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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 
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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


