوال تلك 

الظروف الطبيعية التي ينبغي أن تستعاد مرة واحدة وإىل األبد من دراما تاريخ العامل.

ففي املنطقة املتجمدة واملنطقة الحارة مثال، ال يوجد املوقع املحيل املناسب لظهور شعوب 

التاريخ العاملي حسب هيغل. ذلك ألن الوعي املستيقظ يظهر محفوفا باملؤثرات الطبيعية وحدها، 

النظر  وجهة  هي  والطبيعة  املبارشة،  الطبيعة  مقابل  نفسها يف  الروح عىل  انعكاس  له  تقدم  وكل 

األوىل التي يستطيع منها اإلنسان أن يظفر بحريته داخل ذاته، وينبغي أال تقف العقبات الطبيعية 

حائال يف وجه هذا التحرر.

إن الطبيعة يف مقابل الروح هي كتلة كمية، ويلزم أال يكون لها من القوة ما يجعلها قادرة عىل 

كل يشء، ففي املناطق املتطرفة ال يستطيع املرء أن يكون حرا يف حركته. فالربد والحر يف تلك 

[1]-هيغل: العقل ف التاريخ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار الثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة 1987، ص157.

[2]- املصدر نفسه، ص157.
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والضغط  اإللحاح  هذا  لكن  لذاتها،  عاملا  تقيم  أن  للروح  يسمحان  ال  بحيث  القوة  من  املناطق 

يوجه  أن  إىل  اإلنسان  ويضطر  تجنبه،  ميكن  وال  وطأته،  تخف  ال  املتطرفة  املناطق  يف  الشديد 

اهتامما مبارشا مستمرا إىل الطبيعة، إىل أشعة الشمس، أو إىل الجليد املتجمد. وعىل ذلك فإن 

مرسح التاريخ الحقيقي هو املنطقة املعتدلة أو باألحرى النصف الشاميل منها، ألن األرض فيه 

متثل شكال قاريًّا ولها صدر واسع كام قال اليونانيون قدميا]1].

الحالة  من  الوعي  تطّور  مذهبا يصف  الطرح،  هذا  هيغل وفق  عند  الروح  فينومينولوجيا  متثل 

 L'histoire de la conscience البرشي)  للوعي  قصة  مبثابة  فهي  العقلية.  الحالة  إىل  الحسية 

humaine(، وارتفاعه نحو املعرفة املطلقة، وهي قصة تصف تجارب الوعي وصفا دقيقا. والنقطة 

األساسية هنا هي عرض تجربة الوعي وهو يتكون ويصري روحا، وتحليل األشكال املتتالية التي 

يتخذها يف أثناء صعوده ]2].

إذا، فنحن إزاء جدل صاعد يقودنا إىل املعرفة املطلقة عرب محطات مختلفة من أمناط الوعي 

التي تظهر يف األشكال التي ينتجها هذا الوعي مبا فيها أنظمة األخالق واملؤسسات واألدوات، وهذا 

الجدل يعكس حقيقة التواءات الحياة والكرامة املهددتني باستمرار، واملأساة ناشئة عن الرصاع بني 

الفعاليات واملذاهب واملواقف. ولعل من أهم ما تضطلع به فينومينولوجيا الروح يف رشح أمناط 

الوعي هو خلع نظام عليها يتيح للعقل التأمل فيها واستخالص ما فيها من دالالت مختلفة. وال 

يف  أو  مبارشته،  يف  الوعي  تتناول  فهي   ،)pédagogique(تربوي طابع  من  الفينومينولوجيا  تخلو 

سذاجته ويف حالته الفطرية كام هو الحال يف إفريقيا، إنها ذلك السبيل الذي يسمح بامليض من 

الالمعرفة إىل املعرفة، فهي املدخل الوحيد املمكن للفلسفة حسب هيغل، حينام ظلت تعرض 

مستويات تحول الوعي نحو الروح ]3].

كثري من املتتبعني للفلسفة الهيغلية من اعترب أن تحليل الذاتية وتطورها املعريف، هو اإلنجاز 

األكث أهمية الذي عمل هيغل لتحقيقه يف فينومينولوجيا الروح وتحليل طرق االنتقال مامَّ هو ساذج 

إىل ما هو منطقي، فيها وصف هيغل خصوصيات بناء الذاتية الفردية يف تطورها التاريخي وهي 

الذاتية األوروبية، ألنها يف الوقت نفسه وصف لبناء الشعور األورويب وتطوره كام فعل هورسل يف 

أزمة العلوم األوروبية واعترب هذا الوصف مرادفا للمعرفة العلمية، عىل أال تعني املعرفة العلمية هنا 

[1]- جان هيبوليت. دراسات ف ماركس وهيغل، ترجمة جورج صدقني، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القوم دمشق 1971 ص29.

[2]- فرنسوا شاتيل. هيغل، ترجمة جورج صدقني، مراجعة األب فؤاد جرجس بربارة، منشورات وزارة الثقافة دمشق 1970 ص80.

[3]- املرجع نفسه ص 95.
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معرفة موضوعية مجردة، بل معرفة تطور الروح وتحقق املفهوم والفكرة يف الروح.

الواقعي فحسب،  الذات منخرطة يف الوجود  القول بأن  والحق أن هيغل مل يقترص فقط عىل 

الثقافة  بالصبغة االجتامعية، فهي تحمل كل تراث  أنها مصبوغة دامئا  بل هو قد ذهب أيضا إىل 

والتاريخ، وكأنها هي نفسها مجرد مثرة لنوعها وعملها ولشتى منجزاتها ]1].

ما هي إفريقيا؟ إنها قارة مقطوعة عن التاريخ، عىل األقل يف املنطقة الواقعة إىل الجنوب من 

الصحراء الكربى-وهي الصحراء التي تقطع القارة )بصورة طبيعية( إىل جزَءيْن: وإفريقيا مقطوعة 

عن العامل ومحددة بجغرافيتها وحيواناتها ونباتاتها غري اإلنسانية، الغابات الكثيفة التي ال نهاية لها، 

الزواحف املتسلقة، والنباتات الخانقة الرسيعة النمو. إن حكايات الرحالة عن الوحوش الضارية 

ال  بامتياز،  الهجني  الحيوان  ذلك  الغوريال،  قرود  عن  خصوصا  والبعوض  واألفاعي  والزواحف 

تصور العمود الفقري إلفريقيا فحسب بل جوهرها ومعناه أيضا ]2].

إن تنكر الغرب باالعرتاف باإلفريقي كانسان مستقل زاد من حصار معناه. فالرجل األبيض الذي 

يرغب  فهو  فانتازيا جنسية،  إىل  السيطرة  يحول  واستعمرها  واستعبدها  اإلفريقية  الشعوب  أخضع 

يف األسود الذي ينظر إليه عىل أنه مصدر للرجولة والفحولة املفرطة، وصاحب الدوافع الشهوانية 

الجنس  مامرسة  يف  ومفرط  منحرف  جنيس  اآلخر  هو  فاألسود  البيض،  حضارة  يف  الجامحة 

وشهواين. صورة اإلفريقي يف نظر الغرب، هو عبارة عن جسد يتكون من مجموعة من األعضاء 

اندفاعات جنسية  الخارجية ذو شعر شبيه بالصوف، وأنف أفطس، وشفتني غليظتني، وخصوصا 

خارجة عن السيطرة، يعيش يف عفوية وشهوانية متدفقة، ال ميكن التحكم بهام وهو خارج نطاق 

األخالقية. والذكر األسود مرادف للقوة الجنسية، ميكن مقارنته بالفينوس الهونتية )نسبة إىل شعب 

إفريقي ذي برشة داكنة ضاربة إىل الصفرة(، وبامرأة جزائرية منقبة ذات جاذبية غري مرئية  جنوب 

حسب تعبري فرانس فانون.

تقع فينومينولوجيا الروح يف ثالث محطات كربى رئيسية نوضحها عىل النحو التايل:

املحطة األوىل: وهي املحطة التي متثل تطورها الذايت، ويسميها هيغل بالروح الذايت ومضمون 

هذه املحطة، هو الكشف عن العقل البرشي من وجهة ذاتية محضة، مبا هو عقل الذات الفردية، 

الذاكرة... الخيال،  الفردي املشكل من: الحس والشهوة والفهم والعقل  الوعي  وتفرعاته تشّكل 

[1]- Garaudy: La Pensée de Hegel, p 41.

[2]-نايجل يس. غابسون، فانونن، املخيلة بعد- الكولونيالية، مرجع سابق، ص59.
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إلخ. مرحلة تظهر فيها الروح الذاتية مضمرة ومطمورة وهو ما ميكن إسقاطه عىل الحالة اإلفريقية]1].

تبدأ فيها الروح يف الخروج من ذاتها إىل اآلخر، وهو ما يسميه هيغل  الثانية: محطة  املحطة 

بالروح املوضوعي، خاللها تصري الفكرة يف الخارج وهي بذلك تخلق عاملا موضوعيًّا خارجاً، 

لكن هذا العامل ليس هو املادة الجامدة، وإمنا هو العامل الروحي، إنه عامل التنظيامت واملؤسسات 

الروحية )institutions spirituelles(، كالقانون واألخالق والدولة. فهي موضوعات خارجية متاما 

ألنها  عنها  خارجة  واألنا  الذات،  مع  واحدة  هوية  يف  متحدة  ولكنها  والنجم،  الحجر  مثل  مثلها 

ليست إال متوضعا لألنا. صحيح أنها ليست متوضعا لذايت الفردية، يل أنا شخصيا بوصفي فردا 

جزًءا خاصاً، ألنها ال تتحد مع أهوايئ وميواليت الشخصية، ولكنها متوضع لذايت الكلية، للعقيل، 

فقوانني  الكلية لإلنسان.  للروح  كلها، أي متوضع  البرشية  مع  فيه  الذي أشرتك  للعنرص املشرتك 

الدولة تجسد الحياة العقلية الكلية للمجتمع، فهذه التنظيامت واملؤسسات بقدر ما هي موضوعية 

وخارجية من ناحية، ولكنها تبقى روحية مبا أنها عبارة عن تجيل العقل والوعي، ولهذا السبب فإنها 

تقع تحت اسم الفلسفة]2].

ما  نحو  عىل  البرشي  الروح  فيها  يتمثل  محطة  املطلق،  الروح  محطة  وهي  الثالثة:  املحطة 

الفلسفة/  الفن والدين والفلسفة، وتقسيم ميثل الجامل والدين والفلسفة )فلسفة عىل  يتجىل يف 

Philosophie sur la philosophie(، والروح املطلق هو اتحاد الروح الذايت والروح املوضوعي، 

هنا يكمل الروح تحققه النهايئ، يصري حرا حرية مطلقة، كام يصبح ال متناهياً وعينيًّا متاماً، واملطلق 

يتخذ الفلسفة آخر مراحله عىل أنها الحقيقة الواقعية كلها، ذلك أن املطلق الفلسفي يرى العامل 

عىل أنه تجلٍّ للفكر، أي تجلٍّ لنفسه. فالعامل ليس إال ذاته فحسب، موضوعه متحد مع ذاته يف 

هوية واحدة، وبذلك فإن الفلسفة هي الوحدة النهائية للذاتية واملوضوعية، ولهذا السبب فاملطلق 

نفسها، ألن  إىل  الفكرة  تكتمل عودة  الفلسفة  والروح املوضوعي، ويف  الذايت  الروح  هو مركب 

اإلنسان صاحب الفلسفة هو أعىل تجلٍّ للعقل أو للفكرة يف العامل]3].

الفكرة تعمل عىل العودة إىل نفسها، هذا العمل هو موضوع دراستنا. فهذا العمل هو رس حركة 

العامل )le mouvement du monde(، حركته الباطنية وحركته الظاهرية، ألن الفلسفة الحقة ينبغي 

عليها أن تربر وجود قيم عليا وقيم دنيا، فيسري الروح من الفكر إىل الطبيعة إىل الفلسفة.

[1]- Jean Hyppolite, Etudes Sur Marx et Hegel, p30.

[2]- Ibid, p31.

[3]- ولرت ستيس. هيغل، فلسفة الروح، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، ص 09.
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أمناط  وباقي  اإلفريقي  بالوعي  هذه  مقاربتنا  يف  نحن  نربطها  والتي  الذايت  الوعي  مرحلة  إن 

الوعي املشابهة، وهي مرحلة ينظر إليها العلم املعارص عىل أنها تدرس مواضيع علم النفس، تشمل 

مراتب ووظائف عقل الفرد وملكاته يف صورها الدنيا )الغريزة، الوجدان، اإلحساس، الشهوة(، إىل 

صورها كام تبدو يف العقل والفهم والنشاط العميل، ومن هنا فهي تهتم بدراسة عقل الفرد كفرد يف 

جميع مراتبه الظاهرية.

يقسم هيغل الروح الذايت إىل ثالث مراحل وفقا للعمل الديالكتييك عىل النحو التايل:

1 - علم أنثوبولوجيا النفس

2 - علم الظاهريات

3 - علم النفس) الروح(

وهذه األقسام، ال يظهر معناها إال من خالل سريها الديالكتييك، ولكن ميكن أن نعترب أن النفس 

عند هيغل هي أدىن مرحلة يف الروح، فهي مرحلة أوىل مل تصل مهام بعد حتى إىل مرحلة اإلدراك 

الحيس، ولكنها ال تزال نصف وعي غامض ومعتم ال يحقق شيئا، وال تزال يف رقبة الطبيعة أسرية 

التي تعلو الحيوانية مبارشة. فكلمة األنثوبولوجيا عند هيغل تعني  داخل الجسد، وهي املرحلة 

دراسة النفس بهذا املعنى، النفس، الوعي، الفهم، العقل]1].

1 - األساس الطبيعي للوعي اإلفريقي]]]∗

يقسم هيغل إفريقيا جغرافيا إىل ثالثة أقسام: القسم األول يقع جنويب الصحراء الكربى، وهي 

املناطق الجبلية التي تكاد تكون مجهولة لنا متاما. والقسم الثاين يقع شاميل الصحراء وهو أفريقيا 

األوربية وهو عبارة عن أرض ساحلية. أما القسم الثالث فهو منطقة نهر النيل وهي أرض الوادي 

الوحيدة وهي تتصل بآسيا.

ظلت إفريقيا يف نظر هيغل عىل أصالتها مغلقة أمام جميع أنواع االتصال مع بقية أنحاء العامل-

إنها أرض الذهب املضغط داخل ذاته- أرض الطفولة بتعبري هيغل، مختفية وراء نهار التاريخ الواعي 

لذاته، يلفها الليل األسود، ومل تنشأ شخصيتها عن طبيعتها االستوائية فحسب، وإمنا من تكوينها 

[1]-ولرت ستيس. هيغل، فلسفة الروح، مرجع سابق ص 15.

, Lalande [2]-∗ الذات: هي كل ما يقابل األنا ويطلق عىل الغري، أي أنها تطلق عىل الغري فيشعر ف مقابلها األنا عىل أنه الغري

Vocabulaire Technique et Critique et de la philosophie ,P.U.F ?Paris 2em 1972 p 173.
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النباتات  الهائلة من  الخصوبة  الجغرايف األسايس، وعبارة عن حزام من أرايض املستنقعات مع 

يعترب  األنواع وهي أرض تخوم  والثعابني من جميع  الضارية  الوحوش  لدى  األثري  وهذا املوطن 

جوها مسموما لألوربيني، وتشكل هذه التخوم أساسا سلسلة دائرية من الجبال العالية.

ونحن ال نعرف ما إذا كانت قد حدثت حركة يف الداخل أم ال، وإذا كانت قد حدثت يف نوعها، 

وكل ما نعرفه عن قبائل البدو هذه هو التضاد بني سلوكهم يف حروبهم وغزواتهم ذاتها، التي يتجىل 

غضبهم  يزول  عندما  سلوكهم  وبني  البغيضة،  والهمجية  الوحشية  الالإنسانية  من  قدر  أعظم  فيها 

وأعني يف أوقات السالم، التي يظهرون فيها أناسا طيبني يبدون الود نحو األوربيني، ويصدق ذلك 

عىل قبائل )الفوالين( وقبائل)ماندونجو( يف السنغال وغامبيا]1].

 أما القسم الثاين من إفريقيا فهو الذي يشمل منطقة وادي النيل، ويعني به مرص التي كانت مهيأة 

ألن تصبح مركزا قويا للحضارة املستقلة حسب هيغل، ولذلك فهي تبدو معزولة ومنفردة يف إفريقيا 

مثلام تبدو إفريقيا نفسها يف عالقتها باألجزاء األخرى من العامل والجزء الشاميل من إفريقيا، الذي 

ميكن أن يطلق عليه بصفة خاصة أرض الساحل. ويف هذا الشأن يقول هيغل: إن مرص كثريا ما 

كانت ترتد إىل نفسها بواسطة البحر املتوسط، يقع عىل البحر املتوسط وعىل املحيط األطلنطي 

والجزائر  الحديثة  مراكش  اآلن  به  وتوجد  ما مىض،  قرطاجة يف  فيه  توجد  كانت  رائع  إقليم  وهو 

وطرابلس، ولقد كان من الواجب ربط هذا الجزء من إفريقيا بأوروبا وال بد بالفعل أن يرتبط بها، 

ولقد بذل الفرنسيون أخريا جهودا ناجحة يف هذا االتجاه )يقصد هيغل بهذا التعبري حركة االستعامر 

الفرنيس عىل بعض الدول اإلفريقية والذي دعمها وأظهر إعجابه بها(]2].

يف مقاربته للتأثري الطبيعي عىل الوعي، يرى هيغل يف البداية أن الروح تضع نفسها عىل أنها 

نفس طبيعية، وميكن استنباط خصائصها من أنها البداية املطلقة للروح، فهي مبارشة، يقول هيغل: 

العارفة  الذات  بني  فالعالقة  باملبارشة«]3].  تتسم  املرحلة  هذه  يف  عنها  نبحث  التي  املعرفة  »إن 

وموضوع املعرفة هي عالقة مبارشة، وتتمثل املبارشة هنا يف أن الوعي ال يستنتج وجود املوضوع، 

بل إن املوضوع ميثل أمام الوعي. إن علينا أن نستقبل هذه املعرفة كام تعطى لنا]4]، موضوعها إذاً 

[1]- هيغل. العقل ف التاريخ، مصدر سابق، ص173.

[2]- من الدهشة أن نجد هيغل هنا يدع محركة االستعامر األوريب عىل شامل إفريقيا، ويظهر اعجابه بها خاصة للفرنسيي، وهو من كبار 

النقص  يظهر  لها، وهنا  معنى  الفرنيس ال  اإلنسانية، وما ساقه من مربرات عقلية لالستعامر  والكرامة  الحرية  دافعوا عن  الذين  الفالسفة 

املعرف لهيغل با يتعلق بإفريقيا وباملجتمعات املغاربية.

[3]- Hegel, Phénoménologie de l’esprit, tr. Jean Pierre  LeVebvre, Aubier 1991 p174.

[4]- Ibid. p9.
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مستقل عن الوعي، وميكن أن نطلق عليه االتصال املبارش مبوضوع ما ندركه دون أن نحاول فهمه 

أو وصفه]1]، ومبا أنها كانت مبارشة، فإن خاصيتها الوحيدة هي مجرد الوجود فليس يف استطاعتنا 

أن نقول عنها سوى أنها موجودة فحسب، ألن انعدام كل توسط فيها يعني:

-1 أنها ال تتوسط نفسها أو هذا يعني أنها ال تحتوي عىل أّي متيزات )نفس فارغة(.

وبالتايل  يواجهها،  للذي  فقدانها  كالعامل املوضوعي،  يتوسطها يشء خارج  أنها ال  يعني   2-

فهي ال تتميز بأي عالقة مع أي يشء آخر؟ ومن هنا، ال تنطبق عليها مقوالت املاهية التي هي دائرة 

العالقة والتي تربط األشياء يف ما بينها، وإمنا تنطبق عليها مقوالت الوجود فحسب. وكام أن أوىل 

مقوالت املنطق هي مقولة الوجود، كانت عبارة عن فراغ متجانس للفكر، فإننا نجدها كذلك أنها 

أول مرحلة من مراحل الروح، وهي إن صح التعبري مجرد فراغ متجانس يف دائرة الروح]2].

عامل  يف  املعريف  السلم  قمة  عىل  فإننا  الواعية،  الروح  بداية  يف  النفس  موضوع  مع  ونحن 

وهذا  الطبيعة  من  تصوراتها  تستمد  واعية  تاريخها( وكل حركة  املعرفة يف  تكّون  )بداية  الطبيعة 

انطالقا من  وبناء األحكام  ما هو طبيعي ويف نسج األساطري  اإلفريقي يف  الوعي  ما يفرس غرق 

الطبيعة. وقد نسأل هنا أنفسنا إىل أي حد ترتفع النفس الطبيعية عن الطبيعة ذاتها؟ والجواب هنا 

هو مبا أن النفس، بعدما كانت نفساً طبيعيًة، ومجرد فراغ للوجود، تفتقر متاما إىل أّي خصائص 

روحية محددة لها، فإننا نستطيع أن نقول أن مقدار التقدم الذي أحرزته النفس الطبيعية يف عامل 

لها يف جملتها، وهي لهذا  تاما وخاضعة  ارتباطا  بالطبيعة  تزال مرتبطة  إذ ال  الطبيعة ليس كثريا، 

السبب تسمى بالنفس الطبيعية]3].

يف هذا الشأن يقول هيغل: »عىل هذا الطريق سوف يتبنّي أن الوعي الطبيعي، إمنا هو تصور 

للمعرفة أو معرفة غري متحققة، ولكن هذا الوعي إذا كان يرى نفسه مبارشة عىل أنه املعرفة املتحققة، 

فهذا الطريق سوف يعدل يف نظرته ضياعه، ألنه يفقد عىل هذا الدرب حقيقته، ويف هذا الطريق كأنه 

.[4[)désespoir( »طريق الشك أو بعبارة أصوب كأنه طريق اليأس

فحالة النفس هذه هي املرحلة التي ال تزال هي نفسها حياة الطبيعة، متامهية مع بيئتها، وهذه 

[1]- إمام عبد الفتاح إمام. املنهج الجديل عند هيغل، دار التنوير للطباعة والنرش ط2 1982 ص33.

[2]- Robert Brandon, Rolf-Peter Horstmann, Walter Jaesche,Terry Pinkard, Robert Pippin Ludwig Siep, 

La Phénoménologie de l’esprit de Hegel, Lectures contemporaines, p54.

[3]- ولرت ستيس. هيغل، فلسفة الروح، مرجع سابق ص 16.

[4]- هيغل. فينومينولوجيا الفكر، ترجمة مصطفى صفوان، املكتبة الوطنية للنرش والتوزيع، 1981، ص 06.
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البيئة من العامل املحيط، الذي يتألف من املوضوعات الطبيعية. ولكن رغم أننا نعرف ذلك إال أن 

 La diversité naturelle existe( تلك النفس ال تعرف التنوع، فهذا التنوع الطبيعي موجود ألجلنا

هذه  تعني  املرحلة ال  هذه  األولية خالل  النفس  أما  ذاته.  أجل  من  موجودا  وليس   )pour nous

تؤلف مجموع  بذاتها  فإنها  يوجد يشء خارجها،  ومادام ال  الطبيعة(،  العالقة) عالقتها مبواضيع 

الوجود الفعيل الكيل كله- فكل ما هو موجود ال بد أن يوجد فيها- ومن ثم فإن الحاالت املختلفة 

التي تشكل فيها بواسطة البيئة )environnement(، تبقى عبارة عن خصائص أو كيفيات خاصة بها 

دون تأثر، وما دامت حياتها كلها هي مجرد مشاركة يف حياة الطبيعة العامة، فإن تلك الخصائص 

أو الكيفيات ال تكون سوى خصائص طبيعية أو فيزيائية، وتلك الخصائص أو الكيفيات تعترب جانبا 

من الجسد الحيواين مبقدار ما تعترب جانبا من النفس]1].

ينكر هيغل عينية النفس الطبيعية، ويعلن أنها غري محسوسة، ال تعدو أن تكون كتلة من العنارص 

الخاصة ذات األوجه العديدة، فضال عن كونها من ناحية أخرى سلسلة من التجريدات املأخوذة 

من تلك األكوام الطبيعية عن طريق اإلدراك، فالعامل الحيس عامل تنقصه الوحدة وهو مكون من 

أجزاء تم إلصاق بعضها البعض، وهذا كله هو املجرد يف نظر هيغل، واملجرد هو إدراك أي يشء 

من جانب واحد، منفصال عن كل ارتباطاته األخرى، وعىل ذلك كله]2] يرتب هيغل هذه الخصائص 

الفيزيائية عىل النحو التايل:

وساعات  الفصول  وتقلبات  الجو،  بتغريات  وتشعر  للكون،  العامة  الحياة  يف  تشارك  النفس 

حالة  إال يف  العقالء،  نحن  لنا  تظهر  أي ال  بوضوح،  هذه  الطبيعة  حياة  تتجىل  النهار...إلخ. وال 

اإلعياء الكامل أو اضطراب النشاط العقيل، وقول هيغل )إن نقاط التعاطف هذه تتدرج يف حالة 

اإلنسان املتمدن، بل تكاد تختفي متاما تحت االستجابة لتغريات الفصول وساعات النهار، سوى 

تأثريات طفيفة عىل املزاج وال تظهر بوضوح إال يف الحاالت املرضية(]3].

ال يبدأ تاريخ العامل اإلنساين بالرصاع بني الفرد والطبيعة، ما دام الفرد يف واقع األمر نتاجا متأخرا 

 Entre l'homme et la ( والطبيعة  اإلنسان  أو االشرتاك بني  الشمول  إن  بل  البرشي،  التاريخ  يف 

nature(، يأيت أوال وإن كان يأيت يف صورة جاهزة ) مبارشة(، وهذا االشرتاك مل يصبح بعد اشرتاكاً 

[1]- ولرت ستيس. هيغل، فلسفة الروح، مرجع سابق ص 17.

[2]- عبد الفتاح ديدي. فلسفة هيغل، مكتبة األنجلو املرصية، 1970 ص 111.

[3]- نقال عن ولرت ستيس.هيغل، فلسفة الروح، مرجع سابق ص 17.
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متعددة،  أضداد  إىل  ينقسم  ما  فإنه رسعان  ثم  ومن  من صفاته،  الحرية صفة  تكون  عاقال]1]. وال 

ويسمي هيغل هذه الوحدة األصلية يف العامل التاريخي باسم الوعي )conscience(، وبذلك يؤكد 

من جديد أننا دخلنا عاملا يتسم كل يشء فيه بطابع الذات.

إن أول شكل يتخذه الوعي يف التاريخ، ليس شكَل وعٍي بل وعياً كليّاً، رمبا كان خري ما ميثله هو 

وعي جامعة بدائية )groupe primitif(، تندمج فيها كل فردية داخل املجتمع املشرتك، فاملشاعر 

واإلحساسات واملفاهيم ال تنتمي يف واقع األمر إىل الفرد، فإن كال من طريف التضاد، وهام الوعي أو 

موضوعاته، له صورة الذاتية كام هي الحال يف كل أنواع التضاد األخرى يف عامل الذهن]2].

فهذا اللون من التعاطف نجده أحيانا يتجىل وسط القبائل البدائية )Les tribus primitives( مبا 

فيها بعض املجتمعات يف إفريقيا التي ال زالت حبيسة هذه املرحلة، وهيغل يف هذه املرحلة مييز 

جيدا بني النفس وهي موضوع األنثوبولوجيا وبني الشعور أو الوعي وهو موضوع الفينومينولوجيا، 

والروح وهي موضوع علم النفس. فالروح يف هذه املرحلة تحاول بكد أن تخرج من حالة الطبيعة 

إىل مرحلة تحاول فيها أن تحدد ذاتها بذاتها]3].

فالنفس الطبيعية هي تجريد أكث رقة من اإلحساس العادي، وهي ال توجد عىل أي صورة من 

وكذلك متارس  العقل  عن  مجردة  حالة  اإلحساس يف  إىل  ينظر  هنا  فهيغل  اإلنسان،  الصور يف 

الفلسفة هنا هذا الحق نفسه. فإن معظم مراحل الروح التي يبحثها هيغل يف األنثوبولوجيا مجردة، 

وأولوية لدرجة أننا نصادف بعض الصعوبة يف إدراكها داخل أنفسنا، فلقد ظلت فرتة طويلة حتى 

الحاالت  للمزاج ويف  الطفيفة  التغريات  تظهر يف  فهي  ذلك  ورغم  الوعي،  عتبة  تحت  اندرجت 

املرضية كام أشار هيغل نفسه، حيث يقول: »وليس فقط وعيه لهذا الفراغ، بل حتى النهائية التي 

هي فحواه، وليك تحقق مكسب الجوهر الذايت يجب عىل الفلسفة أن تحل غلق الجوهر فرتتفع 

به إىل الوعي- بالذات«]4].

عىل  طرأت  التي  والكيفيات   )Les transformations physiques( الفيزيائية  التحوالت  إن 

التي مير بها اإلنسان ) طفولة، شباب، رجولة(]5]. يقول هيغل:  التغريات  النفس اآلن، هي كتلك 

[1]- G.W.F Hegel : Encyclopédie des Sciences Philosophiques )2) Philosophie de la Nature p13.

[2]- هربرت ماركيوز. العقل والثورة، هيغل ونشأة النظرية االجتامعية، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط2، 1979،بريوت، ص 91.

[3]- عبد الرحامن بدوي. شلينج، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط2، 1981، بريوت، ص 126.

، املنظمة العربية للرتجمة، ط1، بريوت 2006، ص 122. [4]- هيغل. فنومينولوجيا الروح، ترجمة ناجي العْونيلِّ

[5]- Robert Brandon, Rolf-Peter Horstmann, Walter Jaesche,Terry Pinkard, Robert Pippin Ludwig Siep, 

La Phénoménologie de l’esprit de Hegel, Lectures contemporaines p108.
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»إذا أخذنا النفس عىل أنها فرد، فإننا نجد تنوعاتها، أي كيفياتها الفيزيائية، قد أصبحت تحوالت 

بداخل الذات الواحدة الدامئة وكمراحل يف مجرى تطورها«]1]. وهذه الكيفيات الفيزيائية املتنوعة 

تحتوي عىل االختالف والتحول بعضها إىل بعضها اآلخر، ولكن عىل الرغم من أن التغري يتضمن 

يقينا التنوع واالختالف، وقد حرصها هيغل يف النقاط التالية:

1 -الطفولة، الشباب، الرجولة والشيخوخة.

2 - العالقات الجنسية: التحول املوجود يف الفرد الذي يبحث يف نفسه ويجدها يف شخص آخر.

3 - تغريات النوم واليقظة: ولقد قدم لنا هيغل استنباطا للمظاهر األساسية لهذه املرحلة، ويف 

حني أن النفس الطبيعية كانت من أوىل مظاهرها فراٌغ وتجانٌس كاملني، وكانت خالية من كل متييز 

 )vide homogène ( داخيل، فإنه يوجد فيها اآلن التميز الضمني بني ذاتها، أي الفراغ املتجانس

الذي بدأ منه وبني تأثريات بيئتها التي ظهرت فيها، عىل أنها كيفيات وتحوالت فيزيائية من ناحية 

أخرى.

اسم  الثانية،  نسمي  أن  فيمكن  املبارش(،  الوجود  )اسم  األوىل  أطلق عىل  قد  كان هيغل  وإذا 

الفردية اآلن يف داخلها بني مضمونها وبني وجودها املبارش  الوجود، وعندما متيز  مضمون هذا 

املحض، يكون لدينا حالة يقظة. أما النوم من ناحية أخرى، فهو ميثل انزالقها إىل حالة وجودها 

املبارش، فالنوم هو إن صح التعبري، فقدان املضمون) Perte de contenu(]2]، والعودة إىل حالة 

الشمول والتجانس) Le cas de l'inclusion et la cohésion(، التي تعود فيها النفس إىل مرحلتها 

األوىل، أي مرحلة الوجود املحض وميكن أن ينظر إليها عىل أنها الشعور الخايل من كل مضمون، 

أي الشعور بالعدم أو الالشعور]3].

ظهور  إىل  يؤدي  مضمونها  وبني  للنفس،  املبارش  الوجود  بني  الضمني  الداخيل  التميز  إن 

اإلحساس أو الحساسية، ألن النفس ميزت اآلن بني مضمونها أو تأثرياتها وبني ذاتها، وعىل ذلك، 

فبدال من أن تكون هذه الخصائص كيفيات لها تصبح اآلن إحساساتها. فلام كانت هذه الخصائص 

والكيفيات شيئا متميزا عن ذاتها، فإنها بالتايل يشٌء موجوٌد، يشٌء يبدو أن له وجودا ضمنيّاً قامئا 

[1]- نقال عن ولرت ستيس. مرجع سابق، ص 19.

بعض  أو  الكلامت،  بعض  املوضوعات ف  بعض  معدل ظهور  من  الكشف  تحليل املضمون عىل  يقوم   :Contenu [2]- املضمون 

األفكار داخل نص معي.

جان فرانسوا دورتيه. معجم العلوم اإلنسانية، ترجمة جورج كتورة، املؤسسة الجامعية للنرش والتوزيع، ط1، 2009، بريوت، ص 994.

[3]- ولرت ستيس. فلسفة الروح، مرجع سابق، ص20.
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بذاته مستقالًّ عن النفس ذاتها، ومن ثم فهي ليست جزءا من النفس، عىل نحو ما كانت الكيفيات، 

ولكنها تأثريات موجودة بداخلها عىل أنها يشء آخر غري ذاتها، أي أنها إحساسات، وحيازة هذه 

.[1[ )sensibilité( اإلحساسات هو ما يسمى بالحساسية

يقول هيغل: »وليس فقط وعيه لهذا الفراغ، بل من النهائية التي هي فحواه، وليك تحقق مكسب 

الجوهر الذايت يجب عىل الفلسفة أن تحل غلق الجوهر، فرتتفع به إىل الوعي-بالذات، حتى تقيم 

الشعور باملاهية وأال تتعهد بالفهم بقدر تعهدها بالتشييد، ]عن طريق الرغبات وامليوالت[، إمنا 

الجميل واملقدس واألزيل والدين والحب طُعٌم واجٌب حتى تتأجج الرغبة يف الروح الذايت فليس 

البرش يف الحيس واملشرتك  انغراس  تناظر  التي  التي تثي الجوهر،  بالفتنة  املفهوم املحكم بل 

والفردي، وتصويب أبصارهم قبل النجوم، بدال من التنعم مثلهم مثل ديدان األرض بالغبار واملاء«]2].

ذاتها،  النفس  تزال موجودة داخل  أنها ال  إال  استقالل،  لهذه اإلحساسات من  ما   ولكن رغم 

خارجي  موضوع  هناك  فليس  خارجها،  فال يشء  الوجود،  متثل  لنفسها  بالنسبة  النفس  تزال  وال 

يقع يف مقابل الذات، واإلحساس ليس شيئا آخر غري النفس ذاتها. إنها مرحلة فحسب من مراحل 

متيز نفسها مبا هي كذلك عن النفس، ومتثل اإلحساسات التي ال تنسبها إىل أي مصدر خارجي، 

لكنها تكمن داخل أنفسنا كالجوع والتعب واألمل الداخيل ما يقصده هيغل بهذه الفكرة]3]. فأنا أميز 

بني نفيس وبني هذه اإلحساسات، فأنا لست الجوع، رغم أنه موجود بداخيل، فهو ليس بإحساس 

مبوضوع كام هي الحال يف اإلحساس الخاص بالرؤية حني أرى شجرة أو منزال]4][]5].ولكنه إحساس 

ذايت خالص، فليس مثة يشء خارجي أمام نفيس.

 ] - حسية الذات اإلفريقية

إن السمة البارزة للحياة الزنجية هي أن الوعي مل يبلغ بعد مرحلة التحقيق الفعيل ألي وجود 

اللذين ترتبط بهام مصلحة اإلنسان وفيها يحقق وجوده  القانون  أو  الله  موضوعي جوهري مثل: 

الخاص، واإلفريقي يف وجوده العيني املوحد، الذي يتسم بالتجانس والتخلف، مل يبلغ بعد تلك 

يفتقر متاما  إنه  فيها بني ذاته بوصفه فردا وبني كلية وجوده الجوهري، بحيث  التي مييز  املرحلة 

[1]- املرجع نفسه، ص 20.

، مصدر سابق، ص122. [2]-هيغل. فنومينولوجيا الروح، ترجمة ناجي العْونيلِّ

[3]- Robert Brandon, Rolf-Peter Horstmann, Walter Jaesche,Terry Pinkard, Robert Pippin Ludwig Siep, 

La Phénoménologie de l’esprit de Hegel, Lectures Ccontemporainse p157.

[4]- أي املفارق لكل تعيي محدد. كأن يكون ليال أو نهارا بالنسبة لآلن أو شجرة ومنزال بالنسبة للهنا )بترصف(.

[5]- G.W.F Hegel , Encyclopédie des Sciences Philosophieques )2) Philosophie de la Nature p19.
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إىل معرفة أن هناك وجودا مطلقا آخر أعىل من ذاته الفردية. فالرجل الزنجي كام الحظنا من قبل، 

ميثل اإلنسان الطبيعي يف حالته الهمجية غري املروضة متاما وال بد لنا يقول هيغل، إن أردنا أن 

نفهمه فهام حقيقيا سليام، أن نضع جانبا كل فكرة عن التبجيل واألخالق، وكل ما نسميه شعورا أو 

وجدانا، فال يشء مام يتفق مع اإلنسانية ميكن أن نجده يف هذا النمط من الشخصية، والروايات 

الغزيرة واملفصلة التي يرويها املبرشون تؤكد ذلك متاما.

وحسب هيغل كان للعقيدة اإلسالمية دورا مهام يف إدخال الزنوج يف نطاق الحضارة، ولقد فهم 

املسلمون أفضل من األوروبيني كيفية النفوذ إىل داخل هذه الجغرافيا، وميكن أن نقدر عىل نحو 

أفضل درجة الحضارة التي ميثلها الزنوج إذا ما تأملنا املرحلة التي ميثلها الدين عندهم ]1].

إن ما يشكل أساس التصورات هو الوعي من جانب اإلنسان بقوة عالية-حتى عىل الرغم من 

موجود ضعيف  بأنه  أمامها  فحسب-يشعر  طبيعية  قوة  أنها  القوة عىل  هذه  يتصور  قد  اإلنسان  أن 

متواضع، فالدين يبدأ من الوعي بأن هناك شيئا أعىل من اإلنسان.

ينعت هريودوت الزنوج بالسحرة، عىل أن اإلنسان يف حالة السحر ال يكون لديه فكرة الله وال 

فكرة األميان األخالقي، ذلك أن السحر ينظر إىل اإلنسان عىل أنه القوة العليا، وعىل أنه يشغل هو 

وحده مركز األمر املسيطر عىل قوى الطبيعة، ومن ثم فلسنا أمام يشء من العبادة الروحية لله أو 

ملكوت الحق. فاإلله يرعد لكننا ال نتعرف عليه بأنه الله، وعىل هذا األساس إذن الله ال بد أن يكون 

أمام الروح البرشي أكث منه صانعاً للرعد.

أنهم عىل وعي متاما باعتامدهم  الرغم من  الزنوج]2]. فعىل  لكن األمر يختلف عن ذلك عند 

فإن  األمطار،  فرتة  وتوقف  واملطر  للعواصف  املفيدة  اآلثار  إىل  يحتاجون  ألنهم  الطبيعة  عىل 

ذلك ال يؤدي بهم إىل الوعي بقوة أعىل، إنهم هم الذين يسيطرون عىل عنارص الطبيعة، وهذا ما 

يطلقون عليه اسم السحر. وللملوك يف إفريقيا طبقة كهنة يتحكمون من خاللهم يف التغريات التي 

تحدث يف عنارص الطبيعة، وكل موقع له سحرته الذين يقومون بتأدية طقوس خاصة، وبجميع أنواع 

[1]- هيغل، العقل ف التاريخ، مصدر سابق، ص157.

[2]- املفروض ف الديانة املتطورة أنها تفصل بي العقل الكيل الذي هو الله، وبي العقل الجزيئ الذي هو اإلنسان، بحيث يصبح هدف 

األوىل  والصورة  دين.  يكون هناك  االنفصال ال  يكون هناك  الله واإلنسان، وحيثام ال  بي  والتوفيق  االنفصال هذا،  الدين كله عبور هوة 

املبارشة للدين عند هيغل هي السحر، وهي التي نجدها عند الزنوج، وال يوجد ف هذه الديانة فصل بي الكيل والجزيئ. فالكيل وهو الله 

ليس موجودا، وإمنا يصبح كل يشء جزئيا، فليس مثة سوى هذه الشجرة وهذا النهر وهذا اإلنسان، ومن هنا ال يستطيع أن مييز اإلنسان 

نفسه عن الطبيعة، لكن سمو الروح ال بد أن يظهر إىل الوعي بعض اليشء، فيشعر اإلنسان بأنه يعلو عىل األحجار والصخور والشجر، 

ومن ثم فهو يسيطر عليها بحيث متتد إرادته فيكون ف استطاعته أن يأمر العواصف واملياه والسحب فتنصاع ألمره وذلك هو السحر. هيغل 

العقل ف التاريخ. مصدر سابق. ص175.
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الحركات الجسمية واإلمياءات وألوان الرقص والصخب، ووسط هذا الخليط املضطرب يبدأون 

يف مامرسة تعاويذهم وسحرهم.

أما العنرص الثاين يف ديانتهم، فيربز يف إعطاء شكل خارجي لهذه القوة التي تعلو عىل الطبيعة 

مسقطني قوتهم الخفية عىل عامل الظواهر بواسطة مجموعة من التصورات، ولذلك ما يتصورونه 

بذاته ومختلف عنه، وإمنا هو أول يشء  قائم  قوة ليس شيئا موضوعيا حقيقيا له وجود جوهري 

الروح  أو  الجني  مرتبة:  إىل  ويرفعونه  متحيص  بغري  يأخذونه  يصادفونه  الذي  وهذا  يصادفونه، 

الحارس، وقد يكون حيوانا أو شجرة أو حجرا أو صورة خشبية وهي تلك متيمتهم )fetish( وهي 

كلمة كان الربتغاليون أول من تداولها، وهي مشتقة من كلمة )feitizo( الربتغالية التي تعني: السحر، 

ملا  لكن  الفرد.  عند  العشوايئ  الخيال  مقابل  يف  املوضوعي  االستقالل  من  لوناً  متثل  والتميمة 

كانت املوضوعية ال تعدو أن تكون خيال الفرج وقد أسقطه يف املكان، فإن الفردية البرشية تظل 

مسيطرة عىل الصورة التي اتخذتها]1]. وباختصار ليست هناك عالقة تبعية يف الدين، غري أن هناك 

مظهرا واحدا يشري إىل يشء يف ما وراء الواقع وهو عبادة املوىت، التي ينظرون فيها إىل أسالفهم 

وأجدادهم املوىت عىل أنهم قوة مؤثرة عىل األحياء، وفكرتهم أن هؤالء املوىت ميارسون االنتقام 

الزنوج  األحياء، ألن  قوة  من  أعىل  املوىت  قوة  يعتربون  ال  فهم  ذلك  ومع  اإلنسان،  واألذى عىل 

الدوام،  القوة عىل  تظل هذه  النحو  لهم سحرا ورقيا. وعىل هذا  يتحكمون يف املوىت ويضعون 

وبطريقة جوهرية، خاضعة لسيطرة الذات الحية. ومل ينظر الزنوج إىل املوت عىل أنه قانون طبيعي 

كيل، بل اعتقدوا أنه يأيت من سحرة األرشار. وتتضمن عقيدتهم هذه بالتأكيد االعتقاد بأن اإلنسان 

أداة ووسيلة وال  أنها  الطبيعية عىل  األشياء  هذه  إىل  ينظر  اإلنسان  أن  إىل حد  الطبيعة  يعلو عىل 

يعطيها رشف معاملتها عىل أنها تتحد بذاتها بل يتحكم فيها هو.

احرتاما،  لنفسه  يعطي  ال  أنه  عليه  يرتتب  األعىل،  أنه  عىل  إليه  ينظر  اإلنسان  بأن  القول  لكن 

لو  إذ  الوعي بوجود أعىل،  تلهمه احرتاما حقيقيا إال عن طريق  نظر  أنه ال يصل إىل وجهة  ذلك 

كان االختيار العشوايئ هو املطلق، أي لو كان هو املوضوعية الجوهرية الوحيدة التي تتحقق ملا 

استطاعت الروح أن تكون عىل وعي بأيِّ كلية، ومن هنا أطلق الزنوج ألنفسهم العنان يف االحتقار 

الكامل للبرشية]2]، الذي هو السمة األساسية لجنسهم من حيث صلته بالعدالة واألخالق. كذلك ال 

يوجد لديهم أي فكرة عن خلود الروح رغم اعتقادهم بأشباح املوىت.

[1]- هيغل، العقل ف التاريخ، مصدر سابق، ص176.

[2]- املصدر نفسه، ص177.
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لقد رأينا أن اإلحساسات موجودة يف النفس حسب هيغل، واإلحساسات من ناحية هي متميزة 

عن النفس ذاتها، وهي من ناحية أخرى موجودة بداخلها وبالتايل فهي جزء منها، ومبا أنها متميزة 

عن النفس، فإن النفس قد أدركت فعال أن هذه اإلحساسات موجودة. فوفق هذه الوجهة من النظر، 

نجد أن هذه اإلحساسات هي التي تؤثر يف النفس، أي أنها إيجابية نشطة )Active( يف حني أن 

النفس سلبية]1]∗ متقلبة. ولكن هذه اإلحساسات من ناحية أخرى، موجودة بداخل النفس وهي جزء 

منها، فإنه ينتج من ذلك أن ما هو إيجايب، وما يؤثر يف النفس ليس سوى النفس ذاتها، ومن هنا 

كانت النفس إيجابية، وإحساساتها هي فعلها الخاص. إن النفس تحس وتشعر، وما كانت كذلك 

فهي النفس الحاسة، وهي الحالة التي ال تزال تسود الذات اإلفريقية، مبا أن اإلحساسات بقيت 

موردا لحركة الوعي لألنا اإلفريقية.

يقول هيغل »فكل يقني حيس متحقق بالفعل، ال ينحرص يف كونه هاته املبارشة الخالصة، بل 

هو أيضا مثل من أمثلتها، ومنه تخرج إىل الضوء فروق ال حرص لها، تشرتك جميعها يف احتوائها 

عىل هذا الفرق املبديئ، وأعني به أن الوجود املحض ينشق يف كل خربة حسية إىل شقني، هام 

سميناهام بالهاذين: هذا األنا وهذا املوضوع«]2][]3].

الذات الحسية هنا، تريد اليشء املحسوس، ال من حيث هو شأن مبارش، كام ادعى سلفه وإمنا 

من حيث هو شأن كيل. فموضوعه إذاً هو اليشء )الحامل لخاصيات متعددة(، وهي خاصيات غري 

مبارشة ألنها تتحدد عىل ضوء عالقتها بغريها، ولكنها تنتمي يف الوقت نفسه إىل يشء واحد، إّن 

اإلدراك يشتمل يف ماهيته عىل الشيئية ]4].

فاإلحساس السابق ذكره )يف النفس الطبيعية(، وبني الحس أو الشعور الذي نحلل اآلن، هو أن 

اإلحساس يؤكد سلبية النفس يف تأثرياتها، يف حني أن الشعور يؤكد إيجابياتها، فالنفس يف ذاتها 

تشعر أو هي حاسة.

رغم أن النفس الحاسة )الشاعرة( مبا هي كذلك إيجابية، فإن نشاطها وإيجابياتها ال تتحقق يف 

أول مرحلة مبارشة لها، يعني أصبحت ذاتا، فهو يتضمن اإلحساس بالذات أو األنا أو الشعور بأن 

أندريه الالند: موسوعة  الفكر(.  ديالكتيكية من لحظات  النقيضة األطروحة املضادة )لحظة  Négativité: عند هيغل سمة  [1]- سلبية 

الالند الفلسفية املجلد الثاين، ترجمة خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بريوت/باريس، ط2، 2001، ص1119.

اليشء  فاملوضوع هو وحده  مبدأ خربته،  الطبيعي ف  الوعي  فأما عند  باآلخر،  قائم  الطرفي املوضوع واملعرفة  أن كال  البي  [2]- من 

الجوهري، بينام املعرفة أمر عارض وثانوي )بترصف(.

[3]- هيغل. فينومينولوجيا الفكر، مصدر سابق ص 84.

[4]- شيخ محمد. فلسفة الحداثة ف فكر هيغل، الشبكة العربية لألبحاث والنرش، ط1، 2008، ص 164.
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الذي يعمل هو أنا، ويتضمن ذلك بدوره التفرقة بني األنا الذي يعمل وبني اليشء أو املوضوع، الذي 

أجعله ميدانا أمارس فيه فعيل.]1] وأهم األمثلة التي ساقها هيغل حول هذا املوضوع، هي حاالت 

 ،)hypnose( النفس عند الطفل الذي ال يزال يف رحم أمه، وحالة النفس يف التنويم املغناطييس

فمشاعر الطفل وهو يف رحم أمه، ليست يف الحقيقة مشاعره الخاصة، لكنها مشاعر أمه، إنها نفس 

األم التي تحكم وتسيطر عىل نفس الجنني. يقول هيغل: »ومع ذلك فإنه ليس عسريا أن يدرك املرء 

أن زماننا هو زمان ميالد ومروٍر إىل طور جديد، فالروح قد قطع مع ما دام إىل اآلن من عامل كيانه 

وتصوره، ويضع يف املفهوم أن يغط كل ذلك يف املكان ويف العمل عىل تكرير إخراج تشكله. 

ل قط يف سكون، بل يف حركة رابية أبدا... وهو كحال الطفل قد ولد،  واألكيد أن الروح ال يُحصَّ

كذلك الروح املتكون يشتد عوده ببطء وبصمت ِقبَل الشكل الجديد... لكن هذا الجديد ال حقيق 

ا له، إال بالقدر اليسري الذي للطفل املولود للتو وهذا أمر مهم ال يجب غض النظر فيه«]2]. تامًّ

أما الشعور بالنفس أو اإلحساس بالذات فإنّه موجود ضمنا يف الحاالت السابقة، والنفس اآلن 

متيز برصاحة بني إحساساتها ومشاعرها وبني ذاتها، فاآلن أصبحت النفس تعرف بأن إحساساتها 

الجزئية  الجوانب  إخضاع  يف  اإلخفاق  أن  هيغل  ويرى  ذاتها،  من  جزئية  جوانب  ومشاعرها 

للنفس عىل نحو مناسب، وامليل إىل ترك جانب جزيئ واحد يخضع  )اإلحساسات واملشاعر( 

جميع الجوانب األخرى إلمرته، وبالتايل يسيطر عىل الحياة بأرسها، هو الجنون]3].

أما العادة )habitude(، فهي متيز النفس اآلن ما بداخلها بني وجودها املبارش الذي هو الشمول 

املتجانس غري املتميز من ناحية، وبني مضمونها الذي يتكون من اإلحساسات واملشاعر وهي كثة 

متنوعة من الجزئيات من ناحية أخرى. هذان هام النصفان اللذان تنشطر إليهام النفس. والنصف 

هنا  أعمى، ومن  بذاته، خليط  والثاين هو  والشمول]4]،  للكلية  فارغة متاما  بذاته صورة  األول هو 

الكلية  فإن  ثم  ومن  انفصال  حالة  يف  يوجدا  أن  لهام  ميكن  وال  بسواء،  سواء  جوهري  فكالهام 

الفارغة ليك توجد ال بد لها من أن توجد نفسها يف الجزئيات، وأن توجد فيها بواسطتها، وهي حني 

تفعل ذلك فإنها تضع بطابعها الكيل اإلحساسات واالنطباعات الجزئية وغريها، وهذه الكلية التي 

تظهر اآلن يف الجزئيات هي يف ما يقول هيغل كلية منعكسة فحسب، أي أنها مجرد كلية عددية 

توجد يف اليشء مكررة يف سلسلة نفسها، عىل هذا النحو فإنها تؤلف ما يسمى بالعادة. يف هذا 

[1]- Jean Hyppolite , Etudes Sur Marx et Hegel, éditions Marcel Riviére et cie, Paris , 1955, p34.

[2]- هيغل. فنومينولوجيا الروح، مصدر سابق ص 125-124.

[3]- ولرت ستيس. فلسفة الروح، مرجع سابق ص 23.

[4]- G.W.F Hegel , Encyclopédie des Sciences Philosophiques )2) Philosophie de la Nature, Bernard 

Bourgeois Librairie Philosophique, j, Vrin, Paris, 2004, p50.
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الشأن يقول هيغل: »فمبتدأ الروح الجديد، إمنا هو نتاج تبدل متصل لصور من الثقافة متنوعة... 

وهذا املبتدأ إمنا هو الكل الذي يؤوب إىل نفسه من بعد التعاقب كام من رسوحه. إنه املفهوم 

البسيط واملتصرّي الذي لعني الكل، لكن حقيق هذا الكل البسيط، قوامه أن هذه التشكالت التي 

استحالت لحظات، إمنا تتنامى من جديد وتتشكل، لكن يف أسطقسها الجديد ويف املعنى الذي 

قد استحال«]1].

الفرد مضطرا إىل أن يتحكم يف جسمه العضوي  الفردية تربز عند هيغل، حينام يكون  الذات 

الفرد  يكون  الرشوط  هذه  املجتمع، ويف  من  مقبولة  قواعد ومناذج  تعرضها  استجابة  ومتطلباته، 

مسوقا إىل التمييز بني ذاته وبني جسمه العضوي، وتلك القواعد والنامذج الكلية، ال متليها الطبيعة 

.[2[)culture( بل الثقافة

أمريكا  إىل  األفارقة  الزنوج  جلب  يف  رئيسا  سببا  البدين  األصليني  األمريكيني  ضعف  كان  لقد 

واستخدامهم يف األعامل التي ينبغي أن تتم يف العامل الجديد، ذلك ألن الزنوج كانوا أكث تقبال 

للمدنيّة األوربية من الهنود حسب هيغل.

 استعبد األوربيون الزنوج وباعوهم يف أمريكا والعبودية منترشة بصفة مطلقة يف إفريقيا، ذلك ألن 

الوعي بحريته  أاّل يكون اإلنسان قد وصل إىل مرحلة عدم  العبودية هو  أو  للرق  الجوهري  املبدأ 

وينحدر بالتايل إىل مرتبة اليشء املحض، أي يصبح موضوعا بغري قيمة. واملشاعر األخالقية عند 

الزنوج ضعيفة للغاية أو هي معدومة إن شئنا الدقة، فاآلباء يبيعون أبناءهم كلام سنحت الفرصة لهم، 

ولقد اختفت بسبب انتشار العبودية عندهم جميع روابط االحرتام األخالقي. وكثريا ما يكون الهدف 

ليباعوا كرقيق.  كبري من األطفال  الزنوج الحصول عىل عدد  الزوجات عند  من مامرسة نظام تعدد 

وهكذا فإن السمة التي يتميز بها احتقار اإلنسانية عند الزنوج ليست هي إزاء املوت كام عرب عنها 

هيغل يف جدلية السيد والعبد، بقدر ما هي االفتقار إىل احرتام الحياة نفسها، وينبغي أن نعزو الشجاعة 

العظيمة عندهم إىل سمة افتقارهم الحرتام الحياة هذه التي تدعمها قوة بدنية كبرية.

يرى هيغل أن النظم السياسية عند األفارقة ليست متطورة، فهم ينقادون بالرغبة الحسية العشوائية، 

مضافا إليها كافة اإلرادة ما دامت القوانني الروحية الكلية )مثل قوانني أخالق األرسة( ال ميكن أن 

يعرتف بها هنا، إذ ال توجد الكلية عندهم إال كاختيار ذايت عشوايئ، ولذلك فإن الروابط السياسية 

اإلرادة  يقيد  يشء  وال  الجامعة،  توحد  التي  الحرة  القوانني  طابع  لها  يكون  أن  ميكن  ال  عندهم 

[1]- هيغل. فنومينولوجيا الروح، مصدر سابق ص125.

التنوير للطباعة والنرش، ط3 2007  التاريخية-نظرية الوجود عند هيغل-ترجمة إبراهيم فتحي، دار  [2]- هربرت ماركيوز. أساس الفلسفة 

بريوت ص 12.
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العشوائية وال يشء ميكن أن يربط الدولة لحظة واحدة سوى القوة الخارجية: فالحاكم يرتبع عىل 

رأس الدولة، ألن الهمجية الحسية ال ميكن أن تكبح جامحها سوى القوة املستبدة. ويتمتع امللوك 

إىل جانب ذلك بامتيازات خاصة أخرى: فامللك عند األشانتيني )وسط غانا( يرث كل الثوة التي 

الزنوج من  نساءهم وأطفالهم. وإذا غضب  يأخذ  املناطق  بعد موتهم، ويف بعض  يخلفها رعاياه 

ملكهم أسقطوه وقتلوه بالتمرد الشامل]1].

إنها تلك النظرة األوربية مسكونة يف آن واحد بكراهية الجسد األسود والخوف منه والقلق إزاءه 

والرغبة الجنسية فيه. وهكذا فإن هذه النظرة العرقية تعاين وعيا منفصام مزدوجا، وعي التفوق ووعي 

عدم الكفاءة، وعدم االكتامل. إنه عدم اكتامل يتجسد يف الرغبة البرصية لآلخر، اآلخر الزنجي]2].

إنه يجعل من األسود موضوعا ويختم عىل مصريه بأنه أسود. إن اآلخر األبيض يختزل األسود 

وهو  األوريب  املجتمع  لدى  املكبوتة  الرغبات  عن  يعرب  )الرهاب(  للفوبيا  مسبب  موضوع  إىل 

الضعف الجنيس حسب فانون.

يقول فانون: يف أعمق أعامق العقل الباطن األوريب، تم صنع صورة لرجل أسود أجوف بصورة 

جامحة، تكمن فيها أكث الدوافع انحطاطا أخالقيا وأكث الرغبات مدعاة للعار. وكام أن كل إنسان 

يصعد نحو البياض والضوء، فإن األوريب حاول إنكار ذاته غري املتحضة التي سعت ألن تدافع عن 

نفسها. وعندما وقع اتصال الحضارة األوربية بالعامل األسود، بتلك األقوام الهمجية، اتفق الجميع 

عىل أن: أولئك السود هم مبدأ الرش يف العامل. فاألسود هو رمز الرش، رمز السادية، رمز الشيطان، 

رمز القذارة األخالقية، ورمز الخطيئة. وهذه الرموز بعد إسقاطها عىل األسود مرة تلو املرة، تخلق 

األساس لعقدة النقص، إذ يصبح اآلخر األبيض عامد انشغاالته.

تتميز الشخصية الزنجية يف نظر هيغل باالفتقار إىل ضبط النفس وتلك حالة تعجز عن أي تطور، 

ولهذا كان الزنوج باستمرار عىل نحو ما نراهم اليوم. والرابطة الجوهرية الوحيدة التي وجدت ودامت 

بني الزنوج واألوربيني هي رابطة الرق والعبودية، وال يرى الزنوج يف هذه الرابطة شيئا مشينا ال يليق 

بهم، بل إن الزنوج عاملوا اإلنجليز أنفسهم عىل أنهم أعداء ألنهم بذلوا جهدا كبريا يف إلغاء الرق ]3].

والنظرية التي نستنتجها من حالة الرق هي: إن حالة الطبيعة ذاتها هي حالة من الظلم، فهي 

انتهاك للحق والعدل. وكل درجة متوسطة بني هذه الحالة وبني التحقيق الفعيل للدولة العقالنية 

[1]- هيغل، العقل ف التاريخ، مصدر سابق، ص179.

[2]- نايجل يس. غابسون، فانون، املخيلة بعد - الكولونيالية، مرجع سابق، ص60.

[3]- هيغل، العقل ف التاريخ، مصدر سابق، ص181.
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اليونانية  الدولة  يف  حتى  الرق  نجد  ولهذا  الظلم،  من  وعنارص  بجوانب  املرء  يتوقع  كان  كام 

والرومانية. لكن الرق حني يوجد يف دولة ما عىل هذا النحو يشكل مرحلة متقدمة بالقياس إىل 

وثقافة  عليا  أخالق  املشاركة يف  من  ونوع  تعليم  مرحلة  أي  املنعزل،  املادي املحض  الوجود 

ترتبط به: إن الرق يف ذاته ولذاته، ظلم، ألن ماهية اإلنسان هي الحرية. ولكن ال بد لتحقيق هذه 

الحرية من أن ينضج اإلنسان، ولذلك فإن اإللغاء التدريجي للرق أحكم من إزالته فجأة. والواقع 

تاريخ له وال تطور أو منو حسب  الذي ال  الروح غري املتطور  إفريقيا هو  أن ما نفهمه من اسم 

هيغل، والذي ال يزال منغلقا متاما ويف حالة الطبيعة املحض، والذي كان ينبغي أن يعرض هنا 

ينسوا  أن ال  إفريقيا  لشعوب شامل  بد  فال  العامل فحسب، وعليه  تاريخ  عتبة  واقعا عىل  بوصفه 

أنهم يف امتداد مستمر إلفريقيا ثقافة وجغرافيا]1].

فانون ناقدا لهيغل: الرجل األبيض هو من أوجد الرجل األسود!

ينتقد فانون يف كتابه »جلد أسود وقناع أبيض« نظرة هيغل املقرص يف حق الكينونة اإلفريقية، 

وعىل أنها كانت عرجاء وال ينطبق عليها سري ديالكتييك وهو النص األكث ثباتا لنقد ديالكتيك هيغل 

بشأن جدلية السيد والعبد وادعائه أن: اإلنسان ال يكون إنسانا إال بقدر ما يحاول أن يفرض وجوده 

عىل إنسان آخر من أجل الحصول عىل اعرتافه به.

إن صورة اإلفريقي حسب فانون توجد بصورة مطلقة من أجل اآلخر]2] فمن أجل امتالك اللغة 

يفرتض وجود ثقافة وعامل تعرب عنهام تلك اللغة، ومتاما كام يعترب هيغل يف فينومينولوجيا الروح 

التبادلية بني أنواع الوعي الفردي لسانا  أن اللغة هي عنرص مهمٌّ يف التبادلية. فوفق هيغل تتطلب 

مشرتكا أي لغة. اللغة واالعرتاف يستلزم كل منهام اآلخر، التكلم مع آخرين يعني االعرتاف بهم، 

ومعرفتهم كأشخاص، وحيثام ال يوجد هذا النوع من اللغة ينشب الرصاع.

وعىل هذا األساس يعد ديالكتيك السيد/ العبد لدى هيغل هو بدء الرصاع حتى املوت، ويتوقع 

التبادلية  يحقق  الخطاب ال  االستعامري  الوضع  فانون، ويف  قراءة  املنترص خدمة ال خطابا وفق 

املفروضة بني طرفني، ومبا أن املستعمر ال يحرتم ثقافة اآلخر، فإن اللغة الوحيدة التي يتكلمها هي 

لغة العنف والرتهيب واإلقصاء، ويف هذا الشأن يقول فانون: كل شعب مستعمر-وبعبارة أخرى - 

كل شعب نشأت يف روحه عقدة نقص نتيجة موت ودفن أصالته الثقافية املحلية-يجد نفسه وجها 

لوجه مع لغة األمة ناقلة الحضارة.

[1]- املصدر نفسه، ص 183.

[2]- نايجل يس. غابسون، فانون، املخيلة بعد- الكولونيالية، مرجع سابق، ص69.
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إن لغة السيد هي أداة للتقدم يف العامل األبيض، لكن األسود الذي يتكلم لغة البيض يظل محروما 

والتفوق،  االستقامة  لتحديد  املعتمد  املعيار  الوجه  بياض  ويبقى  فيها،  االعرتاف مهام متلق  من 

فالعبد  التشابه يصل إىل طريق مسدودة.  الوعي املؤسس عىل وعي  وبالتايل يف نظر فانون فإن 

الذي يعتنق كالم السيد ميكن أن يصل بأقىص أمله إىل اعرتاف زائف فقط-إىل قناع أبيض، ويف 

ظل هذه الظروف، ال تتقدم لغة السيد من إحساس وبناء عليه، فإن التبادلية يف صميم الديالكتيك 

الهيغيل ال تكون ممكنة عندما نقوم بإسقاطها عىل عالقة األبيض باألسود حسب فانون.

يعد نقد فانون لهيغل هو نقداً أصيالً، ويتمثل أحد أوجه هذه األصالة يف وصفه للديالكتيك بأنه 

)غري مرتب( أو أنه مفتوح النهاية. إن إدخال فانون عامل العرق يف ديالكتيك السيد/ العبد الهيغيل 

الديالكتيك، وهو مساهمة فعالة وأصيلة جرى تطويرها يف سياق  قانون عمل هذا  ما  نوعا  أربك 

فلسفة هيغل يف فرتة ما بعد الحرب يف فرنسا.

وعليه فإّن فانون يف خضم نقده قّدمه عىل أنه ديالكتيك سلبي األطراف.

الثقافية من قبل األسود ذاته،  النقد، يدعو فانون إىل رضورة تصحيح األخطاء  وبناًء عىل هذا 

ومن أجل تصحيح هذه األخطاء من منظور فينومينولوجي، يعود فانون إىل تحليل التجربة املَعيشة 

الخاصة بالكائن األسود يف مجتمع عنرصي، وهذه الطريقة التي يسميها بطريقة)النكوص(، والتي 

هي أهم طريقة للنضال يف نظر فانون.

يتطلب  النفيس  التحليل  ناحية  من  األسود  اغرتاب  مصدر  عىل  الوقوف  أن  فانون  يرى  وكام 

قبل  ما  االجتامعية  التنشئة  مرحلة  إىل  وبالتحديد  أوديب،  لعقدة  السابقة  املرحلة  إىل  الذهاب 

األوديبية، فإن الوصول إىل ديالكتيك السيد/العبد من منظور العرق يتطلب العودة إىل لحظة اليقني 

الكولونيايل  إنتاج املوقف  تعيد  أنها  تبدو  العودة  أن هذه  للرغبة، ومن املفارقات  السابقة  الذايت 

والهيغيل منطيا إزاء اإلفريقي بوصفه طفال يغوص يف الغرائز.

كتاب  يف  للرغبة  سابقة  مرحلة  إىل  الرتاجع  عىل  يجرب  الهيغيل  الديالكتيك  أن  فانون  يرى 

يجد  حتى  سابقا،  رشحناه  الذي  الوعي  بناء  مرحلة  إىل  وبالتحديد  الروح"  "فينومينولوجيا 

الضورة يف  يدخل  الديالكتيك  أن  فانون  يعلن  األسود،  بوعي  يتعلق  ما  الذاتية. ويف  معياريته 

أساس حريتي ويخرجني من ذايت، وبتعبري آخر، إن الحركة من اليقني الذايت تنشأ من الضورة 

التاريخية للنضال من أجل الحرية، لكن شكلها مل يحدده تطور أوربا بعد]1]، وفانون، بخالف 

هيغل وسارتر، يرى أن املنهجية االرتكاسية هي السبيل الوحيد للخروج من طريق الديالكتيك 

[1]- نايجل يس. غابسون، فانون، املخيلة بعد- الكولونيالة، مرجع سابق، ص82.
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املسدودة، أي أن الخطوة الوحيدة هي العودة إىل الخلف وبالتحديد إىل نقطة البداية.

حسب فانون ظل حلم الزنجية مثال هو التحول إىل امرأة بيضاء حتى تتوحد مع العامل األبيض 

وبالتايل باملجتمع الراقي. يجسد مفهوم هيغل بشأن )اليقني الذايت وقد أصبح جسدا(، وحقيقة 

هذا الوعي املتيقن من األحاسيس تعكس عاملا مقلوبا، حيث املنظر من فوق يسيطر عىل الحياة 

من تحت واالقتصاد العنرصي للمدينة الكولونيالية املعهود منذ أيام الطفولة يغدو جسدا يف اليقني 

الذايت لدى املرأة السوداء، ويشري فانون إىل أن من السهل رؤية ديالكتيك الوجود واالمتالك يف 

العامل األبيض.  البنية االجتامعية إال من خالل  فبالنسبة إىل األسود، ال مخرج من  السلوك،  هذا 

وهكذا فإن الديالكتيك الهيغيل مسدود الطريق يتسم باالغرتاب مبا أن الرجل األسود ال يجد أْي 

فرصة الختيار وجوده عرب اآلخرين، ألن كل أنطولوجيا تصبح مستحيلة املنال يف مجتمع مستعمر، 

وبتعبري آخر أن تكون أسود ال يغدو وجودا ذا معنى إال يف عالقتك باألبيض، مع أن العكس ليس 

كذلك، ويعلق فانون عىل ذلك بقوله: إن هذا الشكل من أشكال االعرتاف مل يكن هيغل قد تصوره 

يف فلسفته، إذ تنشأ عالقة غري متكافئة عىل أساس واقع ال يعرتف بالثقافات األصلية واملحلية والتي 

قام مبحوها مام يجعل الديالكتيك بال حركة]1].

إن التبادلية املطلقة التي يؤكدها فانون بوصفها أساس الديالكتيك الهيغيل تبدو مستحيلة يف 

عامل العالقات بني السود والبيض. فبدال من الرصاع مينح السيد األبيض الحرية للعبد األسود، ومن 

دون مجازفة بالحياة، ال ميكن للعبد أن يحصل حقيقة )االعرتاف كوعي ذايت مستقل( وألن الحرية 

هنا ليست نتيجة النضال، ال تنشأ قيم جديدة وال تكون كلفة الحرية معروفة حسب فانون.

خامتة:

مام تقدم نخلص إىل أن الغرب مبؤسساته ومرجعياته الثقافية والفلسفية والدينية والسياسية ومنذ 

عرص النهضة، تبّنى اسرتاتيجية استغالل الشعوب يف ذواتهم ومهاراتهم ومواردهم ومنتجاتهم، وهي 

اسرتاتيجية ال تتم بدون مخططات ثابتة تساعد عىل تحقيقها، ومن أبرز هذه املخططات نجد خيار 

االستعامر واالستغالل والتهميش واالحتكار، وهي مخططات يف مجملها متت بوسائل ُعرف بها 

املعنوية  معاملها  وطمس  الشعوب  حضارات  تدمري  بهدف  القوة  لعنرص  بتفعيله  الحديث  الغرب 

واملادية، ولعنرص املعرفة والعلوم والتقنية، التي مل يدخر جهدا لتطويرها وتوجيهها لهذا الغرض.

إن ارتباط املعرفة بالقوة والسيطرة يف فجر العرص الحديث يف أوربا لهو دليل قاطع عىل نوايا 

الغرب االستعامرية، بفعل مجهودات بعض فالسفته الذين نظّروا لهذا االتجاه، عىل غرار ما فعل 

[1]- نايجل يس. غابسون، فانون، املخيلة بعد- الكولونيالية، مرجع سابق، ص84.
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»رينيه ديكارت« يف فلسفته التي نشدت رضورة توظيف العلم للسيطرة عىل الطبيعة واعتباره بعض 

الفيلسوف اإلنجليزي  السياق نفسه  الروح، وأيضا سار يف  الكائنات الحية مجرد آالت خالية من 

»فرنسيس بيكون« الذي رأى أّن وظيفة املعرفة تكمن باألساس يف إخضاع الطبيعة لسلطة اإلنسان، 

وهي الوظيفة التي اعتمدت يف ما بعد عىل اإلنسان نفسه، وصار اإلنسان يف ظلها عبدا لذاته، وفتح 

الباب من جديد لعرص الرصاع واالستغالل والتطهري النوعي، بتأثري من النظريات العلمية الجديدة 

مع داروين وسبنرس يف البيولوجيا وهيغل وشبنهاور ونيتشه يف الفلسفة، نظريات غذت النزعات 

املتطرفة.

األوربية،  غري  العامل  شعوب  حق  يف  عنرصية  الغربية  الفلسفات  أبرز  من  هيغل  فلسفة  تعد 

والدارس لنصوصه سيقف حتام عىل تصنيفاته اإلقصائية للكثري من منجزات شعوب العامل العقلية 

والعلمية والحضارية بصفة عامة، وهي آراء جعلت من الحضارة الغربية تتوج تاريخ النوع البرشي 

يف مجمله، كام حرص محاوالت املجتمعات الرشقية واألفريقية والشعوب الالتينية مبثابة مدخل 

لتاريخ الحضارة الغربية، وهي محاوالت أبقت الشعوب األفريقية يف مصاف الحيوانية مثلام تناوله 

فيها  نظّر  التي  التاريخ،  فلسفة  الرشقي« ودروسه يف  »العامل  التاريخ« وكتابه  »العقل يف  كتابه  يف 

لسمو العرق الجرماين وتفوقه الحضاري، معتربا إياه عرقا برشيا منوذجيا.

الحكم  لدوائر  اإلفريقية واآلسيوية كانت مرجعا  الشعوب  العنرصية يف حق  كتابات هيغل  إن 

األوربية يف عرصه، ومربرا مبارشا للغزو اإلمربيايل عىل املجتمعات بهدف تحضريها وإدماجها يف 

تاريخ الغرب، وتثقيفها بثقافته، وهي كلها أفكار مركبة ومنتزعة من تراث الغرب ذاته وبالضبط من 

الثقافة اليونانية والرومانية واملسيحية التي تؤمن بفكرة التميز والتفوق، وأيضا من التحوالت الثقافية 

والعلمية الكربى التي عرفتها أوربا يف العرص الحديث، التي تخدم هذه األفكار، ومن هذه الزاوية 

الفلسفية من  الفلسفي مبجمله وبفروعه  النزعة، حيث إن نسقه  الفلسفية لهذه  قدم هيغل تربيراته 

فلسفة التاريخ وفلسفة الحق والجامل والدين كلها خدمت هذا التوجه.

وعليه يجب قراءة كتاب هيغل »فينومينولوجيا الروح« من هذه الزاوية ككتاب فاتح للعامل بأعني 

الغربية  األنا  نشأة  منذ  العامل  عىل  وهيمنتها  الغربية  األنا  لصعود  دقيق  تأويل  فهو  محضة،  غربية 

الواعية إىل غاية نابليون بونبارت وفتوحاته العسكرية، الذي اعتربه هيغل مبثابة العقل الكيل صانع 

كمنهج  الرشعية  غري  والتصنيفات  العنرصية  التفرقة  شوكة  تقّوي  اعتبارات  كلها  وهي  الحريات، 

لالختزال واإلقصاء والتهميش.

حلقات الجدل



ما بعد الكولونيالية في ما بعد الحداثة 
قراءة يف املخترب الجزائري

أحمد عبد الحليم عطية]*[

يجري الباحث املرصي الربوفسور أحمد عبد الحليم عطية قراءة إبستمولوجية للعالقة بي 

مفهومي متصلي ببعضهام اتصاالً وطيداً ف الثقافة الغربية، هام:

مفهوم ما بعد الكولونيالية ومفهوم ما بعد الحداثة.

وانطالقاً من التأسيس النظري لهذه العالقة يقوم الباحث بتطبيق هذا التأصيل النظري عىل 

تجربة االستعامر الفرنيس للجزائر.

المحرر

العنف  وأشكال  يكشف عن صورة من صور  كان  الجزائر«  »عارنا يف  كتابه  كتب سارتر  حني 

الحرة]1].  فرنسا  يتناىف وصورة  ما  الجزائري؛  اإلنسان  الفرنيس كرامة  والتعذيب وإهدار املستعمر 

ويبدو لنا أن الثورة الجزائرية كان لها دوٌر يف التحول يف فلسفة سارتر من املرحلة الفرديّة العدميّة 

التي ميثلها »الوجود والعدم« والتي تظهر فيها النظرة االستبعادية العدائية لآلخر إىل مرحلة جديدة 

تقربه من املاركسية، يهتم فيها كثرياً باآلخر عنينا بها مرحلة »نقد العقل الجديل«. وأما كتاباته التي 

تدين مامرسات االستعامر الفرنيس يف الجزائر فإنها تعد مثاال من أمثلة عديدة عن دور املثقفني 

والفالسفة الفرنسيني يف ما يتعلّق بالثورة الجزائرية.

مل يقترص دور حركة التحرير عىل كتابات التنديد باالستعامر والدفاع عن حق الشعب الجزائري 

*ـ باحث وأستاذ الفلسفة الغربية ف جامعة القاهرة ـ مرص.
سارتر  كتاب  ضمن  الجزائرية،  واملقاومة  سارتر  ودراستنا  د.ت،  القاهرة،  مدبويل،  مكتبة  الجزائرية،  والثورة  سارتر  العمراين:  انظر   -[1]

والثقافة العربية، دار الفارايب، بريوت 2011.
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وهويته وكرامته، بل مثلت دوراً هاّماً يف وجدان وفكر كثري من املفكرين والفالسفة الذين ارتبطوا 

بوطنهم، وهو األمر الذي نجده عىل نحوين: تشكيل الوجدان وبلورة الرؤية الفلسفية. فإىل أي مدى 

أسهمت ثورة الجزائر وحياة وعمل الكتّاب والفالسفة الفرنسيني بها يف تشكيل رؤاهم الفلسفية؟

الفكرية  ومخلفاتها  االستعامرية  بعد  ما  »نظرية  دراسته  الجزائري محمد حصحاص يف  يؤكد 

يف عرص ما بعد الحداثة وما بعد العلامنية« أن الفالسفة واملنظرين الجدد يرون أن نظرية ما بعد 

األسئلة  وتطرح  اآلن  تتجرأ  التي  هي  ألنها  الحداثة،  بعد  ما  لفكرة  أسست  التي  هي  االستعامرية 

الفلسفية الكربى وتحاول تفكيك اإليديولوجيات الطاغية، لذلك فهي من نظّرت وال تزال ملجتمع 

ما بعد حدايث، مجتمع وعامل رمبا مختلف عن املجتمع الحدايث الحايل الذي نظّر له وبناه الغرب.

يؤكد لنا بارت مور-جيلربت يف كتابه »ما بعد االستعامر: السياقات، املامرسات، السياسات«؛ 

عىل العالقة بني نظرية ما بعد االستعامرية وما بعد الحداثة، يقول: »يعرّف كتايب هذا نظرية ما بعد 

االستعامرية باعتبارها عمال شّكله يف املقام األول -أو لنقل إىل درجة كبريةـ  انتامءاٌت منهجيٌة تنتسب 

 Jacques( وجاك الكان )Jacques Derrida( إىل النظرية الفرنسية العليا، ال سيّام كل من جاك ديريدا

Lacan( وميشيل فوكو )Foucault(. ويعني هذا »تسلل« النظرية الفرنسية العليا إىل تحليل ما بعد 

االستعامرية الذي رمبا ولّد أكث املناقشات الراهنة سخونًة، وإثارة للتطرّف، سواء بالقبول أو الرفض«.

معنى ذلك أن الخطاب ما بعد االستعامري يعتمد بشكل رئييس عىل وحدة املعرفة وعالقات 

القوة وترابط االثنني بشكل وثيق. فقد كان ميشال فوكو من أوائل املفكرين الذين وضعوا بشكل 

متكامل ومرتابط أسس هذه النظرية املعرفية، رغم أن بذورها كانت موجودة يف طروحات مفكرين 

سابقني، فهي تنفي ثنائية املعرفة والسلطة وتربطهام معاً يف مفهوم واحد. إذاً  يعترب مفكرو الخطاب 

القوة  أساسه عالقات  الغربية حول املستَعَمر  املنظومة املعرفية  أن تشكيل  بعد االستعامري،  ما 

القوى  أن  فكرة  عىل  الخطاب  هذا  يقوم  املنطلق  هذا  ومن  االستعامرية.  الدول  مجتمع  داخل 

االستعامرية قامت بتعريف وتحديد ماهية الدول املستعَمرة أي »اآلخر« وفقا ً ملنظومتها املعرفية 

وخدمة ألهدافها االستعامرية. لذلك عرّف املستعِمر »اآلخر« عىل أنه غري حدايث، غري دميوقراطي، 

بربري، وإىل ما هنالك من صفات مناقضة لقيمه املجتمعية بغية تربير االستعامر، باعتباره عمالً 

تنويريّاً تجاه السكان األصليني، يف حني أنه يهدف من صميمه إىل تربير جرامئه واستغالل موارد 

وثروات الدول املستعمرة.

الركن  تشكل  التي  النصوص  قراءة  التفكيكية يف  االستعامرية عىل  بعد  ما  يعتمد خطاب  كام 
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يربز عمل سعيد  اإلطار  هذا  للسيطرة. ويف  التمهيد إلخضاعه  بغية  »اآلخر«  تعريف  األساس يف 

االسترشاقي يف أنه يقوم بدراسة جيولوجية للمؤلفات الغربية حول الرشق منذ القرن الثامن عرش 

والتي أدت بحسب سعيد إىل وضع اإلطار النظري لالستعامر.

تعد نظرية ما بعد االستعامرية، كام كتب جميل حمداوي، من أهم النظريات النقدية التي رافقت 

الثقايف  الحقل  البنيوية عىل  النظرية ظهرت بعد سيطرة  الحداثة، وال سيام أن هذه  مرحلة ما بعد 

العلم  مصدر  الغرب  وأصبح  العاملي،  الفكر  عىل  البيضاء  امليثولوجيا  هيمنت  أن  وبعد  الغريب، 

واملعرفة واإلبداع، وموطن النظريات واملناهج العلمية، ومن ثم فهو املركز، ويف املقابل، تشكل 

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

الغربية، وتقويض مقوالتها املركزية  اإليديولوجيات  بعد االستعامرية تعمل عىل فضح  ما  نظرية 

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

يف  صلة  ذي  »اهتامم  أكث:  وإن  والبنيوية.  امليتافيزيقية  أسسها  ونسف  الغربية،  املركزية  الثقافة 

فكر ما بعد االستعامر هو تهميش الثقافة الغربية وقيمها للثقافات املختلفة األخرى. وقد ظهرت 

هذه النظرية حديثا مرافقة لنظرية ما بعد الحداثة، وبالضبط يف سنوات الستني والسبعني إىل غاية 

سنوات التسعني من القرن العرشين.

وقد طرحت نظرية ما بعد االستعامرية مجموعة من اإلشكاليات الجوهرية التي تتعرض لعالقة 

بالشعوب  املستعمر  أو عالقة  باملركز،  الهامش  أو عالقة  بالغرب،  الرشق  أو عالقة  باآلخر،  األنا 

املستعمرة الضعيفة، يذكر منها جميل حمداوي: »كيف أثرت تجربة االستعامر عىل هؤالء الذين 

القوى  متكنت  كيف  أخرى؟  ناحية  من  باالستعامر  قاموا  الذين  وأولئك  ناحية،  من  استُعِمروا 

تركها  التي  اآلثار  ما  الغريب؟  العامل غري  من  الواسعة  املساحة  هذه  التحكم يف  من  االستعامرية 

وكيف  االستعامر؟  بعد  ما  مجتمعات  يف  االستعامرية  والتكنولوجيا  والعلم  االستعامري  التعليم 

أثرت النزعة االستعامرية؟ كيف أثر التعليم االستعامري واللغة املستعمرة عىل ثقافة املستعمرات 

وهويتها؟ كيف أدى العلم الغريب والتكنولوجيا والطب الغريب إىل الهيمنة عىل أنظمة املعرفة التي 

كانت قامئة؟ وما أشكال الهوية ما بعد االستعامرية التي ظهرت بعد رحيل املستعمر؟ إىل أي مدى 

كان التشكل بعيًدا عن التأثري االستعامري ممكًنا؟ هل تركز الصياغات الغربية ملا بعد االستعامرية 

عىل فكرة التهجني أكث مام تركز عىل الوقائع الفعلية؟

اإلشكالية أن هذا املصطلح يشري للوهلة األوىل إىل املرحلة التي تيل الفرتة االستعامرية، إال 

ما بعد الكولونيالية في ما بعد الحداثة
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أن هذا التوجه الفكري هو أكث ما يحّذر منه الكثري من النقاد، خشية الوقوع يف فّخ الـ”ما بعد” التي 

توحي بالكرونولوجية، والتعاقبية، واملرحلية ماّم يوحي بتطابق مصطلح “ما بعد االستعامرية” بـ”ما 

بعد االستقالل«، ومرّد هذه الخشية هو امتداد آثار االستعامر ـ السياسية والثقافية عىل وجه خاص ـ 

ملرحلة ما بعد االستقالل ماّم يجعل السؤال املطروح هو »متى تبدأ مرحلة ما بعد االستعامر فعال؟ 

وترى مديحة عتيق أن هذه املخاوف تدّل عىل غموض مصطلح »ما بعد الكولونيالية«، مام أّدى إىل 

وضع عرشات التعريفات له، وقد حرص دوغالس روبنسون ثالث تعريفات، تذكرها لنا:

التعريف األّول: يحدد النظرية ما بعد الكولونيالية يف أنها – دراسة مستعمرات أوروبا السابقة 

منذ استقاللها؛ أي كيف استجابت إلرث الكولونيالية الثقايف، أو تكيّفت معه، أو قاومته، أو تغلّبت 

عليه خالل االستقالل. وتشري الصفة »ما بعد الكولونيالية« إىل ثقافات ما بعد نهاية الكولونيالية. 

والفرتة التاريخية التي تغطيها هي تقريباً النصف الثاين من القرن العرشين. ويف التعريف الثاين: هي 

دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منذ استعامرها؛ أي الكيفية التي استجابت بها إلرث الكولونيالية 

»ما  صفة  تشري  وهنا  الكولونيالية.  بداية  منذ  عليه  تغلّبت  أو  قاومته،  أو  معه،  تكيّفت  أو  الثقايف، 

تقريباً  التي تغطيها هي  التاريخية  الكولونيالية. والفرتة  بداية  بعد  ما  ثقافات  الكولونيالية« إىل  بعد 

الثقافات،  الثالث: دراسة جميع  التعريف  الفرتة الحديثة، بدءاً من القرن السادس عرش. وهي يف 

املجتمعات، البلدان واألمم من حيث عالقات القوة التي تربطها بسواها؛ أي الكيفية التي أخضعت 

بها الثقافاُت الفاتحة الثقافاِت املفتوحَة ملشيئتها؛ والكيفية التي استجابت بها الثقافات املفتوحة 

الكولونيالية”  بعد  “ما  تغلّبت عليه. وهنا تشري صفة  أو  قاومته،  أو  معه،  تكيّفت  أو  الَقرْس،  لذلك 

إىل نظرتنا يف أواخر القرن العرشين إىل عالقات القوة السياسية والثقافية. أما الفرتة التاريخية التي 

تغطيها فهي التاريخ كلّه”.

الدارسون  يركّز  حيث  االستقالل”  بعد  “ما  مفهوم  مع  يتطابق  األّول  التعريف  أن  عتيق  وترى 

السياسية والثقافية واللغوية والدينية واألدبية عىل املجتمعات املستعَمرة سابقا،  التداعيات  عىل 

املستقلّة حديثا، ويحتفي النقاد بهذا التعريف ألّن مجاله محّدد زمنيا وإشكاليّاته املعرفية واضحة 

إىل حّد كبري. وترى أننا إذا أخذنا الجزائر مثال عىل مستعمرات أوروبا السابقة فإّن مجال النظرية »ما 

بعد الكولونيالية« يبدأ زمنيا منذ نيل االستقالل عام 1962، ويتمحور حول اإلشكاالت السابقة وإن 

كان أبرزها قضية الفرانكفونية يف مجتمع جزائر ما بعد االستقالل.

عىل  ويركّز  تالها،  وما  الكولونيالية  املرحلة  عندها  يشمل  فهو  الثاين  التعريف  وبخصوص 
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املستعِمر قدر تركيزه عىل املستعَمر، إذ يلقي الضوء عىل مناطق ُمْعتمة من تاريخ أوربا االستعامري، 

ويطرح أسئلة محرجة عن دوافع توسعاتها وآفاق طموحاتها الكولونيالية. وترى عتيق أننا إذا عدنا 

إىل مثال الجزائر سنجد أن مجال الدراسة »ما بعد الكولونيالية« يبدأ منذ 1830 يك يحلّل العالقات 

الكولونيالية بني الجزائر وفرنسا فيقف عىل سريورة العملية الكولونيالية وردود فعل املستعَمر نحوها.

أّما التعريف الثالث فهو األكث شموال واألوسع طموحا إذ يشمل العالقات الكولونيالية يف كّل 

أنحاء املعمورة وعىل امتداد التاريخ بأكمله، ويف هذا املستوى” تبدو النظرية »ما بعد الكولونيالية« 

تُْحِدثُها  التي  االجتامعية  النفسية  والتحوالت  الثقافية،  بني  القوة  إىل  النظر  يف  طريقة  أنّها  عىل 

ديناميات الهيمنة واإلخضاع املتوامئة، واالنزياح الجغرايف واللغوّي. وهي ال تحاول أن تفرّس كّل 

األشياء يف هذه الدنيا، بل تقترص عىل هذه الظاهرة الواحدة املهَملة، السيطرة عىل ثقافة معينة من 

قبل ثقافة أخرى”.

نحن نسعى يف هذه الدراسة إىل بحث العالقة بني الجزائر وفكر ما بعد الحداثة، يف إطار مساهمة 

الحداثة يف فرنسا. وقد شغل عدد  بعد  دراسات االستعامر وما بعد االستعامر يف تشكيل فكر ما 

بأن نظرية  الذي يجزم  القضية، منهم اإلنجليزي روبرت يونغ  الباحثني األوربيني والعرب بهذه  من 

الفرنيس أو  لتحوالت املجتمع  نتاجاً  الحداثة ليست  تيار داخل فكر ما بعد  البنيوية، وهي  ما بعد 

املجتمعات الغربية عىل نحو مغلق إمنا هي عرض ونتيجة للثورة التحريرية الجزائرية. ويرى الباحث 

الجزائري أزواج عمر، الذي أن فكر ما بعد الحداثة جزئيّاً هو فكر اإلحساس األوريب بالذنب عىل 

املستوى األخالقي ونقده لذاته ومراجعته التفكيكية ملرشوع التنوير والحداثة، الذي زعم أنه منوذج 

كيل كوين مطلق، وهو املرشوع الذي مل ينجح يف قهر ثنائيات البنيوية املتضادة مثل: ثنائية التحديث 

والدميقراطية يف الفضاء القومي الفرنيس واالستعامر وتهميش الهوية وفرض الحل العسكري عىل 

الفضاء الروحي والثقايف واالجتامعي يف جغرافيات املستعمر ومنها جغرافية الجزائر«]1].

يف  تغريات  وقوع  تصادف  عندما  الستينيات  عقد  يف  يتشكل  الحدايث  بعد  ما  »املزاج«  بدأ 

املجتمعات الغربية مع تغريات يف التعبري الفني واألديب. متثلت التغريات األوىل يف ظهور ما بعد 

للتكنولوجيا والنزعة االستهالكية املتسعة وإعالنات املوضة وانتشار  التصنيع والهيمنة املتزايدة 

الدميقراطية وزيادة عدد املتعلمني وظهور أصوات الثقافات التابعة وانتشار تكنولوجيا املعلومات 

[1]- أزواج عمر: مقاربة أولية ملساهمة عالقات االستعامر وما بعد االستعامر ف تشكيل فكر )مابعد الحداثة( ف فرنسا. مجلة قضايا 

فكرية الكتاب التاسع عرش والعرشون، أكتوبر، القاهرة 1999، ص471.
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ووسائل االتصال وصناعة »املعرفة«، فضالً عن الرتاجع عن كل من االستعامر واملثالية يف السياسة 

وظهور سياسات جديدة تتعلق بالهوية وتقوم عىل العرق والنوع والتكوين الجنيس]1].

وعىل هذا ميكننا أن نتبني ثالثة اتجاهات يف تحديد مرجعية فكر ما بعد الحداثة:

يف  إياها  مموضعاً  غربية  أوربية  تاريخية  محصلة  الحداثة  بعد  ما  أن  األول  االتجاه  يرى   -

الغربية، كام يوضح ذلك تريى   – الفرنسية  والسياسية  والثقافية واالجتامعية  الفكرية  الجغرافيات 

ايجلتون وكريستوفر نوريس وهارولد بلوم وهابرماس عىل ما بينهم من متايزات.

التحريرية ضد االستعامر الكالسييك وضد االستعامر الجديد لعبت  الثورة  الثاين أن  - ويرى 

دوراً تكوينيّاً يف بلورة فكر ما بعد الحداثة ومن أقطاب هذا التيار فردريك جيمسون وجورج فندن 

ابيل، وتوماس بايفل وإن كان أيا من هؤالء مل يدرس عنارص وآليات هذا الدور التكويني وصورة 

تجلياته يف إنتاج فالسفة ومفكري ما بعد الحداثة.

- والتيار الثالث هو ما أرشنا إليه لدى روبرت يونغ وأزواج عمر الذي يربط، بعد البنيوية وما بعد 

الكولوينالية، وهو الذي نتابعه يف هذه الدراسة.

تلك إشكالية حقيقية، شغلت املفكرين والكتاب حتى قبل ذيوع أفكار ما بعد الحداثة والتفكيك 

ونحن ال  هام وملحوظ.  الحدايث  بعد  ما  الفرنيس  الفكر  تشكيل  الجزائر يف  أثر  إن  واالختالف، 

ننكر أن التحوالت التاريخية والفكرية والثقافية والسياسية واالجتامعية الفرنسية / الغربية يف القرن 

الرسديات  فضاء  من  الفرنيس  الفلسفي  الفكر  نقل  يف  ساهمت  مهمة  أدواراً  لعبت  قد  العرشين 

يف  تفرعاته  بكل  الحداثة  مابعد  وتطوير  بتأسيس  يتميز  أخر  فضاء  إىل  للحداثة  املميزة  الكربى 

حقول: التحليل النفيس ونظرية األدب والدراسات الثقافية وخطابات الحركة النسائية الراديكالية، 

إال أن هذا البعد الغريب، ليس يف الواقع إال مكوناً جزئياً رغم أهميته التاريخية واملعرفية، وهو ال 

ميكن أن يكون مبفرده صالحاً كمرجعية وحيدة ألصول فكر ما بعد الحداثة، ومن هنا رضورة إبراز 

فرنسا، بصلة عضوية يف  الغرب، مبا يف ذلك  التي ال متت إىل  مساهامت املرجعيات األخرى 

تشكيل مفاهيم ومصطلحات ونظريات تيار ما بعد الحداثة، خاصة يف فرنسا]2].

وعن  الغربية  اإلنسانوية  للنزعة  املضادة  األوربية  االزدواجية  االستعامر  مرحلة  كشفت  لقد 

[1]- فردوس عظيم: الكولونيالية وما بعدها والوطن والعرق ترجمة شعبان مكاوي، ف "القرن العرشون: املداخل التاريخية والفلسفية والنفسية" 

تحرير ك. نلووف، ك. نوريس، ج. أوزبورن، أرشف عىل الرتجمة رضوي عاشور، املجلس األعىل للثقافة القاهرة 2005، ص418.

[2]- أزواج عمر، املرجع السابق، ص469.
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أوهام  سقوط  يعني  ما  االستعامرية  األيديولوجيات  وإخفاق  الذات  عىل  املغلق  الغريب  التمركز 

النظريات التي تدعي أنها صالحة لكل زمان ومكان، وهي نظريات مرشوع الحداثة يف أوروبا مبا 

يف ذلك العلامنية الغربية.

يُرجع أزواج عمر هذا الفشل إىل أن حركات التحرر الوطنية قد ألقت مبرشوع العلامنية الغريب 

يف األزمة، حيث إّن معظم هذه الحركات انطلقت من خصوصيتها الثقافية والتاريخية والجغرافية 

والدينية، ومل تهمش العامل الديني من برنامجها الكفاحي لالستقالل بل تشبثت بالدين كمقوم من 

مقومات ثقافتها الوطنية وكعنرص من عنارص هويتها التاريخية وعىل أساس هذا تم نزع صفة الكونية 

عن مرشوع العلامنية الغربية يقول: »إن الحركات الوطنية التحررية بنضالها العسكري ومبقاومتها 

الثقافية وبتشبثها بنمط إنتاجها الزراعي قد لعبت أدواراً مهمة يف رضب خطابات الحداثة الغربية 

املرتبطة باالستعامر واملنظرة له، وهي الخطابات التي تدعي املركزية والشمولية يف آن واحد مام 

فتح نوافذ لتفكري جديد يأخذ عوامل الوطنية والذاتية والنسبية والهامشية بجدية«]1].

الفرنسية  واالجتامعية  والسياسية  الثقافية  املرجعية  نتاج  هي  فوكو  ميشيل  نظريات  بأن  القول 

وحدها غري صحيح باملرة، ألن مثة عوامل أخرى مهمة مثل التجربة السياسية الفكرية التي عاشها 

التحريرية الجزائرية  بالثورة  التونسية وأثناء احتكاكه  فوكو عندما كان مدرسا للفلسفة يف الجامعة 

ومبعاناة املغرتبني األجانب يف فرنسا. يف تونس اكتشف ميشيل فوكو معاين النضال اليومي للطلبة 

التونسيني وقد عايش أحداث 5 يونيو 1967 ثم تفاعل يف ما بعد مع تطور األحداث الطالبية. وما ال 

شك فيه وبحسب شهادات بعض الزمالء من طلبة فوكو وقد كانوا من القياديني آنذاك »أّن دار فوكو 

يف ضاحية سيدي بو سعيد قد أصبحت مقرّاً الجتامعاتهم املختلفة يقومون فيها بتحضري املناشري 

وكتابتها«. ذلك ما كتبه فتحي الرتييك عن »اللحظة التونسية يف فلسفة ميشيل فوكو«. تلك التي 

تغافلها عديد من األوربيني ممن كتبوا عن حياته]2].

وكان الرتييك من هؤالء الذين استمعوا إىل فوكو يف الجامعة التونسية وممن شاركوا يف نضاالت 

تلك الفرتة. وهو يؤكد عىل أن فوكو عندما نقد السلطة قد حاول أن يعود إىل مسألة الذات بالبحث، 

فاملهم بالنسبة إليه هو دراسة أمناط التذويت )Les modes de subjectivation( للكائن البرشي 

يف الثقافة الغربية من خالل تحول الفرد إىل شخص له حقوقه يف مجتمع معني. بحيث يصح القول 

[1]- أزواج عمر، املرجع السابق، ص470.

[2]- فتحي الرتييك: اللحظة التونسية ف فلسفة ميشيل فوكو، ف أحمد عبد الحليم عطية [محرر] العيش سويا ضمن قراءات ف فكر 

فتحي الرتييك، القاهرة 2008، ص220.
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أن فلسفة فوكو هي قبل كل يشء فلسفة الذات، املرتبطة مبجموعة اآلليات السلطوية املختلفة 

داخل الحضارة الغربية. وتعد عنده فلسفة ال تظل حبيسة املجال العلمي لألركيولوجيا، بل تتجاوز 

ذلك لتصبح فلسفة املقاومة، ألن املقاومة هي التي تكون - حسب فوكو - حافزاً يسمح بتوضيح 

العالقات السلطوية. فاملهم ال يكمن يف دراسة عقالنية السلطة وجوهرها وماهيتها، بل املهم هو 

تحليل عالقات السلطة من خالل االسرتاتيجيات وأشكال املقاومة لتفكيك هذه االسرتاتيجيات 

وفضحها، فهي نضال يؤكد الحق يف االختالف لكل فرد يف كل مجتمع، وهي نضال ضد السلطة 

املرتبطة باملعرفة والتي تجعل من الحقيقة خلوداً وثباتاً ال ميكن زعزعتها، وهي أخرياً نضال ضد 

واملعقلنة  املصنفة  اليومية  السلطة  تقنية  نضال ضد  أخرية هي  وبكلمة  املجرد  األنا يف  انحباس 

لهويتهم من خالل املراقبة والعقاب والتبعية والحرش، فهي نضال لكل أشكال الهيمنة واالستغالل 

والخنوع]1].

فرانسو  جان  هو  والجزائر  الحداثة  بعد  ما  عن  بصدده  نحن  ما  لتوضيح  منوذجاً  اخرتنا  وقد 

مدرساً  عمل  حيث  الفرنسية،  الكولونيالية  ظاهرة  ضد  كمناضل  بالجزائر  عالقته  بدأ  الذي  ليوتار 

للفلسفة بالجزائر إبان فرتة االستعامر، ونقل هذا النضال إىل فرنسا من خالل جامعة من املفكرين 

واملثقفني الفرنسيني الذين انشقوا عن الحزب الشيوعي الفرنيس، مام يجعل ملوقفه متيُّزاً جديراً 

بالتحليل والبحث.

] – ما بعد احلداثة وما بعد الكولونيالية:

قبل أن نعرض موقفه نشري للعالقة املتداخلة بني »ما بعد الحداثة« و»ما بعد الكونيالية«. لن 

نتوقف كثرياً عند ما يطلق عليه البعض »هوس املابعديات« وال الحديث عن ما بعد البعد، لكننا 

الكولونيالية وما  »مابعد  فريال غزول يف دراستها  تقول  )املابعد(، كام  الظاهرة  أن هذه  نشري إىل 

وراء املسميات«، تعرب عن مأزق تحديد االتجاهات الجديدة التي تكتفي برتويج هذه التسميات 

الفضفاضة غري املحددة، وهي تدل عىل قلق من الركود النظري فتضعه مبصطلحات مغايرة لتعطي 

أنهام  متناقضني إال  يبدوان  تعبري »مابعد« يشري إىل موقفني  أن  باملختلف. وهي ترى  اإلحساس 

بلغه أهل الفقه يف تلك املسميات ومنها ما بعد الكولونيالية، ألنها  متالحامن وأن هناك اشتباهاً 

تتأرجح بني النفي واإلثبات، أنها تنطلق من حقيقة الكولونيالية وأثرها عىل العامل املستعمر )بفتح 

[1]- فتحى الرتييك وعبدالوهاب املسريي: الحداثة وما بعد الحداثة، دار فكر، دمشق، ص2003، ص309-304.
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العني( لكنها تتجاوز مقاومة االستعامر لتتعامل بشكل مناقض مع كل أشكال الهيمنة]1].

تعرض غزول املصطلح وتتوقف عند ترجمة كل من ميجان الروييل وسعد البازعي للمصطلح 

مبا بعد االستعامرية يف كتابهام »دليل الناقد األديب« كام تعرض ألهم املفكرين املهمومني إلرساء 

دعائم هذا املجال مثل: فرانز فانون وأدوار سعيد وروبرت يونغ، وإن كان أيٌّ منهم مل يستخدم 

املصطلح، كذلك أهم ممثيل هذا التيار. ونستطرد حتى نشري إىل الدور الهام الذي قام به كل من 

إدوارد سعيد وفرانز فانون، حيث ميكن القول أن مصطلح ما بعد الكولونيالية جاء مع صدور كتاب 

إدوارد سعيد »االسترشاق« )1978(، وفيه يبني أنه ليس مثة شكل أو نشاط عقيل أو ثقايف بريء من 

الصلة الوثيقة برتاتب السلطة؛ األمر الذي يكشف عن التواطؤ بني أشكال التمثيل األديب والسلطة 

الكولونيالية، ويوضح أن كل فرع من فروع العلوم الطبيعية أو اإلنسانية ليس ذا صلة وثيقة بالهيمنة 

السياسية ألوربا من خالل الغزو االستعامري والسيطرة فحسب بل هو جزء ال يتجزأ منها]2].

محاوالً  الوطنية  الثقافة  عن  مفاهيم  عدة   )1961( األرض«  »معذبو  كتابه  فانون يف  تناول  وقد 

بذلك أن يعيد تركيز االهتامم بخصوصيات األمة، الوطن وتاريخ النضال املناهض لالستعامر.

تتوقف فريال غزول عند رأى الروييل والبازعي القائل: إن تخريب االستعامر وتشويهه للثقافات 

وكنهج  فعل  كرد  ومتجيدها  ثقافتهم  إحياء  إىل  املستعمرة  الدول  مثقفي  دفع  عليها  يهيمن  التي 

غري  لحضارات  اعتبار  ورّد  ثقافية  نهضة  إىل  تسعى  التي  التوجهات  هذه  أشكال  وتتعدد  مقاومة، 

أوربية لكنها تشرتك يف محاولة تعرية الخطاب االستعامري وحمولته الثقافية واملعرفية«]3].

تطرح  الذي مازال مهيمناً  البعض يف مالءمة »املابعدية« للخطاب االستعامري  مقابل تشكك 

الغزويل تفسرياً ملفهوم »املابعدية«، فاملعرتضون عليه يفرسون »مابعد« مبعنى »بدون« أو »متخلص 

عىل  ومتغلغالً  مازال حارضاً  االستعامر  مرفوضاً؛ ألن  املصطلح  يصبح  وبالتايل  االستعامر«،  من 

مستوى الثقافة والسياسة واالقتصاد. وترى بأّن املقصود بـ »ما بعد الكونيالية« »منذ الكولونيالية« كل 

ما ترتب عىل الغزو االستعامري وهذا يشمل تحليل سعي االستعامر للهيمنة وسعي املستعمرين 

مؤسسات  وانتقال  االستعامر  تصفية  وظاهرة  الجديدة  الكولونيالية  تحليل  يتضمن  كام  للمقاومة، 

الكولونيالية السياسية واإلدارية إىل مؤسسات اإلمربيالية يف مرحلة الرأساملية املتأخرة]4].

[1]- فريال جبوري غزول: ما بعد الكولونيالية وما وراء املسميات، قضايا فكرية العدد 19-20، القاهرة 1999، ص384.

[2]- فردوس عظيم: ص339.

[3]- غزول، ص385.

[4]- املوضع نفسه.
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تحض أفريقيا حضوراً قويّاً يف الدراسات التي تتعلق »مبا بعد الكولونيالية« وذلك يف مواضع 

متعددة نشري إىل بعضها كام جاءت يف دراسة غزول:

الثقافية  النظرية  قاموس  يف  الكولونيالية«  مابعد  »دراسات  ساغار  أباراجيتا  بحث  يف  األوىل 

والنقدية« 1996 والتي تتعلق باللغة تقول: »مسألة اللغة وثنائية املستعمرين اللغوية، جعلت أديب 

هجرها  يقرر  اإلنجليزية  باللغة  عديدة  روايات  كتابة  يف  أبدع  الذي  واثيونغو  نغوعي  الكيني  مثل 

باللغة اإلنجليزية قد  الكتابة اإلبداعية األفريقية  أن  أنه يدرك  بلغته األفريقية، مع  للتعبري اإلبداعي 

حولت اللغة اإلنجليزية وأفرقتها – إن صح التعبري – إال أنّه يرى رضورة أن يستمر األديب مبدعاً يف 

لغته املحلية حتى ال تض أو تنقرض«]1].

واملوضع الثاين يف عرضها للكتاب الذي حرره جون تيم »منتجات أرنولد ما بعد الكولونيالية 

باإلنجليزية« )1996( الذي قّسم عمله إقليميّاً بادئا بإفريقيا التي تنقسم بدورها إىل جهاتها األربعة 

جامل  السوداين  للكاتب  نّصاً  أفريقيا  شامل  من  وذكر  وشاملها  وجنوبها  ورشقها  أفريقيا  غرب 

محجوب املقتبس من روايته األوىل باإلنجليزية »إبحار مستنزل املطر« )1989( مع أن املحرر 

.[2[)p. 388( ميثل للمناطق األخرى من أفريقيا بنامذج متعددة

املوضع الثالث: إشارة إينالومبا األستاذة بجامعة جواهر الل نهرو يف كتابها الكولونيالية وما بعد 

الكولونيالية بعد عرضها آراء بارثا تشارجي عن بلورة حركة النضال الهندي ملفهوم املرأة الجديدة 

باعتبارها مختلفة عن املرأة التقليدية واملرأة الغربية، فهي تضيف أمثلة من جنوب وشامل أفريقيا 

حيث وزع الخطاب القومي األدوار عىل الجنسني، فأصبح الرجل وكيالً عن سياسة واقتصاد الشعب 

واملرأة وكيلة عن هويته وقيمه األخالقية والروحية. فقد أوضح فرانز فانون يف كتابه »االستعامر 

املتحض« املرأة الجزائرية وظفت حسب متطلبات النضال واملقاومة لتكون تارة سافرة ومتشبهة 

املرأة.  بسفور  االستعامر  ملطالبة  مضاد  كرد  وبيتيّة  محجبة  وتارة  املتفجرات  حاملة  باألوربيني 

تتجاوز  الهيمنة واملناهضة واملواجهة  الحجاب والسفور مستوى آخر من  وهكذا تكشف معركة 

الظواهر نفسها لرتمز إىل معركة أوسع )ص 194-192(]3].

[1]- Aparajita Sagar, Postcolonial: A Dictionary of Cultural and Critical Theory, ed Michal Payne 

Oxford: Blackwell, 1996. نقالً عن فريال غزول.

[2]- John Thieme )ed) The Arnold Anthology of pas – Coloial Literatures in English, London عن فريال 

.غزول املرجع السابق ص388

[3]- Ania Loomba: Colonialism / Postcolonialism London/ Routledge 1998. نقاًل عن غزول
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»النصوص  كتاب  محرري  نيفني  وهيلني  جريفيت  وغاريث  أشكروفت  بيل  من  كل  ويؤكد 

األساسية يف دراسات ما بعد الكولونيالية« )1995( عىل عدد من القضايا املحورية وهي التي تم 

عىل أسسها تبويب العمل ويف مقدمتها العالقة بني ما بعد الحداثة وما بعد الكولونيالية، وهو ما 

نجده يف أعامل جاك دريدا وهيلني سكسو كام جاء يف دراسة أزواج عمر املشار إليها وسنشري 

إليهام يف هذه الفقرة قبل تناولنا ملوقف جان فرانسوا ليوتار.

ومن املعروف أن كل من دريدا وسكسو ولدا بالجزائر وتعلام بها خالل فرتة االحتالل الفرنيس 

وغادراها إىل باريس إلكامل دراستهام وألنهام يهوديان عانيا من الغربة املزدوجة بني الثقافتني التي 

يحييان يف ظلها الفرنسية املهيمنة والجزائرية املهمني عليها يف ظل االستعامر. وإن ما عاىن منه كل 

منهام ظهر واضحاً يف سريتيهام الذاتيتني وأعاملهام الفلسفية وهو ما يصّعب للغاية فهم مفاهيمهام 

دون األخذ بعني االعتبار املرجعية الجزائرية وتأثريها عليهام. وهذا ما يوضحه أيضاً أزواج عمر 

الذي يرى: »إن مفهوم االختالف ومفهوم الغريية عند كل من جاك دريدا وهيلني سكسو ليسا فقط 

نتاج لتجربتيهام املعرفيتني األكادمييتني داخل الفضاء الفلسفي واألديب الفرنيس – الغريب إمنا هو 

نتاج أيضا لسنوات التكوين األوىل يف الجزائر ونتاج لذلك اإلحساس بالوجود واالنتامء إىل األثنية 

اليهودية يف مجتمع مستعمر«]1].

إن الجزائر املستعمرة كانت عاملاً مقسوماً إىل أجزاء ال رابط بينها. وهذا العامل املقسوم هو 

فضاء  يشبه  والذي  اآلخر  فيه  أقيص  الذي  العامل  سكسو،  وهيلني  دريدا  فيه  عاش  الذي  الفضاء 

التمييز العنرصي. لرنجع إىل كتاب سكسو »املرأة الجديدة« الذي الحظت فيه جيداً مشهد اإلنسان 

األبيض الفرنيس املتحض، الذي أسس قوته عىل قمع ونفي وإقصاء اآلخر دون رصفه نهائيّاً وإبقائه 

مستبعداً. هنا عاشت وعاش دريدا، حيث ال أحد ينجو من العنف والرعب حتى وإن كان بعيدا 

عنهام بعض املسافة. هذا ما نجد يف دراسة دريدا »العنف وامليتافيزيقا« يف »الكتابة واالختالف« 

التي يُحذر فيها من أخطار العنف الناتج عن إضفاء إمكانيات االعرتاف باآلخر ومن أخطار العزل 

املطلق بني البرش ومن خطر االحتواء املطلق الذي يدعي االنتصار«، هنا كام يشري عمر شعور 

دريدا ونظرائه باالغرتاب.

هل يختلف ما عاناه دريدا وهيلني يف فرنسا عام عانياه يف الجزائر؟ مل تكن الوضعية مختلفة، 

الوضع نفسه تجاه األجانب كان ساري املفعول يف فرنسا نفسها. من هذه التجربة نبعت مفاهيم 

[1]- أزواج عمر: ص472.
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هيلني سكسو ومصطلحات: الغريية والهامش والجنسانية املضطهدة. لقد نقلت سكسو التجربة 

النقاش الفلسفي، إىل هيغل والحركة النسوية الغربية. فانطالقاً من  االستعامرية التي عاشتها إىل 

السيد والعبد وفق تأويل كوجيف، رأت سكسو أن املستعِمر ال يبطل وال يلقي املستعَمر  جدل 

ولكنه يقوم بسلسلة من عمليات تهميشه واستعباده.

الجزائر )اآلخر(  الفرنيس املوظفة من أجل تهميش وامتصاص  آليات االستعامر  يوضح عمر 

النظام  بهوية  استبدل  الفرنيس  فالنظام  املستعَمر،  الجزائري  املجتمع  يف  اآلرية  غري  واألقليات 

الرتبوي الجزائري يف حقول العلوم واللسانيات والتاريخ والجغرافيا واآلداب وغريها من الحقول 

للجوهرانية  نقده  يف  ألتوسري  لويس  املاركيس  املفكر  أشار  وقد  فرنسيّاً،  تربويّاً  نظاماً  الرتبوية 

الكولونيالية إىل ذلك يف كتابه »املستقبل يدوم لوقت طويل« حيث يروي بعض تفاصيل عالقته 

بالجزائر قبل أن ينتقل إىل املغرب ثم إىل فرنسا.

وميكن تأكيد القضية نفسها وهي أن عالقة فالسفة ما بعد الحداثة الفرنسيون من موقع مناهضة 

ويف  إشكاليتها  يف  النظر  إعادة  إىل  بها  ودفع  األزمة  يف  كلها  الفرنسية  بالفلسفة  زج  االستعامر 

مفاهيمها وتصوراتها. فمعظم أعامل جاك بورديو األساسية كانت نتاجاً لعالقته باملجتمع الجزائري 

بشكل عام خاصة يف كتابه »نزع األصول – أزمة الفالحة يف الجزائر«. وميكننا مام سبق أن نتبني أثر 

الكولونيالية الفرنسية للجزائر يف بناء نظريات من أرشنا إليهم من الفالسفة، لنأخذ مثالً مفهوم دريدا 

لالختالف، نجده ينبع كام يرى البعض من تجربته األثنية يف ظل املجتمع الجزائري املستعَمر.

3 – ليوتار وجتربة اجلزائر:

إن ما وجده أزواج عمر من مصادر ملا بعد البنيوية وما بعد الحداثة مل يره باحث جزائري آخر، 

تناول الفالسفة أنفسهم: فوكو وألتوسري ودريدا يف كتابه »البنيوية يف الفكر الفلسفي املعارص«]1]. 

مام يجعلنا نفرتض مصادر أخرى ملعاناة دريدا وسكسو غري معاملة املستعمر الفرنيس للمواطنني 

الجزائريني، لسببني األول أنهام ليسا جزائريني وثانياً أنّهام فرنسيان، ويرجع سبب معاناه كلٍّ منهام 

ليهوديتهام كام أفاض دريدا يف توضيح ذلك يف كتابه »ماذا عن غد؟«]2]. لذا فإن حذر عمر من 

إطالق أحكاٍم عامة جعله يعطي دوراً ملساهمة االستعامر وما بعد االستعامر يف تشكيل فكر ما بعد 

[1]- عمر مهيبل: البنيوية ف الفكر الفلسفي املعارص، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر 1993.

اليزابيث  2008 ودراستنا: حكاية  دار كنعان، دمشق  ماذا عن غد، ترجمة سلامن حرفوض،  واليزابيث رودينسكو:  أنظر جاك دريدا   -[2]

وجاك: التفكيك مع دريدا ضد دريدا ف محمد أحمد البنيك [محرر: دريدا بأثر رجئي، سلسلة أطياف وزارة الثقافة، البحرين، 2009 ص32 

وما بعدها.
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الحداثة. وهو ما يتضح إذا ما تناولنا هذا األثر ودوره يف مفاهيم ليوتار الفلسفية ما بعد الحداثية.

خصص ليوتار عدة أعامل للحديث عن صلته بالجزائر هي: الخصم، الجزائريون، التطواحات. 

وهو يخربنا بتساؤل جوهري حني أصبح أستاذاً للفلسفة بثانوية مبدينة قسنطينة 1950 هل كانت هذه 

الصلة نهاية ليشء ما أو بداية ليشء ما؟ وهو يوضح لنا أن دراسته لكارل ماركس ولتوما االكويني قد 

متت يف الجزائر، ولقد أدى به انخراطه الفكري لصالح ثورة التحرير الجزائرية إىل النظر النقدي يف 

املادية الجدلية ومصداقيتها نظريّاً وتطبيقيّاً. وهو يف أكث من مكان يعلن أن الجزائر علمته اليشء 

الكثري. يرى يوجني هوالند »أن ليوتار أدرك من خالل تجربته املتميزة بالرصاع أثناء معركة التحرير 

الجزائرية بأن األمانة السياسية تقتيض االستجابة لحالة مفردة بدون اللجوء إىل معيار أعد سابقاً«. 

وهو تفسري لقول ليوتار »إنه ملن قبيل املخادعة إعطاء معنى مغلق لحادثة أو تخيل معنى لحادثة 

عن طريق توقع ما ميكن أن تكون الحادثة بقياسها بحجة قبلية أو بنص قبيل«]1].

تجاه  الفكري  وقلقه  تخوفه  ليوتار  أظهر  »الجزائريون«  عنوان  تحت  جمعها  التي  كتاباته  يف 

لهم  الذين  الجزائريني  مع  كلّيّاً  تضامن  لقد  الجزائرية.  القضية  مع  املتضامنة  الجبهة  انخراطه يف 

الحق يف أن يصبحوا أحراراً ومعرتفاً بهم كمجتمع له اسمه ووجوده، ومن جهة ثانية مل يكن عىل 

تحيطها  قد  من حكومة مستقلة  متخوفاً  كان  لقد  املستقلة.  الجزائر  يقني بخصوص من سيحكم 

الفلسفية  الذاتية  سريته  يعد  الذي  »التطواحات«؛  كتابه  يف  يتضح  ما  وهو  عسكرية،  بريوقراطية 

التحرر  األمر لصالح قضية  قد حسم  بأنه  الجزائر  مع  السيايس وتضامنه  نشاطه  حيث يخربنا عن 

من االستعامر الفرنيس، رغم أنه كان يدرك بأن ثورة التحرير الجزائرية مل تكن ومل يكن باإلمكان 

أن تكون ثورة التناقضات االجتامعية، مبعنى أنها مل تكن قامئة عىل نظرية ماركسية أو أيديولوجية 

إسالمية صارمة أو رأساملية واضحة إمنا كانت ثورة ضد الوجود العسكري الفرنيس وضد ظاهرة 

االستعامر الخارجي]2].

الثقايف  اإلنكار  عمليات  بها  مورست  التي  لآلليات  ليوتار  تلخيص  إىل  أزراج  عمر  ويشري 

وتهميش البعد اللغوي الجزائري يف املدارس الفرنسية حيث عملت الجمهورية الفرنسية لتطعيم 

فئة قليلة من الجزائريني بثقافة مستعارة يف حني أن ثقافتهم، أي ثقافة شعبهم ولغتهم وفضاءاتهم 

وزمانهم، قد تعرضت للتحطيم وذلك بواسطة قرن من االستعامر الفرنيس.

[1]- أزواج عمر: املرجع السابق، ص479.

[2]- نفس املوضع.
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ويستنتج أزراج أنه من خالل تحليل ليوتار لالمتصاص الثقايف الفرنيس للجزائريني متكن من 

فهم وتأويل املقاومة الجزائرية مطلقاً عليها »الخصم«. وأن ليوتار نقل هذا املصطلح إىل املجال 

الفلسفي موضحاً أن التحول يف التاريخ ال يحدث بواسطة الجدل املاركيس فقط إمنا يتم بواسطة 

»الخصم« بحركته الرصاعية يف الزمان واملكان أيضا.

هنا ننتقل من الحداثة إىل ما بعد الحداثة من الكيل إىل الحالة الخاصة، إن مفهوم »الخصم« 

يختلف عن مفهوم رصاع األضداد يف املاركسية التقليدية. فرصاع األضداد وفق املاركسية التقليدية 

يفرتض مسبقاً انقسام املجتمع إىل طبقات متناحرة مثل طبقة العامل ضد البورجوازية، وعند ليوتار 

فإن طبقة العامل نفسها ليست متجانسة كلية وليست ذات تصور مشرتك للحياة. يريد ليوتار تفكيك 

الرؤية  بهذه  زودته  التي  الجزائرية هي  تجربته  بإن  كتاباته  ويعرتف يف  للطبقة  املاركيس  املفهوم 

الجديدة.

إن ليوتار يهدف إىل القول بأن الخصومة كمفهوم فلسفي يقرتب من مفهوم االختالف، مبعنى 

أنه ال ميكن أن تستعمل نظرية واحدة أو معياراً واحدا لدراسة ثقافات مختلفة وتقول فيام بعد بأن 

هنا  والكالم  املفهوم  وهذا  الحارض.  للمعيار  االستجابة  من  تتمكن  الثقافة خاطئة، ألنها مل  هذه 

ومنها  والفلسفية  واللغوية  والسياسية  الفكرية  القضايا  من  للكثري  دراسته  من  مشتق  عمر  ألزواج 

يلغيه  أن  الفرنيس  الشيوعي  الحزب  وحاول  الجزائري  املجتمع  له  قدمه  الذي  االختالف  مفهوم 

باسم األممية وحاول اليمني الفرنيس إقصاءه باسم أن الجزائر جزء عضوي من فرنسا وهي ليست 

بعد  ما  »الرشط  كتابه  قدمها يف  والتي  الحداثة  بعد  ما  ليوتار يف  نظرية  إن  أي  الواقع.  كذلك يف 

الحدايث« وطورها بعد ذلك تعود بذورها األوىل إىل اللقاء الساخن الذي جمع بينه وبني املقاومة 

التطابق  محل  االختالف  يضع  جديد  تفكري  مسار  إىل  لتنقلنا  الفرنيس،  املستعمر  ضد  الجزائرية 

وتحفل بالتعددية معياريّاً ومامرسة مفتوحة بدال من الرسديات املتمركزة غرباً والتي تحتكر الحقيقة 

لحركة  كان  وإذا  الواحدة.  القطبية  واملركزية  الهيمنة  تسود  إال حيث  يوجد  اليقني ال  بأن  وتّدعي 

التحرير الجزائرية دوٌر يف تشكيل تيار ما بعد الحداثة عرب نصف القرن املايض، فهي اآلن، وأنا هنا 

استخدم عنوان أحد كتب جارودي، »مرشوع األمل«.

املراجع

- أزواج عمر: مقاربة أولية ملساهمة عالقات االستعامر وما بعد االستعامر يف تشكيل فكر )مابعد 

الحداثة( يف فرنسا. مجلة قضايا فكرية الكتاب التاسع عرش والعرشون، أكتوبر، القاهرة 1999.
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»القرن  يف  مكاوى،  شعبان  ترجمة  والعرق  والوطن  بعدها  وما  الكولونيالية  عظيم:  فردوس   -

التاريخية والفلسفية والنفسية« تحرير ك. نلووف، ك. نوريس، ج. أوزبورن،  العرشون: املداخل 

أرشف عىل الرتجمة رضوى عاشور، املجلس األعىل للثقافة القاهرة 2005.

 ،20-19 العدد  الكولونيالية وما وراء املسميات، قضايا فكرية  بعد  ما  فريال جبوري غزول:   -

القاهرة 1999.

- دوغالس روبنسون: الرتجمة واإلمرباطورية: الدراسات ما بعد الكولونيالية، دراسات الرتجمة، 

ترجمة ثائر ديب، مجلة نزوى، العدد2009-07-45،20

ترجمة:  واملامرسة،  النظرية  الكولونيالية:  بعد  ما  الدراما  تومكينز :  جيلبريت/جوان  هيلني   -

سامح فكري، مركز اللغات والرتجمة، أكادميية الفنون، مرص 2000، ص3-2

آداب  يف  والتطبيق  النظرية  بالكتابة:  الرّد  تيفني:  هيلني  غريفيث/  غاريث  أشكروفت/  بيل   -

املستعمرات القدمية، ترجمة: شهرت العامل، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت،2006، ص15.

أحمد  ترجمة:  الرئيسية،  املفاهيم  الكولونيالية/  بعد  ما  الدراسات  وآخرون:  أشكروفت  بيل   -

الرويب، أمين حلمي، عاطف عثامن، املركز القومي للرتجمة، مرص،2010،ص254

الكرمل  مجلة  النقدية،  والنظرية  األدب  يف  الكولونيايل  بعد  ما  الخطاب  حديدي :  صبحي   -

ع47، 1993ص80-79.

بعد  ما  جلفا:  بجامعة  الصادرة  الجزائرية  وأبحاث«  »دراسات  مجلة  عتيق،  مديحة  الدكتورة   -

الكولونيالية: مفهومها، أعالمها، أطروحاتها.

ما بعد الكولونيالية في ما بعد الحداثة



اإلمبريالية السياحية
إخفاقات الحداثة الغربية يف البالد العربية

]*[
عادل الوّشاين]1]

يركز هذا البحث عىل بيان أحد أبرز وجوه االسرتاتيجيات اإلمربيالية ف ما يسمى مجتمعات 

األطراف، وهو الكيفية التي تتعامل بها دول الغرب مع االقتصاد السياحي لهذه املجتمعات.

االقتصاد  ف  الحيوي  الحقل  هذا  حول  الغموض  من  الكثري  جالء  إىل  الباحث  يسعى 

استنتاجات  جملة  إىل  يصل  ثم  املتوسطي،  العريب  العامل  اقتصادات  وخصوصاً  العاملي، 

مؤداها اإلجاميل إخفاق الحداثة الغربية بصيغتها االستعامرية ف تطوير األنظمة السياحية ف 

البالد العربية.

المحرر

استنبتت الدول الغربية القطاع السياحي يف بعض البلدان النامية، ومنها البلدان العربية، وفرضته 

عليها كقطاع اقتصادي هيكيل مبارشة بعد حصولها عىل االستقالل. أي أن القطاع السياحي يف هذه 

الدول مل يكن قرارا سياديا متمحوراً عىل مصالحها الوطنية وإمنا كان استجابة خضوعيّة إلمالءات 

الغرب الرأساميل.

إن هذه الفرضية ال تعوزنا املؤيدات إلثباتها، ففي سنة 1963 أقرت األمم املتحدة أن السياحة 

ميكن أن تكون املدخل الحيوي الحقيقي للبناء االقتصادي للدول النامية]2].  ولقد نحا البنك الدويل 

*- أستاذ جامعي وباحث ف أنرثوبولوجيا السياحة / تونس.
[2]- Lanfant, M.F.: Le tourisme dans le processus d’internationalisation. RISS. Vol XXXII, PARIS 

UNESCO, 1980, P15. Cit in: Aisner P. et Pluss C., La ruée vers le soleil, L’Harmattan, 1983, P186.
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هذا املنحى، حيث جاء عىل لسان أحد خربائه االسرتاتيجيني )ميشال دافيس/ Michel DAVIS( أن 

السياحة متثل بالنسبة للدول النامية املحرك الحقيقي للتنمية، متاما كام كانت الصناعة هي املحرك 

الذي  السياحة  حول  الدويل  املؤمتر  ويف  عرش]1].  التاسع  القرن  يف  األورويب  لالقتصاد  الفعيل 

نظمته املنظمة الدولية للسياحة يف مانيال سنة 1980، تم التأكيد أن السياحة من شأنها أن تؤسس 

لنظام اقتصادي دويل جديد تجرس فيه الفجوة االقتصادية بني الدول املتقدمة والدول النامية حيث 

يتاح لهذه األخرية، من خالل االقتصاد السياحي، أن تحقق منوا اقتصاديا متسارعا]2]. 

إن إمالء الدول الرأساملية واملنظامت الدولية التي تدور يف ركابها عىل العديد من الدول النامية 

ومنها بعض البلدان العربية اعتامد القطاع السياحي كقطاع هيكيل، سيخضع هذا القطاع للمنطق 

الهيمني لهذه الدول ولهذه املنظامت. والحقيقة أن الغرب الرأساميل قد أمىل بوضوح أن تكون 

السياحة يف الدول النامية عىل أساس االستجابة الخضوعية لطلباته وانتظاراته.                                   

يقول السيد روبار لونايت )Robert LONATI( )أحد األمناء العامني السابقني للمنظمة العاملية 

للسياحة(: »يجب قبل كل يشء قياس حاجيات السوق ودوافع ورغبات الحرفاء ومن مثة إعداد 

عروض ومنتجات سياحية تستجيب لهذه الحاجيات وتلبي هذه الرغبات]3].  

بنيتها  تُخضع  أن  العربية،  الدول  ومنها  النامية،  الدول  عىل  مييل  حينام  الرأساميل  الغرب  إّن 

أفضلياته  وملنطق  االقتصادية  مصالحه  لرشوط  بذلك  يُخضعها  فألنّه  طلباته  ملنطق  السياحية 

يولد  له واتكالها عليه مام  تبعيتها  به ويفرض  الدول  اقتصادات هذه  الربحية، أي لريبط  وتوازناته 

تخلفا بنائيا يف اقتصاد كلٍّ منها يشبه التخلف الناتج عن االقتصاد الثنايئ الذي ولده االستعامر يف 

هذه الدول]4]. وهذا أمر معلوم، غري أن األمر الجديد الذي نريد تجليته يف هذه الدراسة وتعميق 

فهمه هو أن الغرب الرأساميل يريد أن يخضع هذه الدول ملنطق إشباع الحاجات النفسية ملواطنيه 

فيها  )FANTASME( مبا  الرغبية  العاطفية وشواردهم  انتظاراتهم  ورغباتهم واالستجابة ملختلف 

[1]- Ntanyungu F. N’Duhirahe F.: Tourisme et dépendance: le cas de l’Afrique noire, Itinéraires note et 

travaux, N6, GENEVE, institut universitaire d’etudes du développement, 1981, P5. Cit in: Aisner P. et 

Pluss C., La ruée vers le soleil, op cit, P186.

[2]- Collectif: Tourisme international et sociétés  locales. Problèmes politiques et sociaux, Paris, 

Documentation      française, n 423, 1981, P9, cit in: Aisner P. et Pluss C.: La ruée vers le soleil, op cit, p186.

ورد ف: عادل الوشاين: أساسات علمية للظاهرة السياحية: التاريخ والهوية واملناويل، دار نرش عالء الدين، صفاقس، تونس، 2016، ص30. 

[3]- Aisner P. et Pluss C.: La ruée vers  le soleil, op cit, P198.

[4]- أبو بكر أحمد باقادر: سوسيولوجيا السياحة، مجلة الفكر العريب، معهد اإلمناء العريب، بريوت، لبنان، عدد 89، 1997، ص 137. 
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مختلف  تحقيق  عىل  والعمل  أزماتهم  وتصعيد  مكبوتاتهم  مختلف  عن  والتنفيس  نزوية،  األكث 

توازناتهم... مبعنى أنه مثلام جعل من هذه الدول مجاال حيويا لتصعيد أزماته االقتصادية، جعل 

منها أيضا مجاال حيويا لتصعيد أزماته النفسية واالجتامعية والعالئقية والعاطفية والجنسية... 

سنتوسع يف معالجة هذه األطروحة وذلك مبحاولة تبني واقع األزمة يف االجتامع الغريب وكيف 

يتم ترصيفها يف املجتمعات العربية عرب السياحة.

1( أزمة املجتمع الغريب: من طموح األنوار إىل الظلمة اجلديدة:

سيحّقق  العلم  أّن  الطموح  وكان  وبالعلم،  بالعقل  مسلحة  الحديثة  العصور  إىل  أوربا  دخلت 

يتحول  العلم مل  أّن  هو  الحاصل  أّن  اإلنسان، غري  العقل سيسيّد  وأّن  والرفاه،  والحرية  الخالص 

إىل أداة للمعرفة وتحقيق الرفاه وإمنا أصبح أداة للبحث التطبيقي لتطوير أدوات إخضاع اإلنسان 

اقتصاديا وعسكريا وإعالميا... أّما العقل فقد رّجح القيم املادية عىل حساب القيم املعنوية، فتقيد 

اإلنسان نفسه يف مقابل سطوة رأس املال كسيّد جديد، وتراجعت قيمة اإلنسان، كام يقول إدغار 

مقابل تطور  له، يف  موران )Edgar MORIN(، كصلة تضامن مع اآلخر وقيمة مشاركة ومؤانسة 

 LA( قيم الفردانية حيث اإلنسان الفرد الذي ال أهل له وال أصدقاء وال مسيح كام يقول ال بروايار

 .)BRUYERE

لقد شخصت األدبيات النقدية ملفكري الغرِب نفِسه ما يعتمل فيه من أزمة طالت كل أُطُره. هذه 

األزمة، التي وسمها يورغن هابرماس )Jürgen HABERMAS( بالظلمة الجديدة، حولت اإلنسان 

الجهاز  عليه  يهيمن  شامل  استاليب  واقع  يف  الوعي  ومستلَب  الفكر  ومغرتِب  مستوَعب  فرد  إىل 

االقتصادي الذي أغرق اإلنسان يف اللهو وامللذات، وحّوله إىل مجموعة من الرغبات يحركها]1] 

بقيود ذهنية  الفرد وحكمته  وفّعالة حارصت  آلة دعائية ضخمة  استنادا إىل  يشاء،  ويوجهها كيفام 

وفوقية خارج نطاق االنتقاء الحر]2].

    يف هذا الواقع االستاليب، تباعدت املسافات النفسية االجتامعية بني الناس حتى أضحى 

املجتمُع الواحُد أشبَه بأرخبيل من األشخاص املبعثين، وغدت العالقاُت االجتامعيُة باردًة وال 

شخصيًّة وتقوم عىل الحساب الدقيق والنفعية، وترسخت الفرديُة حتى صار الفرد مرجع ذاته ومقاول 

حياته الخاصة، فتوجهت كل اهتامماته وانتباهاته ورهاناته إىل أشيائه الخاصة يشبعها دون اكرتاث 

[1]- Eric Fromm: The sane society, Holt, Rinehart and Winston, New York, Eleventh Printing, 1962. P166.                                              

[2]-  عالء طاهر: مدرسة فرانكفورت من هوركهامير إىل هابرماس. منشورات مركز اإلمناء القومي، بريوت، ص 72، )بدون تاريخ(.   
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باآلخرين أو التزام بهم، وصار الغوص يف العامل الداخيل بحثا عن األحاسيس الشاذة، والنزوات 

شخصية  هوية  لتجميع  موصوال  وجهدا  مالزما  وجوديّا  هاّم  املتسيبة  الرغبية  والشوارد  املتطرفة 

مجزأة يف بيئة ثقافية مل يعد فيها للفرد عالقات عاطفة أصيلة، وإمنا فقط صلته بذاته ينصت ألهوائها 

وهواماتها وشهواتها، ويغرف من استجابته لها الشعور بوعي سيّد.

 Jonathan( بوريت  جوناثان  يقول  كام  االجتامعية،  النفسية  البيئة  هذه  يف  تعاظمت،  لقد 

BORIT( مشاعر االستياء، وتفاقمت ظواهر الوحشة والوحدة والسأم واالكتئاب واألوضاع الصحية 

السيكولوجية العليلة ...

يعيش حالة من  الرأساميل  الصناعي  العمل، فقد أضحى اإلنسان يف املجتمع  أما يف ميدان 

االنفصال )séparation( يف كل أوجه نشاطاته اإلنتاجية، فُمتعته انفصلت عن عمله، وجهده انفصل 

عن عائده، وإنسانيته فقدت قيمتها أمام أولوية اآللة ودورانها اإلنتاجي املتواصل.

نحن بإزاء حالة من سلب الذات وتشييئها]1]، واغرتاب عن العمل وعن ناتج العمل معا، وتحول 

إىل ذرة اقتصادية بال قيمة يف منوال اقتصادي يعامل اإلنسان كرقم وكيشء.

لقد كانت الحداثة سمة خاصة بالحضارة الغربية، فهي املدخل إليها، إذ تدل عىل التقدم والتطور 

وشمولية العقالنية والثورة التكنولوجية، أّما اليوم فهي تدل عىل عكس ذلك]2]، إنها تحيل عىل خيبة 

األمل الكاسحة، األمر الذي دفع بالالوعي الجمعي )inconscient collectif(، كام حدده جورج 

دومازيل )Georges DUMÉZIL(]3] إىل البحث عن حلول إلعادة التوازن الجمعي ولخفض التوتر 

وإلعادة األمل. 

إّن السفر السياحي إىل املجتمعات العربية هو آلية من آليات إعادة األمل وذلك من خالل فعل 

نفيس يحّول هذا السفر إىل طقس من طقوس االنفتاح عىل األسطورّي والخيايّل والعوامل الرشقية 

ليوتار  يقول  أنواره كام  إليها عرص  استند  التي  الحداثة  ُمثُل  اغتصب  أن  بعد  فالغرب،  الغرائبية]4]. 

[1]- هاربرت ماركوز: العقل والثورة، هيغل ونشأة النظرية االجتامعية، ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة املرصية العامة للتأليف والنرش، 1970، 

ص 96-95.

[2]- املصدر نفسه. نفس تاريخ الزيارة.

[3]- انظر:

 Georges Dumézil, Mythe et épopée, Types épiques indo-européens, un héros, un sorcier, un roi, NRF, 

Gallimard, 4ème édition, 1984. Tome II.

 ،2015 21 جانفي/يناير  [4]- سمري عزمي: الحداثة وأزمتها، موقع الكرتوين مجلة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، نرش بتاريخ 

تاريخ الزيارة 2018-4-25.
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د  )LYOTARD(]1]، بدأ يبحث عن عوامل غرائبية وعن أساطري مرجعية حائرة يف كل مكان]2]، يُصعِّ

فيها أزماتِه ويُخفِّض فيها توتّراتِه ويستجيب فيها النتظاراته. كيف ذلك؟

Hotels( يف جزيرة   / )الفنادق  النُّزُل  السؤال من خالل دراسة أسامء بعض  سنجيب عن هذا 

جربة )التونسية( مستفيدين يف ذلك من مقاربة روالن بارط )Roland BARTHES( السيميولوجية 

ومقاربته حول األسطورة، وأيضا باالستفادة من مقاربة بريّو  )PERROT(حول األسطورة املربمجة 

.[3[)mythologie programmée(

جربة هي جزيرة تقع يف الجنوب الرشقي التونيس، وتبلغ مساحتها 514 كلم2 وهي تضم حوايل 

120 نزال سياحيا مصنَّفا.

النزل يف هذه الجزيرة أسامء اآللهة وامللوك األسطوريني كإيزيس ربة  تحمل الكثري من هذه 

القرطاجية رمز األمومة والخصب والنامء  القدماء، وتانيت اآللهة  القمر واألمومة لدى املرصيني 

أنطاكيا  ملك  وأوليس  القدماء،  عند املرصيني  والحساب  البعث  إله  وأوزوريس  الحياة،  وازدهار 

األسطوري، وتيليامك األمري بن أوليس، وامللكة بينيلوب زوجة أوليس، وزيوس أيب اآللهة والبرش 

يف األسطورة اإلفريقية،  وهيليوس إله الشمس يف األسطورة اليونانية، ونرييد إله البحر يف األسطورة 

وهي   ،)Candomble( الكوندومبولية  الديانة  يف  والنقاء  الحياة  إله   )Oxola( وأكزوال  اإلغريقية، 

اإلغريقية،  الحكمة  إله  وأثينا  اإلله،  دار  أي   )Oxola house( النزل  واسم  برازيلية،  إفريقية  ديانة 

 ،)Odyssee( وهي ملحمة شعرية أسطورية تحيك قصة حرب طروادة، وأوديسا ،)Iliade( واإللياذة

شاعٌر  وهو   ،)Homer( وهومريوس  طروادة،  حرب  قصة  تحيك  أسطورية  شعرية  ملحمة  وهي 

هذه  واألوديسة...  اإللياذة  اإلغريقيتني  امللحمتني  مؤلف  أنه  يُعتقد  أسطوري  إغريقي  ملحميٌّ 

األسامء األسطورية وغريها ليست اعتباطية وإمنا وراءها آلة إشهارية خبرية يف اإلنصات لألحالم 

واالنتظارات والشوارد الرغبية، وهي تهدف إىل االستجابة إىل كل ذلك يف الفعل اإلشهاري برّمته 

مبا يف ذلك التسمية اإلشهارية نفسها، كام تهدف إىل اإلصابة حيث تجب اإلصابة...إنها تصيب 

[1]- Magazine littéraire, N° 225, 1985, p. 43.

[2]- Baudrillard, Jean, »La modernité«,  Encyclopédie Universalis, volume 11.

[3]- PERROT, Marie Dominique ; Gilbert RIST et Fabrizio SABELLI )1992), La mythologie 

programmée: l’économie des croyances dans la société moderne, Paris : Presses Universitaires de 

France. Cit in Boualem Kadri et Djaouida Hamdani Kadri : Discours publicitaire et mythologie 

touristique: une analyse sémiologique des mythes du Club Med. Revue téoros .2012.
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السياحة هنا، يف  إّن خرباء  د ويُحوِّل ويُسقط...  فيها ويُصعِّ له أساطري يعوض  الالوعي وتصطنع 

الوقت الذي يعيدون فيه إنتاج األساطري يف تسمية النزل ألغراض تسويقية تجارية، يثبتون فرضية 

مريسيا إلياد )Mircea ELIADE( القائلة باستمرار األساطري القدمية يف املخيال العام ملجتمعاتنا 

الحديثة]1].

أثر هذه األسامء اإلشهارية األسطورية يف الوعي املتقبِِّل،  الرئيس هنا هو: ما هو  إن السؤال 

السائِح الغريب ووعيه، مبعنى آخر، ما هي الدالالت التي يتلقاها املتقبل السائح من هذه األسامء 

األسطورية للنزل؟ 

ومختلفة  عديدة  دالالت  عىل  نقف  أن  السيميولوجية  املعالجة  لنا  أتاحت  لقد  الحقيقة،  يف 

لهذه األسامء، سنكتفي يف هذه املعالجة بأربع دالالت نعرضها تباعا مع التأكيد أّن األسطورة هي 

منظومة كالم أْي منظومة من الصيغ الداللية، وبالتايل فإّن هذه األسامء تبقى مفتوحة عىل االستفهام 

السيميولوجي والتأويل. إنّها كالنص بنيتُه متغرية من قارئ إىل آخر.

البدائية  املرحلة  إىل  نكويص  سفر  العربية:  البلدان  يف  الغربية  السياحة  األوىل:  الداللة   )[
لإلنسانية.

إّن تسمية النزل يف جزيرة جربة بأسامء أسطورية من آلهة وملوك فيه إحالة إىل مرحلة زمنية بدائية 

حيث مستوى وعي اإلنسان خيايّل وإحيايئ، وأسطوري وخرايف، وسحري وغيبي... ومل يدشن 

بعد اللوغوس والفكر املجرد والتجريبي والتفسريي... لقد كان اإلنسان يف الحقبة البدائية يواجه 

الطبيعة خائفا منها ولكّنه كان، يف الوقت نفسه، مندمجا بها. فهو بعضها وهي بعضه: كام كان يفرس 

الظواهر بها.

إنّنا هنا بصدد عمل إشهاري منهجي يفتح الخيال عىل حركة عكسية للتاريخ، ويغري بإمكانية 

اإلنسانية  هذه  ووحشية  الضائعة  اإلنسانية  طفولة  حيث  الطبيعية،  املرحلة  إىل  النكويص  السفر 

املستعادة كام حدد مالمحها العديد من مفكري الغرب، وإىل إنسان تلك املرحلة الذي خّفضته 

ِمثل هذه األدبيات املحكومة باإلثنومركزية الغربية إىل مستوى الكائن الرتايث. فهو ذلك البدايئ 

ثقافته  كل  تخّفض  كام  الحضارة،  تكتسحه  مل  الذي   )Le bon sauvage( الطيب«  »املتوحش 

[1]- ELIADE, Mircea )1957) Mythes, Rêves et Mystères, Paris, Gallimard. p 310.
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ومختلف إبداعاته املادية والرمزية إىل مستوى الرتاث اإلنساين ما قبل التحض]1].

إّن البنية العامة لهذا اإلنسان الرتايث أسطورية أي ال زالت هناك يف املايض ساكنة وال تطورية، 

بّد من  الذي ال  البرشي  التاريخ  إيحاء من اإليحاءات متحف حّي من متاحف  وبالتايل فهي يف 

التاريخية  ولبناء املعرفة  البرشي كيف كان وكيف أصبح...  للوجود  العامة  السريورة  لفهم  زيارته 

وثريّة  تجارب وجوديّة خصوصية  الفرجوي، وملعايشة  الذاتية، ولالستمتاع  املعايشة  إىل  استنادا 

بالحّس املختلف...

م املجتمعات العربية إىل مستوى املجتمعات البدائية للفرجة وللتجربة  إّن هذه التسميات تُحجِّ

الغرائبية القامئة عىل املخاطرة واملجازفة واالستكشاف النكويص، أي استكشاف املايض حينام 

كان بسيطا حضاريا، وبدائيا إنسانيا، وذلك من خالل مجتمعات ال تزال تعيش املايض يف الحارض.

ولو  الهروب،  بإمكانية  الوهم  الغريب  السائح  لدى  تُجيِّش  العجائبية  البدائية  املضامني  هذه 

املؤقت، من ضغوطات نسق الحياة العرصية وإكراهاته، وتفتح له قوسا لرومانسية حاملة بإمكانية 

الغرائبي هي املايض  البدائية برتاثها  العيش يف املايض واقعا يف أوج حسه، فهذه املجتمعات 

الرتاث  هذا  إىل  العكيس  للسفر  طائرة  بضع ساعات عىل منت  وتكفي  الغربية،  للحضارة  بالنسبة 

حيث هذه الشعوب الرتاثية املتامهية مع الطبيعة.

م املجتمعات السياحية النامية ومنها املجتمعات العربية  يبدو واضحا أّن هذه املضامني تُحجِّ

إىل مستوى »البدائيني للعرض السياحي« )Des primitifs pour tourists(]2]، لكنها يف املقابل 

تثمن الغرب إىل مستوى اإلنسان املستكِشف واملتحض واملدين والذي يتصف بالتقدم والقوانني 

الوضعية والحركة املدنية والعقد االجتامعي.

إنّنا بصدد صورة منطية أي قالب جامد يتحكم يف نظرة الغرب إىل العرب. والحقيقة أّن سياقا 

تاريخيا خصوصيا سمح بتشكل هذه الصورة النمطية وتَبلُورها.

فمنذ عرص االكتشافات الجغرافية ومطلع عرص التنوير األورويب، كان الفكر الغريب يعيش يف عامل 

[1]-  نحن نعلم أن بعض املفكرين الغربيي قد تجاوزوا هذه االثنية املركزية الضيقة إىل قراءات أكرث موضوعية وإنصافا لغري الغربيي أمثال 

األنرتوبولوجي الفرنيس بيار كالسرت )Pierre CLASTRES( وتحاليله الجريئة ف مجال األنرتوبولوجيا السياسية وأيضا األنرتوبولوجي 

.)Georges BALANDIER( الفرنيس جورج باالندييه

اُنظر: 

- جورج باالندييه: األنرتوبولوجيا السياسية، ترجمة عيل املرصي، املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع بريوت، 2007.

- بيار كالسرت: مجتمع الاّلدولة، ترجمة محمد حسي دكروب، املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، 1991.

[2]-  Bugnicourt )J) et al: Touristes_rois en Afrique, Dakar-Paris, Enda-Karthala, 1982, P120- 121.
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ال تشاركه يف صنعه الحضارات األخرى... وبقدر ما كان هذا الفكر يتقّدم يف البناء الحضاري، كان 

ذلك مصحوبا لديه بشعورين: أولهام الشعور بأن اكتامل البناء الحضاري من الناحية املادية ال ميكن 

أن يكون إال ضمن عالقة هيمنة عىل العامل اآلخر. أما الشعور الثاين فإنه يتعلّق بالوعي بالذات الذي 

تكّون لدى الغرب، ومضمون هذا الوعي أّن أوروبا هي مركز الحضارة والثقافة والعقل يف التاريخ.

ينتمي إىل جنس  أنّه  العريبَّ عىل  اآلخَر  الذات، صّور االسترشاُق  الشعور مبركزية  ضمن هذا 

آخر، وأّن شخصيته القومية تشوبها عيوٌب جسيمة كالكسل الفكري والعقم والخمول، أما حضارته 

فهي رضب من رضوب الفلكلور وثقافته بربرية تسودها املبالغات]1].

القوَل  مضامينها  يف  تجانب  ال  تكاد  التي  النمطية  الصورة  هذه  إنتاج  إعادة  بصدد  أننا  يبدو 

، والتاريخ  االسترشاقيَّ ذا النزعة املركزية االستعامرية، فاإلنساُن ال يزال ذلك الكائَن الرتايثَّ الغرائبيَّ

ال يزال سكونيا ال تطوريا، والرتاث ال يزال بنية متأبّدة ال ينفصل فيه الحارض عن املايض.

االسترشاق أغرى يف املايض باالستعامر وحّفز عليه، وهذه الّصورة تغري اليوم بالسياحة وتحّفز 

عليها...]2].

3( الداللة الثانية: مغالبة الشيخوخة والتنعم املديد بالشباب.

ونضارة  والخصوبة  الحياة  مفاتيح  يدها  ويف  بل  أزيل،  فشبابها  متوت  وال  تهرم  ال  اآللهة  إّن 

يتوجه  وإمنا  اعتباطيا  ليس  الخالدة  اآللهة  بأسامء  النزل  تسمية  إن  وتانيت(.  )إيزيس  الشباب... 

يّاح وهي رشيحة املسنني وخاصة منهم املسنات.  بشكل قصدي مبارش إىل رشيحة واسعة من السُّ

فهذه التسميات املبرشة بالقدرة عىل مغالبة الشيخوخة والتنعم املديد بالشباب تستجيب النتظارات 

عدد ثقيل من السائحات املسنات، فرُتّجع كيانهن اآلفل يف التسمية نفسها، وتَِعد باستعادة روق 

.)Fleur de la jeunesse( الشباب وعنفوانه وميعته

إّن فّنيّي اإلشهار السياحي، مبا هم خرباء يف األحالم والشوارد الرغبية،]3] يدركون جيدا احتياجات 

[1]- عيل شعيب: االسترشاق وكتابة التاريخ، الفكر العريب املعارص، عدد 70-71، مركز اإلمناء القومي، بريوت، 1989، ص 59.

[2]- عادل الوّشاين: السياحة الدولية ف البالد العربية: حوار بي الثقافات أم مدخل آخر للهيمنة الغربية عىل البالد العربية. مؤلَّف جامعي 

بعنوان املامرسة الثقافية ف مجتمع املعلومات واالتصال، منشورات املركز الوطني لالتصال الثقاف، تونس، ،2005 ص 107-101.

[3]- إّن االشهار يشتغل عىل الرغبات املكبوتة وعىل التعويض كام يشتغل عىل صناعة األحالم واالستجابة لها.

اُنظر:

Fabienne Baider, Marcel Burger et Dionysis Goutsos )dir), La communication touristique, Approches 

discursives de l’identité et de l’altérité, L’Harmattan, Paris, 2004.
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االنتظارات  هذه  تحقيق  عىل  فيعملون  الالشعور،  يف  منها  الساكن  حتى  وانتظاراته،  جمهورهم 

والرغبات والنزوات والشوارد الرغبية يف كل العملية اإلشهارية، مام يَِعد بإمكانية تحّققها بالفعل.

تحيل إىل عنفوان  للفعل، كام  بديناميكية واسعة  تعد  اآللهة وامللوك  بأسامء  النزل  تسمية  إّن 

الشباب وجيشانه وكل قيم االحتكاك والحرارة والرفاهة العاطفية والحب املفرط والجنس العميق 

التفتيت  من  حالة  شهد  الذي  الغريب  االجتامعي  امليدان  هجرت  قيم  وهي  السخّي...  واإلنفاق 

الذري  واالنفجار النووي الذي مّس قلب حياته االجتامعية]1]... وإّن أمكنًة أخرى وأقواًسا زمنية 

نوعية أخرى مهيأة لتحقيق هذه االنتظارات وإشباع هذه االحتياجات التي مل يُعد ممكنا حتى مجرّد 

انتظارها يف الحياة االجتامعية العادية، دعك من االستجابة لها وإشباعها .إّن هذه األمكنة األخرى 

هي النزل مقر اآللهة املتحررة من إكراهات املكان، وإّن الزمن اآلخر هو الزمن السياحي األسطوري 

املتحرر من إكراهات  الزمان... وإنّك، كسائح مقيم يف هذه البنية املكانية والزمانية، متعاٍل كاآللهة 

ومتحرٌِّر من إكراهات اإلنسان.

إن املسنات، يف املجتمعات الغربية، مبا متارسه هذه املجتمعات من عبادة الشباب ضمن 

الرمزي، وتتقلص عالقاتهن  ببطء خارج امليدان  ينزلقن  الشابة،  بالعنرصية  بارط  ما يسميه روالن 

االجتامعية العاطفية، وتتنازل يوما بعد يوم قيمتهن االجتامعية. إنهن يعشن حالة من التناقض الحاد 

والتدمريي بني صورة الذات لديهن وبني صورتهن عند اآلخرين، وهو ما يزعزع كيانهن. فهن بالنسبة 

إىل أنفسهن ذوات لها رغباتها وآمالها وطموحاتها أي لها مستقبلها، أما بالنسبة إىل اآلخرين فهن 

ذوات بدون آفاق، تالفة وعدمية الفائدة، وليس لها سوى ماضيها. هذا التناقض الحاد بني الصورتني 

عربت عنه »سيمون دي بوفوار« )Simone DE BEAUVOIR( بعمق منجرح بقولها »أنا أصبحت 

شخصا آخَر يف حني أيّن ما زلت أنا نفيس]2].

يف هذا الواقع الكارب وامللغي واملهمِّش للمسنات، تفتح آلة اإلشهار السياحي لهّن إمكانية 

هناك  أّن  تفيد  إشهارية  معايَن  تُروِّج  بأن  وذلك  التدمري،  وسط  الّذايت  التامسك  لتحقيق  واقعية 

قاعدة  وذلك عىل  امللوك  منزلة  تُنزلهن  العربية،  املجتمعات  ومنها  استقبال سياحي،  مجتمعات 

»الزبون هو امللك« )Customer is king / Le client est roi( الذي هو دامئا عىل حق، وتنزع 

السائح  وصورة  كسائحات.  جديدة  صورة  عليهن  وتصبغ  كمسنات  املوضوعية  صورتهّن  عنهن 

والتوزيع،  والنرش  للدراسات  الجامعية  املؤسسة  صاصيال.  عرب  محمد  ترجمة  والحداثة،  الجسد  أنرتوبولوجيا  بروتون:  لو  دافيد   -[1]

بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 1993، ص 156.

[2]- Simone de Beauvoir, La vieillesse, Gallimard, Paris, 1970, P 130.

حلقات الجدل



االستغراب

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

191

ومتعه  ملذاته  عىل  فيه  ما  ينفق  الذي  املتحرك«  »البنك  ذلك  هي  الدول  هذه  يف  الغالبة  النمطية 

الحسية، من هنا جاء االتجاه القنيص للسياح]1]، حيث يسعى عدد واسع من الشباب يف هذه الدول 

للحصول عىل أكرب عائد مايل من أّي مواجهة مع السياح وذلك بأن يقول لهم ما يريدون سامعه، 

وأْن يحقق لهم بالكلمة كام بالفعل انتظاراتهم حتى الساكن منها يف الالشعور، ويستجيب لرغباتهم 

حتى التي بفعل تجاوزية الزمن أو محدوديّة الَخلْق أو تحديدية املجتمع ما عاد بإمكانهم تحقيقها.

كاآللهة،  كامل،  بوجود شبايب  وتبرّشهّن  املسنات  السائحات  تَِعد  اإلشهارية  املعاين  إّن هذه 

فتضمر ما تضمره، وتلمح ما تلمحه من اتصاليات اجتامعية عاطفية رومانسية ممكنة... ميكن أْن 

تتحقق يف أطر مغايرة يتخلص فيها اإلنسان من هويته املوضوعية ليتحصل عىل هوية خصوصية 

وهي الهوية السياحية وممكناتها املتعالية إىل مستوى اآللهة والتي تفصله عن اإلنساين وكل القيود 

والحدود واإلكراهات.

حضور  من  عليه  تؤكّد  مبا  املسنات  السائحات  عند  الذات  بناء صورة  تعيد  املعاين  هذه  إّن 

متجاوز للحدود إىل إمكانية القيام بعمل رغائبي غرائزي عىل الجسد يعيد له الرونق واليفاعة يف 

زمن ذبوله ويبسه وذهاب نضارته...

نتحدث عن املسنات وليس عن املسنني ألننا ال نهمل املالحظة السوسيولوجية التي ميكن 

تعميمها عىل أغلب املجتمعات وهي أّن املرأة املسنة تفقد اجتامعيا اإلغراء الذي كانت تدين به 

أساسا إىل نضارتها وحيويتها وشبابها، أما الرجل فيمكن أن يربح مع الزمن قوة إغراء متنامية ألن 

الثقافات السائدة ترفع لديه من قيمة الطاقة والتجربة والنضج، كام أن الِقيَم السائدة تتحدث عن 

بوفوار  تقول سيمون دي  ُد كام  فتُعمَّ أما املرأة  الجميل«.  »الشيخ  الرمادية« وعن  »إغراء األصداغ 

باسم »الجلد الهرم«. إّن الشيخوخة تدمغ بشكل غري متساٍو يف الحكم االجتامعي املرأة والرجل]2].

إننا هنا يف سياق الطموح الحدايث حيث ال يجب االنهيار واالستسالم للجسد وتجاوز رصخة 

استسلمت  »لقد   :[3[)La femme rompue( املجربة«  »املرأة  روايتها  يف  بوفوار  دي  سيمون 

لجسدي« واعتناق املقولة الشهرية الشائعة: »افعل ذلك« )Do it(. ومضمون هذا الطموح أنه ليك 

[1]- W.A. Sutton: Travel and understanding :Notes on the social structure of touring. INTJ. Comp. 

Social, 8)2), 1967, p23.

ورد ف: أبو بكر أحمد باقادر: سوسيولوجيا السياحة، الفكر العريب، العدد التاسع والثامنون، معهد اإلمناء العريب، بريوت، 1997، ص140.               

[2]-  دافيد لوبروتون: أنرتوبولوجيا الجسد والحداثة... مصدر مذكور سابقا، ص147.

[3]- De Beauvoir, Simone: La femme rompue, Edité par Gallimard ,1973.
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تقيّض شيخوخة آمنة من كل تهديد، وليك تطيل حياتك للحّد األقىص بأن تعث ثانية عىل عمق 

حياتك وتستعيد تذوقك لوجودك... تناول هذه الفيتامينات وتلك األمالح املعدنية وتلك الحبوب 

وهذه األنواع من األغذية وتلك املاكس إيبي )Max Epi( التي تحمي من الحوادث القلبية وهذه 

وافتْح  الطريقة  بتلك  وتنفَّس  الرياضة  تلك  ومارِس  الخاليا]1]،  تؤخر شيخوخة  التي  البيتاكاروتني 

تحفظ  بدون  تشاء  ما  كل  فيها  املمكنات ومتارس  كل  فيها  لك  تنفتْح  اآللهة   حياة  قوسني عىل 

اجتامعي وال أحكام معيارية قيمية وال سلطة زمن وال تذوية للجسد... هذان القوسان هام رحلة 

ى  سياحية حيث  البيئة فردوسية استجابية إشباعية... لُِنرِش هنا إىل أّن أحد النزل يف جزيرة جربة يُسمَّ

.)Jerba Paradise( جربة الفردوس

تتكّون بني  أن عالقات منكحية حقيقية  ليس مجازا، ذلك  بانفتاح كل املمكنات  هذا اإلغراء 

عن  الباحثات  املسنات  السائحات  وبني  هامشها  وعىل  فيها  والعاملني  للنزل  املرتاد  الشباب 

التعويض.

إّن هؤالء الشباب يَنشدون، من وراء كل اتصالية ممكنة ومتاحة مع السائحات، وخاصة املسنات، 

أْي  أوروبا،  إىل  للهجرة  املُخوِّل  املختلط  الزواج  والعطايا وحتى  واملال  الجنس  الحصول عىل 

يبحثون عن حلول فردية ملغالبة الكبت الجنيس والتهميش االقتصادي. أما تلك املسنات فإنهن 

ينشدن الحب والجنس عند آخَر سهٍل ومطواع يغالنب به اإلقصاء االجتامعي والعاطفي.

تلك  تخرسه  ما  عينه  هو  الشباب  هؤالء  يجنيه  فام  متكافئ،  غري  تبادل  ولكنه  التبادل  ويتحقق 

السائحات املسنات والعكس صحيح. غري أنه شتّان بني هذا الكسب وذاك وبني هذه الخسارة وتلك.

فجنسانية هؤالء الشباب هي حب بدون حب، إذ ال يعايشون أثناءها ذواتهم كفاعلني إيجابيني 

بأغىل  بيعها  الطاقات ألن هدفهم هو  الحيوية، فهم مغرتبون عن هذه  وكمفعلني أحرار لطاقاتهم 

كعشاق  نشاطهم  من  ينبع  ال  الجنسانية  هذه  أثناء  بذواتهم  إحساسهم  فإّن  مثة  ومن  ممكن،  مثن 

وكمتلّذذين وإمنا ينبع من فعلهم الرّتبّحي.

[1]- Daniel Cohn- Bendit: Nous l’avons tant aimée la Révolution .Barrault ED,  1986. 

ورد ف: دافيد لو بروتون: أنرتوبولوجيا الجسد والحداثة ...مصدر مذكور سابقا، ص 158.
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لقد أصبحت أجسادهم وحيوياتهم رأس مال يجب عليهم استثامره بنجاح من أجل أن يحققوا 

كسبا ماديّاً، وهذا ما ينحدر بهم إىل مستوى اليشء البضاعة، ويغربهم عن طبيعتهم اإلنسانية، ومقابل 

هذا االغرتاب يكسبون من هذه الجنسانية الزائفة املال وحتى الثاء... أما السائحات املسنات فإّن 

الجنس بالنسبة إليهن ليس حالة عاطفية انفعالية منشودة لذاتها، وإمنا هو فاعلية حامية ضد النسيان 

واإلقصاء وما يولده يف نفوسهن من قلق اضطهادي كارب، فهو يتيح لهن امكانية تفعيل الشعور 

وإحياء الحس وإنعاش الجسد بعيدا عن مجتمع يلغي الشيوخ لحساب عنرصية شابة، ومقابل ذلك 

ينفقن أموالهن.

فهل، بحساب الربح والخسارة، يستوي من ينفق ماله لرشاء حيوية اآلخر وشبابه مع من يبيعهام؟ 

مبعنى هل يستوي من يلغي ذاته يف زمن انطالقها نحو اإلثبات مع من يثبت ذاته يف زمن انطالقها 

نحو اإللغاء؟

ال يستويان... غري أنّه التبادل الالمتكافئ ضمن املنطق الخضوعي االستتباعي للسياحة الغربية 

يف البلدان العربية.

4( الداللة الثالثة: العيش الرغيد بدون عمل وبدون شقاء.

إّن اآللهة تعيش بدون شقاء حيث أعفتها الطبيعة الكرمية من العمل

)l’Âge d’Or…  les hommes vivent sans souffrir…  où  la nature  généreuse les 

dispense du travail.(

هذه البيت الشعري لهيزيود )Hésiode(]1]، والذي يعكس الوعي األسطوري اإلغريقي، يحيل 

إىل منط عيش اآللهة، والحقيقة أنّه حتى عىل املستوى الزمني التاريخي فإن األرستقراطية متثلت 

باآللهة فهي مل تعمل إال العمل الفكري الناعم واستمتعت بالراحة عىل قاعدة أفالطون الشهرية: 

»ال يدُخلَنَّ علينا من مل يكن مهندساً«.

أما الطبقة البورجوازية فقد كانت مسكونة »بعقدة األرستقراطية« وبهاجس اكتساب الوجاهة التي 

كانت تحظى بها هذه الطبقة، ولقد توخت، كمدخل الكتساب هذه الوجاهة اإلمعان يف االستمتاع 

بالراحة والرتفيه]2].

[1]- Hésiode: Les Travaux et les Jours.  Éditions Mille et Une Nuits ,1re éd. 2006.

.T. Veblen: Théorie de la classe de loisir. Paris Gallimard 1970 :[2]- حول هذه األطروحة اُنظر
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بالنسبة للطبقات الشعبية املستهدفة بهذه التسميات اإلشهارية للنزل، فإن أسامء اآللهة تعكس، 

يف ما تعكس، مامرسات اآللهة البذخية اللعبية التنعمية االستمتاعية الرتفّهية الرغيدة التي ميكن أن 

ميارسها العامل الغريب أثناء العطلة السياحية، كام تعكس مجمل أجواء السيادة والنفوذ والحظوة 

والقدرة االستمالكية التي ميكن أن ينغمر بها... وهي بطبيعة الحال ليست مامرسات هذا العامل 

يف حياته اليومية املوصومة بالكدح والكفاف، وال هي أجواء معيشه اليومي املوصوم بالخضوع 

االقتصادي ألرباب العمل.

إّن هذه املامرسات التي تعكس الحظوة والجاه، وهذه األجواء التي تعكس السيادة والنفوذ، 

تندرج ضمن إطار ما نسميه بالتامهي الطبقي، أي أْن يتمثلن العامل باملنمطات السلوكية للطبقة 

البورجوازية فيستهلك عالماتها ورموزها التي هي ليست عالماته وال رموزه، ويعيش منط عيشها 

الذي هو ليس منط عيشه. إنه نوع من االنفصال الظريف واملصطنع عن الطبقة األصلية واالرتباط 

للّذات بوجاهتها االجتامعية  اإليهامي  التنّعم  العلوية، ومن مثّة  بالطبقة  أيضا  الظريف واملصطنع 

)Prestige social( وبقدرتها اإلستمالكية... إنّه نوع من التحايل عىل الواقع الّضِنك بواقع متخيّل 

رغيد. وهذا عينه فعل األسطورة.

إّن هذا التامهي الطبقي يعكس حالة من توكيد الذات وتعزيزها إال أنه ليس صلبا ألنه توازن 

والتغطية  الدونية  لواقع  الظريف  التعويض  من  نوع  إنه  والفصيح...  الرصيح  الواقع  يفّنده  وهمي 

الفعل  بانطالقها، وهذا هو  الرغبة ويسمح  بإزاء واقع زائف يحرر  العجز... نحن هنا  املؤقتة عن 

النفيس لألسطورة، حيث يعمل هذا الفعل عىل احتواء املكبوت وتفريغه من محتواه الثوري وحتى 

الخدمات املختلفة ومنها  الكامل من خالل عامل  له وإشباعه  إمكانية االستجابة  النقدي ويطرح 

السياحة]1]... فتصبح العطلة السياحية بهذا املعنى، يف نزل بأسامء اآللهة، آلية ذات نتائج نفسية 

هامة للتكييف مع الواقع ولخفض التوتر وتقليص الغنب وخفض الوعي باالنجراف يف مجتمع ال 

يعبأ إال بأصحاب القوة واملكانة]2].

لقد كتب هانس إنتزنسبريغر )Hans ENZENSBERGER( يف هذا الصدد أن الطبقة العاملية 

املستغلة كان مطلبها األسايس هو الثورة عىل االستغالل ونيل الحرية... غري أن الرأساملية حرفت 

[1]- يذهب هاربرت ماركوز إىل أن صناعات اللذة ف املجتمع الصناعي تقوم برتشيد أحالم اإلنسان الجنسية واستيعابها داخل إطار النظام 

غ مبدأ اللذة من محتواه الثوري وتحتويه متاماً، إذ تطرح إمكانية اإلشباع الكامل من  القائم، فهي تطلق الرغبة الجنسية من عقالها ولكنها تُفرِّ

خالل عامل الخدمات املختلفة مثل السياحة والنوادي الليلية وأحالم اإلباحية. أي أن كل يشء يتم تدجينه، وضمن ذلك الرغبة الجنسية 

نفسها. اُنظر: هاربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد، ترجمة جورج طرابييش، دار اآلداب بريوت، الطبعة الثالثة، 1988.

[2]- عيل زيعور: الالوعي الثقاف ولغة الجسد والتواصل غري اللفظي ف الذات العربية، دار الطليعة. بريوت،1991 ، ص 48
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هذه املطالب وميّعتها، فكانت السياحة مبثابة الحل الّسيّئ للمطلب الجيد حيث تّم التغيري الظريف 

لظروف العيش باالنتقال الظريف إىل مجتمع آخر، وذلك عوضا عن التغيري البنيوي لظروف العيش 

بالتغيري البنيوي ملجتمع األصل]1].

إّن الرأساملية حولت الحرية إىل صورة منشودة يف أقايص الوعي أْي يف الحلم، ويف أقايص 

كل  تّم خفض  التي  العربية،  املجتمعات  ومنها  السياحي،  االستقبال  مجتمعات  أْي يف  املكان  

مقوماتها إىل مجرد بيئة للتصعيد والتنفيس: يف أقايص تاريخها أْي يف معاملها التاريخية ويف آثارها، 

املجتمعات  هذه  ُخفِّضت  لقد  الشعبية...  تعبرياتها  ومختلف  فنونها  يف  أي  ثقافتها  أقايص  ويف 

تعديل  لها وحتى  الكامل  السائح وفسح املجال  لحريات  الحر  للتداعي  مناسبة  بيئة  إىل محض 

القيم واملفاهيم املحلية وتغيريها لتتجاوب معها وتتناغم مع انتظاراتها وتستجيب ملتطلباتها، من 

هذه  مختلف  وإخضاع  مقوماتها،  عن  تغريبها  أي  االستقبال،  مجتمعات  تسييح  عن  نتحدث  هنا 

املقومات الثقافية والقيمية واالجتامعية لحريات السياح وانتظاراتهم املطلقة، وعوض أن يبحث 

هذا السائح كإنسان مقهور ومستَغل ومستلَب عن حريته الجامعية يف الثورة كفعل جامعي، يبحث 

عنها يف السياحة ويف الحلم ويف الوهم كفعل فردي، فيعيش الحرية، ظرفيّاً، واهام يف بلد السياحة 

ما كان يجب أن يعيشه، بنيويا، حقيقة يف بلده األصل...

5( الداللة الرابعة: نفي املوت واالستمتاع باخللود.

إن اآللهة ال متوت، إنها خالدة وهي تعيش يف رفاه، هذا هو الفهم الحاصل يف الوعي األسطوري 

العام للثقافة الغربية. وحينام نستعمل أسامء هذه اآللهة بكثافة يف تسمية النزل فإننا بذلك نكثف 

صور الوجود والحياة ونُبِعد أفكار املوت والعدم.

ثقافة غربية مادية ترفض فكرة املوت ملا  ينتمي إىل  التسميات موجهة إىل مستهلك  إّن هذه 

يثريه من رهبة ورعب وتعمل عىل إخضاعه وكبت فكرته وإقصائه من الحضور يف التفكري... وذلك 

بتكثيف صور الحياة وإمكانيات العيش]2].

كام تَِعد هذه األسامء بالرفاه الزائد والقوة الخارقة والنشاط الجامح... وهي جميعها مامرسات 

[1]- H. M. Enzensberger, Une théorie du tourisme, in Culture ou mise en condition?, Paris, Julliard, 

1965, p. 161- 162.

[2]- برهان غليون: مجتمع النخبة. دار الرباق للنرش، الطبعة الثانية، 1989. ص 88.
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ما  إىل  الغرائزية  املادية  الحاجات  وإشباع  بها  األفضل  والتنّعم  بالحياة  األقىص  االستمتاع  هدفها 

النهاية... كام تدعو إىل االستسالم الكامل للّذات املادية واإلنصات اإلشباعي الّدقيق لشهواتها 

والكينونة]1]  بالحياة  الشعور  وتعميق  املوت  نفي  بغرض  وذلك  وشواردها  وتهومياتها  ورغباتها 

وإعادة إنتاج األمن الوجودي وتبديد القلق العائم املرتبط بعدم الثبات والنقصان ...

إّن الرسالة التي ترسلها هذه األسامء هو أّن هذه الحياة ليست مشفوعة بالضورة بوجود آخر 

نعيم  من  تعنيه  الجنة، مبا  وأن  ومنتهاها،  مبتداها  الكاملة يف  الوجودية  الرحلة  هي  وإمنا  بعدها، 

مطلق، هي ههنا يف القصور الفارهة املرتفة، مقر عيش هذه اآللهة، ويف منط وجودها القائم عىل 

العيش  تحصيل  يف  والشقاء  الكدح  لعنة  عن  بعيدا  التعب،  وعدم  والراحة  والرفاه  واملتعة  البذخ 

 tu gagneras ton pain à la sueur( »واملقولة الدينية املؤنِّبة: »ستحصل عىل خبزك بعرق جبينك

.[2[ )de ton front

إن الجنة، مقر خلود اآللهة، هي عينها هذه النزل وهي يف متناول من ينزل بها.

وإن اآللهة مطلقة الحرية، وهي غري محكومة باملحظورات واملحرمات، ويلتقي ذلك مع وعي 

اإلنسان الحديث الذي يبحث باستمرار عن التحقق املادي الدائم وعن اإلشباع وعن اللذة الكاملة.

البعد  تخدم  أنها  شّك  ال  الروحية،  باملسألة  املتصلة  الثقافية  والدالالت  املعاين  هذه  إن 

االستهاليك السياحي كونها تتنزّل يف سياق إشهاري. ولكّن هذا السياق اإلشهاري نفسه يتنزّل هو 

اآلخر يف سياق أوسع وهو السياق الثقايف لدول االستقبال. وهنا ينفتح باب آخُر للتحليل:

التصورات ذات املعاين والرسائل  فيها مثل هذه  تَُروَّج  التي  السياحية  العربية  إّن املجتمعات 

واملوت  الحياة  مسائل  إىل  تنظر  دينية  روحية  ثقافة  ذات  مجتمعات  هي  الزمنية  املادية  الثقافية 

والوجود والعدم نظرة مغايرة متاما. فالحياة يف هذه الثقافة ليست هي رحلة الوجود برمتها وإمنا 

هي مجرّد فاصل وجودي قصري، إنها مبتدى الرحلة فحسُب تليها مرحلة الوجود الربزخي الذي هو 

املوت، تليه مرحلة الوجود األخروي، أْي أّن العدم يف هذه الثقافة غري موجود.

إّن معاين هذه التصورات اإلشهارية ودالالتها تؤّسس قاعدة لعدم االعرتاف باالختالف الثقايف. 

[1]- املصدر نفسه، الصفحة نفسها.

[2]- Calvin, Institution de la religion chrétienne. Cit in Pierre Bouvier, Le travail, PUF, Paris, 1991, p 16.   
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فالقيم الروحية الدينية للمجتمعات العربية تُغيَّب لصالح القيم املادية الزمنية للمجتمعات الغربية 

االختالف  ملفاهيم  تخطٍّ  ذلك  ويف  املادية  الثقافة  لصالح  مُتحى  الروحية  والثقافة  الرأساملية. 

الثقايف والخصوصيات الحضارية والحق يف االختالف االعرتاف بالغرييّة...]1]. 

خامتة

الذي طرحه عامل األنثوبولوجيا واالجتامع دين  الومضات األربع تجيب عن االستفهام  هذه 

ماكنيل من أنه يجب علينا أن نفهم ما مييز إنسان الحداثة لنستطيع تحديد دوافعه ملامرسة السياحة.

إّن اإلنسان الحديث يعاين من االغرتاب والتشتت والسطحية، وبالتايل فإّن السياحة متثل بالنسبة 

له ظرفا مصطنعا يخفض فيه التوتر وميارس فيه املتعة الخالصة ويعيد فيه إنتاج املعنى ويفتح فيه 

إمكانيات جديدة للفعل يف كل ممكناته النزوية والرغائبية والغرائبية والرغبوية وحتى الشذوذية...

تنتزع اإلنسان من إخفاقات الحداثة وفشلها لتكون مبثابة عودة إىل الخلف،  السياحة هنا  إن 

إىل املجتمعات البدائية البسيطة التي ال تزال تعيش عىل حالتها الطبيعية والتي ميكن فيها مامرسة 

املتعة الخالصة يف بعدها األكث حرية.

إّن الغرب سيامرس هذه الحرية االستمتاعية السائبة يف املجتمعات النامية ومنها املجتمعات 

الغربيني  للسياح  املستقبلة  البدائية  االجتامعية  املادة  مستوى  إىل  قيمتها  انخفضت  التي  العربية 

اإلخفاقات  وتعويض  األزمات  وتصعيد  اإلكراهات  من  الحر  التحلل  عىل  يساعدهم  بخضوع 

وترصيف الشذوذ والنزوات...

[1]-  عادل الوّشاين: أساسات علمية للظاهرة السياحية، مصدر مذكور سابقا، ص 62-61.

اإلمبريالية السياحية



التمهيد لـ "ما بعد االستعمار"
أواليات العنف االستعماري: التجربة األوروبية

]*[
محمد نعمة فقيه]1]

تسعى هذه الدراسة إىل بيان األسس التاريخية واملعرفية لنشوء االستعامر الحديث. ولكن 

للبنية االستعامرية با  القهرية  القوة  الباحث هنا يرتكز بصفة أساسية عىل إظهار دور  هدف 

واإلسالمية  العربية  والبالد  املجتمعات  عىل  السيطرة  ترسيخ  ف  وسيطرة  عنف  من  تختزنه 

تحلييل  برصد  الباحث  يقوم  ذلك  الحايل. وألجل  يومنا  التاسع عرش وإىل  القرن  أواخر  منذ 

للمحطات الكربى التي مرّت بها الحركة االستعامرية الحديثة ومّهدت بالتايل للزمن املا بعد 

االستعامري الذي تعربه املنطقة اليوم بأشكال واتجاهات وآليات ال حرص لها.

“المحرر”

أي  األورويب،  مبفهومه  االستعامري،  للفعل  رسميّة  بدايًة  )1493م(  تاريخ  اعتامد  ميكننا 

االستعامر القائم عىل الّنهب العنيف للمستعمرات ونقل املنهوبات إىل »مركز« استعامري أورويب 

)Métropole(، عىل غري ما كانت عليه حركة االستعامر البرشي، منذ نشأة املجتمعات البرشيّة، 

لها،  أو موطٍن أصيل  أو شعب، من موقع  قبيلة  البرش،  انتقال جامعة من  عبارة عن  كانت  والتي 

هذه  تتّخذ  ثم  عامرتها،  مبعنى  واستعامرها،  بالغلبة،  أو  سلمي  بشكل  ما،  مكان  يف  لالستيطان 

الجامعات أو الشعوب من املنطقة التي استعمرتها موطناً لها ومستقرّاً، ولو إىل حني.

عىل  الصليبيّة  الحروب  خالل  العنيف  والّنهب  االستتباع  بهدف  االستعامر  محاولة  وباستثناء 

البرشيّة حركة  املجتمعات  تشهد  والثاين عرش، مل  الحادي عرش  القرنني  الشام يف  بالد  سواحل 

* -  أستاذ جامعي، وباحث ف التاريخ الغريب الحديث ـ لبنان.
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استعامريّة قامئة عىل الّنهب العنيف، سوى تلك التي بارشتها مملكتا إسبانيا والربتغال ابتداًء من 

القرن الخامس عرش، وكانت تستهدف نهب كل ما يقع تحت يدها يف املحيط األطليس  أواخر 

وشاميل إفريقيا وغربيّها وصوالً إىل جنوبيّها و»العامل الجديد«، ُمنهيًَة بذلك »رشعيّة« القرصنة التي 

كان ميارسها البّحارة األوروبيون، عىل سواحل أفريقيا الشامليّة والغربية وساحل بالد الشام، والتي 

كانت تقوم عىل قاعدة »انهب واهرب«.

األورويب  االستعامر  لحركة  »الرّسميّة«  البداية  بوصفه   ،1493 التاريخ،  هذا  نعتمد  إذ  ونحن 

البابا إسكندر  الذي أصدره  البابوي،  ملناطق وشعوب غري أوروبيّة، نسرتشد مبا تضّمنه املرسوم 

السادس )رودريجو بورجيا(، وبارك مبوجبه مليَكْ إسبانيا والربتغال، ملا يقّدمانه من خدمات لنرصة 

الكنيسة، والتبشري بالسيّد املسيح حول العامل، وأنّه تقديراً لجهودهام وتضحياتهام يف هذا السبيل، 

فإنّه يقّر ويبارك املعاهدة التي تعاهدا عليها، وهي معاهدة توردسيالس )Tordesillas( عام 1493 

والتي تّم تعديلها عام 1494، حيث تقاسام العامل بينهام، فرسام خطّاً وهميّاً يف املحيط األطليس 

ميتدُّ بني القطبني الشاميل والجنويب، فمنح البابا كل املناطق املستكشفة أو التي ستُكتَشف غريب 

الخط إىل ملك إسبانيا، ورشقيِّه إىل ملك الربتغال.]1]

وبناًء عىل »تقسيم العامل« هذا، جاءت اإلرادة امللكيّة التي أعلنها ملك الربتغال منذ بداية القرن 

السادس عرش )1507(، الّسيادة الربتغاليّة التّاّمة عىل املحيط الهندي، معترباً أن مياه املحيط مياٌه 

برتغاليّة، وأّن عىل كل سفينة تجاريّة متخر عباب املحيط، أن تحصل عىل ترصيح باإلبحار من 

حاكميّة أحد املوانئ الربتغاليّة، وأنّه يحق للسفن الربتغاليّة اعرتاض أي سفينة، مهام كانت تابعيتها، 

الترّصيح. وكلّف  وتُطاِبق حمولتها مع  باإلبحار  أنها تحمل ترصيحاً  لتتأكّد من  البحار  أعايل  يف 

امللك فاسكو دا جاما]2] بتنفيذ مضمون هذه اإلرادة امللكيّة بالقّوة عىل من يرفضها، وأمّده بالقّوة 

الحربيّة الاّلزمة لذلك]3]. بينام كانت الغزوات البحريّة اإلسبانيّة باتجاه »العامل الجديد« قد بارشت 

أمريكو فسبوتيش  فيقول  إسبانيا]4].  باسم ملك  البالد  أيديها وتستعمر  تقع عليه  العنيف ملا  نهبها 

[1]-  ج. هـ. ولز، “معامل تاريخ اإلنسانية«، املجلد الثالث، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، لجنة التأليف والرتجمة والنرش، القاهرة 1961، 

ص.: 1029.

[2]- فاسكو دا جاما، يُعّد من أنجح مستكشفي الربتغال ف عرص االستكشاف األورويب وهو أول من سافر من أوروبا إىل الهند بحراً. 

كُلَِّف من قبل ملك الربتغال مانويل األول بإيجاد أرض للمسيحية ف رشقي آسيا وبفتح أسواقها التجارية للربتغاليي، قام دا جاما بتابعة 

استكشاف الطرق البحرية التي وجدها سلفه بارثولوميو دياز عام 1487 م والتي تدور حول قارة أفريقيا عرب رأس الرجاء الصالح وذلك ف 

أوج عهد االستكشافات الربتغالية التي كان هرني املالح قد بدأها.

[3]- ك. م. بانيكار، “آسيا والسيطرة الغربّية”، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، دار املعارف برص، القاهرة 1962، ص.: 39.

[4]- هـ. ج. ولز، املرجع املذكور، م3، ص.: 1020 – 1025.
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)الذي أعطى اسمه للقارة الجديدة(، بأنّه خالل الفرتة ما بني عامي 1499 و1507 قام بأربع رحالت 

إىل »العامل الجديد«]1].

ميكن، ومبختلف املقاييس، اعتبار الحركة االستعامريّة التي بارشها اإلسبان والربتغاليّون مع 

نهايات القرن الخامس عرش، بأنّها استئناٌف للحروب الّصليبيّة، أكان لجهة األهداف أو الشعارات، 

البحر  يف  اإلسالمي  العامل  وحوارض  موانئ  عىل  تقترص  تُعد  مل  ولكّنها  األساليب.  لجهة  وحتى 

األبيض، بل تجاوزت هذا الحيّز الجغرايف الضيِّق لتشمل شعوب وحضارات ومناطق العامل بأرسه. 

بيد أّن ما يجب البحث عنه هو: كيف تحّولت أوروبا الغربية عموماً، من أعداٍد ال تُعدُّ وال تُحىص 

من املقاطعات واملاملك املتناحرة واملتقاتلة يف ما بينها، املحكومة برصاٍع طويل ويائس من أجل 

البقاء، إىل قّوة، أو قوى، قادرة عىل تسيري األساطيل يف املحيطات، تستعمر الشعوب والبلدان يف 

مختلف أصقاع األرض، تغزوها وتنهبها وتفرض سطوتها عليها، بعد أن كان البحر األبيض بحراً 

البلجييك هرني  املؤّرخ  تعبري  عربيّة، حسب  بحرية  )الترياين(  األدرياتييك  والبحر  إسالميّاً رصفاً 

وليّة لصالحها حتى يكون باستطاعتها أن تلعب  بريين؟ وكيف حّققت االنقالب يف ميزان القوى الدَّ

م العلمي والتطوُّر الّصناعي الذي  هذا الّدور؟ وهل ميكن للباحث الجاد االكتفاء بالقول أنَّ التّقدُّ

الّناريّة،  السفن واألسلحة  التفوُّق يف صناعة  لها  أمَّن  ما  الفرتة هو  تلك  الغربية يف  أوروبا  شهدته 

يف  بعيداً  يذهب  أن  الجاد  الباحث  عىل  يفرض  األمر  أن  أم  الحرب؟  ميدان  يف  التفوُّق  وبالتّايل 

استكشاف دور الّنهب العنيف، الذي مارسه القراصنة عىل امتداد ستة قرون )من القرن التاسع حتى 

دورتها  تتغّذى  كاملة  مجتمعات  لبناء  التّأسيس  يف  اإلسالمي،  العامل  عىل  عرش(  الخامس  القرن 

االقتصاديّة عىل مردود املنهوبات التي كانت تتحّول إىل محّفزات ملزيد من تطوير الجهاز العنفي 

للحصول عىل املزيد من املنهوبات؟

يربط عدٌد من املؤرخني بني سقوط القسطنطينية بأيدي العثامنيني عام 1453، والتطّورات التي 

األوروبية،  الوسطى«  »للقرون  نهاية  بأنّه  التّاريخ  هذا  اعتبار  عىل  الجميع  ويتّفق  أوروبا،  شهدتها 

األوروبية  املجتمعات  وضع  خاص،  بشكل  الحديث،  بالعرص  ويَْعنون  الحديث.  للعرص  وبداية 

عىل ِسكَّة التَّطوُّر وظهور الدول املركزية وازدهار الثقافة والفنون والعلوم مبختلف مستوياتها. وهو 

بالحيوية لألرض  نها وصًفا مفعامً  لقارة جديدة، وضمَّ اكتشافه  فيها عن  1503 تحّدث  أو   1502 [1]- جاء ذلك ف رسالة كتبها ف عام 

الجديدة وسكانها. نرُشت الرسالة ف عام 1503 أو 1504 تحت عنوان “العامل الجديد”. اكتسبت الرسالة شهرة واسعة وأعيد نرشها ف عدة 

طبعات وترجمت إىل عدة لغات. وحصل فسبوتيش الفلورنيس األصل عىل الجنسية األسبانية ف عام 1505م، والتحق بوكالة حكومية تعني 

بالروابط التجارية مع العامل الجديد. شغل منصب كبري املالحي ف هذه الوكالة من عام 1508 وحتى وفاته عام 1512.

حلقات الجدل
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ما يعتربونه وضع األسس لتحقيق االنقالب يف التوازن الدويل لصالح الكتلة األوروبية مبواجهة 

السلطنة العثامنية، التي كانت تشكِّل، حتّى ذلك الوقت، القّوة األهم واألعظم يف التوازن الدويل. 

ونادراً ما أَْوىل، الذين ربطوا بني الَحَدثني، اهتامماً كافياً ألدوات ومحّفزات التّطّور األورويب، بعيداً 

عن »األنويّة« األوروبية. ونالحظ أنّهم تجّنبوا الخوض يف ما هو أصل وأساس ذاك التطّور. فتّم 

الرّتكيز عىل عدٍد من النتائج، وعىل ظواهر جانبيّة وفرعيّة، وقالوا أنّها هي ركيزة ذاك التطّور، وأنّها 

هي القاعدة التي تشّكلت عليها عمليّة االنطالق، وبالتايل هي التي أّدت إىل إنتاج االنقالب يف 

التّوازن الّدويل لصالح أوروبا الغربيّة. 

أ – أوروبا القرون الوسطى: ملحة رسيعة: 

الواقع  عليه  كان  ما  عىل  باإلطاللة  هنا  ها  سنكتفي  املجال،  هذا  يف  بعيداً  نذهب  ال  وحتى 

األورويب قبل أعوام من مرحلة »القرون الوسطى« لنتبنيَّ ركائز هذا االنطالق وأسبابه.

من العبث الكالم عن الدول والحكام واألنظمة التي كانت قامئة يف أوروبا إبّان القرون الوسطى، 

ما  فإن »كل  أنظمٌة. وعىل حد وصف األستاذ هـ.ج. ويلز،  إذ مل يكن هناك دوٌل وال حّكاٌم وال 

من  ناحية  أو  قلعة  يستولون عىل  كانوا  الكبرية  أو  الصغرية  املقاطعات  بعض حكام  أن  األمر  يف 

الريف ويحكمون منطقة حكامً غري مستقر. فكانت الجزر الربيطانية مثالً، مقسمة بني حشد كبري 

من الحكام، وكان هناك زعامء كليتون عديدون يف ايرلندا وإيسلندا وويلز وكورنوال]1]، يتقاتلون 

أيضاً  ينقسمون  اإلنكليز  الغزاة  وكان  لبعض.  بعضهم  يخضعون  أو  اآلخر  عىل  أحدهم  ويتغلبون 

إىل عدد من املاملك غري املستقرة، وهي كنت وسكس وساسكس وإسكس ومرسيا ونورمثانيا 

وإنجيليا الرشقية، وهي دول ال تنقطع الحرب بينها أبداً«]2].

ويتابع األستاذ ويلز وصفه قائالً: »كان ذلك شأن معظم أقطار العامل الغريب، فأنت واجد أسقفاً 

البلدات  يتوىل امللك، كام كان غريغوري األكرب يف روما. وواجد ها هنا مدينة أو مجموعة من 

تحت حكم دوق أو أمري لهذه أو لتلك. وكنت تجد بني الخرائب الهائلة مبدينة روما، أرساً نصف 

مستقلة من مغامرين شبه نبالء، كل يذود عن حياضه ومعه أتباعه. وكان للبابا نوع من السيادة العامة 

عىل هؤالء ولكن كان ينافسه يف تلك السيادة ويفوقه متاماً يف بعض األحيان دوق روما )...( وكانت 

[1] - كورنوال، مقاطعة إنكليزية ساحلية جنوب غريب إنكلرتا. تقع إىل الغرب من نهر تامار وديفون. املركز اإلداري واملدينة الوحيدة ف 

املقاطعة هي مدينة ترورو.

[2] - هـ .ج. ويلز، “معامل التاريخ اإلنسانية”، املجلد الثالث، مرجع مذكور، ص.: 825 – 826.

التمهيد لما بعد االستعمار



االستغراب

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

202

إسبانيا عىل هذا االنقسام السيايس الشديد نفسه الذي كانت عليه إيطاليا وفرنسا وبريطانيا«]1].

أو حضاريّاً  اجتامعيّاً  كاّلً  بوصفها  الوسطى«  »القرون  أوروبا  الكالم عن  منطقياً  ليس  عموماً، 

البيزنطية  الكنيسة  إىل  أو  الكاثوليكية  الكنيسة  إىل  الوالء  يف  انشطارها  جانب  فإىل  منسجامً، 

“املجتمع  مثل  مفاهيم  فإن  وغربية،  رشقية  أوروبتني  إىل  قسمتها  إىل  أدى  الذي  األرثوذوكسية 

األورويب” أو “الحضارة األوروبية” أو “الجامعة األوروبية”، مل تكن قد ُوجدت بعد.

الوسطى«، هو رضب من اإلسفاف،  »القرون  قبل  أوروبية«  أن كل كالم عن »حضارة  والواقع 

فعىل الرغم من كل ما يُقال حول أثر »القرون الوسطى« عىل أوروبا، وحول الدمار الذي لحق بها، 

التاريخ خالل هذه املرحلة، لتكون  فماّم ال ريب فيه، هو أنها حققت وجودها للمرة األوىل يف 

بالتايل  ويسقط  وتشكُّلها،  لوالدتها  الحقيقي  املخاض  مبثابة  ألوروبا  بالنسبة  الوسطى«  »القرون 

مفهوم »القرون الوسطى« عن املرحلة املمتدة ما بني أواخر القرن الخامس والقرن الخامس عرش 

باعتبارها مرحلة جاءت وسط حضارتني أوروبيتني، والتأسيس ملفهوم آخر عن القرون الوسطى، 

هو  واجتامعي  سيايس  ملجال  والتأسيس«  املخاض  »مرحلة  سوى  تكن  مل  بأنّها  يعترب  مفهوم  

املجال األورويب. 

فالنظام اإلقطاعي الذي تشّكل ومنا خالل القرون الوسطى، ولعب يف بداياته دوراً تقّدميّاً وحمل 

للمجتمع األورويب نظاماً ثوريّاً ورائداً، كان قد ترافق مع انتشار النرصانية التي شاعت وتحوَّلَت إىل 

د األوروبيون به وحوله، وشكل لهم »املوحد األيديولوجي« املافوق قبيل أو قومي  ديٍن نهضويٍّ توحَّ

الّداخليّة لكليهام، فأدخال هذا الّنمط من  الرّتاتبيّة  أو إثني. تناغم اإلقطاع والكنيسة معاً يف رصامة 

األساسني  العاملني  معاً،  وليشكال  املركزيّة،  القوميّة  للدولة  سا  ليؤسِّ السيايس  بعدها  العالقات يف 

لتََشكُّل أوروبا وتكّونها كمجاٍل ذي مدلول سيايس – اجتامعي – ديني، ألّول مرّة يف التّاريخ.

فمنذ بطليموس، كان مثة حديث عن بقعة من الكرة األرضية متميّزة أو مختلفة جغرافياًّ عن سواها 

من آسيا وأفريقيا تسّمى أوروبا. لكن ليس مثة شعب أورويب. والصفة »أورويب« مل تكن مستخدمة بعد 

لتُميِّز اإلنسان القاطن يف هذه القارة عن غريه. بينام كانت الصفة »آسيوي« أو »أفريقي« تسمية لرجل 

أصله من األناضول، مثالً، أو من العرب]2]. فأوروبا آنذاك مقّسمة يف الواقع إىل عامل روماين وعامل 

بربري”]3]. ويف الوقت الذي كان فيه “العامل الرببري” املتّصف بوحشيّته ووثنيَّته، يجد امتداده خارج 

[1] - املرجع نفسه، ص.: 825.

[2] - ميشال دوفيز، املرجع املذكور، الجزء األول، ص.: 17.

[3] - د. حسي مؤنس، املرجع املذكور، ص.: 201.
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القارة ليتواصل مع الشعوب الرتكية واملغولية اآلسيوية، والتي تشاركه حتى ذلك الحني بالوحشية 

والوثنيّة، ويقوم منط اجتامعها عىل نظام القبائل املحاربة القامئة عىل الغزو، فإن »العامل الروماين« 

الذي متثله اإلمرباطورية الرومانية ميتد عىل ثالث قارات حول البحر األبيض، ماّم يُسقط عنها صفتها 

األوروبية الخالصة عىل الرغم من أن مؤسسيها أوروبيون وعاصمتها يف أوروبا.

الخامس  القرنني  الكربى خالل  الغزوات  أثارتها  التي  واملجازر  والدمار  الخراب  ففي خضم 

والسادس امليالديني القبائل العسكرية الجرمانية عىل اإلمرباطورية الرومانية من شاميل أوروبا إىل 

وسطها وجنوبها وغربها والقبائل العسكرية الرتكية )الهدن( التي كانت تغري عىل كل أوروبا انطالقاً 

والسكسون  )اإلنجليز(  األنجل  قبائل  غزوات  إىل  إضافة  أوروبا]1]،  الدانوب يف رشقي  من سهل 

والقوط، وهم »من أشد الهمج الغزاة قساوة وتأثرياً يف من حولهم«]2]، يف هذا الخضم كانت تتشكل 

اعتناقها  يف  ثم  ومن  غزتها  التي  املواطن  يف  القبائل  هذه  استقرار  مع  اجتامعيّاً  األوروبية  القارة 

للنرصانية]3] وصواًل إىل تحويل األعداد الغفرية من الفالّحني واملزارعني الضعفاء إىل أقنان أو أتباع 

لهذا أو ذاك من الرجال األقوياء، ليحتموا به، ويتشكل النظام اإلقطاعي الذي شّكل جهازاً رضوريّاً 

إلعادة التوازن واالستقرار ودفع عجلة اإلنتاج الزراعي خطوة كبرية إىل األمام]4].

وإذا كان باإلمكان اعتبار منو النظام اإلقطاعي يف أوروبا إنجازاً أوروبيّاً خاّصاً إىل حد بعيد، فإن 

انحالل هذا النظام والتأسيس للنظام الرأساميل، كان يستلزم بضعة عوامل خارجية، غري أوروبية، 

النوعية وتأمني متطلبات االزدهار  القفزة  لتتفاعل مع عوامل أخرى أوروبية، تدفع باتجاه إحداث 

االقتصادي والتفوق العسكري عىل قواعد ومقتضيات النظام الرأساميل الذي تدين أوروبا الغربية 

بتطورها له.

 ب – حول موضوعة االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية:

مدمراً  يكون  أن  وكاد  عنيفاً  داخليّاً  رصاعاً  شهدت  الغربية  األوروبية  املجتمعات  أن  شك  ال 

الرأساميل. وتبعاً  النظام  النظام اإلقطاعي إىل  االنتقال من  يف بعض مراحله ومواقعه عىل طريق 

الّنوعية يف املجتمعات األوروبية الغربية وأثرها الكبري عىل العالقات الدولية  ألهمية هذه القفزة 

يف ما وراء خطوط هذه املجتمعات، فإن موضوعة االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية استحوذت 

[1] - هـ. ج. ولز، املرجع املذكور، املجلد الثالث، ص.: 742.

[2] - املرجع نفسه، ص.: 715.

[3] - د. حسي مؤنس، املرجع املذكور، ص.: 202 – 203.

[4] - هـ.ج. ولز، املرجع املذكور، ص.: 828 – 829.
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عىل نقاشات واسعة لدى مختلف املدارس االقتصادية واالجتامعية، وتبّوأت موقعاً من االهتامم 

مل ينازعها فيه أي موضوع آخر من املواضيع الحيوية، ال سيام يف مضامر التحديد الزمني لهذا 

الحدث أو يف أوالياته الداخلية وسريورته العامة.

الثامن عرش،  النقاش قد افتتح عىل مرصاعيه حول هذا املوضوع بدءاً من أواخر القرن  وكان 

فالسفة  بداية  فيه  شارك  وقد  هذا.  يومنا  إىل  وصوالً  عرش  التاسع  القرن  طوال  محتدماً  واستمر 

وعلامء اقتصاد واجتامع من أمثال الفيلسوف األملاين فريدريك ليست )1789 – 1846( الذي صاغ 

التطوري  االتجاه  التفصيلية حول  النظريات  أّول  تكون  قد  البرشية،  املجتمعات  تطوُّر  نظرية يف 

لهذه املجتمعات، التي تعطي ملراحل التطور الخمسة التي تلحظها العناوين التالية: 1 - املرحلة 

الهمجيّة. 2 - املرحلة الرعوية. 3 - املرحلة الزراعية. 4 - املرحلة الزراعية والصناعية. 5 - املرحلة 

الزراعية – الصناعية – التجارية. وكذلك املفكر االقتصادي الربيطاين الشهري  آدم سميث )1723 

– 1790( صاحب كتاب »ثروة األمم« الذي وضعه عام 1776 والذي قد يكون أّول من نَظَّر، وعرب 

االستدالل العلمي، وعىل نطاق واسع، ألهمية االستعامر لنمو الرأساملية، عرب ربطه ما بني اتساع 

الرأساميل،  النظام  يف  العامل  يؤّديه  الذي  العمل  تقسيم  تحقيق  عىل  الرأساملية  وقدرة  السوق، 

بانفصاله عن وسائل اإلنتاج، بوصفه ليس سوى سلعة كغريها من السلع وان األجر الذي يتقاضاه 

مقابل العمل، إمنا هو »مثن« لهذه السلطة يخضع لنظام العرض والطلب شأنه شأن غريه من األمثان.

وعىل أعتاب الثورة الصناعيّة الثّانيّة يف أوروبّا الغربيّة )اخرتاع املُحرِّك بالطاقة النفطيّة( سيحتدم 

النقاش مجدداً مع كارل ماركس وتأسيسه ملدرسة خاصة يف قراءة تطور املجتمعات البرشيّة، ومع 

أقطاب املدرسة الهيغلية الجديدة التي رفض أحد أجنحتها أن تكون املجتمعات البرشيّة، شأنها 

بينام رأى آخرون يف هذه   )1894  – 1817 انتظام معنيَّ )فيلهلم روشري  الطبيعة، تحيا ضمن  شأن 

املدرسة )برونو هيلد برانت 1812 – 1878( أن تطور األمم االقتصادي مير ضمن ثالث مراحل هي: 

االقتصاد الطبيعي واالقتصاد النقدي واالقتصاد االئتامين]1].

»املدرسة  مع  نفسها  الهيغلية  د  ستجدِّ العرشين  القرن  وبداية  عرش  التاسع  القرن  أواخر  ومع 

التاريخية الحديثة« التي ستقوم مع وارنري سومبارت صاحب كتاب »الرأساملية الحديثة« ومع العامل 

االقتصادي  التطور  أن  يعتربان  حيث  أملاين،  وكالهام   ،)1920  –  1864( فيرب  ماكس  االجتامعي 

تاريخي  عرص  لكل  وأن  هيغل،  فلسفة  إىل  أصولها  ترجع  التي  املوضوعية  املثالية  من  مستمدٌّ 

[1] - راجع ف ذلك: اوسكار النح، “االقتصاد السيايس”، الجزء األول، ترجمة راشد الرباوي، دار املعارف برص، 1966 ص.: 288.
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»روحه« الخاصة التي تُْخترََص يف مجموعٍة من االتجاهات النفسانية للبرش، التي تضفي عىل كل 

عرص طابعة الخاص. ويعترب أن مفتاح فهم التطور االقتصادي ال يكُمن يف معرفة أسلوب اإلنتاج، 

ماركس، إمنا يف معرفة وفهم  يقول كارل  اإلنتاج، كام  املنتجة وعالقات  القوى  ليس يف  أنّه  أي 

االتجاهات النفسانية التي تشكل »روح« كل عرٍص تاريخيٍّ بذاته]1].

جـ - حول الرتاكم األّويل لرأس املال: 

لقد تساءل االقتصادي الشهري آدم سميت منذ القرن الثامن عرش يف »ثروة األمم« عن املكّونات 

األوىل للرأسامل عامة وسعى إىل تربير ذلك عرب الكالم عن سلوكات توفريية سلكها أولئك الرجال 

بالرتاكم عرب االستثامر، ويقول يف  أموال أخذت  إىل رؤوس  تدريجيّاً  الذين جنوا املال وحّولوه 

الصناعة. ويف  وليس  )التوفري(  االقتصاد  هو  إمنا  املال،  رأس  لرتاكم  املبارش  السبب  »إن  ذلك: 

الحقيقة إن الصناعة تقدم املادة للتوفريات التي يقوم بها االقتصاد«. ويقدم مجموعة من األمثلة 

حول البخل والتقتري الشديدين يف أوساط وسلوكيات الرأسامليني األوائل]2]. ويتوىل كارل ماركس 

يف “رأس املال” دحض مقولة آدم سميث حيث يعترب أن الرتاكم األّويل إمنا هو نتيجة لـ “الحركة 

التاريخية التي تحقق االنفصال بني العمل ورشوطه املوضوعية” ويتابع ماركس قائالً: “تلك هي – 

إذن – مفتاح الرس للرتاكم املسّمى تراكامً أوليّاً”]3].

كان كارل ماركس قد وضع يده عىل جزء من الجواب، حول رس الرتاكم األوَّيل لرأس املال، 

ة الوحشية، هي التي  عندما قال: »إن الغزو واالستعباد واالغتصاب املسلَّح والنَّهب وسيطرة القوَّ

كانت تتغلَّب دامئاً، يف أحداث التاريخ الواقعي وسجاّلته«]4]، إاّل أنه يعود ويفلت هذا الجواب من 

بني يديه، تحت وطأة اضطراره لالنسجام مع منظومته النظريَّة العاّمة القائلة بأن عملية تشكُّل أي 

نظام جديد، بالّنسبة ألوروبا، يجب أن تتم يف أحشاء القديم، وأنَّ العنف ليس يف الحقيقة سوى 

»مولّدة« )القابلة( التاريخ وهو ليس أمه وال أباه]5]. بينام يرى أّن العنف القادم من الخارج، من جهاز 

[1] - املرجع السابق، ص.: 290 – 291.

[2] - ورد عند كارل ماركس، “رأس املال”، طبعة مكتبة املعارف، بريوت، مرجع مذكور، ص.: 853.

[3] - كارل ماركس، املرجع السابق، ص.: 1053.

[4] - املرجع السابق، ص.: 1052.

يل لرأس املال منذ بداية القرن العرشين  [5] - كان األملاين جوزيف شمبيتز قد أشار إىل عجز ماركس واملاركسيي عن فهم الرتاكم األوَّ

م ف هذا الّسياق مقولته  لألسباب التي نذكر، ولكنه ال يقدم سوى تفصيالً جديداً ملقولة آدم سميت ثم ملاكس فيرب ووارنري سومبارت، ليقدِّ

التي يعترب فيها أن الدور األساس ف نشأة الرأسامل وتراكمه هو بروز “املنظمي” والجهاز املبدع ف التجارة واملال والعالقات، دون أن 

ع. يوِضح لنا كيف ميكن نشوء فئة، أو طبقة، املنظّمي هذه قبل وجود الرأسامل نفسه واتجاه األسواق للتوسُّ

.Joseph Schampeter, “The Theory of Economic Development”, Cambridge 1974, p. 91 – 93 and 153 – 155 :راجع
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االستعامر الربيطاين للهند، بأنّه رضورة »لوضع الهند عىل خط التطّور الصحيح«. فلذلك نراه يَْقرِص 

مفهومه عن دور العنف والنهب يف الرتاكم األوَّيل للرأسامل، عىل داخل املجتمعات اإلقطاعية 

يف أوروبا الغربية.

امليالدي،  السابع  القرن  يف  وخارجها،  أوروبا  بني  التبادل  حركة  أن  التاريخية  الوقائع  تبنّي 

فارس.  وبالد  والعراق  الكربى يف سوريا  األسواق  وبني  بينها  ما  التبادل يف  مقترصة عىل  كانت 

وحسبام يشري املؤرخ االقتصادي البلجييك هرني بريين]1] فإن الحركة توقفت مع نهايات القرن 

العالقة  واقتصار  القدمية  الدولية  التجارة  خطوط  عىل  املسلمني  سيطرة  بعد  امليالدي  السابع 

التبادل  التوقف يف حركة  ذلك  لومبار  موريس  يفرس  بينام  الحرب،  والغرب عىل  الرشق  بني  ما 

بنضوب الذهب وخراب املناجم وتحوُّل هذه الحركة إىل أن تكون عملية غري مربحة ربحاً كافياً 

للتجار املسلمني الذين كانوا يقومون بتجارة تحمل السلع باتجاه واحد مقابل الذهب األورويب، 

استرياد  تجارة  إال  لألوروبيني  بالنسبة  تكن  مل  الوسيط  العرص  يف  التبادل  حركة  أن  إىل  مشرياً 

حيث كان يتوىل تجار سوريون، وغريهم من التجار الرشقيني، جلب »السلع الرشقية الغالية من 

تستطيع  الواقع ال  مقابلها. ويف  الذهب  الرتف ويأخذون  أدوات  أو غريها من  والتوابل  األقمشة 

فليس  الّذهب.  غري  آخر  شيئاً  األبيض  البحر  رشق  يف  القامئة  للمراكز  تقدم  أن  الغربية  البالد 

يكث  التي  املنتجات  من  ضخمة  كميات  أو  بها،  اشتهرت  خاّصة  منتجات  أو  غالية  سلع  لديها 

استهالكها. فهي مجرد منجم للذهب يستغله أهل الرشق حتى ينضب، أو عىل األقل حتى تحني 

اللحظة التي ال تدرُّ فيها العملية ربحاً كافياً مضموناً. وقد حانت هذه اللحظة يف القرن السابع، 

الغرب، تقلُّ تدريجيّاً النعدام أي منتجات  التي احتفظ بها  إذا أخذت كميات الذهب املخزون 

للتبادل تصلح لتعديل امليزان التجاري دائم العجز«]2].

يشري االقتصادي األمرييك سويزي إىل »إن كل اقتصاد خال ذلك األكث بدائيّة، بحاجة إىل قدر 

معنّي من التجارة. من هنا قدمت أسواق القرى املحلّيّة والباعة املتجّولون، يف العصور األوروبية 

املظلمة، العون للنظام اإلقطاعي، بدل أن تهدد وجوده. كانت هذه تزوده بحاجاته األساسية دون 

التجارة  أخذت  وحني  االقتصادية.  عالقاته  هيكل  عىل  تؤثر  كبرية  ثروة  عىل  لنفسها  تستحوذ  أن 

البعيدة،  املسافات  نطاق  تركّزت يف  فإنها  ذلك(،  قبل  )بل ورمبا  أّوالً  العارش  القرن  بالتوسع يف 

[1] - هرني بريين، املرجع املذكور، ص.: 13 – 17.

[2] - موريس لومبار، “األسس النقدية للسيادة االقتصادية: الذهب اإلسالمي منذ القرن السابع إىل القرن الحادي عرش امليالدي”. فصل 

من كتاب لعدد من الباحثي تحت عنوان “بحوث ف التاريخ االقتصادي”، مرجع مذكور، ص.: 52.
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عىل  التّجارة  هذه  أنصبّت  فقد  ذلك،  إىل  وباإلضافة  املحض.  املحلّيّة  التجارة  عن  ميَّزها  مام 

ل كلف النقل الشديدة االرتفاع آنذاك. وطاملا ظل هذا  مبادلة السلع الثمينة التي كان بإمكانها تحمُّ

التوسع التجاري مقترصاً عىل أشكال ميكن تسميتها بنظام الباعة املتجّولني، فقد كان أثره محدوداً 

الباعة املتجّولني مؤّدية إىل نشوء مراكز مستقرّة  التجارة مرحلة  أن تجاوزت  ما  بالضورة. ولكن 

استندت  أن هذه املراكز، وإن  نوعّي مختلف. ذلك  البحريني، حتى دخل عامل  والنقل  للتجارة 

إىل التبادل عرب املسافات البعيدة، أضحت بالضورة مولِّدة لإلنتاج السلعي. وكان ال بد لها من 

ص  االستقالل عن الريف نسبيّاً. كام أن الحرف املصاحبة لهذا التطور جسدت شكالً من التََّخصُّ

تزوِّد  تكن  الحرف مل  هذه  فإن  املقاطعات. وهكذا،  اقتصاد  عرفه  ما  كل  تجاوز  العمل،  وتقسيم 

سكان املدن بحاجتهم من اإلنتاج فحسب، بل أنها وفّرت السلع التي كان مبقدور سكان الريف 

رشائها مقابل ما يستلمونه جراء بيع منتجاتهم يف سوق املدينة«]1].

إن بول سويزي، بالرغم من ماركسيته، يعيد هنا للتجارة البعيدة املدى الدور األساس يف دفع 

»الّسيّد«  لها  يخضع  بدأ  التي  االضطراريّة  التّبعيّة  بسبب  الّداخيل،  التّأزّم  نحو  اإلقطاعي  النظام 

اإلقطاعي يف إقطاعته، لنافذين ُجُدد، يتجاوز نفوذهم حدود إقطاعته إىل إقطاعات وماملك أخرى، 

وأّن هذه التّجارة وضعت األّسس النحالل نظام اإلقطاع وقيام النظام الرأساميل. إالّ أن النص يوحي 

س لرتاكم منطقي من دون االلتفاف إىل محطات تاريخية بارزة  بأن األمور استلزمت وقتاً طويالً أسَّ

شكلت قفزات نوعيّة يف حجم الحركة التجارية وأهّميتها، ويف حجم رؤوس األموال املوظفة يف 

العمل التجاري وحجم األساطيل التجارية التي متخر عباب البحار، مدعومة بقوى حربية مؤازرة. 

وإن هذه العملية التي يصفها سويزي، ويوحي بأنها استلزمت عدة قرون، هي يف الواقع مل تحدث 

سوى يف مرحلة متأخرة من العصور الوسطى حيث شهدت االقتصادات اإلقطاعية تطوراً متسارعاً 

املعارص  الياباين  االقتصادي  يقول  حسبام  أّدى،  الذي  النقدي«  االقتصاد  أو  التبادل،  »القتصاد 

كوهاشريو تاكاهايش، »إىل خراب الجزء األكرب من النبالء اإلقطاعيني الذين كانت قاعدتهم تتمثل 

للرأسامل  كانت خاضعة  الّصناعة  بأّن  تاكاهايش  يعترب  التقليدي«]2]، حيث  الطبيعي  االقتصاد  يف 

التّجاري طوال الفرتة الّسابقة للثورة الّصناعية يف القرن الّسابع عرش، بينام ستصبح التّجارة بخدمة 

رأس املال الّصناعي بعد تلك الثّورة]3]. 

[1] - بول سويزي، “التجارة الدولية وانحطاط اإلقطاع”، فصل من كتاب “االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية”، مرجع مذكور، ص.: 67 – 68.

[2] - كوهاشريو تاكاهايش، “طريق االنتقال إىل الرأساملية”، فصل من “االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية”، مرجع مذكور، ص.: 112.

[3] - املرجع الّسابق، ص.: 128
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حقيقة التجارة والّتّجار ف الّتاريخ األورويب الوسيط:

ال بّد هنا من العودة إىل طرح التساؤل األّويل: ما الذي يخفيه تعبري »تجارة« يف التاريخ األورويب 

الوسيط؟ ومن هم هؤالء »التّّجار« الذين متّكنوا، و»بسحر ساحر«، من إعادة الحيويّة إىل الحركة 

نضوب  عىل  قرون  عّدة  وبعد  عرش]1]،  الحادي  القرن  مع  خاصة  والغرب،  الرشق  بني  التجارية 

للتبادل عىل  الذهب األورويب؟ وهل حقيقة متكَّن هؤالء »التّّجار« من إيجاد سلع أو مواد قابلة 

نطاٍق واسع وذات مردوٍد قادٍر عىل إغراء املغامرين لركوب مخاطر التّجارة البعيدة املدى؟ وكيف 

ومتى وماذا وأين كان ذلك؟

يقدم املؤرخ االقتصادي البولندي هانريك كوليشري )Henryk Kolischer 1853 --1932( جواباً 

حاسامً يف هذا اإلطار حني يقول: يف كل العصور »كانت القرصنة املرحلة األوىل للتجارة. وهذا 

صحيح إىل حد أّن النورمانديني عندما سيَْعِدلون عن النهب يف نهاية القرن التاسع فسيتحولون إىل 

تجار«]2].

بغّض الّنظر عاّم إذا كان القراصنة الّنورمانديّون قد »َعَدلوا« عن الّنهب يف نهاية القرن التاسع، 

فمن  لها الحقاً،  التي سنتطرّق  التّاريخيّة  الوقائع  عليه  يعِدلوا، كام هي  أو مل  يقول كوشنري،  كام 

املفيد هنا اإلطاللة عىل الوضع السيايس العام املحيط بالقارة األوروبية يف اللحظة التي حّققت 

فيها املدن اإليطالية، أواسط القرن الحادي عرش، قفزتها الكربى للسيطرة عىل التجارة الّدوليّة يف 

البحرين األبيض واألسود. ومن خالل هذه اإلطاللة سنجد أن أوروبا ليست يف الواقع سوى مجال 

لة من  الطّقس وجامعات مرتحِّ الجبال وقساوة  لتكتٍل برشي تحارصه من الرشق والشامل وعورة 

قطّاع الطّرق الُجرمان الذين يتّخذون من رسقة املوايش ونصب الكامئن للقوافل، مهنة وحيدة لهم. 

، سوى  ومن الغرب البحر املحيط الذي ال نهاية له. وال صلة لهذا املجال البرشي بالعامل املتحضِّ

مع العامل اإلسالمي الذي يتّصل به عرب ثالث جبهات هي يف الواقع جبهات مواجهة وقتال، وهي:

الجبهة الجنوبية الرشقية املتمثلة بآسيا الصغرى واألناضول عرب اإلمرباطورية البيزنطية والبحر األسود 

حيث كانت السلطنة السلجوقية آخذة بالنمو واالتساع عىل حساب املاملك البيزنطية وتخوض املعارك 

الكربى معها، والتي توَّجهت مبعركة »مالذكرد« الشهرية عام 1071 والتي هددت اإلمرباطورية بالزوال.

[1] - د. عزيز سوريال عطية، “العالقات بي الرشق والغرب”، ترجمة د. فيليب صابر سيف، دار الثقافة املسيحية، القاهرة 1972، ص.: 

بأنّها  القرن العارش كانت مستحيلة، ويقول  التجارة الدولية قبل نهاية  م املؤلّف ف كتابه هذا بضعة معطيات يستنتج منها أن  163. ويقدِّ

انطلقت متواضعة ف القرن العارش ومل تنترش إالّ ابتداًء من القرن الحادي عرش.

[2] - هانريك كوشنري، “التاريخ االقتصادي العام” املجلد األول، ص 41. ورد عند ارتست ماندل، املرجع املذكور، الجزء األول، ص.: 89.
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الجبهة البحريّة مع شاميل أفريقيا عرب صقلية ومالطا، فقد كانت طوال النصف الثاين من القرن 

ومالطا وجربة  موانئ صقلية  النورمانديون عىل  يشّنه  متواصل  وقتال  وفرٍّ  كرٍّ  الحادي عرش جبهة 

وطرابلس وغريها من املرافئ يف شاميل أفريقيا بهدف الغزو والنهب إضافة إىل أعامل القرصنة يف 

أعايل البحار، إىل أن استطاع النورمانديون احتالل صقلية وإنهاء الوجود اإلسالمي فيها عام 1091، 

وعام 1096 متكنوا من احتالل مالطا وواصلوا محاوالت التغلغل والنفاذ إىل الساحل املقابل]1].

والجبهة الغربية املتمثِّلة بالعالقة بني املاملك األوروبية الغربية من جهة، وأمراء األندلس من 

جهة أخرى، حيث ستعصف أواسط القرن الحادي عرش االضطرابات بني أمراء األندلس أنفسهم 

القوى  انقالب موازين  أهليّة دّمرت املجتمع األندليس، وهو ما نجم عنه  ماّم يؤّدي إىل حروب 

لصالح املاملك املسيحية. »فقد دفعت االضطرابات الداخلية، التي عصفت باألندلس يف عهد 

ملوك الطوائف، أمراء األندلس إىل طلب املساعدة من األمراء املسيحيني الذين انتهزوها فرصة 

للثأر، فراحوا يتدخلون إىل جانب الفرقاء املتنازعني ممعنني يف زيادة الفرقة بينهم وفارضني عليهم 

مثن املساعدات التي يقدمونها لهم، إّما تنازالت عن بعض املناطق، وإّما رضائب سنوية«]2].

وعندما ستبدأ الحمالت الصليبية، أواخر القرن الحادي عرش، كانت املدن اإليطالية، السيام 

جنوا والبندقية وبيزا، قد تحّولت إىل قوى اقتصادية ذات شأن كبري يف أوروبا حتى باتت تهيمن عىل 

الحياة االقتصادية األوروبية برّمتها بعد أن تأّمنت لها أسس تراكم الرأسامل النقدي عرب القراصنة]3]. 

الذين كانوا يشّنون حمالت متواصلة يف أعايل البحار عىل السفن التجارية اإلسالمية وعىل املوانئ 

الهولندية،  املدن  وبعض  اإليطالية  املدن  بها  تتمتع  التي  الوضعية  هذه  شكلت  وقد  اإلسالمية. 

حصانة لهذه الطبقة التجارية النامية ضد مطامع الكنيسة ورجال اإلقطاع عىل حٍد سواء. وستأيت 

الحروب الصليبية لتزيد من أهمية هذه املدن وهذه الطبقة النامية بشكل خاص لسببني أساسيني: 

نقدية  وثروات  باألسواق  تجارية وصالت وطيدة  اكتسبته من خربات  الطبقة مبا  هذه  أولهام ألن 

حمالتهم  لتمويل  اإلقطاع  ولرجال  للكنيسة  منها  بد  ال  رضورة  تشكل  أصبحت  بحرية  وأساطيل 

[1] - راجع ف ذلك: 

     - إثّوري رويس، »ليبيا منذ الفتح العريب حتى سنة 1911«، ترجمة خليفة محمد التلييس، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية 1991، 

ص.: 102 – 103.

     - و: ابن األثري، »الكامل ف التاريخ«، دار الكتاب العريب، ط 4، بريوت، 1983، ص.: 68 – 79.

     - و: ابن خلدون، التاريخ، ج 7، ص.: 42 – 48.

[2] - د. خري املر، “العالقات األوروبية – اإلسالمية ف غريب املتوسط عشية الحروب الصليبية« مقالة ف »املنطلق« العدد 84 – 85، 

بريوت 1991، ص.: 62.

[3] - ارنست ماندل، املرجع املذكور، ج أول، ص.: 111 – 112.
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بعضهم  عمل  حيث  الحروب،  هذه  خالل  املنهوبات  وتسويق  ولتسييل  الرشق  باتجاه  الحربية 

للبابا والحكام اآلخرين وذلك لتمويل الحروب بالدرجة األوىل. وقام بعضهم، ككبار  »كصيارفة 

بتنظيم عملية توفري املواد األّولية لصناعة األقمشة«]1]. وثانيهام  )الهولنديني(  الفالمنكيني  التجار 

أن هذه الفئة الصاعدة هي وحدها من بني مختلف الفئات املشرتكة يف الحروب الصليبية بشكل 

مبارش أو غري مبارش، قادرة عىل االستفادة من النتائج االقتصادية لهذه الحروب وتوظيفها يف عملية 

ذات أهداف اقتصادية بشكل رئييس. أي أن هذه الفئة وحدها التي كانت تعمل عىل إحداث تراكم 

يف قوتها االقتصادية لخدمة توجهها االقتصادي، بينام كانت الفئتان األُخريان، الكنيسة واإلقطاع، 

تستخدمان الثوة املنهوبة يف سبيل تحقيق مكاسب ونقاط نفوذ سياسية، فتستهلك املنهوبات يف 

البذخ وبناء القصور والكاتدرائيّات.

وإذا كانت »قرصنة« القرن الحادي عرش وما بعده لعبت مثل هذا الدور يف التاريخ، يجب علينا 

أن ال نحّمل األمر أكث مام يحتمل. فتلك الفرتة ليست هي بداية انطالق أعامل القرصنة، عىل الرغم 

من أنها كانت بداية لبناء هيكلية اقتصادية جديدة يقوم عليها االقتصاد األورويب وتلعب دوراً رياديّاً 

يف املجتمع برّمته لتدفعه نحو التطّور والتفّوق عىل املجتمعات األخرى يف عدة ميادين.

القرصنة  عائدات  إليهام  آلت  مآلني  بني  وإمنا  القرصنة،  من  نوعني  بني  ليس  التمييز،  يجب 

والنَّهب. 

التي  الكربى  واإلمرباطوريات  العسكرية  القبائل  مختلف  عرفته  عقيامً  مآالً  كان  األول  املآل 

د الفائض، أو توظفه  عرفها التاريخ والتي كانت تنظر إىل الغنائم مبا تحتويه من قيمة استعاملية وتبدِّ

ال فرق، يف البذخ ويف ما يرمز إىل الجاه والثوة والتفوُّق، فتبني القصور الفارهة والقالع املنيعة 

النفسية إىل حيل ومجوهرات وأوسمة وتحف  والكاتدرائيات العمالقة وتحول الذهب واملعادن 

أن  ما  االقتصادي  ينتهي دورها  الثوات املسلوبة إىل معطى سيايس  تتحول  باختصار،  أي  فنية. 

تصل إىل مستقرّها السيايس.

واملآل الثاين الذي آلت إليه عائدات القرصنة، هو عضونة هذه العائدات يف أواليات اقتصادية 

حّولت القراصنة والنهابني، بشكل من األشكال، إىل عمالٍء لفئة من الناس تتمتع بخربات كافية يف 

التسويق، وترشف عىل مجاٍل واسع من الِحرَف املتّصلة بصناعة مستلزمات القراصنة واحتياجاتهم 

لتطوير جهازهم الّنهبي، ميدونها بالبضائع بأبخس األمثان، وتعمل عىل مراكمة العائدات يف تعزيز 

[1] - روندي هيلتون، “االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية”، املقدمة، مصدر مذكور، ص 44.
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جهازها النَّهبي الخاص، وتدعيمه وإنجاز بنيان تشكيلتها املستقلّة عن التشكيالت السياسية واالقتصادية 

والثقافية القامئة يف محيطها. هذا ما كانت عليه فئة تعاطت مع الثوات املسلوبة كمعطى اقتصادي 

للرأسامل،  إنتاج مضاَعف  إعادة  املنهوبات ويف  بتدوير  ذاته،  منتج ميوِّن  مال  رأس  إىل  فحوَّلتها 

ويعكس مفاعيله عىل أواليات تحفيز األنشطة االقتصادية كافّة ويف املجتمع برمته.

لن نتوقف عند العوامل التي مكنت املدن اإليطالية، ومنذ أواسط القرن الحادي عرش، من أن 

تقوم مبثل هذا الدور الريادي والتأسيس للمرحلة الرأساملية يف عالقات اإلنتاج األوروبية، وتالياً، 

من تطوير حركة التبادل التجاري بني الرشق والغرب إىل أن احتكرته لغاية أواخر القرن الخامس 

عرش بعد أن أسهمت إسهاماً رئيسيّاً يف قلب التوازن الدويل، سياسيّاً واقتصاديّاً وعسكريّاً، لصالح 

أوروبا الغربية ونكتفي هنا باإلشارات التي سبق وذكرناها، لننتقل إىل اإلطاللة عىل النتائج املبارشة 

التي أنتجتها عملية ازدهار حركة التبادل الدولية بواسطة املدن اإليطالية، عىل البنية االجتامعية – 

االقتصادية األوروبية وتالياً عىل العالقات الدولية.

هـ - النتائج االجتامعية – االقتصادية لتطوير جهاز الّنهب العنيف:

بات مألوفاً إضفاء أهمية بالغة للحروب الصليبية عىل نهضة أوروبا االقتصادية والعلمية وصوالً 

إىل انفالتها من العرص الوسيط. إالّ أن ما يجب التأكيد عليه هو أنه لو مل تكن املدن اإليطالية قد 

بدأت بشكل متسارع تحقيق إنجازات هامة عىل طريق تطوير جهازها التجاري واستقاللها السيايس 

والثقايف )والديني ضمناً( قبل هذه الحروب بزهاء نصف قرن، ملا كان باإلمكان أن تكون للثوات 

املنهوبة من الرشق أي دور إيجايب يف تحريك عجلة االقتصاد اإلقطاعي األورويب، ولكان مصري 

هذه الثوات التبديد والتعقيم يف مجتمع كان ما يزال يحرّم العمل التجاري والنشاط االقتصادي 

املُكِسب، حيث كانت »السلطات الدينية يف عرص اإلميان تعرتض عليها )عىل التجارة( باعتبارها 

نه اإليطاليون من ركائز، مّكنتهم من استغالل  أَمَّ الفاحش«]1]، وعرب ما كان قد  للربا  صورة أخرى 

هذه الحروب لعضونة نتائجها االقتصادية يف بنيتهم الّداخليّة. فهم كانوا، إّما أن يصاحبوا الحمالت 

املختلفة، أو يتبعوها ويفتتحوا أسواقاً جديدة، يف كل ميناء يتم فتحه يف الرشق]2]، أو يساهموا يف 

متويل بعضها لقاء مكاسب محّددة ومتَّفق عليها مسبقاً مع البابويّة والقادة العسكريّون للحملة.

منوذجاً  ألوروبا«،  االقتصادي  كمربدج  »تاريخ  كتابه  يف  لوبيز،  االقتصادي  املؤرخ  ويذكر 

[1] - د. عزيز سوريال عطية، املرجع املذكور، ص.: 152 – 153.

[2] - املرجع السابق، ص.: 158.
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التّجار  اهتامم  عدم  فقط  ليس  معه،  يتّضح  الصليبية،  الحروب  يف  اإليطاليني  التجار  إسهام  عن 

أيضاً  وإمنا  الحروب،  هذه  “قدسيّة”  حول  البابا  بشعارات  انتامءاتهم،  اختالف  عىل  اإليطاليني، 

املوقع الذي كان قد بلغه هؤالء من النفوذ والقّوة ليتمّكنوا من فرض رشوطهم عىل البابويّة ومن 

معها من ملوك وأمراء، عند مطلع القرن الثاين عرش، ومدى احتياج هؤالء لإليطاليني يف غزواتهم 

لبالد الشام. خاّصة وأّن الكريس البابوي كان، وقبل ثالثة عقود، أي عام 1074، قد حثَّ امللوك 

الغربية، وعدم السامح لهم  التّجار اإليطاليني يف أوروبا  الاّلتني عىل مكافحة أنشطة  والقساوسة 

بزيارة أسواق فرنسا ونهبها]1]. فيقول لوبيز يف هذا املجال: “نحن نعرف، عىل سبيل املثال، كيف 

ساعد الجنويّون الصليبيني يف عام 1101عىل فتح ونهب ميناء قيرصية الفلسطيني، فقد تلّقوا مغانم 

%15 من الغنيمة. وما تبّقى من هذه الغنيمة وزّعوه بني  وافرة لضباطهم وكافؤوا ماّلك السفن ب 

8000 بحار وجندي. وقد تلّقى كل واحد منهم 48 سوليدة وليربة بهار”. وملعرفة مقدار أهّميّة الـ 

%15 التي حصل عليها مالكو السفن الجنويّون، يكفي معرفة أّن بقيّة املنهوبات، أي ما تبّقى منها 

بعد اقتطاع حّصة البابويّة والّنبالء والضبّاط والـ %15 هذه، فإن هذه البقيّة التي أُنِْعَم بها عىل 8000 

بّحار وجندي، قد حّولت »كل واحد منهم إىل رأساميل صغري«]2]. 

قد يكون أّول صدام حقيقي بارشته طبقة التّجار، مع الثقافة الدينية السائدة، ومع الّسلطات الّدينيّة 

ضمناً، هو مامرستها للتجارة بحّد ذاتها. فقد كانت الّسلطات الّدينيّة تنظر إىل النشاط التجاري عامة 

بوصفه »صورة أخرى للربا الفاحش«]3]، وكانت الكنيسة »قد أدانت مامرسة التجارة التي مل تجد لها 

مكاناً يف النظام االجتامعي يف مجتمع إقطاعي زراعي«. لذلك فقد ظلت التجارة »وقفاً عىل اليهود 

الدنيا«]4]  الطبقات  فقراء  من  املسيحيني  املغامرين  من  عدد  ومعهم  الوسطى،  العصور  بداية  يف 

وكانت املعامالت التجارية تقترص عىل أسواق محلّية ضيّقة تقوم عىل نظام املقايضة البدايئ يف 

لَع الضوريّة، ومل يكن للنقود يف هذا النظام مكانة هاّمة، إن مل نقل إنها كانت منعدمة متاماً]5]. السِّ

أنها  قيم وأعراف، متثل يف  ما هو سائد من  مع  التجارية  الطبقة  بارشته  الذي  اآلخر  دام  والصِّ

واملصالح  الدينية  الفائدة  مقاييس  متجاوزة  آخر،  اعتبار  كل  فوق  االقتصادية«  »املنفعة  وضعت 

الكنسية والرصاع الديني، مستفيدة من حفاظها عىل موقع مستقلٍّ بني القسطنطينية والبابا، باملصالح 

[1] - د. عادل زيتون، املرجع املذكور، ص.: 42.

[2] - ورد عند: أرنست ماندل، املرجع املذكور، ج1، ص.: 112

[3] - د. عزيز سوريال عطية، املرجع املذكور، ص.: 153.

[4] - املرجع السابق، ص.: 185.

[5] - املرجع السابق، ص.: 153.
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التجار  أن  الكنيسة وأوامرها  تعاليم  الخروج عىل  أخرى]1]. ومن مظاهر هذا  أحياناً  وبالقوة  أحياناً 

فيها  تشارك  كانت  التي  الرقيق  تجارة  تُحرِّم  التي  البابوية  األوامر  مبارش  بشكل  تحّدوا  اإليطاليني 

معظم املدن التجاريّة بنشاط، ال سيام منها مدينة جنوا، حيث كانت تجارة الرقيق أكث التجارات 

ربحاً للتجار اإليطاليني ومتنحهم معادالً تبادليّاً يف األسواق الرشقية مقابل ما كانوا يستوردونه منها 

من منتجات طبيعية وسلع مصّنعة، خاصة إذا ما عرفنا بأن الطلب يف أوروبا الغربية عىل املنتجات 

األيوبية  السلطنة  خالل  سيام  ال  الرَّقيق،  عىل  الطلب  سوى  الرشق  يف  يضاهيه  يكن  مل   الرشقية 

)1171 – 1250( والسلطنة اململوكية التي تلتها]2]. حيث زخرت، خالل هذه الفرتة، أسواق الّنخاسة 

الجنويّون،  يستقدمهم  كان  حيث  »الّصقالبة«،  باسم  عرفوا  والّذين  البيضاء،  البرشة  ذوي  باألرقاء 

الزّمن،  الّسالفيّة، وقد تحّولت، مع  الشعوب  أبناء  وغريهم من اإليطاليني، إىل أسواق الرشق من 

مفردة )Slave( يف اللغات األوروبية الحديثة لتحمل معنى »العبد« أو »الرقيق«.

وعندما ستتوسع السلطنة العثامنية يف القرن الرابع عرش ومن ثم يف القرن الخامس عرش باتجاه 

اإليطالية  املستعمرات  من  بعدد  فستصطدم  سواحله،  عىل  كاملة  سيطرة  وتسيطر  األسود  البحر 

لجمهوريتي البندقية وجنوا ال سيام يف طرابزون وكافا وتانا، وغريها من املوانئ التي تشكل نقاط 

اتصال األساطيل اإليطالية بخطوط التجارة الدولية القدمية مع آسيا عرب بالد فارس وبحر قزوين 

العثامنيني استعدادهم للحفاظ عىل مصالح اإليطاليني وامتيازاتهم  إبداء  واألنهر الروسية. إالّ أن 

التجارية يف هذه املدن، جعل قادتها يفتحون أبواب مدنهم للغازي الجديد وميتنعون عن الدخول 

معه »يف حرب ال طائل منها«. وقد وصف املؤرخ املرصي العثامين محمد فريد بك سكان هذه 

أموالهم وال  يحافظون عىل  »تجاراً  كانوا  بأنهم  العثامنيني،  أمام  مدنهم  فتح  إىل  املدن ولجوئهم 

يهمهم دين أو جنسية متبوعهم ما دام غري متعرض ألموالهم وال أرواحهم«]3].

فقد كانت حكومات املدن اإليطالية عىل استعداد لتقديم تنازالت إقليمية مقابل الحصول عىل 

معاهدات تضمن لتجارها وسفنها حرية اإلتجار واإلبحار والتنقل ما بني موانئ البحر األبيض وفوق 

ته. وهو أمر ما كان باإلمكان حدوثه يف ظل أي مفهوم من املفاهيم السائدة  أرايض العامل القديم برمَّ

آنذاك كمفهوم »الحق اإللهي« ومفهوم »الحق اإلقطاعي«.

أن  بوسعه  اإليطالية،  املدن  سياسة  يوجه  كان  الذي  االقتصادية«،  »املنفعة  مفهوم  وحده 

[1] - إيلي بور، املرجع املذكور، ص.: 51.

[2] - د. عزيز سوريال عطية، املرجع املذكور، ص.: 171 – 172.

[3] - محمد فريد بك، املرجع املذكور، ص.: 62.
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يضمن للتجار اإليطاليني تحقيق ما حققوه من نفوذ تجاري واقتصادي يف العامل قاطبة من خالل 

املعاهدات التي كانوا يعقدونها مع الرشق والغرب متخطني العوائق واملفاهيم السائدة كافّة، حتى 

أضحى بإمكان مؤرخ إحدى هذه املدن وهو “مارتينو داكانال” الذي كان يف النصف الثاين من 

القرن الثالث عرش يعمل كاتباً يف دائرة جامرك البندقية، أن يقول: “كانت دملاشيا، وألبانيا، ورومانيا، 

من  وغريها  وصقلية،  وأبيوليا،  وكانديا،  وقربص،  ومرص،  وأرمينيا،  وسوريا،  وطربزون،  واليونان، 

املتعة،  فيها  وجدوا  حيث  الفاخرة،  وقصوره  املثمرة  شعبنا  بساتني  والجزر،  واملاملك  األقطار 

والربح، واألمن... لقد طوَّف البنادقة يف البحر ها هنا وها هناك، وقطعوه طوالً وعرضاً، وذهبوا إىل 

لَع وجلبوها إىل البندقية من كل مكان، ثم جاء إىل البندقية  كل محل يجري فيه ماء، وابتاعوا السِّ

أملان، وبافاريون، وفرنسيون، ولومربديون، وتوسكانيون، وهنغاريون، ورجال من كل شعب يعيش 

عىل التجارة، فابتاعوا هذه السلع وحملوها إىل بالدهم«]1].

وـ انتقال جهاز الّنهب العنيف من القرصنة والتجارة إىل االستعامر:

منذ بدايات القرن الخامس عرش سوف يتبلور يف أوروبا منطان من أمناط األجهزة النهبية، أّولهام 

جهاز املدن اإليطالية، السيام البندقية وجنوى، وهو جهاز كام أرشنا سابقاً انبنى وتطور بعيداً عن 

النفوذ املبارش للبابوية، وكانت تحكمه بضعة معطيات أّمنت له، أو فرضت عليه، استقالليته عن 

البابوية. والجهاز الثاين هو عبارة عن قوى منت وترعرعت يف أحضان البابوية، ويف خضم الرصاع 

الطرفني.  بني  والحضاري  الديني  التاميز  قاعدة  عىل  األندلس  يف  املسلمني  وبني  بينها  العنيف 

اللتني برزتا كقوتني رئيسيتني  وميثّل هذا الجهاز بشكل خاص كل من مملكتي إسبانيا والربتغال 

يف القارة األوروبية منذ أواسط القرن الرابع عرش، واندفعتا منذ أواسط القرن الخامس عرش لتكونا 

قوتني استعامريتني رئيسيتني يف العامل، وقادتا مرحلة الكشوفات البحرية رشقاً وغرباً.

صحيح أن الفضل األسايس يف نشأة الحركة التجارية اإليطالية أوائل القرن الحادي عرش يعود 

إيجابية  آثار  ينجم من  ما كان  أن  إالّ  البابوية ورعايتها،  بعطف  النورمانديني املشمولني  للقراصنة 

عن هذه الحركة التجارية التي كانت تصيب املدن اإليطالية وفئة التجار اآلخذة باالزدهار والربوز 

كقوة اقتصادية، وبالتايل سياسية، يف خارصة روما، مركز البابوية، كان يثري حذر البابا ويدفعه إىل 

أن يتوّجس خيفة منها، خاصة تبعاً الرتباطها بالكنيسة الرشقية يف بيزنطية، إالّ أن هذا الحذر جاء 

لنمو هذه  أن يضعوا حّداً  البابوية وحلفائها من رجال اإلقطاع  بات من املستحيل عىل  يف وقٍت 

[1] - إيلي بور، املرجع املذكور، ص.: 54.
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الفئة أو تجاوزها يف التوازنات األوروبية. حتى أن تشجيع ومباركة البابا للقراصنة النورمانديني يف 

احتاللهم لجنويب إيطاليا أواسط القرن الحادي عرش، مل يؤدِّ إىل إضعاف املدن اإليطالية األخرى، 

بل عىل العكس من ذلك، فقد أدى ذلك إىل مركزة الخدمات التي كانت تقدمها املدن اإليطالية 

النهبية  العملية  البندقية وجنوى بشكل خاص، مام زاد من أهمية دورها يف  للقراصنة يف مدينتي 

التي يتوالّها القراصنة من جهة، ويف الدورة االقتصادية األوروبية اآلخذة باالتساع والتبلور، من جهة 

أخرى، خاصة بعدما دّمر املحتلون النورمانديون البنية االقتصادية التي كانت تقوم عليها املناطق 

التي احتلوها، وذلك بسبب منط حياتهم الخاص الذي ينفي بطبيعته، وبأوالياته الخاصة، التفاعل 

اإليجايب مع التنظيامت التي تقتضيها البنية االقتصادية للرأساملية التجارية.

أو اسرتاتيجيتان، مختلفتان ومتناقضتان يف  النهبية األوروبية سياستان،  القوى  حكمت سلوك 

بعض األحيان، ميّزتا ما بني جهازي النهب الرئيسيني املشار إليهام سابقاً. ففي الوقت الذي كان 

الجهاز النهبي للمدن اإليطالية محكوماً بسلوك املنفعة التجارية بشكل رئييس، فإن الجهاز النهبي 

الذي سيمثله كل من إسبانيا والربتغال سيكون محكوماً مبفاهيم النظام اإلقطاعي املجدول عىل 

أبعادها  بكامل  الصليبية«  »الحروب  ضمن  الجهاز  هذا  نشاط  ويُدِخل  البابويّة،  ومصالح  مرامي 

بني  االختالف  عن  ناجامً  الجهازين  هذين  من  كل  سلوك  يف  االختالف  يكون  وقد  الجوهرية. 

الخصائص البنيوية السياسية واالقتصادية لكل منهام.

الدور  تلعب  كانت  التي  هي  البحتة  االقتصاديّة  املصالح  أّن  هذا،  بحثنا  خالل  واضحاً،  كان 

د مواقفها وتحالفاتها تبعاً لهذه املصالح،  الحاسم يف توجيه سياسة املدن اإليطالية، حيث تتحدَّ

بني  ما  االختيار  إىل  اللجوء  هو  تفعله  كانت  ما  فإن  ذلك،  يبدو غري  ما  تفعل  كانت  عندما  وإنها 

والنبالء  الكنيسة  جانب  من  قويّة  ضغوطات  من  له  تتعرض  تكون  ما  ملواجهة  الضرين«  »أقل 

اإلقطاعيني. إالّ أن جّل شعارات الربتغاليني واإلسبان كانت هي نفسها شعارات وأهداف الحروب 

العنف يف غزواتهم وقرصنتهم ونهبهم،  الصليبية، حيث كانوا يعمدون إىل مامرسة أقىس أعامل 

ويسعون إىل الحصول عىل مستعمرات لهم حيث تطأ أقدامهم يُخضعون شعوبها وينهبون ثرواتها 

بالعنف، ويفرضون النرصانية عىل الشعوب التي يُخضعونها، حتى باتت األهداف االقتصادية لهذه 

بالرغم من ضخامة الثوات املنهوبة، تبدو وكأنها فقط لتمويل وتجهيز املزيد منها،  الحمالت، 

الصليبيني  أسالفهم  ِسرَي  واآلسيوية  واألمريكية  األفريقية  مستعمراتهم  يف  الجدد  الغزاة  وليسرتجع 

األوائل وتجاربهم.
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فقد كان ملك الربتغال يوحنا، الذي جّهز لفاسكو دا جاما رحلته األوىل نحو الرشق، قد حّدد 

له أهداف الرحلة بأنها للعمل عىل نرش املسيحية والحصول عىل ثروات الرشق، ورضب له املثل 

برخاء الجمهوريات اإليطالية نتيجة لثوات الرشق]1]. كام أن امللك الربتغايل أيضاً عامنوئيل ذهب 

الكنيسة،  الصليبية ويف سبيل إعالء شأن  الحروب  يف حامسه إلعطاء حمالته االستعامرية صفة 

إىل أبعد مام كانت تأمل منه البابوية نفسها، فهو أجاب عام 1505 عىل نداء البابا يوليوس الثاين 

الذي طلب منه الحّد من الحمالت إىل املحيط الهندي بهدف إنجاح الجهود الرّامية إىل تحسني 

عالقات دول البحر األبيض األوروبية مع سلطنة املامليك التي تستهدفها حمالت الربتغاليني يف 

املحيط الهندي، أجابه عامنوئيل قائالً: »لست عازماً فقط عىل خنق التجارة اململوكية، بل سأجاهد 

يف سبيل املسيحية حتى أجعل من مكة هدفاً ملدافعي وجنودي«! كام أشار عامنوئيل يف جوابه 

عىل البابا: نرى أنه، لخدمة الرب وإعالء شأن الكنيسة، يجب أن تتكثّف جهود البابوية يف سبيل، 

ليس املصالحة مع سلطنة املامليك، وإمنا يف سبيل توحيد الدول واملاملك املسيحية تحت قيادة 

الربتغال، وأن تنضم جهودهم إىل جهوده الستعادة األرايض املسيحية املقّدسة يف الرشق«]2]. 

مل تقترص جهود الربتغاليني، بشكل خاص، عىل محاربة املسلمني كام كانت عليه حال الحروب 

الصليبية يف مرحلتها املرشقيّة، بل كانت جهودهم ضد كافة األديان واملذاهب التي يصادفونها يف 

األرثوذوكس  الحبشة  مسيحيي  مع  تعاملوا  وقد  بالذات.  الكثلكة  نرش  سبيل  يف  وذلك  طريقهم، 

كأعداء وهراطقة حتى رضخ ملك الحبشة لبنا دنقل )1508-1540( عام 1535 ملطالب الربتغاليني 

الكنيسة األرثوذوكسية والسامح  بالعمل ضمن رعايا  الكاثوليك  لـ»املبرشين«  التسهيالت  بتقديم 

بتحّولهم إىل الكثلكة وتعيني املبرشِّ الكاثولييك »جاوو برمودز« مطراناً عىل الحبشة، وهو من أكث 

املتعصبني ضد األرثوذوكسية والعاملني عىل كثلكة الحبشة]3]. 

يشكل دخول مملكتي إسبانيا والربتغال بقوة عىل الحركة النهبية تطوراً رئيسيّاً يف توجيه هذه الحركة 

ما زالت  امتداد مرحلة طويلة  الحركة عىل  وأبعاد هذه  أهداف  بعناوين جديدة لّخصت  مّدها  ويف 

بأنه أسس ملرحلة  الدخول  اعتبار هذا  لها. وميكن  آثارها واملتحمسني  الراهن تجد  تاريخنا  حتى 

جديدة شكلت »القفزة النوعية الثانية« يف تطور الجهاز النهبي األورويب، سينتقل مبوجبها مركز الثقل 

االقتصادي والسيايس األورويب من شاميل إيطاليا، لصالح الكيانات السياسية الكربى يف أوروبا، تلك 

[1] - غسان عيل رمال،« رصاع املسلمي مع الربتغاليي ف البحر األحمر«، مكة املكرمة1401 هـ، ص.: 68 .

[2] - د. نبيل عبد الحي رضوان، »جهود العثامنيي«، مرجع مذكور، ص.: 150.

[3] - عثامن صالح سبي، »تاريخ اريرتيا«، دار النهار، بريوت 1974، ص.: 127.
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د مركزيتها مستفيدة من عاملني إثنني بشكل رئييس: متركز القوة االقتصادية  الكيانات التي بدأت تشدِّ

البارود بشكل موّسع  الحروب مع إدخال  الفردية يف  البطوالت  ابتداء تهميش دور  واملالية، وثانياً 

ومتزايد عىل الجيوش وما يستلزم ذلك من إدخال الكثري من التغيري عىل بنية تلك الجيوش ومركزة 

الذين  الذين كانوا يتمرّدون عىل ملوكهم  القرار فيها. فتقهقر بذلك دور صغار اإلقطاعيني والنبالء 

باتوا ميتلكون املبادرة يف ساحات القتال ما أن امتلكوا األسلحة البارودية ووظفوها كعنرٍص طاٍغ يف 

الحروب وقمع التمرّدات، علامً أن امللوك كانوا عادة يلجأون إىل املدن اإليطالية لقمع هذه التمردات 

التي كانت تهدد خطوط التجارة الداخلية يف أوروبا ملا كان يرافقها من أعامل لصوصية]1]. 

االجتامعية  البنية  شهدته  ما  ومجمل  الجغرافية،  واالكتشافات  العلمية  االخرتاعات  لعبت 

»القفزة  لـ  القوية  االندفاعات  تأمني  يف  رئيسيّاً  دوراً  أوروبا،  يف  تطور  من  والثقافية  واالقتصادية 

النوعية الثانية« يف الجهاز النهبي األورويب، إالّ أّن كافة هذه العوامل مل يكن بوسعها أن تفعل ما 

فعلته لوال تضافرها مع بضعة عوامل أخرى كانت رضورية لتشكل يف ما بينها املحّفزات التي ال بد 

منها لالندفاع يف سبيل تحقيق هذه القفزة. 

بل  الثانية هذه،  النوعية  للقفزة  سة  املؤسِّ املكّونات  تفاصيل  هنا يف عرض وبحث  ندخل  لن 

سنكتفي بذكر أهمها بشكل رسيع ومقتضب وذلك منعاً لحرف املوضوع عن هدفه:

التجاذب والتنافر بني البابوية واملدن التجارية األوروبية، عىل قواعد متعددة منها التنافس عىل 

النفوذ السيايس واختالف الرؤية حول طبيعة العالقة مع الخارج وأهدافها.

تَركُّز رؤوس األموال بأيدي التجار اإليطاليني يف ظل أزمة اقتصادية عصفت بالنظام اإلقطاعي نجمت 

عن ندرة النقد لديهم وبالتايل عجزهم عن االستهالك الظهوري الذي تتطلبه الحركة التجارية اإليطالية.

ذلك  يستدعيه  وما  األندلس  يف  اإلسالمي  الوجود  إنهاء  يف  والربتغال  إسبانيا  مملكتي  نجاح 

من تأمني ميادين لتوظيف الجهاز العنفي لهاتني اململكتني، خاصة يف ظل ندرة النقد يف أوروبا 

اإلقطاعية، وما وفّره هذا النرص من التفاٍف نرصاين حول كل منهام.

هروب األقنان من القرى واملزارع اإلقطاعية إىل املدن وبحثهم عن مغامرات يف ما وراء البحار، 

ما أّمن فائضاً برشيّاً مندفعاً للمغامرة هرباً من إعادتهم إىل أسيادهم.

[1] - هـ.ج. ولز، املرجع املذكور، املجلد الثالث ص.: 1006-1003.
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- شغف البابوية بدعم ملوك يقاتلون خارج أوروبا يف سبيل الكنيسة واستئناف الحروب الصليبية.

- فتح العثامنيني للقسطنطينية واكتامل سيطرة املسلمني عىل منافذ تجارة أوروبا مع الرشق.

- إجراءات مشددة اتخذها السالطني املامليك كان من شأنها التضييق عىل حركة التجارة بني 

الرشق وأوروبا عرب البحر األحمر.

- حروب بحرية ضارية يف البحر األبيض بني األساطيل العثامنية والبندقية جعلت من الحوض 

الرشقي لهذا البحر غري آمن للتجارة الدولية، وذلك عىل امتداد النصف الثاين من القرن الخامس عرش.

إفريقيا املسلمني  لبحارة شاميل  بدعمها  العثامنية  السلطنة  أذكتها  التي  »القرصنة املضادة«   -

السفن  ضد  األبيض  للبحر  الغريب  الحوض  يف  مضادة  قرصنة  عمليات  شن  إىل  بهم  ودفعت 

األوروبية، والتي أشعلت حرب قرصنة متبادلة عطلت بدورها التجارة يف تلك املنطقة أيضاً.

- عضونة العلوم واملعارف اإلسالمية، عرب الرتجمة والتفاعل اإليجايب بني األوروبيني ومسلمي 

األندلس، يف أواليات إنتاج العلوم واملعرفة األوروبية والتي توىّل اإلسبان والربتغاليون الريادة فيها.

نجم عن هذه العوامل مجتمعة أن اندفع عدد من املغامرين تحت راية مليك إسبانيا أو الربتغال 

للبحث عن منافذ ومواقع جديدة للقرصنة عىل شواطئ إفريقيا الغربية ويف جزر املحيط األطليس. 

وهي محاوالت استندت عىل جهود سابقة جرت خالل القرنني الثالث عرش والرابع عرش وأوائل 

يف  والجنويون  )قشتالة(  والقطاليون  النورمانديون  القراصنة  بها  القيام  توىّل  عرش  الخامس  القرن 

املحيط األطليس ومبحاذاة الشاطئ الغريب ألفريقيا]1]. 

تفرض طبيعة وحجم التغريات التي أحدثتها تطورات القرن الخامس عرش وصوالً إىل اكتشاف 

الرشق،  يف  الدولية  التجارة  خط  نهايات  إىل  والوصول  إفريقيا  حول  والدوران  األمريكية  القارة 

و«اإلنجازات« التي أنجزتها عمليات القرصنة والنهب الربتغالية خالل مسريتها للوصول إىل الرشق 

والتي دامت زهاء نصف قرن، تفرض تلك التغريات النظر إىل هذه املرحلة بوصفها مرحلة مفصلية، 

ليس يف تاريخ أوروبا فقط، وإمنا أيضاً يف تاريخ البرشية برّمته. كام ويجب النظر إليها بوصفها 

تاريخها عىل  الكنيسة ألول مرة يف  الكاثوليكية يف تحقيق »عاملية« هذه  الكنيسة  لجهود  تتويجاً 

الرغم من اتخاذها لهذه الصفة، العاملية، منذ انفصالها عن الكنيسة البيزنطية.

[1] - املرجع السابق، املجلد الثالث، ص.: 1018-1017.
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وإذا كان بروز مملكتي إسبانيا والربتغال كقوتني رئيسيتني يف أوروبا والعامل منذ انتصاف القرن 

الخامس عرش، قد شكل دعامً كبرياً للجهاز النهبي األورويب، إاّل أنَّه شّكل أيضاً سبباً ملا شهدته 

البنية االقتصادية الرأساملية من نكوٍص يف مختلف أنشطتها، وعودة الحياة للنظام اإلقطاعي الذي 

جدد حيويته واستعاد الكثري من نفوذه الذي كان قد فقده أمام الرأساملية التجارية التي كانت قد 

أرست جذورها يف البنية االقتصادية األوروبية خالل القرنني السابقني.

خامتة:

إن نشأة االستعامر مع نهايات القرن الخامس عرش، وانطالقته الكربى خالل القرن التّايل، التي 

يعيدها الباحثون عادًة إىل التطور الذي أصاب العلوم واالكتشافات واالخرتاعات والنمو االقتصادي 

العام الذي شهدته أوروبا خالل القرنني الخامس عرش والسادس عرش، هي يف الحقيقة ليست سوى 

النتيجة الرّتاكميّة لتطّور الجهاز الحريب، وهو الجهاز الذي متّون وتطّور عىل امتداد عّدة قرون من 

خالل الّنهب العنيف الذي بارشه القراصنة واستكملته الحروب الّصليبيّة وعملت عىل عضونته يف 

االقتصاد األورويب املدن اإليطاليّة والرأسامليّة التّجاريّة التي بنتها، والّتي كانت تعود وتضّخ مردود 

املنهوبات يف عملية تطوير مستمرّة للجهاز الحريب. فإن هذا التّطّور ما كان ليكون له أي تأثري فاعل 

عىل سري األحداث لو مل يكن مقروناً إىل حد بعيد بجهودهم لتطوير الجهاز الحريب، أو باألحرى، 

لو مل يكن هاجس تطوير الجهاز الحريب هو الذي يحكم الجهات التي دفعت وشجعت لتحقيق 

الجهاز شغلهم  يعتربون تطوير هذا  الذين  بالقراصنة  لة  الصِّ الجهات وثيقة  تلك  التطور، ألن  هذا 

الّشاغل، فهو أداتهم األساسيّة يف نشاطهم الّنهبي يف ما وراء البحار. 

فالعامل الحاسم يف االندفاعة األوروبية لتطوير الجهاز الحريب، هو الّرغبة يف الّنهب العنيف. 

وقد تّم توظيف كل العلوم واالكتشافات يف هذا الّسبيل. فلم يكن البحث العلمي بهدف تطوير 

العلوم، بل بهدف تطوير الجهاز الّنهبي، شأنه يف ذلك شأن االهتامم يف االكتشافات الجغرافيّة، 

فهي األخرى مل تكن يف سبيل مجرّد تطوير املعرفة الجغرافيّة، بل، وحرصاً، يف سبيل تطوير ُسبُل 

ع االستعامري خدمة للّنهب العنيف. فالصينيون، الذين اخرتعوا البارود بفضل تطور علومهم  التّوسُّ

وحضارتهم، مل يخرتعوه ألسباب حربيّة وعدوانيّة، ولكّنهم مل يكن بوسعهم الصمود طويالً بوجه 

جانكيزخان الذي كان هاجسه الحرب والعدوان، فتمكَّن من استخدام اخرتاعهم ألغراض حربية.

ومن  وآسيا،  أفريقيا  يف  واملجتمعات  ول  الدُّ بني  ما  العسكريّة  القوى  موازين  يف  فاالنقالب 

التمهيد لما بعد االستعمار
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بدايات  منذ  خاص  وبشكل  األخرية،  لصالح  الغربية  أوروبا  وماملك  وأسرتاليا،  أمريكا  يف  ثّم 

الّدول واملجتمعات عن دفع األذى االستعامري عنها، ومنع  تلك  السادس عرش، وعجز  القرن 

املستعمرين من إخضاعها ونهبها، يرجع بشكٍل أسايس ملا كان قد حّققه الجهاز الحريب األورويب 

من تطّور، بفعل ما مارسه من نهب عنيف طوال عّدة قرون مضت. وهو الجهاز الذي سيواصل 

ماّم  مستفيدة  الّنهبي،  نشاطها  وتواصل،  واصلت،  التي  االستعامر  حركة  وتطوير  لتعميق  تطّوره 

استحوذت عليه من قّوة حربيّة تستمّر يف ضخ مردودها يف دفع العلوم إلدخال املزيد من التطّور 

يف هذا الجهاز، وبشكٍل متواصل.

حلقات الجدل
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األديان يف جنوب غرب نيجرييا، وتاليًا يتناول هذا البحث الديانتني اللتني كانتا معروفتني يف تلك 

املنطقة قبل مرحلة االستعامر بكثري وهام الدين التقليدي واإلسالم، كام يدقق يف إيجابيات هذه 

الظاهرة وسلبياتها ويُظهر حركات مقاومة شعبية لها وكيفية تغلب الحكومة الربيطانية عليها. هذا 

البحث هو دراسة أكادميية ما يعني أن كل املعلومات واملستندات والوثائق أُخذت من كتب أو 

مقاالت أو مجالت أو مواقع إلكرتونية ذات صلة ضمن إطار منهجية البحث النوعي. هذا البحث 

يكشف وجود ديانتني قبل وصول االستعامر الذي أضاف ديانة جديدة إليهام وهي الديانة املعروفة 

باملسيحيّة، كام يظهر أن آثاره السلبيّة تفوق تلك اإليجابيّة.

الكلامت املفتاحية: آثار، استعامر، إسالم، مسيحيّة، دين، دين موروث، يوروبا

البلد  أنّه استغالل دولة قويّة ألخرى ضعيفة أو استخدام موارد  يجري تعريف االستعامر عىل 

خربتها  ظاهرة  وهو   ،)Worldweb Online Dictionary( وإثرائه  األقوى  البلد  لتقوية  األضعف 

قارات آسيا وأفريقيا بشكل خاص عىل أيدي القوة األوروبية العظمى. كام ميكن تعريفه أنّه حالة 

تحّكم للدولة القادرة باألخرى الضعيفة وتأسيسها لتجارتها ومجتمعها الخاص بها يف تلك الدولة 

 .)Longman Dictionary, 2000(

لهذه الظاهرة أسباب عدة: )1( إلغاء تجارة العبيد التي تنامت يف القرنني السابع عرش والثامن 

املواد  الطلب عىل  وارتفاع  الصناعيّة  الثورة    )2( بديلة.  قانونية  تجارة  البحث عن  إىل  أدى  عرش 

الخام التي مل تكن الزراعة املحلية قادرة عىل تأمينها. )3( البحث عن أسواق ملنتوجات املصانع 

األوروبيّة. )5( التمّدن: حيث إن النزوح إىل املدن وما رافقه من انخفاض اإلنتاج الزراعي والريفي 

أدى إىل ارتفاع الطلب عىل اإلنتاج الغذايئ لتلبية التضخم السكاين يف املدن األوروبية. هنا تجدر 

اإلشارة إىل: 

اجتامع القوى األوروبية يف مؤمتر برلني 1884-1885 وتقريرها مصري أفريقيا. وقد كانت بريطانيا 

العظمى وفرنسا وأملانيا والربتغال املشاركني الرئيسيني يف هذا املؤمتر الذي استغرق ثالثة أشهر 

وانتهى بتقسيم أفريقيا بني األسياد األوروبيني املستعِمرين وفرض حدود اصطناعية عىل رعاياهم 

الجدد.

أدى هذا املؤمتر إىل تفكيك أفريقيا بأكث من طريقة، ومتكنت القوى االستعامريّة من فرض 

سيطرتها عىل القارة األفريقية بأشكال مبارشة وغري مبارشة. مع عودة االستقالل يف الخمسينيات 

توظيفه  أو حتى  إلغاؤه  السيايس ال ميكن  التشظي  من  إرثًا  ترك  قد  السيطرة  من  الحيز  هذا  كان 

التي  املهمة  الدول  ومن  العامل«  يف  سوداء  أّمة  و»أكرب  أفريقيا«  »عمالق  نيجريا  مرٍض.  بشكل 

حلقات الجدل
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عانت من هذه الظاهرة. يف الواقع فإن اسم نيجرييا نفسه أطلقه عليها السيد املستعمر بعد تشويه 

الحدود املثبتة والطبيعية مستبداًل بها الحدود املصطنعة متاشيًا مع مصالحه. إّن الجنوب الغريّب 

من هذا البلد مستوطن بالدرجة األوىل من قوم اليوروبا الذين يشكلون يف نيجرييا، بل يف دول 

غرب أفريقيا قاطبة، أكرب تجمع ثقايف له تاريخه يف الوحدة السياسية واإلرث التاريخي املشرتك. 

)Coleman, 1971(. ولذا فإن هذا البحث يهدف إىل النظر يف آثار االستعامر يف أديان املنطقة 

التي أهلها اليوروبا، و»يوروبا« اسم يطلق عىل الشعب ولغته عىل حّد سواء، ويستعرض بشكل 

قسمني:  إىل  التدخل  هذا  آثار  ويقسم  الدخالء،  قدوم  قبل  واإلسالم  التقليدي  الدين  إجاميل 

اإليجايب والسلبي ويبحث يف كل منهام، كام يبني مقاومة عدة جامعات لهذا االستعامر وكيفية 

تغلب الربيطاين عليهم.

الديانات يف املنطقة قبل احلقبة االستعامرية

ما هو الدين؟

متّسقة  »منظومة  هو  الدين  أن  يرون  الكثريون  تباينها.  بسبب  لألديان  موحد  تعريف  يوجد  ال 

بينام  اإللهيّة،“  تجلّياته  أو  املهيمن  الواحد  الرب  حول  تتمركز  والتعبد  والشعائر  االعتقادات  من 

 The world book( متعددة«،  إلهية  تجلّيات  أو  آلهة  يشمل  أن  ميكن  »الدين  أن:  غريهم  يرى 

إله  أي  عىل  األديان  اشتامل  رضورة  بعدم  البعض  ويرى   )197-encyclopedia, 1990, 16:196

للعامل تصل  ثقافية وعقائدية ورؤى  أنه »مجموعة نظم  الدين عىل  آلهة. كام يوجد من يعرّف  أو 

اإلنسانية بالروحانيات ويف بعض األحيان بقيم أخالقية.« عىل الّرغم من تباين التعريفات نجد أّن 

معظم أتباع األديان يرون أّن العامل خلقته قوة علويّة لها أثرها يف حيواتهم. مبعنى آخر تتشارك معظم 

)2( رسم  اإللهية،  بالتجلّيات  أو  بالله  االعتقاد   )1( عّدة خصائص:  أو جزيئ  بشكل كيل  األديان 

رصاط للخالص، )3( اتّباع ناموس سلويك وخلقي، )4( استخدام الَقصص املقدس، )5( مامرسة 

شعائر وطقوس ومناسك دينية محددة. )Ibid(. ال تختلف األديان يف جنوب غريّب نيجرييا عن 

غريها يف ما خّص هذا، وهي كانت قبل قدوم السيد املستعمر دينني اثنني سنقوم برشحهام الحًقا 

وهام الدين التقليدي واإلسالم.

من املهم أن نشري هنا إىل استحالة فصل كلمة الدين عن كلمة الثقافة، وهو ما رأيناه يف التعريف 

األخري للدين بوصفه »مجموعة نظم ثقافية...« وهذا ما نجده يف اقتباس أمبونساه عن قاموس علم 

االجتامع األمرييك والتي ّعرفت الثقافة كام ييل:

اسم يشمل كّل النامذج السلوكية املكتسبة اجتامعيًّا ويتم تداولها اجتامعيًّا باستخدام الرموز. 

آثار االستعمار على األديان
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إنّه إًذا اسم إلنجازات مميّزة لجامعات برشيّة، وال يتضمن فقط منتخبات كاللغة وصنع األدوات 

والصناعة والفن والقانون والدولة واألخالق والدين، بل يشمل أيًضا أدوات ماديّة أو مصنوعات 

يدويّة تجّسد اإلنجازات الثقافية ]ك [، والتي من خاللها يتم إضافة انطباع عمالين للميزات املعرفية 

التواصل واألعامل  واملاكينات ووسائل  واألدوات  األبنية  املثال  منها عىل سبيل  نذكر  والثقافية. 

.)Amponsah, 2010:597( ...الفنية إلخ

دين اليوروبا التقليدي

الدين متأّصل وله التأثري الكبري يف حياة شعوب جنوب غرب نيجرييا حيث إن كل مساعيهم 

عىل عالقة به، ومن الصواب القول باستحالة فصل دين اليوروبا عن ثقافتهم. هذا ما رصده دوي 

يف إحدى أعامله حيث يقول:

ليس هناك حدث يف حياة أي شخص من اليوروبا ال يحمل بعًدا دينيًّا، فهو ال يربأ متدينًّا من 

بهذا  الوثيق  ارتباطه  إال من خالل  اليوروبا  دين  يفهم  أن  لحده، وال ميكن ألّي غريب  إىل  مهده 

.)Doi, 1992:121( .الشعب وفهمه لطرق حياتهم ومبادئهم الدينية

هذا ما خلص إليه كاتب آخر يف مقالة عن الدين األفريقي التقليدي حيث يقول:

الدين متأّصل وله التأثري األكث أهمية يف حياة معظم األفارقة رمبا. عىل الّرغم من ذلك تبقى 

األفارقة  معتقدات  فهم  سوء  عن  األوىل  بالدرجة  املسؤولني  للغرباء  مجهولة  األساسية  مبادئه 

ورؤيتهم إىل العامل. الدين يغىش حياة األفارقة من كل جانب، وال ميكن دراسته بذاته مبعزل عن 

.)Awolalu, 1996:1( .دراسة حياة الشعب الذي يطبقه

يف دين اليوروبا التقليدي يعتقد الناس بوجود اإلله املهيمن الذي يدعونه أُلرون )رب الفردوس( 

فيلفظ  مًعا  االسمني  يجمعون  األحيان  بعض  ويف  اإلجالل(،  أهل  األسمى  )اإلله  أُلودوماره  أو 

أُلورونلودوماره ويستعملونه كاسم مركّب ليعرّبوا عن الكائن العلوي املستقر يف الفردوس. رغم ذلك 

نجدهم يقّدسون تجلّيات إلهية كوسطاء يصلونهم برب الفردوس العتقادهم بعدم إمكانية التواصل 

معه بشكل مبارش. هذه الفكرة تطورت من االحرتام الذي كانوا يكّنونه مللوكهم، ففرضيتهم أنه إن 

كان من غري املمكن لهم رؤية ملوكهم بشكل مبارش دون وسيط فكيف الحال مبلك امللوك )أوبا 

 Johnson, 1921, reprinted( .والوسطاء الذين يصلونهم بالعزيز يعرفون باألُريساس ،)أون أوبا

.)Ogunbado, 2010(و )ed. 2001

وأُسون  وأُيا  وإسو  وأُباتاال  وسانڠو  أُڠون  منها  ونذكر  وفرية  اإللهية  التجلّيات  أو  األُريساس 

حلقات الجدل



االستغراب

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

225

ومِيوجا، وكّل مدينة أو قرية أو جامعة يف جنوب غرب نيجرييا يقّدسون األُريساس الخاّص بهم. 

يف بعض األحيان تُطلق أسامء عدة عىل التجيّل اإللهي نفسه بتعدد األمكنة، فعىل سبيل املثال 

تُسمى أُريساال أُلوفني يف منطقة إيوفني وأُريساكو يف أُكو وأُريساِڠيان يف إجيڠبو  وأُريساكري يف 

إيكريه وأُريساوفو يف أُوو وأُريساجايه يف إجايه.

اإلسالم

اإلسالم دين تأّصل بشكل كبري هو اآلخر يف جنوب غرب نيجرييا قبل قدوم االستعامر، وهو 

دين توحيدي مبني عىل وحدانيّة اإلله. كلمة اإلسالم مصدر مشتق من فعل أسلَم الذي يعني تسليم 

النفس لإلقرار، اإلسالم، )Hastings, Selbie & Gray, 1908( كام أنها مشتقة من كلمة ِسلم التي 

تعني السالم والصفاء والتسليم والطاعة. ببساطة ميكن فهم كلمة اإلسالم عىل أنّها الخضوع ملشيئة 

اإلله أو »االستسالم ملشيئته،« كام ميكن تعريفها عىل أنها »القبول التام بتعاليم الله وإرشاداته كام 

.)World Assembly of Muslim Youth, n.d( ».بيّنها لنبيّه محمد

من الصعب تحديد الوقت الدقيق لدخول اإلسالم إىل جنوب غرب نيجرييا، ألن هذا الدخول 

مل يكن »مخططًا أو معلًنا،« كام أّن املسلمني األوائل يف منطقة البحث كانوا يتعبّدون بشكل رّسي، 

)Gbadamosi, 1978( وعىل الّرغم من ذلك فمن املعلوم أن التعبّد باإلسالم قد مورس يف أُيوإييل 

حيث ُشيّد مسجد يعود إىل سنة 1550 ميالديّة. )Al-Aluri, 1990(. وقد ُدّون أن أثر اإلسالم غدا 

لهذا  أرسل  كِوو  بابا  يدعى  دين  أّن رجل  نذكر  وهنا  أجيبويده،  أالفني  امللك  محسوًسا يف حقبة 

امللك مبعوثًا »ليحتج عىل ظلمه وأعامله العدوانية بداعي االنتقام لولده الذي مات يف الحقيقة 

 )Al-Aluri, 1965( كام نجد أّن األلوري  .)Johnson,1921,reprinted. 2001:164( ».ميتة طبيعية

أشار إىل معرفة اليوروبا باإلسالم يف حقبة منسا موىس إمرباطور مايل )تويف عام 1337م( عرب تّجار 

تسمية  وراء  هذا  يكون  ورمبا  الغابرة،  أُيو  امرباطورية  عاصمة  أُيوإييل  الذين سكنوا  مايل  وسفراء 

البعض »اإلسالم« »إسني إمياله« مبا معناه »دين املاليني« أو »الدين الذي أىت من مايل«.

قبل  قرون  لعدة  مًعا  الدينان  تعايش  وقد  اليوروبا  بلد  يف  أرضيّة  اكتساب  من  اإلسالم  متّكن 

تدخل الرجل األبيض، وميكننا تقيّص ذلك يف بعض التعاليم اإلسالمية التي تتقاطع ودين اليوروبا 

التقليدي وثقافتهم. عىل سبيل املثال: )1( الدين التقليدي يعتقد بوجود كائن أسمى ويتفق بذلك 

يقّدسون  التقليدي  الدين  أتباع  إن  التطبيق، حيث  اختالف يف  وجود  من  الّرغم  اإلسالم عىل  مع 

الدينني  أّن  ونجد   )2( وتفصيال]ك [.  ذلك جملة  يرفض  اإلسالم  أّن  نجد  بينام  كوسيط  األُريساس 

أربعة  املباح يف اإلسالم  الزوجات  أّن عدد  فارق  الزوجات مع  بتعدد  الزواج ويسمحان  يقّدسان 
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أن األخالق والقيم كالتواضع واالحرتام جزٌء ال  )3( كام نجد  التقليدي.  الدين  وغري محدود يف 

يتجزّأ من كال الدينني.

رمبا وبسبب التوافق والسكينة والتعايش بني الدينني لحقبٍة زمنية طويلة افرتض قوم اليوروبا أّن 

الدينني من موروث أسالفهم، وهذا ما ينعكس يف إحدى أغانيهم الشعبية:

أيه البا إيفا، أيه البا إميول

أوسان ڠانڠان نيڠبابو ُولِه ِده

التقينا بالعرّافة يف هذا العامل

التقينا باإلسالم يف هذا العامل

أما املسيحيّة فقد أتت آخر النهار

مقدم األسياد املستعمرين واملسيحية والتعليم الغريب

الخامس  القرن  يف  كانت  األوىل  املرحلة  مرحلتني.  إىل  األبيض  الرجل  غزو  تقسيم  ميكن 

عرش مع االستكشافات الجغرافية التي قام بها األوروبيّون يف بحثهم عن طريق إىل الهند، ووصل 

التّجار  أّن   )Fafunwa, 2002( فافونوا بينام يرى   )Eriwo, 2012( 1477 الربتغاليون إىل بنني سنة 

الربتغاليني وصلوا إىل الڠوس وبنني سنة 1472. يف سنة 1485 كان هؤالء التّجار قد متكنوا من 

جعل أهل بنني ينخرطون يف تجارة البهار، وعليه أرسل أوبا ملك بنني مبعوثًا إىل البالط املليك 

يف الربتغال.

عىل الّرغم من أّن اهتامم الربتغاليني بدًءا كان محصوًرا يف التجارة، ولكنهم رأوا الحًقا أّن عليهم 

يتبعون  تنصريهم وجعلهم  هو  بحسبهم  والتحضري  جيّدين،  مستهلكني  ليصبحوا  األفارقة  تحضري 

أّسسوا  كاثوليكيني  1515 عرب مبرشين  بنني سنة  التبشريي يف  النشاط  بدأ  الغريب.  التعليم  مبادئ 

نفسها بعث ڠاسرب  السنة  )Ibid(. يف  أوبا.  الوجهاء يف بالط  مدرسة لألمراء املتنرصين وألوالد 

أسقف أبرشية ساو تومه رهبان أغسطينيني لزيارة واري وقد نجحوا يف تعميد أحد أبناء ملك واري 

وسّموه سباستيان. يف ما بعد َخلف سباستني والده وأعطى املبرشين الربتغاليني دعاًم واسًعا، أما 

الربتغاليون  الّرغم من ذلك وجد  الكهنوت. عىل  لتعليمه  الربتغال  ابنه دومينڠوس فقد أُرسل إىل 

من العوائق ما فاق الخدمات املقّدمة لهم ما جعلهم يتخلّون عن مرشوعهم. أما املرحلة الثانية 

والتي ما زالت آثارها قامئة فقد بدأت يف أيلول من العام 1842 مع وصول أول املبرّشين اإلنكليز 

إىل باداْڠري. يف تلك املرحلة كان العبيد املحررون يف سرياليون منخرطني يف التجارة يف مناطق 

حلقات الجدل



االستغراب

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

227

اليوروبا ويعملون عىل نرش الدين املسيحي ويسيطرون عىل أول كنيسة أُنِشئت يف تلك املنطقة. 

كان  التعليم حينها  للتنصري، ألّن  كأداة  استعمل  الذي  التعليم  فكانوا مؤمتنني عىل  املبرّشون  أما 

يهدف إىل إنتاج مسيحيني ميكنهم قراءة اإلنجيل وإقامة الشعائر. هنا تقتبس من ويليام بويد قوله: 

أمرًا  التعليم  ترى  ألنها  التعليم ال  مسألة  عاتقها  أخذت عىل  الكنيسة  بأّن  التذكري  يجب   ...«

التعليم  من  الالزم  القدر  توفري  دون  من  دورها  أداء  ميكنها  ال  أنّه  وجدت  ولكّنها  بذاته،  جيًدا 

ألتباعها، وبشكٍل خاص لكهنتها ليتمكنوا من دراسة النصوص املقدسة وتأدية مهامهم الدينية.« 

.)Fafunwa, 2002:70(

يف هذا املقطع نستنتج أّن قدوم األسياد املستعمرين أّدى إىل إدخال املسيحيّة كدين جديد 

إىل جانب الدين التقليدي واإلسالم، كام أّن منط التعليم الغريب تسلّل عرب املسيحيّة الوافدة، تاركًا 

آثاره اإليجابيّة والسلبيّة عىل األديان املتواجدة عىل تلك األرض. وقد بيّنا سابًقا يف هذا البحث أّن 

مفهوم الدين ال يقترص عىل الشعائر فقط، ولكّنه يتخطاها إىل الثقافة واالقتصاد والسياسة وجوانب 

الجوانب  يف  سنحقق  ذلك  من  الّرغم  عىل  اإلسالم.  به  طالب  ما  وهو  اإلنسان  سعي  من  أخرى 

االقتصادية والسياسية من منظور الدين فقط وليس من منظور علمي االقتصاد والسياسة. 

األثر اإلجيايب لالستعامر يف جنوب غرب نيجرييا

قدوم األسياد املستعمرين استتبعه دخول دين جديد إىل املنطقة وهو املسيحيّة التي كان يُنظر 

إليها عىل أنّها دين البيض )إسني أوون أُينبو(. االستعامر واملسيحيّة املالزمة له ساعدا عىل إلغاء 

الشعائر التي كانت تدور حول البرش أو تتضّمن أضاحَي برشيًّة. مبعنى آخر ساهمت هذه الظاهرة 

يف إلغاء بعض شعائر الدين التقليدي التي تتضمن التضحية بالبرش إلرضاء اآللهة. 

حلول االستعامر مصحوبًا بظهور املسيحية جلب معه التعليم الغريب الذي يعدُّ قاطرة لالزدهار 

الحضاري، وأدخل معه الزّي املدريس حيث إّن التالميذ والتلميذات كان عليهم أن يلبسوا ويترصّفوا 

ويتكلّموا كاألوروبينّي. 

الحالة  عزز  العبيد،  تجارة  إلغاء  سبقت  التي  املرحلة  يف  سياّم  ال  البيض،  مجيء  أّن  كام 

االقتصادية للملوك وبعض الوجهاء الذين تعاملوا معهم بهذه التجارة، وقد ساهمت هذه التجارة يف 

نقل الدين األفريقي التقليدي إىل بلدان أمريكا الالتينيّة كالربازيل وكوبا. أما بعد إلغاء تجارة العبيد 

فقد أدى التفتيش عن تجارة بديلة إىل اغتناء التّجار الذين أّدوا دور الوسيط بني التجار الربيطانيني 

املتواجدين عىل الساحل واملزارعني يف داخل البالد.
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النقل كسّكة  إنشاء شبكات  البالد استوجبت  بالتوّغل يف  أّن رغبة األسياد املستعمرين  نضيف 

الحديد التي ظهرت أواًل يف جنوب غريب نيجرييا، حيث بدأ إنشاؤها يف الڠوس سنة 1896 لتصل 

 .)Olubomehin,2001( .1909 أِبيوكوتا سنة 1900 وأبيدان بعدها بسنة والحدود الشاملية لنيجرييا سنة

أما أّول طريق فقد أُنشئ سنة 1906 بني أبيدان وأُيو لربطها بسّكة الحديد، ويف سنة 1907 استكمل 

30 مياًل لربط أُيو بأُڠبوموسو و27 مياًل لربط أُيو بإيِسيني، ويف عام 1910 وما بعده تم إنشاء طريق بني 

إكريون وإيال وبني أُسوڠبو وإلِسا وهكذا دواليك. )Ibid(. وقد أّدى هذا التوّغل إىل ظهور املرافق 

االجتامعية كاملستشفيات والكهرباء وما شابه. عىل الرّغم من ذلك مُيكننا بعد التدقيق إثبات أن اآلثار 

اإليجابية هي يف حقيقة األمر سلبيّة، كام سُنظهر يف املقطع التايل.

اآلثار السلبية لالستعامر

ترك االستعامر آثاره السلبيّة عىل األديان الكائنة عرب إدخاله ديًنا جديًدا أي املسيحيّة ما جعل 

تنصري  يف  يجهدون  كانوا  املبرّشين  إن  حيث  بالتهديد،  يشعرون  واإلسالم  التقليدي  الدين  أتباع 

الكثري من أتباع الدين التقليدي واإلسالم زارعني االضطراب يف ما بينهم. مل يقف حّكام اليوروبا 

حامة الدين التقليدي ورجال الدين املسلمون مكتويف األيدي ليسمحوا للمبرّشين بإخصاء دينهم، 

ولكنهم وظّفوا جّل مجهودهم ملقاومة التنصري.

شهادة  يف  نلمسه  ما  وهذا  املوجودة  األديان  لتحجيم  بيد  يًدا  واملبرّشون  املستعِمرون  عمل 

األفارقة  الزعامء  لتكبيل  األوروبيّني  عىل  املبرّشون  اعتمد  »لقد   :)Fafunwa, 2002:71( فافونوا 

املتمردين حيث إن السلطات األوروبيّة أملت أن تستويل عرب اإلقناع الديني عىل ما مل تقدر عليه 

بالسالح.« ما نستنتجه من هذه الشهادة أّن هدف السيد املستعِمر من إقحام املسيحيّة مل يكن دينيًّا 

خالًصا مرتبطًا بحبّه لألب واالبن والروح القدس إمنا كان هدفه بالدرجة األوىل تثبيت هيمنته. 

كام رأى البعض أّن إقحام املسيحيّة يجب أن يهدف إىل اقتالع القواعد السلوكية املوجودة من 

ما يعرب عنه  )Kraemer, 1938:230(، وهذا  الزوال والتاليش.«  البدائية مصريها  أن »األديان  باب 

االقتباس التايل بشكل جيّل:

الصدامي عىل  الهجوم  يعني  املسيحيّة  الوعظ وغرس  يكون ذلك ألّن  أن  ثائٌر وعليه  املبرّش 

العقائد والعادات ومفاهيم الحياة والعامل وضمًنا – ألّن األديان القبليّة قبل كل يشء حقائق اجتامعية 

–  عىل البنى واألسس االجتامعية للمجتمع البدايئ، وعىل املؤسسة التبشريية أن ال تخجل من 

أكث  بهجوٍم  يقومون  إلخ...  الغريب  واالخرتاق  وتّجارها  ومزارعيها  االستعامرية  اإلدارة  ألّن  ذلك 

.)Ibid( .رضاوًة وتدمريا
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املثبت  لكن  والحضارة،  الغريب  التعليم  معهام  جلبا  واملسيحيّة  االستعامر  أّن  وذكرنا  سبق 

حاليًّا أّن الجوانب السلبية لذلك فاقت اإليجابية )1( فاملدرسة استخدمت كأداة للتنصري لتحويل 

الجوانب  له ركّزا عىل  الغريب والدين املالزم  التعليم  أّن  يبدو  )2( كام  املنتفعني إىل املسيحيّة. 

الروحية وبعض من االجتامعية للحياة، بينام مل يبذال أي جهد، وبأحسن األحوال القليل منه، ما 

تعلق بالجوانب اإلنسانية األخرى كاألخالقيّات والسلوكيّات االجتامعيّة البيْنيّة، ونضيف أّن الدين 

أدبيًّا يف  أو االستعامري  الغريب  التعليم  التطبيق. )3( كان  العقيدة أكث منه عىل  الغريب ركّز عىل 

شابه،  وما  املسيحّي  واألدب  باإلنجيل  واإلملام  والحساب  والكتابة  القراءة  عىل  يرتكز  معظمه، 

أو وكالء  كتّابًا  املستعمرين  أسيادهم  اإلنجيل وخدمة  قراءة  مسيحيني مبقدورهم  ويهدف إلنتاج 

أو مرتجمني لتسهيل تجارتهم. )4( نُضيف أّن التعليم الغريب االستعامري دفع التعليم الكائن إىل 

اإلندثار، فعىل سبيل املثال كان التعليم العريب اإلسالمي مزدهرًا قبل قدوم التعليم الغريب حيث 

إن لغة اليوروبا كانت تكتب باألبجديّة العربية املعروفة بالعجميّة حتى تم اقتالعها واستبدلوا بها 

األبجديّة الرومانية التي ما زالت تُستخدم حتى يومنا هذا. كام أن نظام التعليم التقليدي كان يسمح 

بتعليم األخالقيّات وما شاكل خارج نطاق املدرسة، بينام نجد أن نظام املدرسة الداخليّة يف التعليم 

  .)Ogunbado, 2011( و )Omotosho, 1998( .الغريب َحرَم التالميذ من هذه الفرصة الذهبيّة

املحيل  النطاق  التقليدي خارج  اليوروبا  دين  نرش  العبيد ساهمت يف  تجارة  أّن  البعض  زعم 

وساهمت بتعزيز االقتصاد، وهذا يحتاج للتدقيق حيث إّن العبيد الذين أُخذوا إىل البلدان األجنبية 

تم نقلهم باإلكراه للخدمة يف مزارع أسيادهم، ومل يُسمح لهم مبامرسة دينهم وأُجربوا عىل اعتناق 

املسيحيّة، إال قلّة بقيت عىل دينها ومتّكنت من مامرسته بعد تحررها. نذكر أيًضا أّن األغلبيّة منهم 

عائالتهم  عن  لرتحيلهم  الكارثية  اآلثار  عن  ناهيك  املحيط،  يف  رميهم  وتم  الرحلة  خالل  ماتت 

ومجتمعاتهم ألنهم كانوا األعمدة واألجسام القادرة )القوى العاملة( يف مجتمعاتهم. األقلية فقط 

من املتعاملني مع االستعامر متّكنوا من تعزيز وضعهم االقتصادي بينام عانت األغلبية من نتائجه.

عىل الّرغم من إنشاء اإلدارة االستعامرية للمرافق االجتامعية إاّل أّن التمحيص يف هذا الزعم 

يُظهر أّن جّل ذلك كان منطلًقا من دوافعٍ أنانية، فشبكة النقل التي ربطت املدن الكربى واألسواق 

والسواحل بعضها ببعض أُنشئت لتسهيل نقل املواد الخام من املصدر إىل الساحل ليتم شحنها 

بالسفن الحًقا إىل أوروبا. كذلك مل يهدف بناء الطرق إىل رفع منسوب الرفاهية عند الناس ولكن 

وإىل  والضائب،  األتاوات  لجمع  البالد  داخل  إىل  الوصول  من  الربيطانيّني  الضبّاط  إىل متكني 

تسهيل إيصال املواد الخام إىل السّكة الحديدية التي مل تكن تغطّي كّل الداخل. الظاهر أّن معظم 

الطرق األوىل ارتكزت عىل طرق املشاة القدمية التي كانت تصل القرى باملزارع واألسواق، وجّل 
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 Omotosho,( .ما فعله األسياد املستعمرون هو توسيعها وتقوميها حتى أّن بعضها تُرك بال تزفيت

1998(. نذكر هنا أّن الحكومة االستعامرية عارضت بدايًة إنشاء السّكة الحديدية بسبب تكلفتها التي 

تم تغطيتها الحًقا بواسطة الضائب. يحض عامل االستعامر الديني يف هذا املرشوع أيًضا كام نجد 

يف كالم أحد دعاته املقتبس عن كولاِمن )Coleman, 1977:55(: » فّكروا باملنافع التي ستحصل 

عليها إنجلرتا عرب تزايد األسواق ملنتوجاتها الصناعيّة وحصولها عىل إنتاج إضايف يف املقابل، ... 

هذا سيحّض الهمجي ويهيّئه لتلّقي رسالة املبرّشين«. 

األوبا  وجردوا  الدينية،  والثقافة  التقليدية  املؤّسسات  الربيطانيون  أفسد  الحضارة  بذريعة 

بالحدود  استبدلوا  انهم  كام  البيضاء،  للهيمنة  أتباًعا  وجعلوهم  وأبعدوهم  حقوقهم  من  )امللوك( 

الطبيعية والثقافية أخرى مصطنعة ما أدى إىل تقسيم بالد اليوروبا بني الهيمنة الربيطانية يف نيجرييا 

واإلمربيالية الفرنسية يف بنني.

املقاومة ورّد املستعِمر وأعامله الوحشّية التنكيلّية

يف الحقيقة ال يوجد أّي مجتمع ميكن أن يقف مكتوف األيدي ويسمح بهيمنة األجنبي عىل 

أرض آبائه، وهذه حال اليوروبا يف جنوب غرب نيجرييا الذين مل يُذعنوا لإلمربيالية، ومل يسمحوا 

الدينية،  وثقافتهم  التقليدية  مبؤسساتهم  اإلخالل  يقبلوا  ومل  واحدة،  دفعة  السلبية  اآلثار  بحلول 

استخدام  هو  املستعمرين  األسياد  من  وغريهم  الربيطانيني  قرار  كان  املقاومة.  بعض  وأظهروا 

القوة املفرطة ليتغلّبوا عىل الزعامء التقليديني وأتباعهم الذين كانوا يقاومون الهيمنة األوروبية يف 

مناطقهم، وقد ُوظّف هذه التكتيك إلخضاع اليوروبا يف جنوب غرب نيجرييا.

بدأ استعامر نيجرييا برمتها وجنوبها الغريب تحديًدا من الڠوس املدينة الساحلية يف جنوب غرب 

مع  األفارقة  الزعامء  ليُوقّعها  بالعبيد  االتجار  معاهدة متنع  بابتداع  ابتداًء  اإلمربيالية  قامت  نيجرييا. 

التهديد بأخذ إجراءات بحق رافيض ذلك، وقد كان أوبا الڠوس كوسوكو أول من طولِب بالتوقيع.

جعل  ما  توقيعها  ورفض  بالده  شؤون  يف  تدّخل  أنّها  عىل  املعاهدة  إىل  كوسوكو  األوبا  نظر 

الربيطانيّني يكيدون له وملؤيّديه. يف سنة 1851 حاول جون بيكروفت إقناع كوسوكو بالتوقيع من 

دون نجاح، ما جعله يأمر السفن الحربية األربع املرافقة له بقصف الڠوس إاّل أّن كوسوكو ورجاله 

أظهروا شجاعًة بالتصدي وقاموا بالرد عىل النريان ما أّدى إىل قتل ضابطني وجرح ستة عرش آخرين. 

)Ikime, 1977(. كانت هذه املقاومة وهذا الرّد عاًرا عىل الربيطانيني الذين انسحبوا ليعودوا مع قوة 

مكتملة لقصف الڠوس يف السادس والعرشين من كانون األول من العام 1851. يف النتيجة تم نفي 

كوسوكو من الڠوس وتُّوج خصمه يف العرش أكينتويه الذي قام بتوقيع املعاهدة لتصبح الڠوس 
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بعد بضعة أشهر مستعمرًة بريطانيّة، لكّن كوسوكو، الذي صادف أنه مسلم، وأتباعه متّكنوا من إعادة 

بناء كيانهم وإحياء دينهم يف إبه. 

)املستعمرة  والسلطة يف الڠوس  الربيطانيّون  التجار  بعد نجاحهم يف إخضاع الڠوس رغب 

وقّرروا االصطفاف إىل جانب  البالد،  بداخل  مبارشة  لبناء عالقات  منفٍذ  الحيازة عىل  الربيطانية( 

اإليِجبو كوسطاء، إال انهم أرادوا نرش املسيحيّة يف داخل بالد اليوروبا أيًضا وهو ما مل يستسغه 

خالل  عدائية  تظاهرة  اإليِجبو  نظّم  لسيادتهم.  وانتهاكًا  لتجارتهم  عائًقا  ذلك  رأوا  الذين  اإليِجبو 

زيارة الحاكم االستعامري سنة 1889، وهو ما عّدته السلطة االستعامرية إهانة لها وطالبت اإليِجبو 

باالعتذار. وعندما أرسل األووجاال وفًدا إىل الڠوس للرتحيب بالحاكم الجديد أُكره هذا الوفد عىل 

التوقيع عىل معاهدة ما رفضوه بشدة. استثمرت السلطة االستعامرية هذا الرفض الجتياح اإليِجبو 

ويف التاسع عرش من أيار سنة 1892 حدثت معركة طاحنة، وعىل الّرغم من دفاع اإليِجبو املستميت 

إاّل أّن األسلحة الربيطانية القاهرة متّكنت من سحقهم. 

سام  مندوب  كأّول  مهاّمه  باور  ميسرت  روبرت  النقيب  استلم   1893 العام  من  األول  كانون  يف 

مقيم يف أبيدان ومتنّقل يف أرض اليوروبا الداخليّة جنوب غرب نيجرييا، وكان ضمن مهاّمه فرض 

املعاهدات لتوطيد سلطة اإلدارة الربيطانية يف تلك املنطقة. بدأ باور تعاطيه مع زعامء األبيدان 

بإخافتهم وترهيبهم ليذعنوا لإلمربيالية الربيطانية. اُعتقل بالوڠون أبيدان زعيم أكينتوال سنة 1894 

خالل مهرجان شعبي تقليدي، كام اعتُِقل أويس بالِه زعيم فاجيمي، وقد كان الزعيم سانويس قد 

اعتُِقل بدوره قبل ذلك، وُحّمل هؤالء الزعامء مسؤولية مواجهات أتباعهم مع الضباط الربيطانيني. 

أُِڠِدنْڠبه  الزعيم  وهو   – مقاومة  مجموعة   – لإلكيتيبارابو  قائد  اعتقال  تم  كذلك   .)Ajayi, 2008(

وأوالده وتم نفيهم الحًقا إىل زعيم اإلوو. 

مل يكن النقيب باور سعيًدا برفض أالفني أُيو وشعبه لإلمربياليّة الربيطانيّة، وكان األالفني ميارس 

دوره كام لو أنّه الحاكم األعىل يف بالد اليوروبا ويرى أن االستسالم لألُينبو )البيض( تحقريًا لنظامه 

وحضارته. استغّل املندوب السامي الفرصة عندما أصدر األالفني حكاًم بإخصاء رجل جامع زوجة 

أمامه يف  بالسجود  األالفني وزعامءه  وأمر  بالرببري  الحكم  باور هذا  أِسيني، ووصف  أِسيني من 

سوق املدينة. رفض األالفني هذا االمر بشدة وتم تكبيل أِسيني ورضبه يف العلن ما استتبعه قصف 

أُيو وإبادان ومدٍن رئيسيّة  الناس يف  ثار   .)Lasisi, 1997( Ibid( .1895.( و  الربيطانيني ألُيو سنة 

أخرى يف جنوب غرب نيجرييا ضّد اإلمربيالية بطريقٍة أو بأخرى ورفضوا التعليم األجنبي الذي كان 

أداة للتنصري. كتب قس أُيو ج. بورتون يف الخامس من كانون األول من العام 1910:
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اإلسالم يكتسب أرضية بشكٍل تصاعدّي يف املنطقة الغربيّة إلرسالية يوروبا التبشرييّة. املسيحيّة 

تحقق تقدًما بسيطًا يف أُيو وأُڠبومسو وإسيني ولكّن املساجد اإلسالميّة موجودة يف كل مكان. هذا 

الدين اإلسالمي ذو طبيعة فظّة، وجهل أتباعه يجعل العمل بينهم صعبًا ومحبطًا بشكٍل استثنايئ. 

هناك الكثري من املدارس اإلسالميّة يف أُيو حاليًّا، وليس من الغريب رؤية األطفال يحملون »ألواًحا« 

.)The Muslim world, 1911:351( .من النصوص العربية التي يتعلّمونها بشكٍل ببغايئ

عىل نحٍو مامثل كتبت املعلمة التبشريية آنّا يف مذكّراتها بتاريخ األول من ترشين األول من 

 Fafunwa,( فافونوا  من  النص  ونقتبس  الغريب  التعليم  مع  أبيدان  أهل  تجاوب  عن   1853 العام 

من  يخافون  السّكان  حارًضا،  مدرستنا  يف  التالميذ  لعدد  تزايًدا  نشهد  »ال   :)2002:61 and 85

عندنا  املوجودين  التالميذ  ولكّن  جبناء،  سيجعلهم  »الكتاب«  أّن  ويظّنون  إلينا  أوالدهم  إرسال 

يتجاوبون بشكل رائع«.

خالصة

االستعامر مسألة لن تُنىس أبًدا يف نيجرييا عامًة ويف جنوب غربها خاصًة بسبب آثاره املستدمية. 

األضعف  البلد  موارد  استخدام  أو  ضعيفة،  ألخرى  قويّة  دولة  استغالل  هو  اصطالًحا  االستعامر 

لتقوية البلد األقوى وإثرائه، وقد ظهر بسبب إلغاء تجارة العبيد وبزوغ الثورة الصناعية والبحث عن 

أسواٍق جديدة للمنتوجات الصناعيّة إلخ... آثار هذه الظاهرة راسخة يف الكثري من جوانب حياة 

املستعَمرين. هذا املقالة بحثت حرًصا يف آثار االستعامر يف الدين الذي هو بحسب تصورنا غري 

محصوٍر بالشعائر ولكّنه يتسع ليشمل الثقافة أيًضا.

هناك آثار إيجابيّة وأخرى سلبيّة لهذه الظاهرة، أما اإليجابيّة فتتضمن ظهور ديٍن جديد وقدوم 

التعليم والحضارة الغربيّة وإبطال األضحية البرشية وشبكة النقل والكهرباء واملرافق االجتامعية 

والقيم  القبلية  التقليدية  الثقافات  وتشويه  الكائنة  األديان  إضعاف  فتتضمن  السلبيّة  أما  األخرى. 

أيًضا استحداث حدود مصطنعة والخضوع لسلطة أجنبية واستعامل  والقواعد السلوكية، وتشمل 

أكث األسلحة تطوًرا يف ذلك الزمن إلرهاب الشعب. كام أّن االستعامر حارب املؤسسات التقليدية 

وفرض ديكتاتوريته إلجبار الزعامء التقليديني عىل الخضوع للمعاهدة اإلمربياليّة إلرضاء املصالح 

االستعامريّة.

يضّحوا  األيدي ومل  مكتويف  يقفوا  اليوروبا مل  أّن  تُظهر  املتعددة  واملدن  الجامعات  مقاومة 

بسلطتهم للحكم األجنبي. لقد خربنا العديد من الوطنيني الشجعان الذين بذلوا حياتهم للدفاع عن 

أرضهم وسلطتهم، ونشّدد هنا عىل أّن إحياء ذكراهم أمٌر رضورّي جًدا. لقد تّم سحقهم بجربوت 
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املستعمرين  األسياد  الربيطانيني وغريهم من  أّن عىل  املقالة  كاتب هذه  برأي  )البيض(..  األُينبو 

التعويض عىل مستعمراتهم جرّاء الخراب الذي سبّبوه لها.
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الشاهد

رياديّة  شخصّية  بتظهري  »الشاهد«  باب  يُعنى 

العربية  الحضارة  نطاق  ف  وتأثري  حضور  ذات 

حال  هي  كام  عاملي،  نطاق  ف  أو  واإلسالمية، 

واملفكرين  والعلامء  الفالسفة  من  وازن  عدد 

الحضارة  أثروا  الذين  والغربيي،  املسلمي 

اإلنسانية بأعاملهم ومعارفهم ونظرياتهم. 
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Frantz FANON فرانز فانون
فيلسوف املعذبني يف األرض

[1[

عيل قصري]*[

الفيلسوف السيايس واملناضل األممي فرانز  ف هذه املقالة يعرض الكاتب إىل شخصية 

د االستعامري ف العامل الحديث. ولعل ما مينح  فانون كشاهد عىل مرحلة من أبرز مراحل التمدُّ

تجربة فانون صفة استثنائية ف مقاومة هذا التمدد هو االنخراط الفعيل ف ميدان ثورة الجزائر 

ضد االستعامر االستيطاين الفرنيس. وما يضاعف من أهمية شخصية كهذه املرشوع الفكري 

الذي قاده ف خمسينيات وستينيات القرن العرشين ودخوله ف سجال عميق مع عدد من فالسفة 

الحداثة الذين شكلت أطروحاتهم تربيراً لالستعامر ودعوة إىل العنرصية من خالل اعتبار الغرب 

مركز العامل وحضارة العقل ف مقابل حضارات األطراف ف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.

تغطي هذه املقالة السرية الذاتية لفانون منذ والدته ف جزر املارتينيك الفرنسية وصوالً إىل 

أن يصبح أحد أهم املفكرين والفالسفة املناهضي للكولونيالية املعارصة.

                                                                                                   »المحرر«

ال شك بأن استحضار شخصية عاملية عرفت بفكرها النريِّ وكفاحها من أجل الحرية والكرامة 

الراهن.  أهمية خاصة يف عرصنا  يكتسب  فانون،  فرانز  األفريقي  كالفيلسوف واملناضل  اإلنسانية 

العدالة  أجل  للنضال من  رمز  فانون هو  أوالً، ألن  رئيسية:  أسباب  ثالثة  إىل  ترجع  األهمية  وهذه 

والتحرر الوطني ومناهضة التمييز العنرصي، وثانياً، ألن هذا الرجل شكل ظاهرة ثقافية يف ستينيات 

الجزائرية مل يكن من  التحرير  النضال يف صفوف جبهة  انخراطه يف  القرن املايض. وثالثاً، ألن 

*ـ أستاذ جامعي ـ وباحث ف سوسيولوجيا اإلعالم املعارص ـ لبنان.
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باب العثور عىل هوية وطنية مغلقة وإمنا انطالقاً من التزامه الرسايل بحق األمم والشعوب يف تقرير 

مصريها.

رجل  هو  وفرنسيّاً  وجزائريّاً  أفريقيّاً  كونه  إىل  فهو  األبعاد،  متعددة  شخصية  فانون  فرانز  يعترب 

أممي بامتياز. وهذه الشخصية املتعددة األبعاد لعبت  أدواراً ذات شأن يف مجاالت وميادين علمية 

وإنسانية ومهنية شتى. فهو الطبيب الّنفيس والسوسيولوجي والفيلسوف وكذلك هو املناضل يف 

ميدان الحرب والسياسة.

الوطني  التحرير  جبهة  يف  قائداً  أو  مركزية  شخصية  يكن  مل  فانون  أن  تاريخيّاً  الالفت  ومن 

الجزائرية. وبالتايل مل تكن له عالقة بالقرارات القيادية. كام أنه مل يكن دبلوماسياً مهامً، مع أنه قام 

فعالً بتمثيل الحكومة املوقتة الجزائرية يف غانا. بل انه مل يكن خبرياً اسرتاتيجياً عسكرياً، مع أنه 

كان منخرطاً بصورة فعلية يف العمل العسكري حيث عمل عىل تنظيم رحلة استطالعية مهمة بهدف 

فتح جبهة جديدة يف الجنوب الغريب. كان نشاط فانون اليومي كعضو يف جبهة التحرير يتمثل يف 

كونه صحافيّاً، أو لعله كان عىل وجه أدق داعية للثورة الجزائرية، من خالل صحيفة املجاهد. يف 

الجزائريني يف  القيام بيشء ما ملساعدة  إياه  الفرنيس، مناشداً  اليسار  الكثري من مقاالته يخاطب 

نضالهم ضد الفرنسيني. وميكن القول أن مجموعة أعامل فانون  )دراسات يف كولونيالية محتضة 

– السنة الخامسة من الثورة الجزائرية( تشكل مفصالً بارعاً لجدلية التجربة املَعيشة مع لغة التحول 

الثوري؛ ثم إنها محاولة لتوصيل فكرة إقامة جزائر جديدة إىل جمهور معظمه فرنيس. لكن يف حني 

أن كتاب »جلٌد أسود« ينطوي يف مضمونه عىل مساجالت نظرية مع الفكر العنرصي األورويب، 

كان كتاب »املعذبون يف األرض« محاولة لتأسيس نظرية عاملية ضد الفكرة االستعامرية بدءاً مام 

فإنه يعرض إىل  الثورة الجزائرية،  العمل من أرضية  ينطلق  الكولونيالية. وإذ  أفريقيا ما بعد  يسميه 

تنظري  كان  االجتامعية. وهكذا  الحركات  املثقف يف  والتنظيم، ودور  الوكالة  مثل  متجددة  أفكار 

يف  املستقبل  بشأن  رؤياه  يعمق  الكولونيالية  ضد  النضال  داخل  من  الناشئ  التنظيم  بشأن  فانون 

هائلة يف حياة  ثاقبة  نظرة  يعطي  املَعيشة  التجربة  أن مفهوم  االستقالل. ويف حني  بعد  ما  مرحلة 

فانون وأعامله بغية فهم مرياثه النظري، واستيعاب مسار تصفية االستعامر الكولونيايل يف أفريقيا، 

فإن فكرة جدلية ما ال تزال مطلوبة]1].

[1] - نايجل يس غبسون- فانون واملخيلة بعد الكولونيالية – املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات- ترجمة: خالد عايد أبو هديب – 

بريوت – -2013 ص 29.

فرانز فانون، فيلسوف المعذبين في األرض



فرانز فانون
يف  وتويف   1925 يوليو   20 فانون يف  فرانز  ولد 

ديسمرب 1961 وهو طبيب نفسايّن وفيلسوف اجتامعي 

ُعرف  املارتنيك،  فرانس -جزر  دو  مواليد فور  من 

بنضاله من أجل الحرية وضد التمييز والعنرصية.

الثانية يف جيش  العاملية  خالل الحرب  خدم 

فرنسا الحرة وحارب ضد النازيني . التحق باملدرسة الطبية يف مدينة ليون، 

فرتة  يف الجزائر يف  عسكرياً  طبيباً  عمل  ثم  النفيس  الطّب  يف  وتخّصص 

االستعامر الفرنيس، عمل رئيساً لقسم الطّب النفيس يف مستشفى البليدة ـ 

جوانفيل يف الجزائر، حيث انخرط مذ ذاك الحني يف صفوف جبهة التحرير 

الوطني الجزائرية.  وعالج ضحايا طريف الرصاع، عىل الرغم من كونه مواطناً 

فرنسياً. ويف عام 1955، انضم فرانز فانون كطبيب إىل جبهة التحرير الوطني 

منوبة،  مشفى  يف  طبيباً  وعمل  إىل تونس،  رّساً  غادر   .)F.L.N( الجزائرية

مهامت  توىل  كام  الجبهة،  باسم  الناطقة  »املجاهد«  صحيفة  يف  ومحرراً 

تنظيمية مبارشة، وأخرى دبلوماسية وعسكرية ذات حساسية فائقة.

الفلسفة، درس  يقرأ  كان  وفيام  املارتينيك.  فانون  غادر   1947 عام  ويف 

 .1951 عام  أطروحته يف  ودافع عن  الطبية،  ليون  كلية  النفيس يف  التحليل 

سامها  التي  األوىل  أطروحته  فكرة  رفضوا  قد  األكادمييون  املرشفون  كان 

»تشخيص اجتامعي« لالغرتاب يف األنتيل – »جلد أسود«. ويصف »جلد 

القيمة  بغياب  أجسادهم  صورة  ترتبط  الذين  املعاشة  السود  »تجربة  أسود« 

فرنسا  يف  املضامر  هذا  يف  يقول  )العنرصية(:  البيض  نظرة  يف  اإلنسانية 

اكتشفت سوادي، وخصائيص العرقية؛ وهناك عرفت إنني انحدر من طبول 

من سيرته الذاتية
فرانز فانون



صغرية وأكل لحود البرش وتخلّف روحي وعبادة األوثان ونقائص عرقية وسفن 

.)BS, 12) Y’a bon Banania ،عبيد، وفوق هذا كله

بعد تخرجه يف كلية الطب، توىل فانون وظيفة يف مستشفى بليدة – جوينفيل 

للتحليل النفيس يف الجزائر، وحاول بنجاح محدود أن يطبق بعضاً من أفكاره 

الراديكالية بشأن إصالح املستشفى. وقد أدى إخفاقه يف تجاربه يف هذا الصدد 

اىل إعادة تنظيم جذرية لتفكريه ومامرسته. ومع أن فانون مل يجر دراسة تفصيلية 

للثقافة العربية )عملت محاوالت فانون غري املثمرة مبعظمها لتعلم اللغة العربية 

عىل تشديد حساسيته تجاه مسائل اللغة(، فإنه بحث يف املقاربات الحساسة 

ثقافياً التي نجم عنها تأسيس أول«مستشفى نهاري« يف أفريقيا. وبعد عام من 

وصوله اىل بليدة – جوينفيل، بدأت حرب التحرير الجزائرية )يف ترشين الثاين/

نوفمرب 1954(. وإذ وجد صعوبة متزايدة يف مامرسة التحليل النفيس يف سياق 

تزايد العسكرة والعنف والتعذيب، استقال من وظيفته وغادر الجزائر يف كانون 

األول/ديسمرب 1956. وبعد أن تخىل عن جنسيته الفرنسية أصبح ثائراً متفرغاً 

ورئيس تحرير صحيف املجاهد. وقد ُجمعت تحليالته للتغيريات التي أتت بها 

الثورة الجزائرية عىل العالقات االجتامعية، وعىل املجتمع يف كتاب واحد هو 

السنة الخامسة الذي نرُش يف عام 1959 )انظر الفصل 6 أدناه(. ويف تلك السنة 

أصبح فانون املمثل الدائم لجبهة التحرير الوطني  يف أكرا، بغينيا. وبعد عام 

من ذلك، شارك يف رحلة ميدانية اىل مايل بقصد فتح جبهة ثالثة وحشد املزيد 

من التضامن عرب الصحراء الكربى. بيد أنه يف السنة نفسها تم تشخيص رسطان 

الدم عنده. وقد تجمعت عوامل عديدة لتشكل الخلفية لكتابه األخرية معذبو 

8 أدناه(، وهذه العوامل هي: تجاربه يف الثورة  7و  5و  األرض )أنظر الفصول 

الجزائرية، ومعرفته باتجاهاتها ونقاشاتها السياسية، ومالحظاته بشأن غانا، اىل 

جانب جرمية قتل باتريس لومومبا، رئيس الوزراء املنتخب دميقراطياً للكونغو



1960. وتم إنجاز العمل بعد عرشة أسابيع من تفجر   املستقلة يف عام 

الطاقة الفكرية لديه، يف أيار/ مايو 1961. لقد كان عقله »عقالً عىل نار« ال 

ميكن إطفاؤها إال بوفاته يف نهاية تلك السنة.

ويف 1960  صار سفري الحكومة الجزائرية املؤقتة يف غانا. تويف فانون 

الحرية  مقاتيل  مقربة  يف  ودفن  الدم  رسطان  مبرض  الـ36  يناهز  عمر  عن 

الجزائريني.

يعترب أحد أبرز من كتب عن مناهضة اآلخرين يف القرن العرشين. ألهمت 

عديدة.  ولعقوٍد  العامل  أرجاء  يف  التحرر  حركات  من  كثرياً  ومواقفه  كتاباته 

فقط من جهة  العنف  باستعامل  تتم  االستعامر  مقاومة  بأن  فانون  فرانز  آمن 

املقموع، فام أخذ بالقوة ال يسرتد إال بالقوة.

من أبرز أعامله: 

 )The Wretched of the Earth )1961( »روايته الشهرية »معذبو األرض

وقد صدرت عام 1961 وترجمت اىل عدد من اللغات العاملية كام صدرت 

ثاٍن مميز  بعمل  فانون  اشتهر  متتالية. كذلك  العربية يف عدة طبعات  باللغة 

وهو كتابه )Black Skin, White Masks ( برشة سمراء، واقنعه بيضاء وكان 

صدر يف العام )1952(.

واألبحاث  والدراسات  الكتب  من  واسعة  مجموعة  اىل  باإلضافة  هذا   

املتعلقة بالفكر والثقافة اإلستعامرية.

من أبرز أقواله:

إن العامل الثالث ال يريد أن ينظم حملة جوع واسعة عىل أوروبا، وكل ما 

يطلبه من هؤالء الذين أبقوه عبداً ذليالً خالل قرون عديدة، هو أن يساعدوه 



عىل رد االعتبار لإلنسان يف كل مكان إىل األبد. ولكن عىل دول العامل الثالث 

أال تبلغ من السذاجة حد االعتقاد بأن هذا الفعل األنساين سيتحقق مبساعدة 

الحكومات الغربية وحسن نيتها. 

التي يجسدها وجود املحتل عىل األرض قد تزول  الوحشية  إن األشكال 

للنفقات التي ينفقها  زواالً تاماً. والواقع أن زوالها هذا ال يعدو كونه تخفيضاً 

املحتل، وال يعدو كونه إجراًء إيجابياً من اجل الحيلولة دون بعرثة قواه. ولكن 

الشعب الخاضع لالستعامر ال يلبث أن يدفع مثن ذلك باهظاً، يدفع مثنه مزيداً 

من تحكم االستعامر وتالعبه مبصريه. 

عىل الشعب أن يدرك أن االستقالل الوطني يرُبز وقائع أخرى كثرية هي يف 

بعض األحيان متباعدة بل ومتعارضة. فهناك أجزاء منه ـ اآلخر املحيل ـ لها 

مصالح خاصة ال تتفق اتفاقاً كامالً دامئاً مع املصلحة الوطنية. والشعب، وان 

البيض  األجنبي:  االستعامر  أوجدها  التي  الثنائية  تلك  الكفاح  بداية  تبنى يف 

يتفق لسوٍد أن يكونوا  أنه  عليه أن يدرك  يبيت لزاماً  العريب والرومي،  والسود، 

أكرث بياضاً من البيض، وأن هناك فئات من السكان ال يحملها إمكان ارتفاع راية 

وطنية وإمكان قيام أمة فتية عىل التنازل عن امتيازاتها وعن مصالحها. 

ظالم  األول  الالواقعي  الخيايل  الوضوح  محل  يحل  الوطني،  االستقالل 

يفصم الوعي. إذ يكتشف الشعب أن ظاهرة االستغالل الظاملة ميكن أن تأخذ 

مظهراً أبيضاً أو عربياً. والخيانة هاهنا ليست وطنية فحسب بل ثقافية، لذا عىل 

إىل  الشاق  مسريه  يف  كذلك  وعليه  باللصوص.  يُندد  كيف  يتعلم  أن  الشعب 

بها  يتميز  كان  التي  الساذجة  التبسيطية  النظرة  تلك  يرتك  أن  العقلية،  املعرفة 

إدراكه للمتسلط..!
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املناضل ضد الليبالية ـ الكولونيالية

والجامهري  والقبائل  األصليني  السكان  بأن  محتَّجاً  األوروبية  الليربالية  النظرة  فانون  تحدى 

بفعل  كاملة  بصورة  إنسانيتهم  نزع  لعملية  الكولونيايل  الوضع  يف  يتعرضون  وأمثالهم  والفالحني 

بني  الربط  عىل  قادرين  يبدون  ال  أنهم  درجة  إىل  تصل  التي  وخطاباته  الكولونيايل  الواقع  عنف 

أفكارهم بالذات. ومع ذلك فإنه مل يتخل عن مفهوم الذات أو املعرفة املستعبِدة )بكرس الباء(. 

بهذا املعنى مل يكن فانون مجرد ناقد للخطاب الكولنيايل، إذ هو يدرك أن املستعَمر واملستعِمر 

عالقان يف شبكة معقدة من العالقات. ومع أن املستعَمر يتم إسكاته فهو ليس ساكتاً بصورة كاملة. 

فالكولونيالية تريد لنفسها أن تكون شمولية وأساساً لطريقة جديدة يف الحياة، لكن املفارقة هي أن 

هيمنتها تقوم عىل أساس القوة الخالصة- إنها تفضل الخيار العسكري دامئاً – وتذهب بعيداً يف 

الفصل بني املواطن األصيل واألورويب. هكذا تغدو الكولونيالية يف الواقع ال كلية الحضور كام 

التي برزت قبل السرية الكولونيالية، لكن ما كان  الثقافات  ظهرت يف بادئ األمر. فلقد تم تدمري 

قد تم جره  الثقافات ظلت قامئة. ومع ذلك فإن ما بقي منها هو أيضاً  باألهمية ذاتها هو أن هذه 

إىل الدوامة املانوية التي أنتجتها الكولونيالية، ما جعل حتى أكث املامرسات الرجعية الـ »ما قبل 

الكولونيالية« »معادية للكولونيالية«. وبوعي منه لهذا املأزق، يؤكد فانون عىل إعادة تنشيط الثقافة 

التحررية من خالل النضال اليومي، وهو ما يبعث الحياة يف مامرسات اجتامعية جديدة وإعادة 

صوغ هوية وطنية ممكنة.

هذه الثقافة التحررية نجدها بارزة بقوة حني نقرأ كتابه »جلد أسود«، وعىل ما يقول الباحثون 

يف  أساسيّاً  محوراً  تشكل  العرق  تصنيفات  بتجاوز  املتصلة  النظرية  املسألة  فإن  املتخصصون 

آخر،  وبتعبري  منه.  ينفر  ال  فإنه  »اآلخر«،  بـ  يتحدد  أن  يريد  ال  فانون  أن  حني  ويف  الكتاب،  هذا 

مثة لحظة يف »جلد أسود« يعتنق فيها فانون وعي األسود بوصفه مطلقاً وليس ألي شخص آخر 

أن يخربه بغري ذلك. وأدت قوة متثيل فانون لرد الفعل »املانوي« أدت بكثريين إىل االعتقاد بأن 

الرجل هو مجرد داعية له يف واقع األمر. لكن، بحسب تفكري فانون، وحده اعتناق رد الفعل عىل 

تركيب األبيض لصورة األسود، أو الرتكيب الكولونيايل لصورة املستعَمر، ميكِّن املرء من تفكيك 

من طرف  الصورة  تركيب  إزاء  الفعل  رد  أن  ومع  بتجاوزها.  يبدأ  أن  وبالتايل  العنرصية«  »املانوية 

»اآلخر« يظل يف إطار لغة األول – كرد فعل لفعل ما – فإنه فقط عرب انتقاد هذا النوع من العمل 

يصل املرء إىل لحظة جديدة من معرفة الذات، وبالتايل إىل القدرة عىل تفجري العنرصية املانوية. 

وهذه التجربة متثل عملية تحرير نفيس وفكري يف آن واحد. ويرى الباحث الفرنيس نايجل غبسون 

الشاهد
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أن هذه العملية هي جدلية وتاريخية. ففي املقام األول، يرفض فانون يف »جلد أسود« أن »يَْعلق« 

ويرص  لنفيس«،  وضعته  الذي  األساس  »أنا  قائالً:  ويعلن  للعبودية.  عبداً  يكون  وأن  التاريخ،  يف 

يف مواجهة الفيلسوف الفرنيس جان بول سارتر عىل أن مثل هذه الخطوة هي جدلية يف العمق. 

ومع ذلك ، فإنه عرب انخراط فانون يف الثورة الجزائرية تغدو هذه الجدلية، بتأكيدها عىل التأصيل 

والذاتية، احتفاًء بعبقريّة االبتكار والتحرير يف آن واحد]1].

فانون يف مواجهة االفرتاءات

واليساريني  الليرباليني  املثقفني  جانب  من  بالنقد  وُوِجه  األرض«  »معذبو  كتاب  نرُِش  عندما 

نظرته  وأن  خطأ،  عىل  كان  فانون  تحليل  أن  عىل  والليرباليون  الشيوعيون  اتفق  وقد  الفرنسيني، 

الثورية، األمر  مل تُِضْف أي يشء نظري جديد، وأنه قام بتعميامت لدى رفضه مقولة الربوليتاريا 

الذي كان عبثيّاً بقدر ما كان تبّنيه الفالحني و»الربوليتاريا الرثة«. وبعد ترجمة الكتاب إىل عدد من 

اللغات خالل األعوام القليلة الالحقة، كانت الواليات املتحدة األمريكية، بالد اإلعدام للكتاب من 

دون محاكمة، بحسب تعبري فانون ذلك عىل الرغم من أنها كانت حاضنة كتبه املعروفة. ومع أن 

الراديكاليني السود األمريكيني اقتبسوا من كتايَبْ »معذبو األرض« و«جلد أسود« مصدراً لتحررهم 

النفيس ذاته، جرى تصويره بصورة كاريكاتورية، حتى بأقالم من هم يف مستوى الفيلسوفة األمريكية 

حنة أرندت، عىل أنه فيلسوف للعنف. ومثل هذا االختزال غري الصحيح ال يزال ملموساً حتى بعد 

خمسني عاماً من صدور أعامل فانون.

افتتح فيه حزب »الفهود السود« األمرييك، الذي ربط بني  األكث من هذا أنه يف الوقت الذي 

فانون والجزائر الثورية، فرعاً أمميّاً يف الجزائر يف عام 1970، كان فانون يف حقيقة األمر نسياً منسيّاً 

لدى قادة الجزائر الحديثة االستقالل، حيث كانت مقاالته ُمفرِطة يف انتقادها النظام الجديد. وحتى 

الثورية  أهميتها  ]2]. طُمست   1963 لكتابه »معذبو األرض« يف عام  العربية  الرتجمة  عندما نرُشت 

من خالل حذف انتقاد فانون للنخب الوطنية – الحزبية والعسكرية والثقافية – التي كانت تتحكم 

بالنظام تحت عباءة االشرتاكية والقومية العربية]3].

ويالحظ الباحثون أنه عىل الرغم من وسم كتاب »معذبو األرض« بأنه كتّيب العنف، بتأكيد من 

[1] - نايجل يس غبسون- مصدر سابق ص 35.

[2] - أنجز الرتجمة العربية كاتبان سوريان هام جامل األتايس وسامي الدرويب وصدرت الطبعة األوىل ببريوت عن دار الطليعة ف العام 1963.

[3] - راجع مقدمة كتاب: فانون، املخيلة بعد الكولونيالية – مصدر سبق ذكره – ص 16.
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د العنف.  مقدمة جان بول سارتر )Jean-paul Sartre( املؤثرة، فإن فانون ليس مجرد كاتب ميجِّ

سياق  يف  للكولونيالية  املضاد  العنف  بها  يحظى  التي  والرمزية  النفسيّة  األهمية  أدرك  حني  ففي 

اختالل التوازن الهائل الذي مثله العنف الكولونيايل، فقد أشار إىل أن العنف هو أيضا »إشكالية«. 

هذه اإلشكالية تتوضح يف سياق انتقاد فانون الشديد للسياسات الضيقة املتعلقة مبعاداة اإلمربيالية 

التشويه لكتابه، ميكن أن تخلص إىل االستنتاج الذي  البالغة  القراءة  والكفاح الوطني. ودليله أن 

مؤداه أن التحرير فقط يشّكل أعامل عنف. بيد أن فانون صاحب كتاب »معذبو األرض«، واملنظّر 

السيايس للتحرر الوطني جرى حجبه خالل العقدين السابقني وحل محله فانون الذي يهتم بقضايا 

العرق والتمثيل. وهناك توطئة مهمة أخرى كتبها هذه املرة هومي بهابها )Homi Bhabha( للطبعة 

التي نرُشت يف لندن من كتاب »جلد أسود، قناع أبيض«، برهنت عن تأثريها من خالل إعادة تأويل 

مؤلف فانون باستخدام مفاهيم »تضاربات الهوية«؛ وهو ما أدى اىل تحويل االهتامم به بعيداً من 

»حقائق« الحكم الكولونيايل االجتامعية واالقتصادية.

ولنئ احتفى املحللون السياسيون السابقون مبا يبدو تبسيطاً اقتصاديّاً للعبة عنف مجموع حاصلها 

صفر بني املستعِمر واملستعَمر، فإن منظِّري األدب والثقافة الذين برزوا يف تسعينيات القرن العرشين 

قد تجنبوا ذلك، يف حني كانوا يحتفون مبا اعرتى كتاب جلد أسود من مظاهر الغموض الخاصة 

بالهوية. وأعتقد أن كال املنهجني محدود بصورة جدية. فاألعامل التي نرُشت يف السنوات القليلة 

 Fanon and the Crisis of بعنوان   )Lewis R. Gordon( ر. غوردون  لويس  مثل كتاب  األخرية، 

 )Ato Sekyi- Out( وكتاب آتو سييك – أوتو )قانون وأزمة اإلنسان األورويب( the European Man

بعنوان Fanon’s Dialectic of Experience )جدلية فانون بشأن التجربة(، بادرت إىل وجهة النظر 

النقدي، وينظر إىل أعامل فانون بوصفها كالًّ ال يتجزأ. إن  النهج  أثر هذا  هذه. وكتابنا هذا يقتفي 

املشكالت التي يعالجها فانون ال تتم يف فراغ، بل تنجم عن أوضاع تاريخية واجتامعية محددة، وعن 

الطريقة التي يفكر الناس يف شأنها. وبالتايل فإن فانون، شأنه شأن غريه من املفكرين الراديكاليني، 

ينخرط يف العامل الذي يحوطه سعياً منه إىل فهمه وتغيريه. وانتقال فانون إىل الجزائر، الذي نناقشه يف 

الفصل الرابع، هو نقطة مركزية يف هذا الكتاب. وتركز الفصول من 1 إىل 3 عىل القضايا التي طّورها 

يف كتابه جلد أسود، يف حني تعالج الفصول من 5 إىل 8 اإلشكاليات املتصلة بالثورة ضد االستعامر 

الكولونيايل]1].

[1] - انظر مقدمة كتاب »معذبو األرض« والتعليق عليه تحت عنوان »غياب البعد اإلسالمي ف نصوص فانون – مدارات لألبحاث والنرش 

– القاهرة – 2015.
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وال شك يف أن الكتابني املشار إليهام »جلد أسود و»معذبو األرض« يبدوان مختلفني متاماً 

األول  فالكتاب  الفرنيس.  الكولونيايل  االستعامر  بشأن  مختلفة  تجارب  يعكسان  إنهام  حيث  من 

يناقش إشكالية عقدة النقص املشتقة، يف آن واحد، من النزعة الفرنسية التي سادت جزر املارتينك 

الحرب مبارشة يف املركز  تلت  التي  البرشة يف األعوام  أن تكون أسود  الحرب، ومن تجربة  قبل 

االستعامري يف فرنسا. أما الكتاب الثاين فهو نتاج لثورة ضد االستعامر الكولونيايل يف مستعمرات 

االستيطان الكولونيايل. وهنا رمبا يعتقد بعضهم بأن كتاب »معذبو األرض« يعكس أكث من غريه 

واقعاً مانوياً بني األبيض واألسود، وأن نظرات فانون الثاقبة بشأن غموض ما بعد الكولونيالية يف 

التفكري  يتجاوز  االستمرار  عىل  قادر  تحليل  ألي  األساس  حقاً  تضع  التي  هي  أسود  جلد  كتاب 

املانوي. مع ذلك يذهب كثريون ممن علَّقوا عىل أعامل فانون إىل أن اعتباره منظِّراً منسجامً مع 

ذاته يستوجب منهجاً تحليليّاً مختلفاً.

وهكذا يرص فانون يف كتابه »جلد أسود« عىل أنه مل يأت ليعلن »حقائق أزلية«. ويستمد هذا 

التحليل جذوره من الراهن: »يجب النظر يف كل مشكلة إنسانية من زاوية الزمن«. املسألة ليست 

تاريخية فحسب، أو هي تتوقف عىل القرينة فقط، بل هي مسألة مامرسة. »يجب أن يكون املستقبل 

منزلة  الحارض يف  أعترب  أنني  بالحارض إىل درجة  يرتبط  البناء  بالعيش)...( وهذا  واجهة مدعومة 

يشء ينبغي تجاوزه« )BS,12(. وأنا، بهذه الروح، أتناول أعامل فانون.

حمور اهتامم املؤرخني

لقد حظيت شخصية فرانز فانون باهتامم استثنايئ من جانب املفكرين واملؤرخني والكتاب من 

تيارات عاملية مختلفة معادية لالستعامر. وقد يكون من أهم وآخر األعامل ورمبا أكثها اكتامالً، 

كتاب صدر مؤخراً يف باريس للباحث الفرنيس دافيد ماساي، الذي تويف قبل فرتة وجيزة وهو يف 

الثانية والتسعني من العمر. وجاء تحت عنوان: »فرانز فانون، سرية حياة«.]1]

أن سنوات طفولته تيضء  قوله  فانون  يؤكد عليها املؤلف يف شخصية  التي  األفكار  أبرز  من 

الكثري مام عرفه يف سنوات شبابه وإضافة أن مسار حياته يجد نقاط ارتكازه يف تربيته األرسية وما 

عرفته من أفكار. وأن ذلك الطفل املولود يف املارتينيك كان ملك كرة القدم بني رفاقه. وإذا كان قد 

اكتسب منذ تلك الفرتة جسداً صلباً فإنه مل يكن هناك ما ينبئ أنه سيصبح صاحب القلم الذي كتب 

»املعذبون يف األرض« وصاحب مقولة: »الجلد األسود واألقنعة البيضاء”.

[1] - دافيد مايس – فرانز فانون – سرية حياة – منشورات الدوكوفريت – باريس – فرنسا – 2011.
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كان فانون، كام يقدمه املؤلف ]دافيد ماساي[، قاسياً إىل حد ما، يف محادثاته مع اآلخرين، 

باسكال بالنشار عنه:  للمعرفة ومنفتحاً عىل اآلخر. وينقل املؤلف عن املؤرخ  ولكنه كان محبّاً 

»لقد حطّم ]فانون[ قبل اآلخرين بكثري الحدود الضيقة حيث تجد كل مجموعة نفسها أسرية عاملها 

ولونها. وقد اخرتق املرآة االستعامرية وفتح الطريق التي كان قد نجح القلّة من الناس يف ولوجها 

والذين حملوا أسامء مثل ألبري كامو وألبري لوندر وأندريه جيد”.

للثقافة  ومترّشب  وأسود  مارتينييك  أنه  عنه  قالوا  الهويات.  متعدد  كان  فانون  أن  ماساي  يرى   

برؤيته من  من األسامء مام يسمح  كبرياً  أنه ميتلك عدداً  يعني  الفرنسية وجزائري وإفريقي. ذلك 

خالل منظور االختالف. 

عاش فرانز فانون يف أجواء املدينة. وكان محبًّا للمرح أثناء سنوات مراهقته. وجعلت منه قوة 

شخصيته نوعا من رئيس العصابة الذي تحّول بعد ذلك إىل مامرسة القراءة يف عزلته. بكل الحاالت 

مل يكن هناك ما يسمح بالتفكري أنه سوف يغدو أيقونة للعامل ثالثية الثورية. كام يكتب مؤلف هذه 

السرية. ثم يحدد القول أن نزعته نحو الرفض والتمرّد تعود إىل اندالع الحرب العاملية الثانية التي 

لـنشاطات الشغب ولساعات القراءة يف املكتبات. لقد أيقظت تلك الحرب  نهائيّاً  وضعت حّداً 

أستاذه  إليه  نبّهه  قد  الذي كان  بالعبودية  السواد املرتبط  للعنرصية ورفض مفهوم  وعيه املناهض 

مبادة األدب يف الثانوية إميي سيزار، املتويف عام 2008. وعىل خلفية مثل تلك الذهنية تكّونت 

لديه نزعة الطموح الكتساب رؤية كونية وانتامء كويّن لإلنسان بعيداً عن ثنائية األبيض واألسود. ومل 

يكن فرانز فانون يرتدد يف تأكيد القول: »العبد األسود- غري موجود. وكذلك األبيض ليس موجوداً. 

ما يعني أنه مل يكن يرغب يف تحديد نفسه داخل هوية حرصية.

فانون املثايل الواقعي

ومهام يكن من أمر فإن جزءاً من مأزق فانون هو نتيجة الدور املهم الذي يوكله إىل املثقف، 

الفانوين. ومع ذلك، يساهم املثقفون  الذي ميكن أن يكون العنرص األقل استقراراً يف املخطط 

مساهمة عظيمة يف االستقرار، من خالل املساعدة التي يقدمونها لخلق وعي وطني عرب سياسة 

ثقافية جديدة ويف تشجيع اليقني بالذات لدى الجامهري.

لقد فتحت حركات التحرير األفريقية ديالكتيكاً جديداً وصفحة جديدة يف التاريخ. واليوم قد 

ومن  األول.  الطراز  من  واقعيّاً  الحال  حقيقة  يف  كان  لكنه  مثاليتها،  يف  مفرطة  فانون  أفكار  تبدو 

املؤسف أن توقعاته بشأن إفريقيا ما بعد االستعامر غالباً ما ثبتت صحتها: فإفريقيا اآلن هي أسوأ مام 
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كانت عليه قبل ما يزيد عىل أربعني عاماً. ومن جهة أخرى، مل يتوقف الضغط الثوري يف أفريقيا. إن 

الطبيعة غري املكتملة إلزالة االستعامر هي التي تستمر يف ترويع أفريقيا يف هذه اللحظة الراهنة من 

التحلل. ومفهوم فانون للتنمية، برتكيزها عىل العمل )عمل النساء غالباً يف أفريقيا املعارصة(، مل 

يعد »مثاليّاً« أكث مام كان قبل أربعني عاماً. تروي الوقائع الصعبة والخاصة بإفريقيا القرن الحادي 

العمر  متوسط  انخفاض  األخرية  والعرشون  الخمسة  األعوام  إذ شهدت  والعرشين قصة مختلفة. 

املتوقع، وأزمة يف الرعاية الصحية وأنظمة التعليم، وتدين إنتاج األغذية. ومثة هوة متزايدة االتساع 

بني األغنياء والفقراء. ومل يكن للتكيف الهيكيل أي نتائج إيجابية تقريباً. من يصّدق، غري أصحاب 

الجمود األيديولوجي، أن أفريقيا ميكنها اآلن أن »تتطور« عىل أسس رأساملية؟ إن تكهنات فانون، 

وإن كانت غري مكتملة، تظل واقعية عىل نحو مخيف. مل تقترص غايته عىل توقع األزمة يف أفريقيا 

وانحطاط الحركات االستقاللية، بل كانت تشتمل عىل التدخل يف العملية والتأثري بها. نزع السدادة 

عن املخزون الهائل من املقاومة الشعبية ومحاولة »إطالق الحركة يف أفريقيا )...( وراء املبادئ 

الثورية« – تلك كانت املهمة التي حددها لنفسه.

هي  مام  أكث  اإلشكاليات  من  سلسلة  صاغ  أنه  هو  اليوم  استدامة  األكث  فانون  مرياث  لعل 

إجابات. ومن هنا، فعندما يطرح فانون يف وسط كتاب »معذبو األرض« السؤال: »هل أنا موجود؟« 

الهوية  تشظي  واحد؛  آن  ومعرفية يف  قضايا وجودية  يتناول  السؤال  فإن  أنا؟«،  من  الحقيقة،  »يف 

وكذلك عدم يقني املفاهيم الثنائية الواجب استخدامها لفهم الوضع االجتامعي ما بعد االستعامر. 

وبدالً من أن يحتفي فانون بيقينها أو غموضها، أو أن يرتاجع إىل موقف »حيادي«، يشتبك مع هذه 

التصنيفات، ُمدركاً أنها من منتجات السلطة. وظلت حرية اإلنسان تحتل حيزاً مركزياً يف ديالكتيك 

فانون. ومع ذلك، فإن إرصار فانون عىل جلب »االبتكار إىل الوجود« وتخيل املستقبل، هو يف 

الواقع إجابة ملموسة عىل السلطوية االقتصادية التقنية املجردة الخاصة بالتكيف الهيكيل، أي عن 

هذا الحَصاد الرشس الذي ال يزال يروِّع القارة.

وبعد.. فإن الحكمة التي مثلت عمق مسار فرانز فانون النضايل هي إجامع املفكرين وعلامء 

يكفي  »ال  قوامها:  والتطبيق  النظرية  بني  جامعة  أطروحة  أطلق  انه  عىل  عارصوه  الذين  االجتامع 

تحرير األرض وال بد من تحرير العقول”.     

فرانز فانون، فيلسوف المعذبين في األرض



مجدي عز الدين حسن

الباب تظهري نقد مفكري الرشق  يستهدف هذا 

عملية  أما  الغرب.  لحداثة  الحضاري  املنجز 

مع  سجالية  كتابات  خالل  من  أوالً  فتتم  التظهري 

أفكار الحداثة ومعارفها قام بها مفكرون من الرشق 

خالل  من  وثانياً  تأسيسية..  معرفية  قيمة  وشكلت 

مقاربات راهنة حول قضايا فكرية وفلسفية معارصة 

وتدخل ف إطار تفعيل السجال النقدي مع الفكر 

الغريب وتحوالته.

نحن والغرب

نقد الكولونيالية من منظور 
إدوارد سعيد



نقد الكولونيالية من منظور إدوارد سعيد
[1[

مجدي عز الدين حسن]*[

ما  وال سيام  الحديثة،  االستعامرية  بعد  ما  الدراسات  ف  مهاّمً  جانباً  الدراسة  هذه  تعاين 

يتصل منها بالنقد الذي تضمنته ف خالل العقود األربعة املنرصمة.

من  النقد  هذا  تظهري  هذه  دراسته  ف  توىل  حسن  الدين  عز  مجدي  السوداين  الباحث 

خالل املرشوع الذي أطلقه املفكر العريب الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد حول اإلمربيالية 

"االسترشاق"  املعروفي:  كتابيه  ف  خاصة  بصورة  املرشوع  هذا  تجىّل  حيث  املستحدثة، 

و"املثقف واإلمربيالية".

المحرر

نسبيًّا، ويتم  النشأة  Postcolonialism حقالً معرفياً حديث  الكولونيالية  بعد  ما  تعترب دراسات 

وللمامرسات  للنصوص  تفحصها  يف  تعتمد  والتي  الثقافية،  الدراسات  حقول  ضمن  موضعتها 

واألنثوبولوجيا،  االجتامع  وعلم  كالفلسفة  متعددة  بحثية  أكادميية  فروع  عىل  املختلفة  الثقافية 

والدراسات اإلثنية، والتاريخ، والنقد األديب، والتحليل النفيس، وعلم السياسة. 

البدايات األوىل لظهور )ما بعد الكولونيالية(، كواحد من حقول املعرفة، تعود بنا إىل منتصف 

القرن العرشين، حيث برزت الدراسات الثقافية املناهضة للهيمنة يف الدوائر األكادميية، وهي ذات 

الفرتة التي شهدت تحرر الدول ونيلها استقاللها من املستعمر. ويف أواخر السبعينات من القرن 

العرشين تبلورت األطر املعرفية واملنهجية لهذا الحقل. 

واملامرسة  الخطاب  بتفكيك  تهتم  التي  النظرية  بوصفها  إليها  النظر  تم  الوقت  ذلك  ومنذ 

*ـ   باحث ف الفكر الفلسفي وأستاذ ف كلية اآلداب جامعة النيلي/ الخرطوم – السودان.
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التوجه تم الرتكيز عىل فضح نوايا وأهداف املستعِمر، املسترتة خلف  االستعامرية. وضمن هذا 

تم  التي  الشعوب  وخريات  ثروات  نهب  يف  املتمثلة  تلك  والتبشري،  واملدنية  الحضارة  دعاوى 

الكولونيالية يف املرشوع املتمثل يف  بعد  نقاد ما  أيضاً، نلحظ دعوة وانخراط  استعامرها. وهنا، 

إعادة قراءة وكتابة التاريخ من وجهة نظر هذه الشعوب.

وضمن هذا االنخراط األخري ركز نقاد ما بعد الكولونيالية عىل دراسة جملة من القضايا واملسائل، 

يأيت عىل رأسها توضيح وتحليل الكيفية التي أخضعت بها الكولونيالية الثقافات املحلية ملشيئتها، 

وكذلك دراسة الصور التي استجابت بها الدول التي تم استعامرها إلرث الكولونيالية الثقايف بعد 

نيلها االستقالل. 

يعترب فرانز فانون )Frantz Fanon 1925- 1962( مبثابة األب الروحي للنظرية واملبرش األول 

أهم  تضمن  حيث  الكولونيالية،  بعد  ما  للنظرية  تأسيسيّاً  كتاباً  األرض(  معذبو   ( كتابه  وعّد  بها، 

املستعمر  العالقة بني   - بعده  فانون ومن جاء   - اللتنْي حلل من خاللهام  أطروحاتها ومقوالتها، 

واملستعَمر تحليالً سيكولوجيّاً واجتامعيّاً وتاريخيّاً. 

بجانب فانون، يعد البعض الثاليث: إدوارد سعيد، هومي بابا، جيتاري سبيفاك، مبثابة )الثالوث 

مبثابة  سعيد  إلدوارد  )االسترشاق(  كتاب  عّد  آخر  وبعض  الكولونيالية(.  بعد  ما  لنظرية  املقدس 

الكتاب التأسييس لهذه النظرية، بسبب األثر الكبري الذي خلفه يف كل من أىت بعده من نقاد ما بعد 

الكولونيالية.

يهدف هذا املقال البحثي إىل تسليط الضوء عىل حقل دراسات ما بعد الكولونيالية من خالل 

وتبيان   ،)Edward Said 1935--2003( سعيد  إدوارد  السيايس  واملفكر  والناقد  الكاتب  أعامل 

أهم أطروحاتها الرئيسة. وإلنجاز هذا الهدف اخرتنا التعاطي مع مرشوع سعيد من خمس زوايا، 

حيث غطت: أهم أعامله وآثاره، نقد الثقافة الكولونيالية عنده، ومفهوم النقد املقاوم، نظرة سعيد 

لالسترشاق، وأخرياً صورة الرشق » كام خلقه الغرب«.

أهم أعامله وأثاره

ألّف إدوارد سعيد أكث من عرشين كتاباً، نذكر منها: 

 Joseph Conrad and the Fiction of( الذاتية  السرية  ورواية  كونراد  جوزيف   -

.)Autobiography1966

نحن والغرب
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)Beginnings: Intentions and Method 1975( بدايات: مقاصد ومنهج -

)Orientalism 1978( االسترشاق -

)The Question of Palestine 1979( مسألة فلسطني -

 )Covering Islam 1981( تغطية اإلسالم -

)The World, the Text, and the Critic 1983( العامل والنص والناقد -

)Culture and Imperialism 1993( الثقافة واإلمربيالية -

)Representations of the Intellectual 1994( صور املثقف -

)Power, Politics, and Culture 2001( السلطة، والسياسة، والثقافة -

)Freud and non-European 2003( فرويد وغري األوروبيني -

انخرط سعيد يف مرشوعه الناقد واملحلل لخطاب االسترشاق، حيث كانت البداية من أطروحة 

الدكتوراه خاصته والتي كانت يف األدب املقارن، والتي اختار سعيد أن يكون الكاتب اإلنجليزي 

البولندي األصل جوزيف كونراد )Joseph Conrad( موضوعاً لها، ونرشت بعد ذلك كأول كتبه عام 

1966 بعنوان: )Conrad and the Fiction of Autobiography(، ورمبا يكون من ضمن األسباب 

التي حدت به إىل اختيار هذا املوضوع، القواسم املشرتكة بينه وبني كونراد، فهو كاتب عاىن مثله 

معاناة النفي والتهجري مكانيّاً ولغويّاً.

استخدام  الكولونيالية من خالل لجوءه إىل  بعد  ما  بتوجه  املبكر  ارتباط سعيد  أيضاً، نالحظ 

لها  كانت  أنها  الرغم من  الجديد، عىل  النقد  منهجية  يستخدم  منهجية مدرسة جنيف، فسعيد مل 

مع  تتعاطى  ألنها  آنذاك،  سحرها  رغم  كمنهجية،  رفضها  لكنه  ألطروحته،  كتابته  زمن  يف  السيادة 

النص بوصفه مقطوع الصلة عن التاريخ الثقايف ملؤلفه. واختار أن يقارب أعامل كونراد من خالل 

منظور مدرسة جنيف التي تهدف يف دراستها للنص إىل إعادة بناء نظرة الكاتب للوجود انطالقاً من 

لغته اإلبداعية.    

 Beginnings: Intentions( »يف العام 1975م صدر كتابه الثاين بعنوان »بدايات: مقاصد ومنهج

and Method(، والكتاب يركز عىل تأمل مشكلة البدايات يف الرواية الكالسيكية واألدب الحدايث. 

يعترب كتابه »االسترشاق« )Orientalism( الصادر يف العام 1978م الكتاب العمدة إلدوارد سعيد، 

نقد الكولونيالية من منظور إدوارد سعيد
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وهو كتاب كان له أثر كبري وإسهام عظيم يف إرساء أسس ودعائم نظرية ما بعد االستعامر. و ويعالج 

سعيد يف هذا الكتاب العالقة بني السياسة والثقافة، ويقطع فيه شوطاً طويالً يف تحليل الخطاب 

االسترشاقي مبيّناً أنه ليس كام يّدعي مجرد فرع معريف حيادي بل تخرتقه حتى النخاع عالقات القوة 

والسلطة، فدراسات املسترشقني عن )الرشق( خدمت إىل حد كبري املخطط االستعامري الهادف 

إىل إخضاع الشعوب الرشقية لسيطرته واستغاللها ملصالحه. 

ويف كتابه »تغطية اإلسالم Covering Islam الصادر سنة 1981م، والذي يستكمل ما بدأه يف 

كتابه االسترشاق بنقد الصور النمطية الزائفة التي تلجأ إليها وسائل اإلعالم األمريكية لدى تناولها 

موضوعات اإلسالم والرشق.   

أما يف كتابه: »العامل والنص والناقد« )The World, the Text, and the Critic( الصادر عام 

1983م فيعالج سعيد، من ضمن ما يعالج، سؤال ما الذي يحدث حينام تحاول ثقافة ما أن تتفهم 

ثقافة أخرى، أو أن تهيمن عليها، أو أن تقتنصها يف حالة كونها أضعف منها. ويطور مفاهيم نقدية 

جديدة مثل مفهوم »النقد العلامين أو الدنيوي« )Secular Criticism( والذي يعارض اقتصار النقد 

عىل النص وحده، وباملقابل يشري إىل قراءة النص يف ارتباطه برشطه الدنيوي الذي ينشبك فيه. 

وكذلك مفهوم »ارتحال النظرية« )traveling theory( فريى أن األفكار والنظريات تسافر مثل البرش 

منتقلة من مسار إىل آخر.

فيقوم   ،1993 سنة  الصادر   )Culture and Imperialism( واإلمربيالية«  »الثقافة  كتابه  أما يف 

سعيد بتوسيع إطار التحليل ليشمل أماكن أخرى أبعد من الرشق العريب والرشق األدىن اإلسالمي، 

إرادة اآلخرين ملقاومة  فيه عن  فيه بدراسة حركات املقاومة، كذلك تحدث  كالهند. وكذلك قام 

إرادة اإلمربيالية، إضافة إىل األعامل املعارضة التي قام بها مثقفون أوروبيون وأمريكيون وعلامء ال 

ميكن اعتبارهم جزءاً من بنية يشء مثل االسترشاق]1].

وكخامتة لهذا املحور، نقول: َهَدَف سعيد من خالل كتاباته املتعددة إىل اخرتاق حجب التقاليد 

الثقافية الغربية التي ُشيدت عىل مدى عقود طويلة يف القرنني املاضيني. وعالجت كتاباته بشكل 

موسع وعميق، الهيمنة الثقافية التي مارسها الغرب عىل الرشق والجنوب، وركزت هذه الكتابات 

وبني  والعريب(  اإلسالمي  األدىن  الرشق  )وتحديداً  الرشق  بني  العالقة  دراسة  عىل  خاص  بشكل 

الغرب )تحديداً فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة(. حيث تم رصد تلك العالقة منذ غزو نابليون 

[1]-  إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ترجمة نائلة قلقييل حجازي، دار اآلداب، بريوت، ط1، 2008م، ص 208.
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بونابرت ملرص يف أواخر القرن الثامن عرش، مروراً بتناول الفرتة االستعامرية الرئيسة والتي تزامنت 

معها نشأة دراسات املسترشقني الحديثة يف أوربا، وانتهاًء بالهيمنة اإلمربيالية الربيطانية والفرنسية 

عىل الرشق بعد الحرب العاملية الثانية وظهور السيطرة األمريكية يف الوقت نفسه.

نقد الثقافة الكولونيالية

يفكك سعيد املقولة التي روجت لها املركزية األوروبية، بل أبعد من ذلك، قامت برفعها إىل 

مصاف املُسلَّامت األولية واملقوالت التأسيسية التي ال يرقى الشك إىل أهميتها وترابطها املنطقي، 

والتي مفادها أن الثقافة األوربية هي محور التاريخ البرشي كله، وأنه ليك تنجز الشعوب واألمم 

غري األوروبية نهضتها فال مناص لها من اعتناق املُثُل ذاتها ومنظومة القيم ذاتها التي أدت إىل تقدم 

الحضارة الغربية، وليس مثة مخرج لها إال بالعودة إىل مثاليات هذه األخرية ومرجعياتها.

فرض  الكولونيايل  الغرب  استطاع  سعيد،  يرى  كام  األورويب،  التمركز  هذا  فرض  طريق  عن 

جانب  من  السطوة  هذه  الالتينية.  وأمريكا  وآسيا  كإفريقيا  عنه  بعيدة  بقاع  عىل  وسيطرته  هيمنته 

املركزية األوروبية ما كان لها أن تتم إال عىل حساب تهميش كل ما يقع خارج محيط دائرة الحضارة 

األوروبية، وما أنتجته هذه األخرية من معارف ورؤى وتصورات وقيم للموضوع الكيل املركب من 

ثالثية اإلنسان والعامل والله.

وهكذا قام التسويغ العقيل لإلمربيالية عىل ما يسمى )عبء الرجل األبيض(، وعىل مهمة نرش 

الحضارة، ونرش قيم التحض والتمدن، وحقوق اإلنسان، واليوم أصبح يتمثل يف ما يدعى )الحرب 

خطابات  بعض  يف  ورد  مبا  سعيد  ويستشهد  الدميقراطية(،  أجل  من  و)النضال  اإلرهاب(  عىل 

الخري  يقاتلون ألجل نرصة  أنهم  األمريكية، من  املتحدة  الواليات  رئاسة  املتعاقبني عىل  الرؤساء 

يف مقابل الرش، وأنهم ال يهدفون إال لنرش القيم الدميقراطية، القيم األمريكية، يف كل أنحاء العامل. 

والخالصة أنهم ال يتحدثون أبداً عن الهدم والتدمري، ولكنهم يتحدثون يف الحقيقة عن إهداء التنوير 

والحضارة والسالم والتقدم للناس]1].

بنية  مبثابة  هو  الذي  األوريب(  العرقي  )الترشنق  بـ  وصفه  ما  إىل  سعيد  نظر  يف  أدى  سبق  ما 

الشعورية كامنة خلف طرائق البحث الغريب ومناهجه والتي أدت، يف محصلتها النهائية، إىل حرش 

كل الثقافات غري األوربية، واألدىن منها، إىل موقع من مواقع التبعية. يف السياق ذاته، يالحظ سعيد 

[1]-  راجع: إدوارد سعيد، الثقافة واملقاومة، ترجمة عالء الدين أبو زينة، دار اآلداب، ص 166.
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أن نصوص االسترشاق تحتل حيزاً دون أي تطور أو نفوذ، أال وهو ذلك الحيز الذي مياثل متاماً 

موقع املستعمرة املفيدة للنصوص والثقافة األوربية. ويحدث هذا كله يف ذلك الوقت نفسه الذي 

بدأت ترتعرع فيه اإلمرباطوريات االستعامرية العظيمة]1].

األورويب  االستعامر  بداية  وبني  جهة،  من  االسترشاق  دراسات  نشأة  بني  يوازي  هنا،  فسعيد، 

للعامل، من الجهة األخرى. ويرى أهمية الدور الكبري الذي قام به الباحثون الغربيون املشتغلون يف 

حقل االسترشاق يف تعزيز وإدامة مصالح الغرب الكولونيايل.

ويضب سعيد مثالً مبا قاله ماكويل عن الرتبية الهندية، عام 1835م يف محض اجتامع رسمي: 

» ليس يل أّي معرفة ال بالسينسكريتية وال بالعربية، ولكنني فعلت ما بوسعي لتكوين تقويم دقيق 

لقيمة كل منهام. لقد قرأت ترجامت ألشهر األعامل العربية والسنسكريتية. ولقد تحادثت، هنا ويف 

الوطن، مع أناس متميزين بكفاءاتهم يف اللغات الرشقية. بيد أنني ما وجدت واحداً منهم مبقدوره 

أن يدحض حقيقة كون رف واحد من مكتبة أوربية جيدة يساوي كل األدب املحيل للهند والجزيرة 

العربية. إن السمو الجوهري لألدب الغريب محط اإلقرار التام فعالً من قبل أولئك األعضاء الذين 

كل  أن  نقول  أن  املبالغة  من  وليس  التعليم.  الرشقية يف  الخطة  يدعمون  والذين  اللجنة  يشكلون 

املعلومات التاريخية املجموعة يف اللغة السنسكريتية أقل قيمة مام قد يوجد يف تلك امللخصات 

املبتذلة واملستخدمة يف املدارس اإلعدادية يف إنكلرتا، ويف كل فرع من فروع الفلسفة األخالقية 

واملادية نجد أن املكان النسبي لهاتني األمتني هو نفسه تقريباً«]2].

ويعلق سعيد عىل ما قاله ماكويل، بقوله: » إن ذلك القول، يف الواقع، لدليل عىل الترشنق العرقي، 

بل وأكث من ذلك، ألن رأي ماكويل ما هو إال تصور غارق يف صميم الترشنق العرقي وذو نتائج 

مؤكدة. إذ أن ماكويل كان يتحدث من موقع السلطة حيث كان بوسعه ترجمة تصوراته إىل قرار يأمر 

سكان شبه قارة بأرسها أن يذعنوا للدراسة بلغة غري لغتهم األم. وهذا ما حدث يف حقيقة األمر«]3]. 

ويقدم سعيد مثاالً ثانيّاً، من كتاب إيريك ستوكس: )النفعيون اإلنكليز والهند(، حيث تحدث 

ستوكس عن أهمية الفلسفة النفعية للحكم الربيطاين يف الهند. يكتب سعيد معلقاً: »يتعجب املرء 

يف كتاب ستوكس من الكيفية التي تتمكن بها زمرة قليلة من املفكرين نسبيّاً، من بينهم بينتام وجون 

ستيوارت ميل، من اإلتيان بالحجج لتعزيز مذهب فلسفي واستكامله لحكم الهند، مذهب ينطوي 

[1]-  أنظر: إدوارد سعيد، العامل والنص والناقد، ترجمة: عبد الكريم محفوض، منشورات اتحاد الكّتاب العرب، 2000، ص 56-55.

[2]-  إدوارد سعيد، العامل والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص17.

[3]-  املصدر السابق نفسه، ص 18-17.
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يف بعض جوانبه عىل تشابه ال يرقى إليه الشك مع آراء آرنولد وماكويل يف الثقافة األوربية من أنها 

أسمى من كل ما عداها. فها هو جون ستيوارت ميل يحتل اليوم بني )نفعيي البيت الهندي( منزلة 

ألسنة أجيال  التمثيلية تدور عىل  الحرية والحكومة  آراءه عن  الذي جعل  الحد  ثقافية مرموقة إىل 

الليربالية املتطورة حول هذه القضايا. ولكن عن ميل كان عىل  الثقافية  وأجيال عىل أنها املقولة 

ستوكس أن يقول ما ييل: ) لقد أفاد جون ستيوارت يف كتيبه عن الحرية قائالً بدقة متناهية أن مبادئ 

الحضارة  مضامر  يف  كافياً  تطوراً  تطورت  التي  البلدان  تلك  عىل  حرصاً  تطبيقها  مقصود  الحرية 

ليكون مبقدورها تسوية شؤونها بالبحث العقالين. وعالوة عىل ذلك كان مخلصاً ألبيه يف تشبثه 

من  الرغم  ولكن عىل  استبدادي.  بشكل  إال  وقتذاك  باإلمكان حكمها  كان  ما  الهند  أن  باالعتقاد 

أنه كان يرفض، هو نفسه، تطبيق تعاليم الحرية والحكومة التمثيلية يف الهند، فإن حفنة ضئيلة من 

وكام  القيود(.  هذه  أمثال  يضعوا  الهنود مل  املثقفني  من  متكاثرة  الراديكاليني وجمهرة  الليرباليني 

يقول سعيد، فإن ملحة خاطفة عىل آخر فصل يف »الحكومة التمثيلية« – ناهيك عن التطرق إىل 

املقطع الوارد يف املجلد الثالث من »مقاالت وبحوث« حيث يتحدث عن تغييب الحقوق بالنسبة 

للربابرة – توضح مبنتهى الجالء رأي ميل الذي قال فيه أن ما كان عليه أن يقوله عن هذا األمر ال 

ميكن تطبيقه بالفعل عىل الهند، والسبب باألساس أن رأي ثقافته بحضارة الهند هو أنها مل تكن 

وقتها قد بلغت بعد درجة التطور املطلوب]1].

إن تاريخ الفكر الغريب بأرسه إبان القرن التاسع عرش، حسب ما يذهب سعيد، ميلء بأمثال هذه 

التخرصات والتمييزات بني ما هو مناسب لنا )أي األوروبيني( وما هو مناسب لهم )غري األوروبيني(، 

إذ أن األوائل مصنفون بأنهم يف الداخل، يف املكان الصحيح، مألوفون، منتمون، وباختصار فهم 

فمن  تحت.  فهم  وباختصار  تّبع،  شواذ،  ثنوى،  الخارج،  يف  أنهم  عىل  مصنفون  واملثاين  فوق، 

منها  يتفلت  أن  امرئ  أي  بوسع  كان  ما  الثقافة،  بسطوتها من خالل  التي حظيت  التمييزات،  هذه 

حتى ماركس نفسه. إن النظرة للثقافة األوربية عىل أنها املعيار املمتاز حمل معه زمرة مرعبة من 

التمييزات بني ما لنا وما لهم، بني املالئم وغري املالئم، وبني األوريب وغري األوريب، وبني األعىل 

واألدىن، فهذه هي التمييزات التي يقع عليها املرء يف أي مكان يف موضوعات من أمثال علم اللغة 

والتاريخ ونظرية العرق والفلسفة واألنرتوبولوجيا، ال بل وحتى البيولوجيا]2].

هذا هو الوجه القبيح للكولونيالية الثقافية والفكرية، والذي قام سعيد بتعريته يف مجمل كتاباته، وهو 

[1]-  إدوارد سعيد، العامل والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص 18.

[2]-  نفس املصدر السابق، ص 19-18.
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يرى أن الكولونيالية الثقافية نجحت يف دمج منظور املستعِمر )بكرس امليم( يف رؤى الشعوب املستعَمرة، 

حتى شعرت هذه األخرية بأنها غري قادرة عىل فعل أي يشء دون وصاية األول ودعمه، وفهمت كذلك أن 

الترشيع ال ينبغي أن يصدر من ثقافة وقيم مجتمعاتها، ولكن من مجتمع األول وقيمه هو]1].

      النقد املقاوم

واحد من األوجه التي تربز ِجّدة طرح سعيد وأصالته، هو ما نلمسه يف مفهوم )النقد املقاوم( 

عنده، ويصلح توصيف وتسمية مرشوع سعيد ب)مرشوع النقد املقاوم(، فكتابات سعيد وأعامله 

السلطة  نقد  الغربية، وبشكل خاص إىل  نقد كولونيالية املنظومة املعرفية  تهدف بشكل عام إىل 

والطغيان الذي ميارسه اإلنشاء وعالقات القوة التي يجسدها خطاب االسترشاق.

مفهوم  وبني  جهة  من  النقد  مفهوم  بني  وثيق،  بشكل  سعيد  يربط  املقاوم،  للنقد  مفهومه  يف 

املقاومة من جهة ثانية. ويرى أن أيّاً من هذين املفهومني ال يتقوم بذاته باستقالل عن الثاين، بل 

يستلزم أيٌّ منهام اآلخر ويستدعيه. 

فهو يتحدث عن النقد بوصفه فعالً مقاوماً، ألن النقد، حسب وجهة نظر سعيد، يجب أن يرى 

نفسه باألساس مشجعاً للحياة من جهة، ومعارضاً، بحكم تكوينه، ألي شكل من أشكال الطغيان 

إنتاج املعرفة بشكل حر وملصلحة الحرية  والهيمنة والظلم، وتتمثل األهداف االجتامعية له يف 

البرشية بعيداً عن أي صورة من صور القرس]2].

فمثالً، الهوية السياسية عندما تكون عرضة للتهديد، فإن الثقافة متثل أداة للمقاومة يف مواجهة 

مقابل  يف  الذاكرة  أشكال  من  شكل  هي  هنا  املقاومة  إن  واإلقصاء.  واإلزالة  الطمس  محاوالت 

العربية يف  اللغة  تعليم  منع  إىل  الفرنيس  املستعمر  مثالً، سعى  الجزائر،  النسيان. يف  محاوالت 

اللغة العربية  الناس يجرتحون أماكن أخرى – املساجد يف حالة الجزائر- لتعليم  املدارس، فبدأ 

وإدامة الرتاث الشفهي. هناك دامئاً محاولة للقمع واإلخضاع يقابلها إبداع شعبي وإرادة يضطلعان 
مبهمة املقاومة.]3] 

يف هذا اإلطار نفهم كيف شكلت كتابات سعيد مرشوعاً نقديّاً عن الغرب، حيث يحلل عقده 

ويقوم  واملوضوعية،  الجوهرية  ثوب  تلبس  التي  االدعاءات  تلك  ثقافته  يف  ويخلخل  الفكرية، 

[1]  راجع: إدوارد سعيد، القلم والسيف، حوار دافيد بارساميان، ترجمة توفيق األسدي، دار كنعان للدراسات والنرش، دمشق، ط1، 1998م، 

ص 134.

[2]  راجع: إدوارد سعيد، العامل والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص 35.

[3]  إدوارد سعيد، الثقافة واملقاومة، مصدر سابق املصدر، ص 144-143.
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بتفكيك تلك » املفارقات الضدية األساسية التي تقوم فيه بني ما يعتربه مبادئ لتطوره الحضاري 

والبحثي والعلمي وبني الطريقة التي يعاين بها األخر ـ حني يكون هذا اآلخر الرشق ـ وحني تتم 

هذه املعاينة يف إطار القوة والفوقية والسلطة]1].

الدنيا( ما دام يقاوم أيَّ نزعة  النقد بهذا املعنى )نقد دنيوي( كام يسميه سعيد، وهو )نقد يف 

للتمركز األحادي الجانب، وما دام يقاوم أيضاً الترشنق العرقي. هذان املفهومان يعمالن بالتعاون 

النقد املقاوم أن يستهدف تعريتهام  مع بعضهام، وأيُّ واحد منهام يستدعي اآلخر. ولذلك عىل 

وفضحهام، وكذلك فضح كل ما يبيح لثقافة ما أن تتقنع بقناع السلطة الذي تتحىل به بعض القيم 

عىل غريها من القيم األخرى.

ومن ناحية أخرى، يربط سعيد مفهوم النقد املقاوم ب) الثقافة كأداة للمقاومة(، ويربط األخرية 

، وهاٍو، وخالٍق للغة تحاول  ، وهاميشٍّ مبفهوم محدد للمثقف، يصور فيه سعيد هذا األخري كمنفيٍّ

قول الحق للسلطة. ويؤكد عىل دور املثقف كغري منتٍم.

ويرى سعيد أن النقد املقاوم يتطلب من املثقف أن يلتزم باستعامل لغة قومية، ليس فقط ألنها 

مالمئة له ومألوفة لديه، وإمنا من باب أمله أن يُخلّف يف اللغة انطباعه عقلية معينة، ولهجة مميزة، 

ويف النهاية منظوراً يختص به]2].

من  مجموعة  تثري  جميعها  والتي  طاولته،  عىل  املشكالت  من  العديد  املقاوم  النقد  ويطرح 

التساؤالت يأيت عىل رأسها، حسب تقديرنا، السؤال التايل: هل ال زال باإلمكان أن نقول بشكل 

قاطع وجازم بأننا قد فارقنا بصورة نهائية مرحلة االستعامر، ودخلنا مرحلة ما بعد االستعامر؟ نطرح 

هذا السؤال ويف ذهننا مجريات األحداث الراهنة والتي تشري إىل أن شكالً استعامريّاً جديداً قد 

»الكولونيالية  عنه مبصطلح  التعبري  يتم  ما  القدمية. وهو  العسكرية  بصورته  االستعامر  حل محل 

الخاص  تطوره  دميومة  أن  يفهم  الكولونيايل  الغرب  زال  فال   ،)Neo Colonialism( الجديدة« 

الصناعي واالقتصادي والثقايف يستوجب املحافظة عىل إبقاء الرشق غارقاً يف تخلفه وتأخره. 

وكذلك من ضمن األسئلة التي يعالجها النقد املقاوم، تلك األسئلة املرتبطة باستجالء طبيعة 

الفكرية  األخرى  الطاقات  أنواع  هي  ما   « التايل:  النحو  عىل  سعيد  يصوغها  والتي  االسترشاق، 

وكيف  االسترشاق؟  كرتاث  إمربيايل  تراث  خلق  يف  دخلت  التي  والثقافية  والبحثية  والجاملية 

خدم فقه اللغة واملعجامنية والتاريخ وعلم األحياء والنظرية السياسية واالقتصادية وكتابة الرواية 

[1]  إدوارد سعيد، االسترشاق، ترجمة كامل أبو ديب، مقدمة املرتجم، ص 6.

[2]  إدوارد سعيد، صور املثقف، ترجمة غسان غصن، دار النهار للنرش، بريوت، ط1، 1996م، ص 41.
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وتنقية  وتعديالت  تغريات  وأّي  للعامل؟  إجامالً،  اإلمربيالية،  االسترشاق  رؤية  الغنايئ،  والشعر 

وتشذيب، بل أي ثورات تحدث داخل االسترشاق ذاته، أو يعيد إنتاجها من عهد إىل عهد؟ كيف 

املراد  اإلنساين  العمل  من  بوصفها منطاً  التاريخية  الثقافية  االسترشاق  نعالج ظاهرة  أن  نستطيع 

دون أن نخفق يف الوقت نفسه يف رؤية التحالف بني العمل الثقايف والنزعات السياسية والدولة 

الخاصة للسيطرة؟«]1]. والواقعيات 

ما سبق، يستدعي يف نظر سعيد تأسيس أقسام علمية داخل الجامعات العربية تكون مكرسة 

اليوم لقسم واحد يف أي جامعة عربية  فإنه ال وجود  الغرب معرفيّاً، وكام يالحظ سعيد  لدراسة 

مكرس حرصاً لدراسة الغرب، أو الواليات املتحدة عىل وجه الخصوص، مع العلم أن الواليات 

العربية  للدراسات  مخصصة  ألقسام  كذلك  وجود  وال  املنطقة،  يف  خارجية  قوة  أكرب  املتحدة 

واإلرسائيلية، فإرسائيل قوة محتلة ويجب أن يعطى بعض االهتامم إىل الدراسة املنهجية للدولة 

مرياث  من  أجزاء  كلها  هذه  بعد.  يحدث  مل  هذا  العربية.  الحياة  عىل  تعتدي  وهي  ومجتمعها 

اإلمربيالية كام يرى سعيد]2].

      االسترشاق

الكتابة عنه أو  بأنه كل من يقوم بتدريس الرشق أو  يتم تعريف املسترشق، من جانب سعيد، 

بعلم اإلنسان )األنثوبولوجيا( أم بعلم االجتامع أو  بحثه، ويرسي ذلك سواء أكان املرء مختّصاً 

كان مؤرخاً أو فقيه لغة )فيلولوجيّاً(.

العديد من امليادين  الفكر والخربة، يشري إىل  ثانية، نجد أن االسترشاق، كدائرة يف  من ناحية 

املتقاطعة: أولها العالقة التاريخية والثقافية بني أوربا وآسيا، وهي عالقة متتد يف أربعة آالف سنة 

من التاريخ، وثانيها النظام التدرييس العلمي يف الغرب والذي أتاح يف مطلع القرن التاسع عرش 

إمكانية التخصص يف دراسة مختلف الثقافات الرشقية، وثالثها االفرتاضات األيديولوجية والصور 

واألخيلة الفانتازية عن منطقة من العامل اسمها الرشق. القاسم املشرتك النسبي بني هذه الجوانب 

الثالثة من االسترشاق، يف نظر سعيد، هو ذات الخط الفاصل بني الرشق والغرب، وهو، كام يجادل 

سعيد، حقيقة من صنع البرش يسميها الجغرافيا املتخيلة، أكث من كونه حقيقة طبيعية]3].

الحقل  لإلدماج واإلدراج، وبوصفه  بوصفه علامً  ينظر سعيد لالسترشاق  تاريخية،  ناحية  ومن 

[1]  إدوارد سعيد، االسترشاق، مصدر سابق الذكر، ص 48-47.

[2]  راجع: إدوارد سعيد، القلم والسيف، حوار دافيد بارساميان، مصدر سابق الذكر، ص 82.

[3]  إدوارد سعيد، تعقيبات عىل االسترشاق، ترجمة صبحي حديدي، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط1، 1996م، ص 34.

نحن والغرب



االستغراب

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

259

املعريف الذي قدم اآللية التي أتاحت تأسيس مفهوم )الرشق( ثم إدخاله إىل أوروبا. ولالسترشاق 

كحركة علمية يف عامل السياسة التجريبية نظري هو مراكمة الرشق وحيازته استعامريّاً من قبل أوروبا. 

لهذا مل يكن الرشق، وفقاً لهذا السياق، ُمحاِوَر أوروبا، بل »آخَر«ها الصامت]1].

ويؤكد سعيد عىل وجود رابط قوي بني االسترشاق من جهة وبني االستعامر من جهة ثانية، ويرى 

من  العديد  ويورد سعيد  الرشق.  وهيمنته عىل  للثاين يف فرض سيطرته  مساعداً  عامالً  األول  يف 

الحجج والوقائع التي تدل وتربهن بقوة عىل عالقة التعاون الوثيق بني دراسات االسترشاق والغزو 

العسكري االستعامري املبارش، نأخذ منها عىل سبيل املثال ال الحرص، حالة املسترشق الهولندي 

) ىس سنوك هنجرونيي(، الذي استغل الثقة التي أواله املسلمون إياها، يف تخطيط وتنفيذ الحرب 

الهولندية الوحشية ضد أبناء شعب أتشه املقيمني يف سومطره]2].

الطويلة احتالالً قامئاً عىل مؤسسات هائلة لوال  الفرتة  وما كان النجلرتا أن تحتل مرص تلك 

الباحثني أول األمر مثل  التي بذر بذورها بعض  الطويل للدراسات االسترشاقية  الثابت  استثامرها 

إدوارد وليم لني، ووليم جونز. فام أثبته املسترشقون بشأن الرشق أتاح املعرفة به، ويرس الوصول 

إليه، وأن يخضع لإلدارة. وكان قد سبق هذا قيام نابليون بونابرت باحتالل مرص عام 1798م، فهو 

مهد لحملته بأن جمع حشداً من العلامء النابهني حتى يكفل ملرشوعه النجاح. فأصبحت فرنسا 

اك تتزعم العامل يف االسترشاق]3]. ُمذَّ

أكث  املعمورة عىل  من سطح  باملائة   35 تحتل  األوربية  القوى  كانت  1815، حني  عام  بني 

تقدير، وبني عام 1918، حني توسع ذلك االحتالل إىل ما نسبته 85 باملائة من سطح املعمورة، 

يجعل  الذي  ما  تساءل  إن  صنعاً  املرء  ويحسن  نفسه،  املعيار  هذا  وفق  املنطقية  القوة  تزايدت 

وهوغو  وشليغل  وكوينت  ورينان  ونريفال  وفلوبري  وديزرائييل  وكارالبل  ملاركس  املمكن  من 

الظاهرة  باألساس  يحددوا  ليك  )رشقي(  كلمة  جميعهم  يوظفوا  أن  وبوب  وكوفيري  وروكربت 

إن  بعضاً.  بعضهم  الهائلة بني  واأليديولوجية  السياسية  الفروق  الرغم من  نفسها، عىل  املشرتكة 

السبب الرئيس لهذا، يف نظر سعيد، كان تشكل كينونة جغرافية تدعى بالرشق، كام أن دراستها 

صارت تدعى باالسترشاق، األمر الذي حقق عنرصاً هاّماً جّداً من اإلرادة األوربية للسيطرة عىل 

العامل غري األوريب، وجعل من املمكن خلق ال مجرد فرع درايس منظم وحسب بل ومجموعة 

[1]  املصدر السابق نفسه، ص 39.

[2]  راجع: إدوارد سعيد، تغطية اإلسالم، ترجمة محمد عناين، رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، ط1، 2005م، ص 41.

[3]  املصدر السابق نفسه، ص 106-105.
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من املؤسسات واملفردات املسترتة، وموضوعاً دراسيّاً، وأخرياً خلق أعراقاً برشيًة تبائع«]1].

والخالصة إن كتابات سعيد ال تكّل وال متّل من إبراز حقيقة أّن مثة ارتباطاً قويّاً ومبارشاً بني 

العامل اإلسالمي ويف أمكنة أخرى، من  الغربية يف  االسترشاق الكالسييك من جهة، واإلمربيالية 

جهة أخرى. واليشء نفُسه يقوله سعيد يف العالقة التي تجمع بني االسترشاق اإلرسائييل من ناحية 

واإلمربيالية يف املناطق املحتلة، من الناحية األخرى. 

األمريكية، يرشحها عىل  املتحدة  الواليات  اليوم، يف  ويشري سعيد إىل وجود ظاهرة مشابهة، 

النحو التايل: » لديك كادر كامل مام يسمى بالخرباء يف الوقت الحارض. وأنا أسميهم )املسترشقني( 

اإلعالم  وسائل  إىل  والعريب  اإلسالمي  بالعامل  خربتهم  عرب  يقدموا  أن  يف  مهمتهم  تكمن  الذين 

والحكومة ما أسميه االهتامم املعادي بالعامل العريب. هناك مجموعة كاملة من هؤالء الناس يبلغ 

عددهم الثالثني أو األربعني يتم استنفارهم كلام كانت هناك أزمة رهائن، حادثة خطف طائرة، أو 

الرابط الضوري بني اإلسالم والثقافة العربية والشخصية  النوع أو غريه، إلظهار  مجزرة من ذلك 

العربية أو الشخصية اإلسالمية، والعنف العشوايئ. هم عبارة عن موظفني ورهائن بالفعل لسياسة 

حكومة الواليات املتحدة املعادية بعمق للقومية العربية والثقافة اإلسالمية«]2].   

الثامنينات من  بدايات  بطهران، يف  األمريكية  السفارة  الرهائن( يف  احتجاز  )أزمة  بـ  ويستشهد 

القرن العرشين، ويرى أن السياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية بعد ذاك الحدث، أصبحت 

ال تضع يف أعىل سلم أولوياتها الجديدة ال نرش الدميقراطية وال حقوق اإلنسان بل محاربة اإلرهاب 

القادم من )الرشق(، ولو اقتىض األمر مساندة بعض أنظمة الحكم املعتدلة يف قمعها للشعب، إذا 

كانت من حلفاء أمريكا]3]. 

الذي كان  الواليات املتحدة األمريكية  للعامل يف عيون  القديم  )الساذج(  التقسيم املبسط  إن 

التقسيم  هذا  يناهضها.  ثان  ومعسكر  الشيوعية  ينارص  أول  معسكر  معسكرين:  إىل  العامل  يقسم 

تحول إىل تقسيم ال يقل تبسيطاً وسذاجة، تم فيه تقسيم العامل كله إىل معسكرين من نوع آخر: 

معسكر أول ينارص اإلرهاب ومعسكر ثان يناهضه]4].

محلية  قضايا  زاوية  من  إليه  النظر  أعيد  وقد  باالسترشاق،  املتعلقة  املشكالت  سعيد  يُصوغ 

وبأّي  جمهور،  وألي  وخطابية،  مؤسساتية  أجواء  أّي  ويف  االسترشاق،  ويدرس  يكتب  من  مثل 

[1]  إدوارد سعيد، العامل والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص 273-272.

[2]  إدوارد سعيد، القلم والسيف، مصدر سابق الذكر، ص 25-24.

[3]  راجع: إدوارد سعيد، تغطية اإلسالم، مصدر سابق الذكر، ص 47.

[4]  راجع: املصدر السابق نفسه.
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أغراض يف الذهن. كيف ميكن إنتاج معرفة غري مهيمنة وغري عسفية يف أجواء منخرطة بعمق يف 

سياسة واعتبارات ومواقف واسرتاتيجيات السلطة؟]1].

بصورة  )االسترشاق(،  بخصوص  النقدية  سعيد  رؤية  ساهمت  نقول:  املحور  لهذا  وكختام 

أمام دروب جديدة  الباب واسعاً  الثقايف. وفتحت كتاباته  النقد  مبارشة، يف تجذير أسس ودعائم 

يف الدراسات النقدية ال لكتابات الغربيني عن الرشق فحسب، بل أيضاً لكتابات أولئك املنتمني 

مبناظري  ذواتهم  اكتشاف  وليعيدوا  تواريخهم،  كتابة  ليعيدوا  االستعامر،  من  تحررت  التي  للدول 

جديدة، تعكس وعياً جديداً متحرراً مامَّ خلّفه االستعامر من آثار ثقافية.    

      صورة الرشق »كام خلقه الغرب«

القرن  أواخر  من  التي متتد  الفرتة  إىل  الحديثة  بداياتها  ترتد  الغرب،  الرشق، كام خلقه  صورة 

الثامن عرش حتى مطلع القرن التاسع عرش، والتي قام فيها العلامء الفرنسيون والربيطانيون بإعادة 

اكتشاف )الرشق(: الهند والصني واليابان ومرص وبالد ما بني النهرين، واألرايض املقدسة]2].

إن دراسة الرشق » كام خلقه الغرب« تطرح جملة من التساؤالت الجذرية يف الثقافة واإلنسان، 

تساؤالت تحوم وتدور لتتمحور يف نهاية املطاف حول تلك التصورات التي ينشئها الفرد املنتمي 

لثقافة ما ليتعرف من خاللها عىل اآلخر وعىل عامل اآلخر. مل تكن دراسة الرشقي ك )آخر( بالنسبة 

للذات الغربية مقصوداً بها معرفة الرشق من أجل السيطرة عليه فحسب، بل أبعد من ذلك يشكل هنا 

إنشاء )الرشق( كمفهوم وتصور رشطاً رضوريّاً لتتعرف الذات الغربية عىل ذاتها. 

بوصفه املؤسسة املشرتكة  ويحلَّل  يناقَش  أن  السابق، ميكن  السياق  واالسترشاق، من خالل 

وبعملية  وإقرارها،  فيه  اآلراء  وإجازة  حوله،  تقريرات  بإصدار  معه  التعامل  الرشق،  مع  للتعامل 

وصفه وتدريسه، واالستقرار فيه وحكمه: وبإيجاز، االسترشاق كأسلوب غريب للسيطرة عىل الرشق 

واستبنائه، وامتالك السيادة عليه]3].

أوروبا،  مستعمرات  أعظم  كذلك  إنه  بل  بأوربا وحسب،  لصيقاً  ليس  سعيد،  حسب  فالرشق، 

وأغناها وأقدمها، ومصدر حضاراتها ولغاتها، ومنافسها الثقايف، وأحد صورها األكث عمقاً وتكرار 

حدوث لآلخر. وإضافة، فقد ساعد الرشق عىل تحديد أوروبا )أو الغرب( بوصفه صورتها وفكرتها 

وشخصيتها وتجربتها املقابلة]4].

[1]  إدوارد سعيد، تعقيبات عىل االسترشاق، مصدر سابق الذكر، ص 36-35.

[2]  إدوارد سعيد، تغطية اإلسالم، مصدر سابق الذكر، ص 84.

[3]  إدوارد سعيد، االسترشاق، مصدر سابق الذكر، ص 31.

[4]  نفس املصدر السابق، ص29.
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فالذات ال تعرف ذاتها إال عرب املرور بوساطة اآلخر. ويف عملية التعرف هذه جنحت الذات 

تم  أيضاً،  وفيها،  لها.  كآخر  ما متت موضعته  بينها وبني  الغربية إلقامة جملة تصورات ومتيزات 

إسقاط صفات وسامت بعينها عىل الرشق، عىل الرغم من تنوع مجتمعاته وتواريخه ولغاته، فتم 

تصويره عىل أنه ال يزال غارقاً يف الدين والالعقالنية، ويف الحياة البدائية والتخلف ويتسم بالقصور 

سوي  متقدم  متحض  متنور  عقالين  فهو  متاماً،  مختلف  األورويب  فإن  وباملقابل  الرشد.  وعدم 

ُمتحلٍّ بالفضائل وبالنضوج. 

يكتب سعيد معضداً ملا سبق: »كان الرشق، تقريباً، اخرتاعاً غربيّاً، وكان منذ القدم الغابر مكاناً 

للكائنات الغريبة املدهشة، والذكريات واملشاهد الشابحة، والتجارب االستثنائية.]1] والعرب، مثاًل، 

أنهم غري كفؤين إطالقاً،  تعليق أحد املسترشقني، »عالوة عىل تصويرهم عىل  يقتبس سعيد  كام 

فإنهم ال يتبادلون حواراً عاديّاً أبداً. إنهم يرصخون الواحد عىل اآلخر. إنهم ينبحون ويصيحون«]2].

وهو ما يكشف أن الغرب تصور الرشق تصوراً استعامريّاً عرقيّاً فوقيّاً متجذراً يف القوة واتحاد 

القوة باملعرفة، واإلنشاء الذي ولّده ذلك كله. وإن الرشق مل يكن، يف وعي الغرب، اآلخر الخارجيَّ 

فقط، بل امتداًدا للشاذ واملنحرف واملجنون واملستضعف داخل الغرب: لآلخر الداخيل أيضاً]3].

أنها متثل  التي خلقها االسترشاق يف كتاباته املذكورة، واّدعى  الصور  تأثري هذا  وال شك يف 

الرشق، فهي تؤثر كام أوضح سعيد، ال يف الدراسات األكادميية فحسب، بل يف رؤية أبناء البلدان 

التي تحررت من االستعامر لذواتهم ولثقافاتهم، فاالستعامر أورث الفرد يف هذه البلدان نظرة دونية 

إىل ذاته، وهي نظرة تتصل بالتصوير املتسق له وألمته يف كتابات املسترشقني.

التأكيد  النهائية يعيد  ما سبق هو بالضبط ما قام االسترشاق بإنجازه، فاالسترشاق يف محصلته 

عىل التفوق األورويب يف مقابل التخلف الرشقي، ويحدد عرب دراسته للرشق هوية الغربيني كنقيض 

ألولئك الذين ليسوا غربيني. ويف هذا السياق تكون الحقيقة املتضمنة سلفاً داخل دائرة االسترشاق 

هي أن الغرب كهوية متفوق باملقارنة مع جميع الشعوب والثقافات غري الغربية. 

بذلك أنشأ االسترشاق متييزاً وجوديّاً ومعرفيّاً بني الرشق والغرب. وبدوره يعكس هذا التمييز، 

بصورة مبارشة ورصيحة، أن االسترشاق استجاب للثقافة التي أنتجته أكث مام استجاب ملوضوعه 

اتساقاً  واحد،  آن  االسترشاق، يف  لتاريخ  فإن  وهكذا،  الغرب.  نتاج  من  أيضاً  هو  الذي  املزعوم، 

[1]  نفس املصدر السابق ، ص 29.

[2]  إدوارد سعيد، القلم والسيف، مصدر سابق الذكر، ص 79.

[3]  إدوارد سعيد، االسترشاق، ترجمة كامل أبو ديب ، مقدمة املرتجم، ص 9.
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داخليّاً مع الثقافة املسيطرة املحيطة به]1].

وأخرياً نقول أن األهمية االستثنائية لكتابات سعيد وأعامله إمنا تكمن: أوالً، يف رشحه للكيفية 

التي متت بها عملية إنتاج جملة تصورات ومتييزات بخصوص مجموع ما يقع خارج دائرة الغرب 

كهوية ثقافية. وتكمن، ثانياً، يف إظهاره للسياق الذي تبلورت فيه تلك التصورات والتمييزات، وهو 

سياق القوة والسلطة سياسيّاً واقتصاديّاً وثقافيّاً، السياق الذي يف ظله تم التعاطي مع هذه التصورات ال 

بوصفها مجرد متثيالً ال أكث، يجسد وعي الذات )الغرب( لآلخر )الرشق( أكث مام يجسد هذا األخري، 

بل باألحرى بوصفها إنشاًء يّدعي لنفسه امتالك الحقيقة التي ال يرقى إليها الشك بخصوص موضوعه. 

الغرب  الذي خلقه  )الرشق(  ذاك  كتاباته ودراساته هو  لكل  الذي جعله سعيد محوراً  والرشق 

وجعله مقابالً له، وهو يف املحصلة النهائية للتحليل محض تصور! فكتابات سعيد تدعونا، من 

جهة، إىل أال نسلم بصحة هذه التصورات، وتنبهنا، من جهة ثانية، إىل أن نضع يف أذهاننا حقيقة 

أن جملة التصورات التي شيدتها الذات الغربية داخل دائرة االسترشاق مل تنبع من اآلخر، موضوع 

املعرفة، إال بدرجة أدىن، إمنا صدرت، بالدرجة األوىل، ضمن رشوط نابعة من الذات العارفة ومن 

الثقافة التي تنتمي إليها، والتي متثل لها يف نهاية املطاف، اإلطار املرجعي الذي انطالقاً منه تكتب 

وتفكر وتتصور. 

      خامتة  

ألقى هذا املقال البحثي الضوء عىل نظرية ما بعد الكولونيالية من خالل أعامل الكاتب والناقد 

واملفكر السيايس إدوارد سعيد، وأبرز املقال أهم أطروحاته الرئيسة من خالل سياحة يف كتبه ومؤلفاته. 

ويأيت نقد الكولونيالية مع إدوارد سعيد ضمن مرشوع نظري يهتم بتفكيك الخطاب واملامرسة 

االستعامريَّنْي. وضمن هذا التوجه، ركزت أعامل سعيد وكتاباته ومواقفه عىل فضح نوايا وأهداف 

االسترشاق، املسترتة خلف دعاوى العلم واملعرفة واملوضوعية. وهنا، أيضاً، نلحظ يف كتابات 

سعيد اهتامماً بدراسة جملة من القضايا واملسائل، يأيت عىل رأسها توضيح وتحليل الكيفية التي 

بها  استجابت  التي  الصور  دراسة  وكذلك  ملشيئتها،  املحلية  الثقافات  الكولونيالية  بها  أخضعت 

الدول التي تم استعامرها إلرث الكولونيالية الثقايف بعد نيلها االستقالل.

أحياناً، وبوضوح  وبشكل عام، بإمكاننا تحديد الهم البحثي األسايس، والذي نتلمسه مضمراً 

يف أحايني كثرية داخل كتابات سعيد املتعددة، يف ذاك االنهامم املتمثل يف اخرتاق حجب التقاليد 

[1]  أنظر: إدوارد سعيد، االسترشاق، مصدر سابق الذكر ، ص 57.

نقد الكولونيالية من منظور إدوارد سعيد
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الثقافية الغربية، وإظهار وجهها الكولونيايل املسترت، الذي تم تشيده عىل مدى عقود طويلة يف 

القرنني املاضيني. ويف هذا السياق، استطاعت كتاباته بشكل موسع وعميق معالجة الهيمنة الثقافية 

الكولونيالية التي مارسها الغرب عىل الرشق والجنوب، وركزت هذه الكتابات بشكل خاص عىل 

دراسة العالقة بني الرشق )وتحديداً الرشق األدىن اإلسالمي والعريب( وبني الغرب )تحديداً فرنسا 

بونابرت ملرص يف  نابليون  منذ غزو  العالقة  تلك  تم رصد  املتحدة(، حيث  والواليات  وبريطانيا 

أواخر القرن الثامن عرش، مروراً بتناول الفرتة االستعامرية الرئيسة والتي تزامنت معها نشأة دراسات 

بعد  الرشق  عىل  والفرنسية  الربيطانية  اإلمربيالية  بالهيمنة  وانتهاًء  أوربا،  يف  الحديثة  املسترشقني 

الحرب العاملية الثانية وظهور السيطرة األمريكية يف الوقت نفسه.

بحثي  يّدعي، مجرد حقل  ليس كام  أن هذا األخري،  للخطاب االسترشاقي  تحليل سعيد  يبني 

يرينا  ذلك،  من  الضد  عىل  بل  والنزاهة،  بالحياد  تتسم  موضوعية  بصورة  )الرشق(  ملعرفة  يهدف 

التأثري  بالغ  القوة والسلطة، وأنه لعب دوراً  تحليل سعيد أن االسترشاق كخطاب تخرتقه عالقات 

يف مساعدة السياسة االستعامرية يف إحكام سيطرتها وهيمنتها عىل شعوب )الرشق( الذي متت 

موضعة إنسانه ومجتمعاته يف خانة املتخلف والشاذ وغري السوي واالستثنايئ. وال زال إىل اليوم 

لدى  األمريكية  اإلعالم  وسائل  إليها  تلجأ  زائفة  تقدميه صورة منطية  خالل  من  ذاته  الدوَر  يلعب 

تناولها موضوعات اإلسالم والرشق.
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واملصطلحات  املفاهيم  تظهري  بإعادة  يُعنى 

العاملي  للفكر  معرفية  مفاتيح  بجملتها  تشكل  التي 

املعارص وإبرازها.

كام تهدف موضوعاته إىل التعرّف إىل التحوالت 

هذه  حيال  املعرفية  الحركة  عىل  طرأت  التي 

حولها،  جرت  التي  املجادالت  وكذلك  املفاهيم؛ 

وأثر ذلك يف اتجاهات املدارس الفكرية والفلسفية 

وطريقة تعاملها مع كل مفهوم أومصطلح يدخل يف 

حقول استخداماتها.

عالم المفاهيم

االستعمار وما بعد االستعمار
قراءة يف املفهوم الكلي واملفاهيم الفرعية

خضر أ. حيدر



االستعمار وما بعد االستعمار
املفهوم واملصطلح والنظرية

[1[

خرض إبراهيم حيدر]*[

أخذت الدراسات حول مفهوم االستعامر مساحات واسعة يف املوسوعات واملعاجم الحديثة. 

ونستطيع القول أن هذه الدراسات ازدهرت بقوة ابتداًء من القرن التاسع عرش، وهو القرن الذي شهد 

التوسع االستعامري األورويب يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.

يف ما ييل جولة بانورامية عىل مصطلح االستعامر املتعدد املعاين والدالالت، باإلضافة إىل 

املفاهيم املتفرعة منه يف مجال النظرية والتجربة التاريخية:

المحرر

العامل،  أرجاء  وبقية  أوروبا  بني  بالعالقة  التفكري  يعني  باالستعامرية  التفكري  أن  الكثريون  يرى 

فقد أنجزت أوروبا قدراً كبرياً من فرادتها وتوحدها وهويتها ووضعها العاملي الفريد يف الظاهر من 

خالل ادعائها السيطرة عىل رعايا الشعوب يف البلدان املستعمرة. وكام عرّب فرانز فانون ذات مرة، 

فإن »أوروبا هي باملعنى الحريف من خلق العامل الثالث«.

يف هذا الدراسة نوثق لعدد من املفاهيم األساسية والفرعية التي تناولت مفهوم االستعامر من 

والتي  املتصلة  املفاهيم  من  إىل مجموعة  باإلضافة  والتاريخية.  والسوسيولوجية  الثقافية  جوانبه 

كانت لها صلة بهذا املقدار أو ذاك باملفهوم العام لالستعامر.

)Colonialism( االستعامر واالستعامرية

يدل مصطلح االستعامرية بوجه عام عىل منطق الهيمنة والسيطرة. وأما تطبيقاته يف العادة فتتم 

*ـ  صحاف وباحث ف اجتامعيات التواصل ـ لبنان.
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عىل شكل حكم سيايس وسيطرة اقتصادية من جانب دولة أوروبية عىل أراٍض أو شعوٍب خارج 

اإلمرباطوريات  جميع  تكن  مل  )إذ  املعنى  بهذا  االستعامرية  أشكال  أقدم  ظهرت  وقد  أوروبا. 

مل  الكالسيكية  االستعامرية  أن  برغم  والربتغال،  إسبانيا  قبل  من  الجديد  العامل  يف  استعامرية( 

تزدهر الحقاً إال باالشرتاك مع بزوغ الرأساملية العاملية، التي اتضحت يف الحكم الذي مارسته 

الدول األوروبية عىل مختلف الحكومات يف آسيا وأفريقيا. ووجدت استثناءات لهذه القواعد، 

أواسط  آسيا يف  اليابانية عىل كوريا وأجزاء من جنوب رشق  السيطرة االستعامرية  كام يف حالة 

القرن العرشين.

الحكم  الواقع صورة من صور  أن االستعامرية كانت يف  يتفقون عىل  الباحثني  أن أغلب  غري 

إبقاء  يتضمن  »االستعامرية«  مصطلح  وأن  األورويب،  االستيطان  يصحبها  الغالب  يف  يكن  ومل 

السيطرة عىل السكان املحليني من قبل دول مل تكن معنية باالستيطان وال باالندماج. يف الدراسة 

ذاتها، يف  املستعمرات  نحو  الحاالت  االنتباه يف جميع  »االستعامرية«  يوجه مصطلح  املقارنة، 

حني أن عنوان »اإلمربيالية« يوجه االنتباه منوذجيّاً نحو املدينة األم والنظام العاملي، الذي تعمل 

لهيمنة الغرب العاملية خالل  فيه األوامر السياسية واالقتصادية لجعل اإلمرباطورية رشطاً تكوينيّاً 

.[1[)Dirks, 1992( األزمنة الحديثة

كثري من املقوالت التي يستخدمها املستعِمرون واملستعَمرون عىل السواء لفهم االستعامرية 

كانت هي نفسها من نتاج املواجهات االستعامرية. وبرغم أن الفتح االستعامري كان متوقعاً بقوة 

األسلحة املتفوقة، والتنظيم العسكري، واالستحواذ السيايس، والثوة االقتصادية، فقد أنتج أيضاً 

الظروف املواتية لجميع هؤالء ليك يأخذوا أهمية أكرب مام كان يُتخيَّل من قبل. ويف الوقت نفسه، 

فإن األشكال العسكرية واالقتصادية والسياسية من السلطة كانت تقوم بصورة ال فكاك منها عىل 

للسيطرة إىل حد كبري  الثقافية؛ والحقيقة أن االستعامرية نفسها كانت مرشوعاً  التقنيات  عدد من 

)Cohen, 1995(. فاملعرفة االستعامرية أتاحت الفتح االستعامري وكانت نتاجاً له أيضاً. وهكذا 

تم بناء األشكال الثقافية يف مجتمعات »تقليدية« مصنفة حديثاً وتحويلها بالتدخالت االستعامرية 

ومن خاللها، مام خلق تصنيفات وتقابالت جديدة بني املستعِمرين واملستعَمرين، واألوروبيني 

[1] - طوين بينيت – لورانس غروسبريغ – ميغان موريس – مفاتيح اصطالحية جديدة – ترجمة: سعيد الغامني – مركز دراسات العربية – 

بريوت 2010.

االستعمار وما بعد االستعمار
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كانت  إذا  وحينها،  والنساء.  الرجال  بني  بل  والرشق،  والغرب  والتقليديني،  واملحدثني  وسواهم، 

املصطلحات  من  أكرب  مجموعة  من  جزء  أيضاً   فإنها  االستعامرية،  لتاريخ  أساساً  تشكل  أوروبا 

املتقابلة التي أنتجتها االستعامرية بدورها.

PostColonial ما بعد االستعامر

والسياسية  الثقافية  الجوانب  من  لالستعامر  نقدية  رؤية  مبثابة  أساسها  يف  النظرية  هذه  تعد 

والسوسيولوجية والتاريخية. كام تعترب من أهم النظريات التي تستكشف عمق العالقة بني بلدان 

ثقافة  تعرية  عىل  النظرية  هذه  يف  املساهمون  ويعمل  أوروبا.  يف  االستعامرية  والبلدان  الرشق 

وسلوك الحكومات الغربية إزاء بلدان املستعمرات. وعليه، يشكل فكر ما بعد االستعامر مدرسة 

تفكري داخل النظام االستعامري عىل وجه التحديد من دون أن يعني ذلك اقتصار املنتمني عىل 

االنتلجنسيا األوروبية. إذ أن هناك العديد من الرشقيني ساهموا يف وضع األسس األوىل للخطاب 

ما بعد االستعامر مثل: املفكر الفلسطيني إدوارد سعيد]1] ـ املفكر الكيني عبد الرحمن جان محمد 

– الباحث الهندي هومي بابا – الباحثة الهندية ج يس سبيفاك ـ الفيلسوف األفريقي فرانز فانون، 

والفيلسوف اإلنكليزي روبرت يونغ، هذا إىل جانب عدد من املفكرين العرب مثل حسن حنفي 

وعبد الوهاب املسريي.

الثقافية والفكرية  وميكن القول أن نظرية ما بعد االستعامر هي نظرية تعرب عن خط املقاومة 

الثانية. وبهذا املعنى، فإن  العاملية  الثالث بعد الحرب  العامل  التي اعتمدها كتّاب ومفكرون من 

هذه النظرية جاءت يف مرحلة ما بعد الحداثة للوقوف يف وجه التغريب والتهميش واألقصاء الذي 

متارسه الحكومات الغربية يف مجتمعات البلدان التابعة.

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

الغربية باعتبارها خطاباً مقصديّاً يحمل يف طياته توجهات استعامرية إزاء الشعوب التي تقع خارج 

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

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

وحسب عدد من الباحثني فإن هذين املصطلحني )الخطاب االستعامري ونظرية ما بعد االستعامر( 

[1]ـ إدوارد سعيد ـ االسترشاق ـ ترجمة كامل أبو ديب ـ مؤسسة األبحاث العربية ـ بريوت ـ لبنان ـ 2005.
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إىل حقل من التحليل ليس جديداً بحد ذاته، ولكن معامله النظرية واملنهجية مل تتضح يف الغرب 

إال مؤخراً 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 يف مجمله خطاباً متداخالً باملعنى 

الذي استعمله فوكو ملصطلح خطاب. أما املصطلح الثاين، »النظرية ما بعد االستعامرية«، فيشري 

إىل نوع آخر من التحليل ينطلق من فرضية أن االستعامر التقليدي قد انتهى، وأن مرحلة من الهيمنة- 

ظروفاً  وخلقت  حلت  قد  بعضهم-  بها  عرَّ كام  الكولونيالية-  أو  اإلمربيالية  املرحلة  أحياناً  تسمى 

مختلفة تستدعي تحليالً من نوع معني. ولذا، فإن املصطلحني ينطلقان من وجهات نظر متعارضة 

يف ما يتصل بقراءة التاريخ، وإن كان ذلك اختالفاً 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 ما بعد االستعامر، يرى بعضهم اآلخر أن الخطاب االستعامري 

النقد يشريان  نوعني من  أن منيز بني  لها. وميكن  »املابعدية« ال مربر  قامئاً، وأن فرضية  يزال  ما 

أيضاً إىل تحديدين كبريين لفكر ما بعد االستعامر.  األول هو حقيقة أن دراسات ما بعد االستعامر 

تعمل بشكل أسايس عىل النصوص. فكانت إذاً، وعىل نحو رسيع، موضوعاً لنقد من طبيعة مادية، 

غالباً من مفكرين ماركسيني. إذ يأخذون عليها مثاليتها: التخندق يف نقد النصوص، كان ملحوظاً 

كطريقة لهجران أرض واقع النضاالت االجتامعية الحقيقية، وكخيانة للشعوب الفقرية واملحرومة، 

أنفسهم املتحدث باسمها، مبقدار ما تستمر هذه الشعوب  التي نّصب مفكرو ما بعد االستعامر 

يف النضال كل يوم من أجل نجاتها، أو ضد األنظمة املضطهدة، وطاملا ظلت مرتهنة بشدة إىل 

رشوط الحياة التي صنعوها لها. إنها ليست أبداً ال مبالية، بل عىل العكس ملتزمة مبعركة التحديث 

والتقدم، والحريات امللموسة إلخ، وهي معارك ال يقّدم لها نقد النصوص شيئاً. وامليزة األُخرى 

فيها  التي يستمر  الزاوية  نقد املجتمعات املستعمرة سابقاً، حرصاً، من خالل  أن  نفسه هو  للنقد 

الغرب  مبامرسة تأثريه عليها، فذلك يعني السكوت عىل عدم املساواة داخل هذه املجتمعات أو 

تجاهلها، إذ أن أصل هذا االضطهاد هو يف داخل هذه املجتمعات نفسها. هذه املثالية النصوصية 

لدراسات ما بعد االستعامر سيكون لها إجامالً كنتيجة، ترك الجامهري املقموعة لقدرها املادي 

الحزين ملصلحة اهتاممات ذات طبيعة محض ثقافية. هذا النقد املادي ملثالية دراسات ما بعد 
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إىل  “أنظر  كثرياً:  يقولون  نفسه.  االستعامر  بعد  ما  مفكر  اتهام  مع  األغلب  يف  يرتافق  االستعامر 

هؤالء املؤلفني الذين يعيشون برفاهية عالية يف جامعات أنكلوسكسونية، يف بلدان الشامل التي 

تدفع لهم ببذخ. إن رشوط حياتهم ال تشبه بيشء عىل اإلطالق، رشوط حياة الناس الذين يّدعون 

الدفاع عنهم”. هذا النقد، كام يبدو، قلاّم يقبل يف الحدود التي يرتجم فيها شكالً معادياً، للنزعة 

سبيل  عىل  يستطيعون  وحدهم،  العامل  أن  فكرة  ضمناً  مثة  واعية،  ال  كانت  وإن  حتى  الفكرية، 

املثال، التكلم بطريقة صحيحة عن العامل، وهذا موقف غري ماركيس إىل حد بعيد، ألن املاركسية 

نفسها، وضعت عىل الدوام، يف املقام األول، التعاون بني املثقفني والجامهري، املاركسية نفسها 

ميكن أن تعترب باطلة يف هذا املنظور، ألن ماركس كان بورجوازيا صغرياً وليس عامالً، وأن أنجلس 

كان ابن أحد صناعيي النسيج الكبار.

بعد االستعامر،  ما  التي تعزى ملرحلة  أو  بها،  الكبري اآلخر للحدود املعرتف  النقدي  الحشد 

ويخص طابعها املؤرخ هو الطريقة التي ينظر فيها مفكرو ما بعد االستعامر إىل التاريخ، وقد أخذ 

عليهم املؤرخون بشدة قطيعتهم مع اإلمربيالية، إذ أن هوسهم بالنصوص حال دون رؤيتهم لألشياء 

كام هي، ويؤخذ عليهم بشكل خاص ميلهم للكالم عن األنظمة االستعامرية، كام لو أن املقصود 

نوع من الهيمنة وحيد الشكل، وثابت عىل امتداد الكرة األرضية، ومنذ بدايات التوسع األورويب 

واألنظمة االستعامرية، يف الحقيقة، مختلفة واحدها عن اآلخر، والسلطة االستعامرية مل تكن أبداً 

مرتاصة وذات سلطة مطلقة، بل عىل العكس، كان يتخللها تناقضات، وتضطر للتفاوض باستمرار 

مع املجتمعات املحلية، وكانت تتطور أيضاً تبعاً للظروف. هذا النقد هو صحيح متاماً، والتاريخ، 

كام بدا أن مفكري ما بعد االستعامر كانوا يريدون كتابته، ال يأخذ يف الحسبان التطورات التاريخية، 

وهذا العيب يعود بالتأكيد، يف جزء منه،  إىل أن دراسات ما بعد االستعامر ذات مصدر أديب، وهذا 

عىل ما أعتقد تعبري جديد للتوتر الدائم للعالقة بني األدب والتاريخ، فالتاريخ يأنف أن يأخذ األدب 

أنه هو  النظر إىل ذاته، وأن يعرتف  الوقت عينه، يستنكف من  يف الحسبان ألنه خيال، ولكن يف 

أيضاً، وبشكل أسايس عىل مستوى املخيلة، كام عىل مستوى الكتابة، حقل أديب ويصعب عليه 

الدوام، وتُكتب من جديد. حقيقة  تُستعاد عىل  أن أعامله  إذ  أبداً،  ينتهي  أنه مرشوع ال  االعرتاف 

الخيالية،  تنبثق من األعامل  التي  لتلك  إنها حقيقة مشابهة  بذاته حقيقة، لن أقول  أنه  التاريخ هي 

ولكن مع ذلك، هو حقيقة هشه ومصهورة أيضاً بالنزعة النصوصية.
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Colonial Science العلم االستعامري

عن  الّصادرة  العلميّة  املعرفة  إىل  االستعامري«  »العلم  مصطلح  املؤرّخني  من  الكثري  يُحيل 

عىل  أوروبا«  »أقلمة  بـ  املؤمنني  املؤرّخون  ويُركّز  املستعمرات،  حوارض  يف  تدّربوا  مختّصني 

دور اإلدارات االستعامريّة يف خلق أشكاٍل جديدة من املعرفة العلميّة عادت الحًقا إىل أوروبا، 

التابعني لجوانٍب من املعرفة االستعامريّة فقط ألجل  تبّني  الباحثني كيفيّة  ويستعرض غريهم من 

إخضاعها ألهدافهم الخاّصة. ويرى نّقاد ما بعد االستعامر أّن العمليّات العنفيّة التي أنتجت ُسلطًة 

استعامريّة هي نفسها التي أنتجت معرفًة علميّة، ونظّروا لطرق ترابط العلم مع السلطة، غري أنّهم مل 

يُعريوا كيفيّة توظيف الُخرباء املعرفة يف أُطٍُر محّددة أدىن اهتامٍم، كام أنّهم مل يلتفتوا إىل النتائج 

غري املقصودة للبحث العلمي املنّفذ ضمن عالقات القّوة االستعامريّة غري املتناظرة]1].

تُنتج معظم املعرفة املتعلّقة  الهواة  التاسع عرش كانت جامعٌة من  القرن  الثامن من  العقد  يف 

بشعوب املستعمرات الفرنسيّة ومواردها وإدارتها، مبعنى أّن هذا النوع من املعرفة مل يجد لنفسه 

مقاًما معرتفًا به ضمن مؤّسسات التعليم العايل. حاول بعض الخرباء تغيري هذا الوضع عرب تأسيسهم 

ملجاالت جديدة كالجغرافيا االستعامريّة والتاريخ االستعامري والترشيع واالقتصاد االستعامريَّني 

التقيّص  عرب  الفرنسيّة،  اإلمربياليّة  عىل  علميٍّ  طابعٍ  إلضفاء  وذلك  االستعامري،  النفس  وعلم 

املُضني لجيلني من هؤالء الخرباء وشبكاتهم يُظهر سينغارافلور أّن العلم االستعامري ترّسخ يف 

فرنسا بني سنة 1870 وسنة 1920، وتقهقر بعد ذلك. املجاهرة باالستعامر جزٌء من موجة جديدة يف 

الثقافة الفرنسيّة تجمع ما بني تاريخ العلوم اإلنسانيّة االجتامعي الفكري وبني التاريخ االستعامري، 

ويرتكز عىل فهم طرق تفاعل الثقافة األكادمييّة العلامئيّة مع ثقافة أوسع نطاقًا وأكث شهرة منها، 

وعىل تخطّي تحليل الخطاب االستعامري النخبوي إىل دراسة شعاع انتشاره وآثاره.   

العلوم  ومنّو  الجامعي  اإلصالح  حقبة  عرش  التاسع  القرن  من  والتاسع  الثامن  العقدان  كان 

[1]- What is Colonial Science? Professor Alice L. CONKLIN. Reviewed: Helen Tilley, Africa as a Living 

Laboratory: Empire, Development, and the Problem of Scientific Knowledge, 18701950-, Chicago, 

University of Chicago Press, 2011, 496 p. and Pierre Singaravélou, Professer l’Empire: Les “sciences 

coloniales” en France sous la IIIe République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, 409 p.

Published by Books&Ideas.net, 31 January 2013.©booksandideas.net
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اإلنسانيّة، وتوّسع العلوم التجاريّة والتطبيقيّة، وتجّدد العدوان اإلمربيايل، وقد سّهلت هذه التطّورات 

الثالثة مأسسة املجاالت الجديدة. بدأت تدريس مقّررات حول »الجغرافيا والتاريخ االستعامري« 

يف  األصليّني«  السّكان  نفس  و«علم  املُقاَرن«  و»االستعامر  االستعامري«  والترشيع  و»االقتصاد 

أُنشئت ألجل تدريب اإلدارينّي االستعامرينّي، ويف  مدارس تجاريّة خاّصة، ويف مدارس جديدة 

كلّيّات االقتصاد )facultés de droit( وبحدٍّ أدىن يف كلّيّات اآلداب )facultés des lettres(. تحّقق 

فصل مناطقّي للعمل األكادميّي اإلمربيايل داخل فرنسا، حيث تخّصصت ليون بالتدريس املتعلّق 

بجنوب رشقّي آسيا، وصّوبت بوردو عىل أفريقيا الغربيّة واملغرب، وركّزت لوهافر عىل األمريكيتني، 

وقّدمت مارسيليا مقّررات دراسيّة عن أفريقيا الرشقيّة والجزائر والرشق األوسط ومدغشقر. إضافة 

إىل ذلك أُنِشئت العديد من كرايس األستاذيّة يف باريس، ويف سنة 1926 أكادمييّة العلوم االستعامريّة 

ألجل تنسيق الجهود البحثيّة وإلسداء النصائح للحكومات وراء البحار. 

)The West( الغرب       

ارتبط مصطلح الغرب ارتباطاً وثيقاً بالثقافة االستعامرية التي افتتحتها أوروبا حني بدأت بتوسيع 

نفوذها إىل القارات الثالث أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. والواضح أن هذا املصطلح تجاوز معناه 

باعتباره مركزاً  ليأخذ سامته الحضارية  الكرة األرضية )رشق - غرب(  بالنسبة إىل تقسيم  الجهوي 

طابعاً  اكتسب  الذي  التعبري  أن  اإلسالمي. عىل  العامل  بلدان  وال سيام  الرشق  مقابل  للهيمنة يف 

عامليّاً عن »الغرب« مل يطَغ يف االستعامل العام إال عرب القرنني املنرصمني بوصفه التكوين الرئيس 

يف أوروبا الغربية التي صار يُنظَر إليها باعتبارها كلية الحضور يف السيطرة االستعامرية عىل عموم 

أرجاء العامل. واملفرتض أن »الغرب« يوحِّد جامعة من الناس تُدعى »الغربيني« من حيث جغرافية 

إقامتهم، وتقاليدهم، وأعراقهم، وأنسابهم، وحضارتهم املشرتكة؛ ويبدو أنه أصبح اسم علم، وصار 

يُكتب بالحرف الكبري، كام هو الحال يف هذا الكتاب. عىل أن املصطلح اشتهر باملراوغة، ويبدو 

أن الوحدة التي تؤكدها صارت تتعرض للتحديات باستمرار يف العقود األخرية.

حني يُستخدم لفظ »الغرب« كظرف، يوحي باتجاه ويف األغلب بحركة نحو مكان يشار إليه إشارة 

غامضة إجامالً: فقد كتب شكسبري يف الليلة الثانية عرشة )Twelfth Night(: »هناك يكمن طريقك 

 going( »وحني يقرتن بلون الغروب املتوهج والظلمة املتزايدة، فإن »التغرب .)نحو الغرب« )1601
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west( يكون عبارة مل تعد مستخدمة للداللة عىل املوت أو االختفاء )»لقد تغرب أصدقايئ القدامى« 

)1915(؛ »تغرب الدليل الثمني«، )1925«، غري أنه يحمل بقوة أكرب يف السياقات االستعامرية وعداً 

يوتوبيّاً مبكان يضج باإلغراء لفرط غموضه: وقد كتب هرني هنغسيل يف أسرتاليا عن »املراعي البهية، 

التي متتد غرباً عىل مدى مل يصله إنسان من قبل« )1859(، يف حني أن النصح الشهري يف الواليات 

املتحدة: »اذهب غرباً، أيها الشاب« يعود تاريخه إىل العام 1851. تطوِّر هذه االستعامالت خياالً بأن 

»الغرب« هو مكان محدد وكذلك اتجاه أو خط حدودي يتقهقر دامئاً، مام يجعل من السهل االفرتاض 

بأن املصطلح ميكن أن يشري إىل منطقة جغرافية بذاتها عىل سطح األرض]1].

يحقق »الغرب« بوصفه بناًء أسطورياً آثاراً قوية حني يجمع إىل ذاته خصائص متنوعة ومتناقضة؛ 

فمثل فكرة »الرشق«، للغرب »تاريخ وتراث فكري، وخيال ومعجم أضفى عليه واقعه وحضوره« 

)Said, 1978: 5(. مع ذلك، من الضوري أن ال ننىس أن ما نعتقد أننا نفهمه من هذه األسطورة هو 

يشء غامض ومتعارض مع نفسه، عىل وجه التحديد ألن »الغرب« هو واقع يُفرتَض أن موضوعيته 

مقبولة عىل نطاق عاملي؛ فهو كعنرص أسطوري ما زال ينظم طريقتنا الرتاتبية يف إسناد مكان إىل 

»الغرب«  كان  مضت،  قليلة  عقود  قبل  التاريخية.   – العاملية  الخريطة  عىل  ومؤسسات  شعوب 

يُستعمل استعامالً ال غبار عليه كمؤرش تاريخي لقياس الكيفية التي يكون عليها مجتمع ما يف عالقته 

بآخر، ومن ثم لرسم خريطة موضع جغرايف عىل أساس ثبت زماين تاريخي للتقدم. ومبعزل عام 

 ،)Westernization( ًيسمى بالبلدان املتقدمة، ويف داخلها أيضاً، كان »التحديث« يسمى تغريبا

وقد جعلت هذه الصيغة بإمكاننا أن نغفل إغفاالً مؤملاً املشكالت الواضحة التي تتعلق بالفكرة 

القائلة أن بعض املجتمعات تجري أمام غريها، وأن األوىل تقع يف الغرب، يف حني تتلكأ البقية 

يف الخلف. والحقيقة أن كل تكوين اجتامعي ينطوي عىل أشياء جديدة وأشياء قدمية، متاماً كام 

يضم شباباً وشيباً، غري أن وهم التقدم الخطي يقمع هذا التعقيد. من املتوقع، إذاً، أن ينفع »الغرب« 

غري  بوصفه  الزمان  يف  غريب   – وغري  بالذات  محيل  هو  ما  قبالتها  يتجمد  التي  للحداثة  كمعيار 

حديث. وال يفيض هذا إىل تشويه بسيط لألخري وحسب. ذلك أن الثقافة »املحلية«، يف الوطنية 

العرقية، يتم تثبيتها يف خصومة نسقية مع السامت املزعومة للغرب. 

وهكذا يؤدي الغرب دوراً أيديولوجيّاً يف الرغبات التنظيمية للمجتمعات غري الغربية بقدر ما يؤديه 

[1]- مفاتيح إصطالحية – طوين بينيت – لورانس غروسبريغ – ترجمة: سعيد الغامني – املنظمة العربية للرتجمة – 2010 – ص 523.
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يف ما يسمى باملجتمعات الغربية. وحتى الثامنينيات من القرن املايض كان كثري من سكان بقية 

العامل يتخيلون أن الغرب هو املؤرش عىل مستقبلهم والهدف الذي ينبغي أن تتطور مجتمعاتهم نحوه. 

عىل أن سلطة »الغرب« مؤخراً كمخيال اجتامعي يبدو أنها تبهت. وصار عدد متزايد من الشباب يعي 

الغربية« لدى املجتمعات يف أوروبا وأمريكا الشاملية، كام يعي املظاهر »الغربية«  املظاهر »غري 

للحياة يف كثري من املجتمعات يف ما يسمى باألجزاء غري الغربية من العامل. ويبدو أن صورة »الغرب«، 

لكونه مل يعد تهديداً وال إغراء كام كان من قبل، صارت تفقد إىل حد ما قبضتها عىل الرغبات يف كثري 

من أجزاء العامل رغم أنصارها املسلحني - و- للقوة العسكرية التي تحت ترصفهم.

[1[)Marginal( اهلاميش      

الهاميش، أو الهامش يف االصطالح الدويل، يدل عىل وجود املنت يف مقابله، واملنت هو عىل 

وجه التحديد املركز اإلمربيايل الذي يعترب القوة املسيطرة عىل الهوامش أي البلدان املستعمرة]2].

دخلت كلمة الهاميش إىل االستعامل يف أواخر القرن السادس عرش، وكانت تشري يف األصل إىل 

أي يشء »يُكتَب أو يُطبَع عىل هامش الصفحة أو حاشيتها... وغري مثلوم«. ومل يطل بها الوقت قبل 

أن ميتد معناها إىل حقول مثل النبات والحيوان وعلم النفس )ويف القرن التاسع عرش، االقتصاد( 

ليك تعني كل ما يرتبط »بحافة أو حد أو تخم أو طرف«. ويف بواكري القرن العرشين، صارت مفردة 

»الهاميش« تستخدم لتدل عىل فرد أو جامعة اجتامعية »معزولة أو ال تتواءم مع املجتمع أو الثقافة 

الوحدة االجتامعية؛ وتنتمي إىل  أو  باعتبارها توجد( عىل حافة املجتمع  إليها  )ويُنظَر  املهيمنة؛ 

جامعة أقلية )غالباً ما تنطوي عىل مضامني االستغناء وعدم االنتفاع(«.

للتعبري عن  الهامش  استعارة  العديدة املاضية، تبنت الجامعات املحرومة سياسيّاً  العقود  يف 

العاملي. يستخدم بعض األفراد  مشاعرها حول مكانتها يف الدميقراطيات، أو حتى يف االقتصاد 

والجامعات فكرة التهميش لوصف إحساسها املعمم بكونها خارج الخط السائد. وطّور املنظرون 

اللغة  لفهم  له عن »املركز«، لخلق طرق جديدة  الهامش، واملفهوم املصاحب  السياسيون فكرة 

والسلطة )Derrida, 1982; Hooks, 1990a(. ويف االستعامالت املعارصة األحدث، تجمع فكرة 

[1] - املصدر نفسه – ص 523.

[2] - J. Derrida, 
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التهميش القوة املهيمنة مع االستعارة املكانية: فأن يكون املرء هامشيّاً يعني امتالك سلطة أقل، وأن 

يكون عىل مسافة بعيدة من مركز السلطة. 

»املراكز«  بني  العاملية  للعالقات  االعتبار  من  كثري  أُويَل  االستعامرية،  بعد  ما  الدراسات  يف 

األوروبية واألمريكية واألماكن التي كانوا يحتلونها يف السابق كمستعمرين. ويوحي هذا املفهوم 

السياسية واالجتامعية لدى املستعِمرين  تُفرَض األشكال  أنه مل  التهميش  الدويل عن  الطابع   ذو 

فإن  هذه،  الهامش   – املركز  عالقة  ويف  العقلية.  النامذج  أيضاً  فُرِضت  بل  وحدها،  ـ  املركز  ـ 

االستعامر،  قبل  ما  حكومتهم  أو  ثقافتهم  داخل  القوة  مراكز  الحقيقة  يف  كانوا  الذين  الهامشيني، 

يضطرون اآلن للعمل يف إطار نظرة املستعِمر إىل العامل وقيمه؛ والحقيقة أنهم يجب أن يروا أنفسهم 

كام تراهم السلطة االستعامرية املفروضة]Said, 1978( [1(. والواقع أن النخبة بني املستعَمرين، 

كام أظهر باحثو ما بعد االستعامر، تضطر إىل مكافحة تهميشها بلغة املستعِمرين نفسها، وتبني 

.)Spivak, 2000( املقوالت التي خلفها العقل االستعامري وراءه

)Orientalism( االسترشاق

يعترب االسترشاق )Orientalism( من أبرز التعبريات عن الحقبة االستعامرية الغربية يف تعاملها 

مع الرشق ابتداء من القرن التاسع عرش، حيث كانت حمالت نابليون عىل مرص واحدة من العالمات 

التاريخية عىل حركة االسترشاق مبدلوله االستعامري.

إىل  »الرشق«  معنى  الغرب،  يف  مطمئناً  موقعه  يحتل  الذي  اإلنكليزي،  أكسفورد  معجم  يعزو 

»تلك املنطقة من السامء التي ترشق فيها الشمس واألجرام الساموية األخرى، أو املنطقة املقابلة 

السمح  النور  يرفع  الرشق حني  »اُنظر! يف  قول شكسبري:  البوصلة«- كام يف  ربع  أو  العامل،  من 

رأسه املشتعل« )Sonnet vii, 1600(. ثم يتابع معجم أكسفورد  مصطلح »االسترشاق« إىل انبثاق 

تدريجي »لشخصية، أو أسلوب، أو خاصية... كانت تقرتن بأمناط التفكري أو التعبري أو طرز األمم 

نُِقَل اقرتان الرشق بخصائص الشمس – بوصفها »ساطعة، وملاعة،  العملية،  الرشقية«. ويف هذه 

ومرشقة، ووهاجة، ومتوقدة، ومتألقة« – إىل الرشق كخليط من املجهول، العجيب، الغريب. مع 

ذلك كانت دامئاً هناك ضبابية بخصوص أين يبدأ الرشق بالضبط وأين ينتهي. وبحلول أواسط القرن 

[1] - Said , Edward, Representations of the intellectual, vintage Books New Yourk, 1996, P: 5.
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الثامن عرش، بدأت تتكون رسميّاً فكرٌة حني عرب األوروبيون إىل إسطنبول، فكان كثريون يتصورونه 

املساحة الشاسعة وراء أوروبا املمتدة من واليات الحكم العثامين يف البلقان ومروراً بآسيا حتى 

يابان توكوغاوا.

للدراسة  العام  امليدان  بأنه  واسع  نطاق  يُعرَف عىل  االسترشاق  الثامن عرش، صار  القرن  يف 

والبحث املتعلقني بجغرافيا كونية يهيمن عليها االنقسام بني الرشق والغرب. وقد ُدوِّن املصطلح 

للمرة األوىل عام 1769، وكان بوسع بايرون عام 1811، أن يشري بثقة إىل »التلميحات املتكررة 

عموماً  أكث  معنى  معه  يحمل  املصطلح  بقي  ذلك  مع  العميق«.  االسترشاق  إىل  ثورننت  للسيد 

أيضاً. ذلك أن »االسترشاق« بقي يشري إىل كلِّ من معرفة »الرشق«، وإىل إنشاء الصور واملاهيات 

التي  األخرية،  األفكار  هذه  تصبح  ومل  م.  معمَّ ب»آخر«  تقرن  التي  والخصائص  والحساسيات 

االسترشاق  األوروبية  اإلمربيالية  جنَّدت  عندما  إال  العلمية  للمعرفة  ذريعة  القرون،  عرب  تراكمت 

االسترشاقية  الدراسة  تاريخ  تحديد  املستحيل  ومن  والسيطرة.  للغزو  االستعامري  املرشوع  يف 

املكتبة  كتاب  نرش  حني   1697 عام  يف  تتمثل  األصيلة  لحظاتها  أهم  من  لحظًة  لكنَّ  الرسمية، 

وكان  كبرية  بشمولية  ميتاز  عمل  وهو   ،)Berthélemy d’Herbelot( ديربيلو  لبارتيلمي  الرشقية 

يرجع إليه الباحثون كثرياً حتى القرن التاسع عرش )Schwab, 1984(.. وشهد القرن الثامن عرش 

للقرآن  أدبيّاً يف املعرفة االسترشاقية، مبعامل مهمة متتد من ترجمة جورج سال وتأويله  انفجاراً 

)1734( إىل »اكتشاف« وليام جونز أن اللغة السنسكريتية هي إحدى اللغات »الهندو – أوروبية« 

البنغال اآلسيوية«، التي دعت إىل  1784 أسس جونز »جمعية  )Trautmann, 1997(. ويف عام 

وسنسكريتية  فارسية  نصوصاً  ترجم  وقد  اآلسيوية«.  »البحوث  ونرش  منتظمة  علمية  اجتامعات 

 .1794 عام  وفاته  حتى  “كلكتا”  يف  االستعامرية  القانونية  املؤسسة  يرتأس  كان  حني  أساسية 

وصارت الهند أول مخترب للمعرفة االسترشاقية، حني كان الربيطانيون يكافحون للتعلم والسيطرة 

أنهم  لهم  تسوغ  التي  والقانون  الريع  أنظمة  ولتثبيت  معاً  والشعبية  الكالسيكية  اللغات  عىل 

.)Cohen, 1995( »منسجمون مع العادات »األصلية

الذي  للفكر  العام  امليل  عامداً  خلط  »االسترشاق«،  مصطلح  سعيد]1]  إدوارد  استعمل  حني 

املتكامل  أوروبا  »آخر«   – كونفشيوسيّاً  أم  هنديّاً،  أم  إسالميّاً،  أكان  سواء   – »الرشق«  فيه  يُجعل 

[1] - أنظر إدوارد سعيد- »االسترشاق« ـ الرتجمة العربية ـ مصدر سابق ـ ص35.
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واستناداً  املنطقة.  ودراسات  واألنثوبولوجيا  والجغرافيا  بالتاريخ  الكالسيكية  الدراسة  متون  يف 

إىل املقرتحات النظرية التي قدمها ميشال فوكو، ركّز سعيد أيضاً عىل الطبيعة اإلنتاجية للمعرفة 

االسترشاقية. فحني أُدِمَج االسترشاق بالسلطة االستعامرية واالستعامرية الجديدة، صار يشارك يف 

خلق »رشق« يُدعى بال توقف بوصفه موضوعاً لفعل الغرب وقصده ورغبته. وبرغم أن كثرياً من 

الباحثني بعد سنوات من نرش »االسترشاق« انتقدوا سعيد لقبوله الجيلِّ بنظرات واحدية عن الرشق 

والغرب، فقد أوضح كثري من الباحثني اآلخرين املدى الذي ترتتب فيه عىل العالقة بني السلطة 

االستعامرية واملعرفة االسترشاقية نتائج استثنائية، ورمبا تدمريية، عىل العامل ما بعد االستعامري. 

لقد حرضت طرق الفهم االسترشاقية للدين منافرات وطنية واآلن نووية بني الهندوس واملسلمني، 

حتى بعدما  عتّمت الفكرة العامة بأن الدين والطائفة يحرضان االختالفات القدمية عىل ما خلفته 

الحداثة االستعامرية من تراث قوي. والجزء األكرب مام يعترب »تقليداً« هو يف الواقع نتاج املواجهة 

االستعامرية، وحصيلة التعاون بني املعرفة االسترشاقية والسلطة. ويف ظل الظروف االستعامرية، 

كان يتم إفساد مقدمات الحداثة دامئاً بالطرق التي تصري فيها الحداثة اإلسفني األيديولوجي للهيمنة 

االستعامرية. ويف العادة يريد املستعَمر أن يستويل عىل األفكار االستعامرية عن التقليد كاملقاومة 

واللجوء، ومن ثم لينهي قصة سعيد عن »الرشقنة« الفاعلة للرشق.

)Postmodernism( ما بعد احلداثة     

يعترب كثريون من علامء االجتامع وأساتذة الفكر السيايس أن مصطلح ما بعد الحداثة هو أحد التعبريات 

التي أطلقت عىل الطريقة الجديدة التي تعاملت فيها الحركة االستعامرية مع بلدان العامل الثالث.

غالباً ما تستخدم »ما بعد الحداثة« كمصطلح تاريخي للداللة عىل الحقبة التي أعقبت الحداثة، 

التي بدأت يف عرص التنوير وانتهت يف الستينيات )Jamedon, 1984(، أو السبعينيات )أشقرثغو 

التي  واالجتامعية  الثقافية  التغريات  أن  عىل  إرصارها  هو  التفسريات  هذه  به  تشرتك  وما   .)1990

أنتجت ما بعد الحداثة ترتبط ارتباطاً ال ينفصم بالتغريات يف الرأساملية: من الرتكيز األسايس عىل 

إنتاج  قامئة عىل  الغرب من مجتمعات  تاريخي يف  )Bell, 1976(؛ وتغري  االستهالك  اإلنتاج إىل 

األشياء إىل مجتمع قائم عىل إنتاج املعلومات و»املظاهر« )Baudrillard, 2000(؛ من رأساملية 

»منظمة« حديثة إىل رأساملية »مفككة« ما بعد حديثة )Lash and Urry, 1987(؛ من القومي إىل 
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العاملي، الذي حقق منعطف »الضغط الزماين املكاين«، الذي تولد عن التسارع يف كل من السفر 

واالتصاالت البعيدة.

وميكن العثور عىل استعامل مؤثر آخر ل»ما بعد الحداثية« يف التواريخ الثقافية التي تريد أن 

تضع ميالد ما بعد الحداثية يف التغريات الثقافية التي لوحظت أوالً يف اململكة املتحدة والواليات 

املتحدة يف الستينيات. وفقاً لهذا الرسد، تنبثق نزعة ما بعد الحداثية أوالً كرفض طليعي ليقينيات 

)Sontag, 1966( هذا  الحداثة. وقد وصفت سوزان سونتاغ  لنزعة  الحقوق الحرصية االجتامعية 

»فكرة  باستسالم  سمته  ما  لوصف  املصطلح  هذا  صاغت   لقد  جديدة«.  »حساسية  بأنه  الرفض 

 ،)Arnold, 1971 ]1869[: 56( »ماثيو أرنولد عن الثقافة« بوصفها »أفضل ما تم التفكري فيه وُعرِف

أن  وأضافت  وإنسانيّاً«،  تاريخيّاً  الزوال  إىل  »آيلة  كانت  الثقافة  عن  األرنولدية  الفكرة  أن  وادعت 

 .)Sontag, 1966: 302( »التمييز بني الثقافة »العليا« والثقافة »الدنيا« يبدو كأنه يفقد معناه باستمرار«

وهذا هو مظهر ما بعد الحداثية الذي غالباً ما يُقصد )إما إيجاباً أو سلباً( حني يُستخَدم املصطلح 

يف النبذ املعارصة عن اإلنتاج الثقايف. عىل سبيل املثال، تدل »ما بعد الحداثية« يف النحت عىل 

إليه يف  يشار  ما  وهذا  والتاريخي،  واملعارص  والخفيض  الرفيع  بني  جديد، ميزج  عامي  أسلوب 

األغلب باسم »التشفري املزدوج« )Jenks, 1991(. ويقال أن صورة مامثلة من صور االنتقائية هي 

مناقشات  ويف   .)Wilson, E., 1998( الحديثة  بعد  ما  املالبس  تقليعات  سامت  من  سمة  أيضاً 

ثقافة موسيقى البوب، يستخدم مصطلح »ما بعد الحديث« يف األرجح ليدل عىل خلط املوسيقى 

جيمي  لدى  كينيدي  نايجل  الكالسييك  الكامن  عازف  أغاين  )ألبوم  الفنية  باملوسيقى  الشعبية 

هندركس؛ تسجيالت لوشيانو بافارويت مع يو تو؛ النجاح التجاري لقطعة أداء لوري أندرسون »أيها 

السوبرمان«؛ الجدية الجاملية لدى بوب ديالن والخنافس(. 

ميكن تحديد تاريخ الرواج األكادميي للمصطلح بنرش كتاب جان فرانسوا ليوتار »الوضع ما بعد 

م الوضع ما بعد الحديث بوصفه أزمة يف  الحديث« )Lyotard, 1984(. يف هذه النبذة املؤثرة، يُقدَّ

منزلة املعرفة يف املجتمعات الغربية. ويجد هذا التعبري عنه »بوصفه تشكيكاً بالحكايات والرسود 

الشارحة« )p. xxiv(، وينتج يف املقابل »زوال الجهاز الرسدي الشارح للمرشوعية«، أي االنهيار 

املفرتض املعارص أو الرفض الواسع لجميع األطر املهيمنة والتشميلية )»الحكايات الشارحة«(، 

التي تريد أن تروي القصص الكلية عن العامل الذي نعيش فيه.
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مصطلحات فرعية رديفة

املفاهيم  من  واسعة  مجموعة  والجديد  القديم  بوجهيها  االستعامر  توسع  حركة  رافقت 

واملصطلحات املرادفة ملفهومه العام. ويف ما ييل نورد بعض أبرز هذه املصطلحات الفرعية:

أو  الثقافات األضعف وضّمها  بفتح  املتمثّلة  التاريخيّة  الظاهرة   :)colonialism( الكولونيالية 

إلحاقها كمستعمرات، سواء من أجل االستيطان )التوّسع الجغرايف أبعد من منطقة أوروبا املزدحمة(، 

أو االستغالل االقتصادّي، أو كليهام )يف العادة(. ويُْستَْخَدم هذا املصطلح أيضاً لإلشارة إىل اآلثار 

اإليديولوجيّة املرتتّبة عىل هذه املامرسة والباقية يف بنى االعتقاد ما بعد الكولونيالية، كاالعتقاد، 

مثالً، بأنَّ أوروبا أو »الغرب« أو »العامل األول« هو مصدر الحداثة واملعرفة والثقافة جميعاً، وأنَّ كّل 

ما يأيت من املستعمرات السابقة ال بدَّ من أن يكون بالضورة انعكاساً شاحباً للتعبري األورويّب أو 

رفضاً متمرداً له )وأقّل قيمة إذاً يف الحالتني(.

ما بعد الكولونيالية )Postcolonialism(: حالُة ثقافية أو متعلقة بالدراسات الثقافية ناجمة عن 

تجربة الكولونيالية وما أعقبها؛ وهي تُعَنى مبشكالت هوية الجامعة كام تنعكس يف اللغة، الثقافة، 

القانون، التعليم، السياسة، إلخ؛ وهي ميّالة إىل جميع رضوب التنّوع، وترتاب بالحلول املبّسطة 

القامئة عىل فكرة النقاء والتي تُطَْرح لحّل مشكالت معقدة.

)Imperialism( اإلمبيالية

»االستعامرية«،  مع  املواقع  يتبادل  رديفاً  مصطلحاً  باعتبارها  »اإلمربيالية«  إىل  أحياناً  يُنظر 

للحكم  تحديداً،  والرأساملية  االقتصادية،  الطبيعة  للرتكيز عىل  تستعمل  كانت  ما  غالباً  أنها  برغم 

مثل  االستيطانية،  االستعامرية  لحاالت  نفسها  االستعامرية  كلمة  خر  تدَّ وأحياناً  االستعامري. 

أسرتاليا أو نيوزلندا، حيث مل يكتف أجزاء من السكان املهيمنني بالحكم وحسب، بل استوطنوا 

مبعنى   ،)Colonia( الالتينية  الكلمة  يف  املصطلح  جذور  وتكمن  املستعمرة.  األرايض  يف 

الدعم  ويقدم  يعلم  و)Colere( مبعنى  املستوطن،  و)Colonus( مبعنى  املستوطنة،  أو  املزرعة 

بهذا الصدد. كام أن تاريخ االستيطان االستعامري قد ترك بصمته عىل كثري من مظاهر االستعامل 

السابق واملعارص: فاملعامر االستعامري، مثالً، أو التجربة االستعامرية تقال لوصف فرتات العمل 

املتنازع  املناطق  عىل  االستعامرية  الحدود  تنطبق  كام  متاماً  املستوطنة،  األرايض  يف  واإلقامة 
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عليها بني السكان املحتلني والسكان األصليني، ويشري استعامري املولد إىل متييز جديد داخل 

السكان املهيمنني.

النسبّية الثقافّية )Cultural relativism(: االعتقاد بأنَّ ما من ثقافة هي يف جوهرها أفضل من 

أّي ثقافة أخرى، وأنَّ معايري وقيَم أّي ثقافة عىل وجه األرض ليست »كونيّة« أو »إنسانيّة بطبيعتها«.

االستعامر  آثار  بنقض  املتمثّلة  التدريجيّة  العمليّة   :)Decolonization( االستعامر  تصفية 

الضارّة، خاصًة عقدة الدونية الجمعيّة؛ أي إحساس املستعمرَة السابقة بأنّها أقّل حداثًة، وتعليامً، 

وذكاًء، وثقافًة، وتحّضاً من القّوة اإلمرباطوريّة السابقة. ويشري هذا التعبري يف بعض األحيان إىل 

االجتثاث التام لكل آثار الكولونيالية، والعادة أن يُْفَهم منه عىل نحٍو أكث واقعيّة عملية تجاوز اإلرث 

الكولونيايل، ودمجه يف املستقبل املتغرّي، ألن املايض ال ميكن اجتثاثه قّط.

االستبداد )Despotism(: حكم طاغية أو مستبّد أوحد؛ وقد ساد االعتقاد طويالً يف الغرب أّن 

االستبداد ميثّل حالًة منطية يف املجتمعات اآلسيوية؛ وغالباً ما اْستُْخِدَمت هذه النظرة »االسترشاقيّة«، 

كام تبنّي تيجاسويني نريانجانا، يف تربير حكم املستعمرات اآلسيوية حكامً استبداديّاً من قبل األمم 

األوروبيّة الدميقراطيّة يف الظاهر.

التمّثلية )Assimilationnism(: االعتقاد بأنَّ عىل الجامعات األقلوية أن تتمثّل معايري األكثية 

يف مسلكها، وملبسها، ولغتها، وقناعاتها.

الحدود  جانبي  كال  عىل  تنوجد  التي  الهجينة  الثقافة   :)Border culture( الحدودية  الثقافة 

الجغرافية السياسية بني البلدان أو سواها من املناطق املتباينة )عرقيّاً، أو إثنيّاً، أو لغويّاً(.

وثقافية،  سياسية  قوة  عىل  للداللة  جغرافية  استعارة  من  ُمْستَمّد  مصطلح   :)Centre( املركز 

والسيطرة عىل  القوة  أشّد  فيها  ترتكّز  التي  املدينة  أو  املنطقة  أو  البلد  هو  »املركز«  يكون  بحيث 

مناطق واسعة، ويكون »الهامش« هو تلك املناطق القصيّة البعيدة عنه، أو تلك املناطق األقّل قوة 

وسيطرة.

الشتات )Diaspora(: يستخدم هذا املصطلح يف الدراسات ما بعد الكولونيالية لإلشارة إىل 

واقعة أنَّ معظم الشعوب عىل األرض أو جميعها قد أتت من مكان ما، وتعيش اآلن يف مكان آخر، 

دمائنا  بتمثّلنا معايري املحليني وقيمهم وامتزاج  الجديدة  الثقافية  مع ظروفنا  تكيّفنا جزئيّاً  قد  وأننا 
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بدمائهم؛ غري أننا احتفظنا جزئيّاً أيضاً مبا كنا عليه ذات مرّة.

العادة،  يف  ووضعها،  كبري  سيايّس  مستوًى  عىل  ومناطق  أُمٍم  ضمُّ   :)Empire( اإلمرباطورية 

تحت سيطرة أمة أو جامعة واحدة، لغايات الربح االقتصادّي و/ أو الحامية العسكرية/ السياسية.

باليونانية( من   ethnoi( »الشعوب«  لـ  الدراسة األنثوبولوجية   :)Ethnography( اإلثنوغرافيا 

خالل الرصد املشارِك )العيش معها، وِفعُل ما تفعل، وتعلّم لغاتها، وطرح األسئلة عليها، إلخ(. 

وتلّح الدراسات ما بعد الكولونيالية بصورة متزايدة عىل أنَّ اإلثنوغرافيني هم يف العادة باحثون من 

العامل األول يدرسون شعوب العامل الثالث؛ وقد منت نظرية الرتجمة ما بعد الكولونيالية جزئيّاً من 

اكتشاف اإلثنوغرافيني املطّرد أنَّ ما كانوا يفعلونه هو يف األساس محاولٌة لرتجمة كلامت شعوب 

مع  متعددة  نواٍح  من  متورطاً  كان  قد  ذلك  وأن  األول،  العامل  لغات  إىل  وأفعالهم  الثالث  العامل 

املرشوع الكولونيايل.

نرش  وعرب  أوروبا،  يف  نشأت  جمعيّة  اعتقادية  بنية   :)Eurocentrism( األوروبية  املركزية 

الكولونيالية يف بقية العامل، ترى أنَّ أوروبا هي مركز الكوكب الذي متثّل بقية العامل هامشه. أّما 

التي برزت يف  إثنية ما هي املركز(  بأّن جامعة  الشكل األعتى فهو املركزية اإلثنية )أي االعتقاد 

العقود األربعة األخرية.

رؤية للرتجمة مؤّسسة عىل أعامل مفّكرين   :)Foreignism( الطابع األجنبّي البقاء عىل  نزعة 

أملان مثل أ. و. فون شليغل، وفريدريش شاليرماخر، وفالرت بنيامني، وأشّد املدافعني عنها اليوم 

هو أنطون بريمان ولورنس فينويت، وهي ترى أن الرتجمة »الجيدة« تحافظ دوماً عىل أثٍر مهّم من 

النّص »األجنبي« األصل. ومع أنها ترتبط تاريخيّاً بالحرفيّة أو الرتجمة كلمة مقابل كلمة، إال أنها أقّل 

جذريّة من الحرفيّة يف إلحاحها ليس عىل التمّسك الدقيق مبعاين الكلامت املفردة يف السلسلة 

النحوية األصلية، بل عىل االحتفاظ بنكهة األصل يف الرتجمة.

أو  الله،  مثل  للمعرفة،  ثابتة  بوجود أسس  الفلسفّي  االعتقاد   :)Foundationalism( األسسّية 

العقل، أو الصالح اإلنسايّن، أو املوضوعية العلمية، أو الحقيقة. وعادة ما يستخدم مصطلح ما بعد 

األسسيّني يف إشارة إىل خصومهم الفلسفيني.

تحّكم  إىل  ليشري  غراميش  أنطونيو  اإليطايل  املنظّر  طّوره  مصطلح   :)Hegemony( الهيمنة 
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عرب  اللغة  عرب  تُْنَقل  كام  املسيطرة  واملعايري  والقيم  ما،  مجتمع  يف  الواعي  غري  األيديولوجيات 

»الخطاب«، واملَْسلَك، وامللبس، إلخ. ولذلك، فإنَّ ما هو »مهيمن« يكون منقوالً عرب أقوى القوى 

املوجودة يف املجتمع؛ خصوصاً الذين هم يف السلطة مثل األهل، املعلّمني، الكهنة، إلخ( من 

كّل فرد أن يعتقد به، وما تريد لكل فرد أن يسلكه، إلخ.

التهجي )Hybridization(: عملية اخرتاق األعراق، والجامعات اإلثنية، والثقافات، واللغات 

مع بعضها بعضاً. وهذه العملية التي يعتربها الطهرانيّون ضارّة، هي عملية يعتقد معظم املنظّرون ما 

بعد الكولونياليني أنّها مصدر غنًى للمجتمع البرشّي.

البينثقافية )Interculturality(: الوجود بني الثقافات، وإظهار الوالء لثقافتني أو أكث. وغالباً ما 

تستخدمها الدراسات ما بعد الكولونيالية يف اإلشارة إىل حالة مرغوٍب فيها توجد أكث ما توجد يف 

املناطق الحدودية، وبني الجامعات املهاجرة والشتاتية، وبني املرتجمني.

االستدعاء )Interpellation(: مصطلح سّكه املنظّر املاركيس الفرنيس لوي ألتورس لإلشارة 

يف  املهيمنة  املؤسسات  أو  األيديولوجية«  الدولة  »أجهزة  خاللها  من  تشّكل  التي  العملية  إىل 

املجتمع ذاتية أعضائه أيديولوجيّاً أو خطابيّاً. فمن خالل »استدعاء« أو »مناداة« شخص، أو جامعة 

الشخص  الكولونيالية هذا  القوة  ما، بوصفهام »خاضعني كولونياليني« عىل سبيل املثال، تجعل 

خاضعة  الجامعة  تلك  أو  الشخص  ذلك  ذاتية  وتجعل  كولونياليني،  خاضعني  الجامعة  تلك  أو 

للقوة الكولونيالية. وتستخدم تيجاسويني نريانجانا هذا املصطلح يف وصف عملية »استدعاء« أو 

»مناداة« الهنود بوصفهم غامضني وبدائيني، ال يُْعتََمد عليهم، وأفّاكني، إلخ، من قبل املستعمرين 

الربيطانيني، ونظر الهنود إىل أنفسهم عىل نحٍو يثبت الصور النمطية الربيطانية؛ فمن خالل »إخضاع 

ذواتهم« بدأ الهنود عمليّاً باالمتثال لتلك الصور النمطية.

اإلنسانوية الليربالية )Liberal humanism(: األيديولوجيا األوروبية السائدة يف القرون الثالثة 

ثابتة يف  ُخلقوا متساوين، ولهم حقوق متساوية  البرش جميعاً  أنَّ  أو األربعة املاضية، والتي ترى 

الحياة، والحرية، والتملّك. وغالباً ما ينتقد املنظّرون ما بعد الكولونياليني هذه األيديولوجيا بوصفها 

»كونويّة« لكنها مل تُطبَّق عىل مستوى كويّن حتى من ِقبَل أولئك الذين يؤمنون يف الظاهر بكونيّتها: 

فاملستعمرون األوروبيون ذوو صيت، عىل سبيل املثال، يف عدم توسيع الحقوق اإلنسانوية يف 
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املساواة والحرية بحيث تطال الشعوب املستعَمرة، يف الخارج، أو األقليات )النساء، امللّونني( 

يف الداخل.

الحداثويّة )Modernism(: مرحلة يف تاريخ الفّن تغطّي بصور تقريبيّة من أوائل القرن العرشين 

النمطية أشكاالً متشظيًة، وانحالالً  حتى أواسطه، خصوصاً يف أوروبا؛ وهي تقتيض يف صورتها 

للرسد والشخصية والصوت التقليدّي يف األدب وانهيار النزعة التمثيلية يف الفّن، فضالً عن النزوع 

عموماً،  املجتمع  أو  الثقافة  عىل  أيضاً  تنطبق  وهي  يائساً؛  أو  كلبيّاً  يكون  ما  غالباً  الذي  اللعوب 

املستقبل«(،  )»صدمة  الرسعة  بالغ  التكنولوجّي  التغرّي  تلتقط  التي  السلبية  الصور  يف  خصوصاً 

والتمدين، و »تالىش« أو حتى أفول الفرد.

األحادية الثقافّية )Monoculturalism(: االعتقاد بأنَّ ثقافة ما ينبغي أن تكون أحادية وليست 

متعددة، موّحدة وليست متنوعة، وأنَّ الوحدة والتامسك ينبغي الحفاظ عليهام من خالل إقصاء أو 

متثّل )أو كليهام( أولئك الذين يُْعترََبون »مختلفني«.

التنّوع من طبيعة كّل ثقافة، وأنّه مصدر  الثقافّية )Multiculturalism(: االعتقاد بأنَّ  التعدديّة 

غني يجب تعّهده بالرعاية بدل اعتباره نوعاً من النجاسة التي ينبغي اجتثاثها.

الذي  النحو  عىل  ما، خصوصاً  أعضاء جامعة  بأّن جميع  االعتقاد   :)Nationalism( القومّية 

)خلفية  معيناً  تراثاً مشرتكاً  التاريخيّة، ميتلكون  أو  الحالية  السياسية  الجغرافية  الحدود  به  تحدّدها 

: )أ( أولئك الذين يبدون »داخليني« أو  وراثية أو عرقية، تاريخ، أيديولوجيا، ثقافة، لغة، الخ(، وأنَّ

»منتمني« يف الظاهر لكنهم ال ميتلكون تلك الخصائص املشرتكة يجب استئصالهم، أو تهجريهم، 

تأثري جانبّي، يف املايض،  كّل  السياسية؛ )ب(  الحقوق  أو تجريدهم من حق االقرتاع وغريه من 

والحارض، واملستقبل، هو تأثري مؤٍذ ويجب صّده أو مقاومته؛ و )ج( أّي خالئط أو هجائن عرقية، 

أو إثنية، أو ثقافيّة، أو لغوية هي رضوب من النجاسة ينبغي التخلّص منها]1].

الكولونيالية الجديدة )Neocolonialism(: شكٌل من السيطرة االقتصادية عىل بلد من ِقبَل بلد 

متعددة  الكبرية  الرشكات  فاعلية  خالل  من  ذلك  يتّم  ما  وعادة  احتالل،  أو  رصيح  فَتٍْح  دون  آخر 

الجنسيات؛ فبرشاء األرض التي يقوم عليها اقتصاد الفالحني الزراعّي الكفايّف أو االقتصاد التباديّل، 

[1]ـ طوين بينيت وآخرون ـ مصدر سابق، ص
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)الرصف  املتعددة  الحديثة  ومرافقه  ودخله،  عاملته،  يف  لها  تابعاً  ماليّاً  اقتصاداً  الرشكات  تخلق 

الصحّي، الكهرباء، إلخ(.

الهامش )Periphery(: مصطلح مستمّد من استعارة جغرافية ليك يُْستَخَدم يف اإلشارة إىل قوة 

سياسية وثقافية، حيث يكون البلد أو املنطقة أو املدينة التي ترتكز فيها السيطرة الواسعة والفاعلة 

عىل منطقة أوسع هي »املركز« واملناطق القصيّة، أو األماكن األقل قوة هي »الهوامش«.

ما بعد األسسّية )Postfoundationalism(: االعتقاد الفلسفّي بأنَّ ما من أسٍس قامئة للمعرفة، 

ما يجعل من املتعّذر »الوقوف« يف »مكان« ما وَمْسح العامل بطرائق ميكن التعويل عليها؛ وهي 

بدا صحيحاً  ما  إن  بحيث  دائم،  تدفّق  حالة  الواقع يف  بأّن  قناعة  تقوم عىل  راديكالية  نسبيّة  نزعة 

للعقل غداً(. وتشري السابقة »ما بعد«  اليوم )وسيبدو سخيفاً ومنافياً  البارحة قد ال يكون صحيحاً 

نهاية  إىل  بل  اآلن(  تعد موجودة  لكنها مل  مرّة  ذات  ُوِجَدت  أنها  لو  )كام  نهاية األسس  إىل  ليس 

الفلسفات األسسيّة. 
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Le chercheur Ahamad Faosiy Ogunbado rédige un article intitulé: "les effets 
du colonialisme sur les religions: Une expérience du sud-west du Nigéria 
(Impacts of Colonialism on Religions: An Experience of Southwestern Nigeria). 
Dans ce cadre, il présente l'expérience du sud-ouest du Nigeria comme un 
modèle historique. Il aborde également l'attitude britannique envers l'islam et 
la religion locale à partir du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle (1861-1960)

Dans la rubrique "Le témoin", on trouve un article sur le fameux philosophe 
et militant africain Frantz Fanon, rédigé par le chercheur libanais Ali Quacir. 
Dans cet article, le chercheur évoque la personnalité de Fanon, philosophe 
politique et militant international, en tant que témoin d'un moment principal 
de l'expansion coloniale dans le monde moderne. L'article inclut également 
l'autobiographie de Fanon depuis sa naissance à la Martinique, jusqu'au temps 
où il est devenu un des grands penseurs et philosophes militant contre le 
colonialisme moderne.

Dans la rubrique "Nous et l'Occident", nous lisons un essai rédigé par 
le chercheur soudanais Majdi Ezzeddine Haçan et intitulé "Critique du 
colonialisme dans la perspective de Edward Saïd". Cet essai examine un aspect 
important des études postcoloniales modernes, notamment leur aspect critique 
au cours des quatre dernieres décades. Le chercheur a consacré l'essentiel de 
son étude au projet annoncé par le penseur palestinien Edward Saïd sur le neo-
impérialisme. Deux de ses ouvrages ont cristallisé ce projet: "L'Orientalisme" 
et "Culture et impérialisme"

Dans la rubrique "Le monde des notions", le chercheur Khodhor Haïdar a 
rédigé une étude globale sur la notion du colonialisme avec ses stades anciens 
et nouveaux. Il fait un tour panoramique portant sur le terme polysémique du 
colonialisme, ainsi que les notions dérivées dans le domaine de la théorie et de 
l'expérience historique.
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chercheur français Simon Gabilondo. Il y fait une induction des idées critiques 
du colonialisme, posées par l'orientaliste Duperron, et montre les dimensions 
de la relation entre l'œuvre philosophique européen et l'évidence coloniale. 
Gabilondo a consacré l'essentiel de son article à la critique des notions des 
Lumières qui s'appuient sur l'occidentalo-centrisme.

Dans "Cercles de débat" on lit des études qui abordent la vision et l'expérience 
coloniale et postcoloniale:

Sous le titre "Hegel et l'Afrique" on lit un article du chercheur algérien Mounis 
Boukhadhra qui a consacré de son article à montrer l'importance philosophique 
et culturelle de l'Afrique dans la pensée du philosophe allemand Hegel. L'article 
comprend également l'analyse de la relation entre Hegel et l'Afrique et son 
soutien au colonialisme européen ce qui a servi de base épistémologique pour 
la culture coloniale, et ses attitudes fabuleuses envers la pensée africaine.

Sous le titre "Postcolonialisme et postmodernité en Algérie" le chercheur 
égyptien Ahmad Abdel Halim Attiyeh fait une lecture épistémologique de la 
relation entre deux notions liées étroitement dans la culture occidentale: le 
postcolonialisme et la postmodernité. Sur la base du fondement théorique de 
cette relation le chercheur insère cet enracinement théorique dans l'expérience 
de la colonisation française en Algérie.

Sous le titre "L'impérialisme touristique –échecs de la modernité occidentale 
dans les pays arabes", on lit une étude du chercheur tunisien Adel Al-Wachani. 
Cette étude éclaircit le champ vital de l'économie internationale, notamment 
les économies des pays arabes méditerranéens; ensuite, il établit quelques 
conclusions indiquant l'échec de la modernité occidentale, par sa formule 
coloniale, dans l'instauration de systèmes touristiques dans les pays arabes.

Sous le titre "introduction au postcolonialisme", le chercheur libanais 
Mohammad Nehmé Fakih analyse les périodes coloniales de l'Europe dans 
l'Orient arabo-musulman. Il montre les fondements historiques et épistélogiques 
de la naissance du colonialisme moderne.
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contemporaines liées à la définition de cette notion de différents aspects.

Sous le titre "La colonisation répandue" le chercheur iranien Ahmad 
RAHDAR a formulé une théorie épistémologique pour comprendre le temps 
postcolonial. Pour cette fin il tâche de réenraciner la notion de colonisation et 
les notions dérivées qui sont nées au cours des périodes modernes.

"Postcolonialisme et Occidentalisme" est le titre d'une étude du chercheur 
marocain Jamil Hamdaoui. Il met en relief la théorie postcoloniale, tant sur le 
plan conceptuel que sur le plan de la façon dont l'usage de cette théorie a été 
répandue. Il montre également le rapport organique entre la théorie postcoloniale, 
et ce qu'on connaît terminologiquement par science de l'occidentalisme.

Le chercheur égyptien Hazem Mahfouz écrit un article intitulé "Philosophie 
du postcolonialisme". Selon lui, la théorie postcoloniale est un composant de 
l'atmosphère critique qui régnait dans les sociétés occidentales après la seconde 
guerre mondiale en particulier.

A propos de la définition de la période postcoloniale, le chercheur américain 
Samuel Helfont écrit un article intitulé "Les Etats postcoloniaux et la lutte 
pour l'identité" (Post-colonial states and the struggle for identity) où il décrit 
sa vision conceptuelle pour montrer que notion "période postcoloniale" est une 
problématique essentielle pour les historiens préoccupés par le Moyen-Orient 
au XXe siècle. L'article comprend également une lecture générale du débat 
en cours sur la période postcoloniale. Le chercheur y traite trois cas: l'Egypte, 
l'Irak et l'Iran.

Le chercheur égyptien Mohammad Abdallah Ahmad écrit un article intitulé: 
"L'intelligensia anxieuse". Il y aborde les problématiques intérieures des élites 
arabes qui font face aux mutations qui portent sur la situation internationale, qui 
décrite par le néolibéralisme occidental avec de notions et théories qui justifient 
la soumission. Selon l'analyse de l'auteur, ces problématiques épistémologiques 
semblent une interprétation claire du moment postcolonial.

"Philosophie et colonialisme chez Anquetil-Duperron" est l'article du 
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Résumés du numéro 12 de la revue
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Le numéro 12 de la revue Al-Istighrab englobe un nombre d'essais et 
études consacrés aux théories coloniales et postcoloniales, ainsi que leurs 

effets épistémiques, économiques et sociologiques… anciennes ou nouvelles.

Des penseurs, chercheurs et sociologues, de l'Europe, de l'Amérique et du 
monde arabo-musulman, ont contribué dans ce numéro dont les thèmes sont  
présentées dans les résumés suivants:

Dans la rubrique "Al-Mobtada", on lit un article de Mahmoud Haïdar où 
il propose une approche de la pensée postcoloniale telle qu'elle se manifeste 
dans deux domaines civilisationnels analogues, celui de l'Occident et celui des 
pays colonisés. Pour lui, le courant critique du postcolonialisme est un des 
principaux phénomènes critiques des temps de la modernité insigne.

Dans la rubrique "Entretiens", Jacques Pouchepadass propose des solutions 
pour la question: quels sont les enjeux et limites liés à la pensée postcoloniale? 
Une telle idée essentielle a constitué l'espace de cet entretien opéré par Jules 
Naudet, rédacteur du site français "La vie des idées" (laviedesidees.fr). 
Pouchepadass a montré que les études postcoloniales ne sont pas un objet 
d'étude particulier, mais elles représentent un courant de pensée critique qui 
demande de l'histoire de ne pas célébrer le mythe du progrès occidental à 
travers le monde.

Dans "Le document", on trouve les études suivantes:

Sous le titre "Qu'est-ce que la science coloniale?" (What is colonial 
science?), la chercheuse  française Alice L. Conklin explique la notion de 
Science postcoloniale. Son article contient un enracinement terminologique 
et épistémique de cette science, et ce sur la base de démarches théoriques 
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- In the section: "The Witness," we will read a study about the 
philosopher and the African reputable striver Franz Vanon by the 
Lebanese researcher Ali Kasir. In this essay, the writer presents the 
personality of the political philosopher and the international striver 
Franz Vanon as a witness of one of the most outstanding stages of 
the colonial expansion in the modern world. This essay also covers 
the autobiography of Vanon since his birth in the French Martinique 
Islands up to the time when he becomes one of the most important anti-
colonialist intellectuals and philosophers to contemporary colonialism.

- In the section: "The West and Us," we will read a study by the 
Sudanese researcher Majdi Izz Eldin Hasan under the title "The 
Critique of Colonialism from the Perspective of Edward Said." This 
study examines an important aspect in the modern studies of post-
colonialism in particular of the critique related within the past four 
decades. The researcher focused here on the project that the deceased 
Arab Palestinian intellectual, Edward Said, had launched about the 
neo-imperialism that this project manifested especially in his two well-
known books "Orientalism" and "Culture and Imperialism."

- In the section: "The World of Notions," the Researcher and the 
Editor Khodor A. Haidar prepared a comprehensive study about the 
notion of colonialism comprising its past and modern phases. He went 
through the term of multiple meaning of colonialism and its denotations 
in a panoramic tour in addition to its branching concepts in the scope of 
theory and historical experience.           
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relation with Africa, his support of the European colonial tendencies 
which paved the way epistemologically for the colonial culture. 

- Under the title: "What's after Colonialism and What's after Modernity 
in Algiers?" the Egyptian researcher Ahmad Abdel Halim A'tiyeh 
conducts an epistemological review between two concepts connected 
firmly in the Western culture: the concept of post-colonialism and 
the concept of modernity. Based on the theoretical foundation of this 
relation, the researcher applies the theoretical verification of origin 
study on the French colonial experience in Algiers.

- Under the title: "The Touristic Colonialism – The Failures of Western 
Modernity in the Arab Countries," we will read a study by the Tunisian 
scholar Adel Al Washani. This study seeks to clarify much of the 
mystery about this vital field in the international economy, in particular 
the economies of the Arab Mediterranean world, then he arrives at a 
set of conclusions with general inductions of the failure of the Western 
modernity in its colonial form in developing the touristic systems in the 
Arab countries.

- Under the title: "post-colonialism," the Lebanese researcher, 
Muhammad Ni'meh Faqih, reviews the colonial periods that Europe has 
gone through in the Western Orient and the Islamic region. The researcher 
delved into demonstrating the historical and the epistemological 
foundations for the modern colonial emergence.

- The Malaysian researcher Ahamad Faosiy Ogunbado wrote under 
the title: "Impacts of Colonialism on Religions: An Experience of 
Southwestern Nigeria." He presents the experience of South-East 
Nigeria as a historical pattern in this context. Furthermore, the researcher 
discusses the method how the British had dealt with both religions Islam 
and the local religion during the period between the nineteenth and the 
twentieth centuries (1861 – 1960).
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to the terminology "The Post-Colonial Epoch" which is considered a 
fundamental question for those historians interested in the Middle East 
in the twentieth century. Besides, the essay includes a general discussion 
about the post-colonial epoch in which the researcher touches on three 
cases and they are: Egypt, Iraq and Iran. 

- Mohammad Abdullah Ahmad, the Egyptian researcher, wrote an 
essay under the title "The Worried Intelligentsia" which is an approach 
tackling the internal questions that the Arab elite live; also, it tackles 
the changes that have occurred in the international situation, which 
the neo-liberalism in the West has expressed via a set of concepts and 
theories that justify submission. According to the writer's analysis, those 
epistemological questions seem to be a lucid and screaming translation 
for the post- colonial period.

- "Philosophie et colonialisme chez Anquetil-Duperron" (Philosophy 
and Colonialism with Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron) by the 
French researcher Simon Gallegod Gabilondo is an essay that induces 
from critical ideas of colonialism proposed by the French Orientalist 
Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron, and it indicates the dimensions 
of the relation between the European philosophical and the colonial 
reality. Furthermore, it focuses on the criticism of the notions of the 
illumination epoch which has made of the Western centrality proposition 
a reference for itself. 

- In the section: "Argumentation Sessions," we will read a set of 
researches touching on the colonial  and the post-colonial view and 
experience in the following manner:

- Under the title: "Hegel and Africa," we will read an essay by the 
Algerian researcher Munis Bakhdrah which focuses on the importance 
of the philosophical and cultural Africa in the thought of the German 
Philosopher George Hegel; the essay also includes an analysis of Hegel's 
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world.

- In the "Portfolio" section: We will review a set of studies that are 
sequenced in the following manner:

1. Under the title: "What is Colonial Science?," the French researcher 
"Alice L. Conklin" wrote an essay in which she explained the notion 
of the post-colonialism science and included the terminological and 
notional verification of origin for this science which is based on a set 
of a number of contemporary theoretical efforts in order to define this 
notion in its multiple aspects.

- Under the title: "The Spreading Colonialism," the Iranian 
professor Ahmad Haddar tries to formulate an epistemological theory 
to comprehend the post colonialism time, and for this purpose, he 
endeavored to verify the origin of colonialism as a notion and the 
branching concepts that have generated from it over the extent of the 
modern periods. 

- "Post-Colonialism and the Science of Occidentalism" is a study 
presented by the Moroccan researcher Jamil Hamdawi in which he sheds 
light on the post-colonialism theory in more than one aspect whether on 
the notional level or the way the theory evolved in the field of study. 
Similarly, he points out the organic relation between the post-colonialism 
theory and what is referred to as the science of occidentalism.

- The Egyptian researcher Hazim Mahfouz wrote under the title: "The 
Post-Colonialism Philosophy" in which he sees that the post-colonialism 
theory makes a constituent for the criticism surge that prevailed the 
Western cultural societies particularly after World War II.

As for defining the post-colonial epoch in "Post-Colonial States 
and the Struggle for Identity," the American researcher Samuel 
Helfont wrote his vision of the comprehensibility in order to indicate 
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Summary of the Research Essays

 Included in the 12th Issue of Al-Istighrab

Colonialism … Post-Colonialism

The new issue of the Bimonthly "Al Isighrab" (Occidentalism) was 
released in summer 2018; its researches and studies are focused 

on the theories of colonialism and post-colonialism along with their 
epistemological, economic and sociological resulting effects both in the 
past and in the present.

A number of scholars, intellectuals and sociologists from Europe, the 
USA, the Arab and the Islamic World have participated in writing this 
issue; besides, their contributions have come in the following summaries 
as such:

- In "The Forward," we will read about an approach to postcolonial 
thought as reflected in two symmetrical fields of civilization, the 
West and the colonial countries, by the Editor in Chief Mahmud 
Haidar who considers that the post-colonial scrutiny trend is 
one of the most outstanding phenomena of super modernity. 
- In "The Discussions" section: We will read through answers presented 
by the French historian Jacques Pouchepadass on: What are the bets and 
the limits that orbit in the post-colonial the mind? This pivotal notion has 
formed the parameters of this discussion that Jules Naudet, the editor 
of "La Vie des Ideses" conducted with him in Paris; he has pointed out 
that the post-colonialism studies are not a particular studying matter, 
but they are rather an intellectual criticism trend, and he has called upon 
history not to celebrate the myth of the Western advancement across the 
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