
ما بعد الكولونيالّية
دراسة يف أزمة املصطلح والنظرّية ونقد التجربة التاريخّية

]*[
أزراج عمر ]1] 

حرص  ال  منفسحات  الكولونيالّية  بعد  وما  الكولونيالّية  حول  واألبحاث  الدراسات  أخذت 

التي  االلتباسات  البنيِّ حجم  القليلة املنرصمة. وقد كان من  العقود  لها من املساجالت خالل 

رافقت املفهوم واملصطلح، األمر الذي أّدى يف كثري من األحيان إىل تراكم املزيد من األوهام 

والتعقيدات التي ال تزال تداعياتها تتفاعل يف األوساط األكادميّية ومراكز الدراسات يف الغرب 

والعامل اإلسالمّي. ويف هذه الدراسة للباحث واملفكّر الجزائرّي الربوفسور أزراج عمر مقاربة 

تحليلّية نقديّة ملفهوم ما بعد الكولونيالّية وما يدور حولها من مساجالت.

»املحّرر«

بنية األزمة التي يعاين منها تخّصص »ما بعد  ينبغي اإلشارة بداية إىل ثلثة عنارص متلزمة يف 

األّول يف  العنرص  يتمثّل  القرن املايض.  منذ مثانينات  الغربيّة  األوروبيّة  الكولونياليّة« يف طبعته   -

الزعم الذي يحاجج أصحابه أّن نقد ظاهرة االستعمر يف ممرسات هذا النقد الغريّب، ويف إطار هذه 

الدراسات، ال يصدر عن موقف واحد بل إّن املمرسني له من منظّرين ودارسني إمربيقيّني يرون أّن 

مثّة تعدًدا يف املواقف املختلفة التي تكاد أن تكون متناقضة يف أحيان كثرية، ولذلك فهم يدعون إىل 

التمييز بني نط الدراسات ما بعد – الكولونياليّة املتواطئة مع االستعمر الكلسييّك والجديد وبني 

تلك التي ما فتئت تساهم يف اجتثاث جذور وبقايا االستعمر التقليدّي وتقاوم، يف الوقت نفسه، شتّى 

أشكال االستعمر الجديد وتجلّياته يف السياسة والعلقات الدوليّة ويف التمثيلت التي متارس العنف 

االبستيمولوجّي من خلل وبواسطة أشكال التعبري الثقايفّ والفّنّي والفلسفّي مًعا.

]1]- مفكّر وروايّئ جزائرّي مقيم يف لندن.
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أّما العنرص الثاين من بنية هذه األزمة فيبدو يف اعرتاف فريق من منظرِّي هذا التخّصص املعريّف 

بهيمنة الجهاز النظرّي املشتّق من الفكر الغريّب عىل الدراسات ما بعد الكولونياليّة، وهو األمر الذي 

سنناقشه يف  القسم األخري الحًقا. أّما العنرص الثالث من مركَّب هذه األزمة فيتمثّل يف املشكلت 

التي تحيط مبصطلح »ما بعد- الكولونياليّة« ورشعيّته أو عدم رشعيّته. 

اد يعتربون  أنطلق اآلن يف رصد األسباب التي جعلت وال تزال تجعل كثريًا من الدارسني والنقَّ

هذا النمط السائد من الدراسات ما بعد - الكولونياليّة املعمول به يف املنظومات الجامعيّة الغربيّة 

دفّة  تحريف  أجل  من  الغربيّة«  الكولونياليّة  املراكز  »اخرتعتها«  معرفيّة جديدة  آليّة  مجرّد  بخاّصة 

واللغويّة  والثقافيّة  االقتصاديّة  السلبيّة  وآثارها  التقليدّي  االستعمر  ظاهرة  حول  الحقيقّي  الجدال 

والنفسيّة يف املجتمعات الخاضعة الحتلٍل سابًقا ولشتّى أناط الهيمنة راهًنا؛ أي أّن هذا النمط 

من البيداغوجيّات يبقي عىل فكر الكولونياليّة وممرساتها وجرامئها املاّديّة والرمزيّة املرتكبة يف 

الفضاءات الخاضعة للستعمر، ويهدف بالتزامن أيًضا إىل التغطية عىل وحشيّة علقات القّوة التي 

مُتارس ضّد دول األطراف املستعمرة سابًقا يف املرحلة التي تشهد نسبيًّا بعض التقهقر للكولونياليّة 

التقليديّة التي تعوَّض  باالستعمر الجديد املقنَّع حيًنا والسافر أحيانًا كثرية. 

يوصف منظّرو الدراسات ما بعد-  الكولونياليّة ومنّفذوها وجهازها النظرّي وتوّجهاتها التطبيقيّة 

التي يرّحب بها وميّولها الغرب يف منظوماته التعليميّة األكادمييّة بأنّهم محافظون ومتواطئون يف 

بأنّهم  يُتّهمون  إنّهم  بل  الكلسييّك والجديد ومقاومتهم،  العمق ويرفضون مواجهة االستعمرين 

أناط  تحليل  طريق  عن  والجديدة  الكلسيكيّة  صيغته  يف  الكولونيايّل  الخطاب  بنقد  يكتفون 

التمثيلت يف األعمل  األدبيّة والفّنيّة والفكريّة واإلعلميّة، ويف الوقت نفسه،  يتغاضون عن تفعيل 

التحرير الحقيقّي للفضاءات املستعمرَة من اإلرث االستعمرّي، ويف املقّدمة، التناّص القائم بني 

القديم  االستعمرّي  الحكم  ثقافة  مركَّب  إنتاج  تعيد  التي  الحاكمة  األنظمة  وبني  الغربيّة  املراكز 

والجديد وسلوكهم وبنيتهم.

أمريكا تقود حرب املصطلحات
الحاّد والدائر منذ سنوات طويلة بني  السجال الخليّف  السؤال: ملاذا كّل هذا  وهنا يربز هذا 

مثّقفي  ذهول  وأمام  الغربيّة   / األوروبيّة  األكادمييّات  مستوى  عىل  وبخاّصة،  والدارسني،  النّقاد 

البلدان املستعمرة سابًقا ونّقادها، حول رشعيّة مصطلح ما بعد- الكولونياليّة نفسه أو عدم رشعيّته؟  
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 يرى النّقاد املعارضون ملصطلح »ما بعد - الكولونياليّة« وللحقة »ما بعد ..«  أّن أساس فقدان 

هذا املصطلح الرشعيّة يعود بالدرجة األوىل إىل تورّط الدراسات ما بعد – الكولونياليّة وجهازها 

النظرّي، عىل أيدي مثّقفي العامل الثالث العاملني يف الجامعات الغربيّة، يف تعليم أجيال الطّلب 

Postcolonialism و»مابعد-  الكولونياليّة«   بعد-  ما  »الدراسات  توظيف مصطلحي  عن حملت 

الكولونيالويّة« Postcoloniality  عىل نحو يوحي  بانتهاء ظاهرة االستعمر، وتثبيت صيغة الرشط 

أو الوضع االستعمرينّي يف املايض فقط أيًضا. 

املصطلحات  استبعاد  إىل   ».. بعد  »ما  بلصقة  والتلعب  التحريف  من  النمط  هذا  أّدى  لقد 

أو  الكولونياليّة«  »الدراسات  وهي   - مًعا  الحارض  ويف  املايض  يف  التاريخّي  للواقع  املطابقة 

املنظومة  من   - واإلمربياليّة«  الرأسمليّة  »الدراسات  أو  والجديد«  القديم  االستعمر  »دراسات 

األكادمييّة بالجامعات الغربيّة. فاملصطلحان األّول والثاين يفضحان ما تخفيه الصقة »ما بعد...« 

التي أُلصقت بكلمة »الكولونياليّة«؛ ألّن  هذه الـــ »ما بعد ...« تحتمي أّواًل بفكرة التعاقب الزمايّن 

الغربيّة  للمراكز  العسكريّة، والسيطرة املتواصلة  آثار االحتلالت  الذي يطمس استمرار  املرحيّل 

الثقافيّة  الدراسات  تثبيت وعي زائف لدى طّلب وطالبات  التاريخيّة عن طريق  وتشويه الحقائق 

واألدبيّة والفّنيّة والتاريخ يف الجامعات ومراكز البحث األكادميّي ليك توهمهم أّن الدور الحيوّي 

   Catharsis »املحورّي للدراسات ما بعد- الكولونياليّة يقترص جوهريًّا عىل ممرسة عمليّة »تطهري

الرّضات الناتجة عن ما تبَقى من مخلّفات االستعمر نفسيًّا بعد زواله. 

تحَول  »الكولونياليّة«  مفردة  املقحمة عىل  بعد..«  »ما  أّن الصقة  لنا  يتّضح  السياق،  هذا   يف 

االستعمر برضبة ساحر إىل مجرّد أثر Trace مغلق عليه غالبًا داخل هَوامات »أبنية الوعي« السجّل 

التاريخّي املثبت يف املايض فقط، وهنا يكمن خطر هذا النمط من الدراسات ما بعد- الكولونياليّة 

أشكالها  هيمنة  تكريس  جنب  إىل  جنبًا  للكولونياليّة  التقليدّي  الشكل  استمرار  حقيقة  تلغي  التي 

الجديدة املعارصة يف صورة علقات بينيّة غري متكافئة أو دوليّة مفروضة وغري عادلة أو يف شكل 

تربَّر  التي  الرشوط  علميّة، فضًل عن فرض  احتكارات  أو  تجارّي  أو  لغوّي  ثقايّف/  نفوذ  ممرسة 

التطّور اللمتكافئ  بني ما اصطلح عليه مبجاز الضّفتني الجنوبيّة والشمليّة.

وليك ندرك أخطار هذا النموذج من الدراسات ما بعد- الكولونياليّة واسرتاتيجيّاتها ومسّوغاتها 

البداية  منذ  فُرضت  التي  واألسباب  امللبسات  باستدعاء  اآلن  القيام  ينبغي  فإنّه  البيداغوجيّة، 

مصطلح »الدراسات ما بعد - الكولونياليّة« بلحقتها »ما بعد« يف الجامعات األمريكيّة أّواًل عوًضا 
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الجديد«  و»االستعمر  »االمربياليّة«  ييل:  كم  هنا  ونكّررها  آنًفا،  املذكورة  املصطلحات  عن 

و»الدراسات الكولونياليّة« وغريها من املصطلحات التي ال تعرتف بزوال ظاهرة االستعمر الغريّب 

الكلسييّك وتجهر بتفاقم أشكال االستعمر الغريّب الجديد. 

ويف الواقع، مثّة مناقشات كثرية يف هذا الخصوص تحفل بها عرشات الكتب والدراسات التي 

تؤّرخ لظاهرة الدراسات ما بعد- الكولونياليّة وتفحص وتصقل معمرها املفهومّي واالصطلحّي. 

 من الرضورّي التذكري أّواًل بسيل الكتب املقّررة يف أقسام الدراسات ما بعد الكولونياليّة والتي 

يطلق عليها يف أوروبا/الغرب اسم »منتخبات أو مختارات الدراسات الكولونياليّة« حيًنا و»النظريّة ما 

بعد الكولونياليّة حيًنا آخر. ومتثّل هذه املجاميع التي صدرت  بدًءا من مثانينات القرن العرشين إىل 

يومنا هذا كمًّ ضخًم مل تشارك بلداننا يف تقوميه أو حتّى يف التعرّف عليه وفحصه ومقاربة مضامينه 

نقديًّا علًم أّن هذه »املنتخبات« هي من إنتاج الجامعات واملراكز األوروبيّة / الغربيّة املتخّصصة 

يف الدراسات ما بعد - الكولونياليّة التي يغلب عليها الحضور الطاغي لنصوص الجامعات األمريكيّة 

والربيطانيّة، واألسرتاليّة، أّما املساهمت املختارة من طرف أكادميّي أو مفّكري ونّقاد الهند وأمريكا 

اللتينيّة ومنطقة الكاريبّي وأفريقيا فتدور مضامينها غالبًا حول التأكيد عىل »عدم قدرة التابع عىل 

الكلم«، أو حول اإلرساف يف مدح بذخ »الهجنة املركّبة« من نسل الغزاة املستعمرين واألهايل 

املستعمرين، أو حول ميكانزمات فتح صناديق الذاكرة املعبّأة بتناقضات انزالقات تأرجح األهايل 

الوجدايّن بني لغاتهم ولهجاتهم التي تلصق بها صفة البدائيّة والتخلّف العلمّي وبني لغات املستعمر 

املركزيّة.  واملستعمرة  الثانويّة  األهليّة  والثقافات  الهويّات  وبني  والواصفة،  بالعاملة  تنعت  التي 

ويلحظ قارئ هذه »املنتخبات« انعدام النصوص التي تحاكم االستعمر األورويّب/ الغريّب عىل 

اغتصاب النساء أمام مرأى األهايل العزّل وفتح بطون كثري من الحاملت منهّن بالخناجر وإسقاط 

وبالغازات  بالنابامل  املستعمرة  الطبيعيّة  والبيئات  الغابات  إبادة  مجازر  وعىل  ميتة،  منها  األجّنة 

الساّمة فضًل عن حرق املزارع ومحاصيلها وقتل املواطنني واملواطنات األبرياء ونفي آالف منهم 

إىل األبد إىل الجزر النائية يف أسرتاليا وأمريكا الجنوبيّة وغريها من الفضاءات، حيث تفرض عليهم 

. األشغال الشاقّة بغري حقٍّ

مل  العربيّة  والجامعات  العايل  التعليم  وزارات  أّن  هو  السياق،  هذا  يف  للنظر،  اللفت  ومن 

تصدر بديًل لهذه »املختارات« أو »املنتخبات« بأقلم نّقادنا ودارسينا، ومل تفاوض أقسام ومراكز 

الدراسات الكولونياليّة وما بعد الكولونياليّة يف أوروبا/الغرب لتصحيح منتخباتها وتعديلها يف إطار 
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مستوى  عىل  تتحرّك  مل  فإنّها  ذلك  إىل  وباإلضافة  والتعليمّي،  الثقايّف  التعاون  أخلقيّات  تفعيل 

التي تشرتك  الكاريبّي وأمريكا الوسطى والجنوبيّة  اللتينّي ومنطقة  أفريقيا وآسيا والعامل األمرييكّ 

جديدة يف  مشاريع  إعداد  بقصد  والجديدة  الكلسيكيّة  االستعمريّتني  الظاهرتني  معاناة  معنا يف 

مجال تدريس النقد الكولونيايّل وما بعد الكولونيايّل البديل.

الكولونياليّة«، ومصطلح  بعد-  »ما  يثريها مصطلح  التي  املشكلت  مناقشة  االنطلق يف  قبل 

الحدايّث  بعد  ما  غرار  عىل  الكولونيايّل  بعد  ما  العربيّة  إىل  هنا  أترجمه  الذي   Postcoloniality

يف  البارزين  واملنظّرين  النّقاد  من  عدًدا  بسعة  أذكر  ليوطار،  فرانسوا  جان  لدى    Postmodern

ترصني ومتحيص  أجل  من  كتاباتهم  من  الكثري  كرّسوا  الذين  الكولونيايّل  بعد  ما  النقدّي  الفضاء 

التي انجرّت وال  التبعات السياسيّة واألخلقيّة  هذين املصطلحني وتبيان مشكلتهم، فضًل عن 

أكرث  تعترب  أخرى  مصطلحات  من  بداًل  املذكورين  املصطلحني  هذين  استخدام  عن  تنجّر  تزال 

وأذكر  الحارض،  يف  السيطرة  علقات  ولحال  املايض  يف  االستعمرّي  للحال  ومطابقة  تاريخيّة 

منهم إدوارد سعيد، وغياتري سبيفاك، وهومي بابا، وإيلّ شوحاط، وعجاز أحمد، وستوارت هول، 

وعريف درليك،  ونايل الرسن، وآنيا لومبا، وآن ماكلنتوك، ونايل الزاراس، وبال أهلواليا، وربريت 

يونغ، وكوام أنثوين أبياخ، وغريغوري كاسل، وسيمون ديورينغ، وأتو كويسن. إّن ذكر هؤالء فقط 

النقد  مشهد  يف  راهًنا  األسمء  أبرز  يعتربون  ألنّهم  بل  االختزاليّة،  االنتقائيّة  يف  السقوط  يعني  ال 

املدعّو بالنقد ما بعد- الكولونيايّل، وسأحاول أيًضا استعراض بعض سجاالتهم حول مصطلحي 

ما بعد - الكولونياليّة وما بعد الكولونيايّل، علًم أنّهم يشرتكون غالبًا يف معارضة الحقة »ما بعد ..« 

التي تلصق مبفردة الكولونياليّة، ويف التشكيك يف فاعليّة الدراسات ما بعد الكولونياليّة يف وضعها 

الحايّل وقدرتها عىل تفجري ثنائيّة املستعمر / املستعمر وتحرير العقل الكولونيايّل وأنسنته.

أبدأ اآلن باقتباس شهادة تاريخيّة مهّمة أدلت بها ناقدة أمريكيّة من أصل يهودّي عراقّي، وهي 

الكولونيايّل –  النقديّة »ملحظات حول ما بعد  Ella Shohat، ووردت يف دراستها  إيلّ شوحاط 

اللجنة  داخل  السافرة  التدّخلت  »إلل شوحات«  وتدين  تدّون  الحيّة  الشهادة  1992م«. يف هذه 

تدرَّس  التي  واملصطلحات  واملفاهيم  املناهج  واختيار  واملدرّسات  املدرّسني  بانتقاء  املكلّفة 

للطّلب األمريكينّي يف املنظومة التعليميّة بجامعات مدينة نيويورك ومعاهدها التي تعّد بالعرشات، 

 - بعد  ما  »الدراسات  ميلد مصطلح  التي شهدت  األوىل  للحظات  أرخت  قد  تكون  بذلك  وهي 

الكولونياليّة« الذي يفرتض تعّسفيًّا زوال االستعمر. ومن املعروف أّن مصطلح »الدراسات ما بعد 

الجامعات يف  اكتسح عدًدا من  ثّم  بأمريكا، ومن  منذئذ تخّصًصا رسميًّا  قد أصبح  الكولونياليّة   –
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أوروبا ويف جامعات البلدان املستعمرة سابًقا، وبخاّصة يف الهند وأسرتاليا وجنوب أفريقيا وأمريكا 

اللتينيّة. يؤّرخ لتأسيس مصطلح الدراسات ما بعد الكولونياليّة ببدايات مثانينات القرن العرشين. 

ويف ما ييل شهادة »إيلل شوحات« كاملة: »رغم التعّدديّة املذهلة ملواقفها، إاّل أّن النظريّة ما 

بعد االستعمريّة مل تتطرّق إىل سياسة موقع مصطلح »ما بعد االستعمر« نفسه. يف ما ييل، أقرتح 

التاريخّي  انتشاره غري  تساؤالت حول  وإثارة  االستعمريّة«،   - بعد  »ما  مساءلة مصطلح  البدء يف 

بعد–  ما  ملصطلح  املتزايد  املؤّسسات  تأييد  إّن  السياسة.  منزوعة  املحتملة  وآثاره  والعاملّي، 

 MLA االستعمريّة والدراسات ما بعد االستعمريّة كتخّصص صاعد )واضح يف إعلنات وظائف

التي تدعو إىل التخّصص يف أدب ما بعد االستعمر( املحفوف بالغموض«.

وتواصل إلل شوحات قائلة: »توّضح تجربتي األخرية كعضو يف لجنة الدراسات الدوليّة متعّددة 

اقرتاحنا،  عىل  ردًّا  الغامضة.  النقاط  هذه  بعض  نيويورك،  مدينة  جامعة  فروع  أحد  يف  الثقافات، 

مثل  قضايا  تستدعي  لغة  أّي  بشّدة  الجامعيّة  املناهج  لجنة  املحافظون عموًما يف  األعضاء  قاوم 

»اإلمربياليّة ونقد العامل الثالث«، و»االستعمر الجديد ومقاومة املمرسات الثقافيّة«؛ والجغرافيا 

السياسيّة للتبادل الثقايّف، ولكّنهم ارتاحوا بشكل واضح عند رؤيتهم كلمة »ما بعد - االستعمر«. إّن 

املبادرة الدبلوماسيّة للتخيّل عن املصطلحات املرّوعة اإلمربياليّة واالستعمر الجديد قد ضمنت 

املوافقة لصالح »ما بعد- االستعمر »الرعويّة«.  

ا وجديرة  ال شَك يف أّن هذه الخلفيّة التي توثّقها الناقدة والدارسة »إيلل شوحات« خطرية جدًّ

التعليم عندنا ونّقاده وأساتذته بهدف  النقدّي من قبل مثّقفي  العميقة وبكثري من الوعي  بالدراسة 

الدول  ومرجعيّات  تاريخ  وحقائق  مواقف  أسس  عىل  مجّدًدا  الكولونيايّل  النقد  حقل  بناء  إعادة 

املستعمرة أيًضا، وعىل نحو مُيَكِّن من تجاوز نقائص انزالقات »دال- signifier« وعيوبها، مصطلح 

الدراسات ما بعد – الكولونياليّة وما ينتج عن هذه النقائص والعيوب من تداعيات لها آثار سلبيّة 

سياسيّة، وتاريخيّة  وأبستمولوجيّة وأخلقيّة يف آن واحد.

 ويف هذا الخصوص بالذات، يبدو أنّه حان األوان أن تكون لنا مشاركتنا الفاعلة من املحيط 

رضورة  إىل  باإلضافة  املعريّف،  الحقل  لهذا  خصوصيّة  ذات  مصطلحات  إنشاء  يف  الخليج  إىل 

دعم الجهود النظريّة والتطبيقيّة املوضوعيّة واملساهمة بالتزامن يف تغيري املعمر النظرّي الراهن 

غربيًّا  املتمركز  النظرّي  املنت  تنقيّة  بواسطة  تطبيقاته  ومعطيات  الكولونياليّة  بعد  ما  للدراسات 

واستعمريًّا الذي يقوم عليه جزء أساس من الدرس ما بعد الكولونيايّل. إنّه ميكن لنا أن نستعني 
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عىل ذلك بالنظريّة النقديّة للستعمر املسلّحة بالوعي النقدّي املتعّدي الذي يقرتحه تنظري املفّكر 

الربازييّل باولو فريري،]1] وميكن أيًضا التفاعل مع تبصريات »الفلسفات األرواحيّة التي اعتمدت 

عليها النضاالت التحّرريّة يف أفريقيا، مثًل، والتي تختلف يف شعريّتها غري الثنائيّة عن نظرة ثنائيّة 

الفلسفات األوروبيّة«، كم تقرتح، علينا، ذلك، الناقدة الربيطانيّة كارولني روين.]2]

إىل  االنتباه  شوحات«  »إيلل  الناقدة  تلفت  الكولونياليّة،  بعد  »ما  مصطلح  تفكيك  سياق  يف 

استبعاد لجنة نيويورك مصطلح العامل الثالث الذي تؤّرخ له بأنّه ُدّشن يف خمسينات القرن العرشين 

يتعلّق  ما  يف  سيّم  ال  والسياسيّة،  األكادمييّة  السياقات  من  كّل  يف  دوليّة  سمعة  واكتسب  بفرنسا 

وكذلك  املايض،  القرن  سبعينات  حتّى  خمسينات  يف  للستعمر  املناهضة  الوطنيّة  بالحركات 

التحليل السيايّس لنظريّة التبعيّة ونظريّة النظام العاملّي )أندري غوندر فرانك، عمنويل وولرشتاين، 

سمري أمني(.]3]

هذه  بداغوجيّات  أّن  نيويورك  يف  التعليم  منظومة  يف  بارز  كعضو  شوحات  إيلل  شهادة  تربز 

التي تفرض  للتدّخلت  الغربيّة تخضع  الكتلة  التعليميّة يف  املنظومة، وكذلك أغلب املنظومات 

وتُسيّس مضامني وأناط التخّصصات واملفاهيم واملصطلحات التي تدرّس للطلب، مّم يوضح 

ما  وأّن  ليس سوى شعار فضفاض،  أمريكا  املرفوع يف  اإليديولوجيا  من  التعليم  تحرير  أّن شعار 

يسّمى بتحييد  التعليم الغريّب عن السياسة ليس إاّل وهًم. 

نلّخصها يف  كبرية  بقّوة مشكلة  تطرح  »إيلل شوحات«  أّن شهادة  هو  أيًضا،  للنظر،  واللفت   

الشّك يف الفاعليّة السياسيّة للدراسات ما بعد – الكولونياليّة، وبخاّصة يف طبعتها األمريكيّة، وما 

النقدّي للخطابات  التفكيك  التي أُوكلت إليها مهّمة  متّخض عنها عىل مستوى أقسام الدراسات 

الكولونياليّة سواء أكان عىل مستوى الفكر الفلسفّي أو االقتصادّي أو العلقات الدوليّة أو األجناس 

األدبيّة أو التحليل الثقايّف األنرثبولوجّي واإلثنوغرايّف، أو حتّى عىل مستوى مجال تقيّص الثقافات 

الشعبيّة والجمهرييّة والفرعيّة وغري ذلك ضمن فضاءات الدول املستعمرة سابًقا وداخل املراكز 

]1]- لقد اكتشف املفكّر الربازييّل باولو فريري يف إطار تجربته الربازيلّية ملحو األّمّية أّن تعليم املواطنني واملواطنات املسّنني القراءة 

والكتابة أمر مهّم يدخل يف إطار محاربة الجهل املفروض من طرف الضغوط الرأساملّية الوافدة من الغرب وبخاّصة من أمريكا إىل املجتمع 

الربازييّل، ولكّنه قد اكتشف أيًضا أّن محو األّمّية الحرفّية والتقنّية واملعرفّية غري كاف ملقاومة التخلّف بل فإنّه قام بتجربة بناء الوعي النقدّي 

املتعدي لدى األّمّيني بالتزامن مع محو أّمّيتهم من خالل التوّصل معهم إىل تأليف جامعّي لنصوص نقديّة للرأساملّية وقيمها، ويعني بهذا 

النمط من الوعي املتعّدي تنظيف الوعي الذايّت وتظيف النصوص التعليمّية من آثار الرأساملّية. 

]2]- انظر افتتاحّية مجلّة »مثاقفات« الصادرة بربيطانيا، عدد 03، شتاء 2021، ص. 3

[3[- Ella shohat, notes on post-colonial, in contemporary postcolonial theory : Areader, Edit by Padmini 

Mongia, Arnold publisher, London.New York . Sydney .Aukland, 1997, pp.321- 322.
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االستعمريّة الكلسيكيّة مبا يف ذلك فضاءات الشتات واملهاجر يف الغرب، حيث تعاين الجاليات 

املتحّدرة من العامل الثالث من التهميش ومن تغريب هويّاتها.

ا، وهو سيادة نزعة التمركز الغريّب يف نظريّات كتابة التاريخ   ينبغي اإلشارة، هنا، إىل أمر مهّم جدًّ

التاريخ وفق  التنظري ملهام  أفرزها  التي  التاريخيّة  الدراسات  بذلك  ونعني  الغرب وممرساته؛  يف 

اإلطار املاركيّس األورويّب وبخاّصة تلك التنظريات التي ما فتئت تحّث، مثًل، عىل كتابة التاريخ 

من  »األسفل«. 

الغربيّة  العّمليّة  بالطبقة  الخاّص  التاريخ  التاريخ من األسفل هو  بكتابة  أّن املعنّي  يظهر جليًّا 

العاملّي،  البعد  ذا  التقليدّي  املاركيّس  الطبقة  مفهوم  املمرسة  يقيص يف  الذي  األوىل  بالدرجة 

»التابع«  بــ  غراميش  أنطونيو  املاركيّس  املنظّر  عليها  اصطلح  التي  األجنبيّة  الرشائح  ويستبعد 

يف  أو  سابًقا  املستعمر  للمجتمع  املكّونة  الرشائح  يف  ممثًّل  التابع  هذا  أكان  سواء   Subaltern

مكّونات مجتمع املهاجرين املقيمني بصفة دامئة يف فضاء الدول األوروبيّة/الغربيّة أو يف مكّون  

األقلّيّات أو اإلثنيّات أو يف  النساء املهّمشات وهلّم جرّا.

توضح رواية »إيلل شوحات« الطريفة والدراميّة سيادة نزعة معيار التمركز األمرييكّ والتحايل 

عىل حقائق الوضع الكولونيايّل لدى اللجنة التي اختارت مصطلح »الدراسات ما بعد الكولونياليّة«، 

وهنا نتساءل: ما هو موقف الدارسني واملنظّرين اآلخرين من مصطلح »ما بعد - الكولونياليّة« وما 

بعد الكولونيايّل؟

نبدأ بتأّمل موقف إدوارد سعيد الذي يبدو ظاهريًّا مخالًفا ملوقف »إيلل شوحات«، مع العلم 

إيلل  مع  يتّفقون  االستعمر  لظاهرة  املكرّسة  الدراسات  واملنظّرين يف حقل  الدارسني  معظم  أّن 

الزمنيّة  املرحلة  تعني  الكولونياليّة  تلحق مبفردة  أو  تلصق  التي  بعد«  »ما  أّن الصقة  شوحات يف 

التالية عىل االستعمر املبارش. 

قبل استعراض موقف إدوارد سعيد املوجز وغري املربهن عليه من مصطلح  الدراسات ما بعد 

االستعمريّة ومناقشته أريد البدء باإلشارة إىل أّن كتابيه »االسترشاق« و»الثقافة واإلمربياليّة« قد متيَّزا 

الخياليّة وغري  النصوص  الكولونيايّل ملعالجة  الخطاب  للنظر بصياغة مصطلح  ملفت  نحو  عىل 

باالستعمر  ارتبطوا   الذين  الغربيّون  واألدباء  والروائيّون  املسترشقون  كتبها ونرشها  التي  الخياليّة 

واإلمربياليّة بشكل مبارش أو غري مبارش. 



ما بعد الكولونيالّية

2 0 2 يــف 1 خر
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 25 

199

ويف الواقع، فإّن إدوارد سعيد قد اشتغل عميًقا )مستلهًم ميشال فوكو يف هذا الشأن بالذات( 

عىل تحليل الخطاب كم نَفذ إمربيقيًّا عمليّات خلخلة الخطاب االسترشاقّي املرتبط باسرتاتيجيّات 

 Discursiveالكولونياليّة الخطابيّة  البنيات  شيّدت  وكيف  تاريخيّته  تقّصيه  عن  فضًل  االستعمر، 

بنظريّاته يف   النظرّي وحده )وتحديًدا  إدوارد سعيد مبنجز ميشال فوكو  ، ولكن ربط   Structures

الذوات  تشكيل  لعبة  يف  الخطاب  ودور  القّوة،   / واملعرفة  والتطبيع،  والعزل،  االنضباط  تقنيّات 

والتاريخ( يحتاج إىل تصحيح وتعديل.

 ال شّك يف أّن مرجعيّات »سعيد« متعّددة ومتضافرة؛ وأعني بهذا أنّه قد نهل من عّدة مرجعيّات 

فكريّة، منها: فكر أنطونيو غراميش، وبخاّصة نظريّة املقاومة والهيمنة يف مقاله الشهري »املسألة 

املسلّمت  من  لكثري  ومغرّيًا  ومصّحًحا  بارزًا  فكريًّا  متًنا  تعترب  التي  السجن،  ودفاتر  الجنوبيّة«، 

األرثوذكسيّة ذات الصلة بأناط املثّقفني وأدوارهم وبدوغمئيّة ناذج من الفكر النظرّي املاركيّس 

السائد يف زمانه، ومثّة أيًضا تأثري حاسم آخر ال يقّل أهّميّة يف تشكيل الشخصيّة القاعديّة الفكريّة 

إلدوارد سعيد، ويتلّخص يف تفكري غيامبتستا فيكو ) 1668-1744( وبخاّصة فكرته »أّن التاريخ  

يصنعه البرش، وأّن  أعظم  وأهّم جزء من الفيزياء هو تأّمل الطبيعة البرشيّة«.  

ما بعد الكولوني�الّية ومشكلة صنع النظرّية
يتّفق مؤرّخو النقد املعارص يف الغرب أّن نظريّة الخطاب الكولونيايّل إلدوارد سعيد قد وفَرت 

انشغااًل  األقّل  فإنّه  الكولونياليّة، ورغم هذا  بعد  ما  الدراسات  معامل هويّة  لبلورة  الصلبة  األرضيّة 

أو تحّد من  به  التي تحيط  التخّصص وحّل املشكلت  النظرّي لتمحيص مصطلح هذا  بالتدّخل 

أّن  السياق، يلحظ املرء  نادًرا وعىل نحو رسيع كم سنبنّي الحًقا. يف هذا  إاّل  السياسيّة  فاعليّته 

إدوارد سعيد يتقن استخدام مفاهيم املفّكرين والنّقاد اآلخرين الذين أقام معهم املثاقفة، ولكّنه يبدو 

زاهًدا يف مجال نحت املصطلحات الخاّصة به إاّل قليًل، ومن املصطلحات التي ابتكرها يذكر له 

الدارسون النقد العلميّن، والقراءة الطباقيّة ودنيويّة النّص. 

فإّن فحص كتب إدوارد سعيد  األساسيّة »جوزيف كونراد وخيال السرية  تقّدم،  إىل جانب ما 

الذاتيّة – 1966« و»بدايات: القصد واملنهج – 1975« و»االسترشاق –1977« و»تغطية اإلسلم 

– 1981 م، و»النّص والعامل والناقد – 1983م«  و»الثقافة واإلمربياليّة – 1993«،  و»متثّلث 

املثّقفني – 1993م«، وغريها ال تظهر تبّنيه إطلق نقاش واسع ومثمر حول رشعيّة مصطلح »ما 

لتفكيك  صلحيّتهم  ومدى  الكولونيايّل«-  بعد  ما  ومصطلح«  رشعيّته،  عدم  أو  الكولونياليّة  بعد 
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البنية الشاملة لتعقيدات الكولونياليّة األوروبيّة/ الغربيّة وآثارها يف بلداننا، والكشف عن أبنية الوعي 

العريّب التي أّدت إىل الفشل يف تحقيق عمليّتني متبادلتي االعتمد، وهم: فّك االرتباط مع النمذج 

الدولة  البريوقراطيّة ومؤّسسات  الرأسمليّة واإلدارة املركزيّة  الغربيّة، مثل:  املستوردة من املراكز 

التابعة، وتأسيس نوذج الفكر السيايّس الدميقراطّي املتميّز ومؤّسساته عندنا.

الفادح يف كتابه املوسوم »تعقيبات عىل  النقص   ولكن إدوارد سعيد قد حاول استدراك هذا 

التبعات  ويف  الكولونياليّة،  بعد  ما  مصطلح  يف  بإيجاز  رأيه  عرض  وفيه  1996م«،  االسترشاق- 

السياسيّة التي تلصق به. 

النقد  حقل  بناء  يف  »االسترشاق«  كتابه  لعبه  الذي  بالدور  سعيد  إدوارد  نّوه  البداية،  ففي 

الكولونيايّل، قائًل: »وإنّني بالغ السعادة والرىض؛ ألّن االسترشاق قد شّكل، يف الغالب، فارقًا يف 

 Subaltern History الدراسات النشطة للخطابات األفريقيّة والهنديّة، ويف تحليلت تاريخ التابع

السياسيّة  والعلوم  االنرتبولوجيا  يف   Post-colonialّ كلونيايل  بعد-  ما  هو  ما  تجسيد  إعادة  ويف 

وتاريخ الفّن والنقد األديّب والعلوم املوسيقيّة، فضًل عن التطّورات الجديدة الهائلة يف الخطاب 

النسوّي وخطاب األقلّيّات ..«]1].

بعد  وما  الكولونياليّة،  بعد  ما  عريضني:  »اتجاهني  إىل  أيًضا-  -بسعة  سعيد  إدوارد  أشار  ثّم 

الحداثة، »ثّم أكّد أّن« كلهم يف استخدامهم لكلمة »بعد« -Post ال يوحي مبعنى الذهاب إىل ما 

هو »أبعد من..«]2]، بل كم تعرّب إيلل شوحات Shohat يف مقالة واعدة حول ما بعد- الكولونيايّل–  

للممرسات  الجديدة  واألشكال  الطرز  عىل  التشديد  يتّم  حيث  واالنقطاعات،  التواصلت 

االستعمريّة القدمية، وليس أبعد منها...«]3].

والحال، فإّن اقتباس إدوارد سعيد من مقال إيلل شوحات املوسوم »ملحظات حول ما بعد 

الكولونيايّل« انتقايّئ وتجزيئّي ومقطوع الصلة مبغزى شهادتها التي ذكرناه آنًفا والتي أكّدت فيها 

أّن إقحام  مصطلح »الدراسات ما بعد – الكولونياليّة« من طرف لجنة نيويورك املكلّفة مبنظومة 

التعليم بهذه املدينة مقصود وتكتييّك لإليحاء يأّن عرص االستعمر الغريّب قد انتهى، وأَن ما تبّقى 

هو آثاره التي ينبغي أن تعالج وتصّفى. ففي هذا املقال بالذات تربز شوحات أيًضا أّن اللحقة / 

]1] - إدوارد سعيد، تعقيبات عىل االسترشاق، ترجمة وتحرير: صبحي حديدي، املؤّسسة العربّية للدراسات والنرش، بريوت، ودار الفارس 

للنرش والتوزيع، عامن، الطبعة األوىل 1996م، ص.114.

]2]- املرجع نفسه، ص. 128. 

]3] - املرجع نفسه والصفحة نفسها.
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أو اللصقة »ما بعد ..« يف مصطلح ما بعد – الكولونياليّة هي رجع صدى للتحقيب الزمايّن الذي 

تكرّسه الحقة »ما بعد« يف مصطلح ما بعد- الحداثة، و»ميثّل حالة أو وضًعا أو حقبة معارصة«]1]، 

معاين  ظلل  من  فهمنا  لو  حتّى  إنّه  االستعمريّة.  املرحلة  بعد  أت  الذي  الحارض  تعني  أنّها  أي 

مصطلح »ما بعد الكولونياليّة« ما يخالف هذا، فإّن إيلل شوحات تصّحح املوقف، قائلة: »يتضّمن 

ما بعد االستعمر رسديّة للتقّدم يظّل فيه االستعمر النقطة املرجعيّة املركزيّة، يف مسرية زمنيّة مرتّبة 

بدقّة من قبل إىل ما بعد االستعمر، ولكّنه يرتك علقته مبهمة بأشكال االستعمر الجديدة، مثًل: 

االستعمر الجديد«]2].

ويف الحقيقة، فإّن إدوارد سعيد ال يناقش بعمق أيًضا املشكلت املحوريّة الناشئة من العلقة 

املفرتضة بني ما بعد - الكولونياليّة وما بعد - الحداثة وما بعد - الحداثيّة وما بعد - البنيويّة رغم 

أنّه يذكر تجاورها وتشابكها جميًعا يف كتابه »تعقيبات عىل االسترشاق«. والغريب يف األمر هو أنّه 

يقول برصيح العبارة بأّن مصطلح »ما بعد – الحداثة« ليس تحقيبيًّا وال يوحي مبعنى الذهاب إىل 

ما هو أبعد، أي أبعد من الحداثة، ويتّضح جليًّا أّن إدوارد سعيد يناقض الفيلسوف الفرنيّس جان 

فرانسوا ليوطار الذي حاجج يف كتابه الشهري »الوضع أو / الرشط ما بعد الحدايّث« بأّن هذا املفهوم 

األخري هو تجاوز وقطيعة للحداثة ورسديّاتها الكربى، وهو يخالف، أيًضا، الناقد واملفّكر إيهاب 

حسن الذي بنَّي بالحّجة التناقضات القامئة بني الحداثيّة وما بعد الحداثيّة يف كتابه »تقطيع أوصال 

أوروفيوس. ولكن  إدوارد سعيد قد وافق، بشكل ضمنّي وغري مبارش، الفيلسوف هابرماس القائل 

يف كتابه العمدة »الخطاب الفلسفّي للحداثة« ما معناه أّن الحداثة مرشوع غري مكتمل وأّن ما بعد 

الحداثة هي حداثة متأّخرة تنتقد وتصّحح نفسها.

الصفة  عىل  وتشَدد  سعيد  إدوارد  تخالف  التي  وحدها  ليست  شوحات  إيلل  فإّن  الواقع،  يف 

املراوغة والغامضة ملصطلح »ما بعد - الكولونياليّة« وعىل داللته التحقيبيّة، بل هناك الناقد الرتيكّ 

األمرييكّ البارز عريف درليك »الذي  يؤكّد يف كتابه« هالة ما بعد الكولونيايّل: نقد العامل الثالث 

يف عرص الرأسمليّة الكوكبيّة »أّن مصطلح ما بعد االستعمر يف استخداماته املختلفة يحمل سوء 

[1[ -Ella Shohat, » Notes On the Post-Colonial« in  Contemporary Postcolonial Theory: A Reader, Edited 

by Padmini Mongia, Arnold  London .New York. Sydney. Auckland, 1997, p.323.

[2[-Ibid, p.328.
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فهم املعاين التي يجب متييزها ألغراض التحليل«.]1] ثّم يضيف »هناك ثلث استخدامات بارزة 

بشكل  االستعمريّة  املجتمعات  يف  للحالة  حريّف  كوصف  )أ(  خاّص:  بشكل  يل  تبدو  ومهّمة 

رسمّي، ويف هذه الحالة يكون للمصطلح إشارات ملموسة، كم يف مجتمعات ما بعد االستعمر 

أو مثّقفي ما بعد االستعمر، )ب( كوصف للحالة العامليّة بعد فرتة االستعمر، ويف هذه الحالة 

غموضه  يف  مقارنته  وميكن  اإلشارة،  يف  واقعيّة  وأقّل  امتناًعا  أكرث  ما  حّد  إىل  االستخدام  يكون 

الثالث، والذي يقصد به أن يكون بديًل، و)ج( كوصف لخطاب حول الرشوط  العامل  مبصطلح 

املذكورة أعله يستنري بالتوّجهات املعرفيّة والنفسيّة التي هي نتاج تلك الرشوط / الظروف.«]2] أّما 

الناقدة آن ماكلينتوك فتناقش مصطلح »ما بعد- الكولونياليّة« يف مقالها املمتع »ملك التقّدم: مآزق 

مصطلح ما بعد الكولونياليّة« عىل أساس أّن كلمة »ما بعد« تختزل أكرث من ذلك ثقافات ناس ما 

بعد االستعمر إىل زمان حرف الجّر، وأّن املصطلح يضفي عىل االستعمر هيبة التاريخ الصحيح، 

واالستعمر هو العلمة الحاسمة للتاريخ.«]3]

يف  الثقافيّة  الدراسات  لتخّصص  الرابع  التاريخّي  املؤّسس  هول،  ستيوارت  املفّكر  ويسّجل 

بريطانيا والعامل، يف مساهمته الساخرة واملوسومة »متى كان ما بعد الكولونيايّل: التفكري يف الحّد 

األقىص« موقفه يف متابعته النقديّة للسجال الخليّف حول مصطلح ما بعد الكولونيايّل الذي شاركت 

فيه آن ماكلينتوك وعريف درليك وإيلل شوحات، »مربزًا أنّه« إذا كان الزمان ما بعد الكولونيايّل هو 

زمان الذي ييل الكولونياليّة، وأّن الكولونياليّة محّددة عىل أساس التقسيم الثنايّئ بني املستعمرين 

واملستعمر، فلمذا يكون الزمان ما بعد الكولونيايّل هو أيًضا زمان االختلف؟«]4] كم هو بنّي من 

تّم يف  يدّل عىل حدث  الوضع  الكولونيايّل يف مثل هذا  بعد  ما  فإّن  الساخر،  عنوان دراسة هول 

املايض، ولكذلك نجده متسائًل عن تبعات ذلك عىل »أشكال السياسات وعىل تشكيل الذات 

يف هذه اللحظة الحديثة املتأّخرة«؟]5] ثّم يوضح أكرث أنّه »إذا كانت كلمة ما بعد االستعمر مفيدة، 

[1[ -  ARIF Dirlik, The Postcolonial Aura    Third World Criticism in the Age of Global Capitalism, in 

Contemporary Postcolonial Theory , A Reader, Edit Padmini Mongia, Arnold, London .New York . 

Sydney, Auckland, 1997, P.296.

[2[ -Ibid, P.296.

[3[ - Anne McClintock, The Myth  of Progress  Pitfalls of the term  Post-Colonialism, in social text , 

311992 ,32/

[4[ - Stuart Hall, When Was The Post-Colonial ? Thinking At the Limit; In The Post-Colonial Question  

Cmmon skies Divided Horizons, Edit ; Lain Chambers and Linda Curti, Routledge, London and New 

York, 1996, P.242.

[5] - Ibid, P.246.
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فإنّها تشري إىل عمليّة فّك االرتباط مع املتلزمة االستعمريّة بأكملها والتي تتخذ أشكااًل عديدة«.]1]

صيغة  وماكلنتوك،  ودرليك  شوحات  مثل  بجّديّة،  يأخذ  هول  ستيوارت  أّن  تقّدم،  مّم  وندرك 

املايض وتعقيداتها املتولّدة من ألصاق الحقة »ما بعد« بكلمة  الكولونياليّة، لتصبح بذلك مبثابة 

هذه  يوِل  إدوارد سعيد مل  أّن  إىل  سابًقا  أرشنا  أنّنا  نذكر  وهنا  املايض.  مثبت يف  تاريخّي  حدث 

املسألة أهّميّة مركزيّة، بل أشار بوضوح إىل أّن الحقة »ما بعد ...« يف مصطلح ما بعد- الكولونياليّة 

ذات داللة وصفيّة للوضع االستعمرّي وغري مرحليّة زمنيّة تؤكّد عىل املايض الكولونيايّل وال تعني 

أبعد من ذلك. 

النظريّات  ولهذا السبب، رمّبا، يكون إدوارد سعيد قد اكتفى بنحت بعض املفاهيم، وبتطبيق 

املستعارة، من فوكو وغراميش وفيكو وغريهم، عىل تحليل أبنية الخطاب الكولونيايّل املتمثّل يف 

البدء يف خطاب »االسترشاق« ومن ثّم وّسع الرقعة لتشمل الخطابات السياسيّة، واألدبيّة )الرواية، 

»تعقيبات عىل  كتابه  قد حاول يف  أّن سعيد  هنا،  التذكري،  وينبغي  والفكر(.  األديّب  النقد  الشعر، 

بتيّار ما بعد الحداثة،  تيّار ما بعد الكولونياليّة  ا علقة   االسترشاق« أن يقارب باختصار شديد جدًّ

ولكن مقاربته الخفيفة مل تفض إىل دراسة تفاصيل تأثري هذه األخرية عىل تشكيل الجهاز النظرّي 

لألوىل. 

مرجعّيات ما بعد الكولوني�الّية
يف هذا السياق، نلفت االنتباه إىل أمثلة مهّمة من املراجعات النقديّة التي كشفت عن أصول  

مرجعيّات الجهاز النظرّي للدراسات ما بعد- الكولونياليّة، وبخاّصة تأثّر هذه الدراسات بنظريّات 

الحداثويّة   بعد  وما   Postmodernity الحداثة  بعد  وما    Poststructuralismالبنيويّة بعد  ما 

. Postmodernism

والحال، أّن اقرتاض الدراسات ما بعد الكولونياليّة املفرتض من هذا الثالوث املذكور قد واجه 

بعد  ما  أّن  منطلق  األوروبيّة/الغربيّة من  الراديكاليّة  اليساريّة  النقديّة  التيّارات  عنيًفا من طرف  نقًدا 

يف  الغارقة  الرأسمليّة  الغربيّة  واأليديولوجيّة  والفكريّة  الثقافيّة  البنية  منطق  متثّل  مثًل،  الحداثيّة، 

النسبيّة الثقافيّة واملتشّككة يف العقلنيّة التي رّوجت لها الفلسفة الحديثة، ويف كّل ما يصّنف تحت 

مظلّة السديّات الكربى، حتّى وإن كانت رسديّات تنتمي إىل دوائر آسيويّة أو أفريقيّة ال تكّرر أخطاء 

[1[ - p.246.
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التمركز الغريّب العرقّي أو الرأسمليّة الوحشيّة أو نوذج اإلمرباطوريّة االستعمريّة. 

ويف هذا السياق، تتّهم الدراسات ما بعد الكولونياليّة من عّدة جهات بأّن تبّنيها املنطق النظرّي 

حتًم  يجعلها  الحداثيّة  بعد  وما  الحداثة  بعد  وما  البنيويّة،  بعد  ما  ثالوث  الطقوس  من  املستعار 

هذه  تساهم  وبذلك  الجائرتني،  والعوملة  للرأسمليّة  والفكرّي  املفهومّي  األساس  مع  متواطئة 

الدراسات يف تقدير هذه الجهات بوعي أو بدون وعي يف طمس خصوصيّات وفرادات أساليب 

الثقايّف،  وللتدمري  تعرّضها للحتلل  قبل  تاريخيًّا  بلداننا  بها  تتميّز  التي  اإلنتاج  اإلنتاج وعلقات 

وإحلل النموذج الرأسميّل الكولونيايّل محّل نوذجها األفريقّي اآلسيوّي لإلنتاج. ويحاجج النّقاد 

الراديكاليّون أّن الحمولة النظريّة التي تستعريها الدراسات ما بعد الكولونياليّة من الثالوث املذكور 

تبعيّتها  من  سابًقا(  املستعمرة  البلدان  من  وأغلبها  أمني،  سمري  )بتعبري  األطراف  الدول  تحّرر  لن 

للمراكز الرأسمليّة الغربيّة.

ويف هذا الخصوص بالذات، نستدعي أستاذ جامعة لندن الناقد بارت مور- جيلربت الذي جزم 

يف كتابه )النظريّة ما بعد الكولونياليّة: السياق، املمرسة والسياسات -1997م( بشكل أّن النظريّة 

ما بعد الكولونياليّة وممرستها تدين بالكثري  لتيّار ما بعد البنيوّي الفرنيّس. يقول بارت مور جيلربت: 

معتربة،  بدرجة  أو  األوىل،  بالدرجة  قد شّكل  الكولونياليّة كمنت  بعد  ما  النظريّة  نّص  »يعرّف   

الكان  وجاك  دريدا  جاك  وبخاّصة   - العليا،  الفرنسيّة،  النظريّة  إىل  املنهجيّة  االنتمءات  بواسطة 

وميشال فوكو. ويف املمرسة، فهذا يعني عمل إدوارد سعيد، وغياتري سبيفاك وهومي بابا«]1]. 

ويعني هذا، يف تقدير مور جيلربت، أّن إدوارد سعيد الذي يعترب من طرف الدارسني  ومؤرّخي 

األفكار املدّشن التاريخّي للخطاب الكولونيايّل مركّبًا ومطبًَقا المًعا للمنظومة الفكريّة النظريّة التي 

بناء مفاهيم »التكوين الخطايّب«: و»البنيات الخطابيّة«  طّورها ميشال فوكو يف مؤلّفاته من خلل 

التي هي أحجار الزاوية للخطاب، و»اإلبستيم« باعتباره »مجموعة بنيات خطابيّة تفّكر من خللها 

التفكري بداًل من رؤية  إنّها أشبه باألدوات املستعملة يف  الثقافة يف نفسها وتنشئ أفكاًرا جديدة. 

العامل«]2].

 باإلضافة إىل ما تقّدم، فإّن النقد الغريّب يحتفل مبنجزات مجموعة »دراسات التابع« يف الهند 

وجنوب آسيا، ولكّنه يحاجج، يف الوقت نفسه، أّن األسس النظريّة لدراسات التابع مشتّقة يف البداية 

[1[ - More  - Gilbert, B.J. ) 1997(  Post-Colonial :  Theory,  Context,  Practice,  Politics,   London :  Verso

[2[-Millis Sara, Discourse, Routledge, London and New York, 1997, p.145.
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األسفل«  من  التاريخ  »كتابة  رفعت شعار  التي  املاركسيّة  الربيطانيّة  التاريخيّة  املدرسة  أفكار  من 

ومن رّوادها إريك هوبسباون، وإدوارد طومسون وغريهم، ومن ثّم من فكر غراميش، وبخاّصة من 

استخدامات  والهيمنة Hegemony: ومن   ،  The Subaltern»التابع« األثريين  توظيف مصطلحيه 

وتطوير فكريت الخطاب وأشكال القّوة مليشال فوكو يف أعمل مجموعة دراسات التابع. 

ويف الحقيقة، فإّن إدوارد سعيد نفسه قد اعترب أفراد هذه املجموعة تلمذة ملاركس ومتأثّرين 

باملاركسيّة الغربيّة، ويرى أّن دراسات التابع من حيث البنية النظريّة واملنهجيّة هجني مشّكل من 

التيّارات والخيوط األوروبيّة والغربيّة واآلسيويّة والكاريبيّة، واألمريكيّة اللتينيّة واألفريقيّة.]1]

الخامتة: يف البحث عن البديل النظرّي

النقد يعني أّن وضع الدراسات ما بعد الكولونياليّة وجهازها النظرّي إشكايّل ويحتاج  إّن هذا 

إىل التغيري جذريًّا، وهل هناك بديل يف األفق ميكن أن يساهم يف إخراج هذه الدراسات من مآزق 

التبعيّة للنظريّات املذكورة آنًفا؟  

ويف الحقيقة، مثّة إمكانيّات تسمح بابتكار الخصوصيّة النظريّة للدراسات الكولونياليّة / ما بعد 

الكولونياليّة وتطويرها؛ وذلك بتفعيل املركب املتكّون من »نظريّة فَّك االرتباط« التي اقرتح سمري 

 Towards /أمني بعض عنارصها  وبروتوكوالتها يف  كتابيه »فّك االرتباط: نحو عامل متعّدد املراكز

a: Delinking polycentric World – 1990، ونحو نظريّة للثقافة: نقد التمركز األورويّب والتمركز 

األورويّب املعكوس، واملنجزات الفكريّة النقديّة العربيّة األخرى التي انخرطت وال تزال يف تفكيك 

أنساق الكولونياليّة والتمركز الغريّب، وعلقات السيطرة حيًنا والهيمنة حيًنا آخر بعد استقلل معظم 

بلداننا ظاهريًّا. 

ال يعني البحث عن خصوصيّتنا النظريّة نبذ مكاسب النظريّات النقديّة الغربيّة التي تنتقد ميتافزيقا 

»الرجل  كتابة  يف  والقصور  التحامل  أوجه  تفَكك  التي  املقاربات  مقّدمتها  ويف  الغريّب  التمركز 

األبيض« لتاريخ االستعمر وللتداعيات الراهنة لهذه الكتابة املنحازة. وهناك رضورة االنفتاح عىل 

خصوصيّات التطّورات النظريّة التي تشّكل يف بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللتينيّة ومنطقة الكاريبي 

عن  االستعمر  نزع  ومرشوع  الهند،  يف  التابع«  »دراسات  مجموعة  لدى  الواعدة  التطّورات  مثل 

exo- الجمليّات يف أمريكا اللتينيّة؛ وذلك لدعم اآلليّات التي تقاوم وتنزع واالستعمر الخارجّي

[1[ - Selected  Subaltern Studies, Edward W.Said,s  foreword, edit,  Ranajit Guha  and Gayatri 

Chakravorty Spivak, oxford University Press, New York  Oxford, 1988, p.X
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colonialism واالستعمر الداخيّل colonialism-  Endo من مجتمعاتنا. 

يف العقود املاضية، بلورت يف كتايب / أطروحتي باللغة اإلنجليزيّة التي ناقشتها بجامعة لندن 

الرشقيّة يف عام 1994م باللغة اإلنجليزيّة، وعنوانها: »تأثري نزع االستعمرّي الجزائرّي يف تشكيل 

الفكر ما بعد البنيوّي وما بعد الحدايّث الفرنيّس والنظريّة ما بعد الكولونياليّة« وقام برتجمتها إىل 

عنوان  تحت  2018م  عام  يف  وصدرت  ديب  أبو  فادي  السورّي  واملرتجم  الشاعر  العربيّة  اللغة 

»من أين جاءت ما بعد البنيويّة ومقاربات أخرى«. يف هذا الكتاب، أكّدت عىل رضورة تغيري توّجه 

عطالة  من  نفسها  تحرير  من   نحو ميّكنها  الكولونياليّة عىل  بعد  وما  الكولونياليّة  النقديّة  النظريّة 

االكتفاء فقط بالنزعة األحاديّة التي كرّسها إدوارد سعيد يف كتابيه »االسترشاق« والثقافة واإلمربياليّة 

االنتقايّئ  السجال  يف  االستغراق  وهم:  مسألتني،  يف  تتمثّل  والتي  األخرى؛  كتبه  من  عدد  ويف 

حول متثّلت االسترشاق األورويّب الغريّب للرشق بشكل عاّم وللرشق األوسط بشكل خاّص أَواًل، 

والدوران النمطّي يف تحليل أبنية الخطاب االسترشاقّي؛ باعتبارها تحمل مضمونًا استعمريًّا ثانيًا.  

بني  الحضاريّة  املثاقفة  عىل  الرتكيز  بعد  إضافة  اقرتحت  املتحذلقة،  النمطيّة  هذه  ولتجاوز 

مارسته مقاومات  الذي  بــ »التأثري املعاكس«  اآلن  ما دعوته وأشّدد عليه  الغرب والرشق، وعىل 

مجتمعاتنا وحضاراتها وحركاتها التحّرريّة، فضًل عن التأثريات الثقافيّة الناتجة عن تغري الخريطة 

إبراز تفاعل جالياتنا املهاجرة مع  اإلثنيّة والثقافيّة يف بلدان أوروبا / الغرب املستعمرة سابًقا مع 

مرياث  مركَب  نقد  هذا  يهمل  ال  أن  رشط  فيها  تقيم  صارت  التي  والغربيّة  األوروبيّة  املجتمعات 

الكولونياليّة وخطاباتها السياسيّة والثقافيّة والفّنيّة.

الدراسات  تطبع  تزال  التي طبعت وال  النمطيّة  التقليديّة  النزعة  بقلب  البحث، قمت  هذا   يف 

الكولونياليّة وما بعد الكولونياليّة سواء أكان يف الغرب أم يف دول العامل الثالث، وخاّصة يف البلدان 

الكاريبيّة واآلسيويّة واألمريكيّة اللتينيّة ولحّد ما األفريقيّة السوداء املستعمرة سابًقا، ويف فضاءات 

تلك التي ال تزال تصّنف ضمن خانة جيوب االستغلل ما بعد الكولونيايّل يف مرحلة االستقلل 

الوطنّي الشكيّل. 

األورويّب  التأثري  عىل  املازوخيّة،  يف  الغرق  لحّد  الكامل،  الرتكيز  نزعة  بقلب  هنا  أقصد 

االستعمرّي/ما بعد االستعمرّي عىل هويّات بلداننا وهذه البلدان األخرى املذكورة آنًفا وثقافات 

وأشكال التعبري النظرّي والفكرّي يف النسيج العاّم ملجتمعاتها. ومن أجل تجاوز هذه النزعة التي 

تكرّس املنظور الواحد فضًل عن الدونيّة، فقد قمت بحركة السرب النقدّي إلبراز تأثري الفضاءات 
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الفلسفّي يف  الفكر  أناط  بعض  ونظريّات  تشكيل رسديّات  امليم( عىل  )بفتح  سابًقا  املستعَمرة 

الدول األوروبيّة املعارصة. وال شكَّ يف أنَّ هذا التأثري ليس ذا بعد واحد، بل هو متعّدد حيث ال 

األوروبيّة  املجتمعات  الحياة يف  نواحي  نجده ميتّد إىل جميع  إّنا  األفكار  تشكيل  يقترص عىل 

يتّسع هنا لفحص كّل هذه  التقليدّي، ولكن املكان ال  التي عرفت ظاهرة االستعمر  الكولونياليّة 

النواحي جميًعا. 

ينبغي التذكري أنّني رشعت يف كتابة مواد كتاب »من أين جاءت ما بعد البنيويّة ومقاربات أخرى« 

نشاطي  من  جزًءا  العمل  هذا  كان  فقد  عمليًّا  1994م.  عام  يف  إنجازه  واكتمل  1992م  عام  يف 

أثناء انخراطي يف الدراسات العليا بجامعة رشق لندن. وأكّرر مرّة أخرى مربزًا أنّه يف  األكادميّي 

الدارسني  الواسعة من  األغلبيّة  تركيز  كان  الغريّب  الفضاء  الفكرّي يف  التاريخ  من  اللحظات  تلك 

واملنظّرين الغربيّني، املتخّصصني يف حقل الدراسات الكولونياليّة وما بعد الكولونياليّة، عىل تأثري 

علقات القّوة للمراكز األوروبيّة/الغربيّة وهيمنتها عىل املجتمعات املستعمرة وما بعد املستعمرة 

يف العامل الثالث. 

يف هذا السياق، الحظت أّن هذا التوّجه املحدود، الذي مورس وال يزال مُيارس إىل يومنا هذا 

من طرف رّواد الخطاب الكولونيايّل والدراسات ما بعد الكولونياليّة أمثال إدوارد سعيد وهومي بابا 

وغياتري سبيفاك وغريهم، هو جزء عضوّي من الَعْود األبدّي للتمركز األكادميّي ذي البعد الواحد، 

نفسه  الغريّب  الفكر  أثّرت يف  التي  التحّرريّة  للمقاومات  املعاكس  التأثري  تهميش  رَسم هذا  ولقد 

وساهمت بذلك يف إغنائه مبنظورات مضاّدة للكولونياليّة بكافّة أشكالها يف الزمان واملكان، ومثال 

ذلك تأثري حركة التحّرر الوطنّي الجزائرّي يف تشكيل جزء مهّم من املعمر النظرّي والتوّجه ملا 

بعد البنيويّة الفرنسيّة غري اليمينيّة والتي لعبت الحًقا دوًرا تكوينيًّا يف بناء النظريّة ما بعد الكولونياليّة 

كم بنّي الناقد الربيطايّن روبريت يونغ يف كتابه »أساطري بيضاء: كتابة التاريخ والغرب»، حيث قال: 

إذا كان ما يّدعى البنيويّة مثرة للحظة تاريخيّة واحدة، فإّن تلك اللحظة هي إذن رمّبا ليست ماي 

1968م، وإّنا هي باألحرى الحرب التحريريّة الجزائريّة – ال شّك يف أنّها هي العرض واإلنتاج. 

ويف هذا الخصوص فإنّه مهّم أّن سارتر، ألتوسري، دريدا، وليوطار، من بني آخرين كانوا قد ولدوا 

أّن تأثري هذه  يف الجزائر أو كانوا منخرطني شخصيًّا يف أحداث الحرب«]1]. وينبغي اإلشارة إىل 

بعد  ما  منهم  الفرنسيّني وكتاباتهم  قد طالت مواقف معظم املفّكرين والفلسفة  التحّرريّة  الحركة 

[1[ - Robert J.C.Young, White Mythologies, Writing History and the West, Routledge, London And 

New York, 1990, P.32.
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البنيوينّي وما بعد  الحداثيّني الفرنسيّني املعارصين، أمثال: جاك الكان، وهيلني سيكسو، ووروالن 

بارط، ومريلو بونتي، وميشال فوكو الذي اعرتف يف حواراته مع اإلعلمّي واملثّقف اإليطايّل داسيو 

طرومبادوري »أنّه مع الحرب مع الجزائر انتهت مرحلة طويلة يف فرنسا كان اليسار يعتقد خللها 

قليًل وبسذاجة أّن النضاالت العادلة والقضايا العادلة للحزب الشيوعّي كانت واحدة«.]1]

يف كتايب املذكور آنًفا، أكّدت عىل رضورة دراسة دور املقاومات الثقافيّة والسياسيّة واالجتمعيّة 

سابًقا، وكذلك  املستعمرة  البلدان  تأثري  الغربيّة، وكذلك   / األوروبيّة  املجتمعات  داخل  وإبرازها 

أفكار  بناء  التقليدّي عىل  بعد االستعمر  ما  البلدان يف مرحلة  فّجرتها هذه  التي  أشكال املقاومة 

ونظريّات املفّكرين املنتمني من حيث الوالدة إىل املراكز االستعمريّة السابقة، مع االهتمم أيًضا 

وأساًسا بتأثري حركة التحّرر الوطنّي الجزائرّي وتبعات مرحلة املحاوالت املبذولة لفّك االرتباط 

باألثر االستعمرّي الفرنيّس بقليل من النجاح وبكثري من تعميق التبعيّة له«.

[1[ -Michel Foucault, Remarks on Marx, Conversation with Duccio Trombadori, Trans, R. James  

Goldstein and James Cascaito, Semiotext ) E(, 1981, PP.110 -111.
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