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عدد الصفحات358 :
ي ـك ـش ــف ال ـت ـم ـع ــن ف ـ ــي م ـ ـ ــآالت م ـ ــا ب ـعــد
ال ـك ــول ــون ـي ــال ـي ــة وت ـج ـل ـيــات ـهــا ال ـج ــدي ــدة أن
عما قبلها
تفصيالت المشهد العالمي لم تختلف ّ
سوى في بعض ُ
الك ّليات ،فبقيت متقاربة ،وأعيد
إنتاجها بـصــور وأشـكــال عــدة .ومــا توقعه نفر من
الباحثين بشأن انتهاء الشكل التقليدي لالستعمار
واألبـحــاث المتعلقة بــه ،والـظــروف المحيطة ،لم
يتحقق له الوجود.
تعددت صور الحديث عن الكولونيالية وما بعدها
ح ـتــى ن ـشــأ ح ـقــل دراسـ ــي ف ــي ع ــدد م ــن جــامـعــات
ال ـع ــال ــم ي ــدع ــى :دراسـ ـ ــات م ــا ب ـعــد ال ـكــولــون ـيــال ـيــة.
حاول ذلك الحقل المعرفي البحث في ما قامت
ِ
المستعمرة ،بعيدً ا
المستعمرة ضد الدول
به الدول
َ
عن الجانب التاريخي ،أو الجانب الوطني ،حيث
كثيرا بالموقف المضاد
إن ذلــك الحقل ال ُيعنى ً
* أكاديمي وكاتب سوري.

أو الموقف المتحمس ،بل بتلك الحقبة بصفتها
مرحلة مــرت بها البشرية وتركت أثرها الكبير في
الـمــرحـلــة الـحــالـيــة كــذلــك ،عـلــى مـسـتــويــات عــدة،
أب ــرزه ــا :ال ـعــاقــة م ــع اآلخـ ــر ،وال ـه ــوي ــة ،وال ــوع ــي،
ومفاهيم التحرر والديمقراطية والعدل.
ال تـ ــزال ال ـمــرح ـلــة ال ـكــولــون ـيــال ـيــة ك ـث ـيــرة ال ـت ــرددات
واآلث ـ ـ ــار ال ـت ــي م ــن ال ـص ـع ــب أن ت ـم ـحــى ب ـســرعــة،
كــونـهــا اشـتـغـلــت عـلــى اإلن ـس ــان .وي ـبــدو أن بصمة
الكثير من األحداث التاريخية السابقة كبيرة على
تــاريــخ الــدول ،فها هــي العالقة التركية  -األرمينية
تدخل الكثير من تفصيالتها في إطار المسكوت
عـنــه ،وثـمــة كثير مــن الـمــاحـظــات عليها ،منها أن
ه ــذه ال ـعــاقــة ال يـ ــزال يـشــوبـهــا كـثـيــر م ــن ال ـصــدوع
التي ُيــرفــض رأبـهــا ،واألمــر عينه يحضر فــي سياق
ال ـحــديــث عــن ال ـعــاقــة الـفــرنـسـيــة  -ال ـجــزائــريــة ومــا
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يـصـيـبـهــا بـيــن فـتــرة وأخ ــرى مــن تـصــدعــات تكشف
أن الـ ـجـ ــراح ل ــم ت ـن ــدم ــل ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ــرور
تلك السنوات.
ي ـش ـيــر االش ـت ـغ ــال ع ـل ــى ال ـن ـش ــاط ــات ال ـب ـش ــري ــة إل ــى
وجـ ـ ــود وجـ ـهـ ــات ن ـظ ــر ع ـ ــدة تـ ـتـ ـص ــادم أو ت ـتــاقــح
فــي ظــل ت ـنــوع األدوات الـحــديـثــة لـلـتــوثـيــق وق ــراءة
األحـ ـ ـ ــداث ال ـي ــوم ـي ــة ،أو ت ـل ــك الـ ـت ــي ح ــدث ــت فــي
الـعـصــر ال ـحــديــث ،تـبـ ًـعــا ل ـعــوامــل فـكــريــة وسـيــاسـيــة
واجتماعية ،بل شخصية أحيانًا.
تجدد األدوات البحثية التي قدمتها الدراسات
إن ّ
ال ـت ـف ـك ـي ـك ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة هـ ــو أح ـ ــد أس ـ ـبـ ــاب إح ـي ــاء
ال ــدراس ــات الـكــولــونـيــالـيــة ،حـيــث الـنـســق الـمـفـتــوح
وال ـق ــراءة الـتــي تـمـ ّـد أيــادي ـهــا إل ــى الـنــص والـسـيــاق،
وال ـع ــودة بــالـمــؤلــف إل ــى نـصــه إن اقـتـضــى الـسـيــاق
ذل ـ ــك ،وك ــذل ــك إعـ ـ ــادة اإلطـ ـ ــار ال ـع ــائ ـق ــي ل ـق ــراءة
الـ ـن ــص ،وهـ ــو م ــا ي ـت ـيــح م ـق ــارب ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ظــل
تهميش المرجعية األحــاديــة ،ومـحــاولــة االغـتــراف
من علوم عدة إبان التأويل ،هي الفلسفة وتاريخ
األف ـك ــار واألدب وال ـس ـيــاق .ول ـعــل ه ــذا مــا يعطي
ك ـت ــاب ف ــان ــون/ال ـم ـخ ـي ـل ــة ب ـع ــد  -ال ـك ــول ــون ـي ــال ـي ــة أحــد
جوانب أهميته.
***
ي ــأت ــي ه ـ ــذا ال ـك ـت ــاب فـ ــي ذل ـ ــك ال ـس ـي ــاق ال ـج ــدي ــد
لـ ــدراسـ ــات م ــا ب ـعــد ال ـكــولــون ـيــال ـيــة ل ـي ـعــرض الـفـكــر
ال ـف ــان ــون ــي واخ ـت ــاف ــات ــه وات ـف ــاق ــات ــه م ــع اآلخ ــري ــن،
وخصوصيته كــذلــك ،ويحلل ذلــك كله ويناقشه؛
فـقــد آم ــن فــانــون ب ــأن ال ـت ـحــرر مــن االس ـت ـع ـمــار  -ها
هنا سياق الجزائر الذي حلم به ولم يره إذ عاجله
الـمــوت  -هــو مرحلة مــن مرحلة أوســع أدرك فيها
أن ال ـب ـن ــاء ب ـع ــد رح ـي ــل ال ـم ـس ـت ـع ـمــر ص ـع ــب جـ ــدً ا،
ولـكـنــه آم ــن أيـ ًـضــا ب ــأن ه ــذا «ال ـب ـنــاء ال ـت ـحــرري» هو
المرحلة األولى .ولعل المراحل األخرى أصعب

ك ـث ـي ـ ًـرا ،ل ـكــن ال ي ـم ـكــن أن ت ــول ــد م ــن دون إن ـجــاز
المرحلة األولى.
رب ـم ــا أه ــم م ــا م ـ ّـي ــز ال ـف ـكــر ال ـفــانــونــي ه ــو أن ــه كـتــب
الكثير مما كتبه في قراءاته المختلفة( ،)1متجاوزًا
ً
ومحاول انتقاد المفكرين
عقدة الزنجي/األسود،
الـكــولــونـيــالـيـيــن الــذيــن سـعــوا إلــى تـكــريــس المعرفة
لـتـكــون فــي خــدمــة ال ــدول الـمـسـتـعـمــرة .وم ــا انـفــك
نــايـجــل غـبـســون يــذكّ ــر فــي هــذا الـكـتــاب بــأن فــانــون
منبها إلى خطورة
هو قبل كل شيء محلل نفسيً ،
اإلس ـق ــاط ــات ال ـتــي ت ـت ـجــاوز تـجــربـتــه واش ـتــراطــات ـهــا
الزمانية والمكانية والفكرية.
نايجل غيبسون باحث متخصص بالفلسفة ،ركز
بصورة خاصة على فانون ،ونشط في اإلضرابات
التي جرت في بريطانيا في منتصف الثمانينيات،
وعـ ــاش ف ـت ــرة ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة وع ـم ــل مــع
إدوارد س ـع ـيــد ،الـ ــذي وص ــف غ ـب ـســون بــأنــه دقـيــق
وهادئ .شارك في تحرير عدد من الكتب ،وركز
على فانون في النضال الشعبي األفريقي .وعمل
م ـســاعــدً ا لـمــديــر ال ــدراس ــات األفــريـقـيــة فــي جــامـعــة
ك ــول ــوم ـب ـي ــا ،وهـ ــو ب ــاح ــث م ـش ــارك ف ــي ال ــدراس ــات
األفريقية في جامعة هارفرد ،إضافة إلى عضويته
ف ــي ع ــدد م ــن ال ـبــرامــج وك ــذل ــك ف ــي لـجـنــة الـحــريــة
األكــاديـمـيــة فــي أفــريـقـيــا .وحـصــل فــي عــام 2009
على جــائــزة فــانــون مــن الجمعية الفلسفية لمنطقة
البحر الكاريبي(.)2

محتويات الكتاب
ومقوالته الرئيسية
خص مؤلف هذا الكتاب الطبعة العربية بمقدمة
ّ
موضحا فيها السياقات التي رافقت حركة
وافية،
ً
الـتـلـقــي لـلـفـكــر ال ـفــانــونــي ،وم ـح ــاوالت ج ـ ّـر كـتــابــه
األشهر ،معذبو األرض( ،)3إلى اتجاهات عدة(،)4
ت ـب ـ ًـع ــا ل ـت ـجــربــة ك ــل ش ـع ــب م ــن ال ـش ـع ــوب ،وك ـيــف
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يـمـكــن أن يـخــدم هــذا الـكـتــاب ال ـظــروف الـتــي يمر
والتحرر
بها بلد ما ،أو حركات مقاومة االستعمار
ّ
الــوط ـنــي .وح ــاول غـبـســون أن ي ـقــدم إطــالــة عــامــة
ـؤس ـســات الـفـكــر الـفــانــونــي ،حـيــث دع ــا في
عـلــى مـ ِّ
ً
وصول
معظم كتاباته إلى تجاوز الحالة االنفعالية؛
ً
مرتبطا بمساءلته
إلى االنفتاح على الفكر الثوري،
فكر ًيا؛ إذ أصر فانون على أن «المستقبل ال تقرره
التكتيكات العسكرية بــل النقاش األكـثــر شمولية
الذي يشجع جماهير الشعب على االنخراط في
ص ــوغ أه ــداف ال ـن ـضــال ،وغــالـ ًـبــا بــالــوســائــل األكـثــر
عملية» (ص .)21
ركــز مــؤلــف هــذا الـكـتــاب عـلــى هــذه الـنـقـطــة ،مبي ًنا
أن وح ـش ـيــة االس ـت ـع ـمــار ال ت ـس ــوغ وح ـش ـيــة م ــا بـعــد
االستعمار ،سواء أجاءت من حزب أم من جيش
أم م ــن دولـ ـ ــة ،وهـ ــي ال ـت ــي ق ــد ت ـت ـم ـظ ـهــر ف ــي ق ـيــام
األجهزة األمنية بـ «ترهيب الشعب وتشتيت قواه»
(ص .)234
أدرك فانون في الوقت نفسه أن النضال من أجل
ـراضــا واضطرابات نفسية
التحرر الحقيقي و ّلــد أمـ ً
وصدمات وتوترات ناشئة عن األوضاع المتطرفة،
وهذه يجب تناولها من خالل العالج االجتماعي.

ت ـ ـج ـ ــاوز غـ ـبـ ـس ــون ف ـ ــي مـ ـقـ ــدمـ ــة ال ـ ـك ـ ـت ـ ــاب ب ـط ـب ـع ـتــه
فخصص
اإلنكليزية المفهوم التقليدي للمقدمة،
ّ
سيرة موجزة سرد فيها نبذة عن حياة فانون ،وأشار
إلى مصطلحات مفتاحية تشكل مداخل لمقاربة
عــالــم كـتــابــاتــه ،مـثــل :الـعـنــف وتـصـنـيـفــات األع ــراق
ومـفـهــوم ال ــذات والــديــالـكـتـيــك ،ومـعـطـيــات العلوم
النفسية والتجربة المعيشة والتحليل اإلكلينكي.
وف ــي سـيــاق رد غـبـســون عـلــى بـعــض الـنـقــاد الــذيــن
توقفوا عند تجربة فانون ،توقف عند مفهوم اآلخر،
والـثـنــائـيــات والـعـنـصــريــة األوروب ـي ــة ،واالسـتـعـمــار،
واللبرلة االقتصادية ،والمقاومة.
والعولمةْ ،
***

يـ ـتـ ـن ــاول الـ ـم ــؤل ــف فـ ــي الـ ـفـ ـص ــل األول ال ـم ـع ـن ــون
ب ـ ال ـن ـظ ــرة ال ـم ـح ــدق ــة ال ـع ـن ـص ــري ــة :ع ـب ــد أس ــود ،سـيــد
أبـ ـيـ ــض ،مـ ـق ــوالت ف ــان ــون ب ـش ــأن إش ـك ــال ـي ــة ال ـع ــرق
األس ـ ـ ــود والـ ـجـ ـل ــد األس ـ ـ ــود ب ـص ـف ـت ــه ه ــوي ــة م ـقــاب ـلــة
لــآخــر األبـيــض ،واالنـتـمــاء الــذي يمكن أن يوسم
ب ــه ال ـش ـخ ــص ،م ـن ـط ـل ـ ًقــا م ــن ت ــأك ـي ــد ف ــان ــون هــوي ـتــه
الفرنسية « :أنا فرنسي ،وأنا مهتم بالثقافة الفرنسية،
ال ـح ـض ــارة ال ـفــرن ـس ـيــة ،ال ـش ـعــب ال ـف ــرن ـس ــي .ون ـحــن
نرفض أن نعتبر ‹دخــاء› ،وإننا جــزء ال يتجزأ من
هذه الدراما الفرنسية المضطربة» (ص .)49
وي ـن ــاق ــش غ ـب ـس ــون ال ـس ـي ــاق ــات ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـحــاض ـنــة
لوصول فانون إلى فرنسا سنة  ،1947والنقاشات
التي كانت تــدور هـنــاك ،حيث أطلق فــانــون كتابه
ال ـشـه ـيــر ج ـل ــد أسـ ــود م ـح ـ ً
ـاول ن ــزع االغـ ـت ــراب عــن
ال ـف ــرد األسـ ــود ال ـق ــادم إل ــى أوروبـ ـ ــا ،م ـس ـت ـف ـيــدً ا فــي
ق ـ ـ ــراءة ذلـ ــك م ــن م ـفــاه ـي ـمــه ف ــي ال ـط ــب ال ـن ـف ـســي،
إضــافــة إلــى األب ـعــاد الـفـلـسـفـيــة األخ ــرى ،ومـتـحــد ًثــا
عــن م ـحــاوالت االنــدمــاج الـلـغــويــة وغـيــر الـلـغــويــة،
والع َقد التي كان يعانيها.
يـقــارب غبسون مـقــوالت فــانــون فــي هــذا الكتاب،
فيتحدث عن اليهودي والوعي األسودً ،
رابطا بين
اليهودي واألسود في رحلة غربتهما ،ومتوق ًفا عند
المعادي لـ«السامية» والعنصري بصفتهما وجهين
لـشــيء واح ــد كــان ســارتــر قــد أف ــاض فــي الـحــديــث
عنهما .وقد شعر فانون بأن سارتر بإحالله األسود
م ـح ــل ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي ،والـ ـعـ ـنـ ـص ــري م ـح ــل ال ـم ـع ــادي
لـلـســامـيــة ،ي ـمـ ّـد كــامــه بـحـجــة ق ــوي ــة ،مــوضـ ًـحــا أنــه
ت ــم ف ــي الـمـخـيـلــة الـجـمـعـيــة ص ـنــع ص ــور لــآخــريــن
ال بد من توضيحها عبر األمثلة ،حيث يقول «إن
اآلخر األبيض يختزل األسود إلى موضوع مسبب
لـلـفــوبـيــا (ال ــره ــاب) ي ـعـ ّـبــر ع ــن الــرغ ـبــات الـمـكـبــوتــة
لدى المجتمع األوروبي» (ص .)61
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وي ـتــوقــف ع ـنــد م ـيــرلــو  -بــون ـتــي وس ــارت ــر وال ـت ـجــربــة
المعيشة ،حيث يـحــاول مـيــرلــو  -بونتي فــي كتاب
فـيـنــومـيـنــولــوجـيــا اإلدراك مناقشة المطابقة بـيــن كـ ٍّـل
مــن الـشـخــص األب ـتــر وال ـش ـخــص األسـ ــود وص ــورة
الجسد لديهما في مجتمع عنصري ،حيث يغدو
شخصا ثالثًا .بناء عليه ،فإن فينومينولوجيا
الجسد
ً
مشبعا باللون.
الوجود تتغير عندما يكون الوضع
ً
ثم يتوقف عند نتيجة مهمة تتبدى في كون فكرة
التفاعل المتبادل بين ذاتين غير واردة عند سارتر،
ف ــي ح ـيــن أن ف ــان ــون ي ــرى أن االع ـت ــراف الـمـتـبــادل
يظل هد ًفا لكليهما.
ي ـف ـ ِّـص ــل ال ـم ــؤل ــف ف ــي ح ــدي ــث ه ـي ـغــل ع ــن ال ـ ُـس ــود
والطرق الديالكتيكية المسدودة ،حيث إن اإلنسان
تبعا لفانون ،إال بقدر ما يحاول
ال يكون
إنسانياً ،
ً
أن ي ـف ــرض وج ـ ــوده ع ـلــى إن ـس ــان آخـ ــر .وقـ ــد أراد
ِ
والمستعمر
المستعمر
هيغل تأكيد أن الصراع بين
َ
حتمي ،وأن ديالكتيك السيد/العبد لــديــه هــو في
ال ـبــدء ص ــراع حـتــى ال ـمــوت .ويـصــف غـبـســون نقد
فــانــون لهيغل بــأنــه «نـقــد أصـيــل» (ص  ،)71مبي ًنا
أن فــانــون كــان مــن الــذكــاء الـمـعــرفــي بحيث إنــه لم
يــرفــض فلسفة هيغل بصفته فيلسو ًفا لإلمبريالية،
وف ــق بـعــض ال ـق ــراءات ،بــل أخ ــذ بـنــواتــه الـمـنـهـجـيــة
(الــديــال ـك ـت ـيــك) ،م ـح ـ ً
ـاول تــوظـيـفـهــا ،فـيـتــوقــف فــي
تـحــت عـنــوان «ديــالـكـتـيــك سـلـبــي» عـنــد فـكــرة كــون
الـنـظــرة الـمـحــدقــة الـعـنـصــريــة لـيـســت شـ ً
ـرطــا إنـســانـ ًـيــا
بــل هــي تـكــويــن اجـتـمــاعــي يـمـكــن حـلــه مــن خــال
تصحيح األخطاء الثقافية.
يـنــاقــش ال ـمــؤلــف إشـكــالـيــة األسـ ــود وال ـت ـبــادل ـيــة من
خ ــال ال ـحــديــث ع ــن ف ـكــرة االعـ ـت ــراف ال ـم ـت ـبــادل،
وأن التبادلية المطلقة ،بصفتها أساس الديالكتيك
الهيغلي ،تبدو مستحيلة فــي عالم العالقات بين
الـســود والـبـيــض؛ إذ يــريــد الـعـبــد ،وفـ ًقــا لـهـيـغــل ،أن
يـحــاكــي الـسـيــد ،ويـخـتــم بــالـقــول :إن هــدف النسق

الهيغلي هو االعتراف المتبادل.ويحاول فك قيود
الــديــالـكـتـيــك عـبــر الـحــديــث عــن آل ـيــات فــانــون في
صراعا أو
مناقشة ديالكتيك السيد والعبد بصفته
ً
ً
حالتي وعي ،ولكن ربما تصل أمور
تواصل بين
ْ
ال ـن ـقــاش إل ــى اس ـت ـبــدال الــديــالـكـتـيــك بـصـفـتــه حــالــة
إثــراء فكرية ،إضافة إلــى كونه حالة ثنائية مانوية.
وه ــا هـنــا ال ب ــد مــن ع ــودة الــديــالـكـتـيــك م ــرة أخــرى
لمحاولة إثبات وجهة النظر المناسبة ،حيث يصل
غبسون إلــى نتيجة مــؤداهــا أن فانون «ليس مجرد
رجل عملي ،بل هو ً
أيضا ناقد للعمل االنفعالي.
بيد أن تطور كائنات بشرية ناشطة تقرر مصيرها
الــذاتــي هــو مـســألــة مــركــزيــة فــي تـفـكـيــره وفــي منهج
النكوص الذي يفهم على أنه جزء من ديالكتيك
غير مرتب ومفتوح النهاية» (ص .)84
لئن كان ابن خلدون قد اتخذ من المنهج الجدلي
ط ــري ـق ــة ل ـت ـم ـح ـيــص ال ـن ــص ال ـت ــاري ـخ ــي وإخ ـض ــاع ــه
ل ـل ـم ـنــاق ـشــة ،فـ ــإن ه ـي ـغــل ج ـع ــل م ــن هـ ــذه ال ـجــدل ـيــة
قــانــو ًنــا يـحــدد مسيرة الفكر والــواقــع عبر تفاعالت
الوعي والوعي المضاد( ،)5حيث «تحطمت هذه
الفكرة ً
أيضا في مقولة التفاعل ،ألن ضد الوجود
أو الـجــوهــر الــذي يتوسطه لــم يـعــد ضــدً ا لــه وإنـمــا
أص ـبــح ه ــو ن ـف ـســه ،وع ـلــى ذل ــك ف ـقــد أص ـبــح يـنـظــر
إلــى الــوجــود اآلن عـلــى أنــه مـتــوســط بــذاتــه ،وتلك
هي نظرة الفكر ،فالوجود هو المباشرة ،والماهية
هي التوسط باآلخر ،والفكر هو التوسط بالذات،
والفكر هو وجود يبقى في ضده متحدً ا مع نفسه
وهو بذلك يتوسط نفسه»(.)6
***
ناقش غبسون في الفصل الثاني التحليل النفسي
وعقدة النقص لدى األسود ،حيث أمهل الخطى
عـنــد مـنــاقـشــات فــانــون لبعض المصطلحات التي
أطـلـقـهــا بــاح ـثــون أوروبـ ـي ــون لـتـســويــغ االس ـت ـع ـمــار؛
تلك المصطلحات المتعلقة بالنقص في التكوين
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وال ـك ـس ــل ،وسـ ــوى ذل ــك م ــن س ـم ــات ح ــاول ــوا أن
ت ـك ــون ث ـي ـم ــات ُي ـن ـظ ــر م ــن خ ــال ـه ــا إلـ ــى اإلن ـس ــان
المستعمر ،ولفت النظر إلــى أن فــرويــد ً
مثل أخذ
َ
ال ـع ــام ــل ال ـش ـخ ـصــي ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار إب ـ ــان عـمـلـيــة
التحليل ،وتساءل فانون عن مدى صحة نظريات
ع ـلــم ال ـن ـفــس ،وت ــوق ــف ع ـنــد مـشـكـلــة «األن ـت ـي ـلــي»،
حيث يشعر ذلك اإلنسان بأنه ال يكون إال بعالقته
حب اآلخر مرآته ،من أجل أن
مع اآلخر ،ويصبح ّ
يــرى الـمــرء نفسه فـيــه ،ويـحــاول أن يــدحــض عقدة
المستعمرة .وحاجج
االتكالية الخاصة بالشعوب
َ
ف ــان ــون ف ـك ــرة ال ـت ـب ـع ـيــة وأوض ـ ــح أن ـه ــا ك ــان ــت نـتـيـجــة
ال ـح ـكــم االس ـت ـع ـم ــاري ،وه ــي ل ـي ـســت أن ـطــولــوج ـيــا
ل ـل ــوج ــود اإلنـ ـس ــان ــي .وي ـ ــرى ف ــان ــون أن ع ـل ـي ـنــا أن
نبحث عــن المعاني الــزاهــرة ،لذلك لــم يكن لديه
تـخـيــات ل ــأح ــام ،مـكـتـفـ ًـيــا بــرمــزيــة األح ــام الـتــي
تسيطر عليها مفاهيم الـحـمــايــة والـخـطــر المرتبطة
ب ــاألم واألب ،مـتـفـ ًقــا مــع فــانــون ذات ــه عـلــى أن ــه من
ال ـخ ـط ــأ الـ ـب ــدء ف ــي ال ـت ـح ـل ـيــل ان ـط ــا ًق ــا م ــن ال ــوع ــي
الباطن للفرد ،بـ ً
ـدل من االنطالق من وضع الفرد
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ف ــال ــوض ــع االج ـت ـم ــاع ــي ي ـم ـك ــن أن
يضعف الفرد المضطرب بسهولة.
ي ـت ـن ــاول ال ـب ــاح ــث ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـث ــال ــث بــال ـحــديــث
الــزنــوجــة والـهـبــوط إلــى الجحيم الـحـقـيـقــي ،حيث
المثلث الذي انطلق منه فانون في كتاباته بصفته
فــرنـسـ ًـيــا أس ــود قــاد ًمــا مــن مـسـتـعـمــرة ،ومـتـحــد ًثــا عن
ال ـم ـن ـفــى وت ـج ــرب ــة ال ـت ـش ــرد بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـقــادم ـيــن
إلــى فــرنـســا ،حيث يتوقف عند نـمــاذج مــن األدب
ً
متمثل في
الــذي كتبه أصـحــاب الـبـشــرة ال ـســوداء،
قصيدة «سيزار» العودة ،من خالل مناقشة مفاهيم
ال ــوط ــن ،وال ـن ـفــي واالن ـت ـم ــاء وت ـط ــور ال ــوع ــي لــدى
الــزنــوج ،فتصبح الـقـصـيــدة بـمـثــابــة رحـلــة وجــوديــة،
تتعرف فيها الــذات إلــى تفصيالتها ،ليصل سيزار
في النهاية إلى قبوله بعرقه.

فــي حديثه عــن سنغور وسياسات الــزنــوجــة ،يشير
إل ـ ــى االخ ـ ـتـ ــاف فـ ــي ك ـ ـ ٍّـل مـ ــن م ـف ـه ــو َم ـ ْـي س ـن ـغــور
وسـيــزار ،حيث اعتبرا بــدايــة أن الزنوجة موضوعة
ن ـق ـي ـضــة ل ـل ـع ـقــان ـيــة ال ـغ ــرب ـي ــة .وحـ ـ ــاول س ــارت ــر فــي
ت ـقــدي ـمــه ك ـت ــاب أورفـ ـيـ ــوس األس ـ ــود ال ـحــديــث عــن
تفصيالت الزنوجة بصفتها حركة سياسية وجمالية
وحالة ثورية في العالم ،حيث التصميم الداخلي
واس ـت ـح ـضــار روح اإلن ـج ــاز؛ إذ ي ــرى أن الــزنــوجــة
ديــالـكـتـيــك يـتـجــاوز ذات ــه ،ومـطـلــق يـعــرف نـفـســه أنــه
انتقالي ،فهو مكرس من أجل فنائه بالذات ويجد
انتصاره في تجاوز نفسه.
يـنــاقــش الـكــاتــب ال ـفــرق فــي مـفـهــوم الــزنــوجــة لــدى
ك ــل م ــن س ــارت ــر وفـ ــانـ ــون ،ح ـيــث يـ ــرى س ــارت ــر فــي
حديثه عــن ديالكتيك الــوعــي األســود أن الزنوجة
خيار وجــودي حر فــوريّ ،أما بالنسبة إلى فانون،
ف ــإن وع ــي األس ـ ــود يـتـطـلــب ال ـت ــراج ــع إل ــى مــرحـلــة
سابقة للديالكتيك.
وي ـص ــف غ ـب ـس ــون ع ــاق ــة ف ــان ــون ب ــال ــزن ــوج ــة بــأن ـهــا
عــاقــة م ـع ـقــدة جـ ــدً ا؛ ف ـفــي ال ــوق ــت ال ــذي يـتـمــاهــى
م ـع ـهــا ،ي ـح ــاول أن يـكـتـشــف تــوه ـج ـهــا ،ف ـيــرى أنـهــا
فــي مــواضــع كـثـيــرة نـفــي مـطـلــق لـقـيــم الـبـيــض .وفــي
ال ــوق ــت ال ـ ــذي قـ ــام ف ـي ــه ال ـم ـث ـقــف األسـ ـ ــود بـعـقـلـنــة
الـ ـعـ ــالـ ــم ،ي ـج ــد أن ال ـ ـص ـ ــورة ال ـغ ــرب ـي ــة لـ ــه ال ت ـ ــزال
تــربـطــه بـعــالــم الـسـحــر وال ـبــدائ ـيــة واألرواح .ولـعــل
اع ـت ـنــاق الـمـثـقــف الــزنــوجــة إشـ ــارة إل ــى أن مـشــروع
المستعمرين بجلب الحضارة التي يعتقدون بها
ب ــات يـتــرنــح ،لـيـصــل غـبـســون ،فــي خــاتـمــة الـكــام،
إلــى مــا مـفــاده أن الــزنــوجــة النقدية والعاملة يمكن
أن تدعي لنفسها ضرورة تاريخية ،بما أنها يمكن
أن تـقــود إلــى ثـقــافــة وطـنـيــة أصـيـلــة؛ إذا تخلت عن
نخبويتها ،وعاودت االتصال بنضال الشعوب من
أجل الحرية.
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ي ـس ـت ـع ــرض الـ ـك ــات ــب فـ ــي الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ــراب ـ ــع الـ ــذي
يحمل عـنــوان :فــانــون ...جــزائــر ًيــا ،بــدايــة ،الـصــورة
ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا ال ـث ـق ــاف ــة األوروب ـ ـي ـ ــة ،ح ـي ــن اح ـت ـلــت
ف ــرنـ ـس ــا ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،لـ ـكـ ـ ّـل مـ ــن ال ـم ـس ـل ــم والـ ـع ــرب ــي
وال ـش ـم ــال األف ــري ـق ــي بـصـفـتــه إن ـس ــا ًن ــا مـخـتـلـ ًفــا كـلـ ًـيــا
عــن األوروب ــي؛ إنــه اآلخ ــر ،كــامــل الـفـطــريــة ،الــذي
ال ي ـ ــزال ي ـم ـت ـلــك طــري ـقــة ت ـف ـك ـيــر ب ــدائ ـي ــة ،وي ـعــرض
غ ـب ـس ــون ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األم ـث ـل ــة ال ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي كـتــب
الرحالة والمختصين حول تلك الصورة ومحاولة
ت ـك ــري ـس ـه ــا ،ويـ ـشـ ـي ــر إل ـ ــى مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـب ــاح ـث ـي ــن
ال ـم ـه ـت ـم ـيــن ت ـك ــري ــس ف ـك ــرة أن ال ـس ـل ــوك ال ـب ــدائ ــي
مرضية.ويعرض الظروف المحيطة
والفطري حالة َ
بتأسيس أنطوان بورو مدرسة الجزائر ،وهو الذي
ساهمت مقاالته المتتالية في أن تقدم لألوروبي
صـ ـ ــورة عـ ــن ال ـع ــرب ــي وال ـم ـس ـل ــم أق ـ ــل مـ ــا تــوصــف
بــه هــو أنـهــا قـبـيـحــة وغـيــر عـلـمـيــة  -وف ـ ًقــا لـغـبـســون -
لكنها كانت شائعة ومنتشرة ،حيث وصــف بــورو
ال ـج ــزائ ــري ب ــأن ــه ص ـب ـيــانــي وم ـت ـهــور وق ــات ــل وم ـجــرم
وم ـن ـح ــرف؛ إن ــه «خ ــاص ــة ال ـشــر ف ــي ال ـع ــال ــم» ،فــي
ً
محاول
حين أن فانون قــدم صــورة مغايرة لذلك،
كـشــف الـقـيــم الـبـيــولــوجـيــة واألخ ــاق ـي ــة والـجـمــالـيــة
وال ـم ـعــرف ـيــة وال ــدي ـن ـي ــة لـلـمـجـتـمــع ال ـم ـس ـلــم .ون ـظ ـ ًـرا
إلــى أن الـصـحــف الـمـهـمــة كــانــت تـفـتــح صفحاتها
ل ـم ـقــاالت بـ ــورو ال ـت ــي ت ـع ــزف ع ـلــى أوتـ ــار ُتـعـجــب
األوروب ــي ،ومـنـهــاصــورة المسلم والـعــربــي ،حــاول
ف ــان ــون ،ب ــال ــدراس ــة الـعـلـمـيــة ال ـمــوضــوع ـيــة ،دحــض
نظرياته ونظريات سواه السلبية .ونشر بحثًا ينتقد
ف ـيــه مــؤس ـســة ال ـع ــاج ال ـن ـف ـســي ال ـفــرن ـس ـيــة بـصـفـتـهــا
أداة تدمير ت ّتبع قــانــون الـعــزل ،وحــاول أن يستولد
نفسيا عــابـ ًـرا
ـاجــا
فــي تــونــس ،حين انتقل إليها ،عـ ً
ً
لـلـثـقــافــات ،يـسـتـمــد الـكـثـيــر مــن مـعـطـيــاتــه مــن الـفــرد
والـبـيـئــة االجـتـمــاعـيــة ،كــاشـ ًفــا انـهـيــار االن ـق ـســام بين
السياسة والعالج النفسي ،حيث ثنائية التعذيب/
الـ ـج ــادي ــن .ون ــاق ــش ف ــان ــون م ــوق ــف ال ـط ـب ـيــب مــن

عـمـلـيــات الـتـعــذيــب وحــالــة االنـتـقــاص مــن اآلخ ــر،
ً
محاول توعية
والهرب من تسمية ذلك بالتعذيب،
الفرنسيين بنظامهم التعذيبي في الجزائر .وكشف
أن م ـشــاعــر الـطـبـيــب ال ـعــامــل ف ــي بـيـئــة ف ـق ـيــرة أرق ــى
كثيرا من طبيب يعمل مع نظام كولونيالي ،حيث
ً
تـنـقـلــب إن ـســان ـي ـتــه إل ــى س ــادي ــة ووح ـش ـي ــة؛ إذ يـغــدو
جال ًدا ،أو على األقل جز ًءا من نظام التعذيب.

وأشـ ــار غـبـســون إل ــى الـعـنــف الـمـتـعـمــق فــي مـعــركــة
الجزائر التي وصفها فانون بالقول« :بدت معركة
ال ـجــزائــر هــزيـمــة كــارثـيــة لـجـبـهــة الـتـحــريــر الــوطـنــي،
ـارا بــاهــظ ال ـث ـمــن بــالـنـسـبــة إلــى
لـكـنـهــا كــانــت ان ـت ـص ـ ً
الفرنسيين ،حيث أظهرت تطر ًفا غير مسبوق لقيم
حقوق اإلنسان».

وت ـع ـمــق غ ـب ـســون ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـخ ــام ــس الـمـعـنــون
بـ مخاوف عنيفة في الوقوف عند العنف من خالل
حــديـثــه عــن مـفــاهـيــم الـنـسـبـيــة فــي صـمـيــم الـمـطـلــق،
وتساءل :هل يكفي العنف لتشكيل وسيلة ثورية؟
ورصد نقاش حنة أرندت وتذمرها من دعوة فانون
إلــى أن يـكــون العنف أحــد طــرق نــزع االستعمار.
ودافـ ـ ــع غ ـب ـس ــون ع ــن خـ ـيـ ــارات ف ــان ــون ال ـم ـن ـط ـل ـقــة
مــن الـتـجــربــة الـجــزائــريــة الـتــي اكـتــوى بـنـيــرانـهــا ،ألن
الـصــراع ينتج تغييرات اجتماعية ونفسية وثقافية،
وكشف أن فــانــون لــم يتبن العنف وسيلة وحيدة،
ب ــل أح ــاط ــه ب ـظــروفــه ال ـحــاض ـنــة ل ــه ،ومـ ــدى وج ــود
حلول بديلة أخرى ،وأن العنف قد يشكل مضا ًدا
ضرور ًيا لالستعمار الكولونيالي ونهاية له ،مؤكدً ا
أن المجتمع الكولونيالي هو مجتمع «مانوي»(،)7
بنيته الفوقية هــي بنيته التحتية .وأطــال النظر في
الـحــديــث عــن تــذويــت الـعـنــف وم ـحــاوالت توجيه
الطاقة نحو خدمة أجندات أحزاب معينة ال تفيد
من الظروف الجديدة.
وحين أشار إلى «المانوية» ،توقف عندها بصفتها
الشكل الذي تتخذه العالقات الكولونيالية ،التي
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ال ت ـس ـم ــح ب ـ ــأي م ـن ـظ ــور ي ـت ـخ ـطــى ال ـم ـن ــاط ــق ال ـتــي
ح ــددت ـه ــا ،وهـ ـكـ ــذا ،ي ـب ــدأ ال ـع ـن ــف الـ ــذاتـ ــي طــري ـ ًقــا
للتخلص منها .ولـعــل تعزيز الـهــويــات اإلثنية في
تسد» التي استعملها الكولونياليون
سياسة «فرق ُ
شـكـلــت ق ـنــوات عــدوانـيــة مــؤقـتــة ،إذ داف ــع غبسون
عـ ّـمــا طــرحــه فــانــون الـمـتــأثــر بـمـنــاخ الـعـنــف الـســائــد
آنـئــذ ،الفـ ًتــا إلــى أن الـعـنــف الـمـضــاد لـيــس كالعنف
الوحشي ،بل هو وسيلة منظمة وتحت السيطرة،
ـدوار مــا قـبـلــه لـيــس كـمــا بـعــده،
وأن الـعـنــف أشـبــه ب ـ ّ
وهـ ــو ال ـح ــد ال ـف ــاص ــل ب ـي ــن مــرح ـل ـت ـيــن ،وال ي ـم ـكــن
ال ـعــودة إل ــى الـخـمــول الـسـيــاســي بـعــد الــوقــوع فـيــه،
وأن الــرغـبــة فــي الـمـشــاركــة فــي أعـمــال الـعـنــف هي
ال ـ ِـغ ــراء ال ــذي ُيـبـقــي مـجـمــوعــة مــا م ـتــراب ـطــة ،ويــرى
أن الـعـنــف فــي أج ــد وجــوهــه فـعــل عــاجــي ،كــون
أصليا حسو ًدا ومؤذ ًيا،
الكولونيالية تخلق مواط ًنا
ً
ُينتج العنف الــذي ُيـ ِـعـ ّـده مــدخـ ًـا للتحرير ،وليس
الـتـحــريــر كـلــه ،ســواء أقـصــد بالتحرير الـتـحــريــر من
المستعمر أو تـحــريــر الشخصية مــن عــدم قــدرتـهــا
على الفعل.
وي ـك ـش ــف غ ـب ـس ــون ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـ ـس ـ ــادس ال ــذي
يحمل عنوان تحوالت جذرية :نحو ثقافة مقاتلة
أن حـيــاة الـمـسـتـعـ َـمــر الـثـقــافـيــة تـكــون تـحــت هـجــوم
م ـتــواصــل خ ــال حـقـبــة الـكــولــونـيــالـيــة ،وه ــي حـيــاة
خ ــاض ـع ــة ت ـن ـك ـمــش وت ـج ــف ب ــاس ـت ـم ــرار ،وال ُيـ ـع ــاد
تنشيطها إال خــال فترة االستعمار ،حيث تصبح
ث ـقــافــة م ـقــات ـلــة ،فـيـصـبــح ال ـن ـضــال ن ـض ـ ًـال م ــن أجــل
طــريـقــة جــديــدة فــي الـحـيــاة ،مـشـيـ ًـرا إلــى أن تجربة
الـ ـث ــورة ال ـم ـع ـي ـشــة ه ــي م ــن ال ـج ــذري ــة ب ـم ـك ــان إل ــى
حــد أن ك ــون ال ـمــرء جــزائــر ًيــا يـشـتـمــل عـلــى جميع
مــن يــريــدون أن يـقــاتـلــوا لتحقيق عــاقــات إنـســانـيــة
جديدة في جزائر متعددة الثقافات.
ويتوقف في حديثه عن األصالة المطلقة ألعمال
ال ـن ـس ــاء ع ـن ــد كـ ــون الـ ـثـ ــورة ال ـج ــزائ ــري ــة ق ــد ح ــررت

ـزدوج ــا :م ــن الـتـقــالـيــد اإلقـطــاعـيــة
ال ـم ــرأة ت ـحــريـ ًـرا م ـ ً
وم ــن ال ـكــولــون ـيــال ـيــة م ـ ًـع ــا .وي ـنــاقــش م ــوق ــف فــانــون
مــن الـحـجــاب ومــوقــف مـنـ ّـظــري الـنـســويــة وم ــا بعد
الـكــولــونـيــالـيــة مــن م ـســاوات ـهــم بـيــن ال ـم ــرأة واألس ــرة
واألمـ ـ ــة .وي ـ ِّ
ـذك ــر غ ـب ـس ــون ق ـ ــراء ف ــان ــون ب ــأن ــه وق ــف
ب ـمــواج ـهــة اإلســام ـي ـيــن ال ــذي ــن أع ـل ـنــوا أن ال ـحــرب
الجزائرية حرب من دون نساء ،مؤكدً ا أن الحرب
الـ ـث ــوري ــة ل ـي ـس ــت ح ـ ــرب رجـ ـ ــال بـ ــل ح ـ ــرب ن ـس ــاء،
رمزا للمعارضة
بحيث أصبح رفض نزع الحجاب ً
ال ـش ــام ـل ــة ،وأن ال ـت ـح ــول ال ـ ـجـ ــذري ال ـ ـجـ ــاري فــي
الـمــواقــف إزاء الـحـجــاب ي ـتــواءم ،فــي رأي فــانــون،
مع تطور النضال التحرري ،حيث يفقد الحجاب
قــوتــه الـمـقــدســة عـنــدمــا تـنـتـقــل الـمـقــاومــة الـتـفــاعـلـيــة
والتحدي للنسق الكولونيالي إلى مقاومة نشيطة
وواضـ ـ ـح ـ ــة ،ف ـت ـص ـب ــح ث ـق ــاف ــة م ـق ــات ـل ــة ،ك ــاشـ ـ ًف ــا أن
الـحـجــاب لــم يـحـضــر فــي سـيــاق ال ـثــورة الـجــزائــريــة
بصفته شـيـ ًئــا خــام ـ ًـا ،بــل كــونــه حلقة فــي الماكينة
الثورية ُينزع ،و ُيرتدى ،المرة تلو األخرى.

وختم المؤلف هذا الفصل بالتساؤل عن إمكانية
مـ ْـأسـســة هــذا الـتـغـيـيــر ال ــذي حــدث فــي الـمـجـتـمــع،
وك ـي ـف ـيــة ج ـع ـلــه هـ ــدف ث ـ ــورة م ـس ـت ـمــرة ال فـ ــي هـيـئــة
ـاس ــا إلس ـم ــاع ص ــوت
م ـض ـط ــرب ــة ،ب ــل بــوص ـف ـهــا أس ـ ً
الذين أسكتتهم الكولونيالية.
فـ ــي ال ـف ـص ــل الـ ـس ــاب ــع ال ـم ـع ـن ــون ب ـ ـ اجـ ـتـ ـي ــاز ال ـخ ــط
الفاصل :العفوية والتنظيم ،يشير غبسون إلى أن
ـاص ــا م ــن األحـ ــزاب ودورهـ ــا فــي
ل ـفــانــون مــوق ـ ًفــا خ ـ ً
تنظيم حراك الجماهير؛ إذ يرى أن تجربة الحركة
فــي الـتـغـيـيــر ال ـجــذري أرضـيــة لـلــرؤيــة االجـتـمــاعـيــة،
وأن ديالكتيك التحرير ال يتشكل بضربة قاضية
واح ـ ــدة ،تـشـمــل ديــال ـك ـت ـيــك الـ ــذات وال ـم ــوض ــوع،
وأن إزالـ ـ ــة االس ـت ـع ـم ــار ع ـم ـل ـيــة ت ــاري ـخ ـي ــة ول ـي ـســت
حتمية تاريخية .وقد حمل فانون مفهو ًما مختل ًفا
عــن مـفـهــوم هيغل بـشــأن الـعـنــف؛ فــالـفــوريــة ليست
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الحل األوحــد ،بــل ال بـ ّـد مــن الديالكتيك الفردي
والجمعي ألجل عملية البناء المنتظرة.
وي ـش ـي ــر ال ـم ــؤل ــف أيـ ـ ًـضـ ــا إل ـ ــى م ــوق ــف فـ ــانـ ــون مــن
ع ــدد م ــن الـمـثـقـفـيــن والــرادي ـكــال ـي ـيــن ال ــذي ــن أخ ــذوا
م ـك ــان ــة م ــرك ــزي ــة ،ل ـك ـن ـهــا إش ـك ــال ـي ــة ف ــي ديــالـكـتـيـكــه
الـتـنـظـيـمــي؛ فـفــي الـتـنـظـيــم الـجـنـيـنــي ال ــذي يتشكل
ب ـي ــن ال ـم ـن ــاض ــل ال ـم ــدي ـن ــي وال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ــري ـف ـي ــة،
كـمــا ي ــرى ،يـقــوم الـمـثـقـفــون ب ــدور مـهــم فــي تفجير
الـحـقــائــق الـكــولــونـيــالـيــة الـقــديـمــة واس ـت ـخــراج مـعــان
جــديــدة مـتــأصـلــة فــي الـتـحــوالت الـجــذريــة .ويضع
خطاطة افتراضية منطلقة من تجربته حول عالقة
المثقف بالمجتمع الريفي ،وآليات صنع المثقف
الــرادي ـكــالــي ،وطـبـيـعــة الـمـثـقــف الـحـقـيـقـيــة ،وحــالــة
االغ ـتــراب واالفـتـقــار إلــى ال ـجــذور لــدى المثقفين
ال ـمــواط ـن ـيــن األص ـل ـي ـيــن ب ــوص ــف ذلـ ــك ن ـت ـي ـجــة مــن
ن ـتــائــج ال ـح ـكــم االس ـت ـع ـم ــاري .وي ـل ـحــظ أن فــانــون
يتجنب التعريف المباشر لأليديولوجيا السياسية،
لكن قارئ ما بين السطور يجد أنها مناظرة لرؤية
مـسـتـقـبـلـيــة وتـشـجـيــع الـشـعــب عـلــى االع ـت ـمــاد على
النفس والطاقة الخالقة.

ي ـس ـع ــى الـ ـم ــؤل ــف فـ ــي ال ـف ـص ــل الـ ـث ــام ــن ال ـم ـع ـن ــون
بـ الوطنية/القومية واإلنسانية الجديدة إلى تفحص
السياسة الثقافية لــدى فــانــون فــي سـيــاق تاريخي،
حيث يمكن أن تؤدي محاججة أفكاره في مجال
الـسـيــاســة الـثـقــافـيــة إل ــى فـهــم إنـســانـيـتــه .وإذا كــانــت
إنسانيته ُتـعــزى إلــى الـعـمــل الـمـنــاهــض لالستعمار
االس ـت ـي ـط ــان ــي ،ف ـي ـجــب أن ت ـت ـخــذ ش ـك ـ ـ ًـا وط ـن ـ ًـي ــا؟
والـ ـسـ ــؤال ال ـ ــذي ط ــرح ــه غ ـيــر ب ــاح ــث ع ـلــى سـبـيــل
ال ـت ـش ـك ـيــك هـ ــو :ه ــل ي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ع ــن ف ـكــرة
وطنية في الشرق وهي ابتكار أوروبي؟

ي ـ ــرى فـ ــانـ ــون أن هـ ـن ــاك ن ــوع ـي ــن مـ ــن ال ــوط ـن ـي ــة فــي
س ـي ــاق م ـن ــاه ـض ــة االس ـت ـع ـم ــار ه ـم ــا :وط ـن ـي ــة تــاب ـعــة
لـقــوى خــارجـيــة ،ووطـنـيــة تــريــد اسـتـقـ ً
ـال حـقـيـقـ ًـيــا.

وثـ ـمـ ــة مـ ـفـ ـه ــوم ثـ ــالـ ــث يـ ــؤكـ ــده الـ ـمـ ــؤلـ ــف غ ـب ـس ــون
ويحاول انتشاله من بين المقوالت ،وهو الوطنية
اإلنسانية األممية.
يـنــاقــش الـكـتــاب ج ــذور هــذه الـمـفــاهـيــم وحيثياتها
بـشـكــل مـفـ ّـصــل ،وي ــرى أن مــن األهـمـيــة بـمـكــان أن
ت ـن ـطــوي الــوط ـن ـيــة ع ـلــى رغ ـبــة أص ـي ـلــة ف ــي تـحــديــث
األمـ ـ ــة وتـ ـط ــوي ــره ــا .لـ ــذلـ ــك ،ف ـ ــإن فـ ــانـ ــون ال ي ـق ــوم
بإحالل ديالكتيك مناهضة االستعمار بديالكتيك
معا من خالل نسق
الصراع الطبقي ،بل يعمقهما ً
من التأويل .وينشغل مؤلف هــذا الكتاب بسؤال
اس ـتــرات ـي ـجــي بــالـنـسـبــة إل ــى ف ـكــر ف ــان ــون ه ــو :كـيــف
يـمـكــن أن يـتـعـمــق ال ــوع ــي الــوط ـنــي ح ـتــى مـسـتــوى
اإلنسانية؟ ويحسب فانون ،على مستوى التنظيم
السياسي للجماهير ،أن التنظيم السياسي حزب
ح ــي و«ك ــائ ــن ح ـ ــي» ،ي ـش ـجــع ع ـل ــى ت ـب ــادل اآلراء
ال ـت ــي ت ـت ـطــور ب ـف ـعــل ح ــاج ــات ال ـش ـعــب .ويـ ــرى أن
مهمة المثقف هــي جـعــل فـهــم ال ــذات لــدى الـفــرد
االج ـت ـم ــاع ــي األسـ ـ ــاس ل ـف ـه ــم الـ ـع ــال ــم .وي ـك ـشــف
دورا
تــأمــل «الـمــدونــة الفانونية» أنــه يــولــي المثقف ً
استثنائيا ،مع تأكيده أن األهمية ال تكون لألفكار
ً
فـ ــي ذات ـ ـه ـ ــا ،بـ ــل فـ ــي م ـم ــارس ـت ـه ــا ومـ ـ ــدى إف ــادت ـه ــا
وديالكتيكها مع إرادة الجماهير.

مقوالت الكتاب ورؤاه وسياقاته
مقارنة باشتغاالت أخرى
ت ـب ــدو اس ـت ـع ــادة ك ـتــابــات ف ــان ــون ض ــروري ــة ف ــي ظــل
ث ـ ــورات ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي وم ــآالت ـه ــا ،ان ـس ـج ــا ًم ــا مــع
م ـق ــول ـت ــه الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة« :ال ـ ـن ـ ــاس ي ـت ـغ ـي ــرون ف ـي ـم ــا هــم
يصنعون التاريخ».وقد أفضت المعرفة المجتزأة
وال ـم ـن ـق ــوص ــة الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا ال ـخ ـط ــاب ال ـغ ــرب ــي
إل ــى ان ـب ـثــاق أش ـكــال مــن س ــوء الـفـهــم ال ـتــي نتجت
ب ـف ـعــل م ـس ــار ال ـه ــوي ــة ،ال ـت ــي ُأخ ـض ـع ــت لـعـمـلـيــات
مــن الـتـحــويــل والـتـشــويــه ،ومـحــاولــة قـيــادتـهــا لتب ّني
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ال ـم ـن ـظــور ال ـغــربــي ال ـم ـت ـفــوق الـ ــذي ي ـصــر ع ـلــى أن
مقاربته للعالم هي النهج الــذي يمكن أن يفضي
إلى خلق منظومة حضارية مؤهلة العتناق مساره
التاريخي .وبــدا أن «كــل خــروج عــن هــذا التصور
س ــوف ُيـنـعــت بــالـتـخـلــف وال ـبــدائ ـيــة ،وه ــذا يتسبب
نظرا
ببروز ٍ
كم من عمليات من اإلخضاع المستمر ً
لـقـصــور األداة ،والـمـنـهــج ،وذلــك عـبــر فـعــل مــادي
يتمثل بــاالحـتــال الـعـسـكــري .وفــي ظــل عمليات
تـخــريــب الـنـهــج الـمـعــرفــي لـلـشـعــوب الـمـسـتـعـ َـمــرة،
ف ــإن عـمـلـيــة ال ـت ـط ــور ل ــن ت ـت ـح ـقــق ،م ـمــا ي ـع ـنــي أنـهــا
س ــوف ت ـب ـقــى خـ ــارج ال ـس ـي ــاق ،وهـ ــذا يــؤه ـل ـهــا ألن
تـكــون قــابـلــة ،بــل مــرحـبــة بــالـهـيـمـنــة الـغــربـيــة ،ولـكــن
ضمن عالقة توصف في سياق الدراسات ما بعد
الحقبة االستعمارية بالتابع»(.)8
لـعــل أب ــرز مــا مـ ّـيــز تـجــربــة فــانــون هــو أن ــه لــم يكتف
ب ــال ــدع ــوة إل ـ ــى ال ـت ـح ــرر واالعـ ـتـ ـمـ ــاد ع ـل ــى ال ـع ـمــل
الـ ـنـ ـض ــال ــي ،بـ ــل ربـ ـ ــط ذلـ ـ ــك ب ــال ـم ـع ــرف ــة وال ـث ـق ــاف ــة
والـمـحــافـظــة عـلــى إنـســانـيــة اإلن ـس ــان ،وه ــو م ــا قــام
به عبر عالجه مصابي الحرب من الطرفين .وقد
أدرك مـبـكـ ًـرا أن االسـتـعـمــار يبحث عــن حكومات
ق ـم ـع ـي ــة يـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـحـ ــالـ ــف مـ ـعـ ـهـ ــا ،ت ـح ـقــق
مهتما بتحرير العقلً ،
فضل عن
مصالحه ،وكــان
ً
التحرر المادي من االستعمار ،أي إنه لم يقم فقط
بــالـبـحــث عــن تـكـتـيـكــات الـنـصــر  ،بــل ح ــاول أيـ ًـضــا
إيـجــاد استراتيجيات للشعوب تـحــاول أن تحمي
تلك االنـتـصــارات من مزالق الطامعين بتسخيرها
لخدمة أيديولوجيات تقود إلى قمع جديد.
عبر
إن مقوالت كثيرة في هذا الكتاب تأتي مع ما ّ
ع ـنــه غ ـب ـســون ف ــي م ـق ــاالت الح ـقــة ع ــن أن ث ــورات
ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي ه ــي أق ـ ــرب إلـ ــى ثـ ـ ــورات ال ـت ـحــرر
م ــن االس ـت ـع ـم ــار ،اع ـت ـم ــا ًدا ع ـلــى م ـقــولــة أن تـحــرر
الشعوب ليس مرحلة واحــدة بل ديالكتيك دائم،
وم ـتــى قـبـلــت ال ـش ـعــوب بــال ـخ ـنــوع وال ـس ـكــون تـبــرز

إمـكــانـيــة ن ـشــوء أنـظـمــة اس ـت ـبــداديــة تـمـيــل إل ــى ا ّت ـبــاع
منهجا.
القمع
ً

مــن الــافــت أن ه ــذا الـكـتــاب ح ــاول الـتــركـيــز على
يقدم في سياق
الجانب الفلسفي لـفانون ،الذي ال َّ
ً
مناضل ألهم الحركات التحررية،
الكتاب بصفته
بــل بصفته مـفـكـ ًـرا ذا رؤيــة إنسانية واستراتيجيات
لـلـقــراءة والـمـقــاربــة ،يـمـكــن مــن خــالـهــا محاججة
أعالم كبار في ميدان الفكر ،أمثال سارتر وهيغل
وحنة أرندت وهنتنغتون وهومي بابا.

إلــى جــانــب مـحــاوالت غـبـســون المستمرة إلثـبــات
رؤى فانون الفلسفية وخصوصيتها ،فإنه استطاع
ال ـم ـن ــاف ـح ــة ع ـن ـه ــا ع ـب ــر ع ــاق ــة ج ــدل ـي ــة ت ـب ـت ـع ــد عــن
اإلضــاءة ذات الطابع الشخصي لتحل بـ ً
ـدل منها
اإلضـ ــاءة الـمـ ْقـنـعــة وال ـصــادمــة وال ـح ــارة ،وال ـمــزودة
بـ ـ ــرؤى م ـن ـه ـج ـيــة ت ـع ـت ـم ــد ال ـم ـح ــاج ـج ــة والـ ـم ــوازن ــة
إليصال ما تبتغيه.

تـكـشــف الـطـبـعــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة( )9م ــن ك ـتــاب مـعــذبــو
األرض ،مـ ــع مـ ـق ــدم ــة ط ــويـ ـل ــة فـ ــي نـ ـح ــو خ ـمــس
وثــاثـيــن صفحة ل ـ هــومــي بــابــا ،أن اخـتــا ًفــا شــديــدً ا
ف ــي ال ـق ــراءة ق ــد ح ــدث م ـقــارنــة بـمـقــدمــة ج ــان بــول
ســارتــر للطبعة الفرنسية بصفحاتها التسع عشرة،
حـتــى وص ــل هــومــي بــابــا إل ــى مـقــولــة «أن مــا يقسم
هـ ــذا ال ـع ــال ــم ه ــو ً
أول وق ـب ــل ك ــل شـ ــيء األنـ ـ ــواع،
والعرق الذي ينتمي إليه الفرد في المستعمرات،
بـحـيــث أص ـبــح هــو الـبـنـيــة الـفــوقـيــة والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة
مـ ًـعــا» ،فــرأى فيه خير مـثــال على انشطارية الــذات
ً
محاول اإلفادة من اإلزاحة والتأجيل
الكولونالية،
والــداللــة العائمة المرتبطة بالمتلقي لتقديم قــراءة
مغايرة فــي تجربة فــانــون.غـيــرأن هــومــي بــابــا حــاول
فــي قــراءتــه تـلــك أن يطبق مفاهيم دري ــدا مــن دون
إيالء خصوصية لتجربة فانون .وهناك الكثير من
«الـمـعـطــات الـمـعــرفـيــة» الـتــي تـمـنــع ذل ــك؛ فـفــانــون
ح ـ ــاول ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـث ـن ــائ ـي ــات الــديــال ـك ـت ـي ـك ـيــة،
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وتحدث عن حتميات صراعية حــاول هومي بابا
إلغاءها .ولعل من الطبيعي أن يختار هذا األخير
ال ـط ــري ــق ال ـم ـع ــرف ـي ــة ال ـت ــي ي ــري ــده ــا ،ل ـك ــن ال ـت ــأوي ــل
ي ـم ـك ـنــه أن ي ـب ـقــى ق ــري ـ ًـب ــا م ــن ع ــوال ــم ال ـن ــص ول ـيــس
متجاوزًا إليحاءات شريطه اللغوي وصنع أشرطة
لغوية جــديــدة افتراضية .وفــي هــذا الـسـيــاق ،ال بـ ّـد
م ــن اس ـت ــذك ــار قـ ــراءة إدوارد سـعـيــد لـ ـفــانــون تـحــت
إط ــار ض ــرورة مـقــاومــة الـهــامــش لـلـمــركــز والــوقــوف
فــي وج ــه ال ـم ـحــاوالت اإلل ـغــائ ـيــة ،فــي ض ــوء كــون
الـكـثـيــر مــن الـبـحــث مــا بـعــد الـكــولــونـيــالــي مـحــاولــة
لتصفية ذلك اإلرث الثقيل ،ونقده ونخله وتأكيد
الشخصية المستقلة.
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ــاق ،ال يـ ـمـ ـك ــن ق ـ ـ ــارئ فـ ــانـ ــون أن
رئيسيا ل ــه ،تجلى عبر مبدأ
ينحي جــانـ ًـبــا اشـتـغـ ًـال
ّ
ً
ال ـم ـق ــاوم ــة ،وإح ـ ــداث م ـص ـط ـل ـحــات ج ــدي ــدة ،مــع
االن ـت ـبــاه إل ــى أن ك ـتــابــات فــانــون لـيـســت فــي طـبـقــة
رؤيـ ــويـ ــة وف ـن ـي ــة وف ـك ــري ــة واحـ ـ ــدة ك ــي ُي ـن ـظ ــر إل ـي ـهــا
ن ـظــرة واحـ ــدة ،ب ــل كــانــت مـعـجــونــة بـمـشــروعــه فــي
مقاومة المستعمر.
م ــن ه ـن ــا ت ـب ــرز أه ـم ـي ــة قـ ـ ــراءة غ ـب ـس ــون ،بـتــرجـمـتـهــا
ال ـم ـت ـم ـيــزة إلـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة ،ل ـك ـت ــاب ــات ف ــان ــون ،ك ــون
مـ ـث ــل تـ ـل ــك الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءات ذات األفـ ـ ـ ــق ال ـم ـن ـه ـج ــي
الــواســع والمعرفة المتبصرة مهمة جــدً ا فــي بلورة
جماليات النص الفانوني اإلنسانية ،بصفة فانون
صاحب تجربة شكلت عالمة في تاريخ التفكير
ال ـب ـش ــري ،ح ـيــث حـ ــاول هـ ــذا ال ـك ـت ــاب االش ـت ـغــال
ع ـلــى اإلن ـس ــان ــي وإع ـ ــادة االع ـت ـب ــار إل ــى اإلن ـس ــان،
إضافة إلى تسليط الضوء على المراحل المتميزة
ف ــي س ـيــرة ف ــان ــون ال ـف ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،وتـفـكـيــك

ع ـن ــاص ــر ه ــوي ـت ــه ال ـم ـت ـش ـظ ـيــة ،وال ـت ـن ـب ــه إلـ ــى الـ ــدور
المركزي للمثقف في صراع الهامش والمتن؛ إذ
يـشـكــل فــانــون عــامــة عــالـمـيــة عـلــى دور الـمـثـقــف،
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاص ل ـ ـل ـ ـق ـ ـنـ ــاعـ ــات ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك م ـن ــاه ـض ــة
ال ـم ـس ـت ـع ـمــر ،وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى م ـب ــدأ ال ـق ــوة بـصـفـتـهــا
ً
ديالكتيكا ضرور ًيا لالستمرار.
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