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  ملخص:
يسعى هذا البحث إىل رصد بعض سياقات ومرجعّيات "ما بعد الكولونيالية" بوصفها نظريّة نقديّة وسياسّية،      

ريبًا أن جماالت متعّددة. ونظرًا للموقع الذي تشغله يف اخلطاب الراهن؛ فليس غ ما فِتئت تتوّسع وتثري النقاش يف
تغدو حمطَّ اهتماٍم كثيف من لدن املشتغلني بالفكر والّنقد وشىت جماالت املعرفة. ويعود هذا االهتمام، من ناحية إىل 

ل أصحاهبا على ليت طرقتها؛ فطاملا عمفتوحات النظرية وتأثرياهتا، ومن ناحية أخرى، إىل موقع املوضوعات الساخنة ا
 :تقويض السرديّات واألساطري اليت نسجتها املركزيّة الغربّية، وعلى هذا األساس، نتساءل

 ما السياقات اليت متخَّض عنها خطاب النظريّة؟ وما مرتكزاهتا املنهجّية واملعرفّية؟- 
 دراسات التابع.ما بعد الكولونيالية؛ الزنوجة؛ االستشراق؛  كلمات مفتاحية:

 

Abstract:   

The study aims at capturing some contexts and references of Post-colonialism, as 

a critical and political theory, which is expanding and rising intense debates in 

various fields. As it occupies a significant position in current discourse, it is not 

strange to say that it is of intense concern to scholars and critics in thoughts, 

criticism and different fields of knowledge. This interest is due, on the one hand, 

to the influence of the theory and its effects. On the other hand, it is because of 

some current debatable issues it dealt with. Advocates of this theory have often 

undermined the narratives and myths, highly valued by Western centrism. Hence, 

we wonder:  

-What are the contexts that resulted in the discourse theory; its fundamental 

paradigm and epistemology? 

Key words: Post-colonialism; Negritude; Orientalism ;Subaltern Studies. 
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 ة وارتباكات المفهوم:ة ما بعد الكولونيالي  النظري  .0
ئرته مجلة ة" إىل جمال شديد التنوّع والتعقيد، تشعَّبت يف دايشري مصطلح "ما بعد الكولونياليّ 

املشارب والتوّجهات، وعند االقرتاب من هذا اجملال، يلوح السؤال األول: من احلقول املعرفّية متباينة 
يكون السؤال األفضل: كيف ميكن احلديث عن هذه  -رمبا-ما الذي تعنيه ما بعد الكولونيالية؟ و

النظرية رغم كوهنا متتّد وتتحّرك يف مجيع االّّتاهات؟ فهي تتقاطع بشكل رئيس مع علوم السياسة، 
 .ألدب، والتحليل النفسّي، والنظريّة النسوية، واألنثروبولوجيا، وسوى ذلكوالتاريخ، وا

هي الّسمة   (R.Yung)مهما تعّددت مسات النظرية، فإّن أبرزها، حسب تعبري روبرت يانغ       
ا على ولو  قدرهتكذا و  ،ة كبرية، توّلدت عن اّتساع اهتماماهتاة حيويّ مسٌة منحت النظريّ  ؛1املوسوعّية
جماالت املعرفة؛ فهي، من جهة أوىل، حصيلة تاريخ طويل، وحبث معريّف مستمّر ومتزايد. ومن  أغلب

ليس من قبيل فجهة ثانية، مل تتبلور على يد منظّر واحد، بل أسهم كثريون يف تكوينها، وبالتايل، 
 .كن مستحيلً يللنظرية، يغدو أمراً صعباً ومستعصياً، إن مل قاّر املبالغة القول بأن حتديد مفهوم 

عرفت اختلفات   ة واحدة، فقدملْ تكن املفاهيم والتصّورات اليت صاغها منظّرو ما بعد الكولونياليّ       
ون، ورغم ذلك، ر ومواقع االشتغال اليت حتّرك فيها املنظّ  ،واملرجعّيات ،كبرية نتيجة تباين التوّجهات

ونيالّية كة، من ضمنها كون "النظرية ما بعد الكولميكن أن نلحظ كيف َوحََّدُهم االلتقاءُ يف نقاط مشرت 
تقوم على تفكيك احلدود واحملّددات اليت تقوم على اهليمنة، واليت ختلق علقات قوة غري متكافئة، 
تنشأ على التقابلت الثنائية من قبيل "حنن ، وهم" و"العامل األول"، و"العامل الثالث" و"األبيض 

وتبتين هدفًا سياسّيًا أكثر حتديدًا أال وهو colonised  ستعَمرـوامل Coloniser ستعِمرـواألسود" و"امل
 .2ة"ة والثقافيّ اخللخلة املستمرة للسلطة السياسيّ 

غفل ثلث صعوبات أو مشكلت يطرحها يأن  الدارس على صعيد املصطلح، ليس بوسع        
ل بالبادئة "ما بعد" الكولونيايّل، وأّما الثانية فتتصهذا الرتكيب، تتعّلق األوىل مبصطلح الكولونيالّية أو 

 .عينها، والثالثة باملصطلح يف صيغته املركبة
إىل أن "مصطلح    (F.Cooper)عن الصعوبة األوىل، يشري املؤرّخ األمريكّي فريديريك كوبر         
التسمية  ى؛ ألن هذهنفسه حيمل قصوراً يتجاوز خصوصّيات  كونه نظاماً تلش (Colonial) كولونيايل
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نه االستعماري، فالكولونيايّل بتكوي  -وهويّته يف احلضارة والتقّدم-"كولونيايّل" تربط تاريخ العامل الغربّ 
يشري، قبل أي شيء آخر، إىل التمييز بني بعض الشعوب باعتبارها حتتا  إىل أشكال معّينة من 

و حتجيمه إنكاره أبل إّن  ،كن ّتاوزه كواقع تارخييّ ال ميالوضع الكولونيايل وهذا   3السيطرة واملراقبة"
 .ضرباً من الطمسيغدو 
 توّجس بعض النقاد من توظيفها نتيجة االلتباساليت ي(Post) ة بادئبال فتتعلق، الصعوبة الثانيةوأما       

والتناقض الذي حتمله، حيث يطرح السؤال: هل مبقدورنا حّقًا أن نتحّدث عن فكرة ما موجودة 
  "اآلن" وَنِصفها بكوهنا ستأيت "بعد" اآلن؟

وإّّنا  ؛ تُِثر نقاشات يف مصطلح "ما بعد الكولونيالية" فحسب"مل (Post) "إّن البادئة "ما بعد     
"ما بعد  و "ما بعد املاركسية" يف باقي املصطلحات وامليادين األخرى على غرار "ما بعد البنيوية" و

كال الذي تنطوي عليه يف مصطلح "ما بعد الكولونيالية" يغدو متعّدد اإلش النسوية" وغريها، ولعلّ 
 .األبعاد
أن املصطلحات اليت حتتوي على البادئة "ما بعد" تعاين من  (I.Hassan) يرى إيهاب حسن      

ألهّنا تنطوي على ضّدها ونقيضها بداخلها، ووفق التصور نفسه،   4"عدم االستقرار وشديدة االرتباك
  (Post) استبدال البادئة ما بعد (J.F. Lyotard) فيلسوف الفرنسّي  جون فرنسوا ليوتاريقرتح ال

حيث يرى "كم هو عبثي كل حتقيب للزمن الثقايف  مبفردات )ما بعد( و)ما   (Re) مبصطلح إعادة
قبل(، سابق والحق، لسبب كونه يرتك وضعية "اآلن" دون مساءلة احلاضر الذي انطلقاً منه، نفرتض 

ومثل هذا االقرتاح يكشف إىل  5أننا ّنلك القدرة على أخذ منظور مشروع عن تعاقب كرونولوجي"
  .أي مدى كانت البادئة فضفاضة وقاصرة

بعد "ّتّسد الطاقة ما إىل أن البادئة  (H.K.Bhabha) من جانب آخر، يشري هومي.ك. بابا       
ولعل التعقيد سيزداد حينما يتعلق األمر مبصطلح "ما   6القلقة املنطوية على املراجعة وإعادة النظر"

بعد الكولونيالية" ،  فـالـــ"ما بعد" توحي يف ظاهر األمر بالقطيعة واالنفصال  بني ما هو  )كولونيايل( 
الكولونيايل، لكن واقع األمر  خلف الوضع كما لو كانت تعلن انتهاء  وما هو )غري كولونيايّل(
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نظرّي  ليست مؤّشراً تارخيّياً يراد به التعاقب، وإّنا مؤّشرأي ما بعد الكولونيالية،  ،ذلك؛ نظراً لكوهنا
 .يةأو متخفّ  ديلةبباستمراريّة وحضور الكولونيالّية  يف منظومات  وأشكال عند كثري من النقاد متعّلق 

 ع هباالوظيفة األوىل اليت جيب تضطل تكون ولئن كان األمر على هذا النحو، فليس من الغريب أن
 ولعلّ  7"باستمرار "تذّكر واستدعاء املاضي الكولونيايل هي (L.Ghandi)"ليل غاندي"  حسب ةالنظريّ 

 و"العوملة االقتصادية" "اإلمربيالية اجلديدة" من قبيليف طروحات  قوياً  هذا الرأي سيجد له سنداً 
هذا املصطلح األخري، الذي صاغه الرئيس الغاين "كوامي  Neocolonialism)) والكولونيالية اجلديدة

وتعين " ةاملرحلة األخرية لإلمربياليّ  "الكولونيالية اجلديدة: يف كتابه  (K.Nkrumah) "نيكروما
الكولونيالّية اجلديدة، كما جاء  يف موسوعة السياسة: "فرض السيطرة األجنبّية سياسّيًا واقتصاديّاً 

على دولة مع االعرتاف باستقلهلا وسيادهتا ودون اعتماد أساليب االستعمار التقليديّة، وأمّههما  وثقافياً 
يف ظّل -ولذلك، فمن اخلطأ  8االحتلل العسكرّي، ويطلق على هذا االحتلل االمربيالية اجلديدة"

  .لونيالّيةعلمة على أفول  الكو  املاديةأو  االعتقاد بأن التحّرر من السطوة املباشرة -طروحات النظرية
، كان ارتباط ما بعد الكولونيالّية بفكرة استمرار الوجود الكولونيايّل ال بزواله، أيضاً من هنا و       

تنبع أمهية ما بعد الكولونيالية من كوهنا تضيء حالة االستعمار احلديث،  -مثل-غفبالنسبة لروبرت يان
، تنطوي، ةغري الغربّية، يقول يانغ "وما هو مهّم أّن ما بعد الكولونياليّ  والوضعّيات اجلديدة لدول العامل

أمريكا اللتينية( -آسيا-ة ترى أن دول القارات الثلثة غري الغربية )إفريقياوقبل كّل شيء، على حجّ 
 واألمر نفسه لدى 9"تعاين بشكل واسع من تبعّية للدول الغربية، ويف موقع غري متساو اقتصاديّا هلا

هومي بابا إذ متّثل ما بعد الكولونيالّية بالنسبة إليه "تذكرة مفيدة بالعلقات الكولونيالّية اجلديدة، 
 .10املتواصلة ضمن النظام العاملّي اجلديد، وبتقسيم العمل تقسيماً متعدد القوميات"

لة شغلت مسأ وإذا كان مثة رأي يذهب إىل أن النزوع حنو حترير املستعَمر من قيود املستعِمر،    
أن مناهضة  ال ينبغي افرتاض وأنهاإلنسان منذ أبعد العصور وقدمية قدم الوضع الكولونيايل نفسه، 

الكولونيالية ُقصرت على عصرنا؛ فالسؤال البارز ههنا: ما اجلديد الذي تقّدمه النظرية ما بعد 
    الكولونيالّية؟
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 وأصحابه النظر إىل أنه "مل يسفر دومًا إدراكلإلجابة عن هذا السؤال، يلفت "بيل أشكروفت"     
حقيقة خضوع غالبّية دول العامل لتأثري اإلمربيالية األوربّية يف القرن التاسع عشر بدرجة ما عن فهٍم 
للتأثريات املستمرّة للنفوذ الكولونيايّل، والكولونيايّل اجلديد. ومع ذلك فأسلوب حتليل ما بعد 

على الثقافة  تزايد طبيعة علقات القوة املتوارثة وأثرها، وكذا تأثرياهتا املستمرّةالكولونيالّية يُظهر بشكل م
 .11العاملّية والسياسة احلديثة"

ومن هذه الزاوية، فإّن أمهية النظريّة تكمن يف توسيع جمال النقد وقلب املواقع، وإعادة النظر يف 
على تّتكئ  وكذا يف خلق اسرتاتيجيات مواجهةاملفاهيم والعلقات اليت كّرستها املنظومة اإلمربيالية، 

إىل تفكيك  اعريضة من املناهج واملقوالت والرؤى الفلسفية والنقدية احلديثة، هدفت من خلهل ترسانة
 .العلقات املعّقدة املتعلقة باملنطق اإلمربيايّل وخطاباته

و من جوهر، فه -كل عامبش-وبناًء على ما تقدم ذكره، ميكن القول إنه إذا كان للنظرية       
سات، )خطابات، وأنظمة، ومتثيلت، وسياسات، وممار  إخضاع كّل ما تعّلق باإلمربيالّية وما تفرزه من:

وانعكاسات..( إىل السؤال واملراجعة والتفكيك، ومن هنا، فقد انقلبت املواقع واألوضاع، بصورة 
ستعِمر 

ُ
من  موضع النظر والدراسة واملساءلة -ربعد أن كان الفاعل والناظِ -جذريّة؛ حيث أصبح امل

 .طرف املستعَمر
 :السي اقات التاريخي ة لنشأة النظري ة ما بعد الكولونيالي ة-2 

بعد الكولونيالية اإلشارَة إىل الظروف واألوضاع السياسّية اليت ّنت يف  ما يفرتض البحث يف        
من حمطّات  -النظريّة-وااللتباس؛ نظراً ملا واكبته ظّلها وتربعمت، وال خيفى أن األمر يكتنفه التعقيد 

 .وما شهدته من حتّوالت
يذهب غالب الدارسني إىل أن مفهوم ما بعد الكولونيالّية مل تتبلور داللته إاّل يف سبعينيات         

، املوافق لصدور كتاب االستشراق إلدوارد سعيد (1791) القرن العشرين، ويقصدون حتديدًا عام
أن "دراسة قّوة التمثيل املسيطرة داخل اجملتمعات املستعمرة انطلقت  ترى -مثلً -ة أشكروفتفجماع

أواخر السبعينيات بأعمال مثل كتاب "االستشراق" لسعيد، وأفضت إىل تشكيل ما ُعرف الحقاً 
 .12باسم نظرية اخلطاب الكولونيايّل يف أعمال نقاد من أمثال "سبيفاك، وبابا"
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رجع مبنابت النظرية ال إىل كتاب االستشراق، وإّّنا إىل حمطّات زمنّية أخرى  بيد أن هناك من ي
كان هلا تأثري بعيد املدى، على حنو ما نقع عليه لدى محيد دباشي يف حديثه عن دور املرحلة 

أو كما   13"وّلدتنا فكريًا بدءًا من سيزر مرورًا بفانون وحىت سعيد"عنها االستعمارية نفسها، يقول 
ربطا النظرية مبحطتني  ماوروبرت يانغ حين  14(Loup Amselle-Jean)لو أمسال -عند كّل من جون

 بارزين هّيئتا لظهورها، ومها:
وميّثل بالنسبة ليانغ ( 1711)املنعقد عام  ( Bandung Conference) 15فعالّيات مؤمتر باندونغ-1

د "من نواٍح عّدة، يُعّد مؤمتر باندونغ أصل ما بع يقول:الّنواة األوىل لنظرية ما بعد الكولونيالية، 
فإضافة إىل ما أّداه املؤمتر من دور يف تعزيز نضال   16الكولونيالّية باعتبارها فلسفة سياسّية واعية"

شعوب إفريقيا وآسيا من أجل تصفّية االستعمار، ودحر شىّت أشكال وجوده، كان مُمّهداً قوياً لصعود 
و"حركة عدم االحنياز"  (A-F S)آسيوي" -من ضمنها: "التضامن األفرو ناهضة،سياسات وحركات م

(NAM) . 
 أّما احملطّة الثانية، فهي: 

: شّكل املؤمتر املنعقد بالعاصمة الكوبّية (Tricontinental Conference) مؤمتر القارات الثلث-2
منعطفًا هامًا يف حياة النظرية، إذ أسفر عن "نشر جملة باالسم نفسه  1711هافانا  عام 

((Tricontinental   اْشَتملت للمرّة األوىل، على كتابات منظّري ما بعد الكولنيالّية، جنباً إىل جنب؛ ،
، تشي (Frantz Fanon)، فرانز فانون (Amílcar Cabral)مع نشاطات كّل من:  أمريكال كابلر 

وّجهوا  ...(J.P.Sartre) ر، جون بول سارت(Ho Chi Minh)، وهوشي منه (Che Guevara)غيفارا 
ومن هنا،   17نقدهم على املستوى اإلبستيمولوجي صوب املعرفة، باعتبارها وليدة اهليمنة الغربّية"

، يف  ري أدقبفأمهّية اجملّلة تكمن يف املصاهرة بني النشاطات السياسّية والتوّجه املعريّف النقدّي، أو بتع
 كوهنا  فتحت األفق لتوسيع دائرة النقد لدى تلك اجلماعة.

يف السياق نفسه، يشيد فرانز فانون حبركات التحّرر اليت شهدها القرن املاضي، وبالنسبة إليه         
"ال يعترب القرن العشرون قرن االكتشافات الذريّة واالخرتاعات الفضائّية فقط؛ فهناك انقلب آخر متَّ 

ففي هذا القرن وما محله من  18يف هذا العصر، هو وال شك اسرتجاع الشعوب لألراضي اليت متلكها"
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انقلبات، على حد تعبري فانون، القت النظرية تربة خصبة، وبعبارة أخرى، نستعريها من إدوارد سعيد 
ادي إىل فقد "اندفعت الكراهيات اليت كانت تغلي لزمن طويل ضّد الرجل األبيض، من احمليط اهل

األطلسي، ُمتحّولًة  إىل حركات استقلل تاّمة النمّو ناضجة، وانبثق دعاة وحدة إفريقّية وآسيويّة مل 
ولذلك كّله، فل غرو من اعتبار القرن الفائت جمااًل ومنّيًا فارقاً   19يكن ممكنًا إيقافهم وصدُّهم"

 بالنسبة للنظرية.
يه، ة اإلشارات الطريفة، اليت تلفت النظر يف كتابه املشار إلوبالعودة إىل يانغ، جند من مجل          

، الية، وأمّههاالكولونيتلك املستندات واالقتباسات والصور اليت ترصد سياقات نشأة خطاب ما بعد 
طاب خوأمريكا اجلنوبية، باعتبارها النواة الكربى اليت بلورت  سياق احلروب اليت فتكت بإفريقيا وآسيا

 ور السياقدهذه النقطة حتديدًا يكتسي الكتاب أمهّيته، ففي حبثه، ال يُهمل يانغ النظرية، ومن 
 التارخيّي، وال يهّمشه، بل، جيعله شرطاً ضرورياً لتوضيح وضعية النظرية بني احلاضر واألمس.

، عامل آخر، جيده يانغ شديد التأثري، وهو حركة اهلجرة والشتات اليت ةالسابق األوضاععن  جنم    
عد بيرى أهنا لعبت دورا حامسًا يف تكوين النظرية ما إذ اعدت بعد احلرب العاملّية الثانية، تص

 ، ألن الذين أرسوا مبادئها، نزوحوا من أصول إفريقية، وآسيوية، والتينية أي غري غربّية.الكولونيالية
 :وإعادة كتابة التاريخ دراسات الزنوجة-6

 (Aimé Césaire)عرف القرن العشرون جيًل من املفّكرين والناشطني مثل "إميي سيزار"          
 وفانون شغلتهم (Herbert Macaulay)وهربرت ماكوالي  (Léopold Senghor)و"ليوبولد سنغور" 

قضايا العرق، واهلويّة، والتاريخ، واآلخر، واهليمنة، واجلنوسة، والّرق، والتمثيل.. فخاضوا حرهبم لصّد 
 اقتلع اجلذور الذي مارسته املنظومات الغربّية. 

ظّلت أعمال هؤالء متجّددة املضمون، متوّهجة الروح، أهلمت من جاءوا بعدهم، وشكََّلت        
ادر ا وآثارها بوضوح يف الكتابات ما بعد الكولونيالّية املعاصرة، بل من النقاعدة خصبة نلمس ّتلياهت

أن نعثر على منت نقدي ما بعد كولونيايّل خيلو منها، سواء من باب االقتباس واإلشارة أو من باب 
ت ريّة وتسّلحات اليت اّتكأت عليها النظاملرجعيّ  احملاورة والتوسيع والتعميق، لتكون بذلك، إحدى أهمّ 

 هبا.
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 ى هلا هؤالء، أو النقد األمريكّي اإلفريقي، هي املسائل نفسها اليتبعض املسائل اليت تصدّ  إنّ       
الّية نقلوا مسائل الكولوني أوسع، وبذلكزوايا  وناقشوها منأثارها سعيد وهومي بابا وسبيفاك، 

ة ة والنقديّ فتوحات املنهجيّ طروحاهتم وطّعموها بال واإلمربيالّية إىل آفاق جديدة، حيث توّسعوا يف
 املعاصرة.
يزار، وفرانز فانون، ، أدوار إمييه س"الثقافة واالمربيالية"كتابه   يفيناقش سعيد يف الفصل املوسوم        

خر الغرّب صدمة لآل -حسب تعبري سعيد–ونغوغو واثينغو، وغريهم من الذين شّكلت خطاباهتم 
مل  َبل أصلنّيني فيما جيشه منخرٌط يف احلرب ضّدهم، كماالذي "ال يَتعرَّض فقط للمخاطبة من قِ 

يتعّرض أحد من أسلفه، بل إنّه يقرأُ أيضاً بلغة بوسويه وشاتوبريان، ويستخدم مفاهيم هليغل وماركس 
ويتبيّن  هؤالء مناهج ومفاهيم جديدة يف علم  20وفرويد  من أجل ّترمي عني احلضارة اليت أنتجتهم"

ار لطروحات التقليدية وتكشف عن استبصار أعمق لقضية االستدماالنفس واالقتصاد واحلضارة ّتاوز 
 .اخلصوصالغرب يف العامل الشرقّي ويف إفريقيا على وجه 

احثي ني وبوضمن منطق املناهضة هذا، كان من بني أهداف بعض املؤّرخني واألنثروبولوجي    
الذات "الفلكلور، أو من بني املسائل اليت شغلت اهتمامهم اخلرو  من إسار التاريخ املكتوب بعيون 

األوربية اليت توّد لنفسها أن تبدو يف صورة املنقذة ورافعة لواء احلضارة واملدنية، ولتغطي قبح نواياها 
فلفتوا االنتباه إىل   21ناشدًا جندهتا"االستعمارية فقد أصرَّت على أن تبدي اآلخر راجيا مساعدهتا 

املزاالق واملخاطر املرتبطة بكتابة التاريخ من وجهة نظر غربية، واضطلعوا حسب تعبري  هومي بابا 
على مراجعة التاريخ ومفاهيمه،  واراهنو  ،22بتأصيل تواريخ االستغلل، وتطوير اسرتاتيجيات املقاومة

وكذا إعادة كتابته واستنهاضه من مواقع جديدة، بل ومضاّدة ونادوا بضرورة حتريره من سلطة اآلخر، 
 متاماً ملا كتبه الغرّب وَطَمس أجزاء عظيمة منه، وحشاه بشىت ألوان التحريف.

داهة ني قد "رأوا إفريقّيا، متاحكياً، مكاناً فارغاً حني اغتصبوها، أو افرتضوا بيرى سعيد أن الغربيّ 
. 1111-1111مة حني تآمروا على تقسيمها يف مؤمتر برلني يف وجودها يف متناوهلم خاملة ُمستسل
ها أن يتخّيلوا إفريقيا من جديد ُمـعرَّاة من ماضي للستعمار ضروريّاً فقد وجد األفارقة املفّككون 

ولعل أول املسئوليات اليت وضعها هؤالء على عاتقهم، هي تقويض الصّور اليت كرستها  23االمربيايّل"
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على نزعة  قائمةالكولونيايل الاألنثروبولوجيا اإلمربيالّية واآلداب والرحلت والثقافة وكّل أنواع السرد 
ترى مسات يف الغرب ختتلف متام االختلف عن  -االستعلءبمثقلة - ((Essentialismeجوهرانية 

ي هذه الكتابات ذن ما هالشرق، وتفرض بالتايل تطّور اإلنسان الغرّب األوروب وتفّوقه دون غريه، إ
 ؟املضادة
لقد توّزعت هذه األعمال بني حقول معرفية متباينة، فشملت اجلغرافيا، واألنثروبولوجيا، والتاريخ،       

 "كينيث دايك"ومن ضمنها ما كتبه كل من:  والسياسة، واالقتصاد، واألدب...
(Kenethe.O.Dike)  دفيد ديوب"و" David Diop))  ليون داماس"و"  ((Léon Damas   ومن أهم

 The souls of Black)( كتاب روح الشعب األسودالكتب اليت خطت خطوات متقدمة فيما بعد  

Folk)  لوليام ديبيوا(W.E.B.Dubois) ،و .نقد العقل الزجني لنغوغي واثنغو تصفية االستعمار،  وكتاب 
والكونغويل "تيوفيل  (C.A.Diop)ويف خطوة مبكرة، نادى كل من السينغايل "الشيخ أنتا ديوب"      

باالعتماد على مصادر  ومرجعيات   (J.F.Ade Ajayi)والنيجريي "أجايي"  (T.Obenga)أوبينغا" 
لزجنّية من مم امن أجل الدفاع عن احلضارة اإلفريقّية وكتابة تارخيها، وإلقاء الضوء على األ  إفريقّية

اها، منظور  بعيد عّما نسجته املركزيّة الغربّية ورّسخته منظوماهتا الثقافّية والتارخيّية، انطلقا من رؤية فحو 
أن إلفريقيا تارخيها اخلاص والغرب جمّرد طارئ؛  ألّن "االستعمار الغرّب ليس سوى حلقة صغرية من 

 .24باقي احللقات األخرى"أهم من  -أبدا-تاريخ إفريقيا الكبري، وليست
، على املراجعة والتصحيح فحسب تقصر دورهاههنا، إىل أن هذه اإلسهامات مل  نشري،وجيمل أن   

حيث رّدت احلضارات البشرية قاطبة إىل جذور  -بشيء من احلدة-وإّّنا امتدت إىل أبعد من ذلك 
  Nations  25إفريقية، ولعل من أبرز األعمال يف هذا السياق كتاب أنتا ديوب "األمم الزجنية والثقافة"

culture»nègres et   عمل مارتن برنالو (M.Bernal)  26"أثينة السوداء"الشهري » Black Athena «  
من املشاريع اليت رّدت على مزاعم الغربيني الذين عزوا احلضارة اإلنسانية مبجملها إىل ى ذلك وسو 

 إجنازات األبيض املتفّوق. 
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 إدوارد سعيد ولحظة التأسيس-7
أحدث إدوارد سعيد حتّوالً هائلً يف فكر ما بعد الكولونيالية، فصاحب كتاب "اإلستشراق" ونتيجة     

جهوده البارزة يف اجملال، يُعّد بل شك، أول أقطاب الّنظريّة وأبرز مؤّسسيها.  وعن التأثري البالغ الذي 
ن الضغط احلايل قول بأّن الكثري مأحدثه كتابه االستشراق يُقّر روبرت يانغ بأنه "ليس من التزيّد ال

بالنسبة للسياسّي، وخاصة يف  الواليات املتحدة حيث ال يوجد تراث ضخم حديث للنقد السياسّي 
وميكن أن نعزو هذا التأثري، إىل مدى كشف الكتاب عن العلقات  27منبعه كتاب إدوارد سعيد"

من جهة،   -من ضمنها االستشراق-اخلفّية اليت ّتمع بني أشكال املعرفة الغربية مبؤسساهتا 
واملؤسسات اإلمربيالية والعسكرية، من جهة أخرى، باعتبار أن األوىل عملت على اخرتاع  الشرق أو 

 سّوغت للثانية اهليمنة عليه. اآلخر، بصور خمتلفة، مث 
لقد اخنرط سعيد يف مشروع دؤوب لتشريح الكيفّيات اليت حتضر هبا السلطة يف شىت مستويات      

 اخلطابات على اختلف ألواهنا من أدب وسياسة وتاريخ، وبسبب االرتباط الوثيق بني النظرية وحتليل
من نتا  يعرّب  الثقافة الغربية يف خمتلف اجملاالت"اخلطاب الكولونيايل" الذي يشّكل حصيلة ما "بلورته 

عن توجهات استعماريّة، إزاء مناطق العامل الواقعة خار  نطاق الغرب على أساس أن ذلك النتا  
فقد سعى سعيد     28يشكل يف جممله خطاباً متداخلً باملعىن الذي استخدمه فوكو ملصطلح اخلطاب"

اخلطاب  منه دعامة اسرتاتيجّية  يف حتليله االستشراق، ويف نقدهاستناداً إىل ميشيل فوكو، حني جعل 
فوكو عن  "لقد انتفعت بالفكرة اليت طرحها ميشال الكولونيايّل، إىل تأسيس نقد جديد، يقول سعيد:

اخلطاب، على حنو ما عرضها يف كتابه "علم آثار املعرفة" وكتابه اآلخر "التأديب والعقاب" يف حتديدي 
 .29راق"ملعىن االستش

وما هو إيديولوجي كذلك نظر سعيد   فمثلما نظر فوكو يف الصلة القائمة بني ما هو خطاب 
 إىل هذه الصلة يف إطار العلقات الكولونيالّية.

غيّن عن البيان أن سعيد كان "يستخدم كافة خرباته النقدية والروافد املعرفية اليت اكتسبها           
 تنوعه ليشمل مفكرين مثل فيكو، وماركس وغرامشي وآورباخ ويطوع من تراث فكري غرب ميتد يف

بعض أفكارهم على اختلفها وتناقضها أحيانا ليصنع مزجيه اخلاص ويوظفه يف خدمة معركة اختار أن 
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يكون إسهامه فيها مركزا حول قضية التمثيل، ودور األرشيف الثقايف املعتمد على هذا التمثيل، يف 
مّثَل  وغين عن البيان كذلك، أن كتاب االستشراق 30تعمارية وضمان استمرارها"تعزيز اهليمنة االس
الكولونيالية، وهنض بدور رئيس فيها، ومل تقتصر أمهيته على  ما بعد تاريخ النظريةحلظة مفصلية يف 

تفكيك منظومة االستشراق فحسب، بل إن أمهيته الكربى تكمن يف فتحه ألبواب خمتلفة وإشارته إىل 
 .اجلغرافيا واملؤسسة والسلطة يف صناعة شىت التمثيلت أمهية
 تطوير يف قوياً  عاملً  مل مُيّهد إرث سعيد فقط؛ لنشأة دراسات ما بعد الكولونيالية، وإّّنا كان  

الدراسات اللحقة، أين استلهمه النقاد والباحثون يف فروع أخرى، ولذلك فكتاب االستشراق كان 
 ية املعاصرة.يف النظر أحد أهم منطلقات 

  دراسات الت ابع-5
اليت ازدهرت يف مطلع الثمانينات، على أهنا  (Subaltern Studies)نظر إىل دراسات التابع يُ      

تيجة ما حّققته من  ن -بالفعل-أحد أهّم امليادين املركزيّة يف النظرية ما بعد الكولونيالية، وقد شّكلت 
 كشوفات نقدية متعّلقة بالتاريخ والتمثيل، حلظًة حامسة يف تاريخ النظريّة. 

الدراسات قد اْسَتلهمت بعض املفاهيم والرؤى  ومن األمهية مبكان أن نشري بدءاً،  إىل  أن هذه
حول قضايا التابع واهليمنة،  (A.Gramsci)اليت اجرتحها املفكر اإليطايل املاركسي "أنطونيو غرامشي" 

ويعين التابع عنده تلك "اجلماعات اليت تقع حتت هيمنة الطبقات احلاكمة داخل اجملتمع، وتشمل 
والعاملني وغريهم من اجلماعات اليت حترم من الوصول إىل السلطة الطبقات  املهّمشة من املزارعني  

املهيمنة، ومبا أن تاريخ الطبقات احلاكمة يتحّقق يف إطار الدولة، والتاريخ من هذا املنطلق هو تاريخ 
 .31الدول واجلماعات املهيمنة فقد كان غرامشي معنّياً بكتابة تاريخ الطبقات املهّمشة"

هذا التصور، وطّوره من أجل البحث بشكل  (R.Guha)اقتنص املؤرّخ اهلندي "راناجيت غوها"  
واسع يف  تاريخ اهلند وجنوب آسيا إبان االحتلل الربيطاين، وفتح مّلفات كتابة التاريخ واملاركسية 

 ديفيد (Shahid Amin)والقومية ووضع اهلامش، رفقة جمموعة من الباحثني هم "شهيد أمني 
سوديتا    (Gyan Prkash)جيان براكاش  (Gautam Bhadra)، غوتام بدرا(David Arnold)أرنولد

،  (Gayatri chakravorty Spivack)، غياتري شاكرافوريت سبيفاك(Sudipta Kaviraj)كافريا  
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 Ajay"32) (Skaria، أجاي سكاريا Sumit Sarkar)(، مُسيت سركار(Suisie Tharu)سوزي ثارو
ة، إىل نقد التأريخ النخبوّي،  وعملوا على تشييد "مقاربة يف كتابة التاريخ مناهضة للنخبويسعى هؤالء 

 .33وكانت يف هذا اجلانب تتقاسم الكثري مع مقاربات التاريخ من أسفل"
فإّن دراسات التابع  (Dipesh Chakrabarty)للمنّظر اهلندّي ديبيش شاكراباريت  وبالنسبة   

  34بوصفها أحد أهّم مشاريع ما بعد الكولونيالية قد تأسََّست يف املقام األول على "كتابة التاريخ"
حيث ركَّزت جهودها على إعادة كتابة التاريخ بعيدًا عّما خطّه املؤرّخ الكولونيايل، بل بعيون التابع 

 ة.من فلحني ونساء يف تاريخ املرحلة الكولونياليالـُمـهمَّش من خلل كسف أدوار القطاعات الريفية 
وّجهت املنظّرة اهلنديّة  (Can the Subaltern Speak)لتابع أن يتكلم؟ ا يستطيعويف مقالتها هل 

البارزة غياتري سبيفاك نقداً قوياً إىل غياب قضايا اجلندر عن دراسات التابع، وشّددت على ضرورة 
وأّكدت أن إلقاء الضوء عليها وإبرازها،  ها يف اخلطابات السابقة،إعادة تفّحص دور املرأة وأوضاع

 جزء من املهام النظريّة والعملّية الواجب إجنازها. 
 :النظرية والموقع الملتبس-3

معلوم أن النظرية تعّرضت، منذ نشأهتا، لصور متعددة من االنتقاد والتربم، فعلى غرار مقوالت       
ألخريين اهناية التاريخ، وهناية امليتافيزيقا، وموت الذات، وموت الفلسفة...تصاعدت يف العقدين 

لرأي يذهبون إىل وأصحاب هذا ا 35تنادي مبوت نظريّة ما بعد الكولونيالية وتعلن اندثارها أصواتٌ 
ال  احملمول السياسي، وهّشة املقّومات الثقافية واملعرفّية، فهي، يف نظرهم كانت مضطربةأهنا غالبا ما  

 ة. تعدو أن تكون جمرد نسخة عن الفلسفة الفرنسيّ 
يف حقيقة األمر، ال ميكن تصّور ازدهار النظرية خار  اإلرث الغرّب على املستوى املعريف       

واملنهجي، وقد ظّلت مدينة بشكل كبري إىل تيارات ما بعد البنيوية، كالتفكيك، والتحليل النفسّي، 
بعد الكولونيالية متّثل ما  Gilbert)-(Bart Mooreحسب تعبري بارت مور جيلربت وحتليل اخلطاب،  و 

إىل النظرية  انتماءات منهجية تنتسب -أو لنقل بدرجة كبرية-"عملً شّكله يف املقام األول يف األساس
وميشيل فوكو  ( (J. Lacanوجاك الكان   ((J.Derridaالفرنسية العليا، ال سيما كل من جاك دريدا 
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(M.Faucault)"36 وبعبارة أدّق،  فقد اسُتثِمرت الفتوحات املنهجية واملعرفّية ملا بعد البنيوية من طرف 
 رواد ما بعد الكولونيالية أين تفاعلوا معها بصور خمتلفة. 

نه من اخلطر أ ونومبوجب التفاعلت السابقة، ينظر البعض إىل النظرية بعدم االرتياح، وير       
د ملنجز الغرّب يف خطاب ما بعد الكولونيالية، ويتضمن هذا النقمبكان، بل من التهافت، توظيف ا

إحياء سلبيا بسطحية النظرية وكوهنا جمرد موضة. ترّد سبيفاك على أصحاب هذا الرأي، استنادًا إىل 
اخلصم جيب أن حُيارب على أرضه وبأساليبه، املستمّر، ويعين أن " (Negotiation) مفهوم التفاوض

 أولّية، ويف تفسري هلا عن مفهوم التفاوض تقول سبيفاك: كّل ما أعنيه بالتفاوضعلى األقل كخطوة 
هنا، هو أن حياول املرء تعديل شيء فرض عليه، ألنه مرغم على اإلبقاء على تلك البنيات وال يستطيع 

 .37قطعها متاماً، وهذا، من منطق فهمي هو التفاوض"
وكّيفتها،  ت ما بعد البنيوية، وإّّنا استثمرهتايف فتوحا تنصهر متاماوهكذا، فإن النظرية مل  

اً ما كانت آخر، فإهنا كثري  وقضاياها، ومبعىنبل؛ غالبا ما كانت ترتّد ضّدها من أجل خدمة أسئلتها 
 تعمل جبانب وضّد تلك الفتوحات يف الوقت نفسه.

وانطلقاً من افرتاضات أخرى، أبرزها كون النظريّة عاجزة عن التصّدي للتحّديات والتبّدالت         
الشاملة اليت طرأت يف الساحة العاملية على الصعيد السياسّي، واالجتماعّي، والتقيّن، فقد أمسى سؤال 

 شرعّيتها يطرح اليوم حبدة. 
ار يت يف مقّدمتهم روبرت يانغ، الذي شّدد بدفاعه احلال تفتقر هذه الطروحات إىل معارضني، يأ   

اعلّيتها وقدرهتا على ف داً على ما متتاز به النظريّة من اّتساع أفق ومرونة منهج، وراح يستبعد موهتا، مؤكّ 
جماهبة التحّوالت املستجّدة على الساحة العاملّية؛ من خلل خصوبتها وإمكاناهتا على اجرتاح 

 التبدالت الراهنة، فبالنسبة ليانغ "ال تشّكل ما بعد الكولونيالّية جمّرد حقلاسرتاتيجّيات تفكك 
ختصصّي، أو نظريّة انتهت أو مل تنته. بل هي على عكس من  ذلك، إذ دائمًا ما كانت أهدافها 
منخرطة يف مشاريع سياسية واسعة النطاق من أجل إعادة بناء تشكيلت املعرفة الغربية، وإعادة توجيه 

وأما  38ايري اإليطيقية، وقلب بىن القوة العاملية رأساً على عقب، وإعادة تشكيل العامل من أسفل"املع
عن أسباب اهلجوم الذي  تعّرضت له النظرية، فيعزوها يانغ إىل  شّدة تأثرياهتا، يقول: "توحي الرغبة 
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ستمّر يف اإلزعا  ورها ييف إعلن موت النظريّة ما بعد الكولونيالية يف كل جانيب األطلنطي بأنَّ حض
  39وإثارة القلق"

ارس مت -طوال مسارها العريض-ألخري، إن النظرية ما انفكت اوعليه، ميكن القول، يف 
ت ضّد كل نزعة متركزية أو دوغمائية أو استعلئية، وطاملا عمل صدمتها املتجددة، وُتطّور نقدها اجلادَّ 

خفية، واهليمنة مهما اختلفت صورها سافرة كانت أم مت على نبذ اهليمنة ومناهضة االمربيالية والسلطة
 وكل ذلك، كان من مواقع آمنت باإلنسان وراهنت على حتّرره.
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